
 



บทสรุปผูบ้ริหาร 
 

  รายงานผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสํานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนประกอบด้วยตัวบ่งช้ีพ้ืนฐาน 7 ตัวบ่งช้ี  ตัวบ่งช้ีพัฒนา 4 ตัวบ่งช้ี   ดังน้ันตัวบ่งช้ีที่สํานัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จะต้องดําเนินการทั้งสิ้น จํานวน 11 ตัวบ่งช้ี ดังน้ี 
 

ตัวบ่งชี้พื้นฐาน 
ตัวบ่งชี้ที่ 1 แผนพัฒนาหน่วยงาน(ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนการดําเนินงาน) 
   สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทํา ทบทวน 
แผนกลยุทธ์ให้มีความสอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจของสํานักฯ โดยมีกระบวนการวิเคราะห์
ความสอดคล้องและการวิเคราะห์ความเช่ือมโยงระหว่างยุทธศาสตร์กับแผนปฏิบัติการให้มีความชัดเจน
มากย่ิงขึ้น ผลการดําเนินงาน ตามเป้าหมาย 7 ข้อ สามารถดําเนินการได้ 7 ข้อ 5 คะแนนบรรลุเป้าหมาย 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 2 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารและภาวะผู้นํา 
   ผู้บริหารสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีการกําหนดวิสัยทัศน์และแนวทางการ
ดําเนินงาน เพ่ือถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ และบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงาน และได้รับลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน  
ต้ังเป้าหมาย 5 ข้อ สามารถดําเนินการได้ 5 ข้อ 5 คะแนนบรรลุเป้าหมาย 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 3 การพัฒนาหน่วยงานสู่สถาบันการเรียนรู้ 
   สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้รวบรวมองค์ความรู้ที่อยู่ในตัวบุคคล มากําหนด
เป็นประเด็นความรู้ พร้อมทั้งเผยแพร่ให้บุคลากรในหน่วยงานได้นําไปใช้ ซึ่งสามารถดําเนินการเป็นแนว
ปฏิบัติที่ดี ผลการดําเนินงาน ต้ังเป้าหมาย 5 ข้อ สามารถดําเนินการได้ 5 ข้อ 5 คะแนนบรรลุเป้าหมาย 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 4 ระบบการบริหารความเสี่ยง 
  สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงตามพันธกิจของ
สํานักฯ ได้แก่ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง  เพ่ือนําไป
จัดทําเป็นแผนบริหารความเสียง  ต้ังเป้าหมาย 5 ข้อ ทําได้ 6 ข้อ 5 คะแนนบรรลุเป้าหมาย 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 5 ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนในหน่วยงาน 
  สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนา
ทักษะที่เก่ียวกับการปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
สามารถพัฒนางานในหน้าที่ได้อย่างต่อเน่ือง  ต้ังเป้าหมาย 5 ข้อ สามารถดําเนินการได้ 5 ข้อ 5 คะแนน 
 



ตัวบ่งชี้ที่ 6 ระดับความพงึพอใจของผู้รบับริการ 
  สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีการประเมินความต้องการของผู้รับบริการตาม
ประเด็นหลัก 5 ด้าน ได้แก่ ความพึงพอใจด้านกระบวนการหรือขั้นตอนการให้บริการ ความพึงพอใจด้าน
บุคลากรเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  ความพึงพอใจด้านสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก ความพึงพอใจด้าน
ระยะเวลาการให้บริการ และความพึงพอใจด้านคุณภาพการบริการหรือผลการให้บริการโดยรวม ค่าเฉล่ีย 
4.24 ต้ังเป้าหมาย 4.00 ได้ 4 คะแนน  บรรลุเป้าหมาย 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 7 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีระบบและกลไกการดําเนินงานประกันคุณภาพที่
ครบถ้วนและมีการนําผลการประกันคุณภาพมาปรับปรุงการประกันคุณภาพการศึกษาในปีถัดไป 
ต้ังเป้าหมาย  8 ข้อ  ดําเนินการได้ 7 ข้อ 4 คะแนน   ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 

ตัวบ่งชี้พัฒนา 
ตัวบ่งชี้ที่ 1การนําระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการให้บริการ 
 สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศมาใช้สําหรับการ
ตรวจสอบการลงทะเบียน การชําระเงิน และการส่งเกรดนักศึกษา เพ่ือความสะดวงและสามารถตรวจสอบ
ได้ ต้ังเป้าหมาย 5 ข้อ ดําเนินการได้ 5 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 14ระบบสารสนเทศเพื่องานรับเข้านักศึกษาใหม่ 
 สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ส่งเสริมการใช้สารสนเทศและใช้ประโยชน์จากสื่อ
ออนไลน์ประกอบการรับสมัครนักศึกษาของงานรับเข้านักศึกษาใหม่และประเมินการใช้ระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศ เพ่ือนําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานในปีต่อไป ต้ังเป้าหมาย 5 ข้อ ดําเนินการได้ 5 
ข้อ 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 15 การสร้างเครือข่ายกับสถานประกอบการเพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
  สหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย 
 ผู้บริหารสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดทําแผนบริหารสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย
ร่วมกับเครือข่าย และสร้างเครือข่ายกับสถานประกอบการและผลักดันให้เกิดการพัฒนา ต้ังเป้าหมาย 5 ข้อ 
ดําเนินการได้ 5 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 16 จํานวนหลักสูตรที่ได้รับการรับรองและขึ้นทะเบียนหลักสูตรตามกรอบ 
  คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 จํานวนหลักสูตรที่ได้รับการรับรองและขึ้นทะเบียนหลักสูตรตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
ซึ่งเป็นการประเมินคุณภาพบัณฑิต ค่าร้อยละของจํานวนหลักสูตรที่ได้รับการรับรอง  55 หลักสูตร 



คํานาํ 
 

  รายงานประจําปี การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ฉบับน้ีเป็นรายงานผลการ
ดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2561 (1 มิถุนายน 2561 – 31 
พฤษภาคม 2562) ของสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เพ่ือเสนอต่อ
คณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินคุณภาพภายใน 
  สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาตาม
นโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  และรายงานผลการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในประกอบด้วยตัวบ่งช้ีพ้ืนฐาน จํานวน 7 ตัวบ่งช้ี  ได้แก่ ตัวบ่งช้ีที่ 1,2,3,4,5,6,7 ตัว
บ่งช้ีพัฒนา 4 ตัวบ่งช้ี ได้แก่ ตัวบ่งช้ีที่ 1,14,15,16  ดังน้ัน ตัวบ่งช้ีที่สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
จะต้องดําเนินการรวมท้ังสิ้น  11 ตัวบ่งช้ี 
  สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ขอขอบคุณบุคลากร
ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการจัดทํารายงานประจําปี (การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน)  และหวัง
เป็นอย่างย่ิงว่ารายงานประจําปีฉบับน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานของสํานักฯ 
 
 

 
     (ดร.ฐปนพัฒน์   ปรัชญาเมธีธรรม) 

     ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
     28  มิถุนายน 2562 
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Self Assessment Report 2561  หน้า  1 

 

บทนํา 
 

ระบบการประกันคุณภาพ สาํหรับหน่วยงานสนับสนนุวิชาการ 
 

 การศึกษานับว่าเป็นรากฐานที่สําคัญอย่างย่ิงในการสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้า แก้ไขปัญหาสังคม 
เน่ืองจากการศึกษาเป็นกระบวนการที่ช่วยให้คนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพและขีดความสามารถ ที่จะ
ประกอบอาชีพเพ่ือดํารงชีพได้อย่างรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง และร่วมเป็นพลังสร้างสรรค์การพัฒนาประเทศ 
ซึ่งในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของไทยต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ปรากฏเป็นรูปธรรม คือ รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ที่บัญญัติเก่ียวกับการพัฒนาการศึกษาหลายประเด็น และมีบทบัญญัติ
ให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแห่งชาติ คือ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 หมวดที่ 6 ที่ว่า
ด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาอันมีจุดมุ่งหมายและหลักการจัดการศึกษา ที่มุ่งเน้นคุณภาพ
และมาตรฐาน 

 ทั้งน้ีการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในของหน่วยงานสนับสนุนฯ พิจารณาจากหลักการและ
เกณฑ์มาตรฐานของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ฉบับปีการศึกษา 2557 โดยคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพระดับอุดมศึกษา (คปภ.) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนด และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาได้นําระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในดังกล่าวมาใช้ทั้งระดับหลักสูตร 
ระดับคณะ และระดับสถาบัน ซึ่งพิจารณาร่วมกับเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพที่เก่ียวข้องเพ่ือการดําเนินงานตาม
ภารกิจของหน่วยงานสนับสนุนฯ น่ันเอง  

 สําหรับกระบวนการของระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงานสนับสนุนฯ เริ่ม
ต้ังแต่การวางแผน การดําเนินงานตามแผน การตรวจสอบประเมิน และการปรับปรุงพัฒนา  ทั้งน้ีเพ่ือให้การ
ดําเนินภารกิจของหน่วยงานสนับสนุนฯ บรรลุตามเป้าประสงค์และมีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเน่ือง รวมทั้ง
เป็นหลักประกันให้แก่หน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความมั่นใจต่อคุณภาพของการดําเนินงานตามกรอบ
ของหน่วยงานสนับสนุนฯ โดยแบ่งกลุ่มมาตรฐานตัวบ่งช้ี และเกณฑ์การประเมินคุณภาพครอบคลุมพันธกิจ 
และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ใช้เป็นข้อกําหนดที่พัฒนาขึ้น  
 

นโยบายการประกันคุณภาพของหน่วยงาน 
นโยบายประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
เพ่ือยกระดับคุณภาพของการบริหารจัดการและพัฒนาระบบการทํางานให้มีประสิทธิภาพสํานัก

ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จึงกําหนดนโยบายการประกันคุณภาพไว้ดังน้ี 
1. ให้ความสําคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษา ดําเนินการประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน

อย่างต่อเน่ืองและถือเป็นส่วนหน่ึงของการปฏิบัติงาน 
2. จัดทํามาตรฐานและเกณฑ์การประเมิน เพ่ือการดําเนินการประกันคุณภาพของงานในแต่ละ

กลุ่มงานให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และมาตรฐานสากล 
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3. จัดให้มีการดําเนินการ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินการของทุกกลุ่มงาน 
ภายใต้กรอบและมาตรฐานที่กําหนด เพ่ือเป็นข้อมูลให้ผู้บริหารหน่วยงานนําไปใช้ในการพัฒนาระบบการ
ทํางานให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีความรู้เก่ียวกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
ตลอดจนตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่ายที่มีส่วนสร้างคุณภาพให้เกิดขึ้น 

5. สนับสนุนให้บุคลากรของสํานักฯ มีส่วนร่วมในการสร้างระบบประกันคุณภาพ มีการติดตาม
และประเมินผล และนําระบบการประกันคุณภาพสู่การปฏิบัติ 

6. ผู้บริหารต้องนําข้อมูลที่ ไ ด้จากรายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของ
คณะกรรมการผู้ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ไปใช้ในการวางแผนพัฒนาและปรับปรุง
ระบบการทํางานให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 
 

สรุปผลการดําเนนิงานด้านประกันคณุภาพ ปีการศึกษา 2561 
การดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานที่สํานักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา (สกอ.) 7 ตัวบ่งช้ีโดยมีผลการดําเนินงาน ประจําปีการศึกษา 2560 ดังน้ี 
 

ตารางสรุปคะแนนและผลการประเมินตามองค์ประกอบ(สกอ.) 
ลําดับที ่ ชื่อตัวบ่งชี ้ คะแนน

ประเมินตนเอง 
ผลการ
ประเมิน 

1.1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนดําเนินการ 4 ดี 
1.2 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารและภาวะผู้นํา 5 ดีมาก 
1.3 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันการเรียนรู้ 5 ดีมาก 
1.4 ระบบการบริหารความเสี่ยง 3 พอใช้ 
1.5 ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 3 พอใช้ 
1.6 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 5 ดีมาก 
1.7 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 4 ดี 

ผลการประเมิน 4.14 ดี 
 
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการจากผลการตรวจประเมินในปีการศึกษา 2560 
 

จุดแข็ง 
1. ผู้บริหารและบุคลากรของสํานักฯ เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความคิดริเริ่มในงานให้มีความก้าวหน้า และ

สอดรับกับการเปลี่ยนแปลง 
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2. สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้นําเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน เพ่ือกํากับและ
ติดตามในการปฏิบัติงานร่วมกันภายในองค์กร และเพ่ือความสะดวกในการเข้าถึงการให้บริการของ
ผู้รับบริการ 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
1. ควรทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนให้สอดคล้องกับแผน

ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่ประกาศใช้เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561 
2. การเลือกประเด็นในการจัดการความรู้เพ่ือเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ควรเป็นประเด็นความรู้ที่

ส่งเสริมความสําเร็จตามกลยุทธ์ของสํานักฯ และผู้ใช้ความรู้น้ันคือบุคคลภายในสํานักฯเพ่ือการพัฒนา
คุณภาพการทํางานของสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

3. การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ควรวิเคราะห์เพ่ือค้นหาสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ในการ
พัฒนาการดําเนินงานของสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1. กรรมการตรวจสอบพบว่าประกาศการแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พ.ศ. 

2560 ประกาศ วันที่ 20 พฤศจิกายน ให้สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนแบ่งส่วนราชการให้
ประกอบด้วย 3 งาน  คือ งานบริหารงานทั่วไปและส่งเสริมวิชาการ  งานทะเบียนและหลักสูตร  และงาน
มาตรฐานการประกันคุณภาพ  แต่ในรายงานการประเมินตนเอง สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ไม่ได้ผนวกงานมาตรฐานและประกันคุณภาพเข้าไปด้วย  กรรมการเห็นว่าจะประเมินคุณภาพภายในประจํา 
ปีการศึกษา 2560 ตามเอกสารที่ทํามาและเสนอให้สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ดําเนินการผนวก
งานมาตรฐานและประกันคุณภาพ เข้าไปในเน้ืองานของการดําเนินงานด้วยทั้งน้ี ควรทบทวนตัวบ่งช้ีเฉพาะใน
การประกันคุณภาพภายในเพ่ือให้ครอบคลุมที่ผนวกเข้ามาใหม่ 2 งาน คือ งานประกันคุณภาพ และงาน
บัณฑิตวิทยาลัย 

2. การประเมินระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ควรใช้ตัวเลขจากการคํานวณมาเป็นคะแนนการ
ประเมิน โดยไม่ต้องเทียบกับเกณฑ์ 

3. การกําหนดตัวบ่งช้ีเฉพาะของศูนย์/สํานัก ควรเป็นตัวบ่งช้ีที่สะท้อนผลการดําเนินงานตามพันธกิจ
ของหน่วยงาน 
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บทท่ี 1 
ข้อมูลเบื้องตน้เก่ียวกับหน่วยงาน 

 

ชื่อหน่วยงาน 
 สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 

ที่ต้ัง 
สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ต้ังอยู่ที่ ช้ัน 1 อาคารอํานวยการ  เลขท่ี 160 หมู่ที่ 4           

ถนนกาญจนวนิช  ตําบลเขารูปช้าง  อําเภอเมืองสงขลา  จังหวัดสงขลา  90000  
หมายเลขโทรศัพท์ 0-7426-0276  หมายเลขโทรสาร 074-260-277 

 

ประวัติความเป็นมา 
 สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาได้ก่อต้ังขึ้นเมื่อ พ.ศ.2523 
ตามโครงสร้างของพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู  โดยมีช่ือว่าฝ่ายทะเบียนและวัดผลข้ึนตรงกับรองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ ต่อมามีภารกิจเพ่ิมขึ้นจึงได้จัดต้ังเป็นสํานักส่งเสริมวิชาการตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2527 ตามมาตรา 7 โดยมีอาจารย์กลิ่น รสิตานนท์ เป็นผู้อํานวยการคนแรก ต่อมาเมื่อ       
มีพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏสงขลา พ.ศ.2538 และประกาศสํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ เรื่อง
หลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการสถาบันราชภัฏประกาศ ณ วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2538 สถาบันราชภัฏ
สงขลา จึงได้แบ่งส่วนราชการเป็นสํานักส่งเสริมวิชาการและในปีการศึกษา 2542 ผู้ช่วยศาสตราจารย์    
อรุณี  กาญจนสุวรรณ ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการ  ได้มีการแบ่งหน่วยงานภายในสํานัก
ส่งเสริมวิชาการออกเป็น 5 ฝ่าย ดังน้ี  ฝ่ายเลขานุการ  ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา ฝ่ายประมวลผล ฝ่ายหลักสูตร
และแผนการเรียน และฝ่ายระบบข้อมูล และในปีการศึกษา 2546 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อ้อยทิพย์  พลศรี  
ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 ในปี พ.ศ.2547 ได้มีการเปลี่ยนแปลงจากสถาบันราชภัฏสงขลามาเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา จึงมีการแบ่งส่วนราชการใหม่เป็นสํานักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนตามกฎกระทรวงจัดต้ัง
ส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลากระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2548  ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2548  
ซึ่งปรากฏในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนที่ 20 ก วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2548 และมีการแบ่งส่วนราชการ
เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา         
พ.ศ.2549  โดยให้แบ่งส่วนราชการเป็นสํานักงานผู้อํานวยการซึ่งประกาศ ณ วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2549  
ปรากฏในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 123 ตอนที่ 74 ง วันที่ 3 สิงหาคม 2549 ซึ่งมี ดร.พิพัฒน์            
ลิมปนะพิทยาธร เป็นผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  และมีการขยายการทํางานเพ่ิมขึ้น
คือ  งานประชาสัมพันธ์ และงานรับติดต่อและบริการนักศึกษา   
 ต่อมาในปีการศึกษา  2551 มีการแต่ง ต้ัง  ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ขวัญกมล  ขุนพิทักษ์   
เป็นผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และได้มีปรับโครงสร้างการบริหารงานอย่างชัดเจน
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ตามความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย  โดยมีการดําเนินงานตามกลุ่มงาน  มีการประสานการทํางานอย่าง
เป็นระบบ  มีการจัดประชุมสัมมนาเพ่ือสร้างความเข้าใจในการทํางานร่วมกัน เพ่ือให้มีการกระจายการ
ทํางานมีการสร้างสรรค์การทํางานใหม่ๆ  โดยแบ่งกลุ่มงานออกเป็น 4 กลุ่มงาน  ดังน้ี งานธุรการ  งานรับเข้า
นักศึกษา งานบริการการศึกษา  และงานส่งเสริมวิชาการจนครบวาระ วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2559  

ในปีการศึกษา  2559 มีคํ าสั่ งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาแต่ง ต้ัง  ดร .ฐปนพัฒน์           
ปรัชญาเมธีธรรม ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ต้ังแต่วันที่ 22 
พฤศจิกายน 2559 และได้ปรับโครงสร้างการบริหารงานอย่างชัดเจน  ตามความเห็นชอบของ               
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ให้แบ่งส่วนราชการเป็น 3 งาน ดังน้ี          
1.งานบริหารงานทั่วไปและส่งเสริมวิชาการ  2.งานหลักสูตรและงานทะเบียน  3.งานมาตรฐานและประกัน
คุณภาพ  และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2561  
มีมติเห็นชอบให้ออกข้อบังคับ หมวด 1 ระบบการบริหารงาน ให้งานบัณฑิตศึกษา เป็นส่วนงานในสํานัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนปัจจุบันสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ได้มีโครงสร้างการ
บริหารงาน  ออกเป็น 4 งาน  ดังน้ี 

1. งานบริหารทั่วไปและส่งเสริมวิชาการ  ประกอบด้วย 
1.1 หน่วยธุรการและสารบรรณ 
1.2 หน่วยประชุมและเลขานุการ 
1.3 หน่วยแผนงาน  งบประมาณการเงิน 
1.4 หน่วยพัสดุ 
1.5 หน่วยรับเข้านักศึกษา  ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 
1.6 หน่วยพัฒนาศักยภาพอาจารย์และส่งเสริมวิชาการ/การเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ  
1.7 หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา (สํานักฯ) 
1.8 หน่วยบริหารความเลี่ยงและควบคุมภายใน 

2. งานหลักสูตรและงานทะเบียน  ประกอบด้วย  
2.1 หน่วยหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
2.2 หน่วยทะเบียนนักศึกษา 
2.3 หน่วยการจัดการเรียนการสอน 
2.4 หน่วยประมวลผล   
2.5 หน่วยระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ (Computer/Progammer) 
2.6 หน่วยรับติดต่อบริการ 
2.7 หน่วยศึกษาทั่วไป (GE) 
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 3.  งานมาตรฐานและประกันคุณภาพ (มหาวิทยาลัย) ประกอบด้วย 
  3.1 หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา 
  3.2 หน่วยบริหารความเลี่ยงและควบคุมภายใน 
  3.3 หน่วยการจัดการความรู้ (KM) 
  3.4 หน่วยพัฒนาตําแหน่งทางวิชาการ 
 4.  งานบัณฑิตศึกษาประกอบด้วย 
  4.1 หน่วยหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
  4.2 หน่วยทะเบียนนักศึกษา 
  4.3 หน่วยการจัดการเรียนการสอน 
  4.4 หน่วยประมวลผล 
  4.5 หน่วยวิทยานิพนธ์ 
 
ปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจและวัตถุประสงค์ของสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 
 ปรัชญาของสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 “ส่งเสริมวิชาการ สู่มาตรฐานการศึกษาด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและใส่ใจบริการ” 
 
 วิสัยทัศน์ของสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นหน่วยงาน ส่งเสริม สนับสนุน ด้านวิชาการตาม
มาตรฐานการศึกษา และพัฒนาระบบบริการ บนฐานเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 
 พันธกิจของสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 1. ส่งเสริมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพตาม
กรอบคุณวุฒิ 
 2. พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรหมวดศึกษาทั่วไป 
 3. พัฒนาระบบงานรับเข้านักศึกษาเชิงรุก ให้สอดคล้องกับความต้องการของหลักสูตร 
 4. พัฒนาระบบงานทะเบียนและการบริการให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย 
 5. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
 6. ส่งเสริมการบูรณาการสหกิจศึกษาเข้าสู่หลักสูตร 
 7. ส่งเสริมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
 8. ส่งเสริมการดําเนินงานบัณฑิตศึกษา 
 9. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการของคณาจารย์ 
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ยุทธศาสตร์ 
 1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรตามมาตรฐาน 
 2. พัฒนากระบวนการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาให้สอดคล้องกับ
สภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 
 3. พัฒนาระบบและฐานข้อมูลงานทะเบียนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพ่ือสนับสนุนการบริหาร
และการบริการให้มีประสิทธิภาพ 
 4. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาของประเทศ 
 5. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการของคณาจารย์และบุคลากร ในสํานักฯ 
 
บุคลากรของสาํนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีบุคลากรทั้งหมด 26 คน จําแนกเป็น อาจารย์ 4 คน  
ลูกจ้างประจํา 1 คน  พนักงานมหาวิทยาลัย 13 คน  พนักงานราชการ 2 คน และพนักงานประจําตามสัญญา 
6 คน รายช่ือบุคลากรจําแนกตามระดับการศึกษา และตามตําแหน่งงานดังน้ี 

ที่ ชื่อ - สกุล ประเภทบุคลากร ตําแหน่ง 

ผู้บริหาร 
1 อ.ดร.ฐปนพัฒน์ ปรัชญาเมธีธรรม อาจารย์ ผู้อํานวยการ 
2 รศ.นฤมล อัศวเกศมณี อาจารย์ รองผู้อํานวยการ 
3 นายวันฉัตร จารุวรรณโน อาจารย์ รองผู้อํานวยการ 
4 อ.ดร.ชํานาญ พูลสวัสด์ิ อาจารย์ รองผู้อํานวยการ 

งานบริหารท่ัวไปและสง่เสริมวิชาการ 
5 นางเสวียน ชุมละออง พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป 
6 นางสิริกานต์ ฉั่วประเสริฐ พนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป 
7 นางสุจารี ณ สงขลา พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการศึกษา 
8 นางบุศรา ชะนะ พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการศึกษา 
9 นางสุกัญญา หอมจันทร ์ พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการศึกษา 

งานหลักสูตรและงานทะเบยีน 
10 นางลัคณา อ่อนชะนิด พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการศึกษา 
11 น.ส.นัยนา สืบสาย พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการศึกษา 
12 นางกรรณิการ์ พลด้วง พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการศึกษา 
13 นางทิพย์ภาพร ดํากําเหนิด พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการศึกษา 
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ที่ ชื่อ - สกุล ประเภทบุคลากร ตําแหน่ง 

14 น.ส.ฤทัยพร สุวรรณมณี พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
15 นายวัชระ อยู่หนู พนักงานราชการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
16 นางยุพิน ทองหล่อ ลูกจ้างประจํา พนักงานพิมพ์ 
17 น.ส.มนฤดี โชคประสิทธ์ิ พนักงานประจําตามสัญญา นักวิชาการศึกษา 
18 นายเดชพยัฆ วุฒิโสภณ พนักงานประจําตามสัญญา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

งานมาตรฐานและประกันคณุภาพ 
19 นางรอบีอ๊ะ ขุนทหาร พนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
20 น.ส.อุบลทิพย์ ทองช่ัง พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการศึกษา 
21 น.ส.จุฑาพร บุญยัง พนักงานประจําตามสัญญา นักวิชาการศึกษา 
22 น.ส.พัชราวลัย  ภูกระทาน พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

งานบณัฑิตศึกษา 
23 นายสุวิทย์ เพ็งทิพย์นาง พนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
24 นางจิราภรณ์ บัวจันทร์ พนักงานประจําตามสัญญา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

โครงการศูนย์จัดต้ังสหกิจและแนะแนวอาชีพ 
25 น.ส.เกสรา โกศิลญวงศ ์ พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการศึกษา 
26 น.ส.เสาวภา หมัดลิหมีน พนักงานประจําตามสัญญา เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป 
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โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
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แผนภูมิอัตรากําลังตามโครงสร้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานบริหารทั่วไปและสง่เสริม
วิชาการ 
(5 อัตรา) 

จ.บริหารงานทั่วไป  (2) 
นักวิชาการศึกษา  (3) 

งานหลักสูตรและงานทะเบยีน
(9  อัตรา) 

นักวิชาการศึกษา   (5) 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์  (3)

งานบณัฑิตวิทยาลัย 
(2 อัตรา) 

จ.บริหารงานทั่วไป  (1) 
นักวิชาการศึกษา  (1)

งานมาตรฐานและประกัน
คุณภาพการศกึษา  (4 อัตรา) 

จ.บริหารงานทั่วไป  (1) 
นักวิชาการศึกษา (3)

คณะกรรมการประจําสาํนัก 

ผู้อํานวยการสาํนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

หัวหน้าสํานักงานผู้อํานวยการ (1) 

รองผู้อํานวยการ รองผู้อํานวยการ รองผู้อํานวยการ 

โครงการศูนย์จัดตั้งสหกิจและแนะแนวอาชีพ 
(2 อัตรา) 

นักวิชาการศึกษา   (1) 
จ.บริหารงานทั่วไป (1)
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บทที่ 2 
ผลการดําเนนิงานการประกันคุณภาพการศึกษา 

(ตัวบ่งชี้พืน้ฐาน) 
ตัวบ่งชี้พื้นฐาน   ประกอบด้วยผลการดําเนินงานตามแนวทางในการกํากับและพัฒนาคุณภาพ
   การจัดการศึกษาตามบริบทของสถาบันและสอดคล้องตามกรอบแนวทางการ
   พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ  
   ตัวบ่งช้ีพ้ืนฐาน 7 ตัวบ่งช้ี  ตัวบ่งช้ีพัฒนา 4 ตัวบ่งช้ี ดังน้ี                       

ตัวบ่งชี้ที่  1    แผนพัฒนาหน่วยงาน(ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนการดําเนินงาน) 
ชนิดของตัวบ่งชี้    กระบวนการ (P) 

คําอธิบายตัวบ่งชี้ สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลักคือการเรียนการสอนการวิจัยการบริการทาง
วิชาการแก่สังคมและการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมในการดําเนินงาน
ตามพันธกิจหลักสถาบันอุดมศึกษาจําเป็นต้องมีการพัฒนาแผนเพื่อกําหนด
ทิศทางการพัฒนาและการดําเนินงานของสถาบันให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์
หรือจุดเน้นมีคุณภาพมีความเป็นสากลและเจริญเติบโตอย่างย่ังยืนดังน้ัน
สถาบันต้องกําหนดวิสัยทัศน์พันธกิตลอดจนมีการพัฒนาแผนกลยุทธ์และแผน
ดําเนินงาน แผนการใช้จ่ายเงินและงบประมาณเพ่ือเป็นแนวทางในการ
ดําเนินงานของสํานัก/สถาบันทั้งน้ีต้องสอดคล้องกับมหาวิทยาลัยในการ
พัฒนาแผนกลยุทธ์ นอกเหนือจากการพิจารณาอัตลักษณ์หรือจุดเน้นของ
สถาบันแล้วจะต้องคํานึงถึงหลักการอุดมศึกษากรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว
มาตรฐานการศึกษาของชาติมาตรฐานการอุดมศึกษามาตรฐานวิชาชีพที่
เก่ียวข้องยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ ของชาติรวมถึงทิศทางการพัฒนาประเทศตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก
ทั้ง น้ีให้สอดคล้องกับพันธกิจหรือบริบทของสํานัก/สถาบันเพ่ือให้การ
ดําเนินงานของสํานัก/สถาบันเป็นไปอย่างมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับและ
สามารถตอบสนองสังคมในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสม 

 
ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี้   :  อ.ดร.ฐปนพัฒน์ ปรัชญาเมธีธรรม โทรศัพท์  : 086-746-0664 
ผู้จัดเก็บข้อมูล   :  นางสุจารี  ณ  สงขลา        โทรศัพท์  : 091-048-8541 
   :  นางเสวียน  ชุมละออง โทรศัพท์  : 094-241-5352 
   :  นางสิริกานต์  ฉั่วประเสริฐ โทรศัพท์  : 089-463-3420 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 
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1. มีการจัดทําแผนกลยุทธ์และแผนการใช้จ่ายเงินและงบประมาณที่สอดคล้องกับ
นโยบายของคณะกรรมการประจําสํานัก/สถาบัน โดยการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในสํานัก/สถาบัน และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจํา
สํา นัก/สถาบัน  โดยเป็นแผนที่ เ ช่ือมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและ
พระราชบัญญัติสถาบันตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มมหาวิทยาลัย 

2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับสํานัก/สถาบัน ไปสู่ทุกบุคลากรภายในสํานัก/
สถาบัน 

3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจําปีครบตามพันธกิจ
หรือบริบทของสํานัก 

4. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจําปีครบตามพันธกิจ
หรือบริบทของสํานัก/สถาบัน 

5. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติการประจําปีและ
ติดตามแผน/ผลปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ รายงานอย่างน้อยปี
ละ 2 ครั้งและรายงานผลต่อผู้บริหารและคณะกรรมการประจําสํานัก เพ่ือ
พิจารณา 

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

7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ และแผน/ผลการ
ใช้จ่ายเงินงบประมาณอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารและ
คณะกรรมการประจําสํานักฯ/สถาบันเพ่ือพิจารณา 
 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1หรือ2ข้อ 

มีการดําเนินการ 
 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6หรือ7ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ที่  1         :     แผนพัฒนาหน่วยงาน(ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดําเนินงาน) 
ชนิดของตัวบ่งชี้     : กระบวนการ (P) 
คําอธิบายตัวบ่งชี้  : สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลักคือการเรียนการสอนการวิจัยการบริการทาง

วิชาการแก่สังคมและการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมในการดําเนินงาน
ตามพันธกิจหลักสถาบันอุดมศึกษาจําเป็นต้องมีการพัฒนาแผนเพื่อกําหนด
ทิศทางการพัฒนาและการดําเนินงานของสถาบันให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์
หรือจุดเน้นมีคุณภาพมีความเป็นสากลและเจริญเติบโตอย่างย่ังยืนดังน้ัน
สถาบันต้องกําหนดวิสัยทัศน์พันธกิตลอดจนมีการพัฒนาแผนกลยุทธ์และแผน
ดําเนินงาน แผนการใช้จ่ายเงินและงบประมาณเพ่ือเป็นแนวทางในการ
ดําเนินงานของสํานัก/สถาบันทั้งน้ีต้องสอดคล้องกับมหาวิทยาลัยในการ
พัฒนาแผนกลยุทธ์นอกเหนือจากการพิจารณาอัตลักษณ์หรือจุดเน้นของ
สถาบันแล้ว จะต้องคํานึงถึงหลักการอุดมศึกษากรอบแผนอุดมศึกษาระยะ
ยาวมาตรฐานการศึกษาของชาติมาตรฐานการอุดมศึกษามาตรฐานวิชาชีพที่
เก่ียวข้องยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ ของชาติรวมถึงทิศทางการพัฒนาประเทศตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก
ทั้ง น้ีให้สอดคล้องกับพันธกิจหรือบริบทของสํานัก/สถาบันเพ่ือให้การ
ดําเนินงานของสํานัก/สถาบันเป็นไปอย่างมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับและ
สามารถตอบสนองสังคมในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสม 

 

ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี้   :  อ.ดร.ฐปนพัฒน์ ปรัชญาเมธีธรรม โทรศัพท์  : 086-746-0664 
ผู้จัดเก็บข้อมูล   :  นางสุจาร ี  ณ  สงขลา        โทรศัพท์  : 091-048-8541 
   :  นางเสวียน  ชุมละออง โทรศัพท์  :094-241-5352 
   :  นางสิริกานต์  ฉั่วประเสริฐ โทรศัพท์  : 089-463-3420 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
1. มีการจัดทําแผนกลยุทธ์และแผนการใช้จ่ายเงินและงบประมาณที่สอดคล้องกับ

นโยบายของคณะกรรมการประจําสํานัก/สถาบัน โดยการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในสํานัก/สถาบัน และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจํา
สํา นัก/สถาบัน  โดยเป็นแผนที่ เ ช่ือมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและ
พระราชบัญญัติสถาบันตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มมหาวิทยาลัย 

2. มีตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจําปี และค่าเป้าหมายของแต่ละ
ตัวบ่งช้ี เพ่ือวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
การประจําปี 
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3. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับสํานัก/สถาบัน ไปสู่ทุกบุคลากรภายในสํานัก/
สถาบัน 

4. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจําปีครบตามพันธกิจ
หรือบริบทของสํานัก 

5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีครบตามพันธกิจหรือบริบทของ
สํานัก/สถาบัน 

6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติการประจําปีและ
ติดตามแผน/ผลปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ รายงานอย่างน้อยปี
ละ 2 ครั้งและรายงานผลต่อผู้บริหารและคณะกรรมการประจําสํานัก เพ่ือ
พิจารณา 

7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ และแผน/ผลการ
ใช้จ่ายเงินงบประมาณอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารและ
คณะกรรมการประจําสํานักฯ/สถาบันเพ่ือพิจารณา 
 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1หรือ2ข้อ 

มีการดําเนินการ 
 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6หรือ7ข้อ 

 
ผลการดําเนนิงาน 

ผลการดําเนนิงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 
1. มีการจัดทําแผนกลยุทธ์และแผนการใช้จ่ายเงิน
และงบประมาณท่ีสอดคล้องกับนโยบายของ
คณะกรรมการประจําสํานัก/สถาบัน โดยการมี
ส่วนร่วมของบุคลากรในสํานัก/สถาบัน และได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําสํานัก/
สถาบัน โดยเป็นแผนที่เช่ือมโยงกับปรัชญาหรือ
ปณิธานและพระราชบัญญัติสถาบันตลอดจน
สอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มมหาวิทยาลัย 
 

       สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีการ  
จัดทําแผนกลยุทธ์และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

1.  โครงการประชุมปฏิบัติการการจัดแผนกลยุทธ์ 
แผนปฏิบัติราชการ และทบทวนแผนกลยุทธ์
ของสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

2.  คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ที ่
1991/2561 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการประชุม
เชิงปฏิบัติการ จัดทําแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติราชการและทบทวนแผนกลยุทธ์ 

3.  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561– 2580) 

4.  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ
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ผลการดําเนนิงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 
ประจําปี พ.ศ.2561 (ตุลาคม 2560 – กันยายน 
2561) และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปี 
พ.ศ.2562 (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) ซึ่ง
แผนกลยุทธ์และแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่
สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการประจํา
สํานักและการมีส่วนร่วมของผู้บริหารบุคลากรใน
สํานักส่งเสริม ฯเป็นแผนที่เช่ือมโยงกับกับปรัชญา
ปณิธาน พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
ระยะ  20ปี  (พ .ศ . 2 5 61 -2 580 )  และแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) และกรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-
2565) 
       โดยสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
จัดโครงการประชุมปฏิบัติการการจัดแผนกลยุทธ์ 
แผนปฏิบัติราชการ และทบทวนแผนกลยุทธ์ของ
สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ในวันที่ 
10-11 พฤษภาคม  2561 โดยผู้บริหารและ
บุคลากรในสํานัก มีส่วนร่วมในการดําเนินงาน 
และเสนอแผนกลยุทธ์และทบทวนแผนกลยุทธ์
สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2561–2564 แล้ว ทางสํานักฯจึง
ได้นําแผนกลยุทธ์และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ของสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เสนอ
ต่อกรรมการประจําสํานักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะ เ บี ยน  เ พ่ื อ ใ ห้ทา งคณะกรรมการ ไ ด้ ให้ 
ข้อเสนอแนะ เ พ่ือทําให้แผนกลยุทธ์ มีความ
ส ม บู รณ์  ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ข อ ง
มหาวิทยาลัย 

 

สงขลา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561– 2565) 
5.  แผนกลยุทธ์สํานักส่งเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561–
2564  

6.  แผนปฏิบัติราชการสํานักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียนประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

7.  เอกสาร/รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจําสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
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ผลการดําเนนิงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 
2. มี ตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ 
ประจําปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งช้ี เพ่ือ
วัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติการประจําปี 
 

       สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีตัว 
บ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ พ.ศ.2561-2564 แผนปฏิบัติ
การประจําปี พ.ศ.2562  และค่าเป้าหมายของแต่
ละตัวบ่งช้ี เพ่ือวัดความสําเร็จของการดําเนินงาน
ตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี 
ประกอบด้วย 5ประเด็นยุทธศาสตร์  ดังน้ี 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษา
และพัฒนาหลักสูตรตามมาตรฐานประกอบด้วย  
2 เป้าประสงค์ 5 ตัวช้ีวัด ดังน้ี 

เป้าประสงค์ที่ 1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษา 

ตัวช้ีวัดที่ 1 ร้อยละของอาจารย์ผู้สอนที่มี
คุณวุฒิเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  

เป้าหมาย ร้อยละ 85 
ตัว ช้ี วัดที่  2  ระบบการจัดตารางเ รียน 

ตารางสอน การวัดและประเมินผล 
เป้าหมาย  1 ระบบ 
ตัว ช้ี วัดที่  3  ระ ดับความพึงพอใจของ

อาจารย์ผู้สอน 
เป้าหมาย  ระดับดี 

เ ป้าประสงค์ที่  2 ส่ง เสริมการพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตร 

 ตัวช้ีวัด ร้อยละของหลักสูตรที่เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

เป้าหมาย  ร้อยละ 85 
 

แผนกลยุทธ์สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561–2564 
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ผลการดําเนนิงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนากระบวนการรับ
สมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนไป 
ประกอบด้วย 2 เป้าประสงค์ 3 ตัวช้ีวัด ดังน้ี 

เป้าประสงค์ที่ 1 พัฒนาระบบการรับสมัครให้
สอดคล้องกับการระบบการรับบุคคลเข้าศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย (TCAS) 

ตัว ช้ี วัด  ระดับความพึงพอใจของผู้ตอบ
แบบสอบถามระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ 

เป้าหมาย  ระดับความพึงพอใจ 4.00 
เป้าประสงค์ที่ 2 พัฒนากระบวนการรับสมัคร

ให้สอดคล้องกับระบบการรับบุคคลเข้าศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาใน 

ตัวช้ีวัดที่ 1 จํานวนโรงเรียนที่จัดกิจกรรม 
Road Show 

เป้าหมาย  25 โรงเรียน 
ตัวช้ีวัดที่ 2 จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการเปิด

ประตูสู่มหาวิทยาลัย SKRU OPENHOUSEและ
ประชุมครูแนะแนวและนักเรยีน 

เป้าหมาย  400 คน 
 

ประ เ ด็น ยุทธศาสตร์ที่3 พัฒนาระบบและ
ฐานข้อมูลงานทะเบียนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
เพ่ือสนับสนุนการบริหารและการบริการให้มี
ประสิทธิภาพประกอบด้วย 2 เป้าประสงค์ 5 
ตัวช้ีวัด ดังน้ี 

เป้าประสงค์ที่ 1 พัฒนา/ปรับปรุงระบบและ
ฐานข้อมูลงานทะเบียน 

ตัวช้ีวัดที่ 1 จํานวนระบบและฐานข้อมลูที่พัฒนา 
เป้าหมาย 1 ระบบ 
ตัวช้ีวัดที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งาน 
เป้าหมาย ระดับดี 
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ผลการดําเนนิงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 
เป้าประสงค์ที่ 2 พัฒนากระบวนการบริหาร

จัดการเพ่ือรองรับการบริการที่ถูกต้องและทันสมัย 
ตัวช้ีวัดที่ 1 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
เป้าหมาย ระดับดี 
ตัวช้ีวัดที่ 2 จํานวนกิจกรรม/โครงการ 

เก่ียวกับงานทะเบียน 
เป้าหมาย 2 โครงการ 
ตั ว ช้ี วัดที่  3  กํ าหนดแนวปฏิ บั ติ ในการ

ปฏิบัติงานทะเบียนและการให้บริการ 
เป้าหมาย 1 งาน 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพ
ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย  
1 เป้าประสงค์ 3 ตัวช้ีวัด ดังน้ี 
เป้าประสงค์ ระบบประกันคุณภาพการศึกษา

ได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้นอย่างต่อเน่ือง 
ตัวช้ีวัดที่ 1 จํานวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนา

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
เป้าหมาย 6 โครงการ 
ตัวช้ีวัดที่ 2 ร้อยละของหน่วยงาน มีผลการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ไม่ตํ่ากว่าระดับ
ดี (คะแนนเฉล่ีย) 

เป้าหมาย ร้อยละ 90 
ตัวช้ีวัดที่ 3 ร้อยละของหน่วยงาน มีผลการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ไม่ตํ่ากว่าระดับ
ดีมาก(คะแนนเฉล่ีย) 

เป้าหมาย ร้อยละ 30 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมพัฒนา
คุณภาพทางวิชาการของคณาจารย์และบุคลากรใน
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ผลการดําเนนิงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 
สํานักฯประกอบด้วย 2 เป้าประสงค์ 4 ตัวช้ีวัด 
ดังน้ี  
เป้าประสงค์ที่ 1 มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไก
การพัฒนาอาจารย์อย่างมีประสิทธิภาพ 

ตั ว ช้ี วั ดที่  1  คณาจาร ย์ ไ ด้ รั บการ พัฒนา
ศักยภาพตามภารกิจด้านการเรียนการสอนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 ของกิจกรรม/โครงการทั้งหมด 

เป้าหมาย ร้อยละ 75 
ตัวช้ีวัดที่ 2 ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของคณาจารย์ที่

ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
เป้าหมาย ร้อยละ 35 

เป้าประสงค์ที่ 2 บุคลากรสํานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนได้รับการยกระดับทางวิชาการ 

ตั ว ช้ี วัดที่  1  บุคลากรไ ด้รั บการ พัฒนา
ศักยภาพตามภารกิจหลัก และ/ภารกิจรองและ/
หรือตามความสนใจ  อย่างน้อย  2  ครั้ ง ต่อ
ปีงบประมาณ 

เป้าหมาย 2 ครั้ง 
  ตัวช้ีวัดที่ 2 จํานวนผลงานทางวิชาการที่

เพ่ิมขึ้นของบุคลากร ได้แก่ ผลงานวิจัย ผลงาน
แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) การจัดการ
ความรู้ (KM) คู่มือการปฏิบัติงานและ/หรือ ผลงาน
ทางวิชาการประเภทอ่ืน ๆ 

เป้าหมาย 1 เรือ่ง 
 

2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับสํานัก/สถาบัน
ไปสู่บุคลากรภายในสํานัก/สถาบัน 
 

       สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีการ
ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ประจําปีงบประมาณ 2561-
2564 ไปสู่ภายบุคลากรภายในสํานักในการ
ประชุมสํานักฯ เมื่อวันที่ 7  พฤศจิกายน 2561 ณ 

1.  แผนกลยุทธ์สํานักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน ประจําปีงบประมาณ  

 พ.ศ.2561–2564 
2.  รายงานการประชุมปรับแผนกลยุทธ์และ

แผนปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 5/2561  
 วันพุธที่ 7  พฤศจิกายน 2561 
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ผลการดําเนนิงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 
ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา และได้มีการช้ีแจงทํา
ความเข้าใจให้กับบุคลากรในทุกส่วนงานได้ทราบ
ถึงวิสัยทัศน์ และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์โดยมี
การกําหนดหน่วยงานผู้รับผิดชอบตามโครงสร้าง
ของสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพ่ือ
นําแผนกลยุทธ์มาจัดทําเป็นแผนปฏิบัติการใน
ระดับหน่วยงานโดยกําหนดผู้รับผิดชอบโครงการ/
กิ จก ร รมที่ ชั ด เ จน  เ พ่ื อ ติ ดตาม กํ า กับ ดูแล
ความสําเร็จในการดําเนินงานตามแผนที่วางไว้ 
 

4. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติ
การประจําปีครบตามพันธกิจหรือบริบทของ
สํานัก/สถาบัน 
 

       สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มี
กระบวนการในการแปลงแผนกลยุท ธ์ เ ป็น
แผนปฏิบัติการประจําปีครบตามพันธกิจโดยการ
จั ด โคร งการประ ชุม เ ชิ งป ฏิ บั ติ ก า ร  จั ดทํ า
แผนปฏิบัติราชการสํานักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน ประจําปีงบประมาณ 2562 เพ่ือแปลง
แผนกลยุทธ์ พ.ศ.2561-2564 สู่แผนปฏิบัติการ
ประจําปี ครบ 9 พันธกิจของหน่วยงานดังน้ี 
       1. ส่งเสริมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
ตามกรอบคุณวุฒิ 
       2. พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรหมวดศึกษา
ทั่วไป 
       3. พัฒนาระบบงานรับเข้านักศึกษาเชิงรุก 
ให้สอดคล้องกับความต้องการของหลักสูตร 
       4. พัฒนางานทะเบียนและการบริการให้มี
ประสิทธิภาพและทันสมัย 
       5. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือ

1.  แผนกลยุทธ์สํานักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน พ.ศ.2561–2564 

2.  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทําแผน 
ปฏิบัติราชการสํานักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน ประจําปีงบประมาณ 2562 

3.  แผนปฏิบัติราชการสํานักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน พ.ศ.2562 
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ผลการดําเนนิงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 
การจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
       6. ส่งเสริมการบูรณาการสหกิจศึกษาเข้า  
สู่หลักสูตร 
       7 .  ส่ง เส ริมการดําเนินงานด้านประกัน
คุณภาพ 
       8. ส่งเสริมการดําเนินงานด้านบัณฑิตศึกษา 
       9. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ
ของคณาจารย์ 
       โดยการกําหนดเป้าหมายการดําเนินงาน 
ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบ รายละเอียดการแปลง
แผนจะปรากฏอยู่ ในแผนปฏิบัติการประจําปี
งบประมาณ 2562  

 

5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปี
ครบตามพันธกิจหรือบริบทของสํานัก/สถาบัน 
 

       สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ.
2562 ครบทุก 9 พันธกิจ โดยแยกแผน/กิจกรรม
การดําเนินงานเป็น 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังน้ี 
ประ เ ด็น ยุทธศาสตร์ที่  1   ส่ ง เส ริมการจั ด
การศึกษาและพัฒนาหลักสูตรตามมาตรฐาน 
  - การบริหารจัดการสหกิจศึกษา 
  - สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การปรับปรุง  

และพัฒนาวิชาศึกษาทั่วไป (GE) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนากระบวนการรับ
สมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนไป 
  - รั บสมั ค ร นั กศึ กษา ใหม่  ประจํ า ปี 

การศึกษา 2562 
          - ประชุม เ ชิ งปฏิ บั ติการ  เ ปิดประตูสู่
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (SKRU OPEN 

1.  แผนปฏิบัติราชการสํานักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

2.  โครงการสมัมนาเชิงปฏิบัติการ การปรับปรุง
และพัฒนาวิชาศึกษาทั่วไป (GE) 

3.  WebPage งานรับสมัครนักศึกษาใหม ่ประจําปี
การศึกษา 2562 
http://regis.skru.ac.th/skru_app/webmai
n/maindetail.php 

4.  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เปิดประตูสู่
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (SKRU OPEN 
HOUSE) และประชุมครูแนะแนวแลก  เปลีย่น
เรียนรู้การศึกษาในระดับอุดมศึกษา 

5.  คูม่ือการศกึษาและคู่มือผูป้กครองประจําปี
การศึกษา 2562 
http://regis.skru.ac.th/RegisWebH5/Manu
al_std/Manual_skru2561.pdf 

6.  โครงการ ปรับความรู้พ้ืนฐานนักศึกษาใหม่ภาค
ปกติ ประจําปีการศึกษา 2562 

7.  โครงการ เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่และ
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ผลการดําเนนิงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 
HOUSE) และประชุมครูแนะแนวแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
          - จัดทําคู่มือการศึกษาและคู่มือผู้ปกครอง
ประจําปีการศึกษา 2562 
 - ปรับความรู้พ้ืนฐานนักศึกษาใหม่ภาค
ปกติ ประจําปีการศึกษา 2562 

        - เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่และ
ประชุมผู้ปกครองการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา 
ประจําปีการศึกษา 2562 
          - แนะนําหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอน
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาให้กับโรงเรียน
มัธยมศึกษา (Road  Show) 
ประเ ด็น ยุทธศาสตร์ที่  3  พัฒนาระบบและ
ฐานข้อมูลงานทะเบียนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพ่ือ
ส นับส นุนก า รบริ ห า ร และก า รบ ริ ก า ร ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพ 
  - บริหารสํานักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพ
การศึกษาของประเทศ 
  - ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

ปีการศึกษา 2561 ระดับหลักสูตร 
  - ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

ปีการศึกษา 2561 ระดับคณะ 
  - ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

ปีการศึกษา 2561 ระดับสํานัก/สถาบัน 
  - ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

ปีการศึกษา 2561 ระดับมหาวิทยาลัย 
  - ตรวจสอบและประเมินผลงานของ

ประชุมผู้ปกครองการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา 
ประจําปีการศึกษา 2562 

8.  โครงการ แนะนําหลักสูตรที่เปิดการเรียนการ
สอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาให้กับ
โรงเรียนมัธยมศึกษา (Road  Show) 

9.  โครงการ ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน    
ปีการศึกษา 2561 ระดับหลกัสูตร 

10. โครงการ ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน   
ปีการศึกษา 2561 ระดับคณะ 

11. โครงการ ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน   
ปีการศึกษา 2561 ระดับสํานัก/สถาบัน 

12. โครงการ ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน   
ปีการศึกษา 2561 ระดับมหาวิทยาลัย 

13. โครงการ ตรวจสอบและประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย อธิการบดี คณบดีและ
ผู้อํานวยการ 

14. โครงการการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลพัธ์ 
(Outcome Based Education) 

15. โครงการ สัมมนาเชิงปฏิบัติการเทคนิคการออก
ข้อสอบการวัดผลและประเมนิผลการเรียนรู้
ตามกรอบมาตรฐาน TQF 

16. โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ วิธีการสอนและ
จิตวิทยาการสอนสําหรับอาจารย์ยุค 4.0 

17. โครงการ สัมมนาเชิงปฏิบัติการการสร้าง
นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาการเรียนรู้ 
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ผลการดําเนนิงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 
มห า วิ ท ย า ลั ย  อ ธิ ก า ร บ ดี  คณบ ดี แ ล ะ
ผู้อํานวยการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมพัฒนา
คุณภาพทาง วิชาการของคณาจารย์และ
บุคลากรในสํานักฯ 

  - โครงการการจัดการศึกษาที่มุ่ ง เน้น
ผลลัพธ์ (Outcome Based Education) 

  - สัมมนาเชิงปฏิบัติการเทคนิคการออก
ข้อสอบการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
ตามกรอบมาตรฐาน TQF 

  - อบรมเชิงปฏิบัติการ วิธีการสอนและ
จิตวิทยาการสอนสําหรับอาจารย์ยุค 4.0  

  - สั ม มน า เ ชิ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร ก า ร ส ร้ า ง
นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาการเรียนรู้ 

6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของ
แผนปฏิบัติการประจําปีและติดตามแผน/ผล
ปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ รายงาน
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้งและรายงานผลต่อผู้บริหาร
และคณะกรรมการประจําสํานัก เพ่ือพิจารณา 

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีการ
ติดตามผลการ ดํ า เ นินงานตาม ตัว บ่ ง ช้ี ของ
แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
และ พ.ศ.2562  โดย 
         1. คณะกรรมการบริหารสํานักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน มีการประชุมเพ่ือร่วม
พิจารณาการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจําปีงบประมาณพ.ศ.2561 และ พ.ศ.2562  
โดยมีเอกสารการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายไตร
มาส 
          2. ประชุมบุคลากรสํานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน เพ่ือแจ้งข้อมูลการใช้จ่ายเงิน

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
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ผลการดําเนนิงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 
งบประมาณรายไตรมาสตามแผนปฏิบัติการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และ พ.ศ.2562   
          3 .  ร าย งานผลการ ดํ า เ นิน ง านตาม
แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
และ พ.ศ.2562 ผ่านคณะกรรมการประจําสํานัก
สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของ
แผนกลยุทธ์ และแผน/ผลการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผล
ต่อผู้บริหารและคณะกรรมการประจําสํานักฯ/
สถาบันเพ่ือพิจารณา 

 สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มี
การประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผน
กลยุทธ์ และแผน/ผลการใช้จ่ายเงิน และรายงาน
ผ ล ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ต า ม แ ผ น ต่ อ ค ณ ะ
กรรมการบริ ห ารสํ า นั กฯ  และรายงาน ต่อ
คณะกรรมการประจําสํานักฯ ได้มีการนําผลการ
พิจารณา ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะ
กรรมการบริหารสํานักฯ  ข้อเสนอแนะ นําไปใช้ใน
การปรับปรุงแผน  กลยุทธ์ ประจําปีงบประมาณ 
2561- 2564   

1.  แผนปฏิบัติราชการสํานักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

2.  รายงานแผน/ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปี 

3.  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส 
4.  รายงานการประชุมติดตามการใช้จ่ายเงิน

งบประมาณประจําปี 
5.  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจํา  

สํานักฯ 

 
การประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน 

ตัวบ่งช้ี 
เป้าหมายปี 

2561 
ผลการ

ดําเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย 
บรรลุ

เป้าหมาย 
ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

แผนพัฒนาหน่วยงาน(ปรัชญาปณิธาน
วัตถุประสงค์และแผนดําเนินการ) 

จํานวน 7 ข้อ 
(ข้อ 1- 7 ข้อ) 

จํานวน 7 ข้อ
(5 คะแนน ) 

/ 
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สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ที่ 1 
จุดแข็ง 

1. มีแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสงขลา 

2. บุคลากรในสํานักมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนกลยุทธ์แผนปฏิบัติราชการ 
3. มีการกําหนดตัวบ่งช้ีระดับความสําเร็จของการดําเนินการ และแจ้งให้บุคลากรทุกคนของ

หน่วยงานได้รับทราบและรับผิดชอบในแต่ละตัวบ่งช้ี 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
  - 
จุดที่ควรพัฒนา 
  - 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 2  การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผูบ้ริหารและภาวะผู้นาํ 
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ (P) 
คําอธิบายตัวบ่งชี้  การประเมินผลตามหน้าที่และบทบาทของผู้บริหารในการบริหารและการ 

จัดการให้บรรลุผลสําเร็จตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจําปีของ
สถาบันอุดมศึกษาจะมุ่งเน้นการประเมินคุณภาพของการบริหารงานตามนโยบายของ
สภาสถาบันอุดมศึกษา ประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการประจําปี ความสามารถในการ
บริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร 

 
ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี้  :  อ.ดร.ฐปนพัฒน์ ปรัชญาเมธีธรรม โทรศัพท์  :  086-746-0664 
ผู้จัดเก็บข้อมูล   :  นางเสวียน      ชุมละออง โทรศัพท์  :  094-241-5352 

   :  นางสุจารี          ณ  สงขลา       โทรศัพท์   :  091-048-8541 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถ่ายทอด
ไปยังบุคลากรทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนํา
ข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่าง
ต่อเน่ือง 
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2. ผู้บริหารมีการกํากับติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามท่ี
มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสารแผน และผลการดําเนินงานของ
หน่วยงานไปยังบุคลากรในหน่วยงาน 

3. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
ให้อํานาจในการตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม 

4. ผู้บริหาร บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่
อธิบายการดําเนินงานอย่างชัดเจน 

5. ผู้บริหารมีการนําผลการดําเนินการ และข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมา
ใช้ในการทบทวนแผนการดําเนินงานของหน่วยงาน 

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 

ผลการดําเนนิงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 
1. ผู้บริหารสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ได้กําหนดทิศทางการดําเนินงานของสํานักฯ ปรัชญา 
คือ ส่งเสริมวิชาการ สู่มาตรฐานการศึกษาด้วย
เทคโนโลยีที่ทันสมัยและใส่ใจบริการ และกําหนด
วิสัยทัศน์ของสํานักฯ คือ  “สํานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน เป็นหน่วยงาน ส่งเสริม สนับสนุน 
ด้านวิชาการตามมาตรฐานการศึกษา และพัฒนา
ระบบบริการบนฐานเทคโนโลยีและนวัตกรรม” โดย
มีพันธกิจ จํานวน 9 ข้อ ดังน้ี 
 1. ส่งเสริมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพตาม
กรอบคุณวุฒิ 
  2. พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรหมวดศึกษา

1.  แผนกลยุทธ์สํานักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561-2564) 

2.  เอกสารหลกัฐานการใช้โปรแกรม Google 
Drive, Google calendaในการบริหาร
จัดการ 

3.  website http://regis.skru.ac.th/ 
4.  กลุ่ม line บ้าน สนส. 
5.  หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ปีการศึกษา 

2562 
6.  โครงการจัดกิจกรรมแนะนําหลักสูตรที่เปิด

การเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลาให้กับโรงเรียนมัธยมศึกษา (Road 
show) 
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ผลการดําเนนิงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 
ทั่วไป 

  3. พัฒนาระบบงานรับเข้านักศึกษาเชิงรุก 
ให้สอดคล้องกับความต้องการของหลักสูตร 

  4. พัฒนาระบบงานทะเบียนและการบริการ
ให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย 

  5. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือ
การจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

  6. ส่งเสริมการบูรณาการสหกิจศึกษาเข้าสู่
หลักสูตร 

  7. ส่งเสริมการดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา 

  8. ส่งเสริมการดําเนินงานบัณฑิตศึกษา 
  9. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ

ของคณาจารย์ 
            ดังน้ันเพ่ือให้บรรลตุามพันธกิจ ผู้บริหาร
สํานักฯ จึงได้วางแผนและกําหนดยุทธศาสตร์ของ
สํานักฯ พร้อมทั้งกําหนดเป้าประสงค์และตัวช้ีวัดและ
แจ้งให้บุคลากรทุกฝ่ายของสาํนักฯ ตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ ดังน้ี 
  1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาและพัฒนา

หลักสูตรตามมาตรฐาน 
  2. พัฒนากระบวนการรับนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาให้สอดคล้องกับ
สภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 

  3. พัฒนาระบบและฐานข้อมูลงานทะเบียน
ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเ พ่ือสนับสนุนการ
บริหารและการบริการให้มีประสิทธิภาพ 

  4 .  พัฒนาระบบการประกั นคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัย ให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพ
การศึกษาของประเทศ 

7.  การจัดรายการวิทยุเพ่ือประชาสัมพันธ์การรับ
สมัคร โดยรองผู้อํานวยการสํานักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน อาจารย์วันฉัตร  
จารุวรรณโน 

8.  Webpage งานสหกิจศึกษา สํานักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน 

9.  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ วิธีการสอนและ
จิตวิทยาการสอนสําหรับอาจารย์ ยุค 4.0 

10. โครงการสมัมนาเชิงปฏิบัติการการจัด
การศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ (Outcome 
Based Education) 

11. โครงการสมัมนาเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการ
ออกข้อสอบ การวัดผลและประเมินผลการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน TQF 

12. การจัดเก็บข้อมูลของงานประกันคุณภาพ
สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ใน 
Google drive 

13. การใช้ Google calendar ในการทําปฏิทิน
วิชาการ 

14. โครงการเตรียมความพร้อมรับการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน  ปีการศึกษา 2561  
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ผลการดําเนนิงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 
  5. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ

ของคณาจารย์และบุคลากร ในสํานักฯ 
  โดยผู้บริหารสํานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน ได้มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปยัง
บุคลากรทุกส่วนงานภายในสํานักฯ ด้วยระบบ
เทคโนโลยี website Google ได้แก่ Google Drive, 
Google calendar นอกจากน้ียังใช้ Application ที่
ไม่เป็นรูปแบบเพ่ืออํานวยความสะดวกมาใช้ในการ
บริหารจัดการ เช่น Application Line เป็นต้น 
2. ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมฯ มีการกํากับ ติดตาม
ผลการดํา เ นินงานตามท่ี ไ ด้มอบหมาย  อย่าง
สม่ําเสมอ โดยการประชุมผู้คณะบริหารสํานักฯ และ
ในปีการศึกษา 2561 ได้ดําเนินการประเมินผลการ
ดําเนินงาน ปีละ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 รายงานผลการ
ดําเนินงานช่วง 6 เดือน ครั้งที่ 2 เป็นการรายงานผล
การดําเนินงานเมื่อครบปีงบประมาณและมีการ
ประชุมบุคลากรภายในสํานักฯทุกเดือน อย่างน้อย 
เดือนละ 1 ครั้ง เพ่ือติดตามผลการดําเนินงานของ
แต่ละฝ่าย 

1.  รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหาร
สํานักฯ  

2.  บันทึกข้อความ เรื่อง รายงานผลการ
ดําเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม สํานัก
งบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน และ
รอบ 12 เดือน  

4.  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

3.  ผู้บริหารสํานักส่งเสริมวิชาการฯสนับสนุนให้
บุคลากรในสํานักฯ ได้มีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการ ให้อํานาจในการตัดสินใจแก่บุคลากรตาม
ความเหมาะสม โดยผู้อํานวยการสํานักฯส่งเสริมฯได้
ดําเนินการ 
 (1) ปรับลดขั้นตอนกระบวนการบริหารจัดการ โดย
การมอบหมายอํานาจในการตัดสินใจแก่รอง
ผู้อํานวยการแต่ละฝ่ายรับผิดชอบ ดังน้ี  
      1. รองผู้อํานวยการฝ่ายงานบริหารทั่วไปและ

ส่งเสริมวิชาการ  งานที่ได้รับมอบหมาย 
      - หน่วยธุรการและสารบัญ  
      - หน่วยประชุมและเลขานุการ 

1.  คําสั่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา              
ที่ 1007/2562 เรื่อง ย้ายข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันศึกษาและพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา 

2.  คําสั่งมอบหมายงาน 
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ผลการดําเนนิงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 
      - หน่วยการเงินและงบประมาณ 
       - หน่วยประกันคุณภาพ 
       2. รองผู้อํานวยการฝ่ายงานหลักสูตรและงาน

ทะเบียน 
       - หน่วยหลักสูตรและงานมาตรฐานการศึกษา 
       - หน่วยทะเบียนนักศึกษา 
       - หน่วยระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ 
       - หน่วยศึกษาทั่วไป 
       - หน่วยประมวลผล 
        3 .รองผู้ อํ านวยการฝ่ ายงานมาตรฐาน

การศึกษาและประกันคุณภาพ 
        - หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา 
        - หน่วยบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
        - หน่วยการจัดการความรู้ 
        - หน่วยพัฒนาตําแหน่งทางวิชาการ 
        - งานบัณฑิตศึกษา 
        - งานสหกิจศึกษา 
(2) มอบหมายงานหัวหน้าสํานักงาน ดูแลรับผิดชอบ
การบริหารงานภายในสํานักเพ่ือความคล่องตัวใน
การบริหารงานภายในสํานัก 
      (3) มีการมอบหมายงานให้รองผู้อํานวยการ

ดูแล รักษาราชการแทน ในช่วงที่ผู้อํานวยการ
ไม่อยู่หรือติดราชการ 

 
4.  ผู้บริหารสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 
10 ประการ และอธิบายการดําเนินงานอย่างชัดเจน 
โดยคํานึงถึงประโยชน์ของสํานักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังน้ี  

  1. หลักประสิทธิผล  (Effectiveness) 
ผู้บริหารมีความสามารถในการปฏิบัติราชการให้

 
 
 
 
 
 
หลักประสิทธผิล 
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ผลการดําเนนิงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 
บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ ได้มีการ
กํากับติดตามผลการดําเนินงานภายในสํานักส่งเสริม
วิชาการฯ เช่น เรื่อง ระบบการลงทะเบียน ตาราง
เรียน ตารางสอบ ของแต่ละภาคเรียน อย่างต่อเน่ือง
โดยกําหนดให้มีการประชุมบุคลากรภายในสํานักฯ 
อย่างต่อเน่ืองอย่างน้อย เดือนละ1 ครั้ง โดยให้
บุคลากรในสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ทุกคนมีส่วนร่วมในการวางแผนและเสนอความ
คิดเห็นในการประชุม เพ่ือให้การดําเนินงานบรรลุ
ตามพันธกิจที่กําหนดไว้และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
หน่วยงาน  องค์กร  
  2 .  ห ลั ก ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ 
(Efficiency) ผู้บริหารส่งเสริมให้บุคลากรภายใน
สํ า นักฯ เ ข้ ารั บการอบรม  เ พ่ื อ พัฒนาความ รู้ 
ความสามารถและเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือให้บุคลากร
ได้รับการพัฒนาและเพ่ิมพูนทักษะ และนํามาพัฒนา
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

            3 .  หลักการตอบสนองความ
ต้องการ (Responsiveness) 
สํานักส่งเสริม วิชาการและงานทะเบียนมีการ
ให้บริ ก าร ด้ าน ต่างๆ  ตามพันธ กิจที่ ส ามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเ สียได้ที่มีความหลากหลาย  อาทิ  การ
ให้บริการด้านวิชาการ แก่ อาจารย์ บุคลากร 
นักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคคลภายนอก และอ่ืนๆ 
เ พ่ื อส นับสนุนการจั ดการ เรี ยนการสอนของ
มหาวิทยาลัย 

  4. หลักภาระความรับผิดชอบ 
(Accountability) สํานักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน ได้ตระหนักถึงภาระความรับผิดชอบในการ

1.  รายงานการประชุมสํานักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
หลักประสิทธภิาพ 
1.  คําสั่งไปราชการบุคลากรภายในสํานักฯ 
 
 
 
 
 
หลักการตอบสนอง 
1.  ภาพแสดงจุดให้บริการต่างๆ ของงานทะเบียน 
2.  รับบริการหน้าเคาน์เตอร์ ประจําสํานักส่งเสริม

วิชาการและงานทะเบียน 
3.  รายงานสรุปผลการจัดโครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการ วิธีการสอนและจติวิทยาการสอน
สําหรับอาจารย์ 

 
 
 
หลักภาระความรับผิดชอบ 
1.  คูม่ือนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 
2.  รายงานประจําปี (SAR) ปีการศึกษา 2561 



 
 

Self Assessment Report 2561  หน้า 31 
 

ผลการดําเนนิงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 
ปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายและพันธกิจ ที่กําหนดไว้ 
เพ่ือสนองต่อความคาดหวังของผู้รับบริการและ
ท้องถิ่น อาทิ    การใช้ศักยภาพและความเช่ียวชาญ
ของคณาจารย์บุคลากรในการให้บริการด้านวิชาการ
หลักสูตรฯ งานทะเบียน แก่นักศึกษา อาจารย์ 
บุคลากร ศิษย์เก่า และบุคคลภายนอก 

  5 .  ห ลั ก ค ว า ม โ ป ร่ ง ใ ส 
(Transparency)  สํานักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนมีการรายงานงบประมาณ รายงานผลการ
ดําเนินงานให้แก่คณะกรรมการบริหารสํานักฯได้
รับทราบและเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้กับ
บุคลากร นักศึกษา อาจารย์และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
โดยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ผ่าน Website 
book ของสํานัก 

  6. หลักการมีส่วนร่วม (Participation)  
      ผู้บริหารสํานักฯเปิดโอกาสให้บุคลากรใน
หน่วยงานมีส่ วนร่ วมในการบริหารงาน  เ ป็น
คณะกรรมการดําเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ เป็น
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร รั บ ร า ย ง า น ตั ว นั ก ศึ ก ษ า 
คณะกรรมการด้านงานประกันคุณภาพ 

  7 .หลั ก ก า ร ก ร ะจ ายอํ า น า จ
(Decentralization) ผู้บริหารได้มีการกระจาย
อํานาจไปยังรองผู้อํานวยการ หัวหน้างานให้มีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจ และมอบอํานาจให้ผู้บริหารส่วน
งานต่างๆ มีอํานาจในการบริหารจัดการในหลาย
ด้าน อาทิ การบริหารงาน การมอบหมายงาน ให้
รอง ผอ. ปฏิบัติราชการแทน กรณี  ผอ. ติดราชการ 
 

  8. หลักนิติธรรม (Rule oflaw) 
สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีการใช้
อํานาจของกฎหมายกฎระเบียบ ข้อบังคับในการ
บริหารงานด้วยความเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ และ

 
 
 
 
 
 
หลักความโปรง่ใส 
1.  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2561 
2.  Websitehttp://regis.skru.ac.th/ 
 
 
 
 
 
 
หลักการมีส่วนร่วม 
1.  คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการรับรายงานตัว

นักศึกษาประจําปีการศึกษา 2562 
 
 
หลักการกระจายอํานาจ 
1.  คําสั่งแต่งต้ังมอบหมายงาน                    

ให้รองผู้อํานวยการปฏิบัติราชการแทน 
 
 
 
 
 
หลักนิติธรรม 
1.  กฎ  ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ  ของ

มหาวิทยาลัยฯ และของสํานักฯ 
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ผลการดําเนนิงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 
คํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมี
การถือปฏิบัติข้อบังคับและประกาศร่วมกัน ทั้งน้ีได้มี
การเผยแพร่ ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศผ่าน
เว็บไซต์ของสํานักฯ/มหาวิทยาลัย 

  9. หลักความเสมอภาค (Equity) 
สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีการบริหาร
จัดการเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายของ
สํานักฯ โดยยึดหลักความเสมอภาค ปฏิบัติต่อ
บุคลากรทุกคนอย่างเท่าเทียม ไม่มีการแบ่งแยก เช่น 
ส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนได้มีโอกาสในการพัฒนา
ตนเอง สนับสนุนให้เข้าร่วมอบรมในส่วนที่เก่ียวข้อง
กับงานที่รับผิดชอบ 
    10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus 
Oriented) สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
มีการบริหารจัดการโดยมุ่งเน้นฉันทามติ ยึดหลักการ
ของการมีส่วนร่วมทางความคิดซึ่งกันและกัน โดยมี
กระบวนการหาข้อตกลงร่วมกันในการปฏิบัติงานท้ัง
จากผู้รับบริการและบุคลากรในสํานักฯ โดยเปิด
โอกาสให้ผู้บริหารและบุคลากรได้แสดงความคิดเห็น
ผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ทั้งการประชุม
บุคลากรสํานักฯ 

2.  ภาพแสดงการเผยแพร่ขอ้บังคับ ระเบียบและ
ประกาศ บนเว็บไซต์สํานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนและมหาวิทยาลัย 

 
หลักความเสมอภาค 
1.  คําสั่งเดินทางไปราชการของบุคลากร 
 
 
 
 
 
 
หลักมุ่งเน้นฉันทามติ 
1.  ภาพแสดงการประชุมบุคลากร 
2.  การสรุปประชุมส่งผ่านทาง กลุ่ม line บ้าน 

สนส. 
 

5. จากการประเมินกระบวนการปฏิบัติตามบทบาท
หน้าที่ของผู้บริหารและภาวะผู้นําของสํานักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียนในปีการศึกษา 2561ได้มี
การทบทวนกระบวนการพบว่า กระบวนการมีความ
ชัดเจน โปร่งใส เน่ืองจากใช้ระบบสารสนเทศเข้ามา
ช่วยในการประเมินและดําเนินการผ่านหน่วยงาน
กลางของมหาวิทยาลัยมีความเสมอภาคในระบบการ
ประเมิน และคณะกรรมการได้มีข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
    1. เพ่ิมช่องทางการสื่อสารที่อาจารย์สามารถ  
เข้าถึงได้ นอกจากน้ันควรมีช่องทางสายตรงถึง

1.  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ 
2.  รายงานผลการติดตามและประเมินผลงานของ

มหาวิทยาลัยในตําแหน่งผู้อํานวยการสํานัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
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ผลการดําเนนิงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 
ผู้อํานวยการสํานักฯ เพ่ือให้เกิดการตอบคําถาม
คลี่คลายบางเรื่องได้ถูกต้องรวดเร็ว และให้ยึดหลัก
ธรรมาภิบาลในการขับเคลื่อนงาน 
ผลการดําเนินงาน 
 ใ น ปี  2 5 6 1  จ ะ เ พ่ิ ม ช่ อ ง ท า ง ก า ร
ติดต่อสื่อสารระหว่างอาจารย์และสํานักฯเพ่ิมมาก
ขึ้น  เช่น ผ่านเพจในส่วนของงานรับเข้า และมีเพจ
ของสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และ
กลุ่มไลน์ พนักงานมหาวิทยาลัย  กลุ่มไลน์ของ
นักวิชาการศึกษา และมีการประชาสัมพันธ์ผ่านทาง
สถานีวิทยุ 
 2. ควรพัฒนาบุคลากรของสํานักฯให้มีจิต
บริการใช้ Service mind ในการให้บริการแก่
นักศึกษา ย้ิมแย้มเต็มใจให้บริการ 
ผลการดําเนินงาน 
 สนับสนุนให้ บุคลากรได้รับการพัฒนา
ตนเอง  โครงการเทคนิคการให้บริการด้วยใจ  
 3 .  สํา นักส่ ง เสริมฯ  ควรทําหน้าที่ เ ป็น
หน่วยงานสนับสนุนในการยกระดับคุณภาพหลักสูตร
ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและพัฒนา
คุณภาพหลักสูตรให้อยู่ในระดับคุณภาพดีมากให้
เพ่ิมขึ้น 
ผลการดําเนินงาน 
 สํานักส่งเสริมฯได้จัดประชุมคณะกรรมการ
พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือหาแนวทางและพัฒนา
ปรับปรุงคู่มือเ พ่ือใช้ให้เข้ากับเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร 

-  
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การประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน 

ตัวบ่งชี ้
เป้าหมายปี 

2560 
ผลการ

ดําเนนิงาน 

การบรรลุเป้าหมาย 

บรรลุ
เป้าหมาย 

ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของ
ผู้บริหาร 

จํานวน 5 ข้อ 
( 1 – 5 ) 

จํานวน 5 ข้อ 
(5 คะแนน ) / 

  

 
สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ที่ 2 
จุดแข็ง 

1. สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีพันธกิจและนโยบายที่ชัดเจนในการบริหารงานใน
หน่วยงาน 

2. ผู้บริหารเน้นให้บุคลากรภายในหน่วยงาน เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานและผู้บริหาร
มีการกระจายอํานาจตามความเหมาะสม 

3. ผู้บริหารดําเนินการบริหารจัดการองค์กรดัวยระบบสารสนเทศท่ีทันสมัยและมีความ
เหมาะสมกับสถานการณ์ 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
  - 
จุดที่ควรพฒันา 
  - 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
 
  ตัวบ่งชี้ที่ 3 : การพัฒนาหนว่ยงานสู่สถาบนัการเรียนรู ้
ชนิดของตัวบง่ชี ้:  กระบวนการ(P) 

คําอธิบายตัวบ่งชี้ : มาตรฐานการอุดมศึกษาข้อที่3 กําหนดให้สถาบันมีการสร้างและ
พัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ซึ่งต้องมีการจัดการความรู้
เพ่ือมุ่งสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้โดยมีการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในสถาบัน
ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบเพ่ือให้ทุก
คนในสถาบันสามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้รวมทั้ง
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอันจะส่งผลให้สถาบันอุดมศึกษามี
ความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุดกระบวนการในการบริหารจัดการความรู้ใน
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สถาบันประกอบด้วยการระบุความรู้การคัดเลือกการรวบรวมการจัดเก็บ
ความรู้การเข้าถึงข้อมูลและการแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งภายในและภายนอก
สถาบันการสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในสถาบันการ
กําหนดแนววิธีปฏิบัติงานตลอดจนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรู้ในสถาบันให้ดีย่ิงขึ้น 

 
ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี้  :  รศ.นฤมล  อัศวเกศมณี โทรศัพท์  :  089-198-6520 
ผู้จัดเก็บข้อมูล    :  นางสุจารี          ณ สงขลา โทรศัพท์  :  091-089-1279 
  :  นางสาวจุฑาพร บุญยัง  โทรศัพท์  :085-040-6909 
  :  นายวัชระ  อยู่หนู  โทรศัพท์  :  089-593-5577 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีการกําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยและสํานัก/สถาบัน และ
ครอบคลุมพันธกิจหรือบริบทของสํานัก/สถาบัน 

2. กําหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะอย่างชัดเจน
ตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 

3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ทักษะของผู้มีประสบการณ์
ตรง (Tacit Knowledge) เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติตามประเด็นความรู้ที่
กําหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่กําหนด 

4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัว
บุคคลและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆที่เป็นแนวปฏิบัติหรือพัฒนาจนเป็นแนวปฏิบัติ
ที่ดี และจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร 
(Explicit Knowledge) 

5. มีการนําความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปี
การศึกษาที่ผ่านมาที่เป็นลายลักษณ์อักษร (Explicit Knowledge) และ
จากความรู้ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit Knowledge) ที่เป็นแนว
ปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
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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 

 
ผลการดําเนนิงาน 

ผลการดําเนนิงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 
1.  สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กําหนด
ประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้
ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสํานักฯ โดยมีการ
แต่ง ต้ังคณะกรรมการจัดการความรู้  ร่ วมกัน
วิเคราะห์ เลือกประเด็นในการจัดการความรู้ โดยมี
การดําเนินการจัดการความรู้ เพ่ือนําไปสู่สังคม
ฐานความรู้ และสั งคมการ เ รียนรู้  ซึ่ งมี ความ
สอดคล้องกับพันธกิจของสํานักฯ โดยได้ทําแผนการ
จัดการความรู้ เรื่อง การจัดเก็บเอกสาร SAR  ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์อย่างง่าย 

1.  แผนการจัดการความรู้ 
2.  คําสั่ง ที่ 022/2561 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรม

บริหารการจัดการความรู้ 
3.  รายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2561 วันพุธที่ 7 

พฤศจิกายน 2561 
4.  เอกสารวิเคราะห์ประเด็นการจัดการความรู้ 

2. สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้
กําหนดกลุ่มเป้าหมาย ที่ชัดเจน คือ นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ของสํานักงาน เจ้าหน้าที่ในการจัดทํา 
เจ้าหน้าจัดเก็บเอกสารการประกันคุณภาพ และ
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในตัวบ่งช้ี โดยร่วมกันเพ่ือ
จัดการประเด็นความรู้ เรื่อง การจัดเก็บเอกสารการ
ประกันคุณภาพสํานักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์อย่างง่าย จึงได้
พัฒนาทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ให้กับบุคลากร
ดังกล่าว โดยการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรเทคนิคการ
ใช้โปรแกรม Microsoft office และเทคนิคการใช้ 
Application ในเคร่ือง Smart Phone เพ่ือเตรียม
ความพร้อมให้กับบุคลากรในการจัดการประเด็น
ความรู้เรื่องการจัดเก็บเอกสารการประกันคุณภาพ

1.  แผนการจัดการความรู้ 
2.  คําสั่ง ที่ 022/2561 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรม

บริหารการจัดการความรู้ 
3. รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการ

ความรู้ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 6 ธันวาคม 2561 
ณ ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา 

4.  บันทึกข้อความ เรื่อง แจ้งรายช่ือผู้เข้ารับการ
อบรมปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการใช้โปรแกรม 
Microsoft office และเทคนิคการใช้ 
Application ในเครื่อง Smart Phone 
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ผลการดําเนนิงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 
สํานักส่ง เสริมวิชาการและงานทะเบียน  ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์อย่างง่าย ให้มีประสิทธิภาพ
มากย่ิงขึ้น 
3. สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้
ดําเนินการจัดการความรู้โดยมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้
และแบ่งปันความรู้ทักษะประสบการณ์ประเด็น
ความรู้ ในระหว่างสายงาน ทั้งในหน่วยงานและนอก
หน่วยงาน ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีการ
แลกเปล่ียนประสบการณ์การใช้ทักษะคอมพิวเตอร์
จ าก   นายธน ภัทร    เ จิ ม ข วัญ  นั ก วิ ช าการ
คอมพิวเตอร์ สํานักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ได้มาแนะนําทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น ใน
การจัดการเอกสารต่าง ๆ เพ่ือนําความรู้ที่ได้ไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและทําให้กระบวนการ
จัดเก็บเอกสารเป็นระบบ มีการสืบค้นได้ง่าย และ
เป็นการลดกระดาษอีกด้วยเพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี 
จึงมอบหมายให้ นายวัชระ  อยู่หนู นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน
คอมพิวเตอร์  ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้และทักษะด้าน
คอมพิวเตอร์ ให้บุคลากรของสํานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน ซึ่งบุคลากรได้นําองค์ความรู้ไป
เผยแพร่ ใ ห้กลุ่ ม นัก วิชาการคอมพิวเตอร์ของ
สํานักงาน เจ้าหน้าที่ในการจัดทํา เจ้าหน้าจัดเก็บ
เอกสารการประกันคุณภาพ  และเจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบในตัวบ่งช้ี โดยบุคลากรได้มีโอกาสได้
ช้ีแจงกระบวนการและขั้นตอนการจัดเก็บเอกสาร
การประกันคุณภาพ สํานักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 

1. รายงานการประชุมคร้ังที่ 5/2561 สํานัก
ส่งเสริมฯ 

2.  ภาพกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ทักษะ
คอมพิวเตอร์เบ้ืองต้นให้กับบุคลากร  

4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่
กําหนดใน ข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่ง
เรียนรู้อ่ืนๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี และจัดเก็บอย่าง

1. คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดเก็บเอกสาร
หลักฐานในการประกันคุณภาพสํานักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน ด้วยโปรแกรม
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ผลการดําเนนิงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 
เป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร 
และสํานักส่งเสริมวิชาการฯได้มีการรวมรวมความรู้ 
เรื่องการจัดเก็บเอกสารการประกันคุณภาพ ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์อย่างง่ายที่อยู่ในตัวบุคคลมา
จัดทําเป็นคู่มือการใช้งาน  

คอมพิวเตอร์อย่างง่าย 

5. จากการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ จากประสบการณ์
ในการปฏิบัติงานที่สํานักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน ได้ดําเนินการมาอย่างต่อเน่ืองทําให้เกิด
เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนจนทําให้เกิด การรวบรวม
ความรู้และจัดทําคู่มือเพ่ือเผยแพร่ให้กับหน่วยงาน
ต่าง ๆ นับว่า เป็นแนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง การจัดเก็บ
เอกสารประกันคุณภาพสํานักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์อย่างง่าย 
และได้นํามาใช้ในการปฏิบัติงานจริง ซึ่งมีบุคลากร
ได้แก่ คุณเอกชัย   เป่าอุบล นักวิชาการศึกษา และ
นางสาวกัญญารัตน์   ป่ินแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการจาก
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ที่ให้ความสนใจและร่วม
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดเก็บเอกสารด้วย
ทักษะคอมพิวเตอร์อย่างง่าย 

1. การเผยแพร่ คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดเก็บ
เอกสารหลักฐานในการประกันคุณภาพสํานัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์อย่างง่ายในเวปไซต์งาน
ประกันคุณภาพสํานักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 

2.  ภาพถ่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก
ประสบการณ์การเก็บข้อมูลด้วยทักษะ
คอมพิวเตอร์อย่างง่าย  

 
การประเมินตนเองการประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน 

ตัวบ่งชี ้
เป้าหมายปี 

2561 
ผลการ

ดําเนนิงาน 

การบรรลุเป้าหมาย 
บรรลุ

เป้าหมาย 
ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันการ
เรียนรู้ 

จํานวน 4 ข้อ 
( 1- 4 ) 

จํานวน 5 ข้อ 
( 5 คะแนน ) / 
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สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ที่ 3 
จุดแข็ง 

1. สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการ
จัดการความรู้ที่สอดคล้องกับสภาวะในปัจจุบัน 

2. เป็นการลดการใช้กระดาษ ด้วยการใช้ทักษะคอมพิวเตอร์อย่างง่ายเพ่ือ สะดวกในการ
สืบค้นข้อมูล/เอกสารหลักฐานอ้างอิงในการประกันคุณภาพ 

3. มีแนวปฏิบัติที่ดีในการใช้ทักษะคอมพิวเตอร์อย่างง่ายเพ่ืองานประกันคุณภาพ 
 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
    - 

จุดที่ควรพฒันา 
    - 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
    - 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 4   : ระบบการบริหารความเสี่ยง 
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ (P) 

คําอธิบายตัวบ่งชี้ : เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษามีระบบบริหารความเส่ียงโดยการบริหาร
และควบคุมปัจจัยกิจกรรมและกระบวนการดําเนินงานที่อาจเป็นมูลเหตุของ
ความเสียหาย (ทั้งในรูปของตัวเงินหรือไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ช่ือเสียงและการ
ฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลหรือความคุ้มค่า) เพ่ือให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความ
เสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับและควบคุมได้ โดย
คํานึงถึงการเรียนรู้วิธีการ ป้องกันจากการคาดการณ์ปัญหาล่วงหน้าและ
โอกาสในการเกิดเพ่ือป้องกันหรือบรรเทาความรุนแรงของปัญหารวมทั้งการมี
แผนสํารองต่อภาวะฉุกเฉิน เพ่ือให้มั่นใจว่าระบบงานต่างๆ มีความพร้อมใช้
งานมีการปรับปรุงระบบอย่างต่อเน่ืองและทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพ่ือการ
บรรลุเป้าหมายของสถาบันตามยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์เป็นสําคัญ 

 

ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี้  :  รศ.นฤมล อัศวเกศมณี  โทรศัพท์  : 089-198-6520 
ผู้จัดเก็บข้อมูล   :  นางสุจารี    ณ  สงขลา  โทรศัพท์  : 086-286-4898 
  :  นางสาวนัยนา สืบสาย   โทรศัพท์ :  086-286-4898 
  :  นางอุบลทิพย์ ทองช่ัง   โทรศัพท์  : 082-434-2248 
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เกณฑ์มาตรฐาน: 
1. มีการแต่งต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยงโดยมี

ผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของสํานัก/สถาบัน
ร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทํางาน 

2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงและปัจจยัที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงตาม
พันธกิจ /บริบทของสํานัก/สถาบันจากตัวอย่างต่อไปน้ี 

- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร(การเงินงบประมาณระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศอาคารสถานที)่ 

- ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์หรอืกลยุทธ์ของสถาบัน 

- ความเสี่ยงด้านนโยบายกฎหมายระเบียบข้อบังคับ 

- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานเช่นความเสี่ยงของกระบวนการ
บริหารหลักสูตร 

- การบริหารงานวิจัยระบบงานระบบประกันคุณภาพ 

- ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบา
โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย์และบุคลากร 

- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 

- อ่ืนๆ ตามพันธกิจ/บริบทของสถาบัน 
3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเส่ียงและจัดลําดับความ

เสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2 
4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงและดําเนินการ

ตามแผน 
5. มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนและรายงานต่อ

คณะกรรมการประจําสํานัก เพ่ือพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งและ
รายงานผลการประเมินต่อมหาวิทยาลัยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

6. มีการ นําผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจํา
สํานัก ไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 
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เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน1 คะแนน2 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3หรือ 4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6 ข้อ 

 
หมายเหตุ คะแนนการประเมินจะเท่ากับ 0 หากพบว่าเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงขึ้นภายใน

มหาวิทยาลัยในรอบปีการประเมินที่ส่งผลให้มหาวิทยาลัยได้รับความเสียหายมี
ผลกระทบต่อชีวิตและความปลอดภัยของนักศึกษาคณาจารย์บุคลากรหรือต่อ
ช่ือเสียงภาพลักษณ์หรือต่อความม่ันคงทางการเงินของมหาวิทยาลัยอันเน่ืองมาจาก
ความบกพร่องของสํานัก/สถาบันในการควบคุมหรือจัดการกับความเสี่ยงหรือปัจจัย
เสี่ยงที่ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอโดยมีหลักฐานประกอบที่ชัดเจน 

  ตัวอย่างความเสี่ยงร้ายแรงที่ให้ผลประเมินเป็นศูนย์ (0) คะแนน เช่น สํานัก/
สถาบัน เสื่อมเสียช่ือเสียง หรือมีภาพลักษณ์ที่ไม่ดีอันเน่ืองมาจากปัจจัยต่างๆ เช่น 
เจ้าหน้าที่นักวิจัยหรือบุคลากรขาดจริยธรรมจรรยาบรรณการไม่ปฏิบัติตาม
มาตรฐานหรือกฎกระทรวงและเกิดเป็นข่าวปรากฏให้เห็นตามสื่อต่าง เช่น
หนังสือพิมพ์ข่าว online เป็นต้น การไม่เข้าข่ายที่ทําให้ผลการประเมินได้คะแนน
เป็นศูนย์ (0) ได้แก่ 
1. สํานัก/สถาบัน มีการวิเคราะห์และจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงเชิงป้องกันหรือ

มีแผนรองรับเพ่ือลดผลกระทบสําหรับความเสี่ยงที่ทําให้เกิดเรื่องร้ายแรง
ดังกล่าวไว้ล่วงหน้าและดําเนินการตามแผน 

2. เป็นเหตุสุดวิสัยอยู่นอกเหนือการบริหารจัดการ (การควบคุมหรือการป้องกัน) 
ของสถาบัน 

3. เหตุการณ์ร้ายแรงดังกล่าวมีความรุนแรงที่ลดน้อยลงมากจากแผนรองรับ
ผลกระทบที่ได้  กําหนดไว้ล่วงหน้า 
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ผลการดําเนินงาน 
ผลการดําเนนิงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 

1. มีการแต่งต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางาน
บริหารความเสี่ยงโดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทน
ที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของสํานัก/สถาบันร่วมเป็น
คณะกรรมการหรือคณะทํางาน 
 

     สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน แต่งต้ัง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บรหิาร
ระดับสูงและบุคลากรทุกฝ่ายร่วมเป็นคณะกรรมการ
ซึ่งมีหน้าที่ ดังน้ี 
          1 .  กํ าหนดโครงการ/ กิจกรรมที่ สํ าคัญ
เก่ียวกับงานด้านความเสี่ยงที่รับผิดชอบระบุประเด็น
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ี วัดของ
โครงการ/กิจกรรมน้ันๆ  
   2. ระบุปัจจัยเสี่ยงและวิเคราะห์จัดลําดับ
ความสําคัญของปัจจัยเสี่ยงที่ทําให้เกิดความเสี่ยง
ของโครงการ/กิจกรรมน้ันๆ 
   3. ระบุวิธีบริหารความเสี่ยง แนวทางการ
ปรับปรุงความเสี่ยงและกําหนดวัน/เดือน/ปี ที่
ดําเนินโครงการ/กิจกรรมเสร็จสิ้นพร้อมผู้รับผิดชอบ 
  4 .  จัดทํ าแผนบริหารความเสี่ ย งและ
ประเมินผลควบคุมภายในเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ 
เสนอต่อทีประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายในของสํานักฯ 
  5. ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการ
บริหารความเสี่ยง แผนการปรับปรุงการควบคุม
ภายใน และรายงานผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของสํานัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
  6. จัดทํารายงานผลการบริหารความเสี่ยง
ตามแผนการบริหารความเสี่ยง แผนการปรับปรุง
การควบคุมภายใน และติดตามผลการดําเนินงาน

1.  คําสั่งที ่041/2561 เรื่อง แต่งต้ัง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน 
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ผลการดําเนนิงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 
ตามแผนการบริหารความเสี่ยง แผนการปรับปรุง
การควบคุมภายในและติดตามผลการดําเนินงานตาม
แผนการบริหารความเสี่ยงในงวดก่อน เสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายในของสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
2.  มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงและปัจจัยที่
ก่อให้เกิดความเสี่ยงตามพันธกิจ 

          สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้มี
การวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงและปัจจัยที่
ก่อให้เกิดความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยประเด็นความ
เสี่ยงด้านการเรียนการสอน มีประเด็นย่อยรวม 3 
ประเด็น ดังน้ี 
 1. นักศึกษาไม่สําเร็จการศึกษาตามแผนกําหนด ซึ่ง
ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้น ได้แก่ 
   1.1 นักศึกษาไม่เข้าใจโครงสร้าง

หลักสูตรทําใ ห้ลงทะเบียนรายวิชามีความ
ผิดพลาด 

   1.2 นักศึกษาไม่ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ 

 2. รายช่ือพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ซึ่งปัจจัยเสี่ยง
ที่เกิดขึ้นได้แก่ 
   2 .1  การออกประกาศราย ช่ือ

นักศึกษาพ้นสภาพเพราะผลการเรียน 
 3. ผู้สอนไม่แก้ไขหรือปรับเปลี่ยนผลการเรียนที่ไม่
สมบูรณ์ เช่น IP, I, ขาดสอบ (ขส)  ซึ่งปัจจัยเสี่ยงที่
เกิดขึ้น ได้แก่ 
   3.1 นักศึกษาไม่สําเร็จการศึกษา

ตามแผนการเรียน 
   3 . 2  นั ก ศึ ก ษ า ไ ม่ ส า ม า ร ถ

ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ต่อเน่ืองได้ 
 

1.  แบบสํารวจความเสี่ยงสํานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน (SKRU-ERM 1) 
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ผลการดําเนนิงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 
3  มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความ
เสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์
ในข้อ 2 
 

         สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้มี
การประเมิน โอกาสและผลกระทบของความเส่ียง
ร่วมกันและประเมินความรุนแรงหรือมูลค่าความ
เสียหายจากความเสี่ยงเพ่ือให้เห็นถึงระดับของความ
เสี่ยง จากน้ันได้นําผลที่ได้มาพิจารณาระหว่างโอกาส
ที่ จะ เ กิดและผลกระทบของความเ ส่ียง ว่าจะ
ก่อให้เกิดความเสี่ยงในระดับใด แล้วนํามาจัดลําดับ
ความเสี่ยงเพ่ือกําหนดวิธีการบริหารความเสี่ยงและ
กิจกรรมการควบคุมความเสี่ยงที่เหมาะสม ดังน้ี 
    ด้านการปฏิบัติงาน 
1. นักศึกษาไม่สําเร็จการศึกษาตามแผนที่กําหนด 

โอกาสท่ีเกิด ระดับ 3 ผลกระทบ ระดับ 5  
ระดับความเสี่ยง 15  อยู่ระดับสูง 

2.  รายช่ือพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา  
    โอกาสท่ีเกิด ระดับ 3  ผลกระทบ  ระดับ 4 
    ระดับความเสี่ยง 12  อยู่ระดับสูง 
3 .  ผู้ สอนไม่ แ ก้ ไขห รือป รับผลการ เ รียนที่ ไม่  

สมบูรณ์ เช่น IP, I, ขาดสอบ 
    โอกาสท่ีเกิด ระดับ 3 ผลกระทบ ระดับ 4  
    ระดับความเสี่ยง 12  อยู่ระดับสูง 
     

1.  แผนการบริหารความเสี่ยง สํานักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน 

2. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการ
บริหารความเสี่ยง 

4.  มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความ
เสี่ยงสูงและดําเนินการตามแผน 
 

         การจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน ประจําปีงบประมาณ 2562 ของ
สํา นักส่ ง เส ริม วิชาการและงานทะเบียน  โดย
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสํานักฯ ซึ่งได้มี

1.  แผนการบริหารความเสี่ยงของสํานักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน 

2   รายงานผลการติดตามผลการดําเนินงาน
แผนบริหารความเสี่ยง 
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ผลการดําเนนิงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 
การนําผลการวิเคราะห์ความเส่ียงข้างต้น มาจัดทํา
แผนบริหารความเสี่ยงซึ่งได้กําหนดระยะเวลา 
ผู้รับผิดชอบในการดําเนินการไว้อย่างชัดเจนพร้อม
ทั้งได้มีการเผยแพร่แผนบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน ให้บุคลากรในสํานักรับทราบผ่าน
เว็บไซต์ของสํานักฯ เพ่ือให้บุคลากรในสํานักได้มี
ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของความเสี่ยง และ
สามารถช่วยและหาทางแก้ไข ลด หรือป้องกันความ
เสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งน้ีทางสํานักฯได้จัดทํา
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารความ
เสี่ยงจัดส่งให้แก่มหาวิทยาลัยเป็นประจําทุกสิ้นปี 
 
5.  มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผนและรายงานต่อคณะกรรมการประจําสํานัก 
เพ่ือพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งและรายงานผล
การประเมินต่อมหาวิทยาลัยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 

             การติดตามและประเมินผลการการ
ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน ประจําปีงบประมาณ 2562 ของสํานัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยได้
มอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในเป็น
ผู้ติดตามการดําเนินงานตามแผน ของทุกหน่วยงาน 
โดยหน่วยตรวจสอบภายในได้จัดส่งเอกสารผลการ
ติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงให้สํานักฯ 
ได้รับทราบเป็นประจําทุกปี และได้นํารายงานผล
การบริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ 2562 
รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักฯ 
วันที่ 18 ตุลาคม 2561  

 

1.  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจํา
สํานักฯ วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561 

2.  รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการ
บริหารความเสี่ยง  

6.  มีการนําผลการประเมินและข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประจําสํานัก ไปใช้ในการปรับแผน

1.  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง ครัง้ที่ 1 /2561 วันพฤหัสบดีที่ 
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ผลการดําเนนิงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 
หรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 
 

           สํานักนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ไ ด้มี การนํ าผลการประเมิ นและข้ อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประจําสํานักฯ ประชุวเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 
2561  เรือง  การจัดทําตารางเรียน ตารางสอบ ได้ให้
ข้อเสนอแนะ ควรถ่ายโอนความเสี่ยงการจัดตารางเรียน ตาราง
สอบ ที่ระบุ ปัจจัยเสี่ยง คือ ห้องเรียนไม่เพียงพอ ให้กับงาน
อาคารสถานที่และบริการ กองกลาง รับผิดชอบ   มติที่
ประชุม เห็นชอบ และนํามาดําเนินการวิเคราะห์ความ
เสี่ยงและจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยงในปีถัดไป 
โดยมีการแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานการ
บริหารความเสี่ยงตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย 
ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน  เ พ่ือดําเนินการ
วิ เคราะห์ความเสี่ ย ง ในแต่ละด้าน   และจาก
ข้อเสนอแนะคณะกรรมการประจําสํานักฯ ได้
นําไปใช้ในการปรับแผนและวิเคราะห์ความเสี่ยง ใน
ปีงบประมาณ 2562 ได้แก่ 
  1. นักศึกษาไม่สําเร็จการศึกษาตามแผนที่

กําหนด 
  2. รายช่ือพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
  3. ผู้สอนไม่แก้ไขหรือปรับเปล่ียนผลการ

เรียนที่ไม่สมบูรณ์ เช่น IP, I, ขาดสอบ (ขส) 

28 ธันวาคม 2561 
2.  แผนการบริหารความเสี่ยงสํานักส่งเสริม

วิชาการและงานทะเบียน 

 
การประเมินตนเองการประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน 

ตัวบ่งชี ้
เป้าหมาย 
ปี 2561 

ผลการดําเนนิงาน
การบรรลุเป้าหมาย 

บรรลเุปา้หมาย ไม่บรรลเุป้าหมาย

ระบบการบริหารความเสี่ยง 
จํานวน 5 ข้อ

(1-5 ข้อ) 
จํานวน 6 ข้อ 
(5 คะแนน ) 

/ 
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สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ที่ 4 
จุดแข็ง 
 สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีคณะกรมการบรหิารความเสี่ยงโดยมีผู้บริหารระดับสูง
ดําเนินการและมีกระบวนการทํางานที่ชัดเจน 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
  - 
จุดที่ควรพฒันา 
  - 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
  - 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 5    : ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนในหน่วยงาน 
ชนิดของตัวบ่งชี้ :  กระบวนการ (P) 
คําอธบิายตัวบ่งชี ้  : การพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานสนับสนุนวิชาการในปัจจุบันมีความจาํเป็น

อย่างย่ิงที่ต้องมุ่งเน้นการพัฒนา โดยยึดหลักสมรรถนะ (Competency) และ
การพัฒนาขีดความสามารถ (Capability) เพ่ือให้บุคลากรเป็นผู้ปฏิบัติงานที่
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง สามารถ
พัฒนางานในหน้าที่อย่างต่อเน่ืองสมํ่าเสมอ โดยการพัฒนาท่ีเน้นการเรียนรู้
จากประสบการณ์จริง 

 
ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี้   :  อ.ดร.ฐปนพัฒน์ ปรัชญาเมธีธรรม โทรศัพท์ :  086-746-0664 
ผู้จัดเก็บข้อมูล     :  นางเสวียน       ชุมละออง  โทรศัพท์ :  094-241-5352 
    :  นางกรรณิการ์   พลด้วง   โทรศัพท์ :  088-992-2261 
   :  นางสุจารี    ณ  สงขลา  โทรศัพท์ :  091-089-1279 
เกณฑ์มาตรฐาน   

1. มีแผนการบริหารและแผนการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการ
วิเคราะห์ข้อมูล จุดแข็ง จุดอ่อน โดยสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และ
สมรรถนะหลัก หรือวัฒนธรรมองค์กรของหน่วยงาน และครอบคลุมการ
พัฒนาทักษะที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 

2. มีการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนท่ี
กําหนด 
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3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพ และสร้างขวัญกําลังใจเพ่ือให้บุคลากร
ทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ 

4. มีการประเมินผลสําเร็จของแผนบริหารและแผนการพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุน 

5. มีการนําผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการบริหารบุคลากร
สายสนับสนุน 

เกณฑ์การประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5ข้อ 

ผลการดําเนินงาน 
ผลการดําเนนิงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 

1. มีแผนการบริหารและแผนการพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูล จุดแข็ง จุดอ่อน โดย
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และสมรรถนะหลัก หรือ
วัฒนธรรมองค์กรของหน่วยงาน และครอบคลุมการ
พัฒนาทักษะที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 
 

         สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนนํา
แผนการบริหารและแผนการพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559-2562 ที่มีการวิเคราะห์
ข้อมูล จุดแข็ง จุดอ่อน มีการสํารวจความต้องการของ
บุคลากรโดยสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และสมรรถนะ
หลัก หรือวัฒนธรรมองค์กรของหน่วยงาน และ
ครอบคลุมการพัฒนาทักษะท่ีเ ก่ียวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน มาใช้เป็นข้อมูลในการจัดทําแผนพัฒนา
บุคลากรของสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
พ.ศ.2562 

1.  แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจําปี
งบประมาณ 2559-2562 

2.  แผนพัฒนาบุคลากรสํานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน พ.ศ.2562 

3.  คูม่ือการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดทาํนักศึกษา
สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร                 
โดยนางสาวนัยนา  สืบสาย 

4.  คูม่ือปฏิบัติงานหลัก เรื่อง ขั้นตอนการ
เบิกจ่ายการเดินทางไปราชการ                  
โดยนางสิริกานต์  ฉั่วประเสริฐ 

5.  คูม่ือปฏิบัติงานหลัก เรื่อง การพัฒนา
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา       
โดยนางลัคณา  อ่อนชะนิด 
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ผลการดําเนนิงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 
2.  มีการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้
เป็นไปตามแผนที่กําหนด 
 

          สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้
ดําเนินการตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจําปีงบประมาณ 
2559-2562 โดยได้จัดทําเป็นแผนพัฒนาบุคลากรของ
สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจําปี พ.ศ.
2562 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนา
ศักยภาพของตนเอง โดยการส่งบุคลากรไปอบรม
ทักษะทางด้านต่างๆ ทั้งจากภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 

1.  แผนพัฒนาบุคลากรสํานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน พ.ศ.2562 

2.  คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที ่1512 
/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการ และพนักงาน
มหาวิทยาลัยเดินทางไปราชการ ณ อําเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลาประชุม เรื่อง แนว
ทางการจัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง
ตามมาตรฐานการอุดมศึกษาใหม ่

3.  บันทึกข้อความ เรื่อง แจ้งรายช่ือผู้เข้ารับการ
อบรมปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการใช้
โปรแกรม Microsoft office และเทคนิค
การใช้แอพเคช่ันในเครื่องสมาร์ทโฟน  

4.  คําสั่งไปราชการของบุคลากรในสํานักงาน
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สํานักงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา และบัณฑิตศึกษา 

3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพ และสร้างขวัญ
กําลังใจเพ่ือให้บุคลากรทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

           สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
เสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างกําลังใจให้แก่บุคลากร 
ทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ ดังน้ี 
 1 .  การ เสริ มสร้ า งสุ ขภาพที่ ดี  ไ ด้แ ก่ 
กําหนดให้บุคลากรเข้ารับการตรวจสุขภาพประจําปี
ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
 2. การจัดสวัสดิการประกันภัยกลุ่มพนักงาน
มหาวิทยาลัย 
 3. การจัดสวัสดิการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
สําหรับบุคลากรในสํานักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 
 4. สนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรได้เติบโตใน
สายงานและมีความมั่นคงในตําแหน่งหน้าที่การงาน
ของตนเองโดยมีการวิเคราะห์ค่างานเพื่อกําหนด

1.  เอกสารการบริการตรวจสุขภาพประจําปu 
2.  เอกสารเกี่ยวกับการทําประกันภัยกลุ่มของ

พนักงานมหาวิทยาลัย 
3.  เอกสารเก่ียวกับการจัดสวัสดิการสํารองเลี้ยง

ชีพสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 
4.  เอกสารการวิเคราะห์ค่างานเพ่ือการกําหนด

ตําแหน่งของสายสนับสนุน 



 
 

Self Assessment Report 2561  หน้า 50 
 

ผลการดําเนนิงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 
ตําแหน่งหน้าที่การงานของตนเองโดยมีการวิเคราะห์
ค่างานเ พ่ือการกําหนดระดับตําแหน่งของสาย
สนับสนุน 
4.  มีการประเมินผลสําเร็จของแผนบริหารและ
แผนการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
 

          สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีการ
ประเมินผลสํา เ ร็จของแผนพัฒนาบุคลากร  ซึ่ ง
กําหนดค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด จํานวน 5 ตัวช้ีวัด 
โดยในปีการศึกษา 2561 ผลการพัฒนาบุคลากร
สามารถบรรลุค่าเป้าหมายทุกตัวช้ีวัด ดังรายละเอียด
ต่อไปน้ี 
1. โครงการอบรมพัฒนาความพร้อมของบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ  
    เ ป้าประสงค์ : บุคลากรได้รับการพัฒนาตาม
สมรรถนะประจําสายงาน 
    ตัวช้ีวัด: จํานวนบุคลากร 
    ค่าเป้าหมาย : 5 
    ผลสําเร็จ :  5 
    ผลประเมิน : บรรลุ 
2.  อบรมพัฒนาศักยภาพด้านคอมพิวเตอร์และไอที 
     เป้าประสงค์ : บุคลากรได้รับการฝึกอบรมการใช้
คอมพิวเตอร์และนํามาใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
    ตัวช้ีวัด: ร้อยละ 
    ค่าเป้าหมาย : 30 
    ผลสําเร็จ :  55 
    ผลประเมิน : บรรลุ 
3.  อบรมการประกันคุณภาพภายในหน่วยงาน 
     เป้าประสงค์ : ร้อยละ 50 ของบุคลากรที่ได้รับ 
    ตัวช้ีวัด: ร้อยละ 
    ค่าเป้าหมาย : 30 
    ผลสําเร็จ :  55 

1.  แผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
2.  ผลการวิเคราะห์การพัฒนาบุคลากรสาย

สนับสนุน 



 
 

Self Assessment Report 2561  หน้า 51 
 

ผลการดําเนนิงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 
    ผลประเมิน : บรรลุ 
4.  อบรมเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการที่ดี 
     เป้าประสงค์ : แบบประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ 
    ตัวช้ีวัด: ค่าเฉล่ีย 
    ค่าเป้าหมาย : 4.00 
    ผลสําเร็จ :  4.80 
    ผลประเมิน : บรรลุ 
5. อบรม/สัมมนาการปฏิบัติงานพัสดุ 
     เป้าประสงค์ : ร้อยละ 50 ของบุคลากรที่ได้รับ 
    ตัวช้ีวัด: จํานวนบุคลากร 
    ค่าเป้าหมาย : 5 
    ผลสําเร็จ :  7 
    ผลประเมิน : บรรลุ 
5 มีการนําผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุง
พัฒนาการบริหารบุคลากรสายสนับสนุน 
  
         จ ากผลก า รประ เ มิ น ค ว าม สํ า เ ร็ จ ต าม
แผนพัฒนาบุคลากรของสํานักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน ได้ดําเนินการบรรลุตามเป้าหมายท้ัง 5 
ตัวช้ีวัด และได้นํามาปรับปรุงแผนในปีงบประมาณ 
2562 ดังน้ี 
    1. หัวข้อแบบประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ 
     จากการประชุมสํานักฯ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 
2562  ได้ปรับหัวข้อผลการประเมิน จากเดิม 23 
หัวข้อลดลงให้เหลือ 10 หัวข้อ เพ่ือให้ผู้เข้าตอบแบบ
ประเมินใช้เวลาน้อยลงและมีช่องทางให้เลือกในการ
ตอบแบบประเมินมากขึ้น 

1.  แผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
2.  ผลการวิเคราะห์การพัฒนาบุคลากรสาย

สนับสนุน 
3.   รายงานการประชุมสํานักส่งเสริมวิชากร

และงานทะเบียน วันที่ 29 พฤษภาคม 2562
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การประเมินตนเองการประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

ตัวบ่งชี ้
เป้าหมายปี 

2561 
ผลการ

ดําเนนิงาน 

การบรรลุเป้าหมาย 
บรรลุ

เป้าหมาย 
ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

ระบบการพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุน 

จํานวน 5 ข้อ 
(1 - 5) 

จํานวน 5 ข้อ 
(5 คะแนน) 

/ 

 
สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ที่ 5 
จุดแข็ง 

1. สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีแผนพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับแผนพัฒนา
บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

2. บุคคลากร ร้อยละ 90.90 ได้รับการพัฒนาตนเองในสายงาน 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. ควรสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาตนเองในสายงานร้อยละ 100 
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ตัวบ่งชี้ที่ 6 :  ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต (O) 
 

 คําอธิบายตัวบ่งชี้: หน่วยงานสนับสนุนวิชาการ เป็นหน่วยงานบริการที่ถือเป็นภารกิจที่สําคัญ ดังน้ัน 
  เพ่ือให้ผลการดําเนินงานมีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการจึง

ประเมินผลสะท้อนจากความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ โดยพิจารณาจาก 5 ประเด็น
หลัก ได้แก่  

 
1. ความพึงพอใจด้านกระบวนการ หรือขั้นตอนการให้บริการ 
2. ความพึงพอใจด้านบุคลากร เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
3. ความพึงพอใจด้านสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก 
4. ความพึงพอใจด้านระยะเวลาของการให้บริการ 
5. ความพึงพอใจด้านคุณภาพการบริการหรือผลการให้บริการโดยรวม 

 

ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี้  : นายวันฉัตร         จารุวรรณโน โทรศัพท์  :  081-479-4555 
ผู้จัดเก็บข้อมูล   : นางสาวฤทัยพร    สุวรรณมณี โทรศัพท์  :  084-444-5304 
  :  นายวัชระ    อยู่หนู โทรศัพท์  :  081-478-2939 
 
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 
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ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

ผลการดําเนินงานมีความสอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้รับบริการพิจารณาจาก 5 ประเด็นหลัก  ได้แก่ 
 1.  ความพึงพอใจด้านกระบวนการ หรือขั้นตอน
การให้บริการ 
 2.  ความพึงพอใจด้านบุคลากร เจ้าหน้าที่ผู้ให้ 
บริการ 
 3.  ความพึงพอใจด้านสถานที่และสิ่งอํานวย
ความสะดวก 
 4.  ความพึงพอใจด้านระยะเวลาของการให้ 
บริการ 
 5.  ความพึงพอใจด้านผลการให้บริการโดยรวม 
โดยการประเมิน เป็นการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการในเว๊บไซต์ และผู้รับบริการในสํานักงาน 
ซึ่งไห้ผลการประเมิน ดังน้ี ผลการประเมินเว็บไซต์  
ค่า เฉลี่ ย  4 .44 ผลการประเมินการใ ห้บริการ  
ค่าเฉลี่ย  4.03 และเพ่ือให้เกิดการพัฒนาและมีการ
ปรับปรุงงานบริการให้ดีขึ้น ทางสํานักส่งเสริมจึง
กําหนดรูปแบบการประเมินสําหรับผู้รับบริการใน
สํานักงานอีกด้วย ซึ่งได้ผลการประเมิน คือ ค่าเฉลี่ย 
4.80 ดังน้ันจึงทําให้ค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจใน
การให้บริการ = (4.03+4.80)/2 = 4.24 คะแนน 
 
 

รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจ
ผู้รับบริการ ประจําปีการศึกษา 2561 
ผลการประเมินเว็บไซต์  ค่าเฉล่ีย  4.44 
ผลการประเมินการบริการในเว็บไซต์ ค่าเฉล่ีย 
4.03 
ผลการประเมินการให้บริการในสํานักงานฯ  
ค่าเฉล่ีย 4.80 
1. แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้เว็บไซต์ 

 
 
2. แบบประเมินความพึงพอใจให้บริการ 

 

 
 
 
3.แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ
ในสํานักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
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การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

ตัวบ่งชี ้
เป้าหมาย
ปี 2561 

ผลการดําเนนิงาน 
การบรรลุเป้าหมาย 
บรรลุ

เป้าหมาย 
ไม่บรรลุ
เป้าหมาย

ระดับความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ 

ค่าร้อยละ 
4.00 

ค่าร้อยละของระดับความพึงพอใจ ของ
ผู้รับบริการเฉล่ีย 4.24  

/ 
 

 
สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ที่ 6 
จุดแข็ง 

1. สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้นําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ามาใช้ในการบริการ
การศึกษา จึงทําให้ช่องทางการรับบริการมีความทันสมัย รวดเร็ว ในการให้บริการ 

2. การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ มีช่องทางที่หลากหลาย และสะดวกในการประเมิน 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. ควรต้ังค่าเป้าหมายในปีถัดไปให้สูงขึ้น เพ่ือจะทําให้เกิดการพัฒนางานบริการและรูปแบบในการ
บริการให้มีความพึงพอใจมากกว่าน้ี 

จุดที่ควรพัฒนา 
       - 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
      - 
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ตัวบ่งชี้ที่ 7 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
ชนิดของตัวบ่งชี้  : กระบวนการ (P) 
คําอธิบายตัวบ่งชี้ : มหาวิทยาลัยกําหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่งการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาตามที่กําหนดไว้
ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545 โดยสถาบันต้องสร้างระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและ
พัฒนาการดําเนินงานของสถาบันให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าประสงค์ และระดับ
คุณภาพตามมาตรฐานท่ีกําหนดโดยสถาบันและ หน่วยงานต้นสังกัด ตลอดจน
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง มีการวัดผลสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
รวมท้ังการรายงานผลการประกันคุณภาพต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้องและเปิดเผยต่อ
สาธารณชน มีการประเมินและปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง และมีนวัตกรรมที่เป็น
แบบอย่างที่ ดีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในถือเป็นส่วนหน่ึงของ
กระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดําเนินการอย่างต่อเน่ือง โดยมีการสร้าง
จิตสํานึกให้เห็นว่าเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของหน่วยงานในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ทั้งน้ี เพ่ือเป็นหลักประกันแก่สาธารณชนให้มั่นใจได้ว่าสถาบันสามารถ
สร้างผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 

 
ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี ้ : อ.ดร.ฐปนพัฒน์   ปรัชญาเมธีธรรม โทรศัพท์ : 086-746-0664 
ผู้ตัดเก็บข้อมูล   : นางสุจารี          ณ  สงขลา  โทรศัพท์ : 091-089-1279 
  : นางสาวเกษรา    โกศิลญวงศ์  โทรศัพท์ : 091-462-3974 
เกณฑ์มาตรฐาน    

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของสํานัก/สถาบัน  และดําเนินการ
ตาม ระบบที่กําหนด 

2. มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการประจําคณะและผู้บริหารสูงสุดของ
สํานัก/สถาบัน   

3. มีการกําหนดตัวบ่งช้ีเพ่ิมเติมตามอัตลักษณ์ (พันธกิจและบริบท) ของ
สํานัก/สถาบัน   

4. มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน 
ประกอบด้วย 1) การควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และประเมิน
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คุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพ
เสนอต่อคณะกรรมการประจําสํานัก/สถาบัน/มหาวิทยาลัย ตาม
กําหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วน 3) การนําผลการ
ประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสํานัก/
สถาบัน ในปีถัดไป 

5. มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน 
และส่งผลให้มีการพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์
ของสํานัก/สถาบัน ทุกตัวบ่งช้ี 

6. มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน 

7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษาตาม
พันธกิจและบริบทของสํานัก/สถาบัน 

8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ระหว่างสํานัก/สถาบันและมีกิจกรรมร่วมกัน 

9. มีแนวปฏิบัติที่ ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาท่ี
หน่วยงานพัฒนาขึ้นและเผยแพร่ ให้หน่วยงานอ่ืนสามารถนําไปใช้
ประโยชน์ 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน1 คะแนน2 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน5 

มีการดําเนินการ 
1-2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3-4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5-6 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
7-8ข้อ 

มีการดําเนินการ 
9 ข้อ 

 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนนิงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและ
พัฒนาการของสํานัก/สถาบัน  และดําเนินการตาม
ระบบที่กําหนด 

1.  คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปี
การศึกษา พ.ศ. 2561 หน่วยงานสนับสนุน
วิชาการระดับสํานักฯ สถาบัน 

2.  คําสั่งสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 



 
 

Self Assessment Report 2561  หน้า 58 
 

ผลการดําเนนิงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 
     สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มี
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในเป็นระบบเดียวกับของมหาวิทยาลัยฯ มีการ
ดําเนินการตามระบบและกลไก โดยใช้หลักการ
พัฒนาและการ ดํา เ นินการประ กันคุณภาพ
การศึกษา 3 ระบบ คือ 
  1) ระบบการพัฒนาคุณภาพ กลไกของ
ระบบ คือ มีนโยบายการประกันคุณภาพของ
มหาวิทยาลัย สํานักฯ มีแผนงานประกันคุณภาพ 
และมีการแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาของ สํานักฯ เพ่ือร่วม ทบทวน 
วิเคราะห์ และปรับปรุงการพัฒนาระบบคุณภาพ 
 2) ระบบการติดตามคุณภาพ กลไกของ
ระบบคือ สํานักฯมีการจัดทํารายงานการประเมิน
ตนเอง มีการตรวจประเมินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 
 3) ระบบการประเมินคุณภาพ กลไกของ
ระบบคือ  มีคณะกรรมการตรวจติดตามและ
ประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

1.  มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญเรื่อง
การประ กันคุณภาพการศึกษาภายใน  โดย
คณะกรรมการประจําคณะและผู้บริหารสูงสุดของ
สํานัก/สถาบัน   
         สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้มี
การกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญเรื่องการ
ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า ภ า ย ใ น  โ ด ย
คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุด
ของสถาบันร่วมกับบุคลากรของสถาบันทุกภาค
ส่วน ได้ กําหนดนโยบายการประกันคุณภาพ
การศึกษาที่เน้นให้ความสําคัญกับการดําเนินงาน

1.  แผนกลยุทธ์ สํานักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 

2.  คําสั่งสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

3. นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจําปีการศึกษา 
2561 
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ผลการดําเนนิงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 
ทุกส่วนให้มีคุณภาพมาตรฐานตามที่กําหนดรวมท้ัง
มีการใช้คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา มาเป็น
แนวทางการดําเนินงาน และได้มีการแต่งต้ัง
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบตามตัวบ่งช้ี ในแต่ละ
องค์ประกอบคุณภาพ 

 

3.  มีการกําหนดตัวบ่งช้ีเพ่ิมเติมตามอัตลักษณ์ 
(พันธกิจและบริบท) ของสํานัก/สถาบัน   
     ในปีการศึกษา 2561 สํานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน ได้กําหนดตัวบ่งช้ีเพ่ิมเติมตาม
ภารกิจหลักของหน่วยงานซ่ึงเป็นแหล่งบริการด้าน
วิชาการและงานทะเบียน           มีระบบงาน
ทะเบียนที่ครอบคลุม ในทุกด้าน ที่ตรงกับความ
ต้ อ ง ก า รขอ งผู้ ใ ช้ บ ริ ก า รมี ร ะบบทะ เ บี ยน  
ระบบงานรับสมัครนักศึกษา ระบบการวัดและ
ประเมินผล และสนองต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ในทุก ๆ ด้าน ดังน้ี  
 ตัวบ่งช้ีพัฒนาจํานวน 4 ตัวบ่งช้ี คือ 
  1. การนําระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการ

ให้บริการ 
  2 .  ระบบสารสนเทศเ พ่ืองานรับเข้ า

นักศึกษาใหม่ 
  3. การสร้างเครือข่ายสถานประกอบการ

เพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการสหกิจศึกษาของ 
มหาวิทยาลัย 

  4. จํานวนหลักสูตรที่ได้รับการรับรองและ
ขึ้ นทะ เ บียนตามกรอบมาตรฐานคุณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2562 

1.  คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สํานัก/หน่วยงานสนับสนุน ระดับสํานัก สถาบัน
และบัณฑิตวิทยาลัย 

4. มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพ 
การศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การ
ควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และประเมิน
คุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําปีที่เป็น

1 .  คู่ มื อประกันคุณภาพ  การศึกษาภายในปี
การศึกษา 2561 หน่วยงานสนับสนุนวิชาการ 
ระดับสํานัก สถาบัน 

2.  รายงานประจําปี สํานักส่งเสริมวิชาการและงาน
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ผลการดําเนนิงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 
รายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อคณะกรรมการ
ประ จํ าสํ า นัก /สถา บัน /มหา วิทยาลั ย  ตาม
กําหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วน 3) 
การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสํานัก/สถาบัน ในปี
ถัดไป 
 สํานักส่ง เสริมวิชาการและงานทะเบียน ไ ด้  
ดําเนินการด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยและตามกระบวนการ 
PDCA ตามข้ันตอน ดังน้ี 
 1. กําหนดตามองค์ประกอบและตัวบ่งช้ี 
และได้กําหนดผู้รับผิดชอบของแต่ละตัวบ่งช้ี ใน
การเข้าร่วมโครงการพัฒนาตัวบ่งช้ีเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปี
การศึกษา 2561 ซึ่งสํานักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน ได้กําหนดตัวบ่งช้ีพัฒนาตามภารกิจหลัก
ของสํานักฯ ซึ่งหลังจากน้ันจะจัดทําแผนการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักฯ ประจําปี
การศึกษา 2561 และดําเนินการตามตัวบ่งช้ี 
พร้อมติดตามผลการดําเนินงาน 
 2. จัดทํารายงานประจําปีการประเมิน
คุณภาพเสนอต่อมหาวิทยาลัย ตามเวลาที่กําหนด 
 3.นํารายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2560เสนอ
ต่อคณะกรรมประจําสถาบันสถาบันเมื่อวันที่ 18 
ตุลาคม  2561 เ พ่ือรับทราบและพิจารณาให้
ข้อเสนอแนะ และได้มีการนําข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการ ในปีที่ผ่านมา มาปรับปรุงการ
ทํางานโดยจัดทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ประจําปีการศึกษา 2561 เพ่ือเป็นแนวทางในการ

ทะเบียนประจําปีการศึกษา 2561 
3.  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสํานักส่งเสริม

วิชาการและงานทะเบียน ประจําปีการศึกษา 
2561 

4.  คําสั่งที่ 814/2562 เรื่อง แต่งต้ังเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานและผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาตัวบ่งช้ีเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561 ระดับ
หน่วยงานสนับสนุนวิชาการ สํานัก/สถาบัน 

5.  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักฯ 
ครั้งที่ 1/2561 วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 
2561 
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ผลการดําเนนิงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 
ปฏิบัติงานภายในหน่วยงานต่อไป 
5.  มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในมาปรับปรุงการทํางาน และส่งผลให้มีการ
พัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกล
ยุทธ์ของสํานัก/สถาบัน ทุกตัวบ่งช้ี 
        สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มี
การนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ประจํา ปีการศึกษา  2560 มาปรับปรุ งการ
ดํ า เ นิน ง านของ ปี งบประมาณ  2 561  โ ดย
คณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/
พัฒนา  
 1. ควรทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของสํานัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนให้สอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่ประกาศใช้
เดือน พฤษภาคม 2561 
 2.  การเลือกประเด็นการจัดการความรู้
เพ่ือเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ควรเป็นประเด็น
ความรู้ที่ส่งเสริมความสําเร็จตามกลยุทธ์ของสํานัก
ฯ และผู้ใช้ความรู้น้ัน คือบุคลากรภายในสํานักฯ 
เ พ่ือการพัฒนาคุณภาพการทํางานของสํานัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 3 .   การประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ ควรวิเคราะห์เพ่ือค้นหาสารสนเทศท่ี
เป็นประโยชน์ในการพัฒนาการดําเนินงานของ
สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 จากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้นําบาง
ประเด็นมาพัฒนาปรับปรุง เช่น  การเลือกประเด็น
ในการจัดการความรู้เพ่ือเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
ควรเป็นประเด็นความรู้ที่ส่งเสริมความสําเร็จตาม
กลยุทธ์ของสํานักฯและผู้ใช้ความรู้น้ันคือบุคลากร

1.  รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ประจําปีการศึกษา 2560 

2.  รายงานประจําปี SAR ปีการศึกษา 2561 
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ผลการดําเนนิงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 
ในสํานักฯเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการทํางานของ
สํานักฯน้ัน จึงได้กําหนดประเด็นการจัดการความรู้ 
ในหัวข้อเร่ือง  การจัดเก็บเอกสาร SAR ด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์อย่างง่าย เพ่ือให้บุคลากรภายใน
สํานักฯได้นํามาใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
6.  มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
        สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ใช้
ระบบ Google Apps Education เป็นระบบ
สารสนเทศที่ ใ ห้ข้อมูลสนับสนุนการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในของสํานักส่ง เสริม
วิชาการและงานทะเบียน โดยใช้ Google Dive 
สําหรับจัดเก็บเอกสารหลักฐานประกันคุณภาพ ใช้ 
Google Form  ในการจัดทําแบบประเมินความ
พึงพอใจของผู้รับบริการออนไลน์ และ Google 
Calendar ใช้ในการจัดปฏิทินวิชาการของ
มหาวิทยาลัย 

1. ภาพแสดงการใช้งาน Google Apps For 
Education 

7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกัน
คุณภาพการศึกษาตามพันธกิจและบริบทของ
สํานัก/สถาบัน 
         สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้
เปิดโอกาสให้ผู้ใช้บริการมีส่วนร่วมในกระบวนการ
ประกันคุณภาพการศึกษาโดยมีการแต่ง ต้ั ง
บุคคลภายนอกและภายใน เป็นคณะกรรมการใน
การตรวจประเ มินคุณภาพการศึกษา   เ พ่ือ
ตรวจสอบการดําเนินงานของสํานักส่ง เสริม
วิชาการและงานทะเบียน 

1.  คําสั่ งแต่ง ต้ังคระกรรมการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในของสํานักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน ประจําปีการศึกษา 
2561 

8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสํานัก/สถาบัน
และมีกิจกรรมร่วมกัน 
        สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

1.  คําสั่งที่ 1004/2562 เรื่อง แต่งต้ังเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานและผู้เข้าร่วมโครงการ QA  AQ  
Goal  ครั้งที่ 5 ประชุมเรื่อง  การติดตามผล
การดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา 
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ผลการดําเนนิงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 
ส่งเสริมให้มีกระบวนการมีส่วนร่วมในการประกัน
คุณภาพการศึกษาของบุคลากรทุกภาคส่วนโดยมี
การจัดกิจกรรมโครงการต่าง ๆ เช่น 
  1. โครงการ QA AQ Goal  ณ ห้อง

ประชุมช้ัน 7  
  ครั้งที่ 1 วันที่ 12 ธันวาคม 2561 ประชุม

เรื่อง ช้ีแจงแนวทางการดําเนินงานประกัน
คุณภาพ 

  ครั้งที่ 2 วันที่ 26 ธันวาคม 2561 ประชุม
เรื่อง การประเมินผู้บริหารตามมิติ/มาตรฐาน/
ตามตัวบ่งช้ี 

  ครั้ งที่  3  วั นที่  7  กุมภา พัน ธ์  2562 
ประชุมเรื่อง การแก้ไขหรือพัฒนางานเก่ียวกับ
การประกันคุณภาพการศึกษา 

  ครั้งที่ 4 วันที่ 6 มีนาคม 2562 ประชุม
เรื่อง ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนความ
เสี่ยงและการควบคุมภายใน 

 ครั้งที่ 5 วันที่ 5 เมษายน 2562 ประชุม 
เรื่อง การติดตามผลการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษา  โดยมี วัตถุประสง ค์ เ พ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านประกันคุณภาพและเพ่ือ
นําไปใช้ในการพัฒนางานต่าง ๆ และเพ่ือร่วม
ดําเนินงานกิจกรรม โครงการที่เก่ียวข้องกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบอีกทั้งยัง
มีการจัดโครงการเตรียมความพร้อมรับการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา 
พ.ศ.2561 ระดับสํานักฯ 

2.  คําสั่งที่ 1471/2562 เรื่อง แต่งต้ังเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานผู้เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อม
รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปี
การศึกษา พ.ศ.2561 ระดับสํานักฯ 

9.  มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาที่หน่วยงานพัฒนาข้ึนและ
เผยแพร่  ใ ห้ห น่วยงาน อ่ืนสามารถนํา ไปใ ช้
ประโยชน์ 

1.  รายงานประจําปี (SAR ) การประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในประจําปีการศึกษา 2561 

2.  ภาพถ่ายการแบ่งปันองค์ความรู้ 
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         สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้
ดําเนินการกําหนดประเด็นความรู้ เรื่อง การ
จั ด เ ก็ บ เ อกสา ร  SAR อ ย่ า ง ง่ า ย ด้ วย ระบบ
คอมพิวเตอร์  มาใช้ในการปฏิบัติงานด้านประกัน
คุณภาพ   โดยได้ดําเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และแบ่งปันความรู้  ทักษะประสบการณ์แก่
กลุ่มเป้าหมาย และดําเนินการอย่างต่อเน่ือง จน
เกิดเป็นแนวปฏิบัติที่ดี และมีหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย ได้นําแนวปฏิบัติดังกล่าวไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน และเผยแพร่ให้หน่วยงานภายนอก
นําไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
 
การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

ตัวบ่งชี ้
เป้าหมายปี 

2561 
ผลการ

ดําเนนิงาน 

การบรรลุเป้าหมาย 
บรรลุ

เป้าหมาย 
ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

จํานวน  9 
ข้อ 

(1-9) 

จํานวน 8 ข้อ 
(1,2,3,4,5,6,

7,9) 
(4 คะแนน) 

  

สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ที่ 7 
จุดแข็ง 

1. สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีการกําหนดตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ในการประกันคุณภาพท่ี
ชัดเจนและสอดคล้องกับพันธกิจของสํานัก 

2. สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการอบรมให้ความรู้
ด้านประกันอย่างต่อเนือง 

3. บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการดําเนินการจัดการประกันคุณภาพ มีคําสั่งมอบหมายงานอย่าง
เป็นรูปธรรม สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
  - 
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บทท่ี 3 
ผลการดําเนนิงานตามยทุธศาสตร์ของหน่วยงานและขบัเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 

(ตัวบ่งชีพ้ัฒนา) 
 

ชื่อตัวบ่งชี้ที่ 1  : การนําระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการให้บริการ 
ชนิดตัวบ่งชี ้ : กระบวนการ ( P) 
คําอธิบายตัวบ่งชี้ :         เทคโนโลยีสารสนเทศมีความสําคัญต่อประสิทธิภาพของการดําเนินงานใน     
องค์กรโดยเฉพาะในปัจจุบันที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีอย่างต่อเน่ือง องค์กรที่มีการ
บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว โดยการรวมรวมประมวลผล
กลั่นกรองข้อมูลต่าง ๆ ที่น่าเช่ือถือและสามารถนําข้อมูลที่ประมวลผลแล้วไปใช้ประกอบกับการตัดสินใจ
ได้อย่างมีประสิทธิผล ซึ่งการนําระบบข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในหน่วยงานจึงสําคัญอันจะก่อให้เกิด
ประโยชน์ และเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการนําไปสู่องค์กรคุณภาพต่อไป 
เกณฑ์มาตรฐาน   

1. มีการกําหนดนโยบายและแผนในการนําระบบข้อมูลสารสนเทศมาใช้เพ่ือ
การให้บริการสอดคล้องตามภารกิจของหน่วยงาน 

2. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการให้บริการตามพันธกิจของหน่วยงาน อย่าง
น้อย 1 ระบบ 

3. มีการประเมินระบบข้อมูลสารสนเทศและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
4. มีการนําผลการประเมินสู่การจัดทําแผนพัฒนาการนําระบบข้อมูล

สารสนเทศเพ่ือ       การให้บริการ 
5. มีผลการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม 

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. มีการกําหนดนโยบายและแผนในการนําระบบ
ข้อมูลสารสนเทศมาใช้เพื่อการให้บริการ
สอดคล้องตามภารกิจของหน่วยงาน 
 

          สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้มี
แผนยุทธศาสตร์ และแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับ
นโยบายของสํ า นัก  ในการ นํ าระบบข้ อมู ล
สารสนเทศมาใช้เพ่ือการให้บริการด้านข้อมูล
นักศึกษา สําหรับอาจารย์ผู้สอนและนักวิชาการ
ศึกษาได้ตรวจสอบและติดตาม   ด้วยปัญหา
ทางด้านงานทะเบียน และวิชาการท่ีนักวิชาการ
ศึกษาของคณะได้สะท้อนมาเพ่ือการตรวจสอบ
ข้อมูลนักศึกษา  เช่น สถานการณ์เป็นนักศึกษา  
การลงทะเบียน  การชําระเงินค่าลงทะเบียน เป็น
ต้น 

1.แผนยุทธศาสตร์ และ แผนกลยุทธ์สํานักสง่เสริม
วิชาการและงานทะเบียน ประจําปีงบประมาณ 
2561-2564 

2. บันทึกข้อความ เรื่อง การจัดทําระบบการ
ตรวจสอบรายวิชาที่เปิดสอน 

 

2.  มีระบบสารสนเทศเพื่อการให้บริการตาม
พันธกิจของหน่วยงาน อย่างน้อย 1 ระบบ 
         สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้
ดําเนินการพัฒนา “ระบบบริการการศึกษาสําหรับ
หน่วยงานภายใน” ที่เ ช่ือมโยงกับระบบข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือการให้บริการทางการศึกษาทั้งของ
อาจารย์และนักศึกษา  ที่นักวิชาการศึกษาสามารถ
ตรวจสอบสถานะต่างๆ ทางด้านงานทะเบียนทั้ง
ของอาจารย์และนักศึกษาได้ทันทีสารสนเทศที่
ปรากฎในระบบได้แก่ ข้อมูลเก่ียวกับ จํานวนการ
ลงทะเบียน การชําระเงิน และการส่งผลการศึกษา
ของผู้สอน เป็นต้น 

1.ระบบบริการการศึกษาสําหรับหน่วยงานภายใน 
http://regis.skru.ac.th/reg_app/login/login.p
hp 

3. มีการประเมินระบบข้อมูลสารสนเทศและ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 

         สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้
นําระบบบริการการศึกษาสําหรับหน่วยงานภายใน
มาแนะนําให้กับนักวิชาการศึกษาคณะต่างๆ ที่

1.แบบประเมนิประเมินผลการใช้ระบบบริการ
การศึกษา 
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ผลการดําเนนิงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 
สนใจแบบเบต้า(Beta)  และให้ประเมินการใช้งาน
ระบบก่อนเริ่มให้ใช้งานจริงเต็มรูปแบบ ปรากฏว่า
ได้รับความพอใจควาง่ายในการใช้งานเป็นอย่าง
มาก  แต่ต้องการให้เ พ่ิมรายละเอียดในการ
แสดงผลท่ียังมีข้อมูลไม่สมบูรณ์เช่น  การแสดง
รายช่ือของอาจารย์ ที่ไม่ได้แสดงนามสกุลมาด้วย 
เ ป็นต้น  โดยสํานักส่ ง เส ริมวิชาการและงาน
ทะเบียนจะได้นําไปปรับปรุงต่อไป 
4 .  มี ก า รนํ า ผลกา รปร ะ เ มิ นสู่ ก า ร จั ดทํ า

แผนพัฒนาการนําระบบข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อการให้บริการ 

          จากการแนะนําและประเมินการใ ช้ 
“ระบบบริการการศึกษาสําหรับหน่วยงานภายใน” 
โดยนักวิชาการศึกษาคณะต่างๆ สํานักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียนได้ปรับปรุงหน้าตาการ
ทํางานของระบบให้ตรงความต้องการของผู้ใช้งาน
มากขึ้น  และเร่ิมทําการเผยแพร่ผ่านเวบไซต์ของ
สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  โดยเพ่ิม
เป็นหน่ึงในเมนูของหน้าเวบไซต์สํานักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน  ที่สามารถเข้าถึงได้
อย่างง่ายดาย 

 

5. มีผลการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
อย่างเป็นรูปธรรม 

“ระบบบริการการศึกษาสําหรับหน่วยงานภายใน” 
ที่สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดทํา
ขึ้ น  สามา รถส่ ง ผล ให้ ก า ร ดํ า เ นิ น ง านมี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น ดังน้ี 

1. เพ่ือลดช่องว่างของการขอข้อมูลของผู้ติดต่อที่
ไม่จําเป็นต้องติดต่อผ่านสํานักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียนเพียงอย่างเดียว  แต่สามารถติดต่อ
ผ่านคณะท่ีบุตรหลานตนเองสังกัดได้ ซึ่งเดิมทีหาก
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ผลการดําเนนิงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 
ติดต่อไปที่คณะแล้ว เจ้าหน้าที่นักวิชาการศึกษา
ของคณะต้องมาขอข้อมูลจากสํานักส่ง เสริม
วิชาการและงานทะเบียนอีกคร้ัง  ทําให้เสียเวลาใน
การให้บริการ 
2. นักวิชาการศึกษาของคณะสามารถใช้ “ระบบ
บริการการศึกษาสําหรับหน่วยงานภายใน” ในการ
ติดตามการส่งเอกสารทางทะเบียนต่างๆ และ
สถานการณ์ส่งข้อมูลทางทะเบียนต่างๆ ของ
อาจารย์ได้ เช่น สถานการณ์ส่งเกรด เป็นต้น  ทํา
ให้สามารถตอบคําถามกับอาจารย์ที่มีปัญหาได้ตรง
จุด  และสร้างความมั่นใจในข้อทูลที่ใช้ในการตอบ
คําถามด้วย    
 
การประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน 

ตัวบ่งชี ้
เป้าหมายปี 

2561 
ผลการ

ดําเนนิงาน 

การบรรลุเป้าหมาย 
บรรลุ

เป้าหมาย 
ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

การนําระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อ
การให้บริการ 

จํานวน  3ข้อ 
(1-3) 

จํานวน 5 ข้อ 
(5 คะแนน) / 

 

 
จุดแข็ง 
   - 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- 
จุดที่ควรพัฒนา 
     ควรมีการประเมินระบบการบริการการศึกษา เพ่ือนําข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพ
มากย่ิงขึ้น 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
ระบบบริการการศึกษาสําหรับหน่วยงานภายใน ซึ่งเป็นระบบที่พัฒนาข้ึนมาใหม่และกําลังใช้งานอยู่ขั้น
ดําเนินงาน 
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ตัวบ่งชี้ที่ 14  ระบบสารสนเทศเพื่องานรับเข้านักศึกษาใหม่ 
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ (P) 
คําอธิบายตัวบ่งชี้     สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีพันธกิจหลัก คือ การพัฒนา 
   ระบบงานรับเข้านักศึกษามีการกําหนดเกณฑ์และคุณสมบัตินักศึกษาแรกเข้า
   ให้ตรงตามความต้องการของหลักสูตร  ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ระบบการ
   คัดเลือกและขั้นตอนที่เป็นมาตรฐาน ตรวจสอบได้ โปร่งใส  ชัดเจน และเป็น
   ธรรม  

        ทั้งน้ีสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ออกแนะแนวการศึกษา
ตลอดปีการศึกษาเพ่ือกระตุ้นผู้ที่สนใจสมัครให้ตัดสินใจมาศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลัยโดยใช้ระบบสารสนเทศในการดําเนินงานรับเข้านักศึกษาทั้งการ
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและข้อมูลหลักสูตรที่ เปิดรับการรับสมัคร
นักศึกษาการประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในรอบต่างๆ และการรับ
รายงานตัวเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย เพ่ือให้ได้นักศึกษาเข้าศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลัยที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของหลักสูตรและสามารถนํา
ข้อมูลสารสนเทศการรับเข้านักศึกษาไปใช้ประโยชน์ เ พ่ื อ ก า ร ว า ง แ ผน ไ ด้
ต่อไป 

 
ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี้   :  นายวันฉัตร   จารุวรรณโน  โทรศัพท์  : 081-479-4555 
ผู้จัดเก็บข้อมูล    :  นางบุศรา ชะนะ      โทรศัพท ์ : 081-478-2939 
   :  นางสุกัญญา   หอมจันทร์       โทรศัพท์  : 081-478-6380 
 
เกณฑ์มาตรฐาน  

1. มีนโยบายสนับสนุนในการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้และสู่การ
ปฏิบัติในหน่วยงานเพ่ือให้มีการเช่ือมโยงข้อมูลและมีฐานข้อมูลเป็นฐาน
เดียวกันและสามารถกํากับติดตามได้ 

2. มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศตามภารกิจของหน่วยงานในสังกัดสํานัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนที่เก่ียวข้องกับการรับเข้านักศึกษา 

3. มีการบันทึกและตรวจสอบข้อมูลการรับเข้านักศึกษาที่เป็นปัจจุบัน   
4. มีการติดตามและรายงานผลการดําเนินงานผ่านระบบสารสนเทศอย่าง

เป็นระบบ  
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5. มีการประเมินการใช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือนําผลการประเมิน
มาปรับปรุงการดําเนินงาน  และนําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการ เพ่ือร่วมกันพิจารณานําข้อมูลไปใช้ในการวางแผนการรับเข้า
นักศึกษาในปีต่อไปได้ 
 

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 

 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนนิงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 
1.  สํานักส่งเสริมวิชาการฯ มีวิสัยทัศน์และมี
นโยบายสนับสนุนในการนําระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในกระบวนการบริการการศึกษา
ให้กับนักศึกษาทุกด้าน โดยเฉพาะการรับสมัคร
นักศึกษา 
 ผู้อํานวยการสํานักฯ ได้ให้นโยบายในการ
ส่งเสริมการใช้สารสนเทศและใช้ประโยชน์จากสื่อ
สังคมออนไลน์ประกอบการรับสมัครนักศึกษาของ
งานรับเข้านักศึกษา  โดยให้ความสําคัญกับการใช้ 
Facebook Page งานรับเข้านักศึกษา SKRU ที่ได้มี
การเร่ิมต้นใช้ในการประชาสัมพันธ์การรับสมัคร
นักศึกษาปี 2561 ซึ่งเป็นการสร้างเพจเพ่ือการ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการรับสมัครหรือข่าวสารที่
เก่ียวข้องกับการรับสมัครให้กับผู้ที่สนใจ  ซึ่งทุกๆ 
ข่าวสารท่ีประชาสัมพันธ์ทางเพจน้ีสามารถปรากฏ
ใน แอพ facebook ของผู้ที่กดติดตามข่าวสารจาก
เพจน้ีโดยตรงและรวดเร็ว 

1.  วิสัยทัศน์ ของสํานักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 

2.  หน้าจอ Page งานรับเข้านักศึกษา SKRU 
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ผลการดําเนนิงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 
 มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศตามภารกิจของ
หน่วยงานในสังกัดสํานักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนที่เก่ียวข้องกับการรับเข้านักศึกษา 
  สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้มี
การกําหนดแนวทางการใช้ฐานข้อมูลเพ่ือเผยแพร่
สารสนเทศที่เก่ียวข้องกับการรับเข้านักศึกษาโดย
ผลักดันการใช้สารสนเทศแบ่งออกเป็น 2 ประเภท 
คือ ระบบฐานข้อมูลการรับสมัคร และการนํา
ฐานข้อมูลการรับสมัครมาเผยแพร่เป็นสารสนเทศ
ของการรับสมัคร 
 ระบบฐานข้อมูลการรับสมัคร 
 1) การประชาสัมพันธ์การรับสมัครผ่าน
เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยและสื่อสังคมออนไลน์ 
 2 )  การ เ ก็บข้ อมู ลผู้ สมั ค รผ่ านระบบ
ฐานข้อมูลจากการรับสมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 
 3) การประมวลผลคะแนนใช้คะแนนสอบ
จากส่วนกลาง  สถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (สทศ .) และมีการสอบสัมภาษณ์โดย
คณะกรรมการหลักสูตร 
 4 )  การประกาศผลการ คัด เลื อกผ่ านระบบ
สารสนเทศ  ทั้งการใช้เลขที่บัตรประชาชนผู้สมัครใน
การตรวจสอบ หรืออัพโหลดประกาศรายช่ือ 
 5) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเข้าร่วมระบบ TCAS 
มีการยืนยันสิทธ์กับระบบของ ทปอ.ใน mytcas 
 6) การรายงานตัวใช้ระบบสารสนเทศใน
การเก็บข้อมูลส่วนตัวในขั้นตอนการกรอกข้อมูล
รายงานตัวของผู้มีสิทธิรายงานตัวตามมาตรฐานท่ี 

1.  หน้าจอการใช้สารสนเทศจากระบบฐานข้อมูล 
2.  หน้าจอการโต้ตอบ ส่งข้อความระหว่างผู้ใช้กับ

ผู้ดูแลPage งานรับเข้านักศึกษา SKRU 
3. Facebook Page งานรับเข้านักศึกษา SKRU 
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ผลการดําเนนิงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 
สกอ. กําหนด 
 7) มีการนําเสนอสารสนเทศการรับสมัคร
มาต่อผู้บริหาร  และเผยแพร่ให้ผู้สมัครรับทราบ ทั้ง
ในขั้ นตอนการ รับสมั คร  (รอบที่  2–5 )  เ พ่ื อ
ประกอบการตัดสินใจสมัครเรียนต่อไป 
 ง าน รั บ เ ข้ า นั ก ศึ กษ ามี ก า ร ใ ช้ ร ะบบ
ฐานข้อมูลการรับสมัคร (Applicant) โดยใช้
โปรแกรม Oracle (ฐานข้อมูลสําหรับระบบ
ทะเบียน)และ MySQL (ฐานข้อมูลที่ใช้ในการรับ
สมัครและประมวลผลในแต่ละรอบการรับสมัคร)
เพ่ือรวบรวมข้อมูลผู้สมัคร นักศึกษาที่รายงานตัว 
เพ่ือประกอบการตัดสินใจ ซึ่งฐานข้อมูลน้ีเป็น Big 
Data ที่สามารถนํามาใช้เพ่ือประโยชน์ในการวิจัย
และตัดสินใจพัฒนาได้ต่อไปได้ 
 

 การใช้สื่อสารสนเทศเพื่อการรับสมัคร 
 งานรับเข้านักศึกษามีการใช้เวบไซต์สํานัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และ  Facebook 
Page งานรับเข้านักศึกษา SKRU เป็นตัวขับเคลื่อน
หลักในการนําสารสนเทศจากฐานข้อมูลการรับ
สมัครมาเผยแพร่  เพ่ือให้สามารถกระจายข้อมูลให้
ได้กว้างไกลมากที่สุด  เพราะในการรับสมัครผู้สมัคร
จําเป็นต้องใช้สารสนเทศการรับสมัครเป็นตัว
ตัดสินใจเพ่ือเลือกสมัครสอบแข่งขันต่อไป 
 การเผยแพร่ข้อมูลเริ่มต้นต้ังแต่การประกาศ
รับสมัคร การรายงานสถานการณ์การสมัคร การ
ประกาศผลการคัดเลือกทั้งผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ ผู้
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ผลการดําเนนิงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 
มีสิทธ์ิรายงานตัว  และยอดรายงานตัว 

 งานรับเข้านักศึกษามีการใช้ระบบฐานข้อมูลการรับ
สมัคร (Applicant) โดยใช้โปรแกรม Oracle 
(ฐานข้อมูลสําหรับระบบทะเบียน) และ MySQL 
(ฐานข้อมูลที่ใช้ในการรับสมัครและประมวลผลในแต่
ละรอบการรับสมัคร) เพ่ือรวบรวมข้อมูลผู้สมัคร ซึ่ง
มีการบันทึกข้อมูลที่ เ ก่ียวข้องกับการรับสมัคร
นักศึกษาทั้งเกรดเฉล่ีย หรือคะแนนสอบจาก สทศ. 
ตลอดจนถึงการบันทึกประวัตินักศึกษาที่รายงานตัว 
ซึ่งฐานข้อมูลน้ีเป็น Big Data ที่สามารถนํามาใช้เพ่ือ
ประโยชน์ในการวิจัยและตัดสินใจพัฒนาได้ต่อไปได้ 
 

 เมื่อนักศึกษารายงานตัวเรียบร้อยแล้วในทุก
รอบการรับสมัคร งานรับเข้านักศึกษาจะนําเสนอ
สรุปจํานวนการรายงานตัวทั้งแบบเป็นทางการในท่ี
ประชุมและไม่เป็นทางการ (ผ่านสื่อสังคมออนไลน์
ของผู้ บริ หารระ ดับคณะ )  เ พ่ื อ ใ ห้ทราบและ
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการรับสมัครที่เป็น
ปัจจุ บันที่ สุ ด   เ พ่ือประกอบการ ตัดสิน ใจจะ
ดําเนินการรับนักศึกษาต่อไปสําหรับสาขาที่มี
นักศึกษามารายงานตัวไม่ครบตามแผนรับที่กําหนด
ไว้  นอกจากผู้บริหารระดับคณะได้รับทราบความ
เคลื่อนไหวแล้ว ยังเผยแพร่ทาง Facebook Page 
งานรับเข้านักศึกษา ด้วยเช่นกัน 

1.  หน้าจอการใช้สารสนเทศจากระบบฐานข้อมูล 
2.  หน้าจอการโต้ตอบ ส่งข้อความระหว่างผู้ใช้กับ

ผู้ดูแลเพจงานรับเข้านักศกึษา SKRU 
3.  บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการ

วิชาการ 

4.  ในทุกรอบการรับสมัคร งานรับเข้านักศึกษาจะ
ทําการรายงานผลสารสนเทศการดําเนินการรับ
นักศึกษาผ่านระบบสารสนเทศอย่างต่อเน่ือง  โดย

1.  สรุปผลการรับสมัครนักศกึษา 
2.  บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการ

วิชาการ 
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ผลการดําเนนิงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 
นําเสนอเป็นสถิติการรับนักศึกษาทั้งจํานวนผู้สมัคร  
จํานวนผู้ผ่านการคัดเลือก และจํานวนผู้รายงานตัวที่
เป็นปัจจุบันจากทุกรอบการรับสมัครนอกจากน้ีได้
ทําการรายงานให้ผู้บริหารระดับคณะทราบเป็น
ระยะ เพ่ือให้สามารถนําสารสนเทศใช้เพ่ือการ
ตัดสินใจได้ 

 

5.  Facebook Page งานรับเข้านักศึกษา SKRU มี
ระบบประเมินการใช้สารสนเทศในรูปของสถิติและ
แผนภูมิให้กับผู้ดูแลระบบ พร้อมทั้งมีการประเมิน
ความพึงพอใจของสมาชิกที่ติดตามเพจด้วย โดย
รายงานที่ Facebook Page นําเสนอน้ันจะเป็นการ
รายงานในรอบ 180 วันย้อนหลังนับต้ังแต่วันที่ดึง
ข้อมูลมาตรวจสอบได้   ซึ่ งสามารถนําผลการ
ประเมินน้ีมาปรับใช้เพ่ือการวางแผนการนําเสนอ
สารสนเทศผ่านทางช่องทางนี้ต่อไป 

1.  หน้าจอการสรุปสถิติการใช้ Facebook Page 
งานรับเข้านักศึกษา SKRU ที่เก็บโดย 
Facebook 

2. บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการ
วิชาการ 

 

 
การประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน 

ตัวบ่งชี ้
เป้าหมายปี 

2561 
ผลการ

ดําเนนิงาน 

การบรรลุเป้าหมาย 
บรรลุ

เป้าหมาย 
ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

ระบบสารสนเทศเพ่ืองานรับเข้า
นักศึกษาใหม ่

จํานวน 5 ข้อ จํานวน 5 ข้อ 
5 คะแนน 

/  
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สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ที่ 1 
ตัวบ่งชี้พัฒนาสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
จุดแข็ง 

1. ระบบการรับสมัครนักศึกษา ของงานรับเข้านักศึกษามีความพร้อมสําหรับการรับสมัคร  โดย
สามารถรองรับทั้งการสมัครแบบจําหน่ายใบสมัครและสมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 

2. การเก็บข้อมูลและการประมวลผลมีความโปร่งใส  สามารถดึงข้อมูลมาเป็นสารสนเทศเพ่ือการ
เผยแพร่ได้อย่างหลากหลาย 

3. งานรับเข้านักศึกษามีการปรับใช้ Facebook Page งานรับเข้านักศึกษา SKRU เป็นระบบที่ผู้ใช้
กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงได้ง่ายและนําไปสู่การตอบรับเป็นอย่างดี 
 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. ควรเพ่ิมการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์มากข้ึน  และสร้างอัตลักษณ์ของงานรับเข้า
นักศึกษาในสื่อสังคมออนไลน์เพ่ือให้เป็นที่รู้จักและเข้าถึงได้ง่าย  ซึ่งจะส่งผลต่อการประชาสัมพันธ์การ
รับสมัครได้ดีขึ้น 

2. งานรับเข้านักศึกษาจะพยายามพัฒนาการเก็บข้อมูลนักศึกษาให้สามารถนําไปใช้ประโยชน์ต่อ
ให้ได้มากที่สุด  เพ่ือให้สามารถสะสม Big Data สําหรับการนําข้อมูลเหล่าน้ีไปทําการวิจัยหรือพัฒนา
ต่อไป 

 
จุดที่ควรพฒันา 

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

1.  เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลควรได้รับการอบรมและพัฒนาศักยภาพให้สูงขึ้นตามความ
ต้องการของเจ้าหน้าที่  เพราะเป็นระยะเวลาหลายปีแล้วที่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบฝ่ายน้ีไม่ได้รับการ
ส่งเสริมให้เข้าฝึกอบรมและพัฒนาด้านน้ี 
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ตัวบ่งชี้ที่ 15  การสร้างเครือข่ายกับสถานประกอบการเพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
สหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย 

ชนิดของตัวบ่งชี้   กระบวนการ (P) 
คําอธิบายตัวบ่งชี้ งานสหกิจศึกษา สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ให้ความสําคัญกับ

การบริหารงานสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเพ่ือขยาย
เครือข่ายกับสถานประกอบให้มีจํานวนมากย่ิงขึ้น เพ่ือสนองต่อความต้องการ
ของจํานวนนักศึกษาที่เพ่ิมขึ้น โดยมีคณะกรรมอํานวยการ คณะกรรมการ
ดําเนินงาน และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในการกํากับดูแประสานงาน
เพ่ือให้การดําเนินงานด้านสหกิจศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุ
วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย 

 
ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี ้ :  อ.ดร.ฐปนพัฒน์    ปรัชญาเมธีธรรม   โทรศัพท์  : 086-746-0664 
ผู้จัดเก็บข้อมูล    :  นางสาวเสาวภา   หมัดลิหมีน   โทรศัพท์  : 081-766-9548 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีการแต่งต้ังคณะกรรมการอํานวยการและคณะกรรมการดําเนินงานสห
กิจศึกษาโดยมีผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยร่วมเป็นคณะกรรมการ
หรือคณะทํางาน 

2. มีการจัดทําแผนบริหารสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยร่วมกับเครือข่าย 
3. มีการสร้างเครือข่ายกับสถานประกอบการ 
4. มีการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานในการบริหารจัดการ

สหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย 
5. มีการนําผลการประเมินมาวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาหรือปรับปรุงในการบริหาร

จัดการสหกิจศึกษา 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน1 คะแนน2 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 
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ผลการดําเนินงาน 
ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

1 .  สํ า นั ก ส่ ง เ ส ริ ม วิ ช าก า รฯ  มี ก า ร แ ต่ ง ต้ั ง
คณะกรรมการดําเนินงานสหกิจศึกษา โดยมี
ผู้บริหารระดับสู งของมหาวิทยาลัยร่ วมเ ป็น
คณะกรรมการอํานวยการ และมีคณะกรรมการ
ดําเนินงาน โดยมีหน้าที่ ดังน้ี 
 หน้าที่ของคณะกรรมการอํานวยการ 
 - กําหนดนโยบายการดําเนินงานสหกิจ
ศึกษาของมหาวิทยาลัย 
 - อนุมัติแผนงานหรือแผนการดําเนินงาน
สหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย 
 - พัฒนาและดําเนินการตามแผนงานสห
กิจศึกษาของมหาวิทยาลัย 
 - ประสานงานและผลักดันให้เกิดการ
พัฒนางานสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย 
 - ส่งเสริมงานสหกิจศึกษาตามมาตรฐาน
และการประกันคุณภาพการดําเนินงานสหกิจศึกษา
 - จัดให้มีการประเมินงานสหกิจศึกษาเป็น
ประจําทุกปีการศึกษา 
 - นําผลการประเมินงานสหกิจศึกษามา
ปรั บป รุ ง ก า ร ดํ า เ นิ น ง านสหกิ จ ศึ ก ษ า ขอ ง
มหาวิทยาลัย 
 หน้าที่ของคณะกรรมการดําเนินงาน 
 - กําหนดรูปแบบ ระเบียบและวิธีการ
ดําเนินงานสหกิจศึกษาของคณะ 
 - ประสานงานและผลักดันให้เกิดการ
พัฒนางานสหกิจศึกษาของคณะ 
 - ส่งเสริมให้คณาจารย์เข้ารับการอบรม 
“คณาจารย์นิเทศงานสหกิจศึกษา” และเจ้าหน้าที่
เข้ารับการอบรม “เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษา” 

1.  คําสั่ง ที่ 2383/2560 เรื่อง แต่งต้ัง
คณะกรรมการดําเนินงานสหกิจศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
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ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 
 - ประชา สัม พัน ธ์ทํ าความ เข้ า ใ จ กับ
นักศึกษาเพ่ือให้ได้รายช่ือนักศึกษาที่สนใจร่วม
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
 - ให้คําแนะนํานักศึกษาในการจัดแผนการ
เรียน การเตรียมตัว และการลงทะเบียนรายวิชาสห
กิจศึกษา รวมท้ังช่วยเหลือแนะนํานักศึกษาใน
กิจกรรมที่เก่ียวกับสหกิจศึกษาทุกด้าน 
 - ประสานสถานประกอบการหรื อ
หน่วยงานภายนอกอ่ืน ๆ เพ่ือจัดหาแหล่งงานและ
ตําแหน่งงานที่ เหมาะสมให้กับนักศึกษาแต่ละ
สาขาวิชา 

2.  การจัดการสหกิจศึกษา เป็นการศึกษาที่ร่วมกัน
จัดระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ เพ่ือ
เสริมการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ตามมาตรฐานสห
กิจศึกษาและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ดังน้ันสํานักส่งเสริมวิชาการฯ มีการจัดทําแผน
บริหาร สหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยขึ้น โดยความ
ร่วมมือกับเครือข่าย เช่น หลักสูตร CP Oil  

1.  แผนสหกิจศึกษาที่มีการทาํร่วมกับเครือข่าย 

3.  มีการสร้างเครือข่ายกับสถานประกอบการ โดย
การจัดทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างสถาบันการศึกษากับหน่วยงานต่างๆ อาทิ
เช่น บริษัท แมนเอโฟรสเซนฟูดส์ จํากัด บริษัทหาด
ทิพย์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทสายการบินนก
แอร์ จํากัด (มหาชน) ซึ่งใน       ปีการศึกษา 2560 
มีจํานวนนักศึกษาที่เข้าสหกิจศึกษา ร้อยละ 7 ปี
การศึกษา 2561เพ่ิมขึ้น จํานวน ร้อยละ 9.28 

1.  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านสหกิจศึกษา 
2.  ภาพถ่ายการเข้าร่วมมือทางวิชาการ 
 

4. มีการกํา กับ ติดตาม  และประเมินผลการ  
ดําเนินงานในการบริหารจัดการสหกิจศึกษาของ
มหาวิทยาลัย 

1.  แผนการนิเทศ สหกิจศึกษา 
2.  คําสั่งอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา 
3.  การนําเสนองานสหกิจศึกษาภายหลังที่

กลับมาจากสถานประกอบการ 
4.  การตัดเกรดในรายวิชาสหกิจศึกษา 
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ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 
5.  มีการนําผลการประเมินมาวิเคราะห์เพ่ือพัฒนา
หรือปรับปรุงในการบริหารจัดการสหกิจศึกษา ซึ่ง
ในการรายงาน มคอ 5 ได้มแีผนการปรับปรุง
รายวิชาที่พัฒนาการบริหารจัดการวิชาสหกิจศึกษา
ในปีการศึกษาต่อไป 

1.  ข้อเสนอแนะในการประเมินรายวิชา เตรียม
ความพร้อมสหกิจศึกษาและรายวิชาสหกิจ
ศึกษา 

2.  มคอ 5 รายวิชาเตรียมความพร้อมสหกิจ
ศึกษา 

3.  มคอ 5 รายวิชาสหกิจศึกษา 
 
การประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน 

ตัวบ่งชี ้
เป้าหมายปี 

2560 
ผลการ

ดําเนนิงาน 

การบรรลุเป้าหมาย 

บรรลุ
เป้าหมาย 

ไม่บรรลุ
เป้าหมา

ย 
ก า ร ส ร้ า ง เ ค รื อ ข่ า ย กั บ สถ าน
ประกอบการเ พ่ือพัฒนาระบบ
บริหารจัดการสหกิจศึกษาของ
มหาวิทยาลัย 

จํานวน 5 ข้อ 
(1-5 ข้อ) 

จํานวน 5 ข้อ 
( 5 คะแนน ) 

/  
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ตัวบ่งชี้ที่  16  จํานวนหลักสูตรที่ได้รับการรับรองและขึ้นทะเบียนหลักสูตรตามกรอบ 
   คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ชนิดของตัวบ่งชี้   ผลผลิต (O) 

คําอธิบายตัวบ่งชี้  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications 
Framework for Higher Education : TQF) เป็นการประเมินคุณภาพ  
บัณฑิตซึ่งหลักสูตรที่มีคุณภาพจะส่งผลต่อคุณภาพบัณฑิต  

 
ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี้  :  อ.ดร.ฐปนพัฒน์     ปรัชญาเมธีธรรม   โทรศัพท ์ : 086-746-0664 
ผู้จัดเก็บข้อมูล   :  นางลัคณา         อ่อนชะนิด   โทรศัพท์  : 089-655-9314 
 
เกณฑ์การประเมิน  
   ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 80 เท่ากับ 5 คะแนน 

สูตรการคํานวณ 

  1. คํานวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานตามเป้าประสงค์ 
 

 

   =  10055
55  

   =  100.00 

  2. แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

 

   =  100100
100  

   =  5 

 

จํานวนหลักสูตรที่ได้รับการรับรองและขึ้นทะเบียนหลักสูตร TQF 
 

จํานวนหลักสูตรทั้งหมด 

X 100 

ค่าร้อยละจากผลการดําเนินงานของหน่วยงาน 
 

100 

X 5 
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บทท่ี  4 
การสรุปผลการดําเนินงาน 

 

รายงานผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสํานักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียนประกอบด้วยตัวบ่งช้ีพ้ืนฐาน 7 ตัวบ่งช้ี  ตัวบ่งช้ีพัฒนา 4 ตัวบ่งช้ี   ดังน้ัน ตัวบ่งช้ีที่สํานัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จะต้องดําเนินการทั้งสิ้น จํานวน 11 ตัวบ่งช้ี ดังน้ี 

 

ตารางที่ 4 – 1 ตารางสรุปคะแนนและผลประเมินตามตัวบ่งชี ้
ตัว
บ่งช้ี 

ช่ือตัวบ่งช้ี คะแนน 
ประเมินตนเอง 

ผลการประเมนิ
(ระดับคุณภาพ) 

ตัวบ่งช้ีพ้ืนฐาน 
1 แผนพัฒนาหน่วยงาน(ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และ

แผนดําเนินการ) 
5 ดีมาก 

2 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารและภาวะผู้นํา 5 ดีมาก 
3 การพัฒนาหน่วยงานสู่สถาบันการเรียนรู้ 5 ดีมาก 
4 ระบบการบริหารความเสี่ยง 5 ดีมาก 
5 ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนในหน่วยงาน 5 ดีมาก 
6 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 4 ดี 
7 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 4 ดี 
 คะแนนเฉล่ียของตัวบ่งช้ีพ้ืนฐาน 4.71 ดีมาก 

 
ตารางที่ 4 – 2 ตารางสรุปคะแนนและผลประเมินตามตัวบ่งชี ้
ตัว
บ่งช้ี 

ช่ือตัวบ่งช้ี คะแนน 
ประเมินตนเอง 

ผลการประเมนิ
(ระดับคุณภาพ) 

ตัวบ่งช้ีพัฒนา 
1 การนําระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการให้บริการ 5 พอใช้ 
14 ระบบสารสนเทศเพ่ืองานรับเข้านักศึกษาใหม่ 5 ดีมาก 
15 การสร้างเครือข่ายกับสถานประกอบการเพ่ือพัฒนาระบบ

บริหารจัดการสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย 
5 ดีมาก 

16 จํานวนหลักสูตรที่ได้รับการรับรองและขึ้นทะเบียนหลักสูตร
ตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

5 ดีมาก 

 คะแนนเฉล่ียของตัวบ่งช้ีพัฒนา 5.00 ดี 
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หมายเหตุ  : 1.  คะแนนที่ได้ หมายถึง ค่าเฉล่ียของแต่ละตัวบ่งช้ีน้ัน ๆ  
  2. ผลการประเมิน  หมายถึง  ผลการการดําเนินงานในระดับต่างๆ ซึ่งอ้างอิงการ
   แปรผลตามเกณฑ์ตัดสินของ สกอ. อธิบายได้ว่า 

 
คะแนน ระดับคณุภาพ 

0.00 - 1.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 - 2.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51 - 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช้ 
3.51 - 4.50 การดําเนินงานระดับดี 
4.51 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

 
 
ตารางที่ 4 - 3 ตารางวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในสํานัก/สถาบัน 

ตัวบ่งชี ้

คะแนนประเมินตัวบ่งชี ้ ผลการประเมิน 

( I ) ( P ) ( O ) 
คะแนน
เฉลี่ย 

1.00 - 1.50 ผลการดําเนินงานต้อง
ปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51-2.50 ผลการดําเนินงานต้อง
ปรับปรุง 
2.51 – 3.50   ผลการดําเนินงานพอใช้ 
3.51 - 4.50 ผลการดําเนินงานดี 
4.51 - 5.00    ผลการดําเนินงานดีมาก 

1. ตัวบ่งชี้พืน้ฐาน - 
1, 2, 3, 4, 5, 

7 
6 4.71 

 

2. ตัวบ่งชี้พัฒนา - 1, 14, 15 16  5.00  
ผลการประเมิน  4.83 4 4.71  
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แหล่งเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
 

ผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา (ตัวบ่งช้ีพ้ืนฐาน) 
ตัวบ่งช้ีที่ 1 แผนพัฒนาหน่วยงาน 
https://drive.google.com/drive/folders/1A_zQt20C0eKJSm7kpBc_6pmhOyCRpXhM 

 
ตัวบ่งช้ีที่ 2 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารและภาวะผู้นํา 
https://drive.google.com/drive/folders/1UhkPrbSZmgXNylwInudCrAuGPu03Xo-D 

 
ตัวบ่งช้ีที่ 3การพัฒนาหน่วยงานสู่สถาบันการเรียนรู้ 
https://drive.google.com/drive/folders/1QjWusa9RFtgZzZOcErqPxuKd5nPHtguS 

 
ตัวบ่งช้ีที่ 4ระบบการบริหารความเสี่ยง 
https://drive.google.com/drive/folders/12YRXK9ZWd_Dk13sAFqpkDuwYQ7e3JswI 
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ตัวบ่งช้ีที่ 5ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนในหน่วยงาน 
https://drive.google.com/drive/folders/15RB2ljV3u0RJr4V_7wyDToErTkg2QUvj 

 
ตัวบ่งช้ีที่ 6ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
https://drive.google.com/drive/folders/1pwME9v6hwtBhw2pNobiTGGHKXVRZzAry 

 
ตัวบ่งช้ีที่ 7ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
https://drive.google.com/drive/folders/1nzGglGZc15DITMIJgoB56XPOBLwWli9F 
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ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงานและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  
ตัวบ่งช้ีที่ 1 การนําระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการให้บริการ 
https://drive.google.com/drive/folders/1JIoZqO3NpZG6HK2Z3yHrXSSisvtnV0gI 

 
ตัวบ่งช้ีที่ 14 ระบบสารสนเทศเพ่ืองานรับเข้านักศึกษาใหม่ 
https://drive.google.com/drive/folders/1S45PZEPaRx0AlSJzbXyOzx4WT8Cjd0vH 

 
ตัวบ่งช้ีที่ 15การสร้างเครือข่ายกับสถานประกอบการเพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 สหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย 
https://drive.google.com/drive/folders/16t1bRmLrf97SfOtAme3UsWkd5QsGss6s 

 
ตัวบ่งช้ีที่ 16 จํานวนหลักสูตรที่ ไ ด้รับการรับรองและข้ึนทะเบียนหลักสูตรตามกรอบคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา 
https://drive.google.com/drive/folders/1m1rdSEsTTD_-bh8lz_oB2jZNOMqdsRpO 

 


