สวนที่ 1
ขอมูลเบื้องตน
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ชื่อหนวยงาน

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ประวัติความเปนมา
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน เปนหนวยงานกลางที่ดําเนินงานการใหบริการและสนับสนุน
ในดานวิชาการและการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย เดิมใชชื่อวาแผนกทะเบียนและวัดผล เปน
แผนกหนึ่งในสํ านั กงานอธิก ารบดี ตอมามหาวิทยาลัยไดเป ดสอนหลัก สู ตรตาง ๆ ในระดับอนุปริญญา
ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป และหลักสูตร 2 ป (หลังอนุปริญญา) เพิ่มขึ้นทั้งภาคปกติและโครงการจัดการศึกษา
สําหรับบุคลากรประจําการ (กศ.บป.) รวมทั้งมีภารกิจดานตางๆ ดังนั้นเพื่อใหงานบริหารของมหาวิทยาลัย
เกิดความคลองตัวและมีประสิทธิภาพจึงไดกําหนดการแบงสวนราชการในวิทยาลัยใหม แผนกทะเบียนและ
วัดผลจึงเปลี่ยนชื่อเปน สํานักสงเสริมวิชาการ มีฐานะเทียบเทาคณะวิชาและอยูภายใตการดูแลของรองอธิการ
ฝายวิชาการ โดยมีฝายตาง ๆ 6 ฝาย ดังนี้
1. ฝายเลขานุการ
2. ฝายหลักสูตรและแผนการเรียน
3. ฝายทะเบียนและวัดผล
4. ฝายหอสมุด
5. ฝายเอกสารและตํารา
6. ฝายเทคโนโลยีทางการศึกษา
จากพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 มีผลใหวิทยาลัยครูกาญจนบุรีเปลี่ยนชื่อเปนสถาบัน
ราชภัฏกาญจนบุรี และในป พ.ศ.2540 ไดมีการปรับเปลี่ยนการแบงสวนราชการภายในเพื่อใหเกิดความ
คลองตัวในการบริหาร สํานักสงเสริมวิชาการจึงเปลี่ยนชื่อเปน สํานักทะเบียนและประมวลผล
ตอมาในปการศึกษา 2542 ไดกลับมาใชชื่อสํานักสงเสริมวิชาการอีกครั้งตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง การแบงสวนราชการในสถาบันราชภัฏกาญจนบุรี ลงวันที่ 27 กันยายน 2542 สํานักสงเสริมวิชาการไดแบง
สวนราชการ ดังนี้
1. สํานักงานเลขานุการ
2. สวนงานทะเบียนนักศึกษา
3. สวนงานหลักสูตรและแผนการเรียน
4. สวนงานประมวลผล
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เมื่อพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ไดมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 14
มิถุนายน 2547 มีผลใหสถาบันราชภัฏกาญจนบุรี ยกฐานะเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี สํานักสงเสริม
วิชาการไดเปลี่ยนชื่อเปน สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตามประกาศการแบงสวนราชการใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยแบงสวนราชการภายใน คือ“สํานักงานผูอํานวยการ” ซึ่งประกอบดวยฝายตางๆ
ดังนี้
1. ฝายบริหารทั่วไป
2. ฝายทะเบียนและวัดผล
3. ฝายหลักสูตรและแผนการเรียน
4. ฝายประมวลผล
5. ฝายพัฒนาวิชาการ
6. ฝายประกันคุณภาพการศึกษา
ป จ จุ บั น มหาวิ ท ยาลั ย ได มี ก ารแบ ง ส ว นราชการภายในระดั บ งาน โดยสภามหาวิ ท ยาลั ย ได ใ ห
ความเห็นชอบประกาศการแบงสวนราชการระดับงาน เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2550 สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนไดแบงสวนราชการระดับงานภายในสํานักงานผูอํานวยการ เปน 3 งาน คือ
1. งานบริหารทั่วไป (รวมกับฝายประกันคุณภาพการศึกษา)
2. งานบริการการศึกษา (ฝายหลักสูตรและแผนการเรียนรวมกับฝายพัฒนาวิชาการ)
3. งานทะเบียนและประมวลผล (ฝายทะเบียนและวัดผลรวมกับฝายประมวลผล)
ที่ตั้ง
อาคาร 9 ชั้นที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี หมู 4 บานพุพระ ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ
ปรัชญา :
พรอมใจบริการ บริหารโปรงใส ใสใจคุณภาพ
วิสัยทัศน :
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน เปนหนวยงานที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพในการสนับสนุน
งานวิชาการ
พันธกิจ :
1. เปนศูนยกลางในการดําเนินงานใหบริการดานการจัดการเรียนการสอนและการรับเขาศึกษา
2. การประมวลผลการศึกษา จัดเก็บรวบรวมระเบียนผลการศึกษาและทะเบียนประวัตินักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี
3. สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรสายการสอน
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4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ ยึดหลักธรรมาภิบาล โดยใชขอมูล
การวิเคราะห การวิจัยเปนฐาน

ประเด็นยุทธศาสตร :
1. การเพิ่มจํานวนผูเรียน
2. การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
3. การบริการดานวิชาการหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน
4. พัฒนาระบบฐานขอมูลทะเบียนนักศึกษา
5. การประมวลผลการศึกษาตามขอบังคับวาดวยการจัดการศึกษา ฯ ของมหาวิทยาลัย
6. พัฒนาและเพิม่ ชองทางการตรวจสอบผลการเรียน
7. พัฒนาระบบการจัดทําเอกสารสําคัญทางการศึกษา
8. สงเสริม พัฒนาบุคลากรสายการสอน
9. การเขาสูตําแหนงทางวิชาการของบุคลากรสายการสอน
10. การบริหารงานที่มีคุณภาพ
11. การพัฒนาบุคลากร
12. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
เปาประสงค :
1. มีการรับนักศึกษาใหมอยางนอย 3 วิธี
2. มีหลักสูตรที่ไดรับการรับรองตามเกณฑมาตรฐานอุดมศึกษา ( TQF ) ทุกหลักสูตร
3. พัฒนารูปแบบการใหบริการดานวิชาการ หลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพ
โดยใช ขอมูล การวิเคราะห การวิจยั เปนฐาน
4. จัดเก็บเอกสารระเบียนผลการศึกษาและทะเบียนนักศึกษาระดับปริญญาตรีดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสใหรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
5. มีชองทางในการตรวจสอบผลการเรียน อยางนอย 3 ชองทาง
6. การประมวลผลการศึกษาการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาเปนไปตามขอบังคับวาดวยการจัด
การศึกษา ฯ ของมหาวิทยาลัยไดถูกตอง และรวดเร็ว
7. ออกเอกสารสําคัญทางการศึกษาใหแกนักศึกษาไดถูกตองรวดเร็ว
8. มีโครงการหรือกิจกรรมที่สงเสริม พัฒนา บุคลากรสายการสอน อยางนอย 4 กิจกรรม
9. มีกิจกรรมสนับสนุนการเขาสูตําแหนงทางวิชาการของบุคลากรสายการสอนอยางนอย
4 กิจกรรม
10. การบริหารงานของสํานักดําเนินไดอยางมีคุณภาพ สะดวกรวดเร็ว โปรงใส และสอดคลองกับ
ภารกิจของสํานักโดยบุคลากรทุกคนมีสวนรวม
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11. บุคลากรมีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานสูงขึ้น มีความมั่นคงในอาชีพ และสามารถใช
ชีวิตและทํางานรวมกันอยางมีความสุข
12. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษามาใหเปนสวนหนึ่งในของทํางาน
นโยบายและทิศทางการพัฒนาของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
1. ดานการบริหารจัดการสํานักงาน
1.1 จัดใหมีการสรรหาบุคลากรที่มีคุณวุฒิ / คุณสมบัติเหมาะสมกับการดําเนินงานของฝาย
ตาง ๆ โดยดําเนินการตามระเบียบและวิธีการที่มหาวิทยาลัยกําหนด
1.2 สนับสนุนการดําเนินการการบริหารจัดการสํานักงานใหเปนไปตามกรอบภาระงานและ
สายงานตามที่สํานักกําหนด
1.3 สนับสนุนใหบุคลากรในสํานักมีการศึกษาคนควางานวิจัย เพื่อพัฒนางานของสํานักและ
ของมหาวิทยาลัยใหสอดคลองกับความตองการของทองถิ่น
1.4 สนับสนุนสงเสริมใหมีการประชาสัมพันธเพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารของสํานัก และใน
สวนที่เกี่ยวของกับมหาวิทยาลัย แกอาจารย นักศึกษา และผูที่เกี่ยวของ ดวยวิธีการที่หลากหลายตอเนื่องเปน
ระยะ ๆ
2. ดานการบริหารวิชาการ
มุงเนนการใหบริการวิชาการเกี่ยวกับงานของสํานัก และของมหาวิทยาลัยใหแกหนวยงาน
อื่นทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยดวยวิธีการหลากหลาย เชน การเผยแพรดวยเอกสาร การจัดนิทรรศการ การ
จัดแสดง การแนะแนว การเผยแพรทางเว็บไซต ฯลฯ
3. ดานการพัฒนาบุคลากร
สงเสริมการพัฒนาบุคลากรดานทักษะการทํางานใหมีความรู ความเขาใจ งานดานวิชาการ
ดานการบริหาร ดานมนุษยสัมพันธ ดานการปฏิบัติงานในหนาที่อยางตอเนื่องตลอดป รวมทั้งทักษะการ
ดําเนินชีวิตใหมีความสุข
4. ดานสารสนเทศ
จัดทําฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและบริการของสํานัก และพัฒนาฐานขอมูลนี้ให
ทันสมัยสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
5. ดานประกันคุณภาพ
ดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ จัดใหมี
การประเมินคุณภาพภายในของสํานักเปนประจําทุกปการศึกษาเพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพของ
การดําเนินงานของสํานัก และใหถือระบบประกันคุณภาพเปนวัฒนธรรมในการปฏิบัติงานของหนวยงาน
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ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ระบบการควบคุมคุณภาพ
(Quality Control)

ผู รั บ ผิ ด ช อ บ ด า น ก า ร
ประกั น คุ ณ ภาพระดั บ
นโยบายของสํ านั ก ฯ คื อ
ผู อํ า น ว ย ก า ร แ ล ะ ร อ ง
ผูอํานวยการสํานัก ฯ

ระบบการตรวจสอบคุณภาพ
(Quality Audit)

1.ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
และจั ด ทํ า รายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR)
2 . จั ด ก ร ะ บ ว น ก า ร
ตรวจสอบคุณภาพภายใน

ระบบการประเมินคุณภาพ
(Quality Assessment)

ระบบการพัฒนาคุณภาพ
(Quality Development)

รั บการตรวจประเมิ นคุ ณภาพ
ภายใน โดยคณะกรรมการ
ประเมิ นคุ ณภาพภายในที่
มหาวิ ทยาลั ย แต งตั้ งขึ้ น เป น
ประจํ า ทุ ก ป ก อ นการตรวจ
ประเมิ นคุ ณภาพการศึ กษาใน
ระดับมหาวิทยาลัย

1. นํ า ผลการประเมิ น มา
พิ จ ารณาเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง
คุณภาพ
2. จัดทําแผนพัฒนา
คุณภาพโดยมีการกําหนด
กิจกรรมโครงการ
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โครงสรางการประกันคุณภาพของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

สภามหาวิทยาลัย

สภาวิชาการ

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ของมหาวิทยาลัย

แกไขพัฒนา

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ติดตามตรวจสอบ
โดยคณะกรรมการ
สํานัก และพีเ่ ลี้ยง

ติดตามตรวจสอบ
โดยคณะกรรมการประเมินภายใน
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โครงสรางองคกร
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สํานักงานผูอํานวยการ

งานบริหารทั่วไป

งานบริการการศึกษา

งานทะเบียนและประมวลผล

โครงสรางการบริหาร
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
คณะกรรมการประจําสํานัก ฯ
รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการ

งานบริหารทั่วไป
-

ธุรการและสารบรรณ
การเงิน บัญชี และพัสดุ
รับนักศึกษา
งานประชุม
ประชาสัมพันธ
งานบุคคล
ประกันคุณภาพ - ก.พ.ร. *

งานบริการการศึกษา
-

หลักสูตรและแผนการเรียน
จัดตารางเรียน-สอน
จัดตารางสอบ
สงเสริมการศึกษา
พัฒนาหลักสูตร
พัฒนาอาจารย

งานทะเบียนและประมวลผล
-

ทะเบียนนักศึกษา
ลงทะเบียน
วัดผลประเมินผล
ตรวจสอบคุณวุฒิ
ระบบเครือขายคอมพิวเตอร
ประมวลผลและสถิติ
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ตารางที่ 1.1 จํานวนบุคลากรในสํานัก
อัตรากําลังตามโครงสรางองคกร
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการ ฯ
รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการฯ
หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการ
งานบริหารทั่วไป
งานบริการการศึกษา
งานทะเบียนและประมวลผล
รวม

ขาราชการพล
เรือน
สายการสอน

ขาราชการ
พลเรือน
สายสนับสนุนฯ

1

พนักงาน
ราชการ

ลูกจาง
ประจํา

พนักงาน
มหาวิทยาลัยฯ

รวม

-

-

-

1

2

-

-

-

2

-

1

-

-

1

-

-

-

3

3

-

-

-

2

3

-

-

-

3

1

5
10

5
15

1
1

-

ตารางที่ 1.2 งบประมาณ
ปงบประมาณ 2552 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไดรับจัดสรรงบประมาณรวมทั้งสิ้น
682,500 บาท จําแนกเปน งบประมาณจากเงินบํารุงการศึกษา 445,500 บาท งบประมาณเงินรายได กศ.บป.
(กาญจนบุรี) 237,000 บาท เมื่อสิ้นปงบประมาณ 2552 มีการเบิกจายงบประมาณ สรุปได ดังนี้
งบประมาณที่รับการจัดสรรประจําปงบประมาณ 2552

งบประมาณ

แผน

ผล

เงินบํารุงการศึกษา
เงิน กศ. บป.(กาญจนบุรี)
รวม

445,500
237,000
682,500

445,500
237,000
682,500

รอยละของการใชงบประมาณ
(ขอมูล ณ สิ้นไตรมาส 4)

100
100
100
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ตารางที่ 1.3 วัสดุ และครุภัณฑที่ใชในการปฏิบัตงิ าน สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

รหัส
08.04.11
01.74.05-01.74.06
01.71.03
01.04.50-01.04.61
01.51.456
01.51.464
01.99.01
01.51.1205/45
01.51.1526/46
01.51.1566/47
01.51.1600/47
01.51.1622-1623/47
01.85.1/47
01.112.07/47
01.115.13/48
01.19.43/50
01.51.1800/50
01.51.1801/50
01.51.2010-2014/50

รายการ
ตูเย็นยี่หอมิตซูบิชิ รุน MR-592A ขนาด 5.5 คิว
HUB 8 PORT (ตัวเชื่อมคอมพิวเตอร)
เครื่องอานและเขียน CD-ROM ยี่หอ HP
ตูเก็บเอกสารขนาด 15 ลิ้นชัก ยี่หอ Daiwa
เครื่องพิมพเลเซอร ยี่หอ HP
เครื่องพิมพเลเซอร ยี่หอ HP
SWITCH FASTENER
เครื่องควบคุมและสํารองไฟฟา ยี่หอ Ligard
เครื่องคอมพิวเตอร Server
เครื่องคอมพิวเตอร ยี่หอ MIGROCHIP
เครื่องพิมพ Hp Laserjet 3031
เครื่องคอมพิวเตอร Ksy
เครื่องคอมพิวเตอร Note Book ยี่หอ ACER
ตูเลื่อนประหยัดเนื้อที่ระบบพวงมาลัย
Partition ชุด A
เครื่องถายเอกสาร แคนนอน
เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย
เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย
เครื่องไมโครคอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ

สภาพ
สภาพดีใชงานไดปกติ
สภาพดีใชงานไดปกติ
สภาพดีใชงานไดปกติ
สภาพดีใชงานไดปกติ
สภาพดีใชงานไดปกติ
สภาพดีใชงานไดปกติ
สภาพดีใชงานไดปกติ
สภาพดีใชงานไดปกติ
สภาพดีใชงานไดปกติ
สภาพดีใชงานไดปกติ
สภาพดีใชงานไดปกติ
สภาพดีใชงานไดปกติ
สภาพดีใชงานไดปกติ
สภาพดีใชงานไดปกติ
สภาพดีใชงานไดปกติ
สภาพดีใชงานไดปกติ
สภาพดีใชงานไดปกติ
สภาพดีใชงานไดปกติ
สภาพดีใชงานไดปกติ
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สวนที่ 2
ผลการดําเนินงานและการประเมินคุณภาพ
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน รายงานผลการการดําเนินงานของสํานักในรอบปการศึกษา
2552 ตามเกณฑการประเมินของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จํานวน 6 องคประกอบ 17
ตัวบงชี้ดังนี้
ตารางที่ 2.1 สรุปจํานวนตัวบงชี้ และเปาหมายการดําเนินงานของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
องคประกอบ / ตัวบงชี้
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และ แผนการดําเนินงาน
1.1 มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธานตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนดําเนินงาน
และมีการกําหนดตัวบงชี้หลักเพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ (สกอ.1.1)
1.2 ระดับความสําเร็จในการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้หลักของการปฏิบัติงานที่กําหนด
องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสังคม
5.4 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ
องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
7.2 ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของสํานัก
7.4 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาและธํารงรักษาไวให
บุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
7.5 ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหารการเรียนการสอน และการวิจัย
7.6 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหบคุ คลภายนอกเขามามีสวนรวมในการพัฒนาสํานัก
7.6.1 ระดับความสําเร็จของการลดรอบขั้นตอนของการออกใบรับรองเอกสารทางการศึกษา
7.6.2 ประสิทธิภาพของกระบวนการรับนักศึกษา
7.8 มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา
7.9 ระดับความสําเร็จของกลุมการถายทอดตัวชี้วัด และเปาหมายของระดับองคกรสูร ะดับบุคคล
องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
8.1 มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย การตรวจสอบการเงิน
และงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ
8.1.1 รอยละของการใชงบประมาณตามไตรมาส
8.2 มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยรวมกัน
องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
9.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา
9.3. ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
องคประกอบที่ 10 สถานศึกษา 3 ดี
10.1 การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี
รวม 6 องคประกอบ 17 ตัวบงชี้

ชนิดตัวบงชี้ ชนิดเกณฑ/เปาหมาย
กระบวนการ

ระดับ 5

ปริมาณ

รอยละ 90

ผลผลิต

คาเฉลี่ย 3.51

กระบวนการ
กระบวนการ

ระดับ 4
ระดับ 4

ปจจัยนําเขา
ผลผลิต
ผลผลิต
ผลผลิต
กระบวนการ
ผลผลิต

ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ

กระบวนการ

ระดับ 7

ผลผลิต
กระบวนการ

รอยละ 50
ระดับ 4

กระบวนการ
ผลผลิต

ระดับ 7
ระดับ 5

กระบวนการ

3 ขอแรก

3
5
4
4
5
5
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ผลการดําเนินงานและการประเมินคุณภาพ
องคประกอบที่ 1

ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ

ตัวบงชี้ จํานวน 2 ตัวบงชี้ ประกอบดวย
1.1 มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนดําเนินงานและมี
การกําหนดตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ (สกอ. 1.1)
1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่กําหนด (สกอ. 1.2)
ตัวบงชี้ที่ 1.1 :
เปาหมาย

มีการกําหนดปรัชญา พันธกิจ วิสัยทัศน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการที่ชัดเจน
และสอดคลองกับภารกิจหลักของหนวยงาน (สกอ. 1.1)
: ระดับ 5

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน
2. มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนการดําเนินงานและแผนปฏิบัติการประจําปใหสอดคลองกับ
ภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย
3. มีการกําหนดตัวบงชี้ของการดําเนินงาน และกําหนดเปาหมายของแตละตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จ
ของการดําเนินงาน
4. มีการดําเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ
5. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้
6. มีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธ แผนการดําเนินงาน เปาประสงค เปาหมายกับ
ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
7. มีการนําผลการประเมินและผลการวิเคราะหมาปรับปรุงกลยุทธและแผนการดําเนินงานอยางตอเนื่อง
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
ไมครบ 5 ขอแรก

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
5 - 6 ขอแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
ครบทุกขอ

ผลการดําเนินงาน
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีผลการดําเนินงานงานผานระดับ 7 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. คือ
1. มีการกําหนดปรัชญา วิสัยทัศน และพันธกิจอยางชัดเจนและเปนลายลักษณอักษร (1.1.1)
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2. มีการพัฒนากลยุทธ (1.1.2(1)) แผนการดําเนินงาน และแผนปฏิบัติการประจําปใหสอดคลองกับ
ภารกิจหลักของสํานัก และของมหาวิทยาลัย (1.1.2(2) )
3. มีการกําหนดตัวบงชี้และกําหนดเปาหมายเพื่อชี้วัดความสําเร็จของการดําเนินงาน ในการดําเนินงาน
ของสํานักสงเสริมวิชาการฯ (1.1.3)
4. มีการดําเนินงานที่ครอบคลุมครบทุกภารกิจโดยสํานักสงเสริมวิชาการ ฯ ไดจัดทําแผนปฏิบัติการ
ที่ครบทุกภารกิจและไดดําเนินงานตามแผนที่กําหนดไว (1.1.4)
5. สํานักสงเสริมวิชาการฯ มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ที่
กํา หนดซึ่งสํานัก สง เสริ มวิ ช าการ ฯ ติดตามตรวจสอบการโดยการประชุมสํานัก ฯ ประจําทุ ก เดือนตาม
แนวทางที่ไดกําหนดไว (1.1.5(1) – (2))
6. มีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางแผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติราชการของสํานักใหมีความ
สอดคล องกับของมหาวิทยาลัย โดยภายหลังการตรวจประเมิ นคุณภาพภายในหนวยงานสํ านักส งเสริม
วิชาการ ฯ ไดจัดประชุมวิเคราะหปรับปรุงความสอดคลองระหวางแผนกลยุทธเพื่อใหสอดคลองกับของ
มหาวิทยาลัยและเพื่อนํามาพัฒนาปรับปรุงงานของสํานัก (1.1.6)
7. มีการนําผลการประเมินและผลการวิเคราะหมาปรับปรุงกลยุทธและแผนการดําเนินงานอยาง
ตอเนื่อง โดยภายหลังการทบทวนวิเคราะหและการประเมินผลแผนการดําเนินงานแลว สํานักสงเสริม
วิชาการ ฯ ไดนําเอาผลการวิเคราะหมาปรับปรุงและพัฒนาแผนการดําเนินงานใหมเพื่อใหเกิดความตอเนื่อง
(1.1.7)
การบรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย เพราะสํานักสงเสริมวิชาการฯ กําหนดเปาหมายของ “ตัวบงชี้ที่ 1.1 มีการกําหนด
ปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนดําเนินงานและมีการกําหนดตัวบงชี้เพื่อวัด
ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ ” ไวที่ระดับ 5 ตามเกณฑมาตรฐานของสกอ.
การประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ (สกอ.) การบรรลุเปาหมายของสํานักสงเสริมวิชาการ ฯ
3 คะแนน
บรรลุเปาหมาย
จุดแข็ง
สํานักสงเสริมวิชาการ ฯ มีการดําเนินที่เปนไปตาม ปรัชญา พันธกิจ วิสัยทัศน วัตถุประสงค และ
แผนดําเนินงานที่มีความสอดคลองกับภารกิจหลักของหนวยงาน
แนวทางเสริม
สํานักสงเสริมวิชาการ ฯ จะดําเนินการนําผลการประเมิน และผลการวิเคราะหมาปรับปรุงกลยุทธ
และแผนการดําเนินงานอยางตอเนื่อง
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รายการหลักฐาน
1.1.1
1.1.2 (1)
1.1.2 (2)
1.1.3
1.1.4
1.1.5 (1)
1.1.5 (2)
1.1.6
1.1.7

เอกสารแสดง ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงคในแผนพัฒนา
สํานักสงเสริมวิชาการฯ พ.ศ. 2552 – 2555
รายงานการประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การทบทวนปรับ
แผนกลยุทธและแผนปฏิบัตกิ ารของสํานักสงเสริมวิชาการ ฯ
เอกสารตารางวิเคราะหความสอดคลอง หรือความเชื่อมโยงระหวาง
แผนกลยุทธและแผนปฏิบัตกิ าร กับปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาประสงค
แผนปฏิบัติการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสํานักสงเสริมวิชาการฯ
รายงานการประชุมสํานักสงเสริมวิชาการ ฯ ครั้งที่ 2/2553 วันที่ 29 เมษายน 2553
ระเบียบวาระที่ 4
รายงานผลและการประเมินผลการจัดโครงการตาง ๆ
ตารางแสดงความสอดคลองระหวาง ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค
ของสํานักสงเสริมวิชาการฯ กับมหาวิทยาลัย
รายงานการประชุมสํานักสงเสริมวิชาการ ฯ ครั้งที่ 7/2552 วันที่ 17 สิงหาคม 2552
ระเบียบวาระที่ 4

ตัวบงชี้ที่ 1.2 : รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่กําหนด (สกอ. 1.2)
เปาหมาย

: รอยละ 90

ชนิดตัวบงชี้ : กระบวนการ
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
บรรลุเปาหมาย
รอยละ 60-74

คะแนน 2
บรรลุเปาหมาย
รอยละ 75-89

คะแนน 3
บรรลุเปาหมาย
รอยละ 90-100

ผลการดําเนินงาน
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานทีก่ ําหนด ทั้งหมด 36 ตัวบงชี้
บรรลุเปาหมาย 34 ตัวบงชี้ คิดเปนรอยละ 94.44
การบรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย เพราะสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน กําหนดเปาหมายของ “ ตัวบงชี้ที่ 1.2
รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่กําหนด” ไวที่รอยละ 90 ตามเกณฑมาตรฐาน
ของ สกอ.
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การประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ (สกอ.)
3 คะแนน

การบรรลุเปาหมายของสํานักสงเสริมวิชาการ ฯ
บรรลุเปาหมาย

จุดแข็ง
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีการดําเนินงานตามตัวบงชี้ที่สําคัญตามภารกิจของสํานัก
ไดอยางครบถวน
แนวทางเสริม
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน จะเรงรัดการปฏิบัติงานใหบรรลุตามเปาหมายดวยความ
รวดเร็วยิ่งขึ้น
รายการหลักฐาน
1.2.1
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการปฏิบัติการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
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องคประกอบที่ 5

การบริการทางวิชาการแกสังคม

ตัวบงชี้ จํานวน 1 ตัวบงชี้ ประกอบดวย
5.4 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ (สกอ. 5.4)
ตัวบงชี้ที่ 5. 4 : รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ (สกอ. 5.4)
เปาหมาย :

คาเฉลี่ย 3.51

ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
ระหวาง 1.51

คะแนน 2
ระหวาง 2.51 – 3.50

คะแนน 3
ระหวาง 3.51 ขึ้นไป

ในปการศึกษา 2552 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดโครงการบริการวิชาการทั้งสิ้น 4
โครงการ ดังนี้
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552
2. โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง กลยุทธทางการตลาดในการรับนักศึกษาใหม
3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กลุมภูมิภาคตะวันตก
4. โครงการสัมมนาวิชาการเพื่อพัฒนาสงเสริมสนับสนุนการเรียนการสอน เรื่อง การทํางานเปนทีม
ของผูปฏิบัติงานดานวิชาการ
และไดสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการทั้ง 4 โครงการใน 4 ประเด็นสําคัญคือ ความพึงพอใจ
ดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก ดานคุณภาพ
การใหบริการ และความพึงพอใจตอบทบาทของสถาบันอุดมศึกษา 3 ดาน คือ การเปนผูเตือนสติสังคม
การชี้นําสังคม และการตอบสนองตอความตองการของสังคม โดยใชแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณ
คา 3 ระดับ ไดความพึงพอใจเฉลี่ยรวมทุกโครงการเทากับ 2.62 และเมื่อปรับใหสอดคลองกับเกณฑการ
ประเมินคือเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ไดความพึงพอใจเฉลี่ยรวมทุกโครงการเทากับ
(2.62 x 5) / 3 = 4.37 นั่นคือมีความพึงพอใจที่คาเฉลี่ย 4.37 (5.4.1(1) – 5.4.3 (4))
การบรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย เพราะ สํานักสงเสริมวิชาการ ฯ กําหนดเปาหมายของ “ตัวบงชี้ที่ 5.4 รอยละของ
ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ” ไวทคี่ าเฉลี่ย 3.51 ตามเกณฑมาตรฐานของ สกอ.
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จุดแข็ง
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน สํารวจความพึงพอใจของการใหบริการทางวิชาการทุก
โครงการและผูรับบริการในทุกโครงการมีความพึงพอใจระดับมากตอการใหบริการของสํานัก ฯ
แนวทางเสริม
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน จะพัฒนาการใหบริการใหมีคณ
ุ ภาพประสิทธิภาพ
ผูรับบริการเกิดความพึงพอใจมากยิ่งขึน้
รายการหลักฐาน
5.4.1
5.4.2
5.4.3
5.4.4

รายงานสรุปผลการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552
รายงานสรุปผลการจัดโครงการประชุมวิชาการ เรื่องกลยุทธทางการตลาดในการรับนักศึกษาใหม
รายงานสรุปผลการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อการสอนหมวดวิชา
ศึกษาทัว่ ไปของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภูมิภาคตะวันตก
รายงานสรุปผลการจัดโครงการสัมมนาวิชาการเพื่อพัฒนาสงเสริมสนับสนุนการเรียนการสอน
เรื่อง การทํางานเปนทีมของผูปฏิบัติงานดานวิชาการ
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องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
ตัวบงชี้ จํานวน 8 ตัวบงชี้ ประกอบดวย
7.2 ภาวะผูนาํ ของผูบริหารทุกระดับของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สกอ. 7.2)
7.4 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาและธํารงรักษาไวใหบุคลากร
มีคุณภาพและประสิทธิภาพ (สกอ. 7.4)
7.5 ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหารการเรียนการสอน และการวิจยั (สกอ. 7.5)
7.6 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหบคุ คลภายนอกเขามามีสวนรวม ในการพัฒนาสํานัก(สกอ. 7.6)
7.6.3 ระดับความสําเร็จของการลดรอบขั้นตอนของออกใบรับรองเอกสารทางการศึกษา (สวท.)
7.6.4 ประสิทธิภาพของกระบวนการรับนักศึกษา (สวท.)
7.8 มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา (สกอ. 7.8)
7.9 ระดับความสําเร็จของกลุมการถายทอดตัวชี้วัด และเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล (สกอ. 7.9)

ตัวบงชี้ที่ 7.2 :

ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สกอ. 7.2)

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
เปาหมาย : ระดับ 4
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีกระบวนการสรรหาผูบริหารที่เปนระบบ โปรงใส ตรวจสอบได
2. ผูบริหารดําเนินการบริหารดวยหลักธรรมาภิบาลและใชศักยภาพภาวะผูนําที่มีอยูโดยคํานึงถึง
ประโยชนของมหาวิทยาลัยและผูมีสวนไดสวนเสีย
3. มีกระบวนการประเมินศักยภาพและผลการปฏิบัติงานของผูบริหารที่ชัดเจนและเปนที่ยอมรับใน
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
4. มีการจัดทําแผนและกลไกการพัฒนาศักยภาพของผูบริหารตามผลการประเมิน และดําเนินการ
ตามแผนอยางครบถวน
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
ไมครบ 3 ขอแรก

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
3 ขอแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
ครบทุกขอ
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ผลการดําเนินงาน
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีผลการดําเนินงานผานระดับ 4 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. คือ
1. มีกระบวนการสรรหาผูบริหารที่เปนระบบ โปรงใส ตรวจสอบได โดยการดําเนินการตาม
มาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี วา
ดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการสรรหาผูอํานวยการสํานัก (7.2.1 (1)-(2) )
2. ผูบริหารดําเนินการบริหารดวยหลักธรรมาภิบาลและใชศักยภาพภาวะผูนําที่มีอยูโดยคํานึงถึง
ประโยชนของมหาวิทยาลัยและผูมีสวนไดสวนเสีย เชน การเปดโอกาสใหบุคลากรในสํานักงานมีสวนรวมใน
การวางแผนการดําเนินงานของสํานักงาน (7.2.2 (1) )
3. มีกระบวนการประเมินศักยภาพและผลการปฏิบัติงานของผูบริหารที่ชัดเจนและเปนที่ยอมรับใน
สํานัก โดยใหบุคลากรในสํานักทุกคนประเมินการปฏิบัติงานในแบบประเมินการวัดความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานสํานัก (7.2.3 (1) ) และผูบริหารไดมีการรายงานผลการปฏิบัติงานตอสภามหาวิทยาลัยในการ
ประชุม ครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2553 (7.2.3 (1) )
4. มีการจัดทําแผนและกลไกการพัฒนาศักยภาพของผูบริหารตามผลการประเมิน และดําเนินการ
ตามแผนอยางครบถวนโดยมหาวิทยาลัยดําเนินการวางแผนการอบรมสําหรับผูบริหารตลอดป (7.2.4 (1) )
การบรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย เพราะ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนกําหนดเปาหมายของ “ตัวบงชี้ที่ 7.2
ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ” ไวที่ระดับ 4 ตามเกณฑ
มาตรฐานของ สกอ.
การประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้
3 คะแนน

การบรรลุเปาหมายของสํานักสงเสริมวิชาการฯ
บรรลุเปาหมาย

จุดแข็ง
สํานักสงเสริมวิชาการ ฯ มีกระบวนการสรรหาผูบริหารที่เปนระบบ โปรงใส มีการประเมินศักยภาพ
และผลการปฏิบัติงานของผูบริหารที่ชัดเจนและเปนที่ยอมรับ
แนวทางเสริม
มหาวิทยาลัยควรมีการจัดทําแผนและกลไกการพัฒนาศักยภาพของผูบริหารตามผลการประเมิน
อยางตอเนื่อง
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รายการหลักฐาน
7.2.1 (1)
7.2.1 (2)
7.2.2 (1)
7.2.3 (1)
7.2.3 (2)
7.2.4 (1)

ตัวบงชี้ที่ 7.4 :
เปาหมาย

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 4
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีวาดวยคุณสมบัตหิ ลักเกณฑและวิธีการ
สรรหาผูอํานวยการสํานัก
รายงานการประชุมสํานักสงเสริมวิชาการ ฯ ครั้งที่ 7/2552 วันที่ 17 สิงหาคม 2552
ระเบียบวาระที่ 4
ผลวิเคราะหการประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในสวนของผูบริหาร
รายงานผลการดําเนินงานของผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน เสนอ
ตอสภามหาวิทยาลัย เมือ่ วันที่ 24 เมษายน 2553
แผนการจัดอบรมผูบริหารที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง

มี ร ะบบและกลไกในการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลเพื่ อ พั ฒ นาและธํ า รงรั ก ษาไว ใ ห
บุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ (สกอ.7.4)
: ระดับ 4

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
เกณฑมาตรฐาน
1. มีการจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนรูปธรรม
2. มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนการสงเสริมสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
เชน การสรรหา การจัดวางคนลงตําแหนง การสนับสนุนเขารวมประชุม ฝกอบรมและหรือเสนอผลงานทาง
วิชาการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน มาตรการสรางขวัญกําลังใจ มาตรการลงโทษ รวมทั้งการพัฒนา และ
รักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ
3. มีระบบสวัสดิการและเสริมสรางบรรยากาศที่ดีใหบุคลากรทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและอยู
อยางมีความสุข
4. มีระบบสงเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพสูงใหมีโอกาสประสบความสําเร็จและกาวหนาใน
อาชีพอยางรวดเร็วตามสายงาน
5. มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับอยางเปนระบบ
6. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจเสนอผูบริหารระดับสูง และมีแนวทางในการปรับปรุง
พัฒนาเพื่อใหดีขึ้น
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เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
ไมครบ 3 ขอแรก

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
3 – 4 ขอแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
อยางนอย 5 ขอแรก

ผลการดําเนินงาน
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีผลการดําเนินงานผานระดับ 6 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. คือ
1. สํานักสงเสริมวิชาการ ฯ มีแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่กําหนดไวเปนลายลักษณอกั ษรใน
แผนพัฒนาสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน (7.4.1)
2. สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปน
การสงเสริมสมรรถนะในการปฏิบัติงาน เชน การสรรหา (7.4.2(1))การจัดวางคนลงตําแหนงงานที่เหมาะสม
กับความสามารถ มีการกําหนดกรอบภาระงานของบุคลากรที่ชัดเจน (7.4.2(2)) และมีการสนับสนุนให
บุคลากรไดมีการพัฒนาเพิ่มศักยภาพตนเองในการปฏิบัติงาน เชน การอบรม สัมมนา เปนตน(7.4.2(3))
3. มีระบบสวัสดิการและเสริมสรางบรรยากาศที่ดีใหบุคลากรทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและอยู
อยางมีความสุข เชน การสนับสนุนคาครองชีพการปฏิบัติงานในโครงการ กศ.บป. (7.4.3 (1)) การสราง
บรรยากาศปฏิสัมพันธระหวางกันในหนวยงานในโอกาสตาง ๆ อาทิ งานสังสรรคปใหม (7.4.3 (2))
4. มีระบบสงเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพสูงใหมีโอกาสประสบความสําเร็จและกาวหนาใน
อาชีพอยางรวดเร็วตามสายงาน เชน การปรับตําแหนงตามโครงสรางสายงานที่สูงขึ้น การศึกษาตอ (7.4.4)
5. มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับโดยสํานักสงเสริมวิชาการไดทําแบบสอบถาม
เกี่ยวกับความคิดเห็นและความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ณ สํานักสงเสริมวิชาการ ฯ (7.4.5)
6. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจเสนอผูบริหารสํานัก และมีแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา
เพื่อใหดีขึ้น เชน การพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศนในสํานักงานใหดีขึ้น (7.4.6)
การบรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย เพราะสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนกําหนดเปาหมายของ “ ตัวบงชี้ที่ 7.4
มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาและธํารงรักษาไวให บุคลากรมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ” ไวที่ระดับ 4 ตามเกณฑมาตรฐานของ สกอ.
การประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ (สกอ.)
3 คะแนน

การบรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย
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จุดแข็ง
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีระบบสวัสดิการและเสริมสรางบรรยากาศที่ดีใหบุคลากร
ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
แนวทางเสริม
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน จะนําผลการประเมินมาปรับปรุงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ใหมากยิ่งขึ้น
รายการหลักฐาน
7.4.1
7.4.2 (1)
7.4.2 (2)
7.4.2 (3)
7.4.3 (1)
7.4.3 (2)
7.4.4

7.4.5
7.4.6

แผนพัฒนาสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน พ.ศ. 2552 – 2555
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรือ่ ง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุนการสอน ครั้งที่ 8/255 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2552
ประกาศสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน เรื่อง การมอบหมายหนาที่
และความรับผิดชอบงานตามการแบงสวนราชการสํานักสงเสริมชาการ ฯ
เอกสารขอมูลการประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ของสํานักสงเสริมวิชาการ ฯ
บันทึกขอความ ที่ สวท 100/2553 ลงวันที่ เรื่อง การสนับสนุนคาครองชีพการ
ปฏิบัติงานในโครงการ กศ.บป.
ภาพกิจกรรมเสริมสรางบรรยากาศที่ดีของสํานักสงเสริมวิชาการฯ
คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ที่ 2161 / 2552 ลงวันที่ 21 ต.ค. 2552
เรื่อง แตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตําแหนงประเภทผูบ ริหาร
และประเภททัว่ ไปวิชาชีพเฉพาะ หรือเชีย่ วชาญเฉพาะใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผูป ฏิบัติงาน ณ สํานักสงเสริมวิชาการ ฯ
ภาพถายการปรับปรุงภูมิทัศนภายในสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
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ตัวบงชี้ที่ 7.5 :
เปาหมาย :

ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหารการเรียนการสอนและการวิจัย (สกอ. 7.5)
ระดับ 3

ชนิดของตัวบงชี้ : ปจจัยนําเขา
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีนโยบายในการจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ
2. มีระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ
3. มีการประเมินประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของระบบฐานขอมูล
4. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล
5. มีการนําผลการประเมินในขอ 3 และ 4 มาปรับปรุงระบบฐานขอมูล
6. มีการเชื่อมโยงระบบฐานขอมูลของมหาวิทยาลัยผานระบบเครือขายกับสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาตามรูปแบบมาตรฐานที่กําหนด
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
ไมครบ 2 ขอแรก

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
อยางนอย 3 ขอแรก

ผลการดําเนินงาน
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีผลการดําเนินงานผานระดับ 6 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. คือ
1.มี น โยบายในการจั ด ทํ า ระบบฐานขอ มู ล คือ จั ด ทํา ฐานข อมู ล สารสนเทศเพื่ อ การบริ ห ารการ
ตัดสินใจและบริการของสํานัก และพัฒนาฐานขอมูลใหทันสมัยสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพที่ระบุ
ไวในแผนพัฒนา (7.5.1)
2. มีฐานขอมูลระบบโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปที่ใชในงานทะเบียน คือ โปรแกรม Academic
NB 2.0 ที่เปนฐานขอมูลนักศึกษา อาจารย และงานวิชาการอื่น ๆ ที่มีความเชื่อมโยงสามารถใหบริการ
ภายในและหนวยงานในมหาวิทยาลัย และมีฐานขอมูลสําหรับผูสนใจผานเว็บไซตของสํานักที่สามารถเขาไป
สืบคนขอมูลได เชน ระบบการตรวจสอบผลการเรียน การตรวจสอบประกาศตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย หรือการ
ตรวจสอบตารางเรียนตารางสอน ผานเครือขายอินเทอรเน็ต (7.5.2(1)-(2))
3. มีการประเมินประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของระบบฐานขอมูลโดยอาจารยผู ชํ า นาญการดาน
ระบบคอมพิวเตอรสารสนเทศ (7.5.3)
4. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล โดยประเมินดวยการใชแบบสอบถาม (7.5.4(1))
และการประเมินผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต (7.5.4(2))
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5. ภายหลังการประเมินสํานักสงเสริมวิชาการ ฯ ไดนําผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงระบบ
ฐานขอมูล (7.5.5)
6. มีการเชื่อมโยงระบบฐานขอมูลของสํานักผานระบบเครือขายกับสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาตามรูปแบบมาตรฐานที่กําหนด ไดแก ฐานขอมูลนักศึกษา ฐานขอมูลบุคลากร ฐานขอมูล
หลักสูตร ฐานขอมูลการเงิน (7.6.1) ซึ่งมีสํานักงาน ก.พ.ร. เปนผูตรวจสอบประสิทธิภาพระบบฐานขอมูลให
มีความถูกตองตรงตามรูปแบบที่ สกอ. กําหนด
การบรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย เพราะสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน กําหนดเปาหมายของ “ตัวบงชี้ที่ 7.5
ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหารการเรียนการสอนและการวิจัย” ไวที่ระดับ 3 ตามเกณฑ
มาตรฐานของ สกอ.
การประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้
คะแนน 3

การบรรลุเปาหมายของสํานักสงเสริมวิชาการฯ
บรรลุเปาหมาย

จุดแข็ง
สํานั ก สง เสริ มวิ ช าการ ฯ มี ก ารจัด ทํ า ระบบฐานข อมู ลเพื่ อ การตั ด สิ น ใจ โดยมี ก ารกํ า หนดเป น
นโยบายอย า งชั ด เจนไว ใ นแผนพั ฒ นาสํ า นั ก ส ง เสริ ม วิ ช าการ ฯ และมี ก ารปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพของ
ฐานขอมูลใหมีความทันสมัย ถูกตอง และตรงตามรูปแบบที่ สกอ. กําหนด
แนวทางเสริม
สํานักสงเสริมวิชาการ ฯ จะดําเนินการพัฒนาระบบฐานขอมูลของสํานักงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ทั้งการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรผูดูแลรับผิดชอบระบบฐานขอมูลโดยการสรรหาบุคลากรที่มีความรู
ความสามารถเฉพาะดาน เพื่อพัฒนาฐานขอมูลของสํานักใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
รายการหลักฐาน
7.5.1
7.5.2 (1)
7.5.2 (2)
7.5.3
7.5.4 (1)
7.5.4 (2)

แผนพัฒนาสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน พ.ศ. 2552 – 2555 หนา 12
ภาพโปรแกรมคอมพิวเตอร Academic NB 2.0
ภาพโปรแกรมเว็บไซต สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
บันทึกขอความที่ พิเศษ /2553 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2553 เรื่อง สงแบบประเมิน
ประสิทธิภาพระบบฐานขอมูล
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจผูรบั บริการระบบฐานขอมูล
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ภาพการประเมินความพึงพอใจผานเว็บไซตสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
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7.5.5

บันทึกขอความที่ สวท.454/2553 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2553 เรื่อง รายงานผลการ
พัฒนาปรับปรุงระบบฐานขอมูลตามขอเสนอแนะ
ภาพระบบฐานขอมูลที่เชื่อมโยงกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

7.5.6
ตัวบงชี้ที่ 7.6 :
เปาหมาย :

ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการพัฒนา
ระดับ 5

ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต
เกณฑมาตรฐาน
1. มีการเปดเผยขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางโปรงใส ผานชองทางตาง ๆ อาทิ เอกสารสิ่งพิมพ
เว็บไซต นิทรรศการ
2. มีระบบการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนผานชองทางที่เปดเผยและเปนที่รับรูกันโดยทั่วอยาง
นอย 3 ชองทาง
3. มีการนําความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการบริหารงาน โดยมีเจาหนาที่รับผิดชอบและมี
การดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม
4. มีที่ปรึกษาที่มาจากภาคประชาชน ทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ และมีการดําเนินกิจกรรม
รวมกันอยางตอเนื่องและชัดเจน เชน จัดประชุมรวมกันอยางนอยปละ 2 ครั้ง
5. มีกระบวนการหรือกลไกการติดตาม ตรวจสอบโดยภาคประชาชน
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
ไมครบ 3 ขอแรก

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
3 - 4 ขอแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
ครบทุกขอ

ผลดําเนินงาน
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีผลการดําเนินงานผานเกณฑระดับ 3 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ.
คือ
1. สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีการเปดเผยขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางโปรงใส
ผานชองทางตาง ๆ เชน การติดประกาศ จดหมายขาวมาเร็ว เว็บไซตของสํานัก http://academic.kru.ac.th.
ตัวอยาง ขาวการรับสมัครนักศึกษา การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ / ไมมีสิทธิ์สอบ และการเผยแพรดวย
แผนพับประชาสัมพันธ เปนตน (7.6.1(1)-(2))
2. มีระบบการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนผานชองทางที่เปดเผยและเปนที่รับรูกนั โดยทัว่ อยาง
นอย 3 ชองทาง ไดแก เว็บไซต ตูรับฟงความคิดเห็น แบบประเมินความพึงพอใจของผูร ับบริการ (7.6.2 (1)-(2))
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3. มีการนําความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการบริหารงาน โดยสํานักสงเสริมวิชาการ ฯ มี
การมอบหมายใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ (7.6.3(1)) ในการสรุปความคิดเห็นตาง ๆ ทั้งทางเว็บไซตและทางตู
แสดงความคิดเห็นและจากการประเมินตาง ๆ โดยนําขอมูลที่ไดรายงานมหาวิทยาลัย และนํามาประชุมใน
สํานักเพื่อพิจารณาปรับปรุงและพัฒนางาน (7.6.3 (2))
การบรรลุเปาหมาย
ไมบรรลุเปาหมาย เพราะสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนกําหนดเปาหมายของ “ ตัวบงชี้ที่ 7.6
ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการพัฒนา” ไวที่ระดับ 5 ตามเกณฑ
มาตรฐานของ สกอ.
การประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ (สกอ.)
2 คะแนน

การบรรลุเปาหมายสํานักสงเสริมวิชาการ ฯ
ไมบรรลุเปาหมาย

จุดออน
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนยังไมมีที่ปรึกษาที่มาจากภาคประชาชน ทั้งที่เปนทางการและ
ไมเปนทางการที่มารวมดําเนินกิจกรรมรวมกัน เชน การประชุมรวมกัน หรือการขอหารือขอราชการ
แนวทางพัฒนา
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน จะดําเนินการสรรหาที่ปรึกษาที่มาจากภาคประชาชน ทั้งที่
เปนทางการและไมเปนทางการ และดําเนินกิจกรรมรวมกันอยางตอเนื่อง พรอมทั้งจะจัดใหมีกระบวนการ
หรือกลไกการติดตาม ตรวจสอบโดยภาคประชาชนในรอบปการศึกษา 2553
รายการหลักฐาน
7.6.1 (1)
7.6.1 (2)
7.6.2 (1)
7.6.2 (2)
7.6.3 (1)
7.6.3 (2)

ภาพเว็บไซตของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
จดหมายขาวมาเร็ว แผนพับประชาสัมพันธ
ภาพตูรับความคิดเห็น
เว็บไซตสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
กรอบภาระหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนงงาน นางสาววิภา สุขผิน
รายงานการประชุมสํานักสงเสริมวิชาการ ฯ ครั้งที่ 8/2553 วันที่ 13 พฤศกิจกายน 2552
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ตัวบงชี้ที่ 7.6.1 : ระดับความสําเร็จของการลดรอบขั้นตอนของการออกใบรับรองเอกสารทางการศึกษา (สวท.7.6.1)
เปาหมาย : ระดับ 4
ชนิดตัวบงชี้

ผลผลิต

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีแผนหรือนโยบายการลดรอบระยะเวลาของขั้นตอนการใหบริการการออกใบรับรองเอกสารทางการศึกษา
2. มีการประกาศการลดรอบระยะเวลาของขั้นตอนการปฏิบัติงานใหประชาคมทราบ
3. มีการปฏิบัติงานที่สามารถลดรอบระยะเวลาไดจริง
4. มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
5. มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก

คะแนน 2
มีการดําเนินการ 3 - 4 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการครบทุกขอ

ผลการดําเนินงาน
สํานักสงเสริมวิชาการฯ ไดพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ การใหบริการออกเอกสารสําคัญทาง
การศึกษาใหสอดคลองกับความตองการและความคาดหวังของผูบริหาร รวมทั้งเพื่อสรางความพึงพอใจใน
บริการของสํานักสงเสริมวิชาการฯ มีผลการดําเนินงานผานระดับ 5 ตามเกณฑมาตรฐานของสํานักสงเสริม
วิชาการ ดังนี้
1. สํานักสงเสริมวิชาการ ฯ กําหนดแผนการลดรอบขั้นตอนการออกเอกสารสําคัญทางการศึกษาที่
เปนลายลักษณอักษรโดยปรากฏอยูในแผนพัฒนาและแผนพัฒนาสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน พ.ศ.
2552-2555 ภายใตประเด็นยุทธศาสตร พัฒนาระบบการจัดทําเอกสารสําคัญทางการศึกษา (7.6.1.1)
2. สํานักสงเสริมวิชาการ ฯ จัดทําประกาศการลดรอบระยะเวลาปฏิบัติงาน 3 ฉบับ ไดแก การลด
รอบระยะเวลาในการออกใบรายงานผลการศึกษา การลดรอบระยะเวลาการยื่นคํารองขอเปลี่ยนคํานําหนาชื่อ
ชื่อ ชื่อ-สกุล และ การทําหนังสือขอความรวมมือจากสถาบันการศึกษาเพื่อตรวจสอบคุณวุฒิ ทั้งนี้ไดเผยแพร
ใหประชาคมทราบทางอินเตอรเน็ตและติดบอรดประชาสัมพันธ (7.6.1.2 (1)-(4) )
3. ในปการศึกษา 2552 สํานักสงเสริมวิชาการฯ ไดปรับปรุงกระบวนการการใหบริการ โดยสามารถ
ลดรอบระยะเวลาของการปฏิบัติงาน 3 งาน ดังนี้
1) การออกใบรายงานผลการศึกษา โดยปรับขั้นตอนการเสนอรองอธิการบดีฝายวิชาการลง
นามไปเปนการบันทึกลายมือชื่อของรองอธิการบดีฝายวิชาการลงในโปรแกรมคอมพิวเตอร (7.6.1.3(1))
2) การขอเปลี่ยนคํานําหนาชื่อ - ชื่อ – ชื่อสกุล เจาหนาที่งานทะเบียนฯจะตรวจสอบความ
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ถูกตองตามหลักหลักฐาน และดําเนินการเปลี่ยนคํานําหนาชื่อ ชื่อ ชื่อ-สกุล ในฐานขอมูลและแจงนักศึกษา
ทันที จากนั้นจึงนําเสนอผูอํานวยการรับทราบและเก็บเขาแฟมประวัติ (7.6.1.3(2))
3) การทําหนังสือขอความรวมมือตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาไดลดขั้นตอนการเสนอหนังสือ
ให ผูอํานวยการลงนาม โดยการบั น ทึก ลายมือชื่อของผูอํานวยการสํ านัก สงเสริมวิชาการฯในโปรแกรม
คอมพิวเตอรแทน(7.6.1.3(3))
4. มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง โดยสํานักสงเสริมวิชาการ ฯ มีการ
ประชุมเพื่อติดตามผล และจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการตอผูบริหาร
ของมหาวิทยาลัย คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของสํานักงาน ก.พ.ร. (7.6.1.4 (1)-(3))
5. สํานักสงเสริมวิชาการ ฯ นําผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการใหบริการอยาง
ตอเนื่อง ไดแก การลดรอบระยะการปฏิบัติงานของการออกใบรายงานผลการศึกษา โดยปการศึกษา 2552
ไดลดรอบระยะเวลาการปฏิบัติงานลงเปน 30 นาที จาก 2 ชั่วโมงในปการศึกษา 2551 (7.6.1.5 (1)) และลด
ขั้นตอนการใหบริการตามคํารองขอเปลี่ยนคํานําหนาชื่อ ชื่อ ชื่อ-สกุล (7.6.1.5(2)) การลดขั้นตอนการออก
หนังสือขอความรวมมือในการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาไปยังสถานศึกษา (7.6.1.5(3)) เพื่อใหการบริการมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
การบรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย เพราะสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน กําหนดเปาหมายของ “ ตัวบงชี้ที่
7.6.1 ระดับความสําเร็จของการลดรอบขั้นตอนของการออกใบรับรองเอกสารทางการศึกษา” ตั้งไวที่ระดับ 4 ตาม
เกณฑมาตรฐานของสํานักสงเสริมวิชาการ ฯ
การประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ (สกอ.)
3 คะแนน

การบรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย

จุดแข็ง
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน สามารถลดรอบระยะเวลาของการออกใบรับรองเอกสารทาง
การศึกษาตามแผนที่กําหนดไว มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตลอดจนไดนําผลการประเมินมาใชใน
การปรับปรุงการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอและไดพิจารณาเพิ่มกระบวนงานอื่น ๆ ที่สามารถลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานลง
แนวทางเสริม
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน จะพิจารณาและทบทวนกระบวนการปฏิบัติงานใหบริการ
ตาง ๆ ของสํานักอยางสม่ําเสมอเพื่อใหสามารถพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของการบริการจนเปนแนว
ปฏิบัติที่ดี
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รายการหลักฐาน
7.6.1
7.6.1.2(1)
7.6.1.2 (2)
7.6.1.2 (3)
7.6.1.2 (4)
7.6.1.3 (1)
7.6.1.3 (2)
7.6.1.3 (3)
7.6.1.4 (1)
7.6.1.4 (2)
7.6.1.4 (3)
7.6.1.5(1)
7.6.1.5 (2)
7.6.1.5 (3)

แผนการพัฒนาสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน พ.ศ. 2552 -2555
ประกาศสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน เรื่อง การลดรอบระยะเวลาการ
ออกใบรายงานผลการศึกษา ลงวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2552
ประกาศสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน เรื่อง การลดรอบระยะเวลาการยื่น
คํารองขอเปลี่ยนคํานําหนาชื่อ ชื่อ ชื่อ-สกุล ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2552
ประกาศสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน เรื่อง การทําหนังสือขอความรวมมือ
จากสถาบันการศึกษาตรวจสอบคุณวุฒิ ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2552
ประกาศเผยแพรทางอินเตอรเน็ต
แบบสรุปและเอกสารคํารองขอใบรายงานผลการศึกษา
แบบสรุปและเอกสารคํารองขอเปลี่ยนคํานําหนาชื่อ ชื่อ ชื่อ-สกุล
ตัวอยางหนังสือขอความรวมมือจากสถาบันการศึกษาตรวจสอบคุณวุฒิแบบเดิม
และแบบใหม
รายงานการประชุมสํานักสงเสริมวิชาการ ฯ ครั้งที่ 6/2552 วันที่ 29 มิถุนายน 2552
ระเบียบวาระที่ 4
รายงานการประชุมสํานักสงเสริมวิชาการ ฯ ครั้งที่ 7/2552 วันที่ 17 สิงหาคม 2552
ระเบียบวาระที่ 4
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2552
การเปรียบเทียบการลดรอบระยะเวลาการออกใบรายงานผลการศึกษาของ
ปการศึกษา 2551 และปการศึกษา 2552
การเปรียบเทียบขั้นตอนการใหบริการตามคํารองขอเปลี่ยนคํานําหนาชื่อ ชื่อ
ชื่อ-สกุล ของกระบวนงานเดิม-กระบวนงานใหม
การแสดงการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนของการออกหนังสือขอความรวมมือจาก
สถาบันการศึกษาเพื่อตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา
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ตัวบงชี้ที่ 7.6.2 :

ประสิทธิภาพของกระบวนการรับนักศึกษา (สวท)

เปาหมาย : ระดับ 4
ชนิดตัวบงชี้ : ผลผลิต
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีการกําหนดแผนการรับนักศึกษาในแตละสาขาวิชา
2. มีการประกาศรับนักศึกษาดวยวิธีการตาง ๆ อยางนอย 3 ชองทาง
3. มีการประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาภายใน 7 วัน หลังจากสอบคัดเลือก
4. มีการประเมินความพึงพอใจดานกระบวนการรับนักศึกษา
5. มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก

คะแนน 2
มีการดําเนินการ 3 - 4 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการครบทุกขอ

ผลการดําเนินงาน
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีผลการดําเนินงานผานระดับ 5 ตามเกณฑมาตรฐานของ
สํานักสงเสริมวิชาการ ฯ คือ
1. มีการกําหนดแผนรับนักศึกษาในแตละสาขาวิชา โดยแผนรับนักศึกษาจะไดรับความเห็นชอบใน
เบื้องตนจากประธานสาขาวิชาในทุกสาขาวิชา และจากคณะกรรมการบริหารคณะทุกคณะและนําสงสํานัก
สง เสริ ม วิ ช าการ ฯ รวบรวมแผนเพื่ อ นํา เสนอในที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการประเมิ น ผลการศึ ก ษาประจํ า
มหาวิทยาลัย (คปม.) สภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย เพื่อขอความเห็นชอบตามลําดับ (7.6.2.1(1) – (5))
2. มีการประกาศรับนักศึกษาดวยวิธีการตาง ๆ อยางนอย 3 ชองทาง โดยสํานักสงเสริมวิชาการ ฯ
ไดดาํ เนินการประกาศรับนักศึก ษาตามแผนรับนักศึกษาทีผ่ า นการเห็นชอบแลว ในหลายชองทาง เชน website
ของมหาวิท ยาลั ย ป า ยโฆษณา สง ประกาศตรงยัง อาจารย แ นะแนวในแต ละโรงเรี ย น ส ง ประกาศไปยั ง
หนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ และการออกประชาสัมพันธตรงตามโรงเรียนตาง ๆ เปนตน (7.6.2.2(1) – (3))
3. สํานักสงเสริมวิชาการ ฯ รวบรวมผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาโดยการสอบสัมภาษณและ
ประกาศผลการคัดเลือกใหนักศึกษาทราบภายใน 7 วัน นับแตวันที่สอบสัมภาษณ ซึ่งในการคัดเลือกนักศึกษา
ใหมประจําปการศึกษา 2553 ไดดําเนินการ 2 ชวง คือ
ชวงที่ 1 การรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาโครงการเพชรราชภัฏและประเภทโควตา
สอบสัมภาษณวันที่ 13 มกราคม 2553 ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 20 มกราคม 2553
(7.6.2.3(1) )
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ชวงที่ 2 การรับนักศึกษาประเภทรับตรง ระยะที่ 1
สอบสัมภาษณและประกาศผลการสอบสัมภาษณในวันเดียวกัน คือ วันที่ 27 เมษายน 2553
(7.6.2.3(2))
4. สํานักสงเสริมวิชาการ ฯ จัดประเมินความพึงพอใจดานกระบวนการรับนักศึกษา ทั้งจากนักเรียน
และอาจารยผูสอบสัมภาษณ และมีการสรุปผลการประเมินในทุกระยะของการรับนักศึกษาใหกับผูปฏิบัติงาน
ในสํานักสงเสริมวิชาการฯ ทราบอยางตอเนื่อง 7.6.2.4(1) – (4))
5. สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีการจัดประชุมเตรียมการรับนักศึกษาทุกชวง โดยไดนํา
ผลการประเมินความพึงพอใจในการรับนักศึกษาในครั้งกอนมาปรับปรุงกระบวนการดําเนินการในครั้งตอไป
เสมอ โดยในชวงที่ 1 การประเมินผลพบวา สถานที่ในการสอบสัมภาษณคับแคบและแบบประเมินคะแนน
สอบสัมภาษณสําหรับอาจารยไมชัดเจน ดังนั้นในชวงที่ 2 ของการรับสมัครจึงไดเปลี่ยนสถานที่จากหอง
ประชุมศรีภัฏ ซึ่งมีพื้นที่จํากัดมายังอาคาร 9 ชั้น3 – 7 และไดจัดทําแบบประเมินคะแนนสอบสัมภาษณสําหรับ
อาจารยใหมีความชัดเจน นอกจากนี้ยังมีการจัดประชุมอาจารยผูสอบสัมภาษณ (ตามคําแนะนําของอาจารย)
เพือ่ สรางความเขาใจรวมกันเกีย่ วกับ ขัน้ ตอนของการสอบสัมภาษณและการใชแบบประเมิน (7.6.2.5(1) – (4))
การบรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย เพราะสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน กําหนดเปาหมายของ “ ตัวบงชี้ที่
7.6.2 มีระบบและกลไกในการรับนักศึกษา” ตั้งไวที่ระดับ 4 ตามเกณฑมาตรฐานของสํานักสงเสริมวิชาการ ฯ
การประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ (สกอ.) การบรรลุเปาหมายสํานักสงเสริมวิชาการ ฯ
3 คะแนน
บรรลุเปาหมาย
จุดแข็ง
1. สํ านัก ส งเสริมวิ ชาการฯมีก ารดํา เนิน การรับ นั ก ศึกษาอย างมี แ ผนและกระบวนการในแตล ะ
ขั้นตอนที่ชัดเจน โดยในการรับนักศึกษาทุกครั้ง สํานักสงเสริมวิชาการฯ มีการประชุมสรุปบทบาทหนาที่ของ
ผูรวมงานทุกคนอยางชัดเจน กอนการปฏิบัติงาน และทุกคนมีสวนรวมในการนําเสนอความคิดเห็นเพื่อใหทุก
งานดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ
2. หลังกระบวนการรับนักศึกษาเสร็จสิ้นในแตละครั้ง สํานักสงเสริมวิชาการฯ ไดมกี ารจัดประชุม
เพื่อสรุปปญหาการทํางานที่เกิดขึ้นทั้งจากการปฏิบัติงานของเจาหนาทีใ่ นสํานัก ฯ และจากการประเมินความ
พึงพอใจของอาจารยที่มารวมปฏิบัติงาน และนักเรียนที่มาสมัคร เพื่อนําปญหา และขอเสนอแนะที่เกิดขึ้นใน
การทํางานมาปรับปรุงการทํางานในครัง้ ตอ ๆ ไปเสมอทําใหกระบวนการรับนักศึกษาในแตละครัง้ มีพัฒนาการ
ของการทํางานในทางทีด่ ีขึ้นอยางตอเนื่อง
แนวทางเสริม
-
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รายการหลักฐาน
7.6.1.1(1)
7.6.1.1(2)
7.6.1.1(3)
7.6.1.1(4)
7.6.1.1(5)
7.6.1.2(1)
7.6.1.2(2)
7.6.1.2(3)
7.6.1.3(1)
7.6.1.3(2)
7.6.1.4(1)
7.6.1.4(2)
7.6.1.4(3)
7.6.1.4(4)
7.6.1.5(1)
7.6.1.5(2)
7.6.1.5(3)
7.6.1.5(4)

บันทึกขอความจากคณะฯ เรือ่ ง แผนรับนักศึกษาปการศึกษา 2553
สรุปแผนรับนักศึกษาของสํานักสงเสริมวิชาการฯ
รายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการศึกษาประจํามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8 / 2552
รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 9 / 2552
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8 / 2552
ภาพหนา website มหาวิทยาลัย ในการประกาศรับสมัคร
หนังสือสงออกที่ ศธ. 0553/ว.2041 ลงวันที่ 6 พ.ย. 52 สงถึงอาจารยแนะแนวโรงเรียน
หนังสือสงออกที่ ศธ.0553/ว.2085 ลงวันที่ 12 พ.ย. 52 สงถึงหนวยงานที่เกี่ยวของ
ภาพหนา website มหาวิทยาลัย ในการประกาศผลการสอบสัมภาษณ
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เกีย่ วกับผลการคัดเลือก
ภาพถายการประชุมสํานักสงเสริมวิชาการฯ เพื่อสรุปความชัดเจนในการดําเนินการ
รับนักศึกษากอนการสอบสัมภาษณ ระยะที่ 1
สรุปการประเมินความพึงพอใจในการสอบสัมภาษณของอาจารยผูสอบสัมภาษณ ระยะที่ 1
สรุปการประเมินความพึงพอใจในการสอบสัมภาษณของนักเรียน ระยะที่ 1
ภาพถายการประชุมสํานักสงเสริมวิชาการฯ เพื่อสรุปปญหา และแนวทางในการ
แกปญหาในการรับรายงานตัว ระยะที่ 1
ภาพถายการประชุมสํานักสงเสริมวิชาการฯ เพื่อสรุปความชัดเจนในการดําเนินการ
รับนักศึกษากอนการสอบสัมภาษณ ระยะที่ 2
บันทึกขอความที่ สวท. 336/2553 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2553 เรื่อง เชิญประชุม
สรุปการประเมินความพึงพอใจในการสอบสัมภาษณของอาจารยผูสอบสัมภาษณ ระยะที่ 2
สรุปการประเมินความพึงพอใจในการสอบสัมภาษณและการรับรายงานตัวของ
นักเรียน ระยะที่ 2
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ตัวบงชี้ที่ 7.8 :

มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา (สกอ.7.8)

เปาหมาย : ระดับ 5
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มี ก ารแต ง ตั้ ง คณะกรรมการหรื อ คณะทํ า งานบริ ห ารความเสี่ ย ง โดยมี ผู บ ริ ห ารระดั บ สู ง และ
ตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของสํานักรวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางานโดยผูบริหารระดับสูงตอง
มีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยง
2. มีการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่สงผลกระทบหรือสรางความเสียหายหรือความลมเหลวหรือ
ลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมายในการบริหารงาน และจัดลําดับความสําคัญของปจจัยเสี่ยง
3. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง โดยแผนดังกลาวตองกําหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการใน
การสรางความรู ความเขาใจใหกับบุคลากรทุกระดับในดานการบริหารความเสี่ยง และการดําเนินการแกไข
ลด หรือปองกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม
4. มีการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง
5. มีการสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ตลอดจนมีการกําหนดแนวทางและขอเสนอแนะใน
การปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงโดยไดรับความเห็นชอบจากผูบริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัย
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
ไมครบ 3 ขอแรก

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
3 - 4 ขอแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
ครบทุกขอ

ผลการดําเนินงาน
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีผลการดําเนินงานผานระดับ 5 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. คือ
1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสํานัก ฯ โดยคณะกรรมการมีบทบาทหนาที่
สําคัญรวมกันในการกําหนดนโยบายแนวทางในการบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติงานดานตาง ๆ ตามภารกิจ
ของสํานัก (7.8.1)
2. สํ านักส ง เสริ มวิชาการ ฯ มีการวิเ คราะหแ ละระบุปจจัย เสี่ย งที่สงผลกระทบหรื อสรางความ
เสียหายลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมายในการบริหารงาน และจัดลําดับความสําคัญของปจจัยเสี่ยง (7.8.2)
3. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง และมีการใหความรู ความเขาใจใหกับบุคลากรทุกระดับในดาน
การบริหารความเสี่ยง และการดําเนินการแกไข ลด หรือปองกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น (7.8.3)
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4. มีการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง เชน การลดความเสี่ยงดานระบบฐานขอมูลโดยจัดให
มีการประเมินประสิทธิภาพของระบบฐานขอมูล หรือการลดความเสี่ยงดานการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา
โดยการติดตามผลการเรียนที่สงมาลาชา เปนตน (7.8.4 (1) - (2))
5. มีการสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และรายงานใหผูบริหารสูงสุดของสํานัก
ทราบ (7.8.5)
การบรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย เพราะ สํานักสงเสริมวิชาการ ฯ กําหนดเปาหมายของ “ตัวบงชี้ที่ 7.8 มีการนําระบบ
บริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา” ไวที่ระดับ 5 ตามเกณฑมาตรฐานของ สกอ.
การประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้
คะแนน 3

การบรรลุเปาหมายของสํานักสงเสริมวิชาการฯ
บรรลุเปาหมาย

จุดแข็ง
สํานักงานสงเสริมวิชาการ ฯ มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรวมกับบุคลากรของสํานักทุกคนรวม
การวิเคราะหปจจัยเสี่ยงในดานตาง ๆ เพื่อปองกันและลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับองคกรพรอมทั้งมีการ
ดําเนินงานตามแผนและรายงานการควบคุมภายในระดับหนวยงานใหมหาวิทยาลัยทราบเปนประจํา
แนวทางเสริม
สํานักสงเสริมวิชาการ ฯ จะพิจารณาทบทวนปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหมีความสอดคลองกับ
สภาพของการเปลี่ยนแปลง
รายการหลักฐาน
7.8.1

7.8.2
7.8.3
7.8.4 (1)
7.8.4 (2)
7.8.5

คําสั่งสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ที่ 001/2553 ลงวันที่ 29 มกราคม 2553
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
บันทึกขอความที่ สวท. 1006/2552 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2552 เรือ่ ง สงรายงาน
ระดับสวนงานยอย
แผนบริหารความเสี่ยงปงบประมาณ 2553 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
บันทึกขอความ ที่ สวท. 240/2553 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2553 เรื่อง ขอความอนุเคราะห
เปนผูประเมินประสิทธิภาพระบบฐานขอมูล ฯ
บันทึกขอความ ที่ สวท. 191/2553 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2553 เรื่อง ขอความอนุเคราะห
ติดตามผลการเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2549 – 1/2552
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
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ตัวบงชี้ที่ 7.9 : ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชีแ้ ละเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล
(สกอ. 7.9)
เปาหมาย : ระดับ 5
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีการกําหนดแนวทางการดําเนินการในการประเมินผลภายในสํานัก
2. มีแผนงานการประเมินผลภายในสํานัก
3. มีการกําหนดตัวบงชีแ้ ละเปาหมายตามพันธกิจและยุทธศาสตรของสํานัก
4. มีการจัดทํา Strategy Map ของหนวยงานในระดับคณะหรือเทียบเทา โดยกําหนดเปาประสงคของ
แตละประเด็นยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับหนวยงานใหเชือ่ มโยงกับเปาประสงคและประเด็นยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัย
5. มีการยืนยันวิสัยทัศนและประเด็นยุทธศาสตรของสถาบันอุดมศึกษาในระดับคณะหรือเทียบเทา
6. มีระบบในการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชีแ้ ละเปาหมายตามคํารับรองของผูบริหารระดับตาง ๆ
7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และเปาหมายตามคํารับรอง
8. มีการนําผลการประเมินผลการดําเนินงานของผูบริหาร ไปเชื่อมโยงกับระบบการสรางแรงจูงใจ
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
ไมครบ 5 ขอแรก

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
5 - 7 ขอแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
ครบทุกขอ

ผลการดําเนินงาน
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีผลการดําเนินงานผานระดับ 6 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. คือ
1. มีการกําหนดแนวทางการดําเนินงานในการประเมินผลภายในหนวยงาน โดยไดกําหนดไวใน
แผนปฏิบัติการประจําปของสํานักที่ชัดเจน (7.9.1)
2. มีแผนงานการประเมินผลภายในหนวยงานที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติการประจําปของสํานักที่
สอดคลองกับแนวทางการประเมินภายในหนวยงาน (7.9.2)
3. มีการกําหนดตัวบงชี้และเปาหมายตามพันธกิจและยุทธศาสตรของหนวยงานที่ชัดเจนโดยสํานัก
สงเสริมวิ ชาการ ฯ ได ทํา เปนแผนปฏิ บัติการรายป เ พื่ อกําหนดเป น ทิศทางในการดํา เนินการตามตั ว บ งชี้
เปาหมาย ยุทธศาสตร และพันธกิจของสํานัก ฯ (7.9.3)

35

4. มีการจัดทํา Strategy Map ของหนวยงานในระดับสํานัก โดยกําหนดเปาประสงคของแตละ
ประเด็น ยุทธศาสตรที่เ กี่ยวของกับสํานัก ที่มีความเชื่อมโยงกับเปาประสงคและประเด็น ยุทธศาสตร ของ
มหาวิทยาลัยอยางชัดเจน (7.9.4(1)-(2))
5. มีการยืนยันวิสัยทัศนและประเด็นยุทธศาสตรและพันธกิจของสํานัก โดยสํานักสงเสริมวิชาการ ฯ มี
การจัดประชุมเพื่อพิจารณาวิสัยทัศนและประเด็นยุทธศาสตรและพันธกิจของสํานักโดยบุคลากรทุกคนมีสวน
รวม (7.9.5)
6. มีระบบในการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และเปาหมายตามคํารับรองของผูบริหาร ที่
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการ ฯ ไดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการกับมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัย
และ ก.พ.ร. (7.9.6)
การบรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย เพราะสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนกําหนดเปาหมายของ “ตัวบงชี้ที่ 7.9 ระดับ
ความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชีแ้ ละเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล” ไวที่ระดับ 5 ตามเกณฑ
มาตรฐานของ สกอ.
การประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้
คะแนน 2

การบรรลุเปาหมายของสํานักสงเสริมวิชาการฯ
บรรลุเปาหมาย

จุดออน
สํานักสงเสริมวิชาการฯ ยังไมมีการนําผลการประเมินผลการดําเนินงานของผูบริหาร ไปเชื่อมโยงกับ
ระบบการสรางแรงจูงใจ
แนวทางพัฒนา
สํานักสงเสริมวิชาการฯ จะนําผลการประเมินผลการดําเนินงานของผูบ ริหาร ไปเชื่อมโยงกับระบบ
การสรางแรงจูงใจมากยิ่งขึ้น
รายการหลักฐาน
7.9.1
7.9.2
7.9.3
7.9.4 (1)
7.9.4 (2)

แผนปฏิบัติการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
แผนปฏิบัติการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
แผนปฏิบัติการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ตารางวิเคราะหความสอดคลองระหวาง ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค
ประเด็นยุทธศาสตรและแผนกลยุทธ ของสํานักสงเสริมวิชาการฯ
ความเชื่อมโยงของแผนพัฒนาและแผนกลยุทธสํานักสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน (พ.ศ. 2552 – 2555)
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7.9.5
7.9.6

รายงานการประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การทบทวนปรับ
แผนกลยุทธและแผนปฏิบัตริ าชการของสํานักสงเสริมวิชาการ ฯ
คํารับรองการปฏิบัติราชการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2553

องคประกอบที่ 8
การเงินและงบประมาณ
ตัวบงชี้ จํานวน 3 ตัวบงชี้ ประกอบดวย
8.1 มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจา ย การตรวจสอบการเงินและงบประมาณ
อยางมีประสิทธิภาพ (สกอ. 8.1)
8.1.1 รอยละของการใชงบประมาณตามไตรมาส (มรภ.กจ.)
8.2 มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยรวมกัน (สกอ. 8.2)
ตัวบงชี้ที่ 8.1 :

มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย การตรวจสอบ
การเงิน และงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ (สกอ. 8.1)

เปาหมาย :

ระดับ 7

ชนิดตัวบงชี้ :

กระบวนการ

เกณฑมาตรฐาน
1. มีแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
2. มีแนวทางจัดทรัพยากรทางดานการเงิน แผนการจัดสรร และการวางแผนการใชเงินอยางมี
ประสิทธิภาพโปรงใส ตรวจสอบได
3. มีการจัดทําระบบฐานขอมูลทางการเงินที่ผูบริหารสามารถนําไปใชในการตัดสินใจ
4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ อยางนอยปละ 2 ครั้ง
5. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทางการเงิน
ของหนวยงาน
6. มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาที่ตรวจ ติดตามการใชเงินใหเปนไปตาม
ระเบียบและกฎเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด
7. ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูลจากรายงาน
ทางการเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ
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เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
ไมครบ 5 ขอแรก

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
5 - 6 ขอแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
ครบทุกขอ

ผลการดําเนินงาน
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีผลการดําเนินงานผานเกณฑระดับ 7 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. คือ
1. สํานักสงเสริมวิชาการ ฯ ยึดถือแผนกลยุทธทางการเงินของมหาวิทยาลัยในการจัดทํากรอบ
งบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ 2553 ที่สอดคลองกับยุทธศาสตรและแผนงานของ
ของมหาวิทยาลัย (8.1.1(1)-(2))
2. มีแนวทางจัดทรัพยากรทางดานการเงิน แผนการจัดสรร และการวางแผนการใชเงินตามแนวทางและ
นโยบายที่มหาวิทยาลัยกําหนด ทั้งนี้กองนโยบายและแผนไดเชิญหนวยงานประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
เป น ระยะๆ (8.1.2(1)) และเมื่ อ ได รั บ จั ด สรรงบประมาณแล ว ได มี ก ารจั ด ทํ า โครงการรองรั บ การใช เ งิ น
งบประมาณเสนอผูบริหาร (8.1.2(2)) เมื่อไดรับการอนุมัติแลวจึงเตรียมดําเนินกิจกรรมและเบิกจายงบประมาณ
ตามแผนตอไป
3. มีการจัดทําฐานขอมูลทางการเงิน ไดแก การควบคุมงบประมาณดวยระบบคอมพิวเตอร และ
จัดเก็บขอมูลการเบิกจายงบประมาณแยกตามป (8.1.3 (1)-(2))
4. มีการรายงานแผน/ผล การเบิกจายงบประมาณเปนระยะๆ (8.1.4) สงใหกับกองนโยบายและแผน
เพื่อรวบรวมและรายงานตอผูบริหาร
5. มีการวิเคราะหคาใชจาย และสถานะทางการเงินเปนระยะๆ เชน การวิเคราะหตนทุนคาใชจายใน
การจัดทําปริญญาบัตร (8.1.5(1)) หรือกอนสิ้นปงบประมาณ มีการวิเคราะหงบประมาณที่เบิกจายไมทันตาม
กําหนดเพื่อขออนุญาตมหาวิทยาลัยกันเงินรายไดเหลื่อมป (8.1.5(2)) เปนตน
6. มีหนวยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งมหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายใน และมีหนวยงาน
ภายนอก ทําหนาที่ตรวจ ติดตามการใชเงินใหเปนไปตามระเบียบและกฎเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด (8.1.6)
7. ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูลจากรายงาน
ทางการเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ (8.1.7)
การบรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย เนื่องจากมีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย การตรวจสอบ
การเงินและงบประมาณ ตามเปาหมายของการดําเนินงานที่ตั้งไว คือ ระดับ 7
การประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ (สกอ.)
3 คะแนน

การบรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย
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จุดแข็ง
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ดําเนินการดานการเงินและงบประมาณตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัยที่กําหนดและมีการจัดสรรงบประมาณที่สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร
แนวทางเสริม
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน จะดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธทางการเงินของสํานักใหมี
ความสอดคลองกับของมหาวิทยาลัยภายในปงบประมาณ 2553
รายการหลักฐาน
8.1.1(1)
8.1.1(2)
8.1.2 (1)
8.1.2 (2)
8.1.3 (1)
8.1.3 (2)
8.1.4
8.1.5 (1)
8.1.5 (2)
8.1.6
8.1.7

แผนกลยุทธทางการเงินของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ตารางการจัดสรรงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร งบประมาณเงินรายได
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
บันทึกขอความที่ กนผ044/ว 2553 เรื่อง เชิญประชุมการบริหารจัดการงบประมาณ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2553
บันทึกขอความที่ สวท. 249/2553 ลงวันที่ 1 เมษายน 2553 เรื่อง เสนอโครงการ
รองรับการใชจายงบประมาณ 2553
เอกสารการตัดยอดงบประมาณเงินบํารุงการป 2552 และรายการใชจายงบประมาณ
เอกสารการตัดยอดงบประมาณป 2552 และรายการใชจายงบประมาณ
รายงานผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณปงบประมาณ พ.ศ. 2553
คูมือการจัดทําปริญญาบัตรและตนทุนคาใชจาย
บันทึกขอความที่ สวท.1034/2552 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2552 เรื่อง ขอกันเงินเหลื่อมป
คําสั่ง แตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาญจนบุรี
เอกสารสรุปการใชจายงบประมาณแผนดินและเงินรายไดประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2553 ไตรมาสที่ 3 ที่ผานคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
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ตัวบงชี้ที่ 8.1.1 : รอยละของการใชงบประมาณตามไตรมาส (มรภ.กจ.)
เปาหมาย : รอยละ 46
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต
เกณฑมาตรฐาน :
คะแนน 1
นอยกวารอยละ 46

คะแนน 2
รอยละ 46 - 70

คะแนน 3
มากกวารอยละ 70

ผลการดําเนินงาน
ปงบประมาณ 2552 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไดรับจัดสรรงบประมาณรวมทั้งสิ้น
682,500 บาท จําแนกเปน งบประมาณจากเงินบํารุงการศึกษา 445,500 บาท งบประมาณเงินรายได กศ.บป.
(กาญจนบุรี) 237,000 บาท เมื่อสิ้นปงบประมาณ 2552 มีการเบิกจายงบประมาณ สรุปได ดังนี้
งบประมาณที่รับการจัดสรรประจําปงบประมาณ 2552

งบประมาณ

แผน

ผล

เงินบํารุงการศึกษา
เงิน กศ. บป.(กาญจนบุรี)
รวม

445,500
237,000
682,500

445,500
237,000
682,500

รอยละของการใชงบประมาณ
(ขอมูล ณ สิ้นไตรมาส 4)

100
100
100

การบรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย เพราะ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนกําหนดเปาหมายของ “ตัวบงชี้ที่
8.1.1 รอยละของการใชงบประมาณตามไตรมาส” ไวที่รอยละ 50 ตามเกณฑมาตรฐานของ มหาวิทยาลัย
การประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้
คะแนน 3

การบรรลุเปาหมายของสํานักสงเสริมวิชาการฯ
บรรลุเปาหมาย

จุดแข็ง
สํานักสงเสริมวิชาการ ฯ มีการเบิกจายเงินงบประมาณโดยเฉลี่ยในปงบประมาณ 2552 เปนไปตาม
เปาหมายทีก่ ําหนดไวและสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร
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แนวทางเสริม
รายการหลักฐาน
8.1.1.1 เอกสารแสดงรายงานแผน – ผล การปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณเงินรายได
ตัวบงชี้ที่ 8.2 : มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยรวมกัน (สกอ. 8.2)
เปาหมาย : ระดับ 4
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีคณะกรรมการวิเคราะหความตองการการใชทรัพยากรของมหาวิทยาลัย
2. มีผลการวิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากรของมหาวิทยาลัย
3. มีแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอื่นในมหาวิทยาลัย
4. มีแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอื่นนอกมหาวิทยาลัย
5. มีผลการประหยัดงบประมาณทีเ่ กิดจากการใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานอืน่

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
ไมครบ 3 ขอแรก

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
3 ขอแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
อยางนอย 4 ขอแรก

ผลการดําเนินงาน
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีผลการดําเนินงานผานระดับ 1 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ.
คือ
1. สํานักสงเสริมวิชาการฯ มีการแตงตั้งกรรมการวิเคราะหความตองการใชทรัพยากรของสํานักฯ (8.2.1)
การบรรลุเปาหมาย
ไมบรรลุเปาหมาย เพราะสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน กําหนดเปาหมายของ “ ตัวบงชีท้ ี่
8.2 มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยรวมกัน” ไวทรี่ ะดับ 4 ตามเกณฑมาตรฐานของ สกอ.
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การประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้
คะแนน 1

การบรรลุเปาหมายของสํานักสงเสริมวิชาการฯ
ไมบรรลุเปาหมาย

จุดออน
สํานักสงเสริมวิชาการ ฯ ยังไมมีการวิเคราะหความตองการใชทรัพยากรของสํานัก การใชทรัพยากร
รวมกันกับหนวยงานอื่นๆ ในมหาวิทยาลัย
แนวทางพัฒนา
สํานักสงเสริมวิชาการ ฯ จะดําเนินการวิเคราะหความตองการใชทรัพยากรของสํานัก และรวมกับ
หนวยงานอื่นๆ อยางตอเนื่อง เชน ทรัพยากรบุคคลและวัสดุอุปกรณเครื่องใชสํานักงานตาง ๆเพื่อเปนการ
ประหยัดงบประมาณที่เกิดจากการใชทรัพยากรรวมกัน
รายการหลักฐาน
8.2.1

คําสั่งสํานักสงเสริมวิชาการ ฯ ที่ 002/2553 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการบริหารการใช
ทรัพยากร สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
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องคประกอบที่ 9
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ตัวบงชี้ จํานวน 2 ตัวบงชี้ ประกอบดวย
9.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา (สกอ. 9.1)
9.3 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ. 9.3)
มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษา (สกอ. 9.1)

ตัวบงชี้ที่ 9.1 :
เปาหมาย : ระดับ 7

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมกับระดับการพัฒนาของสํานัก
สงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพจากคณะกรรมการระดับนโยบาย
และผูบริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัย ภายใตการมีสวนรวมจากภาคีทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
3. มีการกําหนดมาตรฐานตัวบงชี้ และเกณฑคุณภาพที่สอดคลองกับมาตรฐานการอุดมศึกษา และ
มาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ และสอดคลองกับการประเมินคุณภาพภายนอก
4. มี ก ารดํ า เนิ น งานด า นการประกั น คุ ณ ภาพที่ ค รบถ ว น ทั้ ง การควบคุ ม คุ ณ ภาพ การติ ด ตาม
ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพอยางตอเนื่องเปนประจํา (อยางนอย 3 ปนับรวมปที่มีการติดตาม)
5. มีการนําผลการประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน
6. มีระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาและใชรวมกันทั้ง
ระดับบุคคล ภาควิชา คณะ และมหาวิทยาลัย
7. มีระบบสงเสริมการสรางเครือขายดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางหนวยงานทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
ไมครบ 4 ขอแรก

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
4 ขอแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
อยางนอย 5 ขอแรก
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ผลการดําเนินงาน
สํานักสงเสริมวิชาการ ฯ มีผลการดําเนินงานผานระดับ 7 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. คือ
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมกับระดับการพัฒนาของสํานัก
ส ง เสริ มวิ ช าการฯ เชน มี โ ครงสร า งคณะกรรมการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาสํ า นัก ส ง เสริ ม วิ ช าการ ฯ
(9.1.1(1)) มีคูมือการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ปการศึกษา 2551 – 2553 ซึ่งใช
รวมกันทุกหนวยงานในมหาวิทยาลัย (9.1.1(2)) และมีการจัดประชุมเพื่อปรับปรุงระบบและกลไกลการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในหนวยงาน (9.1.1(3))
2. มีการกําหนดนโยบายเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพของสํานักที่กําหนดไวในแผนพัฒนาสํานัก
(9.1.2(1)) โดยมี ค ณะกรรมการระดั บ นโยบายและผู บ ริ ห ารสู ง สุ ด ของหน ว ยงานและคณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก ใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพ (9.1.2 (2)) เชน การนําผลการประเมิน
คุณภาพมาจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพรวมทั้งการพัฒนาตัวบงชี้ตามพันธกิจของหนวยงาน (9.1.2 (3))
3. มีการกําหนดมาตรฐาน ตัวบงชี้ และเกณฑคุณภาพที่สอดคลองกับมาตรฐานการอุดมศึกษา และ
มาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ และสอดคลองกับการประเมินคุณภาพภายนอก (9.1.3))
4. มี ก ารดํ า เนิ น งานด า นการประกั น คุ ณ ภาพที่ ค รบถ ว น ทั้ ง การควบคุ ม คุ ณ ภาพ การติ ด ตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลคุณภาพอยางตอเนื่องเปนประจํา (9.1.4)
5. มีการนําผลการประเมินการประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน เชน การการเพิ่มตัว
บงชี้เพิ่มขึ้นเพื่อใหครอบคลุมพันธกิจของสํานัก (9.1.5(1)) การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ (9.1.5(2)) เปนตน
6. มีระบบฐานขอมูลและสารสนเทศ CHE QA Online System ที่สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา
และใชรวมกันทั้งระดับบุคคล หนวยงาน และมหาวิทยาลัย (9.1.6)
7. มีระบบสงเสริมการสรางเครือขายดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางหนวยงานภายใน เชน
การรับเปนผูประเมินหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย (9.1.7(1)) หรือการสงบุคลากรไปรวมฝกอบรมคุณภาพ
การศึกษาที่หนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย เปนตน (9.1.7(2))
การบรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย เพราะ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนกําหนดเปาหมายของ “ตัวบงชี้ที่ 9.1
มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา” ไวที่ระดับ 7
ตามเกณฑมาตรฐานของ สกอ.
การประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้
คะแนน 3

การบรรลุเปาหมายของสํานักสงเสริมวิชาการฯ
บรรลุเปาหมาย
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จุดแข็ง
สํานักสงเสริมวิชาการฯ ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอยางมีระบบ มีการทํา
รายงานการประเมินตนเองและรับการตรวจประเมินอยางตอเนื่อง มีการนําผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในและภายนอกมาปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานของสํานักสงเสริมวิชาการอยางสม่ําเสมอ
แนวทางเสริม
สํานักสงเสริมวิชาการ ฯ จะจัดกิจกรรมใหความรู ความเขาใจ กิจกรรมเสริมเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษาใหแกบุคลากรเปนระยะ ๆ
รายการหลักฐาน
9.1.1 (1)
9.1.1 (2)
9.1.1 (3)
9.1.2 (1)
9.1.2 (2)
9.1.2 (3)
9.1.3
9.1.4
9.1.5(1)
9.1.5(2)
9.1.6
9.1.7 (1)

9.1.7 (2)

คําสั่งสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ที่ 011/2552 เรื่อง แตงตัง้
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําสํานักสงเสริมวิชาการ ฯ
คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2551 – 2553 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาญจนบุรี
รายงานผลการทบทวนระบบและกลไกการประกันคุณภาพสํานักสงเสริมวิชาการ ฯ
นโยบายการประกันคุณภาพสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
คําสั่งสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ที่ 011/2552 เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําสํานักสงเสริมวิชาการ ฯ
บันทึกขอความที่ สวท 0019/2552 เรื่อง การปรับปรุงแกไขรายละเอียดตัวบงชี้
และเกณฑการประเมินประจําปการศึกษา 2552
ตารางการกําหนดเปาหมายตัวบงชี้ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ปการศึกษา 2552
รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสํานักสงเสริมวิชาการ ฯ ตั้งแตป
การศึกษา 2545 – 2551
บันทึกขอความที่ สวท 0019/2552 เรื่อง การปรับปรุงแกไขรายละเอียดตัวบงชี้
และเกณฑการประเมินประจําปการศึกษา 2552
แผนพัฒนาคุณภาพสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนประจําปการศึกษา 2552
ระบบฐานขอมูล CHE QA online System
บันทึกขอความที่ สปค. 0089/2553 ลงวันที่ 19 เมษายน 2553 เรื่อง แจงกําหนดการ
ตรวจประเมินและรายชื่อคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ประจําปการศึกษา 2552
คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ที่ 2578/2552 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2553 เรื่อง
ใหขาราชการพนักงานมหาวิทยาลัยไปราชการ
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ตัวบงชี้ที่ 9.3 :

ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ. 9.3)

เปาหมาย : ระดับ 5
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีการดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสํานักอยางตอเนื่อง
2. มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายในโดยสอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการของ
มหาวิทยาลัย
3. มีการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตอหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชน
ภายในเวลาที่กําหนด
4. มีการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการดําเนินงานของหนวยงานอยางตอเนื่อง
5. มีนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพทีห่ นวยงานพัฒนาขึ้น หรือมีการจัดทําแนวปฏิบัติที่ดี
เพื่อการเปนแหลงอางอิงใหกับหนวยงานและมหาวิทยาลัยอื่น ๆ
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
ไมครบ 3 ขอแรก

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
3 ขอแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
อยางนอย 4 ขอแรก

ผลการดําเนินงาน
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีผลการดําเนินงานผานระดับ 5 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. คือ
1. มี ก ารดํ า เนิ น การตามระบบและกลไกการประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในระดั บ สํ านัก และ
มหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง เชน แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานัก (9.3.1(1)) มีการ
ปรั บ ปรุ ง คู มื อ ประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน (9.3.1(2)) การประชุ ม คณะกรรมการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษาของสํานัก (9.3.1(3))
2. มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายในใหสอดคลองกับพันธกิจ และพัฒนาการของสํานัก
เชน การปรับปรุงระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาที่กําหนดเปนลายลักษณอักษรไวในรายงานการ
ประเมินตนเอง (9.3.2 (1)) หรือการปรับปรุงตัวบงชี้ตามพันธกิจของสํานัก เปนตน (9.3.2(2))
3. มีการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตอหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชน
ทราบ โดยสํานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย และการรายงานผลผานระบบ
เครือขายอินเตอรเน็ตเว็บไซตของสํานัก (9.3.3 (1)-(2))
4. มีการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการดําเนินงานของหนวยงาน เชน การจัดประชุม
รวมกันกําหนดเปาหมาย ตัวบงชี้ หรือการปรับเกณฑ ของสํานัก (9.3.4)
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5. สํานักสงเสริมวิชาการ ฯ มีการนํานวัตกรรม คือ การจัดทําคูมือสอนงานของแตละงาน และนะ
ระบบฐานขอมูลบริหารจัดการสํานัก มาใชในงานประกันคุณภาพเพือ่ การเปนแหลงอางอิงที่ดีใหกับ
หนวยงานและมหาวิทยาลัยอืน่ ๆ (9.3.5(1)-(2))
การบรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย เพราะ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนกําหนดเปาหมายของ “ตัวบงชี้ที่ 9.3
ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน” ไวที่ระดับ 5 ตามเกณฑมาตรฐานของ สกอ.
การประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้
คะแนน 3

การบรรลุเปาหมายของสํานักสงเสริมวิชาการฯ
บรรลุเปาหมาย

จุดแข็ง
สํานักสงเสริมวิชาการ ฯ ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาอยางเปนระบบและตอเนื่อง มีการนํา
ผลการประเมินไปใชปรับปรุงการดําเนินงาน และมีการพัฒนานวัตกรรมดานการประกันคุณภาพคือการจัดทํา
ฐานขอมูลเพื่อการบริหารจัดการภายในหนวยงาน ที่สามารถใชในงานประกันคุณภาพเปนอยางดี
แนวทางเสริม
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน จะพัฒนานวัตกรรมดานการประกันคุณภาพและหาแนว
ปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงานดานประกันคุณภาพใหเพิ่มมากขึ้น
รายการหลักฐาน
9.3.1 (1)
9.3.1 (2)
9.3.1 (3)

9.3.2 (1)

9.3.2 (2)
9.3.3 (1)

คําสั่งสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ที่ 011/2552 เรื่อง แตงตัง้
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําสํานักสงเสริมวิชาการ ฯ
เอกสารแกไขเพิ่มเติมประกอบคูมือการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา
2551 – 2553 หนา 14
รายงานผลการทบทวนระบบและกลไกการประกันคุณภาพ สํานักสงเสริมวิชาการฯ
โดย คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสํานักสงเสริมวิชาการ ฯ
วันที่ 17 สิงหาคม 2552
รายงานผลการทบทวนระบบและกลไกการประกันคุณภาพ สํานักสงเสริมวิชาการฯ
โดย คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสํานักสงเสริมวิชาการ ฯ
วันที่ 17 สิงหาคม 2552
บันทึกขอความที่ สวท 0019/2552 เรื่อง การปรับปรุงแกไขรายละเอียดตัวบงชี้
และเกณฑการประเมินประจําปการศึกษา 2552
เว็บไซตสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
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9.3.3 (2)
9.3.4
9.3.5 (1)
9.3.5 (2)

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสํานักสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน ปการศึกษา 2551
รายงานการประชุมสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่
ครั้งที่ 7/ 2552 วันที่ 17 สิงหาคม 2552
คูมือสอนงาน งานทะเบียนและประมวลผล
ฐานขอมูลสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ตัวบงชี้ที่ 10.1 : การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี
เปาหมาย : 3 ขอแรก
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
เกณฑมาตรฐาน : ขอ
1. วางแผนพัฒนาสถานศึกษาตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี และสงเสริมสนับสนุนทั้ง
ทรัพยากร สิ่งอํานวยความสะดวก และบุคคล
2. จัดการเรียนรู จัดกิจกรรมดานประชาธิปไตย ดานคุณธรรม จริยธรรม และดานภูมิคุมกันภัยจาก
ยาเสพติด
3. พัฒนาคณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา ใหมีองคความรูและทักษะการปฏิบัติงานเพื่อการ
พัฒนาสถานศึกษา 3 ดี อยางมีคุณภาพ
4. ใหความรวมมือกับทุกฝายในการดําเนินงานนโยบายคุณภาพสถานศึกษา 3 ดี
5. กํากับ ติดตามใหสถานศึกษาพัฒนาหรือมีนวัตกรรมสงเสริมใหการดําเนินงานเปนไปตาม
มาตรฐานสถานศึกษา 3 ดี
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินงาน 1 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินงาน 3 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินงานครบทั้ง 5 ขอ

ผลการดําเนินงาน
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีผลการดําเนินงานผานระดับ 3 ขอแรก ตามเกณฑมาตรฐาน
สกอ. คือ
1. สํานักสงเสริมวิชาการ ฯ มีการวางแผนพัฒนาสถานศึกษาตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี และ
สงเสริมสนับสนุนทั้งทรัพยากร สิ่งอํานวยความสะดวก และบุคคล โดยจัดทําเปนแผนพัฒนา 3 ดี ประจํา
หนวยงาน (10.1.1)
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2. มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู จัดกิจกรรมดานประชาธิปไตย ดานคุณธรรม จริยธรรม และดาน
ภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติด โดยสํานักสงเสริมวิชาการ ฯ จัดเปนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู KM ทุกครั้ง
กอนการประชุมสํานักซึงจัดขึ้นทุกเดือนและบุคลากรทุกคนจะมีบทความในดานตาง ๆ มานําเสนอและ
แลกเปลี่ยนกัน (10.1.2)
3. พัฒนาคณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา ใหมีองคความรูและทักษะการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนา
สถานศึกษา 3 ดี อยางมีคุณภาพโดยสํานักสงเสริมวิชาการ ฯ ไดจัดโครงการสัมมนาวิชาการการทํางานเปนทีม
ของผูป ฏิบตั งิ านดานวิชาการใหแกคณาจารยและผูป ฏิบตั งิ านดานวิช าการของมหาวิทยาลัย เพือ่ เสริมสรางดาน
คุณธรรมจริยธรรมแนวปฏิบัติตาง ๆ ในการดําเนินงานดานวิชาการ (10.1.3)
4. ใหความรวมมือกับทุกฝายในการดําเนินงานนโยบายคุณภาพสถานศึกษา 3 ดี เชน การรวม
กิจกรรมใชสิทธิ์ในการเลือกตั้งคณะกรรมการตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย (10.1.4)
การบรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย เพราะ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนกําหนดเปาหมายของ “ตัวบงชี้ที่ 9.3
ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน” ไวที่ระดับ 3 ขอแรก ตามเกณฑมาตรฐานของ
สกอ.
การประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้
คะแนน 2

การบรรลุเปาหมายของสํานักสงเสริมวิชาการฯ
บรรลุเปาหมาย

จุดแข็ง
สํานักสงเสริมวิชาการ ฯ มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู จัดกิจกรรมดานประชาธิปไตย ดานคุณธรรม
จริยธรรม และดานภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติด เปนประจําทุกเดือน
แนวทางเสริม
สํานักสงเสริมวิชาการ ฯ จะมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู จัดกิจกรรมดานประชาธิปไตย ดานคุณธรรม
จริยธรรม และดานภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติด เปนประจําอยางตอเนื่อง
รายการหลักฐาน
10.1.1
10.1.2
10.1.3
10.1.4

แผนพัฒนาสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี
ประจําปการศึกษา 2552
รายงานการประชุมสํานักสงเสริมวิชาการ ฯ ครั้งที่ 29/2552 วันที่ 29 มิถุนายน 2552
โครงการสัมมนาวิชาการเพื่อพัฒนาสงเสริมสนับสนุนการเรียนการสอน
เรื่อง การทํางานเปนทีมของผูปฏิบัติงานดานวิชาการ
รายชื่อผูมีสิทธิลงคะแนน

49

สวนที่ 3
สรุปผลการประเมิน และทิศทางการพัฒนา
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนไดดาํ เนินงานการประกันคุณภาพ ปการศึกษา 2552 โดยใช
องคประกอบและเกณฑมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และตัวบงชี้ที่พัฒนาขึ้น
เองใหสอดคลองกับพันธกิจของหนวยงาน รวม 6 องคประกอบ 17 ตัวบงชี้ สรุปผลการดําเนินงานในรอบ
ปและทิศทางการพัฒนามีดงั นี้
สรุปผลการประเมิน
ตารางที่ 3.1 ส 1 ตารางสรุปการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ
องคประกอบคุณภาพ
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
องคประกอบที่ 1
ตัวบงชี้ที่ 1.1
ระดับ 5
ระดับ 7
ตัวบงชี้ที่ 1.2
รอยละ 90
รอยละ 94.44
คะแนน
องคประกอบที่ 1
องคประกอบที่ 5
ตัวบงชี้ที่ 5.4
คาเฉลี่ย 3.51
คาเฉลี่ย 4.37
คะแนน
องคประกอบที่ 5
องคประกอบที่ 7
ตัวบงชี้ที่ 7.2
ระดับ 4
ระดับ 4
ตัวบงชี้ที่ 7.4
ระดับ 4
ระดับ 6
ตัวบงชี้ที่ 7.5
ระดับ 3
ระดับ 6
ตัวบงชี้ที่ 7.6
ระดับ 5
ระดับ 3
ตัวบงชี้ที่ 7.6.1
ระดับ 4
ระดับ 5
ตัวบงชี้ที่ 7.6.2
ระดับ 4
ระดับ 5
ตัวบงชี้ที่ 7.8
ระดับ 5
ระดับ 5
ตัวบงชี้ที่ 7.9
ระดับ 5
ระดับ 6
คะแนน
องคประกอบที่ 7

คะแนนการประเมิน
คะแนน 3
คะแนน 3
3.00
ดีมาก
คะแนน 3
3.00
ดีมาก
คะแนน 3
คะแนน 3
คะแนน 3
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 3
คะแนน 3
คะแนน 2
2.75
ดีมาก
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ตารางที่ ส 1 (ตอ)
องคประกอบคุณภาพ
องคประกอบที่ 8
ตัวบงชี้ที่ 8.1
ตัวบงชี้ที่ 8.1.1
ตัวบงชี้ที่ 8.2
คะแนน
องคประกอบที่ 8
องคประกอบที่ 9
ตัวบงชี้ 9.1
ตัวบงชี้ 9.3
คะแนน
องคประกอบที่ 9
องคประกอบที่ 10
ตัวบงชี้ 10.1

คะแนนการ
ประเมิน

เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

ระดับ 7
รอยละ 50
ระดับ 4

ระดับ 7
รอยละ 100
ระดับ 1

คะแนน 3
คะแนน 3
คะแนน 1
2.33
ดี

ระดับ 7
ระดับ 5

ระดับ 7
ระดับ 5

คะแนน 3
คะแนน 3
3.00
ดีมาก

3 ขอ

3 ขอแรก

คะแนน 2
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แนวทางการพัฒนาหนวยงาน ระยะสั้น และ ระยะยาว
จากผลการประเมินตนเองของสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ปการศึกษา 2552 สํานักจึงกําหนด
แนวทางในการการพัฒนาหนวยงานในรายสั้นและระยะยาว ดังนี้
แนวทางการพัฒนาระยะสั้น
1. สรางระบบสวัสดิการการเงินแกบุคลากรของสํานัก ฯ โดยจัดตัง้ กองทุนเงินหมุนเวียนฉุกเฉิน
ภายในหนวยงานโดยไมมดี อกเบี้ยควรนําผลการประเมินและผลการวิเคราะหความสอดคลองมาปรับปรุงกล
ยุทธและแผนการดําเนินงานอยางตอเนื่อง
2. โครงการพัฒนาบุคลากรและพัฒนางานผานกระบวนการเรียนรูตนเองดวยแผนที่นพลักษณและ
วิถีพุทธ
3. สรางจิตสํานึกวัฒนธรรมคุณภาพในการปฏิบัติงานโดยจัดกิจกรรมเสริมและสนทนาเกี่ยวกับ
ระบบประกันคุณภาพเปนระยะ
แนวทางการพัฒนาระยะยาว
1. โครงการพัฒนาสรรถนะในการปฏิบัติงานของนักวิชาการศึกษาและผูปฏิบัติงาน
2. โครงการสรางคูมือสอนงานใหครอบคลุมสวนตาง ๆ เพื่อจัดทําเปนขอมูลในการจัดการความรู
ของหนวยงาน
3. โครงการวิจัยสถาบันเพื่อสนับสนุนงานดานวิชาการในการเรียนการสอน
4. โครงการบันทึกหลักฐานทางการศึกษาที่สําคัญจากตนฉบับลงในสื่ออิเล็กทรอนิกส เชน ระเบียน
ผลการศึกษา

************************
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คณะกรรมการจัดทํารายงานประเมินตนเอง (SAR)
1. ผศ.ณรงค
2. อาจารยดวงตรา
3. อาจารยกิตติมา
4. นางสุธาสินี
5. นางกัญญธนกานต
6. นางสาวปรนันท
7. นางสาววิภา
8. นางดารัณ
9. นางสาววาสนา
10. นางสุรักษา
11. นางธนวรรณ
12. นางสาวดาวรุง
13. นางสาวราตรี
14. นางพรรณรมณ
15. นายวิทวัฒน

จิตมุงงาน
โพธิเวชกุล
พฤกภูษณ
ขําคม
มีสวัสดิ์
ขําจิตร
สุขผิน
แพลอย
หอมหวล
ภุมรินทร
รักอู
กิจสงเสริมกุล
พรรธนะจรัส
ผลดก
ทะนันชัย

ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการ ฯ
รักษาการหัวหนางานบริหารทั่วไป
เจาหนาที่งานบริหารทั่วไป
เจาหนาที่งานบริหารทั่วไป
รักษาการหัวหนางานบริการการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
รักษาการหัวหนางานทะเบียนและประมวลผล
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการคอมพิวเตอร

***************************
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ภาคผนวก
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ขอมูลพื้นฐาน สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ปการศึกษา 2552
รายการ
องคประกอบที่ 1
* จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณทั้งหมด
* จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณที่บรรลุเปาหมาย
องคประกอบที่ 5
* รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ
องคประกอบที่ 7
* จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนทั้งหมด
* จํานวนบุคลากรประจําสายการสอนทั้งหมด
* จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรบั การพัฒนาความรูและทักษะวิชาชีพ
- ในประเทศ
- ตางประเทศ
องคประกอบที่ 8
* รายรับทั้งหมดของสํานักงานสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน (ปงบประมาณ 2552)
* รายรับจากการบริการวิชาการและวิชาชีพ
* คาใชจา ยทั้งหมดของสํานักสงเสริมวิชาการ ฯโดยไมรวมครุภณ
ั ฑอาคารสถานทีแ่ ละทีด่ ิน
- ปงบประมาณ
- ปการศึกษา
* คาใชจายดานครุภัณฑ อาคาร สถานที่ และที่ดิน (ปงบประมาณ)
* คาใชจายดานการบริหารจัดการ (ปงบประมาณ)
* คาใชจายเพื่อพัฒนาบุคลากร (ปงบประมาณ)
* คาใชจายเพื่อพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา (ปงบประมาณ)
องคประกอบที่ 9
* ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ 5 ระดับของ กอ.

ปการศึกษา
36 ตัวบงชี้
34 ตัวบงชี้
คาเฉลี่ย 3.51

12 คน
3 คน
15 คน
15 คน
0 คน
682,500 บาท
682,500 บาท
682,500 บาท
682,500 บาท
26,780 บาท
20,000 บาท
ระดับ 5
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สรุปผลการประเมินตนเองสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ประจําปการศึกษา 2551
**************************************
ผลการประเมินรายตัวบงชี้ของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ตัวบงชี้
คุณภาพ

ผลการดําเนินงาน
เปาหมาย

ตัวบงชี้ 1.1
ตัวบงชี้ 1.2

ระดับ 5
รอยละ 85

ตัวบงชี้ 5.4
ตัวบงชี้ 7.2
ตัวบงชี้ 7.4
ตัวบงชี้ 7.5
ตัวบงชี้ 7.5.1
ตัวบงชี้ 7.6
ตัวบงชี้ 7.6.1
ตัวบงชี้ 7.6.2
ตัวบงชี้ 7.8
ตัวบงชี้ 7.9
ตัวบงชี้ 8.1
ตัวบงชี้ 8.1.1
(มรภ.กจ.)
ตัวบงชี้ 8.2
ตัวบงชี้ 9.1
ตัวบงชี้ 9.3

รอยละ
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ
รอยละ

85
3
4
3
4
5
4
4
5
5
7
46

ระดับ 4
ระดับ 7
ระดับ 5

ตัวตั้ง
ตัวหาร

ผลลัพธ

 = บรรลุ
 = ไมบรรลุ

คะแนนประเมิน (เกณฑ
สกอ.)
SAR

กรรมการ




3 คะแนน
3 คะแนน

2 คะแนน
1 คะแนน

ระดับ 3
ระดับ 6
ระดับ 5
ระดับ 5
ระดับ 3
ระดับ 5
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5
ระดับ 0
รอยละ 90.10














3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
3
3

3
2
3
3
2
2
3
2
2
2
0
3

ระดับ 2
ระดับ 7
ระดับ 1





3 คะแนน 1 คะแนน
3 คะแนน 3 คะแนน
3 คะแนน 1 คะแนน

(รอยละหรือสัดสวน)

ระดับ 5
12x100
18

บรรลุเปาหมาย

รอยละ 66.66

รอยละ 85.80

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
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ผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ
คะแนนการประเมินเฉลีย่
I
P
O
รวม

องคประกอบ
องคประกอบที่ 1
องคประกอบที่ 2
องคประกอบที่ 3
องคประกอบที่ 4
องคประกอบที่ 5
องคประกอบที่ 6
องคประกอบที่ 7
องคประกอบที่ 8
องคประกอบที่ 9
เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้
ของทุกองคประกอบ
ผลการประเมิน

คาเฉลีย่

ผลการประเมิน

หมายเหตุ

5
-

2
7
1
3

1
3
9
3
1

3
3
21
4
4

1.50
3.00
2.33
1.33
2.00

ยังไมไดคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
พอใช

2 ตัวบงชี้
1 ตัวบงชี้
9 ตัวบงชี้
3 ตัวบงชี้
2 ตัวบงชี้

2.50

1.86

2.13

36

2.06

ดี

17 ตัวบงชี้

ดี

พอใช

ดี

หมายเหตุ ผลการประเมิน ≤ 1.50 การดําเนินงานของหนวยงานยังไมไดคุณภาพ 1.51-2.00 การดําเนินงานของหนวยงานไดคุณภาพในระดับพอใช
2.01-2.50 การดําเนินงานของหนวยงานไดคุณภาพในระดับดี 2.51-3.00 การดําเนินงานของหนวยงานไดคุณภาพในระดับดีมาก

ผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
มาตรฐานการอุดมศึกษา
มาตรฐานที่ 1
มาตรฐานที่ 2
มาตรฐานที่ 2 ก
มาตรฐานที่ 2 ข
มาตรฐานที่ 3
เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้
ของทุกมาตรฐาน
ผลการประเมิน

คะแนนการประเมินเฉลีย่
I
P
O
รวม

คาเฉลีย่

ผลการประเมิน

หมายเหตุ

-

-

-

-

-

-

-

5
-

13
-

14
3
-

33
3
-

2.06
3.00
-

ดี
ดีมาก
-

16 ตัวบงชี้
1 ตัวบงชี้
-

2.50

1.86

2.13

36

2.06

ดี

17 ตัวบงชี้

ดี

พอใช

ดี

หมายเหตุ ผลการประเมิน ≤ 1.50 การดําเนินงานของหนวยงานยังไมไดคุณภาพ 1.51-2.00 การดําเนินงานของหนวยงานไดคุณภาพในระดับพอใช
2.01-2.50 การดําเนินงานของหนวยงานไดคุณภาพในระดับดี 2.51-3.00 การดําเนินงานของหนวยงานไดคุณภาพในระดับดีมาก

59

ผลการประเมินตามมุมมองดานการบริหารจัดการ
มาตรฐานการอุดมศึกษา
ดานนักศึกษาและ
ผูมีสวนไดสวนเสีย
ดานกระบวนการภายใน
ดานการเงิน
ดานบุคลากรการเรียนรู
และนวัตกรรม
เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้
ของทุกองคประกอบ
ผลการประเมิน

คะแนนการประเมินเฉลีย่
I
P
O
รวม

คาเฉลีย่

ผลการประเมิน

หมายเหตุ

-

-

10

10

2.50

ดี

4 ตัวบงชี้

5

9
1
3

4
3
-

13
5
8

1.86
1.67
2.67

พอใช
พอใช
ดีมาก

7 ตัวบงชี้
3 ตัวบงชี้
3 ตัวบงชี้

2.50

1.86

2.13

36

2.06

ดี

17 ตัวบงชี้

ดี

พอใช

ดี

หมายเหตุ ผลการประเมิน ≤ 1.50 การดําเนินงานของหนวยงานยังไมไดคุณภาพ 1.51-2.00 การดําเนินงานของหนวยงานไดคุณภาพในระดับพอใช
2.01-2.50 การดําเนินงานของหนวยงานไดคุณภาพในระดับดี 2.51-3.00 การดําเนินงานของหนวยงานไดคุณภาพในระดับดีมาก
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การกําหนดเปาหมายของตัวบงชีข้ องสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ปการศึกษา 2552
องคประกอบ / ตัวบงชี้
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และ แผนการดําเนินงาน
1.1 มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธานตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนดําเนินงาน
และมีการกําหนดตัวบงชี้หลักเพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ (สกอ.1.1)
1.2 ระดับความสําเร็จในการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้หลักของการปฏิบัติงานที่กําหนด
องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสังคม
5.4 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ
องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
7.2 ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของสํานัก
7.4 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาและธํารงรักษาไวให
บุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
7.5 ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหารการเรียนการสอน และการวิจัย
7.6 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหบคุ คลภายนอกเขามามีสวนรวมในการพัฒนาสํานัก
7.6.1 ระดับความสําเร็จของการลดรอบขั้นตอนของการออกใบรับรองเอกสารทางการศึกษา
7.6.2 ประสิทธิภาพของกระบวนการรับนักศึกษา
7.8 มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา
7.9 ระดับความสําเร็จของกลุมการถายทอดตัวชี้วัด และเปาหมายของระดับองคกรสูร ะดับบุคคล
องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
8.1 มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย การตรวจสอบการเงิน
และงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ
8.1.1 รอยละของการใชงบประมาณตามไตรมาส
8.2 มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยรวมกัน
องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
9.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา
9.3. ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
องคประกอบที่ 10 สถานศึกษา 3 ดี
10.1 การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี
รวม 6 องคประกอบ 17 ตัวบงชี้

ชนิดตัวบงชี้ ชนิดเกณฑ/เปาหมาย
กระบวนการ

ระดับ 5

ปริมาณ

รอยละ 90

ผลผลิต

คาเฉลี่ย 3.51

กระบวนการ
กระบวนการ

ระดับ 4
ระดับ 4

ปจจัยนําเขา
ผลผลิต
ผลผลิต
ผลผลิต
กระบวนการ
ผลผลิต

ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ

กระบวนการ

ระดับ 7

ผลผลิต
กระบวนการ

รอยละ 50
ระดับ 4

กระบวนการ
ผลผลิต

ระดับ 7
ระดับ 5

กระบวนการ

3 ขอแรก

3
5
4
4
5
5

