


คาํนํา 
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ตนเองในโอกาสต่อไป 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

ชือหน่วยงาน  สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
จุดประสงค์ของการก่อตัง   

1. เพือเป็นศูนยก์ลางขอ้มูลเกียวกบัดา้นวชิาการ หลกัสูตร แผนการเรียน และนกัศึกษาสาํหรับการ
บริหารงานของมหาวิทยาลยั 

2. เพือเป็นศูนยก์ลางในการใหบ้ริการขอ้มูลสารสนเทศทางวิชาการแก่นกัศึกษา อาจารย ์และบุคคล
ทวัไป 

3. เพือเป็นศูนยก์ลางในการประสานงานดา้นวิชาการกบัคณะ ศูนย ์สาํนกั สถาบนั และหน่วยงาน 
ทีเกียวขอ้งตลอดจนหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลยั 

4. วางแผน ควบคุม กาํกบั ดูแล และตรวจสอบการดาํเนินงานดา้นวิชาการใหเ้ป็นไปตามระเบียบ 
ประกาศ คาํสงั และแนวปฏิบติัของมหาวิทยาลยั 

5. เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพ หรือกระบวนการทาํงานต่อมหาวิทยาลยั 
เพือใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
 
จุดเน้นการปฏบิัติตามพนัธกจิพร้อมพฒันาการ                                                                                          

เป็นหน่วยงานสนบัสนุนงานวิชาการ อยู่ภายใตก้ารควบคุมดูแลและบงัคบับญัชาของอธิการบดี
หรือรองอธิการบดีทีไดรั้บมอบหมาย มีผูอ้าํนวยการสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นผูรั้บผดิชอบ
ในการดาํเนินงานใหเ้ป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลยั ภารกิจของสาํนกัส่งเสริมวิชาการจะเกียวขอ้งกบั
งานรับสมคัรนกัศึกษา งานทะเบียน งานประมวลผล งานประสานดา้นวิชาการกบัคณะ ศูนย ์สาํนกั และ
หน่วยงานทีเกียวขอ้ง รวมทงัการใหบ้ริการขอ้มูลสารสนเทศทางวิชาการ 
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ผลการประเมินในภาพรวมตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องค์ประกอบคุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลีย 

           ผลการประเมนิ 
≤ 1.5 การดาํเนินงาน  ยงัไม่ไดคุ้ณภาพ 
1.51-2.00 การดาํเนินงาน คุณภาพระดบัพอใช ้
2.01-2.50 การดาํเนินงาน คุณภาพระดบัดี 
2.51-3.00 การดาํเนินงาน คุณภาพระดบัดีมาก หมายเหตุ 

ตวับ่งชี สกอ ตวับ่งชี สกอ + 
สถาบัน 

ตวับ่งชี 
สกอ. 

ตวับ่งชี สกอ. + 
สถาบัน 

I P O รวม I P O รวม 

องคป์ระกอบที 1  
3.0
0 

1.0
0 

2.00     พอใช ้  
 

องคป์ระกอบที 2  
3.0
0 

 3.00     ดีมาก  
 

องคป์ระกอบที 3            

องคป์ระกอบที 4            

องคป์ระกอบที 5    
2.0
0 

2.00     พอใช ้  
 

องคป์ระกอบที 6            

องคป์ระกอบที 7 
3.0
0 

2.5
0 

3.0
0 

2.71     ดีมาก  
 

องคป์ระกอบที 8  
3.0
0 

 3.00     ดีมาก  
 

องคป์ระกอบที 9  
3.0
0 

3.0
0 

3.00     ดีมาก  
 

องคป์ระกอบที 10            

เฉลยีรวม 
ของทุกองค์ประกอบ 

3.0
0 

2.7
8 

2.4
0 

2.67     ดีมาก  
 

ผลการประเมนิ ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดี        
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ผลการประเมินในภาพรวมตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

มาตรฐาน
อุดมศึกษา 

คะแนนการประเมนิเฉลยี 

              ผลการประเมนิ 
≤ 1.5 การดาํเนินงาน  ยงัไม่ไดคุ้ณภาพ 
1.51-2.00 การดาํเนินงาน คุณภาพระดบัพอใช ้
2.01-2.50 การดาํเนินงาน คุณภาพระดบัดี 
2.51-3.00 การดาํเนินงาน คุณภาพระดบัดีมาก 

หมายเหตุ 

ตวับ่งชี สกอ. ตวับ่งชี สกอ + สถาบัน ตวับ่งชี สกอ. ตวับ่งชี สกอ. + สถาบัน

I P O รวม I P O รวม 

มาตรฐานที 1            

มาตรฐานที 2 ก 3.00 3.00 2.50 2.83     ดีมาก   

มาตรฐานที 2 ข  3.00 2.00 2.50     ดี   

มาตรฐานที 3  1.00  1.00     
ยงัไม่ได้
คุณภาพ 

  

เฉลยีรวมของ 
ทุกมาตรฐาน 

3.00 2.78 2.40 2.67     ดีมาก   

ผลการประเมนิ ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดี        
 

 

ผลการประเมินในภาพรวมตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ 

มุมมอง 

คะแนนการประเมนิเฉลยี 

           ผลการประเมนิ 
≤ 1.5 การดาํเนินงาน  ยงัไม่ไดคุ้ณภาพ 
1.51-2.00 การดาํเนินงาน คุณภาพระดบัพอใช ้
2.01-2.50 การดาํเนินงาน คุณภาพระดบัดี 
2.51-3.00 การดาํเนินงาน คุณภาพระดบัดีมาก หมายเหตุ 

ตวับ่งชี สกอ. ตวับ่งชี สกอ + 
สถาบัน 

ตวับ่งชี 
สกอ. 

ตวับ่งชี สกอ. + 
สถาบัน 

I P O รวม I P O รวม 
ดา้นนกัศึกษาและผูมี้
ส่วนไดเ้สีย 

  2.50 2.50     ดี   

ดา้นกระบวนการภายใน  3.00 2.33 2.75     ดีมาก   

ดา้นการเงิน  3.00  3.00     ดีมาก   

ดา้นบุคลากรการเรียนรู้
และนวตักรรม 

3.00 2.00  2.33     ดี   

เฉลยีรวม 3.00 2.78 2.40 2.67     ดีมาก   

ผลการประเมนิ 
ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดี         
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บทท ี1 
ส่วนนํา 

 
1. ชือหน่วยงาน ทตีัง และประวตัิความเป็นมา 

ชือหน่วยงาน สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร 
ทตีัง อาคารสาํนกังานอธิการบดี เลขที 69 หมู่ 1 ตาํบลนครชุม อาํเภอเมือง  

จงัหวดักาํแพงเพชร 
ประวตัิความเป็นมา 

 พ.ศ. 2516 ไดท้าํการจดัตงัวิทยาลยัครูกาํแพงเพชรขึน เมือวนัที 29 กนัยายน พ.ศ. 2516 เลขที 69 
หมู่ 1 ตาํบลนครชุม อาํเภอเมือง จงัหวดักาํแพงเพชร  
 พ.ศ. 2519 วิทยาลยัครูกาํแพงเพชร เริมเปิดรับนกัศึกษา และจดัใหมี้หน่วยงานแผนกทะเบียนและ
วดัผลดาํเนินงานเกียวกบัการจดัทาํระเบียนนกัศึกษา ผลการเรียน แผนการเรียนและหลกัสูตร การจดัทาํ
ตารางเรียน ตารางสอนและตารางสอบ   
 พ.ศ. 2538 ประกาศพระราชบญัญติัสถาบนัราชภฏั พ.ศ. 2538 ปรับเปลียนชือหน่วยงานจาก
กรมการฝึกหัดครู เป็น สํานักงานสภาสถาบนัราชภฏั ส่วนในการบริหารงานวิชาการในสถาบนัราชภฏั
กาํแพงเพชร จดัตงัหน่วยงานมีชือว่า “สํานกัส่งเสริมวิชาการ” เป็นหน่วยงานสนับสนุนจดัการศึกษา       
ดา้นบริการใชห้ลกัสูตรงานทะเบียนนกัศึกษา เป็นตน้ 

พ.ศ. 2542 ไดมี้ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรือง การแบ่งส่วนราชการของสถาบนัราชภฏัใน  
ราชกิจจานุเบกษา ฉบบัประกาศทวัไป เล่ม 116 ตอนพิเศษ 79ง วนัที 12 ตุลาคม พ.ศ. 2542 ยงัคงใชชื้อ  
“สาํนกัส่งเสริมวิชาการ” ตามเดิม 
 เมือองคพ์ระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯ 
ใหป้ระกาศ เห็นสมควรจดัตงัมหาวิทยาลยัราชภฏั ตามพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัราชภฏั พ.ศ. 2547 ใหไ้ว ้
ณ วนัที 10 มิถุนายน พ.ศ. 2547 จึงมีผลทาํใหส้ถาบนัราชภฏักาํแพงเพชร ปรับเปลียนฐานะเป็นมหาวิทยาลยั    
ราชภฏักาํแพงเพชร กระทรวงศึกษาธิการ ไดอ้อกกฎกระทรวงจดัตงัส่วนราชการในมหาวิทยาลยัราชภฏั
กาํแพงเพชร ลงวนัที 1 มีนาคม พ.ศ. 2548 ไดก้าํหนดให้มีหน่วยงาน “สํานักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน” 
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2. ปรัชญา วสัิยทศัน์ พนัธกจิ และเป้าประสงค์ 
 

ปรัชญา    บริการ และสนบัสนุนงานการจดัการศึกษาอยา่งมีระบบ และมีประสิทธิภาพ 
 
วสัิยทศัน์ สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นหน่วยงานทีสนบัสนุน ประสานงาน 

และใหบ้ริการงานการจดัการศึกษาอยา่งมีระบบ 
 
พนัธกจิ  1. ส่งเสริมและสนบัสนุนการผลิตบณัฑิตทีมีคุณภาพ 

   2. มุ่งใหบ้ริการทางการศึกษาอยา่งมีประสิทธิภาพ 
   3. บริหารจดัการอยา่งมีประสิทธิภาพ 
   4. เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาในทอ้งถิน 
 

เป้าประสงค์ 1. เพือใหบ้ณัฑิตมีคุณภาพตามเกณฑม์าตรฐาน 
2. เพือใหบ้ริการทางการศึกษาอยา่งรวดเร็ว 

   3. เพือใหมี้ขอ้มูลทางการศึกษาทีทนัสมยัและสามารถใชร่้วมกนัได ้
ทงัมหาวิทยาลยั 

   4. มีระบบบริหารจดัการทีมีประสิทธิภาพเพือเพิมพนูคุณภาพของผลผลิต 
และบริการ 

   5.  เพือใหค้นในทอ้งถินไดรั้บโอกาสทางการศึกษา 
 

ภารกจิหลกั 
1. ส่งเสริมและสนบัสนุนการจดัการศึกษาทีมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว  
    และถูกตอ้ง 
2. พฒันาฐานขอ้มูลดา้นวิชาการของมหาวทิยาลยั 
3. ประสานกบัคณะในการจดัทาํแผนการเรียนของนกัศึกษาทุกหลกัสูตร 
4. ใหบ้ริการวชิาการแก่ผูใ้ชบ้ริการและประชาชนทวัไป 
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3. โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและโครงสร้างการบริหารหน่วยงาน 

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ สํานักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักงานผู้อาํนวยการ 

สํานักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 

กลุ่มงาน 
เลขานุการ 

กลุ่มงานทะเบียน 
และประมวลผล 

กลุ่มงานหลกัสูตร
และแผนการเรียน 

- งานสารบรรณ 
- งานดา้นการพฒันาบุคลากร 
- งานรับสมคัรนกัศึกษา 
- งานการเงินและพสัดุ 
- งานนโยบายและแผน 

- งานธุรการ 
- งานแผนการเรียน 
- งานตารางสอน-ตารางสอบ 
- งานมาตรฐานวิชาการ 
 

- งานธุรการ 
- งานบริการนกัศึกษา 
- งานทะเบียนนกัศึกษาเขา้ใหม่ 
- งานขอ้มูลนกัศึกษาและ

ระเบียนประวติั 
- งานตรวจสอบและติดตามผล

การเรียน 
- งานประมวลผลการเรียน 
- งานสารสนเทศขอ้มูล         

ทางการศึกษา 
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โครงสร้างการบริหารงาน สํานักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อาํนวยการสํานักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 

หัวหน้าสํานักงานผู้อาํนวยการ 

หัวหน้ากลุ่มงาน
เลขานุการ 

หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียน
และประมวลผล 

หัวหน้ากลุ่มงานหลกัสูตร
และแผนการเรียน 

รองผู้อาํนวยการ 
ฝ่ายบริหาร 

รองผู้อาํนวยการ 
ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 

รองผู้อาํนวยการ 
ฝ่ายหลกัสูตรและแผนการเรียน 

เจ้าหน้าทกีลุ่มงาน
เลขานุการ 

เจ้าหน้าทกีลุ่มงานหลกัสูตร
และแผนการเรียน 

เจ้าหน้าทกีลุ่มงานทะเบียน
และประมวลผล 

อธิการบดี 

รองอธิการบดฝ่ีายวชิาการและวจัิย 
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4. คณะกรรมการบริหารหน่วยงาน 
 

ชือ นามสกุล วุฒิการศึกษา ตาํแหน่ง 
1. ผศ.อมรา ครองแกว้ บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (บญัชีการเงิน) ผูอ้าํนวยการสาํนกัส่งเสริมวิชาการ 

และงานทะเบียน 
2. ผศ.เพญ็ศรี จนัทร์อินทร์ บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 

(การจดัการทวัไป) 
รองผูอ้าํนวยการกลุ่มงานบริหาร 

3. ผศ.ไพชยนต ์สิริเสถียรวฒันา วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต  
(คณิตศาสตร์ประยกุต)์ 

รองผูอ้าํนวยการกลุ่มงานหลกัสูตร 
และแผนการเรียน และหวัหนา้สาํนกังาน
ผูอ้าํนวยการ 

4. นางบุษบา เหมือนวหิาร ศิลปศาสตรบณัฑิต (การจดัการทวัไป) รองผูอ้าํนวยการกลุ่มงานทะเบียน 
และประมวลผล 

5. นายนรุตม ์บุตรพลอย วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต 
(วทิยาการคอมพิวเตอร์) , 
วศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต 
(วศิวกรรมคอมพิวเตอร์) 

หวัหนา้ฝ่ายหลกัสูตรและแผนการเรียน 

6. นางสาวนาํพกั ข่ายทอง ศิลปศาสตรบณัฑิต(การพฒันาชุมชน) ประจาํกลุ่มงานเลขานุการ 
7. นางสาวชุลีพร แสงสุวรรณ์ ศิลปศาสตรบณัฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

ประกาศนียบตัรบณัฑิตวชิาชีพครู 
ประจาํกลุ่มงานหลกัสูตรและแผนการเรียน 

8. นางสาวเสาวนีย ์แสงวนสั ศิลปศาสตรบณัฑิต (ภาษาองักฤษธุรกิจ) ประจาํกลุ่มงานหลกัสูตรและแผนการเรียน 
9. นางมณฑา ตะติยะ ประกาศนียบตัรวชิาชีพ (การบญัชี) ประจาํกลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล 
10. นางสมพร กลินมคัผล ประกาศนียบตัรวชิาชีพ (การขาย) ประจาํกลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล 
11. นายอนุวตัร โพธิประสาท ศิลปศาสตรบณัฑิต(การพฒันาชุมชน) ประจาํกลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล 
12. นางสาวจิราพร แสนโน ศิลปศาสตรบณัฑิต (การพฒันาชุมชน), 

ประกาศนียบตัรบณัฑิตวชิาชีพครู 
ประจาํกลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล 

13. นางสาวผดุงพร พนัธ์พืช วทิยาศาสตรบณัฑิต (สาธารณสุข) , 
ประกาศนียบตัรบณัฑิตวชิาชีพครู 

ประจาํกลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล 

14. นางสาวพิมพน์ภา อ่อนเมือง มธัยมศึกษาตอนปลาย ประจาํกลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล 
15. นายคมกริช กลินอาจ วทิยาศาสตรบณัฑิต 

(วทิยาการคอมพิวเตอร์) 
ประจาํกลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล 
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5. หลกัสูตรและสาขาวชิาทเีปิดสอนในปีการศึกษา 2552  
 

 ปีการศึกษา 2552 มหาวิทยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร  เปิดหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี ระดบัปริญญาโท 
ประกาศนียบตัรบณัฑิต ดงันี 
 ภาคปกติ (กาํแพงเพชร) 

หลกัสูตรสาขาวิชา 
หลกัสูตร สาขาวชิาทเีปิดสอน 

ปริญญาโท ประกาศนียบัตรบณัฑติ ปริญญาตรี อนุปริญญา รวม 

ครุศาสตร์บณัฑติ - - 9 หลกัสูตร - 9 หลกัสูตร 

     การศึกษาปฐมวยั - - 37 คน - 37 คน 
     วทิยาศาสตร์ทวัไป - - 57 คน - 57 คน 
     คณิตศาสตร์ - - 71 คน - 71 คน 
     ภาษาองักฤษ - - 68 คน - 68 คน 
     ดนตรีศึกษา - - 22 คน - 22 คน 
     สังคมศึกษา - - 50 คน  - 50 คน  
     คอมพิวเตอร์ศึกษา - - 82 คน - 82 คน 
     พลศึกษา - - 29 คน - 29 คน 
     ภาษาจีน - - 11 คน - 11 คน 

รวมคณะครุศาสตร์ - - 427 คน - 427 คน 

ศิลปศาสตร์บัณฑติ - - 3 หลกัสูตร - 3 หลกัสูตร 

     ภาษาองักฤษธุรกิจ - - 30 คน - 30 คน 
     การพฒันาชุมชน - - 13 คน - 13 คน 
     ภาษาไทย - - 7ค น - 7ค น 

ศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต - - 1 หลกัสูตร - 1 หลกัสูตร 

     วจิิตรศิลป์และประยกุตศิ์ลป์ - - 17 คน - 17 คน 

นิตศิาสตร์บัณฑิต - - 1 หลกัสูตร - 1 หลกัสูตร 

     นิติศาสตร์ - - 67 คน - 67 คน 

รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต - - 1 หลกัสูตร - 1 หลกัสูตร 

     รัฐประศาสนศาสตร์ - - 151 คน - 151 คน 

รวมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - - 285 คน - 285 คน 
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 ภาคปกติ (กาํแพงเพชร) (ต่อ) 

หลกัสูตรสาขาวิชา 
หลกัสูตร สาขาวชิาทเีปิดสอน 

ปริญญาโท ประกาศนียบัตรบณัฑติ ปริญญาตรี อนุปริญญา รวม 

วทิยาศาสตร์บัณฑิต - - 7 หลกัสูตร - 7 หลกัสูตร 

     วทิยาการคอมพิวเตอร์ - - 50 คน - 50 คน 
     เคมี - - 12 คน - 12 คน 
     วทิยาศาสตร์สิงแวดลอ้ม - - 20 คน - 20 คน 
     สาธารณสุขศาสตร์ - - 37 คน - 37 คน 
     ฟิสิกส์ - - 10 คน - 10 คน 
     ชีววทิยา - - 25 คน - 25 คน 
     วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร - - 4 คน - 4 คน 

รวมคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - - 158 คน - 158 คน 
ศิลปศาสตร์บัณฑิต - - 2 หลกัสูตร - 2 หลกัสูตร 

    อุตสาหกรรมท่องเทียว - - 18 คน - 18 คน 
     นิเทศศาสตร์ - - 19 คน - 19 คน 

การบริหารธุรกจิบัณฑิต - - 8 หลกัสูตร - 8 หลกัสูตร 

     การเงินการธนาคาร (4 ปี) - - 20 คน - 20 คน 
     การตลาด (4 ปี) - - 13 คน - 13 คน 
     การจดัการทวัไป (4 ปี) - - 36 คน - 36 คน 
     คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (4 ปี) - - 63 คน - 63 คน 
     การบญัชี (2 ปีหลงัอนุปริญญา) - - 33 คน - 33 คน 
     คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (2 ปีหลงัอนุปริญญา) - - 34 คน - 34 คน 
     การตลาด (2 ปีหลงัอนุปริญญา) - - 7 คน - 7 คน 
     การบริหารทรัพยากรมนุษย ์(2 ปีหลงัอนุปริญญา) - - 17 คน - 17 คน 

บัญชีบัณฑิต - - 1 หลกัสูตร - 1 หลกัสูตร 

     การบญัชี - - 46 คน - 46 คน 

รวมคณะวทิยาการจัดการ - - 306 คน - 306 คน 
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 ภาคปกติ (กาํแพงเพชร) (ต่อ) 

หลกัสูตรสาขาวิชา 
หลกัสูตร สาขาวชิาทเีปิดสอน 

ปริญญาโท ประกาศนียบัตรบณัฑติ ปริญญาตรี อนุปริญญา รวม 

วทิยาศาสตร์บัณฑิต - - 8 หลกัสูตร - 8 หลกัสูตร 

     เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ (4 ปี) - - 92 คน - 92 คน 
     ออกแบบผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม (4 ปี) - - 13 คน - 13 คน 
     เทคโนโลยอิีเลก็ทรอนิกส์ (4 ปี) - - 13 คน - 13 คน 
     เทคโนโลยโียธา (4 ปี) - - 11 คน - 11 คน 
     เทคโนโลยอุีตสาหกรรม 
     (เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม) 
     (2 ปีหลงัอนุปริญญา) - - 43 คน - 43 คน 
     เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม 
     (เทคโนโลยไีฟฟ้า) 
     (2 ปีหลงัอนุปริญญา) - - 17 คน - 17 คน 
     เทคโนโลยอุีตสาหกรรม(เทคโนโลยอิีเลก็ทรอนิกส์) 
     (2 ปีหลงัอนุปริญญา) - - 16 คน - 16 คน 
     เทคโนโลยอุีตสาหกรรม(เทคโนโลยกีารผลิต)  
     (2 ปีหลงัอนุปริญญา) - - 33 คน - 33 คน 

เทคโนโลยบีัณฑิต - - 1 หลกัสูตร - 1 หลกัสูตร 

     เทคโนโลยไีฟฟ้า - - 33 คน - 33 คน 

รวมคณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม - - 271 คน - 271 คน 
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 ภาคปกติ (แม่สอด) 

หลกัสูตรสาขาวิชา 
หลกัสูตร สาขาวชิาทเีปิดสอน 

ปริญญาโท ประกาศนียบัตรบณัฑติ ปริญญาตรี อนุปริญญา รวม 

ศิลปศาสตรบัณฑติ - - 1 หลกัสูตร - 1 หลกัสูตร 

     ภาษาองักฤษธุรกิจ (4 ปี) - - 18 คน - 18 คน 

รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต - - 1 หลกัสูตร - 1 หลกัสูตร 

     รัฐประศาสนศาสตร์ - - 51 คน - 51 คน 

รวมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - - 69 คน - 69 คน 

เศรษฐศาสตร์บณัฑติ - - 1 หลกัสูตร - 1 หลกัสูตร 

     เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาํริ - - 19 คน - 19 คน 

การบริหารธุรกจิบณัฑติ - - 2 หลกัสูตร - 2 หลกัสูตร 

     การบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) - - 51 คน - 51 คน 

     การบริหารธุรกิจ (การตลาด) - - 5 คน - 5 คน 

บญัชีบณัฑิต - - 1 คน - 1 คน 
     การบญัชี - - 23 คน - 23 คน 

รวมคณะวทิยาการจัดการ - - 98 คน - 98 คน 

วทิยาศาสตร์บัณฑติ - - 2 หลกัสูตร - 2 หลกัสูตร 

      เทคโนโลยจีีตติกส์และการจดัการ (4 ปี) - - 15 คน - 15 คน 

      เทคโนโลยอุีตสาหกรรม(เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์) 
     (2 ปีหลงัอนุปริญญา) - - 47 คน - 47 คน 

รวมคณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม - - 62 คน - 62 คน 
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 ภาคกศ.บป. (กาํแพงเพชร) 

หลกัสูตรสาขาวิชา 
หลกัสูตร สาขาวชิาทเีปิดสอน 

ปริญญาโท ประกาศนียบัตรบณัฑติ ปริญญาตรี อนุปริญญา รวม 

นิตศิาสตรบณัฑติ - - 1 หลกัสูตร - 1 หลกัสูตร 

     นิติศาสตร์ (4 ปี) - - 102 คน - 102 คน 

รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต - - 1 หลกัสูตร - 1 หลกัสูตร 

     รัฐประศาสนศาสตร์ (4 ปี) - - 60 คน - 60 คน 

รวมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - - 162 คน - 162 คน 
การบริหารธุรกจิบัณฑิต - - 5 หลกัสูตร - 5 หลกัสูตร 

     การจดัการทวัไป (4 ปี) - - 23 คน - 23 คน 
     การบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) (4 ปี) - - 41 คน - 41 คน 
     การบริหารธุรกิจ (การบญัชี) 
     (2 ปีหลงัอนุปริญญา) - - 65 คน - 65 คน 
     การบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย)์ 
     (2 ปีหลงัอนุปริญญา) - - 100 คน - 100 คน 
     การบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
     (2 ปีหลงัอนุปริญญา) - - 55 คน - 55 คน 

รวมคณะวทิยาการจัดการ - - 284 คน - 284 คน 

 
 ภาคกศ.บป. (แม่สอด) 

หลกัสูตรสาขาวิชา 
หลกัสูตร สาขาวชิาทเีปิดสอน 

ปริญญาโท ประกาศนียบัตรบณัฑติ ปริญญาตรี อนุปริญญา รวม 

นิตศิาสตรบณัฑติ - - 1 หลกัสูตร - 1 หลกัสูตร 

     นิติศาสตร์ (4 ปี) - - 27 คน - 27 คน 

รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต - - 1 หลกัสูตร - 1 หลกัสูตร 

     รัฐประศาสนศาสตร์ (4 ปี) - - 35 คน - 35 คน 

รวมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - - 62 คน - 62 คน 

การบริหารธุรกจิบณัฑติ - - 1 หลกัสูตร - 1 หลกัสูตร 

     การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย)์ 
     (2 ปีหลงัอนุปริญญา) - - 51 คน - 51 คน 

รวมคณะวทิยาการจัดการ - - 51 คน - 51 คน 
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 ภาคกศ.บป.(แม่สอด)(ต่อ) 

หลกัสูตรสาขาวิชา 
หลกัสูตร สาขาวชิาทเีปิดสอน 

ปริญญาโท ประกาศนียบัตรบณัฑติ ปริญญาตรี อนุปริญญา รวม 

วทิยาศาสตรบัณฑติ - - 1 หลกัสูตร - 1 หลกัสูตร 
     เทคโนโลยอุีตสาหกรรม(เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์) 
     (2 ปีหลงัอนุปริญญา) - - 21 คน - 21 คน 

รวมคณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม - - 21 คน - 21 คน 

 
ปริญญาโท 

หลกัสูตรสาขาวิชา 
หลกัสูตร สาขาวชิาทเีปิดสอน 

ปริญญาโท ประกาศนียบัตรบณัฑติ ปริญญาตรี อนุปริญญา รวม 

ครุศาสตรมหาบณัฑติ - - 1 หลกัสูตร - 1 หลกัสูตร 

     การบริหารการศึกษา - - 23 คน - 23 คน 

รวมคณะครุศาสตร์ - - 23 - 23 

รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑติ - - 1 หลกัสูตร - 1 หลกัสูตร 

     การปกครองทอ้งถิน - - 58 คน - 58 คน 

รวมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - - 58 คน - 58 คน 

 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวชิาชีพครู 

หลกัสูตรสาขาวิชา 
หลกัสูตร สาขาวชิาทเีปิดสอน 

ปริญญาโท ประกาศนียบัตรบณัฑติ ปริญญาตรี อนุปริญญา รวม 

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวชิาชีพครู - 2 หลกัสูตร - - 2 หลกัสูตร 
     วิชาชีพครู - 420 คน - - 420 คน 
     การบริหารการศึกษา - 39 คน - - 39 คน 

รวมคณะครุศาสตร์ - 459 คน - - 459 คน 

 
หมายเหตุ   1. จาํนวน (คน) คือ จาํนวนผูล้งทะเบียนเรียน ภาคเรียนที 1/2552 
   2. ขอ้มูล ณ วนัที 30 กรกฎาคม 2552 
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6. จํานวนนักศึกษา/จํานวน FTES ของหน่วยงาน 
 6.1 จาํนวนนกัศึกษาของหน่วยงาน(จาํแนกตามหลกัสูตรสาขาวิชา และประเภทนกัศึกษา) 

หลกัสูตรสาขาวชิา 
ประเภทนักศึกษา 

ภาคปกต ิ ภาคพเิศษ รวม 

- - - - 
 

  6.2 จาํนวน FTES ของหน่วยงาน (จาํแนกตามหลกัสูตรสาขาวิชา ประเภทนกัศึกษา และระดบั
การศึกษา) 

หลกัสูตร
สาขาวิชา 

ระดบัการศึกษา 
รวม 

ค่า FTES 
อนุปริญญา 
(ภาคปกติ) 

อนุปริญญา 
(ภาคพิเศษ) 

ปริญญาตรี 
(ภาคปกติ) 

ปริญญาตรี 
(ภาคพิเศษ) 

ป.บณัฑิต 
 (ภาคปกติ) 

ป.บณัฑิต 
(ภาคพิเศษ) 

ป.โท 
(ปรับค่า) 

- - - - - - - - - 

รวม         

 
7. จํานวนอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
 7.1 จาํนวนอาจารย ์(จาํแนกหลกัสูตรสาขาวิชา และประเภท) 

หลกัสูตรสาขาวิชา 
ประเภท 

ข้าราชการ พนักงาน อ.ประจําตามสัญญา รวม 
บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (บญัชีการเงิน) 1 - - 1 

บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (การจดัการทวัไป) 1 - - 1 

วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต (คณิตศาสตร์ประยกุต)์ 1 - - 1 

วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต (วทิยาการคอมพิวเตอร์) 1 - - 1 

รวมทังสิน 4 - - 4 

ขอ้มูล ณ วนัที 31 พ.ค. 2553 
 7.2 จาํนวนอาจารย ์(จาํแนกตามหลกัสูตรสาขาวิชา และวฒิุการศึกษา) 

หลกัสูตรสาขาวิชา 
วุฒิการศึกษา 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม 
บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (บญัชีการเงิน) - 1 - 1 
บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (การจดัการทวัไป) - 1 - 1 
วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต (คณิตศาสตร์ประยกุต)์ - 1 - 1 
วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต (วทิยาการคอมพิวเตอร์) - 1 - 1 

รวมทังสิน - 4 - 4 

ขอ้มูล ณ วนัที 31 พ.ค. 2553 
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 7.3 จาํนวนอาจารย ์(จาํแนกตามหลกัสูตรสาขาวิชา และตาํแหน่งทางวิชาการ) 

หลกัสูตรสาขาวิชา 
ตาํแหน่งทางวชิาการ 

อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ รวม 
บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (บญัชีการเงิน) - 1 - 1 
บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (การจดัการทวัไป) - 1 - 1 
วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต (คณิตศาสตร์ประยกุต)์ - 1 - 1 
วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต (วทิยาการคอมพิวเตอร์) 1 - - 1 

รวมทังสิน 1 3 - 4 

  ขอ้มูล ณ วนัที 31 พ.ค. 2553 
 7.4 จาํนวนบุคลากรสายสนบัสนุนจาํแนกตามประเภทบุคคล 

ประเภทบุคลากร จํานวน 
ขา้ราชการพลเรือน 1 
ลกูจา้งประจาํ 1 
พนกังานมหาวทิยาลยั 1 
พนกังานราชการ 3 
เจา้หนา้ทีประจาํตามสัญญา 5 

รวม 11 

     ขอ้มูล ณ วนัที 31 พ.ค. 2553 
 
8. งบประมาณ และอาคารสถานท ี

สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไดรั้บการจดัสรรงบประมาณ จากมหาวิทยาลยัราชภฏั
กาํแพงเพชร ปีการศึกษา 2552 ดงันี 

งบ บ.กศ. (กาํแพงเพชร) 

งาน/โครงการ 
หมวดรายจ่าย 

รวมเงนิ 
ค่าจ้างชัวคราว ต-ช-ว ค่าครุภณัฑ์ 

1. บริหารงานสาํนกังาน สาํหรับการจดัการศึกษา 
2. จดัและใหบ้ริการงานทะเบียนและประมวลผล 
3. จดัและใหบ้ริการงานหลกัสูตรและแผนการเรียน  
4. พฒันาบุคลากร   
5. ค่าบตัรลงทะเบียนนกัศึกษาภาคปกติ 

- 
- 
- 
- 
- 

96,500 
159,000 
76,500 
35,000 
37,980 

- 
33,000 

- 
- 
- 

96,500 
192,000 
76,500 
35,000 
37,980 

รวมเงนิ - 404,980 33,000 437,980 
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งบ กศ.บป. (กาํแพงเพชรและแม่สอด) 

งาน/โครงการ 
หมวดรายจ่าย 

รวมเงนิ 
ค่าจ้างชัวคราว ต-ช-ว ค่าครุภณัฑ์ 

1. รับสมคัรนกัศึกษา ปี 2552 - 78,600 - 78,600 
2. โครงการค่าบตัรลงทะเบียนนกัศึกษาภาคกศ.บป. - 20,520 - 20,520 

ค่าตอบแทน (กาํแพงเพชร) 
1. คณะกรรมการอาํนวยการและดาํเนินงาน 
2. ผูป้ฏิบติังานรายวนั 
3. ค่าสอน 
4. ค่าคุมสอบ 
5. อาจารยที์ปรึกษา 
ค่าตอบแทน (แม่สอด) 
1. คณะกรรมการอาํนวยการ 
2. ผูป้ฏิบติังานรายวนั 
3. ค่าสอน 
4. ค่าคุมสอบ 
5. อาจารยที์ปรึกษา 

 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 

 
1,714,500 
2,524,500 
3,504,800 

145,800 
102,000 

 
825,000 
578,340 
1,188,000 

66,000 
36,000 

 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 

 
1,714,500 
2,524,500 
3,504,800 

145,800 
102,000 

 
825,000 
578,340 
1,188,000 
48,000 
36,000 

ค่าตอบแทน (ศูนย์พจิิตร) 
1. คณะอาํนวยการและดาํเนินงาน 
2. ผูป้ฏิบติังานรายวนั 
3. ค่าสอน 
4. ค่าคุมสอบ 
5. ค่าอาจารยที์ปรึกษา 

 
- 
- 
- 
- 
- 

 
420,000 
138,240 
1,059,000 

48,000 
29,000 

 
- 
- 
- 
- 
- 

 
420,000 
138,240 
1,059,000 
48,000 
29,000 

รวมเงนิ - 12,478,300 - 12,478,300 

 
งบบัณฑิต (กาํแพงเพชร) 

งาน/โครงการ 
หมวดรายจ่าย 

รวมเงนิ 
ค่าจ้างชัวคราว ต-ช-ว งบอุดหนุน 

1. โครงการสนบัสนุนการทาํผลงานทางวิชาการ - - 200,000 200,000 
2. โครงการพฒันา/ปรับปรุงหลกัสูตร - 300,000 - 300,000 

รวมเงนิ - 300,000 200,000 500,000 
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9. เอกลกัษณ์หรือวฒันธรรมของหน่วยงาน 
 1. บริการเป็นกลาง:  เป็นบริการทีจะทาํใหเ้กิดทศันคติ และความรู้สึกทีดี ทาํใหผู้รั้บบริการมี
ทศันคติ และความรู้สึกทีดี หรือในเชิงบวก ทงัต่อตวัผูใ้หบ้ริการ และผูรั้บบริการจะเกิดความพึงพอใจใน
การบริการนนั ๆ 
 2. ตงัมนัในหนา้ที: เป็นการสาํนึกในบทบาทหนา้ทีของตนเอง มีความซือสตัย ์ยดึมนัในความ
ถูกตอ้ง (Integrity) โดยตอ้งตระหนกัวา่ตนเองมีบทบาทสาํคญัต่อความสาํเร็จหรือลม้เหลวของงาน 
 3. สามคัคีเป็นหนึงเดียว: มีการรวมกาํลงั ความพร้อมเพยีงกนั การรวมกาํลงัเขา้ดว้ยกนัตงัแต่ 2 คน
ขึนไป มีความกลมเกลียว เป็นนาํหนึงใจเดียวกนั รักใคร่ ช่วยเหลือกนัและกนั  
 4. กลมเกลียวทงัสาํนกั: เป็นกลยทุธ์ในการทาํงานสุขกสุ็ขดว้ยกนั ทุกขก์ทุ็กขด์ว้ยกนั เพือ
ประโยชน์ของมหาวิทยาลยั 
 5. รักในคุณธรรม: เป็นความประพฤติ กิริยาทีควรประพฤติในการทาํงานโดยมีจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 
10. ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีทผ่ีานมา 

ข้อเสนอแนะจากผลการประเมนิ 
ปีการศึกษา 2551 

การปรับเปลยีนและการพฒันาของหน่วยงาน  
ในปีการศึกษา 2552 

1. ปรัชญา  ปณิธาน  วตัถุประสงคแ์ละแผนการดาํเนินงาน 
     ตวับ่งชีที  1.1 มีการกาํหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจน       
มีกระบวนการพฒันากลยทุธ์  แผนการดาํเนินงานและมีการกาํหนด   
ตวับ่งชี  เพือวดัความสาํเร็จของการดาํเนินงานตามแผนใหค้รบ 
ทุกภารกิจ 
     ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
     1. ผลการดาํเนินงาน ขอ้ 6 และขอ้ 7 ควรสอดคลอ้งกนั 
     2. ควรมีการทบทวนการกาํหนดปรัชญา ปณิธาน วสิัยทศัน์  
พนัธกิจ หลงัจากมีผูบ้ริหารชุดใหม่ ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์
ปัจจุบนั 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

- สาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน ไดท้บทวน
การกาํหนดปรัชญา ปณิธาน วสิัยทศัน์ พนัธกิจ     
โดยเขา้ร่วมประชุมเชิงปฏิบติัการทบทวนแผน 
กลยทุธ์และแผนปฏิบติัราชการประจาํปี และ
แนวทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ประจาํปี
งบประมาณ 2552 เมือวนัที 19-23 เมษายน 2553 
โรงแรมแอมบาสเดอร์ จอมเทียน พทัยา จ.ชลบุรี 
โดยการประชุมดงักล่าวมีการแลกเปลียนเรียนรู้   
เพือทบทวนใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนั 
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ข้อเสนอแนะจากผลการประเมนิ 
ปีการศึกษา 2551 

การปรับเปลยีนและการพฒันาของหน่วยงาน  
ในปีการศึกษา 2552 

2. การเรียนการสอน 
     ตวับ่งชีท ี 2.1 มีระบบและกลไกในการพฒันาและบริหาร
หลกัสูตร 
     ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
    1. ระบบเปิดปิดหลกัสูตร ควรมีประกาศ ขนัตอนการเปิดปิด
หลกัสูตรทีชดัเจน 
 
 
 
    2. ควรแต่งตงัคณะกรรมการพิจารณาการเปิดรับสมคัรนกัศึกษา
ในแต่ละสาขาวิชา 

 
 
 
 
- สาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 
มีหนา้ทีประสานแนวการปฏิบติั และไดจ้ดัทาํคู่มือ
การเปิด-ปิดหลกัสูตร เพือใหท้ราบถึงขนัตอนและ
วธีิในการเปิด-ปิดหลกัสูตร และเผยแพร่ทางเวบ็ไซด ์
http://tabian.kpru.ac.th 
- สาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน  
มีการจดัทาํแผนรับนกัศึกษาใหแ้ต่ละคณะฯ 
ดาํเนินการพิจารณา และนาํเสนอทีประชุมพิจารณา
แผนรับนกัศึกษา ประกอบดว้ย รองอธิการบดีฝ่าย
วชิาการและวจิยั ผูอ้าํนวยการสาํนกัส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน คณบดีทุกคณะ โดยมีอธิการบดี
เป็นประธานในทีประชุม เมือไดข้อ้สรุปแลว้ 
จึงเสนอคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัราชภฏั
กาํแพงเพชร เห็นชอบ 

5. การบริการวชิาการแก่สังคม 
     ตวับ่งชีที  5.4  ร้อยละของระดบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการ 
      ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
     1. ควรตอ้งการสาํรวจความพึงพอใจจากบุคคลภายนอก
มหาวทิยาลยั 
 

 
 
 

- สาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน                 
มีการสาํรวจความพึงพอใจของผูม้ารับบริการ 

7. การบริหารและจดัการ 
     ตวับ่งชีที  7.2  ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารทุกระดบัของสถาบนั   
     ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
     1. ควรนาํผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทีมีต่อการ
บริหารงานของผูบ้ริหารไปจดัทาํแผนบริหารทรัพยากรมนุษย ์
     2. ควรเพิมประเดน็การประเมินดา้นหลกัคุณธรรมและ 
ธรรมาภิบาล 
 

 
 
 

- 
 
- 
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ข้อเสนอแนะจากผลการประเมนิ 
ปีการศึกษา 2551 

การปรับเปลยีนและการพฒันาของหน่วยงาน  
ในปีการศึกษา 2552 

     ตวับ่งชีที  7.3  มีการพฒันาสถาบนัสู่องคก์ารเรียนรู้   
     ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
     1. ส่งเสริมความรู้เกียวกบัการจดัการความรู้ภายในองคก์ร 
 
 
 
 
 
 
     ตวับ่งชีที  7.5  ศกัยภาพของระบบฐานขอ้มูลเพือการบริหาร  
การเรียนการสอนและการวจิยั   
     ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
     1. ควรมีการประเมินความปลอดภยัของการใชฐ้านขอ้มูล 
 
 
 
 
 
     ตวับ่งชีที  7.8  มีการนาํระบบบริหารความเสียงมาใช ้
ในกระบวนการบริหารการศึกษา 
     ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
     1. มีการจดัทาํแผนบริหารความเสียงทียดึหลกัมากจากระดบั
มหาวทิยาลยั 

- สาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน   
มีการทบทวนและจดัทาํแผนการจดัการความรู� 
จาํนวน 2 เรือง คือ 1. หลกัสูตรการเขียนหนงัสือ
ราชการ หนงัสือโตต้อบและรายงานการประชุม   
2. เรืองการควบคุมภายใน โดยไดด้าํเนินการแลว้
เสร็จจาํนวน 1 เรือง ในไตรมาสที 3(เม.ย.-มิ.ย.)    
เมือวนัที 24-25 มิถุนายน 2553 และเรืองที 2           
จะดาํเนินการในไตรมาสที 4 (ก.ค.-ก.ย.)   
 
 
 
 
- สาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน ไดมี้การ
มอบหมายใหมี้เจา้หนา้ทีผูดู้แลระบบ โดยใหมี้การ
ตรวจสอบ ประสิทธิภาพ และระบบรักษาความ
ปลอดภยั โดยการสาํรองขอ้มูล มีการเขา้รหสั 
ทุกครังก่อนใชง้านทุกครัง 
 
 
 
 
- สาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน    
มีการดาํเนินการตามแผนบริหารความเสียง          
ของแต่ละกลุ่มงานจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
ระดบัมหาวทิยาลยั(ปย. 1 และ ปย.2) โดยสาํนกั
ส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียนไดจ้ดัทาํความเสียง
แต่ละกลุ่มงาน ไดแ้ก่ งานเลขานุการ งานหลกัสูตร
และแผนการเรียน งานทะเบียนและประมวลผล  

8. การเงินและงบประมาณ 
     ตวับ่งชีที  8.1 มีระบบและกลไกในการจดัสรร  การวเิคราะห์ 
ค่าใชจ่้ายการตรวจสอบ  การเงิน และงบประมาณอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
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ข้อเสนอแนะจากผลการประเมนิ 
ปีการศึกษา 2551 

การปรับเปลยีนและการพฒันาของหน่วยงาน  
ในปีการศึกษา 2552 

     ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
1. เพิมเติมเอกสารอา้งอิงใหส้อดคลอ้งและชดัเจนในแต่ละ
ประเดน็ 

 
 
 
 
     ตวับ่งชีที  8.2  มีการใชท้รัพยากรภายในและภายนอกสถาบนั
ร่วมกนั   
     ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
     1. ควรจดัทาํแผนการใชท้รัพยากรร่วมกนั 
     2. ควรตรวจสอบความถกูตอ้ง เช่น ผลการดาํเนินงาน 
ใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมาย 

 
- สาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน           
ไดรั้บงบประมาณตามแผนจดัสรรงบประมาณ    
จากมหาวทิยาลยัฯ  และไดมี้การควบคุมค่าใชจ่้าย      
โดยมีการตดัยอดเงินจากระบบบญัชี 3 มิติ เพือวาง
แผนการใชเ้งินไดอ้ยา่งต่อเนืองและสามารถ
ตรวจสอบได ้ 
 
 
 
- สาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน  
มีแผนการใชท้รัพยากรร่วมกบัหน่วยงานอืน
ภายนอกสถาบนั และมีผลการประหยดังบประมาณ
จากการใชท้รัพยากรร่วมกบัหน่วยงานภายนอก
มหาวทิยาลยั 

9. ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ 
- 

 
- 
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บทท ี2 ส่วนสําคญั 
ผลการประเมินตามองค์ประกอบ ตัวบ่งชีของคณะ 

 

องค์ประกอบที 1 ปรัชญา ปณิธาน วตัถุประสงค์ และแผนดาํเนินการ 

ตวับ่งชีท ี1.1 มกีารกาํหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพฒันากลยุทธ์ แผนดาํเนินงานและมกีาร
กาํหนดตวับ่งชีเพอืวดัความสําเร็จของการดาํเนินงานตามแผนให้ครบทุกภารกจิ(การคดิรอบ
ปีงบประมาณ) 

ชนิดของตวับ่งชี กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมนิ 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดาํเนินการไม่ครบ 5 ขอ้แรก มีการดาํเนินการ 5-6 ขอ้แรก มีการดาํเนินการครบทุกขอ้ 

 

เกณฑ์มาตรฐาน ระดบั 

 
ผลการประเมนิตนเอง 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมนิ ผลดาํเนินงาน หลกัฐาน 

 1 มีการกาํหนดปรัชญาหรือปณิธาน           สาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน  
มีการกาํหนดปรัชญา วสิัยทศัน์ พนัธกิจ และ
เป้าประสงคไ์วเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร ดงัปรากฏ 
ในแผนกลยทุธ์และแผนปฏิบติัราชการ 4 ปี  
เพือเป็นแนวทางในการดาํเนินงานของสาํนกั
ส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน และมีการ
ประชาสัมพนัธ์ในเวบ็ไซดข์องสาํนกัส่งเสริม
วชิาการและงานทะเบียน 

เอกสาร สนส. 1.1-1-1 
แผนกลยทุธ์และ
แผนปฏิบติัราชการ 4 ปี 
เอกสาร สนส. 1.1-1-2 
เวบ็ไซดส์าํนกัส่งเสริม
วชิาการและงาน
ทะเบียน   

 2 มีกระบวนการพฒันากลยทุธ์ 
แผนการดาํเนินงานและ
แผนปฏิบติัการประจาํปี  
ใหส้อดคลอ้งกนัและกนัและ
สอดคลอ้งกบัภารกิจหลกั 
ของสถาบนั ยทุธศาสตร์และ
แผนพฒันาของชาติ 

          สาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน  
มีกระบวนการพฒันากลยทุธ์ แผนการดาํเนินงาน
และแผนปฏิบติัราชการประจาํปีใหส้อดคลอ้งกบั
ภารกิจหลกัของมหาวทิยาลยั ยทุธศาสตร์และ
แผนพฒันาของชาติ โดยมหาวทิยาลยัจดัใหมี้การ
ประชุมเชิงปฏิบติัการทบทวนจดัทาํแผนกลยทุธ์ 
เพือจดัทาํแผนปฏิบติัราชการ ดงันี 
          1. การจดัประชุมเชิงปฏิบติัการทบทวน 
และพฒันากิจกรรมตามตวัชีวดัคาํรับรองปฏิบติั
ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2552 และการถ่าย
ค่านิยมหลกัสู่การปฏิบติั ระหวา่งวนัที 11-15 
พฤษภาคม 2552 ณ อาํเภอชะอาํ จงัหวดัเพชรบุรี 

เอกสาร สนส. 1.1-2-1  
คาํสังมหาวทิยาลยั 
ราชภฏักาํแพงเพชร 
เรือง แต่งตงั
คณะกรรมการ 
จดัประชุมเชิงปฏิบติั 
การทบทวนและพฒันา
กิจกรรมตามตวัชีวดั 
คาํรับรองปฏิบติั
ราชการ ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2552  
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมนิ ผลดาํเนินงาน หลกัฐาน 

          2. มีการจดัทาํแผนกลยทุธ์ แผนการ
ดาํเนินงานและแผนปฏิบติัการประจาํปี 
ใหส้อดคลอ้งกบัภารกิจหลกัของมหาวทิยาลยั 

และการ 
ถ่ายค่านิยมหลกั 
สู่การปฏิบติั  
เอกสาร สนส. 1.1-2-2  
(อ้างซํา เอกสาร สนส.
1.1-1-1 แผนกลยุทธ์ 
และแผนปฏิบัติราชการ 
4 ปี) 

 3 มีการกาํหนดตวับ่งชีของการ
ดาํเนินงาน และกาํหนดเป้าหมาย
ของแต่ละตวับ่งชี เพือวดั
ความสาํเร็จของการดาํเนินงาน 

          สาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน     
มีการกาํหนดเป้าประสงค ์ตวัชีวดั เพือบรรจุ 
ในแผนกลยทุธ์ และแผนปฏิบติัราชการ 4 ปี  
โดยระบุถึงความสอดคลอ้งกบัประเดน็
ยทุธศาสตร์จากแผนปฏิบติัราชการ  
เพือวดัความสาํเร็จของการดาํเนินงาน 

เอกสาร สนส. 1.1-3-1 
(อ้างซํา เอกสาร สนส.
1.1-1-1 แผนกลยุทธ์ 
และแผนปฏิบัติราชการ  
4 ปี) 

 4 มีการดาํเนินการตามแผนครบ  
ทุกภารกิจ  

           สาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน        
ไดด้าํเนินการตามแผนปฏิบติังาน/โครงการ    
แผนกลยทุธ์และภารกิจหลกัของสาํนกัส่งเสริม
วชิาการและงานทะเบียน และมหาวทิยาลยั ไดแ้ก่ 
ดา้นการจดัการศึกษา และบริการวชิาการแก่สังคม 
ซึงในปีการศึกษา 2552 นี สาํนกัส่งเสริมวชิาการ
และงานทะเบียนไดด้าํเนินการครบทงั 2 ภารกิจ 
และไดด้าํเนินการตามแผนปฏิบติังาน/โครงการ 
ทงัหมด 6 โครงการ และตวัชีวดัระดบัโครงการ  
9 ตวัชีวดั และบรรลุเป้าหมาย 6 ตวัชีวดั 

เอกสาร สนส. 1.1-4-1  
(อ้างซํา เอกสาร สนส.
1.1-1-1 แผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี) 
เอกสาร สนส. 1.1-4-2 
แผนปฏิบติังาน/
โครงการ ประจาํปี
งบประมาณ 2552 
เอกสาร สนส. 1.1-4-3 
สรุปผลการติดตามและ
ประเมินผลโครงการ 
ปีงบประมาณ 2552 

 5 มีการติดตาม ตรวจสอบ  
และประเมินผลการดาํเนินงาน
ตามตวับ่งชี อยา่งนอ้ยปีละ 2 ครัง 
และรายงานผลต่อผูบ้ริหาร 
และสภาสถาบนั 

           สาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน     
มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล 
การดาํเนินงาน/โครงการ โดยกาํหนดใหมี้
ผูรั้บผดิชอบแต่ละโครงการ/กิจกรรม และ 
ใหร้ายงานผลการดาํเนินงานตามแบบฟอร์ม 
ทีกาํหนด โดยจะรายงานผลการปฏิบติังานปีละ  
2 ครัง ไดแ้ก่ รอบ  6 เดือน และรอบ 12 เดือน  

เอกสาร สนส. 1.1-5-1 
(อ้างซํา เอกสาร สนส.
1.1-4-2) สรุปผล 
การตดิตามและ
ประเมนิผลโครงการ 
ปีงบประมาณ 2552 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมนิ ผลดาํเนินงาน หลกัฐาน 

 6 มีการวเิคราะห์ความสอดคลอ้ง
ระหวา่งกลยทุธ์ แผนการ
ดาํเนินงาน เป้าประสงค ์เป้าหมาย
กบัยทุธศาสตร์และแผนพฒันา
ของชาติ ตลอดจนสภาพการณ์
ปัจจุบนัและแนวโนม้ในอนาคต 
อยา่งสมาํเสมอ 

          สาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน     
มีการวเิคราะห์ความสอดคลอ้งระหวา่งกลยทุธ์ 
แผนการดาํเนินงาน เป้าประสงค ์เป้าหมายกบั
ยทุธศาสตร์และแผนพฒันาของชาติ ตลอดจน
สภาพการณ์ปัจจุบนัและแนวโนม้ในอนาคต  
อยา่งสมาํเสมอ  ดงันี 
          1. โครงการประชุมสัมมนา เรืองสรุปผล
การปฏิบติังานของแต่ละกลุ่มงานในสาํนกั
ส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน เมือวนัที  
6-8 เมษายน 2553 จ.นครราชสีมา  
          2. ประชุมเชิงปฏิบติัการทบทวนแผน 
กลยทุธ์และแผนปฏิบติัราชการประจาํปีและ
แนวทางพฒันาการดาํเนินงานสู่ความเป็นเลิศ 
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2552 เมือวนัที 19-23 
เมษายน 2553 โรงแรมแอมบาสเดอร์ จอมเทียน 
พทัยา จ.ชลบุรี 

เอกสาร สนส. 1.1-6-1 
โครงการประชุม 
สัมมนา ปีงบประมาณ 
2552 และสรุปผล 
การปฏิบติังานของ 
แต่ละกลุ่มงานของ
สาํนกัส่งเสริมวิชาการ 
และงานทะเบียน 
เอกสาร สนส. 1.1-6-2   
คาํสังมหาวทิยาลยั 
ราชภฏักาํแพงเพชร 
เรือง แต่งตงั
คณะกรรมการจดั
ประชุมเชิงปฏิบติัการ 
“การทบทวนแผนกล
ยทุธ์และแผนปฏิบติั
ราชการประจาํปี 
และแนวทาง 
การพฒันา 
การดาํเนินงาน 
สู่ความเป็นเลิศ” 
เอกสาร สนส. 1.1-6-3    
รายงานการประชุม
ทบทวนแผนกลยทุธ์
และแผนปฏิบติัราชการ
ประจาํปี 

 7 มีการนาํผลการประเมินและผล
การวเิคราะห์มาปรับปรุงกลยทุธ์
และแผนการดาํเนินงาน        
อยา่งต่อเนือง 

           สาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน    
มีการนาํผลการประเมินและผลการวเิคราะห์ 
มาปรับปรุงกลยทุธ์และแผนการดาํเนินงาน        
อยา่งต่อเนืองไดน้าํผลการวิเคราะห์จากการ
ประชุมเชิงปฏิบติัการการทบทวนแผนกลยทุธ์
และแผนปฏิบติัราชการประจาํปี และแนวทาง
พฒันาการดาํเนินงานสู่ความเป็นเลิศ ประจาํปี
งบประมาณ พ.ศ.2552 มาวเิคราะห์ ดงัต่อไปนี 

เอกสาร สนส.1.1-7-1 
โปรแกรมรับสมคัร
นกัศึกษาผา่นระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
เอกสาร สนส.1.1-7-2 
โปรแกรมวเิคราะห์
รายวชิาสอน 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมนิ ผลดาํเนินงาน หลกัฐาน 

          1. การพฒันาระบบงานรับสมคัรนกัศึกษา 
เนืองจากการรับสมคัรนกัศึกษาไดมี้จาํนวน
นกัศึกษาสมคัรเพิมมากขึน มีเจา้หนา้ทีปฏิบติังาน
ไม่เพียงพอ และการบริการทีสะดวกกบันกัศึกษา
ทีอยูห่่างไกลในการสมคัรโดยทีไม่ตอ้งเดินทางมา
สมคัรดว้ยตนเองทีมหาวทิยาลยั จึงไดพ้ฒันา
ระบบรับสมคัรนกัศึกษาผา่นระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต เพือเขา้มามีส่วนช่วยในการประหยดั
ค่าใชจ่้ายของนกัศึกษา ประหยดัเวลา และลดภาระ
งานใหน้อ้ยลง  
          2.หลกัสูตรและแผนการเรียน ไดพ้ฒันา
โปรแกรมวเิคราะห์รายวิชาสอน เพือใหก้าร
บริหารจดัการระบบงานหลกัสูตรและแผนการ
เรียนมีความคล่องตวั และการจดัการรายวชิาสอน
ใหเ้หมาะสมในแต่ละภาคการศึกษานนั เนืองมา 
จากจาํนวนรายวิชาสอนในแต่ละภาคการศึกษา
นนัมีความแตกต่างกนัมากในบางโปรแกรมวชิา 
เช่น โปรแกรมวิชาภาษาองักฤษ พลศึกษา เป็นตน้ 
ซึงมีผลต่อการจา้งอาจารยแ์ละการจดัการการเรียน
การสอน โดยขณะนีอยูใ่นระหวา่งทดลองใชง้าน
และกรอกขอ้มูลหลกัสูตรและแผนการเรียน  

เอกสาร สนส. 1.1-7-3 
รายวชิาสอน 

 

 
การประเมนิตนเอง 

เป้าหมาย ผลดาํเนินงาน คะแนนการประเมนิตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

ระดบั 7 ระดบั 7 3 บรรลุเป้าหมาย 
 

 จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 1. มีการนาํผลการประเมินและผลการวิเคราะห์มาปรับปรุงแผนกลยทุธ์ และแผนการดาํเนินงานอยา่งต่อเนือง 
 
จุดทคีวรพฒันา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ 
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ตวับ่งชีท ี1.2 ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตวับ่งชีของการปฏิบัติงานทีกาํหนด  (การคดิรอบปีงบประมาณ) 

ชนิดของตวับ่งชี ผลผลิต 

เกณฑ์การประเมนิ คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

บรรลุเป้าหมายร้อยละ 60-74 บรรลุเป้าหมายร้อยละ 75-89 บรรลุเป้าหมายร้อยละ 90-100 
 

เกณฑ์มาตรฐาน เชิงปริมาณ 
 

 ผลการคาํนวณ  

ข้อมูลพนืฐาน จํานวน 

จาํนวนตวับ่งชีของแผนปฏิบติังานประจาํปีงบประมาณทงัหมด 9 

จาํนวนตวับ่งชีของแผนปฏิบติังานประจาํปีทีบรรลุเป้าหมาย 6 

ตวัตงั = 6  ตวัหาร =  9   ผลลพัธ์ = 66.67 
 

การประเมนิตนเอง 

เป้าหมาย ผลดาํเนินงาน คะแนนการประเมนิตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 66.67 1 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 

ผลการดาํเนินงาน 
 ในปีการศึกษา 2552 สาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียนไดพิ้จารณาความสาํเร็จการบรรลุเป้าหมายแต่ละตวั
บ่งชีทีสอดคลอ้งกบัแผนปฏิบติังานของสาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน โดยมีจาํนวนโครงการทงัหมด 6 โครงการ  
มีตวัชีวดัระดบัโครงการทงัหมด  9  ตวั บรรลุเป้าหมาย 6 ตวั คิดเป็นร้อยละ   66.67 
 

รายการหลกัฐาน 
เอกสารหมายเลข 1.2-0-1 แผนปฏิบติังาน/โครงการ ประจาํปีงบประมาณ 2552 
เอกสารหมายเลข 1.2-0-2 สรุปการประเมินผลความสาํเร็จของตวัชีวดัตามแผนปฏิบติังาน ปีงบประมาณ 2552   

 

จุดแข็ง/ แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 1. สาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน มีแผนปฏิบติังานตวับ่งชี เป้าหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร และจดัใหมี้การ
มอบหมายการปฏิบติังานตามตวับ่งชีใหบ้รรลุเป้าหมาย พร้อมติดตามประเมินผลอยา่งนอ้ยปีละ 2 ครัง และนาํเสนอ
ผูบ้ริหาร 
 

จุดทคีวรพฒันา/ ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 1. ควรมีการปฏิบติังานใหบ้รรลุเป้าหมายครบทุกตวับ่งชี 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง  รายองค์ประกอบ 

- 
จุดทคีวรพฒันา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง  รายองค์ประกอบ 

- 
วธีิปฏิบัติทดี/ี นวตักรรม (ถ้าม)ี 

- 
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องค์ประกอบที 2 การเรียนการสอน 

ตวับ่งชีท ี2.1 มรีะบบและกลไกในการพฒันาและบริหารหลกัสูตร  (การคดิรอบปีการศึกษา) 

ชนิดของตวับ่งชี กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมนิ เกณฑท์วัไป 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดาํเนินการไม่ครบ 5 ขอ้แรก มีการดาํเนินการ 5 ขอ้แรก มีการดาํเนินการครบ 6 ขอ้แรก 
 

เกณฑ์มาตรฐาน ระดบั 

 
ผลการประเมนิตนเอง 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมนิ ผลดาํเนินงาน หลกัฐาน 

 1 มีระบบและกลไกการเปิด 
และปิดหลกัสูตร 

          สาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน  
มีระบบในการเปิดปิดหลกัสูตร ดงันี 
           สาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน   
มีฝ่ายหลกัสูตรและแผนการเรียนในการเกบ็
รวบรวมหลกัสูตรทงัหมด มีการเผยแพร่หลกัสูตร
ทีเปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา มีการบริหาร
จดัการการใชห้ลกัสูตรดา้นการเรียนการสอน  
แจง้รายวิชาทีจะเปิดสอนของหลกัสูตรในแต่ละ   
ภาคเรียนไปยงัคณะฯ หรือหน่วยงานอืน ๆ  
เพือจดัผูส้อนตามรายวชิานนั ๆ  
          สาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน  
มีกลไกในการเปิด - ปิดหลกัสูตร ดงันี 
          สาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน   
มีหนา้ทีประสานแนวการปฏิบติั และแจง้ 
ใหค้ณะหรือหน่วยงานอืน ๆ  ทราบถึงขนัตอน
และวธีิในการเปิด-ปิดหลกัสูตร โดยจดัทาํคู่มือ
การเปิด-ปิดหลกัสูตร และเผยแพร่ทางเวบ็ไซด ์
http://tabian.kpru.ac.th  

เอกสาร สนส. 2.1-1-1 
คู่มือนกัศึกษา 
และเวบ็ไซด ์ 
http://tabian.kpru.ac.th/  
เอกสาร สนส. 2.1-1-2 
คู่มือเปิด-ปิดหลกัสูตร 
เอกสาร สนส.2.1-1-3 
คาํสังมหาวทิยาลยั 
ราชภฏักาํแพงเพชร  
เรือง แต่งตงับุคลากร
ปฏิบติังานสาํนกั/
สถาบนั  
เอกสาร สนส. 2.1-1-4 
บนัทึกขอ้ความเรือง  
ขอแจง้ใหท้ราบและ
เผยแพร่คู่มือการเปิด
และปิดหลกัสูตร 

 2 มีการกาํหนดเป้าหมายการผลิต
บณัฑิตทุกหลกัสูตรในแผนการ
ผลิตบณัฑิต 

          สาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน  
มีการประสานใหค้ณะหรือหน่วยงาน                
ไดก้าํหนดเกณฑเ์ป้าหมายการผลิตบณัฑิต 
ทุกหลกัสูตรตามแผนรับนกัศึกษา ปีการศึกษา 
2551–2555 และมีการประสานกบัคณะ 
ในการปรับปรุงแผนการรับนกัศึกษาทุกปี 

เอกสาร สนส. 2.1-2-1
แผนรับนกัศึกษา 5 ปี       
ปีการศึกษา 2551-2555
และจาํนวนผูส้าํเร็จ  
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมนิ ผลดาํเนินงาน หลกัฐาน 

เอกสาร สนส. 2.1-2-2
บนัทึกขอ้ความ        
เรืองแผนรับนกัศึกษา  
ปีการศึกษา 2552     
และปีการศึกษา 2553 

 3 มีการเตรียมความพร้อม 
ก่อนการเปิดหลกัสูตรใหม่ 
และการปรับปรุงหลกัสูตร 
ใหเ้ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน
หลกัสูตรทุกเรือง 

          สาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน  
ไดจ้ดัการประชุมผูบ้ริหารและครูแนะแนว 
ของโรงเรียนในเขตพืนทีใหบ้ริการ(กาํแพงเพชร
และตาก) เพือสนบัสนุนการเตรียมความพร้อม
การเปิดหลกัสูตรใหม่และปรับปรุงหลกัสูตร  
ใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการของสังคม 
โดยส่วนรวม และไดม้าตรฐานตามเกณฑ์
มาตรฐานหลกัสูตร พ.ศ.2548   
           สาํนกัฯ ไดจ้ดัทาํเอกสารแนะแนว และ   
จดัเจา้หนา้ทีในการแนะแนวการศึกษาต่อร่วมกบั
มหาวทิยาลยั 

เอกสาร สนส. 2.1-3-1 
รายงานการประชุม
วางแผนและปฏิบติัการ
แนะแนวการศึกษาต่อปี
ในระดบัอุดมศึกษา 
ของมหาวทิยาลยั 
ราชภฏักาํแพงเพชร  
ปีการศึกษา 2552  
และปีการศึกษา 2553 
เอกสาร สนส. 2.1-3-2 
แผน่พบัแนะนาํ
โปรแกรมวชิา, 
โปสเตอร์การรับสมคัร 

 4 มีการวเิคราะห์ขอ้มูลการ
ดาํเนินการทุกหลกัสูตรประจาํปี
การศึกษา เช่น ร้อยละ 
ของหลกัสูตรทีไม่เป็นไปตาม
เกณฑม์าตรฐาน ร้อยละ 
ของบทความจากวทิยานิพนธ์ 
ทีตีพิมพเ์ผยแพร่ ร้อยละ 
ของบณัฑิตทีทาํงานตรงสาขา 

          สาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 
ดาํเนินการ ดงันี 
               - ตรวจสอบแผนการเรียนของแต่ละ
หลกัสูตรทีทาํการเปิดสอนใหเ้ป็นไปตาม
โครงสร้างหลกัสูตร   
               - ตรวจสอบจาํนวนหลกัสูตรทีเปิดสอน
ในปีการศึกษา 2552 และไดม้าตรฐานตามเกณฑ์
มาตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2548  
ทีไดรั้บการพิจารณารับทราบจาก สกอ.  
               - สาํรวจภาวะการมีงานทาํทีตรงสาขา
ของบณัฑิต 

เอกสาร สนส. 2.1-4-1     
เล่มแผนการเรียน 
ของแต่ละหลกัสูตร
(เอกสารอยู่ทสํีานัก
ส่งเสริมวชิาการและ
งานทะเบียน) 
เอกสาร 2.1-4-2  
จาํนวนหลกัสูตร 
ทีไดรั้บการพิจารณา
รับทราบจากสาํนกังาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา     
เอกสาร สนส. 2.1-4-3   
รายงานภาวการณ์มี 
งานทาํทีตรงสาขาวชิา
ของบณัฑิต  
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมนิ ผลดาํเนินงาน หลกัฐาน 

 5 มีการนาํผลการวิเคราะห์ขอ้มูล
การดาํเนินการหลกัสูตรประจาํปี
การศึกษาไปปรับปรุงหลกัสูตร
และหรือปรับปรุงระบบและ
กลไกการบริหารหลกัสูตร 

         สาํนกัฯไดน้าํผลการวิเคราะห์ไปปรับปรุง
การดาํเนินงาน ดงันี  

   - ประสานใหโ้ปรแกรมวชิาไดด้าํเนินการ 
ปรับเปลียนหรือจดัรายวิชาในแผนการเรียน 
ใหค้รบตามโครงสร้างหลกัสูตร 

   -  สาํรวจอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร 

 

เอกสาร สนส. 2.1-5-1  
บนัทึกขอ้ความ 
เรือง ขอความ
อนุเคราะห์ปรับแผน 
การเรียน 
เอกสาร สนส. 2.1-5-2 
บนัทึกขอ้ความ         
เรือง ขอความอนุเคราะห์
คณาจารยป์ระจาํ
หลกัสูตร 

 6 หลกัสูตรทีเปิดสอนทุกหลกัสูตร
ไดม้าตรฐานตามเกณฑม์าตรฐาน
ทุกเรือง และมีการประกนั
คุณภาพหลกัสูตรครบทุกประเดน็
ตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตร 

การดาํเนินงานในขอ้ 4 และขอ้ 5  

 7 หลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา 
ทีเนน้การวจิยั (ปริญญาโท  
เฉพาะ แผน (ก ) และปริญญา 
เอก ) ทีเปิดสอนมีจาํนวนมากกวา่ 
ร้อยละ 50 ของจาํนวนหลกัสูตร
ทงัหมด 

หลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษาทาํการเปิดสอน
เฉพาะในภาคสมทบ 

- 

 
การประเมนิตนเอง 

เป้าหมาย ผลดาํเนินงาน คะแนนการประเมนิตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

ระดบั  5 ระดบั 6 3 บรรลุเป้าหมาย 

 

จุดแข็ง 
 1. มีระบบและกลไกการเปิด – ปิดหลกัสูตร 
 2. มีการประสานทางคณะใหมี้การปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตรสมาํเสมอ 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 1. ทาํการประเมินผลการใชห้ลกัสูตรทุกหลกัสูตร 5 ปี 
 2. สร้างบุคลากรทีเชียวชาญในดา้นการวเิคราะห์และการประเมินหลกัสูตรโดยตรง 
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องค์ประกอบ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 

ตวับ่งชีท ี5.4 ร้อยละของระดบัความพงึพอใจของผู้รับบริการ  (การคดิรอบปีการศึกษา) 

ชนิดของตวับ่งชี ผลผลิต 

เกณฑ์การประเมนิ คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
ร้อยละ 65 - ร้อยละ 74 ร้อยละ  75 - ร้อยละ 84 มากกวา่หรือเท่ากบัร้อยละ 85 

 

เกณฑ์มาตรฐาน เชิงปริมาณ 
 

ผลการคํานวณ 

ข้อมูลพนืฐาน จํานวน 

ร้อยละของระดบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการ  79.40 

 
ตวัตงั= 3.97 ตวัหาร =  5  ผลลพัธ์ =   79.40  
  

การประเมนิตนเอง 

เป้าหมาย ผลดาํเนินงาน คะแนนการประเมนิตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 79.40 2 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 

ผลการดาํเนินงาน   
สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไดจ้ดัการบริการวชิาการใหก้บัสังคมในเรืองกรอบมาตรฐานคุณวฒิุ

ระดบัอุดมศึกษา (TQF) ในโครงการประชุมเชิงปฏิบติัการ เรือง “การพฒันาหลกัสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุ
ระดบัอุดมศึกษา” ใหก้บัผูบ้ริหาร คณาจารยแ์ละเจา้หนา้ทีทีเกียวขอ้ง และคณาจารยจ์ากวทิยาลยัชุมชนตากและพิจิตร  
เพือใหเ้กิดความรู้ ความเขา้ใจดา้นกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาและสามารถนาํความรู้ดงักล่าวไปพฒันาหลกัสูตร
ของแต่ละสาขาวชิาต่อไป ในการนีสาํนกัส่งเสริมวชิาการงานทะเบียนไดจ้ดัเกบ็ขอ้มูลจากผูรั้บบริการเพือจดัทาํรายงาน 
การประเมินความพึงพอใจในการใหบ้ริการของสาํนกั ฯ ไดจ้ดัเกบ็ขอ้มูลจากผูบ้ริหารเพือจดัทาํรายงานการประเมิน 
ความพึงพอใจในการใหบ้ริการของสาํนกั ฯ ซึงมีผลการประเมิน 3 ดา้น ดงันี 

1. ดา้นปัจจยั ไดแ้ก่ ความเหมาะสมของสถานทีประชุม ระยะเวลา เนือหาและวทิยากร เป็นตน้ 
2. ดา้นกระบวนการ ไดแ้ก่ การดาํเนินกิจกรรมในการอบรม การลาํดบัเนือหาการอบรม เป็นตน้ 
3. ดา้นผลผลิต ไดแ้ก่ความรู้ ความเขา้ใจในเนือหาสาระทีเกียวกบักรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ. 2552 เป็นตน้ 
จากผลการวเิคราะห์โดยเฉลียระดบัความพึงพอใจรวมทุกดา้น คือ 3.97 คิดเป็นร้อยละ 79.40 

รายการหลกัฐาน 
1. โครงการ “การพฒันาหลกัสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษา” (เอกสาร สนส. 5.4-0-1) 
2. คาํสังแต่งตงัคณะกรรมการการดาํเนินงานการประชุมเชิงปฏิบติัการการพฒันาหลกัสูตรตามกรอบมาตรฐาน 

คุณวฒิุระดบัอุดมศึกษา(เอกสาร สนส. 5.4-0-2) 
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3. แบบสอบถามสาํรวจความพึงพอใจของผูม้ารับบริการของสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
(เอกสาร สนส. 5-4-0-3) 

4.ผลการวเิคราะห์ของระดบัความพึงพอใจ (เอกสาร สนส. 5.4-0-4) 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. สาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน ใหค้วามสาํคญักบัการใหบ้ริการขอ้มูลดา้นสารสนเทศและกระบวนการ
ใหบ้ริการ ในแต่ละขนัตอน มีความชดัเจนในการอธิบาย ชีแจงและแนะนาํ รวมทงัส่งเสริมใหเ้จา้หนา้ทีและบุคลากร
ใหบ้ริการดว้ยความเตม็ใจ  และบริการสิงอาํนวยความสะดวก พร้อมทงัมีการดาํเนินการจดัเกบ็ขอ้มูลความพึงพอใจในการ
ใหบ้ริการ เพือนาํผลการประเมินทีไดไ้ปใชพิ้จารณาวางแนวทางการปฏิบติังานในครังต่อไป 
 

จุดทคีวรพฒันา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง   
1. การประชุมในครังนีเป็นเรืองทีน่าสนใจ วทิยากรมีความสามารถมาก แต่เนือหามีรายละเอียดมาก จึงควร 

ดาํเนินการประชุมแบบค่อยเป็นค่อยไป 
2. ควรมีการเพิมระยะเวลาหรือเนน้การเพิมฝึกปฏิบติัจริงในการประชุม และควรมีการจดัการประชุม 

เชิงปฏิบติัการอีกต่อไปเรือยๆ 
3. ควรมีการจดัทาํ Work Shop ร่างมาตรฐานฯ ของคณะในครังต่อไป 
4. ควรมีการจดัประชุมเป็นระยะๆ เพือใหมี้การติดตามผลอยา่งต่อเนือง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
5. ควรใหอ้าจารยทุ์กท่านเขา้ประชุม เพราะเป็นสิงจาํเป็นและเป็นประโยชน์ รวมถึงตอ้งนาํไปปฏิบติั 

ใหเ้ป็นรูปธรรมดว้ย 
6. กระเป๋าเอกสารควรจะเปลียนเป็นกระเป๋าหนงัแทน เพือสามารถเกบ็เอกสารไดจ้นถึงเวลาทีตอ้งทาํหลกัสูตร 
7. ในการบรรยายของวทิยากร ควรใหมี้บรรยากาศทีครึกครืน 
8. ควรเพิมเติมเนือหาและรายละเอียดเกียวกบัตวัอยา่งทีสามารถทาํความเขา้ใจไดง่้ายขึน และหลกัสูตรยงัไม่ 

ครอบคลุมทุกหลกัสูตร 
9. ในการประชุมการจดัปฏิบติัมีการกาํหนดเวลานอ้ยเกินไป เร่งรัดเกินไป ควรมีเวลาใหม้ากกวา่นี  

และบรรยากาศในการประชุมมีความเครียดจนเกินไป 
10. ระบบเสียง สือและโสตทศันูปกรณ์ในหอ้งประชุมไม่ค่อยเอืออาํนวยในการบรรยายของวทิยากรทาํใหมี้ 

เหตุขดัขอ้งในการประชุม 
11. ควรมีการจดัประชุม การแบ่งกลุ่มยอ่ยในลกัษณะการระดมความคิดมากขึน ควรนาํมหาวทิยาลยัตวัอยา่ง 

มาร่วมพิจารณาหลกัสูตรต่อไป 
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องค์ประกอบ 7 การบริหารและการจัดการ 
 

ตวับ่งชีท ี7.2 ภาวะผู้นําของผู้บริหารทุกระดบัของสถาบัน  (การคดิรอบปีการศึกษา) 

ชนิดของตวับ่งชี กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมนิ คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดาํเนินการไม่ครบ 3 ขอ้แรก มีการดาํเนินการ  3  ขอ้แรก มีการดาํเนินการครบทุกขอ้ 

 

เกณฑ์มาตรฐาน ระดบั 
 

ผลการประเมนิตนเอง 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมนิ ผลดาํเนินงาน หลกัฐาน 

 1 มีกระบวนการสรรหาผูบ้ริหาร 
ทีเป็นระบบ โปร่งใส ตรวจสอบได ้

          สาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน  
มีกระบวนการสรรหาผ�ูบริหารทีเป�นระบบ
โปร�งใสตรวจสอบได ้โดยมีกระบวนการสรรหา
ผูอ้าํนวยการสาํนกัส่งเสริมวิชาการ 
และงานทะเบียนทีมีคุณวฒิุ ประสบการณ์ 
ความสามารถทีเหมาะสม ซึงดาํเนินตามแนวปฏิบติั
ในการสรรหาผูอ้าํนวยการฯ ตาม “ขอ้บงัคบั
มหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร วา่ดว้ยคุณสมบติั
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหาบุคคลเพือแต่งตงั  
เป็นหวัหนา้ส่วนราชการหรือหวัหนา้หน่วยงาน    
ทีเรียกชืออยา่งอืนทีมีฐานะเทียบเท่าคณะ 
พ.ศ. 2547”   
          ผลการสรรหาเป็นทียอมรับของคณาจารย ์ 
จึงถือไดว้า่ผูที้ไดรั้บการแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่ง
ผูอ้าํนวยการสาํนกัส่งเสริมวิชาการและ 
งานทะเบียนเป็นผูที้ไดรั้บความไวว้างใจ มีความรู้ 
ความสามารถและมีประสบการณ์ สอดคลอ้ง
เหมาะสม 

เอกสาร สนส. 7.2-1-1 
ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยั
ราชภฎักาํแพงเพชร  
วา่ดว้ยคุณสมบติั 
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการ
สรรหาบุคคล 
เพือแต่งตงัเป็นหวัหนา้
ส่วนราชการหรือ
หวัหนา้หน่วยงาน 
ทีเรียกชืออยา่งอืน 
ทีมีฐานะเทียบเท่าคณะ 
พ.ศ. 2547   

 2 ผูบ้ริหารดาํเนินการบริหาร 
ดว้ยหลกัธรรมาภิบาลและใช้
ศกัยภาพภาวะผูน้าํทีมีอยูโ่ดย
คาํนึงถึงประโยชน์ของสถาบนั 
และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

          สาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน     
มีผ�ูบริหารและดาํเนินการบริหารด�วยหลกั 
ธรรมาภิบาลและใช�ศกัยภาพภาวะผ�ูนาํทีมีอยู ่ 
โดยคาํนึงถึงประโยชน�ของมหาวทิยาลยัฯ และผู
�มี 
ส�วนได�ส�วนเสีย เช่น มีการกาํหนด
โครงสร้าง 
การบริหารทีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละ 

เอกสาร สนส. 7.2-2-1 
คาํสังมหาวทิยาลยั 
ราชภฎักาํแพงเพชร
เรือง แต่งตงัอาจารย์
และขา้ราชการ
ปฏิบติังาน 
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พนัธกิจของสาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 
ประกอบดว้ย ผูอ้าํนวยการ รองผูอ้าํนวยการ 
งานบริหารทวัไป งานหลกัสูตรและแผนการเรียน
งานทะเบียนและประมวลผล  หวัหนา้สาํนกังาน
ผูอ้าํนวยการ และมีการกาํหนดภาระงาน 
ของผูบ้ริหารทุกระดบั มีคณะกรรมการประจาํ
สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ทาํหนา้ที
ตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏั วา่ดว้ย
คณะกรรมการประจาํส่วนราชการหรือหน่วยงาน  
ทีเรียกชืออยา่งอืนทีมีฐานะเทียบเท่าคณะ  
พ.ศ. 2547 มีการสนบัสนุนใหบุ้คลากรไดพ้ฒันา
ตนเอง เช่น เขา้ร่วมอบรมคอมพิวเตอร์  
ซึงมหาวทิยาลยัฯ จดัอบรมใหบุ้คลากรของ
มหาวทิยาลยัฯ ซึงผลการปฏิบติังานต่างๆ  
ของสาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียนทีสาํเร็จ
ลุล่วงไปดว้ยดี เกิดจากการใหค้วามร่วมมือ 
ของบุคลากรในสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน มีการนาํภาระงานของบุคลากรมาใชเ้ป็น
เกณฑใ์นการพิจารณาประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบติัราชการตามคาํรับรอง 
ปฏิบติัราชการ ซึงแสดงใหเ้ห็นถึงประสิทธิภาพ 
ของการบริหารของผูบ้ริหาร  

          สาํนกังานส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน  

มีผูบ้ริหารเป็นผูค้วบคุมดูแลใหง้านเป็นไปดว้ย

ความเรียบร้อยมีความรักใคร่กลมเกลียวกนั 

เป็นหมู่คณะโดยยดึหลกัธรรมาภิบาลทงั 6 หลกั คือ 

          1. หลกันิติธรรม (The Rule of Law) เป็นการ

ปฏิบติัตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัต่าง ๆ 

โดยถือวา่เป็นการปกครองภายใตก้ฎหมายมิใช่ตาม

อาํเภอใจ หรืออาํนาจของตวับุคคล จะตอ้งคาํนึงถึง

ความเป็นธรรม และความยติุธรรม รวมทงัมีความ

รัดกมุ และรวดเร็วดว้ย 

          2. หลกัคุณธรรม (Morality) เป็นการยดึมนั

เอกสาร สนส. 7.2-2-2 
เอกสารกาํหนดภาระ
งานของคณะกรรมการ 
ฝ่ายต่างๆประจาํสาํนกั
ส่งเสริมวชิาการ 
และงานทะเบียน 
เอกสาร สนส. 7.2-2-3 
ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยั
ราชภฏักาํแพงเพชร 
วา่ดว้ยคณะกรรมการ
ประจาํส่วนราชการ
หรือหน่วยงาน 
ทีเรียกชืออยา่งอืน 
ทีมีฐานะเทียบเท่าคณะ 
พ.ศ. 2547 
เอกสาร สนส. 7.2-2-4 
เอกสารสนบัสนุน 
ใหบุ้คลากรเขา้ร่วม
อบรม 
เอกสาร สนส. 7.2-2-5 
การประเมิน
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบติั
ราชการตามคาํรับรอง
ปฏิบติัราชการ 
ปีงบประมาณ 2552 
เอกสาร สนส. 7.2-2-6 
สรุปผลการประเมิน
ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหาร 
และความพึงพอใจ 
ของบุคลากรในสาํนกั
ส่งเสริมวชิาการและ
งานทะเบียน 
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ในความถกูตอ้ง ดีงาม การส่งเสริม ใหบุ้คลากร

พฒันาตนเอง ไปพร้อมกนั เพือใหบุ้คลากรมีความ

ซือสัตย ์จริงใจ ขยนั อดทน มีระเบียบวนิยั 

ประกอบอาชีพสุจริต เป็นนิสัย ประจาํชาติ 

           3. หลกัความโปร่งใส (Accountability) 

ความโปร่งใส พอเทียบไดว้า่มีความหมาย ตรงขา้ม 

หรือเกือบตรงขา้มกบัการทุจริต คอร์รัปชนั โดยที

เรืองทุจริต คอร์รัปชนั ใหมี้ ความหมายในเชิงลบ 

และความน่าสะพรึงกลวัแฝงอยู ่ความโปร่งใส 

เป็นคาํศพัทที์ใหแ้ง่มุมในเชิงบวก และใหค้วาม

สนใจในเชิงสงบสุข ประชาชนเขา้ถึงขอ้มูล

ข่าวสารไดส้ะดวกและเขา้ใจง่ายและมีกระบวนการ

ใหป้ระชาชนตรวจสอบความถกูตอ้งอยา่งชดัเจน

ในการนี เพือเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรทีปฏิบติังาน

ใหมี้ความโปร่งใส ขออญัเชิญพระราชกระแส

รับสังในองคพ์ระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัภมิูพล 

อดุลยเดชมหาราช ทีไดท้รงมีพระราชกระแสรับสัง 

ไดแ้ก่ ผูที้มีความสุจริต และบริสุทธิใจ แมจ้ะมี

ความรู้นอ้ยกย็อ่มทาํประโยชน์ใหแ้ก่ส่วนรวมได้

มากกวา่ผูที้มีความรู้มากแต่ไม่มีความสุจริต ไม่มี

ความบริสุทธิใจ 

           4. หลกัการมีส่วนร่วม (Participation)  

เป็นการใหโ้อกาสใหบุ้คลากรหรือผูมี้  

ส่วนเกียวขอ้งเขา้มามีส่วนร่วมทางการ บริหาร

จดัการเกียวกบัการตดัสินใจในเรืองต่าง ๆ เช่น  

เป็นคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และหรือ 

คณะทาํงานโดยใหข้อ้มูล ความคิดเห็น แนะนาํ 

ปรึกษา ร่วมวางแผนและร่วมปฏิบติั 

           5. หลกัความรับผดิชอบ (Responsibility ) 

เป็นการตระหนกัในสิทธิและหนา้ที ความสาํนึก 
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ในความรับผดิชอบต่อสังคม การใส่ใจปัญหา 

การบริหารจดัการ การกระตือรือร้นในการ

แกปั้ญหา และเคารพในความคิดเห็นทีแตกต่าง 

รวมทงัความกลา้ทีจะยอมรับผลดีและผลเสีย 

จากกระทาํของตนเอง 

           6. หลกัความคุม้ค่า (Cost – effectiveness or 

Economy) เป็นการบริหารจดัการและใชท้รัพยากร

ทีมีจาํกดั เพือใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม 

โดยรณรงคใ์หบุ้คลากรมีความประหยดั ใชว้สัดุ

อุปกรณ์อยา่งคุม้ค่า และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ

ใหส้มบูรณ์ยงัยนื 

 3 มีกระบวนการประเมินศกัยภาพ
และผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหาร
ทีชดัเจนและเป็นทียอมรับ 
ในสถาบนั 

          สาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 
มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน             
ของผูบ้ริหารอยา่งเป็นระบบ โดยใหมี้การประเมิน
ความพึงพอใจของบุคลากรทีมีต่อการบริหารงาน    
ของผูอ้าํนวยการสาํนกัส่งเสริมวิชาการและ 
งานทะเบียน และมีการสรุปผลการประเมิน
ศกัยภาพและผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหาร 
ทีชดัเจนและเป็นทียอมรับ 
           ขนัตอนของการประเมินศกัยภาพและผล
การปฏิบติังานของผูบ้ริหาร 
           1.การกาํหนดแบบสอบถาม สาํนกัส่งเสริม
วชิาการและงานทะเบียนใชแ้บบสอบถามทีได้
กาํหนดขอ้คาํถามจากทางมหาวิทยาลยั 
           2.การเกบ็รวบรวมขอ้มูล ทาํการรวบรวม
ขอ้มูลจากบุคลากรในสาํนกังานส่งเสริมวชิาการ
และงานทะเบียนทุกคน 
           3.การวิเคราะห์ขอ้มูล โดยการใชโ้ปรแกรม
คอมพิวเตอร์สาํเร็จรูป 
           4.การนาํเสนอผูบ้ริหาร ผลการประเมิน
ศกัยภาพและผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหาร 
สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไดน้าํเสนอ

เอกสาร สนส. 7.2-3-1 
(อ้างซํา เอกสาร สนส. 
7.2-2-6 สรุปผล 
การประเมนิภาวะผู้นํา 
ของผู้บริหารและ 
ความพงึพอใจของ
บุคลากรในสํานัก
ส่งเสริมวชิาการ 
และงานทะเบียน) 
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ต่อผูบ้ริหารระดบัมหาวทิยาลยัต่อไป 
 
 

 4 มีการจดัทาํแผนและกลไก 
การพฒันาศกัยภาพของผูบ้ริหาร
ตามผลการประเมินและดาํเนินการ
ตามแผนอยา่งครบถว้น 

          สาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน  
ไดด้าํเนินการจดัทาํโครงการพฒันาบุคลากร  
และไดร่้วมจดัส่งบุคลากรเขา้รับการอบรม  
โดยในปีการศึกษา 2552 สํานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน ไดจ้ดัส่งบุคลากรเขา้ร่วมอบรม
เพือพฒันาศกัยภาพของบุคลากรในสํานักส่งเสริม
วชิาการและงานทะเบียนอยา่งต่อเนือง 
          ผลการวเิคราะห์จุดแขง็ของการประเมิน
ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหาร 
           1.การมีวิสัยทศัน์ และความสามารถในการ
ถ่ายทอดแก่บุคลากร ค่าเฉลียอยูใ่นระดบัมาก 
(4.24) 
           2.ความสามารถในการบริหาร ค่าเฉลีย 
อยูใ่นระดบัมาก (4.40) 
           3.มีหลกัธรรมาภิบาล ค่าเฉลียอยูใ่นระดบั
มาก (4.30) 
           4.การบริหารงบประมาณ ค่าเฉลีย 
อยูใ่นระดบัมาก (4.13) 
           5.การสนบัสนุนบุคลากรในการมีส่วนร่วม
ในการบริหารจดัการ ค่าเฉลียอยูใ่นระดบัมาก 
(4.15) 
           6.การสร้างบรรยากาศใหบุ้คลากรปฏิบติั
ตามกฎหมาย จริยธรรม ค่าเฉลียอยูใ่นระดบัมาก 
(4.27) 
           7.นโยบายและการบริหารงาน ค่าเฉลีย 
อยูใ่นระดบัมาก (4.11) 
           8.การบงัคบับญัชา ค่าเฉลียอยูใ่นระดบัมาก 
(4.00) 
           9.ลกัษณะของงานทีปฏิบติั ค่าเฉลีย 
อยูใ่นระดบัมาก (4.98) 
           10.ความมนัคงในการทาํงาน ค่าเฉลีย 

เอกสาร สนส. 7.2-4-1 
แผนปฏิบติังาน 
โครงการพฒันา
บุคลากร 
ปีงบประมาณ 2552 
เอกสาร สนส. 7.2-4-2 
(อ้างซํา เอกสาร สนส. 
7.2-2-4) สนับสนุน 
ให้บุคลากรเข้ารับ 
การอบรม   
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อยูใ่นระดบัมาก (3.89) 
           11.ความกา้วหนา้ในการทาํงาน ค่าเฉลีย 
อยูใ่นระดบัมาก (3.88) 
 
           12.สภาพการทาํงาน ค่าเฉลียอยูใ่นระดบั
มาก (3.63) 
           13.ค่าตอบแทนและสวสัดิการต่าง ๆ 
ค่าเฉลียอยูใ่นระดบัปานกลาง (3.36) เมือทาํการ
วเิคราะห์การประเมินภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารและ
ความพึงพอใจ พบวา่ในภาพรวมค่าเฉลียอยูใ่น
ระดบัมาก (4.10)  ซึงหมายความวา่สาํนกัส่งเสริม
วชิาการและงานทะเบียนมีกระบวนการสรรหา
บริหารทีโปร่งใส ตรวจสอบได ้และผูบ้ริหารมีการ
บริหารดว้ยหลกัธรรมาภิบาล 

 
การประเมนิตนเอง 

เป้าหมาย ผลดาํเนินงาน คะแนนการประเมนิตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

ระดบั 4 ระดบั 4 3 บรรลุเป้าหมาย 

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 1. มีกระบวนการสรรหาผูบ้ริหารทีเป็นระบบโปร่งใสตรวจสอบได ้และผูบ้ริหารมีการบริหาร 
ดว้ยหลกัธรรมาภิบาล 
 
จุดทคีวรพฒันา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

38

 
 
 
 

ตวับ่งชีท ี7.3 มกีารพฒันาสถาบันสู่องค์การเรียนรู้  

ชนิดของตวับ่งชี กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมนิ คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดาํเนินการ 
ไม่ครบ 3 ขอ้แรก 

มีการดาํเนินการ 
3  ขอ้แรก 

มีการดาํเนินการ 
อยา่งนอ้ย 4 ขอ้แรก 

 

เกณฑ์มาตรฐาน ระดบั 

 
ผลการประเมนิตนเอง 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมนิ ผลดาํเนินงาน หลกัฐาน 

 1 มีการทบทวนและจดัทาํแผน  
การจดัการความรู้ เพือมุ่งสู่
องคก์รแห่งการเรียนรู้และ
ประชาสัมพนัธ์เผยแพร่ให้
ประชาคมของสถาบนัรับทราบ  

        สาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน   
มีการทบทวนและจดัทาํแผนการจดัการความรู� 
เพือมุ�งสู่องคก์รแห�งการเรียนรู้และ
ประชาสัมพนัธ์เผยแพร�ใหป้ระชาคมของ
หน่วยงานรับทราบโดยการแต่งตงัคณะกรรมการ
จดัทาํแผนการจดัการความรู้ เพือใหด้าํเนินการ
ทบทวนและจดัทาํแผนดงักล่าว และคณะกรรมการ
ชุดนี ไดท้บทวนโดยนาํเรืองการจดัการความรู้ที
เสนอมหาวทิยาลยัฯ จาํนวน 2 เรือง คือ 1. หลกัสูตร
การเขียนหนงัสือราชการ หนงัสือโตต้อบและ
รายงานการประชุม  2. เรืองการควบคุมภายใน โดย
พิจารณาวา่จะจดัทาํแผนการจดัการความรู้ในเรืองใด 
และไดผ้ลสรุปไดว้า่จะดาํเนินการจดัทาํแผนการ
จดัการความรู้ทีเกียวกบัเรืองดงักล่าวทงั 2 เรือง ซึง
ดาํเนินการแลว้เสร็จ จาํนวน 1 เรือง ในไตรมาสที 3(
เม.ย.-มิ.ย.) เมือวนัที 24-25 มิถุนายน 2553 และเรือง
ที 2 จะดาํเนินการ 
ในไตรมาสที 4 (ก.ค.-ก.ย.) 

เอกสาร สนส. 7.3-1-1 
คาํสังมหาวทิยาลยั 
ราชภฏักาํแพงเพชร 
เรืองแต่งตงั
คณะกรรมการ
ดาํเนินการจดัทาํ
แผนการจดัการความรู้ 
เอกสาร สนส. 7.3-1-2 
แผนการจดัการความรู้
เรืองการบริหารความ
เสียงและการควบคุม
ภายใน และแผน
ปฏิบติังานเรืองเทคนิค
การจดรายงานการ
ประชุม   
เอกสาร สนส. 7.3-1-3 
เอกสารการทบทวน
แผน KM’ 51 สู่การ
พฒันาแผน  KM’ 52 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมนิ ผลดาํเนินงาน หลกัฐาน 

 
 
 
 

 2 มีการดาํเนินการตามแผนจดัการ
ความรู้และประสบความสาํเร็จ
ตามเป้าหมายไม่นอ้ยกวา่  
ร้อยละ 50 

          สาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน         
มีการดาํเนินการตามแผนการจดัการความรู้           
ในไตรมาสที 3 (เม.ย.-มิ.ย.) เมือวนัที 24-25 มิ.ย. 
2553 และประสบความสาํเร็จตามเป้าหมาย           
อยูใ่นระดบัดี ร้อยละ 59.09 

เอกสาร สนส. 7.3-2-1 
(อ้างซํา เอกสาร  
สนส. 7.3-1-2  
แผนการจดัการความรู้ 
เรือง การบริหารความ
เสียงและการควบคุม
ภายใน และแผนการ
ปฏิบติังานเรืองเทคนิค 
การจดรายงาน 
การประชุม) 
เอกสาร สนส. 7.3-2-2 
สรุปผลการประเมิน
โครงการจดัการเรียนรู้
การประเมิน 
ความความเสียง 
และการควบคุมภายใน 
เอกสาร สนส. 7.3-2-3) 
เอกสารการจดัทาํแผน 
KM 7 ขนัตอนของ
สาํนกัส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน  

 3 มีการดาํเนินการตามแผนจดัการ
ความรู้และประสบความสาํเร็จ
ตามเป้าหมายร้อยละ 100 

  

 4 มีการติดตามประเมินผล
ความสาํเร็จของการจดัการความรู้ 

  

 5 มีการนาํผลการประเมินไปปรับ
ใชใ้นการพฒันากระบวนการ
จดัการความรู้ใหเ้ป็นส่วนหนึง
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมนิ ผลดาํเนินงาน หลกัฐาน 

ของกระบวนงานปกติและ
ปรับปรุงแผนการจดัการความรู้ 

  
 
การประเมนิตนเอง 

เป้าหมาย ผลดาํเนินงาน คะแนนการประเมนิตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

ระดบั 3 ระดบั 1 1 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 1. บุคลากรในสาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน มีความเขา้ใจเกียวกบัแผนการจดัการความรู้ 
ของสาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 
 
จุดทคีวรพฒันา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

รายละเอียดการจดัทาํแผนการจดัการความรู้ 7 ขนัตอนของสาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน มีการ
ดาํเนินการทบทวนและจดัทาํแผนการจดัการความรู้โดยดาํเนินการร่วมกบัสถาบนัวจิยั เพือมุ่งสู่องคก์รแห่งการเรียนรู้ 
โดยการทบทวนแผน KM 51 สู่การพฒันาแผน KM 52 ซึง ดงันี 
 1.บ่งชีความรู้ : มีกระบวนการใหค้วามรู้และทกัษะดา้นการจดัการความรู้แก่บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย 
โดยการมีส่วนร่วมในการจดัทาํแบบสาํรวจความตอ้งการของบุคลากรในการสร้างองคค์วามรู้เพือการดาํเนินงาน 
ตามพนัธกิจของสถาบนั 
 2. การสร้างและแสวงหาความรู้: มีการแต่งตงัคณะกรรมการรับผิดชอบงาน KM ตามคาํสังที 1185/2552  
ลงวนัที 23 พฤศจิกายน 2552  
 3. การจดัความรู้ใหเ้ป็นระบบ: มีแผนการจดัการความรู้บุคลากรดา้นการประเมินความเสียงและการควบคุมภายใน 
หลกัสูตรการเขียนหนงัสือราชการ หนงัสือโตต้อบ และการเขียนรายงานการประชุม ระหวา่งวนัที 24-25 มิถุนายน 2552  
ณ หอ้งประชุมครุร่มสัก 2 คณะครุศาสตร์  
 4. ดาํเนินการตามแผนการจดัการความรู้โดยจดัการอบรมบุคลากรดา้นการประเมินความเสียงและการควบคุม
ภายใน หลกัสูตรการเขียนหนงัสือราชการ หนงัสือโตต้อบ และการเขียนรายงานการประชุม ระหวา่งวนัที 24-25 มิถุนายน 
2552 ณ หอ้งประชุมครุร่มสัก 2 คณะครุศาสตร์  เพือใหก้ารเกบ็รวบรวมและการคน้หาไดง่้าย สะดวกและรวดเร็ว 
                5–6. การประมวลและกลนักรองความรู้ และการเขา้ถึงความรู้: มีการนาํความรู้ทีไดจ้ากการจดัการความรู้มา
ประยกุตใ์ชเ้พือใหง้านดา้นธุรการมีประสิทธิภาพดา้นการบริหารและการปฏิบติังานเพือใหมี้ความสะดวก รวดเร็ว ถูกตอ้ง    
โดยมีการซกัถาม เพือแลกเปลียนความคิดเห็น ซึงกนัและกนั รวมทงัเป็นการกาํหนดวธีิการกระจายความรู้สู่ผูใ้ช ้เป็นการวธีิ 
ทีทาํใหค้วามรู้นนัถกูคนในองคก์รนาํไปใช ้  
                   7.  การแบ่งปันแลกเปลียนแบ่งปันความรู้ โดยจดัทาํเอกสารคู่มือจากผูรู้้ การเป็นพีเลียงสอนงาน การสอบถาม 
ทางโทรศพัทจ์ากผูเ้ชียวชาญเป็นตน้ โดยแลกเปลียนแบ่งปันใหบุ้คลากรจากศูนย ์สาํนกั และคณะ ไดน้าํไปใชอี้ก  
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ตวับ่งชีท ี7.4 มรีะบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพอืพฒันาและธํารงรักษาไว้ให้บุคลากรมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ (การคดิรอบปีการศึกษา) 

ชนิดของตวับ่งชี กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมนิ คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดาํเนินการ 
ไม่ครบ 3 ขอ้แรก 

มีการดาํเนินการ  
3 – 4 ขอ้แรก 

มีการดาํเนินการ 
อยา่งนอ้ย 5 ขอ้แรก 

 

เกณฑ์มาตรฐาน ระดบั 
 

 
ผลการประเมนิตนเอง 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมนิ ผลดาํเนินงาน หลกัฐาน 

 1 มีการจดัทาํแผนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลทีเป็นรูปธรรม 
ภายใตก้ารวิเคราะห์ขอ้มูล 
เชิงประจกัษ ์ 

          สาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน      
มีการจดัทาํแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล        
ทีเป�นรูปธรรมภายใตก้ารวเิคราะห์ข�อมูล 
เชิงประจกัษ�ของเจา้หนา้ทีสายสนบัสนุน 
ของสาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน  
ปีงบประมาณ 2549 – 2552  และยงัไดจ้ดัทาํ
แผนพฒันาบุคลากรในแผนปฏิบติังาน/โครงการ
เงินนอกงบประมาณของมหาวทิยาลยัฯ สาํหรับ
หน่วยงานสาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 
ปีงบประมาณ 2552  
           จากการวิเคราะห์กรอบอตัรากาํลงัของ
สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ซึงใช้
ระบบคุณธรรม (Merit System) ในการ
บริหารงานโดยเป็นระบบการบริหารบุคคล 
ทีอาศยัความรู้ ความสามารถ ของบุคคลเป็นหลกั 
ซึงเป็นการกาํหนดเกณฑจ์ากทางมหาวทิยาลยั 
โดยการดาํเนินการสรรหา คดัเลือกบุคลากรซึงมี
เกณฑใ์นการสอบผา่นตามทีทางกองการ
เจา้หนา้ทีไดร้ะบุไวใ้นคุณสมบติัการสมคัรงาน 

เอกสาร สนส. 7.4-1-1 
สรุปผลการวเิคราะห์
กรอบอตัรากาํลงั 
และตาํแหน่งเพิมใหม่
ประจาํปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2549-2552 
เอกสาร สนส. 7.4-1-2 
แผนงาน/โครงการ
พฒันาบุคลากร 
ปีงบประมาณ 2552 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมนิ ผลดาํเนินงาน หลกัฐาน 

โดยไม่คาํนึงถึงความสัมพนัธ์ส่วนตวั บุคลากร 
ทีรับเขา้มาทาํงานนนัใชห้ลกัความสามารถ 
(Competence) ทีเหมาะสมกบัตาํแหน่ง หนา้ที 
และความรับผดิชอบ อีกทงัตอ้งสามารถใชค้วามรู้ 
มาปฏิบติังานใหเ้กิด ประโยชน์ต่อส่วนรวม
ไดอ้ยา่งเตม็ที ซึงสอดคลอ้งกบัระบบการสรรหา
ทีเนน้ความเสมอภาค ไดค้นดีมีความรู้  
มีความสามารถเขา้มาทาํงาน สร้างขวญักาํลงัใจ 
ในการทาํงาน ช่วยหน่วยงานมีประสิทธิภาพ 
ในการดาํเนินงานใหส้อดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์
ของมหาวทิยาลยั ทงันีตอ้งอาศยัความร่วมมือ 
จากทุกฝ่าย อยา่งจริงจงั เนืองจากค่าตอบแทน 
ของบุคลากรนนัไม่เป็นไปตามวฒิุจึงทาํใหเ้ป็น
จุดอ่อนในการบาํรุงรักษาบุคลากรใหอ้ยูก่บั
องคก์ารไดน้าน 

 2 มีระบบและกลไกในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลทีเป็นการ
ส่งเสริมสมรรถนะในการ
ปฏิบติังาน เช่นการสรรหา 
การจดัวางคนลงตาํแหน่ง  
การกาํหนดเส้นทางเดิน 
ของตาํแหน่ง การสนบัสนุน 
เขา้ร่วมประชุม ฝึกอบรมและ
หรือเสนอผลงานทางวชิาการ 
การประเมินผลการปฏิบติังาน 

          สาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน     
มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคล    
ทีเป�นการส�งเสริมสมรรถนะในการ
ปฏิบติังาน การจดัทาํแผนและสนบัสนุนการ
พฒันาบุคลากร     โดยใหบุ้คลากรเขา้ร่วมประชุม 
ฝึกอบรม 
เพือพฒันาตนเอง มีการประเมินผลการปฏิบติังาน 
ตามคาํรับรองการปฏิบติัราชการ 
           ระบบในการบริหารทรัพยากรมนุษย ์
มีขนัตอนดงันี 
           1) ขนัการวางแผน สาํนกัส่งเสริมวชิาการ
และงานทะเบียนมีแผนพฒันาบุคลากร  
โดยมีงบประมาณสนบัสนุนจากทางมหาวทิยาลยั  
           2) ขนัปฏิบติัตามแผน ผูอ้าํนวยการสาํนกั
ส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียนทาํการสาํรวจ
ความตอ้งการของบุคลากรในความตอ้งการพฒันา 
และมีงบประมาณสนบัสนุนตามการใชเ้งิน
ประมาณในแต่ละไตรมาส ตามคาํรับรองการ
ปฏิบติัราชการของมหาวทิยาลยั 

เอกสาร สนส. 7.4-2-1 
เอกสารสนบัสนุน 
ใหบุ้คลากร 
เขา้ร่วมอบรม 
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           3) ขนัตรวจสอบหรือประเมินผลตามแผน 
สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีการ
ประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดบั 
อยา่งมีระบบ โดยในภาพรวมมีความพึงใจ 
ในระดบัมาก 
 
 

 3 มีระบบสวสัดิการและเสริมสร้าง
สุขภาพทีดี และสร้างบรรยากาศ
ทีดีใหบุ้คลากรทาํงานไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพและอยูอ่ยา่งมี
ความสุข 

          สาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน         
มีระบบสวสัดิการและเสริมสร�างสุขภาพและ      
สร�างบรรยากาศทีดีให�บุคลากรทาํงานได�
อย�างมีประสิทธิภาพและอย�ูอย�างมี
ความสุข โดยบุคลากรทีเป็นลูกจา้งชวัคราว 
พนกังานราชการ พนกังานมหาวทิยาลยั จะมี
ระบบประกนัสังคมเพือดูแล 
ในเรืองค่าใชจ่้ายสาํหรับค่ารักษาพยาบาล สาํหรับ
บุคลากรทีเป็นลูกจา้งประจาํและขา้ราชการ 
สามารถเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษา 
ของบุตรไดต้ามระเบียบของทางราชการ อีกทงั 
ในสถานทีทาํงานยงัมีอุปกรณ์ทีจาํเป็น มีเครืองใช้
สาํนกังานทีจะอาํนวยความสะดวกในการทาํงาน
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ อาทิเช่น เครือง
คอมพิวเตอร์ทีเชือมต่อกบัเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  
เครืองพิมพ ์ทีสามารถถ่ายเอกสารได ้เป็นตน้  
อีกทงัยงัจดัใหมี้อาหารวา่งเพือผอ่นคลายระหวา่ง
การทาํงาน นอกจากนียงัมีการรับประทานอาหาร
กลางวนัร่วมกนัในบางโอกาส เพือใหเ้กิด
บรรยากาศอยา่งเป็นกนัเอง สร้างความสามคัคี 
และสร�างบรรยากาศทีดีให�บุคลากรทาํงาน 
ได�อย�างมีประสิทธิภาพ  

 

 4 มีระบบส่งเสริมสนบัสนุน
บุคลากรทีมีศกัยภาพสูงใหมี้
โอกาสประสบความสาํเร็จและ
กา้วหนา้ในอาชีพอยา่งรวดเร็ว
ตามสายงาน 

          สาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน   
ไดจ้ดัทาํแผนงาน/โครงการพฒันาบุคลากร  
เป็นประจาํทุกปี เพือจดัส่งบุคลากรเขา้รับ 
การอบรมและศึกษาดูงาน 
 

เอกสาร สนส. 7.4-4-1 
แผนงาน/โครงการ
พฒันาบุคลากร 
ปีงบประมาณ 2552 
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 5 การประเมินความพึงพอใจของ
บุคลากรทุกระดบัอยา่งเป็นระบบ 

         สาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน      
มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทีมีต่อ
การบริหารงานของผูอ้าํนวยการสาํนกัส่งเสริม
วชิาการและงานทะเบียน และการประเมิน 
ความพึงพอใจของบุคลากรทีมีต่อการบริหารงาน
ของผูอ้าํนวยการสาํนกัส่งเสริมวิชาการ 
และงานทะเบียน 
 

เอกสาร สนส. 7.4-5-1 
ผลการประเมิน 
ความพึงพอใจ 
ของบุคลากร 
ทีมีต่อการบริหาร 

 6 มีการนาํผลการประเมินความ   
พึงพอใจเสนอผูบ้ริหารระดบัสูง 
และมีแนวทางในการปรับปรุง
พฒันาเพือใหดี้ขึน 

          สาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน    
ไดมี้การประเมินความพึงพอใจเสนอต่อ
ผูอ้าํนวยการสาํนกัส่งเสริมวิชาการและ 
งานทะเบียน เพือหาแนวทางในการแกไ้ข
ปรับปรุง  
           แนวทางในการปรับปรุงพฒันาซึงเป็น
ขอ้เสนอแนะของผูอ้าํนวยการสาํนกัส่งเสริม
วชิาการและงานทะเบียนวา่ทางมหาวทิยาลยั 
ควรมีการปรับระดบัค่าตอบแทนบุคลากร 
ใหเ้ป็นไปตามวฒิุการศึกษา เพือส่งเสริมขวญั 
และกาํลงัใจในการทาํงาน เนืองจากบุคลากร 
ทุกคนมีความตงัใจ มีความรับผดิชอบในการ
ปฏิบติังาน และมีการทาํงานเป็นทีมเป็นอยา่งดี 

เอกสาร สนส.7.4-6-1 
บนัทึกขอ้ความ  
เรือง รายงานผลการ
ประเมินความพึงพอใจ
ต่อการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
ของบุคลากร  

 

การประเมนิตนเอง 

เป้าหมาย ผลดาํเนินงาน คะแนนการประเมนิตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

ระดบั 5 ระดบั 6 3 บรรลุเป้าหมาย 

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 1. บุคลากรทุกคนมีความตงัใจ และมีความรับผดิชอบในการปฏิบติังาน 
 
จุดทคีวรพฒันา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 1. ส่งเสริมขวญัและกาํลงัใจใหม้ากยงิขึน 
 2. จดัใหมี้การประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดบัอยา่งเป็นระบบ นาํผลการประเมินและขอ้เสนอแนะ 
มาปรับปรุง 
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ตวับ่งชีท ี7.5 
ศักยภาพของระบบฐานข้อมูลเพอืการบริหาร การเรียนการสอนและการวจิัย (การคดิรอบปี
การศึกษา) 

ชนิดของตวับ่งชี ปัจจยันาํเขา้ 

เกณฑ์การประเมนิ คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดาํเนินการ 
ไม่ครบ 2 ขอ้แรก 

มีการดาํเนินการ  
2 ขอ้แรก 

มีการดาํเนินการ 
อยา่งนอ้ย 3 ขอ้แรก 

 

เกณฑ์มาตรฐาน ระดบั 
 

 
ผลการประเมนิตนเอง 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมนิ ผลดาํเนินงาน หลกัฐาน 

 1 มีนโยบายในการจดัทาํระบบ
ฐานขอ้มูลเพือการตดัสินใจ 
 

          สาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน   
มีนโยบายในการจดัทาํระบบฐานข�อมูล 
เพือการตดัสินใจ ตามแผนปฏิบติัราชการ 4 ปี 
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2552 และ 
นาํระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาพฒันาระบบ
การใหบ้ริการ  

เอกสาร สนส. 7.5-1-1 
นโยบายสาํนกัส่งเสริม
วชิาการและงาน
ทะเบียน ปีงบประมาณ 
2552 -2555 

 2 มีระบบฐานขอ้มูลเพือการ
ตดัสินใจ 

          สาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน   
มีระบบฐานข�อมูล เพือการตดัสินใจ  คือ  
ฐานขอ้มูลการลงทะเบียน ฐานขอ้มูลผลการเรียน 
ฐานขอ้มูลนกัศึกษาและฐานขอ้มูลหลกัสูตร 
ของมหาวทิยาลยัฯ ทีพร้อมใหบ้ริการกบับุคลากร
ทุกระดบั  

เอกสาร สนส. 7.5-2-1 
เอกสารแสดงฐานขอ้มูล 
เอกสาร สนส. 7.5-2-2 
เอกสารการรายงานการ
สาํรองขอ้มูล 

 3 มีการประเมินประสิทธิภาพ และ
ความปลอดภยัของระบบ
ฐานขอ้มูล 

          สาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน  
ไดมี้การมอบหมายใหมี้เจา้หนา้ทีผูดู้แลระบบ 
โดยใหมี้การตรวจสอบ ประสิทธิภาพ และระบบ
รักษาความปลอดภยัของขอ้มูล ดงันี 

เอกสาร สนส. 7.5-3-1 
แบบตรวจสอบ
ประสิทธิภาพและความ
ปลอดภยัระบบ
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          ด้านความปลอดภัย 
        1. มีการสาํรองขอ้มูลทุกวนัที 1 ของเดือน 
โดยการสาํเนาไวใ้นอุปกรณ์บนัทึกขอ้มูลภายนอก 
( External Harddisk)  
         2. มีการเขา้ใช ้การเขา้ถึงฐานขอ้มูล 
เป็นความลบั และมีการเขา้รหสัทุกครังก่อนเขา้ใช้
งานทุกครัง 
 
         3. มีความสามารถกูข้อ้มูล เมือมีขอ้มูล
เสียหายอยา่งทนัทีทนัใด 
        4. มีระบบ Firewall ประจาํเครือง และ 
ทาํการปิด Service ทีไม่จาํเป็นออกจากเครือง  
และกาํหนดช่องทางการสือสารเท่าทีจาํเป็น 
ต่อการใชง้านเท่านนั 
         5. มีการติดตงั Anti Virus เพือป้องกนั 
การคุกคามของ Virus และ Trojan อนัก่อใหเ้กิด
ความเสียหายของขอ้มูล 
6. มีอุปกรณ์สาํรองไฟฟ้า ในกรณีทีระบบไฟฟ้า
ดบั ซึงทาํใหมี้เวลาเพียงพอในการปิดอุปกรณ์ 
และจดัเกบ็ขอ้มูลไดท้นัท่วงที  
         ด้านประสิทธิภาพ 
       1. ขอ้มูลทีมีอยูใ่นฐานขอ้มลูมีการตรวจสอบ
ความถกูตอ้ง สามารถใชง้านไดจ้ริง 
       2. สามารถเขา้ถึงฐานขอ้มูลไม่จาํกดัเวลา 
และสถานที ไดอ้ยา่งรวดเร็วในรูปแบบเวบ็ไซต ์
       3. มีการตรวจสอบความซาํซอ้น 
ของฐานขอ้มูล 
       4. มีการปรับปรุงขอ้มูลใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ 
เช่น ปรับปรุงขอ้มูลนกัศึกษา, ปรับปรุงขอ้มูล 
การลงทะเบียน, ปรับปรุงขอ้มูลหลกัสูตร เป็นตน้ 
       5. มีการนาํเสนอขอ้มูลบางส่วนทีเป็น
ประโยชน์ต่อสาธารณะ ในรูปแบบเวบ็ไซตไ์ด ้

ฐานขอ้มูล 
เอกสาร สนส. 7.5-3-2 
แบบบนัทึกผลการ
ตรวจสอบภาวะคุกคาม
จากไวรัสคอมพิวเตอร์ 
 
 
 
เอกสาร สนส. 7.5-3-3 
แบบรายงานผล     
ความเสียงภาวะคุกคาม
จากไวรัสคอมพวิเตอร์ 

 

 4 มีการประเมินความพึงพอใจ 
ของผูใ้ชฐ้านขอ้มูล 

          สาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน   
ไดจ้ดัการประเมินความพึงพอใจของผ�ูใช�

เอกสาร สนส. 7.5-4-1 
แบบประเมิน 
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ฐาน 
ข�อมูลผา่นทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยได้
จดัทาํเวบ็ไซต ์สาํหรับผูใ้ชฐ้านขอ้มูล และได้
ซกัถามจากนกัศึกษาถึงการใหบ้ริการขอ้มูลดา้น
การเรียนทีใหบ้ริการผา่นเวบ็ไซตข์องสาํนกั
ส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน   
 
 
 

ความพึงพอใจของผูใ้ช้
ฐานขอ้มูลผา่นเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต 

 5 มีการนาํผลการประเมินในขอ้ 3 
และ 4 มาปรับปรุงระบบ
ฐานขอ้มูล 

          สาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน     
มีการนาํผลการประเมินในข�อ 3 และ 4   
มาปรับปรุงระบบฐานข�อมูลโดยปรับปรุง          
ในส่วนของการออกรายงานรายชือนกัศึกษา 
ผา่นทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  การใหบ้ริการ
ตรวจสอบผลการเรียนไดป้รับปรุงใหต้รวจสอบ
ผา่นทางโทรศพัทมื์อถือเพิมขึนอีกช่องทางหนึง 
และปรับปรุงวธีิการสาํรองขอ้มูลโดยติดตงั  
Server  สาํหรับสาํรองขอ้มูลเพิมขึนอีก  1 ตวั 

เอกสาร สนส. 7.5-5-1 
เอกสารการใหบ้ริการ
ตรวจสอบผลการเรียน
ผา่นทางโทรศพัทมื์อถือ 

 6 มีการเชือมโยงระบบฐานขอ้มูล
ของสถาบนัผา่นระบบเครือข่าย
กบัสาํนกังานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาตามรูปแบบมาตรฐาน
ทีกาํหนด 

         สาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน    
ไดมี้การจดัส่ง และ Upload ฐานขอ้มูลนกัศึกษา
และฐานขอ้มูลหลกัสูตรใหก้บัทางสกอ.  
มาเป็นระยะเวลา 4 ปีติดต่อกนั 
(พ.ศ. 2548 – พ.ศ. 2552) 

 

 

การประเมนิตนเอง 

เป้าหมาย ผลดาํเนินงาน คะแนนการประเมนิตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

ระดบั 3 ระดบั 6 3 บรรลุเป้าหมาย 

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. เจา้หนา้ทีทีปฏิบติังานดา้นงานฐานขอ้มูลมีความตงัใจ  และมีการพฒันาอยูเ่สมอจึงทาํใหร้ะบบต่าง ๆ  ไดรั้บการ
พฒันาอยูต่ลอดเวลา 

2. ส่งเสริมใหเ้จา้หนา้ทีไดรั้บการพฒันาดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศเพือใหท้นัต่อวิทยาการใหม่ ๆ ทีมีขึนอยูเ่สมอ  
จะไดน้าํมาพฒันาระบบงานต่อไป          
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จุดทคีวรพฒันา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 - 
 
 
 
 
 
 
 

ตวับ่งชีท ี7.6 ระดบัความสําเร็จในการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามส่ีวนร่วมในการพฒันาสถาบันอุดมศึกษา  

ชนิดของตวับ่งชี ผลผลิต 

เกณฑ์การประเมนิ คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดาํเนินการไม่ครบ 3 ขอ้แรก มีการดาํเนินการ 3 - 4 ขอ้แรก มีการดาํเนินการครบทุกขอ้ 

 

เกณฑ์มาตรฐาน ระดบั 

 
ผลการประเมนิตนเอง 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมนิ ผลดาํเนินงาน หลกัฐาน 

 1 มีการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสาร 
แก่ประชาชนอยา่งโปร่งใส 
ผา่นช่องทางต่าง ๆ อาทิ เอกสาร
สิงพิมพ ์เวบ็ไซต ์นิทรรศการ 

         สาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน      
มีการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารของสาํนกัส่งเสริม
วชิาการและงานทะเบียน โดยผา่นช่องทางต่าง ๆ 
โดยมีการแสดงข่าวสารทางเวบ็ไซดข์องสาํนกั
ส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 
http://tabian.kpru.ac.th/  เช่น การรับสมคัร
นกัศึกษา กาํหนดการลงทะเบียน ตารางเรียน
ตารางสอน แบบฟอร์มคาํร้องต่าง ๆ ฯลฯ  
ใหแ้ก่นกัศึกษา ประชาชน ทงับุคคลภายใน
หน่วยงานและภายนอกหน่วยงานไดรั้บทราบ
ข่าวสารของหน่วยงาน 

เอกสาร สนส. 7.6-1-1 
โปสเตอร์ แผน่พบั 
ประชาสัมพนัธ์ และ 
เวบ็ไซด ์
http://tabian.kpru.ac.th/  
แสดงขอ้มูล             
ของหน่วยงานสาํนกั
ส่งเสริมวชิาการและ
งานทะเบียน  
 

 2 มีระบบการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนผา่นช่องทาง 
ทีเปิดเผยและเป็นทีรับรู้กนั 
โดยทวัอยา่งนอ้ย 3 ช่องทาง 

     สาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน  
มีช่องทางทีเปิดเผยและเป็นทีรับรู้กนัโดยทวั 
ดงันี  
     1. ติดตงัตูรั้บฟังความคิดเห็น บริเวณหนา้หอ้ง
สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จาํนวน   
1 จุด         

เอกสาร สนส. 7.6-2-1 
เอกสารช่องทาง 
การรับฟังความคิดเห็น 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมนิ ผลดาํเนินงาน หลกัฐาน 

     2. จดัใหมี้โทรศพัทส์ายตรงถึงผูบ้ริหาร เพือให้
ประชาชนภายนอกติดต่อประสานงาน ร้องเรียน 
หรือนาํเสนอความคิดเห็นมายงัสาํนกัส่งเสริม
วชิาการและงานทะเบียนไดโ้ดยตรง   

ทีเบอร์ 055-706547 
   3. ช่องทางการรับฟังความเห็นในกิจกรรม   
ทีภาคประชาชนเขา้มามีส่วนร่วม เช่น การประชุม
วางแผนและปฏิบติัการแนะแนวการศึกษาต่อ 
ในระดบัอุดมศึกษาของมหาวทิยาลยัราชภฏั
กาํแพงเพชร ปีละ 2 ครัง 

 3 มีการนาํความคิดเห็น 
ของประชาชนไปประกอบ 
การบริหารงาน โดยมีเจา้หนา้ที
รับผดิชอบและมีการดาํเนินงาน
อยา่งเป็นรูปธรรม 

           สาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน    
มีการนาํความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบ 
การบริหารงาน  ปรับปรุงการใหบ้ริการ โดยมีการ
ดาํเนินงานอยา่งเป็นรูปธรรม  คือ 
          1. มีการมอบหมายใหร้องผูอ้าํนวยการ 
ฝ่ายบริหารเป็นผูด้าํเนินหลกั ในการจดัทาํการ
สาํรวจความความพึงพอใจของผูม้ารับบริการ
สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
          2. มีการนาํจุดทีควรปรับปรุงของการ
บริการจากแบบสาํรวจความพึงพอใจของผูม้ารับ
บริการทีแสดงความคิดเห็นจากนกัศึกษาและ
ประชาชนทวัไปมาดาํเนินการปรับปรุง เช่น  
ใหป้รับปรุงเรืองของอุปกรณ์ และเครืองมือ 
ควรทนัสมยักวา่นี สาํนกัส่งเสริมวชิาการและ 
งานทะเบียน จึงไดน้าํระบบการรับสมคัรนกัศึกษา
ผา่นระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเขา้มามีส่วนช่วย
ในการรับสมคัรเพือใหเ้กิดความสะดวกและ
รวดเร็วยงิขึน 

เอกสาร สนส. 7.6-3-1 
รายงานการประชุม 
การดาํเนินงาน 
การสาํรวจความ 
พึงพอใจของผูม้ารับ
บริการ สาํนกัส่งเสริม
วชิาการและงาน
ทะเบียน 
เอกสาร สนส. 7.6-3-2 
รายงานผลการสาํรวจ
ความพึงพอใจของผูม้า
รับบริการทีมีต่อการ
บริการของสาํนกั
ส่งเสริมวชิาการ 
และงานทะเบียน 
เอกสาร สนส. 7.6-3-3 
โปรแกรมรับสมคัร
นกัศึกษาผา่นระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

 4 มีทีปรึกษาทีมาจากภาคประชาชน 
ทงัทีเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ และมีการดาํเนิน
กิจกรรมร่วมกนัอยา่งต่อเนือง
และชดัเจน เช่น จดัประชุม

          สาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน  
มีทีปรึกษาทีมาจากภาคประชาชนแบบไม่เป็น
ทางการ ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารโรงเรียน ผูบ้ริหาร
องคก์ารส่วนตาํบล เป็นตน้ และไดมี้การจดั
กิจกรรมร่วมกนัอยา่งต่อเนืองทุกปี และชดัเจน 

เอกสาร สนส. 7.6-4-1 
รายงานการประชุม    
เพือรับฟังความคิดเห็น 
การเตรียมการ 
รับนกัศึกษา 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมนิ ผลดาํเนินงาน หลกัฐาน 

ร่วมกนัอยา่งนอ้ยปีละ 2 ครัง เช่น การประชุมผูบ้ริหารและอาจารยแ์นะแนว 
ในเขตจงัหวดักาํแพงเพชร และจงัหวดัตาก  
ซึงจดัประชุมร่วมกนัอยา่งนอ้ยปีละ 2 ครัง 

ของหน่วยงาน 
จากโรงเรียนการศึกษา
ขนัพืนฐาน 

 5 มีกระบวนการหรือกลไก 
การติดตามตรวจสอบ 
โดยภาคประชาชน 

           สาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน  
มีกระบวนการหรือกลไกการติดตามตรวจสอบ 
โดยภาคประชาชน ซึงในปีการศึกษา 2552 ได้
ดาํเนินการสาํรวจความพึงพอใจของผูม้ารับ
บริการในการรับสมคัรนกัศึกษา เพือเปิดโอกาส
ใหบุ้คคลภายนอกเขา้มามีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็น ดงันี 
          1. มีนโยบายของสาํนกัส่งเสริมวชิาการ 
และงานทะเบียน โดยระบุไวใ้นนโยบายขอ้ที 4  
ดา้นการประเมินผลภายในสาํนกัส่งเสริมวชิาการ
และงานทะเบียน 

2. มีคาํสังแต่งตงัคณะกรรมการรับสมคัร 
นกัศึกษาภาคปกติ ประเภทคดัเลือกทวัไป
(กาํแพงเพชรและแม่สอด) เพือดาํเนินการประเมิน
ความพึงพอใจ 
          3. มีการประชุมของสาํนกัส่งเสริมวชิาการ
และงานทะเบียน เพือนาํจุดทีควรปรับปรุง 
จากแบบสาํรวจความพึงพอใจมาวเิคราะห์ 
ปัญหา และนาํแกไ้ขปรับปรุง 
          4. มีการดาํเนินเนินงานโดยคณะกรรมการ
รับสมคัรนกัศึกษาเพือดาํเนินการแกไ้ข  
โดยใหพ้ฒันาระบบการรับสมคัรนกัศึกษา 
ใหมี้ความทนัสมยั และรวดเร็วยงิขึน 
          5. มีการนาํผลการปรับปรุงดงักล่าว 
นาํมาเผยแพร่ใหป้ระชาชนทวัไปไดรั้บทราบ  
โดยรองผูอ้าํนวยฝ่ายบริหาร สาํนกัส่งเสริม
วชิาการและงานทะเบียนไดติ้ดต่อสอบถาม 
ทางโทรศพัทเ์พือทาํการติดตามผลการดาํเนินงาน
ไปยงัคณะกรรมการประเมินความพึงพอใจเพือให้
รับทราบผล ซึงผลการดาํเนินงานเป็นทีน่าพอใจ
ในการปรับปรุง 

เอกสาร สนส. 7.6-5-1  
นโยบายสาํนกัส่งเสริม
วชิาการและงาน
ทะเบียน ปีงบประมาณ 
2552-2555 
 
 
เอกสาร สนส. 7.6-5-2  
คาํสังมหาวทิยาลยั 
ราชภฏักาํแพงเพชร 
เรือง แต่งตงั
คณะกรรมการ 
รับสมคัรนกัศึกษา 
ภาคปกติ ประเภท
คดัเลือกทวัไป
(กาํแพงเพชร 
และแม่สอด)  
เอกสาร สนส. 7.6-5-3 
แบบสาํรวจความพึง
พอใจของผูม้ารับ
บริการทีมีต่อการ
บริการของสาํนกั
ส่งเสริมวชิาการ 
และงานทะเบียน 
เอกสาร สนส. 7.6-5-4 
รายงานการประชุม 
การปรับปรุงการ
ดาํเนินงานรับสมคัร
นกัศึกษา 
เอกสาร สนส. 7.6-5-5 
รายงานผลการสาํรวจ
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมนิ ผลดาํเนินงาน หลกัฐาน 

 
 
 

ความพึงพอใจของผูม้า
รับบริการทีมีต่อการ
บริการของสาํนกั
ส่งเสริมวชิาการและ
งานทะเบียน  
เอกสาร สนส. 7.6-5-6 
แผน่ปลิวเผยแพร่ 
การรับสมคัรนกัศึกษา 
 
 
เอกสาร สนส. 7.6-5-7 
รายงานการประชุม 
การเผยแพร่ผลการ
ดาํเนินงานรับสมคัร
นกัศึกษา 

 
 
การประเมนิตนเอง 

เป้าหมาย ผลดาํเนินงาน คะแนนการประเมนิตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

ระดบั 5 ระดบั 5 3 บรรลุเป้าหมาย 

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. มีการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารประชาสัมพนัธ์การรับนกัศึกษาอยา่งโปร่งใสผา่นช่องทางต่าง ๆ เช่น ป้ายโฆษณา 
เอกสารแผน่ผบั แผน่โปสเตอร์ เวบ็ไซด ์และวทิยชุุมชน เป็นตน้  

2. มีการประชุม เพือรับฟังความคิดเห็นจากองคก์ารชุมชนต่าง ๆ ไดแ้ก่ โรงเรียนในการรับนกัศึกษา 
จุดทคีวรพฒันา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 1. ควรมีการแต่งตงัทีปรึกษาสาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน ทีมาจากองคก์รภาคประชาชน เช่น  
ครูการศึกษาขนัพืนฐาน นายกเทศมนตรี นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  

2. มีการดาํเนินกิจกรรมร่วมกนัอยา่งต่อเนือง ไดแ้ก่ การประชุมวางแผนการรับนกัศึกษา การคดัเลือกนกัศึกษา   
เป็นตน้ โดยจดัประชุมร่วมกนัอยา่งนอ้ย 2 ครัง/ต่อปี 
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ตวับ่งชีท ี7.8 มกีารนําระบบบริหารความเสียงมาใช้ในกระบวนการบริหารการศึกษา (การคดิรอบปีการศึกษา) 

ชนิดของตวับ่งชี กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมนิ คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดาํเนินการไม่ครบ 3 ขอ้แรก มีการดาํเนินการ 3 – 4 ขอ้แรก มีการดาํเนินการครบทุกขอ้ 

 

เกณฑ์มาตรฐาน ระดบั 

 
ผลการประเมนิตนเอง 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมนิ ผลดาํเนินงาน หลกัฐาน 

 1 มีการแต่งตงัคณะกรรมการหรือ
คณะทาํงานบริหารความเสียง 
โดยมีผูบ้ริหารระดบัสูงและ
ตวัแทนทีรับผิดชอบพนัธกิจ 
หลกัของสถาบนัร่วมเป็น
คณะกรรมการหรือคณะทาํงาน 
โดยมีการแต่งตงัคณะกรรมการ
หรือคณะทาํงานบริหาร 
ความเสียง โดยมีผูบ้ริหาร
ระดบัสูงตอ้งมีบทบาทสาํคญั 
ในการกาํหนดนโยบายหรือ
แนวทางในการบริหารความเสียง 

          สาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน   
ไดด้าํเนินการ ดงันี 
          1.  จดัทาํประกาศสาํนกัส่งเสริมวชิาการ
และงานทะเบียน เรือง การจดัทาํระบบบริหาร
ความเสียงเพือจดัทาํการวเิคราะห์และระบุ    
ปัจจยัเสียง การจดัทาํแผนการบริหารความเสียง      
การดาํเนินการตามแผนบริหารความเสียง 
และมีการสรุปผลการดาํเนินงานตามแผนบริหาร  
ความเสียง เพือใหก้ารบรรลุเป้าหมายตามแผน 
ปฏิบติัราชการ 4 ปี และประกาศใหห้น่วยงาน
ภายในปฏิบติัต่อไป  
           2.  จดัทาํคาํสังแต่งตงัคณะกรรมการจดัทาํ
ระบบบริหาร ความเสียง โดยมีผูบ้ริหารระดบัสูง
และตวัแทนทุกหน่วยงาน ประกอบดว้ย  
ผูอ้าํนวยการเป็นประธาน รองผูอ้าํนวยการ  
และหวัหนา้กลุ่มงานร่วมเป็นคณะกรรมการ  
และหวัหนา้สาํนกังานผูอ้าํนวยการเป็นกรรมการ
และเลขานุการ มีตวัแทนจากทุกฝ่ายร่วมเป็น

เอกสาร สนส. 7.8-1-1 
ประกาศสาํนกัส่งเสริม
วชิาการและงาน
ทะเบียน เรือง การจดัทาํ
ระบบบริหารความเสียง 
เอกสาร สนส. 7.8-1-2 
คาํสังสาํนกัส่งเสริม
วชิาการและงานทะเบียน 
เรือง แต่งตงั
คณะกรรมการ
ดาํเนินงานบริหาร 
ความเสียง 
เอกสาร สนส. 7.8-1-3 
สรุปผลการประเมิน
องคป์ระกอบ 
ของมาตรฐาน 
การควบคุมภายในระดบั
ส่วนงานยอ่ย  
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมนิ ผลดาํเนินงาน หลกัฐาน 

คณะทาํงานบริหารความเสียง โดยมีหนา้ที
พิจารณาใหข้อ้เสนอแนะการกาํหนดนโยบาย 
แนวทางในการบริหารความเสียงในทีประชุม
คณะกรรมการของหน่วยงาน  
 
 
 
 
 

(แบบ ปย.2-1) 
 

 2 มีการวเิคราะห์และระบุปัจจยั
เสียงทีส่งผลกระทบหรือสร้าง
ความเสียหายหรือความลม้เหลว
หรือลดโอกาสทีจะบรรลุ
เป้าหมายในการบริหารงาน    
และจดัลาํดบัความสาํคญั 
ของปัจจยัเสียง 

          สาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน   
ไดท้าํการวเิคราะห์และระบุปัจจยัเสียงและจดั 
ลาํดบัความสาํคญัของปัจจยัเสียง และสามารถ
พิจารณาจากโอกาสและผลกระทบมากไปนอ้ย 
เพือกาํหนดมาตรการและแผนการจดัการ  
ความเสียงทีส่งผลกระทบต่อสาํนกัส่งเสริม
วชิาการและงานทะเบียน  

เอกสาร สนส. 7.8-2-1 
หนงัสือรับรอง 
การควบคุมภายใน 
ของผูบ้ริหารระดบั 
ส่วนงานยอ่ย 
(แบบ ปย.1) 
เอกสาร สนส. 7.8-2-2 
(อ้างซํา เอกสาร สนส. 
7.8-1-3 สรุปผล 
การประเมนิ
องค์ประกอบของ
มาตรฐานการควบคุม
ภายในระดบัส่วนใหญ่ 
(แบบ ปย.2-1) 

 3 มีการจดัทาํแผนบริหารความเสียง 
โดยแผนดงักล่าวตอ้งกาํหนด
มาตรการหรือแผนปฏิบติัการ 
ในการสร้างความรู้ ความเขา้ใจ
ใหก้บับุคลากรทุกระดบั 
ในดา้นการบริหารความเสียง 
และการดาํเนินการแกไ้ข  
ลดหรือป้องกนัความเสียง 
ทีจะเกิดขึนอยา่งเป็นรูปธรรม  

             สาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน  
มีการจดัทาํแผนบริหารความเสียงในแผนดงักล่าว 
มีการกาํหนดแผนในการสร้างความรู้ การป้องกนั
ความเสียงและมีผูรั้บผดิชอบ  
 

เอกสาร สนส. 7.8-3-1 
(อ้างซํา เอกสาร สนส. 
7.8-1-3 สรุปผล 
การประเมนิ
องค์ประกอบของ
มาตรฐานการควบคุม
ภายในระดบัส่วนใหญ่ 
(แบบ ปย.2-1) 

 4 มีการดาํเนินการตามแผนบริหาร            สาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน    เอกสาร สนส. 7.8-4-1 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมนิ ผลดาํเนินงาน หลกัฐาน 

ความเสียง มีการดาํเนินการตามแผนบริหารความเสียง          
ดา้นงานพสัดุ  

แผนการปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

ของงวดก่อน – ระดบั
ส่วนงานยอ่ย 
 
 
 
 
 
 

 5 มีการสรุปผลการดาํเนินงาน 
ตามแผนบริหารความเสียง 
ตลอดจน มีการกาํหนดแนวทาง
และขอ้เสนอแนะในการปรับปรุง
แผนบริหารความเสียงโดยไดรั้บ
ความเห็นชอบจากผูบ้ริหารสูงสุด
ของสถาบนั 

          สาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน   
ไดด้าํเนินการ ดงันี 
          1. มีการตรวจประเมินตามแผนบริหาร
ความเสียง โดยคณะกรรมการตรวจสอบแผน
บริหารความเสียงระดบัสาํนกั ของสาํนกัส่งเสริม
วชิาการและงานทะเบียน โดย อ.สุภาพร  
พงษภิ์ญโญโอภาส และคณะกรรมการ 
          2. สรุปรายงานผลการประเมินตามแผน
บริหารความเสียงต่อผูอ้าํนวยการ และผูบ้ริหาร
ของมหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชรลงนาม 

เอกสาร สนส. 7.8-5-1 
รายงานผลการประเมิน
องคป์ระกอบของการ
ควบคุมภายใน 
(แบบ ปย.1/แบบ ปย.2/
แบบ ปย.3/แบบติดตาม 
ปย.3) 
เอกสาร สนส. 7.8-5-2 
รายงานผล 
การดาํเนินงาน 
ตามแผนบริหาร 
ความเสียง 
 

 
 
การประเมนิตนเอง 

เป้าหมาย ผลดาํเนินงาน คะแนนการประเมนิตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

ระดบั 5 ระดบั 5 3 บรรลุเป้าหมาย 

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 1. มีการวเิคราะห์ความเสียง และมีแผนบริหารความเสียง  
 
จุดทคีวรพฒันา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
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 1. จดัอบรมใหค้วามรู้เรืองการบริหารความเสียงกบับุคลากรภายในสาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 
 2. อาจารยภ์ายในสาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน ส่วนใหญ่ยงัขาดความรู้ความเขา้ใจในเรืองบริหาร 
ความเสียง 
 3. ควรมีการจดัทาํแผนบริหารความเสียงครบทุกเรืองทีระบุในแผน 
 
 
 
 
 
 
 

ตวับ่งชีท ี7.9 ระดบัความสําเร็จของการถ่ายทอดตวับ่งชีและเป้าหมายของระดบัองค์กรสู่ระดับบุคคล  

ชนิดของตวับ่งชี ผลผลิต 

เกณฑ์การประเมนิ 
คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  

มีการดาํเนินการไม่ครบ 5 ขอ้แรก มีการดาํเนินการ  5 -  7 ขอ้แรก มีการดาํเนินการครบทุกขอ้ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน ระดบั 

 
ผลการประเมนิตนเอง 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมนิ ผลดาํเนินงาน หลกัฐาน 

 1 มีการกาํหนดแนวทางการ
ดาํเนินการในการประเมินผล
ภายในสถาบนั 

          สาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน        

มีการกาํหนดแนวทางการดาํเนินการในการ

ประเมินผลภายในสาํนกัฯ ตามคาํรับรองปฏิบติั

ราชการของมหาวทิยาลยัฯ โดยในกระบวนการ

กาํหนดตวัชีวดั ไดใ้หบุ้คลากรทุกระดบัเขา้มา 

มีส่วนร่วมดาํเนินการ เพือใหเ้กิดความตระหนกั

และมีความเขา้ใจในการประชุมต่าง ๆ กาํหนดใหมี้

การวเิคราะห์ตวัชีวดั โดยการประชุมเชิงปฏิบติัการ 

“การทบทวนแผนกลยทุธ์และแผนปฏิบติัราชการ

ประจาํปี และแนวทางการพฒันาการดาํเนินงาน 

สู่ความเป็นเลิศ” โรงแรมแอมบาสเดอร์ จอมเทียน 

พทัยา จงัหวดัชลบุรี 
            แนวทางการดาํเนินการในการประเมินผล
ภายในสถาบนั 
           1.สาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 

เอกสาร สนส. 7.9-1-1
คาํสังมหาวทิยาลยั 
ราชภฏักาํแพงเพชร 
เรือง แต่งตงั
คณะกรรมการ 
จดัประชุม 
เชิงปฏิบติัการ  
“การทบทวนแผน 
กลยทุธ์และ
แผนปฏิบติัราชการ
ประจาํปีและแนวทาง 
การพฒันา 
การดาํเนินงาน 
สู่ความเป็นเลิศ” 
เอกสาร สนส.  7.9-1-2 
รายงานการประชุม
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมนิ ผลดาํเนินงาน หลกัฐาน 

ดาํเนินการในการประเมินผลภายในสาํนกัฯ ตามคาํ
รับรองปฏิบติัราชการของมหาวิทยาลยัฯ 
           2.สาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียนให้
บุคลากรทุกระดบัเขา้มามีส่วนร่วมดาํเนินการ 
เพือใหเ้กิดความตระหนกัและมีความเขา้ใจโดยการ
ประชุมต่าง ๆ กาํหนดใหมี้การวเิคราะห์ตวัชีวดั 
           3.สาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 
มีการประชุมเพือทบทวนการดาํเนินงาน หลงัจาก
การประชุมเชิงปฏิบติัการ “การทบทวนแผนกลยทุธ์
และแผนปฏิบติัราชการประจาํปี และแนวทางการ
พฒันาการดาํเนินงานสู่ความเป็นเลิศ”  
โรงแรมแอมบาสเดอร์ จอมเทียน พทัยา  
จงัหวดัชลบุรี   
           4.ผูอ้าํนวยการสาํนกัส่งเสริมวชิาการและ 
งานทะเบียนมอบหมายใหบุ้คลากรฝ่ายบริหารของ
สาํนกัฯ รับผดิชอบการดาํเนินงานตามตวัชีวดัของ
แต่ละงาน  
           5.บุคลากรฝ่ายบริหารมีการยนืยนัในการใช้
วสิัยทศัน์เดิมในการดาํเนินงานของสาํนกัส่งเสริม
วชิาการและงานทะเบียน 
           6.สาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียนมี
การติดตามการดาํเนินงานของทุกฝ่ายโดยมีการจดั
ใหผู้บ้ริหารแต่ละฝ่ายรับผิดชอบในการดาํเนินงาน
ตามตวัชีวดัของมหาวทิยาลยั  มีการประเมินผลการ
ปฏิบติัราชการรอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน ตาม
ปฏิทินการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิบติังานตามคาํรับรองการปฏิบติัราชการ 
ของมหาวทิยาลยัฯ 

ทบทวนแผนกลยทุธ์
และแผนปฏิบติั
ราชการประจาํปี 

 2 มีแผนงานการประเมินผล 
ภายในสถาบนั 

          ในระดบัหน่วยงาน  มีการประเมินผล 
การปฏิบติัราชการรอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน  
ตามปฏิทินการประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบติังานตามคาํรับรอง 
การปฏิบติัราชการของมหาวทิยาลยัฯ  
           ในระดบับุคคล มีการประเมินผลการ

เอกสาร สนส. 7.9-2-1 
บนัทึกขอ้ความ  
เรือง การประเมิน 
การปฏิบติังาน 
ตามคาํรับรอง 
การปฏิบติัราชการ 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมนิ ผลดาํเนินงาน หลกัฐาน 

ดาํเนินงานตามตวับ่งชีและเป้าหมายรายงาน        
การประเมินตนเอง(Sar Card)  
 

เอกสาร สนส. 7.9-2-2 
รายงานการประเมิน
ตนเอง (Sar Card) 

 3 มีการกาํหนดตวับ่งชีและ
เป้าหมายตามพนัธกิจและ
ยทุธศาสตร์ของสถาบนั  

          สาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน   
มีการกาํหนดตวับ่งชีและเป้าประสงคต์ามพนัธกิจ
และยทุธศาสตร์ของสาํนกั โดยกาํหนดไวใ้น
แผนปฏิบติัราชการประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 
ของสาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน  
 
 
 

เอกสาร สนส. 7.9-3-1 
แผนปฏิบติัราชการ
ประจาํปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2552 

 4 มีการจดัทาํ Strategy Map ของ
หน่วยงานในระดบัคณะหรือ
เทียบเท่า โดยกาํหนดเป้าประสงค์
ของแต่ละประเดน็ยทุธศาสตร์ 
ทีเกียวขอ้งกบัหน่วยงานให้
เชือมโยงกบัเป้าประสงคแ์ละ
ประเดน็ยทุธศาสตร์ของสถาบนั 

          แผนปฏิบติัราชการประจาํปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2552 ของสาํนกัส่งเสริมวชิาการและงาน
ทะเบียน ไดก้าํหนดเป�าประสงค�ของแต�ละ
ประเดน็ยทุธศาสตร�ทีเกียวข�องกบัหน�วย
งานให�เชือมโยง           กบัเป�าประสงค�และ
ประเดน็ยทุธศาสตร� 
ของมหาวทิยาลยัฯ  

เอกสาร สนส. 7.9-4-1 
(อ้างซํา เอกสาร สนส. 
7.9-3-1 แผนปฏิบัติ
ราชการประจําปี
งบประมาณ  
พ.ศ. 2552) 

 5 มีการยนืยนัวสิัยทศัน์และประเดน็
ยทุธศาสตร์ของสถาบนั 
อุดมศึกษาในระดบัคณะ 
หรือเทียบเท่า 

          สาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน       
ไดมี้การยนืยนัวิสัยทศัน์และประเดน็ยทุธศาสตร์   
อยา่งต่อเนืองโดยเขา้ร่วมประชุมเชิงปฏิบติัการ  
“การทบทวนแผนกลยทุธ์และแผนปฏิบติัราชการ
ประจาํปี และแนวทางการพฒันาการดาํเนินงาน 
สู่ความเป็นเลิศ” ระหวา่งวนัที 19-23 เมษายน19-23 
เมษายน 2553 โรงแรมแอมบาสเดอร์ จอมเทียน 
พทัยา จงัหวดัชลบุรี   

เอกสาร สนส. 7.9-5-1
คาํสังมหาวทิยาลยั 
ราชภฏักาํแพงเพชร 
เรือง แต่งตงั
คณะกรรมการจดั
ประชุมเชิงปฏิบติัการ 
“การทบทวนแผนกล
ยทุธ์และแผนปฏิบติั
ราชการประจาํปี 
และแนวทาง 
การพฒันา 
การดาํเนินงาน 
สู่ความเป็นเลิศ” 
เอกสาร สนส. 7.9-5-2 
รายงานการประชุม
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ทบทวนแผนกลยทุธ์
และแผนปฏิบติั
ราชการประจาํปี 

 6 มีระบบในการติดตามผลการ
ดาํเนินงานตามตวับ่งชีและ
เป้าหมายตามคาํรับรองของ
ผูบ้ริหารระดบัต่าง ๆ  

          สาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน         
มีระบบในการติดตามผลการดาํเนินงานตามตวับ�
งชีและเป�าหมายตามคาํรับรอง การปฏิบติัราชการ 
อยา่งต่อเนือง และรายงานใหม้หาวทิยาลยัฯ ทราบ  
ในรอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน       
ของสาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน  
 
 

เอกสาร สนส. 7.9-6-1 
เอกสารการ
ประเมินผล 
การปฏิบติังาน 
ตามคาํรับรอง 
การปฏิบติัราชการ 

 7 มีการประเมินผลการดาํเนินงาน
ตามตวับ่งชีและเป้าหมายตามคาํ
รับรอง 

           สาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน        
มีการประเมินผลการดาํเนินงานตามตวับ�งชี         
และเป�าหมายรายงานการประเมินตนเอง 
ตามคาํรับรอง (Sar Card) โดยจดัใหมี้การประชุม
บุคลากรในสาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 
และร่วมกนัประเมินตนเองตามตวัชีวดั ในคาํรับรอง
การปฏิบติัราชการของสาํนกัส่งเสริมวชิาการ 
และงานทะเบียน 

เอกสาร สนส. 7.9-7-1 
รายงานการประชุม 
เรือง การจดัทาํรายงาน
การประเมินตนเอง 
(Sar Card) 

 8 มีการนาํผลการประเมินผล 
การดาํเนินงานของผูบ้ริหาร  
ไปเชือมโยงกบัระบบการสร้าง
แรงจูงใจ 

          มหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชรไดน้าํผล
รายงานการประเมินตนเอง(Sar Card) ประจาํปี
งบประมาณ พ.ศ. 2552 ของสาํนกัส่งเสริมวชิาการ
และงานทะเบียน เพือพิจารณาจดัสรรเงินรางวลั  

เอกสาร สนส. 7.9-8-1 
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการ
จดัสรรเงินรางวลั 
เอกสาร สนส. 7.9-8-2 
รายงานการประชุม
การจดัสรรเงินรางวลั
บุคลากรส่งเสริม
วชิาการและงาน
ทะเบียน 

 

การประเมนิตนเอง 

เป้าหมาย ผลดาํเนินงาน คะแนนการประเมนิตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

ระดบั 8 ระดบั 8 3 บรรลุเป้าหมาย 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
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 1. มีการกาํหนดแนวทางการดาํเนินการในการประเมินผลภายใน และกาํหนดตวับ่งชีและเป้าประสงคต์ามพนัธกิจ
และยทุธศาสตร์ทีสอดคลอ้งกบัเป้าประสงค ์พนัธกิจและประเดน็ยทุธศาสตร์ของมหาวทิยาลยัฯ อีกทงัมีการทบทวน
วสิัยทศัน์ ประเดน็ยทุธศาสตร์และตวัชีวดัในคาํรับรองการปฏิบติัราชการ ตลอดจนมีระบบในการติดตามผลการดาํเนินงาน
ตามตวับ่งชีและเป้าหมายตามคาํรับรองการปฏิบติัราชการ 
จุดทคีวรพฒันา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 1. ควรมีการนาํผลการประเมินผลการดาํเนินงานไปเชือมโยงกบัระบบการสร้างแรงจูงใจ 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง  รายองค์ประกอบ 
 - 
จุดทคีวรพฒันา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง รายองค์ประกอบ 
 - 
วธีิปฏิบัติทดี/ีนวัตกรรม(ถ้าม)ี 
 - 

องค์ประกอบ 8 การเงินและงบประมาณ 

ตวับ่งชีท ี8.1 มรีะบบและกลไกในการจัดสรร การวเิคราะห์ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบการเงนิและงบประมาณอย่างมี
ประสิทธิภาพ (การคดิปีงบประมาณ) 

ชนิดของตวับ่งชี กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมนิ คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดาํเนินการไม่ครบ 5 ขอ้แรก มีการดาํเนินการ 5 – 6  ขอ้แรก มีการดาํเนินการครบทุกขอ้ 

 

เกณฑ์มาตรฐาน ระดบั 
 

ผลการประเมนิตนเอง 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมนิ ผลดาํเนินงาน หลกัฐาน 

 1 มีแผนกลยทุธ์ทางการเงิน 
ทีสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ 
ของสถาบนัใหเ้ป็นไปตาม
เป้าหมาย 

          สาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน  
มีการจดัทาํแผนกลยทุธ์ทางการเงิน โดยมีการ
วเิคราะห์สถานการณ์ปัจจุบนัทางการเงิน  
เพือนาํมาจดัทาํแผนปฏิบติังาน/โครงการ 
ทีสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ของมหาวทิยาลยั  
ใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย ตามยทุธศาสตร์ที 1  
การผลิตและพฒันาคุณภาพบณัฑิต และยทุธศาสตร์
ที 6 การสร้างเสริมโอกาสอุดมศึกษาแก่ทอ้งถิน  
(กลยทุธ์ที 1.2 และ กลยทุธ์ที 6.1) 

เอกสาร สนส. 8.1-1-1 
แผนกลยทุธ์ 
ทางการเงิน 
เอกสาร สนส. 8.1-1-2 
แผนปฏิบติังาน/
โครงการเงินนอก
งบประมาณ พ.ศ. 2552 

 2 มีแนวทางจดัหาทรัพยากร
ทางดา้นการเงิน แผนการจดัสรร 
และการวางแผนการใชเ้งิน 
อยา่งมีประสิทธิภาพโปร่งใส 

             สาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 
ไดรั้บงบประมาณตามแผนจดัสรรงบประมาณ      
จากคู่มือการใชง้บประมาณ และไดมี้การควบคุม
ค่าใชจ่้าย โดยมีการตดัยอดเงินจากระบบบญัชี 3 มิติ 

เอกสาร สนส. 8.1-2-1 
(อ้างซํา เอกสาร สนส. 
8.1-1-2 แผนปฏิบัติ
งาน/โครงการเงินนอก
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ตรวจสอบได ้ เพือวางแผนการใชเ้งินไดอ้ยา่งต่อเนืองและสามารถ
ตรวจสอบได ้ 
             นอกจากนีสาํนกัส่งเสริมวชิาการและ 
งานทะเบียนยงัมีรายไดจ้ากการจดัทาํคู่มือนกัศึกษา 
ใบสมคัรนกัศึกษา กศ.บป. และไดน้าํเงินส่งเป็น 
เงินฝากถอนคืนของมหาวทิยาลยั 

งบประมาณ  
พ.ศ. 2552 
เอกสาร สนส. 8.1-2-2 
แบบสรุปการใชจ่้าย
จริงงบประมาณตาม
แผนปฏิบติัการ 
ประจาํปีงบประมาณ 
2552 
เอกสาร สนส. 8.1-2-3
เอกสารใบสาํคญั 
รับเงินการส่งค่าคู่มือ
นกัศึกษา 

 3 มีการจดัทาํระบบฐานขอ้มูล 
ทางการเงินทีผูบ้ริหารสามารถ
นาํไปใชใ้นการตดัสินใจและ
วเิคราะห์สถานะทางการเงิน 

          สาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน  
ไดใ้ชร้ะบบบญัชี 3 มิติ ซึงเป็นระบบบฐานข�อมูล 
ของมหาวทิยาลยั ทีผูบ้ริหารสามารถนาํไปใช� 
ในการตดัสินใจและวเิคราะห์�สถานะทางการเงิน 
นอกจากนีสาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 
ยงันาํขอ้มูลทางการเงินของระบบบญัชี 3 มิติมาใช้
ในการตดัสินใจและวเิคราะห์สถานะทางการเงิน 
ของสาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียนดว้ย 

เอกสาร สนส. 8.1-3-1 
ระบบบญัชี 3 มิติ 

 4 มีการจดัทาํรายงานทางการเงิน
อยา่งเป็นระบบ อยา่งนอ้ยปีละ  
2 ครัง 

          สาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน         
มีการติดตามและประเมินการใชง้บประมาณ       
โดยมีรายงานสรุปผลการติดตามและประเมิน
โครงการเป็นราย 6 เดือน และ 12 เดือน และ
นาํเสนอมหาวทิยาลยัฯ และสินปีงบประมาณได้
จดัทาํสรุปรายละเอียดการใชจ่้ายเงินแต่ละโครงการ 

เอกสาร สนส. 8.1-4-1 
แบบสรุป ติดตาม  
และประเมินโครงการ 
ปีงบประมาณ 2552 
เอกสาร สนส. 8.1-4-2 
(อ้างซํา เอกสาร สนส. 
8.1-2-2 สรุปการใช้
จ่ายเงนิงบประมาณ 
ประจําปีงบประมาณ 
2552) 

 5 มีการนาํขอ้มูลทางการเงินไปใช้
ในการวเิคราะห์ค่าใชจ่้าย และ
วเิคราะห์สถานะทางการเงินและ

           สาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน        
มีการควบคุมการใชง้บประมาณและไดน้าํขอ้มูล     
ไปใชใ้นการวเิคราะห์ค่าใชจ่้ายวา่มีการใชเ้งินเป็นไป

เอกสาร สนส. 8.1-5-1 
(อ้างซํา เอกสาร สนส. 
8.1-3-1 ระบบบัญชี  
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ความมนัคงขององคก์ารอยา่ง
ต่อเนือง 

ตามแผนงานทีระบุไวห้รือไม่ และตรวจสอบสถานะ
ทางการเงินไดอ้ยา่งต่อเนือง โดยตรวจสอบไดจ้าก
ระบบบญัชี 3 มิติ นอกจากนียงัไดน้าํรายงานสรุป
รายละเอียดค่าใชจ่้ายแต่ละโครงการมาทาํการ
วเิคราะห์ เพือเป็นแนวทางในจดัสรรงบประมาณ 
ในปี 2553 ต่อไป 

3 มติ)ิ 
เอกสาร สนส. 8.1-5-2 
(อ้างซํา เอกสาร สนส. 
8.1-4-2 สรุปการใช้
จ่ายเงนิงบประมาณ 
ประจําปีงบประมาณ 
2552) 
 
 
 
 
 

 6 มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและ
ภายนอก ทาํหนา้ทีตรวจ ติดตาม
การใชเ้งินใหเ้ป็นไปตามระเบียบ
และกฎเกณฑที์สถาบนักาํหนด 

           สาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน        
มีการแต่งตงัคณะกรรมการตรวจสอบภายในประจาํ
สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพือติดตาม
การใชเ้งินใหเ้ป็นไปตามกฎเกณฑแ์ละระเบียบ 
ทีมหาวทิยาลยัฯ กาํหนด และมีการจดัทาํรายงาน
สรุปติดตามประเมินโครงการปีงบประมาณ 2552 
นาํส่งมหาวทิยาลยั 

เอกสาร สนส. 8.1-6-1 
คาํสังมหาวทิยาลยั  
ราชภฏักาํแพงเพชร     
เรือง แต่งตงัผูต้รวจ
สอบภายใน ระดบั 
คณะ ศูนย ์สาํนกั 
เอกสาร สนส. 8.1-6-2 
แบบสรุป ติดตาม  
และประเมินโครงการ 
ปีงบประมาณ 2552 

 7 ผูบ้ริหารระดบัสูงมีการติดตามผล
การใชเ้งินใหเ้ป็นไปตาม
เป้าหมาย และนาํขอ้มูลจาก
รายงานทางการเงินไปใชใ้นการ
วางแผนและการตดัสินใจ 

          ผูบ้ริหารสาํนกัส่งเสริมวชิาการและงาน
ทะเบียน  มีการติดตามผลการใช�เงินให�เป�
นไปตามเป้าหมาย และนาํข�อมูลจากรายงาน
ทางการเงินไปใช�ในการวางแผนและการ
ตดัสินใจ โดยนาํขอ้มูลการใชเ้งินจากปีงบประมาณ 
2552 ไปใชใ้นการจดัสรรงบประมาณปี 2553  

เอกสาร สนส. 8.1-7-1 
(อ้างซํา เอกสาร สนส. 
8.1-6-2 แบบสรุปผล
การตดิตาม ประเมนิ
โครงการ งบประมาณ 
2552) 
เอกสาร สนส. 8.1-7-2 
แผนปฏิบติังาน/
โครงการเงินนอก
งบประมาณ 
ปีงบประมาณ 2552 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมนิ ผลดาํเนินงาน หลกัฐาน 

และปีงบประมาณ 
2553 

 

การประเมนิตนเอง 

เป้าหมาย ผลดาํเนินงาน คะแนนการประเมนิตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

ระดบั 7 ระดบั 7 3 บรรลุเป้าหมาย 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 1. มีการวางแผนและกระบวนควบคุมการใชง้บประมาณใหเ้ป็นไปตามแผน และไดน้าํขอ้มูลไปใชใ้นการ
วเิคราะห์ค่าใชจ่้ายวา่มีการใชเ้งินเป็นไปตามแผนงานทีระบุไวห้รือไม่ และตรวจสอบสถานะทางการเงินอยา่งต่อเนือง 
 

จุดทคีวรพฒันา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 1. พฒันาระบบฐานขอ้มูลทางการเงินทีครอบคลุมทุกดา้นเพือใหผู้บ้ริหารสามารถนาํไปใชใ้นการตดัสินใจและ
วเิคราะห์สถานะทางการเงินไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ตวับ่งชีท ี8.2 มกีารใช้ทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันร่วมกนั (การคดิปีงบประมาณ) 

ชนิดของตวับ่งชี กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมนิ คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดาํเนินการ 
ไม่ครบ 3 ขอ้แรก 

มีการดาํเนินการ  
3  ขอ้แรก 

มีการดาํเนินการ 
อยา่งนอ้ย 4 ขอ้แรก 

 

เกณฑ์มาตรฐาน ระดบั 

 
ผลการประเมนิตนเอง 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมนิ ผลดาํเนินงาน หลกัฐาน 

 1 มีคณะกรรมการวเิคราะห์ 
ความตอ้งการการใชท้รัพยากร
ของสถาบนั 

          สาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน  
มีคณะกรรมการวเิคราะห์ความตอ้งการใช้
ทรัพยากรของสาํนกัส่งเสริมวชิาการและ 
งานทะเบียน โดยสาํนกัส่งเสริมวชิาการและ 
งานทะเบียน ไดรั้บการจดัสรรงบประมาณ 
อยา่งจาํกดั เครืองมืออุปกรณ์ และเจา้หนา้ที
ผูรั้บผดิชอบในฝ่ายต่าง ๆ สาํนกัส่งเสริมวชิาการ
และงานทะเบียน มีคาํสังฯ เรือง แต่งตงั
คณะกรรมการบริหารการใชท้รัพยากรสาํนกั
ส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน เพือทาํหนา้ที
วเิคราะห์ความตอ้งการใชท้รัพยากรของสาํนกั 
โดยทาํการสาํรวจทรัพยากรของสาํนกัทีสามารถ

เอกสาร สนส. 8.2-1-1 
คาํสังสาํนกัส่งเสริม
วชิาการและงาน
ทะเบียน เรืองแต่งตงั
คณะกรรมการบริหาร
การใชท้รัพยากร  
สาํนกัส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 
เอกสาร สนส. 8.2-1-2 
ประกาศสาํนกัส่งเสริม
วชิาการและงาน
ทะเบียน เรือง การใช้



 

 

63

มี ข้อ เกณฑ์การประเมนิ ผลดาํเนินงาน หลกัฐาน 

ใชร่้วมกนัได ้และสาํรวจความตอ้งการใช้
ทรัพยากรจากหน่วยงานอืน ทงัภายในและ
ภายนอกมหาวทิยาลยั พร้อมจดัทาํประกาศ 

การใชท้รัพยากรร่วมกนั แนวทางและขนัตอน

ของสาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน  

การจดัทาํแบบฟอร์มการยมื/การขอใชเ้ครืองมือ

และอุปกรณ์ เพือสะดวกในการติดตาม ตรวจสอบ 

การใชง้านและการซ่อมแซมใหอ้ยูใ่นสภาพพร้อม

ใชง้าน 

ทรัพยากรร่วมกนัของ
สาํนกัฯ  
เอกสาร สนส. 8.2-1-3 
ประกาศสาํนกัส่งเสริม
วชิาการและงาน
ทะเบียน เรือง แนวทาง
และขนัตอนการใช้
ทรัพยากรร่วมกนั
ภายในและภายนอก 
ของสาํนกัส่งเสริม
วชิาการและงาน
ทะเบียน 
 
 
เอกสาร สนส. 8.2-1-4
แบบฟอร์มการยมื/ 
ขอใชท้รัพยากรของ
สาํนกัส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

 2 มีผลการวเิคราะห์ความตอ้งการ 
ในการใชท้รัพยากรของสถาบนั 

          สาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน  
มีการวเิคราะห์ความตอ้งการในการใชท้รัพยากร
ของสาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน  
โดยมีการสาํรวจการใชท้รัพยากรภายในหน่วยงาน
ทีสามารถใหห้น่วยงานใชร่้วมกนัได ้รวมถึงความ
ตอ้งการใชท้รัพยากรของหน่วยงานอืน และนาํมา
จดัทาํเป็นเอกสารสรุปผลการวเิคราะห์ความ
ตอ้งการใชท้รัพยากรร่วมกนั 

เอกสาร สนส. 8.2-2-1
แบบสาํรวจ           
ความตอ้งการใช้
ทรัพยากร                 
เอกสาร สนส. 8.2-2-2
สรุปผลการวเิคราะห์
ความตอ้งการใช้
ทรัพยากรร่วมกนั 

 3 มีแผนการใชท้รัพยากรร่วมกนั 
กบัหน่วยงานอืนในสถาบนั 

          สาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน  
มีแผนการใชท้รัพยากรร่วมกนัทงัภายในและ
ภายนอกสาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน  
ไดมี้การกาํหนดวสิัยทศัน์ พนัธกิจ และนโยบาย
การใชท้รัพยากรร่วมกนั เป้าประสงค ์ตวัชีวดั  
มาตรการ และผูรั้บผดิชอบทีชดัเจน 

เอกสาร สนส. 8.2-3-1 
แผนการใชท้รัพยากร
ร่วมกนัของสาํนกั
ส่งเสริมวชิาการและ
งานทะเบียน 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมนิ ผลดาํเนินงาน หลกัฐาน 

 4 มีแผนการใชท้รัพยากรร่วมกนั 
กบัหน่วยงานอืนนอกสถาบนั 

         สาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน  
มีแผนการใชท้รัพยากรร่วมกนัทงัภายในและ
ภายนอกสาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน
ซึงเป็นแผนการใชท้รัพยากรเช่นเดียวกบัขอ้ที 3 

เอกสาร สนส. 8.2-4-1 
(อ้างซํา เอกสาร สนส. 
8.2-3-1 แผนการใช้
ทรัพยากรร่วมกนัของ
สํานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

 5 มีผลการประหยดังบประมาณ 
ทีเกิดจากการใชท้รัพยากรร่วมกบั
หน่วยงานอืน 

          สาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน  
มีรายงานผลการประหยดังบประมาณในการใช้
ทรัพยากรร่วมกนักบัหน่วยงานทงัภายในและ
ภายนอกสาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 
เช่น การขอใชส้ถานทีหอ้งประชุม การขอใชจ้ดัตงั
ศนูยก์ารเรียนนอกมหาวทิยาลยั ซึงสามารถ
ประหยดังบประมาณ โดยประเมินจากผลอตัรา 
การประหยดังบประมาณ 

เอกสาร สนส. 8.2-5-1 
ผลการประหยดั
งบประมาณจากการใช้
ทรัพยากรร่วมกนั 

การประเมนิตนเอง 

เป้าหมาย ผลดาํเนินงาน คะแนนการประเมนิตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

ระดบั 4 ระดบั 4 3 บรรลุเป้าหมาย 

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 1. มีคณะกรรมการวเิคราะห์ความตอ้งการใชท้รัพยากรของสาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน มีการจดัหา
ทรัพยากรเพิมเติมใหเ้พียงพอต่อความตอ้งการ และมีการใชท้รัพยากรร่วมกนักบัหน่วยงานอืนภายในมหาวทิยาลยัฯ  
 
จุดทคีวรพฒันา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. มีการศึกษาผลการประหยดังบประมาณทีเกิดจากการใชท้รัพยากรร่วมกบัหน่วยงานอืน 
 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง  รายองค์ประกอบ 
         สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีการตรวจสอบการเงินและงบประมาณจากระบบฐานขอ้มูลทางการเงิน 
(บญัชีระบบ 3 มิติ) และมีการใชท้รัพยากรภายในและภายนอกสาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียนร่วมกนั 

 
จุดทคีวรพฒันา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง รายองค์ประกอบ 
 - 

วธีิปฏิบัติทดี/ีนวัตกรรม(ถ้าม)ี 

 - 
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องค์ประกอบที 9 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ 

ตวับ่งชีท ี9.1 มรีะบบและกลไกการประกนัคุณภาพภายในทเีป็นส่วนหนึงของกระบวนการบริหาร
การศึกษา  (การคดิรอบปีการศึกษา) 

ชนิดของตวับ่งชี กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมนิ คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดาํเนินการ 
ไม่ครบ 4 ขอ้แรก 

มีการดาํเนินการ  
4  ขอ้แรก 

มีการดาํเนินการ 
อยา่งนอ้ย 5 ขอ้แรก 

 

เกณฑ์มาตรฐาน ระดบั 

 
ผลการประเมนิตนเอง 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมนิ ผลดาํเนินงาน หลกัฐาน 

 1 มีระบบและกลไกการประกนั
คุณภาพการศึกษาภายใน 
ทีเหมาะสมกบัระดบัการพฒันา
ของสถาบนั 

          สาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน ใช้
ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษา
ภายในทีกาํหนดโดยสาํนกังานประกนัคุณภาพของ
มหาวทิยาลยัฯ ดงันี 
        1. สาํนกัฯ ไดด้าํเนินงานประกนัคุณภาพ
การศึกษาตามนโยบายและแผนงานการประกนั
คุณภาพของมหาวทิยาลยัฯ เป็นแนวทางในการ
ดาํเนินงาน 

เอกสาร สนส. 9.1-1-1 
ประกาศมหาวทิยาลยั
ราชภฏักาํแพงเพชร 
เรือง นโยบายและ 
แนวดาํเนินการประกนั
คุณภาพการศึกษาของ
มหาวทิยาลยัราชภฏั
กาํแพงเพชร 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมนิ ผลดาํเนินงาน หลกัฐาน 

         2. สาํนกัฯ ไดด้าํเนินงานประกนัคุณภาพ
การศึกษาตามกรอบคู่มือการประกนัคุณภาพ
การศึกษาภายในมหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร  
ปีการศึกษา 2551-2553  
         3. สาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน  
มีคณะกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดบัสาํนกั 
        4. สาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 
จดัทาํรายงานการประเมินตนเอง(SAR)  
ทุกปีการศึกษา 
 
 
 
 

เอกสาร สนส. 9.1-1-2 
คู่มือประกนัคุณภาพ
การศึกษา 
ในมหาวทิยาลยั  
ปีการศึกษา 2551-2553 
เอกสาร สนส. 9.1-1-3 
คาํสังแต่งตงั
คณะกรรมการ 
ประกนัคุณภาพ 
สาํนกัส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน  
ปีการศึกษา 2552 
เอกสาร สนส. 9.1-1-4 
รายงานการประเมิน
ตนเอง ปีการศึกษา 
2552 

 2 มีการกาํหนดนโยบายและ 
ใหค้วามสาํคญัเรืองการประกนั
คุณภาพจากคณะกรรมการระดบั
นโยบายและผูบ้ริหารสูงสุด 
ของสถาบนั ภายใตก้ารมี 
ส่วนร่วมจากภาคีทงัภายใน 
และภายนอกสถาบนั 

        สาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน  
มีนโยบายโดยกาํหนดไวใ้นแผนยทุธศาสตร์ 
สู่การปฏิบติั ปี 2552–2555 ยทุธศาสตร์ที 3  
พฒันาระบบและกลไกในการประกนัคุณภาพ
การศึกษา สาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 
ไดใ้หค้วามสาํคญัในเรืองการพฒันาระบบประกนั
คุณภาพตงัแต่ปี 2543 ตลอดมา และในปี 2552  
ไดด้าํเนินการจดัทาํแผนปฏิบติังานดา้นการ 
ประกนัคุณภาพ  

เอกสาร สนส. 9.1-2-1   
แผนงานดา้นการ
ประกนัคุณภาพ 
เอกสาร สนส. 9.1-2-2 
ประกาศสาํนกัส่งเสริม 
วชิาการและงาน
ทะเบียนเรือง นโยบาย
และแนวดาํเนินการ
ประกนัคุณภาพ
การศึกษา 

 3 มีการกาํหนดมาตรฐานตวับ่งชี 
และเกณฑคุ์ณภาพทีสอดคลอ้ง
กบัมาตรฐานการอุดมศึกษา และ
มาตรฐานอืน ๆ ทีเกียวขอ้ง และ
สอดคลอ้งกบัการประเมิน
คุณภาพภายนอก  

          สาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน  
ใชม้าตรฐานและเกณฑก์ารประเมินคุณภาพของ
สาํนกังานคณะ กรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  
และสาํนกัรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.)  
 

เอกสาร สนส.  9.1-3-1 
(อ้างซํา เอกสาร สนส. 
9.1-1-2 คู่มือประกนั
คุณภาพการศึกษา 
ในมหาวทิยาลยั  
ปีการศึกษา 2551-2553) 

 4 มีการดาํเนินงานดา้นการประกนั           สาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน มีการ เอกสาร สนส. 9.1-4-1 
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คุณภาพทีครบถว้น ทงัการ
ควบคุมคุณภาพ การติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ
อยา่งต่อเนืองเป็นประจาํ (อยา่ง
นอ้ย 3 ปีนบัรวมปีทีมีการติดตาม) 

จดัทาํแผนปฏิบติังานดา้นการประกนัคุณภาพ
การศึกษา ประจาํปี 2552 มีการดาํเนินงานตาม
แผนการประกนัคุณภาพการศึกษา และมีการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในดา้นต่าง ๆ ดงันี 

        ด้านการควบคุมคุณภาพ  
          - สาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 
จดัทาํแผนงานดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษา 

        - แต่งตงัคณะกรรมการรับผดิชอบงาน 

ดา้นประกนัคุณภาพการศึกษาของสาํนกัส่งเสริม

วชิาการและงานทะเบียน  

          - มีการดาํเนินงานตามแผนการประกนั

คุณภาพการศึกษาของสาํนกัส่งเสริมวชิาการ 

และงานทะเบียน  

 

 

          ด้านการติดตาม และตรวจสอบคุณภาพ  
          - มีการจดัทาํรายงานการประเมินตนเอง ตาม
เกณฑม์าตรฐานทีกาํหนดไว ้
ในคู่มือการประกนัคุณภาพ  
          - มีการตรวจติดตามคุณภาพ โดยมหาวทิยาลยั
ฯ กาํหนดใหผู้รั้บผดิชอบโครงการ/กิจกรรม สรุปผล
การจดักิจกรรม และประเมินผลโครงการ 
ตามตวัชีวดัความสาํเร็จของโครงการการใชจ่้ายจริง
เทียบกบังบประมาณทีกาํหนดในแผนและสรุปผล
การดาํเนินงานเป็นรายไตรมาส รอบ 6 เดือน และ 12 
เดือน อีกทงั สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ไดด้าํเนินการตามระบบกลไกการตรวจสอบภายใน
ตามขอ้บงัคบัของคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน 
โดยรับการตรวจสอบภายในจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบภายในระดบัมหาวทิยาลยั  เมือวนัที 18 
ธนัวาคม 2552ประกอบดว้ย อ.สุภาพร พงศภิ์ญโญ
โอภาส , ผศ.ปรัชญา ชะอุ่มผล , ผศ.ชาลี ตระกลู , 
ผศ.รัตนาภรณ์ จองไพจิตรสกลุ , ผศ.สฤษณ์ พรหม

(อ้างซํา เอกสาร สนส. 
9.1-2-1 แผนงานด้าน
การประกนัคุณภาพ
การศึกษา) 
เอกสาร สนส. 9.1-4-2 
(อ้างซํา เอกสาร สนส. 
9.1-1-3 คาํสัง 
สํานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน  
เรือง แต่งตัง
คณะกรรมการประกนั
คุณภาพของสํานัก
ส่งเสริมวชิาการและ
งานทะเบียน   
 
 
เอกสาร สนส. 9.1-4-3 
(อ้างซํา เอกสาร สนส. 
9.1-1-4 รายงาน 
การประเมนิตนเอง  
ปีการศึกษา 2552) 
เอกสาร สนส. 9.1-4-4
แบบรายงานปย.1 ,   
ปย.2 , ปย. 2-1, ปย.3 ,  
แบบติดตาม ปย. 3  
เอกสาร สนส. 9.1-4-5 
บนัทึกขอ้ความ  
เรืองการเขา้ตรวจเยยีม 
โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบภายใน 
เอกสาร สนส. 9.1-4-6
รายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษา  
ปีการศึกษา 2551 
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สายใจ, นางมะลิวลัย ์รอดกาํเหนิด, ดร.ยภุาดี  
ปณะราช  โดยคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 
ไดต้รวจเอกสารแบบ ปย.1 , ปย.2 , ปย. 2-1, ปย.3 ,  

แบบติดตาม ปย. 3  

          ด้านการประเมนิคุณภาพ   

          - มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในอยา่ง

ต่อเนืองเป็นประจาํ ตงัแต่ 

พ.ศ. 2547-2550  

          1. ปี 2547  วนัท ี     -            เวลา     -           

สถานท ีฝ่ายทะเบียนและประมวลผล                    

โดย    1) ผศ.ดร.บญัญติั ชาํนาญกิจ  

          2) อ.กิตติพงษ ์สุวรรณราช 

 

 

          2. ปี 2548   วนัที 13 กนัยายน 2549   

เวลา 10.00 น. สถานท ีฝ่ายทะเบียนและประมวลผล   

โดย   1) รศ.เทือน ทองแกว้  

         2) รศ.ดร.พนารัตน์ ปานมณี  

         3. ปี 2549  วนัที 11-12 กนัยายน 2550  เวลา 

16.40 น.  สถานท ีฝ่ายทะเบียนและประมวลผล  

โดย     1) ผศ.สุวฒันา สุกกระ  2) รศ.พรเพญ็    

โชชยั  3) ผศ.รัตนาภรณ์ จองไพจิตรสกลุ   

4) ผศ.เพลินพิศ จุฬพนัธ์ทอง 5) ผศ.ปรัชญา  

ชะอุ่มผล  6) ผศ.ขวญัดาว แจ่มแจง้   

7) อ.พรหมเมศ วรีะพนัธ์ 

         4. ปี 2550   วนัท ี26 สิงหาคม 2551   

เวลา 16.40 น   สถานท ีฝ่ายทะเบียนและ

ประมวลผล  

โดย 1) ผศ.ก่อเกียรติ วทิยรัตน์  2) รศ.พรเพญ็ โชชยั  

3) ผศ.รัตนาภรณ์ จองไพจิตรสกลุ  4) ผศ.ปรัชญา 
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ชะอุ่มผล  5) ผศ.ขวญัดาว แจ่มแจง้   

          5. ปี 2551 วนัที 10 สิงหาคม 2551  

เวลา 16.40 น. สถานที หอ้งสักทอง อาคาร 

สาํนกังานอธิการบดี  

โดย 1) ผศ.ศรีรัตน์ เจิงกลินจนัทร์   2) ผศ.มยั ตะติยะ 

3) ผศ.สุรชยั โกศิยะกลุ  4) อ.ยติุธรรม ปรมะ  

5) อ.ปรียานุช พรหมภาสิต 6) อ.สายพิณ  

พิกลุทอง กรุูง 7) อ.อิฏฐารมณ์ มิตสุวรรณ สิงหรา  

8) อ.โอกาม่า จ่าแกะ  9) นางสาวสมลกัษณ์ วริิยจารี 

 

 

 

 

 5 มีการนาํผลการประกนัคุณภาพ 
มาพฒันาปรับปรุงการดาํเนินงาน 

          จากการตรวจประเมินภายใน ปี พ.ศ.2551  
เมือวนัที 10 สิงหาคม พ.ศ.2552 ณ หอ้งสักทอง 
อาคารสาํนกังานอธิการบดี คณะกรรมการตรวจ
ประเมินไดใ้หข้อ้เสนอแนะไว ้สาํนกัส่งเสริม
วชิาการและงานทะเบียน จึงนาํขอ้เสนอแนะดงักล่าว
มาปรับปรุง ระบบงานบริการ เช่น จดัใหมี้การ
บริการขอ้มูลทางดา้นหลกัสูตร ดา้นขอ้มูลนกัศึกษา 
ผา่นเวบ็ไซต ์http://tabian.kpru.ac.th 

 

 6 มีระบบฐานขอ้มูลและ
สารสนเทศทีสนบัสนุนการ
ประกนัคุณภาพการศึกษา และใช้
ร่วมกนัทงัระดบับุคคล ภาควชิา 
คณะ และสถาบนั 

          สาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน   
ใชร้ะบบฐานขอ้มูลดา้นการเงิน ในระบบบญัชี 3 มิติ 
ซึงใชใ้นการตดัสินใจในการบริหารและงบประมาณ 
และฐานขอ้มูลการประกนัคุณภาพการศึกษา CHE 
QA Online System  เพือกรอกผลการดาํเนินงาน 
ตามองคป์ระกอบการประกนัคุณภาพการศึกษา
ภายใน พร้อมหลกัฐานอา้งอิง  

เอกสาร สนส. 9.1-6-1  
การตดัยอดเงิน 
ผา่นระบบบญัชี 3 มิติ 
เอกสาร สนส. 9.1-6-2 
ฐานขอ้มูลดา้นการ
ประกนัคุณภาพ
การศึกษา 
ระดบัอุดมศึกษา (CHE 
QA Online system) 
โดยสืบคน้ผา่นเวบ็ไซต ์
www.cheqa.mua.go.th 
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และสืบคน้ขอ้มูล 
ดา้นเอกสารอา้งอิงทีใช ้
ในการประกนัคุณภาพ
ทางเวบ็ไซต ์
http://qa.kpru.ac.th/doc
/index.php) 

 7 มีระบบส่งเสริมการสร้าง
เครือข่ายดา้นการประกนัคุณภาพ
การศึกษาระหวา่งหน่วยงาน  ทงั
ภายในและภายนอกสถาบนั 

          สาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน  
มีระบบการสร้างเครือข่าย โดยผูบ้ริหารมีนโยบาย
ชดัเจน และจดัใหมี้ผูรั้บผดิชอบโดยตรง โดยมีการ
ดาํเนินงานสร้างเครือข่าย ดงันี 
          1. กิจกรรมการแลกเปลียนเรียนรู้การจดัทาํ
รายงานการประเมินตนเอง ณ คณะครุศาสตร์  
วนัจนัทร์ที 13 กรกฎาคม 2552 เวลา 16.40 น. 
          2. การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และ
รับฟังความคิดเห็น เพือติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร 
ระหวา่งวนัที 26-31 ตุลาคม 2552 
          3. ฝึกอบรมการใชง้านระบบฐานขอ้มูลดา้น
การประกนัคุณภาพการศึกษา ระดบัอุดมศึกษา(CHE 
QA ONLINE SYSTEM) ในวนัองัคารที  
30 มิถุนายน 2552 เวลา 13.00-16.30 น.  
ณ ศนูยค์อมพิวเตอร์ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
          4.โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการ “การพฒันา
คุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ” (PMQA)  
ในวนัที 20-21 สิงหาคม 2552 ณ หอประชุม
มหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร 

เอกสาร สนส. 9.1-7-1  
บนัทึกขอ้ความ  
เรือง ขอเชิญเขา้ร่วม
กิจกรรมแลกเปลียน
เรียนรู้การจดัทาํรายงาน
การประเมินตนเอง 
 
 
 
เอกสาร สนส. 9.1-7-2 
หนงัสือการเตรียม 
การของผูรั้บประเมิน 
เพือติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลงาน 
ของมหาวทิยาลยั 
ราชภฏักาํแพงเพชร  
เอกสาร สนส. 9.1-7-3 
บนัทึกขอ้ความ  
เรือง ขอเชิญเขา้ร่วม
ฝึกอบรมการใชง้าน
ระบบฐานขอ้มูล 
ดา้นการประกนัคุณภาพ
การศึกษา
ระดบัอุดมศึกษา 
เอกสาร สนส. 9.1-7-4 
บนัทึกขอ้ความ       
เรือง ขอเชิญเขา้ร่วม
ประชุมเชิงปฏิบติัการ 
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การประเมนิตนเอง 

เป้าหมาย ผลดาํเนินงาน คะแนนการประเมนิตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

ระดบั 7 ระดบั 7 3 บรรลุเป้าหมาย 

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 1. สาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน มีระบบและกลไกในการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน  
มีการดาํเนินการอยา่งเป็นขนัตอนและต่อเนือง โดยการมีส่วนร่วมของภาคีทงัภายนอกและภายใน มีการนาํผลการประเมิน 
มาเป็นส่วนหนึงของกระบวนการบริหารการศึกษาและการดาํเนินงานของสาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 
 
จุดทคีวรพฒันา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 1. สาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน มีการวางแผนเพือพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายใน โดยนาํกลไก
การประกนัคุณภาพและผลการประเมินคุณภาพการศึกษามาใชใ้นการพฒันางานของสาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 
ใหค้รอบคลุมทุกระบบงาน มีการสร้างเครือข่ายแลกเปลียนเรียนรู้เพือพฒันางานประกนัคุณภาพ 
 

ตวับ่งชีท ี9.3 ระดบัความสําเร็จของการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน  (การคดิรอบปีการศึกษา) 

ชนิดของตวับ่งชี ผลผลิต 

เกณฑ์การประเมนิ คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดาํเนินการ 
ไม่ครบ 3  ขอ้แรก 

มีการดาํเนินการ  
3  ขอ้แรก 

มีการดาํเนินการ 
อยา่งนอ้ย 4 ขอ้แรก 

 

เกณฑ์มาตรฐาน ระดบั 

 
ผลการประเมนิตนเอง 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมนิ ผลดาํเนินงาน หลกัฐาน 

 1 มีการดาํเนินการตามระบบและ
กลไกการประกนัคุณภาพ
การศึกษาภายในระดบัคณะ  
และสถาบนัอยา่งต่อเนือง 

          สาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน  
มีการดาํเนินการประกนัคุณภาพการศึกษา 
ตงัแต่ปี พ.ศ. 2543 และสาํนกัส่งเสริมวชิาการ 
และงานทะเบียน ไดรั้บการตรวจประเมินภายใน
ตงัแต่ปีการศึกษา 2547 ตลอดมาจนถึงปัจจุบนั  
ซึงในปีการศึกษา 2551 ไดรั้บการตรวจประเมิน 
เมือวนัที10 สิงหาคม พ.ศ. 2552 และทางสาํนกั
ส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน ไดน้าํเสนอผล 
การประเมินมาพฒันาระบบการประกนัคุณภาพ 
ของสาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน เช่น 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมนิ ผลดาํเนินงาน หลกัฐาน 

จดัทาํเวบ็ไซต ์http://tabian.kpru.ac.th และมีการ
ประชุมดาํเนินงานการประกนัคุณภาพ 

 2 มีการปรับปรุงระบบประกนั
คุณภาพภายในโดยสอดคลอ้งกบั
พนัธกิจและพฒันาการของ
สถาบนั 

           สาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน  
ไดน้าํผลจากการตรวจประเมินการประกนัคุณภาพ     
ปีการศึกษา 2551 มาปรับปรุงระบบฐานขอ้มูลและ
สารสนเทศ เพือใหบ้ริการแก่นกัศึกษาและบุคลากร
ทงัภายในและภายนอกมหาวทิยาลยัฯ โดยผา่น
เวบ็ไซต ์http://tabian.kpru.ac.th 

 

 3 มีการรายงานผลการประกนั
คุณภาพการศึกษาภายใน 
ต่อหน่วยงานทีเกียวขอ้งและ
สาธารณชนภายในเวลาทีกาํหนด 

           สาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน  
ไดจ้ดัทาํการรายงานประเมินตนเอง และไดจ้ดัทาํ
รายงานประจาํปี พ.ศ. 2552 ของสาํนกัส่งเสริม
วชิาการและงานทะเบียน และไดน้าํภาระงาน 
การประกนัคุณภาพการศึกษา(SAR) ขึนเวบ็ไซด ์
เพือเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ใหท้ราบ 
 

เอกสาร สนส. 9.3-3-1 
รายงานประจาํปี 2552 

 4 มีการนาํผลการประเมินไปใชใ้น
การปรับปรุงการดาํเนินงานของ
หน่วยงานอยา่งต่อเนือง 

          จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ประจาํปีการศึกษา 2551 สาํนกัส่งเสริมวชิาการและ
งานทะเบียน มีการนาํผลการประเมินไปใชใ้นการ
ปรับปรุงการดาํเนินงานของหน่วยงาน โดยพฒันา
บุคลากรในสาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 
โดยใหบุ้คลากรทุกคนเขา้ร่วมกิจกรรมอยา่งต่อเนือง 
เช่น มีการปรับปรุง เวบ็ไซต ์http://tabian.kpru.ac.th 
โดยไดเ้พิมขอ้มูลหลกัสูตรทีสภามหาวทิยาลยัอนุมติั
แลว้ นอกจากนียงัใหบ้ริการดา้นขอ้มูลนกัศึกษา 
ดา้นการประเมินการสอนของอาจารย ์โดยให้
นกัศึกษาทาํการประเมินโดยระบบออนไลน์โดยผา่น
เวบ็ไซด ์http://tabian.kpru.ac.th รับสมคัรสอบวดั
เกณฑม์าตรฐานความรู้ความสามารถ 
ดา้นคอมพิวเตอร์ 

 

 5 มีนวตักรรมดา้นการประกนั
คุณภาพทีหน่วยงานพฒันาขึน 
หรือมีการจดัทาํแนวปฏิบติัทีดี 
เพือการเป็นแหล่งอา้งอิงใหก้บั

           สาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน  
ไดจ้ดัทาํเวบ็ไซตข์องสาํนกัส่งเสริมวชิาการและ 
งานทะเบียน ทีเป็นแหล่งอา้งอิงใหก้บัสาํนกัส่งเสริม
วชิาการและงานทะเบียน และหน่วยงานอืน  

เอกสาร สนส. 9.3-5-1 
เวบ็ไซด์
http://tabian.kpru.ac.th 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมนิ ผลดาํเนินงาน หลกัฐาน 

หน่วยงานและสถาบนัอืน ๆ  ทงัภายในและภายนอกมหาวทิยาลยัฯ 
 

การประเมนิตนเอง 

เป้าหมาย ผลดาํเนินงาน คะแนนการประเมนิตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

ระดบั 5 ระดบั 5 3 บรรลุเป้าหมาย 

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. สาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน มีกระบวนการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในอยา่งเป็นระบบ  
เริมจากการพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายใน ตงัแต่ขนัตอน การดาํเนินการตามระบบและกลไก การปรับปรุงระบบ
ประกนัคุณภาพ  การรายงานผลการประกนัคุณภาพการศึกษา การนาํผลการประเมินไปใช�ในการปรับปรุงการดาํเนินงาน  
การใชน้วตักรรมด�านการประกนัคุณภาพทีหน�วยงานพฒันาขึน 
 
จุดทคีวรพฒันา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. ควรจดัทาํระบบการจดัการฐานขอ้มูล (Management Information System:MIS) เพือใหเ้ขา้กบัตวัชีวดัทงั สมศ. 
กพร. และสกอ. 
 
 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง  รายองค์ประกอบ 
 - 
จุดทคีวรพฒันา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง รายองค์ประกอบ 
 - 
วธีิปฏิบัติทดี/ีนวัตกรรม(ถ้าม)ี 
 - 
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บทท ี3  
ส่วนสรุปผลการประเมินและทศิทางการพฒันา 

 
ตารางท ีส.1 ตารางสรุปการประเมินตนเองรายตัวบ่งชีตามองค์ประกอบคุณภาพ 
 

ตวับ่งชี 
มรภ.กพ. 

ตวับ่งชี 
สกอ. 

เป้าหมาย 

ผลการดาํเนินงาน บรรลุ
เป้าหมาย 

( =บรรลุ, 
=ไม่บรรลุ) 

คะแนนประเมนิ 
(เกณฑ์ สกอ.) 

ตวัตัง ผลลพัธ์ 
(%หรือสัดส่วน) ตวัหาร 

ตวับ่งชี 1.1  ตวับ่งชี 1.1 ระดบั 7  ระดบั 7  3 

ตวับ่งชี 1.2 ตวับ่งชี 1.2  
ร้อยละ 90 

6 
ร้อยละ 66.67  1 

9 

ตวับ่งชี 2.1 ตวับ่งชี 2.1  ระดบั 5  ระดบั 7  3 

ตวับ่งชี 2.2 ตวับ่งชี 2.2       

ตวับ่งชี 2.3 ตวับ่งชี 2.3       

ตวับ่งชี 2.4 ตวับ่งชี 2.4       

ตวับ่งชี 2.5 ตวับ่งชี 2.5      

ตวับ่งชี 2.6 ตวับ่งชี 2.6      

ตวับ่งชี 2.7 ตวับ่งชี 2.7       

ตวับ่งชี 2.8 ตวับ่งชี 2.8      

ตวับ่งชี 2.9 ตวับ่งชี 2.9      

 

ตวับ่งชี 2.10 ตวับ่งชี 2.10      

 

ตวับ่งชี 2.11 ตวับ่งชี 2.11   
 

   

ตวับ่งชี 2.12 ตวับ่งชี 2.12      

 

ตวับ่งชี 3.1 ตวับ่งชี 3.1      

ตวับ่งชี 3.2 ตวับ่งชี 3.2      

ตวับ่งชี 4.1 ตวับ่งชี 4.1      

ตวับ่งชี 4.2 ตวับ่งชี 4.2      
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ตวับ่งชี 
มรภ.กพ. 

ตวับ่งชี 
สกอ. 

เป้าหมาย 

ผลการดาํเนินงาน บรรลุ
เป้าหมาย 

( =บรรลุ, 
=ไม่บรรลุ) 

คะแนนประเมนิ 
(เกณฑ์ สกอ.) 

ตวัตัง ผลลพัธ์ 
(%หรือสัดส่วน) ตวัหาร 

ตวับ่งชี 4.3 ตวับ่งชี 4.3 
     

 

ตวับ่งชี 4.4 ตวับ่งชี 4.4 
     

 

ตวับ่งชี 5.1 ตวับ่งชี 5.1      

ตวับ่งชี 5.2 ตวับ่งชี 5.2 
     

 

ตวับ่งชี 5.3 ตวับ่งชี 5.3 
     

 

ตวับ่งชี 5.4 ตวับ่งชี 5.4 ร้อยละ 90 
 

ร้อยละ 78.40  2 
 

ตวับ่งชี 5.5 ตวับ่งชี 5.5      

ตวับ่งชี 6.1 ตวับ่งชี 6.1      

ตวับ่งชี 7.1 ตวับ่งชี 7.1      

ตวับ่งชี 7.2 ตวับ่งชี 7.2 ระดบั 4  ระดบั 4  3 

ตวับ่งชี 7.3 ตวับ่งชี 7.3 ระดบั 3  ระดบั 1  1 

ตวับ่งชี 7.4 ตวับ่งชี 7.4 ระดบั 5  ระดบั 6  3 

ตวับ่งชี 7.5 ตวับ่งชี 7.5 ระดบั 5  ระดบั 6  3 

ตวับ่งชี 7.6 ตวับ่งชี 7.6 ระดบั 5  ระดบั 5  3 

ตวับ่งชี 7.7 ตวับ่งชี 7.7  
 

   
 

ตวับ่งชี 7.8 ตวับ่งชี 7.8 ระดบั 5  ระดบั 5  3 

ตวับ่งชี 7.9 ตวับ่งชี 7.9 ระดบั 8  ระดบั 8  3 

ตวับ่งชี 8.1 ตวับ่งชี 8.1 ระดบั 7  ระดบั 7  3 

ตวับ่งชี 8.2 ตวับ่งชี 8.2 ระดบั 4  ระดบั 4  3 

ตวับ่งชี 9.1 ตวับ่งชี 9.1 ระดบั 7  ระดบั 7  3 

ตวับ่งชี 9.2 ตวับ่งชี 9.2      

ตวับ่งชี 9.3 ตวับ่งชี 9.3 ระดบั 5  ระดบั 5  3 
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ตวับ่งชี 
มรภ.กพ. 

ตวับ่งชี 
สกอ. 

เป้าหมาย 

ผลการดาํเนินงาน บรรลุ
เป้าหมาย 

( =บรรลุ, 
=ไม่บรรลุ) 

คะแนนประเมนิ 
(เกณฑ์ สกอ.) 

ตวัตัง ผลลพัธ์ 
(%หรือสัดส่วน) ตวัหาร 

ตวับ่งชี 10.1 ตวับ่งชี 10.1      

ตวับ่งชี 10.2 ตวับ่งชี 10.2      

 

 

ตารางท ีส.2   ตารางสรุปผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ 10 องค์ประกอบ 

องค์ประกอบคุณภาพ 

คะแนนการประเมนิเฉลยี 

           ผลการประเมนิ 
≤ 1.5 การดาํเนินงาน  ยงัไม่ไดคุ้ณภาพ 
1.51-2.00 การดาํเนินงาน คุณภาพระดบัพอใช ้
2.01-2.50 การดาํเนินงาน คุณภาพระดบัดี 
2.51-3.00 การดาํเนินงาน คุณภาพระดบัดีมาก หมายเหตุ 

ตวับ่งชี สกอ ตวับ่งชี สกอ + 
สถาบัน 

ตวับ่งชี 
สกอ. 

ตวับ่งชี สกอ. + 
สถาบัน 

I P O รวม I P O รวม 

องคป์ระกอบที 1  3.00 1.00 2.00     พอใช ้   

องคป์ระกอบที 2  3.00  3.00     ดีมาก   

องคป์ระกอบที 3            

องคป์ระกอบที 4            

องคป์ระกอบที 5    2.00 2.00     พอใช ้   

องคป์ระกอบที 6            

องคป์ระกอบที 7 3.00 2.50 3.00 2.71     ดีมาก   

องคป์ระกอบที 8  3.00  3.00     ดีมาก   

องคป์ระกอบที 9  3.00 3.00 3.00     ดีมาก   

องคป์ระกอบที 10            

เฉลยีรวม 
ของทุกองค์ประกอบ 

3.00 2.78 2.40 2.67     ดีมาก  
 

ผลการประเมนิ ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดี        
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ตารางท ีส. 3  ตารางสรุปผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 3 มาตรฐาน 

มาตรฐาน
อุดมศึกษา 

คะแนนการประเมนิเฉลยี 

              ผลการประเมนิ 
≤ 1.5 การดาํเนินงาน  ยงัไม่ไดคุ้ณภาพ 
1.51-2.00 การดาํเนินงาน คุณภาพระดบัพอใช ้
2.01-2.50 การดาํเนินงาน คุณภาพระดบัดี 
2.51-3.00 การดาํเนินงาน คุณภาพระดบัดีมาก หมายเหตุ 

ตวับ่งชี สกอ. ตวับ่งชี สกอ + สถาบัน ตวับ่งชี สกอ. ตวับ่งชี สกอ. + สถาบนั

I P O รวม I P O รวม 

มาตรฐานที 1            

มาตรฐานที 2 ก 3.00 3.00 2.50 2.83     ดีมาก   

มาตรฐานที 2 ข  3.00 2.00 2.50     ดี   

มาตรฐานที 3  1.00  1.00     
ยงัไม่ได้
คุณภาพ 

  

เฉลยีรวมของ 
ทุกมาตรฐาน 

3.00 2.78 2.40 2.67     ดีมาก   

ผลการประเมนิ ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดี        
 

 

ตารางท ีส. 4  ตารางสรุปผลการประเมินตนเองตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ 

มุมมอง 

คะแนนการประเมนิเฉลยี 

           ผลการประเมนิ 
≤ 1.5 การดาํเนินงาน  ยงัไม่ไดคุ้ณภาพ 
1.51-2.00 การดาํเนินงาน คุณภาพระดบัพอใช ้
2.01-2.50 การดาํเนินงาน คุณภาพระดบัดี 
2.51-3.00 การดาํเนินงาน คุณภาพระดบัดีมาก หมายเหตุ 

ตวับ่งชี สกอ. ตวับ่งชี สกอ + 
สถาบัน 

ตวับ่งชี 
สกอ. 

ตวับ่งชี สกอ. + 
สถาบัน 

I P O รวม I P O รวม 
ดา้นนกัศึกษาและผูมี้
ส่วนไดเ้สีย 

  2.50 2.50     ดี   

ดา้นกระบวนการภายใน  3.00 2.33 2.75     ดีมาก   

ดา้นการเงิน  3.00  3.00     ดีมาก   

ดา้นบุคลากรการเรียนรู้
และนวตักรรม 

3.00 2.00  2.33     ดี   

เฉลยีรวม 3.00 2.78 2.40 2.67     ดีมาก   

ผลการประเมนิ 
ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดี         
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ภาคผนวก 
ก. ขอ้มูลพืนฐาน (Common Data Set)   

ชือข้อมูลพนืฐาน หน่วย ปีการศึกษา 2552 

องค์ประกอบที 1 (รอบปีการศึกษา)   

จาํนวนตวับ่งชีของแผนปฏิบติังานประจาํปีงบประมาณทงัหมด ตวับ่งชี 9 

จาํนวนตวับ่งชีของแผนปฏิบติังานประจาํปีทีบรรลุเป้าหมาย ตวับ่งชี 6 

องค์ประกอบที 2   

จาํนวนหลกัสูตรทีเปิดสอนทงัหมด หลกัสูตร - 

-ระดบัอนุปริญญา  - 

-ระดบัปริญญาตรี  - 

-ระดบัใบประกาศนียบตัรบณัฑิต (ป.บณัฑิต)  - 

-ระดบัปริญญาโท (แผน ก )  - 

-ระดบัปริญญาโท (แผน ข )  - 

-ระดบัปริญญาเอก  - 

จาํนวนหลกัสูตรทีเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตร พ.ศ. 2548 และแนวปฏิบติัที
เกียวขอ้ง 

หลกัสูตร 
- 

-ระดบัอนุปริญญา  - 

-ระดบัปริญญาตรี  - 

-ระดบัใบประกาศนียบตัรบณัฑิต (ป.บณัฑิต)  - 

-ระดบัปริญญาโท  - 

-ระดบัปริญญาเอก  - 

จาํนวนหลกัสูตรบณัฑิตศึกษาทีอาจารยมี์ภาระงานทีปรึกษาวทิยานิพนธ์และการคน้ควา้
อิสระ เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตร 

หลกัสูตร 
 

- 

-ระดบัปริญญาโท  - 

-ระดบัปริญญาเอก  - 

จาํนวนหลกัสูตรบณัฑิตศึกษาทีนกัศึกษาปฏิบติัตามเกณฑส์าํเร็จการศึกษาครบถว้นตามที
ระบุในเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตร 

หลกัสูตร 
 

- 

-ระดบัปริญญาโท  - 

-ระดบัปริญญาเอก  - 

จาํนวนบณัฑิต ปริญญาตรีทีไดง้านทาํตรงสาขาทีสาํเร็จการศึกษา คน 279 

ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเ้รียนในเรืองคุณภาพการสอน และสิงสนบัสนุน            
การเรียนรู้ (เทียบจากค่า 5 ระดบั) เฉลียทุกหลกัสูตร 

ค่าเฉลีย 
- 

-ระดบัอนุปริญญา (ภาคปกติ)  - 
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ชือข้อมูลพนืฐาน หน่วย ปีการศึกษา 2552 

-ระดบัอนุปริญญา (ภาคพิเศษ)  - 

-ระดบัปริญญาตรี (ภาคปกติ)  - 

-ระดบัปริญญาตรี (ภาคพิเศษ)  - 

-ระดบัใบประกาศนียบตัรบณัฑิต (ป.บณัฑิต)  - 

-ระดบัปริญญาโท (ภาคปกติ)  - 

-ระดบัปริญญาโท (ภาคพิเศษ)  - 

-ระดบัปริญญาเอก (ภาคปกติ)  - 

-ระดบัปริญญาเอก (ภาคพิเศษ)  - 

จาํนวนหลกัสูตรทีจดัทาํขึนใหม่หรือทีปรับปรุง และจาํนวนหลกัสูตรทียงัไม่มีการ
ปรับปรุง ซึงมีโครงการหรือกิจกรรมทีบุคคล ชุมชน องคก์รภายนอกมีส่วนร่วม 

หลกัสูตร 
- 

-ระดบัอนุปริญญา  - 

-ระดบัปริญญาตรี  - 

-ระดบัใบประกาศนียบตัรบณัฑิต (ป.บณัฑิต)  - 

-ระดบัปริญญาโท  - 

-ระดบัปริญญาเอก  - 

จาํนวนนกัศึกษาปัจจุบนัทงัหมดทุกระดบัการศึกษา คน 6,925 

-ระดบัอนุปริญญา (ภาคปกติ)  - 

-ระดบัอนุปริญญา (ภาคพิเศษ)  - 

-ระดบัปริญญาตรี (ภาคปกติ) คน 4,078 

-ระดบัปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) คน 2,114 

-ระดบัใบประกาศนียบตัรบณัฑิต (ป.บณัฑิต) คน 459 

-ระดบัปริญญาโท (ภาคปกติ) - - 

-ระดบัปริญญาโท (ภาคพิเศษ) คน 241 

-ระดบัปริญญาเอก (ภาคพิเศษ) คน 33 

จาํนวนนกัศึกษาเตม็เวลาเทียบเท่า (FTES) รวมทุกหลกัสูตร คน - 

-ระดบัอนุปริญญา (ภาคปกติ)  - 

-ระดบัอนุปริญญา (ภาคพิเศษ)  - 

-ระดบัปริญญาตรี (ภาคปกติ)  - 

-ระดบัปริญญาตรี (ภาคพิเศษ)  - 

-ระดบัใบประกาศนียบตัรบณัฑิต (ป.บณัฑิต) (ภาคพิเศษ)  - 

-ระดบัปริญญาโท (ภาคพิเศษ)  - 

-ระดบัปริญญาเอก (ภาคพิเศษ)  - 
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ชือข้อมูลพนืฐาน หน่วย ปีการศึกษา 2552 

จาํนวนนกัศึกษาเตม็เวลาเทียบเท่า (FTES) ทงัหมด เมือปรับค่ามาเป็นปริญญาตรี คน - 

-จาํนวนนกัศึกษาเตม็เวลาเทียบเท่า (ภาคปกติ)  - 

-จาํนวนนกัศึกษาเตม็เวลาเทียบเท่า (ภาคพิเศษ)  - 

จาํนวนอาจารยป์ระจาํทงัหมด รวมทงัทีปฏิบติังานจริงและลาศึกษาต่อ คน - 

จาํนวนอาจารยป์ระจาํทีลาศึกษาต่อ คน - 

จาํนวนอาจารยป์ระจาํทงัหมด วฒิุปริญญาตรีหรือเทียบเท่า คน - 

จาํนวนอาจารยป์ระจาํทงัหมด วฒิุปริญญาโทหรือเทียบเท่า คน - 

จาํนวนอาจารยป์ระจาํทงัหมด วฒิุปริญญาเอกหรือเทียบเท่า คน - 

จาํนวนอาจารยป์ระจาํทงัหมดทีมีตาํแหน่งอาจารย ์ คน - 

จาํนวนอาจารยป์ระจาํทงัหมดทีมีตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ คน - 

จาํนวนอาจารยป์ระจาํทงัหมดทีตาํแหน่งรองศาสตราจารย ์ คน - 

จาํนวนอาจารยป์ระจาํทงัหมดทีมีตาํแหน่งศาสตราจารย ์ คน - 

จาํนวนอาจารยป์ระจาํระดบับณัฑิตศึกษา ทีมีคุณสมบติัครบถว้นทีจะเป็นอาจารยที์ปรึกษา
วทิยานิพนธ์ (เฉพาะทีปฏิบติังานจริง) 

คน 
- 

จาํนวนอาจารยป์ระจาํระดบับณัฑิตศึกษา ทีทาํหนา้ทีเป็นทีปรึกษาวทิยานิพนธ์ คน - 

จาํนวนผลงานวิจยั และหรือนวตักรรมการเรียนการสอนของคณาจารย ์ คน - 

จาํนวนบณัฑิตระดบัปริญญาตรีทงัหมดทีตอบแบบสาํรวจเรืองการมีงานทาํ (ใหว้งเลบ็จาํนวน
บณัฑิตทงัหมดดว้ย) 

คน 
- 

จาํนวนบณัฑิตระดบัปริญญาตรีทีไม่มีงานทาํประจาํก่อนเขา้ศึกษา คน - 

จาํนวนบณัฑิตระดบัปริญญาตรีทีศึกษาต่อระดบับณัฑิตศึกษา คน 78 

จาํนวนบณัฑิตปริญญาตรีทีไม่มีงานทาํประจาํก่อนเขา้ศึกษา และไดง้านทาํและประกอบ
อาชีพอิสระ หลงัสาํเร็จการศึกษา 

คน 
- 

จาํนวนบณัฑิตปริญญาตรีทีไม่มีงานทาํประจาํก่อนเขา้ศึกษา และไดรั้บเงินเดือน
เริมตน้ เป็นไปตามเกณฑห์ลงัสาํเร็จการศึกษา 

คน 
- 

จาํนวนบณัฑิตปริญญาตรีทีไม่มีงานทาํประจาํก่อนเขา้ศึกษา และไดรั้บเงินเดือนเริมตน้ สูง
กวา่เกณฑห์ลงัสาํเร็จการศึกษา 

คน 
- 

จาํนวนบณัฑิตปริญญาตรีทีไม่มีงานทาํประจาํก่อนเขา้ศึกษา และไดรั้บเงินเดือนเริมตน้ ตาํ
กวา่เกณฑห์ลงัสาํเร็จการศึกษา 

คน 
- 

ระดบัความพึงพอใจ ของนายจา้ง ผูป้ระกอบการและผูใ้ชบ้ณัฑิต (เทียบจากค่า 5 ระดบั) 
 

ค่าเฉลีย 
- 

จาํนวนนกัศึกษา ปัจจุบนัและศิษยเ์ก่าทีสาํเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปีทีผา่นมาทงัหมดทุก
ระดบัการศึกษาทีไดรั้บรางวลัประกาศเกียรติคุณยกยอ่งระดบัชาติหรือนานาชาติ 

คน 
- 

-  ดา้นวชิาการ วิชาชีพ  - 
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ชือข้อมูลพนืฐาน หน่วย ปีการศึกษา 2552 

-  ดา้นคุณธรรม จริยธรรม  - 

-  ดา้นกีฬา  สุขภาพ  - 

-  ดา้นศิลปะและวฒันธรรม  - 

-  ดา้นสิงแวดลอ้ม  - 

จาํนวนรางวลัประกาศเกียรติคุณ ยกยอ่งทีนกัศึกษาปัจจุบนัและศิษยเ์ก่าทีสาํเร็จการศึกษา
ในรอบ 5 ปี ทีผา่นมาทงัหมดทุกระดบัการศึกษาทีไดรั้บในระดบัชาติหรือนานาชาติ 

ชิน 
- 

-  ดา้นวทิยานิพนธ์บณัฑิตศึกษา  - 

-  ดา้นวชิาการ  วชิาชีพ  - 

-  ดา้นคุณธรรม จริยธรรม  - 

-  ดา้นกีฬา  สุขภาพ  - 

-  ดา้นศิลปะและวฒันธรรม  - 

-  ดา้นสิงแวดลอ้ม  - 

จาํนวนนกัศึกษาบณัฑิตศึกษาปัจจุบนัและศิษยเ์ก่าระดบับณัฑิตศึกษาทีสาํเร็จการศึกษาใน
รอบ 5 ปี ทีผา่นมาทงัหมดทีไดรั้บรางวลัประกาศเกียรติคุณยกยอ่งระดบัชาติหรือนานาชาติ
จากผลงานวจิยัและ/ หรือวทิยานิพนธ์ 

คน 
- 

จาํนวนนกัศึกษาปัจจุบนัและศิษยเ์ก่าทีสาํเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปีทีผา่นมาทงัหมดทุก
ระดบัการศึกษาทีไดรั้บรางวลัดา้นศิลปะและวฒันธรรม 

คน 
- 

จาํนวนนกัศึกษาศิษยเ์ก่าทีสาํเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปีทีผา่นมาทงัหมดทุกระดบัการศึกษา คน - 

-  ระดบัอนุปริญญา  - 

-  ระดบัปริญญาตรี  - 

-  ระดบัปริญญาโท  - 

-  ระดบัปริญญาเอก  - 

จาํนวนนกัศึกษาปัจจุบนัและศิษยเ์ก่าทงัหมดทุกระดบัการศึกษาทีไดรั้บรางวลัประกาศ
เกียรติคุณยกยอ่งระดบัชาติหรือนานาชาติ 

คน 
- 

-  ดา้นวชิาการ  วชิาชีพ  - 

-  ดา้นคุณธรรม จริยธรรม  - 

-  ดา้นกีฬา  สุขภาพ  - 

-  ดา้นศิลปะและวฒันธรรม  - 

-  ดา้นสิงแวดลอ้ม  - 

จาํนวนรางวลัประกาศเกียรติคุณ ยกยอ่งทีนกัศึกษาปัจจุบนัและศิษยเ์ก่าทงัหมดทุกระดบั
การศึกษาทีไดรั้บในระดบัชาติหรือนานาชาติ 

ชิน 
- 

-  ดา้นวชิาการ วิชาชีพ  - 
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ชือข้อมูลพนืฐาน หน่วย ปีการศึกษา 2552 

-  ดา้นคุณธรรม จริยธรรม  - 

-  ดา้นกีฬา  สุขภาพ  - 

-  ดา้นศิลปะและวฒันธรรม  - 

-  ดา้นสิงแวดลอ้ม  - 

องค์ประกอบที 3   

ผลการประเมิน คุณภาพการใหบ้ริการนกัศึกษา (เทียบจากค่า 5 ระดบั) ค่าเฉลีย - 

จาํนวนโครงการกิจกรรมนกัศึกษา แยกตามประเภทกิจกรรม  - 

- จาํนวนกิจกรรมวชิาการ กิจกรรม - 

- จาํนวนนกัศึกษา ทีเขา้ร่วมทุกกิจกรรมวชิาการ คน - 

- จาํนวนกิจกรรมกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรม - 

- จาํนวนนกัศึกษาทีเขา้ร่วมทุกกิจกรรมกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ คน - 

- จาํนวนกิจกรรมบาํเพญ็ประโยชน์และรักษาสิงแวดลอ้ม กิจกรรม - 

- จาํนวนนกัศึกษาทีเขา้ร่วมทุกกิจกรรมบาํเพญ็ประโยชน์และรักษาสิงแวดลอ้ม คน - 

- จาํนวนกิจกรรมนนัทนาการ กิจกรรม - 

- จาํนวนนกัศึกษาทีเขา้ร่วมทุกกิจรรมนนัทนาการ คน - 

- จาํนวนกิจกรรมส่งเสริมศิลปวฒันธรรม กิจกรรม - 

- จาํนวนนกัศึกษาทีเขา้ร่วมทุกกิจกรรม คน - 

องค์ประกอบที 4   

จาํนวนเงินสนบัสนุนการวจิยั และงานสร้างสรรค ์(รอบปีงบประมาณ) บาท - 

-  จาํนวนเงินสนบัสนุนจากภายนอกมหาวทิยาลยั  - 

- จาํนวนเงินสนบัสนุนจากภายในมหาวทิยาลยั  - 

จาํนวนอาจารยป์ระจาํทีไดรั้บทุนวจิยั  (รอบปีงบประมาณ) คน - 

-  จาํนวนทีไดรั้บทุนจากภายนอกมหาวทิยาลยั  - 

-  จาํนวนทีไดรั้บทุนจากภายในมหาวทิยาลยั  - 

จาํนวนการเผยแพร่ผลงานวจิยั และงานสร้างสรรค ์ ชือเรือง - 

จาํนวนผลงานทีตีพิมพเ์ผยแพร่ระดบัชาติ ชือเรือง - 

-  จาํนวนผลงานทีตีพิมพเ์ผยแพร่ระดบันานาชาติ ชือเรือง - 

-  จาํนวนผลงานทีจดสิทธิบตัรและอนุสิทธิบตัร ชือเรือง - 

-  จาํนวนผลงานทีนาํไปใชป้ระโยชน์ระดบัชาติหรือนานาชาติ ชือเรือง - 

จาํนวนบทความวจิยัทีไดรั้บอา้งอิงใน refereed journal  หรือในฐานขอ้มูล ชือเรือง - 

จาํนวนบุคลากรสายสนบัสนุนทีเป็นนกัวจิยั คน - 

จาํนวนนกัวจิยัทีลาศึกษาต่อ คน - 
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องค์ประกอบที 5   

จาํนวนอาจารยป์ระจาํทีมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการ คน - 

จาํนวนกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการ โครงการ/
กิจกรรม 

- 

จาํนวนแหล่งใหบ้ริการทางวิชาการและวชิาชีพระดบัชาติหรือนานาชาติ แหล่ง - 

ร้อยละของระดบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการ (จากผลสาํรวจของ กพร. กรณี
สถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ) 

ร้อยละ - 

องค์ประกอบที 6   

จาํนวนโครงการ/กิจกรรม อนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม โครงการ/
กิจกรรม 

- 

จาํนวนผลงานหรือชินงานการพฒันาองคค์วามรู้และสร้างมาตรฐานศิลปวฒันธรรม ชือเรือง - 

องค์ประกอบที 7   

จาํนวนบุคลากรประจาํสายสนบัสนุนทงัหมด คน 15 

จาํนวนอาจารยป์ระจาํทีเขา้ร่วมประชุมวิชาการหรือนาํเสนอผลงานวชิาการ คน 4 

-  ในประเทศ  4 

-  ต่างประเทศ  - 

จาํนวนบุคลากรประจาํสายสนบัสนุนทีไดรั้บการพฒันาความรู้และทกัษะวชิาชีพ คน 11 

-  ในประเทศ  11 

-  ต่างประเทศ  - 

จาํนวนอาจารยป์ระจาํ (รวมนกัวิจยั) ทีไดรั้บรางวลัผลงานทางวิชาการหรือวชิาชีพใน
ระดบัชาติหรือนานาชาติ 

คน 
- 

-  ดา้นการวจิยั  - 

-  ดา้นศิลปวฒันธรรม  - 

-  ดา้นอืน ๆ  - 

องค์ประกอบ 8   

•รายรับทงัหมดของสถาบนั บาท - 

•รายรับจากการบริการวิชาการและวิชาชีพ บาท - 

•ค่าใชจ่้ายทงัหมดของสถาบนัโดยไม่รวมครุภณัฑ ์อาคารสถานทีและทีดิน บาท 13,146,280 

•ค่าใชจ่้ายและมูลค่าในการบริการวชิาการและวิชาชีพ บาท - 

•ค่าใชจ่้ายและมูลค่าในการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม บาท - 

•ค่าใชจ่้ายเพือพฒันาอาจารย ์(ปีงบประมาณ) บาท 200,000 

.-ค่าใชจ่้ายทีใชใ้นระบบหอ้งสมุดคอมพิวเตอร์และศนูยส์ารสนเทศ บาท - 
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องค์ประกอบที 9   

ระดบัความสาํเร็จของการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ ์5 ระดบัของ สกอ. ระดบั - 

องค์ประกอบที  10   

10.1  โครงการกิจกรรมสนบัสนุนนโยบาย  3  ดี (3D) โครงการ/
กิจกรรม 

- 

-  ดา้นประชาธิปไตย  - 

-  ดา้นคุณธรรม  จริยธรรม  - 

-  ดา้นภมิูคุม้กนัภยัจากยาเสพติด  - 
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          ข.  คาํสังแต่งตงัคณะกรรมการประกนัคุณภาพ 

 
คาํสงัมหาวิทยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร 

ที  ๖๗๖/๒๕๕๒ 
เรือง แต่งตงัคณะกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษา  

ปีการศึกษา ๒๕๕๒ 
-------------------------------------------- 

  เพือใหก้ารดาํเนินการประกนัคุณภาพ  สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นไปดว้ยความ
เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบญัญติั พ.ศ.๒๕๔๗ มหาวิทยาลยั    
ราชภฏักาํแพงเพชร จึงขอแต่งตงัคณะกรรมการประกนัคุณภาพ ดงัต่อไปนี 
  ผศ.อมรา ครองแกว้  ประธานกรรมการ 
  นายไพชยนต ์สิริเสถียรวฒันา กรรมการ 
  นายนรุตม ์บุตรพลอย  กรรมการ 
  นางบุษบา เหมือนวิหาร  กรรมการ 
  ผศ.เพญ็ศรี จนัทร์อินทร์   กรรมการและเลขานุการ 
  ใหค้ณะกรรมการมีหนา้ทีดงัต่อไปนี 

(๑) กาํหนดนโยบายและวางแผนใหก้ารดาํเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษา 
ของสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน บรรลุเป้าหมายและวตัถุประสงค ์

(๒) สร้างความเขา้ใจ และสร้างจิตสาํนึกร่วมกนัในการประกนัคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากร 
ของสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

(๓) ดาํเนินการเกียวกบัการจดัทาํคู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษา รายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) รวบรวมหลกัฐานเอกสารต่าง ๆ เพือเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 
 
  ทงันีตงัแต่บดันีเป็นตน้ไป 

สงั ณ วนัที  ๑๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๒ 

 
 

(ผูช่้วยศาสตราจารยรั์ตนา  รักการ) 
อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร 
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            ค.  คณะผูจ้ดัทาํ SAR (Self Assessment Report) 
  1. ผูช่้วยศาสตราจารยอ์มรา ครองแกว้ 
  2. ผูช่้วยศาสตราจารยเ์พญ็ศรี จนัทร์อินทร์ 
  3. ผูช่้วยศาสตราจารยไ์พชยนต ์สิริเสถียรวฒันา 
  4. นายนรุตม ์บุตรพลอย 
  5. นางบุษบา เหมือนวหิาร 
  6. นางสาวนาํพกั ข่ายทอง 
  7. นายคมกริช กลินอาจ 
 
 ง.  อืน ๆ 
  - 
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