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รายงานผลประเมินคุณภาพภายใน สํานักทะเบียนและประมวลผล ประจําปีการศึกษา 2554 

บทสรปุสาํหรบัผู้บริหาร (Executive Summary) 
รายงานนี้เป็นการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสํานักทะเบียนและประมวลผล ประจําปี

การศึกษา 2554 ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งดําเนินการประเมิน
คุณภาพภายใน ระหว่างวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2555 โดยคณะกรรมการประเมินฯ ได้ประเมินคุณภาพ จาก
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบปีการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 - 31 พฤษภาคม 2555) และได้
รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากการเยี่ยมชม และการสัมภาษณ์ 
 สําหรับผลการประเมินฯ พบว่า สํานักทะเบียนและประมวลผล มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ 6 องค์ประกอบ และมีการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้การประเมิน จํานวน 12 ตัวบ่งชี้ โดยหน่วยงาน
ประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.86 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนน
เฉลี่ย 4.02 ได้คุณภาพระดับดี รายละเอียดดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมิน

เฉลี่ยรวม 
ความหมายผลประเมิน

หน่วยงาน กรรมการ หน่วยงาน กรรมการ
องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน
                       ดําเนินการ   

5.00 3.00 ดีมาก พอใช้

องค์ประกอบที่ 2  ภารกิจหลัก 4.76 4.76 ดีมาก ดีมาก

องค์ประกอบที่ 3  การบริหารและจัดการ  4.80 3.80 ดีมาก ดี

องค์ประกอบที่ 4  การเงินและงบประมาณ 5.00 3.00 ดีมาก พอใช้

องค์ประกอบที่ 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 5.00 4.00 ดีมาก ดี

องค์ประกอบที่ 6  การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก

ภาพรวมตัวบ่งชี้บังคับ (12 ตัวบ่งชี้) 4.86 4.02  
ความหมายผลประเมิน ดีมาก ดี  
ภาพรวมตัวบ่งชี้เพ่ิมเติม (4 ตัวบ่งชี้) 5.00 5.00  
ความหมายผลประเมิน ดีมาก ดีมาก  

 สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
มากย่ิงขึ้น ดังนี้ 
        ภาพรวม 

จุดแข็ง 
1. มีความพยายามในการนําระบบสารสนเทศ มาใช้ประโยชน์ในการพัฒนางานการให้บริการแก่

ผู้รับบริการ อย่างต่อเนื่อง 
2. บุคลากรของสํานักฯ มีความต้ังใจและจิตพร้อมบริการ 
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3. มีศักยภาพสูงในการแสวงหารายได้จากแหล่งเงินนอกงบประมาณแผนดินที่ได้รับ พร้อมรับนโยบาย
การออกเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 

 
 
จุดที่ควรพฒันา 
1. พ้ืนที่สําหรับการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมรวมทั้งกิจกรรมเพื่อสร้างสุนทรียภายในหนว่ยงานยังมี

น้อย 
2. กระบวนการจัดการความรู้ (KM) ของโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการยังไม่ครบถ้วนตามกระบวนการ 
3. ขาดการวิเคราะห์งบการเงินและค่าใช้จ่ายต่อหน่วยในการดําเนินโครงงาน/กิจกรรมทีส่าํคัญๆ ของ

สํานักฯ 
4. ในรายงานการประเมินตนเอง การเขียนอธิบายผลการดําเนินงานบางตัวบ่งชี้ ขาดความชัดเจน      

ไม่ตรงกับเกณฑ์การประเมิน และการอ้างอิงรายการหลักฐานไม่สอดคล้องกับปีที่รับการประเมิน 
ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีวิธีการจัดการเกี่ยวกับสถานที่และกิจกรรมเพื่อสร้างสุนทรียภาพภายในหน่วยงานอย่าง

สม่ําเสมอ 
2. ควรดําเนินการกระบวนการจัดการความรู้ (KM) ของโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการให้ครบถ้วน 

เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน 
3. การประเมินผู้บริหารและประเมินตนเองของคณะกรรมการประจําสํานักฯ ควรใช้เกณฑ์ประเมิน

เดียวกันและศึกษาการแปลคา่ข้อมูลให้ถูกต้อง 
4. ควรให้ความสาํคัญในการวิเคราะห์งบการเงินและค่าใช้จา่ยในโครงการ/กิจกรรมทีส่ําคัญ เพื่อนําผล

มาใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจของผู้บริหารในการควบคมุและบริหารจดัการด้านค่าใช้จ่ายให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

5. การเขียนอธิบายผลการดําเนินงาน ควรสะท้อนถึงผลการดําเนินงานให้ตรงกับตัวบ่งชี้ที่กําหนด และ
สอดคล้องกับรอบปีที่ประเมิน 

ข้อเสนอแนะระดับมหาวิทยาลัย 
1. มหาวิทยาลัยควรมีนโยบายการออกเอกสารทางการศึกษาได้ทุกวิทยาเขตด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

เช่น การขอทรานสคริปต่างวิทยาเขต คําร้องต่างๆ ฯลฯ 

ประสิทธผิลการสนับสนนุพนัธกิจของมหาวิทยาลัย 
 สํานักทะเบียนและประมวลผลเป็นหน่วยงานที่มีประสิทธิผลในการสนับสนุนพันธกิจของ

มหาวิทยาลัยด้านการเรียนการสอน และด้านการบริการทางวิชาการ อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ประสิทธผิลการดําเนนิงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีการศึกษา 2553 
 การติดตามผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ  ในรอบปีการศึกษา 2553  พบว่า 
สํานักทะเบียนและประมวลผล มีการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ เป็นอย่างดี 
โดยมีโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด จํานวน 15 กิจกรรม มีการดําเนินการแล้ว 13 กิจกรรม อยู่ระหว่างดําเนินการ 2
กิจกรรม ได้แก่ 

1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพื่อเป็นการ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
 
หมายเหตุ : กรณีที่ยังมีโครงการกิจกรรมไม่ได้ดําเนินงาน ขอให้ระบุสาเหตุหรือเหตุผลที่ไม่สามารถดาํเนินการได้

เสร็จตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ ที่กําหนดในแต่ละโครงการกิจกรรม 
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ข้อมูลการประกันคุณภาพของสํานักทะเบยีนและประมวลผล 
สํานักทะเบียนและประมวลผล ได้ดําเนินการระบบประกันคุณภาพในรูปแบบสํานัก 6 องค์ประกอบ โดย

ได้รับการตรวจสอบและ/หรือการประเมินคุณภาพภายใน จากคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือประเมินคุณภาพ
ภายในระดับมหาวิทยาลัยแล้ว 10 ครั้ง ซึ่งผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา คือ ครั้งที่ 10 ในรอบปีการศึกษา 
2553 (1 มิถุนายน 2553 – 31 พฤษภาคม 2554) ระหว่างวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2554 พบว่า สํานักทะเบียน
และประมวลผล มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 6 องค์ประกอบ และมีการดําเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้การประเมิน จํานวน 13 ตัวบ่งชี้ โดยสํานักทะเบียนฯ ประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.72               
อยู่ในเกณฑ์ดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯมีคะแนนเฉลี่ย 4.34 อยู่ในเกณฑ์ดี 

วัตถุประสงค์การประเมนิคุณภาพภายใน 
1. เพื่อยืนยันสภาพการดําเนินงานของหน่วยงานและประเมินคุณภาพ ที่สอดคล้องกับระบบการประกัน

คุณภาพของมหาวิทยาลัย  
2. พิจารณาความเชื่อมโยงของทุกองค์ประกอบในระบบประกันคุณภาพของหน่วยงาน และการ

ตอบสนองพันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และใหข้้อเสนอแนะเพื่อ
การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของหน่วยงานให้มีประสทิธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งการค้นหานวัตกรรมและแนวปฏิบัติ
ที่ดีของหน่วยงาน 

3. ติดตามประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพ
ภายในที่ผ่านมา  

4. เพื่อรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน 

กรอบการประเมินประสทิธผิลการดําเนินงานจากผลการประเมนิคณุภาพภายใน 
1. ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน รวมทั้งด้านการบริหารจัดการ  
2. ประสิทธิผลของแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายในที่ผ่านมา 
3. การค้นหานวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน หรือผลลัพธ์จากการดําเนินงานตามระบบ

ประกันคุณภาพ 

กําหนดการประเมิน 
วันพฤหสับดีที ่26 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 
เวลา 08.30 - 09.00 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ประชุมปรึกษาหารือ    

เพื่อวางแผนการประเมินคุณภาพภายในของสํานักทะเบียนและประมวลผล             
ณ ห้องประชมุ 109 ชั้น 1 สํานักทะเบียนและประมวลผล 

เวลา 09.00 - 10.30 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในพบผู้บริหาร ของสํานักทะเบียนและ
ประมวลผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
- ประธานคณะกรรมการฯ กลา่วแนะนําคณะกรรมการ ช้ีแจงวัตถุประสงค์ และ

แนวทางในการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2554 
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รายงานผลประเมินคุณภาพภายใน สํานักทะเบียนและประมวลผล ประจําปีการศึกษา 2554 

-    ผู้บริหารสาํนักทะเบียนและประมวลผล  แนะนําหน่วยงาน   
     รายงานผลการดําเนินงานในรอบปีการศึกษา 2554  

1. ข้อมูลพ้ืนฐานหรือสถานภาพของหน่วยงานในเบื้องต้น 
2. สรุปผลการดําเนินงานและการประเมินตนเองตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้

การประเมินคุณภาพภายในของหน่วยงาน ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านปัจจัยนําเข้า 
กระบวนการ และผลผลิต   

3. ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีที่ผ่านมา   
4. แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงของหน่วยงานในอนาคต 
5. นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน หรือผลลัพธ์จากการดําเนินงาน

ตามระบบประกันคุณภาพ 
 - คณะกรรมการประเมินฯ ซักถามเพิ่มเติม 
เวลา 10.30 - 12.00 น.    ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 
เวลา 12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน  
เวลา 13.00 – 15.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ ณ ห้องประชุม 109  ชั้น 1   
 เวลา 13.00 – 13.40 น กลุ่มที่ 1  นิสติปริญญาตรี/โท/เอก (คละชัน้ปี/คณะ)     จํานวน 6  คน  
 เวลา 13.40 – 14.20 น กลุ่มที่ 2  กลุม่ผู้ใช้บริการ                                   จาํนวน  4 คน 
 เวลา 14.20 – 15.00 น. กลุ่มที่ 3  กลุม่บุคลากรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้าง    จํานวน 6  คน 
เวลา 15.00 – 16.30 น. คณะกรรมการตรวจเยี่ยมฝ่ายต่างๆ และตรวจสอบเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม  

วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 
เวลา 09.00 – 12.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม และสรุปผลการประเมิน

คุณภาพภายใน ณ ห้องประชุม 109 ชั้น 1   
เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
เวลา 13.00  – 15.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ ร่วมกันวิเคราะห์และสรุปผลการประเมินฯ เพิ่มเติม 
เวลา 15.00 – 16.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในให้ผู้บริหารและ

บุคลากรของสํานักทะเบียนและประมวลผลรับทราบ ณ ห้องประชุม 109 ชั้น 1   

วิธีการดําเนนิงาน 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน สํานักทะเบียนและประมวลผล ประจําปีการศึกษา 2554 ได้

ศึกษารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report - SAR) ของสํานักทะเบียนและประมวลผล ตาม
ผลการดําเนินงานในรอบปีการศึกษา 2554 ต้ังแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2554 ถึง 31 พฤษภาคม 2555 และหลักฐาน
เพื่อการประเมินตามรายการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินตนเอง และได้รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากการเยี่ยมชม 
และการสัมภาษณ์ 
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รายงานผลประเมินคุณภาพภายใน สํานักทะเบียนและประมวลผล ประจําปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์การประเมินภาพรวมของทุกองค์ประกอบ และรายตัวบ่งชี้ มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึ่งเป็นการ

ประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน ส่วนการบรรลุเป้าหมาย และพัฒนาการ ไม่มีคะแนน สําหรับการแปลความหมาย
ผลการประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย 0.00 - 1.50 หมายถึง การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง  การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50  หมายถึง  การดําเนินงานระดับพอใช้ 
คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50  หมายถึง การดําเนินงานระดับดี 
คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง การดําเนินงานระดับดีมาก 
สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้ดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ที่กําหนด

เพื่อให้หน่วยงานสามารถพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง สอดรับกับนโยบายและสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสําหรับการพัฒนา
มหาวิทยาลัย   

ผลการประเมนิคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
สํานักทะเบียนและประมวลผล มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 6 องค์ประกอบ 

และมีการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ประเมิน จํานวน 12 ตัวบ่งชี้ โดยหน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.86 
ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.02 ได้คุณภาพระดับดี 
รายละเอียดดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องค์ประกอบคุณภาพ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย

ผลการประเมิน 
ปัจจัยนําเขา้ กระบวนการ ผลผลิต รวม 

สํานัก กรรมการ สํานัก กรรมการ สํานัก กรรมการ สํานัก กรรมการ สํานัก กรรมการ
องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา 
ปณิธาน วัตถปุระสงค์ และ
แผนดําเนินการ   

- - 5.00 3.00 - - 5.00 3.00 ดีมาก พอใช้

องค์ประกอบที่ 2  ภารกิจ
หลัก 

- - 5.00 5.00 4.64 4.64 4.76 4.76 ดีมาก ดีมาก

องค์ประกอบที่ 3  การ
บริหารและจัดการ  

5.00 5.00 4.75 3.50 - - 4.80 3.80 ดีมาก ดี

องค์ประกอบที่ 4  การเงิน
และงบประมาณ 

- - 5.00 3.00 - - 5.00 3.00 ดีมาก พอใช้

องค์ประกอบที่ 5  ระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ  

- - 5.00 4.00 - - 5.00 4.00 ดีมาก ดี

องค์ประกอบที่ 6  การ
พัฒนาและปรบัปรุงระบบ
ดําเนินงาน 

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก
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รายงานผลประเมินคุณภาพภายใน สํานักทะเบียนและประมวลผล ประจําปีการศึกษา 2554 

องค์ประกอบคุณภาพ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย

ผลการประเมิน 
ปัจจัยนําเขา้ กระบวนการ ผลผลิต รวม 

สํานัก กรรมการ สํานัก กรรมการ สํานัก กรรมการ สํานัก กรรมการ สํานัก กรรมการ
เฉลี่ยรวมทุกตัวบง่ชี้ของทุก
องค์ประกอบ 

5.00 5.00 4.89 3.78 4.64 4.64 4.86 4.02 

ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี 

สําหรับผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักทะเบียนและประมวลผล ในรอบปีการศึกษา 2554 สามารถ
สรุปผลการดําเนินงานรายองค์ประกอบได้ดังนี้ 
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รายงานผลประเมินคุณภาพภายใน สํานักทะเบียนและประมวลผล ประจําปีการศึกษา 2554 

ตารางที ่3 ผลการประเมินคุณภาพภายในรายองค์ประกอบคุณภาพ  

ตัวบ่งชี้ หน่วย
  
  
  

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน ปี 2554 คะแนนผลการประเมิน หมายเหตุ 
2554 สํานักทะเบียนฯ กรรมการ สํานัก

ทะเบียนฯ 
กรรมการ

ตัวตั้ง ผลลัพธ์  ตัวตั้ง ผลลัพธ์
ตัวหาร (% หรือสัดส่วน) ตัวหาร (% หรือสัดส่วน)

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สํานัก (บังคับ 12 ตัวบ่งชี้) 4.86 4.02   

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ (สกอ.) 1 ตัวบ่งชี้ 5.00 3.00   

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 7 8 4 5.00 3.00 ไม่พบข้อ 1,3,7,8 

องค์ประกอบที่ 2  ภารกิจหลัก 4.76 4.76   

2.1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ค่าเฉลี่ย 4.10 12,040.80 4.28 12,059.30 4.29 4.28 4.29   

2,810 2,814

2.2 ระดับความสําเร็จของการให้บริการที่
สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ 

ข้อ 5 5 5 5.00 5.00   

2.3 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ข้อ 5 5 5 5.00 5.00   

องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 4.80 3.80   

3.1 ภาวะผู้นําของคณะกรรมการประจํา
หน่วยงาน และผู้บริหารทุกระดับของ
หน่วยงาน 

ข้อ 7 7 6 5.00 4.00 ไม่พบข้อ 7 

3.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ ข้อ 5 5 3 5.00 3.00 ไม่พบข้อ 3,4 
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รายงานผลประเมินคุณภาพภายใน สํานักทะเบียนและประมวลผล ประจําปีการศึกษา 2554 

ตัวบ่งชี้ หน่วย
  
  
  

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน ปี 2554 คะแนนผลการประเมิน หมายเหตุ 
2554 สํานักทะเบียนฯ กรรมการ สํานัก

ทะเบียนฯ 
กรรมการ

ตัวตั้ง ผลลัพธ์  ตัวตั้ง ผลลัพธ์
ตัวหาร (% หรือสัดส่วน) ตัวหาร (% หรือสัดส่วน)

3.3 ระบบบริหารความเสี่ยง ข้อ 5 5 4 4.00 3.00 ไม่พบข้อ 3 

3.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร ข้อ 7 7 6 5.00 4.00 ไม่พบข้อ 4 

3.5 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
ความรู้ และทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับ
การปฏิบัติงาน ทั้งในประเทศหรือ
ต่างประเทศ 

ร้อยละ 95 62 96.88 62 96.88 5.00 5.00   

64 64

องค์ประกอบที่ 4  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 5.00 3.00   

4.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ข้อ 7 7 4 5.00 3.00 ไม่พบข้อ 4, 5, 7 

องค์ประกอบที่ 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 5.00 4.00   

5.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

ข้อ 9 9 8 5.00 4.00 ไม่พบข้อ 5 

องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน 5.00 5.00   

6.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและ
ปรับปรุงกระบวนการดําเนินงาน 

ข้อ 5 5 5 5.00 5.00   
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องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนนิการ 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมของสํานักทะเบียนและประมวลผล องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา 
ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 
5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.00 ได้คุณภาพระดับ
พอใช้ 

  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนงานสรุปได้ดังนี้  
  จุดแข็ง 
     - 
  จุดที่ควรพัฒนา 

1. มีแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (2551-2554) และร่างแผนกลยุทธ์ของปี 2555-2559 แต่ไม่พบแผนกล
ยุทธ์ที่ครอบคลุมปีงบประมาณ 2554 ตามเกณฑ์ข้อที่ 1 

2. เอกสารและหลักฐานที่แสดงส่วนใหญ่ไม่สอดคล้องกับตัวบ่งชี้และนอกกรอบเวลาที่ตรวจประเมิน 
ปีงบประมาณ 2554 (ต.ค. 2553 – ก.ย. 2554) 

  ข้อเสนอแนะ 
1. ควรให้ความสําคัญในการจัดทําแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยและจุดเน้นของ

สํานักฯ รวมทั้งกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (2551-2555) และแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (2551-2554)  

2. ผู้บริหารควรให้ความสําคัญในการติดตามเสนอประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลต่อคณะกรรมการประจํา สํานักฯ เพื่อให้ข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการนําไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจําปีให้
เหมาะสม 

3. ควรตรวจสอบเอกสารและหลักฐานให้สอดคล้องกับตัวบ่งชี้และอยู่ในกรอบเวลาที่ตรวจประเมิน 
  ข้อสังเกต 
      วิสัยทัศน์ของสํานักทะเบียนฯ “เป็นองค์กรหลักและดํารงค์ความเป็นผู้นําด้านทะเบียนและประมวลผล
ของมหาวิทยาลัย มีธรรมาภิบาล ก้าวทันเทคโนโลยี มุ่งมั่นพร้อมบริการด้วยคุณภาพมาตรฐานสากล” 
  สําหรับ “ความเป็นผู้นําด้านทะเบียนและประมวลผลของมหาวิทยาลัย” ควรปรับเป็น “ความเป็น
ผู้นําด้านทะเบียนและประมวลผลระดับมหาวิทยาลัย” แทนเพื่อความชัดเจน 
 
องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 

การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักทะเบียนและประมวลผล องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 
จํานวน 3 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.76 ได้คุณภาพระดับดีมาก และผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.76 ได้คุณภาพระดับดีมาก เช่นกัน 
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  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก สรุปได้ดังนี้  

  จุดแข็ง 
1. มีความพยายามในการนําระบบสารสนเทศ มาใช้ประโยชน์ในการพัฒนางานการให้บริการแก่   

ผู้รับบริการ อย่างต่อเนื่อง 
2. มีระบบการป้องกันและรักษาความปลอดภัย ส่งผลให้บุคลากรเกิดความม่ันใจในความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สิน 
  จุดที่ควรพัฒนา 

1. พ้ืนที่สําหรับการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมรวมทั้งกิจกรรมเพื่อสร้างสุนทรียภายในหน่วยงานยังมีน้อย 
2. ไม่พบการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร – นิสิต ในระดับ สํานักทะเบียนฯ  ตามเกณฑ์ข้อที่ 1 – 

4 พบแต่การประเมินรายโครงการ  
  ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีวิธีการจัดการเกี่ยวกับสถานที่และกิจกรรมเพื่อสร้างสุนทรียภาพภายในหน่วยงานอย่างสม่ําเสมอ 
2. ควรมีการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมของหน่วยงานเพื่อนํามาใช้ให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนา

ด้านสุนทรียภาพอย่างต่อเนื่อง 
3. ควรมีการสํารวจความต้องการของผู้รับบริการอย่างเป็นระบบและนํามาวางแผนการให้บริการได้ตรง

ตามความต้องการของผู้รับบริการ 
 
องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 

การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักทะเบียนและประมวลผล องค์ประกอบที่ 3 การบริหาร
และการจัดการ จํานวน 5 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.80 ได้คุณภาพระดับดีมาก 
ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.80 ได้คุณภาพระดับดี 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 3 การบริหารและจัดการ สรุปได้ดังนี้  
  จุดแข็ง 

1. มีการนํากระบวนการ PDCA   มาใช้ในการขับเคลื่อนการดําเนินงานระดับฝ่าย 
2. มีการบริหารงานองค์กรโดยใช้หลักธรรมาภิบาลและเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วม ในรูปของ

คณะกรรมการชุดต่างๆ 
3. บุคลากรของสํานักฯ มีความต้ังใจและจิตพร้อมบริการ 

  จุดที่ควรพัฒนา 
1. ไม่พบหลักฐานการถ่ายทอดนโยบายของผู้บริหารสู่ระดับปฎิบัติอย่างทั่วถึง 
2. กระบวนการจัดการความรู้ (KM) ของโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการยังไม่ครบถ้วนตามกระบวนการ 
3. ไม่พบหลักฐานการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง (ตามตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ในเกณฑ์ข้อที่ 3) 
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4. ไม่พบระบบการติดตามให้บุคลากรนําความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงานหรือ
ปรับปรุงตนเอง 

  ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการจัดการประชุมเพื่อถ่ายทอดนโยบายของผู้บริหารไปสู่ผู้ปฎิบัติอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เช่น 

โครงการสัมมาทิฐิ ที่มีวาระให้มีการกระจายแนวนโยบายของผู้บริหารไปสู่ผู้ปฏิบัติอย่างครอบคลุม 
2. ควรดําเนินการกระบวนการจัดการความรู้ (KM) ของโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการให้ครบถ้วน 

เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน 
3. ควรมีการให้ความรู้ “เรื่องการบริหารความเสี่ยง” เพื่อให้บุคลากรมีความเข้าใจและตระหนักในเรื่อง

ความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่มีผลต่อการทํางานและสามารถหาแนวทางบริหารความเสี่ยงได้ถูกต้อง 
4. ควรมีระบบการติดตามบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ว่าได้นําความรู้ที่ได้การพัฒนามาใช้

ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 
5. การประเมินผู้บริหารและประเมินตนเองของคณะกรรมการประจําสํานักฯ ควรใช้เกณฑ์ประเมิน

เดียวกันและศึกษาการแปลค่าข้อมูลให้ถูกต้อง 
 

องค์ประกอบที่ 4 การเงนิและงบประมาณ 
 การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักทะเบียนและประมวลผล องค์ประกอบที่ 4 การเงินและ
งบประมาณ จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 
ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.00 ได้คุณภาพระดับพอใช้ 
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ สรุปได้ดังนี้  

  จุดแข็ง 
1. มีศักยภาพสูงในการแสวงหารายได้จากแหล่งเงินนอกงบประมาณแผนดินที่ได้รับ พร้อมรับนโยบาย

การออกเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 
2. ผู้บริหารและคณะกรรมการประจําสํานักฯ ให้ความสําคัญในการจัดทําแผนกลยุทธ์การเงินของสํานักฯ 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. แผนกลยุทธ์การเงินของสํานักฯ ยังเป็นฉบับร่าง (ปีงบประมาณ 53-55) และไม่สอดคล้องกับกลยุทธ์

ของหน่วยงาน 
2. ขาดการวิเคราะห์งบการเงินและค่าใช้จ่ายต่อหน่วยในการดําเนินโครงงาน/กิจกรรมที่สําคัญๆ ของ

สํานักฯ 
  ข้อเสนอแนะ 

1. ควรดําเนินการปรับปรุงแผนกลยุทธ์การเงินฉบับร่างของสํานักฯ ให้มีความสมบูรณ์และสอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน (ปี 55 – 59) 
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2. ควรให้ความสําคัญในการวิเคราะห์งบการเงินและค่าใช้จ่ายในโครงการ/กิจกรรมที่สําคัญ เพื่อนําผลมา
ใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจของผู้บริหารในการควบคุมและบริหารจัดการด้านค่าใช้จ่ายให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 
 การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักทะเบียนและประมวลผล องค์ประกอบที่ 5 ระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพ
ระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้คุณภาพระดับดี 
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ สรุปได้ดังนี้  
  จุดแข็ง 
     - 
  จุดที่ควรพัฒนา 

1. บุคลากรมีความเข้าใจในการดําเนินการรายงานผลดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ยังไม่ชัดเจน 
2. ในรายงานการประเมินตนเอง การเขียนอธิบายผลการดําเนินงานบางตัวบ่งชี้ ขาดความชัดเจน ไม่ตรง

กับเกณฑ์การประเมิน และการอ้างอิงรายการหลักฐาน ไม่สอดคล้องกับปีที่รับการประเมิน 
3. ไม่พบการดําเนินงานในตัวบ่งชี้ที่ 5.1 เกณฑ์มาตรฐานข้อ 5 มีการนําผลการประกันคุณภาพภายในมา

ปรับปรุงการทํางาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ในแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้  
  ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพให้กับบุคลากร เพื่อให้
เกิดความเข้าใจในตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินที่ถูกต้องตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

2. การเขียนอธิบายผลการดําเนินงาน ควรสะท้อนถึงผลการดําเนินงานให้ตรงกับตัวบ่งชี้ที่กําหนด และ
สอดคล้องกับรอบปีที่ประเมิน 

3. ควรนําผลการประเมินคุณภาพภายในมาปรับปรุงการทํางาน เพื่อส่งผลให้มีการพัฒนาผลการ
ดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ในแผนกลยุทธ์ และมีการวิเคราะห์ เปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้
ในแผนกลยุทธ์ เพื่อให้เห็นถึงผลการดําเนินงานที่พัฒนาขึ้น 

 
องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดาํเนินงาน 
 การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักทะเบียนและประมวลผล องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนา
และปรับปรุงระบบดําเนินงาน จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้
คุณภาพระดับดีมาก และผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 
เช่นกัน 
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 คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน สรุปได้ดังนี้  
  จุดแข็ง 

1. ได้รับรางวัลดีเยี่ยมจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้านการพัฒนาปรับปรุงกระบวนงานการให้บริการ
ออกใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (KU 2 Online) 

2. มีการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการออกใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง
และครอบคลุมทั้งนิสิตไทยและต่างชาติ ด้วยระบบฐานข้อมูลเดียวกัน (KU 2 Online) 

แนวทางเสริม 
1. ควรมีพัฒนาปรับปรุงกระบวนงานการให้บริการด้านอื่นๆ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การ

ขอทรานสคริปต่างวิทยาเขต เอกสารทางการศึกษา ฯลฯ 
  จุดที่ควรพัฒนา 
     - 
  ข้อเสนอแนะ 
     -
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ภาคผนวก 
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รายงานผลประเมินคุณภาพภายใน สํานักทะเบียนและประมวลผล ประจําปีการศึกษา 2554 

ภาคผนวกที่ 1 
ภาพกิจกรรม 

 

12

ผู้บริหารหน่วยงาน รายงานผลการดําเนินงาน
วันที่ 26 กรกฎาคม 2555 

คณะกรรมการประเมินฯ พบผู้บริหารหน่วยงาน
วันที่ 26 กรกฎาคม 2555 

คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน
วันที่ 26 กรกฎาคม 2555 

คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน
วันที่ 26 กรกฎาคม 2555 

คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน
วันที่ 26 กรกฎาคม 2555 

คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้รับบริการ
วันที่ 26 กรกฎาคม 2555 

คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์นิสิต คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์บุคลากร
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วันที่ 26 กรกฎาคม 2555 วันที่ 26 กรกฎาคม 2555 

คณะกรรมการประเมินฯ เยี่ยมชมหน่วยงานภายใน
วันที่ 26 กรกฎาคม 2555 

คณะกรรมการประเมินฯ เยี่ยมชมหน่วยงานภายใน
วันที่ 26 กรกฎาคม 2555 

คณะกรรมการประเมินฯ เยี่ยมชมหน่วยงานภายใน
วันที่ 26 กรกฎาคม 2555 

คณะกรรมการประเมินฯ เยี่ยมชมหน่วยงานภายใน
วันที่ 26 กรกฎาคม 2555 

คณะกรรมการประเมินฯ สรปุผลประเมิน
วันที่ 27 กรกฎาคม 2555 

คณะกรรมการประเมินฯ สรปุผลประเมิน
วันที่ 27 กรกฎาคม 2555 

บุคลากรสํานักฯ ร่วมรับฟังรายงานผลการประเมินฯ บุคลากรสํานักฯ ร่วมรับฟังรายงานผลการประเมินฯ
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วันที่ 27 กรกฎาคม 2555 วันที่ 27 กรกฎาคม 2555 
 

 
ภาคผนวกที่ 2   

ข้อมูลการสัมภาษณ ์
กลุ่มที่ 1 นิสิต จํานวน 6 คน 
การมาใช้บริการและข้อเสนอแนะปรับปรุง 

1. ใช้บริการด้านการลงทะเบียนเรียนฯ การดูเกรดออนไลน์  
2. พ้ืนที่การให้บริการที่คับแคบ 
3. ควรมีการขอใบคะแนนผ่านระบบออนไลน์ และจัดส่งตามที่อยู่ที่ต้องการ 
4. การสอบถามในเรื่องการลงทะเบียนซ้ําซ้อน การลงทะเบียนเรียนเกิน เจ้าหน้าที่อธิบายขั้นตอนต่างๆ ยัง

ไม่ชัดเจน  
5. การขอใบแทนบัตรนิสิต ที่นิสิตมาขอจํานวนมาก ควรแก้ไขที่ตัวนิสิตเองที่ลืมบัตร โดยอาจเก็บค่าออกใบ

แทนในอัตราสูง เช่น ใบละ 100 บาท 
6. ข้อมูลบนเว็บไซต์การลงทะเบียนออนไลน์ของมหาวิทยาลัยฯ มีข้อมูลมาก ควรจัดเป็นหมวดหมู่ 

 
กลุ่มที่ 2 ผู้ใชบ้ริการ จํานวน 4 คน 
การมาใช้บริการและข้อเสนอแนะปรับปรุง 

1. ติดต่อเรื่องการลงทะเบียนเรียน ขอจบการศึกษา ตารางเรียน ประสานงานทางโทรศัพท์ สะดวก และมี
บริการในเรื่องฐานข้อมูล 

2. ควรปรับปรุงเรื่องสถานที่การให้บริการ 
3. บุคลากรใหม่ของสํานักฯ ยังให้ข้อมูลกับงานบริการของคณะต่างๆ ไม่ชัดเจน เมื่อมีการสอบถาม ก็จะให้

ข้อมูลไม่ได้ทันที แต่ก็จะพยายามหาคาํตอบและแจ้งข้อมูลให้ทราบภายหลัง 
 
กลุ่มที่ 3 บุคลากรของสํานักทะเบียนฯ จํานวน 6 คน 
ปัญหาอุปสรรคในการทํางาน 

1. การประสานงานขอข้อมูลนิสิตที่รับเข้าศึกษาระหว่างวิทยาเขตมีความล่าช้า 
2. การจัดตารางเรียนตารางสอน จัดตารางได้ยุ่งยาก เพราะจํานวนนิสิต จํานวนรายวิชา มีจํานวนเพิ่มมาก

ขึ้น ทําให้ห้องเรียนมีไม่เพียงพอกับการเรียนการสอน 
3. การบริหารจัดการฐานข้อมูลนิสิต จะมีความยุ่งยากทําไม่ได้บางส่วน เพราะฐานข้อมูลจะมีที่สํานัก

ทะเบียนฯ และสํานักบริการคอมพิวเตอร์  
4. การขอใบผลการเรียนต่างวิทยาเขต นิสิตยังต้องไปดําเนินการขอที่วิทยาเขตนั้นๆ สํานักทะเบียนฯ ไม่

สามารถดําเนินการได้ 
5. การประกันคุณภาพกับการทํางาน ทําให้การทํางานเป็นระบบ 
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6. มีการประชุมบุคลากรทั้งสํานักฯ ค่อนข้างน้อย ส่วนใหญ่จะประชุมเฉพาะกรรมการบริหาร หัวหน้าฝ่ายฯ 
จากนั้นหัวหน้าฝ่ายฯ จะนัดประชุมในระดับฝ่ายฯ เพื่อให้ทราบแนวทางในการทํางานในภาพรวมของ
สํานักฯ ให้บุคลากรในฝ่ายทราบ 

7. ประชุมสัมมนาบุคลากรทั้งหมดควรจะมีอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี 
 


