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คณะกรรมการประกันคุณภาพ สํานักทะเบียนและประมวลผล ไดทําหนาที่ประสานงานในการ
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รับผิดชอบในการจัดทําเอกสารรายงาน   ขอขอบคุณในความรวมมือเปนอยางดีจากทุกหนวยงานในการ
ดําเนินการครั้งนี้ 

 

สํานักทะเบียนและประมวลผล หวังเปนอยางย่ิงวา  “รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment 
Report – SAR) ประจําปการศึกษา 2552 สํานักทะเบียนและประมวลผล”  ฉบับนี้จะเปนเอกสารท่ีแสดงใหผูท่ี
เกี่ยวของทุกภาคสวน  รวมท้ังสาธารณชนท่ัวไปไดรับทราบถึงศักยภาพในการดําเนินงานตามภารกิจของสํานัก
ทะเบียนและประมวลผลในรอบปการศึกษา  2552  อยางชัดเจน  

 
       สํานักทะเบียนและประมวลผล 
                  21  กรกฎาคม 2553 
 
 
 
 
 
 

 
 



สารบัญ 
หนา 

บทท่ี 1 ขอมูลเบื้องตนของสํานักทะเบียนและประมวลผล 1 
1. ประวัติความเปนมา 1 
2. ปณิธาน วิสัยทัศน   1 

  ภารกิจ นโยบายหลัก และวัตถุประสงคขององคกร 2 
3. แผนงานสํานักทะเบียนและประมวลผล 3 
4. ระบบการประกันคุณภาพสํานักทะเบียนและประมวลผล 4 
5. แผนงานการประเมินคุณภาพภายในประจําปการศึกษา 2552 5 
6. การแบงสวนราชการ 6 
7. หนาท่ีความรับผิดชอบของหนวยงาน และหนวยงานในสังกัด 7 
8. โครงสรางการบริหารงาน 8 
9. รายนามผูบริหาร และคณะกรรมการชุดตาง ๆ 9 
10. ขอมูลสถิติ 11 

 10.1   อัตรากําลัง 11 
  ภาพท่ี 1   แสดงคารอยละของบุคลากรประจําสํานัก   
        จําแนกสถานภาพ ประจําปการศึกษา  2552 12 
  ภาพท่ี 2 แสดงคารอยละของบุคลากรประจําสํานัก  
   แยกตามวุฒิการศึกษา ประจําปการศึกษา 2552 12 
  แผนภูมิอัตรากําลังของสํานักทะเบียนและประมวลผล 13 

10.2 งบประมาณ  14 
 ภาพท่ี 3 เปรียบเทียบงบประมาณแผนดินประจําปงบประมาณ 2551  
  และ 2552 แยกตามหมวดตาง ๆ  14 
 ภาพท่ี 4 เปรียบเทียบงบประมาณรายไดประจําปงบประมาณ 2551  
  และ 2552 แยกตามหมวดตาง ๆ 15 

 
บทท่ี 2 รายงานผลการดําเนินงาน       16 

2.1 รายงานสรุปผลการดําเนินงานในรอบป 16 
2.2 การประเมินผลการดําเนินงานตามรายองคประกอบ 33 
2.3 การประเมินผลการดําเนินงานเทียบกับเปาหมาย 33 
2.4 การประเมินพัฒนาการเทียบกับผลการดําเนินงานในรอบปท่ีผานมา 33 
2.5 ผลการดําเนินงานแยกตามรายองคประกอบคุณภาพ 35 



สารบัญ (ตอ) 
              หนา 

§ องคประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนงาน 35 
§ องคประกอบท่ี 2  ภารกิจหลัก 41 
§ องคประกอบท่ี 3  การบริหารและจัดการ 58 
§ องคประกอบท่ี 4  การเงินและงบประมาณ 77 
§ องคประกอบท่ี 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 85 
§ องคประกอบท่ี 6  การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน 92 

 
บทท่ี 3  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน 99      

1. การแปลผลการประเมินตามเกณฑ 99 
  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน 6 องคประกอบ 100 

 วิจารณผล 102 
2. ผลการวิเคราะหตนเองในภาพรวมดานองคประกอบประเมินคุณภาพ 102 

 
บทท่ี 4  แผนพัฒนาปรับปรุง 106 
 
บทท่ี 5  ขอมูลพ้ืนฐานประกอบการประเมิน 115 
 
ภาคผนวก 126 
 
ภาคผนวก 1       ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการประจําสํานักทะเบียน       

และประมวลผล 127 
ภาคผนวก 2 คําสั่งสํานักทะเบียนและประมวลผล ท่ี 6 / 2552 เร่ือง แตงต้ังคณะกรรมการบริหาร  

ความเสี่ยงของสํานักทะเบียนและประมวลผล 128 
ภาคผนวก 3 คําสัง่สํานักทะเบียนและประมวลผล ท่ี 18 / 2552 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน  
 ประกันคุณภาพของสํานักทะเบียนและประมวลผล 130 
ภาคผนวก 4 คําสั่งสํานักทะเบียนและประมวลผล ท่ี 5 / 2553 เร่ือง แตงต้ังคณะทํางานจัดทําคํารับรอง  

ปฏิบัติราชการ 133 
ภาคผนวก 5 คําสั่งสํานักทะเบียนและประมวลผล ท่ี 16 / 2553 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการบริหาร  

สํานักทะเบียนและประมวลผล (ฉบับปรับปรุงแกไข) ครั้งท่ี 1 134 
 



 

 

บทที ่1 
ขอมูลพื้นฐานสํานักทะเบียนและประมวลผล 

 
1.  ประวัติของหนวยงาน 
 
    1.1 ความเปนมา 
 สํานักทะเบียนและประมวลผล  เปนหนวยงานท่ีแบงสวนแยกมาจากกองบริการการศึกษา  และยกฐานะ
เปนระดับสํานักตามภาระหนาท่ีและความรับผิดชอบ  โดยพัฒนาและเนนลักษณะงานในดานการรับเขาศึกษา   
ดานทะเบียนและสถิติการศึกษา  การจัดการเรียนการสอน  และการใชคอมพิวเตอรชวยระบบการศึกษา  
 
   1.2 การประกาศจัดต้ัง 

สํานักทะเบียนและประมวลผลไดรับอนุมัติใหจัดต้ังตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย  เรื่องการแบงสวน
ราชการใน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  (ฉบับท่ี 14)  พ.ศ.2535  ประกาศ  ณ วันท่ี  18  กันยายน  พ.ศ. 2535  โดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 104  ลงวันท่ี  30  กันยายน  2535  และกําหนดใหวันท่ี  18  กันยายน  ของทุกป 
เปนวันสถาปนาสํานักทะเบียนและประมวลผล 
 
 1.3 ท่ีต้ัง / สถานท่ีดําเนินการ 
 อาคารสํานักทะเบียนและประมวลผล  ตั้งอยูภายในวิทยาเขตบางเขน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร    
เปนอาคาร 2  ชั้น  มีพ้ืนท่ีใชสอยรวม  805  ตารางเมตร  เดิมเปนอาคารสํานักงานท่ีพัฒนามาจากตึกพักนิสิต (ตึก 1)  
กอสรางเมื่อ พ.ศ. 2498 
 
2.  ปณิธาน  วิสัยทัศน  ภารกิจ  นโยบายหลัก  และวัตถุประสงคขององคกร 
 
ปณิธาน 
 

“ บริการด ี รวดเร็ว  ถูกตอง  โปรงใส  ตรวจสอบได” 
 
วิสัยทัศน 
 

 เปนองคกรหลักและดํารงความเปนผูนําดานทะเบียนและประมวลผล  ของมหาวิทยาลัย มีธรรมาภิบาล   
กาวทันเทคโนโลยี  มุงม่ันพรอมบริการดานคุณภาพมาตรฐานสากล 
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ภารกิจ 
 จัดระบบการเก็บขอมูลดานการศึกษาของนิสิตใหมีความถูกตอง  และเปนปจจุบัน  ใหบริการรับนิสิตทุก
ประเภทแกคณะตางๆ  จัดทําตารางเรียนตารางสอบของมหาวิทยาลัย  ตรวจสอบเง่ือนไขการสําเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรของนิสิตระดับปริญญาตรีของทุกคณะ  ตลอดจนกํากับดูแลใหนิสิตปฏิบัติตามขอบังคับวาดวยการศึกษาขั้น
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย 
 
นโยบายหลัก  และวัตถุประสงคขององคกร 
 1.  เพ่ือใหการบริการและการบริหารงานในดานการรับบุคคลเขาศึกษา  งานดานทะเบียนและ
ประมวลผลเกี่ยวกับการศึกษาของนิสิต  และการจัดการเรียนการสอนและการสอบของมหาวิทยาลัยอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 2.  เพ่ือใหเปนศูนยขอมูลทางการศึกษา  เกี่ยวกับงานหลักสูตรและการสอน  งานทะเบียนและ
ประมวลผล    การบริการทางดานการศึกษาและขอมูลเกี่ยวกับนิสิตทุกประเภท  ทุกโครงการของมหาวิทยาลัย
ใหเปนขอมูลท่ีถูกตอง  มีความเชื่อถือไดสูงสุด  สามารถนําไปใชในการวางแผนพัฒนาการบริหารงานและ
พัฒนางานวิชาการของมหาวิทยาลัย 
 3.  เพ่ือใหบริการดานวัสดุชวยการสอนและโสตทัศนูปกรณในอาคารเรียนสวนกลางของมหาวิทยาลัย 
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3.  แผนงานสํานักทะเบียนและประมวลผล   
 

ผลการดําเนินงาน แผนระยะสั้น ตัวชี้วัด เปาหมาย 
ผลผลิต (Outputs) ผลลัพธ (Outcomes) 

แผนงานที ่1 
   การพัฒนาองคกรสู
สากล 

ระดับความพึงพอใจ
ของผูใชบริการขอมูล 
80%  มีความพึง
พอใจในระดับดีขึ้นไป 

1. พัฒนากระบวนงาน
ใหบริการอยางมี
มาตรฐาน 
2. จัดระบบขอมูลนิสิต
ทุกประเภท และ
นานาชาติใหมี
มาตรฐานเดียว 

1. พัฒนากระบวนงาน
ใหบรกิารอยางมี
มาตรฐาน 
2. จัดระบบขอมูลนิสิต
ทุกประเภท และ
นานาชาติใหมี
มาตรฐานเดียว 

1. พัฒนากระบวนงาน
ใหบริการอยางมี
มาตรฐาน 
2. จัดระบบขอมูลนิสิต
ทุกประเภท และ
นานาชาติใหมี
มาตรฐานเดียว 

แผนงานที ่2 
   การเพิ่มศักยภาพ
และขีดความสามารถ
ในการดําเนินงาน 

1. ระดับความพึงพอใจ
ของผูใชบริการ 
2. จํานวนบุคลากรทุก
คนไดรับโอกาสเพิ่มพูน
ประสบการณ 

1. ปรับปรุงระบบ 
สื่อสารและ Call 
Center เพื่อการบริหาร
จัดการและการ
ใหบริการ 
2. จัดหา Computer 
และพัฒนาเครือขาย
ภายในเพื่อการบริการ 
3. อบรมบุคลากรดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร (ICT) 
และดานบริการ 
4. จัดหาและบรหิาร
จัดการทรัพยากร
สารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการบริหาร
และการใหบริการอยาง
มีประสิทธิผล 

1. ระบบสื่อสารและ 
Cal Center  
2. จํานวนครุภัณฑดาน
งานสารสนเทศ 
3. บุคลากรที่มีความรู
ความสามารถทางดาน 
ICT 

สํานักทะเบียนและ
ประมวลผลมี
ทรัพยากรสารสนเทศที่
มีความรูความสามารถ
ทางดาน ICT ที่
ตอบสนองการ
ใหบริการอยางมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
ฐานขอมูลที่ครอบคลุม 
ชัดเจน รวดเร็วและ
สามารถเขาถึงเพื่อการ
ใชงานที่ไมจํากัด
สถานที่และเวลา 

แผนงานที ่3 
   การพัฒนาอาคาร
สํานักทะเบียนและ
ประมวลผล 

1. ระดับความพึง
พอใจของบุคลากร 
2. ระดับความพึง
พอใจของผูใชบริการ 

ปรบัปรุงอาคารสํานัก
ทะเบียนและ
ประมวลผล 

อาคารสํานักทะเบียน
และประมวลผลที่มี
สภาพแวดลอม
สงเสริมการทํางาน
และการใหบริการ 

สํานักงานที่มี
สภาพแวดลอมพรอม
ใหบริการ สรางความ
พึงพอใจแกผูใชบริการ
สูง 

 
หมายเหตุ :  แผนงานที่ผูบริหารเสนอตอสภามหาวิทยาลัยฯ   
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4.  ระบบการประกันคุณภาพ  สํานักทะเบียนและประมวลผล 
 

การประกันคุณภาพของสํานักทะเบียนและประมวลผลใชระบบ  PDCA  ดังนี้ 
 
                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PPllaann  

AAcctt  DDoo  

การวางแผน การออกแบบระบบและกระบวนการทํางาน 
และกําหนดเปาหมายของการดําเนินงาน 

CChheecckk  

การตรวจสอบและประเมินผล 
ความกาวหนาของแผนงาน 
และการบรรลุตามเปาหมาย 

การทบทวนเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาและปรับปรุง 
และเพื่อกําหนดเปาหมายใหม 

การดําเนินการตามแผนงาน 
และกระบวนการ 
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5.  แผนงานการประเมินคุณภาพภายในประจําปการศึกษา 2552   
 

2552 2553 กิจกรรมดําเนินการ 
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.                  ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. 

1. สํานักทะเบียนฯ  แตงตั้ง
คณะกรรมการดําเนินงานการ
ประกันคุณภาพของสํานัก
ทะเบียนฯ                                
2. คณะกรรมการฯ วางแผน  
และจัดทําแผนพัฒนา
ปรับปรุงตามขอเสนอแนะ
ของคณะกรรมการประเมินฯ   
พรอมจัดสงรายงานใหสํานัก
ประกันคุณภาพ  (P)                             
3. เก็บขอมูล ตามตัวบงช้ี 
(D)                             
4. สํานักทะเบียนฯ แตงต้ัง
คณะกรรมการประเมินระดับ
ฝาย                             
5. คณะกรรมการตรวจ
ประเมินระดับฝาย  (C)                             
6. คณะกรรมการนําขอมูล
(4) และผล (5) มาจัดทํา
SAR เพ่ือเตรียมประเมิน
ระดับสํานักฯ                             
7. ดําเนินการจัดสง SAR 
ประจําป 2553ใหสํานัก
ประกันคุณภาพ                             
8. คณะกรรมการประเมินฯ  
ระดับมหาวิทยาลัยเขา 
ประเมินสํานักทะเบียนฯ  
พรอมจัดสงรายงานผลการประเมิน
ฯ (A)                             
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6.  การแบงสวนราชการ   
 ตามมติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ในการประชุมคร้ังท่ี 2/2545  เมื่อวันท่ี  18  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2545   
ไดอนุมัติใหแบงสวนราชการภายในสํานักทะเบียนและประมวลผล  เปน  5  ฝาย  โดยประกาศ  ณ  วันท่ี  21  เมษายน  
พ.ศ.2551  
 
 
 
 
 
 
 
 
         - งานบริหารและธุรการ 
§ หนวยสารบรรณ   
§ หนวยการเจาหนาที ่
§ หนวยอาคารสถานที่ 
§ หนวยประชาสัมพันธ 
  และผลิตเอกสาร 
§ หนวยบริการนิสิต 
§ หนวยนโยบายและแผน 
§ หนวยประกันคุณภาพ 

           - งานคลังและพัสดุ 
§ หนวยการเงินและบัญชี 
§ หนวยพัสดุ    

  -  งานรับนิสิต 
§ หนวยเตรียมการรับเขา 
§ หนวยรับนิสิตจาก สอท. 
§ หนวยรับนิสิตโควตาพิเศษ 

  -  งานรับมอบตัวและข้ึนทะเบียน 
§ หนวยรับมอบตัวนิสิต 
§ หนวยทําบัตรประจําตัวนิสิต 

 

  - งานทะเบียนและประวัตินิสิต 
§ หนวยระเบียนประวัตินิสิต 
§ หนวยตรวจสอบและ 

              รับรองผลการศึกษา 
  - งานทะเบียนและสถิตินิสิต 
§ หนวยสถิตินิสิต 
§ หนวยทะเบียนบัณฑิต 

 

 
 
 

 - งานตารางเรียนตารางสอนและตารางสอบ 
§ หนวยจัดตารางเรียนตารางสอนและ 
ตารางสอบ 
§ หนวยจัดพิมพหนังสือตารางเรียน 

 - งานลงทะเบียนเรียน  หลักสูตรและการสอน 
§ หนวยรับลงทะเบียน 
§ หนวยหลักสูตรและรายวิชา 
§ หนวยการสอบ 

 - งานระบบเครือขายและฐานขอมูล 
§ หนวยบริหารระบบ 
§ หนวยชวยระบบการศึกษา 

 - งานบริการวิชาการ 
§ หนวยบริการตรวจขอสอบ 
§ หนวยจัดทําใบปริญญาบัตร 
 

 

 

 

ฝายบริหารและธุรการ 

 
 

สํานักทะเบียนและประมวลผล 

 

ฝายรับเขาศึกษา ฝายทะเบียนและสถิตกิารศึกษา 

ฝายบริการการเรียนการสอนและการสอบ 
 

ฝายประมวลผลการศึกษา 
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7.  หนาท่ีความรับผิดชอบของหนวยงาน  และหนวยงานในสังกัด 
 สํ านั กทะ เ บียนและประมวลผล  มีหน า ท่ี ความ รับผิ ดชอบในการสนับสนุนภารกิจของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  เกี่ยวกับการจัดการศึกษา  โดยการรับนิสิต  การจัดการเรียนการสอนการสอบ      
การลงทะเบียนเรียน  การออกเอกสารสําคัญทางการศึกษา  ขอมูลทะเบียนและสถิติการศึกษา  การทําฐานขอมูล
นิสิตต้ังแตแรกเขา 
จนสําเร็จการศึกษา  โดยสํานักทะเบียนฯ  ไดกําหนดภาระงานของฝายตางๆ ในสังกัด (โดยสังเขป)   ดังนี้ 
ฝายบริหารและธุรการ 
 ทําหนาท่ีสนับสนุนการดําเนินงานฝายตางๆ ของสํานักทะเบียนฯ  ในดานงานบริหารและธุรการ  งาน
คลังและพัสดุ  การใหบริการนิสิต  รวมท้ังการประสานงานกับคณะ  ภาควิชา  และนิสิต  กับหนวยงานท่ี
เกี่ยวของ 
ฝายรับเขาศึกษา 
 ทําหนาท่ีประสานงานการรับนิสิตใหมระหวางคณะกับ สอท. (สมาคมอธิการบดีแหงประเทศไทย)     
จัดสอบคัดเลือกนิสิตท่ีมหาวิทยาลัยรับเองโดยตรง  รวมท้ังการรับมอบตัวนิสิตใหม 
ฝายทะเบียนและสถิติการศึกษา 
 ทําหนาท่ีเก็บรวมทะเบียนประวัติ  ระเบียนการศึกษา  ประมวลผลการศึกษา  ตรวจสอบและออก
หลักฐานใบรับรองทางการศึกษาทุกประเภท  ตลอดจนเสนอชื่อผูจบการศึกษาและออกใบปริญญาบัตร 
ฝายการเรียนการสอนและการสอบ 
 ทําหนาท่ีจัดตารางสอนในแตละภาคการศึกษา  จัดตารางสอบ  การลงทะเบียนเรียน  งานทะเบียน
หลักสูตรและรายวิชา  การเก็บหลักฐานการเปด-ปด รายวิชาท่ีสอน   
ฝายประมวลผลการศึกษา 
 ทําหนาท่ีประมวลผลขอมูลทางการศึกษาและสนับสนุนฝายตางๆ ทั้งหมดในสํานักทะเบียนและ
ประมวลผลในดานการจัดพิมพขอมูลตางๆ  การตรวจสอบออกเลขประจําตัวนิสิตใหม  การปรับปรุงฐานขอมูล
นิสิต  การจัดพิมพรายงานผลการลงทะเบียนเรียน รวมท้ังหลักฐานดานการสงคะแนนโดยจะประสานงานกับ
คณะและภาควิชาตางๆ   การแจงผลการเรียนนิสิต  และการพิมพใบปริญญาบัตร   
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8. โครงสรางการบริหารงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

อธิการบดี 

รองอธิการบด ี

รองผูอํานวยการ ผูชวยผูอํานวยการ 

คณะกรรมการประจําสํานัก 
 

ผูอํานวยการ 

หัวหนาฝายบริหารและธุรการ 

- งานบริหารและธุรการ 
- งานคลังและพัสดุ 
 

หัวหนาฝายรับเขาศึกษา 

- งานรับนิสิต 
- งานรับมอบตัวและข้ึนทะเบียน 
 

หัวหนาฝายทะเบียน 
และสถิติการศึกษา 

- งานระเบียนและประวัตินิสิต 
- งานทะเบียนและสถิตินิสิต 
 

หัวหนาฝายบริการการเรียนการสอน
และการสอบ 

- งานตารางเรียน ตารางสอน                           
และตารางสอบ 

- งานลงทะเบียนเรียน หลักสูตร                          
และการสอน 

 

หัวหนาฝายประมวลผลการศึกษา 

- งานระบบเครือขายและฐานขอมูล 
- งานบริการวิชาการ 
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9.  รายนามผูบริหาร และคณะกรรมการชุดตาง ๆ 
 

     รายนามผูบริหารสํานักทะเบียนและประมวลผล 
 

ท่ีปรึกษา      รองศาสตราจารยบพิธ  จารุพันธุ 
 ผูอํานวยการ     รองศาสตราจารย ดร.ศักดา  อินทรวิชัย 
 รองผูอํานวยการ     ผูชวยศาสตราจารย ดร.จินตนา  สและนอย 
        นายสหัส  ภัทรฐิตินันท 
       อาจารยณัฐพงศ  สุโกมล 
 ผูชวยผูอํานวยการฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ  ผูชวยศาสตราจารย ดร.เกรียงไกร  แกวตระกูลพงษ 
 ผูชวยผูอํานวยการฝายบริหาร   นายอับดุลหาดี  อุเซ็ง 
 เลขานุการสํานัก     นางทิพยวัลย  เหลาวงศโคตร 
 หัวหนาฝายรับเขาศึกษา    นางบุษกร  เกื้อนพกุล 
 หัวหนาฝายประมวลผลการศึกษา    นางนวพร  คําชูสังข 
 หัวหนาฝายทะเบียนและสถิติการศึกษา  นางสุวัฒนา  ปานเกิดผล 
 หัวหนาฝายบริการการเรียนการสอนและการสอบ นายสหัส  ภัทรฐิตินันท 
          ผูทรงคุณวุฒ ิ     นางโกมล   สังขสุวรรณ 
 
      คณะกรรมการประจําสํานักทะเบียนและประมวลผล 
 

     รองศาสตราจารย ดร.พนิต  เข็มทอง   ท่ีปรึกษา 
 1. ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล  ประธานกรรมการ 

    (รองศาสตราจารยศักดา  อินทรวิชัย)   
 2. รองศาสตราจารยสุรศักด์ิ  สงวนพงษ   กรรมการ 
 3. รองศาสตราจารยจตุพร  บานชื่น   กรรมการ 
 4. รองศาสตราจารยลิลลี่  กาวีตะ    กรรมการ 
 5. รองศาสตราจารยศิริพร  อองรุงเรือง   กรรมการ 
 6. ผูชวยศาสตราจารยนุชนาถ  ม่ังคั่ง   กรรมการ 
 7. ผูชวยศาสตราจารยจินตนา  สและนอย   กรรมการ 
 8. นางนงสมร  พงษพานิช    กรรมการ 
 9. นางสาวยุพา  วงษอุบล     กรรมการ 
            10. นางสาวนีรนุช  ภาชนะทิพย    กรรมการ 
            11. นางสาวพรปณต  ปกครอง      เลขานุการ 
            12. นางสาวปยวดี  โรจนจินดา    ผูชวยเลขานุการ 
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      คณะกรรมการบริหารสํานักทะเบียนและประมวลผล 
 

 ผูอํานวยการ   ประธานกรรมการ 
 รองผูอํานวยการ   กรรมการ 
 ผูชวยผูอํานวยการ   กรรมการ 
 เลขานุการสํานัก   กรรมการ 
 หัวหนาฝายรับเขาศึกษา   กรรมการ 
 หัวหนาฝายประมวลผลการศึกษา   กรรมการ 
 หัวหนาฝายทะเบียนและสถิติการศึกษา   กรรมการ 
 หัวหนาฝายบริการการเรียนการสอนและการสอบ   กรรมการ 
          นางสาวพรปณต  ปกครอง     กรรมการและเลขานุการ 
          นางสาวรัชฎาภรณ  ขอเจริญ   กรรมการและเลขานุการ 
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10. ขอมูลสถิติ (เปนขอมูลเปรียบเทียบปที่ผานมา) 
       10.1 อัตรากําลัง  

จํานวนบุคลากรท้ังหมดจําแนกตามวุฒิการศึกษาของปการศึกษา 2551 เทียบกับปการศึกษา 2552 
บุคลากรประจําสํานักทะเบียนและประมวลผล 

ผูบริหาร 
ฝาย 

บริหารและ
ธุรการ 

ฝาย 
รับเขาศึกษา 

ฝาย 
ทะเบียนและ 
สถิติการศึกษา 

ฝายบริการการ
เรียน 

การสอนและ
การสอบ 

ฝาย
ประมวลผล 
การศึกษา 

รวม 

สถานภาพ วุฒิการ 
ศึกษา 

ปการ 
ศึกษา  
2551 

ปการ 
ศึกษา 
2552 

ปการ 
ศึกษา  
2551 

ปการ 
ศึกษา 
2552 

ปการ 
ศึกษา  
2551 

ปการ 
ศึกษา 
2552 

ปการ 
ศึกษา  
2551 

ปการ 
ศึกษา 
2552 

ปการ 
ศึกษา  
2551 

ปการ 
ศึกษา 
2552 

ปการ 
ศึกษา  
2551 

ปการ 
ศึกษา 
2552 

ปการ 
ศึกษา  
2551 

ปการ 
ศึกษา 
2552 

สาย ก ป.เอก   3                     0 3 
ป.โท   1     1 1 3 2 3 3 1 1 8 8 สาย ข 
ป.ตรี   1     1 1 4 4 1       6 6 
ป.โท     1 1                 1 1 

ขาราชการ 

สาย ค 
ป.ตรี   1 3 3                 3 4 
ป.โท   1 1 1   1       1     1 4 สาย ข 
ป.ตรี         2 1 3 3 1 1 1 1 7 6 
ป.โท                         0 0 

พนักงาน 
มหาวิทยาลัย 

สาย ค 
ป.ตรี     1 2                 1 2 
ป.โท             1 1         1 1 สาย ข 
ป.ตรี         1 1 6 6 1 2 2 2 10 11 
ป.โท     1 1     1 1         2 2 
ป.ตรี     3 4     3 3         6 7 
ปวส.     3 3     1 1         4 4 

พนักงาน 
เงินรายได 

สาย ค 
ตํ่ากวา 
ปวช.       6                 0 6 

ปวส.                         0 0 
ปวช.                         0 0 ลูกจาง 

ชั่วคราว 
สาย ค 

ตํ่ากวา 
ปวช.     6 1                 6 1 

รวม - 7 19 22 5 5 22 21 6 7 4 4 56 66 
จํานวนผูบริหาร ประกอบดวย   
1. ผูอํานวยการ         1 ตําแหนง       
2. รองผูอํานวยการ 3 ตําแหนง       
3. ผช.ผอ.      2 ตําแหนง   
4.  เลขานุการ 1 ตําแหนง       

 
 



 

 

12 

ภาพท่ี  1  แสดงคารอยละของบุคลากรประจําสํานัก จําแนกสถานภาพ ประจําปการศึกษา 2552 
       

 
 

ภาพท่ี  2  แสดงคารอยละของบุคลากรประจําสํานัก แยกตามวุฒิการศึกษา ประจําปการศึกษา 2552 
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แผนภูมิอัตรากําลังของสํานักทะเบียนและประมวลผล 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการประจําสํานัก 
 

ขาราชการ (5) 
- นักวิชาการพัสดุ 8 ชํานาญการ(1) 
- นักวิชาการเงินและบัญชี 8 ชํานาญการ(1) 
- เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 7 (1) 
- เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 6 (2) 
พนักงานมหาวิทยาลัย (3) 
- นักวิชาการเงินและบัญชี (2) 
- เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน (1) 
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได (14) 
- เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป (4) 
- นักวิชาการเงนิและบัญชี (1) 
- ผูปฏิบัติงานบริหาร  (3) 
- พนักงานขับรถ (2)    
- นักการภารโรง (3) 
- คนงานสนาม (1) 
ลูกจางช่ัวคราว (1) 
- พนักงานอัดสําเนา (1) 
 

ขาราชการ (2) 
- นักวิชาการศึกษา 8 ชํานาญการ (2) 
พนักงานมหาวิทยาลัย (2) 
- นักวิชาการศึกษา  (2) 
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได (1) 
- นักวิชาการศึกษา (1) 
 

ขาราชการ (7) 
- นักวิชาการศึกษา 8 ชํานาญการ (3) 
- นักวิชาการศึกษา 6  (4) 
พนักงานมหาวิทยาลัย (3) 
- นักวิชาการศึกษา (3) 
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได (12) 
- นักวิชาการศึกษา (7) 
- เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป (4) 
- ผูปฏิบัติงานบริหาร (1) 

ขาราชการ (4) 
- นักวิชาการศึกษา 8 ชํานาญการ (3) 
- นักวิชาการศึกษา 6 (1) 
พนักงานมหาวิทยาลัย (2) 
- นักวิชาการศึกษา  (2) 
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได (2) 
- นักวิชาการศึกษา (2) 
 

ขาราชการ (1) 
- นักวิชาการศึกษา 8 ชํานาญการ (1) 
พนักงานมหาวิทยาลัย (1) 
- นักวิชาการคอมพิวเตอร (1) 
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได (2) 
- นักวิชาการคอมพิวเตอร (1) 
- นักวิชาการศึกษา (1) 

ผูอํานวยการ 

ฝายประมวลผลการศึกษา  
(4) 

ฝายบริการการเรียนการสอน
และการสอบ  (8) 

สรุปจํานวนบุคลากรของสํานักทะเบียนและประมวลผล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2553 
- ขาราชการ   23 คน 
- พนักงานมหาวิทยาลัย  11 คน 
- พนักงานเงินรายได  31 คน 
- ลูกจางชั่วคราว   1 คน 
     รวม 66  คน 

รองผูอํานวยการ ผูชวยผูอํานวยการ 

ฝายทะเบียนและสถิติการศึกษา 
(22) 

ฝายรับเขาศึกษา 
(5) 

ฝายบริหารและธุรการ 
(23) 
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10.2 งบประมาณ 
  

ตาราง แสดงคาใชจายแยกตามหมวด 
   

 หมวดคาใชจาย      (หนวย : ลานบาท)  
 เงินเดือน คาจาง

ประจํา/
ชั่วคราว 

ดําเนินการ ลงทุน อุดหนุน รายจายอื่น
และงบกลาง 

รวม 

งบประมาณแผนดิน    
- ป 2551 6,583,940.00 - 728,564.53 - 1,285,400.00 - 8,597,904.53 
- ป 2552 6,664,100.00 - 600,600.00 - 1,456,548.00  8,721,248.00 
งบประมาณเงินรายได    
-ป 2551 3,418,167.04 528,724.00 8,565,687.74 1,219,779.08 312,312.00 4,116,110.91 18,160,780.77 
- ป 2552 3,453,777.00 554,763.00 9,436,525.00 89,335.00 413,073.00 3,754,276.00 17,701,749.00 
 
ภาพท่ี 3  เปรียบเทียบงบประมาณแผนดินประจําปงบประมาณ2551และ2552แยกตามหมวดตางๆ 
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ภาพท่ี  4  เปรียบเทียบงบประมาณรายไดประจําปงบประมาณ  2551  และ 2552  แยกตามหมวดตางๆ 
 

 
 

  
 

ลาน 



บทที่ 2 

รายงานผลการดําเนินงาน 
 

2.1 รายงานสรุปผลการดําเนินงานในรอบป   
 

ทรัพยากรในการปฏิบตัิงาน 
  สํานักทะเบียนและประมวลผล  ไดเห็นความสําคัญของทรัพยากรในการปฏิบัติงาน  จึงมีการ
วางแผนและดําเนินงานจัดหาวัสดุและครุภัณฑ ที่มีประสิทธิภาพและทันสมัยเพียงพอตอการปฏิบัติงาน  มีการ
จัดการบํารุงรักษาซอมแซมวัสดุและครุภัณฑในการปฏิบัติงานใหอยูในสภาพที่ใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  
และวางแผนคาใชจายคาสาธารณูปโภค   เชน  คาไฟฟา  คาน้ําประปา  คาโทรศัพท  คาไปรษณียากร  เปนตน  
ตลอดจนการจัดและปรับปรุงสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกอาคารสํานักงานใหสะอาด  มีบรรยากาศที่ดี
เอ้ืออํานวยความสะดวกตอการปฏิบัติงานของสํานักทะเบียนและประมวลผล  ในปการศึกษา  2552  ไดดําเนินการ
จัดหาทรัพยากรในการปฏิบัติงานดังนี้ 
 

จํานวนเรื่องการจัดซ้ือจัดจาง ของสาํนักทะเบียนและประมวลผล   
( 1 ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน 2552)  

จํานวนเรื่องตามหมวดรายจาย 
ประเภทงบประมาณ 

คาใชสอย คาวัสดุ คาครุภัณฑ คาสาธารณูปโภค 
รวม 

งบประมาณแผนดิน 
งบประมาณเงินรายได 

- 
93 

6 
141 

- 
11 

- 
12 

6 
257 

รวม 93 147 11 12 263 

 

งานเอกสารหนังสือ 

ในปการศึกษา 2552  สํานักทะเบียนและประมวลผล ไดดาํเนินการรับและสงหนังสือ  ดังนี ้

จํานวนเรื่อง 
รายการ 

รับเขา สงออก 
รวม 

หนังสือราชการ 

ใบคํารองของนิสิต 

6,529 

4,611 

2,245 

1,160 

8,724 

7,627 

รวม        11,140 3,405 16,351 
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ในปการศึกษา 2552 สํานักทะเบียนและประมวลผลไดดําเนินการจัดพิมพเอกสารหนังสือ ดังนี ้

รายการ จํานวน (ฉบับ) 

  ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ภาษาไทย 80 

  ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ภาษาอังกฤษ - 

  ใบแปลปริญญาบัตร 42 

  หนังสือนําสง 38 

  ใบรับรองครบหลักสูตรภาษาไทย - 

  ใบรับรองครบหลักสูตรภาษาอังกฤษ - 

  ใบรับรองการศึกษาภาษาไทย 31 

  ใบรับรองการศึกษาภาษาอังกฤษ 8 

  ใบรออนุมัติภาษาไทย 6 

  ใบรออนุมัติภาษาอังกฤษ 5 

  ใบอนุมัติภาษาไทย 50 

  ใบอนุมัติภาษาอังกฤษ 120 

   หนังสือราชการ 3,800 

รวม 4,180 

 
งานรับนิสิต 

จํานวนนิสิตใหมระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
จําแนกตามวิทยาเขต ประจําปการศึกษา 2552 

วิทยาเขต ชาย หญิง รวม 

  บางเขน 2,943 4,139 7,082 

  กําแพงแสน 772 1,097 1,869 

  ศรีราชา 1,165 1,568 2,733 

  สกลนคร 539 513 1,052 

  สุพรรณบุรี 75 385 460 

รวม 5,494 7,702 13,196 
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จํานวนนิสิตใหมระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

จําแนกตาม ประเภทของการรับเขาและเพศ  ประจําปการศึกษา 2552 

 

ประเภทการรับเขา ชาย หญิง รวม 

สอบคัดเลือกผาน สกอ. 1,975 3,451 5,426 

โควตาพิเศษ 130 148 278 

โควตานักกีฬาดีเดน 118 54 172 

โควตาวิทยาเขตศรีราชา 39 113 152 

โครงการนักเรียนใน 6 จังหวัดชายฝงทะเลอันดามัน 11 9 20 

โครงการผูมีความสามารถทางวิชาการ(สว.มก.) 99 13 112 

โครงการ พสวท. 6 9 15 

โควตาสาธิตเกษตร 58 57 115 

โครงการนักกีฬาทีมชาติ 17 14 31 

โครงการรับนักเรียนสาธิตเกษตร 3 3 6 

โครงการผูมีความสามารถทางดนตรีดีเดน 41 26 67 

โครงการ สสวท. 2 - 2 

โครงการโอลิมปควิชาการ สอวน. 7 2 9 

โครงการ (สอวน.มูลนิธิสมเด็จพระพี่นางฯ) 6 2 8 

โควตาบุตรชาวประมง 2 1 3 

โครงการหลักสูตรนานาชาติ IUP (สกอ.) 75 33 108 

โครงการหลักสูตรนานาชาติ IUP 35 17 52 

โครงการพัฒนาอัจริยภาพ 4 2 6 

โครงการคณะเกษตร นิสิตไทยหัวใจเกษตร รับตรง 35 78 113 

โครงการหลักสูตรสองปริญญาคูขนาน 12 27 39 

โครงการปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) 822 1,065 1,887 

โครงการปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) สกอ. 634 929 1,563 

โครงการปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) 2 50 2 52 

โครงการนักเรียนในพระราชานุเคราะหสมเด็จพระเทพฯ 2 2 4 

วิทยาลัยพยาบาลพรมราชชนนี นพรัตนวชิระ 21 101 122 
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ประเภทการรับเขา ชาย หญิง รวม 

โครงการหลักสูตรปริญญาตรีรวมนานาชาติ 2 ปริญญา สกอ. 5 1 6 

โครงการหลักสูตรปริญญาตรีรวมนานาชาติ 2 ปริญญา 24 2 26 

โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ศรีราชา 20 89 109 

โครงการกลุมประเทศอินโดจีน 3 - 3 

โครงการพัฒนาบุคลากรกลุมประเทศอินโดจีน (หลักสูตรนานาชาติ) 3 5 8 

โควตาบุตรเกษตรกร 33 78 111 

โครงการรับตรงผานคณะ 573 696 1,269 

โครงการรับตรงผานคณะ (ภาคพิเศษ) 118 32 150 

โครงการนิสิตภูมิลําเนาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ (ศอบต.) 8 9 17 

โครงการนักเรียนดี คณะสังคมศาสตร 1 12 13 

โครงการทายาทธุรกิจ 3 4 7 

โครงการสาธารณสุขศาสตร (ภาคพิเศษ) 47 239 286 

โครงการธนาคารหนวยกิต 35 31 66 

โครงการธนาคารหนวยกิต (ภาคพิเศษ) 15 3 18 

โครงการหนึ่งอําเภอหนึ่งทุน - 1 1 

โครงการพัฒนาคนดานวิทยาศาสตร (ทุนเรียนดี) 3 10 13 

โครงการภาคพิเศษ (โครงการรับ นร.สาธิตเกษตร) 17 3 20 

โครงการหลักสูตรนานาชาติ (โครงการรับ นร.สาธิตเกษตร) 3 - 3 

โครงการรวมมือทางวิชาการรับนักศึกษา (ปวช.3) - 4 4 

โครงการวิชาการและวิจัยตอเนื่องบุคคลออทิสติก 1 - 1 

โครงการกระทรวงมหาดไทยการรับชาวไทยอิสลาม 1 - 1 

โครงการสงเสริมเด็กดีมีคุณธรรม 73 117 190 

โครงการสงเสริมเด็กดีมีคุณธรรม (ภาคพิเศษ) 6 1 7 

โครงการผูมีความสามารถพิเศษดานวรรณคดีไทย 3 10 13 

โครงการรับนักเรียนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือฯ 7 5 12 

โครงการรับนักเรียนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือฯ (ภาคพิเศษ) 6 - 6 

รวม 5,212 7,510 12,720 
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การจัดทําระเบียนรายวชิา 
สํานักทะเบียนและประมวลผล  ไดรวบรวมจัดทําระเบียนรายวิชาที่เปดสอน ในมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร  วิทยาเขตบางเขน  ทั้งระดับปริญญาตรี  โท  และเอก  ของทุกคณะ  มีจํานวนรายวิชาที่อนุมัติใหเปด
สอนจนถึงปการศึกษา  2552  ดังนี้ 

 
 

จํานวนรายวิชาที่อนุมัติใหเปดสอนจนถึงปการศึกษา  2552 

จํานวนรายวิชา 
คณะ/หนวยงาน 

ปริญญาตรี ปริญญาโท-เอก 
รวม 

รวม 6,621 5,109 11,730 

 

การจัดทําตารางเรียน 

สํานักทะเบียนและประมวลผล  ไดรวบรวมรายวิชาที่เปดสอนแตละภาคการศึกษา  ของทุกคณะ
ที่วิทยาเขตบางเขน  ทั้งระดับปริญญาตรี  โท  และเอก  ทุกชั้นป     เพื่อจัดทําหนังสือตารางเรียน  สําหรับใชเปน
คูมือในการลงทะเบียนเรียนของนิสิต  อาจารย  และผูที่เกี่ยวของ  ทั้งภาคตน  ภาคปลาย  และภาคฤดูรอน  ในป
การศึกษา  2552  มีจํานวนรายวิชาที่เปดสอนในแตละภาคการศึกษา  ดังนี้  

 

จํานวนรายวิชาที่เปดสอน ปการศึกษา 2552 

ภาคตน 

ปการศึกษา 2552 

ภาคปลาย 

ปการศึกษา 2552 

 

คณะ/หนวยงาน 

ป.ตรี ป.โท-เอก รวม ป.ตรี ป.โท-เอก รวม 

รวม 1,766 1,669 3,135 1,904 1,293 3,197 

 
จํานวนรายวชิาท่ีเปดสอน ภาคฤดูรอน ป พ.ศ. 2553 
 

ภาคฤดูรอน 

ปการศึกษา 2553 

 

คณะ/หนวยงาน 

ป.ตรี ป.โท-เอก รวม 

รวม 218 96 314 

 

 



 

 

21 

การจัดทําตารางสอบ 

สํานักทะเบียนและประมวลผล ไดดําเนินการจัดตารางสอบไลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
วิทยาเขตบางเขน   แตละภาคการศึกษา  สําหรับในปการศึกษา  2552  มีการจัดตารางสอบและกรรมการคุมสอบ  
ทั้งภาคตนและภาคปลาย  ดังนี ้

 
 จํานวนรายวิชาที่สวนกลางดําเนินการจัดสอบ  ปการศึกษา  2552 

จํานวนรายวิชา 

ภาคตน ภาคปลาย คณะ/หนวยงาน 

ปการศึกษา 2552 ปการศึกษา 2552 

รวม 

 เกษตร 7 5 12 

 บริหารธุรกิจ 16 14 30 

 ประมง 1 2 3 

 มนุษยศาสตร 26 24 50 

 วนศาสตร 1 - 1 

 วิทยาศาสตร 50 41 91 

 ศึกษาศาสตร - - - 

 เศรษฐศาสตร 26 27 53 

 สังคมศาสตร 4 4 8 

อุตสาหกรรมเกษตร - - - 

 โครงการวิชาบูรณาการ 14 14 28 

รวม 149 131 276 
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จํานวนกรรมการคุมสอบไล  ปการศึกษา  2552 

จํานวนกรรมการคุมสอบไล 

ภาคตน ภาคปลาย คณะ/หนวยงาน 

ปการศึกษา 2552 ปการศึกษา 2552 

รวม 

 เกษตร 34 36 70 

 บริหารธุรกิจ 12 20 32 

 ประมง 18 21 39 

 มนุษยศาสตร 106 113 219 

 วนศาสตร 6 5 11 

 วิทยาศาสตร 171 167 338 

 วิศวกรรมศาสตร 14 16 30 

 ศึกษาศาสตร 13 10 23 

 เศรษฐศาสตร 63 55 118 

 สังคมศาสตร 30 21 51 

 สัตวแพทยศาสตร 4 3 7 

 สถาปตยกรรมศาสตร 5 9 14 

 อุตสาหกรรมเกษตร 14 14 28 

 สํานักทะเบียนและประมวลผล 27 27 54 

รวม 490 490 980 
 

การลงทะเบียนเรียน 

สํานักทะเบียนและประมวลผล  มีหนาที่รับผิดชอบการลงทะเบียนเรียนของนิสิตระดับปริญญาตรี  
โท  และเอก  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วิทยาเขตบางเขน  ทุกคณะ  ทุกชั้นป  ทุกภาคการศึกษา  ในปการศึกษา  
2552 ไดดําเนินการลงทะเบียนเรียนทั้งภาคตน ภาคปลาย และภาคฤดูรอนพ.ศ.  2552 มีจํานวนนิสิตมาลงทะเบียน
เรียน  ดังนี้ 
 

  จํานวนนิสิตลงทะเบียนเรียน ปการศึกษา 2552 และภาคฤดูรอน พ.ศ. 2553วิทยาเขตบางเขน 

จํานวนนิสิตลงทะเบียนเรียน 
ภาคตน ภาคปลาย ภาคฤดูรอน คณะ/หนวยงาน 

ปการศึกษา 2552 ปการศึกษา  2552 ปการศึกษา 2553 
รวม 

รวม 25,559 25,568 13,488 64,615 
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การจัดทําทะเบียนนิสติ 

ในปการศึกษา  2552  สํานักทะเบียนและประมวลผล  ไดดําเนินการจัดทําทะเบียนและประวัตินิสิต  
ระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน  ทุกคณะ  ทุกชั้นป  โดยเก็บประวัตินิสิต  
หลักฐานการลงทะเบียนเรียน  การเพิ่มงดรายวิชาเรียน  หลักฐานคะแนนแตละรายวิชา และหลักฐานเกี่ยวกับ
ความประพฤติของนิสิต ตั้งแตแรกเขาศึกษาจนสิ้นสุดสถานภาพนิสิตของแตละคน  ดังนี้ 

จํานวนนิสติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ระดับปริญญาตรี  วิทยาเขตบางเขน  จําแนกตามคณะ เพศ   
และภาคการศึกษา  ประจําปการศึกษา 2552 

ภาคตน ภาคปลาย 
คณะ 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

เกษตร 381 804 1,185 367 786 1,153 

บริหารธุรกิจ 604 1,644 2,248 594 1,618 2,212 

ประมง 403 489 892 382 475 857 

มนุษยศาสตร 486 1,464 1,950 458 1,417 1,875 

วนศาสตร 477 634 1,111 465 628 1,093 

วิทยาศาสตร 735 1,282 2,017 695 1,258 1,953 

วิศวกรรมศาสตร 3,820 1,614 5,434 3,656 1,560 5,216 

เศรษฐศาสตร 823 1,477 2,300 788 1,424 2,212 

ศึกษาศาสตร 402 496 898 376 489 865 

สถาปตยกรรมศาสตร 199 172 371 191 172 363 

สังคมศาสตร 1,013 1,777 2,790 988 1,749 2,737 

สัตวแพทยศาสตร 79 230 309 79 229 308 

อุตสาหกรรมเกษตร 434 1,313 1,747 417 1,282 1,699 

เทคนิคการสัตวแพทย 40 132 172 40 131 171 

รวม 9,896 13,528 23,424 9,496 13,218 22,714 
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การประมวลผลการศึกษา 

สํานักทะเบียนและประมวลผล  ดําเนินการประมวลผลการศึกษาของนิสิต  ระดับปริญญาตรี  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วิทยาเขตบางเขน  ทุกคณะ  ทุกชั้นป  ตามขอบังคับวาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  พุทธศักราช  2521  และระเบียบที่เกี่ยวของ  การประมวลผลการศึกษาของนิสิตจะ
ดาํเนินการทุกภาคการศึกษา  ตั้งแตแรกเขาศึกษาจนสิ้นสุดสถานภาพนิสิต 

ในปการศึกษา  2552  สํานักทะเบียนและประมวลผล  ไดดําเนินการประมวลผลการศึกษาของ
นิสิต   ภาคตน   และภาคปลาย  ดังนี้ 

จํานวนผูสาํเร็จการศึกษาระดับปริญญาตร ี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วิทยาเขตบางเขน   
ปการศึกษา  2552 

 

ปริญญาเกียรตินิยม 
คณะ/หนวยงาน 

อันดับหนึ่ง อันดับสอง 
ปริญญาบัณฑิต รวม 

เกษตร 3 6 188 197 

บริหารธุรกิจ 44 88 361 493 

ประมง 2 6 121 129 

มนุษยศาสตร 47 61 243 351 

วนศาสตร 2 7 157 166 

วิทยาศาสตร 15 14 294 323 

วิศวกรรมศาสตร 54 71 822 947 

ศึกษาศาสตร 30 31 138 199 

เศรษฐศาสตร 12 55 371 438 

สถาปตยกรรมศาสตร 3 5 49 57 

สังคมศาสตร 51 92 325 468 

อุตสาหกรรมเกษตร 18 41 193 252 

เทคนิคการสัตวแพทย 1 2 33 36 

รวม 282 479 3,295 4,056 
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จํานวนนิสติระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วิทยาเขตบางเขน 
ท่ีไดรับรางวัลการเรียนดี  ปการศึกษา  2552 

 

คณะ/หนวยงาน นิสิตที่ไดรับรางวัลการเรียนดี 

เกษตร 20 

บริหารธุรกิจ 148 

ประมง 25 

มนุษยศาสตร 170 

วนศาสตร 4 

วิทยาศาสตร 55 

วิศวกรรมศาสตร 189 

ศึกษาศาสตร 92 

เศรษฐศาสตร 124 

สถาปตยกรรมศาสตร 7 

สังคมศาสตร 169 

สัตวแพทยศาสตร 21 

อุตสาหกรรมเกษตร 46 

เทคนิคการสัตวแพทย 8 

รวม 1,078 
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จํานวนนิสติระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน   
ท่ีมีผลการเรียนดีเดน (5A)  ปการศึกษา 2552  

 
 

คณะ/หนวยงาน 
 

จํานวนนิสิตที่มีผลการเรียนดีเดน (5A) 

 เกษตร 71 

 บริหารธุรกิจ 143 

 ประมง 37 

 มนุษยศาสตร 153 

 วนศาสตร 15 

 วิทยาศาสตร 116 

 วิศวกรรมศาสตร 316 

 ศึกษาศาสตร 138 

 เศรษฐศาสตร 88 

 สถาปตยกรรมศาสตร 2 

 สังคมศาสตร 197 

 สัตวแพทยศาสตร 16 

 อุตสาหกรรมเกษตร 128 

 เทคนิคการสัตวแพทย 16 

รวม 1,436 
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จํานวนนิสติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วทิยาเขตบางเขน  ท่ีสถานภาพสิ้นสุดลง 
ตามขอบงัคับวาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ปการศึกษา  2552 
 

ประเภทการสิ้นสุดสถานภาพนิสิต จํานวนคน 

ขอ 26.4.1 ถึงแกกรรม 1 

ขอ 26.4.2 ลาออก 481 

ขอ 25.4.6 
ไมลงทะเบียนเรียนใหเสร็จสิ้นภายในสามสัปดาห  นับแตวันเปดภาคเรียน 
เวนแตจะไดรับอนุมัติผอนผันจากคณบดีเจาสังกัดนิสิต 

386 

ขอ 25.4.9 

ดํารงสถานภาพนิสิตครบกําหนดสองเทาของจํานวนปการศึกษาทั้งหมด 
ที่กําหนดไวในหลักสูตร  หรือสองเทาของจํานวนภาคการศึกษาปกติที่ 
จําเปนตองศึกษา  เพื่อใหไดหนวยกิตที่ตองเรียนจบครบถวนตามหลักสูตร 
แตยังศึกษาไมครบตามความตองการแหงหลักสูตร 

1 

ขอ 25.4.10 
มีแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา  1.50  ยกเวนนิสิตใหมที่เขาศึกษา 
เปนภาคแรก 

49 

ขอ 25.4.11 
มีแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา  1.75  เปนเวลาสองภาคการศึกษา 
ปกติติดตอกัน  ทั้งนี้ไมนับภาคการศึกษาแรกของนิสิตใหม 

32 

รวม 950 
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การออกหนังสือหรือเอกสารสําคัญทางการศึกษา 

สํานักทะเบยีนและประมวลผล  ไดจัดทําหนังสือหรือเอกสารสําคัญทางการศึกษา  เชน  บัตร
ประจําตัวนิสิต  ใบแทนบตัรประจําตัวนิสิต  ใบแสดงผลการศึกษา  (Transcript)   ใบรับรองสถานภาพทาง
การศึกษา  ใบปริญญาบัตร  ใบแปลปริญญาบัตร  หนังสือรับรองวุฒิ  ใหกับนิสิตและผูสําเร็จการศึกษา  และในป
การศึกษา 2552 ไดออกหนังสือและเอกสารสําคัญ  ดังนี้ 

จํานวนเอกสารสําคัญทางการศึกษา  ปการศกึษา  2552 
 

รายการ จํานวน (ฉบับ) 

 ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ภาษาไทย 228 

 ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ภาษาอังกฤษ 28,667 

 ใบแปลปริญญาบัตร 955 

 หนังสือนําสง 76 

ใบรับรองครบหลักสูตรภาษาไทย 1,165 

ใบรับรองครบหลักสูตรภาษาอังกฤษ 898 

ใบรับรองฐานะการศึกษาภาษาไทย 2,956 

 ใบรับรองฐานะการศึกษาภาษาอังกฤษ 3,380 

ใบแทนปริญญาบัตร 59 

ใบอนุมัติภาษาไทย 1,769 

ใบอนุมัติภาษาอังกฤษ 2,495 

รวม 42,648 
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จํานวนใบปริญญาบัตรของผูสําเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ปการศึกษา 2552 

คณะ/หนวยงาน อนุปริญญา ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 
ดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ ์

รวม 

บัณฑิตวิทยาลัย - - 101 11 - 112 
เกษตร 1 197 131 15 2 346 
บริหารธุรกิจ - 493 502 - - 995 
ประมง 1 129 40 7 1 178 
มนุษยศาสตร - 351 57 - - 408 
วนศาสตร - 166 52 1 - 219 
วิทยาศาสตร - 323 129 9 - 461 
วิศวกรรมศาสตร - 947 521 13 - 1,481 
ศึกษาศาสตร - 199 376 31 1 607 
เศรษฐศาสตร - 438 323 2 - 763 
สังคมศาสตร - 468 325 - - 793 
สัตวแพทยศาสตร - 88 14 - - 102 
เทคนิคการสัตวแพทย - 36 - - - 36 
สถาปตยกรรมศาสตร - 57 27 1 - 85 
อุตสาหกรรมเกษตร - 252 115 9 1 377 
วิทยาลัยสิ่งแวดลอม - - 15 5 - 20 
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษา ศรีราชา - - 126 - - 126 
วิทยาศาสตรการกีฬา - - 16 - - 16 
เกษตรกําแพงแสน 1 341 85 1 1 429 
วิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน - 289 10 1 - 300 
ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร - 257 57 - - 314 
ศึกษาศาสตร กําแพงแสน - 63 - - - 63 
วิทยาการจัดการ - 850 - - - 850 
ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม - 132 - - - 132 
วิศวกรรมศาสตร ศรีราชา - 231 - - - 231 
วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ - 57 - - - 57 
ทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรม
เกษตร - 104 - - - 104 
วิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร - 228 - - - 228 
ศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ - 254 36 - - 290 
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คณะ/หนวยงาน อนุปริญญา ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 
ดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ ์

รวม 

โครงการสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต - 425 - - - 425 
โครงการจัดการโรงแรมและการ
ทองเที่ยว สุพรรณบุรี 

- 54 - - - 54 

วิทยาลัยการชลประทาน - 61 3 - - 64 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี         
นพรัตนวชิระ - 107 - - - 107 

รวม 4 7,597 3,061 106 6 10,774 
 
 

การจัดทําฐานขอมูลเก่ียวกับการศึกษาของนิสิต 
สํานักทะเบียนและประมวลผล  ไดดําเนินการจัดทําฐานขอมูลเกี่ยวกับนิสิตมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร  ระดับปริญญาตรี  ตั้งแตแรกเขาศึกษาจนสิ้นสุดสถานภาพนิสิต   และขอมูลนิสิตเกา  ดัง
รายละเอียดตอไปนี้ 

1. จัดทําฐานขอมูลการรบัเขาศึกษา  แยกตามประเภทการรับเขาศึกษาของนักเรียนที่สมัครเขาศึกษา  
ประกอบดวย  รหัสโรงเรียน  รายวิชาและคะแนนที่ใชในการคัดเลือก  และขอมูลสวนตัวของนักเรียนที่สมัคร
เขาศึกษา  เพื่อจัดสงใหหนวยงานที่เกี่ยวของ 

2. จัดทําฐานขอมูลการออกเลขประจําตัวนิสิตของทุก ๆ โครงการ  เพื่อใชในการจําแนกคณะ  สาขา
วิชาเอก  อัตราคาธรรมเนียมการศึกษา  และจัดพิมพรายช่ือนิสิตใหม 

3. จัดทําฐานขอมูลตารางเรียนของนิสิตใหม  การจัดชั้นเรียนวิชาภาษาอังกฤษตามคะแนนการสอบ
ภาษาอังกฤษของนิสิตใหม  และฐานขอมูลรายวิชาที่เปดสอนในแตละภาคการศึกษา 

4. จัดทําฐานขอมูลของผูสําเร็จการศึกษา  เพื่อจัดพิมพในปริญญาบัตร      จัดทํารายชื่อเพื่อใชในการ
ขึ้นทะเบียนบัณฑิต  และการเขารับพระราชทานปริญญาบัตร 

5. จัดทําฐานขอมูลนิสิตเกาตั้งแตรุนแรกที่สําเร็จการศึกษาจนถึงรุนปจจุบัน 

งานบริการวิชาการเกี่ยวกับการตรวจขอสอบและประมวลผลการสอบ 

สํานักทะเบียนและประมวลผล  ไดดําเนินการจัดทําขอสอบ  ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วิทยา
เขตบางเขนของแตละภาคการศึกษา  ในปการศึกษา  2552 ไดใหบริการตรวจขอสอบและประมวลผลขอสอบ
ภาคตน  และภาคปลาย  ใหบริการตรวจขอสอบและประมวลผลใหกับโครงการภาคพิเศษตาง ๆ  การคัดเลือก
บุคคลเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี  และโท  ของคณะตาง ๆ  และการคัดเลือกบุคคลเขาทํางานใหกับหนวยงาน
ทั้งจากภาครัฐและเอกชน  ดังนี้ 
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จํานวนกระดาษคําตอบแบบปรนัยที่ขอรับบริการตรวจและประมวลผล ในปการศึกษา 2552 

จํานวนกระดาษคําตอบ 

ภาคตน ภาคปลาย คณะ/หนวยงาน 

ปการศึกษา 2552 ปการศึกษา 2552 

รวม 

 เกษตร (กําแพงแสน) 483 648 1,131 

 ประมง 190 60 250 

 มนุษยศาสตร 1,911 2,230 4,141 

 วิทยาศาสตร 2,776 3,772 6,548 

 เศรษฐศาสตร 886 777 1,663 

 สังคมศาสตร 1,772 2,711 4,483 

 สัตวแพทยศาสตร 194 285 479 
 วิศวกรรมศาสตร 1,391 1,409 2,800 
 โครงการวิชาบูรณาการ 16,463 17,902 34,365 
โครงการวิชาบูรณาการ (กําแพงแสน) 715 1,108 1,823 

 โครงการภาคพิเศษตาง ๆ 1,672 3,401 4,343 

 หนวยงานภายนอก (ไมใชนิสิต) 9,131 18,702 27,833 

รวม 37,584 53,005 90,589 
 

การออกเลขประจําตัวนิสิต 
สํานักทะเบียนและประมวลผล  ดําเนินการรับนิสิตเขาศึกษาโดยการสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา 

ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  และออกเลขประจําตัวนิสิตประจําปการศึกษา 
2552  นอกจากนี้ไดดําเนินการรับนิสิตเขาศึกษาโครงการสงเสริมโอกาสศกึษาตอในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
สําหรับนักเรียนจบมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในทองถ่ิน (โควตาพิเศษ)  และออก            
เลขประจําตัวนิสิต ประจําปการศึกษา 2552  ดังนี้ 
 

จํานวนที่ออกเลขประจําตัวนิสิตโดยสํานกัทะเบียนและประมวลผล  
ประจําปการศกึษา 2552 
วิทยาเขต จํานวน 

วิทยาเขตบางเขน 7,872 

วิทยาเขตกําแพงแสน 2,173 

วิทยาเขตสุพรรณบุรี       93 

สถาบันสมทบ     217 

รวม 10,355 
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งานพิมพเอกสารหลังการลงทะเบียนเรียน  

งานพิมพเอกสารหลังการลงทะเบียนเรียน  เปนการงานผลการลงทะเบียนเรียนของนิสิตแตละวิชา
เพื่อใหอาจารยประจําวิชารับทราบถึงจํานวนนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนในหมูเรียนตางๆ  มีจํานวนเทาไร และมีใคร
บาง  ซ่ึงสามารถใชเปนหลักฐานในการกรอกคะแนนนิสิตแตละคน  

จํานวนเอกสารที่พิมพหลังการลงทะเบียนเรียนภาคตน -  ภาคปลาย  ปการศกึษา 2552  (วิทยาเขตบางเขน) 
 

จํานวนเอกสาร (แผน) 

KU 2 KU 2 A KU 6 คณะ / โครงการ 

ตน ปลาย ตน ปลาย ตน ปลาย 

รวม 

เกษตร 800 1,300 1,257 1,155 1,529 1,633 7,674 
ประมง 636 857 1,030 973 1,264 1,301 6,061 
วนศาสตร 808 1,087 1,332 1,290 1,641 1,621 7,779 
วิทยาศาสตร 1,333 1,884 2,131 2,145 2,706 2,837 13,036 
วิศวกรรมศาสตร 3,575 4,643 5,986 5,790 7,632 7,451 35,077 
ศึกษาศาสตร 647 856 1,195 1,215 1,300 1,337 6,550 
เศรษฐศาสตร 1,561 2,117 2,222 2,114 2,440 2,319 12,773 
สังคมศาสตร 1,896 2,723 2,806 2,447 2,954 3,004 13,024 
สัตวแพทยศาสตร 193 271 309 314 362 426 1,875 
อุตสาหกรรมเกษตร 1,164 1,582 1,987 1,813 2,571 2,731 11,848 
มนุษยศาสตร 1,315 1,840 2,254 1,909 2,245 2,091 11,454 
 
 
 
 

จํานวนเอกสาร (แผน) 

KU 2 KU 2 A KU 6 คณะ / โครงการ 

ตน ปลาย ตน ปลาย ตน ปลาย 

รวม 

บริหารธุรกิจเกษตร 1,628 2,232 2,249 2,191 2,305 2,313 13,018 
เทคนิคการสัตวแพทย 118 170 173 170 203 250 1,084 
สถาปตยกรรมศาสตร 274 362 382 363 425 456 2,262 
วิทยาลัยการชลประทาน - - - - 462 486 948 
บัณฑิตวิทยาลัย 4,127 3,717 - - - - 7,844 

รวม 20,075 25,641 25,313 23,889 30,039 30,256 155,213 
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2.2 การประเมินผลการดําเนินงานตามรายองคประกอบ 
ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรจะดําเนินการประเมินคุณภาพภายในประจําป  2553 โดยพิจารณาจากผล

ในรอบปการศึกษา  2552  (1 มิถุนายน 2552 – 31 พฤษภาคม 2553)  นั้น  สํานักทะเบียนและประมวลผล  ได
ดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรประกอบดวย 6 องคประกอบ  ซ่ึงเปนระบบที่
ใชสําหรับหนวยงานสํานัก ที่สอดคลองและตอบสนองตอการบริหารงานและการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักใน
การดําเนินงานและการใหบริการของหนวยงาน การพิจารณาเกณฑประเมินคุณภาพภายใน สําหรับการ
ประเมินผลการดําเนินงานตามเกณฑรายตัวบงชี้มีความหมายของคะแนนตั้งแต 1 ถึง 3 คะแนน ซ่ึงมีความหมาย
ของการใหคะแนน ดังนี้ 

- คะแนน 1   หมายถึง  มีการดําเนินการตามตัวบงชี้ที่กําหนดบางสวนและต่ํากวามาตรฐานที่ควรจะ
เปน  หรือผลการดําเนินงานต่ํากวามาตรฐานที่ควรจะเปน 

- คะแนน 2  หมายถึง   มีการดําเนินงานตามตัวบงชี้ที่กําหนดในระดับที่ยอมรับไดและใกลเคียงกับ
มาตรฐาน  หรือมีผลการดําเนินงานที่ใกลเคียงกับมาตรฐาน 

- คะแนน  3  หมายถึง  มีการดําเนินงานตามตัวบงชี้ที่กําหนดครบถวน เปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด  
หรือมีผลการดําเนินงานที่ไดมาตรฐาน 

2.3  การประเมินผลการดําเนินงานเทียบกับเปาหมาย 
 ไมมีคาคะแนน  พิจารณาจากผลการดําเนินงานในรอบปที่ประเมิน  เปรียบเทียบกับเปาหมายที่กําหนด  
ผลการพิจารณา ถือวา บรรลุเปาหมาย 

- การดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด 
- การดําเนินงานสูงกวาเปาหมายที่กําหนด 

2.4  การประเมินพัฒนาการ เทียบกับผลการดําเนินงานในรอบปที่ผานมา 
 ไมมีคาคะแนน พิจารณาจากผลการดําเนินงานในรอบปที่ประเมิน เปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานในป
ที่ผานมา ผลการพิจารณา ถือวา มีพัฒนาการ 

- ผลการดําเนินงานในปที่ประเมินสูงกวา ผลการดําเนินงานในปที่ผานมา 
- ผลการดําเนินงานในปที่ผานมา อยูในเกณฑระดับ 3 และผลการดําเนินงานในปที่ประเมินก็อยูใน

เกณฑระดับ 3 เชนเดียวกัน 
สืบเนื่องจากปที่ผานมาไมมีการประเมินในตัวบงชี้ดังกลาว จะถือวา ไมมีพัฒนาการ 

การแปลความหมายผลการดําเนินงานจากทุกองคประกอบ เปนดังนี้ 
คะแนนเฉลี่ย การแปลผล 

มากกวาหรือเทากับ 1.5 การดําเนินงาน ยังไมไดคุณภาพ 
1.51 – 2.00 การดําเนินงาน ไดคุณภาพในระดับพอใช 
2.01 -2.50 การดําเนินงาน ไดคุณภาพในระดับดี 
2.51 – 3.00 การดําเนินงาน ไดคุณภาพในระดับดีมาก 



 

 

34 

จํานวนตัวบงชี้ในการประเมินคุณภาพภายใน สํานักทะเบียนและประมวลผล  ตามองคประกอบคุณภาพ 6 ดาน 
     ประจําปการศึกษา  2552  รวม  25  ตัวบงชี้ 

1. ตัวบงชี้บังคับ  21 ตัวบงชี้ 
2. ตัวบงชี้เลือก  4  ตัวบงชี้  (ตัวบงชี้ที่ 2.19 – 2.22) 
  

องคประกอบที่ ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต รวม 
1. ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค และแผนงาน 

- ตัวบงช้ี 1.1 ตัวบงช้ี 1.2 2 

2. ภารกิจหลัก 
                     ตัวบงช้ีเลือก 

- ตัวบงช้ี 2.3 
ตัวบงช้ีที่ 2.19,2.20, 

2.21 และ 2.22 

ตัวบงช้ี 2.1,2.2 3 

3. การบริหารและจัดการ ตัวบงช้ี 3.8 ตัวบงช้ี 3.1,3.2,3.3,3.5,
และ 3.7 

ตัวบงช้ี 3.4,และ 3.6 8 

4. การเงินและงบประมาณ - ตัวบงช้ี 4.1 และ 4.2 ตัวบงช้ี 4.3 3 
5. ระบบและกลไกการ   
ประกันคุณภาพภายใน 

- ตัวบงช้ี 5.1 ตัวบงช้ี 5.2 2 

6. การพัฒนาและปรับปรุง 
ระบบดําเนินงาน 

- ตัวบงช้ี 6.1 ตัวบงช้ี 6.2,6.3 3 

   รวมตัวบงชี้ (บังคับ) 1 11 9 21 

   รวมตัวบงชี้ (เลือก) - 4 - 4 

รวมตัวบงชี้ 
(บังคับ และเลือก) 

- 15 - 25 

 
 สําหรับผลการประเมินในภาพรวม  ของสํานักทะเบียนและประมวลผล  ตาม 6 องคประกอบ  จํานวน  
ตัวบงชี้บังคับ 21 ตัวบงชี้   ตัวบงชี้เลือก  4 ตัวบงชี้ และใหหนวยงานเลือกตัวบงชี้ในองคประกอบที่ 2 เพิ่มเติมตาม
ความเหมาะสม และเกี่ยวของกับภารกิจของ สํานักทะเบียนและประมวลผล  มีตัวบงช้ีเลือก 4 ตัวบงชี้  พบวา       
มีคาเฉลี่ยผลการประเมินภาพรวม  เทากับ   2.60  อยูในเกณฑระดับ  ดีมาก  รายละเอียดแสดงไดดังตารางที่ 2.1  
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ตารางที่ 2.1  สรุปผลการประเมินตาม  6 องคประกอบ ประจําปการศึกษา  2552 
 

องคประกอบ จํานวน 
ตัวบงชี ้

คาคะแนน 
ราย 

ตัวบงชี ้

ผลการ 
ประเมิน 

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนงาน 2 1.50 ยังไมได
คุณภาพ 

องคประกอบที่ 2  ภารกิจหลัก          7 2.57 ดีมาก 
องคประกอบที่ 3 การบริหารจัดการ          8 2.63 ดีมาก 
องคประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ          3 2.67 ดีมาก 
องคประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน          2 3.00 ดีมาก 
องคประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินการ          3 3.00 ดีมาก 

         คาคะแนนโดยเฉลี่ย (สํานัก)        25 2.60 ดีมาก 

 

ผลการดําเนินงานแยกตามรายองคประกอบคุณภาพ 

 ผลการดําเนินงานภาพรวมตามตัวบงชี้ประเมินคุณภาพแยกตามรายองคประกอบคุณภาพสามารถสรุปผล
การดําเนินงานไดดังนี้ 

องคประกอบที่  1  ปรัชญา  ปณิธาน  วัตถุประสงคและแผนงาน 
 มหาวิทยาลัย  กําหนดตัวบงชี้ประเมินฯ ในองคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและ
แผนงาน  จํานวน  2 ตัวบงชี้  ซ่ึงเปนองคประกอบที่คํานึงถึงการดําเนินงานของหนวยงานตามปรัชญา  ปณิธาน  
และวัตถุประสงคที่หนวยงานกําหนดไว  และสอดรับกับปรัชญา ปณิธาน พันธกิจของมหาวิทยาลัย  รวมทั้ง
แสดงใหเห็นถึงการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงานที่หนวยงานกําหนด 
 โดยในปการศึกษา   2552  สํานักทะเบียนและประมวลผล   มีผลการประเมินในภาพรวมของ
องคประกอบที่ 1 จํานวน 2 ตัวบงชี้  เทากับ  1.50 ไมบรรลุเปาหมาย และไมมีพัฒนาการ 
สําหรับรายละเอียดผลการประเมินแสดงไดดังตารางที่ 2.2 
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ตารางที่ 2.2 ผลการประเมินองคปรกอบที่ 1 ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงค และแผนงาน 
 

หนวย ผลการดําเนินงาน(ปการศึกษา) เปาหมาย (ป
การศึกษา) 

ผลการประเมิน (คะแนนเต็ม 3)  

  2550 2551 2552 2550 2551 2552 

ประเมินตามเปาหมาย  ประเมินพัฒนาการ 

  สํานัก กรรมการ หนวยงาน กรรมการ หนวยงา
น 

กรรมการ 

  ตัวตั้ง ผลลัพธ  ตัวตั้ง ผลลัพธ  ตัวตั้ง ผลลัพธ  ตัวตั้ง ผลลัพธ / = บรรลุ / = มีพัฒนาการ 

ตัวบงชี้ 

  ตัวหาร (% หรือ
สัดสวน) 

ตัวหาร (% หรือ 
สัดสวน) 

ตัวหาร (% หรือ 
สัดสวน) 

ตัวหาร  (% หรือ 
สัดสวน) 

2552 2553 

สํานัก กรรม
การ 

x = ไมบรรลุ x = ไมมีพัฒนาการ 

องคประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนงาน     2.00 1.00 1.50           
1.
1 

มีการกําหนดปรัชญา 
หรือปณิธาน ตลอดจน
มีกระบวนการพฒันา
กลยุทธ แผน
ดําเนินงาน และมกีาร
กําหนดตัวบงชี้เพือ่วัด
ความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผนให
ครบทุกภารกิจ 

ระดับ 5 5 5   6 6 2 2 2   x   x   

18 14 17   1.
2 

รอยละของการบรรลุ
เปาหมายตามตัวบงชี้
ของการปฏิบตัิงานที่
กําหนด 

รอย
ละ 22 

81.82
% 31 

45.16
% 25 

68.00% 

  

  45.00
% 

68.00
% 

2 0 1   /   /   
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จากตารางที่ 2.2 พบวาผลการดําเนินงาน  จํานวนทั้งหมด 2 ตัวบงชี้ ในองคประกอบที่ 1 เทากับ   1.50 
อยูในระดับ 5  สามารถบรรลุเปาหมาย  1 ตัวบงชี้  และไมมีพัฒนา  1 ตัวบงชี้  โดยทั้ง 2 ตัวบงชี้มีผลการประเมิน
ไดคะแนน  2  คะแนน  ทั้งนี้รายละเอียดผลการดําเนินงานรายตัวบงชี้สรุปไดดังนี้ 
ตัวบงชี้ท่ี 1.1  มีการกําหนดปรัชญา หรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนดําเนินงาน และมี 

         การกําหนดตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ 
เปาหมาย : ระดับ  6 
เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) 

1. มีการกําหนดปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน 
2. มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ  แผนการดําเนินงานและแผนปฏิบัติการประจําปใหสอดคลองกันและ

กัน และสอดคลองกับภารกิจหลักของหนวยงาน ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของชาติ 
3. มีการกําหนดตัวบงชี้ของการดําเนินงาน  และกําหนดเปาหมายของแตละตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จ

ของการดําเนินงาน 
4. มีการดําเนนิการตามแผนครบทุกภารกิจ 
5. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้อยางนอยปละ 2 คร้ัง 
6. มีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธ  แผนการดําเนินงาน  เปาประสงค  เปาหมายกับยุทธ

ศาสตรและแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยและของชาติ  ตลอดจนสภาพการณปจจุบันและแนวโนม
ในอนาคตอยางสม่ําเสมอ 

7. มีการนําผลการประเมินและผลการวิเคราะหมาปรับปรุงกลยุทธและแผนการดําเนินงานอยาง
ตอเนื่อง 

 
เกณฑการประเมิน 

คําแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการไมครบ 5 ขอแรก มีการดําเนนิการ 5-6 ขอแรก มีการดําเนนิการครบทุกขอ 

 
ผลการดําเนินงาน 

1. มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน 
ปณิธานของสํานักทะเบียนและประมวลผล  “บริการดี รวดเร็ว ถูกตอง โปรงใส ตรวจสอบได” และ 

กําหนดวิสัยทัศนขององคกร คือ “สํานักทะเบียนและประมวลผล จะเปนองคกรท่ีไดรับความเชื่อถือ  ความ
ถูกตองแมนยําของขอมูลทางการศึกษาของนิสิต มีความถูกตองและรวดเร็วในการออกใบรับรองทางการศึกษา
ของนิสิต มีประสิทธิภาพในการทํางานใหบริการแกคณะ  ภาควิชา  และนิสิตไดในทุกๆ ดาน  สนองนโยบายของ
มหาวิทยาลัย   เพื่อการถายทอดทิศทางการดําเนินงานตามภารกิจหลักสูบุคลากรสํานักทะเบียนฯ ผานทาง
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เว็บไซตของสํานักทะเบียนฯ www.reg.ku.ac.th  และจัดทําปายวิสัยทัศนแสดงไวในพื้นที่สํานักทะเบยีนฯบรเิวณ
ชั้น 1 และชั้น 2  เพื่อยืนยันจุดยืนของหนวยงาน (รหัสท่ี 1.1/1) 

2. มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนการดําเนินงานและแผนปฏิบัติการประจําปใหสอดคลอง 
ซ่ึงกันและกันและสอดคลองกับภารกิจหลักของหนวยงาน ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของชาติ  
 สํานักทะเบียนและประมวลผล  มีการจัดทํา (ราง) แผนยุทธศาสตร กลยุทธและเปาประสงค  โดย
การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทํา (ราง) แผนยุทธศาสตรของหนวยงาน  โดยผูบริหารสํานักทะเบียนฯ 
คณะกรรมการประจําสํานักฯ คณะกรรมการประกันคุณภาพของสํานักฯ รวมจัดทําราง และนําเขาที่ประชุม
กรรมการบริหารสํานักฯ พิจารณา ซ่ึง (ราง) ดังกลาวยังไมสามารถนํามาใชไดทั้งหมด ยังจะตองผานการพิจารณา
กล่ันกรองโดยใหบุคลากรสํานักฯ ทุกฝายมีสวนรวมแสดงความคิดเห็น วิเคราะหความเปนไปได ความ
เหมาะสม ความสอดคลองกับภารกิจของหนวยงาน รวมทั้งสามารถถายทอดมาเปนแผนการดําเนินงานในแตละ
รอบปทั้งในระดับสํานักและระดับฝาย (รหัสท่ี 1.1/2) 

3. มีการกําหนดตัวบงชี้ของการดําเนินงาน   และกาํหนดเปาหมายของแตละตัวบงชี้เพื่อวัด 
ความสําเร็จของการดําเนินงาน   

การจัดทําแผนการดําเนินงานของสํานักทะเบียนและประมวลผล  มีการจัดทํา 
โครงการตาง ๆ เพื่อถายทอดกลยุทธสูการปฏิบัติ และมีการกําหนดแผนงานเพื่อรองรับภารกิจของสํานัก
ทะเบียนฯ ในการทําหนาที่เปนหนวยงานสนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  โดย
แผนงานและโครงการตาง ๆ มีการกําหนดตัวบงชี้และเปาหมายของแตละตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการ
ดําเนินงาน   ตามแผนงานและนโยบายของผูบริหาร (รหัสท่ี 1.1/3) 
  4.     มีการดําเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ   
 การดําเนินงานเปนไปตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่กําหนดไวโดยแผนงาน/โครงการ 
ครอบคลุมภารกิจหลักของสํานักทะเบียนและประมวลผล   คือการสนับสนุนการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  เชน โครงการสัมมนาบุคลากรผูทําหนาที่หัวหนางานบริการการศึกษา และ
ผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของสํานักทะเบียนฯ หัวขอ “แลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อการสรางความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับขอบังคับวาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พุทธศักราช 2548”  และ
โครงการสัมมนา เ ร่ือง “การสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับขอบังคับวาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พุทธศักราช 2548 ใหแกคณบดี และรองคณบดีคณะตาง ๆ เพื่อใหการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดําเนินไปดวยความเรียบรอยมีมาตรฐานและคุณภาพตาม
ประสงค  ซ่ึงผูเขารวมกิจกรรมไดแลกเปลี่ยนขอมูล รับฟงขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ ปญหา อุปสรรคตาง ๆ เพื่อ
นํามาปรับปรุงขอบังคับวาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
เพื่อสรางความสัมพันธที่ดีในการทํางานรวมกัน  ซ่ึงแผนงานตาง ๆ สรุปไวในรายงานผลการดําเนินงานของ
ผูบริหารครบรอบ 1 ป  ประจําปงบประมาณ 2552   (รหัสท่ี 1.1/4) 
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  5.    มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ อยางนอยปละ 2 คร้ัง 
 สํานักทะเบียนและประมวลผล มีการดําเนินงานตามแผนงานที่รองรับภารกิจของสํานักฯ  รวมทั้งมี
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ ซ่ึงสรุปไวในรายงานผลการดําเนินงานของ
ผูบริหารครอบรอบ 1 ป  ตลอดจนการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานรายไตรมาสตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ และรายงานการประชุมผูบริหารคณะกรรมการประจําสํานักทะเบียนและประมวลผล ประจําป
งบประมาณ 2552   (รหัสท่ี 1.1/5) 
  6.  มีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธ แผนการดําเนินงาน เปาประสงค เปาหมาย
กับยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของชาติ ตลอดจนสภาพการณปจจุบันและแนวโนมในอนาคตอยางสม่ําเสมอ 
 ในการจัดทํา (ราง) แผนกลยุทธของสํานักทะเบียนและประมวลผล  ไดนําแผนยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมาวิเคราะห เพื่อจัดทําแผนกลยุทธที่สอดคลองกัน  เชน  การพัฒนาบุคลากรใหมี
โอกาสศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น ตามสายงานและหนาที่รับผิดชอบ ซ่ึงเปนกลยุทธหนึ่งของมหาวิทยาลัยและ
ของสํานักทะเบียนฯ  
           7.  มีการนําผลการประเมินและผลการวเิคราะหมาปรับปรุงกลยุทธและแผนการดําเนินงาน 
อยางตอเนื่อง 
ผลการประเมินตนเอง 

- ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ที่ 1.1  สํานักทะเบียนและประมวลผล  มีการกําหนดปรัชญา 
ปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนดําเนินงาน และมีการกําหนดตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของ
การดําเนินงานตามแผน  ที่ระดับ 5 ขอ ซ่ึงเปนไปตามเกณฑการประเมินที่ 2 คะแนน 

- ผลการดําเนินงานอยูที่ระดับ 5 ขอ จาก 6 ขอ  ทําใหไมบรรลุเปาหมาย  และไมมีพัฒนาการ 
สรุปผลการประเมินตวับงชี้ที ่1.1 ในปการศกึษา 2552 สํานักทะเบียนฯ มีผลการประเมินเทากับ 2 คะแนน 

 
     รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสาร 
รหัสที่ 1.1/1 บอรด ช้ัน 1 และเว็บไซตสํานักทะเบียนฯ 
รหัสที่ 1.1/2 โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตรของสํานักทะเบียนฯ (2551-2556) 
รหัสที่ 1.1/3 นโยบายของผูบริหารที่เสนอตอสภามหาวทิยาลัย 
รหัสที่ 1.1/4 รายงานผลการดําเนินงานของผูบริหาร ครบรอบ 1 ป ประจําปงบประมาณ 2552 
รหัสที่ 1.1/5 รายงานผลการดําเนินงานของผูบริหาร ครบรอบ 1 ป/รายงานผลการดําเนินงานตาม

คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ  2552   /รายงานการประชุม
ผูบริหารคณะกรรมการประจําสํานักฯ ประจําปงบประมาณ 2552 
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ตัวบงชี้ท่ี  1.2  รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชีข้องการปฏิบตัิงานที่กําหนด 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
บรรลุเปาหมายรอยละ 60-74 บรรลุเปาหมายรอยละ 75 - 89 บรรลุเปาหมายรอยละ 90 - 100 
     
ผลการดําเนินงาน 
 สํานักทะเบียนและประมวลผล  กําหนดแผนการดําเนินงาน  ตัวบงชี้  รวมทั้งเปาหมายของแตละ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และมีรายงานสรุปผลการดําเนินงานของผูบริหาร ครบรอบ 1 ป ประจําป
งบประมาณ 2552   ตลอดจนสรุปผลการดําเนินงานของแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอของคณะกรรมการ
ตรวจประเมินในรอบปที่ผานมา  (รหัสท่ี 1.2/1, 1.2/1-1)  
สูตรในการคํานวน 
   จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณที่บรรลุเปาหมายx 100 

     จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณทั้งหมด 
    
   =      17  x 100 
                                                 25 
   =      68 
ผลการประเมินตนเอง 

- ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ที่  1.2  สํานักทะเบียนฯ มีผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของการ
ปฏิบัติงานที่กําหนด  คิดเปนรอยละ 68  ซ่ึงเปนไปตามเกณฑการประเมินที่ 1    คะแนน 

- ผลการดําเนินงานบรรลุเปาหมาย  คิดเปนรอยละ  68  โดยในรอบปที่ผานมาตั้งเปาหมายไวที่    
รอยละ 45  เปนไปตามเกณฑประเมินที่  1 คะแนน  และถือวามีพัฒนาการ 

 สรุปผลการประเมินตวับงชีท้ี่ 1.2  ในปการศึกษา 2552  สํานักทะเบยีนและประมวลผล  มีผลการ
ประเมินเทากับ  1 คะแนน 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
รหัสที่  1.2/1 แผนพัฒนาปรบัปรุงในรอบปที่ผานมา (สปค.01) 
รหัสที่ 1.2/1-1 รายงานผลการดําเนินงานของผูบริหาร ครบรอบ 1 ป ประจําปงบประมาณ 2552 
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องคประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 
 สํานักทะเบียนและประมวลผล  เปนหนวยงานที่มีภารกิจสนับสนุนการบริหารงานของมหาวิทยาลัย 
หรือใหบริการแกหนวยงานอื่น ๆ การกําหนดตัวบงชี้ในองคประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก  จึงตองชี้บงคุณลักษณะ
ของภารกิจใหการสนับสนุน/การใหบริการของหนวยงาน  เชน  เงื่อนไขและขอบขายการดําเนินงาน 
กลุมเปาหมาย และการควบคุมภายในหนวยงาน  เพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงาน เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ และตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ตัวบงชี้ในองคประกอบที่ 2 มีตัวบงชี้
บังคับ 3 ตัว และตัวบงชี้เลือก 4 ตัวบงชี้  โดยในปการศึกษา 2552  สํานักทะเบียนฯ มีการดําเนินงานตามตัวบงชี้
ครบทั้ง 7 ตัวบงชี้  ผลการประเมินในภาพรวมขององคประกอบท่ี 2 เทากับ  2.57  คะแนน  อยูในเกณฑ ดีมาก 
สําหรับรายละเอียดผลการประเมินแสดงไดดังตารางที่ 2.3 
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ตารางที่ 2.3 สรุปการประเมินองคประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 

 

หนวย ผลการดําเนินงาน(ปการศึกษา) เปาหมาย (ป
การศึกษา) 

ผลการประเมิน (คะแนนเต็ม 3)  

  2550 2551 2552 2550 2551 2552 

ประเมินตาม
เปาหมาย  

ประเมินพัฒนาการ 

  สํานัก กรรมการ หนวยง
าน 

กรรมก
าร 

หนวยงาน กรรมการ 

  ตัวตั้ง ผลลัพธ  ตัวตั้ง ผลลัพธ  ตัวตั้ง ผลลัพธ  ตัวตั้ง ผลลัพธ / = บรรลุ / = มีพัฒนาการ 

ตัวบงชี้ 

  ตัวหาร (% หรือ
สัดสวน) 

ตัวหาร (% หรือ 
สัดสวน) 

ตัวหาร (% หรือ 
สัดสวน) 

ตัวหาร  (% หรือ 
สัดสวน) 

2552 2553 

สํานัก กรรมกา
ร 

x = ไมบรรลุ x = ไมมีพัฒนาการ 

   22  31  25               
องคประกอบที่ 2  ภารกิจหลัก  (ตัวบงชี้บังคบั+ตัวบงชี้เลือก)       0.71 0.86 2.57           

องคประกอบที่ 2  ภารกิจหลัก  (ตัวบงชี้บังคบั)       1.67 2.00 2.00           

7 8 3   2.1 รอยละของกิจกรรม/
โครงการบริการทางวชิาการ 
และวิชาชีพ ที่ตอบสนอง
ความตองการพัฒนา และ
เสริมสรางความเขมแข็งของ
สังคม ชุมชน ประเทศชาติ 
และนานาชาติ ตอบุคลากร
ประจํา 

รอยละ 

58 

12.07% 

58 

13.79% 

60 

5.00% 

  

  14.00% 14.00% 1 1 1   x   x   

2.2 ระดับความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ 

คาเฉลี่ย 3.50 3.51 3.51   3.51 3.51 2 3 3   /   /   

2.3 ระดับความสําเร็จของการ
ใหบริการที่สอดคลองกับ
ความตองการของ
ผูรับบริการ 

ระดับ 4 4 4   4 4 2 2 2   /   /   
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องคประกอบที่ 2  ภารกิจหลัก  (ตัวบงชี้เลือก)       0.00 0.00 3.00           

2.19 ระดับความสําเร็จของ
กระบวนการลงทะเบียนเรียน 
และมอบตัวเปนนิสิตใหม 

ระดับ 0 0 8   0 8 0 0 3   /   x   

2.20 ระดับความสําเร็จของการ
ใหบริการตวรจสอบ และออก
เอกสารทางการศึกษา 

ระดับ 0 0 8   0 8 0 0 3   /   x   

2.21 ระดับความสําเร็จของ
กระบวนการลงทะเบียนเรียน
ผานระบบเครือขาย 

ระดับ 0 0 7   0 7 0 0 3   /   x   

2.22 ระดับความสําเร็จของ
กระบวนการกรอกคะแนน และ
รายงานคะแนนผานระบบ
เครือขาย 

ระดับ 0 0 7   0 7 0 0 3   /   x   

 

หมายเหตุ  ตัวบงชี้ที่ 2.19-2.22  เปนตัวบงชี้เลือกสําหรับสํานักทะเบียนฯ 
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  จากตารางที่ 2.3 พบวา ผลการดําเนินงาน  จํานวนทั้งหมด  4  ตัวบงชี้  ในองคประกอบที่ 2 เทากับ         
2  คะแนน  อยูในระดับ  ดีมาก  สามารถบรรลุเปาหมาย  6  ตัวบงชี้   โดยทุกตัวบงชี้มีผลการประเมินคะแนน  3 
และ 2  คะแนน  ตามลําดับ  ทั้งนี้รายละเอียดผลการดําเนินงานรายตัวบงชี้สรุปไดดังนี้ 

ตัวบงชี้ท่ี  2.1  รอยละของกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการ วิชาชีพท่ีตอบสนองความตองการพัฒนา  
          เสริมสรางความเขมแข็งของสังคม  ชุมชน ประเทศชาติ นานาชาติตอบุคลากรประจํา 

ประเภทของตัวบงชี้ : ผลผลิต 
รอบระยะเวลา :  รอบปการศึกษา 2552 (1 มิ.ย.2552 – 31 พ.ค.2553) 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
รอยละ1 - 19 รอยละ 20 - 29 รอยละ 30 หรือมากกวา 

     
ผลการดําเนินงาน 
 สํานักทะเบียนและประมวลผล  มีการดําเนินการจัดโครงการพัฒนาวิชาการ ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของ
การใหบริการแกสังคม ตามภารกิจหนึ่งของสํานักทะเบียนฯ ในการใหบริการวิชาการ แกหนวยงานรัฐวิสาหกิจ
ตาง ๆ เพื่อใหหนวยงานไดบุคลากรตามความตองการของหนวยงานนั้น ๆ  ในปการศึกษา 2552  สํานัก
ทะเบียนฯ   มีโครงการบริการวิชาการใหแกหนวยงานตาง ๆ 3 หนวยงาน  ไดแก  การเคหะแหงชาติ  การ
ทองเที่ยวแหงประเทศไทย  และการประปาสวนภูมิภาค  โดยการรับสมัครบุคคลและทดสอบทางวิชาการเพื่อ
คัดเลือกบุคคลเขาทํางาน  ซ่ึงบุคลากรสํานักทะเบียนและประมวลผล ทุกฝายเขารวมเปนกรรมการ โครงการ
บริการวิชาการเพื่อคัดเลือกบุคคลเขาทํางานในหนวยงานตาง ๆ  ถือเปนการใหบริการที่ตอบสนองความตองการ
ของสังคมและประเทศชาติ  จากการที่สํานักทะเบียนฯ ไดรับความไววางใจจากหนวยงานใหดําเนินการคัดเลือก
บุคคล บางหนวยงานมอบสํานักทะเบียนฯ ดําเนินการคัดเลือกบุคคลเขาทํางานอยางตอเนื่อง ซ่ึงเปนเครื่องยืนยัน
วา สํานักทะเบียนฯ บริหารจัดการอยางถูกตอง โปรงใส และตรวจสอบได ตามปณิธานของหนวยงาน และ
สํานักทะเบียนฯ สามารถนําเงินที่ไดจากการจัดโครงการพัฒนาวิชาการ  จัดสรรใหหนวยงานที่เกี่ยวของ  และ
บุคลากรของสํานักทะเบียนฯ ทุกคนไดรับคาตอบแทนจากการจัดโครงการฯทุกคน  ถือเปนการยกระดับคุณภาพ
ชีวิตใหบุคลากรที่นอกเหนือจากเงินเดือนประจํา  
สูตรในการคาํนวณ 

   จํานวนกิจกรรม/โครงการการใหบริการทางวิชาการฯ     X 100 

    จํานวนบุคลากรประจําทั้งหมด 

   =     3    X 100 

                                               60 
   =    5 
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ผลการประเมินตนเอง 
- ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ที่ 2.1 สํานักทะเบียนฯ  มีการดําเนินงานบรรลุเปาหมายตามตัว

บงชี้ของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนา  เสริมสรางความ
เขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ ตอบุคลากรประจํา  คิดเปนรอยละ  5  เทียบกับเกณฑประเมินที่กําหนด  
ที่  1 คะแนน 

- ผลการดําเนินงานไมสามารถบรรลุเปาหมายที่กําหนดไวที่รอยละ 5 ทําใหไดคะแนนเทากับ  1  
คะแนน   และไมมีพัฒนาการ 

      สรุปผลการประเมินตัวบงชี้ที่ 2.1  ในปการศึกษา 2552 สํานักทะเบียนฯ มีผลการประเมินเทากับ  1  
คะแนน 

          รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

รหัสที่ 2.1/1 โครงการพัฒนาวิชาการ การเคหะแหงชาติ/การทองเที่ยวแหงประเทศไทย/การประปา 
 สวนภูมภิาค 

 
ตัวบงชี้ท่ี  2.2 ระดับความพงึพอใจของผูรับบริการ 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
ความพึงพอใจ 

1.51 – 2.50 
ความพึงพอใจ 

2.51 – 3.50 
ความพึงพอใจ 3.51 ขึ้นไป 

 
ผลการดําเนินงาน 
 ตามปณิธานของสํานักทะเบียนและประมวลผล “บริการดี รวดเร็ว ถูกตอง โปรงใส ตรวจสอบได” 
ในรอบปการศึกษา 2552  สํานักทะเบียนและประมวลผล  ใหบริการดวยการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัย  บุคลากรมี
ประสบการณ และมีความพรอมในการใหบริการ เพื่อสรางความศรัทธาและความเชื่อถือในองคกร มีการพัฒนา
ขั้นตอนตางๆ อยางเปนระบบ  ดังนั้นจึงเปนความสําคัญที่สํานักทะเบียนฯ จําเปนตองทราบความพึงพอใจของ
ผูใชบริการเพื่อการปรับปรุงขั้นตอนตาง ๆ ในกระบวนการทํางาน   จึงทําการสํารวจความพึงพอใจของผูใชเปน
ประจําทุกป  ในป 2552  มีการสํารวจความพึงพอใจ โดยพิจารณาจาก 4 ประเด็นสําคัญตามเกณฑตัวบงชี้ คือ  
ความพึงพอใจดานกระบวนการ  ขั้นตอนการใหบริการ ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ  ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 
และตอคุณภาพการใหบริการ 
 นอกจากนี้  เพื่อใหการบริการมีพัฒนาการอยางตอเนื่อง  และเพื่อศึกษาถึงความตองการของ
ผูรับบริการ  ในปการศึกษา 2552  สํานักทะเบียนและประมวลผล  ไดดําเนินการศึกษาความพึงพอใจตอกิจกรรม
การใหบริการ เพื่อสรางความพึงพอใจสูงสุดใหแกผูรับบริการ  การที่ผูรับบริการมีความพึงพอใจในระดับ 3.51 
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เปนผลจากการพัฒนาปรับปรุงการใหบริการอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง การใหบริการเชิงรุก  ประกอบกับ
บุคลากรไดรับการฝกอบรมและสัมมนา ศึกษาดูงานที่ตาง ๆ เกี่ยวกับจิตสาธารณะ และจิตการใหบริการอยาง
ตอเนื่อง  จึงทําใหการดําเนินงานของสํานักทะเบียนฯ บรรลุตามที่กําหนดไว (รหัสท่ี 2.2/1) 
ผลการประเมินตนเอง 

- ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ที่ 2.2  สํานักทะเบียนฯ มีระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ คิด
เปน 3.51  เปนไปตามเกณฑประเมินที่ 3 คะแนน 

- ผลการดําเนินงานคิดเปน 3.51 บรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไวที่ 3.51  และผลการดําเนินงานมี
พัฒนาการขึ้น 
 สรุปผลการประเมินตัวบงชี้ที่ 2.2  ในปการศึกษา 2552  สํานักทะเบียนและประมวลผล  มีผลการ
ประเมินเทากับ 3.00 คะแนน 
รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

รหัสท่ี 2.2/1 ผลการสํารวจความพึงพอใจในการใหบริการสํานักทะเบยีนฯ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

 
ตัวบงชี้ท่ี 2.3  ระดับความสําเร็จของการใหบริการที่สอดคลองกับความตองการของผูรับบริการ  (บงัคับ) 
ประเภทของตวับงชี ้ กระบวนการ 
รอบระยะเวลา : รอบปการศึกษา 2552 (1 มิ.ย.2552 – 31 พ.ค.2553) 
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 

1. มีการสํารวจความตองการของผูรับบริการ 
2. มีการวางแผนการใหบริการที่สอดคลองกับความตองการของผูรับบริการ 
3. มีการดําเนนิการตามแผนการใหบริการที่กาํหนด 
4. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการใหบริการ 
5. มีการนําขอเสนอแนะจากการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินการใหบริการในรอบปตอไป 

 
เกณฑการประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการไมครบ 

3 ขอแรก 
มีการดําเนนิการ 

3 – 4 ขอแรก 
มีการดําเนนิการ 
ครบทุกขอ 
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ผลการดําเนินงาน 
1. มีการสํารวจความตองการของผูรับบริการ 

ภารกิจสําคัญประการหนึ่งของสํานักทะเบียนฯ คือ  การใหบริการทางวิชาการ  โดยการจัด
ทดสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา การคัดเลือกบุคคลเขาทํางานใหแกหนวยงานภาครัฐและเอกชน หนวยงาน
รัฐวิสาหกิจ  เชน การประปาสวนภูมิภาค  การเคหะแหงชาต ิ การทองเที่ยวแหงประเทศไทย   นักเรียนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย นิสิต คณาจารย และผูมาติดตอใชบริการสํานักทะเบียนฯ เพื่อใหการบริการสรางความพึง
พอใจของผูใชบริการมากที่สุด   ดังนั้น  ทุกกิจกรรม/โครงการ  จึงมีการจัดทําสํารวจความตองการของ
ผูรับบริการ เพื่อทราบความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากการใหบริการ เพื่อนําผลที่ไดรับไปเสริมจุดแข็งและ
ปรับปรุงแกไขจุดออนในการดําเนินงาน (รหัสท่ี 2.3/1) 

2. มีการวางแผนการใหบริการที่สอดคลองกับความตองการของผูรับบริการ 
สํานักทะเบียนฯ ไดนําความตองการจากขอเสนอของผูรับบริการ  มาวางแผนการดําเนินงานให

สอดคลองกับความตองการของผูรับบริการ ภายใตแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในการดําเนินงาน  วางแผนและ
วิเคราะหความตองการ/ความจําเปน งบประมาณ และปจจัยตาง ๆ เพื่อจัดหาหรือดําเนินการใหตรงตามความ
ตองการตามลําดับความสําคัญ และมีผูรับผิดชอบ (รหัสท่ี 2.3/2) 

3. มีการดําเนินการตามแผนการใหบริการที่กําหนด 
ในการดําเนินงานของสํานักทะเบียนและประมวลผล  ในรอบปการศึกษา 2552  ไดดําเนินงาน

ตามโครงการ / กิจกรรม ตามแผนงานตามรอบที่กําหนดไวในแผนงานอยางชดัเจน  ดังนี้ 
 1. โครงการสัมมนาเพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตรของสํานักทะเบียนฯ 
 2.  โครงการสัมมนาขอบังคับฯ 
 3.  โครงการการจัดการความรู (รหัสท่ี 2.3/3) 

4. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการใหบริการ 
การดําเนนิงานของทุกโครงการและทุกกิจกรรม มีการรายงานผลการดําเนินงาน/และการ

ประเมินผลทุกโครงการ/ทุกกิจกรรม  และนําเสนอผูบริหารตามลําดับการบังคับบัญชา  (รหัสท่ี 2.3/4) 
5. มีการนําขอเสนอแนะจากการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินการใหบริการในรอบปตอไป 

ภายหลังการรายงานผลการดําเนินการของแตละโครงการ/กิจกรรม  ผูเกี่ยวของจะนําปญหาจาก
การปฏิบัติงาน ใชเปนกิจกรรมการจัดการความรู / การประชุมของแตละฝาย / การประชุมของคณะกรรมการชุด
ตาง ๆ /กรรมการบริหารสํานักฯ เพื่อชวยกันพิจารณาแกไขปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในการดําเนินงานรวมกนั มีการ
นําเสนอปญหาในที่ประชุมฝาย/ที่ประชุมระดับผูบริหาร  และมีการนาํไปปรับเปนแผนการดําเนนิงานในรอบป
ตอไป  (รหัสท่ี 2.3/5,2.3/5-1) 
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ผลการประเมินตนเอง 
- ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ที่ 2.3  มีระดับความสําเร็จของการใหบริการที่สอดคลองกับความ

ตองการของผูรับบริการ ที่ระดับ  4 ขอ  ซ่ึงเปนไปตามเกณฑประเมินที่  2  คะแนน 
- ผลการดําเนินงานสามารถบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว ในระดับ 4 ขอ  
สรุปผลการประเมินตัวบงชี้ที่  2.3  ในปการศึกษา  2552  สํานักทะเบียนฯ  มีผลการประเมินเทากับ  

2  คะแนน 
 
รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสาร 
รหัสที่ 2.3/1 แบบสอบถามความพึงพอใจ 
รหัสที่ 2.3/2 แผนการใหบริการสทป. 
รหัสที่ 2.3/3 โครงการสัมมนา ของสํานักทะเบียนฯ 
รหัสที่ 2.3/4 แบบประเมินทุกโครงการสัมมนา 

 
ตัวบงชี้ท่ี  2.19  ระดับความสําเร็จของกระบวนการลงทะเบียนเรียนและมอบตัวเปนนิสิตใหม 
ประเภทของตวับงชี ้ กระบวนการ 
รอบระยะเวลา :  รอบปการศึกษา 2552 (1 มิ.ย.2552 – 31 พ.ค.2553) 
เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) 

1. มีแผนการดําเนินงาน และผูรับผิดชอบ  
2. มีการจัดทําเอกสารการลงทะเบียนเรียนและมอบตัวเปนนิสิตใหม 
3. มีการแนะนําขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนและมอบตัวเปนนิสิตใหม 
4. มีการดําเนินการสงเอกสารมอบตัวเปนนิสิตใหม  ตรงตามระยะเวลาที่กําหนด ในแผนการ

ดําเนินงาน 
5. มีการจัดทําบัตรประจําตัวนิสิตใหม บรรลุตามระยะเวลาที่กําหนด ในแผนการดําเนินงาน 
6. มีการจัดทําสรุปขอมูลจํานวนนิสิตใหม 
7. มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงาน 
8. มีการนําผลการประเมินมาพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 
 ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ที่ 2.19  ฝายรับเขาศึกษา  มีแผนการดําเนินงานของฝายในการจัด
เตรียมการลงทะเบียนเรียนและการรับมอบตัวเปนนิสิตใหม ประจําปการศึกษา 2552  โดยมีการจัดเตรียมเอกสาร
มอบตัวนิสิตใหม  ตามจํานวนนิสิตที่รับเขาของแตละคณะ  รวมทั้งที่สอบผานระบบ Admission    และสรุปผล
รายงานการลงทะเบียนและรับมอบตัวเปนนิสิตใหม  รวมทั้งใหนิสิตใหมกรอกขอมูลเพื่อประเมินความพึงพอใจ
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ตอการใหบริการของสํานักทะเบียนฯในกิจกรรมการรับมอบตัวเปนนิสิตใหม ผลการประเมินในป 2552 
คะแนน 4.34 อยูในเกณฑระดับดี (รหัสท่ี 2.19/1-2.19/7) 
 ในการรับมอบตัวนิสิตใหม  สํานักทะเบียนฯ มีการจัดทําคําแนะนําและขั้นตอนการลงทะเบียน
เรียนไวภายในคูมือที่จัดเตรียมไวสําหรับนิสิตใหมทุกคน ภายในจะมีขั้นตอนและคําแนะนําการลงทะเบียนและ
การปฏิบัติเพื่อใหนิสิตกรอกขอมูลไดอยางถูกตองครบถวนตามแผนการดําเนินงานของสํานักฯ  และกําหนดวัน
ใหนิสิตใหมแตละคณะเพื่อถายรูปทําบัตรประจําตัวนิสิต เมื่อดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานท่ีวางไว
เรียบรอยแลว ฝายรับเขาศึกษาจะทําการสรุปขอมูลจํานวนนิสิตที่เขาใหมแตละคณะเพื่อนําขอมูลสงให
หนวยงานที่เกี่ยวของ และเผยแพรบนเว็บไซตสารสนเทศนิสิตตอไป(รหัสท่ี 2.19/3) 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการไมครบ 

5 ขอแรก 
มีการดําเนนิการ 

5 – 7 ขอแรก 
มีการดําเนนิการ 
ครบทุกขอ 

 

ผลการประเมินตนเอง 
 ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ที่ 2.19 มีระดับความสําเร็จของการดําเนินงานบรรลุเปาหมายที่
กําหนดไวครบทุกขอ ซ่ึงเปนไปตามเกณฑประเมินที่  3  คะแนน 
 เนื่องจากตัวบงชี้ที่ 2.19 เปนตัวบงชี้เลือกซ่ึงเปนอัตลักษณของสํานักทะเบียน โดยสํานักทะเบียน
กําหนดตัวบงชี้ดังกลาวเปนปแรก จึงไมมีผลการประเมินตามเปาหมายและพัฒนาการ 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสาร 
รหัสที่ 2.19/1 แผนการดําเนนิงาน ประจําป 2552 
รหัสที่ 2.19/2 ชุดเอกสารมอบตัวนิสิตใหม ปการศึกษา 2552 
รหัสที่ 2.19/3 คูมือสําหรับนิสิต 
รหัสที่ 2.19/4 ปฏิทินกิจกรรมนิสิตใหม 
รหัสที่ 2.19/5 สรุปผลการจัดทําบัตรประจําตัวนิสิตใหมปการศึกษา 2552 
รหัสที่ 2.19/6 ขอมูลจํานวนนิสิตใหม ปการศึกษา 2552 
รหัสที่ 2.19/7 รายงานการประชุมฝาย 
 
ตัวบงชี้ท่ี 2.20  ระดับความสาํเร็จของการใหบริการตรวจสอบและออกเอกสารทางการศึกษา (เลือก) 
ประเภทของตวับงชี ้ กระบวนการ 
รอบระยะเวลา :  รอบปการศึกษา 2552 (1 มิ.ย.2552 – 31 พ.ค.2553) 
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เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) 
1. มีแผนการดําเนินงาน และผูรับผิดชอบ  
2. มีการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานการตรวจสอบ และออกเอกสารทางการศึกษา 
3.  มีการแนะนําขั้นตอนการใหบริการตรวจสอบและออกเอกสารทางการศึกษา 
4.  มีการเก็บสถิติการใหบริการตรวจสอบและออกเอกสารทางการศึกษา 
5. มีการดําเนินงานใหบริการตรวจสอบและออกเอกสารทางการศึกษาบรรลุตามระยะเวลาที่

กําหนด ไมนอยกวารอยละ 80 
6. มีการเก็บขอมูลความคิดเห็นของผูใชบริการ 
7. มีการวเิคราะหขอมูลจากความคิดเห็นของผูใชบริการ 
8. มีการนําผลการวิเคราะหขอมูลไปปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 
1. มีแผนการดาํเนินงาน และผูรับผิดชอบ  

 ภารกิจหลักที่สําคัญของสํานักทะเบียนและประมวลผล คืองานในฝายทะเบียนและสถิติ
การศึกษา ซ่ึงนับเปนภารกิจสําคัญยิ่งของสํานักทะเบียนฯ เนื่องจากฝายทะเบียนฯจะตองดูแลนิสิตของ
มหาวิทยาลัยตั้งแตแรกเขารับการศึกษาจนสําเร็จการศึกษา   ฝายทะเบียนและสถิติการศึกษา จึงมีการจัดทํา
แผนการดําเนินงานของฝายประจําปการศึกษา 2552 และมีผูรับผิดชอบของแตละคณะเปนผูดูแลนิสิตตั้งแตแรก
เขา บันทึกผลการเรียน การลาพักการศึกษา การลงทะเบียนรายวิชาตาง ๆ ใหเปนไปตามแผนการเรียน 
ตรวจสอบผลการศึกษา และคิดเกรดเฉลี่ยของนิสิตในสังกัดคณะที่รับผิดชอบ (รหัสท่ี 2.20/1) 

2. มีการจัดทําคูมือการปฏิบัตงิานการตรวจสอบ และออกเอกสารทางการศกึษา 
  มีการจัดทําคูมือการออกเอกสารสําคัญทางการศึกษาและนําขึ้นเว็บไซต www.registrar.ku.ac.th 

โดยแสดงคําแนะนําวิธีการขอรับบริการตรวจสอบคุณวุฒิทางการศึกษา เพื่อใหผูใชบริการไดศึกษาวิธีปฏิบัติ
กอนการขอเอกสารตาง ๆ (รหัสท่ี 2.20/2,2.20/2-1)     

  3. มีการแนะนําขั้นตอนการใหบริการตรวจสอบและออกเอกสารทางการศึกษา 
 มีการจัดทําขั้นตอนแนะนําการตรวจสอบการออกเอกสารทางการศึกษามีคูมือการออกเอกสาร

สําคัญทางการศึกษา  และภาพถายปายแสดงขั้นตอนการใหบริการอยางชัดเจนบริเวณดานหนาฝายทะเบียนและ
สถิติการศึกษา และลงในเว็บไซตใหเปนทางเลือกอีกทางหนึ่งดวย (รหัสท่ี 2.20/3,2.20/3-1) 
  4. มีการเก็บสถิติการใหบริการตรวจสอบและออกเอกสารทางการศึกษา 

 ฝายทะเบียนและสถิติการศึกษา มีการเก็บรวบรวมสถิติการใหบริการตรวจสอบคุณวุฒิและการ
ออกเอกสารสําคัญทางการศึกษา เชน ใบรายงานคะแนน (Transcript)   ใบรับรองการศึกษาใบอนุมัติ ใบรอ
อนุมัต ิใบแปลปริญญาบัตร ใบรับรองการเปนนิสิต ใบแทนบัตรประจําตัวนิสิตเพื่อใชเขาหองสอบ ในกรณีนิสิต
ลืมบัตรประจําตัวนิสิตหรือทําสูญหาย เปนตน (รหัสท่ี 2.20/4,2.20/4-1) 
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 5. มีการดําเนนิงานใหบริการตรวจสอบและออกเอกสารทางการศึกษาบรรลุตามระยะเวลา 
ท่ีกําหนด ไมนอยกวารอยละ 80 

 ฝายทะเบียนและสถิติการศึกษา ใหบริการตรวจสอบคุณวุฒิผูสําเร็จการศึกษา ตามที่หนวยงาน
ตาง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนขอตรวจสอบในกรณีที่นิสิตหรือผูสําเร็จการศึกษายื่นเอกสารแสดงคุณวุฒิในการเขา
ศึกษาตอหรือทํางาน และนิสิตหรือผูสําเร็จการศึกษาตองการนําหลักฐานแสดงคุณวุฒิเชน หนังสือรับรอง เพื่อ
แสดงสถานะเปนนิสิต หนังสือรออนุมัติ เปนหลักฐานวานิสิตกําลังรอการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยใหสําเร็จ
การศึกษา ในปการศึกษานั้น ๆ และหนังสืออนุมัติปริญญา ซ่ึงแสดงสถานะวานิสิตสําเร็จการศึกษา โดยสภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติการสําเร็จการศึกษาแลว เปนตน  ซ่ึงการขอเอกสารตาง ๆ ฝายทะเบียนและสถิติการศึกษา 
สามารถออกเอกสารตาง ๆ ใหแกผูขอรับบริการไดตามกําหนดไมนอยกวารอยละ 80  (รหัสท่ี 2.20/4, 2.20/4-1) 
  6. มีการเก็บขอมูลความคิดเห็นของผูใชบริการ 

 การใหบริการแกนิสิตและผูมาติดตอ เพื่อใหทราบผลจากการดําเนินการ  ฝายทะเบียนและสถิติ
การศึกษาจึงจัดทําการสํารวจความคิดเห็นของผูใชบริการ โดยใหผูมาติดตอขอใชบริการตอบแบบประเมินความ
พึงพอใจ เพื่อนําขอมูลของผูใชบริการ มาวางแผนการดําเนินงาน  วิเคราะห และประเมินผล เพื่อกําหนดแนวทาง
ในการพัฒนาการใหบริการใหสอดคลองกับความตองการของผูใชบริการตอไป (รหัสท่ี 2.20/6) 

 7. มีการวิเคราะหขอมูลจากความคิดเห็นของผูใชบริการ  
 8. มีการนําผลการวิเคราะหขอมูลไปปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงาน 
 จากการเก็บขอมูลผูใชบริการ โดยใหผูใชบริการตอบแบบแสดงความพึงพอใจ และนําผลจาก

การรวบรวมขอมูล มาวิเคราะห สรุปผล เพื่อใชในการวางแผนการใหบริการ และปรับปรุงการใหบริการตอไป 
(รหัสท่ี 2.20/7,2.20/8,2.20/8-1) 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการไมครบ 

4  ขอแรก 
มีการดําเนนิการ 

4 – 6 ขอแรก 
มีการดําเนนิการ 
ครบทุกขอ 

 
ผลการประเมินตนเอง 
 ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ที่ 2.20 มีระดับความสําเร็จของการดําเนินงานบรรลุเปาหมายที่
กําหนดไวครบทุกขอ ซ่ึงเปนไปตามเกณฑประเมินที่ 3 คะแนน 
 เนื่องจากตัวบงชี้ที่ 2.20 เปนตัวบงชี้เลือกซ่ึงเปนอัตลักษณของสํานักทะเบียน โดยสํานักทะเบียน
กําหนดตัวบงชี้ดังกลาวเปนปแรก จึงไมมีผลการประเมินตามเปาหมายและพัฒนาการ 
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รายการหลักฐาน 

1หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสาร 
รหัสที่ 2.20/1 แผนการดําเนนิงานฝายทะเบียนฯ ประจําปการศึกษา 2552/แผนการดําเนินงาน 
 ประจําปฝายทะเบียนฯ 
รหัสที่ 2.20/2 คูมือการออกเอกสารสําคัญทางการศึกษา 
รหัสที่ 2.20/2-1 เว็บไซต www.registrar.ku.ac.th แสดงขอแนะนําวิธีการขอเอกสารทางการศึกษา/ 
 เว็บไซต www.registrar.ku.ac.th  แสดงขอแนะนําวิธีการขอรับบริการตรวจสอบคุณวุฒิ

ทางการศึกษา 
รหัสที่ 2.20/3 เอกสารแสดงขั้นตอนการใหบริการเอกสารสําคัญทางการศึกษา 
รหัสที่ 2.20/3-1 ภาพถายปายแสดงขั้นตอนการใหบริการ 
รหัสที่ 2.20/4 ขอมูลสถิติการออกเอกสาร Transcript และใบรับรองฐานะการศกึษา รายงาน ก.พ.ร.ม.ก. 
รหัสที่ 2.20/4-1 ขอมูลสถิติการออกเอกสารสําคัญทางการศึกษาตาง ๆ/ขอมูลสถิติการตรวจสอบคุณวุฒ ิ
รหัสที่ 2.20/4 ขอมูลสถิติการออกเอกสาร Transcript และใบรับรองฐานะสง ก.พ.ร.ม.ก. 
รหัสที่ 2.20/6 แบบประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ 
รหัสที่ 2.20/7 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ 
รหัสที่ 2.20/8 รายงานการประชุม การนําผลการวิเคราะหขอมูลจากผลการประเมินไปปรับปรุงการ

ดําเนินงานการออกเอกสาร 
รหัสที่ 2.20/8-1 แผนพัฒนาปรบัปรุงการดําเนินงานฝายทะเบียนฯ 
 
ตัวบงชี้ท่ี 2.21  ระดับความสาํเร็จของกระบวนการลงทะเบียนเรียนผานระบบเครือขาย 
ประเภทของตวับงชี ้ กระบวนการ 
รอบระยะเวลา :  รอบปการศึกษา 2552 (1 มิ.ย.2552 – 31 พ.ค.2553) 
เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) 

1. มีแผนการดําเนินงาน และผูรับผิดชอบ 
2. มีการจัดทําขอมูลรายวิชาที่เปดใหลงทะเบยีนเรียนผานระบบเครือขาย 
3. มีการแนะนําขัน้ตอนการชําระคาธรรมเนียมการศึกษาผานธนาคาร เพื่อการลงทะเบียนเรียน

ผานระบบเครือขาย 
4. มีการดําเนนิงานตามกระบวนการลงทะเบยีนเรียนผานระบบเครือขายบรรลุตามระยะเวลาที่

กําหนด ในแผนการดําเนินงาน 
5. มีการจัดทําสรุปผลขอมูลการลงทะเบียนเรยีนผานระบบเครือขาย 
6. มีการประเมินผลกระบวนการลงทะเบียนเรยีนผานระบบเครือขาย 
7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุง 
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ผลการดําเนินงาน 
 1. มีแผนการดาํเนินงาน และผูรับผดิชอบ 
 ฝายบริการการเรียนการสอนและการสอบ มีการจัดทําแผนพัฒนาระบบฐานขอมูลการลงทะเบียน
เรียน  เพื่อใหนิสิตลงทะเบียนเรียนผานระบบเครือขาย โดยกําหนดวัน เวลา ไวในปฏิทินการศึกษา ปการศึกษา 
2552  และมีการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานลงทะเบียนเรียน ปการศึกษา 2552 โดยสํานักทะเบียนและ
ประมวลผล รวมกับสํานักบริการคอมพิวเตอร รับผิดชอบในการดําเนินการดังกลาว (รหัสท่ี 2.21/1,2.21/1-
2,2.21/1-3,2.21/1-4) 

2. มีการจัดทําขอมูลรายวิชาท่ีเปดใหลงทะเบียนเรียนผานระบบเครือขาย 
การลงทะเบียนเรียนของนิสิต สํานักทะเบียนและประมวลผล  ไดบันทึกขอมูลรายวิชาลงใน 

เว็บไซตเพื่อใหนสิิตลงทะเบียนเรียนตามวันเวลาและแผนการจัดชั้นเรียนของนิสิตในแตละชั้นป ของแต 
ละภาคการศึกษา   และใชเปนขอมูลใหคณะตาง ๆ สามารถตรวจสอบความถูกตองของรายวิชาที่เปดสอนในแต
ละภาคการศึกษา  เพื่อใหอาจารยประจําวิชาและผูที่เกี่ยวของใชประโยชนจากฐานขอมูลรายวิชาที่เปดสอน  
(รหัสท่ี 2.21/2,2.21/2-1) 

3.มีการแนะนําขั้นตอนการชําระคาธรรมเนียมการศึกษาผานธนาคาร เพ่ือการลงทะเบียนเรียนผาน 
  ระบบเครือขาย 
 ฝายบริการการเรียนการสอนและการสอบ  ไดจัดทําคําแนะนําขั้นตอนการชําระคาธรรมเนียม
การศึกษาผานธนาคาร โดยนิสิตนําใบแจงหนี้ (KU 9) ไปชําระเงินที่ธนาคารที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
กําหนดไว และปฏิบัติตามขั้นตอนที่แนะนําในการลงทะเบียน (รหัสท่ี 2.21/3,2.21/3-1) 
 4. มีการดําเนินงานตามกระบวนการลงทะเบียนเรียนผานระบบเครือขายบรรลุตามระยะเวลาที่
กําหนด ในแผนการดําเนินงาน 
 ฝายบริการการเรียนการสอนและการสอบ  มีการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานที่กําหนดไวใน
ปฏิทินการศึกษา  ประจําปการศึกษา 2552  (รหัสท่ี 2.21/4) 

5. มีการจัดทําสรุปผลขอมูลการลงทะเบียนเรียนผานระบบเครือขาย 
 ภายหลังจากที่นิสิตดําเนินการลงทะเบียนเรียนผานระบบเรียบรอยแลว  ฝายบริการการเรียนการ
สอนและการสอบ  จะทําการสรุปผลขอมูลการลงทะเบียนเรียนของนิสิต เพื่อตรวจสอบนิสิตในการลงทะเบียน
เรียนของแตละภาคการศึกษา   หากพบวานิสิตยังไมไดลงทะเบียนเรียน สํานักทะเบียนฯ จะทําเรื่องรายงานไปยัง
คณะที่นิสิตสังกัดเพื่อคัดชื่อนิสิตออกตอไป  และนําขอมูลการลงทะเบียนของนิสิตเพื่อการจัดสรรเงิน 
คาหนวยกิตใหแกหนวยงานที่เกี่ยวของ (รหัสท่ี 2.21/5,2.21/5-1,2.21/5-2) 

6. มีการประเมินผลกระบวนการลงทะเบียนเรียนผานระบบเครือขาย 
 จากการดําเนินการตามกระบวนการลงทะเบียนเรียนผานระบบเครือขาย  ฝายบริการการเรียน     
การสอนและการสอบ  จะทําการประเมินผลจากกระบวนการลงทะเบียนเรียนผานระบบเครือขาย โดยสอบถาม
นิสิตที่มาติดตอสํานักทะเบียนฯ ถึงความพึงพอใจของนิสิตเรื่องการของดเรียนบางรายวิชา  โดยบันทึกคําวา W  
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ในใบรายงานคะแนนผานเว็บฯ  เพื่อรวบรวมขอมูลสรุปปญหาและอุปสรรคในการลงทะเบียนเรียน และรายงาน
ที่ประชุมรับทราบตอไป (รหัสท่ี 2.21/6) 

7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุง 
ภายหลังการประชุม ฝายบริการการเรียนฯ จะนําขอมูลสรุปปญหาและอุปสรรคตาง ๆ เพื่อนําไป 

พัฒนาปรับปรุงการดําเนินการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาตอไป  เพื่อใหการลงทะเบียนเรียนของนิสิต
ดําเนินไปดวยความเรียบรอย (รหัสท่ี 2.21/7)  
 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการ    

              ไมครบ4  ขอแรก 
มีการดําเนนิการ 

4 – 6 ขอแรก 
มีการดําเนนิการ 
ครบทุกขอ 

 

ผลการประเมินตนเอง 
 ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ที่ 2.21 มีระดับความสําเร็จของการดําเนินงานบรรลุเปาหมายที่
กําหนดไวครบทุกขอ ซ่ึงเปนไปตามเกณฑประเมินที่  3  คะแนน 
 เนื่องจากตัวบงชี้ที่ 2.21 เปนตัวบงชี้เลือกซ่ึงเปนอัตลักษณของสํานักทะเบียน โดยสํานักทะเบียน
กําหนดตัวบงชี้ดังกลาวเปนปแรก จึงไมมีผลการประเมินตามเปาหมายและพัฒนาการ 
รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสาร 
รหัสที่ 2.21/1 แผนพัฒนาระบบฐานขอมูล 
รหัสที่ 2.21/1-1 ปฏิทินการศึกษา ปการศึกษา 2552 
รหัสที่ 2.21/1-2 คําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร “แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานลงทะเบียนเรียน ป

การศึกษา 2552 
รหัสที่ 2.21/1-3 แผนการดําเนนิงานฝายบริการการเรียนการสอนและการสอบ ประจําปการศึกษา 2552 
รหัสที่ 2.21/1-4 แผนการลงทะเบียนเรยีน ประจําป 2552 
รหัสที่ 2.21/2 ตัวอยาง Pattern ตารางเรียนนิสิตชั้นปที่ 1 
รหัสที่ 2.21/2-1 หนาตางโปรแกรมการจัดตารางเรียนเพื่อรองรับการลงทะเบียนเรียน 

(www.registrar.ku.ac.th)/ หนาตางแสดงตารางเรียนที่ปรากฏในระบบสารสนเทศนิสิต/ 
 หนาตางแสดงตารางเรียนทีป่รากฏในเวบ็ไซตสํานักทะเบียนฯ 
รหัสที่ 2.21/3 เว็บไซต สํานกัทะเบยีนฯ (www.registrar.ku.ac.th แสดงขั้นตอนการพิมพใบชําระเงิน

ผานธนาคาร 
รหัสที่ 2.21/3-1 แบบฟอรมการชําระเงิน (KU 9)/แบบฟอรมการลงทะเบียนเรียน (KU 1)/ 
 แบบฟอรมการเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนเรียน (KU 3) 

http://www.registrar.ku.ac.th)/
http://www.registrar.ku.ac.th/
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หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสาร 
รหัสที่ 2.21/4 ปฏิทินการศึกษา ประจําปการศึกษา 2552 (ระบุวันลงทะเบียนเรียน) 
รหัสที่ 2.21/5 สรุปจํานวนนสิิตที่ลงทะเบียนเรียนในชวงเวลาที่สํานักทะเบียนฯกําหนด/จํานวนนิสิต 
 ประจําป 2552 
รหัสที่ 2.21/5-1 แบบรายงานและการขออนมุัติการใชรายงานสรุปการชําระเงินคาลงทะเบียนเรียน ป

การศึกษา 2552 
รหัสที่ 2.21/5-2 สรุปยอดเงินคาธรรมเนียมและคาหนวยกติ โอนใหกับหนวยงานตาง ๆ ปการศึกษา 

2552 
รหัสที่ 2.21/6 รายงานสรุปจากแบบสอบถามความพึงพอใจของนิสิต เร่ือง การงดเรียนบางรายวชิา

โดยบันทึกคําวา W ในใบรายงานคะแนนผาน Web 
รหัสที่ 2.21/7 รายการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงปญหาและขอเสนอแนะการลงทะเบียนเรยีน ปการศกึษา 

2552/รายงานการประชุม:การประชุมหารือการออกใบเสร็จของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร/ 
 รายงานการประชุมกรรมการประสานงานระหวางคณะและสํานักทะเบยีนและ

ประมวลผล / รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานจัดทาํตารางเรียน ตาราง
สอบ วิทยาเขตบางเขน /รายงานการประชุมการหารือแกไขปญหาการลงทะเบียนเรยีน
ผานระบบออนไลน / รายงานการประชุมฝายบริการการเรียนการสอนและการสอบ/ 
รายงานการประชุมเตรียมความพรอมการรับชําระเงินผานธนาคาร ประจําภาคตน  
ปการศึกษา 2552 

 
ตัวบงชี้ท่ี 2.22  ระดับความสาํเร็จของกระบวนการกรอกคะแนนและรายงานคะแนนผานระบบเครือขาย 
ประเภทของตวับงชี ้ กระบวนการ 
รอบระยะเวลา :  รอบปการศึกษา 2552  (1 มิ.ย.2552 – 31 พ.ค.2553) 
เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) 

1. มีแผนการดําเนินงาน และผูรับผิดชอบ 
2. มีการจัดทําขอมูลรายวิชา และอาจารยผูสอนที่ตองกรอกคะแนนผานระบบเครือขาย 
3. มีการใหคําแนะนําในการกรอกคะแนนและรายงานคะแนนผานระบบเครือขาย 
4. มีการดําเนนิงานตามกระบวนการกรอกคะแนนและรายงานคะแนนผานระบบเครือขาย บรลุ

ตามระยะเวลาที่กําหนด ในแผนการดําเนนิงาน 
5. มีการจัดทําสรุปผลขอมูลการดําเนินงานการกรอกคะแนนและรายงานคะแนนผานระบบ

เครือขาย 
6. มีการประเมินผลกระบวนการกรอกคะแนนและรายงานคะแนนผานระบบเครือขาย 
7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุง 



 

 

56 

ผลการดําเนินงาน 
 1. มีแผนการดําเนินงาน และผูรับผิดชอบ 
 เพื่อใหกระบวนการกรอกคะแนนและรายงานคะแนนนิสิต ดําเนินไปดวยความเรียบรอย  จึง
กําหนดแผนการดําเนินงานของฝายประมวลผลฯ ประจําป 2552 และแผนการดําเนินงานตลอดปของฝายฯ และ
กําหนดใหมีผูรับผิดชอบแผนการดําเนินงาน (รหัสท่ี 2.22/1) 

2. มีการจัดทําขอมูลรายวิชา และอาจารยผูสอนที่ตองกรอกคะแนนผานระบบเครือขาย  
สํานักทะเบียนและประมวลผล  มีฐานขอมูลรายวิชาลงทะเบียนเรียน ประกอบไปดวย รหัส

สาขาวิชา  ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต รายช่ืออาจารยผูสอน  หมูเรียน เวลาเรียน หองเรียน บนเว็บไซตสํานัก
ทะเบียนฯ ซ่ึงนิสิตและอาจารยสามารถตรวจสอบรายวิชาที่เปดสอนในแตละภาคการศึกษา  และจัดพมิพหนงัสือ
ตารางเรียน ประจําภาคการศึกษา สงใหคณะตาง ๆ และหนวยงานที่เกี่ยวของ ใหสามารถดูไดอีกทางหนึ่ง  
(รหัสท่ี 2.22/2) 

3. มีการใหคําแนะนําในการกรอกคะแนนและรายงานคะแนนผานระบบเครือขาย 
                     มีการจัดทําคูมือการกรอกคะแนนและคําแนะนําขั้นตอนการกรอกคะแนนและการรายงานคะแนน
ผานระบบเครือขายใหแกอาจารยผูสอนใหสามารถรายงานผานระบบไดดวยตนเอง  (รหัสท่ี 2.22/3) 

4. มีการดําเนินงานตามกระบวนการกรอกคะแนนและรายงานคะแนนผานระบบเครือขาย บรลุตาม 
ระยะเวลาที่กําหนด ในแผนการดําเนินงาน 
 มีการจัดสงบันทึกขอความแจงประชาสัมพันธวันสุดทายของการสงคะแนนใหอาจารยผูสอนทราบ
และคําแนะนําการกรอกคะแนนและการรายงานคะแนนผานระบบเครือขายใหอาจารยผูสอนสามารถรายงาน
ผานระบบได  ภายหลังการสงคะแนนตามกําหนด  ฝายประมวลผลฯ จัดทํารายงานการสรุปผลการสงคะแนน
ตามวันเวลาที่กําหนดไว และรายงานใหผูบริหารทราบ (รหัสท่ี 2.22/4) 

5. มีการจัดทําสรุปผลขอมูลการดําเนินงานการกรอกคะแนนและรายงานคะแนนผานระบบ 
เครือขาย 

ฝายประมวลผลการศึกษา  มีการจัดทําสรุปผลขอมูลการดําเนินงานการกรอกคะแนนและรายงาน
คะแนนผานระบบเครือขายโดยจัดสงขอมูลใหอาจารยประจําวิชาทราบ(รหัสท่ี 2.22/5) 

6. มีการประเมินผลกระบวนการกรอกคะแนนและรายงานคะแนนผานระบบเครือขาย 
 มีการจัดทําแบบประเมินความพึงพอใจในการใชระบบบริการเกรดออนไลน และสรุปผลการ
ประเมินความพึงพอใจในการใชระบบบริการเกรดออนไลน (รหัสท่ี 2.22/6) 

7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุง 
จัดทําสรุปปญหาและแนวทางแกไขการกรอกเกรดในระบบออนไลน และนําผลจากการประเมินจัดทํารายงาน
ผานที่ประชุม เพื่อนําผลที่ไดไปพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานตอไป (รหัสท่ี 2.22/7, 2.22/7-1) 
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เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการ    

              ไมครบ4  ขอแรก 
มีการดําเนนิการ 

4 – 6 ขอแรก 
มีการดําเนนิการ 
ครบทุกขอ 

 
ผลการประเมินตนเอง 
 ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ที่ 2.22 มีระดับความสําเร็จของการดําเนินงานบรรลุเปาหมายที่
กําหนดไวครบทุกขอ ซ่ึงเปนไปตามเกณฑประเมินที่ 3 คะแนน 
 เนื่องจากตัวบงชี้ที่ 2.21 เปนตัวบงชี้เลือกซึ่งเปนอัตลักษณของสํานักทะเบียนและประมวลผล โดย
สํานักทะเบียนฯ กําหนดตัวบงชี้ดังกลาวเปนปแรก จึงไมมีผลการประเมินตามเปาหมายและพัฒนาการ 
รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสาร 
รหัสที่ 2.22/1 แผนการดําเนนิงานฝายประมวลผลการศึกษา  ประจําปการศึกษา 2552 / 
 แผนการดําเนนิงานตลอดปของฝายฯ 
รหัสที่ 2.22/2 หนังสือตารางเรียน/ตารางเรยีนบนเว็บสํานักทะเบียนฯ www.registrar.ac.th 
รหัสที่ 2.22/3 คูมือการกรอกคะแนน/ คําแนะนําในการกรอกคะแนน 
รหัสที่ 2.22/4 บันทึกขอความแจงประชาสมัพันธวันสุดทายของการสงคะแนน/ รายงานการสรุปผล 
 การสงคะแนนตามวัน เวลาทีก่ําหนด 
รหัสที่ 2.22/5 บันทึกขอความแจงอาจารยประจําวิชาเพือ่จัดสงเอกสารคืนสํานักฯ/รายงานผลการเรียน 
 ของนิสิตแตละคนในระบบเครือขาย 
รหัสที่ 2.22/6 แบบประเมินความพึงพอใจในการใชระบบบริการเกรดออนไลน / สรุปผลการประเมิน 
 ความพึงพอใจในการใชระบบบริการเกรดออนไลน 
รหัสที่ 2.22/7 สรุปปญหาและแนวทางแกไขในการกรอกเกรดในระบบ 
รหัสที่ 2.22/7-1 รายงานการประชุมและผลการปรับปรุงระบบในเฟส 2 ตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

58 

องคประกอบท่ี 3 การบริหารและจัดการ 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  กําหนดตัวบงชี้ประเมินคุณภาพภายใน  สําหรับสํานัก สถาบัน ใน
องคประกอบที่ 3 การบริหารและจัดการ  ไวจํานวน 8 ตัวบงชี้  ซ่ึงเปนองคประกอบที่มุงเนนศักยภาพของ
ผูบริหารทุกระดับหนวยงาน  หากผูบริหารมีวิสัยทัศน เปนผูนําที่ดีมีธรรมาภิบาล  รับผิดชอบตอสังคม             
รักความกาวหนา ดูแลบุคลากรอยางดี  เปดโอกาสใหบุคลากรเขามามีสวนรวมในการบริหาร มีความสามารถใน
การตัดสินใจ แกปญหาและกํากับดูแล  ติดตามผลการทํางานของหนวยงานไปในทิศทางที่ถูกตอง จะทําให
หนวยงานเจริญรุดหนาอยางรวดเร็ว 
 สํานักทะเบียนและประมวลผล  มีการบริหารจัดการตามระบบโครงสรางการบริหารงานภายในของ
องคกร  ที่คํานึงถึงปจจัยที่จะทําหนาที่บริหารจัดการทุกกิจกรรมใหมีคุณภาพ เพื่อใหสัมฤทธิ์ผลตามเปาหมายที่
กําหนดไว โดยในรอบป 2552  สํานักทะเบียนฯ มีผลการประเมินในภาพรวมขององคประกอบท่ี 3 เทากับ 2.63
คะแนน อยูในเกณฑ  ดีมาก 
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หนวย ผลการดําเนินงาน(ปการศึกษา) เปาหมาย  
(ปการศึกษา) 

ผลการประเมิน (คะแนนเต็ม 3)  

  2550 2551 2552 2550 2551 2552 

ประเมินตามเปาหมาย  ประเมิน
พัฒนาการ 

  สํานัก กรรมการ หนวยงาน กรรมการ หนวยงาน กรรม
การ 

  ตัวตั้ง ผลลัพธ  ตัวตั้ง ผลลัพธ  ตัวตั้ง ผลลัพธ  ตัวตั้ง ผลลัพธ / = บรรลุ / = มีพัฒนาการ 

ตัวบงชี้ 

  ตัวหาร (% หรือ
สัดสวน) 

ตัวหาร (% หรือ 
สัดสวน) 

ตัวหาร (% หรือ 
สัดสวน) 

ตัวหาร  (% หรือ 
สัดสวน) 

2552 2553 

สํานัก กรรมการ 

x = ไมบรรลุ x = ไมมี
พัฒนาการ 

องคประกอบที่ 3  การบริหารและจัดการ       1.63 1.75 2.63           

3.1 มีระบบการบริหารจัดการที่ดีแบบ
ธรรมาภิบาล และภาวะผูนํา 

ระดับ 5 5 5   5 5 3 3 3   /   /   

3.2 มีการพัฒนาหนวยงานสูองคการ
เรียนรู 

ระดับ 0 0 4   0 5 0 0 3   -   -   

3.3 มีกระบวนการและกลไกในการ
บริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อ
พัฒนา และธํารงรักษาไวให
บุคลากรมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 

ระดับ 4 4 4   5 5 2 2 2   x   x   

3.4 ระดับความสําเร็จในการเปด
โอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามี
สวนรวมในการพัฒนาหนวยงาน 

ระดับ 5 5 4   5 5 3 3 2   x   x   

3.5 มีการนําระบบบริหารความเสี่ยง
มาใชในกระบวนการบริหาร
จัดการ 

ระดับ 0 0 5   0 5 0 0 3   -   -   
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3.6 ระดับความสําเร็จของการ
ถายทอดตัวบงชี้และเปาหมาย
ของระดับองคกรสูระดับบุคคล 

ระดับ 3 5 6   5 6 1 2 2   /   /   

3.7 มีระบบการมอบหมายงานตามใบ
มอบหมายงาน (JA) 

ระดับ 2 2 5   5 5 1 1 3   /   /   

54 58 60   3.8 รอยละของบุคลากรประจําสาย
สนับสนุนที่ไดรับการพัฒนา
ความรูและทักษะวิชาชีพทั้งใน
ประเทศหรือตางประเทศ 

รอยละ 

58 

93.10% 

58 

100% 

60 

100% 

  

  93 100 3 3 3   /   /   

ตารางที่ 2.4 สรุปการประเมินองคประกอบที่ 3 การบริหารและจัดการ 



 

 

61 

 จากตารางที่ 2.4  พบวาผลการดําเนินงาน  จํานวนทั้งหมด 8 ตัวบงชี้  ในองคประกอบที่ 3 เทากับ  
2.63  อยูในระดับ ดีมาก  สามารถบรรลุเปาหมาย   4  ตัวบงชี้        โดยตัวบงชี้ที่มีผลการประเมิน 3 คะแนนมี  5
ตัวบงชี้  คือตัวบงชี้ที่  3.1, 3.2, 3.6, 3.7  และ  3.8  ตัวบงชี้ที่มีผลการประเมินต่ําที่สุดคือ  2  คะแนน  มี 3 ตัวบงชี้  
คือ ตัวบงชี้ 3.3,3.4 และ3.6 รายละเอียดของการประเมินรายตัวบงชี้ สรุปไดดังนี้ 

ตัวบงชี้ท่ี 3.1 มีระบบการบริหารจัดการที่ดีแบบธรรมาภิบาล และภาวะผูนํา 
ประเภทของตัวบงชี้ กระบวนการ 
รอบระยะเวลา รอบปการศึกษา 2552  (1 มิ.ย.2552 – 31 พ.ค.2553) 
เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) 

1. ผูบริหารกําหนดวิสัยทัศน  เปาหมายและแผนงานประจําปอยางชัดเจน รวมท้ังมีการประชุม
สรุปผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณที่ผานมากอนการกําหนดแผนงานประจําป 

2. มีการติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมการดําเนินงานประจําปตามระบบควบคุมภายใน 
3. ผูบริหารมีการประเมินผลการดําเนินงานเชิงประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามแผนงาน

ประจําปเปนระยะ 
4. ผูบริหารมีการนําผลการประเมินฯ มาใชในการปรับปรุงการบริหารและจัดการ 
5. มีการประเมินภาวะผูนําและภารกิจของผูบริหาร 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการ    

              ไมครบ  3 ขอแรก 
มีการดําเนนิการ 

3– 4 ขอแรก 
มีการดําเนนิการ 
ครบทุกขอ 

ผลการดําเนินงาน 
1. ผูบริหารกําหนดวิสัยทัศน เปาหมายและแผนงานประจําปอยางชัดเจน รวมท้ังมีการประชุม 

สรุปผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณที่ผานมากอนการกําหนดแผนงานประจําป 
 ผูบริหารสํานักทะเบียนและประมวลผล  มีการจัดทําวิสัยทัศน  เปาประสงคและแผนดําเนินงานที่
สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร และกลยุทธของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  สํานักทะเบียนฯ ไดถายทอดสู
ระดับฝายเพื่อการนําแผนไปสูการปฏิบัติในระดับบุคลากรที่ชัดเจน (รหัสท่ี 3.1/1 ,3.1/1-1) 
 2.   มีการติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมการดําเนินงานประจําปตามระบบควบคุมภายใน 

มีการติดตาม ตรวจสอบและควบคุมการดําเนินงานตามรายงานการควบคุมภายใน  โดยมี     
การดําเนินการตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด  คือ เสนอมหาวิทยาลัยแตงตั้งผูตรวจสอบภายในของหนวยงาน  และ
เสนอมหาวิทยาลัยแตงตั้งบุคลากรสํานักทะเบียนและประมวลผล เพื่อเปนคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน  
นอกจากนั้น  สํานักทะเบียนฯ  ไดดําเนินการตามหลักการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ปละ  1 
ครั้ง โดยจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง   การประชุมฝาย  การประชุมกรรมการบริหาร
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สํานักฯ  กรรมการประจําสํานักทะเบียนฯ   อีกทั้งมีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดําเนินงานผูบริหาร
ครบรอบ 1 ป  (รหัสท่ี 3.1/2,3.1/2-1,) 
 3. ผูบริหารมีการประเมินผลการดําเนินงานเชิงประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามแผนงานประจําป
เปนระยะ 
 ผูบริหารสํานักทะเบียนและประมวลผล  มีการติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง ซ่ึง
ตามโครงสรางการบริหารงาน  มีผูอํานวยการสํานักฯ เปนผูบังคับบัญชาสูงสุด  มีรองผูอํานวยการทําหนาที่
กํากับดูแลฝายตาง ๆ ตามสายงานที่ไดรับมอบหมาย  การกํากับดูแลและติดตามผลการดําเนินงาน  พิจารณาจาก 
การแกไขปญหาและอุปสรรคในการทํางาน มีแนวทางปฏิบัติในหลายแนวทาง  คือ  การประชุมบุคลากรทั้ง
สํานักฯ  การประชุมระหวางฝายฯ การประชุมในรูปคณะทํางานชุดตาง ๆ  การจัดการความรู (KM)  การรายงาน
ผลการดําเนินงานตอมหาวิทยาลัย คือ การรายงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ การรายงานตามแผนตอกอง
แผนงาน การรายงานผลการใชเงินงบประมาณทุกรอบ 3 เดือน เพื่อเปนการติดตามผลการดําเนินงานตาม
แผนงานที่กําหนด และการรายงานผลการดําเนินงานผูบริหารครบรอบ 1 ป  (รหัสท่ี 3.1/3 ) 

4.ผูบริหารมีการนําผลการประเมินฯ มาใชในการปรับปรุงการบริหารและจัดการ 
มีการนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงการบริหารและการจัดการ  ในดานตาง ๆ  เชน การ

สํารวจทรัพยากรเพื่อการดําเนินงาน การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อใชในการปฏิบัติงาน ดานบุคลากรพิจารณา
ตามคุณสมบัติและสายงานความรับผิดชอบ  การจัดการพื้นที่เพื่อการปฏิบัติงาน  และการพัฒนาการดําเนินงาน  
ตลอดจนการประชุมของฝายตาง ๆ  (รหัสท่ี 3.1/4) 
 5. มีการประเมินภาวะผูนําและภารกิจของผูบริหาร 
                     สํานักทะเบียนและประมวลผล  เนนการใหบุคลากรทุกคนมีสวนรวมในการประเมินภาวะผูนํา  
และภารกิจของผูบริหารสํานักฯ  โดยแจกแบบประเมินผูบริหารใหบุคลากรปละ 2 คร้ัง  สําหรับการประเมิน
ตําแหนงผูอํานวยการ  มหาวิทยาลัยไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีประเมินผูอํานวยการ  โดยกําหนดใหตองมีการ
รายงานผลการดําเนินงานเสนอตอสภามหาวิทยาลัยดวย  (รหัสท่ี 3.1/5) 

ผลการประเมินตนเอง 
- ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ที่ 3.1 สํานักทะเบยีนและประมวลผล  มีระบบการบริหารจัดการ

ที่ดีแบบธรรมาภิบาล  และภาวะผูนํา  มีการดําเนินงานที่ระดับ  5 ขอ  ซ่ึงเปนไปตามเกณฑประเมินที่ 3 คะแนน
 -  ผลการดําเนินงานสามารถบรรลุเปาหมายที่กําหนดไวที่ระดับ 5 ขอ  ทําใหไดคะแนนเทากับ         
3  คะแนน  
  
 สรุปผลการประเมินตัวบงชี้ที่  3.1  ในปการศึกษา 2552 สํานักทะเบียนและประมวลผล  มีผลการ
ประเมินเทากับ  3  คะแนน 
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รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสาร 
รหัสที่ 3.1/1 แผนงานผูบริหารสํานักทะเบียนฯ (ระยะสั้น/ระยะยาว) 
รหัสที่ 3.1/1-1 รายงานการประชุมกรรมการบริหารสํานักทะเบียนฯ  
รหัสที่ 3.1/2 รายงานการประชุมกรรมการประจําสํานักทะเบียนฯ/กรรมการบริหาร/รายงานผล

การดําเนนิงานของผูบริหารครบรอบ 1 ป เสนอตอสภามหาวิทยาลัย 
รหัสที่ 3.1/2-1 คําสั่งมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการเกบ็รักษาเงิน 
รหัสที่  3.1/3 การจัดสงการลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการ,คํารับรอง,แผนปฏิบัติราชการ/

รายงานผลการดําเนินงานของผูบริหารครบรอบ 1 ป  
รหัสที่ 3.1/4 รายงานสรุปครุภัณฑ (คอมพิวเตอร)/รายงานการประชุมของฝายตาง ๆ  
รหัสที่ 3.1/5 แบบประเมินผูบริหาร 
 
ตัวบงชี้ท่ี 3.2  มีการพัฒนาหนวยงานสูองคการเรียนรู 
ประเภทของตวับงชี ้ กระบวนการ 
รอบระยะเวลา รอบปการศึกษา 2552 (1 มิ.ย.2552 – 31 พ.ค.2553) 
เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) 

1. มีการทบทวนและจัดทําแผนการจัดการความรู  เพื่อมุงสูองคการแหงการเรียนรู  และ
ประชาสัมพันธเผยแพรใหบุคลากรในหนวยงานรับทราบ 

2. มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตามเปาหมายไมนอยกวา     
รอยละ 50 

3. มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตามเปาหมายไมนอยกวา    
รอยละ 50 

4. มีการติดตามประเมินผลความสําเร็จของการจัดการความรู 
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับใชในการพัฒนากระบวนการจัดการความรูใหเปนสวนหนึ่ง

ของกระบวนงานปกติและปรับปรุงแผนการจัดการความรู 
 
 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการ    

              ไมครบ  3 ขอแรก 
มีการดําเนนิการ 

3 ขอแรก 
มีการดําเนนิการ 

             อยางนอย 4 ขอแรก 
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ผลการดําเนินงาน 
 สํานักทะเบียนและประมวลผล  สนับสนุนดานการจัดการความรูภายในองคกร  โดยการจัดทํา 
แผนการจัดการความรูภายในหนวยงาน ไดมีการจัดโครงการการจัดการความรู โครงการศึกษาดูงาน และ
แลกเปลี่ยนเรียนรูกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับขอบังคับวาดวย
การศึกษาขั้นปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พุทธศักราช 2548 ระหวางเจาหนาที่ทะเบียนของทุกคณะ
และเจาหนาที่ทะเบียนของสํานักทะเบียนฯ ไดรวมกันแลกเปลี่ยนปญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับขอบังคับ และจัด
โ ค ร งก า ร  “ก า รสร า ง ค ว าม รู ค ว า ม เ ข า ใ จ เ กี่ ย ว กั บ ข อบั ง คั บ ว า ด ว ย ก า ร ศึ ก ษ า ขั้ น ป ริ ญญ าต รี 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พุทธศักราช 2548” มีผูเขารวม สัมมนา ประกอบดวย รองอธิการบดีฝายวิชาการ 
คณบดี และรองคณบดีของแตละคณะ   อีกทั้งจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนระหวางเจาหนาที่ทะเบียนของทุกคณะและ
เจาหนาที่ทะเบียนฯ ของสํานักทะเบียนฯ รวมปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ ตลอดจน
ปญหา อุปสรรคตาง ๆ เพื่อนําไปพิจารณาปรับปรุงขอบังคับฯ ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน  ซ่ึงโครงการดงักลาว
ประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่วางไว  ไมต่ํากวารอยละ 80 ขึ้นไป   ทั้งนี้สํานักทะเบียนฯ สนับสนุนบุคลากร
ไดมีโอกาสศึกษาดูงานจากหนวยงานที่มีตนแบบที่ดี เพื่อใหบุคลากรนําความรูที่ไดมาพัฒนาและปรับปรุงการ
ทํางานซึ่งสอดรับกับนโยบายและแผนการดําเนินงานของผูบริหาร  โดยในรอบปการศึกษา 2552  บุคลากรทุก
คนไดรับการพัฒนาทั้งส้ิน  60 คน    ตลอดจนการจัดโครงการใหความรูเกี่ยวกับการประกันคุณภาพใหแก
บุคลากรทั้งสํานักฯ เพื่อใหมีความเขาใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ  ใหเปนสวนหนึ่งของงานประจํา (รหัสท่ี 
3.2/1-3.2/5) 
 ผลการดําเนินงานสามารถบรรลุเปาหมาย  4 ขอ อยูในเกณฑประเมิน 3 คะแนน ดังนั้น จึงถือวาผล
การดําเนินงานบรรลุตามเกณฑมาตรฐาน 
รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสาร 
รหัสที่ 3.2/1 โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรูเกีย่วกับขอบังคับฯ 
รหัสที่ 3.2/2 แผนการจัดการความรู 
รหัสที่ 3.2/3 แบบประเมินการจัดการความรู 
รหัสที่ 3.2/4 ผลการประเมินการจัดการความรู 
รหัสที่ 3.2/5 รายงานการประชุมของฝายตาง ๆ  
 
ตัวบงชี้ท่ี 3.3  มีกระบวนการและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพือ่พัฒนา และธาํรงรักษาไวใหบุคลากรมี 
                      คุณภาพและประสิทธิภาพ 
ประเภทของตวับงชี ้ กระบวนการ 
รอบระยะเวลา รอบปการศึกษา 2552  (1 ม.ิย.2552 – 31 พ.ค.2553) 
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เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) 
1. มีการจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนรูปธรรม  ภายใตการวิเคราะหขอมูลเชิง

ประจักษ 
2. มีกระบวนการและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนการสงเสริมสมรรถนะในการ

ปฏิบัติงาน  เชน  การสรรหา  การจัดวางคนลงตําแหนง  การกําหนดเสนทางเดินของ
ตําแหนง  การสนับสนุนเขารวมประชุม  ฝกอบรมและหรือเสนอผลลานทางวิชาการ  การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน  มาตรการสรางขวัญกําลังใจ  มาตรการลงโทษ รวมทั้งการพัฒนา 
และรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ 

3. มีการจัดสวัสดิการและเสริมสรางสุขภาพที่ดี  และสรางบรรยาการที่ดีใหบุคลากรทํางานได
อยางมีประสิทธิภาพและอยูอยางมีความสุข 

4. มีกระบวนการสงเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพสูงใหมีโอกาสประสบความสําเร็จ
กาวหนาในอาชีพอยางรวดเร็วตามสายงาน 

5. มีการประเมินความพึงพอใจในการทํางานของบุคลากรทุกระดับอยางเปนระดับอยางเปน
ระบบ 

6. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจในการทํางานเสนอผูบริหารระดับสูง และมีแนวทาง
ในการปรับปรุงพัฒนาเพื่อใหดีขึ้น 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการ    

              ไมครบ  3 ขอแรก 
มีการดําเนนิการ 

3 - 4 ขอแรก 
มีการดําเนนิการ 

             อยางนอย 5 ขอแรก 
 

 
ผลการดําเนินงาน 
 1. มีการจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีเปนรูปธรรม  ภายใตการวิเคราะหขอมูลเชิง
ประจักษ 
 สํานักทะเบียนและประมวลผล  มุงเนนดานการพัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพ สามารถปฏิบัติงานได
ในระดับมืออาชีพ  โดยถือวา บุคลากรเปนปจจัยสําคัญในการขับเคลื่อนใหการดําเนินงานสําเร็จลุลวง  จึงมี
แผนพัฒนาบุคลากรใหเปนผูมีความรู ความชํานาญในสายงานที่รับผิดชอบ  โดยมุงเนนการพัฒนาในดานตาง ๆ 
เชน การพัฒนาบุคลากรใหมีความรูเพิ่มขึ้นเพื่อสงเสริมใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดทํา
แผนบริหารทรัพยากรบุคคล ที่กําหนดเสนทางความกาวหนา และแนวทางการพัฒนาเพื่อเพิ่มสมรรถนะการ
ปฏิบัติงานที่สอดคลองกับผลการสํารวจความตองการความรู และเพื่อธํารงและรักษาไวซ่ึงบุคลากรที่มีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ  (รหัสท่ี 3.3/1)  



 

 

66 

2. มีกระบวนการและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีเปนการสงเสริมสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงาน  เชน  การสรรหา  การจัดวางคนลงตําแหนง  การกําหนดเสนทางเดินของตําแหนง  การสนับสนุนเขา
รวมประชุม  ฝกอบรมและหรือเสนอผลงานทางวิชาการ  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  มาตรการสรางขวัญ
กําลังใจ  มาตรการลงโทษ รวมท้ังการพัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ 
 - มีคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรตามระเบียบราชการ และมีการประเมนิผลทดลองการปฏิบัติงาน
(รหัสท่ี 3.3/2) 
 - มีการกําหนดเสนทางเดินของตําแหนงตาง ๆ โดยทําใบบอกลักษณะงาน (Job Description) 
กําหนดใหบุคลากรทุกระดับจัดทําใบมอบหมายงาน (Job Assignment)  สนับสนุนความกาวหนาโดยกําหนด
เกณฑการเปลี่ยนลูกจางชั่วคราวเปนพนักงานเงินรายได  (รหัสท่ี 3.3/2-1) 
 การดําเนินงานตาง ๆ เนนการมีสวนรวมในการทํางาน  โดยการตั้งเปนคณะทํางานโครงการตาง ๆ
และสนับสนุนบุคลากรใหเขารวมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน จํานวน 60 คน(รหัสท่ี 3.3/2-2) 

3.มีการจัดสวัสดิการ และเสริมสรางสุขภาพที่ดี  และสรางบรรยากาศที่ดีใหบุคลากรทํางานไดอยาง
มีประสิทธิภาพและอยูอยางมีความสุข 

- สํานักทะเบียนฯ จัดทําประกันสังคมใหพนักงานเงินรายได โดยสํานักทะเบียนฯ สมทบใหใน
อัตราคนละ 5%  และทําประกันชีวิตกลุมใหพนักงานเงินรายไดกับบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต  โดยสํานัก
ทะเบียนฯ เปนผ ู ออกคาใชจายใหทุกคน  คนละ 2,077 /คน/ป  ตลอดจนสวัสดิการคารักษาพยาบาลแกบุคลากร
พนักงานเงินรายไดและลูกจางชั่วคราวที่เขารับการรักษา ณ สถานพยาบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (รหัสท่ี 
3.3/3) 

- การจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพ ใหดูรมร่ืน สวยงาม  ทําใหรูสึกผอนคลายจากการปฏิบัติงาน 
เนื่องจากไดสัมผัสกับธรรมชาติอยางใกลชิด  โดยการจัดมุมพักผอนใหบุคลากรและนิสิต นั่งเลนบริเวณสนาม
หนาอาคารสํานักทะเบียนฯ ดานฝายทะเบียนและสถิติการศึกษา  และการ   จัดโครงการวันพัฒนาและปลูก
ตนไม สํานักทะเบียนฯ ประจําป 2552  ซ่ึงในวันดังกลาว บุคลากรสํานักทะเบียนฯ ทุกคนจะรวมแรงรวมใจกัน
ปลูกตนไม  ตัดแตงกิ่งไมใหสวยงาม ทําการกวาดพื้น ลางพื้น และจัดพื้นที่ภายในของแตละฝายใหมีความเปน
ระเบียบเรียบรอย     ซ่ึงเปนกิจกรรมที่ทุกคนใหความรวมมือกันอยางพรอมเพรียง ทําใหเกิดความรักในองคกร 
เกิดความรัก  ความสามัคคี (รหัสท่ี 3.3/3-1)  

-      จัดทําชุดพิธีการ จํานวนคนละ 1 ชุด เพื่อใหเปนรูปแบบเดียวกัน สําหรับใหบุคลากรใสปฏิบัติ
ภารกิจที่เปนทางการ  และจัดทําเสื้อยืด ใหบุคลากรคนละ 1 ตัว เพื่อใชในโอกาสพิเศษตาง ๆ เชน วันสถาปนา
สํานักทะเบียนฯ  โครงการสัมมนาการจัดทํายุทธศาสตรสํานักทะเบียนฯ (รหัสท่ี 3.3/3-2) 

-       การจัดหาทรัพยากรเพื่อการปฏิบัติงานที่มีความทันสมัยใหกับบุคลากรทุกคน(รหัสท่ี 3.3/3-3) 
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4. มีกระบวนการสงเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพสูงใหมีโอกาสประสบความสําเร็จและ 
กาวหนาในอาชีพอยางรวดเร็วตามสายงาน 
 เปดโอกาสใหบุคลากรมีความกาวหนาตามสายงาน โดยการเล่ือนระดับบุคลากรใหมีตําแหนงที่
สูงขึ้น ตลอดจนการปรับเปลี่ยนสถานภาพลูกจางชั่วคราวที่ปฏิบัติงานมานานเปนพนักงานเงินรายได เพื่อเปน
ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติหนาที่ (รหัสท่ี 3.3/4)  

ผลการประเมินตนเอง 
 ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ที่ 3.3 สํานักทะเบียนและประมวลผล  มีการบริหารทรัพยากรบุคคล
เพื่อพัฒนา และธํารงรักษาไวใหบุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  มีผลการดําเนินงานที่ระดับ 4 ขอ  ซ่ึง
เปนไปตามเกณฑประเมินที่ 2 คะแนน 
 ผลการดําเนินงานในรอบปการศกึษา 2552  มีผลการดําเนินงานที่ระดับ  4 ขอ อยูในเกณฑประเมิน 
2 คะแนน   เทากับรอบปที่ผานมา  ซ่ึงมีผลการดําเนินงานที่ระดับ 4 ขอ อยูในเกณฑประเมิน 2 คะแนน 
เชนเดียวกัน 
 
รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสาร 
รหัสที่ 3.3/1 แผนบริหารทรัพยากรบุคคล 
รหัสที่ 3.3/2 คณะกรรมการสรรหาบุคลากรตามระเบียบราชการ 
รหัสที่ 3.3/2-1 ใบบอกลักษณะงานบุคลากรสํานักทะเบยีนฯ (JD) 

ใบมอบหมายงานบุคลากรสํานักทะเบียนฯ (JA) 
การเปลี่ยนลูกจางชั่วคราวเปนพนักงานเงินรายได 

รหัสที่ 3.3/2-2 คําสั่งแตงตั้งและมอบหมายงานของบุคลากร/การสงบุคลากรลาศึกษาตอ ฝกอบรม 
และดูงานตาง ๆ ประจําปการศึกษา 2552 

รหัสที่ 3.3/3 สวัสดิการประกันสังคมและประกันชวีิตกลุม/สวัสดิการคารักษาพยาบาลที่สํานักฯ
จายใหพนกังานเงินรายไดและลูกจางชั่วคราว 

รหัสที่ 3.3/3-1 โครงการวันพฒันาและปลูกตนไม ประจําปการศึกษา 2552 
รหัสที่ 3.3/3-2 สวัสดิการบุคลากร ชุดพิธีการ และเสื้อยืดสีฟา 
รหัสที่ 3/3-3 แบบสํารวจเครื่องคอมพิวเตอร  
รหัสที่ 3.3/4 คําสั่งการเลื่อนขาราชการ และปรับเปลี่ยนสถานภาพลกูจางชั่วคราวเปนพนักงานเงนิ

รายได 
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ตัวบงชี้ท่ี 3.4  ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการพัฒนาหนวยงาน 
ประเภทของตวับงชี ้ ผลผลิต 
รอบระยะเวลา รอบปการศึกษา 2552   (1 มิ.ย.2552 – 31 พ.ค. 2553) 
เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) 

1. มีการเปดเผยขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางโปรงใส ผานชองทางตาง ๆ อาทิ เอกสารสิ่งพิมพ 
เว็บไซต นิทรรศการ 

2. มีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนผานชองทางที่เปดเผยและเปนที่รับรูกัน 
3. มีการนําความคิเห็นของประชาชนไปประกอบการบริหารงาน  โดยมีเจาหนาที่รับผิดชอบและ

มีการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม 
4. มีที่ปรึกษาที่มาจากประชาชนทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ   และมีการดําเนินกิจกรรม

รวมกันอยางตอเนื่องและชัดเจน  เชน  จัดประชุมรวมกันอยางนอยปละ 2 คร้ัง 
5. มีกระบวนการหรือกลไกการติดตามตรวจสอบโดยประชาชน 

เกณฑการประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการ    

              ไมครบ  3 ขอแรก 
มีการดําเนนิการ 

3 - 4 ขอแรก 
มีการดําเนนิการ 

                  ครบทุกขอ 
 

 
ผลการดําเนินงาน 

 1.     มีการเปดเผยขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางโปรงใส ผานชองทางตาง ๆ อาทิ เอกสาร 
สิ่งพิมพ  เว็บไซต นิทรรศการ 
  สํานักทะเบียนและประมวลผล  มีการเปดเผยขอมูล  ขาวสาร อยางโปรงใส โดยผานชองทาง
ตาง ๆ ดังนี้ 

- เว็บไซตสํานักทะเบียนและประมวลผล (http : www.registrar.ku.ac.th) เว็บบอรดสํานักทะเบียน
และประมวลผล/ขาวประชาสัมพันธสํานักทะเบียนฯ /ประการรับสมัครงานพนักงานเงินรายได (รหัสท่ี 3.4/1) 
 

2. มีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนผานชองทางท่ีเปดเผยและเปนที่รับรูกัน 
สํานักทะเบียนและประมวลผล มีการรับฟงความคิดเห็นจากผูรับบริการ/ประชาชนผาน

ชองทางตาง ๆ ดังนี้ 

http://www.registrar.ku.ac.th/
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- มีตูรับฟงความคิดเห็น (ตูแดง) ตามจุดตาง ๆ ในอาคารสํานักทะเบียนฯ ซ่ึงติดตั้งอยูบริเวณหนา
หองฝายทะเบียนและสถิติการศึกษา  1 ตู  หนาฝายบริหารและธุรการ 1 ตู  และบริเวณผนังอาคารชั้น 2 อีก  1 ตู   
รวมทั้งเว็บบอรดสํานักทะเบียนฯ  เพื่อใหผูที่ตองการติดตอสามารถแสดงความคิดเห็น และคําถามผาน 
ทางเว็บบอรดได (รหัสท่ี 3.4/2) 

- แบบสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการสํานักทะเบียนฯ  ประจําป 2552 (รหัสที่ 3.4/2-1) 
3. มีการนําความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการบริหารงาน  โดยมีเจาหนาท่ีรับผิดชอบและ 

มีการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม 
   มีการรายงานผลจากขอคิดเห็นที่ไดรับ ไปปรับปรุงการบริหารงาน มีการชี้แจง  เพื่อแกปญหา
โดยตอบในเว็บบอรดสํานักทะเบียนฯ และนําเขาที่ประชุมกรรมการบริหารสํานักฯ เพื่อนําไปปรับปรุงการ
ทํางาน (รหัสท่ี 3.4/3) 

4. มีท่ีปรึกษาท่ีมาจากประชาชนทั้งท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ และมีการดําเนินกิจกรรม 
รวมกันอยางตอเนื่องและชัดเจน  เชน  จัดประชุมรวมกันอยางนอยปละ  2 คร้ัง 
 สํานักทะเบียนและประมวลผล   มีคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการจากหนวยงานภายนอกเปน
คณะกรรมการในการดําเนินงานลงทะเบียนเรียน  โดยแตงตั้งบุคลากรจากสํานักบริการคอมพิวเตอร  จากกอง
คลัง และเจาหนาที่ธนาคารพาณิชย รวมเปนกรรมการ และจัดใหมีการประชุมเพื่อวางแผนและแนวทางในการ
ดําเนินการลงทะเบียนเรียนในแตละภาคการศึกษา (รหัสท่ี 3.4/4)  
 5.  มีกระบวนการหรือกลไกการติดตามตรวจสอบโดยประชาชน 
  - 
ผลการประเมินตนเอง 
 ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ที่ 3.4 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามี
สวนรวมในการพัฒนาหนวยงาน  สํานักทะเบียนฯ มีผลการดําเนินงาน ที่ระดับ  4  ขอ  ทําใหไดคะแนนเทากับ   
2   คะแนน 
รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสาร 
รหัสที่ 3.4/1 เว็บไซตสํานักทะเบียนฯ www. Registrat.ku.ac.th/เว็บบอรด 
 สํานักทะเบยีนฯ/ขาวประชาสัมพันธสํานักทะเบียนฯ/ประกาศรับ 
 สมัครพนักงานเงินรายได 
รหัสที่ 3.4/2 ตูแดง (แสดงความคิดเห็น)/ เว็บบอรดสํานกัทะเบยีนฯ 
รหัสที่ 3.4/2-2 แบบสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการสํานักทะเบียนฯ 
รหัสที่ 3.4/3 รายงานการประชุมกรรมการบริหาร 
รหัสที่ 3.4/4 คําสั่งสํานักทะเบียนฯแตงตั้งคณะกรรมการลงทะเบียนเรียนฯ/คําสั่ง

คณะกรรมการประจําสํานักฯ 
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ตัวบงชี้ท่ี  3.5  มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารจัดการ 
ประเภทของตวับงชี ้ กระบวนการ 
รอบระยะเวลา รอบปการศึกษา 2552 (1 มิ.ย.2552 – 31 พ.ค.2553) 
เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) 

1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง  โดยมีผูบริหารระดับสูงและ
ผูแทนทุกหนวยงานในสังกัดรวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน  โดยผูบริหารระดับสูง
ตองมีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยง 

2. มีการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่สงผลกระทบหรือสรางความเสียหาย  หรือความลมเหลว
หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมายในการบริหารงาน และจัดลําดับความสําคัญของปจจัยเส่ียง 

3. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง  โดยแผนดังกลาวตองกําหนดมาตรการ หรือแผนปฏิบัติการ
ในการสรางความรู ความเขาใจใหกับบุคลากรทุกระดับในดานการบริหารความเสี่ยง และการ
ดําเนินการแกไข ลด หรือปองกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม 

4. มีการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 
5. มีการสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง  ตลอดจนมีการกําหนดแนวทางและ

ขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงโดยไดรับความเห็นชอบจากผูบริหาร
สูงสุดของหนวยงาน 

 เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการ    

              ไมครบ  3 ขอแรก 
มีการดําเนนิการ 

3 - 4 ขอแรก 
มีการดําเนนิการ 

             อยางนอย 5 ขอแรก 
 

 
ผลการดําเนินงาน 

1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง  โดยมีผูบริหารระดับสูงและ
ผูแทนทุกหนวยงานในสังกัดรวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน  โดยผูบริหารระดับสูงตองมีบทบาทสําคัญ
ในการกําหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยง 
  
 สํานักทะเบียนและประมวลผล  มีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  โดยมีผูอํานวยการฯ 
และผูทรงคุณวุฒิ เปนที่ปรึกษา  รองผูอํานวยการสํานักฯ เปนประธานคณะกรรมการ  คณะกรรมการประกอบ
ไปดวยบุคลากรจากทุกฝาย  ตลอดจนการสงเสริมใหบุคลากรที่เกี่ยวของกับการจัดทําความเสี่ยงของสํานักฯ เขา
รวมโครงการสัมมนา “การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน” ที่จัดโดย สํานักงานตรวจสอบภายใน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (รหัสท่ี 3.5/1) 
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2. มีการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงท่ีสงผลกระทบหรือสรางความเสียหาย  หรือความลมเหลว 
หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมายในการบริหารงาน และจัดลําดับความสําคัญของปจจัยเสี่ยง 
 ในการดําเนินงานบริหารความเสี่ยง มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อรวมกันพิจารณา และวิเคราะห
การบริหารความเสี่ยงที่มีผลกระทบกับหนวยงาน และดําเนินการจัดการความเสี่ยงนั้น ๆ ตามลําดับความสําคัญ
ตามแนวทางที่มหาวิทยาลัยกําหนด (รหัสท่ี 3.5/2)  

3. การจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง  โดยแผนดังกลาวตองกําหนดมาตรการ หรือแผนปฏิบัติการ
ในการสรางความรู ความเขาใจใหกับบุคลากรทุกระดับในดานการบริหารความเสี่ยง และการดําเนินการแกไข ลด 
หรือปองกันความเสี่ยงท่ีจะเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม 
 สํานักทะเบียนและประมวลผล  จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงตามแผนงานที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
ประจําป  โดยมีการระบุขั้นตอน  วัตถุประสงค ปจจัยที่มีผลกระทบ  แนวทางจัดการความเสี่ยง และระบุความ
เสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู  งบประมาณในการดําเนินการ  ผูรับผิดชอบ  ระยะเวลาดําเนินงาน  โดยถายทอดแผนงาน
ดังกลาวผานที่ประชุมคณะกรรมการที่มาจากฝายตาง ๆ (รหัสท่ี 3.5/3) 

4. มีการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 
มีการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงตามที่สํานักทะเบียนและประมวลผล รายงานตอ

มหาวิทยาลัย  (รหัสท่ี 3.5/4) 
5. มีการสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบรหิารความเสี่ยง  ตลอดจนมกีารกําหนดแนวทางและ 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงโดยไดรับความเห็นชอบจากผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน 
 สํานักทะเบียนและประมวลผล  มีการจัดทํารายงานผลการบริหารความเสี่ยง ตอผูบริหารหนวยงาน
ตามแผนบริหารความเสี่ยงที่กําหนด  และรายงานผลตอมหาวิทยาลัยโดยไดรับความเห็นชอบจากผูบริหารสูงสุด
ของหนวยงานตามกําหนดเวลา (รหัสท่ี 3.5/5) 
ผลการประเมินตนเอง 
 - ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ที่ 3.5  สํานักทะเบียนฯ มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชใน
กระบวนการบริหารจัดการ  มีผลการดําเนินงานที่ระดับ 5 ขอ  ซ่ึงเปนไปตามเกณฑประเมินที่ 3 คะแนน 
สํานักทะเบียนฯ มีผลการดําเนินงานครบทุกขอ ซ่ึงเปนไปตามเกณฑประเมินท่ี 3 คะแนน 
 - เนื่องจากตัวบงชี้ที่ 3.5 เปนตัวบงชี้บังคับ(ใหม)โดยมหาวิทยาลัยกําหนดตัวบงชี้ดังกลาวเปนปแรก 
จึงไมมีผลการประเมินตามเปาหมายและพัฒนาการ 
สรุปผลการประเมินตัวบงชี้ที่ 3.5  ในปการศึกษา 2552  สํานักทะเบียนฯ มีผลการประเมินเทากับ   3.00  คะแนน 
รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสาร 
รหัสที่ 3.5/1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สํานักทะเบียนฯ 
รหัสที่ 3.5/2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
รหัสที่ 3.5/3 แผนบริหารความเสี่ยงสํานกัทะเบยีนฯ 



 

 

72 

รหัสที่ 3.5/4 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของสํานักทะเบยีนฯ 
รหัสที่ 3.5/5 รายงานผลการบริหารความเสี่ยงของสํานักทะเบยีนฯ 

 
ตัวบงชี้ท่ี  3.6   ระดับความสาํเร็จของการถายทอดตัวบงชี้และเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล 
ประเภทของตวับงชี ้ ผลผลิต 
รอบระยะเวลา รอบปการศึกษา  (1 มิ.ย.2552 – 31 พ.ค.2553) 
เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) 

1. มีการกําหนดแนวทางการดําเนินการในการประเมินผลภายในสํานกั/สถาบัน 
2. มีแผนงานการประเมินผลภายในสํานกั/สถาบัน 
3. มีการกําหนดตัวบงชี้และเปาหมายตามพนัธกิจและยุทธศาสตรของสํานัก/สถาบัน 
4. มีการจัดทํา Strategy Map  ของหนวยงานยอย โดยกําหนดเปาประสงคแตละประเด็นยุทธ

ศาสตรที่เกี่ยวของใหเชื่อมโยงกับเปาประสงคและประเด็นยุทธศาสตรของสํานัก/สถาบัน 
5. มีการยืนยันวสัิยทัศน  ประเด็นยุทธศาสตรของสํานัก/สถาบันในระดบัหนวยงานยอย 
6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชีแ้ละเปาหมายตามคํารับรองของผูบริหาร 
7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และเปาหมายตามคํารับรอง 
8. มีการนําผลการประเมินผลการดําเนินงานตามเปาหมายไปเชื่อมโยงกบัการสรางแรงจูงใจ 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการ    

              ไมครบ  5 ขอแรก 
มีการดําเนนิการ 

5 -  7 ขอแรก 
มีการดําเนนิการ 

                    ครบทุกขอ 
 

 
ผลการดําเนินงาน 

1. มีการกําหนดแนวทางการดําเนินการในการประเมินผลภายในสํานัก/สถาบัน 
สํานักทะเบียนและประมวลผล  มีการดําเนินการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทําแผน

ยุทธศาสตรของสํานักทะเบียนฯ ปงบประมาณ 2552 – 2556  ที่สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรและ กลยุทธ
ของมหาวิทยาลัย  แผนยุทธศาสตร เปาประสงค  ตัวบงชี้  และกลยุทธ   จากการจัดสัมมนาทําใหสํานักทะเบียนฯ 
มีแผนที่ยุทธศาสตรของหนวยงาน  ขณะนี้เปนฉบับราง  ทั้งนี้มีการนําเขาที่ประชุมกรรมการประจําสํานักฯ เพื่อ
พิจารณาความเหมาะสมและสมบูรณ กอนจะนํา (ราง) แผนที่ยุทธศาสตรถายทอดใหบุคลากรสํานักทะเบียนฯ 
ไดมีสวนรวมแสดงความคิดเห็น โดยจะจัดสัมมนาบุคลากรทั้งสํานักทะเบียนฯในโอกาสตอไป  เนื่องจากสํานัก
ทะเบียนฯเปนหนวยงานสนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ลักษณะงานเปนแบบตอเนื่องตลอดทั้งป  
ทําใหการจัดสัมมนาที่จะตองนําบุคลากรทั้งสํานักฯ ไปไดพรอมกันทั้งหมด คอนขางลําบาก  ดังนั้น (ราง) แผนที่
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ยุทธศาสตรของสํานักทะเบียนฯ ฉบับสมบูรณจะตองผานการกลั่นกรองจากผูเกี่ยวของทุกฝายอีกครั้ง ทั้งนี้สํานัก
ทะเบียนฯ ยังใชแนวทางการดําเนินงานในการประเมินผลภายในของระบบประกันคุณภาพ และคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการตามนโยบายของมหาวิทยาลัย (รหัสท่ี 3.6/1) 

2. มีแผนงานการประเมินผลภายในสํานัก/สถาบัน  
สํานักทะเบียนและประมวลผล  มีแผนงานการรายงานผลการดําเนินงาน ตามปฏิทินการจัดทําคํา

รับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ตามที่ กพร. กําหนดใหมีการรายงานผลทุก 2 เดือน   
แผนบริหารความเสี่ยงสํานักทะเบียนและประมวลผล ประจําป 2552  และมีการประชุมเพื่อการสื่อสารขอมูล
อยางทั่วถึง  การประชุมเพื่อการวางแผนการปฏิบัติงาน  และการประชุมเพื่อรับทราบปญหาและอุปสรรค และ
หาแนวทางแกไข เพื่อการใหบริการงานตามภารกิจมีประสิทธิภาพ  (รหัสท่ี 3.6/2) 

3. มีการกําหนดตัวบงชี้และเปาหมายตามพันธกิจและยุทธศาสตรของสํานัก/สถาบัน 
สํานักทะเบียนและประมวลผล  มีการกําหนดตัวบงชี้และเปาหมายตามพันธกิจและยุทธศาสตร 

(ฉบับราง) ของสํานักฯ  โดยมีการระบุตัวบงชี้และเปาหมายตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  ประจําป
งบประมาณ 2552  โดยมีการลงนามในคํารับรองการปฏิบัติราชการรวมกันระหวางผูอํานวยการสํานักทะเบียนฯ 
และอธิการบดี  (รหัสท่ี 3.6/3) 
 4.  มีการจัดทํา Strategy Map  ของหนวยงานยอย โดยกําหนดเปาประสงคแตละประเด็น         
ยุทธศาสตรท่ีเก่ียวของใหเชื่อมโยงกับเปาประสงคและประเด็นยุทธศาสตรของสํานัก/สถาบัน 
 -  สํานักทะเบียนและประมวลผล  มีการจัดสัมมนาโครงการจัดทํา (ราง) Strategy Map ของ
หนวยงานโดยกําหนดเปาประสงคของแตละประเด็นยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับหนวยงานใหมีความเชื่อมโยงกับ
เปาประสงค และประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย (รหัสท่ี 3.6/4) 

5.  มีการยืนยันวิสัยทัศน  ประเด็นยุทธศาสตรของสํานัก/สถาบันในระดับหนวยงานยอย 
-  การจัดทํา (ราง) ประเด็นยุทธศาสตรของสํานักทะเบียนฯ ประจําปงบประมาณ 2552-2556  สํานัก

ทะเบียนฯ ยังคงยืนยันวิสัยทัศนตามภารกิจของสํานักทะเบียนฯ  (รหัสท่ี 3.6/5) 
6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และเปาหมายตามคํารับรองของผูบริหาร 

 -  สํานักทะเบียนและประมวลผล  มีระบบการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และเปาหมาย 
ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย   ตลอดจนการติดตามผลการดําเนินงานของบุคลากรทุกฝาย ในรูปของ JA  เพื่อ
ติดตามผลงานของแตละบุคคล (รหัสท่ี 3.6/6) 

7. มีการประเมินผลการดาํเนินงานตามตัวบงชี้และเปาหมายตามคํารับรอง 
-   
8. มีการนําผลการประเมินผลการดําเนินงานตามเปาหมายไปเชื่อมโยงกับการสรางแรงจูงใจ 

 - 
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ผลการประเมินตนเอง 
 -  ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ที่ 3.6 ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชี้และเปาหมายของ
ระดับองคกรสูระดับบุคคล   สํานักทะเบียนฯ มีผลการดําเนินงาน ที่ระดับ 6 ขอ ซ่ึงเปนไปตามเกณฑประเมินที ่2 
คะแนน 
 -  ผลการดําเนินงานที่ระดับ 6 ขอ  บรรลุเปาหมาย ที่กําหนดไวที่ระดับ 6 ขอ 
 -  ผลการดําเนินงานสามารถบรรลุเปาหมายที่กําหนดไวที่ระดับ  6 ขอ  ทําใหไดคะแนนเทากับ        
2  คะแนน  และมีพัฒนาการ 
 สรุปผลการประเมินตัวบงชี้ที่ 3.6  ในปการศึกษา 2552  สํานักทะเบียนฯ มีผลการประเมิน
เทากับ  2 คะแนน 
 
รายการหลักฐาน 
 

หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสาร 
รหัสที่ 3.6/1 (ราง) โครงการจัดทําแผนยทุธศาสตรสํานักทะเบียนฯ 
รหัสที่ 3.6/2 แผนปฏิบัติราชการตามคํารับรองของสํานักทะเบยีนฯ  
รหัสที่ 3.6/3 คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป 
รหัสที่ 3.6/4 (ราง) แผนภาพยุทธศาสตรสํานักทะเบยีนฯ (Strategy Map) 
รหัสที่ 3.6/5 (ราง) แผนยุทธศาสตรสํานักทะเบียนฯ 
รหัสที่ 3.6/6 รายงานผลการติดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ/ใบมอบหมายงาน ( JA) 
 
ตัวบงชี้ท่ี 3.7  มีระบบการมอบหมายงานตามใบมอบหมายงาน  (JA) 
ประเภทของตวับงชี ้ กระบวนการ 
รอบระยะเวลา รอบปงบประมาณ 2552  (1 ต.ค.2551 – 30  ก.ย.2552) 
เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) 

1. มีการจัดทําใบมอบหมายงาน (JA) ของบุคลากรทุกคนในสังกัด และมีการทบทวนความ
เหมาะสมกอนมอบใบมอบหมายงาน (JA)  ใหกับบุคลากรตามภาระงาน 

2. มีการสงมอบใบมอบหมายงาน (JA) และมีการรับมอบอยางเปนลายลักษณอักษร 
3. มีการประเมินตามใบมอบหมายงาน (JA) 
4. มีการปฏิบัติทั่วทั้งสํานัก สถาบัน 
5. มีการนําผลการประเมินตามใบมอบหมายงาน (JA)  มาประกอบการพิจารณาความดีความชอบ 
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เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการ    

              ไมครบ  3 ขอแรก 
มีการดําเนนิการ 

3 – 4  ขอแรก 
มีการดําเนนิการ 

                    ครบทุกขอ 
 

 
ผลการดําเนินงาน 

 1. มีการจัดทําใบมอบหมายงาน (JA) ของบุคลากรทุกคนในสังกัด และมีการทบทวนความ 
เหมาะสมกอนมอบใบมอบหมายงาน (JA)  ใหกับบุคลากรตามภาระงาน 
         - การจัดทําใบมอบหมายงานของบุคลากร  การมอบหมายงานพิจารณาจากมาตรฐานกําหนด
ตําแหนงและตามเปาหมายของงาน (รหัสท่ี 3.7/1) 
  2. มีการสงมอบใบมอบหมายงาน (JA) และมีการรับมอบอยางเปนลายลักษณอักษร 

        - มีการรับมอบอยางเปนลายลักษณอักษรระหวางผูบังคับบัญชากับผูปฏิบัติงาน (รหัสท่ี 3.7/2) 
      3. มีการประเมินตามใบมอบหมายงาน (JA) 
         - มีการประเมินตามใบมอบหมายงาน  (รหัสท่ี 3.7/3) 
     4. มีการปฏิบัติท่ัวท้ังสํานัก สถาบัน 
         - การจัดทํา JA ถายทอดสูบุคลากรทุกระดับ (รหัสท่ี 3.7/4) 
    5. มีการนําผลการประเมินตามใบมอบหมายงาน (JA) มาประกอบการพิจารณาความดีความชอบ 
        - นําผลการประเมินใชเปนสวนหนึ่งของการพิจารณาความดี ความชอบ (รหัสท่ี 3.7/5) 

 
 
ผลการประเมินตนเอง 
 - ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ 3.7 มีระบบการมอบหมายงานตามใบมอบหมายงาน  สํานัก
ทะเบียนฯ  มีผลการดําเนินงานที่ระดบั 5 ขอ ซ่ึงเปนไปตามเกณฑที่ 3 คะแนน 
 - ผลการดําเนินงานสามารถบรรลุเปาหมายที่กําหนดไวที่ระดับ 5 ขอ ทําใหไดคะแนนเทากับ   3 
คะแนน  และมีพัฒนาการ 
  
 สรุปผลการประเมินตัวบงชี้ที่ 3.7 ในปการศึกษา 2552  สํานักทะเบียนฯ มีผลการประเมินเทากับ 
3.00  คะแนน 
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รายการหลักฐาน 
 
หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสาร 

รหัสที่ 3.7/1 ใบมอบหมายงานบุคลากร สํานักทะเบยีนฯ (JA) 
รหัสที่ 3.7/2 ใบมอบหมายงานบุคลากร สํานักทะเบยีนฯ (JA ) 
รหัสที่ 3.7/3 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร สํานักทะเบยีนฯ 
รหัสที่ 3.7/4 ใบมอบหมายงานบุคลากร สํานักทะเบยีนฯ (JA )  
รหัสที่ 3.7/5 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรและผลการพิจารณาความดีความชอบของ

บุคลากร สํานักทะเบยีนฯ (ผูบริหารประเมนิเพื่อพิจารณาความดีความชอบ) 
 
ตัวบงชี้ท่ี 3.8  รอยละของบุคลากรประจําท่ีไดรับการพฒันาความรู  และทักษะวิชาชีพท้ังในประเทศหรือ 
   ตางประเทศ 
ประเภทของตวับงชี ้ ปจจัยนําเขา 
รอบระยะเวลา รอบปการศึกษา  2552  (1 มิ.ย. 2552– 31  พ.ค. 2553) 
 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
           นอยกวารอยละ  50 รอยละ 50 – 79 รอยละ 80 หรือมากกวา 
 
ผลการดําเนินงาน 
 ผูบริหารสํานักทะเบียนและประมวลผล  เล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนาบุคลากร  ดังนั้น  จึง
สนับสนุนและสงเสริมการพัฒนาความรูและทักษะในวิชาชีพทั้งในประเทศและตางประเทศใหบุคลากร  โดย
สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรไดมีการพัฒนาความรู  ทั้งดานการฝกอบรม  สัมมนา  และการเขารวมประชุม
ทั้งภายในและภายนอกตามความจําเปน  และสอดคลองกับการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง  เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากร  เสริมสรางความรูความเขาใจในงานแตละดาน และสรางโอกาสในการเรียนรู เพื่อพัฒนาตนเอง ใหมี
ประสบการณในการดําเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน ซ่ึงการสงเสริมการเขารวมกิจกรรมตางๆ มีทั้งที่มีคาใชจาย
และไมมีคาใชจาย ในการเขารวมประชุม/การฝกอบรม/การศึกษาดูงานสถานศึกษาและหนวยงานตาง ๆ /
การศึกษาตอ  โดยในรอบป 2552  บุคลากรสํานักทะเบียนและประมวลผล  มีการสงเสริมและสนับสนุน
บุคลากรพัฒนาตนเอง จํานวนทั้งสิ้น  60 คน  
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ผลการประเมินตนเอง 
 - ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ที่ 3.8  รอยละของบุคลากรประจําที่ไดรับการพัฒนาความรูและ
ทักษะในวิชาชีพทั้งในประเทศและตางประเทศ  สํานักทะเบียนและประมวลผล  มีการดําเนินงานบรรลเุปาหมาย
ตามตัวบงชี้  คิดเปนรอยละ 100 ทําใหไดคะแนนเทากับ 3 คะแนน 
 - ผลการดําเนินงานสามารถบรรลุเปาหมายที่กําหนดไวที่รอยละ 100 ทําใหไดคะแนนเทากับ           
3  คะแนน  และมีพัฒนาการ 
  สรุปผลการประเมินตัวบงชี้ที่ 3.8 ในปการศึกษา 2552  สํานักทะเบียนฯ มีผลการประเมิน
เทากับ 3.00  คะแนน 
  
รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสาร 
รหัสที่ 3.8/1 แบบกรอกขอมูลดิบที่ 3.8 
รหัสที่ 3.8/2 แฟมหลักฐานการพัฒนาบุคลากร 
 
องคประกอบท่ี 4  การเงินและงบประมาณ 
 มหาวิทยาลัยกําหนดตัวบงชี้ประเมินฯ ในองคประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ  มีตัวบงชี้
ทั้งหมด 3 ตัวบงชี้  ซ่ึงเปนองคประกอบที่คํานึงถึงระบบ และกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย การ
ตรวจสอบการเงินและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งการวิเคราะหตนทุนตอหนวยและรายงานให
ผูบริหารทราบ  เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานประกอบการตัดสินใจในการบริหารจัดการองคกรใหเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด  โดยสํานักทะเบียนและประมวลผล  มีการดําเนินตามตัวบงชี้ประเมินฯ จํานวน 3 ตัวบงชี้  มีผลการ
ประเมินในภาพรวมขององคประกอบที่ 4 เทากับ  2.67.คะแนน  อยูในเกณฑระดับ ดีมาก 
รายละเอียดผลการประเมินแสดงไดดังตารางที่  2.5  
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ตารางที่  2.5  ผลการประเมินองคประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ 
 

หนวย ผลการดําเนินงาน(ปการศึกษา) เปาหมาย 
 (ปการศึกษา) 

ผลการประเมิน (คะแนนเต็ม 3)  

  2550 2551 2552 2550 2551 2552 

ประเมินตามเปาหมาย  ประเมินพัฒนาการ 

  สํานัก กรรมการ หนวยงาน กรรมการ หนวยงาน กรรมการ 

  ตัว
ตั้ง 

ผลลัพธ  ตัวตั้ง ผลลัพธ  ตัวตั้ง ผลลัพธ  ตัวตั้ง ผลลัพธ / = บรรลุ / = มีพัฒนาการ 

ตัวบงชี ้

  ตัวห
าร 

(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวหาร (% หรือ 
สัดสวน) 

ตัวหาร (% หรือ 
สัดสวน) 

ตัวหาร  (% หรือ 
สัดสวน) 

2552 2553 

สํานัก กรรมการ 

x = ไมบรรลุ x = ไมมีพัฒนาการ 

องคประกอบที่ 4  การเงินและงบประมาณ       2.00 1.67 2.67           

    
4.1 

มีระบบและกลไกในการ
จัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย 
การตรวจสอบการเงินและ
งบประมาณอยางมี
ประสิทธิภาพ 

ระดับ 7 6 7   7 7 3 2 3   /   /   

4.2 มีการใชทรัพยากรภายในและ
ภายนอกหนวยงานรวมกัน 

ระดับ 0 0 3   0 4 0 0 2   /   x   

6.00 4.00 3.00   4.3 รอยละของกิจกรรมการ
ใหบริการที่มีการวิเคราะห
ตนทุนตอหนวย 

รอยละ 

6 

100.00
% 4 

100.00
% 3 

100.00% 

  

  100.00 100.00 3 3 3   /   /   
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 จากตารางที่  2.5  พบวามีการดําเนินงาน  จํานวนทั้งหมด  3  ตัวบงชี้  ในองคประกอบที่ 4  มี
คะแนนการประเมินที่  2.67 คะแนน  อยูในระดับ  ดีมาก สามารถบรรลุเปาหมาย  2 ตัวบงชี้   
 
ตัวบงชี้ท่ี 4.1  มีระบบ และกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย การตรวจสอบการเงินและงบประมาณ 
                      อยางมีประสิทธิภาพ 
ประเภทของตัวบงชี้ กระบวนการ 
รอบระยะเวลา รอบปงบประมาณ  2552 (1 ต.ค.2551 – 30  ก.ย.2552) 
เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) 

1. มีแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามเปาหมายมี
แนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน  แผนการจัดสรร  และการวางแผนการใชเงินอยางมี
ประสิทธิภาพโปรงใส   ตรวจสอบได 

2. มีการจัดทําขอมูลทางการเงินที่ผูบริหารสามารถนําไปใชในการตัดสินใจและวิเคราะหสถานะ
ทางการเงิน 

3. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ อยางนอยปละ 2 คร้ัง 
4. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย  และวิเคราะหสถานะทางการเงิน

และความมั่นคงของหนวยงานอยางตอเนื่อง 
5. มีการติดตามการใชเงินใหเปนไปตามระเบียบและกฏเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
6. ผูบริหารมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย  และนําขอมูลจากรายงานทาง

การเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการ    

              ไมครบ  3 ขอแรก 
มีการดําเนนิการ 

3 – 4  ขอแรก 
มีการดําเนนิการ 

                    ครบทุกขอ 
 

  
ผลการดําเนินงาน 

1. มีแผนกลยุทธทางการเงินท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามเปาหมาย 
สํานักทะเบียนและประมวลผล มีการบริหารจัดการทางดานการเงินตามระเบียบและกฏเกณฑที่

มหาวิทยาลัยกําหนด  ระเบียบทางการเงินและพัสดุ  และระเบียบกระทรวงการคลังที่กําหนด โดยมีการจัดทํา
แผนคําของบประมาณประจําปตามภารกิจของสํานักทะเบียนฯ  มีการวางแผนการใชงบประมาณตามแผนงาน
และโครงการ  โดยวิเคราะหจากผลการไดรับจัดสรรรายไดที่ไดรับและการใชจายจริงในรอบปที่ผานมา   
(รหัสท่ี 4.1/1) 
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2.  มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน  แผนการจัดสรร  และการวางแผนการใชเงินอยางมี 
ประสิทธิภาพโปรงใส   ตรวจสอบได 
   สํานักทะเบียนและประมวลผล มีการวางแผนเสนอของบประมาณเงินรายไดและงบประมาณ
แผนดิน เพื่อจัดสรรเงินที่ไดรับอนุมัติใหเพียงพอกับความตองการที่จําเปน  และนําไปใชในภารกิจที่กอใหเกิด
ประสิทธิผลสูงสุด  มีการวิเคราะหคาใชจายใหเปนไปตามเปาหมายอยางโปรงใสและตอเนื่อง 
(รหัสท่ี 4.1/2) 

3. มีการจัดทําขอมูลทางการเงินท่ีผูบริหารสามารถนําไปใชในการตัดสนิใจและวิเคราะหสถานะ 
ทางการเงิน 
 สํานักทะเบียนและประมวลผล  มีระบบจัดเก็บขอมูลทางการเงินจัดเก็บในรูปของโปรแกรม  
Microsoft Excel  ที่สามารถคํานวณรายละเอียดของการใชเงินไดอยางแมนยํา และเที่ยงตรงสามารถสืบคนได
สะดวก  ผูบริหารสามารถนําไปใชในการตัดสินใจและวิเคราะหสถานะทางการเงิน  
(รหัสท่ี 4.1/3) 

4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ อยางนอยปละ 2 คร้ัง 
 สํานักทะเบียนและประมวลผล มีการจัดทํารายงานสถานะทางการเงินเปนประจําทุกเดือนเสนอตอ
ผูบ ริหารสํ านักทะเบี ยนฯจัดส งใหกองคลังนํ าไปใช ในการรวบรวมสรุปและวิ เคราะห เสนอตอ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพื่อใชประโยชนในการวางแผนและบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัย  
(รหัสท่ี 4.1/4) 

5.  มีการนําขอมูลทางการเงนิไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย  และวิเคราะหสถานะทางการเงิน 
และความมั่นคงของหนวยงานอยางตอเนือ่ง 
                    จากการรายงานผลรายเดือน ผูบริหารมีการนําขอมูลทางการเงินมาวิเคราะหคาใชจายและมีการ
วิเคราะหสถานะทางการเงินอยางตอเนื่อง  เพื่อนําไปปรับแผนการใชเงิน และนําไปวิเคราะหสถานะทางการเงิน
เพื่อดําเนินการของบประมาณในรอบปตอไป (รหัสท่ี 4.1/5) 

6. มีการติดตามการใชเงินใหเปนไปตามระเบียบและกฏเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
 สํานักทะเบียนและประมวลผล  มีการติดตามการใชเงินใหเปนไปตามระเบียบและกฏเกณฑที่
มหาวิทยาลัยกําหนด  และสํานักงบประมาณ กระทรวงการคลัง และกองแผนงาน (รหัสท่ี 4.1/6) 

7. ผูบริหารมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย  และนําขอมลูจากรายงานทาง 
การเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ 
 ผูบริหารสํานักทะเบียนและประมวลผล มีการติดตามการใชเงินใหเปนไปตามระเบียบและ
กฏเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด  และผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย  และ
นําขอมูลจากรายงานทางการเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจในการหาแนวทางเพื่อใหไดมาซึ่งรายได
จากการดําเนินงาน (รหัสท่ี 4.1/7)  
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ผลการประเมินตนเอง 
-   ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ที่ 4.1  มีระบบ และกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย

การตรวจสอบการเงินและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ  สํานักทะเบียนฯ  มีผลการดําเนินงาน ที่ระดับ 7 ขอ  
ซ่ึงเปนไปตามเกณฑประเมินที่ 3 คะแนน 
      -    ผลการดําเนินงานสามารถบรรลุเปาหมายที่กําหนดไวที่ระดับ  7  ขอ  บรรลุเปาหมายตามที่
กําหนดไวที่ระดับ 7 ขอ และมีพัฒนาการ 

    สรุปผลการประเมินตัวบงชี้ที่ 4.1  ในปการศึกษา 2552  สํานักทะเบียนและประมวลผล  มีผลการ 
ประเมินเทากับ  3.00  คะแนน 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสาร 
รหัสที่ 4.1/1 แผนคําของบประมาณประจําป  2552 
รหัสที่ 4.1/2 สรุปงบประมาณแผนดิน/เงนิรายไดทีไ่ดรับจัดสรร ประจําป 2552 
รหัสที่ 4.1/3 สรุปการใชเงินงบประมาณแผนดิน/เงินรายได ประจําป 2552 
รหัสที่ 4.1/4 สรุปรายงานการใชเงินงบประมาณแผนดิน/เงินรายได รายไตรมาส /ประจําเดือน 
รหัสที่ 4.1/5 สรุปรายงานเงินคงเหลือประจําวัน/สรุปงบกระทบยอด 
รหัสที่ 4.1/6 รายงานการใชเงินในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ (เชาเครื่องคอมพิวเตอร) 
รหัสที่ 4.1/7 รายงานผลการตรวจสอบเงินทดรองราชการ และเงินรายไดสํานักทะเบยีนและ

ประมวลผล 
 
 
ตัวบงชี้ท่ี 4.2  มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกหนวยงานรวมกัน 
ประเภทของตวับงชี ้ กระบวนการ 
รอบระยะเวลา รอบปงบประมาณ 2552  (1 ต.ค.2551 – 30  ก.ย.2552) 
เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) 

1. มีคณะกรรมการวิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากรของหนวยงาน 
2. มีผลการวิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากรของหนวยงาน 
3. มีแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับฝาย/กอง/ศูนย/สถานีในหนวยงาน 
4. มีแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอื่นในมหาวิทยาลัย/นอกมหาวิทยาลัย 
5. มีผลการประหยัดงบประมาณที่เกิดจากการใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานอื่น 
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เกณฑการประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการ    

              ไมครบ  3 ขอแรก 
มีการดําเนนิการ 

3  ขอแรก 
มีการดําเนนิการ 

            อยางนอย 4 ขอแรก 
 

 
ผลการดําเนินงาน 

1. มีคณะกรรมการวิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากรของหนวยงาน 
     ในการวิเคราะหความตองการใชทรัพยากรของสํานักทะเบียนและประมวลผล  การบริหาร
จัดการภายในจากผูบริหาร  ประกอบดวยผูอํานวยการสํานักฯ รองผูอํานวยการ ผูชวยผูอํานวยการ หัวหนาฝาย
ตาง ๆ มีการประชุมปรึกษาหารือรวมกันในการวิเคราะหการใชทรัพยากร  วางแผนและดําเนินงานเพื่อใหการ
บริหารจัดการเกิดประโยชนสูงสุดแกหนวยงาน  และเกิดความคุมคาของการประหยัดงบประมาณรายจาย  โดยมี
คณะกรรมการบริหารสํานักฯ และคณะกรรมการประจําสํานักฯ เปนที่ปรึกษาในการดําเนินงาน (รหัสท่ี 4.2/1) 

2. มีผลการวิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากรของหนวยงาน   
      ผลจากการวิเคราะหความตองการของการใชทรัพยากรเพื่อการดําเนินงานของสํานักทะเบียน  
จากที่ประชุมกรรมการบริหาร ที่ประชุมกรรมการประจําสํานักฯ โดยที่ประชุมผูบริหารจะนํามาวิเคราะห
ความสําคัญและงบประมาณที่มีอยูในการจัดหาทรัพยากรเพื่อใชในการปฏิบัติงานที่เหมาะสม   และมอบหมาย
ใหงานพัสดุ งานการเงินและงานนโยบายและแผน ดําเนินการจัดหาทรัพยากรใหแกบุคลากรเพื่อใชในการ
ปฏิบัติงาน  การเปลี่ยนและจัดหาทดแทนเทคโนโลยีสารสนเทศ เชนเครื่องคอมพิวเตอร  ซ่ึงสํานักทะเบียนฯ มี
โครงการสํารวจอายุการใชงานของเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชงาน เนื่องจากอายุการใชงานเครื่องคอมพิวเตอรที่ใช
งานอยูในปจจุบัน บางเครื่องมีอายุงานหลายปแลว เพื่อความรวดเร็วในการใชงาน สํานักทะเบียนฯ จึงมี
โครงการเปลี่ยนใหบุคลากรเพื่อใชงานตามอายุของเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชงานอยูในปจจุบัน 
(รหัสท่ี 4.2/2) 

3. มีแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับฝาย/กอง/ศูนย/สถานีในหนวยงาน  
เพื่อใหการใชทรัพยากรรวมกันมีความคุมคา  ฝายบริหารและธุรการไดจัดใหมีแบบฟอรมการขอ

ใชหองประชุม 109 ระหวางฝายตาง ๆ เพื่อใชประชุมวางแผนการดําเนินงานตามภารกิจและติดตามงาน  การ
ประชุมเพื่อช้ีแจงการปฏิบัติงาน เปนตน  และแบบฟอรมการขอใชรถยนตเพื่อการเดินทางเขารวมประชุม อบรม 
และสัมมนาของบุคลากรของสํานักทะเบียนฯ  และการปฏิบัติภารกิจของฝายตาง ๆ   เชนการปฏิบัติภารกิจของ
ฝายรับเขาศึกษา    ในการตรวจคุณสมบัติผูสมัครเขาศึกษาตอโครงการโควตาพิเศษ ซ่ึงตองใชบุคลากรฝายตาง ๆ 
รวมปฏิบัติงานในการตรวจคุณสมบัติของผูสมัครจากโรงเรียนตาง ๆ  เปนการใชทรัพยากรบุคคลรวมกันในการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจ  การใหความรวมมือกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ในการเปนศูนยสอบ



 

 

83 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สํานักทะเบียนและประมวลผล จัดบุคลากรของแตละฝาย เพื่อปฏิบัติหนาที่ประจําวัน 
ในการจําหนายคูมือการสอบคัดเลือกเขาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษา  การจัดเตรียมยานพาหนะของสํานัก
ทะเบียนฯ ใหมีความพรอมในการปฏิบัติภารกิจตาง ๆ ของสํานักทะเบียนในการปฏิบัติภารกิจตางๆ  ภายใน
มหาวิทยาลัย และภายนอกมหาวิทยาลัย  การพิจารณาใหความอนุเคราะหรถยนตเมื่อมีการ  ขอความอนุเคราะห
ยืมรถตูพรอมคนขับเพื่อปฏิบัติภารกิจของหนวยงานตาง ๆ ตามที่มีหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยมีหนังสือขอ
ความอนุเคราะห (รหัสท่ี 4.2/3) 

4. มีแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอื่นในมหาวทิยาลัย/นอกมหาวิทยาลัย 
-      เพื่อใหการลงทะเบียนเรียนผานระบบออนไลนของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดําเนิน

ไปดวยความเรียบรอย  สํานักทะเบียนฯ จึงจัดใหมีการประชุมรวมกับเจาหนาที่ของธนาคารพาณิชยตาง ๆ ใน
การวางแผนการรับชําระเงินผานธนาคารของนิสิตในแตละภาคการศึกษา 
   -   ขอมูลสารสนเทศนิสิต  เปนฐานขอมูลเกี่ยวกับนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซ่ึงประกอบดวย
จํานวนนิสิตคณะตาง ๆ แยกตามชั้นป แยกสาขา และสถานภาพนิสิต  เปนขอมูลท่ีหนวยงานตาง ๆ สามารถ
นําไปใชประกอบเปนขอมูลในการดําเนินงานและอางอิงได (รหัสท่ี 4.2/4) 
    5.     มีผลการประหยัดงบประมาณที่เกิดจากการใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานอืน่ 

- 
ผลการประเมินตนเอง 
 -   ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ท่ี 4.2  มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกรวมกัน สํานัก
ทะเบียนฯ มีผลการดําเนินงาน ที่ระดับ 3 ขอ  ซ่ึงเปนไปตามเกณฑประเมินที่ 2  คะแนน  ไมมีการประเมิน
เปาหมายและพัฒนาการ  เนื่องจากเปนตัวบงชี้บังคับ(ใหม) ซ่ึงมหาวิทยาลัยกําหนดเปนปแรก 
 สรุปผลการดําเนินงานในรอบปการศึกษา  2552  มีผลการดําเนินงานที่ระดับ 3 ขอ  อยูในเกณฑ
ประเมิน  2.00  คะแนน 

รายการหลักฐาน 
 

หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสาร 
รหัสที่ 4.2/1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารสํานักทะเบียนฯ/คณะกรรมการ 
 ประจําสํานักทะเบียนฯ, คณะกรรมการการใชทรัพยากรรวมกัน 
รหัสที่ 4.2/2 รายงานการประชุมกรรมการบริหาร,ประชุมฝายบริหาร/แบบฟอรม 
 การขอใชหองประชุม 109 จากงานบุคคล 
รหัสที่ 4.2/3 ภาพถายการปฏิบัติงานหอง 101 อาคารจักรพันธเพ็ญศิริ 
รหัสที่ 4.2/4 รายงานการประชุมรวมกับธนาคาร /ระบบสารสนเทศนิสิต (บน

เว็บไซต) 
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ตัวบงชี้ท่ี 4.3  รอยละของกิจกรรมการใหบริการที่มีการวิเคราะหตนทุนตอหนวย 
ประเภทของตวับงชี้     ผลผลิต 
รอบระยะเวลา รอบปงบประมาณ 2552  (1 ต.ค.2551 – 30  ก.ย.2552) 
เกณฑการประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
รอยละ  1 - 40 รอยละ 41 - 79 รอยละ 80 หรือมากกวา 

 
ผลการดําเนินงาน 
 สํานักทะเบียนและประมวลผล  มีนโยบายใหมีการวิเคราะหตนทุนในการดําเนินงาน  เพื่อประเมิน
ความคุมคาของกิจกรรมที่ดําเนินงานไปในรอบป  และเสนอผูบริหารเพื่อใชเปนขอมูลในการวางแผนการ
ดําเนินงานในรอบปตอไปใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  โดยการวิเคราะหตนทุน ไดแสดงใหเห็นถึงตนทุนทางตรง
ในรูปของเงินสดที่เกิดขึ้นจริงจากการจัดกิจกรรมนั้น ๆ โดยแยกประเภทเปนหมวดคาใชจายเพื่อแสดงใหเห็น
อยางชัดเจน  (คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ)  และตนทุนทางออมที่เปนคาใชจายแฝงที่แสดงในรูปของมูลคาที่
เกิดจากการใชทรัพยากรของหนวยงานแบบไดเปลา  อาทิ  การใชพื้นที่/หองประชุม อุปกรณส่ือโสต  โดยใน
รอบปงบประมาณ 2552  มีกิจกรรมที่ดําเนินการทั้งหมด  จํานวน 3 โครงการ และทุกโครงการไดมีการวิเคราะห
ตนทุน  พรอมทั้งรายงานใหผูบริหารทราบ  ดังนั้น  ผลการดําเนินงานคิดเปนรอยละ 100 (รหัสท่ี 4.3/1) 
 
สูตรการคํานวณ 
 จํานวนโครงการ/กิจกรรมการใหบริการที่มกีารวิเคราะหตนทุนตอหนวย X 100 
                     จํานวนโครงการ/กิจกรรมการใหบริการทั้งหมด 
   =   3  x 100 
                                              3 
   =   3 

ผลการประเมินตนเอง 
- ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ที่ 4.3  รอยละของกิจกรรมการใหบริการที่มีการวิเคราะหตนทุน

ตอหนวยและรายงานใหผูบริหารทราบ  สํานักทะเบียนฯ มีผลการดําเนินงาน คิดเปนรอยละ  100 ซ่ึงเปนไปตาม
เกณฑประเมินที่   3  คะแนน 
 -     ผลการดําเนินงานสามารถบรรลุเปาหมายที่กําหนดไวที่รอยละ  100 ทําใหไดคะแนนเทากับ     
3  คะแนน และมีพัฒนาการ 
 -    สรุปผลการประเมินตัวบงชี้ที่ 4.3  ในปการศึกษา  2552  สํานักทะเบียนและประมวลผล  มีผล
การประเมินเทากับ  3.00  คะแนน 
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รายการหลักฐาน 
 

หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสาร 
4.3/1 แบบเก็บขอมลูดิบ 4.3 
 
องคประกอบท่ี 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 สํานักทะเบียนและประมวลผล   ไดกําหนดใหมีการดํา เนินงานตามตัวบงชี้ประเมินใน   
องคประกอบที่ 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน  จํานวน  2 ตัวบงชี้  ซ่ึงเปนองคประกอบที่แสดง
ถึงการใหความสําคัญในการประกันคุณภาพภายในอยางทั่วถึง  และการดําเนินงานตามระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพภายในที่มหาวิทยาลัยกําหนดขึ้น  เพื่อใหเกิดการพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานอยางตอเนื่อง  
และสะทอนใหเห็นประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินงานของหนวยงาน  ที่เล็งเห็นการนําระบบ
ประกันคุณภาพมาใชเปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจําวัน 
 สํานักทะเบียนและประมวลผล  มีผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ท่ีกําหนด  2  ตัวบงชี้  มีผลการ
ประเมินในภาพรวมขององคประกอบที่ 5 เทากับ 3.00.คะแนน  อยูในเกณฑระดับ  ดีมาก รายละเอียดผลการ
ประเมินแสดงไดดังตารางที่ 2.6  
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ตารางที่  2.6  ผลการประเมินองคประกอบที่ 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 

  
 
 
 
 

หนวย ผลการดําเนินงาน(ปการศึกษา) เปาหมาย (ป
การศึกษา) 

ผลการประเมิน (คะแนนเต็ม 3)  

  2550 2551 2552 2550 2551 2552 

ประเมินตามเปาหมาย  ประเมินพัฒนาการ 

  สํานัก กรรมการ หนวยงาน กรรมการ หนวยงาน กรรมการ 

  ตัวตั้ง ผลลัพธ  ตัวตั้ง ผลลัพธ  ตัวตั้ง ผลลัพธ  ตัวตั้ง ผลลัพธ / = บรรลุ / = มีพัฒนาการ 

ตัวบงชี้ 

  ตัวหาร (% หรือ
สัดสวน) 

ตัวหาร (% หรือ 
สัดสวน) 

ตัวหาร (% หรือ 
สัดสวน) 

ตัวหาร  (% 
หรือ 

สัดสวน) 

2552 2553 

สํานัก กรรม
การ 

x = ไมบรรลุ x = ไมมีพัฒนาการ 

องคประกอบที่ 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ       1.50 1.50 3.00           

5.1 มีระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพภายใน
ที่เปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการบริหาร
จัดการ 

ระดับ 0 0 7   0 7 0 0 3   -   -   

5.2 ระดับความสําเร็จของ
การประกันคุณภาพ
ภายใน 

ระดับ 4 4 6   4 6 3 3 3   /   /   
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ตัวบงชี้ท่ี 5.1  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการ 
ประเภทของตวับงชี้   กระบวนการ 
รอบระยะเวลา รอบปการศึกษา 2552  (1 ม.ิย. 2552 – 30  พ.ค.2553) 
เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) 

1. มีการทบทวนกระบวนการและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสมกับระดับการ
พัฒนาของหนวยงาน 

2. มีการกําหนดนโยบายและแผนเรื่องการประกันคุณภาพจากคณะกรรมการระดับนโยบายและ
ผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน  ภายใตการมีสวนรวมจากภาคีทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน 

3. มีการกําหนดมาตรฐานตัวบงชี้  และเกณฑคุณภาพที่เปนอัตลักษณของหนวยงาน  และ
สอดคลองบมาตรฐานของมหาวิทยาลัย  และมาตรฐานการอุดมศึกษาและมาตรฐานอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของ และสอดคลองกับประเมินคุณภาพภายนอก 

4. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพที่ครบถวน  ทั้งการควบคุมคุณภาพ  การติดตาม  
ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพอยางตอเนื่องเปนประจํา 

5. มีการนําผลการประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน 
6. มีขอมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพ และใชรวมกันทั้งระดับบุคคลและ

หนวยงาน 
7. มีระบบสงเสริมการสรางเครือขายดานการประกันคุณภาพระหวางหนวยงานทั้งภายในและ

ภายนอก 
 
เกณฑการประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการ    

              ไมครบ  4  ขอแรก 
มีการดําเนนิการ 

4  ขอแรก 
มีการดําเนนิการ 

            อยางนอย  5 ขอแรก 
 

 
ผลการดําเนินงาน 

1. มีการทบทวนกระบวนการและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสมกับระดับการ 
พัฒนาของหนวยงาน 
 สํานักทะเบียนและประมวลผล  มีการแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมี       
รองศาสตราจารยบพิธ  จารุพันธุ  ผูทรงคุณวุฒิสํานักทะเบียนฯ  เปนที่ปรึกษา ผูอํานวยการสํานักทะเบียนฯ เปน
ประธานกรรมการ มีหนาที่กําหนดนโยบาย แนวทางปฏิบัติ และวิธีการดําเนินงานตลอดจนการติดตามผลการ
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ดําเนินงาน  การพัฒนา ปรับปรุงการประกันคุณภาพของสํานักทะเบียนฯใหเปนไปตามนโยบาย  เปาประสงค
และระดับคุณภาพตามองคประกอบคุณภาพที่กําหนดโดยมหาวิทยาลัย และจัดใหมีการประชุมเพื่อกําหนด
แผนการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพของสํานักทะเบียนฯ  (รหัสท่ี 5.1/1)  

2. มีการกําหนดนโยบายและแผนเรื่องการประกันคุณภาพจากคณะกรรมการระดับนโยบายและผู 
บริหารสูงสุดของหนวยงาน  ภายใตการมีสวนรวมจากภาคีท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน 
 สํานักทะเบียนฯ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักฯ  ซ่ึงประกอบดวย ผูอํานวยการ รอง
ผูอํานวยการ ผูชวยผูอํานวยการ และหัวหนาฝายตาง ๆ เพื่อกําหนดแผนการดําเนินงานระบบประกันคุณภาพตาม
ชวงเวลาตาง ๆ ประจําป 2552   (รหัสท่ี 5.1/2) 
 3.มีการกําหนดมาตรฐานตัวบงชี้  และเกณฑคุณภาพที่เปนอัตลักษณของหนวยงาน  และสอดคลอ
กับมาตรฐานของมหาวิทยาลัย  และมาตรฐานการอุดมศึกษาและมาตรฐานอื่น ๆ ท่ีเก่ียวของ และสอดคลองกับ 
ประเมินคุณภาพภายนอก 
 สํานักทะเบียนและประมวลผล มีตัวบงชี้ที่เปนอัตลักษณของหนวยงาน  และรับการตรวจประเมิน
จํานวน  4 ตัวบงชี้  คือ ตัวบงชี้ที่ 2.19 ระดับความสําเร็จของกระบวนการลงทะเบียนเรียนและมอบตัวเปนนิสิต
ใหม  ตัวบงชี้ที่ 2.20  ระดับความสําเร็จของการใหบริการตรวจสอบและออกเอกสารทางการศึกษา  ตัวบงชี้ที่ 
2.21 ระดับความสําเร็จของกระบวนการลงทะเบียนเรียนผานระบบเครือขาย  และตัวบงชี้ที่ 2.22  ระดับ
ความสําเร็จของกระบวนการกรอกคะแนนและรายงานคะแนนผานระบบเครือขาย  โดยผลการดําเนินงานทั้ง 4 
ตัวบงชี้อยูในเกณฑระดับดีมาก  (รายละเอียดในหนังสือคูมือตัวบงชี้และเกณฑประเมินคุณภาพภายในสําหรับ
สํานัก มก.) 
 4.  มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพที่ครบถวน  ท้ังการควบคุมคุณภาพ  การติดตาม  
ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพอยางตอเนื่องเปนประจํา 
 สํานักทะเบียนและประมวลผล  มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ  มุงเนนการควบคุม
คุณภาพ  มีมาตรฐาน เปนที่ยอมรับของหนวยงานตาง ๆ  โดยมีการติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงาน เปนระยะ
อยางตอเนื่อง   และประเมินคุณภาพผานการการวิเคราะหจุดแข็ง-จุดออนทุกฝาย  เพื่อนําผลจาก การประเมินไป
แกไขปรับปรุงการดําเนินงานอยางตอเนื่อง  (รหัสท่ี 5.1/4) 
 5.  มีการนําผลการประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน   
 การดําเนินงานประกันคุณภาพของสํานักทะเบียนและประมวลผล  มีการนําผลจากการ 
วิเคราะหจุดแข็ง-จุดออน ไปจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุง และนําขอเสนอแนะที่ไดรับมาวิเคราะหเพื่อหาแนวทาง
แกไข  และใชเปนขอมูลในการจัดทําแผนการดําเนินงานของฝายตาง ๆ และแผนในภาพรวมของสํานักฯ ตาม
แบบ สปค.01 ที่มหาวิทยาลัยกําหนด  และจัดทํารายงานติดตามผลการดําเนินงานจากแผนพัฒนาปรับปรุงฯ ตาม
แบบ สปค.02 เพื่อรายงานถึงผลจากการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุง (สปค.01) (รหัสท่ี 5.1/5) 
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 6. ขอมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพ และใชรวมกันท้ังระดับบุคคลและ
หนวยงาน 
 สํานักทะเบียนฯ นํารายงานการประเมินผลลัพทจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ถายทอด
สูหัวหนาฝายงานตาง ๆ เพื่อนําผลที่ไดไปพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน ในการจัดทํา สปค. 01 (รหัสท่ี 5.1/6) 
 7. มีระบบสงเสริมการสรางเครือขายดานการประกันคุณภาพระหวางหนวยงานทั้งภายในและ
ภายนอก 
 สํานักทะเบียนและประมวลผล  สนับสนุนใหบุคลากรผูทําหนาที่ดานการประกันคุณภาพเขารวม
กิจกรรมศึกษาดูงานเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษาอยางสม่ําเสมอเปนประจําทุกป ตลอดจนการสราง
เครือขายบนเว็บไซตสําหรับตัวบงชี้คุณภาพ ซ่ึงเอื้อประโยชนตอหนวยงานที่มีภารกิจเกี่ยวของในการนําไปใช
ประโยชนไดทันตามกรอบเวลาที่กําหนด   (รหัสท่ี 5.1/7) 
ผลการประเมินตนเอง 
 -  ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ที่ 5.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่ง
ของกระบวนการบริหารจัดการ  สํานักทะเบียนฯ มีผลการดําเนินงาน ที่ระดับ 7 ขอ  ซ่ึงเปนไปตามเกณฑ
ประเมินที่ 3 คะแนน 
 -  ผลการดําเนินงานในรอบปการศึกษา 2552  สามารถบรรลุเปาหมายที่กําหนดไวที่ระดับ  7  ขอ  
ทําใหไดคะแนนเทากับ 3  คะแนน 
 สรุปผลการประเมินตัวบงชี้ที่ 5.1 ในปการศึกษา 2552  สํานักทะเบียนฯ มีผลการประเมินเทากับ 
3 .00 คะแนน       
 
รายการหลักฐาน 
 
หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสาร 

รหัสที่ 5.1/1 คําสั่งสํานักทะเบียนฯ คณะกรรมการประกนัคุณภาพ/รายงานการประชมุคณะกรรมการ  
 ประกันคณุภาพ 
รหัสที่ 5.1/2 แผนงานประกนัคุณภาพสํานกัทะเบยีนฯ ประจําป 
รหัสที่ 5.1/3 รายละเอียดตัวบงชี้ที่เปนอัตลักษณสํานกัทะเบียนฯจํานวน 4 ตัวบงชี้ (หนังสือคูมือ) 
รหัสที่ 5.1/4 รายงานการวิเคราะหจุดแข็ง-จุดออนและขอเสนอแนะของแตละ ฝาย 
รหัสที่ 5.1/5 แผนพัฒนาปรบัปรุง (สปค.01) 
รหัสที่ 5.1/6 รายงานการประเมินผลลัพทของระบบประกันคณุภาพ/SAR ของสํานักทะเบยีนฯ 
รหัสที่ 5.1/7 การเขารวมกจิกรรมศึกษาดูงานเกีย่วกับการประกันคุณภาพการศึกษา,การเยี่ยมบาน

คุณภาพ/ขอมูลบนเว็บไซตของสํานักทะเบียน 
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ตัวบงชี้ท่ี  5.2 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายใน 
ประเภทของตัวบงชี้ ผลผลิต 
รอบระยะเวลา : รอบปการศึกษา 2552 (1 มิ.ย.2552 – 31 พ.ค.2553) 
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 

1. มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในอยางตอเนื่องโดยมีการ
ตรวจสอบ/ประเมิน และจัดทําแผนพัฒนาฯ ครบทุกหนวยงานยอย 

2. มีการทบทวนและปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายใน โดยสอดคลองตามพันธกิจและ
พัฒนาการของมหาวิทยาลัย 

3. มีการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง  และเสนอตอมหาวิทยาลัยภายในระยะเวลาที่กําหนด 
4. มีการจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุง  ภายใน 2 เดือน หลังจากไดรับรายงานผลการประเมินคุณภาพ

ภายใน 
5. มีนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพที่หนวยงานพัฒนาขึ้น  หรือมีการจัดทําแนวปฏิบัติที่ด ี เพือ่

การเปนแหลงอางอิงใหกับหนวยงานอื่น ๆ 
6. มีการประเมินผลลัพธของระบบประกันคุณภาพทุกรอบ 3 ป 

เกณฑการประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการไมครบ 

3 ขอแรก 
มีการดําเนนิการ 

3  ขอแรก 
มีการดําเนนิการ 

อยางนอย 4 ขอแรก 
 
ผลการดําเนินงาน 
 1.  มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในอยางตอเนื่อง  โดยมีการตรวจสอบ/
ประเมิน และจัดทําแผนพัฒนาฯ ครบทุกหนวยงานยอย   
 สํานักทะเบียนและประมวลผล  ดําเนินงานระบบประกันคุณภาพตามกรอบการประกันคุณภาพของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  โดยใชหลักของ  PDCA  ในการปฏิบัติงาน  มีการกําหนดแผนงานดานการประกัน
คุณภาพภายใน 
 สํานกัทะเบียนฯ ดําเนินงานตามกลไกการประกันคุณภาพดังนี้ 
 การจัดทําเอกสารในระบบประกันคุณภาพ โดย  

- จัดทํารายงานการประเมินตนเอง  ระดับสํานัก (รหัสท่ี 5.2/1) 
- มีการแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพระดับสํานัก/คณะกรรมการประกันคุณภาพระดับ 

หนวยงานยอย  (ระดับฝาย) (รหัสท่ี 5.2/1-1) 
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สํานักทะเบียนฯ  ดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพ  โดยมีการกําหนดการประเมินคุณภาพภายใน
ระดับหนวยงานยอย (ระดับฝาย)   และรับการประเมินคุณภาพภายในระดับสํานักเปนประจําทุกป    มีการจัดทํา
แผนพัฒนาปรับปรุง (สปค.01)  และจัดทํารายงานตามแผนพัฒนาปรับปรุง (สปค.02)  เพื่อนําผลการตรวจสอบ
คุณภาพภายในไปพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการดาํเนินงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 2.  มีการทบทวนและปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายใน  โดยสอดคลองตามพันธกิจและพัฒนาการ
ของมหาวิทยาลัย 
 สํานักทะเบียนและประมวลผล  ปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายในที่สอดคลองตามพันธกิจและ
พัฒนาการของมหาวิทยาลัย คือ 
 -  การจัดอบรมสัมมนาเพื่อใหความรูเกี่ยวกับการประกันคุณภาพใหแกบุคลากรของสํานักฯ เปนประจํา
ทุกป ตลอดจนการใหบุคลากรของสํานักฯ มีสวนรวมเปนคณะกรรมการประกันคุณภาพระดับสํานักฯ และ
ระดับหนวยงานยอย อีกทั้งการพัฒนาบุคลากรดานประกันคุณภาพ  มีการสงบุคลากรเขาอบรมความรูเกี่ยวกับ
ประกันคุณภาพ  จํานวน  4  คร้ัง (รหัสท่ี 5.2/2)   

3.  มีการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง  และเสนอตอมหาวิทยาลัยภายในระยะเวลาที่กําหนด 
 สํานักทะเบียนและประมวลผล  มีการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR)  เปนประจําทุกป   
เสนอตอมหาวิทยาลัยตามเวลากําหนด (รหัสท่ี 5.2/3) 
              4. มีการจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุง  ภายใน 2 เดือน หลังจากไดรับรายงานผลการประเมินคุณภาพ
ภายใน 
             สํานักทะเบียนและประมวลผล  จัดทําแผนพัฒนาปรับปรุง (สปค.01) ภายใน 2 เดือน หลังจากไดรับ
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน (รหัสท่ี 5.2/4) 
             5.  มีนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพที่หนวยงานพัฒนาขึ้น  หรือมีการจัดทําแนวปฏิบัติท่ีดี  เพื่อการ
เปนแหลงอางอิงใหกับหนวยงานอื่น ๆ 
 สํานักทะเบียนและประมวลผล   เนนความสําคัญในดานการบริการตาง ๆ ตามภารกิจหลักของ
หนวยงาน  สําหรับปการศึกษา 2552  สํานักทะเบียนฯไดจัดทําแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อการเปนแหลงอางอิงใหกับ
หนวยงานอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอก เชน 1) กระบวนการ การรายงานผลการดําเนินงานเพื่อขอรับรางวัล
คุณภาพการใหบริการประชาชน ประจําป 2552  ประเภทรางวัลรายกระบวนงาน    การลดเวลาและขั้นตอน 
“การออกใบสําคัญทางการศึกษา” ดวยโปรแกรมบัญชี 3 มิติ ระบบคิวมาตรฐาน คิวดวน และคิวจอง  และ2) 
คูมือการดําเนินงานตรวจสอบการออกปริญญาบัตร  (รหัสท่ี 5.2/5) 
 
ผลการประเมินตนเอง 

- ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ที่ 5.2  ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายใน 
สํานักทะเบียนฯ มีผลการดําเนินงานที่ระดับ 5 ขอ  ซ่ึงเปนไปตามเกณฑประเมินที่ 3 คะแนน 

- ผลการดําเนินงานสามารถบรรลุเปาหมายที่กําหนดไวที่ระดบั  5  ขอ   
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สรุปผลการประเมินตวับงชี้ที ่5.2  ในปการศึกษา 2552  สํานักทะเบียนฯ มีผลการประเมินเทากับ  
 3.00  คะแนน 
รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสาร 
รหัสที่ 5.2/1 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
รหัสที่ 5.2/1-1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประกันคณุภาพ /คณะกรรมการประกันคณุภาพระดับ 

หนวยงานยอย 
รหัสที่ 5.2/2 โครงการจัดอบรมสัมมนาเพื่อใหความรูเกี่ยวกับการประกันคณุภาพใหแกบุคลากร

ประจําป/ แบบรายงานการสงบุคลากรเขารับการอบรม/สัมมนา/ประชุมเกีย่วกับการ
ประกันคณุภาพการศึกษา 

รหัสที่ 5.2/3 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) สํานักทะเบียนและประมวลผลปการศึกษา 2552 
รหัสที่ 5.2/4 แผนพัฒนาปรบัปรุง (สปค.01) สํานักทะเบยีนและประมวลผล 
รหัสที่ 5.2/5 รายงานผลการดําเนินงานเพือ่ขอรับรางวัลคุณภาพการใหบริการประชาชน ประจาํป 

2552   เร่ือง การลดเวลาและขั้นตอน “การออกใบสําคัญทางการศึกษา” ดวยโปรแกรม
บัญชี 3 มิติ  ระบบคิวมาตรฐาน คิวดวน และคิวจอง/คูมือการ 

 
องคประกอบท่ี 6  การพัฒนาและปรับปรงุระบบดําเนินงาน 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  กําหนดตัวบงชี้การประเมินคุณภาพภายใน  องคประกอบที่ 6 การ
พัฒนาและปรบัปรุงระบบดาํเนินงาน  มีตวับงชี้บังคับจํานวน 3 ตัวบงชี้  ซ่ึงองคประกอบที่ 6 เปนองคประกอบที่
แสดงถึงการที่สํานักทะเบยีนและประมวลผล เล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานอยาง
ตอเนื่อง  โดยใชผลการวิเคราะหปญหา  และอุปสรรคในภาพรวมของหนวยงานมาเปนแนวทางแกไข  และการ
พัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงานใหสามารถแขงขันกบัหนวยงานภายนอกได   
 สํานักทะเบยีนและประมวลผล  มีผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ประเมนิท่ีกําหนด  3 ตัวบงชี้  มีผล
การประเมินในภาพรวมตามองคประกอบท่ี 6 เทากับ 3.00 อยูในเกณฑระดับ ดีมากรายละเอียดผลการประเมิน
แสดงไดดงัตารางที่  2.7 
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   ตารางที่   2.7  ผลการประเมินองคประกอบที่ 6  การพัฒนาและปรับปรุงระบบดาํเนินงาน 
 

หนวย ผลการดําเนินงาน(ปการศึกษา) เปาหมาย (ป
การศึกษา) 

ผลการประเมิน (คะแนนเต็ม 3)  

  2550 2551 2552 2550 2551 2552 

ประเมินตาม
เปาหมาย  

ประเมินพัฒนาการ 

  สํานัก กรรมการ หนวยงา
น 

กรรมกา
ร 

หนวยงาน กรรมการ 

  ตัวตั้ง ผลลัพธ  ตัวตั้ง ผลลั
พธ  

ตัวตั้ง ผลลัพธ  ตัวตั้ง ผลลัพธ / = บรรลุ / = มีพัฒนาการ 

ตัวบงชี้ 

  ตัวหาร (% หรือ
สัดสวน) 

ตัวหาร (% 
หรือ 
สัดส
วน) 

ตัวหาร (% หรือ 
สัดสวน) 

ตัวหาร  (% 
หรือ 

สัดสวน) 

2552 2553 

สํานัก กรรมการ 

x = ไมบรรลุ x = ไมมีพัฒนาการ 

องคประกอบที่ 6  การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน       0.00 0.00 3.00           

6.1 ระดับความสําเร็จ
ของการพัฒนาและ
ปรับปรุง
กระบวนการ
ดําเนินงาน 

ระดับ 0 0 5   0 5 0 0 3   /   x   

0.00 0.00 4,580.00   6.2 รอยละของการ
รักษามาตรฐาน
ระยะเวลาการ
ใหบริการ 

รอย
ละ 0 

0.00% 

0 

0.00
% 4580 

100.
00%   

  0.00 100.00 0 0 3   /   x   

0.00 0.00 1.00   6.3 รอยละของการลด
ระยะเวลาการ
ใหบริการ 

รอย
ละ 0 

0.00% 

0 

0.00
% 3 

33.3
3%   

  0.00 33.33 0 0 3   /   x   
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ตัวบงชี้ท่ี 6.1  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการดําเนินงาน 
ประเภทของตวับงชี ้ กระบวนการ 
รอบระยะเวลา : รอบปงบประมาณ 2552  (1 ต.ค..2551 – 30  ก.ย .2552) 
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 

1. มีการกําหนดหรือทบทวนกระบวนการหลักที่สําคัญครบถวน  ครอบคลุมการดําเนินงาน
ตามภารกิจของหนวยงาน  โดยมีการวิเคราะหความเชื่อมโยงระหวางกระบวนการตาง ๆ 
เพื่อทําใหการดําเนินงานของหนวยงานหรือของมหาวิทยาลัยมีความสอดคลองกัน 

2. มีการจัดทําหรือทบทวนขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนการหลักที่สําคัญจากความ
คาดหวังและความตองการของผูรับบริการ 

3. มีการออกแบบหรือทบทวนกระบวนการจากขอกําหนดที่สําคัญ  จัดทํามาตรฐานและจดัทาํ
คูมือการปฏิบัติงาน พรอมทั้งกําหนดผูรับผิดชอบชัดเจน 

4. มีการทบทวนและหรือปรับปรุงกระบวนการตามคูมือการปฏิบัติงานเพื่อทําใหงานมี
ประสิทธิภาพ   เชน  ควบคุมคาใชจาย   ลดคาใชจาย   ลดระยะเวลาดําเนินงาน   ลด
ขอผิดพลาด ลดขอรองเรียน เปนตน 

5. มีการกํากับติดตาม  และประเมินผลการปรับปรุง  จัดทํารายงานผลการปรับปรุงเสนอตอผู
มีอํานาจเพื่อใหพิจารณาและใหขอเสนอแนะที่จะเปนแนวทางในการกําหนดกระบวนการ
ที่จะดําเนินการในปงบประมาณตอไป  

เกณฑการประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการไมครบ 

3 ขอแรก 
มีการดําเนนิการ 

3  ขอแรก 
มีการดําเนนิการ 

อยางนอย 4 ขอแรก 
 
ผลการดําเนินงาน 
 1. มีการกําหนดหรือทบทวนกระบวนการหลักท่ีสําคัญครบถวน  ครอบคลุมการดําเนินงานตาม
ภารกิจของหนวยงาน  โดยมีการวิเคราะหความเชื่อมโยงระหวางกระบวนการตาง ๆ เพื่อทําใหการดําเนินงาน
ของหนวยงานหรือของมหาวิทยาลัยมีความสอดคลองกัน 
 ในปการศึกษา 2552  สํานักทะเบียนและประมวลผล  มีการกําหนด และทบทวนกระบวนการหลัก
ที่สําคัญครอบคลุมการดําเนินงานตามภารกิจของหนวยงาน โดยมีการวิเคราะหความเชื่อมโยงระหวาง
กระบวนการตาง ๆ ดานการใหบริการ  การจัดหาทรัพยากรเพื่อการดําเนินงาน และดานอื่น ๆ อยางตอเนื่อง 
รวมทั้งการทบทวนความเชื่อมโยงระหวางกระบวนการตาง ๆ ในสํานักทะเบียนและประมวลผล (รหัสท่ี 6.1/1) 
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 2.  มีการจัดทําหรือทบทวนขอกําหนดที่สาํคัญของกระบวนการหลักท่ีสําคัญจากความคาดหวงัและ
ความตองการของผูรับบริการ 
 การดําเนินงานตามกระบวนงานตาง ๆ ของสํานักทะเบียนและประมวลผล  คํานึงถึงความตองการ
ของผูรับบริการ  จึงมีการจัดประชุมทบทวนขั้นตอนการดําเนินงานตามภารกิจตาง ๆ ของแตละฝายในการ
ดําเนินงาน เพื่อใหผูรับบริการไดรับความสะดวก รวดเร็ว รวมทั้งการจัดทําแผนภาพการลดเวลาและขั้นตอน 
“การออกใบสําคัญทางการศึกษา” ดวยโปรแกรมบัญชี 3 มิติ ระบบคิวมาตรฐาน คิวดวน และคิวจอง  (รหัสท่ี 
6.1/2) 
 3. มีการออกแบบหรือทบทวนกระบวนการจากขอกําหนดที่สําคัญ  จัดทํามาตรฐานและจัดทําคูมือ
การปฏิบัติงาน พรอมท้ังกําหนดผูรับผิดชอบชัดเจน 
 เพื่อใหการปฏิบัติงานของบุคลากรมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานการดําเนินงาน บุคลากร
ปฏิบัติงานมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามระเบียบที่กําหนด ตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
โดยสํานักทะเบียนฯ สนับสนุนใหมีการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน เชน คูมือพิธีพระราชทานปริญญาบัตร   
เพื่อใหบุคลากรสํานักทะเบียนฯ ไดศีกษาและเรียนรูขั้นตอนตางๆ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร สามารถ
ปฏิบัติงานตามคูมือไดถูกตอง  และจัดทําเปนรูปเลมเพื่อใหบุคลากรทุกฝายไดศึกษาการปฏิบัติงานจากคูมือ 
(รหัสท่ี  6.1/3) 
 4.มีการทบทวนและหรือปรับปรุงกระบวนการตามคู มือการปฏิบัติงานเพื่อทําใหงานมี
ประสิทธิภาพ  เชน ควบคุมคาใชจาย  ลดคาใชจาย  ลดระยะเวลาดําเนินงาน  ลดขอผิดพลาด ลดขอรองเรียน 
เปนตน 
 สํานักทะเบียนและประมวลผล    มีการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการทํางานเพื่อใหการ
ดําเนินงานเปนไปอยางรวดเร็ว ถูกตอง  และมีประสิทธิภาพ สามารถควบคุมคาใชจาย และลดคาใชจาย ในการ
ดําเนินงาน และลดรอบระยะเวลาการปฏิบัติงานใหรวดเร็วข้ึน  ลดความผิดพลาดที่เกิดจากการปฏิบัติงาน และ
ลดขอรองเรียนได   (รหัสท่ี 6.1/4) 

5. มีการกํากับติดตาม  และประเมินผลการปรับปรุง  จัดทํารายงานผลการปรับปรุงเสนอตอผูมี 
อํานาจเพื่อใหพิจารณาและใหขอเสนอแนะที่จะเปนแนวทางในการกําหนดกระบวนการที่จะดําเนินการใน
ปงบประมาณตอไป 
 สํานักทะเบียนและประมวลผล มีการกํากับและติดตาม กระบวนการทํางาน ปรับปรุงกระบวนงาน  
การลดระยะเวลาและขั้นตอนการปฏิบัติงาน  โดยผูมีอํานาจพิจารณา  และใหขอเสนอแนะ เพื่อใชเปนแนวทาง
ในการกําหนดกระบวนการที่จะดําเนินการอยางตอเนื่อง ในปงบประมาณตอไป (รหัสท่ี 6.1/5) 
ผลการประเมินตนเอง 
 - ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ที่  6.1  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ 
ดําเนินงาน  สํานักทะเบียนและประมวลผล  มีผลการดําเนินงาน ที่ระดับ 5 ขอ  ซ่ึงเปนไปตามเกณฑประเมินที่ 3 
คะแนน 
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 - ผลการดําเนนิงานที่ระดับ 5 ขอ บรรลุเปาหมายที่กาํหนดไวที่ระดับ 5 ขอ 
 - ผลการดําเนินงานในรอบปการศึกษา 2552 มีผลการดําเนินงานที่ระดับ 5 ขอ อยูในเกณฑประเมิน 
3  คะแนน   
 
รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสาร 
รหัสที่ 6.1/1 กระบวนงาน การลดเวลาและขั้นตอน “การออกใบสําคัญทางการศึกษา”  ดวย

โปรแกรมบัญชี 3 มิติ  ระบบคิวมาตรฐาน  คิวดวน และคิวจอง  
รหัสที่ 6.1/2 แผนภาพแสดงขั้นตอนการลดรอบระยะเวลาการใหบริการ 
รหัสที่ 6.1/3 คูมือการรายงานผลการดําเนนิงานเพื่อขอรับรางวัลคุณภาพการใหบริการประชาชน 

ประจําป 2552 
รหัสที่ 6.1/4 คูมือการรายงานผลการดําเนนิงานเพื่อขอรับรางวัลคุณภาพการใหบริการประชาชน 

ประจําป 2552 
6.1/5 คูมือการรายงานผลการดําเนนิงานการลดรอบระยะเวลาการใหบริการตาง ๆ  

 
ตัวบงชี้ท่ี 6.2   รอยละของการรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ 
ประเภทของตวับงชี ้ ผลผลิต 
รอบระยะเวลา : รอบปงบประมาณ  (1 ต.ค..2551 – 30  ก.ย .2552) 
เกณฑการประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
รอยละ  70 - 79 รอยละ 80 - 89 รอยละ 90 - 100 

 
สูตรการคํานวณ 
    จํานวนผูรับบริการที่ไดรับบริการตามเวลามาตรฐาน  X 100 
   จํานวนผูรับบริการทั้งหมดที่ไดรับบริการในกระบวนงานที่นํามาประเมิน 
    =  30 X 100        =  รอยละ 100 
              30 
ผลการดําเนินงาน 

สํานักทะเบียนและประมวลผล  ตระหนักถึงคุณภาพการใหบริการเพื่อใหงานสําเร็จลุลวงไปดวยดี  
เพื่อใหเปนหนวยงานสนับสนุนการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย  ที่ใหบริการแกคณาจารย เจาหนาที่และนิสิต  
ใหเกิดประสิทธิภาพ  ผูรับบริการเกิดความพึงพอใจ 
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 ฝายทะเบียนและสถิติการศึกษา  มีการดําเนินงานพัฒนาปรับปรุงกระบวนงานการใหบริการ  เพื่อให
สอดคลองกับความตองการของผูใชบริการ  จึงกําหนดขั้นตอนและรอบระยะเวลาการใหบริการการขอใบ
รายงานคะแนนและใบรับรองการศึกษา  เพื่อเปนการรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการของสํานักทะเบียน
และประมวลผล  ภายในเวลา 2 วันทําการ  ผลการดําเนินงานในรอบป  มีผูใชบริการตอวันของสํานักทะเบียนฯ 
มากกวา  30 ราย  จึงเก็บขอมูลเพื่อการวิเคราะหผลการใหบริการโดยสุมเพียง  30 ราย/วัน ตามหลักเกณฑที่ทาง 
กพร. กําหนด  ผลการใหบริการ  ผูใชบริการไดรับการบริการภายในเวลาที่กําหนด ครบทั้งกลุมตัวอยาง 100 % 
(รหัสท่ี 6.2/1-6.2/3) 
ผลการประเมินตนเอง 

- ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ที่ 6.2  รอยละของการรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ  
สํานักทะเบยีนและประมวลผล  มีผลการดําเนินงานคดิเปนรอยละ 100  เปนไปตามเกณฑ
ประเมินที่ 3 คะแนน 

- ผลการดําเนินงานคิดเปนรอยละ 100  บรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไว 
- ผลการดําเนินงานในรอบปการศึกษา 2552  มีผลการดําเนินงานคิดเปนรอยละ 100 อยูในเกณฑ

ประเมิน 3 คะแนน เนื่องจากเปนตัวบงชี้ที่รับการตรวจปะเมินเปนปแรก ดังนั้นจึง ไมมกีาร
ประเมินพัฒนาการ 

สรุปผลการประเมินตามตวับงชี้ที่ 6.2 
 ในปการศึกษา 2552  สํานักทะเบียนและประมวลผล  มีผลการประเมินเทากับ 3.00 คะแนน 
รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสาร 
รหัสที่ 6.2/1 แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการขอหนังสือรับรอง

การเปนนิสิต /แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการขอ
ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) 

รหัสที่ 6.2/2 แบบเก็บขอมลูสถิติผูใชบริการ 
รหัสที่ 6.2/3 รายงานผลการดําเนินงานตามกระบวนงานที่รักษามาตรฐาน 
 
ตัวบงชี้ท่ี 6.3   รอยละของการลดระยะเวลาการใหบริการ 
ประเภทของตวับงชี ้ ผลผลิต 
รอบระยะเวลา : รอบปงบประมาณ  (1 ต.ค..2551 – 30  ก.ย .2552) 
เกณฑการประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
รอยละที่ลดลง 5 - 9 รอยละที่ลดลง 10 - 15 รอยละที่ลดลงตั้งแต 16 ขึ้นไป  
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สูตรการคํานวณ 
 รอยละของการลดระยะเวลาการใหบริการ 
(ระยะเวลามาตรฐานในแตละกระบวนงาน – ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใหบริการไดในแตละกระบวนงาน X 100 
    ระยะเวลามาตรฐานในแตละกระบวนงาน 
    = 3 – 2 X 100      =  33.33 
     3 
ผลการดําเนินงาน 
  สํานักทะเบียนและประมวลผล  สามารถใหบริการการขอหนังสือรับรองการเปนนิสิต และใบ
รายงานคะแนน (Transcript) จากเดิม 3 วันทําการ เปน 2 วันทําการ ซ่ึงการขอเอกสารดังกลาวมีผูขอรับบริการ
เปนจํานวนมากในแตละวัน  ซ่ึงสํานักทะเบียนฯ สามารถลดระยะเวลาการใหบริการได ทําใหไดรับรางวัล
คุณภาพแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คร้ังที่ 3  รางวัลระดับดีเยี่ยม ประเภท C รางวัลคุณภาพการใหบริการ/
แนวปฏิบัติที่ดี ผลงาน “การรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ : การออกใบสําคัญทางการศึกษา” ประจําป 
2552  (รหัสท่ี 6.3/1-6.3-2) 
 
ผลการประเมินตนเอง 

- ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ที่ 6.3 รอยละของการลดระยะเวลาการใหบริการ   
สํานักทะเบยีนฯ  มี  ผลการดําเนินงานคดิเปนรอยละ 33.33  เปนไปตามเกณฑประเมนิที่  3 
คะแนน  

 -     ผลการดําเนินงานคิดเปนรอยละ 33.33  บรรลุตามเปาหมายทีก่ําหนดไว 
- ผลการดําเนินงานในรอบปการศึกษา 2552  มีผลการดําเนินงานคิดเปนรอยละ 33.33 อยูใน

เกณฑประเมิน 3 คะแนน เนือ่งจากเปนตวับงชี้ที่รับการตรวจปะเมินเปนปแรก ดังนั้นจึงถือวา
ผลการดําเนินงานดังกลาว ไมมพีัฒนาการ 

สรุปผลการประเมินตามตวับงชี้ที่ 6.3 
 ในปการศึกษา 2552  สํานักทะเบียนและประมวลผล  มีผลการประเมินเทากับ 3.00 คะแนน 

 
รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสาร 
รหัสที่ 6.3/1 แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการขอหนังสือรับรอง

การเปนนิสิต/แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการขอ
ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) 

รหัสที่ 6.3/2 ภาพถายรางวลัระดับดีเยี่ยม ประเภท C 
 



บทท่ี 3 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน 
 
 เปนการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในและประสิทธิผลการดําเนินงานตาม 
องคประกอบคุณภาพ 6 ดาน ประกอบดวย  
 องคประกอบที ่1  ปรัชญา  ปณิธาน  วัตถุประสงคและแผนงาน 
 องคประกอบที ่2  ภารกิจหลัก   
 องคประกอบที ่3  การบริหารและจัดการ 
 องคประกอบที ่4  การเงินและงบประมาณ 
 องคประกอบที ่5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 
 องคประกอบที ่6  การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน 
  1.  การแปลผลการประเมินตามเกณฑ 
 นอยกวาหรือเทากับ 1.50      การดําเนินงานของหนวยงานยังไมไดคุณภาพ 
 1.51 – 2.00       การดําเนินงานของหนวยงานไดคุณภาพในระดับพอใช 
 2.01 – 2.50       การดําเนินงานของหนวยงานไดคุณภาพในระดับด ี

2.51 – 3.00       การดําเนินงานของหนวยงานไดคุณภาพในระดับดีมาก 

ตารางที่ 3.1   ผลการประเมินคุณภาพภายในตามองคประกอบคุณภาพท้ัง 6 ดาน  

คะแนนการประเมินเฉล่ีย องคประกอบคุณภาพ 
ปจจัย 
นําเขา 

กระบวน 
การ 

ผลผลิต รวม 
ความหมาย 
ผลประเมิน 

องคประกอบที ่1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคฯ - 2.00 1.00 1.50 ยังไมได
คุณภาพ 

องคประกอบที ่2  ภารกิจหลัก (ตัวบงชี้บังคับ)  2.00 2.00 2.00 พอใช 
องคประกอบที ่2  ภารกิจหลัก (ตัวบงชี้บังคับ + ตัวบงชี้เลือก)  2.80 2.00 2.57 ดีมาก 
องคประกอบที่ 3   การบริหารและจัดการ 3.00 2.80 2.00 2.63 ดีมาก 
องคประกอบที ่4  การเงินและงบประมาณ  2.50 3.00 2.67 ดีมาก 
องคประกอบที ่5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน  3.00 3.00 3.00 ดีมาก 
องคประกอบที ่6   การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน  3.00 3.00 3.00  

ภาพรวมทุกองคประกอบ (ตัวบงช้ีบังคับ) 3.00 2.64 2.33 2.52  
ความหมายผลประเมิน ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก  

ภาพรวมทุกองคประกอบ (ตัวบงช้ีบังคับ + ตัวบงช้ีเลือก) 3.00 2.73 2.33 2.60  
ความหมายผลประเมิน ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก  
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จากตารางที่ 3.1   พบวา 

 ดานองคประกอบที่ 1  ปรัชญา  ปณิธาน  วัตถุประสงคและแผนงาน   มีตัวบงชี้ท้ังสิ้น 2 ตัว
บงชี ้  โดยสํานักทะเบียนและประมวลผล มีผลการดําเนินงานเชื่อมโยงกับตัวบงชีคุ้ณภาพของ สกอ. 
จํานวน 2 ดาน คือ ดานกระบวนการ (ตัวบงชี้ท่ี 1.1)  และดานผลผลิต (ตัวบงชี้ท่ี 1.2) ทั้ง 2 ดาน มี
คะแนนการประเมินเฉลี่ยท่ี 2.00 และ 1.00 คะแนน ตามลําดับ  ท้ังนี้มีคะแนนการประเมินเฉล่ียรวม
ท่ี 1.50 คะแนน  หากเทียบกับเกณฑประเมินท่ีกําหนดแลว     อยูในเกณฑระดับยังไมไดคุณภาพ  

 ดานองคประกอบที่ 2  ภารกิจหลัก (ตัวบงชี้บังคับ)  มีตัวบงชี้ท้ังสิ้น 3 ตัวบงชี้  โดยสํานัก
ทะเบียนและประมวลผลมีผลการดําเนินงานเชื่อมโยงกับตัวบงชี้คุณภาพของ สกอ. สมศ.  และมก. 
จํานวน 2 ดาน  คือ ดานกระบวนการ (ตัวบงชี้ที่ 2.3 ตรงกับ มก.)  มีคะแนนการประเมินเฉลี่ยท่ี 2.00 
คะแนน  และดานผลผลิต (ตัวบงชี้ท่ี 2.1 ตรงกับ สกอ. , สมศ. และ ตัวบงชี้ท่ี 2.2 ตรงกับ สกอ.)  มี
คะแนนการประเมินเฉลี่ยท่ี 2.00  คะแนน โดยมีคาคะแนนการประเมินเฉล่ียรวมท่ี 2.00 คะแนน  
เมื่อเทียบกับเกณฑประเมินที่กําหนดแลว อยูในเกณฑระดับพอใช  

 ดานองคประกอบที่ 2  ภารกิจหลัก (ตัวบงชี้บังคับ+ตัวบงชี้เลือก) มีตัวบงชีท้ั้งสิ้น 8 ตัวบงชี ้
โดยสํานักทะเบียนและประมวลผลมีผลการดําเนินงานเชื่อมโยงกับตัวบงชี้คุณภาพของ สกอ. สมศ. 
มก. และสทป.  จํานวน 2 ดาน คือ  ดานกระบวนการ มีคะแนนการประเมินเฉลี่ยท่ี  2.80 คะแนน 
และดานผลผลิต มีคะแนนการประเมินเฉลี่ยท่ี 2.00 คะแนน   ทั้งนี้มีคะแนนการประเมินเฉลี่ยรวมท่ี  
2.57 คะแนน  เม่ือเทียบกับเกณฑประเมินท่ีกําหนดแลว อยูในเกณฑระดับดีมาก 

 ดานองคประกอบที ่3  การบริหารและจัดการ     มีตัวบงชี้ทั้งสิ้น 8 ตัวบงชี้  โดยสํานัก
ทะเบียนและประมวลผลมีผลการดําเนินงานเชื่อมโยงกับตัวบงชี้คุณภาพของ มก. สกอ. สมศ. และ 
ก.พ.ร.  จํานวน 3 ดาน คือ  ดานปจจัยนําเขา  (ตัวบงชี้ที ่3.8 ตรงกับ สมศ.) มีคะแนนการประเมิน
เฉลี่ยท่ี 3.00 คะแนน  ดานกระบวนการ (ตัวบงชี้ท่ี 3.1 ตรงกับ มก., 3.2 ,3.3 ,3.5 ตรงกับ สกอ. และ 
3.7 ตรงกับ มก.) มีคะแนนการประเมินเฉลี่ยท่ี 2.80 คะแนน และดานผลผลิต (ตัวบงชี้ท่ี 3.4 , 3.6  
ตรงกับ สกอ. และ ก.พ.ร.) มีคะแนนการประเมินเฉลี่ยท่ี 2.00 คะแนน  ท้ังนี้ มีคะแนนการประเมิน
เฉล่ียรวมท่ี   2.63  คะแนน  เม่ือเทียบกับเกณฑประเมินท่ีกําหนดแลว อยูในเกณฑระดับดมีาก       

 ดานองคประกอบที่ 4  การเงินและงบประมาณ  มีตัวบงชี้ท้ังสิ้น 3 ตัวบงชี้   โดยสํานัก
ทะเบียนและประมวลผลมีผลการดําเนินงานเชื่อมโยงกับตัวบงชี้คุณภาพของสกอ. และมก.  จํานวน 
2 ดาน คือ  ดานกระบวนการ (ตัวบงชี้ท่ี 4.1, 4.2 ตรงกับ สกอ.)  มีคะแนนการประเมินเฉลี่ยท่ี 2.50 
คะแนน และดานผลผลิต (ตัวบงชี้ท่ี 4.3 ตรงกับ มก.) มีคะแนนการประเมินเฉลี่ยท่ี 3.00 คะแนน
ท้ังนี้ มีคะแนนการประเมินเฉลี่ยรวมท่ี   2.67  คะแนน  เม่ือเทียบกับเกณฑประเมินท่ีกําหนดแลว อยู
ในเกณฑระดับดีมาก       
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 ดานองคประกอบที่ 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน   มีตัวบงชี้ท้ังสิ้น 2 ตัว
บงชี ้  โดยสํานักทะเบียนและประมวลผล มีผลการดําเนินงานเชื่อมโยงกับตัวบงชี้คุณภาพของ สกอ. 
และ ก.พ.ร. จํานวน 2  ดาน คือ ดานกระบวนการ (ตัวบงชี้ท่ี 5.1 ตรงกับ สกอ.) มีคะแนนการ
ประเมินเฉลี่ยท่ี 3.00 คะแนน  และดานผลผลิต (ตัวบงชี้ท่ี 5.2 ตรงกับ สกอ. และ ก.พ.ร.) มีคะแนน
การประเมินเฉลี่ยท่ี 3.00 คะแนน   ทั้งนี ้มีคะแนนการประเมินเฉลี่ยรวมที่ 3.00 คะแนน  เม่ือเทียบ
กับเกณฑประเมินท่ีกําหนด อยูในเกณฑระดับดีมาก 

 ดานองคประกอบที่ 6  การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน   มีตัวบงชี้ท้ังสิ้น 3 ตัวบงชี้ 
โดยสํานักทะเบียนและประมวลผล  มีผลการดําเนินงานเชื่อมโยงกับตัวบงชี้คุณภาพของ มก. และ 
ก.พ.ร.  จํานวน 2 ดาน คือ ดานกระบวนการ (ตัวบงชี้ท่ี 6.1 ตรงกับ มก.) มีคะแนนการประเมินเฉลี่ย
ท่ี 3.00 คะแนน และดานผลผลิต (ตัวบงชี้ท่ี 6.2 , 6.3 ตรงกับ ก.พ.ร.) มีคะแนนการประเมินเฉลี่ยท่ี 
3.00 คะแนน   ทั้งนี้ มีคะแนนการประเมินเฉล่ียรวมท่ี 3.00 คะแนน  เม่ือเทียบกับเกณฑประเมินท่ี
กําหนด อยูในเกณฑระดับดีมาก 

สรุปภาพรวมท้ัง 6 องคประกอบ (ตัวบงชี้บังคับ)  
 พบวา ในปการศึกษา 2552 สํานักทะเบียนและประมวลผล มีตัวบงชี้บังคับท่ีมีผลการ
ประเมินท้ังสิ้น 21 ตัวบงชี้   โดยมีผลการดําเนินงาน จํานวน 3 ดาน คือ ดานปจจัยนําเขา  มีคะแนน
การประเมินเฉลี่ยท่ี 3.00 คะแนน  เทียบกับเกณฑประเมินท่ีกําหนด อยูในเกณฑระดับดีมาก    ดาน
กระบวนการ  มีคะแนนการประเมินเฉลี่ยท่ี  2.64 คะแนน  เทียบกับเกณฑประเมินท่ีกําหนด  อยูใน
เกณฑระดับดีมาก  และดานผลผลิต  มีคะแนนการประเมินเฉลี่ยท่ี  2.33 คะแนน  เทียบกับเกณฑ
ประเมินท่ีกําหนด อยูในเกณฑระดับดี    ทั้งนี้  มีคะแนนการประเมินเฉล่ียรวมที่  2.52 คะแนน  เม่ือ
เทียบกับเกณฑประเมินที่กําหนด  อยูในเกณฑระดับดีมาก 

สรุปภาพรวมท้ัง 6 องคประกอบ (ตัวบงชี้บังคับ+ตัวบงช้ีเลือก) 
 พบวา  ในปการศึกษา 2552 สํานักทะเบียนและประมวลผล มีตัวบงชี้บังคับและตัวบงชี้
เลือก ท่ีมีผลการประเมินท้ังสิ้น 26 ตัวบงชี้ แบงเปนตัวบงชี้บังคับ จํานวน 21 ตัวบงชี้  และตัวบงชี้
เลือก จํานวน  5 ตัวบงชี้ (องคประกอบท่ี 2 )   โดยมีผลการดําเนินงาน จํานวน 3 ดาน คือ   ดาน
ปจจัยนําเขา  มีคะแนนการประเมินเฉลี่ยที่ 3.00 คะแนน เทียบกับเกณฑประเมินท่ีกําหนด  อยูใน
เกณฑระดับดีมาก  ดานกระบวนการ  มีคะแนนการประเมินเฉลี่ยท่ี  2.73 คะแนน  เทียบกับเกณฑ
ประเมินท่ีกําหนด  อยูในเกณฑระดับดีมาก  และดานผลผลิต  มีคะแนนการประเมินเฉลี่ยที่  2.33 
คะแนน  เทียบกับเกณฑประเมินท่ีกําหนด อยูในเกณฑระดับดี    ท้ังนี้  มีคะแนนการประเมินเฉลี่ย
รวมที่  2.60 คะแนน  เม่ือเทียบกับเกณฑประเมินท่ีกําหนด  อยูในเกณฑระดับดีมาก 
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วิจารณผล 
 พบวา สํานักทะเบียนและประมวลผล มีผลการดําเนินงานเชื่อมโยงกับตัวบงชี้คุณภาพของ 
มก.  สกอ. และ ก.พ.ร.  จํานวน 6 ดาน   ซึ่งภาพรวมท้ัง 6 ดานนี้เม่ือเทียบกับเกณฑประเมินท่ี
กําหนดแลว จัดอยูในเกณฑระดับดีมาก  ท้ังนี้หากพิจารณาในแตละดานแลว มีความแตกตางกัน
ทางดานระดับเกณฑประเมินท่ีกําหนด  โดยดานองคประกอบท่ี 1  อยูในเกณฑระดับยังไมได
คุณภาพ    ดานองคประกอบท่ี 2  (ตัวบงชี้บังคับ)  อยูในเกณฑระดับพอใช   ทั้งนี้มีจํานวน  5 ดานท่ี
ไมมีความแตกตางกันทางดานระดับเกณฑประเมินแตอยางใด     คือ ดานองคประกอบที่ 2  (ตัวบงชี้
บังคับ+ตัวบงชี้เลือก)   ดานองคประกอบท่ี 3    ดานองคประกอบท่ี 4   ดานองคประกอบที่ 5  และ
ดานองคประกอบท่ี 6   พบวา อยูในเกณฑระดับดีมาก 

2.  ผลการวิเคราะหตนเองในภาพรวมดานองคประกอบในการประเมินคุณภาพ  

บทสรุปสําหรับผูบริหารสํานักทะเบียนและประมวลผล 
 จุดแข็ง 
 1.  สํานักทะเบียนและประมวลผลมีตัวบงชี้ ท่ีเปนอัตลักษณของตนเอง  ภายใตดาน
องคประกอบท่ี 2   ซึ่งสอดคลองกับภารกิจหลักขององคกร 
 2. ผูบริหารมีการสงเสริมและสนับสนุนบุคลากรใหมีความกาวหนาไปสูการมีตําแหนงทาง
วิชาการท่ีสูงขึ้น 
 3. ผูบริหารใหความสําคัญโดยใชองคประกอบคุณภาพเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการ
และทําใหเกิดพัฒนาการของการดําเนินงานอยางตอเนื่อง 
 4. มีนวัตกรรมดานกระบวนงาน  การลดเวลาและขั้นตอน “การออกใบสําคัญทางการ
ศึกษา” ดวยโปรแกรมบัญชี 3 มิติ ระบบคิวมาตรฐาน คิวดวน และคิวจอง  และคูมือการดําเนินงาน
ตรวจสอบการออกปริญญาบัตร 
 จุดท่ีควรพัฒนา 
 1. ไมมีแผนการดําเนินงานภาพรวมของสํานักทะเบียนและประมวลผล เพ่ือใชเปนทิศทาง
ในการดําเนินงาน 
 2.  โครงการบริการวิชาการมีจํานวนนอยเม่ือเทียบกับจํานวนบุคลากรท่ีมีความรู 
ความสามารถทางดานวิชาการ ของสํานักทะเบียนและประมวลผล 
 ขอเสนอแนะ 

1. ควรจัดทําแผนการดําเนินงานและแผนปฏิบัติการประจําปใหสอดคลองซึ่งกันและกัน  
และสอดคลองกับภารกิจหลัก/ภารกิจรองของหนวยงาน  มหาวิทยาลัย  ตลอดจนยุทธศาสตรและ
แผนพัฒนาของชาติ   เพื่อใชเปนเครื่องมือในการกําหนดทิศทางการดําเนินงาน 
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2.  หนวยงานเห็นความสําคัญของการนําความรู ความเชี่ยวชาญ   และผลงานเผยแพรสู

สังคม ในการดําเนินงานภารกิจดานการใหบริการวิชาการแกสังคมและชุมชน  เพ่ือสนองตอบความ
ตองการของประชาชน ชุมชนและสังคม อันกอใหเกิดความเขมแข็ง    
  
องคประกอบท่ี 1  ปรัชญา  ปณิธาน  วัตถุประสงค และแผนงาน 

จุดแข็ง 
  - 

จุดท่ีควรพัฒนา 
 1. ไมมีแผนการดําเนินงานภาพรวมของสํานักทะเบียนและประมวลผล เพ่ือใชเปนทิศทาง
ในการดําเนินงาน 

ขอเสนอแนะ 
1. ควรจัดทําแผนกลยุทธ  แผนการดําเนินงานและแผนปฏิบัติการประจําปใหสอดคลองซึ่ง

กันและกัน  และสอดคลองกับภารกิจหลัก/ภารกิจรองของหนวยงาน  มหาวิทยาลัย  ตลอดจนยุทธ-
ศาสตรและแผนพัฒนาของชาติ   เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการกําหนดทิศทางการดําเนินงาน 
 2. ควรมีการกํากับ ติดตาม ประเมินผลโครงการ/กิจกรรม  ภายใตแผนปฏิบัติงานประจําป
ใหครอบคลุมทุกภารกิจ  เพ่ือวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน 

องคประกอบท่ี 2  ภารกิจหลัก 
 จุดแข็ง   
 1. บุคลากรสํานักทะเบียนและประมวลผล มีศักยภาพในการทํางานตามภารกิจท่ีไดรับ
มอบหมายไดเปนอยางดี 
 2. สํานักทะเบียนและประมวลผล เปนที่ยอมรับของหนวยงานภายนอกในการจัดสอบ
คัดเลือกตาง ๆ  
 จุดท่ีควรพัฒนา 
 1. การสํารวจความตองการของผูรับบริการ ยังไมครอบคลุมทุกดาน 
 2.  โครงการบริการวิชาการมีจํานวนนอยเมื่อ เทียบกับจํานวนบุคลากรท่ีมีความรู 
ความสามารถทางดานวิชาการ ของสํานักทะเบียนและประมวลผล 
 ขอเสนอแนะ 
 1. แตงต้ังคณะทํางานวิจัยสถาบันเพ่ือสํารวจ วิเคราะห ขอมูลในการวางแผนดําเนินงาน
อยางตอเนื่อง 

2.  หนวยงานเห็นความสําคัญของการนําความรู ความเชี่ยวชาญ   และผลงานเผยแพรสู
สังคม ในการดําเนินงานภารกิจดานการใหบริการวิชาการแกสังคมและชุมชน  เพ่ือสนองตอบความ
ตองการของประชาชน ชุมชนและสังคม อันกอใหเกิดความเขมแข็ง    
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องคประกอบท่ี 3  การบริหารและจัดการ 
 จุดแข็ง 
 1. บุคลากรทุกคนไดรับการพัฒนาความรูอยางทั่วถึงและเปนธรรม 
 2. ผูบริหารมีความสามารถในดานการบริหาร มีคุณธรรมและจริยธรรม สงเสริมใหการ
ทํางานเปนทีม และการมีสวนรวมของบุคลากรทุกระดับ  ใหคําปรึกษา และแกปญหาในการทํางาน 
 3. หนวยงานมีการจัดสวัสดิการและเสริมสรางสุขภาพท่ีดี และสรางบรรยากาศท่ีดีให
บุคลากรทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและอยูอยางมีความสุข 
 จุดท่ีควรพัฒนา 
 1. ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชี ้ และเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล 
เมื่อเทียบเกณฑการประเมินแลว  มีระดับผลการประเมินคอนขางนอย 
 2. ขาดการวิเคราะหการเขาออกของบุคลากรทุกระดับทุกประเภทของหนวยงาน 
 3. ขาดการประเมินความพึงพอใจในการทํางานของบุคลากรทุกระดับท่ีมีตอองคกร 
 ขอเสนอแนะ 
 1. จัดใหมีระบบการถายทอดเปาประสงค  ตัวบงชี้ตามพันธกิจและยุทธศาสตรของ
หนวยงานไปยังหนวยงานยอยท่ีรับผิดชอบ  โดยกําหนดเปนตัวบงชี้ของการดําเนินงานและ
เปาหมายในระดับหนวยงานจนถึงระดับบุคคล   ภายใตแผนปฏิบัติงานประจําป 
 2. หนวยงานจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีเปนรูปธรรม  ภายใตการวิเคราะห
ขอมูลเชิงประจักษ 
 3. ควรประเมินความพึงพอใจในการทํางานของบุคลากรทุกระดับท่ีมีตอองคกรอยางเปน
ระบบ 

องคประกอบท่ี 4  การเงินและงบประมาณ 
 จุดแข็ง 
 1. มีศักยภาพในการหารายไดอยางดี  เนื่องจากมีภารกิจจากโครงการพัฒนาวิชาการรองรับ 
 จุดท่ีควรพัฒนา 
 1. แผนกลยุทธทางการเงินยังไมครอบคลุมภารกิจ และเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัยท่ีชัดเจน 
 ขอเสนอแนะ 
 1. ควรจัดทําแผนกลยุทธทางการเงินใหเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรและรองรับภาคกิจให
ชัดเจน และนํามาใชเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการดานการเงินและงบประมาณอยางจริงจัง 
 2. ควรใหความสําคัญกับการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูล
ทางการเงินมาใชในการวางแผนตัดสินใจไดอยางเปนรูปธรรม 
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 3. ควรทบทวนการคิดตนทุน-ผลประโยชนการบริการตามพันธกิจของสํานักทะเบียนและ
ประมวลผล ในฐานะศูนยตนทุน (Cost Center) 

องคประกอบท่ี 5  ระบบและกลไกกรประกันคุณภาพภายใน 
จุดแข็ง 

 1. มีนวัตกรรมดานกระบวนงาน  การลดเวลาและขั้นตอน “การออกใบสําคัญทางการ
ศึกษา” ดวยโปรแกรมบัญชี 3 มิติ ระบบคิวมาตรฐาน คิวดวน และคิวจอง  และคูมือการดําเนินงาน
ตรวจสอบการออกปริญญาบัตร 
 จุดท่ีควรพัฒนา 
                      - 
 ขอเสนอแนะ 
 1. สํานักทะเบียนและประมวลผล  ควรนําผลการประเมินคุณภาพของฝายตาง ๆ  มา
วิเคราะหความสําเร็จตามภารกิจของหนวยงาน  

องคประกอบท่ี 6  การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน 
 จุดแข็ง 
 1. มีกระบวนงานในการใหบริการอยางตอเนื่อง  สอดคลองกับความตองการและความ
คาดหวังของผูรับบริการ   
 จุดออน 

- 
 ขอเสนอแนะ 
 1. ควรทําวิจัยสถาบัน  เพ่ือสํารวจ วิเคราะห ขอมูลในการวางแผนดําเนินงานอยางตอเนื่อง 
 



บทที ่4 
แผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ 

ประจําปการศึกษา 2551  (สปค.01)  / 
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ 

ประจําปการศึกษา 2551 (สปค.02) 
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(....... )    จากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.)

(  )    จากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน (มก.)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 7.1 ผูกํากับดูแล 7.2 ผูปฏิบัติ งาน

สํานักทะเบียนฯ 

ขาดการเขียนผล

การดําเนินงานใน

ลักษณะผลผลิตและ

ผลลัพธที่

ตอบสนองพันธกิจ 

และวิสัยทัศนของ

สํานักทะเบียนฯ ทํา

ใหการแสดงผลการ

ดําเนินงานใน SAR 

ไมครอบคลุม และ

ไมสมบูรณ จึงควร

กําหนดใหมีการ

จัดทํา KPI เพื่อใช

วัดผลสัมฤทธิ์ใน

การดําเนินงานของ

บุคลากร และฝาย

ตาง ๆ ของสํานัก

ทะเบียนฯ

กําหนดใหมีการ

จัดทํา KPI เพื่อใช

วัดผลสัมฤทธิ์ใน

การดําเนินงาน

ของบุคลากรและ

ฝายตาง ๆ รวมถึง

โครงการตาง ๆ 

เพื่อใหตอบสนอง

ตอพันธกิจและ

วิสัยทัศนของ

สํานักทะเบียนฯ

 -การกําหนด KPI  เพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพการ

ดําเนินงานของสํานัก

ทะเบียนฯ                  

-การสัมมนาเพื่อจัดทําแผน

ยุทธศาสตรของสํานัก

ทะเบียนฯ

 -การใหความรู

เกี่ยวกับการกําหนด 

KPI เพื่อใชวัด

ผลสัมฤทธิ์ในการ

ดําเนินงาน     

-การสัมมนาเชิง

ปฏิบัติการเพื่อจัดทํา

แผนยุทธศาสตรของ

สํานกัทะเบียนฯ

 -จํานวน KPI ที่มีการกําหนด

ในการดําเนินงานกิจกรรม /

โครงการตาง ๆ ของสํานัก

ทะเบียนฯ   

-แผนยุทธศาสตรของสํานัก

ทะเบียนฯ

20,000

150,000

รอง ผอ. 

สํานัก

ทะเบียนฯ 

(อ.ณัฐพงศ)

รอง ผอ. 

สํานัก

ทะเบียนฯ 

(อ.ณัฐพงศ)

-คณะกรรม 

การประกัน

คุณภาพ 

สํานักทะเบียนฯ

-คณะกรรม 

การประกัน

คุณภาพ 

สํานักทะเบียนฯ

1.สํานักทะเบียนฯ ควร

เขียนอธิบายผลการ

ดําเนินงานในลักษณะ

ผลผลิตและผลลัพธที่

ตอบสนองพันธกิจ และ

วิสัยทัศนของสํานัก

ทะเบียนฯ 

นอกเหนือไปจาก

ผลงานในเชิงปริมาณ

ตามเกณฑมาตรฐาน

ของแตละดัชนี

6. 

งบประมาณ

ที่ตั้งไว

3.2 กิจกรรมที่

สอดคลองกับโครงการ

4. ตัวชี้วัดความสําเร็จ (KPI) 

ของแนวทางการแกไข/ปรับปรุง

 (กลยุทธ)

5. ระยะเวลาดําเนินการตามรอบปงบประมาณ 25531. จุดออน/ขอเสนอแนะ 7. ผูรับผิดชอบ

แบบฟอรมแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ

(รายงานผลตามรอบระยะเวลาของ ก.พ.ร.)

2. การวิเคราะห

ตนเอง

3. แนวทางการ

แกไข/ปรับปรุง 

(กลยุทธ)

3.1 โครงการที่สอดคลอง

กับแนวทางการแกไข/

ปรับปรุง (กลยุทธ)

สํานักทะเบียนและประมวลผล

รายงาน ณ วันที่   9 ธันวาคม 2552

ปรับปรุงครั้งที่    1
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(....... )    จากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.)

(  )    จากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน (มก.)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 7.1 ผูกํากับดูแล 7.2 ผูปฏิบัติ งาน

6. 

งบประมาณ

ที่ตั้งไว

3.2 กิจกรรมที่

สอดคลองกับโครงการ

4. ตัวชี้วัดความสําเร็จ (KPI) 

ของแนวทางการแกไข/ปรับปรุง

 (กลยุทธ)

5. ระยะเวลาดําเนินการตามรอบปงบประมาณ 25531. จุดออน/ขอเสนอแนะ 7. ผูรับผิดชอบ

แบบฟอรมแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ

(รายงานผลตามรอบระยะเวลาของ ก.พ.ร.)

2. การวิเคราะห

ตนเอง

3. แนวทางการ

แกไข/ปรับปรุง 

(กลยุทธ)

3.1 โครงการที่สอดคลอง

กับแนวทางการแกไข/

ปรับปรุง (กลยุทธ)

สํานักทะเบียนและประมวลผล

รายงาน ณ วันที่   9 ธันวาคม 2552

ปรับปรุงครั้งที่    1

สํานักทะเบียนฯ ยัง

ไมมีการประชุม

หรือสัมมนาเพื่อ

สรางความรูความ

เขาใจกับบุคลากรใน

เรื่องของดัชนี และ

เกณฑคุณภาพ ทํา

ใหการจัดทําขอมูล

หรือหลักฐานไม

ตรงตามเกณฑที่

กําหนดไว จึงควร

กําหนดใหมีการ

ประชุมหรือสัมมนา

เพื่อสรางความรู

ความเขาใจใหกับ

บุคลากรที่เกี่ยวของ

กําหนดใหมีการ

ประชุมหรือ

สัมมนาเพื่อสราง

ความรูความเขาใจ

ในเรื่องของดัชนี 

และเกณฑคุณภาพ

ใหกับบุคลากรที่

เกี่ยวของ

 -โครงการประชุมเพื่อ

จัดทํารางแผนพัฒนา

ปรับปรุงตามขอเสนอแนะ

จากรายงานผลการ

ประเมินคุณภาพภายใน

สํานักทะเบียนฯ

-การสัมมนาเพื่อสรางความ

เขาใจเกี่ยวกับดัชนีและ

เกณฑคุณภาพใหกับ

บุคลากรสํานักทะเบียนฯ

 -การสัมมนาเพื่อหา

แนวทางการพัฒนา

ปรับปรุงตาม

ขอเสนอแนะจาก

รายงานการประเมิน

คุณภาพภายใน

 -การใหความรู

เกี่ยวกับดัชนีและ

เกณฑคุณภาพกับ

บุคลากรสํานัก

ทะเบียนฯ

 -แผนพัฒนาปรับปรุงตาม

ขอเสนอแนะจากรายงานการ

ประเมินคุณภาพภายใน  

-จํานวนบุคลากรที่เขารวม

โครงการและผลจากการ

ประเมินโครงการ

5,000

20,000

รอง ผอ. 

สํานัก

ทะเบียนฯ

(อ.ณัฐพงศ) 

รอง ผอ. 

สํานัก

ทะเบียนฯ

(อ.ณัฐพงศ)

-คณะ 

กรรมการ

ประกัน

คุณภาพสํานัก

ทะเบียนฯ

-คณะ 

กรรมการ

ประกัน

คุณภาพสํานัก

ทะเบียนฯ

2.สํานักทะเบียนฯควร

จัดประชุมกลุมบุคลากร

ในการสรางความรู

ความเขาใจเกี่ยวกับ

ความหมายของดัชนี 

และเกณฑคุณภาพ 

พรอมทั้งขอมูล

หลักฐานที่แสดงผล

งานตรงกับเกณฑที่

กําหนดไว
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NO. สปค.01

(....... )    จากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.)

(  )    จากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน (มก.)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 7.1 ผูกํากับดูแล 7.2 ผูปฏิบัติ งาน

6. 

งบประมาณ

ที่ตั้งไว

3.2 กิจกรรมที่

สอดคลองกับโครงการ

4. ตัวชี้วัดความสําเร็จ (KPI) 

ของแนวทางการแกไข/ปรับปรุง

 (กลยุทธ)

5. ระยะเวลาดําเนินการตามรอบปงบประมาณ 25531. จุดออน/ขอเสนอแนะ 7. ผูรับผิดชอบ

แบบฟอรมแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ

(รายงานผลตามรอบระยะเวลาของ ก.พ.ร.)

2. การวิเคราะห

ตนเอง

3. แนวทางการ

แกไข/ปรับปรุง 

(กลยุทธ)

3.1 โครงการที่สอดคลอง

กับแนวทางการแกไข/

ปรับปรุง (กลยุทธ)

สํานักทะเบียนและประมวลผล

รายงาน ณ วันที่   9 ธันวาคม 2552

ปรับปรุงครั้งที่    1

สํานักทะเบียนฯขาด

การวิเคราะห

สรุปผลการ

ดําเนินงานทุกดัชนี

ที่บอกถึงผลงานตาม

เกณฑทําใหการ

นําเสนอหลักฐานที่

แสดงผลการ

ดําเนินงานยังไม

สอดคลอง ตาม

เกณฑ และไม

สมบูรณ จึงควร

กําหนดใหมีการ

ประชุมหรือสัมมนา

เพื่อเตรียมความ

พรอมในการจัดทํา 

SAR

กําหนดใหมีการ

ประชุมหรือ

สัมมนาเพื่อเตรียม

ความพรอมในการ

จัดทํา SAR ใหกับ

บุคลกร สํานัก

ทะเบียนฯ

การสัมมนาเพื่อเตรียม

ความพรอมในการจัดทํา 

SAR ของสํานักทะเบียนฯ

การสัมมนาเพื่อ

เตรียมความพรอมใน

การจัดทํา SAR ของ

สํานักทะเบียนฯ

จํานวนผูเขาสัมมนาและผลจาก

การประเมินโครงการ

30,000 รอง ผอ. 

สํานัก

ทะเบียนฯ

(อ.ณัฐพงศ)

-คณะกรรม 

การประกัน

คุณภาพสํานัก

ทะเบียนฯ

3.สํานักทะเบียนฯควร

วิเคราะหสรุปผลการ

ดําเนินงานทุกดัชนีที่

บอกถึงผลงานตาม

เกณฑและใสขอสรุปไว

ในสวนแรกของ

แฟมขอมูลหลักฐาน 

เพื่อแสดงถึงปจจัยนําเขา

 กระบวนการ ผลผลิต 

ระดับความสําเร็จ และ

ทิศทางการพัฒนางาน

แตละเรื่องใน

องคประกอบคุณภาพ
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NO. สปค.01

(....... )    จากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.)

(  )    จากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน (มก.)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 7.1 ผูกํากับดูแล 7.2 ผูปฏิบัติ งาน

6. 

งบประมาณ

ที่ตั้งไว

3.2 กิจกรรมที่

สอดคลองกับโครงการ

4. ตัวชี้วัดความสําเร็จ (KPI) 

ของแนวทางการแกไข/ปรับปรุง

 (กลยุทธ)

5. ระยะเวลาดําเนินการตามรอบปงบประมาณ 25531. จุดออน/ขอเสนอแนะ 7. ผูรับผิดชอบ

แบบฟอรมแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ

(รายงานผลตามรอบระยะเวลาของ ก.พ.ร.)

2. การวิเคราะห

ตนเอง

3. แนวทางการ

แกไข/ปรับปรุง 

(กลยุทธ)

3.1 โครงการที่สอดคลอง

กับแนวทางการแกไข/

ปรับปรุง (กลยุทธ)

สํานักทะเบียนและประมวลผล

รายงาน ณ วันที่   9 ธันวาคม 2552

ปรับปรุงครั้งที่    1

สํานักทะเบียนฯยัง

ไมไดมีการติดตาม

ผลการใชประโยชน

จากฐานขอมูล

ออนไลน หรือ

ฐานขอมูลตาง ๆ ที่

มีอยู และขาดการ

วิเคราะหและ

สรุปผลขอมูลเพื่อ

นํามาจัดทํา

แผนพัฒนาของ

สํานักทะเบียนฯ จึง

ควรกําหนดใหมี

การจัดทําสรุปผล

การดําเนินงานใน

สวนตาง ๆ ของ

สํานักทะเบียนฯ 

เพื่อนํามาเปนขอมูล

เพื่อจัดทํา

แผนพัฒนาสํานัก

ทะเบียนฯ

กําหนดใหมีการ

จัดทําสรปุผลการ

ดําเนินงานในสวน

ของบุคลากร และ

ของฝายตาง ๆ 

หรือของกิจกรรม/

โครงการตาง ๆ 

เพื่อนํามาเปน

ขอมูลในการจัดทํา

แผนพัฒนาสํานัก

ทะเบียนฯ

 -การจัดการความรูเพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพการ

ดําเนินงานของสํานัก

ทะเบียนฯ     

-การจัดการความรูภายใน

สํานักทะเบียนฯ         

-การสัมมนาเพื่อสรุปผล

การดําเนินงานและจัดทํา

แผนการดําเนินงานประจําป

 -การใหความรู

เกี่ยวกับการจัดการ

ความรูกับบุคลากร

สํานักทะเบียนฯ

   

-การจัดการความรู

ภายในฝายตางๆ ของ

สํานักทะเบียนฯ

 -การสรุปผลการ

ดําเนินงานประจําป 

และการจัดทํา

แผนงานประจําปของ

ฝายตาง ๆ

 -จํานวนผูเขารวมโครงการ

และผลจากการประเมิน

โครงการ 

 

-จํานวนคูมือการปฏิบัติงาน

ของฝายตาง ๆ

 -สรุปผลการดําเนินงาน

ประจําปของฝายตาง ๆ และ

แผนงานประจําปของฝายตาง ๆ

20,000

50,000

300,000

รอง ผอ. 

สํานัก

ทะเบียนฯ

(อ.ณัฐพงศ)

รอง ผอ. 

สํานัก

ทะเบียนฯ

(อ.ณัฐพงศ)

รอง ผอ. 

สํานัก

ทะเบียนฯ

(อ.ณัฐพงศ)

-คณะ 

กรรมการ

ประกัน

คุณภาพสํานัก

ทะเบียนฯ

-คณะ 

กรรมการ

ประกัน

คุณภาพสํานัก

ทะเบียนฯ

 -คณะ 

กรรมการ

ประกัน

คุณภาพสํานัก

ทะเบียนฯ

4.สํานักทะเบียนฯ ควร

จัดทําระบบกลไกการ

ติดตามผลการใช

ประโยชน จาก

ฐานขอมูลออนไลน 

และฐานขอมูลตางๆที่มี

อยูเพื่อใหไดขอมูล

ชัดเจนจากผูใช

ประโยชน และนําผล

การติดตามมาจัดทํา

แผนพัฒนาของสํานัก

ทะเบียนฯ เพื่อใหไดผล

การพัฒนาปรับปรุง

อยางเปนรูปธรรม



111

NO. สปค.01

(....... )    จากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.)

(  )    จากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน (มก.)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 7.1 ผูกํากับดูแล 7.2 ผูปฏิบัติ งาน

6. 

งบประมาณ

ที่ตั้งไว

3.2 กิจกรรมที่

สอดคลองกับโครงการ

4. ตัวชี้วัดความสําเร็จ (KPI) 

ของแนวทางการแกไข/ปรับปรุง

 (กลยุทธ)

5. ระยะเวลาดําเนินการตามรอบปงบประมาณ 25531. จุดออน/ขอเสนอแนะ 7. ผูรับผิดชอบ

แบบฟอรมแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ

(รายงานผลตามรอบระยะเวลาของ ก.พ.ร.)

2. การวิเคราะห

ตนเอง

3. แนวทางการ

แกไข/ปรับปรุง 

(กลยุทธ)

3.1 โครงการที่สอดคลอง

กับแนวทางการแกไข/

ปรับปรุง (กลยุทธ)

สํานักทะเบียนและประมวลผล

รายงาน ณ วันที่   9 ธันวาคม 2552

ปรับปรุงครั้งที่    1

หมายเหตุ   ระยะเวลาดําเนินการตามรอบปงบประมาณ ควรแยกรายละเอียดใหเห็นในแตละเดือน

คําอธิบาย

          ชองที่ 1 สรุปจุดออน/ขอเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายใน/ภายนอก กรณีจุดออน กับขอเสนอแนะไมสอดคลองกันใหจัดทําแนวทางการแกไขทั้ง 2 รายการ

          ชองที่ 2 หนวยงานวิเคราะหตนเองวา สามารถดําเนินการตามขอเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายใน/ภายนอกไดหรือไม เพราะเหตุใด หรือมีการดําเนินการแลว

          ชองที่ 3 หนวยงานเสนอกิจกรรม/โครงการ/แผนงานในการแกไขปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายใน/ภายนอก

          ชองที่ 3.1 โครงการที่สอดคลองกับแนวทางการแกไข/ปรับปรุง (กลยุทธ) หมายถึง กิจกรรมประจําปการศึกษาตามภารกิจที่ระบุไวในแผนงานที่เชื่อมโยงกับงบประมาณและสามารถวัดประสิทธิภาพในเชิงปริมาณได

          ชองที่ 3.2 กิจกรรมที่สอดคลองกับโครงการ หมายถึง กระบวนการยอยในการดําเนินงานใหไดตามภารกิจ หรือใหภารกิจของหนวยงานบรรลุผล

                       ทั้งนี้ในชองที่ 3.1 และ 3.2 หนวยงานจะแสดงขอมูลสงมาที่สํานักประกันคุณภาพ หรือจะจัดเก็บไวเปนขอมูลของหนวยงานเพื่อเปนหลักฐานในการประเมินฯ ก็ได

          ชองที่ 4 เสนอตัวชี้วัดความสําเร็จ (KPI) ของแนวทางการแกไข/ปรับปรุง (กลยุทธ) เพื่อใชในการรายงานความกาวหนา

          ชองที่ 5 ชวงระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรม/โครงการใหแลวเสร็จตามแผนงาน

          ชองที่ 6 งบประมาณที่ตั้งไว (ประมาณการ) ในโครงการ/กิจกรรม/แผนงานที่กําหนด

          ชองที่ 7 กําหนดผูรับผิดชอบในการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน

                       7.1 ผูกํากับดูแล  หมายถึง  ผูบริหารที่รับผิดชอบในการกํากับดูแลโครงการ/กิจกรรม ใหเปนไปตามแผนงานที่วางไว

                       7.2 ผูปฏิบัติงาน หมายถึง ผูที่รับผิดชอบในการดําเนินการในโครงการ/กิจกรรม
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NO. สปค.02

รายงาน ณ วันที่      30  มิถุนายน  2553

ปรับปรุงครั้งที่         1

9.1 ผูกํากับดูแล 9.2 ผูปฏิบัติงาน

1.สํานักทะเบียนฯ ควร

เขียนอธิบายผลการ

ดําเนินงานในลักษณะ

ผลผลิตและผลลัพธที่

ตอบสนองพันธกิจ 

และวิสัยทัศนของ

สํานักทะเบียนฯ 

นอกเหนือไปจาก

กําหนดใหมีการจัดทํา KPI เพื่อ

ใชวัดผลสัมฤทธิ์ในการ

ดําเนินงานของบุคลากรและ

ฝายตาง ๆ รวมถึงโครงการ

ตาง ๆ เพื่อใหตอบสนองตอ

พันธกิจและวิสัยทัศนของ

สํานักทะเบียนฯ

 -การกําหนด KPI  เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการดําเนินงานของ

สํานักทะเบียนฯ      

-การสัมมนาเพื่อจัดทําแผนยุทธ

ศาสตรของสํานักทะเบียนฯ

 -การใหความรูเกี่ยวกับการ

กําหนด KPI เพื่อใชวัด

ผลสัมฤทธิ์ในการดําเนินงาน  

   

-การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

เพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตร

ของสํานักทะเบียนฯ

 -จํานวน KPI ที่มีการกําหนด

ในการดําเนินงานกิจกรรม /

โครงการตาง ๆ ของสํานัก

ทะเบียนฯ   

-แผนยุทธศาสตรของสํานัก

ทะเบียนฯ

2

2

78.6

87.2

20,000

125,456.75

รอง ผอ. สํานัก

ทะเบียนฯ 

(อ.ณัฐพงศ)

รอง ผอ. สํานัก

ทะเบียนฯ 

(อ.ณัฐพงศ)

-คณะกรรม การ

ประกันคุณภาพ 

สํานักทะเบียนฯ

-คณะกรรม การ

ประกันคุณภาพ 

สํานักทะเบียนฯ

2.สํานักทะเบียนฯควร

จัดประชุมกลุม

บุคลากรในการสราง

ความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับความหมาย

ของดัชนี และเกณฑ

คุณภาพ พรอมทั้ง

ขอมูลหลักฐานที่

แสดงผลงานตรงกับ

เกณฑที่กําหนดไว

กําหนดใหมีการประชุมหรือ

สัมมนาเพื่อสรางความรูความ

เขาใจในเรื่องของดัชนี และ

เกณฑคุณภาพใหกับบุคลากรที่

เกี่ยวของ

 -โครงการประชุมเพื่อจัดทําราง

แผนพัฒนาปรับปรุงตาม

ขอเสนอแนะจากรายงานผลการ

ประเมินคุณภาพภายในสํานัก

ทะเบียนฯ

-การสัมมนาเพื่อสรางความเขาใจ

เกี่ยวกับดัชนีและเกณฑคุณภาพ

ใหกับบุคลากรสํานักทะเบียนฯ

 -การสัมมนาเพื่อหาแนวทาง

การพัฒนาปรับปรุงตาม

ขอเสนอแนะจากรายงานการ

ประเมินคุณภาพภายใน

 

-การใหความรูเกี่ยวกับดัชนี

และเกณฑคุณภาพกับ

บุคลากรสํานักทะเบียนฯ

 -แผนพัฒนาปรับปรุงตาม

ขอเสนอแนะจากรายงานการ

ประเมินคุณภาพภายใน  

-จํานวนบุคลากรที่เขารวม

โครงการและผลจากการ

ประเมินโครงการ

2

2

100

80.8

17,627

20,000

รอง ผอ. สํานัก

ทะเบียนฯ

(อ.ณัฐพงศ)

รอง ผอ. สํานัก

ทะเบียนฯ

(อ.ณัฐพงศ)

-คณะ กรรมการ

ประกันคุณภาพ

สํานักทะเบียนฯ

-คณะ กรรมการ

ประกันคุณภาพ

สํานักทะเบียนฯ

10. หมายเหตุ

แบบฟอรมสรุปรายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ

(รายงานผลตามรอบระยะเวลาของ ก.พ.ร.)

(....... )    รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.)

2. แนวทางการแกไข/ปรับปรุง 

(กลยุทธ)

สํานักทะเบียนและประมวลผล (   )    รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน (มก.)

1. จุดออน/

ขอเสนอแนะ

3. โครงการที่สอดคลองกับ

แนวทางการแกไข/ปรับปรุง 

(กลยุทธ)

4. กิจกรรมที่สอดคลองกับ

โครงการ

5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ (KPI) 

ของแนวทางการแกไข/ปรับปรุง 

(กลยุทธ)

6. ผลการดําเนินงาน

ตามกิจกรรม

7. รอยละ

ผลสําเร็จของ

โครงการ

8. งบประมาณที่

ใชจริง

9. ผูรับผิดชอบ
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NO. สปค.02

รายงาน ณ วันที่      30  มิถุนายน  2553

ปรับปรุงครั้งที่         1

9.1 ผูกํากับดูแล 9.2 ผูปฏิบัติงาน

10. หมายเหตุ

แบบฟอรมสรุปรายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ

(รายงานผลตามรอบระยะเวลาของ ก.พ.ร.)

(....... )    รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.)

2. แนวทางการแกไข/ปรับปรุง 

(กลยุทธ)

สํานักทะเบียนและประมวลผล (   )    รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน (มก.)

1. จุดออน/

ขอเสนอแนะ

3. โครงการที่สอดคลองกับ

แนวทางการแกไข/ปรับปรุง 

(กลยุทธ)

4. กิจกรรมที่สอดคลองกับ

โครงการ

5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ (KPI) 

ของแนวทางการแกไข/ปรับปรุง 

(กลยุทธ)

6. ผลการดําเนินงาน

ตามกิจกรรม

7. รอยละ

ผลสําเร็จของ

โครงการ

8. งบประมาณที่

ใชจริง

9. ผูรับผิดชอบ

3.สํานักทะเบียนฯควร

วิเคราะหสรุปผลการ

ดําเนินงานทุกดัชนีที่

บอกถึงผลงานตาม

เกณฑและใสขอสรุป

ไวในสวนแรกของ

แฟมขอมูลหลักฐาน 

เพื่อแสดงถึงปจจัย

นําเขา กระบวนการ 

ผลผลิต ระดับ

ความสําเร็จ และทิศ

กําหนดใหมีการประชุมหรือ

สัมมนาเพื่อเตรียมความพรอม

ในการจัดทํา SAR ใหกับ

บุคลากร สํานักทะเบียนฯ

การสัมมนาเพื่อเตรียมความพรอม

ในการจัดทํา SAR ของสํานัก

ทะเบียนฯ

การสัมมนาเพื่อเตรียมความ

พรอมในการจัดทํา SAR ของ

สํานักทะเบียนฯ

จํานวนผูเขาสัมมนาและผลจาก

การประเมินโครงการ

2 81 30,000 รอง ผอ. สํานัก

ทะเบียนฯ

(อ.ณัฐพงศ)

-คณะกรรม การ

ประกันคุณภาพ

สํานักทะเบียนฯ

4.สํานักทะเบียนฯ 

ควรจัดทําระบบกลไก

การติดตามผลการใช

ประโยชน จาก

ฐานขอมูลออนไลน 

และฐานขอมูลตางๆที่

มีอยูเพื่อใหไดขอมูล

ชัดเจนจากผูใช

ประโยชน และนําผล

การติดตามมาจัดทํา

แผนพัฒนาของสํานัก

ทะเบียนฯ เพื่อให

ไดผลการพัฒนา

กําหนดใหมีการจัดทําสรุปผล

การดําเนินงานในสวนของ

บุคลากร และของฝายตาง ๆ 

หรือของกิจกรรม/โครงการ

ตาง ๆ เพื่อนํามาเปนขอมูลใน

การจัดทําแผนพัฒนาสํานัก

ทะเบียนฯ

 -การจัดการความรูเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการดําเนินงานของ

สํานักทะเบียนฯ     

-การจัดการความรูภายในสํานัก

ทะเบียนฯ         

-การสัมมนาเพื่อสรุปผลการ

ดําเนินงานและจัดทําแผนการ

ดําเนินงานประจําป

 -การใหความรูเกี่ยวกับการ

จัดการความรูกับบุคลากร

สํานักทะเบียนฯ

   

-การจัดการความรูภายในฝาย

ตางๆ ของสํานักทะเบียนฯ

 -การสรุปผลการดําเนินงาน

ประจําป และการจัดทํา

แผนงานประจําปของฝาย

ตาง ๆ

 -จํานวนผูเขารวมโครงการและ

ผลจากการประเมินโครงการ 

 

-จํานวนคูมือการปฏิบัติงานของ

ฝายตาง ๆ

 -สรุปผลการดําเนินงาน

ประจําปของฝายตาง ๆ และ

แผนงานประจําปของฝายตาง ๆ

2

1

1

84.6

-

-

12,921

-

-

รอง ผอ. สํานัก

ทะเบียนฯ

(อ.ณัฐพงศ)

รอง ผอ. สํานัก

ทะเบียนฯ

(อ.ณัฐพงศ)

รอง ผอ. สํานัก

ทะเบียนฯ

(อ.ณัฐพงศ)

-คณะ กรรมการ

ประกันคุณภาพ

สํานักทะเบียนฯ

-คณะ กรรมการ

ประกันคุณภาพ

สํานักทะเบียนฯ

 -คณะ กรรมการ

ประกันคุณภาพ

สํานักทะเบียนฯ
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NO. สปค.02

รายงาน ณ วันที่      30  มิถุนายน  2553

ปรับปรุงครั้งที่         1

9.1 ผูกํากับดูแล 9.2 ผูปฏิบัติงาน

10. หมายเหตุ

แบบฟอรมสรุปรายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ

(รายงานผลตามรอบระยะเวลาของ ก.พ.ร.)

(....... )    รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.)

2. แนวทางการแกไข/ปรับปรุง 

(กลยุทธ)

สํานักทะเบียนและประมวลผล (   )    รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน (มก.)

1. จุดออน/

ขอเสนอแนะ

3. โครงการที่สอดคลองกับ

แนวทางการแกไข/ปรับปรุง 

(กลยุทธ)

4. กิจกรรมที่สอดคลองกับ

โครงการ

5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ (KPI) 

ของแนวทางการแกไข/ปรับปรุง 

(กลยุทธ)

6. ผลการดําเนินงาน

ตามกิจกรรม

7. รอยละ

ผลสําเร็จของ

โครงการ

8. งบประมาณที่

ใชจริง

9. ผูรับผิดชอบ

คําอธิบาย

          ชองที่ 1 สรุปจุดออน/ขอเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายใน/ภายนอก กรณีจุดออน กับขอเสนอแนะไมสอดคลองกันใหจัดทําแนวทางการแกไขทั้ง 2 รายการ

          ชองที่ 2 หนวยงานเสนอกิจกรรม/โครงการ/แผนงานในการแกไขปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายใน/ภายนอก (คัดลอกจาก สปค.01 ชองที่ 4)

          ชองที่ 4 กิจกรรมที่สอดคลองกับโครงการ หมายถึง กระบวนการยอยในการดําเนินงานใหไดตามภารกิจ หรือใหภารกิจของหนวยงานบรรลุผล (คัดลอกจาก สปค.01 ชองที่ 3.2)

          ชองที่ 5 เสนอตัวชี้วัดความสําเร็จ (KPI) ของแนวทางการแกไข/ปรับปรุง (กลยุทธ) เพื่อใชในการรายงานความกาวหนา (คัดลอกจาก สปค.01 ชองที่ 5)

          ชองที่ 6 ผลการดําเนินงานตามกิจกรรมใหหนวยงานกรอกตัวเลขระบุระดับของผลการดําเนินงานเปน 3 ระดับ ดังนี้ 

0 = ยังไมไดดําเนินงาน

1 = อยูระหวางดําเนินงาน

2 = ดําเนินงานเสร็จสิ้น

          ชองที่ 7 รอยละของผลสําเร็จของโครงการ ใหพิจารณาจากกิจกรรมภายใตโครงการที่ดําเนินงานเสร็จสิ้นตอกิจกรรมทั้งหมด

          ชองที่ 8 งบประมาณที่ใชจริงในโครงการ/กิจกรรม/แผนงานที่กําหนด (เปรียบเทียบกับ สปค.01 ชองที่ 6)

          ชองที่ 9 กําหนดผูรับผิดชอบในการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน

                       9.1 ผูกํากับดูแล  หมายถึง  ผูบริหารที่รับผิดชอบในการกํากับดูแลโครงการ/กิจกรรม ใหเปนไปตามแผนงานที่วางไว

                       9.2 ผูปฏิบัติงาน หมายถึง ผูที่รับผิดชอบในการดําเนินการในโครงการ/กิจกรรม

          ชองที่ 10 หมายเหตุ เปนการระบุปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน

          ชองที่ 3 โครงการที่สอดคลองกับแนวทางการแกไข/ปรับปรุง (กลยุทธ) หมายถึง กิจกรรมประจําปการศึกษาตามภารกิจที่ระบุไวในแผนงานที่เชื่อมโยงกับงบประมาณและสามารถวัดประสิทธิภาพในเชิงปริมาณได (คัดลอกจาก สปค.01 ชองที่ 3.1)



 
 

บทที่ 5 
ขอมูลพื้นฐานการประเมินคุณภาพภายใน 

ประจําปการศึกษา 2552 



 116

กก. กก.  กก. กก.  กก.

2550 2551 2552 2552 2550 2551 2552 2552 2550 2551 2552 2552 2550 2551 2552 2552 2550 2551 2552 2552

องคประกอบที่ 1

1 มีการกําหนดปรัชญา หรือ

ปณิธาน ตลอดจนมี

กระบวนการพัฒนากลยุทธ 

แผนดําเนินงาน และมีการ

กําหนดตัวบงชี้เพื่อวัด

ความสําเร็จของการ

ดําเนินงานตามแผนใหครบทุก

ภารกิจ

ระดับ 5 5 5 5

2   จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติ

งานประจําปงบประมาณ

ทั้งหมด

ตัว 22 31 25 54

3   จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติ

งานประจําปที่บรรลุเปาหมาย

ตัว 18 14 17 49

องคประกอบที่ 2

ตัวบงชี้บังคับ

4   จํานวนกิจกรรมหรือโครงการ

บริการวิชาการและวิชาชีพ

โครงการ/

กิจกรรม

7 8 3 3

5   จํานวนบุคลากรประจําสาย

สนับสนุนทั้งหมด

คน 58 58 60 60

6   จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน

ที่ลาศึกษาตอ

คน 0 0 0 0

ฝายระบบคอมพิวเตอรฯ

ผลการดําเนินงานภาพรวมของ

บทที่ 5   ขอมูลพื้นฐานการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2552
5.1  รายงานตามผลการดําเนินงานของสํานักบริการคอมพิวเตอร

ชอง

ฝายบริการและฝกอบรม

รายการ หนวย

สํานัก ฝายบริหารและธุรการ ฝายสารสนเทศ

         ตามรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ( 1 ต.ค. 51 - 30 ก.ย. 52) และ ปการศึกษา 2552  ( 1  มิ.ย. 52 - 31 พ.ค. 53)
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กก. กก.  กก. กก.  กก.

2550 2551 2552 2552 2550 2551 2552 2552 2550 2551 2552 2552 2550 2551 2552 2552 2550 2551 2552 2552

ฝายระบบคอมพิวเตอรฯ

ผลการดําเนินงานภาพรวมของชอง

ฝายบริการและฝกอบรม

รายการ หนวย

สํานัก ฝายบริหารและธุรการ ฝายสารสนเทศ

7  ระดับความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ

คาเฉลี่ย 

1-5

3.50 3.51 3.51 4.28

8 ระดับความสําเร็จของการ

ใหบริการที่สอดคลองกับความ

ตองการของผูรับบริการ

ระดับ 4 4 4 4

ตัวบงชี้เลือก

84 êระดับความสําเร็จของ

กระบวนการลงทะเบียนเรียน 

และมอบตัวเปนนิสตใหม

ระดับ 0 0 8 8

85 êระดับความสําเร็จของการ

ใหบริการตรวจสอบ และออก

เอกสารทางการศึกษา

ระดับ 0 0 8 8

86 êระดับความสําเร็จของ

กระบวนการลงทะเบียนเรียน 

ผานระบบเครือขาย

ระดับ 0 0 7 7

87 êระดับความสําเร็จของ

กระบวนการกรอกคะแนน และ

รายงานคะแนนผานระบบ

เครือขาย

ระดับ 0 0 7 7

องคประกอบที่ 3

128 มีระบบการบริหารจัดการที่ดี

แบบธรรมาภิบาล และภาวะ

ผูนํา

ระดับ 5 5 5 5

129 มีการพัฒนาหนวยงานสู

องคการเรียนรู

ระดับ 0 0 4 4
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กก. กก.  กก. กก.  กก.

2550 2551 2552 2552 2550 2551 2552 2552 2550 2551 2552 2552 2550 2551 2552 2552 2550 2551 2552 2552

ฝายระบบคอมพิวเตอรฯ

ผลการดําเนินงานภาพรวมของชอง

ฝายบริการและฝกอบรม

รายการ หนวย

สํานัก ฝายบริหารและธุรการ ฝายสารสนเทศ

130 มีกระบวนการและกลไกในการ

บริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อ

พัฒนา และธํารงรักษาไวให

บุคลากรมีคุณภาพและ

ประสิทธิภาพ

ระดับ 4 4 4 4

131 ระดับความสําเร็จในการเปด

โอกาสใหบุคคลภายนอกเขา

มามีสวนรวมในการพัฒนา

หนวยงาน

ระดับ 5 5 4 4

132 มีการนําระบบบริหารความ

เสี่ยงมาใชในกระบวนการ

บริหารจัดการ

ระดับ 0 0 5 5

133 ระดับความสําเร็จของการ

ถายทอดตัวบงชี้และเปาหมาย

ของระดับองคกรสูระดับบุคคล

ระดับ 3 5 6 6

134 มีระบบการมอบหมายงานตาม

ใบมอบหมายงาน (JA)

ระดับ 2 2 5 5

135  จํานวนบุคลากรประจําที่ไดรับ

การพัฒนาความรูและทักษะ

วิชาชีพทั้งในประเทศหรือ

ตางประเทศ (ไมนับซ้ํา)

คน 54 58 60 58

136 -  ในประเทศ คน 54 58 57 56

137 -  ตางประเทศ คน 0 0 3 2
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กก. กก.  กก. กก.  กก.

2550 2551 2552 2552 2550 2551 2552 2552 2550 2551 2552 2552 2550 2551 2552 2552 2550 2551 2552 2552

ฝายระบบคอมพิวเตอรฯ

ผลการดําเนินงานภาพรวมของชอง

ฝายบริการและฝกอบรม

รายการ หนวย

สํานัก ฝายบริหารและธุรการ ฝายสารสนเทศ

138   จํานวนบุคลากรประจําสาย

สนับสนุนทั้งหมด รวมลา

ศึกษาตอ

คน 58 58 60 58

139   จํานวนบุคลากรประจําสาย

สนับสนุนที่ลาศึกษาตอ

คน 0 0 0 0

องคประกอบที่ 4

140 มีระบบและกลไกในการจัดสรร

 การวิเคราะหคาใชจาย การ

ตรวจสอบการเงินและ

งบประมาณอยางมี

ประสิทธิภาพ

ระดับ 7 6 7 4

141 มีการใชทรัพยากรภายในและ

ภายนอกหนวยงานรวมกัน

ระดับ 0 0 4 4

142  จํานวนกิจกรรมการใหบริการที่

มีการวิเคราะหตนทุนตอ

หนวยงาน

กิจกรรม 6 4 3 3

143  จํานวนกิจกรรมการใหบริการ

ทั้งหมด

กิจกรรม 6 4 3 3

องคประกอบที่ 5

144 มีระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่ง

ของกระบวนการบริหารจัดการ

ระดับ 0 0 7 5

145 ระดับความสําเร็จของการ

ประกันคุณภาพภายใน

ระดับ 4 4 6 1

องคประกอบที่ 6
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กก. กก.  กก. กก.  กก.

2550 2551 2552 2552 2550 2551 2552 2552 2550 2551 2552 2552 2550 2551 2552 2552 2550 2551 2552 2552

ฝายระบบคอมพิวเตอรฯ

ผลการดําเนินงานภาพรวมของชอง

ฝายบริการและฝกอบรม

รายการ หนวย

สํานัก ฝายบริหารและธุรการ ฝายสารสนเทศ

146 ระดับความสําเร็จของการ

พัฒนาและปรับปรุง

กระบวนการดําเนินงาน

ระดับ 0 0 5 5

147   จํานวนผูรับบริการที่ไดรับ

บริการตามเวลามาตรฐาน

คน 0.00 0.00 4,580.00 4,580.00

148   จํานวนผูรับบริการทั้งหมดที่

ไดรับบริการในกระบวนงานที่

นํามาประเมิน

คน 0.00 0.00 4,580.00 4,580.00

149   ระยะเวลามาตรฐานในแตละ

กระบวนงาน

นาที/

ชม./วัน

0.00 0.00 3.00 2.00

150   ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใหบริการได

ในแตละกระบวนงาน

นาที/

ชม./วัน

0.00 0.00 2.00 1.12
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หนวย หมายเหตุ

2550 2551

หนวยงาน กรรมการ หนวยงาน กรรมการ

ตัวตั้ง ผลลัพธ ตัวตั้ง ผลลัพธ ตัวตั้ง ผลลัพธ ตัวตั้ง ผลลัพธ

ตัวหาร (% หรือสัดสวน) ตัวหาร (% หรือ

สัดสวน)

ตัวหาร (% หรือ

สัดสวน)

ตัวหาร  (% หรือ

สัดสวน)

1.48 1.43 2.57 2.48 16.00 13.00 15.00 10.00

1.15 1.11 2.64 2.56 20.00 17.00 19.00 14.00

2.00 1.00 1.50 2.50 1.00 1.00 1.00 1.00

1.1 มีการกําหนดปรัชญา หรือ

ปณิธาน ตลอดจนมี

กระบวนการพัฒนากลยุทธ แผน

ดําเนินงาน และมีการกําหนดตัว

บงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการ

ดําเนินงานตามแผนใหครบทุก

ภารกิจ

ระดับ 6 6 2 2 2 2 x x x x ชอง 1

18 14 17 49 ชอง 3

22 31 25 54 ชอง 2

0.56 0.67 2.57 2.57 6.00 6.00 5.00 5.00

1.67 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.00 1.00

7 8 3 3 ชอง 4

58 58 60 60 ชอง 5 - ชอง 6

2.2 ระดับความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ

คาเฉลี่ย 3.51 3.51 2 3 3 3 / / / / ชอง 7

2.3 ระดับความสําเร็จของการ

ใหบริการที่สอดคลองกับความ

ตองการของผูรับบริการ

ระดับ 4 4 2 2 2 2 / / x x ชอง 8

0.00 0.00 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00

รอยละของการบรรลุเปาหมาย

ตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่

กําหนด

12.07%

90.74% 45.00%

การคํานวณ

องคประกอบที่ 2  ภารกิจหลัก  (ตัวบงชี้บังคับ)

1.2 รอยละ 81.82% 45.16% 68.00%

องคประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนงาน

5 5 5 5

2552

แบบรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในรายตัวบงชี้ ประจําปการศึกษา 2552 (ป. 1)

หนวยงานระดับสํานัก

ตัวบงชี้ ผลการดําเนินงาน(ปการศึกษา) เปาหมาย (ป ผลการประเมิน (คะแนนเต็ม 3) ประเมินตามเปาหมาย ประเมินพัฒนาการ

2550 25522551 (เชน เหตุผลของการ

ประเมินที่ตางจากที่

ระบุใน SAR)

สํานัก กรรมการ สํานัก กรรมการ

/ = บรรลุ / = มีพัฒนาการ

x = ไมบรรลุ x = ไมมีพัฒนาการ

2552

//68.00% 2 0 1 /

2553

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมของสํานัก(ตัวบงชี้บังคับ)

องคประกอบที่ 2  ภารกิจหลัก  (ตัวบงชี้บังคับ+ตัวบงชี้เลือก)

2.1 รอยละของกิจกรรม/โครงการ

บริการทางวิชาการ และวิชาชีพ 

ที่ตอบสนองความตองการพัฒนา

 และเสริมสรางความเขมแข็ง

ของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ 

และนานาชาติ ตอบุคลากรประจํา

รอยละ x14.00%

3 /

องคประกอบที่ 2  ภารกิจหลัก  (ตัวบงชี้เลือก)

4

3.50 3.51 3.51 4.28

113.79% 5.00% x x

4 4

114.00% 1 1 x5.00%

4

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมของสํานัก (ตัวบงชี้บังคับ+ตัวบงชี้เลือก)
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หนวย หมายเหตุ

2550 2551

หนวยงาน กรรมการ หนวยงาน กรรมการ

ตัวตั้ง ผลลัพธ ตัวตั้ง ผลลัพธ ตัวตั้ง ผลลัพธ ตัวตั้ง ผลลัพธ

ตัวหาร (% หรือสัดสวน) ตัวหาร (% หรือ

สัดสวน)

ตัวหาร (% หรือ

สัดสวน)

ตัวหาร  (% หรือ

สัดสวน)

การคํานวณ

2552

ตัวบงชี้ ผลการดําเนินงาน(ปการศึกษา) เปาหมาย (ป ผลการประเมิน (คะแนนเต็ม 3) ประเมินตามเปาหมาย ประเมินพัฒนาการ

2550 25522551 (เชน เหตุผลของการ

ประเมินที่ตางจากที่

ระบุใน SAR)

สํานัก กรรมการ สํานัก กรรมการ

/ = บรรลุ / = มีพัฒนาการ

x = ไมบรรลุ x = ไมมีพัฒนาการ

2552 2553

2.19 ระดับความสําเร็จของ

กระบวนการลงทะเบียนเรียน 

และมอบตัวเปนนิสิตใหม

ระดับ 0 8 0 0 3 3 / / / / ชอง 84

2.20 ระดับความสําเร็จของการ

ใหบริการตวรจสอบ และออก

เอกสารทางการศึกษา

ระดับ 0 8 0 0 3 3 / / / / ชอง 85

2.21 ระดับความสําเร็จของ

กระบวนการลงทะเบียนเรียน

ผานระบบเครือขาย

ระดับ 0 7 0 0 3 3 / / / / ชอง 86

2.22 ระดับความสําเร็จของ

กระบวนการกรอกคะแนน และ

รายงานคะแนนผานระบบ

ื 

ระดับ 0 7 0 0 3 3 / / / / ชอง 87

1.63 1.75 2.63 2.63 5.00 5.00 6.00 5.00

3.1 มีระบบการบริหารจัดการที่ดี

แบบธรรมาภิบาล และภาวะผูนํา

ระดับ 5 5 3 3 3 3 / / / / ชอง 128

3.2 มีการพัฒนาหนวยงานสูองคการ

เรียนรู

ระดับ 0 5 0 0 3 3 x x / / ชอง 129

3.3 มีกระบวนการและกลไกในการ

บริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อ

พัฒนา และธํารงรักษาไวให

บุคลากรมีคุณภาพและ

ประสิทธิภาพ

ระดับ 5 5 2 2 2 2 x x / / ชอง 130

3.4 ระดับความสําเร็จในการเปด

โอกาสใหบุคคลภายนอกเขามา

มีสวนรวมในการพัฒนา

หนวยงาน

ระดับ 5 5 3 3 2 2 x x / x ชอง 131

3.5 มีการนําระบบบริหารความเสี่ยง

มาใชในกระบวนการบริหาร

จัดการ

ระดับ 0 5 0 0 3 3 / / / / ชอง 132

0 0

5 5

องคประกอบที่ 3  การบริหารและจัดการ

4

0

5 5

0 0

0 0

0 0

8

77

0 8

7

4

5

4

5 5

0

4 4 4

4 4

8

7

8

0

5
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หนวย หมายเหตุ

2550 2551

หนวยงาน กรรมการ หนวยงาน กรรมการ

ตัวตั้ง ผลลัพธ ตัวตั้ง ผลลัพธ ตัวตั้ง ผลลัพธ ตัวตั้ง ผลลัพธ

ตัวหาร (% หรือสัดสวน) ตัวหาร (% หรือ

สัดสวน)

ตัวหาร (% หรือ

สัดสวน)

ตัวหาร  (% หรือ

สัดสวน)

การคํานวณ

2552

ตัวบงชี้ ผลการดําเนินงาน(ปการศึกษา) เปาหมาย (ป ผลการประเมิน (คะแนนเต็ม 3) ประเมินตามเปาหมาย ประเมินพัฒนาการ

2550 25522551 (เชน เหตุผลของการ

ประเมินที่ตางจากที่

ระบุใน SAR)

สํานัก กรรมการ สํานัก กรรมการ

/ = บรรลุ / = มีพัฒนาการ

x = ไมบรรลุ x = ไมมีพัฒนาการ

2552 2553

3.6 ระดับความสําเร็จของการ

ถายทอดตัวบงชี้และเปาหมาย

ของระดับองคกรสูระดับบุคคล

ระดับ 5 6 1 2 2 2 / / x x ชอง 133

3.7 มีระบบการมอบหมายงานตาม

ใบมอบหมายงาน (JA)

ระดับ 5 5 1 1 3 3 / / / / ชอง 134

54 58 60 58 ชอง 135

58 58 60 58 ชอง 138

2.00 1.67 3.00 2.33 3.00 2.00 3.00 1.00

4.1 มีระบบและกลไกในการจัดสรร 

การวิเคราะหคาใชจาย การ

ตรวจสอบการเงินและ

งบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ

ระดับ 7 7 3 2 3 1 / x / x ไมพบหลักฐานในขอ

 5 และ 7 ที่ตรงกับ

การรายงานผลการ

ดําเนินงาน ขอ 5 เปน

รายงานเงินคงเหลือ

รายวัน และงบ

กระทบยอด

ชอง 140

4.2 มีการใชทรัพยากรภายในและ

ภายนอกหนวยงานรวมกัน

ระดับ 0 4 0 0 3 3 / / / ชอง 141

6.00 4.00 3.00 3.00 ชอง 142

6 4 3 3 ชอง 143

1.50 1.50 3.00 2.00 2.00 0.00 1.00 0.00

5.1 มีระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่ง

ของกระบวนการบริหารจัดการ

ระดับ 0 7 0 0 3 3 / x / ไมพบหลักฐานใน

ระดับ 6

ชอง 144

5.2 ระดับความสําเร็จของการ

ประกันคุณภาพภายใน

ระดับ 4 6 3 3 3 1 / x x ไมพบผลการ

ดําเนินการในระดับ 1

ชอง 145

0.00 0.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00

4

องคประกอบที่ 4  การเงินและงบประมาณ

7 6

100.00%

3.8

100.00 100.00 3 3 /3 /3 / /

x/ xรอยละ 100.00% /3100.00 3 3 393.00

องคประกอบที่ 6  การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน

2 2

100.00%

6

5

1

100.00%

5

องคประกอบที่ 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

53

4.3 รอยละของกิจกรรมการ

ใหบริการที่มีการวิเคาระห

ตนทุนตอหนวย

รอยละ 100.00%

รอยละของบุคลากรประจําสาย

สนับสนุนที่ไดรับการพัฒนา

ความรูและทักษะวิชาชีพทั้งใน

ประเทศหรือตางประเทศ

0 0 7

7 4

6

0

93.10% 100.00%

4 6

0

5

100.00%

4 4
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หนวย หมายเหตุ

2550 2551

หนวยงาน กรรมการ หนวยงาน กรรมการ

ตัวตั้ง ผลลัพธ ตัวตั้ง ผลลัพธ ตัวตั้ง ผลลัพธ ตัวตั้ง ผลลัพธ

ตัวหาร (% หรือสัดสวน) ตัวหาร (% หรือ

สัดสวน)

ตัวหาร (% หรือ

สัดสวน)

ตัวหาร  (% หรือ

สัดสวน)

การคํานวณ

2552

ตัวบงชี้ ผลการดําเนินงาน(ปการศึกษา) เปาหมาย (ป ผลการประเมิน (คะแนนเต็ม 3) ประเมินตามเปาหมาย ประเมินพัฒนาการ

2550 25522551 (เชน เหตุผลของการ

ประเมินที่ตางจากที่

ระบุใน SAR)

สํานัก กรรมการ สํานัก กรรมการ

/ = บรรลุ / = มีพัฒนาการ

x = ไมบรรลุ x = ไมมีพัฒนาการ

2552 2553

6.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนา

และปรับปรุงกระบวนการ

ดําเนินงาน

ระดับ 0 5 0 0 3 3 / / / x ยังไมมีการดําเนินงาน ชอง 146

0.00 0.00 4,580.00 4,580.00 ชอง 147

0 0 4580 4580 ชอง 148

0.00 0.00 1.00 0.88 ชอง (149-150)

0 0 3 2 ชอง 149

หมายเหตุ

ขอสังเกตในการคํานวณผลการประเมินในภาพรวมแตละองคประกอบ

0100.00 00.00 /3 3 / //#DIV/0! 100.00% 100.00%

0 0 5

6.2 รอยละของการรักษามาตรฐาน

ระยะเวลาการใหบริการ

รอยละ

44.00%

#DIV/0!

5

33.33 0 06.3 รอยละของการลดระยะเวลาการ

ใหบริการ

รอยละ #DIV/0! #DIV/0! 33.33%

-  ควรระวังจํานวนตัวหารทั้งหมดในแตละองคประกอบ หากมีตัวบงชี้ใดไมไดกําหนดใหดําเนินการใหตัดขอมูลตัวบงชี้นั้นออก ทั้งในชองผลรวมในแตละองคประกอบ และชองคะแนนเฉลี่ยภาพรวมของหนวยงาน แลวหารเฉพาะจํานวนตัวบงชี้ที่มีการดําเนินการ

/ /3 3 / /0.00
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หนวยงาน กรรมการ หนวยงาน กรรมการ หนวยงาน กรรมการ หนวยงาน กรรมการ หนวยงาน กรรมการ

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนงาน  -  - 2.00 2.00 1.00 3.00 1.50 2.50 ยังไมไดคุณภาพ ดี

องคประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก (ตัวบงชี้บังคับ)  -  - 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 พอใช พอใช

องคประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก (ตัวบงชี้บังคับ+ตัวบงชี้เลือก)  -  - 2.80 2.80 2.00 2.00 2.57 2.57 ดีมาก ดีมาก

องคประกอบที่ 3 การบริหารและจัดการ 3.00 3.00 2.80 2.80 2.00 2.00 2.63 2.63 ดีมาก ดีมาก

องคประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ  -  - 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 2.33 ดีมาก ดี

องคประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน  -  - 3.00 3.00 3.00 1.00 3.00 2.00 ดีมาก พอใช

องคประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน  -  - 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 ดีมาก ดีมาก

ภาพรวมทุกองคประกอบ (ตัวบงชี้บังคับ) 3.00 3.00 2.73 2.55 2.33 2.33 2.57 2.48

ความหมายผลประเมิน ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดีมาก ดี

ภาพรวมทุกองคประกอบ (ตัวบงชี้บังคับ+ตัวบงชี้เลือก) 3.00 3.00 2.80 2.67 2.33 2.33 2.64 2.56

ความหมายผลประเมิน ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดีมาก ดีมาก

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองคประกอบคุณภาพ 6 องคประกอบ

สํานักทะเบียนและประมวลผล

องคประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ความหมายผลประเมิน

ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต รวม



 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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