
สํานักทะเบียนและประมวลผล

รายงานการประเมินตนเอง

(Self Assessment Report : SAR
 

สํานักทะเบียนและประมวลผล

สํานักทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร+

 

รายงานการประเมินตนเอง 

Self Assessment Report : SAR

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

    

 

 

 

 

สํานักทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร+

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร+ 

 

Self Assessment Report : SAR) 

                                                     

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร+ 



 

คํานํา 

  สํานักทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�  เป�นหน�วยงานสนับสนุนการ

จัดการเรียนการสอน  มีการดําเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย  ตามระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพท่ีกําหนด  ได*จัดทํารายงานการประเมินตนเอง  ประจําป+การศึกษา 2555  โดยใช*แนวทางระบบ

ประกันคุณภาพสําหรับหน�วยงานสนับสนุน 6 องค�ประกอบ แบ�งเป�น 12 ตัวบ�งชี้  ซ่ึงเป�นเอกสารสรุปผลการ

ดําเนินงานในรอบป+การศึกษา 2555 (1 มิถุนายน 2555 - 31 พฤษภาคม 2556) และรอบป+งบประมาณ 2555 

(1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555)  และผลการประเมินตนเองตามวงจรของการประกันคุณภาพ (PDCA) 

ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�  เพ่ือเสนอต�อมหาวิทยาลัย และเปBดเผยต�อสาธารณชน ซ่ึงจะนําไปสู�การพัฒนา

คุณภาพและมาตรฐานในการให*บริการ 

  โดยในรอบป+การศึกษา 2555  สํานักทะเบียนและประมวลผล  ได*จัดทํารายงานการประเมิน

ตนเอง  เพ่ือเตรียมพร*อมรับการประเมินคุณภาพภายใน  จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในท่ีแต�งต้ัง

โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�  ระหว�างวันท่ี 11 - 12 กรกฎาคม 2556  เพ่ือพิจารณาประเมินผลการ

ดําเนินงานของสํานักทะเบียนและประมวลผล   ให*ข*อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุง กระบวนการปฏิบัติงาน 

ให*มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนและสามารถนําไปวางแผนในการพัฒนาปรับปรุงต�อไป 

  สํานักทะเบียนและประมวลผล  หวังเป�นอย�างยิ่งว�า รายงานการประเมินตนเองประจําป+ 

2556 เล�มนี้  จะเป�นกระจกสะท*อนภาพท่ีชัดเจนข้ึนอีกระดับหนึ่ง  เม่ือเทียบกับการประเมินตนเองท่ีผ�านมา  

ทําให*ทราบจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และระดับคุณภาพท่ีสํานักทะเบียนและประมวลผลเป�นอยู�  เพ่ือเป�นข*อมูล

การพัฒนาองค�กรอย�างต�อเนื่อง  และเทียบกับเปJาหมายท่ีคาดหวังไว*  รวมท้ังพัฒนาการในการดําเนินงาน  ซ่ึง

จะเป�นแนวทางในการทบทวนระบบ กลไก การบริหารจัดการและการดําเนินงาน  เพ่ือหาแนวทางการพัฒนา

งานของสํานักทะเบียนและประมวลผลให*มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนต�อไป 
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บทนํา 

บทสรุปผูบริหาร 
 
 

 

  สํานักทะเบียนและประมวลผล   มีภารกิจหลักในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน/การ
บริหารจัดการ โดยมีระบบและกลไกในการจัดทํารายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) เพ่ือให<
ทราบถึงผลการปฏิบัติงานและรองรับการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 

 สํานักทะเบียนและประมวลผล ได<ดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด จํานวน 12 ตัวบAงชี้   ในป�การศึกษา 2555 พบวAา สํานักทะเบียนและประมวลผล  มีผลการ
ประเมินในภาพรวม ได<คะแนนเฉล่ีย 4.57 อยูAในระดับ ดีมาก    

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค(ประกอบคุณภาพ 6 ดาน (คะแนนเต็ม 5) 

องค(ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ป-การศึกษา 2555 (เต็ม 5) ระดับคุณภาพ 

ป2จจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต รวม 

ประเมิน

ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน

ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน

ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน

ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน

ตนเอง 

กรรมการ 

องคEประกอบที่ 1  ปรัชญา 

ปณิธาน วัตถุประสงคE และ

แผนดําเนินการ   

- - 5.00 4.00 - - 5.00 4.00 ดีมาก ดี  

องคEประกอบที่ 2  ภารกิจหลัก - - 5.00 0.00 4.36 4.43 4.57 4.62 ดีมาก ดีมาก 

องคEประกอบที่ 3  การบริหาร

และจัดการ  

5.00 0.00 4.75 4.50 - - 4.80 4.60 ดีมาก ดีมาก 

องคEประกอบที่ 4  การเงินและ

งบประมาณ 

- - 5.00 5.00 - - 5.00 0.00 ดีมาก ดีมาก 

องคEประกอบที่ 5  ระบบและ

กลไกการประกันคุณภาพ  

- - 4.00 4.00 - - 4.00 4.00 ดี  ดี 

องคEประกอบที่ 6  การพัฒนา

และปรับปรุงระบบดําเนินงาน 

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก  

เฉล่ียภาพรวม 5.00 5.00 4.78 4.56 4.36 4.43 4.73 4.57   

ระดับคุณภาพ ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดีมาก ดีมาก   
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 ผลการประเมินคุณภาพรายตัวบAงชี้สรุปผลได<ดังนี้ 

1. ตัวบAงชี้ท่ีมีคุณภาพอยูAในระดับ ดีมาก รวม  9 ตัวบAงชี้ ดังนี้ 

ตัวบ9งชี้ท่ี รายละเอียด ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมนิ (เต็ม 5) 

2.2 ระดับความสําเร็จของการให<บริการที่สอดคล<องกับความ

ต<องการของผู<รับบริการ 

5  ข<อ 5.00 

2.3 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิตทิางศิลปะและวฒันธรรม 5  ข<อ 5.00 

3.1 ภาวะผู<นําของคณะกรรมการประจําหนAวยงานและผู<บริหารทุก

ระดับของหนAวยงาน 

7  ข<อ 5.00 

3.2 การพัฒนาสถาบันสูAสถาบันเรียนรู< 5  ข<อ 5.00 

3.3 ระบบบริหารความเสี่ยง 6  ข<อ 5.00 

3.5 ร<อยละของบุคลากรที่ได<รับการพัฒนาความรู< และทักษะวชิาชพีที่

สอดคล<องกับการปฏิบัตงิานทั้งในประเทศหรือตAางประเทศ 

ร<อยละ 80 5.00 

4.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 7   ข<อ 5.00 

6.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ

ดําเนินงาน 

 5   ข<อ 5.00 

2. ตัวบAงชี้ท่ีมีคุณภาพอยูAในระดับดี  (คะแนนผลการประเมิน) รวม  3  ตัวบAงชี้ ดังนี้ 

ตัวบ9งชี้ท่ี รายละเอียด ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมนิ (เต็ม 5) 

1.1 กระบวนการพฒันาแผน  7  ข<อ 4.00 

2.1 ระดับความพงึพอใจของผู<รับบริการ คAาเฉลี่ย 3.85 3.85 

3.4 ระบบการพฒันาบุคลากร 3  ข<อ 3.00 

5.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 8  ข<อ 4.00 

 
ผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก พบวAา สํานักทะเบียนและประมวลผล มีจุดแข็ง และจุดท่ีควร

พัฒนา ซ่ึงสํานักได<กําหนดแนวทางการพัฒนาปรับปรุงไว<ดังนี้  

องค(ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค( และแผนดําเนินการ 

  จุดแข็ง 
 - มีแผนกลยุทธEสํานักทะเบียนและประมวลผล (พ.ศ. 2555 – 2559) ท่ีสอดคล<องกับนโยบายและ 

                   แผนพัฒนา 4 ป� ของผู<บริหาร และครอบคลุมทุกภารกิจของหนAวยงาน 



 

 

รายงานการประเมินตนเอง สํานักทะเบียนและประมวลผล ป�การศึกษา 2555  3   

 จุดท่ีควรพัฒนา 
- การกําหนดเปWาหมายของตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรมบางโครงการ ไมAสอดคล<องกับสถานการณE

จริงสAงผลให<ไมAบรรลุเปWาหมาย 

ขอเสนอแนะ 
- การกําหนดคAาเปWาหมายของตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรมควรพิจารณาวิเคราะหEความเปXนไปได<ของ

เปWาหมายให<สอดคล<องกับความเปXนไปได<ท่ีเหมาะสม  

องค(ประกอบท่ี 2 ภารกิจหลัก 

  จุดแข็ง 
1. เปXนหนAวยงานตรวจสอบหลักฐานทางการศึกษาให<กับหนAวยงานท้ังภายในและภายนอก 
2. มีศูนยEทดสอบวิชาการเพ่ือการคัดเลือกและพัฒนาบุคคลท้ังหนAวยงานภายในและภายนอก 
3. มีฐานข<อมูลท่ีเชื่อมโยงของวิทยาเขตบางเขนและวิทยาเขตกําแพงแสนท่ีสมบูรณE 
4. มีการนํากระบวนการ PDCA มาใช<ในการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมอยAางครบถ<วน 
5. มีการรวบรวมผลการดําเนินงานโครงการบริการเปXนรูปเลAมท่ีสมบูรณE และสามารถใช<เปXนแนวปฏิบัติ 

               และแบบอยAางท่ีดีในการปฏิบัติงาน 

 จุดท่ีควรพัฒนา 
1. เว็บไซตEของหนAวยงานยังให<ข<อมูลท่ีเปXนประโยชนEตAอผู<รับบริการได<ไมAสมบูรณE 
2. ระบบรับตรงรAวมมหาวิทยาลัย ยังไมAเปXนระบบเดียวกัน สAงผลกระทบตAอการประชาสัมพันธEการรับเข<า

ศึกษาในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 
3. ยังไมAมีการวางระบบฐานข<อมูลท่ีมีอยูAในป]จจุบันท่ีสามารถเชื่อมโยงและครอบคลุมทุกวิทยาเขต 
4. การให<บริการนิสิตและบุคคลภายนอกท่ีมาติดตAอยังไมAเปXนระบบบริการ ณ จุดเดียว (One Stop 

Service) อีกท้ังบุคลากรของหนAวยงานบางสAวนยังขาดทักษะทางด<านภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

ขอเสนอแนะ 
1. หนAวยงานควรจัดทําเว็บไซตEท่ีทันสมัยและพร<อมบริการข<อมูลสําหรับผู<สนใจท้ัง ชาวไทยและ     

ชาวตAางชาติ 
2. หนAวยงานควรสนับสนุนให<บุคลากรเข<ารับการฝdกอบรมด<านภาษาอังกฤษ และสAงเสริม หรือปลูกฝ]ง 

                ให<บุคลากรในองคEกรมีจิตสาธารณะ  
3. ปรับปรุงโปรแกรมการรับสมัครนิสิตประเภทโครงการรับตรงผAานระบบออนไลนE 
4. ควรพัฒนาระบบข<อมูลนิสิตท่ีครอบคลุมทุกวิทยาเขต 
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องค(ประกอบท่ี 3 การบริหารและการจัดการ 

  จุดแข็ง 
- หนAวยงานสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร ทําให<บุคลากรทุกคนมีโอกาสพัฒนาตนเองท้ังทางด<าน

ความรู<และทักษะเพ่ือพัฒนางาน 

 จุดท่ีควรพัฒนา 
1. ขาดแผนการพัฒนาบุคลากรท่ีมีการวิเคราะหEข<อมูลเชิงประจักษE 

2. หนAวยงานมีงานวิจัยสถาบัน  แตAยังไมAสามารถนํามาใช<ให<เกิดประโยชนEและครอบคลุมตามภารกิจ 
3. ยังไมAมีการวิเคราะหEข<อมูลของนิสิตอยAางตAอเนื่อง เพ่ือผู<บริหารสามารถนําไปใช<ในการตัดสินใจได< 

  ขอเสนอแนะ 
1. ควรมีการวิเคราะหEข<อมูลอัตรากําลังของบุคลากรในป]จจุบัน รวมท้ังท่ีต<องการในอนาคตอยAางน<อย 5 ป�   

ข<างหน<า เพ่ือใช<ในการวางแผนความต<องการด<านบุคลากรของหนAวยงาน 
2.  ควรมีการพัฒนาบุคลากรตามผลการประเมินสมรรถนะของบุคลากรให<สอดคล<องกับการปฏิบัติงาน 

3. ควรจัดทําแบบการติดตามผลการเข<ารับการอบรมเพ่ิมทักษะของบุคลากรในแตAละหลักสูตร เพ่ือนํา 

              ความรู<ท่ีได<รับมาปรับใช<ในการปฏิบัติงาน พร<อมประเมินผลงาน 

4. ควรกําหนดหัวข<อการวิจัยสถาบันท่ีสามารถแก<ป]ญหาในการปฏิบัติงาน พร<อมท้ังสนับสนุนให<มีการตีพิมพE 

             หรือเผยแผรA และบุคลากรสามารถใช<ประโยชนEในการเข<าสูAตําแหนAงในระดับท่ีสูงข้ึน  

5. ควรจัดทําฐานข<อมูลสารสนเทศเพ่ือการสนับสนุนการตัดสินใจของผู<บริหาร 

องค(ประกอบท่ี 4 การเงินและงบประมาณ 

  จุดแข็ง 
 มีศักยภาพสูงในการแสวงหารายได<จากแหลAงเงินนอกงบประมาณแผAนดินท่ีได<รับ  พร<อมรับ 

           นโยบายการออกเปXนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 

  จุดท่ีควรพัฒนา 
       แผนกลยุทธEการเงินของสํานัก ยังเปXนฉบับรAาง และผAานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร 

            สํานัก แตAยังไมAผAานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําสํานัก 

 ขอเสนอแนะ 
  ควรนําแผนกลยุทธEการเงินของสํานัก เข<าวาระพิจารณาท่ีประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก เพ่ือ 

          พิจารณาให<ข<อเสนอแนะท่ีเปXนประโยชนE 
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องค(ประกอบท่ี 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

  จุดแข็ง 

             - 

  จุดท่ีควรพัฒนา 
1. บุคลากรฝeายมีความเข<าใจในการดําเนินการรายงานผลดําเนินงานตามตัวบAงชี้ยังไมAชัดเจน 
2. ไมAพบการดําเนินงานในตัวบAงชี้ท่ี 5.1 เกณฑEมาตรฐานข<อ 5  มีการนําผลการประกันคุณภาพ 
     ภายในมาปรับปรุงการทํางาน และสAงผลให<มีการพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบAงชี้ในแผนกลยุทธE  
     ทุกตัวบAงชี้  

  ขอเสนอแนะ 
1. ควรมีการจัดกิจกรรมให<ความรู<หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู<ด<านการประกันคุณภาพให<กับบุคลากร 

              อยAางตAอเนื่อง เพ่ือเกิดความเข<าใจในตัวบAงชี้และเกณฑEการประเมินท่ีถูกต<องตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
2. ควรนําผลการประเมินคุณภาพภายในมาปรับปรุงการทํางาน เพ่ือสAงผลให<มีการพัฒนาผลการ 

               ดําเนินงานตามตัวบAงชี้ในแผนกลยุทธE และมีการวิเคราะหE เปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามตัวบAงชี้ใน   
               แผนกลยุทธE เพ่ือให<เห็นถึงผลการดําเนินงานท่ีพัฒนาข้ึน 

องค(ประกอบท่ี 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน 

  จุดแข็ง 
- มีการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการออกใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกสEท่ีดําเนินงานตAอเนื่อง และ 

 ครอบคลุมทุกโครงการของนิสิตไทย ด<วยระบบฐานข<อมูลเดียวกัน (KU2 Online) 

           แนวทางเสริม    
- ควรมีการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการออกใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกสEให<ครอบคลุมนิสิต 

          ตAางชาติด<วยระบบฐานข<อมูลเดียวกัน (KU2 Online) 

 จุดท่ีควรพัฒนา 

- 

  ขอเสนอแนะ 
- 
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บทท่ี 1  
ขอมูลพ้ืนฐานของสํานักทะเบียนและประมวลผล 

 
 

1.1 ประวัติและพัฒนาการของสํานักทะเบียนและประมวลผล 
 

รศ.บพิธ  จารุพันธุE 

  1. ยุคของแผนกสถิติและทะเบียน  (พ.ศ. 2486 – 2505) 

  เม่ือแรกเริ่มกAอต้ังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรE  ในป� พ.ศ. 2486  ยังไมAมีหนAวยงานท่ีรับผิดชอบ        
งานทะเบียนนิสิตโดยตรง  แตAละคณะจะรับผิดชอบในการลงทะเบียนเรียนของนิสิต  การออกเกรด  การออก  
Transcript  ของนิสิตคณะตัวเอง  แตAจะมีหนAวยงานกลางท่ีทําหน<าท่ีบันทึกทะเบียนประวัตินิสิตโดยเปXนผู<ออกเลข
ประจําตัวนิสิต  บันทึกการเปลี่ยนชื่อตัว  ชื่อสกุล  บันทึกการลาออก  และการสําเร็จการศึกษาของนิสิตแตAละคน  
หนAวยงานนี้  คือ  แผนกสถิติและทะเบียน  สังกัดสํานักงานเลขานุการกรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรE  ซึ่งป]จจุบันก็คือ  
สํานักงานอธิการบดี  หนAวยงานนี้จะรับผิดชอบในการบันทึกประวัติของข<าราชการด<วย  ตAอมาได<เปลี่ยนชื่อเปXน
แผนกประมวลสถิติและชีวประวัติ ในป� พ.ศ. 2505  แตAยังคงทําหน<าท่ีท้ังงานทะเบียนบุคลากรและงานทะเบียนนิสิต
ควบคูAกันไป  แตAการดําเนินงานเก่ียวกับการเรียนการสอน  การออกใบรับรองตAาง ๆ  ยังคงดําเนินการอยูAท่ีคณะท่ี
นิสิตสังกัด  คณบดีเปXนผู<ลงนามในใบรับรองตAาง ๆ  แตAการลงนามใน  Transcript  จะมีนายทะเบียน  (Registrar) 
ของมหาวิทยาลัยเปXนผู<ลงนาม นายทะเบียนท่ีมหาวิทยาลัยแตAงต้ังได<แกA  ศาสตราจารยEจินดา  เทียมเมธ (อดีตคณบดี
คณะประมง)  ศาสตราจารยE ดร.ไพฑูรยE  อิงคสุวรรณ  (อดีตอาจารยEคณะกสิกรรมและสัตวบาลและอดีตอธิการดี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรE) 
 

     2. ยุคของสํานักงานทะเบียน  (Office of the Registrar)  พ.ศ. 2515 - 2519 

  ในป� พ.ศ. 2515  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรEได<ต้ังสํานักงานทะเบียน  (Office of  the Registrar)  
ข้ึนมาเปXนการภายใน  โดยยังไมAเปXนสAวนราชการ  และแยกงานทะเบียนนิสิตออกจากงานทะเบียนของบุคลากร  
โดยมีสํานักงานอยูAท่ีชั้นบนของอาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ  (ป]จจุบันเปXนท่ีตั้งของท่ีทําการไปรษณียEบางเขน)   ท้ังนี้ได<
โอนงานทะเบียนนิสิตท่ีอยูAตามคณะตAาง ๆ  มาอยูAภายใต<หนAวยงานใหมAนี้  โดยโอนเฉพาะเอกสารของนิสิตท่ีเข<า
ศึกษาต้ังแตAป�การศึกษา  2515  เปXนต<นมาเก็บไว< ท่ีหนAวยงานนี้  สํานักงานทะเบียน  ในป�  พ.ศ. 2515                    
มีอาจารยEประทีป  นุทกาญจนกุล  ซ่ึงเปXนอาจารยEประจําคณะวิศวกรรมศาสตรE เปXนนายทะเบียน (Registrar)   
อาจารยEปริญญา  แย<มศิริ  อาจารยE เผดิม ระติสุนทร อาจารยEยรรยง  บุญหลง เปXนผู<ชA วยนายทะเบียน                    
มีนางสาวพรพิมล  สันติหิรัญภาค  เปXนข<าราชการประจําหนAวยงานเพียงคนเดียวในขณะนั้น  นอกนั้นเปXนบุคลากรท่ี
ยืมตัวมาจากคณะตAาง ๆ   

      



 

 

รายงานการประเมินตนเอง สํานักทะเบียนและประมวลผล ป�การศึกษา 2555  7   

  3. ยุคของกองบริการการศึกษา  (พ.ศ. 2519 – 2534) 

  กองบริการการศึกษา  ได<จัดต้ังข้ึนเปXนหนAวยงานใหมA สังกัด  สํานักงานอธิการบดี  ตามประกาศ   
สํานักนายกรัฐมนตรี  ลงวันท่ี  16  พฤศจิกายน  2519  เพ่ือรองรับจํานวนนิสิตและคณะสาขาวิชาตAาง ๆ  ที่เพิ่มขึ้น
อยAางรวดเร็ว  โดยโอนงานทั้งหมดของงานทะเบียนนิสิต  (Office of the Registrar)  ไปสังกัดกองบริการ
การศึกษา และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรEได<แตAงต้ัง ดร.สําอาง  ศรีนิลทา เปXนหัวหน<ากองบริการการศึกษา เม่ือวันท่ี  
17  พฤศจิกายน  2520  โดยมีรองศาสตราจารยEมนัส  สุจวิพันธE  และผู<ชAวยศาสตราจารยEกระจAาง  วิสุทธารมณE    
เปXนผู<ชAวยหัวหน<ากองบริการการศึกษา  และกําหนดให<กองบริการการศึกษาย<ายไปยังอาคารตึก 1 ซึ่งเดิมเปXน
หอพักนิส ิตชายและได<ทําการปรับปรุงใหมAเพื ่อรองรับการเปXนสํานักงานของกองบริการการศึกษา  และ        
สํานักบริการคอมพิวเตอรE  โดยสํานักบริการคอมพิวเตอรEใช<เฉพาะพ้ืนท่ีชั้นลAาง   ป�กขวาด<านติดกับกองกิจการนิสิต  
ท่ีเหลือเปXนพ้ืนท่ีของกองบริการการศึกษา  ตAอมาสํานักบริการคอมพิวเตอรE ได<กAอสร<างห<องคอมพิวเตอรEเพ่ิมเติม
ด<านหลังอาคาร  เพ่ือติดต้ังคอมพิวเตอรE  mainframe  ยี่ห<อ  PRIME  เครื่องแรกของมหาวิทยาลัย  และ
มหาวิทยาลัยได<ใช<เครื่องคอมพิวเตอรE PRIME  นี้ในการลงทะเบียนเรียนของนิสิตในป�การศึกษา 2522  เปXนต<นมา 

  ยุคของกองบริการการศึกษาปXนชAวงท่ีมีการปรับปรุงระบบการลงทะเบียนเรียนครั้งใหญA มีการ
ปรับปรุงรหัสวิชาจากเดิมท่ีเปXนภาษาไทย  เชAน  กีฏวิทยา  111  มาเปXน  ENTO 111  เพ่ือรองรับการลงทะเบียน
เรียนด<วยระบบคอมพิวเตอรE  มีการจัดทําใบกรอกคะแนนเพ่ือบันทึกด<วยระบบคอมพิวเตอรE  มีการจัดทํา  Student 
Grade Report  รายบุคคล  มีการรับชําระเงินคAาลงทะเบียนเรียนผAานธนาคาร  โดยมีธนาคารทหารไทยเปXน
ธนาคารแรกท่ีเข<ามาเปXนผู<รับชําระคAาธรรมเนียมการศึกษา 

  เม่ือมีการแตAงต้ังหัวหน<ากองบริการการศึกษาแล<ว  ทางมหาวิทยาลัยก็ไมAมีการแตAงต้ังนายทะเบียน
อีก โดยหัวหน<ากองบริการการศึกษาได<ทําหน<าท่ีเปXนนายทะเบียนแทน  ต้ังแตA  พ.ศ. 2519 

  ในชAวงของกองบริการการศึกษากAอนท่ีจะแยกมาเปXนสํานักทะเบียนและประมวลผล  มีผู<ดํารง
ตําแหนAงหัวหน<ากองบริการการศึกษา  (ตAอมาเปลี่ยนชื่อตําแหนAงเปXน  ผู<อํานวยการกองบริการการศึกษา)  ดังนี้คือ 

  1. ดร.สําอาง  ศรีนิลทา 17 พฤศจิกายน 2520 – 12 พฤษภาคม 2521 
  2. ดร.วิชา  สุขกิจ 2 พฤษภาคม 2523 – 20 มิถุนายน 2531 
  3. รองศาสตราจารยEบพิธ  จารุพันธE 20 มิถุนายน 2531 – 12 กรกฎาคม 2533 
  4. ศาสตราจารยE ดร.ศุภมาศ  พนิชศักด์ิพัฒนา 12 กรกฎาคม 2533 – 1 กุมภาพันธE 2534 
  5. มล.รักเกียรติ  ศุขสวัสด์ิ พ.ศ. 2534 – 2536 

   ในป� พ.ศ.2521 เปXนป�ท่ีมีการเตรียมการขยายการศึกษาไปยังวิทยาเขตกําแพงแสน โดยมีเปWาหมาย
เคลื่อนย<ายนิสิตคณะเกษตร ป� 3 – 4 ยกเว<นสาขาคหกรรมศาสตรE  นิสิตคณะสัตวแพทยศาสตรE    ป� 5 – 6  นิสิต
คณะวิศวกรรมศาสตรE  สาขาวิศวเกษตร ป� 3 – 4 นิสิตคณะเศรษฐศาสตรE  สาขาเศรษฐศาสตรEเกษตร  และนิสิต    
ป� 3 – 4  สาขาศึกษาศาสตรE – เกษตร  คณะศึกษาศาสตรE  ไปเรียนท่ีกําแพงแสน  โดยเริ่มการเรียนการสอนในภาค
ปลาย   ป�การศึกษา 2522  จึงมีการแตAงต้ัง  ผู<ชAวยหัวหน<ากองบริการการศึกษา  เพ่ือปฏิบัติงานท่ีกําแพงแสน  คือ  
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ผู<ชAวยศาสตราจารยEพัทรา  ประดิษฐวณิชE  เปXนผู<ชAวยหัวหน<ากองประจําท่ีวิทยาเขตกําแพงแสน  เม่ือมีการต้ัง     
กองบริการการศึกษา  (กําแพงแสน)  ข้ึนมาภายหลังจึงแตAงต้ังผู<อํานวยการกองบริการการศึกษา (กําแพงแสน)  โดยตรง 

   ในชAวงปลายของกองบริการการศึกษา มีการปรับระบบการลงทะเบียนเรียนครั้งใหญA  คือ   การปรับ
รหัสวิชาซ่ึงเดิมมีตัวอักษรกับตัวเลข  (ตัวอักษร  A, B, C, D  ไมAเกิน  8  ตัวอักษร  และตัวเลข 3 หลัก)  มาเปXนตัวเลข
ท้ังหมด  6  หลัก  และมีการทดลองใช<เครื่องอAานหมาย  (Optical Mark Reader)  ในการอAานบัตรลงทะเบียนเรียน
ในภาคฤดูร<อน พ.ศ. 2534  และเปลี่ยนมาเปXนระบบลงทะเบียนเรียนแบบบันทึกข<อมูลตAอหน<านิสิตด<วยระบบ
คอมพิวเตอรEในป�การศึกษา 2534 

  4.  ยุคของสํานักทะเบียนและประมวลผล  (พ.ศ. 2536 – ป2จจุบัน) 

   ในป�การศึกษา 2533  เปXนป�ท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรEมีนิสิตท่ีวิทยาเขตบางเขนเกินหม่ืนคน   
เม่ือรวมกับนิสิตวิทยาเขตกําแพงแสน  จะมีนิสิตมากถึง  13,000  คน  มีหลักสูตรเพ่ิมข้ึนจากเดิมจํานวนมาก            
ท้ังหลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ  มีรายวิชาท่ีเปzดสอนจํานวนมากถึง  4,000  รายวิชาตAอป�  ทางมหาวิทยาลัยจึง
เห็นสมควรท่ีจะยกฐานะกองบริการการศึกษา มาเปXน สํานักทะเบียนและประมวลผล  (Office of the Registrar)     
มีฐานะเทียบเทAาคณะวิชา เพ่ือความคลAองตัวในการบริหารงาน  จึงได< ต้ังคณะทํางานข้ึนมา 1 ชุด โดยมี                
รองศาสตราจารยE ดร.ชิตาภา  เกตวัลหE  เปXนประธานคณะทํางานจัดต้ังสํานักทะเบียนและประมวลผล และผลสรุป
สุดท<ายมหาวิทยาลัยเห็นชอบให<ดําเนินการได< แตAเสนอเปXนโครงการใหมAท่ีแยกงานทะเบียนและสถิตินิสิตออกจาก
กองบริการการศึกษา มาเปXน สํานักทะเบียนและประมวลผล  สAวนกองบริการการศึกษายังคงอยูA  แตAปรับปรุง
โครงสร<างใหมA  โดยให<สํานักทะเบียนและประมวลผล มีภาระงานตามโครงสร<างใหมA  แบAงเปXน  5  ฝeาย  ได<แกA 
   1. ฝeายบริหารและธุรการ 
   2. ฝeายรับเข<าศึกษา 
   3. ฝeายทะเบียนและสถิติการศึกษา 
   4. ฝeายการเรียนการสอนและการสอบ 
   5. ฝeายคอมพิวเตอรEและชAวยระบบการศึกษา 
สAวนกองบริการการศึกษาให<แบAงออกเปXน  5  งาน  ได<แกA 
   1. งานธุรการ 
   2. งานทะเบียนและสถิติ 
   3. งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
   4. งานสAงเสริมตํารา 
   5. งานบริการทางวิชาการ 

   อยAางไรก็ตาม   เม่ือได<รับการอนุมัติให<แบAงสAวนราชการเปXนสํานักทะเบียนและประมวลผล           
ในป� พ.ศ. 2535 นั้นเปXนชAวงท่ีรัฐบาลมีนโยบายไมAให<ขยายงานสAวนราชการ  จึงได<รับอนุมัติให<เปXนหนAวยงานในระดับ
คณะแตAไมAให<มีการแบAงสAวนราชการเปXนฝeายตAาง ๆ  เชAนเดียวกับสํานักพิพิธภัณฑEและวัฒนธรรมการเกษตร      
และสถาบันค<นคว<าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  ซ่ึงต้ังข้ึนมาพร<อม ๆ กัน 
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   ชAวงของการขอจัดต้ังสํานักทะเบียนและประมวลผล ในสAวนของการติดตAอประสานงานกับ
ทบวงมหาวิทยาลัย  การขออัตรากําลัง  ครุภัณฑEตAาง ๆ  เปXนชAวงท่ี  มล.รักเกียรติ  ศุขสวัสด์ิ   เปXนหัวหน<า       
กองบริการการศึกษา จึงมีภาระงานท่ีคAอนข<างมากในการติดตAอประสานงาน  การจัดแบAงบุคลากรแบAงครุภัณฑEและ
ทําคําขออัตราใหมAของสํานัก  ซ่ึงสามารถดําเนินการได<เสร็จทันกAอนจะมีการแบAงแยกสAวนงานอยAางเปXนทางการ      
และในท่ีสุดสํานักทะเบียนและประมวลผล  ก็ได<รับการอนุมัติตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย  ฉบับท่ี 14  พ.ศ. 2535  
ประกาศ ณ วันท่ี 18 กันยายน  2535 และประกาศในราชกิจจานุเบกษาเลAมท่ี  104  ลงวันท่ี  30  กันยายน  2535  
ให<สํานักทะเบียนและประมวลผล  เปXนสAวนราชการในลําดับท่ี 21  ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรE  แตAในชAวง
ดังกลAาวการปฏิบัติงานยังอยูAในการกํากับดูแลของกองบริการการศึกษาอยูA  เนื่องจากมหาวิทยาลัยอยูAในชAวงของการ
สรรหาผู<อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล  และก็ได<มีการแบAงบุคลากร  ครุภัณฑEระหวAางสํานักทะเบียนและ
ประมวลผลกับกองบริการการศึกษา เสร็จเรียบร<อยแล<ว  จนสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรE    ได<แตAงต้ังให<      
รองศาสตราจารยEบพิธ  จารุพันธุE  ข<าราชการ สังกัดภาควิชาสัตววิทยา  คณะวิทยาศาสตรE  ให<ดํารงตําแหนAงเปXน
ผู<อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล   ในวันท่ี  16  มีนาคม  2536  เปXนต<นไป  โดยให<มีวาระในการดํารง
ตําแหนAง  4  ป�  หลังจากนั้นกองบริการการศึกษาก็ได<ย<ายไปอยูAท่ีอาคารสารนิเทศ  50  ป�  รวมกับกองตAาง ๆ       
ท่ีสังกัดสํานักงานอธิการบดี  โดยมีนางจันทรEฉาย  แย<มศิริ  นักวิชาการศึกษา  บุคลากรเจ<าหน<าท่ีของกองบริการ
การศึกษา ได<รับการแตAงต้ังให<เปXนผู<อํานวยการกองบริการการศึกษา สืบตAอจาก  มล.รักเกียรติ  ศุขสวัสด์ิ 

   การดําเนินงานของสํานักทะเบียนและประมวลผล  สAวนใหญAจะเปXนการปรับปรุงระบบการ
ลงทะเบียนเรียน โดยความรAวมมือกับสํานักบริการคอมพิวเตอรEอยAางตAอเนื่องในการจัดหาครุภัณฑEท่ีทันสมัยเข<ามาใช<
ในระบบงานทะเบียนนิสิต  และมีการหารายได<จากการรับเปXนศูนยEสอบ  สนามสอบ  ของการสอบ  Entrance  
การสอบวัดความรู<  การสอบ  GAT-PAT  A-NET  O-NET  และการรับงานบริการวิชาการด<านการจัดสอบแบบ 
ครบวงจร  ต้ังแตA พ.ศ. 2537  เรื่อยมาจนถึงป]จจุบัน 

   นับต้ังแตAเริ่มกAอต้ังสํานักทะเบียนและประมวลผล มีผู<บริหารท่ีทําหน<าท่ีเปXนผู<อํานวยการ         
สํานักทะเบียนและประมวลผล  3  ทAาน  คือ 

  1. รองศาสตราจารยEบพิธ  จารุพันธุE 16  มีนาคม  2536 – 15  มีนาคม  2552 
  2. รองศาสตราจารยE ดร.ศักดา  อินทรวิชัย 16  มีนาคม  2552 – 23  มีนาคม  2556 
  3. นายสหัส  ภัทรฐิตินันทE 24  มีนาคม  2556  จนถึงป]จจุบัน 

 

   20 ป� ของการกAอต้ังสํานักทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรE  ได<มีการพัฒนา
ระบบงานทะเบียนนิสิตท่ีสําคัญดังนี้ 
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ป-การศึกษา              ภาคการศึกษา รายการ 

2543 ภาคปลาย 

 
   

เริ่มพิมพE Transcript ด<วยระบบคอมพิวเตอรE ซ่ึง online               

ตลอด 24   ชั่วโมง  ท้ังวิทยาเขตบางเขนและกําแพงแสน                    

2546 ภาคต<น  เริ่มระบบคAาลงทะเบียนเรียนเหมาจAายในระดับปริญญาตรี 

2547 ภาคต<น                    - เริ่มระบบคAาลงทะเบียนเรียนเหมาจAายในระดับบัณฑิตศึกษา 

--- \ลงทะเบียนเรียน  online  ด<วยตนเองคูAขนานกับการให<บริการโดย

เจ<าหน<าท่ี 

2549 ภาคต<น   ใช<ระบบลงทะเบียนเรียน  online  ด<วยตนเองท้ังหมด 

2550 ภาคฤดูร<อน   เริ่มใช<ระบบกรอกคะแนนแบบ  online 

2553 ภาคต<น   - ใช<ลายเซ็นอิเลคโทรนิกสEในการพิมพEใบเสร็จรับเงินคAาลงทะเบียน

เรียน (KU2) โดยได<รับการอนุมัติจากรมบัญชีกลาง 

- สํานักทะเบียนและประมวลผลเปXนผู<สAง student grade report    

ไปให<ผู<ปกครองท่ีบ<านแทนคณะตAาง ๆ ท่ีดําเนินการ 

    

   จากการขยายตัวของงานด<านทะเบียนนิสิต  อันเนื่องมาจากจํานวนนิสิตท่ีเพ่ิมข้ึน และโครงการพิเศษ
ในทุกระดับการศึกษาท่ีขยายตัวอยAางตAอเนื่อง ทําให<อาคาร ตึก 1 ท่ีใช<อยูAในป]จจุบันไมAเพียงพอท่ีจะรองรับการ
ให<บริการ  ประกอบกับอายุของอาคารเดิมซ่ึงสร<างในป� 2498  มีลักษณะเสื่อมสภาพ  ไมAสามารถท่ีจะใช<สอยตAอไป
ได<อยAางปลอดภัย ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรEจึงให<ความสนับสนุนการสร<างอาคารหลังใหมA  ซ่ึงเปXนด<านหลังของ
อาคารหลังเดิม  เปXนอาคารท่ีมีความสวยงาม  มีพ้ืนท่ีใช<สอยพอเพียง  และมีหนAวยงานท่ีเก่ียวข<องกับการศึกษา
เก่ียวกับนิสิตมาอยูAในอาคารเดียวกัน  และอาคารหลังนี้ยังได<รับการอนุญาตให<ใช<ชื่อวAา  อาคารระพีสาคริก  อันเปXน
มงคลนามอยAางยิ่ง  เนื่องจากทAานศาสตราจารยEระพีสาคริก  อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรE  ทAานเปXนผู<ท่ี
นิสิตในขณะนั้นเคารพรัก  และเรียกวAาคุณพAอหรืออาจารยEพAอ  ทAานคลุกคลีใกล<ชิดกับนิสิตอยAางเปXนกันเอง  ไมAวAาจะ
เปXนงานของคAายอาสาพัฒนานิสิต  การกิจการนิสิตทุกกิจกรรมไมAวAาจะเปXนดนตรี  กีฬาและอ่ืน ๆ  อาคารหลังใหมAของ
สํานักทะเบียนและประมวลผลจึงเปXนสิ่งท่ีสร<างความภาคภูมิใจแกAชาวสํานักทะเบียนและประมวลผลและหนAวยงานท่ี
เก่ียวข<องกับนิสิตตลอดไป 
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1.2 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน( ภารกิจ และวัตถุประสงค( 

   สํานักทะเบียนและประมวลผล  ได<กําหนดวิสัยทัศนE  ปณิธาน ภารกิจ นโยบายและวัตถุประสงคE 
เพ่ือใช<เปXนแนวทางในการดําเนินกิจกรรมไปสูAเปWาหมายท่ีสํานัก ได<วางไว<  และสนองตAอปรัชญาและปณิธานของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรE ดังนี้          

"จัดระบบการเก็บข�อมูลด�านการศึกษาของนิสิตให�มีความถูกต�อง และเป"นป#จจุบัน ให�บริการรับ 
นิสิตทุกประเภทแก'คณะต'าง ๆ จัดทําตารางเรียนตารางสอบของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, ตรวจสอบเง่ือนไขการ
สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของนิสิตระดับปริญญาตรีของทุกคณะ ตลอดจนกํากับดูแลให�นิสิตปฏิบัติตามข�อบังคับ
ว'าด�วยการศึกษาข้ันปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย" 

     ปณิธาน    : “ บริการดี  รวดเร็ว  ถูกต<อง  โปรAงใส  ตรวจสอบได<” 

     วิสัยทัศน(  :   เปXนองคEกรหลักและดํารงความเปXนผู<นําด<านทะเบียนและประมวลผล  ของมหาวิทยาลัย                      
                      มีธรรมาภิบาล   ก<าวทันเทคโนโลยี  มุAงม่ันพร<อมบริการด<วยคุณภาพมาตรฐานสากล 

     ภารกิจ    :   จัดระบบการเก็บข<อมูลด<านการศึกษาของนิสิตให<มีความถูกต<อง และเปXนป]จจุบัน ให<บริการรับ         
                      นสิิตทุกประเภทแกAคณะตAาง ๆ จัดทําตารางเรียนตารางสอบของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรE        
                      ตรวจสอบเง่ือนไขการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของนิสิตระดับปริญญาตรีของทุกคณะ   
             ตลอดจนกํากับดูแลให<นิสิตปฏิบัติตามข<อบังคับวAาด<วยการศึกษาข้ันปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย 

     วัตถุประสงค( (Objective) 

สํานักทะเบียนและประมวลผล กําหนดวัตถุประสงคEของการดําเนินงานไว< 3 ประการดังตAอไปนี้ 
1. มหาวิทยาลัยมีข<อมูลสารสนเทศนิสิตท่ีมีประสิทธิภาพ  
2. มหาวิทยาลัยมีข<อมูลสารสนเทศนิสิตท่ีพร<อมใช<สนับสนุนการบริหารงาน 
3. การให<บริการพัฒนาวิชาการเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการพ่ึงตนเอง 
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1.3 แผนงานประจําป-ของสํานักทะเบียนและประมวลผล 
 สํานักทะเบียนและประมวลผลมีแผนงาน / โครงการประจําป�งบประมาณ 2555 ตามภารกิจ         
ของสํานักดังนี้ 

แผนงาน กลยุทธ( โครงการ 
การพัฒนากระบวนงานสํานกัทะเบียนและประมวลผลสู9มาตรฐานสากล 

 1. ปรับแบบฟอร(มเอกสารทางการศึกษาทุกประเภท 

 1.1 โครงการจัดทําแบบฟอรEมคําร<อง
ภาษาอังกฤษ   
1.2 โครงการจัดทําเอกสารการ
ลงทะเบียนเรียนเปXนภาษาอังกฤษ (KU1, 
KU3) 

 2. ปรับลดขั้นตอนระยะเวลาการใหบริการ 
 2.1 โครงการจัดทําคูAมือการจัดสรร

คAาธรรมเนียมการศึกษา 
2.2  โครงการศึกษาเปรยีบเทียบ
ข<อบังคับระดับปรญิญาตรีใน
สถาบันอุดมศึกษา 
2.3 โครงการสAงผลงาน  ku2 online 
เข<าประกวดในโครงการรางวัลคุณภาพ 
มก. ครั้งท่ี 5 

 3. ปรับปรุง website สํานกัทะเบียนและประมวลผล 
 3.1 โครงการจัดทํา website สําหรับ

นิสิตตAางชาต ิ
การเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถในการดําเนินงาน 

 1. พัฒนาระบบฐานขอมลู  Intranet  ภายในหน9วยงาน 
 1.1  โครงการจัดทําระบบงาน    สาร

บรรณอัตโนมตัิ  e-office   
2. พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนนุภารกจิหลักของ สํานกัทะเบียน
และประมวลผล 

 2.1 โครงการจัดเก็บรวบรวมข<อมลูสถิติ
ตAาง ๆ ของสํานักทะเบียนและ
ประมวลผล 
2.2 โครงการปรับปรุงโปรแกรมการรับ
สมัคร  online 
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แผนงาน กลยุทธ( โครงการ 
การเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถในการดําเนินงาน 

 2. พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนนุภารกจิหลักของ สํานกัทะเบียน
และประมวลผล 

  2.3 งานประชาสมัพันธEข<อมูลโครงการรับ
ตรงผAาน  website   

  
 

2.4 โครงการปรับปรุงระบบสื่อสารและ  
call center 
2.5 โครงการจัดทําระบบสํารองข<อมูล
นิสิตเกAา 

 2.6 โครงการพัฒนาระบบลงทะเบียน
เรียนและจัดการเรียนการสอน 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรE 

  2.7 โครงการพัฒนาระบบปลดล็อค
ลงทะเบียนเรียนของนิสิตกลุAมรอพินิจ 

  2.8 โครงการการจัดทําการใช<ฐานข<อมูล
รAวมกันของบุคลากร สทป. 

 2.8 โครงการการจัดทําการใช<ฐานข<อมูล
รAวมกันของบุคลากร สทป. 

 3. โครงการจัดการความรู 

  3.1 โครงการถAายทอดความรู<เก่ียวกับ
ระเบียบทางด<านการเงิน 

 3.2 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู< สาํนัก
ทะเบียนและประมวลผล พบผู<นํานิสิต 
(ครั้งท่ี 1)  

 3.3 โครงการตรวจกระดาษคําตอบและ
ประมวลผลด<วยเครื่อง OMR 

 4. สนับสนนุบุคลากรเพ่ิมขีดความสามารถดาน ICT 

  4.1 โครงการพัฒนาความรู<บุคลากร  
ด<าน ICT อยAางมีประสิทธิภาพ   

 5.การพัฒนาบุคลากรเพ่ือการดําเนินงาน 

 5.1 โครงการสัมมนาเครือขAายระบบ
ทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล
การศึกษา  ครั้งท่ี 6 
5.2 โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและ
มารยาททางสังคม 
5.3 โครงการอบรมภาษาอังกฤษ 
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แผนงาน กลยุทธ( โครงการ 

การเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถในการดําเนินงาน 
 6. โครงการจัดทําวิจัยสถาบัน /การประเมินผลการดําเนินงาน 
 6.1 งานประเมินความพึงพอใจของนิสิต

เก่ียวกับผลการดาํเนินงานฝeายบรกิาร
การเรยีนการสอนและการสอบ 
6.2 วิจัยสถาบันเปรียบเทียบผลการเรียน
ของนิสิตท่ีสําเร็จการศึกษา 
6.3 งานประเมินความพึงพอใจของ
ผู<ใช<บริการตรวจข<อสอบแบบปรนัย 
6.4 งานประเมินความพึงพอใจ
ผู<ใช<บริการการกรอกเกรดในระบบ 
online 
6.5 งานประเมินความพึงพอใจ website 
ของ สทป 

การพัฒนาอาคารสํานักงาน สํานักทะเบียนและประมวลผล 
 การจัดหาอาคารและแหล9งเงินในการจัดซ้ือครุภัณฑ( 

 1. โครงการจัดหาอาคารสํานักงานใหมA
ของสํานักทะเบียนและประมวลผล 
2. โครงการจัดหาแหลAงเงินในการจัดซ้ือ
ครุภณัฑEเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 
3. โครงการตรวจสอบเอกสาร วัสดุ
อุปกรณE จัดทําระเบียนครภุัณฑEเพ่ือการ
วางแผนเคลื่อนย<ายของฝeาย 

การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

 ปลูกฝ2งสืบสานและเผยแพร9ศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ(ของชาติ 
 1. โครงการเชิดชูเกียรติบัณฑิตเกียรติ

นิยม และนิสิตท่ีมผีลการเรียนดี 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรE 
2. โครงการสAงเสรมิและสนับสนุน
บุคลากรเข<ารAวมกิจกรรมในวันพัฒนา
และปลูกต<นไม< มก. 
3. โครงการวันสถาปนาสํานักทะเบียน
และประมวลผล 
4. โครงการสAงเสรมิบุคลากรเข<ารAวมวัน
สืบสานประเพณีสงกรานตEรดนํ้าขอพรผู<
อาวุโส 
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1.4   แผนงานประกันคุณภาพของสํานักทะเบียนและประมวลผล 
  สํานักทะเบียนและประมวลผล ได<จัดทําแผนงานประกันคุณภาพประจําป�เพ่ือรองรับการประเมินจาก
มหาวิทยาลัย ในชAวงเดือนกรกฎาคมของทุกป�  ในป� 2556 เม่ือวันท่ี  7 กุมภาพันธE 2556  มหาวิทยาลัยได<แจ<งให<
สํานักทราบวAา สํานักจะได<รับการประเมินฯ ในวันท่ี 11- 12 กรกฎาคม 2556 สอดคล<องกับกําหนดการการประเมิน
คุณภาพฯ ประจําป� 2556  ดังนี้ 

 

กิจกรรม 

ระยะเวลาการดําเนินงาน  (มกราคม - กันยายน พ.ศ. 2555) 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

    1-15 16-31 1-15 16-30 1-15 16-31 1-15 16-31 1-30 

- แตAงต้ังคณะกรรมการประกัน

คุณภาพสํานักทะเบียนฯ ประจําป� 

13             

- เสนอช่ือคณะกรรมการประเมิน

ตAอมหาวิทยาลัย (คําส่ังแตAงต้ัง 

จาก มก.) 

    
 

        

- ประชุมคณะกรรมประกัน

คุณภาพฯ ช้ีแจงแนวทาง/การ

จัดทํา SAR เพื่อรับการประเมิน 

โดยคณะกรรมการภายนอก 

       
 

     

อนุกรรมการประกันคุณภาพ  ระดบัฝcาย (peer review) 

- แตAงต้ังคณะกรรมการประเมิน

ระดับฝeาย 

    
 

        

- จัดทํารายงานการประเมินตนเอง 

SAR เตรียมรับการตรวจประเมิน 

   
 

         

- กาํหนดสAงรายงานการประเมิน

ตนเอง SAR พร<อมไฟลE  

      
 

 
 

    

- คณะกรรมการประเมินฝeาย / 

รายงานผลประเมินฝeาย 

       26      

- ฝeายสAงแผนพัฒนาปรับปรุงตาม

ผลการประเมิน เพื่อจัดทําแผนงาน

ป�ตAอไป 

                    30      

- ฝeายปรับแก<รายงานการประเมิน 

SAR (เฉพาะฝeายท่ีคณะกรรมการ

ให<ปรับ) 

                 30      

คณะกรรมการประกันคุณภาพ  ระดบัสํานักทะเบียนและประมวลผล 

- จัดทํารายงานการประเมินตนเอง 

SAR เตรียมรับการตรวจประเมิน 

 13                 

- สAงรายงานการประเมินตนเอง

สํานักทะเบียนฯ  ให<

คณะกรรมการประจําสํานัก 

            13      
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กิจกรรม 

ระยะเวลาการดําเนินงาน  (มกราคม - กันยายน พ.ศ. 2555) 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

    1-15 16-31 1-15 16-30 1-15 16-31 1-15 16-31 1-30 

- สAงรายงานการประเมินตนเอง

สํานักทะเบียนฯ ให<คณะกรรมการ 

ประเมินฯ 

          4-5     

- รับการประเมินจาก

คณะกรรมการประเมินฯ /  

รับฟ]งผลการประเมิน 

        11-

12 

    

- สAงรายงานผลประเมินท่ีได<รับจาก

คณะกรรมการประเมินฯ ให<สํานัก

ประกันคุณภาพ 

          5   

- ปรับแก<รายงานการประเมิน SAR 

(กรณีคณะกรรมการประเมินฯ  

ให<ปรับแก<) 

           19  

- สAงแผนพัฒนาปรับปรุงตามผล

การประเมิน เพื่อใช<จัดทําแผนงาน

ป�ตAอไป  

            ภายใน 

ต.ค.55 

 

1.5  โครงสรางการบริหารของหน9วยงาน (แสดงแผนภูมิโครงสรางและการบริหาร) 

       แผนภูมิโครงสรางองค(กร 

การแบ9งส9วนราชการ  
 ตามมติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรE ในการประชุมครั้งท่ี 2/2545  เม่ือวันท่ี 18 กุมภาพันธE  

พ.ศ 2545 ได<อนุมัติให<แบAงสAวนราชการภายในสํานักทะเบียนและประมวลผล เปXน 5 ฝeาย โดยประกาศ ณ  วันท่ี  
21  เมษายน   พ.ศ. 2551  และตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรE  โดยมติของท่ีประชุมคณบดี ในการ
ประชุมครั้งท่ี 16/2554  วันท่ี 3 ตุลาคม  2554  ให<จัดต้ังศูนยEบริการทดสอบวิชาการเพ่ือการคัดเลือกและพัฒนา
บุคคลสํานักทะเบียนและประมวลผล  โดยไมAแบAงสAวนราชการและไมAกําหนดสถานภาพ  ประกาศ ณ วันท่ี 11 
ตุลาคม  พ.ศ. 2554 
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แผนภูมิโครงสรางการบริหาร 

แผนภูมิอัตรากําลังของสํานักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร( 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

คณะกรรมการประจําสํานัก 

 

ขาราชการ (5) 
-  หัวหน<าสํานักงานเลขานุการ (1) 
- นักวิชาการพัสดุ  ชํานาญการพิเศษ (1) 
- นักวิชาการเงินและบัญชี ชํานาญการพิเศษ (1) 
- เจ<าหน<าท่ีบริหารงานท่ัวไป ชํานาญการ (2) 
พนักงานมหาวิทยาลัย (4) 
- นักวิชาการเงินและบัญชี (2) 
- เจ<าหน<าท่ีวิเคราะหEนโยบายและแผน (1) 
- บุคคล (1) 
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได (16) 
- เจ<าหน<าท่ีบริหารงานท่ัวไป (4) 
- นักวิชาการเงินและบัญชี (2) 

- ผู<ปฏบิัติงานบริหาร  (3) 

- พนักงานสถานท่ี (3)    
- พนักงานท่ัวไป (1) 
- คนงานขับรถ (3) 

 

 

ขาราชการ (1) 
- นักวิชาการศึกษา ชํานาญการพิเศษ (1) 
พนักงานมหาวิทยาลัย (3) 
- นักวิชาการศึกษา  (3) 
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได (1) 
- นักวิชาการศึกษา (1) 

 

ขาราชการ (4) 
- นักวิชาการศึกษา 8 ชํานาญการพิเศษ (1) 
- นักวิชาการศึกษา ชํานาญการ  (3) 
พนักงานมหาวิทยาลัย (3) 
- นักวิชาการศึกษา (3) 
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได (12) 
- นักวิชาการศึกษา (8) 
- เจ<าหน<าท่ีบริหารงานท่ัวไป (3) 
- ผู<ปฏิบัติงานบริหาร (1) 

   

 

ขาราชการ (3) 
- นักวิชาการศึกษา 8 ชํานาญการ  
  พิเศษ (2) 
- นักวิชาการศึกษาชํานาญการ  (1) 
พนักงานมหาวิทยาลัย (2) 
- นักวิชาการศึกษา  (2) 
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได (3) 
- นักวิชาการศึกษา (3) 

 

ขาราชการ (1) 
- นักวิชาการศึกษา ชํานาญการพิเศษ(1) 
    พนักงานมหาวิทยาลัย (1) 
- นักวิชาการคอมพิวเตอรE (1) 

พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได (3) 
- นักวิชาการคอมพิวเตอรE (2) 
- นักวิชาการศึกษา (1) 

ผูอํานวยการ 

ฝcายประมวลผลการศึกษา  
(5) 

ฝcายบริการการเรียนการสอน
และการสอบ  (8) 

รองผูอํานวยการ ผูช9วยผูอํานวยการ 

ฝcายทะเบียนและสถิติการศึกษา 
(20) 

ฝcายรับเขาศึกษา 
(5) 

ฝcายบริหารและธุรการ 
(25) 
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1.6 รายนามผูบริหารงาน และคณะกรรมการฝcายต9างๆ ของสํานักทะเบียนและประมวลผล 
       1.6.1  คณะกรรมการประจําสํานักทะเบียนและประมวลผล  ประกอบดวย 
                รองอธิการบดีฝeายวิชาการ  
          (รองศาสตราจารยE ดร.พนิต  เข็มทอง)        ท่ีปรึกษา 

ผู<อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล  
(รองศาสตราจารยEศักดา  อินทรวิชัย)       ประธานกรรมการ

 (รองศาสตราจารยEสุรศักด์ิ  สงวนพงษE)      กรรมการ 
          รองศาสตราจารยEจตุพร  บานชื่น       กรรมการ 

ผู<ชAวยรองอธิการบดีฝeายวิชาการ (รองศาสตราจารยEลิลลี่  กาวีต�ะ)  กรรมการ 
รองศาสตราจารยEศิริพร  อAองรุAงเรือง (ผู<ชAวยศาสตราจารยEนุชนาถ  ม่ังค่ัง) กรรมการ 
รองผู<อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล 
(ผู<ชAวยศาสตราจารยEจินตนา  สและน<อย)                กรรมการ 
นางนงสมร  พงษEพานิช        กรรมการ 
ผู<อํานวยการกองแผนงาน (นางสาวยุพา  วงษEอุบล)    กรรมการ 

 ผู<อํานวยการกองบริการการศึกษา (นางสาวนีรนุช  ภาชนะทิพยE)  กรรมการ 
 นางสาวพรปณต  ปกครอง         เลขานุการ 
 นางสาวปzยวดี  โรจนจินดา       ผู<ชAวยเลขานุการ 

       1.6. 2  คณะกรรมการบริหารสํานักทะเบียนและประมวลผล  ประกอบดวย 

 ผู<อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล      ประธานกรรมการ 
    รองผู<อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล      กรรมการ 
    ผู<ชAวยผู<อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล      กรรมการ 
    หัวหน<าฝeายรับเข<าศึกษา      กรรมการ 
    หัวหน<าฝeายประมวลผลการศึกษา      กรรมการ 
    หัวหน<าฝeายทะเบียนและสถิติการศึกษา      กรรมการ 
    หัวหน<าฝeายบริการการเรียนการสอนและการสอบ      กรรมการ 
              หัวหน<าสํานักงานเลขานุการ สํานักทะเบียนและประมวลผล     กรรมการและเลขานุการ 

 นายนพดล    บัวเผื่อน               กรรมการและผู<ชAวยเลขานุการ 
           นางสาวรฐัติกา  ปานเถ่ือน               กรรมการและผู<ชAวยเลขานุการ 
           นางสาวพรปณต   ปกครอง               กรรมการและผู<ชAวยเลขานุการ 
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การบริหารและการจัดการ 
1.7  ขอมูลสถิติ  

 1.7.1 งบประมาณแผ9นดิน และงบประมาณเงินรายได ประจําป- 2555 

� ข<อมูลงบประมาณท้ังหมดของสํานักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรE 

ขอมูลงบประมาณ 

          งบประมาณแผ9นดิน ประจําป-    พ.ศ. 2555  จํานวน    6,990,600 บาท 

          งบประมาณเงินรายได ประจําป- พ.ศ. 2555  จํานวน        40,478,704        บาท     

หมวดรายจ9าย งบประมาณแผ9นดิน 

พ.ศ. 2555 

งบประมาณรายได 

พ.ศ.2555 

รอยละของรายจ9าย

ท้ังหมด 

ได<รับจัดสรร จAายจริง  ได<รับจัดสรร    จAายจริง งปม. ร/ด รวม 

เงินเดือน 6,470,500 6,470,500 5,913,904 5,312,818.46 100 89.84 89.84 

คAาตอบแทนและคAาใช<สอย    6,027,800 5,509,671.38  91.40 91.40 

คAาวัสด ุ 150,000 149,999.80 6,380,000 4,158,520.50 99.99 65.18  

คAาสาธารณูปโภค 370,100 370,100 665,000 236,381.20 100 35.55  

คAาครุภณัฑE   100,000 1,404,106    

คAาท่ีดินและสิ่งกAอสร<าง   - -    

รายจAายอ่ืน ๆเงินอุดหนุน   17,292,000 6,722,280.61  38.88  

งบกลาง   4,100,000 -    

รวมท้ังสิ้น 6,990,600 6,990,599.80 40,478,704 22,925,778.15 99.99 56.64  

รวมไดรับจัดสรร งปม+รายได =  47,469,304.00   บาท 

รวมรายจ9าย งปม+รายได =  29,916,377.95   บาท 
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1.7.2  ขอมูลงบประมาณท้ังหมดของสํานักทะเบียนและประมวลผล 

 

        ป-งบประมาณ พ.ศ. 2553 ป-งบประมาณ พ.ศ. 2554 ป-งบประมาณ พ.ศ. 2555 

รายรับ รายจ9าย คงเหลือ รายรับ รายจ9าย คงเหลือ รายรับ รายจ9าย คงเหลือ 

งบประมาณ

แผAนดิน 

       7,343,500.00 7,343,477.10 2.90 7,022,500.00 7,022,489.30 10.70 7,897,400.00 7,897,399.80 0.20 

งบประมาณ

เงินรายได< 

     21,181,692.00 17,065,193.00 4,116,499.00 28,658,415.40 17,313,693.00 11,344,722.40 39,280,773.66 22,925,778.15 16,354,995.51 

รวม 28,525,192.00 24,408,690.10 4,116,501.90 35,680,915.40 24,336,182.30 11,344,733.10 47,178,173.66 30,823,177.95 16,354,995.71 

   รายรับ-รายจ9าย จากงบประมาณเงินรายไดหน9วยงาน 

 

รายรับ ตามแหล9งรายรับ 

ประจําป-งบประมาณ  

2553 2554 2555 

1. เงินรายได<จากการจัดการศึกษา 15,776,056.00 17,528,078.00 31,482,331.20 

2. เงินรายได<จากการวิจยัและบริการวิชาการ 116,712.00 1,455,729.40 1,338,231.00 

3. เงินรายได<จากดอกเบ้ีย 21,646.00 22,709.00 23,323.86 

4. เงินรายได<จากรายได<อ่ืนๆ 5,267,278.00 9,651,899.00 6,436,887.60 

รวมประมาณการรายรับ (บาท) 21,181,692.00 28,658,415.40 39,280,773.66 

 

รายจ9าย ตามประเภทรายจ9าย 

ประจําป-งบประมาณ  

2553 2554 2555 

1. งบบุคลากร 4,235,149.00 4,621,864.00 5,312,818.46 

2. งบดําเนินงาน 10,912,840.00 9,602705.00 9,486,573.08 

3. งบลงทุน 253,026.00 1,426,129.00 1,404,106.00 

4. งบอุดหนุน 372,573.00 0.00 1,263,715.00 

5. งบรายจAายอ่ืน 1,291,605.00 1,662,995.00 5,458,565.61 

รวมประมาณการรายจ9าย (บาท) 17,065,193.00 17,313,693.00 22,925,778.15 

 
 หมายเหตุ  ข<อมูลตามท่ีรายงานให<กองคลังทราบ  
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1.7.3  การจัดหาครุภัณฑ(  ประจําป-งบประมาณ 2555                                                                   

          การจัดหาครุภัณฑ(ดวยเงินรายไดสํานักทะเบียนและประมวลผล  ประจําป-งบประมาณ 2555 
ลําดับท่ี รายการ จํานวนเงิน 

(บาท) 

 

1 

ครุภัณฑ(คอมพิวเตอร( 

เคร่ืองคอมพิวเตอรEโน�ตบุ�ค ยี่ห<อ LENOVO G470 พร<อมอุปกรณE  จํานวน  3  เคร่ือง 

 

54,488.00 

2 เคร่ืองพิมพEเลเซอรEสี HP Color Laserjet Professional CP5225DN  จํานวน 1 เคร่ือง 97,370.00 

3 เคร่ืองพิมพE OKI รุAน ML790  จํานวน  6  เคร่ือง 95,658.00 

4 เคร่ืองคอมพิวเตอรE HP COMPAQ 8200 Elite SFF  จํานวน  3  เคร่ือง 97,905.00 

5 เคร่ืองสํารองไฟฟWา  ขนาด 10 KVA (ระบบไฟฟWา ๓ เฟส)  ยี่ห<อ APC   จํานวน  1  เคร่ือง 310,000.00 

 

6 

ครุภัณฑ(ไฟฟiาและวิทยุ 

เคร่ืองโทรศัพทEชนิดมือถือ ยี่ห<อ SAMSUNG  พร<อมอุปกรณE  จํานวน 1 เคร่ือง 

 

22,390.00 

 รวมจํานวนเงินทั้งสิ้น 677,811.00 

1.7.4  การจัดหาที่ดินและสิง่ก9อสราง เงินสนับสนุนจากสหกรณ(ออมทรัพย( มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร( จํากัด   
         ประจําป- 2555 

ลําดับท่ี รายการ จํานวนเงิน (บาท) 

1 คAาจ<างสิ่งกAอสร<าง สํานักทะเบียนและประมวลผล  อาคารระพีสาคริก  คร้ังที่ 1 50,000,000 

2 คAาจ<างสิ่งกAอสร<าง สํานักทะเบียนและประมวลผล  อาคารระพีสาคริก  คร้ังที่ 2 27,500,000 

 รวมจํานวนเงินทั้งสิ้น 77,500,000 

  1.7.5  การรับมอบครุภัณฑ(  จากศูนย(สอบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร(  ประจําป- 2555 

ลําดับที ่ รายการ จํานวนเงิน (บาท) 

 

1 

ครุภัณฑ(คอมพิวเตอร( 

เคร่ืองคอมพิวเตอรEโน�ตบุ�ค ยี่ห<อ LENOVO G470  พร<อมอุปกรณE จํานวน  3  เคร่ือง 

 

        52,200.00 

2 เคร่ืองพิมพEเลเซอรE HP Laserjet Pro 100  จํานวน  1  เคร่ือง 13,700.00 

 

3 

ครุภัณฑ(โฆษณาและเผยแพร9 

กล<องวงจรปzด รุAน AVER-IP Camera  จํานวน  1  เคร่ือง 

 

6,420.00 

 รวมจํานวนเงินทั้งสิ้น 72,320.00 
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1.7.6  การบํารุงรักษา 
สํานักทะเบียนและประมวลผล  ดําเนินการบํารุงรักษาครุภัณฑEและอุปกรณEที่เก่ียวข<องในการบริการ 

ให<สามารถใช<งานได<อยAางตAอเนือ่ง  ดังนี ้

 

ลําดับท่ี 

 

รายการ 

จํานวนเงิน (บาท) 

   2553     2554     2555 

     1 บํารุงรักษาเครื่องพิมพEเลเซอรE HP LJ4015N  สําหรับพิมพE                  

ใบปริญญาบัตร  ระยะเวลา 12 เดอืน 

    3,650.85 

 

     4,712.40 

 

  6,215.40 

 

     2 บํารุงรักษาและซAอมแซมแก<ไขเครือ่งพิมพE Printronix 

รุAน P5215  ระยะเวลา 12 เดือน 

   27,953.75     30,495.00  30,495.00 

     3 บํารุงรักษาและซAอมแซมแก<ไขเครือ่งพิมพE Printronix 

รุAน P7220  ระยะเวลา 12 เดือน 

         -         -  18,725.00 

     4 บํารุงรักษาเครื่องพิมพEดิจิตอลขาวดํา ยี่ห<อฟูจิซีร็อกซE 

รุAน FX4127CP  ระยะเวลา 12 เดือน 

         -     58,433.40 213,206.60 

     5 บริการเชAาเครื่องไมโครคอมพิวเตอรE HP รุAน 8000 Elite 

จํานวน 50 เครื่อง  ระยะเวลา 12 เดือน 

  310,567.50    568,170.00 568,170.00 

     6 บํารุงรักษาและซAอมแซมเครื่องปรบัอากาศ จํานวน  32  เครื่อง   

ระยะเวลา 12 เดือน 

    41,231.00      25,154.00   52,875.00 

 รวมจํานวนเงินทั้งสิ้น 383,403.10  686,964.80 889,687.00 
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1.7.7 ขอมูลครุภัณฑ(ประจําป-งบประมาณ  2555  สํานักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร( 

 
ลําดับ

ท่ี 

 
ประเภท 

ครุภัณฑ( ครุภัณฑ(ตํ่ากว9าเกณฑ(  
รวม งบประมาณ

แผ9นดิน 
งบประมาณ
เงินรายได 

เงิน
อ่ืนๆ 

งบประมาณ
แผ9นดิน 

งบประมาณ
เงินรายได 

เงิน
อ่ืนๆ 

1 ครุภณัฑEสาํนักงาน 5 182 15 16 318 133 669 
2 ครุภณัฑEคอมพิวเตอรE 9 96 10 - 4 1 120 
3 ครุภณัฑEโฆษณาและ

เผยแพรA 
4 32 2 - 1 - 39 

4 ครุภณัฑEไฟฟWาและวิทย ุ - 30 2 2 64 6 104 
5 ครุภณัฑEงานบ<าน 

งานครัว 
- 9 - - 4 5 18 

6 ครุภณัฑEโรงงาน 
เครื่องมือและอุปกรณE 

- 4 - - 1 - 5 

7 ครุภณัฑEการเกษตร 
เครื่องมือและอุปกรณE 

- 3 - - - - 3 

8 ครุภณัฑEยานพาหนะ
และขนสAง 

- 5 2 - - - 7 

9 ครุภณัฑEกAอสร<าง 
เครื่องมือและอุปกรณE 

- - - - 4 1 5 

10 ครุภณัฑEสนาม - - - - - 1 1 
รวม 18 361 31 18 396 147 971 

1.7.8 การจําหน9ายพัสดุ 

สํานักทะเบียนและประมวลผล ดําเนินการตรวจสอบพัสดุประจําป�  สํารวจครุภัณฑEท่ีเสื่อมสภาพจากการใช<
งาน  หรือชํารุดหรือไมAได<ใช<ประโยชนE  เก็บรวบรวมและดําเนินการจําหนAายตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวAาด<วย
การพัสดุ  ดังนี้ 

 
     ป-งบประมาณ  จํานวนคร้ังที่จําหน9าย  จํานวนรายการ  จํานวนเงิน (บาท) 

         2553               1        100    8,250.00 
         2554               -          - - 
         2555               1         263    19,000.00 
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1.7.9 ยานพาหนะ 

สํานักทะเบียนและประมวลผล มีการตรวจสอบและให<บริการใช<ยานพาหนะตามข้ันตอนท่ีกําหนด 
และจัดทํารายงานการควบคุมการใช<ยานพาหนะ  และการใช<น้ํามันเชื้อเพลิง  ประจําป�งบประมาณ 2553-2555  
ดังนี้ 

       หมายเลขทะเบียนรถ ระยะทาง (กิโลเมตร) ค9าน้ํามันเชื้อเพลิง (บาท) 
ป- 2553   ป- 2554  ป- 2555   ป- 2553   ป- 2554   ป- 2555 

รถจักรยานยนตE  กยต 538  กทม.       -        -        -     1,020      2,270     1,700 
รถจักรยานยนตE มฉว 861  กทม.       -        -        -     2,790      3,875       515 
รถยนตEตู<โดยสาร  ออ 7724  กทม.       9519      17310     13513    24,790    35,992   40,551 
รถยนตEตู<โดยสาร  ฮธ 3768  กทม.       4639      13662     16575      7,570    20,120   22,920 
รถกระบะชAวงยาว  3ฝ  7251  กทม.       9426        7039     10604      5,170    24,418   18,395 
รถกระบะแบบ 4 ประต ู วข 6016 กทม.      20234        4935       2075    35,005    14,570     8,170 
รถกระบะแบบ 4 ประต ู ฏว 9712 กทม.       7590      32689     22430      7,418    41,240   23,300 

รวม     51,408      75,635     65,197     68,775   142,485  115,551 

1.7.10  อาคารสถานท่ี 

  สํานักทะเบียนและประมวลผล  ได<จ<างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคาร  และจ<างเหมา             
บริการกําจัดปลวกและยุง  รายละเอียดดังนี้ 

ลําดับที ่ รายการ จํานวนเงิน (บาท) 
        2553         2554      2555 

     1 จ<างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคาร 179,760.00       224,200.00  276,000.00 
     2 จ<างเหมาบริการกําจัดปลวกและยุง ประจาํอาคาร -         26,750.00    21,667.50 

รวม 179,760.00      250,950.00 297,667.50 
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1.7.11 จํานวนบุคลากร 

  ขอมูลบุคลากรทั้งหมด สํานักทะเบียนและประมวลผล 

หน9วย 

งาน 

วิชาชีพท่ัวไป วิชาชีพเฉพาะ รวม 

ท้ังหมด 
ปฏิบัติการ ชํานาญการ ชํานาญการ

พิเศษ 

ปฏิบัติการ ชํานาญการ ชํานาญการ

พิเศษ 

เช่ียวชาญ เช่ียวชาญพิเศษ 

<ตรี ตรี โท <ตรี ตรี โท <ตรี ตรี โท ตรี โท เอก <ตรี ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก <ตรี ตรี โท เอ

ก 

รวม 

สํานักฯ 9 27 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 9 33 22 0 64 

ฝeาย 1 8 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 8 12 4 0 24 

ฝeาย 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 5 

ฝeาย 3 1 10 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 11 9 0 21 

ฝeาย 4 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 0 9 

ฝeาย 5 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 5 

รวม 9 27

ฃ

13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 9 33 22 0 64 

 
หมายเหตุ   ฝeายท่ี 1  คือ ฝeายบรหิารและธุรการ                                                                                                                                                    
    ฝeายท่ี  2 คือ ฝeายรับเข<าศึกษา                                                                                                                                                             
    ฝeายท่ี 3  คือ ฝeายทะเบียนและสถิติการศึกษา                                                                                                                                        
    ฝeายท่ี 4  คือ ฝeายบริการการเรยีนการสอนและการสอบ                                                                                                  
    ฝeายท่ี 5  คือ ฝeายประมวลผลการศึกษา 
 

 

ลําดับ 

ระยะเวลา 

ทํางาน 

คุณวุฒิทางการศึกษา (คน) วิชาชีพท่ัวไป วิชาชีพเฉพาะ  

รวม <ตร ี ตร ี โท เอก รวม (คน) ปฏิบตัิงาน ชํานาญงาน ชํานาญ

งานพเิศษ 

ปฏิบตักิาร ชํานาญการ ชํานาญการ

พิเศษ 

เช่ียวชาญ เช่ียวชาญ

พิเศษ 

1 9 เดือน ขึ้นไป 9 37 18 0 64 0 0 0 0 6 9 0 0 15 

2 6-9 เดือน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 น<อยกวAา 6 เดือน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 ลาศึกษาตAอ  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 รวมท้ังหมด 9 37 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 ผลรวม (1)*1+(2)*0.5 9 37 18 0 64 0 0 0 0 6 9 0 0 15 
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จํานวนบุคลากรเข<ารAวมพัฒนาตนเองโดยการประชุม สัมมนา ฝdกอบรม ดูงาน ป�การศึกษา 2555 
  สํานักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรE 

หน9วยงาน ประชุมสัมมนา ฝnกอบรม ศึกษาดูงาน 

อื่นๆ  

(รับทุนการ 

ศึกษาต9อ ป.โท) 

รวม 

(ไม9นับซ้ํา) 

ฝeายบรหิารและธุรการ 14 14 - 1 15 

ฝeายรับเข<าศึกษา 5 5 - - 5 

ฝeายทะเบียนและสถิติการศึกษา 6 12 - - 12 

ฝeายบริการการเรียนการสอนและการสอบ 8 8 - - 8 

ฝeายประมวลผลการศึกษา 5 5 - 1 5 

รวม 38 38 - 1 45 

หมายเหตุ   ข<อมูลการพัฒนาความรู<แตAละประเภทไมAมีการนับซํ้า และบุคลากร 1 คน สามารถมีข<อมลูได<ทุกประเภท ฉะน้ันข<อมูล  
               รวมจะมีการนับซํ้า 

รายการ ป-การศึกษา 

2553 2554 2555 

จํานวนบุคลากรท่ีเขาร9วมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานวิชาการท้ังในประเทศและ

ต9างประเทศ 
- - - 

- จํานวนบุคลากรท่ีเข<ารAวมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานวิชาการในประเทศ - - 3 

- จํานวนบุคลากรท่ีเข<ารAวมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานวิชาการต9างประเทศ - - - 

จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนท่ีไดรับการพัฒนาความรูและทักษะวิชาชีพท้ังในประเทศและ

ต9างประเทศ 
   

- จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนท่ีได<รับการพัฒนาความรู<และทักษะวิชาชีพในประเทศ 50 52 50 

- จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนท่ีได<รับการพัฒนาความรู<และทักษะวิชาชีพต9างประเทศ 50 52 50 

จํานวนนักวิจัยท่ีไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติ - - - 

- ด<านการวิจัย - - - 

- ด<านศิลปวัฒนธรรม - - - 

- ด<านอื่นๆ - - - 

จํานวนนักวิจัยท่ีไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับนานาชาติ - - - 

- ด<านการวิจัย - - - 

- ด<านศิลปวัฒนธรรม - - - 

- ด<านอื่นๆ - - - 

คะแนนการประเมินผลผูบริหารโดยคณะกรรมการท่ีสภามหาวิทยาลัยแต9งต้ัง (คะแนนเต็ม 5)    
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1.8   งานบริการวิชาการ (เนนการบริการสังคม การเพ่ิมประสบการณ( และรายไดแก9หน9วยงาน) 

      1.8.1 ขอมูลโครงการบริการวิชาการเพ่ือสังคม ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2555 (ฐานข<อมูลสํานักงานบริการ
วิชาการ)   สํานักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรE 

โครงการ 

จํานวนครั้ง ชื่อแหล9งทุน 
หัวหนา

โครงการ 

รายรับจริง 

(หลังหักค9าใช9

จ9าย) 

ที่มารับบริการ ภาครัฐ/เอกชน 

ภายใน ภายนอก สนับสนุนโครงการ 

1. การจัดสอบคัดเลือกบุคคลท่ัวไปเพ่ือบรรจุเข<ารับราชการ

ในตําแหนAงนักวิชาการสหกรณEปฏิบัติการ ของกรมสAงเสริม

สหกรณE   

� 
กรมสAงเสรมิ
สหกรณE 

นายสหัส 
ภัทรฐิตินันทE 

   
1,830,600.00 

2. จัดสอบแขAงขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข<าเปXนพนักงานให<

สํานักงานกองทุนสงเคราะหEการทําสวนยาง 

  

� 

กองทุน
สงเคราะหEการ
ทําสวนยาง 

นายสหัส 
ภัทรฐิตินันทE 

         
  355,500.00 

3. ดําเนินการจัดทําสอบคัดเลือกเข<าศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจ (ภาคปกติ) รุAนท่ี 30 

  

� 
 

คณะ
บริหารธุรกิจ มก. 

นายสหัส 
ภัทรฐิตินันทE 

   50,760.00 

4. การสอบคัดเลือกบุคคลท่ัวไปเพ่ือเข<าเปXนพนักงานและ

จ<างเปXนลูกจ<าง การทAองเท่ียวแหAงประเทศไทย (ป� 2556) 

  
� 

การทAองเท่ียว
แหAงประเทศไทย 

นายสหัส 
ภัทรฐิตินันทE 

  563,625.00 

5. ดําเนินการจัดสอบคัดเลือกเข<าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา    

(ภาคคํ่า) รุAนท่ี 23 

  

� 
 

คณะ
บริหารธุรกิจ มก. 

นายธีระพล 
คล<ายสิงหE 

    82,080.00 

6. ทดสอบทางวิชาการ เพ่ือคัดเลือกบุคลากรให<การเคหะ

แหAงชาติ   
   � 

การเคหะ
แหAงชาติ 

นายธีระพล 
คล<ายสิงหE 

   638,100.00 

รวม        3,520,665.00 

1.8.2  ขอมูลรายละเอียดการบริการวิชาการท้ังหมด (ข<อมูลเปรียบเทียบ 3 ป�)  
สํานักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรE 

รายละเอียด ป-งบประมาณ พ.ศ. 

2553 2554 2555 

จํานวนโครงการบริการวิชาการ 4 5 6 

จํานวนคนท่ีได<รับบริการ 7,552 11,123 16,570 

งบประมาณท่ีได<รับ (บาท) 504,128 1,813,600 3,520,665 
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1.9  ท่ีตั้ง พ้ืนท่ี ลักษณะอาคารและพ้ืนท่ีใชสอย  

 สํานักทะเบียนและประมวลผลต้ังอยูAบนถนน  ระหวAางอาคารกองกิจการนิสิต และอาคารสํานักสAงเสริมและ
ฝdกอบรม มีข<อมูลทางกายภาพและทรัพยากร ดังนี้ 
 

รายการ จํานวน  (ตารางเมตร) 

1. พื้นทีท่ั้งหมด (แนวราบทัง้หมด) 3,281.40 

2. พื้นทีท่ั้งหมดที่เปXนอาคาร  1,353.85 

    2.1  พื้นที่ใช<สอยทั่วไป 935.70 

3. พื้นทีท่ั้งหมดที่เปXนสีเขียวภายนอกอาคาร 607.80 

4. พื้นทีท่ั้งหมดที่เปXนถนน (ถนน + พื้นที่ที่เทคอนกรีต) 1,319.75 

5. ยานพาหนะ    

   5.1 รถยนตEทุกประเภท รถยนตEตู<  2 คัน 

รถยนตEกระบะ 3 คัน 

   5.2 รถจักรยานยนตE 1 คัน 
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บทท่ี 2   
การรายงานผลการดําเนินงาน 

 
2.1  สรุปผลการดําเนินงานในรอบป-ตามภารกิจ 

การดําเนินงานของสํานักทะเบียนและประมวลผลเปXนไปเพ่ือตอบสนองภารกิจ 5 ประเด็นหลัก ดังนี้         
1) จัดเก็บข<อมูลด<านการศึกษาของนิสิตให<มีความถูกต<อง และเปXนป]จจุบัน  
2) ให<บริการรับนิสิตทุกประเภทแกAคณะตAาง ๆ  จัดทําตารางเรียนตารางสอบของมหาวิทยาลัย  
3) ตรวจสอบเง่ือนไขการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของนิสิตระดับปริญญาตรี    
4) สนับสนุนอาจารยEท่ีปรึกษาและนิสิตให<ปฏิบัติตามข<อบังคับวAาด<วยการศึกษาข้ันปริญญาตรีของ 

                   มหาวิทยาลัย  และ 
5) ให<บริการทางวิชาการแกAหนAวยงานท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  โดยในป�การศึกษา 2555 

มีผลการดําเนินงานเดAนๆ ดังนี้ 
2.1.1 จัดเก็บขอมูลดานการศึกษาของนิสิตใหมีความถูกตอง และเปoนป2จจุบัน ในรอบป�การศึกษา 2555 

สํานักทะเบียนและประมวลผลดําเนินการปรับปรุงโปรแกรมการรับสมัครผAานระบบ online ให<มีความชัดเจนและ
สะดวกในการใช<งานมากข้ึน ดังนี้ 

  1) การรับนิสิตจากส'วนกลาง (Admissions)     สํานักทะเบียนและประมวลผล มีการ
ประสานงานกับคณะเก่ียวกับข<อมูลในการจัดทําระเบียบการคัดเลือกบุคคลเข<าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจําป�
การศึกษา 2556 จํานวนรับ  9,415 คน  และจัดสAงข<อมูลผู<ผAานการคัดเลือกจาก สอท.ให<คณะเพ่ือสอบสัมภาษณE  
โดยมีผู<สมัครคัดเลือกเข<าศึกษาตAอในมหาวิทยาลัยฯ และผAานการคัดเลือก มีสิทธิ์สอบสัมภาษณE จํานวน 9,861 คน  
ผAานการสอบสัมภาษณE และมีสิทธิ์เข<าศึกษา จํานวน 7,701 คน 

  2) การรับนิสิตจากโครงการรับตรง    ในป�การศึกษา 2555 สํานักทะเบียนและประมวลผล มีการ
ดําเนินการดังนี้ 
  - โครงการส�งเสริมโอกาสศึกษาต�อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร&สําหรับนักเรียนจบมัธยมศึกษา
ตอนปลายจากโรงเรียนมะยมศึกษาในท,องถ่ิน (โควตาพิเศษ)    กําหนดจํานวนรับ  370 คน   มีจํานวนผู<สมัคร
คัดเลือกเข<าศึกษาตAอมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรE จํานวน 6,079 คน  และผAานการคัดเลือกมีสิทธิ์สอบสัมภาษณE 
จํานวน 302 คน ผAานการสอบสัมภาษณEและมีสิทธิ์เข<าศึกษา จํานวน 167 คน 

- โครงการส�งเสริมโอกาสศึกษาต�อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร&สําหรับนักเรียนใน 6 จังหวัด 
ชายฝ45งทะเลอันดามัน (กระบ่ี ระนอง พังงา ภูเก็ต ตรัง และสตูล)  โดยกําหนดจํานวนรับ 87 คน  มีผู<สมัคร
คัดเลือกเข<าศึกษาตAอในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรE จํานวน 385 คน ผAานการคัดเลือกมีสิทธิ์สอบสัมภาษณE จํานวน 
67 คน ผAานการสอบสัมภาษณEและมีสิทธิ์เข<าศึกษา จํานวน 50 คน   

- โครงการรับนักเรียนดีเด�นจากโรงเรียนสาธิตแห�งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร&เข,าศึกษาต�อใน 
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร&     
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     โดยกําหนดจํานวนรับ 522 คน  มีผู<สมัครคัดเลือกเข<าศึกษาตAอในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรE จํานวน 
290 คน ผAานการคัดเลือกมีสิทธิ์สอบสัมภาษณE รอบท่ี 1 จํานวน 225 คน ผAานการสอบสัมภาษณEและมีสิทธิ์เข<า
ศึกษา จํานวน 181 คน ผAานการคัดเลือกมีสิทธิ์สอบสัมภาษณE รอบท่ี 2 จํานวน 27 คน ผAานการสอบสัมภาษณEและ
มีสิทธิ์เข<าศึกษา จํานวน 25 คน ผAานการสอบสัมภาษณEและมีสิทธิ์เข<าศึกษารวมท้ังหมด จํานวน 199 คน 

     - โครงการรับผู,มีความสามารถทางกีฬาดีเด�นเข,าศึกษาต�อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร&         
     โดยกําหนดจํานวนรับ 142 คน  มีผู<สมัครคัดเลือกเข<าศึกษาตAอในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรEจํานวน 

560 คน  ผAานการคัดเลือกมีสิทธิ์สอบสัมภาษณE รอบท่ี 1 จํานวน 142 คน ผAานการสอบสัมภาษณEและมีสิทธิ์เข<า
ศึกษา จํานวน 112 คน ผAานการคัดเลือกมีสิทธิ์สอบสัมภาษณE รอบท่ี 2 จํานวน 51 คน ผAานการสอบสัมภาษณEและ
มีสิทธิ์เข<าศึกษา  รอบท่ี 2 จํานวน 37 คน ผAานการสอบสัมภาษณEและมีสิทธิ์เข<าศึกษารวมท้ังหมด จํานวน 127 คน  

 - โครงการเรียนล�วงหน,า  
โดยกําหนดจํานวนรับ 207 คน  มีผู<สมัครคัดเลือกเข<าศึกษาตAอในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรE  

จํานวน 41 คน ผAานการคัดเลือกมีสิทธิ์สอบสัมภาษณE จํานวน 38 คน ผAานการสอบสัมภาษณEและมีสิทธิ์เข<าศึกษา 
จํานวน 34 คน 

3) การเตรียมข,อมูลนิสิตใหม�เพ่ือออกเลขประจําตัวนิสิตใหม�และตรวจสอบความถูกต,อง                 
ในป�การศึกษา 2555 สํานักทะเบียนและประมวลผล   มีการรวบรวมข<อมูลรายชื่อผู<มีสิทธิ์เข<า 

ศึกษาของทุกคณะ  ทุกโครงการ ท้ังการรับจากโครงการรับตรง และรับจากระบบกลาง (Admissions)  โดย
ตรวจสอบความถูกต<องกAอนออกเลขประจําตัวนิสิต สรุปจํานวนท่ีออกเลขประจําตัวนิสิต ประจําป�การศึกษา 2556 
ท้ังสิ้น  17  คณะ  แยกเปXนการรับจากระบบ Admissions จํานวน  4,645 คน  และโครงการรับตรง จํานวน  
3,204  คน   รวมท้ังสิ้น 7,489 คน 

 4) การรับมอบตัวและทําบัตรประจําตัวนิสิตใหม�     
          ในป�การศึกษา 2555  สํานักทะเบียนและประมวลผล  รับมอบตัวและทําบัตรประจําตัวนิสิตใหมA  

วิทยาเขตบางเขน  ในวันท่ี 5 - 8 มิถุนายน 2555  ณ อาคารเทพศาสตรEสถิตยE  ชั้น 4  มีนิสิตท่ีสAงเอกสารมอบตัว
และถAายรูปทําบัตรประจําตัวนิสิตใหมA จํานวน 6,598 คน (วิทยาเขตบางเขน+สถาบันสมทบ) 

 5) การทําบัตรประจําตัวนิสิตเก�า (กรณีทําบัตรใหม� สูญหาย ย,ายคณะ เปล่ียนช่ือ-สกุล)    
ในป�การศึกษา 2555  สํานักทะเบียนและประมวลผล  จัดทําบัตรประจําตัวนิสิตเกAาท้ังสิ้น จํานวน  

4,185 ใบ โดยแยกเปXน สูญหาย จํานวน 3,634 ใบ หมดอายุ จํานวน 410 ใบ  ชํารุด จํานวน 29 ใบ เปลี่ยนชื่อ-สกุล 
จํานวน 52 ใบ  ย<ายคณะ 47 ใบ และอ่ืนๆ 13 ใบ 

6) เก่ียวกับเงินกู,กองทุน กรอ.   
ในป�การศึกษา 2555  สํานักทะเบียนและประมวลผลดําเนินการเก่ียวกับเงินกู<กองทุน กรอ. ให< 

นิสิต จํานวน 8 คน มียอดเงินกู< จํานวนเงินรวม 320,800 บาท 
 7) การประชาสัมพันธ&ข,อมูลโครงการรับตรงผ�านเว็บไซต&  

ในป�การศึกษา 2555  สํานักทะเบียนและประมวลผล ดําเนินการประสานงานกับคณะเก่ียวกับ 
ข<อมูลโครงการรับตรง เพ่ือนํามาประชาสัมพันธEผAานเว็บไซตE มีโครงการรับตรงท่ีดําเนินการรับนิสิตเข<าศึกษา        
ในป�การศึกษา 2556 จํานวน 93 โครงการ 
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 8) การจัดทําข,อมูลจํานวนนิสิตใหม� 
 ในป�การศึกษา 2555 สํานักทะเบียนและประมวลผล มีจํานวนนิสิตใหมA ท้ัง 4  วิทยาเขต และ 1   

สถาบันสมทบ  มีจํานวนนิสิตใหมAรวมท้ังสิ้น  13,602 คน  
  9) การจัดเก็บแฟLมประจําตัวนิสิตจําแนกตามคณะ และเรียงลําดับตามเลขประจําตัวนิสิตจากน<อยไป

มาก ใช<สําหรับจัดเก็บผลการศึกษา และเอกสารเก่ียวกับการลงทะเบียนเรียน ตลอดระยะเวลาการศึกษาของนิสิต เพื่อใช<
เปXนหลักฐานในการตรวจสอบข<อมูล และสถานภาพนิสิต ตลอดจนการตรวจสอบความครบถ<วนของหลักสูตร  รวม 15 คณะ    
รวม 27,228 คน 

  10) ข,อมูลสถิตินิสิตอ่ืน ๆ  การจัดเก็บข,อมูลผลการรับคําร,องต�าง ๆ ของนิสิต   
  ในป�การศึกษา 2555 สํานักทะเบียนและประมวลผล มีจํานวนคําร<องแยกตามประเภท เชAน     

การลงทะเบียนเรียน  การเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนเรียน  การลงทะเบียนเรียนรายวิชาตAอเนื่องกAอนวิชาพ้ืนฐาน/
การเทียบโอนวิชาเรียน   การขอเงินคAาธรรมเนียมการศึกษาคืน  การลาประเภทตAาง ๆ  การเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล และ
อ่ืน ๆ จํานวนท้ังสิ้น  16,522 คน  

  2.1.2  ใหบริการรับนิสิตทุกประเภทแก9คณะต9าง ๆ  จัดทําตารางเรียนตารางสอบของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร(   โดยสรุปได< ดังนี้ 

  1) การจัดทําระเบียนรายวิชา    
ในป�การศึกษา 2555 มีจํานวนรายวิชาท่ีอนุมัติให<เปzดสอน ของทุกคณะ  (วิทยาเขตบางเขน) ระดับ 

ปริญญาตรี จํานวน 6,193 วิชา  ปริญญาโท-เอก จํานวน 5,200 วิชา  รวมท้ังสิ้น 11,393 วิชา 
  2) การจัดทําตารางเรียน   
   ในป�การศึกษา 2555 เ พ่ือดําเนินการเปzดระบบรองรับการลงทะเบียนเรียนของนิสิต 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรE   มีจํานวนรายวิชาท่ีอนุมัติให<เปzดสอนแตAละภาคการศึกษาของทุกคณะ วิทยาเขต
บางเขน  ท้ังระดับปริญญาตรี  โท  และเอก  ทุกชั้นป�  แยกเปXนภาคต<น จํานวน 3,402 วิชา  ภาคปลาย  3,440 
วิชา และภาคฤดูร<อน จํานวน 269 วิชา 

3) การจัดกรรมการคุมห,องสอบกลางภาค  และสอบไล�ปลายภาค  
ในป�การศึกษา 2555 ประจําปPการศึกษา 2555    ภาคต<นกลางภาค จํานวน 620 คน ปลายภาค  

จํานวน 684 คน   รวมท้ังสิ้น 1,299 คน  และภาคปลาย  กลางภาค จํานวน 594 คน  ปลายภาค จํานวน 715 คน  
รวมท้ังสิ้น 1,309 คน  รวมจํานวนท้ังสิ้น 2,024 คนตAอป�  และจํานวนรายวิชาท่ีส�วนกลางดําเนินการจัดสอบ 
พบวAา ในป�การศึกษา 2555  มีจํานวน 9 คณะ แยกเปXนภาคต<น กลางภาค จํานวน 127 วิชา  ปลายภาค จํานวน 
157 วิชา  รวมท้ังสิ้น 510 วิชา  และภาคปลาย   กลางภาค จํานวน 125 วิชา  ปลายภาค  จํานวน 139 วิชา    
รวมท้ังสิ้น 264 วิชา   รวมท้ังสองภาค มีจํานวนท้ังสิ้น  774 วิชา 

  4) การลงทะเบียนเรียนของนิสิตวิทยาเขตบางเขนทุกระดับช้ันปP     
ในป�การศึกษา 2555 พบวAามีจํานวนนิสิตลงทะเบียนเรียนป�การศึกษา 2555   และภาคฤดูร<อน      

ป� พ.ศ. 2556  ภาคต<น จํานวน 37,640 คน   ภาคปลาย จํานวน 36,303 คน และภาคฤดูร<อน ป� 2556  จํานวน 
12,804 คน 
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   5) การจัดทําแผนการเรียนนิสิตปP 1 และการจัดช�วงคะแนน O-NET 
   ในป�การศึกษา 2555 สํานักทะเบียนและประมวลผล ดําเนินการจัดทําแผนการเรียนสําหรับนิสิต
ชั้นป�ท่ี 1 เพ่ือให<นิสิต  มีแผนการเรียนในวันเปzดภาคเรียนแรกของทุกป� การดําเนินการโดยจัดรายวิชาเรียนตาม
แผนการเรียนของแตAละคณะ ประกอบด<วยหมูAเรียน ห<องเรียน เวลาเรียน ให<กับนิสิตใหมAแตAละคน มีจํานวนนิสิตใหมA
ท่ีเปXนนิสิตภาคปกติ วิทยาเขตบางเขน ป�การศึกษา 2555 จํานวน 4,564 คน และจัดทําสรุปคะแนนวิชา
ภาษาอังกฤษท่ีนิสิตสอบ  O-NET มาใช<ประกอบการพิจารณา โดยนําคะแนนเฉลี่ยรAวมท้ังประเทศ เปXนเกณฑEในการ
ให<ภาควิชาภาษาตAางประเทศ คณะมนุษยศาสตรEกําหนด  โดยในป�การศึกษา 2555  มีเกณฑEคะแนนท่ีให<นิสิตผAาน
แตAละวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ดังนี้ คะแนน  1 – 22  เรียนรายวิชา 01355111  คะแนน 23 – 50 เรียนรายวิชา 
01355112  คะแนน 51 – 76 เรียนรายวิชา 01355113 และคะแนน 76 คะแนนข้ึนไป ได<รับการยกเว<น ไมAต<อง
เรียนท้ัง 3 รายวิชา มีจํานวนนิสิตท่ีต<องเรียนรายวิชา 01355111 จํานวน 759  คน  รายวิชา 01355112 จํานวน 
3,094  คน รายวิชา 01355113  จํานวน 672  คน และมีนิสิตท่ีผAานท้ัง 3 รายวิชา จํานวน 39  คน  

  2.1.3 การตรวจสอบเง่ือนไขการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของนิสิตระดับปริญญาตรี 
  1) ดําเนินการรวบรวมข,อมูลสถิติการขอเปล่ียนช่ือตัว-ช่ือสกุลของนิสิต  โดยมีนิสิตขอเปลี่ยนชื่อ

ตัว จํานวน 130 คน  เปลี่ยนชื่อสกุล จํานวน 49 คน  และเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล จํานวน 43 คน รวมท้ังสิ้น 222 คน 
   2) ดําเนินการรวบรวมการลงทะเบียนเรียนข,ามสถาบัน   

ในป�การศึกษา 2555 มีนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอ่ืนมาลงทะเบียนเรียนท่ี  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรE จํานวน 22 คน  และนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรEเรียนไปลงทะเบียนเรียนใน
สถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ จํานวน 90 คน    

3) รวบรวมข,อมูลสถิติการขอเอกสารสําคัญทางการศึกษา                                                 
ในป�การศึกษา 2555 มีนิสิตขอเอกสารสําคัญทางการศึกษา ดังนี้  

  - ใบรายงานคะแนน (Transcript)  ฉบับภาษาไทย จํานวน 155 คน  ฉบับภาษาอังกฤษ จํานวน 
32,106 คน  รวม 32,261 คน  

       -  ใบอนุมัติปริญญา  ฉบับภาษาไทย จํานวน 1,512 คน  ฉบับภาษาอังกฤษ 1,820 คน  รวมท้ังสิ้น 
3,332 คน 

   - ใบรออนุมัติปริญญา  ฉบับภาษาไทย จํานวน 1,664 คน  ฉบับภาษาอังกฤษ จํานวน 1,058 คน  
รวมท้ังสิ้น 2,722 คน  

    - ใบรับรองฐานะการศึกษา  ฉบับภาษาไทย จํานวน 3,773 คน  ฉบับภาษาอังกฤษ จํานวน 
3,999 คน  รวมท้ังสิ้น 7,772 คน 

    - ใบรับรองเรียนครบหลักสูตร  ฉบับภาษาไทย จํานวน 1,320 คน  ฉบับภาษาอังกฤษ จํานวน 
892 คน  รวมท้ังสิ้น จํานวน 2,212 คน  

  - หนังสือนําสAง  ฉบับภาษาอังกฤษ จํานวน 29 คน  ใบแปลปริญญา ฉบับภาษาอังกฤษ จํานวน 
723 คน   รวมท้ังสิ้น จํานวน 752 คน   รวมข<อมูลการขอเอกสารสําคัญทางการศึกษา จํานวนท้ังสิ้น  49,051  คน  
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  4) ดําเนินการเก็บรวบรวมสถิติการขอตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา    
  ในป�การศึกษา 2555  มีผู<ประกอบบริษัท ห<างร<าน ท้ังจากภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ยื่นขอ

ตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา จํานวน 839 ราย และมีจํานวนผู<สําเร็จการศึกษาท่ีดําเนินการตรวจสอบท้ังสิ้น 3,674 
คน 

  5) ดําเนินการเก็บรวบรวมข,อมูลมสถิติการออกใบแทนบัตรประจําตัวนิสิต  
  ในป�การศึกษา 2555  มีนิสิตขอใบแทนบัตรประจําตัวนิสิตจํานวน  15 คณะ รวมท้ังสิ้น 3,571 คน 
  6) การจัดทําปริญญาบัตรและรางวัลการเรียนดี    
  ในป�การศึกษา 2555  มีจํานวนผู<สําเร็จการศึกษา  จํานวน 34 คณะ (รวมวิทยาลัย /โครงการ /

บัณฑิตวิทยาลัย โครงการสหวิทยาการ) ปริญญาเอก 130 คน ปริญญาโท 2,982 คน  และปริญญาตรี 9,962 คน    
รวมจํานวนท้ังสิ้น 13,074 คน 

      7) การรวบรวมจํานวนผู,ได,รับเกียรตินิยม  
  ในป�การศึกษา 2555  พบวAามีผู<ได<รับเกียรตินิยม จํานวน 31 คณะ (รวมโครงการและสถาบัน

สมทบทุกวิทยาเขต)  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จํานวน 576 คน  เกียรตินิยมอันดับสอง จํานวน 966 คน  ปริญญา
บัณฑิต จํานวน 8,420 คน รวมผู<สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 9,962 คน 

  8) การรวบรวมข,อมูลสถิตินิสิตท่ีได,รับ 5A   
  ในป�การศึกษา 2555 มีนิสิตได<รับ 5A รวม 18 คณะ  รวมจํานวนท้ังสิ้น 2,057 คน  
  9) การรวบรวมข,อมูลสถิตินิสิตได,รับรางวัลการเรียนดี  
  ในป-การศึกษา 2555  พบวAา มีนิสิตท่ีมีผลการเรียนดี จํานวน 18 คณะ  รวมท้ังสิ้น  1,811 คน 
     10) การกําหนดลําดับการลงทะเบียนเรียนของนิสิต      

  สํานักทะเบียนและประมวลผล   กําหนดลําดับการลงทะเบียนเรียนให<กับนิสิตระดับปริญญาตรี  
และระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตบางเขน และวิทยาเขตกําแพง ท้ัง 2 วิทยาเขต ซ่ึงใช<ระบบการลงทะเบียนเรียน
เดียวกัน  ข้ันตอนการทํางานต<องดําเนินการกAอนวันท่ีกําหนดให<นิสิตเข<าไปพิมพE KU9 แล<วนําไปชําระเงินท่ีธนาคาร 
นําฐานข<อมูลนิสิตท่ีเปXนป]จจุบัน จัดแยกวิทยาเขต และชั้นป� เพ่ือนําไปจัดทําลําดับการลงทะเบียนเรียนของแตAละคน 
เวลาลงทะเบียนเรียนต<องไมAซํ้า เวลาเดิมในภาคการศึกษาท่ีผAานมา จะจัดทําเฉพาะภาคต<น และภาคปลาย สําหรับ
ภาคฤดูร<อน ดําเนินการตามชั้นป� และวันเวลาท่ีกําหนดไว< ในแตAละภาคการศึกษา มีจํานวนนิสิตท่ีต<องจัดลําดับให<ใน 
ภาคต<น วิทยาเขตบางเขน จํานวน 24,073  คน วิทยาเขตกําแพงแสนจํานวน 6,407  คน  สAวนภาคปลายวิทยาเขต
บางเขน จํานวน  30,008 คน  ภาคปลายวิทยาเขตกําแพงแสน จํานวน 9,123  คน และดําเนินการจัดสัมมนาให<กับ
ผู<นํานิสิต ตัวแทนนิสิต และเจ<าหน<าท่ีของสํานักทะเบียนและประมวลผลได<พบปะกัน ภาคฤดูร<อน พ.ศ.2556      
วิทยาเขตบางเขนจํานวน 28,359  คน วิทยาเขตกําแพงแสน จํานวน 8,510  คน เพ่ือมีความรู<ความเข<าใจข้ันตอน
ของการลงทะเบียนเรียนในรูปแบบเดียวกัน  
   2.1.4 สนับสนุนอาจารย(ท่ีปรึกษาและนิสิตใหปฏิบัติตามขอบังคับว9าดวยการศึกษาข้ัน   
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย  
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                    1) บันทึกคะแนนในระบบเกรดออนไลน&และสรุปจํานวนคณะท่ีส�งคะแนนภายในเวลาท่ีกําหนด 
  ผลการดําเนินงานบันทึกคะแนนในระบบเกรดออนไลนE  การจัดรวบรวมเอกสารการสAงคะแนนของ
คณะตAางๆ บันทึกในระบบเกรดออนไลนE (KU5) และการแก<ไขคะแนน (KU7) ให<ดําเนินไปด<วยความเรียบร<อย ในแตA
ละภาคการศึกษา สรุปจํานวนรายวิชาท่ีสAงคะแนนลAาช<า ดังนี้ ภาคต<น รวมทุกวิทยาเขต จํานวน(หมูA) ท่ีเปzดสอน 
9,336 หมูA  สAงภายในเวลากําหนด 9,209 หมูA  คิดเปXน 98.64%  จํานวนวิชา(หมูA) ท่ีสAงลAาช<า 127 หมูA  คิดเปXน 
1.36% และในภาคปลาย จํานวน(หมูA) ท่ีเปzดสอน 9,377 หมูA สAงภายในเวลากําหนด  9,219 หมูA  คิดเปXน 98.32%  
จํานวน(หมูA) ท่ีสAงลAาช<า 158 หมูA  คิดเปXน 1.68%  
     2) การรายงานเอกสารภายหลังการลงทะเบียนเรียนใบเสร็จรับเงิน (KU2)  
  สํานักทะเบียนและประมวลผล ดําเนินการจัดทําเอกสารหลังลงทะเบียนเรียน ประกอบด<วย
ใบเสร็จรับเงิน (KU2) และใบรายงานคะแนนหรือรายงานผลการเรียน (KU6) จัดสAงให<กับผู<ปกครอง ทะเบียนนิสิต
และคณะท่ีนิสิตสังกัด โดยจําแนกตามภาคการศึกษา ในภาคฤดูร<อน 55 จํานวน 10,138 ชุด ในภาคต<น จํานวน 
24,184 ชุด และในภาคปลาย จํานวน  24,207  ชุด  
   3) การรายงานผลการเรียนส�งให,ผู,ปกครองและคณะ 
  สํานักทะเบียนและประมวลผล ดําเนินการจัดทํารายงานผลการเรียนให<กับคณะ และสAงให<
ผู<ปกครองทางไปรษณียE ในภาคฤดูร<อน พ.ศ.2555 จํานวน 10,791 ชุด ภาคต<น จํานวน 24,207  ชุด และใน     
ภาคปลาย จํานวน 25,023 ชุด 

2.1.5 ใหบริการการศึกษาแก9หน9วยงานท้ังภายในและภายนอก   
1) งานบริการตรวจข,อสอบและประมวลผล 

  สํานักทะเบียนและประมวลผล  มีภารกิจในการให<บริการตรวจข<อสอบและประมวลผลการสอบ 
ของนิสิต และให<บริการกับหนAวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรE โดยในรอบป�การศึกษา 2555 
ภาคต<น จํานวน  82,095  แผAน  ภาคปลายจํานวน  63,207  แผAน   และภาคฤดูร<อน 11,016 แผAน รวมจํานวน
ท้ังหมด 156,318  แผAน  

2) งานดูแลเครือข�ายสํานักทะเบียนและประมวลผล   

  2.1.  โครงการพัฒนาระบบเครือขAาย 

  สํานักทะเบียนและประมวลผล ดําเนินการป<องกันและแก�ไขป#ญหาระบบความม่ันคงปลอดภัยของ

ฐานข�อมูลและข�อมูลสารสนเทศ  ในป�การศึกษา 2555 ได<ดําเนินการหาวิธีปWองกันและแก<ไขป]ญหาระบบความม่ันคง 

ปลอดภัยของฐานข<อมูลและข<อมูลสารสนเทศ ให<เกิดความสะดวกในการให<บริการข<อมูลสารสนเทศตAางๆ กับ

คณาจารยE บุคลากร นิสิต ศิษยEเกAา และบุคคลภายนอก โดยได<วางแผนวิธีการปWองกันและแก<ไขป]ญหาระบบความ

ม่ันคงปลอดภัยของฐานข<อมูลและข<อมูลสารสนเทศไว< 2 ประเภทคือ  

1) หาบริษัทท่ีให<บริการ เชAาพ้ืนท่ีของเครื่องแมAขAาย เพ่ือสํารองข<อมูลไว<อีกท่ีหนึ่ง  
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2) หาพ้ืนท่ีให<บริการเครื่องแมAขAายจากวิทยาเขต ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรE เพ่ือสะดวกใน 

การติดตAอสื่อสาร การแลกเปลี่ยนข<อมูล ซ่ึงถ<าสรุปได<วAาจะเลือกวิธีประเภท 1 หรือ 2 เพ่ือดําเนินการก็จะทําให<บรรลุ
วัตถุประสงคEตามท่ีต<องการ 
          - ปรับปรุงเพ่ิมเติมอุปกรณ,เก็บข�อมูล 

สํานักทะเบียนและประมวลผล  ได<ดําเนินการตรวจสอบอุปกรณEเก็บข<อมูลของเครื่องแมAขAาย 
จํานวน 3 เครื่อง คือเครื่องแมAขAายเครื่องท่ี 1 ถูกนํามาใช<งานด<าน Application & Database Server และเก็บ
ข<อมูลท่ี Backup ตAางๆ ของสํานัก เครื่องท่ี 2 ถูกใช<เปXนเครื่องแมAขAายสําหรับ ระบบรับสมัครตAางๆ อาทิ รับตรงของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรE รับสมัครงานของการทAองเท่ียวแหAงประเทศไทย เปXนต<น เครื่องท่ี 3 เปXนเครื่องแมAขAายท่ี
ให<บริการ Web server ดังนั้นเครื่องท่ี 1 นั้นถูกเก็บข<อมูลจํานวนมากจึงได<ทําการปรับปรุงเพ่ิมเติมอุปกรณEเก็บ
ข<อมูลให<มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

- บริหารจัดการและเพ่ิมประสิทธิภาพของเครื่องแม'ข'าย 
สํานักทะเบียนและประมวลผล ได<บริหารจัดการและเพ่ิมประสิทธิภาพของเครื่องแมAขAาย โดยการ

จัดระเบียบของการบริหารจัดการเว็บไซตE ด<วยวิธีการสร<าง Visual machine ใน Hiper-V Manager ของ 
Microsoft Windows Server R2 2008 ในการให<บริการ Web server and Web based Application และใน
สAวนของการลดป]ญหาการบริหารจัดการ Bandwidth ของสAวนกลาง สํานักทะเบียนและประมวลผล ได<ดําเนินการ
เปzดให<เครื่องแมAขAายทุกเครื่องเปXน Auto IP ท้ังหมด 

 

          รูปท่ี 1 Hiper-V Manager ของ Microsoft Windows Server R2 2008 

- ติดต้ังระบบรักษาความปลอดภัยของเครื่องแม'ข'าย 
สํานักทะเบียนและประมวลผล ได<จัดหา Software เพ่ือมาติดต้ังในการให<การปWองกันไวรัสทุก

ประเภท ท่ีให<บริการบน Visual machine และทําการ update เฝWาระวังพร<อมตรวจหาไวรัสทางหน<าจอมอนิเตอรE 
- ติดต้ังและพัฒนาระบบบริหารงานด�านฐานข�อมูล 

  สํานักทะเบียนและประมวลผล  ได<นํา Software ของ Sql Developer เพ่ือมาติดต้ังและ
ดําเนินการในการดึงข<อมูลนิสิตในฐานข<อมูลสAวนกลาง ท่ีเปXน Oracal 

- ขยายช'องทางการลงทะเบียน MAC ADDRESS 
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สํานักทะเบียนและประมวลผล  ได<ดําเนินการขอสิทธิ์การใช<งานเปXน Netco เพ่ือดําเนินการในการ

ลงทะเบียน MAC Address ประจําเครื่องท่ีใช<ภายในสํานักทะเบียนและประมวลผล กรณีท่ีเปXนเครื่องท่ีดําเนินการ

พิเศษหรือเปXนสAวนกลางของสํานักทะเบียนและประมวลผล รวมท้ังให<บริการจัดการ IP AND MAC ADDRESS ให<

เปXนไปตามนโยบายของสํานักบริการคอมพิวเตอรE 

- ติดต้ังและการเชื่อมต'ออุปกรณ,ไร�สาย 

สํานักทะเบียนและประมวลผล  ได<ดําเนินการตรวจสอบสัญญาณและอุปกรณEไร<สายของ 

สํานักทะเบียนและประมวลผล ตามรอบการตรวจสอบในแตAละเดือน โดยการติดต้ังและการเชื่อมตAออุปกรณE  

ไร<สายให<สามารถทํางานได<และเปXนไปตามมาตรฐานของสํานักบริการคอมพิวเตอรE รวมถึงการปWองกันการเข<าใช<งาน

อุปกรณEไร<สายด<วย 

  - เพ่ิมประสิทธิภาพของอุปกรณ,สํารองไฟ 

  สํานักทะเบียนและประมวลผล  ได<จัดหาอุปกรณEสํารองไฟท่ีมีขนาดเหมาะสมกับเครื่องแมAขAายท้ัง 

3 เครื่อง และบริหารจัดการให<ดําเนินงานอยAางมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบโหลดการใช<งานตามตารางเวลา และให<

บริษัทเข<ามาทําการตรวจสอบการทํางานของเครื่องตามแผนงานท่ีกําหนดไว< 

  2. การกําหนดลําดับการลงทะเบียนเรียนของนิสิต 

 - จัดทําคู'มือการกําหนดลําดับการลงทะเบียนเรียนของนิสิต  

  สํานักทะเบียนและประมวลผล  ได<จัดทําคูAมือการกําหนดลําดับการลงทะเบียนเรียนของนิสิต 

เพ่ือให<เกิดความสะดวก ถูกต<องและรวดเร็วในการทํางานและสามารถตรวจสอบความถูกต<องได<อยAางชัดเจน โดย

จัดทําเปXนโครงการ จากนั้นติดตAอประสานงานกับเจ<าหน<าท่ีท่ีเก่ียวข<องและนิสิต และดําเนินการตามกําหนดการท่ีได<

วางแผนไว< จนเสร็จสิ้นโครงการ 

 

รูปท่ี 2 การจัดทําคูAมือการกําหนดลําดับการลงทะเบียนเรยีนของนิสติ 
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                        - ปรับปรุง source code  
  สํานักทะเบียนและประมวลผล ได<ปรับปรุง source code ให<สอดคล<องกับการเปลี่ยนแปลงของ

ข<อมูล เพ่ือให<การประมวลผลของการกําหนดลําดับการลงทะเบียนเรียนของนิสิต  ให<มีความถูกต<อง โดยได<แก<ไข 
source code ประมาณ 3 ฟ]งกEชัน ให<มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 

รูปท่ี 3 ปรับปรุง source code 3 ฟ]งกEชัน 

             - เพ่ิมการตรวจสอบข�อมูล 

  สํานักทะเบียนและประมวลผล ได<ทําการเพ่ิมชAองทางการตรวจสอบข<อมูลอีกหนึ่งชAองทาง โดยให<

นิสิต เข< า ไป ท่ี เว็บไซตE  http://reg.registrar.ku.ac.th/random/editedit_ads2.php นี้ ก็จะสามารถทําการ

ตรวจสอบชAวงเวลาการลงทะเบียนเรียนของนิสิตได<และสามารถตรวจสอบดูข<อมูลการลงทะเบียนเรียนย<อนหลังได<

เชAนกัน 

 

 

รูปท่ี 4 โปรแกรมตรวจสอบชAวงเวลาการลงทะเบียน 

   - จัดทําแบบประเมินออนไลน, 
  สํานักทะเบียนและประมวลผล ได<จัดทําแบบประเมินออนไลนEในการประชุมรAวมกันระหวAาง

เจ<าหน<าท่ีและนิสิต เพ่ือให<สามารถประเมินโครงการและแสดงผลลัพธEจากการประเมินแบบ real time  
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รูปท่ี 5 แบบประเมินออนไลนE 
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รูปท่ี 6 ผลลัพธEจากการประเมินแบบ real time 

   3. งานปรับปรุงระบบสารสนเทศและเว็บไซต(ของหน9วยงาน 

                 - การสร�างเว็บไซต,ของสํานักทะเบียนและประมวลผล สําหรับนิสิตชาวไทยและชาวต'างชาติ 

  สํานักทะเบียนและประมวลผล ได<จัดทําโครงการการสร<างเว็บไซตEของสํานักทะเบียนและ

ประมวลผล สําหรับนิสิตชาวไทยและชาวตAางชาติ เพ่ือให<เกิดความสะดวกในการติดตAอสื่อสารของอาจารยE 

เจ<าหน<าท่ี นิสิต บุคลากร และบุคคลภายนอก ในการติดตAอสื่อสารและการดําเนินการตAางๆ เชAน การดาวEนโหลด

ข<อมูล การประชาสัมพันธE เปXนต<น โดยได<จัดทําโครงการ ขออนุมัติโครงการ และดําเนินการตามแผนการดําเนินงาน 

เม่ือดําเนินการเสร็จสิ้นก็จะเปzดให<บริการทันที 
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รูปท่ี 7 เว็บไซตEของสํานักทะเบียนและประมวลผล สําหรับนิสติไทยและตAางชาต ิ

            - เพ่ิมประสิทธิภาพของอุปกรณ,เก็บข�อมูล 

    สํานักทะเบียนและประมวลผล ได<ทําการตรวจสอบการล<นของข<อมูลท่ีถูกเก็บมาเปXนระยะเวลานาน  
โดยได<ดําเนินการ Clear cache และปรับปรุงไฟลEข<อมูลท่ีไมAใช<งาน เพ่ือไมAให<ระบบเกิดป]ญหาขัดข<องจากการเต็ม
ของดิสกE ซ่ึงจะสAงผลกระทบอยAางมากตAอการทํางานของระบบ 

 

รูปท่ี 8 การล<างแคชข<อมูล 
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            4. งานบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร( 
            -  ตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร,และอุปกรณ,ต'อพ'วง 

สํานักทะเบียนและประมวลผล  ได<ดําเนินการตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอรEและอุปกรณEตAอพAวง 
ของสํานักฯ โดยจะทําการตรวจสอบตามตารางของในแตAละป�การศึกษา ดังนั้น ถ<าตรวจสอบแล<วพบวAาเครื่อง
คอมพิวเตอรEและอุปกรณEตAอพAวงเครื่องใดมีป]ญหาหรือคาดวAานAาจะมีป]ญหา โดยแจ<งให<เจ<าของเครื่องดําเนินการทํา
หนังสือแจ<งไปท่ีฝeายประมวลผลการศึกษา และฝeายฯ จะดําเนินการประสานงานกับหนAวยพัสดุและบริษัทในการเข<า
มาดําเนินการซAอมแซมตAอไป 

       -  ตรวจสอบและติดต้ัง Software ป<องกันไวรัส 

สํานักทะเบียนและประมวลผล   ได<ดําเนินการตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอรEแตAละเครื่องวAา 
 software ปWองกันไวรัสหมดอายุหรือยัง ถ<าพบวAาหมดอายุจะดําเนินการลง software ปWองกันไวรัสให<โดยทันที 

         -  ตรวจสอบและรายงานผลการทํางานของเครื่องสํารองไฟ 

          สํานักทะเบียนและประมวลผล ได<ดําเนินการตรวจสอบและรายงานผลการทํางานของเครื่องสํารอง

ไฟแตAละเครื่องวAาสามารถทํางานได<อยูAหรือไมA ถ<าพบวAาไมAสามารถทํางานได< จะดําเนินการแจ<งไปยังหนAวยพัสดุให<

ดําเนินการ เพ่ือเปXนการปWองกันเครื่องคอมพิวเตอรEและอุปกรณEตAอพAวงได<เปXนอยAางดี 

          -  การยืม / คืน อุปกรณ, โสตฯ คอมพิวเตอร,และเครือข'าย 

         สํานักทะเบียนและประมวลผล ได<ดําเนินการให<มีแบบฟอรEมการยืม – คืน อุปกรณEโสตฯ 
คอมพิวเตอรEและเครือขAายเพ่ือชAวยในด<านการบริหารจัดการได<อยAางถูกต<องและมีประสิทธิภาพ 

5. งานจัดทําโปรแกรมการรับสมัครผ9านระบบออนไลน( 

- ปรับปรุงโปรแกรมการรับสมัครผ'านระบบออนไลน, 
สํานักทะเบียนและประมวลผล ได<ดําเนินการปรับปรุงข<อมูลและรูปแบบเว็บไซตEของระบบรับ 

สมัครโควตารับตรง อาทิ โควตากีฬา โควตาสาธิต โครงการเรียนลAวงหน<า เปXนต<น ดังนั้นเพ่ือความสะดวกของ
ผู<สมัคร  จึงได<ดําเนินการให<สามารถค<นหาข<อมูลตAางๆ เก่ียวกับการรับสมัครและหนAวยงานท่ีเก่ียวข<อง มาใสAไว<ใน
เว็บไซตEดังกลAาว 
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รูปท่ี 9 การล<างแคชข<อมูล 

-  เพ่ิมเติมเครือข'ายสังคมออนไลน, 
สํานักทะเบียนและประมวลผล  ได<ดําเนินการเพ่ิมกลุAมของเครือขAายสังคมออนไลนE ในแตAละ 

โครงการด<วย เพ่ือเปXนชAองทางในการติดตAอสื่อสารในกรณีเรAงดAวน และยังสามารถให<ผู<สมัครได<พูดคุยผAานเว็บไซตE
เฟซบุ�คด<วย 

 

รูปท่ี 10 กลุAมของเครือขAายสังคมออนไลนE 
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          -  เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบรับสมัคร
สํานักทะเบียนและประมวลผล  

ของระบบแบบกระทันหันในการประกาศผล 
หนึ่งท่ีชAวยให<ลดการจราจรทาง เครือขAายลงได<มาก และทําให<ระบบดําเนินการได<อยAางมีประสิทธิภาพ

          -  เพ่ิมเติมข�อมูลโรงเรียน
สํานักทะเบียนและประมวลผล 

รับสมัคร เนื่องจากบางโรงเรียนยังไมAได<แจ<งรายชื่อให<กับระบบรับสมัครผAาน
– ม.6 เปXนป�แรก ดังนั้นผู<ท่ีเก่ียวข<องจะดําเนินการเพ่ิมข<อมูลโรงเรียนให< เพ่ือให<ผู<สมัครสามารถสมัครสอบได<อยAางไมA
มีป]ญหากับทางระบบ 

6.  งานประเมินความพึงพอใจเว็บไซต(ของสํานักทะเบียนและประมวลผล

                 - ปรับปรุงแบบประเมิน
    สํานักทะเบียนและประมวลผล  

สํานักทะเบียนและประมวลผล เพ่ือให<เปXนไปตามวัตถุประส
ปรับปรุงข<อมูลให<เหมาะสมและแสดงผลเปXนกราฟสรุปท่ี

           7.  โครงการการจัดการความรู และการแลกเปล่ียนเรียนรู ประจําป-การศึกษา 
ในป�การศึกษา 2555
7.1 โครงการถ9ายทอดความรูเก่ียวกับการยืมเงินทดรองจ9าย
สํานักทะเบียนและประมวลผล โดยฝeายบริหารและธุรการ ได<จัดโครงการถAายทอดความรู<เก่ียวกับ

การยืมเงินทดรองจAาย เม่ือวันท่ี 6 กันยายน 
จํานวนผู<เข<าอบรม   30 คน  ระดับความพึงพอใจ  คAาเฉลี่ยท่ี 
ระดับดี 
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เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบรับสมัคร 
สํานักทะเบียนและประมวลผล  ได<เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการรับสมัคร

ในการประกาศผล โดยได<ดําเนินการสAงผลไปท่ี email address 
หนึ่งท่ีชAวยให<ลดการจราจรทาง เครือขAายลงได<มาก และทําให<ระบบดําเนินการได<อยAางมีประสิทธิภาพ

เพ่ิมเติมข�อมูลโรงเรียน 

สํานักทะเบียนและประมวลผล ได<เพ่ิมเติมข<อมูลโรงเรียนโดยการสํารวจจาก สอท
เนื่องจากบางโรงเรียนยังไมAได<แจ<งรายชื่อให<กับระบบรับสมัครผAานระบบกลาง หรือเปXนโรงเรียนท่ี

ผู<ท่ีเก่ียวข<องจะดําเนินการเพ่ิมข<อมูลโรงเรียนให< เพ่ือให<ผู<สมัครสามารถสมัครสอบได<อยAางไมA

งานประเมินความพึงพอใจเว็บไซต(ของสํานักทะเบียนและประมวลผล

ปรับปรุงแบบประเมิน 
สํานักทะเบียนและประมวลผล  ได<ดําเนินการปรับปรุงแบบประเมินความพึงพอใจเว็บไซตEของ

สํานักทะเบียนและประมวลผล เพ่ือให<เปXนไปตามวัตถุประสงคEท่ีตรงตAอความต<องการของผู<
ข<อมูลให<เหมาะสมและแสดงผลเปXนกราฟสรุปท่ีมีมาตรฐานและเรียบงAาย 

โครงการการจัดการความรู และการแลกเปล่ียนเรียนรู ประจําป-การศึกษา 
2555  สํานักทะเบียนและประมวลผลได<จัดโครงการการจัดการความรู<ตAาง ๆ ดังนี้

โครงการถ9ายทอดความรูเก่ียวกับการยืมเงินทดรองจ9าย                                                 
สํานักทะเบียนและประมวลผล โดยฝeายบริหารและธุรการ ได<จัดโครงการถAายทอดความรู<เก่ียวกับ

กันยายน 2555   ณ ห<องประชุม 109  อาคารสํานักทะเบียนและประมวลผล
คน  ระดับความพึงพอใจ  คAาเฉลี่ยท่ี 3.94   เม่ือเทียบกับเกณฑEประเมินท่ีกําหนด  อยูAใน
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รับสมัครนิสิต ไมAให<เกิดการลAม 
email address ของผู<สมัครซ่ึงเปXนสAวน

หนึ่งท่ีชAวยให<ลดการจราจรทาง เครือขAายลงได<มาก และทําให<ระบบดําเนินการได<อยAางมีประสิทธิภาพ 

การสํารวจจาก สอท.และสทศ. ในการ 
ระบบกลาง หรือเปXนโรงเรียนท่ีเพ่ิงมี ม.4 

ผู<ท่ีเก่ียวข<องจะดําเนินการเพ่ิมข<อมูลโรงเรียนให< เพ่ือให<ผู<สมัครสามารถสมัครสอบได<อยAางไมA

งานประเมินความพึงพอใจเว็บไซต(ของสํานักทะเบียนและประมวลผล 

ปรับปรุงแบบประเมินความพึงพอใจเว็บไซตEของ 
งคEท่ีตรงตAอความต<องการของผู<ตอบประเมิน โดยมีการ

โครงการการจัดการความรู และการแลกเปล่ียนเรียนรู ประจําป-การศึกษา 2555 
สํานักทะเบียนและประมวลผลได<จัดโครงการการจัดการความรู<ตAาง ๆ ดังนี้ 

                                                
สํานักทะเบียนและประมวลผล โดยฝeายบริหารและธุรการ ได<จัดโครงการถAายทอดความรู<เก่ียวกับ 

อาคารสํานักทะเบียนและประมวลผล  
เม่ือเทียบกับเกณฑEประเมินท่ีกําหนด  อยูAใน
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7.2 การแลกเปล่ียนเรียนรูงานทะเบียนใหแก9บุคลากรสายสนับสนุนสังกัดกองบริหารการศึกษา 
สํานักอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี
บุคลากรเข<าศึกษาดูงาน จํานวน  11 
พึงพอใจ  4.82 เม่ือเทียบกับเกณฑEประเมินท่ีกําหนด  อยูAในเกณฑEระดับดี

    7.3 โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู 
วันท่ี 28 – 29 มีนาคม 2556  ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอรE จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  แบAงกลุAมเปWาหมายออกเปXน  
คณะผู<บริหารมหาวิทยาลัย/สํานักทะเบียนและประมวลผล  บุคลากรของสํานักทะเบียนฯ  ผู<นํานิสิต  ผู<แทนจาก
องคEการบริหารองคEการนิสิต และผู<แทนจากสภานิสิต  จํานวน 
ของโครงการ  เชิงปริมาณ  สําเร็จตามตัวชี้วัดของโครงการ  และ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ  สําเร็จตามตัวชี้วัดของ
โครงการเชAนเดียวกัน  โดยมีระดับความพึงพอใจ  
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การแลกเปล่ียนเรียนรูงานทะเบียนใหแก9บุคลากรสายสนับสนุนสังกัดกองบริหารการศึกษา 
สํานักอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี   วันท่ี 5  กุมภาพันธE 2556   กลุAมเปWาหมาย ผู<บริหารและ

11 คน   สรุปผลการดําเนินงาน  สําเร็จตามตัวชี้วัดของ
เม่ือเทียบกับเกณฑEประเมินท่ีกําหนด  อยูAในเกณฑEระดับดี    

โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู “สํานักทะเบียนและประมวลผลพบผูนํานิสิต
ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอรE จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  แบAงกลุAมเปWาหมายออกเปXน  

สํานักทะเบียนและประมวลผล  บุคลากรของสํานักทะเบียนฯ  ผู<นํานิสิต  ผู<แทนจาก
องคEการบริหารองคEการนิสิต และผู<แทนจากสภานิสิต  จํานวน 100 คน   สรุปผลการดําเนินงานตัวชี้วัดความสําเร็จ
ของโครงการ  เชิงปริมาณ  สําเร็จตามตัวชี้วัดของโครงการ  และ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ  สําเร็จตามตัวชี้วัดของ
โครงการเชAนเดียวกัน  โดยมีระดับความพึงพอใจ  4.24  อยูAในเกณฑEระดับมาก 
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การแลกเปล่ียนเรียนรูงานทะเบียนใหแก9บุคลากรสายสนับสนุนสังกัดกองบริหารการศึกษา  
กลุAมเปWาหมาย ผู<บริหารและ

สําเร็จตามตัวชี้วัดของโครงการ โดยมีระดับความ

  

สํานักทะเบียนและประมวลผลพบผูนํานิสิต” ครั้งท่ี 2  ระหวAาง
ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอรE จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  แบAงกลุAมเปWาหมายออกเปXน  

สํานักทะเบียนและประมวลผล  บุคลากรของสํานักทะเบียนฯ  ผู<นํานิสิต  ผู<แทนจาก
รดําเนินงานตัวชี้วัดความสําเร็จ

ของโครงการ  เชิงปริมาณ  สําเร็จตามตัวชี้วัดของโครงการ  และ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ  สําเร็จตามตัวชี้วัดของ
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  7.4 โครงการจัดทํากระบวนงานระบบขอมูลนิสิต
2556   โดยได<จัดโครงการระหวAางชAวงวันท่ี 
สมุทรสงคราม   มีผู<เข<ารAวมโครงการ จํานวน 
ระดับความพึงพอใจ  4.14  เม่ือเทียบกับเกณฑEประเมินท่ีกําหนด อยูAในเกณฑEระดับมาก  

           
  7.5 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเบ้ืองตนสําหรับบุคลากร

ระหวAางวันท่ี 13 ธันวาคม 2555 – 
มีผู<เข<ารAวมอบรม จํานวน 57 คน  ระดับความพึงพอใจ คAาเฉลี่ย  
อยูAในเกณฑEระดับดี 
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โครงการจัดทํากระบวนงานระบบขอมูลนิสิต  ระหวAางวันท่ี 3 เมษายน 
โดยได<จัดโครงการระหวAางชAวงวันท่ี 8-10 พฤษภาคม 2556 ณ รีสอรEท เดะเกรช อัมพวา  จังหวัด

สมุทรสงคราม   มีผู<เข<ารAวมโครงการ จํานวน 36 คน   สรุปผลการประเมิน ดําเนินงานสัมฤทธิ์ผลตามแผน  
เม่ือเทียบกับเกณฑEประเมินท่ีกําหนด อยูAในเกณฑEระดับมาก  

โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเบ้ืองตนสําหรับบุคลากร สํานักทะเบียนและประมวลผล
 3 เมษายน 2556)  จัด ณ ห<อง 109 ชั้น 1  สํานักทะเบียนและประมวลผล  
ระดับความพึงพอใจ คAาเฉลี่ย  3.82   เม่ือเทียบกับเกณฑEประเมินท่ีกําหนด  
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เมษายน – วันท่ี  17 พฤษภาคม 
ณ รีสอรEท เดะเกรช อัมพวา  จังหวัด

คน   สรุปผลการประเมิน ดําเนินงานสัมฤทธิ์ผลตามแผน      
เม่ือเทียบกับเกณฑEประเมินท่ีกําหนด อยูAในเกณฑEระดับมาก    

 

            

สํานักทะเบียนและประมวลผล   
สํานักทะเบียนและประมวลผล      

เม่ือเทียบกับเกณฑEประเมินท่ีกําหนด             
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     7.6  จัดโครงการแลกเปล่ียนเรียนรู 
การเขียนรายงานการประเมินตนเองประจําป- 
สํานักทะเบียนและประมวลผล มีวัตถุประสงคEเพ่ือให<ผู<เข<ารAวมโครงการมีความรู<ความเข<าใจตัวบAงชี้ 
ประเมินคุณภาพภายใน ประจําป�การศึกษา 
เขียนรายงานการประเมินตนเองระดับฝeายและภาพรวมสํานัก  กลุAมเปWาหมาย จํานวน 
ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับฝeาย จํานวน 
ร<อยละ 66.7 มีระดับความพึงพอใจท่ี
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จัดโครงการแลกเปล่ียนเรียนรู การช้ีแจงตัวบ9งช้ีและเกณฑ(ประเมินคุณภาพภายในเพ่ือ
การเขียนรายงานการประเมินตนเองประจําป- 2556   วันท่ี 29 เมษายน 2556  
สํานักทะเบียนและประมวลผล มีวัตถุประสงคEเพ่ือให<ผู<เข<ารAวมโครงการมีความรู<ความเข<าใจตัวบAงชี้ 
ประเมินคุณภาพภายใน ประจําป�การศึกษา 2555 และเพ่ือให<ผู<เข<ารAวมโครงการมีแนวทางหรือข<อมูลสําหรับการ
เขียนรายงานการประเมินตนเองระดับฝeายและภาพรวมสํานัก  กลุAมเปWาหมาย จํานวน 43 
ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับฝeาย จํานวน 32 คน และระดับสํานัก 11 คน  โดย มีผู<เข<ารAวมโครงการคิดเปXน

พึงพอใจท่ี 4.22  คะแนน  อยูAในเกณฑEระดับดี 
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การช้ีแจงตัวบ9งช้ีและเกณฑ(ประเมินคุณภาพภายในเพ่ือ 
2556  ณ ห<องประชุม 109            

สํานักทะเบียนและประมวลผล มีวัตถุประสงคEเพ่ือให<ผู<เข<ารAวมโครงการมีความรู<ความเข<าใจตัวบAงชี้ และเกณฑE
และเพ่ือให<ผู<เข<ารAวมโครงการมีแนวทางหรือข<อมูลสําหรับการ

43 คน ได<แกA คณะกรรมการ
คน  โดย มีผู<เข<ารAวมโครงการคิดเปXน  
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8.  ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
      8.1 วันสถาปนาสํานักทะเบียนและประมวลผล

จํานวน 50 คน  

          8.2 โครงการ “วันพัฒนาและปลูกตนไม มก
มีผู<เข<ารAวมกิจกรรม จํานวน 
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ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

วันสถาปนาสํานักทะเบียนและประมวลผล  เม่ือวันท่ี 18 กันยายน 2555  

วันพัฒนาและปลูกตนไม มก.”ประจําป- 2555  ในวัน
มีผู<เข<ารAวมกิจกรรม จํานวน 60 คน   ร<อยละความพึงพอใจ   100 
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2555  มีบุคลากรเข<ารAวม         

 

 
ในวันเสารEท่ี 30 มิถุนายน 2555          
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8.3   พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําป- พ.ศ. 2555 

 

Company Logo  
 
 

 

Company Logo  
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8.4 โครงการ“งานขอบคุณบุคลากร ประจําป- พ
KU Home  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรE
ได<แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ป]ญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน  และวิธีการแก<ไขป]ญหาในการปฏิบัติงานตลอดป�
ท่ีผAานมาในรูปแบบของการแสดงความคิดเห็นตAอการพัฒนา
เข<ารAวมงานจํานวนท้ังสื้น  68  คน  ผู<ตอบแบบประเมินท้ังสิ้น  
3.81  คะแนน  อยูAในเกณฑEระดับมาก
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งานขอบคุณบุคลากร ประจําป- พ.ศ. 2555”  วันศุกรEท่ี 26 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรE วัตถุประสงคEเพ่ือขอบคุณบุคลากร ตลอดจนเปzดโอกาสให<บุคลากรทุกทAาน

ได<แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ป]ญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน  และวิธีการแก<ไขป]ญหาในการปฏิบัติงานตลอดป�
ท่ีผAานมาในรูปแบบของการแสดงความคิดเห็นตAอการพัฒนาองคEการ โดยมีกลุAมเปWาหมายคือ ผู<บริหารและบุคลากร

คน  ผู<ตอบแบบประเมินท้ังสิ้น  57  คน  คิดเปXนร<อยละ 
คะแนน  อยูAในเกณฑEระดับมาก 
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26 ธันวาคม 2555  ณ โรงแรม 
วัตถุประสงคEเพ่ือขอบคุณบุคลากร ตลอดจนเปzดโอกาสให<บุคลากรทุกทAาน

ได<แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ป]ญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน  และวิธีการแก<ไขป]ญหาในการปฏิบัติงานตลอดป�
องคEการ โดยมีกลุAมเปWาหมายคือ ผู<บริหารและบุคลากร

คน  คิดเปXนร<อยละ 88.3  ระดับความพึงพอใจ  
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8.5 โครงการ “วันประเพณีสงกรานต( 

เมษายน 2556 ณ ห<องประชุม 109 
บุคลากรสํานัก  และรักษาขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมไทย โดยมีกลุAมเปWาหมาย จํานวน 
61 คน คิดเปXนร<อยละ 82.4   ระดับความพึงพอใจ 
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วันประเพณีสงกรานต( และรดน้ําดําหัวผูสูงอายุ” ประจําป- 
109  สํานักทะเบียนและประมวลผล  โดยมีวัตถุประสงคEเพ่ือเสร<างคว

รักษาขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมไทย โดยมีกลุAมเปWาหมาย จํานวน 
ระดับความพึงพอใจ 4.34  อยูAในเกณฑEระดับมาก 
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ประจําป- 2556   วันพฤหัสบดีท่ี 11 
สํานักทะเบียนและประมวลผล  โดยมีวัตถุประสงคEเพ่ือเสร<างความสุขให<แกA

รักษาขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมไทย โดยมีกลุAมเปWาหมาย จํานวน 74 คน  ผู<เข<ารAวมงาน  
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8.6 โครงการเชิดชูเกียรติบัณฑิตเกียรตินิยม นิสิตท่ีมีผลการเรียนดี ครั้งท่ี 
ณ อาคารจักรพันธEเพ็ญศิริ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรE  
จํานวน 18 คน  บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 
ระดับความพึงพอใจของผู<เข<ารAวมโครงการ  
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โครงการเชิดชูเกียรติบัณฑิตเกียรตินิยม นิสิตท่ีมีผลการเรียนดี ครั้งท่ี 4  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรE  ผู<เข<ารAวมโครงการ  1,667 คน 

คน  บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1 และ 2 จํานวน 1,214 คน  และนิสิตท่ีมีผลการ
เข<ารAวมโครงการ  4.33  อยูAในเกณฑEระดับดี 
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  วันพุธท่ี 26 มิถุนายน 2556  
คน   บัณฑิตเกียรติยมสูงสุด 

คน  และนิสิตท่ีมีผลการเรียนดี จํานวน 866 คน   
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2.2  รายงานผลการประเมินตนเองตามตัวบ9งช้ีและเกณฑ(ประเมินคุณภาพภายใน                  

       สํานักทะเบียนและประมวลผล ได<ดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพของหนAวยงานสนับสนุน 
และการบริหารจัดการ  ประกอบด<วย 6 องคEประกอบคุณภาพ โดยได<ดําเนินการประเมินคุณภาพผลการดําเนินงาน
ตามตัวบAงชี้และเกณฑEประเมินคุณภาพภายใน คะแนนเต็ม 5 คะแนน สําหรับการประเมินเปWาหมายไมAคิดคAาคะแนน 
แตAระบุเพียงบรรลุเปWาหมายหรือไมAบรรลุเทAานั้น 
       สํานักทะเบียนและประมวลผล มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 6 
องคEประกอบคุณภาพ และมีผลการดําเนินงานตามตัวบAงชี้บังคับท่ีกําหนด จํานวน 12 ตัวบAงชี้ และตัวบAงชี้ตาม
ภารกิจหนAวยงาน จํานวน  4 ตัวบAงชี้ โดยมีผลการประเมินตนเอง ได<คะแนนเฉล่ีย 4.57 ผลประเมินได<คุณภาพ
ระดับดีมาก  
  
ตารางท่ี 2.1   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค(ประกอบคุณภาพ 6 ดาน (คะแนนเต็ม 5) 
 

องค(ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ป-การศึกษา 2555 (เต็ม 5) ระดับคุณภาพ 
ป2จจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต รวม 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 

องคEประกอบท่ี 1  ปรัชญา 
ปณิธาน วัตถุประสงคE และแผน
ดําเนินการ   

- - 5.00 4.00 - - 5.00 4.00 ดีมาก ดี 

องคEประกอบท่ี 2  ภารกิจหลัก - - 5.00 5.00 4.36 4.43 4.57 4.62 ดีมาก ดีมาก 

องคEประกอบท่ี 3  การบรหิาร
และจัดการ  

5.00 5.00 4.75 4.50 - - 4.80 4.60 ดีมาก ดีมาก 

องคEประกอบท่ี 4  การเงินและ
งบประมาณ 

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องคEประกอบท่ี 5  ระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ  

- - 4.00 4.00 - - 4.00 4.00 ดี ดี 

องคEประกอบท่ี 6  การพัฒนา
และปรับปรุงระบบดําเนินงาน 

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

เฉลี่ยภาพรวม 5.00 5.00 4.78 4.56 4.36 4.43 4.73 4.57   
ระดับคุณภาพ ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดีมาก ดีมาก   
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      เม่ือพิจารณาผลการประเมินฯ  เพ่ือแสดงถึงผลสําเร็จของการดําเนินงานของสํานักทะเบียนและ
ประมวลผลให<เปXนไปตามเกณฑEประเมินฯ ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  สํานักทะเบียนและประมวลผล มีการดําเนินงาน
เฉพาะในสAวนของตัวบAงชี้ท่ีต<องรับการประเมิน 12 ตัวบAงชี้ และตัวบAงชี้ท่ีหนAวยงานกําหนดข้ึนเองตามภารกิจของ
หนAวยงาน โดยมีผลการประเมินในภาพรวมตามคAาถAวงน้ําหนัก เทAากับ 4.73 คะแนน อยูAในเกณฑEระดับดีมาก 
รายละเอียดตามองคEประกอบดังนี้ 

     2.2.1 รายงานผลการประเมินตนเองตามตัวบ9งช้ีและเกณฑ(ประเมินคุณภาพภายใน  

     ผลการดําเนินงานตามตัวบAงชี้และเกณฑEประเมินคุณภาพภายใน จํานวน 12 ตัวบAงชี้ ของสํานัก 
ทะเบียนและประมวลผล ในรอบป�การศึกษา 2555 สามารถสรุปผลการดําเนินงานรายองคEประกอบ  ได<ดังนี้ 
 

สํานักทะเบียนและประมวลผล  เปXนหนAวยงานท่ีมี
ภารกิจหลักด<านสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหาร
จัดการ  ดังนั้น สํานักทะเบียนและประมวลผลจําเปXนต<องมีการ
กําหนดทิศทางการพัฒนาและการดําเนินงานของสํานัก                                                       
จึงได<กําหนดวิสัยทัศนE  พันธกิจ ตลอดจนมีการพัฒนาแผน   
กลยุทธEและแผนดําเนินงานเพ่ือเปXนแนวทางในการดําเนินงาน 

ของสํานักซ่ึงดําเนินการมาอยAางตAอเนื่อง โดยในป�งบประมาณ 2555 สํานักทะเบียนและประมวลผล มีผลการ
ประเมินในภาพรวม องค(ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคE และแผนดําเนินการ จํานวน 1 ตัวบAงชี้ พบวAา 
มีผลการประเมินตนเอง ได<คะแนนเฉล่ีย  5.00 คะแนน  ผลประเมินได<คุณภาพระดับดีมาก  รายละเอียดดังตาราง
ท่ี 2.2 

ตารางท่ี 2.2 สรุปผลการประเมินองคEประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคE และแผนดําเนินการ 

 
ตัวบ9งชี้ หน9วย เปiาหมาย ผลการดําเนินงาน (รอบป-การศึกษา, 

ป-งบประมาณ, ป-ปฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน 

(เต็ม 5)  

หมายเหตุ  

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
การ ตัวต้ัง ผลลัพธ( (% 

หรือสัดส9วน) 
ตัวต้ัง ผลลัพธ( (% 

หรือสัดส9วน) ตัวหาร ตัวหาร 

องค(ประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค( และแผนดําเนินการ       5.00 4.00   

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข<อ 7 8 8 7 5.00 4.00   

องค(ประกอบที่ 1 

ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค( และ
แผนดําเนินการ 
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ตัวบ9งช้ีท่ี 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ. 1.1) 

ชนิดของตัวบ9งช้ี  กระบวนการ 
เปiาหมาย  7 ข<อ  
รอบระยะเวลา  ป�งบประมาณ พ.ศ.2555 
เกณฑ(มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ(มาตรฐาน 

� � 1. มีการจัดทําแผนกลยุทธEท่ีสอดคล<องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมีสAวนรAวมของ
บุคลากรในหนAวยงาน และได<รับความเห็นชอบจากมติท่ีประชุมหนAวยงาน โดยเปXนแผนฯ ท่ี
เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธาน และแผนกลยุทธEของมหาวิทยาลัย พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคล<องกับจุดเน<นของกลุAมสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 
15 ป� ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 10 
(พ.ศ.2551-2554) 

� � 2. มีการถAายทอดแผนกลยุทธEไปสูAบุคลากรภายในหนAวยงาน 
� � 3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธEเปXนแผนปฏิบัติการประจําป�ครบทุกภารกิจของหนAวยงาน 
� � 4. มีตัวบAงชี้ของแผนกลยุทธE แผนปฏิบัติการประจําป� และคAาเปWาหมายของแตAละตัวบAงชี้ เพ่ือวัด

ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธEและแผนปฏิบัติการประจําป� 
� � 5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป�ครบทุกภารกิจของหนAวยงาน 
� � 6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบAงชี้ของแผนปฏิบัติการประจําป� อยAางน<อยป�ละ 2 ครั้ง 

และรายงานผลตAอผู<บริหารเพ่ือพิจารณา 
� � 7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบAงชี้ของแผนกลยุทธE อยAางน<อยป�ละ 1 ครั้ง และ

รายงานผลตAอผู<บริหาร และท่ีประชุมของหนAวยงานเพ่ือพิจารณา 

⌧ � 8. มีการนําผลการพิจารณาข<อคิดเห็นและข<อเสนอแนะจากมติท่ีประชุมของหนAวยงานไป
ปรับปรุงแผนกลยุทธE และแผนปฏิบัติการประจําป� 

ผลการดําเนินงาน  

ในป�งบประมาณ พ.ศ. 2555 สํานักทะเบียนและประมวลผล  มีผลการดําเนินงานครบ 8 ข<อ ดังนี้ 
1. มีการจัดทําแผนกลยุทธ(ท่ีสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมีส9วนร9วมของบุคลากร

ในหน9วยงาน และไดรับความเห็นชอบจากมติท่ีประชุมหน9วยงาน โดยเปoนแผนฯ ท่ีเช่ือมโยงกับปรัชญาหรือ
ปณิธาน และแผนกลยุทธ(ของมหาวิทยาลัย พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคลองกับจุดเนนของกลุ9ม
สถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป- ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2551-2554)   
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      ในป�งบประมาณ พ.ศ. 2555 (ตุลาคม 2554 – กันยายน 2555)   สํานักทะเบียนและประมวลผล        
มีการกําหนด/ทบทวนปรัชญา หรือปณิธาน เพ่ือให<เหมาะสมกับสภาพการณEดําเนินงานในป]จจุบัน  โดยมีการประชุม
พิจารณา (รAาง)แผนกลยุทธ (ป� พ.ศ. 2555-2559) ในคราวการประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก วาระพิเศษ ครั้งท่ี 
4/2555 วันท่ี 15 มิถุนายน 2555 (1.1-1-1) และการมีสAวนรAวมของบุคลากรทุกฝeายโดยการแจ<งเวียน อันนําไปสูA
ความรAวมมือรAวมใจกันปฏิบัติงานเพ่ือบรรลุผลตามปรัชญาหรือปณิธานท่ีได<กําหนดรAวมกัน (1.1-1-2) กAอนนําเสนอ
คณะกรรมการประจําสํานักพิจารณา  นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาแผนกลยุทธEให<สอดคล<องกับปรัชญาหรือปณิธาน
และนโยบายการพัฒนาสํานักทะเบียนและประมวลผลในระยะ 4 ป� (ตั้งแตAวันที่ 24 มีนาคม 2556 – 23 มีนาคม 2560) 

(1.1-1-3) ของคณะทํางานจัดทํารAางนโยบายการพัฒนาคณะ สถาบัน สํานัก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรEในการ
ประชุมครั้งท่ี 5/2555 เม่ือวันท่ี 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2555  และผAานความเห็นชอบจากท่ีประชุมสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรE ในการประชุมครั้งท่ี 5/2555 เม่ือวันท่ี 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2555  นอกจากนี้ยังมีการ
จัดต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธE (1.1-1-4) เพ่ือนําหนAวยงานไปสูAความสําเร็จท่ีพึงประสงคEและสูAความรAวมมือ
รAวมใจกันปฏิบัติงานให<บรรลุตามความมุAงหวังของหนAวยงาน และได<รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจํา
สํานัก       

2. มีการถ9ายทอดแผนกลยุทธ(ไปสู9บุคลากรภายในหน9วยงาน   โดยมีการถAายทอดแผนกลยุทธEระดับ
สํานักไปสูAทุกฝeายภายในสํานักทะเบียนและประมวลผล ได<แกA ฝeายบริหารและธุรการ ฝeายรับเข<าศึกษา  ฝeายบริการ
การเรียนการสอนและการสอบ   ฝeายทะเบียนและสถิติการศึกษา และฝeายประมวลผลการศึกษา  โดยมีการชี้แจง
ทําความเข<าใจกับบุคลากรทุกฝeายภายในสํานัก ถึงวิสัยทัศนE กลยุทธE และเปWาหมายของกลยุทธE และมีการกําหนด
ฝeายงานรับผิดชอบดําเนินงานตามแผนกลยุทธEอยAางเปXนทางการ ในการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานัก ครั้งท่ี 
5/2555 ลงวันท่ี 13 กรกฎาคม 2555  วาระท่ี 2 เรื่องพิจารณาท่ี 2.5 หน<าท่ี 6 (1.1-2-1) รวมท้ังมีการกําหนด
เปWาหมายในการดําเนินงานตามแผนกลยุทธEและมีการมอบหมายผู<รับผิดชอบอยAางเปXนทางการ เพ่ือเปXนการแจ<งให<
บุคลากรทุกคนภายในสํานักฯ ได<รับทราบทิศทางการดําเนินงานท่ีมุAงสูAเปWาหมายรAวมกัน และนําไปสูAกระบวนการ
ปรับแผนกลยุทธEสูAแผนงานสํานัก และแผนงานของแตAละฝeาย  

 3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ(เปoนแผนปฏิบัติการประจําป-ครบทุกภารกิจของหน9วยงาน 
   สํานักทะเบียนและประมวลผล ได<จัดทําแผนท่ีกลยุทธE (Strategic map) (1.1-3-1) เพ่ือชAวยในการ
แปลงแผนกลยุทธEสูAแผนปฏิบัติการตามกระบวนการของ Balance scorecard และมีการวิเคราะหEความสอดคล<อง
ระหวAางแผนกลยุทธEกับแผนปฏิบัติการประจําป� โดยนําประเด็นยุทธศาสตรEท่ีกําหนดรAวมกันในแผนกลยุทธE มาจัดทํา
แผนปฏิบัติงานสํานัก ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2555 และระบุรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมท่ีจะดําเนินการใน
รอบป� (1.1-3-2) ซ่ึงมีความครอบคลุมกับภารกิจของสํานักทะเบียนและประมวลผล และกําหนดให<แตAละฝeาย
ดําเนินการจัดทําแผนงานฝeายประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2555 (1.1-3-3 

 4. มีตัวบ9งช้ีของแผนกลยุทธ( แผนปฏิบัติการประจําป- และค9าเปiาหมายของแต9ละตัวบ9งช้ี เพ่ือวัด
ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ(และแผนปฏิบัติการประจําป-  
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 สํานักทะเบียนและประมวลผล  มีการดําเนินการจัดทําตัวบAงชี้ (KPI) พร<อมท้ังเปWาหมาย (target) ของ
แตAละตัวบAงชี้ท่ีจะใช<วัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธE และแผนปฏิบัติการประจําป�งบประมาณ 
พ.ศ. 2555 ของสํานักทะเบียนและประมวลผล  จํานวน 4 ยุทธศาสตรE(แผนงานหลัก) ได<แกA  
      ยุทธศาสตรEท่ี 1  การพัฒนากระบวนงานสํานักทะเบียนและประมวลผลสูAมาตรฐานสากล      
      ยุทธEศาสตรEท่ี 2  การเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถในการดําเนินงาน 
          ยุทธศาสตรEท่ี 3  การพัฒนาอาคารสํานักงาน สํานักทะเบียนและประมวลผล  
          ยุทธEศาสตรEท่ี 4  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม          

      โดยได<กําหนดผลผลิตระดับกลยุทธE เปWาหมายระดับกลยุทธE รวมท้ังตัวชี้วัดและคAาเปWาหมายในแตAละ
โครงการ/กิจกรรมท่ีจะดําเนินการในแผนกลยุทธE (พ.ศ. 2555 – 2559) และแผนปฏิบัติงานประจําป�งบประมาณ 
พ.ศ.2555 (1.1-4-1) เพ่ือวัดความสําเร็จของการดําเนินงานให<บรรลุผลตามเปWาหมายท่ีได<กําหนดรAวมกัน 

  5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป-ครบทุกภารกิจของหน9วยงาน   
    สํานักทะเบียนและประมวลผลมีการจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําป�และปฏิทินการดําเนินงานของสํานัก 
(1.1-5-1) ครบทุกภารกิจเพ่ือใช<เปXนแนวทางการดําเนินงาน นอกจากนี้ยังมีการประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจําป� (1.1-5-2) เพ่ือติดตามความก<าวหน<ารวมท้ังป]ญหาและอุปสรรคในการทํางาน ซ่ึงหากต<องมี
การปรับแผนให<สอดคล<องกับการปฏิบัติงานในสภาพจริงก็จะใช<โอกาสนี้ในการ  

    6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ9งช้ีของแผนปฏิบัติการประจําป- อย9างนอยป-ละ 2 ครั้ง 
และรายงานผลต9อผูบริหารเพ่ือพิจารณา  
    สํานักทะเบียนและประมวลผล มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบAงชี้ของแผนปฏิบัติ
การประจําป�อยAางน<อยป�ละ 2 ครั้ง (1.1-6-1) และรายงานตAอผู<บริหาร/คณะกรรมการประจําหนAวยงานเพ่ือพิจารณา
ในการประชุมกรรมการบริหารสํานัก ครั้งท่ี5/2555 วันศุกรEท่ี 24 สิงหาคม 2555 วาระท่ี 1 เรื่องแจ<งเพ่ือทราบท่ี 
1.4  หน<าท่ี 2 และ การประชุมกรรมการประจําสํานัก ครั้งท่ี6/2555 วันพุธท่ี 26 กันยายน พ.ศ. 2555 วาระท่ี 3 
เรื่องสืบเนื่องท่ี 3.3  หน<าท่ี 3 (1.1-6-2) โดยใช<กลไกการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบAงชี้ของแผนปฏิบัติงาน
เปXนลําดับชั้น อยAางตAอเนื่อง และสมํ่าเสมอ  

    7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ9งช้ีของแผนกลยุทธ( อย9างนอยป-ละ 1 ครั้ง และรายงาน
ผลต9อผูบริหาร และท่ีประชุมของหน9วยงานเพ่ือพิจารณา   
  สํานักทะเบียนและประมวลผล ได<ประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบAงชี้ของแผนกลยุทธEและแผนการ
ปฏิบัติงานประจําป�เสนอผู<บริหารโดยนําเข<าท่ีประชุมคณะกรรมการการประจําสํานัก ครั้งท่ี 6/2555วันพุธท่ี 26 
กันยายน พ.ศ. 2555 วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องท่ี 3.3  หน<าท่ี 3 (1.1-7-1)  

  8. มีการนําผลการพิจารณาขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากมติท่ีประชุมของหน9วยงานไปปรับปรุง
แผนกลยุทธ( และแผนปฏิบัติการประจําป-  
  ในการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักทะเบียนและประมวลผล ครั้งท่ี 1/2555 วันอังคารท่ี 14 
กุมภาพันธE พ.ศ. 2555 วาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องท่ี 3.3 หน<า 7   (1.1-8-1)  ได<มีการพิจารณารAวมกันเก่ียวกับข<อ
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ปรับปรุงจากป]ญหาอุปสรรคในการดําเนินงานของสํานักทะเบียนและประมวลผล และมีการมอบหมายผู<รับผิดชอบ
ในการดําเนินงานตามข<อเสนอแนะและมีการจัดทําแผนการปรับปรุงตามข<อเสนอแนะ โดยมีการนําผลการประเมิน
แผนงานของแตAละฝeายในรอบป�ท่ีผAานมา และข<อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสํานัก
ทะเบียนและประมวลผล มาจัดทําแผนการปรับปรุงเพ่ือเปXนแนวทางจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 
2556 ตAอไป (1.1-8-2)  และมีการนําแผนกลยุทธEและแผนปฏิบัติการประจําป�งบประมาณ 2556 เสนอตAอท่ีประชุม
คณะกรรมการบริหารสํานักพิจารณาเห็นชอบ ในคราวประชุมคณะกรรมการบริหารสํานัก วาระพิเศษ วันพุธท่ี 26 
ธันวาคม 2555 วาระท่ี 2  เรื่องสืบเนื่องท่ี 2.1 หน<า 2  และ  ครั้งท่ี1/2556 วันอังคารท่ี 7 พฤษภาคม  2556 
วาระะท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 3.1  หน<า 7 (1.1-8-3) 

เกณฑ(การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ9งช้ีท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ( เปiาหมาย 
2555 

การประเมิน
เปiาหมาย 

เปiาหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

1.1 8 4 7 ข<อ 5.00 3.00 4.00 8 ข<อ ไมAบรรลุ 8 ข<อ 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 
1.1-1-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวาระพิเศษ ครั้งท่ี 4/2555 วันท่ี 15 มิถุนายน 

2555 
1.1-1-2 หนังสือการแจ<งเวียนเพ่ือให<บุคลากรทุกฝeายมีสAวนรAวม(รAาง)แผนกลยุทธE หนังสือท่ี              

ศธ.0513.13101/1438  ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2556 (ทุกฝeาย) 
1.1-1-3 นโยบายการพัฒนาสํานักทะเบียนและประมวลผลในระยะ 4 ป� (ต้ังแตAวันท่ี 24 มีนาคม 2556 

– 23 มีนาคม 2560) (1.1-1-3) ของคณะทํางานจัดทํารAางนโยบายการพัฒนาคณะ สถาบัน 
สํานัก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรEในการประชุมครั้งท่ี 5/2555 เม่ือวันท่ี 8 พฤษภาคม พ.ศ. 
2555  และผAานความเห็นชอบจากท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรE ในการประชุม
ครั้งท่ี 5/2555 เม่ือวันท่ี 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 

1.1-1-4 คําสั่งสํานักทะเบียนและประมวลผล ท่ี 26/2553 เรื่อง แตAงต้ังคณะกรรมการจัดทํา
แผนพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานของสํานักทะเบียนและประมวลผล ลงวันท่ี 8 กันยายน 
2553 และคําสั่งสํานักทะเบียนและประมวลผล ท่ี 18/2555  เรื่อง แตAงต้ังคณะกรรมการ
บริหารสํานักทะเบียนและประมวลผล 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข<อ 
มีการดําเนินการ 
 2 หรือ 3 ข<อ 

มีการดําเนินการ  
4 หรือ 5 ข<อ 

มีการดําเนินการ  
6 หรือ 7 ข<อ 

มีการดําเนินการ  
8 ข<อ 
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หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 
1.1-2-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานัก การประชุมคณะกรรมการบริหารสํานัก    

ครั้งท่ี 5/2555 ลงวันท่ี 13 กรกฎาคม 2555  วาระท่ี 2 เรื่องพิจารณาท่ี 2.5 หน<าท่ี 6 
1.1-3-1 แผนท่ีกลยุทธE (Strategic map) สํานักทะเบียนและประมวลผล  
1.1-3-2 แผนปฏิบัติงานสํานักทะเบียนและประมวลผล ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2555 
1.1-3-3 แผนปฏิบัติงานของแตAละฝeาย ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2555 
1.1-4-1 แผนกลยุทธE (พ.ศ. 2555-2559) และแผนปฏิบัติงานสํานักทะเบียนและประมวลผล          

ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2555 
1.1-5-1 ปฏิทินแผนปฏิบัติการปฏิบัติงานของแตAละฝeาย ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2555  
1-1-5-2 สรุปผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบAงชี้ของแผนปฏิบัติการประจําป�

งบประมาณ 2555 
1.1-6-1 การประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบAงชี้ของแผนปฏิบัติการประจําป� 2555 
1.1-6-2 รายงานการประชุมกรรมการบริหารสํานักทะเบียนและประมวลผล ครั้งท่ี5/2555 วันศุกรEท่ี 

24 สิงหาคม 2555 วาระท่ี 1 เรื่องแจ<งเพ่ือทราบท่ี 1.4  หน<าท่ี 2 และ รายงานการประชุม
กรรมการประจําสํานักทะเบียนและประมวลผล ครั้งท่ี6/2555   วันพุธท่ี 26 กันยายน     
พ.ศ. 2555 วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องท่ี 3.3 หน<าท่ี 3  

1.1-7-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการการประจําสํานัก ครั้งท่ี 6/2555วันพุธท่ี 26 กันยายน  
พ.ศ. 2555 วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องท่ี 3.3  หน<าท่ี 3 

1.1-8-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักทะเบียนและประมวลผล ครั้งท่ี 1/2555     
วันอังคารท่ี 14 กุมภาพันธE พ.ศ. 2555 วาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องท่ี 3.3 หน<า 7 

1.1-8-2 แผนปฏิบัติงานประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2556 
1.1-8-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานัก วาระพิเศษ วันพุธท่ี 26 ธันวาคม 2555  

วาระท่ี 2  เรื่องสืบเนื่องท่ี 2.1 หน<า 2  และ  ครั้งท่ี1/2556 วันอังคารท่ี 7 พฤษภาคม  2556 
วาระะท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 3.1  หน<า 7 
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     สํ านั กทะ เ บี ยนและประมวลผล  มี ผลการ
ดําเนินงานในภาพรวม องคEประกอบท่ี 2 ภารกิจหลัก ท่ี
สนับสนุนการการเรียนการสอนและการบริหารจัดการของ
มหาวิทยาลัย โดยมีการดําเนินงานท่ีสนองความต<องการของ 

ผู<รับบริการสAงผลให<การดําเนินงานตAางๆ ในภาพรวมของสํานักมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล สําหรับผลการ
ประเมินผลในภาพรวม องคEประกอบท่ี 2 ภารกิจหลัก จํานวน 3 ตัวบAงชี้ พบวAา มีผลการประเมินตนเอง ไดคะแนน
เฉล่ีย 4.57   ผลประเมินได<คุณภาพระดับดีมาก  รายละเอียดดังตารางท่ี 2.3 

ตารางท่ี 2.3 สรุปผลการประเมินองค(ประกอบท่ี 2 ภารกิจหลัก 

ตัวบ9งชี้ หน9วย 
  
  
  

เปiาหมาย ผลการดําเนินงาน ป- 2555 คะแนนผลการ
ประเมิน 

หมาย
เหตุ  

2555 2556 
  
  

ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 
ตัวตั้ง ผลลัพธ( (% 

หรือสัดส9วน) 
ตัวตั้ง ผลลัพธ( (% 

หรือสัดส9วน) ตัวหาร ตัวหาร 
องค(ประกอบท่ี 2  ภารกิจหลัก   4.57    

2.1 ระดับความพึงพอใจของ
ผู<รับบริการ 

คAาเฉล่ีย  4.0  4.0 
  

102,909 3.71  106,697.58 3.85 3.71 3.85   

27,710  27,710 

2.2 ระดับความสําเร็จของ
การให<บริการท่ี
สอดคล<องกับความ
ต<องการของผู<รับบริการ 

ข<อ 5   5   5  ข<อ 5  ข<อ 5.00 5.00   

2.3 การพัฒนาสุนทรียภาพใน
มิติทางศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ข<อ  5  5 5 ข<อ   5  ข<อ 5.00 5.00   

 

ตัวบ9งช้ีท่ี 2.1 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ (มก.) 

 
ชนิดของตัวบ9งช้ี  ผลผลิต 

เปiาหมาย  คAาเฉลี่ย 4.00  

ระยะเวลา  ป�การศึกษา 2555 

 

 

องค(ประกอบที่ 2 

ภารกิจหลัก 
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ผลการดําเนินงาน 

 ในป�การศึกษา 2555 สํานักทะเบียนและประมวลผล มีโครงการ/กิจกรรมการให<บริการท้ังหมด        
23 กิจกรรม  

โครงการ คAาเฉลี่ย จํานวนผู<ตอบ
แบบสอบถาม 

ผลคูณคAาเฉลี่ยกับจํานวน
ผู<ตอบแบบสอบถาม 

1. การจัดสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเข<ารับราชการ
ในตําแหนAงนักวิชาการสหกรณEปฏิบัติการ                    
ของกรมสAงเสริมสหกรณE กระทรวงเกษตรและสหกรณE 

4.60 328 1,508.80 

2.  จัดสอบแขAงขันเพื่อบรรจุบุคคลเข<าเปXนพนักงานให<
สํานักงานกองทนุสงเคราะหEการทําสวนยาง 

4.40 9 39.6 

3. ดําเนินการจัดทาํสอบคัดเลือกเข<าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
คณะบริหารธุรกิจ (ภาคปกติ) รุAนที่ 30 

4.09 76 310.84 

4. การสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเข<าเปXนพนักงานและจ<าง
เปXนลูกจ<าง การทAองเที่ยวแหAงประเทศไทย ( ป� 2556) 

4.76 156 742.56 

5. ดําเนินการจัดสอบคัดเลือกเข<าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
(ภาคคํ่า) รุAนที่ 23 

4.09 65 265.85 

6. ทดสอบทางวิชาการ เพ่ือคัดเลอืกบุคลากรให<การเคหะแหAงชาต ิ 4.13 181 747.53 
7. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู< “สํานักทะเบียนและ 4.29 61 261.69 
    ประมวลผลพบผู<นาํนสิิต” คร้ังที่ 2    
8. โครงการจัดทํากระบวนงานระบบข<อมูลนิสิต 4.14 31 128.34 
9. โครงการเยี่ยมชมและศึกษาดงูานระบบข<อมูลนิสิต 3.9 10 39 
10. กิจกรรมการรับมอบตัวและทําบัตรประจําตวันิสติใหมA 4.02 1,035 4,160.7 
11. โครงการประชุมสัมมนาการรับบุคคลเข<าศึกษา           
     โดยวิธีรับตรง 

4.33 81 350.73 

12.  การประเมินความพึงพอใจของนิสิตตAอเว็บไซตEของ  
      สํานักทะเบียนและประมวลผล 

4.27 775 3,309.25 

13. การประเมินความพึงพอใจการใช<งานระบบเกรดออนไลนE 3.89 699 2,719.11 

14. การประเมินความพึงพอใจของผู<มาใช<บริการ 
     ตรวจข<อสอบแบบปรนัย 

4.51 43 193.93 

15. การประเมินความพึงพอใจของผู<เข<ารAวมสัมมนา              
     การจัดลําดบัการลงทะเบียนเรียน 

4.33 33 142.89 

16. โครงการพิมพEใบเสร็จรับเงนิ (KU2 Online)  ภาคต<นป� 
     การศึกษา 2555  
 

4.23 20 84.6 
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โครงการ คAาเฉลี่ย จํานวนผู<ตอบ
แบบสอบถาม 

ผลคูณคAาเฉลี่ยกับจํานวน
ผู<ตอบแบบสอบถาม 

17. โครงการสํารวจความพึงพอใจของผู<รับบริการฝeายตAาง ๆ  
     ภายในสาํนักทะเบียนและประมวลผล    
     มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรE ประจําป� 2555 

3.95 50 197.5 

18. การประเมินความพึงพอใจของนิสิตตAอมหาวิทยาลัย 3.80 23,859 90,664.2 
     เกษตรศาสตรEของวิทยาเขตบางเขน ป�การศึกษา 2555    
     หัวข<อที่ 4.1 การให<บริการงานทะเบียนนักศึกษา    

รวม 3.85 27,710 106,697.58 

 ระดับความพึงพอใจของผู<รับบริการ 
      =  ผลรวมของผลคูณคAาเฉลี่ยกับจํานวนผู<ตอบแบบสอบถาม   = 106,697.58 
                  ผลรวมของผู<ตอบแบบสอบถาม          27,710     
 คะแนนท่ีได< =  3.85 คะแนน 

เกณฑ(การประเมิน 

 คํานวณคAาเฉลี่ย ความพึงพอใจของผู<รับบริการได<เทAาไร ถือวAาได<คะแนนเทAานั้น 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ9งชี้
ท่ี 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตาม
เกณฑ( 

เปiาหมาย 

2555 

การ
ประเมิน
เปiาหมาย 

เปiาหมาย 

2556 

2553 2554 2555 2553 2554 2555 
2.1 3,339.86 4.10 12,059.30 4.29 106,697.58 3.85 4.10 4.29 3.85 4.00 ไมAบรรลุ 4.00 

814 2,814  27,710    

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 
2.1.1 1. การจัดสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเข<ารับราชการในตําแหนAงนักวชิาการสหกรณE 

   ปฏิบัติการ ของกรมสAงเสริมสหกรณE 
2.1-2 2.จัดสอบแขAงขันเพื่อบรรจุบุคคลเข<าเปXนพนักงานให<สาํนักงานกองทุนสงเคราะหEการทําสวนยาง 
2.1-3 3. ดําเนินการจัดทาํสอบคัดเลือกเข<าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจ (ภาคปกติ) รุAนที่ 30 
2.1-4 4. การสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเข<าเปXนพนักงานและจ<างเปXนลูกจ<าง การทAองเที่ยว 

   แหAงประเทศไทย ( ป� 2556) 
2.1-5 5. ดําเนินการจัดสอบคัดเลือกเข<าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคคํ่า) รุAนที่ 23 
2.1-6 6. ทดสอบทางวชิาการ เพื่อคัดเลือกบุคลากรให<การเคหะแหAงชาต ิ
2.1-7 7. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู< “สํานักทะเบียนและประมวลผลพบผู<นาํนสิิต” คร้ังที่ 2 
2.1-8 8. โครงการจัดทํากระบวนงานระบบข<อมูลนิสิต 
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หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 
2.1-9 9. โครงการเยี่ยมชมและศึกษาดงูานระบบข<อมูลนิสิต 
2.1-10 10. โครงการงานรับมอบตัวและทําบัตรประจาํตัวนสิิตใหมA 
2.1-11 11. โครงการประชุมสัมมนาการรับบุคคลเข<าศึกษาโดยวิธีรับตรง 
2.1-12 12. การประเมินความพึงพอใจของนิสิตตAอเว็บไซตEของสาํนักทะเบียนและประมวลผล 
2.1-13 13. การประเมินความพึงพอใจการใช<งานระบบเกรดออนไลนE 
2.1-14 14. การประเมินความพึงพอใจของผู<มาใช<บริการตรวจข<อสอบแบบปรนัย 
2.1-15 15. การประเมินความพึงพอใจของผู<เข<ารAวมสัมมนา การจัดลําดับการลงทะเบียนเรียน 
2.1-16 16. โครงการพิมพEใบเสร็จรับเงนิ (KU2 Online)  ภาคต<นป� การศึกษา 2555  
2.1-17 17. โครงการสํารวจความพึงพอใจของผู<รับบริการฝeายตAาง ๆ ภายในสาํนักทะเบียนและ 

     ประมวลผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรE ประจาํป� 2555 
2.1-18 18. โครงการสัมมาทิฐิ 4 หนAวยงานสนบัสนนุการพฒันางานด<านวิชาการและการเรียนการสอน 
2.1-19 19. การประเมินความพึงพอใจของนิสิตตAอมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรEของวิทยาเขตบางเขน            

ป�การศึกษา 2555 (หัวข<อที่ 4.1 การให<บริการงานทะเบียนนักศึกษา) 

 

 

ตัวบ9งช้ีท่ี 2.2 ระดับความสําเร็จของการใหบริการท่ีสอดคลองกับความตองการของผูรับบริการ (มก.) 

 

ชนิดของตัวบ9งช้ี  กระบวนการ 

เปiาหมาย  5 ข<อ  

รอบระยะเวลา  ป�การศึกษา 2555 

เกณฑ(มาตรฐาน 
 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ(มาตรฐาน 

� � 1.  มีการสํารวจความต<องการของผู<รับบริการ 

� � 2.  มีการวางแผนการให<บริการท่ีสอดคล<องกับความต<องการของผู<รับบริการ 

� � 3.  มีการดําเนินการตามแผนการให<บริการท่ีกําหนด 

� � 4.  มีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการให<บริการ 

� � 5.  มีการนําข<อเสนอแนะจากการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินการให<บริการในรอบป�ตAอไป 
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ผลการดําเนินงาน 

ในป�การศึกษา 2555 สํานักทะเบียนและประมวลผล มีผลการดําเนินงานครบ 5 ข<อ ดังนี้ 

1. มีการสํารวจความตองการของผูรับบริการ   
    ในป�การศึกษา 2555  สํานักทะเบียนและประมวลผล   มีการสํารวจความต<องการของผู<รับบริการจาก 

แบบสํารวจความต<องการของผู<รับบริการ  จากบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรEทุกวิทยาเขต (2.2-1-1) 
และรวบรวมข<อเสนอแนะจากแบบประเมินท่ีได<รับ โดยได<ดําเนินการสํารวจท้ังจากบุคคลากรภายในและภายนอกใน
รอบป�การศึกษา 2554 – 2555 (2.2-1-2) เพ่ือสรุปข<อมูลท่ีได<นํามาเปXนข<อมูลประกอบในการวางแผนการปฏิบัติการ
ประจําป�และแผนพัฒนาปรังปรุงตามภารกิจของสํานัก  

2. มีการวางแผนการใหบริการท่ีสอดคลองกับความตองการของผูรับบริการ   
   สํานักทะเบียนและประมวลผล ได<นําผลการสํารวจในข<อ 1 มาวางแผนการให<บริการเพ่ือสอดคล<องกับ
ความต<องการ ซ่ึงได<พิจารณาจากหัวข<อกิจกรรมท่ีมีผู<รับบริการต<องการมาก หรือจัดซํ้าอีก ท้ังพิจารณาจัดลําดับ
ความสําคัญของหัวข<อท่ีทันตAอสถานการณEป]จจุบัน เพ่ือสามารถก<าวทันตAอการเปลี่ยนแปลงจากหนAวยงานภายนอก 
โดยบรรจุกิจกรรมการให<บริการท่ีมีความต<องการให<ดําเนินการไว<ในแผนปฏิบัติงานประจําป�ของสํานักพร<อมกําหนด
ฝeายรับผิดชอบ โดยกําหนดแผนกิจกรรมการให<บริการซ่ึงพิจารณาจาก  

2.1 แผนโครงการ/กิจกรรมท่ีมีความสอดคล<องกับสถานการณEป]จจุบัน ได<แกA 
- การประเมินความพึงพอใจของนิสิตตAอมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรEของวิทยาเขตบางเขน        

ป�การศึกษา 2555 (หัวข<อท่ี 4.1 การให<บริการงานทะเบียนนักศึกษา) (2.2-2-1) 
- โครงการการสํารวจความพึงพอใจของผู<รับบริการฝeายตAาง ๆ ภายในสํานักทะเบียนและ

ประมวลผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรE ประจําป� 2555 (2.2-2-2) 
- โครงการจัดทํากระบวนงานระบบข<อมูลนิสิต (2.2-2-3) 
- โครงการประชุมสัมมนาการรับบุคคลเข<าศึกษาโดยวิธีรับตรง (2.2-2-4) 

 2.2 แผนโครงการ/กิจกรรมพัฒนาวิชาการท่ีได<จากหัวข<อท่ีผู<รับบริการมีความต<องการสอดคล<องกัน
มากท่ีสุด ได<แกA 
  - โครงการจัดสอบคัดเลือกบุคคลท่ัวไปเพ่ือบรรจุเข<ารับราชการในตําแหนAงนักวิชาการสหกรณE
ปฏิบัติการ ของกรมสAงเสริมสหกรณE (2.2-2-5) 

  - โครงการทดสอบทางวิชาการ เพ่ือคัดเลือกบุคลากรให<การเคหะแหAงชาติ (2.2-2-6) 
  - จัดสอบแขAงขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข<าเปXนพนักงานให<สํานักงานกองทุนสงเคราะหEการทําสวนยาง  

(2.2-2-7) 
                 - โครงการการสอบคัดเลือกบุคคลท่ัวไปเพ่ือเข<าเปXนพนักงานและจ<างเปXนลูกจ<างการทAองเท่ียว 
แหAงประเทศไทย (2.2-2-8) 
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 3. มีการดําเนินการตามแผนการใหบริการท่ีกําหนด    

    ในป�การศึกษา 2555 สํานักทะเบียนและประมวลผล ได<ดําเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม ตามท่ีกําหนด

ไว<ในแผนกลยุทธE และแผนการปฏิบัติงานประจําป� 2556 ดังนี้ 

  - โครงการสัมมนา เรื่องการแลกเปลี่ยนเรียนรู< “สํานักทะเบียนและประมวลผลพบผู<นํานิสิต”  

ครั้งท่ี 2 (2.2-31) 

 - โครงการการประเมินความพึงพอใจของผู<เข<ารAวมสัมมนา การจัดลําดับการลงทะเบียนเรียน     
(2.2-3-2) 
 - โครงการประชุมสัมมนาการรับบุคคลเข<าศึกษาโดยวิธีรับตรง (2.2-3-3) 
 - โครงการประเมินความพึงพอใจการใช<งานระบบเกรดออนไลนE (2.2-3-4) 

 - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน” ประจําป�การศึกษา 
2555 (2.2-3-5) 
 - โครงการประชุมชี้แจงแลกเปลี่ยนเรียนรู< “การชี้แจงตัวบAงชี้และเกณพEประเมินคุณภาพภายในเพ่ือ
การเขียนรายงานการประเมินตนเอง” ประจําป�การศึกษา 2555 (2.2-3-6) 
 - โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเบ้ืองต<นสําหรับบุคลากรสํานัก (2.2-3-7) 

   4. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการใหบริการ   

    สํานักทะเบียนและประมวลผล มีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนและตามโครงการ/
กิจกรรมประจําป� 2556 โดยแตAละโครงการได<จัดทําเปXนรูปเลAมท่ีสมบูรณE ต้ังแตAเริ่มดําเนินการจนสิ้นสุดโครงการ 
และให<แตAละฝeายท่ีรับผิดชอบ รายงานผลการดําเนินงานตAอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารสํานัก ครั้งท่ี 7/2556 วัน
อังคารท่ี 7 พฤษภาคม 2556 วาระท่ี 1 เรื่องแจ<งเพ่ือทราบท่ี 1.4  1.5 และ 1.6 หน<าท่ี 2-3 (2.2-4-1) ซ่ึงสAวนใหญA
ดําเนินการได<ตามแผนงานท่ีกําหนด แตAมีบางโครงการไมAบรรลุตามแผนการให<บริการ  ท่ีปรากฏในแบบสรุปติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป� 2555 - 2556 (2.2-4-2)  

5. มีการนําขอเสนอแนะจากการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินการใหบริการในรอบป-ต9อไป            
   จากโครงการอบรม/สัมมนาท่ีสํานักทะเบียนและประมวลผลเปXนผู<ดําเนินการ  ได<มีการรวบรวม 

ข<อเสนอแนะจากการประเมินโครงการ/กิจกรรมในป�การศึกษาท่ีผAานมา เพ่ือนํามาใช<ปรับปรุงการจัดโครงการ/
กิจกรรมท่ีดําเนินการในป�การศึกษานี้ เชAน โครงการสัมมนา เรื่องการแลกเปลี่ยนเรียนรู< “สํานักทะเบียนและ
ประมวลผลพบผู<นํานิสิต” ครั้งท่ี 1 ซ่ึงสํานักได<จัดโครงการประชุม/สัมมนาในเรื่องท่ีเก่ียวข<องเพ่ือตอบสนองความ
ต<องการ ได<แกA โครงการสัมมนา เรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู< “สํานักทะเบียนและประมวลผลพบผู<นํานิสิต”ครั้งท่ี 2 
(2.2-5-1) เปXนต<น 
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เกณฑ(การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ9งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ( เปiาหมาย 
2555 

การประเมิน
เปiาหมาย 

เปiาหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.2 5 ข<อ 5 ข<อ 5 ข<อ 5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 5 ข<อ บรรลุ 5 ข<อ 

 
รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 
2.2-1-1 แบบสาํรวจ/แบบสอบถามความต<องการของผู<รับบริการของแตAละโครงการ ประจําป�การศึกษา 

2555 
2.2-1-2 ข<อเสนอแนะจากผู<เข<ารAวมโครงการป�การศึกษา 2554 -2555 
2.2-2-1 การประเมินความพงึพอใจของนิสิตตAอมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรEของวิทยาเขตบางเขน  

 ป�การศึกษา 2555 (หัวข<อที่ 4.1 การให<บริการงานทะเบียนนักศึกษา)  
2.2-2-2 โครงการการสํารวจความพึงพอใจของผู<รับบริการฝeายตAาง ๆ ภายในสาํนักทะเบียนและประมวลผล 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรE ประจําป� 2555 
2.2-2-3 โครงการจัดทํากระบวนงานระบบข<อมูลนิสิต  
2.2-2-4 โครงการประชุมสัมมนาการรับบุคคลเข<าศึกษาโดยวิธีรับตรง  
2.2-2-5 โครงการจัดสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเข<ารับราชการในตําแหนAงนักวิชาการสหกรณE

ปฏิบัติการ  ของกรมสAงเสริมสหกรณE  
2.2-2-6 โครงการทดสอบทางวชิาการ เพื่อคัดเลือกบุคลากรให<การเคหะแหAงชาติ  
2.2-2-7 โครงการจัดสอบแขAงขันเพื่อบรรจุบุคคลเข<าเปXนพนักงานให<สํานักงานกองทุนสงเคราะหEการทํา  

สวนยาง  
2.2-2-8 โครงการการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเข<าเปXนพนักงานและจ<างเปXนลูกจ<าง                      

การทAองเที่ยวแหAงประเทศไทย    

       2.2-3-1 โครงการสัมมนา เรื่องการแลกเปลี่ยนเรียนรู< “สํานักทะเบียนและประมวลผลพบผู<นํานิสิต” 
ครั้งท่ี 2  

       2.2-3-2 โครงการการประเมินความพึงพอใจของผู<เข<ารAวมสัมมนา การจัดลําดับการลงทะเบียนเรียน 
       2.2-3-3 โครงการประชุมสัมมนาการรับบุคคลเข<าศึกษาโดยวิธีรับตรง  
       2.2-3-4 โครงการประเมินความพึงพอใจการใช<งานระบบเกรดออนไลนE  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข<อ 
มีการดําเนินการ 

 2 ข<อ 
มีการดําเนินการ  

3 ข<อ 
มีการดําเนินการ  

4 ข<อ 
มีการดําเนินการ  

5 ข<อ 
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หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 
       2.2-3-5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน” ประจําป�การศึกษา 

2555  
       2.2-3-6 โครงการประชุมชี้แจงแลกเปลี่ยนเรียนรู< “การชี้แจงตัวบAงชี้และเกณพEประเมินคุณภาพภายใน

เพ่ือการเขียนรายงานการประเมินตนเอง” ประจําป�การศึกษา 2555  
       2.2-3-7 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเบ้ืองต<นสําหรับบุคลากรสํานักทะเบียนและประมวลผล  
       2.2-4-1 รายงานผลการดําเนินงานตAอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารสํานัก ครั้งท่ี7/2556 วันอังคารท่ี 

7 พฤษภาคม 2556 วาระท่ี 1 เรื่องแจ<งเพ่ือทราบท่ี 1.4  1.5 และ 1.6 หน<าท่ี 2-3 
       2.2-4-2 แบบสรุปติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป� 2555 - 2556 
       2.2-5-1 โครงการสัมมนา เรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู< “สํานักทะเบียนและประมวลผลพบผู<นํานิสิต”

ครั้งท่ี 2 
 

 

ตัวบ9งช้ีท่ี 2.3 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ. 11) 

ชนิดของตัวบ9งช้ี  ผลผลิต 

เปiาหมาย  5 ข<อ  

รอบระยะเวลา  ป�การศึกษา 2555 

เกณฑ(มาตรฐาน 
 

กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ(มาตรฐาน 

� � 1. การมีสAวนรAวมของบุคลากรในหนAวยงานท่ีกAอให<เกิดวัฒนธรรมท่ีดี 

� � 2.  สิ่งแวดล<อมด<านความปลอดภัยของอาคารสถานท่ี สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแตAงอยAางมี
ความสุนทรียE 

� � 3.  ปรับแตAงและรักษาภูมิทัศนEให<สวยงาม สอดคล<องกับธรรมชาติ และเปXนมิตรกับสิ่งแวดล<อม 

� � 4.  การจัดให<มีพ้ืนท่ีและกิจกรรมทางวัฒนธรรมท่ีเอ้ือและสAงเสริมให<นิสิต และ/หรือบุคลากรมี
สAวนรAวมอยAางสมํ่าเสมอ 

� � 5.  ระดับความพึงพอใจของนิสิต และ/หรือบุคลากรท่ีเก่ียวกับประเด็น 1 – 4 ไมAตํ่ากวAา 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5 

 

 

 



 

 

รายงานการประเมินตนเอง สํานักทะเบียนและประมวลผล ป�การศึกษา 2555  67   

ผลการดําเนินงาน 

ในป�การศึกษา 2555 สํานักทะเบียนและประมวลผล มีผลการดําเนินงานครบ 5 ข<อ ดังนี้ 

1. การมีส9วนร9วมของบุคลากรในสถาบันท่ีก9อใหเกิดวัฒนธรรมท่ีดี    
    สํานักทะเบียนและประมวลผลสนับสนุนให<บุคลากรมีสAวนรAวมกิจกรรมเก่ียวกับการพัฒนาสุนทรียภาพ

ด<านศิลปะและวัฒนธรรมท่ีหนAวยงานจัดข้ึนเองหรือทางมหาวิทยาลัยหรือหนAวยงานภายในมหาวิทยาลัยดําเนินการ 
กAอให<เกิดวัฒนธรรมท่ีดี จํานวน  7 โครงการ (2.3-1-1)       

2. ส่ิงแวดลอมดานความปลอดภัยของอาคารสถานท่ี สะอาด ถูกสุขลักษณะและตกแต9งอย9างมีความ
สุนทรีย(    

   สํานักทะเบียนและประมวลผล  มีพ้ืนท่ีปฏิบัติงานเปXนอาคาร 2 ชั้น  ซ่ึงสํานักได<จัดดูแลด<านความ
ปลอดภัยโดยจัดจ<างเจ<าหน<าท่ีรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง มีการติดต้ังกล<องวงจรปzด   ติดต้ังถังดับเพลิง
ประจําอาคารทุกชั้น (2.3-2-1) สําหรับด<านการดูแลอาคารสถานท่ีให<สะอาด ทางสํานักมีเจ<าหน<าท่ีทําความสะอาด
อาคารประจําทุกชั้นและพ้ืนท่ีรอบอาคารให<สะอาด (2.3-2-2) นอกจากนี้สํานักได<จัดโครงการรณรงคEการควบคุม
กําจัดหนู เพ่ือปWองกันการแพรAกระจายของโรคติดตAอจากหนู และลดความสูญเสียจากการทําลายวัสดุอุปกรณEตAางๆ 
เอกสารทางการศึกษา รวมไปถึงพ้ืนท่ีตัวอาคาร (2.3-2-3)  มีการตกแตAงพ้ืนท่ีรอบ ๆ อาคารอยAางมีสุนทรียEและ
สวยงาม เชAน จัดหาต<นไม<มาประดับและตกแตAงให<ความรAมรื่น (2.3-2-4) และสAงเสริมให<บุคลากรมีสAวนรAวมในการ
ดูแลและรักษาความสะอาดสํานัก โดยจัดกิจกรรมทําความสะอาดพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบในโครงการ “วันพัฒนาและปลูก
ต<นไม< มก. ประจําป� 2555” วันท่ี 25 มิถุนายน 2555 (2.3-2-5)  

3. ปรับแต9งและรักษาภูมิทัศน(ใหสวยงามตามธรรมชาติ สอดคลองกับธรรมชาติและเปoนมิตรกับ
ส่ิงแวดลอม     

   สํานักทะเบียนและประมวลผล มีเจ<าหน<าท่ีดูแลรักษาภูมิทัศนEพ้ืนท่ีโดยรอบอาคาร โดยการจัดหาไม<ดอก  
ไม<ประดับมาตกแตAงสถานท่ีบริเวณด<านหน<าอาคาร เพ่ือให<เกิดบรรยากาศท่ีรAมรื่น และสวยงาม (2.3-3-1) นอกจากนี้
สํานักทะเบียนและประมวลผล มีการสAงเสริมให<บุคลากรได<ตระหนักถึงความสําคัญของการอนุรักษEพลังงานและ
สิ่งแวดล<อม  โดยมีคณะทํางานลดการใช<พลังงานประจําสํานัก (2.3-3-2) 

  4. การจัดใหมีพ้ืนท่ีและกิจกรรมทางวัฒนธรรมท่ีเอ้ือและส9งเสริมใหนักศึกษาและบุคลากรมีส9วนร9วมอย9าง
สมํ่าเสมอ     

    สํานักทะเบียนและประมวลผล มีการใช<พ้ืนท่ีทางวัฒนธรรมท้ังหมด 4 แหAง แบAงเปXนของสAวนกลาง
มหาวิทยาลัย 2 แหAง คือพ้ืนท่ีชั้น 2 ห<องสุธรรมอารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ป� ใช<สําหรับจัดงานโครงการเชิดชูเกียรติ 
สําหรับนิสิตท่ีผลการเรียนดี และบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และอันดับสอง (วิทยาเขตบางเขน) ประจําป�     
(2.3-4-1) และพ้ืนท่ีชั้น 2 ห<องกําพลอดุลวิทยE อาคารสารนิเทศ 50 ป�  ใช<สําหรับจัดประชุมงานพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร ประจําป� (2.3-4-2)  และอาคารจักรพันธEเพ็ญศิริ  ใช<สําหรับจัดโครงการเชิดชูเกียรติ เกียรตินิยม
สําหรับนิสิตท่ีผลการเรียนดี และบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และอันดับสอง (วิทยาเขตบางเขน) ตลอดจนใช<
สําหรับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจําป� (2.3-4-3) และโครงการวันขอบคุณบุคลากรประจําป� 2556 (2.3-4-4) 



 

 

รายงานการประเมินตนเอง สํานักทะเบียนและประมวลผล ป�การศึกษา 2555  68   

ในสAวนของสํานัก อีก 1 แหAง คือ  พ้ืนท่ีชั้น 1 ห<อง 109 อาคารสํานัก ใช<ในการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม เชAน 
โครงการ“วันประเพณีสงกรานตE และรดน้ําดําหัวผู<สูงอายุ” ประจําป�  2556  (2.3-4-5)  ตลอดจนการจัดโครงการ
วันสถาปนาสํานักทะเบียนและประมวลผล ประจําป� 2555 (2.3-4-6)                 

   5.ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาท่ีเก่ียวกับประเดน็ 1-4 ไม9ต่ํากว9า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
      สํานักทะเบียนและประมวลผล วัดระดับความพึงพอใจของบุคลากรตAอการดําเนินงานพัฒนาสุนทรียภาพใน
มิติทางศิลปะและวัฒนธรรมของสํานักทะเบียนและประมวลผล ในภาพรวม เทAากับ 4.00  จากคะแนนเต็ม 5 โดยมีผลการ
ประเมินความพึงพอใจในประเด็นท่ี 1-4 ไมAต่ํากวAา 3.51 (2.3-5-1) 

เกณฑ(การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ9งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ( เปiาหมาย 
2555 

การประเมิน
เปiาหมาย 

เปiาหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.3 N/A 5 ข<อ 5 ข<อ N/A 5 คะแนน 5 คะแนน 5 ข<อ บรรลุ 5 ข<อ 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 
2.3-1-1 บันทึก/เอกสารเชิญชวนบุคลากรสํานักทะเบียนและประมวลผล เข<ารAวมกิจกรรมเก่ียวกับ

การพัฒนาสุนทรียภาพ ท่ีหนAวยงานจัดข้ึน จํานวน 6 โครงการ 
2.3-2-1 สัญญาการจ<างเจ<าหน<าท่ีรักษาความปลอดภัย/สัญญาการซ้ือกล<องวงจรปzด/ภาพถังดับเพลิง 
2.3-2-2 ภาพเจ<าหน<าท่ีทําความสะอาดประจําชั้น 1-2  อาคารสํานัก 
2.3-2-3 โครงการรณรงคEการควบคุมกําจัดหนู เพ่ือปWองกันการแพรAกระจายของโรคติดตAอจากหนู  
2.3-2-4 ภาพต<นไม<ท่ีประดับตกแตAงสํานักทะเบียนและประมวลผล 
2.3-2-5 โครงการ “วันพัฒนาและปลูกต<นไม< มก.”ประจําป� 2555 
2.3-3-1 ภาพต<นไม<ท่ีประดับตกแตAงสํานักทะเบียนและประมวลผล 
2.3-3-2 คณะทํางานลดใช<พลังงานสํานักทะเบียนและประมวลผล 
2.3-4-1 ทําเนียบบัณฑิตเกียรตินิยม ประจําป� 2555 
2.3-4-2 รายงานการประชุมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําป� 2555 - 2556 
2.3-4-3 ทําเนียบบัณฑิตเกียรตินิยม ประจําป� 2556 /สูจิบัตรพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจําป� 

2555 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข<อ 
มีการดําเนินการ 

 2 ข<อ 
มีการดําเนินการ  

3 ข<อ 
มีการดําเนินการ  

4 ข<อ 
มีการดําเนินการ  

5 ข<อ 
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หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 
2.3-4-4  โครงการวันขอบคุณบุคลากร  ประจําป� 2555 พร<อมภาพถAาย 
2.3-4-5 

 
โครงการ“วันประเพณีสงกรานตE และรดน้ําดําหัวผู<สูงอายุ” ประจําป�  2556   พร<อม
ภาพถAาย 

2.3-4-6 โครงการวันสถาปนาสํานักทะเบียนและประมวลผล ประจําป� 2556 
2.3-5-1 ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรสํานักด<านการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะ

และวัฒนธรรม  5 โครงการ  
 

ตัวบ9งช้ีท่ี 2.9  ระดับความสําเร็จของกระบวนการลงทะเบียนเรียนและมอบตัวเปoนนิสิตใหม9 

ชนิดของตัวบ9งช้ี  กระบวนการ 

เปiาหมาย  8 ข<อ 

รอบระยะเวลา  ป�การศึกษา 2555 (1 มิ.ย. 2555 – 31 พ.ค. 2556) 

เกณฑ(มาตรฐาน 

กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ(มาตรฐาน 

� � 1. มีแผนการดําเนินงาน และผู<รับผิดชอบ 

� � 2.  มีการจัดทําเอกสารการลงทะเบียนเรียนและมอบตัวเปXนนิสิตใหมA 

� � 3.  มีการแนะนําข้ันตอนการลงทะเบียนเรียนและมอบตัวเปXนนิสิตใหมA 

� � 4.  มีการดําเนินการสAงเอกสารมอบตัวเปXนนิสิตใหมA ตรงตามระยะเวลาท่ีกําหนดในแผนการ
ดําเนินงาน 

� � 5.  มีการจัดทําบัตรประจําตัวนิสิตใหมA บรรลุตามระยะเวลาท่ีกําหนดในแผนการดําเนินงาน 

� � 6.  มีการจัดทําสรุปข<อมูลจํานวนนิสิตใหมA 

� � 7.  มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงาน 

� � 8.  มีการนําผลการประเมินมาพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงาน 
 
ผลการดําเนินงาน 
 1. มีแผนการดําเนินงาน และผูรับผิดชอบ 
      สํานักทะเบียนและประมวลผล โดยฝeายรับเข<าศึกษา มีแผนการดําเนินงานของฝeายในการจัด
เตรียมการลงทะเบียนเรียนและรับมอบตัวเปXนนิสิตใหมA ประจําป�การศึกษา 2555  โดยมีการจัดเตรียมเอกสารมอบ
ตัวนิสิตใหมA  ตามจํานวนนิสิตท่ีรับเข<าของแตAละคณะ  รวมท้ังท่ีสอบผAานระบบ Admissions  และสรุปผลรายงาน
การลงทะเบียนและรับมอบตัวเปXนนิสิตใหมA  รวมท้ังให<นิสิตใหมAกรอกข<อมูลเพ่ือประเมินความพึงพอใจตAอการ
ให<บริการของสํานักทะเบียนฯ ในกิจกรรมการรับมอบตัวเปXนนิสิตใหมA 
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  ในการรับมอบตัวนิสิตใหมA  ฝeายรับเข<าศึกษามีการจัดทําคําแนะนําและข้ันตอนการลงทะเบียน
เรียนไว<ภายในคูAมือท่ีจัดเตรียมไว<สําหรับนิสิตใหมAทุกคน ภายในจะมีข้ันตอนและคําแนะนําการลงทะเบียนและการ
ปฏิบัติเพ่ือให<นิสิตกรอกข<อมูลได<อยAางถูกต<องครบถ<วนตามแผนการดําเนินงานของสํานักฯ  และกําหนดวันให<นิสิต
ใหมAแตAละคณะเพ่ือถAายรูปทําบัตรประจําตัวนิสิต เม่ือดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานท่ีวางไว<เรียบร<อยแล<ว ฝeาย
รับเข<าศึกษาจะทําการสรุปข<อมูลจํานวนนิสิตท่ีเข<าใหมAแตAละคณะเพ่ือนําข<อมูลสAงให<หนAวยงานท่ีเก่ียวข<อง และ
เผยแพรAบนเว็บไซตEสารสนเทศนิสิตตAอไป (2.9-1-2.9-8) 

ผลการประเมิน 

 ผลการดําเนินงานตามตัวบAงชี้ท่ี 2.9 มีระดับความสําเร็จของการดําเนินงานบรรลุเปWาหมายท่ีกําหนดไว<
ครบทุกข<อ ซ่ึงเปXนไปตามเกณฑEประเมินท่ีระดับคะแนน  5.00  คะแนน เม่ือเทียบกับเกณฑEท่ีกําหนด มีผลการ
ดําเนินงานอยู9ในระดับดีมาก 

เกณฑ(การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ9งช้ีท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ( เปiาหมาย
2554 

การประเมิน
เปiาหมาย 

เปiาหมาย 
2556 2554 2555 2554 2555 

2.9 8 ข<อ 8 ข<อ 5.00 คะแนน 5.00 คะแนน 8 ข<อ บรรลุ  8 ข<อ 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 
2.9-1 แผนการดําเนินงานฝeายรับเข<าศึกษา ประจําป�การศึกษา 2555 

2.9-2 ชุดเอกสารมอบตัวนิสิตใหมA ป�การศึกษา 2555 

2.9-3 คูAมือสําหรับนิสิต 

2.9-4 ปฏิทินกิจกรรมนิสิตใหมA 

2.9-5 สรุปผลการจัดทําบัตรประจําตัวนิสิตใหมA ป�การศึกษา 2555 

2.9-6 ข<อมูลจํานวนนิสิตใหมA ป�การศึกษา 2555 

2.9-7/2.9-8 รายงานการประชุมฝeายรับเข<าศึกษา ป�การศึกษา 2555 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข<อ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ข<อ 
มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ข<อ 
มีการดําเนินการ 

6 หรือ 7 ข<อ 
มีการดําเนินการ 

8 ข<อ 
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ผลการประเมิน 

 ผลการดําเนินงานตามตัวบAงชี้ท่ี 2.9 มีระดับความสําเร็จของการดําเนินงานบรรลุเปWาหมายท่ีกําหนดไว<
ครบทุกข<อ ซ่ึงเปXนไปตามเกณฑEประเมินท่ีระดับคะแนน  5.00  คะแนน เม่ือเทียบกับเกณฑEท่ีกําหนด มีผลการ
ดําเนินงานอยู9ในระดับดีมาก 

เกณฑ(การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ9งช้ีท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ( เปiาหมาย
2554 

การประเมิน
เปiาหมาย 

เปiาหมาย 
2556 2554 2555 2554 2555 

2.9 8 ข<อ 8 ข<อ 5.00 คะแนน 5.00 คะแนน 8 ข<อ บรรลุ  8 ข<อ 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 
2.9-1 แผนการดําเนินงานฝeายรับเข<าศึกษา ประจําป�การศึกษา 2555 

2.9-2 ชุดเอกสารมอบตัวนิสิตใหมA ป�การศึกษา 2555 

2.9-3 คูAมือสําหรับนิสิต 

2.9-4 ปฏิทินกิจกรรมนิสิตใหมA 

2.9-5 สรุปผลการจัดทําบัตรประจําตัวนิสิตใหมA ป�การศึกษา 2555 

2.9-6 ข<อมูลจํานวนนิสิตใหมA ป�การศึกษา 2555 

2.9-7/2.9-8 รายงานการประชุมฝeายรับเข<าศึกษา ป�การศึกษา 2555 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข<อ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ข<อ 
มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ข<อ 
มีการดําเนินการ 

6 หรือ 7 ข<อ 
มีการดําเนินการ 

8 ข<อ 
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ตัวบ9งช้ีท่ี 2.10 ระดับความสําเร็จของการใหบริการตรวจสอบและออกเอกสารทางการศึกษา 

ชนิดของตัวบ9งช้ี  กระบวนการ   
เปiาหมาย   8 ข<อ (5 คะแนน) 
รอบระยะเวลา  ป�การศึกษา 2555  ป�การศึกษา 2555 (1 มิ.ย. 2555 – 31 พ.ค. 2556) 
เกณฑ(มาตรฐาน (ขอ) 
 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ(มาตรฐาน 

� � 1. มีแผนการดําเนินงานและผู<รับผิดชอบ 

� � 2. มีการจัดทําคูAมือการปฏิบัติงานการตรวจสอบ และออกเอกสารทางการศึกษา 

� � 3. มีการแนะนําข้ันตอนการให<บริการตรวจสอบและออกเอกสารทางการศึกษา 

� � 4. มีการเก็บสถิติการให<บริการตรวจสอบและออกเอกสารทางการศึกษา 

� � 5. มีการดําเนินงานให<บริการตรวจสอบและออกเอกสารทางการศึกษา บรรลุตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนดไมAน<อยกวAาร<อยละ 80 

� � 6. มีการเก็บข<อมูลความคิดเห็นของผู<ใช<บริการ 

� � 7. มีการวิเคราะหEข<อมูลจากความคิดเห็นของผู<ใช<บริการ 

� � 8. มีการนําผลการวิเคราะหEข<อมูลไปปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 

 1. มีแผนการดําเนินงานและผูรับผิดชอบ 
 ภารกิจหลักท่ีสําคัญของสํานักทะเบียนและประมวลผล คือภาระงานในฝeายฝeายทะเบียนและสถิติ
การศึกษา มีภารกิจหลักสําคัญ เนื่องจากจะต<องดูแลนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรE ต้ังแตAแรกรับเข<าศึกษาจน
สําเร็จการศึกษา ในด<านการตรวจสอบและออกเอกสารสําคัญทางการศึกษา  มีการจัดทําแผนการปฏิบัติงานของฝeายท่ี
ชัดเจน ตามหมายเลขเอกสาร (2.10-1) 

 2. มีการจัดทําคู9มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบ และออกเอกสารทางการศึกษา 
  สํานักทะเบียนและประมวลผล โดยฝeายทะเบียนและสถิติการศึกษา มีการจัดทําเปXนคูAมือเพ่ือใช<เปXน
แนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในฝeาย เพ่ือให<ได<งานท่ีมีประสิทธิภาพ และเปXนไปในแนวทางเดียวกันตาม
หมายเลขเอกสาร (2.10-2) 

 3. มีการแนะนําข้ันตอนการใหบริการตรวจสอบและออกเอกสารทางการศึกษา 
 สํานักทะเบียนและประมวลผล โดยฝeายทะเบียนและสถิติการศึกษา อํานวยความสะดวกแกAผู<ขอรับ
บริการฝeายทะเบียนฯ โดยแสดงคําแนะนําการยื่นคําร<องขอเอกสาร และการสAงหนังสือขอตรวจสอบคุณวุฒิ ใน
เว็บไซตEสํานักทะเบียนฯ www.registrar.ku.ac.th ตามหมายเลขเอกสาร (2.10-3) 
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4. มีการเก็บสถิติการใหบริการตรวจสอบและออกเอกสารทางการศึกษา 

 สํานักทะเบียนและประมวลผล โดยฝeายทะเบียนและสถิติการศึกษา มีการเก็บสถิติในการจัดทําเอกสาร
เพ่ือรายงานตAอผู<บริหารสํานักทะเบียนฯ เปXนประจําทุกเดือน ตามหมายเลขเอกสาร (2.10-4) 

 5. มีการดําเนินงานใหบริการตรวจสอบและออกเอกสารทางการศึกษา บรรลุตามระยะเวลาท่ีกําหนดไม9 
นอยกว9ารอยละ 80 
   สํานักทะเบียนและประมวลผล โดยฝeายทะเบียนและสถิติการศึกษา ได<กําหนดระยะเวลาการรับเอกสาร
ทางการศึกษาตามรอบเวลา โดยจัดทําปWายประกาศอยAางชัดเจน จากการดําเนินการดังกลAาวทําให<ไมAมีข<อร<องเรียน
เรื่องการได<รับเอกสารลAาช<า ตามหมายเลขเอกสาร (2.10-5) 

 6. มีการเก็บขอมูลความคิดเห็นของผูใชบริการ 
สํานักทะเบียนและประมวลผล โดยฝeายทะเบียนและสถิติการศึกษา ได<จัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจ

ตAอการใช<บริการในการออกเอกสารสําคัญทางการศึกษา เพ่ือประเมินผลการดําเนินงานด<านการออกเอกสาร และ
เพ่ือหาข<อบกพรAองในการให<บริการ สําหรับนําไปปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานตAอไป ตามหมายเลขเอกสาร 
(2.10-6 ) 

 7. มีการวิเคราะห(ขอมูลจากความคิดเห็นของผูใชบริการ 
สํานักทะเบียนและประมวลผล โดยฝeายทะเบียนและสถิติการศึกษา มีการวิเคราะหEข<อมูลท่ีได<จาก

แบบสอบถาม การสัมภาษณEแบบไมAเปXนทางการ  รวมถึง ข<อเสนอแนะท่ีได<รับจากการสัมมนาผู<นํานิสิต  โดย
วิเคราะหEถึงสาเหตุท่ีทําให<เกิดข<อบกพรAองตAอการให<บริการ นําไปสูAการแก<ไขป]ญหาให<แกAผู<ใช<บริการได< ตามหมายเลข
เอกสาร (2.10-7) 

 8. มีการนําผลการวิเคราะห(ขอมูลไปปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงาน 
สํานักทะเบียนและประมวลผล โดยฝeายทะเบียนและสถิติการศึกษา มีการประชุมเพ่ือแก<ไขป]ญหาและ

ข<อบกพรAองในการดําเนินการสมํ่าเสมอ ทําให<มีการถAายทอดให<บุคลากรภายในฝeายทราบถึงข<อบกพรAองตAางๆ 
รAวมกัน  และชี้แจงให<มีการปรับปรุงและหาแนวทางการดําเนินงานให<มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ตามหมายเลขเอกสาร 
(2.10-8)  

เกณฑ(การประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข<อ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ข<อ 
มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ข<อ 
มีการดําเนินการ 

6 หรือ 7 ข<อ 
มีการดําเนินการ 

8 ข<อ 

 

 



 

 

รายงานการประเมินตนเอง สํานักทะเบียนและประมวลผล ป�การศึกษา 2555  74   

ผลการประเมิน 
 

  ผลการดําเนินงานคิดเปXนจํานวน 8 ข<อ  เปXนไปตามเกณฑEการประเมินที่ระดับคะแนน 5.00 
คะแนน   เม่ือเทียบกับเกณฑEท่ีกําหนด มีผลการดําเนินงานอยูAในระดับ ดีมาก 
 
ผลการประเมินตนเอง 
 
ตัวบ9งช้ีท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ( เปiาหมาย

2555 
การประเมิน
เปiาหมาย 

เปiาหมาย 
2556 2554 2555 2554 2555 

2.10 8 ข<อ 8 ข<อ 5 คะแนน 5 คะแนน 8 ข<อ บรรลุ 8 ข<อ 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 
2.10-1 แผนการดําเนินงานประจําป�การศึกษา 2555  ฝeายทะเบียนและสถิติการศึกษา 
2.10-2 คูAมือข้ันตอนการปฏิบัติงานในฝeายทะเบียนและสถิติการศึกษา 
2.10-3 คําแนะนําการยื่นคําร<องขอเอกสาร และการสAงหนังสือขอตรวจสอบคุณวุฒิ ในเว็บไซตEสํานัก

ทะเบียนฯ 
2.10-4 ตารางแสดงจํานวนการขอเอกสารสําคัญทางการศึกษา และการขอตรวจสอบคุณวุฒิ 

ประจําป�การศึกษา 2555 
2.10-5 สรุปแบบประเมินความพึงพอใจการให<บริการของฝeายทะเบียนและสถิติการศึกษา 
2.10-6 แบบสํารวจความพึงพอใจผู<ใช<บริการ 
2.10-7 ผลการวิเคราะหEข<อมูลจากความคิดเห็นของผู<ใช<บริการ 
2.10-8 รายงานการประชุมวางแผนการดําเนินงานของฝeายทะเบียนและสถิติการศึกษา 
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ตัวบ9งช้ีท่ี 2.11 ระดับความสําเร็จของกระบวนการลงทะเบียนเรียนผ9านระบบเครือข9าย  
                  (สํานักทะเบียนและประมวลผล) 

ชนิดของตัวบ9งช้ี  กระบวนการ 

รอบระยะเวลา           รอบป�การศึกษา (1 มิถุนายน 2555 – 31 พฤษภาคม 2556) 

กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ(มาตรฐาน 

���� ���� 1. มีแผนการดําเนินงาน และผู<รับผิดชอบ 
���� ���� 2. มีการจัดทําข<อมูลรายวิชาท่ีเปzดให<ลงทะเบียนเรียนผAานระบบเครือขAาย  
���� ���� 3. มีการแนะนําข้ันตอนการชําระคAาธรรมเนียมการศึกษาผAานธนาคาร เพ่ือการลงทะเบียนเรียน 

   ผAานระบบเครือขAาย                                    
���� ���� 4.  มีการดําเนินงานตามกระบวนการลงทะเบียนเรียนผAานระบบเครือขAายบรรลุตามระยะเวลาท่ี 

    กําหนดในแผนการดําเนินงาน 
���� ���� 5.  มีการจัดทําสรุปผลข<อมูลการลงทะเบียนเรียนผAานระบบเครือขAาย 
���� ���� 6.  มีการประเมินผลกระบวนการลงทะเบียนเรียนผAานระบบเครือขAาย 
���� ���� 7.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุง 

ผลการดําเนินงาน  

 1.  มีแผนการดําเนินงาน และผูรับผิดชอบ 
      ในรอบป�การศึกษา 2555  สํานักทะเบียนและประมวลผล โดยฝeายบริการการเรียนการสอนและ    
การสอบ   มีการจัดทําแผนการดําเนินงานลงทะเบียนเรียน (2.11-1)  และมีการแตAงต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน
การลงทะเบียนเรียนประจําป�การศึกษา 2555 และภาคฤดูร<อน ป� พ.ศ. 2556 (2.11-2)  

2. มีการจัดทําขอมูลรายวิชาท่ีเปvดใหลงทะเบียนเรียนผ9านระบบเครือข9าย 
     สํานักทะเบียนและประมวลผล  โดยฝeายบริการการเรียนการสอนและการสอบ   ได<จัดทําแผนตาราง
เรียนเพ่ือรองรับการบันทึกข<อมูลรายวิชาให<นิสิตลงทะเบียนเรียนได<ตามแผนการจัดชั้นเรียน (2.11-2-1) ตาม
กําหนดการลงทะเบียนเรียนระบุไว< ในปฏิ ทินการศึกษา (2 .11-2-2)  และได<แสดงข<อมูลรายวิชาไว< ท่ี 
www.registrar.ku.ac.th (2.11-2-3) และ www.regis.ku.ac.th  (2.11-2-4) 

3. มีการแนะนําข้ันตอนการชําระค9าธรรมเนียมการศึกษาผ9านธนาคาร เพ่ือการลงทะเบียนเรียน     

ผ9านระบบเครือข9าย 
 สํานักทะเบียนและประมวลผล  โดยฝeายบริการการเรียนการสอนและการสอบ รAวมกับสํานักบริการ 

คอมพิวเตอรEจัดทําคูAมือแนะนําข้ันตอนการชําระเงินคAาธรรมเนียมการศึกษาผAานธนาคาร เพ่ือการลงทะเบียนเรียน
ผAานระบบเครือขAาย (สารสนเทศนิสิต www.regis.ku.ac.th) (2.11-3)  
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   4.   มีการดําเนินงานตามกระบวนการลงทะเบียนเรียนผ9านระบบเครือข9ายบรรลุตามระยะเวลาท่ี
กําหนดในแผนการดําเนินงาน  
                   สํานักทะเบียนและประมวลผล โดยฝeายบริการการเรียนการสอนและการสอบได<ดําเนินการ
ลงทะเบียนเรียนผAานระบบเครือขAายได<สําเร็จตามกําหนดระยะเวลาท่ีระบุตามปฏิทินการศึกษา และตามท่ีกําหนดไว<
ในแผนการดําเนินงานลงทะเบียนเรียน ประจําป�การศึกษา 2555 และภาคฤดูร<อน ป� พ.ศ. 2556  (2.11-4) 

  5.  มีการจัดทําสรุปผลขอมูลการลงทะเบียนเรียนผ9านระบบเครือข9ายบรรลุตามระยะเวลาท่ีกําหนดใน
แผนการดําเนนิงาน         
        สํานักทะเบียนและประมวลผล โดยฝeายบริการการเรียนการสอนและการสอบ ได<จัดทําสรุปผลการ
ดําเนินงานการลงทะเบียนเรียนผAานระบบเครือขAายฯ โดยได<จัดประชุมบุคลากรภายในฝeายบริการการเรียนฯ และได<
จัดประชุมรAวมกับหนAวยงานท่ีเก่ียวข<องคือสํานักบริการคอมพิวเตอรE เพ่ือสรุปผลข<อมูลการดําเนินงานการ
ลงทะเบียนเรียนประจําป�การศึกษา 2555 (2.11-5) 

   6. มีการประเมินผลกระบวนการลงทะเบียนเรียนผ9านระบบเครือข9าย 
     สํานักทะเบียนและประมวลผล โดยฝeายบริการการเรียนการสอนและการสอบ มีการประเมินผล
กระบวนการลงทะเบียนเรียน โดยแจกแบบสอบถามความพึงพอใจการลงทะเบียนผAานระบบของนิสิตระดับปริญญา
ตรี ภาคต<น ภาคปลาย ป�การศึกษา 2555 พร<อมจัดทําเลAมสรุปผลการดําเนินงาน (2.11-6) 

  7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุง 
      สํานักทะเบียนและประมวลผล โดยฝeายบริการการเรียนการสอนและการสอบ ได<มีการนําผลประเมิน
มาปรับปรุงระบบการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น เพ่ือปรับปรุงระบบการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษา
ถัดไปและนําป]ญหา – อุปสรรคท่ีพบจากภาคการศึกษากAอนมาพัฒนาปรับปรุงระบบการดําเนินงานตAอไป         
(2.11-7) 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 
2.11-1 แผนการดําเนินงานประจําป�การศึกษา 2555 

2.11-2-1 คําสั่งแตAงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานการลงทะเบียนเรียน ประจําป�การศึกษา 2555              
และ ภาคฤดูร<อน ป� พ.ศ.2556 

2.11-2-2 ตารางเรียนท่ีแสดงท่ีระบบสารสนเทศนิสิต (www.regis.ku.ac.th) 
2.11-2-3 ตารางเรียนท่ีแสดงเว็บสํานักทะเบียนและประมวลผล (www.registrar.ku.ac.th) 
2.11-3 คูAมือแนะนําข้ันตอนการชําระเงินคAาธรรมเนียมการศึกษาผAานธนาคาร 
2.11-4 แผนการดําเนินงานลงทะเบียนเรียน ประจําป�การศึกษา 2555 และภาคฤดูร<อน ป� พ.ศ.2556 
2.11-5 แฟWมรายงานการประชุมฝeายบริการการเรียนการสอนและการสอบ 
2.11-6 เลAมสรุปผลการดําเนินงานการลงทะเบียนเรียน ประจําป�การศึกษา 2555 
2.11-7 บันทึกชAวยจําการประชุมฝeายบริการการเรียนการสอนและการสอบ ครั้งท่ี 3/2555 และ 6/2555 
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ตัวบ9งช้ีท่ี 2.12 ระดับความสําเร็จของกระบวนการกรอกคะแนนและรายงานคะแนนผ9านระบบเครือข9าย
(สํานักทะเบียนและประมวลผล) 

ชนิดของตัวบ9งช้ี  กระบวนการ 
รอบระยะเวลา           รอบป�การศึกษา (1 มิถุนายน 2555 - 31 พฤษภาคม 2556) 

กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ(มาตรฐาน 

���� ���� 1.  มีแผนการดําเนินงาน และผู<รับผิดชอบ 
���� ���� 2.  มีการจัดทําข<อมูลรายวิชาและอาจารยEผู<สอนท่ีต<องกรอกคะแนนผAานระบบเครือขAาย 
���� ���� 3.  มีการให<คําแนะนําในการกรอกคะแนนและรายงานคะแนนผAานระบบเครือขAาย                               
���� ���� 4. มีการดําเนินงานตามกระบวนการกรอกคะแนนและรายงานคะแนนผAานระบบเครือขAาย 

บรรลุตามระยะเวลาท่ีกําหนด ในแผนการดําเนินงาน 
���� ���� 5. มีการจัดทําสรุปผลข<อมูลการดําเนินงานกรอกคะแนนและรายงานคะแนนผAานระบบ

เครือขAาย 
���� ���� 6.  มีการประเมินผลกระบวนการกรอกคะแนนและรายงานคะแนนผAานระบบเครือขAาย 
���� ���� 7.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุง 

เกณฑ(การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ข<อ 

มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ข<อ 

มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 

มีการดําเนินการ 

6 ข<อ 

มีการดําเนินการ 

7 ข<อ 
 
ผลการดําเนินงาน 

1.  มีแผนการดําเนินงาน และผูรับผิดชอบ    
      ในรอบป�การศึกษา 2555 สํานักทะเบียนและประมวลผล โดยฝeายประมวลผลการศึกษา   ดําเนินการ
จัดทําแผนพัฒนาระบบการกรอกคะแนนและรายงานคะแนนผAานระบบเครือขAาย เพ่ือให<อาจารยEผู<สอนท่ีต<องกรอก
คะแนนผAานระบบเครือขAาย การให<คําแนะนําในการกรอกคะแนน และรายงานคะแนนให<นิสิตและเจ<าหน<าท่ีได<รับ
ทราบผลการเรียนของนิสิตได<รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ (2.12-1) 
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2. มีการจัดทําขอมูลรายวิชาและอาจารย(ผูสอนท่ีตองกรอกคะแนนผ9านระบบเครือข9าย  
     สํานักทะเบียนและประมวลผล โดยฝeายประมวลผลการศึกษา   มีฐานข<อมูลรายวิชาลงทะเบียนเรียน 
ซ่ึงประกอบด<วย รหัสสาขาวิชา ชื่อวิชา จํานวนหนAวยกิต รายชื่ออาจารยEผู<สอน หมูAเรียน เวลาเรียน ห<องเรียน  
แขวนไว<บนเว็บไซตEสํานัก ซ่ึงนิสิตและอาจารยEสามารถตรวจสอบรายวิชาท่ีเปzดสอนในแตAละภาคการศึกษา (2.12-2) 

3.  มีการใหคําแนะนําในการกรอกคะแนนและรายงานคะแนนผ9านระบบเครือข9าย  
     สํานักทะเบียนและประมวลผล โดยฝeายประมวลผลการศึกษา จัดทําคูAมือท่ีแสดงการกรอกคะแนน

พร<อมคําแนะนําข้ันตอนการกรอกคะแนนและรายงานคะแนนผAานระบบเครือขAายให<แกAอาจารยEผู<สอนเพ่ือให<
อาจารยEผู<สอนสามารถรายงานคะแนนผAานระบบได<ด<วยตนเอง  (2.12-3)                             

4. มีการดําเนินงานตามกระบวนการกรอกคะแนนและรายงานคะแนนผ9านระบบเครือข9าย บรรลุตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนด ในแผนการดําเนินงาน 

    สํานักทะเบียนและประมวลผล โดยฝeายประมวลผลการศึกษา  จัดสAงบันทึกข<อความเพ่ือแจ<ง
ประชาสัมพันธEวันสุดท<ายของการสAงคะแนนให<อาจารยEผู<สอนทราบพร<อมคําแนะนําการกรอกคะแนนและการ
รายงานคะแนนผAานระบบเครือขAายให<อาจารยEผู<สอนรายงานผลคะแนนผAานระบบได< ภายหลังการสAงคะแนนตาม
กําหนด ฝeายประมวลผลการศึกษา จัดทํารายงานการสรุปผลการสAงคะแนนตามวันเวลาท่ีกําหนดไว<เพ่ือรายงานให<
ผู<บริหารทราบตามลําดับ (2.12-4)                             

5. มีการจัดทําสรุปผลขอมูลการดําเนินงานกรอกคะแนนและรายงานคะแนนผ9านระบบเครือข9าย 
    สํานักทะเบียนและประมวลผล โดยฝeายประมวลผลการศึกษา  จัดสAงบันทึกข<อความแจ<งอาจารยEประจํา

วิชาเพ่ือจัดสAงเอกสารรายงานการรวบรวมข<อมูลการกรอกคะแนนและจัดทําสรุปผลข<อมูลรายงานผลการเรียนของ
นิสิตทุกคน ผAานในระบบเครือขAาย  (2.12-5)                             

6.  มีการประเมินผลกระบวนการกรอกคะแนนและรายงานคะแนนผ9านระบบเครือข9าย                           
    สํานักทะเบียนและประมวลผล โดยฝeายประมวลผลการศึกษา  จัดทําแบบประเมินความพึงพอใจในการ 

ใช<บริการระบบเกรดออนไลนE และสรุปผลการประเมินความพึงพอใจ (2.12-6) มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุง                            
สํานักทะเบียนและประมวลผล โดยฝeายประมวลผลการศึกษา  จัดทําสรุปป]ญหาและแนวทางแก<ไขการกรอกเกรดใน
ระบบออนไลนE และนําผลจากการประเมินท่ีได<จัดทํารายงานนําเสนอผAานท่ีประชุม เพ่ือนําผลท่ีได<ไปพัฒนาปรับปรุง
การดําเนินงานตAอไป  (2.12-7) 
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รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.12-1 แผนการดําเนินงานฝeายประมวลผลการศึกษา ประจําป�การศึกษา 2555 /แผนการดําเนินงาน
ตลอดป�ของฝeาย 

2.12-2 ตารางเรียนบนเว็บไซตEสํานักทะเบียนและประมวลผล www.registrar.ac.th 
2.12-3 คูAมือการกรอกคะแนน/คําแนะนําในการกรอกคะแนน 
2.12-4 บันทึกข<อความแจ<งประชาสัมพันธEวันสุดท<ายของการสAงคะแนน/รายงานการสรุปผลการสAง

คะแนน 
2.12-5 สรุปรายงานผAานระบบเครือขAายตามกระบวนการกรอกคะแนน 
2.12-6 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการใช<บริการระบบเกรดออนไลนE 
2.12-7 สรุปป]ญหาและแนวทางแก<ไขการกรอกเกรดในระบบออนไลนE 

 
 
 
สํ านั กทะ เ บียนและประมวลผล    มีผลการ

ดําเนินงานในภาพรวม องคEประกอบท่ี 3  การบริหาร     
และการจัดการ ซ่ึงมุAงเน<นการบริหารและการจัดการตาม
หลักการบริหารจัดการท่ีดี เน<นการกระจายอํานาจ ภาวะ
ผู<นําของผู<บริหาร  การพัฒนาบุคลากร  ท่ีเปXนระบบและ
ดําเนินการอยAางตAอเนื่อง  มีการบริหารจัดการตามระบบ 

โครงสร<างการบริหารงานภายในขององคEกร ท่ีคํานึงถึงป]จจัยท่ีจะทําหน<าท่ีบริหารจัดการให<มีคุณภาพ ได<แกA 
ทรัพยากรบุคคล การบริหารทรัพยากรท้ังหมด ฯลฯ เพ่ือให<สัมฤทธิ์ผลตามเปWาหมายท่ีกําหนดไว< สําหรับผลการ
ประเมินในภาพรวม องคEประกอบท่ี 3 การบริหารและการจัดการ จํานวน 5 ตัวบAงชี้ พบวAา มีผลการประเมินตนเอง 
ได<คะแนนเฉล่ีย 4.80 ผลประเมินได<คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางท่ี 2.4 

  

องค(ประกอบที่ 3 

การบริหารและการจัดการ 
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ตารางท่ี 2.4 สรุปผลการประเมินองคEประกอบท่ี 3 การบริหารและการจัดการ 

ตัวบ9งชี้ หน9วย เปiาหมาย ผลการดําเนินงาน ป- 2555 ผลการประเมิน 
(เต็ม 5) 

หมายเหตุ  

  2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 
    ตัวตั้ง ผลลัพธ(  (% 

หรือสัดส9วน)  
ตัวตั้ง ผลลัพธ(  (% 

หรือสัดส9วน)  
  

    ตัวหาร ตัวหาร 

องค(ประกอบท่ี 3 การบริหารและการจัดการ   4.80    

3.1 ภาวะผู<นําของคณะกรรมการ
ประจําหนAวยงาน และผู<บริหารทุก
ระดับของหนAวยงาน 

ข<อ 5  7   7 ข<อ 5  5.00 5.00   

3.2 การพัฒนาสถาบันสูAสถาบันเรียนรู< ข<อ  5  5 5 ข<อ  5 5.00 5.00   
3.3 ระบบบรหิารความเสี่ยง ข<อ 6  6 6 ข<อ  6 4.00 5.00   

3.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร ข<อ  6   7 6 ข<อ   3 4.00 3.00   

3.5 ร<อยละของบุคลากรท่ีได<รับการ
พัฒนาความรู< และทักษะวิชาชีพท่ี
สอดคล<องกับการปฏิบัติงานท้ังใน
ประเทศหรือตAางประเทศ 

ร<อย
ละ 

89   90 57  89.06 57  89.06 5.00 5.00   

  64 64  

 
 

ตัวบ9งช้ีท่ี 3.1 ภาวะผูนําของคณะกรรมการประจําหน9วยงาน และผูบริหารทุกระดับของหน9วยงาน (สกอ. 7.1) 

ชนิดของตัวบ9งช้ี  กระบวนการ 

เปiาหมาย  5 ข<อ  

รอบระยะเวลา  ป�การศึกษา 2555 

เกณฑ(มาตรฐาน 
 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ(มาตรฐาน 

� � 1.  คณะกรรมการประจําหนAวยงานปฏิบัติหน<าท่ีตามระเบียบ/ข<อบังคับท่ีกําหนดครบถ<วนและมี
การประเมินตนเองตามหลักเกณฑEท่ีกําหนดลAวงหน<า 

� � 2.  ผู<บริหารมีวิสัยทัศนE กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถAายทอดไปยังบุคลากร      
ทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธE มีการนําข<อมูลสารสนเทศเปXนฐานในการ
ปฏิบัติงานและพัฒนาหนAวยงาน 

� � 3.  ผู<บริหารมีการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามท่ีมอบหมาย รวมท้ังสามารถ
สื่อสารแผนและผลการดําเนินงานของหนAวยงาน ไปยังบุคลากรในหนAวยงาน 
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ(มาตรฐาน 

� � 4.  ผู<บริหารสนับสนุนให<บุคลากรในหนAวยงาน มีสAวนรAวมในการบริหารจัดการให<อํานาจในการ
ตัดสินใจแกAบุคลากรตามความเหมาะสม และผู<บริหารมีการจัดประชุมบุคลากร อยAางน<อย 2 
ครั้งตAอป�การศึกษา 

� � 5. ผู<บริหารถAายทอดความรู<และสAงเสริมพัฒนาผู<รAวมงาน เพ่ือให<สามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงคE
ของหนAวยงาน เต็มตามศักยภาพ 

� � 6. ผู<บริหารบริหารงานด<วยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชนEของหนAวยงาน และผู<มีสAวนได<
สAวนเสีย 

� � 7. ผู<บริหารระดับสูงประเมินผลการบริหารงานของผู<บริหาร 

หมายเหตุ : หากจะประเมินผAานเกณฑEการประเมินมาตรฐานข<อท่ี 6 นั้น ต<องแสดงข<อมูลการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลครบถ<วนท้ัง 10 ประการ ตามนิยามศัพทEท่ีระบุไว< ซ่ึงสอดคล<องเปXนไปตามเกณฑEของ สมศ. 

ผลการดําเนินงาน 

ในป�การศึกษา 2555 สํานักทะเบียนและประมวลผล มีผลการดําเนินงานครบ 7 ข<อ ดังนี้ 

1. คณะกรรมการประจําหน9วยงานปฏิบัติหนาท่ีตามระเบียบ/ขอบังคับท่ีกําหนดครบถวนและมีก
ประเมินตนเองตามหลักเกณฑ(ท่ีกําหนดล9วงหนา                                                                                        

     สํานักทะเบียนและประมวลผลเปXนหนAวยงานเทียบเทAาคณะมีนายสหัส  ภัทรฐิตินันทE เปXนผู<บริหาร    
ซ่ึงได<รับการแตAงต้ังให<เปXนผู<อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล  ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรE   
ท่ี 3/2556 เรื่อง แตAงต้ังผู<อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล สั่ง ณ วันท่ี 31 มกราคม 2556 (3.1-1-1)    
โดยปฏิบัติหน<าท่ีเปXนประธานในคณะกรรมการประจําสํานัก พร<อมกรรมการอีกจํานวน 9 คน  ตามประกาศ      
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรE เรื่อง แตAงต้ังกรรมการในคณะกรรมการประจําสํานักทะเบียนและประมวลผล  
ประกาศ ณ วันท่ี 11 สิงหาคม พ.ศ. 2554 (3.1-1-2)  โดยคณะกรรมการชุดนี้มีอํานาจหน<าท่ีตามระเบียบ/ข<อบังคับ
ท่ีกําหนดอยAางครบถ<วน โดยวางหลักเกณฑEในการประเมินตนเองไว<ในป�ถัดไป เนื่องจากเพ่ิงเข<ารับตําแหนAงยังไมA
ครบรอบป�  ดังนั้นในรอบป�ท่ีผAานมาจึงเปXนการประเมินจากผลการบริหารงานในรอบป�การศึกษาของผู<บริหารทAาน
เดิม โดยมีผลสะท<อนผAานการประเมินคุณภาพภายในตาม 6 องคEประกอบคุณภาพของสํานักทะเบียนและ
ประมวลผล ภาพรวมคะแนนเฉลี่ย 4.02 อยูAในเกณฑEระดับดี จากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสํานัก
ทะเบียนและประมวลผล ประจําป�การศึกษา 2554 ระหวAางวันท่ี 26-27 กรกฎาคม 2555  (3.1-1-3) 

2. ผูบริหารมีวิสัยทัศน( กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถ9ายทอดไปยังบุคลากทุก 
ระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ( มีการนําขอมูลสารสนเทศเปoนฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนา
หน9วยงาน 

          ผู<อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล และบุคลากรสํานัก ได<รAวมกันกําหนดวิสัยทัศนE 
ทิศทาง การดําเนินงาน และทบทวนแผนกลยุทธEของหนAวยงาน ตามกระบวนการข้ันตอนการจัดทําแผนอยAางเปXน
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ระบบ (3.1-2-1) และมีการถAายทอดแผนกลยุทธEสํานัก ให<หัวหน<าฝeายและบุคลากรของแตAละฝeาย ได<รAวมกัน
พิจารณาจัด ทําแผนปฏิบัติงานประจําป�ของฝeาย เพ่ือเปXนแนวทางในการดําเนินงานในแตAละรอบป� (3.1-2-2) ท้ังนี้ 
ได<เสนอแผน   กลยุทธEและแผนปฏิบัติงานของสํานักให<คณะกรรมการบริหารสํานักเพ่ือพิจารณา จากการประชุม
คณะกรรมการบริหารสํานัก 5/2555 วันศุกรEท่ี 13 กรกฎาคม 2555 วาระท่ี 2 เรื่องพิจารณาท่ี 2.4 และ 2.5 หน<าท่ี 6 
(3.1-2-3) รวมท้ังได<มีการติดตามความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน โดยกําหนดให<แตAละฝeายติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานตามแผน (3.1-2-4) เพ่ือใช<เปXนข<อมูลในการตัดสินใจปรับแผนได<อยAางทันการณE  

3. ผูบริหารมีการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามท่ีมอบหมาย รวมท้ัง 
สามารถส่ือสารแผนและผลการดําเนินงานของหน9วยงาน ไปยังบุคลากรในหน9วยงาน 
  เพ่ือให<กลไกการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผนเปXนลําดับชั้นอยAางตAอเนื่อง           
สํานักทะเบียนและประมวลผล ได<กําหนดระบบการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามท่ีได<รับมอบหมาย ดังนี้ 

 3.1  คณะกรรมการประจําสํานัก มอบนโยบายการบริหารงาน และพิจารณาแผนดําเนินงานสํานัก
ผAานผู<อํานวยการสํานัก ในการประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก ครั้งท่ี 4/2555 วันศุกรEท่ี 15 มิถุนายน 2555 
วาระท่ี 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา  ท่ี 4.1  หน<าท่ี 4-5  (3.1-3-1) 
  3.2  ผู<อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล ถAายทอดนโยบายและแผนให<กับบุคลากร ในการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักทะเบียนฯ ครั้งท่ี 5/2555 เม่ือวันศุกรEท่ี 13 กรกฎาคม 2555 วาระท่ี 2 เรื่อง
พิจารณาท่ี 2.4 และ 2.5 หน<าท่ี 6 (3.1-3-2) 
  3.3  ผู<อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล กําหนดให<แตAละฝeายรายงานความก<าวหน<าของ
ผลการดําเนินงานตามแผน รวมถึงป]ญหาอุปสรรค และแนวทางการแก<ไข ในการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานัก
และการประชุมฝeาย และเม่ือครบรอบไตรมาสจะรายงานผลการดําเนินงานตามตัวบAงชี้ของแผนปฏิบัติงานวAา
สามารถบรรลุเปWาหมายได<มากน<อยเพียงใด หรือมีประเด็นใดท่ีควรต<องปรับแผนให<สอดคล<องกับสภาพการทํางานใน
ป]จจุบัน (3.1-3-3) 

  4. ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรในหน9วยงาน มีส9วนร9วมในการบริหารจัดการใหอํานาจในการ
ตัดสินใจแก9บุคลากรตามความเหมาะสม และผูบริหารมีการจัดประชุมบุคลากร อย9างนอย 2 ครั้งต9อป-การศึกษา 
     ผู<อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล ได<มอบหมายและให<อํานาจในการตัดสินใจแกA
หัวหน<าฝeายในการกํากับติดตามการดําเนินงานตามภารกิจท่ีได<รับมอบหมาย ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรEท่ี
1466/2556 เรื่อง แตAงต้ังหัวหน<าฝeายบริการการเรียนการสอนและการสอบ สํานักทะเบียนและประมวลผล สั่ง ณ 
วันท่ี 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 (3.1-4-1) รวมท้ังให<ความสําคัญกับการสร<างกระบวนการสื่อสารอยAางมี
ประสิทธิภาพ โดยมีการสื่อสารทางตรง 2 ทางอยAางเปzดใจจากผู<บริหารสูAผู<ปฏิบัติ และจากผู<ปฏิบัติสูAผู<บริหาร ซ่ึงจะ
กAอให<เกิดความเข<าใจอันดีระหวAางผู<บริหารและผู<ปฏิบัติงาน ทําให<บุคลากรรู<สึกมีสAวนรAวมและเปXนเจ<าของหนAวยงาน 
โดยมีการรับฟ]งป]ญหาอุปสรรคและข<อเสนอแนะของแตAละฝeายจากการประชุมฝeายประจําเดือนเปXนประจําทุกเดือน 
นอกจากนี้ ยังมีการบริหารงานในรูปของคณะกรรมการ/คณะทํางาน ท่ีมอบหมายให<บุคลากรได<หมุนเวียนกันเปXน
ประธานคณะทํางานเพ่ือฝdกการเปXนผู<นําท่ีจะวางแผนและติดตามงาน ได<แกA คณะกรรมการประกันคุณภาพของ
สํานักทะเบียนและประมวลผล  ตามคําสั่งสํานักทะเบียนและประมวลผล ท่ี 5/2556 เรื่อง แตAงต้ังคณะกรรมการ
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การประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักทะเบียนและประมวลผล  สั่ง ณ วันท่ี 28 มีนาคม 2556 (3.1-4-2)  คําสั่ง
สํานักทะเบียนและประมวลผล ท่ี 6/2556 เรื่อง แตAงต้ังคณะอนุกรรมการรับผิดชอบงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาของสํานักงาน/ฝeายในสังกัดสํานักทะเบียนและประมวลผล สั่ง ณ วันท่ี 28 มีนาคม 2556 (3.1-4-3) และ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสํานัก ตามคําสั่งสํานักทะเบียนและประมวลผล ท่ี 8/2556 เรื่อง แตAงต้ัง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สํานักทะเบียนและประมวลผล  สั่ง ณ วันท่ี 1 เมษายน  2556 (3.1-4-4) 

       5. ผูบริหารถ9ายทอดความรูและส9งเสริมพัฒนาผูร9วมงาน เพ่ือใหสามารถทํางานบรรลุ
วัตถุประสงค(ของหน9วยงาน เต็มตามศักยภาพ  
         ผู<อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล ได<สAงเสริมให<เกิดวัฒนธรรมการเรียนรู<อยAางตAอเนื่อง
ภายในสํานัก ต้ังแตAเปXนผู<ให<คําปรึกษากับบุคลากรในกรณีท่ีเกิดป]ญหาในการทํางาน พร<อมท้ังสนับสนุนให<บุคลากร
ได<เข<าอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานในสAวนท่ีเก่ียวข<องกับภารกิจอยAางสมํ่าเสมอ พร<อมรายงานผลการเข<ารAวมโครงการ
อบรมของบุคลากรสํานักประจําป�การศึกษา 2555 (3.1-5-1) เพ่ือให<บุคลากรได<พัฒนาความรู< และทักษะให<สามารถ
ทํางานได<บรรลุเปWาหมายตามท่ีกําหนด นอกจากนี้ ผู<อํานวยการและบุคลากรได<รAวมกันกําหนดประเด็นความรู<สําหรับ
จัดกิจกรรม KM ภายในสํานัก เพ่ือให<เกิดการแบAงป]นและแลกเปลี่ยนเรียนรู<รAวมกันในท่ีประชุมกรรมการบริหารสํานัก 
ครั้งท่ี1/2556 วันอังคารท่ี 7 พฤษภาคม 2556 วาระท่ี 1 เรื่องแจ<งเพ่ือทราบ หัวข<อท่ี 1.4 และ 1.6 หน<าท่ี 2-3      
(3.1-5-2) รวมท้ังมีการจัดทําคูAมือปฏิบัติงานของแตAละงานเพ่ือให<บุคลากรสามารถเรียนรู<การทํางาน และสามารถ
ทํางานทดแทนกันได<  เชAน คูAมือการกําหนดลําดับการลงทะเบียนเรียนของนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรE      
(3.1-5-3) 

6. ผูบริหารบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชน(ของหน9วยงาน และผูมี 
ส9วนไดส9วนเสีย 

    การบริหารงานด<วยหลักธรรมาภิบาลของผู<อํานวยการสํานัก ดังนี้ 
6.1 หลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผู<อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล บริหารงานโดย

คํานึงถึงการปฏิบัติงานให<บรรลุวัตถุประสงคEและเปWาหมายของแผนปฏิบัติงานท่ีกําหนด โดยในป�งบประมาณพ.ศ.
2555 มีผลการดําเนินงานบรรลุเปWาหมายในแผนปฏิบัติงาน จาก 27 โครงการ จํานวน  29  ตัวบAงชี้  โครงการ/
กิจกรรมท่ีบรรลุผล 20 ตัว  คิดเปXนร<อยละ 69  (3.1-6-1)  

6.2  หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ผู<อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล มีการบริหารงาน
งบประมาณครบทุกภารกิจ โดยในป�งบประมาณ พ.ศ.2555 สํานักได<รับจัดสรรเงินรายได< 50,571,676 บาท และ
สามารถหารายได<เพ่ิม 39,280,773.65  บาท รวม 89,852,449.65 บาท  เพ่ือใช<ในการดําเนินงานให<บรรลุ
วัตถุประสงคE โดยงานการเงินจะรายงานสถานะทางการเงินตAอท่ีประชุมกรรมการบริหารสํานักและท่ีประชุม
กรรมการประจําสํานัก  เพ่ือเปXนข<อมูลในการตัดสินใจในการบริหารจัดการเงินรายได<ของสํานัก ให<เกิดประโยชนE
สูงสุด และรายงานสรุปผลการใช<งบประมาณ ป� พ.ศ.2555 เม่ือสิ้นป�งบประมาณ  ตามรายงานทางการเงินของสํานัก
ทะเบียนและประมวลผล ป�งบประมาณ พ.ศ.2555 (3.1-6-2)  

6.3  หลักการตอบสนอง (Responsiveness) สํานักทะเบียนและประมวลผล มีการสํารวจความต<องการ
ของผู<รับบริการ และนํามาวางแผนการดําเนินงานท่ีสอดคล<องความต<องการของผู<รับบริการ จากการสํารวจ และ
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แบบสอบถามความต<องการของผู<รับบริการสํานักทะเบียนและประมวลผล ป�การศึกษา 2555  ซ่ึงทุกโครงการได<รับ
การตอบรับจากผู<บริหาร บุคลากร และนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรE เปXนอยAางดี พิจารณาได<จากผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผู<รับบริการในรอบป�การศึกษา 2555 จํานวน 23 กิจกรรมท่ีดําเนินการ มีคAาเฉลี่ย 3.71  อยูAใน
ระดับดี จากคะแนนเต็ม 5.00 (3.1-6-3)  

6.4  หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) สํานักทะเบียนและประมวลผล เปXนหนAวยงานท่ีขับเคลื่อน
ภารกิจด<านการสนับสนุนการเรียนการสอน และการบริหารจัดการ  ซ่ึงผลการดําเนินงานในรอบป�งบประมาณ พ.ศ.
2555 สามารถบรรลุเปWาหมายระดับกลยุทธEเกือบทุกตัวบAงชี้ สําหรับการแสดงความสํานึกในการรับผิดชอบตAอป]ญหา
สาธารณะ ผู<อํานวยการได<มีการกําหนดนโยบายแผนการประหยัดพลังงาน ทรัพยากร และการอนุรักษEรักษา
สิ่งแวดล<อม ของสํานัก รวมท้ังได<มอบหมายให<ฝeายบริหารและธุรการประชาสัมพันธEกิจกรรมสาธารณประโยชนEตAางๆ 
ให<บุคลากรสํานักรับทราบ โดยบุคลากรได<มีสAวนรAวมในกิจกรรมดังกลAาว ได<แกA การบริจาคโลหิต และการบริจาค
สิ่งของในโครงการป]นรักสูAน<อง (3.1-6-4) 

6.5  หลักความโปรAงใส (Transparency)  ผู<อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล ได<กําหนดให<งาน
การเงินแจ<งสถานะทางการเงิน และการเบิกจAายวัสดุของสํานักในท่ีประชุมกรรมการบริหารสํานักและท่ีประชุม
กรรมการประจําสํานัก มีการแตAงต้ังคณะกรรมการตรวจเงินคงเหลือ เพ่ือตรวจสอบรายงานเงินคงเหลือประจําวันกAอน
จัดสAงกองคลังเปXนประจําทุกเดือน (3.1-6-5)  

6.6  หลักการมีสAวนรAวม (Participation)  สํานักทะเบียนและประมวลผล ได<เรียนเชิญผู<ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก ผู<บริหารมหาวิทยาลัย และผู<บริหารจากคณะวิชา สถาบัน สํานัก ท่ีเก่ียวข<อง เข<ารAวมเปXนคณะกรรมการ
ประจําสํานัก ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรE เรื่อง แตAงต้ังกรรมการในคณะกรรมการประจําสํานัก
ทะเบียนและประมวลผล  ประกาศ ณ วันท่ี 11 สิงหาคม พ.ศ. 2554 (3.1-6-6) เพ่ือรAวมเปXนทีมบริหารสํานัก
ทะเบียนและประมวลผล เพ่ือขับเคลื่อนการบริหารจัดการ นอกจากนี้ ในการดําเนินโครงการตAางๆ ได<มีการรวบรวม
ข<อมูลปWอนกลับจากผู<รับบริการเพ่ือใช<ประโยชนEในการพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานอยAางตAอเนื่อง  
 6.7  หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization)  ผู<อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล มีการ
มอบอํานาจให<หัวหน<าฝeายทุกฝeายเปXนผู<กํากับติดตามงานตามภารกิจท่ีได<รับมอบหมายกAอนเสนอผู<อํานวยการ และ
คณะกรรมการประจําสํานักเปXนลําดับชั้น รวมท้ังมีการมอบอํานาจให<มีผู<ปฏิบัติราชการแทนผู<อํานวยการในกรณีท่ี
ผู< อํานวยการติดภารกิจ เ พ่ือให<สามารถตัดสินใจ ในการดําเนินงานตAางๆ ให< มีความราบรื่น ตามคําสั่ ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรEท่ี 1288/2556 เรื่อง แตAงต้ังรองผู<อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล (3.1-6-7) 
 6.8  หลักนิติธรรม (Rule of Law)  ผู<อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล บริหารงานภายใต<
กฎระเบียบ และข<อบังคับตAางๆ อยAางเครAงครัด โดยคํานึงถึงความเปXนธรรม ไมAเลือกปฏิบัติ ให<ความสําคัญกับการ
ปฏิบัติงานตามหลักจรรยาบรรณ และมีการถAายทอดจรรยาบรรณให<กับบุคลากรทุกคนได<ทราบและทําความเข<าใจ
รAวมกัน ตามรายงานการประชุมกรรมการบริหารสํานัก ครั้งท่ี1/2556 วันอังคารท่ี 7 พฤษภาคม  2556  วาระท่ี 1 
เรื่องแจ<งเพ่ือทราบ หัวข<อท่ี 1.11  หน<าท่ี 6  (3.1-6-8)  

6.9  หลักความเสมอภาค (Equity)  ผู<อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล ให<โอกาสแกAบุคลากร
ทุกคนอยAางเทAาเทียมกันในการพัฒนาตนเองเพ่ือให<มีความรู< และทักษะในการปฏิบัติงานท่ีสอดคล<องกับภารกิจ 
รวมถึงมีความก<าวหน<าในตําแหนAงงาน โดยกําหนดเปXนตัวบAงชี้ความสําเร็จด<านการพัฒนาบุคลากร โดยรายงานผล
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การพัฒนาบุคลากรตามแผนการปฏิบัติงานประจําป�งบประมาณ 2556 อยAางตAอเนื่อง มีจํานวน 20 หลักสูตร และผู<
เข<าอบรม จํานวน 33 คน จากรายงานการประชุมกรรมการบริหารสํานัก ครั้งท่ี1/2556 วันอังคารท่ี 7 พฤษภาคม  
2556  วาระท่ี 1 เรื่องแจ<งเพ่ือทราบ หัวข<อท่ี 1.10  หน<าท่ี 5-6   (3.1-6-9)  

6.10  หลักมุAงเน<นฉันทามติ (Consensus Oriented)  ผู<อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล      
มีการขอฉันทามติจากท่ีประชุมกรรมการบริหารสํานักในวาระการพิจารณาอยAางตAอเนื่อง เพ่ือให<เปXนข<อตกลงรAวมกัน
ในการดําเนินงานด<านตAางๆ โดยในป�การศึกษา 2555 มีการประชุมท้ังสิ้นจํานวน 12 ครั้ง/ป�  ตามรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารสํานัก ประจําป�การศึกษา 2555 (3.1-6-10) 

    7. คณะกรรมการประจําหน9วยงาน  ประเมินผลการบริหารงานของหน9วยงาน  และผูบริหารนําผล
การประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย9างเปoนรูปธรรม 
     คณะกรรมการประจําสํานักทะเบียนและประมวลผล ปฏิบัติหน<าท่ีโดยการประเมินตนเองตาม
บทบาทหน<าท่ีของตน โดยมีผลการประเมินตนเองในภาพรวม คAาเฉลี่ยท่ี 4.61 อยูAในเกณฑEระดับเห็นด<วยมากท่ีสุด 
ตามรายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจําสํานัก ป�การศึกษา 2555 (3.1.7-1) และประเมินผลการ
บริหารงานของสํานักและผู<บริหารอยAางสร<างสรรคE พบวAา ผลการประเมินการบริหารงานของผู<อํานวยการสํานัก
ทะเบียนและประมวลผล รอบป�ท่ี 4 ของการบริหารงาน ในภาพรวม เฉลี่ยท่ี 4.32 อยูAในเกณฑEระดับดี ตามรายงาน 
ผลการประเมินการบริหารงานของผู<อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล รอบป�ท่ี 4 ของการบริหารงาน วันท่ี 
24 มีนาคม 2555 ถึงวันท่ี 24 มีนาคม 2556 (3.1.7-2) เพ่ือนําผลการประเมินไปใช<ในการพัฒนาสํานักโดยการจัดทํา
แผนพัฒนาปรับปรุงรAวมกับข<อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินในรอบป�ท่ีผAานมา ตามแผนพัฒนาปรับปรุง 
(สปค.01) (3.1.7-3)   

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ9งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ( เปiาหมาย 
2555 

การประเมิน
เปiาหมาย 

เปiาหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

3.1 7 ข<อ 6 ข<อ 7 ข<อ 5 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 7 ข<อ บรรลุ 7 ข<อ 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
3.1-1-1 คําสั่งสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรEท่ี 3/2556 เรื่อง แตAงต้ังผู<อํานวยการสํานักทะเบียนและ

ประมวลผล สั่ง ณ วันท่ี 31 มกราคม 2556 

3.1-1-2 ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรE เรื่อง แตAงต้ังกรรมการในคณะกรรมการประจํา
สํานักทะเบียนและประมวลผล  ประกาศ ณ วันท่ี 11 สิงหาคม พ.ศ. 2554 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข<อ 
มีการดําเนินการ  

2 หรือ 3 ข<อ 
มีการดําเนินการ  

4 หรือ 5 ข<อ 
มีการดําเนินการ  

6 ข<อ 
มีการดําเนินการ  

7 ข<อ 



 

 

รายงานการประเมินตนเอง สํานักทะเบียนและประมวลผล ป�การศึกษา 2555  86   

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
3.1-1-3 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสํานักทะเบียนและประมวลผล ประจําป�การศึกษา 2554 

ระหวAางวันท่ี 26-27 กรกฎาคม 2555   
3.1-2-1 แผนกลยุทธE (พ.ศ. 2555 – 2559)  สํานักทะเบียนและประมวลผล 
3.1-2-2 แผนปฏิบัติงานประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2556 ของฝeาย 
3.1-2-3 การประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักทะเบียนและประมวลผล ครั้งท่ี 5/2555  วันศุกรEท่ี 13 

กรกฎาคม 2555 วาระท่ี 2 เรื่องพิจารณาท่ี 2.4 และ 2.5 หน<าท่ี 6 

3.1-2-4 แบบสรุปการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป� 2556 ของฝeาย 
3.1-3-1 การประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก ครั้งท่ี 4/2555 วันศุกรEท่ี 15 มิถุนายน 2555 วาระท่ี 4 

เรื่องเพ่ือพิจารณา  ท่ี 4.1  หน<าท่ี 4-5   
3.1-3-2 การประชุมคณะกรรมการบริหารสํานัก 5/2555 วันศุกรEท่ี 13 กรกฎาคม 2555 วาระท่ี 2 เรื่อง

พิจารณาท่ี 2.4 และ 2.5 หน<าท่ี 6 

3.1-3-3 แบบสรุปการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป� 2556 ของฝeาย 
3.1-4-1 คําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรEท่ี 1466/2556 เรื่อง แตAงต้ังหัวหน<าฝeายบริการการเรียนการ

สอนและการสอบ สํานักทะเบียนและประมวลผล สั่ง ณ วันท่ี 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 

3.1-4-2 คําสั่งสํานักทะเบียนและประมวลผล ท่ี 5/2556 เรื่อง แตAงต้ังคณะกรรมการการประกันคุณภาพ
การศึกษาของสํานักทะเบียนและประมวลผล  สั่ง ณ วันท่ี 28 มีนาคม 2556 

3.1-4-3 คําสั่งสํานักทะเบียนและประมวลผล ท่ี 6/2556 เรื่อง แตAงต้ังคณะอนุกรรมการรับผิดชอบงาน
การประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักงาน/ฝeายในสังกัดสํานักทะเบียนและประมวลผล               
สั่ง  ณ วันท่ี 28 มีนาคม 2556 

3.1-4-4 คําสั่งสํานักทะเบียนและประมวลผล ท่ี 8/2556 เรื่อง แตAงต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
สํานักทะเบียนและประมวลผล  สั่ง ณ วันท่ี 1 เมษายน  2556 

3.1-5-1 รายงานผลการเข<ารAวมโครงการอบรมของบุคลากรสํานักประจําป�การศึกษา 2555 

3.1-5-2 รายงานการประชุมกรรมการบริหารสํานัก ครั้งท่ี1/2556 วันอังคารท่ี 7 พฤษภาคม  2556             
วาระท่ี 1 เรื่องแจ<งเพ่ือทราบ หัวข<อท่ี 1.4 และ 1.6   หน<าท่ี 2-3   

3.1-5-3 คูAมือการกําหนดลําดับการลงทะเบียนเรียนของนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรE 
3.1-6-1 แบบสรุปการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป� 2555 
3.1-6-2 รายงานทางการเงินของสํานักทะเบียนและประมวลผล ป�งบประมาณ พ.ศ.2555 
3.1-6-3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู<รับบริการในรอบป�การศึกษา 2555 จํานวน 23 กิจกรรม            

ท่ีดําเนินการ มีคAาเฉลี่ย 3.71  อยูAในระดับดี จากคะแนนเต็ม 5.00 

3.1-6-4 นโยบายการประหยัดพลังงาน ทรัพยากร และการอนุรักษEรักษาสิ่งแวดล<อม ของสํานัก/โครงการ
ป]นรักสูAน<อง ประจําป�การศึกษา 2555 

3.1-6-5 คําสั่งแตAงต้ังคณะกรรมการเงินคงเหลือประจําวัน ของสํานักทะเบียนและประมวลผล 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
3.1-6-6 ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรE เรื่อง แตAงต้ังกรรมการในคณะกรรมการประจําสํานัก

ทะเบียนและประมวลผล  ประกาศ ณ วันท่ี 11 สิงหาคม พ.ศ. 2554 

3.1-6-7 ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรEท่ี 1288/2556 เรื่อง แตAงต้ังรองผู<อํานวยการสํานักทะเบียน
และประมวลผล 

3.1-6-8 รายงานการประชุมกรรมการบริหารสํานัก ครั้งท่ี1/2556 วันอังคารท่ี 7 พฤษภาคม  2556             
วาระท่ี 1 เรื่องแจ<งเพ่ือทราบ หัวข<อท่ี 1.11  หน<าท่ี 6 

3.1-6-9 รายงานการประชุมกรรมการบริหารสํานัก ครั้งท่ี1/2556 วันอังคารท่ี 7 พฤษภาคม  2556          
วาระท่ี 1 เรื่องแจ<งเพ่ือทราบ หัวข<อท่ี 1.10  หน<าท่ี 5-6    

3.1-6-10 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักทะเบียนและประมวลผล ประจําป�การศึกษา 
2555 

3.1-7-1 รายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจําสํานักทะเบียนและประมวลผล               
ป�การศึกษา 2555 

3.1-7-2 รายงานผลการประเมินการบริหารงานของผู<อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล รอบป�ท่ี 4 
ของการบริหารงาน วันท่ี 24 มีนาคม 2555 ถึงวันท่ี 24 มีนาคม 2556 

3.1-7-3 แผนพัฒนาปรับปรุงตามข<อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ  (สปค.01) 

 

ตัวบ9งช้ีท่ี 3.2 การพัฒนาสถาบันสู9สถาบันเรียนรู (สกอ. 7.2) 
 

ชนิดของตัวบ9งช้ี  กระบวนการ 

เปiาหมาย  5 ข<อ  

รอบระยะเวลา  ป�การศึกษา 2555 

เกณฑ(มาตรฐาน 

กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ(มาตรฐาน 

� � .  1. มีการกําหนดประเด็นความรู<และเปWาหมายของการจัดการความรู<ท่ีสอดคล<องกับแผนกลยุทธEของ
หนAวยงาน 

� � .  2. กําหนดบุคลากรกลุAมเปWาหมายท่ีจะพัฒนาความรู<และทักษะในการปฏิบัติงานอยAางชัดเจนตาม
ประเด็นความรู<ท่ีกําหนดในข<อ 1 

� � .  3. มีการแบAงป]นและแลกเปลี่ยนเรียนรู<จากความรู< ทักษะของผู<มีประสบการณEตรง (tacit 
knowledge) เพ่ือค<นหาแนวปฏิบัติท่ีดีตามประเด็นความรู<ท่ีกําหนดในข<อ 1 และเผยแพรAไปสูA
บุคลากรกลุAมเปWาหมายท่ีกําหนด 
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ(มาตรฐาน 

� � .  4. มีการรวบรวมความรู<ตามประเด็นความรู<ท่ีกําหนดในข<อ 1 ท้ังท่ีมีอยูAในตัวบุคคลและแหลAงเรียนรู<
อ่ืนๆ ท่ีเปXนแนวปฏิบัติท่ีดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยAางเปXนระบบโดยเผยแพรAออกมาเปXนลายลักษณE
อักษร (explicit knowledge) 

� � .  5. มีการนําความรู<ท่ีได<จากการจัดการความรู<ในป�การศึกษาป]จจุบันหรือป�การศึกษาท่ีผAานมาท่ีเปXน
ลายลักษณEอักษร (explicit knowledge) และจากความรู< ทักษะของผู<มีประสบการณEตรง (tacit 
knowledge) ท่ีเปXนแนวปฏิบัติท่ีดีมาปรับใช<ในการปฏิบัติงานจริง 

 
ผลการดําเนินงาน 

ในป�การศึกษา 2555   สํานักทะเบียนและประมวลผล มีผลการดําเนินงานครบ 5 ข<อ ดังนี้ 

1. มีการกําหนดประเด็นความรูและเปiาหมายของการจัดการความรูท่ีสอดคลองกับแผนกลยุทธ(ของ 
หน9วยงาน     
     สํานักทะเบียนและประมวลผล ตระหนักถึงการสร<างสังคมแหAงการเรียนรู< โดยมีเปWาหมายตามกลยุทธEใน
การสAงเสริมให<สํานักเปXนองคEกรแหAงการเรียนรู<ตามแผนกลยุทธE (พ.ศ. 2555 – 2559) ของสํานัก (3.2-1-1)        
โดยกําหนดให<เรื่องการจัดการความรู< อยูAในแผนตามประเด็นยุทธศาสตรEท่ี 2 การเพ่ิมขีดความสามารถในการ
ดําเนินงาน โดยมีเปWาประสงคE คือ บุคลากรได<รับการพัฒนาความรู< และทักษะในวิชาชีพ และรับทราบเทคนิค และมี
ประสบการณE สามารถนําไปพัฒนางานประจํา และถAายทอดให<บุคลากรในองคEกรตAอไปได< (3.2-1-2) และได<นํามา
กําหนดในการจัดการความรู<ภายใต<แผนปฏิบัติการประจําป�งบประมาณ 2556 (3.2-1-3)    สํานักทะเบียนและ
ประมวลผล มีการจัดต้ังคณะกรรมการจัดการความรู<ฯ (3.2-1-4)  ซ่ึงประกอบด<วย  ผู<บริหารเปXนท่ีปรึกษา และมี
รองผู<อํานวยการเปXนประธานคณะกรรมการ  หัวหน<าฝeาย และบุคลากร เปXนกรรมการ  ดําเนินงานด<านการจัดการ
ความรู<ของสํานัก   ท้ังนี้สํานักได<กําหนดโครงการ/กิจกรรมของการจัดการความรู< โดยเน<นให<มีการพัฒนาทักษะ
ความสามารถบุคลากรของสํานักใน 2 รูปแบบ คือ 1) ด<านการสAงเสริมบุคลากรเข<ารับการฝdกอบรม/พัฒนาทักษะ/
สัมมนา/ตรงตามหลักสูตร เพ่ือการปฏิบัติงานอยAางมีประสิทธิภาพ  เชAน  ทักษะด<านภาษาอังกฤษ  ด<านเทคโนโลยี 
ด<านการให<บริการ ฯลฯ  และ2) ด<านการสAงเสริมการจัดการความรู< เชAน การแลกเปลี่ยนเรียนรู<สํานักพบผู<นํานิสิต   
สัมมนาการรับบุคคลเข<าศึกษาโดยวิธีรับตรง มก.  การจัดทําคูAมือการกําหนดลําดับการลงทะเบียนเรียน ฯลฯ โดย
บรรจุอยูAในแผนปฏิบัติการประจําป�งบประมาณ 2556   

2. กําหนดบุคลากรกลุ9มเปiาหมายท่ีจะพัฒนาความรูและทักษะในการปฏิบัติงานอย9างชัดเจนตาม
ประเด็นความรูท่ีกําหนดในขอ  1   

    สํานักทะเบียนและประมวลผล  มีการกําหนดกลุAมเปWาหมายของการจัดกิจกรรม KM  เพ่ือพัฒนาความรู<
และทักษะในการปฏิบัติงานตามประเด็นความรู<ท่ีกําหนด ซ่ึงครอบคลุมบุคลากรสํานักทะเบียนและประมวลผล     
ท่ีกําหนดไว<ในข<อ 1 มีการกําหนดผู<รับผิดชอบดําเนินงานจัดการความรู<ให<เปXนไปตามแผน โดยพิจารณาจากงานท่ีมี
ภารกิจโดยตรงในโครงการจัดการความรู<ความรู< 3 เรื่องเดAน คือ 1) โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู<สํานักทะเบียนและ 
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ประมวลผลพบผู<นํานิสิตกลุAมเปWาหมายคือนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรE  กําหนดผู<รับผิดชอบโดยฝeายบริการ
การเรียนการสอนและการสอบ   2) โครงการจัดทําคูAมือการกําหนดลําดับการลงทะเบียนเรียน กลุAมเปWาหมายคือ 
นิสิตและบุคลากรผู<รับผิดชอบงานทะเบียนนิสิตของคณะ/ภาควิชา  กําหนดผู<รับผิดชอบโดยฝeายประมวลผล
การศึกษา และ 3) โครงการโครงการสัมมนาการรับบุคคลเข<าศึกษาโดยวิธีรับตรง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรE 
กําหนดผู<รับผิดชอบโดยฝeายรับเข<าศึกษา (3.2-2-1) 

    3. มีการแบ9งป2นและแลกเปล่ียนเรียนรูจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณ(ตรง (tacit 
knowledge) เพ่ือคนหาแนวปฏิบัติท่ีดีตามประเด็นความรูท่ีกําหนดในขอ 1 และเผยแพร9ไปสู9บุคลากร
กลุ9มเปiาหมายท่ีกําหนด       
         สํานักทะเบียนและประมวลผล มีการสAงเสริมให<เกิดวัฒนธรรมการเรียนรู<อยAางตAอเนื่องภายในสํานัก 
โดยสนับสนุนให<บุคลากรได<เข<าอบรม สัมมนาและจัดอบรม ในสAวนท่ีเก่ียวข<องกับภารกิจอยAางสมํ่าเสมอเพ่ือการ
แลกเปลี่ยน รวมท้ังเผยแพรAไปสูAกลุAมเปWาหมายภายในสํานัก (3.2-3-1) สําหรับรูปแบบของการจัดกิจกรรม KM ของ
สํานัก จะใช<วิธีการแบAงป]นและแลกเปลี่ยนเรียนรู< โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู<จากประสบการณE และความชํานาญ
ของบุคลากรสํานักฯ ในกิจกรรม KM เรื่อง การจัดลําดับการลงทะเบียนเรียน ( 3.2-3-2)  

    4. มีการรวบรวมความรูตามประเด็นความรูท่ีกําหนดในขอ 1 ท้ังท่ีมีอยู9ในตัวบุคคลและแหล9งเรียนรู
อ่ืนๆ ท่ีเปoนแนวปฏิบัติท่ีดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย9างเปoนระบบโดยเผยแพร9ออกมาเปoนลายลักษณ(อักษร 
(explicit knowledge) 

       สํานักทะเบียนและประมวลผล ได<รวบรวมและจัดเก็บองคEความรู<อยAางเปXนระบบและมีชAองทางการ
เผยแพรAความรู<ในหนAวยงาน ซ่ึงสร<างความสะดวก และเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานให<กับบุคลากร โดยมี
ผู<รับผิดชอบการจัดกิจกรรม KM เปXนผู<สรุปประเด็นความรู<ไว<เปXนรายลักษณEอักษร และนําข<อมูลเผยแพรAให<กับ
บุคลากรได<เข<าถึงองคEความรู<จากระบบและตัวบุคคลได<โดยงAาย ได<แกA เว็บไซตEสํานักทะเบียน (3.2-4-1) และจัดทํา
เปXนเลAมคูAมือ (3.2-4-2)      
  5. มีการนําความรูท่ีไดจากการจัดการความรูในป-การศึกษาป2จจุบันหรือป-การศึกษาท่ีผ9านมาท่ีเปoน
ลายลักษณ(อักษร (explicit knowledge) และจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณ(ตรง (tacit 
knowledge) ท่ีเปoนแนวปฏิบัติท่ีดีมาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง 
     สํานักทะเบียนและประมวลผล ให<ความสําคัญของการจัดการความรู<ในหนAวยงานท่ีเปXนลายลักษณE
อักษร (3.2-5-1)   ดังนั้น ความรู<ท่ีได<จากการจัดการความรู<ในป�การศึกษา 2555 จะนํามาใช<ปฏิบัติงานจริงในการ
ดําเนินงานตามภารกิจของสํานักฯ และจะทบทวนอยAางตAอเนื่องเพ่ือการพัฒนางาน พร<อมท้ังจัดทําแบบการติดตาม
ประเมินผลเพ่ือวัดความสําเร็จตAอไป 
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เกณฑ(การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ9งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ( เปiาหมาย 
2555 

การ
ประเมิน
เปiาหมาย 

เปiาหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

3.2 5 ขัอ 3 ข<อ 5 ข<อ 5 คะแนน 3 คะแนน 5 คะแนน 5 ข<อ  บรรลุ 5 ข<อ 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 
3.2-1-1 แผนกลยุทธE (พ.ศ.2555 – 2559) ของสํานักทะเบียนและประมวลผล   
3.2-1-2 ประเด็นยุทธศาสตรEท่ี 2 การเพ่ิมขีดความสามารถในการดําเนินงานของแผนกลยุทธE      

หน<าท่ี13 
3.2-1-3 แผนปฏิบัติการประจําป�งบประมาณ 2556 
3.2-1-4 คําสั่งแตAงต้ังคณะกรรมการจัดการความรู<ของสํานักทะเบียนและประมวลผล 
3.2-3-1 โครงการการจัดการความรู<ประจําป�การศึกษา 2555 
3.2-3-2 บันทึกเชิญเข<ารAวมโครงการจัดการความรู< เรื่อง การจัดลําดับการลงทะเบียนเรียน และบันทึก

การจัดสAงคูAมือลําดับการลงทะเบียนเรียน 
3.2-4-1 เว็บไซตEสํานักทะเบียนและประมวลผล www.registrar@.ku.ac.th  
3.2-4-2 คูAมือการปฏิบัติงานเรื่องลําดับการลงทะเบียนเรียน 
3.2-5-1 คูAมือการปฏิบัติงานเรื่องลําดับการลงทะเบียนเรียน 

 

ตัวบ9งช้ีท่ี 3.3 ระบบบริหารความเส่ียง (สกอ. 7.4) 
 

ชนิดของตัวบ9งช้ี  กระบวนการ 

เปiาหมาย  6 ข<อ  

รอบระยะเวลา  ป�งบประมาณ พ.ศ. 2555 

เกณฑ(มาตรฐาน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข<อ 
มีการดําเนินการ 

 2 ข<อ 
มีการดําเนินการ  

3 ข<อ 
มีการดําเนินการ  

4 ข<อ 
มีการดําเนินการ  

5 ข<อ 
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ(มาตรฐาน 

� � 1.  มีการแตAงต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยงหรือผู<รับผิดชอบงานบริหาร
ความเสี่ยงของหนAวยงาน  

� � 2.  มีการวิเคราะหEและระบุความเสี่ยง และป]จจัยท่ีกAอให<เกิดความเสี่ยงตามบริบทของหนAวยงาน 
ตัวอยAางเชAน 
-  ความเสี่ยงด<านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานท่ี) 
-  ความเสี่ยงด<านยุทธศาสตรE หรือกลยุทธEของหนAวยงาน 
-  ความเสี่ยงด<านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข<อบังคับ 
-  ความเสี่ยงด<านการปฏิบัติงาน เชAน ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารงานการให<บริการ       
   การบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
-  ความเสี่ยงด<านบุคลากรและความเสี่ยงด<านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของบุคลากร 
-  ความเสี่ยงจากเหตุการณEภายนอก 
-  อ่ืนๆ ตามบริบทของหนAวยงาน 

� � 3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงท่ีได<จากการ
วิเคราะหEในข<อ 2 

� � 4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงท่ีมีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน 

� � 5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานตAอท่ีประชุมหนAวยงานเพ่ือ
พิจารณาอยAางน<อยป�ละ 1 ครั้ง 

� � 6. มีการนําผลการประเมิน และข<อเสนอแนะจากท่ีประชุมหนAวยงานไปใช<ในการปรับแผนหรือ
วิเคราะหEความเสี่ยงในรอบป�ถัดไป 

ผลการดําเนินงาน 
ในป�งบประมาณ พ.ศ. 2555 สํานัก มีผลการดําเนินงานครบ 6 ข<อ ดังนี้ 

1. มีการแต9งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเส่ียงหรือผูรับผิดชอบงานบริหารความ
เส่ียงของหน9วยงาน    
    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรE ได<ออกคําสั่งแตAงต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง วิทยาเขตบางเขน ท่ี 
2780/2554 ลงวันท่ี 20 ตุลาคม 2554 โดยมีคณะ สถาบัน สํานัก เปXนประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และ
ผู<อํานวยการกองเปXนกรรมการ  คณะกรรมการชุดนี้มีอํานาจกํากับดูแลให<หนAวยงานในวิทยาเขตบางเขน ดําเนินการ
บริหารความเสี่ยงตามนโยบายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรE (3.3-1-1) ซ่ึงสํานักทะเบียนและประมวลผล ได<ตระหนัก
ถึงความสําคัญของนโยบายการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรE  จึงได<ออกคําสั่งแตAงต้ัง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสํานักทะเบียนและประมวลผล โดยให<มีการดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง
ของหนAวยงาน และประสานงานการบริหารความเสี่ยงในระดับมหาวิทยาลัยอยAางตAอเนื่อง ตามคําสั่งสํานักทะเบียน 
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และประมวลผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรE ท่ี 8/2556 เรื่อง แตAงต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สํานัก
ทะเบียนและประมวลผล สั่ง ณ วันท่ี 1 เมษายน 2556   จํานวน 12  คน  ประกอบด<วย ผู<อํานวยการสํานัก      
เปXนท่ีปรึกษา  รองผู<อํานวยการสํานัก เปXน ประธานคณะดําเนินงาน  หัวหน<าฝeายและบุคลากรสํานักงานฯ เปXนคณะ
ดําเนินงาน  และคําสั่งสํานักทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรE ท่ี 17/2555 เรื่องแตAงต้ัง
คณะทํางานการบริหารความเสี่ยงของสํานักทะเบียนและประมวลผล สั่ง ณ วันท่ี 16 กุมภาพันธE 2556  จํานวน      
5 ฝeาย (3.3-1-2) กําหนดให<มีหน<าท่ีในการดําเนินการบริหารความเสี่ยงภายในสํานักทะเบียนและประมวลผล         
ให<สอดคล<องกับนโยบาย และวิธีดําเนินการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรE  ควบคุม ดูแล ติดตามความก<าวหน<า 
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงแผนการการบริหารความเสี่ยง รวบรวมและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงของสํานัก
ทะเบียนและประมวลผล  

2. มีการวิเคราะห(และระบุความเส่ียง และป2จจัยท่ีก9อใหเกิดความเส่ียงตามบริบทของหน9วยงาน 
ตัวอย9างเช9น 

2.1 ความเสี่ยงด<านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานท่ี) 
2.2 ความเสี่ยงด<านยุทธศาสตรE หรือกลยุทธEของหนAวยงาน 
2.3 ความเสี่ยงด<านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข<อบังคับ 

  2.4 ความเสี่ยงด<านการปฏิบัติงาน เชAน ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารงานการให<บริการ การบริหาร
งานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 

2.5 ความเสี่ยงด<านบุคลากรและความเสี่ยงด<านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของบุคลากร 
2.6 ความเสี่ยงจากเหตุการณEภายนอก 
2.7 อ่ืนๆ ตามบริบทของหนAวยงาน 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสํานักทะเบียนและประมวลผล รับนโยบายการบริหารความเสี่ยง
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรE  ป�งบประมาณ พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรE (3.3-2-1)  และได<
ดําเนินงานวิเคราะหEความเสี่ยง และป]จจัยเสี่ยงท่ีอาจะสAงผลกระทบหรือสร<างความเสียหายขอสํานักทะเบียนและ
ประมวลผล ง และดําเนินการตามกระบวนการวิเคราะหEและระบุความเสี่ยง เปXนไปตามคูAมือการบริหารความเสี่ยง
ท่ัวท้ังองคEกร ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรE  (3.3-2-2) พร<อมท้ังได<มีการประชุมคณะกรรมการความเสี่ยงสํานัก 
เพ่ือดําเนินการตามวิเคราะหEความเสี่ยงดังกลAาว (3.3-2-3) 

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเส่ียงและจัดลําดับความเส่ียงท่ีไดจากการวิเคราะห(ใน
ขอ 2   
    คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสํานักทะเบียนและประมวลผล ได<มีการประเมินโอกาสและ
ผลกระทบของความเสี่ยงท่ีเก่ียวข<องตามนโยบายท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ท่ีอาจมีผลกระทบตAอการบรรลุผลสําเร็จ
ตามวัตถุประสงคE ซ่ึงพบป]จจัยเสี่ยงสําคัญท่ีต<องจัดการ ได<แกA ด<านการพัฒนาระบบลงทะเบียนเรียนและการจัดการ
เรียนการสอน  ด<านจัดเตรียมปริญญาบัตร ด<านการปWองกันและแก<ไขป]ญหาระบบความม่ันคงปลอดภัยของ
ฐานข<อมูลและสารสนเทศ ด<านการบริหารทรัพยากรบุคคล และด<านพัฒนาระบบการรับสมัครเข<าศึกษาตAอผAาน 
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ระบบออนไลนE โดยได<วิเคราะหEความเสี่ยงระดับสูง กลาง ตํ่า เพ่ือนํามาลําดับความเสี่ยงท่ีมีความจําเปXนจะต<องแก<ไข
กAอนในลําดับแรก (3.3-3-1) 

4. มีการจัดทําแผนบริหารความเส่ียงท่ีมีระดับความเส่ียงสูง และดําเนินการตามแผน  
 โดยในป�งบประมาณ 2556 สํานักทะเบียนและประมวลผล ได<มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงของ
สํานักทะเบียนและประมวลผล โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสํานัก ได<ดําเนินการจัดทําแผนบริหารความ
เสี่ยงรAวมกันตามแบบฟอรEม R-ERM F2 พร<อมรายงานผลให<มหาวิทยาลัยฯ ทราบ (3.3-4-1) 

5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานต9อท่ีประชุมหน9วยงาน เพ่ือ
พิจารณาอย9างนอยป-ละ 1 ครั้ง  
 ผู<รับผิดชอบตามแผนบริหารความเสี่ยงของสํานักทะเบียนและประมวลผล  ได<ดําเนินการตามแผนฯ 
และติดตามความคืบหน<าเปXนระยะ เพ่ือให<การดําเนินการตามแผนฯ ได<สัมฤทธิ์ผล R-ERM.F3 (3.3-5-1)   และ
รายงานผลสAงผู<อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล เพ่ือรวบรวมและจัดทํารายงานผลการบริหารความเสี่ยง 
ระดับสํานักตAอไป ตามแบบฟอรEม KU-ERM F1-3 ซ่ึงประกอบด<วย แบบ KU-ERM F1 รายงานผลการบริหารความ
เสี่ยงของสํานักทะเบียนและประมวลผล (3.3-5-2) และรายงานผลการประเมินองคEประกอบของการควบคุมภายใน 
(ปย.1) และรายงานสAงมหาวิทยาลัยฯ ทราบ (3.3-5-3)   

6. มีการนําผลการประเมินและขอเสนอแนะจากท่ีประชุมหน9วยงานไปใชในการปรับแผนหรือ 
วิเคราะห(ความเส่ียงในรอบป-ถัดไป  

    สํานักทะเบียนและประมวลผล ได<นําแผนการบริหารความเสี่ยงรายงานตAอท่ีประชุมกรรมการบริหาร 
สํานักทะเบียนและประมวลผล ครั้งท่ี 9/2555 วันพุธท่ี 7 พฤศจิกายน 2555 วาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ ท่ี 5.3 หน<า 3-4 
(3.3-6-1) และในท่ีประชุมฯ ได<ให<ข<อเสนอแนะ และดําเนินการแก<ไขตามข<อเสนอแนะของท่ีประชุมตAอไป รวมท้ัง
สํานักทะเบียนและประมวลผล ได<จัดทําแผนและระบุความเสี่ยงของสํานักทะเบียนและประมวลผล เพ่ือรายงาน
มหาวิทยาลัยตAอไป (3.3-6-2) 

เกณฑ(การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ9งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ( เปiาหมาย 
2555 

การประเมิน
เปiาหมาย 

เปiาหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

3.3 5 ข<อ 5 ข<อ 6 ข<อ 4 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 6 ข<อ บรรลุ 6 ข<อ 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข<อ 
มีการดําเนินการ 

 2 ข<อ 
มีการดําเนินการ  

3 หรือ 4 ข<อ 
มีการดําเนินการ  

5 ข<อ 
มีการดําเนินการ  

6 ข<อ 
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รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 
3.3-1-1 คําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรE ท่ี 2780/2554 เรื่อง แตAงต้ังคณะกรรมการบริหารความ

เสี่ยง วิทยาเขตบางเขน สั่ง ณ วันท่ี 20 ตุลาคม 2554 
3.3-1-2 คําสั่งสํานักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรE ท่ี 8/2556 เรื่อง แตAงต้ัง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สํานักทะเบียนและประมวลผล สั่ง ณ วันท่ี 1 เมษายน 
2556   จํานวน 12  คน  ประกอบด<วย ผู<อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล เปXนท่ี
ปรึกษา  รองผู<อํานวยการสํานัก เปXน ประธานคณะดําเนินงาน  หัวหน<าฝeายและบุคลากร
สํานักงานฯ เปXนคณะดําเนินงาน  และคําสั่งสํานักทะเบียนและประมวลผล  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรE ท่ี 17/2555 เรื่องแตAงต้ังคณะทํางานการบริหารความเสี่ยงของ
สํานักทะเบียนและประมวลผล สั่ง ณ วันท่ี 16 กุมภาพันธE 2556  จํานวน  5 ฝeาย 

3.3-2-1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรE ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.
2556 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรE เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยง ประจําป�
งบประมาณ พ.ศ.2556 

3.3-2-2 คูAมือการบริหารความเสี่ยงท่ัวท้ังองคEกร ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรE 
3.3-2-3 หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสํานักทะเบียนและประมวลผล 
3.3-3-1 แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) 
3.3-4-1  แผนบริหารความเสี่ยง ตามแบบฟอรEม  R-ERM F2 
3.3-5-1 การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน 
3.3-5-2 รายงานผลการประเมินองคEประกอบของการควบคุมภายใน (ปย.1) 
3.3-6.1 ประชุมกรรมการบริหารสํานัก ครั้งท่ี 9/2555 วันพุธท่ี 7 พฤศจิกายน 2555 วาระท่ี 5 

เรื่องอ่ืน ๆ ท่ี 5.3 หน<า 3-4 
3.3-6-2 แผนและระบุความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรE วิทยาเขตบางเขน 

 

ตัวบ9งช้ีท่ี 3.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร (สกอ. 2.4) 

 
ชนิดของตัวบ9งช้ี  กระบวนการ 

เปiาหมาย  6 ข<อ  

รอบระยะเวลา  ป�การศึกษา 2555 

เกณฑ(มาตรฐาน 
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ(มาตรฐาน 

� � 1.  มีแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรท่ีมีการวิเคราะหEข<อมูลเชิงประจักษE 

� � 2.  มีการบริหารและการพัฒนาบุคลากรให<เปXนไปตามแผนท่ีกําหนด 

� � 3.  มีสวัสดิการเสริมสร<างสุขภาพท่ีดี และสร<างขวัญและกําลังใจให<บุคลากรสามารถทํางานได<อยAาง
มีประสิทธิภาพ 

� � 4.  มีระบบการติดตามให<บุคลากรนําความรู<และทักษะท่ีได<จากการพัฒนามาใช<ในการปฏิบัติงานท่ี
เก่ียวข<อง 

� � 5.  มีการให<ความรู<ด<านจรรยาบรรณบุคลากร และดูแลควบคุมให<บุคลากรถือปฏิบัติ 

� � 6.  มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 

� � 7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 

ผลการดําเนินงาน 

ในป�การศึกษา 2555 สํานักทะเบียนและประมวลผล มีผลการดําเนินงานครบ 6 ข<อ ดังนี้ 

1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรท่ีมีการวิเคราะห(ขอมูลเชิงประจักษ(  
- 

2. มีการบริหารและการพัฒนาบุคลากรใหเปoนไปตามแผนท่ีกําหนด   

 ในป�การศึกษา 2555 สํานักทะเบียนและประมวลผล มีการสรรหาบุคลากรในตําแหนAงท่ีวAางและ 
ดําเนินการสอบ (3.4-2-1) โดยมีการวิเคราะหEภาระงานและสAงเสริมพัฒนาบุคลากรทุกคนให<มีความรู<ความสามารถ 
ในการปฏิบัติงานท้ัง 4 ด<าน โดยเฉพาะเพ่ือรองรับการเข<าสูAประชาคมอาเซียนโดยสAงหัวหน<างาน และบุคลากรเข<า
อบรมภาษาอังกฤษ และสAงเสริมให<บุคลากรได<รับการฝdกอบรม การเข<ารAวมประชุมสัมมนา ในโอกาสตAางๆ (3.4-2-2) 
รวมท้ังมีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู<ภายในสํานัก  ได<แกA 1)การจัดลําดับการลงทะเบียนเรียน  2) การชี้แจงตัว
บAงชี้และเกณพEประเมินคุณภาพภายในเพ่ือการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ประจําป�การศึกษา 2555 3) การ
บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจําป�การศึกษา 2555  (3.4-2-3) 

3. มีสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพท่ีดี และสรางขวัญและกําลังใจใหบุคลากรสามารถทํางานไดอย9างมี
ประสิทธิภาพ    

 สํานักทะเบียนและประมวลผล โดยงานพัสดุได<ดําเนินการจัดหาอุปกรณEสํานักงานประเภทวัสดุ ครุภัณฑE
ฯลฯ (3.4-3-1) เพ่ืออํานวยความสะดวกตAอการปฏิบัติงานตามภารกิจตAางๆ ดําเนินการจัดหาต<นไม<มาประดับและ
ตกแตAงบริเวณพ้ืนท่ีด<านหน<าอาคาร เพ่ือเปXนการสร<างบรรยากาศท่ีดี (3.4-3-2) มีการดูแลสวัสดิการและสิทธิ
ประโยชนEตAางๆ ให<บุคลากรภายในสํานักฯ เชAน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ การประกันอุบัติเหตุ/สุขภาพบุคลากร     
การตรวจสุขภาพประจําป� ในด<านสร<างขวัญและกําลังใจให<บุคลากรสามารถปฏิบัติงานอยAางมีประสิทธิภาพ         
ในป�งบประมาณ 2555 ได<ดําเนินการจัดหาคอมพิวเตอรEเครื่องใหมAทดแทนเครื่องท่ีใช<งานมานาน (3.4-3-3)   
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4. มีระบบการติดตามใหบุคลากรนําความรูและทักษะท่ีไดจากการพัฒนามาใชในการปฏิบัติงานท่ี
เก่ียวของ   
 สํานักทะเบียนและประมวลผล งานบุคคลมีการติดตามบุคลากรท่ีได<รับการพัฒนาตนเอง กระตุ<นการนํา
ความรู<และทักษะมาใช<ในการปฏิบัติงาน จากแบบรายงานผลการนําความรู<จากการเข<ารAวมอบรมไปใช<ประโยชนE     
ป�การศึกษา 2555 จากบุคลากรสํานักทะเบียนและประมวลผล ท้ังหมด (3.4-4-1) จากนั้นให<ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานโดยผู<บังคับบัญชาระดับต<น เพ่ือเปXนข<อมูลให<ผู<บริหารวิเคราะหEปรับปรุงระบบการพัฒนาบุคลากรตAอไป 
(3.4-4-2) 

5. มีการใหความรูดานจรรยาบรรณบุคลากร และดูแลควบคุมใหบุคลากรถือปฏิบัติ        
 โดยผู< อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล ได<อธิบายและชี้แจงประกาศสภษมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตรE เรื่อง ข<อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรE วAาด<วยจรรยาบรรณของบุคลากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรE 
พ.ศ. 2553 ในรายงานการประชุมกรรมการบริหารสํานักทะเบียนและประมวลผล ครั้งท่ี1/2556 วันอังคารท่ี 7 
พฤษภาคม  2556  วาระท่ี 1 เรื่องแจ<งเพ่ือทราบ หัวข<อท่ี 1.11  หน<าท่ี 6 (3.4-5-1) เพ่ือรณรงคE เผยแพรA ให<เปXนการ
รักษาและสAงเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียงและฐานะของบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรE และเพ่ือเปXนการควบคุมให<
บุคลากรถือปฏิบัติตAอไป  

6. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร  
   สํานักทะเบียนและประมวลผล ได<กําหนดแผนปฏิบัติงาน ประจําป�งบประมาณ 2556  ได<แกA   
 1) การเข<ารAวมประชุม/สัมมนา/ฝdกอบรม  
 2)การศึกษาดูงาน  
 3) การจัดการความรู<ของบุคลากรสํานักงานประกันคุณภาพ และ  

4) กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล<อมซ่ึงสามารถดําเนินการได<ครบตามตัวชี้วัดและ  
   เปWาหมาย 5 กิจกรรม (3.4-6-1) 

7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากร  
    สํานักทะเบียนและประมวลผลได<มีการนําผลการประเมินความสําเร็จของแผนการบริหารงานและ
แผนพัฒนาบุคลากรไปปรับปรุงแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรโดยมีการจัดทําแผนการดําเนินงานอยAางตAอเนื่อง 
ตลอดจนนําผลการประเมินจากรอบป�ท่ีผAานมาเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงในป�งบประมาณถัดไป (3.4-7-1) 

เกณฑ(การประเมิน 
 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข<อ 
มีการดําเนินการ 

 2 ข<อ 
มีการดําเนินการ  

3 หรือ 4 ข<อ 
มีการดําเนินการ  

5 หรือ 6 ข<อ 
มีการดําเนินการ  

7 ข<อ 
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ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ9งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ( เปiาหมาย 
2555 

การ
ประเมิน
เปiาหมาย 

เปiาหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

3.4 7 ข<อ 6 ข<อ 6 ข<อ 5 คะแนน 4 คะแนน 4 คะแนน 6 ข<อ บรรลุ 7 ข<อ 
 
รายการหลักฐาน 
 
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

3.4-1-1 - 
3.4-2-1 ประกาศสํานักทะเบียนและประมวลผล เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือสอบคัดเลือก              

ประจําป�การศึกษา 2555 
3.4-2-2 สรุปการเข<ารAวมประชุม อบรม สัมมนา ของบุคลากรสํานักทะเบียนและประมวลผล            

ในรอบป�การศึกษา 2555 
3.4-2-3 โครงการจัดการความรู< 
3.4-3-1 รายงานการจัดซ้ือวัสดุ และครุภัณฑE 
3.4-3-2 ภาพถAายทัศนียภาพภายในสํานักทะเบียนและประมวลผล 
3.4-3-3 - สมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรE 

- การประกันสุขภาพ/อุบัติเหตุบุคลากร 
- การตรวจสุขภาพประจําป�ของบุคลากร 
- จัดหาคอมพิวเตอรEเครื่องใหมAทดแทนเครื่องท่ีใช<งานมานาน 

3.4-4-1 สรุปแบบรายงานผลการนําความรู<จากการอบรมมาใช<ประโยชนEในการปฏิบัติงาน 
3.4-4-2 แบบรายงานผลการดําเนินงานเพ่ือพิจารณาความดีความชอบของบุคลากรสํานักทะเบียนและ

ประมวลผล ประจําป�การศึกษา 2555 
3.4-5-1 รายงานการประชุมกรรมการบริหารสํานัก ครั้งท่ี1/2556 วันอังคารท่ี 7 พฤษภาคม  2556  

วาระท่ี 1 เรื่องแจ<งเพ่ือทราบ หัวข<อท่ี 1.11  หน<าท่ี 6 
3.4-6-1 -สรุปการติดตามและประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร /

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประจําป� 2556 
3.4-7-1 - แผนงานสํานักทะเบียนและประมวลผล ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2556  

- แผนพัฒนาปรับปรุงการดําเนินในรอบป�ท่ีผAานมา พร<อมรายงานผลตามแผนพัฒนาปรับปรุง 
(สปค.01/สปค.02) 
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ตัวบ9งช้ีท่ี 3.5 รอยละของบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาความรู และทักษะวิชาชีพท่ีสอดคลองกับการปฏิบัติงาน
ท้ังในประเทศหรือต9างประเทศ  (มก.) 

ชนิดของตัวบ9งช้ี  ป]จจัยนําเข<า 

เปiาหมาย  ร<อยละ 89 

รอบระยะเวลา  ป�การศึกษา 2555 

ผลการดําเนินงาน 

 สํานักทะเบียนและประมวลผล มีการสนับสนุนและสAงเสริมการพัฒนาความรู<และทักษะวิชาชีพให<กับ
บุคลากร โดยสนับสนุนให<บุคลากรไปศึกษาดูงาน ฝdกอบรม สัมมนา และประชุมตามความจําเปXน และสอดคล<องกับ
การปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เสริมสร<างความรู<ความเข<าใจในงานแตAละด<านและสร<างโอกาสใน
การเรียนรู<เพ่ือเปXนประสบการณEในการดําเนินชีวิตและการปฏิบัติงานของบุคลากร 

1. จํานวนบุคลากรท้ังหมด ท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตAอ 64  คน 
2. จํานวนบุคลากรท่ีได<รับการพัฒนาท้ังในหรือตAางประเทศ 57 คน 

  ดังนั้น ร<อยละของบุคลากรท่ีได<รับการพัฒนาความรู<และทักษะวิชาชีพ 
 =    จํานวนบุคลากรท่ีได<รับการพัฒนา ฯ   57  X 100 
     จํานวนบุคลากรท้ังหมด (รวมลาศึกษาตAอ) 
 =  57    x 100     =  89 
     64 

เกณฑ(การประเมิน 

ร<อยละของบุคลากรท่ีได<รับการพัฒนาความรู< ท่ีกําหนดให<เปXนคะแนนเต็ม 5 = ร<อยละ 80 ข้ึนไป 
คะแนนท่ีได<         =     ร<อยละของจํานวนบุคลากรท่ีได<รับการพัฒนาฯ                      x 5  
          ร<อยละของบุคลากรท่ีได<รับการพัฒนาฯ ท่ีกําหนดให<เปXนคะแนนเต็ม 5 
 คะแนนท่ีได<         =   89     x 5 

       80 
     =  5  คะแนน 

ผลการประเมินตนเอง  

ตัว
บ9งชี้ท่ี 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ( เปiาหมาย การประเมิน
เปiาหมาย 

เปiาหมาย 

2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 

3.5  ร<อยละ 
95  

62 ร<อยละ 
96.88  

57 ร<อยละ 
89.06 

5 คะแนน 5 คะแนน 5คะแนน ร<อยละ 
95 

บรรลุ ร<อยละ
89  64 64 
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รายการหลักฐาน 
 
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

3.5-1 ตารางการสรุปการประชุม/อบรม/สัมมนา ดูงานของบุคลากรสํานักทะเบียนและประมวลผล 
3.5-2 จํานวนบุคลากรและอัตรากําลังของสํานักทะเบียนและประมวลผล 

สํานักทะเบียนและประมวลผล มีผลการดําเนินงานใน
ภาพรวม องคEประกอบท่ี 4 การเงินและงบประมาณ โดยมี
ระบบ และกลไกในการจัดสรรเงินอยAางมีประสิทธิภาพ การ
วิ เคราะหEรายได<คA า ใช<จA าย การตรวจสอบการเ งินและ
งบประมาณอยAางมีประสิทธิภาพ  และรายงานให<ผู<บริหาร
ทราบ เพ่ือเปXนข<อมูลพ้ืนฐานประกอบการตัดสินใจในการ
บริหารจัดการองคEกรให<เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

    สําหรับผลการประเมินในภาพรวม องคEประกอบท่ี 4 การเงินและงบประมาณ จํานวน 1 ตัวบAงชี้ พบวAา 
มีผลการประเมินตนเอง ได<คะแนนเฉล่ีย 5.00 ผลประเมินได<คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางท่ี 2.5 

ตารางท่ี 2.5 สรุปผลการประเมินองคEประกอบท่ี 4 การเงินและงบประมาณ 

ตัวบ9งชี้ หน9วย เปiาหมาย ผลการดําเนินงาน ป- 2555 ผลการประเมิน 
(เต็ม 5) 

หมายเหตุ  

  2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 
      ตัวตั้ง ผลลัพธ(  (% 

หรือสัดส9วน) 
ตัวตั้ง ผลลัพธ(  (% 

หรือสัดส9วน)      ตัวหาร ตัวหาร 

องค(ประกอบท่ี 4  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ   5.00    
4.1 ระบบและกลไกการเงินและ

งบประมาณ 
ข<อ  7 7   7 ข<อ  7 5.00 5.00   

 
 

ตัวบ9งช้ีท่ี 4.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ. 8.1) 

 
ชนิดของตัวบ9งช้ี  กระบวนการ 

เปiาหมาย  7 ข<อ  

รอบระยะเวลา  ป�งบประมาณ พ.ศ. 2555 
 

 

 

องค(ประกอบที่ 4 

การเงินและงบประมาณ 
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เกณฑ(มาตรฐาน 
 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ(มาตรฐาน 

� � 1. มีรAางแผนกลยุทธE/แผนการใช<จAายเงินท่ีสอดคล<องกับแผนกลยุทธEของหนAวยงาน 

� � 2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด<านการเงิน หลักเกณฑEการจัดสรร และการวางแผนการใช<เงิน
อยAางมีประสิทธิภาพ โปรAงใส ตรวจสอบได< 

� � 3. มีงบประมาณประจําป�ท่ีสอดคล<องกับแผนปฏิบัติการในแตAละภารกิจและการพัฒนาหนAวยงาน 
และบุคลากร 

� � 4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยAางเปXนระบบ และรายงานตAอผู<บริหารหนAวยงาน/ท่ีประชุม
หนAวยงาน อยAางน<อยป�ละ 2 ครั้ง 

� � 5. มีการนําข<อมูลทางการเงินไปใช<ในการบริหารงานของหนAวยงานอยAางตAอเนื่อง 

� � 6. มีคณะกรรมการ/คณะทํางาน/ผู<รับผิดชอบทําหน<าท่ีตรวจ ติดตามการใช<เงินให<เปXนไปตาม
ระเบียบและกฎเกณฑEท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

� � 7. ผู<บริหารหนAวยงานมีการติดตามผลการใช<เงินให<เปXนไปตามเปWาหมาย และนําข<อมูลจาก
รายงานทางการเงินไปใช<ในการวางแผนและการตัดสินใจ 

ผลการดําเนินงาน 

ในป�งบประมาณ พ.ศ. 2555 สํานักทะเบียนและประมวลผล มีผลการดําเนินงานครบ 7 ข<อ ดังนี้ 

1. มีแผนกลยุทธ(/แผนการใชจ9ายเงินท่ีสอดคลองกับแผนกลยุทธ(ของหน9วยงาน    
 สํานักทะเบียนและประมวลผล มีการจัดทําแผนกลยุทธEทางการเงินท่ีทบทวนจากรอบป�ท่ีผAานมา โดย
ผAานท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักทะเบียนและประมวลผล ครั้งท่ี 2/2556 วาระพิจารณา วันท่ี  5  
กรกฎาคม 2556   (4.1-1-1) ท่ีสอดคล<องกับแผนยุทธศาสตรE และแผนปฏิบัติราชการ 4 ป� รวมท้ังมีการวิเคราะหE
คAาใช<จAายจากฐานการใช<จAายจริงของงบประมาณป�ท่ีผAานมา ประมาณการคAาใช<จAายลAวงหน<าไว< 5 ป� เพ่ือจัดทําแผน
คําของบประมาณแผAนดิน และงบประมาณเงินรายได< โดยยึดหลักการใช<ทรัพยากรอยAางประหยัด และกAอให<เกิด
ประโยชนEสูงสุด และให<สอดคล<องกับภารกิจของสํานักท้ัง 4 ด<าน (4.1-1-2)  

 2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน หลักเกณฑ(การจัดสรร และการวางแผนการใชเงิน
อย9างมีประสิทธิภาพ โปร9งใส ตรวจสอบได    
 สํานักทะเบียนและประมวลผล มีการจัดทําแผนท่ียุทธศาสตรE และแผนการดําเนินงานของสํานัก เพ่ือ
จัดสรร และวางแผนการใช<เงินของโครงการและกิจกรรมตAางๆ ให<การดําเนินงานเปXนไปอยAางมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผลตามวัตถุประสงคEและเปWาหมายท่ีกําหนด รวมท้ังดําเนินการจัดหางบประมาณให<เพียงพอสําหรับการ
บริหารงานภายในสํานัก  โดยมีแผนรายรับแสดงแหลAงเงินทุนท่ีเหมาะสมเพียงพอกับคAาใช<จAาย (4.1-2.1) สําหรับการ
บริหารภารกิจของหนAวยงานในทุกด<านให<เปXนไปตามเปWาหมาย  โดยมีแนวทางการจัดหาแหลAงเงินทุนซ่ึงเปXนท่ีมาของ
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ทรัพยากรทางด<านการเงิน ได<แกA เงินงบประมาณแผAนดินประจําป�  เงินรายได<มาจากสAวนแบAงคAาบํารุงการศึกษา  
รายได<จากการบริการวิชาการ และรายได<จากการบริหารงานของสํานักทะเบียนฯ 

            3. มีงบประมาณประจําป-ท่ีสอดคลองกับแผนปฏิบัติการในแต9ละภารกิจและการพัฒนาหน9วยงานและ
บุคลากร    
 สํานักทะเบียนและประมวลผล มีการวิเคราะหEคAาใช<จAายจริงในรอบป�ท่ีผAานมา มีงบประมาณประจําป�ท่ี
สอดคล<องกับแผนปฏิบัติการประจําป�งบประมาณ 2555 ในแตAละภารกิจ (4.1-3-1) อีกท้ังมีการติดตามและ
ประเมินผลของแผนปฏิบัติการประจําป�ในแตAละภารกิจซ่ึงครอบคลุมทุกด<าน เพ่ือให<ทราบวAาเปXนไปตามแผน  และ
บรรลุเปWาหมายหรือไมA (4.1-3-2) 

 4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย9างเปoนระบบ และรายงานต9อผูบริหารหน9วยงาน/ท่ีประชุม 
หน9วยงาน/ท่ีประชุมหน9วยงาน อย9างนอยป-ละ 2 ครั้ง   
 สํานักทะเบียนและประมวลผล โดยงานการเงิน มีการรายงานผลการใช<เงินเปXนประจําทุกเดือนให<
คณะกรรมการประจําสํานักในคราวประชุมกรรมการประจําสํานัก ครั้งท่ี1/2555 วันศุกรEท่ี 3 กุมภาพันธE 2555  
วาระแจ<งเพ่ือทราบท่ี 1.3 และ 1.9 และ ครั้งท่ี 3/2555 วันพฤหัสบดีท่ี 19 เมษายน 2555 วาระแจ<งเพ่ือทราบท่ี 
1.2 (4.1-4-1) และมีการรายงานเงินคงเหลือประจําวันโดยคณะกรรมการเก็บรักษาเงินตAอผู<บริหาร เพ่ือให<ทราบถึง
สถานะของการใช<เงินในป]จจุบันและอนาคต พร<อมท้ังติดตามผลการใช<เงินให<เปXนไปตามเปWาหมายท่ีกําหนด       
(4.1-4-2) 

  5. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการบริหารงานของหน9วยงานอย9างต9อเนื่อง     
             สํานักทะเบียนและประมวลผล มีการวิเคราะหEข<อมูลการใช<จAายเงินย<อนหลัง 5 ป� และวิเคราะหEสถานะ
ทางการเงินและความม่ันคงของหนAวยงานเปXนประจําทุกเดือนพร<อมท้ังรายงานให<ผู<บริหารทราบ รวมถึงการปรับ
แผนเพ่ือให<สอดคล<องกับภารกิจ (4.1-5-1)  อีกท้ังมีการจัดโครงการ/กิจกรรมตามภารกิจของหนAวยงาน โดยมีการ
วิเคราะหEต<นทุนเบ้ืองต<นของโครงการ (4.1-5-2)  

 6. มีคณะกรรมการ/คณะทํางาน/ผูรับผิดชอบทําหนาท่ีตรวจ ติดตามการใชเงินใหเปoนไปตาม
ระเบียบและกฎเกณฑ(ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  
  สํานักทะเบียนและประมวลผล มีการใช<จAายเงิน ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรE วAาด<วยเงิน
รายได< เพ่ือให<ความถูกต<อง และตรงตามหลักเกณฑEท่ีมหาวิทยาลัยฯ กําหนด (4.1-6-1) และมีการติดตามตรวจสอบ
การใช<เงินของสํานัก โดยกรรมการตรวจสอบเงินคงเหลือประจําวัน (4.1-6-2)  และรายงานเงินคงเหลือเปXนประจํา
ทุกเดือน (4.1-6-3) ตAอกองคลัง เพ่ือสรุปเสนอมหาวิทยาลัย 

 7. ผูบริหารหน9วยงานมีการติดตามผลการใชเงินใหเปoนไปตามเปiาหมาย และนําขอมูลจากรายงาน
ทางการเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ  
 สํานักทะเบียนและประมวลผล มีการรายงานผลการดําเนินงานการใช<เงินพร<อมการปรับปรุงจุดอAอนของ
การควบคุมภายในด<านการเงินทุกประเด็นตามข<อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบความครบถ<วน ถูกต<องของ
เงินรายได<หนAวยงาน ให<ผู<บริหารสํานักทราบพร<อมข<อเสนอแนะ โดยผAานท่ีประชุมกรรมการบริหารสํานัก  ทําให<
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ผู<บริหารมีสAวนรAวมรับทราบผลการใช<เงินให<เปXนไปตามแผน พร<อมท้ังเรAงรัดให<ดําเนินการใช<เงินให<เปXนไปตามแผนท่ี
กําหนด จากการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานัก ครั้งท่ี 3/2555 วันอังคารท่ี 1 พฤษภาคม 2555  วาระท่ี 1 
เรื่องแจ<งเพ่ือทราบท่ี 1.3 (4.1-7-1) และได<มีการรายงานผลการดําเนินงานงบประมาณเงินรายได< 4 ไตรมาส      
เพ่ือเสนอมหาวิทยาลัย ในการวางแผนและการบริหารงบประมาณมหาวิทยาลัย รวมท้ังเพ่ือเปXนข<อมูลในการ       
ของบประมาณในรอบป�ตAอไป (4.1-7-2)                                                                                                                              

เกณฑ(การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ9งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ( เปiาหมาย 
2555 

การประเมิน
เปiาหมาย 

เปiาหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

4.1 7 ข<อ 4 ข<อ 7 ข<อ 5 คะแนน 3 คะแนน 5 คะแนน 7 ข<อ บรรลุ 7 ข<อ 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 
4.1-1-1 แผนกลยุทธEทางการเงิน และแผนปฏิบัติราชการ 4 ป�  
4.1-1-2 เอกสารคําของบประมาณประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2555 
4.1-2-1 แผนภูมิแสดงท่ีมาของรายได<ประจําป�งบประมาณ 2555 (บรรจุในเลAมแผนกลยุทธEทาง

การเงิน)  
4.1-2-2 โครงการจัดการความรู< “การบริหารจัดการงานวิจัยและบริการวิชาการ”   
4.1-3-1 แผนปฏิบัติการของสํานักประจําป�งบประมาณ 2555 
4.1-3-2 สรุปผลการติดตามและประเมินผลตามแผนปฏิบัติการประจําป�งบประมาณ 2555 
4.1-4-1 รายงานการประชุมกรรมการประจําสํานัก ครั้งท่ี1/2555 วันศุกรEท่ี 3 กุมภาพันธE 2555  

วาระแจ<งเพ่ือทราบท่ี 1.3 และ 1.9 และ ครั้งท่ี 3/2555 วันพฤหัสบดีท่ี 19 เมษายน 2555 
วาระแจ<งเพ่ือทราบท่ี 1.2 

4.1-4-2 รายงานเงินคงเหลือประจําวันของสํานัก ประจําป�งบประมาณ 2555 
4.1-5-1 บันทึกการปรับแผนงบประมาณเงินรายได< ป�งบประมาณ พ.ศ.2555 
4.1-5-2 การวิเคราะหEต<นทุนของโครงการท่ีบริการวิชาการ 
4.1-6-1 ระเบียบของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรE วAาด<วยเงินรายได<  
4.1-6-2 คําสั่งแตAงต้ังคณะกรรมการเก็บรักษาเงินประจําวันของสํานักทะเบียนและประมวลผล 
4.1-6-3 รายงานแจ<งยอดเงินคงเหลือ ประจําสิ้นงวดเดือน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2555 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข<อ 
มีการดําเนินการ 
 2 หรือ 3 ข<อ 

มีการดําเนินการ  
4 หรือ 5 ข<อ 

มีการดําเนินการ  
6 ข<อ 

มีการดําเนินการ  
7 ข<อ 
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หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 
4.1-7-1 การประชุมคณะกรรมการบริหารสํานัก ครั้งท่ี 3/2555 วันอังคารท่ี 1 พฤษภาคม 2555  

วาระท่ี 1 เรื่องแจ<งเพ่ือทราบท่ี 1.3 
4.1-7-2 รายงานผลการดําเนินงานงบประมาณเงินรายได< 4 ไตรมาส ป�งบประมาณ พ.ศ.2555 

  
 

สํ านั กทะ เ บี ยนและประมวลผล  มี ผลการ
ดําเนินงานในภาพรวม องคEประกอบท่ี 5 ระบบและกลไก
การประกันคุณภาพ อยูAในระดับดี โดยมีการดําเนินการตาม
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 6 องคEประกอบ ตาม
คูA มือตัวบAงชี้ และเกณฑEการประเมินคุณภาพภายในท่ี
สํานักงานอธิการบดีกําหนด ซึ่งมีการแตAงตั้งคณะกรรมการ
การประกันคุณภาพของสํานักทะเบียนและประมวลผล  

เพ่ือมอบหมายให<บุคลากรทุกคนมีสAวนรAวมในการดําเนินงานให<เปXนไปตามวงจรคุณภาพ PDCA ท้ังในการวางแผน 
การกํากับ ดูแล และติดตามผลการปฏิบัติงานให<เปXนไปตามระยะเวลา และเปWาหมายท่ีกําหนด ผAานกระบวนการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารสํานัก การประชุมฝeาย  เพ่ือเปXนข<อมูลในการพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานในทุก
โครงการกิจกรรม  

    สําหรับผลการประเมินในภาพรวม องคEประกอบท่ี 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ จํานวน 1 ตัว
บAงชี้ พบวAา มีผลการประเมินตนเอง ได<คะแนนเฉล่ีย 4.00 ผลประเมินได<คุณภาพระดับดี   

รายละเอียดดังตารางท่ี 2.6 

ตารางท่ี 2.6 สรุปผลการประเมินองคEประกอบท่ี 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

ตัวบ9งชี้ หน9วย เปiาหมาย ผลการดําเนินงาน ป- 2555 ผลการประเมิน 
(เต็ม 5) 

หมายเหตุ  

  2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 
    ตัวตั้ง ผลลัพธ(  (% 

หรือสัดส9วน) 
ตัวตั้ง ผลลัพธ(  (% 

หรือสัดส9วน)  
  

    ตัวหาร ตัวหาร 

องค(ประกอบท่ี 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ   4.00    

5.1 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

ข<อ  8 8  8    4.00 4.00   

 
 
 

องค(ประกอบที่ 5 

ระบบและกลไก 

การประกันคุณภาพ 
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ตัวบ9งช้ีท่ี 5.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ. 9.1) 

ชนิดของตัวบ9งช้ี  กระบวนการ 

เปiาหมาย  8 ข<อ 

รอบระยะเวลา  ป�การศึกษา 2555 

เกณฑ(มาตรฐาน 
 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ(มาตรฐาน 

� � 1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในท่ีเหมาะสมและสอดคล<องกับภารกิจและ
พัฒนาการของหนAวยงาน และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

� � 2.  มีการกําหนดนโยบายและให<ความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพภายใน โดยผู<บริหารของ
หนAวยงาน 

� � 3.  มีการกําหนดตัวบAงชี้เพ่ิมเติมตามลักษณะเฉพาะของหนAวยงานท่ีสอดคล<องกับอัตลักษณEของ
มหาวิทยาลัย 

� � 4.  มีการดําเนินงานด<านการประกันคุณภาพภายในท่ีครบถ<วน ประกอบด<วย 1) การควบคุม 
ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
เสนอตAอท่ีประชุมหนAวยงาน และจัดสAงสํานักงานอธิการบดีตามกําหนดเวลา และ 3) การนํา
ผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพของหนAวยงาน 

⌧ � 5.  มีการนําผลการประกันคุณภาพภายในมาปรับปรุงการทํางาน และสAงผลให<มีการพัฒนาผลการ
ดําเนินงานตามตัวบAงชี้ของแผนกลยุทธEไมAน<อยกวAาร<อยละ 80 

� � 6.  มีระบบสารสนเทศท่ีให<ข<อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพภายใน 

� � 7.  มีสAวนรAวมของผู<มีสAวนได<สAวนเสียในการประกันคุณภาพ โดยเฉพาะผู<ใช<บริการตามภารกิจของ
หนAวยงาน 

� � 8.  มีเครือขAายการแลกเปลี่ยนเรียนรู<ด<านการประกันคุณภาพระหวAางมหาวิทยาลัย/หนAวยงาน 
และมีกิจกรรมรAวมกัน 

� � 9.  มีแนวปฏิบัติท่ีดีหรืองานวิจัยด<านการประกันคุณภาพท่ีหนAวยงานพัฒนาข้ึน และเผยแพรAให<
หนAวยงานอ่ืนสามารถนําไปใช<ประโยชนE 
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ผลการดําเนินงาน 

ในป�การศึกษา 2555 สํานักมีผลการดําเนินงาน 8 ข<อ จาก 9 ข<อดังนี้ 

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับภารกิจและพัฒนาการของ
หน9วยงาน ตั้งแต9ระดับหน9วยงานย9อย และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด  
 สํานักทะเบียนและประมวลผลได<ดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 6 องคEประกอบ 
ตามคูAมือตัวบAงชี้และเกณฑEการประเมินคุณภาพภายในท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด (5.1-1-1) โดยมีการแตAงต้ัง
คณะกรรมการการประกันคุณภาพของสํานักทะเบียนและประมวลผล ประกอบด<วย ผู<อํานวยการสํานัก เปXนท่ี
ปรึกษา และรองผู<อํานวยการสํานัก ทําหน<าท่ีเปXนประธาน หัวหน<าฝeายและบุคลากรทุกคนมีสAวนรAวมในการเปXน
กรรมการและมีการดําเนินงานอยAางชัดเจน (5.1-1-2) รวมท้ังแตAงต้ังคณะทํางานในระบบประกันคุณภาพสํานัก
ทะเบียนและประมวลผล เพ่ือจัดทํารายงานการประเมินตนเอง  สอบทานเอกสาร หลักฐาน และประสานงานการ
ประกันคุณภาพของสํานัก  (5.1-1-3) ซ่ึงได<กําหนดแผนการดําเนินงานด<านการประกันคุณภาพภายในของสํานัก 
ประจําป�การศึกษา 2555 เพ่ือกํากับ ดูแล และติดตามผลการปฏิบัติงานให<เปXนไปตามระยะเวลาและเปWาหมายท่ี
กําหนด (5.1-1-4) 

  2. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพภายใน โดยคณะกรรมการระดับ 
นโยบายและผูบริหารสูงสุดของหน9วยงาน   
 สํานักทะเบียนและประมวลผลมีการกําหนดนโยบายและวางแผนการประกันคุณภาพของสํานัก โดยมี
คณะกรรมการประกันคุณภาพของสํานัก (5.1-2-1)  ทําหน<าท่ีในการกํากับและติดตาม จากการประชุม
คณะกรรมการประกันคุณภาพของสํานัก (5.1-2-2) เพ่ือให<ทุกฝeายบริหารจัดการระบบงานตAางๆ ให<ตอบสนองตาม
ภารกิจท่ีกําหนด และสอดคล<องกับนโยบายและแผนการดําเนินงานของคณะกรรมการประกันคุณภาพ โดยบุคลากร
สํานักเปXนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามนโยบายและแผนงานดังกลAาว 
           3. มีการกําหนดตัวบ9งช้ีเพ่ิมเติมตามลักษณะเฉพาะของหน9วยงานท่ีสอดคลองกับอัตลักษณ(ของ
มหาวิทยาลัย  
 สํานักทะเบียนและประมวลผล ได<กําหนดตัวบAงชี้เพ่ิมเติมตามลักษณะเฉพาะของสํานักฯ ซ่ึงสอดคล<อง
กับอัตลักษณEของมหาวิทยาลัย ตามภารกิจของแตAละฝeายภายใต<สํานัก จํานวน 4 ตัวบAงชี้ ได<แกA ตัวบAงชี้ท่ี  (5.1-3-1) 
 4. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพภายในท่ีครบถวน ประกอบดวย 1) การควบคุม ติดตาม
การดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําป-ท่ีเปoนรายงานประเมินคุณภาพ เสนอต9อ
คณะกรรมการประจําหน9วยงาน และจัดส9งสํานักงานประกันคุณภาพตามกําหนดเวลา และ 3) การนําผลการ
ประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพของหน9วยงาน   
 สํานักทะเบียนและประมวลผล มีการดําเนินงานด<านประกันคุณภาพภายในท่ีครบถ<วน โดยมีการการ
ควบคุมคุณภาพ ติดตามการดําเนินงานในทุกภารกิจให<เปXนไปตามแผนการดําเนินงาน จาก การแตAงต้ัง
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับฝeาย (5.1-4-1)  โดยในแตAละฝeายได<จัดทํารายงานการประเมิน
ตนเองของฝeาย (5.1-4-2) และมีรายงานผลการดําเนินงานจากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ(5.1-4-3)  เพ่ือให<ฝeาย
นําจุดท่ีควรพัฒนาไปจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงแก<ไขเพ่ือการพัฒนาท่ีดีข้ึน และรองรับการประเมินคุณภาพภายใน 
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ฝeายโดยผู<อํานวยการสํานัก (5.1-4-4)  จากนั้นกรรมการดําเนินงานระดับสํานักรวบรวมผลการดําเนินงานของแตAละ
ฝeายเพ่ือจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของสํานัก (5.1-4-5) เพ่ือนําเสนอคณะกรรมการบริหารสํานัก
พิจารณา และดําเนินการจัดสAงรายงานการประเมินตนเองให<คณะกรรมการตรวจประเมินฯระดับสํานักตามกรอบ
เวลาท่ีกําหนด  จากนั้นสํานักนําจุดท่ีควรพัฒนาเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงจากผลการประเมินคุณภาพภายในใน
แตAละรอบป�ตAอไป (5.1-4-6)  
 5. มีการนําผลการประกันคุณภาพภายในมาปรับปรุงการทํางาน และส9งผลใหมีการพัฒนาผลการ
ดําเนินงานตามตัวบ9งช้ีของแผนกลยุทธ(ไม9นอยกว9ารอยละ 80 
 6. มีระบบสารสนเทศท่ีใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพภายใน 
        สํานักทะเบียนและประมวลผล  มีระบบข<อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพ โดยมีการจัดทําเว็บ
เว็บไซตEสํานักทะเบียนและประมวลผล (www.registrar@.ku.ac.th) (5.1-6-1) เพ่ือรวบรวมข<อมูลด<านการประกัน
คุณภาพ ท่ีงAายตAอการสืบค<น และประชาสัมพันธEงานด<านการประกันคุณภาพ เพ่ือเชื่อมโยงข<อมูลการดําเนินงานและ
แลกเปลี่ยนข<อมูลการดําเนินงานรAวมกันของมหาวิทยาลัย 
    7.  มีส9วนร9วมของผูมีส9วนไดส9วนเสียในการประกันคุณภาพ โดยเฉพาะผูใชบริการตามพันธกิจของ
หน9วยงาน  
    สํานักทะเบียนและประมวลผล  มีการสAงเสริมให<บุคลากรทุกคนมีสAวนรAวมในกระบวนการประกัน
คุณภาพ โดยมีการแตAงต้ังคณะประเมินคุณภาพภายในของสํานัก เพ่ือสอบทานเอกสาร หลักฐาน และประสานงาน
การประกันคุณภาพของสํานัก (5.1-7-1)  คณะดําเนินงานประกันคุณภาพของสํานัก และคณะทํางานประกัน
คุณภาพระดับฝeาย  (5.1-7-2) รวมท้ังเปzดโอกาสให<บุคลากรจากหนAวยงานท้ังในระดับคณะ และหนAวยงานสนับสนุน
ระดับสถาบัน สํานัก ได<มีสAวนรAวมในการเปXนผู<ให<ข<อมูลจากการสัมภาษณEในการใช<บริการสํานัก ประจําป�การศึกษา 
2554  (5.1-7-3) เพ่ือให<ข<อมูลปWอนกลับในการดําเนินงานประกันคุณภาพของสํานัก  
 8. มีเครือข9ายการแลกเปล่ียนเรียนรูดานการประกันคุณภาพระหว9างมหาวิทยาลัย และมีกิจกรรม 
ร9วมกัน  
 สํานักทะเบียนและประมวลผล   มีระบบสAงเสริมการสร<างเครือขAายด<านการประกันคุณภาพระหวAาง
หนAวยงานท้ังภายในและภายนอก เชAน การเข<ารAวมโครงการ/กิจกรรมตAาง ๆ ท่ีมหาวิทยาลัยจัดข้ึนประจําป�การศึกษา 
2555 (5.1-8-1) สําหรับภายนอกมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู<ระหวAางมหาวิทยาลัย (5.1-8-2)  รวมถึงการจัดการความรู<
โดยการศึกษาดูงานระหวAางมหาวิทยาลัย (5.1-8-3)   
 9. มีแนวปฏิบัติท่ีดีหรืองานวิจัยดานการประกันคุณภาพท่ีหน9วยงานพัฒนาข้ึน และเผยแพร9ให
หน9วยงานอ่ืนสามารถนําไปใชประโยชน(                                                                                    
 สํานักทะเบียนและประมวลผลมีการเผยแพรAแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา ท่ีเปXนวิธีปฏิบัติท่ีดี
ให<กับสาธารณชน และให<หนAวยงานอ่ืนไปใช<ประโยชนE ผAานการถAายทอดจากกระบวนการศึกษาดูงานของ
สถาบันการศึกษาตAางๆ จํานวน 1 สถาบัน ได<แกA มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วันท่ี 26 มิถุนายน 2555  
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เกณฑ(การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ9งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ( เปiาหมาย 
2555 

การประเมิน
เปiาหมาย 

เปiาหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

5.1 7 ข<อ 8 ข<อ 8 ข<อ 4 คะแนน 4 คะแนน 4 คะแนน 8 ข<อ บรรลุ 8 ข<อ 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 
5.1-1-1 คูAมือตัวบAงชี้และเกณฑEประเมินคุณภาพภายใน สําหรับสถาบัน สํานัก ป�การศึกษา 2554 

และ 2555 
5.1-1-2 คําสั่งสํานักทะเบียนและประมวลผล ท่ี 5/2556 เรื่อง แตAงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพ

ของสํานักทะเบียนและประมวลผล ลงวันท่ี 28 มีนาคม 2556  
5.1-1-3 คําสั่งสํานักทะเบียนและประมวลผล   ท่ี 6/2556 เรื่อง แตAงต้ังคณะอนุกรรมการรับผิดชอบ

งานการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักงาน/ฝeายในสังกัดสํานักทะเบียนและ
ประมวลผล  ลงวันท่ี 28  มีนาคม 2556 

5.1-1-4 แผนการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน ของสํานักทะเบียนและประมวลผล ประจําป�
การศึกษา 2555 

5.1-2-1 คําสั่งสํานักทะเบียนและประมวลผล ท่ี 5/2556 เรื่อง แตAงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพ
ของสํานักทะเบียนและประมวลผล ลงวันท่ี 28 มีนาคม 2556 

5.1-2-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการการประกันคุณภาพของสํานัก ครั้งท่ี 1/2556 วันท่ี 25 
เมษายน 2556  

5.1-3-1 ตัวบAงชี้เพ่ิมเติมตามลักษณะเฉพาะของฝeายฯ (ในเลAมรายงานการประเมินตนเองของฝeาย)  
5.1-4-1 คําสั่งสํานักทะเบียนและประมวลผล ท่ี 7/2556 เรื่อง แตAงต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพ

ภายในสํานักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรE ประจําป� 2556  
5.1-4-2 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของฝeาย  
5.1-4-3 รายงานผลการดําเนินของฝeาย ประจําป�การศึกษา 2555 
5.1-4-4 บันทึกนําเรียนผู<อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผลเห็นชอบรายงานผลการตรวจ

ประเมินฯของฝeาย 
5.1-4-5 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของสํานักทะเบียนและประมวลผล 
5.1-6-1 เว็บไซตEสํานักทะเบียนและประมวลผล (www.registrar@ku.ac.th) 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข<อ 
มีการดําเนินการ 
 2 หรือ 3 ข<อ 

มีการดําเนินการ  
4 หรือ 5 หรือ 6 ข<อ 

มีการดําเนินการ  
7 หรือ 8 ข<อ 

มีการดําเนินการ  
9 ข<อ 
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หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 
5.1-7-1 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรE เรื่อง แตAงต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 

ของสํานักทะเบียนและประมวลผล ประจําป� 2555 ลงวันท่ี 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 
5.1-7-2 คําสั่งสํานักทะเบียนและประมวลผล ท่ี 5/2556 เรื่อง แตAงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพ

ของสํานักทะเบียนและประมวลผล ลงวันท่ี 28 มีนาคม 2556/คําสั่งสํานักทะเบียนและ
ประมวลผล   ท่ี 6/2556 เรื่อง แตAงต้ังคณะอนุกรรมการรับผิดชอบงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาของสํานักงาน/ฝeายในสังกัดสํานักทะเบียนและประมวลผล  ลงวันท่ี 28  มีนาคม 
2556 

5.1-8-1 โครงการกิจกรรมตAางๆ เพ่ือสร<างเครือขAายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู<ด<านการประกันคุณภาพ
ภายในมหาวิทยาลัย 

5.1-8-2 โครงการการแลกเปลี่ยนเรียนรู<เพ่ือสร<างเครือขAายเรียนรู<ด<านการประกันคุณภาพภายนอก
มหาวิทยาลัย 

5.1-8-3 โครงการศึกษาดูงานระหวAางมหาวิทยาลัย เชAน มหาวิทยาลัราชภัฎเทพสตรี  จ.ลพบุรี  และ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

5.1-9-1 การดําเนินงาน การให<บริการออกใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิคสE (KU2 online) 

 
 

 

             สํานักทะเบียนและประมวลผล มีผลการดําเนินงาน
ในภาพรวม องคEประกอบท่ี 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบ
ดําเนินงาน ดังนี้ สํานักได<มีการทบทวนและพัฒนากระบวนการ
ดําเนินงานตามภารกิจของสํานักอยAางตAอเนื่อง ซ่ึงประกอบด<วย
กระบวนการดําเนินงานหลักของสํานักประมวลผล ท้ังหมด  

ซ่ึงการทบทวนและพัฒนากระบวนการดําเนินงานหลัก (Core Process) ได<มีการนําผลการประเมินการดําเนินงาน
ในแตAละกระบวนการ  โดยนําข<อเสนอแนะจากผู<ท่ีรับบริการมาพิจารณาปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานหลักท่ี
สําคัญ เพ่ือให<สามารถสร<างประโยชนEกับผู<รับบริการและผู<ท่ีเก่ียวข<อง ด<วยรูปแบบท่ีหลากหลาย สอดคล<องกับความ
ต<องการและความคาดหวังของผู<รับบริการ และบรรลุตามภารกิจของสํานัก โดยมีคูAมือการปฏิบัติงานท่ีกําหนด
ผู<รับผิดชอบอยAางชัดเจน เพ่ือให<การดําเนินงานมีประสิทธิภาพสูงสุด  
 

 

องค(ประกอบที่ 6 

การพัฒนาและปรับปรุง 

ระบบดําเนินงาน 
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 สําหรับผลการประเมินในภาพรวม องคEประกอบท่ี 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน 
จํานวน 1 ตัวบAงชี้ พบวAา มีผลการประเมินตนเอง ได<คะแนนเฉล่ีย 5.00 ผลประเมินได<คุณภาพระดับดีมาก 
รายละเอียดดังตารางท่ี 2.7 

ตารางท่ี 2.7 สรุปผลการประเมินองคEประกอบท่ี 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน 

ตัวบ9งชี้ หน9วย เปiาหมาย ผลการดําเนินงาน ป- 2555 ผลการประเมิน 
(เต็ม 5) 

หมายเหตุ  

  2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 
    ตัวต้ัง ผลลัพธ(  (% 

หรือสัดส9วน) 
ตัวต้ัง ผลลัพธ(  (% 

หรือสัดส9วน) 
  

    ตัวหาร ตัวหาร 
องค(ประกอบท่ี 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน    5.00    

6.1 ระดับความสําเร็จของการ
พัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการดําเนินงาน 

ข<อ 5  5   5 ข<อ  5 5.00 5.00   

 
 

ตัวบ9งช้ีท่ี 6.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการดําเนินงาน 

ชนิดของตัวบ9งช้ี  กระบวนการ 

เปiาหมาย  5 ข<อ  

รอบระยะเวลา  ป�งบประมาณ พ.ศ. 2555 

เกณฑ(มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ(มาตรฐาน 

� � 1.  มีการกําหนดหรือทบทวนกระบวนการดําเนินงานหลัก (Core Process) ท่ีสําคัญครบถ<วน 
ครอบคลุมการดําเนินงานตามภารกิจของหนAวยงาน โดยมีการวิเคราะหEความเชื่อมโยง
ระหวAางกระบวนการตAางๆ เพ่ือทําให<การดําเนินงานของหนAวยงานหรือของมหาวิทยาลัยมี
ความสอดคล<องกัน 

� � 2.  มีการจัดทําหรือทบทวนข<อกําหนดท่ีสําคัญของกระบวนการดําเนินงานหลัก (Core Process) 
ท่ีสําคัญจากความคาดหวังและความต<องการของผู<รับบริการ 

� � 3.  มีการออกแบบหรือทบทวนกระบวนการจากข<อกําหนดท่ีสําคัญ จัดทํามาตรฐานและจัดทํา
คูAมือการปฏิบัติงาน พร<อมท้ังกําหนดผู<รับผิดชอบชัดเจน 

� � 4.  มีการทบทวน และหรือปรับปรุงกระบวนการตามคูAมือการปฏิบัติงาน เพ่ือทําให<งานมี
ประสิทธิภาพ เชAน ควบคุมคAาใช<จAาย ลดคAาใช<จAาย ลดระยะเวลาดําเนินงาน ลดข<อผิดพลาด 
ลดข<อร<องเรียน เปXนต<น 
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ(มาตรฐาน 

� � 5.  มีการกํากับติดตาม และประเมินผลการปรับปรุง จัดทํารายงานผลการปรับปรุงเสนอตAอผู<มี
อํานาจเพ่ือให<พิจารณาและให<ข<อเสนอแนะท่ีจะเปXนแนวทางในการกําหนดกระบวนการท่ีจะ
ดําเนินการในป�งบประมาณตAอไป 

ผลการดําเนินงาน 

ในป�งบประมาณ พ.ศ. 2555 สํานัก มีผลการดําเนินงานครบ 5 ข<อ ดังนี้ 

1. มีการกําหนดหรือทบทวนกระบวนการดําเนินงานหลัก (Core Process) ท่ีสําคัญครบถวน 
ครอบคลุมการดําเนินงานตามภารกิจของหน9วยงาน โดยมีการวิเคราะห(ความเช่ือมโยงระหว9างกระบวนการ
ต9างๆ เพ่ือทําใหการดําเนินงานของหน9วยงานหรือของมหาวิทยาลัยมีความสอดคลองกัน  
 การทบทวนและพัฒนากระบวนการดําเนินงานหลัก (Core Process)  สํานักทะเบียนและประมวลผล
ได<มีการทบทวนกระบวนการดําเนินงานหลักตามภารกิจของสํานักประจําป�งบประมาณ 2555 (6.1-1-1) ในการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารสํานัก ครั้งท่ี 4/2555 ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2555 วาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ ท่ี 5.3  หน<าท่ี 
11  (6.1-1-2) โดยรAวมกันวิเคราะหEความเชื่อมโยงระหวAางกระบวนการตAางๆ ท่ีเก่ียวข<อง และสอดคล<องกับการ
ดําเนินงานของสํานัก และได<กําหนดกระบวนการหลักท่ีสําคัญให<ครอบคลุมการดําเนินงานตามภารกิจของสํานัก 
โดยมีการวิเคราะหEเชื่อมโยงกระบวนการตAางๆ พร<อมท้ังผู<รับผิดชอบในแตAละงาน เพ่ือให<การดําเนินงานของสํานักมี
ความสอดคล<องกัน 

2. มีการจัดทําหรือทบทวนขอกําหนดท่ีสําคัญของกระบวนการดําเนินงานหลัก (Core Process)  
ท่ีสําคัญจากความคาดหวัง และความตองการของผูรับบริการ  
  สํานักทะเบียนและประมวลผล มีการทบทวนกระบวนงานดําเนินงานหลัก โดยการนําข<อมูลปWอนกลับ
จากผู<รับบริการจากการดําเนินงานตามกระบวนการตAางๆ จากแบบคํารองท่ัวไปของผูใชบริการประจําป-การศึกษา 
2555  (6.1-2-1) มาพิจารณาเพ่ือทบทวนข<อกําหนดท่ีสําคัญในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานให<บรรลุ
เปWาหมายท่ีกําหนด และเปXนไปตามความคาดหวัง และความต<องการของผู<รับบริการ ซ่ึงได<มีการปรับกระบวนงาน
หลัก ดังนี้ 
 - ฝeายบริการการเรียนการสอนและการสอบ ได<นําแบบคํารองท่ัวไปของผูใชบริการ มาดําเนินการ
วิเคราะหEเพ่ือสรุปข<อมูลรAวมกัน และเพ่ือการปรับผลการดําเนินงานให<มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  โดยมีข<อสรุป
รAวมกันวAา การสร<างแบบฟอรEมคําร<องขอ KU2  ต<นฉบับ  ให<  “ระบุ Browser, Printer. PDF version และ
สถานท่ีพิมพ(  สํานักทะเบียนและประมวลผลใชโปรแกรม KU2 และ KU4 ลชงทะเบียนเรียนมใหกับนิสิตเม่ือกด
ยกเลิก (F3)  ซ่ึงพบป2ญหาวิชาคางในระบบสารสนเทศ  โดยสํานักบริการคอมพิวเตอร( จะดําเนินการเขียน
โปรแกรมรายงานตรวจสอบรายวิชาท่ีปรากฏในระบบสารสนเทศโดยไม9มีขอมูลการชําระเงิน  การยกเวน
ค9าธรรมเนียม  การผ9อนผัน  หรือกองทุน เพ่ือใหสํานักทะเบียนฯ ดําเนินการต9อได” เพ่ือให<ผู<ใช<บริการสามารถ
เข<าถึงข<อมูลได<เร็วข้ึน สะดวก และรวดเร็ว ไมAวAานิสิตหรือผู<ปกครองอยูAท่ีไหนก็สามารถพิมพEได<  สามารถนําใบเสร็จ
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ไปใช<ได<ทันที โดยมีการมอบหมายฝeายบริการการเรียนการสอนและการสอบประชุมฝeายฯ เพ่ือพิจารณาดําเนินการ
ตAอไป 

          3. มีการออกแบบหรือทบทวนกระบวนการจากขอกําหนดท่ีสําคัญ จัดทํามาตรฐานและจัดทําคู9มือการ
ปฏิบัติงาน พรอมท้ังกําหนดผูรับผิดชอบชัดเจน                                                                                    
 สํานักทะเบียนและประมวลผล มีการประชุมเพ่ือทบทวนและปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานตาม
ภารกิจของสํานัก โดยกําหนดให<ฝeายท่ีรับผิดชอบในกระบวนการทบทวนและปรับปรุงมาตรฐานและรายงานสรุปผล
การดําเนินงานการให<บริการออกใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิคสE (KU2 online)  พร<อมกําหนดผู<รับผิดชอบในแตAละ
ข้ันตอนอยAางชัดเจนเพ่ือให<ผู<ใช<บริการใช<ประโยชนEได<สูงสุด (6.1-3-1) 

          4. มีการทบทวน และหรือปรับปรุงกระบวนการตามคู9มือการปฏิบัติงานเพ่ือทําใหงานมีประสิทธิภาพ 
เช9น ควบคุมค9าใชจ9าย ลดค9าใชจ9าย ลดระยะเวลาดําเนินงาน ลดขอผิดพลาด ลดขอรองเรียน เปoนตน                                                                                                                                          
 สํานักทะเบียนและประมวลผล ได<กําหนดให<งานท่ีรับผิดชอบดําเนินการปรับปรุงทบทวนกระบวนงาน
การให<บริการออกใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิคสE (KU2 online) จากการนําเสนอขอรับรางวัลคุณภาพการให<บริการ
ประชาชนจากสํานัก  ก.พ.ร.  เพ่ือให<งานมีประสิทธิภาพ ท้ังในเรื่อง การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน ลดคAาใช<จAาย   
ลดข<อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน และการรักษามาตรฐานระยะเวลาการให<บริการ  โดยป�การศึกษา 2555 
ดําเนินการยังมีแผนผังเหมือนเดิม แตAจะปรับระบบให<งAายและสะดวกข้ึนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ (6.1-4-1) 

 5. มีการกํากับติดตาม และประเมินผลการปรับปรุง จัดทํารายงานผลการปรับปรุงเสนอต9อผูมี
อํานาจเพ่ือใหพิจารณาและใหขอเสนอแนะท่ีจะเปoนแนวทางในการกําหนดกระบวนการท่ีจะดําเนินการใน
ป-งบประมาณต9อไป                                                                                                                  
 สํานักทะเบียนและประมวลผล จะกํากับติดตาม และประเมินผลหลังจากการปรับปรุงระบบตAาง ๆ      
ท่ีสมบูรณEแล<วโดยจะสรุปรายงานผลการปรับปรุงการดําเนินงานหลักตAอผู<อํานวยการสํานัก เพ่ือพิจารณาและให<
ข<อเสนอแนะท่ีเปXนแนวทางในการกําหนดกระบวนการท่ีจะดําเนินการในป�งบประมาณตAอไป  อยAางไรก็ตามอาจจะ
ยังไมAเห็นผลลัพธEท่ีชัดเจนในป�การศึกษา 2555  สาเหตุเพราะไมAได<มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงจากกรณีเกิดภัย
พิบัติน้ําทAวม ท่ีทําให<ไมAสามารถทํางานได< โดยผู<อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล ได<ให<ข<อเสนอแนะวAา 
ดังนั้นควรมีการวางแผนบริหารความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดจากภัยธรรมชาติและไมAใชAภัยธรรมชาติด<วย จากการประชุม
คณะกรรมการบริหารสํานัก ครั้งท่ี 4/2555 ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2555 วาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ ท่ี 5.3  หน<าท่ี 11 
(6.1-5-1) 

เกณฑ(การประเมิน 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข<อ 
มีการดําเนินการ 

 2 ข<อ 
มีการดําเนินการ  

3 ข<อ 
มีการดําเนินการ  

4 ข<อ 
มีการดําเนินการ  

5 ข<อ 
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ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ9งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ( เปiาหมาย 
2555 

การประเมิน
เปiาหมาย 

เปiาหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

6.1 5 ข<อ 5 ข<อ 5 ข<อ 5 คะแนน 5คะแนน 5 คะแนน 5 ข<อ บรรลุ 5 ข<อ 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 
6.1-1-1 ข้ันตอนการดําเนินงานหลัก “การจัดการพิมพEใบเสร็จรับเงินออนไลนE”ของสํานักทะเบียน

และประมวลผล 
6.1-1-2 การประชุมคณะกรรมการบริหารสํานัก ครั้งท่ี 4/2555 ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2555 วาระท่ี 

5 เรื่องอ่ืน ๆ ท่ี 5.3  หน<าท่ี 11 
6.1-2-1 แบบคําร<องท่ัวไปของผู<ใช<บริการประจําป�การศึกษา 2555   
6.1-3-1 แผนผังการปฏิบัติงานจากรายงานสรุปผลการดําเนินงาน การให<บริการออกใบเสร็จรับเงิน

อิเล็กทรอนิคสE (KU2 online) 
6.1-4-1 แผนผังการปฏิบัติงานจากรายงานสรุปผลการดําเนินงาน การให<บริการออกใบเสร็จรับเงิน

อิเล็กทรอนิคสE (KU2 online) 
6.1-5-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักทะเบียนและประมวลผล ครั้งท่ี 4/2555   

ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2555 วาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ ท่ี 5.3  หน<าท่ี 11 
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บทท่ี 3 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในจากการประเมินตนเอง 

 
 
3.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในและประสิทธิผลการดําเนินงาน 

 การสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน และประสิทธิผลการดําเนินงาน พิจารณาในตามองคEประกอบ
คุณภาพ 6 องคEประกอบ โดยมีตัวบAงชี้ท้ังหมด 12 ตัวบAงชี้ แบAงเปXน 3 ประเภท ได<แกA ป]จจัยนําเข<า กระบวนการ 
และผลผลิต ซ่ึงมีการกําหนดเกณฑEประเมินคุณภาพภายในตามตัวบAงชี้เปXน 5 ระดับ มีคะแนนต้ังแตA 1 ถึง 5 กรณีไมA
ดําเนินการใดๆ หรือดําเนินการไมAครบท่ีจะได< 1 คะแนน ให<ได< 0 คะแนน สAวนการประเมินเปWาหมาย และพัฒนาการ 
ไมAคิดคAาคะแนน แตAให<ระบุเพียงบรรลุเปWาหมาย โดยแปลความหมายของคะแนน ดังนี้ 
 

คะแนนเฉล่ีย การแปลผล 
0.00 – 1.50 การดําเนินงานต<องปรับปรุงเรAงดAวน 
1.51 – 2.50 การดําเนินงานต<องปรับปรุง 
2.51 – 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช< 
3.51 – 4.50 การดําเนินงานระดับดี 
4.51 – 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

การประเมินคุณภาพการสนบัสนุนตามพันธกิจท้ัง 4 ดาน 

 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของสํานักทะเบียนและประมวลผล  พบวAา  มีการดําเนินงานตาม
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 6 องคEประกอบ โดยมีผลการดําเนินงานตามตัวบAงชี้ท่ีกําหนดของมหาวิทยาลัย 
จํานวน 12 ตัวบAงชี้ และ ผลการดําเนินงานตามตัวบAงชี้ท่ีสํานักกําหนด ซ่ึงมีผลการประเมินตนเอง ได<คะแนนเฉล่ีย 
4.73 ผลประเมินได<คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางท่ี 3.1 
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ตารางท่ี 3.1   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตาม 6 องคEประกอบคุณภาพ (ป.2) 
 

องค(ประกอบคุณภาพ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย ป-การศึกษา 2555 (เต็ม 5) ระดับคุณภาพ 

ป2จจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต รวม 
ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 

องคEประกอบท่ี 1  ปรัชญา 
ปณิธาน วัตถุประสงคE และแผน
ดําเนินการ   

- - 5.00 4.00 - - 5.00 4.00 ดีมาก ดี 

องคEประกอบท่ี 2  ภารกิจหลัก - - 5.00 0.00 4.36 4.43 4.57 4.62 ดีมาก ดีมาก 
องคEประกอบท่ี 3  การบรหิาร
และจัดการ  

5.00  4.75 4.50 - - 4.80 4.60 ดีมาก ดีมาก 

องคEประกอบท่ี 4  การเงินและ
งบประมาณ 

- - 5.00 5.00 - - 5.00 0.00 ดีมาก ดีมาก 

องคEประกอบท่ี 5  ระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ  

- - 4.00 4.00 - - 4.00 4.00 ดี ดี 

องคEประกอบท่ี 6  การพัฒนา
และปรับปรุงระบบดําเนินงาน 

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

เฉลี่ยภาพรวม 5.00 5.00 4.78 4.56 4.36 4.43 4.73 4.57   
ระดับคุณภาพ ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดีมาก ดีมาก   

       เม่ือพิจารณาผลการประเมินประสิทธิผลการสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย สามารถสะท<อนผลการ
ดําเนินงานของสํานักทะเบียนและประมวลผล  ดังนี้ 
        การสนับสนุนพันธกิจดานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย พบว9า สํานัก
ทะเบียนและประมวลผลมีการดําเนินงานตามภารกิจหลักท่ีสนับสนุนการบริหารจัดการดานสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนของมหาวิทยาลัยในระดับดีมาก  โดยมีการดําเนินงานท่ีสนองความตองการของผูรับบริการใน
ดานการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการจัดการ ส9งผลใหการดําเนินงานต9างๆ ในองค(รวมของสํานักมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล นอกจากนี้จากผลการประเมินมีคะแนนเฉล่ีย 4.73 สะทอนใหเห็นถึง
กระบวนการดําเนินงานของสํานักทะเบียนและประมวลผล อยู9ในระดับดีมาก ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพ
ของสํานัก ท่ีเปoนหน9วยงานหนึ่งในการสนับสนุนการเรียนการสอน และการบริหารจัดการตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย 

3.2  ผลการวิเคราะห(ตนเองในภาพรวมตามองค(ประกอบคุณภาพของสํานักทะเบียนและ   
ประมวลผล  ป-การศึกษา 2555 
   การพิจารณาผลการดําเนินงานในภาพรวมของสํานัก สามารถวิเคราะหEจุดแข็ง    จุดท่ีควรพัฒนา 
และข<อเสนอแนะ ในแตAละองคEประกอบ สรุปได<ดังนี้ 
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องค(ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค( และแผนดําเนินการ 
  จุดแข็ง 

 -    มีแผนกลยุทธEสํานักทะเบียนและประมวลผล (พ.ศ. 2555 – 2559) ท่ีสอดคล<องกับนโยบายและ 
แผนพัฒนา 4 ป� ของผู<บริหาร และครอบคลุมทุกภารกิจของหนAวยงาน  

จุดท่ีควรพัฒนา 
- การกําหนดเปWาหมายของตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรมบางโครงการ ไมAสอดคล<องกับสถานการณEจริง

สAงผลให<ไมAบรรลุเปWาหมาย 
ขอเสนอแนะ 
- การกําหนดคAาเปWาหมายของตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรมควรพิจารณาวิเคราะหEความเปXนไปได<ของเปWาหมาย

ให<สอดคล<องกับความเปXนไปได<ท่ีเหมาะสม  

องค(ประกอบท่ี 2 ภารกิจหลัก 
  จุดแข็ง 

1. เปXนหนAวยงานตรวจสอบหลักฐานทางการศึกษาให<กับหนAวยงานท้ังภายในและภายนอก 
2. มีศูนยEทดสอบวิชาการเพ่ือการคัดเลือกและพัฒนาบุคคลท้ังหนAวยงานภายในและภายนอก 
3. มีฐานข<อมูลท่ีเชื่อมโยงของวิทยาเขตบางเขนและวิทยาเขตกําแพงแสนท่ีสมบูรณE 
4. มีการนํากระบวนการ PDCA มาใช<ในการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมอยAางครบถ<วน 
5. มีการรวบรวมผลการดําเนินงานโครงการบริการเปXนรูปเลAมท่ีสมบูรณE และสามารถใช<เปXนแนวปฏิบัติ 

และแบบอยAางท่ีดีในการปฏิบัติงาน 
จุดท่ีควรพัฒนา 
1. เว็บไซตEของหนAวยงานยังให<ข<อมูลท่ีเปXนประโยชนEตAอผู<รับบริการได<ไมAสมบูรณE 
2. ระบบรับตรงรAวมมหาวิทยาลัย ยังไมAเปXนระบบเดียวกัน สAงผลกระทบตAอการประชาสัมพันธEการรับเข<า

ศึกษาในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 
  3. ยังไมAมีการวางระบบฐานข<อมูลท่ีมีอยูAในป]จจุบันท่ีสามารถเชื่อมโยงและครอบคลุมทุกวิทยาเขต 

4. การให<บริการนิสิตและบุคคลภายนอกท่ีมาติดตAอยังไมAเปXนระบบบริการ ณ จุดเดียว (One Stop 
Service) อีกท้ังบุคลากรของหนAวยงานบางสAวนยังขาดทักษะทางด<านภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
 ขอเสนอแนะ 

1. หนAวยงานควรจัดทําเว็บไซตEท่ีทันสมัยและพร<อมบริการข<อมูลสําหรับผู<สนใจท้ังชาวไทยและชาวตAาง 

2. หนAวยงานควรสนับสนุนให<บุคลากรเข<ารับการฝdกอบรมด<านภาษาอังกฤษ และสAงเสริม หรือปลูกฝ]ง          

ให<บุคลากรในองคEกรมีจิตสาธารณะ 
3. ปรับปรุงโปรแกรมการรับสมัครนิสิตประเภทโครงการรับตรงผAานออนไลนE 

4. ควรพัฒนาระบบข<อมูลนิสิตท่ีครอบคลุมทุกวิทยาเขต 
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องค(ประกอบท่ี 3 การบริหารและการจัดการ 
  จุดแข็ง 

- หนAวยงานสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร ทําให<บุคลากรทุกคนมีโอกาสพัฒนาตนเองท้ังทางด<านความรู<และ 
            ทักษะเพ่ือพัฒนางาน 
  จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ขาดแผนการพัฒนาบุคลากรท่ีมีการวิเคราะหEข<อมูลเชิงประจักษE 
2. หนAวยงานมีงานวิจัยสถาบัน  แตAยังไมAสามารถนํามาใช<ให<เกิดประโยชนEและครอบคลุมตามภารกิจ 
3. ยังไมAมีการวิเคราะหEข<อมูลของนิสิตอยAางตAอเนื่อง เพ่ือผู<บริหารสามารถนําไปใช<ในการตัดสินใจได< 

  ขอเสนอแนะ 
 1. ควรมีการวิเคราะหEข<อมูลอัตรากําลังของบุคลากรในป]จจุบัน รวมท้ังท่ีต<องการในอนาคตอยAางน<อย 5 ป�  
 ข<างหน<า เพ่ือใช<ในการวางแผนความต<องการด<านบุคลากรของหนAวยงาน 

2.  ควรมีการพัฒนาบุคลากรตามผลการประเมินสมรรถนะของบุคลากรให<สอดคล<องกับการปฏิบัติงาน 

3.  ควรจัดทําแบบการติดตามผลการเข<ารับการอบรมเพ่ิมทักษะของบุคลากรในแตAละหลักสูตร เพ่ือนํา 

 ความรู<ท่ีได<รับมาปรับใช<ในการปฏิบัติงาน พร<อมประเมินผลงาน 

 4.  ควรกําหนดหัวข<อการวิจัยสถาบันท่ีสามารถแก<ป]ญหาในการปฏิบัติงาน พร<อมท้ังสนับสนุนให<มีการ      

 ตีพิมพE  หรือเผยแผรA และบุคลากรสามารถใช<ประโยชนEในการเข<าสูAตําแหนAงในระดับท่ีสูงข้ึน  

5. ควรจัดทําฐานข<อมูลสารสนเทศเพ่ือการสนับสนุนการตัดสินใจของผู<บริหาร 

องค(ประกอบท่ี 4 การเงินและงบประมาณ 
  จุดแข็ง 

- มีศักยภาพสูงในการแสวงหารายได<จากแหลAงเงินนอกงบประมาณแผAนดินท่ีได<รับ  พร<อมรับ 
นโยบายการออกเปXนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 
  จุดท่ีควรพัฒนา 

     - แผนกลยุทธEการเงินของสํานัก ยังเปXนฉบับรAาง และผAานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร 
สํานัก แตAยังไมAผAานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําสํานัก 

 ขอเสนอแนะ 
- ควรนําแผนกลยุทธEการเงินของสํานัก เข<าวาระพิจารณาท่ีประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก            

เพ่ือพิจารณาให<ข<อเสนอแนะท่ีเปXนประโยชนE 
องค(ประกอบท่ี 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

  จุดแข็ง 
               - 
  จุดท่ีควรพัฒนา 

1. บุคลากรฝeายมีความเข<าใจในการดําเนินการรายงานผลดําเนินงานตามตัวบAงชี้ยังไมAชัดเจน 
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2.  

 2. ไมAพบการดําเนินงานในตัวบAงชี้ท่ี 5.1 เกณฑEมาตรฐานข<อ 5  มีการนําผลการประกันคุณภาพ 
ภายในมาปรับปรุงการทํางาน และสAงผลให<มีการพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบAงชี้ในแผนกลยุทธE                
ทุกตัวบAงชี้  

  ขอเสนอแนะ 
1. ควรมีการจัดกิจกรรมให<ความรู<หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู<ด<านการประกันคุณภาพให<กับบุคลากร 

อยAางตAอเนื่อง เพ่ือเกิดความเข<าใจในตัวบAงชี้และเกณฑEการประเมินท่ีถูกต<องตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
   2. ควรนําผลการประเมินคุณภาพภายในมาปรับปรุงการทํางาน เพ่ือสAงผลให<มีการพัฒนาผลการ 
ดําเนินงานตามตัวบAงชี้ในแผนกลยุทธE และมีการวิเคราะหE เปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามตัวบAงชี้ในแผนกลยุทธE 
เพ่ือให<เห็นถึงผลการดําเนินงานท่ีพัฒนาข้ึน 

องค(ประกอบท่ี 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน 
  จุดแข็ง 

 - มีการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการออกใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกสEท่ีดําเนินงานตAอเนื่อง และ 
ครอบคลุมทุกโครงการของนสิตไทย ด<วยระบบฐานข<อมูลเดียวกัน (KU2 Online) 
           แนวทางเสริม    
 - ควรมีการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการออกใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกสEให<ครอบคลุมนิสิต 
ตAางชาติด<วยระบบฐานข<อมูลเดียวกัน (KU2 Online) 
 จุดท่ีควรพัฒนา 

- 
  ข<อเสนอแนะ 

- 
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บทท่ี 4  
การดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุง 

   

  สํานักทะเบียนและประมวลผล ได<จัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค.01) และได<ดําเนินการตาม
แผนพัฒนาปรับปรุงฯ โดยมีผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค.02) ซ่ึงมีโครงการ/กิจกรรมท่ี
ดําเนินการตามข<อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําป�การศึกษา 2554 จํานวน 10 
โครงการ/กิจกรรม และได<ดําเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ เรียบร<อยแล<ว จํานวน 10 โครงการ/กิจกรรม โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
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4.1 แผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ ประจําป-การศึกษา 2554 (สปค.01) 
แผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําป-การศึกษา 2554 

สํานักทะเบียนและประมวลผล 
รายงาน ณ วันที่  1  ตุลาคม  2555 

 
1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ขอเสนอแนะ 3. การวิเคราะห(

ตนเอง 
4. แนวทางการแกไข
ปรับปรุง (กลยุทธ() 

5. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

6. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 7. งบประมาณ 
(บาท) 

8. ระยะเวลา
ดําเนินการ 

9. ผูรับผิดชอบ 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
1. พื้นที่สําหรับการจัด
กิจกรรมเพื่อสร<าง
สุนทรียภาพในหนAวยงานยัง
มีน<อย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ควรมีวิธีการจัดการ
เกี่ยวกับสถานที่และ
กิจกรรมเพื่อสร<าง
สุนทรียภาพภายใน
หนAวยงานอยAาง
สม่ําเสมอ 

- จัดแตAงสถานที่ 
อยAางเหมาะสม 
สอดคล<องกับพื้นที่
สภาพแวดล<อม 

- จัดสถานที่และ
โครงการ/กิจกรรม
ทํานุบํารุงฯ  โดย 
นิสิต บุคลากรมสีAวน
รAวม พร<อมประเมิน
ความพึงพอใจทุก
โครงการ 

- โครงการวันขอบคุณ
บุคลากรประจําป�  
 
 
 
- โครงการสืบสาน
ประเพณีรดน้ําดําหัว 
 
 
- โครงการตรวจสอบ
เอกสาร วัสดุ อุปกรณE 
จัดทําระเบียนครุภณัฑE
เพื่อการวางแผนการ
เคลื่อนย<ายของสาํนัก
ทะเบียนและ
ประมวลผล 

- ระดับความพึงพอใจ
ของบุคลากรเข<ารAวม
โครงการ 3.51 
(คะแนนเต็ม 5) 
 
- ระดับความพึงพอใจ
ของบุคลากรเข<ารAวม
โครงการ  3.51 
(คะแนนเต็ม 5)  
- ร<อยละ 20 ของ
ครุภณัฑEที่สามารถ
นําไปใช<งานได<จริง 
 
 
 
  

150,000 
 
 
 
 

30,000 
 
 
 
 

190,000 
 
 
 
 
 

ธ.ค. 55 
 
 
 
 

เม.ย. 56 
 
 
 
 

ต.ค.55 – พ.ค 56 
 
 
 
 

- ฝeายบริหาร 
(งานบุคคล) 
 
 
 
- ฝeายบริหารฯ 
 (งานบุคคล) 
 
 
 
- ฝeายบริหารฯ 
  (งานพัสดุ/งาน
นโยบาย/งาน
การเงิน) 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ขอเสนอแนะ 3. การวิเคราะห(
ตนเอง 

4. แนวทางการแกไข
ปรับปรุง (กลยุทธ() 

5. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

6. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 7. งบประมาณ 
(บาท) 

8. ระยะเวลา
ดําเนินการ 

9. ผูรับผิดชอบ 

    - โครงการจัดหา
ครุภณัฑEสาํหรับอาคาร
ระพี สาคริก 

- จํานวนงบประมาณ
ในการจัดซื้อครภุณัฑE  

20,000,000  ต.ค. 55 – พ.ค. 56 ฝeายบรหิารฯ 
 (งานพัสดุ/ 
งานนโยบาย) 

    - โครงการเชิดชูเกียรติ
บัณฑิตเกียรตินิยม
และนิสติที่มผีลการ
เรียนด ี
- โครงการวันพัฒนา
และปลูกต<นไม< มก. 
ประจําป� 2556 

- ระดับความพึงพอใจ
ของบุคลากรเข<ารAวม
โครงการ  3.51 
(คะแนนเตม็ 5) 
- ระดับความพึงพอใจ
ของบุคลากรเข<ารAวม
โครงการ  3.51 
(คะแนนเตม็ 5) 

350,000 
 
 
 

60,000 

มิ.ย. 56 
 
 
 

มิ.ย. 56 
 

- ฝeายบริหารฯ 
- ฝeายทะเบียนฯ 
 
 
- ฝeายบริหารฯ 
(งานบุคคล) 

    - โครงการ 5 ส. ของ
สํานักทะเบียนและ
ประมวลผล 
 
- โครงการตดิตามและ
ประเมินผลโครงการ
เทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ<าอยูAหัวทรง 
พระเจริญพระชนมายุ
ครบ 84 พรรษา 

- ระดับความพึงพอใจ
ของบุคลากรเข<ารAวม
โครงการ 3.51  
(คะแนนเตม็ 5) 
- สรุปผลการ
ดําเนินงาน/ผลการ
ประเมิน/ป]ญหา
อุปสรรค จํานวน   
1 เรื่อง 

50,000 
 
 
 

570,000 
 
 
 
 

ม.ค. – ก.ย. 56 
 
 
 

ต.ค. 55 – ก.ย. 56 
 
 
 

- 5 ฝeาย 
 
 
 
- ฝeายบริหารฯ 
(งานนโยบาย/งาน
บุคคล/งานพัสด/ุ
งานการเงิน) 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ขอเสนอแนะ 3. การวิเคราะห(
ตนเอง 

4. แนวทางการแกไข
ปรับปรุง (กลยุทธ() 

5. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

6. ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ 

7. งบประมาณ 
(บาท) 

8. ระยะเวลา
ดําเนินการ 

9. ผูรับผิดชอบ 

    - โครงการวันสถาปนา 
สํานักทะเบียนและ
ประมวลผล 

- ระดับความพึงพอใจ
ของบุคลากรเข<ารAวม
โครงการ  3.51 
(คะแนนเตม็ 5) 

300,000 
 

มิ.ย. – ก.ย. 56 
 

- 5  ฝeาย 
 

    - จัดสAงบุคลากรเข<า
รAวมโครงการ/กิจกรรม
ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมของ
หนAวยงานภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย 

- ร<อยละของบุคลากร
เข<ารAวมโครงการ/
กิจกรรม 30 

50,000 ต.ค. 55 – ก.ย. 56 - ฝeายบริหารฯ 

2. กระบวนการจัดการ
ความรู< (KM) ของ
โครงการ/กิจกรรมที่
ดําเนินการยังไมAครบถ<วน
ตามกระบวนการ 

- ควรดําเนินการ
กระบวนการจัดการ
ความรู< (KM) ของ
โครงการ/กิจกรรมที่
ดําเนินการให<ครบถ<วน 
เพื่อให<เกิดประโยชนEใน
การปฏิบัติงานของ
บุคลากรในหนAวยงาน 

- ดําเนินการ
โครงการ/กิจกรรม
การจัดการความรู< 
(KM) ของฝeายให<
ครบถ<วนตาม
กระบวนการ 
 

- กําหนดให<แตAละฝeาย
จัดโครงการ/กิจกรรม
การจัดการความรู< 
(KM) ตามภารกิจของ
ฝeาย โดยกําหนด
ประเด็นความรู<และ
เปWาหมายให<
สอดคล<องกับแผนกล
ยุทธE  และถAายทอดสูA
บุคลากรภายในสาํนัก 

- โครงการการ
ตรวจข<อสอบและ
ประมวลผลด<วยเครื่อง
อAานข<อมูล (OMR) 
- โครงการการกําหนด
ลําดับการลงทะเบียน
เรียนของนิสิต 
- โครงการการจัดการ
ความรู<เกี่ยวกับการ
ลงทะเบียนเรียน 
 
 
 

- คูAมือการปฏิบัติงาน 
1 เรื่อง 
 
 
- คูAมือการปฏิบัติงาน 
1 เรื่อง 
 
- คูAมือการปฏิบัติงาน 
1 เรื่อง 
 
 
 
 

1,000  
 
 
 

1,000 
 
 

50,000 
 
 
 

ต.ค. 55 - 
 ก.ย. 56 

 
 

ต.ค. 55 - ก.ย. 56 
 
 

ต.ค. 55 – ก.ย. 56 
 
 
 

 

- ฝeาย
ประมวลผล 
 
 
- ฝeาย
ประมวลผล 
 
- ฝeายบริการการ
เรียนการสอน
และการสอบ 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ขอเสนอแนะ 3. การวิเคราะห(
ตนเอง 

4. แนวทางการแกไข
ปรับปรุง (กลยุทธ() 

5. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 6. ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ 

7. งบประมาณ 
(บาท) 

8. ระยะเวลา
ดําเนินการ 

9. ผูรับผิดชอบ 

    - โครงการการจัดการ
ความรู<เกี่ยวกับการรับ
สมัครโครงการสAงเสริม 
โอกาสศึกษาตAอใน 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรE 
สําหรับนักเรียนจบ
มัธยมศึกษาตอนปลายจาก
โรงเรียนมัธยมศึกษาใน
ท<องถิ่น (โควตาพิเศษ) 

- คูAมือการ
ปฏิบัติงาน 1 เรื่อง 

5,000 
 

ต.ค. 55 – ก.ย. 56 
 

- ฝeายรับเข<า
ศึกษา 
 

    - โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “การเขียน
หนังสือราชการ” 

- คูAมือการ
ปฏิบัติงาน 1 เรื่อง 

35,000 ต.ค. 55 – ก.ย. 56 
 

- ฝeายบริหารฯ 
(งานสารบรรณ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- การประเมินผู<บริหาร
และประเมินตนเองของ
คณะกรรมการประจํา
สํานักฯ ควรใช<เกณฑE
ประเมินเดียวกันและ
ศึกษาการแปลคAาข<อมูล
ให<ถูกต<อง 

- ดําเนินการ
ประเมินผู<บริหาร
และประเมิน
ตนเองของ
คณะกรรมการ
ประจําสํานักฯ 
โดยใช<เกณฑE
ประเมินเดียวกัน 

- ผู<บริหารมอบหมาย
ผู<รับผิดชอบจัดทํา
แบบประเมินผู<บริหาร
และประเมินตนเอง
ของคณะกรรมการ
ประจําสํานักฯ โดยใช<
เกณฑEประเมินตัวบAงชี้
เปXน 5 ระดับ  ซึ่งอิง
ตามระบบประกัน
คุณภาพ 

- - ผลการประเมิน
ตนเองของ
คณะกรรมการ
ประจําสํานัก ระดับ 
4.00            
(คะแนนเต็ม 5) 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ต.ค. 55 –ก.ย. 56 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

- ผู<บริหารสํานัก 
- คณะกรรมการ
ประจําสํานัก 
- เลขานุการ
คณะกรรมการ
ประจําสํานัก 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ขอเสนอแนะ 3. การวิเคราะห(
ตนเอง 

4. แนวทางการแกไข
ปรับปรุง (กลยุทธ() 

5. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 6. ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ 

7. งบประมาณ 
(บาท) 

8. ระยะเวลา
ดําเนินการ 

9. ผูรับผิดชอบ 

3. ขาดการวิเคราะหEงบ
การเงินและคAาใช<จAายตAอ
หนAวยในการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรมที่ 
สําคัญ ๆ ของสํานัก 

- ควรให<ความสําคัญใน
การวิเคราะหEงบการเงิน
และคAาใช<จAายในโครงการ/
กิจกรรมที่สําคัญ เพื่อนํา
ผลมาใช<ประโยชนEในการ
ตัดสินใจของผู<บริหารใน
การควบคุมและบริหาร
จัดการด<านคAาใช<จAายให<ม ี
ประสิทธิภาพ 

- ดําเนินการ
วิเคราะหE
คAาใช<จAายใน
โครงการ/
กิจกรรมที่
สําคัญตาม
ภารกิจหลักของ
แตAละฝeาย 

- กําหนดให<แตAละฝeายทํา
การวิเคราะหEต<นทุน
โครงการ/กิจกรรมตาม
ภารกิจหลัก 

- การวิเคราะหEคAาใช<จAาย
เอกสารทางการศึกษา 
 
- การวิเคราะหEคAาใช<จAาย
ใบรายงานผลการเรียน
ของนิสิต (KU6) สAง
ผู<ปกครอง 
- การวิเคราะหEคAาใช<จAาย 
กระดาษเพื่อใช<ในการจัด
สอบ 
- การวิเคราะหEคAาใช<จAาย
การจัดเตรียมเอกสาร
มอบตัวนิสิตใหมA 
- การวิเคราะหEคAาใช<จAาย
ใบเปลี่ยนแปลงรายวิชา 
(KU4)   
 
 
 

- จํานวนกิจกรรมที่มี
การวิเคราะหEต<นทุน 
1 กิจกรรม 
- จํานวนกิจกรรมที่มี
การวิเคราะหEต<นทุน 
1 กิจกรรม 
 
- จํานวนกิจกรรมที่ม ี
การวิเคราะหEต<นทุน  
1 กิจกรรม 
- จํานวนกิจกรรมที่มี
การวิเคราะหEต<นทุน  
1 กิจกรรม 
- จํานวนกิจกรรมที่มี
การวิเคราะหEต<นทุน  
1 กิจกรรม 
 

- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

ต.ค. 55 – ก.ย. 56 
 

 
ต.ค. 55 – ก.ย. 56 
 
 
 
ต.ค. 55 – ก.ย. 56 
 
 
ต.ค. 55 – ก.ย. 56 

 
 
ต.ค. 55 – ก.ย. 56 
 
 

- ฝeายทะเบียนฯ 
 
 
- ฝeาย
ประมวลผล 
 
 
- ฝeายบริหารฯ 
    (งานพัสดุ) 
 
- ฝeายรับเข<า
ศึกษา 
 
- ฝeายบริการการ
เรียนการสอน
และการสอบ 
 

         
  



 

 

รายงานการประเมินตนเอง สํานักทะเบียนและประมวลผล ป�การศึกษา 2555  124   
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5. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 6. ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ 

7. งบประมาณ 
(บาท) 

8. ระยะเวลา
ดําเนินการ 

9. ผูรับผิดชอบ 

4. ในรายงานการประเมิน
ตนเอง  การเขียนอธิบายผล
การดําเนินงานบางตัวบAงชี้ 
ขาดความชัดเจน ไมAตรงกับ
เกณฑEการประเมิน และการ
อ<างอิงรายการหลักฐานไมA
สอดคล<องกับป�ที่รับการ
ประเมิน 

- การเขียนอธิบายผลการ
ดําเนินงาน ควรสะท<อนถึง
ผลการดําเนินงานให<ตรง
กับตัวบAงชี้ที่กําหนด และ
สอดคล<องกับรอบป�ที่
ประเมิน 
 
 

- ดําเนินการจัด
อบรมให<ความรู<
เกี่ยวกับการเขียน
รายงานการ
ประเมินตนเอง
ให<กับบุคลากร
สํานักทะเบียนฯ 

- เชิญบุคคลจากสํานักงาน
ประกันคุณภาพที่มีความรู<
ด<านการเขียนรายงานการ
ประเมินตนเอง เพื่อให<
บุคลากรสํานักทะเบียนฯ
สามารถเข<าถึงความรู< และ
ปฏิบัติงานด<านประกัน
คุณภาพได<อยAางมี
ประสิทธิภาพ 

- โครงการอบรมการ
เขียนรายงานการประเมิน
ตนเองของสํานักฯ 
ประจําป�การศึกษา 2555 

- ระดับการ
ประเมินผลการ
ประกันคุณภาพการ
ปฏิบัติงานของ
หนAวยงาน    4.00 
(คะแนนเต็ม 5) 

25,000 ต.ค. 55 - ก.ย. 56 - ผู<บริหารสํานัก 
-  5 ฝeาย 
- คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาสํานัก 

 
 
 
 
 
 
 
 

ขอเสนอแนะระดับ
มหาวิทยาลัย 
- มหาวิทยาลัยควรมี
นโยบายการออกเอกสาร
ทางการศึกษาได<ทุกวิทยา
เขตด<วยระบบ
อิเล็กทรอนิกสE เชAน การ
ขอทรานสคริปตAาง   
วิทยาเขต                 
คําร<องตAาง ๆ ฯลฯ 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ขอเสนอแนะ 3. การวิเคราะห(
ตนเอง 

4. แนวทางการแกไข
ปรับปรุง (กลยุทธ() 

5. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 6. ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ 

7. งบประมาณ 
(บาท) 

8. ระยะเวลา
ดําเนินการ 

9. ผูรับผิดชอบ 

องค(ประกอบที่ 1  ปรัชญา  ปณิธาน วัตถุประสงค( และแผนดําเนนิการ 
1. มีแผนปฏิบัตริาชการ 4 ป� 
(2551 – 2554) และรAาง
แผนกลยุทธEของป� 2555 – 
2559  แตAไมAพบแผนกลยุทธE
ที่ครอบคลุมป�งบประมาณ 
2554 ตามเกณฑEข<อที่ 1  

- ควรให<ความสําคัญใน
การจัดทําแผนกลยุทธEที่
สอดคล<องกับนโยบายของ
มหาวิทยาลยั และจุดเน<น
ของสํานักฯ รวมทั้งกรอบ
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 
15 ป� ฉบับที่ 2 (2551 – 
2555) และแผนพัฒนา
การศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 
10 (2551 – 2554) 

- ดําเนินการ
ปรับปรุง/แก<ไข
รAางแผนกลยุทธE
ของป� 2555-
2559  ตาม
ข<อเสนอแนะของ
คณะกรรมการ
ประจําสํานัก 
เพื่อความ
สมบูรณE 

- ปรับปรุง/แก<ไขรAางแผน 
กลยุทธEของป� 2555-2559 
ตามข<อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประจํา
สํานักฯ  เพื่อความ
สมบูรณE และเพื่อใช<
กําหนดทิศทางการพัฒนา
และการดําเนินงานตาม
ภารกิจของสํานักทะเบียน 

- - ร<อยละของการบรรลุ
เปWาหมายตามตัวบAงชี้
ของแผน  80 

- ต.ค. 55 - ก.ย. 56 - ผู<บริหารสํานัก 
-  5 ฝeาย 
- งานนโยบาย 

2. เอกสารและหลักฐานที่
แสดงสAวนใหญAไมAสอดคล<อง
กับตัวบAงชี้และนอกกรอบ
เวลาที่ตรวจประเมิน 
ป�งบประมาณ 2554 (ต.ค. 
2553 – ก.ย. 2554)  
 
 
 
 

- ผู<บริหารควรให<
ความสําคัญในการตดิตาม
เสนอประเมินผลการ
ดําเนินงานตามตัวบAงชี้
ของแผนกลยุทธEอยAางน<อย
ป�ละ 1 ครั้ง และรายงาน
ผลตAอคณะกรรมการ
ประจําสํานักฯ เพื่อให<
ข<อคิดเห็นและ
ข<อเสนอแนะที่เปXน
ประโยชนEในการนําไป  

- ดําเนินการ
ติดตามผลการ
ดําเนินงานตาม
ตัวบAงชี้ของแผน
กลยุทธEอยAางน<อย
ป�ละ 1 ครั้ง 
 
 

- จัดทําแบบฟอรEม
ประเมินผลการดาํเนินงาน
ตามตัวบAงชี้ของแผน 
กลยุทธE/แผนประจําป� 
และรายงานตAอ
คณะกรรมการประจํา
สํานักฯ เพื่อให<ข<อคิดเห็น
และข<อเสนอแนะ 
- กําหนดให<มีการถAายทอด
ตัวบAงชี้สูAระดับบุคคล 

- ติดตามผลการ
ดําเนินงานตามตัวบAงชี้
ของแผนกลยุทธE/
แผนปฏิบัติงานประจําป� 

 
 

 
 
- โครงการสมัมาทิฐิ
ผู<บริหารพบบุคลากรเพื่อ
ถAายทอดนโยบาย 

- ร<อยละของการบรรลุ
เปWาหมายตามตัวบAงชี้
ของแผน   80 
 
 
 
 
 
- ร<อยละบุคลากร
ได<รับการถAายทอด 
 80 

- 
 
 
 
 
 
 
 

200,000 
 

ต.ค. 55 – ก.ย. 56 
 
 
 
 
 
 
 

ต.ค. 55 – ก.ย. 56 

- ผู<บริหารสํานัก 
- งานนโยบาย 
-  5 ฝeาย 
 
 
 
 
 
- ผู<บริหารสํานัก 
- งานนโยบาย 
-  5 ฝeาย 



 

 

รายงานการประเมินตนเอง สํานักทะเบียนและประมวลผล ป�การศึกษา 2555  126   

1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ขอเสนอแนะ 3. การวิเคราะห(
ตนเอง 

4. แนวทางการแกไข
ปรับปรุง (กลยุทธ() 
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7. งบประมาณ 
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 ปรับปรุงแผนกลยุทธEและ
แผนปฏิบัติงานประจําป�
ให<เหมาะสม 

  - โครงการสมัมนา
บุคลากรประจําป� 2556 
ของสํานักทะเบียนและ
ประมวลผล 

- ร<อยละบุคลากรเข<า
รAวมโครงการ 80 

300,000 ต.ค. 55 – ก.ย. 56 - ผู<บริหาร 
- 5 ฝeาย 

 - ควรตรวจสอบเอกสาร
และหลักฐานให<สอดคล<อง
กับตัวบAงชี้และอยูAในกรอบ
เวลาที่ตรวจประเมิน 
 
 

- ดําเนินการจัด
อบรมให<ความรู<
เกี่ยวกับการเขียน
รายงานการ
ประเมินตนเอง
ให<กับบุคลากร
สํานักทะเบียนฯ 

- เชิญบุคลากรจาก
สํานักงานประกันคุณภาพ
ที่มีความรู<ด<านการเขียน
รายงานการประเมิน
ตนเอง เพื่อให<บุคลากร
สํานักทะเบียนสามารถ
เข<าถึงความรู< และ
ปฏิบัติงานด<านประกัน
คุณภาพได<อยAางมี
ประสิทธิภาพ 

- โครงการอบรมการ
เขียนรายงานการประเมิน
ตนเองของสํานักฯ 
ประจําป�การศึกษา 2555 

- ระดับการ
ประเมินผลการ
ประกันคุณภาพการ
ปฏิบัติงานของ
หนAวยงาน   4.00  
(คะแนนเต็ม 5)  

25,000 ต.ค. 55 – ก.ย. 56 - ผู<บริหารสํานัก 
-  5 ฝeาย 
- คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาสํานัก 

 ขอสังเกต 
  วิสัยทัศนEของสํานัก
ทะเบียนฯ “เปoนองค(กร
หลักและดํารงความเปoน
ผูนําดานทะเบียนและ
ประมวลผลของ
มหาวิทยาลัย  มีธรรมา- 
ภิบาล ก<าวทันเทคโนโลยี  
มุAงมั่นพร<อมบริการด<วย 
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5. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 6. ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ 
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ดําเนินการ 

9. ผูรับผิดชอบ 

 คุณภาพมาตรฐานสากล” 
สําหรับ  “ความเปoนผูนํา
ดานทะเบียนและ
ประมวลผลของ
มหาวิทยาลัย”  ควรปรับ
เปXน “ความเปoนผูนําดาน
ทะเบียนและประมวลผล
ระดับมหาวิทยาลัย” 
แทนเพื่อความชัดเจน 

       

องค(ประกอบที่ 2  ภารกิจหลัก 
1. พื้นที่สําหรับการจัด
กิจกรรมเพื่อสร<าง
สุนทรียภาพในหนAวยงานยัง
มีน<อย 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ควรมีวิธีการจัดการ
เกี่ยวกับสถานที่และ
กิจกรรมเพื่อสร<าง
สุนทรียภาพภายใน 
หนAวยงานอยAางสม่ําเสมอ 

- จัดแตAงสถานที่ 
อยAางเหมาะสม 
สอดคล<องกับ
พื้นที่
สภาพแวดล<อม 
 

- จัดสถานที่และ
โครงการ/กิจกรรมทํานุ
บํารุงฯ  โดย นิสิต 
บุคลากรมีสAวนรAวม 
พร<อมประเมินความ    
พึงพอใจทุกโครงการ 
 

- โครงการวันขอบคุณ
บุคลากรประจําป�  
 
 
- โครงการสืบสาน
ประเพณีรดน้ํา  ดําหัว 
 
 
- โครงการตรวจสอบ
เอกสาร วัสดุ อุปกรณE 
จัดทําระเบียนครุภณัฑE
เพื่อการวางแผนการ 

- ระดับความพึงพอใจ
ของบุคลากรเข<ารAวม
โครงการ 3.51 
(คะแนนเต็ม 5) 
- ระดับความพึงพอใจ
ของบุคลากรเข<ารAวม
โครงการ  3.51 
(คะแนนเต็ม 5)  
- ร<อยละ 20 ของ
ครุภณัฑEที่สามารถ
นําไปใช<งานได<จริง 
 

150,000 
 
 
 

30,000 
 
 
 

190,000 
 
 
 

ธ.ค. 55 
 
 
 

เม.ย. 56 
 
 

 
ต.ค.55 – พ.ค.56 

 
 
 

- ฝeายบริหารฯ 
(งานบุคคล) 
 
 
- ฝeายบริหารฯ 
 (งานบุคคล) 
 
 
- ฝeายบริหารฯ 
  (งานพัสดุ/  
งานนโยบาย/  
งานการเงิน) 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ขอเสนอแนะ 3. การวิเคราะห(
ตนเอง 

4. แนวทางการแกไข
ปรับปรุง (กลยุทธ() 

5. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 6. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 7. งบประมาณ 
(บาท) 

8. ระยะเวลา
ดําเนินการ 

9. ผูรับผิดชอบ 

    เคลื่อนย<ายของสาํนัก
ทะเบียนและประมวลผล 

    

    - โครงการจัดหา
ครุภณัฑEสาํหรับอาคาร
ระพีสาคริก 

- จํานวนงบประมาณ
ในการจัดซื้อครภุณัฑE  

20,000,000  ต.ค. 55 – พ.ค. 56 ฝeายบรหิารฯ 
 (งานพัสดุ/ 
งานนโยบาย) 

    - โครงการเชิดชูเกียรติ
บัณฑิตเกียรตินิยมและ
นิสิตที่มผีลการเรยีนด ี
 
- โครงการวันพัฒนาและ
ปลูกต<นไม< มก. ประจําป� 
2556 

- ระดับความพึงพอใจ
ของบุคลากรเข<ารAวม
โครงการ  3.51 
(คะแนนเตม็ 5) 
- ระดับความพึงพอใจ
ของบุคลากรเข<ารAวม
โครงการ  3.51 
(คะแนนเตม็ 5) 

350,000 
 
 
 

60,000 

มิ.ย. 56 
 
 
 

มิ.ย. 56 
 

- ฝeายบริหารฯ 
- ฝeายทะเบียนฯ 
 
 
- ฝeายบริหารฯ 
(งานบุคคล) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- โครงการ 5 ส. ของ
สํานักทะเบียนและ
ประมวลผล 
 
- โครงการตดิตามและ
ประเมินผลโครงการ
เทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ<าอยูAหัวทรง 

- ระดับความพึงพอใจ
ของบุคลากรเข<ารAวม
โครงการ 3.51 (คะแนน
เตม็ 5) 
- สรุปผลการ
ดําเนินงาน/ผลการ
ประเมิน/ป]ญหา
อุปสรรค จํานวน   
1 เรื่อง 

50,000 
 
 
 

570,000 
 
 
 
 

ม.ค. – ก.ย. 56 
 
 
 

ต.ค. 55 – ก.ย. 56 
 
 
 
 

- 5 ฝeาย 
 
 
 
- ฝeายบริหารฯ 
(งานนโยบาย/
งานบุคคล/  
งานพัสดุ/    
งานการเงิน) 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ขอเสนอแนะ 3. การวิเคราะห(
ตนเอง 

4. แนวทางการแกไข
ปรับปรุง (กลยุทธ() 

5. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 6. ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ 

7. งบประมาณ 
(บาท) 

8. ระยะเวลา
ดําเนินการ 

9. ผูรับผิดชอบ 

    พระเจริญพระชนมายุครบ 
84 พรรษา 

    

2. ไมAพบการประเมินความ
พึงพอใจของบุคลากร – 
นิสิต ในระดับ สํานัก
ทะเบียนฯ ตามเกณฑEข<อที่ 
1 – 4  พบแตAการประเมิน
รายโครงการ   

- ควรมีการประเมินความ
พึงพอใจในภาพรวมของ
หนAวยงานเพื่อนํามาใช<ให<
เกิดการปรับปรุงและ
พัฒนาด<านสุนทรียภาพ
อยAางตAอเนื่อง 
- ควรมีการสาํรวจความ
ต<องการของผู<รับบริการ 

- สํารวจความพึง
พอใจของ
ผู<รับบริการ  4 
ประเด็นหลัก  
พร<อมประเมิน
ความพึงพอใจ 
  

 - จัดทําแบบสํารวจความ
พึงพอใจเพื่อวัดระดับ
ความพึงพอใจของ
ผู<รับบริการ(นิสติและ
บุคลากร) ที่มีตAอสํานัก 
เพื่อนํามาใช<ให<เกิดการ
ปรับปรุงและพัฒนา และ
วางแผนการให<บริการได<  

- โครงการสํารวจความพึง
พอใจของบุคลากร นิสิตที่มี
ตAอสํานักทะเบียนและ
ประมวลผล 
 
 
 
 

- ระดับความพึงพอใจ
ของผู<รับบริการ  3.51 
(คะแนนเต็ม 5) 
 
 
 
 

5,000 
 
 
 
 
 
 
 

ต.ค. 55  - ก.ย. 56 
 
 
 
 
 
 

- ฝeายบริหารฯ 
 (งานสารบรรณ) 
- ฝeายบริการการ
เรียนฯ 
 
 
 
  

 อยAางเปXนระบบและนํามา
วางแผนการให<บริการได<
ตรงตามความต<องการ
ของผู<รับบริการ 

 ตรงตามความต<องการของ
ผู<รับบริการ 
- จัดทําบันทึกถึงหัวหน<า
ภาควิชาเพื่อสํารวจความ
พึงพอใจตAอการให<บริการ
ของสํานักทะเบียนและ
ประมวลผล จํานวน 111 
ภาควิชา (วิทยาเขต
บางเขน และกําแพงแสน) 
 

 
 
- โครงการสํารวจความพึง
พอใจของผู<รับบริการฝeาย
ตAาง ๆ ภายในสํานัก
ทะเบียนและประมวลผล 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรE 
ประจําป�การศึกษา 2555 

 

 
 

- ระดับความพึงพอใจ
ของผู<รับบริการ 3.51 
(คะแนนเต็ม 5) 

 

 
 

2,800 
 
 

 
 

ต.ค. 55  - ก.ย. 56 
 

 
 

- ฝeายบริหารฯ 
(งานสารบรรณ) 
- ฝeายบริการการ  
เรียนฯ 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ขอเสนอแนะ 3. การวิเคราะห(
ตนเอง 

4. แนวทางการแกไข
ปรับปรุง (กลยุทธ() 

5. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 6. ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ 

7. งบประมาณ 
(บาท) 

8. ระยะเวลา
ดําเนินการ 

9. ผูรับผิดชอบ 

องค(ประกอบที่ 3  การบริหารและการจัดการ 
1. ไมAพบหลักฐานการ
ถAายทอดนโยบายของ
ผู<บริหารสูAระดบัปฏิบัติอยAาง
ทั่วถึง 

- ควรมีการจัดการประชุม
เพื่อถAายทอดนโยบายของ
ผู<บริหารไปสูAผู<ปฏิบัติอยAาง
น<อยป�ละ 2 ครั้ง เชAน 
โครงการสัมมาทิฐิ ที่มี
วาระให<มีการกระจาย
แนวนโยบายของผู<บรหิาร
ไปสูAผู<ปฏิบัติอยAาง
ครอบคลมุ 

- จัดประชุมเพื่อ
ถAายทอดนโยบาย
ของผู<บริหารไปสูA
ผู<ปฏิบัต ิ

- จัดประชุมฯ/สมัมนา/
สัมมาทิฐิ  เพื่อถAายทอด
นโยบายของผู<บริหารไปสูA
ผู<ปฏิบัติอยAางน<อยป�ละ 2 
ครั้ง  

- โครงการสมัมาทิฐิ
ผู<บริหารพบบุคลากรเพื่อ
ถAายทอดนโยบาย  
- โครงการสมัมนาบุคลากร
ประจําป� 

- ร<อยละของบุคลากร
เข<ารAวมโครงการ  80 
ขึ้นไป 
- ร<อยละของบุคลากร
เข<ารAวมโครงการ 80 
ขึ้นไป 

200,000 
 
 

300,000 
 

ต.ค. 55  - ก.ย. 56 
 

 
ต.ค. 55  -ก.ย. 56 

ผู<บริหารสํานัก 
- 5 ฝeาย 
 
ผู<บริหารสํานัก 
- 5 ฝeาย 
 

2. กระบวนการจัดการ
ความรู< (KM) ของโครงการ/
กิจกรรมที่ดําเนินการยังไมA
ครบถ<วนตามกระบวนการ 

- ควรดําเนินการ
กระบวนการจัดการ
ความรู< (KM) ของ
โครงการ/กิจกรรมที่
ดําเนินการให<ครบถ<วน 
เพื่อให<เกิดประโยชนEใน 
การปฏิบัติงานของ
บุคลากรในหนAวยงาน 

- ดําเนินการ
โครงการ/
กิจกรรมการ
จัดการความรู< 
(KM) ของฝeาย
ให<ครบถ<วนตาม
กระบวนการ 
 

- กําหนดให<แตAละฝeาย
จัดโครงการ/กิจกรรม
การจัดการความรู< (KM) 
ตามภารกิจของฝeาย โดย
กําหนดประเด็นความรู<
และเปWาหมายให<
สอดคล<องกับแผนกล
ยุทธE  และถAายทอดสูA
บุคลากรภายในสาํนัก 

- โครงการการ
ตรวจข<อสอบและ
ประมวลผลด<วยเครื่อง
อAานข<อมูล (OMR) 
- โครงการการกําหนด
ลําดับการลงทะเบียน
เรียนของนิสิต 
- โครงการการจัดการ
ความรู<เกี่ยวกับการ
ลงทะเบียนเรียน 
- โครงการการจัดการ
ความรู<เกี่ยวกับการรับ
สมัครโครงการสAงเสริม  

- คูAมือการ
ปฏิบัติงาน 1 เรื่อง 
 
 
- คูAมือการ
ปฏิบัติงาน 1 เรื่อง 
 
- คูAมือการ
ปฏิบัติงาน 1 เรื่อง 
 
- คูAมือการ
ปฏิบัติงาน 1 เรื่อง 
 

1,000  
 
 
 

1,000 
 
 

50,000 
 
 

5,000 
 

ต.ค. 55 - ก.ย. 56 
 
 
 

ต.ค. 55 - ก.ย. 56 
 
 

ต.ค. 55 – ก.ย. 56 
 
 

ต.ค. 55 – ก.ย. 56 
 
 

- ฝeาย
ประมวลผล 
 
 
- ฝeาย
ประมวลผลฯ 
 
- ฝeายบริการการ
เรียนการสอน
และการสอบ 
- ฝeายรับเข<า
ศึกษา 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ขอเสนอแนะ 3. การวิเคราะห(
ตนเอง 

4. แนวทางการแกไข
ปรับปรุง (กลยุทธ() 

5. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 6. ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ 

7. งบประมาณ 
(บาท) 

8. ระยะเวลา
ดําเนินการ 

9. ผูรับผิดชอบ 

    โอกาสศึกษาตAอใน 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรE 
สําหรับนักเรียนจบ
มัธยมศึกษาตอนปลายจาก
โรงเรียนมัธยมศึกษาใน
ท<องถิ่น (โควตาพิเศษ) 

    

    - โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “การเขียน
หนังสือราชการ” 

- คูAมือการ
ปฏิบัติงาน 1 เรื่อง 

35,000 ต.ค. 55 – ก.ย. 56 
 

- ฝeายบริหารฯ 
(งานสารบรรณ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- การประเมินผู<บริหาร
และประเมินตนเองของ
คณะกรรมการประจํา
สํานักฯ ควรใช<เกณฑE
ประเมินเดียวกันและ
ศึกษาการแปลคAาข<อมูล
ให<ถูกต<อง 

- ดําเนินการ
ประเมินผู<บริหาร
และประเมิน
ตนเองของ
คณะกรรมการ
ประจําสํานักฯ 
โดยใช<เกณฑE
ประเมินเดียวกัน 

- ผู<บริหารมอบหมาย
ผู<รับผิดชอบจัดทํา
แบบประเมินผู<บริหาร
และประเมินตนเอง
ของคณะกรรมการ
ประจําสํานักฯ โดยใช<
เกณฑEประเมินตัวบAงชี้
เปXน 5 ระดับ  ซึ่งอิง
ตามระบบประกัน
คุณภาพ 

- - ผลการประเมิน
ตนเองของ
คณะกรรมการ
ประจําสํานัก ระดับ 
4.00              
(คะแนนเต็ม 5) 
- ผลการประเมิน
การบริหารงาน
สํานักของ
คณะกรรมการ
ประจําสํานัก ระดับ 
4.00         
(คะแนนเต็ม 5) 

- 
 
 
 
 
 
- 

ต.ค. 55 – ก.ย. 56 
 
 
 
 
 

ต.ค. 55 – ก.ย. 56 

- ผู<บริหารสํานัก 
- คณะกรรมการ
ประจําสํานัก 
- เลขานุการ
คณะกรรมการ
ประจําสํานัก 
- ผู<บริหารสํานัก 
- คณะกรรมการ
ประจําสํานัก 
- เลขานุการ
คณะกรรมการ
ประจําสํานัก 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ขอเสนอแนะ 3. การวิเคราะห(
ตนเอง 

4. แนวทางการแกไข
ปรับปรุง (กลยุทธ() 

5. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 6. ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ 

7. งบประมาณ 
(บาท) 

8. ระยะเวลา
ดําเนินการ 

9. ผูรับผิดชอบ 

3. ไมAพบหลักฐานการ
ประเมินโอกาสและ
ผลกระทบของความเสี่ยง 
(ตามตัวบAงชี้ที่ 3.3 ในเกณฑE
ข<อที่ 3)  

- ควรมีการให<ความรู< 
“เรื่องการบริหารความ
เสี่ยง” เพื่อให<บุคลากรมี
ความเข<าใจและตระหนัก
ในเรื่องความเสีย่งด<าน 
ตAาง ๆ  ที่มีผลตAอการ
ทํางานและสามารถหา
แนวทางบริหารความเสี่ยง
ได<ถูกต<อง 

- ดําเนินการให<
ความรู< “เรื่องการ
บริหารความ
เสี่ยง” เพื่อให<
บุคลากรมีความ
เข<าใจและ
ตระหนักในเรื่อง
ความเสีย่งด<าน
ตAาง ๆ  

- จัดฝdกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ”เรื่อง การ
บริหารความเสี่ยง” โดย
เชิญวิทยากรจากหนAวย
ตรวจสอบภายใน  เพื่อให<
บุคลากรมีความเข<าใจ
และตระหนักในเรื่อง
ความเสีย่งด<านตAาง ๆ ที่มี
ผลตAอการทํางาน 

- โครงการฝdกอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง “การ
บริหารความเสี่ยง และการ
ควบคุมภายใน(ป�การศึกษา 
2555) 

- เกณฑEมาตรฐานตัว
บAงชี้  ระบบบริหาร
ความเสีย่ง  ไมAต่ํากวAา 
5 ข<อ (จาก 6 ข<อ) 
 

19,500 12 ต.ค. 55  - ผู<บริหารสํานัก 
-  5 ฝeาย 
- คณะกรรมการ
บริหารความ
เสี่ยงสํานัก 

4. ไมAพบระบบการตดิตาม
ให<บุคลากรนําความรู<และ
ทักษะที่ได<จากการพัฒนามา
ใช<ในการปฏิบัติงานหรือ
ปรับปรุงตนเอง 

- ควรมีระบบการตดิตาม
บุคลากรที่ได<รบัการ
พัฒนาความรู<  วAาได<นํา
ความรู<ที่ได<จากการพัฒนา
มาใช<ประโยชนEในการ
ปฏิบัติงาน 

- ดําเนินการ
ติดตามบุคลากรที่
ได<รับการพัฒนา
ความรู< ทุก
หลักสตูรในการ
ฝdกอบรม 

- จัดทําบันทึกติดตาม
ประเมินผลบุคลากรที่
ได<รับการพัฒนาความรู< 
ของแตAละฝeาย  โดย
ผู<บังคับบัญชาเบื้องต<น
เปXนผู<ประเมิน 
 

- ติดตามผลการเข<ารAวม
โครงการฝdกอบรมของ 
บุคลากรสํานักทะเบียน
และประมวลผล 

- ผลการประเมินหลัง
เข<ารAวมโครงการอยูAใน
เกณฑEระดับด ี

150,000 ต.ค. 55 - ก.ย. 56 - ผู<บริหารสํานัก 
-  5 ฝeาย 
- งานบุคลากร/
งานนโยบาย/
งานการเงิน 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ขอเสนอแนะ 3. การวิเคราะห(
ตนเอง 

4. แนวทางการแกไข
ปรับปรุง (กลยุทธ() 

5. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 6. ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ 

7. งบประมาณ 
(บาท) 

8. ระยะเวลา
ดําเนินการ 

9. ผูรับผิดชอบ 

องค(ประกอบที่ 4  การเงินและงบประมาณ 
1. แผนกลยุทธEการเงินของ
สํานักฯ ยังเปXนฉบับรAาง 
(ป�งบประมาณ 53 – 55) 
และไมAสอดคล<องกับกลยุทธE
ของหนAวยงาน 

- ควรดําเนินการปรับปรุง
แผนกลยุทธEการเงินฉบับ
รAางของสํานักฯ ให<มีความ
สมบูรณEและสอดคล<องกับ
แผนกลยุทธEของหนAวยงาน 
(ป� 55 – 59) 

- ดําเนินการ
ปรับปรุงแผนกล
ยุทธEการเงินฉบับ
รAางของสํานักฯ 
ให<มีความ
สอดคล<องกับ
แผนกลยุทธEของ
หนAวยงาน       
(ป� 55 – 59) 

- ฝeายบริหารและธุรการ  
โดยงานการเงิน จัดทํา
โครงการกลยุทธEทาง
การเงินที่สอดรับกับแผน
กลยุทธEสํานัก เพื่อสามารถ
วิเคราะหEสถานะทาง
การเงิน และความมั่นคง
ของหนAวยงาน 

- โครงการจัดทํากลยุทธE
ทางการเงิน 

- จํานวนผู<เข<ารAวม
โครงการ  30 คน 

200,000 ต.ค. 55 - ก.ย. 56 - ผู<บริหารสํานัก 
-  5 ฝeาย 
- งานการเงิน/
งานนโยบาย 

2. ขาดการวิเคราะหEงบ
การเงินและคAาใช<จAายตAอ
หนAวยในการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรมที่ 
สําคัญ ๆ ของสํานักฯ 

- ควรให<ความสําคัญใน
การวิเคราะหEงบการเงิน
และคAาใช<จAายในโครงการ/
กิจกรรมที่สําคัญ เพื่อนํา
ผลมาใช<ประโยชนEในการ
ตัดสินใจของผู<บริหารใน
การควบคุมและบริหาร
จัดการด<านคAาใช<จAายให<มี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

- ดําเนินการ
วิเคราะหE
คAาใช<จAายใน
โครงการ/
กิจกรรมที่
สําคัญตาม
ภารกิจหลักของ
แตAละฝeาย 

- กําหนดให<แตAละฝeาย
ทําการวิเคราะหEต<นทุน
โครงการ/กิจกรรมตาม
ภารกิจหลัก 

- การวิเคราะหEคAาใช<จAาย
เอกสารทางการศึกษา 
 
- การวิเคราะหEคAาใช<จAาย
ใบรายงานผลการเรียน
ของนิสิต (KU6) สAง
ผู<ปกครอง 
- การวิเคราะหEคAาใช<จAาย
กระดาษเพื่อใช<ในการ
จัดสอบ 

- จํานวนกิจกรรมที่มี
การวิเคราะหEต<นทุน 
1 กิจกรรม 
- จํานวนกิจกรรมที่มี
การวิเคราะหEต<นทุน 
1 กิจกรรม 
 
- จํานวนกิจกรรมที่มี
การวิเคราะหEต<นทุน 
1 กิจกรรม 

- 
 
 
- 
 
 
 
- 

ต.ค. 55 – ก.ย. 56 
 
 

ต.ค. 55 – ก.ย. 56 
 
 
 

ต.ค. 55 – ก.ย. 56 
 

- ฝeายทะเบียนฯ 
 
 
- ฝeาย
ประมวลผลฯ 
 
 
- ฝeายบริหารฯ 
 (งานพัสดุ) 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ขอเสนอแนะ 3. การวิเคราะห(
ตนเอง 

4. แนวทางการแกไข
ปรับปรุง (กลยุทธ() 

5. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

6. ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ 

7. งบประมาณ 
(บาท) 

8. ระยะเวลา
ดําเนินการ 

9. ผูรับผิดชอบ 

    - การวิเคราะหEคAาใช<จAาย
การจัดเตรียมเอกสาร
มอบตัวนิสิตใหมA 
- การวิเคราะหEคAาใช<จAาย
ใบเปลี่ยนแปลงรายวิชา 
(KU4)   

- จํานวนกิจกรรมที่มี
การวิเคราะหEต<นทุน  
1 กิจกรรม 
- จํานวนกิจกรรมที่มี
การวิเคราะหEต<นทุน  
1 กิจกรรม 

- 
 
 
- 

ต.ค. 55 – ก.ย. 56 
 
 

ต.ค. 55 – ก.ย. 56 
 

- ฝeายรับเข<า
ศึกษา 
 
- ฝeายบริการการ
เรียนการสอน
และการสอบ 

องค(ประกอบที่ 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
1. บุคลากรมีความเข<าใจใน
การดําเนินการรายงานผล
ดําเนินงานตามตัวบAงชี้ยังไมA
ชัดเจน 

- ควรมีการจัดกิจกรรมให<
ความรู<หรือแลกเปลี่ยน
เรียนรู<ด<านการประกัน
คุณภาพให<กับบุคลากร 
เพื่อให<เกิดความเข<าใจใน 
ตัวบAงชี้และเกณฑEการ
ประเมินที่ถูกต<องตามที่
มหาวิทยาลยักําหนด 

- ดําเนินการจัด
อบรมให<ความรู<
เกี่ยวกับระบบ
ประกันคุณภาพ
ให<บุคลากรสํานัก 

- เชิญบุคคลภายนอก
หนAวยงานที่มีความรู<ด<าน
ประกันคุณภาพ  เพื่อให<
บุคลากรสํานักทะเบียน
สามารถเข<าถึงความรู< และ
ปฏิบัติงานด<านประกัน
คุณภาพได<อยAางมี
ประสิทธิภาพ 

- โครงการอบรมให<
ความรู<เกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 

- ระดับการ
ประเมินผลการ
ประกันคุณภาพการ
ปฏิบัติงานของ
หนAวยงาน    4.00 
(คะแนนเต็ม 5) 

25,000 ต.ค. 55 - ก.ย. 56 - ผู<บริหารสํานัก 
-  5 ฝeาย 
- คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาสํานัก 

2. ในรายงานการประเมิน
ตนเอง การเขียนอธิบายผล
การดําเนินงานบางตัวบAงชี้ 
ขาดความชัดเจน ไมAตรงกับ
เกณฑEการประเมิน และการ
อ<างอิงรายการหลักฐาน ไมA
สอดคล<องกับป�ที่รับการ
ประเมิน 

- การเขียนอธิบายผลการ
ดําเนินงาน ควรสะท<อนถึง
ผลการดําเนินงานให<ตรง
กับตัวบAงชี้ที่กําหนด และ
สอดคล<องกับรอบป�ที่
ประเมิน 

- ดําเนินการจัด
อบรมให<ความรู<
เกี่ยวกับการเขียน
รายงานการ
ประเมินตนเอง
ให<กับบุคลากร
สํานักทะเบียนฯ 

- เชิญบุคคลจากสํานักงาน
ประกันคุณภาพที่มีความรู<ด<าน
การเขียนรายงานการประเมิน
ตนเอง เพื่อให<บุคลากรสํานัก
ทะเบียนฯสามารถเข<าถึง
ความรู< และปฏิบัติงานด<าน
ประกันคุณภาพได<อยAางมี
ประสิทธิภาพ 

- โครงการอบรมการ
เขียนรายงานการ
ประเมินตนเองของ
สํานักฯ ประจําป�
การศึกษา 2555 

- ระดับการ
ประเมินผลการ
ประกันคุณภาพการ
ปฏิบัติงานของ
หนAวยงาน  4.00 
(คะแนนเต็ม 5) 

25,000 ต.ค. 55 - ก.ย. 56 - ผู<บริหารสํานัก 
-  5 ฝeาย 
- คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาสํานัก 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ขอเสนอแนะ 3. การวิเคราะห(
ตนเอง 

4. แนวทางการแกไข
ปรับปรุง (กลยุทธ() 

5. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 6. ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ 

7. งบประมาณ 
(บาท) 

8. ระยะเวลา
ดําเนินการ 

9. ผูรับผิดชอบ 

3. ไมAพบการดําเนินงานใน
ตัวบAงชี้ที่ 5.1 เกณฑE
มาตรฐานข<อ 5 มีการนําผล
การประกันคุณภาพภายใน
มาปรับปรุงการทํางาน และ
สAงผลให<มีการพัฒนาผลการ
ดําเนินงานตามตัวบAงชี้ใน
แผนกลยุทธEทุกตัวบAงชี้ 

- ควรนําผลการประเมิน
คุณภาพภายในมา
ปรับปรุงการทํางาน เพื่อ
สAงผลให<มีการพัฒนาผล
การดําเนินงานตามตัว
บAงชี้ในแผนกลยุทธE และมี
การวิเคราะหEเปรียบเทียบ
ผลการดําเนินงานตามตัว
บAงชี้ในแผนกลยุทธE  
เพื่อให<เห็นถึงผลการ
ดําเนินงานที่พัฒนาขึ้น 

- นําผลการ
ประเมินคุณภาพ
ภายในประจําป� 
เข<าสูAที่ประชุม
คณะกรรมการ
ประจําสํานักเพื่อ
พิจารณา และ
ทบทวนปรับปรุง
การดําเนินงาน 

- นําผลการพิจารณาจาก
มติที่ประชุม
คณะกรรมการประจํา
สํานัก มาแก<ไขปรับปรุง  
โดยกําหนดเปWาหมาย
ให<ผลการดําเนินงานตาม
ตัวบAงชี้ของแผนกลยุทธE มี
การพัฒนาขึ้น 

- - ระดับการ
ประเมินผลการ
ประกันคุณภาพการ
ปฏิบัติงานของ
หนAวยงาน   4.00  
(คะแนนเต็ม 5) 

- ต.ค. 55 - ก.ย. 56 - ผู<บริหารสํานัก 
-  5 ฝeาย 
- คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาสํานัก 

องค(ประกอบที่ 6  การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน 
- แนวทางเสริม 

  - ควรมีการพัฒนา
ปรับปรุงกระบวนงานการ
ให<บริการด<านอื่น ๆ ผAาน
ระบบอิเล็กทรอนิกสE เชAน 
การขอทรานสคริปตAาง
วิทยาเขต  เอกสาร
ทางการศึกษา ฯลฯ 
 

 
- อยูAระหวAาง
ดําเนินการ 

 
- จัดให<มีระบบข<อมลูนิสิต
ระหวAางงานทะเบียนนิสิต
ของแตAละวิทยาเขต เพื่อ
พัฒนาปรับปรุงโปรแกรม
คอมพิวเตอรEเพื่อจัดเก็บ
ข<อมูลให<เปXนป]จจุบัน 

             
- 

 
- ระดับความพึงพอใจ
ของผู<รับบริการ  3.51 
ขึ้นไป 

 
   40,000,000  

 
ต.ค. 55  - ก.ย. 57 

 
- ผู<บริหารสํานัก 
- 5 ฝeาย 
- งานนโยบาย/
งานการเงิน 
- สํานักบริการ
คอมพิวเตอรE 
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4.2 การติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงที่ไดรับขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินฯ ประจําป-การศึกษา 2554 (สปค.02) 

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําป-การศึกษา 2554 
สํานักทะเบียนและประมวลผล 

รายงาน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2556 
1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ขอเสนอแนะ 3. แนวทางการแกไข

ปรับปรุง (กลยุทธ() 
4. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 6. ผลการดําเนินงาน

ตามโครงการ/กิจกรรม 
7. รอยละ

ผลสําเร็จของ
โครงการ/
กิจกรรม 

8. งบประมาณ 9. ผูรับผิดชอบ 

บทสรุปผูบริหาร 
1. พื้นที่สําหรับการ
จัดกิจกรรมเพื่อสร<าง
สุนทรียภาพใน
หนAวยงานยังมีน<อย 
 

- ควรมีวิธีการจัดการ
เกี่ยวกับสถานที่และ
กิจกรรมเพื่อสร<าง
สุนทรียภาพภายใน
หนAวยงานอยAาง
สม่ําเสมอ 

- จัดสถานที่และโครงการ/
กิจกรรมทํานุบํารุงฯ  โดย 
นิสิต บุคลากรมสีAวนรAวม 
พร<อมประเมินความพึง
พอใจทุกโครงการ 

- โครงการวันขอบคุณบุคลากร
ประจําป�  
 
- โครงการสืบสานประเพณ ี
รดน้ําดําหัว 
 
- โครงการตรวจสอบเอกสาร 
วัสดุ อุปกรณE จัดทําระเบียน
ครุภณัฑEเพื่อการวางแผนการ
เคลื่อนย<ายของสาํนักทะเบียน
และประมวลผล 
- โครงการเชิดชูเกียรติบัณฑิต
เกียรตินิยมและนิสติที่มีผลการ
เรียนด ี
 

- ระดับความพึงพอใจ
เข<ารAวมโครงการ 3.51 
(คะแนนเต็ม 5) 
- ระดับความพึงพอใจ
เข<ารAวมโครงการ 3.51 
(คะแนนเต็ม 5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ระดับความพึง
พอใจ เฉลี่ย 3.81          
อยูAในระดับด ี
- ระดับความพึงพอใจ
เฉลี่ย 4.34            
อยูAในระดับด ี
- ร<อยละ 30 ของ
ครุภณัฑEที่สามารถ
นําไปใช<งานได<จริง 
- จัดซื้ออุปกรณEใน
การบรรจุของ 
- ระดับความพึงพอใจ
ของบุคลากรเข<ารAวม
โครงการ 4.33      
อยูAในระดับด ี

100 
 
 

100 
 
 

100 
 
 
 
 

100 
 
 
 

86,355 
 
 

30,700 
 
 

190,000 
 
 
 
 

430,000 
 
 
 

ฝeายบรหิารและ
ธุรการ 
 
ฝeายบรหิารและ
ธุรการ 
 
ฝeายบรหิารและ
ธุรการ 
 
 
 
ฝeายทะเบียนฯ/
ฝeายบรหิารและ
ธุรการ 
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8. งบประมาณ 9. ผูรับผิดชอบ 

- โครงการวันพัฒนาและปลูก
ต<นไม<มก. ประจําป� 2556 

 
- โครงการ 5 ส. ของสํานัก
ทะเบียนและประมวลผล 
- โครงการตดิตามและ
ประเมินผลโครงการ
เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ<าอยูAหัวทรง 
พระเจริญพระชนมายุครบ 84 
พรรษา 

-โครงการวันสถาปนาสํานัก
ทะเบียนและประมวลผล 

 
-จัดสAงบุคลากรเข<ารAวม-
โครงการ/กิจกรรมทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมของหนAวยงาน
ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลยั 
 

- ระดับความพึงพอใจ
เข<ารAวมโครงการ 3.51 
(คะแนนเต็ม 5)  
- จํานวนบุคลากรเข<า
รAวมโครงการ  

- 
 
 
 
 
 

- ระดับความพึงพอใจ
เข<ารAวมโครงการ 3.51 
(คะแนนเต็ม 5) 
- จํานวนบุคลากรเข<า
รAวมโครงการ 

อยูAระหวAาง
ประเมินผล 
 

อยูAระหวAาง
ประเมินผล 

- 
 

 
 
 
 
 

ยังไมAถึงกรอบเวลา 
 

 
57 คน 

 
 

80 
 
 

80 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 

100 

22,220 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

ฝeายบรหิารฯ 
 
 
ฝeายบรหิารฯ 
 
ฝeายบรหิารฯ 
 
 
 
 
 
ฝeายบรหิารฯ 
 
 
ฝeายบรหิารฯ 
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7. รอยละ
ผลสําเร็จของ

โครงการ/
กิจกรรม 

8. งบประมาณ 9. ผูรับผิดชอบ 

2. กระบวนการ
จัดการความรู< (KM) 
ของโครงการ/

กิจกรรมที่
ดําเนินการยังไมA
ครบถ<วนตาม
กระบวนการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ควรดําเนินการ
กระบวนการจัดการ
ความรู< (KM) ของ
โครงการ/กิจกรรมที่
ดําเนินการให<ครบถ<วน 
เพื่อให<เกิดประโยชนEใน 
การปฏิบัติงานของ
บุคลากรในหนAวยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- กําหนดให<แตAละฝeายจัด
โครงการ/กิจกรรมการ
จัดการความรู< (KM)     
ตามภารกิจของฝeาย โดย
กําหนดประเด็นความรู<
และเปWาหมายให<สอดคล<อง
กับแผนกลยุทธE  และ
ถAายทอดสูAบุคลากรภายใน
สํานัก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- โครงการการตรวจข<อสอบ
และประมวลผลด<วยเครื่อง
อAานข<อมูล (OMR) 
- โครงการการกําหนดลาํดับ
การลงทะเบียนเรยีนของนิสิต 
- โครงการการจัดการความรู<
เกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน 
- โครงการการจัดการความรู<
เกี่ยวกับการรับสมคัรโครงการ
สAงเสริมโอกาสศึกษาตAอใน  
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรE 
สําหรับนักเรียนจบมัธยมศึกษา
ตอนปลายจากโรงเรียน
มัธยมศึกษาในท<องถิ่น (โควตา
พิเศษ) 
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
“การเขียนหนังสือราชการ” 

 
 
 
 

- คูAมือการปฏิบัติงาน 1 
เรื่อง 
 
- คูAมือการปฏิบัติงาน 1 
เรื่อง 
- คูAมือการปฏิบัติงาน 1 
เรื่อง 
- คูAมือการปฏิบัติงาน 1 
เรื่อง 
 
 
 
 
 
 
- คูAมือการปฏิบัติงาน  
1 เรื่อง 
 
 
 
 

- คูAมือการปฏิบัติงาน 
1 เรื่อง  
 
- คูAมือการปฏิบัติงาน 
1 เรื่อง  
- คูAมือการปฏิบัติงาน 
1 เรื่อง  
- คูAมือการปฏิบัติงาน 
1 เรื่อง 
           
 
 
 
 
 
ยังไมAได<ดําเนินการ 
 
 
 
 
 

100 
 
 

100 
 

100 
 

100 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 

651 
 
 

170,000 
 

50,000 
 

5,000 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 

ฝeายประมวลผล 
 
 
ฝeายประมวลผล 
 
ฝeายบริการการ
เรียนฯ 
ฝeายรับเข<าศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
ฝeายบรหิารและ
ธุรการ 
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4. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 6. ผลการดําเนินงาน
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7. รอยละ
ผลสําเร็จของ

โครงการ/
กิจกรรม 

8. งบประมาณ 9. ผูรับผิดชอบ 

 
 
 
 
 

- การประเมิน  
ผู<บริหารและประเมิน
ตนเองของ
คณะกรรมการประจํา
สํานักฯ ควรใช<เกณฑE
ประเมินเดียวกันและ
ศึกษาการแปลคAา
ข<อมูลให<ถูกต<อง 

- ผู<บริหารมอบหมาย
ผู<รับผิดชอบจัดทําแบบ
ประเมินผู<บริหารและ
ประเมินตนเองของ
คณะกรรมการประจํา
สํานักฯ โดยใช<เกณฑE
ประเมินตัวบAงชี้เปXน 5 
ระดับ  ซึ่งอิงตามระบบ
ประกันคุณภาพ 

- - ผลการประเมินตนเอง
ของคณะกรรมการ
ประจําสํานัก ระดับ 
4.00 (คะแนนเต็ม 5) 
- ผลการประเมินการ
บริหารงานสํานักของ
คณะกรรมการประจํา
สํานัก ระดับ 4.00 
(คะแนนเต็ม 5) 

- ผลประเมินตนเอง
ของกรรมการสํานัก 
เฉลี่ยที่ 4.61  ระดับ 
เห็นด<วยมากที่สุด 
 - ผลประเมินการ
บริหารงานของสํานัก  
เฉลี่ยที่ 4.32  อยูAใน
ระดับด ี

100 
 
 
 

100 
 
 
 

 

- 
 
 
 
- 
 
 
 

 

ฝeายบรหิารและ
ธุรการ 
 
 
ฝeายบรหิารและ
ธุรการ 
 

3. ขาดการวิเคราะหE
งบการเงินและ
คAาใช<จAายตAอหนAวยใน
การดําเนินโครงการ/
กิจกรรมที่สําคัญ ๆ 
ของสํานัก 

- ควรให<ความสําคัญใน
การวิเคราะหEงบการเงิน
และคAาใช<จAายใน
โครงการ/กิจกรรมที่
สําคัญ เพื่อนําผลมาใช<
ประโยชนEในการ
ตัดสินใจของผู<บริหารใน
การควบคุมและบริหาร
จัดการด<านคAาใช<จAายให<ม ี
ประสิทธิภาพ 
 
 

- เชิญบุคคลจากสํานักงาน
ประกันคุณภาพที่มีความรู<
ด<านการเขียนรายงานการ
ประเมินตนเอง เพื่อให<
บุคลากรสํานักทะเบียนฯ
สามารถเข<าถึงความรู< และ
ปฏิบัติงานด<านประกัน
คุณภาพได<อยAางมี
ประสิทธิภาพ 

- โครงการอบรมการเขียน
รายงานการประเมินตนเองของ
สํานักฯ ประจําป�การศึกษา 
2555 

- ระดับการประเมินผล
การประกันคุณภาพการ
ปฏิบัติงานของหนAวยงาน    
4.00 (คะแนนเต็ม 5) 

- ระดับการ
ประเมินผลการ
ประกันคุณภาพ      
มีคAาเฉลีย่ที่ 4.22 

100 12,900 ฝeายบรหิารและ
ธุรการ 
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4. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 6. ผลการดําเนินงาน
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7. รอยละ
ผลสําเร็จของ

โครงการ/
กิจกรรม 

8. งบประมาณ 9. ผูรับผิดชอบ 

องค(ประกอบที่ 1  ปรัชญา  ปณิธาน วัตถุประสงค( และแผนดําเนนิการ 

1. มีแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ป� (2551 – 
2554) และรAางแผน
กลยุทธEของป� 2555 – 
2559  แตAไมAพบแผน
กลยุทธEที่ครอบคลุม
ป�งบประมาณ 2554 
ตามเกณฑEข<อที่ 1  

- ควรให<ความสําคัญใน
การจัดทําแผนกลยุทธEที่
สอดคล<องกับนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย และ
จุดเน<นของสํานักฯ 
รวมทั้งกรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว   
15 ป� ฉบับที่ 2 (2551 – 
2555) และแผนพัฒนา
การศึกษา
ระดับอุดมศึกษา     
ฉบับที่ 10             
(2551 – 2554) 

- ปรับปรุง/แก<ไขรAางแผน 
กลยุทธEของป� 2555-2559 
ตามข<อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประจําสํานัก 
เพื่อความสมบูรณE และเพื่อ
ใช<กําหนดทิศทางการพัฒนา
และการดําเนินงานตาม
ภารกิจของสํานักทะเบียนฯ 

- - ร<อยละของการบรรลุ
เปWาหมายตามตัวบAงชี้ของ
แผน  80 

  - ร<อยละของการ
บรรลเุปWาหมายตาม
ตัวบAงชี้ของแผน   69 

80 - งานนโยบายและ
แผน 

2. เอกสารและ
หลักฐานที่แสดงสAวน
ใหญAไมAสอดคล<องกับ
ตัวบAงชี้และนอกกรอบ
เวลาที่ตรวจประเมิน 
ป�งบประมาณ 2554 
                         

- ผู<บริหารควรให<
ความสําคัญในการ
ติดตามเสนอประเมินผล
การดําเนินงานตามตัว
บAงชี้ของแผนกลยุทธE 
น<อยป�ละ 1 ครั้ง และ
รายงานผลตAอ 

- จัดทําแบบฟอรEม
ประเมินผลการดาํเนินงาน
ตามตัวบAงชี้ของแผน 
กลยุทธE/แผนประจําป� และ
รายงานตAอคณะกรรมการ 
ประจําสํานักฯ เพื่อให<
ข<อคิดเห็นและข<อเสนอแนะ 

- ติดตามผลการดําเนินงานตาม
ตัวบAงชี้ของแผนกลยุทธE/
แผนปฏิบัติงานประจําป� 
 
- โครงการสมัมาทิฐิผู<บริหารพบ
บุคลากรเพื่อถAายทอดนโยบาย 
 

- ร<อยละของการบรรลุ
เปWาหมายตามตัวบAงชี้
ของแผน   80 
 
- ร<อยละบุคลากรได<รับ
การถAายทอด 80 
 

- ร<อยละของการ
บรรลเุปWาหมายตาม
ตัวบAงชี้ของแผน   69 
(ยังไมAถึงกรอบเวลา) 

80 - งานนโยบายและ
แผน 
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8. งบประมาณ 9. ผูรับผิดชอบ 

(ต.ค. 2553 – ก.ย. 
2554)  
 
 
 
 

คณะกรรมการประจํา
สํานักฯ เพื่อให<
ข<อคิดเห็นและ
ข<อเสนอแนะที่เปXน
ประโยชนEในการนําไป
ปรับปรุงแผนกลยุทธE
และแผนปฏิบัติงาน
ประจําป�ให<เหมาะสม  

- กําหนดให<มีการถAายทอด
ตัวบAงชี้สูAระดับบุคคล 

- โครงการสมัมนาบุคลากร
ประจําป� 2556 ของสํานัก
ทะเบียนและประมวลผล 

- ร<อยละบุคลากรเข<า
รAวมโครงการ 80 

 - ควรตรวจสอบเอกสาร
และหลักฐานให<
สอดคล<องกับตัวบAงชี้
และอยูAในกรอบเวลาที่
ตรวจประเมิน 

- เชิญบุคลากรจาก
สํานักงานประกันคุณภาพที่
มีความรู<ด<านการเขียน
รายงานการประเมินตนเอง 
เพื่อให<บุคลากรสํานัก
ทะเบียนสามารถเข<าถึง
ความรู< และปฏิบัติงานด<าน
ประกันคุณภาพได<อยAางมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 

- โครงการอบรมการเขียน
รายงานการประเมินตนเองของ
สํานักฯ ประจําป�การศึกษา 
2555 

- ระดับการประเมินผล
การประกันคุณภาพการ
ปฏิบัติงานของหนAวยงาน   
4.00  (คะแนนเต็ม 5)  

- ระดับการ
ประเมินผลการ
ประกันคุณภาพ อยูAที่ 
ดีมาก มีคAาเฉลี่ยที่ 
4.22 

100 12,900 คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาสํานัก 
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โครงการ/
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8. งบประมาณ 9. ผูรับผิดชอบ 

องค(ประกอบที่ 2  ภารกิจหลัก 
1. พื้นที่สําหรับการจัด
กิจกรรมเพื่อสร<าง
สุนทรียภาพใน
หนAวยงานยังมีน<อย  
 
 
 
 
 
 

- ควรมีวิธีการจัดการ
เกี่ยวกับสถานที่และ
กิจกรรมเพื่อสร<าง
สุนทรียภาพภายใน
หนAวยงานอยAาง
สม่ําเสมอ 
 

- จัดสถานที่และโครงการ/
กิจกรรมทํานุบํารุงฯ  โดย 
นิสิต บุคลากรมสีAวนรAวม 
พร<อมประเมินความ      
พึงพอใจทุกโครงการ 
 

- โครงการวันขอบคุณบุคลากร
ประจําป�  
 
 
- โครงการสืบสานประเพณี  
รดน้ําดําหัว 
 
 
- โครงการตรวจสอบเอกสาร 
วัสดุ อุปกรณE จัดทําระเบียน
ครุภณัฑEเพื่อการวางแผนการ 
เคลื่อนย<ายของสาํนักทะเบียน
และประมวลผล 
 
- โครงการเชิดชูเกียรติบัณฑิต
เกียรตินิยมและนิสติที่มีผลการ
เรียนด ี
 
 
 

- ระดับความพึงพอใจ
ของบุคลากรเข<ารAวม
โครงการ 3.51 
(คะแนนเต็ม 5) 
- ระดับความพึงพอใจ
ของบุคลากรเข<ารAวม
โครงการ  3.51 
(คะแนนเต็ม 5)  
- ร<อยละ 20 ของ
ครุภณัฑEที่สามารถ
นําไปใช<งานได<จริง 
(ปรับไมAดําเนินการแทน
เนื่องจากมีกิจกรรมอื่น
ทดแทน) 
 

- ระดับความ       
พึงพอใจ เฉลี่ย 3.81   
อยูAในระดับด ี
 
-  ระดับความ      
พึงพอใจเฉลี่ย 4.34 
อยูAในระดับ ด ี
 
- ร<อยละ 30 ของ
ครุภณัฑEที่สามารถ
นําไปใช<งานได<จริง 
- จัดซื้ออุปกรณEใน
การบรรจุของ 
 
- ระดับความ       
พึงพอใจของบุคลากร
เข<ารAวมโครงการ 
4.33  อยูAในระดับดี 
 
 

100 
 
 
 

100 
 
 
 

100 
 
 
 

 
 

100 

86,355 
 
 
 

30,700 
 
 
 

190,000 
 
 
 

 
 

430,000 
 
 
 
 

 

ฝeายบรหิารและ
ธุรการ 
 
 
ฝeายบรหิารและ
ธุรการ 
 
 
ฝeายบรหิารและ
ธุรการ 
 
 
 
 
ฝeายทะเบียนฯ/
ฝeายบรหิารและ
ธุรการ 
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8. งบประมาณ 9. ผูรับผิดชอบ 

    
 
 
 
-โครงการวันพัฒนาและปลูก
ต<นไม<มก. ประจําป� 2556 

 
 
- โครงการ 5 ส. ของสํานัก
ทะเบียนและประมวลผล 
 
 
- โครงการตดิตามและ
ประเมินผลโครงการ
เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ<าอยูAหัวทรงเจรญิ
พระชนมายุครบ 84 พรรษา 
- โครงการวันสถาปนา สํานัก
ทะเบียนและประมวลผล 
 
 

 
 
 
 
- ระดับความพึงพอใจ
ของบุคลากรเข<ารAวม
โครงการ  3.51 
(คะแนนเต็ม 5)  
- ระดับความพึงพอใจ
ของบุคลากรเข<ารAวม
โครงการ  3.51 
(คะแนนเต็ม 5)  
- สรุปผลการ
ดําเนินงาน/ผลการ
ประเมิน/ป]ญหา
อุปสรรค จํานวน 1 
เรื่อง 
- ระดับความพึงพอใจ
ของบุคลากรเข<ารAวม
โครงการ  3.51 
(คะแนนเต็ม 5)  

- ระดับความ       
พึงพอใจของบุคลากร
เข<ารAวมโครงการ 
4.33  อยูAในระดับดี 
อยูAระหวAาง
ประเมินผล 
 
 
อยูAระหวAาง
ประเมินผล 
 
 
 
 
 
 
 
ยังไมAถึงกรอบเวลา 
 
 
 

 
80 
 

 
80 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 

 

 
22,220 

 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
ฝeายบรหิารและ
ธุรการ 
 
ฝeายบรหิารและ
ธุรการ 
 
 
ฝeายบรหิารและ
ธุรการ 
 
 
 
 
 
 
 
ฝeายบรหิารและ
ธุรการ 
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7. รอยละ
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8. งบประมาณ 9. ผูรับผิดชอบ 

   - จัดสAงบุคลากรเข<ารAวม-
โครงการ/กิจกรรมทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมของหนAวยงาน
ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลยั 

-จํานวนบุคลากรเข<า
รAวมโครงการ 
 

57  คน 
 

100  ฝeายบรหิารและ
ธุรการ 
 

2. กระบวนการ
จัดการความรู< (KM) 
ของโครงการ/
กิจกรรมที่ดําเนินการ
ยังไมAครบถ<วนตาม
กระบวนการ 

- ควรดําเนินการ
กระบวนการจัดการ
ความรู< (KM) ของ
โครงการ/กิจกรรมที่
ดําเนินการให<ครบถ<วน
เพื่อให<เกิดประโยชนEใน
การปฏิบัติงานของ
บุคลากรในหนAวยงาน 

- กําหนดให<แตAละฝeายจัด
โครงการ/กิจกรรมการ
จัดการความรู< (KM) ตาม
ภารกิจของฝeาย โดยกําหนด
ประเด็นความรู<และ
เปWาหมายให<สอดคล<องกับ
แผนกลยุทธE และถAายทอดสูA
บุคลากรภายในสาํนัก 

- โครงการตรวจข<อสอบและ
ประมวลผลด<วยเครื่องอAาน
ข<อมูล (OMR)  
- โครงการการกําหนดลาํดับการ
ลงทะเบียนเรียนของนิสิต 
- โครงการการจัดการความรู<
เกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน 
- โครงการการจัดการความรู<
เกี่ยวกับการรับสมคัรโครงการ
สAงเสริมโอกาสศึกษาตAอใน
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรE 
สําหรับนักเรียนจบมัธยมศึกษา
ตอนปลายจากโรงเรียน
มัธยมศึกษาในท<องถิ่น (โควตา
พิเศษ) 
 

- คูAมือการปฏิบัติงาน 1 
เรื่อง 
 
- คูAมือการปฏิบัติงาน 1 
เรื่อง 
- คูAมือการปฏิบัติงาน 1 
เรื่อง 
- คูAมือการปฏิบัติงาน 1 
เรื่อง 

- คูAมือการปฏิบัติงาน 
1 เรื่อง 
 
- คูAมือการปฏิบัติงาน 
1 เรื่อง 
- คูAมือการปฏิบัติงาน 
1 เรื่อง 
- คูAมือการปฏิบัติงาน 
1 เรื่อง 

100 
 
 

100 
 

100 
 

100 

651 
 
 

170,000 
 

50,000 
 

5,000 

ฝeายประมวลผล 
 
 
ฝeายประมวลผล 
 
ฝeายบริการการ
เรียนฯ 
ฝeายรับเข<าศึกษา 



 

 

รายงานการประเมินตนเอง สํานักทะเบียนและประมวลผล ป�การศึกษา 2555  145   

1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ขอเสนอแนะ 3. แนวทางการแกไข
ปรับปรุง (กลยุทธ() 
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8. งบประมาณ 9. ผูรับผิดชอบ 

   - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
“การเขียนหนังสือราชการ” 

- คูAมือการปฏิบัติงาน 1 
เรื่อง 

ยังไมAได<ดําเนินการ -  ฝeายบรหิารและ
ธุรการ 

 - การประเมินผู<บริหาร
และประเมินตนเองของ
คณะกรรมการประจํา
สํานักฯ ควรใช<เกณฑE
ประเมินเดียวกันและ
ศึกษาการแปลคAาข<อมูล
ให<ถูกต<อง 

- ผู<บริหารมอบหมาย
ผู<รับผิดชอบจัดทําแบบ
ประเมินผู<บริหารและ
ประเมินตนเองของ
คณะกรรมการประจําสํานัก
ฯ โดยใช<เกณฑEประเมินตัว
บAงชี้เปXน 5 ระดับ ซึ่งอิงตาม
ระบบประกันคุณภาพ 

 - ผลการประเมินตนเอง
ของคณะกรรมการ
ประจําสํานัก ระดับ 
4.00 (คะแนนเต็ม 5) 
- ผลการประเมินการ
บริหารงานสํานักของ
คณะกรรมการประจํา
สํานัก ระดับ 4.00 
(คะแนนเต็ม 5) 

- ผลประเมินตนเอง
ของกรรมการสํานัก
เฉลี่ยที่ 4.61 ระดับ
เห็นด<วยมากที่สุด 
- ผลประเมินการ
บริหารงานของสํานัก 
เฉลี่ยที่ 4.32 อยูAใน
ระดับด ี

100 
 
 
 

100 

- 
 
 
 
- 

ฝeายบรหิารและ
ธุรการ 
 
 
ฝeายบรหิารและ
ธุรการ 

3. ขาดการวิเคราะหE
งบการเงินและ
คAาใช<จAายตAอหนAวยใน
การดําเนินโครงการ/
กิจกรรมที่สําคัญ ๆ 
ของสํานัก 

- ควรให<ความสําคัญใน
การวิเคราะหEงบการเงิน
และคAาใช<จAายใน
โครงการ/กิจกรรมที่
สําคัญ เพื่อนําผลมาใช<
ประโยชนEในการ
ตัดสินใจของผู<บริหารใน
การควบคุมและบริหาร
จัดการด<านคAาใช<จAายให<
มีประสิทธิภาพ 

- เชิญบุคลลจากสํานักงาน
ประกันคุณภาพที่มีความรู<
ด<านการเขียนรายงานการ
ประเมินตนเอง เพื่อให<
บุคลากรสํานักทะเบียนฯ 
สามารถเข<าถึงความรู< และ
ปฏิบัติงานด<านประกัน
คุณภาพได<อยAางมี
ประสิทธิภาพ 

- โครงการอบรมการเขียน
รายงานการประเมินตนเองของ
สํานัก ประจําป�การศึกษา 2555 

- ระดับการประเมินผล
การประกันคุณภาพการ
ปฏิบัติงานของ
หนAวยงาน 4.00 
(คะแนนเต็ม 5) 

- ระดับการ
ประเมินผลการ
ประกันคุณภาพ มี
คAาเฉลี่ยที่ 4.22 

100 12,900 ฝeายบรหิารและ
ธุรการ 
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7. รอยละ
ผลสําเร็จของ

โครงการ/
กิจกรรม 

8. งบประมาณ 9. ผูรับผิดชอบ 

องค(ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค( และแผนดําเนินการ 
1. มีแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ป� (2551-
2554) และรAางแผน
กลยุทธEของป� 2555-
2559 แตAไมAพบแผน
กลยุทธEที่ครอบคลุม
ป�งบประมาณ 2554 
ตามเกณฑEข<อที่ 1 

- ควรให<ความสําคัญใน
การจัดทําแผนกลยุทธEที่
สอดคล<องกับนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย และ
จุดเน<นของสํานัก 
รวมทั้งกรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 
ป� ฉบับที่ 2 (2551 – 
2555) และแผนพัฒนา
การศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 
10 (2551-2554) 

- ปรับปรุง/แก<ไขรAางแผนกล
ยุทธEของป� 2555 – 2559 
ตามข<อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประจําสํานัก
เพื่อความสมบูรณE และเพื่อ
ใช<กําหนดทิศทางการพัฒนา
และการดําเนินงานตาม
ภารกิจของสํานักทะเบียนฯ 

- - ร<อยละของการบรรลุ
เปWาหมายตามตัวบAงชี้
ของแผน 80 

- ร<อยละของการ
บรรลเุปWาหมายตาม
ตัวบAงชี้ของแผน 69 

80 - งานนโยบายและ
แผน 

2. เอกสารและ
หลักฐานที่แสดงสAวน
ใหญAไมAสอดคล<องกับ
ตัวบAงชี้และนอกกรอบ
เวลาที่ตรวจประเมิน
ป�งบประมาณ 2554 

(ต.ค.2553 –ก.ย.2554) 

- ผู<บริหารควรให<
ความสําคัญในการ
ติดตามเสนอประเมินผล
การดําเนินงานตามตัว
บAงชี้ของแผนกลยุทธE
อยAางน<อยป�ละ 1 ครั้ง 
และรายงานผลตAอ
คณะกรรมการประจํา 

- จัดทําแบบฟอรEม
ประเมินผลการดาํเนินงาน
ตามตัวบAงชี้ของแผนกล
ยุทธE/แผนประจําป� และ
รายงานตAอคณะกรรมการ
ประจําสํานัก เพื่อให<
ข<อคิดเห็นและข<อเสนอแนะ 
 

- ติดตามผลการดําเนินงานตาม
ตัวบAงชี้ของแผนกลยุทธE/
แผนปฏิบัติงานประจําป� 
 
 
 
 
 

- ร<อยละของการบรรลุ
เปWาหมายตามตัวบAงชี้
ของแผน 80 
 
 
 
 
 

- ร<อยละของการ
บรรลเุปWาหมายตาม
ตัวบAงชี้ของแผน 69 
 
 
 
 
 

80  งานนโยบายและ
แผน 
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4. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 6. ผลการดําเนินงาน
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7. รอยละ
ผลสําเร็จของ

โครงการ/
กิจกรรม 

8. งบประมาณ 9. ผูรับผิดชอบ 

สํานักฯ เพื่อให<
ข<อคิดเห็นและ
ข<อเสนอแนะที่เปXน
ประโยชนEในการนําไป
ปรับปรุงแผนกลยุทธE
และแผนปฏิบัติงาน
ประจําป�ให<เหมาะสม 

- กําหนดให<มีการถAายทอด
ตัวบAงชี้สูAระดับบุคคล 

- โครงการสมัมาทิฐิผู<บริหารพบ
บุคลากรเพื่อถAายทอดนโยบาย 
- โครงการสมัมนาบุคลากร
ประจําป� 2556 ของสํานัก
ทะเบียนและประมวลผล 

- ร<อยละบุคลากรเข<า
รAวมโครงการ 80 
- ร<อยละบุคลากรเข<า
รAวมโครงการ 80 

(ยังไมAถึงกรอบเวลา) 

 - ควรตรวจสอบเอกสาร
และหลักฐานให<
สอดคล<องกับตัวบAงชี้และ
อยูAในกรอบเวลาที่ตรวจ
ประเมิน 

- เชิญบุคลากรจาก
สํานักงานประกันคุณภาพที่
มีความรู<ด<านการเขียน
รายงานการประเมินตนเอง
เพื่อให<บุคลากรสํานัก
ทะเบียนฯสามารถเข<าถึง
ความรู< และปฏิบัติงานด<าน
ประกันคุณภาพได<อยAางมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 

- โครงการอบรมการเขียน
รายงานการประเมินตนเองของ
สํานักทะเบียนฯ ประจําป�
การศึกษา 2555 

- ระดับการประเมินผล
การประกันคุณภาพการ
ปฏิบัติงานของหนAวยงาน 
4.00 (คะแนนเต็ม 5) 

ระดับการประเมินผล
การประกันคุณภาพ 
อยูAที่  มีคAาเฉลี่ยที่ 

4.22 

100 12,900 คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาสํานัก 
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4. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 6. ผลการดําเนินงาน
ตามโครงการ/กิจกรรม 

7. รอยละ
ผลสําเร็จของ

โครงการ/
กิจกรรม 

8. งบประมาณ 9. ผูรับผิดชอบ 

องค(ประกอบที่ 2  ภารกิจหลัก 
1. พื้นที่สําหรับจัด
กิจกรรมเพื่อสร<าง
สุนทรียภาพใน
หนAวยงานยังมีน<อย 

- ควรมีวิธีการจัดการ
เกี่ยวกับสถานที่และ
กิจกรรมเพื่อสร<าง
สุนทรียภาพภายใน
หนAวยงานอยAาง
สม่ําเสมอ 

- จัดสถานที่และโครงการ/
กิจกรรมทํานุบํารุงฯ โดย
นิสิต บุคลากรมสีAวนรAวม
พร<อมประเมินความพึงพอใจ
ทุกโครงการ 

- โครงการวันขอบคุณบุคลากร
ประจําป� 
 
 
- โครงการสืบสานประเพณีรถ
น้ําดําหัว 
 
- โครงการตรวจสอบเอกสาร
วัสดุ อุปกรณE จัดทําระเบียน
ครุภณัฑEเพื่อการวางแผนการ
เคลื่อนย<ายของสาํนักทะเบียน
และประมวลผล 
- โครงการเชิดชูเกียรติบัณฑิต
เกียรตินิยมและนิสติที่มผลการ
เรียนด ี
 
- โครงการวันพัฒนาและปลูก
ต<นไม< มก. ประจําป� 2556 

- ระดับความพึงพอใจ
ของบุคลากรเข<ารAวม
โครงการ 3.51 (คะแนน
เต็ม 5) 
-ระดับความพึงพอใจของ
บุคลากรเข<ารAวมโครงการ 
3.51 (คะแนนเต็ม 5) 
- ร<อยละ 20 ของ
ครุภณัฑEที่สามารถ
นําไปใช<งานได<จริง 
 
 
- ระดับความพึงพอใจ
ของบุคลากรเข<ารAวม
โครงการ 3.51 (คะแนน
เต็ม 5) 
- ระดับความพึงพอใจ
ของบุคลากรเข<ารAวม
โครงการ 3.51 
(คะแนนเต็ม 5) 

- ระดับความพึงพอใจ 
เฉลี่ย 3.81 อยูAใน
ระดับด ี
 
- ระดับความพึงพอใจ 
เฉลี่ย 4.34 อยูAใน
ระดับด ี
- ร<อยละ 30 ของ
ครุภณัฑEที่สามารถ
นําไปใช<งานได<จริง 
- จัดซื้ออุปกรณEใน
การบรรจุของ 
- ระดับความพึงพอใจ 
ของบุคลากรเข<ารAวม
โครงการ 4.33 อยูAใน
ระดับด ี
- อยูAระหวAาง
ประเมินผล 

100 
 
 
 

100 
 
 

100 
 
 
 
 

100 
 
 
 

80 

86,355 
 
 
 

30,700 
 
 

190,000 
 
 
 
 

430,000 
 
 
 

22,220 
 
 
 

 

ฝeายบรหิารและ
ธุรการ 
 
 
ฝeายบรหิารและ
ธุรการ 
 
ฝeายบรหิารและ
ธุรการ 
 
 
 
ฝeายบรหิารและ
ธุรการ 
 
 
ฝeายบรหิารและ
ธุรการ 
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7. รอยละ
ผลสําเร็จของ

โครงการ/
กิจกรรม 

8. งบประมาณ 9. ผูรับผิดชอบ 

   - โครงการ 5 ส ของสํานัก
ทะเบียนและประมวลผล 
 
- โครงการวันสถาปนา สํานัก
ทะเบียนและประมวลผล 
 
 
- จัดสAงบุคลากรเข<ารAวม
โครงการ-กิจกรรมทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมของหนAวยงาน
ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลยั 

- ร<อยละ 20 ของ
ครุภณัฑEที่สามารถ
นําไปใช<งานได<จริง 
- ระดับความพึงพอใจ
ของบุคลากรเข<ารAวม
โครงการ 3.51        
(คะแนนเต็ม 5) 
- จํานวนบุคลากรเข<ารAวม
โครงการ 

- 
 
 

ยังไมAถึงกรอบเวลา 
 
 
 

57 

- 
 
 
 
 
 
 

100 

- 
 
 
 
 
 
 
 
- 

ฝeายบรหิารและ
ธุรการ 
 
ฝeายบรหิารและ
ธุรการ 
 
 
ฝeายบรหิารและ
ธุรการ 

2. ไมAพบการประเมิน
ความพึงพอใจของ
บุคลากร – นิสิตใน
ระดับ สํานักทะเบียน
ตามเกณฑEข<อที่ 1-4 
พบแตAการประเมิน
รายโครงการ 

- ควรมีการประเมิน
ความพึงพอใจใน
ภาพรวมของหนAวยงาน
เพื่อนํามาใช<ให<เกิดการ
ปรับปรุงและพัฒนาด<าน
สุนทรียภาพอยAาง
ตAอเนื่อง 
 
 

- จัดทําแบบสํารวจความพึง
พอใจเพื่อวัดระดับความพึง
พอใจของผู<รับบริการ (นิสติ
และบุคลากร) ที่มีตAอสํานัก
เพื่อนํามาใช<ให<เกิดการ
ปรับปรุงและพัฒนา และ
วางแผนการให<บริการได<ตรง
ตามความต<องการของ
ผู<รับบริการ 

- โครงการสํารวจความพึงพอใจ
ของบุคลากร นิสิตที่มีตAอสาํนัก
ทะเบียนและประมวลผล 
- โครงการสํารวจความพึงพอใจ
ของผู<รับบริการฝeายตAาง ๆ 
ภายในสํานักทะเบียนและ
ประมวลผล  
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรE 
ประจําป�การศึกษา 2555 

- ระดับความพึงพอใจ
ของผู<รับบริการ 3.51 
(คะแนนเต็ม 5) 
- ระดับความพึงพอใจ
ของผู<รับบริการ 3.51 
(คะแนนเต็ม 5) 

- ระดับความพึงพอใจ
อยูAที่ 3.80 
 
- ระดับความพึงพอใจ
อยูAที่ 3.95 

100 
 
 

100 

- 
 
 

2,800 
 
 

 

งานนโยบายและ
แผน 
 
ฝeายบรหิารและ
ธุรการ 
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4. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 6. ผลการดําเนินงาน
ตามโครงการ/กิจกรรม 

7. รอยละ
ผลสําเร็จของ

โครงการ/
กิจกรรม 

8. งบประมาณ 9. ผูรับผิดชอบ 

 - ควรมีการสาํรวจความ
ต<องการของผู<รับบริการ
อยAางเปXนระบบและ
นํามาวางแผนการ
ให<บริการได<ตรงตาม
ความต<องการของ
ผู<รับบริการ 

- จัดทําบันทึกถึงหัวหน<า
ภาควิชาเพื่อสํารวจความพึง
พอใจตAอการให<บริการของ
สํานักทะเบียนและ
ประมวลผล จํานวน 111 
ภาควิชา (วิทยาเขตบางเขน
และกําแพงแสน) 

      

องค(ประกอบที่ 3  การบริหารและการจัดการ 
1. ไมAพบหลักฐานการ
ถAายทอดนโยบายของ
ผู<บริหารสูAระดบัปฏิบัติ
อยAางทั่วถึง 

- ควรมีการจัดการ
ประชุมเพื่อถAายทอด
นโยบายของผู<บริหาร
ไปสูAผู<ปฏิบัติอยAางน<อยป�
ละ 2 ครั้ง เชAน โครงการ
สัมมาทิฐิ ที่มีวาระให<มี
การกระจาย
แนวนโยบายของ
ผู<บริหารไปสูAผู<ปฏิบัติ
อยAางครอบคลุม 

- จัดประชุมฯ/สมัมนา/
สัมมาทิฐิ เพื่อถAายทอด
นโยบายของผู<บริหารไปสูAผู<
ปฏิบัติอยAางน<อยป�ละ 2 ครั้ง 

- โครงการสมัมาทิฐิผู<บริหารพบ
บุคลากรเพื่อถAายทอดนโยบาย 
- โครงการสมัมนาบุคลากร
ประจําป� 

- ร<อยละของบุคลากรเข<า
รAวมโครงการ 80 ขึ้นไป 
- ร<อยละของบุคลากรเข<า
รAวมโครงการ 80 ขึ้นไป 

ยังไมAถึงกรอบเวลา    

2. กระบวนการ
จัดการความรู< (KM) 
ของโครงการ/ 

- ควรดําเนินการ
กระบวนการจัดการ
ความรู< (KM) ของ 

- กําหนดให<แตAละฝeายจัด
โครงการ/กิจกรรมการ
จัดการความรู< (KM) ตาม 

- โครงการการตรวจข<อสอบและ
ประมวลผลด<วยเครื่องอAาน
ข<อมูล (OMR) 

- คูAมือการปฏิบัติงาน  
1 เรื่อง 

- คูAมือการปฏิบัติงาน  
1 เรื่อง 

100 651 ฝeายประมวลผล 
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กิจกรรมที่ดําเนินการ
ยังไมAครบถ<วนตาม
กระบวนการ 

โครงการ/กิจกรรมที่
ดําเนินการให<ครบถ<วน
เพื่อให<เกิดประโยชนEใน
การปฏิบัติงานของ
บุคลากรในหนAวยาน 

ภารกิจของฝeาย โดยกําหนด
ประเด็นความรู<และ
เปWาหมายให<สอดคล<องกับ
แผนกลยุทธE และถAายทอดสูA
บุคลากรภายในสาํนัก 

- โครงการการกําหนดลาํดับการ
ลงทะเบียนเรียนของนิสิต 
- โครงการการจัดการความรู<
เกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน 
- โครงการการจัดการความรู<
เกี่ยวกับการรับสมคัรโครงการ
สAงเสริมโอกาสศึกษาตAอใน
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรE
สําหรับนักเรียนจบมัธยมศึกษา
ตอนปลายจากโรงเรียน
มัธยมศึกษาท<องถิ่น (โควตา
พิเศษ) 
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
“การเขียนหนังสือราชการ” 

- คูAมือการปฏิบัติงาน  
1 เรื่อง 
- คูAมือการปฏิบัติงาน  
1 เรื่อง 
- คูAมือการปฏิบัติงาน  
1 เรื่อง 
 
 
 
 
 
 
- คูAมือการปฏิบัติงาน  
1 เรื่อง 

- คูAมือการปฏิบัติงาน  
1 เรื่อง 
- คูAมือการปฏิบัติงาน  
1 เรื่อง 
- คูAมือการปฏิบัติงาน  
1 เรื่อง 
 
 
 
 
 
 
ยังไมAได<ดําเนินการ 
 

100 
 

100 
 

100 

170,000 
 

50,000 
 

5,000 

ฝeายประมวลผล 
 
ฝeายบริการการ
เรียนฯ 
ฝeายรับเข<าศึกษา 

3. ไมAพบหลักฐานการ
ประเมินโอกาสและ
ผลกระทบของความ
เสี่ยง (ตามตัวบAงชี้ที่ 
3.3 ในเกณฑEข<อที่ 3) 

- ควรมีการให<ความรู< 
“เรื่องการบริหารความ
เสี่ยง” เพื่อให<บุคลากรมี
ความเข<าใจและตระหนัก
ในเรื่องความเสีย่งด<าน
ตAาง ๆ ที่มีผลตAอการ 
ทํางานและสามารถหา 

- จัดฝdกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
“เรื่อง การบริหารความ
เสี่ยง” โดยเชิญวิทยากรจาก
หนAวยตรวจสอบภายใน 
เพื่อให<บุคลากรมีความเข<าใจ
และตระหนักในเรื่องความ
เสี่ยงด<านตAาง ๆ ที่มีผลตAอ

- โครงการฝdกอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง “การบรหิาร
ความเสีย่ง และการควบคุม
ภายใน (ป�การศึกษา 2555) 

- เกณฑEมาตรฐานตัวบAงชี้
ระบบบรหิารความเสี่ยง
ไมAต่ํากวAา 5 ข<อ (จาก 6 
ข<อ) 

เกณฑEมาตรฐานตัวบAงชี้ 
6 ข<อ 

100 19,500 ฝeายบรหิารและ
ธุรการ 
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แนวทางบริหารความ
เสี่ยงได<ถูกต<อง 

การทํางาน 

4. ไมAพบระบบการ
ติดตามให<บุคลากรนํา
ความรู<และทักษะที่ได<
จากการพัฒนามาใช<
ในการปฏิบัติงานหรือ
ปรับปรุงตนเอง 

- ควรมีระบบการตดิตาม
บุคลากรที่ได<รบัการ
พัฒนาความรู< วAาได<นํา
ความรู<ที่ได<จากการ
พัฒนามาใช<ประโยชนEใน
การปฏิบัติงาน 

- จัดทําบันทึกติดตาม
ประเมินผลบุคลากรที่ได<รับ
การพัฒนาความรู< ของแตAละ
ฝeาย โดยผู<บังคับบัญชา
เบื้องต<นเปXนผู<ประเมิน 

- ติดตามผลการเข<ารAวม
โครงการฝdกอบรมของบุคลากร
สํานักทะเบียนและประมวลผล 

- ผลการประเมินหลังเข<า
รAวมโครงการอยูAในเกณฑE
ระดับด ี

ยังไมAได<ดําเนินการ - - ฝeายบรหิารและ
ธุรการ 

องค(ประกอบที่ 4  การเงินและงบประมาณ 
1. แผนกลยุทธE
การเงินของสํานักฯ 
ยังเปXนฉบับรAาง 
(ป�งบประมาณ 53 – 
55) และไมAสอดคล<อง
กับกลยุทธEของ
หนAวยงาน 

- ควรดําเนินการ
ปรับปรุงแผนกลยุทธE
การเงินฉบับรAางของ
สํานักฯ ให<มีความ
สมบูรณEและสอดคล<อง
กับแผนกลยุทธEของ
หนAวยงาน (ป� 55 – 59) 

- ฝeายบริหารและธุรการ  
โดยงานการเงิน จัดทํา
โครงการกลยุทธEทางการเงิน
ที่สอดรับกับแผนกลยุทธE
สํานัก เพื่อสามารถวิเคราะหE
สถานะทางการเงิน และ
ความมั่นคงของหนAวยงาน 

- โครงการจัดทํากลยุทธEทาง
การเงิน 

- จํานวนผู<เข<ารAวม
โครงการ  30 คน 

- จํานวนผู<เข<ารAวม
โครงการ  30 คน 

100 - ฝeายบรหิารและ
ธุรการ 

2. ขาดการวิเคราะหE
งบการเงินและ
คAาใช<จAายตAอหนAวยใน
การดําเนินโครงการ/
กิจกรรมที่ 

- ควรให<ความสําคัญใน
การวิเคราะหEงบการเงิน
และคAาใช<จAายใน
โครงการ/กิจกรรมที่
สําคัญ เพื่อนําผลมาใช<

- กําหนดให<แตAละฝeายทํา
การวิเคราะหEต<นทุน
โครงการ/กิจกรรมตาม
ภารกิจหลัก 

- การวิเคราะหEคAาใช<จAาย
เอกสารทางการศึกษา 
 
- การวิเคราะหEคAาใช<จAายใบ
รายงานผลการเรียนของนิสติ 

- จํานวนกิจกรรมที่มี
การวิเคราะหEต<นทุน 1 
กิจกรรม 
- จํานวนกิจกรรมที่มี
การวิเคราะหEต<นทุน 1 

จํานวนกิจกรรมที่มี
การวิเคราะหEต<นทุน
เบื้องต<น  23  
โครงการ 

100 - - ฝeาย
ประมวลผล 
- ฝeายบริการฯ 
- ฝeายรับเข<า
ศึกษา 
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สําคัญ ๆ ของสํานักฯ ประโยชนEในการ
ตัดสินใจของผู<บริหารใน
การควบคุมและบริหาร
จัดการด<านคAาใช<จAายให<มี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

(KU6) สAงผู<ปกครอง 
- การวิเคราะหEคAาใช<จAาย
กระดาษเพื่อใช<ในการจัดสอบ 

กิจกรรม 
- จํานวนกิจกรรมที่มี
การวิเคราะหEต<นทุน 1 
กิจกรรม 

องค(ประกอบที่ 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

1. บุคลากรมีความ
เข<าใจในการ
ดําเนินการรายงานผล
ดําเนินงานตามตัวบAงชี้
ยังไมAชัดเจน 

- ควรมีการจัดกิจกรรม
ให<ความรู<หรือ
แลกเปลีย่นเรยีนรู<ด<าน
การประกันคุณภาพ
ให<กับบุคลากร เพื่อให<
เกิดความเข<าใจใน 
ตัวบAงชี้และเกณฑEการ
ประเมินที่ถูกต<องตามที่
มหาวิทยาลยักําหนด 

- เชิญบุคคลภายนอก
หนAวยงานที่มีความรู<ด<าน
ประกันคุณภาพ  เพื่อให<
บุคลากรสํานักทะเบียน
สามารถเข<าถึงความรู< และ
ปฏิบัติงานด<านประกัน
คุณภาพได<อยAางมี
ประสิทธิภาพ 

- โครงการอบรมให<ความรู<
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 

- ระดับการประเมินผล
การประกันคุณภาพการ
ปฏิบัติงานของหนAวยงาน    
4.00 (คะแนนเต็ม 5) 

- ระดับการ
ประเมินผล  4.00  
คะแนน 

100 - คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ 

2. ในรายงานการ
ประเมินตนเอง การ
เขียนอธิบายผลการ
ดําเนินงานบางตัวบAงชี้ 
ขาดความชัดเจน ไมA

- การเขียนอธิบายผล
การดําเนินงาน ควร
สะท<อนถึงผลการ
ดําเนินงานให<ตรงกับตัว
บAงชี้ที่กําหนด และ

- เชิญบุคคลจากสํานักงาน
ประกันคุณภาพที่มีความรู<
ด<านการเขียนรายงานการ
ประเมินตนเอง เพื่อให<
บุคลากรสํานักทะเบียนฯ

- โครงการอบรมการเขียน
รายงานการประเมินตนเองของ
สํานักฯ ประจําป�การศึกษา 
2555 

- ระดับการประเมินผล
การประกันคุณภาพการ
ปฏิบัติงานของหนAวยงาน    
4.00 (คะแนนเต็ม 5) 

- ระดับการ
ประเมินผล  4.00  
คะแนน 

100 12,900 คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ 
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ตรงกับเกณฑEการ
ประเมิน และการ
อ<างอิงรายการ
หลักฐาน ไมAสอดคล<อง
กับป�ที่รับการประเมิน 

สอดคล<องกับรอบป�ที่
ประเมิน 

สามารถเข<าถึงความรู< และ
ปฏิบัติงานด<านประกัน
คุณภาพได<อยAางมี
ประสิทธิภาพ 

3. ไมAพบการ
ดําเนินงานในตัวบAงชี้
ที่ 5.1 เกณฑE
มาตรฐานข<อ 5 มีการ
นําผลการประกัน
คุณภาพภายในมา
ปรับปรุงการทํางาน 
และสAงผลให<มีการ
พัฒนาผลการ
ดําเนินงานตามตัว
บAงชี้ในแผนกลยุทธE
ทุกตัวบAงชี้ 

- ควรนําผลการประเมิน
คุณภาพภายในมา
ปรับปรุงการทํางาน เพื่อ
สAงผลให<มีการพัฒนาผล
การดําเนินงานตามตัว
บAงชี้ในแผนกลยุทธE และ
มีการวิเคราะหE
เปรียบเทียบผลการ
ดําเนินงานตามตัวบAงชี้ใน
แผนกลยุทธE  เพื่อให<เห็น
ถึงผลการดําเนินงานที่
พัฒนาขึ้น 
 
 
 
 

- นําผลการพิจารณาจากมติ
ที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจําสํานัก มาแก<ไข
ปรับปรุง  โดยกําหนด
เปWาหมายให<ผลการ
ดําเนินงานตามตัวบAงชี้ของ
แผนกลยุทธE มีการพัฒนาขึ้น 

- - ระดับการประเมินผล
การประกันคุณภาพการ
ปฏิบัติงานของหนAวยงาน   
4.00  (คะแนนเต็ม 5) 

- ระดับการ
ประเมินผล  4.00  
คะแนน 

100 - คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ขอเสนอแนะ 3. แนวทางการแกไข
ปรับปรุง (กลยุทธ() 

4. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 6. ผลการดําเนินงาน
ตามโครงการ/กิจกรรม 

7. รอยละ
ผลสําเร็จของ

โครงการ/
กิจกรรม 

8. งบประมาณ 9. ผูรับผิดชอบ 

องค(ประกอบที่ 6  การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน 

 แนวทางเสริม 
  - ควรมีการพัฒนา
ปรับปรุงกระบวนงาน
การให<บริการด<านอื่น ๆ 
ผAานระบบ
อิเล็กทรอนิกสE เชAน การ
ขอทรานสคริปตAาง
วิทยาเขต  เอกสาร
ทางการศึกษา ฯลฯ 

 
- จัดให<มีระบบข<อมลูนิสิต
ระหวAางงานทะเบียนนิสิต
ของแตAละวิทยาเขต เพื่อ
พัฒนาปรับปรุงโปรแกรม
คอมพิวเตอรEเพื่อจัดเก็บ
ข<อมูลให<เปXนป]จจุบัน 

             
- 

 
- ระดับความพึงพอใจ
ของผู<รับบริการ  3.51 
ขึ้นไป 

 
อยูAระหวAางดําเนินการ 

 
30 

  
สํานักทะเบียนฯ 
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บทท่ี   5 

รายงานผลการประเมนิคุณภาพภายใน 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน 
สํานักทะเบียนและประมวลผล 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร( 
ประจําป-การศึกษา 2555 

 
ระหว9างวันท่ี 11 - 12 กรกฎาคม 2556 

 
 

โดย 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร(  
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร (Executive Summary) 

รายงานน้ีเปXนการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสํานักทะเบียนและประมวลผล ประจําป�การศึกษา 
2555 ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรE ซ่ึงดําเนินการประเมินคุณภาพ
ภายใน ระหวAางวันที่ 11 – 12 กรกฎาคม 2556 โดยคณะกรรมการประเมินฯ ได<ประเมินคุณภาพ                   
จากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบป�การศึกษา 2555 (1 มิถุนายน 2555 - 31 พฤษภาคม 2556) และ
ได<รวบรวมข<อมูลเพ่ิมเติมจากการเยี่ยมชม และการสัมภาษณE 
 สําหรับผลการประเมินฯ พบวAา สํานักทะเบียนและประมวลผล มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ 6 องคEประกอบ และมีการดําเนินงานตามตัวบAงชี้การประเมิน จํานวน 12 ตัวบAงชี้ โดยหนAวยงาน
ประเมินตนเอง มีคะแนนเฉล่ีย 4.73 ไดคุณภาพระดับดีมาก สAวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนน
เฉล่ีย 4.57 ไดคุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางท่ี 1 

ตารางที่ 1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองคEประกอบคุณภาพ 

 

 
องค(ประกอบคุณภาพ 

คะแนนการประเมิน 
เฉล่ียรวม 

ความหมายผลประเมิน 

สํานัก กรรมการ สํานัก กรรมการ 

องค(ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคE และ
แผนดําเนินการ   

5.00 4.00 ดีมาก ดี 

องค(ประกอบที่ 2  ภารกิจหลัก 4.57 4.62 ดีมาก ดีมาก 

องค(ประกอบที่ 3  การบริหารและจัดการ  4.80 4.60 ดีมาก ดีมาก 

องค(ประกอบที่ 4  การเงินและงบประมาณ 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องค(ประกอบที่ 5  ระบบและกลไกการประกัน      
                       คุณภาพ  

4.00 4.00 ดี ดี 

องค(ประกอบที่ 6  การพัฒนาและปรับปรุงระบบ 
                      ดําเนินงาน 

5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

ภาพรวมตัวบ9งช้ีบังคับ (12 ตัวบ9งช้ี) 4.73 4.57   

ความหมายผลประเมิน ดีมาก ดีมาก   

ภาพรวมตัวบ9งชี้เพ่ิมเติม (4 ตัวบ9งช้ี) 5.00 5.00   

ความหมายผลประเมิน ดีมาก ดีมาก   
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      สําหรับการประเมินคุณภาพภายในคร้ังนี้  คณะกรรมการฯ ได<มีการวิเคราะหEจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา
และข<อเสนอแนะเพ่ิมเติม เพื่อเปXนแนวทางให<หนAวยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให<มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ดังน้ี 
จุดแข็ง 

1. ผู<บริหารและบุคลากรมีความภาคภูมิใจที่เปXนสAวนหนึ่งของมหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ  
2. ผู<บริหารและบุคลากรทุกฝeายในสํานักทะเบียนฯ มีบรรยากาศการทํางานที่ดี มีความสามัคคีเสมือน

ครอบครัวเดียวกัน  
3. หนAวยงานมีทรัพยากรบุคคลท่ีมีศักยภาพสูงเปXนท่ียอมรับของบุคคลภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

ในการดําเนินการด<านบริการวิชาการท่ีกAอเกิดรายได< นอกเหนือจากเงินงบประมาณแผAนดินและเงิน
รายได<  

4. ศูนยEทดสอบวิชาการเพ่ือคัดเลือกและพัฒนาบุคคลเปXนที่ยอมรับของหนAวยงานภายนอก เชAน                  
กรมสAงเสริมสหกรณE สํานักงานกองทุนสงเคราะหEการทําสวนยาง  การทAองเท่ียวแหAงประเทศไทย  การ
เคหะแหAงชาติ เปXนต<น 

5. มีกระบวนการจัดการความรู<หลากหลายรูปแบบและมีผลผลิตเปXนท่ีประจักษE เชAน คูAมือการกําหนด
ลําดับการลงทะเบียนเรียนของนิสิต  คูAมือการจัดสอบ GAT และ PAT คูAมือการตรวจข<อสอบและ
ประมวลผลด<วยเครื่องอAานข<อมูล (OMR)  

จุดที่ควรพัฒนา 
1. การสํารวจความต<องการของผู<รับบริการไมAครอบคลุมกลุAมเปWาหมายของทุกฝeายงาน 
2. ไมAพบการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรที่มีการวิเคราะหEข<อมูลเชิงประจักษEอยAางเปXนระบบ  

ขอเสนอแนะ 
1. ให<ทุกฝeายงานจัดการสํารวจความต<องการของผู<รับบริการในภาพรวมของสํานักทะเบียนฯ ท่ีเปXนทั้ง

นิสิต บุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย นอกจากน้ี ทําสรุปผลวิเคราะหEความต<องการของ
ผู<รับบริการเสนอในท่ีประชุมผู<บริหาร เพ่ือนําข<อคิดเห็นไปใช<ประโยชนEในการจัดทําแผนปรับปรุง
ประจําป�ตAอไป 

2. ควรมีการสํารวจความต<องการของบุคลากรและวิเคราะหEความจําเปXนของหนAวยงาน เพ่ือจัดทํา
แผนพัฒนาบุคลากร และดําเนินการตามแผนตลอดจนประเมิน ติดตามเพ่ือการปรับปรุงพัฒนา
บุคลากรอยAางตAอเนื่อง  
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ขอเสนอแนะระดับมหาวิทยาลัย 
1. พัฒนาระบบสารสนเทศให<มีฐานข<อมูลท่ีเช่ือมโยงกับทุกวิทยาเขต  
2. ควรปรับปรุงระบบลงทะเบียนให<มีความปลอดภัย (Security) ในการเข<าถึงข<อมูลมากยิ่งข้ึน เชAน ควร

ใช<ชื่อเว็บไซตEท่ีลงทะเบียน  https:// แทน http://  

ประสิทธิผลการสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

      สํานักทะเบียนและประมวลผลเปXนหนAวยงานที่มีประสิทธิผลในการสนับสนุนพันธกิจของ      
มหาวิทยาลัยด<านการเรียนการสอน และด<านการบริการทางวิชาการ อยAางมีประสิทธิภาพ 
นวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดี 
          มีการใช<กระบวนการจัดการความรู< เพื่อพัฒนาคุณภาพในการปฏิบัติงาน และกAอเกิดนวัตกรรมที่  

มีความโดดเดAน เชAน โปรแกรมการกําหนดลําดับการลงทะเบียนเรียนของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรE  

ประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบป-การศึกษา 2554 

   การติดตามผลการดําเนินงานตามข<อเสนอแนะจากการประเมินฯ ในรอบป�การศึกษ2554  พบวAา 
  สํานักทะเบียนและประมวลผล มีการพัฒนาปรับปรุงแก<ไขการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ เปXน
อยAางดี โดยมีโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด จํานวน 31 กิจกรรม มีการดําเนินการแล<ว 24 กิจกรรม อยูAระหวAาง
ดําเนินการ  6 กิจกรรม และยังไมAได<ดําเนินการ 1 กิจกรรม คือ โครงการระบบข<อมูลนิสิต 
หมายเหตุ : กรณีที่ยังมีโครงการกิจกรรมไมAได<ดําเนินงาน ขอให<ระบุสาเหตุหรือเหตุผลที่ไมA 

        สามารถดําเนินการได<เสร็จตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ ท่ีกําหนดในแตAละโครงการกิจกรรม 

ขอมูลการประกันคุณภาพของสํานักทะเบียนและประมวลผล 

                        สํานักทะเบียนและประมวลผล ได<ดําเนินการระบบประกันคุณภาพในรูปแบบสํานัก 6  

         องคEประกอบ โดยได<รับการตรวจสอบและ/หรือการประเมินคุณภาพภายใน จากคณะกรรมการตรวจสอบ  
        และ/หรือประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัยแล<ว 11 ครั้ง ซึ่งผลการประเมินในรอบป�ท่ีผAานมา คือ  
        ครั้งที่ 11 ในรอบป�การศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555) ระหวAางวันท่ี 26 - 27  
        กรกฎาคม 2555 พบวAา สํานักทะเบียนและประมวลผล มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกัน  
        คุณภาพ 6 องคEประกอบ และมีการดําเนินงานตามตัวบAงช้ีการประเมิน จํานวน 12 ตัวบAงช้ี โดยสํานัก 
        ทะเบียนฯ ประเมินตนเอง มีคะแนนเฉล่ีย 4.86  อยู9ในเกณฑ(ดีมาก สAวนผลการประเมินของคณะ 
        กรรมการฯมีคะแนนเฉล่ีย 4.02 อยู9ในเกณฑ(ดี 
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วัตถุประสงค(การประเมินคุณภาพภายใน 

1. เพื่อยืนยันสภาพการดําเนินงานของหน9วยงานและประเมินคุณภาพ ที่สอดคลองกับระบบการประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลัย  

2. พิจารณาความเชื่อมโยงของทุกองค(ประกอบในระบบประกันคุณภาพของหน9วยงาน และการ
ตอบสนองพันธกิจและเปiาหมายของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะห(จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และใหขอเสนอแนะ
เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของหน9วยงานใหมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น รวมทั้งการคนหานวัตกรรมและแนว
ปฏิบัติที่ดีของหน9วยงาน 

3. ติดตามประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะของการประเมิน
คุณภาพภายในที่ผ9านมา  

4. เพื่อรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาต9อหน9วยงานที่เก่ียวของและ
สาธารณชน 
กรอบการประเมินประสิทธิผลการดําเนินงานจากผลการประเมินคุณภาพภายใน 

1. ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามภารกิจหลักของหนAวยงาน รวมท้ังด<านการบริหารจัดการ  
2. ประสิทธิผลของแผนพัฒนาปรับปรุงตามข<อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายในท่ีผAานมา 
3. การค<นหานวัตกรรม และแนวปฏิบัติท่ีดีของหนAวยงาน หรือผลลัพธEจากการดําเนินงานตามระบบประกัน

คุณภาพ 

กําหนดการประเมิน 
วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 
เวลา 08.30 - 09.00 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ประชุมปรึกษาหารือ เพ่ือ

วางแผนการประเมินคุณภาพภายในของสํานักทะเบียนและประมวลผล   
 ณ หองประชุม 208 ชั้น 2 สํานักทะเบียนและประมวลผล 
เวลา 09.00 - 10.30 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในพบผู<บริหาร ของสํานักทะเบียนและประมวลผล 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรE 
 - ประธานคณะกรรมการฯ กลAาวแนะนําคณะกรรมการ ช้ีแจงวัตถุประสงคE และ 
   แนวทางในการประเมินคุณภาพภายใน ประจําป�การศึกษา 2555 
-  ผู<บริหารสํานักทะเบียนและประมวลผล  แนะนําหนAวยงานรายงานผลการดําเนินงาน 
   ในรอบป�การศึกษา 2555 
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1. ข<อมูลพ้ืนฐานหรือสถานภาพของหนAวยงานในเบื้องต<น 
2. สรุปผลการดําเนินงานและการประเมินตนเองตามองคEประกอบและตัวบAงช้ีการ

ประเมินคุณภาพภายในของหนAวยงาน ท้ัง 3 ด<าน ได<แกA ด<านป]จจัยนําเข<า 
กระบวนการ และผลผลิต   

3. ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบป�ที่ผAานมา   
4. แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงของหนAวยงานในอนาคต 
5. นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติท่ีดีของหนAวยงาน หรือผลลัพธEจากการดําเนินงานตาม

ระบบประกันคุณภาพ 
 - คณะกรรมการประเมินฯ ซักถามเพิ่มเติม 
เวลา 10.30 - 12.00 น.    ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 
เวลา 12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน  
เวลา 13.00 – 15.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณE ณ หองประชุม 208  ชั้น 2   
เวลา 13.00 – 13.40 น กลุ9มที่ 1  นิสิตปริญญาตรี/โท/เอก (คละชั้นป�/คณะ)     จํานวน  6  คน  
เวลา 13.40 – 14.20 น กลุ9มที่ 2  กลุAมผู<ใช<บริการ                                    จํานวน  4 คน 
เวลา 14.20 – 15.00 น. กลุ9มที่ 3  กลุAมบุคลากรข<าราชการ/พนักงาน/ลูกจ<าง     จํานวน 6  คน 
เวลา 15.00 – 16.30 น. คณะกรรมการตรวจเยี่ยมฝeายตAางๆ และตรวจสอบเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม  
วันศุกร(ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 
เวลา 09.00 – 12.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม และสรุปผลการประเมิน

คุณภาพภายใน ณ หองประชุม 208 ชั้น 2   
เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
เวลา 13.00  – 13.30 น.  คณะกรรมการประเมินฯ รAวมกันวิเคราะหEและสรุปผลการประเมินฯ  
เวลา 13.30 – 15.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในให<ผู<บริหารและ

บุคลากรของสํานักทะเบียนและประมวลผลรับทราบ ณ หองประชุม 208 ช้ัน 2  
วิธีการดําเนินงาน 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน สํานักทะเบียนและประมวลผล ประจําป�การศึกษา 2555 ได<ศึกษา
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report - SAR) ของสํานักทะเบียนและประมวลผล ตามผลการ
ดําเนินงานในรอบป�การศึกษา 2555 ตั้งแตAวันท่ี 1 มิถุนายน 2555 ถึง 31 พฤษภาคม 2556 และหลักฐานเพื่อการ
ประเมินตามรายการที่ระบุไว<ในรายงานการประเมินตนเอง และได<รวบรวมข<อมูลเพ่ิมเติมจากการเยี่ยมชม และการ
สัมภาษณE 
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เกณฑ(การประเมิน 
เกณฑEการประเมินภาพรวมของทุกองคEประกอบ และรายตัวบAงช้ี มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซ่ึงเปXนการ

ประเมินตามเกณฑE 5 คะแนน สAวนการบรรลุเปWาหมาย และพัฒนาการ ไมAมีคะแนน สําหรับการแปลความหมายผล
การประเมินตามเกณฑE 5 คะแนน ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย 0.00 - 1.50 หมายถึง การดําเนินงานต<องปรับปรุงเรAงดAวน 

คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง  การดําเนินงานต<องปรับปรุง 

คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50  หมายถึง  การดําเนินงานระดับพอใช< 

คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50  หมายถึง การดําเนินงานระดับดี 

คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง การดําเนินงานระดับดีมาก 

สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งน้ี  คณะกรรมการฯ ได<ดําเนินงานตามวัตถุประสงคEที่กําหนดเพื่อให<
หนAวยงานสามารถพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานได<อยAางตAอเน่ือง สอดรับกับนโยบายและสถานการณEที่เปลี่ยนแปลง
ทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือกAอให<เกิดประโยชนEสูงสุดสําหรับการพัฒนามหาวิทยาลัย   

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค(ประกอบคุณภาพ 
สํานักทะเบียนและประมวลผล มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 6 องคEประกอบ 

และมีการดําเนินงานตามตัวบAงชี้ประเมิน จํานวน 12 ตัวบAงชี้ โดยหนAวยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.73 ได<
คุณภาพระดับดีมาก สAวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉล่ีย 4.57 ได<คุณภาพระดับดีมาก 
รายละเอียดดังตารางท่ี 2 

ตารางที่ 2  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองคEประกอบคุณภาพ 

องค(ประกอบคุณภาพ 
คะแนนการประเมินเฉล่ีย 

ผลการประเมิน 
ป2จจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต รวม 

สํานัก กรรมการ สํานัก กรรมการ สํานัก กรรมการ สํานัก กรรมการ สํานัก กรรมการ 
องค(ประกอบท่ี 1  ปรัชญา 
ปณิธาน วัตถุประสงค( และ
แผนดําเนินการ   

- - 5.00 4.00 - - 5.00 4.00 ดีมาก ดี 

องค(ประกอบท่ี 2  ภารกิจ
หลัก 

- - 5.00 5.00 4.36 4.43 4.57 4.62 ดีมาก ดีมาก 

องค(ประกอบท่ี 3  การ
บริหารและจัดการ  

5.00 5.00 4.75 4.50 - - 4.80 4.60 ดีมาก ดีมาก 

องค(ประกอบท่ี 4  การเงิน
และงบประมาณ 

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 
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องค(ประกอบคุณภาพ 
คะแนนการประเมินเฉล่ีย 

ผลการประเมิน 
ป2จจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต รวม 

สํานัก กรรมการ สํานัก กรรมการ สํานัก กรรมการ สํานัก กรรมการ สํานัก กรรมการ 
องค(ประกอบท่ี 5  ระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ  

- - 4.00 4.00 - - 4.00 4.00 ดี ดี 

องค(ประกอบท่ี 6  การพัฒนา
และปรับปรุงระบบ
ดําเนินงาน 

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

เฉล่ียรวมทุกตัวบ9งชี้ของทุก
องค(ประกอบ 

5.00 5.00 4.78 4.56 4.36 4.43 4.73 4.57   

ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดี
มาก 

ดีมาก   

สําหรับผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักทะเบียนและประมวลผล ในรอบป�การศึกษา 2555 สามารถ
สรุปผลการดําเนินงานรายองคEประกอบได<ดังน้ี 
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ตารางที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพภายในรายองคEประกอบคุณภาพ  

 
 

ตัวบ9งชี้ 

หน9วย เปiาหมาย ผลการดําเนินงาน ป- 2555 
(ป�การศึกษา 2555, ป�งบประมาณ 2555, ป�ปฏิทิน 

2555) 

คะแนนผลการ
ประเมิน 

 
 

หมายเหตุ  
  2555 สํานัก กรรมการ สํานัก กรรมการ 

  ตัวตั้ง ผลลัพธ(  ตัวตั้ง ผลลัพธ( 

  ตัวหาร (% หรือ
สัดส9วน) 

ตัวหาร (% หรือสัดส9วน) 

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ9งชี้ของ สํานัก (บังคับ 12 ตัวบ9งชี้) 4.73 4.57   
องค(ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค( และแผนดําเนินการ (สกอ.) 1 ตัวบ9งชี้    5.00 4.00  

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข<อ 7 8  7 5.00 4.00 ไมAพบหลักฐานใน
เกณฑEข<อ 8 

องค(ประกอบที่ 2  ภารกิจหลัก   4.57 4.62    

2.1 ระดับความพึงพอใจของ
ผู<รับบริการ 

คAาเฉลี่ย 3.71 102,909 3.71 106,697.58 3.85 3.71 3.85 พบวAามี 5 (โครงการที่ 
16,18,20,21 และ 22)
โครงการ จาก 23 
โครงการ ที่ไมA
เกี่ยวข<องกับ
ผู<รับบริการของสํานัก 

27,710 27,710 

2.2 ระดับความสําเร็จของการ
ให<บริการที่สอดคล<องกับความ
ต<องการของผู<รับบริการ 

ข<อ 5.00 5 5  5.00 5.00  
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ตัวบ9งชี้ 

หน9วย เปiาหมาย ผลการดําเนินงาน ป- 2555 
(ป�การศึกษา 2555, ป�งบประมาณ 2555, ป�ปฏิทิน 

2555) 

คะแนนผลการ
ประเมิน 

 
 

หมายเหตุ  
  2555 สํานัก กรรมการ สํานัก กรรมการ 

  ตัวตั้ง ผลลัพธ(  ตัวตั้ง ผลลัพธ( 

  ตัวหาร (% หรือ
สัดส9วน) 

ตัวหาร (% หรือสัดส9วน) 

2.3 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติ
ทางศิลปะและวัฒนธรรม 

ข<อ 5.00 5 5  5.00 5.00   

2.9* ระดับความสําเร็จของ
กระบวนการการลงทะเบียน
เรียนและมอบตัวเปXนนิสิตใหมA 
 

ข<อ 8 8 8 5.00 5.00  

2.10* ระดับความสําเร็จของการ
ให<บริการตรวจสอบและออก
เอกสารทางการศึกษา 

ข<อ 8 8 8 5.00 5.00  

2.11* ระดับความสําเร็จของ
กระบวนการการลงทะเบียน
เรียนผAานระบบเครือขAาย 

ข<อ 7 7 7 5.00 5.00  

2.12* ระดับความสําเร็จของ
กระบวนการกรอกคะแนนและ
รายงานคะแนนผAานระบบ
เครือขAาย 
 

ข<อ 7 7 7 5.00 5.00  
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ตัวบ9งชี้ 

หน9วย เปiาหมาย ผลการดําเนินงาน ป- 2555 
(ป�การศึกษา 2555, ป�งบประมาณ 2555, ป�ปฏิทิน 

2555) 

คะแนนผลการ
ประเมิน 

 
 

หมายเหตุ  
  2555 สํานัก กรรมการ สํานัก กรรมการ 

  ตัวตั้ง ผลลัพธ(  ตัวตั้ง ผลลัพธ( 

  ตัวหาร (% หรือ
สัดส9วน) 

ตัวหาร (% หรือสัดส9วน) 

องค(ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ   4.80 4.60   

3.1 ภาวะผู<นําของคณะกรรมการ
ประจําหนAวยงาน และผู<บริหาร
ทุกระดับของหนAวยงาน 

ข<อ 5 7  7 5.00 5.00   

3.2 การพัฒนาสถาบันสูAสถาบัน
เรียนรู< 

ข<อ 5 5 5 5.00 5.00   

3.3 ระบบบรหิารความเสี่ยง ข<อ 6 6  6 5.00 5.00   

3.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร ข<อ 6 6 3  4.00 3.00 ไมAพบหลักฐานใน
เกณฑEข<อ 1, 2, 6 และ 

3.5 ร<อยละของบุคลากรที่ได<รับการ
พัฒนาความรู< และทักษะวิชาชีพ
ที่สอดคล<องกับการปฏิบัติงาน 
ทั้งในประเทศหรือตAางประเทศ 

ร<อยละ 89 57 89.06  57 89.06 5.00 5.00   

64 64  

องค(ประกอบที่ 4  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ   5.00 5.00   

4.1 ระบบและกลไกการเงิน
งบประมาณ 

ข<อ 7 7 7  5.00 5.00   
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ตัวบ9งชี้ 

หน9วย เปiาหมาย ผลการดําเนินงาน ป- 2555 
(ป�การศึกษา 2555, ป�งบประมาณ 2555, ป�ปฏิทิน 

2555) 

คะแนนผลการ
ประเมิน 

 
 

หมายเหตุ  
  2555 สํานัก กรรมการ สํานัก กรรมการ 

  ตัวตั้ง ผลลัพธ(  ตัวตั้ง ผลลัพธ( 

  ตัวหาร (% หรือ
สัดส9วน) 

ตัวหาร (% หรือสัดส9วน) 

องค(ประกอบที่ 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ   4.00 4.00   

5.1 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

ข<อ 8 8  8 4.00 4.00   

องค(ประกอบที่ 6 การพฒันาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน    5.00 5.00   

6.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
และปรับปรุงกระบวนการ
ดําเนินงาน 

ข<อ 5 5  5 5.00 5.00   

 
* ตัวบAงชี้เพิ่มเติมตามลักษณะเฉพาะของหนAวยงาน และไมAคิดคAาคะแนนมารวมในการประเมินภาพรวมของสํานัก



รายงานการประเมินตนเอง สํานักทะเบียนและประมวลผล ป�การศึกษา 2555                          170 

 
องค(ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค( และแผนดําเนินการ 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมของสํานักทะเบียนและประมวลผล องคEประกอบท่ี 1 ปรัชญา 
ปณิธาน วัตถุประสงคE และแผนดําเนินการ จํานวน 1 ตัวบAงชี้ พบวAา หนAวยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉล่ีย 
5.00 ไดคุณภาพระดับดีมาก สAวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉล่ีย 4.00 ไดคุณภาพระดับดี 
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหEจุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และข<อเสนอแนะ 
จากผลการดําเนินงานในองคEประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคE และแผนงานสรุปได<ดังนี้  
  จุดแข็ง 
  ผู<บริหารได<สนับสนุนให<บุคลากรทุกฝeายได<มีสAวนรAวมในการทําแผน และบรรลุความสําเร็จ                 
         ได<แผนกลยุทธEและแผนปฏิบัติการประจําป�ของทุกฝeาย 
  แนวทางเสริมจุดแข็ง  

ในการทําแผนนั้น นอกจากการนําข<อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในแล<ว แตAละ
ฝeายควรสรุปผลประเมินของทุกโครงการในแตAละฝeายท่ีดําเนินการแล<วเสร็จ ท่ีชี้ให<เห็นถึงข<อท่ีเปXน
ประโยชนEและปรับปรุงให<ตรงกับภารกิจ 5 ประเด็นหลัก ของสํานักทะเบียนฯ เพ่ือใช<เปXนข<อมูลในการ
ทําแผนในป�ตAอไป  

  จุดท่ีควรพัฒนา 
กระบวนการพัฒนาแผนไมAพบข<อเสนอแนะจากมติท่ีประชุมของคณะกรรมการประจําสํานักทะเบียนฯ 
เพ่ือนําไปปรับปรุงแผนกลยุทธE และแผนปฏิบัติการประจําป�ในป�ตAอไป  

  ขอเสนอแนะ 
ในวาระการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักทะเบียนฯ ให<พิจารณารายงานการประเมินผลการ
ดําเนินงานตามตัวบAงชี้ของแผนกลยุทธE เพ่ือได<มติข<อคิดเห็นและข<อเสนอแนะไปปรับปรุงแผนกลยุทธE
และแผนปฏิบัติการประจําป�เพ่ือใช<ในป�ตAอไป 

องค(ประกอบท่ี 2 ภารกิจหลัก 
การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักทะเบียนและประมวลผล องคEประกอบท่ี 2 ภารกิจ 
หลัก จํานวน 3 ตัวบAงชี้ พบวAา หนAวยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉล่ีย 4.57 ไดคุณภาพระดับดีมาก  
สAวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉล่ีย 4.62 ไดคุณภาพระดับดีมาก 

 คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหEจุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และข<อเสนอแนะ   
      จากผลการดําเนินงานในองคEประกอบท่ี 2 ภารกิจหลัก สรุปได<ดังนี้  

  จุดแข็ง 
1. มีการนําระบบสารสนเทศมาใช<ประโยชนEในการดําเนินงานได<เปXนอยAางดี เชAน ระบบการรายงาน

คะแนน (KU 5)  
2. เปXนหนAวยงานท่ีมีบุคลากรท่ีมีศักยภาพเปXนท่ียอมรับของท้ังหนAวยงานภายในและภายนอก  

 



 

 

รายงานการประเมินตนเอง สํานักทะเบียนและประมวลผล ป�การศึกษา 2555  171
  

 

 
3. มีศูนยEทดสอบวิชาการเพ่ือการคัดเลือกและพัฒนาบุคคลเปXนท่ียอมรับของท้ังหนAวยงานภายในและ

ภายนอก  
  แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. พัฒนาระบบสารสนเทศให<มีฐานข<อมูลท่ีเชื่อมโยงกับทุกวิทยาเขต  
2. พัฒนาบุคลากรให<มีความเชี่ยวชาญในทักษะท่ีตนทํางาน และสามารถทําวิจัยท่ีเปXนประโยชนEตAอการ

พัฒนาของสํานักทะเบียนฯ 
3. ให<มีการวิเคราะหEตนเองของศูนยEทดสอบวิชาการเพ่ือคัดเลือกและพัฒนาบุคคล เก่ียวกับการ

ประเมินคุณภาพของงานบรรลุตามแผน ตลอดจนสํารวจอุปกรณE เครื่องมือมีความเหมาะสมและ
เพียงพอตAอ การปฏิบัติงาน เพ่ือเปXนฐานข<อมูลใช<ในการพัฒนาและปรับปรุงในการทําแผน เพ่ือให<
เกิดความยั่งยืนของหนAวยงาน  

  จุดท่ีควรพัฒนา 
  การสํารวจความต<องการของผู<รับบริการไมAครอบคลุมกลุAมเปWาหมายของทุกฝeายงาน 

ขอเสนอแนะ 
 ให<ทุกฝeายงานจัดการสํารวจความต<องการของผู<รับบริการในภาพรวมของสํานักทะเบียนฯ ท่ีเปXนท้ังนิสิต 
บุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ ทําสรุปผลวิเคราะหEความต<องการของผู<รับบริการ
เสนอในท่ีประชุมผู<บริหาร เพ่ือนําข<อคิดเห็นไปใช<ประโยชนEในการจัดทําแผนปรับปรุงประจําป�ตAอไป  

 องค(ประกอบท่ี 3 การบริหารและการจัดการ 
การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักทะเบียนและประมวลผล องคEประกอบท่ี 3 การ
บริหารและการจัดการ จํานวน 5 ตัวบAงชี้ พบวAา หนAวยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉล่ีย 4.80 ได
คุณภาพระดับดีมาก สAวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉล่ีย 4.60 ไดคุณภาพระดับดี
มากคณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหEจุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และ
ข<อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงานในองคEประกอบท่ี 3 การบริหารและจัดการ สรุปได<ดังนี้  

  จุดแข็ง 
1. ผู<บริหารและคณะกรรมการบริหารใช<หลักธรรมาภิบาล เพ่ือการบริหารได<ผลเปXนรูปธรรมชัดเจน  
2. มีกระบวนการจัดการความรู<หลากหลายรูปแบบและมีผลผลิตเปXนท่ีประจักษE เชAน คูAมือการกําหนด

ลําดับการลงทะเบียนเรียนของนิสิต คูAมือการจัดสอบ GAT และ PAT คูAมือการตรวจข<อสอบและ
ประมวลผลด<วยเครื่องอAานข<อมูล (OMR)  

3. มีการประสานเครือขAาย (สํานักงานตรวจสอบภายใน) เพ่ือชAวยขับเคลื่อนการบริหารความเสี่ยง
ภายในองคEกร 
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  จุดท่ีควรพัฒนา 
1. ไมAพบการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรท่ีมีการวิเคราะหEข<อมูลเชิงประจักษEอยAางเปXนระบบ  
2. การติดตามผลบุคลากรท่ีได<รับการอบรม/พัฒนาให<ใช<ความรู<และทักษะมาใช<ปฏิบัติงานในหน<าท่ี              

ไมAเปXนตามเวลาท่ีกําหนด 
3. ไมAพบการสAงเสริมให<กําลังใจแกAบุคลากรท่ีปฏิบัติตามจรรยาบรรณ  

  ขอเสนอแนะ 
1. ควรมีการสํารวจความต<องการของบุคลากรและวิเคราะหEความจําเปXนของหนAวยงาน เพ่ือจัดทํา

แผนพัฒนาบุคลากร และดําเนินการตามแผนตลอดจนประเมิน ติดตามเพ่ือการปรับปรุงพัฒนา
บุคลากรอยAางตAอเนื่อง  

2. ควรมีการติดตามผลบุคลากรท่ีได<รับการอบรม/พัฒนาให<ใช<ความรู<และทักษะมาใช<ปฏิบัติงานใน
หน<าท่ีตามเวลาท่ีกําหนด 6 – 9 เดือน  

3. ควรมีการสAงเสริมให<กําลังใจแกAบุคลากรท่ีปฏิบัติตามจรรยาบรรณอยAางสมํ่าเสมอตAอเนื่อง เชAน 
โครงการคัดเลือกบุคลากรดีเดAน  

แนวปฏิบัติท่ีดี  
มีการใช<กระบวนการจัดการความรู< เพ่ือพัฒนาคุณภาพในการปฏิบัติงาน และกAอเกิดนวัตกรรมท่ีมีความ
โดดเดAน เชAน โปรแกรมการกําหนดลําดับการลงทะเบียนเรียนของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรE  

องค(ประกอบท่ี 4 การเงินและงบประมาณ 
 การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักทะเบียนและประมวลผล องคEประกอบท่ี 4 การเงิน
และงบประมาณ จํานวน 1 ตัวบAงชี้ พบวAา หนAวยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉล่ีย 5.00 ไดคุณภาพระดับดี
มาก และผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉล่ีย 5.00 ไดคุณภาพระดับดีมาก เช9นกัน 
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหEจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และข<อเสนอแนะ จากผลการ
ดําเนินงานในองคEประกอบท่ี 4 การเงินและงบประมาณ สรุปได<ดังนี้  

  จุดแข็ง 
มีศักยภาพในการจัดหาทรัพยากรด<านการเงิน นอกเหนือจากเงินงบประมาณแผAนดินและเงินรายได< โดย
ดําเนินการด<านบริการวิชาการ 
จุดท่ีควรพัฒนา 

  ไมAพบการรายงานทางการเงินอยAางเปXนระบบเสนอผู<บริหารทุกรายไตรมาส 
  ขอเสนอแนะ 

ควรจัดทํารายงานทางการเงินประกอบด<วยงบรายรับ คAาใช<จAายและงบดุลอยAางเปXนระบบนําเสนอ
ผู<บริหารทุกรายไตรมาส และคณะกรรมการประจําสํานักทะเบียนฯ อยAางน<อยทุก 6 เดือน ป�ละ 2 ครั้ง 
เพ่ือจะได<ทราบสถานะของการใช<เงินตามแผนปฏิบัติการในแตAละภารกิจ 
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องค(ประกอบท่ี 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักทะเบียนและประมวลผล องคEประกอบท่ี 5 ระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ จํานวน 1 ตัวบAงชี้ พบวAา หนAวยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉล่ีย 4.00 ไดคุณภาพ
ระดับดี และผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉล่ีย 4.00 ไดคุณภาพระดับดี เช9นกัน 
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหEจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และข<อเสนอแนะ จากผลการ
ดําเนินงานใน 
องค(ประกอบท่ี 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 สรุปได<ดังนี้  
  จุดแข็ง 

1. มีระบบสารสนเทศท่ีให<ข<อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพท่ีสามารถใช<รAวมกันได<ท่ัวท้ังองคEกร 
2. มีการกําหนดตัวบAงชี้เพ่ิมเติมตามภารกิจหลักของหนAวยงาน  

  จุดท่ีควรพัฒนา 
1. การนําผลการประกันคุณภาพภายในมาปรับปรุงการทํางานไมAครบทุกตัวบAงชี้ 
2. รายการเอกสารหลักฐานบางอยAางไมAสอดคล<องกับตัวบAงชี้ และเอกสารหลักฐานท่ีให<ตรวจสอบใน

รูปแบบอิเล็กทรอนิกสEไมAสมบูรณEครบถ<วน 
3. ภาษา จํานวนข<อมูลเชิงปริมาณ และรูปแบบ ขาดความถูกต<อง ในการจัดทํารายงานการประเมิน

ตนเอง  
  ขอเสนอแนะ 

1. สํานักทะเบียนฯ ควรมอบหมายผู<รับผิดชอบตัวบAงชี้ของแผนกลยุทธE และนําผลการประกันคุณภาพ
นําไปวิเคราะหE และดําเนินการปรับปรุงการดําเนินงานตามตัวบAงชี้ของแผนกลยุทธEทุกตัวบAงชี้ 

2. ควรจัดทํารายการเอกสารหลักฐานให<สอดคล<องกับตัวบAงชี้ รวมท้ังการจัดทําเอกสารหลักฐานท่ีให<
ตรวจสอบในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสEให<สมบูรณE  

3. ควรตรวจสอบความถูกต<องของภาษา จํานวนข<อมูลเชิงปริมาณ และรูปแบบ ในการจัดทํารายงาน
การประเมินตนเอง    

องค(ประกอบท่ี 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน 
 การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักทะเบียนและประมวลผล องคEประกอบท่ี 6 การพัฒนา
และปรับปรุงระบบดําเนินงาน จํานวน 1 ตัวบAงชี้ พบวAา หนAวยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉล่ีย 5.00           
ไดคุณภาพระดับดีมาก และผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉล่ีย 5.00 ไดคุณภาพระดับดีมาก 
เช9นกัน 
 คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหEจุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และข<อเสนอแนะ 
จากผลการดําเนินงานในองคEประกอบท่ี 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน สรุปได<ดังนี้  
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  จุดแข็ง 
 มีการปรับปรุงข้ันตอนและกระบวนการดําเนินการหลากหลาย กระบวนงาน เชAน การปรับปรุงระบบ
การเงินของโครงการพิเศษ  ระบบการรายงานคะแนน (KU 5) การประกาศคัดชื่อออก เปXนต<น 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 ควรมีการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานหลักท่ีสําคัญอ่ืนๆ เพ่ิมเติม เชAน ระบบการ
ลงทะเบียน  การขอเอกสารใบรับรองการเรียน (Transcript) 
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ภาคผนวกท่ี 1 
ภาพกิจกรรม 

 

 

 

 

1
2 

 
ผู<บริหารหนAวยงาน รายงานผลการดําเนินงาน 

วันท่ี 11 กรกฎาคม 2556 
 คณะกรรมการประเมินฯ พบผู<บริหารหนAวยงาน 

วันท่ี 11 กรกฎาคม 2556 

 

 

 
คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน 

วันท่ี 11 กรกฎาคม 2556 
 
 
 
 

                                 

 คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณEผู<รับบริการ 
วันท่ี 11 กรกฎาคม 2556 
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คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณEนิสิต 

วันท่ี 11 กรกฎาคม 2556 
 คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณEบุคลากร 

วันท่ี 11 กรกฎาคม 2556 

 

 

 
คณะกรรมการประเมินฯ เยี่ยมชมหนAวยงานภายใน 

วันท่ี 11 กรกฎาคม 2556 
 คณะกรรมการประเมินฯ เยี่ยมชมหนAวยงานภายใน 

วันท่ี 11 กรกฎาคม 2556 
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คณะกรรมการประเมินฯ สรุปผลประเมินฯ 

วันท่ี 12 กรกฎาคม 2556 
 คณะกรรมการประเมินฯ สรุปผลประเมินฯ 

วันท่ี 12 กรกฎาคม 2556 

 

 

 
บุคลากรสํานักฯ รAวมรับฟ]งรายงานผลการประเมินฯ 

วันท่ี 12 กรกฎาคม 2556 
 คณะกรรมการประเมินฯ ถAายภาพกับบุคลากรสํานักฯ 

วันท่ี 12 กรกฎาคม 2556 
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ภาคผนวกท่ี 2   
ขอมูลการสัมภาษณ( 

กลุ9มท่ี 1 นิสิต จํานวน 6 คน 
การมาใช<บริการ 

1. มีการให<บริการท่ีรวดเร็ว และคลAองตัวมากข้ึน  มีการนําระบบการลงทะเบียนออนไลนEมาชAวยลดข้ันตอน
ในการให<บริการ และมีเจ<าหน<าท่ีคอยแนะนําการให<บริการ  

2. ใบเสร็จรับเงินคAาลงทะเบียนสามารถออกผAานเว็บไซตEได<เลย ทําให<ชAวยอํานวยความสะดวกแกAนิสิตได<
เปXนอยAางดี 

3. ชAวงเวลาท่ีให<บริการมีความยืดหยุAนตAอนิสิตท่ีเข<าไปติดตAอ โดยมีการจัดเวรสําหรับเจ<าหน<าท่ีเพ่ือประจํา
ในชAวงพักกลางวัน 

ขอเสนอแนะ 
1. ควรปรับปรุงระบบลงทะเบียนให<มีความปลอดภัย (Security) ในการเข<าถึงข<อมูลมากยิ่งข้ึน  เชAน ควรใช<

ชื่อเว็บไซตEท่ีลงทะเบียน  https:// แทน http://  
2. การให<บริการของเจ<าหน<าท่ีให<การชAวยเหลือนิสิตดี  แตAควรยิ้มแย<มแจAมใสให<มากกวAานี้ เพ่ือทําให<ผู<มา

ติดตAอประสานงานกล<าขอคําแนะนําเพ่ิมเติม 
3. ควรตรวจสอบการ Random ของการลงทะเบียนเรียนอยAางตAอเนื่อง  เนื่องจากมีนิสิตบางคนระบบ

สารสนเทศ Random ชื่อนิสิตได<แตAวันสุดท<ายของการลงทะเบียนเปXนประจํา อาจทําให<นิสิตเสีย
ผลประโยชนEในการเลือกลงรายวิชา 

4. การปลดล็อคการลงทะเบียนเรียน และ ADD/DROP รายวิชาไมAตรงวัน/เวลากับท่ีแจ<งนิสิต แตAสํานัก
ทะเบียนฯ ได<แก<ป]ญหาด<วยการ Reset ระบบท้ังหมดและให<นิสิตลงทะเบียนพร<อมกันตามเวลาท่ีแจ<งไว< 

กลุ9มท่ี 2 ผูใชบริการ จํานวน 4 คน 
การมาใช<บริการ 

1. การประสานงานเรียบร<อยดี รวดเร็ว บางครั้งเกิดป]ญหาแตAสามารถแก<ป]ญหาได<ทัน และมีเจ<าหน<าท่ีคอย
อํานวยความสะดวกและชAวยเหลือในการแก<ไขป]ญหาให< 

2. การออกใบเสร็จรับเงินคAาลงทะเบียนเรียนผAานระบบออนไลนE สามารถลดข้ันตอนการดําเนินงานได<มาก 
รวดเร็ว  แตAการติดตAอประสานงาน ควรจัดเจ<าหน<าท่ีท่ีสามารถทํางานทดแทนกันได< เพ่ือ Update 
ข<อมูลกับธนาคารอยAางตAอเนื่องทุกวัน 

3. สํานักทะเบียนฯ ควรอํานวยความสะดวกในการเขียนใบคําร<องให<นิสิต  กAอนไปติดตAอหนAวยงานอ่ืนท่ี
เก่ียวข<อง  

ขอเสนอแนะ 
1. ควรมีการล็อคหมูAเรียนไว< สําหรับนิสิตชั้นป�ท่ี 5 ข้ึนไปท่ีตกค<าง เพ่ือให<สามารถลงทะเบียนเรียนได<  
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2. ควรปรับปรุง/พัฒนาโดยเพ่ิมหมูAเรียน/รายวิชาในระบบการกรอกเกรดออนไลนEในวิชา IS หรือ Thesis 
เพ่ือให<อาจารยEในโครงการภาคพิเศษ สามารถกรอกเกรดออนไลนEได<โดยไมAต<องใช<วิธี Manual  

3. ควรมีการประสานงานระหวAางสํานักทะเบียนฯ และสํานักบริการคอมพิวเตอรE  เพ่ือปWองกันป]ญหานิสิตท่ี
ลงทะเบียนแทนกัน หรือ ADD/DROP แทนกัน 

กลุ9มท่ี 3 บุคลากรของสํานักทะเบียนฯ จํานวน 6 คน 
ดานการทํางาน 

1. บุคลากรในหนAวยงานมีความรักในองคEกร มีความเข<มแข็งในการให<บริการ ทํางานเปXนทีม และสามารถ
แก<ไขป]ญหาได<ดี รวดเร็ว 

2. หนAวยงานสามารถสร<างความพึงพอใจท่ีดีให<แกAหนAวยงานภายนอกท่ีมาติดตAอรับบริการในการคัดเลือก
บุคลากรได<  และเปXนหนAวยงานท่ีสามารถหารายได<ด<วยตนเอง 

3. ผู<บริหารหนAวยงาน รับฟ]งความคิดเห็นของบุคลากรทุกระดับและชAวยแก<ไขป]ญหาในการทํางาน 

ขอเสนอแนะ 
1. ควรปรับปรุงระบบ Transcript ให<มีความสมบูรณEแบบมากยิ่งข้ึน เพ่ือลดภาระการทํางานของบุคลากร 

ในการจัดรูปแบบ และควรมีระบบ Transcript  แบบเปXนภาษาไทย เพ่ืออํานวยความสะดวกให<บัณฑิต 
ในการสมัครงาน นอกจากนี้ควรมีการเชื่อมโยงการขอ Transcript  ระหวAางวิทยาเขตได<  

2. ควรสAงบุคลากรให<ได<รับการพัฒนาทางด<านภาษาตAางประเทศมากยิ่งข้ึน เพ่ือรองรับนิสิตนานาชาติ และ
การเข<าสูAประชาคมอาเซียน 

3. ควรจัดทําโปรแกรมในการตรวจสอบคุณวุฒิของนิสิต เพ่ือลดภาระการทํางานของบุคลากร 
4. ควรปรับปรุงพัฒนาระบบการให<บริการของสํานักทะเบียนฯ ให<เปXนแบบ One Stop Service  

ขอเสนอแนะสําหรับมหาวิทยาลัย 
1. มหาวิทยาลัยควรจัดสรรอัตราเงินเดือนของพนักงานเงินรายได<ให<เทAาเทียมกับพนักงานเงินงบประมาณ 

เพ่ือลดความเหลื่อมล้ํากัน รวมท้ังสร<างขวัญและกําลังใจให<แกAผู<ปฏิบัติงาน 
2. มหาวิทยาลัยควรมีนโยบายการจัดทําฐานข<อมูลตAางๆ ท่ีเก่ียวข<องกับทะเบียนนิสิต เชAน ระบบ 

Transcript ให<มีการเชื่อมโยงระบบในทุกวิทยาเขตเปXนฐานข<อมูลเดียวกัน  

 


