
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

ประจําปีการศึกษา 2556 
(1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม 2557) 

สํานักทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

(เล่มปรับปรุงแก้ไขจากคณะกรรมการประเมินฯ และส่งสํานักประกันคุณภาพ) 
 
 
 

รายงานการประเมินคณุภาพภายใน 
(Self Assessment Report : SAR) 



 

 

คํานํา 
 

 สํานักทะเบียนและประมวลผล  เป็นหน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ซึ่งเป็นกลไกสําคัญใน
การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  มีหน้าที่ในการสนับสนุนการดําเนินงานให้แก่คณะ ภาควิชาต่าง ๆ 
และการให้บริการการศึกษา รวมทั้งการจัดเก็บเอกสารทางการศึกษาของนิสิตระดับปริญญาตรีทุกระดับช้ัน ต้ังแต่
เริ่มเข้ารับการศึกษาจนกระทั่งสําเร็จการศึกษา  ดังน้ัน สํานักทะเบียนและประมวลผล จึงต้องพัฒนาหน่วยงานให้มี
คุณภาพและประสิทธิภาพ  เพ่ือให้เป็นหน่วยงานที่เป็นศูนย์กลางแห่งข้อมูลของมหาวิทยาลัย  ในรอบปีที่ผ่านมา
บุคลากรของสํานักทะเบียนและประมวลผล ได้ทุ่มเทแรงกาย แรงใจในการปฏิบัติงานเพ่ือการพัฒนาปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจอย่างเต็มกําลังความสามารถ เพ่ือรองรับกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่กําลัง
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในโลกยุคปัจจุบัน  

 สํานักทะเบียนและประมวลผล   ดําเนินการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment 
Report : SAR) ประจําปีการศึกษา 2556  เพ่ือรายงานผลการดําเนินงานในรอบปีการศึกษา 2556 ในระหว่างวันที่  
1 มิถุนายน 2556 – 30 พฤษภาคม 2557  ซึ่งเป็นการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โดยบุคลากรทุกคนให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการดําเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพอย่างต่อเน่ือง  และบุคลากรทุกคนตระหนักอยู่เสมอว่าการดําเนินงานต่าง ๆ ต้องให้สําเร็จและบรรลุตาม
เป้าหมายที่วางไว้  โดยการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากการดําเนินงานใน  6 องค์ประกอบคุณภาพ         
12  ตัวบ่งช้ี เพ่ือให้การดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีมีความสอดคล้องกับการดําเนินงานตามภารกิจและวัตถุประสงค์ของ
สํานักทะเบียนและประมวลผล 

 สํานักทะเบียนและประมวลผล  ได้ดําเนินการปรับปรุงรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment 
Report : SAR) ประจําปีการศึกษา 2556  ภายหลังการรับการตรวจประเมินคุณภาพภายในจากคณะกรรมการ
เรียบร้อยแล้ว และหวังเป็นอย่างย่ิงว่ารายงานดังกล่าวจะเป็นแนวทางในการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาอย่างยั่งยืนต่อไป 

 
 

              (นายสหัส  ภัทรฐิตินันท)์ 
    ผู้อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล 

      วันที่   14   กรกฎาคม  พ.ศ. 2557 
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บทนํา  
บทสรุปผู้บรหิาร 

       สํานักทะเบียนและประมวลผล มีภารกิจหลักในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และการให้บริการพัฒนาวิชาการแก่สังคม โดยมีระบบและกลไกในการจัดทํารายงาน
ประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) เพ่ือให้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานและรองรับการตรวจประเมิน
คุณภาพภายในและภายนอก 
  สํานักทะเบียนและประมวลผล ได้ดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด ภายใต้องค์ประกอบคุณภาพ 6 องค์ประกอบ  จํานวน 12 ตัวบ่งช้ี   ในปีการศึกษา 2556 
พบว่า  สํานักทะเบียนและประมวลผล มีผลการประเมินในภาพรวม ได้คะแนนเฉลี่ย 4.94 อยู่ในระดับดีมาก  

• ผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 6 ด้าน (คะแนนเต็ม 5) 

องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2557 (เต็ม 5) ระดับคุณภาพ 
ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง

กรรมการ

องค์ประกอบท่ี 1  
ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และแผน
ดําเนินการ   

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 2  ภารกิจ
หลัก 

- - 5.00 5.00 4.67 4.66 4.78 4.77 ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 3  การ
บริหารและจัดการ  

5.00 5.00 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 4  
การเงินและงบประมาณ 

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 5  ระบบ
และกลไกการประกัน
คุณภาพ  

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 6  การ
พัฒนาและปรับปรุงระบบ
ดําเนินงาน 

- - 5.00 0.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

เฉลี่ยภาพรวม 5.00 5.00 5.00 5.00 4.67 4.66 4.95 4.94   
ระดับคุณภาพ ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก   

 

 



 

 

ผลการประเมินคุณภาพรายตัวบ่งชี้สรุปผลได้ดังนี ้

1. ตัวบ่งช้ีที่มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก (คะแนนผลการประเมิน 4.51 – 5.00) รวม 12 ตัวบ่งช้ี ดังน้ี 

ตัวบ่งชี้ที ่ รายละเอียด ผลการดําเนนิงาน คะแนนประเมิน (เต็ม 5) 

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 8 ข้อ 5.00 

2.1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ  ค่าเฉลี่ย 4.31 4.31 

2.2 ระดับความสําเร็จของการให้บริการที่สอดคล้อง
กับความต้องการของผู้รับบริการ 

5 ข้อ 5.00 

2.3 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและ
วัฒนธรรม 

5 ข้อ 5.00 

3.1 ภาวะผู้นําของคณะกรรมการประจําหน่วยงาน 
และผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงาน 

7 ข้อ 5.00 

3.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรยีนรู้ 5 ข้อ 5.00 

3.3 ระบบบริหารความเสี่ยง 6 ข้อ 5.00 

3.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร 7 ข้อ 5.00 

3.5 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ 
และทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน
ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ 

ร้อยละ 90.39 5.00 

4.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 7 ข้อ 5.00 

5.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน 

9 ข้อ 5.00 

6.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการดําเนินงาน 

5 ข้อ 5.00 

  ผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก พบว่า สํานักทะเบียนและประมวลผล มีจุดแข็ง และจุดที่
ควรพัฒนา ซึ่งสํานักได้กําหนดแนวทางการพัฒนาปรับปรุงไว้ดังน้ี 
 
 
 
 
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 
จุดแข็ง 

1. มีแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปีของทุกฝ่าย ที่สนับสนุนภารกิจการจัดการเรียนการสอนและ  
        การสอบ การบริหารจัดการของสํานักทะเบียนและประมวลผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 
จุดที่ควรพฒันา 
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1. สํานักทะเบียนและประมวลผล มี 3 ฝ่ายที่เข้ามาสังกัดใหม่ คือ ฝ่ายบริการการศึกษา ฝ่ายการศึกษา 
       นานาชาติ และฝ่ายวิชาบูรณาการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (1 ต.ค.56) และพบว่ายังไม่มีการปรับปรุงแผน 
       กลยุทธ์และแผนต่างๆ 

2. การกําหนดตัวบ่งช้ี เป้าหมายของโครงการในแผนต่างๆ พบว่าไม่ชัดเจนบางโครงการ 
          3. ระยะเวลาในการดําเนินงานของโครงการ ในแผนต่างๆ พบว่าบางโครงการ มีช่วงระยะเวลาที่จะ 

   ดําเนินงานยาวเกินไป (1 ต.ค.- 30 ก.ย.) อาจส่งผลให้โครงการท่ีจะดําเนินงานถูกเลื่อนไปไม่มีกําหนด    
   ทําให้ไมท่ันตามกําหนด 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ทบทวน ปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนต่างๆ ให้ครอบคลุมภารกิจงานที่เพ่ิมมากขึ้น นอกจากน้ีควรมีการ 
             ทบทวนปรับปรุง ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ ภารกิจ และวัตถุประสงค์ โดยให้บุคลากรทุกฝ่าย มีส่วนร่วม  
    เพ่ือให้เหมาะสมกับภารกิจที่ครอบคลุมอีก 3 ฝ่าย (ฝ่ายบริการการศึกษา, ฝ่ายการศึกษานานาชาติ, และ            
            ฝ่ายวิชาบูรณาการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป) 
 2. เชิญวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการกําหนดตัวบ่งช้ี เป้าหมายที่วัดผลของโครงการได้อย่างเหมาะสม 

3. กําหนดระยะเวลาในการดําเนินงานของแต่ละโครงการให้ชัดเจน และเหมาะสมกับช่วงเวลาที่จะต้อง 
   จัดทํารายงานสรุปผลของโครงการส่งในเวลาที่หน่วยนโยบายและแผนฯ กําหนด 

องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 
จุดแข็ง 

1. สํานักทะเบียนและประมวลผล เป็นท่ียอมรับของหน่วยงานภายนอก เช่น เป็นแม่ข่ายคณะกรรมการ   
ประสานกิจกรรมเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลาง นอกจากน้ียังได้รับเลือกจาก สกอ. ให้จัด
งานโครงการ “เลือกแนวทาง วางอนาคต” และหน่วยงานอ่ืนๆ อีกมากมาย ซึ่งแสดงให้เห็นว่า          
สํานักทะเบียนและประมวลผล มีการดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

2.  เป็นหน่วยงานท่ีสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนด้านสหกิจศึกษา โดยมีการการประชาสัมพันธ์ให้นิสิต 
    เข้าถึงการปฏิบัติงานในสหกิจศึกษา และมีการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่นทุกปี เพ่ือเป็นตัวอย่างให้รุ่น 
    น้องได้ทราบถึงผลงานที่รุ่นพ่ีได้ทําไว้ในสถานประกอบการ นอกจากน้ียังประสานงานกับผู้ประกอบการ 
    ที่ให้นิสิตไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เช่น ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์,ยูนิลีเวอร์, คูโบตาลิสซิ่ง,             
    โฮมโปร, CPF เชียงใหม่ และธนาคารไทยเครดิตเพ่ือรายย่อย 
 
3. เป็นหน่วยงานที่มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศในการจัดการเรียนการสอนแก่นิสิต   

        ต่างประเทศ เช่น โครงการ KUSEP นอกจากน้ียังมีการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมให้กับนิสิต 
        ต่างประเทศได้เป็นอย่างดี เช่น Kasetsart University international food fair 2013 ซึ่งมีนิสิตจาก 
        ประเทศ เยอรมันนี พม่า ลาว และอินโดนีเซียเข้าร่วมงาน 

4. มีระบบ มคอ.ออนไลน์ที่เอ้ือต่อการทํางานของคณาจารย์ 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. เพ่ิมผลงานของบุคลากรในแต่ละฝ่ายให้มากข้ึน และแสดงผลงานเหล่าน้ันให้หน่วยงาน องค์กร ทั้งใน 
   และนอกมหาวิทยาลัยได้เห็นศักยภาพของบุคลากร 
2. สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือกับสถานประกอบการในต่างประเทศ เพ่ือส่งนิสิตไปปฏิบัติงานสหกิจ 

             ศกึษามากขึ้น ซึ่งอาจส่งผลให้นิสิตได้ทํางานในต่างประเทศ 



 

 

3. จัดให้มีการแลกเปลี่ยนนิสติไทยกับนิสิตต่างประเทศ ในเรื่องของการเรียน หรือการศกึษาดูงาน ซึ่งจะ 
              เป็นประโยชน์แก่นิสิตไทยได้เรียนรู้ประสบการณ์ในต่างประเทศ 

จุดที่ควรพฒันา 

การสํารวจความต้องการของผู้รับบริการของผู้รับบริการไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายในบางฝ่ายงาน
ข้อเสนอแนะ 

สนับสนุนใหท้กุฝ่ายงานสํารวจความต้องการของผู้รับบริการที่ครอบคลมุกลุ่มเป้าหมายท่ีมารับบริการ  
นอกจากน้ีควรต้ังประเด็นหัวข้อการสํารวจที่ตรงกับภารกิจของแต่ละฝ่ายงาน 

แนวปฏิบัติที่ดี 
ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินคืนให้นิสิตเป็นการลดขั้นตอน โดยโอนเงินเข้าบัญชีให้นิสิต 

องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 
จุดแข็ง 

มีการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ทุกฝ่าย แม้ว่าจะเป็นหน่วยงานใหม่ที่ควบรวมเข้ามา 
แนวทางการเสริมจุดแข็ง 

ควรเพ่ิมการจัดการความรู้ที่เป็นงานของส่วนกลางที่ทุกฝ่ายต้องเก่ียวข้อง อาจพัฒนาจากความรู้ที ่
บุคลากรไปฝึกอบรมแล้วถ่ายทอดต่อได้ 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. สํานักทะเบียนและประมวลผล ใช้พ้ืนที่อาคารระพีสาคริก ซึ่งเป็นอาคารใหม่ร่วมกับกองกิจการนิสิต  
ทําให้มีการเข้า – ออกอาคารของผู้มาติดต่อใช้บริการ เช่น อาจารย์ นิสิต นักเรียนมัธยม ผู้ปกครองและบุคคลอ่ืนๆ 
สามารถเข้า – ออกได้ง่าย และเข้าถึงบุคลากรได้ทุกคน ทุกช้ัน โดยไม่มีการคัดกรองบุคคลที่อาจเป็นอันตราย และ  
มีพ้ืนที่บางส่วนยังไม่สมบูรณ ์เช่น บริเวณช้ัน 7 ยังมีการร่ัวซึมของนํ้าฝน การจัดพ้ืนที่ทาํงานยังไม่เต็มศักยภาพ   
บางฝ่ายยังมีพ้ืนที่ว่างที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์  ห้องประชุมมีจํานวนมากตามจํานวนฝ่ายที่มี 

2. ยังไม่พบโครงการฝึกซ้อมการหนีไฟ ซึ่งเป็นความเสี่ยงในเรื่องความปลอดภัยของชีวิตบุคลากรใน 
อาคารสูง 
ข้อเสนอแนะ 

1. สํานักทะเบียนและประมวลผล ควรร่วมกับกองกิจการนิสิต ในการออกแบบระบบคัดกรองบุคคลที ่
เข้า – ออกอาคาร เช่น ติดต้ังเหล็กก้ันที่ต้องใช้บัตรประจําตัว การกําหนดให้หน่วยงานที่ต้องมีผู้มาติดต่อประจํา    
ให้อยู่ช้ันที่ 1 หรือให้บุคคลภายนอกเข้าพ้ืนที่ได้เฉพาะส่วนที่เก่ียวข้อง และมีการวางแผนการใช้ห้องประชุมร่วมกัน
อย่างยืดหยุ่นให้ใช้ได้หลายฝา่ย 

2. ควรดําเนินการฝึกซ้อมการหนีไฟ ให้บุคลากรมีความมั่นใจในความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน 
ข้อสังเกต 

มีการถ่ายทอดความรู้ภายหลังการอบรม โดยการจัดทํารายงานการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะการ 
เขียนภาษาไทยเพ่ืองานอาชีพ เป็นรูปเล่มที่สามารถนําไปใช้เป็นต้นแบบที่ดีได้ 
องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ 
ข้อสังเกต 

มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบและมีการนําเสนอคณะกรรมการประจําสํานักฯ  ในปี 2557  
จํานวน 1 ครั้ง และคณะกรรมการบริหารสํานักฯ ปี 2556 จํานวน 1 ครั้ง 
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องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
จุดแข็ง 

1. มีการพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศในการเก็บข้อมูลด้านประกันคุณภาพเป็นอย่างดี 
2. มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพที่เป็นระบบ และมีการทํางานเป็นทีม 

จุดที่ควรพัฒนา 
ผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะยังดําเนินการไม่ครบถ้วน 

ข้อเสนอแนะ 
ควรดําเนินการโครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นของสํานักทะเบียนและประมวลผลท่ีกําหนดในแผนให้ 

ครบถ้วน 
ข้อสังเกต 

1. การรายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ (สปค.02) มีการเข้าใจ 
คลาดเคลื่อนในช่วงร้อยละผลสําเร็จของโครงการ/กิจกรรม (ช่องที่ 7) จะต้องใส่เป็นร้อยละ/ระดับผลสําเร็จของการ
ดําเนินงานในแต่ละโครงการและกิจกรรมท่ีกําหนดไว้ในช่องที่ 3 และช่องที่ 4 ไม่ใช่ค่าคะแนนที่ได้จากการประเมิน
ในปีการศึกษานี้ 

2. ควรมีการขยายผลเครือข่ายประกันคุณภาพเพ่ิมเติมจากการไปสัมมนาวิชาการเครือข่ายระบบทะเบียน 
นักศึกษาและประมวลผลการศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 8 
 
องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน 
แนวปฏิบัติที่ดี 

มีการพัฒนา “ระบบปรับปรุงข้อมูลอาจารย์ผู้สอน” มีการฝึกอบรมและคู่มือการใช้งานที่เป็นประโยชน์ใน 
การใช้ระบบสารสนเทศในด้านการเรียนการสอน 
ข้อสังเกต 

ควรมีการสํารวจความต้องการของผู้รับบริการ เพ่ือจะได้ข้อมูลที่สะท้อนกลับที่แท้จริง เพ่ือนํามาจัดทํา หรือ 
ทบทวนข้อกําหนดที่สําคัญของกระบวนการดําเนินงานหลักได้ตรงตามต้องการ เช่น การจัดทํา Transcript 
ภาษาไทย การออกใบรับรองฯ ออนไลน์  การแนะนําการใช้ระบบสารสนเทศนิสิต (การลงทะเบียนเรียน) ให้แก่นิสิต
ใหม่ เป็นต้น 

บทสรุปสาํหรบัผู้บริหาร 
จุดแข็ง 

1. ผู้บริหาร หวัหน้าฝ่าย เป็นแบบอย่างที่ดีในการทํางาน ก่อเกิดวัฒนธรรมที่ดีให้กับรุ่นน้องได้ปฏิบัติตาม 
2. บุคลากรมจีติบริการและทุม่เทในการปฏิบัติงาน 
3. เป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพในการหารายได้ 
4. เป็นที่ยอมรับขององค์กรทั้งจากภาครัฐและเอกชนมายาวนาน 

จุดที่ควรพฒันา 
1. การสํารวจความต้องการของผู้รับบริการไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายของทุกฝ่ายงาน 
2. ไม่พบการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์อย่างเป็นระบบ 

ข้อเสนอแนะ 



 

 

1. ให้ทุกฝ่ายงานจัดการสํารวจความต้องการของผู้รับบริการในภาพรวมของสํานักทะเบียนและประมวลผล   
   ที่เป็นนิสิต คณาจารย์ บุคลากรทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  นอกจากน้ี ควรทําสรุปผล   
   วิเคราะห์ความต้องการของผู้รับบริการเสนอในที่ประชุมผู้บริหาร เพ่ือนําข้อคิดเห็นไปใช้ประโยชน์ในการ 
   จัดทําแผนปรับปรุงประจําปีต่อไป 
2. ควรมีการสาํรวจความต้องการของบุคลากรและวิเคราะห์ความจําเป็นของหน่วยงาน เพ่ือจัดทํา 
   แผนพัฒนาบุคลากร และดําเนินการตามแผนตลอดจนประเมิน ติดตาม เพ่ือการปรับปรุงพัฒนาบุคลากร 
   อย่างต่อเน่ือง 

 
 
 
ข้อเสนอแนะระดับมหาวิทยาลัย 

1. การจัดการและการดูแล สื่อการสอนคอมพิวเตอร์และเครื่องฉายภาพ LCD ของศูนย์เรียนรวม แมจ้ะอยู่ 
ในความรับผิดชอบของกองยานพาหนะอาคารและสถานที ่ แต่เมื่อเสื่อมสภาพ จะมีผลกระทบต่อการจัดการเรียน
การสอนของฝ่ายวิชาบูรณาการฯ เป็นอย่างย่ิง  สํานักทะเบียนและประมวลผล  ควรเป็นผู้จัดการและดูแลสื่อการ
สอนคอมพิวเตอร์และเคร่ืองฉาย LCD โดยตรง  จะทําใหแ้ก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว 
นวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดี 

1. ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินคืนให้นิสิตเป็นการลดขั้นตอน โดยโอนเงินเข้าบัญชีให้นิสิตโดยตรง 
2. มีการพัฒนา “ระบบปรับปรุงข้อมูลอาจารย์ผู้สอน” มกีารฝึกอบรมและคู่มือการใช้งานที่เป็นประโยชน์ 

ในการใช้ระบบสารสนเทศในด้านการเรียนการสอน 
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 * ฉบับมอบคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ใช้ผลการวิเคราะห์ตนเอง เม่ือได้รับผลประเมินจากคณะกรรมการฯ แล้ว ให้
นําเสนอทั้ง 2 ส่วน 

 

บทท่ี 1  
ข้อมูลพื้นฐานของสํานัก 

1.1 ชื่อหน่วยงาน ท่ีตั้ง และประวตัิความเป็นมา  
   ชื่อหน่วยงาน  
   สํานักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
   สถานที่ต้ัง 
   อาคารระพีสาคริก  50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900       
   ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการของสํานักทะเบียนและประมวลผล   
         รวบรวมเรียบเรียงโดย  รศ.บพิธ  จารุพันธุ ์

1. ยุคของแผนกสถิติและทะเบียน  (พ.ศ. 2486 – 2505) 
  เมื่อแรกเร่ิมก่อต้ังมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์  ในปี พ.ศ. 2486  ยังไม่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

งานทะเบียนนิสิตโดยตรง  แต่ละคณะจะรับผิดชอบในการลงทะเบียนเรียนของนิสิต  การออกเกรด  การออก  
Transcript  ของนิสิตคณะตัวเอง  แต่จะมีหน่วยงานกลางที่ทําหน้าที่บันทึกทะเบียนประวัตินิสิตโดยเป็นผู้ออกเลข
ประจําตัวนิสิต  บันทึกการเปลี่ยนช่ือตัว  ช่ือสกุล  บันทึกการลาออก  และการสําเร็จการศึกษาของนิสิตแต่ละคน  
หน่วยงานน้ี  คอื  แผนกสถิติและทะเบียน  สงักัดสํานักงานเลขานุการกรมมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  ซึ่งปัจจุบันก็คือ  
สํานักงานอธิการบดี  หน่วยงานนี้จะรับผิดชอบในการบันทึกประวัติของข้าราชการด้วย  ต่อมาได้เปลี่ยนช่ือเป็น
แผนกประมวลสถิติและชีวประวัติ ในปี พ.ศ. 2505  แต่ยังคงทําหน้าที่ทั้งงานทะเบียนบุคลากรและงานทะเบียนนิสิต
ควบคู่กันไป  แต่การดําเนินงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน  การออกใบรับรองต่าง ๆ  ยังคงดําเนินการอยู่ที่คณะที่
นิสิตสังกัด  คณบดีเป็นผู้ลงนามในใบรับรองต่าง ๆ  แต่การลงนามใน  Transcript  จะมีนายทะเบียน  (Registrar) 
ของมหาวิทยาลัยเป็นผู้ลงนาม นายทะเบียนที่มหาวิทยาลยัแต่งต้ังได้แก ่ ศาสตราจารย์จินดา  เทียมเมธ            
(อดีตคณบดีคณะประมง)  ศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์  อิงคสุวรรณ  (อดีตอาจารย์คณะกสิกรรมและสัตวบาลและอดีต
อธิการดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 

 

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

  ในปี พ.ศ. 2515  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ต้ังสํานักงานทะเบียน  (Office of  the Registrar)   
ขึ้นมาเป็นการภายใน  โดยยังไม่เป็นส่วนราชการ  และแยกงานทะเบียนนิสิตออกจากงานทะเบียนของบุคลากร  
โดยมีสํานักงานอยู่ที่ช้ันบนของอาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ  (ปัจจุบันเป็นที่ต้ังของที่ทําการไปรษณีย์บางเขน)   ทั้งน้ีได้
โอนงานทะเบียนนิสิตที่อยู่ตามคณะต่าง ๆ  มาอยู่ภายใต้หน่วยงานใหม่น้ี  โดยโอนเฉพาะเอกสารของนิสิตที่เข้า
ศึกษาต้ังแต่ปีการศึกษา  2515  เป็นต้นมาเก็บไว้ที่หน่วยงานน้ี สํานักงานทะเบียน  ในปี พ.ศ. 2515                        
มีอาจารย์ประทีป  นุทกาญจนกุล  ซึ่งเป็นอาจารย์ประจําคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นนายทะเบียน (Registrar)                 
อาจารย์ปริญญา  แย้มศิริ อาจารย์เผดิม ระติสุนทร อาจารย์ยรรยง  บุญหลง เป็นผู้ช่วยนายทะเบียน                     
มีนางสาวพรพิมล  สันติหิรญัภาค  เป็นข้าราชการประจําหน่วยงานเพียงคนเดียวในขณะน้ัน  นอกน้ันเป็นบุคลากรที่
ยืมตัวมาจากคณะต่าง ๆ 



 

 

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

  กองบริการการศึกษา  ได้จัดต้ังขึ้นเป็นหน่วยงานใหม่ สังกัด  สํานักงานอธิการบดี  ตามประกาศ    
สํานักนายกรัฐมนตรี  ลงวันที่  16  พฤศจิกายน  2519  เพ่ือรองรับจํานวนนิสิตและคณะสาขาวิชาต่างๆ  ที่เพิ่มขึ้น
อย่างรวดเร็ว  โดยโอนงานทั้งหมดของงานทะเบียนนิสิต  (Office of the Registrar)  ไปสังกัดกองบริการ
การศึกษา และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้แต่งต้ัง ดร.สําอาง  ศรีนิลทา เป็นหัวหน้ากองบริการการศึกษา เมื่อวันที่  
17  พฤศจิกายน  2520  โดยมีรองศาสตราจารย์มนัส  สุจวิพันธ์  และผู้ช่วยศาสตราจารย์กระจ่าง  วิสุทธารมณ์    
เป็นผู้ช่วยหัวหน้ากองบริการการศึกษา  และกําหนดให้กองบริการการศึกษาย้ายไปยังอาคารตึก 1 ซึ่งเดิมเป็น
หอพักนิสิตชายและได้ทําการปรับปรุงใหม่เพื่อรองรับการเป็นสํานักงานของกองบริการการศึกษา  และสํานัก
บริการคอมพิวเตอร์  โดยสํานักบริการคอมพิวเตอร์ใช้เฉพาะพ้ืนที่ช้ันล่างปีกขวาด้านติดกับกองกิจการนิสิต  ที่เหลือ
เป็นพ้ืนที่ของกองบริการการศึกษา  ต่อมาสํานักบริการคอมพิวเตอร์ ได้ก่อสร้างห้องคอมพิวเตอร์เพ่ิมเติมด้านหลัง
อาคาร  เพ่ือติดต้ังคอมพิวเตอร์  mainframe  ย่ีห้อ  PRIME  เครื่องแรกของมหาวิทยาลัย  และมหาวิทยาลัยได้ใช้
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ PRIME  น้ีในการลงทะเบียนเรียนของนิสิตในปีการศึกษา 2522  เป็นต้นมา 

  ยุคของกองบริการการศึกษาป็นช่วงที่มีการปรับปรุงระบบการลงทะเบียนเรียนคร้ังใหญ่ มีการ 
ปรับปรุงรหัสวิชาจากเดิมที่เป็นภาษาไทย  เช่น  กีฏวิทยา  111  มาเป็น  ENTO 111  เพ่ือรองรับการลงทะเบียน
เรียนด้วยระบบคอมพิวเตอร์  มีการจัดทําใบกรอกคะแนนเพ่ือบันทึกด้วยระบบคอมพิวเตอร์    มีการจัดทํา  
Student Grade Report  รายบุคคล  มีการรับชําระเงินค่าลงทะเบียนเรียนผ่านธนาคาร  โดยมีธนาคารทหารไทย
เป็นธนาคารแรกที่เข้ามาเป็นผู้รับชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา 

  เมื่อมีการแต่งต้ังหัวหน้ากองบริการการศึกษาแล้ว  ทางมหาวิทยาลัยก็ไม่มีการแต่งต้ังนายทะเบียน 
อีก โดยหัวหน้ากองบริการการศึกษาได้ทําหน้าที่เป็นนายทะเบียนแทน  ต้ังแต่  พ.ศ. 2519 

  ในช่วงของกองบริการการศึกษาก่อนที่จะแยกมาเป็นสํานักทะเบียนและประมวลผล  มีผู้ดํารง 
ตําแหน่งหัวหน้ากองบริการการศึกษา  (ต่อมาเปลี่ยนช่ือตําแหน่งเป็น  ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา)  ดังนี้คือ 

1. ดร.สําอาง  ศรีนิลทา 17 พฤศจิกายน 2520 – 12 พฤษภาคม 2521 
2. ดร.วิชา  สุขกิจ 2 พฤษภาคม 2523 – 20 มถิุนายน 2531 
3. รองศาสตราจารย์บพิธ  จารุพันธ์ 20 มิถุนายน 2531 – 12 กรกฎาคม 2533 
4. ศาสตราจารย์ ดร.ศุภมาศ  พนิชศักด์ิพัฒนา 12 กรกฎาคม 2533 – 1 กุมภาพันธ์ 2534 

• 5. มล.รักเกียรติ  ศุขสวัสด์ิ พ.ศ. 2534 – 2536 

  ในปี พ.ศ.2521 เป็นปีที่มีการเตรียมการขยายการศึกษาไปยังวิทยาเขตกําแพงแสน โดยมี 
เป้าหมายเคลื่อนย้ายนิสิตคณะเกษตร ปี 3 – 4 ยกเว้นสาขาคหกรรมศาสตร์  นิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์  ปี 5 – 6  
นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิศวเกษตร ปี 3 – 4 นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์  สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร  และ
นิสิต    ปี 3 – 4  สาขาศึกษาศาสตร์ – เกษตร  คณะศึกษาศาสตร์  ไปเรียนที่กําแพงแสน  โดยเร่ิมการเรียนการ
สอนในภาคปลาย   ปีการศึกษา 2522  จึงมีการแต่งต้ัง  ผู้ช่วยหัวหน้ากองบริการการศึกษา  เพ่ือปฏิบัติงานท่ี
กําแพงแสน  คือ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัทรา  ประดิษฐวณิช์  เป็นผู้ช่วยหัวหน้ากองประจําที่วิทยาเขตกําแพงแสน  
เมื่อมีการตั้งกองบริการการศึกษา  (กําแพงแสน)  ขึ้นมาภายหลังจึงแต่งต้ังผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา 
(กําแพงแสน)  โดยตรง 

  ในช่วงปลายของกองบริการการศึกษา มีการปรับระบบการลงทะเบียนเรียนคร้ังใหญ ่ คือ      
การปรับรหัสวิชาซึ่งเดิมมีตัวอักษรกับตัวเลข  (ตัวอักษร  A, B, C, D  ไม่เกิน  8  ตัวอักษร  และตัวเลข 3 หลัก)           
มาเป็นตัวเลขทั้งหมด  6  หลัก  และมีการทดลองใช้เคร่ืองอ่านหมาย  (Optical Mark Reader)  ในการอ่านบัตร
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ลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2534  และเปลี่ยนมาเป็นระบบลงทะเบียนเรียนแบบบันทึกข้อมูลต่อหน้านิสติ
ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ในปีการศึกษา 2534 

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

  ในปีการศึกษา 2533  เป็นปีที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีนิสิตที่วิทยาเขตบางเขนเกินหมื่นคน  
เมื่อรวมกับนิสิตวิทยาเขตกําแพงแสน  จะมีนิสิตมากถึง  13,000  คน  มีหลักสูตรเพ่ิมขึ้นจากเดิมจํานวนมากทั้ง
หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ  มีรายวิชาที่เปิดสอนจํานวนมากถึง  4,000  รายวิชาต่อปี  ทางมหาวิทยาลัยจึง
เห็นสมควรที่จะยกฐานะกองบริการการศึกษา มาเป็น สํานักทะเบียนและประมวลผล  (Office of the Registrar)     
มีฐานะเทียบเท่าคณะวิชา เพ่ือความคล่องตัวในการบริหารงาน  จึงได้ต้ังคณะทํางานข้ึนมา 1 ชุด โดยมี รอง
ศาสตราจารย์ ดร.ชิตาภา  เกตวัลห์  เป็นประธานคณะทํางานจัดต้ังสํานักทะเบียนและประมวลผล และผลสรุป
สุดท้ายมหาวิทยาลัยเห็นชอบให้ดําเนินการได้ แต่เสนอเป็นโครงการใหม่ที่แยกงานทะเบียนและสถิตินิสิตออกจาก
กองบริการการศึกษา มาเป็น สํานักทะเบียนและประมวลผล  ส่วนกองบริการการศึกษายังคงอยู่  แต่ปรับปรุง
โครงสร้างใหม่  โดยให้สํานักทะเบียนและประมวลผล มีภาระงานตามโครงสร้างใหม่  แบ่งเป็น  5  ฝ่าย  ได้แก่   
    1. ฝ่ายบริหารและธุรการ 

  2. ฝ่ายรับเข้าศึกษา 
    3. ฝ่ายทะเบียนและสถิติการศึกษา 
  4. ฝ่ายการเรียนการสอนและการสอบ 
  5. ฝ่ายคอมพิวเตอร์และช่วยระบบการศึกษา 

ส่วนกองบริการการศึกษาใหแ้บ่งออกเป็น  5  งาน  ได้แก่ 
   1. งานธุรการ 
   2. งานทะเบียนและสถิติ 

  3. งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
  4. งานส่งเสริมตํารา 
  5. งานบริการทางวิชาการ 

   

 อย่างไรก็ตาม   เมื่อได้รับการอนุมัติให้แบ่งส่วนราชการเป็นสํานักทะเบียนและประมวลผล            
ในปี พ.ศ. 2535 น้ันเป็นช่วงที่รัฐบาลมีนโยบายไม่ให้ขยายงานส่วนราชการ  จึงได้รับอนุมัติให้เป็นหน่วยงานในระดับ
คณะแต่ไม่ให้มีการแบ่งส่วนราชการเป็นฝ่ายต่าง ๆ  เช่นเดียวกับสํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร  และ
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ซึ่งต้ังขึ้นมาพร้อม ๆ กัน 

 ช่วงของการขอจัดต้ังสํานักทะเบียนและประมวลผล ในส่วนของการติดต่อประสานงานกับ 
ทบวงมหาวิทยาลัย การขออัตรากําลัง  ครุภัณฑ์ต่าง ๆ  เป็นช่วงที่  มล.รักเกียรติ  ศุขสวัสด์ิ   เป็นหัวหน้า             
กองบริการการศึกษา จึงมีภาระงานที่ค่อนข้างมากในการติดต่อประสานงาน  การจัดแบ่งบุคลากรแบ่งครุภัณฑ์และ
ทําคําขออัตราใหม่ของสํานัก  ซึ่งสามารถดําเนินการได้เสร็จทันก่อนจะมีการแบ่งแยกส่วนงานอย่างเป็นทางการ      
และในที่สุดสํานักทะเบียนและประมวลผล  ก็ได้รับการอนุมัติตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย  ฉบับที่ 14  พ.ศ. 2535  
ประกาศ ณ วันที่ 18 กันยายน  2535 และประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่  104  ลงวันที่  30  กันยายน  2535  
ให้สํานักทะเบียนและประมวลผล  เป็นส่วนราชการในลําดับที่ 21  ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  แต่ในช่วง
ดังกล่าวการปฏิบัติงานยังอยู่ในการกํากับดูแลของกองบริการการศึกษาอยู่  เน่ืองจากมหาวิทยาลัยอยู่ในช่วงของการ



 

 

สรรหาผู้อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล  และก็ได้มีการแบ่งบุคลากร  ครุภัณฑ์ระหว่างสํานักทะเบียนและ
ประมวลผลกับกองบริการการศึกษา เสร็จเรียบร้อยแล้ว  จนสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้แต่งต้ังให้               
รองศาสตราจารย์บพิธ  จารุพันธ์ุ  ข้าราชการ สังกัดภาควิชาสัตววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์  ให้ดํารงตําแหน่งเป็น
ผู้อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล   ในวันที่  16  มีนาคม  2536  เป็นต้นไป  โดยให้มีวาระในการดํารง
ตําแหน่ง  4  ปี หลังจากน้ันกองบริการการศึกษาก็ได้ย้ายไปอยู่ที่อาคารสารนิเทศ 50  ปี  รวมกับกองต่าง ๆ         
ที่สังกัดสํานักงานอธิการบดี  โดยมีนางจันทร์ฉาย  แย้มศิริ  นักวิชาการศึกษา  บุคลากรเจ้าหน้าที่ของกองบริการ
การศึกษา ได้รับการแต่งต้ังให้เป็นผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา สืบต่อจาก  มล.รักเกียรติ  ศุขสวัสด์ิ   

  การดําเนินงานของสํานักทะเบียนและประมวลผล  ส่วนใหญ่จะเป็นการปรับปรุงระบบการ 
ลงทะเบียนเรียน โดยความร่วมมือกับสํานักบริการคอมพิวเตอร์อย่างต่อเน่ืองในการจัดหาครุภัณฑ์ที่ทันสมัยเข้ามาใช้
ในระบบงานทะเบียนนิสิต  และมีการหารายได้จากการรับเป็นศูนย์สอบ  สนามสอบ  ของการสอบ  Entrance  
การสอบวัดความรู้  การสอบ  GAT-PAT  A-NET  O-NET  และการรับงานบริการวิชาการด้านการจัดสอบแบบ 
ครบวงจร  ต้ังแต่ พ.ศ. 2537  เร่ือยมาจนถึงปัจจุบัน 

    นับต้ังแต่เร่ิมก่อต้ังสํานักทะเบียนและประมวลผล มีผู้บริหารท่ีทําหน้าที่เป็นผู้อํานวยการ          
 สํานักทะเบียนและประมวลผล  3  ท่าน  คือ 

   1. รองศาสตราจารย์บพิธ  จารุพันธ์ุ   16  มีนาคม  2536 – 15  มนีาคม  2552 
  2. รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดา  อินทรวิชัย 16  มีนาคม  2552 – 23  มนีาคม  2556 
  3. นายสหัส  ภัทรฐิตินันท ์   24  มีนาคม  2556  จนถึงปัจจุบัน 

 

  20 ปี ของการก่อต้ังสํานักทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ได้มีการพัฒนา 
ระบบงานทะเบียนนิสิตที่สําคัญดังน้ี 
     

ปีการศึกษา   ภาคการศึกษา รายการ 

2543 ภาคปลาย 
 
   

เร่ิมพิมพ์ Transcript ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่ง online           
ตลอด 24   ช่ัวโมง  ทั้งวิทยาเขตบางเขนและกําแพงแสน            

2546 ภาคต้น  เร่ิมระบบค่าลงทะเบียนเรียนเหมาจ่ายในระดับปริญญาตร ี

2547 ภาคต้น            - เร่ิมระบบค่าลงทะเบียนเรียนเหมาจ่ายในระดับบัณฑิตศึกษา 

--- \ลงทะเบียนเรียน  online  ด้วยตนเองคู่ขนานกับการ
ให้บริการโดยเจ้าหน้าที่ 

2549 ภาคต้น   ใช้ระบบลงทะเบียนเรียน  online  ด้วยตนเองทั้งหมด 

2550 ภาคฤดูร้อน   เร่ิมใช้ระบบกรอกคะแนนแบบ  online 

2553 ภาคต้น   - ใช้ลายเซ็นอิเลคโทรนิกสใ์นการพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน
ค่าลงทะเบียนเรียน (KU2) โดยได้รับการอนุมัติจากรมบัญชีกลาง 
- สํานักทะเบียนและประมวลผลเป็นผู้ส่ง student grade 
report    ไปให้ผู้ปกครองที่บ้านแทนคณะต่าง ๆ ที่ดําเนินการ 

  จากการขยายตัวของงานด้านทะเบียนนิสิต  อันเน่ืองมาจากจํานวนนิสิตที่เพ่ิมขึ้น และโครงการ 
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พิเศษในทุกระดับการศึกษาที่ขยายตัวอย่างต่อเน่ือง ทําให้อาคารตึก 1 ทีใ่ช้อยู่ในปัจจุบันไม่เพียงพอที่จะรองรับการ
ให้บริการ ประกอบกับอายุของอาคารเดิมซึ่งสร้างในปี 2498  มลีักษณะเสื่อมสภาพ  ไม่สามารถที่จะใช้สอยต่อไปได้
อย่างปลอดภัย ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงให้การสนับสนุนการสร้างอาคารหลังใหม่ ซึ่งต้ังอยู่บริเวณด้านหลัง
ของอาคารหลังเดิม  เป็นอาคารที่มคีวามสวยงาม  มีพ้ืนท่ีใช้สอยพอเพียง  และมหีน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษา
เก่ียวกับนิสิตมาอยู่ในอาคารเดียวกัน  และอาคารหลังน้ียังได้รับการอนุญาตให้ใช้ช่ือว่า  อาคารระพีสาคริก  อันเป็น
มงคลนามอย่างยิ่ง  เน่ืองจากท่านศาสตราจารย์ระพีสาคริก  อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ท่านเป็นผูท้ี่
นิสิตในขณะนัน้เคารพรัก  และเรียกว่าคุณพ่อหรืออาจารย์พ่อ  ท่านคลุกคลีใกล้ชิดกับนิสิตอย่างเป็นกันเอง  ไม่ว่าจะ
เป็นงานของค่ายอาสาพัฒนานิสิต  การกิจการนิสิตทุกกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นดนตรี  กีฬาและอ่ืน ๆ  อาคารหลังใหมข่อง
สํานักทะเบียนและประมวลผลจึงเป็นสิ่งที่สร้างความภาคภูมิใจแก่ชาวสาํนักทะเบียนและประมวลผลและหน่วยงานที่
เก่ียวข้องกับนิสิตตลอดไป 

 1.2  ปรชัญา ปณิธาน วสิัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและวัตถุประสงค ์
   ปรัชญา ปณิธาน 

   สํานักทะเบียนและประมวลผล  ได้กําหนดวิสัยทัศน์  ปณิธาน ภารกิจ นโยบายและ  
วัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการดําเนินกิจกรรมไปสู่เป้าหมายที่สาํนัก ได้วางไว้  และสนองต่อปรัชญาและ
ปณิธานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดังน้ี          

    "จัดระบบการเก็บข้อมูลด้านการศึกษาของนิสิตให้มีความถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน ให้บริการรับ 
นิสิตทุกประเภทแก่คณะต่าง ๆ จัดทําตารางเรียนตารางสอบของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตรวจสอบเง่ือนไขการ
สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของนิสิตระดับปริญญาตรีของทุกคณะ ตลอดจนกํากับดูแลให้นิสิตปฏิบัติตามข้อบังคับ
ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย" 
      ปณิธาน    : “ บริการดี  รวดเร็ว  ถูกต้อง  โปร่งใส  ตรวจสอบได้” 

      วิสัยทัศน์  :   เป็นองค์กรหลักและดํารงความเป็นผู้นําด้านทะเบียนและประมวลผล  ของมหาวิทยาลัย                    
                            มีธรรมาภิบาล   ก้าวทันเทคโนโลยี  มุ่งมั่นพร้อมบริการด้วยคุณภาพมาตรฐานสากล 

      ภารกิจ    :   จัดระบบการเก็บข้อมูลด้านการศึกษาของนิสิตให้มีความถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน ให้บริการ 
                            รับนิสิตทุกประเภทแก่คณะต่างๆ จัดทําตารางเรียนตารางสอบขอมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
         ตรวจสอบเง่ือนไขการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของนิสิตระดับปริญญาตรีของทุกคณะ  
         ตลอดจนกํากับดูแลใหนิ้สิตปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีของ   
         มหาวิทยาลัย 

วัตถุประสงค์ (Objective) / นโยบายหลกั 

สํานักทะเบียนและประมวลผล กําหนดวัตถุประสงค์ของการดําเนินงานไว้ 3 ประการดังต่อไปน้ี 
1. มหาวิทยาลัยมขี้อมูลสารสนเทศนิสิตที่มีประสิทธิภาพ  
2. มหาวิทยาลัยมขี้อมูลสารสนเทศนิสิตที่พร้อมใช้สนับสนุนการบริหารงาน 
3. การให้บริการพัฒนาวิชาการเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการพ่ึงตนเอง 

  1.3 แผนงานประจําปขีองสํานักทะเบียนและประมวลผล 
ประเด็นยุทธศาสตร์และแผนงานของสํานักทะเบียนและประมวลผล ที่สอดคล้องกับประเด็น 

     ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ 



 

 

       1.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนากระบวนงานสํานักทะเบียนและประมวลผล 
       1.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถในการดําเนินงาน 
       1.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาจัดสภาพแลดล้อมทางกายภาพและบรรยากาศที่เอ้ือต่อ       
                        การเรียนรู้ 

1.4 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรรม 
       
 
 
 
 
 
 

1.4 แผนยุทธศาสตรข์องสํานักทะเบียนและประมวลผล ประจําปีงบประมาณ 2555 - 2556 
(ตามวาระการบริหารงานของผู้อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล นายสหัส  ภัทรฐิตินันท์) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ความเชื่อมโยงระหว่าง วิสยัทัศน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  และ  วิสัยทัศน์ ผู้อํานวยการ
สํานักทะเบียนและประมวลผล 

วิสัยทัศน ์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ ผู้อํานวยการสาํนักทะเบียนและประมวลผล 

มหาวิทยาลัยเป็นเลิศทางวิชาการ สํานักทะเบียนเป็นเลิศงานสนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอนและการสอบของมหาวิทยาลัย 

แกนนําระดมภูมิปัญญาพัฒนาประเทศ เป็นหน่วยงานเข้มแข็ง และเป็นผู้นําด้านการพัฒนา
วิชาการ  สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 

แหล่งผลิตบัณฑิตคุณภาพ แหล่งที่มาของเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 
Green Campus  

วิสัยทัศน์ / นโยบายการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วิสัยทัศน์ / นโยบายการบริหาร  
สํานักทะเบียนฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

แผนงานยุทธศาสตร์ แผนงานประจํา 

งานเพ่ิมขีดความสามารถ 
 บุคลากร     การบริหารจัดการ   เทคโนโลยีสารสนเทศ    
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  แผนปฏิบตักิาร  สํานักทะเบียนและประมวลผล  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
              (1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556) 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.การพัฒนากระบวนงานสาํนักทะเบียนและประมวลผล 

  
  
  
  
  

1. โครงการพัฒนาปรับปรุง
แบบฟอร์มภาษาอังกฤษ 

ระดับความพึงพอใจของนิสิตชาวไทยและ
ชาวต่างชาติที่มีต่อการให้บริการ         
(คะแนนเต็ม 5) 

3.51 ต.ค. 55-ก.ย.56  10,000 บาท  คณะทํางานจัดทําข้อมูลขอ
สํานักทะเบียนและ
ประมวลผลเป็น
ภาษาอังกฤษ 

2. โครงการจัดทําแผนพัฒนา
ระบบข้อมูลนิสิต 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

จํานวนครั้งของการประชุมเพื่อติดตาม
ความก้าวหน้าแผนการพัฒนาระบบข้อมูล 

ประชุมเดือน
ละ 1 ครั้ง 

ต.ค. 55-ก.ย.56  50,000 บาท  ฝ่ายบริการการเรียนฯ 

3. โครงการจัดทําระบบตรวจสอบ
โครงสร้างหลักสูตร 

ระบบตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตรโดย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

1 ระบบ ต.ค. 55-ก.ย.56  150,000 บาท  ฝ่ายทะเบียนฯ 

4. โครงการปรับปรุงโปรแกรมการ
รับสมัครผ่านออนไลน์ประเภท
โครงการรับตรง 

1) จํานวนโปแกรมการรับสมัคร 1 โปรแกรม ต.ค. 55-ก.ย.56  55,000 บาท  ฝ่ายรับเข้าศึกษา  

  2) ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
(คะแนนเต็ม 5) 

3.51       

  
  
  

5. โครงการพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อ
การประชาสัมพันธ์ตั้งแต่รับเข้าจน
สําเร็จการศึกษา 

1) จํานวนฐานข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์ 1 ฐานข้อมูล ต.ค. 55-ก.ย.56  100,000 บาท  ฝ่ายรับเข้าศึกษา และ
ฝ่ายประมวลผลฯ 



 

 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
  
  
 

  2) ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
(คะแนนเต็ม 5) 

3.51       

6. โครงการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล
สถิติต่างๆ ของสํานักทะเบียนและ
ประมวลผล 

จํานวนครั้งในการขอรับข้อมูลสถิติของสํานัก
ทะเบียนและประมวลผลจากหน่วยงาน
ภายนอกต่อปี 

8 ครั้ง/ป ี ต.ค. 55-ก.ย.56  110,000 บาท  คณะทํางานจัดทําข้อมูล
สํานักทะเบียนและ
ประมวลผล 

7. โครงการจัดทําเว็บไซต์สําหรับ
นิสิตชาวไทยและนิสิตต่างชาติ 

ระดับความพึงพอใจของนิสิตชาวไทยและ
ต่างชาติที่มีต่อการให้บริการ(คะแนนเต็ม 5) 

3.51 พ.ย.55 - พ.ค.56 95,000 บาท ฝ่ายประมวลผลฯ 

8. โครงการพัฒนาระบบข้อมูล
สํานักงานอัตโนมัติ 

ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่ใช้
ฐานข้อมูลร่วมกัน(คะแนนเต็ม 5) 

3.51 ต.ค. 55-ก.ย.56  50,000 บาท  ฝ่ายประมวลผลฯ และ 
ฝ่ายบริหารฯ 

9. โครงการจัดทํากระบวนงาน
ระบบข้อมูลนิสิต 
 

ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ     
(คะแนนเต็ม 5) 

3.51 ต.ค. 55-ก.ย.56  222,000 บาท  ฝ่ายบริการการเรียนฯ 

2. การเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการดาํเนินงาน 

  
  
  
  
  

1. การประเมินความพึงพอใจของ
บุคลากรที่มีต่อการบริหารจัดการ
ของผู้บริหารทุกระดับ 

ระดับความพึงพอใจของบุคลากรภายใน
องค์กร 

3.51 ต.ค. 55-ก.ย.56  10,000 บาท  ฝ่ายบริหารฯ       
(งานบุคคล) 

2. การประเมินตนเองและ
ประเมินผลการดําเนินงานของ
คณะกรรมการประจําสํานักฯ 

ระดับความพึงพอใจของการประเมินตนเอง
และประเมินการบริหารงานของ
คณะกรรมการประจําสํานักฯ(คะแนนเต็ม 5)

3.51 ต.ค.55 - ก.ย.56 -  ฝ่ายบริหารฯ  



 

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2556  สํานักทะเบียนและประมวลผล                              17 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
3. โครงการจัดทํากลยุทธ์ทาง
การเงิน 

ร้อยละของความสําเร็จในการดําเนินงาน
ตามแผนบริหารงบประมาณ 

ร้อยละ 90 ต.ค.55 - ก.ย.56  200,000 บาท  ฝ่ายบริหารฯ       
(งานการเงิน) 

4. โครงการจัดทําระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาของสํานัก
ทะเบียนฯ 

ระดับการประเมินผลการประกันคุณภาพ
ขององค์กร     (คะแนนเต็ม 5) 

4.00 ต.ค.55 - ก.ย.56  100,000 บาท  คณะกรรมการ
ดําเนินงานประกัน
คุณภาพ และ 5 ฝ่าย 

5. การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในแต่ละ
กิจกรรมตามภารกิจของสํานัก
ทะเบียนฯ 

       25,000 บาท    

     5.1 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย
คงเหลือการจัดสรรค่าหน่วยกิต
เปรียบเทียบระหว่างนิสิตชั้นปีที่ 1 
(รหัส 54) ปีการศึกษา 2554 และ
นิสิตชั้นปีที่ 1 (รหัส55) ปี
การศึกษา 2555 

บทสรุปจากการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายคงเหลือ
กาจัดสรรค่าหน่วยกิต 

บทสรุป 1 
ฉบับ 

ต.ค.55 - ก.ย.56  20,000 บาท  ฝ่ายบริการการเรียนฯ 

 
   5.2 การวิเคราะห์ต้นทุนต่อ
หน่วยโครงการโควตา 30 จังหวัด 

บทสรุปจากการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในแต่ละ
กิจกรรม 

บทสรุป      
1 ฉบับ 

ต.ค.55 - ก.ย.56  5,000 บาท  ฝ่ายรับเข้าศึกษา 

            

  
  

  
  

6. การส่งเสริมบุคลากรเข้ารับการ
ฝึกอบรม/พัฒนาทักษะ/สัมมนา/
ตรงตามหลักสูตร เพื่อการ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ  

       1,420,000 บาท    

  
  

6.1 โครงการพัฒนาทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษ 

ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 
จาก
กลุ่มเป้าหมาย 

ต.ค.55 - ก.ย.56 140,000 บาท ฝ่ายบริหารฯ        
(งานบุคคล) 



 

 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
6.2 โครงการพัฒนาทักษะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 
จาก
กลุ่มเป้าหมาย 

ต.ค.55 - ก.ย.56  150,000 บาท  ฝ่ายบริหารฯ        
(งานบุคคล) 

6.3 โครงการพัฒนาศักยภาพใน
การให้บริการ 

ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 
จาก
กลุ่มเป้าหมาย 

ต.ค.55 - ก.ย.56  300,000 บาท  ฝ่ายบริหารฯ        
(งานบุคคล) 

6.4 โครงการอบรม                
เชิงปฏิบัติการ "การเขียนหนังสือ
ราชการ"  

ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 3.51 เม.ย - พ.ค.56  35,000 บาท  ฝ่ายบริหารฯ        
(งานสารบรรณ) 

6.5 โครงการปฐมนิเทศพนักงาน
ใหม่ 

ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 100 
(ทุกคน)  

เม.ย.56  100,000 บาท  ฝ่ายบริหารฯ        
(งานบุคคล) 

 6.6 โครงการอบรมด้านการเขียน
รายงานการประเมินตนเอง  

ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 
จาก
กลุ่มเป้าหมาย 

เม.ย - พ.ค.56  25,000 บาท  คณะกรรมการ
ดําเนินงานการประกัน
คุณภาพ 

  
  

  
  

6.7 โครงการอบรมให้ความรู้การ
บริหารความเสี่ยงและการควบคุม 
ภายใน 

ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 
จาก 
กลุ่มเป้าหมาย 

ต.ค.55 - ก.ย.56 60,000 บาท  คณะกรรมการ
ดําเนินงานบริหาร 
ความเสี่ยง 

6.8 โครงการสัมมาทิฐิผู้บริหารพบ
บุคลากรเพื่อถ่ายทอดนโยบาย     

ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 
จาก
กลุ่มเป้าหมาย 

ต.ค.55 - ก.ย.56 180,000 บาท ฝ่ายบริหารฯ        
(งานบุคคล) 

 

6.9 โครงการสัมมนาบุคลากร
ประจําปี 
      

ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 
จาก
กลุ่มเป้าหมาย 

ต.ค.55 - ก.ย.56 300,000 บาท ฝ่ายบริหารฯ        
(งานบุคคล) 
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ยุทธศาสตร ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
6.10 โครงการฝกึอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างงานวจิยั
เพื่อเข้าสู่ระดับตําแหน่งชํานาญ
การพิเศษ 

1) ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ      
2) ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

 - ร้อยละ 80 
จาก
กลุ่มเป้าหมาย   
- 3.51 

พ.ค.56  50,000 บาท  ฝ่ายบริหารฯ        
(งานบุคคล) 

6.11 การจัดส่งบคุลากรเข้ารับการ
ฝึกอบรมหลักสูตร  "การ
บริหารงานอุดมศึกษาระดับสูง" 

จํานวนบุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรม 1 คน ต.ค.55 - ก.ย.56 
 

 

 80,000 บาท  ฝ่ายบริหารฯ        
(งานบุคคล) 

  

7. การส่งเสริมการจัดการความรู้    745,000 บาท   

7.1 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สํานักทะเบียนและประมวลผลพบ
ผู้นํานิสิต 
7.2 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างฝ่ายทะเบียนและสถิติ
การศึกษา และฝ่ายบริการการ
เรียนการสอนและการสอบ 

ร้อยละของนิสิตที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้
ความเข้าใจในบทบาทสํานักทะเบียนฯ 
เพิ่มขึ้น 
ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับงานทะเบียนนิสิต เพิ่มขึ้น 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80  
 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 
 

ต.ค.55 - ก.ย.56 
 
 

ต.ค.55 - ก.ย.56 

300,000 บาท 
 
 

200,000 บาท 
 

ฝ่ายบริการการเรียนฯ  
 
 

ฝ่ายบริการการเรียนฯ 
และ ฝ่ายทะเบียนฯ 

 

7.3 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และศึกษาดูงานการดําเนินงาน
ปริญญาบัตรของ
สถาบันอุดมศึกษาต่างๆ 

ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 60 
จาก
กลุ่มเป้าหมาย 

ต.ค.55 - ก.ย.56 80,000 บาท ฝ่ายทะเบียนฯ 

 

7.4 โครงการสัมมนาการรับบุคคล
เข้าศึกษาโดยวิธีรับตรง 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการ
ดําเนินการรับเข้าศึกษา โดยวิธีรับตรง 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ต.ค.55 - ก.ย.56 50,000 บาท ฝ่ายรับเข้าศึกษา 

 

7.5 โครงการจัดทําคู่มือการ
ตรวจสอบและประมวลผลด้วย
เครื่องอ่าน (OMR) 

คู่มือการปฏิบัติงาน จํานวน 1 เล่ม ต.ค.55 - ก.ย.56 30,000 บาท ฝ่ายประมวลผลฯ 



 

 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

 

7.6 โครงการจัดทําคู่มือการ
กําหนดลําดับการลงทะเบียนเรียน 

คู่มือการปฏิบัติงาน จํานวน 1 เล่ม ต.ค.55 - ก.ย.56  30,000 บาท  ฝ่ายประมวลผลฯ 

 

7.7 โครงการจัดการความรู้
เกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน 

คู่มือการปฏิบัติงาน จํานวน 1 เล่ม ต.ค.55 - ก.ย.56  50,000 บาท  ฝ่ายบริการการเรียนฯ 

 

7.8 โครงการจัดการความรู้
เกี่ยวกับการรับสมัครโครงการ
ส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สําหรับ 
นักเรียนจบมัธยมศึกษาตอนปลาย
จากโรงเรียนมัธยมศึกษาในท้องถิ่น 
(โควตาพิเศษ) 

คู่มือการปฏิบัติงาน จํานวน 1 เล่ม ต.ค.55 - ก.ย.56  5,000 บาท  ฝ่ายรับเข้าศึกษา 

  
  

8 การส่งเสริมและสนับสนุนการ
วิจัยสถาบัน 

   52,000 บาท  

  
  
  
  
  

8.1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาของนิสิตและ
ผู้สําเร็จการศึกษาที่มาจากการ
สอบคัดเลือกแบบโครงการรับตรง 
และการสอบคัดเลือกในระบบ 
Admission ปีการศึกษา 2552-
2554 

จํานวนผลงาน (ทําการวิเคราะห์และรวม
รวมปัญหาเพื่อการพัฒนาปรับปรุงการ
ดําเนินงาน) 

บทสรุป
จํานวน 1 เล่ม 

ต.ค.55 - ก.ย.56 20,000 บาท ฝ่ายประมวลผลฯ และ 
ฝ่ายบริหารฯ 
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ยุทธศาสตร ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
8.2 การประเมินความพึงพอใจ
ผู้ใช้บริการการกรอกเกรดในระบบ 
online 

จํานวนผลงาน (ผลของระดับความพึงพอใจ
ไม่ต่ํากว่า 3.51) 

จํานวน 1 เล่ม พ.ย.55 - พ.ค.56 1,000 บาท  ฝ่ายประมวลผลฯ 
 

8.3 งานประเมินความพึงพอใจ 
website ของสํานักทะเบียนฯ 

จํานวนผลงาน (ผลของระดับความพึงพอใจ 
3.51) 

จํานวน 1 เล่ม ม.ค. - ก.ค.56  1,000 บาท  ฝ่ายประมวลผลฯ 

8.4 การศึกษาสาเหตุและปัญหา
ของนิสิตที่ขอรับบริการจัดสอบ
ต่อเนื่อง (รายวิชาซ้ําซ้อน) ปี
การศึกษา 2555 

จํานวนผลงาน (ทําการวิเคราะห์และรวม
รวมปัญหาเพื่อเสนอต่อมหาวิทยาลัย) 

บทสรุป
จํานวน 1 เล่ม 

ต.ค.55 - ก.ย.56  25,000 บาท  ฝ่ายบริการการเรียนฯ 

 

8.5 งานประเมินความพึงพอใจ
ของนิสิตเกี่ยวกับผลการ
ดําเนินงานการให้บริการของฝ่าย
ทะเบียนฯ 

จํานวนผลงาน (ผลของระดับความพึงพอใจ 
3.51) 

จํานวน 1 เล่ม ต.ค. 55 - ก.ย. 56  5,000 บาท  ฝ่ายทะเบียนฯ 

  
 

 8.6 งานประเมินความพึงพอใจ
ของนิสิตเกี่ยวกับผลการ
ดําเนินงานของฝ่ายบริการฯ 
ประจําปีการศึกษา 2555 

จํานวนผลงาน (ทําการวิเคราะห์และรวม
รวมปัญหาเพื่อการพัฒนาปรับปรุงการ
ดําเนินงาน) 

บทสรุป
จํานวน 1 เล่ม 

ต.ค. 55 - ก.ย. 56  5,000 บาท  ฝ่ายบริการการเรียนฯ 

8.7 งานประเมินความพึงพอใจ
ของผู้สมัครในการดําเนินงานการ
รับสมัครผ่านระบบ online 

จํานวนผลงาน (ทําการวิเคราะห์และรวม
รวมปัญหาเพื่อการพัฒนาปรับปรุงการ
ดําเนินงาน) 

บทสรุป
จํานวน 1 เล่ม 

ต.ค. 55 - ก.ย. 56  -  ฝ่ายรับเข้าศึกษา 

        



 

 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
9. โครงการทดสอบการคัดเลือก
นิสิต นักศึกษา และบุคลากรเพื่อ
เข้าศึกษาและทํางานของสํานัก
ทะเบียนและประมวลผล  

1) จํานวนหลักเกณฑ์และกฎระเบียบที่มีการ
ปรับปรุงหรือการพัฒนาที่เอื้อต่อการ
ให้บริการวิชาการ 
 2) จํานวนบุคลากรที่เป็นกรรมการและ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ภายนอก 
3) จํานวนหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
ที่ขอรับบริการวิชาการ 
4) รายได้สุทธิจากโครงการพัฒนาวิชาการ 
 

1 ฉบับ 
 
 

1 คน 
 

5 แห่ง 
 

500,000 
บาท/ปี 

ธ.ค.55 - ก.พ.56 
 

-  
 

คณะกรรมการ
ดําเนินงานโครงการ
พัฒนาวิชาการ 
 

3. การพัฒนาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู ้

 

1. โครงการก่อสร้างอาคาร       
ระพีสาคริก (เฉพาะพื้นที่ความ 
รับผิดชอบของสํานักทะเบียนฯ) 
 

1) จํานวนงบประมาณในการก่อสร้างอาคาร 
 

77,500,000 
 

ต.ค. 55 - ก.ย. 56 
 

77,500,000 บาท 
 

ผู้บริหาร  
และฝ่ายบริหารฯ 
 

  2) จํานวนงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์ 
- เครื่องตรวจข้อสอบ(OMR) 600,000 บาท 
- เครื่องพิมพ์ 50,000 บาท 
- เครื่องพิมพ์สําเนาระบบดิจิตอล ประจํา
ห้องพิมพ์ข้อสอบ 2,000,000 บาท 
- ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร                
15,453,911 บาท 

18,7139,11 
บาท 
 
 
 
 
 

ต.ค. 55 - ก.ย. 56 
 
 
 
 
 
 

18,713,911 บาท 
 
 
 
 
 
 

ผู้บริหาร               
และฝ่ายบริหารฯ 
ฝ่ายประมวลผลฯ 
ฝ่ายบริการการเรียนฯ 
ฝ่ายบริหาร (งานพัสดุ) 
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ยุทธศาสตร ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
 2. โครงการตรวจสอบเอกสาร 

วัสดุ อุปกรณ์ จัดทําระเบียน
ครุภัณฑ์ เพื่อการวางแผน
เคลื่อนย้ายของแต่ละฝ่ายและ
ภาพรวมสํานักทะเบียนและ
ประมวลผล 

จํานวนแผนการเคลื่อนย้าย        
     - ฝ่ายบริหารและธุรการ           
     - ฝ่ายรับเข้าศึกษา 
     - ฝ่ายทะเบียนและสถิติการศึกษา 
     - ฝ่ายบริการการเรียนการสอนและ  
         การสอบ 
     - ฝ่ายประมวลผลการศึกษา 

จํานวน      
5 ฉบับ  
 
 

ต.ค. 55 – มี.ค.56 190,000 บาท ฝ่ายบริหารฯ        
(งานพัสดุ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. การบํารุงรักษาระบบงาน
เครือข่าย วัสดุอุปกรณ์ 

1) จํานวนกระบวนงานการตรวจสอบการ
ทํางานของระบบเครือข่าย 
2) ระบบใช้งานได้ปกติ 

1 
กระบวนงาน 

100% 

ต.ค. 55 - ก.ย. 56 400,000 บาท ฝ่ายประมวลผลฯ 

 

4. โครงการการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในการอนุรักษ์พลังงาน
ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
ประจําปีงบประมาณ 2556 
 

ร้อยละของการลดใช้ทรัพยากร - กระดาษ     
- ไฟฟ้า 

ร้อยละ 10 /ปี 
ร้อยละ 5/ 
เดือน 

 ต.ค. 55 - ก.ย. 56 -  คณะกรรมการ
อนุรักษ์พลังงาน 

 
5.โครงการกิจกรรม 5 ส ของฝ่าย 
 

ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่เข้าร่วม
โครงการ   (คะแนนเต็ม 5) 

3.51 ต.ค. 55 - ก.ย. 56  
  

 50,000 บาท  
 

  5 ฝ่าย 

4. การทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม  

 

1. โครงการเชิดชเูกียรติบัณฑิต
เกียรตินิยมและนิสิตที่มีผลการ
เรียนดี 

ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ     
(คะแนนเต็ม 5) 

3.51 มิ.ย. 56 60,000 บาท ฝ่ายบริหารฯ       



 

 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

  

2. โครงการวันพัฒนาและปลูก
ต้นไม้ มก. 

ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ     
(คะแนนเต็ม 5) 

3.51 เม.ย. 56 10,000 บาท ฝ่ายบริหารฯ        
(งานบุคคล) 

  

3. โครงการสืบสานประเพณีรดน้ํา
ดําหัว 

ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ     
(คะแนนเต็ม 5) 

3.51 ส.ค.-ก.ย. 56  300,000  บาท  ฝ่ายบริหารฯ       

  

4. โครงการวันสถาปนาสํานัก
ทะเบียนและประมวลผล 

ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ     
(คะแนนเต็ม 5) 

3.51 (ม.ค.56), (ธ.ค.56)   50,000 บาท  ฝ่ายบริหารฯ        
(งานบุคคล) 

 5. โครงการอิ่มบุญสุขใจไปกับ
สํานักทะเบียนฯ 

     

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.5  แผนงานประกันคุณภาพภายในประจําปีการศึกษา 2556 
 

รายละเอียด/การดําเนินงาน แผนงานประกันคุณภาพภายในสํานักทะเบียนและประมวลผล (พ.ศ. 2556) 
พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน 

งานประกันคุณภาพภายใน ระดับฝ่าย (Peer Review)  10-11    
- แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพระดับฝ่าย      
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รายละเอียด/การดําเนินงาน แผนงานประกันคุณภาพภายในสํานักทะเบียนและประมวลผล (พ.ศ. 2556) 
พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน 

- จัดทํารายงานการประเมินตนเอง SAR เตรียมรับการตรวจประเมิน / จัดเตรียมข้อมูล
เอกสารหลักฐานอ้างอิง 

       3 10    

- กําหนดส่งรายงานการประเมินตนเองฝ่าย (ต้นฉบับ) เพื่องานนโยบายและแผนจัดทํา
รูปเล่ม และส่งให้คณะกรรมการ 

 7    

- ส่งรายงานการประเมินตนเองฝ่ายให้คณะกรรมการประเมินฯ  10    
- ประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมิน (การนําเสนอ แฟ้มเอกสาร ไฟล์หลักฐาน
อ้างอินบนเว็บไซต์ / (หัวหน้าฝ่ายนําเสนอเสมือนรับการตรวจประเมิน) 

 14    

- คณะกรรมการประเมินฝ่าย / รายงานผลประเมินฝ่าย  20-24    
- ฝ่ายปรับแก้รายงานการประเมินตนเอง เป็น “รายงานประเมินคุณภาพภายใน” (เพิ่มบทที่ 
5 และปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ) 

  19   

- ฝ่ายส่งแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ เพื่อจัดทําแผนงานปีต่อไป    2  
งานประกันคุณภาพภายใน สํานักทะเบียนและประมวลผล      
- จัดทํารายงานการประเมินตนเอง SAR เตรียมรับการตรวจประเมิน / เตรียมข้อมูลเอกสาร
หลักฐานอ้างอิงบนเว็บไซต์  

3             21    

- กําหนดส่งรายงานงานตามตัวบ่งชี้ สําหรับผู้รับผิดชอบเขียนรายงานฯ       17    
- ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพฯ พิจารณา SAR ก่อนส่งให้คณะกรรมการประจํา
สํานักฯ 

31     

- ส่ง SAR  ให้คณะกรรมการประจําสํานักฯ พิจารณา  26-27    
- ปรับแก้ SAR ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจําสํานักฯ     17------21    
- ส่ง SAR  ให้คณะกรรมการประเมินฯ                           27    
- รับการประเมินจากคณะกรรมการประเมินฯ / รับฟังผลการประเมิน   3 - 4   
- ประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมิน (การนําเสนอ แฟ้มเอกสาร ไฟล์หลักฐาน
อ้างอินบนเว็บไซต์) 

                              28    

- ส่งรายงานผลประเมินที่ได้รับจากคณะกรรมการประเมินฯ ให้สํานักประกันคุณภาพ           24   
- ปรับแก้รายงานการประเมินตนเอง เป็น “รายงานประเมินคุณภาพภายใน” (เพิ่มบทที่ 5 
และปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ) 

   2  

- ประเมินตนเอง วิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา พร้อมทั้งเสนอข้อคิดเห็นต่อการพัฒนา       6 



 

 

รายละเอียด/การดําเนินงาน แผนงานประกันคุณภาพภายในสํานักทะเบียนและประมวลผล (พ.ศ. 2556) 
พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน 

และปรับปรุงคุณภาพ             
- ส่งแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ เพื่อใช้จัดทําแผนงานปตี่อไป      30 
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1.6  โครงสรา้งการบริหารของหน่วยงาน (แสดงแผนภูมิโครงสร้างและการบริหาร) 
สํานักทะเบียนและประมวลผล  ได้พัฒนาการแบ่งส่วนราชการและการบริหารงานมาเป็น 

ลําดับเพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างสอดคล้องกับวัตถุประสงค์  นโยบาย และภารกิจของสํานักทะเบียน
และประมวลผล ซึ่งต้องพัฒนาไปตามนโยบายและแผนงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

   การบริหารงานของสํานักทะเบียนและประมวลผล  อยู่ภายใต้การวางแผน กําหนด 
นโยบายและควบคุมการดําเนินงานโดยคณะกรรมการประจําสํานักทะเบียนและประมวลผล              
ซึ่งประกอบด้วย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นที่ปรึกษา  ผู้อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล เป็น
ประธานกรรมการ ผู้แทนคณะ สํานักสถาบัน และผู้ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ เป็น
กรรมการ  คณะกรรมการบริหารสํานักทะเบียนและประมวลผล ซึ่งประกอบด้วยผู้อํานวยการสํานัก
ทะเบียนและประมวลผล เป็นประธานกรรมการ   รองผู้อํานวยการ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน เป็นกรรมการ 
และหัวหน้าสํานักงานเลขานุการ สํานักทะเบียนและประมวลผล  เป็นกรรมการและเลขานุการ 

ปัจจุบันสํานักทะเบียนและประมวลผล มีการแบ่งส่วนราชการและการบริหารงาน       
ดังปรากฏในแผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ และแผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานของสํานัก
ทะเบียนและประมวลผล ดังน้ี 

        แผนภูมิโครงสร้างองค์กร 

การแบ่งส่วนราชการ  
ตามมติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 2/2545  เมื่อวันที่ 18 

กุมภาพันธ์  พ.ศ 2545 ได้อนุมัติให้แบ่งส่วนราชการภายในสํานักทะเบียนและประมวลผล เป็น 5 ฝ่าย โดย
ประกาศ ณ  วันที่  21  เมษายน  พ.ศ. 2551  และตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โดยมติของที่
ประชุมคณบดี ในการประชุมคร้ังที่ 16/2554  วันที่ 3 ตุลาคม  2554  ให้จัดต้ังศูนย์บริการทดสอบวิชาการ
เพ่ือการคัดเลือกและพัฒนาบุคคลสํานักทะเบียนและประมวลผล  โดยไม่แบ่งส่วนราชการและไม่กําหนด
สถานภาพ  ประกาศ ณ วันที่ 11 ตุลาคม  พ.ศ. 2554 

 

 

 

 

 



 

 

แผนภูมิโครงสร้างการบรหิาร 

แผนภูมิอัตรากําลังของสํานกัทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

ผู้อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล

คณะกรรมการประจําสํานักทะเบียนฯ คณะกรรมการบริหารสํานักทะเบียนฯ 

ที่ปรึกษา 
ผู้ช่วยผู้อํานวยการ 

รองผู้อํานวยการ 

ฝ่ายบริหารและธุรการ 

ฝ่ายประมวลผล
การศึกษา 

ฝ่ายรบัเข้าศึกษา 

ฝ่ายบริการ
การศึกษา 

ฝ่ายทะเบียนและสถิติ
การศึกษา 

ฝ่ายการศึกษา
นานาชาติ 

ฝ่ายบริการการเรียนการ
สอนและการสอบ 

ฝ่ายวิชาบูรณาการ 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
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1.6.1 โครงสร้างการบริหารงาน 

การบริหารงานของสํานักทะเบียนและประมวลผล มีผู้อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล 
เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด โดยมี รองผู้อํานวยการ 2 คน และผู้ช่วยผู้อํานวยการ 1 คน เพ่ือช่วยดําเนินงานของสํานัก 
โดยมีรองผู้อํานวยการกํากับดูแลด้านการต่างประเทศเพ่ือเตรียมความพร้อมรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 
ผู้ช่วยผู้อํานวยการด้านการจัดการเรียนการสอนและการสอบ งานพัฒนาวิชาการ  

มีหัวหน้าฝ่ายเป็นผู้บังคับบัญชาช้ันต้นกํากับดูแลงานในแต่ละฝ่าย 8 ฝ่าย ได้แก่  

- หัวหน้าสํานักงานเลขานุการ  

- หัวหน้าฝ่ายรับเข้าศึกษา  

- หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและสถิติการศึกษา  

- หัวหน้าฝ่ายบริการการเรียนการสอนและการสอบ  

- หัวหน้าฝ่ายประมวลผลการศึกษา  

- หัวหน้าฝ่ายบริการการศึกษา  

- หัวหน้าฝ่ายการศึกษานานาชาติ  

- หัวหน้าฝ่ายวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป



 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายบริหารและธุรการ 

งานบริหารและธุรการ 
- หน่วยสารบรรณ 
- หน่วยการเจ้าหน้าที่ 
- หน่วยอาคารสถานที่ 
- หน่วยประชาสัมพันธ์และผลิต เอกสาร 
- หน่วยบริการนิสิต 
- หน่วยนโยบายและแผน 
- หน่วยประกันคุณภาพ 
งานคลงัและพัสด ุ
- หน่วยการเงินและบัญช ี
- หน่วยพัสดุ 

 

ฝ่ายรบัเข้าศึกษา 

งานรับนิสิต 
- หน่วยเตรียมการรับเข้าศึกษา 
- หน่วยรับนิสิตจาก สอท. 
- หน่วยรับนิสิตโควตาพิเศษ 
งานรับมอบตัวและขึ้นทะเบียน 
- หน่วยรับมอบตัวนิสิต 
- หน่วยทําบัตรประจําตัวนิสิต 
 

 

ฝ่ายทะเบียนและสถิติ
การศึกษา

งานทะเบียนและประวัตินิสิต 
- หน่วยระเบียบประวัตินิสิต 
- หน่วยตรวจสอบและรับรองผล
การศึกษา 
งานทะเบียนและสถิตินิสิต 
- หน่วยสถิตินิสิต 

- หน่วยทะเบียนบัณฑิต

ฝ่ายบริการการเรียนการ
สอนและการสอบ 

งานตารางเรียนตารางสอนและ
ตารางสอบ 
- หน่วยจัดตารางเรียนตารางสอน
และตารางสอบ 
- หน่วยจัดพิมพ์หนังสือตารางเรียน 
งานลงทะเบียนเรียน หลักสูตรและ
การสอน 
- หน่วยรับลงทะเบียน 
- หน่วยหลักสูตรและรายวิชา 
- หน่วยการสอบ 

 

ฝ่ายประมวลผลการศึกษา 

งานระบบเครือข่ายและฐานข้อมูล 
- หน่วยบริหารระบบ 
- หน่วยช่วยระบบการศึกษา 
งานบริการวิชาการ 
- หน่วยบริการตรวจข้อสอบ 
- หน่วยจัดทําใบปริญญาบัตร 

 

ฝ่ายบริการการศึกษา 

งานธุรการ 
งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
งานส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ 
งานส่งเสริมและพัฒนาสื่อการสอน 
ศูนย์ประสานงานสหกิจศึกษา 
งานประชาสัมพันธ ์แนะแนการศึกษา 
 

ฝ่ายการศึกษานานาชาติ 

งานบริหาร 
งานวิชาการ 

งานบริการการศึกษานานาชาติ 

โครงสร้างองค์กรสํานักทะเบียนและประมวลผล 

ฝ่ายวิชาบูรณาการ 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

งานธุรการ 
- หน่วยบริหารและธุรการ   
- หน่วยการเงินบัญชีและพัสดุ 
- หน่วยประชาสัมพันธ์ 
งานการเรียนการสอนงาน 
- หน่วยประสานงาน   
- หน่วยทะเบียนและประมวลผล 
งานเอกสารและสื่อการเรียนการสอน 
- หน่วยผลิตและเอกสารประกอบการสอน 
- หน่วยโสตทัศนูปกรณ์ 

 



 

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2556  สํานักทะเบียนและประมวลผล                              31 
 

 

 
 
 
1.6.2 โครงสร้างองค์กร  

   ต่อมามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 
2556  มีนโยบายการรวมหน่วยงานสนับสนุนด้านบริการการศึกษาให้เป็นหน่วยเดียว  เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของ
หน่วยงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และได้พิจารณาเห็นว่าปัจจุบันมีหน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ
เก่ียวกับการให้บริการการศึกษา จํานวน 4 หน่วยงาน ได้แก่ สํานักทะเบียนและประมวลผล  กองบริการการศึกษา ศูนย์
การศึกษานานาชาติ และศูนย์วิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  จึงเห็นสมควรโอนย้ายหน่วยงานทั้ง 3 หน่วยเข้า
เป็นหน่วยงานในกํากับดูแลของสํานักทะเบียนและประมวลผล เพ่ือให้เกิดวิสัยทัศน์ที่พึงประสงค์ในการบริการการศึกษา 
รองรับการจัดการศึกษาในปัจจุบันและในอนาคตที่เน้นความเป็นสากล และการขยายโอกาสการดําเนินงานทั้งในระดับ
ภูมิภาคอาเซียนและระดับนานาชาติ  ทําให้สํานักทะเบียนและประมวลผล มีฝ่ายงานเพ่ิมอีก 3 ฝ่าย รวมเป็น 8 ฝ่ายงาน 
ประกอบด้วย  1) สํานักงานเลขานุการ  2)ฝ่ายทะเบียนและสถิติการศึกษา  3) ฝ่ายบริการการเรียนการสอนและการ
สอบ 4) ฝ่ายประมวลผลการศึกษา 5) ฝ่ายบริการการศึกษา    6) ฝ่ายการศึกษานานาชาติ และ 7) ฝ่ายวิชาบูรณาการ 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  โดยแต่ละฝ่ายมีหน้าที่รับผิดชอบดังน้ี 

1. สํานักงานเลขานุการ  
มีหน้าที่ดูแลงานด้านงานบริหารและธุรการทั่วไปควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ 

รับผิดชอบงานการเงิน งานบัญชี งานพัสดุครุภัณฑ์ งานจัดทําบัญชีเงินประเภทต่างๆ ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งานด้าน
บุคคล งานสารบรรณ งานจัดทําแผนและงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ การซ่อมบํารุงรักษาครุภัณฑ์
และระบบสาธารณูปโภค ดูแลรักษาอาคารสถานที่และยานพาหนะ จัดเตรียมการประชุม งานประกันคุณภาพการศึกษา 

2. ฝ่ายรับเข้าศึกษา  

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเตรียมการรับเข้าศึกษาของนิสิตใหม่  เป็นข้ันตอนที่ต่อเน่ืองจากการรับนิสิตใหม่
โครงการต่างๆ และรับผ่านสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย โดยจะต้องมีการจัดเตรียมเอกสารชุดมอบตัว  จัดช้ันเรียน
ภาษาอังกฤษ  จัดทําปฏิทินการศึกษาให้สอดคล้องกับข้อบังคับของมหาวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 
2548 และปรับปรุงเอกสารแนะนําการมอบตัวเป็นนิสิตใหม่ให้มีข้อมูลที่คณะ  หน่วยงานต่างๆ สามารถนําไปใช้ได้  โดย
จัดทําเป็นฐานข้อมูลได้ ตลอดจนต้องวางแผนการทํางานแต่ละข้ันตอนเพ่ือให้งานแล้วเสร็จตามกําหนด 

3. ฝ่ายทะเบียนและสถิติการศึกษา 
มีหน้าที่ดําเนินการรับมอบแฟ้มประวัตินิสิตใหม่ จัดเก็บแฟ้มประจําตัวนิสิตจะจําแนกตามคณะ ใช้สําหรับจัดเก็บ

ผลการศึกษา และเอกสารเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียนตลอดระยะเวลาการศึกษาของนิสิต เพ่ือใช้เป็นหลักฐานในการ
ตรวจสอบข้อมูล และสถานภาพนิสิต ตลอดจนการตรวจสอบความครบถ้วนของหลักสูตร การตรวจสอบและออก
เอกสารสําคัญทางการศึกษา การตรวจสอบหลักสูตร และเสนอรายช่ือผู้สําเร็จการศึกษา ปริญญาตรี วิทยาเขตบางเขน
ประสานงานและตรวจสอบการเสนอรายชื่อผู้สําเร็จการศึกษาทุกวิทยาเขต และสถาบันสมทบ การรับคําร้องทั่วไป การ
เทียบโอน การลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน และการขอเงินค่าหน่วยกิตคืน เป็นต้น 

 
 
 
 



 

 

4. ฝ่ายบริการการเรียนการสอนและการสอบ  
     มีหน้าที่จัดระบบการเก็บข้อมูลด้านการศึกษาของนิสิตให้มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน  ให้บริการรับ

นิสิตทุกประเภทแก่คณะต่าง ๆ จัดทําตารางเรียนตารางสอบ ของมหาวิทยาลัย ตรวจสอบเง่ือนไขการสําเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรของนิสิตระดับปริญญาตรีทุก คณะ ตลอดจนกํากับดูแลให้นิสิตปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้น
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย 

5. ฝ่ายประมวลผลการศึกษา  
     มหีน้าที่ดูแลและพัฒนาระบบเครือข่ายภายในสํานัก ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย คอมพิวเตอร์ลูกข่ายและ

อุปกรณ์พ่วงต่อ พัฒนาและจัดหาระบบสารสนเทศเพ่ือการให้บริการและเพ่ือการบริหารงานของสํานักฯ บริหารจัดการ
ระบบ ให้บริการตอบคําถามและใหค้ําปรึกษา (Help Desk) ในด้านระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย จัดทําและ
ปรับปรุงเว็บไซต์สํานัก รับผิดชอบเก่ียวกับงานตรวจข้อสอบและการประมวลผลคะแนน และรับผิดชอบเก่ียวกับงาน
ผู้สําเร็จการศึกษา 

6. ฝ่ายบริการการศึกษา  
     มหีน้าที่ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร การพัฒนางานด้านการเรียนการสอน ให้บริการ

ทางวิชาการกลางของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับผิดชอบโครงการสหกิจศึกษา และรับผิดชอบงานแนะแนว
การศึกษาเพ่ือประชาสัมพันธ์ข้อมูลการศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แก่นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  

7. ฝ่ายการศึกษานานาชาติ 
     มหีน้าที่ประสานงานและดําเนินการด้านการศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ ดูแลให้คาํปรึกษาและอํานวย

ความสะดวกให้นิสิตต่างชาติ ประชาสัมพันธ์และเผยแพรห่ลักสูตรนานาชาติของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส่งเสริมการ
พัฒนาหลักสูตรนานาชาติและกิจกรรมด้านการศึกษานานาชาติ และพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษากับ
สถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ  

8.   ฝ่ายวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
    มีหน้าที่พิจารณาเลือก เพ่ิมหรือลดจํานวนวิชาบูรณาการ  ติดตามการวัดผล ประเมินผล และควบคุม

คุณภาพตามมาตรฐานวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไปดําเนินการจัดการรายวิชา วางแผนกระบวนการเรียนการ
สอน สรรหาผู้สอน ผู้ประสานงานหมู่ ผู้ช่วยสอน จัดทําเอกสารประกอบการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
วัดและประเมินผลการเรียนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของรายวิชา 
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1.7  รายนามผู้บริหารงาน และคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ของสํานักทะเบียนและประมวลผล 
        31.7.1  คณะกรรมการประจําสํานักทะเบียนและประมวลผล  ประกอบด้วย 
                 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  
            (รองศาสตราจารย์ ดร.สิรี  ชัยเสรี)        ที่ปรึกษา 

ผู้อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล  
(นายสหัส  ภัทรฐิตินันท์)        ประธานกรรมการ  
รองศาสตราจารย์ลิลลี ่ กาวีต๊ะ      กรรมการ 

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลดาวัลย์  พวงจิตร    กรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จเร  เลิศสุดวิชัย    กรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มณฑล  ฐานุตตมวงศ์    กรรมการ 
รองศาสตราจารย์มังกร  โรจน์ประภากร    กรรมการ 
รองศาสตราจารย์สมชาย  นําประเสริฐชัย    กรรมการ 
ผู้อํานวยการสํานักบริการคอมพิวเตอร์    กรรมการ 
นางวัณณนา  สุนทรนฤรังษี     กรรมการ 
นางสาวนีรนุช  ภาชนะทิพย์     กรรมการ 
นางภาลิณีย์  ไตรพัฒนาศักด์ิ     เลขานุการ 

  นางสาวพรปณต  ปกครอง        ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นางสาวรัฐติกา  เสลานนท ์      ผู้ช่วยเลขานุการ 
        1.7.2 คณะกรรมการบริหารสํานักทะเบียนและประมวลผล  ประกอบด้วย 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จเร  เลิศสุดวิชัย    ที่ปรึกษา 
  นางบุษกร  เกื้อนพกุล      ที่ปรึกษา 
  ผู้อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล      ประธานกรรมการ 
              4รองผู้อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล       กรรมการ 
            (อาจารย์ ดร.วัณณนา  สุนทรนฤรังษี) 
              ผู้ช่วยผู้อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล     กรรมการ 
                (นายธีระพล  คล้ายสิงห์) 
              5หัวหน้าฝ่ายรับเข้าศึกษา           กรรมการ 
              6หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและสถิติการศึกษา                  กรรมการ 
               7หัวหน้าฝ่ายบริการการเรียนการสอนและการสอบ        กรรมการ 
              8หัวหน้าฝ่ายประมวลผลการศึกษา                  กรรมการ 
                                หัวหน้าสํานักงานเลขานุการ สํานักทะเบียนและประมวลผล    กรรมการและเลขานุการ 

นายนพดล    บัวเผื่อน       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการนางสาว
วิชยา  สุ่มสังข ์                    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นางสาวศุภิสรา  ชะม้าย                กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 
 

1.7.3 คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสาํนักทะเบียนและประมวลผลประจําปี 2556  



 

 

         ผู้อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล   ที่ปรึกษา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จเร  เลิศสุดวิชัย   ที่ปรึกษา    
1. อาจารย์ ดร.วัณณนา  สุนทรนฤรังษ ี   ประธานกรรมการ 

     2. หัวหน้าสํานักงานเลขานุการรอง    รองประธานกรรมการ 
                     3. หัวหน้าฝ่ายรับศึกษา     กรรมการ 

     4. หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและสถิติการศึกษา   กรรมการ 
                     5. หัวหน้าฝ่ายบริการการเรียนการสอนและการสอบ  กรรมการ 
                     6. หัวหน้าฝ่ายประมวลผลการศึกษา   กรรมการ 

7. หัวหน้าฝ่ายบริการการศึกษา    กรรมการ 
                     8. หัวหน้าฝ่ายการศึกษานานาชาติ    กรรมการ 
                     9. หัวหน้าฝ่ายวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  กรรมการ 
   10. นางสาวรัชฎาภรณ์  ขอเจริญ    กรรมการ 

11. นางสาวอลิสสา  มหาสวัสด์ิ    กรรมการ 
12. นางสาวบัวทอง  ทองใบ             กรรมการ 
13. นางสาวพรนภา  โรจนะวิจิตร    กรรมการ 
14. นางสาวจิราวรรณ  สุริยกุล ณ อยุธยา   กรรมการ 
15. นางสาวปนัดดา  พรอนันต์รัตน์    กรรมการ 
16. นางสาวธันย์สุตา  วชิระทวีสิทธ์ิ    กรรมการ 
17. นางอโนชา  ชํานาญกิจ    กรรมการและเลขานุการ 
18. นางสาวพรปณต  ปกครอง    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
19. นางสาวอรุณี  พันธุรักษ์    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
20. นางสาววิรงรอง  พัวประเสริฐ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 

 

 

 

 

 

การบริหารและการจัดการ 

1.8  ข้อมูลสถิติ  
  1.8.1 งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงนิรายได้ ประจําปี 2556 

 ข้อมูลงบประมาณทั้งหมดของสํานักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
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ข้อมูลงบประมาณ 

          งบประมาณแผ่นดิน ประจําปี    พ.ศ. 2556  จํานวน    7,029,500 บาท 

          งบประมาณเงินรายได้ ประจําปี พ.ศ. 2556  จํานวน        40,648,270        บาท   

หมวดรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน 
พ.ศ. 2556 

งบประมาณรายได้ 
พ.ศ.2556 

ร้อยละของรายจ่ายท้ังหมด 

ได้รับจัดสรร จ่ายจริง  ได้รับจัดสรร    จ่ายจริง งปม. ร/ด รวม 

เงินเดือน 6,509,400 6,509,400 6,426,770 5,327,100.96 100 82.89 182.89

ค่าตอบแทน -  - 2,917,800 3,714,511.71 - 127.31 127.31

ค่าใช้สอย - - 2,267,000 3,672,775.83 0 162.01 162.01

ค่าวัสดุ 150,000 149,999.80 6,380,000 4,158,520.50 99.99 91.95 191.94

ค่าสาธารณูปโภค 370,100 370,100 615,000 453,651.96 100 73.76 173.76

ค่าครุภัณฑ์ - - 890,300 2,394,038.98 - 268.90 268.90

ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

- - - - - - -

รายจ่ายอ่ืนๆ  - - 14,130,000 11,806,536.61 - 83.56 83.56

เงินอุดหนุน - - 3,131,000 2,426,677 - 77.50 77.50

งบกลาง - - 5,400,000       5,385,850 - 99.74 99.74

รวมท้ังส้ิน 7,029,500 7,029,481.40 40,648,270 39,659,567.55 299.99 1,067.62 1,367.61

รวมได้รับจัดสรร งปม+รายได้ =  47,677,770.00 บาท 

รวมรายจ่าย งปม+รายได้ =  46,689,048.95 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1.8.2  ข้อมูลงบประมาณทัง้หมดของสาํนักทะเบียนและประมวลผล 
 

        ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

รายรับ รายจ่าย คงเหลือ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

 7,022,500.00 
 

   7,022,489.30              10.70   7,897,400.00   7,897,399.80                0.20 7,029,500 7,029,481.40 18.16

งบประมาณ 28,658,415.40  17,313,693.00  11,311,722..40 39,280,773.66 22,925,778.15    16,354,995.51 49,981,075.95 34,273,717.55 15,707,358.40
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แผนดิน

รายได

        ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

รายรับ รายจ่าย คงเหลือ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 

เงินรายได้ 

รวม 35,680,915.40  24,336,182.30   11,344,733.10 47,178,173.66 30,823,177.95    16,354,995.71 57,010,575.95 41,303,198.95 15,707,395.60

 
รายรับ-รายจ่าย จากงบประมาณเงินรายได้หน่วยงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รายรับ ตามแหล่งรายรับ 

ประจําปีงบประมาณ  

2554 2555 2556 

1. เงินรายได้จากการจัดการศึกษา 17,528,078.00 31,482,331.20 40,960,958.98

2. เงินรายได้จากการวิจัยและบริการวิชาการ 1,455,729.40 1,338,231.00 639,888.90

3. เงินรายได้จากดอกเบี้ย 22,709.00 23,323.86 36,811.05
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รายรับ

รายจาย

คงเหลือ

 
รายรับ ตามแหล่งรายรับ 

ประจําปีงบประมาณ  

2554 2555 2556 

4. เงินรายได้จากรายได้อ่ืนๆ 9,651,899.00 6,436,887.60 8,343,417.02

รวมประมาณการรายรับ (บาท) 28,658,415.40 39,280,773.66 49,981,075.95

 
รายจ่าย ตามประเภทรายจ่าย 

ประจําปีงบประมาณ  

2554 2555 2556 

1. งบบุคลากร 4,621,864.00 5,312,818.46 5,327,100.96

2. งบดําเนินงาน 9,602705.00 9,486,573.08 12,319,363.86

3. งบลงทุน 1,426,129.00 1,404,106.00 2.394,038.98

4. งบอุดหนุน 0.00 1,263,715.00 2,426,677

5. งบรายจ่ายอ่ืน 1,662,995.00 5,458,565.61 11,806,536.75

รวมประมาณการรายจ่าย (บาท) 17,313,693.00 22,925,778.15 34,273,717.55

           หมายเหตุ  ข้อมูลตามที่รายงานให้กองคลังทราบ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8.3  ฝ่ายบริการการศึกษา 
 งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ ประจําปี 2556 

ข้อมูลงบประมาณทั้งหมดของฝ่ายบริการการศึกษา สํานักทะเบียนและประมวลผล 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

        ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
รายรับ รายจ่าย คงเหลือ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 

งบ 
ประมาณ
แผ่นดิน 

2,836,100.00 3,171,775.69 -335,675.69 2,946,200.00 3,095,020.00 -  148,820 3,090,800 2,667,876.22 422,923.78 

งบ 5,459,984.00 5,103,917.78 356,066.22 5,402,288.00 5,067,501.48 334,786.52 5,517,268 5,037,099.98 480,168.02 
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        ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
รายรับ รายจ่าย คงเหลือ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 

ประมาณ 
เงินรายได้ 
รวม 8,296,084.00 8,275,693.47 20,390.53 8,348,488.00 8,162,521.48 185,966.52 8,608,068 7,704,976 903,092.00 

   

ข้อมูลการเงินและงบประมาณของฝ่ายบริการการศึกษา สํานักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

รายการ ปีงบประมาณ 
2554 2555 2556 

รายรับท้ังหมดของหน่วยงาน 8,296,084.00 8,348,488.00 5,517,268.00 

รายรับจากการบริการวิชาการและวิชาชีพ (ก่อนหักค่าใช้จ่าย) - - - 
ค่าใช้จ่ายท้ังหมดของหน่วยงาน โดยไม่รวมครุภัณฑ์ อาคาร สถานท่ีและที่ดิน 8,207,330.87 5,061,001.48 5,037,099.98 
ค่าใช้จ่ายด้านครภุัณฑ์ อาคาร สถานท่ี และที่ดิน   14,873.00      6,500.00 - 
ค่าใช้จ่ายและมูลค่าในการบริการวิชาการและวิชาชีพ - 1,104,611.75 - 
ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาบุคลากร    53,489.60     27,500.00     10,000.00 
ค่าใช้จ่ายท่ีใช้ในระบบ คอมพิวเตอร์ และศูนย์สารสนเทศ -   156,221.00 - 
เงินเหลือจ่ายสุทธิ     20,390.53   334,786.52   480,168.02 
สินทรัพย์ถาวร   287,489.79   190,093.99 - 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

  

รายรับ-รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  ฝ่ายบริการการศึกษา สํานักทะเบียนและประมวลผล  
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

รายรับ (บาท) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
รายรับ ตามแหล่งรายรับ (บาท) 2554 2555 2556 

1. งบบุคลากร        2,501,207.00     2,802,788.00   3,014,268.00 
2. งบดําเนินงาน        1,398,000.00     1,249,000.00   1,239,000.00 
3. งบลงทุน            15,000.00           6,500.00 - 
4. งบอุดหนุน        1,541,000.00     1,330,000.00    1,250,000.00
5. งบอ่ืนๆ            14,000.00         14,000.00        14,000.00

รวมประมาณการรายรับ (บาท)        5,469,207.00     5,402,288.00   5,517,268.00



 

 

รายจ่าย ตามประเภทรายจ่าย (บาท)    
1. งบบุคลากร 2,484,958.02 2,711,237.93 2,798,835.60 
2. งบดําเนินงาน 1,254,217.26 1,239,643.80 1,027,469.88 
3. งบลงทุน        14,873.00  6,500.00 - 
4. งบอุดหนุน    1,345,625.50  1,104,611.75 1,207,136.50 
5. งบอ่ืนๆ          4,244.00  5,508.00 3,658.00 

รวมประมาณการรายจ่าย (บาท)    5,103,917.78 5,067,501.48 5,037,099.98 

 
1.8.4 ฝา่ยการศึกษานานาชาติ 

                        รายจ่ายจริง ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 
ประเภท งบประมาณ (บาท) ร้อยละ สัดส่วนงบประมาณ 

แผ่นดิน : เงินรายได้ แผ่นดิน เงินรายได้ รวม 
รวม  8,623,235.42 8,623,235.42 100 ............. : …………. 
-  งบบุคลากร  1,818,558.00 1,818,558.00 100 ............. : …………. 
-  งบดําเนินการ  6,314,915.42 6,314,915.42 100 ............. : …………. 
-  งบลงทุน  - - 100 ............. : …………. 
-  งบอุดหนุน    489,762. 00   489,762.00 100 ............. : …………. 
-  งบรายจ่ายอ่ืนๆ  - -  ............. : …………. 

 
 

    ประมาณการรายรับ-รายจ่าย (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ข้อมูลจากกองแผนงาน) 

ประมาณการรายรับ จํานวนเงิน (บาท) 
-  งบประมาณแผ่นดิน - 
-  งบประมาณเงินรายได้ 4,895,722.00 

รวมท้ังหมด 4,895,722.00 

 

 
 
 

 

ประมาณการรายจ่าย งบประมาณ (บาท) 
แผ่นดิน เงินรายได้ รวม 

-  งบบุคลากร -      1,825,932.00   1,825,932.00 
-  งบดําเนินการ -      2,616,000.00    2,616,000.00 
-  งบลงทุน - - - 
-  งบอุดหนุน -      2,645,000.00    2,645,000.00 
-  งบรายจ่ายอ่ืนๆ -      7,500,000.00    7,500,000.00 
-  งบสํารองจ่าย - - - 

รวมทั้งหมด -   14,586,932.00 14,586,932.00 
 

1.8.5 ฝา่ยวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
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    รายจ่ายจริง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
ประเภท งบประมาณ (บาท) ร้อยละ สัดส่วนงบประมาณ 

แผ่นดิน : เงินรายได้ แผ่นดิน เงินรายได้ รวม 
รวม    100 ............. : …………. 

-  งบบุคลากร  1,443,959 1,443,959.00 100 ............. : 100…… 

-  งบดําเนินการ  11,449,400 11,449,400.00 100 ............. : 100…… 
-  งบลงทุน  - - 100 ............. : …………. 

-  งบอุดหนุน  117,500.00   117,500.00 100 ............. : 100…… 

-  งบรายจ่ายอ่ืนๆ  773,446.10   773,446.10 -   ............. : 100……

 
   ประมาณการรายรับ-รายจ่าย (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ข้อมูลจากกองแผนงาน) 

ประมาณการรายรับ จํานวนเงิน (บาท) 
-  งบประมาณแผ่นดิน - 
-  งบประมาณเงินรายได้      20,294,269.00 
รวมทั้งหมด      20,294,269.00 

 
    
 
 
 
 
 
 
 

ประมาณการรายจ่าย งบประมาณ (บาท) 
แผ่นดิน เงินรายได ้ รวม 

-  งบบุคลากร -    1,526,138.00  1,526,138.00 
-  งบดําเนินการ -   12,909,270.00 12,909,270.00 
-  งบลงทุน - - - 
-  งบอุดหนุน -       325,000.00   325,000.00 
-  งบรายจ่ายอ่ืนๆ -       600,000.00   600,000.00 
-  งบสํารองจ่าย - - - 
รวมทั้งหมด -  15,360,408.00 15,360,408.00 

1.8.6  การจัดหาที่ดินและสิง่ก่อสร้าง เงินสนับสนุนจากสหกรณ์ออมทรัพย ์มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ จํากัด   
         ประจําปี 2556 

ลําดับท่ี รายการ จํานวนเงิน (บาท) 

1 ค่าจ้างส่ิงกอ่สร้าง สํานักทะเบยีนและประมวลผล  อาคารระพีสาคริก  ครัง้ที่ 1 50,000,000 

2 ค่าจ้างส่ิงกอ่สร้าง สํานักทะเบยีนและประมวลผล  อาคารระพีสาคริก  ครัง้ที่ 2 27,500,000 

 รวมจํานวนเงินทั้งสิ้น 77,500,000 



 

 

 
1.8.7 ยานพาหนะ 

สํานักทะเบียนและประมวลผล มีการตรวจสอบและให้บริการใช้ยานพาหนะตามข้ันตอนที่กําหนดและ
จัดทํารายงานการควบคุมการใช้ยานพาหนะ  และการใช้นํ้ามันเช้ือเพลิง  ประจําปีงบประมาณ 2554 -2556  
ดังน้ี 
       หมายเลขทะเบียนรถ ระยะทาง (กิโลเมตร) ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง (บาท) 

ปี 2554   ปี 2555  ปี 2556   ปี 2554   ปี 2555   ปี 2556 
รถจักรยานยนต์  กยต 538  กทม.       -        -        -      2,270     1,700        - 
รถจักรยานยนต์ มฉว 861  กทม.       -        -        -      3,875       515        - 
รถยนต์ตู้โดยสาร  ออ 7724  กทม.      17310     13513        -    35,992   40,551    39,410 
รถยนต์ตู้โดยสาร  ฮธ 3768  กทม.      13662     16575        -    20,120   22,920    27,650 
รถกระบะช่วงยาว  3ฝ  7251  กทม.        7039     10604        -    24,418   18,395      3,980 
รถกระบะแบบ 4 ประตู  วข 6016 กทม.         4935       2075        -    14,570     8,170    11,900 
รถกระบะแบบ 4 ประตู  ฏว 9712 กทม.      32689     22430        -    41,240   23,300    30,990 

รวม      75,635     65,197        -   142,485  115,551   113,930 

 

 

 

 

 

1.8.8  อาคารสถานท่ี 

 สํานักทะเบียนและประมวลผล  ได้จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคาร  และจ้างเหมาบริการกําจัด    ปลวก
และยุง  รายละเอียดดังน้ี 

ลําดับที่ รายการ จํานวนเงิน (บาท) 
        2554         2555      2556 

     1 จ้างเหมาบริการรกัษาความปลอดภัยอาคาร         224,200.00       276,000.00  601,800 
     2 จ้างเหมาบริการกําจดัปลวกและยุง ประจําอาคาร           26,750.00         21,667.50    14,445 

รวม 250,950.00      297,667.50 616,245 

 1.8.9 จํานวนบุคลากร 

  ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด สํานักทะเบียนและประมวลผล 
หน่วย 
งาน 

วิชาชีพท่ัวไป วิชาชีพเฉพาะ รวม 
ท้ังหมด 

ปฏิบัติการ ชํานาญการ ชํานาญการ
พิเศษ 

ปฏิบัติการ ชํานาญการ ชํานาญการ
พิเศษ 

เช่ียวชาญ เช่ียวชาญพิเศษ 

<ตร ี ตรี โท <ตร ี ตรี โท <ตร ี ตรี โท ตรี โท เอก <ตรี ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก <ตร ี ตรี โท เอก รวม 

สํานักฯ 11 46 25 0 3 2 0 0 1 10 0 0 1 9 4.5 0 4 5 0 0 0 0 0 0 0 11 61 49.5 0 121.5

ฝ่าย 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 
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ฝ่าย 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 

ฝ่าย 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 

ฝ่าย 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 3 5 0 8 

ฝ่าย 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 

ฝ่าย 6 0 19 12 0 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 15 0 37 

ฝ่าย 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 2.5 0 11.5 

ฝ่าย 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10 

รวม 11 46 25 0 3 2 0 0 1 10 0 0 1 19 4.5 0 4 5 0 0 0 0 0 0 0 11 61 49.5 0 121.5

                               

 
หมายเหตุ   ฝ่ายท่ี 1  คือ ฝ่ายบริหารและธุรการ                                                                                                                        
    ฝ่ายท่ี  2 คือ ฝ่ายรับเข้าศึกษา                                                                                                                               
    ฝ่ายท่ี 3  คือ ฝ่ายทะเบียนและสถิติการศึกษา                                                                                                             
    ฝ่ายท่ี 4  คือ ฝ่ายบริการการเรียนการสอนและการสอบ                                                                                                  
    ฝ่ายท่ี 5  คือ ฝ่ายประมวลผลการศึกษา 
    ฝ่ายท่ี 6  คือ ฝ่ายบริการการศึกษา 
    ฝ่ายท่ี 7  คือ ฝ่ายการศึกษานานาชาติ 
    ฝ่ายท่ี 8  คือ ฝ่ายวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ลําดับ 

ระยะเวลา 
ทํางาน 

คุณวุฒิทางการศึกษา (คน) วิชาชีพท่ัวไป วิชาชีพเฉพาะ  
รวม <ตรี ตรี โท เอก รวม (คน) ปฏิบัติงาน ชํานาญงาน ชํานาญ

งานพิเศษ
ปฏิบัติการ 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 น้อยกว่า 6 เดือน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 ลาศึกษาต่อ  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 

จํานวนบุคลากรเข้าร่วมพัฒนาตนเองโดยการประชุม สัมมนา ฝึกอบรม ดูงาน ปีการศึกษา            
สํานักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

หน่วยงาน ประชุมสัมมนา ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน 
อ่ืนๆ  

(รับทุนการ 
ศึกษาต่อ ป.โท) 

รวม 
(ไม่นับซ้ํา) 

ฝ่ายบริหารและธุรการ 26 17 2 - 21 

ฝ่ายรับเข้าศึกษา 4 9 5 - 5 

ฝ่ายทะเบียนและสถิติการศึกษา 13 18 - - 21 

ฝ่ายบริการการเรียนการสอนและการสอบ 10 7 6 1 8 



 

 

ฝ่ายประมวลผลการศึกษา 10 6 4 1 5 

รวม 63 57 17 2 60 

หมายเหตุ   ขอ้มูลการพัฒนาความรู้แต่ละประเภทไม่มีการนับซ้ํา และบุคลากร 1 คน สามารถมขี้อมูลได้ทุกประเภท 
ฉะน้ันข้อมูลรวมจะมีการนับซ้าํ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รายการ ปีการศึกษา 

2554 2555 2556

จํานวนบุคลากรท่ีเข้าร่วมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานวิชาการท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศ 

- - - 

- จํานวนบุคลากรท่ีเข้าร่วมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานวิชาการในประเทศ - 3 - 

- จํานวนบุคลากรท่ีเข้าร่วมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานวิชาการตา่งประเทศ - - - 

จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนท่ีได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศ 

   

- จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนนุท่ีได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพในประเทศ 52 50 

- จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนนุท่ีได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพต่างประเทศ 52 50 - 

จํานวนนักวิจัยท่ีได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติ - - - 
- ด้านการวจิัย - - - 

- ด้านศิลปวัฒนธรรม - - - 

- ด้านอ่ืนๆ - - - 

จํานวนนักวิจัยท่ีได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับนานาชาติ - - - 
- ด้านการวจิัย - - - 

- ด้านศิลปวัฒนธรรม - - - 

- ด้านอ่ืนๆ - - - 
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1.9   งานบริการวิชาการ (เน้นการบริการสังคม การเพิ่มประสบการณ์ และรายได้แก่หน่วยงาน) 

      1.9.1 ข้อมูลโครงการบริการวิชาการเพื่อสังคม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ฐานข้อมูลสํานักงานบริการ
วิชาการ)   สํานักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

โครงการ 

จํานวนครัง้ ชื่อแหล่งทุน 
หัวหน้า
โครงการ 

รายรับจริง 
(หลังหักค่าใช่

จ่าย) 
ที่มารับบริการ ภาครัฐ/เอกชน 

ภายใน ภายนอก สนับสนนุโครงการ 

โครงการดาํเนินการจัดสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา (ภาคปกติ) รุ่นท่ี 30 

   
นายธีระพล 
คล้ายสิงห์ 39,480 

โครงการดาํเนินการสอบคัดเลือกเพือ่บรรจุเป็นพนักงานและ
ลูกจา้งการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย  

  
 การท่องเท่ียว 

แห่งประเทศไทย 
นายธีระพล 
คล้ายสิงห์ 

438,375 

โครงการดาํเนินการรับสมัครและทดสอบทางวิชาการเพื่อ
บรรจุเป็นพนักงานการเคหะแห่งชาติ 

  
 

 การเคหะแห่งชาต ิ นายธีระพล 
คล้ายสิงห์ 496,300 

โครงการจัดสอบเพ่ือเลือกสรรพนักงานราชการท่ัวไปของ
กรมคุ้มครองสิทธแิละเสรีภาพ 

  
 กรมคุ้มครองสิทธิ

และเสรีภาพ 
นายธีระพล 
คล้ายสิงห์ 142,695 

โครงการจัดสอบแข่งขันเพ่ือสรรหาและเลือกสรรพนักงาน
ราชการท่ัวไปของกรมพินิจและคุ้มครองสิทธแิละเยาวชน 

  
  

กรมพินิจและ
คุ้มครองสิทธแิละ
เยาวชน

นายธีระพล 
คล้ายสิงห์ 198,240 

โครงการดาํเนินการจัดสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสตูร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ภาคคํ่า) รุ่นท่ี 23    

คณะบริหารธุรกิจ 
นายธีระพล 
คล้ายสิงห์ 63,840 

รวม        1,378,930 

1.9.2  ข้อมูลรายละเอียดการบริการวิชาการท้ังหมด (ข้อมูลเปรียบเทียบ 3 ปี)  
          สํานักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 



 

 

รายละเอียด ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2554 2555 2556 

จํานวนโครงการบริการวิชาการ 5 6 6 

จํานวนคนที่ได้รับบริการ 11,123 16,570 9,573
งบประมาณที่ได้รับ (บาท) 1,813,600 3,520,665 1,969,900

 

 

 

 

1.10  ท่ีตั้ง พื้นท่ี ลักษณะอาคารและพื้นท่ีใช้สอย  
  สํานักทะเบียนและประมวลผลต้ังอยู่ ณ อาคารระพีสาคริก เป็นอาคารให้บริการร่วมกับ 
      กองกิจการนิสิต มีข้อมูลทางกายภาพและทรัพยากร ดังน้ี 
 

ชื่ออาคาร ปีที่เริ่มใช ้ พ้ืนท่ีใช้สอย 

(ตารางเมตร) 
ลักษณะเป็นแบบอาคาร

ประหยัดพลังงาน 

 (ใช่/ไม่ใช่) 

รูปภาพอาคาร 

อาคาร
ที ่

ชื่ออาคาร     

1 ระพีสาคริก ตุลาคม 2556  ไม่ใช่  

 
 

ลําดับ 
 

รายการ 
พ้ืนท่ีใช้สอยอาคารระพีสาคริก (ตร.ม.) 

สํานักทะเบียนฯ ฝ่ายบริการ
การศึกษา 

ฝ่ายการศึกษา
นานาชาติ 

ฝ่ายวิชาการ 
บูรณาการฯ 

พ้ืนท่ี
ส่วนกลาง 

1 ชั้น 1  574 - - - 1,076 

2 ชั้น 2 909 - - - 483 

3 ชั้น 3  1015 - - - 535 

4 ชั้น 4           813 - - - 492 

5 ชั้น 5  744 - - - 606 

6 ชั้น 6 - - 721.50 581 453 

7 ชั้น 7 - 514.50 - - 1,230 

8 ชั้นดาดฟ้า - - - - 497 

รวมท้ังหมด 4,055 514.50 721.50 581 5,372 

 
 

1.11  ผลงานประจําปีการศึกษา 2556 ท่ีสํานักทะเบียนและประมวลผล ภาคภูมใิจ 

 1. รางวัลคุณภาพจากโครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  ครั้งที่ 7 ประจําปี 2556 
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สํานักทะเบียนและประมวลผล ได้นําเสนอผลงานเพ่ือรับการพิจารณารางวัล ในโครงการรางวัล 
คุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 7 ประจําปี 2556 โดยได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการตัดสินให้          
สํานักทะเบียนและประมวลผลได้รับ รางวัลประเภทท่ี 1 หน่วยงานที่มีผลงานดีเด่น จากผลงานรายงานการประเมิน
คุณภาพภายในสํานักทะเบียนและประมวลผล ประจําปีการศึกษา 2555  

รางวัลประเภทท่ี 1 หน่วยงานท่ีมีผลงานดีเด่น 
จากผลงานรายงานการประเมินคณุภาพภายในสํานักทะเบียนและประมวลผล ประจําปีการศึกษา 2555 

-  ภาคบรรยาย   :  รางวัลดี ได้รับโล่ พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัล 5,000 บาท 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

          2. มแีนวปฏิบัติที่ดีเรื่องขั้นตอน การเบิกจ่ายเงินคืนให้นิสิต 
3. ได้รับคัดเลอืกเป็นแม่ข่ายคณะกรรมการประสานกิจกรรมเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลางฯ 
4. ได้รับเลือกจาก สกอ. ให้จัดงานโครงการ “เลือกแนวทาง...วางอนาคต” ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
    ครั้งที่ 18 ซึ่งมีนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายจากทั่วประเทศเข้าร่วมงานจํานวนมาก โดยมีผู้เข้าร่วม 
    งานประมาณ 20,000 คน 

           5. มีการจัดทําระบบ มคอ. ออนไลน์ หลักสูตรและรายวิชาครอบคลุมทุกวิทยาเขต 
           6. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการทั้งในและต่างประเทศจากการ 
               สง่นิสิตไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
          7. โครงการนิสิตแลกเปลี่ยนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ KUSEP หลักสูตร International Business and   
             Thai Culture รุ่น 12-13 ซึ่งมีนิสิตเข้าร่วมโครงการประเทศฟินแลนด์ สวีเดน เยอรมนี ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย    
             สวิสเซอแลนด์ และออสเตรเลีย รวมท้ังสิ้น 103 ราย 

 
 

 
8. การเข้าร่วมงาน The APAIE 2013 Conference and Exhibition ณ ประเทศเกาหลี ระหว่างวันที่ 16- 
    21 มีนาคม 2557 เพ่ือสร้างความร่วมมือและประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้เป็นที่รู้จักแก่ 
    สถาบันการศึกษาและหน่วยงานในต่างประเทศ โดยมีการการพบปะและเจรจาด้านการศึกษาตามคูหา 
    ของมหาวิทยาลัยต่างๆ พร้อมเย่ียมชมมหาวิทยาลัย Ehwa Womans University ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัย 



 

 

    ที่มีช่ือเสียงด้านสื่อสารมวลชน ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยหญิงล้วน 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 

 
9. โครงการนิสิตแลกเปลี่ยน Okayama-Kasetsart International Practical Education Program  

    รุ่นที่ 6 มีนิสิตชาวไทย 6 ราย นิสิตชาวญี่ปุ่น 6 ราย โดยศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรเกษตร  
    (Agricultural Resources Economics) ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็น 
    ระยะเวลา 13 วัน ระหว่างวันที่ 18-30 สิงหาคม 2556 และศึกษาสิ่งแวดล้อมทางน้ํา ณ คณะ  
    Environmental Science and Technology มหาวิทยาลัย Okayama เป็นระยะเวลา 13 วัน  
    ระหว่างวันที่ 8 – 20 กันยายน 2556 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

10. Kasetsart University International Food Fair 2013 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556  
      ณ อาคารสํานักบริการคอมพิวเตอร์ (ตึกใหม)่ โดยมีการออกร้านขายอาหารโดยนิสิตจากประเทศต่างๆ เช่น  
      เยอรมนี พม่า ลาว และอินโดนีเซีย และมีการประกวดอาหาร การแต่งกายชุดประจําชาติ เป็นต้น 
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11. จัดทําหลักฐานในการตรวจประเมินคุณภาพภายในแบบอิเลคทรอนิกส์ เพ่ือให้กรรมการสามารถตรวจสอบ 
     หลักฐานได้สะดวก รวดเร็วขึ้น 
 
 

 
 

บทท่ี 2   
การรายงานผลการดําเนนิงาน 

2.1 สรุปผลการดําเนินงานในรอบปตีามภารกิจ 
การดําเนินงานของสํานักทะเบียนและประมวลผลเป็นไปเพ่ือตอบสนองภารกิจ 5 ประเด็นหลัก ดังน้ี          
1) จัดเก็บข้อมูลด้านการศึกษาของนิสิตให้มีความถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน  
2) ให้บริการรับนิสิตทุกประเภทแก่คณะต่าง ๆ  จัดทําตารางเรียนตารางสอบของมหาวิทยาลัย  
3) ตรวจสอบเง่ือนไขการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของนิสิตระดับปริญญาตรี    
4) สนับสนุนอาจารย์ที่ปรึกษาและนิสิตให้ปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีของ 
   มหาวิทยาลยั  และ 
5) ให้บริการทางวิชาการแก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย   

ในรอบปีการศึกษา 2556 สํานักทะเบียนและประมวลผล ในฐานะหน่วยงานสายสนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีผลการดําเนินงานตามภารกิจของสํานักทะเบียนและประมวลผลดังน้ี  

1) งานรับนิสิตจากส่วนกลาง (Admissions)  
สํานักทะเบียนและประมวลผล โดยฝ่ายรับเข้าศึกษาได้ติดต่อประสานงานกับคณะเกี่ยวกับข้อมูลใน 

การจัดทําระเบียบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจําปีการศึกษา 2556 จํานวนรับ 8,917 คน  
เน่ืองจากมีการเลื่อนสอบ GAT/PAT จึงทําให้กระบวนการคัดเลือกล่าช้าออกไปโดยจะมีการรับสมัครในวันที่ 15 – 22 
มิถุนายน 2557 ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2557  สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 7 กรกฎคม 
2557  และประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาในแต่ละสถาบันในวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 

2) งานรับนิสิตจากโครงการรับตรง 
- โครงการสง่เสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาํหรับนักเรียนจบ 



 

 

มัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในท้องถ่ิน (โควตาพเิศษ) ได้มีการปรับปรุงโปรแกรมการรับสมัคร
ผ่านระบบ online ให้มีความชัดเจนและสะดวกในการใช้งานมากขึ้น  โดยกําหนดจํานวนรับ 354 คน  มีผูส้มัคร
คัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จํานวน 4,127 คน ผ่านการคัดเลือกมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ จํานวน 
332 คน ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมสีิทธ์ิเข้าศึกษา จํานวน 132 คน 

- โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สําหรับนักเรียนใน 6จังหวัด 
ชายฝั่งทะเลอันดามัน (กระบี่ ระนอง พังงา ภูเก็ต ตรัง และสตูล) โดยกําหนดจํานวนรับ 101 คน มีผู้สมัครคัดเลือก
เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จํานวน 520 คน ผ่านการคัดเลือกมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ จํานวน 80 คน ผ่าน
การสอบสัมภาษณ์และมีสิทธ์ิเข้าศึกษา จํานวน 42 คน  
 
 
 
 
  
 

- โครงการรับนักเรียนดีเด่นจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เข้าศึกษาต่อ 
ในมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ โดยกําหนดจํานวนรับ 591 คน  มีผู้สมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผ่านระบบ online จํานวน 320 คน ชําระเงินค่าสมัครผ่านธนาคาร จํานวน 299 คน ผ่าน
การคัดเลือกมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1 จํานวน 184 คน ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธ์ิเข้าศึกษา จํานวน  
111 คน ผ่านการคัดเลือกมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 2 จํานวน 28 คน ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธ์ิเข้าศึกษา 
จํานวน 18 คน ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธ์ิเข้าศึกษารวมทั้งหมด จํานวน 123 คน 

- โครงการรับผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่นเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
โดยกําหนดจํานวนรับ 147 คน  มีผู้สมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จํานวน 622 คน ผ่านการ
คัดเลือกมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1 จํานวน 142 คน ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธ์ิเข้าศึกษา จํานวน 96 คน 
ผ่านการคัดเลือกมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 2 จํานวน 42 คน ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธ์ิเข้าศึกษา รอบที่ 2 
จํานวน 25 คน ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธ์ิเข้าศึกษารวมทั้งหมด จํานวน 115 คน  

- โครงการเรียนล่วงหน้า จํานวนรับ 475 คน  มผีู้สมคัรคดัเลือกเข้าศึกษาต่อในหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ จํานวน 54 คน ผ่านการคัดเลอืกมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ จํานวน 45 คน ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสทิธ์ิ
เข้าศึกษา จํานวน 43 คน 

- โครงการรับบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยวิธีรับตรง                  
(KU Admission)  เริ่มเปิดรับเป็นปีแรกในภาพรวมของมหาวิทยาลัย โดยการรวบรวมทุกคณะ/สาขาวิชาเข้าไว้ด้วยกัน 
เพ่ือให้การรับนิสิตของมหาวิทยาลัยเป็นไปในทางเดียวกัน โดยเปิดรับสมัครผ่านระบบ online ใช้เกณฑ์การคัดเลือกจาก
คะแนนสอบวิชาสามัญ 7 วิชา และคะแนนสอบ GAT/PAT ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจเป็นจํานวนมาก โดยมีการกําหนด
จํานวนรับไว้ที่ 4,854 คน มีผู้สมัครคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จํานวน 58,581 คน ผ่านการคัดเลือกมีสิทธ์ิ
สอบสัมภาษณ์ จํานวน 7,305 คน เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ จํานวน 3,663 คน ยืนยันการเข้าศึกษาและชําระเงินค่า
ประสิทธ์ิ จํานวน 2,125 คน 
3) การส่งข้อมูลรายชื่อตัดสิทธิ์ Clearing-house และ Admissions 

รวบรวมข้อมูลรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาจากทุกคณะ ทุกโครงการท่ีเข้าร่วมในการส่งรายช่ือตัด 
สิทธ์ิ Clearing-house และ Admissions โดยแบ่งเป็น 

ส่งรายช่ือตัดสิทธ์ิ Clearing-house จํานวน 5,270 คน 
ส่งรายช่ือตัดสิทธ์ิ Admissions จํานวน 661 คน 
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4) การประสานการเตรียมขอ้มูลนิสติใหม่เพื่อออกเลขประจําตัวนสิิตใหม่และตรวจสอบความถูกต้อง 
ในปีการศึกษา 2556 เน่ืองจากมีการเลื่อนการดําเนินงานการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ณ  

   ขณะน้ียังดําเนินการไม่แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลรายช่ือ และรอรายช่ือจากระบบกลาง  
   Admissions 
 
 
 
 
 
 
5) การรับมอบตัวและทาํบตัรประจําตัวนสิิตใหม่ 

ในปีการศึกษา 2556  สํานักทะเบียนและประมวลผล ดําเนินการรับมอบตัวและทําบัตร 
ประจําตัวนิสิตใหม่  วิทยาเขตบางเขน  ในวันที่ 3 - 7 มถิุนายน 2556  ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ  โดยมีจํานวนนิสิตที่
ส่งเอกสารมอบตัวและถ่ายรูปทําบัตรประจําตัวนิสิตใหม่ จํานวน 8,031 คน (วิทยาเขตบางเขน+สถาบันสมทบ) 

6) การทําบัตรประจําตัวนสติเก่า (กรณีทาํบัตรใหม่ สูญหาย ย้ายคณะ เปลี่ยนชื่อ-สกุล) 
ในปีการศึกษา 2556 สํานักทะเบียนและประมวลผล ดําเนินการจัดทําบัตรประจําตัวนิสิตเก่า 

ทั้งสิ้น จํานวน 4,552 ใบ โดยแยกเป็น สญูหาย จํานวน 4,124 ใบ  หมดอายุ จํานวน 27 ใบ  ชํารุด จาํนวน 113 ใบ  
เปลี่ยนช่ือ-สกุล จํานวน 19 คน  ย้ายคณะ - ใบ  และอ่ืนๆ 243 ใบ 

7) กองทุนเงินกู้ กรอ. 
ในปีการศึกษา 2556 สํานักทะเบียนและประมวลผลดําเนินการเรื่องเงินกู้กองทุน กรอ. ให้นิสิต  

จํานวน 4 คน โดยมียอดเงินกู้ จํานวนเงินรวม 120,000 บาท 

8) การจัดทําขอ้มูลจํานวนนสิิตใหม่ 
สํานักทะเบียนและประมวลผลดําเนินการรวบรวมและจัดทาํข้อมูลจํานวนนิสิตใหม ่ระดับ 

ปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2556 โดยมจีํานวนนิสิตใหม่ จํานวน 15,473 คน แยกเป็นวิทยาเขตได้ดังน้ี 
 

วิทยาเขต จํานวนนสิิต 
บางเขน 6,909 
กําแพงแสน 3,275 
ศรีราชา 2,946 
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 2,165 
สถาบันสมทบ 178 

รวม 15,473 
   

9) การจัดทําทะเบียนและประวัตินสิิต 
ในปีการศึกษา 2556  สํานักทะเบียนและประมวลผล  ดําเนินการรับมอบแฟ้มประวัตินิสิตใหม่  

ประจําปีการศึกษา 2556 ภายในแฟ้มประจําตัวนิสิตใหม่ประกอบด้วย  ใบมอบตัวนิสิต (สทป.1) หนังสือสัญญาและคํา
รับรองจากผู้ปกครองนิสิต (สทป.2) ใบรายงานผลการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบ้าน และใบรับรองแพทย์ การจัดเก็บแฟ้มประจําตัวนิสิตจะจําแนกตามคณะ และ
เรียงลําดับตามเลขประจําตัวนิสิตจากน้อยไปมาก ใช้สําหรับจัดเก็บผลการศึกษา  และเอกสารเก่ียวกับการลงทะเบียน



 

 

เรียน  ตลอดระยะเวลาการศึกษาของนิสิต เพ่ือใช้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบข้อมูล และสถานภาพนิสิต ตลอดจน
การตรวจสอบความครบถ้วนของหลักสูตร โดยในปีการศึกษา 2556 มีแฟ้มประวัตินิสิต ภายใต้ความรับผิดชอบของ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนและสถิติการศึกษา มีจํานวน ดังน้ี 
 
 

การจัดเก็บเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกับการศึกษาของนสิิต 

คณะ  ปริญญาตร ี 

เกษตร 1,475 

บริหารธุรกิจ 2,267 

ประมง 1,122 

มนุษยศาสตร์ 2,228 

วนศาสตร์ 1,157 

วิทยาศาสตร์ 2,158 

สิ่งแวดล้อม 140 

วิศวกรรมศาสตร์ 4,987 

ศึกษาศาสตร์ 1,122 

เศรษฐศาสตร ์ 3,341 

สถาปัตยกรรมศาสตร์ 370 

สังคมศาสตร ์ 3,626 

สัตวแพทยศาสตร์ 346 

อุตสาหกรรมเกษตร 2,165 

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 239 

รวม 26,743 

10) การปรับปรุงประวัตินสิติ (คําร้องเปลีย่นชื่อ-ชื่อสกุล) 

เดือน เปลีย่นชื่อตัว เปลีย่นชื่อสกุล เปลีย่นชื่อตัว - ชื่อสกุล รวม 

มิ.ย. 56 25 4 10 39 

ก.ค. 56 17 4 5 26 

ส.ค. 56 10 4 1 15 

ก.ย. 56 - 2 2 4 

ต.ค. 56 10 4 2 16 

พ.ย. 56 23 10 1 34 

ธ.ค. 56 4 1 5 10 

ม.ค. 57 13 7 5 25 

ก.พ. 57 8 5 2 15 
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มี.ค. 57 4 2 3 9 

เม.ย. 57 6 2 3 11 

พ.ค. 57 6 2 1 9 

รวม 126 47 40 213 
 

 
11) งานตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา 

การตรวจสอบและออกเอกสารสาํคญัทางการศึกษา 

ประเภทเอกสาร จํานวนการขอเอกสาร (ฉบับ) 

ไทย อังกฤษ รวม 

ใบคะแนน (Transcript) 460 31,219 31,679 

ใบอนุมัติปริญญา 2,113 2,165 4,278 

ใบรออนุมัติปริญญา 2,102 1,384 3,486 

ใบรับรองฐานะการศึกษา 3,754 4,790 8,544 

ใบรับรองเรียนครบหลักสูตร 1,503 1,283 2,786 

หนังสือนํา - 25 25 

ใบแปลปรญิญา - 877 877 

รวม 9,932 41,743 51,675 

  
12) การตรวจสอบและรับรองคุณวุฒิทางการศึกษา 

เดือน จํานวนฉบับ (หน่วยงาน) จํานวนราย (คน) 

มิ.ย. 56 84 306 

ก.ค. 56 102 257 

ส.ค. 56 99 153 

ก.ย. 56 133 259 

ต.ค. 56 132 233 

พ.ย. 56 129 607 

ธ.ค. 56 137 270 

ม.ค. 57 105 200 

ก.พ. 57 80 220 

มี.ค. 57 84 97 

เม.ย. 57 83 131 

พ.ค. 57 79 322 

รวม 1,247 3,055 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

สถิติผูส้ําเร็จการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2556 
ที่ คณะ เอก โท ตรี รวม 
1 เกษตร 19 123 355 497 
2 บริหารธุรกิจ - 437 571 1,008 
3 ประมง 7 31 213 251 
4 มนุษยศาสตร์ 6 91 506 603 
5 วนศาสตร์ 3 85 246 334 
6 วิทยาศาสตร์ 23 104 438 565 
7 สิ่งแวดล้อม 9 47 26 82 
8 วิศวกรรมศาสตร์ 22 391 1,244 1,657 
9 ศึกษาศาสตร ์ 37 285 124 446 
10 เศรษฐศาสตร์ 3 282 665 950 
11 สังคมศาสตร ์ - 336 757 1,093 
12 เทคนิคการสัตวแพทย์ - - 42 42 
13 สถาปัตยกรรมศาสตร์ - 11 71 82 
14 อุตสาหกรรมเกษตร 8 134 445 587 
15 สัตวแพทยศาสตร์ - 17 101 118 
16 เกษตร กําแพงแสน 9 61 421 491 
17 วิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน 2 18 407 427 
18 ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ - 63 475 538 
19 ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 1 16 217 234 
20 วิทยาศาสตร์การกีฬา 11 6 51 68 
21 วิทยาการจัดการ - 6 1,221 1,227 
22 วิทยาศาสตร์ ศรีราชา - - 405 405 
23 วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา - 5 402 407 
24 วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาต ิ - - 133 133 
25 เศรษฐศาสตร์ ศรีราชา - 71 - 71 
26 ทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร - - 112 112 
27 วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ - - 246 246 
28 ศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ - 32 245 277 
29 โครงการสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สกลนคร - - 3 3 
30 โครงการการจัดการโรงแรมและท่องเท่ียว ฯ - - 130 130 
31 วิทยาลัยการชลประทาน - - 79 79 
32 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ีนพรัตน์วชิระ - - 114 114 
33 บัณฑิตวิทยาลัย โครงการสหวิทยาการ 8 47 - 55 
  รวม 168 2,699 10,465 13,332 
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          ประกาศนียบัตรบัณฑิต  26  ราย อนุปริญญา 5 ราย

การตรวจสอบและจัดเตรียมงานปริญญาบัตร สําหรับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2555 

ระหว่างวันท่ี  1 - 5 สิงหาคม พ.ศ. 2556  โดยมีการจัดแบ่งจํานวนผู้สําเร็จการศึกษาในแต่ละวันดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 
การตรวจสอบคุณสมบัติผู้ไดร้ับเกียรตินิยม และรางวัลการเรียนดี สาํหรับงานพธิีเชิดชูเกียรติฯ 

จํานวนผู้ได้รับเกียรตินิยม ประจําปีการศึกษา 2555 

คณะ 
เกียรตินิยม 
อันดับหนึ่ง 

เกียรตินิยม 
อันดับสอง 

ปริญญาบัณฑิต 
ผู้สําเร็จป.ตรี 

ทั้งหมด 

1 เกษตร 8 19 328 355 
2 บริหารธุรกิจ 71 138 362 571 
3 ประมง 4 6 203 213 
4 มนุษยศาสตร์ 70 108 328 506 
5 วนศาสตร์ 3 9 234 246 
6 วิทยาศาสตร์ 35 50 353 438 
7 สิ่งแวดล้อม 1 3 22 26 
8 วิศวกรรมศาสตร์ 56 113 1075 1244 
9 ศึกษาศาสตร ์ 24 23 77 124 
10 เศรษฐศาสตร์ 44 85 536 665 
11 สังคมศาสตร ์ 89 126 542 757 
12 เทคนิคการสัตวแพทย์ - 4 38 42 
13 สถาปัตยกรรมศาสตร์ 2 9 60 71 
14 อุตสาหกรรมเกษตร 25 62 358 445 
15 สัตวแพทยศาสตร์ 8 17 76 101 
  รวมวิทยาเขตบางเขน 440 772 4592 5804 

16 เกษตร กําแพงแสน 19 35 367 421 
17 วิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน 10 11 386 407 
18 ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 44 77 354 475 
19 ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 29 41 147 217 
20 วิทยาศาสตร์การกีฬา 4 7 40 51 
  รวมวิทยาเขตกําแพงแสน 106 171 1294 1571 

21 วิทยาการจัดการ 96 148 977 1221 
22 วิทยาศาสตร์ ศรีราชา 26 38 341 405 
23 วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 12 24 366 402 
24 วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาต ิ 3 2 128 133 
  รวมวิทยาเขตศรีราชา 137 212 1812 2161 

25 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมเกษตร 

8 13 91 112 

26 
วิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์ 

6 11 229 246 
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คณะ 
เกียรตินิยม 
อันดับหนึ่ง 

เกียรตินิยม 
อันดับสอง 

ปริญญาบัณฑิต 
ผู้สําเร็จป.ตรี 
ทั้งหมด 

27 
ศิลปศาสตร์และวิทยาการ
จัดการ 

8 11 226 245 

28 
โครงการสาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต สกลนคร 

- - 3 3 

  รวมวิทยาเขตสกลนคร 22 35 549 606 

29 
โครงการการจัดการโรงแรมและ
ท่องเท่ียว สุพรรณบุรี 

1 9 120 130 

30 วิทยาลัยการชลประทาน - - 79 79 

31 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ี
นพรัตน์วชิระ 

3 7 104 114 

  รวมโครงการ และสถาบันสมทบ 4 16 303 323 
  รวมท้ังสิ้น 709 1,206 8,550 10,465 

หมายเหตุ : ( ปี2556 จํานวนยงัไม่สามารถสรปุได้แน่นอน เนือ่งจากจํานวนผู้สําเร็จการศึกษาแล้วเสร็จตามขั้นตอนการ  
                สําเร็จการศึกษา) ข้อมูล ณ วันที ่ ...................ตามที่ได้รับอนุมตัิจากสภามหาวทิยาลัย จํานวนบัณฑิตเพื่อขอในวัน
พระราชทาน ปริญญาบัตร ระหว่างวันที่ 1-5 ต.ค. 2557) 
13) งานให้บรกิารแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service) 

การรับคําร้องทั่วไป การเทียบโอน การลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน และการขอเงินคืน ฯลฯ 

เดือน จํานวนฉบับ  

มิ.ย. 56 1,747 

ก.ค. 56 994 

ส.ค. 56 690 

ก.ย. 56 1,262 

ต.ค. 56 722 

พ.ย. 56 1,974 

ธ.ค. 56 747 

ม.ค. 57 473 

ก.พ. 57 1,612 

มี.ค. 57 1,132 

เม.ย. 57 1050 

พ.ค. 57 628 

รวม 13,031 

 

 

การตรวจสอบคุณสมบัติผู้ไดร้ับเกียรตินิยม และรางวัลการเรยีนดี สาํหรับงานพธิีเชิดชูเกียรติฯ 



 

 

จํานวนผู้ได้รับเกียรตินิยม ประจําปีการศึกษา 2555 

คณะ 
เกียรตินิยม 
อันดับหนึ่ง 

เกียรตินิยม
อันดับสอง 

ปริญญาบัณฑิต 
ผู้สําเร็จป.ตรี

ทั้งหมด 

1 เกษตร 8 19 328 355 
2 บริหารธุรกิจ 71 138 362 571 
3 ประมง 4 6 203 213 
4 มนุษยศาสตร์ 70 108 328 506 
5 วนศาสตร์ 3 9 234 246 
6 วิทยาศาสตร์ 35 50 353 438 
7 สิ่งแวดล้อม 1 3 22 26 
8 วิศวกรรมศาสตร์ 56 113 1075 1244 
9 ศึกษาศาสตร ์ 24 23 77 124 
10 เศรษฐศาสตร์ 44 85 536 665 
11 สังคมศาสตร ์ 89 126 542 757 
12 เทคนิคการสัตวแพทย์ - 4 38 42 
13 สถาปัตยกรรมศาสตร์ 2 9 60 71 
14 อุตสาหกรรมเกษตร 25 62 358 445 
15 สัตวแพทยศาสตร์ 8 17 76 101 
  รวมวิทยาเขตบางเขน 440 772 4592 5804 

16 เกษตร กําแพงแสน 19 35 367 421 
17 วิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน 10 11 386 407 
18 ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 44 77 354 475 
19 ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 29 41 147 217 
20 วิทยาศาสตร์การกีฬา 4 7 40 51 
  รวมวิทยาเขตกําแพงแสน 106 171 1294 1571 

21 วิทยาการจัดการ 96 148 977 1221 
22 วิทยาศาสตร์ ศรีราชา 26 38 341 405 
23 วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 12 24 366 402 
24 วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาต ิ 3 2 128 133 
  รวมวิทยาเขตศรีราชา 137 212 1812 2161 

25 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมเกษตร 

8 13 91 112 

26 วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 6 11 229 246 

 

 

 

 

คณะ 
เกียรตินิยม 
อันดับหนึ่ง 

เกียรตินิยม
อันดับสอง 

ปริญญาบัณฑิต 
ผู้สําเร็จป.ตรี 
ทั้งหมด 
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27 ศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 8 11 226 245 

28 
โครงการสาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต สกลนคร 

- - 3 3 

  รวมวิทยาเขตสกลนคร 22 35 549 606 

29 
โครงการการจัดการโรงแรมและ
ท่องเท่ียว สุพรรณบุรี 

1 9 120 130 

30 วิทยาลัยการชลประทาน - - 79 79 

31 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ี
นพรัตน์วชิระ 

3 7 104 114 

  รวมโครงการ และสถาบันสมทบ 4 16 303 323 
  รวมท้ังสิ้น 709 1,206 8,550 10,465 

 หมายเหตุ : ( ปี2556 จํานวนยังไม่สามารถสรุปได้แน่นอน เน่ืองจากจํานวนผู้สําเร็จการศึกษาแล้วเสร็จ 
        ตามข้ันตอนการสําเร็จการศึกษา) ข้อมูล ณ วันที่  ...................ตามที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย จํานวน 
บัณฑิตเพ่ือขอเข้ารับพระราชทาน ปริญญาบัตร ระหว่างวันที่ 1-5 ต.ค. 2557)  

 4. งานให้บรกิารแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service) 
              การรับคําร้องทั่วไป การเทียบโอน การลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน และการขอเงินคืน ฯลฯ 

เดือน จํานวนฉบับ  

มิ.ย. 56 1,747 

ก.ค. 56 994 

ส.ค. 56 690 

ก.ย. 56 1,262 

ต.ค. 56 722 

พ.ย. 56 1,974 

ธ.ค. 56 747 

ม.ค. 57 473 

ก.พ. 57 1,612 

มี.ค. 57 1,132 

เม.ย. 57 1050 

พ.ค. 57 628 

รวม 13,031 
 

 

 

การลงทะเบียนเรียนขา้มสถาบัน 

ประเภทการลงทะเบียนข้ามสถาบนั จํานวนนสิิตขา้มสถาบนั (ราย) รวม 



 

 

ภาคต้น 
2556 

ภาคปลาย 
2556 

ภาคฤดูร้อน 
2557 

นิสิตสถาบันอ่ืนข้ามมาเรียนที่  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 16 10 53 79 
นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ข้ามไปเรียน
สถาบันอ่ืน 8 13 7 28 

รวม 24 23 60 107 
      
งานระบบเครือข่ายและฐานข้อมูล 
1) หน่วยบริหารระบบ 

 1.1 งานดูแลระบบเครือข่าย 
การดูแลเครือข่ายของสํานักทะเบียนและประมวลผล และรักษาให้อยู่ในสภาพใช้งานได้  
- การดูแลและบํารุงรักษาระบบ เช่น การเก็บสํารองข้อมูล การตรวจแฟ้มระบบ และการจัดการเน้ือที่บนจาน

แม่เหล็กถาวร  
- การตรวจสอบและแก้ไขปัญหาของระบบ เช่น การตรวจสอบ การทาํงานของระบบ การแก้ไขปัญหาในระบบ  
- การจัดการงานรักษาความปลอดภัยเครือข่าย  
- รับผิดชอบฐานข้อมูลนิสิตของวิทยาเขตบางเขนในระดับปริญญาตรี ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอเพื่อนําไปใช้เป็น

ข้อมูลอ้างอิงได้ถูกต้อง  

 1.2 งานดูแลเว็บไซต์ 
 การดูแลเว็บไซต์ของสํานักทะเบียนและประมวลผล การปรับปรุงข้อมูล และข่าวสารต่างๆ ให้เป็น 
ปัจจุบัน เพ่ือให้ข้อมูลมีความถูกต้อง สามารถนําไปใช้เป็นเอกสารอ้างอิงทางด้านสถิติได้ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ให้กับฝ่ายอ่ืนๆ เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อนิสิตและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง และปรับรูปแบบของเว็บไซต์ของสํานักให้ทันต่อ
เหตุการณ์ปัจจุบัน 

  2)  หน่วยช่วยระบบการศึกษา 
 สํานักทะเบียนและประมวลผล โดยมอบหมายให้ฝ่ายประมวลผลการศึกษารับผิดชอบด้านการศึกษา 
 ของสํานักทะเบียนและประมวลผล  โดยประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
           2.1)  ประสานงานและช่วยงานระบบการรับเข้าศึกษา 
 - จัดทําฐานข้อมูลและนําข้อมลูเข้าระบบสําหรับโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (โควตาพิเศษ) และโครงการรับตรงที่คณะต่าง ๆ จัดสอบเพื่อรับนิสิตเข้าศึกษา  
 
 
 
                  - ตรวจข้อสอบ และประมวลผลการสอบคัดเลือกของโครงการรับตรง ของคณะต่างๆ ที่จัดสอบ 
                  - จัดทําเอกสารและรายงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในโครงการส่งเสริม
โอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (โควตาพิเศษ)  

       - จัดทําฐานข้อมูลและนาํข้อมูลเข้าระบบสําหรับนิสิตสอบคัดเลือกผ่านทบวงมหาวิทยาลัย  
       - จัดทําระบบฐานข้อมูลนิสิตใหมแ่ละออกเลขประจําตัวนิสิต จําแนกตามประเภทการรับเข้าสาขาวิชา 

และคณะ เพ่ือให้สอดคล้องกบัหน่วยงานอ่ืนๆ ที่จะนําข้อมลูพ้ืนฐานของนิสิตไปรายงาน และอ้างอิง 
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                 - จัดทําโปรแกรมและจัดพิมพ์รายงานรายช่ือนิสิตใหม่ จาํแนกตามประเภทการรับเข้าคณะและประเภท
วิชา จัดส่งให้ฝา่ยรับเข้าศึกษานํารายช่ือนิสิตใหม่แจ้งให้คณะและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ประชาสัมพันธ์รายช่ือ
นิสิตใหมใ่ห้นิสติได้ทราบบนเว็บไซต์ 
                 - จัดทํารายช่ือนิสิตใหม่ตามรูปแบบที่ทางบริษัททําบัตรนําไปใช้รายงานในหน้าบัตรนิสิตและประสานกับ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

2.2)  ประสานงานและงานการจัดทําแผนการเรียนของนิสิตใหม ่                                                            
- จัดทําฐานข้อมูลรายวิชาที่เปิดสอน หมู่เรียน และจัดทําแผนการเรียนของแต่ละคณะตามแผนการเรียนที่ 

ได้จัดไว้ เพ่ือให้นิสิตใหม่ได้ทราบวิชา หมู่ และห้องเรียนในภาคต้นของทุกปี และแจ้งให้นิสิตทราบในระบบออนไลน์ 
 - จัดทําสรุปจํานวนนิสิตที่มีคะแนนวิชาภาษาอังกฤษ ที่สอบผ่าน o-net นําคะแนนที่ได้มาจัดเข้าช่วงคะแนน
ตามเกณฑ์คะแนนเฉล่ียของผู้เข้าสอบทั่วประเทศ เข้าประชุมหารือภาควิชาภาษาต่างประเทศ นําเป็นข้อมูลในการ
ตัดสินใจกําหนดคะแนนแต่ละวิชา พิมพ์รายงานนิสิตที่ได้คะแนนตามช่วงที่สอบได้ เพ่ือจัดหมู่เรียนให้เพียงพอกับจํานวน
นิสิตของแต่ละกลุ่ม 
             2.3)  ประสานงานและช่วยงานระบบทะเบียนและสถิติการศึกษา  

- การบันทึกคะแนนเข้าระบบฐานข้อมูล  
- จัดพิมพ์เอกสารที่เก่ียวข้องที่เก่ียวข้องกับระบบการลงทะเบียนเรียน (KU2) 
- จัดพิมพ์เอกสารรายงานคะแนนของนิสิต (KU6)  
- การแก้ไขทะเบียนประวัติของนิสิต และกําหนดอาจารย์ที่ปรึกษา 

1.3 งานบริการวิชาการ 
           1) หน่วยบริการตรวจข้อสอบ 

  สํานักทะเบียนและประมวลผล  มอบหมายฝ่ายประมวลผลการศึกษารับผิดชอบ                            
การตรวจข้อสอบ  และการประมวลผลคะแนน ที่มีหน่วยงานท้ังภายในและภายนอก ขอใช้บริการ และดําเนินการด้วย
ความรอบคอบ ถูกต้อง วิเคราะห์ข้อสอบรายข้อ และจัดทํารายงานผลการสอบ หาค่าทางสถิติ  
            2) หน่วยจัดทาํปริญญาบัตร 
            ในปีการศึกษา 2556 สํานักทะเบียนและประมวลผล โดยฝา่ยทะเบียนและสถิติการศึกษา              
รับผิดชอบเก่ียวกับผู้สําเร็จการศึกษา ซึ่งต้องดําเนินการดังน้ี 

- จัดทําฐานข้อมูลนิสิตที่จบการศึกษา จัดทาํโปรแกรมและบันทึกรายช่ือผู้สําเร็จการศึกษา รายงาน 
ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องเพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง  
  - จัดทําเอกสารรายช่ือผู้สําเร็จการศึกษา ประกาศขึ้นเว็บเพ่ือให้บัณฑิตตรวจสอบรายช่ือ 
 
 
 
  - จัดทําสรุปจํานวนผู้สําเร็จการศึกษา พร้อมผลการเรียนเฉล่ียของแต่ละคณะ  

- จัดทําโปรแกรมพิมพ์ปริญญาบัตร  
- จัดพิมพ์ใบแทนปริญญาบัตรที่สูญหาย  
- จัดทําข้อมูลผู้สําเร็จการศึกษาเพ่ือจัดทําสูจิบัตรในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  
- จัดทําข้อมูลรายช่ือและพิมพ์รายงานรายช่ือผู้สําเร็จการศึกษา เพ่ือใช้ประกาศการเข้ารับ 

พระราชทานปริญญาบัตร งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และจัดพิมพ์รายงานจํานวนและรายช่ือผู้สําเร็จการศึกษา
จําแนกตามคณะภาควิชา และสาขาวิชา ตามหลักสูตรและช่ือปริญญาเพื่อจัดส่งให้แก่คณะ  

การจัดทําระเบียนรายวิชา 



 

 

ในปีการศึกษา 2556 สํานักทะเบียนและประมวลผล มอบหมายฝ่ายบริการการเรียนการสอนและ 
การสอบทําหน้าที่จัดทําระเบียนรายวิชาที่เปิดสอน ในแต่ละปีการศึกษา ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขต
บางเขน ทั้งระดับตรี โท เอก ทุกคณะ ซึ่งมีจาํนวนรายวิชาที่อนุมัติให้เปิดสอนจนถึงปีการศึกษา 2556 มีจํานวนรายวิชา
ที่อนุมัติให้เปิดสอนมีดังน้ี 
 

จํานวนรายวิชา 
รวม 

ปริญญาตร ี ปริญญาโท - เอก 
7,961 6,393 14,354 

การจัดทําตารางเรียน  
ในปีการศึกษา 2556 สํานักทะเบียนและประมวลผล มอบหมายฝ่ายบริการการเรียนการ 

สอนและการสอบ มีหน้าที่รวบรวมรายวิชาที่เปิดสอนแต่ละภาคการศึกษาของทุกคณะ วิทยาเขตบางเขน ทั้ง 
ระดับปริญญาตรี โท และเอกทุกช้ันปี ดําเนินการเปิดระบบเพ่ือรองรับการลงทะเบียนเรียนของนิสิต 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จํานวนรายวิชาที่อนุมัติใหเ้ปดิสอน ปีการศกึษา 2556 

คณะ/หน่วยงาน 
ภาคต้น 2556 ภาคปลาย 2556 ภาคฤดูร้อน 2557 

ตรี โท-เอก รวม ตรี โท-เอก รวม ตรี โท-เอก รวม 

เกษตร 191 130 321 191 136 327 14 13 27 

ประมง 79 58 137 90 57 147 5 1 6 

วนศาสตร์ 68 93 161 92 83 175 20 3 23 

วิทยาศาสตร์ 225 206 458 258 189 477 39 1 40 

วิศวกรรมศาสตร์ 310 271 581 327 252 579 32 8 40 

ศึกษาศาสตร ์ 130 193 323 143 172 315 23 5 28 

เศรษฐศาสตร์ 128 68 196 125 70 195 8 11 19 
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สังคมศาสตร ์ 190 79 269 221 67 288 18 10 28 

สัตวแพทยศาสตร์ 12 38 50 16 41 57 1 1 2 

อุตสาหกรรมเกษตร 94 79 173 101 70 171 0 6 6 

มนุษยศาสตร์ 328 71 399 325 59 384 32 3 35 

บริหารธุรกิจ 83 50 133 92 47 139 4 3 7 

สิ่งแวดล้อม 27 24 51 30 21 51 0 0 0 

เทคนิคการสัตว
แพทย์ 

17 0 17 19 0 19 0 0 0 

สถาปัตยกรรม
ศาสตร์ 

42 35 77 43 28 71 0 1 1 

บูรณาการ 15 0 15 14 0 14 5 0 5 

บัณฑิตวิทยาลัย 0 62 66 0 52 52 0 2 2 

รวม 1,939 1,457 3,427 2,087 1,344 3,461 201 68 269 

การจัดทําตารางสอบ  
ในปีการศึกษา 2556 สํานักทะเบียนและประมวลผล ดําเนินการจัดทําตารางสอบไล่  

  ในแต่ละภาคการศึกษา ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ดําเนินการจัดตารางสอบ และ 
กรรมการคุมห้องสอบ ทั้งภาคต้น และภาคปลาย ดังน้ี 

 
 
 
 
 

 
 
 

จํานวนกรรมการคุมห้องสอบกลางภาค และสอบไล่ ประจําปีการศึกษา 2556 
 

คณะ/หน่วยงาน 
ภาคต้น 2556 ภาคปลาย 2556 

กลางภาค
ปลาย
ภาค 

รวม กลางภาค
ปลาย
ภาค 

รวม 

เกษตร 44 32 76 26 30 56 

บริหารธุรกิจ 26 25 51 33 33 66 

ประมง 10 9 19 9 12 21 

มนุษยศาสตร์ 174 173 347 163 171 334 

วนศาสตร์ 4 3 7 4 7 11 

วิทยาศาสตร์ 191 209 400 195 200 392 



 

 

วิศวกรรมศาสตร์ 43 44 87 44 36 80 

ศึกษาศาสตร ์ 2 1 3 1 1 2 

เศรษฐศาสตร์ 76 90 166 77 79 156 

สังคมศาสตร ์ 23 24 47 17 15 32 

สัตวแพทยศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 

สถาปัตยกรรมศาสตร์ 5 6 11 5 6 11 

อุตสาหกรรมเกษตร 15 14 29 16 12 28 

เทคนิคการสัตวแพทย์ 0 0 0 0 0 0 

กองกิจการนิสิต 24 29 53 26 29 45 

ศูนย์วิชาบูรณาการ 7 6 13 0 0 0 

กองบริการการศกึษา 14 14 28 0 0 0 

สํานักทะเบียนและ
ประมวลผล 

20 18 38 43 41 84 

รวม 678 697 1,375 656 662 1,318 

 

 

 

 

 

 

จํานวนรายวิชาที่ส่วนกลางดาํเนนิการจัดสอบ ปีการศึกษา 2556 
 

คณะ/หน่วยงาน 
ภาคต้น 2556 ภาคปลาย 2556 

กลางภาค ปลายภาค รวม กลางภาค ปลายภาค รวม 

เกษตร 10 11 21 6 6 12 

บริหารธุรกิจ 13 17 30 10 14 24 

ประมง 0 0 0 1 2 3 

มนุษยศาสตร์ 24 31 55 27 32 59 

วนศาสตร์ 1 1 2 0 0 0 

วิทยาศาสตร์ 47 57 104 40 49 89 
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เศรษฐศาสตร์ 26 33 59 39 39 78 

สังคมศาสตร ์ 2 3 5 2 4 6 

ฝ่ายวิชาบูรณาการ 14 14 28 14 14 28 

รวม 137 167 304 139 160 299 

 
การลงทะเบียนเรียน 

   ในปีการศึกษา 2556 สํานักทะเบียนและประมวลผล ดําเนินการลงทะเบียนเรียนของนิสิต 
วิทยาเขตบางเขน  ในทุกระดับช้ัน ทั้งภาคต้น  ภาคปลาย  และภาคฤดูรอ้น ปี พ.ศ. 2557 (ช่วงที่ 1)            
มีจํานวนนิสิตลงทะเบียนเรียนดังน้ี 

จํานวนนสิิตลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2556  และภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ. 2557 (ช่วงท่ี 1) 
 

ภาคต้น 2556 ภาคปลาย 2556 ภาคฤดูร้อน 2557 (ช่วงท่ี 1) 

ตรี โท-เอก รวม ตรี โท-เอก รวม ตรี โท-เอก รวม 

27,556 10,421 37,977 26,561 9,9945 36,509 9,704 3,110 12,814 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
สํานักทะเบียนและประมวลผลมีผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ  

      2556  จาํนวน 17 โครงการ/กิจกรรม ดังน้ี 
 

1. กิจกรรมการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการบริหารจัดการของผู้บริหารทุก 
     ระดับ   ผลการดําเนินงาน พบว่า มีผู้บริหาร จํานวน 6 ท่าน ได้รับคะแนนประเมินความพึงพอใจมากกว่า 3.51   
     และมีผู้บริหาร จํานวน 4 ท่าน ได้รับคะแนนประเมินความพึงพอใจตํ่ากว่า 3.51 

2. กิจกรรมการประเมินตนเองและประเมินผลการดําเนินงานของคณะกรรมการประจําสํานัก 
     ทะเบียนและประมวลผล ผลการดําเนินงาน พบว่า ระดับความพึงพอใจของการประเมินตนเอง อยู่ที่คะแนน 4.61   
     และระดับการประเมินการบริหารงานของผู้อํานวยการสํานักจากคณะกรรมการประจําสํานักฯ   อยู่ที่ระดับคะแนน  
      4.32 

3. โครงการจัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ได้ดําเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ 60 ของความสําเร็จใน 
    การดําเนินงานตามแผนบริหารงบประมาณ 

4. โครงการจัดทําระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักทะเบียนฯ ผลการดําเนินงาน  
     พบว่าผลคะแนน  การประเมินการประกันคุณภาพขององค์กร อยู่ที่ระดับคะแนน 4.57 โดยใช้งบประมาณในการ   



 

 

     ดําเนินงานทั้งสิ้น 100,000 บาท 
  5. โครงการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 57 คน ซึ่งการประเมินผล 

       โครงการ พบว่า ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อการจัดโครงการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (3.82) 
       โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น 8,000 บาท 

  6. โครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ส่งเสริมบุคลากรในการพัฒนาทักษะ 
      ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม เพ่ือการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ  
      โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น 150,000 บาท 

  7. โครงการพัฒนาศักยภาพในการให้บริการของบุคลากรสํานักทะเบียนและประมวลผล                   
      มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 44 คน คิดเป็นร้อยละ 73.33 จากกลุ่มเป้าหมาย ผลการดําเนินงาน พบว่าระดับความ   
      พึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อการจัดโครงการในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (4.67) โดยใช้งบประมาณ   
      ทั้งสิ้น 100,000 บาท (คิดเฉลี่ยจาก 3 โครงการ) 

  8. โครงการสัมมาทิฐิผู้บริหารพบบุคลากรเพ่ือถ่ายทอดนโยบาย มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 44 คน   
      คิดเป็นร้อยละ 73.33 จากกลุ่มเป้าหมาย ผลการดําเนินงาน พบว่า ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อ  
      การจัดโครงการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.40) โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น 100,000 บาท (คิดเฉลี่ยจาก 3    
      โครงการ)  

   9. โครงการสัมมนาบุคลากรประจําปี มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 44 คน คิดเป็นร้อยละ 73.33  
       จากกลุม่เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน พบว่า ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อการจัดโครงการ   
       ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.38) โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น 100,000 บาท (คิดเฉลี่ยจาก 3 โครงการ) 

 
   
 
 
 10. โครงการอบรมด้านการเขียนรายงานการประเมินตนเอง มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น  39 คน   

      คิดเป็นร้อยละ 90.70 จากกลุ่มเป้าหมาย ผลการดําเนินงาน พบว่า ระดับคะแนนความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม 
      งาน ปรากฏดังน้ี  1) ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ระดับคะแนนรวม 4.28 (มากที่สุด) 2) ด้านเจ้าหน้าที่/ 
      วิทยากร ระดับคะแนนรวม 4.55 (มาก) 3) ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก ระดับคะแนนรวม 4.68 (มากที่สุด) และ              
     4) ด้านคุณภาพการให้บริการ ระดับคะแนนรวม 3.40 (มาก) 
 11. โครงการก่อสร้างอาคารระพีสาคริก (เฉพาะพ้ืนที่ความรับผิดชอบของสํานักทะเบียนฯ ประกอบด้วย   
     ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 2 รายการ คือ 1) จํานวนงบประมาณในการก่อสร้าง ผลการดําเนินงานคือ มีการส่งมอบอาคาร   
     เรียบร้อยแล้ว โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 77,500,000 บาท 2) จํานวนงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์    
     ผลการดําเนินงาน คือ ได้รับอนุมัติในการจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบ อาคารระพีสาคริกเป็นจํานวนเงิน 12,538,873.08   
     และเคร่ืองส่งเอกสารพับปิดผนึก 470,800 บาทรวมงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์ทั้งหมด 13,009,673.08 บาท 

12. โครงการตรวจสอบเอกสาร วัสดุ อุปกรณ์ จัดทําระเบียนครุภัณฑ์ เพ่ือการวางแผนเคลื่อนย้าย 
    ของแต่ละฝ่ายและภาพรวมสํานักทะเบียนฯ ผลการดําเนินงาน คือ 1) ได้รับอนุมัติวงเงินจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ จัดเก็บ  
    เอกสาร 190,000 บาท  2) จัดทําหนังสือแจ้งให้แต่ละฝ่ายเตรียมความพร้อมเพ่ือการเคลื่อนย้ายเอกสาร ครุภัณฑ์ 
    และ 3) แผนการเคลื่อนย้ายเอกสาร/วัสดุ/ครุภัณฑ์ สํานักทะเบียนและประมวลผล โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น   
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    123,335.60 บาท 
 13. โครงการการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการอนุรักษ์พลังงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ประจําปี  
    งบประมาณ 2556 ผลการดําเนินงาน พบว่า ปริมาณการใช้กระดาษลงได้เพียง 6% และ ยังมีค่าใช้จ่ายไฟฟ้าเพ่ิมขึ้น 
    15% - 26% ณ เดือน กรกฎาคม สิงหาคม ตามลําดับ 
 14. โครงการเชิดชูเกียรติบัณฑิตเกียรตินิยมและนิสิตที่มีผลการเรียนดี มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 1,734 คน  
      ผลการดําเนินงาน พบว่า ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อการจัดโครงการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
      (4.24) ส่วนด้านอ่ืนๆ พบว่า ระดับความพึงพอใจด้านกระบวนการ/ขั้นตอน ด้านสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก  
      ด้านเจ้าหน้าที่ และด้านคุณภาพการจัดโครงการ มีคะแนนคะเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ อยู่ที่ 4.02, 4.07, 4.08  
      และ 4.25 ตามลําดับ โดยใช้งบประมาณในการดําเนินงานโครงการทั้งสิ้น 940,337บาท 
 15. โครงการวันพัฒนาและปลูกต้นไม้  มก. ประจําปี 2556 มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น  55 คน   ผลการ  
    ดําเนินงาน พบว่า ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อการจัดโครงการในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด   
    (4.51) โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น 60,000 บาท 

 16. โครงการ “วันประเพณีสงกรานต์ และรดน้ํากําหัวผู้สูงอายุ” ประจําปี 2556 มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 
   61 คน ผลการดําเนินงาน พบว่า ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อการจัดโครงการในภาพรวมอยู่ใน  
   ระดับมาก (4.34) ส่วนด้านอ่ืนๆ พบว่า ระดับความพึงพอใจด้านขั้นตอนกระบวนการจัดโครงการ ด้านสิ่งอํานวย 
   ความสะดวกและด้านสถานที่ ด้านคุณภาพการจัดกิจกรรม และด้านเจ้าหน้าที่ มีคะแนนคะเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 
   อยู่ที่ 4.18, 4.14, 4.41 และ 1.24 ตามลําดับ โดยใช้งบประมาณในการดําเนินงานโครงการท้ังสิ้น 27,620 บาท  
   
 
 
 
 17. โครงการวันสถาปนาสํานักทะเบียนและประมวลผล มผีู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น  25 คน ระดับความพึง 
   พอใจของผู้เข้าร่วมโครงการปรากฏ ดังน้ี 1) ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนโครงการระดับคะแนนรวม 4.43 (มาก) 2)  
   ด้านเจ้าหน้าที่ ระดับคะแนนรวม 4.31 (มาก) 3) ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก ระดับคะแนนรวม 4.37 (มาก) และ 4)  
   ด้านคุณภาพการให้บริการ ระดับคะแนนรวม 4.67 (มากท่ีสุด) 

        โครงการนิสิตแลกเปลีย่นนานาชาติ  
- โครงการนิสติแลกเปลี่ยนนานาชาติ KUSEP G12 ( ส.ค.-ธ.ค. 56) และ KUSEP G1   ( ม.ค.-พ.ค57)  
- โครงการความร่วมมือแลกเปลี่ยนนิสิต Okayama U. -Kasetsart U.ภายใต้ช่ือ Okayama - 

   Kasetsart International Practical Environmental Education Program โดยมีการเรียนการสอนและกิจกรรมท่ี  
    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในระหว่างวันที่ 18 -30 สิงหาคม 2556 และ เมือง Okayama ประเทศญี่ปุ่น ในระหว่าง 
    วันที่ 8-21 กันยายน 2556  

    การติดต่อประสานงานกับองค์กรระหว่างประเทศในการสนับสนนุทุนการศึกษา และดูแลนสิิตทุนต่าง ๆ ดังนี ้
- โครงการทุน King’s Scholarship สําหรับบุคลากรจากราชอาณาจักรภูฏาน ภายใต้การสนับสนุนของ มก.   

    จํานวน 10 ทุน 
          - โครงการสนับสนุนการพัฒนาคณาจารย์ของ ม.สะหวันนะเขต ภายใต้การสนับสนุนของมก.จํานวน  10 ทนุ 
          - โครงการทุน TICA (สพร.) จํานวน 83 ทุน 
          - โครงการทุน SEARCA จํานวน 7 ทุน  
          - โครงการทุน AUN-SEED NET จํานวน 2 ทุน 
          - โครงการ Bangladesh Agricultural Research Council (BARC), บังคลาเทศ จํานวน 7 ทุน  



 

 

          - โครงการ Bangladesh Agricultural Research Institute (BARI), บังคลาเทศ ทุน training จํานวน 5 ทุน  
          - โครงการสํานักงานการอุดมศึกษา (สกอ.) จํานวน 7 ทุน 
          - โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) จํานวน 2 ทุน 
          - โครงการทุนรัฐบาลมาเลเซีย จํานวน 3 ทุน 
          - โครงการ TRIG, เวียดนาม จํานวน 1 ทุน 
          - โครงการทุน Syngenta จํานวน 1 ทุน 
          - โครงการ Post Harvest Technology for UMT (มาเลเซีย) 4 คน 

สํานักทะเบียนและประมวลผล โดยฝ่ายการศึกษานานาชาติ ประสานงานการรับสมัคร 
           ผู้สนใจขอรับทุนการศึกษาเพ่ือเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท, Post-Doc. และขอรับทุนแลกเปลี่ยนระยะสั้น  
           โครงการจัดสรรทุน LOTUS Unlimited ภายใต้ทุนสนับสนุน Erasmus Mundus ทั้งนิสิตไทยไปเรียน   
           ต่างประเทศ และนิสติต่างชาติมาเรียนที่ มก. และร่วมเป็นกรรมการคัดเลือกผู้รับทุน Selection Committee  
           Meeting for Lotus Unlimited ณ มหาวิทยาลัย Institut Teknologi Bandung พร้อมทั้งร่วมเจรจาความ  
           ร่วมมอืทางวิชาการ  
 
 
 
           กับมหาวิทยาลัย Institut Teknologi Bandung ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 6-8 เมษายน 2557  

           การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน และองค์กรระหว่างประเทศ  
 -   Kluang High School, มาเลเซีย เมื่ออวันที่ 17 มิย.56 

  -   JTB, ญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 16 กค.56  
  -   Fukuoka Prefectural Jonan High School, ญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 24 กค.56  
  -   Asia Exchange Ltd. ฟินแลนด์ เมื่อวันที่ 15 สค.56  
  -   AUN/SEED-Net ญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 21 สค. 56 
  -   SEARCA ฟิลิปปินส์ เมื่อวันที่ 27 สค.56  
  -   คณะแพทย์ศาสตร์ ม.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 ตค.56 

  -   Asia Exchange Ltd., ประเทศฟินแลนด์ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2557 
 -  Yeungnam University’s Ambassadors, ประเทศเกาหลี เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2557 

  -  Lincoln University, ประเทศนิวซีแลนด์ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 
  -  บริษทั JTB Corporate Sales Inc. เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2557  
  -  International School of Thai Nguyen University สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม   
          เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2557 
  -  SEARCA เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2557 
  -  Okayama เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2557 

          การเข้าร่วมจัดนทิรรศการและประชุมวิชาการ 

- ประชุมและสมัมนาวิชาการ The 9th University Administrators Workshop 
         “Promotion the Integration of Local and International Students to Create a Vibrant and  
          Stimulating Learning Environment, the Hong Kong University of Science an Technology ณ เขต   
          บริหารพิเศษฮ่องกง ระหว่างวันที่ 22-24 มกราคม 2557 
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- จัดนิทรรศการและสมัมนาวิชาการ “Myanmar – Thailand Cooperation in Higher  
          Education : Strengthening Links” ณ สาธารณรัฐสหภาพเมยีนมาร์ ระหว่างวันที่ 13-14 มิ.ย.56 

- การเข้าร่วมงานนิทรรศการการศึกษานานาชาติ European Association for   
         International Education: EAIE 2013 ระหว่างวันที่ 10-13 กันยายน 2556 ณ เมืองอิสตันบูล สาธารณรัฐตุรกี 

- ร่วมจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับนานาชาติ งานการศึกษานานาชาติ 
          APAIE Conference & Exhibition และเจรจาความร่วมมือกับสถานบันการศึกษาต่างๆ พร้อมทั้งเย่ียมชม  
          EWHA Womans University ระหว่างวันที่ 16-21 มีนาคม 2557 ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ 

          การพานสิิตแลกเปลีย่นต่างชาติ ทัศนศึกษา (Study Tour) สถานที่ต่าง ๆ 
- สามพรานริเวอร์ไซค์ นครปฐม เมื่อวันที ่2 กันยายน 2556  
 
 
 
 

                  - วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) และพระที่น่ัง วิมานเมฆ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2556 
                  - สวนสัตว์ดุสิต กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 27 กนัยายน 2556 
                  - พระที่น่ังวิมานเมฆ พระบรมมหาราชวัง และวัดพระแก้ว เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557  
                  - Hard Rock Café เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2557 
                  - วัดพนัญเชิง วัดใหญ่ชัยมงคล วัดหน้าพระเมรุ วัดพระศรีสรรเพชญ์ และตลาดน้ําอโยธยา จังหวัด 
        พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557 

        การเข้าร่วมกิจกรรมนานาชาติ 
- โครงการ “The First Step to Become Globalized Graduates 2013” หรือโครงการก้าว 

         แรกสู่บัณฑิตยุคใหม ่หลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาตรี ประจาํปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 
         2556  

- งาน International Sport Day หรืองานกีฬาสัมพันธ์นิสิตนานาชาติ โดยมีเกมส์และกีฬาต่างๆ  
        เช่น ฟุตบอล บาสเกตบอล แชร์บอล เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 

- โครงการ KU International Food Fair 2013 วันที่ พฤศจิกายน 2556 มีการแต่งกาย 
        ประจําชาติ ทําอาหารประจําชาติ ประกวดอาหารอร่อย ประกวดการแสดงและประกวดซุ้มอาหารนานาชาติ 

- Thai Cooking Class ที่ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2556 
- Thai Class ภายใต้โครงการ “Global Lounge” เปิดสอนภาษาไทยฟรี 1 ช่ัวโมงทกุวันพุธ          

        เร่ิมเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2557 

       โครงการปรับปรุงเว็บไซต์ ISC  
  - จัดทํา Fan page ใน Facebook  ของฝา่ยการศึกษานานาชาติ  

            28https://www.facebook.com/isc.ku  
  - จัดทํา Closed group KUSEP ใน Facebook สําหรับติดต่อสื่อสารกับนิสิตแลกเปลี่ยน  
        KUSEP-G13 
  - จัดทํา Closed group International Center (since 2012) ใน Facebook สําหรับ 
         ติดต่อสื่อสารกับนิสิตต่างชาติ full time 
  - จดหมายข่าว ISC ฉบับที่ 1 (สิงหาคม 2556) ถึงฉบับที่ 6 (เมษายน 2556) 



 

 

  - ร่วมงาน International Day และร่วมบรรยายในหัวข้อเร่ือง “การแนะนําการให้บริการจาก 
         ฝ่ายการศึกษานานาชาติ’ จัดโดยโครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน (หลักสูตร  
         นานาชาติ)  คณะเกษตร เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2557 
  - ปรับปรุงหอพักสําหรับนิสติต่างชาติ ได้แก่ ซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 1 หอ้ง เปลี่ยนรางผ้าม่าน 3 ห้อง 
         ซักผ้ามา่น 2 ห้อง ซ่อมหลอดและรางไฟฟ้า 5 ห้อง รวม 11 ห้อง 

  - การดําเนินงานตามภาระหน้าที่ ได้แก่ การดูแลให้บริการนิสิตต่างชาติ ทั้งด้านการสมัครเข้าศึกษา 
          การลงทะเบียนเรียน  การประสานงานกับหลักสูตร และแหล่งทนุสนับสนุน การต่อวีซ่า ที่อยู่อาศัย และอื่นๆ 

  
 
  
             การลงทะเบียนเรียน  การประสานงานกับหลักสูตร และแหลง่ทุนสนับสนุน การต่อวีซ่า ที่อยู่อาศัย และอ่ืนๆ 
       ฝ่ายบรกิารการศึกษา มีผลการดําเนินงานในรอบปีการศึกษา 2556                                  
 ( 1 มิถุนายน – 31 พฤษภาคม 2557) จํานวน...56...โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดดังน้ี 
 1. งานธุรการ  มีโครงการทั้งหมด จํานวน ......1..... โครงการ/กิจกรรม 
 2. งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน มีโครงการท้ังหมด จาํนวน .....5.... โครงการ/กิจกรรม 
 3. งานส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ มีโครงการทั้งหมด จํานวน ....9...... โครงการ/กิจกรรม 
 4. งานส่งเสริมและพัฒนาสื่อการสอน มีโครงการทั้งหมด จํานวน ....2...... โครงการ/กจิกรรม 
 5. ศูนย์ประสานงานสหกิจศึกษา มีโครงการท้ังหมด จํานวน .....2....... โครงการ/กิจกรรม  

     6. งานประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษา มีโครงการท้ังหมด จํานวน .....24..... โครงการ/กิจกรรม  
        ได้แก่  

6.1  โครงการนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษาส่วนภูมิภาค  จํานวน ...6... โครงการ/กิจกรรม 
                     6.2  โครงการเลือกแนวทางวางอนาคตท่ี มก. ครั้งที่ 18  จํานวน ...1... โครงการ/กิจกรรม  
                     6.3  โครงการประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาเชิงรุกในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 
        เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จํานวน ...16... โครงการ/กิจกรรม 

6.4  การประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาในงานมหกรรมอุดมศึกษา  จํานวน..1..โครงการ/กิจกรรม 

        โครงการ/กิจกรรมทีม่กีารบูรณาการบุคลากรจากงานต่างๆ ดําเนินงานร่วมกันในการจัดโครงการ ดังน้ี 
    -  การอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจาํปี 2556 
        จํานวน ...4... รุ่น/กิจกรรม 
  -  การจัดงานสัมมาทฐิิฝ่ายบริการการศึกษา สํานักทะเบียนและประมวลผล เร่ือง “การรายงานผล 
        ดําเนินงานอย่างเป็นระบบและระบบติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร"  และ เร่ือง "การปรับกระบวนทัศน์  
        ใหม่เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง"  จํานวน ...2...โครงการ/กิจกรรม 
    -  การสํารวจความคิดเห็นในการกําหนดนโยบายการพัฒนาภาษาอังกฤษของอาจารย์ 
        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จํานวน...1...กิจกรรม 

นอกจากน้ี มีการดําเนินการร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์ในการจัดทําโครงการพัฒนาศักยภาพและ 
        เพ่ิมความมั่นใจด้านการใช้ภาษาอังกฤษในการสอนของอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพ่ิมเติมนอกเหนือจาก  
         แผนโดยใช้งบประมาณจากสํานักงบประมาณแผ่นดิน  ได้แก่ 
     -  โครงการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพและเพ่ิมความม่ันใจด้านการใช้ภาษาอังกฤษในการสอน 
         ของอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จํานวน ...6... รุ่น/กิจกรรม  
  นอกจากน้ีทําหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการในคณะกรรมการชุดต่างๆ ตามนโยบายของผู้บริหาร 
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        มหาวิทยาลัยฯ ที่มอบหมายเพ่ิมเติม 
ฝ่ายวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นหน่วยงานกลางที่ 

       รับผิดชอบในการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอน มีการประสานกันระหว่างวิทยาเขต ในรอบปีการศึกษา  
       2556  มีนิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชาบูรณาการ รวมทุกวิทยาเขต จํานวน 57,312 คน ซึ่งแบ่งตามวิทยาเขต และ   
       ภาคการศึกษา ตามรายละเอียดดังน้ี 
 
 
 
      จํานวนนสิิตทีล่งทะเบียนเรยีน  

วิทยาเขต 

จํานวนนสิิตลงทะเบียน 
ภาคต้น  
2556 

ภาคปลาย  
2556 

ภาคฤดูร้อน  
พ.ศ. 2557  
(ช่วงท่ี1) 

วิทยาเขตบางเขน 14,245 10,968 1,491 
วิทยาเขตกําแพงแสน 10,010 5,151 75 
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติฯ              
จ.สกลนคร 

2,722 3,071 332 

วิทยาเขตศรีราชา 4,227 4,609 385 
รวม 31,204 23,825 2,283 

  
      อาจารย์ผู้สอน 
   สํานักทะเบียนและประมวลผล โดยฝ่ายวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มีการสรรหาอาจารย์ 
       ผูท้รงคณุวุฒิทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมาร่วมสอนและบรรยายให้กับรายวิชาบูรณาการ และมีอาจารย์  
       ผูส้อนทีม่าจากหลายสาขา เพ่ือให้เกิดการบูรณาการในรายวิชา รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาด้านวิชาการของอาจารย์ 
       โดยเข้าร่วมการฝึกอบรม สัมมนาโครงการต่างๆ โดยใน    ปีการศึกษา 2556    มจีํานวนอาจารย์ผู้สอนรายวิชา 
       บูรณาการทั้งหมด 187 คน (เฉพาะวิทยาเขตบางเขน) 
   หมายเหตุ:  อาจารย์ผู้สอนบางท่านทําการสอนมากกว่า 1 รายวิชา 

        การนํารายวิชาบูรณาการจากวิทยาเขตอ่ืนมาเปิดสอน  
สํานักทะเบียนและประมวลผล โดยฝ่ายวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มีการนํารายวิชา 

        บูรณาการจากวิทยาเขตกําแพงแสนมาเปิดสอน ณ วิทยาเขตบางเขน คือ รายวิชา 02999144  ทักษะชีวิตการ  
        เป็นนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์           
        การเสนอขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ ดังนี้ 
   - 01999036 ความสุขในพลวัตของชีวิต (อยู่ระหว่างดําเนินการขอเปิด) 
                     - 02999044 เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการดํารงชีวิต (อยู่ระหว่างดําเนินการขอเปิด) 

 - 02999045 การพัฒนาคุณค่าชีวิตด้วยวิถีชุมชน (อยู่ระหว่างดําเนินการขอเปิด) 
 - 02999147 ไทยในพลวัตอาเซียน (ได้รับอนุมัติและเปิดสอนในภาคปลาย ปีการศึกษา 2556 

         ที่วิทยาเขตกําแพงแสน) 
         โครงการ/กิจกรรมท่ีฝ่ายวิชาบูรณาการ ฯ ดําเนนิการในรอบปทีี่ผ่านมามีดังนี ้

  - โครงการประชมุเชงิปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อสร้างบณัฑิตที่พึง 



 

 

         ประสงค์” 
   
 
 
 

 สํานักทะเบียนและประมวลผล โดยฝ่ายวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไปได้ร่วมกับคณะทํางานหมวด  
วิชา ศึกษาทั่วไป   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป เพ่ือสร้างบัณฑิตที่พึงประสงค์” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 เวลา 08.30-16.30 
น. ณ ห้องประชุมอาคารระพีสาคริก โดยมีสาระของการประชุม และข้อคดิเห็นข้อเสนอแนะและวัตถุประสงค์
ของการจัดโครงการฯ : โดยสังเขปดังน้ี  
 1. เพ่ือให้ผู้บริหาร คณะกรรมการการศึกษา และคณะกรรมการกิจการนิสิต ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ร่วมแลกเปลีย่นความคิดเห็นในการปรับปรุงและพัฒนาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
  2. เพ่ือสร้างแนวทางในการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ให้สนับสนุนการสร้าง
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีรูปแบบของการจัดโครงการฯ : เป็นการ
บรรยาย การประชุมกลุ่มเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการบรรยาย : โดยได้รับเกียรติจาก 

 - รองศาสตราจารย์ ดร.นาตยา  ปิลันธนานนท์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการการศึกษา  
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บรรยายหัวข้อ “การพัฒนาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพ่ือสร้างบัณฑิตที่พึง
ประสงค์” โดยวิทยากรได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปโดยยกตัวอย่างจาก
มหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

 - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร  สุวรรณเทพ หัวหน้าสํานักงานวิชาศึกษาทั่วไป  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บรรยายหัวข้อ “การพัฒนาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป:  ประสบการณ์
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี” โดยวิทยากรได้บรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางการ
พัฒนาคุณภาพบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่นําไปสู่การพัฒนาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  

 การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ : 

  มีรูปแบบการประชุมเพ่ือเป็นการแลกเปลีย่นและระดมความคิดเห็นในการพัฒนาหมวดวิชา 
 ศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย เพ่ือสร้างบัณฑิตที่พึงประสงค์ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.นาตยา  ปิลันธนานนท์  
 เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยมีสาระจากการประชุมฯ โดยสรุปดังน้ี  

1. การบริหารจัดการรายวิชาหมวดวิชาศกึษาท่ัวไป : 
             โดยที่ประชุมมีความเห็นว่ารายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปทั้งหมดควรบริหารจัดการโดยส่วนกลาง ให้มี
คณะกรรมการประกอบด้วยตัวแทนจากคณะต่างๆ เน่ืองจากง่ายต่อการควบคุม   คุณภาพการศึกษา และมีความ
พร้อมในกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

2. การกําหนดกลุ่มของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
          ที่ประชุมมีความเห็นว่าให้ยกเลิกกลุ่มของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปในปัจจุบัน และให้ใช้การกําหนดกลุ่มเป็น
หัวข้อ (Theme) โดยพิจารณาจากเอกลักษณ์ของ มก. /ความเป็นไทย/ความเป็นสากล โดยจําแนกเป็นกลุ่มได้ดังนี้ 
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 Theme ความเป็นเกษตรศาสตร์: 
  Theme 1 (Wellness): อยู่ดี (กาย จิต สังคม ปัญญา) มีสุข (มคีุณธรรม จริยธรรม)  
  Theme 2 (Entrepreneurship): การประกอบการ+ความเป็นผู้นํา (คุณลักษณะของนิสิต) + มุ่งมัน่+ 
 การออมความพอเพียง + เก่งชีวิต 
  Theme 3 (Thai Citizen and Global Citizen): พลเมืองไทยและพลเมืองโลก (พหุวัฒนธรรม) +  
 ความเป็นส่วนรวม 
  Theme 4 (Language and Communication Literacy): ภาษาและการสื่อสาร+ เก่งคุย+ เก่งคอม 
  Theme 5 (Aesthetics): สนุทรียภาพ (ความงาม ความดี) + เก่งชีวิต 

3.ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการจัดโครงการฯ : 
 ผู้บริหาร คณะกรรมการการศึกษา คณะทํางานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และคณะกรรมการกิจการนิสิต
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพ่ือสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ เพ่ือนําไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

1. โครงการสมัมนาคณะกรรมการและอาจารย์ผูส้อนวิชาบูรณาการ ฯ ประจําปีการศึกษา 2556   
 สํานักทะเบียนและประมวลผลฝ่ายวิชาบูรณาการ ฯ ได้การสัมมนาและประชุมเชิงปฏิบัติการ 

 คณะกรรมการและอาจารย์ผูส้อน ประจําปีการศึกษา 2556 ในหัวข้อเร่ือง “การสรา้งกระบวนการเรียนการ
สอนวิชาศึกษาท่ัวไป เพื่อพฒันาคุณภาพบุณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาระดับปริญญา
ตรี” โดยมีวัตถปุระสงค์เพ่ือให้ผู้บริหารคณะกรรมการการศึกษา และคณาจารย์ผู้สอนรายวิชาบูรณาการ หมวด
วิชาศึกษาทั่วไป ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับทราบแนวทางการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และเพ่ือสร้างแนวทางในการ
จัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ให้สนับสนุนการสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่  28 - 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ณ ห้องประชุมธีระ  สูตะบุตร 
ช้ัน 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และโรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท รีเจ้นท ์บีช ชะอํา  
จังหวัดเพชรบุรี โดยมีรายละเอียดการจัดสัมมนา ดังน้ี 

1. การบรรยายพิเศษ เรื่อง “การสร้างกระบวนการเรียนการสอนวิชาศึกษาท่ัวไป เพื่อพัฒนา 
คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต  
ทิพากร  ประธานเครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย 

2. การบรรยายพเิศษ เรื่อง กรอบแนวคิดหมวดวิชาศึกษาทั่วไปท่ีสอดคล้องตามกรอบ 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQF : HEd)  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร  
สุวรรณเทพ  เลขาธิการเครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย 

  3. ทศิทางการดําเนนิงานของฝา่ยวิชาบรูณาการ หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ของ 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (รองศาสตราจารย์ ดร.สิร ี ชัยเสรี) 
  
 
 
 4. การเสวนา เรื่อง “การจัดการเรียนการสอนรายวิชาบูรณาการ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ
 ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)” (การทวนสอบรายวิชาบูรณาการฯ) 
               โดย 1) รองศาสตราจารย์ ดร.พนิต  เข็มทอง 



 

 

                    2)  รองศาสตราจารย์ ดร.ลิลลี ่ กาวีต๊ะ 
                    3)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลดาวัลย์  พวงจิตร 
      5. ติดตามผลจากการจัดสัมมนาในรอบปีที่ผ่านมา และประเด็นในการประชุมกลุ่มย่อยคร้ังนี้  
 ประกอบด้วย 
   -  สรุปผลการทวนสอบรายวิชา 
   -  การจัดทําแผนพัฒนาและปรับปรุงรายวิชา 

   -  การวิเคราะห์ประมวลการสอน มคอ.3 และมคอ. 5 และ Curriculum mapping ของรายวิชา
ให้มีความสอดคล้องกัน 

 -  วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขของรายวิชา 
   6. โครงการการจัดการความรู้เรื่อง “การบริหารจัดการรายวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป” 

    จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2556 ณ ห้องประชุม 8 ช้ัน 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี    
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้คณะกรรมการบริหารฯ คณะกรรมการดําเนินงานฯ     

  คณะกรรมการและอาจารย์ผู้สอนรายวิชาบูรณาการ สามารถนําความรู้ที่ได้รับไปบริหารจัดการด้าน    
การเรียนการสอน การจัดกิจกรรมรายวิชาให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อนิสิตมากที่สุด  

     7. โครงการสัมมาทิฐิเพื่อถ่ายทอดนโยบายและแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการรายวิชาบูรณา 
 การของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้สังกัดสํานักทะเบียนและประมวลผล 
    จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 7 มกราคม 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคลากรได้รับทราบ 

 นโยบายและแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการรายวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป และเพ่ือให้ผู้บริหารและ 
บุคลากรได้มีโอกาสร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขการบริหารจัดการ
รายวิชาบูรณาการ 

  8. โครงการไหว้พระอ่ิมบุญพูนสุข  
    จัดข้ึนเมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคลากรเห็นถึงความสําคัญของ
ศิลปวัฒนธรรมของวัดและสืบทอดเจตนารมณ์ในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 

        9 . โครงการจัดทํากระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชาบูรณาการ 
   จัดทําขึ้นเพ่ือประเมินผลการเรียนรู้ภายหลังการเรียนรายวิชาบูรณาการของนิสิต และเพ่ือ 

 วางแนวทางการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาบูรณาการให้เป็นมาตรฐานโดยจะนําผล
ที่ ได้ไปใช้เป็นแนวทางในการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของรายวิชาบูรณาการ 

         10. โครงการวิจัยเรื่อง “ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนรายวิชาบูรณาการ หมวดวิชา 
  ศึกษาท่ัวไป” จัดทําขึ้นเพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนรายวิชาบูรณาการ และการใช้ประโยชน์ 

 จากการเรียนวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งภาคปกติและภาค  
พิเศษ โดยนําผลท่ีได้ไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการบริหารจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและ
สอดคล้องตามความต้องการของนิสิตต่อไป 

 

 

2.2  รายงานผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชีแ้ละเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน                  

2.2.1 รายงานผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคณุภาพภายใน  

ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน จํานวน 12 ตัวบ่งช้ีของสํานัก 
ทะเบียนและประมวลผล ในรอบปีการศึกษา 2556 สามารถสรุปผลการดําเนินงานรายองค์ประกอบ ได้ ดังน้ี 



 

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2556  สํานักทะเบียนและประมวลผล                              75 
 

สํานักทะเบียนและประมวลผล มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 6  
องค์ประกอบคุณภาพ และมผีลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีบังคับที่กําหนดของมหาวิทยาลัย จํานวน 12 ตัวบ่งช้ี โดยมีผล
การประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย  4.95 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของ               
คณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย  4.94 ผลประเมินได้คณุภาพระดับดีมาก  รายละเอียดสรุปได้ดังตารางที่ 2.1  
 ตารางท่ี 2.1   สรุปผลการประเมินคณุภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 6 ด้าน (คะแนนเต็ม 5) 
 

องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2556 (เต็ม 5) ระดับคุณภาพ 
ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง

กรรมการ

องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา 
ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน
ดําเนินการ   

- - 5.00 5.00 - - 5.00 4.00 ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 2  ภารกิจหลัก - - 5.00 5.00 4.67 4.66 4.78 4.77 ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 3  การบริหาร
และจัดการ  

5.00 5.00 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 4  การเงินและ
งบประมาณ 

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 5  ระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ  

- -  5.00   5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 6  การพัฒนา
และปรับปรุงระบบดําเนินงาน 

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

เฉลี่ยภาพรวม 5.00 5.00 5.00 5.00 4.67 4.66 4.95 4.94   
ระดับคุณภาพ ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก   

   สําหรับผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักทะเบียนและประมวลผล ในรอบปีการศึกษา 2556 
สามารถสรุปผลการดําเนินงานรายองค์ประกอบ ได้ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

   องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนนิการ 

สํานักทะเบียนและประมวลผล มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และแผนการดําเนินงาน ดังน้ี  

   สําหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน
ดําเนินการ จํานวน 1 ตัวบ่งช้ี พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก 



 

 

ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉล่ีย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตาราง
ที่ 2.2 

ตารางที่ 2.2 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ  
ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน (รอบปีการศึกษา, 

ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2556) 

ผลการประเมิน 

(เต็ม 5)  

หมายเหตุ  

2556 2557 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
การ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน)
ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร
องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ       5.00 5.00   

*1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 7 8 8 8 5.00 5.00   

หมายเหตุ : * ตัวบ่งช้ีที่ให้กรอกข้อมูลในระบบ CHE QA Online 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ. 1.1) (ตัวบ่งช้ีที่กรอกข้อมูลในระบบ CHE QA Online) 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 
เป้าหมาย  7 ข้อ  
รอบระยะเวลา  ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
เกณฑ์มาตรฐาน 
 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในคณะ และได้รับความเห็นชอบจากกรรมการประจําคณะ  โดยเป็นแผนที่เช่ือมโยง
กับปรัชญาหรือปณิธาน และแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 
ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 
2 (พ.ศ.2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551-
2555) 

 
 
 
 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับคณะไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 
  3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจําปีครบ 4 พันธกิจ คือ ด้านการ

เรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  4. มีตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจําปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งช้ี เพ่ือวัด

ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี 
  5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีครบ 4 พันธกิจ 
  6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติการประจําปี อย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง 

และรายงานผลต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณา 
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และ
รายงานผลต่อผู้บริหาร และคณะกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณา 

  8. มีการนําผลการพิจารณาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจําคณะไป
ปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี 

ผลการดําเนนิงาน  
1. มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ทีส่อดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรใน

คณะ และได้รบัความเห็นชอบจากกรรมการประจําคณะ  โดยเปน็แผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธาน และแผน
กลยุทธข์องมหาวิทยาลัยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเนน้ของกลุ่มสถาบัน กรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที ่2 (พ.ศ.2551-2565) และแผนพฒันาการศึกษาระดับอุดมศกึษา ฉบับที ่10 
(พ.ศ. 2551 – 2555                                                                                                        

     สํานักทะเบียนและประมวลผล มีการกําหนดปรัชญา ปณิธาน ไว้ดังน้ี “บริการดี รวดเร็ว โปร่งใส  
ตรวจสอบได้” และกําหนดวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน คือ “เป็นองค์กรหลักและดํารงความเป็นผู้นําด้านทะเบียนและ
ประมวลผลระดับมหาวิทยาลัย มีธรรมาภิบาล ก้าวทันเทคโนโลยี มุ่งมั่นพร้อมบริการด้วยคุณภาพมาตรฐานสากล” ซึ่ง
ปรัชญา ปณิธานและวิสัยทัศน์ร่วมกับนโยบายของผู้บริหารสํานักทะเบียนฯ เป็นแนวทางของการได้มาซึ่งแผน   กลยุทธ์
สํานักทะเบียนและประมวลผล (2555 – 2559) ที่มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2556 – 2565)  และนโยบายและผลงานการบริหารมหาวิทยาลัย  (พ.ศ. 2554-2557) (1.1-1-2) โดย
ใช้รูปแบบคณะกรรมการ (1.1-1-1) ในการจัดประชุมเพ่ือกําหนดแผนของหน่วยงาน (1.1-1-3) ซึ่งคณะกรรมการมี
หน้าที่ในการดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการ 
ประจําปี รวมถึงการถ่ายทอดแผนของหน่วยงานไปสู่หน่วยงานย่อย อีกทั้ง มีหน้าที่ในการกํากับ ติดตาม ดูแลและ
ประเมินผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดของแผนปฏิบัติการ และแผนกลยุทธ์ ซึ่งในการจัดทําแผนได้มีการวิเคราะห์ความ
สอดคล้องของแผนกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย (1.1-1-4) โดยนําการมีส่วนของบุคลากรในหน่วยงานมาร่วมในการ
จัดแผนในรูปแบบการจัดประชุม / สัมมนา (1.1-1-5) เพ่ือการได้มาซึ่งแผนของหน่วยงานโดยผ่านความเห็นชอบจากที่ 
 
 
 
ประชุมคณะกรรมการบริหารประจําหน่วยงาน (1.1-1-6) ทั้งน้ี เมื่อการประชุมสภา มก. ครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 29 
พ.ค.2556 มีมติอนุมัติให้มีการยุบรวมหน่วยงาน ได้แก่ กองบริการการศึกษา ศูนย์การศึกษานานาชาติ และศูนย์วิชา
บูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป อยู่ภายใต้สังกัดสํานักทะเบียนและประมวลผล เป็นเหตุให้การเก็บหลักฐานตามตัว
บ่งช้ีที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผนต้องรวบรวมผลการดําเนินงานตามรอบระยะเวลาปีงบประมาณ 2556 จึงปรากฏ
แผนยุทธศาสตร์สํานักงานอธิการบดี และแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ 2556-2558 ซึ่งเป็นแผนยุทธศาสตร์ 
แผนกลยุทธ์ และแผนการดําเนินงานของทั้ง 3 หน่วยงานดังกล่าว  
 2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงานไปสู่ทุกหนว่ยงานภายใน                                             
 สํานักทะเบียนและประมวลผล มีการถ่ายทอดแผนของหน่วยงานให้แก่บุคลากรทุกระดับในทุกฝ่าย ได้แก่ 
ฝ่ายบริหารและธุรการ ฝ่ายบริการการเรียนการสอนและการสอบ ฝ่ายรบัเข้าศึกษา ฝ่ายทะเบียนและสถิติการศึกษา 
และฝ่ายประมวลผลการศึกษา เช่นเดียวกับ 3 หน่วยงาน (กองบริการการศึกษา ศูนย์การศึกษานานาชาติ และศูนย์วิชา
บูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป) โดยใช้รูปแบบการจัดประชุมระดับฝ่าย ประชุมหัวหน้างาน        เพ่ือช้ีแจงทําความ
เข้าใจกับบุคลากรทุกฝ่ายรับทราบถึงทิศทางการดําเนินงานที่มุ่งสู่ถึงวิสัยทศัน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายของกลยุทธ์ 
ตลอดจนมีการกําหนด ฝ่ายงานรับผิดชอบดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์อย่างเป็นทางการ    เพ่ือนําไปสู่กระบวนการ



 

 

ดําเนินงานตามแผนของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ (1.1-2-1)  ทั้งน้ี หน่วยงานได้มีการเผยแพร่แผนกลยุทธ์ผ่าน
ช่องทางต่างๆ ได้แก่ การจัดทาํหนังสือเวียน ตลอดจนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ (1.1-2-2) เพ่ือให้ผู้ที่เก่ียวข้องทั้งภายใน
และภายนอกหน่วยงานรับทราบต่อไป  
 3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจําปคีรบทุกภารกิจของหน่วยงาน           
  สํานักทะเบียนและประมวลผล ตลอดจน 3 หน่วยงาน (กองบริการการศึกษา ศนูย์การศึกษานานาชาติ 
และศูนย์วิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป)  มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจําปี โดยใช้
การมีส่วนร่วมของบุคลากรในรูปแบบของการจัดประชุม /สัมมนา (1.1-3.-3) เพ่ือแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการ
ประจําปีที่ครบทุกภารกิจของหน่วยงาน (1.1-3.-4) โดยได้นําประเด็นยุทธศาสตร์ในแผนกลยุทธ์ฯ มาเป็นเกณฑ์
กําหนดการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2556 ทั้งน้ี ได้มีการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ความสอดคล้อง
ระหว่างแผนกลยุทธ์กับแผนปฏิบัติการประจําปี (1.1-3-2) เพ่ือเป็นประโยชน์ในการพิจารณาจัดทําแผนใน 
รอบปีงบประมาณถัดไป 

    4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ ์แผนปฏิบติัการประจําป ีและคา่เปา้หมายของแต่ละตัวบ่งชี้เพื่อ 
วัดความสาํเรจ็ของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําป ี

     สํานักทะเบียนและประมวลผล มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจําปีของหน่วยงาน     
โดยมีกระบวนการส่งเสริมให้ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน ผู้ที่เก่ียวข้องในการดําเนินการตามตัวบ่งช้ีมีส่วนร่วมในการจัดทํา
ตัวบ่งช้ี (KPI) และค่าเป้าหมาย (target) เพ่ือให้เกิดการยอมรับของทุกฝ่าย ซึ่งได้แก่ คณะกรรมการที่ได้รับ 
มอบหมายหน้าที่ในการจัดแผน (1.1-4-1) ตลอดจนบุคลากรในแต่ละฝา่ยด้วยการจัดประชุม (1.1-4-2) จึงได้มาซึ่งแผน
กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจําปีที่มีการจัดทําตัวบ่งช้ี พร้อมทั้งค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งช้ีเพ่ือวัดความสําเร็จของ
การดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจําปี (1.1-4-3) (1.1-4-4) ตามเป้าประสงค์และภารกิจหลักของ
หน่วยงาน  
  
 
 
 
 5. มีการดําเนนิงานตามแผนปฏิบัติการประจําปคีรบทุกภารกิจของหน่วยงาน   
 สํานักทะเบียนและประมวลผล รวมถึง 3 หน่วยงาน (กองบริการการศึกษา ศูนย์การศึกษานานาชาติ และ
ศูนย์วิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป) มีการจัดทําปฏิทินการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปี   และแผนการ
ดําเนินงานครบทุกภารกิจขอหน่วยงาน(1.1-5-1) พร้อมทั้งมีการติดตามผลการดําเนินงานในแต่ละหน่วยงานภายในสํานัก
ทะเบียนและประมวลผล  และรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีและผลการดําเนินงานให้ผู้บริหาร 
(1.1-5-2) เพ่ือใช้เป็นแนวทางการดําเนินงานและสร้างความเช่ือมั่นว่าได้มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนการ
ดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธ์ิสูงสุดต่อหน่วยงานต่อไป 

 6. มีการติดตามผลการดําเนนิงานตามตวับ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจําป ี อย่างน้อยปลีะ 2 ครั้ง        
และรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา  

     สํานักทะเบียนและประมวลผล ตลอดจน 3 หน่วยงานที่ยุบรวมหน่วยงานมาสังกัดสํานักทะเบียนและ
ประมวลผล (กองบริการการศึกษา ศูนย์การศึกษานานาชาติ และศูนย์วิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป)มีการต้ัง
แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารประจําหน่วยงานเพ่ือจัดทําประเด็นยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจําปีและกํากับ 
ติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกปฏิบัติการประจําปี (1.1-6-1) โดยได้มกีารจัดทําบันทึกติดตามผลการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีเป็นรอบระยะเวลา 8 เดือน และ 12 เดือน (1.1-6-2) เพ่ือติดตามผลการดําเนินงาน
ตามดําเนินงาน พร้อมทั้งมีการจัดประชุมเพ่ือประเมินผลการดําเนินงานตามแผนในรูปแบบการประชุมคณะกรรมการ
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หัวหน้างาน คณะกรรมการบริหารประจําหน่วยงานและคณะกรรมการชุดต่างๆ(1.1-6-3) เพ่ือรายงานผลการดําเนินงาน
และวิเคราะห์ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีเสนอต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณาต่อไป (1.1-6.4) 
 7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์อย่างน้อยปีละ 1 ครั้งและรายงานผลต่อ
ผู้บริหาร และคณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา 
 จากกระบวนการกํากับ ติดตามของคณะกรรมการบริหารประจําหน่วยงานตลอดจน 3 หน่วยงานที่ควบรวม
หน่วยงานไปสังกัดสํานักทะเบียนและประมวลผล (กองบริการการศึกษา ศูนย์การศึกษานานาชาติและ                 
ศูนย์วิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป) (1.1-7-1) ได้มกีารวิเคราะห์และประเมินผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์
โดยเปรียบเทียบผลของตัวบ่งช้ีของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และค่าเป้าหมาย (1.1-7-3) และนําผลการวิเคราะห์
และประเมินผลการดําเนินงานบรรจุในวาระเพ่ือพิจารณาในที่ประชุมของหัวหน้างาน(1.1-7-4)และคณะกรรมการ
บริหารประจําหน่วยงาน (1.1-7-2 ) เพ่ือนําเสนอผู้บริหาร/คณะกรรมการประจําหน่วยงานพิจารณาต่อไป          
  8. มีการนําผลการพิจารณาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากมติที่ประชมุของหน่วยงานไปปรับปรุง
แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจําป ี 
  จากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารประจําสํานักทะเบียนและประมวล ครั้งที่ 6/2556                      
มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการดําเนินงานตามข้อเสนอะแนะที่ได้มอบหมายและมีการจัดทําแผนตามการปรับปรุง
ตามข้อเสนอแนะ (1.1-8-2) และมีการนําแผนปฏิบัติการประจําปีที่ได้รับการปรับปรุงเสนอต่อ  คณะกรรมการบริหาร 
 
 
 
ประจําสํานักทะเบียนและประมวลในการประชุมครั้งที่ 1/2557 (1.1-8-3) และที่ประชุมคณะกรรมการฯ มีมิติเห็นชอบ
แผนปฏิบัติการประจําปีและให้รายงานในการประชุมหัวหน้างาน (1.1-8-1) เพ่ือถ่ายทอดแผนปฏิบัติการประจําปี (1.1-
8-4) ต่อไป 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

1.1 4 7 8 3.00 4.00 5.00 7 บรรล ุ 8 

 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 
 2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
6 หรือ 7 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
8 ข้อ 



 

 

1.1-1-1 (สลน.1.1-1-1) คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารสํานักงานเลขานุการสาํนักทะเบียนและ
ประมวลผล 

1.1-1-2 (กรส. 1.1-1-1) นโยบายและผลงานการบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2554 – 2557 
(กรส. 1.1-1-2) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2556 - 2565) 
(สลน.1.1-1-5) แผนการนําเสนอนโยบานและวิสัยทัศน์ของผู้อํานวยการสํานักทะเบียนและ

ประมวลผล 
(สลน.1.1-1-2) แผนกลยุทธ์สํานักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2555-2559) 
(วบศ-1.1-2-1) แผนยทุธศาสตร์สํานักอธิการบดี และแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ 

2556 – 2558)   
(กนช.1.1-1)    ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของฝ่ายการศึกษานานาชาติฯ (รายงานการปรับ

โครงสร้างและนําเสนอแผนปฏิบัติงานของฝ่ายฯ) 
(วบศ-1.1-2-2) แผนปฏิบัติราชการ ฝ่ายวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ.2556-2558 
              

 

 

 

 

 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

 (บกศ.1.1-1-4)  โปสเตอร์ติดประกาศ/แผ่นพับประชาสัมพันธ์ฝ่ายบริการการศึกษา  
                  สํานักทะเบียนและประมวลผล/ Homepage ฝ่ายบริการการศึกษา 

สํานักทะเบียนและประมวลผล  
(บกศ. 1.1-1-1) แผนการดําเนินงานของแต่ละงาน/แผนปฎิบัติราชการ 4 ปี 
(บกศ. 1.1-1-3) รายงานการประเมินตนเองฝ่ายบริการการศึกษา สํานักทะเบียนและประมวลผล 

1.1-1-3 (สลน.1.1-1-3) รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักทะเบียนและประมวลผล ครั้งที่ 4/2555 
(กรส..1.1–1 - 4 ) บันทึกช่วยจําการประชุมฝ่ายบริการการเรียนการสอนและการสอน คร้ังที่ 

1/2555 วันที่ 20 กันยายน 2555 
1.1-1-4 (วบศ-1.1-1-1)  บันทึกการประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาบูรณาการ  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
1.1-1.5 (บกศ. 1.1-1-7) รายงานการประชุมหัวหน้างาน  

(บกศ. 1.1-1-6) รายงานการประชุมบุคลากรฝ่ายบริการการศึกษา สํานักทะเบียนและ
ประมวลผล/รายงานการประชุมบุคลากรฝ่ายบริการการศึกษา             สํานัก
ทะเบียนและประมวลผลของแต่ละงาน 

(บกศ. 1.1-1-5) รายงานการประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ   
1.1.-1.6 (สลน.1.1-1-6) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สํานักทะเบียนและประมวลผล ครั้งที่ 8/2555 

(สลน.1.1-1-7) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สํานักทะเบียนและประมวลผล ครั้งที่ 9/2555 
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1.1-2-1 (รขศ. 1.1-2)   บันทึกช่วยจําฝ่ายรับเข้าศึกษาที่แจ้งถึงแผนกลยุทธ์ (พ.ศ. 2555-2559) 
(ปมศ. 1.1-3)   รายงานการประชุมของฝ่ายประมวลผลการศึกษา ครั้งที่ 5/2556 
(กรส.1.1-2-2) บันทึกช่วยจํารายงานการประชุมฝ่ายบริการการเรียนการสอนและการสอบ  
                  ครั้งที่ 2/2556 วันที่ 20 กันยายน 2556 และแผนการนําเสนอนโยบานและ 
                  วิสัยทัศน์ของผู้อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล และแผนปฏิบัติการ 
                   ประจําปีงบประมาณ 25556 
(ทบศ. 1.1-4)    แผนการดําเนินงานประจําปีการศึกษา และปีงบประมาณ 2556 ฝ่ายทะเบียนฯ            
(บกศ. 1.1-1-7)  รายงานการประชุมหัวหน้างาน   
(บกศ. 1.1-1-2)  รายงานสรุปผลการจัดสัมมนา/ฝึกอบรม/ประชุมและกิจกรรมต่างๆ 
(บกศ. 1.1-1-6)  รายงานการประชุมบุคลากรฝ่ายบริการการศึกษา สํานักทะเบียนและ

ประมวลผล/รายงานการประชุมบุคลากรฝา่ยบริการการศึกษา สํานักทะเบียน
และประมวลผลของแต่ละงาน 

 

 
 
 
 
 
 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.1-2-2 (สลน.1.1-2-2)  บันทึกแจ้งเวียนแผนปฏิบัติราชการ 1 ปี 
(กรส. 1.1-2-1 ) บันทึกแจ้งเวียนแผนปฏิบัติการสํานักทะเบียนและประมวลผล ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2556 (1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556) 
(กนช. 1.1-2-2)  หนังสือเวียนเรื่องแผนการปฏิบัติการ Action Plan ระยะเวลา 4 ปี 2557-2560 
(กนช. 1.1-2-3)  หนังสือเวียนเร่ืองแผนการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ 2556 
 

1.1-3-1 (สลน.1.1-3-1)   แผนกลยุทธ์สาํนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   
                    (2555-2559) 
(วบศ. 1.1-2-2)  แผนปฏิบติัราชการฝ่ายวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศกึษาท่ัวไป ประจําปี  
                     งบประมาณ พ.ศ.2556-2558  

1.1-3-2 (สลน.1.1-3-2)  รายงานวิเคราะห์ผลการดําเนนิงานของแผนปฏิบัติการและแผนกลยุทธ์ฯ 



 

 

1.1-3-3 (รขศ. 1.1-2)     บันทกึช่วยจําฝ่ายรับเข้าศึกษาที่แจ้งถึงแผนกลยุทธ์ (พ.ศ. 2555-2559) 
(ปมศ. 1.1-2)     รายงานการประชุมของฝ่ายประมวลผลการศึกษา ครั้งท่ี 4/2555 

(กรส. 1.1-3-1 )  บันทึกช่วยจําการประชุมฝ่ายบริการการเรียนการสอนและการสอบ ครั้งที่ 
1/2555 วันที่ 20 กันยายน 2555 

(บกศ. 1.1-1-7)   รายงานการประชุมหัวหน้างาน              
(บกศ. 1.1-1-2)   รายงานสรุปผลการจัดสัมมนา/ฝึกอบรม/ประชุมและกจิกรรมต่างๆ  
(บกศ. 1.1-1-6)   รายงานการประชุมบุคลากรฝ่ายบริการการศึกษา สํานักทะเบียนและ

ประมวลผล/รายงานการประชุมบุคลากรฝ่ายบริการการศึกษา                  
สํานักทะเบียนและประมวลผลของแต่ละงาน 

(บกศ. 1.1-1-5)   รายงานการประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ   
1.1- 3 -4 (สลน.1.1-3-3)    แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 25556 

(วศบ. 1.1-2-3)   แผนปฏิบัติราชการ ฝ่ายวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2556          

(กนช.1.1-4-1)    แผนการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ 2556  
(บกศ. 1.1-1-1)   แผนการดําเนินงานของแต่ละงาน/แผนปฎิบัติราชการ 4 ปี   

1.1-4-1  (สลน.1.1-4-1)    แผนกลยุทธ์สํานักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
(2555-2559) 

 
 
 
 
 
 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.1-4-2 (รขศ.1.1-2)       บันทึกช่วยจําฝ่ายรับเข้าศึกษาที่แจ้งถึงแผนกลยุทธ์ (พ.ศ. 2555-2559)  
(ปมศ.1.1-2)       รายงานการประชุมของฝ่ายประมวลผลการศึกษา ครั้งท่ี 4/2555 

(กรส.1.1-3-1)     บันทึกช่วยจําการประชุมฝ่ายบริการการเรียนการสอนและการสอบ ครั้งที่ 
1/2555 วันที่ 20 กันยายน 2555 

1.1-4-3 (สลน.1.1-4-1)     แผนกลยุทธ์สํานักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
(2555-2559) 

(วบศ. 1.1-2-2)    แผนปฏิบัติราชการฝ่ายวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2556-2558 

(กนช.1.1-4-1)     แผนการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ 2556  
(บกศ. 1.1-1-1)    แผนการดําเนินงานของแต่ละงาน/แผนปฎิบัติราชการ 4 ปี   

1.1-5-1 (สลน.1.1-5-1)     แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 25556 และแผนกลยุทธ์สํานักทะเบียน
และประมวลผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2555-2559)  

(วศบ. 1.1-5-1)    แผนการดําเนินงานฝ่ายวิชาบูรณาการ  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจําปี 2556 
(กนช.1.1-4-1)     แผนการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ 2556 
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1.1-5-2 (สลน.1.1-5-2)   รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ สํานักทะเบียนและประมวลผล 
ประจําปีงบประมาณ 2556 

(วศบ. 1.1-6-2)    รายงานผลปฎิบัติตามแผนปฎิบัติราชการ ประจําปี 2556 
(กนช.1.1-5-1)     ผลการดําเนินงานของฝ่ายการศึกษานานาชาติฯ  
(บกศ. 1.1-1-3)    รายงานการประเมินตนเองฝ่ายบริการการศึกษา สํานักทะเบียนและประมวลผล 

1.1-6-1 (สลน. 1.1-1-1)    คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารสํานักงานเลขานุการสํานักทะเบียนและ
ประมวลผล  

(กนช.1.1-6-1)     ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของฝ่ายการศึกษานานาชาติฯ (รายงานการปรับ
โครงสร้างและนําเสนอแผนปฏิบัติงานของฝ่ายฯ) 

1.1-6-2 (สลน.1.1-6-1)     รายงานการติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ รอบ 8 เดือน  
และ 12 เดือน 

(วศบ. 1.1-6-1)    บันทึกติดตามผลปฎิบัติราชการ 2556 
1.1-6-3 (กนช.1.1-6-2)     รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายการศึกษานานาชาติ 

(บกศ. 1.1-1-7)    รายงานการประชุมหัวหน้างาน              
(บกศ. 1.1-1-6)    รายงานการประชุมบุคลากรฝ่ายบริการการศึกษา สํานักทะเบียนและ

ประมวลผล/รายงานการประชุมบุคลากรฝ่ายบริการการศึกษา สํานักทะเบียน
และประมวลผลของแต่ละงาน 

(บกศ. 1.1-1-5)    รายงานการประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ   
 
 
 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.1-6-4 (กรส.1.1-6-1)      แบบรายงานผลการติดตามประเมินผลตามแผนการดําเนินงานประจําปี
การศึกษา 2556ฝ่ายบริการการเรียนการสอนและการสอบ 

(สลน.1.1-5-2)   รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ สํานักทะเบียนและประมวลผล 
ประจําปีงบประมาณ 2556  

(สลน.1.1-6-2)     รายงานการติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ รอบ 8 เดือน และ 12 
เดือน  

(วศบ. 1.1-6-2)     รายงานผลปฎิบัติตามแผนปฎิบัติราชการ ประจําปี 2556 
(บกศ.1-1-1-1)     แผนการดําเนินงานของแต่ละงาน/แผนปฎิบัติราชการ 4 ปี 
(บกศ1-1-1-2)      แผนการดําเนินงานของแต่ละงาน/แผนปฎิบัติราชการ 4 ปี  

 (บกศ.1-1-1-3)     รายงานการประเมินตนเองฝ่ายบริการการศึกษา สํานักทะเบียนและ    
                       ประมวลผล 

1.1-7-1 (สลน. 1.1-1-1)    คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารสํานักงานเลขานุการสํานักทะเบียนและ
ประมวลผล  

(กนช.1.1-6-1)      คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารฝ่ายการศึกษานานาชาติ 
1.1-7-2 (กนช.1.1-6-2)      รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายการศึกษานานาชาติ 
1.1-7-3 (สลน.1.1-6-2)      รายงานวิเคราะห์ผลการดําเนินงานของแผนปฏิบัติการและแผนกลยุทธ์ฯ       

ประจําปีงบประมาณ 2556 



 

 

1.1-7-4 (บกศ.1-1-1-1)      แผนการดําเนินงานของแต่ละงาน/แผนปฎิบัติราชการ 4 ปี   
(บกศ.1-1-1-7)       รายงานการประชุมหัวหน้างาน   

1.1-8-1 (บกศ. 1.1-1-7)      รายงานการประชุมหัวหน้างาน 
(บกศ.1-1-1-1)       แผนการดําเนินงานของแต่ละงาน/แผนปฎิบัติราชการ 4 ปี 
(บกศ.1-1-1-3)      รายงานการประเมินตนเองฝ่ายบริการการศึกษา สํานักทะเบียนและ

ประมวลผล             
1.1-8-2 (สลน. 1.1-8-1)     รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักทะเบียนและประมวลผล  

ครั้งที่ 4/2555  วาระเร่ืองพิจารณา เร่ือง รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจําสํานักทะเบียนและประมวลผล ครั้งที่ 4/2555 ที่ได้รับการปรับปรุง 

(สลน.1.1-8-2) บันทึกแจ้งรายงานผลการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประจําสํานักทะเบียนและประมวลผล 

(สลน.1.1-8-4)      รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักทะเบียนและประมวลผล  
ครั้งที่ 6/2556  เร่ือง (ร่าง) แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
สํานักทะเบียนและประมวลผล    

 
 
 
 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.1-8-3 (สลน.1.1-8-3)    บันทึกช้ีแจงเพ่ือทําความเข้าใจในการปรับแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 
2556 

(สลน.1.1-8-5)      รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักทะเบียนและประมวลผล  
ครั้งที่ 1/2557เรื่อง แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สํานัก
ทะเบียนและประมวลผล    

1.1-8-4 (สลน.1.1-8-6)      แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สํานักทะเบียนและ
ประมวลผล    
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องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     สํานักทะเบียนและประมวลผล มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก ดังน้ี  
การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมองค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก  โดยมีจํานวนตัวบ่งช้ีการประเมินคุณภาพ
ทั้งสิ้น จํานวน  3 ตัวบ่งช้ี  สําหรับผลการประเมินผลในภาพรวม องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก จํานวน 3 ตัวบ่งช้ี 
พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉล่ีย 4.78 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก รายละเอียดดังตารางท่ี 2.3 

ตารางที่ 2.3 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 
ตัวบ่งชี ้ หน่วย 

  
  
  

เป้าหมาย ผลการดาํเนินงาน ปี 2556 คะแนนผลการ
ประเมิน 

หมาย
เหตุ  

2556 2557 
  
  

ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ
ตัวตั้ง ผลลพัธ ์(% 

หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลพัธ ์(% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 2  ภารกิจหลกั   0.00 0.00   

2.1 ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบรกิาร 

ค่าเฉลี่ย  4.00 4.00  
  

 53,032.34 4.34  51,460.93 4.31 4.34 4.31   
12,230   11,935 

2.2 ระดับความสําเร็จของ
การให้บริการท่ี
สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้รับบริการ 

ข้อ  5  5  5  5 5.00 5.00  

2.3* การพัฒนาสุนทรียภาพใน
มิติทางศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ข้อ  5  5  5  5 5.00 5.00   

2.9* 
 
 

ระดับความสาํเร็จของ
กระบวนการลงทะเบียน
เรียนและมอบตัวเป็นนิสิต
ใหม ่

 ข้อ 8 
 
 

8 8 8 5.00 5.00  



 

 

ตัวบ่งชี ้ หน่วย 
  
  
  

เป้าหมาย ผลการดาํเนินงาน ปี 2556 คะแนนผลการ
ประเมิน 

หมาย
เหตุ  

2556 2557 
  
  

ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ
ตัวตั้ง ผลลพัธ ์(% 

หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลพัธ ์(% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร 

2.10* ระดับความสาํเร็จของการ
ให้บริการตรวจสอบและ
ออกเอกสารทางการศึกษา 

ข้อ 8 8 8 8 5.00 5.00  

2.11* ระดับความสาํเร็จของ
กระบวนการลงทะเบียน
เรียนผ่านระบบเครือข่าย 

ข้อ 7 7 7 7 5.00 5.00  

2.12* 
 
 
 

ระดับความสาํเร็จของ
กระบวนการกรอกคะแนน
และรายงานคะแนนผ่าน
ระบบเครือข่าย 

ข้อ 
 
 
 

7 
 

7 7 7 5.00 5.00  

 

 

 

     ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ (มก.) 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 

เป้าหมาย  ค่าเฉลี่ย 4.00 

ระยะเวลา  ปีการศึกษา 2556 

ผลการดําเนนิงาน 
ในปีการศึกษา 2556 สํานักทะเบียนและประมวลผล มีโครงการ/กิจกรรมการให้บริการทั้งหมด 70 โครงการ  

โครงการ ค่าเฉลี่ย จํานวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

ผลคูณค่าเฉล่ียกับ
จํานวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

1.โครงการเชิดชูเกียรติบัณฑิตเกียรตินิยมนิสิตที่มีผลการ
เรียน ดี ครั้งที่ 4 ประจําปี พ.ศ. 2556 

4.24 61 258.64 

2. โครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของบุคลากรของ  
   สํานักทะเบียนและประมวลผล (Service Mind) 

4.65 41 190.65 

3. งานรับมอบตัวและทําบัตรประจําตัวนิสิตใหม ่ 4.23 568 2,402.64 
4. การออกเอกสารสําคัญทางการศึกษา 4.61 107 493.27 
5. โครงการการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับข้ันตอน 
   การลงทะเบียนเรียนและการชําระเงิน สําหรับเจ้าหน้าที่  
   โครงการภาคพิเศษ 

4.08 102 416.16 

6. โครงการสัมมนาหาแนวทางในการจัดการเรียนการสอน  
   วิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐานร่วมกับทุกวิทยาเขต (ช่วงที่ 1) 

4.64 16 74.24 

7. โครงการสัมมนาหาแนวทางในการจัดการเรียนการสอน 4.33 23 99.59 
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   วิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐานร่วมกับทุกวิทยาเขต (ช่วงที่ 2) 
8. โครงการการฝึกอบรมการใช้งานระบบปรับปรุงข้อมูล 
   อาจารย์ผูส้อน 

4.35 127 552.45 

9. โครงการพัฒนาวิชาการดําเนินการจัดสอบคัดเลือกนิสิต 
   ระดับปริญญาตรีของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์   
   มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

4.40 123 541.20 
 

10. โครงการพัฒนาวิชาการดําเนินการจัดสอบแข่งขันเพ่ือ 
     บรรจุบุคคลเข้ารับราชการของสํานักงานวิจัยแห่งชาติ 

4.43 302 1,337.86 

11. การจัดสอบเพ่ือเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไปของ
กรมคุ้มครองสทิธิและเสรีภาพ 
 

4.60 73 335.80 

  

 

 
โครงการ ค่าเฉลี่ย จํานวนผู้ตอบ

แบบสอบถาม 
ผลคูณค่าเฉล่ียกับ
จํานวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

12. โครงการจัดสอบแข่งขันเพ่ือสรรหาและเลือกสรร 
พนักงานราชการทั่วไปของกรมพินิจและคุม้ครองเด็กและ 
เยาวชน 

4.40 112 492.80 

13. การประเมนิความพึงพอใจของเว็บไซต์สําหรับนิสิตชาว 
ไทยและนิสิตต่างชาติ 

3.72 419 1,558.68 

14. การประเมนิความพึงพอใจการใช้งานระบบเกรด
ออนไลน์ 

4.02 101 406.02 

15. การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 52  เร่ือง “เกษตรศาสตร์นํา 
ไทยสู่มาตรฐานสากล”    

4.00 1,219 4,876.00 

16. โครงการประชุมวิชาการพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย 
เร่ือง การพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทยบนเส้นทางมหาวิทยาลัย
กับความรับผิดชอบต่อสังคม 

4.20 1,100 4,620.00 

17. การศึกษาดูงานเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาค
กลางเพ่ือพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้า 
หลวง มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  
และไร่เชิญตะวัน 

4.71 13 61.23 

18. ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลางเพ่ือคัดเลือก 
คณะกรรมการประสานกิจเครือข่ายฯ แลคณะอนุกรรมการ
ฯ 3 ชุด 

4.20 67 281.40 

19. โครงการ"วันสถานประกอบการโครงการสหกิจศึกษา
พบผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์" ครั้งที่ 12 

4.33 67 290.11 

20. โครงการ "เลือกแนวทาง...วางอนาคต" ที่ มก. ครั้งที่ 18 4.56 1,658 7,560.48 



 

 

โครงการ "ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษาส่วนภูมิภาค"    
21. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี 4.40 485 2,134.00 
22. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 4.55 479 2,179.45 
23. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 4.39 487 2,137.93 
24. มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ 4.46 496 2,212.16 
25. มหาวิทยาลัยสยาม 4.43 517 2,290.31 
26. มหาวิทยาลัยขอนแก่น 4.46 436 1,944.56 

 

 

 
โครงการ ค่าเฉลี่ย จํานวนผู้ตอบ

แบบสอบถาม 
ผลคูณค่าเฉล่ียกับ
จํานวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

โครงการแนะแนวการศึกษาเชิงรุกในโรงเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

   

27. โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม ่ 4.4 89 391.60 
28. โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 4.41 94 414.54 
29. โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 4.6 92 423.20 
30. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 4.48 94 421.12 
31. โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา 4.35 48 208.80 
32. โรงเรียนสารสาสน์ประชาอุทิศพิทยาคาร 4.51 98 441.98 
33. โรงเรียนโยธินบูรณะ 4.49 87 390.63 
34. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 4.48 100 448.00 
35. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกลา้ 4.51 95 428.45 
36. โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 4.54 100 454.00 
37.โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์คอนแวนต์ 4.56 97 442.32 
38. โรงเรียนคณะราษฎร์บํารุงปทุมธานี 4.44 96 426.24 
39. โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 4.54 91 413.14 
40. โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุร ี 4.45 93 413.85 
41. โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 4.71 96 452.16 
42 โรงเรียนเทพศิรินทร ์นนทบุรี 4.51 98 441.98 
43. งานมหกรรมอุดมศึกษา 4.36 44 191.84 
44. การอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่ของ 
     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี 2556 รุ่นที่ 3 

4.23 30 126.90 

45. โครงการอบรม เร่ือง "การวัดผลและประเมินผล" 4.28 50 214.00 
46. การจัดการอบรม เร่ือง "การพัฒนาทักษะอาจารย์ที่ 
     ปรึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์"  

4.09 95 388.55 

47. การอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่ของ 4.13 23 94.99 
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี 2556 รุ่นที่ 4 

  

 

 

 

 

 
โครงการ ค่าเฉลี่ย จํานวนผู้ตอบ

แบบสอบถาม 
ผลคูณค่าเฉล่ียกับ
จํานวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

48. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง "การพัฒนา 
บุคลิกภาพเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการสอนของอาจารย์ 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์" ปี 2556 

4.67 30 140.10 

49. ผลการประชุมสัมมนาเพ่ือติดตามผลการดําเนินงาน
จรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ มก. พ.ศ.2556  

4.2 22 92.40 

50. การอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่ของ 
     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี 2556 รุ่นที่ 5 

4.38 26 113.88 

51.การอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่ของ 
    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี 2556 รุ่นที่ 6 

4.38 39 170.82 

52. โครงการอบรมเร่ือง "การวัดและประเมินผล"  4.28 56 239.68 
53. โครงการฝกึอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนา การ 
     เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน เร่ือง การ 
     จัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21   

4.23 65 274.95 

54. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง  “การจัดทําข้อมูล  
มคอ.3-6 และมคอ.7 ออนไลน์ และระบบรายงานข้อมูล 
เพ่ือใช้ในการรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ในปี 
การศึกษา 2556” 

4.10 70 287.00 

55. โครงการสมัมนาทางวิชาการ เร่ือง “การทวนสอบ 
มาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู ้
จากหลักสูตรและรายวิชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

3.69 84 309.96 

56. โครงการเสวนาเก่ียวกับการบริหารจัดการหลักสูตรของ 
     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

4.40 25 110.00 

57. โครงการสมัมนา เร่ือง การปรับปรุงข้ันตอนการบรรจุ 
หลักสูตรในแผนฯ การเสนอหลักสูตรโครงการพิเศษ และ
การนําหลักสูตร/รายวิชาไปเปิดสอนต่างวิทยาเขต 

4.35 71 308.85 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

โครงการ ค่าเฉลี่ย จํานวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

ผลคูณค่าเฉล่ียกับ
จํานวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

58. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “การจัดทํารายงาน 
 ผลการดําเนินการของหลักสตูร (มคอ.7) ในระบบ มคอ. 

4.43 80 354.40 
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               ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
=  ผลรวมของผลคูณค่าเฉล่ียกับจํานวนผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผลรวมของผู้ตอบแบบสอบถาม 
=   51,460.93 

             11,935 
คะแนนที่ได้ =  4.31 คะแนน 

 

 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้
ที่ 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

2.1 12,059.30 ค่าเฉลี่ย 
4.10 

10,6697.58 ค่าเฉลี่ย 
3.85 

51,460.93 4.31 ค่าเฉลี่ย 
4.29 

ค่าเฉลี่ย 
3.85 

ค่าเฉลี่ย 
4.31  

4.00 บรรลุ  
2,814 27,710 11,935 

 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

 มก. (KU-TQF)” 
59. การจัดการศึกษาผ่านเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
สําหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

4.06 48 194.88 

60. โครงการอบรม “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” 

4.31 26 112.06 

61. การให้บรกิารทางการศึกษา 3.86 11 42.46 
62. การให้บรกิารเอกสารตรวจลงตราประทับ 4.33 20 86.6 
63. โครงการนิสิตแลกเปลี่ยน KUSEP G12 3.87 48 185.76 
64. โครงการนิสิตแลกเปลี่ยน Okayama Kasetsart 
International Practical Education Program 

4.39 12 52.68 

65. International Sport Day 2013 4.48 50 224 
66. โครงการ KU International Food Fair 2013 4.02 81 325.62 
67. สรุปผลการจัดงานปฐมนิเทศนิสิตช่วยปฏิบัติงาน (TA) 4.48 41 183.68 

68. สรุปการประเมินผลการจัดการความรู้ เร่ือง การบริหาร
จัดการรายวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

4.45 21 93.45 

69. สรุปการประเมินผลโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง   
“การพัฒนาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป เพ่ือสร้างบัณฑิตที่พึง
ประสงค์” 

4.27 39 166.53 

70. สรุปการสมัมนาและประชุมเชิงปฏิบัติการ 
คณะกรรมการและอาจารย์ผูส้อนวิชาบูรณาการ ประจําปี 
การศึกษา 2556 

4.49 61 273.89 



 

 

2.1-1-1 โครงการเชิดชูเกียรติบัณฑิตเกียรตินิยม นิสติที่มีผลการเรยีนดี ครั้งที่ 4 ประจําปี พ.ศ. 2556 
2.1-1-2 โครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของบุคลากรของสํานักทะเบียนและประมวลผล 

(Service Mind) 
2.1-1-3 งานรับมอบตัวและทําบัตรประจําตัวนิสิตใหม่ 
2.1-1-4 การออกเอกสารสําคัญทางการศึกษา 
2.1-1-5 โครงการการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับข้ันตอนการลงทะเบียนเรียน 

และการชําระเงิน สําหรับเจ้าหน้าที่โครงการภาคพิเศษ 
2.1-1-6 โครงการสัมมนาหาแนวทางในการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 

ร่วมกับทุกวิทยาเขต (ช่วงที่ 1) 
2.1-1-7 โครงการสัมมนาหาแนวทางในการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 

ร่วมกับทุกวิทยาเขต (ช่วงที่ 2) 
2.1-1-8 โครงการการฝึกอบรมการใช้งานระบบปรับปรุงข้อมูลอาจารย์ผู้สอน 
2.1-1-9 โครงการพัฒนาวิชาการดําเนินการจัดสอบคัดเลือกนิสิตระดับปริญญาตรีของคณะ

สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
2.1-1-10 โครงการพัฒนาวิชาการดําเนินการจัดสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการของสํานัก

งานวิจัยแห่งชาติ 
2.1-1-11 การจัดสอบเพ่ือเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไปของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
2.1-1-12 โครงการจัดสอบแข่งขันเพ่ือสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไปของกรมพินิจและ

คุ้มครองเด็กและเยาวชน 
2.1-1-13 การประเมินความพึงพอใจของเว็บไซต์สําหรับนิสิตชาวไทยและนิสิตต่างชาติ 
2.1-1-14 การประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบเกรดออนไ16ลน์ 
2.1-1-15 การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 52  เร่ือง “เกษตรศาสตร์นําไทยสู่มาตรฐานสากล”    
2.1-1-16 โครงการประชุมวิชาการพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย เร่ือง การพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทยบน

เส้นทางมหาวิทยาลัยกับความรับผิดชอบต่อสังคม 
 
 
 
 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.1-1-17 การศึกษาดูงานเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลางเพ่ือพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย ณ 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และไร่เชิญตะวัน
2.1-1-18 ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลางเพ่ือคัดเลือกคณะกรรมการประสานกิจเครือขา่ยฯ 

และคณะอนุกรรมการฯ 3 ชุด 
2.1-1-19 โครงการ"วันสถานประกอบการโครงการสหกิจศึกษาพบผูบ้ริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์" 

ครั้งที่ 12 
2.1-1-20 โครงการ "เลือกแนวทาง...วางอนาคต" ที่ มก. ครั้งที่ 18 

 โครงการ "ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษาสว่นภูมิภาค" 
2.1-1-21 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
2.1-1-22 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
2.1-1-23 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์



 

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2556  สํานักทะเบียนและประมวลผล                              93 
 

2.1-1-24 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
2.1-1-25 มหาวิทยาลัยสยาม 
2.1-1-26 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 โครงการแนะแนวการศึกษาเชิงรุกในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

2.1-1-27 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม ่
2.1-1-28 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 
2.1-1-29 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 
2.1-1-30 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุร ี
2.1-1-31 โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา 
2.1-1-32 โรงเรียนสารสาสน์ประชาอุทิศพิทยาคาร 
2.1-1-33 โรงเรียนโยธินบูรณะ 
2.1-1-34 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 
2.1-1-35 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรยีมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 
2.1-1-36 โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 
2.1-1-37 โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียรค์อนแวนต์ 
2.1-1-38 โรงเรียนคณะราษฎร์บํารุงปทุมธานี 
2.1-1-39 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 

 

 

 

 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.1-1-40 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 
2.1-1-41 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 
2.1-1-42 โรงเรียนเทพศิรินทร ์นนทบุรี 
2.1-1-43 งานมหกรรมอุดมศึกษา 
2.1-1-44 การอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี 2556 

รุ่นที่ 3 
2.1-1-45 โครงการอบรม เร่ือง "การวัดผลและประเมนิผล" 
2.1-1-46 การจัดการอบรม เร่ือง "การพัฒนาทักษะอาจารย์ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์"  
2.1-1-47 การอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี 2556 

รุ่นที่ 4 
2.1-1-48 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง "การพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการสอน

ของอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์" ปี 2556 
2.1-1-49 ผลการประชุมสัมมนาเพ่ือติดตามผลการดําเนินงานจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ มก. พ.ศ.

2556  
2.1-1-50 การอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี 2556 



 

 

รุ่นที่ 5 
2.1-1-51 การอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี 2556 

รุ่นที่ 6 
2.1-1-52 โครงการอบรมเร่ือง "การวัดและประเมินผล"  
2.1-1-53 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนา การเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน 

เร่ือง การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที ่21   
2.1-1-54 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง  “การจัดทําข้อมูล มคอ.3-6 และมคอ.7 ออนไลน์ และ

ระบบรายงานข้อมูลเพ่ือใช้ในการรายงานผลการดําเนินการของหลักสตูร ในปีการศึกษา 
2556” 

2.1-1-55 โครงการสัมมนาทางวิชาการ เร่ือง “การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนิสิตตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู ้จากหลักสูตรและรายวิชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2.1-1-56 62. โครงการเสวนาเก่ียวกับการบริหารจัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
2.1-1-57 โครงการสัมมนา เร่ือง การปรับปรุงข้ันตอนการบรรจุหลักสูตรในแผนฯ การเสนอหลักสูตร

โครงการพิเศษ และการนําหลักสูตร/รายวิชาไปเปิดสอนต่างวิทยาเขต 
2.1-1-58 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “การจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร  

(มคอ.7) ในระบบ มคอ.มก. (KU-TQF)” 

 

 

 

 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.1-1-59 การจัดการศึกษาผ่านเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
2.1-1-60 โครงการอบรม “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์” 
2.1-1-61 การให้บริการทางการศึกษา 
2.1-1-62 การให้บริการเอกสารตรวจลงตราประทับ 
2.1-1-63 โครงการนิสิตแลกเปลี่ยน KUSEP G12 
2.1-1-64 โครงการนิสิตแลกเปลี่ยน Okayama Kasetsart International Practical Education 

Program 
2.1-1-65 International Sport Day 2013 
2.1-1-66 โครงการ KU International Food Fair 2013 
2.1-1-67 สรุปผลการจัดงานปฐมนิเทศนิสิตช่วยปฏิบัติงาน (TA) 

2.1-1-68 สรุปการประเมินผลการจัดการความรู้ เร่ือง การบริหารจัดการรายวิชาบูรณาการ หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป 

2.1-1-69 สรุปการประเมินผลโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
เพ่ือสร้างบัณฑิตที่พึงประสงค์” 

2.1-1-70 สรุปการสัมมนาและประชุมเชิงปฏิบัติการ 
คณะกรรมการและอาจารย์ผูส้อนวิชาบูรณาการ ประจําปีการศึกษา 2556 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับความสาํเร็จของการใหบ้ริการทีส่อดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ (มก.) 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย   5 ข้อ  

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2556 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีการสํารวจความต้องการของผู้รับบริการ 
  2.  มีการวางแผนการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ 
  3.  มีการดําเนินการตามแผนการให้บริการที่กาํหนด 
  4.  มีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการให้บริการ 
  5.  มีการนําข้อเสนอแนะจากการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินการให้บริการในรอบปีต่อไป 

 

 

 

ผลการดําเนนิงาน 
1. มีการสํารวจความต้องการของผูร้ับบริการ 

 สํานักทะเบียนและประมวลผล ได้มีการจัดประชุมหารือเตรียมการจัดตารางเรียนวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 
ประจําภาคต้น ปีการศึกษา 2556 เมื่อวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2556 ผ่านระบบ Teleconference ร่วมกับวิทยา
เขตกําแพงแสนและวิทยาศรีราชา ในวาระที่ 1.2 เรื่อง คะแนน O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2556 มีมติ
เห็นชอบให้จัดโครงการสัมมนาร่วมกันระหว่างอาจารย์ผู้รับผิดชอบเตรียมการจัดตารางเรียนวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 
ประจําภาคต้น ปีการศึกษา 2556 เพ่ือลดปัญหาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษพ้ืนฐานในแต่ละวิทยาเขตที่
แตกต่างกัน (2.2-1-1) 

 2. มีการวางแผนการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ 
 สํานักทะเบียนและประมวลผล มีการวางแผนในการให้บริการให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ 
โดยจัดประชุมหารือคณะทํางานโครงการสัมมนาเพ่ือหาแนวทางในการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน
ร่วมกันทุกวิทยาเขต (2.2-2-1) มีวัตถุประสงค์เพ่ือระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนแนวทางในการจัดการเรียนการ
สอนวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐานแต่ละวิทยาเขต พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน และสร้าง
มาตรฐานในการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 

 3. มีการดําเนินการตามแผนการให้บริการที่กําหนด 
 สํานักทะเบียนและประมวลผล มีการจัดโครงการสัมมนาเพ่ือหาแนวทางในการจัดการเรียนการสอนวิชา
ภาษาอังกฤษพ้ืนฐานร่วมกันทุกวิทยาเขต  โดยได้รับอนุมัติจากผู้อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล ( 2.2-3-1) 
และมีการรายงานผลตามแผน (2.2-3-2) ดังน้ี 
 ช่วงที่ 1 : มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ 4.64 อยู่ในระดับดีมาก 
 ช่วงที่ 2 : มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ 4.34 อยู่ในระดับดี 

 4. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการให้บริการ 



 

 

 สํานักทะเบียนและประมวลผล มีการจัดทําสรุปการดําเนินงานโครงการสัมมนาเพ่ือหาแนวทางในการ
จัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐานร่วมกันทุกวิทยาเขต (2.2-4-1) และรายงานการผลการดําเนินงานตาม
แผนที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานประจําปี (2.2-4-2) 

 5. มีการนําข้อเสนอแนะจากการประเมินมาปรับปรุงการดําเนนิการให้บริการในรอบปีต่อไป 
 สํานักทะเบียนและประมวลผล ได้นําปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ (2.2-5-1) มาประชุมร่วมกับ
คณะทํางานโครงการสัมมนาเพ่ือหาแนวทางในการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐานร่วมกันทุกวิทยาเขต 
เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงแผนการดําเนินงานในรอบปีถัดไป (2.2-5-2) 

เกณฑ์การประเมิน 

 

 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

2.2 3 ข้อ 3 ข้อ 5 ข้อ 3.00 3.00 5.00 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

รายการหลักฐาน 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.2-1-1 

 
(กรส. 2.2-1-1) บันทึกช่วยจาํการประชุมหารือเตรียมการจัดตารางเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
พ้ืนฐาน ประจําภาคต้น ปีการศึกษา 2556 เมื่อวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2556  
วาระที่ 1.2 

2.2-2-1 
 

(กรส. 2.2-2-1) รายงานการประชุมคณะทํางานโครงการสัมมนาเพ่ือหาแนวทางในการจัดการ
เรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐานร่วมกันทุกวิทยาเขต ครั้งที่ 1/2556  
วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2556 

2.2-3-1 
 

(กรส. 2.2-3-1) หนังสืออนุมติัดําเนินงานโครงการสัมมนาเพ่ือหาแนวทางในการจัดการเรียน
การสอนวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐานร่วมกันทุกวิทยาเขต  

2.2-3-2 (กรส. 2.2-3-2) รายงานผลการดําเนินงานตามแผน  
2.2-4-1 

 
(กรส. 2.2.4-1) เล่มรายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการสัมมนาเพ่ือหาแนวทางในการ
จัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐานร่วมกันทุกวิทยาเขต ช่วงที่ 1 และช่วงที่ 2  

2.2-3-2 = 2.2-4-2 (กรส. 2.2-3-2) รายงานผลการดําเนินงานตามแผน 
2.2-3-2 = 2.2-4-2 = 

2.2-5-1 
(กรส. 2.2-3-2) รายงานผลการดําเนินงานตามแผน 

2.2-5-2 
 

(กรส. 2.2.5-2) บันทึกช่วยจําคณะทํางานโครงการสัมมนาเพ่ือหาแนวทางในการจัดการเรียน
การสอนวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐานร่วมกันทุกวิทยาเขต เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2557  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

5 ข้อ 
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หัวข้อที่ 3 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการสัมมนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศลิปะและวัฒนธรรม (สมศ. 11) 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 

เป้าหมาย  5 ข้อ  

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2556 

          เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงานที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี 
  2.  สิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และ

ตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย์ 
  3.  ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อม 
  4.  การจัดให้มีพ้ืนที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอ้ือและส่งเสริมให้นิสิต และ/

หรือบุคลากรมีส่วนร่วมอย่างสมํ่าเสมอ 
  5.  ระดับความพึงพอใจของนิสิต และ/หรือบุคลากรท่ีเก่ียวกับประเด็น 1 - 4 ไม่

ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

ผลการดําเนนิงาน 
 1. การมีส่วนรว่มของบุคลากรในสถาบันที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมท่ีดี 

 สํานักทะเบียนและประมวลผล สนับสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับสุนทรียภาพในมิติทาง 
ศิลปะและวัฒนธรรมที่สํานักทะเบียนและประมวลผลจัดขึ้นหรือหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยจัด ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่
ดี ดังน้ี 

1.1 โครงการวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ประจําปี 2556 (2.3-1-1) 
1.2 โครงการเชิดชูเกียรติบัณฑิตเกียรตินิยม นิสติที่มีผลการเรยีนดี ครั้งที่ 4 (2.3-1-2) 
1.3 โครงการสัมมาทิฐิ ผู้บริหารพบบุคลากรเพ่ือถ่ายทอดนโยบาย ประจําปีงบประมาณ 2557 (2.3-1-3) 
1.4 โครงการวันประเพณีสงกรานต์และรดน้ําดําหัวผู้สูงอายุ ประจําปี 2557 (2.3-1-4) 



 

 

 2. สิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคารท่ี สะอาดถูกสุขลักษณะและตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย ์
     สํานักทะเบียนและประมวลผล จัดกิจกรรมภายใต้โครงการวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. และให้ 

บุคลากรดูแลรักษาความสะอาดบริเวณโต๊ะทํางาน จัดให้มียามรักษาความปลอดภัยโดยจัดจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัยตลอด 24 ช่ัวโมง มีการติดต้ังกล้องวงจรปิด และติดต้ังถังดับเพลิงประจําอาคารทุกช้ัน จัดจ้างบริษัทดูแลความ
สะอาดอาคารทุกช้ัน โดยมีเจ้าหน้าที่ทําความสะอาดประจําทุกช้ันและพ้ืนที่รอบอาคารให้สะอาด และส่งเสริมให้
บุคลากรมีส่วนร่วมในการดูแลความสะอาดสถานที่ (2.3-2-1, 2.3-2-2) นอกจากน้ีได้มีการนําผลการประเมินความ  
 
 
 
พึงพอใจของนิสิตปริญญาตรีต่อการให้บริการของสํานักทะเบียนและประมวลผล ด้านความปลอดภัยของอาคารท่ี 
สะอาดถูกสุขลักษณะและตกแต่งอย่างมีความสุนทรี ย์ โดยอิงจากระบบประเมินความพึงพอใจของนิสิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงต่อไป (2.3-2-3) 

 3. ปรบัแต่งและรักษาภูมิทศัน์ใหส้วยงามตามธรรมชาติสอดคล้องกับธรรมชาติและเปน็สิง่กับสิง่แวดล้อม 
สํานักทะเบียนและประมวลผล เข้าร่วมโครงการวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. เพ่ือเป็นการรักษาภูมิทัศน์ให้ 

สวยงามตามธรรมชาติ และเสริมสร้างบรรยาการที่ดีให้แก่หน่วยงาน (2.3-1-1) 
4. การจัดให้มีพื้นที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมท่ีเอ้ือและส่งเสริมให้นสิิตและบุคลากรมีส่วนร่วมอย่าง

สมํ่าเสมอ 
สํานักทะเบียนและประมวลผล จัดให้มีพ้ืนที่สําหรับประกอบกิจกรรมในวันสําคัญต่าง ๆ  โดยที่อาคารสํานัก 

ทะเบียนและประมวลผลหลังเดิม จะใช้ 1) ห้องประชุม 109 เป็นสถานที่จัดกิจกรรมที่บุคลากรทุกคนจะได้มีส่วนร่วม 
เช่น 1) กิจกรรมสัมมาทิฐิ (2.3-4-1) ส่วนพ้ืนท่ีลานด้านหน้าอาคาร และ 2) พ้ืนที่ช้ัน 5 ห้องอเนกประสงค์ (2.3-4-2) จัด
โครงการวันประเพณีสงกรานต์และรดนํ้าดําหัวผู้สูงอายุ ประจําปี 2557  วันที่ 11 เมษายน 2557 3) อาคารจักรพันธ์
เพ็ญศิริ จัดโครงการเชิดชูเกียรติฯ (2.3-4-3) และ 4) ในวันพิธีพระราชทานปริญญาประจําปี 2556 สํานักฯ ได้จัดเตรียม
ซุ้มดอกไม้เพ่ือให้บัณฑิตได้บันทึกภาพประกอบอาคารสํานักทะเบียนฯ (2.3-4-4)             

 5. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนิสิตที่เก่ียวกับประเด็น 1 - 4 ไม่ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5   
สํานักทะเบียนและประมวลผล มีการประเมนิระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนิสิตต่อการดําเนินงาน 

พัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรมของสํานักทะเบียนและประมวลผลในภาพรวม ดังนี้ 
 

 โครงการ ค่าเฉลี่ย จํานวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

ผลคูณค่าเฉล่ียกับ
จํานวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

1 โครงการวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ประจําปี 2556 4.51 49 220.99 
2 โครงการเชิดชูเกียรติบัณฑิตเกียรตินิยม นิสติที่มีผลการ

เรียนดี ครั้งที่ 4 ประจําปี พ.ศ. 2556 
4.24 61 258.64 

3 โครงการสัมมาทิฐิ ผู้บริหารพบบุคลากรเพ่ือถ่ายทอด
นโยบาย ประจําปีงบประมาณ 2557 

4.39 41 179.99 

4 โครงการวันประเพณีสงกรานต์และรดน้ําดําหัวผู้สูงอายุ 
ประจําปี 2557 

4.34 46 199.64 
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ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
      =  ผลรวมของผลคูณค่าเฉลี่ยกับจํานวนผู้ตอบแบบสอบถาม 
                  ผลรวมของผู้ตอบแบบสอบถาม   
   =   859.26 
               197   
 คะแนนที่ได้ =  4.36 คะแนน 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.3-1-1 (สลน. 2.3-1-1) โครงการวันพัฒนาและปลกูต้นไม้ มก. ประจําปี 2556  
2.3-1-2 (สลน. 2.3-1-2) โครงการเชิดชูเกียรติบัณฑิตเกียรตินิยม นิสิตที่มีผลการเรียนดี ครั้งที่ 4  
2.3-1-3 (สลน. 2.3-1-3) โครงการสัมมาทิฐิ ผู้บริหารพบบุคลากรเพ่ือถ่ายทอดนโยบาย ประจําปี

งบประมาณ 2557  
2.3-1-4 (สลน. 2.3-1-4) โครงการวันประเพณีสงกรานต์และรดน้ําดําหัวผู้สูงอายุ ประจําปี 2557  
2.3-2-1 (สลน. 2.3-2-1) ภาพกล้องวงจรปิด/ถังดับเพลิง  
2.3-2-2 (สลน. 2.3-2-2) ภาพเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดอาคารประจําช้ันต่างๆ อาคารระพีสาคริก 
2.3-2-3 (กรส. 2.11-6-1) ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตปริญญาตรีต่อการให้บริการของสํานัก

ทะเบียนและประมวลผล 
2.3-3-1 (สลน. 2.3-1-1) โครงการวันพัฒนาและปลกูต้นไม้ มก. ประจําปี 2556 
2.3-4-1 (สลน. 2.3-4-1) ภาพถ่ายโครงการสัมมาทิฐ ิ 
2.3-4-2 (สลน. 2.3-4-2) ภาพถ่ายโครงการวันประเพณีสงกรานต์และรดนํ้าดําหัวผู้สูงอายุ ประจําปี 

2557   
2.3-4-3 (สลน. 2.3-4-3) ภาพถ่ายโครงการเชิดชูเกียรติบัณฑิตเกียรตินิยมและรางวัลการเรียนดี  
2.3-4-4 (สลน. 2.3-4-4) ภาพถ่ายการจัดซุ้มสําหรับบัณฑิตถ่ายภาพในวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

ประจําปี 2556  
2.3-5-1 (สลน. 2.3-5-1) ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการทั้ง 4 โครงการ 

โครงการวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ประจําปี 2556  
โครงการเชิดชูเกียรติบัณฑิตเกียรตินิยม นิสติที่มีผลการเรยีนดี ครั้งที่ 4 
โครงการสัมมาทิฐิ ผู้บริหารพบบุคลากรเพ่ือถ่ายทอดนโยบาย ประจําปีงบประมาณ 2557
โครงการวันประเพณีสงกรานต์และรดน้ําดําหัวผู้สูงอายุ ประจําปี 2557 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
ตัวบ่งชี้เลือก 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.9  ระดับความสาํเร็จของกระบวนการลงทะเบียนเรียนและมอบตัวเป็นนสิิตใหม่ 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  8 ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2556 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีแผนการดําเนินงาน และผูร้ับผิดชอบ 
  2.  มีการจัดทําเอกสารการลงทะเบียนเรียนและมอบตัวเป็นนิสิตใหม ่
  3.  มีการแนะนําข้ันตอนการลงทะเบียนเรียนและมอบตัวเป็นนิสิตใหม ่
  4.  มีการดําเนินการส่งเอกสารมอบตัวเป็นนิสิตใหม่ ตรงตามระยะเวลาที่กําหนดในแผนการ

ดําเนินงาน 
  5.  มีการจัดทําบัตรประจําตัวนิสิตใหม่ บรรลุตามระยะเวลาที่กําหนดในแผนการดําเนินงาน 
  6.  มีการจัดทําสรุปข้อมูลจํานวนนิสิตใหม ่
  7.  มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงาน 
  8.  มีการนําผลการประเมินมาพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงาน 

ผลการดําเนนิงาน 

 1. มีแผนการดําเนนิงาน และผู้รับผิดชอบ 
 ฝ่ายรับเข้าศึกษา มีการจัดทําแผนการดําเนินงานในการจัดเตรียมเอกสารการลงทะเบียนและรับมอบตัวนิสิต
ใหม่  

 2. มีการจัดทําเอกสารการลงทะเบียนเรียนและมอบตัวเปน็นสิิตใหม่ 
 ฝ่ายรับเข้าศึกษา ได้จัดทําคู่มือนิสิตใหม่สําหรับแนะนําขั้นตอนการเตรียมตัวการมอบตัว การชําระเงิน การ
ลงทะเบียนเรียน การกรอกประวัตินิสิตใหม่ และกําหนดการต่างๆ ตามจํานวนนิสิตที่รับเข้าของแต่ละคณะ ทั้งรับตรง
และรับผ่าน Admissions  

 3. มีการแนะนาํขัน้ตอนการลงทะเบียนเรยีนและมอบตัวเปน็นสิิตใหม่ 
 ฝ่ายรับเข้าศึกษา ได้จัดทําคู่มือนิสิตใหม่สําหรับแนะนําขั้นตอนการเตรียมตัวการมอบตัว การชําระเงิน การ
ลงทะเบียนเรียน การกรอกประวัตินิสิตใหม่ รวมท้ังกําหนดการ  

  

 

 

 

4. มีการดําเนนิการส่งเอกสารมอบตัวเป็นนิสิตใหม่ ตรงตามระยะเวลาที่กําหนดในแผนการดําเนนิงาน 
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 ฝ่ายรับเข้าศึกษา ได้ดําเนินการรับมอบตัวนิสิตใหม่และทําบัตรประจําตัวนิสิตใหม่ ตามกําหนดการที่แจ้งไว้ โดย
แบ่งเป็น 5 วัน  และสรุปผลรายงานการลงทะเบียนและรับมอบตัวเป็นนิสิตใหม่ 
 5. มีการจัดทําบัตรประจําตัวนิสิตใหม่ บรรลุตามระยะเวลาท่ีกําหนดในแผนการดําเนินงาน 
 ฝ่ายรับเข้าศึกษา ได้ดําเนินการรับมอบตัวนิสิตใหมแ่ละทําบัตรประจําตัวนิสิตใหม ่ตามกําหนดการท่ีแจ้งไว้ โดย
แบ่งเป็น 5 วัน   

6. มีการจัดทําสรุปข้อมูลจํานวนนิสิตใหม่ 
 ฝ่ายรับเข้าศึกษา ได้ดําเนินการจัดทําสรุปจํานวนข้อมูลนิสติใหม่ และรายงานมหาวิทยาลัยต่อไป   

7. มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงาน 
 ฝ่ายรับเข้าศึกษา ได้ดําเนินการให้นิสิตใหม่กรอกข้อมูลเพ่ือประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของสํานัก
ทะเบียนฯ ในกิจกรรมการรับมอบตัวเป็นนิสิตใหม่ ผลการประเมินในปี 2556  คะแนน 4.23 อยู่ในเกณฑ์ระดับดี   

8. มีการนําผลการประเมินมาพัฒนาและปรบัปรุงการดําเนนิงาน 
 ฝ่ายรับข้าศึกษามีการนําผลจากการประเมินความพึงพอใจ โดยเฉพาะข้อเสนอแนะมาปรับปรุงกระบวนการ มี
การปรับเปลี่ยนกระบวนการรับมอบตัวในบางจุดให้มีความสะดวก รวดเร็ว และคล่องตัวมากขึ้น   

ผลการประเมิน 
 ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีที่ 2.9 มีระดับความสําเร็จของการดําเนินงานบรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้ครบ
ทุกข้อ ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ประเมินที่ระดับคะแนน  5.00  คะแนน เมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่กําหนด มีผลการดําเนินงานอยู่
ในระดับดีมาก 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

2.9 8 ข้อ 8 ข้อ 8 ข้อ 5.00 5.00 5.00 8 ข้อ บรรลุ 8 ข้อ 

 

 

 

 

 

 

 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

6 หรือ 7 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

8 ข้อ 



 

 

2.9 (รขศ. 2.9) รายงานผลการดําเนินงานการรับมอบตัวและทําบัตรประจําตัวนิสิตใหม ่
 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.10  ระดับความสาํเร็จของการใหบ้ริการตรวจสอบและออกเอกสารทางการศึกษา 
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ   
เป้าหมาย   8 ข้อ (5 คะแนน) 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2556 
เกณฑ์มาตรฐาน (ข้อ) 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีแผนการดําเนินงานและผู้รับผิดชอบ 
  2. มีการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบ และออกเอกสารทางการศึกษา 
  3. มีการแนะนําข้ันตอนการให้บริการตรวจสอบและออกเอกสารทางการศึกษา 
  4. มีการเก็บสถิติการให้บริการตรวจสอบและออกเอกสารทางการศึกษา 
  5. มีการดําเนินงานให้บริการตรวจสอบและออกเอกสารทางการศึกษา บรรลุตาม

ระยะเวลาที่กําหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
  6. มีการเก็บข้อมูลความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ 
  7. มีการวิเคราะห์ข้อมูลจากความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ 
  8. มีการนําผลการวิเคราะห์ข้อมูลไปปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 
 1. มีแผนการดําเนินงานและผู้รับผิดชอบ 
 ฝ่ายทะเบียนและสถิติการศึกษามีภารกิจหลักในด้านการตรวจสอบและออกเอกสารสําคัญทางการศึกษา  โดยมี
แผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน (2.10-1)  

 2. มีการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบ และออกเอกสารทางการศึกษา 
 มีการจัดทําเป็นคู่มือเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากรในฝ่าย เพ่ือให้ได้งานที่มีประสิทธิภาพ 
และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน (2.10-2) 

 3. มีการแนะนําขั้นตอนการให้บริการตรวจสอบและออกเอกสารทางการศึกษา 
 เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ ฝ่ายทะเบียนฯ จึงได้แสดงคําแนะนําการย่ืนคําร้องขอเอกสาร 
และการส่งหนังสือขอตรวจสอบคุณวุฒิ ในเว็บไซต์สํานักทะเบียนฯ www.registrar.ku.ac.th (2.10-3) 

 

 

 

4. มีการเก็บสถิติการให้บริการตรวจสอบและออกเอกสารทางการศึกษา 
ฝ่ายทะเบียนฯ ได้มีการเก็บสถิติในการจัดทําเอกสารเพ่ือรายงานต่อผู้บริหารสํานักทะเบียนฯ เป็นประจําทุก

เดือน (2.10-4) 
5. มีการดําเนนิงานใหบ้ริการตรวจสอบและออกเอกสารทางการศึกษา บรรลุตามระยะเวลาท่ีกําหนดไม่ 

น้อยกว่าร้อยละ80 

http://www.registrar.ku.ac.th/�
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ผลการดําเนินงานในส่วนน้ี ประเมินจาก การไม่มีข้อร้องเรียนเร่ืองการได้รับเอกสารล่าช้า (2.10-5) 
6. มีการเก็บขอ้มูลความคิดเห็นของผู้ใชบ้ริการ 
ฝ่ายทะเบียนฯ ได้จัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้บริการในการออกเอกสารสําคัญทางการศึกษา 

เพ่ือประเมินผลการดําเนินงานด้านการออกเอกสาร และเพ่ือหาข้อบกพร่องในการให้บริการ สําหรับนําไปปรับปรุงและ
พัฒนาการดําเนินงานต่อไป (2.10-6) 

7. มีการวิเคราะห์ข้อมูลจากความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ 
มีการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ  รวมถึง ข้อเสนอแนะที่ได้รับ

จากการสัมมนาผู้นํานิสิต  โดยวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่ทําให้เกิดข้อบกพร่องต่อการให้บริการ นําไปสู่การแก้ปัญหาให้ได้ตรง
จุดมากขึ้น (2.10-7) 

8. มีการนําผลการวิเคราะหข์้อมูลไปปรบัปรุงและพัฒนาการดําเนนิงาน 
เน่ืองจากฝ่ายทะเบียนฯ ได้มีการประชุมบ่อยครั้ง ทําให้มีการถ่ายทอดให้บุคลากรในฝ่ายทราบถึง

ข้อบกพร่องต่างๆ ร่วมกัน  และช้ีแจงให้มีการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานร่วมกัน  (2.10-8) 

ผลการประเมิน 
ผลการดําเนินงานคิดเป็นจํานวน  8  ข้อ  เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินที่ระดับคะแนน 5.00 คะแนน 

เมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่กําหนด มีผลการดําเนินงานอยู่ในระดับ ดีมาก 
ส่วนผลการประเมินของกรรมการ-  ไม่มีการประเมินผลคะแนนในส่วนของตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์ 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6 หรือ 7 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
8 ข้อ 

 
ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี ้

ที่ 
ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย
เป้าหมาย

2554 2555 2556 2554 2555 2556 2556 2557 
2.10 8 ข้อ 8 ข้อ 8 ข้อ 5 คะแนน 5 คะแนน 8 คะแนน 8 ข้อ บรรล ุ 8 ข้อ 

 

 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  
 -  ไม่มีการประเมินผลคะแนนในส่วนของตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์ 

รายการหลักฐาน 
เอกสารหมายเลข ชื่อเอกสาร 

2.10-1 (ทบศ. 2.10-1) แผนการดําเนินงานประจําปีการศึกษา 2556  ฝ่ายทะเบียนและสถิติการศึกษา 
2.10-2 (ทบศ. 2.10-2) คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานในฝ่ายทะเบียนและสถิติการศึกษา 
2.10-3 (ทบศ. 2.10-3) คําแนะนําการย่ืนคําร้องขอเอกสาร และการส่งหนังสือขอตรวจสอบคุณวุฒิ ใน



 

 

เอกสารหมายเลข ชื่อเอกสาร 
เว็บไซต์สํานักทะเบียนฯ 

2.10-4 (ทบศ. 2.10-4) ตารางแสดงจํานวนการขอเอกสารสําคัญทางการศึกษา และการขอตรวจสอบ
คุณวุฒิ ประจําปีการศึกษา 2556 

2.10-5 (ทบศ. 2.10-5) สรุปแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของฝ่ายทะเบียนและสถิติ
การศึกษา 

2.10-6 (ทบศ. 2.10-6) รายงานการประชุมวางแผนการดําเนินงานของฝ่ายทะเบียนและสถิติการศึกษา 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.11 ระดับความสําเร็จของกระบวนการลงทะเบียนเรียนผา่นระบบเครือข่าย  
                  (สํานักทะเบยีนและประมวลผล) 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 
รอบระยะเวลา           รอบปีการศึกษา (1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม 2557) 

กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีแผนการดําเนินงาน และผู้รับผิดชอบ 
  2. มีการจัดทําข้อมูลรายวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียนผ่านระบบเครือข่าย  
  3. มีการแนะนําขั้นตอนการชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาผา่นธนาคาร เพ่ือการลงทะเบียน

เรียนผ่านระบบเครือข่าย                                    
  4.  มีการดําเนินงานตามกระบวนการลงทะเบียนเรียนผ่านระบบเครือข่ายบรรลุตาม

ระยะเวลาที่กําหนดในแผนการดําเนินงาน 
  5.  มีการจัดทาํสรุปผลข้อมลูการลงทะเบียนเรียนผ่านระบบเครือข่าย 
  6.  มีการประเมินผลกระบวนการลงทะเบียนเรียนผ่านระบบเครือข่าย 
  7.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุง 

 

 

 

ผลการดําเนนิงาน    

 1. มีแผนการดําเนินงาน และผู้รับผิดชอบ 
 ในรอบปีการศึกษา 2556 ฝ่ายบริการการเรียนการสอนและการสอบ มีการจัดทําแผนการดําเนินงาน
ลงทะเบียนเรียน (2.11-1-1) ตามกําหนดการในปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2556 (2.11-1-2) และมีการแต่งต้ัง
คณะกรรมการดําเนินงานการลงทะเบียนเรียนประจําปีการศึกษา 2556 และภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ. 2557 (2.11-1-3) 
พร้อมกับแต่งต้ังคณะอนุกรรมการดําเนินงานการลงทะเบียนเรียนประจําปีการศึกษา 2556 และภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ. 
2557 (2.11-1-4) 

2. มีการจัดทําข้อมูลรายวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียนผ่านระบบเครือข่าย 
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 ฝ่ายบริการการเรียนการสอนและการสอบ  ได้จัดทําตารางเรียนเพ่ือรองรองการบันทึกข้อมูลรายวิชาให้นิสิต
ลงทะเบียนเรียนได้ตามแผนการจัดช้ันเรียน (2.11-2-1) ตามกําหนดการลงทะเบียนเรียนระบุไว้ในปฏิทินการศึกษา ปี
การศึกษา 2556 (2.11-1-2) และได้มีการแสดงข้อมูลรายวิชาไว้ที่เว็บสํานักทะเบียนและประมวลผล 
(30http://www.regweb.registrar.ku.ac.th/) 2.11-2-2) และที่ระบบสารสนเทศนิสิต 
(31https://std.regis.ku.ac.th/_Course_Table.php) (2.11-2-3) 

3. มีการแนะนําขั้นตอนการชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านธนาคาร เพื่อการลงทะเบียนเรียน ผ่านระบบ
เครือข่าย         
 ฝ่ายบริการการเรียนการสอนและการสอบ ร่วมกับสํานักบริการคอมพิวเตอร์จัดทําขั้นตอนการพิมพ์ใบแจ้ง
หน้ี (https://std.regis.ku.ac.th/_Student_RptKu.php?mode=KU9_DOC) (2.11-3-1) เพ่ือการชําระเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านธนาคาร และขัน้ตอนการลงทะเบียนเรียนผ่านระบบสารสนเทศนิสิต 
(https://std.regis.ku.ac.th/doc/manual_register_52.pdf) (2.11-3-2) 

 4. มีการดําเนนิงานตามกระบวนการลงทะเบียนเรียนผ่านระบบเครือขา่ยบรรลุตามระยะเวลาที่กําหนดใน
แผนการดําเนนิงาน  
 ฝ่ายบริการการเรียนการสอนและการสอบ ได้ดําเนินการลงทะเบียนเรียนผ่านระบบเครือข่ายได้สําเร็จตาม
กําหนดระยะเวลาที่ระบุตามปฏิทินการศึกษาและตามกําหนดไว้ในแผนการดําเนินงานลงทะเบียนเรียน ประจําปี
การศึกษา 2556 และภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ. 2557 (2.11-4-1) 

 5. มีการจัดทําสรุปผลข้อมูลการลงทะเบียนเรียนผ่านระบบเครือข่ายบรรลุตามระยะเวลาที่กําหนดใน
แผนการดําเนินงาน         
 ฝ่ายบริการการเรียนการสอนและการสอบ ได้จัดทําสรุปผลการดําเนินงานการลงทะเบียนเรียนผ่านระบบ
เครือข่ายฯ โดยได้จัดประชุมบุคลากรภายในฝ่ายบริการการเรียนฯ ร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง คือ สํานักบริการ
คอมพิวเตอร์ เพ่ือสรุปข้อมูลการดําเนินงานการลงทะเบียนเรียน ประจําปีการศึกษา 2556 (2.11-5-1) และรายงานการ
จัดสรรเงินค่าธรรมเนียม การลงทะเบียนเรียนนิสิต (2.11-5-2) 

  

 

 

6. มีการประเมินผลกระบวนการลงทะเบียนเรียนผ่านระบบเครือข่าย                                                      
      ฝ่ายบริการการเรียนการสอนและการสอบ นําผลการความพึงพอใจของนิสิตระดับปริญญาตรีต่อการ 

ให้บริการของสํานักทะเบียนและประมวลผล จากระบบประเมินความพึงพอใจของนิสิต มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์   
มาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข (2.11-6-1) 

 7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุง 
 ฝ่ายบริการการเรียนการสอนและการสอบ ได้มีการนําผลประเมินมาปรับปรุงระบบการลงทะเบียนเรียนใน
ภาคการศึกษานั้น เพ่ือปรับปรุงระบบการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาถัดไปและนําปัญหา - อุปสรรคท่ีพบจาก
ภาคการศึกษาก่อนมาพัฒนาปรับปรุงระบบการดําเนินงาน ดังบันทึกช่วยจําการประชุมสรุปปัญหาการลงทะเบียนเรียน 
ประจําภาคต้น ปีการศึกษา 2556 (2.11-7-1) โดยมีสํานักบริการคอมพิวเตอร์เป็นผู้พัฒนาระบบลงทะเบียนเรียน  
(2.11-7-2) ทั้งน้ี ฝ่ายบริการการเรียนการสอนและการสอบได้มีส่วนร่วมจัดทําแผนพัฒนาระบบสารสนเทศนิสิต (ระยะ
สั้น) (2.11-7-3) 

รายการหลักฐาน 



 

 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.11-1-1 (กรส. 2.11-1-1) แผนดําเนินงานการลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2556 
2.11-1-2 (กรส. 2.11-1-2) ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2556 

(https://std.regis.ku.ac.th/_index.php) 
2.11-1-3 (กรส. 2.11-1-3) คําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานการ

ลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2556 และภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2557 
2.11-1-4 (กรส. 2.11-1-4) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการดําเนินงานการลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2556 

และภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ.2557 
2.11-2-1 (กรส. 2.11-2-1) ตัวอย่างตารางเรียน (Pattern) นิสิตปี 1 ภาคต้น ปีการศึกษา 2556 
2.11-2-2 (กรส. 2.11-2-2) รายวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2556 ผา่นเว็บสํานักทะเบียน 

และประมวลผล (http://www.regweb.registrar.ku.ac.th/) 
2.11-2-3 (กรส. 2.11-2-3) รายวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2556 ผา่นระบบสารสนเทศ

นิสิต (https://std.regis.ku.ac.th/_Course_Table.php) 
2.11-3-1 (กรส. 2.11-3-1) ขั้นตอนการพิมพ์ใบแจ้งหน้ี ผ่านระบบสารสนเทศนิสิต 

(https://std.regis.ku.ac.th/_Student_RptKu.php?mode=KU9_DOC) 
2.11-3-2 (กรส. 2.11-3-2) คูม่ือและขัน้ตอนการลงทะเบียนเรียน ผ่านระบบสารสนเทศนิสิต   

(https://std.regis.ku.ac.th/doc/manual_register_52.pdf) 
2.11-4-1 (กรส. 2.11-4-1) รายงานผลการดําเนินงานลงทะเบียนเรียน 

 
 
 
 
 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 
2.11-5-1 (กรส. 2.11-5-1) จํานวนนิสิตที่ลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2556 
2.11-5-2 (กรส. 2.11-5-2) รายงานการจัดสรรเงินค่าธรรมเนียม การลงทะเบียนเรียนนิสิต         

(ชําระเงินในระบบ) 
2.11-6-1 (กรส. 2.11-6-1) ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตปริญญาตรีต่อการให้บริการของ

สํานักทะเบียนและประมวลผล (https://regis.ku.ac.th/AssessKU-V2/) 
2.11-7-1 (กรส. 2.11-7-1) บันทกึช่วยจําการประชุมสรุปปัญหาการลงทะเบียนเรียน ประจําภาคต้น  

ปีการศึกษา 2556  
2.11-7-2 (กรส. 2.11-7-2) การพัฒนาระบบลงทะเบียนเรียน 
2.11-7-3 (กรส. 2.11-7-3) แผนพัฒนาระบบสารสนเทศนิสิต (ระยะสั้น) 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.12 ระดับความสําเร็จของกระบวนการกรอกคะแนนและรายงานคะแนนผ่านระบบเครือข่าย(สํานัก
ทะเบียนและประมวลผล) 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 
รอบระยะเวลา  รอบปีการศึกษา (1 มิถุนายน 2555 - 31 พฤษภาคม 2556) 
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีแผนการดําเนินงาน และผู้รับผิดชอบ 
  2.  มีการจัดทาํข้อมูลรายวิชาและอาจารย์ผู้สอนที่ต้องกรอกคะแนนผ่านระบบเครือข่าย 
  3.  มีการให้คําแนะนําในการกรอกคะแนนและรายงานคะแนนผ่านระบบเครือข่าย              
  2. มีการดําเนินงานตามกระบวนการกรอกคะแนนและรายงานคะแนนผ่านระบบเครือข่าย 

บรรลุตามระยะเวลาที่กําหนด ในแผนการดําเนินงาน 
  5.  มีการจัดทาํสรุปผลข้อมลูการดําเนินงานกรอกคะแนนและรายงานคะแนนผ่านระบบ

เครือข่าย 
  6.  มีการประเมินผลกระบวนการกรอกคะแนนและรายงานคะแนนผ่านระบบเครือข่าย 
  7.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุง 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 

มีการดําเนินการ 

6 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

7 ข้อ 

 

 

ผลการดําเนนิงาน    

 1.  มีแผนการดําเนนิงาน และผู้รับผิดชอบ  ในรอบปีการศึกษา 2556 หน่วยงาน ฝ่ายประมวลผลการศึกษา   
มีการมีการจัดทําแผนพัฒนาระบบการกรอกคะแนนและรายงานคะแนนผ่านระบบเครือข่าย มีแผนงานและผู้รับผิดชอบ
ในดําเนินงานของฝ่าย 

2.  มีการจัดทําข้อมูลรายวิชาและอาจารย์ผู้สอนที่ต้องกรอกคะแนนผ่านระบบเครือข่าย มีตารางรายวิชาหมู่
เรียน และอาจารย์ผู้สอนในระบบกรอกคะแนนผ่านระบบเครือข่าย ถ้าไมก่ําหนดจะทําให้อาจารย์ผู้สอนหรือผู้รับผิดชอบ
ในการกรอกคะแนนไม่ได้ 

3.  มีการให้คาํแนะนาํในการกรอกคะแนนและรายงานคะแนนผ่านระบบเครือขา่ย จัดทําคู่มือในการกรอก
คะแนนและรายงานคะแนน เพ่ือให้อาจารย์ผู้กรอกคะแนนได้เข้าใจในวิธีการกรอกคะแนน การแนะนําการให้เกรดใน
รายวิชา/ประเภทการลงทะเบียนเรียน และการส่งเอกสารให้กับสํานักทะเบียนฯ 

4.  มีการดําเนินงานตามกระบวนการกรอกคะแนนและรายงานคะแนนผ่านระบบเครือข่าย บรรลตุาม 
ระยะเวลาท่ีกําหนด ในแผนการดําเนินงาน  ทางฝ่ายได้ประชาสัมพันธ์วันสุดท้ายการส่งคะแนน และวันสุดท้ายของ
การแก้ไข I เพ่ือให้อาจารย์ผู้สอนหรือผู้เก่ียวข้องได้ทราบวัน/เวลาที่กําหนดในตารางเรียน ที่คณะและเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัย ระบบเกรดออนไลน์  

5.  มีการจัดทําสรปุผลข้อมูลการดําเนินงานกรอกคะแนนและรายงานคะแนนผ่านระบบเครือข่าย ฝ่ายได้
ประสานงานกับทุกวิทยาเขตเพ่ือจัดทํารายงานการส่งคะแนนของแต่ละภาคการศึกษา จัดทําสรุปรายงานรายวิชาที่ส่ง
คะแนนล่าช้า และรายวิชาที่ส่งคะแนน I ทั้งหมู่ เพ่ือนําเข้าที่ประชุมอนุกรรมการจรรยาบรรณ มก. พิจารณาก่อน
นําเสนอ คณะกรรมการจรรยาบรรณของ มก.ต่อไป 



 

 

 6.  มีการประเมินผลกระบวนการกรอกคะแนนและรายงานคะแนนผ่านระบบเครือขา่ย ฝ่ายได้ดําเนินการทํา
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบเกรดออนไลน์ โดยสอบถามผู้เข้าใช้ระบบมีอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสติ    

 7.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุง ทางฝ่ายประมวลผล สํานักบรกิารคอมพิวเตอร์ และผู้บรหิาร ได้
ประชุมหารือ เพ่ือปรับปรุงระบบให้มีความสะดวก รวดเร็วและถูกต้อง และความปลอดภัยของข้อมูล  
 ฝ่ายประมวลผลการศึกษา สามารถดําเนินการการตามแผนการดําเนินงาน ประจําปี  สามารถดําเนินการได้
จํานวน 7 ข้อ คิดเป็น 5.00 คะแนน  

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.12-1 (ปมศ. 2.12-1) แฟ้มแผนงานการกรอกคะแนนในระบบเครือข่าย ประจําปีการศึกษา 2556 
 
 
 
 
 
 

  ตัวบ่งชี้ที่ 1  ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน (2.6 คณะวิชา) 

 
ตัวบ่งชี ้   ผลผลิต 
เป้าหมาย   6 ข้อ 
รอบระยะเวลา   ปีการศึกษา พ.ศ. 2556 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญทุก       
รายวิชาบูรณาการ 

  2. รายวิชาบูรณาการ มีการจัดทํา มคอ.3ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาตามที่กําหนด
ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

  3. รายวิชาบูรณาการ มีการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองและการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
การปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียน 

  4. มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเข้ามามีส่วนร่วม
ในกระบวนการเรียนการสอน 

  5. มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัยหรือจากกระบวนการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาการเรียน
สอน 

  6. มีการประเมินการเรียนการสอนวิชาบูรณาการ ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ผู้สอนและ 
บทบาทของอาจารย์ผู้สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ โดยผลการประเมินในแต่ละรายวิชาต้องไม่ตํ่ากว
3.51 จากคะแนนเต็ม 5  

  7. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนกลยุทธ์การสอนจากการประเมินผลการ
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

เรียนรู้ทุกรายวิชาบูรณาการตามผลการประเมินรายวิชา 

ผลการดําเนนิงาน 

 ในรอบปีการศึกษา 2556 ศูนย์วิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มีผลการดําเนินงาน 7 ระดับ ดังน้ี 
1. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญในทุกรายวิชา

บูรณาการ 
ฝ่ายวิชาบูรณาการ ฯ มีการแต่งต้ังคณะกรรมการรายวิชา (วบศ.ตัวบ่งช้ีเพ่ิมเติม 1.1-1-1) เพ่ือทํา

หน้าที่ในการบริหารจัดการด้านการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาให้เกิดประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบด้วย ประธาน
รายวิชา/กรรมการ/เลขานุการ/ผู้ช่วยเลขานุการ ตามจํานวนที่เหมาะสมโดยมีอํานาจหน้าที่ดังน้ี 

 
 
 
1. บริหารจัดการรายวิชา 
2. วางแผนกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
3. สรรหาผู้สอน ผู้ประสานงานหมู่ และนิสิตผู้ช่วยปฏิบัติงาน  
4. จัดโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร และเอกสารประกอบการเรียนการสอน  
5. วัดและประเมินผลการเรียนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของรายวิชา 
6. พิจารณา/จัดทํา รายละเอียดของรายวิชา มคอ.3 ก่อนเปิดภาคเรียน  
7. พิจารณา/จัดทํารายงานผลการดําเนินงานของรายวิชา มคอ.5 หลังจากปิดภาคเรียน 
การจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาได้มีการจัดทําประมวลการสอน (วบศ.ตัวบ่งช้ีเพ่ิมเติม 1.1-1-

2)  หนังสือเชิญอาจารย์ผู้สอน (วบศ.ตัวบ่งช้ีเพ่ิมเติม 1.1-1-3)  และรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) (วบศ.ตัวบ่งช้ี
เพ่ิมเติม 1.1-1-4) ก่อนเปิดภาคเรียน ในทุกภาคการศึกษาเพ่ือให้เกิดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
และจัดทํารายงานผลการดําเนินงานรายวิชา (มคอ.5) (วบศ.ตัวบ่งช้ีเพ่ิมเติม 1.1-1-4)  รายงานผลการดําเนินการ เพ่ือ
การประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในด้านต่าง หลังจากปิดภาคเรียน 

2. รายวิชาบูรณาการ มีการกรอก มคอ.3 ออนไลน์ ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาตามที่
กําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ.... 

ฝ่ายวิชาบูรณาการ ฯ กําหนดให้รายวิชาบูรณาการที่มีการจัดการเรียนการสอน ในแต่ละภาค
การศึกษา ต้องดําเนินการกรอก มคอ.3 ออนไลน์ (วบศ.ตัวบ่งช้ีเพ่ิมเติม 1.1-1-3) ก่อนเปิดการสอนในแต่ละภาค
การศึกษา โดยมีรายละเอียดปรากฏดังเอกสารแบบ มคอ.3 และแบบ มคอ.5 (วบศ.ตัวบ่งช้ีเพ่ิมเติม 1.1-1-4)   ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

3. รายวิชาบูรณาการ มีการสง่เสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองและการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการ
ปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรยีน 

ฝ่ายวิชาบูรณาการ ฯ ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้รายวิชาบูรณาการ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง (วบศ.ตัวบ่งช้ีเพ่ิมเติม 1.1-3-1)   และเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงทั้งในและนอกช้ันเรียน  

การฝึกปฏิบัติในห้องเรียน ได้แก่ การทํา Workshop เพ่ือให้นิสิตรู้จักคิด วิเคราะห์ และแก้ปัญหาที่
เกิดข้ึนพร้อมทั้งนํามาอภิปรายร่วมกันในช้ันเรียน (รายวิชา 01999031) (วบศ.ตัวบ่งช้ีเพ่ิมเติม 1.1-3-1)  การฝึกปฏิบัติ
จริงเก่ียวกับการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ (รายวิชา 01999013 และรายวิชา 01999211) (วบศ.ตัวบ่งช้ีเพ่ิมเติม 
1.1-1-2)   



 

 

การเรียนรู้นอกสถานท่ีได้แก่ การพานิสิตไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ (รายวิชา 01999011 , 
01999012, 01999032, 01999033, 01999034, 01999041, 01999213 (วบศ.ตัวบ่งช้ีเพ่ิมเติม 1.1-3-1) 

4. มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากผูท้รงคณุวุฒิภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการเรียนการสอน 

ฝ่ายวิชาบูรณาการ ฯ ได้มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาเป็นอาจารย์พิเศษ และวิทยากรบรรยาย
พิเศษ ให้กับนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนวิชาบูรณาการ เช่น วิชาไทยศึกษา วิชาศิลปวิจักษณ์ วิชาเศรษฐศาสตร์เพ่ือการดําเนิน
ชีวิตที่ดี และวิชาสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและชีวิต (วบศ.ตัวบ่งช้ีเพ่ิมเติม 1.1-4-1) 

 
 
 
 
 
5 มีการจัดการเรียนรู้ทีพ่ัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรูเ้พือ่พัฒนาการ 

เรียนการสอน  
ฝ่ายวิชาบูรณาการ ฯ ได้ทําวิจัยโครงการวิจัย เร่ือง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนรายวิชา 

บูรณาการ (วบศ.ตัวบ่งช้ีเพ่ิมเติม 1.1-1-1) และโครงการจัดทํากระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ (วบศ.ตัวเบ่งช้ีเพ่ิมเติม 
1.1-1-2) เพ่ือนําผลที่ได้มาพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการรายวิชาบูรณาการ 

6. มีการประเมินการเรียนการสอนวิชาบูรณาการ ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ผู้สอนและ 
บทบาทของอาจารย์ผู้สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ โดยผลการประเมินในแต่ละรายวิชาต้องไม่ตํ่ากว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5  

รายวิชาบูรณาการมีการประเมินการเรียนการสอนวิชาบูรณาการ ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์
ผู้สอนและบทบาทของอาจารย์ผู้สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ โดยใช้ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ของ
มหาวิทยาลัย โดยมีผลการประเมินในแต่ละรายวิชาไม่ตํ่ากว่า 4.00 จากคะแนนเต็ม 5 (วบศ.ตัวเบ่งช้ีเพ่ิมเติม 1.1-6-1) 

  7.มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนกลยุทธ์การสอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้
ทุกรายวิชาตามผลการประเมินรายวิชา 

 ฝ่ายวิชาบูรณาการ ฯ มีการจัดสัมมนาและประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการและอาจารย์ผู้สอนวิชา
บูรณาการ ในทุกปีการศึกษา เพ่ือให้อาจารย์ผู้สอนรายวิชาบูรณาการแต่ละวิทยาเขตมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ระหว่างกันในการกําหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ของรายวิชาและ
ร่วมกันหาแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงรายวิชาให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และสามารถนําความรู้และประสบการณ์
มาปรับปรุงการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัย (วบศ.ตัวบ่งช้ีเพ่ิมเติม 1.1-7-1) 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
7 ข้อ 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้
หน่วยงานท่ี 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

1 - 6 ข้อ 7ข้อ - 4
คะแนน 

5 คะแนน 7 บรรลุ 7 
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รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

วบศ.ตัวบ่งช้ีเพ่ิมเติม 1.1-1-1 แฟ้มแต่งต้ังคณะกรรมการรายวิชา 
วบศ.ตัวบ่งช้ีเพ่ิมเติม 1.1-1-2 เอกสารประมวลการสอน 
วบศ.ตัวบ่งช้ีเพ่ิมเติม 1.1-1-3 แฟ้มเชิญอาจารย์ผู้สอน 
วบศ.ตัวบ่งช้ีเพ่ิมเติม 1.1-1-4 แบบ มคอ.3, แบบ มคอ. 5 
วบศ.ตัวบ่งช้ีเพ่ิมเติม 1.1-3-1 แฟ้มโครงการกิจกรรม 
วบศ.ตัวบ่งช้ีเพ่ิมเติม 1.1-4-1 แฟ้มเชิญอาจารย์พิเศษ และผู้ทรงคุณวุฒ ิ
วบศ.ตัวบ่งช้ีเพ่ิมเติม 1.1-5-1 โครงการวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนรายวิชาบูรณาการ 
วบศ.ตัวบ่งช้ีเพ่ิมเติม 1.1-5-2 โครงการจัดทํากระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ 
วบศ.ตัวบ่งช้ีเพ่ิมเติม 1.1-6-1 แฟ้มประเมินผลการเรียนการสอนรายวิชาบูรณาการ ปีการศึกษา 2555 
วบศ.ตัวบ่งช้ีเพ่ิมเติม 1.1-7-1 โครงการสัมมนาและประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการและอาจารย์ผูส้อนวิชา

บูรณาการ 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2  ร้อยละของโครงการ/กิจกรรม ที่เก่ียวกับการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย (6.2 คณะวิชา) 

ชนิดตัวบ่งชี้   ผลผลิต 

เป้าหมาย  ร้อยละ 60   

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา  พ.ศ.2556 

เกณฑ์มาตรฐาน   

กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมเก่ียวกับการทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทยท่ีจัด
ขึ้นในรอบปีการศึกษา กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 รายวิชาบูรณาการ 

ผลการดําเนนิงาน 
 1. จํานวนโครงการกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย รวมทั้ง 
กิจกรรมทีมุ่่งปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมอันดีงามให้แก่นิสิต ที่จัดข้ึนในรอบปีการศึกษา 2556 จํานวน 14 โครงการ 
 2. จํานวนโครงการกิจกรรมที่จัดขึ้นเพ่ือพัฒนานิสิต ทั้งด้านการเรียนรู้ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
และกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่จัดข้ึนในรอบปีการศึกษา 2556 จํานวน 30 โครงการ (วบศ.ตัวบ่งช้ีเพ่ิมเติม 2.1-1-1) จํานวนนิสิต



 

 

ที่เข้าร่วมโครงการ ในปีการศึกษา 2556 จํานวน 10,879 คน เป็นจํานวนนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนวิชาบูรณาการ เฉพาะ
วิทยาเขตบางเขนและวิทยาลยัชลประทาน 
 
 
 
 
 3. งานการเงินฝ่ายวิชาบูรณาการฯ ได้มีการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการดําเนิน
กิจกรรมรายวิชา  
สูตรการคํานวณ  
 

1. คํานวณร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่จัดขึ้นในปีการศึกษานั้น 
 
           

             
    =  14    x100  =  46.67 
                                          30 

2. แปลงร้อยละทีค่ํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5  
 

คะแนนท่ีได้     =             ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมท่ีจัดข้ึนในปีการศึกษาท้ังหมด 
                          ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 

ท่ีกําหนดให้เป็น 5 คะแนนเต็ม 
     = 46.66 x  5 =  2.91 

                                  80 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
0.00-1.50 1.51-2.50 2.51-3.50 3.51-4.50 4.51-5.00 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้
หน่วยงานท่ี 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

1.1 - ร้อยละ
62.66 

ร้อยละ
46.66 

- 3คะแนน 3คะแนน 3.50 
 

ไม่บรรลุ 3 คะแนน 

 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

วบศ.ตัวบ่งช้ีเพ่ิมเติม 2.1-1-1 แฟ้มโครงการกิจกรรม 
วบศ.ตัวบ่งช้ีเพ่ิมเติม 2.1-1-1 แฟ้มสรุปค่าใช้จ่ายโครงการกิจกรรม 

 
 
 

จํานวนโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย 

จํานวนโครงการ/กิจกรรม ในรอบปีการศึกษาท้ังหมด  
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ตัวบ่งชี้ที่ 3   ระบบกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (6.1 คณะวิชา) 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  3  ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา  พ.ศ.2556 

เกณฑ์มาตรฐาน   

กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.มีรายวิชาที่สนับสนุนและดําเนินงานตามท่ีระบุเป็นกิจกรรมรายวิชา 
  2. มีการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ

กิจกรรมนิสิต 
  3. มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
  4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ

จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต 
  5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ

การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต 
 

ผลการดําเนนิงาน 
1. มีรายวิชาทีส่นับสนนุและดําเนนิงานตามที่ระบุในประมวลการสอน 

มีการสนับสนุนให้รายวิชาจัดโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร (วบศ.ตัวบ่งช้ีเพ่ิมเติม 3.1-1-1) ที่ส่งเสริม
ศิลปะและวัฒนธรรมแขนงต่างๆ และเรียนรู้วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยจะมีการระบุกิจกรรมไว้ใน ประมวลการ
สอน (วบศ.ตัวบ่งช้ีเพ่ิมเติม 3.1-1-2) โดยมีคณะกรรมการรายวิชาเป็นผู้รับผิดชอบ 

 

2. มีการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต 
รายวิชามีการจัดการเรียนการสอนท่ีนําการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไปผสมผสานเป็นส่วนหน่ึงของ

กิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นิสิตได้เรียนรู้วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ินซึ่งจัดโดยคณะกรรมการรายวิชา (วบ
ศ.ตัวบ่งช้ีเพ่ิมเติม 3.1-1-1) (วบศ.ตัวบ่งช้ีเพ่ิมเติม 3.1-1-2) 

 

3. มีการเผยแพรกิ่จกรรมหรือการบริการด้านทํานุบาํรุงศลิปะและวัฒนธรรม 
เมื่อนิสิตได้ไปทํากิจกรรมแลว้นิสิตเก็บข้อมูลจากเอกสารและการสัมภาษณ์ในพ้ืนที่ที่เก่ียวข้องกับหัวข้อที่

เสนอแล้วประมวลความรู้เพ่ือนําเสนอหน้าช้ันเรียน โดยทางรายวิชาได้มีการเผยแพร่กจิกรรมทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ให้กับนิสิตที่ไม่ได้ลงเรียน โดยการจัดบอร์ดนิทรรศการใต้ตึก ศร.3 ซึ่งจะเรียกว่าสัปดาห์ไทยศึกษา โดยจะจัด
ในช่วง 2 สัปดาห์สุดท้ายของภาคการศึกษา (วบศ.ตัวบ่งช้ีเพ่ิมเติม 3.1-3-1) และมีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ (วบศ.ตัวบ่งช้ี
เพ่ิมเติม 3.1-3-2) 

 
 
 

 



 

 

องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
7 ข้อ 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้    
ภารกิจหลัก 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

3 -  4 ข้อ - - 3 4 บรรลุ 4 
 
รายการหลักฐาน 
หมายเลขหลักฐาน ชื่อเอกสาร 
วบศ.ตัวบ่งช้ีเพ่ิมเติม 3.1-1-1 แฟ้มโครงการกิจกรรม 
วบศ.ตัวบ่งช้ีเพ่ิมเติม 3.1-1-2 เอกสารประมวลการสอน 
วบศ.ตัวบ่งช้ีเพ่ิมเติม 3.1-3-1 เอกสารเผยแพร่กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
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        สํานักทะเบียนและประมวลผล มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ ดังน้ี 
การบริหารและการจัดการ ซึง่มุ่งเน้นการบริหารและการจัดการตามหลักการบริหารจัดการที่ดี เน้นการกระจายอํานาจ 
ภาวะผู้นําของผู้บริหาร การพัฒนาบุคลากร ที่เป็นระบบและดําเนินการอย่างต่อเน่ือง มีการบริหารจัดการตามระบบ
โครงสร้างการบริหารงานภายในขององค์กร ที่คํานึงถึงปัจจัยที่จะทําหน้าที่บริหารจัดการให้มีคุณภาพ ได้แก่ ทรัพยากร
บุคคล การบริหารทรัพยากรท้ังหมด ฯลฯ เพ่ือให้สัมฤทธ์ิผลตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ สําหรับผลการประเมินในภาพรวม 
องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ จํานวน 5 ตัวบ่งช้ี พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉล่ีย 5.00 ผล
ประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางท่ี 2.4 

ตารางที่ 2.4 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 

ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดาํเนินงาน ปี 2556 ผลการประเมิน 
(เต็ม 5) 

หมาย
เหตุ  

  2556 2557 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง

กรรมการ
    ตัวตั้ง ผลลพัธ ์ 

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลพัธ ์ 
(% หรือ
สัดส่วน)  

  
    ตัวหาร ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 3 การบริหารและการจัดการ   5.00 5.00   

*3.1 ภาวะผู้นําของคณะกรรมการประจํา
หน่วยงาน และผู้บริหารทุกระดับของ
หน่วยงาน 

ข้อ 7  7 7 ข้อ 7 5.00 5.00   

*3.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ ข้อ  5  5 5 ข้อ  5 5.00   5.00   

*3.3 ระบบบริหารความเสี่ยง ข้อ  6  6 6 ข้อ 6 5.00 5.00   

*3.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร ข้อ  7  7 7 ข้อ  7 5.00 5.00   

3.5 ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนา
ความรู้ และทักษะวิชาชีพท่ีสอดคล้องกับ
การปฏิบัติงานท้ังในประเทศหรือ
ต่างประเทศ 

ร้อย
ละ 

ร้อย
ละ 

90 1103.50  90.39 103.50 
 

90.39 5.00 5.00  

  114.50  
114.50 

 
 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ภาวะผูน้ําของคณะกรรมการประจําหน่วยงาน และผู้บรหิารทุกระดับของหน่วยงาน (สกอ. 7.1) 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  ข้อ (ดูจาก SAR ปีการศึกษา 2555) 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2556 

 

 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

 
 

 
 

1.  คณะกรรมการประจําหน่วยงาน ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ/ข้อบังคับที่กําหนดครบถ้วนและมี
การประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดล่วงหน้า 



 

 

กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  2.  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุก
ระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนําข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการ
ปฏิบัติงานและพัฒนาหน่วยงาน 

  3. ผู้บริหารมีการกํากับ ติดตาม และประเมนิผลการดําเนินงานตามท่ีมอบหมายรวมทั้งสามารถ
สื่อสารแผนและผลการดําเนินงานของหน่วยงานไปยังบุคลากรในหน่วยงาน 

  4.  ผู้บริหารสนบัสนนุให้บุคลากรในหน่วยงาน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการให้อํานาจใน
การตัดสนิใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม และผูบ้ริหารมีการจัดประชุมบุคลากร อย่าง
น้อย 2 ครั้งต่อปีการศึกษา 

  5. ผู้บรหิารถ่ายทอดความรูแ้ละส่งเสริมพฒันาผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถทํางานบรรลุ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน เต็มตามศักยภาพ 

  6. ผู้บรหิารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานงึถึงประโยชนข์องหน่วยงาน และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสยี 

  7. คณะกรรมการประจําหนว่ยงานประเมินผลการบริหารงานของหนว่ยงาน และผูบ้ริหารนํา
ผลการประเมินไปปรบัปรุงการบริหารงานอย่างเปน็รปูธรรม 

หมายเหตุ : หากจะประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานข้อที ่6 น้ัน ต้องแสดงข้อมูลการบริหารงานตามหลักธรร
มาภิบาลครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ตามนิยามศัพท์ที่ระบุไว้ ซึ่งสอดคล้องเป็นไปตามเกณฑ์ของ สมศ. 

ผลการดําเนนิงาน 

ในปีการศึกษา 2556 สํานักทะเบียนและประมวลผล มีผลการดําเนินงานครบ 7 ข้อ ดังน้ี 

 1. คณะกรรมการประจําหน่วยงาน ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ/ข้อบังคับที่กําหนดครบถ้วนและมีการ
ประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดล่วงหน้า  

สํานักทะเบียนและประมวลผล เป็นหน่วยงานเทียบเท่าคณบดี มีนายสหัส ภัทรฐิตินันท ์ เป็นผู้บริหารซึง่
ได้รับการแต่งต้ังให้เป็นผู้อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์               
ที่ 3/2556 เร่ืองแต่งต้ังผู้อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล สั่ง ณ วันที่ 31 มกราคม 2556 32(3.1-1-1)               
โดยปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานในคณะกรรมการประจําสํานักฯ พร้อมกรรมการอีกจํานวน 9 ท่าน ตามประกาศสภา
มหาวิทยาลัยเกษตร์  เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการประจําสํานักทะเบียนและประมวลผล ประกาศ ณ วันที่  25 
กรกฎาคม 2556 33(3.1-1-2) โดยคณะกรรมการชุดน้ีมีอํานาจหน้าที่ระเบียบ/ข้อบังคับที่กําหนดอย่างครบถ้วน โดยวาง 

 
 
 
 

หลักเกณฑ์ในการประเมินตนเองไว้ในปีถัดไป มีผลการประเมินตนเองในภาพรวม ค่าเฉลีย่ที่ 4.68 อยู่ในเกณฑ์ระดับเห็น
ด้วยมากที่สุด ตามรายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจําสํานัก ปีการศึกษา 2556   34(3.1-1-3)  

2. ผู้บรหิารมีวิสัยทัศน ์กําหนดทิศทางการดําเนนิงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบคุลากรทุกระดับ  
ผู้บริหารมีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนําข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและ

พัฒนาหน่วยงานผู้อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล และบุคลากรภายในสํานักฯ ได้ร่วมกันกําหนดวิสัยทัศน์  
ทิศทางการดําเนินงาน และทบทวนแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน ตามกระบวนการขั้นตอน  การจัดทําแผนอย่างเป็นระบบ 
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3 5(3.1-2-1) และมีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์สํานัก ให้หัวหน้าฝ่ายและบุคลากร ได้ร่วมกันพิจารณาจัดทําแผนปฏิบัติงาน
ประจําปีของฝ่าย เพ่ือเป็นแนวทางในการดําเนินงานในแต่ละรอบปี 3 6(3.1-2-2) ทั้งน้ีได้เสนอแผนกลยุทธ์และแผนการ
ปฏิบัติงานของสํานักฯ ให้คณะกรรมการประจําสํานักฯ เพ่ือพิจารณา 37(3.1-2-3) ตลอดจนมีการดําเนินโครงการสัมมนา
บุคลากรสํานักทะเบียนและประมวลผล สัมมาทิฐิและการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของบุคลากร สํานักทะเบียนและ
ประมวลผล 3 8(3.1-2-4) และโครงการสัมมาทิฐิผู้บริหารพบบุคลากร 3 9(3.1-2-5)  เพ่ือถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ระหว่างผู้บริหารและบุคลากร รวมทั้งได้มีการติดตามความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน โดยกําหนดให้แต่ละฝ่าย
ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผน 40(3.1-2-6) เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบในการปรับปรุงแผนได้อย่างทันการณ์ 
 3. ผู้บรหิารมีการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนนิงานตามทีม่อบหมาย รวมทั้งสามารถ 
สื่อสารแผนและผลการดําเนินงานของหน่วยงาน  

เพ่ือให้กลไกการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผนเป็นลําดับช้ันอย่างต่อเน่ืองสํานัก
ทะเบียนและประมวลผล ได้กําหนดระบบการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย ตามหลักเกณฑ์
เดียวกันของภาพรวมสํานัก ดังน้ี 
  3.1 คณะกรรมการประจําสํานัก มอบนโยบายการบริหารงาน และพิจารณาแผนดําเนินงานสํานัก ผ่าน
ผู้อํานวยการ ในการประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก คร้ังที่ 3/2557 วันที่ 26 มีนาคม 2557 วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพ่ือ
ทราบ ที่ 1.7 หน้าที่ 4-5 41(3.1-3-1) 
  3.2 ผู้อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวล ถ่ายทอดนโยบายและแผนให้กับบุคลากร    
ในการประชุมกรรมการบริหารสํานักทะเบียนและประมวลผล ครั้งที่ 1/2556 วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2556 42(3.1-3-2) 

3.3 ผู้อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล กําหนดให้แต่ละงานรายงานความก้าวหน้าของผลการ 
ดําเนินงานตามแผน ว่าสามารถบรรลุเป้าหมายได้มากน้อยเพียงใด รวมถึงปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข หรือมี
ประเด็นใดที่ควรต้องปรับแผนให้สอดคล้องกับสภาพการทํางานในปัจจุบัน ในการประชุม ประจําปีงบประมาณ 2556 
43(3.1-3-3) 

4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงาน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการให้อํานาจในการ
ตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม และผู้บริหารมีการจัดประชุมบุคลากร อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปีการศึกษา 

ผู้อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล ได้มอบหมายและให้อํานาจในการตัดสินใจ ในการกํากับ
ติดตามการดําเนินงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 1288/2556 และคําสั่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ 4021/2556 เร่ือง แต่งต้ังรองผู้อํานวยการ สํานักทะเบียนและประมวลผล 4 4(3.1-4-1) 
รวมท้ังให้ความสําคัญกับการสร้างกระบวนการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการสื่อสารทางตรง 2 ทางอย่างเปิดใจ 
 
 
 
จากผู้บริหารสู่ผู้ปฏิบัติ และจากผู้ปฏิบัติสู่ผู้บริหาร ซึ่งจะก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ทํา
ให้บุคลากรรู้สึกมีส่วนร่วมและเป็นเจ้าของหน่วยงาน โดยมีการรับฟังปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะของแต่ละฝ่ายจาก
การประชุมฝ่ายประจําเดือนเป็นประจําทุกเดือน นอกจากน้ี ยังมีการบริหารงานในรูปของคณะกรรมการ/คณะทํางาน ที่
มอบหมายให้บุคลากรได้หมุนเวียนกันเป็นประธานคณะทํางาน เพ่ือฝึกการเป็นผู้นําที่จะวางแผนและติดตามงาน ได้แก่ 
คณะกรรมการประกันคุณภาพของ สํานักทะเบียนและประมวลผล  ตามคําสั่งสํานักทะเบียนและประมวลผล ที่ 5/2557 
เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสํานักทะเบียนและประมวลผล  สั่ง ณ วันที่ 31 มกราคม 
2557 4 5(3.1-4-2)  คําสั่งสํานักทะเบียนและประมวลผล ที่ 6/2557 เร่ือง แต่งต้ังคณะอนุกรรมการรับผิดชอบงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสํานักงาน/ฝ่ายในสังกัดสํานักทะเบียนและประมวลผล สั่ง ณ วันที่ 31 มกราคม 
2557 4 6(3.1-4-3) และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของสํานักฯ ตามคําสั่งสํานักทะเบียนและ



 

 

ประมวลผล ที่ 13/2557 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สํานักทะเบียนและ
ประมวลผล  สั่ง ณ วันที่ 17 เมษายน  2557 47(3.1-4-4) 

      5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงค์ 
ของหน่วยงาน เต็มตามศักยภาพ  
  ผู้อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล ได้ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการเรียนรู้ อย่างต่อเน่ือง
ภายในสํานัก ต้ังแต่เป็นผู้ให้คําปรึกษากับบุคลากรในกรณีที่เกิดปัญหาในการทํางาน พร้อมทั้งสนับสนุนให้บุคลากรได้เข้า
อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานในส่วนที่เก่ียวข้องกับภารกิจ อย่างสมํ่าเสมอ พร้อมรายงานผลการเข้าร่วมโครงการอบรมของ
บุคลากรสํานัก ประจําปีการศึกษา 2556 4 8(3.1-5-1) เพ่ือให้บุคลากรได้พัฒนาความรู้ และทักษะให้สามารถทํางานได้
บรรลุเป้าหมายตามที่กําหนด นอกจากน้ี ผู้อํานวยการสํานักฯ และบุคลากรได้ร่วมกันกําหนดประเด็นความรู้สําหรับ จัด
กิจกรรม KM ภายในสํานักฯ เพ่ือให้เกิดการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเก่ียวกับโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เร่ือง “ความรู้การประกันคุณภาพการศึกษาและการเขียนรายงานการประเมินตนเอง 
(SAR)” 4 9(3.1-5-2) รวมทั้งมีการจัดทําคู่มือปฏิบัติงานของแต่ละงานเพ่ือให้บุคลากรสามารถเรียนรู้การทํางาน และ
สามารถทํางานทดแทนกันได้ เช่น แนวทางการปฏิบัติการยืมเงินทดรองจ่ายภายใต้ระบบ ERP 50(3.1-5-3)  

6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชน์ของหน่วยงาน และผู้มีส่วนได้ส่วน 
เสีย  
 6.1 หลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผู้อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล บริหารงานโดย
คํานึงถึงการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของแผนปฏิบัติงาน ที่กําหนด โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.
2556 มีผลการดําเนินงานบรรลุเป้าหมายในแผนปฏิบัติงาน จาก 52 โครงการ จํานวน 57 ตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรมที่
บรรลุผล 31 ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ 54.39 51(3.1-6-1) 52( 3.1-6-2)  

6.2 หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ผู้อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล มีการบริหารงาน 
งบประมาณครบทุกภารกิจ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 สํานักฯ ได้รับจัดสรรเงินรายได้ จํานวน 63,875,000 บาท 
และสามารถหารายได้เพ่ิมจํานวน 49,981,075.95  บาท รวมทั้งสิ้น 113,856,075.95 บาท  เพ่ือใช้ในการดําเนินงานให้
บรรลุวัตถุประสงค์ โดยงานการเงินจะรายงานสถานะทางการเงินต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักฯ และที่
ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักฯ เพ่ือเป็นข้อมูลต่อการตัดสินใจในการบริหารจัดการเงินรายได้ของสํานักฯ ให้เกิด 
 
 
 
 
ประโยชน์สูงสุด และรายงานสรุปผลการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ.2556 เมื่อสิ้นปีงบประมาณ  ตามรายงานทางการเงิน
ของสํานักทะเบียนและประมวลผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 53(3.1-6-3)  

6.3 หลักการตอบสนอง (Responsiveness) สํานักทะเบียนและประมวลผล มีการสํารวจความ 
ต้องการของผู้รับบริการ และนํามาวางแผนการดําเนินงานที่สอดคล้องความต้องการของผู้รับบริการ จากการสํารวจ 
และแบบสอบถามความต้องการของผู้รับบริการสํานักทะเบียนและประมวลผล ปีการศึกษา 2556 ซึ่งทุกโครงการได้รับ
การตอบรับจากผู้บริหาร บุคลากร และนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นอย่างดี พิจารณาได้จากผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้รับบริการในรอบปีการศึกษา 2556 จํานวน 80 กิจกรรมที่ดําเนินการ มีค่าเฉล่ีย 4.34 อยู่ในระดับดี 
จากคะแนนเต็ม 5.00 54(3.1-6-4)  

6.4 หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) สํานักทะเบียนและประมวลผล เป็นหน่วยงานท่ี 
ขับเคลื่อนภารกิจด้านการสนับสนุนการเรียนการสอน และการบริหารจัดการ  ซึ่งผลการดําเนินงานในรอบปีงบประมาณ 
พ.ศ.2556 สามารถบรรลุเป้าหมายระดับกลยุทธ์เกือบทุกตัวบ่งช้ี สําหรับการแสดงความสํานึกในการรับผิดชอบต่อ
ปัญหาสาธารณะ ผู้อํานวยการสํานัฯ ได้มีการกําหนดนโยบายแผนการประหยัดพลังงาน ทรัพยากร และการอนุรักษ์
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รักษาสิ่งแวดล้อม ของสํานักฯ รวมท้ังได้มอบหมายให้ฝ่ายบริหารและธารการประชาสัมพันธ์กิจกรรมสาธารณประโยชน์
ต่างๆ ให้บุคลากรสํานักรับทราบ โดยบุคลากรได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าว ได้แก่ การบริจาคโลหิต และการถวาย
ปัจจัยทาน และค่าทํานุบํารุงสาธารณูปโภค แด่พระภิกษุและวัด ในโครงการอ่ิมบุญสุขใจไปกับสํานักทะเบียนยและ
ประมวลผล 55(3.1-6-5) 

6.5 หลักความโปร่งใส (Transparency)  ผู้อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล ได้กําหนดให้ 
งานการเงินแจ้งสถานะทางการเงิน และการเบิกจ่ายวัสดุของสํานักฯ ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักฯ และที่
ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักฯ มีการแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจเงินคงเหลือ เพ่ือตรวจสอบรายงานเงินคงเหลือ
ประจําวันก่อนจัดส่งกองคลังเป็นประจําทุกเดือน 56(3.1-6-6)  

6.6 หลักการมีส่วนร่วม (Participation)  สํานักทะเบียนและประมวลผล ได้เรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ 
ภายนอก ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และผู้บริหารจากคณะวิชา สถาบัน สํานัก ที่เก่ียวข้อง เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
ประจําสํานักฯ ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการประจําสํานัก
ทะเบียนและประมวลผล  ประกาศ ณ วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 57(3.1-6-7) เพ่ือร่วมเป็นทีมบริหารสํานักทะเบียน
และประมวลผล เพ่ือขับเคลื่อนการบริหารจัดการ นอกจากน้ี ในการดําเนินโครงการต่างๆ ได้มีการรวบรวมข้อมูล
ป้อนกลับจากผู้รับบริการเพ่ือใช้ประโยชน์ในการพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานอย่างต่อเน่ือง  

6.7 หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization)  ผู้อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล มี 
การมอบอํานาจให้หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่ายเป็นผู้กํากับติดตามงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายก่อนเสนอผู้อํานวยการสํานัก
และคณะกรรมการประจําสํานักฯ เป็นลําดับช้ัน รวมท้ัง มีการมอบอํานาจให้มีผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อํานวยการสํานัก
ในกรณีที่ผู้อํานวยการสํานักฯ ติดภารกิจ เพ่ือให้สามารถตัดสินใจ ในการดําเนินงานต่างๆ ให้มีความราบรื่น ตามคําสั่ง 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ 1288/2556 และคําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ 4021/2556 เรื่อง แต่งต้ังรอง
ผู้อํานวยการ สํานักทะเบียนและประมวลผล 58(3.1-6-8) 
 
 
 
 
 
 
 

 
6.8 หลักนิติธรรม (Rule of Law) ผู้อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล บริหารงานภายใต้ 

กฎระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ อย่างเคร่งครัด โดยคํานึงถึงความเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ ให้ความสําคัญกับการปฏิบัติงาน
ตามหลักจรรยาบรรณ และมีการถ่ายทอดจรรยาบรรณให้กับบุคลากรทุกคนได้ทราบและทําความเข้าใจร่วมกัน โดย
ผู้อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล ได้มอบหมายให้งานการบุคคลได้อธิบายและช้ีแจงประกาศสภา
มหา วิทยาลัย เกษตรศาสตร์ เรื่ อง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ว่ าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2553 โดยการแจ้งเวียนบุคลากรทราบและถือปฏิบัติ เพ่ือรณรงค์ เผยแพร่ให้ผู้ปฏิบัติงาน 
รักษาและส่งเสริมเกียรติคุณ ช่ือเสียงและฐานะของบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเพ่ือเป็นการควบคุมให้
บุคลากรถือปฏิบัติต่อไป 59(3.1-6-9)  

6.9 หลักความเสมอภาค (Equity) ผู้อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล ให้โอกาสแก่ 
บุคลากรทุกคนอย่างเท่าเทียมกันในการพัฒนาตนเองเพ่ือให้มีความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกับภารกิจ 
รวมถึงมีความก้าวหน้าในตําแหน่งงาน โดยกําหนดเป็นตัวบ่งช้ีความสําเร็จ ด้านการพัฒนาบุคลากร โดยรายงานผลการ
พัฒนาบุคลากรตามแผนการปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ 2556 อย่างต่อเน่ือง มีจํานวน 75 หลักสูตร และผู้เข้า
อบรม จํานวน 114.50 คน จากรายงานผลการฝึกอบรม ประจําปีการศึกษา 2556 60(3.1-6-10)  
  6.10 หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) ผู้อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล  



 

 

มีการขอฉันทามติจากที่ประชุมกรรมการบริหารสํานักฯ ในวาระการพิจารณาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เป็นข้อตกลงร่วมกัน
ในการดําเนินงานด้านต่างๆ โดยในปีการศึกษา 2556 มกีารประชุมทั้งสิ้นจํานวน 11 ครั้ง/ปี ตามรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารสํานักฯ ประจําปีการศึกษา 2556 61(3.1-6-11) 

7. คณะกรรมการประจําหน่วยงาน ประเมินผลการบริหารงานของหน่วยงาน และผู้บริหารนําผลการ
ประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 

คณะกรรมการประจําสํานักทะเบียนและประมวลผล ปฏิบัติหน้าที่โดยการประเมินตนเองตาม 
บทบาทหน้าที่ของตน โดยมีผลการประเมินตนเองในภาพรวม ค่าเฉล่ียที่ 4.68 อยู่ในเกณฑ์ระดับเห็นด้วยมากท่ีสุด ตาม
รายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจําสํานัก ปีการศึกษา 2556 6 2(3.1-7-1) และประเมินผลการ
บริหารงานของสํานักและผู้บริหารอย่างสร้างสรรค์ พบว่า ผลการประเมินการบริหารงานของผู้อํานวยการสํานัก
ทะเบียนและประมวลผล รอบปีที่ 1 ของการบริหารงาน ในภาพรวม เฉลี่ยที่ 3.63 อยู่ในเกณฑ์ระดับดี ตามรายงานผล
การประเมินการบริหารงานของผู้อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล   รอบปีที่ 1 ของการบริหารงาน วันที่ 24 
มีนาคม 2556 ถึงวันที่ 23 มีนาคม 2557 6 3(3.1-7-2) เพ่ือนําผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาสํานักโดยการจัดทํา
แผนพัฒนาปรับปรุงร่วมกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินในรอบปีที่ผ่านมา ตามแผนพัฒนาปรับปรุง 
(สปค.01) 64(3.1-7-3)   
 

เกณฑ์การประเมิน 

 

 

 

 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

3.1 6 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ  4 
คะแนน

5
คะแนน

5
คะแนน

7 ข้อ บรรล ุ 7 ข้อ 

    รายการหลักฐาน 

หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

3.1-1-1 (สลน.3.1-1-1) คําสั่งแต่งต้ังผู้อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล  
3.1-1-2 (สลน.3.1-1-2) ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตร์ เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการประจํา              

สํานักทะเบียนและประมวลผล ประกาศ ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2556  
3.1-1-3 (สลน.3.1-7-1) รายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจําสํานักทะเบียนและ

ประมวลผล ปีการศึกษา 2556 
3.1-2-1 (สลน.3.1-2-1) แผนกลยุทธ์สาํนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์         

(พ.ศ. 2555 -2559)  
3.1-2-2 (สลน.3.1-2-2) แผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
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หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

3.1-2-3 (สลน.3.1-2-3) รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักฯ/คณะกรรมการบริหาร สํานัก
ทะเบียนและประมวลผล ประจําปีงบประมาณ 2556  

3.1-2-4 (สลน.3.1-2-4) โครงการสัมมนาบุคลากรสํานักทะเบียนและประมวลผล สัมมาทฐิิ และการ
พัฒนาคุณภาพการให้บริการของบุคลากรสํานักทะเบียนและประมวลผล    

3.1-2-5 (สลน.3.1-2-5) โครงการสัมมาทิฐิผู้บริหารพบบุคลากร  
3.1-2-6 (สลน.3.1-2-6) สรุปผลการดําเนินงานตามแผนงานประจําปีงบประมาณ 2556/ รายงาน

วิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2556  
3.1-3-1 (ซ้ํา สลน.3.1-2-3) รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักฯ/คณะกรรมการบริหาร      

สํานักทะเบียนและประมวลผล   ประจําปีงบประมาณ 2556  
3.1-3-2 (ซ้ํา สลน.3.1-2-3) รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักฯ/คณะกรรมการบริหาร

สํานักทะเบียนและประมวลผล   ประจําปีงบประมาณ 2556  
3.1-3-3 (สลน.3.1-3-3) แบบสรุปการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปี 

2556  
3.1-4-1 (สลน.3.1-4-1) ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ 1288/2556 และคําสั่ง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที ่4021/2556 เร่ือง แต่งต้ังรองผู้อํานวยการ สํานักทะเบียนและ
ประมวลผล  

 
 
 
 

หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

3.1-4-2 (สลน.3.1-4-2) คําสั่งสํานักทะเบียนและประมวลผล ที่ 5/2557 เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสํานักทะเบียน และประมวลผล         

3.1-4-3 (สลน.3.1-4-3) คําสั่งสํานักทะเบียนและประมวลผล ที่ 6/2557 เร่ือง แต่งต้ัง
คณะอนุกรรมการรับผิดชอบงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสํานักงาน/ฝ่ายใน
สังกัดสํานักทะเบียนและประมวลผล  

3.1-5-2 (สลน.3.1-5-2) รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสํานัก
ทะเบียนและประมวลผล ครั้งที่ 1/2557 ลงวันที่ 23 เมษายน 2557          

3.1-5-3 (สลน.3.1-5-3) แนวทางการปฏิบัติการยืมเงินทดรองจ่ายภายใต้ระบบ ERP  

3.1-6-1 (สลน.3.1-6-1) สรุปผลการดําเนินงานตามแผนงานประจําปีงบประมาณ 2556/ รายงาน
วิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2556  

3.1-6-2 (ซ้ํา สลน.3.1-2-3) รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักฯ/คณะกรรมการบริหาร
สํานักฯ ประจําปีงบประมาณ 2556  



 

 

3.1-6-3 (สลน.3.1-6-3) รายงานทางการเงินของสํานักทะเบียนและประมวลผล ปีงบประมาณ           
พ.ศ.2556  

3.1-6-4 (สลน.3.1-6-4) ผลการประเมนิความพึงพอใจของผู้รับบริการในรอบปีการศึกษา 2556  
จํานวน 80 กิจกรรมที่ดําเนินการ มีค่าเฉลี่ย 4.34  อยู่ในระดับดี จากคะแนนเต็ม 5.00   

3.1-6-5 (สลน.3.1-6-5) ประกาศสํานักทะเบียนและประมวลผลเร่ือง มาตราการประหยัดพลังงาน 
สํานักทะเบียนและประมวลผล/โครงการอ่ิมบุญสุขใจไปกับสํานักทะเบียนและประมวลผล  

3.1-6-6 (สลน.3.1-6-6) คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการเงินคงเหลือประจําวัน ของสํานักทะเบียนและ
ประมวลผล  

3.1-6-7 (สลน.3.1-6-7) ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งต้ังกรรมการใน
คณะกรรมการประจําสํานักทะเบียนและประมวลผล  ประกาศ ณ วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 
2556  

3.1-6-8 (สลน.3.1-6-8) ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ 1288/2556และคําสั่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที ่4021/2556 เร่ือง แต่งต้ังรองผู้อํานวยการ สํานักทะเบียนและ
ประมวลผล  

 
 
 
 
 

หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

3.1-6-9 (สลน.3.1-6-9) การแจ้งเวียนจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์  
3.1-6-10 (สลน.3.1-6-10) รายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา/ศกึษาดูงาน ประจําปี

การศึกษา 2556 
3.1-7-1 (สลน.3.1-7-1) รายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจําสํานักทะเบียนและ

ประมวลผล ปีการศึกษา 2556  
3.1-7-2 (สลน.3.1-7-2) รายงานผลการประเมินการบริหารงานของผู้อํานวยการสํานักทะเบียนและ

ประมวลผล รอบปีที่ 1 ของการบริหารงาน วันที่ 24 มีนาคม 2556 ถึงวันที่ 23 มีนาคม 
2557/รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักฯ ครั้งที่ 4/2557 วันที่ 30 เมษายน 
2557  

3.1-7-3 (สลน.3.1-7-3) แผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ  
(สปค.01)  

 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบนัเรียนรู ้(สกอ. 7.2) (ตัวบ่งช้ีที่กรอกข้อมูลในระบบ CHE QA Online) 

   ชนิดของตัวบ่งชี ้  กระบวนการ 
   เป้าหมาย   5 ข้อ  
   รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2556 
   เกณฑ์มาตรฐาน 
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน 
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

 
 

 
 

1.  มีการกําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน 

 
 

 
 

2.  กําหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายท่ีจะพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานอย่าง
ชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 

 
 

 
 

3.  มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง 
(tacit knowledge) เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 
และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุม่เป้าหมายที่กําหนด 

 
 

 
 

4.  มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 ทั้งท่ีมีอยู่ในตัวบุคคลและ
แหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดย
เผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) 

 

 

 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน 
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

 
 

 
 

5.  มีการนําความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่
ผ่านมาที่เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทกัษะของผู้
มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง 

    ผลการดําเนินงาน 

ในปีการศึกษา 2556 ฝ่ายบริหารฯ มีผลการดําเนินงานครบ 5 ข้อ ดังน้ี 
1. มีการกําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ 

หน่วยงาน  
      สํานักทะเบียนและประมวลผล ตระหนักถึงการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ได้มีการกําหนดประเด็น 

ความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน จากการจัดกิจกรรมการจัดการ
ความรู้ตามแผนการปฏิบัติงานประจําปี 2556 และ 2557 65(3.2-1-1)  มกีารกําหนดบุคคลที่เก่ียวข้องในการกําหนด
ประเด็นความรู้ตามคําสั่งสํานักทะเบียนและประมวลผล เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการจดัการความรู้ของสํานักทะเบียน
และประมวลผล ที2่0/2556 66(3.2-1-2) ทั้งน้ีสํานักได้กําหนดโครงการ/กิจกรรมของการจัดการความรู้ โดยเน้นให้มีการ
พัฒนาทักษะความ สามารถบุคลากรของสํานักใน 2 รูปแบบ คือ 1) ด้านการส่งเสริมบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม/
พัฒนาทักษะ/สัมมนา/ตรงตามหลักสูตร เพ่ือการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ทักษะด้านภาษาอังกฤษ       
67(3.2-1-3) ทักษะการเขียนภาษาไทย (3.2-1-4) ฯลฯ และด้าน 2) ด้านการส่งเสริมการจัดการความรู้ เช่น โครงการ
ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน   และการชําระเงินสําหรับเจ้าหน้าที่โครงการภาค
พิเศษ 69(3.2-1-5) โครงการการจัดการความรู้เรื่อง การจัดเก็บฐานข้อมูลและการเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ ฝ่ายวิชาบูรณา
การ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (3.2-1-6) อีกทั้งมีระบบพ่ีเลี้ยงสําหรับบุคลากรใหม่ ดําเนินการต่อเน่ืองตลอดปี และมีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชา 71(3.2-1-7) ฯลฯ โดยบรรจุอยู่ในแผนปฏิบัติการประจําปี งบประมาณ 2557 



 

 

2. กําหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนตาม
ประเด็น ความรู้ที่กําหนดในข้อ 1   

สํานักทะเบียนและประมวลผล มีการกําหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน 
โดยบรรจุไว้ในแผนการปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ 2557 7 2(3.2-2-1) มีการกําหนดไว้ในข้อ 1 มีการกําหนด
ผู้รับผิดชอบดําเนินงานจัดการความรู้ให้เป็นไปตามแผน โดยพิจารณาจากงานที่มีภารกิจโดยตรงในโครงการจัดการ
ความรู้ โดยมี 4 เรื่องเด่น คือ 1) ฐานข้อมูล KM ฝ่ายบริการการศึกษา 7 3(3.2-2-2) กําหนดผู้รับผิดชอบโดยฝ่ายบริการ
การศึกษา 2)ระบบพ่ีเลี้ยงบุคลากรใหม่   (3.2-2-3) กําหนดผู้รับผิดชอบโดยฝ่ายบริการการศึกษา 3) โครงการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เรื่อง ความรู้การประกันคุณภาพการศึกษาและการเขียนรายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) วันที่ 6 - 8 พฤษภาคม 2557 7 5(3.2-2-4) กําหนดผู้รับผิดชอบโดยสํานักงานเลขานุการ             
4) โครงการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนและ การชําระเงินสําหรับเจ้าหน้าที่
โครงการภาคพิเศษ 76(3.2-2-5) กําหนดผู้รับผิดชอบโดยฝ่ายการเรียนการเรียนการสอนและการสอบ 

 
 
 
3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit 

knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากร
กลุ่มเป้าหมายที่กําหนด     

สํานักทะเบียนและประมวลผล มีการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการเรียนรูอ้ย่างต่อเน่ืองภายในสํานัก  
โดยสนับสนุนให้บุคลากรได้เข้าอบรม สัมมนาและจัดอบรม ในส่วนที่เก่ียวข้องกับภารกิจอย่างสมํ่าเสมอเพ่ือการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมทั้งเผยแพร่ไปสู่กลุ่มเป้าหมายภายในสํานัก 77(3.2-3-1) สําหรับรูปแบบการจัดกิจกรรม KM ของ
สํานัก จะใช้วิธีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์ และความชํานาญของ
บุคลากรสํานักฯ ในกิจกรรม KM  เร่ือง การจัดทําแผนยุทธศาสตร์งานบริการการศึกษาเชิงรุกเพ่ือรองรับการเป็น
มหาวิทยาลัยช้ันนํา :  กลยุทธ์และมาตรการ 78(3.2-3-2) 

4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 ทั้งท่ีมีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้
อ่ืนๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (explicit 
knowledge)    

สํานักทะเบียนและประมวลผล ได้รวบรวมและจัดเก็บองค์ความรู้อย่างเป็นระบบและมีช่องทางการ
เผยแพร่ความรู้ในหน่วยงาน ซึ่งสร้างความสะดวก และเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานให้กับบุคลากร โดยมีผู้รับผิดชอบ
การจัดกิจกรรม KM เป็นผู้สรุปประเด็นความรู้ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และนําข้อมูลเผยแพร่ให้กับบุคลากรได้เข้าถึงองค์
ความรู้จากระบบและตัวบุคคลได้โดยง่าย ได้แก่ จัดทําคู่มือ 79(3.2-4-1) 

5. มีการนําความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาท่ีผ่านมาท่ีเป็น
ลายลักษณ์อักษร(explicit knowledge)และจากความรู้ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง(tacit knowledge) ที่
เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง  

สํานักทะเบียนและประมวลผล ให้ความสําคัญของการจัดการความรู้ในหน่วยงานท่ีเป็นลายลักษณ์อักษร
มากมาย เช่น คู่มือแนวปฏิบัติด้านการเงินและพัสดุของศูนย์วิชาบูรณาการหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 8 0(3.2-5-1) การส่งผล
งานเข้าร่วมโครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    คร้ังที่ 4 ประจําปีการศึกษา 2556 8 1(3.2-5-2) ดังน้ัน 
ความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษา 2556 จะนํามาใช้ปฏิบัติงานจริงในการดําเนินงานตามภารกิจของสํานัก
ฯ และจะทบทวนอย่างต่อเน่ืองเพ่ือการพัฒนางาน พร้อมทั้งจัดทําแบบการติดตามประเมินผลเพ่ือวัดความสําเร็จต่อไป 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
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ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การ
ประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

3.2 3 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 3 
คะแนน

5 
คะแนน

5 
คะแนน

5 ข้อ บรรล ุ 5 ข้อ 

     รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
3.2-1-1 (สลน. 3.2-1-1) แผนการปฏิบัติงานประจําปี 2556 และ 2557 
3.2-1-2 (สลน. 3.2-1-2) เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการจัดการความรู้ของสํานักทะเบียนและ

ประมวลผล ที ่20/2556 
3.2-1-3 (ทบศ. 3.2-4) โครงการเตรียมความพร้อมสูป่ระชาคมอาเซียน  
3.2-1-4 (ซ้ํา ทบศ. 3.2-4) การอบรมทกัษะการเขียนภาษาไทย 
3.2-1-5 (กรส.3.2-2-2) โครงการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับข้ันตอนการลงทะเบียนเรียน

และการชําระเงินสําหรับเจ้าหน้าที่โครงการภาคพิเศษ 
3.2-1-6 (วบศ. 3.2-1-1) โครงการการจัดการความรู้ เร่ือง การจัดเก็บฐานข้อมูลและการเผยแพร่

ข้อมูลในเว็บไซต์ ฝ่ายวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
3.2-1-7 (บกศ. 3.2-1-5) ระบบพ่ีเลี้ยงสําหรับบุคลากรใหม ่
3.2-2-1 (ซ้ํา สลน. 3.2-1-1) แผนการปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ 2557 
3.2-2-2 (บกศ. 3.2-1-1) ฐานข้อมลู KM ฝ่ายบริการการศึกษา 
3.2-2-3 (ซ้ํา บกศ. 3.2-1-5) ระบบพ่ีเลี้ยงสําหรับบุคลากรใหม ่
3.2-2-4 

 
(สลน. 3.2-2-3) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เร่ือง 
ความรู้การประกันคุณภาพการศึกษาและการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) วันที่ 
6 - 8 พฤษภาคม 2557  

3.2-2-5 
 

(กรส. 3.2-2-2) โครงการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับข้ันตอนการลงทะเบียนเรียน
และการชําระเงินสําหรับเจ้าหน้าที่โครงการภาคพิเศษ 

3.2-3-1 (สลน. 3.1-5-1) รายงานสรุปจํานวนบุคลากรเข้าร่วมอบรมทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยประจําปีการศึกษา 2556  

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ
5 ข้อ 



 

 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
3.2-3-2 (บกศ. 3.2-1-1) เร่ืองการจัดทําแผนยุทธศาสตร์งานบริการการศึกษาเชิงรุกเพ่ือรองรับการ

เป็นมหาวิทยาลัยช้ันนํา :  กลยุทธ์และมาตรการ 
 
 
 
 
 
 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
3.2-4-1 

 
(สลน. 3.2-4-2) คู่มือการยืมเงินทดรองจ่าย (ซ้ํา ทบศ. 3.2-4) รายงานการฝึกอบรม
หลักสูตรการพัฒนาทักษะการเขียนภาษาไทยเพ่ืองานอาชีพ 
(ซ้ํา ทบศ. 3.2-4) โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน(บุคลากร) อบรมทักษะ
การพูด สื่อสารภาษาอังกฤษ รุ่นที่1 (วบศ. 3.2-4-1) คูม่ือการใช้งานเว็ปไซต์ ฝ่ายวิชา
บูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

3.2-5-1 (วบศ. 3.2-5-1) คู่มือแนวปฏิบัติด้านการเงินและพัสดุของศูนย์วิชาบูรณาการหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป  

3.2-5-2 (สลน 3.2-5-1) โครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 7 ประจําปี 
2556  ประเภทที่ 3 : การพัฒนาปรับปรุงกระบวนงาน (ภาคโปสเตอร์) 

 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ. 7.4) (ตัวบ่งช้ีที่กรอกข้อมูลในระบบ CHE QA Online) 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  5 ข้อ (ดูจาก SAR ปีการศึกษา 2555) 

รอบระยะเวลา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

    1.  มีการแต่งต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูง และ
ตัวแทนที่รับผดิชอบภารกิจหลักของหน่วยงานร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทํางาน 

           2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตาม
บริบทของหน่วยงาน ตัวอย่างเช่น 

 - ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 
 - ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของหน่วยงาน 
 - ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
 - ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารงาน การให้บริการ การ 
   บริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
 - ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของบุคลากร 
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 
  -  ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 

-  อ่ืนๆ ตามบริบทของหน่วยงาน 
  3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ได้จากการ

วิเคราะห์ในข้อ 2 
  4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน 
  5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานต่อคณะกรรมการประจํา

หน่วยงาน เพ่ือพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
  6. มีการนําผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําหน่วยงาน ไปใช้ในการ

ปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 

ผลการดําเนนิงาน 
1. มีการแต่งต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยงโดยมีผู้บริหารระดับสูง             

และตัวแทนท่ีรับผิดชอบภารกิจหลักของหน่วยงานร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทํางาน 
สํานักทะเบียนและประมวลผล มีการแต่งต้ังคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ซึ่ง

ประกอบไปด้วยหัวหน้าฝ่ายแต่ละฝ่ายเป็นประธานคณะกรรมการ และบุคลากรเป็นคณะกรรมการ โดยมีหน้าที่กําหนด
แผนบริหารความเสี่ยง และดําเนินการบริหารความเสี่ยงภายในสํานักทะเบียนและประมวลผลและจัดทํารายงานส่ง
สํานักงานตรวจสอบภายใน แสดงอยู่ในคําสั่งแต่งต้ังคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สํานัก
ทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 14/2557 ณ วันที่ 17 เมษายน 2557  82(3.3-1-1) 

2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย3ด้านตามบริบทของ
หน่วยงานตัวอย่างเช่น 

- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงินงบประมาณระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอาคารสถานท่ี) 
- ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ของหน่วยงาน 
- ความเสี่ยงด้านนโยบายกฎหมายระเบียบข้อบังคับ 
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานเช่นความเสี่ยงของกระบวนการบริหารงาน การให้บริการ  
- การบริหารงานวิจัยระบบงานระบบประกันคุณภาพ 
- ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาลโดยเฉพาะจรรยาบรรณของบุคลากร 
- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 
- อ่ืนๆ ตามบริบทของหน่วยงาน 

สํานักทะเบียนและประมวลผลได้วิเคราะห์ความเสี่ยง และปัจจัยเสี่ยงที่อาจะส่งผลกระทบหรือสร้างความ
เสียหายของสํานักทะเบียนและประมวลผลและดําเนินการตามกระบวนการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง เป็นไปตาม
คู่มือการบริหารความเส่ียงทั่วทั้งองค์กร ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 8 3(3.3-2-1) สํานักงานเลขานุการวิเคราะห์ความ
เสี่ยงด้านการเงินและบัญชี และฝ่ายวิชาบรูณการฯวิเคราะห์ความเสี่ยงด้าน การบริหารงานบุคคล 84(3.3-2-2) 

 
 
 
 



 

 

 
 
3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ได้จากการ 

วิเคราะห์ในข้อ 2 
สํานักทะเบียนและประมวลผล มีการประเมินโอกาสผลกระทบของความเสี่ยง ปัจจัยความเสี่ยงพร้อมทั้ง

จัดลําดับความเสี่ยงซึ่งแสดงอยู่ในแผนบริหารความเสี่ยง ปี 2556 85(3.3-3-1) 
  4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงและดําเนินการตามแผน 

   สํานักทะเบียนและประมวลผล ได้ดําเนินการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงตามงานในความ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยได้ดําเนินการตามนโยบาย และแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่มหาวิทยาลัยฯ กําหนด 
จากผลการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงดังกล่าว หน่วยงานยังคงมีความเสี่ยงเหลืออยู่บางส่วน ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่
สามารถยอมรับได้ และไม่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติราชการของหน่วยแสดงอยู่ใน
แผนบริหารความเสี่ยง ปี 2556 86(3.3-4-1) 

5. มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนและรายงานต่อคณะกรรมการประจํา
หน่วยงานเพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ1ครั้ง 

สํานักทะเบียนและประมวลผลมีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและ
รายงานต่อผู้อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผลซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการประจําสํานักทะเบียนและ
ประมวลผล 87(3.3-5-1) 

6. มีการนําผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําหน่วยงานไปใช้ในการปรับแผน
หรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 

สํานักทะเบียนและประมวลผล ได้นําแผนการบริหารความเสี่ยงเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจํา
สํานักสํานักทะเบียนและประมวลผล ครั้งที่3/2556วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2556 88(3.3-6-1)  ทั้งน้ีสํานักทะเบียนและ
ประมวลผล ได้จัดทําแผนและระบุความเสี่ยงและรายงานต่อมหาวิทยาลัย 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

3.3 5 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 4 
คะแนน 

4 
คะแนน 

5  
คะแนน 

6 ข้อ บรรลุ 6 ข้อ 

 

 

 

 

 

รายการหลักฐาน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

3 หรอื 4 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

5 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

6 ข้อ 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
3.3-1-1 คําสั่งแต่งต้ังคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน      

สํานักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ที่ 14/2557  
ณ วันที่ 17 เมษายน 2557  

3.3-2-1 คู่มือการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ฉบับปรับปรุงพิมพ์ครั้งที่ 3 
3.3-2-2 (สลน.3.3-2-2) แผนภาพ Key Process โครงการ การดําเนินงานด้านการเงินและบัญชี 

(วบศ.3.3-2-3) แผนภาพ Key Process โครงการ การบริหารงานบุคคล 
3.3-3-1 (สลน.3.3-3-1) แผนบริหารความเสี่ยงสํานักทะเบียนและประมวลผล  

ประจําปีงบประมาณ 2557                
(วบศ.3.3-3-2) การประเมินความเสี่ยงการบริหารงานบุคคล 

3.3-4-1 (สลน.3.3-4-1) แผนบริหารความเสี่ยงสํานักทะเบียนและประมวลผล  
ประจําปีงบประมาณ 2557 (วบศ.3.3-4-2) แผนบริหารความเสี่ยงฝ่ายวิชาบูรณาการฯ  

3.3-5-1 (สลน.3.3-5-1) บันทึกข้อความติดตามผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 2 
(สลน.3.3-5-2) รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
(วบศ..3.3-5-2) รายงานผลการบริหารความเสี่ยงฝ่ายวิชาบูรณาการฯ 

3.3-6-1 (สลน.3.3-6-1) รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักทะเบียนและประมวลผลคร้ังที่
3/2556 วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2556 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระบบการพัฒนาบคุลากร (สกอ. 2.4) (ตัวบ่งช้ีที่กรอกข้อมูลในระบบ CHE QA Online) 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  7 ข้อ  

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2556 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มแีผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
  2.  มีการบริหารและการพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผนที่กําหนด 
  3.  มสีวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและกาํลังใจให้บุคลากรสามารถทํางานได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ 

 

 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  4.  มีระบบการติดตามให้บุคลากรนําความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงานที่ 
เก่ียวข้อง 

  5.  มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณบุคลากร และดูแลควบคุมให้บุคลากรถือปฏิบัติ 



 

 

กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  4.  มีระบบการติดตามให้บุคลากรนําความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงานที่ 
เก่ียวข้อง 

  6.  มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 
  1. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรอืปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 

ผลการดําเนนิงาน 

ในปีการศึกษา 2556 สํานักทะเบียนและประมวลผล มีผลการดําเนินงานครบ 7 ข้อ ดังน้ี 

1. มีการบริหารและการพัฒนาบุคลากรที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์  
สํานักทะเบียนและประมวลผล มีการจัดการสํารวจความต้องการในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

ภายในสํานักเพ่ือนํามาใช้ประกอบและเป็นแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร   ให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของบุคลากร ภารกิจของสํานักฯ โดยแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่  1) ทักษะในการปฏิบัติงาน 2) ทักษะในการประกัน
คุณภาพ 3) ทักษะทางคอมพิวเตอร์ 4) ความรู้ที่สนใจ บุคลากรสามารถนําความรู้ที่ได้รับมาพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ
เพ่ิมขึ้น และจัดทําแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร โดยให้บุคลากรวาง แผนการเข้าอบรมเพ่ือพัฒนาตนเอง 
ประกอบด้วย 5 สมรรถนะ ได้แก่ การมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน การบริการท่ีดี การสั่งสมความเช่ียวชาญในอาชีพ คุณธรรม
จริยธรรม การทํางานเป็นทีม 89(3.4-1-1) 90(3.4-1-2)  

2. มีการบริหารและการพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผนท่ีกําหนด  
ในปีการศึกษา 2556 สํานักทะเบียนและประมวลผล มีการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบ

ได้มีการสรรหาบุคลากรในตําแหน่งที่ว่างและดําเนินการสอบอย่างโปรงใส และกําหนดแนวปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน 9 1(3.4-
2-1) โดยมีการจัดทําใบมอบหมายงาน (JA) และมีการ  ส่งมอบและรับมอบเป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือให้ผู้ปฏิบิงาน
ทราบขอบข่ายหน้าที่การดําเนินงาน  ของตนเองที่ได้รับผิดชอบตามใบมอบหมายงานและส่งบุคลากรร่วมอบรมตามแผน
ที่กําหนด รวมท้ังส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพสูงได้มีโอกาสก้าวหน้าและประสบความสําเร็จในอาชีพอย่าง
รวดเร็วตามสายงาน เปิดโอกาสให้บุคลากรเข้ารับการอบรม/สัมมนา/ลาศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาในสายงานที่
เก่ียวข้อง เพ่ือนําความรู้ที่ได้รับไปใช้พัฒนางานภายในสํานักฯให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (3.4-2-2) และมีการประเมินผล
การปฏิบัติงานของบุคคลากรที่มีรูปแบบชัดเจน  93(3.4-2-3) 

3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและกําลังใจให้บุคลากรสามารถทํางานได้          
อย่างมีประสิทธิภาพ  

ที่ผ่านมาสํานักทะเบียนและประมวลผล มีการโยกย้ายที่ทําการแห่งใหม่ (อาคารระพีสาคริก) จึงทําให้
บุคลากรยังขาดสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ ที่จําเป็น ผู้อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล จึงมอบหมายให้งาน
พัสดุดําเนินการจัดหาอุปกรณ์สํานักงานประเภทวัสดุ ครุภัณฑ์ ฯลฯ  94(3.4-3-1)  เพ่ืออํานวยความสะดวกให้ผู้ปฏิบัติงานใน
ภารกิจต่างๆ ส่งเสริมให้บุคลากรจัดทํา 5 ส  ในโครงการวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ 
 
 
 
 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี 2556 9 5(3.4-3-2) จัดหาต้นไม้มาประดับตามจุดต่างๆ ภายในสํานักฯ เพ่ือเป็นการ
สร้างบรรยากาศที่ดี 9 6(3.4-3-3) มีการดูแลสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้บุคลากรภายในสํานักฯ เช่น กองทุน
สํารองเลี้ยงชีพ การประกันอุบัติเหตุ/สุขภาพบุคลากร การตรวจสุขภาพประจําปี ในด้านสร้างขวัญและกําลังใจให้
บุคลากรสามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ในปีงบประมาณ 2556 9 7(3.4-3-4)  และมีการส่งเสริมการสร้าง



 

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2556  สํานักทะเบียนและประมวลผล                              131 
 

สุขภาพจิตที่ดีโดยจัดกิจกรรม ทําบุญ น่ังสมาธิ ถวายปัจจัยทาน ตามโครงการอ่ิมบุญสุขใจไปกับสํานักทะเบียนและ
ประมวลผล 98(3.4-3-5)  

1. มีระบบการติดตามให้บุคลากรนําความรู้และทักษะท่ีได้จากการพัฒนามาใช้ในการ 
ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้อง  

สํานักทะเบียนและประมวลผล มีการติดตามบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตนเอง กระตุ้นการนําความรู้และ
ทักษะมาใช้ในการปฏิบัติงาน จากแบบรายงานผลการนําความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรม  ไปใช้ประโยชน์ปีการศึกษา 
2556 จากบุคลากรภายในสํานักฯ 99(3.4-4-1) จากน้ันให้ประเมินผลการปฏิบัติงาน  โดยผู้บังคับบัญชาระดับต้น เพ่ือเป็น
ข้อมูลให้ผู้บริหารวิเคราะห์ปรับปรุงระบบการพัฒนาบุคลากรต่อไป 100(3.4-4-2) 

2. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณบุคลากร และดูแลควบคุมให้บุคลากรถือปฏิบัติ  
       ผู้อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล ได้มอบหมายให้งานการบุคคลได้อธิบาย และช้ีแจงประกาศ
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เร่ือง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2553 โดยการแจ้งเวียนบุคลากรทราบ  และถือปฏิบัติ เพ่ือรณรงค์เผยแพร่ให้ผู้ปฏิบัติงาน 
รักษาและส่งเสริมเกียรติคุณ ช่ือเสียงและฐานะของบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเพ่ือเป็นการควบคุมให้บุคลากรถือ
ปฏิบัติต่อไป 101(3.4-5-1)  

3. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 
สํานักทะเบียนและประมวลผล จัดทําการประเมินเก่ียวกับความรู้ที่บุคลากรได้รับจากการไปพัฒนา ได้แก่การ

ประชุม/อบรม/สัมมนา ตามแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร โดยหัวหน้างานทําการประเมินบุคลากรในฝ่าย
รับผิดชอบของตน 102(3.4-6-1)  

4. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 
เกณฑ์การประเมิน 

สํานักทะเบียนและประมวล ได้นําผลการประเมินเข้าหารือในที่ประชุมเพ่ือร่วมพิจารณาปรับปรุงแผนการ
บริหารและการพัฒนาบุคลากร 103(3.4-7-1) 

เกณฑ์การประเมิน 

 

 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

3.4 6 ข้อ 6 ข้อ 7 ข้อ 4 
คะแนน

4 
คะแนน

5 
คะแนน 

7 ข้อ บรรล ุ 7 ข้อ 

รายการหลักฐาน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

3 หรอื 4 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

5 หรอื 6 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

7 ข้อ 



 

 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
3.4-1-1 (สลน.3.4-1-1) คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร สํานักทะเบียน 

และประมวลผล 
3.4-1-2 (บกศ.3.4-1-1)แผนพัฒนาบุคลากรกองบริการการศึกษา 

-  ข้อมูลแบบฟอร์มการวางแผนพัฒนาระดับบุคคลสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2553-2556 ของหน่วยงาน 
- แบบสอบถามความต้องการในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร  ฝ่ายบริการการศึกษา สํานัก
ทะเบียนและประมวลผล 
-  แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการในการพัฒนาศักยภาพด้านการใช้
ภาษาอังกฤษของบุคลากรฝ่ายบริการการศึกษา สํานักทะเบียนและประมวลผล 
(วบศ.3.4-1-1) แผนพัฒนาบุคลากร 

 (กนช.3.2-2-1) แผนพัฒนาบุคลากรฝ่ายการศึกษานานาชาติ ฯ ปีงบประมาณ 2556 
3.4-2-1 (สลน.3.4-2-11)ประกาศสํานักทะเบียนและประมวลผล เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือสอบคัดเลือก

เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้  
(วบศ.3.4-2-1) แฟ้มรับสมัครพนักงาน 

3.4-2-2 (บกศ.3.4-2-1) เอกสารใบบอกลักษณะงาน (Job Description: JD) ของบุคลากรประจําของ
หน่วยงาน  
(บกศ.3.4-2-2) เอกสารใบมอบหมายงาน (Job  Assignment: JA) ของบุคลากรประจําของ
หน่วยงาน 
(บกศ.3.4-2-3) หลักฐานที่แสดงการมอบหมายงาน  (Job Assignment: JA)  ของบุคลากร
ประจําของหน่วยงาน 
(บกศ.3.4-2-4) เอกสารการขออนุมัติลาศึกษาต่อทั้งใน-นอกเวลาราชการ 
(บกศ.3.4-2-5) รายงานสรุปการเข้าร่วมการอบรม/สัมมนาและการศึกษาดูงานของบุคลากรฝ่าย
บริการการศึกษา สํานักทะเบียนและประมวลผล (แบบเก็บข้อมูลดิบร้อยละของบุคลากรที่ได้รับ
การพัฒนาความรู้ และทักษะในวิชาชีพทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ) 
(วบศ.3.4-2-2) ใบมอบหมายงาน JA 

 
 
 
 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

3.4-2-3 (สลน.3.4-2-2) แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลลากรสํานักทะเบียนและประมวลผล 
3.4-3-1 (สลน.3.4-3-1) รายงานการจัดซื้อวัสดุ และครุภัณฑ์ ประจําปี 2556 
3.4-3-2 (สลน.3.4-3-2) โครงการวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจําปี 2556 
3.4-3-3 (สลน.3.4-3-3) ภาพถ่ายทัศนียภาพของสํานักทะเบียนและประมวลผล 
3.4-3-4 (สลน.3.4-3-4) 

- สมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
- การประกันสุขภาพ/อุบัติเหตุบุคลากร 
- การตรวจสุขภาพประจําปีของบุคลากร 
- จัดหาคอมพิวเตอร์เคร่ืองใหม่ทดแทนเครือ่งที่ใช้งานมานาน 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
3.4-2-3 (สลน.3.4-2-2) แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลลากรสํานักทะเบียนและประมวลผล 
3.4-3-5 (สลน.3.4-3-5) โครงการอ่ิมบุญสุขใจไปกับสาํนักทะเบียนและประมวลผล 

 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รบัการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพท่ีสอดคล้องกับการปฏิบัติงานท้ัง
ในประเทศหรอืต่างประเทศ  (มก.) 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ปัจจัยนําเข้า 

เป้าหมาย  ร้อยละ 90 (ดูจาก SAR ปีการศึกษา 2555) 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2556 

ผลการดําเนนิงาน 
 สํานักทะเบียนและประมวลผล เล็งเห็นถึงความสําคัญในการพัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพที่

สอดคล้องกับการปฏิบัติงานตามภารกิจด้านต่างๆ จํานวน 114.50 คน โดยสนับสนุนให้บุคลากรได้เข้าศึกษาดูงาน 
ฝึกอบรม สมัมนา และประชุมตามที่สํานักทะเบียนและประมวลผล พิจารณาเห็นสมควรและสอดคลอ้งกับการ
ปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในงานแต่ละด้าน สร้างโอกาสในการเรียนรู้เพ่ือ
เป็นประสบการณ์ในการดําเนินชีวิตและการปฏิบัติงานของบุคลากร 
  1. จํานวนบุคลากรทั้งหมด ทั้งท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ  114..50 คน 

 2. จํานวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทั้งในหรือต่างประเทศ   103.50  คน 
 
 
 
 
 

   ดังน้ัน ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทกัษะวิชาชีพ 
=           จํานวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา ฯ       X 100 

            จํานวนบุคลากรทั้งหมด (รวมลาศึกษาต่อ) 
 

=   103.50 x 100     =   90.39 
            114.50 
เกณฑ์การประเมิน 

ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
 คะแนนที่ได้        =  ร้อยละของจํานวนบุคลากรที่ไดร้ับการพัฒนาฯ      x 5        

  ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาฯ ทีก่ําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5      
    =     90.39      x 5 
                     80 

       =    5   คะแนน 



 

 

องค์ประกอบที่ 4 การเงนิและงบประมาณ 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที่ 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย
2554 2555 2556 2554 2555 2556 2556 2557 

3.5 62 ร้อยละ  
96.88 

57 ร้อยละ  
89.06 

103.50 ร้อย
ละ  

90.39

5 
คะแนน

5 
คะแนน

5 
คะแนน

ร้อยละ  
89 

บรรล ุ ร้อยละ  
90 64 64 114.50

 
รายการหลักฐาน 
 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

3.5-1-1 รายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน ประจําปีการศึกษา 2556 
3.5-1-2 จํานวนบุคลากรและอัตรากําลังของสํานักทะเบียนและประมวลผล 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

สํานักทะเบียนและประมวลผล มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 4  การเงินและ 
งบประมาณ โดยมีระบบ และกลไกในการจัดสรรเงิน การวิเคราะห์รายได้ค่าใช้จ่าย  การตรวจสอบการเงินและ
งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ และรายงานให้ผู้บริหารทราบ   เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานประกอบการตัดสินใจในการ
บริหารจัดการองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด สําหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 4 การเงินและ
งบประมาณ จํานวน 1 ตัวบ่งช้ี พบว่ามีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉล่ีย 5.00  ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก 
และกรรมการประเมินคะแนนเฉล่ีย 5.00 ผลการประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก  รายละเอียดดังตารางที่ 2.5 

ตารางที ่2.5 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ 

ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดาํเนินงาน ปี 2556 ผลการประเมิน 
(เต็ม 5) 

หมายเหต ุ

  2556 2557 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ
      ตัวตั้ง ผลลพัธ ์ (% 

หรือสัดส่วน)
ตัวตั้ง ผลลพัธ ์ (% 

หรือสัดส่วน)      ตัวหาร ตัวหาร
องค์ประกอบท่ี 4  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ   0.00 0.00   
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*4.1 ระบบและกลไกการเงินและ
งบประมาณ 

ข้อ 6  6  7 ข้อ   7 5.00 5.00   

 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ. 8.1)  
(ตัวบ่งช้ีที่กรอกข้อมูลในระบบ CHE QA Online) 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  6 ข้อ (ดูจาก SAR ปีการศึกษา 2555) 

รอบระยะเวลา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน 
  2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงิน

อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
  3. มีงบประมาณประจําปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละภารกิจและการพัฒนาหน่วยงาน 

และบุคลากร 
  4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อคณะกรรมการประจําหน่วยงาน 

อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
  5. มีการนําข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและ

ความมั่นคงของหน่วยงานอย่างต่อเน่ือง 
  6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตาม

ระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
  7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนําข้อมูลจากรายงานทาง

การเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ 

ผลการดําเนนิงาน 



 

 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สํานักทะเบียนและประมวลผล  มีผลการดําเนินงานครบ 7 ข้อ ดังน้ี  
 1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน 

 สํานักทะเบียนและประมวลผลมีคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงินและ 
งบประมาณ สทป.มก. 106(4.1-1-1) มกีารจัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ และ  
แผนปฏิบัติราชการ  4 ปี รวมท้ังมีการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายจากฐานการใช้จ่ายจริงของงบประมาณปีที่ผา่นมา  
ประมาณการค่าใช้จ่ายล่วงหน้าไว้ 5 ปี เพ่ือจัดทําแผนคําของบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ โดยยึด 
หลักการใช้ทรพัยากรอย่างประหยัด และกอ่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และให้สอดคล้องกับภารกิจของสํานักงทะเบียน 
และประมวลผล ทั้ง 4 ด้าน 107(4.1-1-1), 108(4.1-1-2), (1094.1-1-3),(1104.1-1-4) 
  2. มีแนวทางจัดหาทรพัยากรทางด้านการเงนิ หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงนิอย่าง
มีประสทิธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

  สํานักทะเบียนและประมวลผล มีการจัดทาํแผนยุทธศาสตร์ และแผนการดําเนินงานของฝ่าย ให้ 
เห็นถึงแหล่งเงินที่มาและใช้ไปของเงินที่ต้องใช้ในการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์  เพ่ือจัดสรรและวางแผนการใช้  
เงินของโครงการและกิจกรรมต่างๆ ให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่กําหนด รวมทั้งดําเนินการจัดหางบประมาณให้เพียงพอสําหรับการบริหารงาน  
    
 
 
 
 
 สํานักทะเบียนและประมวลผล มีการวางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบ 
ได้ในการจ่ายเงินของสํานักงานทะเบียนและประมวลผล น้ัน ปฎิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยเงินรายได้  
พ.ศ. 2545 111(4.1-2-1), (4.1-2-2), (4.1-2-3), 114(4.1-2-4), 115(4.1-2-5) 
 3. มีงบประมาณประจําปีทีส่อดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละภารกิจและการพัฒนาหน่วยงาน และ
บุคลากร 

    สํานักทะเบียนและประมวลผล มีการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในรอบปีที่ผ่านมา   มีงบประมาณประจําปีที่ 
สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละภารกิจ  และการจัดทาํแผนดําเนินงานของฝ่าย จัดร่วมกันระหว่าง 
ผู้บริหาร คณะกรรมการประจําสํานักฯ  และบุคลากรการจัดโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือร่วมกันจัดทําแผน   
วิเคราะห์แผนปฏิบัติการใหส้อดคล้องกับภารกิจของสํานักงานฯ  รวมท้ังวิเคราะห์งบประมาณเพ่ือการพัฒนา 
บุคลากรให้เหมาะสมกับภารกิจของสํานักทะเบียนและประมวลผล  116(4.1-3-1), (4.1-3-2), (4.1-3-3) 
 4. มีการจัดทํารายงานทางการเงนิอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อคณะกรรมการประจําหน่วยงาน อย่าง
น้อยปีละ 2 ครั้ง 

   สํานักทะเบียนและประมวลผล  มีการจัดทํารายงานการเงินอย่างเป็นระบบ ทั้งรายเดือนและราย 
ไตรมาสโดยมีการรายงานให้ผู้บริหารและบุคลากรทราบ  ในการประชุมกรรมการบริหารสํานัก/กรรมการประจํา 
สํานัก  (1194.1-4-1), (4.1-4-2) 
 5. มีการนําข้อมูลทางการเงนิไปใชใ้นการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความ
ม่ันคงของหนว่ยงานอยา่งต่อเนื่อง   

สํานักทะเบียนและประมวลผล มีการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้จ่ายเงินย้อนหลัง 5 ปี และวิเคราะห์ 
 สถานะทางการเงินและความมั่นคงของหน่วยงานเป็นประจําทุกเดือน  มกีารจัดทํารายงานการลงทุนของฝ่าย   
 พร้อมทั้งรายงานให้ผู้บริหารทราบ  เพ่ือใช้ในการปรับแผนการใช้เงินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  โดยสํานักงาน   
เลขานุการได้จัดโครงการการจัดการความรู้  และโครงการอบรมผู้ประเมนิคุณภาพภายในให้แก่บุคลากร  มีการรายงาน 
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ค่าใช้จ่ายต่อกิจกรรม สรุปภาพรวมการจัดซื้อครุภัณฑ์ของหน่วยงาน ประจําปีงบประมาณ 2556 120(4.1-5-1),                 
121(4.1-5-2), (4.1-5-3) 
 6. มีการแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบภายในของสํานัก  โดยมีการวางแผนการตรวจสอบประจําปี 

สํานักทะเบียนและประมวลผล มีการแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบภายใน โดยการรายงานผลการ 
ตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบภายในและรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้บริหาร  เพ่ือให้เป็นไปตาม 
ระเบียบของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยเงินรายได้  เพ่ือความถูกต้องตรงตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด   
123(4.1-6-1), (4.1-6-2), (4.1-6-3), (4.1-6-4) 
 7. ผูบ้ริหารระดับสูงการติดตามผลการใชเ้งนิให้เป็นไปตามเป้าหมาย  และนาํข้อมูลจากรายงานทาง
การเงนิไปใชใ้นการวางแผนและการตัดสินใจ  

 สํานักทะเบียนและประมวลผล  มีการรายงานผลการดําเนินงานการใช้เงิน  ให้ผู้บรหิารหน่วยงานฯ 
เป็นประจําทุกเดือน โดยผ่านที่ประชุมบุคลากรสํานักฯ  ทําให้บุคลากรมสีว่นร่วมรับทราบผลการใช้เงินให้เป็นไป 
ตามแผนที่กําหนด   และได้มีการรายงานผลการดําเนินงานงบประมาณเงินรายได้  4 ไตรมาส เพ่ือเสนอต่อที่ 
ประชุมคณบดี และสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพ่ือนําข้อมูลจากรายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและ 
 
 
 
การบริหารงบประมาณมหาวิทยาลัย รวมทั้งเพ่ือเป็นข้อมูลในการของบประมาณในรอบปีต่อไป 127(4.1-7-1),                 
128(4.1-7-2), 129(4.1-7-3), 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

4.1 5 6 7 3  
คะแนน 

      4  
คะแนน

5    
คะแนน 

7 บรรลุ 7 ข้อ 

 

 

 

 

 

 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 
 2 หรอื 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
4 หรอื 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
6 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
7 ข้อ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
4.1-1-1 (สลน.4.1-1-1)คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการแผนกลยุทธ์ทางการเงินของสํานักฯ 
4.1-1-2 (สลน.4.1-1-2) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน สํานักทะเบียนและประมวลผล ประจําปีงบประมาณ 

2555-2559 (วบศ-41.1-1) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ฝ่ายวิชาบูรณาการฯ 
4.1-1-3 (สลน.4.1-1-3) ระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยเงินรายได้  พ.ศ. 2545 
4.1-1-4 (สลน.4.1-1-4) เอกสารงบประมาณเงินรายได้ เอกสารงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2556 
4.1-2-1 (สลน.4.1-2-1) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน สํานักทะเบียนและประมวลผล ประจําปีงบประมาณ 

2555 -2559 (วบศ-41.1-1) ) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ฝ่ายวิชาบูรณาการฯ 
4.1-2-2 (สลน.4.1-2-2) นโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวทางการจัดทํางบประมาณเงินรายได้ 
4.1-2-3 (สลน.4.1-2-3) แผนพัฒนาตามนโยบายการพัฒนาสํานัก 4 ปี  
4.1-2-4 (สลน.4.1-1-3) ระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยเงินรายได้ 
4.1-2-5 (สลน.4.1-1-4) เอกสารงบประมาณเงินรายได้ เอกสารงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2556(

วบศ-4.1-2-1)การประมาณการงบประมาณรายได้และค่าหน่วยกิต 
(กชน4.4-2-3)งบประมาณเงินรายได้และค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน ประจําปีงบประมาณ 2556.(
บกศ4.1-2-5)รายงานการใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน ฝ่ายบริการการศึกษา สํานักทะเบียนและ
ประมวลผล(ประจําเดือน) 
(บกศ4.1-2-6)รายงานการใช้เงินรายได้ฝ่ายบริการการศึกษา สํานักทะเบียนและประมวลผล
(ประจําเดือน/ไตรมาส) 
 

4.1-3-1 (สลน.4.1-3-1) แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ  2556 
(กนช.4.1-3-2)แผนการดําเนินงานประจําปี/ยุทธศาสตร์ตามภารกิจ ประจําปีงบประมาณ 2556 

4.1-3-2 (สลน.4.1-3-2)เอกสารวิเคราะห์การใช้เงินตามงบประมาณประจําปี (เป็นรายงานผลการ
ดําเนินงานงบประมาณเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ 2557) 
(กนช4.1-2-3)งบประมาณเงินรายได้และค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน ประจําปีงบประมาณ 2556. 
(วบศ-4.1-3-1)การประมาณการงบประมาณรายได้ 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
(บกศ4.1-2-5)รายงานการใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน ฝ่ายบริการการศึกษา สํานักทะเบียนและ
ประมวลผล(ประจําเดือน) 
(บกศ4.1-2-6)รายงานการใช้เงินรายได้ฝ่ายบริการการศึกษา สํานักทะเบียนและประมวลผล
(ประจําเดือน/ไตรมาส) 

4.1-3-3 (สลน.4.1-3-3)เอกสารวิเคราะห์งบประมาณประจําปี  เสนอคณะกรรมการประจําสํานัก 
(รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก ครั้งที่3/2556) 

 
 
 
 
 

 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
4.1-4-1 (สลน.4.1-4-1) รายงานงบการเงินรายไตรมาส 

(บกศ-4.1-2-6)รายงานการใช้เงินรายได้ฝ่ายบริการการศึกษา สํานักทะเบียนและประมวลผล
(ประจําเดือน/ไตรมาส) 
(วบศ-4.1-4-1) รายงานการเงิน (ไตรมาส) 
(กนช4.1-2-3)งบประมาณเงินรายได้และค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน ประจําปีงบประมาณ 2556 

4.1-4-2 (สลน.4.1-4-2)รายงานและมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการประจําสํานักฯ 
ครั้งที่1/2557 

4.1-5-1 (สลน.4.1-5-1)รายงานและมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการประจํา      
สํานักฯ ครั้งที1่/2557 

4.1-5-2 (สลน.4.1-5-2)รายงานการลงทุนของฝ่ายและบันทึกการปรับแผนงบประมาณเงินรายได้ 
ปีงบประมาณ2556 

4.1-5-3 (สลน.4.1-5-3)สรุปภาพรวมการจัดซื้อครุภัณฑ์ของหน่วยงาน ประจําปีงบประมาณ 2556 
4.1-6-1 (สลน.4.1-6-1)คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 
4.1-6-2 (สลน.4.1-6-2)รายงานผลการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 
4.1-6-3 (สลน.4.1-6-3)แผนการตรวจสอบภายในประจําปี 
4.1-6-4 (สลน.4.1-6-4)รายงานผลการตรวจสอบนําเสนอผู้บริหาร 
4.1-7-1 (สลน.4.1-7-1)รายงานผลการดําเนินงานงบประมาณเงินรายได้ ประจําปี 2556 (รายไตรมาส) 

(กชน4.1-2-3)งบประมาณเงินรายได้และค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน ประจําปีงบประมาณ 2556 
(วบศ-4.1-4-1)รายงานการเงิน (ไตรมาส) 
(บกศ-4.1-2-6)รายงานการใช้เงินรายได้ฝ่ายบริการการศึกษา สํานักทะเบียนและประมวลผล
(ประจําเดือน/ไตรมาส) 

4.1-7-2 (สลน.4.1-7-2)รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการประจําสํานักฯ ประจําปี
งบประมาณ2556 ครั้งที่ 3/2556 
(กนช4.1-7-1) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยงาน 

4.1-7-3 (สลน.4.1-7-3)ขอข้อมูลเพ่ือประกอบการจัดทํางบประมาณเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ 
2557 

 
 
 



 

 

องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

สํานักทะเบียนและประมวลผล มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไก 
การประกันคุณภาพดังน้ี 

สํานักทะเบียนและประมวลผล มีการนําระบบประกันคุณภาพมาเป็นหัวใจหลักของกระบวนการ 
บริหารงานและแต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพ  โดยกําหนดผู้รับผิดชอบด้านประกันคุณภาพ ตลอดจนมีการวาง
แผนการดําเนินงาน  การกํากับติดตามผลการดําเนินงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน มีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง
และดําเนินการตามนโยบายด้านประกันคุณภาพ ที่สอดคล้องกับนโยบายด้านการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย  
สําหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ จํานวน 1 ตัวบ่งช้ี พบว่ามีผล
การประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉล่ีย 4.00  ได้คุณภาพระดับดี รายละเอียดดังตารางท่ี 2.6 

ตารางที่ 2.6 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดาํเนินงาน ปี 2556 ผลการประเมิน 
(เต็ม 5) 

หมายเหต ุ

  2556 2557 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ
    ตัวตั้ง ผลลพัธ ์ (% 

หรือสัดส่วน)
ตัวตั้ง ผลลพัธ ์ (% 

หรือสัดส่วน)  
  

    ตัวหาร ตัวหาร
องค์ประกอบท่ี 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ   5.00 5.00   

*5.1 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

ข้อ  8 9   9 9  5.00 5.00   

 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน (สกอ. 9.1) 
(ตัวบ่งช้ีที่กรอกข้อมูลในระบบ CHE QA Online) 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 
เป้าหมาย  8 ข้อ (ดูจาก SAR ปีการศึกษา 2555) 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2556 
เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจและ
พัฒนาการของหน่วยงาน ต้ังแต่ระดับหน่วยงานย่อย และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

  2.  มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญเรือ่งการประกันคุณภาพภายใน โดยคณะกรรมการ
ระดับนโยบายและผู้บริหารสงูสุดของหน่วยงาน 
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  3.  มีการกําหนดตัวบ่งช้ีเพ่ิมเติมตามลักษณะเฉพาะของหน่วยงานที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย 

  4.  มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การควบคุม 
ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงาน
ประเมินคุณภาพ เสนอต่อคณะกรรมการประจําหน่วยงาน และจัดส่งสํานักประกันคุณภาพ
ตามกําหนดเวลา และ 3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพของ
หน่วยงาน  

  5.  มีการนําผลการประกันคุณภาพภายในมาปรับปรุงการทํางาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผลการ
ดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งช้ี 

  6.  มีระบบสารสนเทศท่ีให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพภายในครบทั้ง 6 องค์ประกอบ
คุณภาพ 

  7.  มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกนัคุณภาพ โดยเฉพาะผูใ้ช้บริการตามพันธกิจของ
หน่วยงาน 

  8.  มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพระหว่างมหาวิทยาลัย และมกีิจกรรม
ร่วมกัน 

  9.  มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น และเผยแพร่ให้
หน่วยงานอ่ืนสามารถนําไปใช้ประโยชน์ 

ผลการดําเนนิงาน 
 1. มีระบบและกลไกการประกันคณุภาพภายในท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจและพัฒนาการของ
หน่วยงานต้ังแต่ระดับหน่วยงานย่อย และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

 สํานักทะเบียนและประมวลผล มีระบบกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ 
ภารกิจและแผนพัฒนาการของหน่วยงาน ตามคู่มือตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายในสําหรับสถาบัน สํานัก 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (5.1-1-1) และมีการแต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักทะเบียนและ
ประมวลผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 5/2557 สั่ง ณ วันที่ 31 มกราคม 2557 (5.1-1-2) พร้อมกับแต่งต้ัง
คณะอนุกรรมการรับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของสํานัก/ฝ่ายในสังกัดสํานักทะเบียนและ
ประมวลผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 6/2557 สั่ง ณ วันที่ 31 มกราคม 2557 (5.1-1-3) ซึ่งมีหน้าที่วางแผนงาน
ประกันคุณภาพของสํานักทะเบียนและประมวลผล และดําเนินงานตามแผนที่กําหนด (5.1-1-4) 
 2. มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญเรื่องการประกันคณุภาพภายใน โดยคณะกรรมการระดับ
นโยบายและผูบ้ริหารสูงสุดของหน่วยงาน 
 
 
 
 
 



 

 

 
 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
(5.1-2-1) มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพภายใน โดยได้รับอนุมัติให้ดําเนินโครงการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เร่ือง ความรู้การประกันคุณภาพการศึกษาและการเขียน 
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) เมื่อวันที่ 6 - 8 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุมวีไอพี ช้ัน 5 อาคารระพีสาคริก (5.1-
2-2) และได้รับอนุมัติงบประมาณ 50,000 บาท (5.1-2-3) 
 3. มีการกําหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามลักษณะเฉพาะของหน่วยงานที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย 
 สํานักทะเบียนและประมวลผลมีการกําหนดตัวบ่งช้ีเพ่ิมเติมตามลักษณะเฉพาะของหน่วยงาน ที่สอดคล้อง
กับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย จํานวน 7 ตัวบ่งช้ี ดังน้ี ตัวบ่งช้ีที่ 2.9 ระดับความสําเร็จของกระบวนการลงทะเบียน
เรียนและการมอบตัวนิสิตใหม่ (5.1-3-1), ตัวบ่งช้ีที่ 2.10 ระดับความสําเร็จของการให้บริการตรวจสอบและออก 
เอกสารทางการศึกษา (5.1-3-2), ตัวบ่งช้ีที่ 2.11 ระดับความสําเร็จของกระบวนการลงทะเบียนเรียนผ่านเครือข่าย 
(สํานักทะเบียนผละประมวลผล) (5.1-3-3), ตัวบ่งช้ีที่ 2.12 ระดับความสําเร็จของกระบวนการกรอกคะแนนและ
รายงานคะแนนผ่านระบบเครือข่าย (สํานักทะเบียนและประมวลผล) (5.1-3-4), ตัวบ่งช้ีเพ่ิมเติมตามภาระกิจหลัก ฝ่าย
วิชาบูรณาการฯ (5.1-3-5) และการกําหนดอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของฝ่ายบริการการศึกษา (5.1-3-6)  

 4. มีการดําเนนิงานด้านประกันคุณภาพภายในท่ีครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การควบคุม ติดตามการ
ดําเนนิงานและประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําปทีี่เปน็รายงานประเมินคุณภาพ เสนอต่อ
คณะกรรมการประจําหน่วยงาน และจัดสง่สํานักประกันคุณภาพตามกําหนดเวลา และ 3) การนําผลการประเมิน
คุณภาพไป  ทําแผนการพัฒนาคณุภาพของหน่วยงาน 
 สํานักทะเบียนและประมวลผล มีการดําเนินงานด้านประกันคุณภาพภายในที่ครบถ้วน โดยมีคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (5.1-4-1) มีหน้าที่ควบคุม
คุณภาพ ติดตามการดําเนินงาน ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักทะเบียน
และประมวลผล คร้ังที่ 1/2557 เมื่อวันพุธที่ 23 เมษายน 2557 (5.1-4-2) รวมถึงจัดทํารายงานการประเมินตนเองของ
สํานัก ประจําปีการศึกษา 2556 (5.1-4-3) และประจําปีการศึกษา 2555 (5.1-4-4) พร้อมมอบหมายให้แต่ละฝ่ายจัดทํา
รายงานการประเมินตนเองของฝ่าย ประจําปีการศึกษา 2556 (5.1-4-5) และประจําปีการศึกษา 2555 (5.1-4-6) 
จากน้ัน สํานักทะเบียนและประมวลผล  ดําเนินการจัดส่งรายงานการประเมินตนเองให้คณะกรรมการตรวจประเมินฯ 
ระดับสํานักทะเบียนตามกรอบเวลาที่กําหนด (5.1-4-7) และนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพ
ของหน่วยงานต่อไป (5.1-4-8) 

 5. มีการนําผลการประกันคณุภาพภายในมาปรับปรุงการทํางาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผลการ
ดําเนนิงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทกุตัวบ่งชี ้
 สํานักทะเบียนและประมวลผล มีการจัดทํารายงานวิเคราะห์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปี
งบประมาณ 2556 (5.1-5-1) ซึ่งมีการพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งช้ี   

  
 
 
 
 
6. มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนนุการประกันคณุภาพภายในครบท้ัง 6 องค์ประกอบคณุภาพ 
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 สํานักทะเบียนและประมวลผล มีระบบข้อมูลสนับสนุนประกันคุณภาพ โดยมีการจัดทําเว็บไซต์สํานัก
ทะเบียนและประมวลผล (http://www.regweb.registrar.ku.ac.th) (5.1-6-1) และเว็บไซต์สารสนเทศ สํานักทะเบียน 
และประมวลผล  ( http://reg.registrar.ku.ac.th/information/)  ( 5 . 1 -6 -2 )  เ พ่ื อ เ ผยแพ ร่ ข้ อมู ล นิ สิ ต ขอ ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพ โดยเฉพาะผู้ใช้บริการตามพันธกิจของ
หน่วยงาน 
 สํานักทะเบียนและประมวผล เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเฉพาะผู้รับบริการตามภารกิจของ
หน่วยงาน เช่น นิสิต ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ ในรูปแบบของการให้ข้อมูลป้อนกลับ จากระบบประเมิน
ความพึงพอใจของนิสิตต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (https://regis.ku.ac.th/AssessKU-V2/) (5.1-7-1) และ 
การให้ความร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือเข้ารับการสัมภาษณ์จากผู้ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา            
(5.1-7-2) 
 8. มีเครือขา่ยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคณุภาพระหว่างมหาวิทยาลัย และมีกิจกรรมรว่มกัน 
 สํานักทะเบียนและประมวลผล มีการสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
เพ่ือศึกษาดูงาน เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2556 (5.1-8-1) เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดําเนินงานด้านงานทะเบียน 
นอกจากน้ีได้เข้าร่วมงาน1 3 0สัมนาเครือข่ายงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา คร้ังท่ี 8 “ระบบคุณภาพกับงานทะเบียนและ
ประมวลผล” วันที่ 20 - 22 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรม เดอะกรีนเนอรี่รีสอร์ท เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา  
(5.1-8-2) และมีการส่งบุคลากรเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสํานักงานเลขานุการ              
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2556 ตามประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประกาศ ณ วันที่ 21 เมษายน 2557 (5.1-8-3)  
 9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคณุภาพที่หน่วยงานพฒันาขึน้ และเผยแพร่ให้
หน่วยงานอ่ืนสามารถนําไปใช้ประโยชน ์
 สํานักทะเบียนและประมวลผล ได้ส่งผลงานเข้าประกวดโครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   
คร้ังที่ 7 ในประเภทที่ 1 หน่วยงานที่มีผลงานดีเด่น ประจําปีการศึกษา 2555 และประเภทที่ 3 การพัฒนาปรับปรุง
กระบวนงาน จํานวน 2 เร่ือง ได้แก่ 1) การเบิกจ่ายเงินคืนให้กับนิสิต 2) การจัดสอบคัดเลือกบุคคลให้กับหน่วยงาน
ภายนอกผ่านระบบออนไลน์ (5.1-9-1) ทั้งน้ี สํานักทะเบียนและประมวลผล ได้รับประกาศเกียรติคุณหน่วยงานท่ีได้รับ
รางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 7 ประจําปี 2556 ในประเภทที่ 1 หน่วยงานที่มีผลงานดีเด่น รางวัลดี 
เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่และประกาศเกียรติคุณ ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 (5.1-9-2) พร้อมจัดทํา
สรุปผลงานที่ได้รับรางวัล ที่เป็นวิธีปฏิบัติที่ดีให้กับหน่วยงานอ่ืนไปใช้ประโยชน์ต่อไป (5.1-9-3)  

เกณฑ์การประเมิน 

 

 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 
 2 หรอื 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
4 หรอื 5 หรือ 6 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
7 หรอื 8 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
9 ข้อ 



 

 

องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน 

5.1 8 8 9 4 
คะแนน 

4 
คะแนน 

5  
คะแนน 

8 บรรลุ 9 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
5.1-1-1 คู่มือตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายในสําหรับสถาบัน สํานัก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
5.1-1-2 คําสั่งสํานักทะเบียนและประมวลผล ที่ 5/2557 เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน สาํนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
สั่ง ณ วันที่ 31 มกราคม 2557 

5.1-1-3 คําสั่งสํานักทะเบียนและประมวลผล ที่ 6/2557 เร่ือง แต่งต้ังคณะอนุกรรมการรับผิดชอบงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของสํานัก/ฝ่ายในสังกัดสาํนักทะเบียนและประมวลผล 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สั่ง ณ วันที่ 31 มกราคม 2557 

5.1-1-4 แผนงานประกันคุณภาพของสํานักทะเบียนและประมวลผล 
5.1-1-2 /5.1-2-1 คําสั่งสํานักทะเบียนและประมวลผล ที่ 5/2557 เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน สาํนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
สั่ง ณ วันที่ 31 มกราคม 2557 

5.1-2-2 รายงานผลการดําเนินงานโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
เร่ือง ความรู้การประกันคุณภาพการศึกษาและการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) วันที่ 
6 - 8 พฤษภาคม 2557 ณ หอ้งประชุมวีไอพี ช้ัน 5 อาคารระพีสาคริก 

5.1-2-3 รายงานผลการดําเนินงานโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
เร่ือง ความรู้การประกันคุณภาพการศึกษาและการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) วันที่ 
6 - 8 พฤษภาคม 2557 ณ หอ้งประชุมวีไอพี ช้ัน 5 อาคารระพีสาคริกหัวข้อ : งบประมาณ 

5.1-3-1 ตัวบ่งช้ีที่ 2.9 ระดับความสําเร็จของกระบวนการลงทะเบียนเรียนและการมอบตัวนิสิตใหม ่
5.1-3-2 ตัวบ่งช้ีที่ 2.10 ระดับความสําเร็จของการให้บริการตรวจสอบและออกเอกสารทางการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

   สํานักทะเบียนและประมวลผล มผีลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบดําเนินงานตามภารกิจหลักของสํานักทะเบียนและประมวลผล คือ โครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบ
ปรับปรุงข้อมูลอาจารย์ผู้สอน โดยได้นําข้อเสนอแนะจากผูท้ี่รับบริการมาพิจารณาปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานหลัก
ที่สําคัญ เพ่ือให้สามารถสร้างประโยชน์กับผู้รับบริการของผู้ที่เก่ียวข้อง ด้วยรูปแบบที่หลากหลายสอดคล้องกับความ
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ต้องการของผู้รับบริการและบรรลุตามภารกิจหลักของสํานักทะเบียนและประมวลผล โดยมีขั้นตอน/คู่มือการใช้งาน
แสดงไว้ที่หน้า Website และรวบรวมสรุปเป็นเล่มด้วย  

สําหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน จํานวน 
1 ตัวบ่งช้ี พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก สว่นผลการประเมิน
ของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 2.7 

ตารางที่ 2.7 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน ปี 2556 ผลการประเมิน 
(เต็ม 5) 

หมายเหตุ 

  2556 2557 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ
    ตัวต้ัง ผลลัพธ์  (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวต้ัง ผลลัพธ์  (% 

หรือสัดส่วน) 
  

    ตัวหาร ตัวหาร
องค์ประกอบท่ี 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน    0.00 0.00   

6.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
และปรับปรุงกระบวนการ
ดําเนินงาน 

ข้อ  5 5   5  5 5.00 5.00   

 

ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระดับความสาํเร็จของการพัฒนาและปรบัปรุงกระบวนการดําเนนิงาน 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 
เป้าหมาย   5  ข้อ (ดูจาก SAR ปีการศึกษา 2555) 
รอบระยะเวลา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
 
 
 
 
 
 
 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีการกําหนดหรือทบทวนกระบวนการดําเนินงานหลัก (Core Process) ที่สําคญัครบถว้น 
ครอบคลุมการดําเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน โดยมีการวิเคราะห์ความเช่ือมโยงระหว่าง
กระบวนการต่างๆ เพ่ือทําใหก้ารดําเนินงานของหน่วยงานหรือของมหาวิทยาลัยมีความ
สอดคล้องกัน 

  2.  มีการจัดทําหรอืทบทวนข้อกําหนดที่สําคัญของกระบวนการดําเนินงานหลัก (Core Process) 
ที่สําคัญจากความคาดหวังและความต้องการของผู้รับบริการ 

  3.  มีการออกแบบหรือทบทวนกระบวนการจากข้อกําหนดที่สําคัญ จัดทํามาตรฐานและจดัทํา



 

 

กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

คู่มือการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งกําหนดผู้รับผิดชอบชัดเจน 
  4.  มีการทบทวน และหรือปรับปรุงกระบวนการตามคู่มือการปฏิบัติงาน เพ่ือทําให้งานมี

ประสิทธิภาพ เช่น ควบคุมค่าใช้จ่าย ลดค่าใช้จ่าย ลดระยะเวลาดําเนินงาน ลดข้อผิดพลาด ลด
ข้อร้องเรียน เป็นต้น 

  5.  มีการกํากับติดตาม และประเมินผลการปรับปรุง จัดทํารายงานผลการปรับปรุงเสนอต่อผู้ม ี
อํานาจเพ่ือให้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะที่จะเป็นแนวทางในการกําหนดกระบวนการท่ีจะ 
ดําเนินการในปีงบประมาณต่อไป 

ผลการดําเนนิงาน 
1. มีการกําหนดหรือทบทวนกระบวนการดําเนินงานหลัก (Core Process) ที่สําคัญครบถ้วน  

ครอบคลุมการดําเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน โดยมีการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างกระบวนการต่างๆ 
เพื่อทําให้การดําเนินงานของหน่วยงานหรือของมหาวิทยาลัยมีความสอดคล้องกัน 

สํานักทะเบียนและประมวลผล ให้ความสําคัญกับกระบวนการดําเนินงานทําให้มีการทบทวนพัฒนา 
กระบวนการดําเนินงานตามภารกิจหลักของสํานักทะเบียนและประมวลผล ตามท่ีคณะกรรมการจรรยาบรรณได้รายงาน
ผลการพิจารณากรณีอาจารย์ผู้สอนไม่ส่งหรือแก้ไขคะแนนตามเวลาที่ กําหนดในปฏิทินการศึกษา ภาคต้น              
ปีการศึกษา 2555 ต่อที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 2/2556 กรณีอาจารย์ผู้สอนไม่ส่งหรือแก้ไขคะแนนตามเวลา              
สํานักทะเบียนและประมวลผล  จึงมอบหมายให้ ฝ่ายบริการการเรียนการสอนและการสอบหารือร่วมกับผู้บริหารในการ
ทบทวนกระบวนงานตามรายงานตมสรุปเล่มโครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบปรับปรุงข้อมูลอาจารย์ผู้สอน             
หัวข้อ: ความเป็นมาของโครงการ เอกสารหมายเลข 4 (6.1-1-1) 

2. มีการจัดทําหรอืทบทวนข้อกําหนดท่ีสําคัญของกระบวนการดําเนนิงานหลัก (Core Process)        
ที่สําคัญจากความคาดหวังและความต้องการของผู้รับบรกิาร 

สํานักทะเบียนและประมวลผล มีการประชุมหารือเพ่ือทบทวนกระบวนงานร่วมกับสํานักบริการ 
คอมพิวเตอร์ ตามบันทึกช่วยจํา “ประชุมฝ่ายบริการการเรียนการสอนและการสอบ ครั้งที่ 1/2556” วันพฤหัสบดี           
ที่ 4 เมษายน 2556   (6.1-2-1) ก่อนดําเนินการจัดอบรมการใช้งานโปรแกรมดังกล่าวและมีการจัดทาํบันทึกข้อความ
เรียนผู้อํานวยการสํานักบริการคอมพิวเตอร์ ขอความอนุเคราะห์พัฒนาระบบปรับปรุงข้อมูลอาจารย์ผู้สอน ตามบันทึก 
 
 
 
ข้อความ ที่ ศธ 0513.1310./1503 วันที ่20 พฤษภาคม 25556 เร่ือง ขอความอนุเคราะห์พัฒนาระบบปรับปรุง       
(6.1-2-2) 

3. มีการออกแบบหรือทบทวนกระบวนการจากข้อกําหนดท่ีสําคัญ จัดทํามาตรฐานและจัดทําคู่มือ 
การปฏิบัติงาน พร้อมทั้งกําหนดผู้รับผิดชอบชัดเจน 

สํานักทะเบียนและประมวลผล ได้กําหนดจัดโครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบปรับปรุงข้อมูล 
อาจารย์ผู้สอนขึ้นเพ่ือให้เจ้าหน้าที่คณะ/ภาควิชา/โครงการภาคพิเศษ   ดําเนินการปรับปรุงข้อมูลอาจารย์ให้เป็นปัจจุบัน
รองรับการใช้งานระบบประเมินการเรียนการสอนและระบบเกรดออนไลน์พร้อมกําหนดผู้รับผิดชอบโครงการและจัดทํา
คู่มือ/เอกสารประกอบการฝึกอบรม (6.1-3-1) 

4. มีการทบทวน และหรือปรับปรุงกระบวนการตามคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อทําให้งานมีประสิทธิภาพ  
เช่น ควบคุมค่าใช้จ่าย ลดค่าใช้จ่าย ลดระยะเวลาดําเนินงาน ลดข้อผิดพลาด ลดข้อร้องเรียน เป็นต้น 
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สํานักทะเบียนและประมวลผล ได้กําหนดให้บุคคลที่รับผดิชอบดําเนินการประงานงานออกแบบคู่มือ 
การควบคุมการเข้าถึงและใช้งานระบบสารสนเทศ ระบบความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ เล่มสรปุโครงการ
ฝึกอบรมการใช้งานระบบปรับปรุงข้อมูลอาจารย์ผู้สอนหัวข้อ: คู่มือการควบคุมการเข้าถึงและการใช้งานระบบ
สารสนเทศ    ระบบความม่ันคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ (6.1-4-1) flow การใช้งานที่ลดระยะเวลาดําเนินงาน เล่ม
สรุปโครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบปรับปรุงข้อมูลอาจารย์ผู้สอนหัวขอ้: ขั้นตอน/กระบวนการการทํางาน (เดิม/ใหม่) 
(6.1-4-2) และได้มีการจัดทําคู่มือการใช้งานระบบปรับปรุงข้อมูลอาจารย์ผู้สอนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/สําหรับ
เจ้าหน้าที่(6.1-4-3) 

5. มีการกํากับติดตาม และประเมินผลการปรับปรุง จัดทํารายงานผลการปรับปรุงเสนอต่อผู้มีอํานาจ 
เพื่อให้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะที่จะเป็นแนวทางในการกําหนดกระบวนการที่จะดําเนินการในปีงบประมาณ
ต่อไป 

สํานักทะเบียนและประมวลผล ได้จัดทํารายงานสรุปผลการจัดโครงการฯ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยความ    
พึงพอใจในภาพรวม 4.35 (6.1-5-1) และนําเสนอเป็นรูปเล่มลักษณะลายลักษณ์อักษรเพ่ือสนองต่อผู้บริหารได้รับทราบ
การปรับปรุงกระบวนการในปีน้ี (6.1-5-2) 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

6.1 N/A N/A   6 N/A N/A   5 6 บรรลุ 6 

 

 

 

 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

6.1-1-1 (กรส.6.1-1-1) เล่มสรุปโครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบปรับปรุงข้อมูลอาจารย์ผู้สอน 
หัวข้อ: ความเป็นมาของโครงการ เอกสารหมายเลข 4 

6.1-2-1 (กรส. 6.1-2-1) บันทึกช่วยจํา “ประชุมฝ่ายบริการการเรียนการสอนและการสอบ คร้ังที่ 
1/2556” วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2556 

6.1-2-2 (กรส. 6.1-2-2) บันทึกข้อความ ที่ ศธ. 0513.1310./1503 วันที่ 20 พฤษภาคม 25556 
เร่ือง ขอความอนุเคราะห์พัฒนาระบบปรับปรุง 

6.1-3-1 (กรส. 6.1-3-1) เล่มสรุปโครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบปรับปรุงข้อมูลอาจารย์ผู้สอน 
หัวข้อ: คู่มือการใช้งานระบบปรับปรุงข้อมูลอาจารย์ผู้สอนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/สําหรับ
เจ้าหน้าที่ 

6.1-4-1 (กรส. 6.1-4-1) เล่มสรุปโครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบปรับปรุงข้อมูลอาจารย์ผู้สอน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

5 ข้อ 



 

 

หัวข้อ: ขั้นตอน/กระบวนการการทํางาน (เดิม/ใหม่) เอกสารหมายเลข 9 
6.1-4-2 (กรส. 6.1-4-2) เล่มสรุปโครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบปรับปรุงข้อมูลอาจารย์ผู้สอนหัวข้อ: 

ขั้นตอน/กระบวนการการทํางาน (เดิม/ใหม่) 
6.1-4-3  (กรส. 6.1-4-3) เล่มสรุปโครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบปรับปรุงข้อมูลอาจารย์ผู้สอน 

หัวข้อ: คู่มือการควบคุม การเข้าถึงและใช้งานระบบสารสนเทศระบบความมั่นคงความ
ปลอดภัยด้านสารสนเทศและการจัดทําตารางเรียนและการปรับปรุงอาจารย์ผู้สอน      (ระบบ
ใหม่) 

6.1-5-1 (กรส. 6.1-5-1) เล่มสรุปโครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบปรับปรุงข้อมูลอาจารย์ผู้สอน 
หัวข้อ: สรุปผลการดําเนินโครงการ และสรุปแบบประเมินโครงการ 

 

 
 

 

 
 

บทที่ 3   
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในจากการประเมินตนเอง 

3.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในและประสิทธิผลการดําเนินงาน 

 การสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน และประสิทธิผลการดําเนินงาน พิจารณาในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
6 องค์ประกอบ โดยมีตัวบ่งช้ีทั้งหมด 12 ตัวบ่งช้ี แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ และผลผลิต ซึ่ง
มีการกําหนดเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายในตามตัวบ่งช้ีเป็น 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 กรณีไม่ดําเนินการใดๆ 
หรือดําเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน ให้ได้ 0 คะแนน ส่วนการประเมินเป้าหมาย และพัฒนาการ ไม่คิดค่าคะแนน 
แต่ให้ระบุเพียงบรรลุเป้าหมาย โดยแปลความหมายของคะแนน ดังน้ี 

คะแนนเฉลี่ย การแปลผล 
0.00 – 1.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 – 2.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51 – 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช้ 
3.51 – 4.50 การดําเนินงานระดับดี 
4.51 – 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

การประเมินคณุภาพการสนบัสนนุตามพันธกิจทั้ง 4 ด้าน 
 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของสํานักทะเบียนและประมวลผลพบว่า  มีการดําเนินงานตามระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ 6 องค์ประกอบ และมีผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีที่กําหนดของ มก. จํานวน 12 ตัวบ่งช้ี 
โดยมีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลีย่ 4.94 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางท่ี 3.1 
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ตารางที ่3.1   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตาม 6 องค์ประกอบคุณภาพ (ป.2) 
องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2556 (เต็ม 5) ระดับคุณภาพ 

ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 
ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง

กรรมการ

องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา 
ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน
ดําเนินการ   

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 2  ภารกิจหลัก - - 5.00 5.00 4.67 4.66 4.78 4.77 ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 3  การบริหารและ
จัดการ  

5.00 5.00 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 4  การเงินและ
งบประมาณ 

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 5  ระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ  

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 6  การพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบดําเนินงาน 

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

เฉลี่ยภาพรวม 5.00 5.00 5.00 5.00 4.67 4.66 4.95 4.94   
ระดับคุณภาพ ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก   

  เมื่อพิจารณาผลการประเมินประสิทธิผลการสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย สามารถสะท้อนผลการ
ดําเนินงานของสํานักทะเบียนและประมวลผล ดังน้ี 

1. การสนับสนุนพันธกิจด้านสนับสนุนการเรียนการสอน/การบริหารจัดการ พบว่าสํานักทะเบียนและ 
ประมวลผลมีการดําเนินงานตามภารกิจหลักที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ในด้านปัจจัยนาํเข้า พบว่ามีค่าเฉลี่ย
ที่ 5.00 เมื่อเทยีบกับเกณฑ์ประเมินที่กําหนดอยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก  ด้านกระบวนการ พบว่ามีค่าเฉลี่ยท่ี 5.00 เมื่อ
เทียบกับเกณฑ์ประเมินที่กําหนดอยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก และด้านผลผลิต พบว่ามีค่าเฉลี่ยท่ี 4.66 เมื่อเทียบกับเกณฑ์



 

 

ประเมินที่กําหนดอยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก ภาพรวมทั้ง 3 ด้าน พบว่า มีค่าเฉลี่ยท่ี 4.94 เมื่อเทียบกับเกณฑ์ประเมินที่
กําหนดอยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก 

3.2 ผลการวิเคราะห์ตนเองในภาพรวมตามองค์ประกอบคุณภาพของสํานัก 

  การพิจารณาผลการดําเนินงานในภาพรวมของสํานักทะเบียนและประมวลผล สามารถวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่
ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ ในแต่ละองคป์ระกอบ สรุปได้ดังน้ี 

  

 

 

 

ภาพรวมสาํนกั 
 จุดแข็ง  
  1. เป็นหน่วยงานตรวจสอบหลักฐานทางการศึกษาให้กับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก 

2. มีการบริการทดสอบวิชาการเพ่ือการคัดเลือกและพัฒนาบุคคลทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก 
3. มีฐานข้อมูลที่เช่ือมโยงของวิทยาเขตบางเขนและวิทยาเขตกําแพงแสนที่สมบูรณ์  
4. บุคลากรทุกคนมีโอกาสพัฒนาตนเองท้ังทางด้านความรู้และทักษะเพ่ือพัฒนางานและสนองตามความ

ต้องการของแต่ละบุคลากร 
5. มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับทะเบียนคณะ /ภาควิชา และ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้นํานิสิต  

ทุกวิทยาเขตเป็นประจําทุกปี 
6. มีการสนับสนุนงานด้านการเรียนการสอนที่ครอบคลุมงานวิชาการ และงานวิจัย เช่น การจัดประชุม   

วิชาการระดับชาติ  การทํา มคอ.ออนไลน์ การให้บริการแนะแนวการศกึษาเชิงรุก เป็นต้น 
  7. มีการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของนิสิตต่างชาติ และเป็นประโยชน์แก่นิสิต และเผยแพร่ความเป็นไทย  
เช่น การจัดกิจกรรมศึกษาภาไทย และวัฒนธรรมไทยสําหรับนิสิตนานาชาติ 

8. มีการสร้างและพัฒนารายวิชาใหม่ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลก เช่น วิชาพลวัฒอาเซียน    
ความสุขในพลวัตของชีวิต เป็นต้น 

9. มีแนวปฏิบัติที่ดีเพ่ือการพัฒนาปรับปรุงกระบวนงานของแต่ละฝ่าย 

  จุดที่ควรพฒันา 
1. การให้บริการนิสิตและบุคคลภายนอกที่มาติดต่อยังไม่เป็นระบบ อีกทั้งบุคลากรของหน่วยงานบางส่วน 

ยังขาดทักษะทางด้านภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
   2.  เว็บไซต์ของหน่วยงานยังให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการได้ไม่สมบูรณ ์

           3.  ขาดแผนพัฒนาบุคลากรที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
  4.  การดําเนินงานด้านบริหารความเส่ียงยังไม่ครอบคลุมเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนด และไม่ครอบคลุมทุกฝ่าย 
   5.  หน่วยงานมีงานวิจัยสถาบัน แต่ยังไม่สามารถนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์และครอบคลุมตามภารกิจ 

ข้อเสนอแนะ 
1. จัดต้ังหน่วยบริการร่วมแบบครบวงจร (One stop service) ซึ่งเป็นการพัฒนาระบบการให้บริการของ  
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สํานักทะเบียนและประมวลผล เพ่ือให้นิสิตนักศึกษา ผู้เรียน และบุคคลท่ัวไปมาใช้บริการ และเพ่ือมุ่งสูค่วามเป็นเลิศ 
(Excellence Services) 
  2.  จัดโครงการฝึกอบรมด้านภาษาต่างประเทศให้กับบุคลากรสํานัก 
  3.  ปรับปรุงเว็บไซต์ของสํานักให้ทันสมัยและครอบคลุมภารกิจ  ซึ่งผู้ใช้บริการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว  
และเช่ือมโยงไปยังข้อมูลสําหรับการติดต่อที่เห็นได้ชัดเจน 

4.  จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรอย่างน้อย 5 ปีข้างหน้า เพ่ือใช้ในการวางแผนความต้องการด้านบุคลากรของ  
หน่วยงาน รวมถึงกําหนดอัตรากําลังที่ต้องการ เพ่ือการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
   
 
 
 
 

  5.  จัดทําระบบความเสี่ยงให้ครอบคลุมทุกฝ่าย และดําเนินการให้ครบตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนด 

   6.  กําหนดหัวข้องานวิจัยที่สามารถนําผลมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับบริบทของงาน และเป็นเคร่ืองมือที่ช่วย 
คนทํางานในการสร้างความรู้ และสามารถนํากลับมาช่วยงานประจําได้ 

  องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนนิการ 
  จุดแข็ง 

1. มีการจัดทําแผนกลยุทธ์และถา่ยทอดไปสู่หน่วยงานภายในเพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปีครอบคลุม 
ทุกฝ่าย 

2. มีการจัดทํารายงานผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างแผนกลยุทธ์กับแผนปฏิบัติการประจํา 
ครบทุกภารกิจของหน่วยงาน  

3.  มีการกําหนดแผนที่สนับสนุนงานด้านการเรียนการสอนที่ครอบคลุมงานวิชาการ และงานวิจัย    
4. มีการกําหนดแผนเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของนสิิตต่างชาติที่ชัดเจน และเป็นประโยชน์แก่นิสิต   

และเผยแพรค่วามเป็นไทย   

 จุดที่ควรพฒันา 
1. การกําหนดแผนปฏิบัติการประจําปีไม่สามารถดําเนินงานได้บรรลุครบถว้นทุกโครงการ/กิจกรรม และ 

บางโครงการไม่ได้ดําเนินการตามที่ระบุไว้ในแผนงาน  

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรกําหนดตัวบ่งช้ี และค่าเป้าหมายให้มีความสอดคลอ้ง และสามารถวัดความสําเร็จของการดําเนินงานได้ 
2.  ควรทบทวนวิสัยทัศน์ ปรัชญาหรือปณิธาน เพ่ือความเหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบันของสํานัก 
      

 องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 
 จุดแข็ง 
    1. เป็นหน่วยงานตรวจสอบหลักฐานทางการศึกษาให้กับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก 
           2. มีการบริการทดสอบวิชาการเพ่ือการคัดเลือกและพัฒนาบุคคลทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก 
           3. มีฐานข้อมูลที่เช่ือมโยงของวิทยาเขตบางเขนและวิทยาเขตกําแพงแสนที่สมบูรณ์  
            4. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ และจัดทําสรุปเป็นรูปเล่มอย่างสมบูรณ์ เพ่ือใช้เป็นหลักฐาน 
อ้างอิงสําหรับการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานของแต่ละฝ่ายได้เป็นอย่างดี 

จุดที่ควรพฒันา 



 

 

1. การสํารวจความต้องการของผู้รับบริการอย่างเป็นรูปธรรมยังไม่ครบถ้วนตามกระบวนการ PDCA และยัง 
ไม่ครอบคลุมทกุฝ่าย 

  

 

 

 ข้อเสนอแนะ 
1. กําหนดให้ทกุฝ่ายสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการทุกโครงการ/กิจกรรม และดําเนินการให้ครบถ้วน 

ตามกระบวนการ PDCA  
2. ควรรายงานผลค่าเฉลี่ยของผลการประเมินความพึงพอใจให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันของทุกโครงการ/ 

กิจกรรม 

  องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 
          จุดแข็ง 
           1. มีฐานข้อมูลที่เช่ือมโยงของวิทยาเขตบางเขนและวิทยาเขตกําแพงแสนที่สมบูรณ์  
           2. บุคลากรทุกคนมโีอกาสพัฒนาตนเองทั้งทางด้านความรู้และทกัษะเพ่ือพัฒนางานและสนองตามความ
ต้องการของแต่ละบุคลากร 
           3. มกีิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้รว่มกับทะเบียนคณะ /ภาควิชา และแลกเปลีย่นเรียนรู้กับผูนํ้านิสิตทุกวิทยา
เขตเป็นประจําทุกปี 

4. มีการทํา KM และ KS ซึ่งมีการบริหารจัดการความรู้ในหน่วยงานที่ชัดเจน โดยกําหนดให้บุคลากร 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ตลอดจนมีระบบพ่ีเลี้ยงในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างพ่ีเลี้ยง และผู้ปฏิบัติงานใหม ่
          5. มีแนวปฏิบัติที่ดีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความรู้ในสํานักให้ดีย่ิงขึ้น 

  จุดที่ควรพฒันา 

1. เว็บไซต์ของหน่วยงานยังให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการได้ไม่สมบูรณ ์
          2. ขาดแผนพัฒนาบุคลากรที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
            3. การดําเนินงานด้านบริหารความเสี่ยงยังไม่ครอบคลุมเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนด และไม่ครอบคลุมทกุฝ่าย 
          4. หน่วยงานมีงานวิจัยสถาบัน แต่ยังไม่สามารถนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์และครอบคลมุตามภารกิจ 

 5. บุคลากรยังมีความรู้และทกัษะด้านภาษาต่างประเทศไม่เพียงพอ สําหรับการเตรียมความพร้อมในการ 
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

  ข้อเสนอแนะ 
1. ปรับปรุงเว็บไซต์ของหน่วยงานให้ทันสมัยและครอบคลุมภารกิจ ซึ่งผู้ใช้บริการเข้าถึงข้อมูลได้อย่าง 

รวดเร็วและเช่ือมโยงไปยังข้อมูลสําหรับการติดต่อที่เห็นได้ชัดเจน 
2. จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรอย่างน้อย 5 ปีข้างหน้า เพ่ือใช้ในการวางแผนความต้องการด้านบุคลากรของ   

สํานักทะเบียนและประมวลผล รวมถึงกําหนดอัตรากําลังที่ต้องการ เพ่ือการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
           3. จัดทําระบบความเสี่ยงให้ครอบคลุมทุกฝ่าย และดําเนินการให้ครบตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนด 
          4. กําหนดหัวข้องานวิจัยที่สามารถนําผลมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับบริบทของงาน และเป็นเคร่ืองมือที่ช่วย 
คนทํางานในการสร้างความรู้ และสามารถนํากลับมาช่วยงานประจําได้ 
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           5. จัดโครงการฝึกอบรมด้านภาษาต่างประเทศให้กับบุคลากรสํานัก 

   

 

  องค์ประกอบที่ 4 การเงนิและงบประมาณ 
  จุดแข็ง 

1. มีคณะกรรมการตรวจสอบภายใน ทําหน้าทีต่รวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและ 
กฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

   จุดที่ควรพฒันา 
  1. แผนกลยุทธ์ทางด้านการเงินยังไม่สมบูรณ์และเป็นรูปธรรม 
  2. ขาดงบดุลที่แสดงสถานะทางการเงินของหน่วยงาน 

           ข้อเสนอแนะ 
1. จัดทําแผนกลยุทธ์ทางด้านการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานให้ชัดเจน ครอบคลุม และ 
   สามารถนําใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
2. จัดทํางบดุลที่แสดงสถานะทางการเงินเพ่ือสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการจัดการเกี่ยวกับสินทรัพย์ 
   หมุนเวียนของหน่วยงาน 

  องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 
 จุดแข็ง 

1. มีการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับฝ่ายครบทุกฝ่าย ซึ่งเป็นไปตามนโยบาย เป้าประสงค์ และระดับ 
คุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด 

2. มีแนวปฏิบัติที่ดีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของภาพรวมสํานักและฝ่าย 

 แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. ควรกําหนดมาตรฐานและตัวบ่งช้ีที่ใช้เป็นกรอบในการดําเนินเพ่ิมเติมตามอัตลักษณ์ให้ครอบคลมุทกุฝ่าย 

องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน 
จุดแข็ง 
1. มีแนวปฏิบัติที่ดีเพ่ือการพัฒนาปรับปรุงกระบวนงานเพ่ือสอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ และ 

ลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ทะเบียน คือ "ระบบปรับปรุงอาจารย์ผูส้อน"  
แนวทางเสริมจุดแข็ง    
1. ควรทบทวน   ติดตามประเมินผลเพ่ือพัฒนาปรับปรุงกระบวนงาน และคู่มือการปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ือง   

ให้ทันสมัยอยู่เสมอ พร้อมเผยแพร่     

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 

 

บทที่ 4  
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน  

จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2556 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน 
สํานักทะเบียนและประมวลผล 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประจําปกีารศึกษา 2556 

 
ระหว่างวันที่ 3 - 4 กรกฎาคม 2557 

 
 
 
 
 
 
 

โดย 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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บทสรุปสาํหรบัผู้บริหาร (Executive Summary) 
รายงานน้ีเป็นการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสํานักทะเบียนและประมวลผล  

ประจําปีการศึกษา 2556 ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งดําเนินการ
ประเมินคุณภาพภายใน ระหว่างวันที่ 3 – 4 กรกฎาคม 2557 โดยคณะกรรมการประเมินฯ ได้ประเมินคุณภาพ                   
จากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบปีการศึกษา 2556 (1 มิถนุายน 2556 - 31 พฤษภาคม 2557) 
และได้รวบรวมข้อมูลเพ่ิมเติมจากการเย่ียมชม และการสัมภาษณ ์
  สําหรับผลการประเมินฯ พบว่า สํานักทะเบียนและประมวลผล มีการดําเนินงานตามระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ 6 องค์ประกอบ และมีการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีการประเมิน จํานวน 12 ตัวบ่งช้ี โดย
หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.95 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 
มีคะแนนเฉลี่ย 4.94 ได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางท่ี 1 

ตารางที่ 1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมิน 

เฉลี่ยรวม 

ความหมายผลประเมิน 

สํานัก กรรมการ สํานัก กรรมการ 

องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน 

                       ดําเนินการ   

5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 2  ภารกิจหลัก 4.78 4.77 ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 3  การบริหารและจัดการ  5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 4  การเงินและงบประมาณ 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 6  การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

ภาพรวมตัวบ่งชี้บังคับ (12 ตัวบ่งชี้) 4.95 4.94   

ความหมายผลประเมิน ดีมาก ดีมาก   

ภาพรวมตัวบ่งชี้เพ่ิมเติม ( ตัวบ่งชี้) 4.42 4.27   

ความหมายผลประเมิน ดี ดี   

  

  สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งน้ี  คณะกรรมการฯ ได้มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จดุที่ควรพัฒนา 
และข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม เพ่ือเป็นแนวทางให้หน่วยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ดังน้ี 
 
 
 
 
ภาพรวม 
จุดแข็ง 
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1. ผู้บริหาร และหัวหน้าฝ่าย เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงาน ก่อเกิดวัฒนธรรมที่ดีให้กับรุ่นน้องได้
ปฏิบัติตาม 

2. บุคลากรมีจิตบริการ ทุ่มเทในการปฏิบัติงาน และ มีศักยภาพในการหารายได้ 
3. เป็นหน่วยงานที่มีช่ือเสียง ได้รับความไว้วางใจและเช่ือถือจากองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ด้านการ

บริการทางวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพมายาวนาน 
4. เป็นหน่วยงานที่มีกิจกรรมหลากหลายรูปแบบในการเรียนการสอน ที่เป็นส่วนหน่ึงช่วยสนับสนุนให้

ได้บัณฑิตที่พึงประสงค์ เช่น ด้านสหกิจศึกษา และวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป นอกจากน้ี
ยังเป็นหน่วยงานที่มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ในการจัดการเรียนการสอนแก่นิสิต
ต่างประเทศ 

5. มีระบบ มคอ. ออนไลน์ที่เอ้ือต่อการทํางานของคณาจารย์ 
6. เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนให้บุคลากรนําความรู้ภายหลังการอบรม มาถ่ายทอดความรู้โดยการจัดทํา

รายงานเป็นรูปเล่ม ที่สามารถนําไปใช้เป็นต้นแบบที่ดีได้ เช่น การฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนา
ทักษะการเขียนภาษาไทยเพ่ืองานอาชีพ 

7. มีการพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศในการเก็บข้อมูลด้านประกันคุณภาพ ที่ง่ายต่อการค้นหา
ข้อมูลเป็นอย่างดี  

จุดที่ควรพฒันา 
1. การสํารวจความต้องการของผู้รับบริการไมค่รอบคลุมกลุม่เป้าหมายของทุกฝ่ายงาน  
2. ไม่พบการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์อย่างเป็นระบบ  

ข้อเสนอแนะ 
1. ให้ทุกฝ่ายงานจัดการสํารวจความต้องการของผู้รับบริการในภาพรวมของสํานักทะเบียนฯ ที่เป็นทั้ง

นิสิต บุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย นอกจากน้ี ควรจัดทําสรุปผลวิเคราะห์ความ
ต้องการของผู้รับบริการเสนอในที่ประชุมผู้บริหาร เพ่ือนําข้อคิดเห็นไปใช้ประโยชน์ในการจัดทํา
แผนพัฒนาปรับปรุงประจําปีต่อไป 

2. ควรมีการสํารวจความต้องการของบุคลากรและวิเคราะห์ความจําเป็นของหน่วยงาน เพ่ือจัดทํา
แผนพัฒนาบุคลากร และดําเนินการตามแผนตลอดจนการประเมิน ติดตามเพ่ือการปรับปรุงพัฒนา
บุคลากรอย่างต่อเน่ือง  

 

 

ข้อเสนอแนะระดับมหาวิทยาลัย 

การจัดการและการดูแล สื่อการสอนคอมพิวเตอร์และเครื่องฉายภาพ LCD ของศูนย์เรียนรวม 
ควรมีการตรวจสอบความพร้อมที่จะใช้งานก่อนเปิดภาคการศึกษา และเมื่อคอมพิวเตอร์หรือเคร่ืองฉายภาพ LCD 
เสื่อมสภาพในระหว่างการเรียนการสอน ควรมีมาตรการเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาให้รวดเร็ว เช่น หาเคร่ืองใหม่
มาทดแทน เพ่ือจะได้ไม่ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน  

ประสิทธผิลการสนับสนนุพนัธกิจของมหาวิทยาลัย 
 สํานักทะเบียนและประมวลผลเป็นหน่วยงานท่ีมีประสิทธิผลในการสนับสนุนพันธกิจของ 
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มหาวิทยาลัยด้านการจัดการเรียนการสอน และด้านการบริการทางวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ 

นวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดี 
1. ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินคืนให้นิสิตเป็นการลดขั้นตอนได้เป็นอย่างดี โดยโอนเงินเข้าบัญชีให้นิสิต

โดยตรง 
2. มีการพัฒนา “ระบบปรับปรุงข้อมูลอาจารย์ผู้สอน” ที่เป็นประโยชน์ในการใช้ระบบสารสนเทศใน

ด้านการเรียนการสอน  

ประสิทธผิลการดําเนนิงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีการศึกษา 2555 
   การติดตามผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ  ในรอบปีการศึกษา 
2555  พบว่าสํานักทะเบียนและประมวลผล มีการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ 
เป็นอย่างดี โดยมีโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด จํานวน 11 กจิกรรม มีการดําเนินการแล้ว 10 กจิกรรม และยังไม่ได้
ดําเนินการ  1 กิจกรรม คือ โครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นของสํานักทะเบียนและประมวลผล 

 
หมายเหตุ : กรณีที่ยังมีโครงการกิจกรรมไม่ได้ดําเนินงาน ขอให้ระบุสาเหตุหรือเหตุผลที่ไม่สามารถดําเนินการได้

เสร็จตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ ที่กําหนดในแต่ละโครงการ/กิจกรรม 
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20ข้อมูลการประกันคุณภาพของสํานักทะเบยีนและประมวลผล 
สํานักทะเบียนและประมวลผล ได้ดําเนินการระบบประกันคุณภาพในรูปแบบสํานัก                     

6 องค์ประกอบ โดยได้รับการตรวจสอบและ/หรือการประเมินคุณภาพภายใน จากคณะกรรมการตรวจสอบและ/
หรือประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัยแล้ว 12 ครั้ง ซึ่งผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา คือ ครั้งที่ 12 
ในรอบปีการศึกษา 2555 (1 มิถุนายน 2555 – 31 พฤษภาคม 2556) ระหว่างวันที่ 11 - 12 กรกฎาคม 2556 
พบว่า สํานักทะเบียนและประมวลผล มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 6 องค์ประกอบ 
และมกีารดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีการประเมิน จํานวน 12 ตัวบ่งช้ี โดยสํานักทะเบียนฯ ประเมินตนเอง มีคะแนน
เฉลี่ย 4.73  อยู่ในเกณฑ์ดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯมีคะแนนเฉลี่ย 4.57 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก 

วัตถุประสงค์การประเมินคุณภาพภายใน 

1. เพื่อยืนยันสภาพการดําเนินงานของหน่วยงานและประเมินคณุภาพ ท่ีสอดคล้องกับ
ระบบการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย  

2. พิจารณาความเชื่อมโยงของทุกองค์ประกอบในระบบประกันคุณภาพของหน่วยงาน 
และการตอบสนองพันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา 
และให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
รวมท้ังการค้นหานวัตกรรมและแนวปฏิบัติท่ีดีของหน่วยงาน 

3. ติดตามประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการ
ประเมินคุณภาพภายในที่ผ่านมา  

4. เพื่อรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
และสาธารณชน 

กรอบการประเมินประสทิธผิลการดําเนินงานจากผลการประเมินคณุภาพภายใน 
1. ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน รวมท้ังด้านการบริหารจัดการ  
2. ประสิทธิผลของแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายในที่ผ่านมา 
3. การค้นหานวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน หรือผลลัพธ์จากการดําเนินงานตามระบบ

ประกันคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 

กําหนดการประเมิน 
วันพฤหสับดีที ่3 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 
เวลา 08.30 - 09.00 น.    คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ประชุมปรึกษาหารือ  
                                เพ่ือวางแผนการประเมินคุณภาพภายในของสํานักทะเบียนและประมวลผล           
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                               ณ ห้องประชมุ ชั้น 5 อาคารระพสีาคริก สํานักทะเบียนและประมวลผล 
เวลา 09.00 - 10.30 น.    คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในพบผู้บริหาร ของสํานักทะเบียนและประมวลผล                  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 - ประธานคณะกรรมการฯ กล่าวแนะนําคณะกรรมการ ช้ีแจงวัตถุประสงค์ และ 
   แนวทางในการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2556 
-  ผู้บริหารสํานักทะเบียนและประมวลผล  แนะนําหน่วยงานรายงานผลการดําเนินงาน 
   ในรอบปีการศึกษา 2556 

1. ข้อมูลพ้ืนฐานหรือสถานภาพของหน่วยงานในเบ้ืองต้น 
2. สรุปผลการดําเนินงานและการประเมินตนเองตามองค์ประกอบและตัวบ่งช้ี

การประเมินคุณภาพภายในของหน่วยงาน ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านปัจจัยนําเข้า 
กระบวนการ และผลผลิต   

3. ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีที่ผ่านมา   
4. แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงของหน่วยงานในอนาคต 
5. นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน หรือผลลัพธ์จากการดําเนินงาน

ตามระบบประกันคุณภาพ 
                                   - คณะกรรมการประเมินฯ ซกัถามเพ่ิมเติม 
เวลา 10.30 - 12.00 น.    ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 
เวลา 12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน  
เวลา 13.00 – 15.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ ณ ห้องประชุม ชั้น 5  อาคารระพสีาคริก 
เวลา 13.00 – 13.40 น กลุ่มที่ 1  นิสติปริญญาตรี/โท/เอก (คละช้ันปี/คณะ)     จํานวน 6 คน  
เวลา 13.40 – 14.20 น กลุ่มที่ 2  กลุม่ผู้ใช้บริการ                                    จาํนวน 4 คน 
เวลา 14.20 – 15.00 น. กลุ่มที่ 3  กลุม่บุคลากรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้าง     จํานวน 11 คน 
เวลา 15.00 – 16.30 น. คณะกรรมการตรวจเย่ียมฝ่ายต่างๆ และตรวจสอบเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติม  
 
วันศุกร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 
เวลา 09.00 – 12.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม และสรุปผลการประเมิน

คุณภาพภายใน ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารระพีสาคริก 
เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
เวลา 13.00 – 15.30 น.  คณะกรรมการประเมินฯ ร่วมกันวิเคราะห์และสรุปผลการประเมินฯ เพ่ิมเติม 
เวลา 15.30 – 16.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในให้ผู้บริหารและ

บุคลากรของสํานักทะเบียนและประมวลผลรับทราบ ณ ห้องประชุม ชัน้ 5  
อาคารระพีสาคริก 

วิธีการดําเนนิงาน 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน สํานักทะเบียนและประมวลผล ประจําปีการศึกษา 2556  

ได้ศึกษารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report - SAR) ของสํานักทะเบียนและประมวลผล ตาม
ผลการดําเนินงานในรอบปีการศึกษา 2556 ต้ังแต่วันที่ 1 มถิุนายน 2556 ถึง 31 พฤษภาคม 2557 และหลักฐาน
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เพ่ือการประเมินตามรายการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินตนเอง และได้รวบรวมข้อมูลเพ่ิมเติมจากการเย่ียมชม 
และการสัมภาษณ ์

เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์การประเมินภาพรวมของทุกองค์ประกอบ และรายตัวบ่งช้ี มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึ่งเป็นการ

ประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน ส่วนการบรรลเุป้าหมาย และพัฒนาการ ไม่มีคะแนน สําหรับการแปลความหมาย
ผลการประเมนิตามเกณฑ์ 5 คะแนน ดังน้ี 

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

เพ่ือให้หน่วยงานสามารถพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานได้อย่างต่อเน่ือง สอดรับกับนโยบายและสถานการณ์           
ที่เปลี่ยนแปลงทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสําหรับการพัฒนา
มหาวิทยาลัย   

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
สํานักทะเบียนและประมวลผล มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 6 องค์ประกอบ 

และมีการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีประเมิน จํานวน 12 ตัวบ่งช้ี โดยหน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.95 
ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.94 ได้คุณภาพระดับดีมาก 
รายละเอียดดังตารางท่ี 2 



 

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2556  สํานักทะเบียนและประมวลผล                          164 
 
 

ตารางที ่2 ผลการประเมินคุณภาพภายในรายองค์ประกอบคุณภาพ  

ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน ปี 2556 
(ปีการศึกษา 2556, ปีงบประมาณ 2556, ปีปฏิทิน 2556) 

คะแนนผลการ
ประเมิน 

หมายเหตุ  

  2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ

  ตัวตั้ง ผลลัพธ ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ ์

  ตัวหาร (% หรือสัดส่วน) ตัวหาร (% หรือสัดส่วน)

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สํานัก (บังคับ 12 ตัวบ่งชี้) 4.95 4.94   
องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนนิการ (สกอ.) 1 ตัวบ่งชี ้    5.00 5.00  

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 7 8  8 5.00 5.00   

องค์ประกอบที่ 2  ภารกิจหลัก   4.78 4.77   

2.1 ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

ค่าเฉลี่ย 4.00 53,032.34 4.34  51,460.93 4.31 4.34 4.31 พบหลักฐาน 70 
โครงการ 12,230  11,935 

2.2 ระดับความสําเร็จของการ
ให้บริการที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้รับบริการ 

ข้อ 5 5  5 5.00 5.00   

2.3 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติ
ทางศิลปะและวัฒนธรรม 

ข้อ 5 5  5 5.00 5.00   

2.9* ระดับความสําเร็จของ
กระบวนการการลงทะเบียน
เรียนและมอบตัวเป็นนิสิตใหม่ 

ข้อ 8 8 8 5.00 5.00  

2.10* ระดับความสําเร็จของการ
ให้บริการตรวจสอบและออก

ข้อ 8 8 8 5.00 5.00  
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน ปี 2556 
(ปีการศึกษา 2556, ปีงบประมาณ 2556, ปีปฏิทิน 2556) 

คะแนนผลการ
ประเมิน 

หมายเหตุ  

  2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ

  ตัวตั้ง ผลลัพธ ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ ์

  ตัวหาร (% หรือสัดส่วน) ตัวหาร (% หรือสัดส่วน)

เอกสารทางการศึกษา 
2.11* ระดับความสําเร็จของ

กระบวนการการลงทะเบียน
เรียนผ่านระบบเครือข่าย 

ข้อ 7 7 7 5.00 5.00  

2.12* ระดับความสําเร็จของ
กระบวนการกรอกคะแนนและ
รายงานคะแนนผ่านระบบ
เครือข่าย 

ข้อ 7 7 7 5.00 5.00  

1* ระบบและกลไกการจัดการ
เรียนการสอน (2.6 คณะวิชา) 

ข้อ 6 7 7 5.00 5.00  

2* ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่
เกี่ยวกับการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ไทย (2.6 คณะวิชา) 

ร้อยละ 60 46.66 x 5 2.91 46.67 x 5  2.92 2.91 2.92 ใน SAR คํานวณ
ผิด  80 80  

3* ระบบกลไกการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

ข้อ 3 3 3 3 2 ใน SAR คิดค่า
คะแนนผิด  

องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ   5.00 5.00   
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน ปี 2556 
(ปีการศึกษา 2556, ปีงบประมาณ 2556, ปีปฏิทิน 2556) 

คะแนนผลการ
ประเมิน 

หมายเหตุ  

  2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ

  ตัวตั้ง ผลลัพธ ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ ์

  ตัวหาร (% หรือสัดส่วน) ตัวหาร (% หรือสัดส่วน)

3.1 ภาวะผู้นําของคณะกรรมการ
ประจําหน่วยงาน และผู้บริหาร
ทุกระดับของหน่วยงาน 

ข้อ 7 7 7  5.00 5.00   

3.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบัน
เรียนรู้ 

ข้อ 5 5  5 5.00 5.00   

3.3 ระบบบริหารความเสี่ยง ข้อ 6 6  6 5.00 5.00   

3.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร ข้อ 7 7  7 5.00 5.00   
3.5 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการ

พัฒนาความรู้ และทักษะ
วิชาชีพที่สอดคล้องกับการ
ปฏิบัติงาน ทั้งในประเทศหรอื
ต่างประเทศ 

ร้อยละ 90 103.50 90.39  103.50 90.39 5.00 5.00   

114.50 114.50 

องค์ประกอบที่ 4  ระบบและกลไกการเงนิและงบประมาณ   5.00 5.00   

4.1 ระบบและกลไกการเงินและ
งบประมาณ 

ข้อ 7 7  7 5.00 5.00   

องค์ประกอบที่ 5  ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ   5.00 5.00   
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน ปี 2556 
(ปีการศึกษา 2556, ปีงบประมาณ 2556, ปีปฏิทิน 2556) 

คะแนนผลการ
ประเมิน 

หมายเหตุ  

  2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ

  ตัวตั้ง ผลลัพธ ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ ์

  ตัวหาร (% หรือสัดส่วน) ตัวหาร (% หรือสัดส่วน)

5.1 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

ข้อ 8 9  9 5.00 5.00   

องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน    5.00 5.00   

6.1 ระดับความสําเร็จของการ
พัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการดําเนินงาน 

ข้อ 5 5  5 5.00 5.00   

 

* ตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามลักษณะเฉพาะของหน่วยงาน และไม่คิดค่าคะแนนมารวมในการประเมินภาพรวมของสํานักฯ 
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องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนนิการ 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมของสํานักทะเบียนและประมวลผล องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา 
ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ จํานวน 1 ตัวบ่งช้ี พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 
ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับ              
ดีมาก เช่นกัน 
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ 
จากผลการดําเนินงานในองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนงานสรุปได้ดังน้ี  
  จุดแข็ง 
  มีแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปีของทุกฝ่าย ที่สนับสนุนภารกิจการเรียนการสอนและการ  
บริหารจัดการของสํานักทะเบียนและประมวลผลและมหาวิทยาลัยได้อย่างเป็นรูปธรรม 
  จุดที่ควรพัฒนา 

1. สํานักทะเบียนและประมวลผล มี 3 ฝ่าย ที่เข้ามาสังกัดใหม่ คือ ฝ่ายบริการการศึกษา ฝ่ายการศึกษา
นานาชาติ และฝ่ายวิชาบูรณาการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (1 ต.ค. 56) และพบว่ายังไม่มีการปรับปรุง
แผนกลยุทธ์และแผนต่างๆ  

2. การกําหนดตัวบ่งช้ี เป้าหมายของโครงการในแผนต่างๆ พบว่าไม่ชัดเจนบางโครงการ  
3. ระยะเวลาในการดําเนินงานของโครงการ ในแผนต่างๆ พบว่าบางโครงการ มีช่วงระยะเวลาที่จะ

ดําเนินงานยาวเกินไป (1 ต.ค.- 30 ก.ย.) อาจส่งผลให้โครงการที่จะดําเนินงานถูกเลื่อนไปไม่มีกําหนด 
ทําให้ไม่ทันตามกําหนด  

  ข้อเสนอแนะ 
1. ทบทวน ปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนต่างๆ ให้ครอบคลุมภารกิจงาน ที่เพ่ิมมากข้ึน นอกจากน้ี             

ควรมีการทบทวน ปรับปรุง ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ ภารกิจ และวัตถุประสงค์ โดยให้บุคลากร ทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วม เพ่ือให้เหมาะสมกับภารกิจที่ครอบคลุมอีก 3 ฝ่าย (ฝ่ายบริการการศึกษา              
ฝ่ายการศึกษานานาชาติ และฝ่ายวิชาบูรณาการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป)  

2. เชิญวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการกําหนดตัวบ่งช้ี เป้าหมายท่ีวัดผลของโครงการได้อย่างเหมาะสม  
3. กําหนดระยะเวลาในการดําเนินงานของแต่ละโครงการให้ชัดเจน และเหมาะสมกับช่วงเวลาที่จะต้อง

จัดทํารายงานสรุปผลของโครงการส่งในเวลาที่ฝ่ายแผนฯ กําหนด  
 
องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 

การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักทะเบียนและประมวลผล องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 
จํานวน 3 ตัวบ่งช้ี พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.78 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.77 ได้คุณภาพระดับดีมาก 
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ 
จากผลการดําเนินงานในองค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก สรุปได้ดังน้ี  

   
จุดแข็ง 

1. สํานักทะเบียนและประมวลผล เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานภายนอก เช่น เป็นแม่ข่ายคณะกรรมการ
ประสานกิจกรรมเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลาง นอกจากน้ียังได้รับเลือกจาก สกอ.         
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ให้จัดงานโครงการ “เลือกแนวทาง วางอนาคต”และหน่วยงานอ่ืนๆ  อีกมากมาย ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
สํานักทะเบียนและประมวลผลมีการดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ  

2. เป็นหน่วยงานท่ีสนับสนุนการเรียนการสอนด้านสหกิจศึกษา โดยมีการประชาสัมพันธ์ให้นิสิตเข้าถึงการ
ปฏิบัติงานในสหกิจศึกษา และมีการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่นทุกปี เพ่ือเป็นตัวอย่างให้รุ่นน้องได้ทราบ
ถึงผลงานที่รุ่นพ่ีได้ทําไว้ในสถานประกอบการ นอกจากน้ียังประสานงานกับผู้ประกอบการ ที่ให้นิสิตไป
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เช่น ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์, ยูนิลีเวอร์, คูโบตาลิสซิ่ง, โฮมโปร, 
CPF เชียงใหม่ และธนาคารไทยเครดิตเพ่ือรายย่อย  

3. เป็นหน่วยงานที่มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศในการเรียนการสอนแก่นิสิตต่างประเทศ 
เช่น โครงการ KUSEP นอกจากน้ี มีการเผยแพร่ศิลปและวัฒนธรรมให้กับนิสิตต่างประเทศได้เป็นอย่าง
ดี เช่น Kasetsart University international food fair 2013 ซึ่งมีนิสิตจากประเทศ เยอรมันนี พม่า 
ลาว และอินโดนีเซียเข้าร่วมงาน 

4. การบริหารจัดการวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มีกิจกรรมหลากหลายรูปแบบในการเรียนการ
สอนที่เป็นส่วนหนึ่งช่วยสนับสนุนให้ได้บัณฑิตที่พึงประสงค์  เช่น  โครงการกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
ด้วยตนเองและไปศึกษาดูงานนอกสถานที่  โครงการกิจกรรมสร้างเสริมการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ  
โครงการประกวดสื่อมัลติมีเดีย  โครงการนําเสนอมรดกอารยธรรมโลก  โครงการกิจกรรมพัฒนา
บุคลิกภาพและมารยาทการรับประทานอาหารแบบสากล  โครงการพัฒนาทักษะการทํางานเป็นทีม  
โครงการกิจกรรมเสริมการเรียนการสอน โดยเชิญวิทยากรมาบรรยาย และสัปดาห์ไทยศึกษา เป็นต้น 

5. มีระบบ มคอ. ออนไลน์ที่เอ้ือต่อการทํางานของคณาจารย์  
  แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. เพ่ิมผลงานของบุคลากรในแต่ละฝ่ายให้มากข้ึน และแสดงผลงานเหล่าน้ันให้หน่วยงาน องค์กร ทั้งใน
และนอกมหาวิทยาลัย ได้เห็นศักยภาพของบุคลากร  

2. สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือกับสถานประกอบการในต่างประเทศ เพ่ือส่งนิสิตไปปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษามากขึ้น ซึ่งอาจส่งผลให้นิสิตได้ทํางานที่ต่างประเทศ  

3. จัดให้มีการแลกเปลี่ยนนิสิตไทยกับนิสิตต่างประเทศ ในเร่ืองของการเรียน หรือการศึกษาดูงาน ซึ่งจะ
เป็นประโยชน์แก่นิสิตไทยได้เรียนรู้ประสบการณ์ในต่างประเทศ  

4. สํารวจความคิดเห็นและความต้องการของนิสิตและศิษย์เก่า เก่ียวกับกิจกรรมต่างๆ ที่เสริมการเรียน
การสอน เพ่ือเพ่ิมทักษะในด้านต่างๆ ที่ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบันให้แก่นิสิตมากขึ้น 

5. สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบ มคอ. ออนไลน์ อย่างต่อเน่ืองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิม 
 
 
 

  จุดที่ควรพัฒนา 
  การสํารวจความต้องการของผู้รับบริการไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายในบางฝ่ายงาน 

ข้อเสนอแนะ 
 สนับสนุนให้ทุกฝ่ายงานสํารวจความต้องการของผู้รับบริการที่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่มารับบริการ 
นอกจากน้ีควรต้ังประเด็นหัวข้อการสํารวจที่ตรงกับภารกิจของแต่ละฝ่ายงาน 
 แนวปฏิบัติที่ดี 
 ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินคืนให้นิสิตเป็นการลดขั้นตอน โดยโอนเงินเข้าบัญชีให้นิสิตโดยตรง 
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องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 
การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักทะเบียนและประมวลผล องค์ประกอบที่ 3 การบริหาร

และการจัดการ จํานวน 5 ตัวบ่งช้ี พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 
ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก เช่นกัน 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ 
จากผลการดําเนินงานในองค์ประกอบที่ 3 การบริหารและจัดการ สรุปได้ดังน้ี  
  จุดแข็ง 

สํานักทะเบียนและประมวลผล มีการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ทุกฝ่าย แม้ว่าจะเพิ่มหน่วยงาน
ใหม่ที่ควบรวมเข้ามา 

  แนวทางเสริมจุดแข็ง 
ควรเพ่ิมการจัดการความรู้ที่เป็นงานของส่วนกลางที่ทุกฝ่ายต้องเกี่ยวข้อง อาจพัฒนาจากความรู้ที่บุคลากร
ไปฝึกอบรมแล้วถ่ายทอดต่อได้  

  จุดที่ควรพัฒนา 
1. สํานักทะเบียนและประมวลผล ใช้พ้ืนที่อาคารระพีสาคริก ซึ่งเป็นอาคารใหม่ร่วมกับกองกิจการนิสิต ทํา

ให้มีการเข้า–ออกอาคารของผู้มาใช้บริการ เช่น อาจารย์ นิสิต ผู้ปกครอง และบุคคลอ่ืนๆ สามารถเข้า–
ออกได้ง่าย เข้าถึงบุคลากรได้ทุกคน ทุกช้ัน และไม่มีการคัดกรองบุคคลที่อาจเป็นอันตราย พ้ืนที่บางส่วน
ยังไม่สมบูรณ์ เช่น ในช้ันที่ 7 พบว่ามีการร่ัวซึมของนํ้าฝน การจัดพ้ืนที่ทํางานยังไม่เต็มศักยภาพ บางฝ่าย
ยังมีพ้ืนที่ว่างที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ ห้องประชุมมีจํานวนมากตามจํานวนฝ่ายที่มี  

2. ยังไม่พบโครงการฝึกซ้อมการหนีไฟ ซึ่งเป็นความเสี่ยงในเรื่องความปลอดภัยของชีวิตบุคลากรในอาคาร
สูง  

  ข้อเสนอแนะ 
1. สํานักทะเบียนและประมวลผล ควรร่วมกับกองกิจการนิสิต ในการออกแบบระบบคัดกรองบุคคล             

ที่เข้า–ออกอาคาร  เช่น ติดต้ังเหล็กก้ัน ที่ต้องใช้บัตรประจําตัว การกําหนดให้หน่วยงานท่ีต้องมีผู้มา
ติดต่อประจํา ให้อยู่ช้ันที่ 1 หรือให้บุคคลภายนอกเข้าพ้ืนที่ได้เฉพาะส่วนที่เก่ียวข้องและมีการวาง
แผนการใช้ห้องประชุมร่วมกันอย่างยืดหยุ่นให้ใช้ได้หลายฝ่าย  

2. ควรดําเนินการฝึกซ้อมการหนีไฟ ให้บุคลากรมีความมั่นใจในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข้อสังเกต 
มีการถ่ายทอดความรู้ภายหลังการอบรม โดยการจัดทํารายงาน การฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะการ
เขียนภาษาไทยเพ่ืองานอาชีพ เป็นรูปเล่มที่สามารถนําไปใช้เป็นต้นแบบที่ดีได้ 
  

องค์ประกอบที่ 4 การเงนิและงบประมาณ 
 การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักทะเบียนและประมวลผล องค์ประกอบที่ 4 การเงินและ
งบประมาณ จํานวน 1 ตัวบ่งช้ี พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก และ
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก เช่นกัน 
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ สรุปได้ดังน้ี  

  ข้อสังเกต 
มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบและมีการนําเสนอคณะกรรมการประจําสํานักฯ ปี 2557 
จํานวน 1 ครั้ง และกรรมการบริหาร สํานักฯ ปี 2556 จํานวน 1 ครั้ง 
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องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 
 การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักทะเบียนและประมวลผล องค์ประกอบที่ 5 ระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ จํานวน 1 ตัวบ่งช้ี พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับ
ดีมาก และผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก เช่นกัน 
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ สรุปได้ดังน้ี  
  จุดแข็ง 

1. มีการพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศในการเก็บข้อมูลด้านประกันคุณภาพเป็นอย่างดี  
2. มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพที่เป็นระบบ และมีการทํางานเป็นทีม 

  จุดที่ควรพัฒนา 
  ผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะยังดําเนินการไม่ครบถ้วน 
  ข้อเสนอแนะ 

ควรดําเนินการโครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นของสํานักทะเบียนและประมวลผลที่กําหนดในแผนให้
ครบถ้วน  

  ข้อสังเกต 
1. การรายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ (สปค. 02) มีการเข้าใจ

คลาดเคลื่อนในช่วงร้อยละผลสําเร็จของโครงการ/กิจกรรม (ช่องที่ 7) จะต้องใส่เป็นร้อยละ/ระดับ
ผลสําเร็จของการดําเนินงานในแต่ละโครงการและกิจกรรมที่กําหนดไว้ในช่องที่ 3 และช่องที่ 4 ไม่ใช่ค่า
คะแนนที่ได้จากการประเมินในปีการศึกษานี้  

2. ควรมีการขยายผลเครือข่ายประกันคุณภาพเพ่ิมเติมจากไปสัมมนาวิชาการเครือข่ายระบบทะเบียน
นักศึกษา และประมวลผลการศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 8 

 
องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน 
 การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักทะเบียนและประมวลผล องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนา
และปรับปรุงระบบดําเนินงาน จํานวน 1 ตัวบ่งช้ี พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00            
ได้คุณภาพระดับดีมาก และผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 
เช่นกัน 
 คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ 
จากผลการดําเนินงานในองค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน สรุปได้ดังน้ี  
  แนวปฏิบัติที่ดี 

 มีการพัฒนา “ระบบปรับปรุงข้อมูลอาจารย์ผู้สอน” มีการฝึกอบรมและคู่มือการใช้งานท่ีเป็นประโยชน์ ใน
การใช้ระบบสารสนเทศในด้านการเรียนการสอน 
ข้อสังเกต 
 ควรมีการสํารวจความต้องการของผู้รับบริการ เพ่ือจะได้ข้อมูลที่สะท้อนกลับที่แท้จริง เพ่ือนํามาจัดทํา หรือ
ทบทวนข้อกําหนดที่สําคัญของกระบวนการดําเนินงานหลักได้ตรงตามต้องการ เช่น การจัดทํา Transcript 
ภาษาไทย การออกใบรับรองฯ ออนไลน์ การแนะนําการใช้ระบบสารสนเทศนิสิต (การลงทะเบียน) ให้แก่
นิสิตใหม่ เป็นต้น 
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ภาคผนวกที่ 1 
ภาพกิจกรรม 

 

 

ผู้บริหารหน่วยงาน รายงานผลการดําเนินงาน 
วันที่ 3 กรกฎาคม 2557 

 คณะกรรมการประเมินฯ พบผู้บริหารหน่วยงาน 
วันที่ 3 กรกฎาคม 2557 

 

คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน 
วันที่ 3 กรกฎาคม 2557 

 คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้รับบริการ 
วันที่ 3 กรกฎาคม 2557 

 

คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์นิสิต 
วันที่ 3 กรกฎาคม 2557 

 คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์บุคลากร 
วันที่ 3 กรกฎาคม 2557 
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ภาพกิจกรรม  
(ต่อ) 

 

 

คณะกรรมการประเมินฯ เย่ียมชมหน่วยงานภายใน 
วันที่ 3 กรกฎาคม 2557 

 คณะกรรมการประเมินฯ เย่ียมชมหน่วยงานภายใน 
วันที่ 3 กรกฎาคม 2557 

 

คณะกรรมการประเมินฯ สรุปผลประเมินฯ 
วันที่ 4 กรกฎาคม 2557 

 คณะกรรมการประเมินฯ สรปุผลประเมินฯ 
วันที่ 4 กรกฎาคม 2557 

 

บุคลากรสํานักฯ ร่วมรับฟังรายงานผลการประเมินฯ 
วันที่ 4 กรกฎาคม 2557 

 คณะกรรมการประเมินฯ ถ่ายภาพกับบุคลากรสํานักฯ 
วันที่ 4 กรกฎาคม 2557 
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55ภาคผนวกที่ 2   
ข้อมูลการสัมภาษณ ์

กลุ่มที่ 1 นิสิต จํานวน 6 คน 
- นสิิตแต่ละทา่นได้ใชบ้ริการอะไรเก่ียวกับเรื่องอะไรบ้างที่สํานักทะเบยีนและประมวลผล และต้องการใหส้ํานัก
ทะเบียนฯ ปรบัปรุงแก้ไขในเร่ืองใดบ้าง 

 
การใช้บริการ 

1. การใช้บริการในเรื่องการลงทะเบียนเรียน และการดูเกรด ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 
2. การใช้บริการเรื่องการขอหนังสือรับรอง 

 
สิ่งที่อยากให้ปรับปรุง 

1. ระบบการลงทะเบียนเรียนมีความยุ่งยากในการใช้งาน ดังน้ันควรจัดเจ้าหน้าที่ช้ีแจงใหนิ้สิตรับทราบเรื่อง
การใช้งานระบบลงทะเบียนเรียน หรือการใช้งานระบบสารสนเทศอ่ืนๆ ในวันปฐมนิเทศนิสิตใหม ่

2. เร่ืองของการลงทะเบียนเรียนผ่านระบบในช่วงที่มีคนเข้าใช้งานพร้อมกันมากๆ (เว็บล่ม) 
3. ระบบการ Random ในการลงทะเบียนเรียน 
4. เร่ืองความล่าช้าในการดําเนินงาน เช่น เร่ือง 5A  ซึ่งมีการดําเนินงานต้ังแต่ต้นเดือนมีนาคม แต่เพ่ิงได้รับเงิน

ค่าหน่วยกิตเมื่อไม่กี่วันมานี้  และเงินเดือนของ TA 
5. เร่ืองการขอใบรับรองต่างๆ โดยผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 

 
-  สํานักทะเบยีนฯ เคยมีการสํารวจความต้องการของผูใ้ช้บริการหรือไม่ (ต้องการให้สํานักทะเบียนฯมีบริการ  
อะไรบ้าง) 

1. ทางสํานักทะเบียนฯ มีแบบสํารวจความพึงพอใจในเรื่องขั้นตอนการให้บริการเท่าน้ัน ส่วนเรื่องความ
ต้องการของผู้ใช้บริการยังไม่มีการสํารวจ 

2. การสํารวจความต้องการเป็นการสํารวจผ่านหน้าเว็บไซต์สํานักฯ แต่ทั้งน้ีผู้ที่ต้องการตอบเท่าน้ันที่เข้าไป
ตอบแบบประเมินน้ี 

 
- นสิิตมีโอกาสได้ให้ข้อเสนอแนะ หรือสิ่งที่อยากได้ต่อสาํนักทะเบียนฯ หรือไม่ 

1. เคยมีนิสิตเสนอ ผอ. สํานักทะเบียนฯ ในเรื่องการเพ่ิมวิชาเรียนในบางรายวิชาที่มีนิสิตลงทะเบียนเรียนเยอะ 
หรือต้องการปรับเกรดในรายวิชาน้ัน เช่น ในรายวิชา general chemistry  

 
- การบริการทีป่ระทับใจ 

1. มีความประทับใจในเจ้าหน้าทีท่ี่ให้บริการค่อนข้างใจดี และคอยให้คําแนะนําที่ดี หน้าตายิ้มแย้ม 
2. มีระบบการให้บริการที่ดีและตรงจุด เพราะมีการแบ่งการให้บริการเป็นสัดส่วนที่ชัดเจนมีความประทับใจใน

สถานที่ทีใ่ห้บริการและมีบรรยากาศที่ดูดี และน่ามารับบริการมากกว่าตึกเก่า 
 
กลุ่มที่ 2 บุคลากรจากคณะต่างๆ จํานวน 4 ท่าน 
- การติดต่อใชบ้ริการทีส่ํานักทะเบียนและประมวลผล มีความประทับใจในเรื่องใดบา้ง และอยากใหป้รับปรุงใน
เรื่องใดบ้าง 
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การติดต่อใช้บริการสาํนักทะเบียนและประมวลผล ในเร่ือง 
1. การให้บริการติดต่อและการใช้บริการในเร่ืองของการส่งเอกสาร การส่งข้อสอบ และการส่งคําร้องต่างๆ ของนิสิต 
2. ติดต่อกันในเร่ืองการรับเข้าศึกษา การประเมินผลการเรียนการสอน 
3. ประสานงานเรื่องการใช้ฐานข้อมูลร่วมกันของนิสิตทั้งในระดับปริญญาโท เอก 
4. เร่ืองการจัดตารางสอน การใช้ห้องเรียน การเปิดวิชาใหม่ การเปิดหมู่เรียน 

 
ความประทับใจท่ีมีต่อการใชบ้ริการ 
1. เร่ืองการให้บริการ เพราะมีจิตบริการและบริการด้วยหน้าตาที่ย้ิมแย้มเสมอ 
2. มีการให้บรกิารที่รวดเร็ว 

 
ข้อเสนอแนะและการปรับปรงุแก้ไข 
1. เร่ืองภาษาอังกฤษของเจ้าหน้าที่ เน่ืองจากในอนาคตอันใกล้จะมีนักศึกษาต่างชาติเพ่ิมมากขึ้น 
2. ควรมีการให้บริการในเร่ืองการติดตามคําร้องต่างๆ ของบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งนิสิตสามารถเช็คสถานภาพการ
ดําเนินงานได้ว่าอยู่ในขั้นตอนใดแล้วด้วยตนเอง 
3. ปรับปรุงแก้ไขเรื่องฐานข้อมูลทะเบียนประวัติของนิสิต และมีความเช่ือมโยงระบบเข้าด้วยกันทั้งมหาวิทยาลัย 

 
-  ทางสํานักทะเบียนฯ มีแบบสอบถามสํารวจความต้องการการให้บรกิารหรือไม่ 
1. มีแบบสอบถามท่ีแจกในงานสัมมนา ในเรื่องความพึงพอใจในการให้บริการของสํานักทะเบียน 

 
สิ่งที่อยากให้สาํนักทะเบียนฯ พัฒนามากขึน้ 

1. เร่ือง Transcript ให้มีทั้งฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งไม่ใช่ใบแปล 
2. ควรมีคําอธิบายรายวิชาที่หน้าเว็บไซต์ของสํานักทะเบียนฯ 

 
ข้อเสนอแนะและการปรับปรงุ 

- ในเรื่องอุปกรณ์การเรียนที่อาคารเรียนรวม ศร 1 และ ศร 2 ให้มีความทนัสมัยมากกว่าปัจจุบัน 
กลุ่มที่ 3 บุคลากร จํานวน 11 ท่าน 
 
 
 
 
 
- การดําเนนิงานเดิมมีพื้นทีอ่ยู่ที่อาคารเก่าจนถึงปัจจุบนัสิ่งที่เปลี่ยนแปลงในงานบริการเป็นอย่างไรบ้าง เช่น 
ขั้นตอนหรือการหาสถานที่และการเข้าพบมีการเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่อย่างไร และในฐานะท่ีเป็นทีมงานจะ
พัฒนางานท้ังส่วนงานของตนเอง และท้ังสํานักมีอะไรบา้ง และอย่างไร 

 
จากการจัดเครือข่ายสัมมนานสิิตกลุ่มเป้าหมายคือผู้นํานิสิตทั้งเก่าและใหม ่จะพบปัญหาและอุปสรรคดังน้ี 

1. ปัญหาเร่ืองการติดต่อ เน่ืองจากนิสิตไม่รู้ว่าอาคารระพีสาคริกอยู่ที่ไหน แต่ถ้าบอกว่าอยู่หลังอาคารเก่านิสิต
ก็จะทราบ ถ้าบอกเป็นช่ืออาคารนิสิตจะไม่คุ้น 
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2. ปัญหาเร่ืองการลงทะเบียนในระบบการ random และServer ที่ไม่สามารถรองรับการให้บริการช่วงที่มีการ
ใช้งานของนิสิตค่อนข้างมาก 
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27ภาคผนวก 

• ข้อมูลพื้นฐานประกอบการประเมิน 
ข้อมูลพ้ืนฐาน หน่วย ผลการดําเนินงาน  

ปี 2556 
ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 

องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ  
1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 8  8 

องค์ประกอบท่ี 2  ภารกิจหลัก 
2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ค่าเฉลี่ย 4.34 4.31 

3 ระดับความสําเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้รับบริการ 

ข้อ 5 5 

4 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม ข้อ 5 5 
องค์ประกอบท่ี 3 การบริหารและการจัดการ 

5 ภาวะผู้นําของคณะกรรมการประจําหน่วยงาน และผู้บริหารทุกระดับของ
หน่วยงาน 

ข้อ 7 7  

6 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ ข้อ 5  5 

7 ระบบบริหารความเสี่ยง ข้อ 6  6 
8 ระบบการพัฒนาบุคลากร ข้อ 7  7 
9 จํานวนบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพท่ีสอดคล้องกับ

การปฏิบัติงานท้ังในประเทศหรือต่างประเทศ 
คน    

10 จํานวนบุคลากรท้ังหมด คน 121.5 121.5 
11 จํานวนบุคลากรประจําท่ีปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) คน 131 131 
12 จํานวนบุคลากรประจําท่ีลาศึกษาต่อ คน - - 

องค์ประกอบท่ี 4  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
13 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ข้อ 7  7 

องค์ประกอบท่ี 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
14 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ข้อ 9 9  

องค์ประกอบท่ี 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน  
15 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการดําเนินงาน ข้อ 5 5  
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คําส่ังสํานักทะเบียนและประมวลผล 

    ที ่  ๕ / ๒๕๕๗ 
เร่ือง    แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

              สํานักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   
……………………………… 

อนุสนธิคําส่ังสํานักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่  ๕/๒๕๕๖              
ลงวันที่  ๒๘  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักทะเบียนและ
ประมวลผล น้ัน 

  เน่ืองจากมีการปรับเปล่ียนโครงสร้างองค์กรใหม่   เพ่ือให้การดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของ
สํานักทะเบียนและประมวลผล  สอดคล้องกับการดําเนินการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  และให้บรรลุตามนโยบาย
ของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิผล   จึงขอยกเลิกคําส่ังดังกล่าวข้างต้น  และขอแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบประกันคุณภาพภายในของสํานักทะเบียนและประมวลผล ชุดใหม่ ดังต่อไปน้ี 

ผู้อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล   ที่ปรกึษา 
                      ผู้ช่วยศาสตราจารย์จเร  เลิศสุดวิชัย              ที่ปรกึษา  

         ๑. รองผู้อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล 
                        (อาจารย์ดร.วณัณนา  สุนทรนฤรงัษ)ี      ประธานคณะกรรมการ      

๒. หัวหน้าสํานกังานเลขานุการ      รองประธานกรรมการ 
                     ๓. หัวหน้าฝ่ายบริการการศึกษา    กรรมการ 
                     ๔. หัวหน้าฝ่ายรับเข้าศึกษา                                   กรรมการ 
                     ๕. หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและสถิติการศึกษา   กรรมการ 
                     ๖. หัวหน้าฝ่ายบริการการเรียนการสอนและการสอบ  กรรมการ 
                     ๗. หัวหน้าฝ่ายประมวลผลการศึกษา    กรรมการ 

          ๘. หัวหน้าฝ่ายการศึกษานานาชาต ิ    กรรมการ 
                     ๙. หัวหน้าฝ่ายวิชาบูรณาการ หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป  กรรมการ 
                   ๑๐. นางสาวรชัฎาภรณ์  ขอเจริญ    กรรมการ 
         ๑๑. นางสาวอลิสสา  มหาสวัสดิ์    กรรมการ 
          
 
 
 

- ๒ - 
๑๒. นางสาวบัวทอง  ทองใบ    กรรมการ 

          ๑๓. นางสาวพรนภา  โรจนะวจิิตร    กรรมการ 
  ๑๔. นางสาวจิราวรรณ  สุริยกลุ ณ อยุธยา   กรรมการ 
  ๑๕. นางสาวปนัดดา  พรอนันต์รัตน ์    กรรมการ 
  ๑๖. นางสาวธันย์สุตา  วชิระทวสิีทธิ ์    กรรมการ 
  ๑๗. นางอโนชา  ชํานาญกิจ     กรรมการและเลขานุการ 
                      ๑๘. นางสาวพรปณต  ปกครอง    กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร     

    ๑๙.  นางสาวอรุณี  พันธรุักษ ์    กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร 
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           ๒๐.  นางสาววิรงรอง  พัวประเสรฐิ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร 
     

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
๑. กําหนดนโยบาย วางแผน และวิธีดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในประจําปีของสํานกัทะเบียน 

และประมวลผล 
     ๒.   พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสํานักทะเบียนและประมวลผล 
     ๓.   ดําเนินการรวบรวมผลการดําเนินงานและสรุปผลการดําเนินงานด้านระบบประกันคุณภาพภายในของ 
           สํานักทะเบียนและประมวลผล 
     ๔.   ประสานและติดตามการดําเนินงานด้านระบบประกันคุณภาพกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสํานักทะเบยีน 
           และประมวลผล  ในกจิกรรมทีเ่กี่ยวขอ้งกับงานประกนัคุณภาพ 
     ๕.   จัดทําและจัดเก็บเอกสารระบบงานประกันคุณภาพ 
     ๖.   รวบรวมข้อมูลผลการดําเนินงานของแต่ละฝ่ายเพื่อจดัทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ภาพรวมของสํานกั 
           ทะเบียนและประมวลผล 
     ๗.   เสนอวาระการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพ 
           ภายในของหน่วยงานอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง 

ทั้งน้ี ต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เป็นต้นไป  
 

      สั่ง ณ วันที่  ๓๑ มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

        
      (นายสหัส  ภัทรฐิตินันท์) 

                 ผู้อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล 
 

 
 
 
 
 
 
 

คําสั่งสํานักทะเบียนและประมวลผล 
          ที ่ ๖  / ๒๕๕๗ 

เร่ือง    แต่งต้ังคณะอนุกรรมการรับผิดชอบงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
                     ของสํานักงาน/ฝ่าย ในสังกัดสํานักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

……………………………… 

อนุสนธิคําสั่งสํานักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที ่ ๖/๒๕๕๖                   
ลงวันที่   ๒๘  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖  เรื่อง  แต่งต้ังคณะอนุกรรมการรับผิดชอบงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในของสํานักงาน/ฝ่าย ในสังกัดสํานักทะเบียนและประมวลผล  น้ัน 
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  เน่ืองจากมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรใหม่   เพ่ือให้การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
ภายในของสํานักทะเบียนและประมวลผล สอดคล้องกับการดําเนินการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์              
และให้บรรลุตามนโยบายของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิผล   จึงขอยกเลิกคําสั่งดังกล่าวข้างต้น  และขอแต่งต้ัง
คณะอนุกรรมการดําเนินงานในส่วนที่ เ ก่ียวข้องกับระบบประกันคุณภาพภายในของสํานักงาน/ฝ่าย              
ในสังกัดสํานักทะเบียนและประมวลผล ชุดใหม่ ดังรายนามต่อไปนี้ 

๑. คณะอนุกรรมการรับผิดชอบงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจําสํานักงาน          
เลขานุการ (ฝา่ยบริหารและธุรการ) 

๑. หัวหน้าสํานักงานเลขานุการสํานัก  ประธานอนุกรรมการ 
๒. นางประภาพรรณ  อินท้วม   อนุกรรมการ 
๓.  นางพิศมัย   โหตรภวานนท์   อนุกรรมการ 
๔.  นางจํารัส  เพิดขุนทด    อนุกรรมการ 
๕.  นางสาวพรปณต  ปกครอง   อนุกรรมการและเลขานุการ 
๖.  นายนพดล  บัวเผื่อน    อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๗.  นางสุทิสา  หวังพิทักษ์   อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 ๒. คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศกึษาประจําฝา่ยรับเข้าศึกษา 
  ๑. หัวหน้าฝ่ายรับเข้าศึกษา   ประธานอนุกรรมการ 
  ๒. นางสาวทัศนีย์  วรรณสาธพ   อนุกรรมการ 
  ๓. นางสาวนวียา  เลาหะจินดา   อนุกรรมการ 
  ๔. นางสาวรัชฎาภรณ์  ขอเจริญ   อนุกรรมการและเลขานุการ 
  ๕. นางสาวอรุณี  พันธุรักษ์   อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

- ๒ - 

    ๓. คณะอนุกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาประจําฝ่ายทะเบียนและสถิติการศึกษา 

๑. หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและสถิติการศึกษา   ประธานอนุกรรมการ 
๒. นางสาวออมรัชต์  ชูสวัสด์ิ    อนุกรรมการ 
๓. นางสาวเสาวลักษณ์  ปกครอง    อนุกรรมการ 
๔. นางสาวพรรณศมน  คําสวน    อนุกรรมการ 
๕. นางสาวชมพร  กิจปรีชาวนิช    อนุกรรมการ 
๖. นางสาวธนพร  มีโพธ์ิ     อนุกรรมการและเลขานุการ 
๗. นางสาววิภา  กองเป็ง     อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

    ๔. คณะอนุกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาประจําฝ่ายบรกิารการเรียนการสอนและการสอบ 

๑. หัวหน้าฝ่ายบริการการเรียนการสอนและการสอบ  ประธานอนุกรรมการ 
 ๒. นายสืบ  ชัยยะ     อนุกรรมการ 
 ๓. นางสาวชวนขวัญ  เป่ียมพูล    อนุกรรมการ 
 ๔. นางสาวช้องนาง  ชาสิงห์แก้ว    อนุกรรมการและเลขานุการ 
 ๕. นางสาววิรงรอง  พัวประเสริฐ    อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๖. นางสาวประภาพร  บุญสง่ศรี    อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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๕.  คณะอนุกรรมการการประกันคณุภาพการศึกษาประจําฝ่ายประมวลผลการศึกษา 

๑. นางภาลิณีย์  ไตรพัฒนาศักด์ิ    ประธานอนุกรรมการ 
๒. นางสาวอัคคสรี  จิรชาญชัย    อนุกรรมการ 
๓. นายอติกานต์  ม่วงเงิน     อนุกรรมการ 
๔. นางสาวพรนภา  โรจนะวิจิตร    อนุกรรมการและเลขานุการ 

           ๕. นางสาวดนิตา  สีดาวงษ์             อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๖.  คณะอนุกรรมการการประกันคณุภาพการศึกษาประจําฝ่ายบริการการศึกษา 

 ๑. หัวหน้าฝ่ายบริการการศึกษา    ประธานอนุกรรมการ 
๒. นางสาวยลรวิวรร  วิบูรณวงศ์            รองประธานอนุกรรมการ 
๓. นางสาวพินทุ์สุดา  ดีช่วย            อนุกรรมการ 
๔. นางสาวทิพวรรณ  เขม้นกิจ            อนุกรรมการ  
๕. นางสาวจิราวรรณ  สุริยกุล ณ อยุธยา           อนุกรรมการและเลขานุการ 

 
 
 

 - ๓ - 
  
๖. นางสุฌานี  ศรีดี     อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๗. นายบดินทร์  พูลพรรณ    อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๗. คณะอนุกรรมการการประกันคณุภาพการศึกษาประจําฝ่ายการศึกษานานาชาติ 

๑. หัวหน้าฝ่ายการศึกษานานาชาติ    ประธานอนุกรรมการ 
                     ๒. นางสาวเบญจมาศ  เปรมสุข            อนุกรรมการ 
  ๓. นางสาวสุกัญญา  อ่อนศรี            อนุกรรมการ 
  ๔. นางสาวธันย์สุตา  วชิระทวีสิทธ์ิ            อนุกรรมการและเลขานุการ 
  ๕. นางสาวสุมะนา  ปริวัตรกุล            อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๘. คณะอนุกรรมการการประกันคณุภาพการศึกษาประจําฝ่ายวิชาบูรณาการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

๑. นางสาวปนัดดา  พรอนันต์รัตน์    ประธานอนุกรรมการ 
๒. นางสาวละมัย  กองมนต์    อนุกรรมการ 
๓. นางศิริจันทร์  แต้สกุล     อนุกรรมการ 
๔. นางสาวหทัยชนก  อินถา    อนุกรรมการและเลขานุการ 
๕. นางสาวจิราภรณ์  นุจร     อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าท่ีและความรับผดิชอบ 
๑. วางแผนการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของฝ่าย 
๒. ดําเนินงานตามแผนที่กําหนด 
๓. จัดทํารายงานการศึกษาตนเองของฝ่าย เพ่ือเตรียมการรับการตรวจสอบคุณภาพ                

ภายใน 



 

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2556  สํานักทะเบียนและประมวลผล                          183 
 
 

๔. แจ้งผลการตรวจสอบคุณภาพภายในให้บุคลากรในฝ่ายทราบ และปรับปรุงแก้ไขตาม          
ผลการตรวจสอบ                                 

๕. ประสานงานการประกันคุณภาพกับหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
 

               ทัง้น้ี  ต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เป็นต้นไป 

     สั่ง  ณ  วันที่  ๓๑  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๗  

 
                                                  (นายสหัส  ภัทรฐิตินันท์) 

          ผู้อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล  
 
 

  
 

 
 
 

 

 คําส่ังสํานักทะเบียนและประมวลผล 
ที่  ๑๘ / ๒๕๕๗ 

เร่ือง  เปล่ียนแปลงและแต่งตั้งคณะอนุกรรมการรับผิดชอบงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ของสํานักงาน/ฝ่าย ในสังกัดสํานักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

------------------------ 
  อนุสนธิคําส่ังสํานักทะเบียนและประมวลผล  ที่ ๖/๒๕๕๗  ลงวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
เร่ือง  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการรับผิดชอบงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสํานักงาน/ฝ่าย ในสังกัด 
สํานักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เป็นต้นไป น้ัน 
  เพ่ือให้การดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพของสํานักทะเบียนและประมวลผล  เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ  จึขอเปล่ียนแปลงและแต่งตั้งคณะอนุกรรมการรับผิดชอบงานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในของสํานักงาน/ฝ่าย ในสังกัดสํานักทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดังน้ี 

  พ้นจากตําแหน่งอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฝ่ายบริหารและธุรการ) 
  นางสุทิสา  หวังพิทักษ์   อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  แต่งต้ังใหม่  จํานวน ๒ ราย 
  ๑. นายพิเชษฐพงษ์  ทองจันทร์  อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๒. นางสาวศุภิสรา  ชม้าย   อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

พ้นจากตําแหน่งอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฝ่ายวิชาบูรณาการหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป) 
นางสาวจิราภรณ์  นุจร   อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

แต่งต้ังใหม่ 
นางสาววรรณา  บุญอินทร์  อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

โดยให้มีอํานาจ หน้าที่ และวาระตามที่กําหนดไว้ตามคําส่ังสํานักทะเบียนและประมวลผล  
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ที่ ๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗  เรื่อง  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการรับผิดชอบงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของสํานักงาน/ฝ่าย ในสังกัดสํานักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

  ทั้งน้ี  ตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 
       ส่ัง  ณ  วันท่ี  ๒๘  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๕๗ 

 

(นายสหัส  ภัทรฐิตินันท์) 
                                                                         ผู้อาํนวยการสํานักทะเบียนและประมวลผ
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                                                                 แผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ (สปค.01) 

                                                       แผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2555 

                                                                                                  สํานักทะเบียนและประมวลผล 
                                                                                               รายงาน ณ วันที่  1  ตุลาคม  2556 

1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. การวิเคราะห์ 
ตนเอง 

4. แนวทางการ
แก้ไขปรับปรุง      

(กลยุทธ์) 

5.ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

6. ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ 

7. งบประมาณ 
(บาท) 

8. ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
1.การสํารวจความ
ต้องการของ
ผู้รับบริการไม่
ครอบคลุม
กลุ่มเป้าหมายของ
ทุกฝ่ายงาน 

1.ให้ทุกฝ่ายงาน
จัดการสํารวจความ
ต้องการของ
ผู้รับบริการใน
ภาพรวมของสํานัก
ทะเบียนฯ ที่เป็นทั้ง
นิสิต บุคลากร
ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 
นอกจากนี้ทํา
สรุปผลวิเคราะห์
ความต้องการของ
ผู้รับบริการเสนอใน
ที่ประชุมผู้บริหาร 
เพื่อนําข้อคิดเห็นไป
ใช้ประโยชน์ในการ 

1.สํานักทะเบียนฯ 
สามารถดําเนินการ
ตามข้อเสนอแนะได้ 

1.ผู้บริหาร 
มอบหมาย 
ผู้รับผิดชอบจัดทํา 
แบบสํารวจความ 
ต้องการผู้รับบริการ 
ให้ครอบคลุม 
กลุ่มเป้าหมายทั้ง 
ภายในและภายนอก 
มหาวิทยาลัย พร้อม 
ทั้งสรุปวิเคราะห์ 
ความต้องการของ 
ผู้รับบริการเพื่อใช้ 
ประโยชน์ในการ 
จัดทําแผนการ 
ปรับปรุงประจําปี 
 

1.การสํารวจความ
ต้องการของ
ผู้รับบริการ     
สํานักทะเบียนและ
ประมวลผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ 
3.51 ขึ้นไป  
(คะแนนเต็ม 5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต.ค.56 – ก.ย.57 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ผู้บริหาร 
- หัวหน้าฝ่าย     
ทุกฝ่ายในสังกัด
สํานักทะเบียนและ
ประมวลผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.จุดที่ควรพัฒนา 
 
 

2. ข้อเสนอแนะ 3. การวิเคราะห์ 
ตนเอง 

4. แนวทางการ
แก้ไขปรับปรุง         
(กลยุทธ์) 

5. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

6. ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ 

7. งบประมาณ 
(บาท) 

8. ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
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จัดทําแผนปรบัปรงุ
ประจําปตี่อไป 

       

2.ไม่พบการจัดทํา
แผนพัฒนาบุคลากร
ที่มีการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงประจักษ์
อย่างเป็นระบบ 

2.ควรมีการสํารวจ
ความต้องการของ
บุคลากรและ
วิเคราะห์ความ
จําเป็นของ
หน่วยงาน เพื่อ
จัดทําแผนพัฒนา
บุคลากรและ
ดําเนินการตามแผน
ตลอดจนประเมิน
ติดตามเพื่อการ
ปรับปรุงพัฒนา
บุคลากรอย่าง 
ต่อเนื่อง 
 

2.สํานักทะเบียนฯ 
สามารถดําเนินการ
ตามข้อเสนอแนะได้ 

2.สํารวจความ
ต้องการของ
บุคลากร และจัดทํา
แผนให้ครอบคลุม
การประเมินติดตาม 
เพื่อการปรับปรุง
พัฒนาบุคลากร
อย่างต่อเนื่อง 

2.การสํารวจความ
ต้องการของ
บุคลากรและจัดทํา
แผนพัฒนาบุคลากร
ระยะยาว 

ระดับการประเมิน
ระบบการพัฒนา
บุคลากร 4.51 
(คะแนนเต็ม 5) 

20,000 ต.ค.56 – ก.ย.57 - ผู้บริหาร 
- งานนโยบายและ
แผน สํานักทะเบียน
และประมวลผล 

 
 
 
 

 
 
1.จุดที่ควรพัฒนา 

 
2. ข้อเสนอแนะ 3. การวิเคราะห์ 

       ตนเอง 
4. แนวทางการ
แก้ไขปรับปรุง         
(กลยุทธ์ 

5. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

6. ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ 

7. งบประมาณ 
(บาท) 

8. ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 
1.ไม่พบการจัดทํา
แผนพัฒนาบุคลากร

1.ควรมีการสํารวจ
ความต้องการของ

1.สํานักทะเบียน
และประมวลผล  

1.สํารวจความ
ต้องการและทักษะ

1.การสํารวจความ
ต้องการของ

ระดับการประเมิน
ระบบการพัฒนา

20,000 
 

ต.ค.56 – ก.ย.57 
 

- ผู้บริหาร 
- งานบุคคล  
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ที่มีการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงประจักษ์
อย่างเป็นระบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.การติดตามผล
บุคลากรที่ได้รับการ
อบรม/พัฒนาให้ใช้
ความรู้และทักษะมา
ใช้ปฏิบัติงานใน
หน้าที่ไม่เป็นไปตาม
เวลาที่กําหนด 

บุคลากรและ
วิเคราะห์ความ
จําเป็นของ
หน่วยงานเพื่อจัดทํา
แผนพัฒนาบุคลากร
และดําเนินการตาม
แผนตลอดจน
ประเมินติดตามเพื่อ
การปรับปรุงพัฒนา
บุคลากรอย่าง
ต่อเนื่อง 
2.ควรมีการติดตาม
ผลบุคลากรที่ได้รับ
การอบรม/พัฒนาให้
ใช้ความรู้และทักษะ
มาใช้ปฏิบัติงานใน
หน้าที่ตามเวลาที่
กําหนด 6-9 เดือน 

สามารถดําเนินการ
ตามข้อเสนอแนะได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.สํานักทะเบียนฯ 
สามารถดําเนินการ
ตามข้อเสนอแนะได้ 
 
 
 
 

ความรู้
ความสามารถของ
บุคลากรและจัดทํา
แผนให้ครอบคลุม
การประเมิน ติดตาม 
เพื่อการปรับปรุง
พัฒนาบุคลากร
อย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
2.ผู้บริหาร
มอบหมาย
ผู้รับผิดชอบจัดทํา
แบบฟอร์มเพื่อ
ติดตามประเมินผล
บุคลากรที่ได้รับการ
อบรม/พัฒนาให้ใช้ 

บุคลากรและจัดทํา
แผนพัฒนาบุคลากร
ระยะยาว 
 
 
 
 
 
 
 
 

บุคลากร 4.51 
(คะแนนเต็ม 5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ร้อยละของบุคลากร
ที่ได้รับการพัฒนา
ความรู้และทักษะ
วิชาชีพที่สอดคล้อง
กับการปฏิบัติงานทั้ง
ในประเทศหรือ
ต่างประเทศร้อยละ  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

สํานักทะเบียน
และประมวลผล 

1.จุดที่ควรพัฒนา 
 

2. ข้อเสนอแนะ 3. การวิเคราะห์ 
       ตนเอง 

4. แนวทางการ
แก้ไขปรับปรุง         
(กลยุทธ์ 

5. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

6. ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ 

7. งบประมาณ 
(บาท) 

8. ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
 
3.ไม่พบการส่งเสริม
ให้กําลังใจแก่
บุคลากรที่ปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณ 

 
 
 
 
3.ควรมีการส่งเสริม
ให้กําลังใจแก่
บุคลากรที่ปกิบัติ
ตามจรรยาบรรณ

 
 
 
 
3.สํานักทะเบียนฯ 
สามารถดําเนินการ
ตามข้อเสนอแนะได้ 

ความรู้และทักษะมา
ใช้ปฏิบัติงานใน
หน้าที่ตามเวลาที่
กําหนดทั่วทั้งองค์กร 
3.ผู้บริหารส่งเสริม
ให้กําลังใจแก่
บุคลากรที่ปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณ

 
 
 
 
3.โครงการคัดเลือก
บุคลากรดีเด่นของ
สํานักทะเบียนและ
ประมวลผล 

80 ขึ้นไป 
 
 
 
จํานวนบุคลากร
ได้รับการคัดเลือก
เป็นบุคลากรดีเด่น
สํานักทะเบียนและ

 
 
 
 

20,000 

 
 
 
 
ต.ค.56 – ก.ย.57 
 
 
 

 
 
 
 
- ผู้บริหาร 
- งานบุคคล  
สํานักทะเบียน
และประมวลผล 
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อย่างสม่ําเสมอ
ต่อเนื่อง เช่น 
โครงการคัดเลือก
บุคลากรดีเด่น 

อย่างสม่ําเสมอ
ต่อเนื่องโดยจัดให้มี
โครงการคัดเลือก
บุคลากรดีเด่น 
 

ประมวลผล 2 คน/ปี  

องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ 
ไม่พบการรายงาน
ทางการเงินอย่างเป็น
ระบบเสนอผู้บริหาร
ทุกรายไตรมาส 

ควรจัดทํารายงาน
ทางการเงิน
ประกอบด้วยงบ
รายรับ ค่าใช้จ่าย
และงบดุล อย่างเป็น 

สํานักทะเบียนและ
ประมวลผลสามารถ
ดําเนินการตาม
ข้อเสนอแนะได้ 

ผู้บริหารมอบหมาย
งานการเงินจัดทํา
รายงานทางการเงิน
รายไตรมาสพร้อมมี
การติดตามทุกๆ 

- ระบบและกลไก
การเงินและ
งบประมาณ มีผล
ประเมิน 4.51 ขึ้นไป 
(คะแนนเต็ม 5) 

- ต.ค.56 – ก.ย.57 
 

- ผู้บริหาร 
- งานการเงิน 
สํานักทะเบียน
และประมวลผล 

 
 
 
1.จุดที่ควรพัฒนา 

 
2. ข้อเสนอแนะ 3. การวิเคราะห์ 

       ตนเอง 
4. แนวทางการ
แก้ไขปรับปรุง         
(กลยุทธ์ 

5. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

6. ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ 

7. งบประมาณ 
(บาท) 

8. ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

 ระบบนําเสนอ
ผู้บริหารทุกรายไตร
มาส และ
คณะกรรมการ
ประจําสํานัก อย่าง
น้อยทุก 6 เดือน ปี
ละ 2 ครั้งเพื่อจะได้
ทราบสถานะของ
การใช้เงินตาม
แผนปฏิบัติการใน
แต่ละภารกิจ 

 3 เดือน เสนอ
คณะกรรมการ
บริหารและ
คณะกรรมการ
ประจําสํานัก      
อย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี 
เพื่อทราบสถานะ
ของการใช้เงินตาม
แผนปฏิบัติการใน
แต่ละภารกิจและ
เพื่อนําข้อมูลไปใช้ใน
การวางแผนและการ
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ตัดสินใจ 
องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
1.การนําผลประกัน
คุณภาพภายในมา
ปรับปรุงการทํางาน
ไม่ครบทุกตัวบ่งชี้ 

1.สํานักทะเบียนฯ
ควรมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้
ของแผนกลยุทธ์และ
นําผลการประกัน
คุณภาพ นําไป
วิเคราะห์และ 

1.สํานักทะเบียน
และประมวลผล
สามารถดําเนินการ
ตามข้อเสนอแนะได้ 

1.ผู้บริหาร
มอบหมายผุ้
รับผิดชอบตัวบ่งชี้
ของแผนกลยุทธ์และ
นําผลการประกัน
คุณภาพนําไป
วิเคราะห์และดําเนิน 

1.โครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
“ด้านประกัน
คุณภาพกับ
หน่วยงานทั้งภายใน
และภายนอก 
มหาวิทยาลัยประจํา 

ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในมี
ผลการประเมิน 
4.51 ขึ้นไป 
(คะแนนเต็ม 5) 

50,000   ต.ค.56 – ก.ย.57 
 

- ผู้บริหาร 
- คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ
สํานักทะเบียน
และประมวลผล 

 
1.จุดที่ควรพัฒนา 

 
2. ข้อเสนอแนะ 3. การวิเคราะห์ 

       ตนเอง 
4. แนวทางการ
แก้ไขปรับปรุง         
(กลยุทธ์ 

5. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

6. ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ 

7. งบประมาณ 
(บาท) 

8. ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.รายงานเอกสาร
หลักฐานบางอย่างไม่
สอดคล้องกับตัวบ่งชี้
และเอกสารหลักฐาน
ที่ให้ตรวจสอบใน
รูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ไม่ 

ดําเนินการปรับปรุง
การดําเนินงานตาม
ตัวบ่งชี้ของแผนกล
ยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 
 
 
 
 
 
2.ควรจัดทํารายการ
เอกสารหลักฐานให้
สอดคล้องกบตัวบ่งชี้
รวมทั้งการจัดทํา
เอกสารหลักฐานที่
ให้ตรวจสอบใน
รูปแบบ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.สํานักทะเบียน
และประมวลผล
สามารถดําเนินการ
ตามข้อเสนอแนะได้ 

การปรับปรุงการ
ดําเนินงานตามตัว
บ่งชี้ของแผนกลยุทธ์
ทุกตัวบ่งชี้และ
นําเสนอ
คณะกรรมการ
ประจําสํานักฯ ให้
ข้อคิดเห็น เพื่อการ
ปรับปรุงต่อไป 
2.ผู้บริหาร
มอบหมาย
ผู้รับผิดชอบศึกษา
ข้อมูลทุกตัวบ่งชี้ 
รวมถึงการนําข้อมูล
หลักฐานอ้างอิงที่ใช้
ในการตรวจสอบใน

ปี 2557 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.โครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
“การชี้แจงตัวบ่งชี้
และเกณฑ์ประเมิน
คุณภาพภายใน เพื่อ
การเขียนรายงาน
ประเมินตนเอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.ระบบและกลไก
การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 
4.51 ขึ้นไป 
(คะแนนเต็ม 5) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

50,000 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
ต.ค.56 – ก.ย.57 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ผู้บริหาร 
- คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ
สํานักทะเบียน
และประมวลผล 
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สมบูรณ์ครบถ้วน อิเล็กทรอนิกส์ให้
สมบูรณ์ 

รูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์และ
สามารถอ้างอิงได้ทุก
ตัวบ่งชี้ 

ประจําปี 2557” 

 
 
1.จุดที่ควรพัฒนา 

 
2. ข้อเสนอแนะ 3. การวิเคราะห์ 

       ตนเอง 
4. แนวทางการ
แก้ไขปรับปรุง         
(กลยุทธ์ 

5.ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

6. ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ 

7. งบประมาณ 
(บาท) 

8. ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

3.ภาษา จํานวน
ข้อมูลเชิงปริมาณ
และรูปแบบขาด
ความถูกต้องในการ
จัดทํารายงานการ
ประเมินตนเอง 

3.ควรตรวจสอบ
ความถูกต้องของ
ภาษา จํานวนข้อมูล
เชิงปริมาณ และ
รูปแบบในการจัดทํา
รายงานประเมิน
ตนเอง 

3.สํานักทะเบียน
และประมวลผล
สามารถดําเนินการ
ตามข้อเสนอแนะได้ 

3.ผู้บริหาร
มอบหมาย
ผู้รับผิดชอบ
ตรวจสอบความ
ถูกต้องของภาษา 
จํานวนข้อมูลเชิง
ปริมาณและรูปแบบ
ในการจัดทํารายงาน
การประเมินตนเอง
เพื่อความสมบูรณ์ 

3.โครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
“การชี้แจงตัวบ่งชี้
และเกณฑ์ประเมิน
คุณภาพภายใน เพื่อ
การเขียนรายงาน
การประเมินตนเอง 
ประจําปี 2557” 

3.ระบบและกลไก
การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 
4.51 ขึ้นไป 
(คะแนนเต็ม 5) 

50,000 ต.ค.56 – ก.ย.57 
 

- ผู้บริหาร 
- คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ
สํานักทะเบียน
และประมวลผล 
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1.จุดที่ควรพัฒนา 
 

2. ข้อเสนอแนะ 3. การวิเคราะห์ 
       ตนเอง 

4. แนวทางการ
แก้ไขปรับปรุง         
(กลยุทธ์) 

5.ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

6. ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ 

7. งบประมาณ 
(บาท) 

8. ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

รายองค์ประกอบ 
ระบวนการพัฒนา
แผนไม่พบ
ข้อเสนอแนะจากมติ
ที่ประชุมของ
คณะกรรมการ
ประจําสํานัก
ทะเบียนและ
ประมวลผล เพื่อ
นําไปปรับปรุงแผน
กลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการ
ประจําปีในปีต่อไป 

ในวาระการประชุม
คณะกรรมการ
ประจําสํานัก
ทะเบียนฯ ให้
พิจารณารายงาน
การประเมินผลการ
ดําเนินคุณภาพตัว
บ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ 
เพื่อได้มติข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะไป
ปรับปรุงแผนกล
ยุทธ์และแผนปฏิบัติ
การประจําปี เพื่อใช้
ในปีต่อไป 
 
 
 
 

สํานักทะเบียนและ
ประมวลผลสามารถ
ดําเนินการตาม
ข้อเสนอแนะได้ 
 

ผู้บริหารมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบนํา
รายงานการ
ประเมินผลการ
ดําเนินงานตามตัว
บ่งชี้ของแผนกลยุทธ์
ในวาระการประชุม
คณะกรรมการ
ประจําสํานักฯ เพื่อ
พิจารณาและนํา
ข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะไป
ปรับปรุงแผนกล
ยุทธ์และแผนปฏิบัติ
การประจําปีต่อไป 
 
 
 

การสํารวจความ
ต้องการของ
ผู้รับบริการสํานกั
ทะเบียนและ
ประมวลผล 
 

ระดับความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ 
3.51 ขึ้นไป 
(คะแนนเต็ม 5) 
 

10,000 
 

ต.ค.56 – ก.ย.57 
 

- ผู้บริหาร 
- งานนโยบายและ
แผน สํานักทะเบียน
และประมวลผล 
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แบบฟอร์มสรปุรายงานผลการดําเนนิงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากรายงาน 

หน่วยงาน.................สาํนักทะเบียนและประมวลผล.....................       

รายงาน ณ วันที่...................31 พฤษภาคม 2557......................       

ปรับปรุงครั้งที.่.............1..............       

1.จุดที่ควรพัฒนา 
 

2. ข้อเสนอแนะ 3. การวิเคราะห์ 
       ตนเอง 

4. แนวทางการ
แก้ไขปรับปรุง         
(กลยุทธ์ 

5.ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

6. ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ 

7. งบประมาณ 
(บาท) 

8. ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 
การสํารวจความ
ต้องการของ 
ผู้รับบริการไม่
ครอบคลุม
กลุ่มเป้าหมายของ
ทุกฝ่ายงาน 
 

ให้ทุกฝ่ายงาน
จัดการสํารวจความ
ต้องการขง
ผู้รับบริการใน
ภาพรวมของสํานัก
ทะเบียนฯ ที่เป็นทั้ง
นิสิต บุคลากร
ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 
นอกจากนี้ ทํา
สรุปผลวิเคราะห์
ความต้องการของ
ผู้รับบริการเสนอใน
ที่ประชุมผู้บริหาร
เพื่อนําข้อคิดเห็นไป
ใช้ประโยชน์ในการ
จัดทําแผนปรับปรุง
ประจําปีต่อไป 

สํานักทะเบียนและ
ประมวลผลสามารถ
ดําเนินการตาม
ขอ้เสนอแนะได้ 

ผู้บริหารมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบจัดทํา
แบบสํารวจความ
ต้องการของ
ผู้รับบริการให้
ครอบคลุม
กลุ่มเป้าหมายทั้ง
ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย พร้อม
ทั้งสรุปวิเคราะห์
ความต้องการของ
ผู้รับบริการเพื่อใช้
ประโยชน์ในการ
จัดทําแผนปรับปรุง
ประจําปี 

การสํารวจความ
ต้องการของ
ผู้รับบริการสํานกั
ทะเบียนและ
ประมวลผล 

ระดับความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ 
3.51 ขึ้นไป 
(คะแนนเต็ม 5) 

10,000 ต.ค.56 – ก.ย.57 - ผู้บริหาร 
- หัวหน้าฝ่ายทุก
ฝ่ายในสังกัดสํานัก
ทะเบียนและ
ประมวลผล 



 

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2556  สํานักทะเบียนและประมวลผล                          193 
 
 

1. จุดที่ควร
พัฒนา 

2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุง 4. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

5. ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ 
(KPI) 

6. ผลการ
ดําเนินงานตาม
โครงการ/
กิจกรรม 

7. ร้อยละ/ระดับ
ผลสําเร็จของ
โครงการ/กิจกรรม 

8. 
งบประมาณ 

9. 
ผู้รับผิดชอบ 

บทสรุปผู้บริหาร  
1. การสาํรวจความ
ต้องการของ
ผู้รับบรกิารไม่
ครอบคลุม
กลุ่มเปา้หมายของ
ทุกฝ่ายงาน 

1. ให้ทุกฝา่ยงานจดัการ
สํารวจความต้องการของ
ผู้รับบรกิารในภาพรวมของ
สํานักทะเบียนฯ ที่เป็นทั้ง
นิสิตบุคลากรภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย 
นอกจากนี้ทําสรุปผล
วิเคราะห์ความต้องการของ
ผู้รับบรกิารเสนอในที่
ประชุมผู้บรหิาร เพื่อนํา
ข้อคิดเห็นไปใช้ประโยชน์ใน
การจัดทําปรับปรงุประจําปี
ต่อไป 
 
 
 

1. ผู้บริหารมอบหมายผู้รบัผิดชอบ
จัดทําแบบสาํรวจความต้องการ
ผู้รับบรกิารให้ครอบคลุม
กลุ่มเปา้หมายทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย พรอ้มทั้งสรุป
วิเคราะห์ความต้องการของ
ผู้รับบรกิารเพื่อใช้ประโยชน์ในการ
จัดทําแผนการปรบัปรุงประจําป ี

 1. การสาํรวจ
ความตอ้งการของ
ผู้รับบรกิารสาํนัก
ทะเบียนและ
ประมวลผล 

ระดับความพึง
พอใจของ
ผู้รับบรกิาร 3.51 
ขึ้นไป (คะแนน
เต็ม 5) 

มีการสํารวจความ
ต้องการของ
ผู้รับบรกิาร
ครอบคลุมทุกฝ่าย 

4.34 คะแนน  - - ผู้บรหิาร 
- ทุกฝา่ยใน
สังกัดสํานัก
ทะเบียนและ
ประมวลผล 

5. ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ 
(KPI) 

6. ผลการ
ดําเนินงานตาม
โครงการ/
กิจกรรม 

1. จุดที่ควร
พัฒนา 

2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุง 4. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

7. ร้อยละ/ระดับ
ผลสําเร็จของ
โครงการ/กิจกรรม 

8. 
งบประมาณ 

9. 
ผู้รับผิดชอบ 
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2. ไม่พบการ
จัดทําแผนพัฒนา
บุคลากรที่มีการ
วิเคราะห์ข้อมูล
เชิงประจักษ์อย่าง
เป็นระบบ 

2. ควรมีการสํารวจความ
ต้องการของบุคลากรและ
วิเคราะห์ความจําเป็นของ
หน่วยงาน เพื่อจัดทํา
แผนพัฒนาบุคลากรและ
ดําเนินการตามแผน
ตลอดจนประเมินติดตาม
เพื่อการปรับปรุงพัฒนา
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.สํารวจความต้องการของ
บุคลากร และจัดทําแผนให้
ครอบคลุมการประเมินติดตาม 
เพื่อการปรับปรุงพัฒนาบุคลากร
อย่างต่อเนื่อง 
 

2. การสํารวจ
ความต้องการ
ของบุคลากร
และจัดทํา
แผนพัฒนา
บุคลากรระยะ
ยาว 

ระดับการ
ประเมินระบบ
การพัฒนา
บุคลากร 4.51 
(คะแนนเต็ม 5) 

มีแผนพัฒนา
บุคลากรระดับฝ่าย

5.00 คะแนน -  - ผู้บริหาร 
- งานบุคคล 
สํานักทะเบียน
และ
ประมวลผล 

1. จุดที่ควร
พัฒนา 

2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุง 4. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

5. ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ 
(KPI) 

6. ผลการ
ดําเนินงานตาม
โครงการ/
กิจกรรม 

7. ร้อยละ/ระดับ
ผลสําเร็จของ
โครงการ/กิจกรรม 

8. 
งบประมาณ 

9. 
ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบที ่1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 
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 1. ระบวนการ
พัฒนาแผนไม่พบ
ข้อเสนอแนะจาก
มติที่ประชุมของ
คณะกรรมการ
ประจําสํานัก
ทะเบียนและ
ประมวลผล เพื่อ
นําไปปรบัปรงุ
แผนปฏิบตัิการ
ประจําปใีนปตี่อไป 

1. ในวาระการประชุม
คณะกรรมการประจํา
สํานักฯ ให้พจิารณา
รายงานการประเมินผล
การดาํเนินคุณภาพตัวบ่งชี้
ของแผนกลยุทธ์ เพื่อได้มติ
ข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะไปปรับปรุง
แผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบตัิการประจําปี 
เพื่อใช้ในปตี่อไป 

 1.เพื่อพจิารณาและนําข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติการประจําปีต่อไป 

   ระดับการ
ประเมิน
กระบวนการพัฒ
นาแผน 4.51  
(คะแนนเต็ม 5) 

มีการนํารายงาน
การประเมินผลการ
ดําเนินงานตามตัว
บ่งชี้ของแผนกล
ยุทธ์และแผนปฏิบตัิ
งานประจําปีเข้าสู่
วาระการประชุม
คณะกรรมการ
ประจําสํานักเพื่อ
พิจารณา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 5.00 คะแนน - - ผู้บรหิาร 
- งานนโยบาย
และแผน    
สํานักทะเบียน
และ
ประมวลผล 

1. จุดที่ควร
พัฒนา 

2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุง 4. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

5. ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ 
(KPI) 

6. ผลการ
ดําเนินงานตาม
โครงการ/กิจกรรม 

7. ร้อยละ/ระดับ
ผลสําเร็จของ
โครงการ/กิจกรรม 

8. 
งบประมาณ

9. 
ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบที ่2  ภารกิจหลกั 
 1. การสาํรวจ

ความตอ้งการของ
ผู้รับบรกิารไม่
ครอบคลุม

กลุ่มเปา้หมายของ

 1. ให้ทุกฝ่ายงานจัดการ
สํารวจความต้องการของ
ผู้รับบรกิารในภาพรวม
ของสาํนักทะเบียนฯ ที่
เป็นทั้งนิสิตบุคลากร

 1. ผูบ้ริหารมอบหมายผู้รับผิดชอบ
จัดทําแบบสาํรวจความต้องการ

ผู้รับบรกิารให้ครอบคลุม
กลุ่มเปา้หมายทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย พรอ้มทั้งสรปุวิเคราะห์

 1. การสาํรวจ
ความตอ้องการ
ของผู้รบับริการ
สํานักทะเบียน
และประมวลผล 

 ระดับความพึง
พอใจของ

ผู้รับบรกิาร 3.51 
ขึ้นไป (คะแนน

เต็ม 5) 

 มีการสาํรวจความ
ต้องการของ
ผู้รับบรกิาร

ครอบคลุมทุกฝ่าย 

 4.34 คะแนน  - - ผู้บรหิาร 
- ทุกฝา่ยใน
สังกัดสํานัก
ทะเบียนและ
ประมวลผล 
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ทุกฝ่ายงาน 
 

ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย นอกจากนี้
ทําสรุปผลวิเคราะห์ความ
ต้องการของผู้รับบริการ
เสนอในที่ประชุมผู้บริหาร 
เพื่อนําข้อคิดเห็นไปใช้
ประโยชน์ในการจดัทํา
ปรับปรงุประจาํปตี่อไป 

ความตอ้งการของผู้รับบรกิารเพื่อใช้
ประโยชน์ในการจดัทําแผนการ

ปรับปรงุประจาํป ี
 

 องค์ประกอบที่ 3   การบริหารและการจัดการ 
 1. ไมพ่บการ
จัดทําแผนพัฒนา
บุคลากรที่มีการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ประจักษ์อย่างเป็น
ระบบ 

 2. ควรมีการสาํรวจความ
ต้องการของบุคลากรและ
วิเคราะห์ความจําเป็นของ
หน่วยงาน เพื่อจัดทํา
แผนพัฒนาบุคลากรและ
ดําเนินการตามแผน
ตลอดจนประเมินติดตาม
เพื่อการปรับปรุงพัฒนา
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง 

 2.สาํรวจความต้องการของบุคลากร 
และจัดทําแผนใหค้รอบคลุมการ
ประเมินติดตาม เพื่อการปรับปรุง
พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 

 2. การสาํรวจ
ความตอ้งการของ
บุคลากรและ
จัดทําแผนพัฒนา
บุคลากรระยะ
ยาว 
 

 ระดับการ
ประเมินระบบ
การพัฒนา
บุคลากร 4.51 
(คะแนนเต็ม 5) 

 มีแผนพัฒนา
บุคลากรระดับฝ่าย 

5.00 คะแนน -  -ผู้บรหิาร 
-งานบุคคล 
สํานักทะเบียน
และ
ประมวลผล 
 
 
 
 

1. จุดที่ควร
พัฒนา 

2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุง 4. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

5. ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ 
(KPI) 

6. ผลการ
ดําเนินงานตาม
โครงการ/
กิจกรรม 

7. ร้อยละ/ระดับ
ผลสําเร็จของ
โครงการ/กิจกรรม 

8. 
งบประมาณ 

9. 
ผู้รับผิดชอบ 
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2.การติดตามผล
บุคลากรที่ได้รับ
การอบรม/พัฒนา
ให้ใช้ความรู้และ
ทักษะมาใช้
ปฏิบัติงานใน
หน้าที่ไม่เป็นไป
ตามเวลาที่
กําหนด 

2.ควรมีการติดตามผล
บุคลากรที่ได้รับการ
อบรม/พัฒนาให้ใช้ความรู้
และทักษะมาใช้
ปฏิบัติงานในหน้าที่ตาม
เวลาที่กําหนด 6-9 เดือน 

2.ผู้บริหารมอบหมายผู้รับผิดชอบ
จัดทําแบบฟอร์มเพื่อติดตาม
ประเมินผลบุคลากรที่ได้รับการ
อบรม/พัฒนาให้ใช้ความรู้และ
ทักษะมาใช้ปฏิบัติงานในหน้าที่
ตามเวลาที่กําหนดทั่วทั้งองค์กร 

 ร้อยละของ
บุคลากรที่ได้รับ
การพัฒนา
ความรู้และ
ทักษะวิชาชีพที่
สอดคล้องกับ
การปฏิบัติงาน
ทั้งในประเทศ
หรือต่างประเทศ 
80 ขึ้นไป 

มีแบบฟอร์มเพื่อ
ติดตามประเมินผล
บุคลากรที่ได้รับ
การอบรมและ
พัฒนาให้ใช้ความรู้
และทักษะมาใช้
ปฏิบัติงานใน
หน้าที่ 

ร้อยละ90 -  -ผู้บริหาร 
-งานบุคคล 
สํานักทะเบียน
และ
ประมวลผล 

 3.ไม่พบการ
ส่งเสริมให้
กําลังใจแก่
บุคลากรที่ปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณ 

 3.ควรมีการส่งเสริมให้
กําลังใจแก่บุคลากรที่
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
อย่างสม่ําเสมอต่อเนื่อง 
เช่น โครงการคัดเลือก
บุคลากรดีเด่น 

 3.ผู้บริหารส่งเสริมให้กําลังใจแก่
บุคลากรที่ปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณอย่างสม่ําเสมอ
ต่อเนื่อง โดยจัดให้มีโครงการ
คัดเลือกบุคลากรดีเด่น 
 
 
 
 
 
 

3. โครงการ
คัดเลือก
บุคลากรดีเด่น
ของสํานัก
ทะเบียนและ
ประมวลผล 

 จํานวน
บุคลากรได้รับ
การคัดเลือกเป็น
บุคลากรดีเด่น
สํานัก 2คนต่อปี 

 ยังไม่ได้
ดําเนินการ 

  - - ผู้บริหาร 
- งานบุคคล 
สํานักทะเบียน
และ
ประมวลผล 

 องค์ประกอบที ่ 4 การเงินและงบประมาณ 
1. จุดที่ควร
พัฒนา 

2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุง 4. ชื่อ
โครงการ/
กิจกรรม 

5. ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ 
(KPI) 

6. ผลการ
ดําเนินงานตาม
โครงการ/
กิจกรรม 

7. ร้อยละ/ระดับ
ผลสําเร็จของ
โครงการ/กิจกรรม 

8. 
งบประมาณ 

9. 
ผู้รับผิดชอบ 
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1.ไม่พบการ
รายงานทาง
การเงินอย่างเป็น
ระบบเสนอ
ผู้บริหารทุกราย
ไตรมาส 

ควรจัดทํารายงาน
ทางการเงิน
ประกอบด้วยงบรายรับ 
ค่าใช้จ่าย และงบดุล 
อย่างเป็นระบบนําเสนอ
ผู้บริหารทุกรายไตรมาส 
และคณะกรรมการ
ประจําสํานัก อย่างน้อย
ทุก 6 เดือน ปีละ 2 ครั้ง 
เพื่อจะได้ทราบสถานะ
ของการใช้เงินตาม
แผนปฏิบัติการในแต่ละ
ภารกิจ 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้บริหารมอบหมายงานการเงินทํา
รายงานทางการเงินรายไตรมาส 
พร้อมมีการติดตามทุกๆ 3 เดือน 
เสนอคณะกรรมการบรหิาร 
และคณะกรรมการประจําสํานัก 
อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี เพื่อทราบ
สถานะของการใช้เงินตาม
แผนปฏิบัติในแต่ละภารกิจและเพื่อ
นําข้อมูลไปใช้ในการวางแผนและ
การตัดสินใจ 
 
 
 
 
 
 
 

 ระบบและกลไก
การเงินและ
งบประมาณ มี
ผลประเมิน 
4.51 ขึ้นไป 
(คะแนนเต็ม 5) 

 มีการรายงานทาง
การเงินรายไตร
มาสเสนอคณะ
กรรมการบริหาร
และ
คณะกรรมการ
ประจําสํานัก 2 
ครั้ง ต่อปี 

5.00 คะแนน - - ผู้บริหาร 
- งานการเงิน 
สํานักทะเบียน
และ
ประมวลผล 

 องค์ประกอบที ่5  ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ 

1. จุดที่ควร
พัฒนา 

2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุง 4. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

5. ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ 
(KPI) 

6. ผลการ
ดําเนินงานตาม
โครงการ/
กิจกรรม 

7. ร้อยละ/ระดับ
ผลสําเร็จของ
โครงการ/กิจกรรม 

8. 
งบประมาณ 

9. 
ผู้รับผิดชอบ 

2.รายการเอกสาร
หลักฐาน
บางอย่างไม่
สอดคล้องกับตัว

2.ควรจัดทํารายการ
เอกสารหลักฐานให้
สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ 
รวมทั้งการจัดทําเอกสาร

2.ผู้บริหารมอบหมายผู้รับผิดชอบ
ศึกษาข้อมูลทุกตัวบ่งชี้ รวมถึงการ
นําข้อมูลหลักฐานอ้างอิงที่ใช้ใน
การตรวจสอบในรูปแบบ

โครงการ
ฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการด้าน
การประกัน

ระบบและกลไก
การประกัน
คุณภาพ
การศึกษา

จัดโครงการ
ฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการด้าน
การประกัน

5.00 คะแนน 50,000 บาท -ผู้บริหาร 
-
คณะกรรมการ
ประกัน
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บ่งชี้และเอกสาร
หลักฐานที่ให้
ตรวจสอบใน
รูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ไม่
สมบูรณ์ครบถ้วน 
 

 

หลักฐานที่ให้ตรวจสอบ
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
ให้สมบูรณ์ 

อิเล็กทรอนิกส์ และสามารถ
อ้างอิงได้ทุกตัวบ่งชี ้

คุณภาพ
การศึกษา เรื่อง
ความรู้การ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา เรื่อง
ความรู้การ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาและ
การเขียน
รายงานการ
ประเมินตนเอง 
ปี2557 
 
 
 
 

ภายใน มีผลการ
ประเมิน4.51 
ขึ้นไป (คะแนน
เต็ม 5) 

คุณภาพการศึกษา 
เรื่องความรู้การ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาและการ
เขียนรายงานการ
ประเมินตนเอง ปี
2557 

คุณภาพ 
สํานักทะเบียน
ฯ 

 
 

1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 
 

3. แนวทางการ
แก้ไข/ปรับปรุง 

4. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 
 

5. ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ (KPI) 

6. ผลการ
ดําเนินงานตาม
โครงการ/กิจกรรม 

7. ร้อยละ/ระดับ
ผลสําเร็จของ
โครงการ/กิจกรรม 

8. งบประมาณ 9. ผู้รับผิดชอบ 
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3.ภาษา จํานวน 
ข้อมูลเชิงปริมาณและ
รูปแบบ ขาดความถูก
ต้องในการจัดทํา
รายงานการประเมิน
ตนเอง 

3.ควรตรวจสอบความ
ถูกต้องของภาษา 
จํานวนข้อมูลเชิงปริมาณ 
และรูปแบบในการจัดทํา
รายงานประเมินตนเอง 

3.ผู้บริหารมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบ
ตรวจสอบความ
ถูกต้องของภาษา 
จํานวนข้อมูลเชิง
ปริมาณ และรูปแบบ
ในการจัดทํารายงาน
การประเมินตนเอง
เพื่อความสมบูรณ์ 

โครงการ
ฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการด้าน
การประกัน
คุณภาพ
การศึกษา เรื่อง
ความรู้การ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาและ
การเขียน
รายงานการ
ประเมินตนเอง 
ปี2557 

ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน มี
ผลการประเมิน4.51 
ขึ้นไป (คะแนนเต็ม 5) 

จัดโครงการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการด้าน
การประกันคุณภาพ
การศึกษา เรื่อง
ความรู้การประกัน
คุณภาพการศึกษา
และการเขียน
รายงานการประเมิน
ตนเอง ปี2557 

5.00 คะแนน 50,000 บาท -ผู้บริหาร 
-คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ 
สํานักทะเบียนฯ 

 
 
 

ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ ประจําปี 2556 พบว่า มีจํานวนทั้งสิ้น 11 
โครงการ/กิจกรรม ดําเนินการแล้ว 10 โครงการ บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 91 และยงัไม่ได้ดําเนินการ จํานวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 9 ทั้งนี้ 
โครงการที่ยังไม่ได้ดําเนินการ คือ โครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นของสํานักทะเบียนและประมวลผล ซึ่งสํานักทะเบียนและประมวลผล จะนําไปบรรจุในแผนพัฒนา
ปรับปรุงฯในรอบปีต่อไป 
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