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แบบฟอร์มรายงานผลการจดัทําลกัษณะสําคญัขององค์กร  

 

 

รายงานผลการจดัทํา 

ลกัษณะสําคญัขององค์กร 

สํานักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 

มหาวทิยาลยัราชภัฏนครสวรรค์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คาํอธบิายการตอบคาํถาม 

รายงานผลการจดัทําลกัษณะสําคญัขององค์กร  

 

 ส่วนราชการในที�นี�  หมายถึง สถาบนัอุดมศึกษาที�ดาํเนินการตามตวัชี�วดันี�   

 การจดัทาํลกัษณะสาํคญัขององคก์ร ใหส่้วนราชการพิจารณาบทบาทหนา้ที� ผูรั้บบริการ หรือการ

บริหารจดัการครอบคลุมทุกหน่วยงานที�อยูใ่นสงักดัของส่วนราชการ 

 การตอบคาํถามจะตอ้งพิจารณาถึงความเชื�อมโยงและสอดคลอ้งกนัทั�งในส่วนของลกัษณะสาํคญั

ขององคก์ร และระหว่างหมวดต่าง ๆ ตามเกณฑคุ์ณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ 

 คาํถามที�มีเครื�องหมาย (#) เป็นคาํถามบงัคบัที�ส่วนราชการตอ้งตอบคาํถาม โดยมีขอ้มลู

สารสนเทศที�เกี�ยวขอ้งในเรื�องนั�น ๆ  จึงจะถือว่าไดต้อบคาํถามในขอ้นั�น ๆ แลว้ 

 คาํถามที� ไม่มี เครื�องหมาย (#) เป็นคาํถามที�ส่วนราชการตอ้งตอบคาํถาม  แต่การตอบคาํถาม

ดงักล่าวอาจจะยงัไม่มีความสมบูรณ์ก็ได ้ทั�งนี�  อาจเนื�องจากตอ้งใชเ้วลาในการรวบรวมขอ้มลูและ

สารสนเทศ หรือดว้ยเหตุใด ๆ ก็ตาม สาํหรับกรณีคาํถามใดส่วนราชการยงัไม่ไดด้าํเนินการ ใหส่้วน

ราชการตอบว่า “ยงัไม่ไดด้าํเนินการ เนื�องจาก.......” (ใหร้ะบุปัญหาหรือสาเหตุที�ยงัไม่ได้

ดาํเนินการ) 

 คาํถามที�ส่วนราชการมีลกัษณะงานไม่เกี�ยวขอ้งกบัเรื�องนั�น ใหต้อบว่า  

“ส่วนราชการมีลกัษณะงานไม่เกี�ยวขอ้งกบัคาํถามในขอ้นี�”  

 
  

 

 

 

 

 

 

 



ลกัษณะสําคญัขององค์กร 

 สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นหน่วยงานหนึ�งของมหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรคที์�

ดาํเนินงานบริการใหก้ารสนบัสนุนงานดา้นวิชาการใหก้ารจดัการศึกษาของมหาวิทยาลยับรรลุผลตามพนัธ

กิจ ซึ�งเป็นส่งเสริมสนบัสนุนดา้นหลกัสูตร  การรับนกัศกึษาเขา้ศกึษา การจดัการเรียนการสอน ทะเบียน

นกัศกึษา ร่วมทั�งการวดัผลและประเมินผลการศึกษา ทั�งในระดบัปริญญาตรี และระดบับณัฑิตศกึษา จึงเป็น

องคก์ารที�เนน้การใหบ้ริการ การประสานงาน ดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศที�ทนัสมยั  ดว้ยความถกูตอ้ง 

รวดเร็ว  

กรุณาตอบคาํถามดังต่อไปนี� 
 
  

  
เป็นการกล่าวถึงสภาพแวดลอ้มในการปฏิบติัภารกิจของส่วนราชการ และความสมัพนัธที์�สาํคญักบั

ประชาชนผูรั้บบริการ ส่วนราชการอื�น และประชาชนโดยรวม 
 

ก. ลกัษณะพื�นฐานของส่วนราชการ 

(�) 

- พนัธกิจหรือหนา้ที�ตามกฎหมายของส่วนราชการคืออะไรบา้ง (#) 

คาํตอบ  พนัธกิจหรือหนา้ที�ตามแผนปฏิบติัราชการ  �  ปี  และแผนยทุธศาสตร์สู่การปฏิบติั 

�.  ส่งเสริมสนบัสนุนการจดัการศกึษาของมหาวิทยาลยั ดา้นวิชาการ ทั�งในระดบัปริญญาตรี และ

บณัฑิตศึกษา  

2.  พฒันาระบบงานการใหบ้ริการ ใหม้ีประสิทธิภาพ สร้างความพึงพอใจใหก้บัผูรั้บบริการ 

 

- ภารกจิ  

 1. ส่งเสริมการจดัการหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี และบณัฑิตศึกษาใหเ้ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน 

 2. จดัตั�งระบบและดาํเนินงานดา้นทะเบียนและประมวลผลการศึกษาของนกัศกึษา 

 3. ดาํเนินการรับนกัศึกษาใหม ่

 4. ใหบ้ริการทางการศกึษาแก่นกัศกึษาและคณาจารย ์

 5. ดาํเนินงานดา้นการประกนัคุณภาพ  
 

- มีแนวทางและวิธีการอยา่งไรในการใหบ้ริการแก่ผูรั้บบริการ (#) 

คาํตอบ   

สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไดก้าํหนดกลุ่มการใหบ้ริการดา้นวิชาการทั�งภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลยั โดยมีแนวทางและวิธีการที�สาํคญั ดงันี�   

1. สนบัสนุนส่งเสริม การพฒันาหลกัสูตร ใหเ้ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานของหลกัสูตร  

1.  ลกัษณะองค์กร 



2. สนบัสนุนส่งเสริมจดัการเรียนการสอนโดยเนน้การจดัการเรียนการสอนที�เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั  

แบบ  Active Learning 

3. สนบัสนุนการทาํวิจยัในชั�นเรียน 

4. จดัทาํตารางการจดัการเรียนรู้ และตารางการสอบของแต่ละภาคเรียน 

5. จดัทาํทะเบียนขอ้มลู   และประมวลผลการเรียนของนกัศกึษา  

6. ประสานงานการจดัการเรียนการสอน สิ�งอาํนวยความสะดวกในการจดัการศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา 

7. ตรวจสอบวุฒิการศกึษา กบัหน่วยงานการศกึษาที�เกี�ยวขอ้ง 

 
(�)   

วิสยัทศัน์  เป้าประสงคห์ลกั  ค่านิยม  และวฒันธรรมของส่วนราชการคืออะไร 

     คาํตอบ 
 

วสัิยทัศน์ 

สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นองคก์รที�ทนัสมยั ใหบ้ริการถกูตอ้ง รวดเร็ว  

เป้าประสงค์ 

1) มีระบบการจดัขอ้มลูสารสนเทศ ของนกัศึกษาดา้นวิชาการที�ทนัสมยั สะดวกต่อการใช ้ 

2) บุคลากรมีสมรรถนะในการปฏิบติังานที�มีประสิทธิภาพ  

3) บุคลากรมกีารพฒันาศกัยภาพการปฏิบติังาน  และการใหบ้ริการ 

4) ผูรั้บบริการมคีวามพึงพอใจในการใหบ้ริการ 

  
วฒันธรรม 

1) บุคลากรทุกฝ่ายใหค้วามร่วมมือทาํงานเป็นทีม  มุ่งผลสมัฤทธิ�  

�)   บุคลากรปฏิบติังาน โดยยดึหลกัการใหบ้ริการที�มคุีณภาพ  

 
ค่านิยม 

1) มุ่งเนน้ความพึงพอใจของผูรั้บบริการ 

�)   ทาํงานใหบ้รรลุเป้าหมาย  โดยใชจ่้ายอยา่งประหยดั 

�)   มุ่งเนน้การพฒันาคุณภาพดว้ยกระบวนการ  PDCA 

�)   มุ่งประหยดัทรัพยากร 

 (�) 

 ลกัษณะโดยรวมของบุคลากรในส่วนราชการเป็นอยา่งไร เช่น ระดบัการศึกษา อาย ุสายงาน ระดบั

ตาํแหน่ง ขอ้กาํหนดพิเศษในการปฏิบติังาน เป็นตน้ (#)  



(ใหใ้ชข้อ้มลูบุคลากร(หมายถึง  ขา้ราชการ  พนกังานมหาวทิยาลยั  และลกูจา้งประจาํ)ของส่วนราชการ  ณ  

วนัปัจจุบนัที�ส่วนราชการทาํการประเมนิ) 
 

คาํตอบ 

 สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีบุคลาการ ประกอบดว้ย ผูอ้าํนวยการ  � คน รอง

ผูอ้าํนวยการ � คน หวัหนา้กลุ่มงานจาํนวน � คน ผูช่้วยหวัหนา้สาํนกังานบณัฑิตวิทยาลยั จาํนวน � คน  

เจา้หนา้ที�ปฏิบติังานจาํนวน �� คน  เจา้หนา้ที�ประกอบดว้ย ลกูจา้งประจาํ � คน พนกังานราชการ � คน 

พนกังานมหาวิทยาลยั �� คน  และลกูจา้งชั�วคราว จาํนวน � คน  รวมบุคลากรในหน่วยงานทั�งสิ�น �� คน  

มีอาย ุเฉลี�ยของบุคลากร   �� ปี  

 
(�) 

   ส่วนราชการมีเทคโนโลย ีอุปกรณ์ และสิ�งอาํนวยความสะดวกที�สาํคญัอะไรบา้ง ในการใหบ้ริการ 

 และการ  ปฏิบติังาน (#) 

คาํตอบ 

 สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมี  อุปกรณ์  และสิ�งอาํนวยความสะดวกที�สาํคญัดงันี�  
 

เทคโนโลย ี �.  เทคโนโลยสีารสนเทศเพื�อการสืบคน้  และบริการวชิาการระบบ  Ipacระบบ Web Steaming 

�.  ระบบเครือข่ายไร้สาย 

 บริการลงทะเบียน  รายงานผลการเรียนผา่นระบบสารสนเทศ 

 โปรแกรมการประมวลผลการวจิยั  SPSS  

 เครื�องมือการตรวจขอ้สอบ 

11. บริการอินเตอร์เน็ต  และสารสนเทศในการสื�อสารจากภายในมหาวิทยาลยั  และจาก

การบริการจดัการผา่นระบบสารสนเทศ  ไดแ้ก่  GFMIS  , e-office , e-schedule 

 ระบบเครือข่ายการสื�อสารภายใน  

อุปกรณ์ 

 
 
 
 
 

 

�.  คอมพิวเตอร์แม่ข่าย  และลกูข่าย 

�.  คอมพิวเตอร์เพื�อการสืบคน้ขอ้มลู 

�.  อุปกรณ์เชื�อมเครือข่าย  และเครือข่ายไร้สาย 

�.  อุปกรณ์ป้องกนัการบุกรุก (Fire wall) 

�.  อุปกรณ์ประจาํหอ้งปฏิบติัการเฉพาะ 

�.  คอมพิวเตอร์สาํนกังาน  การสืบคน้ขอ้มลู  เครื�องใชส้าํนกังาน 



สิ�งอาํนวย 

ความสะดวก 

 

�.  อุปกรณ์สาํนกังาน  

�.   

�.  หอประชุมใหญ่ของมหาวิทยาลยั 

�.  หอประชุมขนาดเลก็,กลาง  และใหญ่  ประจาํคณะ 

�.  หอ้งบริการรวม  ของสาํนกังานอธิการบดี  และสาํนกัส่งเสริมวิชาการ  และงานทะเบียน 

�.  หอสมุด  ของสาํนกัวิทยบริการ  และเทคโนโลยสีารสนเทศ 

�.  ศนูยภ์าษาและคอมพิวเตอร์ 

�.  หอ้งปฏิบติัการเรียนการสอน  และการวจิยั  ของศนูยว์ิทยาศาสตร์ 

�.  หอวฒันธรรม 

��.  หอพกันกัศกึษาภายใน  และภายนอกมหาวิทยาลยั 

��.  หอ้งพกัอาคารตน้นํ� า  สาํหรับบุคคลทั�วไป 

��.  โรงอาหาร 

��.  สนามกีฬา 

��.  หอ้งพยาบาล 

��.  หอ้งบริการสืบคน้ขอ้มลูสาํหรับอาจารยแ์ละนกัศึกษา 
 

(�) 

ส่วนราชการดาํเนินการภายใตก้ฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบัที�สําคญัอะไรบา้ง (#) 

(ใหร้ะบุเฉพาะที�สาํคญัที�เกี�ยวกบัการส่งมอบบริการหลกัของส่วนราชการเท่านั�น) 

คาํตอบ 
 

กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคบั 
เนื�อหา สาระสําคญัของกฎหมาย 

กฎระเบยีบ ข้อบงัคบั 

ส่วนราชการ 

ที�เป็นผู้รักษาการตามกฎหมาย 

�.  พ.ร.บ.  การศกึษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ���� การจดัการศกึษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ 

�.  พ.ร.บ.  มหาวิทยาลยัราชภฏั พ.ศ.  ���� การจดัการศึกษาระดบัอุดมศกึษาเพื�อพฒันา

ทอ้งถิ�นมหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

กระทรวงศึกษาธิการ 

�.  พ.ร.บ.ระเบียบขา้ราชการพลเรือน 

     ในสถาบนัอุดมศึกษา  พ.ศ.  ���� 

การบริหารบุคคล  ซึ�งไดรั้บการบรรจุ  และ

แต่งตั�งใหรั้บราชการโดยไดรั้บเงินเดือน

จากเงินงบประมาณ  ประเภทเงินเดือนใน

สถาบนัอุดมศึกษา 

 
 
 

กระทรวงศึกษาธิการ 



กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคบั 
เนื�อหา สาระสําคญัของกฎหมาย 

กฎระเบยีบ ข้อบงัคบั 

ส่วนราชการ 

ที�เป็นผู้รักษาการตามกฎหมาย 

�.  กฎระเบียบ  ขอ้บงัคบักระทรวงว่าดว้ย 

      การบริหารงานบุคคลของขา้ราชการ 

     พลเรือนในมหาวิทยาลยั  พ.ศ.  ����  

การบริหารงานบุคคลของขา้ราชการพล

เรือนในมหาวิทยาลยั 

กระทรวงศึกษาธิการ 

�.  เกณฑม์าตรฐานระดบัอุดมศกึษา 

      พ.ศ.  ���� 

มาตรฐานการจดัการศกึษา กระทรวงศึกษาธิการ 

�.  กรอบมาตรฐานคุณวฒิุ

ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  (TQA)  

พ.ศ.  ���� 

แนวทางการปฏิบติัตามกรอบมาตรฐาน

คุณวฒิุ  ระดบัอุดมศกึษาแห่งชาติ 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

�.  การจดัการศกึษานอกสถานที�ตั�ง

ของสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ 

พ.ศ.  ���� 

หลกัเกณฑ ์ และแนวปฏิบติัเกี�ยวกบัการ

พิจารณาประเมนิคุณภาพการจดั

การศึกษานอกที�ตั�งของ

สถาบนัอุดมศึกษา 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

�.  ระเบียบและขอ้บงัคบั 

     ของสภามหาวิทยาลยั 

เป็นระเบียบและขอ้บงัคบัที�กาํหนดขึ�น

เพื�อใหก้ารบริหารจดัการเป็นไปตาม

พระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัราชภฏั 

ปี พ.ศ.����  และเกณฑม์าตรฐานอุดมศึกษา

มีระเบียบและขอ้บงัคบัที�เกี�ยวขอ้ง  ตั�งแต่  ปี  

����-���� จาํนวน  ��  ฉบบั 

มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข. ความสัมพนัธ์ภายในภายนอกองค์กร 
 

(�) 

โครงสร้างองคก์รและวิธีการจดัการที�แสดงถึงการกาํกบัดูแลตนเองที�ดีเป็นเช่นใด 
 

�.  โครงสร้างสํานกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



�.  การกาํกบัดูแลตนเองที�ดี  (Organizational Governance) 
 

 สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไดก้าํหนดใหม้ีการบริหารจดัการดว้ยระบบกลไกการ

ประกนัคุณภาพ  รวมทั�งความรับผดิชอบของผูบ้ริหารแต่ละระดบัในการกาํกบัดูแลตนเองที�ดี  ในดา้นการ

ติดตามตรวจสอบดา้นการเงิน  ดา้นการปฏิบติังาน  และป้องกนัผลประโยชน์ของผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย  ดว้ย

การบริหารความเสี�ยง มีการดาํเนินการ  ติดตาม  ตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบภายในของสาํนกัฯ  

และประเมินผลการปฏิบติังาน  โดยคณะกรรมการภายใน และภายนอหน่วยงาน  
 

(�)    ส่วนราชการหรือองคก์รที�เกี�ยวขอ้งกนัในการบริการหรือส่งมอบงานต่อกนัมีหน่วยงานใดบา้ง  มี

บทบาท อยา่งไรในการปฏิบติังานร่วมกนั # 

 -  ขอ้กาํหนดที�สาํคญัในการปฏิบติังานร่วมกนัมีอะไรบา้ง 

 -  มีแนวทางและวิธีการสื�อสารระหว่างกนัอยา่งไร 
 

คาํตอบ 

 สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นหน่วยงานที�สนบัสนุน และส่งเสริมการจดัการศกึษา

ดา้นวิชาการ จาํเป็นตอ้งมีการปฏิบติังานร่วมกบักบัคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลยัและกบัหน่วยงานภายนอก

ต่าง ๆ ที�มีความเกี�ยวขอ้งในการจดัการศกึษา  ดงันี� 
 

ส่วนราชการ / 

องค์กรที�เกี�ยวข้อง 

บทบาทหน้าที�ในการปฏบิัติ

ร่วมกนั 

ข้อกาํหนดที�สําคญัในการ

ปฏิบัตงิานร่วมกนั 

แนวทางและวธิกีาร

สื�อสารระหว่างกนั 

�. คณะ 

 

 

 

 

 

 

�.  สาํนกังาน

คณะกรรมการการ

อุดมศึกษา  

 

3. คุรุสภา 

 

 

�. การจดัตารางเรียน ตาราง

สอบ  

�. การส่งผลการเรียน 

3. การลงทะเบียนเรียน 

 

 

 

�.  การสร้างหลกัสูตรที�

เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน  

�. การใหก้ารรับรอง

หลกัสูตร  และการออก

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

ครูระดบับณัฑิตศกึษา 

�. แผนเรียนของหลกัสูตร  

�. ระเบียบว่าดว้ยการ

ประเมินผลการศกึษา

ระดบัอุดมศึกษา 

3.ประกาศ เรื�องการ

ลงทะเบียน  

� แนวทางการพฒันา

หลกัสูตร  

 

2.เกณฑม์าตรฐานดา้น

วิชาชีพครู 

     

 

 

�.  จดหมายราชการ 

2.  E-mail 

�.  โทรศพัท ์

�.  เดินทางติดต่อดว้ย 

     ตนเอง 

5. เขา้ร่วมการประชุม/

สมัมนาระหว่าง

หน่วยงาน 

 



ข. ความสัมพนัธ์ภายในภายนอกองค์กร 

 
(�) 

-  กลุ่มผูรั้บบริการ  และผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียหลกัของส่วนราชการคือใครบา้ง  (#) 

-  กลุ่มผูรั้บบริการ  และผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียเหล่านี�มคีวามตอ้งการและความคาดหวงัที�สาํคญัอะไรบา้ง  (#) 

- แนวทางและวิธีการสื�อสารระหว่างกนัคืออะไร (#) 
 

คาํตอบ 

 กลุ่มผูรั้บบริการประกอบดว้ย  ผูรั้บบริการในมหาวิทยาลยัและผูรั้บบริการภายนอกมหาวิทยาลยั 

1. ผูรั้บบริการภายในมหาวิทยาลยัไดแ้ก่  นกัศึกษา  คณาจารย ์ สาํหรับนกัศึกษาสิ�งที�ตอ้งการ ขอ้มลูการเป็น

นกัศกึษา การจดัการดา้นการลงทะเบียนเรียน และผลการเรียน   ความคาดหวงั  คือ การไดรั้บความรู้

ความเขา้ใจที�ถกูตอ้ง การบริการที�สะดวกรวดเร็ว และประทบัใจ   ส่วนคณาจารยม์ีความตอ้งการ  ขอ้มลู

นกัศกึษาที�สอน ตารางกาํหนดการจดัการเรียนการสอน  ตารางสอบ  การแต่งตั�งอาจารยพ์ิเศษ และการ

ส่งผลการเรียนของนกัศึกษา ความคาดหวงัที�สาํคญั คือ  การบริการที�ตรงตามกาํหนดเวลา สะดวก 

ถกูตอ้ง และรวดเร็ว   

2. ผูรั้บบริการจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลยัไดแ้ก่  ผูที้�สนใจเขา้ศึกษา  สถานศกึษา และสถาน

ประกอบการ  เป็นตน้  ผูส้นใจเขา้ศกึษา ตอ้งการทราบขอ้มลูหลกัสูตรและสาขาที�มหาวิทยาลยัเปิดการ

จดัการเรียนรู้ ระยะเวลาของการรับสมคัร และวิธีการรับสมคัร  มีความคาดหวงัที�จะไดรั้บขอ้มลูที�

ครบถว้น ชดัเจน  และถกูตอ้ง  สถานศึกษา ตอ้งการทราบขอ้มลูการจดัการศกึษาของมหาวิทยาลยั เพื�อ

แนะแนวนกัเรียน สถานศกึษาที�ตอ้งการตรวจสอบวุฒิทางการศึกษา รวมทั�งสถานประกอบการ มีความ

คาดหวงัที�จะไดรั้บการตรวจสอบที�ถกูตอ้ง รวดเร็ว   

3. ผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียที�สาํคญั  ไดแ้ก่ คณาจารย ์ และนกัศกึษา   ผูใ้ชบ้ณัฑิต ในสถานประกอบการทั�ง

ภาครัฐและเอกชน  มคีวามคาดหวงั  ตอ้งการไดบณัฑิตที�มคีวามรู้ความสามารถทาํงานไดต้รงตามสาขาที�

เรียนมา  

สาํหรับแนวทางและวิธีการสื�อสารระหว่างกนัของสาํนกัส่งเสริมวิชาการกบัผูรั้บบริการ  

และผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียนั�น  ส่วนหนึ�งไดจ้ดัประชุมชี�แจง จดัทาํคู่มือสาํหรับนกัศกึษา และคณาจารย ์  

และประชาสมัพนัธผ์า่นสื�อต่าง ๆ เช่น เอกสารแผน่พบัแจก  เวบ็ไซด ์ วิทยกุระจ่ายเสียง  ติดต่อทาง

หนงัสือราชการ  ติดต่อทางโทรศพัทส์ายตรงทางมือถือ  และสายภายในมหาวิทยาลยั  จดัเจา้หนา้ที�

ใหบ้ริการหนา้เคาเตอร์ เป็นประจาํ   

 
 

 
 



2. ความท้าทายต่อองค์กร 

 
 เป็นการตอบคาํถาม เพื�ออธิบายถึงสภาพการแข่งขนั ความทา้ทายที�สาํคญัในเชิงยทุธศาสตร์ และ

ระบบการปรับปรุงผลการดาํเนินการของส่วนราชการ 
 

ก. สภาพการแข่งขัน 

(�) 

 - สภาพการแข่งขนัทั�งภายในและภายนอกประเทศของส่วนราชการเป็นเช่นใด 

   (ใหส่้วนราชการตอบตามความเหมาะสมของจุดเนน้ของส่วนราชการ)   

 -  ประเภทการแข่งขนั และจาํนวนคู่แข่งขนัในแต่ละประเภทเป็นเช่นใด  

 -  ประเด็นการแข่งขนัคืออะไร และผลการดาํเนินการปัจจุบนัในประเด็นดงักล่าวเมื�อเปรียบเทียบกบั

    คู่แข่ง เป็นอยา่งไร  
 

คาํตอบ 

 สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นหน่วยงานสนบัสนุนตามนโยบายของมหาวิทยาลยั และ

ตามที�ไดรั้บมอบหมาย จึงยดึแนวการดาํเนินการของมหาวทิยาลยั  ซึ�งมหาวิทยาลยัมีการแข่งขนั

ภายในประเทศ  และภายนอกประเทศ  จะแข่งขนักบัมหาวทิยาลยัที�จดัอยูใ่นกลุ่มเดียวกนัเป็นหลกัเป็นกลุ่ม

มหาวิทยาลยัที�ผลิตบณัฑิตและพฒันาสงัคม  ในทุกดา้น  เช่น  คุณภาพบณัฑิต  หลกัสูตรที�จดัการเรียนการ

สอน  ผลงานวิจยัและงานบริการวิชาการที�ตีพิมพเ์ผยแพร่และนาํไปใชป้ระโยชน์ได ้ สาํหรับการแข่งขนักบั

มหาวิทยาลยัที�ไม่ไดอ้ยูใ่นกลุ่มเดียวกนัจะเนน้ไปที�การแข่งขนัในสาขาวิชาที�เหมือนกนั  และแหลงเรียนรู้

ต่างๆที�จดัขึ�นในมหาวิทยาลยั  เช่น  ศนูยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ  หอ้งสมุดอตัโนมติั  ศนูยว์ิทยาศาสตร์  เป็น

ตน้  ในสภาพการแข่งขนัที�เกิดขึ�นในปัจจุบนั  เมื�อเปรียบเทียบจากการใชเ้กณฑก์ารประเมินจากการประกนั

คุณภาพภายใน  และการประเมินการรับรองคุณภาพจาก  สมศ.  มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์ จะอยูใ่น

ระดบัช่วงดีและดีมากของกลุ่มมหาวิทยาลยัผลิตบณัฑิตและพฒันาสงัคม  สาํหรับการแข่งขนัภายนอก

ประเทศกาํลงัศึกษาและเตรียมความพร้อมเขสู่้ระบบการแข่งขนัในระดบัโลกต่อไป 

(��) 

 - ปัจจยัสาํคญัที�ทาํใหส่้วนราชการประสบความสาํเร็จเมื�อเปรียบเทียบกบัคู่แข่งขนัคืออะไร  

 - ปัจจยัแวดลอ้มที�เปลี�ยนแปลงไปซึ�งมีผลต่อสภาพการแข่งขนัของส่วนราชการคืออะไร  

คาํตอบ 

 ปัจจยัที�ทาํใหม้หาวิทยาลยั  ประสบความสาํเร็จเมื�อเปรียบเทียบกบัคู่แข่ง  และปัจจยัสภาพแวดลอ้ม

ภายนอก  ที�มีผลต่อสภาพการแข่งขนัของมหาวิทยาลยั  ที�สาํคญัมีดงันี� 

1. ศกัยภาพของคณาจารยแ์ละบุคลากรที�มีความพร้อม 



2. ที�ตั�งของมหาวิทยาลยัอยูใ่นยทุธศาสตร์ที�เหมาะสมเป็นศนูยก์ลางของการเรียนในจงัหวดัและ

กลุ่มจงัหวดั 

3. การเป็นเครือข่ายกบัมหาวิทยาลยัดว้ยกนั  และเครือข่ายกบัหน่วยงานในทอ้งถิ�น 

4. มีหลกัสูตรที�หลากหลายไดม้าตรฐานสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียน 

5. ความพร้อมในดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  และหอ้งสมุดอตัโนมติัที�ทนัสมยั  ตลอดจนความ

พร้อมดา้นสื�อการเรียนการสอนที�ทนัสมยั 

6. แนวโนม้จาํนวนมหาวิทยาลยัของรัฐมกีารปรับเปลี�ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลยัในกาํกบั  ทาํใหม้ี

การรับนกัศกึษาเพิ�มขึ�น 

7. มหาวิทยาลยัเอกชนเกิดขึ�นใหม่อยา่งต่อเนื�อง  มีจาํนวนมากขึ�น  และจะเปิดสาขาวิชาที�ซํ�ากบั

สาขาวิชาที�มหาวิทยาลยัราชภฏัเปิดสอนอยู ่

8. จาํนวนนกัเรียนในระดบัมะยมตอนปลายมีแนวโนม้ลดลงอยา่งต่อเนื�อง  ตามขอ้มลูที�แสดงไว้

ในแผนอุดมศึกษา ระยะยาว  ��  ปี 
 

 (��) 

     คาํถาม 

      ขอ้มลูเชิงเปรียบเทียบและขอ้มลูเชิงแข่งขนัมีแหล่งขอ้มลูอยูที่�ใดบา้ง  

(��) 

    คาํถาม 

   ขอ้จาํกดัในการไดม้าซึ�งขอ้มลูเชิงเปรียบเทียบ และขอ้มลูเชิงแข่งขนัมีอะไรบา้ง (ถา้มี) 
 

คาํตอบ 
 

ประเภทการแข่งขัน คู่แข่ง 

แหล่งข้อมลู 

เชิงเปรียบเทียบ  

และข้อมลูเชิงแข่งขัน 

ข้อจาํกดั 

ในการได้มาซึ�งข้อมลู 

1) การแข่งขนัภายใน 

   ประเทศ 

 

สถาบันอดุมศึกษาที�อยู่ใน

เขตบริการ 

 �)  มหาวิทยาลยัเจา้พระยา 

�)   มหาวิทยาลยัภาคกลาง 

2) วิทยาลยัสงฆ์

นครสวรรค ์

3) มหาวิทยาลยัรามคาํแหง

ศนูยน์ครสวรรค ์

1) ศึกษาจาก

เอกสารรายงาน

ประจาํแต่ละ

มหาวิทยาลยั 

2) การสาํรวจขอ้มลู

จากหน่วยงานที�

เกี�ยวขอ้ง 

3) ขอ้มลูการจดัลาํดบั  

�)  ขอ้มลูที�ไดจ้าก  

Web site  และ

รายงานประจาํปียงั

ไม่สมบูรณ์ 

2)  ความร่วมมือจาก

หน่วยงานที�จะให้

ขอ้มลู 

 

  



ประเภทการแข่งขัน คู่แข่ง 

แหล่งข้อมลู 

เชิงเปรียบเทียบ  

และข้อมลูเชิงแข่งขัน 

ข้อจาํกดั 

ในการได้มาซึ�งข้อมลู 

4) วิทยาลยัอาชีวศึกษา

นครสวรรค ์

5) วิทยาลยัเทคนิค

นครสวรรค ์

6) วิทยาลยัพยาบาลบรม

ราชชนนี 

สถาบันอดุมศึกษาที�อยู่นอก

เขตพื�นที�บริการ 

1) มหาวิทยาลยั 

     รามคาํแหงศนูยอ์ุทยัธานี 

2) มหาวิทยาลยันเรศวร 

3) มหาวิทยาลยัจุฬาลงกรณ์

ราชวิทยาลยั 

4) มหาเทคโนโลยรีาชมงคล 

�)  มหาวิทยาลยัราชภฏั 

    ��  แห่ง 

�)   มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

�)  มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

สมศ.,สกอ. 

4) จาํนวนนกัศกึษาที�

เพิ�มขึ�นแต่ละปีของ

คู่แข่ง 

5) ค่าใชจ่้ายต่อหวัของ

นกัศกึษาของคู่แข่ง 

2) การแข่งขนัภาย 

     นอกประเทศ 

 

1) การแข่งขนัในเอเชีย  

จากการจดัลาํดบัของ  

Time Higher 

Education 

2) Asian University 

Ranking 

3) การแข่งขนัระดบัโลก  

โดยการจดัลาํดบัโลก  

(World University 

Ranking)  ของ  IMD 

1) ศึกษาจาก  Website 

      ของแต่ละ

มหาวิทยาลยั 

2)  เอกสารขอ้มลู  และ     

ข่าวสารของแต่ละ 

      มหาวิทยาลยั 

3)   หลกัสูตรแต่ละ   

      มหาวิทยาลยั 

4) ระยะเวลาและ   

ค่าใชจ่้ายในการศกึษา 

1) ความครบถว้น  

และความสมบูรณ์

ของขอ้มลูอาจ

ไม่ไดป้รับปรุงให้

ทนัสมยั 

2) ความร่วมมือใน

การใหข้อ้มลูจาก

มหาวิทยาลยั 

  

 



ข. ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ 

(��) 

 ความทา้ทายเชิงยทุธศาสตร์ของส่วนราชการคืออะไร (#)  

 - ความทา้ทายตามพนัธกิจ 

 - ความทา้ทายดา้นปฏิบติัการ  

 - ความทา้ทายดา้นทรัพยากรบุคคล 

คาํตอบ 

 สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไดก้าํหนดประเด็นยทุธศาสตร์ ที�สอดคลอ้งกบัประเด็น

ยทุธศาสตร์ของมหาวิทยาลยั   ไดป้ระเดน็ยทุธศาสตร์ � ประเด็น คือ ส่งเสริมการพฒันาหลกัสูตรอยา่งเป็น

ระบบและเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน  ส่งเสริมการพฒันาเทคโนโลย ีสารสนเทศที�มีประสิทธิภาพ ส่งเสริม

การพฒันางานการใหบ้ริการของหน่วยงานอยา่งมีประสิทธิภาพ  เพิ�มศกัยภาพการทาํผลงานทางวิชาการของ

อาจารย ์ และพฒันางานประกนัคุณภาพอยา่งมีระบบ  โดยมีสิ�งทา้ทายดงันี� 
 

ความท้าทาย 

เชิงยุทธศาสตร์ 
สิ�งที�ท้าทาย 

ด้านพนัธกจิที�สําคญั 

 
 

1. ส่งเสริมสนับสนุนการจดัการศึกษาของมหาวทิยาลยั ระดบัปริญญาตรีและบัณฑติศึกษา 

  คุณภาพบณัฑิตเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรของ  สกอ. 

  การพฒันาคณาจารยใ์หม้ีความสามารถในการจดัการเรียนการสอน และมีผลงานทาง

วิชาการเพิ�มขึ�น  

  จาํนวนนกัเรียนมาสมคัรเรียน  แต่ละสาขาวิชาที�เปิดสอนในมหาวิทยาลยัราชภฏั

นครสวรรคเ์พิ�มขึ�น 

�.    พฒันาระบบงานการให้บริการของสํานักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียนให้มี

ประสิทธิภาพ สร้างความพงึพอใจให้กบัผู้รับบริการ 

  พฒันาระบบเทคโนโลย ีใหท้นัสมยั  สะดวกและ ถกูตอ้ง  

  บุคลกรมีสมรรถนะดา้นการปฏิบติังานและการใหบ้ริการที�มีประสิทธิภาพ  

  ผูรั้บบริการมีความพึงพอใจมากขึ�น  

 

 
ค. ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการ 
 

(��) 

   แนวทางและวิธีการในการปรับปรุงประสิทธิภาพของส่วนราชการ เพื�อใหเ้กิดผลการดาํเนินการ 

              ที�ดีอยา่งต่อเนื�องมีอะไรบา้ง (#) 



คาํตอบ 

สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนไดด้าํเนินการใหม้ีระบบการประกนัคุณภาพ   โดยการใช้

เกณฑพ์ฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ  (PMQA)  การวิเคราะห์องคก์ร และผลการประเมินตนเองมา

จดัทาํแผนพฒันาใหไ้ดผ้ลลพัธที์�ดีผา่นเกณฑม์าตรฐานตามพนัธกิจทุกดา้นและไดก้าํหนดแนวทางและวิธีการ

เพิ�มเติมใหม้ีความชดัเจน ในการพฒันางานของหน่วยงานดงันี�  

1. มีผงัโครงสร้างการบริหารงานและกระจายอาํนาจ การบริหารงานชดัเจน 

�.   กาํหนดประเด็นยทุธศาสตร์ เป้าประสงค ์ที�สอดคลอ้งกบัมหาวิทยาลยั  

              3.    ถ่ายทอดประเด็นยทุธศาสตร์สู่กลุ่มงาน และบุคลากรของหน่วยงานในการกาํหนดตวัชี�วดั  กล

ยทุธ ์และโครงการ/กิจกรรม ที�สอดคลอ้ง กาํหนดผูรั้บผดิชอบ ร่วมทั�งการจดัตั�งงบประมาณ เพื�อการ

ดาํเนินการ 

 4.  มีการจดัทาํแผนพฒันาบุคลากรเป็นรายบุคคล เพื�อพฒันาศกัยภาพการปฏิบติังานและการ

ใหบ้ริการ  

 5.   กาํหนดวิธีการติดตาม ตรวจสอบอยา่งเป็นระยะ  

 �.  มีการจดัทาํรายงานผลการปฏิบติังานตามกิจกรรม โครงการ และการปฏิบติังานรายบุคคล  

 �.   มีระบบการประเมินผลการปฏิบติังานที�ชดัเจน  

(��)   

 ภายในองคก์รมีแนวทางในการเรียนรู้ขององคก์รและมีการแลกเปลี�ยนความรู้อยา่งไร (#) 

คาํตอบ 

 ในการส่งเสริมใหเ้กิดการเรียนรู้และแลกเปลี�ยนเรียนรู้  สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้

กาํหนดใหม้ีการจดัทาํแผนการจดัการความรู้ในประเดน็  การเพิ�มประสิทธิภาพการปฏิบติังานของบุคลากร   

โดยมีแนวทางการดาํเนินการดงันี�   

1. จดัทาํแผนการจดัการความรู้ (KM) 

2. ฝึกอบรม  สมัมนา ศึกษาดูงาน  ทั�งภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั  

�.   จดัทาํรายงานและเผยแพร่ความรู้ โดยสมัมนาแลกเปลี�ยนเรียนรู้  จดัทาํ KM BlOG  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

แบบฟอร์มที� 2 

 

แบบฟอร์มรายงานผลการประเมนิองค์กรด้วยตนเอง 

ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐขั�นพื�นฐาน 

 

 

 

 

 

รายงานสรุปผลการประเมนิองคก์รดว้ยตนเอง 

สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบฟอร์ม  �.�  แบบฟอร์มรายงานผลการดําเนินการในหมวด � 
 

เกณฑ์คุณภาพการบริหาร

จดัการภาครัฐ   : หมวด  � 
ผลการดําเนินการ คาํอธบิายหรือหลกัฐานที�แสดงผลดําเนินการ 

รหสั  LD1  :   

สภามหาวิทยาลยัตอ้งมีการ

กาํหนดทิศทางการทาํงานที�

ชดัเจน ครอบคลุมในเรื�อง

วิสยัทศัน ์ค่านิยมหลกั 

เป้าประสงคห์รือผลการ

ดาํเนินการที�คาดหวงัของ

สถาบนั โดยมุ่งเนน้นิสิต 

นกัศกึษา และผูที้�เกี�ยวขอ้ง 

รวมทั�งมีการสื�อสารเพื�อ

ถ่ายทอดทิศทางดงักล่าวสู่ 

บุคลากร เพื�อใหเ้กิดการ

รับรู้ ความเขา้ใจและการ

นาํไปปฏิบติัของบุคลากร 

อนัจะส่งผลใหก้าร

ดาํเนินการบรรลุผลตาม

เป้าประสงคที์�ตั�งไว ้

 

 ดาํเนินการครบ 

 อยูร่ะหว่างดาํเนินการ 

  ยงัไม่ไดด้าํเนินการ 

A    มีแนวทาง/วิธีการในการทบทวนวิสยัทศัน ์พนัธกิจ 

และค่านิยมหลกัที�แสดงใหเ้ห็นถึงการมุ่งเนน้การ

ใหบ้ริการ นิสิต นกัศึกษาและผูที้�เกี�ยวขอ้ง โดยอาจ

จดัทาํเป็นแผนภาพ  (Flow Chart)   ของกระบวนการ 

     -สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนนาํวิสยัทศัน์ 

พนัธกิจของมหาวิทยาลยัมาจดัทบทวนเพื�อเป็นขอ้มลูใน

การจดัทาํแผนปฏิบติัราชการ � ปี ปี 2552-2556 และ

แผนปฏิบติัราชการประจาํปี���� ของหน่วยงานโดยทาํ

เป็นกระบวนการขอ้มลูแผนภาพ  (Flow Chart)   

 มีระบบ/ช่องทางการสื�อสารนโยบาย ทิศทางการ 

    ดาํเนินงานแผนปฏิบติัราชการและเป้าหมายของ 

    สถาบนัอุดมศึกษา 

- สาํนกัฯนาํนโยบายการปฏิบติังาน เขา้ที�ประชุมชี�แจง 

ใหก้บับุคลากรทุกระดบัในสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน  ผูรั้บบริการและผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย  ในรูป

แผนปฏิบติัราชการ � ปี  พ.ศ. ���� – ���� และแผนปฏิบติั

ราชการประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ���� และ เผยแพร่ผา่น

เวบ็ไซดข์องสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 ระบุผูรั้บผดิชอบในการดาํเนินการที�ชดัเจน 

      - สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนไดน้าํตวัชี�วดัใน

แผนปฏิบติัราชการประจาํปี  เป็นแนวทางในการกาํกบัติดตาม 

ประเมินผลการดาํเนินงานของบุคลากร โดยระบุให้

ผูอ้าํนวยการ    รองผูอ้าํนวยการ หวัหนา้งานและบุคลากร เป็นผู ้

กาํกบัดูแลตวัชี�วดั    และ มีเจา้หนา้ที�ทาํหนา้ที�จดัเก็บขอ้มลู

โดยระบุผูรั้บผดิชอบดาํเนินการ ลงในแผนปฏิบติัราชการ

ประจาํงบประมาณ พ.ศ. ���� 

 

 



เกณฑ์คุณภาพการบริหาร

จดัการภาครัฐ   : หมวด  � 
ผลการดําเนินการ คาํอธบิายหรือหลกัฐานที�แสดงผลดําเนินการ 

 

 

หลกัฐานอา้งอิง 

�-LD1-1 : แผนปฏิบติัราชการ � ปี   

�-LD1-2 : แผนปฏิบติัราชการประจาํปี พ.ศ. ���� 

�-LD1-3 : เวบ็ไซดข์องสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน 

D   บุคลากรมกีารรับรู้และเขา้ใจเกี�ยวกบัทิศทางการ

ดาํเนินการของสภามหาวิทยาลยั/สถาบนัอุดมศึกษา และ

สามารถนาํไปใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติังาน 

      - สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมกีารประชุม

บุคลากรทุกภาคเรียน  เพื�อชี�แจงทาํความเขา้ใจแก่บุคลากร 

เกี�ยวกบัทิศทางการดาํเนินการของมหาวิทยาลยัที�สาํนกั

ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจะตอ้งนาํนโยบายมา

จดัทาํเป็นแผนปฏิบติัราชการประจาํปี ของแต่ละโครงการ

ที�อยูใ่นความรับผดิชอบของกลุ่มงานหรือบุคคลตามภาระ

งานที�ไดรั้บผดิชอบโดยตรง 

หลกัฐานอา้งอิง 

�-LD1-1 : แผนปฏิบติัราชการประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 

���� 

�-LD1-4 : คาํสั�งสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

เรื�องการปฏิบติัหนา้ที�นอกเหนือจากงานประจาํ 

 �-LD1-5 : รายงานการประชุมสาํนกัส่งเสริมวิชาการและ

งานทะเบียนครั� งที� �/���� 

L   มีการปรับแผนปฏิบติัราชการใหส้อดคลอ้งกบันโยบาย 

     กรอบทิศทางการดาํเนินงานที�กาํหนด 

- สาํนกัส่งเสริมวิชาการมกีารจดัทาํแผนปฏิบติัราชการ 

ประจาํปีใหส้อดคลอ้งกบันโยบายของมหาวิทยาลยัและ

กรอบ ทิศทางการดาํเนินงานของหน่วยงาน  โดยจดัทาํ

แผนปฏิบติัราชการ � ปี และนาํแผนปฏิบติัราชการ � ปี มา



เกณฑ์คุณภาพการบริหาร

จดัการภาครัฐ   : หมวด  � 
ผลการดําเนินการ คาํอธบิายหรือหลกัฐานที�แสดงผลดําเนินการ 

ปรับเป็นแผน ปฏิบติัราชการประจาํปี 2553 

 

  มีการสรุปขอ้มูลที�ไดจ้ากการสื�อสารผา่นช่องทางต่าง ๆ  

       และนาํขอ้มลูนั�นมาใชม้าใชใ้หเ้กิดประโยชน์ในระดบั      

       ปฏิบติั   

      - สาํนกัส่งเสริมวิชาการฯไดน้าํขอ้มลูที�ไดรั้บจาการสื�อสาร

ผา่นช่องทางต่าง ๆมาดาํเนินการและปรับปรุงการปฏิบติั 

งานใหส้อดคลอ้งกบัการบริหารจดัการที�ใชห้ลกัธรรมา -   

ภิบาลและหลกัการบริหารที�ดี 

หลกัฐานอา้งอิง 

�-LD1-6 : แบบสาํรวจความตอ้งการของบุคลากร 

�-LD1-7 : ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรของ 

สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนที�มีต่อการบริหาร

จดัการ 

  I  ทิศทางการดาํเนินการของสภามหาวิทยาลยั/

สถาบนัอุดมศึกษาที�มคีวามสอดคลอ้งพนัธกิจ/ 

      ความตอ้งการ/ ความคาดหวงัของนิสิต นกัศกึษา  

      และผูที้�เกี�ยวขอ้ง 

     -  สาํนกังานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมกีาร

กาํหนดพนัธกิจใหส้อดคลอ้งกบัแผนปฏิบติัราชการของ

มหาวิทยาลยัเพื�อใหส้ามารถปฏิบติัตามตวัชี�วดัใน

แผนปฏิบติัราชการประจาํปี และใหค้รอบคลุมตามพนัธกิจ

ของมหาวิทยาลยั  ที�เนน้การผลิตบณัฑิตที�มคุีณภาพ   การ

บริการวิชาการที�สามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ตามความ

ตอ้งการของทอ้งถิ�น  ตลอดจนการทาํนุบาํรุงศีลธรรม

วฒันธรรมที�ส่งเสริมคุณภาพชีวติที�ดีใหก้บันกัศกึษาและผู ้

ที�เกี�ยวขอ้ง 

หลกัฐานอา้งอิง 

�-LD1-7   : ตวัชี�วดัที�กาํหนดในแผนปฏิบติัราชการ

ประจาํปี งบประมาณ พ.ศ. ����    



เกณฑ์คุณภาพการบริหาร

จดัการภาครัฐ   : หมวด  � 
ผลการดําเนินการ คาํอธบิายหรือหลกัฐานที�แสดงผลดําเนินการ 

 

รหสั  LD2  :  

สภามหาวิทยาลยัและ

ผูบ้ริหารของสถาบนั 

อุดมศึกษามกีารมอบ

อาํนาจและทบทวนการ

มอบอาํนาจในการตดัสินใจ

(Empowerment) ใหแ้ก่

เจา้หนา้ที�ระดบัต่าง  ๆ

ภายในสถาบนัใหม้ีความ

เหมาะสมโดยมุ่งประโยชน์

เพื�อผูรั้บ บริการผูม้ีส่วนได้

ส่วนเสีย และเพื�อผลการ

ดาํเนิน การที�ดีของสถาบนั 

อุดมศึกษา 

 ดาํเนินการครบ 

 อยูร่ะหว่างดาํเนินการ 

  ยงัไม่ไดด้าํเนินการ 

A   คาํสั�ง/วิธีปฏิบติั/แนวทางในการกระจายอาํนาจการ

ตดัสินใจไปสู่บุคลากร 

     -สาํนกัส่งเสริมวิชาการฯไดจ้ดัทาํโครงสร้างการแบ่ง

ส่วนราชการในสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนโดย

อนุมติัสภามหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์ ครั� งที� ��/����  

วนัที� �� พฤศจิกายน ����และมีการมอบหมายการปฏิบติั

ราชการแทนผูอ้าํนวยการสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียนในกรณีต่างๆเพื�อใหก้ารปฏิบติัเป็นไปดว้ยความ

เรียบร้อย 

หลกัฐานอา้งอิง 

�-LD2-1 :  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการในสาํนกั

ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนโดยอนุมติัสภา

มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์ครั� งที� ��/����  วนัที� �� 

พฤศจิกายน ���� 

�-LD2-2  :  โครงสร้างการบริหารงานสาํนกัส่งเสริม

วิชาการและงานทะเบียนโดยอนุมติัสภามหาวิทยาลยัราช

ภฏันครสวรรค ์ครั� งที� ��/����  วนัที� �� พฤศจิกายน ���� 

�-LD2-3  :   คาํสั�งปฏิบติัราชการแทนผูน้วยการสาํนกั

ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  

D   รายงานผลการดาํเนินการการกระจายอาํนาจดงักล่าว 

       พร้อมยกตวัอยา่ง 

- สาํนกัฯ ไดม้กีารจดัระบบ  การปฏิบติังาน โดย

แบ่งเป็นกลุ่มงานบริหารสาํนกังานผูอ้าํนวยการ กลุ่มงาน

ส่งเสริมวิชาการ กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล และ

บณัฑิตวิทยาลยั โดย มอบหมาย   ใหร้องผูอ้าํนวยการ

รับผดิชอบในภาระงานต่าง ๆ เพื�อใหง้านสามารถ

ดาํเนินงานไปดว้ยดีและบรรลุวตัถุประสงค ์

หลกัฐานอา้งอิง 

�-LD2- 4 :  แผนภาพ (Flow Chart) การปฎิบติังานของ 



เกณฑ์คุณภาพการบริหาร

จดัการภาครัฐ   : หมวด  � 
ผลการดําเนินการ คาํอธบิายหรือหลกัฐานที�แสดงผลดําเนินการ 

ตามกระบวนการ กลุ่มงาน 

L   รายงานผลการติดตาม/ทบทวนความเหมาะสมของการ 

     กระจายอาํนาจไปสู่บุคลากร 

      -  สาํนกัส่งเสริมวิชาการฯจดัใหม้ีการประชุมสาํนกั

ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพื�อทบทวนความ

เหมาะสมของภาระงานในหนา้ที�ที�รับผดิชอบของแต่ละ

ส่วนงาน ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานพร้อมหา

วิธีการแกไ้ขปัญหาต่าง ๆร่วมกนั 

หลกัฐานอา้งอิง 

�-LD2-5  : รายงานการประชุมสาํนกัส่งเสริมวิชาการและ

งานทะเบียนครั� งที� �/���� 

 I   แสดงประโยชน ์ที�ไดรั้บจากการกระจายอาํนาจไปสู่  

      บุคคลากร ที�ส่งผลต่อการดาํเนินงานของสถาบนัฯ 

       - การบริหารจดัการมีความรวดเร็วและคล่องตวัมาก

ขึ�นและเกิดมาตรฐานระยะเวลาการใหบ้ริการที�ดี 

หลกัฐานอา้งอิง 

�-LD2-6  :  ระดบัความสาํเร็จของร้อยละเฉลี�ยถ่วงนํ� าหนกั

ในการรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบ้ริการ 

รหสั  LD3  :  

ผูบ้ริหารของสถาบนั 

อุดมศึกษา ส่งเสริมใหม้ี

กระบวนการและกิจกรรม 

การเรียนรู้เพื�อใหเ้กิด

การบูรณาการและสร้าง

ความผกูพนั ร่วมมือ 

รวมถึงการสร้างแรงจูงใจ 

เพื�อใหบุ้คลากรสามารถ

ปฏิบติังานไดต้ามเป้าหมาย 

 ดาํเนินการครบ 

 อยูร่ะหว่างดาํเนินการ 

  ยงัไม่ไดด้าํเนินการ 

A   แนวทาง/วิธีการส่งเสริมใหม้ีกระบวนการและกิจกรรม

การ เรียนรู้ เพื�อใหเ้กิดการบูรณาการและสร้างความผกูพนั  

     ร่วมมือภายในสาํนกัฯ รวมถึงการสร้างแรงจูงใจเพื�อให ้

     บุคลากรสามารถปฏิบติังานไดต้ามเป้าหมาย 

      -  สาํนกัฯ สนบัสนุนใหบุ้คลากรในสาํนกัส่งเสริม

วิชาการและงานทะเบียนเขา้รับการอบรมและศึกษาดูงาน

เพื�อเพิ�มความรู้และประสบการณ์การปฏิบติังานในหนา้ที�ที�

รับผดิชอบ 

      -  จดัสรรงบประมาณเพื�อสนบัสนุนใหบุ้คลากรไป

อบรมและศึกษาดูงานตามโครงการต่าง ๆของสาํนกั

ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 



เกณฑ์คุณภาพการบริหาร

จดัการภาครัฐ   : หมวด  � 
ผลการดําเนินการ คาํอธบิายหรือหลกัฐานที�แสดงผลดําเนินการ 

        - จดัโครงการพฒันาบุคลากรเพื�อพฒันาประสิทธิภาพ

ในการปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย 

หลกัฐานอา้งอิง 

�-LD3-1   :  โครงการพฒันาบุคลากรของสาํนกัส่งเสริม

วิชาการและงานทะเบียน 

�-LD3-2   :  โครงการศึกษาดูงาน พฒันาระบบประกนั

คุณภาพและระบบงานทะเบียน 

D   ตวัอยา่งกระบวนการ/กิจกรรมการเรียนรู้เพื�อใหเ้กิดการ 

      บูรณาการและสร้างความผกูพนั ความร่วมมือภายใน   

     สาํนกัฯ  รวมถึงการสร้างแรงจูงใจเพื�อใหบุ้คลากร 

สามารถปฏิบติังานไดต้ามเป้าหมาย 

     -  มีการกาํหนดเป้าหมายจากตวัชี�วดัและรายละเอียด

ตวัชี�วดัตามแผนพฒันาองคก์าร ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 

����  ตวัชี�วดัที� � ร้อยละของบุคลากรที�รับรู้และเขา้ใจ 

วิสยัทศัน์  ค่านิยมหลกั เป้าประสงค ์ระยะสั�น ระยะยาว

และผลการดาํเนินการที�คาดหวงัพร้อมกบันาํความรู้ที�

ไดรั้บจากการอบรมมาแลกเปลี�ยนเรียนรู้ในหน่วยงาน

เพื�อใหเ้กิดการพฒันาการปฏิบติังานใหดี้ขึ�น 

หลกัฐานอา้งอิง 

�-LD3- 3  : แบบสาํรวจกบัรับรู้และเขา้ใจของบุคลากรใน

องคก์ร เกี�ยวกบั ปรัชญา วิสยัทศัน์ พนัธกิจ เป้าประสงค ์ 

ประเด็นยทุธศาสตร์และตวัชี�วดั 

1-LD3-4 :รายงานการเพิ�มประสิทธิภาพในองคก์ร 

L   ผลการติดตามและทบทวนแนวทาง/วิธีการ ในการจดั  

    กิจกรรมการเรียนรู้ เพื�อใหเ้กิดการบูรณาการและสร้าง 

    ความผกูพนัร่วมมือภายในสาํนกัฯ รวมถึงการสร้างแรง 

    จูงใจเพื�อใหบุ้คลากรสามารถปฏิบติังานไดต้ามเป้าหมาย  

    เพื�อนาํไปสู่การปรับปรุง 

      -  สาํนกังานฯไดจ้ดัคาํสั�งและทาํรายงานผลการ

ดาํเนินการ จดักิจกรรมโครงการอบรมบุคลากรสาํนกัฯ 



เกณฑ์คุณภาพการบริหาร

จดัการภาครัฐ   : หมวด  � 
ผลการดําเนินการ คาํอธบิายหรือหลกัฐานที�แสดงผลดําเนินการ 

“จิตบริการกบังานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน”   และ

โครงการศึกษาดูงานโดยจดัทาํแบบสอบถามความพึง

พอใจพร้อมทั�งเสนอแนะปัญหาและแนวทางสาํหรับการ

ปรับปรุงการจดักิจกรรมต่างๆ  รวมถึงการายงานการ

เดินทางไปอบรมตามโครงการต่างๆ    

  หลกัฐานอา้งอิง 

�-LD3-5 :คาํสั�งมหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์ที� 

���/���� เรื�อง  แต่งตั�งคณะกรรมการจดัอบรมบุคลากร

สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

�-LD3-6 :รายงานผลการดาํเนินโครงการอบรมบุคลากร

สาํนกัฯ “จิตบริการกบังานส่งเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน”    

  I   แสดงใหเ้ห็นว่ากิจกรรมที�กาํหนดขึ�น ทาํใหเ้กิดการบูร

ณา-การและสร้างความผกูพนัความร่วมมือภายในสถาบนั

ฯ รวมถึงการสร้างแรงจูงใจเพื�อใหบุ้คลากรสามารถ

ปฏิบติังานไดต้ามเป้าหมายความร่วมมือของ และส่งเสริม

การดาํเนินงานของสถาบนัฯ 

      - สาํนกังานฯมีกิจกรรมที�สร้างความผกูพนัและความ

ร่วมมือพร้อมทั�งสร้างแรงจูงใจในการปฏิบติังาน ทั�งใน

หนา้ที�และภาระงานนอกเหนือจากหนา้ที�ไดต้ามเป้าหมาย 

หลกัฐานอา้งอิง 

1-LD3-7 : รายงานการเดินทางไปศกึษาดูงานสาํนกั

ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

1-LD3-8 :แบบสาํรวจความตอ้งการไปอบรม สมัมนา  และ

ศึกษาดูงาน 

รหสั  LD4  :  

สภามหาวิทยาลยัและ

ผูบ้ริหารของสถาบนัอุดม 

ศึกษา ตอ้งกาํหนดตวัชี�วดัที� 

สาํคญั และกาํหนดใหม้ี

  ดาํเนินการครบ 

  อยูร่ะหว่าง

ดาํเนินการ 

  ยงัไม่ไดด้าํเนินการ 

A   แนวทาง/วิธีการในการกาํหนดตวัชี�วดัที�สาํคญัที�

ผูบ้ริหารใชใ้นการติดตามประเมินผล ซึ�งตวัชี�วดัที�สาํคญั

ควรประกอบดว้ย 

       - ตวัชี�วดัในการติดตามประเมินผลการดาํเนินงานตาม 

        ยทุธศาสตร์ 



เกณฑ์คุณภาพการบริหาร

จดัการภาครัฐ   : หมวด  � 
ผลการดําเนินการ คาํอธบิายหรือหลกัฐานที�แสดงผลดําเนินการ 

ระบบการติดตาม และ

ประเมินผลการดาํเนินการ 

สาํหรับใชใ้นการทบทวน

ผลการปฏิบติังานและนาํ 

ผลการทบทวนดงักล่าวมา

จดัลาํดบัความสาํคญั เพื�อ

นาํไปใชใ้นการปรับปรุง 

การดาํเนินงานของสถาบนั

ใหดี้ขึ�น 

 

     - ตวัชี�วดัในการบรรลุพนัธกิจหลกั 

     - ตวัชี�วดัเกี�ยวกบักระบวนการที�สร้างคุณค่า 

     - ตวัชี�วดัของแผนกลยทุธ ์

     - ตวัชี�วดัของแผนงาน/โครงการ 

   หน่วยงานไดน้าํแนวทางของมหาวิทยาลยั/ วิธีการ  นาํ

ตวัชี�วดัที�กาํหนด โดย  

       �.  คาํรับรองการปฏิบติัราชการของ  กพร. ทั�ง  � มิติ   

��  ตวัชี�วดั   พร้อมทั�งตวัชี�วดัที�สภามหาวิทยาลยัเห็นชอบ 

ใหเ้ป็น ตวัชี�วดัที�เป็นอตัลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัที�สาํนกัฯ

รับมอบหมายใหร้ายงานผลการปฏิบติังาน 

       �.  การประเมินการประกนัคุณภาพการศึกษา ของ 

สมศ ทั�ง  � องคป์ระกอบ �� ตวับ่งชี�  

  แผนในการประเมินผลการปฏิบติังาน ซึ�งประกอบดว้ย 

      - แนวทางในการประเมิน 

      - กรอบระยะเวลา 

     - ผูรั้บผดิชอบในการประเมินผล 

     - ตวัชี�วดัที�สาํคญั 

     สาํนกัฯ ไดจ้ดัทาํรายงานผลการปฏิบติัราชการ และการ

ประกนัคุณภาพภายใน (ประเมินตนเอง) และรายงาน 

ก.พ.ร. รอบ  � เดือน และ �� เดือน 

  แนวทาง/ปัจจยัที�ใชใ้นการนาํผลการทบทวนมา

จดัลาํดบัความสาํคญัเพื�อปรับปรุงการดาํเนินงานของ

สถาบนัฯใหดี้  ขึ�นสภามหาวิทยาลยั  พิจารณาตวัชี�วดัที�

เป็นอตัลกัษณ์ ของมหาวิทยาลยัมาเป็นของหน่วยงาน 

       - สาํนกัฯไดน้าํผลการปฏิบติังานมาทบทวนในที�

ประชุมเพื�อเคราะห์ปัญหาการทาํงานที�เกิดขึ�นเพื�อหา

แนวทางในการแกปั้ญหาพร้อมกบัทบทวนบทบาทหนา้ที�

การปฏิบติัใหเ้หมาะสมกบัภาระกิจหลกัเพื�อกาํหนดให้

เป็นอตัลกัษณ์ 

หลกัฐานอา้งอิง 



เกณฑ์คุณภาพการบริหาร

จดัการภาครัฐ   : หมวด  � 
ผลการดําเนินการ คาํอธบิายหรือหลกัฐานที�แสดงผลดําเนินการ 

�-LD4-1  รายงานการประกนัคุณภาพภายใน สาํนกั

ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

�-LD4-2  สรุปผลการประเมินการตรวจสอบการประกนั

คุณภาพภายใน 

�-LD4-3  รายงานการคณะกรรมการประชุมประกนั

คุณภาพภายใน สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 D   ตวัชี�วดัที�สาํคญัที�ผูบ้ริหารใชใ้นการติดตามประเมินผล 

      �.  ตวัชี�วดัของ  กพร. ทั�ง  � มิติ  1�  ตวัชี�วดั   ที�

มหาวิทยาลยัไดท้าํการเจรจาตกลง พร้อมทั�งตวัชี�วดัที�สภา

มหาวิทยาลยัเห็นชอบ ใหเ้ป็นตวัชี�วดัที�เป็นอตัลกัษณ์ของ

มหาวิทยาลยั  (ตวัชี�วดัที� �.� – �.�) 

       �. การประเมินการประกนัคุณภาพการศึกษา ของ 

สมศ ทั�ง  � องคป์ระกอบ �� ตวับ่งชี�  

  รายงานผลการประเมินผลการปฏิบติัราชการ 

     1. ผลการประกนัคุณภาพภายในของ สมศ. (ประเมิน

ตนเอง) 

     �. ผลการปฏิบติัราชการตามคาํรับรอง  ตามตวัชี�วดัของ 

ก.พ.ร. 

 รายงานผลการจดัลาํดบัความสาํคญัของผลการทบทวน

ที�จะนาํมาปรับปรุงการดาํเนินงาน 

      - สาํนกัฯไดน้าํปัญหา อุปสรรคของการดาํเนินงาน 

และผลการประเมินการประกนัคุณภาพภายในมาทบทวน

และเป็นแนวทางในการแกไ้ขใหผ้ลการดาํเนินงานดีขึ�น 

พร้อมกบัจดัทาํโครงการเพื�อขอจดัสรรงบประมาณใน

ปีงบประมาณต่อไป 

หลกัฐานอา้งอิง 

�-LD4-4  :  ตวัชี�วดัของ กพร. และ ตวัชี� บ่งชี�ของ สมศ. 

�-LD4-5  :  รายงานการประกนัคุณภาพภายในของ สมศ.  

                   (ประเมินตนเอง) 

�-LD4-6  : รายงานผลการปฏิบติัราชการตามคาํรับรอง   



เกณฑ์คุณภาพการบริหาร

จดัการภาครัฐ   : หมวด  � 
ผลการดําเนินการ คาํอธบิายหรือหลกัฐานที�แสดงผลดําเนินการ 

                   ตามตวัชี�วดัของ ก.พ.ร. 

 

�-LD4-7  :  สรุปปัญหา อุปสรรคการดาํเนินงานและ

แนวทาง  แกไ้ขของคณะกรรมการตรวจสอบ 

L   มีการทบทวนและปรับปรุงแนวทางในการกาํหนด

ตวัชี�วดัและ แผนการประเมนิเพื�อใหผ้ลการดาํเนินการดีขึ�น 

     -สาํนกัฯมี การประชุมทบทวนการวางแผนและการ

บริหารโครงการ  ทบทวนผลการประกนัคุณภาพภายใน 

(สมศ.)และทบทวนการดาํเนินงานการบริหารจดัการ

ภาครัฐ (PMQA) เพื�อหาขอ้มลูสรุปแนวทางในการ

ปรับปรุงใหไ้ดผ้ลที�ดีขึ�น 

 หลกัฐานอา้งอิง 

�-LD4-8  :  รายงานการประชุมสาํนกัส่งเสริมวิชาการและ

งานทะเบียนครั� งที��/���� 

I   แสดงใหเ้ห็นถึงผลการปฏิบติังานที�ดีขึ�นอนัเกิดจากการ 

      ทบทวนผลการดาํเนินงาน 

      - สาํนกัฯไดรั้บผลคะแนนจากการตรวจประเมินการ

ประกนัคุณภาพภายในในระดบัดีที�ค่าคะแนน 2.43 ในปี

การศึกษา 2551เป็นระดบัดีเยี�ยมที�ค่าคะแนน 2.67 ในปี

การศึกษา 2552 

หลกัฐานอา้งอิง 

�-LD4- 9 :  ผลคะแนนของคณะกรรมการการตรวจ

ประกนัคุณภาพภายใน ปีการศกึษา 2551 

�-LD4- 10 :  ผลคะแนนของคณะกรรมการการตรวจ

ประกนัคุณภาพภายใน ปีการศกึษา 2552 

รหสั  LD5  :  

สภามหาวิทยาลยัตอ้งมีการ

กาํหนดระบบการกาํกบั

ดูแลตนเองที�ดีของสถาบนั 

 ดาํเนินการครบ 

 อยูร่ะหว่างดาํเนินการ

  ยงัไม่ไดด้าํเนินการ 

A   แนวทาง/วิธีการในการกาํหนดหรือทบทวนนโยบาย

การกาํกบัดูแลตนเองที�ดีและการกาํกบัดูแล

สถาบนัอุดมศึกษา 

       - มหาวิทยาลยั จดัทาํประกาศเจตนารมณ์  เกี�ยวกบั



เกณฑ์คุณภาพการบริหาร

จดัการภาครัฐ   : หมวด  � 
ผลการดําเนินการ คาํอธบิายหรือหลกัฐานที�แสดงผลดําเนินการ 

อุดมศึกษา (Organizational 

Governance) หรือ 

อตัตาภิบาล 

(Self Governance) เพื�อ 

เป็นแนวทางในการ

ดาํเนินงานของสถาบนั 

และเพื�อใหก้ารดาํเนินการ

บรรลุผล 

นโยบายการกาํกบัดูแลองคก์ารที�ดี (Organization  

Governance-OG) 

  มีระบบการกาํกบัดูแลตนเองที�ดีที�ทาํใหเ้กิดการควบคุม

และการตรวจสอบ 

       -สาํนกัฯไดม้ีการแต่งตั�งคณะกรรมการการจดัการ

ความเสี�ยงและใหม้ีการตรวจติดตามการใชง้บประมาณ

อยา่งสมํ�าเสมอพร้อมกบัจดัทาํรายงานการตรวจสอบ

ภายในของหน่วยงานรายงานต่อผูบ้ริหาร 

  แนวทาง/ช่องทางในการสื�อสารนโยบายในการกาํกบัดูแล

องคก์าร 

  มีการแต่งตั�งหรือปรับปรุงบทบาทของคณะกรรมการ 

        ดาํเนินการตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยป์ระจาํของ

สถาบนั 

      สาํนกัฯไดม้กีารนาํนโยบายของมหาวิทยาลยัในการ

กาํหนดใหม้ีการตรวจติดตามการใชง้บประมาณและการ

รายงานผลการใชง้บประมาณของหน่วยงานประจาํทุก 6 

เดือนและ 12 เดือนต่อที�ประชุมสาํนกัส่งเสริมวิชาการและ

งานทะเบียน 

หลกัฐานอา้งอิง 

�-LD5-1  คาํสั�งแต่งตั�งคณะกรรมการการจดัการความเสี�ยง

ของสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

�-LD5-2 รายงานการใชง้บประมาณประจาํรอบ 6 เดือน 

�-LD5-3 รายงานการใชง้บประมาณประจาํรอบ 12 เดือน 

D   แสดงรายละเอียดการดาํเนินการตามระบบการกาํกบั

ดูแลตนเองที�ดี 

  มีการจดัทาํคู่มือจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยแ์ละ

ประกาศใชอ้ยา่งเป็นทางการเพื�อใหค้ณาจารยแ์ละ

ผูเ้กี�ยวขอ้งรับทราบ 

     -สาํนกัฯไดใ้หก้ลุ่มงานทุกกลุ่มจดัทาํรายงานความเสี�ยง

ของกลุ่มงานเพื�อนาํมารวบรวมผลในการดาํเนินงานและ



เกณฑ์คุณภาพการบริหาร

จดัการภาครัฐ   : หมวด  � 
ผลการดําเนินการ คาํอธบิายหรือหลกัฐานที�แสดงผลดําเนินการ 

เป็นขอ้มลูในการดาํเนินงานโครงการต่างๆพร้อมกบัจดัทาํ

รายงานความเสี�ยงของหน่วยงาน 

หลกัฐานอา้งอิง 

�-LD5-4  :  รายงานการดาํเนินงานการจดัการความเสี�ยง

ของสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

L   ผลการติดตามประเมินผลการดาํเนินการตามระบบการ

กาํกบัองคก์ารที�ดี เพื�อนาํผลไปปรับปรุงแนวทางการ

ดาํเนินดงักล่าว 

      - สาํนกัฯนาํขอ้เสนอแนะที�จะไดค้ณะกรรมการติดตาม  

ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลยัราชภฏั   

นครสวรรค ์ มาจดัประชุม และทบทวน การวางแผนและ

บริหารโครงการสาํหรับผูบ้ริหารของหน่วยงานได ้

หลกัฐานอา้งอิง 

�-LD5-5  : ผลการตรวจสอบและติดตามการดาํเนินงาน

ของมหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

1-LD5-6 โครงการเพิ�มประสิทธิภาพบุคลากรสาํนกั

ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

I   แสดงใหเ้ห็นถึงความสอดคลอ้งของนโยบายการกาํกบั  

ดูแล  องคก์ารที�ดี กบัวิสยัทศัน ์พนัธกิจ และค่านิยม

หลกัของสถาบนัฯ 

      -สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนไดก้าํหนด

วิสยัทศัน์ที�เป็นองคก์รสนบัสนุนและส่งเสริมงานวิชาการที�

มีความทนัสมยั ใหบ้ริการที�ถกูตอ้งรวดเร็วสอดคลอ้งกบั    

พนัธกิจขอ้ที� 3 คือการพฒันาระบบการใหบ้ริการของ

สาํนกัฯใหม้ีประสิทธิภาพและสร้างความพึงพอใจสูงสุด 

หลกัฐานอา้งอิง   

�-LD5-7  : กระบวนการปฏิบติังานของสาํนกัส่งเสริม

วิชาการและงานทะเบียน 

 



เกณฑ์คุณภาพการบริหาร
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ผลการดําเนินการ คาํอธบิายหรือหลกัฐานที�แสดงผลดําเนินการ 

 

 

รหสั  LD�  :  

ผูบ้ริหารของสถาบนั 

อุดมศึกษาตอ้งกาํหนด ให้

มีวิธีการหรือมาตรการใน

การจดัการผลกระทบทาง

ลบที�เกิดขึ�นต่อสงัคม อนั

เป็นผลมาจากการ

ดาํเนินการของสถาบนั 

รวมทั�งตอ้งนาํวิธีการหรือ

มาตรการที�กาํหนดไวไ้ป

ปฏิบติั 

 

 ดาํเนินการครบ 

อยูร่ะหว่างดาํเนินการ

  ยงัไม่ไดด้าํเนินการ 

A   มาตรการ/วิธีการในการจดัการผลกระทบทางลบที�เกิด

ขึ�นกบัสงัคมอาจจดัทาํเป็นแผนภาพ (Flow Chart) ของ

กระบวนการ 

      - หน่วยงานไดจ้ดัทาํตูรั้บคาํร้องเรียนและแบบประเมินผล

การใหบ้ริการแบบสาํรวจความพึงพอใจบุคลากรที�มีต่อ

ผูบ้ริหารสาํนกัฯรวมถึง เวบ็ไซดรั์บคาํถามและคาํร้องเรียนจาก

ผูรั้บบริการของสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพื�อ

นาํมาเป็นขอ้มลูการกาํหนดมาตรการและวิธีการแกปั้ญหาทาง

ลบ 

หลกัฐานอา้งอิง 

�-LD6-1  : ภาพตูรั้บคาํร้องเรียนหนา้สาํนกัฯ 

�-LD6-2  : แบบประเมินความพึงพอใจการใหบ้ริการ

สาํนกัฯ 

�-LD6-3  : แบบประเมินความพึงพอใจบุคลากรที�มีต่อ

ผูบ้ริหาร 

�-LD6-4  : เวบ็ไซดข์องสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน  

D   รายงานผลการจดัการผลกระทบทางลบที�เกิดขึ�นกบั

สงัคม 

      - มีการนาํผลการประเมินและสาํรวจมาจดัทาํเป็น

รายงานสรุปเพื�อหาขอ้ที�จะเป็นผลกระทบทางลบกบั

หน่วยงาน 

หลกัฐานอา้งอิง 

�-LD6-5  :  รายงานสาํรวจความพึงพอใจการใหบ้ริการ

ของสาํนกัฯ 

�-LD6-6  :  ผลสาํรวจความพึงพอใจของบุคลากรฯ 

L   มีการทบทวนวิธีการในการจดัการผลกระทบลบ เพื�อ



เกณฑ์คุณภาพการบริหาร

จดัการภาครัฐ   : หมวด  � 
ผลการดําเนินการ คาํอธบิายหรือหลกัฐานที�แสดงผลดําเนินการ 

ปรับปรุง     แนวทาง/มาตรการ/วิธีการดาํเนินการ 

-  สาํนกัไดน้าํผลการรับการร้องเรียนและผลการ

ประเมินความพึงพอใจรวมถึงขอ้ร้องเรียนต่าง ๆ เขา้ที�

ประชุมคณะกรรมการบริหารฯเพื�อหาขอ้เท็จจริงและ

วิธีการจดัการเพื�อปรับปรุงผลกระทบทางลบในที�

ประชุมบุคลากรในสาํนกัและหาแนวทางแกไ้ขปัญหา

ร่วมกนั 

หลกัฐานอา้งอิง 

�-LD6-7  :  รายงานการประชุมสาํนกัส่งเสริมวิชาการและ

งานทะเบียนครั� งที��/���� 

I   แสดงประโยชน์ของการจดัการผลกระทบทางลบของ

สถาบนัฯ 

        ที�ส่งผลต่อสถาบนัฯ 

- บุคลากรในหน่วยงานทุกคนไดรั้บทราบปัญหาต่าง  ๆ

จากการทาํงานและเกิดความพยายามที�จะช่วยกนัแกไ้ข

ปัญหาต่างๆ ในการทาํงานรวมถึงสร้างมาตรฐานการ

ทาํงานใหเ้กิดขึ�นกบัหน่วยงาน 

หลกัฐานอา้งอิง 

�-LD6-8  :  รายงานการประชุมสาํนกัส่งเสริมวิชาการและ

งานทะเบียนครั� งที��/���� 

�-LD6-9  :  ระดบัความสาํเร็จของร้อยละเฉลี�ยถ่วงนํ� าหนกั

ในการรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบ้ริการ 
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จดัการภาครัฐ    : หมวด  � 
ผลการดําเนินการ คาํอธบิายหรือหลกัฐานที�แสดงผลดําเนินการ 

รหสั  SP1  :  หน่วยงานตอ้ง

มีการกาํหนดขั�นตอน/

กิจกรรมและกรอบเวลาที�

เหมาะสมรวมถึงมีการระบุ

ผูรั้บผดิชอบอยา่งชดัเจนใน

การจดัทาํแผนปฏิบติั

ราชการ  �  ปี  และ

แผนปฏิบติัราชการประจาํปี

โดยมุ่งเนน้ที�จะผลกัดนัให้

บรรลุ  วิสยัทศัน์  พนัธกิจ  

และค่านิยม  หลกัของ

สถาบนั  บรรลุเป้าหมายตาม

แผนการบริหารราชการ

แผน่ดิน  แผนปฏิบติัราชการ

ของกระทรวงศึกษาธิการ

และสาํนกังาน

คณะกรรมการการ

อุดมศึกษา 

 ดาํเนินการครบ 

 อยูร่ะหว่างดาํเนินการ 

  ยงัไม่ไดด้าํเนินการ 

A  มีการจดัทาํแผนภาพ  (Flowchart)  ของการจดัทาํแผนปฏิบติั

ราชการ  �  ปี  และแผนปฏิบติัราชการประจาํปี  เป็นลาย

ลกัษณ์อกัษร 

 ระบุแต่ละขั�นตอนของกระบวนการอยา่งชดัเจน 

 ระบุกรอบเวลาในแต่ละขั�นตอนอยา่งชดัเจน 

 ระบุผูรั้บผดิชอบในแต่ละขั�นตอนอยา่งชดัเจน 

       สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีการจดัทาํ

กระบวนการแผนภาพ ( Flowchart ) และตารางแสดง

ความสมัพนัธใ์นการจดัทาํแผนปฏิบติัราชการทีเกี�ยวขอ้งระหว่าง

ขั�นตอนการจดัทาํแผนฯ ผูรั้บผดิชอบ ผูเ้กี�ยวขอ้ง กรอบระยะเวลา 

หลกัฐานอา้งอิง 

�-SP1-1  :  แผนภาพ  (Flowchart) 

�-SP1-2  :  แผนปฏิบติัราชการ  �  ปี 

�-SP1-3  :  แผนปฏิบติัราชการประจาํปี 2553 

D  แสดงการถ่ายทอดค่าเป้าหมาย  (cascading)  ระหว่างแผน

บริหารราชการแผน่ดิน  แผนปฏิบติัราชการของ

กระทรวงศึกษาธิการและสาํนกังานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา  แผนปฏิบติัราชการ  �  ปี  และแผนปฏิบติั

ราชการประจาํปี                                            

 แสดงใหเ้ห็นถึงการมีส่วนร่วมของบุคลากรโดยเฉพาะอยา่ง

ยิ�งการมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารในทุกระดบั 

       สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนไดด้าํเนินการจดัทาํ

ความเชื�อมโยงระหว่างประเด็นยทุธศาสตร์ของมหาวิทยาลยัฯกบั

ประเด็นยทุธศาสตร์ เป้าประสงคแ์ละกลยทุธข์องสาํนกัส่งเสริม

วิชาการและงานทะเบียนในแผนผงัความเชื�อมโยง เป้าหมายที�

กาํหนดไวใ้นแผนปฏิบติัราชการ � ปี โดยคณะกรรมการบริหาร

สาํนกัฯเป็นผูพ้ิจารณาใหค้วามเห็นชอบ 
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   หลกัฐานอา้งอิง 

�-SP1-4 : แผนผงัความเชื�อมโยงเป้าหมายเชิงยทุธศาสตร์  และ

แสดงรายละเอียดความเชื�อมโยงของแผน  ปรากฏใน

แผนปฏิบติัราชการ  �  ปี 

�-SP1-5 : รายงานวิเคราะห์แผนแต่ละกลุ่มงาน 

�-SP1-6 : แผนปฏิบติัราชการรายบุคคล 

�-SP1-7 : คาํสั�งการจดัทาํแผนปฏิบติัราชการ  �  ปี  และ 

                 แผนปฏิบติัราชการรายปี 

  L  แสดงใหเ้ห็นถึงการปรับปรุงกระบวนการจดัทาํแผนปฏิบติั

ราชการใหดี้ขึ�นจากเดิม 

 สามารถแสดงใหเ้ห็นถึงการนาํเรื�องเหล่านี� ไปใชป้รับปรุง

กระบวนการจดัทาํแผนปฏิบติัราชการ 

 ผลการประเมินจากผูป้ระเมินภายนอกองคก์าร 

 ผลการประเมินจากผูป้ระเมินภายในองคก์าร 

        สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีการประชุม

ทบทวนแผนและการจดัทาํแผนปฏิบติัราชการรายปี และปรับ 

กลยทุธใ์นแผนปฏิบติัราชการตามผลการประเมิน 

หลกัฐานอา้งอิง 

�-SP�-�  :รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํสาํนกั

ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั� งที� �/���� 

�-SP�-�  :รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํสาํนกั

ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั� งที� �/���� 

�-SP�-��  :รายงานการประชุมสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน ครั� งที� �/���� 

�-SP�-��  :รายงานการประชุมสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน ครั� งที� �/���� 

�-SP�-��  :รายงานการประเมนิตนเองของสาํนกัส่งเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน ประจาํปีการศกึษา ���� 
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  I  กลยทุธห์ลกัที�กาํหนด  ตอ้งแสดงใหเ้ห็นถึงความสอดคลอ้ง

ตามที�ระบุไวใ้นลกัษณะสาํคญัขององคก์ร  ปี  ����  ดงันี�  

 แสดงใหเ้ห็นถึงกลยทุธที์�รองรับความทา้ทายที�สาํคญั

ขององคก์ร  ครอบคลุมทั�งดา้นพนัธกิจ  ดา้นปฏิบติัการ  

ดา้นทรัพยากรบุคลากร 

 แสดงใหเ้ห็นถึงกลยทุธที์�ตอบสนองความตอ้งการของผู ้

บริการ 

           สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไดท้าํแผนปฏบิติั

ราชการประจาํปี ���� ตามลกัษณะการบริหารงานและ

ดาํเนินงานตามกลยทุธข์ององคก์ร ที�ครอบคลุมวิสยัทศัน์ พนัธกิจ 

และการพฒันาบุคลากรในสาํนกัฯใหเ้ป็นผูม้ีความรู้ความสามารถ

ปฏิบติังาน เพื�อตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการ 

หลกัฐานอา้งอิง 

�-SP1- �� : แผนปฎิบติัราชการ �  ปี 

�-SP1- �� : แผนยทุธศาสตร์ของสาํนกัส่งเสริมวิชาและงาน  

ทะเบียน 

�-SP1- �� : แผนปฏิบติัราชการรายบุคคล 

�-SP1- �� : รายงานการประเมนิตนเองของสาํนกัส่งเสริม

วิชาการและงานทะเบียน ประจาํปีการศกึษา ���� 

รหสั  SP2  :  ในการจดัทาํ

แผนปฏิบติัราชการของ

หน่วยงาน  (�  ปี  และ  �  

ปี)  ตอ้งมีการนาํปัจจยัทั�ง

ภายในและนอกนอกที�

สาํคญัและสอดคลอ้งกบั

สภาพแวดลอ้มที�

เปลี�ยนแปลง  มาใช้

ประกอบการวิเคราะห์  

อยา่งนอ้ย  ประกอบดว้ย  

วิสยัทศัน์  พนัธกิจ  และ

 ดาํเนินการครบ 

 อยูร่ะหว่างดาํเนินการ 

 ยงัไม่ไดด้าํเนินการ 

A  มีกระบวนการรวบรวมขอ้มลู  ในแต่ละประเภทขอ้มลูที�ใช้

อยา่งชดัเจน 

 มีกระบวนการวิเคราะห์ขอ้มลู  ในแต่ละประเภทขอ้มลูที�ใช้

อยา่งชดัเจน 

       สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีการจดัอบรม

บุคลากร เรื�องการจดัทาํแผนปฏิบติัราชการ � ปี โดยนาํ

แผนปฏิบติัราชการของมหาวิทยาลยั มาเป็นแนวทางในการ

ดาํเนินงาน ตามวิสยัทศัน์ พนัธกิจที�สาํนกัฯ รับผดิชอบโดยแบ่ง

ความรับผดิชอบตามกลุ่มงานต่างๆ ตามประเภทของการ

ใหบ้ริการอยา่งชดัเจน  

หลกัฐานอา้งอิง 



เกณฑ์คุณภาพการบริหาร

จดัการภาครัฐ    : หมวด  � 
ผลการดําเนินการ คาํอธบิายหรือหลกัฐานที�แสดงผลดําเนินการ 

ค่านิยมหลกัของสถาบนั  

ความตอ้งการหลกัของ

สถาบนัความตอ้งการของ

ผูรั้บบริการ  และผูม้ีส่วนได ้ 

ผลการดาํเนินงานที�ผา่นมา  

กฎหมาย  ระเบียบ  

โครงสร้าง  และจุดเนน้ของ

สถาบนั  และความเสี�ยงใน

ดา้นต่าง  ๆ

�-SP2-1  : แผนปฏิบติัราชการประจาํปีงบประมาณ ���� ของ

มหาวิทยาลยั 

�-SP2-2  : แผนปฏิบติัราชการประจาํปีงบประมาณ ���� ของ

สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

�-SP2-�  : คาํสั�งไปอบรมสมัมนาเพื�อจดัทาํแผนปฏิบติัราชการ 

�-SP2-4  : วาระการประชุมทบทวนแผนกรรมการบริหารงาน 

�-SP2-5  : วาระการประชุมทบทวนแผนของบุคลากร   

�-SP2-6  : ขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการประเมินสาํนกั

ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   

  

 

 

 

 

D  แสดงใหเ้ห็นปัจจยัภายในและภายนอกที�นาํมาใช้

ประกอบการวางแผน ฯ  อยา่งนอ้ยประกอบดว้ย 

 วิสยัทศัน์  พนัธกิจ  และค่านิยมหลกัของสถาบนั 

 ความตอ้งการของผูรั้บบริการ  และผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย 

 ความเสี�ยงในดา้นการเงิน  สงัคม  และจริยธรรม 

 กฎหมาย  ระเบียบ  โครงสร้างและจุดเนน้ของสถาบนั 

 ปัจจยัอื�น ๆ ที�มีผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ

ปฏิบติังานของสถาบนั 

 แสดงประเภทขอ้มลูในแต่ละปัจจยัภายในและภายนอกที�ใช้

ประกอบการวางแผน ฯ  ไดอ้ยา่งชดัเจน 

 สามารถแสดงใหเ้ห็นถึงวิธีการรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มลูและ

สารสนเทศที�เหมาะสม  ไดแ้ก่ 

 ขอ้มลูที�นาํมาใชเ้ป็นขอ้มลูปัจจุบนั 

 การรวบรวมขอ้มลูตอ้งครอบคลุมทุกหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง 

 แสดงใหเ้ห็นถึงการวิเคราะห์ที�เหมาะสมกบัประเภทขอ้มลู 

สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนไดม้คีณะกรรมการบริหาร ซึ�ง 

เ ป็นบุคคลภายนอก  เขา้มาเป็นกรรมการในการพิจารณาการจดัทาํ

แผนปฏิบติัราชการ และใหบุ้คลากรในสาํนกัฯ ไดร้ะดมความคิดเห็น 

ในการกาํหนดเป้าประสงคว์ิเคราะห์ยทุธศาสตร์ ( SWOT Analysis ) 

กาํหนดทิศทางขององคก์ร กาํหนดยทุธศาสตร์และนาํยทุธศาสตร์ไปสู่

ปฏิบติั 



เกณฑ์คุณภาพการบริหาร

จดัการภาครัฐ    : หมวด  � 
ผลการดําเนินการ คาํอธบิายหรือหลกัฐานที�แสดงผลดําเนินการ 

หลกัฐานอา้งอิง 

�-SP2-7  :  SOWT ของกลุ่มงาน 

�-SP2-�  :  ภาพถ่ายการวิเคราะห์ SWOT 

�-SP2-�  : แผนยทุธศาสตร์ ของสาํนกัส่งเสริมวิชาการฯ 

  L แสดงใหเ้ห็นถึงการปรับเปลี�ยน/เพิ�มเติมปัจจยั  (ประเภทขอ้มลู)  

ที�นาํมาใชป้ระกอบการวางแผน 

     สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไดม้กีารทบทวนแผน

ยทุธศาสตร์ของสาํนกัฯ เพื�อรับการเปลี�ยนแปลงและปัจจยั

เพิ�มเติมตามขอ้เสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ 

ภายในและภายนอก โดยนาํผลความพึงพอใจของผูรั้บบริการ

และการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลงานของมหาวิทยาลยัมา

เป็นขอ้มลูในการปรับเปลี�ยนและเพิ�มเติม 

หลกัฐานอา้งอิง 

�-SP2-10  :  ผลความพึงพอใจของผูรั้บบริการ 

�-SP2-11  :  ขอ้เสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินตนเอง 

�-SP2-12  :  ขอ้เสนอแนะจากการตรวจสอบและประเมินผลงาน

ของมหาวิทยาลยั 

�-SP2-13  :  รายงานการประชุม ครั� งที� �/���� 

�-SP2-14  :  แผนปฏิบติัราชการ ประจาํปี ���� 



เกณฑ์คุณภาพการบริหาร

จดัการภาครัฐ    : หมวด  � 
ผลการดําเนินการ คาํอธบิายหรือหลกัฐานที�แสดงผลดําเนินการ 

รหสั  SP3  :  หน่วยงานตอ้ง

มีการวางแผนกลยทุธด์า้น

การบริหารทรัพยากรบุคคล

ใหส้อดคลอ้งกบัแผนปฏิบติั

ราชการ  �  ปี  และ

แผนปฏิบติัราชการประจาํปี  

ของสถาบนั  รวมทั�ง  มีการ

วงแผนเตรียมการจดัสรร

ทรัพยากรอื�นๆเพื�อรับรอง

การดาํเนินการตาม

แผนปฏิบติัราชการ 

 ดาํเนินการครบ 

 อยูร่ะหว่างดาํเนินการ 

  ยงัไม่ไดด้าํเนินการ 

 

A  มีแผนกลยทุธด์า้นการบริหารทรัพยากรบุคคล       อยา่งนอ้ย

ตอ้งครอบคลุมในแต่ละดา้น  ดงันี�  

 แผนการวางแผนและบริหารกาํลงัคน 

 แผนพฒันาบุคลากร 

 แผนการบริหารทรัพยากรบุคลากรที�มีทกัษะหรือ

สมรรถนะสูง  ในสายงานหลกั 

 แผนการพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศดา้นการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 

       สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีแผนกลยทุธด์า้น

การบริหารทรัพยากรบุคคล ตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล 

ระยะ � ปี ของมหาวิทยาลยั และจดัทาํแผนพฒันาบุคลากร ของ

สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตามสมรรถะของแต่ละ

บุคคล 

หลกัฐานอา้งอิง 

�-SP3-1 :  แผนบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ � ปี ( พ.ศ.���� - 

���� ) มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

�-SP3-2 :  แผนยทุธศาสตร์ สาํนกัส่งเสริมวิชาการฯ 5 ปี (พ.ศ. 

����- ����) 

�-SP3-3 :  ประเด็นยทุธศาสตร์ ดา้นการพฒันาคุณภาพบุคลากร

ใหม้ีประสิทธิภาพ 

�-SP3-4 :  แผนพฒันาบุคลากร 

�-SP3-5 :  ตารางแสดงสมถรรนะและความตอ้งการในพฒันา

ตนเองของบุคลากร 

�-SP3-6 :  แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและงานสื�อสาร 

(ฉบบัที�  � ) มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

 รหสั  SP4 :  หน่วยงานตอ้ง

มีระบบการสื�อสาร  เพื�อ

ถ่ายทอดนโยบาย  ทิศ

ทางการดาํเนินงาน  รวมถึง

แผนปฏิบติัราชการ  และ

  ดาํเนินการครบ 

 อยูร่ะหว่างดาํเนินการ 

 ยงัไม่ไดด้าํเนินการ 

 

A  สามารถแสดงใหเ้ห็นถึงวิธีการหรือช่องทางที�ผูบ้ริหารใชใ้น

การสื�อสารและสร้างความเขา้ใจในการปฏิบติัตามแผน

ใหก้บับุคลากร 

        สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นาํวาระการ

ถ่ายทอดนโยบาย ทิศทางการดาํเนินงาน และปฏิบติัราชการของ 



เกณฑ์คุณภาพการบริหาร

จดัการภาครัฐ    : หมวด  � 
ผลการดําเนินการ คาํอธบิายหรือหลกัฐานที�แสดงผลดําเนินการ 

เป้าหมายของสถาบนัใหก้บั

บุคลากรในระดบัต่าง ๆ

เพื�อใหม้ีการถ่ายทอดแผน

ไปสู่การปฏิบติัไดอ้ยา่ง

บรรลุเป้าหมายที�กาํหนด 

เป้าหมายของสาํนกัฯ เขา้สู่วาระการประชุมทุกครั� งและจดัทาํ

คู่มือการปฏิบติังาน เป็นกระบวนการของสาํนกัส่งเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน และเล่มภาระงานแจกใหก้บับุคลากรทุกคน 

และมีแผนแพร่ทางเวบ็ไซต ์

หลกัฐานอา้งอิง 

�-SP4-1  : รายงานการประชุม ครั� งที� �/���� 

�-SP4-2  : รายงานการประชุม ครั� งที� �/���� 

�-SP4-3  : กระบวนงานสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

�-SP4-4  : ภาระงานสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

�-SP4-5  : เวบ็ไซต ์สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  

D  การสื�อสารและสร้างความเขา้ใจในการปฏิบติัตามแผนตอ้ง

ครอบคลุมประเด็น 

 การถ่ายทอดกลยทุธอ์งคก์รไปสู่การจดัทาํแผนปฏิบติัการ 

 การปฏิบติัตามแผนงาน/โครงการ 

 ตวัชี�วดัของแต่ละแผนปฏิบติัการ 

 บทบาทหนา้ที�ของบุคลากรต่อการบรรลุเป้าหมาย

องคก์ร 

 

 

สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จดัทาํแบบฟอร์ม 

การทาํโครงการ ซึ�งมีรายละเอียดให ้ผลผลิต / ผลสมัฤทธิ�

สอดคลอ้งตวัชี�วดัในแผนฯ จดัทาํแบบฟอร์มรายงานติดตาม

ตรวจสอบการดาํเนินการในรอบ � เดือนและ �� เดือนให้

บุคลากรทุกคนเนน้ผูร้วมหลกัฐานและติดตามโครงการของ

สาํนกัฯ ซึ�งเป็นไปตามตวัชี�วดัของแผนปฏิบติัราชการ รวม

ถ่ายทอดกลยทุธอ์งคก์รสู่บุคคลผา่นการประชุมสมัมนาตาม

แผนปฏิบติัราชการประจาํปีของสาํนกัฯ 

หลกัฐานอา้งอิง 

�-SP4-6 :  แบบฟอร์มการจดัทาํโครงการ 

�-SP4-7 :  แบบฟอร์มการรายงานความกา้วหนา้ในการดาํเนิน 



เกณฑ์คุณภาพการบริหาร

จดัการภาครัฐ    : หมวด  � 
ผลการดําเนินการ คาํอธบิายหรือหลกัฐานที�แสดงผลดําเนินการ 

โครงการ 

�-SP4-8 :  ผูก้าํกบัดูแลตวัชี�วดั ผูจ้ดัเก็บขอ้มลูและผูรั้บผดิชอบใน

แผนปฏิบติัราชการประจาํปี 

�-SP4-9 :  คาํสั�งแต่งตั�งคณะกรรมการดาํเนินการพฒันาคุณภาพ

การบริหารจดัการภาครัฐ สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ���� 

 

L  สามารถแสดงใหเ้ห็นถึงวิธีการ  หรือช่องทางที�บุคลากรใช้

ในการแลกเปลี�ยนเรียนรู้  แลกเปลี�ยนประสบการณ์ในการ

ทาํงาน 

 แสดงใหเ้ห็นถึงกิจกรรมในการแลกเปลี�ยนวิธีการปฏิบติัที�ดี

ในการนาํแผนไปสู่การปฏิบติัภายในสถาบนั 

สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จดัทาํเวบ็ไซต ์

Regislrar.NSRU Fornm เพื�อเป็นการจดัการเรียนรู้ร่วมกนัของ

บุคลากรในสาํนกัฯ จดัเวทีประชุมแลกเปลี�ยนเรียนรู้ จดัทาํแผน 

KM และมีการเผยแพร่ทางเวบ็ไซต ์สาํนกัส่งเสริมวิชาการและ

งานทะเบียน 

หลกัฐานอา้งอิง 

�-SP4-10  :  หนา้เวบ็ไซต ์

�-SP4-11 :  แผนการจดัการเรียนรู้ 

�-SP4-12 :  เอกสารเผยแพร่หนา้เวบ็ไซต ์สาํนกัส่งเสริมวิชาการ 

รหสั  SP5:   หน่วยงานตอ้ง

มีการถ่ายทอด (cascading) 

ตวัชี�วดัและเป้าหมายระดบั

สถาบนัลงสู่ระดบัคณะ/

สาํนกั (ทุกคณะ/สาํนกั) 

และระดบับุคคลอยา่ง 

นอ้ย 1 คณะ/สาํนกั รวมทั�ง 

มีการจดัทาํขอ้ตกลงการ

ปฏิบติังานเป็นลายลกัษณ์

 ดาํเนินการครบ 

 อยูร่ะหว่างดาํเนินการ 

  ยงัไม่ไดด้าํเนินการ 

A  มีการจดัทาํแผนที�ยทุธศาสตร์ (strategy map) ระดบัสถาบนั 

 มีกรอบการประเมินผลการปฏิบติัราชการของหน่วยงาน  

ระดบัคณะ/สาํนกั (ทุกคณะ/สาํนกั) ที�แสดงใหเ้ห็นถึงการ

ถ่ายทอดตวัชี�วดัและเป้าหมายลงสู่ระดบัหน่วยงาน 

 มีกรอบการประเมินผลการปฏิบติัราชการในระดบั 

บุคคล (อยา่งนอ้ย 1 คณะ/สาํนกั) ที�แสดงใหเ้ห็นถึง 

การถ่ายทอดตวัชี�วดัและเป้าหมายลงสู่ระดบับุคคล 

 มีแนวทางการติดตามความกา้วหนา้และรายงานผล 

 มีแผนการจดัระบบการถ่ายทอดตวัชี�วดัและเป้าหมาย 



เกณฑ์คุณภาพการบริหาร

จดัการภาครัฐ    : หมวด  � 
ผลการดําเนินการ คาํอธบิายหรือหลกัฐานที�แสดงผลดําเนินการ 

อกัษรอยา่งชดัเจน เพื�อให้

สอดคลอ้งไปในทิศทาง

เดียวกนักบัเป้าประสงค ์

เชิงยทุธศาสตร์ 

 

      ระดบัสถาบนัสู่ระดบัคณะ/สาํนกั และระดบับุคคล 

      (Gantt Chart) 

       สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนไดจ้ดัทาํแผน

ยทุธศาสตร์ของสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมกีาร

กาํหนดตวัชี�วดัใหก้ลุ่มงานรับผดิชอบตามภารกิจ และนาํตวัชี�วดั

สู่แผนปฏิบติัราชการตามกลุ่มงานและสู่รายบุคคล 

   หลกัฐานอา้งอิง 

�-SP5-1 : แผนที�ยทุธศาสตร์ของสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน ( Strategy Map ) 

�-SP5-2 : แผนปฏิบติัการตามยทุธศาสตร์ สาํนกัส่งเสริมวชิาการ

และงานทะเบียน 

�-SP5-3 : ตารางรายละเอียดหนา้ที�งาน ( Job Description ) ของ

แต่ละบุคคล 

  D  มีการจดัทาํขอ้ตกลงในการปฏิบติังานอยา่งเป็น 

       ลายลกัษณ์อกัษรในทุกระดบัที�มีการถ่ายทอดตวัชี�วดั 

 สามารถแสดงใหเ้ห็นถึงวิธีการหรือช่องทางที�ใชใ้น 

       การสื�อสารตวัชี�วดัที�ทาํการถ่ายทอดลงสู่ระดบัคณะ/ 

        สาํนกัและระดบับุคคล 

        สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีการจดัทาํคาํ

รับรองการปฏิบติัราชการระหว่างคณบดี ผูอ้าํนวยการสาํนกั / 

สถาบนั กบัอธิการบดี และนาํมาประชุมชี�แจงต่อ คณะกรรมการ

บริหาร รวมทั�งเจา้หนา้ที�บุคลากร เพื�อถ่ายทอดตวัชี�วดัสู่ระดบั

กลุ่มงานและบุคคล 

หลกัฐานอา้งอิง 

�-SP5-4 : คาํรับรองการปฏิบติัราชการระหว่าง อธิการบดีกบั

ผูอ้าํนวยการสาํนกั / สถาบนั 

�-SP5-5 : รายงานการประชุมถ่ายทอดตวัชี�วดัสู่ระดบับุคคล 

�-SP5-6 : เอกสารการกาํหนดตวัชี�วดัระดบับุคคล ของบุคลากร

ทุกคน 

L  มีการจดัทาํระบบรายงานผลการปฏิบติังาน เพื�อ   



เกณฑ์คุณภาพการบริหาร

จดัการภาครัฐ    : หมวด  � 
ผลการดําเนินการ คาํอธบิายหรือหลกัฐานที�แสดงผลดําเนินการ 

       ติดตามผลเป้าหมายความสาํเร็จของการดาํเนินการ 

สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จดัทาํรายงานผลการ

ปฏิบติังานตามโครงการที�ไดรั้บ อนุมติัและผลการปฏิบติังานให้

เป็นไปตามตวัชี�วดัในแผนปฏิบติัราชการฯ และคาํรับรองการ

ปฏิบติัราชการตามตวับ่งชี�ในการประกนัคุณภาพภายใน 

  หลกัฐานอา้งอิง 

�-SP5-7  :รายงานผลการใชจ่้ายงบประมาณตามโครงการ 

                   ที�ไดรั้บอนุมติั 

�-SP5-8  :รายงานประเมินตนเองของการประกนัคุณภาพ 

                   ภายใน  (SAR) 

�-SP5-9  :รายงานผลการปฏิบติัราชการตามคาํรับรอง 

                   การปฏิบติัราชการ 

 I  มีการเชื�อมโยงระหว่างผลการประเมินการปฏิบติังาน 

      ตามขอ้ตกลงในการปฏิบติังานกบัระบบแรงจูงใจ 

      สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนไดน้าํคาํสั�งแต่งตั�ง

คณะกรรมการการประเมินเปลี�ยนตาํแหน่งพนกังาน

มหาวิทยาลยัสายสนบัสนุนตาํแหน่งผูป้ฏิบติังานบริหารมา

ดาํเนินการโดยนาํผลการปฏิบติังานของบุคลากรแต่ละคนมาเป็น

ขอ้มลูในการประเมินความดีความชอบตามคู่มือประเมินผลการ

ปฏิบติังานบุคลากรและผลคะแนนจากการประกนัคุณภาพใน มา

เป็นส่วนสาํคญัในการใหร้างวลั (โบนสั) และการพิจารณาความ

ดีความชอบ 

 

 

 

หลกัฐานอา้งอิง 

�-SP5-10  : คาํสั�งแต่งตั�งคณะกรรมการการประเมินเปลี�ยน

ตาํแหน่งพนกังานมหาวิทยาลยัสายสนบัสนุนตาํแหน่ง

ผูป้ฏิบติังานบริหาร 

�-SP5-11  : คู่มือประเมินผลการปฏิบติังานบุคลากร มหาวิทยาลยั



เกณฑ์คุณภาพการบริหาร

จดัการภาครัฐ    : หมวด  � 
ผลการดําเนินการ คาํอธบิายหรือหลกัฐานที�แสดงผลดําเนินการ 

ราชภฏันครสวรรค ์

รหสั  SP6:   

สถาบนัอุดมศึกษาตอ้งมี

ระบบการติดตามและ

ประเมินผลการดาํเนินงาน

ตามแผนปฏิบติัราชการ โดย

จดัทาํเป็นรายงานผลการ

ปฏิบติัราชการของคณะ/ 

สาํนกั และแสดงให้เห็นถึง 

กระบวนการและผลที�

เกิดขึ�นจากการปรับปรุงการ

ดาํเนินงานเพื�อบรรลุ

เป้าหมายที�กาํหนด 

  ดาํเนินการครบ 

 อยูร่ะหว่างดาํเนินการ 

  ยงัไม่ไดด้าํเนินการ 

A  มีการจดัทาํรายละเอียดของแผนงาน/โครงการ ซึ�งตอ้ง 

       ประกอบดว้ย 

         ระยะเวลาดาํเนินการในแต่ละกิจกรรม 

          ผูรั้บผดิชอบในแต่ละแผนงาน/โครงการ 

          การจดัสรรงบประมาณ และทรัพยากรดา้นอื�น ๆ 

        สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีการจดัทาํ

โครงการ ตามแบบฟอร์มที�มหาวิทยาลยักาํหนดมี�รายละเอียดดา้น

กิจกรรมหลกัเป้าหมาย  ผูรั้บผดิชอบ  ระยะเวลาดาํเนินการและ

งบประมาณ 

หลกัฐานอา้งอิง 

�-SP6-1  :  แบบฟอร์มการจดัทาํโครงการ 

�-SP6-2  :  แบบฟอร์มรายงานติดตามความกา้วหนา้ของการ

ดาํเนินโครงการ 

�-SP6-3 : แผนภาพแสดงการติดตามโครงการ 

D  มีรายงานผลการปฏิบติัราชการของคณะ/สาํนกั หรือ  

       รายงานการประเมินตนเองที�มีสาระสาํคญัครอบคลุม 

        แผนและผลการปฏิบติัราชการ 

 มีรายงานการประชุมหรือบนัทึกการประชุมสภา 

       มหาวิทยาลยัหรือคณะกรรมการที�เกี�ยวขอ้ง 

 มีหลกัฐานที�แสดงรายละเอียดกระบวนการติดตามและ 

      ประเมินผลการดาํเนินงานตามแผนปฏิบติัราชการของ 

      สถาบนัอุดมศึกษา 

      สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีการจดัทาํรายงาน

การประเมินตนเองตามตวัชี�วดัและตวับ่งชี�และรายงานการใช้

จ่ายงบประมาณ เสนอคณะกรรมการประจาํสาํนกัฯ และมี

คณะกรรมการการดาํเนินการติดตามตรวจสอบผลการปฏบิติั

ราชการตามคาํรับรองของมหาวิทยาลยั 

หลกัฐานอา้งอิง 

�-SP6-4 : รายงานการประเมนิตนเองการประกนัคุณภาพ 



เกณฑ์คุณภาพการบริหาร

จดัการภาครัฐ    : หมวด  � 
ผลการดําเนินการ คาํอธบิายหรือหลกัฐานที�แสดงผลดําเนินการ 

 ภายใน  (SAR) 

�-SP6- 5 : รายงานการติดตาม ตรวจสอบ การใช่จ่ายงบประมาณ 

�-SP6- 6 : คาํสั�งแต่งตั�งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและ

ประเมินผลงานตามคาํรับรอง   

�-SP6- 7 : คาํสั�งแต่งตั�งคณะกรรมการประเมนิตนเอง 

�-SP6-8 : บนัทึกขอ้ความเชิญประชุม เรื�อง รายงานผลการ

ประเมินตนเอง  

�-SP6- 9 : รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํสาํนกั

ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  

�-SP5-10 : เล่มกระบวนการติดตามและประเมนิผลการ

ดาํเนินงานตามแผนปฏิบติัราชการของสาํนกัส่งเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน 

  L  มีเอกสาร/หลกัฐานอื�นที�แสดงถึงกระบวนการทาํงาน 

       ในการปรับปรุงการดาํเนินงานเพื�อบรรลุเป้าหมาย  

        ที�กาํหนดของสถาบนั/คณะ/สาํนกั รวมทั�ง หลกัฐาน 

        อื�นที�ยนืยนัผลสาํเร็จจากการปรับปรุงการดาํเนินงาน 

        ดงักล่าว 

       สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีการประชุมเชิง

ปฏิบติัราชการทบทวนผลการดาํเนินการในรอบปีที�ผา่นมา และ

นาํผลการประเมินตนเองในตวัชี�วดัที�สาํคญัเพื�อพฒันาที�ดีขึ�น

อยา่งต่อเนื�อง 

หลกัฐานอา้งอิง 

�-SP6-11  :  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํสาํนกั

ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

�-SP6-12  :  รายงานการประชุมทบทวนแผนและโครงสร้างของ

บุคลากร 
 
 
 
 



เกณฑ์คุณภาพการบริหาร

จดัการภาครัฐ    : หมวด  � 
ผลการดําเนินการ คาํอธบิายหรือหลกัฐานที�แสดงผลดําเนินการ 

รหสั  SP7:   หน่วยงานตอ้ง

มีการจดัทาํแนวทางการ

บริหารความเสี�ยงในระดบั

หน่วยงานที�ชดัเจนและ

สามารถนาํไปประกอบการ

จดัทาํแผนบริหารความเสี�ยง

ในระดบัหน่วยงานได ้โดย 

ครอบคลุมสาระสาํคญัเรื�อง

ความเสี�ยงดา้นกลยทุธ ์

 ดา้นการดาํเนินงาน 

ดา้นธรรมาภิบาล และดา้น

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

  ดาํเนินการครบ 

 อยูร่ะหว่างดาํเนินการ 

  ยงัไม่ไดด้าํเนินการ 

A    หลกัฐานที�แสดงถึงกระบวนการดาํเนินงานเพื�อ 

วิเคราะห์ความเสี�ยงในระดบัสถาบนัและระดบัคณะ/ 

สาํนกั โดยเฉพาะการบริหารความเสี�ยงในเรื�องเกี�ยวกบั 

นโยบายการกาํกบัดูแลสถาบนัอุดมศึกษาที�ดีที�สภา 

มหาวิทยาลยักาํหนด 

 ประกาศหรือคาํสั�ง แต่งตั�งคณะกรรมการหรือ 

คณะทาํงาน หรือการมอบหมายบุคคลหรือคณะบุคคล 

ใหรั้บผดิชอบดาํเนินการในการวิเคราะห์และจดัทาํแผน 

บริหารความเสี�ยง 

        สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีการจดัทาํแผน

บริหารความเสี�ยงรายบุคคล วิเคราะห์ภาพรวมของกลุ่มงานและ

จดัทาํเป็นแผนบริหารความเสี�ยงของสาํนกัส่งเสริมวิชาการและ

งานทะเบียน 

หลกัฐานอา้งอิง 

�-SP7-1  :  คาํสั�งคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง 

�-SP6-2  :  แผนบริหารความเสี�ยงของสาํนกัส่งเสริมวิชาการและ

งานทะเบียน 

�-SP6-3 : คาํสั�งแต่งตั�งคณะกรรมการดาํเนินการบริหารจดัการ

ภายใน สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

D  รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี�ยงของสถาบนั/คณะ/ 

       สาํนกัเพื�อนาํมาจดัทาํแผนบริหารความเสี�ยง 

 แผนบริหารความเสี�ยงของสถาบนั/คณะ/สาํนกั 

       แผนการวิเคราะห์ความเสี�ยง หรือแผนการวิเคราะห ์

       ผลกระทบ หรือแผนอื�นๆ ที�ครอบคลุมสาระสาํคญัตาม 

       คาํอธิบายขา้งตน้ ซึ�งไดรั้บความเห็นชอบหรือผา่นการ 

       พิจารณาจากผูม้ีอาํนาจ 

 มีการนาํแผนบริหารความเสี�ยงในแต่ละดา้นที�กาํหนด 

       ไปปฏิบติั 

 สามารถแสดงใหเ้ห็นถึงวิธีการหรือช่องทางที�ใชใ้นการ 

       สื�อสารการนาํแผนบริหารความเสี�ยงไปปฏิบติั 



เกณฑ์คุณภาพการบริหาร

จดัการภาครัฐ    : หมวด  � 
ผลการดําเนินการ คาํอธบิายหรือหลกัฐานที�แสดงผลดําเนินการ 

สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไดม้กีารวิเคราะห์ความ

เสี�ยง มีการจดัทาํแผนและนโยบายการควบคุมความภายในและ

บริหารความเสี�ยง จดัทาํกระบวนการแนวทางการดาํเนินงาน 

แกไ้ขปัญหาในการบริหารความเสี�ยงติดตามประเมินผลการ

ดาํเนินการบริหารความเสี�ยง จดัทาํคู่มือการควบคุมภายในและ

บริหารความเสี�ยงใชก้บับุคลากรใน สาํนกัส่งเสริมวิชาการและ

งานทะเบียน ปฏิบติัและจดัทาํแผนบริหารความเสี�ยงของ

บุคลากรรายบุคคล 

หลกัฐานอา้งอิง 

�-SP7-4 : เอกสารการบริหารความเสี�ยงรายบุคคล 

�-SP7-5 : แผนบริหารความเสี�ยงของสาํนกัส่งเสริมวิชาการและ

งานทะเบียน 

�-SP7-6 : ตารางระบุสมรรถนะที�ตอ้งการพฒันาของบุคลากร

โดยนาํปัจจยัเรื�องความเสี�ยงมาจดัทาํ 

�-SP7-7 : มีบุคลากรตรวจติดตามงานควบคุมภายในและบริหาร

ความเสี�ยง 

L  มีการสรุปผลการดาํเนินงานตามแผนบริหารความเสี�ยง 

       และนาํเสนอผูบ้ริหารของสถาบนัไตรมาสละ 1 ครั� ง 

       อยา่งนอ้ย 2 ไตรมาส 

 มีการจดัทาํรายงานสรุปผลการดาํเนินงานตามแผน 

       บริหารความเสี�ยง เมื�อสิ�นปีงบประมาณ 

สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไดม้กีารจดัทาํสรุปผล

การดาํเนินงาน ตามแผนบริหารความเสี�ยง 

หลกัฐานอา้งอิง 

�-SP7-1 : รายงานสรุปผลการดาํเนินงานตามแผนบริหารความ

เสี�ยง 

�-SP7-1 : รายงานการประชุม ครั� งที� �/���� 

�-SP7-1 : รายงานการประชุม เรื�อง บริหารความเสี�ยง 

 
 



แบบฟอร์ม 2.3  แบบฟอร์มรายงานผลการดําเนินการในหมวด  3 

เกณฑ์คุณภาพการบริหาร

จดัการภาครัฐ   : หมวด  � 
ผลการดําเนินการ คาํอธบิายหรือหลกัฐานที�แสดงผลดําเนินการ 

รหสั CS1 :

สถาบนัอุดมศึกษาตอ้งมี

การกาํหนดกลุ่มนิสิต 

นกัศกึษา และผูที้�เกี�ยวขอ้ง

ตามพนัธกิจเพื�อให้

ตอบสนอง ความตอ้งการ

ของนิสิต นกัศึกษาและ ผูที้�

เกี�ยวขอ้งที�ครอบคลุมทุก

กลุ่ม 

 

  ดาํเนินการครบ 

 อยูร่ะหว่างดาํเนินการ 

  ยงัไม่ไดด้าํเนินการ 

A  มีการกาํหนดกลุ่มนิสิต นกัศึกษา และผูที้เกี�ยวขอ้งครบ

ตามพนัธกิจที�กาํหนดไวผู้รั้บบริการ 

 สาํนกัไดไ้ดม้กีารกาํหนดการใหบ้ริการเพื�อ

ตอบสนองความตอ้งการของ 

�. นกัศกึษา 

�. อาจารย ์

�. หน่วยงานรัฐ  และ  เอกชน 

�. ประชาชน 

หลกัฐานอา้งอิง 

�-CS1-1 : แผนปฏิบติัการราชการประจาํปีงบประมาณ

���� 

 I  การกาํหนดกลุ่มดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นว่าสามารถ

ตอบสนองความตอ้งการของ นิสิต นกัศกึษา และผูที้�

เกี�ยวขอ้งที�ครอบคลุมทุกกลุ่ม 

 สาํนกัมีนโยบายส่งเสริมใหส้าํรวจความพึงพอใจ

หรือความคาดหวงัของนกัศกึษา เพื�อเป็นขอ้มลูใน

การปรับปรุงหรือพฒันาองคก์ร 

หลกัฐานอา้งอิง 

�-CS2- � :  รายงานความพึงพอใจในการใหบ้ริการของ

สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  

รหสั  CS2 :

สถาบนัอุดมศึกษามีช่อง 

ทางการรับฟังและเรียนรู้ 

ความตอ้งการของนิสิต 

นกัศกึษา และผูที้�เกี�ยวขอ้ง 

เพื�อนาํมาใชใ้นการ

ปรับปรุง และเสนอรูปแบบ

การบริการต่าง ๆ โดย

  ดาํเนินการครบ 

 อยูร่ะหว่างดาํเนินการ 

  ยงัไม่ไดด้าํเนินการ 

A  สถาบนัอุดมศึกษามีช่องทางการรับฟังและเรียนรู้ความ

ตอ้งการของนิสิตนกัศกึษา และผูที้�เกี�ยวขอ้งและแสดงให้ 

เห็นถึงประสิทธิภาพของช่องทางการสื�อสารดงักล่าว 

กระบวนงาน หรือ 1 โครงการ 

 สาํนกัส่งเสริมวิชาการตระหนกัในเรื�องดงักล่าวจึง

จดัใหม้ีช่องทางรับความคิดเห็นของผูม้ีส่วน

เกี�ยวขอ้ง  ดงันี�  

 



เกณฑ์คุณภาพการบริหาร

จดัการภาครัฐ   : หมวด  � 
ผลการดําเนินการ คาํอธบิายหรือหลกัฐานที�แสดงผลดําเนินการ 

แสดงใหเ้ห็นถึง

ประสิทธิภาพของช่อง

ทางการสื�อสารดงักล่าว 

       1. Web board ของกลุ่มงานทะเบียน 

2. ตูรั้บฟังความคิดเห็นของสาํนกัฯ 

�. โทรศพัทติ์ดต่อของหน่วยงาน 

หลกัฐานอา้งอิง 

�-CS2-2  : Web board ของกลุ่มงานทะเบียน 

�-CS2-3 :  แบบสาํรวจความคิดเห็น 

 D/

I 

 ส่วนราชการนาํขอ้มลูที�ไดจ้ากช่องทางต่าง  ๆมา

ปรับปรุงใหดี้ขึ�น1กระบวนงาน หรือ 1 โครงการ 

 สาํนกัมีการจดัทาํการประเมินความพึงพอใจของ

ผูรั้บบริการและนาํผลที�ไดม้าปรับปรุงกระบวนการ

โดยเนน้การใหบ้ริการเป็นสาํคญั 

หลกัฐานอา้งอิง 

�-CS2-  4 : รายงานสรุปโครงการอบรมบุคลากร 

รหสั CS3 : 

สถาบนัอุดมศึกษามกีาร

กาํหนดผูรั้บผดิชอบที�ชดัเจน 

ในการรวบรวมขอ้ร้องเรียน  

/ขอ้เสนอแนะ/ ขอ้คิดเห็น/ 

คาํชมเชย ของนิสิต 

นกัศกึษา และผูที้�เกี�ยวขอ้ง 

รวมทั�งมีระบบการจดัการ

ขอ้ร้องเรียน/ขอ้เสนอแนะ/

ขอ้คิดเห็น/คาํชมเชยเพื�อให ้

มั�นใจว่าสามารถตอบสนอง 

ต่อนิสิต นกัศกึษา และผูที้�

เกี�ยวขอ้งไดอ้ยา่งทนัท่วงที 

และปรับปรุงคุณภาพการ 

ใหบ้ริการและหรือการ

ปฏิบติังานใหเ้หมาะสม 

 A/

D 

 สถาบนัอุดมศึกษามกีารระบุชื�อผูรั้บผดิชอบ / หรือกลุ่ม

งานที�เป็นผูรั้บผดิชอบไวม้ากกว่า 80% ของงานในกลุ่ม

งานต่างๆ 

 สาํนกัไดม้กีารกาํหนดผูรั้บผดิชอบในการรวบรวม

ขอ้ร้องเรียน ขอ้เสนอแนะ ขอ้คิดเห็น เพื�อนาํมา

วิเคราะห์และหาแนวทางปรับปรุงคุณภาพการ

ใหบ้ริการ เพื�อตอบสนองความตอ้งการไดอ้ยา่ง

เหมาะสมทนัท่วงที 

หลกัฐานอา้งอิง 

�-CS3-1  : คาํสั�งแต่งตั�งคณะกรรมการดูแลและพฒันาเวบ็

ไซดข์องหน่วยงาน 

�-CS3-2  : คาํสั�งแต่งตั�งคณะกรรมการรับขอ้เสนอแนะ

และเรื�องอื�นๆจากนกัศกึษาและผูป้กครองและ

บุคคลภายนอก 

 

 



เกณฑ์คุณภาพการบริหาร

จดัการภาครัฐ   : หมวด  � 
ผลการดําเนินการ คาํอธบิายหรือหลกัฐานที�แสดงผลดําเนินการ 

   ดาํเนินการครบ 

 อยูร่ะหว่างดาํเนินการ 

  ยงัไม่ไดด้าํเนินการ 

L  มีการทบทวนระบบการจดัการขอ้ร้องเรียนขอ้เสนอแนะ 

/ ขอ้คิดเห็น/ คาํชมเชย เพื�อใหม้ั�นใจว่าสามารถตอบสนอง

ต่อนิสิต นกัศกึษา และผูที้�เกี�ยวขอ้งไดอ้ยา่งทนัท่วงที 

 สถาบนัอุดมศึกษาสามารถระบุตวัอยา่งงานที�นาํขอ้

ร้องเรียน/เสนอแนะ/ขอ้คิดเห็น/ คาํชมเชย จากการรับฟังใน

ช่องทางต่างๆ มาปรับปรุงคุณภาพการใหบ้ริการหรือ

ปฏิบติังาน 

 สาํนกัมีแบบฟอร์มสาํรวจความคิดเห็นของ

ผูรั้บบริการและมีการทบทวนขอ้ร้องเรียนอยา่ง

สมํ�าเสมอ กระทูต่้างๆที�ผูรั้บบริการซกัถามผา่น 

Web board ของกลุ่มงาน โดยมีเจา้หนา้ที�รับผดิชอบ

ในส่วนงานนั�นๆ เขา้ไปตอบขอ้ซกัถามอยา่ง

สมํ�าเสมอ  เนื�องจากความคาดหวงัที�ผูรั้บบริการมี

ต่อเรา หน่วยงานจึงหาโครงการมาปรับปรุงคุณภาพ

การใหบ้ริการหรือการปฏิบติังาน เพื�อเพิ�ม

สมรรถนะในการทาํงาน   

หลกัฐานอา้งอิง 

�-CS3- 3   :  ตวัอยา่งขอ้ร้องเรียนหรือปัญหาต่างๆที�

นกัศกึษาเขียนไวใ้น Web board ของกลุ่มงานทะเบียน 

�-CS3- 4   :  รายงานสรุปโครงการอบรมบุคลากร  

�-CS3- 5   :  รายงานการประชุมสาํนกัส่งเสริมวิชาการฯ 

รหสั CS4 : 

สถาบนัอุดมศึกษามกีาร

สร้างเครือข่าย และจดั 

กิจกรรมเพื�อสร้าง

ความสมัพนัธก์บันิสิต 

นกัศกึษา และผูที้�เกี�ยวขอ้ง 

 

 ดาํเนินการครบ 

 อยูร่ะหว่างดาํเนินการ 

  ยงัไม่ไดด้าํเนินการ 

A  สถาบนัอุดมศึกษามขีอ้มลูของนิสิตนกัศกึษา และผูที้�

เกี�ยวขอ้ง รวมทั�งช่องทางการติดต่อกบันิสิต นกัศึกษา 

และผูที้�เกี�ยวขอ้งอยา่งนอ้ย 2 ช่องทาง 

 สาํนกัมีการกาํหนดใหม้ีช่องทางการติดต่อ ดงันี�  

1. Web board ของกลุ่มงานทะเบียน 

2. ตูรั้บความคิดเห็น 

หลกัฐานอา้งอิง 

�-CS4-1  :  แบบสอบถาม 

�-CS4-2  :  Web board ของกลุ่มงานทะเบียน 



เกณฑ์คุณภาพการบริหาร

จดัการภาครัฐ   : หมวด  � 
ผลการดําเนินการ คาํอธบิายหรือหลกัฐานที�แสดงผลดําเนินการ 

  D

/I 

 

 มีกิจกรรมการสร้างความสมัพนัธก์บักลุ่ม 

นิสิต นกัศกึษา และผูที้�เกี�ยวขอ้ง 

 สาํนกัไดจ้ดักิจกรรมในการออกไปประชาสมัพนัธ์

และแนะแนวการศกึษาต่อตามสถาบนัการศึกษา

ต่างๆ เพื�อใหค้วามรู้ในเรื�องการจดัการเรียนการสอน 

หลกัฐานอา้งอิง 

�-CS4- 3  : โครงการการส่งเสริมผลิตบณัฑิตภาคปกติ 

�-CS4- 4  :  หนงัสือเชิญประชุม การรับนกัศึกษา 

�-CS4- 5  :  ภาพกิจกรรมการแนะแนว 

รหสัCS5  :

สถาบนัอุดมศึกษาตอ้งเปิด

โอกาสใหป้ระชาชนเขา้มา 

มีส่วนร่วม ตามระดบัการมี

ส่วนร่วม คือ การใหข้อ้มลู 

ปรึกษาหารือร่วมกนั การ

ใหเ้ขา้มาเกี�ยวขอ้ง การ

ร่วมมือกนั และการเสริม

อาํนาจประชาชน ผา่น

กิจกรรมต่างๆอยา่ง

สมํ�าเสมอ รวมทั�งให้

ขอ้เสนอแนะ และร่วม

ติดตามประเมินผลการ

บริหารจดัการของส่วน 

ราชการ 

 

 ดาํเนินการครบ 

 อยูร่ะหว่างดาํเนินการ 

  ยงัไม่ไดด้าํเนินการ 

A  สถาบนัอุดมศึกษาสามารถแสดงระบบวิธีการ หรือกลไก

ที�เปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วม 

 สาํนกัไดเ้ปิดโอกาสใหบุ้คคลภายนอกเขา้มามีส่วน

ร่วมในการบริหารงาน โดยแต่งตั�งคณะกรรมการ

ประจาํสาํนกัฯ เพื�อเขา้ประชุมพิจารณาแนวทางการ

บริหารงาน  พร้อมรับฟังขอ้เสนอแนะทางการแกไ้ข

ปัญหา 

หลกัฐานอา้งอิง 

�-CS5-1  :  คาํสั�ง   

�-CS5-2  :  หนงัสือเชิญ 

�-CS5-3  : รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํสาํนกัฯ 

�-CS5-4  :  หลกัฐานการเขา้ร่วมประชุมของโรงเรียน 

 D  สถาบนัอุดมศึกษามีช่องทางในการใหข้อ้มลูข่าวสารที�มี

ความหลากหลายและเขา้ใจถึงกลุ่มเป้าหมาย อยา่งนอ้ย �  

ช่องทางโดยขอ้มลูข่าวสารตอ้งถกูตอ้ง เชื�อไดแ้ละทนักาล 

สถาบนัอุดมศึกษามีช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นและ

ขอ้เสนอแนะที�กลุ่มเป้าหมายสามารถเขา้ถึงไดอ้ยา่งนอ้ง � 

ช่องทาง และมีการจดัทาํรายงานสรุปความคิดเห็นและ

ขอ้เสนอแนะหวัหนา้ส่วนสถาบนัอุดมศึกษาสามารถให้

ตวัอยา่งการดาํเนินการ/โครงการ หรือ กิจกรรม  หรือ เวที 



เกณฑ์คุณภาพการบริหาร

จดัการภาครัฐ   : หมวด  � 
ผลการดําเนินการ คาํอธบิายหรือหลกัฐานที�แสดงผลดําเนินการ 

หรือวาระต่างๆ ที�แสดงใหเ้ห็นถึงการดาํเนินการในการเปิด

โอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมตามระดบัการมีส่วน

ร่วมที�ไม่ต ํ�ากว่าระดบัการเขา้มาเกี�ยวขอ้ง ( Involve ) 

 สาํนกัมีช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นของนิสิต 

นกัศกึษา และผูที้�เกี�ยวขอ้งขอ้เสนอแนะของนกัศกึษา 

ไดอ้ยา่งนอ้ย � ช่องทาง และมีการสรุปความคิดเห็น

จากแบบสอบถามเสนอต่อหวัหนา้ส่วน 

หลกัฐานอา้งอิง 

�-CS5-5  :  Web board ของกลุ่มงานทะเบียน 

�-CS5-6  :  จุลสารสาํนกั 

�-CS5-7  :   ปฎิทินวิชาการ 

 

  L  สถาบนัอุดมศึกษาไดม้กีารแสดงใหเ้ห็นว่ามกีารรายงาน 

หรือเผยแพร่ผลการดาํเนินงานใหก้บัประชาชนหรือผูม้ี

ส่วนไดส่้วนเสียที�เกี�ยวขอ้ง 

 สาํนกัไดน้าํผลการดาํเนินงานเผยแพร่ทางเวบ็ไซต์

ของสาํนกัส่งเสริมวิชาการฯ เพื�อใหป้ระชาชนและผูที้�

มีส่วนเกี�ยวขอ้งไดรั้บรู้ 

หลกัฐานอา้งอิง 

�-CS5-�  :  http://www.nsru.ac.th/APR/Development.php    

  I  สถาบนัอุดมศึกษามกีรอบแนวคิดหรือแนวทางหรือแผน

ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนไปสู่ระดบัที�

สูงขึ�นหรือแสดงใหเ้ห็นว่ามีการขยายขอบเขต หรือ

กลุ่มเป้าหมายในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 

 

 

 

 



เกณฑ์คุณภาพการบริหาร

จดัการภาครัฐ   : หมวด  � 
ผลการดําเนินการ คาํอธบิายหรือหลกัฐานที�แสดงผลดําเนินการ 

รหสัCS6 :

สถาบนัอุดมศึกษามกีารวดั

ความพึงพอใจของนิสิต 

นกัศกึษา และผูที้�เกี�ยวขอ้ง

ในแต่ละกลุ่มตามที�ได้

กาํหนดไว ้เพื�อนาํผลไป

ปรับปรุงการใหบ้ริการและ

การดาํเนินงานของสถาบนั 

อุดมศึกษา 

 ดาํเนินการครบ 

 อยูร่ะหว่างดาํเนินการ 

  ยงัไม่ไดด้าํเนินการ 

A

/ 

I 

 หลกัฐานการวดัความพึงพอใจของนิสิตนกัศกึษา และผู ้

ที�เกี�ยวขอ้ง และผลที�ได ้

1. รายงานผลการวิจยัเรื�องความของผูรั้บบริการ  โดย  

สถาบนัวิจยัฯ 

�. ผลการบริการที�มีประสิทธิภาพ เช่น การลดรอบ 

�.  กระบวนการเรียนการสอนที�เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

      �.  การวจิยัในชนัเรียน 

       5.  E  learning 

�.  การวดัและประเมินผล  พฒันาคุณธรรมและ 

             จริยธรรม20 % ในเรื�องการพฒันาคุณลกัษณะ 

              ที�พึงประสงค ์

        สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนไดจ้ดัใหม้ีการ

วดัความพึงพอใจในการใหบ้ริการแก่นิสิตนกัศกึษา

และผูที้�เกี�ยวขอ้งไดแ้สดงความคิดเห็นต่อการ

ใหบ้ริการ 

หลกัฐานอ้างองิ 

�-CS6-1  :  แบบสอบถาม 

�-CS6-1  :  Web  Board(ต.ค.�� – มี.ค �� ) 

 D

/

L 

 แสดงใหเ้ห็นว่าไดน้าํผลไปปรับปรุงการใหบ้ริการและ

การดาํเนินงานของสถาบนัอุดมศกึษา 

 สาํนกัไดน้าํผลการวดัความพึงพอใจของนิสิต

นกัศกึษาและผูเ้กี�ยวขอ้ง และไดน้าํผลไปปรับปรุง

การใหบ้ริการและการดาํเนินงานของหน่วยงาน

โดย ปรับการบริการเพื�อ ลดรอบการทาํงานใหผู้รั้บ

ริการไดรั้บความพึงพอใจในการใหบ้ริการ 

หลกัฐานอา้งอิง 

�-CS6-2  :  รายงานการปฏิบติัการปีงบประมาณ ���� 

 

 

 



เกณฑ์คุณภาพการบริหาร

จดัการภาครัฐ   : หมวด  � 
ผลการดําเนินการ คาํอธบิายหรือหลกัฐานที�แสดงผลดําเนินการ 

รหสัCS7 : 

สถาบนัอุดมศึกษาตอ้ง

กาํหนดมาตรฐานการ

ใหบ้ริการ ซึ�งจะตอ้งมี

ระยะเวลาแลว้เสร็จของ

งานบริการในแต่ละงาน 

โดยมีการจดัทาํแผนภูมิ

หรือคู่มือการติดต่อราชการ

โดยประกาศใหนิ้สิต 

นกัศกึษา และผูที้�เกี�ยวขอ้ง

ทราบ และจดัทาํคู่มือการ

ทาํงานของลุคลากรในการ

ใหบ้ริการ เพื�อใหเ้กิดความ

พึงพอใจในการรับบริการ 

 ดาํเนินการครบ 

 อยูร่ะหว่างดาํเนินการ 

  ยงัไม่ไดด้าํเนินการ 

A 

D 

   

I 

 ตวัอยา่งมาตรฐานหรือวิธีกรใหบ้ริการที�ไดจ้ดัทาํไว้

รวมทั�งมีการจดัทาํและประกาศใหป้ระชาชนไดท้ราบ

แผนภูมิ หรือคู่มือการติดต่อราชการที�ระบุระยะเวลาการ

ใหบ้ริการที�ชดัเจน ในภารกิจหลกัของสถาบนั 

 สาํนกัไดด้าํเนินการจดัทาํคู่มือนกัศึกษา เพื�อใหนิ้สิต 

นกัศกึษา อาจารย ์และ บุคคลทั�วไป ทราบถึง

ระเบียบ ขอ้บงัคบั ของมหาวิทยาลยั และมีการแสดง

แผนภูมิขั�นตอนการดาํเนินการทาํคาํร้อง และ

ระยะเวลาการดาํเนินการไวอ้ยา่งชดัเจน เพื�อใหเ้กิด

ความพึงพอใจในการรับบริการ 

หลกัฐานอา้งอิง 

�-CS7-1  :  คู่มือนกัศึกษาปีการศึกษา ���� 

�-CS7-2  :  ปฎิทินวิชาการ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบฟอร์ม  �.�  แบบฟอร์มรายงานผลการดําเนินการในหมวด � 

 

เกณฑ์คุณภาพการบริหาร

จดัการภาครัฐ   : หมวด  � 
ผลการดําเนินการ คาํอธบิายหรือหลกัฐานที�แสดงผลดําเนินการ 

รหสั  IT1 :

สถาบนัอุดมศึกษาตอ้งมี

ระบบฐานขอ้มลูที�ช่วย

สนบัสนุนการดาํเนินงาน

ตามแผนยทุธศาสตร์และ

แผนปฏิบติัราชการ  

นอกจากนี� ยงัตอ้งมี

ฐานขอ้มลูเกี�ยวกบัผลการ

ดาํเนินงานตามแผน

ยทุธศาสตร์และแผนปฏิบติั

ราชการ  รวมทั�งตวัชี�วดั

ตามคาํรับรองการปฏิบติั

ราชการที�ครอบคลุม  

ถกูตอ้ง  และทนัสมยั 

 ดาํเนินการครบ 

 อยูร่ะหว่างดาํเนินการ 

  ยงัไม่ไดด้าํเนินการ 

A  มีระบบฐานขอ้มลูที�ช่วยสนบัสนุนการดาํเนินงานตาม

แผนยทุธศาสตร์และแผนปฏิบติัราชการ  ไดแ้ก่ 

�.  สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีแผน

ยทุธศาสตร์ที�สอดคลอ้งกบัแผนยทุธศาสตร์

มหาวิทยาลยั 

�.  มีกระบวนการทบทวนพฒันาแผนยทุธศาสตร์และ

แผนปฏิบติัราชการที�สามารถดาํเนินการไดจ้ริง 

3. มีการปรับปรุงฐานขอ้มลู ใหค้รบถว้นโดยการจดัเก็บ  

E-mail ของนกัศกึษาเพื�อเพิ�มช่องทางการติดต่อ

ระหว่างนกัศึกษากบัมหาวิทยาลยั 

หลกัฐานอา้งอิง 

�-IT1-1:แผนยทุธศ์าสตร์ สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน 

�-IT1-2: รายงานการประชุมสาํนกัส่งเสริมวิชาการและ

งานทะเบียน ครั� งที� �/���� เรื�องการทบทวนแผน

ยทุธศาสตร์สาํนกัสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

�-IT1-3: ตวัอยา่ง ฐานขอ้มลู  E-mail ของนกัศกึษาเพื�อเพิ�ม

ช่อง ทางการติดต่อระหว่างนกัศึกษากบัมหาวิทยาลยั 

  D  มีฐานขอ้มลูเกี�ยวกบัผลการดาํเนินงานตามแผน

ยทุธศาสตร์และแผนปฏิบติัราชการ  รวมทั�งตวัชี�วดัตามคาํ

รับรองการปฏิบติัราชการที�ครอบคลุม ถกูตอ้ง ทนัสมยั 

�. ผูอ้าํนวยการสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มีคาํสั�งแต่งตั�งคณะกรรมการปฏิบติังาน 

หลกัฐานอา้งอิง 

�-IT1- �: ฐานขอ้มลูนกัศกึษา , ฐานขอ้มลูหลกัสูตร 

4-IT1-5 :รายงานผลการดาํเนินงานตามคาํรับรองการ

ปฏิบติัราชการ ปีงบประมาณ ���� – ���� 



เกณฑ์คุณภาพการบริหาร

จดัการภาครัฐ   : หมวด  � 
ผลการดําเนินการ คาํอธบิายหรือหลกัฐานที�แสดงผลดําเนินการ 

รหสั  IT2 :

สถาบนัอุดมศึกษาพฒันา

และปรับปรุงระบบ

ฐานขอ้มลูดา้นนกัศึกษา  

บุคลากร  หลกัสูตร  

การเงินอุดมศกึษา  และ

ระบบภาวการณ์มีงานทาํ

ของบณัฑิตตามรูปแบบ

มาตรฐานกลางที�สาํนกังาน

คณะกรรมการอุดมศกึษา  

(สกอ.) กาํหนดทั�ง �  

ฐานขอ้มลู  

 

 ดาํเนินการครบ 

 อยูร่ะหว่างดาํเนินการ 

  ยงัไม่ไดด้าํเนินการ 

A  ขอ้มลูในระบบฐานขอ้มลูดา้นนกัศึกษา หลกัสูตร ที�

สถาบนัอุดมศึกษาไดร้ายงานต่อสาํนกังาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ�งเป็นขอ้มลูที�

สมบูรณ์ ถกูตอ้ง ครบถว้นตรงตามรูปแบบมาตรฐาน

กลางที�กาํหนด และ 

        สามารถนาํไปใชไ้ด ้

มีฐานขอ้มลูครบ � ฐานขอ้มลู 

หลกัฐานอา้งอิง 

4-IT2-1  :ตวัอยา่ง ฐานขอ้มลู ดา้นนกัศกึษา

http://registrar.nsru.ac.th/info/stat/ 

4-IT2-�ตวัอยา่ง ฐานขอ้มลู ดา้นหลกัสูตร

http://regis.nsru.ac.th/info/course/ 

รหสั IT3 :

สถาบนัอุดมศึกษาตอ้งมี

การทบทวนกระบวนการที�

สร้างคุณค่าและทบทวน

ฐานขอ้มลูเพื�อสนบัสนุน

การปฏิบติังานตาม

กระบวนงานที�สร้างคุณค่า

อยา่งนอ้ย �  กระบวนงาน 

 ดาํเนินการครบ 

 อยูร่ะหว่างดาํเนินการ 

  ยงัไม่ไดด้าํเนินการ 

A  มีการทบทวนกระบวนการที�สร้างคุณค่าและทบทวน

ฐานขอ้มลูเพื�อสนบัสนุนการปฏิบติังานตามกระบวนงานที�

สร้างคุณค่าอยา่งนอ้ย �  กระบวนงาน  คือ  ระบบการ

ส่งผลการเรียนของอาจารย ์ ซึ�งเลือกมาจากความตอ้งการ

เร่งด่วนของอาจารยใ์นการปรับปรุงระบบการส่งเกรด 

หลกัฐานอา้งอิง 

4-IT3-1  :ตวัอยา่ง ฐานขอ้มลู การส่งผลการเรียนทาง 

อินเทอร์เน็ต 

4-IT3-2  :คู่มือ การส่งผลการเรียนทาง อินเทอร์เน็ต 

  D  บุคลากรทั�วทั�งองคก์รไดใ้ชร้ะบบฐานขอ้มูลที�พฒันาขึ�น

ทุกคนมีการแจง้ผลติดตามการส่งผลการเรียนทาง

อินเทอร์เน็ต ทางWebside  ของกลุ่มงานทะเบียนและ

ประมวลผล 

หลกัฐานอา้งอิง 

   คาํสั�งพฒันาระบบฐานขอ้มลู  

�-IT3-2  : http://regis.nsru.ac.th/inetgrade/ 



เกณฑ์คุณภาพการบริหาร

จดัการภาครัฐ   : หมวด  � 
ผลการดําเนินการ คาํอธบิายหรือหลกัฐานที�แสดงผลดําเนินการ 

รหสั  IT4 :

สถาบนัอุดมศึกษาตอ้งจดัส่ง

ขอ้มลูรายบุคคลดา้น

นกัศกึษา บุคลากรหลกัสูตร  

การเงินอุดมศกึษา  และ

ระบบฐานขอ้มลูภาวการณ์มี

งานทาํของบณัฑิต  รวมทั�ง

รายชื�อเวบ็ไซตที์�เผยแพร่

รายงานขอ้มลูที�เกี�ยวขอ้ง  

พร้อมรายชื�อคณะทาํงาน

ผูรั้บผดิชอบจดัทาํขอ้มลู  

ช่องทางการติดต่อสื�อสารให ้ 

สกอ. ภายในเวลาที�กาํหนด 

 

 ดาํเนินการครบ 

 อยูร่ะหว่างดาํเนินการ 

  ยงัไม่ไดด้าํเนินการ 

A  ขอ้มลูในระบบฐานขอ้มลูดา้นนกัศึกษา และหลกัสูตร ที�

สถาบนัอุดมศึกษาไดร้ายงานต่อสาํนกังานคณะกรรมการ

การอุดมศกึษา  (สกอ.) ซึ�งเป็นขอ้มลูที�สมบูรณ์ ถกูตอ้ง 

ครบถว้น   ตรงตามรูปแบบมาตรฐานกลางที�กาํหนด และ 

สามารถนาํไปใชไ้ด ้มีฐานขอ้มลูครบ � ฐานขอ้มลู 

1. วนัที�ป้อนขอ้มลูเขา้ระบบฐานขอ้มลูของ สกอ. 

ดา้นนกัศึกษา : ภายในวนัที� �� กรกฎาคม ของทุก

ปี  ดา้นหลกัสูตร: ภายในวนัที� �� กรกฎาคม ของ

ทุกปี   ขอ้มลูภาวะการมีงานทาํของบณัฑิต: 

ภายในวนัที� �� สิงหาคม ของทุกปี 

หลกัฐานอา้งอิง 

4-IT4-1  : http://registrar.nsru.ac.th/info/stat/ 

4-IT4-2  : http://regis.nsru.ac.th/info/course/ 

4-IT4-3  : http://www.job.mua.go.th/codes/index.php 

 4-IT4-4 : คาํสั�งแต่งตั�งบุคลากรรับผดิชอบการจดัทาํขอ้มลู 

รหสั  IT5 :

สถาบนัอุดมศึกษามีระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศ

เพื�อใหนิ้สิตนกัศึกษาและผู ้

ที�เกี�ยวขอ้งสามารถเขา้ถึง

ขอ้มลูข่าวสารไดอ้ยา่ง

เหมาะสม  ในดา้นนกัศกึษา  

บุคลากร  หลกัสูตร  

ภาวะการมีงานทาํของ

บณัฑิตและขอ้มลูอื�นๆ 

 

 ดาํเนินการครบ 

 อยูร่ะหว่างดาํเนินการ 

  ยงัไม่ไดด้าํเนินการ 

A

/

D 

 สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีช่องทางการ 

เผยแพร่ขอ้มลูผา่นระบบเครือข่าย 

    มีการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภยัของระบบ

ฐานขอ้มลูโดยมีการดดาํเนินการ 

 �. มีการประเมินประสิทธิภาพ และความปลอดภยัของ

ระบบฐานขอ้มลูสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมี

การจดัการดา้นระบบความปลอดภยัใหก้บัระบบ ฐานขอ้มลู

ดงักล่าว โดยแบ่งเป็น  

     �.� ระดบักายภาพ มกีารวางระบบเครือข่ายที�มกีาร

ป้องกนัระบบขอ้มลู เพื�อแบ่งแยกผูใ้ชง้านจาก ภายในกบั

ภายนอก และแบ่งแยกผูใ้ชภ้ายในดว้ยกนัเองตามสิทธิ� การใช้

งาน (พิจารณาไดจ้ากแผนภาระบบ เครือข่าย)ระบบป้องกนั

ไวรัสที�ทาํงานแบบฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์ มีการติดตั�ง

ระบบ ป้องกนัไวรัสทั�งเครื�องแม่ข่ายระบบฐานขอ้มลู และ

เครื�องลกูข่ายที�ใชง้านระบบฐานขอ้มลูทุกเครื�อง (พิจารณา



เกณฑ์คุณภาพการบริหาร

จดัการภาครัฐ   : หมวด  � 
ผลการดําเนินการ คาํอธบิายหรือหลกัฐานที�แสดงผลดําเนินการ 

ไดจ้าก เอกสารการจดัตั�งเครื�องแม่ข่ายที�มีระบบป้องกนั

ไวรัส)   (หนา้จอเครื�องแม่ข่ายที�มีระบบป้องกนัไวรัส ) 

 (หนา้จอเครื�องลกูข่ายที�มีระบบป้องกนัไวรัส )  

ระบบฮาร์ดแวร์เครื�องแม่ข่ายระบบฐานขอ้มลู  

    - สาํนกัมีระบบจดัเก็บขอ้มลูฮาร์ดดิสก ์ทาํงานแบบ RAID 

� ทุกเครื�องและ สามารถถอดเปลี�ยนฮาร์ดดิสกห์น่วยที�เสีย 

ไดท้นัทีโดยไม่ตอ้งหยดุระบบการทาํงานของเครื�องแม่ข่าย 

รวมทั�งมีระบบแหล่งจ่ายพลงังาน (Power Supply) เป็นแบบ 

Redundant จาํนวน � หน่วย สามารถถอดเปลี�ยนอุปกรณ์ตวั

ที�เสียไดท้นัทีโดยไม่ตอ้งหยดุการทาํงาน ของระบบ และมี

ระบบไฟฟ้าสาํรอง (UPS) ที�สามารถจ่ายไฟฟ้าไดน้าน

มากกว่า �� นาที หลงัจากระบบไฟฟ้า เกิดขดัขอ้งหรือดบั  

การแยกส่วนการใชง้านเครือข่ายทางกายภาพเพื�อเพิ�มระดบั

ความปลอดภยัใหก้บั ระบบฐานขอ้มลูของสาํนกัส่งเสริม

วิชาการและงานทะเบียนใหม้ากขึ�น โดยทาํการปรับปรุง

รูปแบบการ เชื�อมต่อเครือข่ายจากแบบเดิมที�ใชง้านร่วมกนั 

ซึ�งมีการแยกส่วนการใชง้านเครือข่ายในระดบัตรรกะเท่านั�น 

มา เป็นการแบ่งแยกส่วนการใชง้านแบบกายภาพ โดย

แบ่งเป็นเครือข่ายผูใ้ชง้าน � กลุ่มหลกั ดงันี�  

�. ผูใ้ชง้านเครือข่ายของมหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

ไดแ้ก่ กลุ่ม เครือข่ายอาจารยแ์ละเจา้หนา้ที� กลุ่มเครือข่ายของ

นิสิต/นกัศกึษา 

�. กลุ่มผูใ้ชง้านเครือข่ายของสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน  

�. กลุ่มผูใ้ชง้านจากภายนอกหรือจากระบบอนิเทอร์เน็ต  

ระบบไฟร์วอลลแ์บบฮาร์ดแวร์  สาํหรับการสร้างระบบรักษา

ความปลอดภยั แบบแยกส่วน  :ซึ�งแยกกลุ่มการใชง้านมาจาก

กลุ่มผูใ้ชง้านหลกัของมหาวิทยาลยั โดยแบ่งกลุ่มตาม ระดบั

ความเสี�ยงดา้นความปลอดภยั � กลุ่ม ดงันี�  

 



เกณฑ์คุณภาพการบริหาร

จดัการภาครัฐ   : หมวด  � 
ผลการดําเนินการ คาํอธบิายหรือหลกัฐานที�แสดงผลดําเนินการ 

 เขา้ระบบใชง้านตาม สิทธิ� ของตนเอง ไดแ้ก่ นิสิต/

นกัศกึษา บุคลากร และอาจารย ์(ตวัอยา่งหนา้จอเวบ็

สาํหรับนกัศึกษา)มีช่องทางการเผยแพร่ขอ้มลูสาํหรับ

นกัศกึษา บุคลากรสายผูส้อนและหลกัสูตร ผา่น Web 

Site คือ 

1. ระบบงานทะเบียนและวดัผล 

2. ระบบแบบสาํรวจความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ

สารสนเทศบนเวบ็ไซต ์

3. ระบบฐานขอ้มลูการจดัการศึกษา/หลกัสูตร 

4. ระบบงานสาํหรับนกัศกึษา 

5. ระบบงานสาํหรับอาจารย ์

6. ระบบงานสาํหรับเจา้หนา้ที� 

7. สารสนเทศสาํหรับบุคคลทั�วไป 

หลกัฐานอา้งอิง 

�-IT5-1  :  http://regis.nsru.ac.th/  

�-IT5-2  : http://www.nsru.ac.th/poll/ 

�-IT5-3  : http://regis.nsru.ac.th/info/course/ 

�-IT5-4  :http://regis.nsru.ac.th/student��/ 

�-IT5-5  :http://regis.nsru.ac.th/teacher/ 

�-IT5-6  : http://regis.nsru.ac.th/my/ 

�-IT5-� หอ้งความคุมระบบงานทะเบียน และ เวบ็  

http://registrar.nsru.ac.th/ 

�-IT5-� ตวัอยา่ง Website แนะนาํการใชร้ะบบสารสนเทศ

งานทะเบียน 

�-IT5-9 แผนภาพระบบเครือข่าย 

�-IT5-10 หนา้จอเครื�องแม่ข่ายที�มีระบบป้องกนัไวรัส 

�-IT5-�� หนา้จอเครื�องลกูข่ายที�มีระบบป้องกนัไวรัส 

เอกสารหมายเลข 7-7.5-MR-8 ตวัอยา่งหนา้จอเมื�อมีการ

ลอ็กอินเขา้ระบบ 

               1. การลอ็กอินเขา้ระบบขอ้มลูนกัศกึษา  



เกณฑ์คุณภาพการบริหาร

จดัการภาครัฐ   : หมวด  � 
ผลการดําเนินการ คาํอธบิายหรือหลกัฐานที�แสดงผลดําเนินการ 

  2. การลอ็กอินเขา้ระบบขอ้มลูสาํหรับอาจารย์

ผูส้อน 

  3. การลอ็กอินเขา้ระบบขอ้มลูสาํหรับเจา้หนา้ที�

หอ้งทะเบียน 

�-IT5-12  แผนภาพการติดตั�งระบบรักษาความปลอดภยั 

ไดแ้ก่ ไฟร์วอลล ์การแยก เครือข่ายทางกายภาพ ระบบป้ 

องกนัไวรัสแบบฮาร์ดแวร์ ระบบการตรวจสอบการ ใชง้าน

อินเทอร์เน็ต  

  - Network Diagram  

  - ภาพถ่ายการติดตั�งอุปกรณ์ 

�-IT5-13  หนา้จอสาํหรับผูใ้ชง้านภายนอก 

    หนา้จอสาํหรับผูใ้ชง้านภายใน 

    หนา้จอสาํหรับนกัศกึษา 

               หนา้จอสาํหรับอาจารย�์. ผูใ้ชง้านจากภายนอก 

(outside) สาํนกัฯ  

 �. ส่วนใหบ้ริการเวบ็  สาํหรับผูใ้ชง้านจากภายนอก

สาํนกัฯ  

 �. ส่วนผูใ้ชง้านภายในสาํนกัฯ (inside) 

� ระดบัตรรกะ ผูใ้ชง้านระบบฐานขอ้มลูจดัเป็นผูใ้ชง้านเป็น

กลุ่มๆ ดงันี ◌้ 

 กลุ่มงานสาํนกังาน (Back Office) มีการจดัระบบ

รหสัผา่นละกาํหนดสิทธิ� การใช ้งานตามหนา้ที�ที�ตอ้ง

รับผดิชอบ (ตวัอยา่งหนา้จอเมื�อมีการลอ็กอินเขา้ระบบ)  

กลุ่มผูใ้ชง้านทั�วไป (Front End) มีการจดัระบบรหสัผา่น 

 

 

 

 

 

 



เกณฑ์คุณภาพการบริหาร

จดัการภาครัฐ   : หมวด  � 
ผลการดําเนินการ คาํอธบิายหรือหลกัฐานที�แสดงผลดําเนินการ 

รหสั  IT6 :

สถาบนัอุดมศึกษาตอ้งมี

ระบบการติดตาม  เฝ้าระวงั  

และเตือนภยั  (Warning  

system)  เกี�ยวกบัการ

เปลี�ยนที�เกิดขึ�นในการ

ดาํเนินงานตามแผนปฏิบติั

ราชการหรือตามคาํรับรอง

การปฏิบติัราชการ  หรือ

ตามแผนงาน/โครงการ

สาํคญั 

 ดาํเนินการครบ 

 อยูร่ะหว่างดาํเนินการ 

  ยงัไม่ไดด้าํเนินการ 

A  มีแผนการบริหารความเสี�ยง 

 มีแผนปฏิบติัการ (Action Plan) การบริหารทรัพยากร

บุคคลของแผนงาน/โครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

1. มีระบบติดตาม เฝ้าระวงัและเตือนภยั ดงันี�  

4.2 มีระบบติดตามความกา้วหนา้ตามคาํรับรองปฏิบติั

ราชการโดยคณะกรรมการที�แต่งตั�งโดยมหาวิทยาลยั 

2. ระบบบญัชีที�มีการเฝ้าระวงัและเตือนการใชง้บประมาณ  

2.1 เฝ้าระวงัการใชจ่้ายเงินใหต้รงตามงวดเงิน 

2.2 ระบบงบประมาณมีสญัญาณเตือนแจง้การใช้

จ่ายเงินเกินงวดเงิน 

�. มีการแยกส่วนการใชง้านเครือข่ายในระดบัตรรกะเท่านั�น 

มา เป็นการแบ่งแยกส่วนการใชง้านแบบกายภาพ โดย

แบ่งเป็นเครือข่ายผูใ้ชง้าน � กลุ่มหลกั ดงันี�  

 �. ผูใ้ชง้านเครือข่ายของมหาวิทยาลยัราชภฏั

นครสวรรค ์ไดแ้ก่ กลุ่ม เครือข่ายอาจารยแ์ละเจา้หนา้ที� กลุม่

เครือข่ายของนิสิต/นกัศกึษา 

 �. กลุ่มผูใ้ชง้านเครือข่ายของสาํนกัส่งเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน  

 �. กลุ่มผูใ้ชง้านจากภายนอกหรือจากระบบ

อินเทอร์เน็ต  

ระบบไฟร์วอลลแ์บบฮาร์ดแวร์  สาํหรับการสร้างระบบรักษา

ความปลอดภยั แบบแยกส่วน  :ซึ�งแยกกลุ่มการใชง้านมาจาก

กลุ่มผูใ้ชง้านหลกัของมหาวิทยาลยั โดยแบ่งกลุ่มตาม ระดบั

ความเสี�ยงดา้นความปลอดภยั � กลุ่ม ดงันี�  

 �. ผูใ้ชง้านจากภายนอก (outside) สาํนกัฯ  

 �. ส่วนใหบ้ริการเวบ็  สาํหรับผูใ้ชง้านจากภายนอก

สาํนกัฯ  

 �. ส่วนผูใ้ชง้านภายในสาํนกัฯ (inside) 

�.� ระดบัตรรกะ ผูใ้ชง้านระบบฐานขอ้มลูจดัเป็นผูใ้ชง้าน

เป็นกลุ่มๆ ดงันี�  



เกณฑ์คุณภาพการบริหาร

จดัการภาครัฐ   : หมวด  � 
ผลการดําเนินการ คาํอธบิายหรือหลกัฐานที�แสดงผลดําเนินการ 

กลุ่มงานสาํนกังาน (Back Office) มีการจดัระบบรหสัผา่นละ

กาํหนดสิทธิ� การใช ้งานตามหนา้ที�ที�ตอ้งรับผดิชอบ 

(ตวัอยา่งหนา้จอเมื�อมีการลอ็กอินเขา้ระบบ)  

กลุ่มผูใ้ชง้านทั�วไป (Front End) มีการจดัระบบรหสัผา่น

เพื�อเขา้ระบบใชง้านตาม สิทธิ� ของตนเอง ไดแ้ก่ นิสิต/

นกัศกึษา บุคลากร และอาจารย ์(ตวัอยา่งหนา้จอเวบ็

สาํหรับนกัศึกษา)หลกัฐานอา้งอิง 

�-IT6-1  : รายงานผลการติดตาม และปรับเปลี�ยน

แผนปฏิบติัการ และแผนงบประมาณ 

�-IT6-2 : ระบบงบประมาณ 

�-IT6-3 : รูปภาพประกอบ 

�-IT6-4  : แผนบริหารความเสี�ยง 

�-IT6-5  :รายงานการดาํเนินงานตามแผนปฏิบติัราชการ 

 �-IT6-6  : แผนพฒันาบุคลากร 

  D  มีรายงานผลการดาํเนินการตามแผนปฏิบติัการให้

ผูบ้ริหารทราบผา่นระบบสารสนเทศ 

หลกัฐานอา้งอิง 

�-IT6- 7  :คาํสั�งการติดตามผลการดาํเนินงานตาม

แผนปฏิบติัการ 

�-IT6- 8  :รายงานติดตามผลการดาํเนินงานตาม

แผนปฏิบติัการ 

  L มีการสาํรวจความพึงพอใจของนกัศกึษาที�มีต่อการพฒันา

ตามแผนงานเพื�อปรับปรุงระบบการทาํงาน 

หลกัฐานอา้งอิง 

�-IT�-1 : รายงานการปรับแกไ้ขตามคาํชี�แจงของรายงาน

ผลการติดตาม และปรับเปลี�ยนแผนปฏิบติัการ และแผน

งบประมาณ 

�-IT�-� : คู่มือการควบคุมภายใน 

�-IT�-� : คู่มือการจดัการความเสี�ยง 



เกณฑ์คุณภาพการบริหาร

จดัการภาครัฐ   : หมวด  � 
ผลการดําเนินการ คาํอธบิายหรือหลกัฐานที�แสดงผลดําเนินการ 

รหสั  IT7 :

สถาบนัอุดมศึกษาตอ้ง

จดัทาํแผนการจดัการ

ความรู้  และนาํแผนไป

ปฏิบติั 

 ดาํเนินการครบ 

 อยูร่ะหว่างดาํเนินการ 

  ยงัไม่ไดด้าํเนินการ 

A  มีแผนการจดัการความรู้ดา้นการใหบ้ริการ 

หลกัฐานอา้งอิง 

�-IT�-1  :แผนการจดัการความรู้ 

  D  มีการดาํเนินการตามแผนการจดัการความรู้ 

-  สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนคาํสั�งให้

ผูบ้ริหารและเจา้หนา้บุคลากรไปอบรมสมัมนา 

หลกัฐานอา้งอิง 

�-IT7-2   : คาํสั�งใหค้ณาจารยแ์ละเจา้หนา้ที�ไปอบรม

สมัมนา 

�-IT�-3 : รายงานสรุปผลโครงการเพิ�มประสิทธิภาพการ

ใหบ้ริหาร 



แบบฟอร์ม  �.�  แบบฟอร์มรายงานผลการประเมนิองค์กรด้วยตนเอง  :  หมวด  � 

เกณฑ์คุณภาพการบริหาร

จดัการภาครัฐ  : หมวด  � 
ผลการดําเนินการ คาํอธบิายหรือหลกัฐานที�แสดงผลดําเนินการ 

รหสั  HR1 :

สถาบนัอุดมศึกษามกีาร

จดัระบบบริหารงาน

บุคคล (Human Resource 

Management) ซึ�ง

สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์

ของสถาบนัอุดมศึกษา 

เพื�อใหเ้กิดความร่วมมือ 

ความคล่องตวัและการ

กระจายอาํนาจการ

ตดัสินใจและความผกูพนั

ต่อสถาบนั 

 ดาํเนินการครบ 

 อยูร่ะหว่างดาํเนินการ 

  ยงัไม่ไดด้าํเนินการ 

A มีระบบการบริหารงานบุคคลที�เป็นทางการหรือไม่เป็น

ทางการที�แสดงใหเ้ห็นถึงความร่วมมือ ความคล่องตวั และ

การกระจายอาํนาจการตดัสินใจ 

-มีระบบการบริหารงานบุคคลที�เป็นทางการไดแ้ก่ 

�.มีผงัโครงการสร้างการบริหารงานและกระจายอาํนาจการ

บริหารงานชดัเจน 

�. มีการกาํหนดภาระงาน มคีาํสั�งมอบหมายงานใหรั้บผดิชอบ 

ในการปฏิบติัหนา้ที�ตามภารกิจอยา่งชดัเจน 

หลกัฐานอา้งอิง 

�-HR1-1:กระบวนงาน สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน 

�-HR1-2:คาํสั�งมอบหมายงานใหร้องผูอ้าํนวยการสาํนกั

ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนและหวัหนา้กลุ่มงานปฏิบติั

ราชการแทน 

D มีการมอบหมายใหบุ้คลากรปฏิบติังานตามโครงสร้าง

ระบบงานทั�งรูปแบบที�เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 

�. ผูอ้าํนวยการสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมคีาํสั�ง

แต่งตั�งคณะกรรมการปฏิบติังาน 

หลกัฐานอา้งอิง 

�-HR1- �  :คาํสั�งปฏิบติัราชการ 

L มีการทบทวนการจดัระบบบริหารงานบุคคลบางกระบวนการ

ใหส้อดคลอ้งกบัแผนปฏิบติัการของส่วนราชการ 

หลกัฐานอา้งอิง 

�-HR1- �  :คาํสั�งแต่งตั�งคณะกรรมการบริหารสาํนกัส่งเสริม

วิชาการและงานทะเบียน 

�-HR1- 5  :คาํสั�งแต่งตั�งคณะกรรมการประจาํสาํนกัส่งเสริม

วิชาการและงานทะเบียน 

�-HR1-6 :รายงานการประชุมครั� งที� �/���� 
 
 



เกณฑ์คุณภาพการบริหาร

จดัการภาครัฐ  : หมวด  � 
ผลการดําเนินการ คาํอธบิายหรือหลกัฐานที�แสดงผลดําเนินการ 

รหสั  HR2 :

สถาบนัอุดมศึกษาตอ้ง

กาํหนดปัจจยัทีม ี

ผลต่อความผาสุก และ

ความพึงพอใจ 

ของบุคลากร รวมทั�งตอ้ง

มีการวิเคราะห ์

และปรับปรุงปัจจยั 

ดงักล่าวใหม้ีความ 

เหมาะสม เพื�อสร้าง

แรงจูงใจในการ 

ปฏิบติังานและใหเ้กิด

ความผกูพนัต่อ 

สถาบนั 

 

 ดาํเนินการครบ 

 อยูร่ะหว่างดาํเนินการ 

  ยงัไม่ไดด้าํเนินการ 

A  มีกระบวนการกาํหนดปัจจยัที�มีผลต่อความผาสุก ความ 

         พึงพอใจของบุคลากรประกอบดว้ย ปัจจยัที�สร้าง  

         แรงจูงใจ และปัจจยัที�สร้างบรรยากาศในการทาํงาน 

 มีการจดัลาํดบัความสาํคญัของปัจจยัที�มีผลต่อความ 

         ผาสุก ความพึงพอใจของบุคลากร 

 มีแผนการสร้างความผาสุก และความพึงพอใจของ 

        บุคลากร ที�สอดคลอ้งกบัปัจจยัที�กาํหนด 

หลกัฐานอา้งอิง 

�-HR2-1   :มีการสาํรวจความพึงพอใจของบุคลากร ประจาํปี

การศึกษา ���3 

D มีการดาํเนินการตามแผนการสร้างความผาสุกและความพึงพอใจ 

�. มีสวสัดิการเงินกูใ้หบุ้คลากรสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน 

2. มีสวสัดิการช่วยเหลืองานพิธีต่างๆ ของบุคลากร 

�. มีภาพถ่ายการมอบทุนการศกึษาใหบุ้ตรบุคลากรสาํนกั

ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

หลกัฐานอา้งอิง 

�-HR2-2  : สญัญายมืเงิน สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน 

�-HR2-3  :ใบเสร็จค่าพวงหรีดงานศพ 

�-HR2-4  : รูปถ่ายการมอบทุนการศกึษาใหบุ้ตรบุคลากร

สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

L มีระบบการประเมินความผาสุก ความพึงพอใจและการสร้าง

แรงจูงใจของบุคลากร เช่น การสาํรวจความพึงพอใจ การ

กาํหนดตวัชี�วดั 

หลกัฐานอา้งอิง 

�-HR�- 5  :ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของบุคลากรที�มต่ีอ

โครงการศึกษาอบรม 
 
 
 
 



เกณฑ์คุณภาพการบริหาร

จดัการภาครัฐ  : หมวด  � 
ผลการดําเนินการ คาํอธบิายหรือหลกัฐานที�แสดงผลดําเนินการ 

รหสั  HR3 :

สถาบนัอุดมศึกษาตอ้งมี

ระบบการประเมินผลการ

ปฏิบติังานของบุคลากร 

ที�มีประสิทธิผล และเป็น

ธรรม รวมทั�งมีการแจง้ผล

การประเมินใหบุ้คลากร 

ทราบ เพื�อปรับปรุงการ

ปฏิบติังานใหดี้ขึ�น 

 ดาํเนินการครบ 

 อยูร่ะหว่างดาํเนินการ 

  ยงัไม่ไดด้าํเนินการ 

A  มีระบบการประเมินผลการปฏิบติังานของบุคลากรทั�วทั�ง

องคก์ร 

-  สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีระบบการประเมิน

บุคลากรโดยการใหเ้จา้หนา้ที�จดัทาํแฟ้มสะสมงานรายบุคคล

โดยยดึแบบการประเมินมหาวิทยาลยั 

หลกัฐานอา้งอิง 

5-HR3-1  :แฟ้มสะสมงานของบุคลากรเพื�อรับการประเมิน 

D  บุคลากรทั�วทั�งองคก์รไดรั้บการประเมินผลการปฏิบติังาน 

 มีการแจง้ผลการปฏิบติังานใหก้บับุคลากร 

หลกัฐานอา้งอิง 

�-HR3-2  :แบบประเมินบุคลากร ป.�- ป.� 

I มีการจดัสรรแรงจูงใจที�เชื�อมโยงกบัการประเมินผลการ

ปฏิบติังานของบุคลากร 

หลกัฐานอา้งอิง 

�-HR3-3   :คาํสั�งเลื�อนขั�นเงินเดือน 

รหสั  HR4 :

สถาบนัอุดมศึกษาตอ้ง

ส่งเสริมให้ 

คณาจารยม์ีความรู้ความ

เขา้ใจใน 

กระบวนการสอนที�เนน้

ผูเ้รียนเป็น 

สาํคญั 

 

 ดาํเนินการครบ 

 อยูร่ะหว่างดาํเนินการ 

  ยงัไม่ไดด้าํเนินการ 

A  มีแนวทางในการส่งเสริมใหอ้าจารยป์ระจาํส่วนใหญ่ม ี

      ความรู้ ความเขา้ใจ รู้เป้าหมายของการจดัการศึกษาและ 

      หลกัสูตรการศกึษา 

 มีแนวทาง/มาตรการใหอ้าจารยป์ระจาํส่วนใหญ่ 

       ดาํเนินการวิเคราะห์ศกัยภาพของผูเ้รียนและเขา้ใจผูเ้รียน 

       สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นหน่วยงาน

สนบัสนุนส่งเสริมใหอ้าจารยใ์นมหาวิทยาลยัมีความรู้ความ

เขา้ใจในกระบวนการสอนที�เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัและยงัสนบั

ส่งเสริมใหบุ้คลากรมีการแลกเปลี�ยนเรียนรู้ร่วมกนั(KM) 

หลกัฐานอา้งอิง 

�-HR4-1  : คู่มือปฏิบติังานอาจารย ์

�-HR4-2  : คู่มือหลกัสูตรกรอบมาตรฐาน TQF 

5-HR4-3  : คาํสั�งใหข้า้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา

และอาจารยเ์ขา้ร่วมประชุม 

�-HR4-4  : คาํสั�งแต่งตั�งคณาจารยเ์ขา้ร่วมโครงการพฒันา

ประสิทธิภาพปละประสิทธิผลในการจดัการเรียนการสอนที�

เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั(Active Learning & Action Research) 



เกณฑ์คุณภาพการบริหาร

จดัการภาครัฐ  : หมวด  � 
ผลการดําเนินการ คาํอธบิายหรือหลกัฐานที�แสดงผลดําเนินการ 

�-HR4-5  : เล่มการจดัการเรียนการสอนแบบ Active Leaning 

�-HR4-6  : คาํสั�งแต่งตั�งคณะกรรมการการจดัการความรู้

สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

5-HR4-7  : แผนการจดัการความรู้ 

D  อาจารยป์ระจาํส่วนใหญ่มีความรู้ ความเขา้ใจที�จะ

ดาํเนินการตามแนวทางที�กาํหนด 

   มีการสาํรวจหรือประเมินประสิทธิภาพการสอนที�เนน้  

ผูเ้รียนเป็นสาํคญัของอาจารยป์ระจาํของสถาบนั 

หลกัฐานอา้งอิง 

�-HR4-�   :แบบประเมินประสิทธิภาพการสอนอาจารย ์

�-HR4-9   :ผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนอาจารย ์

5-HR4-10 : บนัทึกขอ้ความเรื�องประสานโครงการเพิ�ม

ประสิทธิภาพการใหบ้ริการ 

L    อาจารยป์ระจาํส่วนใหญ่มีนาํผลการวิเคราะห์ศกัยภาพ 

ผูเ้รียนมาปรับปรุงแผนการสอนใหม้ีความเหมาะสม 

 สถาบนัฯนาํขอ้มลูผลการสาํรวจหรือประเมนิ

ประสิทธิภาพการสอนมาดาํเนินการสนบัสนุนใหอ้าจารย์

ประจาํส่วนใหญ่มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยใีน

การพฒันาการเรียนรู้ของตนเองและผูเ้รียน 

 สถาบนัฯมีการวิเคราะห์และประเมินกระบวนการสอนที�

เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัเพื�อสรุปผลการดาํเนินการโดยรวม

ของสถาบนัฯ 

     สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีการจดัเวทีการ

แลกเลี�ยนรู้ของบุคลากรในสาํนกังานโดยการนาํความรู้ที�ได้

จากการไปศึกษาอบรมพฒันาตนเองมาถ่ายทอดใหก้บั

บุคลากรสาํนกัฯใหไ้ดรั้บความรู้ 

หลกัฐานอา้งอิง 

�-HR4-11 : ภาพถ่ายการแลกเปลี�ยนเรียนรู้ 

�-HR4-12 : เอกสารประกอบการอบรมสมัมนาแลกเปลี�ยน

เรียนรู้ 

I  มีการประเมินประสิทธิภาพการสอนที�สอดคลอ้งกบัสภาพ

การเรียนรู้ที�จดัใหเ้รียน 



เกณฑ์คุณภาพการบริหาร

จดัการภาครัฐ  : หมวด  � 
ผลการดําเนินการ คาํอธบิายหรือหลกัฐานที�แสดงผลดําเนินการ 

     สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนนาํผลจากการ

วิเคราะห์ความรู้ที�จาํเป็นของบุคลากรในสาํนกัมาเป็นแนวทาง

ในการกาํหนดหวัขอ้การแลกเปลี�ยนเรียนรู้ 

หลกัฐานอา้งอิง 

�-HR4-13  : แบบวิเคราะหค์วามจาํรู้ที�จาํเป็นของสาํนกั

ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

รหสั  HR5 :

สถาบนัอุดมศึกษาตอ้ง

ส่งเสริมการปฏิบติัตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพ 

คณาจารย ์มีการวางแผน

ป้องกนัการกระทาํผดิ

จรรยาบรรณฯ มีมาตรการ 

กาํกบัดูแลและดาํเนินการ

กบัผูไ้ม่ปฏิบติัตาม

จรรยาบรรณฯ รวมทั�ง มี 

แนวทางการใหร้างวลัผู ้

ปฏิบติัตามจรรยาบรรณ

วิชาชีพที�เป็นแบบอยา่งได ้

 ดาํเนินการครบ 

 อยูร่ะหว่างดาํเนินการ 

 ยงัไม่ไดด้าํเนินการ 

A  มีระบบและกลไกในการกาํกบัดูแลและส่งเสริม 

       การปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพบุคลากร 

 มีมาตรการ/การวางแผนป้องกนัการกระทาํ 

      ผดิจรรยาบรรณ 

 มีมาตรการการกาํกบัดูแลผูไ้ม่ปฏิบติัตามจรรยาบรรณฯ 

       สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนยดึแนวทางปฏิบติั

ตามจรรยาบรรณวิชาชีพและขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัว่าดว้ย

จรรยาบรรณเจา้หนา้ที�บุคลากร 

หลกัฐานอา้งอิง 

�-HR5-1    :คาํสั�งแต่งตั�งคณะกรรมการสรรหาบุคลากรผูม้ี

คุณธรรมจริยธรรมดีเด่น 

�-HR5-2  : แบบประเมินบุคลากร ป.�-ป.� 

D  มีช่องทางการติดต่อสื�อสาร เพื�อรับขอ้มลูป้อนกลบั/ความ

คิดเห็น/ขอ้ร้องเรียนที�มีต่อเจา้หนา้ที�บุคลากร 

 มีแนวทางการใหร้างวลัผูป้ฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

      ที�เป็นแบบอยา่งได ้

      สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีการใหบุ้คลากร

ประเมินเพื�อนร่วมงานเพื�อหาบุคคลที�สุดของการทาํงาน 

หลกัฐานอา้งอิง 

�-HR5- 2   : E-mail ของผูบ้ริหาร 

�-HR5-3    : ตูรั้บฟังความคิดเห็น / ขอ้ร้องเรียน 

�-HR5-4    : แบบประเมินบุคคลที�สุดของการทาํงาน 

L  มีระบบการติดตามความกา้วหนา้และมกีารประเมิน

ประสิทธิผลการดาํเนินการตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

คณาจารย ์

       สาํนกัไดม้กีารติดตามผลการประเมินโดยใหบุ้คลากรใน



เกณฑ์คุณภาพการบริหาร

จดัการภาครัฐ  : หมวด  � 
ผลการดําเนินการ คาํอธบิายหรือหลกัฐานที�แสดงผลดําเนินการ 

สาํนกัประเมินบุคคลอนัเป็นที�สุดในการทาํงาน 

หลกัฐานอา้งอิง 

�-HR5-5  : แบบสรุปการเป็นที�สุดของการทาํงานของ

บุคลากรสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

รหสั  HR6 :

สถาบนัอุดมศึกษาตอ้ง

ดาํเนินการตามแผนกล

ยทุธก์ารบริหารทรัพยากร 

บุคคลที�กาํหนดไวใ้น SP3 

ไปปฏิบติัเพื�อใหม้ีขีด

สมรรถนะที�เหมาะสม 

สามารถปฏิบติังานให้

บรรลุผลตามเป้าประสงค์

เชิงยทุธศาสตร์ 

 ดาํเนินการครบ 

 อยูร่ะหว่างดาํเนินการ 

  ยงัไม่ไดด้าํเนินการ 

A  มีแผนกลยทุธก์ารบริหารทรัพยากรบุคคล ประจาํปี 2552 

 มีแผนปฏิบติัการ (Action Plan) การบริหารทรัพยากร

บุคคลของแผนงาน/โครงการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 

 มีแผนพฒันาขีดสมรรถนะของบุคลากร หรือ 

       แผนพฒันาบุคลากร ประจาํปี 2552 

      สาํนกัไดจ้ดัทาํแผนพฒันาบุคลากร � ปีและแผนประจาํปี 

���� 

หลกัฐานอา้งอิง 

�-HR6-1  :แผนกลยทุธก์ารบริหารทรัพยากรบุคคล 

�-HR6-2  :แผนปฏิบติัการการบริหารทรัพยากรบุคคล 

�-HR6-3  :แผนพฒันาบุคลากร 

D  มีรายงานผลการดาํเนินการตามแผนปฏิบติัการ 

       การบริหารทรัพยากรบุคคล 

       มีการจดัทาํรายงานผลการอบรมเพื�อการนาํมาพฒันาการ

ปฏิบติังานในแฟ้มสะสมงานของแต่ละบุคคล 

หลกัฐานอา้งอิง 

�-HR6- 4  :แฟ้มสะสมงานของบุคลากรสาํนกัส่งเสริม

วิชาการและงานทะเบียน 

L มีการสาํรวจความพึงพอใจของบุคลากรที�มต่ีอการพฒันา

บุคลากร 

    สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจดัทาํแบบสอบถาม

ความพึงพอใจในการพฒันาบุคลากรเพื�อนาํไปเป็นขอ้มลูใน

การพฒันาต่อไป 

หลกัฐานอา้งอิง 

�-HR6-5   :แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการพฒันา

บุคลากร 

I การดาํเนินการพฒันาบุคลากรมคีวามสอดคลอ้งกบั

แผนพฒันาบุคลากร 



เกณฑ์คุณภาพการบริหาร

จดัการภาครัฐ  : หมวด  � 
ผลการดําเนินการ คาํอธบิายหรือหลกัฐานที�แสดงผลดําเนินการ 

      มีการส่งเสริมบุคลากรใหเ้ขา้ร่วมการศกึษาดูงานและ

อบรมสมัมนา บุคลากรไดน้าํความรู้ที�ไดรั้บมาแลกเปลี�ยน

เรียนรู้ 

หลกัฐานอา้งอิง 

�-HR6- 6  :รายงานการเดินไปราชการ 

�-HR6-7   : เอกสารการนาํเสนอของบุคลากรและตารางการ

อบรมการเลือกเปลี�ยนเรียนรู้  (KM) 

รหสั  HR7 :

สถาบนัอุดมศึกษามี

แผนการสร้าง

ความกา้วหนา้ในสายงาน

ใหแ้ก่บุคลากร เพื�อสร้าง

ขวญัและกาํลงัใจใน 

การปฏิบติังานใหก้บั

บุคลากร 

 ดาํเนินการครบ 

 อยูร่ะหว่างดาํเนินการ 

  ยงัไม่ไดด้าํเนินการ 

A มีแผนการสร้างความกา้วหนา้ของบุคลากร 

        สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนยดึแผนสร้าง

ความกา้วหนา้ของบุคลากรของมหาวิทยาลยั 

หลกัฐานอา้งอิง 

�-HR�-1  :แผนบริหารทรัพยากรบุคคลระยะ � ปี 

�-HR7-2  : แผนพฒันาศกัยภาพผูบ้ริหารและบุคลากรสาํนกั

ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

D มีการดาํเนินการตามแผนการสร้างความกา้วหนา้ 

ของบุคลากร 

- สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีการจดัตั�ง

โครงการพฒันาบุคลากร 

- มีการคาํสั�งใหผู้บ้ริหารและเจา้หนา้บุคลากรไปอบรม

สมัมนา 

หลกัฐานอา้งอิง 

�-HR�-�  :โครงการขอตั�งงบประมาณรายจ่าย ประจาํปี

งบประมาณ พ.ศ. ���� 

�-HR7-4   : คาํสั�งใหผู้บ้ริหารและเจา้หนา้ที�ไปอบรมสมัมนา 

�-HR7-5   : รายงานการประชุมครั� งที� �/����  

L มีการประเมินผลการดาํเนินการตามแผนการ 

สร้างความกา้วหนา้ของบุคลากร 

    สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีการนาํรายงานการ

ไปอบรมสมัมนามาสรุปผล 

หลกัฐานอา้งอิง 

�-HR�- � : รายงานการอบรมสมัมนา 

 



แบบฟอร์ม �.�  แบบฟอร์มรายงานผลการดําเนินการในหมวด  � 

เกณฑ์คุณภาพการบริหาร

จดัการภาครัฐ  : หมวด  � 
ผลการดําเนินการ คาํอธบิายหรือหลกัฐานที�แสดงผลดําเนินการ 

รหสัPM1 :  หน่วยงาน

ตอ้งมีการกาํหนด

กระบวนการที�สร้าง

คุณค่าจากยทุธศาสตร์:

พนัธกิจ และความ

ตอ้งการของนิสิต 

นกัศกึษา และผูที้�

เกี�ยวขอ้งเพื�อใหบ้รรลุ

วิสยัทศัน์ของหน่วยงาน 

 ดาํเนินการครบ 

 อยูร่ะหว่างดาํเนินการ 

 ยงัไม่ไดด้าํเนินการ 

A  แสดงวิธีการกาํหนดกระบวนการที�สร้างคุณค่าซึ�งอยา่ง

นอ้ยไดพ้ิจารณาจาก 

1. ยทุธศาสตร์ 

2. พนัธกิจ 

3. ความตอ้งการของผูรั้บบริการและผูม้ีส่วนได้

ส่วนเสีย 

สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนไดม้กีารจดัประชุม

ทบทวนวิสยัทศันโ์ดยพิจารณาจากขอ้มลูความตอ้งการของ

ผูรั้บบริการและผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย และความคิดเห็นของ

ผูรั้บบริการ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื�อใหก้ระบวนการนั�น

ตอบสนองการบรรลุพนัธกิจ วิสยัทศันข์องหน่วยงาน ตลอดจน

ความตอ้งการของนกัศกึษาและผูที้�เกี�ยวขอ้ง 

หลกัฐานอา้งอิง 

�- PM1-1  : รายงานการประชุม ครั� งที� �/���� วนัที� � ส.ค. �� 

�- PM1-2  : รายงานผลความพึงพอใจผูม้ารับบริการ 

�- PM1-3  : รายงานความตอ้งการของนกัศกึษาที�มารับบริการ

ของหน่วยงาน  

�- PM1-4  : ปรัชญา วิสยัทศัน์ พนัธกิจของสาํนกัส่งเสริม

วิชาการฯ 

�- PM1-5  : แผนยทุธศาสตร์สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน 

รหสั PM2  :  หน่วยงาน

ตอ้งจดัทาํขอ้กาํหนดที�

สาํคญัของกระบวนการที�

สร้างคุณค่าจากความ

ตอ้งการของนิสิต 

นกัศกึษา และผูที้�

เกี�ยวขอ้ง ขอ้กาํหนดดา้น

กฎหมาย และขอ้กาํหนด

ที�สาํคญัที�ช่วยวดัผลการ

 ดาํเนินการครบ 

อยูร่ะหว่างดาํเนินการ 

  ยงัไม่ไดด้าํเนินการ 

A  มีการจดัทาํขอ้กาํหนดที�สาํคญัของกระบวนการที�สร้าง

คุณค่าซึ�งอยา่งนอ้ยไดพ้ิจารณาจาก 

1. ความตอ้งการของผูรั้บบริการ 

2. ความตอ้งการของผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย 

3. ขอ้กาํหนดดา้นกฎหมาย 

4. ประสิทธิภาพของกระบวนการ 

5. ความคุม้ค่าและการลดตน้ทุน 

สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีการจดัทาํขอ้กาํหนดที�

สาํคญัของกระบวนการการใหบ้ริการที�เนน้ผูรั้บบริการเป็น



เกณฑ์คุณภาพการบริหาร

จดัการภาครัฐ  : หมวด  � 
ผลการดําเนินการ คาํอธบิายหรือหลกัฐานที�แสดงผลดําเนินการ 

ดาํเนินงาน และ/หรือ

ปรับปรุงการดาํเนินงาน

ใหม้ีประสิทธิภาพและ

ความคุม้ค่า 

สาํคญั � เรื�อง คือ  เรื�องการขอใบรับรองการเป็นนกัศึกษา การ

ขอยกเลิกรายวิชา การขอลาพกัการเรียน  การเลือกรายวิชาเรียน

ทางอินเตอร์เน็ต รับลงทะเบียนเพิ�มรายวิชา ถอนรายวิชาและ

ส่งเสริมสนบัสนุนการพฒันาหลกัสูตรของมหาวิทยาลยัให้

เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศกึษาแห่งชาติ  

เพื�อตอบสนองวิสยัทศัน์ พนัธกิจของสาํนกัฯ และประสิทธิภาพ

ของการปฏิบติังาน 

หลกัฐานอา้งอิง 

�-PM2-�  : รายงานผลความพึงพอใจผูม้ารับบริการ 

�-PM2-2  : คู่มือนกัศกึษาประจาํปีการศึกษา ���� 

�-PM2-� : ประกาศมหาวิทยาลยัเรื�องกาํหนดเวลากิจกรรม

วิชาการและวนัหยดุของนกัศกึษา 

�-PM2-4 : คาํสั�งมหาวิทยาลยัใหค้ณาจารยเ์ขา้ร่วมประชุม คาํสั�ง

ที� ����/���� 

�-PM2-5 : บนัทึกขอ้ความประสานการประชุมอบรมมาตรฐาน

คุณวฒิุระดบัอุดมศกึษา เลขที� ���/���� � ก.ค. ���� 

 D  การนาํขอ้กาํหนดของกระบวนการไปสู่การปฏิบติั 

โดยมีการกาํหนดตวัชี�วดัของกระบวนการที�สร้างคุณค่า 

- สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีการนาํ

ขอ้กาํหนดของกระบวนการการใหบ้ริการที�ทนัสมยั 

ถกูตอ้ง รวดเร็วใน � เรื�อง คือ  การขอใบรับรองการ

เป็นนกัศกึษา การขอยกเลิกรายวิชาเรียน การขอลาพกั

การเรียน  และการเลือกรายวิชาเรียนทางอินเตอร์เน็ต 

รับลงทะเบียนเพิ�มรายวิชา ถอนรายวิชาโดยมกีาร

กาํหนดขั�นตอนอยา่งชดัเจน 

หลกัฐานอา้งอิง 

�-PM2-6  : FLOW CHART ขั�นตอนการปฏิบติังาน 

�-PM2-7 : คู่มือการเลือกรายวิชาลงทะเบียนทางอินเตอร์เน็ต 

�-PM2-8 : ภาพถ่ายการติดต่อขอรับเอกสารจากกลุ่มงาน

ทะเบียนและประมวลผล 

�-PM2-9 : รูปถ่ายการจดัการอบรมเรื�องพฒันาหลกัสูตร 



เกณฑ์คุณภาพการบริหาร

จดัการภาครัฐ  : หมวด  � 
ผลการดําเนินการ คาํอธบิายหรือหลกัฐานที�แสดงผลดําเนินการ 

�-PM2-10 : คาํสั�งแต่งตั�งคณะกรรมการการจดัการประชุม

อบรมกรอบมาตรฐานคุณวฒิุฯ คาํสั�งที� ���/���� 

�-PM2-11 : โครงการพฒันาหลกัสูตร 

�-PM2-12 : คู่มือการส่งผลการเรียนทางอินเตอร์เน็ต 

L  มีการติดตามผลของตวัชี�วดัของกระบวนการ เพื�อนาํมา

ปรับปรุงกระบวนการ 

       สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไดม้กีารกาํหนด

วิธีการปรับปรุงผลการดาํเนินการและบริการที�ดีขึ�น โดยการนาํ

ผลการประเมินของตวัชี�วดั มาทบทวนการปรับปรุง

กระบวนการอยา่งนอ้ยปีละ � ครั� ง 

หลกัฐานอา้งอิง 

�-PM2-�� :  รายงานผลความพึงพอใจผูม้ารับบริการ 

�-PM2-14 :  รายงานการประชุม ครั� งที� �/���� วนัที� � ส.ค. 

���� 

�-PM2-15 :  รายงานอบรมคณาจารย ์เรื�องพฒันาหลกัสูตร 

�-PM2-16 :  รายงานการดาํเนินการเบิกเงินงบประมาณการการ

พฒันาหลกัสูตร 

รหสั  PM3  :  หน่วยงาน

ตอ้งออกแบบ

กระบวนการจาก

ขอ้กาํหนดที�สาํคญัใน 

PM2 และนาํปัจจยัที�

เกี�ยวขอ้งที�สาํคญัมา

ประกอบการออกแบบ

กระบวนการ เพื�อใหเ้กิด

ประสิทธิภาพในการ

ปฏิบติังานและปรับปรุง

กระบวนอยา่งต่อเนื�อง 

 ดาํเนินการครบ 

 อยูร่ะหว่างดาํเนินการ 

  ยงัไม่ไดด้าํเนินการ 

A  แสดงขอ้กาํหนดที�สาํคญัของกระบวนการที�สร้างคุณค่า

และชี�ใหเ้ห็นว่านาํมาออกแบบกระบวนการเพื�อใหบ้รรลุ

ขอ้กาํหนดที�สาํคญัอยา่งไร 

สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไดด้าํเนินการ 

กาํหนดกระบวนการสนบัสนุน โดยมีวตัถุประสงคเ์พื�อส่งเสริม

และสนบัสนุนกระบวนการที�สร้างคุณค่า  ใหต้อบสนอง

วิสยัทศัน์ของหน่วยงาน ตลอดจนความตอ้งการของผูม้ารับ

บริการ ไดอ้ยา่งเหมาะและตรงตามเป้าหมายอยา่งมี

ประสิทธิภาพ ดงันี�  

1. วิสยัทศัน์  สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็น

องคก์รที�ทนัสมยั ใหบ้ริการถกูตอ้งรวดเร็ว 

 การออกแบบกระบวนการที�สร้างคุณค่าไดน้าํปัจจยัที�  

สาํคญัมาใชป้ระกอบ อยา่งนอ้ย 2 ปัจจยัต่อไปนี�  

o องคค์วามรู้และเทคโนโลยใีหม่ ๆที�



เกณฑ์คุณภาพการบริหาร

จดัการภาครัฐ  : หมวด  � 
ผลการดําเนินการ คาํอธบิายหรือหลกัฐานที�แสดงผลดําเนินการ 

เปลี�ยนแปลงไป 

o ขั�นตอนระยะเวลาการปฏิบติังาน 

o การควบคุมค่าใชจ่้าย 

o ปัจจยัเรื�องประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

        สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไดม้กีารนาํ

เทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการบริหารจดัการในเรื�องการ

ลงทะเบียนของนกัศกึษาผา่นทางอินเตอร์เน็ต คณาจารยส่์งเกรด

ผา่นระบบอินเตอร์เน็ต มกีารประชุมทบทวนผลการปฏิบติังาน

เพื�อลดขั�นตอนในการปฏิบติังานของบุคลากรเพื�อประโยชน์

ของผูรั้บบริการและสนบัสนุนใหม้กีารพฒันาหลกัสูตรของ

มหาวิทยาลยัใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 

หลกัฐานอา้งอิง 

�-PM3-1 : คู่มือการเลือกรายวิชาลงทะเบียนทางอินเตอร์เน็ต 

�-PM�-� : เวบ็ไซต ์ http://regis.nsru.ac.th 

6-PM3-3 : โครงการพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศประจาํ

งบประมาณ  ���� 

�-PM3-4 : คาํขอจดัตั�งโครงการพฒันาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ ประจาํปีการศกึษา ���� 

�-PM3-5 : ประกาศสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

เรื�อง นโยบายการอนุรักษพ์ลงังาน 

�-PM3-6 : ประกาศแนวปฏิบติัการพฒันาหลกัสูตรและ

ปรับปรุงหลกัสูตรรอบที� � 

�-PM3-7 : คู่มือการส่งผลการเรียนทางอินเตอร์เน็ต 

 

  D  มีการสื�อสารสร้างความเขา้ใจใหก้บัผูที้�เกี�ยวขอ้ง

เกี�ยวกบัการออกแบบกระบวนการและการนาํไปปฏิบติั 

         สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนไดม้กีารเขา้ร่วมชี�

แจง้นกัศกึษาในวนัปฐมนิเทศนกัศกึษาใหม่  จดัอบรมอาจารย์

ใหม่และจดัอบรมคณาจารยเ์รื�องการพฒันาหลกัสูตร 

 หลกัฐานอา้งอิง 

�-PM3- � : ประกาศมหาวิทยาลยัเรื�องกาํหนดเวลากิจกรรม



เกณฑ์คุณภาพการบริหาร

จดัการภาครัฐ  : หมวด  � 
ผลการดําเนินการ คาํอธบิายหรือหลกัฐานที�แสดงผลดําเนินการ 

วิชาการและวนัหยดุของนกัศกึษา 

�-PM3- �  : คู่มือนกัศกึษาประจาํปีการศึกษา ���� 

�-PM3-10  : รูปถ่ายการจดัการอบรมอาจารยใ์หม่ 

�-PM3-11 : รายงานโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพหลกัสูตร 

ปีงบประมาณ ���� 

�-PM3-12 : คู่มือการออกรหสัวิชา 

6-PM3-13 : ขั�นตอนการลดรอบของทุกกลุ่มงาน 

L  มีการตรวจสอบกระบวนการที�สร้างคุณค่าเพื�อ

วิเคราะห์หาจุดที�ควรปรับปรุง โดยการศกึษาวิเคราะห์

กระบวนการ หรือ การแลกเปลี�ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกนั

ของผูป้ฏิบติังาน 

           สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนไดม้กีารจดัการ

ประชุมการจดัการเรียนรู้ (KM) และประชุมวิเคราะห์ปัญหา 

อุปสรรคในการทาํงานของบุคลากร 

หลกัฐานอา้งอิง 

�-PM3- 1� : กาํหนดการประชุมและนาํเสนอโครงการเพิ�ม

ประสิทธิภาพฯ 

�-PM3- �� : ชื�อผูเ้ขา้ร่วมประชุมโครงการเพิ�มประสิทธิภาพฯ 

�-PM3- ��: ภาพถ่ายการจดัประชุมโครงการเพิ�มประสิทธิภาพฯ 

�-PM3-1� : เอกสารประกอบการบรรยาย เรื�องกรอบมาตรฐาน

คุณวฒิุระดบัอุดมศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. ���� 

 

รหสั  PM4 : หน่วยงาน

ตอ้งมีระบบรองรับภาวะ

ฉุกเฉินต่าง ๆ ที�อาจ

เกิดขึ�น และมีผลกระทบ

ต่อการจดัการ

กระบวนการ เพื�อให้

หน่วยงานจะสามารถ

ดาํเนินงานไดอ้ยา่ง

ต่อเนื�อง 

ดาํเนินการครบ 

 อยูร่ะหว่างดาํเนินการ 

  ยงัไม่ไดด้าํเนินการ 

A  แสดงแผนสาํรองฉุกเฉิน เพื�อป้องกบัผลกระทบกบัการ

จดัการกระบวนการในกรณีที�เกิดภาวะฉุกเฉิน 

           สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไดก้าํหนด

แนวทางรองรับภาวะฉุกเฉินต่างๆ ดงันี�  กรณีที�ผูป้ฏิบติังานตาม

ภารกิจหลกัไม่สามารถปฏิบติังานได ้สาํนกัฯไดจ้ดัเครือข่าย

เพื�อนช่วยเพื�อนเพื�อใหผู้ป้ฏิบติังานแทนไดท้นัที 

หลกัฐานอา้งอิง 

�-PM4-1  : แผนจดัระบบเครือข่ายการบริการภายในสาํนกั

ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 



เกณฑ์คุณภาพการบริหาร

จดัการภาครัฐ  : หมวด  � 
ผลการดําเนินการ คาํอธบิายหรือหลกัฐานที�แสดงผลดําเนินการ 

�-PM4-2 : แผนบริหารความเสี�ยงของสาํนกัส่งเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน 

�-PM4-3  : แผนบริหารความเสี�ยงรายบุคคล 

�-PM4-4 : คาํสั�งแต่งตั�งคณะกรรมการดาํเนินงานบริหารจดัการ

ภายในสาํนกัฯ 

�-PM4-5 : แผนบริหารความเสี�ยง เรื�องการพฒันาหลกัสูตร 

  D  สื�อสารใหผู้ที้�เกี�ยวขอ้งในแผนสาํรองฉุกเฉินรับทราบ

ถึงแนวทางปฏิบติั 

          สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีแผนปฏิบติังาน

รายบุคคลกาํหนดอยูอ่ยา่งชดัเจนหากมีเหตุฉุกเฉินไม่สามารถมา

ปฏิบติังานได ้บุคลากรท่านอื�นสามารถใชแ้ผนการปฏิบติังาน

รายบุคคลนั�นปฏิบติังานต่อไดท้นัที 

หลกัฐานอา้งอิง 

�-PM4- � :  แผนผงัปฏิบติังานแทนในกรณีฉุกเฉิน  

L  มีการทบทวนเพื�อปรับปรุงแผนสาํรองฉุกเฉินให้

เหมาะสมทนัสมยัอยูเ่สมอ 

        สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีการจดัประชุม

แลกเปลี�ยนเรียนรู้ภายในสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน 

 

หลกัฐานอา้งอิง 

�-PM4- � :  กาํหนดการประชุมแลกเปลี�ยนเรียนรู้ (KM) 

�-PM4-8 : รายชื�อผูเ้ขา้ร่วมประชุมแลกเปลี�ยนเรียนรู้ (KM) 

�-PM4-9 : ภาพถ่ายการประชุมแลกเปลี�ยนเรียนรู้ (KM) 

I  แสดงใหเ้ห็นความเชื�อมโยงของระบบรองรับภาวะ

ฉุกเฉินต่อการดาํเนินการตามพนัธกิจของหน่วยงานว่าจะ

สามารถดาํเนินงานไดอ้ยา่งต่อเนื�อง 

          สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีนโยบายและ

งบประมาณในการจดัทาํ แผนนวตักรรมการเพิ�มประสิทธิภาพ

การใหบ้ริการโดยจดัระบบเครือข่ายการบริการภายในสาํนกั

ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 



เกณฑ์คุณภาพการบริหาร

จดัการภาครัฐ  : หมวด  � 
ผลการดําเนินการ คาํอธบิายหรือหลกัฐานที�แสดงผลดําเนินการ 

หลกัฐานอา้งอิง 

�-PM4-10  : ร่างรายงานการประชุม ครั� งที� �/���� วนัที� � ส.ค. 

���� 

รหสั  PM5 : หน่วยงาน

ตอ้งกาํหนดมาตรฐานการ

ปฏิบติังานของ

กระบวนการที�สร้าง

คุณค่า และกระบวนการ

สนบัสนุน โดยมีวิธีการ

ในการนาํมาตรฐานการ

ปฏิบติังานดงักล่าวให้

บุคลากรนาํไปปฏิบติั 

เพื�อใหบ้รรลุผลตาม

ขอ้กาํหนดที�สาํคญั 

 ดาํเนินการครบ 

 อยูร่ะหว่างดาํเนินการ 

  ยงัไม่ไดด้าํเนินการ 

A  แสดงรายชื�อกระบวนการที�สร้างคุณค่าและกระบวนการ

สนบัสนุนที�ผา่นความเห็นชอบจากผูบ้ริหาร 

�. คดัเลือกกระบวนการที�สร้างคุณค่าไมน่อ้ยกว่า 50% และ

กระบวนการสนบัสนุนไม่นอ้ยกว่า 50% มาจดัทาํมาตรฐานการ

ปฏิบติังาน 

�. มาตรฐานการปฏิบติังานอยา่งนอ้ยควรประกอบดว้ย 

       Work Flowและมาตรฐานคุณภาพงาน 

         สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไดก้าํหนด

ขั�นตอนการปฏิบติังานและมอบหมายงานรับผดิชอบใหต้าม

ตวัชี�วดัของสาํนกัส่งเสริมฯ 

หลกัฐานอา้งอิง 

�-PM5-1 : ขั�นตอนการยกเลิกรายวิชาเรียน 

�-PM5-2 : ขั�นตอนการขอใบรับรองนกัศึกษา 

�-PM5-3 : การเลือกรายวิชาลงทะเบียนทางอินเตอร์เน็ต 

�-PM5-4 : ขั�นตอนการลงเพิ�มรายวิชา 

�-PM5-5 : ขั�นตอนการถอนรายวิชา 

6-PM5-6 : แผนยทุธศาสตร์สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน 

�-PM5-7 : แต่งตั�งผูก้าํกบัดูแลตวัชี�วดัผูจ้ดัเก็บขอ้มลูและ

ผูรั้บผดิชอบ 

�-PM5-8 :แผนภาพแสดงตารางการจดัทาํหลกัสูตร 

 �-PM5-9 :แผนภาพโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการในสาํนกั

ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

6-PM5-10 : คาํสั�งแต่งตั�งติดตามตรวจสอบและประเมินผลงาน

ของมหาวิทยาลยั 

D  แสดงวิธีการที�หน่วยงานนาํมาตรฐานการปฏิบติังานไปสู่

การปฏิบติั และมีการจดัทาํแผนปฏิบติังานรายบุคคลเพื�อให้

เป็นไปตามมาตรฐานที�กาํหนด 



เกณฑ์คุณภาพการบริหาร

จดัการภาครัฐ  : หมวด  � 
ผลการดําเนินการ คาํอธบิายหรือหลกัฐานที�แสดงผลดําเนินการ 

       สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีการนาํคาํรับรอง

การปฏิบติัราชการของมหาวิทยาลยัมาเป็นแนวทางในการจดั

แผนยทุธศาสตร์สาํนกัฯ และไดใ้หบุ้คลากรดูแลตวัชี�วดัของ

สาํนกัฯ รวมทั�งเขา้ไปสู่แผนปฏิบติังานรายบุคคล เพื�อเป็นไป

ตามคาํรับรองของมหาวิทยาลยั 

หลกัฐานอา้งอิง 

�-PM5- 11 : แผนปฏิบติังานรายบุคคล 

�-PM5- 12 : คาํรับรองผลการปฏิบติัราชการสาํนกัส่งเสริม

วิชาการและงานทะเบียน 

�-PM5-13 : แผนยทุธศาสตร์สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน 

L  มีการจดัประชุมแลกเปลี�ยนเรียนรู้ประสบการณ์การ

ทาํงานเพื�อการปรับปรุงกระบวนการอยา่งนอ้ยภาคเรียนละ � 

ครั� ง 

         สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีการประชุม

แลกเปลี�ยนเรียนรู้พร้อมทั�งวิเคราะห์ความรู้ที�จาํเป็นในการ

ปฏิบติังานของบุคคลากรแต่ละกลุ่มงานและไดน้าํผลการ

วิเคราะห์มาเป็นแนวทางในการเลือกหวัขอ้ประชุม 

หลกัฐานอา้งอิง 

�-PM5-  14 : โครงการจดัประชุมการแลกเปลี�ยนเรียนรู้ 

�-PM5-  15 : กาํหนดการประชุมการแลกเปลี�ยนเรียนรู้ 

�-PM5-  16 : ภาพถ่ายการจดัประชุมการแลกเปลี�ยนเรียนรู้ 

�-PM5-  17: รายงานโครงการเพิ�มประสิทธิภาพฯ 

�-PM5- 18: ผลการวิเคราะหค์วามรู้ที�จาํเป็นของบุคลากร 

I  มีการพฒันาบุคลากรเพื�อเพิ�มพนูประสิทธิภาพการ

ปฏิบติังานตามมาตรฐานการปฏิบติังาน  หรือ 

 มีระบบต่าง ๆ ที�สนบัสนุนการปฏิบติังานใหบ้รรลุผล

ตามขอ้กาํหนดของกระบวนการ 

       สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไดม้กีารจดัทาํ

โครงการพฒันาบุคลากรที�สอดคลอ้งกบัการปฏิบติังานของ

บุคลากรและโครงการศกึษาดูงาน 



เกณฑ์คุณภาพการบริหาร

จดัการภาครัฐ  : หมวด  � 
ผลการดําเนินการ คาํอธบิายหรือหลกัฐานที�แสดงผลดําเนินการ 

หลกัฐานอา้งอิง 

�-PM5- 19 : คาํขอตั�งงบประมาณ 

�-PM5- �0 : แผนพฒันาบุคลากรประจาํปีงบประมาณ ���� 

�-PM5- �� : คาํสั�งไปอบรมเชิงปฏิบติัการที� ���/���� 

�-PM5- �� : คาํสั�งไปศึกษาดูงานที� ����/���� 

รหสั  PM6: หน่วยงาน

ตอ้งมีการปรับปรุง

กระบวนการที�สร้าง

คุณค่าและกระบวนการ

สนบัสนุน เพื�อใหผ้ลการ

ดาํเนินการดีขึ�นและ

ป้องกนัไม่ใหเ้กิด

ขอ้ผดิพลาด การทาํงาน

ซํ�า และความสูญเสียจาก

ผลการดาํเนินการ 

 ดาํเนินการครบ 

 อยูร่ะหว่างดาํเนินการ 

  ยงัไม่ไดด้าํเนินการ 

A  แนวทาง/ วิธีการที�แสดงใหเ้ห็นถึงการปรับปรุง 

กระบวนการ 

 แนวทาง/วิธีการในการป้องกนัไม่ใหเ้กิดขอ้ผดิพลาด 

การทาํงานซํ�า และลดการสูญเสีย เช่นการบริหาร 

       สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไดจ้ดัการประชุม

แลกเปลี�ยนเรียนรู้เพื�อทบทวนผลการปฏิบติังานและลดรอบการ

ทาํงาน อยา่งนอ้ยปีละ � ครั� ง 

หลกัฐานอา้งอิง 

�-PM6-1  : หลกัฐานการจดัการประชุม 

�-PM6-2  : แผนการจดัการความเสี�ยง 

�-PM6-3 : แผนการจดัการเรียนรู้ของสาํนกัส่งเสริมวิชาการและ

งานทะเบียน 

D  วิธีการสื�อสารมาตรฐานการปฏิบติังานใหบุ้คลากรเกี�ยวขอ้ง

ทราบ เช่น การประชุม/website/ 

 กิจกรรม/ โครงการในการปรับปรุงกระบวนการ (พร้อม

ยกตวัอยา่งกระบวนการที�ไดป้รับปรุง) 

        สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไดม้กีารประชุม

เผยแพร่ทางเวบ็ไซตแ์ละจดัทาํเวบ็ไซตส์าํหรับแลกเปลี�ยน

เรียนรู้ KM  Blok เพื�อใหบุ้คลากรไดน้าํความรู้มาเขียนเผยแพร่  

หลกัฐานอา้งอิง 

�-PM6- 4  :  http://regis.nsru.ac.th/re_smf 

�-PM6 -5 : ตวัอยา่งการเขียน KM Blok 

�-PM6- 6 : ภาพถ่ายการอบรมการใช ้KM  Blok 

L  หลกัฐานการทบทวนกระบวนการ เช่น การประชุม

คณะทาํงาน การจดักิจกรรมแลกเปลี�ยนเรียนรู้เกี�ยวกบัการ

ทบทวนกระบวนการ 



เกณฑ์คุณภาพการบริหาร

จดัการภาครัฐ  : หมวด  � 
ผลการดําเนินการ คาํอธบิายหรือหลกัฐานที�แสดงผลดําเนินการ 

      สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไดม้กีารทบทวน

ภาระงาน โดยการจดัประชุมบุคลากร และผลการลดรอบการ

ปฏิบติั 

หลกัฐานอา้งอิง 

�-PM6- 7  : ภาพถ่ายการจดัประชุมบุคลากร 

�-PM6- 8  : ร่างรายงานโครงการเพิ�มประสิทธิภาพฯ 

�-PM6- 9  : บนัทึกเชิญประชุม 

 



แบบฟอร์ม 2.7  แบบฟอร์มรายงานผลการดําเนินการหมวด � ผลลพัธ์การดําเนนิการ 
 

เกณฑ์คุณภาพการบริหาร 

จดัการภาครัฐขั�นพื�นฐาน 

หมวด �* 

ระดับคะแนนที�ได้ 

 

หลกัฐานที�สําคญัที�แสดงถึง 

ผลลพัธ์การดําเนินการ 

RM 1   ระดบัความเชื�อมั�นดา้น ธรร

มาภิบาลของนิสิต นกัศึกษา และผูที้�

เกี�ยวขอ้งต่อสถาบนั  (ค่าเฉลี�ย) 

� �-LD5-1  คาํสั�งแต่งตั�งคณะกรรมการการจดัการความเสี�ยง

ของสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

�-LD5-2 รายงานการใชง้บประมาณประจาํรอบ 6 เดือน 

 �-LD5-3 รายงานการใชง้บประมาณประจาํรอบ 12 เดือน 

�-LD5-4  :  รายงานการดาํเนินงานการจดัการความเสี�ยง

ของสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

�-LD5-5  : ผลการตรวจสอบและติดตามการดาํเนินงานของ

มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

1-LD5-6 โครงการเพิ�มประสิทธิภาพบุคลากรสาํนกัส่งเสริม

วิชาการและงานทะเบียน 

�-LD5-7  : กระบวนการปฏิบติังานของสาํนกัส่งเสริม

วิชาการและงานทะเบียน 

RM 2    ร้อยละเฉลี�ยถ่วงนํ� าหนกั

ความสาํเร็จของเป้าหมาย ของ

โครงการตามแผนบริหารความเสี�ยง 

� �-SP7-1  :  คาํสั�งคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง 

�-SP6-2  :  แผนบริหารความเสี�ยงของสาํนกัส่งเสริม

วิชาการและงานทะเบียน 

�-SP6-3 : คาํสั�งแต่งตั�งคณะกรรมการดาํเนินการบริหาร

จดัการภายใน สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

�-SP7-4 : เอกสารการบริหารความเสี�ยงรายบุคคล 

�-SP7-5 : แผนบริหารความเสี�ยงของสาํนกัส่งเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน 

�-SP7-6 : ตารางระบุสมรรถนะที�ตอ้งการพฒันาของ

บุคลากรโดยนาํปัจจยัเรื�องความเสี�ยงมาจดัทาํ 

�-SP7-7 : มีบุคลากรตรวจติดตามงานควบคุมภายในและ

บริหารความเสี�ยง 

�-SP7-1 : รายงานสรุปผลการดาํเนินงานตามแผนบริหาร

ความเสี�ยง 

�-SP7-1 : รายงานการประชุม ครั� งที� �/���� 

�-SP7-1 : รายงานการประชุม เรื�อง บริหารความเสี�ยง 



เกณฑ์คุณภาพการบริหาร 

จดัการภาครัฐขั�นพื�นฐาน 

หมวด �* 

ระดับคะแนนที�ได้ 

 

หลกัฐานที�สําคญัที�แสดงถึง 

ผลลพัธ์การดําเนินการ 

RM  3  ร้อยละความสาํเร็จของ

ผลสมัฤทธิ� ของการดาํเนินการ/

โครงการที�เปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้

มามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ 

�  �-CS5-1  :  คาํสั�ง   

�-CS5-2  :  หนงัสือเชิญ 

�-CS5-3 : รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํสาํนกัฯ 

�-CS5-4  :  หลกัฐานการเขา้ร่วมประชุมของโรงเรียน 

�-CS5-5  :  Web board ของกลุ่มงานทะเบียน 

�-CS5-6  :  จุลสารสาํนกั 

�-CS5-7  :   ปฎิทินวิชาการ 

�-CS5-8  :  แบบสอบถาม 

�-CS5-9  :  http://www.nsru.ac.th/APR/Development.php    

RM  4  ร้อยละเฉลี�ยถ่วงนํ� าหนกั

ความสาํเร็จจากผลสมัฤทธิ�  ของการ

ดาํเนินการตามแผนการจดัการความรู้ 

อยา่งนอ้ย � องคค์วามรู้ 

� �-IT�-1  :แผนการจดัการความรู้ 

�-IT7-2   : คาํสั�งใหค้ณาจารยแ์ละเจา้หนา้ที�ไปอบรม

สมัมนา 

�-IT�-3 : รายงานสรุปผลโครงการเพิ�มประสิทธิภาพการให้

บริหาร 

RM 5  ร้อยละของบุคลากรที�ไดรั้บการ

พฒันาขีดสมรรถนะตามแผนพฒันาขีด

สมรรถนะของบุคลากรหรือ

แผนพฒันาบุคลากร 

�       สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนสนบัสนุนให้

บุคลากรไดรั้บการพฒันาในหลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น 

การอบรมหลกัสูตรการเขียนหนงัสือราชการ ,การอบรม

หลกัสูตรการจดัการสาํนกังานยดุใหม่ และมีการจดัเวทีการ

แลกเปลี�ยนเรียนรู้ของบุคลากรสาํนกัฯใหไ้ดรั้บความรู้มา

ถ่ายทอดใหบุ้คลากรในสาํนกัฯ ไดรั้บความรู้ 

หลกัฐานอา้งอิง 

�-HR4-1  : คู่มือปฏิบติังานอาจารย ์

�-HR4-2  : คู่มือหลกัสูตรกรอบมาตรฐาน TQF 

5-HR4-3  : คาํสั�งใหข้า้ราชการพลเรือนใน

สถาบนัอุดมศึกษาและอาจารยเ์ขา้ร่วมประชุม 

�-HR4-4  : คาํสั�งแต่งตั�งคณาจารยเ์ขา้ร่วมโครงการพฒันา

ประสิทธิภาพปละประสิทธิผลในการจดัการเรียนการสอน

ที�เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั(Active Learning & Action 

Research) 

�-HR4-5 : วารสารการจดัการเรียนการสอนแบบ Active 



เกณฑ์คุณภาพการบริหาร 

จดัการภาครัฐขั�นพื�นฐาน 

หมวด �* 

ระดับคะแนนที�ได้ 

 

หลกัฐานที�สําคญัที�แสดงถึง 

ผลลพัธ์การดําเนินการ 

Leaning 

�-HR4-6  : คาํสั�งแต่งตั�งคณะกรรมการการจดัการความรู้

สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

5-HR4-7  : แผนการจดัการความรู้ 

�-HR4-�: แบบประเมินประสิทธิภาพการสอนอาจารย ์

�-HR4 : ผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนอาจารย ์

5-HR4-10 : บนัทึกขอ้ความเรื�องประสานโครงการเพิ�ม

ประสิทธิภาพการใหบ้ริการ 

�-HR4-11 : ภาพถ่ายการแลกเปลี�ยนเรียนรู้ 

�-HR4-12 : เอกสารประกอบการอบรมสมัมนาแลกเปลี�ยน

เรียนรู้ 

�-HR4-13  : แบบวิเคราะหค์วามจาํรู้ที�จาํเป็นของสาํนกั

ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

RM 6  จาํนวนกระบวนการที�ไดรั้บการ

ปรับปรุงใหผ้ลดาํเนินการดีขึ�น 

� �-PM5-1 : ขั�นตอนการยกเลิกรายวิชาเรียน 

�-PM5-2 : ขั�นตอนการลาพกัการเรียน 

�-PM5-3 : ขั�นตอนการขอใบรับรองนกัศึกษา 

�-PM5-4 : การเลือกรายวิชาลงทะเบียนทางอินเตอร์เน็ต 

�-PM5-5 : ขั�นตอนการลงเพิ�มรายวิชา 

�-PM5-6 : ขั�นตอนการถอนรายวิชา 

6-PM5-7 : แผนยทุธศาสตร์สาํนกัส่งเสริมวิชาการฯ 

�-PM5-8 : แต่งตั�งผูก้าํกบัดูแลตวัชี�วดัผูจ้ดัเก็บขอ้มลูและ

ผูรั้บผดิชอบ 

�-PM5-9 :แผนภาพแสดงตารางการจดัทาํหลกัสูตร 

 �-PM5-10 :แผนภาพโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการใน

สาํนกัฯ 

6-PM5-11 : คาํสั�งแต่งตั�งติดตามประเมินผลการปฏิบติั

ราชการ 

�-PM5- 12 : แผนปฏิบติังานรายบุคคล 

�-PM5- 13 : คาํรับรองผลการปฏิบติัราชการสาํนกัฯ 

�-PM5-14 : แผนยทุธศาสตร์สาํนกัฯ 



เกณฑ์คุณภาพการบริหาร 

จดัการภาครัฐขั�นพื�นฐาน 

หมวด �* 

ระดับคะแนนที�ได้ 

 

หลกัฐานที�สําคญัที�แสดงถึง 

ผลลพัธ์การดําเนินการ 

�-PM5-  15 : โครงการจดัประชุมการแลกเปลี�ยนเรียนรู้ 

�-PM5-  16 : กาํหนดการประชุม 

�-PM5-  17 : ภาพถ่ายการจดัประชุม 

�-PM5-  18: รายงานการประชุม 

�-PM5- 19: ผลการวิเคราะหค์วามรู้ที�จาํเป็นของบุคลากร 

�-PM5- 20 : คาํขอตั�งงบประมาณ 

�-PM5- �1 : แผนพฒันาบุคลากรประจาํปีงบประมาณ ���� 

�-PM5- �� : คาํสั�งไปอบรม 

�-PM5- �� : คาํสั�งไปศึกษาดูงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบฟอร์มที� 3 

แบบฟอร์มรายงานตวัชี�วดัผลลพัธ์ของแผนพฒันาองค์การ 
 

ชื�อตัวชี�วัด 

ค่า 

นํ�าหนัก 

(1) 

เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับร้อยละ

ของผลสําเร็จตามเป้าหมายของ

ตัวชี�วัด 

ผลคะแนน 

ที�ได้ 

(2) 

รวม 

(1) x (2) 

1 2 3 4 5 

แผนที�  �  (หมวด  �)  การบริหารผลการปฏิบัติงานโดยการจัดทําแผนที�ยทุธศาสตร์และการกําหนดตัวชี�วัดระดับบุคล 

�.  ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามผลลพัธ์ของการปฏิบตัิงาน

ที�กาํหนด 

0.�� 65 70 75 80 85 � �.���� 

�.  ร้อยละของบุคลากรที�มีการรับรู้และเขา้ใจในการดาํเนินการ

ตามแผนยทุธศาสตร์ 

�.�� 65 70 75 80 85 � �.���� 

 1 ผลคะแนนรวม �.0000 

แผนที�  �  (หมวด  �)  การให้ความสําคญักับกลุ่มนิสิตนักศึกษาและผู้ที�เกี�ยวข้อง 

�.  ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามผลลพัธ์ของการปฏิบตัิงาน

ที�กาํหนด 

�.�� �� �� �� �� �� 5 �.���� 

�.  ร้อยละของระดบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการ �.�� �� �� �� �� �� 3 �.���� 

 1 ผลคะแนนรวม �.���� 

แผนที�  �  (หมวด  �)  การปรับปรุงระบบการจัดการความรู้และพัฒนาระบบสารสนเทศการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

�.  ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามผลลพัธ์ของการปฏิบตัิงาน

ที�กาํหนด 

�.� �� �� �� �� �� � �.���� 

�.  ร้อยละของความพึงพอใจของบุคลากรจากการเผยแพร่

ข่าวสารและขอ้มูลการจดัการความรู้ 

�.� �� �� �� �� �� � �.���� 

 1 ผลคะแนนรวม �.0000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



แบบฟอร์มที� 4 

 

แบบฟอร์มแผนพฒันาองค์การประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

  

 

รายละเอยีดแผนพฒันาองค์การ  

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

 

สํานักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 

มหาวทิยาลยัราชภัฏนครสวรรค์ 

 

 

 

 

 

 

การจดัทําแผนพฒันาองค์การ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  

ทางสํานกังาน ก.พ.ร. จะส่งเกณฑ์คุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐขั�นก้าวหน้า  

และตวัชี�วดัผลลพัธ์ตามแผนพฒันาองค์การ ให้สถาบันฯ ในภายหลงั 

 
 



แบบฟอร์มที� 4.� 

แผนพฒันาองค์การ ประจาํปีงบประมาณ ���� 

สํานักงาน                      : สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  โอกาสในการปรับปรุง    :  (-) (-) (-) 

ชื�อแผนพฒันาองค์การ   : การพฒันาหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานคุณวฒิุ เมื�อเทยีบกบัเกณฑ์                 

 ระดบัอุดมศึกษา (TQF:HEd) (อ้างองิเลขข้อของเกณฑ์ฯ ที�ยงัไม่ผ่านเกณฑ์ฯ) 

หมวด                            : � วตัถุประสงค์                  :      1. เพื�อส่งเสริมการพฒันาหลกัสูตรอยา่งเป็นระบบ 

รายละเอยีดโดยย่อ         : สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นหน่วยงาน      และเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา 

 ส่งเสริมและบริการดา้นวิชาการแก่คณะต่าง ๆ จึงส่งเสริม ตวัชี�วดัหลกัของแผนงาน : �.ร้อยละของจาํนวนหลกัสูตรที�มีกระบวนการพฒันา 

 กระบวนการสร้างคุณค่าที�สาํคญัในปัจจุบนัคือ       หลกัสูตรสอดคลอ้งกบัมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษา  

 กระบวนการพฒันาหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐาน     (TQF:HEd)  

 คุณวฒิุระดบัอุดมศกึษา (TQF:HEd) ทิศทางของ ผู้รับผดิชอบหลกั             : ผูอ้าํนวยการสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   

 มหาวิทยาลยั และ ความตอ้งการของสงัคม ระยะเวลาดําเนินการ        : ตลอดปีงบประมาณ  ���� 

 เพื�อใหบ้ณัฑิตมีผลการเรียนรู้ที�คาดหวงัอยา่งนอ้ย � ดา้น   

 อนัจะส่งผลให ้บณัฑิตเป็นที�ยอมรับในระดบัสงัคม วนัที�จดัทํา                        : �  ตุลาคม ����- �� กนัยายน ���� 

 ประเทศ และสากล    

     

     

     

     

    



 

กจิกรรม/ขั�นตอน 
ระยะ เริ�ม สิ�น ปีงบประมาณ  ���� ผลลพัธ์/ดัชน ี

ความก้าวหน้า 
ผู้รับผดิชอบ ผู้เกี�ยวข้อง 

งบประมาณ 

(บาท) เวลา ต้น สุด ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.
ค.

 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

ม.ี
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

ม.ิ
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

�. การส่งเสริมการกาํหนดระบบ � ตค. พ.ย             �.ระบบและกลไกการ �. ผูอ้าํนวยการฯ �.รองอธิการบดี  

  และกลไก การพฒันาหลกัสูตร เดือน �� ��             พฒันาหลกัสูตร �. รอง ผอ.กลุ่ม        ฝ่ายวิชาการ  

                  งานส่งเสริม  �. คณบดี  

                  วิชาการ     ทุกคณะ  

                  �.ผูม้ีส่วนได ้  

2. การส่งเสริมใหน้าํระบบและ �� พ.ย สค             2. แผนการนาํระบบ  ส่วนเสีย  

   กลไก การพฒันาหลกัสูตรไป เดือน �� ��             และกลไกการพฒันา    

  ปฏิบติั                หลกัสูตรไปปฏิบติั    

                      

�. การส่งเสริมใหม้ีการติดตาม � กพ. ก.ย.             �.รายงานผลการ    

ประเมินผลและปรับปรุงแกไ้ข เดือน �� ��             ดาํเนินงาน    
                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                    พิจารณาเห็นชอบดาํเนินการ 
 

 

                                                                                                                                                                     ลงนาม…………………………………………. 

                                                       (ผูช่้วยศาสตราจารยว์ไลพร เมฆไตรรัตน์) 

                                                                                                                                                                                            ผูอ้าํนวยการสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  

 



แบบฟอร์มที�  �.� 

แบบฟอร์มแสดงตวัชี�วดัความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนพฒันาองค์การ  ประจาํปีงบประมาณ  ���� 

แผนพฒันาองค์การ :   ประจาํปีงบประมาณ  ���� 

หมวด  : 6   

ชื�อแผน :  การพฒันาหลกัสูตรให้สอดคล้องกบัมาตรฐานคณุวุฒิระดับอดุมศึกษา (TQF:HEd) 

กจิกรรมหลกั ชื�อตวัชี�วดั นํ�าหนัก เกณฑ์การให้คะแนน คาํอธบิาย วธิีการวดั/ 

เงื�อนไขการประเมนิ � � � � � 

�. การกาํหนดระบบและ 

    กลไกการพฒันา 

    หลกัสูตร 

2. การนาํระบบและกลไก 

      การพฒันาหลกัสูตรไป 

     ปฏิบติั 

�. การติดตามประเมินผล 

    และปรับปรุงแกไ้ข 

ตวัชี�วดัที� � 

ระดบัความสาํเร็จของ

การพฒันาหลกัสูตรให้

สอดคลอ้งกบัมาตรฐาน

คุณวฒิุระดบัอุดมศกึษา 

(TQF:HEd) 

� �� �� �� �� ���      ความสาํเร็จของการพฒันา

หลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐาน

คุณวฒิุระดบัอุดมศกึษา (TQF:HEd) 

คือการกาํหนดระบบ กลไกการ

พฒันาหลกัสูตร    การนาํระบบ 

และกลไกการพฒันาหลกัสูตรไป

ปฏิบติั  การติดตามประเมินผลและ

รายงานที�ระบุแนวทางปรับปรุง

แกไ้ข ตามมาตรฐานคุณวฒิุระดบั 

อุดมศึกษา ตลอดจนทิศทางของ

มหาวิทยาลยั และความตอ้งการของ

สงัคม  

 

ประเมินผลจากขอ้มลูเอกสาร

หลกัฐานต่าง ๆ ตามระดบั ดงันี�  

�. มีระบบและกลไกการพฒันา

หลกัสูตร 

�. มีแผนการนาํระบบและกลไก

การพฒันาหลกัสูตรไปปฏิบติั 

�. มีการนาํระบบและกลไกการ

พฒันาหลกัสูตรไปปฏิบติั 

�. มีการติดตาม ประเมินผล 

การปฏิบติั 

�. มีรายงานผลการปฏิบติัและ

แนวทางปรับปรุงแกไ้ข 

 



 

แผนพัฒนาองค์การ มิติด้าน 
ตัวชี�วัดผลลัพธ์ 

KPI 

เป้าหมาย 

Target 

นํ�าหนัก 

คะแนน 

เกณฑ์การให้

คะแนน 

แผนหมวด �       

การพฒันาหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบั �.�  ดา้นประสิทธิผล � ระดบัความสาํเร็จของ  ��� 1 �  = ร้อยละ  �� 

มาตรฐานคุณวุฒ ิ   การพฒันาหลกัสูตร   �  = ร้อยละ  �� 

ระดบัอุดมศึกษา (TQF:HEd)   ใหส้อดคลอ้งกบั   �  = ร้อยละ  �� 

กิจกรรมหลัก   มาตรฐานคุณวุฒ ิ   �  = ร้อยละ  �� 

�. การกาํหนดระบบและ   ระดบัอุดมศึกษา   �  = ร้อยละ ��� 

    กลไกการพฒันา   (TQF:HEd)    

    หลกัสูตร �.�  ดา้นคุณภาพการให ้ - - - - �  = ร้อยละ ... 

      บริการ     �  = ร้อยละ ... 

2. การนาํระบบและกลไก      �  = ร้อยละ ... 

การพฒันาหลกัสูตรไปปฏิบตั ิ      �  = ร้อยละ ... 

      �  = ร้อยละ ... 

�. การติดตามประเมินผล      �.�  ดา้นประสิทธิภาพ - - - - �  = ร้อยละ ... 

    และปรับปรุงแกไ้ข        ของการปฏิบตัิราชการ     �  = ร้อยละ ... 

      �  = ร้อยละ ... 

      �  = ร้อยละ ... 

      �  = ร้อยละ ... 

 �.�  ดา้นการพฒันา - - - - �  = ร้อยละ ... 

        องคก์าร     �  = ร้อยละ ... 

      �  = ร้อยละ ... 

      �  = ร้อยละ ... 

      �  = ร้อยละ ... 

       

       

       

 



แบบฟอร์มที� 5 

แบบฟอร์มรายงานผลระดบัคะแนนระดับความสําเร็จของการพฒันาคุณภาพ 

การบริหารจดัการภาครัฐ 

ตวัชี�วดั 
นํ� าหนกัร้อยละ 

(Wi) 

คะแนนที�ไดรั้บ 

(SMi) 

คะแนนถ่วง

นํ� าหนกั 

(Wi x SMi) 

 12.1  ระดบัความสาํเร็จของการดาํเนินการผา่นเกณฑคุ์ณภาพ

การบริหารจดัการภาครัฐขั�นพื�นฐาน 

 
  

12.1.1 ร้อยละของการผา่นเกณฑคุ์ณภาพการบริหารจดัการ

ภาครัฐขั�นพื�นฐาน  

(วดักระบวนการของการพฒันาองคก์ารในหมวดที�

ดาํเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.����) 

   

 หมวด � 4 � ��.���� 

 หมวด              �  4 �.� 16.8000 

 หมวด � 4 � ��.���� 

12.1.2 ระดบัความสาํเร็จของร้อยละเฉลี�ยถ่วงนํ� าหนกัในการ

บรรลุเป้าหมายความสาํเร็จของผลลพัธใ์นการ

ดาํเนินการตามการพฒันาองคก์าร 

(วดัผลลพัธข์องการพฒันาองคก์ารในหมวดที�

ดาํเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.����) 

   

 หมวด 2 1 � �.���� 

 หมวด � 1 �.� �.���� 

 หมวด � 1 � �.0000 

12.1.3 ร้อยละของการผา่นเกณฑคุ์ณภาพการบริหารจดัการ

ภาครัฐขั�นพื�นฐาน ในหมวดที�สถาบนัอุดมศึกษา

ดาํเนินการไม่ผา่นเกณฑฯ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 

2552   

   

 หมวด � 1 � �.0000 

 หมวด � 1 � �.���� 

 หมวด � 1 � �.���� 
 
 



ตวัชี�วดั 
นํ� าหนกัร้อยละ 

(Wi) 

คะแนนที�ไดรั้บ 

(SMi) 

คะแนนถ่วง

นํ� าหนกั 

(Wi x SMi) 

12.2 ระดบัความสาํเร็จของร้อยละเฉลี�ยถ่วงนํ� าหนกัในการ

บรรลุเป้าหมายความสาํเร็จของผลลพัธก์ารดาํเนินการ

ของสถาบนัอุดมศึกษา (หมวด �) 

6 � ��.0000 

12.3 ระดบัความสาํเร็จเฉลี�ยถ่วงนํ� าหนกัของการจดัทาํ

แผนพฒันาองคก์ารปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

   

 1. ความครบถว้นของการจดัทาํรายงานลกัษณะสาํคญั 

    ขององคก์ร (15 คาํถาม) 

1 � 5.0000 

 2. ความครบถว้นของการจดัทาํรายงานการประเมิน 

    องคก์รดว้ยตนเองหมวด 1-7 ตามเกณฑคุ์ณภาพ

การบริหารจดัการภาครัฐขั�นพื�นฐาน 

2 � 10.0000 

 3. ความครบถว้นของการจดัทาํรายงานการประเมิน 

    องคก์รดว้ยตนเองหมวด 1-7 ตามเกณฑคุ์ณภาพ

การบริหารจดัการภาครัฐขั�นกา้วหนา้ 

1 � 5.0000 

 4. ความครบถว้นของแผนพฒันาองคก์ารประจาํปี 

    งบประมาณ พ.ศ. ���4 

2 1 2.0000 

 
คะแนนรวม 

3� 

( Wi) 

64.4 138.0000 

 (Wi x SMi) 

ผลรวมคะแนนเฉลี�ยถ่วงนํ� าหนกั  เท่ากบั  

หรือ 

 

 

 

 

 

  

ผลรวมคะแนน    �.6    คะแนน 

 
 
 

 (Wi x SMi) 

      Wi  

 (W1x SM1) +( W2 x SM2) + … +( Wi x SMi) 

W1 + W2 + …+ Wi 

138 

30 

 (4x 5) +( 4 x 5) + … +(2 x 0) 

4 + 4 + …+ 2 


