
 
 
 
 
 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ของ สกอ. ชนิดตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงานรอบ 6 เดือน 

(1 ส.ค. 60 – 31 ม.ค. 61) 
คะแนนที่ได ้

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
(ระบุชื่อเอกสาร) 

องค์ประกอบที่  5 การบริหารจัดการ 

ตัวบ่งชี้ท่ี  5.1 การบริหารของ
สถาบันเพื่อการก ากับติดตาม
ผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน 
และเอกลักษณ์ของสถาบัน 

P  1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ 
SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์และสอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ของส านัก สถาบัน รวมทั้งสอดคล้อง
กับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของหน่วยงาน 
และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและ
แผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลาเพ่ือให้
บรรลุตามตัวบ่ง ชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์
และเสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพื่อพิจารณา
อนุมัติ 
 
 
 
 
 
 
 

5 คะแนน เกณฑ์ประเมินข้อที่ 1. 
(5.1-1-NSRU-MR-1  ค าสั่งส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์) 
(5.1-1-NSRU-MR-2  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
ส านักฯ)  
(5.1-1-NSRU-MR-3  แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี พ.ศ. 2560-2564 
(ปรับปรุง 2561) 
(5.1-1-NSRU-MR-4  แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ 
2560) 
(5.1-1-NSRU-MR-5  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560) 
(5.1-1-NSRU-MR-6  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ า
ส านักฯ ครั้งท่ี 1 /2561) 
(5.1-1-NSRU-MR-7  บันทึกข้อความเสนอแผนการด าเนินงานแก่
มหาวิทยาลัย) 
(5.1-1-NSRU-MR-8  รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ 2560) 

แบบรายงานผลการด าเนินการประกันคุณภาพภายในตามองค์ประกอบตัวบ่งชี้  
ระดับส านัก ประจ าปีการศึกษา 2560  (รอบ 6 เดือน) 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 



 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ของ สกอ. ชนิดตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงานรอบ 6 เดือน 

(1 ส.ค. 60 – 31 ม.ค. 61) 
คะแนนที่ได ้

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
(ระบุชื่อเอกสาร) 

 2. ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่
เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่
เกิดข้ึนจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่
สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตาม
พันธกิจของส านัก และให้ระดับความเสี่ยงลดลง
จากเดิม 
 
 3. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่าง
ครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการด าเนินงาน
อย่างชัดเจน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์ประเมินข้อที่ 2. 
(5.1-2-NSRU-MR-1  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความเสี่ยง
และควบคุมภายใน) 
(5.1-2-NSRU-MR-2  แบบฟอร์ม RM1) 
(5.1-2-NSRU-MR-3  ข้อมูลปัจจัยเสี่ยงตามท่ีได้จากการส ารวจRM1) 
(5.1-2-NSRU-MR-4  แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2560) 
(5.1-2-NSRU-MR-5  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ า
ส านัก ครั้งท่ี 2/2559) 
(5.1-2-NSRU-MR-6  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ า
ส านัก ครั้งท่ี 1/2561) 
เกณฑ์ประเมินข้อที่ 3. 
(5.1-3-NSRU-MR-1  รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ 2560) 
(5.1-3-NSRU-MR-2  รายงานการประชุมบุคลากรส านัก ครั้งที่ 
2/2560) 
(5.1-3-NSRU-MR-3  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ า
ส านัก ครั้งท่ี 1/2561) 
(5.1-3-NSRU-MR-4  ลดรอบการท างาน) 
(5.1-3-NSRU-MR-5  ระบบงานที่พัฒนาเพ่ือให้บริการนักศึกษา) 
(5.1-3-NSRU-MR-6  ระบบงานที่พัฒนาเพ่ือให้บริการอาจารย์) 
(5.1-3-NSRU-MR-8  ระบบติดตามค าร้องงานทะเบียน) 



 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ของ สกอ. ชนิดตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงานรอบ 6 เดือน 

(1 ส.ค. 60 – 31 ม.ค. 61) 
คะแนนที่ได ้

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
(ระบุชื่อเอกสาร) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่
ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรงและ
แหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อย
ครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้าน
การวิจัย จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่
ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและน ามาปรับใช้ใน
การปฏิบัติงานจริง 
 
 
 
 

(5.1-3-NSRU-MR-9  รายงานประจ าปี 2560) 
(5.1-3-NSRU-MR-10  รายงานการศึกษาตนเองเสนอคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบฯ) 
(5.1-3-NSRU-MR-11  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าส านักฯ) 
(5.1-3-NSRU-MR-12  รายงานส ารวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการ 
ประจ าปี 2560) 
(5.1-3-NSRU-MR-13  ค าสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการในต าแหน่ง
หัวหน้างาน) 
(5.1-3-NSRU-MR-14  ค าสั่งแต่งตั้ง/มอบหมายงานต่าง ๆ) 
(5.1-3-NSRU-MR-15  แนวปฏิบัติในการก ากับดูแลองค์กรที่ดี) 
(5.1-3-NSRU-MR-16  ค าสั่งส านักส่งเสริม เรื่อง การให้บริการ
นักศึกษาประจ าวัน) 
เกณฑ์ประเมินข้อที่ 4. 
(5.1-4-NSRU-MR-1  รายงานการประชุมบุคลากร) 
(5.1-4-NSRU-MR-2  รายงานการประชุมผู้บริหารและหัวหน้ากลุ่ม
งาน ครั้งที่1/2559) 
(5.1-4-NSRU-MR-3  แผนการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ 
2561) 
(5.1-4-NSRU-MR-4  โครงการศึกษาดูงาน) 
(5.1-4-NSRU-MR-5  รายงานการประชุมบุคลากร) 



 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ของ สกอ. ชนิดตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงานรอบ 6 เดือน 

(1 ส.ค. 60 – 31 ม.ค. 61) 
คะแนนที่ได ้

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
(ระบุชื่อเอกสาร) 

 5. การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตาม
แผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6. ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในตามระบบและกลไกท่ีเหมาะสม
และสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของ
คณะที่ได้ปรับให้การด าเนินงาน ด้านการประกัน
คุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานคณะ
ตามปกติที่ประกอบด้วยการควบคุมคุณภาพ การ 

ตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 

(5.1-4-NSRU-MR-6  ตัวอย่างระบบการรับสมัคร/รายงานตัวที่ได้มี
การปรับปรุง) 
(5.1-4-NSRU-MR-7  เว็บเพจการจัดการความรู้ของส านักฯ) 
เกณฑ์ประเมินข้อที่ 5. 
(5.1-5-NSRU-MR-1  แนวทางการบริหารงานบุคคล)  
(5.1-5-NSRU-MR-2  แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2561) 
(5.1-5-NSRU-MR-3  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ า
ส านัก ครั้งท่ี 2/2559) 
(5.1-5-NSRU-MR-4  รายงานโครงการตามแผนพัฒนาบุคลากร) 
(5.1-5-NSRU-MR-5  รายงานผลการเข้าร่วมอบรม/ดูงาน) 
(5.1-5-NSRU-MR-6  รายงานการประชุมบุคลากร) 
 
 
เกณฑ์ประเมินข้อที่ 6. 
(5.1-6-NSRU-MR-1  นโยบายการประกันคุณภาพส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน) 
(5.1-6-NSRU-MR-2  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับส านัก) 
(5.1-6-NSRU-MR-3  แผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหน่วยงาน) 



 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ของ สกอ. ชนิดตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงานรอบ 6 เดือน 

(1 ส.ค. 60 – 31 ม.ค. 61) 
คะแนนที่ได ้

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
(ระบุชื่อเอกสาร) 

(5.1-6-NSRU-MR-4  ปฏิทินการด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน) 
(5.1-6-NSRU-MR-5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน) 
(5.1-6-NSRU-MR-6  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส านัก) 
(5.1-6-NSRU-MR-7  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ) 
 

ตัวบ่งชี้เพิ่มเติมของหน่วยงาน 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1 ระดับความส าเร็จ
ของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักใน
การรักษามาตรฐานระยะเวลา
การให้บริการ 
 
 

O  
 
 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ใช้การเทียบบัญญัติไตรยางศ์ ก าหนดร้อยละ 80 
เท่ากับ 5 คะแนน 

ร้อยละ 85.92 
คิดเป็น 5.00 

คะแนน 

ระบบติดตามค าร้องออนไลน์ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2 ระดับความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการที่มีต่อการ
ให้บริการของหน่วยงาน 

O ใช้ค่าเฉลี่ยของผลการประเมินความพึงพอใจ
ผู้รับบริการ (คะแนนเต็ม 5) 

4.10 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 

  จ านวนผู้รับบริการที่ได้รบับริการ 
    ตามรอบระยะเวลามาตรฐาน 
จ านวนผู้รับบริการทั้งหมดทีไ่ด้รับบริการ 

x 100 



 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ของ สกอ. ชนิดตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงานรอบ 6 เดือน 

(1 ส.ค. 60 – 31 ม.ค. 61) 
คะแนนที่ได ้

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
(ระบุชื่อเอกสาร) 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3 ร้อยละความส าเร็จ
ของการน าเข้าข้อมูลนักศึกษา
และผู้ส าเร็จการศึกษาขึ้น
ฐานข้อมูล สกอ. 

O วิธีการค านวณ 
 

                  N1+N2 
                     2 
โดยท่ี 
N1  คือ ร้อยละความส าเร็จของการน าเข้าข้อมูล
นักศึกษา 
N2  คือ ร้อยละความส าเร็จของการน าเข้าข้อมูล
ผู้ส าเร็จการศึกษา 
2   คือ จ านวนข้อมูลทั้งหมด 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
     ใช้การเทียบบัญญัติไตรยางศ์ ก าหนดร้อยละ  
100  เท่ากับ 5 คะแนน 

5.00 อ้างอิงฐานข้อมูล คลังข้อมูลอุดมศึกษา 
http://www.data3.mua.go.th/dataS/  
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4 ร้อยละของบุคลากร
ที่ได้รับการพัฒนา 

O วิธีการค านวณ 
จ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา 
     จ านวนบุคลากรทั้งหมด 
เกณฑ์การให้คะแนน 
  ใช้การเทียบบัญญัติไตรยางศ์ ก าหนดร้อยละ 
100 เท่ากับ 5 คะแนน 

5.00 1.สรุปรายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
2.แบบรายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรม/พัฒนา รายบุคคล 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5 ระดับความพึงพอใจ
ของผู้ใช้สารสนเทศของหน่วยงาน 

O ใช้ค่าเฉลี่ยของผลการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้
สารสนเทศ (คะแนนเต็ม 5) 

4.47 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้สารสนเทศ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 

x 100 



 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ของ สกอ. ชนิดตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงานรอบ 6 เดือน 

(1 ส.ค. 60 – 31 ม.ค. 61) 
คะแนนที่ได ้

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
(ระบุชื่อเอกสาร) 

คะแนนเฉลี่ยทุกตัวบ่งชี้  (5 คะแนน)  
 


