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สวนท่ี 2 ผลการประเมนิตนเองตามองคประกอบ ตัวบงช้ี 
ประจําปการศึกษา 2559 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

องคประกอบที่ 1  ดานประสิทธิผล 
 

ตัวบงชี้ที่ 1.1  กระบวนการพัฒนาแผน 
 

   ผลการดําเนินงาน 
เกณฑ ผลดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 

1.  มีการจัดทําแผนกลยทุธที่
สอดคลองกับนโยบายของสภาสถาบัน 
โดยการมีสวนรวมของบุคลากรใน
หนวยงาน 

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนได
ดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธโดยสอดคลอง
กับนโยบายของมหาวิทยาลยัโดยการมีสวน
รวมของบุคลากรในหนวยงาน  (เอกสาร
หมายเลข 1.1-1-1  ถึง 1.1-1-5) 

1.1-1-1 มีแผนกลยุทธสํานัก 
สงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน  2557 - 2560 
1.1-1-2 Flow Chart  แสดง 
การวิเคราะหความสอดคลอง
ของแผน กลยุทธของหนวยงาน
กับยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลยั 
1.1-1-3 คําสั่งที่ 1072/2556 

เร่ือง  แตงตั้งคณะกรรมการ
จัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป 
สํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 
1.1-1-4 คําสั่งที่ 1078/2556 

เร่ือง  แตงตั้งคณะกรรมการ
จัดทําแผนปฏิบัติราชการ
ประจําป 
1.1-1-5 รายงานการประชุม 
คณะกรรมการจัดทําแผน           
กลยุทธและรายงานการประชุม
ที่บุคลากรมีสวนรวมในการ
จัดทําแผน 
  

2. มีการถายทอดแผนกลยุทธของ
ห น ว ย ง า น ไ ป สู บุ ค ล า ก ร ห รื อ
ผูปฏิบัติงานทุกระดับ 

ผูบริหารสํานักสงเสริมฯ ไดถายทอดแผน          
กลยุทธของสํานักสูบุคลากรผูปฏิบัติงาน   
(เอกสารหมายเลข 1.1-2-1) 

1.1-2-1  รายงานการประชุม
เก่ียวกับการทําความเขาใจหรือ
ชี้แจงเก่ียวกับแผนกลยุทธ 
 

3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ
เปนแผนปฏิบัติการประจําปครบตาม
พันธกิจของหนวยงาน  

ผูบริหารสํานักสงเสริมฯ มีการแปลงแผนกล
ยุทธเปนแผนปฏิบัติราชการประจําป 2560  
และมีผังแสดงความเชื่อมโยงความสัมพันธ

1.1-3-1  แผนปฏิบัติราชการ
ประจําป 2560 
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เกณฑ ผลดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
วิสัยทัศน  พนัธกิจ  ประเดน็ยุทธศาสตร  
และเปาประสงค  (เอกสารหมายเลข  
1.1-3-1 ถึง 1.1-3-2) 

1.1-3-2  ผังความเชื่อมโยง
ความสัมพันธวิสัยทัศน  พันธกิจ  
ประเด็นยุทธศาสตร  และ
เปาประสงค 

4. มีตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ 
แผนปฏิบัติการประจําป และคา
เปาหมายของแตละตัวบงชี้ เพื่อวัด
ความสําเร็จของการดําเนินงานตาม
แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติ กา ร
ประจําป 

สํานักสงเสริมฯ ไดจัดทําแผนกลยุทธ พ.ศ. 
2557 – 2560 ที่มีการกําหนดตัวบงชี้พรอม
ทั้งเปาหมายของแตงละตัวบงชีท้ี่จะใชวัด
ความสําเร็จของการดําเนนิงาน  (เอกสาร
หมายเลข 1.1-4-1) 

1.1-4-1  มีแผนกลยุทธสาํนัก 
สงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน  2557 – 2560   

5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การประจําปครบตามพันธกิจของ
หนวยงาน 

สํานักสงเสริมฯ ไดดาํเนินงานตามปฏิทนิการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัตงิาน  และรายงาน
ผลการดําเนนิงานเปนรายไตรมาส  (เอกสาร
หมายเลข 1.1-5-1 ถึง 1.1-5-2) 

1.1-5-1  ปฏิทินการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัตงิานที่ครอบคลุม
พันธกิจ 
1.1-5-2  รายงานการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัตงิาน
ตามรายไตรมาส 

6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตาม
ตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการประจําป 
อยางนอยปละ  2 คร้ัง และรายงาน
ผ ล ต อ ผู บ ริ ห า ร ห น ว ย ง า น ห รื อ
คณะกรรมการประจําหนวยงานเพื่อ
พิจารณา 

มีการติดตามผลการดําเนนิงานตามตังบงชี้
โดยใชรายงานไตรมาสของสํานกัสงเสริมฯ 
(เอกสารหมายเลข 1.1-6-1) 

1.1-6-1  รายงานไตรมาสของ
สํานัก 

7. มีการประเมินผลการดําเนินงาน
ตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ อยาง
นอยปละ 1 คร้ัง และรายงานผลตอ
ผูบริหารหนวยงานหรือคณะกรรมการ
ประจําหนวยงานเพื่อพิจารณา 

ไมมี ไมมี 

8. มีการนําผลการพิจารณา 
ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของตอ
ผูบริหารหนวยงานหรือคณะกรรมการ
ประจําหนวยงานไปปรับปรุงแผนกล
ยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป 

ไมมี ไมมี 

   การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 
เปาหมาย 2559 ผลการดําเนินงาน คะแนนที่ได การบรรลุเปาหมาย 

6  ขอ 6 ขอ 4 คะแนน บรรลุ 
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   ตัวบงชี้ที่ 1.2  การบรรลุเปาหมายตัวบงชี้ของการปฏิบัติตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป 
 

  ผลการดําเนินงาน 

  

ขอมูลพ้ืนฐาน จํานวน 

1. จํานวนตัวบงชี้ทั้งหมดตามคํารับรองปฏิบัติราชการประจาํป 10 

2. จํานวนตัวบงชี้ตามคํารับรองปฏิบัติราชการประจาํปที่บรรลุเปาหมาย 9 

 
สูตรคํานวณ 
 
 จํานวนตัวบงชี้ตามคํารับรองปฏิบัติราชการประจําปท่ีบรรลุเปาหมายของหนวยงาน 

X 100 
จํานวนตัวบงชี้ท้ังหมดตามคํารับรองปฏิบัติราชการประจําปของหนวยงาน 

 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 
เปาหมาย 2559 ผลการดําเนินงาน คะแนนที่ได การบรรลุเปาหมาย 

รอยละ 80 รอยละ 80  4 คะแนน บรรลุ 

รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 

 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
1.2-1-1 รายงานผลการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลงาน  มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ราชนครินทร   ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 
 

ตัวบงชี้ที่ 1.3  ภาวะผูนําของสภาสถาบันและผูบริหารทกุระดบัของสถาบัน 

  ผลการดําเนินงาน 

เกณฑ ผลดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
1. ผูบริหารมีวิสัยทัศน กําหนดทิศทางการ
ดําเนินงาน และสามารถถายทอดไปยัง
บุคลากร  ทุกระดับ มีความสามารถใน
การวางแผนกลยุทธ มีการนําขอมูล
สารสนเทศเปนฐานในการปฏิบัติงานและ
พัฒนาหนวยงาน 

ผูบริหารสํานักสงเสริมฯ มีการจดัประขุม
เพื่อถายทอดนโยบาย  วิสัยทัศน  และ
แผนใหบุคลากรมีความเขาใจรวมกัน  
(เอกสารหมายเลข 1.3-1-1 ถึง 1.3-1-3) 
 
 
 
 
 

1.3-1-1  รายงานการประชุม 
สํานัก วาระการถายทอด
นโยบาย  วสิัยทัศน  และ
แผนกลยุทธใหบุคลากร   
มีความเขาใจรวมกัน 
1.3-1-2  บันทึกลงนาม
ขอตกลงปฏิบัติราชการตาม 
ตัวบงชี้คุณภาพระหวาง
อธิการบดีและผูอํานวยการ
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เกณฑ ผลดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
 
 

สํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 
1.3-1-3  รายงานการประชุม
สํานักฯ คร้ังที่ 5/2559 รายงาน
ผลการสรางและการใชระบบ
ฐานขอมูลของมหาวิทยาลัย          
ในการติดตามผลการบริหาร
สารสนเทศ  การรายงานผลการ
ดําเนินงานตามตัวบงชี้คุณภาพ 
(KPI) 

2.  ผูบริหารมีการกํากับ ติดตามและ
ประเมินผลการดําเนนิงานตามที่
มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสารแผน
และผลการดําเนนิงานของสถาบันไปยัง
บุคลากรในหนวยงาน 

ผูบริหารมีการกํากับ  ติดตาม  และ
ประเมินผลการดําเนนิงานตามที่ได
มอบหมาย (เอกสารหมายเลข 1.3-2-1) 

1.3-2-1  รายงานการประชุม
ของผูบริหารสํานักฯ  ในการ
กํากับติดตามผลการนํานโยบาย
และแผนกลยุทธไปสูการปฏิบัติ   
ปละ 2 คร้ัง   
 

3.  ผูบริหารสนับสนนุใหบุคลากรใน
หนวยงานมีสวนรวมในการบริหารจัดการ 
ใหอํานาจในการตัดสนิใจแกบุคลากรตาม
ความเหมาะสม 

ผูบริหารสนบัสนุนใหบุคลากร                    
ในหนวยงานมีสวนรวมในการบริหาร
จัดการ  คือ  มีการแตงตั้งรอง
ผูอํานวยการรักษาราชการแทน  แตงตั้ง
รองผูอํานวยการ  เพื่อการมีสวนรวมใน
การบริหารจัดการ  (เอกสารหมายเลข 
1.3-3-1 ถึง 1.3-3-4) 

1.3-3-1  คําสั่งแตงตั้งรอง
ผูอํานวยการในการรักษา
ราชการแทน 
1.3-3-2  ระเบียบ/ขอบังคับ/
กองทุนที่สนบัสนุนการสราง
ขวัญและกําลังใจตอบุคลากร
เปนประจาํ 
1.3-3-3  คําสั่งแตงตั้งรอง 
ผูอํานวยการ  และหัวหนางาน
ของสํานักฯ 
1.3-3-4  บุคลากรมีขวัญและ
กําลังใจการทํางาน  คือ  
นางสาวเอมอร  พุมประเสริฐ  
ไดรับรางวลั “เพชรราช
นครินทร”  

4. ผูบริหารถายทอดความรูและสงเสริม
พัฒนาผูรวมงาน เพื่อใหสามารถทํางาน
บรรลุวัตถุประสงคของหนวยงานเต็มตาม
ศักยภาพ 

ผูบริหารสงเสริมพัฒนาผูรวมงานโดยให
บุคลากรทําคูมือและข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน  (เอกสารหมายเลข 1.3-4-1) 

1.3-4-1  คูมือการปฏิบัติงาน
และข้ันตอนการปฏิบัติงานของ
บุคลากรสาํนักฯ 

5. ผูบริหารบริหารงานดวยหลักธรรมา   
ภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชนของ
หนวยงานและผูมีสวนไดสวนเสยี 

1)  หลักประสิทธิผล 
    -  มีผลการดําเนินงานที่ปฏิบัติแลว
เสร็จตามภารกิจที่กําหนด  (เอกสาร
หมายเลข 1.3-5-1) 
 

1.3-5-1  รายงานประจําป   
2560 
1.3-5-2  printout  หนาเว็บ  
ระบบประมวลผล 
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เกณฑ ผลดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
2)  หลักประสิทธิภาพ 
    -  มีระบบสารสนเทศเพื่อมุงใหการ
บริหารงานเกิดประสิทธิภาพ  ไดแก 
ระบบสารสนเทศสําหรับระบบงาน
ทะเบียนและประมวลผล (เอกสาร
หมายเลข 1.3-5-2 ถึง 1.3-5-3) 
 

3)  หลักการตอบสนอง 
     -  มีการใหบริการขอมูลขาวสาร
หลากหลายชองทาง  เพื่อตอบสนอง
ผูใชบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย  เชน  
เว็บไซด เว็บเพจ  Facebook line        
เปนตน  (เอกสารหมายเลข 1.3-5-4)    
 

4)  หลักความรับผิดชอบ 
     -  มีการแสดงความรับผิดชอบใน
ก า ร ป ฏิ บั ติ ห น า ที่ แ ล ะ ผ ล ง า น ต อ
เปาหมายที่กําหนดไว (เอกสารหมายเลข 
1.3-5-5)   
 

5)  หลักความโปรงใส 
     -  มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรโดยใชหลักความโปรงใส  มี
การแต งตั้ ง คณะกรรมการร วม กัน
พิจารณาผลงานรวมกัน  และเปดเผยผล
การประเมินใหทราบ  ผู ถูกประเมิน
ทราบ  และเสนอแนะแนวทางรวมกัน  
ในการพัฒนางานของสํานักฯ (เอกสาร
1.3-5-6 ถึง 1.3-5-7) 
 

6)  หลักการมีสวนรวม 
     -  เปดโอกาสใหบุคลากรไดรวมรับรู  
แสดงทัศนะ เสนอปญหา/ประเด็นสําคัญ
ที่เก่ียวของ  มีการบริหารและดําเนินงาน
ในรูปของคณะกรรมการมีการแตงตั้ง
บุคลากรรวมเปนกรรมการตางๆ และมี
การจัดประชุมเพื่อสรางการมีสวนรวมใน
การดําเนินงานอยางสม่ําเสมอ (เอกสาร
หมายเลข 1.3-5-8 ถึง 1.3-5-9) 
 

7)  หลักการกระจายอํานาจ 
     -  มีการแตงตั้งผูอํานวยการสํานัก  

1.3-5-3  printout หนาเว็บ 
สํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 
1.3-5-4  printout  หนาเว็บ
เพจ  Facebook โครงการ 
1.3-5-5  แผนปฏิบัติราชการ 
ประจําป 2560 
1.3-5-6  รายงานไตรมาส 
1.3-5-7  คําสั่งแตงตั้ง 
คณะกรรมการบริหารสํานัก                    
ที่ 1137/2558  ลงวันที่ 18 
ก.ย. 2558 
1.3-5-8  คําสั่งแตงตั้ง 
คณะกรรมการดําเนินโครงการ
ตางๆ ของสํานักฯ 
1.3-5-9 รายงานการประชุม 
ทุกประชุมสาํนักฯ 
1.3-5-10 คําสั่งแตงตั้ง 
ผูอํานวยการสํานักฯ ที่ 12/56   
ลงวันที่ 12 มี.ค. 2556 
1.3-5-11 คําสั่งแตงตั้งรอง 
ผูอํานวยการ  

- ที่ 1616/56 ลงวันที่ 
1 พ.ย. 2556 
        -  ที่ 1263/57 ลงวันที่  
22 ส.ค. 2557 
        -  ที่ 690/58  ลงวันที่  
3 มิ.ย. 2558 
1.3-5-12 คําสั่งแตงตั้ง            
ขาราชการพลเรือนใน
สถาบนัอุดมศึกษา ตามมาตรา 
18 (ข) ตําแหนงประเภท
ผูบริหาร ที่ 173/60  ลว. 15 
ก.พ. 2560 
1.3-5-13 คําสั่งแตงตั้งหัวหนา 
หนวยงานภายใน  
        -  ที่  456/54  ลงวันที่ 
25 เม.ย. 2554 
        -  ที่ 1302/2556             
ลงวันที่  31  สงิหาคม 2556 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เกณฑ ผลดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
รอ ง ผู อํ า น วยกา รสํ า นั ก   หั วหน า
สํานักงาน  และหัวหนากลุมงาน  เพื่อ
กระจายอํานาจ  หรือถายโอนความ
รับ ผิ ด ช อ บ ใ น ก า ร ตั ด สิ น ใ จ ใ ห แ ก  
ผูบริหารระดับตางๆ ไดมีสวนในการใช
อํานาจในการบริหารจัดการสํานักฯ 
(เอกสารหมายเลข 1.3-5-10 ถึง 1.3-5-
13) 
 

8)  หลักนิติธรรม 
     -  มี ก า ร บ ริ ห า ร ง า น แ ล ะ ก า ร
ดําเนินงานดานตางๆ ไดถือปฏิบัติตาม
กฎ  ระเบียบ  หรือขอบังคับที่เก่ียวของ
กับงานดานนั้นๆ (เอกสารหมายเลข 
1.3-5-14 ถึง 1.3-5-15) 
 

9)  หลักความเสมอภาค 
     -  มี ก า ร ให บ ริ ก า ร / ป ฏิ บั ติ ต อ
บุคลากรและมีผูมีสวนไดสวนเสียโดยยึด
หลักความเสมอภาคอยางเทาเทียมโดย
ไมมีการแบงแยก (เอกสารหมายเลข 
1.3-5-16) 
 
10) หลักมุงม่ันฉันทามติ 
     -  มีการประชุมบุคลากรเพื่อรับฟง
ความคิดเห็นขอเสนอแนะและมีมติ
รวมกันเพื่อดําเนินงานตางๆ ของสํานัก  
(เอกสารหมายเลข 1.3-5-17) 
 

1.3-5-14 ขอบังคับ
มหาวิทยาลยัราชภัฏราช
นครินทร วาดวยการจัดการ  
ศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
2558 
1.3-5-15 ขอบังคับ
มหาวิทยาลยัราชภัฏ 
ราชนครินทร วาดวยการเขาสู 
ตําแหนงทางวิชาการ  พ.ศ. 
2556 
1.3-5-16 รายชื่อผูเขารวม 
โครงการทุกโครงการของ 
สํานักฯ มีความหลากหลาย 
ทั้ง เพศ  วัย  เชื้อชาติ  ศาสนา  
1.3-5-17 รายงานการประชุม 
สํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 
 
 

6. คณะกรรมการประจําคณะ  สํานัก  
สถาบัน  ศูนยประเมินผลการบริหารงาน
ของหนวยงานและผูบริหารนําผลการ
ประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอยาง
เปนรูปธรรม 

สํานักสงเสริมฯ ไดมีการประเมิน
ตรวจสอบผลการบริหารงาน  (เอกสาร
หมายเลข 1.3-6-1 ถึง 1.3-6-3) 

1.3-6-1  ขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ  และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัย  และคณะ 
1.3-6-2  รายงานผลการ
ประเมินหนวยงานในรอบป 
ที่ประเมิน 
1.3-6-3  รายงานสรุปผลการ
ดําเนินงาน   
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 
 

เปาหมาย 2559 ผลการดําเนินงาน คะแนนที่ได การบรรลุเปาหมาย 

5 ขอ 6 ขอ  5 คะแนน บรรลุ 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
องคประกอบที่ 2 ดานคุณภาพ 
 

ตัวบงชี้ที่ 2.1  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

  ผลการดําเนินงาน 

เกณฑ ผลดําเนนิงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การ ศึกษาภายในที่ เ หมาะสมและ
สอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการของ
หนวยงาน และดําเนินการตามระบบที่
กําหนด 

สํานักสงเสริมวิชาการฯ มีระบบกลไก
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ที่เหมาะสมและสอดคลองกับพันธกิจ
และพัฒนาการของหนวยงาน  และ
ดํ า เนินการตามระบบที่ กํ าหนด  
(เอกสารหมายเลข 2.1-1-1 ถึง 2.1-
1-7) 

2.1-1-1  คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการผูรับผิดชอบตงับงชี้
การประกันคุณภาพการศึกษา  
ปการศึกษา 2559 ที่ 908/2560 
2.1-1-2  คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาสํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน ที่ 549/2556 
2.1-1-3  คูมือการประกันคุณภาพ
การศึกษา  ปการศึกษา 2559 
2.1-1-4  กระบวนการประกัน
คุณภาพการ ศึกษาของสํ านั ก
สงเสริมฯ 
2.1-1-5  ปฏิทินการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สํานักสงเสริมฯ 
2.1-1-6  ผูรับผิดชอบตัวบงชี้การ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สํานักฯ 
2.1-1-7  เลม  SAR  สํานักฯ  
ที่เผยแพรบนเว็บไซต 

2. มีการกําหนดนโยบายและให
ความสําคัญเร่ืองการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการ
ระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของ
หนวยงาน 

ผูบริหารมีการกําหนดนโยบายและให
ความสําคัญเร่ืองการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน  (เอกสารหมายเลข 
2.1-2-1 ถึง 2.1-2-3) 

2.1-2-1  คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการผูรับผิดชอบตงับงชี้
การประกันคุณภาพการศึกษา  
ปการศึกษา 2559 ที่ 908/2560 
2.1-2-2  คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาสํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน ที่ 549/2556 
2.1-2-3  รายงานการประชุม
สํานักสงเสริมฯ วาระตดิตาม
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เกณฑ ผลดําเนนิงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
ความกาวหนาในการดําเนนิการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
 

3. มีการดําเนินงานดานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถวน 
ประกอบดวย 1) การควบคุม ติดตาม
การดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ             
2) การจัดทํารายงานประจําปที่เปน
รายงานประ เ มิน คุณภาพเสนอต อ
ผูบริหารและจัดสงใหมหาวิทยาลัยตาม
กําหนดเวลา และ 3) มีการนําผลการ
ประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของหนวยงาน 

สํ า นั ก ส ง เ ส ริ ม วิ ช า ก า ร ฯ  ไ ด
ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในที่ครบถวน (เอกสาร
หมายเลข 2.1-3-1 ถึง 2.1-3-4) 

2.1-3-1  รายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) ประจําปการศึกษา 
2559  สํานักสงเสริมฯ 
2.1-3-2  กระบวนการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
2.1-3-3  ระบบสารสนเทศที่ใชใน
การดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาคือ เลม  SAR  สํานักฯ  
ที่เผยแพรบนเว็บไซต 
2.1-3-4  รายงานการประชุม
สํานักสงเสริมฯ วาระตดิตาม
ความกาวหนาในการดําเนนิการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

4. มีการนําผลการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน 
และ ส ง ผ ล ให มี ก า ร พัฒ น า ผล กา ร
ดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ
ทุกตัวบงชี้ 

ผูบริหารสํานักสงเสริมฯ  ไดประชุม
กา รนํ า ผลกา รประ กัน คุณภาพ
การศึกษาภายในมาปรับปรุงการ
ทํางาน  (เอกสารหมายเลข 2.1-4-1 
ถึง 2.1-4-2)  

2.1-4-1  รายงานการประชุม
สํานักสงเสริมฯ วาระทบทวนและ
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
2.1-4-2  รายงานการประชุม
สํานักสงเสริมฯ วาระรายงานผล
การดําเนินงานนําขอเสนอแนะ
ของคณะกรรมการประเมิน              
ไปปรับปรุงพฒันางาน 

5. มีระบบสารสนเทศที่ใหขอมูล
สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา 

สํานักสงเสริมฯ มีระบบสารสนเทศที่ให
ขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพ
การศึกษา  (เอกสารหมายเลข 2.1-5-1 
ถึง 2.1-5-2) 

2.1-5-1  เว็บไซตสํานักสงเสริม
วิชาการฯ ที่แสดงเลมรายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) แตละป
การศึกษา 
2.1-5-2  รายงานการประชุม
สํานักสงเสริมฯ วาระตดิตาม
ความกาวหนาในการดําเนนิการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

6. มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียใน
ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า 
โดยเฉพาะนักศึกษา ผูใชบัณฑิต และ
ผูใชบริการตามพันธกิจของหนวยงาน 

มีการแตงตั้งคณะกรรมการผูรับผิดชอบ
ตัวบงชี้ทั้งระดับมหาวิทยาลัยและระดับ
สํานักฯ (เอกสารหมายเลข 2.1-6-1 ถึง 
2.1-6-2) 

2.1-6-1  คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการผูรับผิดชอบตงับงชี้
การประกันคุณภาพการศึกษา  
ปการศึกษา 2559 ที่ 908/2560 
2.1-6-2  คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพ
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เกณฑ ผลดําเนนิงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
การศึกษาสํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน ที่ 549/2556 
 

7. มีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดาน
การประกันคุณภาพการศึกษาระหวาง
หนวยงาน และมีกิจกรรมรวมกัน 

ไมม ี ไมมี 

8. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาที่หนวยงาน
พัฒนาข้ึน และเผยแพรใหหนวยงานอ่ืน
สามารถนําไปใชประโยชน 

ไมม ี ไมมี 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 
เปาหมาย 2559 ผลการดําเนินงาน คะแนนที่ได การบรรลุเปาหมาย 

5 ขอ 6 ขอ 4 คะแนน บรรลุ 

 
 
 

ตัวบงชี้ที่ 2.2  ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 
 

ผลการดําเนินงาน 
 

ขอมูลพ้ืนฐาน คะแนนเฉลี่ย 

  ความพึงพอใจของผูรับบริการ 3.62 

1) ความพึงพอใจดานกระบวนการและข้ันตอนการใหบริการ 3.61 

2) ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ผูใหบริการ 3.46 

3) ความพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวก 3.63 

4) ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ 3.48 

5) ความพึงพอใจดานระบบสารสนเทศหนวยงาน 3.80 

 
 
การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 
 

เปาหมาย 2559 ผลการดําเนินงาน คะแนนที่ได การบรรลุเปาหมาย 

ระบุคาเปาหมาย........... คะแนนเฉลี่ย 3.62  1 คะแนน ไมบรรล ุ

รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.2-1-1 แบบประเมินความพึงพอใจ 
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2.2-1-2  สรุปผลความพึงพอใจ 

 
องคประกอบที ่3 ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัตงิาน 
 

ตัวบงชี้ที่ 3.1  การจัดการความรู 
 

  ผลการดําเนินงาน 

เกณฑ ผลดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
1. มีการกําหนดประเด็นความรูและ
เ ป า ห ม า ย ข อ ง ก า ร จั ด ก า ร ค ว า ม รู                
ที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของสถาบัน
อยางนอยครอบคลุมพันธกิจหนวยงาน 1 
ดาน 

สํ านักส ง เส ริมฯ  มี การ กํ าหนด
ประเด็นความรูและเปาหมายของ
การจัดการความรูที่สอดคลองกับ
แผนกลยุทธ (เอกสารหมายเลข 
3.1-1-1 ถึง 3.1-1-2) 

3.1-1-1 แผนกลยุทธสํานักฯ   
ป 2557 - 2560  
3.1-1-2  โครงการ/กิจกรรมการ
จัดการความรู  คือ  โครงการคาย
พัฒนาผลงานทางวิชาการแบบ
เขมขน 

2. กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายที่จะ
พัฒนาความรูและทักษะดานการผลิต
บัณฑิตและดานการวิจัยอยางชัดเจนตาม
ประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 

มีการกําหนดกลุมเป าหมายที่ จะ
พัฒนาความรู (เอกสารหมายเลข 3.1-
2-1 ถึง 3.1-2-2) 

3.1-2-1  แผนพัฒนาการจัดการ
ความรู 
3.1-2-2  โครงการ/กิจกรรมการ
จัดการความรู  คือ  โครงการคาย
พัฒนาผลงานทางวิชาการแบบ
เขมขน  ที่มีการกําหนดบุคลากร
กลุมเปาหมาย 

3. มีการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรู
จากความรู ทักษะของผูมีประสบการณ
ตรง (tacit knowledge) เพื่อคนหาแนว
ปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรูที่กําหนดใน
ขอ1 และเผยแพร ไปสู บุคลากรกลุ ม 
เปาหมายที่กําหนด 

มีการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรู
จ า ก ค ว า ม รู   ทั ก ษ ะ  ข อ ง ผู มี
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ ต ร ง  ( เ อ ก ส า ร
หมายเลข 3.1-3-1 ถึง 3.1-3-2) 

3 .1-3-1  หนังสือเชิญวิทยากร
แลกเปลี่ ยน เ รียน รู จากความ รู  
ทักษะของผูมีประสบการณตรง 
3 .1 -3 -2   รายงานส รุปผลการ
ดําเนินงาน  โครงการคายพัฒนา
ผลงานทางวิชาการแบบเขมขน 

4. มีการรวบรวมความรูตามประเด็น
ความรูที่กําหนดในขอ 1 ทั้งที่มีอยูในตัว
บุคคลและแหลงเรียนรูอ่ืนๆ ที่เปนแนว
ปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยางเปน 
ระบบโดยเผยแพรออกมาเปนลายลักษณ 
อักษร (explicit knowledge) 

มีการรวบรวมความรูตามประเด็น
ความรู (เอกสารหมายเลข 3.1-4-1) 

3 .1 -4 -1   รายงานส รุปผลการ
ดําเนินงาน  โครงการคายพัฒนา
ผลงานทางวิชาการแบบเขมขน 

5. มีการนําความรูที่ไดจากการจัดการ
ความรู ในปการศึกษาปจจุบันหรือป
การศึกษาที่ผานมาที่เปนลายลักษณอักษร 
(explicit knowledge) และจากความรู 
ทักษะของผูมีประสบการณตรง 
(tacit knowledge) ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดี
มาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง 

มีการนําความรูที่ไดจากการจัดการ
ความรูและแลกเปลี่ยนจากผูที่มีทักษะ
โดยตรงที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช  
(เอกสารหมายเลข 3.1-5-1 ถึง 3.1-5-3) 

3 .1 -5-1  คํ าสั่ งคณะกรรมการ
รับผิดชอบ 
3 .1 -5-2  โครงการค ายพัฒนา
ผลงานทางวิชาการแบบเขมขน 
3 . 1 -5 -3  ร า ย ง า น ส รุปผลกา ร
ดําเนินงาน  โครงการคายพัฒนา
ผลงานทางวิชาการแบบเขมขน 
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เกณฑ ผลดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
 

   การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 
 

เปาหมาย 2559 ผลการดําเนินงาน คะแนนที่ได การบรรลุเปาหมาย 

4 ขอ 5 ขอ 5 คะแนน บรรลุ 

 
 
 
 

ตัวบงชี้ที่ 3.2  การบริหารความเสี่ยง 
 

  ผลการดําเนินงาน 

เกณฑ ผลดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือ
คณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมี
ผูบริหารระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบ
พันธ กิจหลักของหนวยงานร วม เปน
คณะกรรมการหรือคณะทํางาน 

มีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย  และ
ของสํ านั กส ง เส ริมฯ  ( เอกสาร
หมายเลข 3.2-1-1 ถึง 3.2-1-2)  

3.2-1-1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ ย งและควบคุม
ภายใน ที่ 1133/2559  
3.2-1-2 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
ดานนโยบายและแผนสํานักสงเสริม
วิ ช า ก า ร แ ล ะ ง า น ท ะ เ บี ย น                 
ที่ 1071/2556 

2. มีการวิเคราะหและระบุความเสี่ยง 
และปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยงอยาง
นอย 3 ดาน ตามบริบทของหนวยงาน 

สํานักสงเสริมฯ มีการวิเคราะห ระบุ
ความเสี่ยง  และปจจัยที่กอใหเกิด
ความเสี่ยง (เอกสารหมายเลข 3.2-2-1 
ถึง  3.2-2-2) 

3.2-2-1  รายงานการประชุมสํานัก
สง เสริมฯ ในวาระเ ก่ียวกับการ
วิเคราะหการบริหารความเสี่ยง 
3.2-2-2  แผนบริหารความเสี่ยงที่มี
การระบุประเด็นความเสี่ยง  ปจจัย
ที่กอใหเกิดความเสี่ยง  (ตารางการ
วิเคราะหความเสี่ยง) 

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบ
ของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยง            
ที่ไดจากการวิเคราะหในขอ 2 

มีการประเมินโอกาสและผลกระทบ
ของความเสี่ยงและการจัดลําดับ
ความเสี่ยงที่ไดจากการวิเคราะห 
(เอกสารหมายเลข 3.2-3-1 ถึง 3.2-
3-2) 

3.2-3-1  เอกสาร/รายงานการ
ประเมินโอกาสและผลกระทบของ
ความเสี่ยง 
3.2-3-2  รายงานการจัดลําดับ
ความเสี่ยง 

4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง            
ที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการ
ตามแผน 

สํ านั กส ง เส ริมฯ  ได จั ดทํ าแผน
บริหารความเสี่ยงที่มีระดับความ
เสี่ยงสูง  และดําเนินการตามแผน 
(เอกสารหมายเลข 3.2-4-1 ถึง 3.2-
4-2) 

3.2-4-1  รายงานการประชุมสํานัก
สงเสริมฯ  เก่ียวกับการสรางความ
เขาใจใหกับบุคลากรในหนวยงาน
เพื่อการแกไข ลด หรือปองกันความ
เสี่ยง ที่จะเกิดข้ึน 
3.2-4-2  แผนบริหารความเสี่ยง  
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เกณฑ ผลดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
สํ า นั ก ส ง เ ส ริ ม ฯ  ป ร ะ จํ า ป
งบประมาณ 2560 
 

5. มีการติดตาม และประเมินผลการ
ดํา เนินงานตามแผนและรายงานตอ
ผูบริหาร  และคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน
ของหนวยงาน  เพื่อพิจารณาอยางนอยป
ละ 1 คร้ัง 

มีการติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผน (เอกสารหมายเลข 
3.2-5-1) 

3.2-5-1  รายงานการประชุมสํานัก
สงเสริมฯ  เก่ียวกับขอเสนอแนะ 
ตอรายงานความกาวหนาในการ
บริหารความเสี่ยง  รายงานสรุปผล
การประเมินผลความสําเร็จ 
 

6.  มีการนําผลการประเมิน และ
ขอเสนอแนะจากสภาสถาบนัไปใชในการ
ปรับแผนหรือวิเคราะหความเสีย่งในรอบ
ปถัดไป 

สํานักส งเสริมฯ มีการนําผลการ
ประเมินและขอเสนอแนะไปใชในการ
ปรับแผนการวิ เคราะหความเสี่ยง 
(เอกสารหมายเลข 3.2-6-1 ถึง 3.2-6-2) 

3.2-6-1  แผนบริหารความเสี่ยง 
ในรอบปถัดไปที่นําขอเสนอแนะไป
ปรับใชการบริหารความเสี่ยงที่เหลือ  
และความเสี่ยงใหม 
3.2-6-2  รายงานผลการปรับปรุง
การบริหารความเสี่ยง 

   การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 
เปาหมาย 2559 ผลการดําเนินงาน คะแนนที่ได การบรรลุเปาหมาย 

5 ขอ 6 ขอ 5 คะแนน บรรลุ 

 
 
 
 

ตัวบงชี้ที่ 3.3  การเงินและงบประมาณ 
 

  ผลการดําเนินงาน 

เกณฑ ผลดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
1. มีนโยบายและแผนทางการเงินที่ระบุ
หลักเกณฑการจัดสรร และการวาง
แผนการใช เงินอยางมีประสิทธิภาพ 
โปรงใส ตรวจสอบได 

สํานักสงเสริมฯ มีการวางแผนการ
ใชการเงินอยางมีประสิทธิภาพ  
โปรงใส  ตรวจสอบได  (เอกสาร
หมายเลข 3.3-1-1 ถึง 3.3-1-2) 

3.3-1-1  คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการบริหาร  สํานัก
สงเสริมวิชาการและงานทะเบียนที่ 
1137/2558 
3.3-1-2  ประกาศ/ระเบียบเก่ียวกับ
เร่ืองงบประมาณ  การหาเงินรายได  
การจัดสรรทรัพยากร 
3.3-1-3  แผนกลยุทธทางการเงิน
ของสํ านั กส ง เส ริมฯ  ประจํ าป
งบประมาณ 2560 

2. มีงบประมาณประจําปที่สอดคลองกับ สํานักสงเสริมฯ ไดรับงบประมาณ 3 . 3 -2 -1  แ ผ น ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร
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เกณฑ ผลดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
แผนปฏิบัติการในแตละพันธกิจและการ
พัฒนาหนวยงานและบุคลากร 

ที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการ 
ในแตละพันธกิจ  (เอกสารหมายเลข 
3.3-2-1 ถึง 3.3-2-2) 

ประจําป 2560  
3.3-2-2  รายงานผลการดําเนินงาน
ตามรายไตรมาส 
 

3. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยาง
เปนระบบ และรายงานตอคณะกรรมการ
ประจําอยางนอยปละ 2 คร้ัง 

ไมมี ไมมี 

4. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการ
วิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะห
โ ครงการ / กิ จกรรม เพื่ อ เสนอขอตั้ ง
งบประมาณในปงบประมาณถัดไป 

สํานักสงเสริมฯ ไดนําขอมูลทาง
การเงินไปใชในการวิเคราะห  เพื่อ
เสนอขอตั้งงบประมาณในปถัดไป 
(เอกสารหมายเลข 3.3-4-1 ถึง 3.3-
4-2) 

3.3-4-1  รายงานสรุปผลการ
ดําเนินงานเก่ียวกับงบประมาณ 
3.3-4-2  แผนกลยุทธทางการเงิน
ของสํ านั กส ง เส ริมฯ  ประจํ าป
งบประมาณ 2560 

5. มีการติดตามการใชเงินใหเปนไปตาม
ระเบียบและกฎเกณฑที่มหาวิทยาลัย
กําหนด 

ไมม ี ไมมี 

6. ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการ
ใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนํา
ขอมูลจากรายงานทางการเงินไปใชในการ
วางแผนและการตัดสินใจ 

ผูบริหารมีการติดตามการใชเงินและ
นําขอมูลไปใชในการวางแผนการ
ตัดสินใจ (เอกสารหมายเลข  3.3-6-1) 

3.3-6-1  รายงานประชุมสํานัก
สงเสริมฯ  

 

   การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 
เปาหมาย 2559 ผลการดําเนินงาน คะแนนที่ได การบรรลุเปาหมาย 

6 ขอ 4 ขอ 3 คะแนน ไมบรรล ุ
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องคประกอบที ่4  ดานการพัฒนาหนวยงาน 
 

ตัวบงชี้ที่ 4.1  การบริหารและพัฒนาบุคลากร 
 

  ผลการดําเนินงาน 

 

เกณฑ ผลดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
1. มีการจัดทําแผนการบริหารและ
พัฒนาบุคลากรใหสอดคลองกับแผน 
กลยุทธของหนวยงาน   

สํานักสงเสริมฯ ไดมีการจัดทําแผนการ
บ ริ ห า ร แ ล ะ พั ฒ น า บุ ค ล า ก ร ใ ห
ส อ ด ค ล อ ง กั บ แ ผ น ก ล ยุ ท ธ ข อ ง
หนวยงาน (เอกสารหมายเลข 4.1-1-1 
ถึง 4.1-1-2) 

4 . 1 -1 -1  แ ผ น พั ฒ น า สํ า นั ก
สงเสริมฯ พ.ศ. 2557 - 2560 
4.1-1-2 แผนการบริหารและ
พัฒนาบุคลากร 
 

2. มีการบริหารและพัฒนาบุคลากรให
เปนไปตามแผนที่กําหนด   

สํานักสงเสริมฯ ไดมีการพัฒนาบุคลากรใน
สํ านั กให เป นไปตามแผนที่ กํ าหนด  
(เอกสารหมายเลข 4.1-2-1) 

4.1-2-1  รายงานผลการพัฒนา
ตนเองของบุคลากรในหนวยงาน 

3. มีการดําเนินการหรือกิจกรรมที่สราง
ขวัญและกําลังใจใหบุคลากรสามารถ
ทํางานไดอยางมปีระสิทธิภาพ   

สํานักสงเสริมฯ ไดเขารวมกิจกรรมที่
สรางขวัญและกําลังใจใหบุคลากร
สามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ  
(เอกสารหมายเลข 4.1-3-1 ถึง 4.1-3-
2) 

4.1-3-1  ภาพถาย  น.ส. เอมอร  
พุมประเสริฐ  ผูที่ ได รับรางวัล 
“เพชรราชนครินทร” ประจําป 
2559 วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 
4.1-3-2  จดหมายขาวสํานัก
สงเสริมวิชาการฯ ปที่ 4 ฉบับที่ 5 
ประจําเดือนพฤษภาคม 2560   

4. มีการกํากับ  ติดตาม  สงเสริม  
สนับสนนุใหบุคลากรในหนวยงานนํา
ความรูและทักษะที่ไดจากการพฒันามา
ใชในการปฏิบัตงิานที่เก่ียวของ 

มี ก า ร กํ า กั บ   ติ ด ต า ม   ส ง เ ส ริ ม  
สนับสนุนใหบุคลากรในหนวยงานนํา
ความรูและทักษะที่ไดจากการพัฒนา
มาใช ในการปฏิบัติ งานที่ เ ก่ียวของ  
(เอกสารหมายเลข 4.1-4-1) 

4.1-4-1  แบบฟอรมการเขียน
รายงานหลังจากการฝกอบรม 

5. มีการใหความรูดานจรรยาบรรณ
บุคลากรและดูแลควบคุมใหบุคลากรถือ
ปฏิบัต ิ

มีการใหความ รู ด านจรรยาบรรณ
บุคลากรและดูแลควบคุมใหบุคลากร
ถือปฏิบัติ  (เอกสารหมายเลข 4.1-5-1) 

4.1-5-1  คูมือจรรยาบรรณของ
มหาวิทยาลัย 

6. มีการประเมินความสาํเร็จของ
แผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร
ตามเปาหมายที่กําหนด 

มีการประเมินความสําเร็จของแผนการ
บริหารและการพัฒนาบุคลากรตาม
เปาหมายที่กําหนด (เอกสารหมายเลข 
4.1-6-1) 

4.1-6-1  รายงานการประชุมของ
สํานักสง เสริมฯ เ ก่ียวกับการ
ประเมินความสําเร็จของแผนการ
บริหารและการพัฒนาบุคลากร 

7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุง
แผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 

มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุง
แผ นก า รบ ริ ห า ร แล ะ กา ร พัฒ น า
บุคลากร  (เอกสารหมายเลข 4.1-7-1) 

4.1-7-1  รายงานสรุปการนําผล
การประเมินไปปรับปรุงแผนการ
บริหารและการพัฒนาบุคลากร 
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   การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 
เปาหมาย 2559 ผลการดําเนินงาน คะแนนที่ได การบรรลุเปาหมาย 

4 ขอ 7 ขอ 5 คะแนน บรรลุ 

 
 

ตัวบงชี้ที่ 4.2  พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 
 

  ผลการดําเนินงาน 

เกณฑ ผลดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
และการตดัสนิใจตามพนัธกิจของ
หนวยงานอยางนอย 1 ระบบ 

สํานักสงเสริมฯ มีระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารและการตัดสินใจตาม 
พัน ธ กิจของหน ว ยง าน  ( เ อกสา ร
หมายเลข 4.2-1-1 ถึง 4.2-1-2) 

4.2-1-1  คูมือระบบสารสนเทศ
ของสํานักสงเสริมฯ 
4.2-1-2  ระบบสารสนเทศที่
สนับสนุนการใช งานเพื่ อการ
บริหารและการตัดสินใจตาม 
พันธกิจของหนวยงาน คือ  

- ระบบลงทะเบยีน 
- ระบบทะเบียน 
- ระบบประเมินผล 
- ระบบบริการ 
- ระบบกิจกรรม 

2. มีการกําหนดผูรับผิดชอบระบบ
สารสนเทศทีช่ัดเจน 

สํ านั กส ง เส ริ มฯ  ได มี การ กํ าหนด
ผูรับผิดชอบสารสนเทศที่ชัดเจน (เอกสาร
หมายเลข 4.2-2-1) 

4.2-2-1  คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการบริหาร  สํานัก
สงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
ที่ 1137 /2558 

3. การตรวจสอบความถูกตอง  
ครบถวน  สมบูรณของขอมูล  และ
รักษาความปลอดภัยของขอมูล 

มีการตรวจสอบความถูกตอง  ครบถวน  
สมบูรณของขอมูล  และรักษาความ
ปลอดภัยของขอมูล (เอกสารหมายเลข 
4.2-3-1 ถึง 4.2-3-2) 

4.2-3-1  บันทึกขอความอนุมัติ
การสําเร็จการศึกษาที่ผานการ
พิจารณาจากคณะ
กรรมการบริหารคณะซึ่งขอมูล         
ที่ใหตรวจสอบเปนขอมูลที่ Print 
ออกมาจากในระบบ   
4.2-3-2  Print Out หนาเว็บไซต
การใสรหัสกอนเขาถึงขอมูลเพื่อ
รักษาความปลอดภัยของขอมูล 

4. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใช
ระบบสารสนเทศ 

มีการประเมินความพึงพอใจของผูใช
ระบบสารสนเทศ (เอกสารหมายเลข 

4.2-4-1  แบบประเมินความ         
พึงพอใจของผู ใชบริการระบบ
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เกณฑ ผลดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
4.2-4-1 ถึง 4.2-4-2) สารสนเทศ 

4.2-4-2  รายงานผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผูใชงาน 
 

5. มีการนําผลการประเมินความ                  
พึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศมา
ปรับปรุงระบบสารสนเทศ 

มี ก า ร นํ า ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น ค ว า ม                  
พึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศมา
ปรับปรุงระบบสารสนเทศ (เอกสาร
หมายเลข 4.2-5-1) 

4 . 2 -5 -1   แผนพัฒน าสํ านั ก
สงเสริมฯ พ.ศ. 2557 – 2560 
เร่ืองแผนพัฒนาปรับปรุงระบบ
สารสนเทศ 
 

   การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 
เปาหมาย 2559 ผลการดําเนินงาน คะแนนที่ได การบรรลุเปาหมาย 

5 ขอ 5 ขอ 5 คะแนน บรรลุ 
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