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คํานําคํานํา  
 

สํานักทะเบียนและวัดผลเป็นหน่วยงานที่เป็นกลไกสําคัญของมหาวิทยาลัย มีหน้าที่ในการสนับสนุน
งานวิชาการให้กับคณะ ภาควิชาต่างๆ และการให้บริการการศึกษา รวมทั้งการจัดเก็บเอกสารทางการศึกษา
ของนักศึกษาทุกระดับชั้นปี ตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาจนกระทั่งสําเร็จการศึกษา ดังนั้น สํานักทะเบียนและวัดผลจึง
ต้องพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ เพื่อให้เป็นหน่วยงานที่เป็นศูนย์กลางแห่งข้อมูลของ
มหาวิทยาลัยอย่างแท้จริง ในรอบปีที่ผ่านมาบุคลากรของเราทุกคนได้ทํางานกันอย่างทุ่มเทในการพัฒนา 
ปรับปรุงการปฏิบัติงานตามภารกิจให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ทั้งนี้ เพื่อรองรับกับสถานการณ์ที่เปล่ียนแปลงอย่าง
รวดเร็วในยุคปัจจุบัน 

 
สํานักทะเบียนและวัดผลเริ่มเข้าสู่ระบบประกันคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษา 2544 บุคลากรทุก

คนให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการดําเนินงานด้านคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพราะทุกคนตระหนักอยู่เสมอว่า
การดําเนินงานดังกล่าวต้องปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย ตามนโยบายของสํานักประกันคุณภาพและของ
มหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2553 นี้ สํานักประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยสยาม ได้ดําเนินการ
ปรับปรุงตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายในทุกองค์ประกอบ โดยสํานักทะเบียนและวัดผลได้ดําเนินการ
ใน 6 องค์ประกอบ และมีตัวบ่งชี้ทั้งหมด 17 ตัวบ่งชี้  ทั้งนี้ เพื่อให้การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้มีความสอดคล้อง
กับการดําเนินงานตามพันธกิจและวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 

 
สํานักทะเบียนและวัดผลได้ดําเนินการปรับปรุงรายงานการประเมินตนเอง (SAR) หลังการประเมิน

เรียบร้อยแล้ว และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นแนวทางในการดําเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาในครั้ง
ต่อไป 

 
 
 
 

 
(นายสุรเดช  พฤกษมาศ) 

ผู้อํานวยการสํานักทะเบียนและวัดผล 
12 กรกฎาคม 2554 
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สารบัญสารบัญ  
 

   หนา 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลเบ้ืองต้นของหน่วยงาน 

 ปรัชญา วิสัยทศัน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์  1 
 นโยบายสํานักทะเบียนและวัดผล  2 
 คณะกรรมการภายในของสํานักทะเบียนและวดัผล  5 
 โครงสร้างสํานักทะเบียนและวัดผล  6 
 ข้อมูลบุคลากรของสํานักทะเบยีนและวัดผล  9 
 ภาระงานหลักของสํานักทะเบียนและวัดผล 10 
 ตารางสรุปแผนงานและดัชนีวัดความสําเร็จของสํานักทะเบียนและวัดผล 13 
 แผนพัฒนาในอนาคต 18 

ส่วนที่ 2 รายละเอยีดของการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ 

 องค์ประกอบที ่1 ปรัชญา วิสัยทัศน์ ปณิธาน และวัตถุประสงค์ 19 
 ผลการดําเนินงาน องค์ประกอบที ่ 1 20 
 องค์ประกอบที ่2 การดําเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน 31 
 ผลการดําเนินงาน องค์ประกอบที ่ 2 33 
 องค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารงุศิลปะและวัฒนธรรม 42 
 ผลการดําเนินงาน องค์ประกอบที่ 6 43 
 องค์ประกอบที ่7 การบริหารและการจัดการ 46 
 ผลการดําเนินงาน องค์ประกอบที ่ 7 47 
 องค์ประกอบที ่8 การเงินและงบประมาณ 58 
 ผลการดําเนินงาน องค์ประกอบที ่ 8 58 
 องค์ประกอบที ่9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 61 
 ผลการดําเนินงาน องค์ประกอบที ่ 9 61 

ส่วนที่ 3 ภาคผนวก 

 ตารางสรุปการประเมินองค์ประกอบตามตัวบ่งชี้ของสํานักทะเบียนและวัดผล 65 
 รหัสเอกสารอ้างอิงและข้อมูลหลักฐานตามองค์ประกอบ 67 
 รายการใช้จ่ายวสัดุ อุปกรณ์ประจําปีการศึกษา 2553 71 
 ผลการสํารวจความพึงพอใจในการให้บรกิารของสํานักทะเบียนและวัดผล 77 
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 ข้อมูลเบ้ืองต้นของหน่วยงาน  
 
 

ชื่อหน่วยงาน  สํานักทะเบียนและวัดผล 
ที่ต้ัง   มหาวิทยาลัยสยาม  38 ถนนเพชรเกษม 

  แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 
  โทร. 0-2457-0068 ต่อ 5136 , 208 , 209 ,129 
  โทรสาร 0-2457-3982 

 
ประวัติความเป็นมา 
 

 นับตั้งแต่ได้เริ่มมีการสถาปนามหาวิทยาลัยเมื่อปี พ.ศ.2516 สํานักทะเบียนและวัดผลเป็นส่วนหน่ึง
ของแผนกธุรการ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2516-2528 ต่อมาได้มีการแยกส่วนงานทะเบียนออกจากส่วนงานธุรการ โดยใช้
ชื่อว่า “แผนกทะเบียนและวัดผล” เมื่อปี พ.ศ.2529-2536 หลังจากน้ันมหาวิทยาลัยได้มีการปรับปรุง
โครงสร้างการบริหารงานและได้ปรับเปล่ียนชื่อเป็น “สํานักทะเบียนและวัดผล” ตั้งแต่ปี พ.ศ.2537 เป็นต้นมา
จนถึงปัจจุบัน  สํานักทะเบียนและวัดผลเป็นส่วนงานบริการที่ให้การสนับสนุนงานด้านวิชาการ และการเรียน
การสอนของคณะ/ภาควิชาต่างๆ รวมถึงการให้บริการแก่นักศึกษา คณาจารย์ ผู้ปกครอง หน่วยงานและองค์กร
ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก 
 
ปรัชญา  ปณิธาน  วิสยัทศัน์  พันธกิจและวตัถุประสงค ์

ปรัชญา หัวใจของการทํางานคือบรกิารที่ประทับใจ 
ปณิธาน สํานักทะเบียนและวัดผลมุ่งมั่นให้บริการอย่างมคุีณภาพและประสิทธิภาพ  
วิสัยทัศน์ สํานักทะเบียนและวัดผลให้บริการเป็นเลิศ  สนับสนุนงานวิชาการเป็นเยี่ยม 

 เพียบพร้อมด้วยเทคโนโลยีที่ทนัสมัย 
พันธกจิ สํานักทะเบียนและวัดผลมุ่งเน้นการดําเนินภารกิจด้านการให้บริการและสนับสนุนงาน

วิชาการให้มีความรวดเร็ว  ถูกต้อง เป็นที่พงึพอใจและประทับใจแก่ผู้มาขอรับบริการ  
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีท่นัสมัย และเหมาะสมมาใช้ในการจัดการฐานขอ้มูลอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

 
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้การบริการต่างๆ เป็นไปด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง มีคุณภาพและประสิทธิภาพ เป็นที่พึง
พอใจแก่ผู้ใช้บริการ 

2. เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสํานักทะเบียนและวัดผล  
3. เพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น  
4. เพื่อให้การจัดเก็บเอกสารต่างๆ ของสํานักทะเบียนเป็นไปอย่างมีระบบ ง่ายต่อการตรวจสอบ 

สืบค้นและนําไปใช้ 
5. เพื่อให้การประมวลผลข้อมูลทางการศึกษาของนักศึกษาเป็นไปอย่างมีระบบ รวดเร็ว ถูกต้องและ

สามารถตรวจสอบได้ 
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นโยบาย 
 
 สํานักทะเบียนและวัดผลมุ่งพัฒนาระบบงานและการให้บริการอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ โดยมี
นโยบายหลักๆ ดังนี้ 
 
1. นโยบายด้านบริการและการประชาสัมพันธ์ 

- การพัฒนาระบบการให้บริการเป็นไปอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ เป็นที่พึงพอใจแก่ผู้มา
ขอรับบริการ 

- พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์ และเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ทั้งภายใน
และภายนอกหน่วยงานให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพและเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารแก่หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย 

- จัดเก็บข้อมูลให้ครบถ้วนและเป็นระบบ และสามารถสืบค้น/ตรวจสอบได้ง่ายและรวดเร็ว 
- ทําแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้มาขอรับบริการ เพื่อนํามาใช้ในการปรับปรุงการบริการอย่าง

ต่อเน่ือง 
- ปรับปรุงและพัฒนาระบบการประสานงาน และการติดต่อส่ือสารภายในหน่วยงานและองค์กรให้

มีประสิทธิภาพ 
 

2. นโยบายด้านการบริหารจัดการ 
- วางแผน กํากับดูแลการบริหารงานภายในหน่วยงาน ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพตามระเบียบ

ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
- บริหารงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และนําไปสู่การปฏิบัติเพื่อสู่เป้าหมายแห่งความสําเร็จ 
- ปรับโครงสร้างการบริหารงานของหน่วยงานให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 
- สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 
- จัดให้มีระบบการตรวจสอบการดําเนินงาน และการปฏิบัติงานอย่างสม่ําเสมอ 
- จัดทํารายงานด้านงบประมาณการใช้จ่ายประจําปีของหน่วยงาน 
- จัดให้มีระบบการประเมินผลงานที่มีความยุติธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้ 
- จัดให้มีคณะกรรมการในการตรวจตดิตามการดําเนินงานตามแผนงานและกิจกรรมของหน่วยงาน 

 
3. นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- พัฒนา Website ของสํานักทะเบียนและวัดผลให้สามารถสนับสนุนการให้บริการออนไลน์อย่าง
ต่อเน่ือง 

- ปรับปรุงและพัฒนาวัสดุอุปกรณ์คอมพวิเตอร์ให้มีความทันสมัยและเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน 
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถทางด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์ 
- พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มีความถูกต้อง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

 
4. นโยบายการประกันคุณภาพ 

- จัดให้มีคณะกรรมการบริหารและประกันคุณภาพภายในหน่วยงาน 
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจและมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการดําเนินงานด้าน

การประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่องโดยส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม สัมมนาอย่างสม่ําเสมอ 
- วางแผนปรับปรุงและพัฒนาขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดยใช้หลัก PDCA ตาม Flow Chart ดังนี้ 
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Flow Chart การประกันคุณภาพ

ปฏิบัติงานตามปฏิทินการศึกษา

รวบรวมและนําเสนอเขาที่ประชุมสํานักทะเบียน
ฯเพ่ือพิจารณาปรับปรุงแกไข 

บันทึกขอผิดพลาดหรือปญหา 
ที่เกิดขึ้นระหวางการปฏิบัติงาน 

ปรับปรุงแกไขขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

จัดพิมพ 

แจงผูเก่ียวของและจัดเก็บเอกสาร 
ไวเปนหลักฐาน 

นําไปปฏิบัติ 

สรุปปญหา 

จบ

ไมมีปญหา

ไมมีปญหา 

มีปญหา 

มีปญหา 
?

?
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5. นโยบายด้านบริหารความเสี่ยง 
- จัดให้มีการสํารองข้อมูลอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
- จัดให้มีระบบป้องกันไวรัส 
- จัดให้มีระบบสํารองไฟ 
- จัดให้มี File-wall 
- จัดให้มีระบบป้องกันอัคคีภัย 
- จัดให้มีระบบสัญญาณเตือนภัย 
- จัดให้มีระบบ User และ Password ในการเข้าถึงข้อมูล 
- จัดให้มีการจัดระดับการเข้าถึงข้อมูล 
- จัดให้มีระบบการป้องกันการขโมยทรัพย์สินของหน่วยงาน 
- วิเคราะห์ความเส่ียงและจัดทําแผนการบริหารความเส่ียง 
- จัดให้มีระดับความเส่ียงในการปฏิบัติงานตามภาระงาน 
 

6. นโยบายด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
- จัดให้มีการกํากับดูแลด้านคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรภายในหน่วยงาน 
- ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจด้านคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
 

7. นโยบายในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
- สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมกับทาง

มหาวิทยาลัย 
 
8. นโยบายการพัฒนาบุคลากร 

- ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
- ส่งเสริมองค์ความรู้ในด้านต่างๆ ให้กับบุคลากร ตามภาระงานที่รับผิดชอบ 
- สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เห็นความสําคัญของผู้ใช้บริการ โดยการส่งเสริมเพิ่มพูนความรู้ผ่าน

ระบบการฝึกอบรม การดูงาน และการเรียนรู้ด้วยตนเอง  
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คณะกรรมบริหารและประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักทะเบียนและวัดผล  
 1. อาจารย์สุรเดช พฤกษมาศ  ประธานกรรมการ 
 2. นายฤทธิรงค์ สัตยานุกูลกิจ  รองประธานกรรมการ 
 3. นายนภจร ศรีวสุมดี  รองประธานกรรมการ 
 4. นายอภิชาติ แสงเทียน  กรรมการ 
 5. นายจักรพงษ์ พันธุ์เตี้ย  กรรมการ   
 6. นางสาวรัตนา สุขทิพย์คงคา  กรรมการ 
 7. นางสาวสกุณา ธรรมสว่างสุข  กรรมการ 
 8. นางสาวพีชานิกา แก้วบุญเรือง  กรรมการและเลขานุการ 
 9. นางสาวสุภาพร  ตามเที่ยงตรง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
คณะกรรมการตรวจติดตามแผนงาน โครงการของสํานักทะเบียนและวัดผล  

1. นายสายันต์   แก้วงาม  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวนิรมน แสงทอง  รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวอรณัญช์  พรจิรากุล  กรรมการ 
4. นางสาวสุฑาทิพย์ อินทวัฒน์  กรรมการ 
5. นางสาวพิชชาอร สืบมาก  กรรมการ 
6. นางสาวศุทธินี สุนทราภรณ์  กรรมการ 
7. นางสาวศิริกาญจน์ พลับสวาท  กรรมการและเลขานุการ 
8. นางสาวเทียนทอง วงษ์ดี  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงของสํานักทะเบียนและวัดผล  
1. อาจารย์สุรเดช พฤกษมาศ ประธานกรรมการ 
2. นายฤทธิรงค์ สัตยานุกูลกิจ รองประธานกรรมการ 
3.  นายนภจร ศรีวสุมดี รองประธานกรรมการ 
4. นางสาวรัตนา สุขทิพย์คงคา กรรมการ 
5. นางสาวอรณัญช์  พรจิรากุล กรรมการ 
6. นางสาวสุฑาทิพย์ อินทวัฒน์ กรรมการ 
7. นางสาวพีชานิกา แก้วบุญเรือง กรรมการและเลขานุการ 
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โครงสรางสํานักทะเบียนและวัดผล โครงสรางสํานักทะเบียนและวัดผล
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สํานกัทะเบยีนและ
ั

คณะกรรมการบริหารและประกันคุณภาพการศึกษา 
ของสํานักทะเบียนและวัดผล 

ส่วนงานบริการ 

ส่วนงานทะเบียนประวัต ิ ส่วนงานผลิตเอกสาร 

ส่วนงานวัดผลการศึกษา ส่วนงานประมวลผล ส่วนงานเลขานุการ 
สํานักทะเบยีนและวัดผล 

สํานกัทะเบยีนและ
ั

คณะกรรมการตรวจติดตาม 
แผนงาน โครงการ 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
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คณะกรรมการตรวจติดตามแผนงาน โครงการ
-  ตรวจติดตามความกาวหนาในการดาํเนินงานตามแผน/โครงการ 

คณะกรรมการบริหารและประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักทะเบยีนและวัดผล
- ดําเนนิงานในการประกันคุณภาพของสํานักทะเบียนฯ ปรับปรุงและพัฒนาระบบ กลไกให

เหมาะสมและสอดคลองกับระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย 
- สงเสริมและเผยแพรขอมูลขาวสารและผลงานของสํานักทะเบียนฯ สูสังคมทั้งภายในและ

สวนงานบริการ สวนงานทะเบียนประวัติ สวนงานวัดผลการศึกษา สวนงานประมวลผล สวนงานผลิตเอกสาร

1.งานบริการ 
2.งานประชาสัมพันธ 

1. งานการจัดเก็บประวัติและใบ
ลงทะเบียนของนักศึกษา 

2. ตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาของ  
นักศึกษาใหม 

3. จัดทําตารางสถิติจํานวน นักศึกษา 

1. การตรวจสอบเอกสารทางการศึกษา
2. งานการตรวจสอบสถานภาพ

นักศึกษา 
3. งานการออกเอกสารทางการศึกษา

และการจัดเก็บ 

1. งานการบันทึกและจัดพิมพขอมูลนักศึกษา
2. งานใหบริการดานขอมูลตางๆ ของนักศึกษา 
3. ปรับปรุงและพัฒนาโปรแกรมระบบ

ฐานขอมูลในคอมพิวเตอร 
4. ดูแลและปรับปรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร

และอุปกรณการใชงาน 
5. งานจัดพิมพตารางสอน-ตารางสอบและสรุป

ชั่วโมงการสอนของอาจารย 
 
 

1. ผลิตเอกสารการสอนและ
เอกสารอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย 

2. ผลิตขอสอบ 
3. ดูแลและบํารุงรักษาอุปกรณและ
เครื่องมือในการผลิตเอกสาร 

ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและวัดผล
- วางแผนงานและกํากับดูแลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบายและแผนพฒันา

มหาวิทยาลัย 
- บริหารการจัดการภายในสํานักทะเบียนฯใหเปนไปตามวัตถุประสงคของ

มหาวิทยาลัย 
- กําหนดนโยบายและเปาหมายของสํานักทะเบียนและวัดผล 
- วางแผน กํากับดูแลและควบคุมการปฏิบัติงาน 

รองผูอํานวยการสํานักทะเบียนและวัดผล
- กํากับดูแลการปฏิบัตงิานใหเปนไปตามนโยบายของสํานักทะเบียนฯ และของ

มหาวิทยาลัย 
- ประสานความรวมมือกับหนวยงานตางๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

สวนงานลขานุการ 

1. รับผิดชอบงานดานเลขานุการ
และงานสารบรรณ 

2. บันทึกและจัดทํารายงานการ
ประชุมของสํานักทะเบียนฯ 

3. ดูแลและรวบรวมขอมูลการ
ประกันคุณภาพของสํานัก
ทะเบียนฯ 

ผังกิจกรรม
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ผังการบริหารงาน 

 

สํานักทะเบียนและวัดผล 

นายสุรเดช  พฤกษมาศ
ผอํานวยการสํานักทะเบียนและวัดผล

คณะกรรมการตรวจติดตามแผนงาน โครงการ 

นายฤทธิรงค  สัตยานุกลูกิจ
รองผอํานวยการสํานักทะเบียนและวัดผล

สวนงานบริการ สวนงานทะเบียนประวัติ สวนงานวัดผลการศึกษา สวนงานประมวลผล สวนงานผลิตเอกสาร

หัวหนาสวนงาน
น.ส.ศิริกาญจน  พลับสวาท 
 
เจาหนาที่ 
น.ส.ธนันทลดา  จันทะบุตรธนาศิริ 
น.ส.กัญญาภัค   สายคําภา 
น.ส.ศศิวิมล ทันนิธิ 

หัวหนาสวนงาน
นายฤทธิรงค   สัตยานุกูลกิจ 
 
เจาหนาที่ 
นายสายันต    แกวงาม 
น.ส.สุฑาทิพย  อินทวัฒน 
นายอุดมศักดิ์   ชลาไทย 
น.ส.เทียนทอง   วงษด ี
นางลินดา    จั่นเพ็ชร 
น.ส.สุภาวด ี พรสิงห 
 

หัวหนาสวนงาน
นายจักรพงษ  พันธุเตี้ย 
 
เจาหนาที่ 
นายศักดินนัท ใจกวาง 

โปรแกรมเมอร/ดูแลระบบ
น.ส.รัตนา    สุขทิพยคงคา 
 
หัวหนาฝายปฏิบัติการ/ดูแลระบบ 
น.ส.สกุณา   ธรรมสวางสุข  
 
เจาหนาที่ 
น.ส.จันทิมา    อังคณากูล 
น.ส.อภิสรา      ดีเมฆ 
น.ส.ทัศนีย      พึ่งนิล 
น.ส.สุรีย ปลื้มปรีดีวงศ 
น.ส.ธิดาพร หวินกําบัง  
 

หัวหนาสวนงาน
นายนภจร      ศรีวสุมดี 
 
เจาหนาที่ 
นายอภิชาต ิ แสงเทียน 
น.ส.อรณัญช  พรจิรากุล 
น.ส.นิรมน     แสงทอง 
น.ส.พิชชาอร สืบมาก 
นางศศิชา    กุลจิตติวงศธร 
นางอุไรวรรณ โภควนิช 
 

สวนงานเลขานุการ

น.ส.พีชานิกา    แกวบุญเรือง

คณะกรรมการบริหารและประกันคุณภาพการศึกษา 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
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ข้อมูลบุคลากร 
 

หัวข้อ ข้อมูลทั่วไป ส่วนงาน ส่วนงาน ส่วนงาน ส่วนงาน ส่วนงาน ส่วนงาน รวม 

บริการ ทะเบียนประวัต ิ วัดผล ประมวลผล ผลิตเอกสาร เลขานุการ 

1. เพศ ชาย - 3 2 - 2 - 7 

  หญิง 4 4 5 7 - 1 21 

2. อายุ ตํ่ากว่า 30 2 2 
 

3 - - 7 

  30-40 2 4 2 4 1 1 14 

  41-50 - - 5 - - - 5 

  51-60 - 1 - - 1 - 2 

  60 ปีขึ้นไป - - - - - - 
 

3. คุณวุฒิ ตํ่ากว่าปริญญาตรี - - - - 1 - 1 

การศึกษา กําลังศึกษาปริญญาตรี 2 - - - 1 - 3     

ปริญญาตรี 2 6 7 6 - 1 22 

  กําลังศึกษาปริญญาโท - - - 1 - - 1 

ปริญญาโท - 1 - - - - 1 

  ปริญญาเอก - - - - - - - 

4. ประสบการณ์ 1-3 ปี 2 3 2 3 - - 10 

ในการทํางาน 4-6 ปี 2 - - 1 - 1 4 

7-10 ป ี - 1 - 1 - - 2 

  11-15 ปี - 1 - 2 1 - 4 

  15 ปี ขึ้นไป - 2 5 - 1 - 8 
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    ภาระงานหลักของสํานักทะเบียนและวัดผล   
 
1. งานบริการและการประชาสัมพันธ ์

1.1  ให้บรกิารคําร้องและหลักฐานการศึกษา 
1.2  รับเรือ่งการขอผลิตเอกสาร 

  1.3  รับ – จ่ายข้อสอบระหว่างมีการสอบ 
1.4 จ่ายข้อสอบให้อาจารย์นําไปตรวจและรับคืนขอ้สอบ พร้อมคํานวณค่าตรวจขอ้สอบและจัดเกบ็

คะแนนสอบกลางภาค 
1.5  รับติดตอ่สอบถามและให้คําปรึกษาที่เกีย่วกับงานทะเบียนนักศึกษา 
1.6  ประชาสัมพันธข์้อมูลข่าวสารของสํานักทะเบียนและวัดผลและของมหาวิทยาลัยสยาม 

 
2. งานทะเบียนประวัติ 

2.1  รับรายงานตัวและขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 
2.2  จัดเก็บประวัตินกัศึกษา 
2.3  รับทําบัตรประจําตัวนักศึกษาเข้าใหม ่
2.4  ตรวจสอบคุณวฒุินักศึกษาใหม่ 
2.5 จัดทําข้อมูลเกีย่วกับการเทียบโอน 
2.6  จัดทําสถติิข้อมลูที่เกี่ยวกับนกัศึกษาและศิษย์เก่า 
2.7  ดูแลเกี่ยวกับการสอบ 
2.8  ดูแลและควบคุมการเบกิจ่ายอปุกรณเ์กี่ยวกับการสอบ 
2.9 ประสานงานและเตรียมการเกี่ยวกับพิธีประทานปริญญาบัตร 
2.10 จัดทําตารางสถติิจํานวนนักศึกษา 

  
3. งานวัดผลการศึกษา 
 3.1  การตรวจสอบเอกสารทางการศึกษา 

- การตรวจสอบผลการสอบและการประกาศผลการสอบของนกัศึกษา 
- การตรวจสอบและจัดทํารายช่ือนักศึกษาที่อยูใ่นเกณฑ์ไดร้ับทนุและได้รับทุนการศึกษา 
- การตรวจสอบและจัดทํารายช่ือผู้สําเร็จการศึกษา 
- การตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาของผู้สําเร็จการศึกษา 
- การตรวจสอบการเทยีบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตของนกัศึกษา 

3.2 งานตรวจสอบสถานภาพนักศึกษา 
3.2.1 การพ้นสภาพการเป็นนกัศึกษา 

- สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
- ได้รับอนุมัตจิากอธิการบดีให้ลาออก (ลาออกระหว่างการศึกษา) 
- พ้นสภาพตามระเบียบการวัดผลการศึกษา 
- มหาวิทยาลัยส่ังให้พ้นสภาพนักศึกษาด้วยสาเหตุกระทําผิดอย่างร้ายแรง 
- ตาย 
- ฯลฯ 

3.2.2 มีสภาพเป็นนักศึกษา 
- นักศึกษาสภาพปกติ 
- นักศึกษาสภาพรอพินิจ 
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3.2.3 การรกัษาสถานภาพของนักศึกษา 
- ขอพกัการเรยีน 
- ขอรกัษาสถานภาพในรายวิชาโครงงาน 

 3.3  งานการออกเอกสารทางการศึกษาและการจัดเก็บ 
 3.3.1  การจัดทาํใบรายงานผลการศึกษา 

- การจดัทําใบรายงานผลการศึกษาแบบเป็นทางการ 
- การจดัทําใบรายงานผลการศึกษาแบบไม่เป็นทางการ 

 3.3.2 การจัดเกบ็เอกสารทางการศึกษา 
- จัดเก็บใบระเบยีนแสดงผลการเรียน 
- จัดเก็บใบรายงานผลการศึกษา 
- จัดเก็บผลการสอบ 
- จัดเก็บรายชื่อผู้สําเร็จการศึกษา 
- จดัเก็บใบแสดงผลการเทยีบวิชาเรียนและโอนหน่วยกติ 
- จัดเก็บรายชื่อทนุการศึกษา 
- จัดเก็บรายชื่อนกัศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามระเบียบการวัดผล 
- จัดเก็บใบคําร้องทกุประเภท 

3.3.3 การจัดเกบ็คําส่ังของมหาวิทยาลัย 
- คําส่ังลงโทษนักศึกษา 
 

4. งานประมวลผล 
 4.1 งานบันทกึและจัดพิมพข์้อมูลตา่งๆ ของนักศึกษา 
 4.2  รับแก้ไขข้อมูลนักศึกษา 
  4.3  รับลงทะเบียนเรียนผ่านระบบ Online และประสานงานการจดัทําตารางสอน – ตารางสอบ 
 4.4  บริการเพิ่ม–ถอนรายวิชา 
 4.5  ตรวจสอบและแก้ไขขอ้มูลการลงทะเบียน 
 4.6 ประมวลข้อมูลของนกัศึกษาดา้นผลการเรยีนด้านลงทะเบียนเรียนด้านสถิตินกัศึกษา  

 ด้านประวัตินกัศึกษา 
4.7 รวบรวมผลการเรียนและตรวจสอบ 
4.8 ประสานงานการจัดทําขอ้มูลภาวะการหางานทําของบัณฑิต 
4.9 จัดทําสรุปภาระงานสอนของคณาจารย์ 
4.10 ปรับปรงุพัฒนาโปรแกรมระบบฐานข้อมูล 
4.11 ดูแลบํารุงรกัษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์การใช้งาน 
4.12 รวบรวมข้อมูล 2 ด้าน คือ ด้านนักศึกษาและดา้นหลักสูตรส่งสกอ. ทุกภาคการศึกษา 
4.13 จัดทําใบรับรองตามคําร้องของนักศึกษา 
 

5. งานผลิตเอกสาร 
5.1  จัดทําสําเนาเอกสารประกอบการสอน 

 5.2  จัดทําสําเนาข้อสอบ 
 5.3  จัดทําสําเนาเอกสารต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 
 5.4  ดูแลและซ่อมบํารุงวัสดอุุปกรณ์การใช้งาน 
 5.5  จัดทํารายงานและสถิติการใช้วสัดุ-ครุภัณฑ์ 
 5.6  ควบคุมดูแลการเบิกวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทําสําเนาเอกสารตา่งๆ 
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6. งานเลขานุการ 
 6.1  รับผิดชอบงานด้านเลขานุการและงานสารบรรณ 
 6.2  ดําเนินงานด้านธุรการและพิจารณาหนังสือเข้า-ออกของสํานกัทะเบียนฯเพื่อเสนอหน่วยงานที่เกีย่วขอ้ง             
 6.3  บันทึกและจัดทาํรายงานการประชุมของสํานักทะเบียนฯ 
 6.4  จัดเก็บเอกสารต่างๆ เช่น คําส่ังประกาศหรือบันทึกข้อความและดูแลสมุดเลขที่หนังสือเข้า-ออก 
 6.5  ประสานงานการขอใช้สถานที ่
 6.6 ดูแลและประสานงานในการตอ้นรับผู้มาติดต่อสอบถามเยี่ยมชมศึกษาดงูานของสํานักทะเบียนฯ 
 6.7 ดูแลและรวบรวมขอ้มูลการประกันคุณภาพของสํานักทะเบียนฯ 
 6.8 จัดทําบัญชรีายการทรัพย์สินของสํานักทะเบียนฯ 
 6.9 ดูแลและเบิกวัสดุครุภัณฑ์ในส่วนของสํานกัทะเบียนฯ 
 6.10 งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 
 

 ภาระงานที่บุคลากรทุกคนของสํานักทะเบียนและวัดผลร่วมกันปฏิบัติ 
1. งานการรับขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ 
2. งานลงทะเบียนเรียนของนกัศึกษา 
3. การจดัสอบ 
4. งานเอกสารและการรับรายงานตัวบัณฑิตทีเ่กีย่วกับพธิีประทานปริญญาบัตร 
 

 ภาระงานรองของสํานักทะเบียนและวัดผล 
1. จําหน่ายใบลงทะเบียนเรียนและใบเพิ่มวิชาเรียน 
2. ทําเรือ่งคืนเงินให้กับนักศึกษา กรณเีพิกถอนวชิาตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
3.   ดูแลการเคลมประกันของนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยกรณเีกิดอบุัติเหต ุ
4.   ประสานงานในการจดัทําหนงัสือสูจิบัตร 
5.   ประสานงานในการจดัทําหนงัสือคู่มือนักศึกษาและหลักสูตร 
6.   ประสานกับแผนกแนะแนวการศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลของนักศึกษากู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษา      
7.   พิจารณาการเทยีบวิชาเรยีนและโอนหน่วยกิตเฉพาะนักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม 
8.  เป็นคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
9.  ประสานงานอาจารยก์รณจีัดหอ้งสอนชดเชย 
10.  เป็นคณะทํางานให้กับคณะอนุกรรมการกล่ันกรองงานทะเบียน 
11.  เป็นคณะทํางานการจดัทําตารางสอน–ตารางสอบ 
12.  เป็นคณะทํางานในการติดตามข้อมูลภาวะการมีงานทําของบณัฑิต 
13. ปฏิบัติงานตามที่มหาวทิยาลัยมอบหมาย 
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ตารางสรุปแผนงานและดัชนีชี้วัดความสําเร็จของสํานักทะเบียนและวัดผล  
ท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานของมหาวิทยาลัย ประจําปีการศึกษา 2553 

 
เป้าหมายของสํานักทะเบียนและวัดผล : ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจสูงสุด 

 

เนื้อหา รหัสโครงการ โครงการ 

มหาวิทยาลัยสยาม 

อง
ค์ป

ระ
กอ

บที่
 

 ดัช
นีข้

อที่
 

 ยุท
ธศ

าส
ตร์

 

กล
ยุท

ธ ์

แผ
นง

าน
 

แผนงานท่ี 1 
University Database System 
Online Service 
 

       

สิ่งท่ีต้องทํา    
1. ปรับปรุงและพฒันาระบบฐานข้อมูล
การบริการการศึกษา 
 

 
6.1.1.1/1/2553 

 

 
โครงการปรับปรงุและพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลการบริการการศึกษา 
 

 
6 

 
1 

 
1 

 
7 

 
7.4 

 

2. ดําเนินการจัดซ้ือคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้เพียงพอกบั
ความตอ้งการ 

6.1.1.1/2/2553 โครงการจัดซ้ือคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของสาํนัก
ทะเบียนฯ 
 

6 1 1 8 8.1 

3. ควบคุมดูแลระบบบริการการศึกษา
ให้เป็นไปตามสญัญา 
 

4.3.2.3/2/2553 โครงการปรับปรงุเว็บไซต์ของ
สํานักทะเบียนฯ 
 

4 3 2 2 2.3 

4. พัฒนาและปรับปรุงเว็บไซตใ์ห้เป็น
ปัจจบุัน 

6.1.1.1/2/2553 โครงการบาํรงุรักษาโปรแกรม
ระบบบริการการศึกษา 
 

6 1 1 7 7.4 

ผู้รับผิดชอบ 
1. น.ส.รัตนา  สุขทิพย์คงคา 
2. น.ส.สกุณา  ธรรมสว่างสุข 
3. น.ส.ทัศนีย์  พึ่งนิล 

 

       

KPI              
1.  สํานักทะเบียนปรับปรุงและพัฒนาระบบบริการการศึกษาแบบออนไลน์ไม่น้อยกวา่ปีการศึกษาละ 10 รายการ 
2. จํานวนวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ท่ีได้รับการอนุมตัิในปีการศึกษา 2553  
3.  ระดับความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ ไม่น้อยกวา่ 3.51 จากระดับความพึงพอใจสูงสดุ 5.00 
4. สํานักทะเบียนและวัดผลได้ปรับปรุงเว็บไซต์ทุก 2 สัปดาห ์เพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน 
5. โปรแกรมหลกัจาํนวน 11 โปรแกรม ได้รับการบํารุงรกัษาตลอดปีการศึกษา 

 

แผนงานท่ี 2    
Public Relations and 
Educational Services 
 

       

สิ่งท่ีต้องทํา     
1. สํารวจความพึงพอใจในการ
ให้บริการของสํานักทะเบียนฯ 

6.3.2.1/1/2553 
 

โครงการสํารวจความพึงพอใจใน
การให้บริการของสํานักทะเบียนฯ 
 

6 3 2 2 2.4 
 

2.5 

2. จดหมายข่าวของสํานักทะเบียนฯ 4.3.2.1/1/2553 
 

โครงการจัดทําจดหมายขา่วสํานัก
ทะเบียนฯ 

6 3 2 2 2.3 
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เนื้อหา รหัสโครงการ โครงการ 

มหาวิทยาลัยสยาม 

อง
ค์ป

ระ
กอ

บที่
 

 ดัช
นีข้

อที่
 

 ยุท
ธศ

าส
ตร์

 

กล
ยุท

ธ ์

แผ
นง

าน
 

ผู้รับผิดชอบ 
1. น.ส.ศิริกาญจน์  พลับสวาท 
2. น.ส.พีชานิกา  แก้วบญุเรือง 
3. นายศักดินันทร ์ ใจกวา้ง 
4. น.ส.กญัญาภัค  สายคําภา 
 

       

KPI              
1.  ระดับความพึงพอใจในการให้บรกิารมีค่าระดับคะแนนไม่น้อยกวา่ 3.51 
2.  จัดทําจดหมายขา่วปีการศึกษาละ 3 ครั้ง 
3.  กลุ่มเปา้หมายได้รบัรู้ข่าวสารจากจดหมายข่าวของสาํนักทะเบียนฯ และทาง Website ของสํานักทะเบียนฯ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 30    
 ของนักศึกษาท้ังหมด 
 

แผนงานท่ี 3      
แผนงานการประกันคุณภาพ
การศึกษา  
 

       

สิ่งท่ีต้องทํา     
 1. ปรับปรุงและพัฒนาข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานของสํานักทะเบียนฯ โดยใช้
หลัก PDCA  
 

 
6.3.1.1/1/2552 

 

 
โครงการปรับปรงุและพัฒนา
ข้ันตอนการปฏิบัตงิานของสํานัก
ทะเบียนฯ 

 
6 

 
3 

 
1 

 
2 

 
2.1 

 
 

ผู้รับผดิชอบ 
1. นายนภจร  ศรีวสุมด ี
2. น.ส.นิรมน  แสงทอง 
 

       

KPI                
 1. มีการปรับปรุงและพัฒนาข้ันตอนการปฏิบตัิงาน อย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง   

2. มีคู่มือการปฏิบตัิงานของสํานักทะเบยีนและวัดผลเป็นรูปเล่มสมบรูณ ์

แผนงานท่ี 4      
แผนพฒันาบุคลากร 
 

       

สิ่งท่ีต้องทํา     
1. ศึกษาและวิเคราะห์งาน เพื่อจัดสรร
บุคลากรให้เพียงพอกับงานท่ีปฏิบัต ิ
 

 
6.2.1.1/1/2553 

 

 
โครงการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

 
6 

 
2 

 
1 

 
7 

 
7.1 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร
ศึกษาต่อในระดับท่ีสูงข้ึน หรือเข้า
อบรม/สัมมนา/ประชุมวิชาการ 
 

6.2.2.1/1/2553 
 

โครงการส่งเสริม สนับสนุน 
บุคลากรให้ศึกษาต่อ หรือเข้า
อบรม/สัมมนา/ประชุมวิชาการ 
 

6 2 2  7.2 
 

7.3 
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       รายงานการประเมินตนเอง สํานักทะเบียนและวัดผล  ปการศึกษา 2553 
 

เนื้อหา รหัสโครงการ โครงการ 

มหาวิทยาลัยสยาม 

อง
ค์ป

ระ
กอ

บที่
 

 ดัช
นีข้

อที่
 

 ยุท
ธศ

าส
ตร์

 

กล
ยุท

ธ ์

แผ
นง

าน
 

3. ผู้บริหารหน่วยงานประเมินผล 
การปฏิบัติงานในภาพรวมของแต่ละ
ส่วนงาน 
 

6.4.1.1/1/2553 
 

โครงการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ในภาพรวมของแต่ละส่วนงาน 
 

6 4 1  7.3 

4. ผู้บริหารหน่วยงานประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรรายบุคคลโดย
พิจารณาตามภาระงาน 
 

6.2.2.2/1/2553 โครงการประเมินผลการปฏิบัติงาน
รายบุคคลตามภาระงาน 

6 2 2  7.3 

ผู้รับผิดชอบ 
1. นายสรุเดช  พฤกษมาศ 
2. นายฤทธิรงค์  สัตยานุกลูกจิ 
3. นายนภจร  ศรวีสุมด ี  

 

       

KPI                 
1.  มีการศึกษาและวิเคราะห์งานเพื่อจดัสรรบุคลากรของหน่วยงาน อย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
2. บุคลากรของสํานักทะเบียนและวัดผลมีเพียงพอกับการปฏิบตัิงาน 
3.  บุคลากรได้รบัการสนับสนุนให้ศึกษาต่อในระดับท่ีสูงข้ึนอย่างน้อย 1 คนต่อ 3 ป ีหรือบุคลากรของสาํนักทะเบียนฯ ได้รับการสนับสนุน 

ให้เข้าอบรม/สัมมนา/ประชุมวิชาการ ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 70 ต่อปีการศึกษา 
4.  ทุกส่วนงานไดร้ับการประเมินผลการปฏิบัติงานในภาพรวมท้ังหมด คิดเป็นร้อยละ 100  
5.  เจ้าหน้าท่ีสาํนักทะเบียนฯ ทุกคนไดร้ับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 
 

แผนงานท่ี  5    
การบริหารความเสี่ยง 
 

       

สิ่งท่ีต้องทํา     
1. ปรับปรุงรหัสผา่นการเข้าสู่ระบบ
ฐานข้อมูลของเจา้หน้าท่ีปฏิบตัิการ 
 

 
6.1.2.2/1/2553 

 

 
โครงการปอ้งกันความเสี่ยงระบบ
ฐานข้อมูล 
 

 
6 

 
1 

 
2 

 
7 

 
7.5 

2. เพิ่มมาตรการในการปอ้งกันความ
เสี่ยงด้านอัคคีภัย และความปลอดภัย
ของข้อมลู 
 

6.1.2.1/2/2553 โครงการปอ้งกันความเสี่ยงในการ
ปฏิบัติงาน 

6 1 2  7.5 

ผู้รับผิดชอบ 
1. น.ส.รัตนา  สุขทิพย์คงคา 
2. นายฤทธิรงค์  สัตยานุกลูกจิ 

 

       

KPI                 
1. ปรับเปลี่ยนรหัสผา่นการเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลของเจา้หน้าท่ีปฏิบตัิการภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 
2. มีการตรวจสอบระบบป้องกันไวรัส อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 
3. สํานักทะเบียนฯ มคู่ีมือการป้องกันความเสี่ยงในการปฏิบัติงานอย่างน้อย 1 เล่ม 
4. มีการจัดลําดับความเสี่ยงตามภาระงานของแต่ละส่วนงาน 
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       รายงานการประเมินตนเอง สํานักทะเบียนและวัดผล  ปการศึกษา 2553 
 

เนื้อหา รหัสโครงการ โครงการ 

มหาวิทยาลัยสยาม 

อง
ค์ป

ระ
กอ

บที่
 

 ดัช
นีข้

อที่
 

 ยุท
ธศ

าส
ตร์

 

กล
ยุท

ธ ์

แผ
นง

าน
 

แผนงานท่ี 6    
การจัดทํางบประมาณของหน่วยงาน 
 

       

สิ่งท่ีต้องทํา       
 1. จัดทําค่าใช้จา่ยต่างๆของหน่วยงาน 
 

 
6.4.2.22/1/2553 

 

 
โครงการจัดทําการใช้จา่ย
งบประมาณของหน่วยงาน 
 

 
6 

 
4 

 
2 

 
8 

 
8.1 

 
 

2. สร้างจิตสาํนึกให้บุคลากรภายใน
หน่วยงานร่วมมือร่วมใจกันประหยัด
ค่าใช้จา่ยต่างๆ ของหน่วยงานในทุกๆ
เรื่อง   
 

6.4.2.22/2/2553 
 

โครงการรณรงค์ลดค่าใช้จา่ยของ
สํานักทะเบียนฯ 

6 4 2 8 8.1 

ผู้รับผิดชอบ 
1. นายฤทธิรงค์  สัตยานุกลูกจิ 
2. น.ส.รัตนา  สุขทิพย์คงคา 
3. น.ส.สุฑาทิพย์  อินทวัฒน์ 

 

       

KPI                  
  1.  มีการสรุปค่าใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 
  2.  มีการประหยัดค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโปรแกรมและระบบบริการการศึกษาออนไลน์ ไม่น้อยกว่าปกีารศึกษาละ 50,000 บาท 
 
แผนงานท่ี 7   
การดําเนินงานด้านวิจัย 
 

       

สิ่งท่ีต้องทํา        
1. ทําวิจัยเกี่ยวกับงานท่ีปฏิบัต ิเพื่อนํา
องค์ความรู้มาใช้ในการปรับปรงุและ
พัฒนาการปฏิบัตงิานของหน่วยงาน
และของมหาวิทยาลัย 
 

 
3.4.2.1/1/2553 

 

 
โครงการวิจัยความพึงพอใจในการ
ใช้ระบบบรกิารการศึกษาออนไลน์ 

 
3 

 
4 

 
2 

 
7 

 
7.4 

ผู้รับผิดชอบ 
1. นายสุรเดช  พฤกษมาศ 
2. นายฤทธริงค์  สัตยานุกลูกจิ 
3. น.ส.รัตนา  สุขทิพย์คงคา 

 

       

KPI                  
1.  จํานวนผู้กรอกแบบสอบถามออนไลน์ ไม่น้อยกวา่ 7,000 คน และระดบัผู้มาใช้บรกิารไมน้่อยกว่า 3.51 
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       รายงานการประเมินตนเอง สํานักทะเบียนและวัดผล  ปการศึกษา 2553 
 

เนื้อหา รหัสโครงการ โครงการ 

มหาวิทยาลัยสยาม 

อง
ค์ป
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บที่
 

 ดัช
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ธศ
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กล
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ธ ์
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แผนงานท่ี 8        
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใน
หน่วยงาน 
 

       

สิ่งท่ีต้องทํา     
1. รวบรวมองค์ความรู้ดา้นตา่งๆ ของ
หน่วยงาน เพื่อเผยแพร่ให้นักศึกษา  
คณาจารย์ และผูป้กครอง ได้รับรู้
รับทราบ 
 

 
6.5.1.1/1/2553 

 
โครงการแลกเปลีย่นเรียนรู้ภายใน
หน่วยงาน 

 
6 

 
5  

 
1 

 
7 

 
7.3 

ผู้รับผิดชอบ 
1. นายฤทธิรงค์  สัตยานุกลูกจิ 
2. น.ส.เทียนทอง  วงษ์ด ี

 

       

KPI                    
1. มีการจัดทําองค์ความรู ้เพื่อเผยแพร่และเพ่ือประโยชน์ต่อนักศึกษา คณาจารย์ และผูป้กครองอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 เรื่อง   

แผนงานท่ี 9        
แผนพฒันาระบบสารสนเทศในงาน
สารบรรณและการจัดเก็บข้อมูลเพือ่
การบริการ 
 

       

สิ่งท่ีต้องทํา     
1. จัดซ้ือเครื่องสแกนเพ่ือมาดําเนินการ
จัดเก็บเอกสารให้เป็นหมวดหมู ่
 

 
6.1.1.2/4/2553 

 
โครงการจัดทํา e-document ของ
สํานักทะเบียนฯ 
 

 
6 
 

 
1 

 
1 

 
7 

 
7.4 

2. จัดทําฐานข้อมลูของสาํนักทะเบยีนฯ 
ให้เป็นระบบ 
 

6.1.1.2/4/2553 โครงการจัดทําฐานข้อมูลของสาํนัก
ทะเบียนฯ 

6 1 1 7 7.4 

ผู้รับผิดชอบ 
1. นายฤทธิรงค์  สัตยานุกลูกจิ 
2. นางลินดา  จั่นเพ็ชร์ 
3. น.ส.พิชชาอร  สืบมาก 
 

       

KPI                    
1.  สํานักทะเบียนฯ มเีครื่องสแกนเพ่ือจดัทํา e-document ภายในปกีารศึกษา 2553 
2.  สํานักทะเบียนฯ มฐีานข้อมูลภายในอย่างเป็นระบบ 
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       รายงานการประเมินตนเอง สํานักทะเบียนและวัดผล  ปการศึกษา 2553 
 

แผนพัฒนาในอนาคต 
 

1. ด้านบุคลากร 
- ส่งเสริมให้บุคลากรมีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือเข้าอบรม/สัมมนา/ประชุมวิชาการ 
- อบรมบุคลากรให้มีความเข้าใจในการให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) มากยิ่งขึ้น 
- วิเคราะห์ภาระงานเพื่อกําหนดอัตราบุคลากรให้เหมาะสมกับงาน 
 

2. ด้านการบริการ 
- พัฒนาการให้บริการเป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นที่พึงพอใจและประทับใจของผู้มาขอรับบริการ 
- พัฒนาการให้บริการโดยเพิ่มจุดบริการของสํานักทะเบียนและวัดผลภายในมหาวิทยาลัย 
- ปรับปรุงและพัฒนาขั้นตอนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 
- พัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ของสํานักทะเบียนฯ ให้สามารถสนับสนุนการให้บริการออนไลน์แบบครบ

วงจร เน้นการบริการแบบหลักๆ โดยเฉพาะสําหรับผู้ใช้บริการภายนอก เพื่อเพิ่มความสะดวกในการ
ติดต่อโดยการให้นักศึกษาขอผลการศึกษาออนไลน์ ซึ่งนักศึกษาไม่จําเป็นต้องมาติดต่อที่มหาวิทยาลัย 
เพื่อเป็นการเสริมภาพลักษณ์ที่ทันสมัยและต้นทุนด้านการจัดการ 

 
3. ด้านอุปกรณ์ 

- พัฒนา Network ให้มีความทันสมัย 
- ปรับปรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ให้มีขีดความสามารถในการใช้งานสูง 

 
4. แผนงานสร้างระบบประกันคุณภาพสํานักทะเบียนและวัดผลมหาวิทยาลัยสยาม 

- ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรทุกคนมีความรู้ความเข้าใจในการประกันคุณภาพ 
- ปรับปรุงพัฒนาระบบและกลไกในการดําเนินงานด้านคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยการเร่งรัดให้ทุกส่วน

งานภายในสํานักทะเบียนและวัดผลมีระบบและกลไกท่ีมีประสิทธิภาพ ภายใต้การดูแลรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริหารและประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักทะเบียนและวัดผล ทั้งนี้เพื่อให้การบริการ
ด้านต่างๆ ของสํานักทะเบียนและวัดผลเป็นที่พึงพอใจและประทับใจแก่ผู้มาขอรับบริการ 

 
5. ปรับปรุงโครงสร้างการบริหาร และปรับปรุงสถานที่สร้างความปลอดภัย และการป้องกันความเสี่ยงจาก

การปฏิบัติงาน 
- ปรับปรุงโครงสร้างในการบริหารงานและภาระงาน เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการทํางานมากยิ่งขึ้น 
- การป้องกันความเส่ียงและการจัดลําดับความเส่ียงในการปฏิบัติงาน 
- การป้องกันความเส่ียงจากการสูญหายของเอกสาร และข้อมูลในระบบฐานข้อมูล 
- ปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมภายในสํานักทะเบียนและวัดผล 
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       รายงานการประเมินตนเอง สํานักทะเบียนและวัดผล  ปการศึกษา 2553 
 

องค์ประกอบที่ องค์ประกอบที่ 11  

ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดําเนินการปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดําเนินการ  

 
ระบบและกลไก 

 สํานักทะเบียนและวัดผลได้กําหนดปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดําเนินการของสํานัก
ทะเบียนและวัดผลไว้ เพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินงาน โดยกําหนดแผนงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
ครอบคลุมวิสัยทัศน์ พันธกิจของสํานักทะเบียนฯ ตลอดจนมีการพัฒนาแผนกลยุทธ์เพื่อให้เป็นแนวทางในการ
ดําเนินงานของหน่วยงาน นอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการตรวจติดตามการจัดทําแผนงาน โครงการของสํานัก
ทะเบียนฯ เพื่อสอบถามความก้าวหน้าในการดําเนินงานกับผู้รับผิดชอบโครงการแต่ละโครงการ โดยมีการ
ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทุกคนได้รับทราบ และมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนงานของหน่วยงาน ทั้งนี้เพื่อให้การ
ดําเนินงานดังกล่าวบรรลุเป้าหมายตามที่กําหนดไว้ 
 
การประเมินผลตามองค์ประกอบ 

ตัวบ่งชี ้
เกณฑ์ในการประเมิน ผลการ

ดําเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน
ตนเอง 1 2 3 4 5 

1.1  กระบวนการพฒันาแผน 
 

1 ข้อ 2-3 ข้อ 4-5 ข้อ 6-7 ข้อ 8 ข้อ 7 ข้อ 4 

1.2  ร้อยละของการบรรลุ
เป้าหมายตามตวับ่งชี้ของการ
ปฏิบัติงานทีก่ําหนด 

50-60 61-70 71-80 81-90 91-100 ร้อยละ 95.83 5 

คะแนนรวม 9 

คะแนนเฉลี่ย (คะแนนรวม/2) 4.5 
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ตัวบ่งช้ีที่  1.1 

กระบวนการพัฒนาแผน 
 

 

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 
 

เกณฑ์มาตรฐานและผลการดําเนินงาน 
ระดับ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงาน ข้อมูลหลักฐาน 

1 มีการจดัทําแผนกลยุทธท์ี่สอดคล้องกับ
นโยบายและแผนยุทธศาสตรข์อง
มหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในหน่วยงาน และได้รบัความ
เห็นชอบจากมหาวิทยาลัย โดยเป็นแผน
ที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานของ
หน่วยงาน ตลอดจนสอดคล้องกับ
จุดเน้นของมหาวิทยาลัย 

สํานักทะเบียนและวัดผลมีการจดัทํา
แผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบาย
และแผนกลยุทธ์ของมหาวทิยาลัย
และเชื่อมโยงกบัปรัชญา ปณิธานของ
หน่วยงาน ซึง่มหาวิทยาลัยได้เน้นใน
เรื่องของประสิทธิภาพการให้บริการ
ของหน่วยงานสนับสนุนภายใน
มหาวิทยาลัย 

1.1.1 แผนงาน 
โครงการของสํานัก
ทะเบียนฯ 

1.1.2 การจัดทาํแผน
กลยุทธข์องสํานัก
ทะเบียนฯ 

2 มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธร์ะดบั
หน่วยงานไปสู่หน่วยงานภายใน 
 

คณะกรรมการบริหารและประกัน
คุณภาพการศึกษาของสํานักทะเบียน
เป็นผู้ดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธ์
และถ่ายทอดแผนกลยุทธใ์ห้บคุลากร
ได้ทราบผ่านการประชุมสํานัก
ทะเบียนฯ 

1.1.3 คณะกรรมการ
บริหารและประกัน
คุณภาพการศึกษาของ
สํานักทะเบียนฯ 

1.1.4 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารและประกัน
คุณภาพการศึกษาของ
สํานักทะเบียนฯ 

1.1.5 รายงานการ
ประชุมของสํานัก
ทะเบียนฯ 

3 มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็น
แผนปฏิบัติการประจําปีตามพนัธกิจ 

มีกระบวนการในการดําเนินการแผน 
กลยุทธ์ โดยกําหนดเป็นประเดน็
วิสัยทัศน์ ประเด็นพันธกจิเพื่อนําไปสู่
การปฏิบัตใิห้บรรลุเป้าประสงค์ตาม
ที่ตั้งไว ้
 

1.1.2 การจัดทาํแผน
กลยุทธข์องสํานัก
ทะเบียนฯ 

4 มีตัวบ่งชีข้องแผนกลยุทธ์แผนปฏิบัติ
การประจําปี และค่าเป้าหมายของแต่
ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัดความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผน 
ปฏิบัติการประจําปี 

สํานักทะเบียนและวัดผลมีแผนปฏิบัติ
งานที่ชัดเจนแตล่ะแผนงานได้กําหนด
ตัวบ่งชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผนงานประจําปี
การศึกษา 2553 

1.1.6 ตารางสรปุ
แผนงานและดัชนีชี้วัด
ความสําเร็จของ
แผนงาน 
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ระดับ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงาน ข้อมูลหลักฐาน 

5 มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจําปี ครอบคลุมพันธกิจของ
หน่วยงาน 
 

ในปีการศึกษา 2553 สํานักทะเบียน
และวัดผลได้กําหนดแผนปฏิบัติงานให้
ครบตามพันธกจิของหน่วยงาน มี
ทั้งหมด 9 แผนงาน 19 กิจกรรม โดย
แต่ละแผนงานมีดัชนีชี้วัดความสําเร็จใน
การดําเนินงานดังนี ้
 

แผนงานที่ 1 มตีัวบ่งชี้ 5 ตัว 
แผนงานที่ 2 มตีัวบ่งชี้ 2 ตัว 
แผนงานที่ 3 มตีัวบ่งชี้ 2 ตัว 
แผนงานที่ 4 มตีัวบ่งชี้ 5 ตัว 
แผนงานที่ 5 มตีัวบ่งชี้ 4 ตัว 
แผนงานที่ 6 มตีัวบ่งชี้ 2 ตัว 
แผนงานที่ 7 มตีัวบ่งชี้ 1 ตัว 
แผนงานที่ 8 มตีัวบ่งชี้ 1 ตัว 
แผนงานที่ 9 มตีัวบ่งชี้ 2 ตัว 
รวมทัง้หมด  24 ตัวบ่งชี ้
 

1.1.6 ตารางสรปุ
แผนงานและดัชนีชี้วัด
ความสําเร็จของ
แผนงาน 

6 มีการตดิตามผลการดําเนินงานตาม
ตัวบ่งชีข้องแผนปฏิบัติการประจําปี
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และรายงานต่อ
ผู้บริหารเพื่อพิจารณา 

สํานักทะเบียนฯ มีคณะกรรมการตรวจ
ติดตามการดําเนินงาน แผนงานของ
หน่วยงาน ซึง่คณะกรรมการตรวจ
ติดตามจะมีการประชุมการตรวจ
ติดตามเป็นระยะ และรายงานความ 
ก้าวหน้าการดําเนินงาน หากมีแผนงาน
ใดเกิดความล่าช้า คณะกรรมการจะ
เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องมาใหข้้อมูลในการ
ดําเนินการ และให้รีบดําเนินงานให้แล้ว
เสร็จทันตามกําหนดเวลา 

1.1.7 คณะกรรมการ
ตรวจติดตามแผนงาน 
โครงการของสํานัก
ทะเบียนฯ 
 
1.1.8 รายงานความ 
ก้าวหน้า แผนงาน 
โครงการจากคณะ 
กรรมการตรวจติดตาม
ของสํานกัทะเบยีนฯ 

7 มีการประเมินผลการดําเนินงานตาม
ตัวบ่งชีข้องแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหาร
เพื่อพิจารณา 

ใน 1 ปกีารศึกษาจะมีการประเมินผล
การดําเนินงานตามตัวบ่งชีข้องแผนงาน 
เพื่อรายงานตอ่ผู้บริหารไดร้ับทราบ 

1.1.9 การประเมินผล
แผนงานและโครงการ
ของสํานกัทะเบยีนฯ 

1.1.10 การ
ประเมินผลการ
ดําเนินงานของ
หน่วยงาน 
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ระดับ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงาน ข้อมูลหลักฐาน 

8 มีการนําผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะของสถาบันไป
ปรับปรงุแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
งานประจําป ี
 
 

จากการดําเนินงานที่ผ่านมา
ผู้รับผิดชอบในแต่ละแผนงานที่อยูใ่น
กํากับของคณะกรรมการบริหารและ
ประกันคุณภาพการศึกษา นําผลการ
ประเมินมาวิเคราะห์และปรับปรุงแก้ไข
การดําเนินงานเพื่อนําผลที่ได้ไปพัฒนา
และปรับปรุงแผนในปีการศึกษาถัดไป 

1.1.4 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารและประกัน
คุณภาพการศึกษาของ
สํานักทะเบียนฯ 

ดังน้ัน สํานักทะเบียนและวัดผลมีผลการดําเนินงานได้ 7 ขอ้  

 

เกณฑ์การประเมิน 

ระดับคะแนน 

1 2 3 4 5 

1 ข้อ 2-3 ข้อ 4-5 ข้อ 6-7 ข้อ 8 ข้อ 

 
» เป้าหมายของสํานักทะเบียนและวัดผล : 8 ข้อ 
» ผลการดําเนินงาน  : 7 ข้อ 
» ผลการประเมินตนเอง : ได้ 4 คะแนน 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.2  

ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงานที่กําหนด 
 

 
ชนิดตัวบ่งชี้  :  กระบวนการ 
 
 
สูตรการคํานวณ  =  จํานวนตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติงานที่บรรลุเป้าหมาย   x  100 
      จํานวนตัวบง่ชี้ของแผนปฏิบัติงานทัง้หมด 
 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 

ระดับคะแนน 

1 2 3 4 5 

50-60 61-70 71-80 81-90 91-100 

 
ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
 
 จากการรายงานผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชีข้องสํานกัทะเบยีนและวัดผล ของแผนการดําเนินงาน
ตามแผนการปฏิบัติงาน ประจําปีการศึกษา 2553 ดังนี้ 
 
 

รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานตามแผนงานของสํานักทะเบียนและวัดผล 
ประจําปีการศึกษา 2553 

 

แผนงาน/โครงการ 
ตัวชี้วัด 

ผลการดําเนินงาน 
การบรรลุเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ บรรลุ ไม่บรรลุ 

แผนงานท่ี 1 University 
Database System 
Online Service  
มี 4 โครงการคือ 
 

1) 6.1.1.1/1/2553 
โครงการปรับปรุงและ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลการ
บริการการศึกษา 

 
 
 
 
 

ปรับปรุงและพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลไม่
น้อยกว่าปีการศึกษา
ละ 10 รายการ 
 

 
 
 

 
 
ระดับความ 
พึงพอใจของผู้มา
ใช้บริการไม่น้อย
กว่า 3.51 
 

 

 
 
 

 
 
สํานักทะเบียนฯ ได้
ดําเนินการปรับปรุง พัฒนา
ระบบบริการการศึกษาในปี
การศึกษา 2553 ได้ปรับปรุง
และพัฒนาระบบไม่น้อยกว่า 
15 รายการ 
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รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานตามแผนงานของสํานักทะเบียนและวัดผล 
ประจําปีการศึกษา 2553 

 

แผนงาน/โครงการ 
ตัวชี้วัด 

ผลการดําเนินงาน 
การบรรลุเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ บรรลุ ไม่บรรลุ 

2) 6.1.1.1/2/2553
โครงการจัดซ้ือ
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ของสํานัก
ทะเบียนและวัดผล 

จํานวนวัสดุอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ท่ีได้รับ
การอนุมัติในปี
การศึกษา 2553 
 

การให้บริการของ
สํานักทะเบียนฯ มี
ประสิทธิภาพและ
สะดวกรวดเร็ว
มากย่ิงข้ึน 

เป็นโครงการจัดทําข้ึนเพ่ือ
สนับสนุนการให้บริการให้มี
คุณภาพและประสิทธิภาพ
มากย่ิงข้ึน โดยในปีการ 
ศึกษาน้ีได้ของบประมาณใน
การซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์
จํานวน 60,000 บาท 

  

3) 4.3.2.3/2/2553 
โครงการปรับปรุงเว็บไซต์
ของสํานักทะเบียนฯ 

สํานักทะเบียนฯ ได้
ปรับปรุงเว็บไซต์ทุก 
2 สัปดาห์ เพ่ือให้
ข้อมูลเป็นปัจจุบัน 

ระดับความ 
พึงพอใจของผู้มา
ใช้บริการไม่น้อย
กว่า 3.51 

สํานักทะเบียนและวัดผล มี
เจ้าหน้าท่ีคอยดูแลและ
ปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีความ
ทันสมัย ผู้ใช้สามารถเข้าถึง
ข้อมูลได้ง่ายและมีการ 
Update ข้อมูลบนเว็บไซต์
ทุกสัปดาห์ 

  

4) 6.1.1.1/2/2553 
โครงการบํารุงรักษา
โปรแกรมระบบบริการ
การศึกษา 

โปรแกรมหลัก
จํานวน 11 
โปรแกรมได้รับการ
บํารุงรักษาตลอดปี
การศึกษา 

โปรแกรมระบบ 
งานบริการ
การศึกษามีระบบ
ความปลอดภัยสูง
และพร้อมใช้งาน
อย่างมีคุณภาพ 

มหาวิทยาลัยได้อนุมัติ
แผนการบํารุงรักษา
โปรแกรมระบบงานบริการ
การศึกษากับบริษัท วิชั่น
เน็ต จํากัด เป็นงบประมาณ
จํานวน 65,000 บาท โดย
บริษัททําการตรวจสอบ
ระบบดําเนินการทุกรอบ 3 
เดือน เป็นผลทําให้โปรแกรม
ระบบบริการการศกึษา
สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

  

แผนงานท่ี 2   Public 
Relations and 
Educational Services  
มี 2 โครงการคือ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

1) 6.3.2.1/1/2553
โครงการสํารวจความพึง
พอใจในการให้บริการของ
สํานักทะเบียนและวัดผล 
 

จํานวนผู้กรอก
แบบสอบถามไม่
น้อยกว่า 3,000 คน 
 

ระดับความ 
พึงพอใจของผู้มา
ใช้บริการมี
ค่าเฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.51 

คณาจารย์ นักศึกษาและ
บุคคลท่ัวไปกรอกแบบ 
สอบถามจํานวน 3,636 คน 
เป็นไปตามเป้าหมาย โดยมี
ระดับความพึงพอใจค่าเฉลี่ย
รวม 3.84 จากระดับความ 
พึงพอใจสูงสุด= 5 
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       รายงานการประเมินตนเอง สํานักทะเบียนและวัดผล  ปการศึกษา 2553 
 

รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ปฏิบัติงานตามแผนงานของสํานักทะเบียนและวัดผล 
ประจําปีการศึกษา 2553 

 

แผนงาน/โครงการ 
ตัวชี้วัด 

ผลการดําเนินงาน 
การบรรลุเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ บรรลุ ไม่บรรลุ 

2) 4.3.2.1/1/2553 
โครงการจัดทําจดหมาย
ข่าวสํานักทะเบียนและ
วัดผล 
 
 

1. จัดทําจดหมาย
ข่าว ปีการศึกษาละ 
3 คร้ัง 
 
2. จํานวนผู้รับรู้ข่าว 
สารจากจดหมาย
ข่าวสํานักทะเบียนฯ 
ทางเว็บไซต์ 
www.sis.siam.edu 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
30 

ผู้รับบริการได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร
ล่วงหน้า และ
สามารถมาใช้
บริการได้อย่าง
รวดเร็วและ
ถูกต้องและมีความ
พึงพอใจ 

การจัดทําจดหมายข่าวบรรลุ
ตามแผนงานโดยกลุ่ม 
เป้าหมายได้อ่านจดหมาย
ข่าวจากเว็บไซต์ของสํานัก
ทะเบียนฯ จํานวน 7,898 
คน คิดเป็น ร้อยละ 65.81 
ณ วันท่ี 31 มี.ค.54 

 
 
 
 

 

แผนงานท่ี  3  แผนงาน
การประกันคุณภาพ
การศึกษา 
มี 1 โครงการ คอื 
 

     

1) 6.3.1.1/1/2553
โครงการปรับปรุงและ
พัฒนาข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานของสาํนัก
ทะเบียนและวัดผล 

1. มีการปรับปรุง
และพัฒนาข้ันตอน
การปฏิบัติงานอย่าง
น้อยปีการศึกษาละ 
1 คร้ัง 

การปฏิบัติงานมี
คุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 
เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน  

การปรับปรุงข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานของสาํนัก
ทะเบียนฯ เป็นไปตามแผน
และเป้าหมายท่ีได้กําหนดไว้  
การปฏิบัติงานของ
หน่วยงานมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 
 

  

2. มีคู่มือข้ันตอน
การปฏิบัติงานท่ีเป็น
รูปเล่มสมบูรณ์ 

 สํานักทะเบียนและวัดผลมี
คู่มือข้ันตอนการปฏิบัติงาน
ในปีการศึกษา 2553 
 

  

แผนงานท่ี 4  แผนพัฒนา
บุคลากร  
มี 4 โครงการคือ 
 
1) 6.2.1.1/1/2553
โครงการบริหารทรัพยากร
บุคคล 
 
 

 
 
 
 
1. การวิเคราะห์งาน
เพ่ือจัดสรรบุคลากร
อย่างน้อยปีการ 
ศึกษาละ 1 คร้ัง 

 
 
 
 
บุคลากรของสํานัก
ทะเบียนฯ มีความรู้
ความสามารถตรง
กับภาระงานท่ี
ปฏิบัติแต่ละส่วน
งาน 

 
 
 
 
สํานักทะเบียนฯ มีการ
วิเคราะห์ภาระงานภายใน
หน่วยงาน ท้ังด้านปริมาณ
และคุณภาพ เพ่ือให้
บุคลากรเพียงพอและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 
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รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ปฏิบัติงานตามแผนงานของสํานักทะเบียนและวัดผล 
ประจําปีการศึกษา 2553 

 

แผนงาน/โครงการ 
ตัวชี้วัด 

ผลการดําเนินงาน 
การบรรลุเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ บรรลุ ไม่บรรลุ 

 
 

2. บุคลากรของสํานัก
ทะเบียนฯ แต่ละส่วน
เพียงพอกับการ
ปฏิบัติงาน 
 

    

2) 6.2.2.1/1/2553
โครงการส่งเสริม  
สนับสนุนบุคลากรให้ศึกษา
ต่อ หรือเข้าอบรม/
สัมมนา/ประชุมวิชาการ 
 
 
 
 
 

เจ้าหน้าท่ีได้รับ
การศึกษา 1 คนต่อ 
3 ปี หรือบุคลากร
เข้าร่วมประชุม 
สัมมนาไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 ต่อปี
การศึกษา 

บุคลากรได้รับ
ความรู้และนํามา
พัฒนาหน่วยงาน
ให้มีคุณภาพเพ่ิม
มากข้ึน 

ในปีการศึกษา 2553  
บุคลากรของสํานักทะเบียน
และวัดผล กําลังศึกษาต่อ
ปริญญาโท จํานวน 1 คน 
ปริญญาตรีจํานวน 2 คน 
และมีบุคลากรบางส่วนเข้า
รับการอบรมประชุมพัฒนา
ทางวิชาการเพ่ือให้การ
ทํางานภายในหน่วยงานมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 
 

  

3) 6.4.1.1/1/2553
โครงการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานในภาพรวมของ
แต่ละส่วนงาน 

ทุกส่วนงานได้รับ
ผลการประเมินผล
การปฏิบัติงานคดิ
เป็นร้อยละ 100 

ระดับผลการ
ประเมินส่วนงาน
แต่ละส่วนงานไม่
น้อยกว่า 3.80 

ทุกส่วนงานภายในสํานัก
ทะเบียนฯ ได้รับการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานใน
ภาพรวมของส่วนงาน คิด
เป็นร้อยละ 100  
 

  

4) 6.2.2/1//2553
โครงการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานรายบุคคลตาม
ภาระงาน 

เจ้าหน้าท่ีของสํานัก
ทะเบียนฯ ได้รับผล
การประเมินการ
ปฏิบัติงานภาค
การศึกษาละ 1 
คร้ัง 
 

ระดับผลการ
ประเมินการ
ปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ี 

บุคลากรของสํานักทะเบียน
และวัดผลทุกคนได้รับการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามภาระงานคิดเป็นร้อยละ 
100 
 

 

แผนงานท่ี 5   
การบริหารความเสี่ยง  
มี 2 โครงการ ดังนี้  
 

1) 6.1.2.2/1/2553   
โครงการป้องกันความเสี่ยง
ระบบฐานข้อมูล 
 

 
 

 
 
1. ปรับเปลี่ยนรหัส
การเข้าสู่ฐานข้อมูล
ภาคการศึกษาละ 1 
คร้ัง 
 

 
 

 
 
ระบบฐานข้อมูลมี
ความปลอดภัย 
บุคคลท้ังภายใน
และภายนอกเกิด
ความม่ันใจต่อ
ระบบระดับความ
พึงพอใจในการ  
 

 
 

 
 
จากผลการดําเนนิงานบุคคล
ภายในและภายนอกมีความ
เชื่อม่ันต่อหน่วยงาน และ 
สํานักทะเบียนฯ มีคู่มือ
ป้องกันความเสี่ยงในระบบ
ฐานข้อมูลเพ่ือให้มี
ประสิทธิภาพและมีความ
ปลอดภัย 
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รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ปฏิบัติงานตามแผนงานของสํานักทะเบียนและวัดผล 
ประจําปีการศึกษา 2553 

 

แผนงาน/โครงการ 
ตัวชี้วัด 

ผลการดําเนินงาน 
การบรรลุเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ บรรลุ ไม่บรรลุ 

 
 
 

 

2. มีการตรวจสอบ
ระบบป้องกันไวรัส
อย่างน้อยภาคการ 
ศึกษาละ 1 คร้ัง 
 

3. สํานักทะเบียนฯ 
มีคู่มือป้องกันความ
เสี่ยงในการ
ปฏิบัติงาน 
 

 

กรอกแบบสอบ 
ถามไม่น้อยกว่า 
3.51 

  
 

 
 
 

 
 

 

2) 6.1.2.1/2/2553   
โครงการป้องกันความเสี่ยง
ในการปฏิบัติงาน 
 
 

ข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานของสาํนัก
ทะเบียนฯ มีการ
กําหนดความเสี่ยง
ระดับความเสี่ยงและ
แนวทางลดความ
เสี่ยงชัดเจน 
 

การปฏิบัติงาน
ตามขั้นตอนมี
คุณภาพ 

สํานักทะเบียนฯ ได้
ดําเนินการจัดลําดับความ
เสี่ยงทุกภาระงานซ่ึงในแต่
ละระดับมีแนวทางในการลด
ความเสี่ยงตามขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 

  

แผนงานท่ี 6  การจัดทํา
งบประมาณของหน่วยงาน 
มี 2 โครงการดังนี้ 
 

1) 6.4.2.2/1/2553   
โครงการจัดทําการใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยงาน 

 

 
 
 
มีการสรุปค่าใช้จา่ย
งบประมาณของ
หน่วยงาน ภาค
การศึกษาละ 1 คร้ัง 
 

 

 
 
 
การจัดทํารายงาน
ทาง การเงินของ
หน่วยงานมีระบบ
สามารถตรวจสอบ
ได้ 

 
 

 
 
สํานักทะเบียนฯ มีการสรุป
การใช้จ่ายวัสดุสิ้นเปลือง
ของหน่วยงาน ภาค
การศึกษาละ 1 คร้ัง 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

2) 6.4.2.2/2/2553   
โครงการรณรงคล์ดค่าใช้ 
จ่ายของสํานักทะเบียนฯ 
 

มหาวิทยาลัย
ประหยัดค่าใช้จ่าย
ในการดําเนินการไม่
น้อยกว่า 50,000 
บาท 

บุคลากรของสํานัก
ทะเบียนฯให้ความ 
สําคัญในการ
ประหยัด
งบประมาณให้กับ
มหาวิทยาลัย 

สํานักทะเบียนฯ ได้จัดทํา
โครงการนี้ข้ึนมาเพ่ือเป็นการ
ประหยัดค่าใช้จ่ายภายใน
สํานักงาน และให้บุคลากร
ทุกคนร่วมกันประหยัดการ
ใช้พลังงาน เช่นถอดปล๊ักไฟ
ออกเม่ือเลิกใช้งานเป็นต้น 
และประเด็นสําคัญท่ีได้
ดําเนินการแล้วคือ การนํา
กระดาษท่ีใช้แล้วหน้าเดียว
กลับมาใช้ใหม่ 
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รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ปฏิบัติงานตามแผนงานของสํานักทะเบียนและวัดผล 
ประจําปีการศึกษา 2553 

 

แผนงาน/โครงการ 
ตัวชี้วัด 

ผลการดําเนินงาน 
การบรรลุเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ บรรลุ ไม่บรรลุ 

แผนงานท่ี 7   
การดําเนินงานด้านวิจัย 
มี 1 โครงการ ดังนี้  
 

1) 3.4.2.1/1/2553
โครงการวิจัยความพึง
พอใจในการใช้ระบบ
บริการการศึกษาออนไลน์ 
(ต่อเนื่อง) 
 
 

 
 
 
 

จํานวนผู้กรอก
แบบสอบถามทาง
ออนไลน์ไม่น้อยกว่า 
7,000 คน 

 
 
 
 

ระดับความพึง
พอใจของผู้มาใช้
บริการไม่น้อยกว่า 
3.51 
 

 
 
 
 

โครงการนี้อยู่ในระหว่าง
การดําเนินการ ขณะนี้
ดําเนินการไปแล้วร้อยละ 
98 คาดว่าจะบรรลุตาม
เป้าหมายที่วางไว้ 
เนื่องจากเหลือเพียง
เอกสารอ้างอิงท่ียังได้ไม่
ครบถ้วน 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

แผนงานท่ี 8    
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ภายในหน่วยงาน 
มี 1 โครงการดังนี้ 
 

     

1) 6.5.1.1/1/2553    
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ภายในหน่วยงาน 
 
 

จัดทําแลกเปลี่ยน
เรียนรู้อย่างน้อยปี
การศึกษาละ 1 เร่ือง 

นักศึกษา 
เจ้าหน้าท่ีและ
คณาจารย์ได้รับ
ประโยชน์จากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

- มีการจัดทําคู่มือการ
ลงทะเบียนเรียน
ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์
ของสํานักทะเบียนฯ 
 

- จัดทําคู่มือปฏิบัติ
เกี่ยวกับการสอบภายหลัง
ของนักศึกษา

  

แผนงานท่ี 9    
แผนพัฒนาระบบ
สารสนเทศในงานสาร
บรรณและการจัดเก็บ
ข้อมูลเพ่ือการบริการ 
มี 2 โครงการดังนี้ 
 

     

 

1) 6.1.1.2/4/2553 
โครงการจัดทํา  
e-document ของสํานัก
ทะเบียนและวัดผล 
 

สํานักทะเบียนฯ ได้
จัดซ้ือเคร่ืองสแกน
ข้อมูลในการจัดทํา  
e-document ของ
สํานักทะเบียนฯ 

การปฏิบัติงานมี
คุณภาพและ
ประสิทธิภาพ
เป็นไปตาม
นโยบายของ
มหาวิทยาลัย 

สํานักทะเบียนฯ ได้รับ
งบประมาณในการซ้ือ
เคร่ืองสแกนเป็นจํานวน
เงิน 25,000 บาท เพ่ือ
นํามาสแกนข้อมูลในการ
จัดทําสารบรรณของสํานัก
ทะเบียนฯ ให้เป็นระบบ
มากย่ิงข้ึน 
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รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ปฏิบัติงานตามแผนงานของสํานักทะเบียนและวัดผล 
ประจําปีการศึกษา 2553 

 

แผนงาน/โครงการ 
ตัวชี้วัด 

ผลการดําเนินงาน 
การบรรลุเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ บรรลุ ไม่บรรลุ 
 

2) 6.1.1.2/4/2553
โครงการจัดทําฐานข้อมูล
ของสํานักทะเบียนและ
วัดผล 

 

สํานักทะเบียนฯ มีการ
นําฐานข้อมูลมาใช้ใน
การวางแผนและการ
บริหารภายในปี
การศึกษา 2553 

 
 

มีการจัดทําฐานข้อมูลการ
เบิกจ่ายวัสดุสิ้นเปลืองและ
อุปกรณ์ต่างๆ ของแต่ละ
ส่วนงาน แล้วนํามารวม
เป็นของสํานักทะเบียนฯ 
ซ่ึงในปีการศึกษา 2553 นี้ 
ได้เร่ิมดําเนินการทํา
ฐานข้อมูลการใช้กระดาษ
ของแต่ละคณะ สาขาวิชา 
เพ่ือจะได้เปรียบเทียบการ
ใช้จ่ายงบประมาณแต่ละปี
การศึกษา 
 

 

  

 ร้อยละของการบรรลุตามตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงานตามที่กําหนด 23 x 100 = 95.83 

                                                                           

 

 

» เป้าหมายของสํานักทะเบียนและวัดผล : ร้อยละ  91 
» ผลการดําเนินงาน   : ร้อยละ  95.83 
» สรุปผลการประเมินตนเอง : ร้อยละ  95.83 ได้ 5 คะแนน 

 

 

จุดอ่อนและแนวทางแก้ไข  

จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 

- การจดัทําองค์ประกอบ ตวับ่งชี้และเกณฑ์ประเมิน
คุณภาพภายในระดับสํานักออกมาช้า ทําให้การจัดทํา
แผนงานล่วงหนา้ต้องมกีารปรับแผนบางส่วนเพือ่ให้
สอดคล้องกับตวับ่งชี้ทีอ่อกมาภายหลัง 

 

- ควรดําเนินการจัดทําเกณฑ์มาตรฐานและตัวบ่งชี้
ออกมาก่อนการจัดทําแผนงานของหน่วยงาน 

 

 

 

24 
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จุดแข็งและแนวทางเสริม 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- การจัดทํา Strategy map ของหน่วยงาน 
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องค์ประกอบที่ องค์ประกอบที่ 22  
การดําเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานการดําเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน  

 
 
ระบบและกลไก 
 

สํานักทะเบียนและวัดผลเป็นหน่วยงานบริการท่ีให้การสนับสนุนในด้านวิชาการ และการเรียนการ
สอนของคณะและภาควิชาต่างๆ รวมไปถึงการให้บริการแก่นักศึกษา คณาจารย์ ผู้ปกครอง และองค์กรต่างๆ 
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยตามภารกิจของสํานักทะเบียนและวัดผล โดยมุ่งเน้นการให้บริการอย่างมี
คุณภาพและประสิทธิภาพ มีระบบการจัดลําดับการเข้ารับบริการ พัฒนาแบบฟอร์มต่างๆ ให้ได้มาตรฐานและมี
ความเป็นสากลมากขึ้น ได้จัดทําแผนผังขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการด้านต่างๆ ของสํานักทะเบียนฯ 
เพื่ออํานวยความสะดวกให้กับนักศึกษาที่มาติดต่อ โดยมีคู่มือแนะนําการขอรับบริการจากสํานักทะเบียนและ
วัดผล นอกจากนี้ยังเน้นการให้บริการด้านอื่นๆ อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพเป็นที่ประทับใจและพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ ครอบคลุมตั้งแต่การรับนักศึกษาจนถึงการสําเร็จการศึกษา นับตั้งแต่ในปีการศึกษา 2551 เป็น
ต้นมา สํานักทะเบียนและวัดผลได้พัฒนาระบบบริการการศึกษา ซึ่งนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่าของ
มหาวิทยาลัยสามารถย่ืนเรื่องขอเอกสารทางการศึกษา โดยไม่จําเป็นต้องมาเขียนคําร้องที่มหาวิทยาลัย สําหรับ
ในด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารน้ัน สํานักทะเบียนและวัดผลได้พัฒนา ปรับปรุง Website ชื่อ  
http://sis.siam.edu  เพื่อใช้ประกาศข่าวต่างๆ ของสํานักทะเบียนและวัดผล รวมทั้งจัดให้มีการถาม-ตอบทาง 
เว็บไซต์ของสํานักทะเบียนฯ  จัดทําเอกสารแนะนําการลงทะเบียนผ่าน Internet และจัดทําจดหมายข่าวแจก
ให้กับนักศึกษาเพื่อนักศึกษาจะได้ทราบความคืบหน้าและความเคล่ือนไหวในการทํากิจกรรมต่างๆ ของสํานัก
ทะเบียนและวัดผล 

 
จากการดําเนินงานที่ผ่านมา ภารกิจในการปฏิบัติงานได้แบ่งไปตามส่วนงานต่างๆ 6 ส่วนงาน ดังนี้ 

 1. ส่วนงานบริการ  เป็นส่วนงานที่รับบริการอยู่ส่วนหน้า  เพราะฉะนั้นไม่ว่านักศึกษาจะมาติดต่อ
ภาระงานใดๆ จะต้องผ่านส่วนงานบริการเป็นลําดับแรก ที่จะคอยแนะนําและตรวจสอบข้อมูลให้ผู้มาใช้บริการ
เป็นเบื้องต้น เพื่อส่งต่อให้ส่วนงานที่รับผิดชอบโดยตรงต่อไป และหน้าที่สําคัญของส่วนงานนี้อีกอย่างหนึ่งคือ 
การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของสํานักทะเบียนและวัดผลและของมหาวิทยาลัยให้กับนักศึกษา 
คณาจารย์ และบุคคลทั่วไปได้รับทราบ 
 2.  ส่วนงานทะเบียนประวัติ เป็นส่วนงานที่จัดเก็บทะเบียนประวัตินักศึกษาในระบบฐานข้อมูลหลัก 
และเอกสารต่างๆ ที่สําคัญ มีบุคลากรคอยควบคุมดูแลการดําเนินงาน และมีการจัดทําดัชนีการจัดเก็บเอกสาร
ให้เป็นหมวดหมู่ที่ชัดเจน นอกจากน้ียังเป็นส่วนงานที่ดําเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาของ
นักศึกษาใหม่ที่ เข้ามาศึกษาในแต่ละปีการศึกษา รวมไปถึงการจัดทําตารางสถิติจํานวนนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย 
 3.  ส่วนงานวัดผลการศึกษา  เป็นส่วนงานที่ดําเนินการตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ทางการศึกษา เช่น 
การตรวจสอบผลการสอบเพื่อประกาศผลสอบ การตรวจสอบสถานภาพนักศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
การตรวจสอบการสําเร็จการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร จัดทํารายชื่อผู้สําเร็จการศึกษาเสนอสภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติ การตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาจากหน่วยงานภายนอกที่ส่งเข้ามาตรวจสอบ เป็นต้น 
นอกจากน้ียังเป็นส่วนงานดําเนินการเกี่ยวกับการออกเอกสารทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยสยาม เช่น การ
ออกใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) เป็นต้น และยังเป็นส่วนงานที่ประสานในการติดตามโครงการและ
การจัดทํา SAR  ของสํานักทะเบียนและวัดผล 
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 4. ส่วนงานประมวลผล เป็นส่วนงานที่คอยสนับสนุนส่วนงานอื่นๆ ภายในสํานักทะเบียนและวัดผล
ไห้ดําเนินงานไปด้วยความเรียบร้อยโดยเฉพาะด้านสารสนเทศ และเป็นส่วนงานที่ควบคุมการให้บริการ
การศึกษาแบบออนไลน์ รวมไปถึงการจัดทํา Website เพื่อประกาศข่าวต่างๆ ของสํานักทะเบียนและวัดผล 
และจัดให้มีการถาม-ตอบ ปัญหาต่างๆ ทางเว็บไซต์ของสํานักทะเบียนฯ และเป็นส่วนงานหลักที่จัดเก็บข้อมูล
ต่างๆ ในระบบฐานข้อมูลและมีการ Update ข้อมูลตลอดเวลา 
 5. ส่วนงานผลิตเอกสาร เป็นส่วนงานที่ผลิตเอกสารการเรียนการสอนและเอกสารต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัย รวมไปถึงการผลิตข้อสอบทั้งสอบกลางภาคและปลายภาค มีกระบวนการในการดําเนินงาน มีการ
ตรวจสอบอุปกรณ์การใช้งานอย่างสม่ําเสมอ และยังมีการประมาณการในการใช้วัสดุส้ินเปลืองต่างๆ โดยจัดทํา
สถิติทุกภาคการศึกษา 
 6. ส่วนงานเลขานุการ  เป็นส่วนงานที่ดําเนินการเกี่ยวกับการประสานงานกับส่วนงานอื่นๆ  คอย 
ดูแลการเบิกจ่ายอุปกรณ์ที่ใช้ในการทํางานส่วนรวม รวมทั้งเอกสารเวียนต่างๆ ของสํานักทะเบียนฯ บันทึกการ
รับส่งและประสานงานเรื่องของเอกสารรับเข้า และส่งออกที่เป็นส่วนร่วมของสํานักทะเบียนฯ นอกจากน้ียังเป็น
ส่วนงานที่ออกหนังสือเชิญประชุม จดบันทึกรายงานการประชุม รวมไปถึงการพิมพ์งานเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพภายใน และรายงานความคืบหน้าโครงการของสํานักทะเบียนฯ ทาง Website ของสํานักวิจัยสถาบัน 

 
การประเมินผลตามองค์ประกอบ 

ตัวบ่งชี ้
เกณฑ์ในการประเมิน ผลการ

ดําเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน
ตนเอง 1 2 3 4 5 

2.1 มีระบบในการปฏิบัติงาน (ระดบั) 
 

1 ข้อ 2 ข้อ 3-4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 6 ข้อ 5 

2.2 มีการดําเนินงานตามวัตถุประสงค์
ของแต่ละหน่วยงาน 

1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 5 

2.3  มีระบบและกลไกในการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของ
หน่วยงาน 

1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5-6 ข้อ 6 ข้อ 5 

2.4  มีการสํารวจความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ 

1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 5 

2.5  ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ 

- – – – – 3.84 3.84 

2.6 มีระบบและกลไกในการตอบ
ปัญหาทางเว็บไซต์ของสํานัก
ทะเบียนฯ 

1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 5 

คะแนนรวม 23.84 

คะแนนเฉลี่ย (คะแนนรวม/5) 4.77 
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ตัวบ่งชี้ที ่ 2.1 

มีระบบการปฏิบัติงาน (ระดับ) 
 

 

ชนิดตัวบ่งชี้  :  กระบวนการ 
 

เกณฑ์มาตรฐานและผลการดําเนินงาน 
ระดับ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงาน ข้อมูลหลักฐาน 

1 มีการกําหนดภาระงานของแตล่ะส่วน
งานเป็นลายลักษณ์อกัษรที่ชัดเจน 

สํานักทะเบียนฯ มีการกําหนด     
ภาระงานและคําอธิบายลักษณะงาน
ของแต่ละบุคคลที่ชัดเจน บุคลากรทุก
คนต้องจัดทําแฟ้มสะสมงาน 

2.1.1 แฟ้มสะสมงาน
เฉพาะรายบุคคล 

2 มีการกําหนดขัน้ตอนการปฏิบัติงาน 
(Flow Chart) ของแต่ละส่วนงาน 
 

สํานักทะเบียนฯ ได้ดําเนินการจัดทํา
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของแต่ละส่วน
งาน แล้วนํามารวบรวมเป็นคู่มอืการ
ปฏิบัติงานของสํานักทะเบียนฯ 

2.1.2 คู่มือ ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานของสํานัก
ทะเบียนฯ 

3 มีการเผยแพร่ให้ผู้รับบรกิารรับทราบ 
 
 

สํานักทะเบียนฯ มีการเผยแพร่
ขั้นตอนการปฏิบัติงานต่างๆ ทีห่น้า
สํานักทะเบียนฯ โดย Flow Chart 
ขนาดใหญ่ที่นกัศึกษาสามารถ
มองเห็นสะดวก นอกจากนี้ยังมปี้าย
ประกาศต่างๆ ที่บอรด์ รวมถึงดิจิตอล
ทีวีที่ประกาศใหน้ักศึกษาและบคุคล
ทั่วไปไดร้ับทราบอย่างทั่วถงึ 

- บอร์ดประกาศหน้า
สํานักทะเบียนและวัดผล 
 

- แผนผังขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานต่างๆ หน้า
สํานักทะเบียนฯ 
 

- ดิจิตอลทวีีที่หน้าสํานัก
ทะเบียนฯ 

4 มีการปฏิบัตงิานตามขั้นตอนที ่
กําหนดไว ้

บุคลากรทกุคนต้องปฏิบัติตาม 
ขั้นตอนที่กําหนดไว้ในคู่มือการปฏิบัติ 
งานของทกุภาระงาน 

2.1.2 คู่มือ ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานของสํานัก
ทะเบียนฯ 

5 
 
 

มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
ภาระงานของแต่ละส่วนงาน 

ใน 1 ปกีารศึกษามีการประเมินผล
การปฏิบัตงิานในภาพรวมของแต่ละ
ส่วนงานภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 

2.1.3 การประเมินผล
การปฏิบัตงิานใน
ภาพรวมของแตล่ะ 
ส่วนงาน 

6 มีการนําผลการตรวจสอบมาพฒันา
งานอย่างต่อเนือ่ง 
 
 

มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเมื่อ
เกิดปัญหาตามภารกิจที่ดําเนินงาน 
สํานักทะเบียนฯ ได้สรุปปัญหาจาก
การปฏิบัตงิานแล้วนําเข้ามาพจิารณา
ในคณะกรรมการบริหารและประกัน
คุณภาพการศึกษาของสํานักทะเบียน
เพื่อหาแนวทางปรับปรงุแก้ไขตอ่ไป 

1.1.4 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารและประกัน
คุณภาพการศึกษาของ
สํานักทะเบียนฯ 
2.1.4 สรุปปัญหาและ
แนวทางแก้ไขปญัหาใน
การปฏิบัตงิาน 

ดังน้ัน สํานักทะเบียนและวัดผลมีผลการดําเนินงาน ได้ 6 ขอ้ 
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เกณฑ์การประเมิน 
ระดับคะแนน 

1 2 3 4 5 

1 ข้อ 2 ข้อ 3-4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 

 
» เป้าหมายของสํานักทะเบียนและวัดผล : 6 ข้อ 
» ผลการดําเนินงาน : 6 ข้อ 
» ผลการประเมินตนเอง : ได้ 5 คะแนน 
 

 
ตัวบ่งชี้ที ่ 2.2 

การดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงาน 
 

 
ชนิดตัวบ่งชี้  :  กระบวนการ 
 

เกณฑ์มาตรฐานและผลการดําเนินงาน 
ระดับ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงาน ข้อมูลหลักฐาน 

1 มีการกําหนดแผนงานครอบคลุม 
พันธกิจและวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงาน 

สํานักทะเบียนฯ มีการจัดทําแผนการ
ปฏิบัติงานประจําปีครอบคลุมพันธกิจ
และวัตถุประสงค์ของหนว่ยงานตลอด
ทั้งปีการศึกษา 
 

2.2.1 แผนงานประจําปี
ของสํานกัทะเบยีนฯ 

2 มีการดําเนินงานตามแผนงานของ
หน่วยงานครบรอ้ยละ 50 

จากขอ้ 2 และข้อ 3 สํานกัทะเบียนฯ 
ได้ดําเนินงานตามพันธกิจและวัตถุ 
ประสงค์ของหนว่ยงานครบถ้วน
สมบูรณ์ตามแผนการปฏิบัตงิาน  
ร้อยละ 100 
 

2.2.1 แผนงานประจําปี
ของสํานกัทะเบยีนฯ 

3 มีการดําเนินงานตามแผนงานของ
หน่วยงานครบรอ้ยละ 100 

4 มีการประเมินแผนการดําเนินงานของ
หน่วยงาน 

เมื่อส้ินปีการศึกษาสํานักทะเบยีนฯ 
ได้มีการประเมินผลการดําเนินงาน
ของหน่วยงานตามพันธกิจและ 
วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 
 

2.2.2 การประเมินผล
การดําเนินงานของ
หน่วยงาน 

5 มีการนําผลการประเมินแผนไป
ปรับปรงุและพัฒนา 

จากการประเมินผลการดําเนินงาน
ของหน่วยงานแล้วเห็นว่าในการ
ปฏิบัติงานนั้นมปีัญหาเกดิขึ้นและให้
แต่ละส่วนงานบันทึกปัญหาและหา
แนวทางในการแก้ไขปัญหาแลว้จึง
นําเข้าที่ประชุมเพื่อพิจารณาตาม
กระบวนการปรบัปรุงการปฏิบตัิงาน 
 

2.1.4 สรุปปัญหาและ
แนวทางแก้ไขปญัหาใน
การปฏิบัตงิาน 
 
2.2.3 Flow Chart การ
ปรับปรงุการปฏิบัติงาน 
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ระดับ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงาน ข้อมูลหลักฐาน 
   1.1.4 รายงานการ

ประชุมคณะกรรมการ
บริหารและประกัน
คุณภาพการศึกษาของ
สํานักทะเบียนฯ 

ดังน้ัน สํานักทะเบียนและวัดผลมีผลการดําเนินงาน ได้ 5 ขอ้ 

 
เกณฑ์การประเมิน 

ระดับคะแนน 

1 2 3 4 5 

1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 

 
» เป้าหมายของสํานักทะเบียนและวัดผล : 5 ข้อ 
» ผลการดําเนินงาน : 5 ข้อ 
» ผลการประเมินตนเอง : ได้ 5 คะแนน 

 
 

ตัวบ่งชี้ที ่2.3 
มีระบบและกลไกในการเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารต่างๆ ของหน่วยงาน 

 
 
ชนิดตัวบ่งชี้  :  กระบวนการ 
 

เกณฑ์มาตรฐานและผลการดําเนินงาน 
ระดับ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงาน ข้อมูลหลักฐาน 

1 มีนโยบายและแผนงานในการ
เผยแพร่ขอ้มูลขา่วสารต่างๆ 
ของหน่วยงาน 
 

สํานักทะเบียนฯ มีนโยบายเผยแพร่ขอ้มูล
ข่าวสารต่างๆ ของหน่วยงาน เชน่  
1) จดหมายข่าวของสํานกัทะเบยีนฯ ที่ออก
ทุก 3 เดือนลงในเว็บไซต์ของสํานักทะเบียน 
และลงใน SIAM U.WEEKLY 
2) เว็บไซต์ของสํานักทะเบียนฯ ที่แจ้ง
ข่าวสารและข้อมูลต่างๆ เป็นหน่วยงาน
กลางในด้านการให้การบริการของ
มหาวิทยาลัย 
3) บอร์ดประกาศดิจิตอลทีวขีองสํานัก
ทะเบียนที ่update ข่าวสารเปน็ระยะๆ 
เพื่อให้ข่าวสารเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
 

2.3.1 จดหมายข่าวของสํานัก
ทะเบียนฯ 
 
- นโยบายของสํานักทะเบียน

และวัดผล 
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ระดับ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงาน ข้อมูลหลักฐาน 
2 มีแนวปฏิบัติและผู้รับผิดชอบ

ดําเนินการในการเผยแพร่
ข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงาน 
 

คุณพีชานิกา แก้วบุญเรือง เปน็ผู้รับผิดชอบ
จดหมายข่าว คุณรัตนา สุขทิพย์คงคา ดูแล
และพัฒนาเว็บไซต์คุณศิริกาญจน์ พลับสวาท 
ดูแลประกาศข่าวสารผ่านบอร์ดประกาศ
ดิจิตอลทวีี โดยมีผู้อํานวยการ และรอง
ผู้อํานวยการสํานักทะเบียนฯ เป็น
ผู้รับผิดชอบแจง้ข่าวประกาศตา่งๆ ของสํานัก
ทะเบียนฯ นอกจากน้ียงัมีหน่วยงานอื่นๆ ที่
ขอให้สํานักทะเบียนฯ แจ้งประกาศข่าวต่างๆ 
ให้นักศึกษาไดร้บัทราบผ่านทางเว็บไซต์และ
บอร์ดดจิิตอลทวีีของสํานักทะเบียนฯ 

2.3.2 เอกสารการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารและแจ้ง
ประกาศข่าวต่างๆ ของ
สํานักทะเบียนฯ 

3 มีการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร
ที่จําเป็นของหน่วยงานให้
ผู้เกี่ยวข้องและผู้รับบริการ 
 

สํานักทะเบียนฯ มีการ online ไปยัง
หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเพื่อเป็น
การนําข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับ
คณาจารย์ นกัศึกษา และบุคคลทั่วไปไดร้ับ
ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของสํานกัทะเบียนฯ 
รวมไปถงึวารสาร SIAM U.WEEKLY 
มหาวิทยาลัยอกีด้วย 

2.3.3 SIAM U.WEEKLY 

4 มีการตรวจสอบประเมิน
ข้อมูลข่าวสารให้ถูกต้องและ
ทันสมัย 
 

การตรวจสอบและประเมินข้อมลูข่าวสาร
ต่างๆ นั้น สํานกัทะเบียนฯ มีขัน้ตอนการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน โดยหน่วยงานที่ต้องการ
เผยแพร่ขอ้มูลขา่วสารต้องเขยีนแบบฟอร์ม
คําร้องตามที่สํานักทะเบียนฯ กาํหนด แล้ว
นําเสนอผู้อํานวยการสํานกัทะเบียนฯ เป็นผู้
ตรวจสอบ เสรจ็แล้วจึงสามารถนําลง
ประกาศข่าวสารต่างๆ ให้บคุคลทั่วไปได้รับ
ทราบ 

2.3.4 การขอประกาศข่าว
ผ่านทางเว็บไซต์ของสํานัก
ทะเบียนฯ 

5 มีการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้รับบรกิารข้อมูล 
 
 

สํานักทะเบียนฯ มีการประเมินผลความ    
พึงพอใจในการให้บรกิารของสํานักทะเบียนฯ 

1.1.9 การประเมินผล
แผนงานและโครงการของ
สํานักทะเบียนฯ (ระดับความ
พึงพอใจในด้านการ 
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 
= 3.74 จากคะแนนสูงสุด 5) 

6 การนําผลการประเมินมา
ปรับปรงุและพัฒนาระบบ
การเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร 
 
 

จากผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการขอ้มลูได้นําผลการประเมินมา
ปรับปรงุและพัฒนาระบบการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารในที่ประชุมของสํานักทะเบียนฯ เพื่อ
เป็นแนวทางในการพัฒนาการให้บริการให้ดี
ยิ่งขึ้น 

1.1.5 รายงานการประชุม
ของสํานกัทะเบยีนฯ 

ดังน้ัน สํานักทะเบียนและวัดผลมีผลการดําเนินงาน ได้ 6 ขอ้ 
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เกณฑ์การประเมิน 
ระดับคะแนน 

1 2 3 4 5 

1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5-6 ข้อ 

 
» เป้าหมายของสํานักทะเบียนและวัดผล : 6 ข้อ 
» ผลการดําเนินงาน : 6 ข้อ 
» ผลการประเมินตนเอง : ได้ 5 คะแนน 

 
 

ตัวบ่งชี้ที ่ 2.4 
มีการสํารวจความต้องการของผู้ใชบ้ริการ 

 
 
ชนิดตัวบ่งชี้  :  กระบวนการ 
 

เกณฑ์มาตรฐานและผลการดําเนินงาน 
ระดับ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงาน ข้อมูลหลักฐาน 

1 มีแผนในการสํารวจความตอ้งการของ
ผู้ใช้บริการครอบคลุมบริการทกุ
ประเภทของหน่วยงาน 

ในปีการศึกษา 2553 สํานักทะเบียนฯ 
มีการสํารวจความต้องการของผู้ใช้ 
บริการ 2 โครงการคือ  
1) โครงการสํารวจความพึงพอใจใน

การให้บรกิารของสํานักทะเบียนฯ 
2)  โครงการวิจัยความพึงพอใจในการ

ใช้ระบบบรกิารการศึกษาออนไลน์ 

2.4.1 โครงการสํารวจ
ความพึงพอใจในการ
ให้บรกิารของสํานัก
ทะเบียนฯ และ
โครงการวิจัยความ 
พึงพอใจในการใช้ระบบ
บริการการศึกษา
ออนไลน์ 

2 ดําเนินการสํารวจความต้องการ
บริการตามแผนครอบคลุมบริการทกุ
ประเภทของหน่วยงาน 

ปีการศึกษา 2553 สํานักทะเบียนฯ 
ได้มีการปรับปรงุแบบสํารวจความ
ต้องการของผู้ใช้บริการให้ครอบคลุม
บริการทกุประเภทของหน่วยงาน 

2.4.2 แบบสํารวจความ
พึงพอใจในการให้บรกิาร
ของสํานกัทะเบยีนฯ 
และแบบสอบถามระบบ
บริการการศึกษา
ออนไลน์ 

3 มีการสํารวจความต้องการจากผู้ใช้ 
บริการครอบคลุมทุกกลุ่มผู้ใช้บริการ 
 

จากผลการดําเนินงานที่ผ่านมาผู้ใช้ 
บริการที่ตอบแบบสอบถามจะเน้นที่
นักศึกษาเป็นหลัก หลังจาก 2 ปีการ 
ศึกษาที่ผ่านมาจะมีทั้งคณาจารย์และ
บุคคลทั่วไปมาตอบแบบสอบถามเพิ่ม
มากขึ้นโดยเฉพาะในปีการศึกษา  
2553 มีนกัศึกษากรอกแบบสอบถาม 

2.4.3 เอกสารการ
ประเมินผลการสํารวจ
ความพึงพอใจในการ
ให้บรกิารของสํานัก
ทะเบียนฯ 
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ระดับ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงาน ข้อมูลหลักฐาน 
  3,240 คน คณาจารย์ 192 คน และ

บุคคลทั่วไปกรอกแบบสอบถาม 204 
คน 

 

4 นําผลการสํารวจมาวิเคราะหข์อ้มูล 
 
 

เมื่อส้ินสุดในแตล่ะปีการศึกษา สํานัก
ทะเบียนฯ ได้มกีารวเิคราะห์ขอ้มูล
และประเมินผลความพึงพอใจทกุๆ ปี
การศึกษา ซึ่งไดด้ําเนินการมาปนีี้เป็น
ปีที่ 8 

2.4.3 เอกสารการ
ประเมินผลการสํารวจ
ความพึงพอใจในการ
ให้บรกิารของสํานัก
ทะเบียนฯ 

5 นําผลการวิเคราะห์ไปปรับปรงุพัฒนา
บริการของหน่วยงาน 
 
 

ผลที่ได้จากการวิเคราะห์และประเมิน 
ผลการสํารวจนัน้ สํานักทะเบียนฯ ได้
จัดทําตารางเปรียบเทียบขอ้มลูในแต่
ละปีการศึกษาแล้วนํามาวางแผน
พัฒนาการดําเนนิงานของหน่วยงาน
ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ 
บริการมากยิง่ขึน้ โดยเฉพาะการขอ
เอกสารทางการศึกษาออนไลนน์ั้น 
ได้มาจากการเสนอแนะของผู้มาใช้
บริการที่สําเร็จการศึกษาไปแล้ว ไม่
สะดวกในการมาที่มหาวทิยาลัยซ่ึง
ขณะนี้สํานักทะเบียนฯ ได้ดําเนนิการ
เสร็จเรียบรอ้ยแล้วตั้งแต่ปีการศึกษา 
2552 นกัศึกษาจึงสามารถขอเอกสาร
ทางการศึกษาได้ โดยการกรอก
แบบฟอร์มและปฏิบัติตามคําแนะนํา
การใช้โปรแกรมบริการการศึกษา 

2.4.4 ตารางเปรียบเทียบ
ค่าเฉล่ียการใหบ้ริการ
ของสํานกัทะเบยีนฯ 
 

1.1.5 รายงานการ
ประชุมของสํานัก
ทะเบียนฯ 
 

2.4.5 คู่มือการใช้งาน
การขอเอกสารทาง
การศึกษา 

ดังน้ัน สํานักทะเบียนและวัดผลมีผลการดําเนินงาน ได้ 5 ข้อ   

 
เกณฑ์การประเมิน 

ระดับคะแนน 

1 2 3 4 5 

1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 

 
» เป้าหมายของสํานักทะเบียนและวัดผล : 5 ข้อ 
» ผลการดําเนินงาน : 5 ข้อ 
» ผลการประเมินตนเอง : ได้ 5 คะแนน 
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ตัวบ่งชี้ที ่ 2.5 
ระดับความพงึพอใจของผู้ใช้บริการ 

 

 
ชนิดตัวบ่งชี้  :  กระบวนการ 

 
เกณฑ์มาตรฐานและผลการดําเนินงาน 
 
  ร้อยละความพึงพอใจของผู้ประเมินที่ประเมินความพึงพอใจอยูใ่นระดับ 3.51 จากคะแนนเต็ม 5    

คิดเป็น 5 คะแนน  
 
ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
 

 ผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการต่อสํานักทะเบียนและวัดผล จากจํานวนผู้กรอก
แบบสอบถาม 3,636 คน สํานักทะเบียนและวัดผลได้รับความพึงพอใจ= 3.84 จากความพึงพอใจมากที่สุด = 5  
 

» เป้าหมายของสํานักทะเบียนและวัดผล :  3.51  
» ผลการดําเนินงาน :  3.84 
» ผลการประเมินตนเอง :  3.84 

 
 

 
ตัวบ่งชี้ที ่ 2.6 

มีระบบและกลไกในการตอบปัญหาทางเว็บไซต์ของสาํนักทะเบียนและวัดผล 
 

 
ชนิดตัวบ่งชี้  :  กระบวนการ 
 

เกณฑ์มาตรฐานและผลการดําเนินงาน 
ระดับ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงาน ข้อมูลหลักฐาน 

1 มีระบบและกลไกการตอบปัญหาผ่าน
ทางเว็บไซต์ของสํานักทะเบียนฯ 

สํานักทะเบียนฯ มีระบบและกลไกใน
การตอบปัญหาทางเว็บไซต์ของสํานัก
ทะเบียนฯ ทั้งนี ้เพื่อเป็นอกีช่องทาง
หนึ่งทีจ่ะทําใหน้ักศึกษาสามารถ
สอบถามรายละเอียดต่างๆ จาก
เจ้าหน้าที่โดยตรง ซึง่สํานักทะเบียนฯ 
ได้ดําเนินการมาอย่างตอ่เนื่องเป็นปีที่ 
4 แล้ว 
 

2.6.1 เว็บไซตข์องสํานัก
ทะเบียนและวัดผล 
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ระดับ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงาน ข้อมูลหลักฐาน 

2 มีผู้รับผิดชอบทีช่ัดเจน ส่วนงานประมวลผลเป็นผู้รับผิดชอบ 
โดยสับเปล่ียนหมุนเวียนกันมาตอบ
คําถามต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์ เพื่อให้
นักศึกษาได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร
อย่างทั่วถงึแทนที่จะมีเฉพาะการ
โทรศัพท์มาสอบถามอย่างเดียว 
 

เจ้าหน้าที่ส่วนงาน
ประมวลผล 

3 มีการดําเนินงานตามระบบที ่
กําหนดไว ้

เจ้าหน้าที่ส่วนงานประมวลผลที่ได้
รับผิดชอบในการตอบปัญหาทาง 
เว็บไซต์ของสํานักทะเบียนฯ ในแต่ละ
วัน จะดําเนินการตอบปัญหาที่
นักศึกษามขี้อสงสัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการให้บริการของสํานักทะเบียนฯ 

2.6.2 ปัญหาทีน่ักศึกษา
ถามบ่อยทางเวบ็ไซต์ของ
สํานักทะเบียนฯ 

4 มีการวเิคราะหแ์ละประเมินผลการ
ดําเนินงาน 

จากการถาม-ตอบปัญหาทาง เว็บไซต์
ของสํานกัทะเบยีนและวัดผลที่
นักศึกษาสอบถามมาทางออนไลน์นั้น 
ผู้รับผิดชอบไดม้ีการวเิคราะหแ์ละ
ประเมินผลการดําเนินงานในแต่ละปี
การศึกษาว่าพบปัญหาและอุปสรรค
ในการดําเนินงานอย่างไร และมี
แนวทางในการแก้ไขอย่างไร 

2.6.2 ปัญหาทีน่ักศึกษา
ถามบ่อยทางเวบ็ไซต์ของ
สํานักทะเบียนฯ 

5 มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุง
และพัฒนา 

ผลจากการวิเคราะห์และประเมินผล
นั้น ได้นํามาปรบัปรุง แก้ไขและ
พัฒนาให้ดขีึ้น และให้รวดเร็วขึน้
กว่าเดิม 

2.6.3 แนวทางในการ
ปรับปรงุและพัฒนาถาม-
ตอบทางเว็บไซต์ของ
สํานักทะเบียนฯ 

ดังน้ัน สํานักทะเบียนและวัดผลมีผลการดําเนินงาน ได้ 5 ข้อ   

 
เกณฑ์การประเมิน 

ระดับคะแนน 

1 2 3 4 5 

1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 

 
 

» เป้าหมายของสํานักทะเบียนและวัดผล  :  5 ข้อ 
» ผลการดําเนินงาน  :  5 ข้อ 
» ผลการประเมินตนเอง  :  ได้ 5 คะแนน  
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จุดอ่อนและแนวทางแก้ไข 

จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 

1. บุคลากรขาดความรู้และทักษะทางด้านภาษา
 ต่างประเทศ 
2. สถานที่จัดเกบ็เอกสารต่างๆ 
 

-  ควรสนับสนุนให้มีการอบรมภาษาต่างประเทศให้
 มากกว่านี ้
-  ควรมีการขยายพื้นที่เพือ่ให้มพีืน่ที่ในการจดัเกบ็

เอกสาร 
 

จุดแข็งและแนวทางเสริม 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

-  มีการถาม-ตอบปัญหาของนักศึกษาทางเว็บไซต์ของ
สํานักทะเบียนฯ 

-  มีระบบการย่ืนคําร้องขอเอกสารทางการศึกษาผ่าน
ระบบออนไลน์ 

-  มีการจัดทําแฟ้มสะสมงานรายบุคคล 
-  มีการจัดทําคู่มือข้ันตอนการปฏิบัติงานทุกภาระงาน 
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องค์ประกอบที่ องค์ประกอบที่ 66  
การการทํานุบํารุงศิลปทํานุบํารุงศิลปะะและวัฒนธรรมและวัฒนธรรม  

 
 
ระบบและกลไก 
 
 

สํานักทะเบียนและวัดผลตระหนักถึงความสําคัญของการมีส่วนร่วมในการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมที่หลากหลาย โดยมีการส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยไม่
เคยขาด ร่วมเป็นเจ้าภาพทําบุญตักบาตรประจําสัปดาห์ งานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ งานประเพณีสงกรานต์ 
งานถวายผ้าอาบนํ้าฝน แห่เทียนพรรษา งานวางพวงมาลาในวันสถาปนามหาวิทยาลัย งานถวายกฐิน
พระราชทาน เป็นต้น 

นอกจากนี้ สํานักทะเบียนและวัดผลได้สร้างวัฒนธรรมในองค์กร โดยได้มีการจัดลําดับการเข้ารับ
บริการอย่างเป็นระบบ และให้นักศึกษาที่เข้ามาติดต่อต้องแต่งกายให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการ
สร้างวัฒนธรรมที่ดีให้เกิดแก่นักศึกษาในการประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบ ให้เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม และ
ประเทศชาติ ส่ิงสําคัญที่สํานักทะเบียนและวัดผลได้ดําเนินการมาแล้วคือ การปรับปรุงภูมิทัศน์ต่างๆ ภายใน
สํานักให้มีสุนทรียภาพที่สวยงาม รวมไปถึงการดําเนินงานให้บุคลากรร่วมกันทํากิจกรรม 5 ส. ภายในหน่วยงาน 
เพื่อให้งานเป็นระเบียบเรียบร้อยซึ่งได้ดําเนินการมาอย่างต่อเนื่อง 

 
การประเมินผลตามองค์ประกอบ 
 

ตัวบ่งชี ้
เกณฑ์ในการประเมิน ผลการ

ดําเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน
ตนเอง 1 2 3 4 5 

6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารงุ
ศิลปะและวัฒนธรรม 

1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 5 

6.2 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทาง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 5 

คะแนนรวม 10 

คะแนนเฉลี่ย (คะแนนรวม/2) 5 
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ตัวบ่งชี้ที ่6.1 

ระบบและกลไกการทํานบุํารงุศิลปะและวัฒนธรรม 
 

 
ชนิดตัวบ่งชี้  :  กระบวนการ 
 

เกณฑ์มาตรฐานและผลการดําเนินงาน 
ระดับ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงาน ข้อมูลหลักฐาน 

1 มีระบบและกลไกการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมและ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

สํานักทะเบียนและวัดผลมีแผนในการ
ดําเนินงานด้านการทํานุบํารงุศิลปะและ
วัฒนธรรมทกุๆ ปีการศึกษา โดยได้จัดให้
มีการทํากิจกรรมในการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม และมีส่วนร่วมเป็น
เจ้าภาพทําบุญตักบาตรประจําสัปดาห์ 
และมีส่วนร่วมกบักิจกรรมอื่นๆ ที่
มหาวิทยาลัยจดัขึ้นอย่างสม่ําเสมอ 
 

6.1.1 กิจกรรมประจํา 
เดือนของสํานักทะเบียน
และวัดผล 

2 มีการดําเนินการตามระบบที่
กําหนด 

บุคลากรมีส่วนรว่มในการดําเนนิงานตาม
ระบบที่กําหนดไว้ในแต่ละปีการศึกษา 

6.1.1 กิจกรรมประจํา 
เดือนของสํานักทะเบียน
และวัดผล 

3 มีการเผยแพร่กจิกรรมหรือการ
บริการด้านทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมต่อสาธารณชน 

นอกจากนี้ยังไดแ้จ้งกิจกรรมต่างๆ ให้
บุคลากรได้รับทราบ ผ่านการแจ้งเวยีน
ให้บุคลากรลงช่ือ ทั้งนี้ เพื่อใหบุ้คลากร
ทุกคนมีส่วนรว่มในกิจกรรมต่างๆ เพือ่
เป็นการปลูกฝังค่านิยมที่ดีให้กบับุคลากร 
เพื่อจะได้เป็นแบบอย่างที่ดีใหก้ับ
นักศึกษา 
 

6.1.1 กิจกรรมประจํา 
เดือนของสํานักทะเบียน
และวัดผล 

4 มีการประเมินผลความสําเร็จของ
การบูรณาการดา้นศิลปะและ
วัฒนธรรมกับภารกิจของหน่วยงาน 

จากเป้าหมายของมหาวทิยาลัยในปี
การศึกษา 2553 ที่มุง่ให้นกัศึกษามี
ระเบียบวินัย มคุีณธรรม จริยธรรม จงึได้
สร้างระบบจดัลําดับการเข้ารับบริการ
แนะนําให้นักศึกษาแตง่กายใหถู้ก
ระเบียบของมหาวิทยาลัย ทั้งนี ้เพื่อเป็น
การสร้างวัฒนธรรมที่ดีกับนกัศึกษา 
 

6.1.1 กิจกรรมประจํา 
เดือนของสํานักทะเบียน
และวัดผล 

5 มีการนําผลการประเมินไป
ปรับปรงุการบูรณาการด้าน 
ทํานุบํารงุศิลปะและวัฒนธรรมกับ
ภารกิจของหน่วยงาน 

จากการประเมินผลการดําเนินงานได้
นํามาปรับปรงุและพัฒนาผลการ
ดําเนินงานในดา้นทํานุบํารงุศิลปะและ
วัฒนธรรมใหด้ยีิ่งขึ้นในปีการศึกษาถัดไป 
 

6.1.1 กิจกรรมประจํา 
เดือนของสํานักทะเบียน
และวัดผล 

ดังน้ัน สํานักทะเบียนและวัดผลมีผลการดําเนินงาน ได้ 5 ข้อ   



44 
 

   

       รายงานการประเมินตนเอง สํานักทะเบียนและวัดผล  ปการศึกษา 2553 
 

เกณฑ์การประเมิน 
ระดับคะแนน 

1 2 3 4 5 

1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 

 
» เป้าหมายของสํานักทะเบียนและวัดผล  :  5 ข้อ 
» ผลการดําเนินงาน  :  5 ข้อ 
» ผลการประเมินตนเอง  :  ได้ 5 คะแนน  

 
 

ตัวบ่งชี้ที ่6.2 
การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศลิปะและวัฒนธรรม 

 
 
ชนิดตัวบ่งชี้  :  กระบวนการ 
 

เกณฑ์มาตรฐานและผลการดําเนินงาน 
ระดับ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงาน ข้อมูลหลักฐาน 

1 การมีส่วนร่วมของบุคลากรใน
หน่วยงานที่กอ่ให้เกิดวัฒนธรรมที่ด ี

จากการที่สํานกัทะเบียนฯ ไดด้าํเนิน 
การจดัทํากิจกรรม 5 ส. ภายใน
หน่วยงาน บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วม
ในการดําเนินงาน โดยในแต่ละเดือน
ผู้อํานวยการสํานักทะเบียนฯ เป็นผู้
ตรวจสอบ เป็นผลให้สภาพแวดล้อม
ภายในหน่วยงานมีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยมากขึน้ ซึ่งเป็นการปลูกฝัง
ค่านิยมและรู้จักรักษาสุขภาพของ
ตนเองและคนรอบข้างได้เป็นอย่างด ี

6.2.1 กิจกรรม 5 ส. ของ
สํานักทะเบียนฯ 

2 อาคารสถานที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ
และตกแต่งอย่างมีความสุนทรยี ์

นอกจากนี้ยังมกีารปรับเปล่ียนสภาพ 
แวดล้อมต่างๆ ให้สะอาดถกู
สุขลักษณะ เช่น ห้องน้ําแยกเป็น
หญิง-ชายอย่างเป็นสัดส่วน 

6.2.2 การปรับเปล่ียน
สภาพแวดล้อมต่าง ๆ 
ภายในสํานักทะเบียนฯ 

3 ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม 
สอดคล้องกับธรรมชาติและเป็นมิตร
กับส่ิงแวดล้อม 

ส่วนสภาพแวดล้อมภายในสํานัก
ทะเบียนฯ ได้มกีารปรับปรงุภูมิทัศน์
ขึ้นมาใหม่ จัดให้มีสถานที่สําหรับการ
เขียนคํารอ้งของนักศึกษา มีแสงสว่าง
เพียงพอ ปรับเปล่ียนและเพิ่มเก้าอี้
สําหรับผู้มาขอรบับริการใหเ้พียงพอ
กับความต้องการ รวมถึงการจัดห้อง 
 

6.2.2 การปรับเปล่ียน
สภาพแวดล้อมต่าง ๆ 
ภายในสํานักทะเบียนฯ 
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ระดับ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงาน ข้อมูลหลักฐาน 
  ทํางานภายในสํานักทะเบียนฯ ให้เป็น

สัดส่วนและเอื้อต่อการทํางานภายใน
หน่วยงาน 

 

4 มีพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่เอือ้และ
ส่งเสริมต่อการจัดกิจกรรมและมีการ
จัดกิจกรรมอย่างสม่ําเสมอ 

ผลจากการปรับปรุงเปล่ียนแปลงทํา
ให้พื้นที่ในการดาํเนินงานเป็นระเบียบ
เรียบร้อย สามารถจรรโลงจิตใจให้มี
ความสุข สามารถอยู่ร่วมกันในสังคม
ตลอดจนรับรู้ถงึคุณค่าที่เป็นรูปธรรม
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่
ในปัจจุบัน 

6.2.2 การปรับเปล่ียน
สภาพแวดล้อมต่าง ๆ 
ภายในสํานักทะเบียนฯ 

5 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและ
นักศึกษาไมต่่ํากว่า 3.51 

ผลจากการสํารวจความพึงพอใจของ
บุคลากรและผู้ใช้บริการ ปรากฏว่ามี
ระดับความพึงพอใจในระดับทีสู่ง 
เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว ้

6.2.3 ผลการประเมิน
ความพึงพอใจของ
บุคลากรต่อหนว่ยงาน 

ดังน้ัน สํานักทะเบียนและวัดผลมีผลการดําเนินงาน ได้ 5 ข้อ   

 
» เป้าหมายของสํานักทะเบียนและวัดผล  :  5 ข้อ 
» ผลการดําเนินงาน  :  5 ข้อ 
» ผลการประเมินตนเอง  :  ได้ 5 คะแนน  
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องค์ประกอบที่องค์ประกอบที่  77  
การบริหารและการจัดการการบริหารและการจัดการ  

 
 
ระบบและกลไก 
 
 

สํานักทะเบียนและวัดผลมีโครงสร้างในการบริหารงานที่ชัดเจน มีผู้อํานวยการสํานักทะเบียนและ
วัดผลทําหน้าที่ในการบริหารงานภายใต้การกํากับในด้านนโยบายของท่านอธิการบดี เน้นความเป็นระบบมี
ความคล่องตัวและโปร่งใสในการทํางานสามารถตรวจสอบได้ มีการบริหารงานโดยให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการ
บริหารการจัดการ มีนโยบายในการบริหารงานครอบคลุมพันธกิจของสํานักทะเบียนและวัดผล  โดยมีส่วนงาน
ต่างๆ ภายในสํานักทะเบียนและวัดผล  6 ส่วนงาน และมีหัวหน้าแต่ละส่วนงานเป็นผู้รับผิดชอบงานด้านต่างๆ 
แล้วจึงรายงานต่อผู้อํานวยการสํานักทะเบียนและวัดผลโดยตรง นอกจากนี้สํานักทะเบียนและวัดผลมีการวาง
แผนการดําเนินการจัดทําข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริการด้านต่างๆ โดยมีการจัดทําคู่มือการใช้งานระบบการ
บริการการศึกษาและคู่มือการใช้งานในระบบฐานข้อมูล เพื่อเป็นการสนับสนุนข้อมูลต่างๆ ให้กับหน่วยงานทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
 
การประเมินผลตามองค์ประกอบ 

ตัวบ่งชี ้
เกณฑ์ในการประเมิน ผลการ

ดําเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน
ตนเอง 1 2 3 4 5 

7.1 ภาวะผู้นําของผู้บริหาร
หน่วยงานและผู้บริหารทุก
ระดับ 

1 ข้อ 2 ข้อ 3-4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 6 ขอ้ 5 

7.2 การพัฒนาหน่วยงานสู่การ
เป็นองค์กรเรียนรู ้

1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 4 ข้อ 4 

7.3 ระบบการพัฒนาบุคลากร 
 

1 ข้อ 2 ข้อ 3-4 ข้อ 5-6 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ 5 

7.4 ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการตัดสินใจ 

1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 5 

7.5 ระบบบรหิารความเส่ียง 
 

1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 6 ข้อ 6 ข้อ 5 

คะแนนรวม 24 

คะแนนเฉลี่ย (คะแนนรวม/5) 4.80 

 
 
 
 
 



47 
 

   

       รายงานการประเมินตนเอง สํานักทะเบียนและวัดผล  ปการศึกษา 2553 
 

 
ตัวบ่งชี้ที ่7.1 

ภาวะผูน้ําของผู้บริหารหน่วยงานและผูบ้รหิารทุกระดับ 
 

 
ชนิดตัวบ่งชี้  :  กระบวนการ 
 

เกณฑ์มาตรฐานและผลการดําเนินงาน 
ระดับ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงาน ข้อมูลหลักฐาน 

1 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ กําหนดทศิทาง 
การดําเนินงานและสามารถถ่ายทอด
ไปยังบุคลากรทกุระดับ มีความ 
สามารถในการวางแผนกลยุทธ ์มีการ
นําข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการ
ปฏิบัติงานและพัฒนาหน่วยงาน 

ผู้บริหารมีการกาํหนดทิศทางในการ
ดําเนินงานและถ่ายทอดให้บุคลากร
ทุกคนไดร้ับทราบ  มีการวางแผน 
กลยุทธ์และกําหนดนโยบายตา่งๆ 
ของหน่วยงาน โดยการนําข้อมลู
สารสนเทศมาเป็นฐานในการ
ปฏิบัติงานและพัฒนาหน่วยงานได้
อย่างมีประสิทธภิาพ 
 

7.1.1 เอกสาร
ประกอบการอบรมของ
ผู้บริหาร 
 

1.1.2 การจัดทาํแผนกล
ยุทธข์องสํานกัทะเบียนฯ 
 

- นโยบายของสํานัก
ทะเบียนและวัดผล 

2 ผู้บริหารมีการกาํกับ ติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานตามที่
มอบหมาย รวมทั้งสามารถส่ือสาร
แผนและผลการดําเนินงานของ
สถาบันไปยังบุคลากรในหน่วยงาน 

ผู้บริหารมีการกาํกับดูแลและติดตาม
และการประเมินผลการดําเนินงาน
ภายในหน่วยงาน และรับนโยบายจาก
มหาวิทยาลัยมาถ่ายทอดให้บุคลากร
ทุกคนไดร้ับทราบผ่านการประชมุของ
สํานักทะเบียนและวัดผล เพื่อให้
บุคลากรได้นําไปปฏิบัติตามนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย 
 

1.1.3 คณะกรรมการ
บริหารและประกัน
คุณภาพการศึกษาของ
สํานักทะเบียนฯ 
 

1.1.5 รายงานการ
ประชุมของสํานัก
ทะเบียนฯ 
 

1.1.7 คณะกรรมการ
ตรวจติดตามแผนงาน 
โครงการของสํานัก
ทะเบียนฯ 
 

1.1.8 รายงานความ 
ก้าวหน้า แผนงาน 
โครงการจากคณะ 
กรรมการตรวจติดตาม
ของสํานกัทะเบยีนฯ 
 

7.1.2 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการ 
 

7.1.3 รายงานการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
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ระดับ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงาน ข้อมูลหลักฐาน 

3 ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรใน
หน่วยงานมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการ ให้อํานาจในการ
ตัดสินใจแก่บุคลากรตามความ
เหมาะสม 

ผู้บริหารสํานักทะเบียนฯ มุง่การบริหาร
แบบมีส่วนร่วม โดยได้ดําเนินการดังนี้  
1. ให้บุคลากรแสดงความคิดเห็นหรือ

ข้อเสนอแนะในที่ประชุมของสํานัก
ทะเบียนฯ 

2. ให้บุคลากรมีส่วร่วมวางแผนและ
บริหารจัดการในการจัดทําแผนงาน/
โครงการของหน่วยงานรวมทัง้มีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานมี
อํานาจในการตัดสินใจตามความ
เหมาะสม 
 

1.1.5 รายงานการประชุม
ของสํานกัทะเบยีนฯ 
 

1.1.8 รายงานความ 
ก้าวหน้า แผนงาน 
โครงการจากคณะ 
กรรมการตรวจติดตาม
ของสํานกัทะเบยีนฯ 
 

1.1.4 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารและ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ของสํานกัทะเบยีนฯ 
 

4 ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และ
ส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่อให้
สามารถทํางานบรรลุตามวตัถุ 
ประสงค์ของหน่วยงานเต็ม
ศักยภาพ 

ผู้บริหารได้นําความรู้มาถ่ายทอดให้
บุคลากรทกุคนในหน่วยงานผ่านการ
ประชุมของสํานักทะเบียนฯ เพือ่เป็นการ
ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้และสามารถ
ทํางานไดต้ามวตัถุประสงค์ที่กําหนดไว ้
 

1.1.5 รายงานการประชุม
ของสํานกัทะเบยีนฯ 

5 ผู้บริหาร บริหารงานดว้ยหลัก 
ธรรมาภิบาล โดยคํานึงถงึ
ประโยชน์ของหน่วยงานและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

ผู้บริหาร บริหารงานดว้ยความโปร่งใส 
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และคํานึงถงึ
ผลประโยชน์ของหน่วยงาน โดยได้
กําหนดหลักในการบริหารงานดังนี ้
1. สร้างวินัยในการทํางานโดยใชร้ะบบ  

5 ส.  
2. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่

บุคลากรในหน่วยงาน 
3. มีความสามัคคีในหน่วยงาน 
4. สร้างขวัญและกาํลังใจให้กับบุคลากรใน

หน่วยงาน 
5. ใช้เหตุผลและระเบียบข้อบังคับเป็น

หลักในการบริหาร 
6. บุคลากรต้องมีความซื่อสัตย์ สุจริต 

ขยัน อดทนในการทํางาน 
7. การประเมินผลการปฏิบัตงิานมีความ

โปร่งใสและเป็นธรรม 
8. บุคลากรทกุคนมีส่วนร่วมในการบริหาร

จัดการ 
 
 

7.1.4 หลักธรรมาภิบาล
ของการบริหาร 
 
7.1.5 หลักการบริหารงาน
ของผู้บริหารสํานัก
ทะเบียนและวัดผล 
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ระดับ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงาน ข้อมูลหลักฐาน 

6 กรรมการหน่วยงานประเมินผล
การบริหารงานของผู้บริหารและ
ผู้บริหารนําผลการประเมินไป
ปรับปรงุการบรหิารงานอย่าง
เป็นรูปธรรม 

มีการประเมินผลผู้บริหารโดยหน่วยงาน 
และมีการสํารวจความพึงพอใจของ
บุคลากรต่อหนว่ยงาน ทั้งนี้ เพือ่เป็น
ข้อมูลในการปรบัปรุงการบริหารงานให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

7.1.6 แบบประเมินภาวะ
ผู้นําผู้บริหารของสํานัก
ทะเบียนฯ 
 

6.2.3 แบบประเมินความ
พึงพอใจของบุคลากรต่อ
หน่วยงาน 

ดังน้ัน สํานักทะเบียนและวัดผลมีผลการดําเนินงาน ได้ 6 ขอ้   

 
เกณฑ์การประเมิน 

ระดับคะแนน 

1 2 3 4 5 

1 ข้อ 2 ข้อ 3-4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 

 

» เป้าหมายของสํานักทะเบียนและวัดผล : 6 ข้อ 
» ผลการดําเนินงาน : 6 ข้อ 
» ผลการประเมินตนเอง  : ได้ 5 คะแนน 

 
 

ตัวบ่งชี้ที ่ 7.2 
การพัฒนาหนว่ยงานสู่การเป็นองค์กรเรียนรู ้

 
 
ชนิดตัวบ่งชี้  :  กระบวนการ 
 

เกณฑ์มาตรฐานและผลการดําเนินงาน 
ระดับ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงาน ข้อมูลหลักฐาน 

1 มีการกําหนดประเด็นความรู้และ
เป้าหมายของการจัดการความรู้ที่
สอดคล้องกับแผนกลยุทธข์อง
หน่วยงานอย่างน้อยครอบคลุม 
พันธกิจ 

สํานักทะเบียนฯ มีแผนในการจัดทํา
ความรู้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาใน
องค์กร โดยได้นาํหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่
เป็นแนวปฏิบัติที่ดี นํามาจัดทําเป็น
คู่มือเพื่อให้ง่ายต่อการปฏิบัติงานในปี
การศึกษา 2553 ได้กําหนดประเด็น
ความรู้ 4 เรื่อง ดังนี ้
1. หลักเกณฑ์และขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานในการขอสอบภายหลัง 
2. บันทึกช่วยจาํระเบียบการวัดผล 
มหาวิทยาลัยสยาม 
 

1.1.1 แผนงาน โครงการ
ของสํานกัทะเบยีนฯ 
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ระดับ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงาน ข้อมูลหลักฐาน 
  3. คู่มือการปฏิบัติการตรวจสอบ

สถานภาพนักศึกษาและการออก
เอกสารทางการศึกษา 
4. ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนของ
นักศึกษา 
 

 

2 กําหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะ
พัฒนาความรู้และทักษะด้านการ
ปฏิบัติงานชัดเจนตามประเด็นความรู้
ที่กําหนดในข้อ 1 
 

มีการกําหนดบคุลากรกลุ่มเป้าหมาย
ในการพัฒนาความรู้และทักษะด้าน
การปฏิบัตงิานตามประเด็นความรู้ที่
กําหนดในข้อ 1 ดังนี ้
1.บุคลากรในส่วนงานวัดผลไดร้ับการ
พัฒนาความรู้และทักษะการ
ปฏิบัติงานด้านระเบียบการวัดผล 
และการตรวจสอบสถานภาพทางการ
ศึกษาและการออกเอกสารทางการ
ศึกษา 
2. บุคลากรส่วนงานทะเบียนประวัติ
และส่วนงานประมวลผลได้รับการ
พัฒนาความรู้และทักษะเกี่ยวกบั
หลักเกณฑ์การขอสอบภายหลังและ
การขอลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา 
 

บุคลากรของสํานัก
ทะเบียนและวัดผล 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีการแบ่งปันและแลกเปล่ียนเรียนรู้
จากความรู้ ทักษะของผู้มี
ประสบการณ์โดยตรง (Tacit 
Knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่
ดีตามประเด็นความรู้ทีก่ําหนดในข้อ 
1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากร
กลุ่มเป้าหมายทีก่ําหนด 

ในการพัฒนาความรู้และทักษะด้าน
การปฏิบัตงิานทั้งส่วนงานวัดผล และ
ส่วนงานประมวลผล และส่วนงาน
ทะเบียนประวตัไิด้มีการดําเนินการให้
ทั้ง 3 ส่วนงานแลกเปล่ียนเรยีนรู้จาก
ประสบการณ์ตรงในการทํางานและ
ได้เผยแพรค่วามรู้ไปสู่บุคลากรคน
อื่นๆ ที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายทีก่ําหนด 

7.2.1 หลักเกณฑ์และ
ขั้นตอนการปฏิบัติในการ
ขอสอบภายหลัง 
 

4 มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็น
ความรู้ทีก่ําหนดในขอ้ 1 ทั้งทีม่ีอยู่ใน
ตัวบุคคลและแหล่งเรยีนรู้อื่นๆ ที่เป็น
แนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บ
อย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมา
เป็นลายลักษณอ์ักษร (Explicit 
Knowledge)  

สํานักทะเบียนและวัดผลมีการ
รวบรวมความรูต้่างๆ ที่ได้จาก
บุคลากรของแตล่ะส่วนงานนํามา
รวบรวมเป็นคู่มอืการปฏิบัตงิาน 
เพื่อให้เป็นแนวทางการปฏิบัตทิี่ดีและ
นําไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของสํานกั
ทะเบียนและวัดผล 

7.2.2 บันทกึการช่วยจํา
ระเบียบการวัดผล
มหาวิทยาลัยสยาม 
 

7.2.3 คู่มือปฏิบัติการ
ตรวจสอบสถานภาพ
นักศึกษาและการออก
เอกสารทางการศึกษา 
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ระดับ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงาน ข้อมูลหลักฐาน 
5 มีการนําความรูท้ี่ได้จากการจัดการ

ความรู้ในปกีารศึกษาปัจจุบันหรือปี
การศึกษาที่ผ่านมาที่เป็นลายลักษณ์
อักษร (Explicit Knowledge) และ
จากความรู้ ทักษะของผู้มี
ประสบการณ์ตรง (Tacit 
Knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบตัิที่ดีมา
ปรับใชใ้นการปฏิบัติงานจรงิ 

สํานักทะเบียนฯ ได้นําคู่มือความรู้มา
จัดทําเป็นคู่มือเป็นลายลักษณ์อกัษร 
เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัตงิาน ซึ่ง
ทุกคนสามารถศึกษาจากคู่มือได้ 
หลังจากน้ันได้นาํลงเว็บไซตข์องสํานัก
ทะเบียนฯ เช่น หลักเกณฑ์การสอบ
ภายหลัง การลงทะเบียนเรียนของ
นักศึกษา เป็นตน้ 
 

7.2.4 ขั้นตอนการ
ลงทะเบียนเรียนของ
นักศึกษา 

ดังน้ัน สํานักทะเบียนและวัดผลมีผลการดําเนินงาน ได้ 4 ขอ้ 

  

เกณฑ์การประเมิน 
ระดับคะแนน 

1 2 3 4 5 

1 ข้อ  2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 

 
» เป้าหมายของสํานักทะเบียนและวัดผล : 5 ข้อ  
» ผลการดําเนินงาน : 4 ข้อ 
» ผลการประเมินตนเอง  : ได้ 4 คะแนน 

 
 

 
ตัวบ่งชี้ที ่ 7.3 

ระบบการพัฒนาบคุลากร 
 

 
ชนิดตัวบ่งชี้  :  กระบวนการ 
 

เกณฑ์มาตรฐานและผลการดําเนินงาน 
ระดับ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงาน ข้อมูลหลักฐาน 

1 มีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร
ในหน่วยงาน 
 

สํานักทะเบียนและวัดผลมีแผนในการ
พัฒนาทรพัยากรมนุษยท์ั้งในด้าน
ปริมาณและคุณภาพ เพื่อให้บุคลากร
มีเพียงพอในการปฏิบัติงาน และตรง
กับงานที่ปฏิบัตแิละบุคลากรมีความ
รักในหน่วยงาน มีความมุ่งมั่นในการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามภาระงานทีก่ําหนด 

7.3.1 แผนงานการ
บริหารทรพัยากรบุคคล
ของสํานกัทะเบยีนฯ 
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ระดับ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงาน ข้อมูลหลักฐาน 
2 การบริหารงานเป็นไปตามแผนที่

กําหนด 
 
 

การบริหารงานเป็นไปตามแผนที่
กําหนดโดยในปกีารศึกษา 2553 มี
การส่งเสริมสนบัสนุนบุคลากรให้มี
ศักยภาพที่สูงขึน้ เช่น สนับสนุนให้
ศึกษาต่อ เข้าร่วมประชุมและ
ฝึกอบรมสัมมนาวิชาการต่างๆ ที่
มหาวิทยาลัยสยามจัดขึ้น รวมไปถึง
การเข้ารว่มกิจกรรมอื่นๆ ทั้งภายนอก
และภายในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ เพื่อ
เป็นการส่งเสริมศักยภาพในการ
ทํางานให้ดขีึ้น 

7.3.2 ข้อมูลการ
ฝึกอบรม สัมมนา 
ประชุมวิชาการของ
สํานักทะเบียนฯ 
 
6.1.1 กิจกรรม
ประจําเดือนของสํานัก
ทะเบียนฯ 
 

3 มีสวัสดิการและการสร้างขวัญและ
กําลังใจให้บุคลากรทํางานไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ในด้านสวัสดิการและการสร้างขวัญ
กําลังใจใหก้ับบุคลากรน้ัน บุคลากร
ของสํานกัทะเบยีนฯ ได้รับผลตาม
สิทธิพึงมพีึงไดต้ามระเบียบเกี่ยวกับ
สวัสดิการของมหาวิทยาลัย เชน่ การ
ประกันอุบัตเิหตุให้บุคลากรทกุคน 
ผู้หญิงมีสิทธิ์ลาคลอดได้ 60 วนั ผู้ชาย
ลาบวชได้ตามประเพณี ไม่เกิน 30 วัน 
ส่วนในด้านของกองทุน มหาวทิยาลัย
จัดให้มกีองทุน ดร.ณรงค์ มงคลวนิช 
เพื่อเป็นสวัสดกิารแก่บุคลากร
นอกจากน้ียังมกีารจดังานเล้ียงและ
สังสรรค์ให้กับบุคลากรในโอกาสต่างๆ
เช่น ส่งท้ายปีเกา่ต้อนรับปีใหม่ จับ
สลากของขวัญให้ของรางวัลแก่
บุคลากร ทัง้ในส่วนของมหาวทิยาลัย
และในส่วนของสํานักทะเบียนฯ 
สําหรับในช่วงปดิภาคการศึกษานั้น 
บุคลากรสํานักทะเบียนฯ ทุกคนมา
ปฏิบัติหน้าที่โดยมหาวิทยาลัยจัดสรร
ค่าตอบแทนใหเ้ป็นกรณพีิเศษ 

7.3.3 ระเบียบ
มหาวิทยาลัยสยาม ว่า
ด้วยการปฏิบัติงานของ
อาจารย์และเจ้าหน้าที่ 
พ.ศ.2547 

4 มีระบบการติดตามให้บุคลากรนํา
ความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนา
มาใช้ในการปฏิบัติงาน 
 
 

สํานักทะเบียนและวัดผลมีระบบใน
การตดิตามให้บคุลากรที่ไปอบรมนํา
ความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนา
มาใช้ในการปฏิบัติงาน ผ่านการ
ประชุมของสํานักทะเบียนและวดัผล 

1.1.4 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารและประกัน
คุณภาพการศึกษาของ
สํานักทะเบียนฯ 
 

1.1.5 รายงานการ
ประชุมของสํานัก
ทะเบียนฯ 
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ระดับ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงาน ข้อมูลหลักฐาน 
5 มีการให้ความรูด้้านจรรยาบรรณแก่

บุคลากร 
 
 

สํานักทะเบียนฯ มีนโยบายในด้าน
คุณธรรมและจริยธรรมที่ชัดเจน เป็น
การมุ่งเน้นปลูกฝังคุณธรรมให้กบั
บุคลากรโดยผู้อาํนวยการสํานัก
ทะเบียนจะเน้นทุกครัง้ในที่ประชุม
ของสํานกัทะเบยีนและวัดผล ให้
บุคลากรยึดมั่นคุณธรรมและ
จริยธรรมมีความซ่ือสัตย์สุจริตในการ
ทํางาน 

1.1.4 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารและประกัน
คุณภาพการศึกษาของ
สํานักทะเบียนฯ 
 
1.1.5 รายงานการ
ประชมุของสํานัก
ทะเบียนฯ 

6 มีการประเมินผลการดําเนินงานด้าน
การพัฒนาบุคลากร 
 
 

สํานักทะเบียนฯ มีการประเมินผลการ
ดําเนินงานของบุคลากรในกํากบัดูแล
ทุกๆ ปกีารศึกษาทัง้การประเมินตาม
แบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยและการ
ประเมินของสํานักทะเบียนฯ 

7.3.4 การประเมินผล
การปฏิบัตงิานของ
บุคลากร 

7 การนําผลการประเมินไปปรับปรุง
บริหารงานบุคลากร 
 

ในการประเมินผลการปฏิบัติงานนั้น 
ผู้ประเมินแจ้งผลให้ผู้รับการประเมิน
ทราบทุกครัง้หลังจากการประเมิน 
และอธิบายเหตผุลในการประเมินโดย
ใช้หลักคุณธรรมและให้นําไปปรับปรงุ
แก้ไขการปฏิบัตงิานใหด้ีขึ้น 
 

7.3.4 การประเมินผล
การปฏิบัตงิานของ
บุคลากร 

ดังน้ัน สํานักทะเบียนและวัดผลมีผลการดําเนินงาน ได้ 7 ข้อ 

 
เกณฑ์การประเมิน 

ระดับคะแนน 

1 2 3 4 5 

1 ข้อ 2 ข้อ 3-4 ข้อ 5-6 ข้อ 7 ข้อ 

 
» เป้าหมายของสํานักทะเบียนและวัดผล : 7 ข้อ  
» ผลการดําเนินงาน : 7 ข้อ 
» ผลการประเมินตนเอง  : ได้ 5 คะแนน 

 
 

 
ตัวบ่งชี้ที ่ 7.4 

ระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารและการตัดสินใจ 
 

 
ชนิดตัวบ่งชี้  :  กระบวนการ 
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เกณฑ์มาตรฐานและผลการดําเนินงาน 
ระดับ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงาน ข้อมูลหลักฐาน 

1 มีแผนระบบสารสนเทศ 
(Information System Plan) 
 
 

สํานักทะเบียนฯ มีนโยบายและแผน 
งานในการพัฒนาระบบสารสนเทศที่
ชัดเจน โดยในแต่ละปีการศึกษาได้มี
แผนการบํารงุรกัษาโปรแกรมบริการ
การศึกษาจากบริษทัที่เชีย่วชาญมา
ช่วยพัฒนาและดูแลระบบอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

7.4.1 นโยบายของสํานกั
ทะเบียนฯ 
 
7.4.2 แผนการ
บํารุงรักษาโปรแกรม
ระบบบริการการศึกษา 

2 มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
และการตัดสินใจตามพันธกิจของ
หน่วยงาน การบริหารจัดการและ
การเงิน และสามารถนําไปใช้ในการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพ 

มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและ
การตดัสินใจครบถ้วน นอกจากนี้ยังมี
โปรแกรมสนับสนุนและพัฒนา
ฐานข้อมูลของสํานักทะเบียนฯ และ
ของมหาวิทยาลัย สามารถออกสถิติ
ต่างๆ ไดต้ามความต้องการ เช่น สถิติ
การลงทะเบียน สถิติการออกตาม
ระเบียบ สถิตกิารสําเร็จการศึกษา 
สถิติการได้เกียรตินิยม เป็นต้น 
 

7.4.3 โปรแกรมสถิติ
ต่างๆ ในระบบฐานข้อมูล 
 
7.4.4 คู่มือระบบบริการ
การศึกษา 

3 มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้
ระบบสารสนเทศ 
 
 
 

สํานักทะเบียนฯ มีการประเมินความ
พึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศทั้ง
ในด้านประสิทธภิาพ ฐานข้อมูลและ
ความปลอดภัยของฐานข้อมูลรวมไปถึง
ประเมินความพงึพอใจของผู้ใช้บริการ
ในระบบออนไลน์ โดยมีระดับความพึง
พอใจประสิทธภิาพฐานข้อมูล = 3.86 
จาก 5 คะแนน ความปลอดภัยของ
ฐานข้อมูล = 3.86 จาก 5 คะแนน  
 

2.4.3 เอกสารการ
ประเมินผลการสํารวจ
ความพึงพอใจในการ
ให้บรกิารของสํานัก
ทะเบียนฯ 

4 มีการนําผลการประเมินความ 
พึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมา
ปรับปรงุระบบสารสนเทศ 

ได้มีการนําผลการประเมินความ 
พึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมา
พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ
ของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง 
 

7.4.5 การปรับปรุงและ
พัฒนาตามภารกิจของ
หน่วยงานและของ
มหาวิทยาลัย 

5 มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือขา่ย
ของหน่วยงานภายนอกที่เกีย่วขอ้ง
ตามที่กําหนด 

มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือขา่ย
เชื่อมโยงถึงกัน ทั้งนกัศึกษา คณาจารย์
และบุคคลทั่วไป สามารถใช้ระบบ
บริการการศึกษาตามสิทธิพงึมี ในการ
ติดต่อส่ือสารไดอ้ย่างมีประสิทธภิาพ 
 

7.4.6 ความเช่ือมต่อกัน
ของหน่วยงานตา่งๆ 

ดังน้ัน สํานักทะเบียนและวัดผลมีผลการดําเนินงาน ได้ 5 ขอ้  
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เกณฑ์การประเมิน 
ระดับคะแนน 

1 2 3 4 5 

1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 

 
» เป้าหมายของสํานักทะเบียนและวัดผล : 5 ข้อ  
» ผลการดําเนินงาน : 5 ข้อ 
» ผลการประเมินตนเอง  : ได้ 5 คะแนน 

 
 

 
ตัวบ่งชี้ที ่ 7.5 

ระบบบริหารความเสี่ยง 
 

 
ชนิดตัวบ่งชี้  :  กระบวนการ 
 

เกณฑ์มาตรฐานและผลการดําเนินงาน 
ระดับ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงาน ข้อมูลหลักฐาน 

1 มีผู้รับผิดชอบในด้านการบริหาร 
ความเส่ียง 

ได้มีการแตง่ตัง้คณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียงของสํานักทะเบียนฯ เพื่อ
รับผิดชอบในการดําเนินงานด้านความ
เส่ียงของหนว่ยงาน 

7.5.1 การอบรมการ
บริหารความเส่ียง 
 

- คณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียงของสํานัก
ทะเบียนและวัดผล 
 

1.1.4 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารและประกัน
คุณภาพการศึกษาของ
สํานักทะเบียนฯ 
 

1.1.5 รายงานการ
ประชุมของสํานัก
ทะเบียนฯ 
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ระดับ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงาน ข้อมูลหลักฐาน 
2 มีการวเิคราะหแ์ละระบุความเส่ียง 

และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเส่ียง
อย่างน้อย 3 ด้าน ตามบริบทของ
หน่วยงาน จากตัวอย่างต่อไปนี ้
 

-  ความเส่ียงด้านทรัพยากร 
(การเงิน งบประมาณ ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร
สถานที่) 
-  ความเส่ียงด้านยุทธศาสตร์ หรือ
กลยุทธข์องหน่วยงาน 
-  ความเส่ียงด้านนโยบาย 
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคับ 
-  ความเส่ียงด้านการปฏิบัตงิาน 
เช่น ความเส่ียงของกระบวนการ
บริหารหลักสูตร การบริหาร
งานวิจัย ระบบงาน ระบบประกัน
คุณภาพ 
-  ความเส่ียงด้านบุคลากรและ
ความเส่ียงด้านธรรมาภิบาล 
โดยเฉพาะจรรยาบรรณบุคลากร 
-  ความเส่ียงจากเหตกุารณ์
ภายนอก 

สํานักทะเบียนฯ มีการวิเคราะห์ความ
เส่ียงและปัจจัยก่อให้เกดิความเส่ียง
ตามแบบฟอร์มที่มหาวทิยาลัยกําหนด
ในด้านต่างๆ ดังนี้ 
 

- ความเส่ียงด้านทรัพยากร (ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ) ไดท้ําการ
วิเคราะห์ความไม่ปลอดภัยของข้อมูล 
ความล่าช้าของข้อมูล ความไม่
ครบถ้วน ความไม่ถูกตอ้งของขอ้มูล 
- ความเส่ียงด้านนโยบาย กฎ 
ระเบียบ ขอ้บังคับ เป็นความเส่ียงของ
บุคลากรใหมย่ังไม่เข้าใจระเบียบของ
มหาวิทยาลัยทีช่ัดเจน จงึต้องอบรม
และพัฒนา และจัดทําคู่มือขั้นตอน
การปฏิบัตงิานเพื่อให้บุคลากรใหม่ได้
ศึกษา 
- ความเส่ียงด้านการปฏิบัตงิาน เช่น 
การให้บรกิารรบัลงทะเบียนเรยีนเกิด
ความล่าช้าและเสียเวลาในการ
ลงทะเบียนเรียน ดําเนินการโดยการ
เพิ่มจํานวนบุคลากรและเครื่อง
คอมพิวเตอร์ใหม้ากขึ้นกว่าเดิม 
ในช่วงการลงทะเบียนเรียน เปน็ต้น 

7.5.2 คู่มือการบริหารความ
เส่ียง 
 
7.5.3 แบบการวิเคราะห์
ความเส่ียง (SU-ERM1) 

 

3 มีการประเมินโอกาสและ
ผลกระทบของความเส่ียงและ
จัดลําดับความเส่ียงที่ไดจ้ากการ
วิเคราะห์ในข้อ 2 
 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงของ
สํานักทะเบียนฯ ร่วมกันดําเนนิการ
ประเมินโอกาสและผลกระทบของ
ความเส่ียงและการจดัลําดับความ
เส่ียงที่ได้จากการวิเคราะห ์

7.5.3 แบบการวิเคราะห์
ความเส่ียง (SU-ERM1) 

4 มีการจดัทําแผนบริหารความเส่ียง
ที่มีระดับความเส่ียงสูง และ
ดําเนินการตามแผน 
 
 

ผลที่ได้จากการจัดลําดับความเส่ียง 
สํานักทะเบียนฯ นํามาดําเนินการ
จัดทําแผนการบริหารความเส่ียงและ
ได้ดําเนินงานตามแผนในปีการศึกษา 
2553 

7.5.4 แบบแผนการบริหาร
ความเส่ียง  
(SU-ERM2) 

5 มีการตดิตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผน และรายงาน
ต่อผู้บริหารสถาบันเพื่อพิจารณา
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 

มีการตดิตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานของแผนและรายงานการ
ดําเนินงานตามแผนต่อผู้บริหาร และ
ได้ดําเนินการเรยีบร้อยแล้ว  

1.1.8 รายงานความ 
ก้าวหน้า แผนงาน โครงการ
จากคณะ กรรมการตรวจ
ติดตามของสํานกัทะเบียนฯ 
- การประเมินผลการ
ดําเนินงานของหน่วยงาน 
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ระดับ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงาน ข้อมูลหลักฐาน 
6 
 

มีการนําผลการประเมินและข้อเสนอ 
แนะจากผู้บริหารสถาบันไปใชใ้นการ
ปรับแผนหรือวเิคราะห์ความเส่ียงใน
รอบปีถดัไป 

จากผลการดําเนินงานที่ผ่านมา สํานัก
ทะเบียนฯ ไดร้บัการแนะนําจาก
ผู้บริหารในด้านการจดัทําความเส่ียง 
จึงได้ดําเนินการปรับปรงุและ 
วิเคราะห์ความเส่ียง รวมไปถึงการ
จัดทําคู่มือและการจดัลําดับความ
เส่ียงและแนวทางในการลดความ
เส่ียงตามขั้นตอนการปฏิบัตงิาน ซึ่ง
เป็นไปตามนโยบายของมหาวทิยาลัย 
 

7.5.5 การจัดลําดับความ
เส่ียงและแนวทางลด
ความเส่ียงตามขั้นตอน
การปฏิบัตงิาน  

ดังน้ัน สํานักทะเบียนและวัดผลมีผลการดําเนินงาน ได้ 6 ขอ้   

 
เกณฑ์การประเมิน 

ระดับคะแนน 

1 2 3 4 5 

1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4-5 ข้อ 6 ข้อ 

 
» เป้าหมายของสํานักทะเบียนและวัดผล : 6 ข้อ  
» ผลการดําเนินงาน : 6 ข้อ  
» ผลการประเมินตนเอง  : ได้ 5 คะแนน 

 
จุดแข็งและแนวทางเสริม 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

-  มีการบริหารงานที่เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากร 

-  มีการจดัลําดับความเส่ียงและแนวทางลดความ
เส่ียงทกุภาระงาน 
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องค์ประกอบที่ องค์ประกอบที่ 88  
การเงินและงบประมาณการเงินและงบประมาณ  

 
 

ระบบและกลไก 
 

     การเงินและงบประมาณเป็นปัจจัยสําคัญในการขับเคลื่อนสํานักทะเบียนฯ ให้ก้าวหน้าไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยอาศัยการใช้งบประมาณจากส่วนกลางที่เน้นความคล่องตัวและโปร่งใสตรวจสอบได้ สํานัก
ทะเบียนฯ จึงมอบหมายให้แต่ละส่วนงานจัดทําแผนการเงินและงบประมาณของแต่ละส่วน เพื่อนํามารวมเป็น
ของสํานักทะเบียนฯ ในด้านการจัดทําโครงการการจัดซื้ออุปกรณ์ต่างๆ นั้นจะเสนอขออนุมัติจากท่านอธิการบดี
และจัดทํารายงานสรุปผลการใช้งบประมาณดังกล่าวต่อมหาวิทยาลัยเมื่อการดําเนินงานเสร็จส้ินแล้ว 

 
การประเมินผลตามองค์ประกอบ 

ตัวบ่งชี ้
เกณฑ์ในการประเมิน ผลการ

ดําเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน
ตนเอง 1 2 3 4 5 

8.1  ระบบและกลไกการเงิน 
  และงบประมาณ 

1 ข้อ 2 ข้อ 3-4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 5 ข้อ 4 

คะแนนรวม 4 

คะแนนเฉลี่ย (คะแนนรวม/1) 4 
 
 

 
ตัวบ่งชี้ที ่ 8.1 

ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
 

 
ชนิดตัวบ่งชี้  :  กระบวนการ 
 

เกณฑ์มาตรฐานและผลการดําเนินงาน 
ระดับ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงาน ข้อมูลหลักฐาน 

1 มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่
สอดคล้องกับแผนกลยุทธข์อง
หน่วยงาน 
 
 
 

สํานักทะเบียนฯ มีแผนกลยุทธท์างด้าน
การเงิน โดยไดม้ีการจดัทํางบประมาณ
ของหน่วยงานให้ครบถ้วนสมบรูณ์ ทัง้นี้
เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณมี
ประสิทธิภาพและมีระบบในการจัดทํา
รายงานทางการเงิน 

1.1.2 แผนกลยทุธ์ของ
สํานักทะเบียนฯ 
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ระดับ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงาน ข้อมูลหลักฐาน 
2 มีแนวทางจดัหาทรัพยากรทางด้าน

การเงิน หลักเกณฑ์การจดัสรรและ
การวางแผนการใช้เงินอย่างมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบ
ได้ 

สํานักทะเบียนและวัดผลมีแนวทางใน
การจดัสรร วางแผนการใช้ทรัพยากร
และการใช้จ่ายงบประมาณอยา่งมี
ประสิทธิภาพตามหลักเกณฑ์การใช้
จ่ายเงินของหนว่ยงาน 
     นอกจากนี้ได้มีการระบุทรพัย์สิน 
ครุภัณฑ์ตลอดจนอุปกรณ์ เครื่องมือ
เครื่องใช้สํานักงานแยกตามส่วนต่างๆ 
ภายใน เพื่อใหง้า่ยต่อการตรวจสอบจาก
ส่วนกลางของมหาวิทยาลัยที่มกีาร
คํานวณการตรวจสอบในทกุปีการศึกษา 
 

8.1.1 แผนกลยุทธ์ด้าน
การเงินและงบประมาณ
ของสํานกัทะเบยีนฯ 
 

- วัสดุ ครุภัณฑ์และ
อุปกรณ์เครื่องใช้ของ
สํานักทะเบียนฯ 

3 มีการใช้งบประมาณในการ
ดําเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ 
โปร่งใส ตรวจสอบได ้
 

สํานักทะเบียนฯ มีการเบิกจ่าย
งบประมาณเป็น 2 ลักษณะดังนี้คือ 
 

1. เบกิจ่ายงบประมาณจากส่วนกลางมี
วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ทีเ่กี่ยวข้องกบัภารกิจ
ของหน่วยงานในแต่ละภาคการศึกษา 
รวมทัง้ปีการศึกษาเป็นเงินจํานวน 
1,319,384.19 บาท 
 

2. งบประมาณจากแผนงานและโครงการ 
โดยการนําโครงการเสนอต่อมหาวิทยาลัย
เพื่อขออนุมัตงิบประมาณตามโครงการท่ี
ได้วางแผนไว้แล้ว 
 

8.1.2 เอกสารการ
เบิกจ่ายงบประมาณของ
สํานักทะเบียนฯ 
 

8.1.3 สรุปการใช้
จ่ายเงินของสํานัก
ทะเบียนฯ 

4 มีการจดัทํารายงานทางการเงิน
อย่างเป็นระบบ และรายงานตอ่
มหาวิทยาลัยอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
 

ได้ดําเนินการจดัทํารายงานทางการเงิน
ของแต่ละส่วนงานแล้วจึงนํามารวมเป็น
รายงานทางการเงินของสํานักทะเบียนฯ 
รวมไปถงึขอ้มูลทางการเงินที่ส่วนงาน
บริการจัดเก็บในส่วนของค่าธรรมเนียม
การออกเอกสารทางการศึกษาเพื่อสรุปส่ง
เข้าบัญชขีองมหาวิทยาลัย 
 

8.1.3 สรุปการใช้
จ่ายเงินของสํานัก
ทะเบียนฯ 
 

8.1.4 สรุปรายงานการ
จัดเก็บค่าธรรมเนียม
จากการออกเอกสาร
ทางการศึกษา 

5 มีการนําข้อมูลทางการเงินไปใช้ใน
การวเิคราะห์ค่าใช้จ่ายในแผนงาน 
โครงการ 

จากผลการดําเนินงาน ผู้บริหารเป็น 
ผู้วิเคราะห์ข้อมลูทางการเงินและการ 
ใช้จ่ายให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการที่
กําหนดไว ้
 

1.1.1 แผนงาน โครงการ
ของสํานกัทะเบยีนฯ 
 

8.1.1 แผนกลยุทธ์ด้าน
การเงินและงบประมาณ
ของสํานกัทะเบยีนฯ 
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ระดับ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงาน ข้อมูลหลักฐาน 
6 ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผล

การใช้เงินให้เปน็ไปตามเป้าหมาย 
และนําข้อมูลจากรายงานทาง
การเงินไปใชใ้นการวางแผนและ
การตดัสินใจ 
 

มีการตดิตามผลการใช้งบประมาณและ
นําข้อมูลจากรายงานทางการเงินมาใช้ใน
การวางแผนในปีการศึกษาถดัไป โดยได้
ประมาณการใช้จ่ายจากปีการศึกษา 
2552 มาเป็นเกณฑ์ในการจัดทาํแผนการ
ใช้จ่ายในปีการศึกษา 2553 นอกจากนี้ยัง
มีการประเมินผลการใช้ทรพัยากรทั้งใน
ด้านคุณภาพและการดําเนินการประหยดั
งบประมาณ ซึง่สํานักทะเบียนฯ ไดจ้ัด
กิจกรรมรณรงค์ให้บุคลากรในหน่วยงาน
ช่วยมหาวทิยาลัยประหยัดค่าใชจ้่าย โดย
การนํากระดาษหน้าเดียวกับมาใช้ใหม่ 
สามารถลดการใช้จ่ายกระดาษหน้าเดียว
ได้ไม่น้อยกว่า 30,000 แผ่นต่อปี
การศึกษา 
 

8.1.5 ประมาณการใช้
จ่ายงบประมาณ ปี
การศึกษา 2553 
 
8.1.7 การประเมินการ
ใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ 
 
8.1.6 สรุปรายงานการ
ใช้กระดาษหน้าเดียว
ของสํานกัทะเบยีนฯ 

ดังน้ัน สํานักทะเบียนและวัดผลมีผลการดําเนินงาน ได้ 5 ขอ้ 

 
เกณฑ์การประเมิน 

ระดับคะแนน 

1 2 3 4 5 

1 ข้อ 2 ข้อ 3-4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 

 
» เป้าหมายของสํานักทะเบียนและวัดผล : 6 ข้อ  
» ผลการดําเนินงาน : 5 ข้อ  
» ผลการประเมินตนเอง  : ได้ 4 คะแนน 
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องค์ประกอบที่ องค์ประกอบที่ 99  
ระบบและกลไกการประกันคุระบบและกลไกการประกันคุณภาพณภาพ  

 
 

ระบบและกลไก 
 
 สํานักทะเบียนและวัดผลให้ความสําคัญต่อระบบประกันคุณภาพการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง จึงได้
ดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องและเน้นให้บุคลากรของสํานักทะเบียนและวัดผลมีส่วนร่วมในการดําเนินการ ตาม
นโยบายของคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักทะเบียน ทั้งนี้ เพื่อนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานให้ได้ผลลัพธ์ตามภารกิจที่นําไปสู่การปฏิบัติงานจริง โดยเน้นเรื่องการให้บริการตามภาระงานใน
ด้านต่างๆ ให้เป็นที่พึงพอใจและประทับใจแก่ผู้มาขอรับบริการ 
 
การประเมินผลตามองค์ประกอบ 

ตัวบ่งชี ้
เกณฑ์ในการประเมิน ผลการ

ดําเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน
ตนเอง 1 2 3 4 5 

9.1 ระบบและกลไกการประกนั
คุณภาพการศึกษาภายใน 

1 ข้อ 2 ข้อ 3-4 ข้อ 5-6 ข้อ 7 ข้อ ข้อ 7 5 

คะแนนรวม 5 

คะแนนเฉลี่ย (คะแนนรวม/1) 5 

 
 
 

 
ตัวบ่งชี้ที ่ 9.1 

ระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 
 

 
ชนิดตัวบ่งชี้  :  กระบวนการ 
 

เกณฑ์มาตรฐานและผลการดําเนินงาน 
ระดับ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงาน ข้อมูลหลักฐาน 

1 มีระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสม
และสอดคล้องกับพันธกิจของ
หน่วยงาน และดําเนินการตามระบบ
ที่กําหนด 

สํานักทะเบียนและวัดผลมีระบบและ
กลไกการประกนัคุณภาพการศึกษา
ตามระบบของมหาวิทยาลัย โดยมี
คณะกรรมการบริหารและประกัน
คุณภาพภายในของหน่วยงานเป็น 

1.1.3 คณะกรรมการ
บริหารและประกัน
คุณภาพการศึกษาของ
สํานักทะเบียนฯ 
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ระดับ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงาน ข้อมูลหลักฐาน 
  กลไกในการดําเนินงานด้านประกัน

คุณภาพการศึกษา 
9.1.1 สรุปผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษา ตั้งแต่
ปีการศึกษา 2544-2552 
 

1.1.1 แผนงาน/โครงการ
ของสํานกัทะเบยีนและ
วัดผล (ด้านประกัน
คุณภาพการศึกษา) 
 

7.4.1 นโยบายของสํานกั
ทะเบียนและวัดผล 
(ด้านการประกนัคุณภาพ
การศึกษา) 

2 มีการกําหนดนโยบายและให้
ความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน โดยมีผู้รับผิดชอบ
ในการดําเนินการ 
 
 

สํานักทะเบียนฯ ดําเนินการประกัน
คุณภาพตามนโยบายของสํานัก
ประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย โดยมีผู้อํานวยการ
สํานักทะเบียนฯ เป็นคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพระดับมหาวทิยาลัย มี
การกําหนดนโยบายและแผนการ
ดําเนินงานด้านประกันคุณภาพเป็น
รูปธรรมที่ชดัเจน มีคณะกรรมการ
บริหารและประกันคุณภาพการศึกษา
เป็นผู้ดําเนินงานและรับผิดชอบใน
การควบคุมการปฏิบตัิงาน โดยให้
บุคลากรมีส่วนรว่ม ผ่านการประชุม
คณะกรรมการบริหารและประกัน
คุณภาพภายใน 
 

1.1.3 คณะกรรมการ
บริหารและประกัน
คุณภาพการศึกษาของ
สํานักทะเบียนฯ 
 

1.1.4 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารและ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ของสํานกัทะเบยีนฯ 

3 มีการกําหนดตวับ่งชี้เพิ่มเติมตาม 
อัตลักษณ์ของหน่วยงาน 
 
 
 

มีการดําเนินการในการกําหนดตัวบ่งชี้
เพิ่มเติมตามอัตลักษณข์องหน่วยงาน
ที่เน้นในการให้บริการ โดยมี
เป้าหมายคือผู้รบับริการได้รับความ
ประทับใจและพึงพอใจสูงสุดของการ
ให้บรกิาร 
 

9.1.2 ตัวบ่งชี้เพิ่มเติมคือ  
2.6 มีระบบและกลไกใน
การถาม-ตอบปัญหาทาง 
เว็บไซต์ของสํานัก
ทะเบียนฯ 

4 มีการดําเนินงานด้านการประกนั
คุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน 
ประกอบดว้ย 
 

สํานักทะเบียนฯ มีแผนในการ
ดําเนินงานด้านคุณภาพที่ครบถว้น 
สมบูรณ์ทัง้ในดา้นการควบคุมการ
ติดตามการดําเนินงานในด้านตา่งๆ 
โดยมีคณะกรรมการเป็นผู้ตรวจสอบ
และควบคุมดูแลให้การดําเนินงาน
เป็นไปตามเป้าหมายทีก่ําหนด  

1.1.4 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารและ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ของสํานกัทะเบยีนฯ 
 
 

 4.1) การควบคุม ติดตามการ
ดําเนินงานและประเมินคุณภาพ 
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ระดับ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงาน ข้อมูลหลักฐาน 
 4.2) การจดัทํารายงานประจําปีที่

เป็นรายงานการประเมินคุณภาพ
เสนอต่อสถาบันตามกําหนดเวลา 
โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูล
ครบถ้วนตามทีส่ถาบันกําหนด 

4.3) การนําผลการประเมินคุณภาพ
ไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของหน่วยงาน 

 

     นอกจากนีย้ังมีการจัดทํารายงาน
การประเมินตนเองทุกๆ ปกีารศึกษา 
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2544 เป็นตน้มา 

1.1.8 รายงานความ 
ก้าวหน้า แผนงาน 
โครงการจากคณะ 
กรรมการตรวจติดตาม
ของสํานกัทะเบยีนฯ 

5 มีการนําผลการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในมาปรับปรงุการ
ทํางาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผล
การดําเนินงานตามตัวบ่งชีข้องแผน
กลยุทธท์ุกตัวบง่ชี ้

จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ที่ผ่านมา 8 ครัง้ สํานักทะเบียนฯ ได้
นําผลการประเมินแต่ละครั้งมา
ปรับปรงุพัฒนาการดําเนินงานตาม
ข้อเสนอแนะของผู้ประเมิน 
 

9.1.3 การปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะจากคณะผู้
ประเมินคุณภาพ
การศึกษา 

6 มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูล
สนับสนุนการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ครบทั้ง 9 
องค์ประกอบคุณภาพ 
 
 

สํานักทะเบียนฯ มีระบบฐานขอ้มูล
และสารสนเทศในการสนับสนุนการ
ประกันคุณภาพการศึกษาที่ครบถ้วน 
สมบูรณ์ทัง้ระดบับุคคลและสถาบัน
เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มา
ขอใช้บริการ 
 

9.1.4 คู่มือการปฏิบัติงาน
ในระบบฐานข้อมูล 
 
7.4.4 คู่มือระบบบริการ
การศึกษา 

7 มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
โดยเฉพาะผู้ใชบ้ริการตามพันธกิจ
ของหน่วยงาน 
 
 

สํานักทะเบียนฯ เป็นหน่วยงานที่เป็น
ศูนย์กลางขอ้มลูของมหาวิทยาลัยมี
หน้าที่หลักในการให้บริการกับ 
หน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวทิยาลัย โดยได้
ประสานความรว่มมือและสนับสนุน
ข้อมูลต่างๆ ตามความต้องการของแต่
ละหน่วยงาน เช่น สํานักประกนั
คุณภาพการศึกษาต้องการข้อมลูใน
ด้านสถิติการลงทะเบียนเรียนของ
นักศึกษา ข้อมลูสถิติการสําเรจ็
การศึกษา ขอ้มลูการจัดทํา
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษา เป็นต้น 
     นอกจากนีย้ังมีการให้บรกิารใน
การจดัทําเอกสารต่างๆ ของ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยทุก
หน่วยงานที่มาขอใช้บริการ 
 

9.1.5 ข้อมูลสถติิต่างๆ  

ดังน้ัน สํานักทะเบียนและวัดผลมีผลการดําเนินงาน ได้ 7 ขอ้  
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เกณฑ์การประเมิน 
ระดับคะแนน 

1 2 3 4 5 

1 ข้อ 2 ข้อ 3-4 ข้อ 5-6 ข้อ 7 ข้อ 

 
» เป้าหมายของสํานักทะเบียนและวัดผล : 7 ข้อ  
» ผลการดําเนินงาน : 7 ข้อ  
» ผลการประเมินตนเอง  : ได้ 5 คะแนน 

 
จุดอ่อนและแนวทางแก้ไข 
 

จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 
- การปรับเปล่ียนตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ 
เป็นผลทําใหก้ารพัฒนาในการปฏิบัติงานขาดความ
ต่อเนื่อง 

 

-  จัดทําตวับ่งชีใ้หไ้ด้มาตรฐานจะสามารถพัฒนา 
การดําเนินงานได้ดียิ่งขึ้น 

 
จุดแข็งและแนวทางเสริม 
 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
- มีการดําเนินงานด้านประกันคุณภาพอย่างตอ่เนื่อง 
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2544 เป็นตน้มา 
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สวนที ่3 
ภาคผนวก 

 

ตารางสรปุการประเมินตามองค์ประกอบตามตัวบ่งชี้ของสํานักทะเบยีนและวัดผล 
 

ตัวบ่งชี ้ องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน 
คะแนนการ

ประเมินตนเอง 
องค์ประกอบที ่1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค ์และแผนการดําเนินการ 

1.1 มีระบบและกลไกในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
ของหน่วยงาน 

7 ข้อ 7 ข้อ 4 

1.2 ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชีข้องการ
ปฏิบัติงานทีก่ําหนด 

ร้อยละ 91 ร้อยละ 95.83 5 

 เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที ่ 1  (9/2) 4.50 
องค์ประกอบที ่2 การดําเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน 

2.1 มีระบบการปฏิบัติงาน (ระดับ) 6 ข้อ 6 ข้อ 5 
2.2 มีการดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงาน 5 ข้อ 5 ข้อ 5 
2.3 มีระบบและกลไกในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 

ของหน่วยงาน 
6 ข้อ 6 ข้อ 5 

2.4 มีการสํารวจความต้องการของผู้ใช้บริการ 5 5 5 
2.5 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 3.51 3.84 3.84 
2.6 มีระบบและกลไกในการตอบปัญหาทางเว็บไซต์ของ

สํานักทะเบียนฯ 
5 ข้อ 5 ข้อ 5 

 เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที ่ 2  (23.84/5) 4.77 
องค์ประกอบที ่6 การทํานุบํารุงศิลปะและวฒันธรรม 

6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารงุศิลปวัฒนธรรม 5 ข้อ 5 ข้อ 5 
6.2 การพัฒนาสุนทรียภาพในมติิทางศิลปะและวัฒนธรรม 5 ข้อ 5 ข้อ 5 
 เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที ่ 6  (10/2) 5 

องค์ประกอบที ่7 การบริหารและการจัดการ 
7.1 ภาวะผู้นําของผู้บริหารหน่วยงานและผู้บริหารทุกระดับ 6 ข้อ 6 ข้อ 5 
7.2 การพัฒนาหน่วยงานสู่การเป็นองค์กรเรยีนรู ้ 5 ข้อ 4 ข้อ 4 
7.3 ระบบการพัฒนาบุคลากร 7 ข้อ 7 ข้อ 5 
7.4 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 6 ข้อ 6 ข้อ 5 
7.5 ระบบการบริหารความเส่ียง 6 ข้อ 6 ข้อ 5 
 เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที ่ 7  (24/5) 4.80 

องค์ประกอบที ่8  การเงินและงบประมาณ 
8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 5 ข้อ 4 ข้อ 4 
 เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที ่ 8  (4/1) 4 

องค์ประกอบที ่9  ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ 
9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 7 ข้อ 7 ข้อ 5 
 เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที ่ 9  (5/1) 5 
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สรุปคะแนนเฉลี่ยการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ 
 

องค์ประกอบ จํานวนตัวบ่งชี ้ คะแนนรวม 
คะแนนการ
ประเมิน 

องค์ประกอบที ่1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และ
แผนงานการดําเนินการ  

2 9 (9/2) 4.50 

องค์ประกอบที ่2 การดําเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน 5 23.84 (23.84/5) 4.77 

องค์ประกอบที ่6 การทํานุบํารงุศิลปะและวัฒนธรรม 2 10 (10/2) 5 

องค์ประกอบที ่7 การบริหารงานและการจัดการ 5 24 (24/5)  4.80 

องค์ประกอบที ่8 การเงินและงบประมาณ  1 4 (4/1)     4 

องค์ประกอบที ่9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 1 5 (5/1)     5 

รวม 16 75.84 4.74 
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รหัสเอกสารอ้างอิงและข้อมูลหลักฐานตามรายองค์ประกอบ 
 
 
องค์ประกอบที ่1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค ์และแผนการดําเนินการ 
 

รหัสเอกสารอ้างอิงและข้อมูลหลักฐาน สถานที่เก็บ 

1.1.1 แผนงาน โครงการของสํานักทะเบียนและวัดผล ตู้เอกสารหมายเลข 1 

1.1.2 การจดัทําแผนกลยุทธ์ของสํานักทะเบียนและวัดผล ตู้เอกสารหมายเลข 1 

1.1.3 คณะกรรมการบริหารและประกันคุณภาพการศึกษาของสํานกัทะเบียนและวดัผล ตู้เอกสารหมายเลข 1 

1.1.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและประกันคุณภาพการศึกษาของ 

 สํานักทะเบียนและวัดผล 

ตู้เอกสารหมายเลข 1 

1.1.5 รายงานการประชุมของสํานักทะเบียนและวัดผล ตู้เอกสารหมายเลข 1 

1.1.6 ตารางสรุปแผนงานและดัชนีชี้วัดความสําเร็จของแผนงาน ตู้เอกสารหมายเลข 1 

1.1.7 คณะกรรมการตรวจติดตามแผนงาน โครงการของสํานกัทะเบยีนและวัดผล ตู้เอกสารหมายเลข 1 

1.1.8 รายงานความกา้วหน้าแผนงาน/โครงการจากคณะกรรมการตรวจติดตามของ 

 สํานักทะเบียนและวัดผล 

ตู้เอกสารหมายเลข 1 

1.1.9 การประเมินผลแผนงานและโครงการของสํานกัทะเบียนและวดัผล ตู้เอกสารหมายเลข 1 

1.1.10 การประเมินผลการดําเนินงานของหน่วยงาน ตู้เอกสารหมายเลข 1 
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องค์ประกอบที ่2  การดําเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน 
 

เอกสารอ้างองิและข้อมูลหลักฐาน สถานที่เก็บ 

2.1.1 แฟ้มสะสมงานเฉพาะรายบุคคล ตู้เอกสารหมายเลข 2 

2.1.2  คู่มือ ขั้นตอนการปฏิบัติงานของสํานักทะเบียนและวัดผล ตู้เอกสารหมายเลข 1 

2.1.3  การประเมินผลการปฏิบัตงิานในภาพรวมของแต่ละส่วนงาน ตู้เอกสารหมายเลข 1 

2.1.4  สรุปปัญหาและแนวทางแก้ไขปญัหาในการปฏิบัติงาน ตู้เอกสารหมายเลข 1 

2.2.1  แผนงานประจําปีของสํานักทะเบียนและวัดผล ตู้เอกสารหมายเลข 1 

2.2.2  การประเมินผลการดําเนินงานของหน่วยงาน ตู้เอกสารหมายเลข 1 

2.2.3  Flow Chart การปรับปรุงการปฏิบัติงาน ตู้เอกสารหมายเลข 1 

2.3.1  จดหมายข่าวของสํานักทะเบยีนและวัดผล ตู้เอกสารหมายเลข 1 

2.3.2  เอกสารการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและแจ้งประกาศข่าวต่างๆ ของสํานกัทะเบียนฯ ตู้เอกสารหมายเลข 1 

2.3.3 SIAM U.WEEKLY ตู้เอกสารหมายเลข 1 

2.3.4  การขอประกาศข่าวผ่านทางเวบ็ไซต์ของสํานักทะเบียนและวัดผล ตู้เอกสารหมายเลข 1 

2.4.1  โครงการสํารวจความพึงพอใจในการให้บรกิารของสํานกัทะเบยีนฯ และโครงการวิจัย
ความพึงพอใจในการใช้ระบบบริการการศึกษาออนไลน์ 

ตู้เอกสารหมายเลข 1 

2.4.2  แบบสํารวจความพึงพอใจในการให้บริการของสํานักทะเบียนฯ และแบบสอบถามระบบ
บริการการศึกษาออนไลน์ 

ตู้เอกสารหมายเลข 1 

2.4.3  เอกสารการประเมินผลการสํารวจความพงึพอใจในการให้บรกิารของสํานกัทะเบียนฯ ตู้เอกสารหมายเลข 1 

2.4.4  ตารางเปรียบเทยีบค่าเฉล่ียการให้บรกิารของสํานักทะเบียนและวัดผล ตู้เอกสารหมายเลข 1 

2.4.5  คู่มือการใช้งาน การขอเอกสารทางการศึกษา ตู้เอกสารหมายเลข 1 

2.6.1  เว็บไซต์ของสํานักทะเบียนและวัดผล ตู้เอกสารหมายเลข 1 

2.6.2  ปัญหาที่นกัศึกษาถามบ่อยทางเว็บไซต์ของสํานักทะเบียนฯ ตู้เอกสารหมายเลข 1 

2.6.3 แนวทางในการปรับปรงุและพัฒนาถาม-ตอบทางเว็บไซต์ของสํานักทะเบียนฯ ตู้เอกสารหมายเลข 1 
 
 
องค์ประกอบที ่6  การทํานุบํารุงศิลปะและวฒันธรรม 
 

เอกสารอ้างองิและข้อมูลหลักฐาน สถานที่เก็บ 
6.1.1 กิจกรรมประจําเดือนของสํานักทะเบยีนและวัดผล ตู้เอกสารหมายเลข 1 
6.2.1 กิจกรรม 5 ส. ของสํานักทะเบียนฯ ตู้เอกสารหมายเลข 1 
6.2.2 การปรับเปล่ียนสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ภายในสํานักทะเบียนฯ ตู้เอกสารหมายเลข 1 
6.2.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรต่อหน่วยงาน ตู้เอกสารหมายเลข 1 
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องค์ประกอบที ่7  การบริหารและการจัดการ 
 

เอกสารอ้างองิและข้อมูลหลักฐาน สถานที่เก็บ 

7.1.1  เอกสารประกอบการอบรมของผู้บริหาร ตู้เอกสารหมายเลข 1 

7.1.2  รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ตู้เอกสารหมายเลข 1 

7.1.3  รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ตู้เอกสารหมายเลข 1 

7.1.4  หลักธรรมาภิบาลของการบริหาร ตู้เอกสารหมายเลข 1 

7.1.5  หลักการบริหารงานของผู้บริหารสํานักทะเบยีนและวัดผล ตู้เอกสารหมายเลข 1 

7.1.6  แบบประเมินภาวะผู้นําผู้บริหารของสํานักทะเบียนและวัดผล ตู้เอกสารหมายเลข 1 

7.2.1  หลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติในการขอสอบภายหลัง ตู้เอกสารหมายเลข 1 

7.2.2  บันทึกการช่วยจํา ระเบียบการวัดผลมหาวิทยาลัยสยาม ตู้เอกสารหมายเลข 1 

7.2.3  คู่มือปฏิบัติการตรวจสถานภาพนักศึกษาและการออกเอกสารทางการศึกษา ตู้เอกสารหมายเลข 1 

7.2.4  ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา ตู้เอกสารหมายเลข 1 

7.3.1  แผนงานการบรหิารทรัพยากรบุคคลของสํานักทะเบียนและวัดผล ตู้เอกสารหมายเลข 1 

7.3.2  ข้อมูลการฝึกอบรม สัมมนา ประชุมวิชาการของสํานักทะเบียนและวัดผล ตู้เอกสารหมายเลข 1 

7.3.3  ระเบียบมหาวทิยาลัยสยาม ว่าด้วยการปฏิบัติงานของอาจารยแ์ละเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2547 ตู้เอกสารหมายเลข 1 

7.3.4  การประเมินผลการปฏิบัตงิานของบุคลากร ตู้เอกสารหมายเลข 1 

7.4.1  นโยบายของสํานักทะเบียนและวัดผล ตู้เอกสารหมายเลข 1 

7.4.2  แผนการบํารงุรกัษาโปรแกรมระบบบริการการศึกษา ตู้เอกสารหมายเลข 1 

7.4.3  โปรแกรมสถติิตา่งๆ ในระบบฐานข้อมูล ตู้เอกสารหมายเลข 1 

7.4.4  คู่มือระบบบริการการศึกษา ตู้เอกสารหมายเลข 1 

7.4.5  การปรับปรงุและพัฒนาตามภารกิจของหน่วยงานและของมหาวิทยาลัย ตู้เอกสารหมายเลข 1 

7.4.6  ความเช่ือมต่อกนัของหน่วยงานต่างๆ ตู้เอกสารหมายเลข 1 

7.5.1  การอบรมการบริหารความเส่ียง ตู้เอกสารหมายเลข 1 

7.5.2  คู่มือการบริหารความเส่ียง ตู้เอกสารหมายเลข 1 

7.5.3  แบบการวิเคราะห์ความเส่ียง (SU-ERM1) ตู้เอกสารหมายเลข 1 

7.5.4  แบบแผนการบริหารความเส่ียง (SU-ERM2) ตู้เอกสารหมายเลข 1 

7.5.5  การจดัลําดับความเส่ียงและแนวทางลดความเสี่ยงตามขั้นตอนการปฏิบัตงิาน            
ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 

ตู้เอกสารหมายเลข 1 
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องค์ประกอบที ่8  การบริหารและการจัดการ 
 

เอกสารอ้างองิและข้อมูลหลักฐาน สถานที่เก็บ 

8.1.1  แผนกลยุทธ์ด้านการเงินและงบประมาณของสํานักทะเบียนและวัดผล ตู้เอกสารหมายเลข 1 

8.1.2  เอกสารการเบิกจ่ายงบประมาณของสํานักทะเบียนและวัดผล  ตู้เอกสารหมายเลข 1 

8.1.3  สรุปการใช้จ่ายเงินของสํานักทะเบียนและวัดผล ตู้เอกสารหมายเลข 1 

8.1.4  สรุปรายงานการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากการออกเอกสารทางการศึกษา ตู้เอกสารหมายเลข 1 

8.1.5  ประมาณการใช้จ่ายงบประมาณ ปีการศึกษา 2553 ตู้เอกสารหมายเลข 1 

8.1.6  สรุปรายงานการใช้กระดาษหนา้เดียวของสํานกัทะเบียนและวดัผล ตู้เอกสารหมายเลข 1 

8.1.7  การประเมินการใช้วัสดอุุปกรณ์ต่างๆ ตู้เอกสารหมายเลข 1 
 
 
องค์ประกอบที ่9  ระบบ กลไกการประกันคุณภาพ 
 

เอกสารอ้างองิและข้อมูลหลักฐาน สถานที่เก็บ 

9.1.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ตั้งแต่ปกีารศึกษา 2544-2552 ตู้เอกสารหมายเลข 1 

9.1.2  ตัวบ่งชี้เพิ่มเติมคือ 2.6 มีระบบและกลไกในการถาม-ตอบปัญหาทางเว็บไซตข์อง 

 สํานักทะเบียนและวัดผล 

ตู้เอกสารหมายเลข 1 

9.1.3  การปรับปรงุตามข้อเสนอแนะจากคณะผู้ประเมนิคุณภาพการศึกษา ตู้เอกสารหมายเลข 1 

9.1.4  คู่มือการปฏิบัตงิานในระบบฐานข้อมูล ตู้เอกสารหมายเลข 1 

9.1.5 ข้อมูลสถติิต่างๆ  ตู้เอกสารหมายเลข 1 
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งบประมาณ 
 
 ในรอบปกีารศึกษา 2553 สํานักทะเบียนและวดัผลมีงบประมาณรายจ่ายประจําปี แยกตามส่วนงาน
และภาคการศึกษา ดังต่อไปนี ้
 

 งบประมาณรายจ่ายของสํานักทะเบียนและวัดผล ประจําภาคการศึกษาที ่1/2553 
 

1. ส่วนงานบริการ 
ที ่ รายการ จํานวนที่เบิก/หน่วย ราคาต่อหน่วย งบประมาณ 

1 กาว UHU เล็ก 2 แท่ง 24.00 48.00 

2 กาว UHU ใหญ ่ 2 แท่ง 48.00 96.00 

3 สมุดปกแข็ง 1 เล่ม 60.00 60.00 

4 สก็อตเทปใส 3 ม้วน 15.00 45.00 

5 ปากกาเน้นข้อความ 1 แท่ง 32.00 32.00 

6 มีดคัตเตอร์ (เล็ก) 1 อัน 21.00 21.00 

7 ดินสอ 2B 1 แท่ง 5.00 5.00 

8 ยางลบ 1 แท่ง 4.00 4.00 

9 ปากกาลบคําผิด 1 แท่ง 40.00 40.00 

10 ทินเนอร์ขวดเตมิน้ํายาลบคําผิด 1 ขวด 33.00 33.00 

11 ซองนํ้าตาลใส่ทรานสคริป (ขนาด 10"x13") 10 กล่อง 250.00 2,500.00 

12 หมึกเติมตลับชาติ 2 ขวด 8.00 16.00 

รวมงบประมาณรายจา่ยของส่วนงานบริการ   2,900.00 
 

2. ส่วนงานเลขานุการ 
ที ่ รายการ จํานวนที่เบิก/หน่วย ราคาต่อหน่วย งบประมาณ 

1 แฟ้มแข็ง ขนาด 1"  1 แฟ้ม 35.00 35.00 

2 แฟ้มแข็ง ขนาด 2" 9 แฟ้ม 35.00 315.00 

3 แฟ้มแข็ง ขนาด 3" 2 แฟ้ม 35.00 70.00 

4 กระดาษ A4  11 รีม 77.00 847.00 

5 กระดาษสี 2 รีม 100.00 200.00 

6 เทปผ้า ขนาด 2.5" 1 ม้วน 58.85 58.85 

7 เทปผ้า ขนาด 3" 2 ม้วน 70.62 141.24 

8 ลวดหนีบกระดาษ 5 กล่อง 8.97 44.85 
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ที ่ รายการ จํานวนที่เบิก/หน่วย ราคาต่อหน่วย งบประมาณ 

9 กาวสองหน้าแบบบาง 1 ม้วน 10.70 10.70 

10 สมุดส่งหนังสือ A5 1 เล่ม 26.75 26.75 

รวมงบประมาณรายจา่ยของส่วนงานเลขานุการ    1,749.39  
 

3. ส่วนงานประมวลผล 
ที ่ รายการ จํานวนที่เบิก/หน่วย ราคาต่อหน่วย งบประมาณ 

1 กระดาษ A4 55 รีม 77.00 4,235.00 

2 กระดาษ ม.ส.17 1,000 ใบ 1.50 1,500.00 

3 กระดาษ ม.ส.16.1 500 ใบ 1.00 500.00 

4 กระดาษ A4 ตรามหาวทิยาลัย 1,000 ใบ 2.50 2,500.00 

5 กระดาษใบ Transcript 2,500 ใบ 1.90 4,750.00 

6 ใบลงช่ือเข้าสอบ 3 Part 4 กล่อง 1,650.00 6,600.00 

7 ใบลงช่ือเข้าสอบ 2 (Midterm) 4 กล่อง 1,400.00 5,600.00 

8 กระดาษต่อเน่ือง 4.5" x 5.5" 3 กล่อง 525.00 1,575.00 

9 ใบระเบียนแสดงผลการเรียน 4,300 ใบ 1.50 6,450.00 

10 หมึก HP 53 A 4 กล่อง 2,525.00 10,100.00 

11 หมึก HP 49 A 4 กล่อง 1,140.00 4,560.00 

12 หมึก HP 12 A 6 กล่อง 1,445.50 8,667.00 

13 หมึก HP 96 A 1 กล่อง 3,170.00 3,170.00 

14 หมึก Epson LQ-670 10 กล่อง 330.00 3,300.00 

รวมงบประมาณรายจา่ยของส่วนงานประมวลผล 63,507.00 
 

4. ส่วนงานผลิตเอกสาร 
ที ่ รายการ จํานวนที่เบิก/หน่วย ราคาต่อหน่วย งบประมาณ 

1 กระดาษ A4 70 แกรม 3,700 รีม 74.00 273,800.00 

2 หมึก Rois S-4251 108 หลอด 1,070.00 115,560.00 

3 Master Riso S-4250 59 ม้วน 2,140.00 126,260.00 

4 Master Riso S-4363 9 ม้วน 3,210.00 28,890.00 

รวมงบประมาณรายจา่ยของส่วนงานผลิตเอกสาร       544,510.00  
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5. ส่วนงานวัดผลการศึกษา 
ที ่ รายการ จํานวนที่เบิก/หน่วย ราคาต่อหน่วย งบประมาณ 

1 ซองจดหมายสีขาวมีตราไปรษณีย ์ 200 ซอง 1.53 306.00 

2 กระดาษ A4 80 แกรมเพื่อทํา Unoffice Transcript 5 รีม 87.00 435.00 

3 กระดาษ A4 80 แกรมเพื่อทํารายชื่อผู้สําเรจ็การศึกษา 13 รีม 87.00 1,131.00 

4 หมึก HP CE 505A/05A 1 กล่อง 2,890.00 2,890.00 

5 กาวลาเทก็ซ์ HATO 1 กระป๋อง 214.00 214.00 

รวมงบประมาณรายจา่ยของส่วนงานวัดผลการศึกษา 4,976.00  
 
 

6. ส่วนงานทะเบียนประวัติ 
ที ่ รายการ จํานวนที่เบิก/หน่วย ราคาต่อหน่วย งบประมาณ 

1 กระดาษ A4 5 รีม 77.00 385.00 

2 สมุดคําตอบ 3,000 เล่ม 1.50 4,500.00 

3 เชือกฟางเล็ก 2 ถงุ 72.00 144.00 

4 เชือกฟางใหญ่ 1 ถงุ 240.00 240.00 

5 กระดาษกาวย่น ¾" 50 แถว 33.00 1,650.00 

6 กระดาษปรนัยตรวจด้วยคอมพิวเตอร ์ 17 กล่อง 225.00 3,825.00 

7 ลูก MAX No.10 10 กล่อง 120.00 1,200.00 

8 ปากกาไวท์บอรด์ 30 กล่อง 160.00 4,800.00 

9 ซองขยายข้างใส่ข้อสอบ 8 กล่อง 750.00 6,000.00 

10 ซองนํ้าตาลใส่ปรนัย (ขนาด 8"x10") 2 กล่อง 750.00 1,500.00 

11 แฟ้มอ่อน 100 แฟ้ม 2.00 500.00 

12 กระดาษ A4 ตรามหาวทิยาลัย 2 รีม 250.00 500.00 

13 ซองจดหมายขาวยาว มีตราไปรษณีย ์ 200 ซอง 1.53 306.00 

14 ดินสอ 2B 1,200 แท่ง 5.00 6,000.00 

รวมงบประมาณรายจา่ยของส่วนงานทะเบียนประวัติ   31,550.00  
 
 
 
 
 
 
 



74 
 

   

       รายงานการประเมินตนเอง สํานักทะเบียนและวัดผล  ปการศึกษา 2553 
 

 งบประมาณรายจ่ายของสํานักทะเบียนและวัดผล ประจําภาคการศึกษาที ่2/2553 
และภาคการศกึษาฤดูร้อน 2553 

 
 

1. ส่วนงานบริการ 
ที ่ รายการ จํานวนที่เบิก/หน่วย ราคาต่อหน่วย งบประมาณ 

1 กรรไกร เล็ก 1 ด้าม 24.00 24.00 

2 กาว UHU ใหญ ่ 4 แท่ง 48.00 192.00 

3 เครื่องเย็บกระดาษ No.10 2 อัน 60.00 120.00 

4 สก็อตเทปใส 2 ม้วน 15.00 30.00 

5 ปากกาลบคําผิด 1 แท่ง 40.00 40.00 

6 ซองนํ้าตาลใส่ทรานสคริป (ขนาด 10"x13") 10 กล่อง 250.00 2,500.00 

7 หมึก HP LASER CE 505A 1 กล่อง 2,890.00 2,890.00 

รวมงบประมาณรายจา่ยของส่วนงานบริการ 5,796.00  
 

2. ส่วนงานเลขานุการ 
ที ่ รายการ จํานวนที่เบิก/หน่วย ราคาต่อหน่วย งบประมาณ 

1 กระดาษ A4 9 รีม  77.00 693.00 

2 กระดาษการ์ดสี 5 รีม 100.00 500.00 

รวมงบประมาณรายจา่ยของส่วนงานเลขานุการ   1,193.00  
 

3. ส่วนงานประมวลผล 
ที ่ รายการ จํานวนที่เบิก/หน่วย ราคาต่อหน่วย งบประมาณ 

1 กระดาษ A4 30 รีม 77.00 2,310.00 

2 กระดาษ ม.ส.17 2,000 ใบ 1.50 3,000.00 

3 กระดาษ ม.ส.16.1 500 ใบ 1.00 500.00 

4 กระดาษ A4 ตรามหาวทิยาลัย 2,000 ใบ 2.50 5,000.00 

5 กระดาษใบ Transcript 4,000 ใบ 1.80 7,200.00 

6 ใบลงช่ือเข้าสอบ 3 Part 8 กล่อง 1,650.00 13,200.00 

7 ใบลงช่ือเข้าสอบ 2 Part 4 กล่อง 1,400.00 5,600.00 

8 หมึก HP 53 A 5 กล่อง 2,525.00 12,625.00 

9 หมึก HP 49 A 4 กล่อง 1,140.00 4,560.00 

10 หมึก HP 12 A 3 กล่อง 1,445.50 4,333.50 
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ที ่ รายการ จํานวนที่เบิก/หน่วย ราคาต่อหน่วย งบประมาณ 

11 หมึก Epson LQ-670 14 กล่อง 330 4,620.00 

12 กระดาษสี 2 รีม 100 200.00 

13 สก็อตเทปใส ¾" 11 ม้วน 15 165.00 

14 แฟ้มแข็ง 3" 4 แฟ้ม 35 140.00 

รวมงบประมาณรายจา่ยของส่วนงานประมวลผล 61,143.50  
 

4. ส่วนงานผลิตเอกสาร 
ที ่ รายการ จํานวนที่เบิก/หน่วย ราคาต่อหน่วย งบประมาณ 

1 กระดาษ A4 70 แกรม 3,400 รีม 74 251,600.00 

2 หมึก Rois S-4251 110 หลอด 1,070 117,700.00 

3 Master Riso S-4250 64 ม้วน 2,140 136,960.00 

4 Master Riso S-4363 9 ม้วน 3,210 28,890.00 

รวมงบประมาณรายจา่ยของส่วนงานผลิตเอกสาร 535,150.00  
 

5. ส่วนงานวัดผลการศึกษา 
ที ่ รายการ จํานวนที่เบิก/หน่วย ราคาต่อหน่วย งบประมาณ 

1 ซองจดหมายสีขาวมีตราไปรษณีย ์ 650 ซอง 1.53 994.50 

2 กระดาษ A4 80 แกรมเพื่อทํา Unoffice Transcript 12 รีม 87 1,044.00 

3 กระดาษ A4 80 แกรมเพื่อทํารายชื่อผู้สําเรจ็การศึกษา 26 รีม 87 2,262.00 

4 หมึก NTH 49A 2 กล่อง 1,144  2,288.00 

5 หมึก HP CE 505A/05A 2 กล่อง 2,850 5,700.00 

6 สก็อตเป ½" วงใหญ ่ 16 กล่อง 11.50 184.00 

7 น้ํายาลบคําผิด (ทินเนอร)์ 1 ชุด 42.80 42.80 

รวมงบประมาณรายจา่ยของส่วนงานวัดผลการศึกษา 12,515.30  
 

6. ส่วนงานทะเบียนประวัติ 
ที ่ รายการ จํานวนที่เบิก/หน่วย ราคาต่อหน่วย งบประมาณ 

1 หมึก NTH 49A 1 กล่อง 1,144  1,144.00 

2 สมุดคําตอบ 10,000 เล่ม 1.50 15,000.00 

3 เชือกฟางเล็ก 6 ถงุ 72 432.00 

4 เชือกฟางใหญ่ 2 ถงุ 240 480.00 

3 รายการ จํานวนที่เบิก/หน่วย ราคาต่อหน่วย งบประมาณ 
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5 กระดาษกาวย่น ¾" 170 แถว 33 5,610.00 

6 กระดาษปรนัยตรวจคอมพิวเตอร ์ 25 กล่อง 225 5,625.00 

7 ลูก Max No.10 15 กล่อง 120 1,800.00 

8 ปากกาไวท์บอรด์ 40 กล่อง 160 6,400.00 

9 ซองขยายข้างใส่ข้อสอบ 14 กล่อง 750 10,500.00 

10 ซองนํ้าตาลใส่ปรนัย (ขนาด 8"/10") 2 กล่อง 750 1,500.00 

11 ปากกาลูกล่ืนสีน้ําเงิน 100 แท่ง 5 500.00 

12 สก็อตเทปใส ¾" วงใหญ ่ 20 ม้วน 20 400.00 

13 สก็อตเทปสีน้ําตาล 2" 2 ม้วน 16 32.00 

14 เอกสารขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 3,000 แผ่น 1 3,000.00 

15 ปากการีเพ็น สีแดง 4 กล่อง 180 720.00 

16 ปากการีเพ็น สีน้ําเงิน 4 กล่อง 180 720.00 

17 เครื่องเย็บกระดาษ No.10 5 ตัว 47 235.00 

รวมงบประมาณรายจา่ยของส่วนงานทะเบียนประวัติ 54,394.00  
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สรุปผลการดําเนินงานตามโครงการปีการศึกษา 2553 
 
1.    ชื่อโครงการ   โครงการสํารวจความพงึพอใจในการให้บริการของสํานักทะเบียนและวัดผล 
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

2.1 เพื่อสํารวจความพึงพอใจของผู้มาใช้บรกิาร 
2.2 เพื่อนําผลสํารวจมาปรับปรงุแกไ้ขในการให้บรกิาร 
2.3 เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรูค้วามสามารถในการให้บรกิารเพิ่มมากขึ้น 
2.4 เพื่อตอบสนองนโยบาย และแผนพัฒนามหาวทิยาลัย 

3. ขั้นตอนการดําเนินโครงการ 
3.1 ประชุมวางแผนงาน และมอบหมายงาน 
3.2 จัดทําแบบสํารวจ 
3.3 แจกแบบสํารวจให้แก่นกัศึกษา อาจารย์ และบุคคลทั่วไปที่มาใช้บริการเพื่อกรอกแบบสํารวจ 
3.4 เก็บรวบรวมแบบสํารวจที่แจกให้แก่นักศึกษา อาจารย์  และบุคคลทั่วไปกรอก 
3.5 สรุปผลการสํารวจ และประเมินผล 
3.6 จัดทําหนงัสือเสนอต่อผู้บริหารระดับสูงเพือ่รายงานผลการสํารวจ 

4. ผลการดําเนินงานตามโครงการ 
แบบสอบถามทีใ่ช้ในการสํารวจเก็บรวบรวมข้อมูล แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน ดงันี ้

ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 แบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) 
ตอนที่ 2  ข้อมูลเกีย่วกับผู้ใช้บรกิาร 
 แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า มีเกณฑ์การประเมินค่า 5 ตัวเลือก ดงันี ้
  5 หมายถงึ  พอใจมากที่สุด 
  4 หมายถงึ  พอใจมาก 
  3 หมายถงึ  พอใจปานกลาง 
  2 หมายถงึ  พอใจนอ้ย 
  1 หมายถงึ  พอใจนอ้ยที่สุด 
 

แบบสอบถาม จํานวน ร้อยละ 
แบบสอบถามทีเ่ก็บคืนได ้ 3,636 95.68 
แบบสอบถามทีเ่ก็บคืนไม่ได ้  164  4.32 

รวม 3,800 100.0 
 ตารางที่ 1 ค่ารอ้ยละของแบบสอบถามที่จดัทาํสํารวจ 
 

จากตารางที่ 1 พบว่าแบบสอบถามสามารถเก็บคืนได้ จํานวน 3,636 ชุด คิดเป็นร้อยละ 95.68 และ
ไม่สามารถเก็บคืนได้ จํานวน 164 ชุด คิดเป็นร้อยละ 4.32 

เพศ จํานวน ร้อยละ 
ชาย 1,494 41.1 
หญิง 2,142 58.9 
รวม 3,636 100.0 

 ตารางที่ 2 แสดงจํานวนร้อยละ จําแนกตามเพศของกลุ่มตัวอย่างทีต่อบแบบสํารวจ 
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 จากตารางท่ี 2 จะพบว่า เพศชายที่ตอบแบบสํารวจ จํานวน 1,494 คน คิดเป็นร้อยละ 41.1 และเพศ
หญิงที่ตอบแบบสอบถามจํานวน 2,142 คน คิดเป็นร้อยละ 58.9 
 

สถานภาพ จํานวน ร้อยละ 
อาจารย์  192  5.3 
นักศึกษา 3,240 89.1 

บุคคลภายนอก  204  5.6 
รวม 3,636 100.0 

 ตารางที่ 3 แสดงจํานวนร้อยละจําแนกตามสถานภาพ ของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสํารวจ 
 
 จากตารางที่ 3 จะพบว่า อาจารย์ที่ตอบแบบสอบถามมีจํานวน 192 คน คิดเป็นร้อยละ 5.3 นักศึกษา
ที่ตอบแบบสอบถาม จํานวน 3,240 คน คิดเป็นร้อยละ 89.1 และบุคคลภายนอกที่ตอบแบบสอบถามมีจํานวน 
204 คน คิดเป็นร้อยละ 5.6  
 

ข้อมูลเกีย่วกับผู้ใช้บริการ Mean S.D. 
1. ช่วงเวลาในการให้บรกิารที่เหมาะสม 

- วันจันทร-์วันศุกร ์ให้บริการเวลา 08.30-19.00 น. 
- วันเสาร์ ให้บรกิารเวลา 08.30-19.00 น. 

4.12 0.77 

2. การให้ความรว่มมือในการตรวจสอบผลการเรยีน และ 
       สถานภาพทางการศึกษา 

3.95 1.12 

3.    ความกระตือรือร้นของเจา้หน้าที่ในการให้บริการ 3.83 0.92 
4.    ความสุภาพของเจ้าหน้าทีใ่นการให้บริการ 3.82 0.87 
5.    เจ้าหน้าทีใ่ห้ขอ้มูลข่าวสารและคําแนะนําได้อย่างถูกต้อง 3.83 0.90 
6.    ความรวดเร็วในการให้บรกิาร 3.73 0.92 
7.    การประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่าง ๆ ของสํานกัทะเบียนและวดัผล 3.74 1.14 
8.    การจดัลําดับการขอรับบริการ 3.75 0.89 
9.    ความพึงพอใจในระบบฐานข้อมูลทีใ่ห้บรกิาร 3.81 0.89 

ข้อมูลเกีย่วกับประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล Mean S.D. 

1.   ประสิทธิภาพของระบบฐานข้อมูล 3.86 0.82 

2.   ความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล 3.86 0.85 
รวม 3.84 0.92 

 ตารางที่ 4  ตารางแสดงค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตราฐาน ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการของ 
สํานักทะเบียนและวัดผล 
  
 จากตารางที่ 4 เห็นได้ว่าผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการให้บริการของสํานักทะเบียนและวัดผลใน
ส่วนต่าง ๆ ทั้ง 11 ด้าน ตามลําดับ ดังต่อไปนี้ 
 ลําดับที่  1  ช่วงเวลาในการให้บริการ มีค่าเฉล่ีย 4.12 
 ลําดับที่ 2 การให้ความร่วมมือในการตรวจสอบผลการเรียนและสถานภาพทางการศึกษา มีค่าเฉล่ีย 
3.95 
 ลําดับที่ 3 ความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล มีค่าเฉล่ีย 3.86 
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 ลําดับที่ 4 ประสิทธิภาพของระบบฐานข้อมูล มีค่าเฉล่ีย 3.86 
 ลําดับที่ 5 เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลข่าวสารและคําแนะนําได้อย่างถูกต้อง มีค่าเฉล่ีย 3.83 
 ลําดับที่ 6 ความกระตือรือร้นของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการ มีค่าเฉล่ีย 3.83 
 ลําดับที่ 7 ความสุภาพของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการ มีค่าเฉล่ีย 3.82 
 ลําดับที่ 8 ความพึงพอใจในระบบฐานข้อมูลที่ให้บริการ มีค่าเฉล่ีย 3.81 
 ลําดับที่ 9  การจัดลําดับการขอรับบริการ มีค่าเฉล่ีย 3.75 
 ลําดับที่ 10  การประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่าง ๆ ของสํานักทะเบียน มีค่าเฉล่ีย 3.74  

ลําดับที่ 11  ความรวดเร็วในการให้บริการ มีค่าเฉล่ียเท่ากัน คือ 3.73 
 เมื่อรวมค่าเฉล่ียทั้งหมดแล้ว มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากับ 3.84 อยู่ในระดับที่พอใจมาก 
 

ข้อมูลเกีย่วกับผู้ใช้บริการ ระดับความพึงพอใจ 
1. ช่วงเวลาในการให้บรกิารที่เหมาะสม 

- วันอังคาร-วันเสาร์ ให้บริการเวลา 08.30-19.00 น. 
-  วันจันทร์ ใหบ้ริการเวลา 08.30-19.00 น. 

 
พอใจมาก 

2.    การให้ความร่วมมือในการตรวจสอบผลการเรยีน และสถานภาพทางการศึกษา พอใจมาก 
3.    ความกระตือรือร้นของเจา้หน้าที่ในการให้บริการ พอใจมาก 
4.    ความสุภาพของเจ้าหน้าทีใ่นการให้บริการ พอใจมาก 
5.    เจ้าหน้าทีใ่ห้ขอ้มูลข่าวสารและคําแนะนําได้อย่างถูกต้อง พอใจมาก 
6.    ความรวดเร็วในการให้บรกิาร พอใจมาก 
7.    การประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่าง ๆ ของสํานกัทะเบียนและวดัผล พอใจมาก 
8.    การจดัลําดับการขอรับบริการ พอใจมาก 
9.    ความพึงพอใจในระบบฐานข้อมูลทีใ่ห้บรกิาร พอใจมาก 

ข้อมูลเกีย่วกับประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล  

1.   ประสิทธิภาพของระบบฐานข้อมูล พอใจมาก 

2.   ความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล พอใจมาก 
 ตารางที่ 5 ตารางระดับความพงึพอใจขอ้มูลเกีย่วกับผู้ใช้บริการสํานักทะเบยีนและวัดผล 
 

 จากตารางที่ 4 และตารางที่ 5 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีทัศนคติความพึงพอใจในการให้บริการของ
สํานักทะเบียนและวัดผล อยู่ในคะแนนเฉล่ียรวม 3.84 อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก   
 

ปัญหาและอุปสรรค 
- ไม่มี 
 

5. สรุปผลการสํารวจ 
ความพึงพอใจในการใช้บรกิารของสํานกัทะเบยีนและวัดผล พบว่าผู้ใช้บรกิารของสํานกัทะเบียนและ

วัดผลมีความพึงพอใจมากในการให้บริการของเจ้าหน้าที่สํานักทะเบียนและวัดผล กับนักศึกษา อาจารย์ และ
บุคคลภายนอกที่มาใช้บริการในระดับพอใจมาก โดยมีข้อที่ 6 และ 7 เกี่ยวกับความรวดเร็วในการให้บรกิาร 
และการประชาสัมพันธ์ข้อมูลตา่ง ๆ ของสํานกัทะเบียนและวดัผล จะได้ดําเนินการในการปรับปรงุพัฒนาให้ดี
ขึ้น ซึ่งในภาพรวมแล้ว ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกีย่วกับการให้บริการ พบว่ามีความคิดเห็นที่
หลากหลาย นับว่าเป็นส่ิงทีด่ี ทีจ่ะได้นําไปปรับปรุงการให้บรกิารให้มีความพึงพอใจและประทับใจมากกว่าเดิม  
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6. จุดเด่น และข้อเสนอแนะที่ควรปรับปรุงในการให้บริการ 
จุดเด่นหลักอยู่ที่มีระบบการลงทะเบียนทาง Internet ที่ทันสมัย เว็บไซต์ของสํานักทะเบียนและวัดผล

มีการจัดหมวดหมู่อย่างเรียบร้อย ดูเข้าใจง่าย มีการอัพเดทข่าวสารอย่างรวดเร็ว เมื่อมีข้อมูลใหม่ นอกจากนี้
เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่มีบุคลิกท่าทางดี มนุษยสัมพันธ์ดี แต่งกายสุภาพเรียบร้อย และที่สําคัญมีข่าวสารที่ทันสมัย 
เสนอผ่านทางจอทีวีที่ด้านหน้าสํานักทะเบียนและวัดผล 

ส่ิงที่ควรปรับปรุงและพัฒนามากที่สุดคือการให้บริการท่ีรวดเร็วขึ้น เจ้าหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใส มีความ
จริงใจในการให้บริการ ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องตรงกัน ส่วนผู้รับบริการท่ีเป็นอาจารย์ส่วนใหญ่ต้องการให้มี
ช่องบริการสําหรับอาจารย์โดยเฉพาะ รวมทั้งอธิบายขั้นตอนต่าง ๆ อย่างชัดเจนโดยเฉพาะกับอาจารย์ใหม่ 
นอกจากนี้ควรมีอุปกรณ์อํานวยความสะดวก เช่น ปากกา น้ํายาลบคําผิดเพียงพอในทุกจุดที่ให้บริการ สําหรับ
การประกาศผลการเรียนนั้น ควรประกาศก่อนการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาต่อไป 

 
ด้านความต้องการของนักศึกษาที่ต้องการให้สํานักทะเบียนและวัดผลดําเนินการ มีดังน้ี 
1. พื้นที่ในการลงทะเบียนเรียนคับแคบต้องการให้ขยายพื้นที่ในการลงทะเบียนเรียนมากกว่านี้  

นักศึกษาต้องมายืนต่อคิวยาว  เนื่องจากมีนักศึกษาเป็นจํานวนมากที่มาลงทะเบียนเรียน 
2. นักศึกษาเห็นว่าการกําหนดคะแนนเฉลี่ยสะสมในการลงทะเบียนเรียน ทําให้นักศึกษาที่ลงทะเบียน

เรียนโดยเจ้าหน้าที่เสียเปรียบ  เนื่องจากมีปัญหาในเรื่องของกลุ่มเต็ม เพราะต้องมารอต่อคิวจึงไม่สามารถ
ลงทะเบียนตามกลุ่มที่ต้องการได้  ซึ่งผิดกับนักศึกษาที่มี GPA. มากกว่า 2.50  ที่ลงทะเบียนทาง internet ได้ 
สามารถเลือกกลุ่มเรียนได้ง่ายขึ้น เพราะไม่ต้องมาเสียเวลาในการต่อคิวการลงทะเบียนเรียน 

3. ต้องการให้เพิ่มจํานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ภายในสํานักทะเบียนและวัดผลให้มากกว่านี้  ปัจจุบันมีแค่ 
2 เครื่อง ไม่เพียงพอในกรณีเร่งด่วน เช่น ในช่วงที่มีการสอบ เป็นต้น 

4. ต้องการให้เพิ่มเครื่องคอมพิวเตอร์ของสํานักทะเบียนฯ กระจายไปยังอาคารอื่นๆ เพื่อให้นักศึกษา
สามารถตรวจสอบรายช่ือเข้าสอบได้สะดวกรวดเร็ว มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วน ไม่ต้องเสียเวลามา
ที่สํานักทะเบียนและวัดผล 

 


