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สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจําปีการศึกษา 2559
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ในปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ดําเนินการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสํานัก/สถาบัน เมื่อวันที่ 7-9 สิงหาคม 2560 โดย กําหนดให้หน่วยงานระดับ
สํานัก/สถาบันรับการประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้ที่มหาวิทยาลัยพัฒนาขึ้น จํานวน 2
องค์ประกอบ พบว่า สํานัก/สถาบัน มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยอยู่ในช่วง
3.59-4.59 (ระดับดี-ดีมาก) รายละเอียดคะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสํานัก/สถาบัน
จําแนกตามองค์ประกอบแสดงดังตาราง
หน่วยงาน
1. สํานักงานอธิการบดี
1.1 กองกลาง
1.2 กองนโยบายและแผน
1.3 กองพัฒนานักศึกษา
2. สถาบันวิจัยและพัฒนา
3. สํ า นั ก ส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ แ ละ
บริการวิชาการ
4. บัณฑิตวิทยาลัย
5. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
6. สํ า นั ก ส่ ง เสริ ม วิ ช าการและงาน
ทะเบียน
7. งานวิชาศึกษาทั่วไป

ผลการประเมินจากคณะกรรมการ
รวม
คะแนน
องค์ประกอบ องค์ประกอบ
จํานวน
เฉลี่ย
ที่ 1
ที่ 2
ตัวบ่งชี้ ภาพรวม
3.95
4.86
10
4.59
3.33
3.00
6
4.00
3.83
5.00
4
4.13
4.76
5.00
6
4.88
4.16
5.00
6
4.58
5.00
4.11
6
4.56

ระดับ
คุณภาพ

ดีมาก
ดี
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

4.86
3.66

3.80
5.00

6
2

4.33
4.20

ดี
ดี

3.70

5.00

4

4.03

ดี

4.11

3.28

8

3.59

ดี

ข้อเสนอแนะในภาพรวม
1. การเขียนรายงานการประเมินตนเอง ควรมีการอธิบายรายละเอียด ควรเขียนให้เป็นระบบ PDCA
มีการระบุวัน เดือน ปีที่ดําเนินการและแสดงผลการดําเนินการให้เห็นถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นให้ชัดเจน
2. การสํารวจความพึงพอใจของหน่วยงาน ควรดําเนินการให้ครอบคลุมในประเด็นหลัก 5 ด้าน คือ
ความพึงพอใจด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ด้านสถานที่/สิ่งอํานวยความสะดวก ด้านบุคลากร/
เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ ด้านการประชาสัมพันธ์ และด้านอื่นๆตามภารกิจ/จุดเน้นของหน่วยงาน และจัดทําเป็น
ระบบโดยสรุปผลการประเมินเป็นรายเดือนหรือรายภาคการศึกษาเพื่อให้หน่วยงานสามารถสอบทาน ตรวจเช็ค
ได้ตลอดเวลา
3. การตั้งตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ (KPI) หน่วยงานควรตั้งให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
โครงการและควรวัดเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพควบคู่กัน
4. ควรพัฒนาตัวบ่งชี้ที่สอดคล้องกับพันธกิจหลักเพื่อเป็นภาพสะท้อนผลการดําเนินงานของหน่วยงาน
อย่างแท้จริง
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน
รายองค์ประกอบและตัวบ่งชี้จําแนกหน่วยงาน
1.สํานักงานอธิการบดี
สํานักงานอธิการบดี ดําเนินการประเมินในภาพรวม 1 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 1 จํานวน
3 ตัวบ่งชี้ สําหรับ (1) กองกลาง (2) กองนโยบายและแผน (3) กองพัฒนานักศึกษา มีการดําเนินการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในรายตัวบ่งชี้ที่แต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบ ดังนี้
(1) กองกลาง รับการประเมิน ตัวบ่งชี้ 1.1 1.2 1.3 2.4 2.5 และ 2.6
(2) กองนโยบายและแผน รับการประเมินตัวบ่งชี้ที่ ตัวบ่งชี้ 1.1 1.2 1.3 และ 2.7
(3) กองพัฒนานักศึกษา รับการประเมินตัวบ่งชี้ 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 และ 2.3
โดยแต่ละกองใช้ผลการประเมินในตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ของสํานักงานอธิการบดีมาเป็นผลคะแนนของแต่ละกอง
ตารางผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ
ผลการดําเนินงาน
การบรรลุ
เป้า
ผลลัพธ์
เป้าหมาย
องค์ประกอบคุณภาพ
ตัวตั้ง
หมาย
(%หรื
อ
สั
ด
ส่
ว
น)
ตัวหาร
องค์ประกอบที่ 1 การบริหารและการจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1
6 ข้อ
6 ข้อ
บรรลุ
8
= ร้อยละ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2
ร้อยละ 95
ไม่บรรลุ
57.14
14
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย 4.46
ไม่บรรลุ
4.51
เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบที่ 1
องค์ประกอบที่ 2 การดําเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานสนับสนุน
ตัวบ่งชี้ที่ สนอ.2.1
5 ข้อ
6 ข้อ
บรรลุ
ตัวบ่งชี้ที่ สนอ.2.2
5 ข้อ
6 ข้อ
บรรลุ
ตัวบ่งชี้ที่ สนอ 2.3
5 ข้อ
6 ข้อ
บรรลุ
ตัวบ่งชี้ที่ สนอ.2.4
4 ข้อ
5 ข้อ
บรรลุ
ตัวบ่งชี้ที่ สนอ.2.5
4 ข้อ
5 ข้อ
บรรลุ
ตัวบ่งชี้ที่ สนอ.2.6
4 ข้อ
5 ข้อ
บรรลุ
ตัวบ่งชี้ที่ สนอ.2.7
5 ข้อ
5 ข้อ
บรรลุ
เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบที่ 2
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ สํานักงานอธิการบดี

คะแนนการ
ประเมิน
5.00 คะแนน
2.86 คะแนน
4.00 คะแนน
3.95 คะแนน
5.00 คะแนน
5.00 คะแนน
5.00 คะแนน
5.00 คะแนน
4.00 คะแนน
5.00 คะแนน
5.00 คะแนน
4.86 คะแนน
4.59 คะแนน
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับกอง
1.1 กองกลาง รับการประเมิน จํานวน 6 ตัวบ่งชี้ คือ ตัวบ่งชี้ 1.1 1.2 1.3 2.4 2.5 และ 2.6
องค์ประกอบ
จํานวนตัวบ่งชี้ คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ
องค์ประกอบที่ 1 การบริหารและการจัดการ
3
3.33
พอใช้
องค์ประกอบที่ 2 การดําเนินงานตามภารกิจของ
3
3.00
พอใช้
หน่วยงานสนับสนุน
รวม
6
3.17
พอใช้
จุดเด่นและแนวทางเสริม
มีการบริหารจัดการทุกส่วนงานภายใต้การควบคุมของกองกลางเป็นไปตามแผนที่กําหนด
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
การตั้ง KPI ให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายไม่ชัดเจน
1.2 กองนโยบายและแผน รับการประเมินจํานวน 4 ตัวบ่งชี้ที่ คือ ตัวบ่งชี้ 1.1 1.2 1.3 และ 2.7
องค์ประกอบ
จํานวนตัวบ่งชี้ คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ
องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการ
3
3.83
ดี
องค์ประกอบที่ 2 การดําเนินงานตามภารกิจของ
1
5.00
ดีมาก
หน่วยงานสนับสนุน
รวม
4
4.13
ดี
จุดเด่นและแนวทางเสริม
1. การการวางกรอบการเขียนงบประมาณที่ชัดเจน
2. มีระบบติดตามชัดเจนและต่อเนื่อง
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
ควรปรับวงรอบการนับแผนการดําเนินงานให้สอดคล้องกับเกณฑ์ประเมินคุณภาพการศึกษา
1.3 กองพัฒนานักศึกษา รับการประเมินจํานวน 6 ตัวบ่งชี้ คือ ตัวบ่งชี้ 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 และ 2.3
องค์ประกอบ
จํานวนตัวบ่งชี้ คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ
องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการ
3
4.76
ดีมาก
องค์ประกอบที่ 2 การดําเนินงานตามภารกิจของ
3
5
ดีมาก
หน่วยงานสนับสนุน
รวม
6
4.88
ดีมาก
จุดเด่นและแนวทางเสริม
มีการจัดกิจกรรมตามภารกิจที่ครบถ้วน
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
1.ควรมีการเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาให้หลากหลายช่องทาง
2.ควรให้ความสําคัญกับการจัดกิจกรรมโดยให้ศิษย์เก่ามีส่วนร่วมมากขึ้น และวางระบบการ
ประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
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2.สถาบันวิจัยและพัฒนา
ตารางผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ
ผลการดําเนินงาน
การบรรลุ
เป้าหมาย
เป้า
ตัวตั้ง
ผลลัพธ์
องค์ประกอบคุณภาพ
หมาย
(%หรือ
ตัวหาร
สัดส่วน)
องค์ประกอบที่ 1 การบริหารและการจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1
6 ข้อ
6 ข้อ
บรรลุ
7
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2
ร้อยละ 95
= ร้อยละ 70 ไม่บรรลุ
100
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3
ร้อยละ 4.51
ค่าเฉลี่ย 3.56
ไม่บรรลุ
เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบที่ 1
องค์ประกอบที่ 2 การดําเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานสนับสนุน
ตัวบ่งชี้ที่ สวพ.2.1
6 ข้อ
6 ข้อ
บรรลุ
ตัวบ่งชี้ที่ สวพ.2.2
25,000 บาท
83,333 บาท
บรรลุ
ตัวบ่งชี้ที่ สวพ.2.3
ร้อยละ 20
ร้อยละ 20
บรรลุ

คะแนนการ
ประเมิน
5.00 คะแนน
3.50 คะแนน
4.00 คะแนน
4.16 คะแนน
5.00 คะแนน
5.00 คะแนน
5.00 คะแนน

เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบที่ 2 5.00 คะแนน
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 4.58 คะแนน
จุดเด่นและแนวทางเสริม
สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นามี ก ารพั ฒ นาระบบการบริ ห ารที่ ชั ด เจนเป็ น รู ป ธรรมจากปี ที่ ผ่ า นมา เช่ น
แผนพัฒนาบุคลากร การจัดการความรู้ เป็นต้น
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
1. สถาบันวิจัยและพัฒนาควรส่งเสริมให้บุคลากรในสถาบันวิจัยและพัฒนาทุกคนพัฒนางานประจําเข้าสู่
งานวิจัย (R2R) เพื่อพัฒนาหน่วยงานและเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตําแหน่งงานที่สูงขึ้น
2. โครงการทีม่ ีการดําเนินงานในระยะยาวให้กําหนดค่าเป้าหมายให้สอดคล้องกับระยะเวลาในการ
เบิกจ่ายตามไตรมาส
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3.สํานักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ
ตารางผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ
ผลการดําเนินงาน
เป้า
การบรรลุ
ตัวตั้ง
ผลลัพธ์
องค์ประกอบคุณภาพ
หมาย
เป้าหมาย
(%หรือ
ตัวหาร
สัดส่วน)
องค์ประกอบที่ 1 การบริหารและการจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1
5 ข้อ
6 ข้อ
บรรลุ
3
ร้อยละ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2
ร้อยละ 95
บรรลุ
100.00
3
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3
ค่าเฉลี่ย 4.51
ค่าเฉลี่ย 4.85
บรรลุ
เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบที่ 1
องค์ประกอบที่ 2 การดําเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานสนับสนุน
ตัวบ่งชี้ที่ สสร..2.1
5 ข้อ
6 ข้อ
บรรลุ
ตัวบ่งชี้ที่ สสร..2.2
ร้อยละ 10
ร้อยละ 7.76
ไม่บรรลุ
ตัวบ่งชี้ที่ สสร..2.3
4 ข้อ
4 ข้อ
บรรลุ
เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบที่ 2
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้
จุดเด่นและแนวทางเสริม
1.มีการกําหนดชุมชนเป้าหมายที่สอดคล้องกับนโยบายสภามหาวิทยาลัย
2.มีโครงการด้านการบริการวิชาการที่หลากหลายที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
-ไม่ม-ี

คะแนนการ
ประเมิน
5.00 คะแนน
5.00 คะแนน
5.00 คะแนน
5.00 คะแนน
5.00 คะแนน
3.30 คะแนน
4.00 คะแนน
4.11 คะแนน
4.56 คะแนน

6

4.บัณฑิตวิทยาลัย
ตารางผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ
ผลการดําเนินงาน
เป้า
การบรรลุ
ตัวตั้ง
ผลลัพธ์
องค์ประกอบคุณภาพ
หมาย
เป้าหมาย
(%หรือ
ตัวหาร
สัดส่วน)
องค์ประกอบที่ 1 การบริหารและการจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1
6 ข้อ
6 ข้อ
บรรลุ
11
= ร้อยละ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2
95
ไม่บรรลุ
91.67
12
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3
4.51
ค่าเฉลี่ย 4.53
บรรลุ
เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบที่ 1
องค์ประกอบที่ 2 การดําเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานสนับสนุน
ตัวบ่งชี้ที่ บว.2.1
ร้อยละ 30
ร้อยละ 11.28
ไม่บรรลุ
ตัวบ่งชี้ที่ บว.2.2
ร้อยละ 64
ร้อยละ 83.75
บรรลุ
ตัวบ่งชี้ที่ บว 2.3
5 ข้อ
7 ข้อ
บรรลุ
เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบที่ 2
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้

คะแนนการ
ประเมิน
5.00 คะแนน
4.58 คะแนน
5 คะแนน
4.86 คะแนน
1.41 คะแนน
5.00 คะแนน
5.00 คะแนน
3.80 คะแนน
4.33 คะแนน

จุดเด่นและแนวทางเสริม
1. การจัดการบริหารความเสี่ยงมีระบบที่ชัดเจน
2. ระบบทางการเงินมีความชัดเจน โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
3. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในและมีการดําเนินงานในการควบคุมติดตามการ
ดําเนินงานในการควบคุมติดตามการดําเนินงานอย่างเป็นระบบ
4. การทํางานในแต่ละส่วนงานชัดเจนและมีการทํางานเป็น TEAM WORK
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
1. การเขียนรายงาน SAR ควรเขียนรายละเอียดในการดําเนินงานให้ชัดเจน ระบุวันที่ เดือน ปี ในการ
ดําเนินงาน ผลสรุป หรือข้อค้นพบที่ได้จากการดําเนินงานนั้น
2. .การตั้งตัวชี้วัดของโครงการนั้น ควรตั้งให้ชัดเจน และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ
3. ในการดําเนินการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง ควรระบุการดําเนินการให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับ
แผนบริหารความเสี่ยงที่ดําเนินการไว้ตั้งแต่ต้นจึงจะเป็นการดําเนินการบริหารความเสี่ยงที่ต่อเนื่องกัน
4. ในการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ควรมีระบบสอบถามความพึงพอใจ โดยสรุปเป็นราย
เดือน เพื่อที่จะสามารถสอบทาน ตรวจเช็คได้ตลอดเวลา
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5.สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตารางผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ
ผลการดําเนินงาน
เป้า
การบรรลุ
ตัวตั้ง
ผลลัพธ์
องค์ประกอบคุณภาพ
หมาย
เป้าหมาย
(%หรือ
ตัวหาร
สัดส่วน)
องค์ประกอบที่ 1 การบริหารและการจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1
6 ข้อ
5 ข้อ
ไม่บรรลุ
3
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2
ร้อยละ 95
60
ไม่บรรลุ
5
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3
ค่าเฉลี่ย
4.09
ไม่บรรลุ
4.51
เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบที่ 1
องค์ประกอบที่ 2 การดําเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานสนับสนุน
ตัวบ่งชี้ที่สวท.2.1
4 ข้อ
5 ข้อ
บรรลุ
ตัวบ่งชี้ที่สวท.2.2
5 ข้อ
6 ข้อ
บรรลุ
เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบที่ 2
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้

คะแนนการ
ประเมิน
4.00 คะแนน
3.00 คะแนน
4.00 คะแนน
3.66 คะแนน
5.00 คะแนน
5.00 คะแนน
5.00 คะแนน
4.20 คะแนน

จุดที่ควรพัฒนา
1. จัดอบรมการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศภายในห้องสมุดเพิ่มเติม จากการแก้ไขปัญหาเพิ่มลดความเสี่ยง
ในประเด็นกําหนดเพื่อให้ผู้ใช้บริการเข้าใจกระบวนการและวิธีการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศที่ถูกต้อง
2. การบริ ห ารงานด้ ว ยหลั ก ธรรมาภิบ าล หลั ก 10 ประการ หลัก มุ่ ง เน้ นฉั น ทามติ ควรมี ก ารรายงาน
เรื่องที่เกี่ยวข้องกับฉันทามติมากกว่า 1 เรื่อง ซึ่งอาจจะเป็นเรื่องที่มาจากการประชุม กิจกรรม การสัมมนาจัดทําแผน
เป็นต้น
3. การจัดการความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคลเพื่อการเผยแพร่ควรเริ่มดําเนินการตั้งแต่ต้นปีงบประมาณเพื่อให้เกิด
การติดตามผล การทดลองปฏิบัติ มาตรการ/แนวทาง/และวิธีการใช้กับผู้ปฏิบัติงาน ในการจัดการความรู้ในครั้งนี้
ควรจะมีการนําแนวปฏิบัติที่ ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง เพื่อให้ได้ตรงตามขั้ นตอนและนําผลที่ได้รับจาก
ผู้ปฏิบัติงานนํามาประเมิน และนํามาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงผลการดําเนินงานต่อไป
4. ควรเขียนรายงานการประเมินตนเองในคอลัมน์ผลการดําเนินงานให้ครบถ้วน เช่น สํานักมีเป้าหมาย
อย่างไร และดําเนินการได้อย่างผล สรุปผลการบรรลุเป้าหมายจากผลการดําเนินงานอย่างไร
5. ควรเขียนรายงานการประเมินตนเองที่เป็นแนวปฏิบัติเดียวกัน เช่น ดังเอกสารหลักฐานที่ เป็นต้น
6. การจัดเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ควรเพิ่มกลุ่มตัวอย่างอื่นๆ ที่นอกเหนือจาก นักศึกษา อาจารย์และ
พนักงานมหาวิทยาลัย เช่น บุคคลภายนอกที่เป็นสมาชิก และบุคคลภายนอกที่ไม่เป็นสมาชิก เป็นต้น
7.ปรั บ ปรุ ง การรายงานรู ป แบบของตารางในแต่ ล ะหั ว ข้ อ ให้ ป รั บ ข้ อ มู ล ในตารางจากปี ง บประมาณ
เปลี่ยนเป็นปีการศึกษา ทุกตาราง ในส่วนของตารางที่แสดงสรุปรายการในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ (หนังสือ)
ให้ระบุจํานวน ชื่อเรื่อง จํานวนเล่ม และระบุจํานวนทรัพยากรสารสนเทศ (หนังสือ) ที่มีอยู่ในห้องสมุดแล้วมิได้
ดําเนินการจัดซื้อ
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8. การรายงานข้อมูลให้ใช้ปีการศึกษาตามวงรอบของตัวบ่งชี้ แม้ต้องนําเสนอข้อมูลของปีงบประมาณ เช่น
จํานวนทรัพยากรที่จัดซื้อในปีงบประมาณนั้นๆ โดยใส่หมายเหตุระบุวันที่รายงานข้อมูล และใช้มูลการดําเนินงาน
อย่างน้อย 2 ปีมาเปรียบเทียบเพื่อศึกษาแนวโน้ม/ทิศทางของการดําเนินงานที่ผ่านมา
9. การเขียนรายงานการจัดอบรม แนะนําการใช้ห้องสมุด/ฐานข้อมูล ให้เขียนสรุปอย่างละเอียดโดยระบุ
จํานวนครั้งที่จัด/จํานวนผู้เข้าอบรม/เนื้อหาที่ให้การอบรม เพื่อให้ผู้ตรวจทราบโดยไม่ต้องขอดูหลักฐาน
10. ตารางเปรียบเทียบสถิติโดยใช้ผลรวมเป็นหลัก หากในประเด็นย่อยมีแนวโน้ม/ทิศทางทั้งเพิ่มขึ้นและ
ลดลง ให้แสดงการเปรียบเทียบโดยให้ผลรวมแทนการแยกเป็นประเด็นย่อย เช่น จํานวนการใช้งานฐานข้อมูล
11. ในกรณีจัดทําแบบประเมิน/แบบสํารวจและเปรียบเทียบการดําเนินงานระหว่างปี หากมีประเด็นการ
จัดเก็บข้อมูลที่แตกต่างกัน ควรเขียนอธิบายให้ชัดเจน
12. ควรเพิ่มแนวทางเสริมจุดแข็งให้ครบตามจํานวนจุดแข็งที่ได้มีการรายงานตลอดจนจุดที่ควรพัฒนาและ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
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6.สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ตารางผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ
ผลการดําเนินงาน
เป้า
การบรรลุ
ตัวตั้ง
ผลลัพธ์
องค์ประกอบคุณภาพ
หมาย
เป้าหมาย
(%หรือ
ตัวหาร
สัดส่วน)
องค์ประกอบที่ 1 การบริหารและการจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1
5 ข้อ
6 ข้อ
บรรลุ
2
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2
ร้อยละ 95
ร้อยละ 22.22 ไม่บรรลุ
9
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3
ค่าเฉลี่ย 4.51
ค่าเฉลี่ย 4.92
บรรลุ
เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบที่ 1
องค์ประกอบที่ 2 การดําเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานสนับสนุน
ตัวบ่งชี้ที่ สสว.2.1
4 ข้อ
5 ข้อ
บรรลุ
เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบที่ 2
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้

คะแนนการ
ประเมิน
5.00 คะแนน
1.11 คะแนน
5.00 คะแนน
3.70 คะแนน
5.00 คะแนน
5.00 คะแนน
4.03 คะแนน

จุดเด่นและแนวทางเสริม
1. บุคลากรในหน่วยงานมีความพร้อมในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
2. มีการแบ่งงานที่ชัดเจนและมีการทํางานเป็นทีมที่ดี
3. สามารถค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีของการให้บริการและถ่ายทอดให้บุคลากรในหน่วยงานได้
4. มีการกํากับติดตามการดําเนินงานที่เข้มแข็ง
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
1. ในการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ควรมีการอธิบายรายละเอียดให้ชัดเจน ควรเขียนให้เป็นระบบ
PDCA และมีการดําเนินการกับผลลัพธ์ที่ชัดเจน
2. การสํารวจความพึงพอใจควรมีการดําเนินการให้ครบ 5 ด้าน และแบ่งเป็นภาคการศึกษา
3. แผนพัฒนาบุคลากร ควรเพิ่มสรุปผลที่ได้รับจากการไปอบรมพัฒนารายบุคคล
4. มีข้อสังเกตว่าโครงการที่สํานักได้ทําเป็นโครงการที่คอยกํากับติดตามไม่ได้ดําเนินการเอง ส่งผลให้
โครงการไม่บรรลุเป้าหมาย
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7.งานวิชาศึกษาทั่วไป (GE)
ตารางผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ
ผลการดําเนินงาน
การบรรลุ
เป้าหมาย
เป้า
ตัวตั้ง
ผลลัพธ์
องค์ประกอบคุณภาพ
หมาย
(%หรือ
ตัวหาร
สัดส่วน)
องค์ประกอบที่ 1 การบริหารและการจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1
5 ข้อ
6 ข้อ
บรรลุ
4
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2
ร้อยละ 95
ร้อยละ 66.67 ไม่บรรลุ
6
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3
ค่าเฉลี่ย 4.51
ค่าเฉลี่ย 4.13
ไม่บรรลุ
เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบที่ 1
องค์ประกอบที่ 2 การดําเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานสนับสนุน
ตัวบ่งชี้ที่ GE.2.1
ร้อยละ 30
ร้อยละ 36
บรรลุ
ร้อยละ
ตัวบ่งชี้ที่ GE.2.2
ร้อยละ 24
ไม่บรรลุ
42.15
ตัวบ่งชี้ที่ GE.2.3
4.51 คะแนน
12,488 บาท/คน
ไม่บรรลุ
ตัวบ่งชี้ที่ GE.2.4
4.60 คะแนน
ร้อยละ 9.60
ไม่บรรลุ
ตัวบ่งชี้ที่ GE.2.5
5 ข้อ
5 ข้อ
บรรลุ
เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบที่ 2
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้

คะแนนการ
ประเมิน
5.00 คะแนน
3.33 คะแนน
4.00 คะแนน
4.11 คะแนน
4.50 คะแนน
2.00 คะแนน
2.50
2.40
5.00
3.28
3.59

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

จุดเด่นและแนวทางเสริม
1. มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ผ่านการจัดทําชิ้นงานเชิงนวัตกรรม
2. สามารถยกระดับชิ้นงานนวัตกรรมให้ออกมาในรูปแบบของงานวิจัย เพื่อเป็นการยกระดับ
ศักยภาพของหน่วยงาน
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
1. การตั้ง KPI หน่วยงานควรตั้งให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการและควรวัดเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพควบคู่กัน
2. ควรพัฒนาตัวบ่งชี้ที่สอดคล้องกับพันธกิจหลัก เพื่อเป็นภาพสะท้อนผลการดําเนินงานของ
หน่วยงานอย่างแท้จริง

