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บทสรุปผู้บริหาร 

ปีงบประมาณ 2564 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับหน่วยงานสนับสนุน ตามตัวบ่งชี้ที่พัฒนาขึ้นโดยคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
มหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วย 8 ตัวบ่งชี้ โดยในการประเมินตนเองในครั้งนี้ สำนักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน  มีการดำเนินงานภาพรวมอยู่ในระดับดี โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.50 โดยมีผลการประเมินในแต่
ละตัวบ่งชี้  ดังนี้ 

   
 

ผลประเมินตามเกณฑ์ 
 
 
คะแนน 

ผลการประเมิน 
คะแนน  0.01-1.50  การดำเนินงานต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 
คะแนน  1.51-2.50  การดำเนินงานต้องปรับปรุง 
คะแนน  2.51-3.50  การดำเนินงานระดับพอใช ้
คะแนน  3.51-4.50  การดำเนินงานระดับดี 
คะแนน  4.51-5.00  การดำเนินงานระดับดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 1 แผนปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติการ
ประจำปีของหน่วยงาน 

5 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 2 ระบบการบริหารและพัฒนาบุคลากร 5 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
ความรู้ทักษะและทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับการ
ปฏิบัติงาน 

5 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 4 การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรเรียนรู้ 4 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ระบบบริหารความเสี่ยง 4 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 6 การส่งเสริมการใช้การวิจัยสถาบันเพ่ือการ
พัฒนาหน่วยงาน 

5 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 7 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 4.03 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 8 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ภายใน 

4 ดี 

เฉลี่ย 4.50  
  

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีจุดเด่นและข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา ในภาพรวมดังนี้  
 จุดเด่น สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีแผนปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติการในการ
บริหารงานในหน่วยงาน รวมทั้งมีการมอบหมายงานและหน้าที่ต่าง ๆ โดยการตั้งคำสั่งในการปฏิบัติงาน 
รวมทั้งมีการกำกับติดตามในแต่ละส่วนงานเพื่อให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่ได้กำหนดไว้ 

จุดที่ควรพัฒนา  
-  
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บทท่ี 1  
ส่วนนำ 

 
วิสัยทัศน์ 

“เป็นองค์กรที่มุ่งม่ันสู่ความเป็นเลิศในการให้บริการ ส่งเสริม และสนับสนุนงานด้านวิชาการให้ได้รับ
ข้อมูลที่ถูกต้องรวดเร็ว ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย” 
 
อัตลักษณ์ 

ซื่อสัตย์ รอบรู้ สู้งาน บริการประทับใจ 

พันธกิจหลัก 
งานส่งเสริมวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
พัฒนากระบวนการในการจัดทำหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา พัฒนาคู่มือการจัดทำ

หลักสูตรให้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและเกณฑ์มาตรฐาน 
งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ตรวจสอบคุณสมบัตินักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ พัฒนาบุคลากรเกี ่ยวกับงานฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพ กำกับติดตาม และรวบรวมข้อมูลสถานประกอบการ 
งานทะเบียนและประมวลผล 
 งานรับสมัครนักศึกษาใหม่/ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่,งานทะเบียนนักศึกษา, งานสถิตินักศึกษา,งาน

วัดผลการศึกษา,งานตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา,งานสำเร็จการศึกษาและหนังสือออกเอกสารทางการศึกษา 
งานวิทยบริการและเทคโนโลยีการศึกษา 
งานวิทยบริการ บริการสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง งานจัดหาสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ งาน

จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ งานเทคโนโลยีการศึกษา ศูนย์การเรียนรูด้วยตนเอง 
งานประกันคุณภาพการศึกษา 
ดูแลและรับผิดชอบการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงาน

การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
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โครงสร้างหน่วยงาน 
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีโครงสร้างหน่วยงานซึ่งประกอบไปด้วยงานหลักๆ ซึ่งเป็น

พันธกิจของหน่วยงานซึ่งมีดังนี้  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้บริหารประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนปัจจุบันมีผู้บริหารจำนวน ๕ คน ซึ่งประกอบไปด้วย 
ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการและหัวหน้าสำนักงาน ซึ่งมีดังต่อไปนี้  
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิภา นาสินพร้อม ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
๒. นายกำธร สารวรรณ รองผู้อำนวยการงานทะเบียนและประมวลผล 
๓. นางสาวสุพัตรา บุไธสง  รองผ ู ้อำนวยการงานส ่งเสร ิมว ิชาการและมาตรฐาน

การศึกษาและงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาดา สุรางค์กุล รองผู้อำนวยการงานบริหาร ธุรการ งานประกันคุณภาพ

การศึกษา และงานวิทยบริการและเทคโนโลยีการศึกษา 
๕. นางถนอมรัตน์  มหาชัย ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงาน สำนักส่งเสริมวิชาการและ

งานทะเบียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

งานส่งเสริมวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

 

งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

 

งานทะเบียนและประมวลผล 

 งานวิทยบริการและเทคโนโลยีการศึกษา 

 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 
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ข้อมูลบุคลากร  
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนปัจจุบันมีบุคลากรสายสนับสนุนจำนวน ๒๑ คน ซึ่งแบ่งตาม

งานที่สังกัดได้ดังนี้  
งานส่งเสริมวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
๑. นางสมทรัพย์ มาตย์วิเศษ    นักวิชาการศึกษา 
๒. นางสาวสุภาณี ศรีอุทธา    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๓. นายปิยะพงศ์ อิสรนุวัฒน์    นักวิชาการศึกษา 

งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
1. นางสาวมยุรี มั่นยืน    นักวิชาการศึกษา 
๒. นางปุณญณุช จันทร์สมุด    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

งานทะเบียนและประมวลผล 
1.  นางสาวสุภาพร ร้อยพิลา    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
2. นายสนามชัย บริบูรณ์    นักวิชาการสถิติ 
3. นางปิยะฉัตร โยธารินทร์    นักวิชาการสถิติ 
4. นางสาวมยุรี ฤทธิ์ไชย   นักวิชาการศึกษา 
5. นางสาวสุวิภา ยอดแก้ว    นักวิชาการศึกษา 
6. นางสาวดวงเดือน อ่ิมประสงค์ บุญใหญ่    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๗. นายเลอพงศ์ ไกรยะสา    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

งานวิทยบริการและเทคโนโลยีการศึกษา 
๑. นายศาสตรา มุลวิไล    นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
2. นายอาวุธ โสเพ็ง    บรรณารักษ์ 
3. นางสาวพัชรารัตน์ บุญสร้อย   นักเอกสารสนเทศ 
4. นางสาวนิตยา สาธุชาติ    ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 
1. นางถนอมรัตน์ มหาชัย    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
2. นางสาวจิราภา นาครินทร์     นักวิชาการศึกษา 
3. นางพีรฎา จันโทมุข    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
4. นางสุภัคชรี โคตรพัฒน์    นักวิชาการศึกษา 
5. นางสาวนฤมล ระมัยวงค์    นักเอกสารสนเทศ 
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ข้อมูลด้านงบประมาณ 
 ในปีงบประมาณ ๒๕๖4 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการ
จากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จำนวน 6 โครงการ เป็นเงินจำนวน 287,800 บาท ซึ่งเป็นงบประมาณเงินรายได้
ทั้งหมด มีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  

ที ่ โครงการ 

งบประมาณจัดสรร  
(บาท) 

หมายเหตุ  
แผ่นดิ

น 
รายได้  

1 โครงการอบรมและพัฒนาสมรรถนะดิจิทัลสำหรับ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

- 40,000 งานทะเบียนและประมวลผล  

2 โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2563 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

- 84,000 งานประกันคุณภาพการศึกษา 
 

3 โครงการถ่ายทอดตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตรมาตรฐานสากล ASEAN 
University Network Quality Assurance : 
AUN-QA เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ 
Outcome-based education (OBE) 

- 93,800 งานประกันคุณภาพการศึกษาและ
งานส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา 

 

4 โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 
2564 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

- 15,000 งานบริหารและธุรการ 
 

5 โครงการ KM Day show & share มหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ์ 

- 15,000 งานประกันคุณภาพการศึกษา  

6 โครงการอบรมและพัฒนาสมรรถนะดิจิทัลสำหรับ
บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

- 40,000 งานทะเบียนและประมวลผล  

รวมงบประมาณโครงการทั้งสิ้น 
- 287,800    

287,800    
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ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ 
 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประกอบด้วยหลายงานย่อยจึงมีที่ตั ้งอยู่ในหลายจุดของ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ซึ่งมีดังต่อไปนี้  

๑. สำนักงานของสำนักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 

ตั้งอยู่ที่  อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์  
(พ้ืนที่ในเมือง) 

๒. งานทะเบียนและประมวลผล (พ้ืนที่ในเมือง) ตั้งอยู่ที่  อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์  
(พ้ืนที่ในเมือง) 

๓. งานทะเบียนและประมวลผล (พ้ืนที่นามน) ตั้งอยู่ที่  อาคารบริการกลาง  
๔. งานวิทยบริการและเทคโนโลยีการศึกษา 

(พ้ืนที่ในเมือง) 
ตั้งอยู่ที่  อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยี

การศึกษา 
๕. งานวิทยบริการและเทคโนโลยีการศึกษา 

(พ้ืนที่นามน) 
ตั้งอยู่ที่  อาคารบรรณราชนครินทร์  

๖. งานประกันคุณภาพการศึกษา (พ้ืนที่นามน)  ตั้งอยู่ที่  อาคารบริการกลาง 
๗. งานส่งเสริมวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

(พ้ืนที่นามน) 
ตั้งอยู่ที่  อาคารบริการกลาง 
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บทที่ 2  
การดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน 

         การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน สำนักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน ประกอบด้วย ตัวบ่งชี้  จำนวน 8 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
  ตัวบ่งชี้ที่ 1 แผนปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน 
  ตัวบ่งชี้ที่ 2 ระบบการบริหารและพัฒนาบุคลากร 
  ตัวบ่งชี้ที่ 3 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ทักษะและ 

    ทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน 
  ตัวบ่งชี้ที่ 4 การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรเรียนรู้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 5 ระบบบริหารความเสี่ยง 
  ตัวบ่งชี้ที่ 6 การส่งเสริมการใช้การวิจัยสถาบันเพ่ือการพัฒนาหน่วยงาน 
  ตัวบ่งชี้ที่ 7 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
  ตัวบ่งชี้ที่ 8 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 

ผลการประเมินตนเอง สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พบว่าได้ดำเนินการตามพันธกิจของ
หน่วยงานอย่างครบถ้วน โดยมีผลการประเมินทั้งสิ้น 8 ตัวบ่งชี้ อยู่ในระดับดี มีค่าคะแนนเท่ากับ 4.50 โดยมี
รายละเอียดผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้ ดังนี้            

  
   
 

ผลประเมินตามเกณฑ์ 
 
 
คะแนน 

ผลการประเมิน 
คะแนน  0.01-1.50  การดำเนินงานต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 
คะแนน  1.51-2.50  การดำเนินงานต้องปรับปรุง 
คะแนน  2.51-3.50  การดำเนินงานระดับพอใช ้
คะแนน  3.51-4.50  การดำเนินงานระดับดี 
คะแนน  4.51-5.00  การดำเนินงานระดับดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 1 แผนปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติการ
ประจำปีของหน่วยงาน 

5 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 2 ระบบการบริหารและพัฒนาบุคลากร 5 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
ความรู้ทักษะและทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับการ
ปฏิบัติงาน 

5 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 4 การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรเรียนรู้ 4 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ระบบบริหารความเสี่ยง 4 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 6 การส่งเสริมการใช้การวิจัยสถาบันเพ่ือการ
พัฒนาหน่วยงาน 

5 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 7 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 4.03 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 8 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ภายใน 

4 ดี 

เฉลี่ย 4.50 ด ี
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1 แผนปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน 

ชนิดตัวบ่งชี ้: กระบวนการ 

การคิดรอบป ี: ปีงบประมาณ 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดำเนินงาน 

1  ข้อ 
มีการดำเนินงาน 

2 - 3 ข้อ 
มีการดำเนินงาน 

4 – 5  ข้อ 
มีการดำเนินงาน 

6 – 7 ข้อ 
มีการดำเนินงาน 

8  ข้อ 
 
ผลการดำเนินการ 
1.พัฒนาแผนปฏิบัติราชการ จากผลการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของสถาบันและมีการจัดทำ
แผนปฏิบัติราชการที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์หรือนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยบุคลากรทุกคนของ
หน่วยงานมีส่วนร่วม และได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารหน่วยงานหรือคณะกรรมการประจำหน่วยงาน 
 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้จัดทำการปรับแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ
ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2562-2565) ในปีงบประมาณ 2564 เพ่ือเป็นกลไกในการกำกับติดตาม ประเมินผล และ
พัฒนาการดำเนินงานในภารกิจด้านงานทะเบียนและประมวลผล งานส่งเสริมวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ งานวิทยบริการและเทคโนโลยีการศึกษา งานประกันคุณภาพการศึกษา และงาน
ด้านการบริหารต่าง ภายใต้กรอบวิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
และของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานและผลักดันการดำเนินงานโครงการและ
กิจกรรมของสำนักให้บรรลุค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดกลยุทธ์ของสำนักและมหาวิทยาลัย 

กระบวนการในการพัฒนาแผนปฏิบัติราชการ จากการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของสำนัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนโดยให้มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์หรือนโยบายของมหาวิทยาลัย 
โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกคนในหน่วยงานในการจัดทำการวิเคราะห์ SWOT วิเคราะห์ผลการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหน่วยงานสนับสนุนในปีงบประมาณที่ผ่านมาและการจัดทำแผน โดยมี
ขั้นตอนในการดำเนินการจัดทำแผน ดังนี้  

1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างแผนปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติการประจำปี  
2. ประชุมผู้บริหารเพื่อกำหนดทิศทางขององค์กร 
3. รับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่ส่วนเกี่ยวข้องได้แก่ บุคลากรในสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
จากนั้นนำมาพัฒนาและจัดทำแผน โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริม

วิชาการและงานทะเบียน ในการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักฯ ครั้งที่ 2/2563 ในวันที่ 3 ธันวาคม 
2563 โดยได้รับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการและนำมาปรับแก้ จากนั้นได้มีการเผยแพร่ให้กับบุคลากร
หน่วยงาน โดยหลังจากมีการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะคณะกรรมการแล้วได้ทำการอัพโหลดไว้บนเว็บไซต์ของ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพื่อเป็นการเผยแพร่ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
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2. มีการถ่ายทอดแผน ปฏิบัติราชการของหน่วยงานไปสู่บุคลากรหรือผู้ปฏิบัติงาน 
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้มีการถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติการ

ประจำปีการศึกษา 2564 ของหน่วยงานไปยังบุคลากรในทุกๆระดับในหน่วยงานโดยผ่านการเผยแพร่เอกสาร
ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน ประกอบไปด้วย แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2562-2565) 
(ฉบับปรับปรุงปี 2564) และแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 สำนักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในเว็บไซต์ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนและเผยแพร่เป็นเอกสาร
รวมทั้งมีการถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติการให้กับหัวหน้างานของสำนักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียนเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการและการให้บริการของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกันและมีการแบ่งตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 ให้กับแต่ละ
งานเพ่ือให้ดำเนินการและรับผิดชอบให้บรรลุในแต่ละตัวชี้วัดของแผนดังกล่าว  
 
3. มีกระบวนการแปลงแผนปฏิบัติราชการ เป็นแผนปฏิบัติการประจำปีครบตามพันธกิจของหน่วยงาน
 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีการแปลงแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2562-
2565) (ฉบับปรับปรุงปี 2564) เป็นแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีการกำหนดตัวชี้วัด 
เป้าหมาย และโครงการเพื่อให้บรรลุตามตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผนปฏิบัติการประจำปี เพ่ื อให้ครอบคลุม
กับทุกงานตามพันธกิจของหน่วยงาน โดยผ่านกรรมการประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนในการ
พิจารณาและปรับแก้แผนปฏิบัติราชการเป็นกรอบในการกำหนดแนวทางในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดการ
ปฏิบัติงานที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ จึงมีการแปลงแผนปฏิบัติราชการสำนักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน สู่การปฏิบัติ ในที่นี้ หมายถึง การนำแผนปฏิบัติราชการสำนักฯ ไปจัดทำแผนปฏบิตัิ
ราชการประจำปี โดยการสื่อสารถ่ายทอดนโยบาย เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์และค่าเป้าหมายกลยทุธ์
หน่วยงาน วิธีการ โครงการ/กิจกรรม/งาน/มาตรการ ไปสู่กลุ่มงานต่าง ๆ ภายในสำนักฯ เพ่ือให้สามารถปฏิบัติ
ได้จริงและมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกัน 
 
กระบวนการแปลงแผนปฏิบัติราชการสู่การปฏิบัติ 

การแปลงแผนปฏิบัติราชการของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 – 
2565 สู่การปฏิบัติมีข้ันตอนต่าง ๆ ดังนี้ 

- จัดประชุมถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ สู่บุคลากรทุกคน โดยการชี้แจง ทำ
ความเข้าใจ และความชัดเจนในแต่ละประเด็น 

- จัดการประชุมร่วมกันเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี เพื่อกำหนดค่าเป้าหมายแผนงาน 
โครงการ ตลอดจนทรัพยากรที่ต้องการสำหรับจัดทำงบประมาณประจำปี และการกำกับผลชี้วัดการปฏิบัติงาน
ร่วมกันโดยยึดหลักของแผนปฏิบัติราชการที่ได้กำหนดไว้เป็นเกณฑ์ 

- นำแผนปฏิบัติราชการไปปฏิบัติตามโครงการ/กิจกรรม โดยให้บรรลุเป้าหมายที่ตั ้งไว้โดยมีการ
ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน  
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4. มีตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติราชการ แผนปฏิบัติการประจำปีและค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งช้ีเพื่อวัด
ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติการประจำปี  

มีการกำหนดตัวบ่งชี้ในแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2562-2565) (ฉบับปรับปรุงปี 2564) 
และแผนปฏิบัติการประจำปี รวมทั้งมีการกำหนดค่าเป้าหมายเพื่อวัดความสำเร็จของการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติการประจำปี ดังรายละเอียดที่ปรากฎในแผนปฏิบัติการประจำปี 2564  

 
5. มีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีครบตามพันธกิจของหน่วยงาน  

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้มีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีโดยเป็นไปตาม
พันธกิจของหน่วยงานโดยมีการจัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนการจัดสรรงบประมาณ 2564 
แต่เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 ที่เกิดขึ้นในระหว่างปีงบประมาณดังกล่าวจึงทำให้บางโครงการ
ในแผนการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2564 นั้นต้องยกเลิกไป แต่ก็คงไว้ซึ่งโครงการที่สอดคล้องกับพันธกิจ
หลักของหน่วยงานในการสนับสนุนด้านการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร การประกันคุณภาพ
การศึกษา   
 
6. มีการติดตามผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจำอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และ
รายงานผลต่อผู้บริหารหน่วยงานหรือคณะกรรมการประจำหน่วยงาน เพื่อพิจารณา  

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีการติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการ
โดยมีการกำกับติดตามการดำเนินการตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ปีงบประมาณ 2564 คือ ระบบ eMENSCR และการรายงานกองนโยบายและแผน รอบ 6 เดือน 9 เดือน 
และ 12 เดือน โดยให้ผู ้ร ับผิดชอบแต่ละตัวชี ้ว ัดรายงานผลการดำเนินงานในแต่ละตัวชี ้ว ัดและนำเข้า
คณะกรรมการประจำหน่วยงานเพื่อพิจารณา   
 
7. มีการประเมินผลการดำเนินการตามตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติราชการ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงาน
ผลต่อผู้บริหารหรือคณะกรรมการประจำหน่วยงาน เพื่อพิจารณา  

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีการประเมินผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการ
และรายงานผลต่อคณะกรรมการประจำหน่วยงานพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 30 กรกฎาคม ๒๕๖4 โดยมีการรายงานตัวชี้วัดที่อยู่ใน
แผนฯ เพื่อขอรับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และนำไป
พัฒนาต่อไป  
 
8. มีการนำผลการพิจารณาข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของผู้บริหารหน่วยงานหรือคณะกรรมการประจำ
หน่วยงาน ไปปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ และแผนปฏิบัติการประจำปี  

จากการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 
12 พฤษภาคม ๒๕๖3 ได้มีการนำผลการพิจารณาและข้อเสนอแนะของผู ้บริหารและคณะกรรมการมา
ปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติการของปีงบประมาณ 2563 รวมทั้งข้อเสนอแนะจากการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาประจำปีงบประมาณ 2563 มาเป็นข้อมูลในการปรับแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 4 
ปี (พ.ศ. 2562-2565) (ฉบับปรับปรุงปี 2564) และแผนปฏิบัติการประจำปี ของสำนักส่งเสริมวิชาการและ
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งานทะเบียนเพื่อให้ครอบคลุมในการบริหารจัดการในหน่วยงาน และมีการวางแผนในการดำเนินงานในการ
พัฒนาแผนปฏิบัติการในปีงบประมาณ 2564 ต่อไป  
เอกสารหลักฐาน 
สวท ๑-๑ แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2562-2565) (ฉบับปรับปรุงปี 2564) สำนักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
สวท ๑-2 แผนปฏิบัติการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ปีงบประมาณ 2564 
สวท 1-3 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
สวท 1-4 รายงานการประชุมบุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
สวท 1-5 รายงานการประชุมหัวหน้างานสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
สวท 1-6 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ ๒/2563  
สวท 1-7 รายงานการประชุมบุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
สวท 1-8 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 1/2564  
สวท ๑-8 ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการจัดสรรงบประมาณ ๒๕๖4 
สวท ๑-9 รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖4 
 
ผลการประเมินตนเอง 
ผลการประเมิน 

ปีท่ีแล้ว 
เป้าหมาย คะแนนการประเมินตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 
(, X) 

เป้าหมาย 
ปีถัดไป 

..4.. คะแนน 
 

..4.. คะแนน 
(..๗..ข้อ) 

..5.. คะแนน 
(..8..ข้อ) 

 ..5.. คะแนน 
(..8..ข้อ) 

 
ผู้รับผิดชอบ 
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งช้ี :  
๑. ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดำเนินงาน 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาดา สุรางค์กุล 
2. นางสาวสุพัตรา บุไธสง 
3. นายกำธร  สารวรรณ 
4. นางถนอมรัตน์  มหาชัย  
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2 ระบบการบริหารและพัฒนาบุคลากร 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 

การคิดรอบป ี: ปีงบประมาณ 
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
การคำนวณคะแนน   
 พิจารณาจากเกณฑ์ 5 ข้อ เท่ากับ 5 คะแนน 
 
ผลการดำเนินการ 
1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรที่มีการวิเคราะห์ข้อมูล จุดแข็ง - จุดอ่อน ด้านบุคลากรและ
ความต้องการของบุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และสมรรถะหลักหรือ
วัฒนธรรมองค์กรของหน่วยงาน   

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีการจัดทำแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรโดยมีการ
วิเคราะห์ข้อมูล จุดแข็ง - จุดอ่อน ด้านบุคลากรและความต้องการของบุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดย
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และสมรรถะหลักหรือวัฒนธรรมองค์กรของหน่วยงานโดยได้นำแผนพัฒนาบุคลากร 
ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยแผนพัฒนาบุคลากรของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนนั้นเป็นส่วน
หนึ่งของแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 ในยุทธศาสตร์ที่ 6 เสริมสร้างบุคลากรให้มีความสุข 
เชี่ยวชาญด้านวิชาชีพ มีทักษะดิจิทัล และมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต ปรับตัวภายใต้การเปลี่ยนเเปลงได้อย่าง
เหมาะสม ซึ่งได้มีการกำกับตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย รวมทั้งการกำหนดโครงการเพื่อให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมายในแผนปฏิบัติการ 
 
2. มีตัวบ่งช้ีและค่าเป้าหมายของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 

ในแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนนั้นมีการกำหนดตัว
บ่งชี้และค่าเป้าหมายของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรรวมทั้งกำหนดโครงการให้สอดคล้องกับ
ตัวชี้วัดที่กำหนดโดยมีการกำหนดโครงการดังต่อไปนี้  

กลยุทธ์/วิธีการ 
(Objective) 

ตัวชี้วัด  
(Key Results) 

เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม 

6.1 พัฒนาบุคลากรสำนัก
ส่งเสริมวิชาการให้มี
ความสุข เชี่ยวชาญด้าน
วิชาชีพ มีทักษะดิจิทัล และ
มีการเรียนรูต้ลอดชีวิต 
ปรับตัวภายใต้การเปลี่ยน
เเปลงได้อย่างเหมาะสม 

6.1.1 มโีครงการหรือกิจกรรม
สนับสนุนความรักองค์กร ความ
สามัคคี และมเีมตตาต่อเพื่อน
ร่วมงาน ของทุกส่วนงาน 

3 กิจกรรม กิจกรรมการประชุมที่สนับสนุนความรัก
องค์กร ความสามคัคี และมีเมตตาต่อเพื่อน
ร่วมงาน 

6.1.2 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รบั
การพัฒนาทักษะการทำงานของ
บุคลากร 

ร้อยละ 50 โครงการหรือกิจกรรมการประชุมที่
สนับสนุนการพัฒนาด้านทักษะวิชาชีพ การ
จัดทำคู่มือ วิเคราะห์ค่างาน และมี
ผลงานวิจัยสถาบันที่สามารถยื่นขอกำหนด
ตำแหน่งท่ีสูงขึ้น 
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กลยุทธ์/วิธีการ 
(Objective) 

ตัวชี้วัด  
(Key Results) 

เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม 

6.1.3 จำนวนงานวิจัยสถาบันเพือ่
พัฒนาหน่วยงานของบุคลากรใน
หน่วยงาน 

1 เรื่อง ส่งเสริมให้บุคลากรจดัทำวิจัยสถาบันเพื่อ
พัฒนางานในหน่วยงาน 

6.1.4 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รบั
การพัฒนาทักษะความรูด้้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ร้อยละ 80 โครงการหรือกิจกรรมการประชุมสนับสนุน
พัฒนาทักษะวิชาชีพ ความสามารถดิจิทัล 
ให้สามารถปฏิบัติงานโดยใช้เครื่องมือดิจิทัล
ในการให้บริการได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว 

 
3. มีการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ด้านสมรรถนะวิชาชีพท่ีจำเป็นในงาน  

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีโครงการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ ด้านสมรรถนะด้านวิชาชีพที่
จำเป็นในการทำงาน โดยบุคลากรในสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้เข้าร่วมการอบรมในส่วนของ
งานที่เก่ียวข้อง ซึ่งมีข้อมูลดังต่อไปนี้  

ส่วนงาน โครงการที่เข้าอบรม ผู้เข้าร่วมอบรม 
งานบริหารและ
ธุรการ 

เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมและพัฒนาสมรรถนะดิจิทลั สำหรับ
บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ระหว่างวันท่ี 29-30 
พฤษภาคม 2564 ณ ห้องปฏิบตักิารคอมพิวเตอร์ 3 ช้ัน 2 อาคาร
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ศูนย์ดิจิทลัมหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ์ และ ICDL Thailand 

นางถนอมรัตน์ มหาชัย 
นางสาวนฤมล ละมัยวงค์ 
นายศาสตรา มุลวิไล 
นายอาวุธ  โสเพ็ง 
นางสาวพัชรารัตน์ บุญสร้อย 
นางสาวสุภาพร ร้อยพิลา 
นางสาวมยุรี ฤทธ์ิไชย 
นางปิยะฉัตร  โยธารินทร์ 
นายสนามชัย บริบูรณ์ 
นางสาวสุวิภา ยอดแก้ว 
นางสาวมยุรี มั่นยืน 
นางสมทรัพย์ มาตย์วิเศษ 
นางสาวสุภาณี ศรีอุทธา 
นายปิยะพงศ์  อิสรนุวัฒน์ 

- อบรมโครงการส่งเสริมสนับสนุนการทำวิจัยสถาบัน ประจำปี 
2564 หัวข้อ "R2R การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to 
Research)" กำหนดการอบรมในวันที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 
08.30 - 17.00 น. การอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม 
Zoom Cloud Meeting 

นางถนอมรัตน์ มหาชัย 
นางสาวสุภาพร ร้อยพิลา 
นางสาวจิราภา นาครินทร์ 
นางพีรฎา จันโทมุข 
นายอาวุธ  โสเพ็ง 
นายศาสตรา  มุลวิไล 
นางสาวมยุรี ฤทธ์ิไชย 
นายสนามชัย บริบูรณ์ 

งานประกัน
คุณภาพการศึกษา 

- เข้าร่วมอบรมโครงการถ่ายทอดตัวบ่งชี ้การประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตรมาตรฐานสากล ASEAN University 
Network Quality Assurance : AUN-QA เพื ่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษาสู่ Outcome-based education (OBE) เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจในตัวบ่งชี ้ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร

นางถนอมรัตน์ มหาชัย 
นางสาวจิราภา นาครินทร ์
นางสาวนฤมล ละมัยวงค ์
นางพีรฎา จันโทมุข 
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ส่วนงาน โครงการที่เข้าอบรม ผู้เข้าร่วมอบรม 
ม า ต ร ฐ า น ส า ก ล  ( ASEAN University Network Quality 
Assurance : AUN-QA) ระด ับมหาว ิทยาล ั ยและระด ับคณะ 
(Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx) กับ
การพัฒนากระบวนงานสู่ความเป็นเลิศ ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๖ 
มิถุนายน ๒๕๖๔ (ผ่านระบบออนไลน์) ,วันที่ ๒๐ – ๒๒ มิถุนายน 
2564 (ผ่านระบบออนไลน์) และวันท่ี ๑๕ – ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ้ืนท่ีในเมือง 

งานวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
การศึกษา 

- การอบรมการเข้าใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการสืบค้น
ข้อมูล (Online) ของ สกอ. 

นายศาสตรา  มุลวิไล 
นายอาวุธ  โสเพ็ง 
นางสาวพัชรารัตน์ บุญสร้อย 
นางสาวนิตยา สาธุชาติ 

งานฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพ 

เข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง "สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณา
การกับการทำงาน (CWIE): รับรู้และเข้าใจให้กระจ่างเพ่ือเป็น
แนวทางขับเคลื่อนการสร้างบัณฑติคุณภาพผ่าน CWIE"  วันอังคาร
ที่ 31 สิงหาคม 2564 (ในรูปแบบออนไลน์ ZOOM) สำนักบริหาร
และพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

นางสาวมยุรี มั่นยืน 
นางปุณญณุช  จันทร์สมดุ 

งานส่งเสรมิ
วิชาการและ
มาตรฐาน
การศึกษา 

- เข้าร่วมอบรมโครงการถ่ายทอดตัวบ่งช้ีการประกันคณุภาพ
การศึกษาระดับหลักสตูรมาตรฐานสากล ASEAN University 
Network Quality Assurance : AUN-QA เพื่อยกระดับคณุภาพ
การศึกษาสู่ Outcome-based education (OBE) เพื่อสร้าง
ความรู้ความเข้าใจในตัวบ่งช้ีประกนัคุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสตูรมาตรฐานสากล (ASEAN University Network Quality 
Assurance : AUN-QA) ระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ 
(Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx) 
กับการพัฒนากระบวนงานสู่ความเป็นเลิศ ระหว่างวันท่ี ๑๕ – ๑๖ 
มิถุนายน ๒๕๖๔ (ผ่านระบบออนไลน์) 

นางสมทรัพย์ มาตย์วิเศษ 
นางสาวสุภาณี ศรีอุทธา 
นายปิยะพงศ์  อิสรนุวัฒน ์

งานทะเบียนและ
ประมวลผล 

- อบรมการใช้งานระบบบริการการศึกษา (ESS) สำหรับบุคลากร
สายสนบัสนุน 

นางสาวสุภาพร ร้อยพิลา 
นางสาวมยุรี ฤทธ์ิไชย 
นายสนามชัย บริบูรณ ์
นางปิยะฉัตร  โยธารินทร ์
นางสาวสุวิภา ยอดแก้ว 
นายเลอพงษ์ ไกรยะสา 
นางสาวดวงเดือน อ่ิมประสงค์ 
บุญใหญ ่

*** หมายเหตุ นางสุภัคชรี โคตรพัฒน์ ลาคลอด จึงไม่มีรายชื่อในการเข้าร่วมอบรมในส่วนของงานประกันคุณภาพการศึกษา  

จากตารางจะเห็นได้ว่า บุคลากรในสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้รับการอบรมและพัฒนา
ด้านความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสายงานในทุกส่วนงานตามพันธกิจของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ซึ่งมีผู้
ได้รับการอบรมทั้งสิ้น 20 คน จากจำนวนบุคลากรทั้งหมด 2๑ คน คิดเป็นร้อยละ 95.24 ซึ่งมีบุคลากรเพียง 
1 ท่านที่ไม่ได้รับการอบรมคือ นางสุภัคชรี โคตรพัฒน์ ซึ่งลาคลอด ในช่วงเวลาของการอบรมของงานประกัน
คุณภาพการศึกษาจึงไม่มีรายชื่อในการเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้  
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4. มีการประเมินความสำเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรตามตัวบ่งชี้ของแผน และ
รายงานผล ต่อคณะกรรมการประจำหน่วยงานเพื่อพิจารณา 

มีการประเมินความสำเร็จของแผน ตามโครงการในแต่ละตัวบ่งชี้ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ 
กลยุทธ์/วิธีการ 
(Objective) 

ตัวชี้วัด  
(Key Results) 

เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 

6.1 พัฒนาบุคลากร
สำนักส่งเสรมิวิชาการ
ให้มีความสุข 
เชี่ยวชาญด้านวิชาชีพ 
มีทักษะดิจิทัล และมี
การเรยีนรู้ตลอดชีวิต 
ปรับตัวภายใต้การ
เปลี่ยนเเปลงได้อย่าง
เหมาะสม 

6.1.1 มโีครงการหรือ
กิจกรรมสนับสนุน
ความรักองค์กร ความ
สามัคคี และมเีมตตา
ต่อเพื่อนร่วมงาน ของ
ทุกส่วนงาน 

3 
กิจกรรม 

กิจกรรมการประชุมที่สนับสนุน
ความรักองค์กร ความสามัคคี 
และมเีมตตาต่อเพื่อนร่วมงาน 

มีการดำเนินการกิจกรรมการประชุมที่
สนับสนุนความรักองค์กร ความสามัคคี 
และมเีมตตาต่อเพื่อนร่วมงาน จำนวน 6 
ครั้ง ประกอบไปด้วย 
1. ประชุมหัวหน้าส่วนงานสำนักสง่เสริม
วิชาการและงานทะเบียนจำนวน 1 ครั้ง 
2. ประชุมบคุลากร สำนักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน จำนวน 2 ครั้ง  

6.1.2 ร้อยละของ
บุคลากรทีไ่ด้รบัการ
พัฒนาทักษะการ
ทำงานของบุคลากร 

ร้อยละ 
50 

โครงการหรือกิจกรรมการ
ประชุมที่สนับสนุนการพัฒนา
ด้านทักษะวิชาชีพ การจัดทำ
คู่มือ วิเคราะห์ค่างาน และมี
ผลงานวิจัยสถาบันที่สามารถ
ยื่นขอกำหนดตำแหน่งท่ีสูงขึ้น 

บุคลากรทีไ่ด้รบัการพัฒนาทักษะการ
ทำงานของบุคลากรในส่วนงานท่ี
เกี่ยวข้องกับงานท่ีสังกัดจำนวน 20 คน  
คิดเป็นร้อยละ 95.24 

6.1.3 จำนวน
งานวิจัยสถาบันเพื่อ
พัฒนาหน่วยงานของ
บุคลากรในหน่วยงาน 

1 เรื่อง ส่งเสริมให้บุคลากรจดัทำวิจัย
สถาบันเพื่อพัฒนางานใน
หน่วยงาน 

มีการทำวิจัยสถาบันแล้วเสร็จใน
ปีงบประมาณจำนวน 1 เร่ือง คือ 
การศึกษาความพึงพอใจในการใช้บริการ
ของงานวิทยบริการและเทคโนโลยี
การศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ์

6.1.4 ร้อยละของ
บุคลากรทีไ่ด้รบัการ
พัฒนาทักษะความรู้
ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ร้อยละ 
80 

โครงการหรือกิจกรรมการ
ประชุมสนับสนุนพัฒนาทักษะ
วิชาชีพ ความสามารถดจิิทัล 
ให้สามารถปฏิบัติงานโดยใช้
เครื่องมือดิจิทลัในการ
ให้บริการได้อย่างถูกต้อง
รวดเร็ว 

ร้อยละของบุคลากรทีไ่ด้รับการพฒันา
ทักษะความรู้ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
คิดเป็นร้อยละ 80.96 โดยมีโครงการ
และกิจกรรมดังนี้  
1. เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมและ
พัฒนาสมรรถนะดิจิทลั สำหรับบคุลากร
สายสนบัสนุน มหาวิทยาลัยกาฬสนิธุ์ 
ระหว่างวันท่ี 29-30 พฤษภาคม 2564 
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 ช้ัน 2 
อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ์ ศูนย์ดิจิทลัมหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ์ และ ICDL Thailand จำนวน 
14 คนคดิเป็นร้อยละ 66.67 
๒. เข้าร่วมอบรมการใช้เทคโนโลยดีิจิทัล
ในการทำงาน ในการประชุมบุคลากร
สำนักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน 
จำนวน 20 คน คดิเป็นร้อยละ 95.24 
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จากผลการดำเนินงานของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้มีการนำเข้าพิจารณาต่อ
คณะกรรมการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ซึ่งเป็นการรายงานผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 
2564 ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ให้กับคณะกรรมการรับทราบและได้รับข้อเสนอแนะ ใน
การพัฒนาบุคลากรให้ครบในทุกๆด้าน ทั้งในเรื่องของการให้บริการ จริยธรรม ความสามัคคี ซึ่งควรมีก าร
จัดเป็นโครงการและมี workshop เพ่ิมข้ึน  
 
5. มีการนำผลการประเมินและผลการพิจารณาของคณะกรรมการประจำหน่วยงานไปปรับปรุงแผนหรือ
ปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากร  

จากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการในพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพทั้งทางด้าน
ความสามารถในการทำงานและการมีความสุขในการทำงาน จึงได้นำเอาไปปรับในส่วนของโครงการที่จะขอ
งบประมาณในปีงบประมาณ 2565 โดยเน้นในการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานให้เป็นไปตามเกณฑ์การ
บริหารจัดการด้านบุคลากร ตามเกณฑ์ของ EdPEx จึงได้มีการบรรจุโครงการมุ่งสู ่ความเป็นเลิศในการ
ให้บริการและการสื่อสารองค์กร เสนอของบประมาณในปีงบประมาณ 2565 และจะนำมาบรรจุในแผนปฏิบัติ
การในปีงบประมาณ 2565 ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยในรายละเอียดของโครงการจะ
เน้นพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในหน่วยงาน ในทุกๆด้าน เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศขององค์กร  
 
เอกสารหลักฐาน 
สวท. 2-1 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 
สวท 2-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 1/2564  
สวท 2-3 สรุปการฝึกอบรมและเข้าร่วมโครงการเพ่ือพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานประจำปี
งบประมาณ 256๔ 
 
ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน 
ปีท่ีแล้ว 

เป้าหมาย 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 
บรรลุเป้าหมาย 

(, X) 
เป้าหมาย 
ปีถัดไป 

3 คะแนน 
 

4 คะแนน 
(4 ข้อ) 

๕ คะแนน 
(๕ ข้อ) 

 5 คะแนน 
(5 ข้อ) 

 
ผู้รับผิดชอบ 
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ :  
๑. ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดำเนินงาน 
1. นางถนอมรัตน์ มหาชัย  
2. นางสาวสุภาพร ร้อยพิลา 
3. นางสาวมยุรี  มั่นยืน 
4. นายศาสตรา มุลวิไล 
5. นางสมทรัพย์ มาตย์วิเศษ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาเพิ่มพูน ความรู้ หรือทักษะวิชาชีพที่สอดคล้อง 
    กับการปฏิบัติงาน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ปัจจัยนำเข้า 
การคิดรอบป ี: ปีงบประมาณ 
 
เกณฑ์การประเมิน  
 โดยการแปลงค่าร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้  กำหนดให้คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 
60  
 
วิธีการคำนวณ  
  1. คำนวณร้อยละของจำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพฯ ตามสูตร 
    
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 = 95.24 

 
2. แปลงค่าร้อยละท่ีคำนวณได้ในข้อ 1 เทียบคะแนนเต็ม 5  
 
                     
       
 
 
    
 
 
 
คะแนนที่ได้   = 7.94 

 
 

       จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ 

                 จำนวนบุคลากรทั้งหมด   
  X 100   

          ค่าร้อยละจำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ 

                                 60   

    X 5   

                                 20 

                                 21 
  X 100   

                          95.24 

                              60   
    X 5   
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สรุปการฝึกอบรมและเข้าร่วมโครงการเพื่อพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 
256๔ 

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 256๓ ถึง ๑๓ สิงหาคม 25๖๔  มีบุคลากรสายสนับสนุน สังกัดสำนักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน รวมทั้งสิ้น ๒0  คน จากจำนวน
บุคลากรทั้งหมด ๒๑ คน คิดเป็นร้อยละ 95.24 โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้  

ชื่อ-สกลุ สังกัดงาน โครงการที่เข้าอบรม 
นางถนอมรัตน์ มหาชัย งานประกันคุณภาพ

การศึกษา 
- เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมและพัฒนาสมรรถนะดิจิทัล สำหรับ
บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ระหว่างวันท่ี 29-
30 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 ช้ัน 2 
อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ศูนย์ดิจิทลั
มหาวิทยาลยักาฬสินธุ์ และ ICDL Thailand 
- เข้าร่วมอบรมโครงการถ่ายทอดตัวบ่งช้ีการประกัน 
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสตูรมาตรฐานสากล ASEAN 
University Network Quality Assurance : AUN-QA เพื่อ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ Outcome-based education 
(OBE) เพื่อสร้างความรูค้วามเข้าใจในตัวบ่งช้ีประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสตูรมาตรฐานสากล (ASEAN University 
Network Quality Assurance : AUN-QA) ระดับมหาวิทยาลัย
และระดับคณะ (Education Criteria for Performance 
Excellence : EdPEx) กับการพัฒนากระบวนงานสู่ความเป็นเลิศ 
ระหว่างวันท่ี ๑๕ – ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ (ผา่นระบบออนไลน์) ,
วันท่ี ๒๐ – ๒๒ มิถุนายน 2564 (ผ่านระบบออนไลน์) และวันท่ี 
๑๕ – ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ หอประชุมอเนกประสงค์ 
มหาวิทยาลยักาฬสินธุ์ พ้ืนท่ีในเมอืง 
- เข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมสนับสนุนการทำวิจัยสถาบัน 
ประจำปี 2564 หัวข้อ "R2R การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย 
(Routine to Research)" กำหนดการอบรมในวันท่ี 4 สิงหาคม 
2564 เวลา 08.30 - 17.00 น. การอบรมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกสโ์ปรแกรม Zoom Cloud Meeting 

นางสาวจิราภา นาครินทร์  งานประกันคุณภาพ
การศึกษา 

- เข้าร่วมอบรมโครงการถ่ายทอดตัวบ่งช้ีการประกัน 
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสตูรมาตรฐานสากล ASEAN 
University Network Quality Assurance : AUN-QA เพื่อ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ Outcome-based education 
(OBE) เพื่อสร้างความรูค้วามเข้าใจในตัวบ่งช้ีประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสตูรมาตรฐานสากล (ASEAN University 
Network Quality Assurance : AUN-QA) ระดับมหาวิทยาลัย
และระดับคณะ (Education Criteria for Performance 
Excellence : EdPEx) กับการพัฒนากระบวนงานสู่ความเป็นเลิศ 
ระหว่างวันท่ี ๑๕ – ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ (ผา่นระบบออนไลน์) ,
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ชื่อ-สกลุ สังกัดงาน โครงการที่เข้าอบรม 
วันท่ี ๒๐ – ๒๒ มิถุนายน 2564 (ผ่านระบบออนไลน์) และวันท่ี 
๑๕ – ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ หอประชุมอเนกประสงค์ 
มหาวิทยาลยักาฬสินธุ์ พ้ืนท่ีในเมอืง 
- เข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมสนับสนุนการทำวิจัยสถาบัน 
ประจำปี 2564 หัวข้อ "R2R การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย 
(Routine to Research)" กำหนดการอบรมในวันท่ี 4 สิงหาคม 
2564 เวลา 08.30 - 17.00 น. การอบรมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกสโ์ปรแกรม Zoom Cloud Meeting 

นางสาวนฤมล ละมัยวงค ์ งานประกันคุณภาพ
การศึกษา 

- เข้าร่วมอบรมโครงการถ่ายทอดตัวบ่งช้ีการประกัน 
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสตูรมาตรฐานสากล ASEAN 
University Network Quality Assurance : AUN-QA เพื่อ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ Outcome-based education 
(OBE) เพื่อสร้างความรูค้วามเข้าใจในตัวบ่งช้ีประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสตูรมาตรฐานสากล (ASEAN University 
Network Quality Assurance : AUN-QA) ระดับมหาวิทยาลัย
และระดับคณะ (Education Criteria for Performance 
Excellence : EdPEx) กับการพัฒนากระบวนงานสู่ความเป็นเลิศ 
ระหว่างวันท่ี ๑๕ – ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ (ผา่นระบบออนไลน์) ,
วันท่ี ๒๐ – ๒๒ มิถุนายน 2564 (ผ่านระบบออนไลน์) และวันท่ี 
๑๕ – ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ หอประชุมอเนกประสงค์ 
มหาวิทยาลยักาฬสินธุ์ พ้ืนท่ีในเมอืง 
- เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมและพัฒนาสมรรถนะดิจิทัล สำหรับ
บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ระหว่างวันท่ี 29-
30 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 ช้ัน 2 
อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ศูนย์ดิจิทลั
มหาวิทยาลยักาฬสินธุ์ และ ICDL Thailand 

นางพีรฎา จันโทมุข งานประกันคุณภาพ
การศึกษา 

- เข้าร่วมอบรมโครงการถ่ายทอดตัวบ่งช้ีการประกัน 
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสตูรมาตรฐานสากล ASEAN 
University Network Quality Assurance : AUN-QA เพื่อ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ Outcome-based education 
(OBE) เพื่อสร้างความรูค้วามเข้าใจในตัวบ่งช้ีประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสตูรมาตรฐานสากล (ASEAN University 
Network Quality Assurance : AUN-QA) ระดับมหาวิทยาลัย
และระดับคณะ (Education Criteria for Performance 
Excellence : EdPEx) กับการพัฒนากระบวนงานสู่ความเป็นเลิศ 
ระหว่างวันท่ี ๑๕ – ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ (ผา่นระบบออนไลน์) ,
วันท่ี ๒๐ – ๒๒ มิถุนายน 2564 (ผ่านระบบออนไลน์) และวันท่ี 
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ชื่อ-สกลุ สังกัดงาน โครงการที่เข้าอบรม 
๑๕ – ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ หอประชุมอเนกประสงค์ 
มหาวิทยาลยักาฬสินธุ์ พ้ืนท่ีในเมอืง 
- เข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมสนับสนุนการทำวิจัยสถาบัน 
ประจำปี 2564 หัวข้อ "R2R การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย 
(Routine to Research)" กำหนดการอบรมในวันท่ี 4 สิงหาคม 
2564 เวลา 08.30 - 17.00 น. การอบรมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกสโ์ปรแกรม Zoom Cloud Meeting 

นายศาสตรา  มลุวิไล งานวิทยบริการและ
เทคโนโลยีการศึกษา 

- เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมและพัฒนาสมรรถนะดิจิทัล สำหรับ
บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ระหว่างวันท่ี 29-
30 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 ช้ัน 2 
อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ศูนย์ดิจิทลั
มหาวิทยาลยักาฬสินธุ์ และ ICDL Thailand 
- อบรมอนุคณะกรรมการจดัทำเกณฑ์การประเมินหัวหน้า
หน่วยงานราชการ 
- อบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทลั Google 
Datastudio และ Power BI 
- อบรมฐานข้อมูลออนไลน์ สกอ. 
- อบรมเชิงปฏิบัติการเรียนการสอนทางไกลรูปแบบออนไลน์ อว. 
- อบรมเชิงปฏิบัติการใช้งาน Microsoft Team 

นายอาวุธ  โสเพ็ง งานวิทยบริการและ
เทคโนโลยีการศึกษา 

- เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมและพัฒนาสมรรถนะดิจิทัล สำหรับ
บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ระหว่างวันท่ี 29-
30 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 ช้ัน 2 
อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ศูนย์ดิจิทลั
มหาวิทยาลยักาฬสินธุ์ และ ICDL Thailand 
- เข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมสนับสนุนการทำวิจัยสถาบัน 
ประจำปี 2564 หัวข้อ "R2R การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย 
(Routine to Research)" กำหนดการอบรมในวันท่ี 4 สิงหาคม 
2564 เวลา 08.30 - 17.00 น. การอบรมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกสโ์ปรแกรม Zoom Cloud Meeting 
- เข้าร่วมโครงการสมัมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้พัฒนา
คุณภาพมาตรฐานการศึกษา : Mini UKM ครั้งท่ี 23 (Online) 
- การอบรมการเข้าใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการสืบค้น
ข้อมูล (Online) ของ สกอ. 

นางสาวพัชรารัตน์ บญุสร้อย งานวิทยบริการและ
เทคโนโลยีการศึกษา 

- เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมและพัฒนาสมรรถนะดิจิทัล สำหรับ
บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ระหว่างวันท่ี 29-
30 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 ช้ัน 2 
อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ศูนย์ดิจิทลั
มหาวิทยาลยักาฬสินธุ์ และ ICDL Thailand 
- การอบรมการเข้าใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการสืบค้น
ข้อมูล (Online) ของ สกอ. 

นางสาวนิตยา สาธุชาต ิ งานวิทยบริการและ
เทคโนโลยีการศึกษา 

- การอบรมการเข้าใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการสืบค้น
ข้อมูล (Online) ของ สกอ. 
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ชื่อ-สกลุ สังกัดงาน โครงการที่เข้าอบรม 
นางสาวสุภาพร ร้อยพลิา งานทะเบียนและ

ประมวลผล 
- เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมและพัฒนาสมรรถนะดิจิทัล สำหรับ
บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ระหว่างวันท่ี 29-
30 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 ช้ัน 2 
อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ศูนย์ดิจิทลั
มหาวิทยาลยักาฬสินธุ์ และ ICDL Thailand 
- อบรมโครงการส่งเสริมสนับสนุนการทำวิจัยสถาบัน ประจำปี 
2564 หัวข้อ "R2R การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to 
Research)" กำหนดการอบรมในวันท่ี 4 สิงหาคม 2564 เวลา 
08.30 - 17.00 น. การอบรมผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม 
Zoom Cloud Meeting 
- อบรมการใช้งานระบบบริการการศึกษา (ESS) สำหรับบุคลากร
สายสนบัสนุน 

นางสาวมยุรี  
ฤทธิ์ไชย 

งานทะเบียนและ
ประมวลผล 

- เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมและพัฒนาสมรรถนะดิจิทัล สำหรับ
บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ระหว่างวันท่ี 29-
30 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 ช้ัน 2 
อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ศูนย์ดิจิทลั
มหาวิทยาลยักาฬสินธุ์ และ ICDL Thailand 
- อบรมโครงการส่งเสริมสนับสนุนการทำวิจัยสถาบัน ประจำปี 
2564 หัวข้อ "R2R การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to 
Research)" กำหนดการอบรมในวันท่ี 4 สิงหาคม 2564 เวลา 
08.30 - 17.00 น. การอบรมผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม 
Zoom Cloud Meeting 
- อบรมการใช้งานระบบบริการการศึกษา (ESS) สำหรับบุคลากร
สายสนบัสนุน 

นางปิยะฉัตร  โยธารินทร ์ งานทะเบียนและ
ประมวลผล 

- เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมและพัฒนาสมรรถนะดิจิทัล สำหรับ
บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ระหว่างวันท่ี 29-
30 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 ช้ัน 2 
อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ศูนย์ดิจิทลั
มหาวิทยาลยักาฬสินธุ์ และ ICDL Thailand 
- อบรมการใช้งานระบบบริการการศึกษา (ESS) สำหรับบุคลากร
สายสนบัสนุน 

นายสนามชัย บริบูรณ ์ งานทะเบียนและ
ประมวลผล 

- เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมและพัฒนาสมรรถนะดิจิทัล สำหรับ
บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ระหว่างวันท่ี 29-
30 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 ช้ัน 2 
อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ศูนย์ดิจิทลั
มหาวิทยาลยักาฬสินธุ์ และ ICDL Thailand 
- อบรมโครงการส่งเสริมสนับสนุนการทำวิจัยสถาบัน ประจำปี 
2564 หัวข้อ "R2R การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to 
Research)" กำหนดการอบรมในวันท่ี 4 สิงหาคม 2564 เวลา 
08.30 - 17.00 น. การอบรมผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม 
Zoom Cloud Meeting 
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ชื่อ-สกลุ สังกัดงาน โครงการที่เข้าอบรม 
- อบรมการใช้งานระบบบริการการศึกษา (ESS) สำหรับบุคลากร
สายสนบัสนุน 

นางสาวสุวิภา  
ยอดแก้ว 

งานทะเบียนและ
ประมวลผล 

- เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมและพัฒนาสมรรถนะดิจิทัล สำหรับ
บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ระหว่างวันท่ี 29-
30 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 ช้ัน 2 
อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ศูนย์ดิจิทลั
มหาวิทยาลยักาฬสินธุ์ และ ICDL Thailand 
- อบรมการใช้งานระบบบริการการศึกษา (ESS) สำหรับบุคลากร
สายสนบัสนุน 

นายเลอพงษ์ ไกรยะสา งานทะเบียนและ
ประมวลผล 

- อบรมการใช้งานระบบบริการการศึกษา (ESS) สำหรับบุคลากร
สายสนบัสนุน 

นางสาวดวงเดือน อ่ิมประสงค์ บญุ
ใหญ่ 

งานทะเบียนและ
ประมวลผล 

- อบรมการใช้งานระบบบริการการศึกษา (ESS) สำหรับบุคลากร
สายสนบัสนุน 

นางสาวมยุรี มั่นยืน งานส่งเสรมิวิชาการ
และมาตรฐาน
การศึกษา 

- เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมและพัฒนาสมรรถนะดิจิทัล สำหรับ
บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ระหว่างวันท่ี 29-
30 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 ช้ัน 2 
อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ศูนย์ดิจิทลั
มหาวิทยาลยักาฬสินธุ์ และ ICDL Thailand 
- เข้าร่วมโครงการสมัมนา เรื่อง "สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิง
บูรณาการกับการทำงาน (CWIE): รับรู้และเข้าใจให้กระจ่างเพื่อ
เป็นแนวทางขับเคลื่อนการสร้างบณัฑิตคณุภาพผ่าน CWIE"  วัน
อังคารที่ 31 สิงหาคม 2564 (ในรูปแบบออนไลน์ ZOOM) 
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

นางปุณญณุช  จันทร์สมดุ งานส่งเสรมิวิชาการ
และมาตรฐาน
การศึกษา 

- เข้าร่วมโครงการสมัมนา เรื่อง "สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิง
บูรณาการกับการทำงาน (CWIE): รับรู้และเข้าใจให้กระจ่างเพื่อ
เป็นแนวทางขับเคลื่อนการสร้างบณัฑิตคณุภาพผ่าน CWIE"  วัน
อังคารที่ 31 สิงหาคม 2564 (ในรูปแบบออนไลน์ ZOOM) 
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

นางสมทรัพย์  มาตย์วิเศษ งานส่งเสรมิวิชาการ
และมาตรฐาน
การศึกษา 

- เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมและพัฒนาสมรรถนะดิจิทัล สำหรับ
บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ระหว่างวันท่ี 29-
30 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 ช้ัน 2 
อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ศูนย์ดิจิทลั
มหาวิทยาลยักาฬสินธุ์ และ ICDL Thailand 
- อบรมโครงการส่งเสริมสนับสนุนการทำวิจัยสถาบัน ประจำปี 
2564 หัวข้อ "R2R การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to 
Research)" กำหนดการอบรมในวันท่ี 4 สิงหาคม 2564 เวลา 
08.30 - 17.00 น. การอบรมผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม 
Zoom Cloud Meeting 
- เข้าร่วมอบรมโครงการถ่ายทอดตัวบ่งช้ีการประกัน 
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ชื่อ-สกลุ สังกัดงาน โครงการที่เข้าอบรม 
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสตูรมาตรฐานสากล ASEAN 
University Network Quality Assurance : AUN-QA เพื่อ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ Outcome-based education 
(OBE) เพื่อสร้างความรูค้วามเข้าใจในตัวบ่งช้ีประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสตูรมาตรฐานสากล (ASEAN University 
Network Quality Assurance : AUN-QA) ระดับมหาวิทยาลัย
และระดับคณะ (Education Criteria for Performance 
Excellence : EdPEx) กับการพัฒนากระบวนงานสู่ความเป็นเลิศ 
ระหว่างวันท่ี ๑๕ – ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ (ผา่นระบบออนไลน์) ,
วันท่ี ๒๐ – ๒๒ มิถุนายน 2564 (ผ่านระบบออนไลน์) 

นางสาวสุภาณี   
ศรีอุทธา 

งานส่งเสรมิวิชาการ
และมาตรฐาน
การศึกษา 

- เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมและพัฒนาสมรรถนะดิจิทัล สำหรับ
บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ระหว่างวันท่ี 29-
30 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 ช้ัน 2 
อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ศูนย์ดิจิทลั
มหาวิทยาลยักาฬสินธุ์ และ ICDL Thailand 
- เข้าร่วมอบรมโครงการถ่ายทอดตัวบ่งช้ีการประกัน 
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสตูรมาตรฐานสากล ASEAN 
University Network Quality Assurance : AUN-QA เพื่อ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ Outcome-based education 
(OBE) เพื่อสร้างความรูค้วามเข้าใจในตัวบ่งช้ีประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสตูรมาตรฐานสากล (ASEAN University 
Network Quality Assurance : AUN-QA) ระดับมหาวิทยาลัย
และระดับคณะ (Education Criteria for Performance 
Excellence : EdPEx) กับการพัฒนากระบวนงานสู่ความเป็นเลิศ 
ระหว่างวันท่ี ๑๕ – ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ (ผา่นระบบออนไลน์) ,
วันท่ี ๒๐ – ๒๒ มิถุนายน 2564 (ผ่านระบบออนไลน์) 

นายปิยะพงศ์  อิสรนุวัฒน ์ งานส่งเสรมิวิชาการ
และมาตรฐาน
การศึกษา 

- เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมและพัฒนาสมรรถนะดิจิทัล สำหรับ
บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ระหว่างวันท่ี 29-
30 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 ช้ัน 2 
อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ศูนย์ดิจิทลั
มหาวิทยาลยักาฬสินธุ์ และ ICDL Thailand 
- เข้าร่วมอบรมโครงการถ่ายทอดตัวบ่งช้ีการประกัน 
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสตูรมาตรฐานสากล ASEAN 
University Network Quality Assurance : AUN-QA เพื่อ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ Outcome-based education 
(OBE) เพื่อสร้างความรูค้วามเข้าใจในตัวบ่งช้ีประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสตูรมาตรฐานสากล (ASEAN University 
Network Quality Assurance : AUN-QA) ระดับมหาวิทยาลัย
และระดับคณะ (Education Criteria for Performance 
Excellence : EdPEx) กับการพัฒนากระบวนงานสู่ความเป็นเลิศ 
ระหว่างวันท่ี ๑๕ – ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ (ผา่นระบบออนไลน์) ,
วันท่ี ๒๐ – ๒๒ มิถุนายน 2564 (ผ่านระบบออนไลน์) 



23 

 

ผลการประเมินตนเอง 
ผลการประเมิน 

ปีท่ีแล้ว 
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 
(, X) 

เป้าหมาย 
ปีถัดไป 

5 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน  5 คะแนน 
 
ผู้รับผิดชอบ 
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งช้ี :  
๑. ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดำเนินงาน 
1. นางถนอมรัตน์ มหาชัย  
2. นางสาวสุภาพร ร้อยพิลา 
3. นางสาวมยุรี  มั่นยืน 
4. นายศาสตรา มุลวิไล 
5. นางสมทรัพย์ มาตย์วิเศษ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4 การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรเรียนรู้ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 

การคิดรอบปี : ปีงบประมาณ 
 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดำเนินงาน 
1 หรือ 2 ข้อ 

มีการดำเนินงาน 
3 หรือ 4 ข้อ 

มีการดำเนินงาน 
5 ข้อ 

มีการดำเนินงาน 
6 ข้อ 

มีการดำเนินงาน 
7  ข้อ 

 

ผลการดำเนินการ 
1. มีการกำหนดผู้รับผิดชอบ หรือคณะกรรมการจัดการความรู้ โดยมีผู้บริหารของหน่วยงานเป็นประธาน
กรรมการ  

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีการจัดทำคำสั่งผู้รับผิดชอบการจัดการความรู้ของหน่วยงาน 
ซึ่งประกอบไปด้วยผู้บริหารของหน่วยงานทั้งผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ หัวหน้าสำนักงาน หัวหน้างาน ซึ่งมี
ส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการความรู้ในหน่วยงาน  
 
2. มีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ โดยกำหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่
สนับสนุนวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ หรือสอดคล้องกับสมรรถนะหลักของหน่วยงาน และกำหนดบุคลากร
กลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะอย่างสอดคล้อง  

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู ้ของหน่วยงาน และ
มอบหมายให้หัวหน้างานของแต่ละงานดำเนินงานในการจัดการความรู้ในงานของตนเอง ในเรื่องของการ
บริการในแต่ละงาน โดยได้มีการจัดการจัดการความรู้ขึ้นในวันที่ 7 มิถุนายน 2564 ซึ่งก่อนหน้าที่จะมีการ
จัดการความรู้ดังกล่าวขึ้นกับบุคลากรทุกคนในหน่วยงาน ได้มีการจัดการความรู้กับหัวหน้างานในแต่ละส่วน
งานก่อน เพ่ือกำหนดประเด็นในแต่ละงานในการจัดการความรู้ครั้งนี้ โดยมีประเด็นในการจัดการความรู้ของแต่
ละงานดังต่อไปนี้  

1. กลยุทธ์/วิธีการในการทำงาน  
2. สิ่งที่จะพัฒนาให้เกิดข้ึนใหม่  
3. สิ่งที่จะขยายผลหรือต่อยอด  
4. สิ่งที่จะลดทอนหรือกระชับการดำเนินการ  
ซึ่งจากการดำเนินการจัดการความรู้นั้นได้มีการให้แต่ละงานแบ่งกลุ่มแต่ละส่วนงานและทำการ

วิเคราะห์ข้อมูลจากประสบการณ์และการให้บริการรวมถึงปัญหาและวิธีการทำงานต่างๆ ตามหัวข้อที่ได้การ
กำหนดความรู้เอาไว้  

3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทักษะ ของผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit Knowledge) และ
รวบรวมความรู้จากแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ  ตามประเด็นความรู้ที่กำหนดในข้อ 2 เพื่อกำหนดเป็นแนวทางใน
การปฏิบัติงานและเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายท่ีกำหนด  
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ประเด ็นท ี ่กำหนดในการแลกเปล ี ่ยนเร ียนร ูก ันในสำน ักส ่ง เสร ิมว ิชาการในคร ั ้ งน ี ้  คือ
“รูปแบบและกลไกการสนับสนุนด้านการส่งเสริมการจัดการศึกษา” ซึ่งจากการดำเนินงานดังกล่าว สามารถ

สรุปเป็นองค์ความรู้ของแต่ละส่วนงานดังต่อไปนี้  

สรุปการจัดการความรู้ เรื่อง รูปแบบและกลไกการสนับสนุนด้านการส่งเสริมการจัดการศึกษา 
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจำปีงบประมาณ 2565 

1. กลยุทธ์/วิธีการในการทำงาน  
 

ส่วนงาน ภารกิจ กลยุทธ์/วิธีการ 
งานส่งเสรมิ  
วิชาการและ
มาตรฐาน
การศึกษา 

พัฒนากระบวนการในการจัดทำ
หลักสตูรและจดัทำคู่มือการ
บริหารหลักสตูร ตรวจสอบ
หลักสตูรให้เป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร จดัทำ
ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงาน
ส่งเสริมวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา รวมถึงดำเนินงาน
ระบบคลังหน่วยกิตเพื่อ
การศึกษาตลอดชีวิต ตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัยและ
ประเทศ 

1. กำกับและติดตามการดำเนินงานการพัฒนาปรับปรุงหลักสตูรของ
มหาวิทยาลยัให้เป็นไปตามรอบระยะเวลาที่กำหนด 
2. ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร Competency-based Curriculum 
3. ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น (Non-Degree) เพื่อให้
สอดคล้องตามสถานการณ์ปัจจุบนั 
4. ส่งเสริมการพัฒนาและวิพากษ์หลักสตูรให้ตรงกับความต้องการ
ทิศทางการพัฒนาประเทศ 

งานฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพ 

รวบรวมข้อมลูเกี่ยวกับงานฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพเพื่อจัดทำ
ฐานข้อมูล ให้บริการนักศึกษา 
อาจารย์ สถานประกอบการ 
รวมถึงผู้ที่ต้องการใช้ข้อมูลจาก
หน่วยงาน ส่งเสริมสนับสนุน
พัฒนาบุคลากรด้านงานฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ รวมถึง
สนับสนุนการดำเนินงานหมวด
รายวิชาศึกษาทั่วไปท้ังระดับ
ปริญญาตรี และระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง 

1. กำกับติดตาม และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงานฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 
2. ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาบุคลากรด้านงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
3. ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป (GE) 
และหมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง  
4. ผู้รบับริการมีความพึงพอใจ 
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ส่วนงาน ภารกิจ กลยุทธ์/วิธีการ 
งานทะเบียน
และ
ประมวลผล 

พัฒนาระบบและกลไกการ
บริหารการศึกษาด้านหลักสูตร 
แผนการเรียน งานรับสมัคร 
นักศึกษา งานทะเบียนและงาน
ประมวลผล อย่างมี
ประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยี
และนวัตกรรมที่หลากหลาย
และทันสมัย 

1. การให้บริการการรับสมัครนักศกึษา มีข้อมูลที่ถูกต้องรวดเร็ว และ
ผู้รับบริการประทับใจ 
2. การให้บริการงานทะเบยีนและประมวลผลที่ถูกต้อง แม่นยำ 
รวดเร็ว และสามารถตรวจสอบได้ 
3.การให้บริการเอกสารสำคญัทางการศึกษาท่ีถูกต้อง แม่นยำ 
รวดเร็วและประทับใจ 
4.การให้บริการข้อมลูสถติิด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมยั 
มีความถูกต้อง ครบถ้วนสามารถตรวจสอบได้อย่างรวดเร็วและ
ตลอดเวลา 
5.การให้บริการข้อมลูมหาบัณฑติและบณัฑิตที่มคีวามถูกต้อง
ครบถ้วน 
6.บริหารการจัดสอบ V-NET ที่มคีวามโปร่งใส ยตุิธรรม สามารถ
ตรวจสอบไดต้ามมาตรฐานแห่งชาติ 

งานวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
การศึกษา 

ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ
ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอ
นสนับสนุนพ้ืนท่ีแห่งการเรียนรู้
ด้วยเทคโนโลยีที่ ทันสมัย 

1. บริการและพัฒนา ทรัพยากรสารสนเทศท่ีทันสมัยเป็น 
แหล่งบริการ สารสนเทศ ที่หลากหลาย 
2. ตอบสนองความต้องการ ของผูใ้ช้บริการโดยใช้เทคโนโลยีที่
ทันสมัย  
3. มีระบบที่สนับสนุน การจดัการเรียนการสอน ท่ีหลากหลายโดยใช้ 
เทคโนโลยีที่ทันสมยั  
4. มีการจัดการเรียนการสอนในระบบการจดัการเรียนการสอนที่
หลากหลายโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย  
5. สนับสนุนพ้ืนท่ีแห่งการเรียนรู้ทีห่ลากหลาย 
6. มีพื้นท่ีในการเรียนรู้ เพียงพอและตรงตามความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ 
7. มีแนวปฏิบตัิที่ดีและมีคูม่ือในการดำเนินงานวิทยบริการและ
เทคโนโลยีการศึกษา 

งานประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 

ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ประกันคณุภาพการศึกษา เพ่ือ
ยกระดับคุณภาพของ
มหาวิทยาลยั 

1. ส่งเสริมการประกันคณุภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยให้
เป็นไปตามมาตรฐานท่ีกำหนดโดยมีแผนในการดำเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
2. เพื่อกำกับติดตามการดำเนินการประกันคณุภาพให้เป็นไปตาม
ปฏิทินการดำเนินการประกันคณุภาพการศึกษา 
3. รายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาในแตล่ะ
ระดับเพื่อสนับสนุนการตดัสินใจให้กับผู้บริหารได้อย่างถูกต้อง 
แม่นยำ  
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการจดัการความรู้ (KM) ระดับมหาวิทยาลยั 
5. กำกับติดตามการดำเนินการจดัการความรู้ (KM) ให้เป็นไปตาม
แผนและปฏิทินการดำเนินงานการจัดการความรู้ที่กำหนดไ 
6. มีแนวปฏิบตัิที่ดีและมีคูม่ือในการดำเนินงานประกันคณุภาพ
การศึกษา 
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2. สิ่งท่ีจะพัฒนาให้เกิดขึ้นใหม่  
รายการ ทรัพยากรที่ต้องใช้ 

1. ระบบฐานข้อมูลที่ทันสมัยและ
ถูกต้องแม่นยำ 

คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฎิบตัิงานในสำนักงาน  
ระบบฐานข้อมลูที่สามารถเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างงานในหน่วยงานได้  
การพัฒนาและเพิ่มทักษะดิจิทลัใหบุ้คลากรในสำนักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบยีน 
บุคลากรที่มคีวามรูค้วามเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบฐานข้อมลู 

2. เพิ่มพื้นท่ีเพื่อสนับสนุนการ
เรียนรูต้ลอดชีวิต  

วัสดุอุปกรณ์ในการจดัมุมต่างๆที่หลากหลายในห้องสมุดทั้ง 2 พื้นที่  
ครุภณัฑ์ โตะ๊ เก้าอี้ โซฟา ท่ีทันสมยั 
อุปกรณ์ด้านดิจิทัลทีส่่งเสริมการเรยีนการสอน และการเรียนรู้ร่วมกันของนักศึกษาและ
บุคลากร 

3. การจัดทำแผนการการ
ดำเนินงาน Flow chart และคู่มือ
ในการปฎิบัติงาน ที่จะช่วยให้การ
ทำงานกระชับและรวมเร็วยิ่งข้ึน  

บุคลากรทุกคนในสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนต้องมีการการจัดทำคูม่ือในการ
ปฎิบัติงาน 

 
3. สิ่งท่ีจะขยายผลหรือต่อยอด  

รายการ ทรัพยากรที่ต้องใช้ 
1. ส่งเสรมิการจดัการเรียนการสอน
ที่หลากหลาย  

คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฎิบตัิงานในสำนักงาน  
ระบบฐานข้อมลูที่สามารถเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างงานในหน่วยงานได้  
การพัฒนาและเพิ่มทักษะดิจิทลัใหบุ้คลากรในสำนักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบยีน 

2. ให้บริการอย่างรวดเร็วในทุกส่วน
งาน  

คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฎิบตัิงานในสำนักงาน  
ระบบฐานข้อมลูที่สามารถเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างงานในหน่วยงานได้  
การพัฒนาและเพิ่มทักษะดิจิทลัใหบุ้คลากรในสำนักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบยีน 

3. พัฒนาระบบสารสนเทศและ
กลไกดา้นงานวิชาการให้สอดคล้อง
กับการเปลีย่นแปลง 

- ระเบียบข้อบังคับ ท่ีมีการปรับปรุง ให้มีความเหมาะสม 
- ระบบสารสนเทศท่ีสอดคล้องกับการเปลีย่นแปลง และนโยบายของมหาวิทยาลัย 
- บุคลากรที่มีความรู้และทักษะด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

 
4. สิ่งท่ีจะลดทอนหรือกระชับการดำเนินการ  

รายการ ทรัพยากรที่ต้องใช้ 
1. การลดขั้นตอนในการทำงาน 
โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย  

คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฎิบตัิงานในสำนักงาน  
ระบบฐานข้อมลูที่สามารถเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างงานในหน่วยงานได้  
การพัฒนาและเพิ่มทักษะดิจิทลัใหบุ้คลากรในสำนักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบยีน 

2. การลดการใช้กระดาษใน
สำนักงาน  

คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฎิบตัิงานในสำนักงาน  
ระบบฐานข้อมลูที่สามารถเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างงานในหน่วยงานได้  
การพัฒนาและเพิ่มทักษะดิจิทลัใหบุ้คลากรในสำนักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบยีน 
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4. บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด นำแนวทางในการปฏิบัติงานตามข้อ 3 ไปปฏิบัติ และผู้รับผิดชอบ
หรือคณะทำงานมีการติดตามผลท่ีเกิดขึ้น และปัญหาอุปสรรคจากการนำไปปฏิบัติ  
 จากสรุปการจัดการความรู้ เรื่องรูปแบบและกลไกการสนับสนุนด้านการส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้สร้าง
ความรู้ความเข้าใจในกระบวนการของแต่ละงานในสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ที่จะเป็นเข็มทิศใน
การดำเนินงานในปัจจุบันทำให้แต่ละงานนำเอาไปพัฒนาในส่วนงานของตนเองโดยมีการนำไปปฏิบัติและทำ
จริงในแต่ละส่วนงานดังนี้  

ส่วนงาน สิ่งท่ีทำ 
งานส่งเสรมิวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา 

ได้พัฒนาฐานข้อมลูในการเก็บข้อมูล ดังต่อไปนี้  
1. ข้อมูลหลักสตูรที่เปดิสอน 
๒. สถานะหลักสูตร 
๓. หลักสูตรที่ไดร้ับการพิจารณาความสอดคล้องจากระบบพิจารณาความสอดคล้องของ
หลักสตูรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO) 
4. ข้อมูลการขออนุโลมอาจารย ์
๕. การปรับปรุงแก้ไขหลักสตูร (สมอ.08) 
๖. ข้อมูลการของดรับนักศึกษา-ปดิหลักสูตร 
๗. อาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสตูรและอาจารย์ประจำหลักสตูร 
๘. การรบัรองคุณวุฒิจากสำนักงาน ก.พ. 
๙. การรบัรองคุณวุฒิจากสำนักงาน ก.ค.ศ. 
๑0. มติที่ประชุม/รายงานการประชุมที่มีวาระเกี่ยวกับงานหลักสูตร  
ซึ่งทุกฐานข้อมูลไดจ้ัดเก็บไว้ในเว็บไซต์ของ งานส่งเสริมวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
(https://ae.ksu.ac.th/) ซึ่งสนองต่อวิสัยทัศน์ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนใน
การใช้เทคโนโลยีในการให้บริการที่ทันสมัย ผู้ใช้งานท่ีต้องการข้อมูลสามารถเข้าไปใช้งานได้
ทันท ี

งานฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

ได้พัฒนาฐานข้อมลูในการเก็บข้อมูล ดังต่อไปนี้  
1. ฐานข้อมูลหลักสตูรสหกิจศึกษา 
๒. ฐานข้อมูลนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
๓. ฐานข้อมูลอาจารย์นเิทศ สหกิจศึกษา 
4. ข้อมูลสถานประกอบการ 
๕. ข้อมูลหน่วยงาน และสถานประกอบการที่ลงนามความร่วมมือกบัมหาวิทยาลยักาฬสินธุ์ 
(MOU) 
ซึ่งทุกฐานข้อมูลไดจ้ัดเก็บไว้ในเว็บไซต์ของ งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
(https://coop.ksu.ac.th/) ซึ่งสนองต่อวิสัยทัศน์ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ในการใช้เทคโนโลยีในการให้บริการที่ทันสมัย ผู้ใช้งานท่ีต้องการข้อมูลสามารถเข้าไปใช้งาน
ได้ทันที 

งานทะเบียนและ
ประมวลผล 

ได้มีการพัฒนาระบบสถิติข้อมลูในเว็บไซต์ของงาน (https://re.ksu.ac.th/) ขึ้นเพื่อให้บริการ
ข้อมูลด้านข้อมลูสถติิด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย ซึ่งมขี้อมูลดังนี้  
1. จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนปีการศึกษา 1/2564 
2. จำนวนนักศึกษาท้ังหมด 2563 (รวมนักศึกษารักษาสภาพ/ลาพักการเรยีน) 
3. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 2561-2562 
4. จำนวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียน 1/2563 
5. จำนวนบัณฑติเข้ารับพระราชทานฯ 2561-2562 
6. สถิติระบบรับสมัครนักศึกษา 2564 

https://ae.ksu.ac.th/
https://coop.ksu.ac.th/
https://re.ksu.ac.th/
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ส่วนงาน สิ่งท่ีทำ 
งานวิทยบริการและ
เทคโนโลยีการศึกษา 

๑. มีการพัฒนาระบบเพื่อสนับสนนุการเรยีนการสอนทรัพยากรสารสนเทศท่ีทันสมยัเป็น 
แหล่งบริการสารสนเทศท่ีหลากหลาย โดยมีการจัดหาทรัพยากรประเภท E-book ที่เป็น
ภาษาไทยมาให้บริการเพื่อลดจำนวนการจัดซื้อหนังสือท่ีเป็นตัวเล่ม ให้เข้ากับยุคสมัยใน
ปัจจุบันท่ีไมต่้องเดินทางมาห้องสมุด  
2. จัดพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพียงพอและตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ 
๓. พัฒนาระบบ LMS ให้ตอบสนองต่อการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนา E-learning 
ส่งเสริมการเรียนการสอนในระบบออนไลน์  

งานประกันคุณภาพ
การศึกษา 

พัฒนาระบบการกำกับติดตามการดำเนินการประกันคณุภาพใหเ้ป็นไปตามปฏิทินการ
ดำเนินการประกันคณุภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยดีิจิทัล ท่ีเป็นการลดกระดาษใน
หน่วยงาน โดยมรีะบบการกำกับตดิตามการดำเนินงานประกันคณุภาพการศึกษา ทุกระดับ 
ประกอบไปด้วย ระดับหลักสูตร คณะ อาชีวศึกษา สถาบันและหน่วยงานสนับสนุน โดย
พัฒนาระบบการเก็บข้อมูล และระบบการส่งไฟล์เล่มรายงานผลการประเมินตนเองและไฟล์
เล่มรายงานผลการตรวจประเมินของทุกระดับผ่านระบบ โดยไม่ต้องส่งตัวเลม่ที่เป็นกระดาษ 
โดยมรีะบบดังนี้ 
1. ระบบการส่งไฟลร์ายงานการประเมินตนเอง (SAR) และผลการประเมิน ระดับหลักสูตร 
๒. ระบบการส่งไฟลร์ายงานการประเมินตนเอง (SAR) และผลการประเมิน ระดับอาชีวศึกษา 
คณะ และหน่วยงานสนับสนุน  
๓. ระบบส่งไฟล์แผนพัฒนาคณุภาพการศึกษา (Improvement Plan) ระดับหลักสูตร 
๔. ระบบรายงานผลการดำเนินงานประกันคณุภาพการศึกษาทุกระดับ รอบ 6,๙ และ 12 
เดือน 
นอกจากนี้ยังได้จดัทำระบบฐานขอ้มูลผูต้รวจประเมินซึ่งจัดทำไว้ในเว็บไซต์ของงานประกัน
คุณภาพการศึกษา (https://eqa.ksu.ac.th/) ประกอบไปด้วย 
1. รายชื่อผู้ประเมินคณุภาพการศกึษาภายใน ระดับอุดมศึกษา 
๒. รายชื่อผู้ประเมินคณุภาพการศกึษาภายในระดับหลักสูตร มหาวทิยาลัยกาฬสินธุ์ 
๓. รายชื่อผู้ประเมินคณุภาพการศกึษาภายในระดับคณะ/มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ ์
๔. รายชื่อผู้ประเมินคณุภาพการศกึษาภายในระดับอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
๕. รายชื่อผู้ประเมินหลักสูตร AUN QA (ทปอ.) 

 

 
งานทะเบียนและประมวลผล 

 

https://eqa.ksu.ac.th/
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งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

 

 
งานส่งเสริมวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

 

 
งานประกันคุณภาพการศึกษา 
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งานวิทยบริการและเทคโนโลยีการศึกษา 

 
5. รวบรวมแนวทางในการปฏิบัติงานจากการจัดการความรู้ในปีงบประมาณนี้ หรือปีงบประมาณที่ผ่านมา 
ที่นำไปใช้ตามข้อ 4 แล้วได้ผลดี มาพัฒนาเป็นแนวปฏิบัติที่ดีและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่เป็น
ลายลักษณ์อักษร (Explicit Knowledge) และนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง  

มีการรวบรวมแนวทางในการจัดการความรู้ที่ผ่านมามาใช้ประกอบในการพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีในครั้ง
นี้ โดยจากข้อที่ 4 จะเห็นได้ว่าทั้ง 5 ส่วนงานมีแนวทางในการพัฒนาการให้บริการไปในทิศทางเดียวกันคือการ
จัดทำฐานข้อมูลที่เป็นความต้องการของผู้ใช้บริการ เป็นข้อมูลที่มีการสอบถามบ่อยๆในแต่ละงานรวมทั้งมีการ
อัพเดทข้อมูลให้มีความทันสมัยและอัพเดทอยู่ตลอดเวลาเพื่อลดความผิดพลาดในการนำเอาข้อมูลไปใช้งาน ซึ่ง
จากการจัดทำการจัดการความรู้ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนในครั้งนี้ทำให้เห็นว่า แนวปฏิบัติที่ดี
ที่ทุกส่วนงานต้องดำเนินการคือ การจัดทำข้อมูลของส่วนงานที่ไว้ตอบสนองต่อผู้ใช้งาน อย่างมีประสิทธิภาพ 
  
 
6. มีการประเมินผลสำเร็จของแผนการจัดการความรู ้ตามตัวบ่ งชี ้ของแผน และรายงานผลต่อ
คณะกรรมการประจำหน่วยงานเพื่อพิจารณา  
 ในแผนปฏิบัติการประจำปีของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีการกำกับตัวชี้วัดในด้านการ
จัดการความรู้ไว้ดังต่อไปนี้  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานและสนับสนุนการพัฒนาตัว
บ่งชี้ให้สามารถผลักดันการบรรลุวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย 

กลยุทธ์/วิธีการ 
(Objective) 

ตัวช้ีวัด (Key Results) เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม 

3.6 มีการจัดการ
ความรู้ภายใน
องค์กรอย่าง
ต่อเนื่อง 

3.6.1 มีแผนการจัดการความรู้
ของหน่วยงาน 

1 แผน 1. การพัฒนาแผนการจัดการความรู้
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

3.6.2 จำนวนองค์ความรู้ที่เกิด
จากการจัดการความรู้ในหน่วยงาน 

1 เรื่อง 1. การจัดการความรู้สำนักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน 
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 ซึ่งจากการกำหนดตัวชี้วัดในแผนดังกล่าวได้มีการดำเนินงานตามแผนโดยมีการจัดทำแผนการจัดการ
ความรู้ของหน่วยงาน และมีการจัดการความรู้ในหน่วยงานขึ้น จำนวน ๑ เรื่องตามท่ีได้เขียนรายงานไว้ข้างต้น 
ซึ่งได้มีการนำเอาผลการดำเนินการดังกล่าวไปรายงานต่อคณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  
  

กลยุทธ์/
วิธีการ 

(Objective) 

ตัวช้ีวัด (Key Results) เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 

3.6 มีการ
จัดการ
ความรู้
ภายใน
องค์กรอย่าง
ต่อเนื่อง 

3.6.1 มีแผนการจัดการ
ความรู้ของหน่วยงาน 

1 แผน 1. การพัฒนาแผนการจัดการ
ความรู้สำนักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

มีการจัดทำแผนการ
จัดการความรู้สำนัก
ส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนจำนวน 1 แผน 

3.6.2 จำนวนองค์ความรู้
ที่เกิดจากการจัดการ
ความรู้ในหน่วยงาน 

1 เรื่อง 1. การจัดการความรู้สำนัก
ส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 

มีการจัดการความรู้ใน
หน่วยงานจำนวน 1 เรื่อง
คือ “รูปแบบและกลไก
การสนับสนุนด้านการ
ส่งเสริมการจัดการศึกษา” 

 
 ซึ่งคณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะในการจัดทำเว็บไซต์หรือฐานข้อมูลในการจัดเก็บความรู้จากการ
จัดการความรู้ในระบบออนไลน์ เพ่ือให้บุคลากรในหน่วยงานได้เข้าไปอ่านและหาความรู้ที่จะได้จากการจัดการ
ความรู้ในแต่ละเรื่องของหน่วยงานต่อไป  
 
7. นำข้อเสนอแนะจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำหน่วยงานไปพัฒนาหรือปรับปรุงแผนการจัดการ
ความรู้ ในปีต่อไป  
 จากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนในการให้จัดทำ
เว็บไซต์หรือฐานข้อมูลในการจัดเก็บความรู้จากการจัดการความรู้ในระบบออนไลน์นั้น ทางผู้บริหารจะได้นำไป
ดำเนินการและเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณถัดไป  
 
เอกสารหลักฐาน 
สวท.4-๑ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
สวท.4-2 รูปถ่ายกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
สวท.4-3 เอกสารสรุปแนวทางการจัดการความรู้ 
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ผลการประเมินตนเอง 
ผลการประเมิน 

ปีท่ีแล้ว 
เป้าหมาย คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุ

เป้าหมาย 
(, X) 

เป้าหมาย 
ปีถัดไป 

3 คะแนน 
 

๔ คะแนน 
(๖ ข้อ) 

๔ คะแนน 
(๖ ข้อ) 

 ๔ คะแนน 
(๖ ข้อ) 

 
ผู้รับผิดชอบ 
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งช้ี :  
๑. ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดำเนินงาน 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาดา สุรางค์กุล 
2. นางสาวสุพัตรา บุไธสง 
3. นายกำธร สารวรรณ 
4. นางถนอมรัตน์ มหาชัย  
5. นางสาวสุภาพร ร้อยพิลา 
6. นางสาวมยุรี มั่นยืน 
7. นายศาสตรา มุลวิไล 
8. นางสมทรัพย์ มาตย์วิเศษ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5 ระบบบริหารความเสี่ยง 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 

การคิดรอบปี : ปีงบประมาณ 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดำเนินงาน 
1 หรือ 2 ข้อ 

มีการดำเนินงาน 
3 หรือ 4 ข้อ 

มีการดำเนินงาน 
5 ข้อ 

มีการดำเนินงาน 
6 ข้อ 

มีการดำเนินงาน 
7 ข้อ 

 
ผลการดำเนินการ 
1. มีการแต่งตั้งคณะ กรรมการหรือคณะ ทำงานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารของหน่วยงานเป็น
ประธานกรรมการ  

มีการแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานบริหารความเสี่ยง เพื่อให้สอดคล้องกับความเสี่ยงของ
มหาวิทยาลัย โดยมีผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นประธานกรรมการ โดยในการจัดทำ
ความเสี่ยงของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนนั้น ได้มีการยึดในส่วนของความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย
ซึ่งได้มีการกำหนดความรับผิดชอบให้สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนรับผิดชอบในการจัดทำแผนและ
รวบรวมข้อมูลต่างๆที่เกี ่ยวข้องกับความเสี่ยงในประเด็นที ่ได้รับผิดชอบ ซึ ่งในปีงบประมาณ 2564 ได้
รับผิดชอบความเสี่ยง 2 ประเด็น ประกอบไปด้วย  

1. ด้านการเงินและงบประมาณ  
1) จำนวนการรับนักศึกษาต่ำกว่าแผนการรับ 

2. ด้านเหตุการณ์ภายนอก  
1) การบริหารจัดการสถานศึกษาที่สอดคล้องกับความปกติใหม่ (New Normal)  

  
2. มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงของหน่วยงานตามบริบทของหน่วยงาน  

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้นำระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมาใช้ใน
การบริหารงานเพื่อให้เกิดความมั่นใจแก่ผู้มีส่วนได้เสียว่าการบริหารงานของสำนักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนเป็นไปอย่างเหมาะสมและทั่วทั้งสำนักเพื่อให้สอดคล้องกับความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย โดยผู้บริหาร
และพนักงานมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดขึ้น และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้ง
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และภารกิจหลัก ของมหาวิทยาลัยที่วางไว้ โดยวัตถุประสงค์ที่สำคัญ
ของการบริหารความเสี่ยงคือ สนับสนุนให้สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนสามารถกำหนดวิธีการบริหาร
ความเสี่ยงให้สามารถลดลงอยู่ในระดับที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนยอมรับได้ การดำเนินงานการ
บริหารความเสี ่ยงและการควบคุมภายในดำเนินการการวิเคราะห์ความเสี ่ยงตามพันธกิจ และประเด็น
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นกระบวนการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมทั่วทั้งองค์กร (Total Risk 
Management: TRM) 

ในปีงบประมาณ 2564 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงให้มีความ
สอดคล้องกับความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ในด้านของด้านการเงินและงบประมาณ ในเรื่องของจำนวนการรับ
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นักศึกษาต่ำกว่าแผนการรับ และด้านเหตุการณ์ภายนอก ในเรื่องของการบริหารจัดการสถานศึกษาท่ีสอดคล้อง
กับความปกติใหม่ (New Normal) ซึ่งได้มีการนำเอามาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ 2564 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
 
3.มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2
 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี ่ยงและ
จัดลำดับความเสี่ยง ในด้านของยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย (Strategic Risk) ในด้านของด้าน
การเงินและงบประมาณ ในเรื่องของจำนวนการรับนักศึกษาต่ำกว่าแผนการรับ และด้านเหตุการณ์ภายนอก ใน
เรื่องของการบริหารจัดการสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับความปกติใหม่ (New Normal)  ดังต่อไปนี้  

 

 
 ซึ่งจากการประเมินความเสี่ยงดังกล่าวจะเห็นได้ว่าเป็นความเสี่ยงที่ต้องมีการดำเนินการร่วมกันในทุก
ส่วนของมหาวิทยาลัยเนื่องจากเป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับความเสี่ยงสูงมาก โดยความเสี่ยงดังกล่าวนี้ ได้มีการ
วิเคราะห์และระบุความเสี่ยงมาจากผู้บริหารและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัย และ
จัดทำการมอบหมายส่วนงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้แต่ละส่วนงานนำมาปฏิบัติและพัฒนากิจกรรมที่จะช่วยใน
การลดความเสี่ยง ต่อไป  
   
4. มีการวิเคราะห์และระบุสาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง (ปัจจัยเสี่ยง) ที่เป็นปัจจัยภายในหน่วยงาน  และ
ปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยท่ีไม่สามารถควบคุมได้ ที่ส่งผลต่อการดำเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงาน  

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีการวิเคราะห์และระบุสาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง (ปัจจัย
เสี่ยง) ที่เป็นปัจจัยภายในหน่วยงาน  และปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ ที่ส่งผลต่อการ
ดำเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงาน ในด้านของด้านการเงินและงบประมาณ ในเรื่องของจำนวนการรับ
นักศึกษาต่ำกว่าแผนการรับ และด้านเหตุการณ์ภายนอก ในเรื่องของการบริหารจัดการสถานศึกษาท่ีสอดคล้อง
กับความปกติใหม่ (New Normal)   

 
5. มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงท่ีมีระดับความเสี่ยงสูงและมีการดำเนินการตามแผนฯ  

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและมีการดำเนินงานตาม
แผนรวมทั้งมีการรายงานผลไปยังหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยตามที่ปฏิทินการจัดทำความเสี่ยงของ
มหาวิทยาลัยกำหนด ซึ่งในรายละเอียดของแผนมีดังต่อไปนี้  
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แผนงาน/กิจกรรมการควบคุมและการจัดการความเสี่ยง ตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  

ประเภทความ
เสี่ยง / 
กิจกรรม 

ความเสี่ยง 
ปัจจัยเสี่ยง 

แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความ
เสี่ยง 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ความเสี่ยง
ด้าน
ทรัพยากร 
(Financial 
Risk :F)  

1.1 ด้าน
การเงินและ
งบประมาณ 

1) จำนวนการรับ
นักศึกษาต่ำกว่า
แผนการรับ 

1. ด้านภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
2. ด้านหลักสตูร พัฒนาหลักสูตรให้
ตรงตามความต้องการและทันสมยั 
3. ด้านอาจารยผ์ู้สอน 
4. ด้านสื่อและอุปกรณ์การเรียน 
5. ด้านบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม 
6. ด้านสวัสดิการและการบริการ 
7. ด้านการประชาสัมพันธ์ 
8. ด้านค่านยิม 

 ม.ค. 64 
– ก.ย. 64 

- ผอ สวท. 
- รอง ผอ. สวท 
ทุกฝ่าย 
- หัวหน้า
สำนกังาน 
- หัวหน้างาน 
 

2. ความเสี่ยง
ด้านเหตุการณ์
ภายนอก 

ด้าน
เหตุการณ์
ภายนอก 

1) การบริหาร
จัดการ
สถานศึกษาท่ี 
สอดคล้องกับ
ความปกติใหม่ 
(New Normal) 

1. การพัฒนาหลักสตูรและการเรยีน
การสอนออนไลน์ปรับใหส้อดคล้องกับ
สถานการณ์โควดิ-19 
2. เพิ่มความยืดหยุ่นของโครงสร้าง
เวลาเรียนและความหลากหลายของ
รูปแบบการเรียนรู ้
3. ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ และ
สอนอย่างมีแผนท่ีเหมาะสม 
4. ยกระดับการประเมินเพื่อการ
พัฒนา (formative assessment) 
เพื่อไม่ให้เด็กเสยีโอกาสพัฒนาความรู้
และทักษะ 
5. การปรับระบบการทำงาน 
6. การลงทุนในอุปกรณ์ที่ทำให้การ
เรียนการสอนออนไลน์มีประสิทธิภาพ 

 ม.ค. 64 
– ก.ย. 64 

- ผอ สวท. 
- รอง ผอ. สวท 
ทุกฝ่าย 
- หัวหน้า
สำนักงาน 
- หัวหน้างาน 
 
 

 
6. มีการกำกับติดตามประเมินผลการดำเนินงานแผนบริหารความเสี่ยงตามตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ 
(Key Risk Indicators) โดยมีระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม และรายงานผลต่อผู้บริหารของหน่วยงาน 

มีการกำหนดตัวชี้วัดในการประเมินความเสี่ยงที่สำคัญซึ่งจากแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีการกำหนดแผนงาน/กิจกรรม
การจัดการความเสี่ยง ดังนี้ 

1) จำนวนการรับนักศึกษาต่ำกว่าแผนการรับ ประกอบไปด้วย 
- แผนงานด้านหลักสูตร พัฒนาหลักสูตรให้ตรงตามความต้องการและทันสมัย 
- แผนงานด้านบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม 
- แผนงานด้านสวัสดิการและการบริการ 

2) การบริหารจัดการสถานศึกษาที่สอดคล้องกับความปกติใหม่ (New Normal) ประกอบไปด้วย 
-การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนออนไลน์ปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์โควิด19 
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- การปรับระบบการทำงาน 
 โดยได้มีการกำกับติดตามตัวชี้วัดดังกล่าวควบคู่ไปกับตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติการ ประจำปี สำนักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน เนื่องจากกิจกรรมที่ดำเนินการในความเสี่ยงและในแผนปฏิบัติการมีความสอดคล้อง
กัน ซึ่งคณะกรรมการแนะนำให้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงภายในเพิ่มเติมให้นอกเหนือจากของมหาวิทยาลัยซึ่ง
ในปีงบประมาณต่อไปจะได้นำไปดำเนินการ  

 
7. มีการนำผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจำหน่วยงานไปใช้ในการปรับแผนหรือ
วิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบถัดไป  
 จากการประชุมคณะกรรมการประจำ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนคณะกรรมการแนะนำให้
มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงภายในเพิ่มเติมให้นอกเหนือจากของมหาวิทยาลัยซึ่งในปีงบประมาณต่อไปจะได้นำไป
ดำเนินการ 
 
เอกสารหลักฐาน 
สวท 5-1 คำสั่งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
สวท 5-2 แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในประจำปี งบประมาณ ๒๕๖4 สำนักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 
สวท 5-๓ รายงานผลการดำเนินงานความเสี่ยง 
 
ผลการประเมินตนเอง 
ผลการประเมิน 

ปีท่ีแล้ว 
เป้าหมาย 

คะแนนการ
ประเมินตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 
(, X) 

เป้าหมาย 
ปีถัดไป 

…3..คะแนน    …4.…. คะแนน 
  ( ....6..... ข้อ) 

   …4.…. คะแนน 
  ( ....6..... ข้อ) 

X  ……4.. คะแนน 
 ( ....6..... ข้อ) 

 
ผู้รับผิดชอบ 
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งช้ี :  
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน  

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดำเนินงาน :  
1. นางถนอมรัตน์ มหาชัย  
2. นางสาวสุภาพร ร้อยพิลา 
3. นางสาวมยุรี มั่นยืน 
4. นายศาสตรา มุลวิไล 
5. นางสมทรัพย์ มาตย์วิเศษ 

 
 
 
 
 
 
 



38 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 6 การส่งเสริมการใช้งานวิจัยสถาบันเพื่อการพัฒนาหน่วยงาน 

ชนิดตัวบ่งชี ้: กระบวนการ 

การคิดรอบป ี: ปีงบประมาณ 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดำเนินงาน 

1 ข้อ 
มีการดำเนินงาน 

2 ข้อ 
มีการดำเนินงาน 

3 ข้อ 
มีการดำเนินงาน 

4 ข้อ 
มีการดำเนินงาน 

5 ข้อ 
  
ผลการดำเนินการ 
1. หน่วยงานมีการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรภายในหน่วยงานจัดทำวิจัยสถาบัน  

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร โดยกำหนดประเด็นในการจัดทำ
วิจัยสถาบันใน ยุทธศาสตร์ที่ 6 เสริมสร้างบุคลากรให้มีความสุข เชี่ยวชาญด้านวิชาชีพ มีทักษะดิจิทัล และมี
การเรียนรู้ตลอดชีวิต ปรับตัวภายใต้การเปลี่ยนเเปลงได้อย่างเหมาะสม ประเด็นในการพัฒนาบุคลากรโดย
ส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานจัดทำวิจัยสถาบัน ที่จะส่งผลในการพัฒนาประสิทธิภาพของงานในแต่ละสว่น
งาน   

กลยุทธ์/วิธีการ (Objective) ตัวช้ีวัด (Key 
Results) 

เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม 

6.1 พัฒนาบุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการ
ให้มีความสุข เชี่ยวชาญด้านวิชาชีพ มีทักษะ
ดิจิทัล และมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต ปรับตัว
ภายใต้การเปลี่ยนเเปลงได้อย่างเหมาะสม 

6.1.3 จำนวนงานวิจัย
สถาบันเพื่อพัฒนา
หน่วยงานของบุคลากร
ในหน่วยงาน 

1 เรื่อง ส่งเสริมให้บุคลากรจัดทำ
วิจัยสถาบันเพ่ือพัฒนางาน
ในหน่วยงาน 

 
2. มีการระบุประเด็นปัญหาที่ควรดำเนินการแก้ไขด้วยผลงานวิจัยสถาบันโดยอาจเป็นปัญหาในการบริหาร
จัดการหรือในการทำงานหรือเป็นประเด็นเพื่อพัฒนาหน่วยงาน  

ในการประชุมกลุ่มย่อย ผู้บริหารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้มีการหารือในเรื่องของวิจัย
สถาบัน ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยได้ระบุประเด็นปัญหาที่ควรแก้ไข ซึ่งประกอบไปด้วย 
การวิเคราะห์จากแต่ละงาน โดยในงานมีประเด็นที่ต้องได้รับการพัฒนา ซึ่งจากการประชุมสรุปได้ดังนี้  

1. ประเด็นในส่วนของศูนย์ดิจิทัลในการจัดสอบสมรรถนะดิจิทัลของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ์ 
2. ประเด็นในการให้บริการในส่วนของงานวิทยบริการและเทคโนโลยีการศึกษา 
3. ประเด็นการจัดการข้อมูลหลักสูตรในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
4. ประเด็นในการจัดการข้อมูลและการกำกับติดตามการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ์ 
5. ประเด็นในการจัดทำฐานข้อมูลสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
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ซึ่งพบว่า สิ่งที่เร่งด่วนที่ต้องมีการดำเนินการคือในส่วนของงานวิทยบริการและเทคโนโลยีการศึกษา 
ได้มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาดา สุรางค์กุล ดำเนินการกับงานวิทยบริการและเทคโนโลยีการศึกษา 
ดำเนินการในการจัดทำวิจัยสถาบันเพ่ือเก็บข้อมูลการให้บริการให้เป็นลักษณะในส่วนของการวิจัยเชิงปริมาณที่
ใช้ในการอ้างอิงการทำงานและสามารถเผยแพร่อ้างอิงและเป็นข้อมูลในการบริหารในส่วนงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   

 
3. มีการจัดสรรงบประมาณหรือทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการทำงานวิจัยสถาบัน  
 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้มีการสนับสนุนในส่วนของทรัพยากรในการทำวิจัยสถาบัน
ของบุคลากรในหน่วยงานโดยในทุกการประชุมจะมีการพูดถึงวิจัยสถาบันและส่งเสริม ผลักดันให้บุคลากรได้
ดำเนินการแต่เนื่องจากบุคลากรยังขาดประสบการณ์ในการทำวิจัย แตกต่างจากสายวิชาการ ผู้บริหารจึงมี
แนวคิดที่จะจัดอบรมให้ในปีงบประมาณถัดไป ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรสามารถเขียนวิจัยได้และเป็น
การเพ่ิมจำนวนวิจัยในสถาบันที่จะทำให้งานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
 
4. มีผลงานวิจัยสถาบันแล้วเสร็จและทำการเผยแพร่เพื่อการใช้ประโยชน์ภายในหน่วยงาน อย่างน้อย 1 
โครงการต่อปีที่ประเมิน  

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้มีการสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานจัดทำวิจัยในสถาบัน 
โดยในปีงบประมาณ 2563 ได้มีการจัดทำวิจัยสถาบันจำนวน 1 เรื่อง ซึ่งเป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ 2564 เรื ่อง การศึกษาความพึงพอใจในการใช้บริการของงานวิทยบริการและเทคโนโลยี
การศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ซึ่งได้จัดทำวิจัยขึ้นโดยงานวิทยบริการและเทคโนโลยีการศึกษา โดยรอง
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาดา สุรางค์กุล และบุคลากรในงาน
วิทยบริการฯทั้ง 2 พื้นที่ ได้ดำเนินการในการพัฒนาเค้าโครง รวบรวมข้อมูลและช่วยกันในการเก็บข้อมูลจาก
ผู้ใช้บริการ ในปีงบประมาณ 2564 ซึ่งมีการแยกเก็บข้อมูลในการบริการในส่วนของการใช้ทรัพยากรห้องสมุด
และในส่วนของเรื่องการอบรมต่างๆ ซึ่งจะทำให้เห็นประเด็นที่เด่นชัดของการปรับการให้บริการในห้องสมุด
มากยิ่งขึ้น    
 
5. มีการติดตามและตรวจสอบประเมินผลการนำผลงานวิจัยสถาบันไปใช้ปรับปรุงหรือพัฒนาการทำงาน
ของหน่วยงาน 

มีการติดตามและตรวจสอบประเมินผลจากรองผู้อำนวยการและผู้อำนวยการในการประเมินผลการนำ
ผลงานวิจัยสถาบันไปใช้ปรับปรุงหรือพัฒนาการทำงานของหน่วยงาน โดยผลการประเมินความพึงพอใจในการ
ใช้บริการของห้องสมุดมหาวิทยาลัย นำมาปรับปรุงในส่วนของบริการต่างๆในห้องสมุด   
 
เอกสารหลักฐาน 
สวท 6-1 รายงานการประชุมผู้บริหารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
สวท 6-2 รายงานการวิจัยสถาบันเรื่องการศึกษาความพึงพอใจในการใช้บริการของงานวิทยบริการและ
เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  
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ผลการประเมินตนเอง 
ผลการประเมิน 

ปีท่ีแล้ว 
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 
(, X) 

เป้าหมาย 
ปีถัดไป 

5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน  5 คะแนน 
 
ผู้รับผิดชอบ 
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งช้ี :  
1. ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดำเนินงาน :  
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาดาสุรางค์กุล 
2. นางสาวสุพัตรา บุไธสง 
3. นายกำธร  สารวรรณ 
4. นางสาวสุภาพร  ร้อยพิลา 
5. นางถนอมรัตน์ มหาชัย 
6. นายศาสตรา  มุลวิไล 
7. นางสมทรัพย์ มาตย์วิเศษ 
8. นางสาวจิราภา นาครินทร์ 
9. นางปิยะฉัตร  โยธารินทร์ 
10. นายอาวุธ  โสเพ็ง 
11. นางสาวมยุรี  ฤทธิ์ไชย 
12. นายสนามชัย  บริบูรณ์ 
13. นายปิยะพงศ์  อิสรนุวัฒน์ 
14. นางสาวมยุรี  มั่นยืน 
15. นางสุภัคชรี  โคตรพัฒน์ 
16. นายเลอพงศ์ ไกรยะสา 
17. นางสาวนฤมล ระมัยวงค์ 
18. นางพีรฎา  จันโทมุข 
19. นางปุณญณุช  จันทร์สมุด 
20. นางสาวพัชรารัตน์  บุญสร้อย 
21. นางสาวสุวิภา  ยอดแก้ว 
22. นางสาวดวงเดือน อ่ิมประสงค์ บุญใหญ่ 
23. นางสาวสุภาณี  ศรีอุทธา 
24. นางสาวนิตยา สาธุชาต ิ
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ตัวบ่งชี้ท่ี 7 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลลัพธ์ 
การคิดรอบปี : ปีงบประมาณ 
 
เกณฑ์การประเมิน  
 คำนวณค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการจากคะแนนเต็ม 5 
 
ผลการประเมินตนเอง 

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้มีการพัฒนาระบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการสำนัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดยใช้ Google form ในการสำรวจ โดยมีการส่ง 
Link ในการเข้าประเมินความพึงพอใจและ QR code เพื่อเข้าไปประเมินการให้บริการของสำนักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียนซึ่งประกอบไปด้วย  

1. งานประกันคุณภาพการศึกษา 
2. งานวิทยบริการและเทคโนโลยีการศึกษา  
3. งานส่งเสริมวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
4. งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
5. งานทะเบียนและประมวลผล  
โดยในปีนี้ได้มีการดำเนินงานในการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของแต่ละงานโดยให้แต่ละ

งานจัดทำแบบประเมินฯที่มีความเฉพาะเจาะจงและสามารถระบุประเด็นที่ต้องการสอบถามความพึงพอใจกับ
ผู้มารับบริการให้เป็นไปตามพันธกิจของงาน โดยมีนโยบายให้ทำการนำเอา QR code ติดไว้ในทุกจุดให้บริการ
ในสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ทั้งในเขตพื้นที่ในเมืองและนามน รวมทั้งประชาสัมพันธ์ใน page 
facebook สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน , เว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และจัดทำ
หนังสือเวียนในระดับ E-document ขอความอนุเคราะห์ให้ทุกหน่วยงาน ประเมินความพึงพอใจในการ
ให้บริการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนด้วย ซึ่งผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการสำนัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนในการประเมินในปีนี้ มีผลการประเมินเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.03 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 5 คะแนน โดยมีรายละเอียดผลการประเมินในแต่ละงาน ดังต่อไปนี้  

 
ส่วนงาน ค่าคะแนนเฉลี่ย จำนวนผู้ประเมิน(คน) 

งานทะเบียนและประมวลผล 4.48 225 
งานส่งเสริมวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา 3.98 

27 

งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 3.61 11 

งานวิทยบริการและเทคโนโลยีการศึกษา 4.32 166 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 3.77 71 

 รวม 4.03 500 
 
 



42 

 

เอกสารหลักฐาน  
หลักฐานที่ สวท 7-1 สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของการให้บริการงานทะเบียนและประมวลผล ประจำปี
งบประมาณ 2564 

หลักฐานที่ สวท 7-2 สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของการให้บริการงานส่งเสริมวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 

หลักฐานที่ สวท 7-3 สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของการให้บริการงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปี
งบประมาณ 2564 

หลักฐานที่ สวท 7-4 สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของการให้บริการงานวิทยบริการและเทคโนโลยี
การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 

หลักฐานที่ สวท 7-5 สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของการให้บริการงานประกันคุณภาพการศึกษา 
ประจำปีงบประมาณ 2564 

 
ในการประเมินความพึงพอใจ 

ผลการประเมิน 
ปีท่ีแล้ว 

เป้าหมาย 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 
บรรลุเป้าหมาย 

(, X) 
เป้าหมาย 
ปีถัดไป 

4.39 คะแนน …..4…. คะแนน 
 

4.03 คะแนน  …..4…. คะแนน 

 
ผู้รับผิดชอบ 
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งช้ี :  
๑. ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดำเนินงาน 
1. นางถนอมรัตน์ มหาชัย  
2. นางสาวสุภาพร ร้อยพิลา 
3. นางสาวมยุรี  มั่นยืน 
4. นายศาสตรา มุลวิไล 
5. นางสมทรัพย์ มาตย์วิเศษ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 8 การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 

การคิดรอบป ี: ปีงบประมาณ 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดำเนินงาน 

1 ข้อ 
มีการดำเนินงาน 

2 ข้อ 
มีการดำเนินงาน 

3 ข้อ 
มีการดำเนินงาน 

4 ข้อ 
มีการดำเนินงาน 

5 ข้อ 
 
ผลการดำเนินการ 
1. คณะกรรมการประจำหน่วยงานและผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานกำหนดนโยบายและให้ความสำคัญ
เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

มีการจัดทำแผนการประกันคุณภาพการศึกษา ในแผนปฏิบัติการสำนักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนในยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานและสนับสนุนการพัฒนาตัว
บ่งชี้ให้สามารถผลักดันการบรรลุวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย  รวมทั้งมีการสั่งการให้มีการจัดทำการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับสายสนับสนุน ซึ่งมีการพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นเกณฑ์ในการประกันคุณภาพภายใน
ระดบัสายสนับสนุน ในปีงบประมาณ ๒๕๖4 และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  

กลยุทธ์/วิธีการ 
(Objective) 

ตัวช้ีวัด (Key Results) เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม 

3.7 ระดับ
ความสำเร็จของ
สำนักท่ีเป็นไป
ตามเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพ
ภายใน 

3.7.1 ผลการประเมินการประกัน
คุณภาพของหน่วยงานมีค่าเพ่ิมข้ึน
อย่างต่อเนื่อง 

>3.50 คะแนน 1. โครงการตรวจประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหน่วยงาน
สนับสนุนประจำปีงบประมาณ 
2564 สำนักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน 

3.7.2 มีการกำกับติดตามการ
ดำเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหน่วยงาน
สนับสนุน สำนักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

2 ครั้ง 1. การกำกับติดตามการ
ดำเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับหน่วยงาน
สนับสนุน สำนักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 
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2. มีการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การควบคุม
คุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ และ 2) การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) เสนอ ต่อคณะกรรมการประจำหน่วยงานและมหาวิทยาลัยตามกำหนดเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
และรายงานข้อมูลครบถ้วน ตามระบบท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด  

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่
ครบถ้วน ซึ่งประกอบด้วย  

1) การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ ดังนี้ 
- การแจ้งเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุนให้กับบุคลากรใน

หน่วยงานทราบผ่านทางระดับ e-document รวมทั้งคู่มือในการดำเนินการเพื่อให้ทุกคนเกิดความรู้ความ
เข้าใจและนำไปดำเนินการ  
การกำกับติดตามในการรายงานผลการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 

- จัดทำคำสั่งผู้ดูแลและรับผิดชอบตัวบ่งชี้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหน่วยงาน
สนับสนุน  

- มีการรายงานผลการดำเนินงานในแต่ละตัวบ่งชี้ในรอบ 6 เดือน 9 เดือน ตามท่ีงานประกันคุณภาพ
การศึกษาได้มีการกำกับติดตาม 

2) มีจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) โดยการนำเอาข้อมูลผลการดำเนินการของหน่วยงานใน
การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหน่วยงานสนับสนุนมาใช้ในการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง และ
รวบรวมหลักฐานประกอบการดำเนินงานในแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อเตรียมตัวในการรับการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหน่วยงานสนับสนุน โดยมีขั้นตอนในการดำเนินการ ตั้งแต่กำหนดวันที่ในการตรวจ
ประเมินฯ การแต่งตั้งคณะกรรมการในการตรวจประเมินฯ จัดทำโครงการตรวจประเมินฯ กำหนดการรวมทั้ง
การนัดหมายต่างๆ กับผู้รับผิดชอบในแต่ละตัวบ่งชี้ เพ่ือให้การตรวจประเมินฯเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
 
3. มีการนำผลการประเมินคุณภาพไปทำแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน และเชื่อมโยงสู่
แผน ปฏิบัติราชการและ/หรือ แผน ปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน  

ในปีงบประมาณ 2564 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีการนำผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2563 มาจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ 
(Improvement Plan) ประจำปี 2564 ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยนำเอา จุดเด่น จุดที่
ควรพัฒนามาวิเคราะห์ เพ่ือพัฒนาแผนในการพัฒนาคุณภาพ  

นอกจากนี้สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนยังได้นำเอาผลจากการประเมินคุณภาพการศึกษาใน
ปีที่ผ่านมา มาใช้ในการปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจำปีในปีงบประมาณ 2564 เพ่ือให้เห็นถึงความสอดคล้อง
และการพัฒนาที่ตรงจุด และเป็นการนำเอาข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมินมากำหนดแนวทาง
ในการพัฒนาเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงานในหน่วยงานต่อไป   

 
4. มีการนำผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทำงาน 

จากผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหน่วยงานสนับสนุน ในปีงบประมาณ 2563 
ที่ผ่านมานั้น พบว่ามีหลายตัวบ่งชี้ที่ยังไม่ดำเนินการหรือยังดำเนินการไม่ครบตามกระบวนการ จึงได้มีการ
นำเอาผลการประเมินในปีที่ผ่านมามาใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 โดยมีการ
พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เป็นไปตามแผน ดังนี้ 
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ประเด็นวิเคราะห์แผนตามรายงานการตรวจประเมินคุณภาพประจำปี 2563  
ระดับหน่วยงานสนับสนุน 

ซึ่งจากการประเมินคุณภาพการศึกษาประจำปีงบประมาณ 2563 ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโดยรวมได้คะแนนเท่ากับ 3.92 คะแนน อยู่ในระดับดี 
ตัว
บ่งชี้ 

มาตรฐาน /ประเด็น
การประเมิน/ ตัว

บ่งชี้ 

คะแนน
ประเมิน
ตนเอง 

คะแนน
ที่ได้ 

ข้อเสนอแนะในภาพรวม/
จุดอ่อนและการพัฒนา

ปรับปรุง/ 
ข้อสังเกตรายตัวบ่งช้ี/ของ
คณะกรรมการประเมินฯ 

แผนงานที่กระทบ/ 
แนวทางเชื่อมโยงสู่แผน 

1 แผนปฏิบัติราชการ
และแผนปฏิบัติการ
ประจำปีของ
หน่วยงาน 

5 4 ควรมีการติดตามการ
ประเมินผลการดำเนินโครงการ
ตามแผนเช่นการติดตามในรอบ 
6,9 เดือน และความมีโครงการ
ในแผนให้ครอบคลุมทุกพันธกิจ
ของหน่วยงาน 

แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 
4 ปี และ แผนปฎิบัติการ
ประจำปี 2564 / ปรับ
แผนให้สอดคล้องกับ
องค์กร 

2 ระบบการบริหารและ
พัฒนาบุคลากร 

4 3 แผนพัฒนาบุคลากร ต้อง
ดำเนินการให้มีแผน เพ่ือให้
ครอบคลุมและสอดคล้องกับ
การพัฒนาบุคลากร 

แผนพัฒนาบุคลากร / มี
การจัดทำแผนพัฒนา
บุคลากรประจำปีของ
หน่วยงาน 

3 ร้อยละของบุคลากร
ที่ได้รับการพัฒนา
ความรู้ทักษะและ
ทักษะวิชาชีพที่
สอดคล้องกับการ
ปฏิบัติงาน 

5 5 - - 

4 การพัฒนาหน่วยงาน
สู่องค์กรเรียนรู้ 

3 3 ส่งเสริมให้มีการจัดทำแผนการ
จัดการความรู้ส่งเสริมให้มีการ
จัดการความรู้ในหน่วยงาน 

แผนการจัดการความรู้ / 
มีการจัดทำแผนการ
จัดการความรู้ เพ่ือให้เกิด
องค์ความรู้ในหน่วยงาน 

5 ระบบบริหารความ
เสี่ยง 

3 3 ควรมีการระบุสาเหตุที่ก่อให้เกิด
ความเสี่ยง (ปัจจัยภายในและ
ปัจจัยภายนอก) 

แผนการจัดการความ
เสี่ยง / มีการจัดทำ
แผนการจัดการความ
เสี่ยง เพ่ือวิเคราะห์และ
หาแนวทางในการป้อง
การความเสี่ยงใน
หน่วยงาน 
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ตัว
บ่งชี้ 

มาตรฐาน /ประเด็น
การประเมิน/ ตัว

บ่งชี้ 

คะแนน
ประเมิน
ตนเอง 

คะแนน
ที่ได้ 

ข้อเสนอแนะในภาพรวม/
จุดอ่อนและการพัฒนา

ปรับปรุง/ 
ข้อสังเกตรายตัวบ่งช้ี/ของ
คณะกรรมการประเมินฯ 

แผนงานที่กระทบ/ 
แนวทางเชื่อมโยงสู่แผน 

6 การส่งเสริมการใช้
งานวิจัยสถาบัน 
เพ่ือการพัฒนา
หน่วยงาน 

4 5 - - 

7 ระดับความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ 

4.39 4.39 - - 

8 ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

4 4 ควรมีการจัดทำระบบการ
ประกันคุณภาพและสร้าง
เครือข่ายในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพ
ภายใน 

แผนการประกันคุณภาพ
การศึกษา / เครือข่ายใน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้านการประกันคุณภาพ
ภายใน 

 
5. มีเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงานและมีกิจกรรมร่วมกัน 
โดยมีการสรุปบทเรียนที่ได้จากการแลกเปลี่ยนที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ไว้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร 
-  
 
เอกสารหลักฐาน 
สวท 8-1 คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสายสนับสนุน สำนัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
สวท 8-2 รายงานการประเมินตนเองสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
สวท 8-3 แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ประจำปีงบประมาณ 2564 สำนักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 
 
ผลการประเมินตนเอง 
ผลการประเมิน 

ปีท่ีแล้ว 
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 
(, X) 

เป้าหมาย 
ปีถัดไป 

4 คะแนน 
(4 ข้อ) 

4 คะแนน 
(4 ข้อ) 

4 คะแนน 
(4 ข้อ) 

      …5.. คะแนน 
      ( ....5..... ข้อ) 
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ผู้รับผิดชอบ 
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งช้ี :  
๑. ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดำเนินงาน 
1. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สุชาดา สุรางค์กุล 
2. นางถนอมรัตน์ มหาชัย  
3. นางสาวสุภาพร ร้อยพิลา 
4. นางสาวมยุรี  มั่นยืน 
5. นายศาสตรา มุลวิไล 
6. นางสมทรัพย์ มาตย์วิเศษ 
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บทที่ 3 
สรุปผลการประเมิน 

 
   
 

ผลประเมินตามเกณฑ์ 
 
 
คะแนน 

ผลการประเมิน 
คะแนน  0.01-1.50  การดำเนินงานต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 
คะแนน  1.51-2.50  การดำเนินงานต้องปรับปรุง 
คะแนน  2.51-3.50  การดำเนินงานระดับพอใช ้
คะแนน  3.51-4.50  การดำเนินงานระดับดี 
คะแนน  4.51-5.00  การดำเนินงานระดับดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 1 แผนปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติการ
ประจำปีของหน่วยงาน 

5 
ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 2 ระบบการบริหารและพัฒนาบุคลากร 5 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
ความรู้ทักษะและทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับการ
ปฏิบัติงาน 

5 
ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 4 การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรเรียนรู้ 4 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ระบบบริหารความเสี่ยง 4 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 6 การส่งเสริมการใช้การวิจัยสถาบันเพ่ือการ
พัฒนาหน่วยงาน 

5 
ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 7 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 4.03 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 8 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ภายใน 

4 
ดี 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 4.50 ด ี
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ตารางวิเคราะห์ผลการประเมิน ระดับหน่วยงานสนับสนุน 

 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

คะแนน  0.01-1.50  การดำเนินงานต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 
คะแนน  1.51-2.50  การดำเนินงานต้องปรับปรุง 
คะแนน  2.51-3.50  การดำเนินงานระดับพอใช ้
คะแนน  3.51-4.50  การดำเนินงานระดับดี 
คะแนน  4.51-5.00  การดำเนินงานระดับดีมาก 

ตัวบ่งชี้ท่ี I P O คะแนน
เฉลี่ย 

1  5  5 ดีมาก 

2  5  5 ดีมาก 

3 5   5 ดีมาก 

4  4  4 ดี 

5  4  4 ดี 

6  5  5 ดีมาก 

7   4.03 4.03 ดี 

8  4  4 ดี 

รวม 5 27 4.03 36.03  

ผลการประเมิน 5 4.50 4.03 4.50 ระดับดี 
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ภาคผนวก 

1. คำสั่งแต่งตั้ง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงาน
สนับสนุน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
2. คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงาน
สนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2564 

 

 

 
 
 


