
 

 

 

 

 

 

ขอเชิญหน่วยงานของ สวป. ส่งประกวดโครงการ / แผนงาน  

การป้องกนัปัญหา หรือพฒันางานของ สวป.  

ตั้งแต่ 1 กุมภาพนัธ์ -  30 มถุินายน 2561 
 

 

 

ขอให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมรบัการตรวจประเมินเพ่ือการรบัรอง

ระบบบริหารงานคณุภาพ ISO 9001: 2015 

จาก สถาบนัรบัรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.)  

ระหว่างวนัท่ี  21-22  กมุภาพนัธ ์2561  

 

 

นโยบายคุณภาพและวตัถุประสงค์คุณภาพของ สวป. ปี 2561 

1.  นโยบายคุณภาพของ สวป.  

 สวป. มุ่งมัน่พฒันาระบบการบริหารจดัการงานดา้น บริการท่ีสอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนด ใหมี้ 

ประสิทธิภาพอยา่งต่อเน่ืองดว้ยความรวดเร็ว  ถกูตอ้ง โดยบุคลากรคุณภาพของสาํนกัฯ เพือ่ใหผู้รั้บบริการ 

เกิดความพึงพอใจ 
 

2. วตัถุประสงค์ด้านคุณภาพของ สวป.  

2.1 เพื่อใหผู้รั้บบริการมีความพึงพอใจ ไม่นอ้ยกวา่ 4.30  ในการสาํรวจความคิดเห็นของ

ผูรั้บบริการในแต่ละคร้ัง  โดยการสาํรวจความคิดเห็นของผูรั้บบริการปีละ 2 คร้ัง 

2.2 รักษามาตรฐานการส่งมอบเอกสารตามความตอ้งการของผูรั้บบริการทนัเวลาและถกูตอ้ง 

โดยกาํหนดดชันีช้ีวดั  การส่งมอบของแต่ละ PM  ท่ีใหบ้ริการเอกสารสาํคญั 

2.3 สนบัสนุนใหห้น่วยงานในสาํนกัฯ เสนอโครงการหรือแผนงานการป้องกนัปัญหาหรือ

พฒันางาน  อยา่งนอ้ยปีละ  2 โครงการ/แผนงาน 

2.4 บุคลากรตอ้งไดรั้บการพฒันาความรู้ และทกัษะ อยา่งนอ้ยคนละ 1 คร้ังต่อปี ไม่นอ้ยกวา่

ร้อยละ 80 ของบุคลากรในสาํนกัฯ” 
 

 

 

เอกสารเผยแพรค่วามร ู ้ ขา่วสารการประกนัคณุภาพการศึกษา  

และระบบบรหิารงานคณุภาพ 

ฉบบัท่ี ๒ / ๒๕๖๑ 

ประจําเดือน กมุภาพนัธ ์

จดัทําโดย งานประกนัคณุภาพการศึกษา รว่มกบัคณะกรรมการบริหารงานคณุภาพ 

เผยแพรโ่ดย งานประกนัคณุภาพการศึกษา สวป.  



 

ผลการประเมนิความพงึพอใจของผู้รับบริการ สวป. จากการเกบ็ข้อมูล 

คร้ังที ่ 2 / 2560  จํานวน  9  PM 
 

จากวตัถุประสงคด์า้นคุณภาพของ สวป. ขอ้ 2.1 ท่ีกาํหนดวา่ “เพื่อใหผู้รั้บบริการมีความพึงพอใจ 

ไม่นอ้ยกวา่ 4.30  ในการสาํรวจความคิดเห็นของผูรั้บบริการในแต่ละคร้ัง โดยดาํเนินการสาํรวจความ

คิดเห็นของผูรั้บบริการ ปีละ 2 คร้ัง” มีผลการประเมินความพึงพอใจของผูรั้บบริการ สวป. ดงัน้ี 

 

PM สวป. 2 การรับสมคัร 

ผลการประเมินอยูใ่นระดบั ตั้งแต่ 4.55 – 4.65  โดยมีรายละเอียดแต่ละดา้น ดงัน้ี 

 ดา้นความรวดเร็วในการใหบ้ริการ  อยูใ่นระดบั  พอใจมากท่ีสุด (4.59) 

 ดา้นขั้นตอนการใหบ้ริการ   อยูใ่นระดบั พอใจมากท่ีสุด ( 4.55) 

 ดา้นสถานท่ีในการใหบ้ริการ   อยูใ่นระดบั พอใจมากท่ีสุด ( 4.65) 

 ดา้นการใหบ้ริการของบุคลากร   อยูใ่นระดบั พอใจมากท่ีสุด ( 4.65) 

 

PM สวป. 4 การลงทะเบียนเรียน 

ผลการประเมินอยูใ่นระดบั ตั้งแต่ 4.40 – 4.57  โดยมีรายละเอียดแต่ละดา้น ดงัน้ี 

 ดา้นความรวดเร็วในการใหบ้ริการ  อยูใ่นระดบั  พอใจมาก (4.49) 

 ดา้นขั้นตอนการใหบ้ริการ   อยูใ่นระดบั  พอใจมาก (4.48) 

 ดา้นสถานท่ีในการใหบ้ริการ   อยูใ่นระดบั พอใจมาก ( 4.40) 

 ดา้นการใหบ้ริการของบุคลากร   อยูใ่นระดบั พอใจมากท่ีสุด ( 4.57) 

 

PM สวป. 5 การทาํบัตรประจาํตวันักศึกษาและระเบียนประวตันัิกศึกษา 

ผลการประเมินอยูใ่นระดบั ตั้งแต่ 4.43 – 4.58  โดยมีรายละเอียดแต่ละดา้น ดงัน้ี 

 ดา้นความรวดเร็วในการใหบ้ริการ  อยูใ่นระดบั  พอใจมาก (4.43) 

 ดา้นขั้นตอนการใหบ้ริการ   อยูใ่นระดบั  พอใจมาก (4.44) 

 ดา้นสถานท่ีในการใหบ้ริการ   อยูใ่นระดบั  พอใจมาก (4.45) 

 ดา้นการใหบ้ริการของบุคลากร   อยูใ่นระดบั พอใจมากท่ีสุด ( 4.58)  

 

PM สวป. 6 การบอกเลกิ-บอกเพิม่และออกรายงานข้อมูลลงทะเบียนเรียน 

ผลการประเมินอยูใ่นระดบั ตั้งแต่ 4.34 – 4.49  โดยมีรายละเอียดแต่ละดา้น ดงัน้ี 

 ดา้นความรวดเร็วในการใหบ้ริการ  อยูใ่นระดบั  พอใจมาก (4.34) 

 ดา้นขั้นตอนการใหบ้ริการ   อยูใ่นระดบั  พอใจมาก (4.40) 

 ดา้นสถานท่ีในการใหบ้ริการ   อยูใ่นระดบั  พอใจมาก (4.36) 

 ดา้นการใหบ้ริการของบุคลากร   อยูใ่นระดบั พอใจมาก ( 4.49) 

 



 

PM สวป. 10 การรับรองผลการศึกษา 

ผลการประเมินอยูใ่นระดบั ตั้งแต่ 4.40 – 4.52  โดยมีรายละเอียดแต่ละดา้น ดงัน้ี 

 ดา้นความรวดเร็วในการใหบ้ริการ  อยูใ่นระดบั  พอใจมาก (4.47) 

 ดา้นขั้นตอนการใหบ้ริการ   อยูใ่นระดบั  พอใจมาก (4.40) 

 ดา้นสถานท่ีในการใหบ้ริการ   อยูใ่นระดบั  พอใจมาก (4.49) 

 ดา้นการใหบ้ริการของบุคลากร   อยูใ่นระดบั พอใจมากท่ีสุด ( 4.52) 

 

PM สวป. 11 การออกหนังสือสําคญั 

ผลการประเมินอยูใ่นระดบั ตั้งแต่ 4.37 – 4.52  โดยมีรายละเอียดแต่ละดา้น ดงัน้ี 

 ดา้นความรวดเร็วในการใหบ้ริการ  อยูใ่นระดบั  พอใจมาก (4.43) 

 ดา้นขั้นตอนการใหบ้ริการ   อยูใ่นระดบั  พอใจมาก (4.37) 

 ดา้นสถานท่ีในการใหบ้ริการ   อยูใ่นระดบั  พอใจมากท่ีสุด (4.51) 

 ดา้นการใหบ้ริการของบุคลากร   อยูใ่นระดบั พอใจมากท่ีสุด ( 4.52) 

 

PM สวป. 12 การบริการจุดเดยีวเบ็ดเสร็จ 

ผลการประเมินอยูใ่นระดบั ตั้งแต่ 4.49 – 4.61  โดยมีรายละเอียดแต่ละดา้น ดงัน้ี 

 ดา้นความรวดเร็วในการใหบ้ริการ  อยูใ่นระดบั  พอใจมากท่ีสุด (4.61) 

 ดา้นขั้นตอนการใหบ้ริการ   อยูใ่นระดบั  พอใจมากท่ีสุด (4.57) 

 ดา้นสถานท่ีในการใหบ้ริการ   อยูใ่นระดบั  พอใจมากท่ีสุด (4.60) 

ดา้นการใหบ้ริการของบุคลากร   อยูใ่นระดบั พอใจมาก ( 4.49) 
  

PM สวป. 14 การบริการทะเบียนประวตัแิละปรับฐานข้อมูลนักศึกษา 

ผลการประเมินอยูใ่นระดบั ตั้งแต่ 4.51 – 4.70 โดยมีรายละเอียดแต่ละดา้น ดงัน้ี 

 ดา้นความรวดเร็วในการใหบ้ริการ  อยูใ่นระดบั  พอใจมากท่ีสุด (4.64) 

 ดา้นขั้นตอนการใหบ้ริการ   อยูใ่นระดบั  พอใจมากท่ีสุด (4.54) 

 ดา้นสถานท่ีในการใหบ้ริการ   อยูใ่นระดบั  พอใจมากท่ีสุด (4.51) 

 ดา้นการใหบ้ริการของบุคลากร   อยูใ่นระดบั พอใจมากท่ีสุด ( 4.70) 

 

PM สวป. 16 การแนะแนวและประชาสัมพนัธ์ 

ผลการประเมินอยูใ่นระดบั ตั้งแต่ 4.58 – 4.68  โดยมีรายละเอียดแต่ละดา้น ดงัน้ี 

 ดา้นความรวดเร็วในการใหบ้ริการ  อยูใ่นระดบั  พอใจมากท่ีสุด (4.68) 

 ดา้นขั้นตอนการใหบ้ริการ   อยูใ่นระดบั  พอใจมากท่ีสุด (4.58) 

 ดา้นสถานท่ีในการใหบ้ริการ   อยูใ่นระดบั  พอใจมากท่ีสุด (4.68) 

 ดา้นการใหบ้ริการของบุคลากร   อยูใ่นระดบั พอใจมากท่ีสุด ( 4.66) 

 



 

งานประกนัคุณภาพการศึกษา 

ขอแจ้งการใช้แบบฟอร์มใหม่ 
 

 

สาํหรับหน่วยงานท่ีตอ้งการ จดัทาํ/แกไ้ข/ยกเลิกเอกสารคุณภาพ  หรือเพิ่ม กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั

ในทะเบียนควบคุมเอกสารอา้งอิงในหน่วยงาน หรือใชแ้บบฟอร์มอ่ืน ๆ  ตั้งแต่วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2561   

เป็นตน้ไป  โปรดใชแ้บบฟอร์มใหม่ หรือสอบถามรายละเอียดไดท่ี้ งานประกนัคุณภาพการศึกษา ชั้น 5  

(แบบฟอร์มอ่ืน ๆ จะแจง้ใหแ้ต่ละหน่วยงานทราบต่อไป)   

1. แบบฟอร์มแจง้ขอจดัทาํ/แกไ้ข/ยกเลิกเอกสารสารสนเทศ  (FM ม.ร.1-1)   

2. แบบฟอร์มทะเบียนควบคุมเอกสารอา้งอิงในหน่วยงาน (FM ม.ร.1-6)    
 

 

   

เดิม  วนับงัคบัใช ้  20 มกราคม 2561  ฉบบัท่ี 1      

เป็น       วนับังคบัใช้  1 กมุภาพนัธ์ 2561  ฉบับที ่2   

 

 

 

แบบฟอร์มแจง้ขอจดัทาํ/แกไ้ข/ยกเลิก 

เอกสารสารสนเทศ  (FM ม.ร.1-1)   

 

 

 

 

 แบบฟอร์มทะเบียนควบคุม 

 เอกสารอา้งอิงในหน่วยงาน  

 (FM ม.ร.1-6)   
 

 

 
 


