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คํานํา 
 

  การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี          
ราชมงคลพระนคร  คณะกรรมการประเมิน ซึ่งประกอบด้วยบุคลากรจากภายนอกมหาวิทยาลัย จํานวน 1 ท่าน 
และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย จํานวน 2 ท่าน ได้ร่วมกันประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยดําเนินการ
ประเมินระหว่างวันที่  25 – 26  กรกฎาคม  2554 

  คณะกรรมการประเมินได้จัดทํารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในฉบับน้ีขึ้น 
เพ่ือสรุปผลการประเมินตามที่คณะกรรมการได้ประเมินตามสภาพจริงในปีการศึกษา 2553 จากการวิเคราะห์
รายงานการประเมินตนเอง การสัมภาษณ์ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะกรรมการสํานักงานอธิการบดี ผู้บริหาร 
ตัวแทนเจ้าหน้าที่ การศึกษาร่องรอยหลักฐานเอกสารต่าง ๆ  และการเยี่ยมชมหน่วยงาน 

  คณะกรรมการประเมินหวังว่า  สํานักงานอธิการบดี   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล   
พระนคร  จะได้นําผลการประเมินน้ีไปใช้ในการรักษาจุดแข็ง และพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุง ตามบทบาทหน้าที่
ของสถาบันอุดมศึกษา และนําไปสู่การพัฒนาผลงานในทุกพันธกิจให้บรรลุตามความมุ่งหมาย  ปรัชญา 
วิสัยทัศน์ และเป้าประสงค์ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

หนังสือรับรองการประเมินและการตัดสนิผล 
 

   คณะกรรมการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษา  
ที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี ระหว่างวันที่ 25 – 26 กรกฎาคม 2554 ตรวจสอบข้อมูล
ประกอบการตัดสินผลการประเมิน มีการวิเคราะห์รายงาน การประเมินตนเอง หลักฐานอ้างอิงต่างๆ ผนวก
กับข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้แทนหน่วยงาน ผู้บริหาร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตัวแทนเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน 
   คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเห็นชอบกับรายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในฉบับน้ีทุกประการ 
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บทสรุปผู้บรหิาร 
สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. บทนาํ 
  สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดต้ังขึ้นตามกฎกระทรวง
ศึกษาธิการ โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 9 วรรคหน่ึงแห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ให้จัดต้ังสํานักงานอธิการบดี เป็นส่วนราชการในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2549  ซึ่งต่อมา
กระทรวงศึกษาธิการ ได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ. 2550 ให้แบ่งส่วนราชการในสํานักงานอธิการบดี ดังน้ี คือ 
  1. กองกลาง 
  2. กองคลัง 
  3. กองนโยบายและแผน 
  4. กองบริหารงานบุคคล 
  5. กองพัฒนานักศึกษา 

  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาคือ วันที่ 26 ตุลาคม 2550 เป็นต้นไป ซึ่งต่อมา 
มหาวิทยาลัยได้จัดต้ังส่วนราชการระดับกองเป็นการภายในเพ่ิมอีก 3 กอง คือ กองประชาสัมพันธ์  กอง
ศิลปวัฒนธรรม และกองวิเทศสัมพันธ์   

2. ผลการประเมินคุณภาพภายใน 
 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจําปีการศึกษา 2553 สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ขอรับการตรวจประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 6  องค์ประกอบ จํานวน 18              
ตัวบ่งช้ีเฉพาะ  ผลการประเมินภาพรวมอยู่ในระดับ....ดีมาก....... ค่าเฉล่ียเท่ากับ ....4.88........ 
  1. คะแนนเฉล่ียตามองค์ประกอบที่  1  พบว่าผลการประเมินอยู่ในระดับ..ดีมาก.... 
จํานวน.......1....... ตัวบ่งช้ี   
  2. คะแนนเฉล่ียตามองค์ประกอบที่  2  พบว่าผลการประเมินอยู่ในระดับ...ดีมาก.... 
จํานวน......4...... ตัวบ่งช้ี   
  3. คะแนนเฉล่ียตามองค์ประกอบที่  3  พบว่าผลการประเมินอยู่ในระดับ..ดีมาก.... 
จํานวน.....9...... ตัวบ่งช้ี   
  4. คะแนนเฉล่ียตามองค์ประกอบที่  4  พบว่าผลการประเมินอยู่ในระดับ...ดีมาก... 
จํานวน......1.......ตัวบ่งช้ี   
  5. คะแนนเฉล่ียตามองค์ประกอบที่  5  พบว่าผลการประเมินอยู่ในระดับ...ดี..... 
จํานวน.....1..... ตัวบ่งช้ี   
  6. คะแนนเฉล่ียตามองค์ประกอบที่  6  พบว่าผลการประเมินอยู่ในระดับ…ดีมาก.… 
จํานวน....1...... ตัวบ่งช้ี  ระดับ.....ดี..........จํานวน.....1.......ตัวบ่งช้ี   
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3. จุดแข็ง 
1. มีคณะทํางานด้านประกันคุณภาพที่ชัดเจนในหน่วยงาน 
2. การบริหารงานและการจัดการของสํานักงานอธิการบดีให้ความสําคัญต่อการประกันคุณภาพ 
3. การดําเนินงานด้านประกันคุณภาพของสํานักงานอธิการบดีมีความเข้มแข็ง และพัฒนาอย่าง

ต่อเน่ือง 
 
4. จุดที่ควรพฒันา 

การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ของสํานักงานอธิการบดียังไม่ชัดเจนและไม่กระจายตัวบ่งช้ีไปยังกองต่างๆ 
 
5. ข้อเสนอแนะ 
 ควรจัดทําแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี เพ่ือให้ทุกกองในสํานักงานอธิการบดี มีขอบเขตงานที่เช่ือมโยงและ
ประสานงานเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน 
 
6. วิธีปฏิบัติทีดี่/นวัตกรรม 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 

ส่วนท่ี 1 
บทนํา 
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ส่วนท่ี 1  บทนํา 
ประวัติความเป็นมา 
  สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดต้ังขึ้นตามกฎกระทรวง
ศึกษาธิการ โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 6  และมาตรา 9  วรรคหน่ึงแห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.  2548   ให้จัดต้ังสํานักงานอธิการบดี  เป็นสว่นราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี           
ราชมงคลพระนคร ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2549 ซึ่งต่อมากระทรวงศึกษาธิการ   
ได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร                 
พ.ศ. 2550 ใหแ้บ่งส่วนราชการในสํานักงานอธิการบดี ดังน้ี คือ 
  1. กองกลาง 
  2. กองคลัง 
  3. กองนโยบายและแผน 
  4. กองบริหารงานบุคคล 
  5. กองพัฒนานักศึกษา 

  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาคือ วันที่ 26 ตุลาคม 2550 เป็นต้นไป ซึ่งต่อมา 
มหาวิทยาลัยได้จัดต้ังส่วนราชการระดับกองเป็นการภายในเพ่ิมอีก 3 กอง คือ กองประชาสัมพันธ์  กอง
ศิลปวัฒนธรรม และกองวิเทศสัมพันธ์   

วิสัยทัศน ์ (Vision) 
  สํานักงานอธิการบดี  เป็นหน่วยงานกลางที่ให้บริการ ประสานพันธกิจของมหาวิทยาลัย  และมีการ
พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเน่ือง 

ปรัชญา  (Philosophy) 
สร้างความพึงพอใจในงานบริการ 

ปณิธาน (Determination) 
มุ่งมั่น ในการบริหารจัดการองค์การเชิงบูรณาการและพัฒนากําลังคนให้มีคุณภาพ คูคุ่ณธรรม 

พันธกิจ (Mission) 
  1. นํานโยบายของมหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติในหน่วยงานของสํานักงานอธิการบดี 
  2. บริหารจัดการงานด้านนโยบายและแผน งานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ งานด้าน 
กิจการนักศึกษา งานด้านบุคลากร งานด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม งานประสานงานและการบริการ 
งานด้านประชาสัมพันธ์ งานด้านวิเทศสัมพันธ์ 
  3. ประสานงานนํานโยบายของมหาวิทยาลัยสู่คณะ/สถาบนั/สํานัก และหน่วยงานภายนอก 
  4. สนับสนุนการปฏิบัติงานในภารกิจทุกด้านของมหาวิทยาลยั ทั้งด้านวิชาการ  
การบริการทางวิชาการแก่สังคม งานกิจการนักศึกษา และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
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วิธีการประเมิน 
 1.  การวางแผนการประเมิน 

การเตรียมและวางแผนก่อนการตรวจเยี่ยม คณะกรรมการประเมินได้กําหนดตารางวันเวลาที่จะ
เข้าประเมิน  โดยตกลงร่วมกันกับงานประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน  และเม่ือได้รับรายงานการประเมิน
ตนเองของหน่วยงานแล้ว คณะกรรมการประเมินศึกษารายงานการประเมินตนเอง ตามที่ได้รับมอบหมาย  ประธานได้
ประชุมช้ีแจงคณะกรรมการประเมิน  ถึงวิธีการประเมิน และการเขียนรายงาน 
 การดําเนินการระหว่างการตรวจเยี่ยม  คณะผู้ประเมินได้ดําเนินการตามลําดับดังน้ี 

1. คณะกรรมการประเมินพบผู้บริหารและทีมงานในวันแรกของการประเมิน ประธานช้ีแจง 
วัตถุประสงค์ของการประเมิน ช้ีแจงกําหนดเวลาการประเมิน และแนะนําคณะกรรมการประเมินกับทีมบริหาร
ของหน่วยงาน  ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานบรรยายสรุปผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยให้คณะกรรมการ
ประเมินทราบและซักถาม 

2. เยี่ยมชมคณะและหน่วยงาน  และแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับอาจารย์และผู้เกี่ยวข้อง  
เยี่ยมชมห้องสมุด ห้องปฏิบัติการต่างๆ อาคารสถานที่ของหน่วยงาน 

3. การสัมภาษณ์ ได้ดําเนินการสัมภาษณ์ผู้แทนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานตามที่
ได้แจ้งล่วงหน้า  กรรมการบริหาร  กรรมการวิชาการ  ผู้แทนคณาจารย์  ผู้แทนนักศึกษา ผู้แทนศิษย์เก่า ผู้ปกครอง 
และผู้ใช้บัณฑิต 

4. ศึกษาเอกสารหลักฐานจากรายงานการประเมินตนเอง คู่มือต่างๆ ผลการประเมิน
คุณภาพภายในของคณะและหน่วยงานเทียบเท่าในปีที่ผ่านมา และหลักฐานเชิงประจักษ์อื่นๆ 

การดําเนินงานหลังการตรวจเยี่ยม  
1. เม่ือเสร็จการตรวจเยี่ยมในวันแรกประธานได้กําหนดให้ทุกคนมาประชุมสรุปผลงาน

ประจําวันและทบทวนแผนการเยี่ยมในวันต่อไป  
2. สรุปผลการประเมินและนําเสนอปากเปล่า ให้ผู้บริหาร ผู้เกี่ยวข้อง รับทราบและร่วม

อภิปรายผลการประเมิน 
3. สรุปรายงานประเมิน จัดทํารูปเล่มส่งให้กับงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

2. วิธีการตรวจสอบความถูกต้องน่าเช่ือถือของข้อมูล  กําหนดให้กรรมการที่ตรวจประเมิน ศึกษา
เอกสารเชิงประจักษ์ และสอบทานข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ และตรวจเยี่ยมสถานท่ี  (Site visit)  จากน้ันนํา
ข้อมูลมาเสนอต่อคณะกรรมการทุกคน เพ่ือตัดสินผลในทุกองค์ประกอบและทุกตัวบ่งช้ี และในการนําเสนอ
ผู้บริหารและทีมงาน ได้เปิดโอกาสให้บุคลากร สามารถแสดงความคิดเห็นโต้แย้งในผลการประเมินได้ โดยต้องมี
หลักฐานเชิงประจักษ์มาแสดง 
    เกณฑ์การตัดสินผลการประเมิน 
    ในการประเมินคร้ังน้ีคณะกรรมการตัดสินผลตามเกณฑ์คะแนนผลลัพธ์ 1- 5  ของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  โดยพิจารณาตัดสินผลตามเกณฑ์  ดังน้ี 

คะแนน 0.00 – 1.50 หมายถึง  การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
คะแนน 1.51 – 2.50 หมายถึง  การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
คะแนน 2.51 – 3.50  หมายถึง  การดําเนินงานระดับพอใช้ 
คะแนน 3.51 – 4.50 หมายถึง  การดําเนินงานระดับดี 
คะแนน 4.51 – 5.00  หมายถึง  การดําเนินงานระดับดีมาก



 

 

 

 
 
 
 

ส่วนท่ี 2 
ผลการประเมิน 
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ส่วนที่ 2  ผลการประเมิน 

ตาราง ป. 1  ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ 
 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ 
 

เป้าหมาย 
ผลการดําเนินงาน1 บรรลุเป้าหมาย 

 = บรรลุ 
 = ไม่บรรลุ 

คะแนนประเมิน หมายเหตุ 
(เหตุผลของการประเมินที่ต่างจาก 

ที่ระบุใน SAR) 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

(%หรือสัดส่วน) 
SAR กรรมการ  

ตัวหาร 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 
 

6 ข้อ 8 ข้อ  5 คะแนน .....5..... คะแนน  

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 
 

3 ข้อ 5 ข้อ  4 คะแนน .....5..... คะแนน จากการตรวจประเมินพบว่าผลการ
ดําเนินงานทําได้ 5 ข้อ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ร้อยละ 70 62 x 100 89.86  5 คะแนน .....5..... คะแนน  

69 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 4 ข้อ 5 ข้อ  5 คะแนน .....5..... คะแนน  

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 
 

ร้อยละ 65 18 x 100 81.82  5 คะแนน .....5..... คะแนน  

22 
1  ให้ระบุเป็นตัวเลขที่สอดคล้องกับเกณฑ์ที่ใช้ประเมินสําหรับตัวบ่งชี้นั้น ๆ เช่น ระบุเป็นค่าร้อยละ หรือระบุเป็นสัดส่วน หรือระบุเป็นคะแนน หรือระบุเป็นจํานวน
หรือระบุเป็นข้อ 

 

 
 
 



 
6 

 

 
ตาราง ป. 1  ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ (ต่อ) 

 
ตัวบ่งชี้คุณภาพ 

 
เป้าหมาย 

ผลการดําเนินงาน1 บรรลุเป้าหมาย 
 = บรรลุ 
 = ไม่บรรลุ 

คะแนนประเมิน หมายเหตุ 
(เหตุผลของการประเมินที่ต่างจาก 

ที่ระบุใน SAR) 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

(%หรือสัดส่วน) 
SAR กรรมการ 

ตัวหาร 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 
 

3 ข้อ 5 ข้อ  5 คะแนน ....5..... คะแนน  

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 
 

5 ข้อ 6 ข้อ  5 คะแนน .....5.... คะแนน  

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 
 

ร้อยละ 70 142 x 100 93.42  5 คะแนน .....5.... คะแนน  

152 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 
 

ร้อยละ 2 8,894,585.88 x 100 15.79  5 คะแนน .....5.... คะแนน  

56,339,871.86 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 4 ข้อ 5 ข้อ  5 คะแนน .....5.... คะแนน  

ตัวบ่งชี้ที่ 3.6 5 ข้อ 6 ข้อ  5 คะแนน .....5.... คะแนน  

ตัวบ่งชี้ที่ 3.7 3 ข้อ                         5 ข้อ   5 คะแนน .....5.... คะแนน  
 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.8 3 ข้อ 5 ข้อ  5 คะแนน .....5.... คะแนน  

ตัวบ่งชี้ ที่ 3.9 
 

4 ข้อ 6 ข้อ  5 คะแนน .....5.... คะแนน  

1  ให้ระบุเป็นตัวเลขที่สอดคล้องกับเกณฑ์ที่ใช้ประเมินสําหรับตัวบ่งชี้นั้น ๆ เช่น ระบุเป็นค่าร้อยละ หรือระบุเป็นสัดส่วน หรือระบุเป็นคะแนน หรือระบุเป็นจํานวนหรือระบุเป็นข้อ 
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ตาราง ป. 1  ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ (ต่อ) 

 
ตัวบ่งชี้คุณภาพ 

 
เป้าหมาย 

ผลการดําเนินงาน1 บรรลุเป้าหมาย 
 = บรรลุ 
 = ไม่บรรลุ 

คะแนนประเมิน หมายเหตุ 
(เหตุผลของการประเมินที่ต่างจาก 

ที่ระบุใน SAR) 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

(%หรือสัดส่วน) 
SAR กรรมการ 

ตัวหาร 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 5 ข้อ  7 ข้อ  5 คะแนน ....5..... คะแนน  

 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1  ค่าเฉลี่ย 3.51  4.07  4 คะแนน ....4..... คะแนน  

 
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 3 ข้อ  5 ข้อ  5 คะแนน ....5.... คะแนน  

 
ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 ค่าเฉลี่ย 3.51 56  =2.66          2.66 x 5  = 4.44 

21                             3 
 4 คะแนน ....4..... คะแนน  

1  ให้ระบุเป็นตัวเลขที่สอดคล้องกับเกณฑ์ที่ใช้ประเมินสําหรับตัวบ่งชี้นั้น ๆ เช่น ระบุเป็นค่าร้อยละ หรือระบุเป็นสัดส่วน หรือระบุเป็นคะแนน หรือระบุเป็นจํานวนหรือระบุเป็นข้อ 
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ตาราง ป. 2  ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ  

องค์ประกอบคุณภาพ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
 

หมายเหตุ 
I P O รวม 

 
 

องค์ประกอบที่ 1  5   5 ดีมาก  
องค์ประกอบที่ 2  5  5 5 ดีมาก  
องค์ประกอบที่ 3 5  5  5  5 ดีมาก  
องค์ประกอบที่ 4  5  5 ดีมาก  
องค์ประกอบที่ 5   4  4 ดี  
องค์ประกอบที่ 6  5  4  4.5 ดี  
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ 5 5 4.66 4.88 ดีมาก  
ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก  
 
 
 
 
 
 
 

0.00 – 1.50  การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

1.51 – 2.50  การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51 – 3.50  การดําเนินงานระดับพอใช้ 
3.51 – 4.50  การดําเนินงานระดับดี 
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จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพฒันา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงตามรายองค์ประกอบคุณภาพ 
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนดําเนินการ 
จุดแข็ง 

สํานักงานอธิการบดี ให้ความสําคัญกับกระบวนการพัฒนาแผน 
 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

สร้างความมีสว่นร่วมในการจัดทําแผนปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี 
 
จุดที่ควรพฒันา 
..............................................................................-………………………………………………………………………………. 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
..............................................................................-………………………………………………………………………………. 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
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องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลักของหน่วยงานในสังกัด 
จุดแข็ง 

มีการกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดอย่างสม่ําเสมอ 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

กํากับติดตามผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดอย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 
จุดที่ควรพฒันา 
..............................................................................-………………………………………………………………………………. 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
..............................................................................-………………………………………………………………………………. 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
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องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 
จุดแข็ง 

มีการบริหารงานและการจัดการของหน่วยงานสํานักงานอธิการบดี และให้ความสําคญัต่อการ
ประกันคุณภาพ 
 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 
จุดที่ควรพฒันา 

การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ของสํานักงานอธิการบดียังไม่ชัดเจนและไม่กระจายตัวบ่งช้ีไปยังกองต่างๆ
...........................………………………………………………………………………………………………………………………………. 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

ควรจัดทําแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี เพ่ือให้ทุกกองในสํานักงานอธิการบดี มีขอบเขตงานที่เช่ือมโยงและ
ประสานงานเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน 

 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
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องค์ประกอบที่ 4 การเงนิและงบประมาณ 
จุดแข็ง 

-  มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารที่มีประสิทธิภาพ (BPM , ERP, HRM 
-  ผู้บริหารใหค้วามสําคัญในการกํากับติดตามการดําเนินการใช้จ่ายเงิน 

 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพ่ือการบริหารที่มีประสิทธิภาพ 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
 
จุดที่ควรพฒันา 
..............................................................................-………………………………………………………………………………. 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
..............................................................................-………………………………………………………………………………. 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
..............................................................................-………………………………………………………………………………. 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
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องค์ประกอบที่ 5 ความพึงพอใจของผู้ใชบ้ริการต่อการให้บริการของหน่วยงานในสังกัด 
จุดแข็ง 
..............................................................................-………………………………………………………………………………. 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
..............................................................................-………………………………………………………………………………. 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 
จุดที่ควรพฒันา 

1. จํานวนแบบสอบถามการประเมินความพึงพอใจที่เก็บแต่ละหน่วยงานมีจํานวนน้อยอาจส่งผลให้
การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการไม่เป็นข้อมูลทีแ่ท้จริง 

2. การประเมนิความพึงพอใจควรสรุปผลการประเมินมากกว่า 1 ครั้งต่อปี 
 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. ควรทําการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการแต่ละหน่วยงานให้มากขึ้น 
2. ควรสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง (ทุก 6 เดือน) เพ่ือ

นําผลการประเมินไปปรับปรุงการให้บริการต่อไป  
 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
..............................................................................-………………………………………………………………………………. 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
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องค์ประกอบที่ 6 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 
จุดแข็ง 

1. ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับให้ความสําคญัและร่วมมือกันในการดําเนินงานประกันคุณภาพ 
2. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพที่เข้มแข็งและพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 

 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
..............................................................................-………………………………………………………………………………. 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 
จุดที่ควรพฒันา 
..............................................................................-………………………………………………………………………………. 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
..............................................................................-………………………………………………………………………………. 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
..............................................................................-………………………………………………………………………………. 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
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ข้อสรุปตามองค์ประกอบคณุภาพ 
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจําปีการศึกษา 2553 สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ขอรับการตรวจประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 6  องค์ประกอบ จํานวน  18  
ตัวบ่งช้ีเฉพาะ  ผลการประเมินภาพรวมอยู่ในระดับ....ดีมาก... ค่าเฉล่ียเท่ากับ ....4.88........ 
  1. คะแนนเฉล่ียตามองค์ประกอบที่  1  พบว่าผลการประเมินอยู่ในระดับ..ดีมาก.... 
จํานวน.......1....... ตัวบ่งช้ี   
  2. คะแนนเฉล่ียตามองค์ประกอบที่  2  พบว่าผลการประเมินอยู่ในระดับ...ดีมาก.... 
จํานวน......4...... ตัวบ่งช้ี   
  3. คะแนนเฉล่ียตามองค์ประกอบที่  3  พบว่าผลการประเมินอยู่ในระดับ..ดีมาก.... 
จํานวน.....9...... ตัวบ่งช้ี   
  4. คะแนนเฉล่ียตามองค์ประกอบที่  4  พบว่าผลการประเมินอยู่ในระดับ...ดีมาก... 
จํานวน......1.......ตัวบ่งช้ี   
  5. คะแนนเฉล่ียตามองค์ประกอบที่  5  พบว่าผลการประเมินอยู่ในระดับ...ดี..... 
จํานวน.....1..... ตัวบ่งช้ี   
  6. คะแนนเฉล่ียตามองค์ประกอบที่  6  พบว่าผลการประเมินอยู่ในระดับ…ดีมาก 
จํานวน....1...... ตัวบ่งช้ี  ระดับ.....ดี..........จํานวน.....1.......ตัวบ่งช้ี   
.......................................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
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ภาคผนวก 
 

- บันทึกภาคสนาม 
- รายช่ือผู้ให้สัมภาษณ์ 
- กําหนดการตรวจประเมิน 
- คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
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องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาณ วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 
ตัว
บ่งชี้ 

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดท่ีพบและนํามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้ 

ผลการประเมิน 
ตนเอง 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 
ข้อค้นพบ  
สํานักงานอธิการบดีดําเนินการได้…8…  ข้อ  ดังนี้ 

1. มีการกําหนดวิสัยทัศน์ ปรัชญา  ปณิธาน  และพันธกิจ ท่ีสอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย  โดย 
            แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธ์ของสํานักงานอธิการบดี 
(คําสั่งท่ี 495/2553 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2553) ทําหน้าท่ีกําหนดวิสัยทัศน์ 
ปรัชญา  ปณิธาน และพันธกิจ ท่ีสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 

2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ ระดับมหาวิทยาลัยท่ีเกี่ยวข้องกับสํานักงาน
อธิการบดี ไปสู่ทุกหน่วยงานภายในสํานักงานอธิการบดี  โดย 
            แจ้งผ่านเว็บไซต์ ของมหาวิทยาลัย และแจ้งเวียนไปยังหน่วยงานต่าง ๆ 

3. มีกระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี ครบตามภารกิจของ
หน่วยงานในสังกัด และสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ระดับมหาวิทยาลัย ท่ีเกี่ยวข้อง
กับสํานักงานอธิการบดี  โดย 
            ทุกหน่วยงานจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปีท่ีสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ของมหาวิทยาลัย (สํานักงานอธิการบดี กองนโยบายและแผน) (1.1 – 3-01,  
1.1-3-02) 

4. มีตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจําปี และค่าเป้าหมายของแต่ละ  
ตัวบ่งชี้ เพ่ือวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปี  โดย 
           กําหนดตัวบ่ งชี้ และค่า เป้ าหมายตามประเ ด็นยุทธศาสตร์และ
เป้าประสงค์ ไว้ชัดเจน (สํานักงานอธิการบดี กองนโยบายและแผน) (1.1 – 3-02)  

5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปี  โดย 
            สุ่มตรวจการดําเนินงานตามแผนปฏิบั ติการ ประจําปีของกอง
ศิลปวัฒนธรรม  กองคลัง กองบริหารงานบุคคล ซ่ึงผลการดําเนินงานตามแผน
บรรลุเป้าหมาย   เป็นส่วนมาก (สํานักงานอธิการบดี กองนโยบายและแผน)  
(1.1 – 7-01) 

6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ ของแผนปฏิบัติการ
ประจําปีอย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง และรายงานผลต่อคณะกรรมการประจํา
สํานักงานอธิการบดี โดย 
           ติดตามจากการประชุมหัวหน้าหน่วยงาน และการรายงานเข้าระบบ  
BPM และรายงานต่อคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี คณะกรรมการ 
ประกันคุณภาพการศึกษา ซ่ึงพบว่ามีการรายงานผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี ้ 
ของแผนปฏิบัติงาน (สํานักงานอธิการบดี กองนโยบายและแผน 1.1- 6 - 01,  
1.1 – 6 – 02)  

ค่าเป้าหมาย  
: 6  ข้อ 

ผลการประเมินตาม 
ค่าเป้าหมาย 
:  8 ข้อ 

ผลการประเมินตาม     
ค่าเป้าหมาย 
: ......8........ ข้อ 

คะแนนการประเมิน 
ตนเอง : 5 คะแนน      

คะแนนการประเมิน 
กรรมการ : 5 คะแนน   

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ตํ่ากว่าเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ตํ่ากว่าเป้าหมาย 
  สูงกว่าเป้าหมาย 

   บรรลุ 
   ไม่บรรลุ 

   บรรลุ 
   ไม่บรรลุ 

 
บันทึกเพ่ิมเติม 
       มีกระบวนการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัย ไปสู่ผู้เกี่ยวข้องท่ีรับผิดชอบ 
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ตัว
บ่งชี้ 

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดท่ีพบและนํามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้ 

ผลการประเมิน 
ตนเอง 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ ของแผนปฏิบัติการ
ประจําปี อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง และรายงานผลต่อคณะกรรมการประจํา
สํานักงานอธิการบดี เพ่ือพิจารณา โดย 
           จัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจําปี 
2553  โดยแยกแต่ละหน่วยงาน ระบุตัวชี้ วัดท่ีบรรลุเป้าหมาย 62 ตัวชี้ วัด  
ไม่บรรลุเป้าหมาย 7 ตัวบ่งชี้ จากจํานวนตัวชี้วัดท้ังสิ้น 69 ตัวชี้วัด (สํานักงาน
อธิการบดี กองนโยบายและแผน 1.1- 7 - 01)  
 
        8. มีการนําผลการพิจารณา ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดีไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจําป ี 
โดย 
             ทบทวนค่าเป้าหมาย การดําเนินงานของตัวชี้ วัดท่ีไม่บรรลุ และ
ทบทวน รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี คร้ังท่ี  
1/2554 วันท่ี 17 มกราคม 2554 และการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ  
การศึกษา สํานักงานอธิการบดี คร้ังท่ี 2/2554 วันท่ี 4 พฤษภาคม 2554             
 
จุดเด่น 
        มีแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงาน ท่ีสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์  
ของมหาวิทยาลัย 
 
จุดท่ีควรพัฒนา 
       ควรจัดทําตัวบ่งชี้ และเป้าหมาย พร้อมๆ กับการจัดทําแผนกลยุทธ์   และ
แผนปฏิบัติงานประจําปี 
 
ข้อเสนอแนะ 
        จัดทําตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมาย พร้อมกับการจัดทําแผนกลยุทธ์และแผน  
ปฏิบัติงานประจําปี       

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบท่ี 2  ภารกิจหลักของหน่วยงานในสังกัด 
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ตัว
บ่งชี้ 

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดท่ีพบและนํามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้ 

ผลการประเมิน 
ตนเอง 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

2.1 ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติตามภารกิจของหน่วยงานในสังกัดสํานักงาน
อธิการบดี 
ข้อค้นพบ  
สํานักงานอธิการบดีดําเนินการได้…5……  ข้อ  ดังนี้ 

1. มีการมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัด ถ่ายทอดแผนปฏิบัติการ
ประจําปี สู่บุคลากรของหน่วยงาน  โดย 
           การประชุมบุคลากรของแต่ละหน่วยงาน รับทราบแผนปฏิบัติงาน      
ซ่ึงระบุตัวผู้รับผิดชอบในแต่ละตัวชี้วัด เพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบ     

2. มีการดําเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจําปี ตามภารกิจของ
หน่วยงานในสังกัด  โดย 
           ผู้ รับผิดชอบตัวชี้ วัด ดําเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบั ติงานและ  
รายงานผล 

3. มีการกํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปี โดย 
            ผู้ปฏิบัติงานติดตามและประเมินติดตามการปฏิบัติงานตามแผน  
ทุกวันท่ี 10 ของเดือน รายงานต่อหัวหน้าหน่วยงานและกรอกข้อมูลผลการ
ดําเนินงาน เข้าระบบ BPM 

4. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปี อย่าง
น้อยปีละ 1 คร้ัง  โดย 
            นําค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดมาทบทวน ว่ามีการบรรลุและไม่บรรล ุ 
เป้าหมาย อย่างไร 

5. นําผลการประเมินมาปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจําปีของหน่วยงาน  
โดย 
            นําปัญหา และอุปสรรค ในการดําเนินงานมาปรับปรุงแผน        
การปฏิบัติงานของปีต่อไป     
 
จุดเด่น 
            การกําหนดผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดตรงกับภาระงาน       
 
จุดท่ีควรพัฒนา 
            ควรนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนปฏิบั ติงานของแต่ละ
หน่วยงาน 
 
ข้อเสนอแนะ 
            นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน 

ค่าเป้าหมาย  
: 3 ข้อ 

ผลการประเมินตาม 
ค่าเป้าหมาย 
: 4 ข้อ 

ผลการประเมินตาม     
ค่าเป้าหมาย 
: .......5....... ข้อ 

คะแนนการประเมิน 
ตนเอง : 4 คะแนน     

คะแนนการประเมิน 
กรรมการ : ….คะแนน   

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับ
เป้าหมาย 
   ตํ่ากว่า
เป้าหมาย 
   สูงกว่า
เป้าหมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ตํ่ากว่าเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 

   บรรลุ 
   ไม่บรรลุ 

   บรรลุ 
   ไม่บรรลุ 

บันทึกเพ่ิมเติม 
......................................-..................................... 
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................ 

ตัว
บ่งชี้ 

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดท่ีพบและนํามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้ 

ผลการประเมิน 
ตนเอง 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 



19 

 

ตัว
บ่งชี้ 

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดท่ีพบและนํามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้ 

ผลการประเมิน 
ตนเอง 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

2.2 ร้อยละของตัวชี้วัดท่ีหน่วยงานในสังกัดดําเนินการให้บรรลุเป้าหมายตาม
แผนปฏิบัติการประจําปี 
 
ข้อค้นพบ  
สํานักงานอธิการบดีมีจํานวนตัวชี้วัดท้ังหมด ....69..... ตัวชี้วัด จํานวนตัวชี้วัดท่ี
บรรลุเป้าหมาย ....62...... ตัวชี้วัด 
คิดเป็นร้อยละของตัวชี้วัดท่ีหน่วยงานในสังกัดดําเนินการให้บรรลุเป้าหมายตาม
แผนปฏิบัติการประจําปี เท่ากับ ........89.86........... 
 
จุดเด่น 
         มีการกําหนดตัวชี้ วัดและเป้าหมายในแผนปฏิบั ติงานประจําป ี 
เพ่ือวัดความสําเร็จของแผนปฏิบัติงาน 
 
จุดท่ีควรพัฒนา 
         ควรกําหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายของตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับภารกิจ  
เพ่ือพัฒนาคุณภาพของงาน 

ข้อเสนอแนะ 
        กําหนดตัวชี้ วัดและเป้าหมายของตัวชี้ วัด ให้สอดคล้องกับภารกิจ  
เพ่ือพัฒนาคุณภาพของงาน 

ค่าเป้าหมาย  
:  ร้อยละ 70  

ผลการประเมินตาม 
ค่าเป้าหมาย 
: ร้อยละ 89.86 

ผลการประเมินตาม    
ค่าเป้าหมาย 
: ร้อยละ ...89.86....  

คะแนนการประเมิน 
ตนเอง : 5 คะแนน     

คะแนนการประเมิน 
กรรมการ : ..5..
คะแนน                

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ตํ่ากว่าเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ตํ่ากว่าเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 

   บรรลุ 
   ไม่บรรลุ 

   บรรลุ 
   ไม่บรรลุ 

 
บันทึกเพ่ิมเติม 
      จํานวนตัวบ่งชี้ในแผนปฏิบัติงานประจําปี  
69 ตัวชี้วัด 
      บรรลุเป้าหมาย             62  ตัวชี้วัด 
      ไม่บรรลุเป้าหมาย            7 ตัวชี้วัด     
 
       สูตรในการคํานวณ 
        จํานวนตัวชี้วัดท่ีบรรลุเป้าหมาย x 100 
                   จํานวนตัวชี้วัดท้ังหมด 
 
                   62 x 100  =  89.86 
                   69 
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ตัว
บ่งชี้ 

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดท่ีพบและนํามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้ 

ผลการประเมิน 
ตนเอง 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

2.3 ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ระดับมหาวิทยาลัย ที่หน่วยงานใน
สังกัดสํานักงานอธิการบดีรับผิดชอบ   
ข้อค้นพบ 
สํานักงานอธิการบดีดําเนินการได้…5…  ข้อ  ดังนี้ 

1. มีส่วนร่วมในการจัดทําแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย และนํานโยบายของ
มหาวิทยาลัยตามแผนกลยุทธ์ในส่วนที่หน่วยงานในสงักัดรับผิดชอบสู่การปฏิบัติ  
โดย 
 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย (สํานักงาน
อธิการบดี กองนโยบายและแผน 2.3-1-01) คําสั่งที่ 171/2552 ลงวันที่ 27 
กุมภาพันธ์ 2552 , แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการปรับแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี
ของมหาวิทยาลัย คําสั่งที่ 77/2553 ลงวันที่ 29 มกราคม 2553  

2. มีการระบุตัวบ่งชี้ และค่าเป้าหมายของแต่ละภารกิจที่หน่วยงานในสังกัด
รับผิดชอบ  โดย 
 การประชุมหัวหน้าหน่วยงานเพื่อกําหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย       ที่
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย และจัดทําแผนปฏิบัติงาน    

3. มีการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ในภารกิจที่หน่วยงานในสังกัดรับผิดชอบ 
โดย 
 แต่ละหน่วยงานจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปี 

4. มีการติดตามและรายงานผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ในภารกิจที่
หน่วยงานในสังกัดรับผิดชอบ ต่อผู้บริหาร และคณะกรรมการประจําสํานักงาน
อธิการบดี  โดย 
 การประเมินแผนของมหาวิทยาลัย และของสํานักงานอธิการบดี  
ซ่ึงรายงานผ่านระบบ BPM นํามาสรุปและรายงานคณะกรรรมการประจําสํานักงาน
อธิการบดี 

5. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ในภารกิจที่หน่วยงานใน
สังกัดรับผิดชอบอย่างน้อย ปีละ 1 คร้ัง และนําผลไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์ โดย 
 จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ เสนอต่อคณะกรรมการ
ประจําสํานักงานอธิการบดี และนําผลจากการพิจารณาของคณะกรรมการประจํา
สํานักงานอธิการบดี ไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์ ในปีตอ่ไป (สํานักงานอธิการบดี กอง
นโยบายและแผน 2.3-5-01, 2.3-5-02)    

จุดเด่น 
 นําระบบ BPM มาใช้ในการติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงาน 

จุดที่ควรพัฒนา 
 ควรนําผลจากการประเมิน ผลการดําเนินงานไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติงาน           

ข้อเสนอแนะ 
        นําผลจากการประเมิน ผลการดําเนินงานของหน่วยงานในสังกัดมาปรับปรุง
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

ค่าเป้าหมาย  
: 4 ข้อ 

ผลการประเมินตาม  
ค่าเป้าหมาย 

: 5 ข้อ      

ผลการประเมินตาม 
ค่าเป้าหมาย 

: .......5.......... ข้อ 
คะแนนการประเมิน 
ตนเอง : 5 คะแนน      

คะแนนการประเมิน 
กรรมการ : ..5.. 
คะแนน                

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
  ตํ่ากว่าเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
  ตํ่ากว่าเป้าหมาย 
  สูงกว่าเป้าหมาย 

   บรรลุ 
  ไม่บรรลุ 

  บรรลุ 
  ไม่บรรลุ 

 
บันทึกเพ่ิมเติม 
      ทุกหน่วยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี    
จัดทําแผนปฏิบัติงานและรายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผนผ่านระบบ BPM 
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ตัว
บ่งชี้ 

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดท่ีพบและนํามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้ 

ผลการประเมิน 
ตนเอง 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

2.4 ร้อยละของตัวชี้วัดท่ีหน่วยงานในสังกัดดําเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย ตามแผนกล
ยุทธ์ในระดับมหาวิทยาลัย 
 
ข้อค้นพบ  
สํานักงานอธิการบดีมีจํานวนตัวชี้วัดท้ังหมด ...22....... ตัวชี้วัด จํานวนตัวชี้วัดท่ี
บรรลุเป้าหมาย ...18....... ตัวชี้วัด 
คิดเป็นร้อยละของตัวชี้วัดท่ีหน่วยงานในสังกัดดําเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย ตาม
แผนกลยุทธ์ในระดับมหาวิทยาลัย เท่ากับ ..........81.82......... 
 
จุดเด่น 
        มีการกําหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายของแต่ละตัวชี้วัด เพ่ือวัดความสําเร็จ  
ของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ 
จุดท่ีควรพัฒนา 
………………………………………………………-………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….. 
ข้อเสนอแนะ 
       ทบทวนผลการดํา เนินงาน  ตัวบ่ งชี้ ท่ี ไ ม่บรรลุ เป้าหมาย  เ พ่ือปรับ
กระบวนการในการปฏิบัติงาน ให้บรรลุตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ 

ค่าเป้าหมาย  
:  ร้อยละ 65 

ผลการประเมินตาม 
ค่าเป้าหมาย 
: ร้อยละ 81.82 

ผลการประเมินตาม 
ค่าเป้าหมาย 
: ร้อยละ ...81.82.. 

คะแนนการประเมิน 
ตนเอง : 5 คะแนน       

คะแนนการประเมิน 
กรรมการ : ..5….
คะแนน                

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ตํ่ากว่าเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 
  เท่ากับเป้าหมาย 
  ตํ่ากว่าเป้าหมาย 
  สูงกว่าเป้าหมาย 

   บรรลุ 
   ไม่บรรลุ 

   บรรลุ 
   ไม่บรรลุ 

 
บันทึกเพ่ิมเติม 
      ตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ มีท้ังหมด 22 ตัว 
บรรลุเป้าหมาย 18 ตัวชี้วัด 
      บรรลุเป้าหมาย             18  ตัวชี้วัด 
      ไม่บรรลุเป้าหมาย            4 ตัวชี้วัด     
 
       สูตรในการคํานวณ 
        จํานวนตัวชี้วัดท่ีบรรลุเป้าหมาย x 100 
                   จํานวนตัวชี้วัดท้ังหมด 
 
                   18 x 100  =  81.82 
                   22 
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องค์ประกอบที่ 3  การบริหารและการจัดการ 
ตัว
บ่งชี้ 

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดท่ีพบและนํามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้ 

ผลการประเมิน 
ตนเอง 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

3.1 ภาวะผู้นําของผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงานในสํานักงานอธิการบดี   
ข้อค้นพบ 
สํานักงานอธิการบดีดําเนินการได้…5…  ข้อ  ดังนี้ 

1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถ
ถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับมีความสามารถในการวางแผนปฏิบัติการ
ประจําปี และนําข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาหน่วยงาน  
โดย 
         มีการจัดทําวิสัยทัศน์ของสํานักงานอธิการบดี และแต่ละกองทํา
แผนปฏิบัติงานประจําปี 

2. ผู้บริหารมีการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามท่ี
มอบหมาย รวมท้ังสามารถสื่อสารแผน และผลการดําเนินงานของหน่วยงานไป
ยังบุคลากรในหน่วยงาน  โดย 
          การสุ่มตัวอย่างจากรายงานการประชุมกองกลาง วันท่ี 5 ตุลาคม 2552  
เร่ือง การกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของหน่วยงาน มีผลการประเมินผลตาม
แผนงาน ปี 2553 

3. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการให้อํานาจในการตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม โดย 
           งานยานพาหนะ เช่นการสั่งจ่ายน้ํามันเป็นกรรมการร่วม ท่ี 250/2553   
แต่งต้ังคณะกรรมการเลือกสรรนัดประชุมและแสดงความคิดเห็น   

4. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพ่ือให้สามารถ
ทํางานบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานเต็มตามศักยภาพ  โดย 
            โครงการอบรมการปฏิบัติงาน การทบทวนยุทธศาสตร์ 

5. ผู้บริหาร บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชน์ของ
มหาวิทยาลัย และผู้มีส่วนได้เสีย  โดย 
           หลักการประเมินโดยยึดหลัก 10 ประการของสํานักงานอธิการบดี 
 
จุดเด่น 
           มีการทําเป็นงานเป็นทีมระหว่างกองต่าง ๆ ภายในสํานักงานอธิการบดี    

จุดท่ีควรพัฒนา 
           การรวบรวมข้อมูลเป็นแผนงานร่วมของสํานักงานอธิการบดี โดยเฉพาะ 
ยุทธศาสตร์ 5 ปี 
 
ข้อเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

ค่าเป้าหมาย  
: 3 ข้อ 

ผลการประเมินตาม  
ค่าเป้าหมาย 
: 5 ข้อ      

ผลการประเมินตาม  
ค่าเป้าหมาย 
: ........5.......... ข้อ      

คะแนนการประเมิน 
ตนเอง : 5 คะแนน       

คะแนนการประเมิน 
กรรมการ : 5 คะแนน    

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
  ตํ่ากว่าเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ตํ่ากว่าเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 

   บรรลุ 
  ไม่บรรลุ 

   บรรลุ 
   ไม่บรรลุ 

 
บันทึกเพ่ิมเติม 
     ยืนยันตามท่ีหน่วยงานนําเสนอ 
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ตัว
บ่งชี้ 

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดท่ีพบและนํามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้ 

ผลการประเมิน 
ตนเอง 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

3.2 มีระบบและกลไกในการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานในสังกัด เพ่ือพัฒนาและ
ธํารงรักษาไว้ให้บุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ   
ข้อค้นพบ 
สํานักงานอธิการบดีดําเนินการได้……6…  ข้อ  ดังนี้ 

1. มีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรเป็นรูปธรรม ภายใต้การวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงประจักษ์  โดย 

            มีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรท้ังด้านวิชาการ การวิเคราะห์ข้อมูล       
มีข้อมูล 4 ด้าน  

2. มีการวิเคราะห์สมรรถนะและความสามารถของบุคลากร เพ่ือส่งเสริม
พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีความรู้ความสามารถตรงกับภารกิจและสาขาวิชาชีพ 
ท้ังด้านการฝึกอบรม การเข้าร่วมประชุมหรือเสนอผลงานเชิงวิชาการ และ
การศึกษาต่อ  โดย 
            วิเคราะห์งานท่ีชัดเจน เช่น การศึกษาต่อของบุคลากรสายสนับสนุน 

3. มีการมอบหมายงานให้เป็นไปตามภารกิจของหน่วยงาน และตาม
สมรรถนะของแต่ละบุคคลรวมท้ังมีการพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประจําปี โดย   
            คําสั่งมอบหมายให้ข้าราชการพลเรือน / พนักงาน ปฏิบัติหน้าท่ีตาม
สายงาน                          

4. มีการจัดสวัสดิการและสร้างเสริมสุขภาพท่ีดีแก่บุคลากร รวมท้ังสร้าง
สภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการทํางาน และสร้างบรรยากาศท่ีดีท่ีจะทําให้บุคลากร
ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและอยู่อย่างมีความสุข  โดย 
           การตรวจสุขภาพ ปี 2553 และการเสริมสร้างเงินช่วยเหลือ 

5. มีระบบส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรท่ีมีศกัยภาพสูง ให้ได้รับค่าตอบแทน
ท่ีสอดคล้องกับความรู้ความสามารถ  โดย 
            การคัดเลือกข้าราชการดีเด่น ประจําปี 2553 / เงินรางวัลลูกจ้าง
ชั่วคราว / เงินสําหรับตําแหน่งพิเศษ / พนักงานราชการ / พนักงานมหาวิทยาลัย  

6. มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับอย่างเป็นระบบ  
โดย 
            มีหนังสือเวียนแจ้งบุคลากรประเมินตนเองของกองท้ังหมด 
 
 
 

ค่าเป้าหมาย  
: 5 ข้อ 

ผลการประเมินตาม 
ค่าเป้าหมาย 
: 6 ข้อ 

ผลการประเมินตาม     
ค่าเป้าหมาย 
: .....6....... ข้อ 

คะแนนการประเมิน 
ตนเอง : 5 คะแนน       

คะแนนการประเมิน 
กรรมการ : 5 คะแนน    

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ตํ่ากว่าเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ตํ่ากว่าเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 

   บรรลุ 
   ไม่บรรลุ 

   บรรลุ 
   ไม่บรรลุ 

 
บันทึกเพ่ิมเติม 
       ยืนยันตามหน่วยงาน 
 
สนับสนุน 
       หลักเหตุผลการดําเนินงานควรสลับข้อ 2     
เป็นข้อ 3 และข้อ 3 เป็นข้อ 4 
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ตัว
บ่งชี้ 

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดท่ีพบและนํามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้ 

ผลการประเมิน 
ตนเอง 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

7. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจเสนอคณะกรรมการประจํา
สํานักงานอธิการบดีเพ่ือกําหนดแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา โดย 
…………………………………………………-………………………………………………………….. 
.………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………..………………………………………….… 
 
จุดเด่น 
        มีระบบพัฒนาบุคลากรท่ีชัดเจน 

จุดท่ีควรพัฒนา 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
ข้อเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
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ตัว
บ่งชี้ 

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดท่ีพบและนํามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้ 

ผลการประเมิน 
ตนเอง 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

3.3 ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนาตามภารกิจท่ีได้รับมอบหมาย 
 
ข้อค้นพบ  
สํานักงานอธิการบดีมีจํานวนบุคลากรท้ังหมด ..152... คน  โดยมีจํานวนบุคลากร
ท่ีได้รับการพัฒนา ........142.......... คน 
คิดเป็นร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนาตามภารกิจท่ีได้รับมอบหมาย 
เท่ากับ ...........5...............  การคํานวณ  142 x 100 = 93.42 
                                            152 
จุดเด่น 
…………………………………………………-………………………………………………………….. 
.………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
จุดท่ีควรพัฒนา 
…………………………………………………-………………………………………………………….. 
.………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
ข้อเสนอแนะ 
…………………………………………………-………………………………………………………….. 
.………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
 

ค่าเป้าหมาย  
:  ร้อยละ 70 

ผลการประเมินตาม 
ค่าเป้าหมาย 
: ร้อยละ 93.42 

ผลการประเมินตาม ค่า
เป้าหมาย 
: ร้อยละ ...93.42....... 

คะแนนการประเมิน 
ตนเอง : 5คะแนน        

คะแนนการประเมิน 
กรรมการ : 5 คะแนน     

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ตํ่ากว่าเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ตํ่ากว่าเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 

   บรรลุ 
   ไม่บรรลุ 

   บรรลุ 
   ไม่บรรลุ 

 
บันทึกเพ่ิมเติม 
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
........................... 
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ตัว
บ่งชี้ 

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดท่ีพบและนํามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้ 

ผลการประเมิน 
ตนเอง 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

3.4 ร้อยละของค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาบุคลากรตามภารกิจท่ีได้รับมอบหมายต่องบ
ดําเนินงานของหน่วยงาน 
 
ข้อค้นพบ  

สํานักงานอธิการบดีมีงบดําเนินงานท้ังหมด ..56,339,871.86.... บาท  โดยมี

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร ..8,894,585.88.... บาท 
คิดเป็นร้อยละของค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาบุคลากรตามภารกิจท่ีได้รับมอบหมาย
ต่องานดําเนินงานของหน่วยงาน เท่ากับ .........15.79......... 
                       การคํานวณ   8,894,585.86 x100  = 15.79 
                                           56,339,871.86 
จุดเด่น 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………… 
 
จุดท่ีควรพัฒนา 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………… 
ข้อเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………… 

ค่าเป้าหมาย  
:  ร้อยละ 2 

ผลการประเมินตาม 
ค่าเป้าหมาย 
: ร้อยละ 15.79 

ผลการประเมินตาม  
ค่าเป้าหมาย 
: ร้อยละ ..15.79....... 

คะแนนการประเมิน 
ตนเอง : 5 คะแนน       

คะแนนการประเมิน 
กรรมการ : 5 คะแนน 
              

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ตํ่ากว่าเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ตํ่ากว่าเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 

   บรรลุ 
   ไม่บรรลุ 

   บรรลุ 
   ไม่บรรลุ 

 
บันทึกเพ่ิมเติม 
        ยืนยันตามข้อมูลท่ีหน่วยงานประเมิน 

 
 



27 

 

ตัว
บ่งชี้ 

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดท่ีพบและนํามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้ 

ผลการประเมิน 
ตนเอง 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

3.5 การจัดการทรัพยากรในการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี  
ข้อค้นพบ 
สํานักงานอธิการบดีดําเนินการได้…5……  ข้อ  ดังนี้ 

1. มีแผนการจัดหาทรัพยากรในการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัด
สํานักงานอธิการบดี  โดย 
           มีแผนจัดซ้ือจัดจ้าง / แผนการจัดหาครุภัณฑ์ / วัสดุสํานักงานทดแทน 
 

2. มีการบํารุงรักษา ซ่อมบํารุง และจัดทําประวัติการซ่อมบํารุงทรัพยากร
ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกดัอย่างเป็นระบบ  โดย 
            มีประวัติการซ่อมบํารุง / การซ่อม / รักษา   / ทําความสะอาด 

3. มีการควบคุมและตรวจสอบใช้วัสดุ ครุภัณฑ์ ของหน่วยงานในสังกัด 
และรายงานต่อผู้บริหาร โดย 
           มีการควบคุม โดยคณะกรรมการและตรวจสอบวัสดุคงเหลือ 

4. มีการจัดทําทะเบียนคุมทรัพย์สินของหน่วยงานในสังกัด เป็นปัจจุบัน  
โดย 
            ทะเบียนคุม ปี 2553 

5. มีการสํารวจพัสดุคงเหลือประจําป ีและหรือจําหน่ายวัสดุ ครุภัณฑ์
เสื่อมสภาพตามระเบียบของทางราชการ  โดย 
           มีการสํารวจพัสดุคงเหลือ 

จุดเด่น 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
จุดท่ีควรพัฒนา 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
ข้อเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าเป้าหมาย  
: 4 ข้อ 

ผลการประเมินตาม 
ค่าเป้าหมาย 
: 5 ข้อ 

ผลการประเมินตาม     
ค่าเป้าหมาย 
: .....5..... ข้อ 

คะแนนการประเมิน 
ตนเอง : 5คะแนน        

คะแนนการประเมิน 
กรรมการ : 5 คะแนน     

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ตํ่ากว่าเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ตํ่ากว่าเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 

   บรรลุ 
   ไม่บรรลุ 

  บรรลุ 
   ไม่บรรลุ 

 
บันทึกเพ่ิมเติม 
       ยืนยันตามหน่วยงานประเมิน 
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ตัว
บ่งชี้ 

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดท่ีพบและนํามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้ 

ผลการประเมิน 
ตนเอง 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

3.6 ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรในหน่วยงานท่ี
สังกัดสํานักงานอธิการบดี   
ข้อค้นพบ 
สํานักงานอธิการบดีดําเนินการได้…5……  ข้อ  ดังนี้ 

1. สรุปรายงานผลการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการจรรยาบรรณในปีท่ี
ผ่านมา เสนอผู้บริหารและนําผลสรุปมาทบทวนองค์ประกอบและบทบาทหน้าท่ี
ของคณะกรรมการ  โดย 
            มีการสรุปผลการดําเนินงานตามผลการดําเนินงานตามภารกิจ 

2. กําหนดแนวทางการดําเนินงานประจําปี (ปีงบประมาณ) โดยมี
เป้าหมายท่ีเป็นรูปธรรมในการส่งเสริมและกํากับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณ  โดย 
            กําหนดแผนปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณเสนอคณะกรรมการประจํา
สํานักงานอธิการบดีพิจารณาให้ความเผชห็นชอบ 

3. ดําเนินงานตามแนวทางท่ีกําหนด โดย 
            ให้แต่ละหน่วยงานไปประชุมและควบคุมภายใน 

4. มีช่องทางการติดต่อสื่อสารท่ีหลากหลาย เพ่ือรับข้อมูลป้อนกลับและ
ความคิดเห็นท้ังในเชิงบวกและเชิงลบ รวมท้ังข้อร้องเรยีนในเรื่องจรรยาบรรณ
ของบุคลากรจากผู้บริหารหรือผู้มีส่วนได้เสีย และนําข้อมูลไปใช้กํากับดูแลและ
ส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรในสังกัด  โดย 
            มีเว็บไชต์แต่ไม่พบผู้ร้องเรียน     

5. พัฒนาระบบและกลไกการกํากับดูและส่งเสริมการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณของบุคลากรในสังกัดให้ดีย่ิงข้ึน มีการวางแผนป้องกัน กําหนดหรือ
ปรับปรุงมาตรการกํากับดูแลอย่างเป็นระบบ  โดย 
           กําหนดให้มหาวิทยาลัย รู้หลักจรรยาบรรณ พฤติกรรมการมาทํางาน    
การรักษาวินัย โดยกองบริหารงานบุคคลเป็นผู้ดูแลระบบ    

6. มีการติดตามความก้าวหน้า และประเมินผลการดําเนินงานตาม
จรรยาบรรณของบุคลากรในสังกัด จัดทําเป็นรายงาน เสนอต่อผู้บริหาร โดย 
           มีหนังสือติดตามผลการดําเนินงาน 3 คร้ัง และรายงานคณะกรรมการ     
ประจําสํานักงานอธิการบดี  

จุดเด่น 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
จุดท่ีควรพัฒนา 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
ข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………………… 

ค่าเป้าหมาย  
: 5 ข้อ 

ผลการประเมินตาม 
ค่าเป้าหมาย 
: 6  ข้อ 

ผลการประเมินตาม     
ค่าเป้าหมาย 
: .....6...... ข้อ 

คะแนนการประเมิน 
ตนเอง : 5 คะแนน       

คะแนนการประเมิน 
กรรมการ : 5 คะแนน     

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ตํ่ากว่าเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ตํ่ากว่าเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 

   บรรลุ 
   ไม่บรรลุ 

   บรรลุ 
   ไม่บรรลุ 

 
บันทึกเพ่ิมเติม 
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
........................... 
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ตัว
บ่งชี้ 

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดท่ีพบและนํามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้ 

ผลการประเมิน 
ตนเอง 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

3.7 การพัฒนาหน่วยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดีสู่องค์กรการเรียนรู้   
 
ข้อค้นพบ 
สํานักงานอธิการบดีดําเนินการได้…5…  ข้อ  ดังนี้ 

1. มีการทบทวนและจัดทําแผนการจัดการความรู้และประชาสัมพันธ์ให้
บุคลากรในหน่วยงานทราบ  โดย 
            มีผลการประเมิน KM ปี 2553 จัดทําแผน KM ปี 2554  

2. มีการติดตามความก้าวหน้าการดําเนินการตามแผนการจัดการความรู้  
โดย 
            มีรายงานการประชุม KM 
 

3. มีการใช้ช่องทางท่ีหลากหลายเพ่ือให้บุคลากรในหน่วยงานได้ถ่ายทอด
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทํางานและข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติงาน โดย 
            มีบอร์ดทะเบียนความรู้ มีขอบเขตงานท่ีชัดเจน    

4. มีการสรุปประเมินผลความสําเร็จของแผนการจัดการความรู้เสนอต่อ
ผู้อํานวยการ  โดย 
            มีการประเมินต่อเป้าหมายและแผนจัดการความรู้ 

5. มีการนําผลการประเมินปัญหาและข้อเสนอแนะมาใช้ในการพัฒนาและ
ปรับปรุงแผนการจัดการความรู้ในปีต่อไป  โดย 
            มีการสรุปปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาความรู้ จัดทําแผนปี 2554 
 
จุดเด่น 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
จดุท่ีควรพัฒนา 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
ข้อเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

ค่าเป้าหมาย  
: 3 ข้อ 

ผลการประเมินตาม 
ค่าเป้าหมาย 
: 5 ข้อ 

ผลการประเมินตาม     
ค่าเป้าหมาย 
: ......5....... ข้อ 

คะแนนการประเมิน 
ตนเอง : 5 คะแนน       

คะแนนการประเมิน 
กรรมการ : 5 คะแนน     

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ตํ่ากว่าเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ตํ่ากว่าเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 

   บรรลุ 
   ไม่บรรลุ 

   บรรลุ 
   ไม่บรรลุ 

 
บันทึกเพ่ิมเติม 
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
........................... 
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ตัว
บ่งชี้ 

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดท่ีพบและนํามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้ 

ผลการประเมิน 
ตนเอง 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

3.8 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ ของหน่วยงานในสังกัดสํานักงาน
อธิการบดี   
ข้อค้นพบ 
สํานักงานอธิการบดีดําเนินการได้ …5……  ข้อ  ดังนี้ 
       1. มีนโยบายในการจัดทําระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
จัดการ และนํานโยบายสู่การปฏิบัติ  โดย 
          แต่ง ต้ังคณะกรรมการโครงการพัฒนาระบบงานการวางแผน
ทรัพยากร (BRP) ระบบบริหารและวางแผนงบประมาณ (BPM) และระบบ  
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HRM) คําสั่งท่ี 952/2552 ลงวันท่ี 28 ตุลาคม 
2552 

2. มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศตามภารกิจของหน่วยงานในสังกัด
สํานักงานอธิการบดีอย่างน้อยต้องครอบคลุมการวางแผน การบริหาร
งบประมาณ การจัดซ้ือ จัดจ้าง การเบิกจ่ายการบันทึกบัญชีและการ
บริหารงานบุคคล  โดย 
           จัดโครงการพัฒนาระบบงานการเงินการคลัง ERP ระบบการ
วางแผน BPM และระบบบริหารงานบุคคล HRM เพ่ือใช้ระบบฐานข้อมูล  
สารสนเทศตามภารกิจของหน่วยงาน 

3. มีการบันทึกและตรวจสอบข้อมูลเป็นปัจจุบัน โดย 
            การบันทึกข้อมูล ทําในรูปแบบของโปรมแกรมสําเร็จรูป            
การตรวจสอบนําข้อมูลจากโปรมแกรมสําเร็จรูปมาเปรียบเทียบกับข้อมูล        
ท่ีได้จากการใช้ระบบใหม่ 

4. มีการติดตามและรายงานผลการดําเนินงานอย่างเป็นระบบโดย 
           การเปรียบเทียบข้อมูลระบบปฏิบัติการเดิม (โปรมแกรมสําเร็จรูป)     
กับระบบข้อมูลท่ีพัฒนาใหม่ โดยแต่ละหน่วยงานเป็นผู้กรอกข้อมูล  

5. มีการประเมนิผลการใช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ และนําผลมา
ปรับปรุงระบบฐานข้อมูล  โดย 
           ใช้แบบประเมินออนไลน์ http://netopp.rmutp.ac.th /web/  
Contact Login Form.arpx? do = 1    ในการดูแลทางสํานักวิทยบริการ
และ เทคโนโลยีสารสนเทศ เก็บรวบรวมข้อมูลและรายงานปีละ 2 คร้ัง 
จุดเด่น 
         นําระบบ ERP  BPM และ HRM มาทดลองใช้เป็นฐานข้อมูล
สารสนเทศ 

จุดท่ีควรพัฒนา 
         ควรพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศให้ครอบคลุมทุกภาระงาน 

ข้อเสนอแนะ 
         พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศให้ครอบคลุมทุกภาระงาน          
อย่างต่อเนื่อง 

ค่าเป้าหมาย  
: 3 ข้อ 

ผลการประเมินตาม 
ค่าเป้าหมาย 
: 5 ข้อ 

ผลการประเมินตาม     
ค่าเป้าหมาย 
: ......5........ ข้อ 

คะแนนการประเมิน 
ตนเอง : 5 คะแนน       

คะแนนการประเมิน 
กรรมการ : 5 คะแนน   

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ตํ่ากว่าเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ตํ่ากว่าเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 

   บรรลุ 
   ไม่บรรลุ 

   บรรลุ 
   ไม่บรรลุ 

 
บันทึกเพ่ิมเติม 
        ในปี 2553 การใช้ข้อมูลสารสนเทศ           
เพ่ือการบริหารจัดการยังคงใช้ในรูปแบบของ      
โปรมแกรมสําเร็จรูปเป็นหลัก และเร่ิมทดลองใช้     
ระบบ ERP BPM และ HRM โดยนําข้อมูลจากท้ัง   
2 ระบบ มาเปรียบเทียบเพ่ือหาความถูกต้อง       
ของข้อมูล 
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ตัว
บ่งชี้ 

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดท่ีพบและนํามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้ 

ผลการประเมิน 
ตนเอง 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

3.9 การบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี   
ข้อค้นพบ 
สํานักงานอธิการบดีดําเนินการได้…6……  ข้อ  ดังนี้ 

1. มีการแต่งต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมี
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา สํานักงานอธิการบดี ท่ีรับผิดชอบ
พันธกิจหลักของสํานักงานอธิการบดีร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทํางาน  
โดย 
            การเบิกจ่ายงบลงทุน / สิ่งก่อสร้าง 20%  จึงมีการตั้งคณะกรรมการ   
ทํางานและบริหารความเสี่ยง          

2. มีการวิเคราะห์และระบบความเสี่ยง และปัจจัยท่ีก่อให้เกิดความ
เสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้านตามบริบทของสํานักงานอธิการบดี  โดย 
            1. การเบิกจ่ายไม่ได้ตามเป้า 
            2. การดําเนินโครงการไม่ไปตามแผนและกลุ่มเป้าหมาย 
            3. ทรัพย์สินสูญหาย   

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และจัดลําดับ
ความเสี่ยงท่ีได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2 โดย 
            แต่ละกองมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามคู่มือบริหารความเสี่ยง     
จัดลําดับความสาํคัญและต้ังเกณฑ์ความเสี่ยง  

4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงท่ีมีระดับความเสี่ยงสูง และ
ดําเนินการตามแผน  โดย 
            เช่น กองคลังมีแผนความเสี่ยงท่ีวิเคราะห์แล้ว   

5. มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงาน
ต่อคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี เพ่ือพิจารณา อย่างน้อยปีละ 1 
คร้ัง  โดย 
            มีการรายงานปีละ 2 คร้ัง รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน            
กองพัฒนานักศึกษามีการรายงานการบริหารความเสี่ยง (ท่ี ศธ 0581.18/924  
ลงวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2553) 
 

6. มีการนําผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาใช้ในการปรับแผน หรือ
วิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป โดย 
            มีการนําผลเข้าประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักงานอธิการบดี       
 
 

ค่าเป้าหมาย  
: 4 ข้อ 

ผลการประเมินตาม 
ค่าเป้าหมาย 
: 6 ข้อ 

ผลการประเมินตาม    
ค่าเป้าหมาย 
: ......6....... ข้อ 

คะแนนการประเมิน 
ตนเอง : 5 คะแนน       

คะแนนการประเมิน 
กรรมการ : 5คะแนน   

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ตํ่ากว่าเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ตํ่ากว่าเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 

   บรรลุ 
   ไม่บรรลุ 

   บรรลุ 
   ไม่บรรลุ 

 
บันทึกเพ่ิมเติม 
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
............................................... 
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ตัว
บ่งชี้ 

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดท่ีพบและนํามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้ 

ผลการประเมิน 
ตนเอง 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

 
จุดเด่น 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………… 
จุดท่ีควรพัฒนา 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………… 
ข้อเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………… 
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องค์ประกอบที่ 4  การเงินและงบประมาณ 
ตัว
บ่งชี้ 

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดท่ีพบและนํามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้ 

ผลการประเมิน 
ตนเอง 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

4.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ   
 
ข้อค้นพบ 
สํานักงานอธิการบดีดําเนินการได้…7…  ข้อ  ดังนี้ 

1. มีการจัดทําคําของบประมาณของหน่วยงานในสังกัด ท่ีสอดคล้องกับ
ภารกิจ  โดย 
            ท้ัง 8 หน่วยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี มีการจัดทําคําขอ  
งบประมาณ ท่ีสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน 

2. มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์งบประมาณ ท่ีสอดคล้องกับแผนปฏิบัติ
การและภารกิจหลัก  โดย 
            มีการแต่งต้ังคณะกรรมการร่วมในการวิเคราะห์งบประมาณ โดย
หัวหน้าหน่วยงานในสํานักงานอธิการบดีเป็นกรรมการฯ ร่วมในการวิเคราะห์ 
งบประมาณท่ีสอดคล้องกับแผน และพบการประชุมการวิเคราะห์งบประมาณ
รายได้ วันท่ี 3 กันยายน 2552 งบแผ่นดิน วันท่ี 5 มีนาคม 2552  

3. มีการจัดทําฐานข้อมูลทางการเงินของหน่วยงานในสังกัด ท่ีสามารถ
นําไปใช้ในการตัดสินใจและบริหารงบประมาณ โดย 
            สํานักงานอธิการบดี และหน่วยงานในสังกัดมีระบบฐานข้อมูล  
ทางการเงิน (ERP) เพ่ือใช้ในการติดสินใจและบริหารงบประมาณ 

4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อ
ผู้บริหาร และคณะกรรมการประจําสํานักงานอธกิารบดี อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง  
โดย 
            มีการจัดทํารายงานการใช้เงินอย่างเป็นระบบ 4 คร้ัง/ปี คือรอบ  
3, 6 , 9 และ 12 เดือน และรายงานต่อผู้บริหาร และคณะกรรมการประจํา 
สํานักงานอธิการบดี 

5. มีการนําข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการบริหารงบประมาณของ
หน่วยงานในสังกัด โดย 
            นําข้อมูลทางการเงินเสนอคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี 
และเสนอมหาวิทยาลัยเพ่ือนําไปใช้ในการวางแผนการติดสินใจในการ
วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความม่ันคงของ
องค์กร 
 
 
 

ค่าเป้าหมาย  
: 5 ข้อ 

ผลการประเมินตาม 
ค่าเป้าหมาย 
: 7 ข้อ 

ผลการประเมินตาม     
ค่าเป้าหมาย 
: ......7........ ข้อ 

คะแนนการประเมิน 
ตนเอง : 5 คะแนน       

คะแนนการประเมิน 
กรรมการ : 5 คะแนน   

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ตํ่ากว่าเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ตํ่ากว่าเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 

   บรรลุ 
   ไม่บรรลุ 

   บรรลุ 
   ไม่บรรลุ 

 
บันทึกเพ่ิมเติม 
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
.......................................... 
 
จุดเด่น : ระบบควบคุมการบริหารการเงินและ
งบประมาณมีระบบ ERP 
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ตัว
บ่งชี้ 

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดท่ีพบและนํามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้ 

ผลการประเมิน 
ตนเอง 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

6. มีการกํากับติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบ และกฎเกณฑ์ท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด โดย 
            กองคลังเป็นหน่วยงานที่ตรวจสอบและกล่ันกรองการเบิกจ่าย  
การใช้เงินของสํานักงานอธิการบดี นอกจากได้รับการตรวจสอบจากสํานักงาน 
ตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย ประจําปี 2553 ช่วงพฤศจิกายน – 22 
ธันวาคม 2552 
 

7. มีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนําข้อมูลจาก
รายงานการเงินไปใช้ในการพิจารณาเสนอของบประมาณต่อไป โดย 
            มีการแต่งต้ังคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามการใช้เงินงบประมาณ 
ประจํา 2553 และได้นําผลรายงานไปใช้พิจารณาเสนองบประมาณในปีถัดไป 
 
จุดเด่น 
       - มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารที่ มีประสิทธิภาพ  
(BPM , ERP , HRM)  
      - ผู้บริหารให้ความสําคัญในการกํากับติดตามการดําเนินการใช้จ่ายเงิน 
จุดท่ีควรพัฒนา 
……………………………-…………………………………………………………………………….. 
……………………………….……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….…………… 

ข้อเสนอแนะ 
……………………………-…………………………………………………………………………….. 
……………………………….……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….…………… 
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องค์ประกอบที่ 5  ความพึงพอใจของผู้ใชบ้ริการต่อการให้บริการของหน่วยงานในสังกัด 
ตัว
บ่งชี้ 

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดท่ีพบและนํามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้ 

ผลการประเมิน 
ตนเอง 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

5.1 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของหน่วยงานในสังกัด   
 
ข้อค้นพบ  
สํานักงานอธิการบดีมีความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของ
หน่วยงานในสังกัด เฉลี่ย ..4.07.... อยู่ในระดับ ...ดี..... 
จุดเด่น 
……………………………………-…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

จุดท่ีควรพัฒนา 
       1. จํานวนแบบสอบถามการประเมินความพึงพอใจท่ีเก็บแต่ละ
หน่วยงานมีจํานวนน้อยอาจส่งผลให้การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ไม่เป็นข้อมูลท่ีแท้จริง 
       2. การประเมินความพึงพอใจควรสรุปผลการประเมินอย่างน้อยปีละ      
2 คร้ัง (6 เดือน สรุป 1 คร้ัง) 
       3. กลุ่มเป้าหมายที่ให้ข้อมูลน้อยเกินไป 
       4. ระยะเวลาในการสรุปผลการประเมินนานเกินไป (1 ปี/คร้ัง) ทําให้  
ไม่สามารถนําข้อเสนอแนะมาแก้ไขได้        

ข้อเสนอแนะ 

       1. ควรทําการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการแต่ละหน่วยงาน     
ให้มากข้ึน 
       2. ทําการสรุปความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอย่างน้อยทุก 6 เดือน         
เพ่ือนําผลการประเมินไปปรับปรุงการให้บริการต่อไป  
       3. เก็บข้อมูลโดยการตอบแบบประเมินความพึงพอใจให้ใกล้เคียงกับ  
ความเป็นจริง 
       4. การประเมินความพึงพอใจ ควรทําเป็นช่วงเวลาถ้านานเกินไป  
จะแก้ไขได้ยาก 

ค่าเป้าหมาย  
: ค่าเฉลี่ย 3.51 

ผลการประเมินตาม 
ค่าเป้าหมาย 
: ค่าเฉลี่ย 4.14  

ผลการประเมินตาม     
ค่าเป้าหมาย 
: ค่าเฉลี่ย ...4.07.... 

คะแนนการประเมิน 
ตนเอง : 4 คะแนน       

คะแนนการประเมิน 
กรรมการ : 4 คะแนน   

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ตํ่ากว่าเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ตํ่ากว่าเป้าหมาย 
  สูงกว่าเป้าหมาย 

   บรรลุ 
   ไม่บรรลุ 

   บรรลุ 
   ไม่บรรลุ 

 
บันทึกเพ่ิมเติม 
...................…………-…………………………………….. 
….……………………………..........................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
....................................... 
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องค์ประกอบที่ 6  ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 
ตัว
บ่งชี้ 

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดท่ีพบและนํามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้ 

ผลการประเมิน 
ตนเอง 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

6.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในท่ีก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ   
ข้อค้นพบ  
สํานักงานอธิการบดีดําเนินการได้…5…  ข้อ  ดังนี้ 

1. มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายใน  โดย 
            - มีคู่มือดัชนีประเมินและเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพ 6 
องค์ประกอบ 18 ตัวบ่งชี้ 
            - มีคณะกรรมการประกันคุณภาพของสํานักงานอธิการบดี 
            - มีแผนการดําเนินการประกันคุณภาพของสํานักงานอธิการบดี 
            - มีการกําหนดเป้าหมายคุณภาพการศึกษา ปี 2553 

2. มีการกําหนดมาตรฐานและตัวบ่งชี้ ท่ีสอดคล้องกับภารกิจของ
หน่วยงานและมหาวิทยาลัย  โดย 
            คณะกรรมการประกันคุณภาพของสํานักงานอธิการบดีมีการประชุม  
เพ่ือทบทวนและปรับปรุงนโยบาย/ตัวบ่งชี้เป้าหมายคุณภาพถึง 3 คร้ัง และได้ 
มาตรฐานและตัวบ่งชี้ของสํานักงานอธิการบดีท่ีสอดคล้องกับภารกิจของ
หน่วยงานและมหาวิทยาลัย จํานวน 6 องค์ประกอบ 18 ตัวบ่งชี้ 

       3. มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพท่ีครบถ้วน ประกอบด้วย 
การควบคุม การติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพอย่างต่อเนื่องเป็น  
ประจําทุกปี โดย 
          - มีการควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพของ
สํานักงานอธิการบดี โดยมีการตั้งผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี้จัดเก็บข้อมูล มีแผนการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพ ฯลฯ 
          - การติดตามตรวจสอบ โดยมีการประชุมคณะกรรมการประกัน
คุณภาพผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี้ตามเป้าหมาย คร้ังท่ี 1/2554 วันท่ี 17 มกราคม 
2554 
          - การประเมินคุณภาพ โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน  
มีคุณอนันต์  เตียวต๋อย เป็นประธานผู้ประเมิน ในวันท่ี 26 สิงหาคม 2553  

      4. มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน ท่ีเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารจัดการ  โดย 
          คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาและผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  
ประชุมเพ่ือเสนอความคิดเห็น / สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะในการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพ ซ่ึงผลการประเมินประสิทธิผลของการใช้ระบบ  
ประกันคุณภาพภายใน เท่ากับ 3.55 (พอใจมาก) 

ค่าเป้าหมาย  
: 3 ข้อ 

ผลการประเมินตาม     
ค่าเป้าหมาย 
: .....5........ ข้อ 

ผลการประเมินตาม    
ค่าเป้าหมาย 
: .....5........ ข้อ 

คะแนนการประเมิน 
กรรมการ : 5คะแนน     

คะแนนการประเมิน 
กรรมการ : 5 
คะแนน                

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ตํ่ากว่าเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ตํ่ากว่าเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 

   บรรลุ 
   ไม่บรรลุ 

   บรรลุ 
   ไม่บรรลุ 
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องค์ประกอบที่ 6  ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 
ตัว
บ่งชี้ 

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดท่ีพบและนํามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้ 

ผลการประเมิน 
ตนเอง 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

      5. มีการนําผลการประเมินคุณภาพภายใน มาพัฒนาปรับปรุง การดําเนิน 
งานตามภารกิจของหน่วยงานในสังกัด โดย 
        มีการนําผลจากการประเมินคุณภาพภายใน เข้าคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาของสํานักงานอธิการบดี (รายงานการประชุมคร้ังท่ี 1/2553  
วันท่ี 10 กันยายน 2553) โดยในท่ีประชุมได้มอบหมายให้ผู้เกี่ยวข้องจัดทํา
แผนพัฒนาตามข้อเสนอแนะจากผลตรวจ นอกจากนั้นยังมีการประเมินแผน   
พัฒนาคุณภาพ 

จุดเด่น 
        - ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับให้ความสําคัญและร่วมมือในการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพ 

จุดท่ีควรพัฒนา 
……………………………………-…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

ข้อเสนอแนะ 
……………………………………-…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

 
บันทึกเพ่ิมเติม 
...........................-…………………………………… 
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.................................................. 
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ตัว
บ่งชี้ 

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดท่ีพบและนํามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้ 

ผลการประเมิน 
ตนเอง 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

6.2 ค่าเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพภายในท่ีก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพแก่
มหาวิทยาลัยตามตัวบ่งชี้ท่ีหน่วยงานในสังกัดรับผดิชอบ   
 
ข้อค้นพบ  
สํานักงานอธิการบดีมีจํานวนตัวบ่งชี้ท้ังหมด ....21...... ตัวบ่งชี้  โดยได้ผลรวม
คะแนนการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัยตามตัวบ่งชี้ท่ีหน่วยงานใน
สังกัดรับผิดชอบ เท่ากับ ...56.... คะแนน 
คิดเป็นคา่เฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพภายใน เท่ากับ …4.44... 
 
จุดเด่น 
        ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับให้ความสําคัญและร่วมมือกันในการ  
ดําเนินงานประกันคุณภาพ 

จุดท่ีควรพัฒนา 
……………………………………-……………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

ข้อเสนอแนะ 
……………………………………-……………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

ค่าเป้าหมาย  
: ค่าเฉลี่ย 3.51 

ผลการประเมินตาม 
ค่าเป้าหมาย 
: ค่าเฉลี่ย 4.14  

ผลการประเมินตาม    
ค่าเป้าหมาย 
: ค่าเฉลี่ย ...4.44... 

คะแนนการประเมิน 
ตนเอง : 4 คะแนน       

คะแนนการประเมิน 
กรรมการ : …4..
คะแนน                

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ตํ่ากว่าเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ตํ่ากว่าเป้าหมาย 
  สูงกว่าเป้าหมาย 

   บรรลุ 
   ไม่บรรลุ 

   บรรลุ 
   ไม่บรรลุ 

 
บันทึกเพ่ิมเติม 
...................…………-…………………………………….. 
….……………………………........................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
........................................ 
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รายชื่อผู้ใหส้ัมภาษณ ์

ขอสัมภาษณ์ ในการตรวจประเมินคุณภาพภายใน สํานกังานอธิการบดี 
                                     วันที่   25 – 26  กรกฎาคม 2554 

    
1. ผู้บริหาร : ผศ. ศรจีันทร ์ โตเลิศมงคล ตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
  : นางวันดี ช่วยประยูรวงศ์ ตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง 
  : นางจุฬาภรณ์ ตันติประสงค์ ตําแหน่งผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน 
  : น.ส.สมจิตต์     มหัธนันท ์         ตําแหน่งผู้อํานวยการกองบริหารงานบุคคล 
  : ผศ. เตือนใจ หลิมตระกูล ตําแหน่งผู้อํานวยการกองพัฒนานักศึกษา 
  : นางวันดี เอนกจํานงค์พร ตําแหน่งผู้อํานวยการกองวิเทศสัมพันธ์ 
  : นางศรีสุดา อยู่แย้มศร ี ตําแหน่งผู้อํานวยการกองประชาสัมพันธ์           
  : ผศ. เจทญา กิจเกิดแสง ตําแหน่งผู้อํานวยการกองศิลปวัฒนธรรม 
2. ข้าราชการและเจ้าหน้าที ่
   : น.ส อรวรรณ์   ศริิพราหมณกุล กองคลัง 
   : น.ส. นวรัตน์    การะเกษ กองคลัง 
  : นายวีรวุฒิ       อุมานนท ์ กองนโยบายและแผน 
  : น.ส. ศิรินาถ สิงหาแก้ว กองนโยบายและแผน 
  : น.ส. จิราภรณ์ พุ่มไสว  กองนโยบายและแผน 
  : นางรัตนมน จันทรอุทัย กองนโยบายและแผน 
  : นางนงลักษณ์ ทองนาค  กองบริหารงานบุคคล 
  : นางจริยา ชายหงษ์  กองบริหารงานบุคคล 
  : น.ส. เรณ ู เหมือนเอ่ียม กองบริหารงานบุคคล 
  : นางสุดารัตน์ วิกิณิยะธนี กองพัฒนานักศึกษา 
  : น.ส. นํ้าทิพย์ วงษ์ตา  กองพัฒนานักศึกษา 
  : น.ส. สุพรรษา อ่ินอ้อย  กองประชาสัมพันธ์ 
  : น.ส. สุรีวัลย์ ใจงาม  กองศิลปวัฒนธรรม 
  : นายถาวร อ่อนละออ กองศิลปวัฒนธรรม 
  : น.ส. พลอยลดา โสตะจินดา กองวิเทศสัมพันธ์ 
  : นายทนงค์ โพธิ  กองวิเทศสัมพันธ์ 
  : นางชูศรี นิลรําไพ  กองกลาง 
  : น.ส. พรทิพย์ ไตรพิทยากุล กองกลาง 
  : นายเชาวฤทธ์ิ   สุขรักษ ์  กองกลาง 
  : น.ส. จินตนา คุ้มอยู่  กองกลาง 
  : นางจิตรลัดดา จาดเกิด  กองกลาง 
  : น.ส. ทิฆมัพร ใจเอ้ือ           กองกลาง 
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กําหนดการตรวจประเมินคณุภาพภายในระดับสํานักงานอธิการบดี 

ประจําปี ๒๕๕๓ 

ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ 

ณ ห้องประชมุรพีพัฒน์ ชั้น ๓ อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

คณะผู้ประเมิน 

 ๑. นายดําเนิน   ไชยแสน   ประธาน 

 ๒. นายพิเชษฐ์   จิรประเสริฐวงศ์  กรรมการ 

 ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราณี  ประวิชพราหมณ์  กรรมการและเลขานุการ 

 

วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔ 

 เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.  ประชุมช้ีแจงวัตถุประสงค์ของการประเมินและการตรวจเย่ียม 

      พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปจากผู้บริหาร 

  ๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.  สัมภาษณ์ผู้บรหิารและบุคลากร 

  ๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.   ศึกษาเอกสารหลักฐาน ข้อมลู จาก SAR ของหน่วยงานและ 

      เอกสารเพ่ิมเติมที่หน่วยงานจัดให้  

  ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

  ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  ศึกษาเอกสารหลักฐาน ข้อมลู จาก SAR ของหน่วยงานและ 

      เอกสารเพ่ิมเติมที่หน่วยงานจัดให้ (ต่อ) 

       

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ 

 เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  ศึกษาเอกสารหลักฐาน ข้อมลู จาก SAR ของหน่วยงานและ 

      เอกสารเพ่ิมเติมที่หน่วยงานจัดให้ (ต่อ) 

  ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

  ๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.  คณะผู้ประเมินตรวจเย่ียมในพ้ืนที่ 

  ๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.  คณะผู้ประเมินประชุมสรุปผลการตรวจเย่ียม 

  ๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  ประชุมเพ่ือช้ีแจงผลการตรวจเยี่ยมโดยวาจาแก่ผู้บริหารหน่วยงาน 

      และผู้เก่ียวข้อง 
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คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ที่   ๖๔๗/๒๕๕๔ 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน            
  สํานักงานอธิการบดี ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓ 

            

  เพ่ือให้การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี                    
ราชมงคลพระนคร  ประจําปีการศึกษา  ๒๕๕๓  ซึ่งกําหนดให้มีขึ้นในวันที่  ๒๕ – ๒๖  กรกฎาคม ๒๕๕๔                
ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสทิธิภาพ   จึงแต่งต้ังบุคลากรต่อไปน้ีเป็นกรรมการประเมินคุณภาพ             
การศึกษาภายใน สํานักงานอธิการบดี ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓ ดังน้ี  
  ๑. นายดําเนิน       ไชยแสน  ประธานผู้ตรวจประเมิน 
  ๒. นายพิเชษฐ       จิรประเสริฐวงศ์ กรรมการ 
  ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชญาภัทร์       ก่ีอารโิย *   กรรมการ 
  ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราณี    ประวิชพราหมณ ์ กรรมการและเลขานุการ 

  ให้คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานอธิการบดี ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓              
มีหน้าที่ดังต่อไปนี้  
      ๑. ศึกษารายงานการประเมินตนเองของสํานักงานอธิการบดี 
      ๒. ทําการประเมินตามองค์ประกอบ ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินที่สํานักงานอธิการบดีกําหนด              
      ๓. เสนอผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน สํานักงานอธิการบดี พร้อมความคิดเห็น 
และข้อเสนอแนะเบ้ืองต้นต่อสํานักงานอธิการบดี 
      ๔. จัดทํารายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน สํานักงานอธิการบดี ตามแบบ
รายงานการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓ แล้วส่งให้สํานักงาน
อธิการบดี ภายใน ๗ วัน หลงัการประเมินคุณภาพ 

  ทั้งน้ี  ต้ังแต่บัดน้ี เป็นต้นไป 

   สั่ง  ณ  วันที่  ๒๐  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  

 
 
          (รองศาสตราจารย์ดวงสุดา    เตโชติรส) 
   อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

หมายเหตุ  * ผู้ตรวจประเมินเสริม 


