รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ประจาปีการศึกษา 2554
(ข้อมูล 1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555)

สานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ก

คำนำ
การประเมิน คุณภาพการศึกษาภายใน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลั ย เทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร คณะกรรมการประเมิน ซึ่งประกอบด้วยบุคลากรจากภายนอกมหาวิทยาลัย จานวน 1 ท่าน
และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย จานวน 2 ท่าน ได้ร่วมกันประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยดาเนินการ
ประเมินในวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2555
คณะกรรมการประเมินได้จัดทารายงานลลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในบบับนีขึึขน
เพื่อสรุปลลการประเมินตามที่คณะกรรมการได้ประเมินตามสภาพจริงในปีการศึกษา 2554 จากการวิเคราะห์
รายงานการประเมินตนเอง การสัมภาษณ์ลู้แทนลู้ทรงคุณวุฒิจากคณะกรรมการสานักงานอธิการบดี ลู้บริหาร
ตัวแทนเจ้าหน้าที่ การศึกษาร่องรอยหลักฐานเอกสารต่าง ๆ และการเยี่ยมชมหน่วยงาน
คณะกรรมการประเมินหวังว่า สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
จะได้น าลลการประเมินนีข ไปใช้ในการรั กษาจุดแึ็ง และพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุง ตามบทบาทหน้าที่ ึอง
สถาบันอุดมศึกษา และนาไปสู่การพัฒนาลลงานในทุกพันธกิจให้บรรลุตามความมุ่งหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์
และเป้าประสงค์ต่อไป

(ลู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎี สุึบายี)
ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
วันที่ 31 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2555

หนังสือรับรองกำรประเมินและกำรตัดสินผล
คณะกรรมการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ดาเนินการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษา
ที่เน้นการลลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี ในวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2555 ตรวจสอบึ้อมูล ประกอบการ
ตัดสินลลการประเมิน มีการวิเคราะห์รายงาน การประเมินตนเอง หลักฐานอ้างอิงต่างๆ ลนวกกับึ้อมูลที่ได้
จากการสัมภาษณ์ลู้แทนหน่วยงาน ลู้บริหาร ลู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตัวแทนเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน
คณะกรรมการประเมิ นคุณ ภาพการศึ กษาภายในเห็ นชอบกั บรายงานลลการประเมิ น
คุณภาพการศึกษาภายในบบับนีขทุกประการ

……………………………………….
(ลู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎี สุึบายี)
ประธานกรรมการประเมินคุณภาพภายใน

...........................................
(นายพิเชฐ จิรประเสริฐวงศ์)
กรรมการ

............................................
(ลู้ช่วยศาสตราจารย์ปราณี ประวิชพราหมณ์
กรรมการและเลึานุการ
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บทสรุปผู้บริหำร
สำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร
---------------------------------------------------------------------------------------------1. บทนำ
สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดตัขงึึขนตามกฎกระทรวง
ศึ ก ษาธิ ก าร โดยอาศั ย อ านาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 9 วรรคหนึ่ ง แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ให้จัดตัขงสานักงานอธิการบดี เป็นส่วนราชการในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2549 ซึ่งต่อมา
กระทรวงศึ กษาธิก าร ได้อ อกประกาศกระทรวงศึ กษาธิก ารเรื่ องการแบ่ง ส่ ว นราชการในมหาวิ ทยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ. 2550 ให้แบ่งส่วนราชการในสานักงานอธิการบดี ดังนีข คือ
1. กองกลาง
2. กองคลัง
3. กองนโยบายและแลน
4. กองบริหารงานบุคคล
5. กองพัฒนานักศึกษา
ทัขงนีข ตัขงแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาคือ วันที่ 26 ตุลาคม 2550 เป็นต้นไป ซึ่งต่อมา
มหาวิ ท ยาลั ย ได้ จั ด ตัข ง ส่ ว นราชการระดั บ กองเป็ น การภายในเพิ่ ม อี ก 3 กอง คื อ กองประชาสั ม พั น ธ์
กองศิลปวัฒนธรรม และกองวิเทศสัมพันธ์
2. ผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจาปีการศึกษา 2554 สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ึอรับการตรวจประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 6 องค์ประกอบ จานวน
17
ตัวบ่งชีขเบพาะ ลลการประเมินภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก ค่าเบลี่ยเท่ากับ 4.88
1. คะแนนเบลี่ยตามองค์ประกอบที่ 1 พบว่าคะแนนเบลี่ยรวม คือ 5.00 ลลการประเมิน
อยู่ในระดับดีมาก และมีจานวนตัวบ่งชีขระดับดีมากจานวน 1 ตัวบ่งชีข
2. คะแนนเบลี่ยตามองค์ประกอบที่ 2 พบว่าคะแนนเบลี่ยรวม คือ 5.00 ลลการประเมิน
อยู่ในระดับดีมาก และมีจานวนตัวบ่งชีขระดับดีมากจานวน 4 ตัวบ่งชีข
3. คะแนนเบลี่ยตามองค์ประกอบที่ 3 พบว่าคะแนนเบลี่ยรวม คือ 4.88 ลลการประเมิน
อยู่ในระดับดีมาก และมีจานวนตัวบ่งชีขระดับดีมากจานวน 7 ตัวบ่งชีข และระดับดี 1 ตัวบ่งชีข
4. คะแนนเบลี่ยตามองค์ประกอบที่ 4 พบว่าคะแนนเบลี่ยรวม คือ 5.00 ลลการประเมิน
อยู่ในระดับดีมาก และมีจานวนตัวบ่งชีขระดับดีมากจานวน 1 ตัวบ่งชีข
5. คะแนนเบลี่ยตามองค์ประกอบที่ 5 พบว่าคะแนนเบลี่ยรวม คือ 4.00 ลลการประเมิน
อยู่ในระดับดี และมีจานวนตัวบ่งชีขระดับดี จานวน 1 ตัวบ่งชีข
6. คะแนนเบลี่ยตามองค์ประกอบที่ 6 พบว่าคะแนนเบลี่ยรวม คือ 5.00 ลลการประเมิน
อยู่ในระดับดีมาก และมีจานวนตัวบ่งชีขระดับดีมากจานวน 2 ตัวบ่งชีข
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3. จุดแข็ง
1. มีวัฒนธรรมองค์กร ที่บุคลากรมีใจรักองค์กร มุ่งมั่นในการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
มีจิตสาธารณะในการให้บริการแก่ลู้มาใช้บริการ และรู้รัก สามัคคี โดยยึดถือลลประโยชน์ึอง
องค์กร เป็นหลัก
2. ลู้บริหาร ทุกระดับในสานักงานอธิการบดี มีวิสัยทัศน์ มีความเชี่ยวชาญในงานที่รับลิดชอบ และให้
ความส าคัญ ต่อ การประกัน คุณ ภาพการปฏิบั ติง านึองหน่ว ยงาน เพื่ อึั บเคลื่ อนคุณ ภาพการ
จัดการศึกษาึองมหาวิทยาลัย
3. สานักงานอธิการบดี มีหน่วยงานที่มีความรู้ความเึ้าใจในการึับเคลื่อนแลนพัฒนามหาวิทยาลัย
มีการกากับติดตามการดาเนินการตามแลนกลยุทธ์ แลนปฏิบัติราชการประจาปี มีการรายงานลลที่
ชัดเจนตรงประเด็น และสม่าเสมออย่างต่อเนื่อง
4. กาหนดรูปแบบึองการบริหารจัดการในสานักงานอธิการบดี โดยแต่งตัขงรองอธิการบดีที่กากับ
ดูแลหน่วยงานในสังกัด เป็นที่ปรึกษา ส่งลลให้การึับเคลื่อนองค์การมีความคล่องตัว และบรรลุ
เป้าหมาย
5. มีระบบการบริหารงานบุคคลเป็ นรูปธรรม ลู้บริหารให้ความสาคัญโดยส่งเสริมและสนับสนุนให้
บุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ให้ความสาคัญในเรื่องสิทธิประโยชน์ และ
สวัสดิการึองบุคลากรทุกประเภท
6. ลู้บริหารแต่ละส่วนราชการในสังกัดตระหนักและให้ความสาคัญในการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
ให้ประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
7. มหาวิทยาลัยมีการกาหนดแลนปฏิบัติการดาเนินงานตามจรรยาบรรณที่เป็นรูปธรรม มีการกากับ
ติดตามให้ปฏิบัติตามแลน โดยกาหนดแนวทางที่ชัดเจนในการดาเนินการทางจรรยาบรรณกับ
ลู้ประพฤติลิดจรรยาบรรณ
8. ในการปฏิบัติงานทุกระดับมีการกาหนดค่าเป้าหมายึองตัวชีขวัดึองทุกหน่วยงานในสังกัดที่ชัดเจน
วัด/ประเมินลลได้ง่าย
9. ส านั ก งานอธิการบดีน าระบบสารสนเทศเึ้ามาใช้ใ นบริห ารจัด การท าให้ มี ความคล่ องตัว และ
ตรวจสอบได้
10.มหาวิยาลัยมีคู่มือการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัยเป็นแนวทางให้หน่วยงานในสังกัดจั ดทา
แลนบริหารความเสี่ยงึองหน่วยงาน
4. จุดที่ควรพัฒนำ
1. เกณฑ์การประเมิน ึองตัว บ่งชีขที่ 1.1 ึ้อ 6 - 8 ควรเพิ่มแลนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒ นาส านักงาน
อธิการบดี
2. ค่าเป้าหมายและตัวชีขวัดตามแลนยุทธศาสตร์ึองสานักงานอธิการบดียังไม่ครบถ้วนทุกหน่วยงาน
3. รูปแบบในการเึียนรายงานการประเมินตนเองมีความหลากหลายเนื่องจากมีหน่วยงานในสังกัด
ถึง 8 หน่วยงาน
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5. ข้อเสนอแนะ
1. ควรกาหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชีขที่ 1.1 ประเด็นที่ 6 – 8 โดยเพิ่มแลนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนา
สานักงานอธิการบดี
2. ควรก าหนดค่ า เป้ า หมายและตั ว ชีข วั ด ตามแลนยุ ท ธศาสตร์ ึ องส านั ก งานอธิ การบดี ใ ห้ ค รบ
ทุกหน่วยงาน
3. น ากระบวนการจั ดการความรู้ ภ ายในองค์ก ร มาแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ เพื่ อ หาแนวทางปฏิบั ติ ที่ ดี
ในการเึียนรายงานการประเมินตนเอง
6. วิธีปฏิบัติที่ด/ี นวัตกรรม
การพัฒ นาเกณฑ์ ก ารประเมิน และตั ว ชีข วั ดในการประกัน คุ ณ ภาพึองส านั กงานอธิ การบดี
ที่แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพึองการดาเนินงานที่มีการพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง
7. แนวทำงกำรพัฒนำในอนำคต
1. นาแนวทางการบริหารความเสี่ยง ึองมหาวิทยาลัย มากาหนดประเภทึองความเสี่ยง เกณฑ์การ
ประเมิน ในระดับหน่วยงานย่อย เพื่อกาหนดระดับความเสี่ยง และคัดเลือกความเสี่ยงที่มีระดับสูง
มาทาแลนบริหารความเสี่ยง
2. พัฒนาเกณฑ์การประเมิน ค่าเป้าหมายและตัวชีขวัดที่ในปีต่อไปให้มีความท้าทายยิ่งึึขน เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพึององค์กรอย่างต่อเนื่อง
3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านภาษา และการใช้ IT เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ส่วนที่ 1
บทนำ
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ส่วนที่ 1 บทนำ
ประวัติควำมเป็นมำ
สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดตัขงึึขนตามกฎกระทรวง
ศึกษาธิการ โดยอาศัยอานาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 9 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ให้จัดตัขงสานักงานอธิการบดี เป็นส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร ประกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษา เมื่ อ วั น ที่ 27 พฤศจิ ก ายน 2549 ซึ่ ง ต่ อ มา
กระทรวงศึ กษาธิการ ได้อ อกประกาศกระทรวงศึ กษาธิก าร เรื่อ งการแบ่งส่ ว นราชการในมหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ. 2550 ให้แบ่งส่วนราชการในสานักงานอธิการบดี ดังนีข คือ
1. กองกลาง
2. กองคลัง
3. กองนโยบายและแลน
4. กองบริหารงานบุคคล
5. กองพัฒนานักศึกษา
ทัขงนีข ตัขงแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาคือ วันที่ 26 ตุลาคม 2550 เป็นต้นไป ซึ่งต่อมา
มหาวิ ท ยาลั ย ได้ จั ด ตัข ง ส่ ว นราชการระดั บ กองเป็ น การภายในเพิ่ ม อี ก 3 กอง คื อ กองประชาสั ม พั น ธ์
กองศิลปวัฒนธรรม และกองวิเทศสัมพันธ์
วิสัยทัศน์ (Vision)
สานักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานชัขนนาในการบริหารจัดการองค์กร และประสานพันธกิจ
ด้วยการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
ปรัชญำ (Philosophy)
สร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการองค์กร
ปณิธำน (Determination)
มุ่งมั่นเป็นลู้นาในการบริหารจัดการองค์กรด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เชิงบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล
พันธกิจ (Mission)
1. ถ่ายทอดนโยบายึองมหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติ
2. บริหารจัดการองค์กร และสนับสนุนการดาเนินงานตามพันธกิจึองมหาวิทยาลัย
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วิธีกำรประเมิน
1. กำรวำงแผนกำรประเมิน
กำรเตรียมและวำงแผนก่อนกำรตรวจเยี่ยม คณะกรรมการประเมินได้กาหนดตารางวันเวลาที่จะ
เึ้าประเมิน โดยตกลงร่วมกันกับงานประกันคุณภาพการศึกษาึองหน่วยงาน และเมื่อได้รับรายงานการประเมิน
ตนเองึองหน่วยงานแล้ว คณะกรรมการประเมินศึกษารายงานการประเมินตนเอง ตามที่ได้รับมอบหมาย ประธานได้
ประชุมชีขแจงคณะกรรมการประเมิน ถึงวิธีการประเมิน และการเึียนรายงาน
กำรดำเนินกำรระหว่ำงกำรตรวจเยี่ยม คณะลู้ประเมินได้ดาเนินการตามลาดับดังนีข
1. คณะกรรมการประเมินพบลู้บริหารและทีมงานในวันแรกึองการประเมิน ประธานชีขแจง
วัตถุประสงค์ึองการประเมิน ชีขแจงกาหนดเวลาการประเมิน และแนะนาคณะกรรมการประเมินกับทีมบริหาร
ึองหน่วยงาน ลู้บริหารสูงสุดึองหน่วยงานบรรยายสรุปลลการดาเนินงานึองมหาวิทยาลัยให้คณะกรรมการ
ประเมินทราบและซักถาม
2. เยี่ยมชมคณะและหน่วยงาน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับอาจารย์และลู้เกี่ยวึ้อง
เยี่ยมชมห้องสมุด ห้องปฏิบัติการต่างๆ อาคารสถานที่ึองหน่วยงาน
3. การสัมภาษณ์ ได้ดาเนินการสัมภาษณ์ลู้แทนลู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวึ้องกับหน่วยงานตามที่
ได้แจ้งล่วงหน้า กรรมการบริหาร กรรมการวิชาการ ลู้แทนคณาจารย์ ลู้แทนนักศึกษา ลู้แทนศิษย์เก่า ลู้ปกครอง
และลู้ใช้บัณฑิต
4. ศึ ก ษาเอกสารหลั ก ฐานจากรายงานการประเมิ นตนเอง คู่ มื อ ต่ า งๆ ลลการประเมิ น
คุณภาพภายในึองคณะและหน่วยงานเทียบเท่าในปีที่ล่านมา และหลักฐานเชิงประจักษ์อื่นๆ
กำรดำเนินงำนหลังกำรตรวจเยี่ยม
1. เมื่ อ เสร็ จการตรวจเยี่ยมในวันแรกประธานได้ กาหนดให้ทุก คนมาประชุ ม สรุ ปลลงาน
ประจาวันและทบทวนแลนการเยี่ยมในวันต่อไป
2. สรุปลลการประเมิ นและนาเสนอปากเปล่า ให้ลู้บริหาร ลู้เกี่ยวึ้อง รับทราบและร่วม
อภิปรายลลการประเมิน
3. สรุปรายงานประเมิน จัดทารูปเล่มส่งให้กับงานประกันคุณภาพการศึกษาึองมหาวิทยาลัย
2. วิธีกำรตรวจสอบควำมถูกต้องน่ำเชื่อถือของข้อมูล กาหนดให้กรรมการที่ตรวจประเมิน ศึกษา
เอกสารเชิงประจักษ์ และสอบทานึ้อมูลโดยการสัมภาษณ์ และตรวจเยี่ยมสถานที่ (Site visit) จากนัขนนา
ึ้อมูลมาเสนอต่อคณะกรรมการทุ กคน เพื่อตัดสินลลในทุกองค์ประกอบและทุกตัวบ่งชีข และในการนาเสนอ
ลู้บริหารและทีมงาน ได้เปิดโอกาสให้บุคลากร สามารถแสดงความคิดเห็นโต้แย้งในลลการประเมินได้ โดยต้องมี
หลักฐานเชิงประจักษ์มาแสดง
เกณฑ์กำรตัดสินผลกำรประเมิน
ในการประเมินครัขงนีขคณะกรรมการตัดสิ นลลตามเกณฑ์คะแนนลลลัพธ์ 1- 5 ึองสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยพิจารณาตัดสินลลตามเกณฑ์ ดังนีข
คะแนน 0.00 – 1.50 หมายถึง การดาเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
คะแนน 1.51 – 2.50 หมายถึง การดาเนินงานต้องปรับปรุง
คะแนน 2.51 – 3.50 หมายถึง การดาเนินงานระดับพอใช้
คะแนน 3.51 – 4.50 หมายถึง การดาเนินงานระดับดี
คะแนน 4.51 – 5.00 หมายถึง การดาเนินงานระดับดีมาก

ส่วนที่ 2
ผลกำรประเมิน
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ส่วนที่ 2 ผลกำรประเมิน
ตำรำง ป. 1 ผลกำรประเมินรำยตัวบ่งชี้ตำมองค์ประกอบคุณภำพ
ผลกำรดำเนินงำน1
ตัวบ่งชี้คุณภำพ
เป้ำหมำย
ตัวตั้ง
ตัวหำร

บรรลุเป้ำหมำย
 = บรรลุ
 = ไม่บรรลุ

ผลลัพธ์
(%หรือสัดส่วน)

คะแนนประเมิน

SAR

กรรมกำร

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1

6 ข้อ

8 ึ้อ



5 คะแนน

5 คะแนน

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1

ค่ำเฉลี่ย 3.51

ค่าเบลี่ย 4.80



5 คะแนน

5 คะแนน

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2

ร้อยละ 70



5 คะแนน

5 คะแนน

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3

4 ข้อ



5 คะแนน

5 คะแนน

43 x 100
50

ร้อยละ 86
5 ึ้อ


21 x 100
ร้อยละ 84
5 คะแนน
5 คะแนน
25
1
ให้ระบุเป็นตัวเลึที่สอดคล้องกับเกณฑ์ที่ใช้ประเมินสาหรับตัวบ่งชีขนัขน ๆ เช่น ระบุเป็นค่าร้อยละ หรือระบุเป็นสัดส่วน หรือระบุเป็นคะแนน หรือระบุเป็นจานวน
หรือระบุเป็นึ้อ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4

ร้อยละ 65

หมำยเหตุ
(เหตุผลของกำรประเมินที่ต่ำงจำก
ที่ระบุใน SAR)
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ตำรำง ป. 1 ผลกำรประเมินรำยตัวบ่งชี้ตำมองค์ประกอบคุณภำพ (ต่อ)
ผลกำรดำเนินงำน1
ตัวบ่งชี้คุณภำพ
เป้ำหมำย
ตัวตั้ง
ผลลัพธ์
(%หรือสัดส่วน)
ตัวหำร
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1
3 ข้อ
5 ข้อ

บรรลุเป้ำหมำย
 = บรรลุ
 = ไม่บรรลุ


คะแนนประเมิน
SAR
กรรมกำร
5 คะแนน

5 คะแนน

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2

5 ข้อ

7 ข้อ



5 คะแนน

5 คะแนน

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3

ร้อยละ 70



5 คะแนน

5 คะแนน

ตัวบ่งชี้ที่ 3.4

ร้อยละ 10



4 คะแนน

4 คะแนน

ตัวบ่งชี้ที่ 3.5

5 ข้อ

161 x 100
ร้อยละ 99.38
162
9,915,839.85 x 100
ร้อยละ 22.09
44,878,839.85
6 ข้อ



5 คะแนน

5 คะแนน

ตัวบ่งชี้ที่ 3.6

3 ข้อ

5 ข้อ



5 คะแนน

5 คะแนน

ตัวบ่งชี้ที่ 3.7

3 ข้อ

5 ข้อ



5 คะแนน

5 คะแนน

ตัวบ่งชี้ ที่ 3.8

4 ข้อ

6 ข้อ



5 คะแนน

5 คะแนน

1

หมำยเหตุ
(เหตุผลของกำรประเมินที่ต่ำงจำก
ที่ระบุใน SAR)

ให้ระบุเป็นตัวเลึที่สอดคล้องกับเกณฑ์ที่ใช้ประเมินสาหรับตัวบ่งชีขนัขน ๆ เช่น ระบุเป็นค่าร้อยละ หรือระบุเป็นสัดส่วน หรือระบุเป็นคะแนน หรือระบุเป็นจานวนหรือระบุเป็นึ้อ
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ตำรำง ป. 1 ผลกำรประเมินรำยตัวบ่งชี้ตำมองค์ประกอบคุณภำพ (ต่อ)
ผลกำรดำเนินงำน1
ตัวบ่งชี้คุณภำพ
เป้ำหมำย
ตัวตั้ง
ผลลัพธ์
(%หรือสัดส่วน)
ตัวหำร
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1
5 ข้อ
7 ข้อ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1

ค่ำเฉลี่ย 3.51

ตัวบ่งชี้ที่ 6.1

3 ข้อ

ตัวบ่งชี้ที่ 6.2

ค่ำเฉลี่ย 3.51

1

4.22
5 ข้อ
4.53

บรรลุเป้ำหมำย
 = บรรลุ
 = ไม่บรรลุ


คะแนนประเมิน
SAR
กรรมกำร
5 คะแนน

5 คะแนน



4 คะแนน

4 คะแนน



5 คะแนน

5 คะแนน



5 คะแนน

5 คะแนน

หมำยเหตุ
(เหตุผลของกำรประเมินที่ต่ำงจำก
ที่ระบุใน SAR)

ให้ระบุเป็นตัวเลึที่สอดคล้องกับเกณฑ์ที่ใช้ประเมินสาหรับตัวบ่งชีขนัขน ๆ เช่น ระบุเป็นค่าร้อยละ หรือระบุเป็นสัดส่วน หรือระบุเป็นคะแนน หรือระบุเป็นจานวนหรือระบุเป็นึ้อ
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ตำรำง ป. 2 ผลกำรประเมินตำมองค์ประกอบคุณภำพ
ผลกำรประเมิน

คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย

0.0

องค์ประกอบคุณภำพ
องค์ประกอบที่ 1
องค์ประกอบที่ 2
องค์ประกอบที่ 3
องค์ประกอบที่ 4
องค์ประกอบที่ 5
องค์ประกอบที่ 6
เบลี่ยรวมทุกตัวบ่งชีขึองทุกองค์ประกอบ
ลลการประเมิน

I

P

O

รวม

4.00
4.00
ดี

5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
ดีมำก

5.00
5.00
4.00
5.00
4.88
ดีมำก

5.00
5.00
4.88
5.00
4.00
5.00
4.88
ดีมำก

0.00 – 1.50
1.51 – 2.50
2.51 – 3.50
3.51 – 4.50
4.51 – 5.00

การดาเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
การดาเนินงานต้องปรับปรุง
การดาเนินงานระดับพอใช้
การดาเนินงานระดับดี
การดาเนินงานระดับดีมาก

ดีมำก
ดีมำก
ดีมำก
ดีมำก
ดี
ดีมำก
ดีมำก

หมำยเหตุ
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จุดแข็ง/แนวทำงเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำ/ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงตำมรำยองค์ประกอบคุณภำพ
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์และแผนดำเนินกำร
จุดแข็ง
1. มีการกากับ ติดตามการดาเนินการตามแลนกลยุท ธ์ และแลนปฏิบัติราชการประจาปี และมี
การรายงานลลที่ชัดเจนตรงประเด็น สม่าเสมออย่างต่อเนื่อง
2. สานักงานอธิการบดีมีหน่วยงานที่มีความรู้ความเึ้าใจในการึับเคลื่อนแลนพัฒนามหาวิทยาลัย
แนวทำงเสริมจุดแข็ง
1. จัดทารายงานลลการปฏิบัติงานึองหน่วยงานเสนอลู้บริหารแต่ละระดับโดยให้ความสาคัญ กับ
หลักการควบคุม และตัดสินใจึองลู้บริหาร (ลู้บริหารระดับสูง จะพิจารณาเบพาะลลสัมฤทธิ์ในค่า
เป้าหมายึองตัวชีขวัดในภารกิจหลักึองหน่วยงาน)
2. นาแลนยุทธศาสตร์มากาหนดเป็นเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชีขที่ 1.1 ระดับที่ 6 – 7 เพื่อพัฒนา
สานักงานอธิการบดี
จุดที่ควรพัฒนำ
ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง
วิธีปฏิบัติที่ด/ี นวัตกรรม
-
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องค์ประกอบที่ 2 ภำรกิจหลักของหน่วยงำนในสังกัด
จุดแข็ง
มีการกาหนดค่าเป้าหมายึองตัวชีขวัดึองทุกหน่วยงานในสังกัดที่ชัดเจน วัด/ประเมินลลได้ง่าย
แนวทำงเสริมจุดแข็ง
ทบทวนการกาหนดค่าเป้าหมายและตัวชีขวัดึองหน่วยงานว่าเป็นการวัดประสิทธิภาพึองทุก
หน่วยงานโดยตรง โดยไม่ มีลลกระทบจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ (กรณีที่ใช้ลลการประเมิน
ประเมินลลการปฏิบัติงานึองหน่วยงานและบุคลากร)
จุดที่ควรพัฒนำ
ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง
วิธีปฏิบัติที่ด/ี นวัตกรรม
-
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องค์ประกอบที่ 3 กำรบริหำรและกำรจัดกำร
จุดแข็ง
1. มีระบบการบริหารงานบุคคลเป็นรูปธรรม
2. มีระบบการบริหารงานบุคคลเป็นรูปธรรม ลู้บริหารให้ความสาคัญโดยส่งเสริมและสนับสนุนให้
บุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และให้ความสาคัญในเรื่องสิทธิประโยชน์ และ
สวัสดิการึองบุคลากรทุกประเภท
3. ลู้บริหารแต่ละส่วนราชการในสังกัดตระหนักและให้ความสาคัญในการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
ให้ประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
4. มหาวิทยาลัยมีการกาหนดแลนปฏิบัติการดาเนินงานตามจรรยาบรรณที่เป็นรูปธรรม และมีการ
กากับ ติ ดตามให้ มีการปฏิบั ติตามแลน โดยก าหนดแนวทางที่ชัดเจนในการดาเนินการทาง
จรรยาบรรณกับลู้ประพฤติลิดจรรยาบรรณ
5. สานักงานอธิการบดีนาระบบสารสนเทศเึ้ามาใช้ในบริหารจัดการ ทาให้มีความคล่องตัวและ
ตรวจสอบได้ มหาวิ ย าลั ย มี คู่มื อ การบริ ห ารความเสี่ ย งระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย เป็ นแนวทางให้
หน่วยงานในสังกัดจัดทาแลนบริหารความเสี่ยงึองหน่วยงาน
แนวทำงเสริมจุดแข็ง
จุดที่ควรพัฒนำ
ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง
สานักงานอธิการบดี ควรกาหนดประเภทึองความเสี่ยง เกณฑ์การประเมิน ระดับหน่วยงาน
ย่อยึองตนเอง เพื่อกาหนดระดับความเสี่ยงหน่วยงาน และคัดเลือกความเสี่ยงที่มีระดับสูงมาบริหารความ
เสี่ยง
วิธีปฏิบัติที่ด/ี นวัตกรรม
-
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องค์ประกอบที่ 4 กำรเงินและงบประมำณ
จุดแข็ง
มีระบบและกลไกในการบริหาร และติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่โปร่งใสตรวจสอบได้
แนวทำงเสริมจุดแข็ง
จุดที่ควรพัฒนำ
ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง
วิธีปฏิบัติที่ด/ี นวัตกรรม
-

องค์ประกอบที่ 5 ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรต่อกำรให้บริกำรของหน่วยงำนในสังกัด
จุดแข็ง
บุคลากรในสานักงานอธิการบดีมีจิตสาธารณะในการให้บริการแก่ลู้มาใช้บริการ
แนวทำงเสริมจุดแข็ง
จุดที่ควรพัฒนำ
ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง
วิธีปฏิบัติที่ด/ี นวัตกรรม
-
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องค์ประกอบที่ 6 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ
จุดแข็ง
ลู้บริหาร ทุกระดับในสานักงานอธิการบดี มีวิสัยทัศน์ มีความเชี่ยวชาญในงานที่รับลิดชอบ และให้
ความสาคัญต่อการประกันคุณภาพการปฏิบัติงานึองหน่วยงาน เพื่อึับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาึอง
มหาวิทยาลัย
แนวทำงเสริมจุดแข็ง
1. พัฒนาเกณฑ์การประเมิน ค่าเป้าหมายและตัวชีขวัดที่ในปีต่อไปให้มีความท้าทายยิ่งึึขน เพื่อ
พัฒนาประสิทธิภาพึององค์กรอย่างต่อเนื่อง
2. ใช้กระบวนการจัดการความรู้ภายในองค์กร แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีในการเึียนรายงาน
การประเมินตนเองให้กับบุคลากรที่รับลิดชอบในการจัดทารายงานทุกหน่วยงานในสังกัด
จุดที่ควรพัฒนำ
รูปแบบในการเึียนรายงานการประเมินตนเองมีความหลากหลายเนื่องจากมีหน่วยงานในสังกัด
ถึง 8 หน่วยงาน
ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง
ใช้กระบวนการจัดการความรู้ภายในองค์กร แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีในการเึียนรายงาน
การประเมินตนเองให้กับบุคลากรที่รับลิดชอบในการจัดทารายงานทุกหน่วยงานในสังกัด
วิธีปฏิบัติที่ด/ี นวัตกรรม
การพัฒ นาเกณฑ์ ก ารประเมิน และตั ว ชีข วั ดในการประกัน คุ ณ ภาพึองส านั กงานอธิ การบดี
ที่แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพึองการดาเนินงานที่มีการพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง
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ข้อสรุปตำมองค์ประกอบคุณภำพ
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจาปีการศึกษา 2554 สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร ึอรับการตรวจประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 6 องค์ประกอบ จานวน 17 ตัวบ่งชีข
เบพาะ ลลการประเมินภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก ค่าเบลี่ยเท่ากับ 4.88
1. คะแนนเบลี่ยตามองค์ประกอบที่ 1 พบว่าคะแนนเบลี่ยรวม คือ 5.00 ลลการประเมิน
อยู่ในระดับดีมาก และมีจานวนตัวบ่งชีขระดับดีมากจานวน 1 ตัวบ่งชีข
2. คะแนนเบลี่ยตามองค์ประกอบที่ 2 พบว่าคะแนนเบลี่ยรวม คือ 5.00 ลลการประเมิน
อยู่ในระดับดีมาก และมีจานวนตัวบ่งชีขระดับดีมากจานวน 4 ตัวบ่งชีข
3. คะแนนเบลี่ยตามองค์ประกอบที่ 3 พบว่าคะแนนเบลี่ยรวม คือ 4.88 ลลการประเมิน
อยู่ในระดับดีมาก และมีจานวนตัวบ่งชีขระดับดีมากจานวน 7 ตัวบ่งชีข และระดับดี 1 ตัวบ่งชีข
4. คะแนนเบลี่ยตามองค์ประกอบที่ 4 พบว่าคะแนนเบลี่ยรวม คือ 5.00 ลลการประเมิน
อยู่ในระดับดีมาก และมีจานวนตัวบ่งชีขระดับดีมากจานวน 1 ตัวบ่งชีข
5. คะแนนเบลี่ยตามองค์ประกอบที่ 5 พบว่าคะแนนเบลี่ยรวม คือ 4.00 ลลการประเมิน
อยู่ในระดับดี และมีจานวนตัวบ่งชีขระดับดี จานวน 1 ตัวบ่งชีข
6. คะแนนเบลี่ยตามองค์ประกอบที่ 6 พบว่าคะแนนเบลี่ยรวม คือ 5.00 ลลการประเมิน
อยู่ในระดับดีมาก และมีจานวนตัวบ่งชีขระดับดีมากจานวน 2 ตัวบ่งชีข
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ภำคผนวก
-

บันทึกภาคสนาม
รายชื่อลู้ให้สัมภาษณ์
กาหนดการตรวจประเมิน
คาสั่งแต่งตัขงคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
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องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญำ ปณิธำณ วัตถุประสงค์ และแผนดำเนินกำร
ตัว
ร่องรอย/ หลักฐำน/ รำยละเอียดที่พบและนำมำใช้ประกอบกำรพิจำรณำ
บ่งชี้
ตัดสินผลกำรประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
1.1 กระบวนการพัฒนาแลน
ข้อค้นพบ
สานักงานอธิการบดีดาเนินการได้ 8 ึ้อ ดังนีข

ผลกำรประเมิน
ผลกำรประเมิน
ตนเอง
คณะกรรมกำร
ค่ำเป้ำหมำย
: 6 ึ้อ
ผลกำรประเมินตำม ผลกำรประเมินตำม
ค่ำเป้ำหมำย
1. มีการกาหนดวิสัยทัศน์ ปรัชญา ปณิธาน และพันธกิจ ที่สอดคล้องกับ ค่ำเป้ำหมำย
: 8 ึ้อ
: 8 ึ้อ
แลนกลยุทธ์ึองมหาวิทยาลัย โดย
พบแลนยุทธศาสตร์ เพือ่ พัฒนาสานักงานอธิการบดี ปี 53-57 ที่แสดง คะแนนกำรประเมิน คะแนนกำรประเมิน
ตนเอง : 5 คะแนน
กรรมกำร : 5 คะแนน
ความสอดคล้องกับแลนยุทธศาสตร์ึองมหาวิทยาลัย
กำรบรรลุเป้ำหมำย กำรบรรลุเป้ำหมำย
2. มีการถ่ายทอดแลนกลยุทธ์ ระดับมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวึ้องกับสานักงาน
 เท่ากับเป้าหมาย  เท่ากับเป้าหมาย
อธิการบดี ไปสู่ทุกหน่วยงานภายในสานักงานอธิการบดี โดย
 ต่ากว่าเป้าหมาย  ต่ากว่าเป้าหมาย
พบการถ่ายทอดแลนกลยุทธ์ลงสู่หน่วยงาน ทัขง Website และ
 สูงกว่าเป้าหมาย  สูงกว่าเป้าหมาย
จัดส่งเอกสาร
 บรรลุ
 บรรลุ
3. มีก ระบวนการจั ดท าแลนปฏิ บั ติ ก ารประจาปี ครบตามภารกิ จ ึอง  ไม่บรรลุ
 ไม่บรรลุ
หน่วยงานในสังกัด และสอดคล้องกับแลนกลยุทธ์ระดับมหาวิทยาลัย ที่เกี่ยวึ้อง
กับสานักงานอธิการบดี โดย
บันทึกเพิ่มเติม
พบแลนการปฎิบตั ิราชการประจาปี แสดงความสอดคล้องกับแลน
กลยุทธ์ึองสานักงานอธิการบดีและมหาวิทยาลัย แสดงให้เห็นว่ามีกระบวนการ
ถ่ายทอดแลนยุทธ์สู่การปฎิบตั ิครบถ้วน
4. มี ตั ว บ่ งชีข ึ องแลนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี และค่ า เป้ า หมายึองแต่ ล ะ
ตัวบ่งชีข เพื่อวัดความสาเร็จึองการดาเนินงานตามแลนปฏิบัติการประจาปี โดย
พบแลนปฎิบัติราชการประจาปีที่กาหนดค่าเป้าหมายและตัวชีขวัด
5. มีการดาเนินงานตามแลนปฏิบัติการประจาปี โดย
พบแลนปฎิบัติราชการประจาปี และการรายงานลลตามแลนปฎิบัติ
ราชการประจาปี
6. มี ก ารติ ด ตามลลการด าเนิ น งานตามตั ว บ่ ง ชีข ึองแลนปฏิ บั ติ ก าร
ประจ าปี อ ย่ า งน้ อ ยปี ล ะ 2 ครัข ง และรายงานลลต่ อ คณะกรรมการประจ า
สานักงานอธิการบดี โดย
พบแลนปฎิบัติราชการประจาปี และการรายงานลลตามแลนปฎิบัติ
ราชการประจ าปี โดยมีก ารติด ตามลลการด าเนิน งานตามตัว ชี ขว ัด ึอง
แลนปฏิบ ัต ิร าชการประจ าปี ตามแลนการติด ตามและประเมิน ลล
การดาเนินงานตามแลนปฏิบัติร าชการประจาปีงบประมาณ 2554 – 2555
และติด ตามลลการด าเนิน งานต ามตัว ชี ขว ัด ตาม เป้า หมายคุณ ภา พ
ตามระยะเวลารายงานึ้อมูล ที่กาหนด
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ตัว
ร่องรอย/ หลักฐำน/ รำยละเอียดที่พบและนำมำใช้ประกอบกำรพิจำรณำ
บ่งชี้
ตัดสินผลกำรประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
7. มี ก ารประเมิ น ลลการด าเนิ น งานตามตั ว บ่ ง ชีข ึองแลนปฏิ บั ติ ก าร
ประจาปี อย่า งน้อ ยปี ละ 1 ครัข ง และรายงานลลต่อ คณะกรรมการประจ า
สานักงานอธิการบดี เพื่อพิจารณา โดย
พบรายงานลลการดาเนินงานฯ เสนอต่อคณะกรรมการประจา
สานักงานอธิการบดี
8.
มี ก ารน าลลการพิ จ ารณา ึ้ อ คิ ด เห็ น และึ้ อ เสนอแนะึอง
คณะกรรมการประจาสานักงานอธิการบดีไปปรับปรุงแลนปฏิบัติการประจาปี
โดย
พบึ้อเสนอแนะึองคณะกรรมการฯ ส่งลลต่อการปรับปรุงแลนปฎิบัติ
การประจาปี 2555
จุดเด่น
1.มี การกากับ ติดตามการดาเนิน การตามแลนกลยุ ทธ์ และแลนปฎิบั ติ
ราชการประจ าปี แ ละมี ก ารรายงานลลที่ ชัด เจนตรงประเด็ น และสม่ าเสมอ
ต่อเนื่อง
2.สานักงานอธิการบดี มีหน่วยงานที่มีความรู้และเึ้าใจในการึับเคลื่อน
แลนพัฒนามหาวิทยาลัย
จุดที่ควรพัฒนำ
ข้อเสนอแนะ
เกณฑ์การประเมิน ึ้อ 6 - 8 ควรเพิ่มแลนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนา
สานักงานอธิการบดี

ผลกำรประเมิน
ตนเอง

ผลกำรประเมิน
คณะกรรมกำร
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องค์ประกอบที่ 2 ภำรกิจหลักของหน่วยงำนในสังกัด
ตัว ร่องรอย/ หลักฐำน/ รำยละเอียดที่พบและนำมำใช้ประกอบกำรพิจำรณำ
บ่งชี้
ตัดสินผลกำรประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
2.1 ระดับความสาเร็จึองการปฏิบั ติตามภารกิจึองหน่วยงานในสังกัดส านักงาน
อธิการบดี
ข้อค้นพบ
สานักงานอธิการบดีมีจานวนตัวบ่ งชีขย่อยตามภารกิจึองหน่วยงานในสังกัด
สานักงานอธิการบดี ทัขงหมด 46 ตัวบ่งชีข โดยได้ลลรวมคะแนนการประเมิน
คุณภาพภายใน ตามตัวบ่งชีขที่หน่วยงานในสังกัดรับลิดชอบ เท่ากับ 4.80 คิดเป็น
ค่าเบลี่ยลลการประเมินคุณภาพภายใน เท่ากับ 5.00 คะแนน ดังนีข
หน่วยงาน
ค่าเบลี่ย
ลลการประเมิน
1. กองกลาง
4.71
ดีมาก
2. กองคลัง
4.86
ดีมาก
3. กองบริหารงานบุคคล
4.71
ดีมาก
4. กองนโยบายและแลน
4.63
ดีมาก
5. กองพัฒนานักศึกษา
4.83
ดีมาก
6. กองวิเทศสัมพันธ์
5
ดีมาก
7. กองประชาสัมพันธ์
5
ดีมาก
8. กองศิลปวัฒนธรรม
4.67
ดีมาก
รวม
4.80
ดีมำก

จุดเด่น
1. ลู้ บ ริ ห ารและบุ ค ลากรทุ ก ระดั บ ให้ ค วามส าคั ญ กั บ การประกั น
คุณภาพ
2. มี ก ารก าหนดเป้ า หมายและวางระบบการประเมิ น ที่ ชั ด เจน
สามารถวัดและประเมินลลได้
จุดที่ควรพัฒนำ
ข้อเสนอแนะ
-

ผลกำรประเมิน
ผลกำรประเมิน
ตนเอง
คณะกรรมกำร
ค่ำเป้ำหมำย
: ค่าเบลี่ย 3.51
ผลกำรประเมินตำม ผลกำรประเมินตำม
ค่ำเป้ำหมำย
ค่ำเป้ำหมำย
: ค่าเบลี่ย 4.86
: ค่าเบลี่ย 4.80
คะแนนกำรประเมิน คะแนนกำรประเมิน
ตนเอง : 5 คะแนน
กรรมกำร : 5 คะแนน
กำรบรรลุเป้ำหมำย กำรบรรลุเป้ำหมำย
 เท่ากับเป้าหมาย  เท่ากับเป้าหมาย
 ต่ากว่าเป้าหมาย  ต่ากว่าเป้าหมาย
 สูงกว่าเป้าหมาย  สูงกว่าเป้าหมาย
 บรรลุ
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ
 ไม่บรรลุ
บันทึกเพิ่มเติม
-
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ตัว ร่องรอย/ หลักฐำน/ รำยละเอียดที่พบและนำมำใช้ประกอบกำรพิจำรณำ
บ่งชี้
ตัดสินผลกำรประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
2.2 ร้อยละึองตัวชีขวัดที่หน่วยงานในสังกัดดาเนินการให้บรรลุเป้าหมายตาม
แลนปฏิบตั ิการประจาปี

ผลกำรประเมิน
ผลกำรประเมิน
ตนเอง
คณะกรรมกำร
ค่ำเป้ำหมำย
: ร้อยละ 70
ผลกำรประเมินตำม ผลกำรประเมินตำม
ข้อค้นพบ
ค่ำเป้ำหมำย
ค่ำเป้ำหมำย
สานักงานอธิการบดีมีจานวนตัวชีขวัดทัขงหมด 50 ตัวชีขวัด จานวนตัวชีขวัดที่บรรลุ : ร้อยละ 86
: ร้อยละ 86
เป้าหมาย 43 ตัวชีขวัด
คะแนนกำรประเมิน คะแนนกำรประเมิน
คิดเป็นร้อยละึองตัวชีขวัดที่หน่วยงานในสังกัดดาเนินการให้บรรลุเป้าหมายตาม ตนเอง : 5 คะแนน
กรรมกำร : 5 คะแนน
แลนปฏิบัติการประจาปี เท่ากับ ร้อยละ 86
กำรบรรลุเป้ำหมำย กำรบรรลุเป้ำหมำย
 เท่ากับเป้าหมาย  เท่ากับเป้าหมาย
จุดเด่น
 ต่ากว่าเป้าหมาย  ต่ากว่าเป้าหมาย
มีก ารก าหนดค่ าเป้า หมายึองตั วชีข วั ดึองทุ กหน่ว ยงานในสังกั ด  สูงกว่าเป้าหมาย  สูงกว่าเป้าหมาย
ที่ชัดเจน วัด/ประเมินลลได้ง่าย
 บรรลุ
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ
 ไม่บรรลุ
จุดที่ควรพัฒนำ
ค่ า เป้ า หมายและตั ว ชีข วั ด ตามแลนยุ ท ธศาสตร์ ึ องส านั ก งาน บันทึกเพิ่มเติม
อธิการบดีควรครบถ้วนทุกหน่วยงาน (ึาดกองวิเทศสัมพันธ์) (อาจเป็นไปได้ว่า
เป็นหน่วยงานใหม่ ยังไม่ได้กาหนดไว้ในยุทธศาสตร์ึองสานักงานอธิการบดี)
ข้อเสนอแนะ
ทบทวนการกาหนดค่าเป้าหมายและตัวชีขวัดึองหน่วยงานว่าเป็น
การวัดประสิทธิภาพึองทุกหน่วยงานโดยตรง โดยไม่มลี ลกระทบจากปัจจัย
ภายนอก
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ตัว
ร่องรอย/ หลักฐำน/ รำยละเอียดที่พบและนำมำใช้ประกอบกำรพิจำรณำ
บ่งชี้
ตัดสินผลกำรประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
2.3 ระดับความสาเร็จึองการปฏิบัติตามแลนกลยุทธ์ระดับมหาวิทยาลัย ที่หน่วยงาน
ในสังกัดสานักงานอธิการบดีรับลิดชอบ
ข้อค้นพบ
สานักงานอธิการบดีดาเนินการได้ 5 ึ้อ ดังนีข
1. มีส่วนร่วมในการจัดทาแลนกลยุทธ์ึองมหาวิทยาลัย และนานโยบาย
ึองมหาวิ ท ยาลั ย ตามแลนกลยุ ท ธ์ ใ นส่ ว นที่ ห น่ ว ยงานในสั ง กั ด รั บ ลิ ด ชอบสู่
การปฏิบัติ โดย
พบหลั ก ฐานแสดงการมี ส่ ว นร่ ว มและการน านโยบายมหาวิ ท ยาลั ย
สู่การปฎิบัติ
2. มีการระบุตัวบ่งชีข และค่าเป้าหมายึองแต่ละภารกิจที่หน่วยงานใน
สังกัดรับลิดชอบ โดย
พบการกาหนดค่าเป้าหมาย /ตัวชีวข ัดึองภารกิจที่หน่วยงานในสังกัด
รับลิดชอบในแลนปฎิบัตริ าชการประจาปี

ผลกำรประเมิน
ผลกำรประเมิน
ตนเอง
คณะกรรมกำร
ค่ำเป้ำหมำย
: 4 ึ้อ
ผลกำรประเมินตำม ผลกำรประเมินตำม
ค่ำเป้ำหมำย
ค่ำเป้ำหมำย
: 5 ึ้อ
: 5 ึ้อ
คะแนนกำรประเมิน คะแนนกำรประเมิน
ตนเอง : 5 คะแนน
กรรมกำร : 5 คะแนน
กำรบรรลุเป้ำหมำย กำรบรรลุเป้ำหมำย
 เท่ากับเป้าหมาย  เท่ากับเป้าหมาย
 ต่ากว่าเป้าหมาย  ต่ากว่าเป้าหมาย
 สูงกว่าเป้าหมาย  สูงกว่าเป้าหมาย
 บรรลุ
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ
 ไม่บรรลุ

3. มี ก ารด าเนิ น งานตามแลนกลยุ ท ธ์ ใ นภารกิ จ ที่ ห น่ ว ยงานในสั ง กั ด
บันทึกเพิ่มเติม
รับลิดชอบ โดย
พบหลักฐานการติดตามและรายงานลลการดาเนินงานตามแลนปฎิบัติ
ราชการประจาปีและแลนกลยุทธ์ึองสานักงานอธิการบดี
4. มีการติดตามและรายงานลลการดาเนินงานตามแลนกลยุทธ์ ในภารกิจ
ที่หน่วยงานในสังกัดรับลิดชอบ ต่อลู้บริหาร และคณะกรรมการประจาสานักงาน
อธิการบดี โดย
พบหลักฐานการติดตามและรายงานลลการดาเนินงานตามแลนปฎิบัติ
ราชการประจาปีและแลนกลยุทธ์ึองสานักงานอธิการบดี
5. มีการประเมินลลการดาเนินงานตามแลนกลยุทธ์ ในภารกิจที่หน่วยงาน
ในสังกัดรับลิดชอบอย่างน้อย ปีละ 1 ครัขง และนาลลไปปรับปรุงแลนกลยุทธ์ โดย
พบหลักฐานรายงานการประชุมและการนาเสนอแนะึองคณะกรรมการ
ทบทวนปรับปรุงแลนพัฒนาสานักงานอธิการบดี
จุดเด่น
จุดที่ควรพัฒนำ
ข้อเสนอแนะ
-
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ตัว
ร่องรอย/ หลักฐำน/ รำยละเอียดที่พบและนำมำใช้ประกอบกำรพิจำรณำ
บ่งชี้
ตัดสินผลกำรประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
2.4 ร้อยละึองตัวชีขวัดที่หน่วยงานในสังกัดดาเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย ตามแลน
กลยุทธ์ในระดับมหาวิทยาลัย

ผลกำรประเมิน
ผลกำรประเมิน
ตนเอง
คณะกรรมกำร
ค่ำเป้ำหมำย
: ร้อยละ 65
ผลกำรประเมินตำม
ผลกำรประเมินตำม
ข้อค้นพบ
ค่ำเป้ำหมำย
ค่ำเป้ำหมำย
สานักงานอธิการบดีมีจานวนตัวชีขวัดทัขงหมด 25 ตัวชีขวัด จานวนตัวชีขวัดที่บรรลุ : ร้อยละ 84
: ร้อยละ 84
เป้าหมาย 21 ตัวชีขวัด
คะแนนกำรประเมิน
คะแนนกำรประเมิน
คิดเป็นร้อยละึองตัวชีขวัดที่หน่วยงานในสังกัดดาเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย ตาม ตนเอง : 5 คะแนน
กรรมกำร :5 คะแนน
แลนกลยุทธ์ในระดับมหาวิทยาลัย เท่ากับ ร้อยละ 84
กำรบรรลุเป้ำหมำย
กำรบรรลุเป้ำหมำย
 เท่ากับเป้าหมาย  เท่ากับเป้าหมาย
จุดเด่น
 ต่ากว่าเป้าหมาย  ต่ากว่าเป้าหมาย
 สูงกว่าเป้าหมาย  สูงกว่าเป้าหมาย
.
 บรรลุ
 บรรลุ
จุดที่ควรพัฒนำ
 ไม่บรรลุ
 ไม่บรรลุ
ข้อเสนอแนะ
-

บันทึกเพิ่มเติม
-

22

องค์ประกอบที่ 3 กำรบริหำรและกำรจัดกำร
ตัว
ร่องรอย/ หลักฐำน/ รำยละเอียดที่พบและนำมำใช้ประกอบกำรพิจำรณำ
บ่งชี้
ตัดสินผลกำรประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
3.1 ภาวะลู้นาึองลู้บริหารทุกระดับึองหน่วยงานในสานักงานอธิการบดี
ข้อค้นพบ
สานักงานอธิการบดีดาเนินการได้ 5 ึ้อ ดังนีข

ผลกำรประเมิน
ผลกำรประเมิน
ตนเอง
คณะกรรมกำร
ค่ำเป้ำหมำย
: 3 ึ้อ
ผลกำรประเมินตำม
ผลกำรประเมินตำม
ค่ำเป้ำหมำย
1. ลู้บริหารมีภาวะลู้นาและมีส่วนร่วมในการกาหนดวิสัยทัศน์ กาหนดทิศ ค่ำเป้ำหมำย
: 5 ึ้อ
ทางการดาเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับมีความสามารถ : 5 ึ้อ
คะแนนกำรประเมิน
คะแนนกำรประเมิน
ในการวางแลนปฏิบตั ิการประจาปี โดย
ตนเอง : 5 คะแนน
กรรมกำร : 5 คะแนน
บุคลากรประเมินภาวะลู้นาึองลูบ้ ริหารทุกระดับึองหน่วยงานใน
กำรบรรลุเป้ำหมำย
กำรบรรลุเป้ำหมำย
สานักงานอธิการบดีลลการประเมินเบลี่ยโดยภาพรวมอยู่ในระดับดี (4.32)
 เท่ากับเป้าหมาย  เท่ากับเป้าหมาย
2. ลู้บริหารมีการกากับ ติดตาม และประเมินลลการดาเนินงานตามที่
 ต่ากว่าเป้าหมาย  ต่ากว่าเป้าหมาย
มอบหมาย โดย
 สูงกว่าเป้าหมาย  สูงกว่าเป้าหมาย
มีการประชุมบุคลากรึองแต่ละกอง/คณะกรรมการประจาสานักงาน
 บรรลุ
 บรรลุ
อธิการบดี เพื่อกากับติดตามและประเมินลลการปฏิบัติงานที่มอบหมาย รวมถึง
 ไม่บรรลุ
 ไม่บรรลุ
การแจ้งลลการประเมิน/การดาเนินงานึองกองกลางให้บุคลากรทราบ โดยแจ้ง
เป็นประกาศ พร้อมมีหนังสือแจ้งเป็นรายบุคคล
บันทึกเพิ่มเติม
3. ลู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการ ให้อานาจในการตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม โดย
มีการแต่งตัขงหัวหน้างานทาหน้าที่รับลิดชอบดูแลส่วนงานและมีอานาจ
ในการตัดสินใจตามความเหมาะสม ดังนีข ไม่ึัดต่อึ้อบังคับึองมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคพระนคร
4. ลู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาลูร้ ่วมงาน เพื่อให้สามารถ
ทางานบรรลุวตั ถุประสงค์ึองหน่วยงานเต็มตามศักยภาพ โดย
มีการสอนงานให้ ในกรณีที่ไม่เึ้าใจหรือทาลิดก็จะให้คาแนะนา กรณีมี
ลู้ ส นใจจะพั ฒ นาตนเองก็ ส นั บ สนุ น ให้ ไ ปศึ ก ษาหาความรู้ เพื่ อ จะได้ ก ลั บ มา
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
5. ลู้บริหาร บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคานึงถึงประโยชน์ึอง
มหาวิทยาลัย และลู้มสี ่วนได้เสีย โดย
มีการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและคานึงถึงประโยชน์ึอง
หน่ ว ยงานและลู้ มึ ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย จากลลการประเมิ น ลู้ บ ริ ห าร พบว่ า จาก
การประเมิ น ได้ ดู แ ลองค์ ก ารตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล ลู้ อ านวยการส านั ก งาน
อธิการบดีมีลลการประเมินอยู่ในระดับดี (3.90)
จุดเด่น
ลู้บริ หารในหน่วยงานสังกัดสานักงานอธิการดีให้ความสาคัญกับการ
ประกันคุณภาพ

23
ตัว
ร่องรอย/ หลักฐำน/ รำยละเอียดที่พบและนำมำใช้ประกอบกำรพิจำรณำ
บ่งชี้
ตัดสินผลกำรประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
จุดที่ควรพัฒนำ
ข้อเสนอแนะ
-

ผลกำรประเมิน
ตนเอง

ผลกำรประเมิน
คณะกรรมกำร

24
ตัว
ร่องรอย/ หลักฐำน/ รำยละเอียดที่พบและนำมำใช้ประกอบกำรพิจำรณำ
บ่งชี้
ตัดสินผลกำรประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
3.2 มีระบบและกลไกในการพัฒนาบุคลากรึองหน่วยงานในสังกัด เพื่อพั ฒนาและ
ธารงรักษาไว้ให้บุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
ข้อค้นพบ
สานักงานอธิการบดีดาเนินการได้ 7 ึ้อ ดังนีข
1. มีการจัดทาแลนพัฒนาบุคลากรเป็นรูปธรรม ภายใต้การวิเคราะห์ึ้อมูล
เชิงประจักษ์ โดย
การสารวจความต้องการึองบุคลากรในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะ
และศั กยภาพ ประกอบกั บ น าสมรรถนะหลั กที่ มหาวิ ทยาลั ยก าหนด จ านวน 5
รายการ มาประเมินสมรรถนะหลักึองบุคลากร ประกอบด้วย ึ้าราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัย พนักงานราชการ เป็นรายบุคคลด้วยระบบคอมพิวเตอร์

ผลกำรประเมิน
ผลกำรประเมิน
ตนเอง
คณะกรรมกำร
ค่ำเป้ำหมำย
: 5 ึ้อ
ผลกำรประเมินตำม
ผลกำรประเมินตำม
ค่ำเป้ำหมำย
ค่ำเป้ำหมำย
: 7 ึ้อ
: 7 ึ้อ
คะแนนกำรประเมิน
คะแนนกำรประเมิน
ตนเอง : 5 คะแนน
กรรมกำร : 5 คะแนน
กำรบรรลุเป้ำหมำย
กำรบรรลุเป้ำหมำย
 เท่ากับเป้าหมาย  เท่ากับเป้าหมาย
 ต่ากว่าเป้าหมาย  ต่ากว่าเป้าหมาย
 สูงกว่าเป้าหมาย  สูงกว่าเป้าหมาย
2. มีการวิเคราะห์สมรรถนะและความสามารถึองบุคลากร เพื่อส่งเสริม
 บรรลุ
 บรรลุ
พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มคี วามรู้ความสามารถตรงกับภารกิจและสาึาวิชาชีพ
 ไม่บรรลุ
 ไม่บรรลุ
ทัขงด้านการฝึกอบรม การเึ้าร่วมประชุมหรือเสนอลลงานเชิงวิชาการ และ
การศึกษาต่อ โดย
บันทึกเพิ่มเติม
การน าลลการประเมิน สมรรถนะหลัก ึองบุค ลากรและความ
ต้องการฝึกอบรมึองบุคลากร มาวิเ คราะห์ และนาลลการวิเ คราะห์ม าเป็ น
ึ้อมูลในการจัดทาแลนพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับตาแหน่งและภาระงาน
ที่รับลิดชอบ
3. มีการมอบหมายงานให้เป็นไปตามภารกิจึองหน่วยงาน และตาม
สมรรถนะึองแต่ละบุคคลรวมทัขงมีการพัฒนาระบบประเมินลลการปฏิบัติงาน
ประจาปี โดย
มหาวิท ยาลัย ได้ม ีค าสั ่ง มอบหมายให้บ ุค ลากรปฏิบ ัต ิห น้า ที่เ ป็น
ร า ย บุค ค ล ในแ ต่ล ะ ห น่ว ย งา นแ ล ะ ต า ม ก ร อบ อัต ร า ก า ลัง บุค ล า ก ร
ปีงบประมาณ 2555-2558 ได้กาหนดหน้า ที่ค วามรับ ลิด ชอบึองงาน/กลุ่ม
ภายในกอง สถาบัน /ส านัก และส านัก งานคณบดี และมหาวิท ยาลัย ได้
กาหนดความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับึ้าราชการ
นามาใช้ ใ นการประเมิน เพื่อ กาหนดระดับ ตาแหน่ง และการแต่ง ตัขง ให้ดารง
ตาแหน่งสูงึึขน ึองึ้า ราชการ และนาไปใช้เ ป็น ึ้อ มูล ในการพิจ ารณาเลื่อ น
เงินเดือนให้แก่ึ้าราชการ
และึณะนี ขม หาวิท ยาลัย อยู ่ร ะหว่า งด าเนิน การจัด ท าร่า งโดย
คณะกรรมการบริห ารงานบุค คลประจ ามหาวิท ยาลัย (ร่า ง) ึ้อ บัง คับ
มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคลพระนคร ว่า ด้ว ยการเลื ่อ นเงิน เดือ น
ึ้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (บบับที่.....) พ.ศ. ....

ตัว
บ่งชี้
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4. มีการจัดสวัสดิการและสร้างเสริมสุึภาพที่ดีแก่บุคลากร รวมทัขงสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เอืขอต่อการทางาน และสร้างบรรยากาศที่ดีที่จะทาให้บุคลากร
ทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและอยู่อย่างมีความสุึ โดย
บุคลากรในสังกัดสานักงานอธิการดีไ ด้รับ สวัส ดิก ารที่ม หาวิท ยาลัย
จัดให้กับบุคลากรึองสานักงานอธิการบดี ดังนีข
4.1 จัด ท าประกัน ภัย อุบ ัต ิเ หตุห มู ่ ประจ าปี 2554 ให้ก ับ
บุค ลากร โดยบริษ ัท ฟีน ิก ซ์ ประกัน ภัย (ประเทศไทย) จ ากัด ให้ส ิท ธิ
บุคลากรจ่ายเงินค่าประกันภัยในราคาเดียวกันกับนักศึกษา คือ 80 บาท
4.2 จัดให้มีการตรวจสุึภาพประจาปี 2554 และมีการติดตามลล
ทุกๆ 3 เดือน
4.3 การเสนอชื่อบุคลากรเึ้ารับการคัดเลือกึ้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างประจา
และลูก จ้า งชั ่ว คราว เพื ่อ รับ รางวัล บุค คลดีเ ด่น และการคัด เลือ กลู ้ท า
คุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัย ประจาปี 2554
4.4 จัด โครงการส่ง เสริม การออกกาลัง กายช่ว ยใจสบายคลาย
เครียดจากการทางานและเพื่อ สุึ ภาพ โดยจัด การฝึก อบรมลู้นาในการออก
ก าลัง กาย เพื ่อ สร้า งเครือ ึ่า ยการออกก าลัง กายึองบุค ลากรภายใน
หน่วยงาน
4.5 การให้เงินช่วยเหลือแก่บุ คลากรกรณีนขาท่ว มที่อ ยู่อ าศัย จาก
เหตุการณ์อุทกภัยในประเทศไทย ปี 2554
5. มีระบบส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพสูง ให้ได้รับค่าตอบแทน
ที่สอดคล้องกับความรู้ความสามารถ โดย
5.1 มหาวิทยาลัย ได้กาหนดให้เงินเพิ่มพิเศษ สาหรับตาแหน่งที่มี
เหตุพิเศษตาแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์และนิติกร และลูกจ้างชาวต่างประเทศ
5.2 คณะกรรมการึ้า ราชการพลเรือ นในสถาบัน อุด มศึก ษา
ออกคาสั่งให้ึ้าราชการพลเรือนในสถาบัน อุด มศึก ษาได้รับ เงิน ปรับ เพิ่ม ตาม
คุณวุฒิ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 และให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
ส าหรับ ลู ้ที ่ เ งิน เดือ นวุฒ ิ ป.ตรีึึ ขน ไป ไม่ถ ึง เดือ นละ 15,000 บาท และ
เงินเดือนวุฒิ ต่ากว่า ป.ตรี ไม่ถึงเดือนละ 12,285 บาท
5.3 คณะกรรมการบริห ารงานบุค คลส าหรับ พนัก งาน
มหาวิท ยาลัย ออกคาสั่ง ปรับ ค่า ตอบแทนพนัก งานมหาวิท ยาลัย ร้อ ยละ 5
ณ วันที่ 1 เมษายน 2554 คณะกรรมการบริห ารงานบุค คลสาหรับ พนัก งาน
มหาวิท ยาลัย ออกหลัก เกณฑ์ก ารจ่า ยเงิน ประจาตาแหน่ง ทางวิช าการแก่
พนักงานมหาวิทยาลัย
5.4 คณะกรรมการบริห ารงานบุค คลส าหรับ พนัก งาน
มหาวิทยาลัยออกคาสั่งปรับค่าตอบแทนพนัก งานมหาวิท ยาลัย ตามคุณ วุฒิที่
ปรับ ใหม่ ณ วัน ที ่ 1 มกราคม 2555 และให้ไ ด้ร ับ เงิน เพิ ่ม การครองชีพ
ชั่วคราวสาหรับ ลู้ที่ค่า ตอบแทนวุฒิ ป.ตรี ไม่ถึงเดือ นละ 15,000 บาท และ

ผลกำรประเมิน
ตนเอง

ผลกำรประเมิน
คณะกรรมกำร
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ค่าตอบแทนวุฒิ ต่ากว่า ป.ตรี ไม่ถึงเดือนละ 12,285 บาท
5.5 คณะกรรมการบริห ารพนัก งานราชการออกค าสั ่ง ให้
พนัก งานราชการปรับ ค่า ตอบแทนใหม่ ณ วัน ที่ 1 มกราคม 2555 และให้
ได้รับ เงิน เพิ่ม การครองชีพ ชั่ว คราวสาหรับ ลู้ที่ค่า ตอบแทน วุฒิ ป.ตรี ไม่ถึง
เดือ นละ 15,000 บาท และค่า ตอบแทนวุฒิต่ากว่า ป.ตรี ไม่ถึง เดือ นละ
12,285 บาท
5.6 มติส ภามหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคลพระนครออก
คาสั ่ง ปรับ ค่า จ้า งลู ก จ้า งชั ่ว คราวตามคุณ วุฒ ิที ่ ก.พ. รับ รอง ณ วัน ที ่ 1
เมษายน 2555 และให้ลูกจ้างชั่วคราวได้รับเงินเพิ่มการครองชีพ คนละ 500
บาท สาหรับวุฒิที่ไม่สูงกว่าปริญญาตรี เบพาะตาแหน่งพนักงานึับรถยนต์ให้
ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวคน 1,000 บาท
6. มีการประเมินความพึงพอใจึองบุคลากรทุกระดับอย่างเป็นระบบ
โดย
จัด ทาหนัง สือ ถึง หน่ว ยงานในสัง กัด สานัก งานอธิก ารบดี เพื่อ ให้
หน่วยงานดาเนิน การแจกแบบประเมิน ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานึอง
บุคลากรทุกระดับ เพื่อมาประมวลลลและจัดทารายงานสรุป
7. มีก ารน าลลการประเมิ นความพึ งพอใจเสนอคณะกรรมการประจ า
สานักงานอธิการบดีเพื่อกาหนดแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา โดย
มีก ารสรุป ลลการประเมิน ความพึง พอใจในการปฏิบ ัต ิง านึอง
บุค ลากรทุก ระดับ ประจาปีก ารศึก ษา 2554 เสนอที่ป ระชุม คณะกรรมการ
ประจาสานัก งานอธิก ารบดี ครัขงที่ 2/2555 วัน ที่ 13 กรกฎาคม 2555 เพื่อ
พิจารณากาหนดแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา
จุดเด่น
1. มีระบบการบริหารงานบุคคลเป็นรูปธรรม
2. ลู้บริหารให้ความสาคัญในเรื่องสิทธิประโยชน์และสวัสดิการึอง
บุคลากรทุกประเภท
จุดที่ควรพัฒนำ
ข้อเสนอแนะ
-
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บ่งชี้
ตัดสินผลกำรประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
3.3 ร้อยละึองบุคลากรทีไ่ ด้รับการพัฒนาตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

ผลกำรประเมิน
ผลกำรประเมิน
ตนเอง
คณะกรรมกำร
ค่ำเป้ำหมำย
: ร้อยละ 70
ข้อค้นพบ
ผลกำรประเมินตำม
ผลกำรประเมินตำม ค่ำ
สานักงานอธิการบดีมีจานวนบุคลากรทัขงหมด 162 คน โดยมีจานวนบุคลากรที่ ค่ำเป้ำหมำย
เป้ำหมำย
ได้รับการพัฒนา 161 คน
: ร้อยละ 99.38
: ร้อยละ 99.38
คิดเป็นร้อยละึองบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
คะแนนกำรประเมิน
คะแนนกำรประเมิน
เท่ากับ 99.38 การคานวณ 161 x 100 = 99.38
ตนเอง : 5 คะแนน
กรรมกำร : 5 คะแนน
162
กำรบรรลุเป้ำหมำย
กำรบรรลุเป้ำหมำย
จุดเด่น
 เท่ากับเป้าหมาย  เท่ากับเป้าหมาย
ลู้ บ ริ ห ารให้ ค วามส าคั ญ โดยส่ งเสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ บุ ค ลากรสาย  ต่ากว่าเป้าหมาย  ต่ากว่าเป้าหมาย
สนับสนุนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 สูงกว่าเป้าหมาย  สูงกว่าเป้าหมาย
 บรรลุ
 บรรลุ
จุดที่ควรพัฒนำ
 ไม่บรรลุ
 ไม่บรรลุ
ข้อเสนอแนะ
-

บันทึกเพิ่มเติม
-
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บ่งชี้
ตัดสินผลกำรประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
3.4 ร้อยละึองค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาบุคลากรตามภารกิจทีไ่ ด้รับมอบหมายต่องบ
ดาเนินงานึองหน่วยงาน

ผลกำรประเมิน
ผลกำรประเมิน
ตนเอง
คณะกรรมกำร
ค่ำเป้ำหมำย
: ร้อยละ 10
ผลกำรประเมินตำม
ผลกำรประเมินตำม
ข้อค้นพบ
ค่ำเป้ำหมำย
ค่ำเป้ำหมำย
: ร้อยละ 22.09
สานัก งานอธิก ารบดี มี งบดำเนินงำน ทัขงหมด 44,878,814.44 บาท โดยมี : ร้อยละ 22.09
คะแนนกำรประเมิน
คะแนนกำรประเมิน
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร 9,915,839.85 บาท
กรรมกำร : 4 คะแนน
คิดเป็นร้อยละึองค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาบุคลากรตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ตนเอง : 4 คะแนน
ต่องานดาเนินงานึองหน่วยงาน เท่ากับ 22.09
กำรบรรลุเป้ำหมำย
กำรบรรลุเป้ำหมำย
การคานวณ 9,915,839.85 x100 = 22.09
 เท่ากับเป้าหมาย  เท่ากับเป้าหมาย
44,878,814.44
 ต่ากว่าเป้าหมาย  ต่ากว่าเป้าหมาย
จุดเด่น
มหาวิทยาลัยสนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนาอย่าง  สูงกว่าเป้าหมาย  สูงกว่าเป้าหมาย
 บรรลุ
 บรรลุ
ต่อเนื่อง
 ไม่บรรลุ
 ไม่บรรลุ
จุดทีค่ วรพัฒนำ
บันทึกเพิ่มเติม
การพั ฒ นาบุ ค ลากรึองส านั ก งาน
ข้อเสนอแนะ
อธิ ก ารบดี แบ่ ง เป็ น 2 ส่ ว น คื อ พั ฒ นาเพื่ อ เพิ่ ม
ศักยภาพในการทางานึองบุคลากรและพัฒนาด้าน
เพิ่มคุณวุฒิทางการศึกษา
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บ่งชี้
ตัดสินผลกำรประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
3.5 ระดับความสาเร็จึองการปฏิบัติตามจรรยาบรรณึองบุคลากรในหน่วยงานที่
สังกัดสานักงานอธิการบดี
ข้อค้นพบ
สานักงานอธิการบดีดาเนินการได้ 6 ึ้อ ดังนีข
1. สรุปรายงานลลการปฏิบัติหน้าที่ึองคณะกรรมการจรรยาบรรณในปีที่
ล่านมา เสนอลู้บริหารและนาลลสรุปมาทบทวนองค์ประกอบและบทบาทหน้าที่
ึองคณะกรรมการ โดย
กองบริหารงานบุคคลได้สรุปรายงานลลการกากับติดตามจรรยาบรรณ
ึองบุคลากรในสานักงานอธิการบดีเสนอต่อคณะกรรมการประจาสานักงาน
อธิก ารบดี ตามบัน ทึก ึ้อ ความกองบริห ารงานบุค คล ลงวัน ที่ 21 ธัน วาคม
2554 ซึ ่ง คณะกรรมการประจ าส านัก งานอธิก ารบดีม ีม ติร ับ ทราบตาม
รายงานการประชุม ครัขง ที่ 1/2555 ได้รับ ทราบลลการกากับ ติด ตามการ
ปฏิบ ัต ิต ามจรรยาบรรณึองบุค ลากรในส านัก งานอธิก ารบดี ตามมติที่
ประชุม ลงวันที่ 19 มกราคม 2555

ผลกำรประเมิน
ผลกำรประเมิน
ตนเอง
คณะกรรมกำร
ค่ำเป้ำหมำย
: 5 ึ้อ
ผลกำรประเมินตำม
ผลกำรประเมินตำม
ค่ำเป้ำหมำย
ค่ำเป้ำหมำย
: 6 ึ้อ
: 6 ึ้อ
คะแนนกำรประเมิน
คะแนนกำรประเมิน
ตนเอง : 5 คะแนน
กรรมกำร : 5 คะแนน
กำรบรรลุเป้ำหมำย
กำรบรรลุเป้ำหมำย
 เท่ากับเป้าหมาย  เท่ากับเป้าหมาย
 ต่ากว่าเป้าหมาย  ต่ากว่าเป้าหมาย
 สูงกว่าเป้าหมาย  สูงกว่าเป้าหมาย
 บรรลุ
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ
 ไม่บรรลุ

2. ก าหนดแนวทางการด าเนิ น งานประจ าปี (ปี ง บประมาณ) โดยมี บันทึกเพิ่มเติม
เป้าหมายที่ เป็นรูปธรรมในการส่ งเสริมและกากับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติ ตาม
จรรยาบรรณ โดย
สานัก งานอธิก ารบดี ได้ก าหนดแลนปฏิบัติก ารดาเนิน งานตาม
จรรยาบรรณ ประจาปีง บประมาณ 2555 เสนอคณะกรรมการประจา
สานัก งานอธิก ารบดีเ พื ่อ ให้ค วามเห็น ชอบ โดยก าหนดเป้า หมายในการ
ส่ง เสริม ให้บ ุค ลากรปฏิบ ัต ิต ามจรรยาบรรณ คือ บุค ลากรในส านัก งาน
อธิการบดีที่ได้รับการอบรมพัฒ นาคุณ ธรรม จริย ธรรมอย่า งน้อ ยร้อ ยละ 80
ึองจานวนบุค ลากรทัขง หมด ซึ่ง คณะกรรมการประจาสานัก งานอธิก ารบดี
พิจ ารณาให้ค วามเห็น ชอบแล้ว ตามรายงานการประชุม ครัขง ที่ 1/2555
ได้รับทราบแลนปฏิบัติการดาเนินงานตามจรรยาบรรณ ประจาปีงบประมาณ
2555 ตามมติที่ป ระชุม ลงวันที่ 19 มกราคม 2555
3. ดาเนินงานตามแนวทางที่กาหนด โดย
3.1 จัด ให้มีก ารคัด เลือ กบุค ลากรดีเ ด่น เพื่อ รับ เครื่อ งหมายและ
ประกาศเกีย รติค ุณ ในด้า นต่า งๆ ซึ ่ง มีก ารมอบประกาศเกีย รติค ุณ แก่
บุคลากรดีเด่นเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2555
3.2 จัดอบรมเสริมสร้างพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแก่บุคลากรใน
สังกัด ดังนีข
- โครงการปฐมนิเ ทศบุค ลากรสายสนับ สนุน บรรจุใ หม่
ในวันที่ 27-28 มิถุนายน 2554
- โครงการพัฒ นาสมรรถนะบุค ลากรด้า นจริย ธรรม
ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555
3.3 จัด อบร มเชิง ป ฏิบ ัต ิก า ร เรื ่อ ง การ พัฒ นาส มรรถนะ
การปฏิบัติงานึองบุคลากร ในวันที่ 5 สิงหาคม 2554
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บ่งชี้
ตัดสินผลกำรประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
3.4 ติดตาม ตรวจสอบึ้อร้องเรียนการประพฤติลิดทาง
จรรยาบรรณทางช่องทางเว็บไซต์ และรายงานลู้อานวยการกองบริหารงาน
บุคคลทราบเป็นประจาทุกเดื อน
4. มีช่องทางการติดต่อสื่อสารที่หลากหลาย เพื่อรับึ้อมูลป้อนกลับและ
ความคิดเห็นทัขงในเชิงบวกและเชิงลบ รวมทัขงึ้อร้องเรียนในเรื่องจรรยาบรรณ
ึองบุคลากรจากลู้บริหารหรือลู้มสี ่วนได้เสีย และนาึ้อมูลไปใช้กากับดูแลและ
ส่งเสริมการปฏิบัตติ ามจรรยาบรรณึองบุคลากรในสังกัด โดย
สานัก งานอธิก ารบดี ได้ส ร้า งช่อ งทางการติด ต่อ เพื่อ รับ ึ้อ มูล ป้อ นกลับ และ
ความคิดเห็น รวมทัขงึ้อร้องเรียนในเรื่องจรรยาบรรณจากลู้มีส่วนได้เสีย ดังนีข
- ทางเว็บไซต์ึองมหาวิทยาลัย
- ทางหมายเลึโทรศัพท์ กองบริหารงานบุคคล งานวินัยละนิติการ
- ติดตัขงกล่องรับเรื่องร้องเรียนไว้ที่อาคารสานักงานอธิการบดี ชัขน 1
- รับึ้อร้องเรียนทางหนังสือล่านระบบงานสารบรรณ
จากการติดตามตรวจสอบึ้อมูลต่างๆ ที่ได้มาจากช่องทางการ
ติดต่อ ปรากฏว่าในรอบปีการศึกษา 2554 ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการ
ประพฤติลิดจรรยาบรรณแต่อย่างใด
5. พัฒนาระบบและกลไกการกากับดูและส่งเสริมการปฏิบัตติ าม
จรรยาบรรณึองบุคลากรในสังกัดให้ดียิ่งึึขน มีการวางแลนป้องกัน กาหนดหรือ
ปรับปรุงมาตรการกากับดูแลอย่างเป็นระบบ โดย
มหาวิท ยาลัย มีก ารพัฒ นาระบบและกลไกการก ากับ ดูแ ลและ
ส่ง เสริม การปฏิบ ัติต ามจรรยาบรรณ โดยวางแลนป้อ งกัน และปรับ ปรุง
มาตรการกากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ดังนีข
5.1 กาหนดให้มีร ะเบีย บมหาวิท ยาลัย ฯ ว่า ด้ว ยการคัด เลือ ก
บุค คลดีเ ด่น หรือ ลู้ทาคุณ ประโยชน์ พ.ศ. 2553 เพื่อ สร้า งหลัก เกณฑ์แ ละ
วิธีการในการให้รางวัลหรือ ประกาศเกียรติคุณแก่เจ้าหน้าที่ึองมหาวิทยาลัย
ฯ หรือลู้ทาคุณประโยชน์ เป็นประจาทุกปี
5.2 กาหนดให้นาึ้อ มูล การลา พฤติก รรมการมาทางาน การ
รัก ษาวินัย การปฏิบัติต นเหมาะสมกับ การเป็น ึ้า ราชการ มาประกอบการ
พิจ ารณาเลื่อ นเงิน เดือ น เพื่อ เป็น การส่ง เสริม การปฏิบั ติต ามจรรยาบรรณ
ตามึ้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือนึ้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2554
5.3 ออกหนังสือแจ้งเวียนหน่วยงานในสังกัด เพื่อป้องกันมิให้
เจ้าหน้าที่ึองมหาวิทยาลัยฯ ประพฤติลิดจรรยาบรรณ เกี่ยวกับการแอบอ้าง
เอาลลงานทางวิชาการึองลู้อื่นมาเป็นลลงานทางวิชาการึองตน ซึ่งถือเป็น
ความลิดวินัยอย่างร้ายแรง ตามหนังสือมหาวิทยาลัยฯ ที่ ศธ 0581.17/3312
เรื่อง การอ้างอิงลลงานทางวิชาการึองลู้อื่นมาเป็นลลงานทางวิชาการึองตน
ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2554

ผลกำรประเมิน
ตนเอง

ผลกำรประเมิน
คณะกรรมกำร

ตัว
บ่งชี้
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6. มีการติดตามความก้าวหน้า และประเมินลลการดาเนินงานตาม
จรรยาบรรณึองบุคลากรในสังกัด จัดทาเป็นรายงาน เสนอต่อลู้บริหาร โดย
ในรอบปีก ารศึก ษา 2554 กองบริห ารงานบุค คล ได้กากับ ติด ตาม
ความก้าวหน้า และประเมินลลการดาเนินงานตามจรรยาบรรณึองบุคลากร
ในสานักงานอธิการบดี ทุกรอบ 4 เดือน คือ
- ครั ขง ที ่ 1 ตามหนัง สือ มหาวิท ยาลัย ฯ ที ่ ศธ 0581.17/3273
ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2554
- ครั ขง ที ่ 2 ตามหนัง สือ มหาวิท ยาลัย ฯ ที ่ ศธ 0581.17/3945
ลงวันที่ 12 กันยายน 2554
- ครัขงที่ 3 ตามหนังสือมหาวิทยาลัยฯ ที่ ศธ 0581.17/773 ลงวันที่
8 มีนาคม 2555
ทัขง นีข ได้ร ายงานลลสรุป จากการกากับ ติด ตาม และประเมิน ลล
การดาเนิน งานตามจรรยาบรรณเสนอต่อ อธิก ารบดีท ราบแล้ว ตามหนังสือ
กองบริห ารงานบุค คล เรื่อ ง รายงานการติด ตามประเมิน ลลการปฏิบัติต าม
จรรยาบรรณ ลงวัน ที่ 13 กัน ยายน 2554 ลงวัน ที่ 30 พฤศจิก ายน 2554
และลงวันที่ 19 เมษายน 2555
จุดเด่น
1. ลู้บริหารแต่ละส่วนราชการในสังกัดตระหนักและให้ความสาคัญใน
การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้ประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณอย่างจริงจัง
และต่อเนื่อง
2. มหาวิทยาลัยมีระบบและแนวทางที่ชัดเจนในการดาเนินการทาง
จรรยาบรรณกับลู้ประพฤติลิดจรรยาบรรณ
3. มหาวิ ท ยาลั ย มี ก ารก าหนดแลนปฏิ บั ติ ก ารด าเนิ น งานตาม
จรรยาบรรณที่เป็นรูปธรรม และมีการกากับติดตามให้มีการปฏิบัติตามแลน
จุดที่ควรพัฒนำ
ข้อเสนอแนะ
-

ผลกำรประเมิน
ตนเอง

ผลกำรประเมิน
คณะกรรมกำร
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บ่งชี้
ตัดสินผลกำรประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
3.6 การพัฒนาหน่วยงานในสังกัดสานักงานอธิการบดีสู่องค์กรการเรียนรู้
ข้อค้นพบ
สานักงานอธิการบดีดาเนินการได้ 5 ึ้อ ดังนีข
1. มีการทบทวนและจัดทาแลนการจัดการความรู้และประชาสัมพันธ์ให้
บุคลากรในหน่วยงานทราบ โดย
แต่งตัขงคณะกรรมการดาเนินงานยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ภายใน
สานักงานอธิการบดีและประชุมเพื่อทบทวนแลนการจัดการความรู้ภายใน

องค์กรในสานักงานอธิการบดีกาหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ จัดทาแลน
KM และสรุปลลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ึ้อเสนอแนะ เสนอต่อ
ลู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
2. มีการติดตามความก้าวหน้าการดาเนินการตามแลนการจัดการความรู้

ผลกำรประเมิน
ผลกำรประเมิน
ตนเอง
คณะกรรมกำร
ค่ำเป้ำหมำย
: 3 ึ้อ
ผลกำรประเมินตำม
ผลกำรประเมินตำม
ค่ำเป้ำหมำย
ค่ำเป้ำหมำย
: 5 ึ้อ
: 5 ึ้อ
คะแนนกำรประเมิน
คะแนนกำรประเมิน
ตนเอง : 5 คะแนน
กรรมกำร : 5 คะแนน
กำรบรรลุเป้ำหมำย
กำรบรรลุเป้ำหมำย
 เท่ากับเป้าหมาย  เท่ากับเป้าหมาย
 ต่ากว่าเป้าหมาย  ต่ากว่าเป้าหมาย
 สูงกว่าเป้าหมาย  สูงกว่าเป้าหมาย
 บรรลุ
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ
 ไม่บรรลุ

โดย
ให้หน่วยงานรายงานลลการดาเนินการตามแลน KM ทุก 6,9 และ12 บันทึกเพิ่มเติม
เดือนตามลาดับ และสรุปลลรายงานพร้อมส่งให้ลู้อานวยการศูนย์การจัดการ
ความรู้ เพื่อจัดทาเป็นภาพรวมึองมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
พร้อมดังเสนอในเว็บไซด์ึองสานักงานอธิการบดี
3. มีการใช้ช่องทางที่หลากหลายเพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานได้ถ่ายทอด
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทางานและึ้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติงาน โดย
มีสภากาแฟแลกเปลี่ยนเรียนรู้ บอร์ดประชาสัมพันธ์ เว็บไซด์
หนังสือเวียน กล่องรับความคิดเห็น เพื่อแลกเปลีย่ นเรียนรู้ประสบการณ์และ
ึ้อมูลในการทางาน
4. มีการสรุปประเมินลลความสาเร็จึองแลนการจัดการความรู้เสนอต่อ
ลู้อานวยการ โดย
ทุกหน่วยงานสรุปลลการดาเนินการจัดการความรูต้ ่อลู้อานวยการ
สานักงานอธิการบดี พร้อมึ้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแลนการปฏิบัตงิ านการ
จัดการความรู้ในปีต่อไป
5. มีการนาลลการประเมินปัญหาและึ้อเสนอแนะมาใช้ในการพัฒนาและ
ปรับปรุงแลนการจัดการความรู้ในปีต่อไป โดย
นาลลจากการประเมินปัญหาอุปสรรคและนาเสนอแลนมาใช้ในการ
จัดทาแลนการจัดการความรู้ภายในองค์กรต่อไป
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บ่งชี้
ตัดสินผลกำรประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
จุดเด่น
จุดที่ควรพัฒนำ
ข้อเสนอแนะ
-

ผลกำรประเมิน
ตนเอง

ผลกำรประเมิน
คณะกรรมกำร
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บ่งชี้
ตัดสินผลกำรประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
3.7 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ึองหน่ วยงานในสังกัดสานักงาน
อธิการบดี
ข้อค้นพบ
สานักงานอธิการบดีดาเนินการได้ …5…… ึ้อ ดังนีข
1. มีนโยบายในการจัดทาระบบฐานึ้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการ และนานโยบายสู่การปฏิบัติ โดย
มีระบบฐานึ้อมูลในการทางานโดยสานักงานอธิการบดี เพื่อเป็น
ึ้อมูลในการตัดสินใจึองลู้บริหาร เช่น ระบบ ERP สาหรับงานกองคลัง BPM
สาหรับงานนโยบายและแลน และ HRM สาหรับกองบริหารงานบุคคล
2. มีระบบฐานึ้อมูลสารสนเทศตามภารกิจึองหน่วยงานในสังกัด
สานักงานอธิการบดีอย่างน้อยต้องครอบคลุมการวางแลน การบริหาร
งบประมาณ การจัดซืขอ จัดจ้าง การเบิกจ่ายการบันทึกบัญชีและการ
บริหารงานบุคคล โดย
มีระบบ ERP,BPM และ HRM เป็นฐานึ้อมูลและมีความเชื่อมโยง
กันทัขง 3 ระบบ ช่วยให้การทางานคล่องตัวึึขน โดยครอบคลุมทัขงด้านการ
วางแลน การบริหารงบประมาณ การจัดซืขอจัดจ้าง การบันทึกึ้อมูลบัญชีและ
งานบุคลากร
3. มีการบันทึกและตรวจสอบึ้อมูลเป็นปัจจุบัน โดย
มีการติดตามบันทึกและตรวจสอบึ้อมูลกับการจัดสรรงบประมาณ
ึองสานักงานงบประมาณ และการใช้จ่ายเงินึองหน่วยงาน แลนงบประมาณ
ตรวจสอบโดย GFMIS และตรวจสอบภาพรวมงบประมาณด้วยระบบ ERP
4. มีการติดตามและรายงานลลการดาเนินงานอย่างเป็นระบบโดย
มีคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินึองมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร ให้เป็นไปตามรายไตรมาสตามแลนอย่างเป็นระบบ โดยนา
ึ้อมูลทางการเงินจากกองคลัง รายไตรมาสมาพิจารณาประกอบแลนการใช้
จ่ายเงินึองกองนโยบายและแลน ซึ่งหน่วยงานที่ทาไม่ได้ตามแลนให้ชีขแจง
เหตุลล
5. มีการประเมินลลการใช้ระบบฐานึ้อมูลสารสนเทศ และนาลลมา
ปรับปรุงระบบฐานึ้อมูล โดย
นาโปรแกรมการแก้ไึปัญหาด้วย IT ึองสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ โดยให้ ลู้ มีส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย เช่ น นัก ศึ ก ษา อาจารย์
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานประเมินความพึงพอใจึองระบบงาน และนาลลการ
ประเมิน โดยแต่ละปัญหา เช่น การเึ้าระบบไม่ได้พิมพ์งานไม่ได้ไปสู่การแก้ไึ
ตามลาดับ

ผลกำรประเมิน
ผลกำรประเมิน
ตนเอง
คณะกรรมกำร
ค่ำเป้ำหมำย
: 3 ึ้อ
ผลกำรประเมินตำม
ผลกำรประเมินตำม
ค่ำเป้ำหมำย
ค่ำเป้ำหมำย
: 5 ึ้อ
: 5 ึ้อ
คะแนนกำรประเมิน
คะแนนกำรประเมิน
ตนเอง : 5 คะแนน
กรรมกำร : 5 คะแนน
กำรบรรลุเป้ำหมำย
กำรบรรลุเป้ำหมำย
 เท่ากับเป้าหมาย  เท่ากับเป้าหมาย
 ต่ากว่าเป้าหมาย  ต่ากว่าเป้าหมาย
 สูงกว่าเป้าหมาย  สูงกว่าเป้าหมาย
 บรรลุ
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ
 ไม่บรรลุ
บันทึกเพิ่มเติม
-
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บ่งชี้
ตัดสินผลกำรประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
จุดเด่น
สานักงานอธิการบดีนาระบบสารสนเทศเึ้ามาใช้ในบริหารจัดการ
ทาให้มีความคล่องตัวและตรวจสอบได้
จุดที่ควรพัฒนำ
ข้อเสนอแนะ
-

ผลกำรประเมิน
ตนเอง

ผลกำรประเมิน
คณะกรรมกำร
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บ่งชี้
ตัดสินผลกำรประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
3.8 การบริหารจัดการความเสี่ยงึองหน่วยงานในสังกัดสานักงานอธิการบดี
ข้อค้นพบ
สานักงานอธิการบดีดาเนินการได้ 6 ึ้อ ดังนีข
1. มีการแต่งตัขงคณะกรรมการหรือคณะทางานบริหารความเสี่ยง โดยมี
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา สานักงานอธิการบดี ที่รับลิดชอบ
พันธกิจหลักึองสานักงานอธิการบดีร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทางาน
โดย
พบคาสั่งแต่งตัขงคณะกรรมการ
2. มีการวิเคราะห์และระบบความเสีย่ ง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความ
เสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้านตามบริบทึองสานักงานอธิการบดี โดย
พบการบริหารความเสี่ยง 3 ประเด็น

ผลกำรประเมิน
ผลกำรประเมิน
ตนเอง
คณะกรรมกำร
ค่ำเป้ำหมำย
: 4 ึ้อ
ผลกำรประเมินตำม
ผลกำรประเมินตำม
ค่ำเป้ำหมำย
ค่ำเป้ำหมำย
: 6 ึ้อ
: 6 ึ้อ
คะแนนกำรประเมิน
คะแนนกำรประเมิน
ตนเอง : 5 คะแนน
กรรมกำร : 5 คะแนน
กำรบรรลุเป้ำหมำย
กำรบรรลุเป้ำหมำย
 เท่ากับเป้าหมาย  เท่ากับเป้าหมาย
 ต่ากว่าเป้าหมาย  ต่ากว่าเป้าหมาย
 สูงกว่าเป้าหมาย  สูงกว่าเป้าหมาย
 บรรลุ
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ
 ไม่บรรลุ

3. มีการประเมินโอกาสและลลกระทบึองความเสี่ยง และจัดลาดับ
ความเสีย่ งที่ได้จากการวิเคราะห์ในึ้อ 2 โดย
จากการสัมภาษณ์ พบว่ามหาวิทยาลัยมีคมู่ ือ และหน่วยงานสามารถ
บันทึกเพิ่มเติม
นาแนวทางมาจัดทาแลนบริหารความเสี่ยงึองสานักงานอธิการบดี
4. มีการจัดทาแลนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และ
ดาเนินการตามแลน โดย
พบแลนบริหารความเสี่ยง
5. มีการติดตามและประเมินลลการดาเนินงานตามแลน และรายงาน
ต่อคณะกรรมการประจาสานักงานอธิการบดี เพื่อพิจารณา อย่างน้อยปีละ 1
ครัขง โดย
พบรายงานการประชุม การติดตามลล
6. มีการนาลลการประเมินและึ้อเสนอแนะมาใช้ในการปรับแลน หรือ
วิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป โดย
พบการนาลลการประเมินและึ้อเสนอแนะ มาจัดทาแลนบริหาร
ความเสี่ยงึองสานักงานอธิการบดี
จุดเด่น
มหาวิ ย าลั ย มีคู่ มื อการบริ หารความเสี่ย งระดั บมหาวิ ท ยาลั ยเป็ น
แนวทางให้หน่วยงานในสังกัดจัดทาแลนบริหารความเสี่ยงึองหน่วยงาน
จุดที่ควรพัฒนำ
-
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ตัว ร่องรอย/ หลักฐำน/ รำยละเอียดที่พบและนำมำใช้ประกอบกำรพิจำรณำ
บ่งชี้
ตัดสินผลกำรประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
ข้อเสนอแนะ
-

ผลกำรประเมิน
ตนเอง

ผลกำรประเมิน
คณะกรรมกำร

38

องค์ประกอบที่ 4 กำรเงินและงบประมำณ
ตัว ร่องรอย/ หลักฐำน/ รำยละเอียดที่พบและนำมำใช้ประกอบกำรพิจำรณำ
บ่งชี้
ตัดสินผลกำรประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
4.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
ข้อค้นพบ
สานักงานอธิการบดีดาเนินการได้ 7 ึ้อ ดังนีข
1. มีการจัดทาคาึองบประมาณึองหน่วยงานในสังกัด ที่สอดคล้องกับ
ภารกิจ โดย
ทุกหน่วยงานในสังกัดสานักงานอธิการบดี จัดทาคาึองบประมาณ
ตามภารกิจ เึ้าระบบ BPM พร้อมึ้อมูลเอกสารรวบรวมเสนอคณะกรรมการ
พิจารณางบประมาณดาเนินการจัดสรรงบประมาณตามภารกิจึองหน่วยงาน

ผลกำรประเมิน
ผลกำรประเมิน
ตนเอง
คณะกรรมกำร
ค่ำเป้ำหมำย
: 5 ึ้อ
ผลกำรประเมินตำม
ผลกำรประเมินตำม
ค่ำเป้ำหมำย
ค่ำเป้ำหมำย
: 7 ึ้อ
: 7 ึ้อ
คะแนนกำรประเมิน
คะแนนกำรประเมิน
ตนเอง : 5 คะแนน
กรรมกำร : 5 คะแนน
กำรบรรลุเป้ำหมำย
กำรบรรลุเป้ำหมำย
 เท่ากับเป้าหมาย  เท่ากับเป้าหมาย
 ต่ากว่าเป้าหมาย  ต่ากว่าเป้าหมาย
 สูงกว่าเป้าหมาย  สูงกว่าเป้าหมาย
 บรรลุ
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ
 ไม่บรรลุ

2. มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์งบประมาณ ที่สอดคล้องกับแลนปฏิบัติ
การและภารกิจหลัก โดย
หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสานักงานอธิการบดี เป็นส่วนหนึ่งึอง
คณะกรรมการพิ จ ารณางบประมาณฯ จึ ง มี ส่ ว นร่ ว มในการวิ เ คราะห์
งบประมาณตามแลนปฏิบัติการึองแต่ละหน่วยงานตามภารกิจหลักภายใต้
บันทึกเพิ่มเติม
กลยุทธ์ึองหน่วยงาน
3. มีการจัดทาฐานึ้อมูลทางการเงินึองหน่วยงานในสังกัด ที่สามารถ
นาไปใช้ในการตัดสินใจและบริหารงบประมาณ โดย
มี ก ารจั ด ท ารายงานการใช้ จ่ า ยเงิ น รายไตรมาสต่ อ ลู้ อ านวยการ
ส านั ก งานอธิ ก ารบดี เพื่ อ น าเสนอต่ อ ลู้ บ ริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ด าเนิ น งาน
งบประมาณจะกระทบยอดกับระบบ GFMIS ถ้าเป็นเงินรายได้จะนาึ้อมูลที่
เป็น Manual มากระบกับึ้อมูลในระบบ ERP
4. มีการจัดทารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อ
ลู้บริหาร และคณะกรรมการประจาสานักงานอธิการบดี อย่างน้อยปีละ 1 ครัขง
โดย
จากลลการดาเนินงานในึ้อ 3 นามาสรุปเป็นรายงานเงินประจาปี
เสนอสานักงานอธิการบดี เสนอสภามหาวิทยาลัยและนาส่งสานักงานการ
ตรวจเงินแล่นดิน ปีละ 1 ครัขง
5. มีการนาึ้อมูลทางการเงินไปใช้ในการบริหารงบประมาณึอง
หน่วยงานในสังกัด โดย
นาไปใช้เป็น ึ้อมูล พืขนฐานในการพิจารณาจัด สรรงบประมาณลง
หน่วยงานตามความเหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจหลัก และการใช้จ่ายเงิน
ึองหน่วยงานในปีที่ล่านมา

ตัว
บ่งชี้

39
ร่องรอย/ หลักฐำน/ รำยละเอียดที่พบและนำมำใช้ประกอบกำรพิจำรณำ
ตัดสินผลกำรประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
6. มีการกากับติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบ และกฎเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยกาหนด โดย
มีการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินให้เป็น ไปตามระเบียบ โดยหน่ว ย
ตรวจสอบภายในึองมหาวิ ทยาลั ย ฯ กลุ่ ม ตรวจสอบภายในึอง
กระทรวงศึกษาธิการ และสานักงานตรวจเงินแล่นดิน กรมบัญชีกลาง
7. มีการติดตามลลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนาึ้อมูลจาก
รายงานการเงินไปใช้ในการพิจารณาเสนอึองบประมาณต่อไป โดย
มีคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานลลการติ ด ตามต่ อ สภามหาวิ ท ยาลั ย ฯ และน าไปสู่ ก ารเสนอแนะ
งบประมาณในปีต่อไป
จุดเด่น
มีระบบและกลไกในการบริหารและติดตามการใช้จ่ายเงินที่โปร่งใส
ตรวจสอบได้
จุดที่ควรพัฒนำ
ข้อเสนอแนะ
-

ผลกำรประเมิน
ตนเอง

ผลกำรประเมิน
คณะกรรมกำร
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องค์ประกอบที่ 5 ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรต่อกำรให้บริกำรของหน่วยงำนในสังกัด
ตัว ร่องรอย/ หลักฐำน/ รำยละเอียดที่พบและนำมำใช้ประกอบกำรพิจำรณำ
บ่งชี้
ตัดสินผลกำรประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
5.1 ระดับความพึงพอใจึองลู้ใช้บริการต่อการให้บริการึองหน่วยงานในสังกัด

ผลกำรประเมิน
ผลกำรประเมิน
ตนเอง
คณะกรรมกำร
ค่ำเป้ำหมำย
: ค่ำเฉลี่ย 3.51
ข้อค้นพบ
ผลกำรประเมินตำม
ผลกำรประเมินตำม
สานั ก งานอธิ ก ารบดี มี ค วามพึ งพอใจึองลู้ ใ ช้ บริ ก ารต่ อการให้ บริ ก ารึอง ค่ำเป้ำหมำย
ค่ำเป้ำหมำย
หน่วยงานในสังกัด เบลี่ย 4.22 อยู่ในระดับ ดี
: ค่าเบลี่ย 4.22
: ค่าเบลี่ย 4.22
คะแนนกำรประเมิน
คะแนนกำรประเมิน
จุดเด่น
ตนเอง : 4 คะแนน
กรรมกำร : 4 คะแนน
บุคลากรในสานักงานอธิการบดีมีจิตสาธารณะในการให้บริการแก่ กำรบรรลุเป้ำหมำย
กำรบรรลุเป้ำหมำย
ลู้มาใช้บริการ
 เท่ากับเป้าหมาย  เท่ากับเป้าหมาย
 ต่ากว่าเป้าหมาย  ต่ากว่าเป้าหมาย
จุดที่ควรพัฒนำ
 สูงกว่าเป้าหมาย  สูงกว่าเป้าหมาย
 บรรลุ
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ
 ไม่บรรลุ
ข้อเสนอแนะ
บันทึกเพิ่มเติม
-
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องค์ประกอบที่ 6 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ
ตัว ร่องรอย/ หลักฐำน/ รำยละเอียดที่พบและนำมำใช้ประกอบกำรพิจำรณำ
บ่งชี้
ตัดสินผลกำรประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
6.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ
ข้อค้นพบ
สานักงานอธิการบดีดาเนินการได้ 5 ึ้อ ดังนีข
1. มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายใน โดย
ส านั ก ประกั น คุ ณ ภาพ ึองมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคล
พระนคร กาหนดกระบวนการประกันคุณภาพึองหน่วยงานทุกระดับ

ผลกำรประเมิน
ผลกำรประเมิน
ตนเอง
คณะกรรมกำร
ค่ำเป้ำหมำย
: 3 ึ้อ
ผลกำรประเมินตำม
ผลกำรประเมินตำม
ค่ำเป้ำหมำย
ค่ำเป้ำหมำย
: ึ้อ
: 5 ึ้อ
คะแนนกำรประเมิน
คะแนนกำรประเมิน
กรรมกำร : 5 คะแนน กรรมกำร : 5 คะแนน
2. มีการกาหนดมาตรฐานและตัวบ่งชีข ที่สอดคล้องกับภารกิจึอง
กำรบรรลุเป้ำหมำย
กำรบรรลุเป้ำหมำย
หน่วยงานและมหาวิทยาลัย โดย
 เท่ากับเป้าหมาย  เท่ากับเป้าหมาย
สานักงานอธิการบดี กาหนดมาตรฐานและตัวบ่งชีข ที่สอดคล้องกับ
 ต่ากว่าเป้าหมาย  ต่ากว่าเป้าหมาย
ภารกิจึองหน่วยงานและมหาวิทยาลัย จานวน 6 องค์ประกอบ 18 ตัวบ่งชีข
 สูงกว่าเป้าหมาย  สูงกว่าเป้าหมาย
 บรรลุ
 บรรลุ
3. มีการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพที่ครบถ้วน ประกอบด้วย
 ไม่บรรลุ
 ไม่บรรลุ
การควบคุม การติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพอย่างต่อเนื่องเป็น
ประจาทุกปี โดย
กาหนดเป้าหมายคุณภาพึองสานักงาน ฯ มีคณะกรรมการกากับ บันทึกเพิ่มเติม
ติดตามลลกาดาเนินงาน จัดทารายงานการประเมินตนเองเพื่อรับการประเมิน จากลู้ตรวจประเมินคุณาพภายนอก
4. มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน ที่เป็นส่วนหนึ่งึอง
กระบวนการบริหารจัดการ โดย
ประชุมคณะกรรมการประกันคุ ณภาพภายใน และ ลู้ รับลิ ดชอบ
ตัวชีขวัด เพื่อสรุปลลการดาเนินงานและนาปัญหาอุ ปสรรคมาพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายในด้านนโยบาย การตรวจติดตามและกาหนดกลไกการ
พัฒนา
5. มีการนาลลการประเมินคุณภาพภายใน มาพัฒนาปรับปรุง การดาเนิน
งานตามภารกิจึองหน่วยงานในสังกัด โดย
น าลลการประเมิ น ในปี ก ารศึ ก ษา 2553 มาจั ด ท าแลนพั ฒ นา
คุณภาพ และประเมินประเมินประสิทธิภาพึองแลนพัฒนา คุ ณ ภ า พ ปี
การศึกษา2554อยู่ในระดับ ดี (3.81)
จุดเด่น
สานักงานอธิการบดีมีการกาหนดมาตรฐานและตัวบ่งชีขที่สอดคล้อง
กับภารกิจึองแต่ละหน่วยงาน
จุดที่ควรพัฒนำ
-

ตัว
บ่งชี้
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ร่องรอย/ หลักฐำน/ รำยละเอียดที่พบและนำมำใช้ประกอบกำรพิจำรณำ
ตัดสินผลกำรประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
ข้อเสนอแนะ
-

ผลกำรประเมิน
ตนเอง

ผลกำรประเมิน
คณะกรรมกำร
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ตัว ร่องรอย/ หลักฐำน/ รำยละเอียดที่พบและนำมำใช้ประกอบกำรพิจำรณำ
บ่งชี้
ตัดสินผลกำรประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
6.2 ค่าเบลี่ยลลการประเมินคุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพแก่
มหาวิทยาลัยตามตัวบ่งชีขที่หน่วยงานในสังกัดรับลิดชอบ

ผลกำรประเมิน
ผลกำรประเมิน
ตนเอง
คณะกรรมกำร
ค่ำเป้ำหมำย
: ค่ำเฉลี่ย 3.51
ผลกำรประเมินตำม
ผลกำรประเมินตำม
ข้อค้นพบ
ค่ำเป้ำหมำย
ค่ำเป้ำหมำย
สานักงานอธิการบดีมีจานวนตัวบ่งชีขทัขงหมด 35 ตัวบ่งชีข โดยได้ลลรวมคะแนน : ค่าเบลี่ย 4.53
: ค่าเบลี่ย 4.53
การประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัยตามตัวบ่งชีขที่หน่วยงานในสังกัด คะแนนกำรประเมิน
คะแนนกำรประเมิน
รับลิดชอบ เท่ากับ 4.53 คะแนน
ตนเอง : 5 คะแนน
กรรมกำร : 5 คะแนน
คิดเป็นค่าเบลี่ยลลการประเมินคุณภาพภายใน เท่ากับ 5.00 คะแนน
กำรบรรลุเป้ำหมำย
กำรบรรลุเป้ำหมำย
 เท่ากับเป้าหมาย  เท่ากับเป้าหมาย
จุดเด่น
 ต่ากว่าเป้าหมาย  ต่ากว่าเป้าหมาย
 สูงกว่าเป้าหมาย  สูงกว่าเป้าหมาย
 บรรลุ
 บรรลุ
จุดที่ควรพัฒนำ
 ไม่บรรลุ
 ไม่บรรลุ
ข้อเสนอแนะ
-

บันทึกเพิ่มเติม
-
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รำยชื่อผู้ให้สัมภำษณ์
ขอสัมภำษณ์ ในกำรตรวจประเมินคุณภำพภำยใน สำนักงำนอธิกำรบดี
วันอังคำรที่ 31 กรกฎำคม 2555
------------------------------------------------------1. ลู้บริหาร
:
ลศ.ศรีจันทร์ โตเลิศมงคล ตาแหน่งลู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
:
นางจุฬาภรณ์ ตันติประสงค์ ตาแหน่งลู้อานวยการกองนโยบายและแลน
:
นางวันดี
ช่วยประยูรวงศ์ ตาแหน่งลู้อานวยการกองคลัง
:
นางสาวสมจิตต์ มหัธนันท์
ตาแหน่งลู้อานวยการกองบริหารงานบุคคล
:
ลศ.เตือนใจ
หลิมตระกูล ตาแหน่งลู้อานวยการกองพัฒนานักศึกษา
:
ดร.ธนธัส
ทัพมงคล
ตาแหน่งลู้อานวยการกองวิเทศสัมพันธ์
:
นางศรีสุดา
อยู่แย้มศรี
ตาแหน่งลู้อานวยการกองประชาสัมพันธ์
:
ลศ.เจทญา
กิจเกิดแสง
ตาแหน่งลู้อานวยการกองศิลปวัฒนธรรม
2. ึ้าราชการและเจ้าหน้าที่
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

3. ลู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
:
:

นางสาวอรวรรณ
นายวีรวุฒิ
นางสาวจิราภรณ์
นางรัตนมน
นางนงลักษณ์
นางสาวอรณัฐ
นางสุดารัตน์
นางสาวสุพรรษา
นายถาวร
นายทนงค์
นางสาวพรทิพย์
นายเชาวฤทธิ์
นางสาวจินตนา
นางจิตรลัดดา
นางสาวอรพรรณ

ศิริพราหมณกุล
อุมานนท์
พุ่มไสว
จันทรอุทัย
ทองนาค
เหมือนพะวงศ์
วิกิณิยะธนี
อิ่นอ้อย
อ่อนละออ
โพธิ
ไตรพิทยากุล
สุึรักษ์
คุ้มอยู่
จาดเกิด
จันทรเกษมจิต

อาจารย์กิ่งกาญจน์
นายสุทธิศักดิ์

กองคลัง
กองนโยบายและแลน
กองนโยบายและแลน
กองนโยบายและแลน
กองบริหารงานบุคคล
กองบริหารงานบุคคล
กองพัฒนานักศึกษา
กองประชาสัมพันธ์
กองศิลปวัฒนธรรม
กองวิเทศสัมพันธ์
กองกลาง
กองกลาง
กองกลาง
กองกลาง
สานักงานอธิการบดี

พิจักึณา
สุึสาราญ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ
นักศึกษา
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กำหนดกำรตรวจประเมินคุณภำพภำยในระดับสำนักงำนอธิกำรบดี
ประจำปีกำรศึกษำ 2554
ในวันอังคำรที่ 31 กรกฎำคม 2555
ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อำคำรสำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร
คณะผู้ประเมิน
1. ลู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎี
2. นายพิเชฐ
3. ลู้ช่วยศาสตราจารย์ปราณี
วันอังคำรที่ 31 กรกฎำคม 2555
เวลา 09.00 – 10.00 น.
10.00 – 11.00 น.
11.00 – 12.00 น.
12.00 – 13.00 น.
13.00 – 14.00 น.
14.00 – 15.00 น.
15.00 – 16.00 น.
16.00 – 17.00 น.

สุึบายี
จิรประเสริฐวงศ์
ประวิชพราหมณ์

ประธาน
กรรมการ
กรรมการและเลึานุการ

ประชุมชีขแจงวัตถุประสงค์ึองการประเมินและการตรวจเยี่ยม
พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปจากลู้บริหาร
สัมภาษณ์ลู้บริหารและบุคลากร
ศึกษาเอกสารหลักฐาน ึ้อมูล จาก SAR ึองหน่วยงานและ
เอกสารเพิ่มเติมที่หน่วยงานจัดให้
พักรับประทานอาหารกลางวัน
ศึกษาเอกสารหลักฐาน ึ้อมูล จาก SAR ึองหน่วยงานและ
เอกสารเพิ่มเติมที่หน่วยงานจัดให้ (ต่อ)
คณะลู้ประเมินตรวจเยี่ยมในพืขนที่
คณะลู้ประเมินประชุมสรุปลลการตรวจเยี่ยม
ประชุมเพื่อชีขแจงลลการตรวจโดยวาจาแก่ลู้บริหารหน่วยงาน
และลู้เกี่ยวึ้อง
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คำสั่งมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร
ที่ 494 / 2555

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยในระดับสำนักงำนอธิกำรบดี ประจำปี
กำรศึกษำ 2554
..............................................

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กาหนดตรวจประเมินคุณภาพภายใน
ระดับสานักงานอธิการบดี ประจาปีการศึกษา 2554 ในวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2555 เพื่อให้
การตรวจประเมินเป็นไปตามเกณฑ์ที่ สกอ. กาหนด มหาวิทยาลัยจึงแต่งตัขงคณะกรรมการตรวจ
ประเมิน เพื่อตรวจประเมินระดับมหาวิทยาลัย ตามกาหนดการที่แนบท้าย ซึ่งประกอบด้วยบุคคล
ดังต่อไปนีข
1. ลู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎี
2. นายพิเชฐ
3. ลู้ช่วยศาสตราจารย์ปราณี

สุึบายี
จิรประเสริฐวงศ์
ประวิชพราหมณ์

ประธานการประเมิน
ลู้ประเมิน
เลึานุการการประเมิน

สั่ง ณ วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

(รองศาสตราจารย์ดวงสุดา เตโชติรส)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

