รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ประจาปีการศึกษา 2555
(ข้อมูล 1 มิถุนายน 2555 – 31 พฤษภาคม 2556)

สานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ก

คานา
การประเมิน คุณภาพการศึกษาภายใน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลั ย เทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร คณะกรรมการประเมิน ซึ่งประกอบด้วยบุคลากรจากภายนอกมหาวิทยาลัย จานวน 1 ท่าน
และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย จานวน 2 ท่าน ได้ร่วมกันประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยดาเนินการ
ประเมินระหว่างวันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2556
คณะกรรมการประเมินได้จัดทารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในฉบับนี้ขึ้น
เพื่อสรุปผลการประเมินตามที่คณะกรรมการได้ประเมินตามสภาพจริงในปีการศึกษา 2555 จากการวิเคราะห์
รายงานการประเมินตนเอง การสัมภาษณ์ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะกรรมการสานักงานอธิการบดี ผู้บริหาร
ตัวแทนเจ้าหน้าที่ การศึกษาร่องรอยหลักฐานเอกสารต่าง ๆ และการเยี่ยมชมหน่วยงาน
คณะกรรมการประเมินหวังว่า สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
จะได้น าผลการประเมินนี้ ไปใช้ในการรั กษาจุดแข็ง และพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุง ตามบทบาทหน้าที่ ของ
สถาบันอุดมศึกษา และนาไปสู่การพัฒนาผลงานในทุกพันธกิจให้บรรลุตามความมุ่งหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์
และเป้าประสงค์ต่อไป

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎี สุขฉายี)
ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
วันที่ 31 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2556

หนังสือรับรองการประเมินและการตัดสินผล
คณะกรรมการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ดาเนินการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษา
ที่ เ น้ น การผลิ ต บั ณ ฑิ ต ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ระหว่ างวั น ที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2556 ตรวจสอบข้ อ มู ล
ประกอบการตัดสินผลการประเมิน มีการวิเคราะห์รายงาน การประเมินตนเอง หลักฐานอ้างอิงต่างๆ ผนวก
กับข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้แทนหน่วยงาน ผู้บริหาร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตัวแทนเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน
คณะกรรมการประเมิ นคุณ ภาพการศึ กษาภายในเห็ นชอบกั บรายงานผลการประเมิ น
คุณภาพการศึกษาภายในฉบับนี้ทุกประการ

……………………………………….
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎี สุขฉายี)
ประธานกรรมการประเมินคุณภาพภายใน

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

............................................
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราณี ประวิชพราหมณ์
กรรมการและเลขานุการ

สารบัญ
คานา
บทสรุปผู้บริหาร
ส่วนที่ 1 บทนา
1.1 ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ของหน่วยงาน
1.2 วิธีการประเมิน
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บทสรุปผู้บริหาร
สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
---------------------------------------------------------------------------------------------1. บทนา
สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดตั้งขึ้นตามกฎกระทรวง
ศึ ก ษาธิ ก าร โดยอาศั ย อ านาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 9 วรรคหนึ่ ง แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ให้จัดตั้งสานักงานอธิการบดี 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 ดังนี้ คือ
1. กองกลาง
2. กองคลัง
3. กองนโยบายและแผน
4. กองบริหารงานบุคคล
5. กองพัฒนานักศึกษา
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาคือ วันที่ 26 ตุลาคม 2550 เป็นต้นไป ซึ่งต่อมา
มหาวิทยาลั ยได้จัดตั้งส่ ว นราชการระดับกองเป็นการภายในเพิ่มอีก 3 กอง คือ กองประชาสัมพันธ์ กอง
ศิลปวัฒนธรรม และกองวิเทศสัมพันธ์
2. ผลการประเมินคุณภาพภายใน
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจาปีการศึกษา 2555 สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอรับการตรวจประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 6 องค์ประกอบ จานวน 17
ตัวบ่งชี้เฉพาะ ผลการประเมินภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.76
1. คะแนนเฉลี่ยตามองค์ประกอบที่ 1 พบว่าผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก
จานวน 1 ตัวบ่งชี้
2. คะแนนเฉลี่ยตามองค์ประกอบที่ 2 พบว่าผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก
จานวน 5 ตัวบ่งชี้
3. คะแนนเฉลี่ยตามองค์ประกอบที่ 3 พบว่าผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก
จานวน 6 ตัวบ่งชี้ และระดับดี จานวน 2 ตัวบ่งชี้
4. คะแนนเฉลี่ยตามองค์ประกอบที่ 4 พบว่าผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก
จานวน 1 ตัวบ่งชี้
5. คะแนนเฉลี่ยตามองค์ประกอบที่ 5 พบว่าผลการประเมินอยู่ในระดับดี
จานวน 1 ตัวบ่งชี้
6. คะแนนเฉลี่ยตามองค์ประกอบที่ 6 พบว่าผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก
จานวน 1 ตัวบ่งชี้ และระดับดี จานวน 1 ตัวบ่งชี้
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3. จุดแข็ง
1. ผู้บริหารของหน่วยงานในสังกัดสานักงานอธิการบดี มีความเชี่ยวชาญในงานที่เป็นภารกิจ
หลักของหน่วยงาน
2. บุคลากรของหน่วยงานในสังกัดสานักงานอธิการบดี ส่วนใหญ่มีความเชี่ยวชาญในงานที่เป็น
ภารกิจหลักของหน่วยงาน
3. มีการกาหนดตัวชี้วัด ที่วัดผลการดาเนินงานตามงานในแต่ละหน่วยงานในสังกัดสานักงาน
อธิการบดี เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน
4. แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. ใช้กระบวนการจัดการความรู้ โดยผู้บริหาร/บุคลากรที่เชี่ยวชาญในปัจจุบัน ในการเตรียม
ความพร้อมให้บุคลากรสายสนับสนุนเข้าสู่ตาแหน่งบริหาร เพื่อ ทดแทนผู้เกษียณอายุ หรือ
บุคลากรสายวิชาการที่ต้องเข้าสู่งานในสายวิชาการในอนาคต
2. ทบทวนการกาหนดเกณฑ์การประเมินรายตัวชี้วัดของสานักงานอธิการบดี ให้มีความท้าทาย
มากขึ้น เนื่องจากผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก ติดต่อกัน 2 ปี แสดงถึงเกณฑ์การ
ประเมินเป็น minimum requirement ที่ทุกหน่วยงานปฏิบัติได้อยู่แล้ว
3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลาการ ในการกาหนดตัวชี้วัด เพื่อวัดผลการ
ดาเนินงานของตนเอง รวมทั้ง แนวทางการรายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดที่กาหนด
และการใช้หลักฐานเอกสารประกอบการรายงาน
5. จุดที่ควรพัฒนา
ตัวชี้วัดที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดสานักงานอธิการบดี แต่ละหน่วยงาน
ค่อนข้างมีความแตกต่างกันมาก และส่วนใหญ่มุ่งเน้นที่กระบวนการ โดยไม่มีเกณฑ์ประเมินผล
สัมฤทธิ์ของงาน/หน่วยงาน หากนาผลการประเมิน 2.1 ภารกิจหลัก ของหน่วยงาน เป็นส่วน
หนึ่ ง ของการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากร อาจไม่ ส ามารถน ามาใช้ ไ ด้ หรื อ
เปรียบเทียบได้ระหว่างหน่วยงาน
6. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
— ทบทวนการกาหนดตัว ชี้วั ดที่วั ดผลการดาเนินงานตามงานในแต่ล ะหน่ว ยงานในสั งกั ด
สานั กงานอธิการบดี ให้ เกิดตัว ชี้วัดที่ส ามารถวัดผลงาน ทั้ง input process และ
output/outcome หรือ impact และเป็นมาตรฐานเดียวกัน (ความยากง่าย) และ
output/outcome ต้องเป็นผลการดาเนินงานของหน่วยงานนั้น ๆ มิใช่ผลการดาเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยที่เกิดจากการบูรณาการหลายหน่วยงานร่วมกัน
7. วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
1. วัฒนธรรมองค์กร ที่บุคลากรทุกคนมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานเพื่อบรรลุเป้าหมายของ
องค์กร
2. การกาหนดตัวชี้วัดลงระดับงานในหน่วยงานสังกัดสานักงานอธิการบดีเพื่อเป็นแนวทางในการ
กากับติดตามให้การดาเนินงานบรรลุเป้าหมายของหน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรม
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ส่วนที่ 1
บทนา
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ส่วนที่ 1 บทนา
ประวัติความเป็นมา
สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดตั้งขึ้นตามกฎกระทรวง
ศึกษาธิการ โดยอาศัยอานาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 9 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ให้จัดตั้งสานักงานอธิการบดี 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 ดังนี้ คือ
1. กองกลาง
2. กองคลัง
3. กองนโยบายและแผน
4. กองบริหารงานบุคคล
5. กองพัฒนานักศึกษา
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาคือ วันที่ 26 ตุลาคม 2550 เป็นต้นไป ซึ่งต่อมา
มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งส่วนราชการระดับกองเป็นการภายในเพิ่มอีก 3 กอง คือ กองประชาสัมพันธ์ กอง
ศิลปวัฒนธรรม และกองวิเทศสัมพันธ์
วิสัยทัศน์ (Vision)
สานักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานชั้นนาในการบริหารจัดการองค์กร และประสานพันธกิจ
ด้วยการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
ปรัชญา (Philosophy)
สร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการองค์กร
ปณิธาน (Determination)
มุ่งมั่นเป็นผู้นาในการบริหารจัดการองค์กรด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เชิงบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล
พันธกิจ (Mission)
1. ถ่ายทอดนโยบายของมหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติ
2. บริหารจัดการองค์กร และสนับสนุนการดาเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
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วิธีการประเมิน
1. การวางแผนการประเมิน
การเตรียมและวางแผนก่อนการตรวจเยี่ยม คณะกรรมการประเมินได้กาหนดตารางวันเวลาที่จะ
เข้าประเมิน โดยตกลงร่วมกันกับงานประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน และเมื่อได้รับรายงานการประเมิน
ตนเองของหน่วยงานแล้ว คณะกรรมการประเมินศึกษารายงานการประเมินตนเอง ตามที่ได้รับมอบหมาย ประธานได้
ประชุมชี้แจงคณะกรรมการประเมิน ถึงวิธีการประเมิน และการเขียนรายงาน
การดาเนินการระหว่างการตรวจเยี่ยม คณะผู้ประเมินได้ดาเนินการตามลาดับดังนี้
1. คณะกรรมการประเมินพบผู้บริหารและทีมงานในวันแรกของการประเมิน ประธานชี้แจง
วัตถุประสงค์ของการประเมิน ชี้แจงกาหนดเวลาการประเมิน และแนะนาคณะกรรมการประเมินกับทีมบริหาร
ของหน่วยงาน ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานบรรยายสรุปผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยให้คณะกรรมการ
ประเมินทราบและซักถาม
2. เยี่ยมชมคณะและหน่วยงาน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับอาจารย์และผู้เกี่ยวข้อง
เยี่ยมชมห้องสมุด ห้องปฏิบัติการต่างๆ อาคารสถานที่ของหน่วยงาน
3. การสัมภาษณ์ ได้ดาเนินการสัมภาษณ์ผู้แทนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานตามที่
ได้แจ้งล่วงหน้า กรรมการบริหาร กรรมการวิชาการ ผู้แทนคณาจารย์ ผู้แทนนักศึกษา ผู้แทนศิษย์เก่า ผู้ปกครอง
และผู้ใช้บัณฑิต
4. ศึ ก ษาเอกสารหลั ก ฐานจากรายงานการประเมิ นตนเอง คู่ มื อ ต่ า งๆ ผลการประเมิ น
คุณภาพภายในของคณะและหน่วยงานเทียบเท่าในปีที่ผ่านมา และหลักฐานเชิงประจักษ์อื่นๆ
การดาเนินงานหลังการตรวจเยี่ยม
1. เมื่ อ เสร็ จการตรวจเยี่ยมในวันแรกประธานได้ กาหนดให้ทุก คนมาประชุ ม สรุ ปผลงาน
ประจาวันและทบทวนแผนการเยี่ยมในวันต่อไป
2. สรุปผลการประเมิ นและนาเสนอปากเปล่ า ให้ผู้บริหาร ผู้เกี่ยวข้อง รับทราบและร่วม
อภิปรายผลการประเมิน
3. สรุปรายงานประเมิน จัดทารูปเล่มส่งให้กับงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
2. วิธีการตรวจสอบความถูกต้องน่าเชื่อถือของข้อมูล กาหนดให้กรรมการที่ตรวจประเมิน ศึกษา
เอกสารเชิงประจักษ์ และสอบทานข้ อมูลโดยการสัมภาษณ์ และตรวจเยี่ยมสถานที่ (Site visit) จากนั้นนา
ข้อมูลมาเสนอต่อคณะกรรมการทุกคน เพื่อตัดสินผลในทุกองค์ประกอบและทุกตัวบ่งชี้ และในการนาเสนอ
ผู้บริหารและทีมงาน ได้เปิดโอกาสให้บุคลากร สามารถแสดงความคิดเห็นโต้แย้งในผลการประเมินได้ โดยต้องมี
หลักฐานเชิงประจักษ์มาแสดง
เกณฑ์การตัดสินผลการประเมิน
ในการประเมินครั้งนี้คณะกรรมการตัดสินผลตามเกณฑ์คะแนนผลลัพธ์ 1- 5 ของสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยพิจารณาตัดสินผลตามเกณฑ์ ดังนี้
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
ผลการประเมิน
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ส่วนที่ 2 ผลการประเมิน
ตาราง ป. 1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ
ผลการดาเนินงาน1
ตัวบ่งชี้คุณภาพ
เป้าหมาย
ตัวตั้ง
ตัวหาร

บรรลุเป้าหมาย
 = บรรลุ
 = ไม่บรรลุ

ผลลัพธ์
(%หรือสัดส่วน)

คะแนนประเมิน

SAR

กรรมการ

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1

6 ข้อ

8 ข้อ



5 คะแนน

5 คะแนน

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1

ค่าเฉลี่ย 3.51

ค่าเฉลี่ย 4.84



5 คะแนน

5 คะแนน

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2

ร้อยละ 70



5 คะแนน

5 คะแนน

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3

4 ข้อ



5 คะแนน

5 คะแนน

62 x 100
68

91.17
5 ข้อ


24 x 100
96.00
5 คะแนน
5 คะแนน
25
1
ให้ระบุเป็นตัวเลขที่สอดคล้องกับเกณฑ์ที่ใช้ประเมินสาหรับตัวบ่งชี้นั้น ๆ เช่น ระบุเป็นค่าร้อยละ หรือระบุเป็นสัดส่วน หรือระบุเป็นคะแนน หรือระบุเป็นจานวน
หรือระบุเป็นข้อ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4

ร้อยละ 65

หมายเหตุ
(เหตุผลของการประเมินที่ต่างจาก
ที่ระบุใน SAR)

ผลการดาเนินงานมีค่าเฉลี่ยต่างจากที่
ประเมินตนเองไว้ที่ 4.86 แต่คะแนน
ประเมินเท่าเดิม คือ 5 คะแนน
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ตาราง ป. 1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ (ต่อ)
ผลการดาเนินงาน1
ตัวบ่งชี้คุณภาพ
เป้าหมาย
ตัวตั้ง
ผลลัพธ์
(%หรือสัดส่วน)
ตัวหาร
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1
3 ข้อ
5 ข้อ

บรรลุเป้าหมาย
 = บรรลุ
 = ไม่บรรลุ


5 คะแนน

5 คะแนน



5 คะแนน

5 คะแนน

98.86



5 คะแนน

5 คะแนน

25.27



4 คะแนน

4 คะแนน



5 คะแนน

5 คะแนน

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2

7 ข้อ

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3

ร้อยละ 80

ตัวบ่งชี้ที่ 3.4

ร้อยละ 10

ตัวบ่งชี้ที่ 3.5

6 ข้อ

174 x 100
176
15,130,880.24 x 100
59,870,763.52
6 ข้อ

ตัวบ่งชี้ที่ 3.6

3 ข้อ

5 ข้อ



5 คะแนน

5 คะแนน

ตัวบ่งชี้ที่ 3.7

4 ข้อ

5 ข้อ



5 คะแนน

5 คะแนน

ตัวบ่งชี้ที่ 3.8

4 ข้อ

4 ข้อ



4 คะแนน

4 คะแนน

1

7 ข้อ

คะแนนประเมิน
SAR
กรรมการ

หมายเหตุ
(เหตุผลของการประเมินที่ต่างจาก
ที่ระบุใน SAR)

ให้ระบุเป็นตัวเลขที่สอดคล้องกับเกณฑ์ที่ใช้ประเมินสาหรับตัวบ่งชี้นั้น ๆ เช่น ระบุเป็นค่าร้อยละ หรือระบุเป็นสัดส่วน หรือระบุเป็นคะแนน หรือระบุเป็นจานวนหรือระบุเป็นข้อ
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ตาราง ป. 1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ (ต่อ)
ผลการดาเนินงาน1
ตัวบ่งชี้คุณภาพ
เป้าหมาย
ตัวตั้ง
ผลลัพธ์
(%หรือสัดส่วน)
ตัวหาร
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1
6 ข้อ
7 ข้อ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1

ค่าเฉลี่ย 4.00

ตัวบ่งชี้ที่ 6.1

4 ข้อ

4.32
5 ข้อ

คะแนนประเมิน
SAR
กรรมการ
5 คะแนน

5 คะแนน



4 คะแนน

4 คะแนน



5 คะแนน

5 คะแนน

หมายเหตุ
(เหตุผลของการประเมินที่ต่างจาก
ที่ระบุใน SAR)


130.6
4 คะแนน
4 คะแนน
4.21
31
ให้ระบุเป็นตัวเลขที่สอดคล้องกับเกณฑ์ที่ใช้ประเมินสาหรับตัวบ่งชี้นั้น ๆ เช่น ระบุเป็นค่าร้อยละ หรือระบุเป็นสัดส่วน หรือระบุเป็นคะแนน หรือระบุเป็นจานวนหรือระบุเป็นข้อ

ตัวบ่งชี้ที่ 6.2
1

4.41 + 4.24
2

บรรลุเป้าหมาย
 = บรรลุ
 = ไม่บรรลุ


ค่าเฉลี่ย 3.51
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ตาราง ป. 2 ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ
ผลการประเมิน

คะแนนการประเมินเฉลี่ย

0.0

องค์ประกอบคุณภาพ
องค์ประกอบที่ 1
องค์ประกอบที่ 2
องค์ประกอบที่ 3
องค์ประกอบที่ 4
องค์ประกอบที่ 5
องค์ประกอบที่ 6
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ
ผลการประเมิน

I

P

O

รวม

4.00
4.00
ดี

5.00
5.00
4.80
5.00
5.00
4.88
ดีมาก

5.00
5.00
4.00
4.00
4.75
ดีมาก

5.00
5.00
4.75
5.00
4.00
4.50
4.76
ดีมาก

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

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดี
ดีมาก

หมายเหตุ
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จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงตามรายองค์ประกอบคุณภาพ
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนดาเนินการ
จุดแข็ง
1. ผู้บริหารของหน่วยงานในสังกัดสานักงานอธิการบดี มีความเชี่ยวชาญในงานที่เป็นภารกิจ
หลักของหน่วยงาน และเข้าใจในกระบวนการพัฒนาแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน รวมทั้งการ
นาแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ และการกากับติดตามการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์
แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. ใช้กระบวนการจัดการความรู้ โดยผู้บริหาร/บุคลากรที่เชี่ยวชาญในปัจจุบัน ในการเตรียม
ความพร้อมให้บุคลากรสายสนับสนุนเข้าสู่ตาแหน่งบริหาร เพื่อทดแทนผู้เกษียณอายุ หรือ
บุคลากรสายวิชาการที่ต้องเข้าสู่งานในสายวิชาการในอนาคต และการจัดการความรู้ใน
กระบวนการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลักของหน่วยงานในสังกัด
จุดแข็ง
1. มีการกาหนดตัวชี้วัด ที่วัดผลการดาเนินงานตามงานในแต่ละหน่วยงานในสังกัดสานักงาน
อธิการบดี เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน
แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. ทบทวนการกาหนดเกณฑ์การประเมินรายตัวชี้วัดของสานักงานอธิการบดี ให้มีความท้าทาย
มากขึ้น เนื่องจากผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก ติดต่อกัน 2 ปี แสดงถึงเกณฑ์การ
ประเมินเป็น minimum requirement ที่ทุกหน่วยงานปฏิบัติได้อยู่แล้ว
2. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลาการ ในการกาหนดตัวชี้วัด เพื่อวัดผลการดาเนินงาน
ของตนเอง รวมทั้ง แนวทางการรายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดที่กาหนด และการใช้
หลักฐานเอกสารประกอบการรายงาน
จุดที่ควรพัฒนา
1. ตั ว ชี้ วั ด ที่ ป ระเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของหน่ ว ยงานในสั ง กั ด ส านั ก งานอธิ ก ารบดี แต่ ล ะ
หน่วยงาน ค่อนข้างมีความแตกต่างกันมาก และส่ วนใหญ่มุ่งเน้นที่กระบวนการ โดยไม่มี
เกณฑ์ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน/หน่วยงาน หากนาผลการประเมิน 2.1 ภารกิจหลัก ของ
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หน่ว ยงาน เป็ นส่ วนหนึ่งของการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุค ลากร อาจไม่ส ามารถ
นามาใช้ได้ หรือเปรียบเทียบได้ระหว่างหน่วยงาน
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
1. ทบทวนการกาหนดตัวชี้วัดที่วัดผลการดาเนินงานตามงานในแต่ละหน่วยงานในสังกัด
สานักงานอธิการบดี ให้เกิดตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลงาน ทั้ง input process และ
output/outcome หรือ impact และเป็นมาตรฐานเดียวกัน (ความยากง่าย) และ
output/outcome ต้องเป็นผลการดาเนินงานของหน่วยงานนั้น ๆ มิใช่ผลการดาเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยที่เกิดจากการบูรณาการหลายหน่วยงานร่วมกัน
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
1. การกาหนดตัวชี้วัดลงระดับงานในหน่วยงานสังกัดสานักงานอธิการบดีเพื่อเป็นแนวทางในการ
กากับติดตามให้การดาเนินงานบรรลุเป้าหมายของหน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรม
องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ
จุดแข็ง
1. มีการกาหนดตัวชี้วัด ที่ครอบความแนวทางการบริหารจัดการยุคใหม่ ที่เน้นในการเทคโนโลยี
เป็นฐาน การกระบวนการจัดการความรู้ที่มุ่งเน้นพัฒนาบุคลกร โดยยึดหลักธรรมาภิบาล โดย
มีการประเมินผลการดาเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. ในการรายงานการบริหารจัดการของผู้บริหารที่ยึดหลักธรรมาภิบาล ควรอธิบายให้ครอบคลุม
หลักธรรมาภิบาล 10 ข้อที่กาหนด
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ
จุดแข็ง
1. ผู้บริหารของหน่วยงานในสังกัดสานักงานอธิการบดี มีความเชี่ยวชาญในงานที่เป็นภารกิจ
หลักของหน่วยงาน โดยเฉพาะหน่วยงานที่ดูแลงานนโยบายและแผน และงานการเงินการ
คลังของมหาวิทยาลัย
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แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. ใช้กระบวนการจัดการความรู้ โดยผู้บริหาร/บุคลากรที่เชี่ยวชาญในปัจจุบัน ให้แก่บุคลากร
ในสังกัดสานักงานอธิการบดี ในประเด็นความรู้ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
องค์ประกอบที่ 5 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของหน่วยงานในสังกัด
จุดแข็ง
1. มีการมอบหมายหน่วยงานในสังกัด ได้แก่กองบริหารงานบุคคล รับผิดชอบในการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้รับบริหาร เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกหน่วยงาน
แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ข้อเสนอแนะของผู้รับบริการเป็นประเด็นสาคัญที่
หน่วยงานจะนามาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการให้บริการ จึงควรมี
การสรุปข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานให้ชัดเจน และนาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจา
หน่วยงาน เพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะและกากับติดตาม
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
องค์ประกอบที่ 6 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
จุดแข็ง
1. สานักงานอธิการบดีมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพที่เข้มแข็ง โดยมีการกาหนดเกณฑ์
การประเมินและเป้าหมายคุณภาพเพื่อกากับติดตามให้การดาเนินงานในสานักงานอธิการบดี
บรรลุตามเป้าหมายอย่างชัดเจน
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แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. ทบทวนการกาหนดเกณฑ์การประเมินรายตัวชี้วัดของสานักงานอธิการบดี ให้มีความท้าทาย
มากขึ้น เนื่องจากผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก ติดต่อกัน 2 ปี แสดงถึงเกณฑ์การ
ประเมินเป็น minimum requirement ที่ทุกหน่วยงานปฏิบัติได้อยู่แล้ว
2. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลาการ ในการกาหนดตัวชี้วัด เพื่อวัดผลการ
ดาเนินงานของตนเอง รวมทั้ง แนวทางการรายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดที่กาหนด
และการใช้หลักฐานเอกสารประกอบการรายงาน
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
วิธีปฏิบตั ิที่ดี/นวัตกรรม
1. วัฒนธรรมองค์กร ที่บุคลากรทุกคนมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานเพื่อบรรลุเป้าหมายของ
องค์กร
2. การกาหนดตัวชี้วัดลงระดับงานในหน่วยงานสังกัดสานักงานอธิการบดีเพื่อเป็นแนวทางในการ
กากับติดตามให้การดาเนินงานบรรลุเป้าหมายของหน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรม

ข้อสรุปตามองค์ประกอบคุณภาพ
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจาปีการศึกษา 2555 สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอรับ การตรวจประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 6 องค์ประกอบ จานวน 17
ตัวบ่งชี้เฉพาะ ผลการประเมินภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.76
1. คะแนนเฉลี่ยตามองค์ประกอบที่ 1 พบว่าผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก
จานวน 1 ตัวบ่งชี้
2. คะแนนเฉลี่ยตามองค์ประกอบที่ 2 พบว่าผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก
จานวน 5 ตัวบ่งชี้
3. คะแนนเฉลี่ยตามองค์ประกอบที่ 3 พบว่าผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก
จานวน 6 ตัวบ่งชี้ และระดับดี จานวน 2 ตัวบ่งชี้
4. คะแนนเฉลี่ยตามองค์ประกอบที่ 4 พบว่าผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก
จานวน 1 ตัวบ่งชี้
5. คะแนนเฉลี่ยตามองค์ประกอบที่ 5 พบว่าผลการประเมินอยู่ในระดับดี
จานวน 1 ตัวบ่งชี้
6. คะแนนเฉลี่ยตามองค์ประกอบที่ 6 พบว่าผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก
จานวน 1 ตัวบ่งชี้ และระดับดี จานวน 1 ตัวบ่งชี้
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ภาคผนวก
-

บันทึกภาคสนาม
รายชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ และบันทึกผลการสัมภาษณ์
กาหนดการตรวจประเมิน
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
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องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาณ วัตถุประสงค์ และแผนดาเนินการ
ตัว
ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและนามาใช้ประกอบการพิจารณา
บ่งชี้
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
ข้อค้นพบ
สานักงานอธิการบดีดาเนินการได้ 8 ข้อ ดังนี้

ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
ตนเอง
คณะกรรมการ
ค่าเป้าหมาย
: 6 ข้อ
ผลการประเมินตาม ผลการประเมินตาม
ค่าเป้าหมาย
1. มีการกาหนดวิสัยทัศน์ ปรัชญา ปณิธาน และพันธกิจ ที่สอดคล้องกับ ค่าเป้าหมาย
: 8 ข้อ
: 8 ข้อ
แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย โดย
พบแผนกลยุทธ์ของ สอ. ปี 2553 – 2557 กาหนดวิสยั ทัศน์ ปรัชญษ คะแนนการประเมิน คะแนนการประเมิน
ตนเอง : 5 คะแนน
กรรมการ : 5 คะแนน
ปณิทาน และพันธกิจ เชื่อมโยงจกับแผนยุทธศาสตร์ระยะสั้น ปานกลาง และ
การบรรลุเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมาย
ระยะยาวของมหาวิทยาลัย
 เท่ากับเป้าหมาย  เท่ากับเป้าหมาย
2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ ระดับมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับสานักงาน
 ต่ากว่าเป้าหมาย  ต่ากว่าเป้าหมาย
อธิการบดี ไปสู่ทุกหน่วยงานภายในสานักงานอธิการบดี โดย
 สูงกว่าเป้าหมาย  สูงกว่าเป้าหมาย
พบเอกสารแสดงความเชื่อมโยง เป้าประสงค์ กลวิธี ตัวชี้วัด หน่วยงาน
 บรรลุ
ที่รับผิดชอบ ที่เป็นเอกสารแสดงการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปยังหน่วยงานต่าง ๆ  บรรลุ
 ไม่บรรลุ
 ไม่บรรลุ
โดยผ่านช่องทางการประชุม /หนังสือเวียน/เว็บไซด์
3. มีก ระบวนการจั ดท าแผนปฏิ บั ติ ก ารประจาปี ครบตามภารกิ จ ของ
บันทึกเพิ่มเติม
หน่วยงานในสังกัด และสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ระดับมหาวิทยาลัย ที่เกี่ยวข้อง
กับสานักงานอธิการบดี โดย
พบ Flow Chart แสดงกระบวนการพัฒนาแผน ในขั้นตอนที่ 4
กระบวนการจัดทาแผนปฏิบัตริ าชการประจาปี
4. มี ตั ว บ่ งชี้ ข องแผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี และค่ า เป้ า หมายของแต่ ล ะ
ตัวบ่งชี้ เพื่อวัดความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี โดย
พบแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2555 ที่แสดงค่าเป้าหมายรายตัว
บ่งชี้ของโครงการ/กิจกรรม ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ จานวน 28
โครงการ
5. มีการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี โดย
พบหลักฐานรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิราชการประจาปี
พ.ศ. 2555
6. มี ก ารติ ด ตามผลการด าเนิ น งานตามตั ว บ่ ง ชี้ ของแผนปฏิ บั ติ ก าร
ประจ าปี อ ย่ า งน้ อ ยปี ล ะ 2 ครั้ ง และรายงานผลต่ อ คณะกรรมการประจ า
สานักงานอธิการบดี โดย
พบเอกสารการประชุมคณะกรรมการประจา สอ. จานวน 2 ครั้ง แสดง
วาระการประชุม เรื่องรายงานผลการดาเนินงานโครงการของ สอ. รอบ 9 เดือน
และรอบ 12 เดือน
7. มี ก ารประเมิ น ผลการด าเนิ น งานตามตั ว บ่ ง ชี้ ของแผนปฏิ บั ติ ก าร
ประจาปี อย่า งน้อ ยปี ละ 1 ครั้ ง และรายงานผลต่อ คณะกรรมการประจ า
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ตัว
ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและนามาใช้ประกอบการพิจารณา
บ่งชี้
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
สานักงานอธิการบดี เพื่อพิจารณา โดย
พบรายงานพบหลักฐานรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปี พ.ศ. 2555
พบเอกสารการประชุมคณะกรรมการประจา สอ. จานวน 2 ครั้ง แสดง
วาระการประชุม เรื่องรายงานผลการดาเนินงานโครงการของ สอ. รอบ 9 เดือน
และรอบ 12 เดือน
8.
มี ก ารน าผลการพิ จ ารณา ข้ อ คิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะของ
คณะกรรมการประจาสานักงานอธิการบดีไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจาปี
โดย
พบรายงานการประชุมคณะกรรมการประจา สอ.ครั้งที่ 1/2556 วาระ
ที่ 4.3 มีข้อเสนอแนะให้หน่วยงานที่ตัวชี้วัดไม่บรรลุเป้าหมายดาเนินปรับปรุง
พบ คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดและแก้ไขวิกฤติการ
เบิกจ่ายงบลงทุน
จุดเด่น
1. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กร ในการจัดทาแผนกลยุทธ์ของ สอ.
2. การถ่ายทอดแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน หน่วยงานใน สอ.
สามารถนาไปดาเนินการให้บรรลุเป้าหมายของ สอ.
จุดที่ควรพัฒนา
บุคลากรบางส่วนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการกาหนดตัวชี้วัด และ
ค่าเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ /การดาเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม
ข้อเสนอแนะ
ใช้แนวทางการจัดการความรู้ ในการถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคลากร โดยใช้
ช่องทางต่าง ๆ อาทิ social media

ผลการประเมิน
ตนเอง

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ
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องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลักของหน่วยงานในสังกัด
ตัว ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและนามาใช้ประกอบการพิจารณา
บ่งชี้
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
2.1 ระดับความสาเร็จของการปฏิบั ติตามภารกิจของหน่วยงานในสังกัดส านักงาน
อธิการบดี
ข้อค้นพบ
สานักงานอธิการบดีมีจานวนตัวบ่งชี้ย่อยตามภารกิจของหน่วยงานในสังกัด
สานักงานอธิการบดี ทั้งหมด 44 ตัวบ่งชี้ โดยได้ผลรวมคะแนนการประเมิน
คุ ณภาพภายใน ตามตั วบ่ งชี้ ที่ หน่ วยงานในสั งกั ด รั บ ผิ ด ชอบ เท่ า กั บ 4.84
คะแนน คิดเป็นค่าเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพภายใน เท่ากับ 5 คะแนน
ดังนี้
หน่วยงาน
ค่าเฉลี่ย
ผลการประเมิน
1. กองกลาง
4.67
ดีมาก
2. กองคลัง
4.71
ดีมาก
3. กองบริหารงานบุคคล
5.00
ดีมาก
4. กองนโยบายและแผน
4.60
ดีมาก
5. กองพัฒนานักศึกษา
5.00
ดีมาก
6. กองวิเทศสัมพันธ์
4.75
ดีมาก
7. กองประชาสัมพันธ์
5.00
ดีมาก
8. กองศิลปวัฒนธรรม
5.00
ดีมาก
รวม
4.84
ดีมาก

จุดเด่น
-

จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะ
-

ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
ตนเอง
คณะกรรมการ
ค่าเป้าหมาย
: ค่าเฉลี่ย 3.51
ผลการประเมินตาม ผลการประเมินตาม
ค่าเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย
: ค่าเฉลี่ย 4.86
: ค่าเฉลี่ย 4.84
คะแนนการประเมิน คะแนนการประเมิน
ตนเอง : 5 คะแนน
กรรมการ : 5 คะแนน
การบรรลุเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมาย
 เท่ากับเป้าหมาย  เท่ากับเป้าหมาย
 ต่ากว่าเป้าหมาย  ต่ากว่าเป้าหมาย
 สูงกว่าเป้าหมาย  สูงกว่าเป้าหมาย
 บรรลุ
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ
 ไม่บรรลุ
บันทึกเพิ่มเติม
-
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ตัว ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและนามาใช้ประกอบการพิจารณา
บ่งชี้
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
2.2 ร้อยละของตัวชี้วัดที่หน่วยงานในสังกัดดาเนินการให้บรรลุเป้าหมายตาม
แผนปฏิบตั ิการประจาปี

ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
ตนเอง
คณะกรรมการ
ค่าเป้าหมาย
: ร้อยละ 70
ผลการประเมินตาม ผลการประเมินตาม
ข้อค้นพบ
ค่าเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย
สานักงานอธิการบดีมีจานวนตัวชี้วัดทั้งหมด 68 ตัวชี้วัด จานวนตัวชี้วัดที่บรรลุ : ร้อยละ 91.17
: ร้อยละ 91.17
เป้าหมาย 62 ตัวชี้วัด
คะแนนการประเมิน คะแนนการประเมิน
คิดเป็นร้อยละของตัวชี้วัดที่หน่วยงานในสังกัดดาเนินการให้บรรลุเป้าหมายตาม ตนเอง : 5 คะแนน
กรรมการ : 5 คะแนน
แผนปฏิบัติการประจาปี เท่ากับ 91.17
การบรรลุเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมาย
 เท่ากับเป้าหมาย  เท่ากับเป้าหมาย
จุดเด่น
 ต่ากว่าเป้าหมาย  ต่ากว่าเป้าหมาย
หน่วยงานต่างๆมีการกากับติดตามการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติ
 สูงกว่าเป้าหมาย  สูงกว่าเป้าหมาย
ราชการประจาปีอย่างใกล้ชิด ทาให้การบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับสูง
 บรรลุ
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ
 ไม่บรรลุ
จุดที่ควรพัฒนา
บันทึกเพิ่มเติม
ข้อเสนอแนะ
-

..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
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ตัว
ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและนามาใช้ประกอบการพิจารณา
บ่งชี้
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
2.3 ระดับความสาเร็จของการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ระดับมหาวิทยาลัย ที่หน่วยงานใน
สังกัดสานักงานอธิการบดีรับผิดชอบ
ข้อค้นพบ
สานักงานอธิการบดีดาเนินการได้ 5 ข้อ ดังนี้
1. มีส่วนร่วมในการจัดทาแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย และนานโยบายของ
มหาวิทยาลัยตามแผนกลยุทธ์ในส่วนที่หน่วยงานในสังกัดรับผิดชอบสูก่ ารปฏิบัติ
โดย
มีโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการทบทวนุยทธ์ศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยฯ การแต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์และจัดทาแผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยฯ และนานโยบายของมหาวิทยาลัยตามแผนกลยุทธ์ไปจัดทากลยุทธ์
ของหน่วยงาน และนาไปสู่การปปฏิบัติงานประจาปี เช่น ยุทธศาสตร์ด้านการ
บริหารจัดการเชิงรุก (ทุกกอง) ด้านการพัฒนานักศึกษาและบัณฑิตให้เป็น
ทรัพยากรมนุษย์ทมี่ ีคุณค่า และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (กองพัฒนานักศึกษา)
ด้านการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ (กองบริหารงาน
บุคคล) ด้านสนับสนุนและสืบสานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อม
(กองพัฒนานักศึกษา, กองศิลปวัฒนธรรม) เป็นต้น
2. มีการระบุตวั บ่งชี้ และค่าเป้าหมายของแต่ละภารกิจที่หน่วยงานในสังกัด
รับผิดชอบ โดย
จัดทายุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ซึ่งจะระบุตัวบ่งชี้ ค่า
เป้าหมาย และหน่วยงานผู้รับผิดชอบไว้ชัดเจน
3. มีการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ในภารกิจที่หน่วยงานในสังกัดรับผิดชอบ
โดย

หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีตามแผน
กลยุทธ์ในภารกิจทีเ่ กี่ยวข้อง
4. มีการติดตามและรายงานผลการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ในภารกิจที่
หน่วยงานในสังกัดรับผิดชอบ ต่อผูบ้ ริหาร และคณะกรรมการประจาสานักงาน
อธิการบดี โดย
มีระบบการติดตามการดาเนินงานผ่านระบบ BPM ทุกวันที่ 10 ของ
เดือน และมีการติดตามผลโดยคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณเสนอคณะกรรมการประจาสานักงานธิการบดี ปีละ 2 ครั้ง
5. มีการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ในภารกิจที่หน่วยงานใน
สังกัดรับผิดชอบอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง และนาผลไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์ โดย
พบว่ามีการรายงานการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปี ของสานักงานอธิการบดี จาแนกตามกลยุทธ์ของแต่ละ
หน่วยงานที่รับผิดชอบให้ดาเนินการ จานวน 25 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย 24
ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 96.00 ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิราชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555 จานวน 68 ตัวชี้วัด (ตัวชี้วัดกลยุทธ์ มทร.พ. 25 ตัว
และตัวชี้วัดสานักงานธิการบดี 43 ตัว รวมเป็น 68 ตัวชี้วัด) บรรลุเป้าหมาย 62

ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
ตนเอง
คณะกรรมการ
ค่าเป้าหมาย
: 4 ข้อ
ผลการประเมินตาม ผลการประเมินตาม
ค่าเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย
: 5 ข้อ
: 5 ข้อ
คะแนนการประเมิน คะแนนการประเมิน
ตนเอง : 5 คะแนน
กรรมการ : 5 คะแนน
การบรรลุเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมาย
 เท่ากับเป้าหมาย  เท่ากับเป้าหมาย
 ต่ากว่าเป้าหมาย  ต่ากว่าเป้าหมาย
 สูงกว่าเป้าหมาย  สูงกว่าเป้าหมาย
 บรรลุ
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ
 ไม่บรรลุ
บันทึกเพิ่มเติม
-
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ตัว
ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและนามาใช้ประกอบการพิจารณา
บ่งชี้
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
ตัว คิดเป็นร้อยละ 91.17
และนาผลการดาเนินงานในส่วนที่ไม่บรรลุเป้าหมาย เช่น การเบิก
จ่ายเงินงบลงทุน ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดและแก้ไขวิกฤติการ
เบิกจ่ายงบลงทุน จัดทาแผนการบริหารงบประมาณ หมวดงบลงทุน ในส่าวนของ
การบริหารจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญา ในส่วนของกองบริหารงานบุคคล
ที่ไม่บรรลุเป้าหมายเรื่องการทาผลงานทางวิชาการของสายสนับสนุน ให้กอง
บริหารงานบุคคลทบทวนเกณฑ์ให้สอดคล้องกับการเสนอผลงานทางวิชาการ
ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่ไม่ต้องทางานวิจัย ซึ่งอยู่ระหว่างการปรับแก้ไข
จุดเด่น
สานักงานอธิการบดีมีการกากับติดตามการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปี ทาให้ผลการดาเนินงานบรรลุเป้าหมายในระดับดีมาก
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะ
-

ผลการประเมิน
ตนเอง

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ
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ตัว
ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและนามาใช้ประกอบการพิจารณา
บ่งชี้
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
2.4 ร้อยละของตัวชี้วัดที่หน่วยงานในสังกัดดาเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย ตามแผน
กลยุทธ์ในระดับมหาวิทยาลัย

ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
ตนเอง
คณะกรรมการ
ค่าเป้าหมาย
: ร้อยละ 65
ผลการประเมินตาม
ผลการประเมินตาม
ข้อค้นพบ
ค่าเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย
สานักงานอธิการบดีมีจานวนตัวชี้วัดทั้ งหมด 25 ตัวชี้วัด จานวนตัวชี้วัดที่บรรลุ : ร้อยละ 96.00
: ร้อยละ 96.00
เป้าหมาย 24 ตัวชี้วัด
คะแนนการประเมิน
คะแนนการประเมิน
คิดเป็นร้อยละของตัวชี้วัดที่หน่วยงานในสังกัดดาเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย ตาม ตนเอง : 5 คะแนน
กรรมการ : 5 คะแนน
แผนกลยุทธ์ในระดับมหาวิทยาลัย เท่ากับ 96.00
การบรรลุเป้าหมาย
การบรรลุเป้าหมาย
 เท่ากับเป้าหมาย  เท่ากับเป้าหมาย
จุดเด่น
 ต่ากว่าเป้าหมาย  ต่ากว่าเป้าหมาย
หน่วยงานต่างๆมีการติดตามการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์อย่างใกล้ชิด  สูงกว่าเป้าหมาย  สูงกว่าเป้าหมาย
ทาให้การบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับสูง
 บรรลุ
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ
 ไม่บรรลุ
จุดที่ควรพัฒนา
บันทึกเพิ่มเติม
ข้อเสนอแนะ
-

-
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องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ
ตัว
ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและนามาใช้ประกอบการพิจารณา
บ่งชี้
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
3.1 ภาวะผู้นาของผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงานในสานักงานอธิการบดี
ข้อค้นพบ
สานักงานอธิการบดีดาเนินการได้ 5 ข้อ ดังนี้
1. ผู้บริหารมีภาวะผู้นาและมีส่วนร่วมในการกาหนดวิสัยทัศน์ กาหนดทิศ
ทางการดาเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับมีความสามารถ
ในการวางแผนปฏิบตั ิการประจาปี โดย
พบว่ามีการประชุมเพื่อทบทวนวิสัยทัศน์ กาหนดทิศทางการดาเนินงาน
ของคณะกรรมการประจาสานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 6 ก.พ. 2556
และคณะกรรมการฯ ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย ผู้ อ านวยการกองในสั ง กั ด ส านั ก งาน
อธิการบดี นาไปถ่ายทอดให้หน่วยงาน เพื่อจัดทาแผนปฏิบัติงานประจาปี ในแต่
ละงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และมี ก ารประเมิ น ภาวะผู้ น าระดั บ ผู้ อ านวยการกองของ
สานักงานอธิการบดี

ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
ตนเอง
คณะกรรมการ
ค่าเป้าหมาย
: 3 ข้อ
ผลการประเมินตาม
ผลการประเมินตาม
ค่าเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย
: 5 ข้อ
: 5 ข้อ
คะแนนการประเมิน
คะแนนการประเมิน
ตนเอง : 5 คะแนน
กรรมการ : 5 คะแนน
การบรรลุเป้าหมาย
การบรรลุเป้าหมาย
 เท่ากับเป้าหมาย  เท่ากับเป้าหมาย
 ต่ากว่าเป้าหมาย  ต่ากว่าเป้าหมาย
 สูงกว่าเป้าหมาย  สูงกว่าเป้าหมาย
 บรรลุ
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ
 ไม่บรรลุ

2. ผู้บริหารมีการกากับ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานตามที่
มอบหมาย โดย
บันทึกเพิ่มเติม
ผู้อานวยการกองแต่ละกองในสานักงานอธิการบดี จะติดตามและ
สรุปผลการปฏิบติ งาน เสนอต่อคณะกรรมการประจาสานักงานอธิการบดี พบว่า
ในปี 2555 มีการดาเนินการตามตัวชี้วัดที่กาหนด 68 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย 62
ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 91.17
3. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการ ให้อานาจในการตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม โดย
เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นในการประชุม ในการสรรหาพนักงาน
การพิจารณาความดีความชอบ ตลอดจนการเลื่อนเงินเดือนตามบทบาทหน้าที่
อย่างเหมาะสม ตามโครงสร้างหน่วยงาน
4. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผูร้ ่วมงาน เพื่อให้สามารถ
ทางานบรรลุวตั ถุประสงค์ของหน่วยงานเต็มตามศักยภาพ โดย
ให้คาแนะนา ปรึกษาหารือในการทางาน การสอนงาน ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงาน ได้มีโอกาสศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน เพื่อให้การ
ทางานบรรลุตามวัตถุประสวค์ ตามศักยภาพของบุคคล
5. ผู้บริหาร บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคานึงถึงประโยชน์ของ
มหาวิทยาลัย และผู้มสี ่วนได้เสีย โดย
มีการประเมินผลการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลทุกหน่วยงาน (8
กองในสานักงานอธิการบดี) ครบทั้ง 10 ด้าน มีค่าเฉลีย่ ในภาพรวมอยู่ในระดับดี
4.19 คะแนน และในส่วนของผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี อยู่ในระดับดีมาก
4.88 คะแนน

24
ตัว
ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและนามาใช้ประกอบการพิจารณา
บ่งชี้
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
จุดเด่น
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะ
-

ผลการประเมิน
ตนเอง

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ

25
ตัว
ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและนามาใช้ประกอบการพิจารณา
บ่งชี้
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
3.2 มีระบบและกลไกในการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานในสังกัด เพื่อพัฒนาและ
ธารงรักษาไว้ให้บุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
ข้อค้นพบ
สานักงานอธิการบดีดาเนินการได้ 7 ข้อ ดังนี้
1. มีการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรเป็นรูปธรรม ภายใต้การวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงประจักษ์ โดย
การสารวจความต้อ งการของบุค ลากรในการฝึก อบรมเพื่อ พัฒ นา
สมรรถนะ ประกอบกับ นาสมรรถนะหลัก ที่ม หาวิท ยาลัย กาหนด จานวน 5
รายการ มาประเมิน สมรรถนะของบุค ลากร ประกอบด้ว ย ข้า ราชการ
พนัก งานมหาวิท ยาลัย พนัก งานราชการ เป็น รายบุค คลด้ว ยระบบ
คอมพิวเตอร์

ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
ตนเอง
คณะกรรมการ
ค่าเป้าหมาย
: 7 ข้อ
ผลการประเมินตาม
ผลการประเมินตาม
ค่าเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย
: 7 ข้อ
: 7 ข้อ
คะแนนการประเมิน
คะแนนการประเมิน
ตนเอง : 5 คะแนน
กรรมการ : 5 คะแนน
การบรรลุเป้าหมาย
การบรรลุเป้าหมาย
 เท่ากับเป้าหมาย  เท่ากับเป้าหมาย
 ต่ากว่าเป้าหมาย  ต่ากว่าเป้าหมาย
 สูงกว่าเป้าหมาย  สูงกว่าเป้าหมาย
 บรรลุ
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ
 ไม่บรรลุ

2. มีการวิเคราะห์สมรรถนะและความสามารถของบุคลากร เพื่อส่งเสริม
พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มคี วามรู้ความสามารถตรงกับภารกิจและสาขาวิชาชีพ
ทั้งด้านการฝึกอบรม การเข้าร่วมประชุมหรือเสนอผลงานเชิงวิชาการ และ
บันทึกเพิ่มเติม
การศึกษาต่อ โดย
การน าผลการประเมิน สมรรถนะหลัก ของบุค ลากรและความ
ต้องการฝึกอบรมของบุคลากร มาวิเ คราะห์ และนาผลการวิเ คราะห์ม าเป็น
ข้อมูลในการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับตาแหน่งและภาระงาน
ที่รับผิดชอบ
3. มีการมอบหมายงานให้เป็นไปตามภารกิจของหน่วยงาน และตาม
สมรรถนะของแต่ละบุคคลรวมทั้งมีการพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประจาปี โดย
มีคาสั่งมอบหมายให้บุค ลากรปฏิบัติห น้า ที่เ ป็น รายบุค คลในแต่ล ะ
หน่วยงาน และตามกรอบอัตรากาลังบุคลากร ปีงบประมาณ 2555-2560 ได้
กาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของงาน/กลุ่ม ภายในกอง สถาบัน/สานัก และ
สานัก งานคณบดี และมหาวิท ยาลัย ได้กาหนดความรู้ค วามสามารถ ทัก ษะ
และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับข้าราชการนามาใช้ในการประเมินเพื่อกาหนด
ระดับ ตาแหน่ง และการแต่ง ตั้ง ให้ดารงตาแหน่ง สูง ขึ้น ของข้า ราชการ และ
นาไปใช้เป็นข้อมูลในการพิ จารณาเลื่อนเงินเดือนให้แก่ข้าราชการ
4. มีการจัดสวัสดิการและสร้างเสริมสุขภาพที่ดีแก่บุคลากร รวมทั้งสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทางาน และสร้างบรรยากาศที่ดีที่จะทาให้บุคลากร
ทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและอยู่อย่างมีความสุข โดย
พบว่ า บุค ลากรในสัง กัด ส านัก งานอธิก า รดีไ ด้ร ับ สวัส ดิก ารที่
มหาวิทยาลัยจัดให้กับบุคลากรของสานักงานอธิการบดี ดังนี้

26
ตัว
ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและนามาใช้ประกอบการพิจารณา
บ่งชี้
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
- จัด ทาประกัน ภัย อุบัติเ หตุห มู่ ประจาปี 2555 ให้กับ บุค ลากร
โดยบริษัท สยามซิตี้ประกันภัย จากัด ให้สิทธิบุคลากรจ่า ยเงิน ค่า ประกัน ภัย
ในราคาเดียวกันกับนักศึกษา คือ 80 บาท
- จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจาปี 2555
- การเสนอชื่อบุคลากรเข้ารับการคัดเลือ กข้า ราชการพลเรือ นใน
สถาบัน อุด มศึก ษา พนัก งานมหาวิท ยาลัย พนัก งานราชการ ลูก จ้า งประจา
และลูก จ้า งชั ่ว คราว เพื ่อ รับ รางวัล บุค คลดีเ ด่น และการคัด เลือ กผู ้ท า
คุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัย ประจาปี 2555
5. มีระบบส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพสูง ให้ได้รับค่าตอบแทน
ที่สอดคล้องกับความรู้ความสามารถ โดย
พบการดาเนินการ ดังนี้
- กาหนดให้จ่ายเงินเพิ่มสาหรับตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ให้แก่พนักงาน
ราชการและลูกจ้างชั่วคราวทีด่ ารงตาแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และลูกจ้าง
ชาวต่างประเทศที่ดารงตาแหน่งอาจารย์และช่วยปฏิบตั ิงานที่กองวิเทศสัมพันธ์
- กาหนดให้จ่ายเงินเพิ่มสาหรับตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษ แก่พนักงาน
มหาวิทยาลัยที่ดารงตาแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์และตาแหน่งนิติกร
- กาหนดให้จ่ายเงินเพิ่มพิเศษ แก่พนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับการ
จ้างครั้งแรกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งวิชาการ วุฒิปริญญาเอก
6. มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับอย่างเป็นระบบ
โดย
พบการจัด ท าหนัง สือ ถึง หน่ว ยงานในสัง กัด ส านัก งานอธิก ารบดี
เพื ่อ ให้ห น่ว ยงานด าเนิน การกรอกแบบประเมิน ความพึง พอใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับ เพื่อ มาประมวลผลและจัด ทารายงานสรุป
ซึ่งผลการประเมินในภาพรวมของสานักงานอธิการบดี ค่าเฉลี่ยระดับคะแนน
4.02 มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี
7. มีก ารน าผลการประเมิ นความพึ งพอใจเสนอคณะกรรมการประจ า
สานักงานอธิการบดีเพื่อกาหนดแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา โดย
มีก ารสรุป ผลการประเมิน ความพึง พอใจในการปฏิบ ัต ิง านของ
บุค ลากรทุก ระดับ ประจาปีก ารศึก ษา 2555 เสนอที่ป ระชุม คณะกรรมการ
ประจาสานัก งานอธิก ารบดี เพื่อ พิจ ารณากาหนดแนวทางในการปรับ ปรุง
พัฒนาต่อไป
จุดเด่น
มีระบบการพัฒนาบุคลากรเป็นรูปธรรมชัดเจน
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะ
-

ผลการประเมิน
ตนเอง

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ
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ตัว
ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและนามาใช้ประกอบการพิจารณา
บ่งชี้
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
3.3 ร้อยละของบุคลากรทีไ่ ด้รับการพัฒนาตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
ตนเอง
คณะกรรมการ
ค่าเป้าหมาย
: ร้อยละ 80
ข้อค้นพบ
ผลการประเมินตาม
ผลการประเมินตาม ค่า
สานักงานอธิการบดีมีจานวนบุคลากรทั้งหมด 176 คน โดยมีจานวนบุคลากรที่ ค่าเป้าหมาย
เป้าหมาย
ได้รับการพัฒนา 174 คน
: ร้อยละ 98.86
: ร้อยละ 98.86
คิดเป็นร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
คะแนนการประเมิน
คะแนนการประเมิน
เท่ากับ 98.86 การคานวณ 174 x 100 = 98.86
ตนเอง : 5 คะแนน
กรรมการ : 5 คะแนน
176
การบรรลุเป้าหมาย
การบรรลุเป้าหมาย
จุดเด่น
 เท่ากับเป้าหมาย  เท่ากับเป้าหมาย
ผู้บริหารสนับสนุนและส่งเสริมให้บุลคากรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 ต่ากว่าเป้าหมาย  ต่ากว่าเป้าหมาย
 สูงกว่าเป้าหมาย  สูงกว่าเป้าหมาย
จุดที่ควรพัฒนา
 บรรลุ
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ
 ไม่บรรลุ

ข้อเสนอแนะ
-

บันทึกเพิ่มเติม
-
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ตัว
ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและนามาใช้ประกอบการพิจารณา
บ่งชี้
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
3.4 ร้อยละของค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาบุคลากรตามภารกิจทีไ่ ด้รับมอบหมายต่องบ
ดาเนินงานของหน่วยงาน

ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
ตนเอง
คณะกรรมการ
ค่าเป้าหมาย
: ร้อยละ 10
ผลการประเมินตาม
ผลการประเมินตาม
ข้อค้นพบ
ค่าเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย
: ร้อยละ 25.27
ส านั ก งานอธิ ก ารบดี มี ง บด าเนิ น งาน ทั้ ง หมด 59,870,763.52 บาท โดยมี : ร้อยละ 25.27
คะแนนการประเมิน
คะแนนการประเมิน
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร 15,130,880.24 บาท
กรรมการ : 4 คะแนน
คิดเป็นร้อยละของค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาบุคลากรตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ตนเอง : 4 คะแนน
ต่องานดาเนินงานของหน่วยงาน เท่ากับ 25.27
การบรรลุเป้าหมาย
การบรรลุเป้าหมาย
การคานวณ 15,130,880.24 x100 = 25.27
 เท่ากับเป้าหมาย  เท่ากับเป้าหมาย
59,870,763.52
 ต่ากว่าเป้าหมาย  ต่ากว่าเป้าหมาย
จุดเด่น
จากการที่ ส านั ก งานอธิ ก ารบดี ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น งบประมาณในการ  สูงกว่าเป้าหมาย  สูงกว่าเป้าหมาย
พัฒนาบุคลากร ทาให้เกิดการพัฒนางานได้ดีขึ้น
 บรรลุ
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ
 ไม่บรรลุ
จุดที่ควรพัฒนา
บันทึกเพิ่มเติม
ข้อเสนอแนะ
-
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3.5 ระดับความสาเร็จของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรในหน่วยงานที่
สังกัดสานักงานอธิการบดี
ข้อค้นพบ
สานักงานอธิการบดีดาเนินการได้ 6 ข้อ ดังนี้
1. สรุปรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการจรรยาบรรณในปีที่
ผ่านมา เสนอผู้บริหารและนาผลสรุปมาทบทวนองค์ประกอบและบทบาทหน้าที่
ของคณะกรรมการ โดย
พบว่ากองบริหารงานบุคคลได้สรุปรายงานผลการกากับติดตาม
จรรยาบรรณของบุคลากรในสานักงานอธิการบดีเสนอต่อคณะกรรมการ
ประจาสานักงานอธิการบดี ตามบันทึกข้อความกองบริหารงานบุคคล ลง
วันที่ 31 มกราคม 2556 ซึ่งคณะกรรมการประจาสานักงานอธิการบดีมีมติ
รับทราบตามรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2556 ได้รับทราบผลการกากับ
ติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรในสานักงานอธิการบดี ตาม
มติที่ประชุม วาระที่ 4.10 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556

ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
ตนเอง
คณะกรรมการ
ค่าเป้าหมาย
: 6 ข้อ
ผลการประเมินตาม
ผลการประเมินตาม
ค่าเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย
: 6 ข้อ
: 6 ข้อ
คะแนนการประเมิน
คะแนนการประเมิน
ตนเอง : 5 คะแนน
กรรมการ : 5 คะแนน
การบรรลุเป้าหมาย
การบรรลุเป้าหมาย
 เท่ากับเป้าหมาย  เท่ากับเป้าหมาย
 ต่ากว่าเป้าหมาย  ต่ากว่าเป้าหมาย
 สูงกว่าเป้าหมาย  สูงกว่าเป้าหมาย
 บรรลุ
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ
 ไม่บรรลุ

2. ก าหนดแนวทางการด าเนิ น งานประจ าปี (ปี ง บประมาณ) โดยมี บันทึกเพิ่มเติม
เป้าหมายที่ เป็นรูปธรรมในการส่ งเสริมและกากับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณ โดย
สานักงานอธิการบดี ได้กาหนดแผนปฏิบัติการดาเนินงานตาม
จรรยาบรรณ ประจาปีงบประมาณ 2556 เสนอคณะกรรมการประจา
สานักงานอธิการบดีเพื่อให้ความเห็นชอบ โดยกาหนดเป้าหมายในการ
ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติตามจรรยาบรรณ คื อ บุคลากรในสานักงาน
อธิการบดีได้รับการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมอย่างน้อยร้อยละ 80
ของจานวนบุคลากรทั้งหมด ซึ่งคณะกรรมการประจาสานักงานอธิการบดี
พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ตามรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2556
วาระที่ 4.3 ได้รับทราบแผนปฏิบัติการดาเนินงานตามจรรยาบรรณ ประจาปี
งบประมาณ 2556 ตามมติท่ีประชุม ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556
3. ดาเนินงานตามแนวทางที่กาหนด โดย
การดาเนินการตามแผนปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณ สานักงาน
อธิการบดี ได้ดาเนินการดังนี้
- จัดให้มีการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นเพื่อรับเครื่องหมายและ
ประกาศเกียรติคุณในด้านต่างๆ ซึ่งมีการมอบประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากร
ดีเด่นเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2556
- จัดอบรมเสริมสร้างพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแก่บุคลากรใน
สังกัด ดังนี้
 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ ใน
วันที่ 31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2556
 โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้ านจริย ธรรม ในวันที่
12 มีนาคม 2556
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- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารงานบุคคลสาหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัย ในระหว่างวันที่ 15 -17 สิงหาคม 2555
- ติดตาม ตรวจสอบข้อร้องเรียนการประพฤติผิดทางจรรยาบรรณ
ทางช่องทางเว็บไซต์ และรายงานผู้อานวยการกองบริหารงานบุ คคลทราบ
เป็นประจาทุกเดือน
4. มีช่องทางการติดต่อสื่อสารที่หลากหลาย เพื่อรับข้อมูลป้อนกลับและ
ความคิดเห็นทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ รวมทั้งข้อร้องเรียนในเรื่องจรรยาบรรณ
ของบุคลากรจากผู้บริหารหรือผู้มสี ่วนได้เสีย และนาข้อมูลไปใช้กากับดูแลและ
ส่งเสริมการปฏิบัตติ ามจรรยาบรรณของบุคลากรในสังกัด โดย
พบว่าสานักงานอธิการบดี ได้สร้างช่องทางการติดต่อเพื่อรับข้อมูล
ป้อนกลับและความคิดเห็น รวมทั้งข้อร้องเรียนในเรื่องจรรยาบรรณจากผู้มี
ส่วนได้เสีย ดังนี้
- ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
- ทางหมายเลขโทรศัพท์ กองบริหารงานบุคคล งานวินัย
และนิติการ
- ติดตั้งกล่องรับเรื่องร้องเรียนไว้ที่อาคารสานักงาน
อธิการบดี ชั้น 1
- รับข้อร้องเรียนทางหนังสือผ่านระบบงานสารบรรณ
จากการติดตามตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ที่ได้มาจากช่องทางการ
ติดต่อ ปรากฏว่าในรอบปีการศึกษา 2555 ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการ
ประพฤติผิดจรรยาบรรณแต่อย่างใด
5. พัฒนาระบบและกลไกการกากับดูและส่งเสริมการปฏิบัตติ าม
จรรยาบรรณของบุคลากรในสังกัดให้ดียิ่งขึ้น มีการวางแผนป้องกัน กาหนดหรือ
ปรับปรุงมาตรการกากับดูแลอย่างเป็นระบบ โดย
มีการพัฒนาระบบและกลไกการกากับดูแลและส่งเสริมการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ โดยวางแผนป้องกัน และปรับปรุงมาตรการกากับ
ดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ดังนี้
- กาหนดให้มีระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการคัด เลือ กบุค คล
ดีเ ด่น หรือ ผู้ทาคุณ ประโยชน์ พ.ศ 2553 เพื่อ สร้า งหลัก เกณฑ์แ ละวิธีก ารใน
การให้รางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแก่เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย หรือผู้ ทา
คุณประโยชน์ เป็นประจาทุกปี
- ก าหนดให้นาข้อ มูล การลา พฤติก รรมการมาท างาน การ
รัก ษาวินัย การปฏิบัติต นเหมาะสมกับ การเป็น ข้า ราชการ มาประกอบการ
พิจ ารณาเลื่อ นเงิน เดือ น เพื่อ เป็น การส่ง เสริม การปฏิบัติต ามจรรยาบรรณ
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเลื่อ นเงิน เดือ นข้า ราชการพลเรือ นใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2554 และประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
สาหรับ พนัก งานมหาวิท ยาลัย มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคลพระนคร
ฉบับ ที ่ 3/2555 เ รื ่อ ง ห ลัก เกณ ฑ์ก า ร เลื ่อ นค่า ตอบ แ ทนพนัก งา น

ผลการประเมิน
ตนเอง

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ
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มหาวิทยาลัย
- ออกหนังสือแจ้งเวียนหน่วยงานในสังกัด เพื่อป้องกันมิ ให้
เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ประพฤติผิดจรรยาบรรณ เกี่ยวกับการเป็น
กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือดารงตาแหน่งอื่นที่มีลักษณะงานคล้ายคลึง
กันในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท ซึ่งถือเป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรง ตามหนังสือ
มหาวิทยาลัย ที่ ศธ 0581.17/3970 เรื่อง บุคลากรประกอบการค้า ลงวันที่
26 กันยายน 2555
6. มีการติดตามความก้าวหน้า และประเมินผลการดาเนินงานตาม
จรรยาบรรณของบุคลากรในสังกัด จัดทาเป็นรายงาน เสนอต่อผู้บริหาร โดย
ในรอบปีการศึกษา 2555 กองบริหารงานบุคคล ได้กากับ
ติดตามความก้าวหน้า และประเมินผลการดาเนินงานตามจรรยาบรรณของ
บุคลากรในสานักงานอธิการบดี ทุกรอบ 4 เดือน คือ
- ครั้ งที่ 1 เมื่ อวันที่ 2 กรกฎาคม 2555 ตามหนังสือ
มหาวิทยาลัย ที่ ศธ 0581.17/2367 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2555
- ครั้งที่ 2 ตามหนังสือมหาวิทยาลัย ที่ ศธ 0581.17/4465 ลง
วันที่ 31 ตุลาคม 2555
- ครั้งที่ 3 ตามหนั งสือมหาวิทยาลัย ที่ ศธ 0581.17/1429 ลง
วันที่ 26 เมษายน 2556
และได้รายงานผลสรุปจากการกากับติดตาม และประเมินผลการ
ดาเนินงานตามจรรยาบรรณเสนอต่ออธิการบดีทราบแล้ว ตามหนังสือกอง
บริหารงานบุคคล เรื่อง รายงานการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณ ลงวันที่ 26 ตุ ลาคม 2555 ลงวันที่ 31 มกราคม 2556 และ
ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2556
จุดเด่น
ผู้บริหารทุกหน่วยงานในสังกัดให้ความสาคัญกับการส่งเสริม พัฒนา และ
กากับติดตามบุคลากรประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะ
-

ผลการประเมิน
ตนเอง

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ
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3.6 การพัฒนาหน่วยงานในสังกัดสานักงานอธิการบดีสู่องค์กรการเรียนรู้
ข้อค้นพบ
สานักงานอธิการบดีดาเนินการได้ 5 ข้อ ดังนี้
1. มีการกาหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน โดย
จัดทาแผนการจัดการความรู้ของหน่วยงานในสานักงานอธิการบดี ที่
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน หน่วยงานสนับสนุนทาแผนที่ 3 เรื่อง
ความรู้ในการเพิ่มสมรรถนะการปฏิบัติงาน เพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์และ
พันธกิจของมหาวิทยาลัย และการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
ตนเอง
คณะกรรมการ
ค่าเป้าหมาย
: 3 ข้อ
ผลการประเมินตาม
ผลการประเมินตาม
ค่าเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย
: 5 ข้อ
: 5 ข้อ
คะแนนการประเมิน
คะแนนการประเมิน
ตนเอง : 5 คะแนน
กรรมการ : 5 คะแนน
การบรรลุเป้าหมาย
การบรรลุเป้าหมาย
 เท่ากับเป้าหมาย  เท่ากับเป้าหมาย
 ต่ากว่าเป้าหมาย  ต่ากว่าเป้าหมาย
 สูงกว่าเป้าหมาย  สูงกว่าเป้าหมาย
 บรรลุ
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ
 ไม่บรรลุ

2. กาหนดบุคลากรกลุม่ เป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะเพื่อเพิม่
สมรรถนะในการปฎิบัติงาน เพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์และพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยและการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดย
มีการกาหนดบุคลากรกลุม่ เป้าหมายในการพัฒนาความรู้และทักษะ
บันทึกเพิ่มเติม
ชัดเจน
ควรจัดเก็บเอกสารในการดาเนินงานให้
3. มี ก ารแบ่ ง ปั น และแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ จ ากความรู้ ทั ก ษะของผู้ มี
เป็นระบบ เพื่อความสะดวกในการสืบค้น
ประสบการณ์ตรง (tacit Knowledge)เพื่อค้นหาแนวปฎิบัติที่ดีตามประเด็น
ความรู้ที่กาหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่กาหนด โดย
มีการแบ่งปันความรู้จากทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง เช่น บันทึก
การเล่าเรื่องเกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่ายเงินโดย น.ส.มงคลรัตน์ ก้อนเครือ การ
เล่าเรื่องการประหบัดงบประมาณ โดยนางสาทิพย์ เส็งลา เรื่องกระบวนการ
จัดทายุทธศาสตร์ โดย นายวีรวุฒิ อุมานนท์ เป็นต้น
4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กาหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ใน
ตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ทีเ่ ป็นแนวปฏิบัติที่ดมี าพัฒนาและจัดเก็บอย่าง
เป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge)
โดย
พบว่ามีการรวบรวมความรู้ที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากบุคคล
และเอกสารต่างๆ มาจัดทาเป็นเอกสารและข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เผยแพร่ให้
ทราบโดยทัว่ กัน โดยมีรายการระบุไว้ในทะเบียนรายการความรู้ทไี่ ด้รับการบ่งชี้
ประจาปี 2555
5. มีการนาความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปี
การศึกษาที่ผ่านมาที่เป็นลายลักษณ์อักษร(explicit knowledge) และจาก
ความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี
มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง โดย
พบว่ามีการนาความรู้จากการจัดการความรู้นาไปสู่การปฏิบัติจริง เช่น
แนวปฏิบัติที่ดีจากการปฏิบตั ิการรับ-ส่งเอกสารระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
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ตัว
ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและนามาใช้ประกอบการพิจารณา
บ่งชี้
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
และกองนโยบายและแผนนาไปปฏิบัติและจัดทาคูม่ ือการใช้ E-doc ของกอง
นโยบายและแผนเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกัน
จุดเด่น
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะ
-

ผลการประเมิน
ตนเอง

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ
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ตัว ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและนามาใช้ประกอบการพิจารณา
บ่งชี้
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
3.7 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจั ดการ ของหน่ วยงานในสังกัดสานักงาน
อธิการบดี
ข้อค้นพบ
สานักงานอธิการบดีดาเนินการได้ 5 ข้อ ดังนี้
1. มีนโยบายในการจัดทาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการ และนานโยบายสู่การปฏิบัติ โดย
จัดทาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ โดย ERP
สาหรับงานการเงิน ระบบฐานข้อมูล BPM สาหรับงานงบประมาณ และระบบ
HRM สาหรับงานบริหารงานบุคคล นาไปปฏิบัติและทุกระบบสามารถ
เชื่อมโยงกันได้
2. มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศตามภารกิจของหน่วยงานในสังกัด
สานักงานอธิการบดีอย่างน้อยต้องครอบคลุมการวางแผน การบริหาร
งบประมาณ การจัดซื้อ จัดจ้าง การเบิกจ่ายการบันทึกบัญชีและการ
บริหารงานบุคคล โดย
พบว่ามีฐานข้อมูลสารสนเทศที่ครอบคลุมทุกภารกิจของสานักงาน
อธิการบดี (ตามข้อ1)
3. มีการบันทึกและตรวจสอบข้อมูลเป็นปัจจุบัน โดย
ระบบ ERP จะบันทึกข้อมูลและตรวจสอบการใช้จ่ายเงินประจาวัน
ออกรายงานการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานได้ทันที ระบบ BPM บันทึกข้อมูล
การดาเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ที่เป็นปัจจุบัน ระบบ HRM ที่
สามารถแสดงจานวนบุคลากรที่เป็นข้อมูลปัจจุบัน เป็นต้น
4. มีการติดตามและรายงานผลการดาเนินงานอย่างเป็นระบบโดย
ทาระบบฐานข้อมูล ERP ,BPM และHRM มาใช้ในการจัดทารายงาน
ผลการดาเนินงาน เช่น รายงานการใช้จ่ายเงินรายเดือน รายไตรมาส การ
ดาเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ผลการพัฒนาบุคลากร การเข้าออกของบุคลากร เป็นต้น
5. มีการประเมินผลการใช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ และนาผลมา
ปรับปรุงระบบฐานข้อมูล โดย
พบว่ามีการประเมินผลการใช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ โดยใช้
ระบบการประเมิน Online ของมหาวิทยาลัย ผลการประเมินการใช้ระบบ
ฐานข้อมูล ในภาพรวมอยู่ในระดับดี 3.73 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 74.58 ผล
ที่ได้จากการประเมิน เช่น การพัฒนาระบบการทางานให้สูงขึ้น การลด
ขั้นตอนการทางานในระบบให้น้อยลง การกาหนดฟังค์ชั่นที่เอื้อต่อการทางาน
เป็นต้น ซึ่งสานักงานอธิการบดีได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกีย่ วข้องจัดทา
แผนอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรทุกระดับ

ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
ตนเอง
คณะกรรมการ
ค่าเป้าหมาย
: 4 ข้อ
ผลการประเมินตาม
ผลการประเมินตาม
ค่าเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย
: 5 ข้อ
: 5 ข้อ
คะแนนการประเมิน
คะแนนการประเมิน
ตนเอง : 5 คะแนน
กรรมการ : 5 คะแนน
การบรรลุเป้าหมาย
การบรรลุเป้าหมาย
 เท่ากับเป้าหมาย  เท่ากับเป้าหมาย
 ต่ากว่าเป้าหมาย  ต่ากว่าเป้าหมาย
 สูงกว่าเป้าหมาย  สูงกว่าเป้าหมาย
 บรรลุ
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ
 ไม่บรรลุ
บันทึกเพิ่มเติม
-
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ตัว ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและนามาใช้ประกอบการพิจารณา
บ่งชี้
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
จุดเด่น
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะ
-

ผลการประเมิน
ตนเอง

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ
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ตัว ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและนามาใช้ประกอบการพิจารณา
บ่งชี้
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
3.8 การบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานในสังกัดสานักงานอธิการบดี
ข้อค้นพบ
สานักงานอธิการบดีดาเนินการได้ 6 ข้อ ดังนี้
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทางานบริหารความเสีย่ ง โดยมี
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา สานักงานอธิการบดี ที่รับผิดชอบ
พันธกิจหลักของสานักงานอธิการบดีร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทางาน
โดย
สานักงานอธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพของ
สานักงานอธิการบดี ทาหน้าที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของสานักงานอธิการบดี
2. มีการวิเคราะห์ระบบความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง
อย่างน้อย 3 ด้านตามบริบทของสานักงานอธิการบดี โดย
พบผลการวิเคราะห์การปฏิบัติงานในบริบทต่างๆของสานักงาน
อธิการบดีรายหน่วยงาน นามารวบรวมทุกหน่วยงานเสนอคณะกรรมการ
ประจาสานักงานอธิการบดี เพื่อพิจารณากาหนดการจัดทาแผนบริหารความ
เสี่ยง
3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และจัดลาดับ
ความเสีย่ งที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2 โดย
จากการดาเนินงานในข้อ 2 คณะกรรมการประจาสานักงาน
อธิการบดี จะนามาจัดลาดับความเสี่ยง เพื่อจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง
4. มีการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และ
ดาเนินการตามแผน โดย
นาผลการดาเนินงานในข้อ 2, 3 มาจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงในปี
พ.ศ. 2555 พบว่ามีการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงในปี พ.ศ. 2555ไว้ 2 ด้าน
คื อ 1. ด้ า นการป้ อ งกั น และระงั บ อั ค คี ภั ย 2. ด้ า นการเตรี ย มความพร้ อ ม
บุ ค ลากรเพื่ อ เข้ า สู่ ป ระชาคมอาเซี ย น ซึ่ ง คณะกรรมการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษา สานักงานอธิการบดี จัดทาแผนบริหารความเสี่ยงกาหนดหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบนาไปดาเนินการและรายงานผล
5. มีการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผน และรายงาน
ต่อคณะกรรมการประจาสานักงานอธิการบดี เพื่อพิจารณา อย่างน้อยปีละ 1
ครั้ง โดย
คณะกรรมการประกันคุณภาพสรุปรายงานผลการดาเนินงานเสนอ
ต่อคณะกรรมการประจาสานักงานอธิการบดี ปีละ 2 ครั้ง

ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
ตนเอง
คณะกรรมการ
ค่าเป้าหมาย
: 4 ข้อ
ผลการประเมินตาม
ผลการประเมินตาม
ค่าเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย
: 6 ข้อ
: 6 ข้อ
คะแนนการประเมิน
คะแนนการประเมิน
ตนเอง : 5 คะแนน
กรรมการ : 5 คะแนน
การบรรลุเป้าหมาย
การบรรลุเป้าหมาย
 เท่ากับเป้าหมาย  เท่ากับเป้าหมาย
 ต่ากว่าเป้าหมาย  ต่ากว่าเป้าหมาย
 สูงกว่าเป้าหมาย  สูงกว่าเป้าหมาย
 บรรลุ
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ
 ไม่บรรลุ
บันทึกเพิ่มเติม
การบริหารความเสี่ยง ปีพ.ศ.2554
ด้านการควบคุมเงินก่อสร้าง การดาเนินโครงการ
ต่างๆ ยังคงมีความเสี่ยงเหลืออยู่ จึงควรนามา
จัดทาแผนบริหารความเสี่ยงในปีพ.ศ.2555 ด้วย

ตัว
บ่งชี้
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ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและนามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
6. มีการนาผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาใช้ในการปรับแผน หรือ
วิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป โดย
นาผลการดาเนินงานในปี 2555 ที่ผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการประจาสานักงานอธิการบดี มาจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง ใน
ปี 2556 พบว่าความเสี่ยงในปี 2555 ยังคงอยู่ทั้ง 2 ด้าน แต่ลาดับความเสี่ยง
ลดน้อยลง และเพิ่มความเสี่ยงด้านการรักษาความปลอดภัย ซึ่งเป็นความเสีย่ ง
สูงของปี 2556
จุดเด่น
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะ
-

ผลการประเมิน
ตนเอง

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ
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องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ
ตัว ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและนามาใช้ประกอบการพิจารณา
บ่งชี้
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
4.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ

ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
ตนเอง
คณะกรรมการ
ค่าเป้าหมาย
: 6 ข้อ
ข้อค้นพบ
ผลการประเมินตาม
ผลการประเมินตาม
สานักงานอธิการบดีดาเนินการได้ 7 ข้อ ดังนี้
ค่าเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย
1. มีการจัดทาคาของบประมาณของหน่วยงานในสังกัด ที่สอดคล้องกับ : 7 ข้อ
: 7 ข้อ
ภารกิจ โดย
คะแนนการประเมิน
คะแนนการประเมิน
- พบหนังสือเวียน
ตนเอง : 5 คะแนน
กรรมการ : 5 คะแนน
- พบคู่มือการจัดสรรงบประมาณประจาปี พ.ศ. 2555
การบรรลุเป้าหมาย
การบรรลุเป้าหมาย
 เท่ากับเป้าหมาย  เท่ากับเป้าหมาย
- พบคาเสนอของบประมาณ
- พบแผนปฏิ บัติ ราชการที่ แ สดงให้เ ห็ นถึ งความสอดคล้ องกั บ  ต่ากว่าเป้าหมาย  ต่ากว่าเป้าหมาย
 สูงกว่าเป้าหมาย  สูงกว่าเป้าหมาย
ภารกิจ
 บรรลุ
 บรรลุ
2. มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์งบประมาณ ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติ  ไม่บรรลุ
 ไม่บรรลุ
การและภารกิจหลัก โดย
- พบคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการพิจารณาร่าง บันทึกเพิ่มเติม
งบประมาณ แยกตามประเภทงบประ มาณ งบลงทุ น
งบอุดหนุน และงบอื่นๆ
- พบผังแสดงความเชื่อมโยงของระดับมหาวิทยาลัยกับสานักงาน
อธิการบดี
3. มีการจัดทาฐานข้อมูลทางการเงินของหน่วยงานในสังกัด ที่สามารถ
นาไปใช้ในการตัดสินใจและบริหารงบประมาณ โดย
- พบหลักฐาน ฐานข้อมูลของระบบ EPR, และ GF
- เพิ่มหลักฐาน MIS
4. มีการจัดทารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อ
ผู้บริหาร และคณะกรรมการประจาสานักงานอธิการบดี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
โดย
1) พบรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 รอบ 12 เดือน ที่รายงานต่อผู้บริหาร
2) พบรายงานการใช้จ่า ยเงินงบประมาณแผ่น ดิน และเงิ นรายได้
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 รอบ 12 เดือน ที่รายงานต่อคณะกรรมการประจา
สานักงานอธิการบดี
5. มีการนาข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการบริหารงบประมาณของ
หน่วยงานในสังกัด โดย
พบรายงานการใช้จ่ายเงินโดยกองคลัง ส่งข้อมูลให้กองนโยบายและ

39
ตัว ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและนามาใช้ประกอบการพิจารณา
บ่งชี้
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
แผน ประชุมเพื่อติดตามเร่งรัดเป็นรายไตรมาส โดยแสดงการเปรียบเทียบกับ
งบประมาณก่อน และในช่วงเวลาเดียวกัน
6. มีการกากับติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบ และกฎเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยกาหนด โดย
พบแผนการตรวจสอบภายใน ประจ าปี 2555 โดยส านั ก งาน
ตรวจสอบภายใน (ตสน.)
7. มีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนาข้อมูลจาก
รายงานการเงินไปใช้ในการพิจารณาเสนอของบประมาณต่อไป โดย
พบรายงานการประชุมคณะกรรมการ
จุดเด่น
-

มีระบบ IT 3 ระบบ
1.BPM
2.ERP
3.HRM

จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะ
-

ผลการประเมิน
ตนเอง

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ
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องค์ประกอบที่ 5 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของหน่วยงานในสังกัด
ตัว ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและนามาใช้ประกอบการพิจารณา
บ่งชี้
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
5.1 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของหน่วยงานในสังกัด

ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
ตนเอง
คณะกรรมการ
ค่าเป้าหมาย
: ค่าเฉลี่ย 4.00
ข้อค้นพบ
ผลการประเมินตาม
ผลการประเมินตาม
สานั ก งานอธิ ก ารบดี มี ค วามพึ งพอใจของผู้ ใ ช้ บริ ก ารต่ อการให้ บริ ก ารของ ค่าเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย
หน่วยงานในสังกัด เฉลี่ย 4.32 อยู่ในระดับ ดี
: ค่าเฉลี่ย 4.32
: ค่าเฉลี่ย 4.32
จุดเด่น
คะแนนการประเมิน
คะแนนการประเมิน
กาหนดหน่วยงานรับผิดชอบในการประเมินผลความพึงพอใจเพื่อให้ ตนเอง : 4 คะแนน
กรรมการ : 4 คะแนน
เกิดมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร
การบรรลุเป้าหมาย
การบรรลุเป้าหมาย
 เท่ากับเป้าหมาย  เท่ากับเป้าหมาย
จุดที่ควรพัฒนา
 ต่ากว่าเป้าหมาย  ต่ากว่าเป้าหมาย
 สูงกว่าเป้าหมาย  สูงกว่าเป้าหมาย
 บรรลุ
 บรรลุ
ข้อเสนอแนะ
 ไม่บรรลุ
 ไม่บรรลุ
ควรน าผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจมาใช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล ในการ
พัฒนาการให้บริการอย่างเป็นรูปธรรม
บันทึกเพิ่มเติม
-
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องค์ประกอบที่ 6 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ตัว ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและนามาใช้ประกอบการพิจารณา
บ่งชี้
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
6.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ
ข้อค้นพบ
สานักงานอธิการบดีดาเนินการได้ 5 ข้อ ดังนี้
1. มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายใน โดย
- พบคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพของสานักงาน
อธิการบดี
- พบคู่ มือ การประกัน คุ ณ ภาพของสายสนั บสนุ น (สอ.)ที่แ สดง
กระบวนการประกันคุณภาพภายในของสานักงานอธิการบดี

ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
ตนเอง
คณะกรรมการ
ค่าเป้าหมาย
: 4 ข้อ
ผลการประเมินตาม
ผลการประเมินตาม
ค่าเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย
: 5 ข้อ
: 5 ข้อ
คะแนนการประเมิน
คะแนนการประเมิน
กรรมการ : 5 คะแนน กรรมการ : 5 คะแนน
การบรรลุเป้าหมาย
การบรรลุเป้าหมาย
 เท่ากับเป้าหมาย  เท่ากับเป้าหมาย
2. มีการกาหนดมาตรฐานและตัวบ่งชี้ ที่สอดคล้องกับภารกิจของ
 ต่ากว่าเป้าหมาย  ต่ากว่าเป้าหมาย
หน่วยงานและมหาวิทยาลัย โดย
 สูงกว่าเป้าหมาย  สูงกว่าเป้าหมาย
- พบการกาหนดตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบที่ 2
 บรรลุ
 บรรลุ
ภารกิจหลัก และองค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ รวม 12 บ่งชี้ที่  ไม่บรรลุ
 ไม่บรรลุ
แสดงให้เห็นว่าของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย จานวน 6 องค์ประกอบ 17
ตัวบ่งชี้
บันทึกเพิ่มเติม
พบเป้าหมายคุณภาพที่แสดงให้เห็นถึงตัวบ่งชี้ครบถ้วนตาม
ภารกิจ
3. มีการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพที่ครบถ้วน ประกอบด้วย
การควบคุม การติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพอย่างต่อเนื่องเป็น
ประจาทุกปี โดย
พบรายงานการดาเนินงานตามระบบครบถ้วน ทั้งการควบคุม การ
ติดตาม ตรวจสอบ และการประเมินคุณภาพ
4. มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน ที่เป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารจัดการ โดย
พบรายงานการประเมินความพึงพอใจของระบบประกันคุณภาพ
ภายใน
5. มีการนาผลการประเมินคุณภาพภายใน มาพัฒนาปรับปรุง การดาเนิน
งานตามภารกิจของหน่วยงานในสังกัด โดย
ผลการรายงานผลการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประเมิน ปีการศึกษา 2554
จุดเด่น
ผู้ บ ริ ห ารและบุ ค ลากรทุ ก ระดั บ ให้ ค วามส าคั ญ กั บ การประกั น
คุณภาพ ก่อให้เกิดผลสัมฤทธ์เป็นตัวบ่งชี้ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน
จุดที่ควรพัฒนา
-
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ตัว ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและนามาใช้ประกอบการพิจารณา
บ่งชี้
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
ข้อเสนอแนะ
-

ผลการประเมิน
ตนเอง

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ
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ตัว ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและนามาใช้ประกอบการพิจารณา
บ่งชี้
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
6.2 ค่าเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพแก่
มหาวิทยาลัยตามตัวบ่งชี้ที่หน่วยงานในสังกัดรับผิดชอบ
ข้อค้นพบ
สานักงานอธิการบดีมีจานวนตัวบ่งชี้ทั้งหมด 31 ตัวบ่งชี้ โดยได้ผลรวมคะแนน
การประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัยตามตัวบ่งชี้ที่หน่วยงานในสังกัด
รับผิดชอบ เท่ากับ 4.21 คะแนน
คิดเป็นค่าเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพภายใน เท่ากับ 4
จุดเด่น
ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ 6.2 เป็ น จุ ด เด่ น ของระบบการประกั น คุ ณ ภาพของ
ส านั ก งานอธิ ก ารบดี ที่ จ ะขั บ เคลื่ อ นระบบการประกั น คุ ณ ภาพของ
มหาวิทยาลัย

จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะ
-

ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
ตนเอง
คณะกรรมการ
ค่าเป้าหมาย
: ค่าเฉลี่ย 3.51
ผลการประเมินตาม
ผลการประเมินตาม
ค่าเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย
: ค่าเฉลี่ย 4.21
: ค่าเฉลี่ย 4.21
คะแนนการประเมิน
คะแนนการประเมิน
ตนเอง : 4 คะแนน
กรรมการ : 4 คะแนน
การบรรลุเป้าหมาย
การบรรลุเป้าหมาย
 เท่ากับเป้าหมาย  เท่ากับเป้าหมาย
 ต่ากว่าเป้าหมาย  ต่ากว่าเป้าหมาย
 สูงกว่าเป้าหมาย  สูงกว่าเป้าหมาย
 บรรลุ
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ
 ไม่บรรลุ
บันทึกเพิ่มเติม
-
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รายชื่อผู้ให้สัมภาษณ์
ขอสัมภาษณ์ ในการตรวจประเมินคุณภาพภายใน สานักงานอธิการบดี
วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖
------------------------------------------------------๑. ผู้บริหาร
:
ผศ.ศรีจันทร์ โตเลิศมงคล ตาแหน่งผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
:
นางศรีสุดา
อยู่แย้มศรี
ตาแหน่งผู้อานวยการกองกลาง
:
นางจุฬาภรณ์ ตันติประสงค์ ตาแหน่งผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
:
นางวันดี
ช่วยประยูรวงศ์ ตาแหน่งผู้อานวยการกองคลัง
:
นางสาวสมจิตต์ มหัธนันท์
ตาแหน่งผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคล
:
นางประดิษฐา นาครักษา
ตาแหน่งผู้อานวยการกองพัฒนานักศึกษา
:
ดร.ธนธัส
ทัพมงคล
ตาแหน่งผู้อานวยการกองวิเทศสัมพันธ์
:
ผศ.ลักขณา
จาตกานนท์ ตาแหน่งผู้อานวยการกองประชาสัมพันธ์
:
ผศ.เจทญา
กิจเกิดแสง
ตาแหน่งผู้อานวยการกองศิลปวัฒนธรรม
๒. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
:
ผศ.อภิรัติ
โสฬส
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
:
นางจินตนา
วรเจริญศรี
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
:
อาจารย์ศรัณยา มังคละคุปต์
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
:
นายพลวัฒน์ รักบางยอ
นักศึกษา
:
นางสาวชลธิชา ศรีกัลยานุกูล นักศึกษา
๓. บุคลากร
:
นางสาวพรทิพย์ ไตรพิทยากุล กองกลาง
:
นายสานิตย์
มิอาทร
กองกลาง
:
นางศิริมา
อาจนนลา
กองคลัง
:
นางสาวอรวรรณ์ ศิริพราหมณ์กุล กองคลัง
:
นางนงลักษณ์ ทองนาค
กองบริหารงานบุคคล
:
นายอานันต์ โรจนตันติกุล กองบริหารงานบุคคล
:
นางรตนมน
จันอุทัย
กองนโยบายและแผน
:
นางสาวจิราภรณ์ พุ่มไสว
กองนโยบายและแผน
:
นางสาวมัลลิกา วีระสัย
กองพัฒนานักศึกษา
:
นางสาวขนิษฐา สุริยะ
กองพัฒนานักศึกษา
:
นายธนะสิทธิ์ ชัยรัตน์ทอง
สานักงานอธิการบดี
:
นางสาวอรพรรณ จันทรเกษมจิต สานักงานอธิการบดี
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สรุปผลการสัมภาษณ์
1. ผู้บริหาร
1.1 ผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยให้ความสาคัญกับการเสริมสร้างขวัญและกาลังใจให้กับ
บุคลากรทุกระดับของมหาวิทยาลัย อาทิ การกันเงินไว้สาหรับเงินรางวัลจากการปฏิบัติราชการ
การตามคารับรองการปฏิบัติราชการ และสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัยในเงินกองทุนของ
พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวใช้เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
1.2 มหาวิทยาลัยให้ความสาคัญในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
ให้กับนักศึกษาและบุคลากร โดยมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับนักศึกษา และบุคลากรอย่าง
ต่อเนื่อง อาทิ English Camp เป็นต้น
1.3 การติดต่อสื่อสารของบุคลกรภายในหน่วยงานในสังกัดสานักงานอธิการบดี มีการติดต่อสื่อสาร
ทั้งเป็นทางการและการใช้ Social network ซึ่งส่งผลให้มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงาน
1.4 ภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยในด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีหน่วยงานกลาง ที่
ดูแ ลและประสานกับ คณะวิ ช า ในการด าเนิ น กิ จกรรมต่ า ง ๆ โดยค านึง ถึ ง อัต ลั ก ษณ์ แ ละ
เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
1.5 ในปี พ.ศ. 2560 หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสานักงานอธิการบดี โดยส่วนใหญ่เ กษียณอายุ
ราชการ ความกั งวลในการเตรีย มความพร้ อมบุ คลากรรุ่น ใหม่เข้ าสู่ ตาแหน่ งบริห าร เป็ น
ประเด็นที่มหาวิทยาลัยควรพิจารณา
2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2.1 คณาจารย์ ใ ห้ ค วามเห็ น ว่ าการให้ บริ ก ารของหน่ ว ยงานในสั ง กั ดส านัก งานอธิก ารบดี ไม่ มี
ประเด็นใดต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน
2.2 การให้บริการด้วยอัธยาศัยอันดี มีการให้ข้อแนะนาในการดาเนินการที่ถูกต้องตามขั้นตอน
ส่งผลให้การประสานงานในกิจกรรมที่ต้องทาร่วมกันมีความราบรื่น และบรรลุเป้าหมายใน
ระยะเวลาที่กาหนด
2.3 มหาวิทยาลัยมีการสร้างแรงจูงใจในการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ โดย ตาแหน่ง ผศ. มี
เงินรางวัลพิเศษ 20,000 บาท ระดับ รศ. 40,000 บาท และระดับ ศ. 100,000 บาท ซึ่งส่งผล
ดีต่อการเสริมสร้างขวัญและกาลังใจ
2.4 นักศึกษาส่ว นใหญ่จ ะมีความเกี่ยวข้องและมีกิจกรรมร่ว มกับงานพัฒนานักศึกษามากที่สุ ด
รองลงมาคืองานสืบสานศิลปะและวัฒนธรรม ให้ความเห็นว่ากิจกรรมที่มหาวิทยาลัยจัดให้ มี
ความครบถ้วนตามแนวทางการพัฒนานักศึกษา
2.5 นักศึกษามีความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัย ในประเด็น นามพระราชทาน ความมีชื่อเสียงมา
ยาวนาน และกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ก่อให้เกิดอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ใน
คุณลักษณะบัณฑิตนักปฏิบัติ
2.6 นั กศึก ษาให้ ความเห็ น ว่ าหน่ ว ยงานในสั งกั ดมหาวิท ยาลั ย มีค วามมุ่งมั่ นในการพัฒ นางาน
ให้บริการ เช่น งานทะเบียน มีจุดบริการ One Stop Service
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2.7 นักศึกษาอยากให้ปรับปรุงเว็บไซด์ของมหาวิทยาลัย ในการให้ข้อมูลแก่นักศึกษา เป็นเว็บเพจ
ของนักศึกษาที่มีข้อมูล เอกสาร ที่นักศึกษาต้องรู้ ต้องใช้ ทุกเรื่องอยู่ในที่เดียวกัน เพื่อความ
สะดวก และการเข้าถึงข้อมูลได้ทุกประเภท
2.8 นักศึกษามีความชื่นชม พี่ ๆ พนักงานใน งานพัฒนานักศึกษา ได้แก่ พี่ว่าน(มงคลรัตน์) พี่กาพล
และพี่เอ็ม ที่ให้คาปรึกษาและข้อเสนอแนะเป็นอย่างดี
3. บุคลากร
3.1 บุคลากรส่วนใหญ่ของสานักงานอธิการบดี มีความภาคภูมิใจในงานของตนเอง เนื่องจากได้
ทางานตรงกับศาสตร์ที่ได้ศึกษามา มีความเป็นอิสระในการทางาน และการเดินทางสะดวก
นอกจากนี้มีความเข้าใจในสภาพแวดล้อมของที่ตั้งสานักงานที่ค่อนข้างคับแคบ ไม่มีประเด็นที่
ต้องการขยายพื้นที่ของตนเองให้กว้างขึ้น
3.2 แต่ละหน่วยงานให้ความเห็นว่าจานวนบุคลากรในหน่วยงานมีความเหมาะสมแล้วกับปริมาณ
งาน อย่างไรก็ตาม กองกลาง มีความต้องการให้พนักงานขับรถ มีความมั่นคงในตาแหน่งงาน
มากกว่านี้ ซึ่งจะส่งผลดีต่อประสิทธิภาพของพนักงาน
3.3 พนักงานมหาวิทยาลัย มีความต้องการให้เพิ่มสิทธิจานวนโรงพยาบาล เพื่อสามารถเลือก
โรงพยาบาลที่ให้บริการที่ดีกว่าได้ และหากเป็นไปได้อยากให้มีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลได้
เหมือนข้าราชการ โดยอาจเริ่มต้นที่สิทธิตนเองก่อน ก็ได้
3.4 ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร พบว่ามีความเที่ยงธรรมเหมาะสม โดยประเมิน
ผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติงาน ร้อยละ 70 และประเมินสมรรถนะร้อยละ 30
3.5 บุคลากร มีความต้องการให้มีการฝึกอบรมด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ภาษาต่างประเทศ ในทุกระดับตั้งแต่ระดับพื้นฐาน เป็นต้นไป ตามความรู้ความสามารถของ
พนักงานที่ไม่เท่ากัน
3.6 บุคลากร มีความต้องการให้มีการฝึกอบรม ให้ความรู้เพิ่มเติมหรือใช้กระบวนการจัดการความรู้
เกี่ยวกับประเด็น แนวทางการกาหนดตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ และตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน
ให้กับบุคลากรทุกระดับในสังกัดสานักงานอธิการบดี ตามลักษณะภาระงานที่รับผิดชอบในแต่
ละระดับ
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กาหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสานักงานอธิการบดี
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕
ระหว่างวันที่ ๓๐ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖
ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น ๓ อาคารสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
คณะผู้ประเมิน
๑. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์กฤษฎี
๒. นายพิเชฐ
๓. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ปราณี
วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.
๑๐.๐๐ – ๑๑.๓๐ น.

๑๑.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
วันศุกร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

สุขฉายี
จิรประเสริฐวงศ์
ประวิชพราหมณ์

ประธาน
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ของการประเมินและการตรวจเยี่ยม
พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปจากผู้บริหาร
- สัมภาษณ์ผู้บริหาร ๘ ท่าน
- บุคลากร ของหน่วยงานย่อย หน่วยงานละ ๒ ท่าน และ
บุคลากรใน สอ. รวม ๑๒ ท่าน
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ผู้แทนจากคณะวิชา ผู้แทนนักศึกษา
และผู้แทนจากองค์การนักศึกษา ประมาณ ๕ – ๘ ท่าน
(แล้วแต่ความสะดวก)
คณะผู้ประเมินตรวจเยี่ยมในพื้นที่
พักรับประทานอาหารกลางวัน
ศึกษาเอกสารหลักฐาน ข้อมูล จาก SAR ของหน่วยงานและ
เอกสารเพิ่มเติมที่หน่วยงานจัดให้
คณะผู้ประเมินประชุมสรุปผลการตรวจเยี่ยม (สาหรับวันแรก)
- ศึกษาเอกสารหลักฐาน ข้อมูล จาก SAR ของหน่วยงาน
และเอกสารเพิ่มเติมที่หน่วยงานจัดให้ (ต่อ)
- ศึกษาเอกสารหลักฐาน ตัวบ่งชี้ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน
ภายในสานักงานอธิการบดี ที่หน่วยงานจัดให้

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.
๑๔.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.
๑๕.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน
ศึกษาเอกสารหลักฐาน ตัวบ่งชี้ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน
ภายในสานักงานอธิการบดี ที่หน่วยงานจัดให้ (ต่อ)
คณะผู้ประเมินประชุมสรุปผลการตรวจเยี่ยม (ทั้ง ๒ วัน)
ประชุมเพื่อชี้แจงผลการตรวจโดยวาจาแก่ผู้บริหารหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้อง
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คาสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ที่ ๒๒๗ / ๒๕๕๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับสานักงานอธิการบดี ประจาปี
การศึกษา ๒๕๕๕
..............................................
ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กาหนดตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับ
ส านั กงานอธิ การบดี ประจ าปี การศึ กษา ๒๕๕๕ ระหว่า งวั นที่ ๓๐ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เพื่ อให้
การตรวจประเมินเป็นไปตามเกณฑ์ที่ สกอ. กาหนด มหาวิทยาลัยจึงแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมิน เพื่อ
ตรวจประเมินระดับมหาวิทยาลัยตามกาหนดการที่แนบท้าย ซึ่งประกอบด้วยบุคคล ดังต่อไปนี้
๑. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์กฤษฎี
สุขฉายี
ประธานการประเมิน
๒. นายพิเชฐ
จิรประเสริฐวงศ์
ผู้ประเมิน
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราณี
ประวิชพราหมณ์
เลขานุการการประเมิน
สั่ง ณ วันที่

๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

(รองศาสตราจารย์ดวงสุดา เตโชติรส)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

