
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ประจ าปีการศึกษา 2555 
(ข้อมูล 1 มิถุนายน 2555 – 31 พฤษภาคม 2556) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 



 

 

ก 

ค าน า 
 

  การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี          
ราชมงคลพระนคร  คณะกรรมการประเมิน ซ่ึงประกอบด้วยบุคลากรจากภายนอกมหาวิทยาลัย จ านวน 1 ท่าน 
และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย จ านวน 2 ท่าน ได้ร่วมกันประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยด าเนินการ
ประเมินระหว่างวันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2556 

  คณะกรรมการประเมินได้จัดท ารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในฉบับนี้ขึ้น 
เพ่ือสรุปผลการประเมินตามที่คณะกรรมการได้ประเมินตามสภาพจริงในปีการศึกษา 2555 จากการวิเคราะห์
รายงานการประเมินตนเอง การสัมภาษณ์ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะกรรมการส านักงานอธิการบดี ผู้บริหาร 
ตัวแทนเจ้าหน้าที่ การศึกษาร่องรอยหลักฐานเอกสารต่าง ๆ  และการเยี่ยมชมหน่วยงาน 

  คณะกรรมการประเมินหวังว่า ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
จะได้น าผลการประเมินนี้ไปใช้ในการรักษาจุดแข็ง และพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุง ตามบทบาทหน้าที่ของ
สถาบันอุดมศึกษา และน าไปสู่การพัฒนาผลงานในทุกพันธกิจให้บรรลุตามความมุ่งหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ 
และเป้าประสงค์ต่อไป 

 

 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎี  สุขฉายี) 
                ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 

   วันที่ 31 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2556 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

หนังสือรับรองการประเมินและการตัดสินผล 
 

   คณะกรรมการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษา  
ที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี ระหว่างวันที่  30 – 31 พฤษภาคม 2556 ตรวจสอบข้อมูล
ประกอบการตัดสินผลการประเมิน มีการวิเคราะห์รายงาน การประเมินตนเอง หลักฐานอ้างอิงต่างๆ ผนวก
กับข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้แทนหน่วยงาน ผู้บริหาร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตัวแทนเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน 
   คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเห็นชอบกับรายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในฉบับนี้ทุกประการ 
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บทสรุปผู้บริหาร 
ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. บทน า 
  ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดตั้งขึ้นตามกฎกระทรวง
ศึกษาธิการ โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 9 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ให้จัดตั้งส านักงานอธิการบดี เป็นส่วนราชการในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2549  ซึ่งต่อมา
กระทรวงศึกษาธิการ ได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ. 2550 ให้แบ่งส่วนราชการในส านักงานอธิการบด ีดังนี้ คือ 
  1. กองกลาง 
  2. กองคลัง 
  3. กองนโยบายและแผน 
  4. กองบริหารงานบุคคล 
  5. กองพัฒนานักศึกษา 

  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาคือ วันที่ 26 ตุลาคม 2550 เป็นต้นไป ซึ่งต่อมา 
มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งส่วนราชการระดับกองเป็นการภายในเพ่ิมอีก 3 กอง คือ กองประชาสัมพันธ์  กอง
ศิลปวัฒนธรรม และกองวิเทศสัมพันธ์   

2. ผลการประเมินคุณภาพภายใน 
 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจ าปีการศึกษา 2555 ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ขอรับการตรวจประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 6  องค์ประกอบ จ านวน 17              
ตัวบ่งชี้เฉพาะ  ผลการประเมินภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.76 
  1. คะแนนเฉลี่ยตามองค์ประกอบที่  1  พบว่าผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 
จ านวน  1 ตัวบ่งชี้   
  2. คะแนนเฉลี่ยตามองค์ประกอบที่  2  พบว่าผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 
จ านวน 5 ตัวบ่งชี้   
  3. คะแนนเฉลี่ยตามองค์ประกอบที่  3  พบว่าผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 
จ านวน 6 ตัวบ่งชี้  และระดับดี จ านวน 2 ตัวบ่งชี ้
  4. คะแนนเฉลี่ยตามองค์ประกอบที่  4  พบว่าผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 
จ านวน 1 ตัวบ่งชี้   
  5. คะแนนเฉลี่ยตามองค์ประกอบที่  5  พบว่าผลการประเมินอยู่ในระดับดี 
จ านวน 1 ตัวบ่งชี้   
  6. คะแนนเฉลี่ยตามองค์ประกอบที่  6  พบว่าผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 
จ านวน 1 ตัวบ่งชี้    และระดับดี จ านวน 1 ตัวบ่งชี ้
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3. จุดแข็ง 
1. ผู้บริหารของหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี มีความเชี่ยวชาญในงานที่เป็นภารกิจ

หลักของหน่วยงาน 
2. บุคลากรของหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี ส่วนใหญ่มีความเชี่ยวชาญในงานที่เป็น

ภารกิจหลักของหน่วยงาน 
3. มีการก าหนดตัวชี้วัด ที่วัดผลการด าเนินงานตามงานในแต่ละหน่วยงานในสังกัดส านักงาน

อธิการบดี เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน 
 

4. แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. ใช้กระบวนการจัดการความรู้  โดยผู้บริหาร/บุคลากรที่เชี่ยวชาญในปัจจุบัน   ในการเตรียม

ความพร้อมให้บุคลากรสายสนับสนุนเข้าสู่ต าแหน่งบริหาร เพ่ือ ทดแทนผู้เกษียณอายุ หรือ
บุคลากรสายวิชาการท่ีต้องเข้าสู่งานในสายวิชาการในอนาคต  

2. ทบทวนการก าหนดเกณฑ์การประเมินรายตัวชี้วัดของส านักงานอธิการบดี ให้มีความท้าทาย
มากขึ้น เนื่องจากผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก ติดต่อกัน 2 ปี แสดงถึงเกณฑ์การ
ประเมินเป็น minimum requirement ที่ทุกหน่วยงานปฏิบัติได้อยู่แล้ว 

3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลาการ ในการก าหนดตัวชี้วัด เพื่อวัดผลการ
ด าเนินงานของตนเอง รวมทั้ง แนวทางการรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดที่ก าหนด 
และการใช้หลักฐานเอกสารประกอบการรายงาน   

5. จุดที่ควรพัฒนา 
ตัวชี้วัดที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี แต่ละหน่วยงาน 
ค่อนข้างมีความแตกต่างกันมาก และส่วนใหญ่มุ่งเน้นที่กระบวนการ โดยไม่มีเกณฑ์ประเมินผล
สัมฤทธิ์ของงาน/หน่วยงาน หากน าผลการประเมิน 2.1 ภารกิจหลัก ของหน่วยงาน เป็นส่วน
หนึ่งของการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร อาจไม่สามารถน ามาใช้ได้ หรือ
เปรียบเทียบได้ระหว่างหน่วยงาน 

6. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

—  ทบทวนการก าหนดตัวชี้วัดที่วัดผลการด าเนินงานตามงานในแต่ละหน่วยงานในสังกัด
ส านักงานอธิการบดี ให้เกิดตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลงาน ทั้ง input process และ 
output/outcome หรือ impact และเป็นมาตรฐานเดียวกัน (ความยากง่าย) และ 
output/outcome ต้องเป็นผลการด าเนินงานของหน่วยงานนั้น ๆ มิใช่ผลการด าเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยที่เกิดจากการบูรณาการหลายหน่วยงานร่วมกัน 

7. วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
1. วัฒนธรรมองค์กร ที่บุคลากรทุกคนมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานเพื่อบรรลุเป้าหมายของ

องค์กร 
2. การก าหนดตัวชี้วัดลงระดับงานในหน่วยงานสังกัดส านักงานอธิการบดีเพ่ือเป็นแนวทางในการ

ก ากับติดตามให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายของหน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรม 
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ส่วนที่ 1  บทน า 
ประวัติความเป็นมา 
  ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดตั้งขึ้นตามกฎกระทรวง
ศึกษาธิการ โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 9 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ให้จัดตั้งส านักงานอธิการบดี เป็นส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
ราชมงคลพระนคร ประกาศในราชกิจจานุ เบกษา เมื่ อวันที่  27  พฤศจิกายน 2549 ซึ่ งต่อมา
กระทรวงศึกษาธิการ ได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ. 2550 ให้แบ่งส่วนราชการในส านักงานอธิการบดี ดังนี้ คือ 
  1. กองกลาง 
  2. กองคลัง 
  3. กองนโยบายและแผน 
  4. กองบริหารงานบุคคล 
  5. กองพัฒนานักศึกษา 

  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาคือ วันที่ 26 ตุลาคม 2550 เป็นต้นไป ซึ่งต่อมา 
มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งส่วนราชการระดับกองเป็นการภายในเพ่ิมอีก 3 กอง คือ กองประชาสัมพันธ์  กอง
ศิลปวัฒนธรรม และกองวิเทศสัมพันธ์   

วิสัยทัศน์  (Vision) 
ส านักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานชั้นน าในการบริหารจัดการองค์กร และประสานพันธกิจ 

ด้วยการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

ปรัชญา  (Philosophy) 
สร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการองค์กร 

 
ปณิธาน (Determination) 

มุ่งม่ันเป็นผู้น าในการบริหารจัดการองค์กรด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เชิงบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล 

 

พันธกิจ (Mission) 
1. ถ่ายทอดนโยบายของมหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติ 

2. บริหารจัดการองค์กร และสนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
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วิธีการประเมิน 
 1.  การวางแผนการประเมิน 

การเตรียมและวางแผนก่อนการตรวจเยี่ยม คณะกรรมการประเมินได้ก าหนดตารางวันเวลาท่ีจะ
เข้าประเมิน  โดยตกลงร่วมกันกับงานประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน  และเมื่อได้รับรายงานการประเมิน
ตนเองของหน่วยงานแล้ว คณะกรรมการประเมินศึกษารายงานการประเมินตนเอง ตามท่ีได้รับมอบหมาย  ประธานได้
ประชุมชี้แจงคณะกรรมการประเมิน  ถึงวิธีการประเมิน และการเขียนรายงาน 
 การด าเนินการระหว่างการตรวจเยี่ยม  คณะผู้ประเมินได้ด าเนินการตามล าดับดังนี้ 

1. คณะกรรมการประเมินพบผู้บริหารและทีมงานในวันแรกของการประเมิน ประธานชี้แจง 
วัตถุประสงค์ของการประเมิน ชี้แจงก าหนดเวลาการประเมิน และแนะน าคณะกรรมการประเมินกับทีมบริหาร
ของหน่วยงาน  ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานบรรยายสรุปผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยให้คณะกรรมการ
ประเมินทราบและซักถาม 

2. เยี่ยมชมคณะและหน่วยงาน  และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับอาจารย์และผู้เกี่ยวข้อง  
เย่ียมชมห้องสมุด ห้องปฏิบัติการต่างๆ อาคารสถานที่ของหน่วยงาน 

3. การสัมภาษณ์ ได้ด าเนินการสัมภาษณ์ผู้แทนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีเกี่ยวข้องกับหน่วยงานตามท่ี
ได้แจ้งล่วงหน้า  กรรมการบริหาร  กรรมการวิชาการ  ผู้แทนคณาจารย์  ผู้แทนนักศึกษา ผู้แทนศิษย์เก่า ผู้ปกครอง 
และผู้ใช้บัณฑิต 

4. ศึกษาเอกสารหลักฐานจากรายงานการประเมินตนเอง คู่มือต่างๆ ผลการประเมิน
คุณภาพภายในของคณะและหน่วยงานเทียบเท่าในปีท่ีผ่านมา และหลักฐานเชิงประจักษ์อื่นๆ 

การด าเนินงานหลังการตรวจเยี่ยม  
1. เมื่อเสร็จการตรวจเยี่ยมในวันแรกประธานได้ก าหนดให้ทุกคนมาประชุมสรุปผลงาน

ประจ าวันและทบทวนแผนการเย่ียมในวันต่อไป  
2. สรุปผลการประเมินและน าเสนอปากเปล่า ให้ผู้บริหาร ผู้เกี่ยวข้อง รับทราบและร่วม

อภิปรายผลการประเมิน 
3. สรุปรายงานประเมิน จัดท ารูปเล่มส่งให้กับงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

2. วิธีการตรวจสอบความถูกต้องน่าเชื่อถือของข้อมูล  ก าหนดให้กรรมการท่ีตรวจประเมิน ศึกษา
เอกสารเชิงประจักษ์ และสอบทานข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ และตรวจเยี่ยมสถานท่ี  (Site visit)  จากนั้นน า
ข้อมูลมาเสนอต่อคณะกรรมการทุกคน เพื่อตัดสินผลในทุกองค์ประกอบและทุกตัวบ่งชี้  และในการน าเสนอ
ผู้บริหารและทีมงาน ได้เปิดโอกาสให้บุคลากร สามารถแสดงความคิดเห็นโต้แย้งในผลการประเมินได้ โดยต้องมี
หลักฐานเชิงประจักษ์มาแสดง 
    เกณฑ์การตัดสินผลการประเมิน 
    ในการประเมินครั้งนี้คณะกรรมการตัดสินผลตามเกณฑ์คะแนนผลลัพธ์ 1- 5  ของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  โดยพิจารณาตัดสินผลตามเกณฑ์  ดังนี้ 

คะแนน 0.00 – 1.50 หมายถึง  การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
คะแนน 1.51 – 2.50 หมายถึง  การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
คะแนน 2.51 – 3.50  หมายถึง  การด าเนินงานระดับพอใช้ 
คะแนน 3.51 – 4.50 หมายถึง  การด าเนินงานระดับดี 
คะแนน 4.51 – 5.00  หมายถึง  การด าเนินงานระดับดีมาก



 

 

 

 
 
 
 

ส่วนที่ 2 
ผลการประเมิน 
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ส่วนที่ 2  ผลการประเมิน 

ตาราง ป. 1  ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ 
 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ 
 

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน1 บรรลุเป้าหมาย 

 = บรรล ุ
 = ไม่บรรล ุ

คะแนนประเมนิ หมายเหตุ 
(เหตุผลของการประเมินที่ต่างจาก 

ที่ระบุใน SAR) 
ตัวต้ัง ผลลัพธ ์

(%หรือสัดส่วน) 
SAR กรรมการ  

ตัวหาร 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 
 

6 ข้อ 8 ข้อ  5 คะแนน 5  คะแนน  

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 
 

ค่าเฉลี่ย 3.51 ค่าเฉลี่ย 4.84  5 คะแนน 5 คะแนน ผลการด าเนินงานมีค่าเฉลี่ยตา่งจากท่ี
ประเมินตนเองไว้ท่ี 4.86 แต่คะแนน

ประเมินเท่าเดมิ คือ 5 คะแนน 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ร้อยละ 70 62 x 100 91.17  5 คะแนน 5 คะแนน  

68 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 4 ข้อ 5 ข้อ  5 คะแนน 5 คะแนน  

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 
 

ร้อยละ 65 24 x 100 96.00  5 คะแนน 5 คะแนน  

25 
1  ให้ระบเุป็นตัวเลขท่ีสอดคล้องกับเกณฑ์ที่ใช้ประเมินส าหรับตัวบ่งช้ีนั้น ๆ เช่น ระบุเป็นค่าร้อยละ หรือระบุเป็นสัดส่วน หรือระบุเป็นคะแนน หรือระบเุป็นจ านวน
หรือระบเุป็นข้อ 
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ตาราง ป. 1  ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ (ต่อ) 

 
ตัวบ่งชี้คุณภาพ 

 
เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน1 บรรลุเป้าหมาย 
 = บรรล ุ
 = ไม่บรรล ุ

คะแนนประเมนิ หมายเหตุ 
(เหตุผลของการประเมินที่ต่างจาก 

ที่ระบุใน SAR) 
ตัวต้ัง ผลลัพธ ์

(%หรือสัดส่วน) 
SAR กรรมการ 

ตัวหาร 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 
 

3 ข้อ 5 ข้อ  5 คะแนน 5 คะแนน  

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 
 

7 ข้อ 7 ข้อ  5 คะแนน 5 คะแนน  

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 
 

ร้อยละ 80 174 x 100 98.86  5 คะแนน 5 คะแนน  

176 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 
 

ร้อยละ 10 15,130,880.24 x 100 25.27  4 คะแนน 4 คะแนน  

59,870,763.52 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 6 ข้อ 6 ข้อ  5 คะแนน 5 คะแนน  

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  ให้ระบเุป็นตัวเลขท่ีสอดคล้องกับเกณฑ์ที่ใช้ประเมินส าหรับตัวบ่งช้ีนั้น ๆ เช่น ระบุเป็นค่าร้อยละ หรือระบุเป็นสัดส่วน หรือระบุเป็นคะแนน หรือระบเุป็นจ านวนหรือระบุเป็นข้อ 
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ตาราง ป. 1  ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ (ต่อ) 

 
ตัวบ่งชี้คุณภาพ 

 
เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน1 บรรลุเป้าหมาย 
 = บรรล ุ
 = ไม่บรรล ุ

คะแนนประเมนิ หมายเหตุ 
(เหตุผลของการประเมินที่ต่างจาก 

ที่ระบุใน SAR) 
ตัวต้ัง ผลลัพธ ์

(%หรือสัดส่วน) 
SAR กรรมการ 

ตัวหาร 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 6 ข้อ 7 ข้อ  5 คะแนน 5 คะแนน  

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1  ค่าเฉลี่ย 4.00 4.41 + 4.24 
4.32 

 4 คะแนน 4 คะแนน  
2 

ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 4 ข้อ 5 ข้อ  5 คะแนน 5 คะแนน  

ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 ค่าเฉลี่ย 3.51 130.6 
4.21 

 4 คะแนน 4 คะแนน  
31 

1  ให้ระบเุป็นตัวเลขท่ีสอดคล้องกับเกณฑ์ที่ใช้ประเมินส าหรับตัวบ่งช้ีนั้น ๆ เช่น ระบุเป็นค่าร้อยละ หรือระบุเป็นสัดส่วน หรือระบุเป็นคะแนน หรือระบเุป็นจ านวนหรือระบุเป็นข้อ 
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ตาราง ป. 2  ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ  

องค์ประกอบคุณภาพ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
 

หมายเหตุ 
I P O รวม 

 
 

องค์ประกอบท่ี 1 - 5.00 - 5.00 ดีมาก  
องค์ประกอบท่ี 2 - 5.00 5.00 5.00 ดีมาก  
องค์ประกอบท่ี 3 4.00 4.80 5.00 4.75 ดีมาก  
องค์ประกอบท่ี 4 - 5.00 - 5.00 ดีมาก  
องค์ประกอบท่ี 5 - - 4.00 4.00 ด ี  
องค์ประกอบท่ี 6 - 5.00 4.00 4.50 ด ี  
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งช้ีของทุกองค์ประกอบ 4.00 4.88 4.75 4.76 ดีมาก  
ผลการประเมิน ด ี ดีมาก ดีมาก ดีมาก   
 
 
 
 
 
 
 

0.0 0.00 – 1.50  การด าเนินงานตอ้งปรับปรงุเร่งด่วน 

1.51 – 2.50  การด าเนินงานตอ้งปรับปรงุ 
2.51 – 3.50  การด าเนินงานระดบัพอใช้ 
3.51 – 4.50  การด าเนินงานระดบัดี 
4.51 – 5.00  การด าเนินงานระดบัดีมาก 
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จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงตามรายองค์ประกอบคุณภาพ 
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนด าเนินการ 
จุดแข็ง 

1. ผู้บริหารของหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี มีความเชี่ยวชาญในงานที่เป็นภารกิจ
หลักของหน่วยงาน และเข้าใจในกระบวนการพัฒนาแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน รวมทั้งการ
น าแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ และการก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. ใช้กระบวนการจัดการความรู้  โดยผู้บริหาร/บุคลากรที่เชี่ยวชาญในปัจจุบัน   ในการเตรียม

ความพร้อมให้บุคลากรสายสนับสนุนเข้าสู่ต าแหน่งบริหาร เพ่ือทดแทนผู้เกษียณอายุ หรือ
บุคลากรสายวิชาการท่ีต้องเข้าสู่งานในสายวิชาการในอนาคต และการจัดการความรู้ใน
กระบวนการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ 

จุดที่ควรพัฒนา 
- 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
- 
 
องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลักของหน่วยงานในสังกัด 
จุดแข็ง 

1. มีการก าหนดตัวชี้วัด ที่วัดผลการด าเนินงานตามงานในแต่ละหน่วยงานในสังกัดส านักงาน
อธิการบดี เพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. ทบทวนการก าหนดเกณฑ์การประเมินรายตัวชี้วัดของส านักงานอธิการบดี ให้มีความท้าทาย

มากขึ้น เนื่องจากผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก ติดต่อกัน 2 ปี แสดงถึงเกณฑ์การ
ประเมินเป็น minimum requirement ที่ทุกหน่วยงานปฏิบัติได้อยู่แล้ว 

2. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลาการ ในการก าหนดตัวชี้วัด เพ่ือวัดผลการด าเนินงาน
ของตนเอง รวมทั้ง แนวทางการรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดที่ก าหนด และการใช้
หลักฐานเอกสารประกอบการรายงาน   

จุดที่ควรพัฒนา 
1. ตัวชี้วัดที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี แต่ละ

หน่วยงาน ค่อนข้างมีความแตกต่างกันมาก และส่วนใหญ่มุ่งเน้นที่กระบวนการ โดยไม่มี
เกณฑ์ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน/หน่วยงาน หากน าผลการประเมิน 2.1 ภารกิจหลัก ของ



10 

 

หน่วยงาน เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร อาจไม่สามารถ
น ามาใช้ได้ หรือเปรียบเทียบได้ระหว่างหน่วยงาน 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. ทบทวนการก าหนดตัวชี้วัดที่วัดผลการด าเนินงานตามงานในแต่ละหน่วยงานในสังกัด

ส านักงานอธิการบดี ให้เกิดตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลงาน ทั้ง input process และ 
output/outcome หรือ impact และเป็นมาตรฐานเดียวกัน (ความยากง่าย) และ 
output/outcome ต้องเป็นผลการด าเนินงานของหน่วยงานนั้น ๆ มิใช่ผลการด าเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยที่เกิดจากการบูรณาการหลายหน่วยงานร่วมกัน 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
1. การก าหนดตัวชี้วัดลงระดับงานในหน่วยงานสังกัดส านักงานอธิการบดีเพ่ือเป็นแนวทางในการ

ก ากับติดตามให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายของหน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรม 
 
องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 
จุดแข็ง 

1. มีการก าหนดตัวชี้วัด ที่ครอบความแนวทางการบริหารจัดการยุคใหม่ ที่เน้นในการเทคโนโลยี
เป็นฐาน การกระบวนการจัดการความรู้ที่มุ่งเน้นพัฒนาบุคลกร โดยยึดหลักธรรมาภิบาล โดย
มีการประเมินผลการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. ในการรายงานการบริหารจัดการของผู้บริหารที่ยึดหลักธรรมาภิบาล ควรอธิบายให้ครอบคลุม

หลักธรรมาภิบาล 10 ข้อที่ก าหนด 
จุดที่ควรพัฒนา  
- 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
- 
 
องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ 
จุดแข็ง 

1. ผู้บริหารของหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี มีความเชี่ยวชาญในงานที่เป็นภารกิจ
หลักของหน่วยงาน โดยเฉพาะหน่วยงานที่ดูแลงานนโยบายและแผน และงานการเงินการ
คลังของมหาวิทยาลัย 
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แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. ใช้กระบวนการจัดการความรู้  โดยผู้บริหาร/บุคลากรที่เชี่ยวชาญในปัจจุบัน   ให้แก่บุคลากร

ในสังกัดส านักงานอธิการบดี ในประเด็นความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
จุดที่ควรพัฒนา 
- 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
- 
 
องค์ประกอบที่ 5 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของหน่วยงานในสังกัด 
จุดแข็ง 

1. มีการมอบหมายหน่วยงานในสังกัด ได้แก่กองบริหารงานบุคคล รับผิดชอบในการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้รับบริหาร เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกหน่วยงาน 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ข้อเสนอแนะของผู้รับบริการเป็นประเด็นส าคัญท่ี

หน่วยงานจะน ามาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการให้บริการ จึงควรมี
การสรุปข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานให้ชัดเจน และน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ า
หน่วยงาน เพ่ือพิจารณาให้ข้อเสนอแนะและก ากับติดตาม 

จุดที่ควรพัฒนา 
- 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
- 
 
องค์ประกอบที่ 6 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
จุดแข็ง 

1. ส านักงานอธิการบดีมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพที่เข้มแข็ง โดยมีการก าหนดเกณฑ์
การประเมินและเป้าหมายคุณภาพเพ่ือก ากับติดตามให้การด าเนินงานในส านักงานอธิการบดี 
บรรลุตามเป้าหมายอย่างชัดเจน 
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แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. ทบทวนการก าหนดเกณฑ์การประเมินรายตัวชี้วัดของส านักงานอธิการบดี ให้มีความท้าทาย

มากขึ้น เนื่องจากผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก ติดต่อกัน 2 ปี แสดงถึงเกณฑ์การ
ประเมินเป็น minimum requirement ที่ทุกหน่วยงานปฏิบัติได้อยู่แล้ว 

2. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลาการ ในการก าหนดตัวชี้วัด เพื่อวัดผลการ
ด าเนินงานของตนเอง รวมทั้ง แนวทางการรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดที่ก าหนด 
และการใช้หลักฐานเอกสารประกอบการรายงาน   

จุดที่ควรพัฒนา 
- 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- 
วิธีปฏิบตัิที่ดี/นวัตกรรม 

1. วัฒนธรรมองค์กร ที่บุคลากรทุกคนมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานเพื่อบรรลุเป้าหมายของ
องค์กร 

2. การก าหนดตัวชี้วัดลงระดับงานในหน่วยงานสังกัดส านักงานอธิการบดีเพ่ือเป็นแนวทางในการ
ก ากับติดตามให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายของหน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรม 

 
 
ข้อสรุปตามองค์ประกอบคุณภาพ 
 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจ าปีการศึกษา 2555 ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ขอรับการตรวจประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 6  องค์ประกอบ จ านวน 17              
ตัวบ่งชี้เฉพาะ  ผลการประเมินภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.76 
  1. คะแนนเฉลี่ยตามองค์ประกอบที่  1  พบว่าผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 
จ านวน  1 ตัวบ่งชี้   
  2. คะแนนเฉลี่ยตามองค์ประกอบที่  2  พบว่าผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 
จ านวน 5 ตัวบ่งชี้   
  3. คะแนนเฉลี่ยตามองค์ประกอบที่  3  พบว่าผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 
จ านวน 6 ตัวบ่งชี้  และระดับดี จ านวน 2 ตัวบ่งชี ้
  4. คะแนนเฉลี่ยตามองค์ประกอบที่  4  พบว่าผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 
จ านวน 1 ตัวบ่งชี้   
  5. คะแนนเฉลี่ยตามองค์ประกอบที่  5  พบว่าผลการประเมินอยู่ในระดับดี 
จ านวน 1 ตัวบ่งชี้   
  6. คะแนนเฉลี่ยตามองค์ประกอบที่  6  พบว่าผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 
จ านวน 1 ตัวบ่งชี้    และระดับดี จ านวน 1 ตัวบ่งชี ้
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ภาคผนวก 
 

- บันทึกภาคสนาม 
- รายชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ และบันทึกผลการสัมภาษณ์ 
- ก าหนดการตรวจประเมิน 
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
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องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาณ วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
ตัว
บ่งชี ้

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและน ามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี ้

ผลการประเมิน 
ตนเอง 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 
ข้อค้นพบ  
ส านกังานอธิการบดีด าเนินการได้ 8  ข้อ  ดังนี ้

1. มีการก าหนดวิสัยทัศน์ ปรัชญา  ปณิธาน  และพันธกิจ ที่สอดคล้องกบั
แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย  โดย 
            พบแผนกลยุทธ์ของ สอ. ปี 2553 – 2557 ก าหนดวิสยัทัศน์ ปรัชญษ 
ปณิทาน และพันธกิจ เชื่อมโยงจกบัแผนยุทธศาสตรร์ะยะสั้น ปานกลาง และ
ระยะยาวของมหาวิทยาลยั 

2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ ระดับมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับส านักงาน
อธิการบดี ไปสู่ทุกหน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี  โดย 
            พบเอกสารแสดงความเช่ือมโยง เป้าประสงค์ กลวิธี ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ ท่ีเป็นเอกสารแสดงการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปยังหน่วยงานต่าง ๆ 
โดยผ่านช่องทางการประชุม /หนังสือเวียน/เว็บไซด ์

3. มีกระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ครบตามภารกิจของ
หน่วยงานในสังกัด และสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ระดับมหาวิทยาลัย ที่เกี่ยวข้อง
กับส านักงานอธิการบดี  โดย 
            พบ Flow Chart แสดงกระบวนการพัฒนาแผน ในขั้นตอนท่ี 4 
กระบวนการจดัท าแผนปฏิบัตริาชการประจ าป ี

4. มีตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติการประจ าปี และค่าเป้าหมายของแต่ละ     
ตัวบ่งช้ี เพื่อวัดความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  โดย 
           พบแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2555 ที่แสดงค่าเป้าหมายรายตัว
บ่งช้ีของโครงการ/กิจกรรม ท้ังในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ จ านวน 28 
โครงการ 

5. มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  โดย 
            พบหลักฐานรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจ าปี 
พ.ศ. 2555 

6. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่ง ช้ี ของแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และรายงานผลต่อคณะกรรมการประจ า
ส านักงานอธิการบดี โดย 
           พบเอกสารการประชุมคณะกรรมการประจ า สอ. จ านวน 2 ครั้ง แสดง
วาระการประชุม เรื่องรายงานผลการด าเนินงานโครงการของ สอ. รอบ 9 เดือน 
และรอบ 12 เดือน 

7. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ี ของแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลต่อคณะกรรมการประจ า

ค่าเป้าหมาย  
: 6  ข้อ 

ผลการประเมินตาม 
ค่าเป้าหมาย 
:  8 ข้อ 

ผลการประเมินตาม     
ค่าเป้าหมาย 
: 8 ข้อ 

คะแนนการประเมิน 
ตนเอง : 5 คะแนน        

คะแนนการประเมิน 
กรรมการ : 5 คะแนน                

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ ากว่าเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ ากว่าเป้าหมาย 
  สูงกว่าเป้าหมาย 

   บรรล ุ
   ไม่บรรล ุ

   บรรล ุ
   ไม่บรรล ุ

 
บันทึกเพ่ิมเติม 
- 
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ตัว
บ่งชี ้

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและน ามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี ้

ผลการประเมิน 
ตนเอง 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

ส านักงานอธิการบดี เพื่อพิจารณา โดย 
           พบรายงานพบหลักฐานรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. 2555 
           พบเอกสารการประชุมคณะกรรมการประจ า สอ. จ านวน 2 ครั้ง แสดง
วาระการประชุม เรื่องรายงานผลการด าเนินงานโครงการของ สอ. รอบ 9 เดือน 
และรอบ 12 เดือน 
        8. มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดีไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจ าปี  
โดย 
 พบรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ า สอ.ครั้งท่ี 1/2556 วาระ
ที่ 4.3 มีข้อเสนอแนะให้หน่วยงานที่ตัวช้ีวัดไม่บรรลเุป้าหมายด าเนินปรับปรุง 
           พบ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดและแกไ้ขวิกฤติการ
เบิกจ่ายงบลงทุน 
 
จุดเด่น 

1. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กร ในการจัดท าแผนกลยุทธ์ของ สอ. 
2. การถ่ายทอดแผนกลยุทธ์สู่การปฏบิัติที่ชัดเจน หน่วยงานใน สอ. 

สามารถน าไปด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายของ สอ. 
    
จุดที่ควรพัฒนา 
 บุคลากรบางส่วนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการก าหนดตัวช้ีวัด และ
ค่าเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ /การด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม 
 
ข้อเสนอแนะ 
        ใช้แนวทางการจัดการความรู้ ในการถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคลากร โดยใช้
ช่องทางต่าง ๆ อาทิ social media 
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องค์ประกอบท่ี 2  ภารกิจหลักของหน่วยงานในสังกัด 
ตัว
บ่งชี ้

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและน ามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี ้

ผลการประเมิน 
ตนเอง 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

2.1 ระดับความส าเร็จของการปฏิบัติตามภารกิจของหน่วยงานในสังกัดส านักงาน
อธิการบดี 
ข้อค้นพบ  
ส านักงานอธิการบดีมีจ านวนตัวบ่งช้ีย่อยตามภารกิจของหน่วยงานในสังกัด
ส านักงานอธิการบดี ทั้งหมด  44  ตัวบ่งช้ี  โดยได้ผลรวมคะแนนการประเมิน
คุณภาพภายใน ตามตัวบ่งช้ีที่หน่วยงานในสังกัดรับผิดชอบ เท่ากับ 4.84 
คะแนน คิดเป็นค่าเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพภายใน เท่ากับ  5 คะแนน 
ดังนี ้

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. กองวิเทศสัมพันธ ์ 4.75 ดีมาก 
7. กองประชาสัมพันธ์ 5.00 ดีมาก 
8. กองศิลปวัฒนธรรม 5.00 ดีมาก 

รวม 4.84 ดีมาก 
 
 
จุดเด่น 
        - 
 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 -  
 
ข้อเสนอแนะ 
        - 
 

ค่าเป้าหมาย  
: ค่าเฉลี่ย 3.51 

ผลการประเมินตาม 
ค่าเป้าหมาย 
: ค่าเฉลี่ย 4.86  

ผลการประเมินตาม     
ค่าเป้าหมาย 
: ค่าเฉลี่ย 4.84  

คะแนนการประเมิน 
ตนเอง : 5 คะแนน        

คะแนนการประเมิน 
กรรมการ : 5 คะแนน                

การบรรลุเป้าหมาย 
  เท่ากับเป้าหมาย 
  ต่ ากว่าเป้าหมาย 
  สูงกว่าเป้าหมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ ากว่าเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 

   บรรล ุ
   ไม่บรรล ุ

   บรรล ุ
   ไม่บรรล ุ

 
บันทึกเพ่ิมเติม 
 - 
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ตัว
บ่งชี ้

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและน ามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี ้

ผลการประเมิน 
ตนเอง 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

2.2 ร้อยละของตัวช้ีวัดที่หนว่ยงานในสังกัดด าเนนิการใหบ้รรลุเปา้หมายตาม
แผนปฏิบตัิการประจ าป ี
 
ข้อค้นพบ  
ส านักงานอธิการบดีมีจ านวนตัวช้ีวัดทั้งหมด 68 ตัวช้ีวัด จ านวนตัวช้ีวัดที่บรรลุ
เป้าหมาย 62 ตัวช้ีวัด 
คิดเป็นร้อยละของตัวช้ีวัดที่หน่วยงานในสังกัดด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปี เท่ากับ 91.17 
 
จุดเด่น 
        หน่วยงานต่างๆมีการก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีอย่างใกล้ชิด ท าให้การบรรลเุป้าหมายอยู่ในระดับสงู 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 - 
  
 
ข้อเสนอแนะ 
         - 
 

ค่าเป้าหมาย  
:  ร้อยละ 70  

ผลการประเมินตาม 
ค่าเป้าหมาย 
: ร้อยละ 91.17 

ผลการประเมินตาม     
ค่าเป้าหมาย 
: ร้อยละ 91.17  

คะแนนการประเมิน 
ตนเอง : 5 คะแนน        

คะแนนการประเมิน 
กรรมการ : 5 คะแนน                

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ ากว่าเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ ากว่าเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 

   บรรล ุ
   ไม่บรรล ุ

   บรรล ุ
   ไม่บรรล ุ

 
บันทึกเพ่ิมเติม 
.......................................................................... 
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
.......................................................................... 
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ตัว
บ่งชี ้

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและน ามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี ้

ผลการประเมิน 
ตนเอง 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

2.3 ระดับความส าเร็จของการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ระดับมหาวิทยาลัย ที่หน่วยงานใน
สังกัดส านักงานอธิการบดีรับผิดชอบ   
ข้อค้นพบ 
ส านักงานอธิการบดีด าเนินการได้ 5  ข้อ  ดังน้ี 

1. มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนกลยุทธข์องมหาวิทยาลัย และน านโยบายของ
มหาวิทยาลัยตามแผนกลยุทธ์ในส่วนที่หน่วยงานในสังกัดรับผิดชอบสูก่ารปฏิบัติ  
โดย 
 มีโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการทบทวนุยทธ์ศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลยัฯ การแต่งตั้งคณะกรรมการวเิคราะห์และจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลยัฯ และน านโยบายของมหาวิทยาลัยตามแผนกลยุทธไ์ปจัดท ากลยุทธ์
ของหน่วยงาน และน าไปสู่การปปฏิบัติงานประจ าปี เช่น ยุทธศาสตร์ด้านการ
บริหารจดัการเชิงรุก (ทุกกอง) ด้านการพัฒนานักศึกษาและบัณฑติให้เป็น
ทรพัยากรมนุษย์ท่ีมีคุณคา่ และมคีุณลักษณะที่พึงประสงค์ (กองพัฒนานักศึกษา) 
ด้านการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ (กองบริหารงาน
บุคคล) ด้านสนับสนุนและสืบสานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อม 
(กองพัฒนานักศึกษา, กองศิลปวัฒนธรรม) เป็นต้น 

2. มีการระบุตวับ่งชี้ และค่าเป้าหมายของแตล่ะภารกิจที่หน่วยงานในสังกัด
รับผิดชอบ  โดย 
 จัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนามหาวทิยาลัย ซึ่งจะระบุตัวบ่งช้ี ค่า
เป้าหมาย  และหน่วยงานผู้รับผิดชอบไว้ชัดเจน  

3. มีการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ในภารกิจที่หน่วยงานในสังกัดรับผิดชอบ 
โดย 
 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบจดัท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีตามแผน     
กลยุทธ์ในภารกิจท่ีเกี่ยวข้อง  

4. มีการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามแผนกลยทุธ์ ในภารกิจที่
หน่วยงานในสังกัดรับผิดชอบ ต่อผูบ้ริหาร และคณะกรรมการประจ าส านักงาน
อธิการบด ี โดย 
 มีระบบการตดิตามการด าเนินงานผ่านระบบ BPM ทุกวันท่ี 10 ของ
เดือน และมีการตดิตามผลโดยคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณเสนอคณะกรรมการประจ าส านักงานธิการบดี ปลีะ 2 ครั้ง  

5. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ในภารกิจที่หน่วยงานใน
สังกัดรับผิดชอบอย่างน้อย ปีละ 1 คร้ัง และน าผลไปปรับปรุงแผนกลยุทธ ์โดย 
 พบว่ามีการรายงานการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี ของส านักงานอธิการบดี จ าแนกตามกลยุทธ์ของแต่ละ
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบให้ด าเนินการ จ านวน 25 ตัวช้ีวัด บรรลเุป้าหมาย 24 
ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ 96.00 ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555  จ านวน 68 ตัวช้ีวัด (ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ มทร.พ. 25 ตัว 
และตัวช้ีวัดส านักงานธิการบดี 43 ตัว รวมเป็น 68 ตัวช้ีวัด) บรรลเุปา้หมาย 62 

ค่าเป้าหมาย  
: 4 ข้อ 

ผลการประเมินตาม  
ค่าเป้าหมาย 

: 5 ข้อ      

ผลการประเมินตาม 
ค่าเป้าหมาย 

: 5 ข้อ 
คะแนนการประเมิน 
ตนเอง : 5 คะแนน        

คะแนนการประเมิน 
กรรมการ : 5 คะแนน                

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
  ต่ ากว่าเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
  ต่ ากว่าเป้าหมาย 
  สูงกว่าเป้าหมาย 

   บรรล ุ
  ไม่บรรล ุ

  บรรล ุ
  ไม่บรรล ุ

 
บันทึกเพ่ิมเติม 
 - 
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ตัว
บ่งชี ้

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและน ามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี ้

ผลการประเมิน 
ตนเอง 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

ตัว คิดเป็นร้อยละ 91.17  
 และน าผลการด าเนินงานในส่วนท่ีไม่บรรลเุป้าหมาย เช่น การเบิก
จ่ายเงินงบลงทุน ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรดัและแก้ไขวิกฤติการ
เบิกจ่ายงบลงทุน จัดท าแผนการบริหารงบประมาณ หมวดงบลงทุน ในส่าวนของ
การบริหารจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญา ในส่วนของกองบริหารงานบุคคล
ที่ไม่บรรลุเป้าหมายเรื่องการท าผลงานทางวิชาการของสายสนับสนุน ให้กอง
บริหารงานบคุคลทบทวนเกณฑ์ใหส้อดคล้องกับการเสนอผลงานทางวิชาการ 
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ท่ีไมต่้องท างานวิจัย ซึ่งอยู่ระหว่างการปรับแก้ไข 
 
จุดเด่น 
        ส านักงานอธิการบดีมีการก ากับติดตามการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี ท าให้ผลการด าเนินงานบรรลเุป้าหมายในระดบัดีมาก 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 - 
 
ข้อเสนอแนะ 
 - 
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ตัว
บ่งชี ้

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและน ามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี ้

ผลการประเมิน 
ตนเอง 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

2.4 ร้อยละของตัวช้ีวัดที่หน่วยงานในสังกัดด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย ตามแผน  
กลยุทธ์ในระดับมหาวิทยาลัย 
 
ข้อค้นพบ  
ส านักงานอธิการบดีมีจ านวนตัวช้ีวัดทั้งหมด 25 ตัวช้ีวัด จ านวนตัวช้ีวัดที่บรรลุ
เป้าหมาย 24 ตัวช้ีวัด 
คิดเป็นร้อยละของตัวช้ีวัดที่หน่วยงานในสังกัดด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย ตาม
แผนกลยุทธ์ในระดับมหาวิทยาลัย เท่ากับ 96.00 
 
จุดเด่น 
        หน่วยงานต่างๆมีการตดิตามการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์อย่างใกล้ชิด 
ท าให้การบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับสูง  
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 -  
 
ข้อเสนอแนะ 
         - 
 

ค่าเป้าหมาย  
:  ร้อยละ 65 

ผลการประเมินตาม 
ค่าเป้าหมาย 
: ร้อยละ 96.00 

ผลการประเมินตาม 
ค่าเป้าหมาย 
: ร้อยละ 96.00 

คะแนนการประเมิน 
ตนเอง : 5 คะแนน        

คะแนนการประเมิน 
กรรมการ : 5 คะแนน                

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ ากว่าเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 
  เท่ากับเป้าหมาย 
  ต่ ากว่าเป้าหมาย 
  สูงกว่าเป้าหมาย 

   บรรล ุ
   ไม่บรรล ุ

   บรรล ุ
   ไม่บรรล ุ

 
บันทึกเพ่ิมเติม 
 - 
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องค์ประกอบที่ 3  การบริหารและการจัดการ 
ตัว
บ่งชี ้

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและน ามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี ้

ผลการประเมิน 
ตนเอง 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

3.1 ภาวะผู้น าของผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงานในส านักงานอธิการบดี   
ข้อค้นพบ 
ส านักงานอธิการบดีด าเนินการได้ 5  ข้อ  ดังนี ้

1. ผู้บริหารมภีาวะผู้น าและมีส่วนร่วมในการก าหนดวสิัยทัศน์ ก าหนดทิศ
ทางการด าเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับมีความสามารถ
ในการวางแผนปฏิบตัิการประจ าป ี โดย 
          พบว่ามีการประชุมเพื่อทบทวนวิสัยทัศน ์ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน
ของคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ครั้งท่ี 1/2556 วันท่ี 6 ก.พ. 2556 
และคณะกรรมการฯ ซึ่งประกอบด้วย ผู้อ านวยการกองในสังกัดส านักงาน
อธิการบดี น าไปถ่ายทอดให้หน่วยงาน เพื่อจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปี ในแต่
ละงานที่เกี่ยวข้อง และมีการประเมินภาวะผู้น าระดับผู้อ านวยการกองของ
ส านักงานอธิการบดี  

2. ผู้บริหารมีการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามที่
มอบหมาย  โดย 
           ผู้อ านวยการกองแตล่ะกองในส านกังานอธิการบดี จะตดิตามและ
สรุปผลการปฏิบติงาน เสนอต่อคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี พบว่า
ในป ี2555 มีการด าเนินการตามตวัช้ีวัดที่ก าหนด 68 ตัวช้ีวัด บรรลุเป้าหมาย 62 
ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ 91.17 

3. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการ ให้อ านาจในการตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม โดย 
            เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นในการประชุม ในการสรรหาพนักงาน 
การพิจารณาความดีความชอบ ตลอดจนการเลื่อนเงินเดือนตามบทบาทหน้าท่ี
อย่างเหมาะสม ตามโครงสร้างหนว่ยงาน 

4. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผูร้่วมงาน เพื่อให้สามารถ
ท างานบรรลุวตัถุประสงค์ของหน่วยงานเต็มตามศักยภาพ  โดย 
            ให้ค าแนะน า ปรึกษาหารือในการท างาน การสอนงาน ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงาน ได้มีโอกาสศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน เพื่อให้การ
ท างานบรรลตุามวัตถุประสวค์ ตามศักยภาพของบุคคล 

5. ผู้บริหาร บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์ของ
มหาวิทยาลยั และผู้มสี่วนได้เสยี  โดย 
            มีการประเมินผลการบรหิารงานตามหลักธรรมาภิบาลทุกหน่วยงาน (8 
กองในส านักงานอธิการบดี) ครบทั้ง 10 ด้าน มีค่าเฉลีย่ในภาพรวมอยู่ในระดับดี 
4.19 คะแนน และในส่วนของผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี อยู่ในระดับดีมาก 
4.88 คะแนน 
 
 

ค่าเป้าหมาย  
: 3 ข้อ 

ผลการประเมินตาม  
ค่าเป้าหมาย 
: 5 ข้อ      

ผลการประเมินตาม  
ค่าเป้าหมาย 
: 5 ข้อ      

คะแนนการประเมิน 
ตนเอง : 5 คะแนน        

คะแนนการประเมิน 
กรรมการ : 5 คะแนน                

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
  ต่ ากว่าเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ ากว่าเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 

   บรรล ุ
  ไม่บรรล ุ

   บรรล ุ
   ไม่บรรล ุ

 
บันทึกเพ่ิมเติม 
 - 
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ตัว
บ่งชี ้

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและน ามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี ้

ผลการประเมิน 
ตนเอง 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

จุดเด่น 
 - 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 - 
 
ข้อเสนอแนะ 
 - 
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ตัว
บ่งชี ้

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและน ามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี ้

ผลการประเมิน 
ตนเอง 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

3.2 มีระบบและกลไกในการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานในสังกัด เพื่อพัฒนาและ
ธ ารงรักษาไว้ให้บุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ   
ข้อค้นพบ 
ส านักงานอธิการบดีด าเนินการได้ 7  ข้อ  ดังนี ้

1. มีการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรเปน็รูปธรรม ภายใต้การวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงประจักษ์  โดย 
            การส ารวจความต้องการของบุคลากรในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
สมรรถนะ ประกอบกับน าสมรรถนะหลักที่มหาวิทยาลัยก าหนด จ านวน 5 
รายการ มาประเมินสมรรถนะของบุคลากร ประกอบด้วย ข้าราชการ 
พนักงานมหาว ิทยาล ัย  พน ักงานราชการ  เป ็นรายบ ุคคลด ้วยระบบ
คอมพิวเตอร์  

2. มีการวิเคราะหส์มรรถนะและความสามารถของบุคลากร เพื่อส่งเสรมิ
พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มคีวามรู้ความสามารถตรงกับภารกิจและสาขาวิชาชีพ 
ทั้งด้านการฝึกอบรม การเข้าร่วมประชุมหรือเสนอผลงานเชิงวิชาการ และ
การศึกษาต่อ  โดย 
            การน าผลการประเมินสมรรถนะหลักของบุคลากรและความ
ต้องการฝึกอบรมของบุคลากร มาวิเคราะห์ และน าผลการวิเคราะห์มาเป็น
ข้อมูลในการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับต าแหน่งและภาระงาน
ที่รับผิดชอบ 

3. มีการมอบหมายงานให้เป็นไปตามภารกิจของหน่วยงาน และตาม
สมรรถนะของแต่ละบุคคลรวมทั้งมีการพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประจ าป ีโดย   
            มีค าสั่งมอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่เป็นรายบุคคลในแต่ละ
หน่วยงาน และตามกรอบอัตราก าลังบุคลากร ปีงบประมาณ 2555 -2560 ได้
ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของงาน/กลุ่ม ภายในกอง สถาบัน/ส านัก และ
ส านักงานคณบดี และมหาวิทยาลัยได้ก าหนดความรู้ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับข้าราชการน ามาใช้ในการประเมินเพื่อก าหนด
ระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นของข้าราชการ และ
น าไปใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนให้แก่ข้าราชการ 

4. มีการจัดสวัสดิการและสร้างเสรมิสุขภาพท่ีดีแก่บุคลากร รวมทั้งสรา้ง
สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการท างาน และสร้างบรรยากาศที่ดีที่จะท าให้บุคลากร
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและอยู่อย่างมีความสุข  โดย 
 พบว่าบ ุคลากรในส ังก ัดส านักงานอธิกา รด ีได ้ร ับสวัสด ิการที่
มหาวิทยาลัยจัดให้กับบุคลากรของส านักงานอธิการบดี ดังนี้  

ค่าเป้าหมาย  
: 7 ข้อ 

ผลการประเมินตาม 
ค่าเป้าหมาย 
: 7 ข้อ 

ผลการประเมินตาม     
ค่าเป้าหมาย 
: 7 ข้อ 

คะแนนการประเมิน 
ตนเอง : 5 คะแนน        

คะแนนการประเมิน 
กรรมการ : 5 คะแนน                

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากบัเป้าหมาย 
   ต่ ากว่าเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ ากว่าเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 

   บรรล ุ
   ไม่บรรล ุ

   บรรล ุ
   ไม่บรรล ุ

 
บันทึกเพ่ิมเติม 
 - 
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ตัว
บ่งชี ้

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและน ามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี ้

ผลการประเมิน 
ตนเอง 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

 -   จัดท าประกันภัยอุบัติเหตุหมู่ ประจ าปี 2555  ให้กับบุคลากร 
โดยบริษัท สยามซิตี้ประกันภัย จ ากัด ให้สิทธิบุคลากรจ่ายเงินค่าประกันภัย
ในราคาเดียวกันกับนักศึกษา คือ 80 บาท  
 -   จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจ าปี 2555  
 -   การเสนอช่ือบุคลากรเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า 
และลูกจ ้าง ชั ่วคราว เพื ่อร ับรางว ัลบุคคลดีเด ่นและการคัด เล ือกผู ้ท า
คุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัย ประจ าปี 2555 

5. มีระบบส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพสูง ให้ได้รับคา่ตอบแทน
ที่สอดคล้องกับความรู้ความสามารถ  โดย 
            พบการด าเนินการ ดังนี ้
 -   ก าหนดให้จ่ายเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ  ให้แก่พนักงาน
ราชการและลูกจ้างช่ัวคราวทีด่ ารงต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์  และลูกจา้ง
ชาวต่างประเทศท่ีด ารงต าแหน่งอาจารย์และช่วยปฏิบตัิงานท่ีกองวิเทศสัมพันธ์  
 -  ก าหนดให้จ่ายเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ  แก่พนักงาน
มหาวิทยาลยัที่ด ารงต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์และต าแหน่งนิติกร  
 -  ก าหนดให้จ่ายเงินเพิ่มพิเศษ แก่พนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับการ
จ้างครั้งแรกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ต าแหน่งวิชาการ วุฒิปริญญาเอก 

6. มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับอย่างเป็นระบบ  
โดย 
 พบการจัดท าหนังสือถึงหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี  
เพื ่อให้หน่วยงานด า เน ินการกรอกแบบประเม ินความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับ เพื่อมาประมวลผลและจัดท ารายงานสรุป  
ซึ่งผลการประเมินในภาพรวมของส านักงานอธิการบดี ค่าเฉลี่ยระดับคะแนน 
4.02  มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี 

7. มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจเสนอคณะกรรมการประจ า
ส านักงานอธิการบดีเพื่อก าหนดแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา โดย 
 มีการสรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรทุกระดับ ประจ าปีการศึกษา 2555 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าส านักงานอธิการบดี เพื่อพิจารณาก าหนดแนวทางในการปรับปรุง
พัฒนาต่อไป 
 
จุดเด่น 
 มีระบบการพัฒนาบุคลากรเป็นรูปธรรมชัดเจน  
จุดที่ควรพัฒนา 
 - 
 ข้อเสนอแนะ 
 - 

 
 



27 

 

 

ตัว
บ่งชี ้

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและน ามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี ้

ผลการประเมิน 
ตนเอง 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

3.3 ร้อยละของบุคลากรทีไ่ด้รับการพฒันาตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 
 
ข้อค้นพบ  
ส านักงานอธิการบดีมีจ านวนบุคลากรทั้งหมด 176 คน  โดยมีจ านวนบุคลากรที่
ได้รับการพัฒนา 174 คน 
คิดเป็นร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามภารกิจท่ีได้รับมอบหมาย 
เท่ากับ 98.86  การค านวณ  174 x 100 = 98.86 
                                     176 
จุดเด่น 
        ผู้บรหิารสนับสนุนและส่งเสริมให้บุลคากรได้รับการพัฒนาอยา่งต่อเนื่อง  
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 - 
  
 
ข้อเสนอแนะ 
         - 

ค่าเป้าหมาย  
:  ร้อยละ 80 

ผลการประเมินตาม 
ค่าเป้าหมาย 
: ร้อยละ 98.86 

ผลการประเมินตาม ค่า
เป้าหมาย 
: ร้อยละ 98.86 

คะแนนการประเมิน 
ตนเอง : 5 คะแนน        

คะแนนการประเมิน 
กรรมการ : 5 คะแนน                

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ ากว่าเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ ากว่าเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 

   บรรล ุ
   ไม่บรรล ุ

   บรรล ุ
   ไม่บรรล ุ

 
บันทึกเพ่ิมเติม 
 - 
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ตัว
บ่งชี ้

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและน ามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี ้

ผลการประเมิน 
ตนเอง 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

3.4 ร้อยละของค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาบุคลากรตามภารกิจท่ีไดร้ับมอบหมายต่องบ
ด าเนินงานของหน่วยงาน 
 
ข้อค้นพบ  

ส านักงานอธิการบดีมีงบด าเนินงานทั้งหมด 59,870,763.52 บาท  โดยมี

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร 15,130,880.24 บาท 
คิดเป็นร้อยละของค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาบุคลากรตามภารกิจท่ีได้รับมอบหมาย
ต่องานด าเนินงานของหน่วยงาน เท่ากับ 25.27 
                       การค านวณ   15,130,880.24 x100  = 25.27 
                                          59,870,763.52 
จุดเด่น 
 จากการที่ส านักงานอธิการบดีให้การสนับสนุนงบประมาณในการ
พัฒนาบุคลากร ท าให้เกิดการพัฒนางานได้ดีขึ้น 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 - 
 
ข้อเสนอแนะ 
 - 

ค่าเป้าหมาย  
:  ร้อยละ 10 

ผลการประเมินตาม 
ค่าเป้าหมาย 
: ร้อยละ 25.27 

ผลการประเมินตาม  
ค่าเป้าหมาย 
: ร้อยละ 25.27 

คะแนนการประเมิน 
ตนเอง : 4 คะแนน        

คะแนนการประเมิน 
กรรมการ : 4 คะแนน 
              

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ ากว่าเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ ากว่าเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 

   บรรล ุ
   ไม่บรรล ุ

   บรรล ุ
   ไม่บรรล ุ

 
บันทึกเพ่ิมเติม 
 - 
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ตัว
บ่งชี ้

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและน ามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี ้

ผลการประเมิน 
ตนเอง 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

3.5 ระดับความส าเร็จของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรในหน่วยงานที่
สังกัดส านักงานอธิการบดี   
ข้อค้นพบ 
ส านักงานอธิการบดีด าเนินการได้ 6  ข้อ  ดังนี ้

1. สรุปรายงานผลการปฏิบัติหนา้ที่ของคณะกรรมการจรรยาบรรณในปีท่ี
ผ่านมา เสนอผู้บริหารและน าผลสรุปมาทบทวนองค์ประกอบและบทบาทหน้าที่
ของคณะกรรมการ  โดย 
        พบว่ากองบริหารงานบุคคลได้สรุปรายงานผลการก ากับติดตาม
จรรยาบรรณของบุคลากรในส านักงานอธิการบดีเสนอต่อคณะกรรมการ
ประจ าส านักงานอธิการบดี ตามบันทึกข้อความกองบริหารงานบุคคล ลง
วันที่ 31 มกราคม 2556 ซึ่งคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดีมีมติ
รับทราบตามรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2556 ได้รับทราบผลการก ากับ
ติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรในส านักงานอธิการบดี ตาม
มติที่ประชุม วาระที่ 4.10 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556  

2. ก าหนดแนวทางการด าเนินงานประจ าปี (ปีงบประมาณ) โดยมี
เป้าหมายที่เป็นรูปธรรมในการส่งเสริมและก ากับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณ  โดย 
             ส านักงานอธิการบดี ได้ก าหนดแผนปฏิบัติการด าเนินงานตาม
จรรยาบรรณ ประจ าปีงบประมาณ 2556  เสนอคณะกรรมการประจ า
ส านักงานอธิการบดีเพื่อให้ความเห็นชอบ โดยก าหนดเป้าหมายในการ
ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติตามจรรยาบรรณ คือ บุคลากรในส านักงาน
อธิการบดีได้รับการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมอย่างน้อยร้อยละ 80 
ของจ านวนบุคลากรทั้งหมด ซึ่งคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี
พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ตามรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2556  
วาระที่ 4.3 ได้รับทราบแผนปฏิบัติการด าเนินงานตามจรรยาบรรณ ประจ าปี
งบประมาณ 2556 ตามมติที่ประชุม ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556  

3. ด าเนินงานตามแนวทางที่ก าหนด โดย 
การด าเนินการตามแผนปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณ ส านักงาน

อธิการบดี ได้ด าเนินการดังนี้ 
-  จัดให้มีการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นเพื่อรับเครื่องหมายและ

ประกาศเกียรติคุณในด้านต่างๆ ซึ่งมีการมอบประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากร
ดีเด่นเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2556  

-  จัดอบรมเสริมสร้างพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแก่บุคลากรใน
สังกัด ดังนี้ 

 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ  ใน
วันที่ 31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2556  

 โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านจริยธรรม ในวันที่ 
12 มีนาคม 2556  

ค่าเป้าหมาย  
: 6 ข้อ 

ผลการประเมินตาม  
ค่าเป้าหมาย 
: 6 ข้อ      

ผลการประเมินตาม  
ค่าเป้าหมาย 
: 6 ข้อ      

คะแนนการประเมิน 
ตนเอง : 5 คะแนน        

คะแนนการประเมิน 
กรรมการ : 5 คะแนน                

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
  ต่ ากว่าเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ ากว่าเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 

   บรรล ุ
  ไม่บรรล ุ

   บรรล ุ
   ไม่บรรล ุ

 
บันทึกเพ่ิมเติม 
 - 
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ตัว
บ่งชี ้

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและน ามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี ้

ผลการประเมิน 
ตนเอง 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

 -  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารงานบุคคลส าหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัย ในระหว่างวันที่ 15 -17 สิงหาคม 2555  
 -  ติดตาม ตรวจสอบข้อร้องเรียนการประพฤติผิดทางจรรยาบรรณ
ทางช่องทางเว็บไซต์ และรายงานผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคลทราบ
เป็นประจ าทุกเดือน  

4. มีช่องทางการติดต่อสื่อสารที่หลากหลาย เพื่อรับข้อมลูป้อนกลับและ
ความคิดเห็นท้ังในเชิงบวกและเชิงลบ รวมทั้งข้อร้องเรียนในเรื่องจรรยาบรรณ
ของบุคลากรจากผู้บริหารหรือผู้มสี่วนไดเ้สีย และน าข้อมลูไปใช้ก ากับดูแลและ
ส่งเสริมการปฏิบัตติามจรรยาบรรณของบุคลากรในสังกัด  โดย 

 พบว่าส านักงานอธิการบดี ได้สร้างช่องทางการติดต่อเพื่อรับข้อมูล
ป้อนกลับและความคิดเห็น รวมทั้งข้อร้องเรียนในเรื่องจรรยาบรรณจากผู้มี
ส่วนได้เสีย ดังนี้ 

 - ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย  
 - ทางหมายเลขโทรศัพท์ กองบริหารงานบุคคล งานวินัย

และนิติการ  
 - ติดตั้งกล่องรับเรื่องร้องเรียนไว้ที่อาคารส านักงาน

อธิการบดี ช้ัน 1  
 - รับข้อร้องเรียนทางหนังสือผ่านระบบงานสารบรรณ 

 จากการติดตามตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ที่ได้มาจากช่องทางการ
ติดต่อ ปรากฏว่าในรอบปีการศึกษา 2555 ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการ
ประพฤติผิดจรรยาบรรณแต่อย่างใด 

5. พัฒนาระบบและกลไกการก ากับดแูละส่งเสรมิการปฏิบัตติาม
จรรยาบรรณของบุคลากรในสังกัดให้ดียิ่งข้ึน มีการวางแผนป้องกัน ก าหนดหรือ
ปรับปรุงมาตรการก ากับดูแลอย่างเป็นระบบ  โดย 

มีการพัฒนาระบบและกลไกการก ากับดูแลและส่งเสริมการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ โดยวางแผนป้องกัน และปรับปรุงมาตรการก ากับ
ดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ดังนี้ 

-  ก าหนดให้มีระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการคัดเลือกบุคคล
ดีเด่นหรือผู้ท าคุณประโยชน์ พ.ศ 2553 เพื่อสร้างหลักเกณฑ์และวิธีการใน
การให้รางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแก่เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย หรือผู้ ท า
คุณประโยชน์ เป็นประจ าทุกปี 

-  ก าหนดให้น าข้อมูลการลา พฤติกรรมการมาท างาน การ
รักษาวินัย การปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ มาประกอบการ
พิจารณาเลื่อนเงินเดือน เพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2554 และประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ฉบ ับที ่ 3 / 2555  เ รื ่อ ง  หล ัก เ กณฑ ์ก า ร เลื ่อ นค ่า ตอบแทนพน ัก ง าน
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ตัว
บ่งชี ้

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและน ามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี ้

ผลการประเมิน 
ตนเอง 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

มหาวิทยาลัย  

 -  ออกหนังสือแจ้งเวียนหน่วยงานในสังกัด เพื่อป้องกันมิให้
เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ประพฤติผิดจรรยาบรรณ เกี่ยวกับการเป็น
กรรมการผู้จัดการ  ผู้จัดการ หรือด ารงต าแหน่งอื่นที่มีลักษณะงานคล้ายคลึง
กันในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท  ซึ่งถือเป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรง ตามหนังสือ
มหาวิทยาลัย ที่ ศธ 0581.17/3970 เรื่อง บุคลากรประกอบการค้า ลงวันที่ 
26 กันยายน 2555  

6. มีการตดิตามความก้าวหน้า และประเมินผลการด าเนินงานตาม
จรรยาบรรณของบุคลากรในสังกัด จัดท าเป็นรายงาน เสนอต่อผู้บริหาร โดย 

 ในรอบปีการศึกษา 2555 กองบริหารงานบุคคล ได้ก ากับ
ติดตามความก้าวหน้า และประเมินผลการด าเนินงานตามจรรยาบรรณของ
บุคลากรในส านักงานอธิการบดี ทุกรอบ 4 เดือน คือ 

-  ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 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 ตามหนังสือมหาวิทยาลัย ที่ ศธ 0581.17/1429 ลง
วันที่ 26 เมษายน 2556  

 และได้รายงานผลสรุปจากการก ากับติดตาม และประเมินผลการ
ด าเนินงานตามจรรยาบรรณเสนอต่ออธิการบดีทราบแล้ว ตามหนังสือกอง
บริหารงานบุคคล เรื่อง รายงานการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณ ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2555  ลงวันที่ 31 มกราคม 2556  และ
ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2556  
 
จุดเด่น 
        ผู้บรหิารทุกหน่วยงานในสังกัดให้ความส าคัญกับการส่งเสรมิ พัฒนา และ
ก ากับติดตามบุคลากรประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 - 
 
ข้อเสนอแนะ 
 - 
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ตัว
บ่งชี ้

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและน ามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี ้

ผลการประเมิน 
ตนเอง 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

3.6 การพัฒนาหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดีสู่องค์กรการเรียนรู้   
 
ข้อค้นพบ 
ส านักงานอธิการบดีด าเนินการได้ 5  ข้อ  ดังนี ้

1. มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจดัการความรู้ที่
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน  โดย 
 จัดท าแผนการจัดการความรู้ของหน่วยงานในส านักงานอธิการบดี ท่ี
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน  หน่วยงานสนับสนุนท าแผนที ่3 เรื่อง
ความรู้ในการเพิ่มสมรรถนะการปฏิบัติงาน เพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตรแ์ละ
พันธกิจของมหาวิทยาลัย และการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

2. ก าหนดบุคลากรกลุม่เป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะเพื่อเพิม่
สมรรถนะในการปฎิบัติงาน เพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์และพันธกิจของ
มหาวิทยาลยัและการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  โดย 
 มีการก าหนดบุคลากรกลุม่เป้าหมายในการพัฒนาความรู้และทักษะ
ชัดเจน 

3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้  ทักษะของผู้มี
ประสบการณ์ตรง (tacit Knowledge)เพื่อค้นหาแนวปฎิบัติที่ดีตามประเด็น
ความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด โดย 
 มีการแบ่งปันความรู้จากทักษะของผู้มีประสบการณต์รง เช่น บันทึก
การเลา่เรื่องเกี่ยวกับระเบยีบการเบิกจ่ายเงินโดย น.ส.มงคลรตัน์ ก้อนเครือ การ
เล่าเรื่องการประหบัดงบประมาณ โดยนางสาทิพย์ เส็งลา เรื่องกระบวนการ
จัดท ายุทธศาสตร์ โดย นายวีรวุฒิ อุมานนท์ เป็นต้น 

4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ใน
ตัวบุคคลและแหล่งเรยีนรู้อื่น ๆ ทีเ่ป็นแนวปฏิบัติที่ดมีาพัฒนาและจดัเก็บอย่าง
เป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge)   
โดย 
 พบว่ามีการรวบรวมความรู้ที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากบุคคล 
และเอกสารต่างๆ มาจดัท าเป็นเอกสารและข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์ เผยแพร่ให้
ทราบโดยทัว่กัน โดยมรีายการระบุไว้ในทะเบียนรายการความรู้ทีไ่ดร้ับการบ่งช้ี 
ประจ าปี 2555 

5. มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปี
การศึกษาที่ผ่านมาที่เป็นลายลักษณ์อักษร(explicit knowledge) และจาก
ความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี
มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง  โดย 
 พบว่ามีการน าความรู้จากการจัดการความรู้น าไปสู่การปฏิบัติจริง เช่น 
แนวปฏิบัติที่ดีจากการปฏิบตัิการรบั-ส่งเอกสารระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์ 

ค่าเป้าหมาย  
: 3 ข้อ 

ผลการประเมินตาม 
ค่าเป้าหมาย 
: 5 ข้อ 

ผลการประเมินตาม     
ค่าเป้าหมาย 
: 5 ข้อ 

คะแนนการประเมิน 
ตนเอง : 5 คะแนน        

คะแนนการประเมิน 
กรรมการ : 5 คะแนน                

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ ากว่าเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ ากว่าเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 

   บรรล ุ
   ไม่บรรล ุ

   บรรล ุ
   ไม่บรรล ุ

 
บันทึกเพ่ิมเติม 
 ควรจัดเก็บเอกสารในการด าเนินงานให้
เป็นระบบ เพื่อความสะดวกในการสืบค้น 
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ตัว
บ่งชี ้

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและน ามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี ้

ผลการประเมิน 
ตนเอง 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

และกองนโยบายและแผนน าไปปฏิบัติและจัดท าคูม่ือการใช้ E-doc ของกอง
นโยบายและแผนเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกัน  
 
จุดเด่น 
 - 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 - 
 
ข้อเสนอแนะ 
 - 
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ตัว
บ่งชี ้

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและน ามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี ้

ผลการประเมิน 
ตนเอง 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

3.7 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ของหน่วยงานในสังกัดส านักงาน
อธิการบดี   
ข้อค้นพบ 
ส านักงานอธิการบดีด าเนินการได้ 5  ข้อ  ดังนี ้
       1. มีนโยบายในการจัดท าระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการ และน านโยบายสู่การปฏิบัติ  โดย 
 จัดท าระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ โดย ERP 
ส าหรับงานการเงิน ระบบฐานข้อมูล BPM ส าหรับงานงบประมาณ และระบบ 
HRM ส าหรบังานบริหารงานบุคคล น าไปปฏิบัติและทุกระบบสามารถ
เชื่อมโยงกันได้  

2. มีระบบฐานข้อมลูสารสนเทศตามภารกจิของหน่วยงานในสังกัด
ส านักงานอธิการบดีอย่างน้อยต้องครอบคลมุการวางแผน การบริหาร
งบประมาณ การจดัซื้อ จัดจ้าง การเบิกจ่ายการบันทึกบัญชีและการ
บริหารงานบุคคล  โดย 
           พบว่ามีฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีครอบคลมุทุกภารกจิของส านักงาน
อธิการบดี (ตามข้อ1) 

3. มีการบันทึกและตรวจสอบข้อมลูเป็นปัจจุบัน โดย 
 ระบบ ERP จะบันทึกข้อมูลและตรวจสอบการใช้จ่ายเงินประจ าวัน 
ออกรายงานการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานได้ทันที ระบบ BPM บันทึกข้อมูล
การด าเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ท่ีเป็นปัจจุบัน ระบบ HRM ที่
สามารถแสดงจ านวนบคุลากรที่เปน็ข้อมูลปัจจุบัน เป็นต้น 

4. มีการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานอย่างเป็นระบบโดย 
           ท าระบบฐานขอ้มูล ERP ,BPM และHRM มาใช้ในการจัดท ารายงาน
ผลการด าเนินงาน เช่น รายงานการใช้จ่ายเงินรายเดือน รายไตรมาส การ
ด าเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ผลการพัฒนาบุคลากร การเข้า-
ออกของบุคลากร เป็นต้น 

5. มีการประเมินผลการใช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ และน าผลมา
ปรับปรุงระบบฐานข้อมูล  โดย 
           พบว่ามีการประเมินผลการใช้ระบบฐานข้อมลูสารสนเทศ โดยใช้
ระบบการประเมิน Online ของมหาวิทยาลัย ผลการประเมินการใช้ระบบ
ฐานข้อมูล ในภาพรวมอยู่ในระดับดี 3.73 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 74.58  ผล
ที่ได้จากการประเมิน เช่น การพัฒนาระบบการท างานให้สูงขึ้น การลด
ขั้นตอนการท างานในระบบให้น้อยลง การก าหนดฟังค์ช่ันท่ีเอื้อต่อการท างาน 
เป็นต้น ซึ่งส านักงานอธิการบดีไดม้อบหมายให้หน่วยงานท่ีเกีย่วข้องจัดท า
แผนอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรทกุระดับ 
 
 
 

ค่าเป้าหมาย  
: 4 ข้อ 

ผลการประเมินตาม 
ค่าเป้าหมาย 
: 5 ข้อ 

ผลการประเมินตาม     
ค่าเป้าหมาย 
:  5  ข้อ 

คะแนนการประเมิน 
ตนเอง : 5 คะแนน        

คะแนนการประเมิน 
กรรมการ : 5 คะแนน                

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ ากว่าเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ ากว่าเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 

   บรรล ุ
   ไม่บรรล ุ

   บรรล ุ
   ไม่บรรล ุ

 
บันทึกเพ่ิมเติม 
 - 
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ตัว
บ่งชี ้

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและน ามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี ้

ผลการประเมิน 
ตนเอง 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

จุดเด่น 
 - 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 - 
 
ข้อเสนอแนะ 
 - 
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ตัว
บ่งชี ้

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและน ามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี ้

ผลการประเมิน 
ตนเอง 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

3.8 การบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี   
ข้อค้นพบ 
ส านักงานอธิการบดีด าเนินการได้ 6  ข้อ  ดังนี ้

1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสีย่ง โดยมี
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ส านักงานอธิการบดี ที่รับผิดชอบ
พันธกิจหลักของส านักงานอธิการบดีร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน  
โดย 
           ส านักงานอธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคณุภาพของ
ส านักงานอธิการบด ีท าหน้าที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของส านักงานอธิการบด ี

2. มีการวิเคราะหร์ะบบความเสี่ยง และปัจจยัที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง
อย่างน้อย 3 ด้านตามบริบทของส านักงานอธิการบดี  โดย 
           พบผลการวเิคราะห์การปฏิบัติงานในบริบทต่างๆของส านกังาน
อธิการบดีรายหน่วยงาน น ามารวบรวมทุกหน่วยงานเสนอคณะกรรมการ
ประจ าส านักงานอธิการบดี เพื่อพจิารณาก าหนดการจัดท าแผนบริหารความ
เสี่ยง 

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และจัดล าดับ
ความเสีย่งท่ีได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2 โดย 
           จากการด าเนินงานในข้อ 2 คณะกรรมการประจ าส านักงาน
อธิการบดี จะน ามาจัดล าดับความเสี่ยง เพื่อจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 

4. มีการจัดท าแผนบรหิารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และ
ด าเนินการตามแผน  โดย 
           น าผลการด าเนินงานในข้อ 2, 3 มาจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงในปี 
พ.ศ. 2555 พบว่ามีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงในปี พ.ศ. 2555ไว้ 2 ด้าน 
คือ 1. ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย 2. ด้านการเตรียมความพร้อม
บุคลากรเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา ส านักงานอธิการบดี จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงก าหนดหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบน าไปด าเนินการและรายงานผล 

5. มีการตดิตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และรายงาน
ต่อคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี เพื่อพิจารณา อย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง  โดย 
           คณะกรรมการประกันคณุภาพสรุปรายงานผลการด าเนินงานเสนอ
ต่อคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ปีละ 2 ครั้ง  
 

ค่าเป้าหมาย  
: 4 ข้อ 

ผลการประเมินตาม 
ค่าเป้าหมาย 
: 6 ข้อ 

ผลการประเมินตาม     
ค่าเป้าหมาย 
: 6 ข้อ 

คะแนนการประเมิน 
ตนเอง : 5 คะแนน        

คะแนนการประเมิน 
กรรมการ : 5 คะแนน                

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ ากว่าเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ ากว่าเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 

   บรรล ุ
   ไม่บรรล ุ

   บรรล ุ
   ไม่บรรล ุ

 
บันทึกเพ่ิมเติม 
 การบริหารความเสี่ยง ปีพ.ศ.2554 
ด้านการควบคมุเงินก่อสรา้ง การด าเนินโครงการ
ต่างๆ ยังคงมีความเสี่ยงเหลืออยู่ จึงควรน ามา
จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงในปีพ.ศ.2555 ด้วย 
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ตัว
บ่งชี ้

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและน ามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี ้

ผลการประเมิน 
ตนเอง 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

6. มีการน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาใช้ในการปรับแผน หรือ
วิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป โดย 
           น าผลการด าเนินงานในป ี2555 ที่ผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี มาจดัท าแผนบริหารความเสี่ยง ใน
ปี 2556 พบว่าความเสี่ยงในปี 2555 ยังคงอยู่ท้ัง 2 ด้าน แต่ล าดับความเสี่ยง
ลดน้อยลง และเพิ่มความเสี่ยงด้านการรักษาความปลอดภัย ซึ่งเป็นความเสีย่ง
สูงของปี 2556 
 
จุดเด่น 
 - 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 - 
 
ข้อเสนอแนะ 
 - 
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องค์ประกอบที่ 4  การเงินและงบประมาณ 
ตัว
บ่งชี ้

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและน ามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี ้

ผลการประเมิน 
ตนเอง 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

4.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ   
 
ข้อค้นพบ 
ส านักงานอธิการบดีด าเนินการได้ 7  ข้อ  ดังนี ้

1. มีการจัดท าค าของบประมาณของหน่วยงานในสังกัด ท่ีสอดคล้องกับ
ภารกิจ  โดย 

- พบหนังสือเวียน 
- พบคู่มือการจัดสรรงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2555 
- พบค าเสนอของบประมาณ 
- พบแผนปฏิบัติราชการที่แสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องกับ

ภารกิจ 

2. มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์งบประมาณ ท่ีสอดคล้องกับแผนปฏิบัติ
การและภารกจิหลัก  โดย 

- พบค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการพิจารณาร่าง
งบประมาณ แยกตามประเภทงบประ มาณ งบลงทุน 
งบอุดหนุน และงบอ่ืนๆ  

- พบผังแสดงความเชื่อมโยงของระดับมหาวิทยาลัยกับส านักงาน
อธิการบดี 

3. มีการจัดท าฐานข้อมูลทางการเงินของหน่วยงานในสังกัด ท่ีสามารถ
น าไปใช้ในการตัดสินใจและบริหารงบประมาณ โดย 

- พบหลักฐาน ฐานข้อมูลของระบบ EPR, และ GF 
- เพิ่มหลักฐาน MIS 

4. มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อ
ผู้บริหาร และคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี อย่างน้อยปลีะ 1 ครั้ง  
โดย 
 1) พบรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  รอบ 12 เดือน ที่รายงานต่อผู้บริหาร 
 2) พบรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  รอบ 12 เดือน ที่รายงานต่อคณะกรรมการประจ า
ส านักงานอธิการบดี 

5. มีการน าข้อมลูทางการเงินไปใช้ในการบริหารงบประมาณของ
หน่วยงานในสังกัด โดย 
 พบรายงานการใช้จ่ายเงินโดยกองคลัง ส่งข้อมูลให้กองนโยบายและ

ค่าเป้าหมาย  
: 6 ข้อ 

ผลการประเมินตาม 
ค่าเป้าหมาย 
: 7 ข้อ 

ผลการประเมินตาม     
ค่าเป้าหมาย 
: 7 ข้อ 

คะแนนการประเมิน 
ตนเอง : 5 คะแนน        

คะแนนการประเมิน 
กรรมการ : 5 คะแนน            

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ ากว่าเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ ากว่าเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 

   บรรล ุ
   ไม่บรรล ุ

   บรรล ุ
   ไม่บรรล ุ

 
บันทึกเพ่ิมเติม 
 - 
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ตัว
บ่งชี ้

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและน ามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี ้

ผลการประเมิน 
ตนเอง 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

แผน ประชุมเพื่อติดตามเร่งรัดเป็นรายไตรมาส โดยแสดงการเปรียบเทียบกับ
งบประมาณก่อน และในช่วงเวลาเดียวกัน 

6. มีการก ากับตดิตามการใช้เงินให้เปน็ไปตามระเบียบ และกฎเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลยัก าหนด โดย 
 พบแผนการตรวจสอบภายใน ประจ าปี 2555 โดยส านักงาน
ตรวจสอบภายใน (ตสน.) 

7. มีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และน าข้อมูลจาก
รายงานการเงินไปใช้ในการพิจารณาเสนอของบประมาณต่อไป โดย 
 พบรายงานการประชุมคณะกรรมการ 
 
จุดเด่น 

- มีระบบ IT 3 ระบบ  
1.BPM 
2.ERP 
3.HRM 

 
จุดที่ควรพัฒนา 
 - 
 
ข้อเสนอแนะ 
 - 
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องค์ประกอบที่ 5  ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของหน่วยงานในสังกัด 
ตัว
บ่งชี ้

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและน ามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี ้

ผลการประเมิน 
ตนเอง 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

5.1 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของหน่วยงานในสังกัด   
 
ข้อค้นพบ  
ส านักงานอธิการบดีมีความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของ
หน่วยงานในสังกดั เฉลี่ย 4.32  อยู่ในระดับ  ดี 
จุดเด่น 
 ก าหนดหน่วยงานรับผิดชอบในการประเมินผลความพึงพอใจเพื่อให้
เกิดมาตรฐานเดียวกันท้ังองค์กร 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 - 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ควรน าผลการประเมินความพึงพอใจมาใช้เป็นข้อมูลในการ
พัฒนาการให้บริการอย่างเป็นรูปธรรม 

ค่าเป้าหมาย  
: ค่าเฉลี่ย 4.00 

ผลการประเมินตาม 
ค่าเป้าหมาย 
: ค่าเฉลี่ย 4.32  

ผลการประเมินตาม     
ค่าเป้าหมาย 
: ค่าเฉลี่ย 4.32 

คะแนนการประเมิน 
ตนเอง : 4 คะแนน        

คะแนนการประเมิน 
กรรมการ : 4 คะแนน                

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ ากว่าเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ ากว่าเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 

   บรรล ุ
   ไม่บรรล ุ

   บรรล ุ
   ไม่บรรล ุ

 
บันทึกเพ่ิมเติม 
 - 
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องค์ประกอบที่ 6  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
ตัว
บ่งชี ้

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและน ามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี ้

ผลการประเมิน 
ตนเอง 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

6.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในท่ีก่อให้เกิดการพัฒนาคณุภาพ   
ข้อค้นพบ  
ส านักงานอธิการบดีด าเนินการได้ 5  ข้อ  ดังนี ้

1. มีระบบและกลไกในการประกันคณุภาพภายใน  โดย 
- พบค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพของส านักงาน

อธิการบดี 
- พบคู่มือการประกันคุณภาพของสายสนับสนุน(สอ .)ที่แสดง

กระบวนการประกันคุณภาพภายในของส านักงานอธิการบดี 

2. มีการก าหนดมาตรฐานและตัวบ่งช้ี ท่ีสอดคล้องกับภารกิจของ
หน่วยงานและมหาวิทยาลยั  โดย 

- พบการก าหนดตัวบ่งช้ีในองค์ประกอบท่ี 2 
 ภารกิจหลัก และองค์ประกอบท่ี 3 การบริหารและการจัดการ รวม 12 บ่งช้ีที่
แสดงให้เห็นว่าของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย จ านวน 6 องค์ประกอบ 17 
ตัวบ่งช้ี 
 -    พบเป้าหมายคุณภาพที่แสดงให้เห็นถึงตัวบ่งช้ีครบถ้วนตาม
ภารกิจ 

       3. มีการด าเนินงานด้านการประกันคณุภาพที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 
การควบคุม การติดตามตรวจสอบ และประเมินคณุภาพอย่างต่อเนื่องเป็น  
ประจ าทุกปี โดย 
 พบรายงานการด าเนินงานตามระบบครบถ้วน ทั้งการควบคุม การ
ติดตาม ตรวจสอบ และการประเมินคุณภาพ 

      4. มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน ที่เป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารจัดการ  โดย 
 พบรายงานการประเมินความพึงพอใจของระบบประกันคุณภาพ
ภายใน 
     5. มีการน าผลการประเมินคณุภาพภายใน มาพัฒนาปรับปรุง การด าเนิน 
งานตามภารกิจของหน่วยงานในสงักัด โดย 
 ผลการรายงานผลการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประเมิน ปีการศึกษา 2554 
 
จุดเด่น 
 ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับให้ความส าคัญกับการประกัน
คุณภาพ ก่อให้เกิดผลสัมฤทธ์เป็นตัวบ่งช้ีตามภารกิจหลักของหน่วยงาน 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 - 

ค่าเป้าหมาย  
: 4 ข้อ 

ผลการประเมินตาม     
ค่าเป้าหมาย 
: 5 ข้อ 

ผลการประเมินตาม     
ค่าเป้าหมาย 
: 5 ข้อ 

คะแนนการประเมิน 
กรรมการ : 5 คะแนน                

คะแนนการประเมิน 
กรรมการ : 5 คะแนน                

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ ากว่าเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ ากวา่เป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 

   บรรล ุ
   ไม่บรรล ุ

   บรรล ุ
   ไม่บรรล ุ

 
บันทึกเพ่ิมเติม 
 - 
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ตัว
บ่งชี ้

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและน ามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี ้

ผลการประเมิน 
ตนเอง 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

ข้อเสนอแนะ 
 - 
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ตัว
บ่งชี ้

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและน ามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี ้

ผลการประเมิน 
ตนเอง 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

6.2 ค่าเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพภายในท่ีก่อให้เกิดการพัฒนาคณุภาพแก่
มหาวิทยาลยัตามตัวบ่งช้ีที่หน่วยงานในสังกัดรับผิดชอบ   
 
ข้อค้นพบ  
ส านักงานอธิการบดีมีจ านวนตัวบ่งช้ีทั้งหมด 31 ตัวบ่งช้ี  โดยได้ผลรวมคะแนน
การประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัยตามตัวบ่งช้ีที่หน่วยงานในสังกัด
รับผิดชอบ เท่ากับ 4.21 คะแนน 
คิดเป็นค่าเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพภายใน เท่ากับ 4 
 
จุดเด่น 
 ตัวบ่ง ช้ีที่  6.2 เป็นจุดเด่นของระบบการประกันคุณภาพของ
ส านักงานอธิการบดี  ที่จะขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพของ
มหาวิทยาลัย 
 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 - 
 
ข้อเสนอแนะ 
 - 

ค่าเป้าหมาย  
: ค่าเฉลี่ย 3.51 

ผลการประเมินตาม 
ค่าเป้าหมาย 
: ค่าเฉลี่ย 4.21  

ผลการประเมินตาม     
ค่าเป้าหมาย 
: ค่าเฉลี่ย 4.21 

คะแนนการประเมิน 
ตนเอง : 4 คะแนน        

คะแนนการประเมิน 
กรรมการ : 4 คะแนน                

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ ากว่าเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ ากว่าเป้าหมาย 
  สูงกว่าเป้าหมาย 

   บรรล ุ
   ไม่บรรล ุ

   บรรล ุ
   ไม่บรรล ุ

 
บันทึกเพ่ิมเติม 
 - 
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รายช่ือผู้ให้สัมภาษณ์ 

ขอสัมภาษณ์ ในการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ส านักงานอธิการบดี 
วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 

------------------------------------------------------- 
๑. ผู้บริหาร  : ผศ.ศรีจันทร์ โตเลิศมงคล ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 

: นางศรีสุดา อยู่แย้มศรี ต าแหน่งผู้อ านวยการกองกลาง 
: นางจุฬาภรณ์ ตันติประสงค์ ต าแหน่งผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
: นางวันดี  ช่วยประยูรวงศ์ ต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง 
: นางสาวสมจิตต์ มหัธนันท์ ต าแหน่งผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล 
: นางประดิษฐา นาครักษา ต าแหน่งผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 
: ดร.ธนธัส ทัพมงคล ต าแหน่งผู้อ านวยการกองวิเทศสัมพันธ์ 
: ผศ.ลักขณา จาตกานนท์ ต าแหน่งผู้อ านวยการกองประชาสัมพันธ์ 
: ผศ.เจทญา กิจเกิดแสง ต าแหน่งผู้อ านวยการกองศิลปวัฒนธรรม 

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 ส านักงานอธิการบดี 
: นางสาวอรพรรณ จันทรเกษมจิต ส านักงานอธิการบดี 
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สรุปผลการสัมภาษณ์ 
 

1. ผู้บริหาร 
1.1 ผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยให้ความส าคัญกับการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจให้กับ

บุคลากรทุกระดับของมหาวิทยาลัย อาทิ การกันเงินไว้ส าหรับเงินรางวัลจากการปฏิบัติราชการ
การตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ และส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยในเงินกองทุนของ
พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวใช้เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 

1.2 มหาวิทยาลัยให้ความส าคัญในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
ให้กับนักศึกษาและบุคลากร โดยมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับนักศึกษา และบุคลากรอย่าง
ต่อเนื่อง อาทิ English Camp เป็นต้น 

1.3 การติดต่อสื่อสารของบุคลกรภายในหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี มีการติดต่อสื่อสาร
ทั้งเป็นทางการและการใช้ Social network ซึ่งส่งผลให้มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงาน 

1.4 ภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยในด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีหน่วยงานกลาง ที่
ดูแลและประสานกับคณะวิชา ในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ โดยค านึงถึงอัตลักษณ์และ
เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

1.5 ในปี พ.ศ. 2560 หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี  โดยส่วนใหญ่เกษียณอายุ
ราชการ ความกังวลในการเตรียมความพร้อมบุคลากรรุ่นใหม่เข้าสู่ต าแหน่งบริหาร เป็น
ประเด็นที่มหาวิทยาลัยควรพิจารณา 

2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
2.1 คณาจารย์ให้ความเห็นว่าการให้บริการของหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี ไม่มี

ประเด็นใดต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน 
2.2 การให้บริการด้วยอัธยาศัยอันดี มีการให้ข้อแนะน าในการด าเนินการที่ถูกต้องตามขั้นตอน 

ส่งผลให้การประสานงานในกิจกรรมที่ต้องท าร่วมกันมีความราบรื่น และบรรลุเป้าหมายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

2.3 มหาวิทยาลัยมีการสร้างแรงจูงใจในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ โดย ต าแหน่ง ผศ. มี
เงินรางวัลพิเศษ 20,000 บาท ระดับ รศ. 40,000 บาท และระดับ ศ.  100,000 บาท ซึ่งส่งผล
ดีต่อการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจ 

2.4 นักศึกษาส่วนใหญ่จะมีความเกี่ยวข้องและมีกิจกรรมร่วมกับงานพัฒนานักศึกษามากที่สุด 
รองลงมาคืองานสืบสานศิลปะและวัฒนธรรม ให้ความเห็นว่ากิจกรรมที่มหาวิทยาลัยจัดให้  มี
ความครบถ้วนตามแนวทางการพัฒนานักศึกษา  

2.5 นักศึกษามีความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัย ในประเด็น นามพระราชทาน ความมีชื่อเสียงมา
ยาวนาน และกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ก่อให้เกิดอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ใน
คุณลักษณะบัณฑิตนักปฏิบัติ 

2.6 นักศึกษาให้ความเห็นว่าหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัย มีความมุ่งมั่นในการพัฒนางาน
ให้บริการ เช่น งานทะเบียน มีจุดบริการ One Stop Service  
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2.7 นักศึกษาอยากให้ปรับปรุงเว็บไซด์ของมหาวิทยาลัย ในการให้ข้อมูลแก่นักศึกษา เป็นเว็บเพจ 
ของนักศึกษาที่มีข้อมูล เอกสาร ที่นักศึกษาต้องรู้ ต้องใช้ ทุกเรื่องอยู่ในที่เดียวกัน เพ่ือความ
สะดวก และการเข้าถึงข้อมูลได้ทุกประเภท 

2.8 นักศึกษามีความชื่นชม พี่ ๆ พนักงานใน งานพัฒนานักศึกษา ได้แก่ พ่ีว่าน(มงคลรัตน์) พ่ีก าพล 
และพ่ีเอ็ม ที่ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะเป็นอย่างดี 

3. บุคลากร 
3.1 บุคลากรส่วนใหญ่ของส านักงานอธิการบดี มีความภาคภูมิใจในงานของตนเอง เนื่องจากได้

ท างานตรงกับศาสตร์ที่ได้ศึกษามา มีความเป็นอิสระในการท างาน และการเดินทางสะดวก 
นอกจากนี้มีความเข้าใจในสภาพแวดล้อมของที่ตั้งส านักงานที่ค่อนข้างคับแคบ ไม่มีประเด็นที่
ต้องการขยายพ้ืนที่ของตนเองให้กว้างขึ้น 

3.2 แต่ละหน่วยงานให้ความเห็นว่าจ านวนบุคลากรในหน่วยงานมีความเหมาะสมแล้วกับปริมาณ
งาน อย่างไรก็ตาม กองกลาง มีความต้องการให้พนักงานขับรถ มีความมั่นคงในต าแหน่งงาน
มากกว่านี้ ซึ่งจะส่งผลดีต่อประสิทธิภาพของพนักงาน 

3.3 พนักงานมหาวิทยาลัย มีความต้องการให้เพ่ิมสิทธิจ านวนโรงพยาบาล 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 ให้ความรู้เพ่ิมเติมหรือใช้กระบวนการจัดการความรู้
เกี่ยวกับประเด็น แนวทางการก าหนดตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ และตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน
ให้กับบุคลากรทุกระดับในสังกัดส านักงานอธิการบดี ตามลักษณะภาระงานที่รับผิดชอบในแต่
ละระดับ 
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ก าหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับส านักงานอธิการบดี 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

ระหว่างวันที่ ๓๐ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 
ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น ๓ อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

คณะผู้ประเมิน 
 ๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์กฤษฎี  สุขฉายี   ประธาน 
 ๒. นายพิเชฐ   จิรประเสริฐวงศ์  กรรมการ 
 ๓. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ปราณี  ประวิชพราหมณ์  กรรมการและเลขานุการ 
 

วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 
 เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ของการประเมินและการตรวจเยี่ยม 
     พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปจากผู้บริหาร 
  ๑๐.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. - สัมภาษณ์ผู้บริหาร ๘ ท่าน  

- บุคลากร ของหน่วยงานย่อย หน่วยงานละ ๒ ท่าน และ  
  บุคลากรใน สอ. รวม ๑๒ ท่าน 
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ผู้แทนจากคณะวิชา ผู้แทนนักศึกษา 

และผู้แทนจากองค์การนักศึกษา ประมาณ ๕ – ๘ ท่าน 
(แล้วแต่ความสะดวก) 

๑๑.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. คณะผู้ประเมินตรวจเยี่ยมในพ้ืนที่ 
  ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
  ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ศึกษาเอกสารหลักฐาน ข้อมูล จาก SAR ของหน่วยงานและ 
     เอกสารเพ่ิมเติมที่หน่วยงานจัดให้  
  ๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. คณะผู้ประเมินประชุมสรุปผลการตรวจเยี่ยม  (ส าหรับวันแรก) 

วันศุกร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 
 เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  -  ศึกษาเอกสารหลักฐาน ข้อมูล จาก SAR ของหน่วยงาน 

   และเอกสารเพ่ิมเติมที่หน่วยงานจัดให้ (ต่อ) 
-  ศึกษาเอกสารหลักฐาน ตัวบ่งชี้ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน 

   ภายในส านักงานอธิการบดี ที่หน่วยงานจัดให้  

  ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
  ๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. ศึกษาเอกสารหลักฐาน ตัวบ่งชี้ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน 

ภายในส านักงานอธิการบดี ที่หน่วยงานจัดให้ (ต่อ) 
  ๑๔.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. คณะผู้ประเมินประชุมสรุปผลการตรวจเยี่ยม  (ทั้ง ๒ วัน) 
  ๑๕.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ประชุมเพ่ือชี้แจงผลการตรวจโดยวาจาแก่ผู้บริหารหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้อง 
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ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ที่  ๒๒๗  / ๒๕๕๖ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับส านักงานอธิการบดี ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๕ 

.............................................. 
 ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ก าหนดตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับ
ส านักงานอธิการบดี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ ๓๐ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖  เพ่ือให้       
การตรวจประเมินเป็นไปตามเกณฑ์ท่ี สกอ. ก าหนด มหาวิทยาลัยจึงแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมิน เพ่ือ
ตรวจประเมินระดับมหาวิทยาลัยตามก าหนดการที่แนบท้าย ซึ่งประกอบด้วยบุคคล ดังต่อไปนี้ 
 ๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์กฤษฎี   สุขฉายี   ประธานการประเมิน 
 ๒. นายพิเชฐ    จิรประเสริฐวงศ์  ผู้ประเมิน 
 ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราณี  ประวิชพราหมณ์  เลขานุการการประเมิน 

สั่ง  ณ  วันที่     ๖    มีนาคม   พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 
  

 
 
          (รองศาสตราจารย์ดวงสุดา    เตโชติรส) 
   อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

ฉบับใหม่  เพิ่มยทุธศาสตร์ชาติ 
และปรับ เป้าประสงค ์กลยทุธ์ 

และกลวธีิ/มาตรการ 

5. สร้างสรรคง์านวิจยั นวตักรรม เพื่อพฒันาการเรียน 


