รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ประจาปีการศึกษา 2557
(ข้อมูล 1 มิถุนายน 2557 – 31 กรกฎาคม 2558)

สานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ก

คานา
การประเมิน คุณภาพการศึกษาภายใน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลั ย เทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร คณะกรรมการประเมิน ซึ่งประกอบด้วยบุคลากรจากภายนอกมหาวิทยาลัย จานวน 2 ท่าน
และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย จานวน 1 ท่าน ได้ร่วมกันประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยดาเนินการ
ประเมินระหว่างวันที่ 27 – 28 กรกฎาคม 2558
คณะกรรมการประเมินได้จัดทารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในฉบับนี้ขึ้น
เพื่อสรุปผลการประเมินตามที่คณะกรรมการได้ประเมินตามสภาพจริงในปีการศึกษา 2557 จากการวิเคราะห์
รายงานการประเมินตนเอง การสัมภาษณ์ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะกรรมการสานักงานอธิการบดี ผู้บริหาร
ตัวแทนเจ้าหน้าที่ การศึกษาร่องรอยหลักฐานเอกสารต่าง ๆ และการเยี่ยมชมหน่วยงาน
คณะกรรมการประเมินหวังว่า สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
จะได้น าผลการประเมินนี้ ไปใช้ในการรั กษาจุดแข็ง และพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุง ตามบทบาทหน้าที่ ของ
สถาบันอุดมศึกษา และนาไปสู่การพัฒนาผลงานในทุกพันธกิจให้บรรลุตามความมุ่งหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์
และเป้าประสงค์ต่อไป

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์แก้วตา ขาวเหลือง)
ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
วันที่ 28 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2558

หนังสือรับรองการประเมินและการตัดสินผล
คณะกรรมการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ดาเนินการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษา
ที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี ระหว่างวันที่ 27 – 28 กรกฎาคม 2558 ตรวจสอบข้อมูลประกอบการ
ตัดสินผลการประเมิน มีการวิเคราะห์รายงาน การประเมินตนเอง หลักฐานอ้างอิงต่างๆ ผนวกกับข้อมูลที่ได้
จากการสัมภาษณ์ผู้แทนหน่วยงาน ผู้บริหาร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตัวแทนเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน
คณะกรรมการประเมิ นคุณ ภาพการศึ กษาภายในเห็ นชอบกั บรายงานผลการประเมิ น
คุณภาพการศึกษาภายในฉบับนี้ทุกประการ

……………………………………….
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์แก้วตา ขาวเหลือง)
ประธานกรรมการประเมินคุณภาพภายใน

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

............................................
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราณี ประวิชพราหมณ์
กรรมการและเลขานุการ
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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 กองประชาสั มพันธ์ กอง
ศิลปวัฒนธรรม และกองวิเทศสัมพันธ์ และ 1 สานัก คือ สานักประกันคุณภาพ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน
2558 กองประชาสัมพันธ์ได้เปลี่ยนชื่อเป็นกองสื่อสารองค์กร
2. ผลการประเมินคุณภาพภายใน
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจาปีการศึกษา 2557 สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอรับ การตรวจประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 6 องค์ประกอบ จานวน 16
ตัวบ่งชี้เฉพาะ ผลการประเมินภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.81
1. คะแนนเฉลี่ยตามองค์ประกอบที่ 1 พบว่าผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก จานวน 1
ตัวบ่งชี้
2. คะแนนเฉลี่ยตามองค์ประกอบที่ 2 พบว่าผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก
จานวน 2 ตัวบ่งชี้
3. คะแนนเฉลี่ยตามองค์ประกอบที่ 3 พบว่าผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก
จานวน 7 ตัวบ่งชี้ และระดับดี จานวน 1 ตัวบ่งชี้
4. คะแนนเฉลี่ยตามองค์ประกอบที่ 4 พบว่าผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก
จานวน 1ตัวบ่งชี้
5. คะแนนเฉลี่ยตามองค์ประกอบที่ 5 พบว่าผลการประเมินอยู่ในระดับดี
จานวน 1 ตัวบ่งชี้
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6. คะแนนเฉลี่ยตามองค์ประกอบที่ 6 พบว่าผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก จานวน 2
ตัวบ่งชี้ และระดับดี จานวน 1 ตัวบ่งชี้
3. จุดแข็ง
1. ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง
2. ผูบ้ ริหารทุกระดับมีระบบและกลไกในการกากับติดตามการดาเนินงานทุกภาคส่วนอย่างเป็น
รูปธรรมชัดเจน เป็นแบบอย่างได้
3. มีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ ทาให้สามารถพัฒนาระบบภายใต้
ทรัพยากรที่จากัดอย่างคุ้มค่า และงานเกิดประสิทธิผลเพิ่มขึ้น
4. จุดที่ควรพัฒนา
1. เกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพวัดระดับ “มี” ร้อยละ 80 ทาให้ไม่สะท้อน
คุณภาพองค์กรที่แท้จริง
2. บุคลากรมีความสามารถเฉพาะทางไม่สามารถทางานแทนกันได้
5. ข้อเสนอแนะ
1. ควรพัฒนาเกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพให้วัดผลผลิต และผลลัพธ์ มากขึ้น เพื่อ
สะท้อนคุณภาพองค์กรที่แท้จริง
2. ควรมีการจัดกิจกรรม KM ภายในหน่วยงาน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้บุคลากรสามารถ
ทางานแทนกันได้
6. วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
-
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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
มหาวิทยาลัยได้ จัดตั้งส่วนราชการระดับกองเป็นการภายในเพิ่มอีก 3 กอง คือ กองประชาสัมพันธ์ กอง
ศิลปวัฒนธรรม และกองวิเทศสัมพันธ์ และ 1 สานัก คือ สานักประกันคุณภาพ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน
2558 กองประชาสัมพันธ์ได้เปลี่ยนชื่อเป็นกองสื่อสารองค์กร
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 และแนะนาคณะกรรมการประเมินกับ ทีมบริหาร
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 นและนาเสนอปากเปล่า ให้ผู้บริหาร ผู้เกี่ยวข้อง รับทราบและร่วม
อภิปรายผลการประเมิน
3. สรุปรายงานประเมิน จัดทารูปเล่มส่งให้กับงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
2. วิธีการตรวจสอบความถูกต้องน่าเชื่อถือของข้อมูล กาหนดให้กรรมการที่ตรวจประเมิน ศึกษา
เอกสารเชิงประจักษ์ และสอบทานข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ 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

5
ส่วนที่ 2 ผลการประเมิน
ตาราง ป. 1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ
ตัวบ่งชี้คุณภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1

เป้าหมาย
6 ข้อ

ผลการดาเนินงาน1
ตัวตั้ง
ผลลัพธ์
(%หรือสัดส่วน)
ตัวหาร
8 ข้อ

บรรลุเป้าหมาย
 = บรรลุ
 = ไม่บรรลุ


5 คะแนน

5 คะแนน

5.00

5.00



5 คะแนน

5 คะแนน



5 คะแนน

5 คะแนน

5.00

5.00

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 1
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1

ค่าเฉลี่ย 3.51

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2

ร้อยละ 70

ค่าเฉลี่ย 4.86
111 x 100
112

99.11

คะแนนประเมิน
SAR
กรรมการ

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 2
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1

3 ข้อ

5 ข้อ



5 คะแนน

5 คะแนน

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2

7 ข้อ

7 ข้อ



5 คะแนน

5 คะแนน

1

ให้ระบุเป็นตัวเลขที่สอดคล้องกับเกณฑ์ที่ใช้ประเมินสาหรับตัวบ่งชี้นั้น ๆ เช่น ระบุเป็นค่าร้อยละ หรือระบุเป็นสัดส่วน หรือระบุเป็นคะแนน หรือระบุเป็นจานวน
หรือระบุเป็นข้อ

หมายเหตุ
(เหตุผลของการประเมินที่ต่างจาก
ที่ระบุใน SAR)

6

ตาราง ป. 1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ (ต่อ)
ผลการดาเนินงาน1
ตัวบ่งชี้คุณภาพ
เป้าหมาย
ตัวตั้ง
ผลลัพธ์
(%หรือสัดส่วน)
ตัวหาร
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3
ร้อยละ 90
185 x 100
97.37
190
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4
ร้อยละ 10
24,165,134.62 x 100
38.52
62,730,280
ตัวบ่งชี้ที่ 3.5
ร้อยละ 2.0
0 x 100
0

บรรลุเป้าหมาย
 = บรรลุ
 = ไม่บรรลุ


คะแนนประเมิน
SAR
กรรมการ
4 คะแนน

4 คะแนน



5 คะแนน

5 คะแนน



5 คะแนน

5 คะแนน

หมายเหตุ
(เหตุผลของการประเมินที่ต่างจาก
ที่ระบุใน SAR)

190
ตัวบ่งชี้ที่ 3.6
ตัวบ่งชี้ที่ 3.7

3 ข้อ
4 ข้อ

5 ข้อ
5 ข้อ




5 คะแนน
5 คะแนน

5 คะแนน
5 คะแนน

ตัวบ่งชี้ที่ 3.8

4 ข้อ

6 ข้อ



5 คะแนน

5 คะแนน

4.88

4.88



5 คะแนน
5.00

5 คะแนน
5.00



4 คะแนน

4 คะแนน

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 3
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1
คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 4
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1

6 ข้อ
ค่าเฉลี่ย 4.00

7 ข้อ
4.46+4.10
2

4.28

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 5
4.00
4.00
1
ให้ระบุเป็นตัวเลขที่สอดคล้องกับเกณฑ์ที่ใช้ประเมินสาหรับตัวบ่งชี้นั้น ๆ เช่น ระบุเป็นค่าร้อยละ หรือระบุเป็นสัดส่วน หรือระบุเป็นคะแนน หรือระบุเป็นจานวนหรือระบุเป็นข้อ
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ตาราง ป. 1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ (ต่อ)
ผลการดาเนินงาน1
ตัวบ่งชี้คุณภาพ
เป้าหมาย
ตัวตั้ง
ผลลัพธ์
(%หรือสัดส่วน)
ตัวหาร
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1
4 ข้อ
5 ข้อ

บรรลุเป้าหมาย
 = บรรลุ
 = ไม่บรรลุ


5 คะแนน

5 คะแนน



5 คะแนน

5 คะแนน



4 คะแนน

4 คะแนน

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 6

4.67

4.67

คะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ

4.81

4.81

ตัวบ่งชี้ที่ 6.2

ค่าเฉลี่ย 3.51

ตัวบ่งชี้ที่ 6.3

ค่าเฉลี่ย 3.51

1

78
16
145.05
35

4.88
4.14

คะแนนประเมิน
SAR
กรรมการ

หมายเหตุ
(เหตุผลของการประเมินที่ต่างจาก
ที่ระบุใน SAR)

ให้ระบุเป็นตัวเลขที่สอดคล้องกับเกณฑ์ที่ใช้ประเมินสาหรับตัวบ่งชี้นั้น ๆ เช่น ระบุเป็นค่าร้อยละ หรือระบุเป็นสัดส่วน หรือระบุเป็นคะแนน หรือระบุเป็นจานวนหรือระบุเป็นข้อ
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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

5.00
5.00
ดีมาก

5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
ดีมาก

5.00
4.50
4.00
4.50
4.50
ดี

5.00
5.00
4.88
5.00
4.00
4.67
4.81
ดีมาก

องค์ประกอบที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดาเนินการ
ภารกิจหลักของหน่วยงานในสังกัด
การบริหารและการจัดการ
การเงินและงบประมาณ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของหน่วยงานในสังกัด
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
รวม

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

หมายเหตุ

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีมาก

จานวน/ ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานของสานักงานอธิการบดี มทร พระนคร
ปัจจัยนาเข้า
1 (3.4)
-

กระบวนการ
(1.1)
(2.1)
(3.1, 3.2, 3.6, 3.7, 3.8)
(4.1)

1
1
5
1
1 (6.1)
1

9

ผลผลิต
1
2
1
2

(2.2)
(3.3, 3.5)
(5.1)
(6.2, 6.3)
6

รวม
1
2
8
1
1
3
16
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จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงตามรายองค์ประกอบคุณภาพ
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนดาเนินการ
จุดแข็ง
ผู้บริหารและบุคลากรมีความสามารถในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี
จุดที่ควรพัฒนา
เกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพมีการประเมินระดับ “มี” ทาให้ไม่สะท้อนคุณภาพองค์กรที่แท้จริง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ควรพัฒนาเกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพให้มีการประเมิน ผลผลิต และ ผลลัพธ์ เพื่อให้สะท้อน
คุณภาพองค์กรที่แท้จริง
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลักของหน่วยงานในสังกัด
จุดแข็ง
ทุกหน่วยงานในสังกัดสานักงานอธิการบดีปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของตนเองได้อย่างดียิ่ง ทาให้
เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
-

10

องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ
จุดแข็ง
สานักงานอธิการบดีมีระบบและกลไกในการกากับติดตามการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการที่ดี
การพัฒนาบุคลากรเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีต่อองค์กร
แนวทางเสริมจุดแข็ง
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ
จุดแข็ง
มีระบบและกลไกในการกากับติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณที่ชัดเจน ทาให้การใช้จ่ายเงิน
งบดาเนินการเป็นไปตามเป้าหมายสนองความต้องการของรัฐบาล
แนวทางเสริมจุดแข็ง
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
-

11

องค์ประกอบที่ 5 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของหน่วยงานในสังกัด
จุดแข็ง
บุคลากรในสานักงานอธิการบดีมีจิตสาธารณะในการให้บริการ โดยยึดถือและปฏิบัติตามค่านิยม
ขององค์กร “บริการด้วยความเต็มใจ ใส่ใจคุณภาพ”
แนวทางเสริมจุดแข็ง
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
องค์ประกอบที่ 6 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
จุดแข็ง
บุคลากรทุกระดับให้ความสาคัญและมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพ ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑ์
การประเมินที่ตั้งไว้
แนวทางเสริมจุดแข็ง
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
-
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ข้อสรุปตามองค์ประกอบคุณภาพ
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจาปีการศึกษา 2557 สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอรับ การตรวจประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 6 องค์ประกอบ จานวน 16
ตัวบ่งชี้เฉพาะ ผลการประเมินภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.81
1. คะแนนเฉลี่ยตามองค์ประกอบที่ 1 พบว่าผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก
จานวน 1 ตัวบ่งชี้
2. คะแนนเฉลี่ยตามองค์ประกอบที่ 2 พบว่าผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก
จานวน 2 ตัวบ่งชี้
3. คะแนนเฉลี่ยตามองค์ประกอบที่ 3 พบว่าผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก
จานวน 7 ตัวบ่งชี้ และระดับดี จานวน 1 ตัวบ่งชี้
4. คะแนนเฉลี่ยตามองค์ประกอบที่ 4 พบว่าผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก
จานวน 1ตัวบ่งชี้
5. คะแนนเฉลี่ยตามองค์ประกอบที่ 5 พบว่าผลการประเมินอยู่ในระดับดี
จานวน 1 ตัวบ่งชี้
6. คะแนนเฉลี่ยตามองค์ประกอบที่ 6 พบว่าผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก จานวน 2
ตัวบ่งชี้ และระดับดี จานวน 1 ตัวบ่งชี้
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ภาคผนวก
-

บันทึกภาคสนาม
รายชื่อผู้ให้สัมภาษณ์
กาหนดการตรวจประเมิน
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

13
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาณ วัตถุประสงค์ และแผนดาเนินการ
ตัว
ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและนามาใช้ประกอบการพิจารณา
บ่งชี้
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
ข้อค้นพบ
สานักงานอธิการบดีดาเนินการได้ 8 ข้อ ดังนี้
1. มีการกาหนดวิสัยทัศน์ ปรัชญา ปณิธาน และพันธกิจ ที่สอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย โดย
ทบทวน วิส ัย ทัศ น์ ปรัช ญา ปณิธ าน พัน ธกิจ ของส านัก งาน
อธิการบดี ซึ่งบุคลากรในสังกัด สานักงานอธิก ารบดี มีส่ว นร่ว มในการแสดง
ความคิด เห็น เกี่ย วกับ ปัจ จัย ที่มีผ ลกระทบต่อ การดาเนิน งานของสานัก งาน
อธิก ารบดี และร่ว มกาหนดวิสัย ทัศ น์ ปรัช ญา ปณิธ าน และพัน ธกิจ ของ
สานัก งานอธิก ารบดี และจัด ทาแผนกลยุท ธ์สานัก งานอธิก ารบดี ประจาปี
การศึก ษา พ.ศ.2557 – 2561 ฉบับ ปรับ ปรุง ปีงบประมาณ 2558 โดยมี
ความสอดคล้อ ง และเชื่อ มโยง ภายใต้ก รอบแนวทางที่กาหนดไว้ใ นแผน
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจา
สานักงานอธิการบดี

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

2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ ระดับมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับสานักงาน บันทึกเพิ่มเติม
อธิการบดี ไปสู่ทุกหน่วยงานภายในสานักงานอธิการบดี โดย
มหาวิทยาลัยฯ ได้ประชุมชี้แจงทาความเข้าใจกับหัวหน้าหน่วยงาน
ภายใน และสานักงานอธิการบดี นาแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯตาม
นโยบายของอธิการบดีรับทราบในที่ประชุมให้หน่วยงานในสังกัดรับทราบตัวชี้วัด
ที่ได้รับหมอบหมาย และจัดทาแผนกลยุทธ์สานักงานอธิการบดี เพื่อให้หน่วยงาน
นาไปเป็นกรอบและแนวทางในการจัดทาแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบตั ิราชการ
ประจาปีของหน่วยงานต่อไป และสานักงานอธิการบดี ได้ประชุมถ่ายทอด
นโยบายและแผนปฏิบัตริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ของ
มหาวิทยาลัยฯ สู่การปฏิบตั ิ ในการประชุมคณะกรรมการประจาสานักงาน
อธิการบดี เพื่อให้หน่วยงานนาไปเป็นแผนกากับ ติดตาม เร่งรัด และรายงานผล
การปฏิบัติงานที่หน่วยงานกากับต่อไป
3. มีก ระบวนการจั ดท าแผนปฏิ บั ติ ก ารประจาปี ครบตามภารกิ จ ของ
หน่วยงานในสังกัด และสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ระดับมหาวิทยาลัย ที่เกี่ยวข้อง
กับสานักงานอธิการบดี โดย
ได้จัดทาแผนการดาเนินงาน จัดทาแผนปฏิบตั ิราชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2558 สานักงานอธิการบดี จัดทาแผนปฏิบตั ิราชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2558 สานักงานอธิการบดี ที่ดาเนินการภายใต้กรอบแนวทาง
และเวลาที่กาหนดไว้ในแผนกลยุทธ์สานักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 2557-2561
ฉบับปรับปรุง ประจาปีงบประมาณ 2558

ตัว
บ่งชี้
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ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและนามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
4. มี ตั ว บ่ งชี้ ข องแผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี และค่ า เป้ า หมายของแต่ ล ะ
ตัวบ่งชี้ เพื่อวัดความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี โดย
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สานักงานอธิการบดี
ดาเนินการภายใต้ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ของสานักงาน
อธิการบดี ประกอบด้วย 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 เป้าประสงค์ 9 กลยุทธ์
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายวัดความสาเร็จ จานวน 48 ตัวชี้วัด เป็นตัวชีว้ ัดของ
เป้าประสงค์ จานวน 11 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดของกลยุทธ์ จานวน 145 ตัวชี้วัด
5. มีการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี โดย
สานักงานอธิการบดี ได้จัดทาเอกสาร รายงานการประเมินผลการ
ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของสานักงานอธิการบดี ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2557 จากการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตริ าชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2557 สานักงานอธิการบดี ผูร้ ับผิดชอบตัวชี้วัดดาเนินการ
ครบถ้วนทั้ง 145 ตัวชี้วัด
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
สานักงานอธิการบดี กาหนดช่วงเวลาในการติดตามผลการดาเนินงาน
เป็น 3 รอบ คือ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน และได้นาสรุปผลการ
ดาเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณในส่วนของสานักงานอธิการบดี
รายงานเสนอคณะกรรมการประจาสานักงานอธิการบดี
7. มี ก ารประเมิ น ผลการด าเนิ น งานตามตั ว บ่ ง ชี้ ของแผนปฏิ บั ติ ก าร
ประจาปี อย่ า งน้อ ยปี ละ 1 ครั้ ง และรายงานผลต่อ คณะกรรมการประจ า
สานักงานอธิการบดี เพื่อพิจารณา โดย
จัดทา “รายงานการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการของสานักงานอธิการบดี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557” เสนอที่
ประชุมคณะกรรมการประจาสานักงานอธิการบดี โดยผลการดาเนินงานตาม
ตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีฯ ตัวชี้วัดของกลยุทธ์
จานวน 145 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมายจานวน 141 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ
97.24 ไม่บรรลุเป้าหมาย จานวน 4 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 2.75
8.
มี ก ารน าผลการพิ จ ารณา ข้ อ คิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะของ
คณะกรรมการประจาสานักงานอธิการบดีไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจาปี
โดย
นาข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ คณะกรรมการประจาสานักงาน
อธิการบดี ในการสรุปผลการดาเนินงานมอบผู้รับผิดชอบนาไปปรับปรุง
แผนการปฏิบัติงานและทบทวนแผนกลยุทธ์สานักงานอธิการบดี ปีการศึกษา
2557-2558 ฉบับปรับปรุงใปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ในปีต่อไป

ผลการประเมิน
ตนเอง

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ
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ตัว
ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและนามาใช้ประกอบการพิจารณา
บ่งชี้
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
จุดเด่น
ผู้บริหารและบุคลากรมีความสามารถในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี
จุดที่ควรพัฒนา
เกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพมีการประเมินระดับ “มี” ทาให้ไม่
สะท้อนคุณภาพองค์กรที่แท้จริง
ข้อเสนอแนะ
ควรพัฒนาเกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพให้มีการประเมิน ผลผลิต
และ ผลลัพธ์ เพื่อให้สะท้อนคุณภาพองค์กรที่แท้จริง

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 40 ตัวบ่งชี้ โดยได้ผลรวมคะแนนการประเมิน
คุ ณภาพภายใน ตามตั วบ่ งชี้ ที่ หน่ วยงานในสั งกั ด รั บ ผิ ด ชอบ เท่ า กั บ 4.86
คะแนน คิดเป็นค่าเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพภายใน เท่ากับ 4.86 ดังนี้
หน่วยงาน
ค่าเฉลี่ย
ผลการประเมิน
1. กองกลาง
5.00
ดีมาก
2. กองคลัง
4.86
ดีมาก
3. กองบริหารงานบุคคล
5.00
ดีมาก
4. กองนโยบายและแผน
4.00
ดี
5. กองพัฒนานักศึกษา
5.00
ดีมาก
6. กองวิเทศสัมพันธ์
5.00
ดีมาก
7. กองประชาสัมพันธ์
5.00
ดีมาก
8. กองศิลปวัฒนธรรม
5.00
ดีมาก
9. สานักประกันคุณภาพ
4.75
ดีมาก
10. สานักงานอธิการบดี
5.00
ดีมาก
รวม
4.86
ดีมาก

จุดเด่น
ทุกหน่วยงานในสังกัดสานักงานอธิการบดีปฏิบัติงานตามภารกิจ
หลักของตนเองได้อย่างดียิ่ง ทาให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะ
-

ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
ตนเอง
คณะกรรมการ
ค่าเป้าหมาย
: ค่าเฉลี่ย 3.51
ผลการประเมินตาม ผลการประเมินตาม
ค่าเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย
: ค่าเฉลี่ย 4.86
: ค่าเฉลี่ย 4.86
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 112 ตัวชี้วัด จานวนตัวชี้วัดที่ : ร้อยละ 100
: ร้อยละ 99.11
บรรลุเป้าหมาย 111 ตัวชี้วัด
คะแนนการประเมิน คะแนนการประเมิน
คิดเป็นร้อยละของตัวชี้วัดที่หน่วยงานในสังกัดดาเนินการให้บรรลุเป้าหมายตาม ตนเอง : 5 คะแนน
กรรมการ : 5 คะแนน
แผนปฏิบัติการประจาปี เท่ากับ 99.11
การบรรลุเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมาย
 เท่ากับเป้าหมาย  เท่ากับเป้าหมาย
จุดเด่น
 ต่ากว่าเป้าหมาย  ต่ากว่าเป้าหมาย
ทุกหน่วยงานในสังกัดสานักงานอธิการบดี มีการกากับติดตามการ  สูงกว่าเป้าหมาย  สูงกว่าเป้าหมาย
ดาเนินงานตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการประจาปีอย่างเป็นระบบ
 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

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

1. ผู้บริหารมีภาวะผู้นาและมีส่วนร่วมในการกาหนดวิสัยทัศน์ กาหนดทิศ
ทางการดาเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับมีความสามารถ
ในการวางแผนปฏิบตั ิการประจาปี โดย
คณะกรรมการประจาส านัก งานอธิก ารบดี ซึ ่ง ประกอบด้ว ย
ผู้อานวยการในสังกัด สานักงานอธิการบดีเป็นกรรมการ มีการจัดประชุมเพื่อ
พิจ ารณาทบทวนแผนกลยุท ธ์ ส านัก งานอธิก ารบดี ประจ าปีก ารศึก ษา
2557–2561 ฉบับ ปรับ ปรุง พ.ศ.2558 และรั บ รองแผนปฏิบ ัต ิร าชการ
ประจ าปี หัว หน้า หน่ว ยงาน (ผอ.กอง) จะน าข้อ สรุป จาก ที ่ป ระชุม ไป
ถ่า ยทอดยัง บุค ลากรในหน่ว ยงานโดยการประชุม แต่ล ะหน่ว ยงาน เพื่อ ใช้
เป็น แนวทางในการจัด ท าแผนปฏิบ ัต ิก ารให้ส อดคล้อ งกับ กลยุท ธ์ข อง
สานัก งานอธิก ารบดี และสานัก งานอธิก ารบดีไ ด้จัด ทาแบบประเมิน เพื ่อ
สารวจความคิด เห็น เกี่ย วกับ ภาวะผู้นาของผู้บ ริห ารทุก ระดับ ในสานัก งาน บันทึกเพิ่มเติม
อธิการบดี แบ่งเป็น 3 ระดับ ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี ผู้อานวยการ
และหัว หน้า งาน ซึ่ง ผู้อานวยการสานัก งานอธิก ารบดี ได้แ จ้ง ให้ผู้รับ การ
ประเมินทราบในการประชุมคณะกรรมการประจาสานักงานอธิการบดี
2. ผู้บริหารมีการกากับ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานตามที่
มอบหมาย โดย
มีก ารกากับ ติด ตาม และประเมิน ผลการดาเนิน งาน แบ่ง เป็น 2
ระดับ คือ ระดับสานักงานอธิการบดี มีนโยบายประชุมคณะกรรมการประจา
ส านัก งานอธิก ารบดี ก าหนดไว้ 4 ครั ้ง ต่อ ปี โดยให้ผู ้อ านวยการแต่ล ะ
หน่ว ยงานรายงานผลการด าเนิน งานตามแผนปฏิบ ัต ิร าชการประจ าปี
นาเสนอในที่ป ระชุม คณะกรรมการประจาสานัก งานอธิก ารบดี และระดับ
กอง มีก ารมอบอานาจการติด ตามผลการดาเนิน งาน โดยผู้อานวยการกอง
น านโยบายจากการประชุม คณะกรรมการประจ าส านัก งานอธิก ารบดี
ถ่า ยทอดสู่บุค ลากรภายในกอง และประชุม ภายในหน่ว ยงานเพื่อ ติด ตาม
รายงานผลงาน รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการดาเนิ น งาน การแก้ไ ขหรือ
ปรับ แผนการดาเนิน งานให้ส อดคล้อ งกับ สถานการณ์ รวมทั้ง มีก ารรายงาน
การประเมินผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558 เพื่อนาไปปรับปรุงต่อไป
3. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการ ให้อานาจในการตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม โดย
ในการประชุมของแต่ละหน่วยงาน เปิดโอกาสให้บคุ ลากรแสดงความ
คิดเห็นเพื่อนาข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะมาปรับปรุงระบบการทางาน และมี
ส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน

ตัว
บ่งชี้
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ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและนามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
4. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผูร้ ่วมงาน เพื่อให้สามารถ
ทางานบรรลุวตั ถุประสงค์ของหน่วยงานเต็มตามศักยภาพ โดย
แนะนา / สอนงานในขณะปฏิบัติงาน หรือการส่งเสริมให้บุคลากรเข้า
ร่วมประชุมหรือรับฟังการสัมมนาที่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเชิญเข้าร่วม
เช่น การไฟฟ้านครหลวง ขอเชิญร่วมสัมมนา เรื่อง การใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและปลอดภัยในสถานที่ราชการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
“หลักเกณฑ์การประเมินค่างานและเทคนิคการเขียนคูม่ ือปฏิบตั ิงานฯ” และ
หน่วยงานในสังกัดสานักงานอธิการบดี มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี
และถ่ายทอดประสบการณ์ร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
5. ผู้บริหาร บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคานึงถึงประโยชน์ของ
มหาวิทยาลัย และผู้มสี ่วนได้เสีย โดย
ดาเนิน การตามประกาศเจตนารมณ์ข องมหาวิท ยาลัย ในเรื่อ ง
ของนโยบายการก ากับ ดูแ ลองค์ก รที ่ด ี ทั ้ง นี ้ ส านัก งานอธิก ารบดีไ ด้
ดาเนินการประเมินการดูแลองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แบ่ง เป็น 2 ระดับ
คือ ระดับ ผู้อานวยการสานัก งานอธิก ารบดี และระดับ ผู้อานวยการกอง ซึ่ง
ผู้อานวยการสานัก งานอธิก ารบดี ได้แ จ้ง ให้ผู้รับ การประเมิน ทราบในการ
ประชุมคณะกรรมการประจาสานักงานอธิการบดี
จุดเด่น
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะ
-

ผลการประเมิน
ตนเอง

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ
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ตัว
ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและนามาใช้ประกอบการพิจารณา
บ่งชี้
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
3.2 มีระบบและกลไกในการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานในสังกัด เพื่อพัฒนาและ
ธารงรักษาไว้ให้บุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
ข้อค้นพบ
สานักงานอธิการบดีดาเนินการได้ 7 ข้อ ดังนี้
1. มีการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรเป็นรูปธรรม ภายใต้การวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงประจักษ์ โดย
- ส ารวจความต้ อ งการของบุ ค ลากรในการฝึ ก อบรมเพื่ อ พั ฒ นา
สมรรถนะและศักยภาพ ประกอบกับการนาผลการประเมินสมรรถนะหลักตาม
แผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคล มาเป็นข้อมูลในการจัดทาแผนพัฒนา
บุคลากร

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
2. มีการวิเคราะห์สมรรถนะและความสามารถของบุคลากร เพื่อส่งเสริม
 บรรลุ
 บรรลุ
พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มคี วามรู้ความสามารถตรงกับภารกิจและสาขาวิชาชีพ
 ไม่บรรลุ
 ไม่บรรลุ
ทั้งด้านการฝึกอบรม การเข้าร่วมประชุมหรือเสนอผลงานเชิงวิชาการ และ
การศึกษาต่อ โดย
บันทึกเพิ่มเติม
- การวิเคราะห์ผลความต้องการฝึกอบรมของบุคลากรและนาผลการ
ประเมินสมรรถนะหลักของบุคลากร มาประกอบการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร
สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ. 2557 โดย
ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาสานักงานอธิการบดี
3. มีการมอบหมายงานให้เป็นไปตามภารกิจของหน่วยงาน และตาม
สมรรถนะของแต่ละบุคคลรวมทั้งมีการพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประจาปี โดย
- มหาวิท ยาลัย ได้ม ีค าสั ่ง มอบหมายให้บ ุค ลากรปฏิบ ัต ิห น้า ที ่เ ป็น
ราย บุค ค ลในแต่ล ะหน่ว ยงาน และ ตาม กรอบอัต ราก าลัง บุค ล ากร
ปีงบประมาณ 2555-2560 ได้กาหนดหน้า ที่ค วามรับ ผิด ชอบของงาน/กลุ่ม
ภายในกอง สถาบัน /ส านัก และส านัก งานคณบดี และได้ก าหนดความรู้
ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับบุคลากร นามาใช้ในการ
ประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้นของบุคลากร และนาไปใช้เป็น
ข้อมูลในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนให้แก่บุคลากร
4. มีการจัดสวัสดิการและสร้างเสริมสุขภาพที่ดีแก่บุคลากร รวมทั้งสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทางาน และสร้างบรรยากาศที่ดีที่จะทาให้บุคลากร
ทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและอยู่อย่างมีความสุข โดย
- สานักงานอธิการดีมสี วัสดิการทีม่ หาวิทยาลัยจัดให้กับบุคลากร
ดังนี้
4.1 การจัดสวัสดิการสงเคราะห์ ตามประกาศคณะกรรมการสวัสดิการ
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ตัว
ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและนามาใช้ประกอบการพิจารณา
บ่งชี้
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับ 1/2557 เรื่อง ประเภทและ
วิธีการจัดสวัสดิการสงเคราะห์ ซึ่งจัดให้กับบุคลากรทุกประเภท ดังนี้
- กรณีสมรส
- การสนับสนุนค่าประกันภัยอุบัตเิ หตุกลุ่มบุคลากรให้กับ
บุคลากรสานักงานอธิการบดี
- การสนับสนุนค่าตรวจสุขภาพประจาปี
4.2 มหาวิทยาลัยจัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย
และเริ่มรับสมัครสมาชิกกองทุนสารองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 1
กรกฎาคม 2557
4.3 จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร สร้างจิตสดใส ร่างกาย
แข็งแรง ระหว่างวันที่ 3 - 5 กรกฎาคม 2557 ณ เดอะเลกาซี ริเวอร์แคว รีสอร์ท
จังหวัดกาญจนบุรี โครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร สร้างจิตสดใส ร่างกาย
แข็งแรง ระหว่างวันที่ 15-17 กรกฎาคม 2558 ณ เดอะเลกาซี ริเวอร์แคว รี
สอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี
4.4 จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัตกิ ารเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีในการ
ปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 อาคาร
มงคลอาภา ชั้น 3 คณะบริหารงานธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ
นคร
4.5 การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงาน
มหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างประจา และลูกจ้างชั่วคราว เพื่อรับรางวัล
บุคคลดีเด่นและการคัดเลือกผู้ทาคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัย ประจาปี
2557
5. มีระบบส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพสูง ให้ได้รับค่าตอบแทน
ที่สอดคล้องกับความรู้ความสามารถ โดย
มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศ ระเบียบเกี่ยวกับการกาหนดตาแหน่ง
และกาหนดให้จ่ายเงินเพิม่ ดังนี้
5.1 กาหนดให้จ่ายเงินเพิ่มสาหรับตาแหน่งที่มีเหตุพเิ ศษ
5.2 กาหนดให้จ่ายค่าวิชาชีพสาหรับตาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ
ของพนักงานมหาวิทยาลัย
5.3 กาหนดให้จ่ายเงินเพิ่มพิเศษ แก่พนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับการ
จ้างครั้งแรกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งวิชาการวุฒิปริญญาเอก
6. มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับอย่างเป็นระบบ
โดย
จัดทาหนังสือถึงหน่วยงานในสังกัดสานักงานอธิการบดี เพื่อให้
หน่วยงานดาเนินการกรอกแบบประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัตงิ านของ
บุคลากรทุกระดับเพื่อมาประมวลผลและจัดทารายงานสรุป ซึ่งผลการประเมิน
ในภาพรวมของสานักงานอธิการบดี ค่าเฉลีย่ ระดับคะแนน 3.87 มีผลการ
ประเมินอยู่ในระดับดี

ผลการประเมิน
ตนเอง

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ

22
ตัว
ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและนามาใช้ประกอบการพิจารณา
บ่งชี้
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
7. มีก ารน าผลการประเมิ นความพึ งพอใจเสนอคณะกรรมการประจ า
สานักงานอธิการบดีเพื่อกาหนดแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา โดย
มี ก ารสรุ ป ผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจในการปฏิ บั ติ ง านของ
บุคลากรทุกระดับ ประจาปีการศึกษา 2556 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจา
สานักงานอธิการบดี ซึ่งที่ประชุมได้มีมติมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไป
ดาเนินการพัฒนาปรับปรุงการบริหารและการจัดการ ดังรายงานการประชุม
คณะกรรมการประจาสานักงานอธิการบดี ในการประชุมครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่
10 มิถุนายน 2557 พบว่ามีข้อเสนอแนะโดยได้นาผลจากข้อเสนอแนะดังกล่าวไป
ดาเนินการ ดังนี้
1.การสร้างขวัญและกาลังใจ โดยมีการเพิ่มสวัสดิการให้กับุคลากร
เช่น เงินช่วยเหลือพิธีศพ
2.การสแกนนิ้วได้ดาเนินการเต็มรูปแบบ
3.มีการจัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2557
กรณีพนักงานมหาวิทยาลัย ในกรณีลูกจ้างชั่วคราวไม่สามารถดาเนินการได้
จุดเด่น
1. มีระบบการบริหารงานบุคคลเป็นรูปธรรม
2. ผู้บริหารให้ความสาคัญในเรื่องสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของ
บุคลากรทุกประเภท

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 90
ข้อค้นพบ
ผลการประเมินตาม
ผลการประเมินตาม ค่า
สานักงานอธิการบดีมีจานวนบุคลากรทั้งหมด 190 คน โดยมีจานวนบุคลากรที่ ค่าเป้าหมาย
เป้าหมาย
ได้รับการพัฒนา 185 คน
: ร้อยละ 97.37
: ร้อยละ 97.37
คิดเป็นร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
คะแนนการประเมิน
คะแนนการประเมิน
เท่ากับ 97.37 การคานวณ 185 x 100 = 97.37
ตนเอง : 4 คะแนน
กรรมการ : 4 คะแนน
190
การบรรลุเป้าหมาย
การบรรลุเป้าหมาย
จุดเด่น
 เท่ากับเป้าหมาย  เท่ากับเป้าหมาย
ผู้บริหารให้ความสาคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรสายสนับสนุน  ต่ากว่าเป้าหมาย  ต่ากว่าเป้าหมาย
ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 สูงกว่าเป้าหมาย  สูงกว่าเป้าหมาย
 บรรลุ
 บรรลุ
จุดที่ควรพัฒนา
 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 38.52
สานักงานอธิการบดีมีงบดาเนินงานทั้งหมด 62,730,280 บาท โดยมีค่าใช้จ่าย : ร้อยละ 38.52
คะแนนการประเมิน
คะแนนการประเมิน
ในการพัฒนาบุคลากร 24,165,134.62 บาท
กรรมการ : 5 คะแนน
คิดเป็นร้อยละของค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาบุคลากรตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ตนเอง : 5 คะแนน
ต่องานดาเนินงานของหน่วยงาน เท่ากับ 38.52
การบรรลุเป้าหมาย
การบรรลุเป้าหมาย
การคานวณ 24,165,134.62 x100 = 38.52
 เท่ากับเป้าหมาย  เท่ากับเป้าหมาย
62,730,280
 ต่ากว่าเป้าหมาย  ต่ากว่าเป้าหมาย
จุดเด่น
ผู้บริหารให้ความสาคัญของการพัฒนาบุคลากรที่ตรงตามสายงานที่  สูงกว่าเป้าหมาย  สูงกว่าเป้าหมาย
ปฏิบัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน ให้บรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลัย  บรรลุ
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ
 ไม่บรรลุ
จุดที่ควรพัฒนา
บันทึกเพิ่มเติม
ข้อเสนอแนะ
-
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ตัว
ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและนามาใช้ประกอบการพิจารณา
บ่งชี้
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
3.5 ร้อยละของบุคลากรที่ประพฤติผดิ จรรยาบรรณ

ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
ตนเอง
คณะกรรมการ
ค่าเป้าหมาย
: ร้อยละ 2.0
ข้อค้นพบ
ผลการประเมินตาม
ผลการประเมินตาม
สานักงานอธิการบดีมีจานวนบุคลากรทั้งหมด 190 คน โดยมีจานวนบุคลากรที่ ค่าเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย
ประพฤติผิดจรรยาบรรณ 0 คน
: ร้อยละ 0
: ร้อยละ 0
คิดเป็นร้อยละของบุคลากรที่ประพฤติผิดจรรยาบรรณ เท่ากับ 0
คะแนนการประเมิน
คะแนนการประเมิน
การคานวณ 0 x 100 = 0
ตนเอง : 5 คะแนน
กรรมการ : 5 คะแนน
190
การบรรลุเป้าหมาย
การบรรลุเป้าหมาย
จุดเด่น
 เท่ากับเป้าหมาย  เท่ากับเป้าหมาย
มีระบบและกลไกที่ดีในการกากับจรรยาบรรณของบุคลากรใน
 ต่ากว่าเป้าหมาย  ต่ากว่าเป้าหมาย
สานักงานอธิการบดี ทาให้ไม่มผี ู้ประพฤติผดิ จรรยาบรรณ
 สูงกว่าเป้าหมาย  สูงกว่าเป้าหมาย
 บรรลุ
 บรรลุ
จุดที่ควรพัฒนา
 ไม่บรรลุ
 ไม่บรรลุ
ข้อเสนอแนะ
-

บันทึกเพิ่มเติม
-

26
ตัว
ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและนามาใช้ประกอบการพิจารณา
บ่งชี้
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
3.6 การพัฒนาหน่วยงานในสังกัดสานักงานอธิการบดีสู่องค์กรการเรียนรู้

ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
ตนเอง
คณะกรรมการ
ค่าเป้าหมาย
: 3 ข้อ
ข้อค้นพบ
ผลการประเมินตาม
ผลการประเมินตาม
สานักงานอธิการบดีดาเนินการได้ 5 ข้อ ดังนี้
ค่าเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย
1. มีการกาหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่
: 5 ข้อ
: 5 ข้อ
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน โดย
คะแนนการประเมิน
คะแนนการประเมิน
ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานจัดทายุทธศาสตร์และบริหาร
ตนเอง : 5 คะแนน
กรรมการ : 5 คะแนน
จัดการความรู้กับองค์กรสานักงานอธิการบดี จัดทาแผนการจัดการความรู้ที่ การบรรลุเป้าหมาย
การบรรลุเป้าหมาย
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
 เท่ากับเป้าหมาย  เท่ากับเป้าหมาย
พระนคร ตลอดจนนาปัญหาอุปสรรคที่พบและข้อเสนอแนะจากการประเมิน  ต่ากว่าเป้าหมาย  ต่ากว่าเป้าหมาย
การจัดการความรู้ในปีงบประมาณ 2557 มาพิจารณากาหนดประเด็นความรู้  สูงกว่าเป้าหมาย  สูงกว่าเป้าหมาย
และเป้าหมายการจัดการความรู้
 บรรลุ
 บรรลุ
2. กาหนดบุคลากรกลุม่ เป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะเพื่อเพิม่
 ไม่บรรลุ
 ไม่บรรลุ
สมรรถนะในการปฎิบัติงาน เพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์และพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยและการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดย
บันทึกเพิ่มเติม
กาหนดบุคลากรกลุม่ เป้าหมายไว้ในแผนการจัดการความรู้
ปีงบประมาณ 2558 คือบุคลากรในสังกัดสานักงานอธิการบดี เป็นกลุ่มเป้าหมาย
ที่จะพัฒนาความรูต้ ามประเด็นในข้อ 1
3. มี ก ารแบ่ ง ปั น และแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ จ ากความรู้ ทั ก ษะของผู้ มี
ประสบการณ์ตรง (tacit Knowledge)เพื่อค้นหาแนวปฎิบัติที่ดีตามประเด็น
ความรู้ที่กาหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่กาหนด โดย
จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ในช่องทางต่างๆ ได้แก่ การอมรมสัมมนา
เอกสารเผยแพร่ความรู้ คู่มือ การประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ KM-503 และมี
กิจกรรมถ่ายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผูม้ ีประสบการณ์การทางานและความรู้ที่
จาเป็นในการปฎิบัติงานผ่านทางเว็บไซต์ของกองต่างๆ ในสานักงานอธิการบดี
และ KM Blog ของ มทร.พระนคร ตลอดจนการสื่อสารผ่านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อความสมบูรณ์ในการสื่อสารและการถ่ายทอดความรู้ไปยัง
กลุ่มเป้าหมายด้วยความสะดวกและรวดเร็ว
4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กาหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ใน
ตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ทีเ่ ป็นแนวปฏิบัติที่ดมี าพัฒนาและจัดเก็บอย่าง
เป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge)
โดย
มีการจัดทาทะเบียนความรู้ เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ และมีคลัง
ความรู้ของหน่วยงานและบนเว็บไซต์ KM ของกองต่าง ๆ ในสานักงาน
อธิการบดี เพื่อเผยแพร่แ ละให้ความสะดวกในการค้นหา

ตัว
บ่งชี้
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5. มีการนาความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปี
การศึกษาที่ผ่านมาที่เป็นลายลักษณ์อักษร(explicit knowledge) และจาก
ความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี
มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง โดย
ได้นาการจัดการความรู้มาบูรณาการกับการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิด
การเรียนรู้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จุดเด่น
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะ
-

ผลการประเมิน
ตนเอง

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ
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3.7 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ของหน่ วยงานในสังกัดสานักงาน
อธิการบดี
ข้อค้นพบ
สานักงานอธิการบดีดาเนินการได้ 5 ข้อ ดังนี้
1. มีนโยบายในการจัดทาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการ และนานโยบายสู่การปฏิบัติ โดย
- นาระบบ BPM มาใช้กับงานงบประมาณ HRM มาใช้กับงาน
บริหารทรัพยากรมนุษย์ และระบบ ERP มาใช้กับงานวางแผนทรัพยากร
2. มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศตามภารกิจของหน่วยงานในสังกัด
สานักงานอธิการบดีอย่างน้อยต้องครอบคลุมการวางแผน การบริหาร
งบประมาณ การจัดซื้อ จัดจ้าง การเบิกจ่ายการบันทึกบัญชีและการ
บริหารงานบุคคล โดย
- มีระบบฐานข้อมูลตามข้อ 1 ที่ครอบคลุมการบริหารจัดการของ
มหาวิทยาลัย
3. มีการบันทึกและตรวจสอบข้อมูลเป็นปัจจุบัน โดย
- มีการทวนสอบระบบอย่างสม่าเสมอ ทาให้ข้อมูลที่ได้สามารถ
นาไปใช้ในการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
4. มีการติดตามและรายงานผลการดาเนินงานอย่างเป็นระบบโดย
- มีระบบรายงานจากระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ และ
นามาใช้
5. มีการประเมินผลการใช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ และนาผลมา
ปรับปรุงระบบฐานข้อมูล โดย
- มีการกากับติดตามผลการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการทุกระบบ ทาให้เกิดการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง ได้รับการแก้ไขเมื่อ
เกิดปัญหา
จุดเด่น
การเชื่อมโยงข้อมูลการวางแผนการเงินและการบริหารงานต่างๆ
ของมหาวิทยาลัย ทาให้ผู้บริหารมีข้อมูลที่จะนามาวิเคราะห์ และวางแผนใน
การพัฒนามหาวิทยาลัย
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะ
-

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
การลาออกของบุคลากรทาให้เกิดผล
กระทบในการปฏิบตั ิงาน

29
ตัว ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและนามาใช้ประกอบการพิจารณา
บ่งชี้
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
3.8 การบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานในสังกัดสานักงานอธิการบดี
ข้อค้นพบ
สานักงานอธิการบดีดาเนินการได้ 6 ข้อ ดังนี้
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทางานบริหารความเสีย่ ง โดยมี
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา สานักงานอธิการบดี ที่รับผิดชอบ
พันธกิจหลักของสานักงานอธิการบดีร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทางาน
โดย
ในปีการศึกษา 2557 สานักงานอธิการบดีได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษาสานักงานอธิการบดีให้มีหน้าทีด่ าเนินการด้านการ
จัดการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานในสานักงานอธิการบดี และมี
คณะกรรมการประจาสานักงานอธิการบดี เป็นผู้พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ และ
ให้ความเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยง ตลอดจนกากับดูแลและติดตามผล
การดาเนินงาน โดยใช้นโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงทีก่ าหนด
จากมหาวิทยาลัย เพี่อให้การดาเนินงานมีมาตรฐานเดียวกันในทุกหน่วยงาน
ของมหาวิทยาลัย
2. มีการวิเคราะห์และระบบความเสีย่ ง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความ
เสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้านตามบริบทของสานักงานอธิการบดี โดย
สานักงานอธิการบดี ได้ดาเนินการวิเคราะห์และประเมิ นความ
เสี่ยง เพื่อพิจารณาจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาจากปัจจัย
เสี่ยงที่เป็นของสานักงานอธิการบดี และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงของ
หน่วยงานตามขั้นตอนการวิเคราะห์ตามแนวทางของ COSO โดยมีคู่มือ
การบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย เป็นแนวทางในการวิเคราะห์แ ละ
จัดทาแผนบริหารความเสี่ยง
3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และจัดลาดับ
ความเสีย่ งที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2 โดย
สานักงานอธิการบดี ได้ดาเนินการวิเคราะห์ต่อเนื่องตามแนวทาง
ของ COSO ต่อจากที่ได้ระบุปัจจัยเสี่ยงแล้ว โดยมีขั้นตอน คือ 1. มีก าร
ประเมินโอกาสและผลกระทบที่จะเกิดความเสี่ยง เพื่อนามาจัดลาดับ
ความสูงต่าของความเสี่ยง 2. นารายละเอียดจากการวิเคราะห์มาใช้ใน
การจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง เมื่อวิเคราะห์หาความเสี่ยงที่มีการ
พิจารณาลงความเห็นแล้วว่าจะต้องหยิบยกขึ้นมาแก้ไขความเสี่ยงให้ลดลง
ก็จะนามาประเด็นความเสี่ยงนั้นมาจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงของ
สานักงานอธิการบดี
4. มีการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และ
ดาเนินการตามแผน โดย

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
-
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ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง/แผน
ปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของสานักงาน
อธิการบดี โดยได้ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบของคณะกรรมการประจา
สานักงานอธิการบดี ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณาจากผลการปฏิบัตงิ านตาม
แผนบริหารความเสี่ยงฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ประกอบกับ
นโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงฯ พ.ศ. 2558 ของมหาวิทยาลัย
โดยกาหนดกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง และได้ส่งหนังสือแจ้งเวียนให้ทุก
หน่วยงานของสานักงานอธิการบดีรับทราบและดาเนินการตามแผน
5. มีการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผน และรายงาน
ต่อคณะกรรมการประจาสานักงานอธิการบดี เพื่อพิจารณา อย่างน้อยปีละ 1
ครั้ง โดย
จัดทารายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสีย่ ง/แผนปรับปรุง
การควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของสานักงานอธิการบดี
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจาสานักงานอธิการบดีเพื่อรับทราบผลการ
ดาเนินงาน จานวน 1 ครั้ง
6. มีการนาผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาใช้ในการปรับแผน หรือ
วิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป โดย
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาสานักงานอธิการบดี ได้
มีการพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานตามแผนบริหารความเสี่ยง/แผน
ปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ประกอบ
กับนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ย งฯ พ.ศ. 2558 ของ
มหาวิทยาลัย รวมทั้งมีการวิเคราะห์บริบทและสถานการณ์ปัจจุบันที่
เกี่ยวข้องมาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง
ฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เมื่อนาเสนอในการประชุม
คณะกรรมการประจาสานักงานอธิการบดี วันที่ 22 มกราคม 2558 วาระ
ที่ 4.6 ที่ประชุมได้รับทราบผลการดาเนินงานและให้ความเห็นชอบ และมี
มติให้สานักงานอธิการบดีจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงใน 4 กิจกรรม
ได้แก่ 1. การบริหารสัญญาการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ 2. การ
บริหารและควบคุมงานด้านการเงิน 3. การรักษาความปลอดภัยของ
สานักงานอธิการบดี 4. การป้องกันและระงับอัคคีภัย
จุดเด่น
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะ
-

ผลการประเมิน
ตนเอง

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ
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ตัว ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและนามาใช้ประกอบการพิจารณา
บ่งชี้
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
4.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
ข้อค้นพบ
สานักงานอธิการบดีดาเนินการได้ 7 ข้อ ดังนี้
1. มีการจัดทาคาของบประมาณของหน่วยงานในสังกัด ที่สอดคล้องกับ
ภารกิจ โดย
กองคลังรวบรวมคาของบประมาณของแต่ละหน่วยงานมาจัดทาคา
ของบประมาณของมหาวิทยาลัยร่วมกับกองนโยบายและแผนที่สอดคล้องกับ
นโยบายยุทธศาสตร์การพัฒนาและพันธกิจของมหาวิทยาลัย
2. มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์งบประมาณ ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติ
การและภารกิจหลัก โดย
กองคลังนาผลการดาเนินงานในข้อ 1 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจาสานักงานอธิการบดีพิจารณาวิเคราะห์และมีส่วนร่วมในการติดตามการ
ใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามแผน
3. มีการจัดทาฐานข้อมูลทางการเงินของหน่วยงานในสังกัด ที่สามารถ
นาไปใช้ในการตัดสินใจและบริหารงบประมาณ โดย
นาข้ อมูล ที่ได้ จากระบบบัญ ชีมาวิเคราะห์สถานะทางการเงิน ใน
ภาพรวมของมหาวิทยาลัย เพื่อให้มหาวิทยาลัยดาเนินการบริหารจัดการด้าน
การเงินอย่างมีประสิทธิภาพ
4. มีการจัดทารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อ
ผู้บริหาร และคณะกรรมการประจาสานักงานอธิการบดี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
โดย
จัดทารายงานการใช้จ่ายเงินจากระบบบริหารทรัพยากร ERP เสนอ
ต่อคณะกรรมการประจาสานักงานอธิการบดี และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
นาไปใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจ
5. มีการนาข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการบริหารงบประมาณของ
หน่วยงานในสังกัด โดย
นาปัญหาอุปสรรคที่เกิดจากการบริหารจัดการทรัพยากรเสนอต่อ
คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เพื่อหาแนวทางแก้ไข
ป้องกัน
6. มีการกากับติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบ และกฎเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยกาหนด โดย
กากับติดตามการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบ และกฏเกณฑ์ที่

ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
ตนเอง
คณะกรรมการ
ค่าเป้าหมาย
: 6 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
บันทึกเพิ่มเติม
-
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ตัว ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและนามาใช้ประกอบการพิจารณา
บ่งชี้
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
มหาวิทยาลัยกาหมด จัดทาแผนตรวจสอบภายในประจาปี เสนอขอความ
เห็นชอบจากอธิการบดี สรุปรายงานผลตรวจสอบเสนอต่อผู้บริหาร เพื่อนาเข้า
สภามหาวิทยาลัย
7. มีการนาข้อมูลจากรายงานการใช้จ่ายเงินของสานักงานอธิการบดีมา
วิเคราะห์การจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานในสังกัดในปีงบประมาณต่อไป
โดย
นาผลที่ได้จากการติดตามการใช้จ่ายเงินมาวิเคราะห์เพื่อใช้ในการ
จัดสรรงบประมาณของหน่วยงานในสังกัด ในปีงบประมาณต่อไป
จุดเด่น
มีแผนการกากับติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ทาให้การใช้
จ่ายงบดาเนินการเป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาล
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 4.28 อยู่ในระดับ ดี
: ค่าเฉลี่ย 4.28
: ค่าเฉลี่ย 4.28
จุดเด่น
คะแนนการประเมิน
คะแนนการประเมิน
บุคลากรในสานักงานอธิการบดีมีจิตสาธารณะในการให้บริการ โดย ตนเอง : 4 คะแนน
กรรมการ : 4 คะแนน
ยึ ด ถื อ และปฏิ บั ติ ต ามค่ า นิ ย มขององค์ ก ร “บริ ก ารด้ ว ยความเต็ ม ใจ ใส่ ใ จ การบรรลุเป้าหมาย
การบรรลุเป้าหมาย
คุณภาพ”
 เท่ากับเป้าหมาย  เท่ากับเป้าหมาย
 ต่ากว่าเป้าหมาย  ต่ากว่าเป้าหมาย
จุดที่ควรพัฒนา
 สูงกว่าเป้าหมาย  สูงกว่าเป้าหมาย
 บรรลุ
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ
 ไม่บรรลุ
ข้อเสนอแนะ
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
สานัก งานอธิก ารบดี มี การก าหนดแนวทางและวางแผนด้า นการ
ประกั น คุ ณ ภาพ โดยจั ด ท าคู่ มื อ ด้ า นการประกั น คุ ณ ภาพของส านั ก งาน
อธิ การบดี มีแ ผนการด าเนิ น งานประกั น คุณ ภาพของส านั ก งานอธิ ก ารบดี
ประจาปีการศึกษา 2557 และมีการกาหนดเป้าหมายคุณภาพ ปีการศึกษา
2557 โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาสานักงานอธิการบดี
และมีกลไกกากับติดตามผลการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายใน โดยมี
ค าสั่ งแต่ งตั้ ง คณะกรรมการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา และค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการประจาสานักงานอธิการบดี มีการตรวจสอบผลการดาเนินงาน
โดยมีก ารทวนสอบรายงานการประเมิ นตนเอง (SAR) ประจ าปี การศึ กษา
2556 โดยบุคคลภายนอก และมีการตรวจประเมินคุณภาพภายใน เมื่อสิ้นสุด
ปีการศึกษา และมีการพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน โดยนาข้อเสนอแนะ
จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2556 มาจัดทาแนว
ทางแก้ ไ ขและผลการด าเนิ น การตามแผนการพั ฒ นาส่ ง เสริ ม ปรั บ ปรุ ง
(Improvement Plan) และนาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจาสานักงาน
อธิการบดี เพื่อพิจารณาทบทวนปรับปรุงเป้าหมายคุณภาพ และเกณฑ์การ
ประเมิน เพื่อประกาศใช้ในปีการศึกษาถัดไป
2. มีการกาหนดมาตรฐานและตัวบ่งชี้ ที่สอดคล้องกับภารกิจของ
หน่วยงานและมหาวิทยาลัย โดย
คณะกรรมการประกันคุณภาพร่วมกันกาหนดตัวบ่งชี้ และจัดทา
เป้ า หมายคุ ณ ภาพ ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2557 ซึ่ งผ่ า นความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการประจาสานักงานอธิการบดี โดยแสดงให้เห็นถึงความสอดคล้อง
และความเชื่อมโยงกับภารกิจของทุกหน่วยงานในสังกัดสานักงานอธิการบดี
จานวน 2 ตัวบ่งชี้ และเชื่อมโยงไปยังยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ ของ
มหาวิทยาลัย จานวน 1 ตัวบ่งชี้ รวมทั้งสิ้น 3 ตัวบ่งชี้
3. มีการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพที่ครบถ้วน ประกอบด้วย
การควบคุม การติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพอย่างต่อเนื่องเป็น
ประจาทุกปี โดย
สานัก งานอธิก ารบดีมีก ารกากับ ติด ตามตรวจสอบ โดยมีก าร
รายงานผลการดาเนิน งานตามตัว บ่งชี้ รอบ 8 เดือ น และรอบ 12 เดือ น
โดยเสนอที่ป ระชุม คณะกรรมการประจาสานัก งานอธิก ารบดี และจัด ทา
รายงานการประเมิน ตนเอง (SAR) ประจาปี การศึกษา 2557 และมีการนา
ระบบสารสนเทศประกั น คุ ณ ภาพภายใน คื อ “ระบบติ ด ตามการพั ฒ นา
คุณภาพภายใน” (IQA) มาใช้นาเสนอข้อมูลประกอบการดาเนินงานของ
สานักงานอธิการบดี เพื่อนาเสนอผลการดาเนินงานต่อคณะกรรมการประกัน

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
 ต่ากว่าเป้าหมาย  ต่ากว่าเป้าหมาย
 สูงกว่าเป้าหมาย  สูงกว่าเป้าหมาย
 บรรลุ
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ
 ไม่บรรลุ
บันทึกเพิ่มเติม
-
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ตัว ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและนามาใช้ประกอบการพิจารณา
บ่งชี้
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
คุ ณ ภาพ ส านั ก งานอธิ ก ารบดี และรายงานต่ อ ผู้ บ ริ ห ารของส านั ก งาน
อธิการบดีตามกาหนดเวลา
ส านั ก งานอธิ ก ารบดี มี ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพ โดยคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายใน ระดับสานักงานอธิการบดี ประจาปีการศึกษา 2557
อย่างต่อเนื่องเป็นประจาทุกปี และจัดทารายงานการประเมินคุณภาพภายใน
เสนอต่อผู้บริหารของสานักงานอธิการบดี ภายหลังการประเมินคุณภาพ เพื่อ
น าข้ อ เสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิ น คุ ณ ภาพไปจั ด ท าแผนพั ฒ นา
คุณภาพ จากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน (Improvement Plan)
ต่อไป
4. มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน ที่เป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารจัดการ โดย
การประชุม คณะกรรมการประกัน คุณ ภาพข องส านัก งาน
อธิการบดี ซึ่งประกอบด้ว ยผู้บ ริห าร ผู้รับ ผิด ชอบตัว ชี้วัด และผู้เ กี่ย วข้อ ง
กับงานประกันคุณภาพ มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็น เพื่อให้การทา
ประกัน คุณ ภาพของสานัก งานอธิก ารบดีเ ป็น ส่ว นหนึ่ง ของกระบวนการ
ทางานของทุก หน่ว ยงาน ซึ่ง ในปีก ารศึก ษา 2557 นอกจากนี้ สานัก งาน
อธิก ารบดีไ ด้ป ระเมิน ผลการใช้ร ะบบประกัน คุณ ภาพภายใน โดยผลการ
ประเมินอยู่ในระดับ 3.82 พึงพอใจระดับมาก
5. มีการนาผลการประเมินคุณภาพภายใน มาพัฒนาปรับปรุง การดาเนิน
งานตามภารกิจของหน่วยงานในสังกัด โดย
การประชุมเพื่อทบทวนและพัฒนาเป้าหมายคุณภาพ ประจาปี
การศึกษา 2557 จานวน 2 ประเด็นสาคัญ เกี่ยวพันกับ 1 ตัวบ่งชี้หลัก 2 ตัว
บ่งชี้ย่อย และนาข้อ เสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน คุณ ภาพภายใน
ปีก ารศึก ษา 2556 มาจัด ท าแนวทางแก้ ไ ขและผลการด าเนิ น การตาม
แผนการพัฒนาส่งเสริมปรับปรุง (Improvement Plan)
จุดเด่น
บุคลากรทุกระดับให้ ความสาคัญและมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพ
ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑ์การประเมินที่ตั้งไว้
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะ
-

ผลการประเมิน
ตนเอง

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ
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ตัว ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและนามาใช้ประกอบการพิจารณา
บ่งชี้
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
6.2 ค่าเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพแก่
มหาวิทยาลัยตามตัวบ่งชี้ที่หน่วยงานในสังกัดรับผิดชอบ

ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
ตนเอง
คณะกรรมการ
ค่าเป้าหมาย
: ค่าเฉลี่ย 3.51
ผลการประเมินตาม
ผลการประเมินตาม
ข้อค้นพบ
ค่าเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย
สานักงานอธิการบดีมีจานวนตัวบ่งชี้ทั้งหมด 16 ตัวบ่งชี้ โดยได้ผลรวมคะแนน : ค่าเฉลี่ย 4.88
: ค่าเฉลี่ย 4.88
การประเมินคุณภาพภายในระดับสานักงานอธิการบดีตามตัวบ่งชี้ที่หน่วยงานใน คะแนนการประเมิน
คะแนนการประเมิน
สังกัดรับผิดชอบ เท่ากับ 78 คะแนน
ตนเอง : 5 คะแนน
กรรมการ : 5 คะแนน
คิดเป็นค่าเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพภายใน เท่ากับ 4.88
การบรรลุเป้าหมาย
การบรรลุเป้าหมาย
 เท่ากับเป้าหมาย  เท่ากับเป้าหมาย
จุดเด่น
 ต่ากว่าเป้าหมาย  ต่ากว่าเป้าหมาย
 สูงกว่าเป้าหมาย  สูงกว่าเป้าหมาย
 บรรลุ
 บรรลุ
จุดที่ควรพัฒนา
 ไม่บรรลุ
 ไม่บรรลุ
ข้อเสนอแนะ
-

บันทึกเพิ่มเติม
-
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ตัว ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและนามาใช้ประกอบการพิจารณา
บ่งชี้
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
6.3 ค่าเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพแก่
มหาวิทยาลัยตามตัวบ่งชี้ทหี่ น่วยงานในสังกัดรับผิดชอบ

ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
ตนเอง
คณะกรรมการ
ค่าเป้าหมาย
: ค่าเฉลี่ย 3.51
ผลการประเมินตาม
ผลการประเมินตาม
ข้อค้นพบ
ค่าเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย
สานักงานอธิการบดีมีจานวนตัวบ่งชี้ทั้งหมด 35 ตัวบ่งชี้ โดยได้ผลรวมคะแนน : ค่าเฉลี่ย 4.14
: ค่าเฉลี่ย 4.14
การประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัยตามตัวบ่งชี้ที่หน่วยงานในสังกัด คะแนนการประเมิน
คะแนนการประเมิน
รับผิดชอบ เท่ากับ 145.05 คะแนน
ตนเอง : 4 คะแนน
กรรมการ : 4 คะแนน
คิดเป็นค่าเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพภายใน เท่ากับ 4.14
การบรรลุเป้าหมาย
การบรรลุเป้าหมาย
 เท่ากับเป้าหมาย  เท่ากับเป้าหมาย
จุดเด่น
 ต่ากว่าเป้าหมาย  ต่ากว่าเป้าหมาย
 สูงกว่าเป้าหมาย  สูงกว่าเป้าหมาย
 บรรลุ
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ
 ไม่บรรลุ
จุดที่ควรพัฒนา
บันทึกเพิ่มเติม
ข้อเสนอแนะ
-

-
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รายชื่อผู้ให้สัมภาษณ์
ขอสัมภาษณ์ ในการตรวจประเมินคุณภาพภายใน สานักงานอธิการบดี
วันจันทร์ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘
------------------------------------------------------๑. ผู้บริหาร
:
ผศ.ศรีจันทร์ โตเลิศมงคล ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
:
นางวันดี
ช่วยประยูรวงศ์ ผู้อานวยการกองคลัง
:
นายอานันต์ โรจนตันติกุล แทนผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคล
:
นายสุพล
เชิดชูพงษ์
แทนผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
:
นางประดิษฐา นาครักษา
ผู้อานวยการกองพัฒนานักศึกษา
:
นายทนงค์
โพธิ
ผู้อานวยการกองวิเทศสัมพันธ์
:
ผศ.ลักขณา
จาตกานนท์ ผู้อานวยการกองสื่อสารองค์กร
:
ผศ.เจทญา
กิจเกิดแสง
ผู้อานวยการกองศิลปวัฒนธรรม
:
ดร.พัทรียา
เห็นกลาง
ผู้อานวยการสานักประกันคุณภาพ
๒. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

:
:
:

นายเกียรตินันท์
นางสาวอพิมภกา
คุณจินตนา

ลงทอง
พันธุโสทก
วรเจริญศรี

นายกองค์กรนักศึกษา
ศิษย์เก่า
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
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กาหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสานักงานอธิการบดี
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗
ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘
ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น ๓ อาคารสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
คณะผู้ประเมิน
๑. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์แก้วตา
๒. นายพิเชฐ
๓. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ปราณี

ขาวเหลือง
จิรประเสริฐวงศ์
ประวิชพราหมณ์

ประธาน
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

วันจันทร์ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘
เวลา

๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.

ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ของการประเมินและการตรวจเยี่ยม
พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปจากผู้บริหาร

๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.

สัมภาษณ์ผู้บริหารและบุคลากร

๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

ศึกษาเอกสารหลักฐาน ข้อมูล จาก SAR ของหน่วยงานและ
เอกสารเพิ่มเติมที่หน่วยงานจัดให้

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.

ศึกษาเอกสารหลักฐาน ข้อมูล จาก SAR ของหน่วยงานและ
เอกสารเพิ่มเติมที่หน่วยงานจัดให้ (ต่อ)

๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.

คณะผู้ประเมินตรวจเยี่ยมในพื้นที่

๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

คณะผู้ประเมินประชุมสรุปผลการตรวจเยี่ยม (สาหรับวันแรก)

วันอังคารที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘
เวลา

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

ศึกษาเอกสารหลักฐาน ตัวบ่งชี้ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน
ภายในสานักงานอธิการบดี ที่หน่วยงานจัดให้

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.

ศึกษาเอกสารหลักฐาน ตัวบ่งชี้ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน
ภายในสานักงานอธิการบดี ที่หน่วยงานจัดให้ (ต่อ)

๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.

คณะผู้ประเมินประชุมสรุปผลการตรวจเยี่ยม (ทั้ง ๒ วัน)

๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

ประชุมเพื่อชี้แจงผลการตรวจโดยวาจาแก่ผู้บริหารหน่วยงาน
และผู้เกี่ยวข้อง
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คาสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ที่ ๕๑๕ / ๒๕๕๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับสานักงานอธิการบดี
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗
..............................................
ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กาหนดตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับ
สานักงานอธิการบดี ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เพื่อให้การ
ตรวจประเมินเป็นไปตามเกณฑ์ที่ สกอ. กาหนด มหาวิทยาลัยจึงแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมิน เพื่อ
ตรวจประเมินระดับมหาวิทยาลัย ตามกาหนดการที่แนบท้าย ซึ่งประกอบด้วยบุคคล ดังต่อไปนี้
๑. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์แก้วตา
ขาวเหลือง
ประธานการประเมิน
๒. นายพิเชฐ
จิรประเสริฐวงศ์
ผู้ประเมิน
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราณี
ประวิชพราหมณ์
เลขานุการการประเมิน
สั่ง ณ วันที่

๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘

(รองศาสตราจารย์ดวงสุดา เตโชติรส)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

