รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ประจาปีการศึกษา 2556
(ข้อมูล 1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม 2557)

สานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ก

คานา
การประเมิน คุณภาพการศึกษาภายใน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลั ย เทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร คณะกรรมการประเมิน ซึ่งประกอบด้วยบุคลากรจากภายนอกมหาวิทยาลัย จานวน 2 ท่าน
และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย จานวน 1 ท่าน ได้ร่วมกันประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยดาเนินการ
ประเมินระหว่างวันที่ 26 – 27 มิถุนายน 2557
คณะกรรมการประเมินได้จัดทารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในฉบับนี้ขึ้น
เพื่อสรุปผลการประเมินตามที่คณะกรรมการได้ประเมินตามสภาพจริงในปีการศึกษา 2556 จากการวิเคราะห์
รายงานการประเมินตนเอง การสัมภาษณ์ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะกรรมการสานักงานอธิการบดี ผู้บริหาร
ตัวแทนเจ้าหน้าที่ การศึกษาร่องรอยหลักฐานเอกสารต่าง ๆ และการเยี่ยมชมหน่วยงาน
คณะกรรมการประเมินหวังว่า สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
จะได้น าผลการประเมินนี้ ไปใช้ในการรั กษาจุดแข็ง และพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุง ตามบทบาทหน้าที่ ของ
สถาบันอุดมศึกษา และนาไปสู่การพัฒนาผลงานในทุกพันธกิจให้บรรลุตามความมุ่งหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์
และเป้าประสงค์ต่อไป

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎี สุขฉายี)
ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
วันที่ 27 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2557

หนังสือรับรองการประเมินและการตัดสินผล
คณะกรรมการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ดาเนินการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษา
ที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี ระหว่างวันที่ 26 – 27 มิถุนายน 2557 ตรวจสอบข้อมูลประกอบการ
ตัดสินผลการประเมิน มีการวิเคราะห์รายงาน การประเมินตนเอง หลักฐานอ้างอิงต่างๆ ผนวกกับข้อมูลที่ได้
จากการสัมภาษณ์ผู้แทนหน่วยงาน ผู้บริหาร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตัวแทนเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน
คณะกรรมการประเมิ นคุณ ภาพการศึ กษาภายในเห็ นชอบกั บรายงานผลการประเมิ น
คุณภาพการศึกษาภายในฉบับนี้ทุกประการ

……………………………………….
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎี สุขฉายี)
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
2. ผลการประเมินคุณภาพภายใน
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจาปีการศึกษา 2556 สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอรับการตรวจประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 6 องค์ประกอบ จานวน 16
ตัวบ่งชี้เฉพาะ ผลการประเมินภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.88
1. คะแนนเฉลี่ยตามองค์ประกอบที่ 1 พบว่าผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก
จานวน 1 ตัวบ่งชี้
2. คะแนนเฉลี่ยตามองค์ประกอบที่ 2 พบว่าผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก
จานวน 2 ตัวบ่งชี้
3. คะแนนเฉลี่ยตามองค์ประกอบที่ 3 พบว่าผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก
จานวน 8 ตัวบ่งชี้
4. คะแนนเฉลี่ยตามองค์ประกอบที่ 4 พบว่าผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก
จานวน 1 ตัวบ่งชี้
5. คะแนนเฉลี่ยตามองค์ประกอบที่ 5 พบว่าผลการประเมินอยู่ในระดับดี
จานวน 1 ตัวบ่งชี้
6. คะแนนเฉลี่ยตามองค์ประกอบที่ 6 พบว่าผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก
จานวน 3 ตัวบ่งชี้
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3. จุดแข็ง
1. มีการทบทวนวิสัยทัศน์ ปรัชญา ปณิธาน และพันธกิจของสานักงานอธิการบดีเป็นประจาทุกปี
อันก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
2. ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดสานักงานอธิการบดี มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในภารกิจหลักของ
งาน ตั้งแต่เป็นสถาบัน
3. มีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการงานที่สาคัญของหน่วยงาน อาทิ BPM,
ERP และ HRM
4. แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. ใช้กระบวนการการจัดการความรู้ ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรในการถ่ายทอดความรู้ จากบุคลากร
รุ่นเก่าสู่บุคลากรรุ่นใหม่ ในองค์ความรู้ที่สั่งสมมา และจากบุคลากรรุ่นใหม่ สู่บุคลากรรุ่นเก่า ในความรู้ด้าน
IT ใหม่ ๆ
2. พัฒนารูปแบบการรายงานจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ ให้ง่ายต่อการพิจารณา วางแผน
ควบคุมและตัดสินใจ
5. จุดที่ควรพัฒนา
6. ข้อเสนอแนะ
7. วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
การพัฒนาตัวชี้วัดเพื่อการพัฒนาคุณภาพภายในของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นถึงทิศ
ทางการบริหารจัดการของผู้บริหารที่มุ่งคุณภาพเป็นหลัก
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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
มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งส่ว นราชการระดับกองเป็นการภายในเพิ่มอีก 3 กอง คือ กองประชาสัมพันธ์ กอง
ศิลปวัฒนธรรม และกองวิเทศสัมพันธ์ และ 1 สานัก คือ สานักประกันคุณภาพ
วิสัยทัศน์ (Vision)
สานักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานชั้นนาในการบริหารจัดการองค์กร และประสานพันธกิจ
ด้วยการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
ปรัชญา (Philosophy)
สร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการองค์กร
ปณิธาน (Determination)
มุ่งมั่นเป็นผู้นาในการบริหารจัดการองค์กรด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เชิงบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล
พันธกิจ (Mission)
1. ถ่ายทอดนโยบายของมหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติ
2. บริหารจัดการองค์กร และสนับสนุนการดาเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
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วิธีการประเมิน
1. การวางแผนการประเมิน
การเตรียมและวางแผนก่อนการตรวจเยี่ยม คณะกรรมการประเมินได้กาหนดตารางวันเวลาที่จะ
เข้าประเมิน โดยตกลงร่วมกันกับงานประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน และเมื่อได้รับรายงานการประเมิน
ตนเองของหน่วยงานแล้ว คณะกรรมการประเมินศึกษารายงานการประเมินตนเอง ตามที่ได้รับมอบหมาย ประธานได้
ประชุมชี้แจงคณะกรรมการประเมิน ถึงวิธีการประเมิน และการเขียนรายงาน
การดาเนินการระหว่างการตรวจเยี่ยม คณะผู้ประเมินได้ดาเนินการตามลาดับดังนี้
1. คณะกรรมการประเมินพบผู้บริหารและทีมงานในวันแรกของการประเมิน ประธานชี้แจง
วัตถุประสงค์ของการประเมิน ชี้แจงกาหนดเวลาการประเมิน และแนะนาคณะกรรมการประเมินกับทีมบริหาร
ของหน่วยงาน ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานบรรยายสรุปผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยให้คณะกรรมการ
ประเมินทราบและซักถาม
2. เยี่ยมชมคณะและหน่วยงาน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับอาจารย์และผู้เกี่ยวข้อง
เยี่ยมชมห้องสมุด ห้องปฏิบัติการต่างๆ อาคารสถานที่ของหน่วยงาน
3. การสัมภาษณ์ ได้ดาเนินการสัมภาษณ์ผู้แทนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานตามที่
ได้แจ้งล่วงหน้า กรรมการบริหาร กรรมการวิชาการ ผู้แทนคณาจารย์ ผู้แทนนักศึกษา ผู้แทนศิษย์เก่า ผู้ปกครอง
และผู้ใช้บัณฑิต
4. ศึ ก ษาเอกสารหลั ก ฐานจากรายงานการประเมิ นตนเอง คู่ มื อ ต่ า งๆ ผลการประเมิ น
คุณภาพภายในของคณะและหน่วยงานเทียบเท่าในปีที่ผ่านมา และหลักฐานเชิงประจักษ์อื่นๆ
การดาเนินงานหลังการตรวจเยี่ยม
1. เมื่ อ เสร็ จการตรวจเยี่ยมในวันแรกประธานได้ กาหนดให้ทุก คนมาประชุ ม สรุ ปผลงาน
ประจาวันและทบทวนแผนการเยี่ยมในวันต่อไป
2. สรุปผลการประเมิ 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
ผลการดาเนินงาน1
ตัวบ่งชี้คุณภาพ
เป้าหมาย
ตัวตั้ง
ผลลัพธ์
(%หรือสัดส่วน)
ตัวหาร
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1
6 ข้อ
8 ข้อ

คะแนนประเมิน
SAR
กรรมการ



5 คะแนน

5 คะแนน



5 คะแนน



5 คะแนน

5 คะแนน
(ค่าเฉลี่ย 4.76)
5 คะแนน

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1

ค่าเฉลี่ย 3.51

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2

ร้อยละ 70

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1

3 ข้อ

5 ข้อ



5 คะแนน

5 คะแนน

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2

7 ข้อ

7 ข้อ



5 คะแนน

5 คะแนน

1

ค่าเฉลี่ย 4.85

บรรลุเป้าหมาย
 = บรรลุ
 = ไม่บรรลุ

62 x 100
69

89.85

ให้ระบุเป็นตัวเลขที่สอดคล้องกับเกณฑ์ที่ใช้ประเมินสาหรับตัวบ่งชี้นั้น ๆ เช่น ระบุเป็นค่าร้อยละ หรือระบุเป็นสัดส่วน หรือระบุเป็นคะแนน หรือระบุเป็นจานวน
หรือระบุเป็นข้อ

หมายเหตุ
(เหตุผลของการประเมินที่ต่างจาก
ที่ระบุใน SAR)
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ตาราง ป. 1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ (ต่อ)
ผลการดาเนินงาน1
ตัวบ่งชี้คุณภาพ
เป้าหมาย
ตัวตั้ง
ผลลัพธ์
(%หรือสัดส่วน)
ตัวหาร
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3
ร้อยละ 90
179 x 100
100
179
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4
ร้อยละ 10
16,917,010.41 x 100
31.36
53,936,617.27
ตัวบ่งชี้ที่ 3.5
ร้อยละ 2.0
0 x 100
0

บรรลุเป้าหมาย
 = บรรลุ
 = ไม่บรรลุ


คะแนนประเมิน
SAR
กรรมการ
5 คะแนน

5 คะแนน



5 คะแนน

5 คะแนน



5 คะแนน

5 คะแนน

หมายเหตุ
(เหตุผลของการประเมินที่ต่างจาก
ที่ระบุใน SAR)

179
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

6 ข้อ



5 คะแนน

5 คะแนน

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1

6 ข้อ

7 ข้อ



5 คะแนน

5 คะแนน


4.34
4 คะแนน
4 คะแนน
4.25
4.16
ให้ระบุเป็นตัวเลขที่สอดคล้องกับเกณฑ์ที่ใช้ประเมินสาหรับตัวบ่งชี้นั้น ๆ เช่น ระบุเป็นค่าร้อยละ หรือระบุเป็นสัดส่วน หรือระบุเป็นคะแนน หรือระบุเป็นจานวนหรือระบุเป็นข้อ

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1
1

ค่าเฉลี่ย 4.00
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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


คะแนนประเมิน
SAR
กรรมการ
5 คะแนน

หมายเหตุ
(เหตุผลของการประเมินที่ต่างจาก
ที่ระบุใน SAR)

5 คะแนน


81
5 คะแนน
5 คะแนน
4.76
17

ตัวบ่งชี้ที่ 6.3
ค่าเฉลี่ย 3.51
155.11
4 คะแนน
4 คะแนน
4.43
35
1
ให้ระบุเป็นตัวเลขที่สอดคล้องกับเกณฑ์ที่ใช้ประเมินสาหรับตัวบ่งชี้นั้น ๆ เช่น ระบุเป็นค่าร้อยละ หรือระบุเป็นสัดส่วน หรือระบุเป็นคะแนน หรือระบุเป็นจานวนหรือระบุเป็นข้อ
ตัวบ่งชี้ที่ 6.2

ค่าเฉลี่ย 3.51
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ตาราง ป. 2 ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ
ผลการประเมิน

คะแนนการประเมินเฉลี่ย

0.0

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

I

P

O

รวม

5.00
5.00
ดีมาก

5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
ดีมาก

5.00
5.00
4.00
4.50
4.63
ดีมาก

5.00
5.00
5.00
5.00
4.00
4.75
4.88
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
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
มีการทบทวนวิสัยทัศน์ ปรัชญา ปณิธาน และพันธกิจของสานักงานอธิการบดีเป็นประจาทุกปี
อันก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลักของหน่วยงานในสังกัด
จุดแข็ง
1. บุคลากรในสังกัดมีความกระตือรือร้นในการดาเนินงานประกันคุณภาพ ก่อให้เกิดตัวบ่งชี้ตาม
ภารกิจหลักของหน่วยงาน
2. มีระบบกากับติดตามการดาเนินงานของตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ
2556 ที่มีประสิทธิภาพ
แนวทางเสริมจุดแข็ง
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
-
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องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ
จุดแข็ง
1. ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดสานักงานอธิการบดี มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในภารกิจหลักของ
งาน ตั้งแต่เป็นสถาบัน
2. มีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการงานที่สาคัญของหน่วยงาน อาทิ BPM
ERP และ HRM
แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. ใช้กระบวนการการจัดการความรู้ ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรในการถ่ายทอดความรู้ จากบุคลากร
รุ่นเก่าสู่บุคลากรรุ่นใหม่ ในองค์ความรู้ที่สั่งสมมา และจากบุคลากรรุ่น ใหม่ สู่บุคลากรรุ่นเก่า ในความรู้ด้าน
IT ใหม่
2. พัฒนารูปแบบการรายงานจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ให้ง่ายต่อการพิจารณา วางแผน
ควบคุมและตัดสินใจ
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
การพัฒนาตัวชี้วัดเพื่อการพัฒนาคุณภาพภายในของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นถึงทิศ
ทางการบริหารจัดการของผู้บริหารที่มุ่งคุณภาพเป็นหลัก
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องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ
จุดแข็ง
1. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัยากรของมหาวิทยาลัย (BPM ERP HRM)
2. ผู้บริหารระดับสูงให้ความสนใจในการกากับติดตามการดาเนินการการใช้จ่ายเงิน
3. มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดสรรและเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินของสานักงานอธิการบดี
เพือ่ ดูแล กากับติดตามประเมินผล และนาเสนอรายงานต่อมหาวิทยาลัย
แนวทางเสริมจุดแข็ง
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
องค์ประกอบที่ 5 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของหน่วยงานในสังกัด
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
จุดที่ควรพัฒนา
การนาผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการแต่ละหน่วยงานไปแก้ไขปรับปรุงยังไม่ชัดเจน
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ควรจัดทาแนวทางแก้ไขปรับปรุงจากผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ แต่ละหน่วยงาน
ให้เป็นรูปธรรม เพื่อใช้ในการพัฒนาการให้บริการที่ดี
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องค์ประกอบที่ 6 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
ข้อสรุปตามองค์ประกอบคุณภาพ
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจาปีการศึกษา 2556 สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอรับ การตรวจประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 6 องค์ประกอบ จานวน 16
ตัวบ่งชี้เฉพาะ ผลการประเมินภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.88
1. คะแนนเฉลี่ยตามองค์ประกอบที่ 1 พบว่าผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก
จานวน 1 ตัวบ่งชี้
2. คะแนนเฉลี่ยตามองค์ประกอบที่ 2 พบว่าผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก
จานวน 2 ตัวบ่งชี้
3. คะแนนเฉลี่ยตามองค์ประกอบที่ 3 พบว่าผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก
จานวน 8 ตัวบ่งชี้
4. คะแนนเฉลี่ยตามองค์ประกอบที่ 4 พบว่าผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก
จานวน 1 ตัวบ่งชี้
5. คะแนนเฉลี่ยตามองค์ประกอบที่ 5 พบว่าผลการประเมินอยู่ในระดับดี
จานวน 1 ตัวบ่งชี้
6. คะแนนเฉลี่ยตามองค์ประกอบที่ 6 พบว่าผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก
จานวน 3 ตัวบ่งชี้

13

ภาคผนวก
-

บันทึกภาคสนาม
รายชื่อผู้ให้สัมภาษณ์
กาหนดการตรวจประเมิน
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

16
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาณ วัตถุประสงค์ และแผนดาเนินการ
ตัว
ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและนามาใช้ประกอบการพิจารณา
บ่งชี้
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
ข้อค้นพบ
สานักงานอธิการบดีดาเนินการได้ 8 ข้อ ดังนี้

ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
ตนเอง
คณะกรรมการ
ค่าเป้าหมาย
: 6 ข้อ
ผลการประเมินตาม ผลการประเมินตาม
ค่าเป้าหมาย
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

1. มีการกาหนดวิสัยทัศน์ ปรัชญา ปณิธาน และพันธกิจ ที่สอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย โดย
1.1 ดาเนินการทบทวนแผนกลุยุทธ์สานักงานอธิการบดี ด้วยการให้
บุคลากรในสังกัด ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับปัจจัยที่มี
ผลกระทบต่อการดาเนินงานของสานักงานอธิการบดี และนาเข้า
คณะกรรมการทบทวนแผนกลยุทธ์สานักงานอธิการบดี โดยที่ประชุมเห็นควร
ให้ปรับเปลี่ยนข้อความให้ชัดเจนขึน้ โดยปรับเปลีย่ นประเด็นยุทธศาสตร์ “พัฒนา
กระบวนการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ” เป็น “พัฒนาการบริหารจัดการให้
มีประ สิทธิภาพ” เป้าประสงค์ “2. สนับสนุนการบริหารงานให้บรรลุภารกิจของ
มหาวิทยาลัย” เป็น “2.มีระบบการบริหารจัดการที่ตอบสนองภารกิจของ
มหาวิทยาลัย” และ กลยุทธ์ “2.2 พัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานตามภารกิจ
บันทึกเพิ่มเติม
หน่วยงาน” เป็น “2.2 พัฒนาการบริหารจัดการทีต่ อบสนองภารกิจของ
มหาวิทยาลัย”
1.2 จัดทาแผนกลยุทธ์สานักงานอธิการบดี ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2553 – 2557 ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2556 ที่ดาเนินการภายใต้ ปรัชญา
ปณิฐาน และพันธกิจ ของสานักงานอธิการบดี โดยมีความสอดคล้อง และ
เชื่อมโยง ภายใต้กรอบแนวทางที่กาหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ ของ
มหาวิทยาลัยฯ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาสานักงาน
อธิการบดี ครั้ง 1/2556 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 วาระที่ 4.2 และมีการ
ประชุมทบทวนแผนกลยุทธ์สานักงานอธิการบดี
2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ ระดับมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับสานักงาน
อธิการบดี ไปสู่ทุกหน่วยงานภายในสานักงานอธิการบดี โดย
กองนโยบายและแผน นาแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ ขึ้น
เว็บไซด์กองนโยบายและแผน และทาหนังสือแจ้งเวียนทุกหน่วยงานในสังกัด
เพื่อให้หน่วยงานนาไปเป็นกรอบ และแนวทาง ในการจัดทาแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติราชการประจาปีของหน่วยงานต่อไป
กองนโยบายและแผน ได้ประชุมถ่ายทอดนโยบายและแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ของมหาวิทยาลัยฯ สู่การปฏิบัติ
วันที่ 11 ตุลาคม 2555 เพื่อให้หน่วยงานนาไปเป็นแผนกากับ ติดตาม เร่งรัด
และรายงานผลการปฏิบัติงานที่หน่วยงานกากับต่อไป

ตัว
บ่งชี้
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ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและนามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
3. มีก ระบวนการจั ดท าแผนปฏิ บั ติ ก ารประจาปี ครบตามภารกิ จ ของ
หน่วยงานในสังกัด และสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ระดับมหาวิทยาลัย ที่เกี่ยวข้อง
กับสานักงานอธิการบดี โดย
ได้จัด ทาแผนการดาเนิน งาน จัด ทาแผนปฏิบัติร าชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2556 – 2557 สานัก งานอธิก ารบดี ให้เ ป็น กระบวนการ
จัด ท าแผนปฏิบ ัต ิร าชการประจ าปีง บประมาณ พ.ศ.255 6 ส านัก งาน
อธิการบดี ที่ดาเนินการภายใต้กรอบแนวทางและเวลาที่กาหนดไว้ในแผนกล
ยุท ธ์สานัก งานอธิก ารบดี ประจาปีง บประมาณ พ.ศ.2553 – 2557 ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2554
4. มี ตั ว บ่ งชี้ ข องแผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี และค่ า เป้ า หมายของแต่ ล ะ
ตัวบ่งชี้ เพื่อวัดความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี โดย
แผนปฏิบ ัต ิร าชการประจ าปีง บประมาณ พ.ศ.2556 ส านัก งาน
อธิก ารบดี ดาเนิน การภายใต้ ปรัชญา ปณิฐ าน วิสัย ทัศ น์ และพัน ธกิจ ของ
สานักงานอธิการบดี ประกอบด้วย 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 เป้า ประสงค์ 6
กลยุท ธ์ ตัว ชี้วัด และค่า เป้า หมายวัด ความสาเร็จ จานวน 72 ตัว ชี้วัด เป็น
ตัวชี้วัดของเป้า ประสงค์ จานวน 3 ตัว ชี้วัด และตัว ชี้วัด ของกลยุท ธ์ จานวน
69 ตัวชี้วัด
5. มีการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี โดย
สานักงานอธิการบดี ได้จัดทาเอกสาร รายงานการประเมินผลการ
ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของสานักงานอธิการบดี ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2556 จากการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2555 สานักงานอธิการบดี ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด ดาเนินการครบถ้วนทั้ง 72 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
มหาวิทยาลัยฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ที่ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูง
ของมหาวิทยาลัยฯ และหัวหน้าหน่วยงานทุกหน่วยงาน โดยมีหน้าที่เร่งรัด
ติดตาม ผลการดาเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และสรุปผลการ
ดาเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ รายงานเสนอผู้บริหารระดับสูง และ
สภามหาวิทยาลัย ทุกสิ้นไตรมาส รวม 4 ครั้ง
ได้นาสรุปผลการดาเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณในส่วนของ
สานักงานอธิการบดี รายงานเสนอคณะกรรมการประจาสานักงานอธิการบดี ครั้ง
ที่ 2/2556 วันที่ 20 พฤษภาคม 2556 วาระที่ 4.2 และ ครั้งที่ 6/2556 วันที่ 24
ตุลาคม 2556 วาระที่ 5.1.1
7. มี ก ารประเมิ น ผลการด าเนิ น งานตามตั ว บ่ ง ชี้ ของแผนปฏิ บั ติ ก าร
ประจาปี อย่า งน้อ ยปี ละ 1 ครั้ ง และรายงานผลต่อ คณะกรรมการประจ า

ผลการประเมิน
ตนเอง

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ
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ตัว
ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและนามาใช้ประกอบการพิจารณา
บ่งชี้
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
สานักงานอธิการบดี เพื่อพิจารณา โดย
ผลการประเมิน ผลการด าเนิน งานตามตัว ชี ้ว ัด แผนกลยุท ธ์ต าม
แผนปฏิบัติร าชการประจาปีฯ จากตัว ชี้วัด ทั้งหมด จานวน 72 ตัวชี้วัด เป็น
ตัว ชี้วัด ของเป้า ประสงค์ จานวน 3 ตัว ชี้วัด บรรลุเป้าหมายจานวน 2 ตัวชี้วัด
คิดเป็ นร้อ ยละ 66.67 ไม่บ รรลุเ ป้าหมาย จานวน 1 ตัว ชี้วัด คิดเป็นร้ อยละ
33.33 และตัวชี้วัดของกลยุทธ์ จานวน 69 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมายจานวน 62
ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 89.85 ไม่บรรลุเป้าหมาย จานวน 7 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อย
ละ 10.15 และจัด ท า “รายงานการประเมิน ผลการด าเนิน งาน ตาม
แผนปฏิบ ัติร าชการของสานัก งานอธิก ารบดี ประจาปีง บประมาณ พ.ศ.
2556” เสนอที ่ป ระชุม คณะกรรมการประจ าส านัก งานอธิก ารบดี ครั้ งที่
6/2556 วันที่ 24 ตุลาคม 2556 วาระที่ 5.1.1
8.
มี ก ารน าผลการพิ จ ารณา ข้ อ คิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะของ
คณะกรรมการประจาสานักงานอธิการบดีไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจาปี
โดย
นาข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ คณะกรรมการประจาสานักงาน
อธิการบดี ในการสรุปผลการดาเนินงาน มอบผู้รับผิดชอบนาไปปรับปรุง
แผนการปฏิบัติงานในปีต่อไป
นามาผนวกกับ การทบทวนแผนกลยุท ธ์สานัก งานอธิก ารบดี (พ.ศ.
2557 – 2561) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 และนาผลจากการทบทวนแผน
กลยุทธ์ฯ นาเสนอ ในการประชุมคณะกรรมการประกันคุณ ภาพ สานัก งาน
อธิก ารบดี ครั้งที่ 2/2557 วัน ที่ 10 เมษายน 2557 วาระที่ 5.1 เพื่อ ให้ท ุก
หน่วยงานในสังกัดสานักงานอธิการบดี นาไปทบทวนในส่วนที่เกี่ยวข้อง และ
กาหนดกิจกรรม/โครงการที่ตอบสนองแผนกลยุทธ์ฯ
จุดเด่น
มีการทบทวนวิสยั ทัศน์ ปรัชญา ปณิธาน และพันธกิจของสานักงาน
อธิการบดีเป็นประจาทุกปี อันก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะ
-

ผลการประเมิน
ตนเอง

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ
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องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลักของหน่วยงานในสังกัด
ตัว ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและนามาใช้ประกอบการพิจารณา
บ่งชี้
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
2.1 ระดับความสาเร็จของการปฏิบั ติตามภารกิจของหน่วยงานในสังกัดส านักงาน
อธิการบดี
ข้อค้นพบ
สานักงานอธิการบดีมี จานวนตัวบ่งชี้ย่อยตามภารกิจของหน่วยงานในสังกัด
สานักงานอธิการบดี ทั้งหมด 47 ตัวบ่งชี้ โดยได้ผลรวมคะแนนการประเมิน
คุ ณภาพภายใน ตามตั วบ่ งชี้ ที่ หน่ วยงานในสั งกั ด รั บ ผิ ด ชอบ เท่ า กั บ 4.76
คะแนน คิดเป็นค่าเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพภายใน เท่ากับ 5.00 ดังนี้
หน่วยงาน
ค่าเฉลี่ย
ผลการประเมิน
1. กองกลาง
5.00
ดีมาก
2. กองคลัง
5.00
ดีมาก
3. กองบริหารงานบุคคล
4.71
ดีมาก
4. กองนโยบายและแผน
4.43
ดี
5. กองพัฒนานักศึกษา
4.67
ดีมาก
6. กองวิเทศสัมพันธ์
4.00
ดี
7. กองประชาสัมพันธ์
5.00
ดีมาก
8. กองศิลปวัฒนธรรม
5.00
ดีมาก
9. สานักประกันคุณภาพ
4.75
ดีมาก
10. สานักงานอธิการบดี
5.00
ดีมาก
รวม
4.76
ดีมาก

จุดเด่น
บุคลากรในสังกัดมีความกระตือรือร้นในการดาเนินงานประกันคุณภาพ
ก่อให้เกิดตัวบ่งชี้ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะ
-

ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
ตนเอง
คณะกรรมการ
ค่าเป้าหมาย
: ค่าเฉลี่ย 3.51
ผลการประเมินตาม ผลการประเมินตาม
ค่าเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย
: ค่าเฉลี่ย 4.85
: ค่าเฉลี่ย 4.76
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 69 ตัวชี้วัด จานวนตัวชี้วัดที่บรรลุ : ร้อยละ 89.85
: ร้อยละ 89.85
เป้าหมาย 62 ตัวชี้วัด
คะแนนการประเมิน คะแนนการประเมิน
คิดเป็นร้อยละของตัวชี้วัดที่หน่วยงานในสังกัดดาเนินการให้บรรลุเป้าหมายตาม ตนเอง : 5 คะแนน
กรรมการ : 5 คะแนน
แผนปฏิบัติการประจาปี เท่ากับ 89.85
การบรรลุเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมาย
 เท่ากับเป้าหมาย  เท่ากับเป้าหมาย
จุดเด่น
 ต่ากว่าเป้าหมาย  ต่ากว่าเป้าหมาย
มีระบบกากับติดตามการดาเนินงานของตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ  สูงกว่าเป้าหมาย  สูงกว่าเป้าหมาย
ประจาปีงบประมาณ 2556 ที่มีประสิทธิภาพ
 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
1. ผู้บริหารมีภาวะผู้นาและมีส่วนร่วมในการกาหนดวิสัยทัศน์ กาหนด
: 5 ข้อ
: 5 ข้อ
ทิศทางการดาเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับมี
คะแนนการประเมิน
คะแนนการประเมิน
ความสามารถในการวางแผนปฏิบตั ิการประจาปี โดย
กรรมการ : 5 คะแนน
พบผลการประเมิน ภาวะผู้ น าของผู้บ ริ ห าร โดยบุ ค ลากรในส านัก งาน ตนเอง : 5 คะแนน
การบรรลุเป้าหมาย
การบรรลุเป้าหมาย
อธิการบดี
 เท่ากับเป้าหมาย  เท่ากับเป้าหมาย
 ต่ากว่าเป้าหมาย  ต่ากว่าเป้าหมาย
2. ผู้บริหารมีการกากับ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานตามที่
 สูงกว่าเป้าหมาย  สูงกว่าเป้าหมาย
มอบหมาย โดย
 บรรลุ
 บรรลุ
พบรายงานการประชุมที่แสดงการกากับ ติดตาม และประเมินผลการ
 ไม่บรรลุ
 ไม่บรรลุ
ดาเนินงานตามทีม่ อบหมาย
3. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการ ให้อานาจในการตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม โดย
พบผลการโหวตเลือกวิสัยทัศน์ พันธกิจของสานักงานอธิการบดี
4. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถ
ทางานบรรลุวตั ถุประสงค์ของหน่วยงานเต็มตามศักยภาพ โดย
พบโครงการอบรมต่างๆ ที่บุคลากร เข้าร่วมอบรม
5. ผู้บริหาร บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคานึงถึงประโยชน์ของ
มหาวิทยาลัย และผู้มสี ่วนได้เสีย โดย
พบผลประเมินการบริหารจัดการของผู้บริหารตามหลักธรรมาภิบาล
จุดเด่น
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะ
การประเมินภาวะผู้นา /การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล อาจ
เพิ่มเติมอีก 2 มิติ คือ ประเมินโดยผู้บังคับบัญชา หรือ ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย

บันทึกเพิ่มเติม
อาจประเมินภาวะผู้นา และการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร โดย
ผู้บังคับบัญชาลาดับถัดขึ้นไป หรือผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย
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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

ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
ตนเอง
คณะกรรมการ
ค่าเป้าหมาย
: 7 ข้อ
ผลการประเมินตาม
ผลการประเมินตาม
ค่าเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย
: 7 ข้อ
: 7 ข้อ
คะแนนการประเมิน
คะแนนการประเมิน
ตนเอง : 5 คะแนน
กรรมการ : 5 คะแนน
พบแผนพัฒนาบุคลากร ในปีงบประมาณ 2556 และ 2557
การบรรลุเป้าหมาย
การบรรลุเป้าหมาย
2. มีการวิเคราะห์สมรรถนะและความสามารถของบุคลากร เพื่อส่งเสริม  เท่ากับเป้าหมาย  เท่ากับเป้าหมาย
พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มคี วามรู้ความสามารถตรงกับภารกิจและสาขาวิชาชีพ  ต่ากว่าเป้าหมาย  ต่ากว่าเป้าหมาย
ทั้งด้านการฝึกอบรม การเข้าร่วมประชุมหรือเสนอผลงานเชิงวิชาการ และ
 สูงกว่าเป้าหมาย  สูงกว่าเป้าหมาย
การศึกษาต่อ โดย
 บรรลุ
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ
 ไม่บรรลุ
พบและประเมินสมรรถนะ 5 ด้าน ตามข้อกาหนดของ มทร.พระนคร
3. มีการมอบหมายงานให้เป็นไปตามภารกิจของหน่วยงาน และตาม
สมรรถนะของแต่ละบุคคลรวมทั้งมีการพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประจาปี โดย
พบคาสั่งมอบหมายให้ปฏิบัติงานที่ลงนามโดยอธิการบดี
4. มีการจัดสวัสดิการและสร้างเสริมสุขภาพที่ดีแก่บุคลากร รวมทั้งสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทางาน และสร้างบรรยากาศที่ดีที่จะทาให้บุคลากร
ทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและอยู่อย่างมีความสุข โดย

พบ โครงการและสวัสดิการต่างๆ ที่จัดให้บุคลากร และ ข้อบังคับฯ ว่า
ด้วยกองทุนสารองเลีย้ งชีพ พ.ศ. 2557
5. มีระบบส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพสูง ให้ได้รับค่าตอบแทน
ที่สอดคล้องกับความรู้ความสามารถ โดย
พบการจ่ายเงินเพิม่ สาหรับตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษ อาทิ นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ นิติกร เป็นต้น
6. มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับอย่างเป็นระบบ
โดย
พบผลการประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร

บันทึกเพิ่มเติม
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ตัว
ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและนามาใช้ประกอบการพิจารณา
บ่งชี้
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
7. มีก ารน าผลการประเมิ นความพึ งพอใจเสนอคณะกรรมการประจ า
สานักงานอธิการบดีเพื่อกาหนดแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา โดย
พบ การนาผลเข้าที่ประชุม และทีป่ ระชุมครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 10
มิถุนายน 2557 ที่ประชุมมีมติให้แต่ละหน่วยงานนาผลมาปรับปรุงแนวทางการ
ดาเนินการ
จุดเด่น
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะ
-

ผลการประเมิน
ตนเอง

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ
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ตัว
ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและนามาใช้ประกอบการพิจารณา
บ่งชี้
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
3.3 ร้อยละของบุคลากรทีไ่ ด้รับการพัฒนาตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
ข้อค้นพบ
สานักงานอธิการบดีมีจานวนบุคลากรทั้งหมด 179 คน โดยมี จานวนบุคลากรที่
ได้รับการพัฒนา 179 คน
คิดเป็นร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
เท่ากับ การคานวณ 179 x 100 = 100
179
จุดเด่น
จุดที่ควรพัฒนา
-

ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
ตนเอง
คณะกรรมการ
ค่าเป้าหมาย
: ร้อยละ 90
ผลการประเมินตาม
ผลการประเมินตาม ค่า
ค่าเป้าหมาย
เป้าหมาย
: ร้อยละ 100
: ร้อยละ 100
คะแนนการประเมิน
คะแนนการประเมิน
ตนเอง : 5 คะแนน
กรรมการ : 5 คะแนน
การบรรลุเป้าหมาย
การบรรลุเป้าหมาย
 เท่ากับเป้าหมาย  เท่ากับเป้าหมาย
 ต่ากว่าเป้าหมาย  ต่ากว่าเป้าหมาย
 สูงกว่าเป้าหมาย  สูงกว่าเป้าหมาย
 บรรลุ
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ
 ไม่บรรลุ

ข้อเสนอแนะ
อาจจะวางแผนพัฒนาบุคลากรให้ตรงกับภาระงานที่ปฏิบัติ เพื่อสอดคล้อง บันทึกเพิ่มเติม
กับเกณฑ์การประเมินของ สมศ.รอบสี่
-
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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
สานั กงานอธิการบดี มี ง บดาเนิ นงานทั้งหมด 53,936,617.27 บาท โดยมี : ร้อยละ 31.36
: ร้อยละ 31.36
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร 16,917,010.41 บาท
คะแนนการประเมิน
คะแนนการประเมิน
คิดเป็นร้อยละของค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาบุคลากรตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ตนเอง : 5 คะแนน
กรรมการ : 5 คะแนน
ต่องานดาเนินงานของหน่วยงาน เท่ากับ 31.36 %.
การคานวณ 16,917,010.41 x100 = 31.36 %.
การบรรลุเป้าหมาย
การบรรลุเป้าหมาย
53,936,617.27
 เท่ากับเป้าหมาย  เท่ากับเป้าหมาย
จุดเด่น
 ต่ากว่าเป้าหมาย  ต่ากว่าเป้าหมาย
 สูงกว่าเป้าหมาย  สูงกว่าเป้าหมาย
จุดที่ควรพัฒนา
 บรรลุ
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ
 ไม่บรรลุ
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 179 คน โดยมีจานวนบุคลากรที่ ค่าเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย
ประพฤติผิดจรรยาบรรณ 0 คน
: ร้อยละ 0
: 0 ข้อ
คิดเป็นร้อยละของบุคลากรที่ประพฤติผิดจรรยาบรรณ เท่ากับ 0 การคานวณ คะแนนการประเมิน
คะแนนการประเมิน
0 x 100 = 0
ตนเอง : 5 คะแนน
กรรมการ : 5 คะแนน
179
การบรรลุเป้าหมาย
การบรรลุเป้าหมาย
จุดเด่น
 เท่ากับเป้าหมาย  เท่ากับเป้าหมาย
 ต่ากว่าเป้าหมาย  ต่ากว่าเป้าหมาย
 สูงกว่าเป้าหมาย  สูงกว่าเป้าหมาย
จุดที่ควรพัฒนา
 บรรลุ
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ
 ไม่บรรลุ
ข้อเสนอแนะ
-

บันทึกเพิ่มเติม
-
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ตัว
ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและนามาใช้ประกอบการพิจารณา
บ่งชี้
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
3.6 การพัฒนาหน่วยงานในสังกัดสานักงานอธิการบดีสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

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
พบแผนการจัดการความรู้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และ 2557
ตนเอง : 5 คะแนน
กรรมการ : 5 คะแนน
การบรรลุเป้าหมาย
การบรรลุเป้าหมาย
2. กาหนดบุคลากรกลุม่ เป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะเพื่อเพิม่
 เท่ากับเป้าหมาย  เท่ากับเป้าหมาย
สมรรถนะในการปฎิบัติงาน เพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์และพันธกิจของ
 ต่ากว่าเป้าหมาย  ต่ากว่าเป้าหมาย
มหาวิทยาลัยและการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดย
 สูงกว่าเป้าหมาย  สูงกว่าเป้าหมาย
พบการกาหนดกลุ่มเป้าหมายในแผนการจัดการความรู้
 บรรลุ
 บรรลุ
3. มี ก ารแบ่ ง ปั น และแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ จ ากความรู้ ทั ก ษะของผู้ มี
 ไม่บรรลุ
 ไม่บรรลุ
ประสบการณ์ตรง (tacit Knowledge)เพื่อค้นหาแนวปฎิบัติที่ดีตามประเด็น
ความรู้ที่กาหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่กาหนด โดย
บันทึกเพิ่มเติม
พบกิจกรรม แลกเปลีย่ นเรียนรู้ ในปีการศึกษา 2556 7 กิจกรรม
4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กาหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ใน
ตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ทีเ่ ป็นแนวปฏิบัติที่ดมี าพัฒนาและจัดเก็บอย่าง
เป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge)
โดย
พบการรวบรวมความรู้ จากตัวบุคคลากรออกมาเผยแพร่ อาทิ การนา
โปรแกรม Dropbox มาใช้ในสานักงาน โดยสานักประกันคุณภาพ
5. มีการนาความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปี
การศึกษาที่ผ่านมาที่เป็นลายลักษณ์อักษร(explicit knowledge) และจาก
ความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี
มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง โดย
พบการนาความรู้ ในปีการศึกา 2556 มาใช้ในการปฏิบัติงานจริง
จานวน 6 เรื่อง
จุดเด่น
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะ
นาความเข้าใจเกณฑ์ และหลักฐานเอกสารให้ครบถ้วนตามเกณฑ์ อาทิ
และ ต้องมี 2 ประการ เป็นต้น เก็บข้อมูลให้เป็นไปตามรอบปี อาทิ ปีการศึกษา
2556 (1 มิ.ย. 56 – 31 พ.ค. 57)
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ตัว ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและนามาใช้ประกอบการพิจารณา
บ่งชี้
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
3.7 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ของหน่ วยงานในสังกัดสานักงาน
อธิการบดี
ข้อค้นพบ
สานักงานอธิการบดีดาเนินการได้ 5 ข้อ ดังนี้
1. มีนโยบายในการจัดทาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการ และนานโยบายสู่การปฏิบัติ โดย
พบนโยบายการนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในหน่วยงาน
2. มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศตามภารกิจของหน่วยงานในสังกัด
สานักงานอธิการบดีอย่างน้อยต้องครอบคลุมการวางแผน การบริหาร
งบประมาณ การจัดซื้อ จัดจ้าง การเบิกจ่ายการบันทึกบัญชีและการ
บริหารงานบุคคล โดย
พบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบ 1) BPM 2) HRM 3) ERP
3. มีการบันทึกและตรวจสอบข้อมูลเป็นปัจจุบัน โดย
พบการใช้ระบบ BPM , HRM และ ERP
4. มีการติดตามและรายงานผลการดาเนินงานอย่างเป็นระบบโดย
โดย พบระบบ ERP มีรายงานข้อมูลทุกสิ้นเดือน ให้ตรงกับระบบ
GFMIS
5. มีการประเมินผลการใช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ และนาผลมา
ปรับปรุงระบบฐานข้อมูล โดย
พบรายงานผลการประเมินการใช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
จุดเด่น
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
-
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ตัว ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและนามาใช้ประกอบการพิจารณา
บ่งชี้
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
3.8 การบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานในสังกัดสานักงานอธิการบดี
ข้อค้นพบ
สานักงานอธิการบดีดาเนินการได้ 6 ข้อ ดังนี้
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทางานบริหารความเสีย่ ง โดยมี
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา สานักงานอธิการบดี ที่รับผิดชอบ
พันธกิจหลักของสานักงานอธิการบดีร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทางาน
โดย
พบคาสั่งแต่งตั้งกรรมการและประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาสานักงานอธิการบดี

ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
ตนเอง
คณะกรรมการ
ค่าเป้าหมาย
: 4 ข้อ
ผลการประเมินตาม
ค่าเป้าหมาย
: 6 ข้อ
คะแนนการประเมิน
ตนเอง : 5 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
 เท่ากับเป้าหมาย
2. มีการวิเคราะห์และระบบความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง
 ต่ากว่าเป้าหมาย
อย่างน้อย 3 ด้านตามบริบทของสานักงานอธิการบดี โดย
พบเอกสารการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง ของหน่วยงานในสังกัด สานักงาน  สูงกว่าเป้าหมาย
 บรรลุ
อธิการบดี
 ไม่บรรลุ
3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และจัดลาดับ
ความเสีย่ งที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2 โดย
บันทึกเพิ่มเติม
พบเอกสารการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงรวมทั้ง การจัดลาดับความเสี่ยง
4. มีการจัดทาแผนบริหารความเสีย่ งที่มีระดับความเสี่ยงสูง และ
ดาเนินการตามแผน โดย
พบแผนบริหารความเสี่ยงตามปีงบประมาณ 2556 และ 2557
5. มีการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผน และรายงาน
ต่อคณะกรรมการประจาสานักงานอธิการบดี เพื่อพิจารณา อย่างน้อยปีละ 1
ครั้ง โดย
พบรายงานผลการบริหารความเสี่ยง เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
สานักงานอธิการบดี
6. มีการนาผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาใช้ในการปรับแผน หรือ
วิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป โดย
พบแผนบริหารความเสี่ยง ปี 2557 ที่มาจากข้อเสนอแนะ และผลของ
การดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ปี 2556
จุดเด่น
จุดที่ควรพัฒนา
-

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

ตัว
บ่งชี้
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ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและนามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
ข้อเสนอแนะ
- การจัดการความเสี่ยงบางประเด็นอาจไม่เพียงพอ อาทิ การป้องกัน
และระงับอัคคีภัย อาจเพิ่ม การซ้อมอพยพ เมื่อเกิดอัคคีภัยเพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัยให้บุคลากร เนื่องจาก ท/ส หมดไป หาใหม่ได้ แต่สูญเสียบุคลากรไป
หาแทนให้เหมือนเดิมไม่ได้

ผลการประเมิน
ตนเอง

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ
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องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ
ตัว ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและนามาใช้ประกอบการพิจารณา
บ่งชี้
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
4.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
ข้อค้นพบ
สานักงานอธิการบดีดาเนินการได้ 7 ข้อ ดังนี้
1. มีการจัดทาคาของบประมาณของหน่วยงานในสังกัด ที่สอดคล้องกับ
ภารกิจ โดย
สานักงานอธิการบดี มีแนวทางในการจัดสรรงบประมาณและวาง
แผนการใช้งบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2556 คือ ให้ทุกหน่วยงาน
ในสังกัดจัดทาคาของบประมาณของแต่ละหน่วยงานไปที่มหาวิทยาลัย โดยมี
กองนโยบายและแผนเป็ น ผู้ ร วบรวม และน าเข้ า พิ จ ารณาในที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการพิจารณางบประมาณทั้งงบประมาณรายจ่ายและงบประมาณ
เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยม ตามแนวทางที่มหาวิทยาลัยกาหนด โดยจะต้อง
สอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์การพัฒนาและพันธกิจของมหาวิทยาลัย

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

2. มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์งบประมาณ ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติ
บันทึกเพิ่มเติม
การและภารกิจหลัก โดย
เมื่อได้รับรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณประจาปีแล้ว กองคลัง
สานักงานอธิการบดี มีหน้าที่ในการนาเสนอรายละเอียดงบประมาณจัดสรรที่
ได้รับของทุกหน่วยงานในสังกัดสานักงานอธิการบดี ในที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจาสานักงานอธิการบดี เพื่อร่วมกันพิจารณาวิเคราะห์ถึงงบประมาณที่
ได้ รับ ว่า เหมาะสม ครบถ้ วน ถู ก ต้อ งตรงตามที่ไ ด้มี ก ารเสนอขอ พร้ อมทั้ ง
ร่วมกันกากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการ
และภารกิจของแต่ละหน่วยงาน
พบรายงานการประชุ ม คณะกรรมการวิ เ คราะห์ ร ายละเอี ย ด
งบประมาณรายจ่าย ประจาปี พ.ศ. 2556 วันศุกร์ที่ 9 มี.ค.2555
3. มีการจัดทาฐานข้อมูลทางการเงินของหน่วยงานในสังกัด ที่สามารถ
นาไปใช้ในการตัดสินใจและบริหารงบประมาณ โดย
ส านั ก งานอธิ ก ารบดี มี ร ะบบฐานข้ อ มู ล ทางการเงิ น ที่ ผู้ บ ริ ห าร
สามารถน าไปใช้ ในการตั ด สิ นใจและวิ เ คราะห์ส ถานะทางการเงิ น โดยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 มหาวิทยาลัยได้นาข้อมูลการเบิกจ่ายนาเข้าระบบ
ERP ซึ่งเป็นระบบสารสนเทศทางการเงินที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานในสังกัด
ในส่วนของกองคลังได้ดาเนินการบันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายของหน่วยงานใน
สังกัดเข้าระบบ ERP และส่งเอกสารเบิกจ่ายเพื่อการบันทึกบัญชีเกณฑ์คงค้าง
และจั ด ท ารายงานการใช้ จ่ า ยเงิ น เสนอคณะกรรมการประจ าส านั ก งาน
อธิการบดี นอกจากนี้ในการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยมีระบบ GFMIS ที่ใช้
ส าหรั บ เงิ น งบประมาณแผ่ น ดิ น ซึ่ งสามารถน าข้ อ มู ล จากระบบบั ญ ชี ม า
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ตัว ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและนามาใช้ประกอบการพิจารณา
บ่งชี้
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
วิเคราะห์สถานะทางการเงินในภาพรวมของมหาวิทยาลัย เพื่อให้มหาวิทยาลัย
สามารถบริหารจัดการด้านการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ
4. มีการจัดทารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อ
ผู้บริหาร และคณะกรรมการประจาสานักงานอธิการบดี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
โดย
กองคลัง สานักงานอธิการบดี มีการจัดทารายงานการใช้จ่ายเงิน
จากระบบบริหารทรัพยากร (ERP) เป็นรายไตรมาส เสนอให้คณะกรรมการ
ประจ าสานักงานอธิการบดีรั บทราบ และดาเนินการจัด ทารายงานการใช้
จ่ า ยเงิ น ในภาพรวมน าเสนอเป็ น รายงานทางการเงิ น ในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัย เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อประโยชน์ต่อการบริหารงานและการ
ดาเนิน งานของมหาวิทยาลัย และเพื่ อเสนอให้ส านักงานตรวจเงิน แผ่นดิ น
ตรวจสอบรายงานการเงินของมหาวิทยาลัย
พบรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2556 (1 ต.ค. 2555 – 30 ก.ย. 2556)
5. มีการนาข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการบริหารงบประมาณของ
หน่วยงานในสังกัด โดย
กองคลัง สานักงานอธิการบดี มีการนาข้อมูลรายงานการใช้จ่ายเงิน
เสนอคณะกรรมการประจาสานักงานอธิการบดีเพื่อใช้ในการกากับเร่งรัดกากับ
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ซึ่ง
เมื่อเกิดปัญหาและอุปสรรค ให้ชี้แจงและร่วมกันแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่
เกิดขึ้น โดยเข้าประชุมในคณะกรรมการเร่งรัดกากับติดตามของมหาวิทยาลัย
6. มีการกากับติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบ และกฎเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยกาหนด โดย
มหาวิทยาลัยกาหนดให้มีกาเร่งรัดกากับติดตามการใช้เงินให้เป็นไป
ตามกฎระเบี ย บ และกฎเกณฑ์ ที่ก าหนด โดย ส านั กงานอธิ ก ารบดี เบิ ก
จ่ายเงินผ่านกองคลัง ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ตรวจสอบ กลั่นกรองการเบิกจ่าย
เพื่อให้การใช้เงินเป็นไปตามระเบียบ กฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด และ
ตามระเบียบของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้รับการตรวจสอบจาก
สานักงานตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย ทาหน้าที่ตรวจติดตามการใช้เงิน
เป็ น ไปตามระเบี ย บและกฎเกณฑ์ ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ก าหนด มี ขั้ น ตอนการ
ด าเนิ น งานโดยจั ด ท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี พ.ศ.2555 ซึ่ ง
แผนการตรวจสอบนี้ ผ่ า นการเห็ น ชอบจากอธิ ก ารบดี แ ละรายงานผลการ
ตรวจสอบพร้อมข้อเสนอแนะเสนอผู้บริหารเพื่อนาเสนอให้สภามหาวิทยาลัย
ทราบ

ผลการประเมิน
ตนเอง

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ
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ตัว ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและนามาใช้ประกอบการพิจารณา
บ่งชี้
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
7. มีการนาข้อมูลจากรายงานการใช้จ่ายเงินของสานักงานอธิการบดีมา
วิเคราะห์การจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานในสังกัดในปีงบประมาณต่อไป
โดย
ส านั ก งานอธิ ก ารบดี น าผลก ารด าเนิ น งานเสนอในการประชุ ม
คณะกรรมการประจาสานักงานอธิการบดี ครั้งที่6/2556 วันที่ 24 ต.ค. 2556
วาระที่ 5.3 และที่ประชุมมีมติให้ปรับปรุงรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจาปี พ.ศ.2556 และปรับเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้ที่ 4.1 เกณฑ์ทั้ง 7 ให้
สอดคล้องกับกระบวรการทางานของกองคลังในปีการศึกษา 2557
จุดเด่น
1. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรของ
มหาวิทยาลัย (BPM ERP HRM)
2. ผู้บริหารระดับสูงให้ความสนใจในการกากับติดตามการ
ดาเนินการการใช้จ่ายเงิน
3. มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดสรรและเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงิน
ของสานักงานอธิการบดี เพื่อ
ดูแล กากับติดตามประเมินผล และนาเสนอรายงานต่อ
มหาวิทยาลัย

จุดทีค่ วรพัฒนา
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 4.00 อยู่ในระดับ ดี
: ค่าเฉลี่ย 4.25
: ค่าเฉลี่ย 4.25
จุดเด่น
คะแนนการประเมิน
คะแนนการประเมิน
ตนเอง : 4 คะแนน
กรรมการ : 4 คะแนน
การบรรลุเป้าหมาย
การบรรลุเป้าหมาย
จุดที่ควรพัฒนา
 เท่ากับเป้าหมาย  เท่ากับเป้าหมาย
การนาผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการแต่ละหน่วยงาน  ต่ากว่าเป้าหมาย  ต่ากว่าเป้าหมาย
ไปแก้ไขปรับปรุงยังไม่ชัดเจน
 สูงกว่าเป้าหมาย  สูงกว่าเป้าหมาย
 บรรลุ
 บรรลุ
ข้อเสนอแนะ
 ไม่บรรลุ
 ไม่บรรลุ
ควรจัดทาแนวทางแก้ไขปรับปรุงจากผลการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้รับ บริก าร แต่ ละหน่ว ยงานให้ เป็ นรูป ธรรม เพื่อ ใช้ใ นการพั ฒนาการ บันทึกเพิ่มเติม
ให้บริการที่ดี
-
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องค์ประกอบที่ 6 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ตัว ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและนามาใช้ประกอบการพิจารณา
บ่งชี้
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
6.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ
ข้อค้นพบ
สานักงานอธิการบดีดาเนินการได้ 5 ข้อ ดังนี้
1. มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายใน โดย
สานักงานอธิการบดี มีระบบประกันคุณภาพภายใน ดังนี้
- การกาหนดแนวทางและวางแผนด้านการประกันคุณภาพ โดยจัดทา
คู่ มื อ ตั ว บ่ ง ชี้ ก ารประเมิ น และเกณฑ์ ม าตรฐานการประกั น คุ ณ ภาพของ
สานักงานอธิการบดี ประจาปีการศึกษา 2556 มีแผนการดาเนินงานประกัน
คุณภาพของสานักงานอธิการบดี ประจาปีการศึกษา 2556 – 2557 โดยผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาสานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 4/2556
และกาหนดเป้าหมายคุณภาพ ปีการศึกษา 2556
- ดาเนินงานประกันคุณภาพภายใน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
โดยจัดทารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ทุกปีการศึกษา
- มีกลไกในการกากับติดตามผลการดาเนินงานการประกันคุณภาพ
ภายใน โดยมี ค าสั่ ง แต่ งตั้ ง คณะกรรมการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของ
สานักงานอธิการบดี ที่ 676/2556 ทาหน้าทีก่ าหนดยุทธศาสตร์ กากับดูแลตัว
บ่งชี้ จัดเก็บข้อมูล และติดตามผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ ปีการศึกษา
2556 และมี ค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการประจ าส านั ก งานอธิ ก ารบดี ที่
677/2556 ท าหน้ า ที่ ก าหนดนโยบาย ให้ ค วามเห็ น ชอบแผนงานต่ า งๆ
พิจารณาผลการดาเนินงาน ให้คาปรึกษาและเสนอข้อคิดเห็น พร้อมทั้งพัฒนา
ติดตาม ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพ
- ตรวจสอบผลการด าเนิ น งาน โดยมี ก ารทวนสอบรายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) ประจาปีการศึกษา 2556 โดยบุคคลภายนอก และมี
การตรวจประเมินคุณภาพภายใน เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา
- พั ฒ นาการประกั น คุ ณ ภาพภายใน โดยน าข้ อ เสนอแนะจาก
คณะกรรมการประเมิ น คุณ ภาพภายใน ปี ก ารศึ กษา 2555 มาจั ด ทาแนว
ทางแก้ ไ ขและผลการด าเนิ น การตามแผนการพั ฒ นาส่ ง เสริ ม ปรั บ ปรุ ง
(Improvement Plan) และนาผลการประเมินคุณภาพปีการศึกษาที่ผ่านมา
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ ครั้งที่ 2/2556 เพื่อพิ จารณา
ทบทวนปรับปรุงเป้าหมายคุณภาพ และเกณฑ์การประเมิน เพื่อประกาศใช้ใน
ปีการศึกษาถัดไป
2. มีการกาหนดมาตรฐานและตัวบ่งชี้ ที่สอดคล้องกับภารกิจของ
หน่วยงานและมหาวิทยาลัย โดย
คณะกรรมการประกันคุณภาพร่วมกันกาหนดตัวบ่งชี้ และจัดทา
เป้ า หมายคุ ณ ภาพ ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2556 ซึ่ ง ผ่ า นความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการประจาสานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2557 โดยแสดงให้เห็นถึง
ความสอดคล้ อ งและความเชื่ อ มโยงกั บ ภารกิ จ ของทุ ก หน่ ว ยงานในสั งกั ด

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
สานักงานอธิการบดี คือ องค์ประกอบที่ 2 ด้านภารกิจหลักของหน่วยงานใน
สังกัด จานวน 2 ตัวบ่งชี้ และเชื่อมโยงไปยังยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ
ของมหาวิ ท ยาลั ย คื อ องค์ ป ระกอบที่ 3 ด้ า นการบริ ห ารและการจั ด การ
จานวน 8 ตัวบ่งชี้ รวมทั้งสิ้น 10 ตัวบ่งชี้
3. มีการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพที่ครบถ้วน ประกอบด้วย
การควบคุม การติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพอย่างต่อเนื่องเป็น
ประจาทุกปี โดย
- สานัก งานอธิก ารบดีมีก ารกากับ ติด ตามตรวจสอบ โดยมี
การรายงานผลการดาเนิน งานตามตัว บ่ง ชี้ รอบ 8 เดือ น และรอบ 12
เดือน โดยเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจาสานักงานอธิการบดี ครั้งที่
2/2557 เพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะแ ล ะ น า ไ ป พัฒ น า ป รับ ป รุง ก า ร
ดาเนินงานต่อไป
- สานัก งานอธิก ารบดีมีก ารกากับ ติด ตาม ตรวจสอบโดยมี
การประชุมคณะกรรมการประกัน คุณ ภาพการศึก ษา ผู้กากับ ดูแ ลตัว บ่งชี้
ตามเป้า หมายเสนอรายงานสรุป ผลงานดัง กล่า วให้ที่ป ระชุม พิจ ารณา
และจัด ทารายงานการประเมิน ตนเอง (SAR) ประจาปี การศึกษา 2556
และมีการนาระบบสารสนเทศมาใช้ นาเสนอข้อมูลประกอบการดาเนินงาน
ประกันคุณภาพภายใน โดยใช้ฐานข้อมูลจากระบบติดตามการพัฒนาคุณภาพ
ภายใน (IQA) ของสานักงานอธิการบดี ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็น
ข้อมูลปัจจุบันครบทั้ง 6 องค์ประกอบคุณภาพ เพื่อนาเสนอผลการดาเนินงาน
ต่ อ คณะกรรมการประกั น คุ ณ ภาพ ส านั ก งานอธิ ก ารบดี และรายงานต่ อ
ผู้บริหารของสานักงานอธิการบดีตามกาหนดเวลา
- สานักงานอธิการบดีมีการประเมินคุณภาพ โดยคณะกรรมการ
การประเมินคุณภาพภายใน ระดับสานักงานอธิการบดี ประจาปีการศึกษา
2556 อย่างต่อเนื่องเป็นประจาทุกปี และจัดทารายงานการประเมินคุณภาพ
ภายใน เสนอต่ อ ผู้ บ ริ ห ารของส านั ก งานอธิ ก ารบดี ภายหลั งการประเมิ น
คุณ ภาพ ในการประชุ ม คณะกรรมการประจ าส านั ก งานอธิ ก ารบดี ครั้ งที่
4/2556 เพื่อนาข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพไปจัดทา
แผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพ จากข้ อ เสนอแนะของคณะกรรมการประเมิ น
(Improvement Plan) ต่อไป
4. มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน ที่เป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารจัดการ โดย
การประชุม คณะกรรมการประกัน คุณ ภาพของส านัก งาน
อธิก ารบดี ที่ ค ณะกรรมการประกัน คุณ ภาพซึ ่ง ประกอบด้ว ยผู ้บ ริห าร
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด และผู้เกี่ยวข้อ งกับ งานประกัน คุณ ภาพ มีส่ว นร่ว มใน
การเสนอความคิด เห็น เพื ่อ ให้ก ารท าประกัน คุณ ภาพของส านัก งาน
อธิการบดีเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทางานของทุก หน่ว ยงาน ซึ่งในปี
การศึก ษา 255 6 มีก ารจัด ประชุม ทั ้ง สิ ้น 3 ครั ้ง และการประชุม

ผลการประเมิน
ตนเอง

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ
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ตัว ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและนามาใช้ประกอบการพิจารณา
บ่งชี้
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
คณะกรรมการประจ าส านัก งานอธิก ารบดี ซึ ่ง ประกอบด้ว ยผู ้บ ริห าร
หน่ว ยงานในสังกัด มีก ารจัด ประชุม ทั้งสิ้น 3 ครั้ง นอกจากนี้ สานัก งาน
อธิก ารบดีไ ด้ป ระเมิน ผลการใช้ร ะบบประกัน คุณ ภาพภายใน ในส่ว นของ
ประสิท ธิผ ลของการใช้ร ะบบประกัน คุณ ภาพภายใน ด้า นนโยบาย ด้า น
แนวทางการดาเนิน งาน การตรวจติด ตามและการจัด ระบบ/กลไกการ
พัฒนา โดยผลการประเมินอยู่ในระดับ 3.81 พึงพอใจระดับมาก ซึ่งหัวข้อ
ที่พ บว่า คะแนนความพึง พอใจอยู่ใ นระดับ ต่าที่สุด คือ ทุก หน่ว ยงานใน
สัง กัด มีค วามเข้า ใจตรงกัน ระดับ คะแนน 3.68 ซึ่ง จะนาเสนอที่ป ระชุม
คณะกรรมการประจาสานักงานอธิการบดี ในปีการศึกษา 2557 พิจารณา
หาข้อเสนอแนะ เพื่อพัฒนาปรับปรุงระบบประกันคุณภาพต่อไป
5. มีการนาผลการประเมินคุณภาพภายใน มาพัฒนาปรับปรุง การดาเนิน
งานตามภารกิจของหน่วยงานในสังกัด โดย
มีการนาผลจากการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2555
มาพัฒนาปรับปรุง การดาเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานในสังกัด ดังนี้
1) การประชุมเพื่อทบทวนและพัฒนาเป้าหมายคุณภาพ
ประจาปีการศึกษา 2556 จานวน 6 ประเด็นสาคัญ เกีย่ วพันกับ 5 ตัวบ่งชี้
2) จัด อบรมเชิง ปฏิบ ัต ิก ารโครงการทบทวนตัว บ่ง ชี ้ ค่า
เป้า หมาย และเกณฑ์ก ารประเมิน เพื่อ พัฒ นาประสิท ธิภ าพขององค์ก ร :
สานัก งานอธิก ารบดี ซึ่ง หน่ว ยงานในสัง กัด สานัก งานอธิก ารบดี พัฒ นา
เกณฑ์ภ ายในตัว บ่ง ชี้ ห ลัก และตัว บ่ง ชี้ ต ามภารกิจ หลัก ของหน่ว ยงาน
(2.1) ตามข้อเสนอแนะของคณะวิทยากร
3) น าข้อ เสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน คุณ ภาพ
ภายใน ปีก ารศึก ษา 2555 มาจัด ทาแนวทางแก้ไขและผลการดาเนินการ
ตามแผนการพัฒนาส่งเสริมปรับปรุง (Improvement Plan)
นอกจากนี ้ ส านัก งานอธิก ารบดี ไ ด้ป ระเมิน ประสิท ธิผ ลของ
แผนพัฒ นาคุณ ภาพ โดยผลการประเมิน อยู่ใ นระดับ 3.86 เห็น ด้ว ยมาก
เพื่อนาผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงระบบและกลไกในการประกัน
คุณภาพภายในของสานักงานอธิการบดี ในปีการศึกษา 2557 ต่อไป
จุดเด่น
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 17 ตัวบ่งชี้ โดยได้ผลรวมคะแนน : ค่าเฉลี่ย 4.76
: ค่าเฉลี่ย 4.76
การประเมินคุณภาพภายในระดับสานักงานอธิการบดีตามตัวบ่งชี้ที่หน่วยงานใน คะแนนการประเมิน
คะแนนการประเมิน
สังกัดรับผิดชอบ เท่ากับ 81 คะแนน
ตนเอง : 5 คะแนน
กรรมการ : 5 คะแนน
คิดเป็นค่าเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพภายใน เท่ากับ 4.76 คะแนน
การบรรลุเป้าหมาย
การบรรลุเป้าหมาย
 เท่ากับเป้าหมาย  เท่ากับเป้าหมาย
จุดเด่น
 ต่ากว่าเป้าหมาย  ต่ากว่าเป้าหมาย
 สูงกว่าเป้าหมาย  สูงกว่าเป้าหมาย
 บรรลุ
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ
 ไม่บรรลุ
จุดที่ควรพัฒนา
บันทึกเพิ่มเติม
ข้อเสนอแนะ
-

เป็นการพัฒนาตัวบ่งชี้ใหม่ ในปี 2556
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ตัว ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและนามาใช้ประกอบการพิจารณา
บ่งชี้
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
6.3 ค่าเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพแก่
มหาวิทยาลัยตามตัวบ่งชี้ที่หน่วยงานในสังกัดรับผิดชอบ

ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
ตนเอง
คณะกรรมการ
ค่าเป้าหมาย
: ค่าเฉลี่ย 3.51
ผลการประเมินตาม
ผลการประเมินตาม
ข้อค้นพบ
ค่าเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย
สานักงานอธิการบดีมีจานวนตัวบ่งชี้ทั้งหมด 35 ตัวบ่งชี้ โดยได้ผลรวมคะแนน : ค่าเฉลี่ย 4.43
: ค่าเฉลี่ย 4.43
การประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัยตามตัวบ่งชี้ที่หน่วยงานในสังกัด คะแนนการประเมิน
คะแนนการประเมิน
รับผิดชอบ เท่ากับ 155.11 คะแนน
ตนเอง : 4 คะแนน
กรรมการ : 4 คะแนน
คิดเป็นค่าเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพภายใน เท่ากับ 4.43
การบรรลุเป้าหมาย
การบรรลุเป้าหมาย
 เท่ากับเป้าหมาย  เท่ากับเป้าหมาย
จุดเด่น
 ต่ากว่าเป้าหมาย  ต่ากว่าเป้าหมาย
สานักงานอธิการบดีมีการทบทวนตัวบ่งชี้ เพื่อเป็นการเพิ่มคุณภาพ  สูงกว่าเป้าหมาย  สูงกว่าเป้าหมาย
และพัฒนาการปฎิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
 บรรลุ
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ
 ไม่บรรลุ
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะ
-

บันทึกเพิ่มเติม
เมื่อเปรียบเทียบกับผลการดาเนินงาน
ตัวชีว้ ัดของปีการศึกษา 2555 สานักงาน
อธิการบดีมี 31 ตัวบ่งชี้ มีผลรวมของการ
ประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัยตาม
ตัวบ่งชี้ที่หน่วยงานในสังกัดสานักงานอธิการบดี
รับผิดชอบ 130.6 มีค่าเฉลี่ยของคะแนนการ
ประเมินอยู่ที่ 4.21
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รายชื่อผู้ให้สัมภาษณ์
ขอสัมภาษณ์ ในการตรวจประเมินคุณภาพภายใน สานักงานอธิการบดี
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗
------------------------------------------------------๑. ผู้บริหาร
:
ผศ.ศรีจันทร์ โตเลิศมงคล ตาแหน่งผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
:
นางสาวพรทิพย์ ไตรพิทยากุล ตาแหน่งผู้อานวยการกองกลาง
:
นางวันดี
ช่วยประยูรวงศ์ ตาแหน่งผู้อานวยการกองคลัง
:
นางสาวสมจิตต์ มหัธนันท์
ตาแหน่งผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคล
:
นางรตนมน
จันทรอุทัย
ตาแหน่งผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
:
นางประดิษฐา นาครักษา
ตาแหน่งผู้อานวยการกองพัฒนานักศึกษา
:
นายทนงค์
โพธิ
ตาแหน่งผู้อานวยการกองวิเทศสัมพันธ์
:
นางสาวรุ่งฤทัย ราพึงจิต
ตาแหน่งผู้อานวยการกองประชาสัมพันธ์
:
ผศ.เจทญา
กิจเกิดแสง
ตาแหน่งผู้อานวยการกองศิลปวัฒนธรรม
:
นางสาวกิ่งกาญจน์ พิจักขณา ตาแหน่งผู้อานวยการสานักประกันคุณภาพ
๒. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
:
ดร.สาธิต เหล่าวัฒนพงษ์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
:
นางสาวอพิมภกา พันธุ์โสทก
ตัวแทนศิษย์เก่า
:
นายนิฐิพงษ์ ช่อสะอาด
ตัวแทนนักศึกษา
๓. บุคลากร
:
นางสุมิตรา
สมประสงค์
กองคลัง
:
นางสาวอรวรรณ์ ศิริพราหมณ์กุล กองคลัง
:
นางกนกภรณ์ กัลณา
กองคลัง
:
นางนงลักษณ์ ทองนาค
กองบริหารงานบุคคล
:
นายอานันต์ โรจนตันติกุล กองบริหารงานบุคคล
:
นางสาววันใหม่ สุกใส
กองบริหารงานบุคคล
:
นางสาวจิราภรณ์ พุ่มไสว
กองนโยบายและแผน
:
นางสาวขนิษฐา สุริยะ
กองพัฒนานักศึกษา
:
นายนรินทร์ จิตต์มั่นการ
กองประชาสัมพันธ์
:
นางสาวสุรีวัลย์ ใจงาม
กองศิลปวัฒนธรรม
:
นางสาวจิตติมา พันธุ์แตง
กองวิเทศสัมพันธ์
:
นายวรวุฒิ
บุญกล่า
สานักประกันคุณภาพ
:
นายธนะสิทธิ์ ชัยรัตน์ทอง
สานักงานอธิการบดี
:
นางสาวอรพรรณ จันทรเกษมจิต สานักงานอธิการบดี
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กาหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสานักงานอธิการบดี
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๖
ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗
ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น ๓ อาคารสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
คณะผู้ประเมิน
๑. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์กฤษฎี
๒. นายพิเชฐ
๓. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ปราณี

สุขฉายี
จิรประเสริฐวงศ์
ประวิชพราหมณ์

ประธาน
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗
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)

วันศุกร์ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗
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 ๔๐๙ / ๒๕๕๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับสานักงานอธิการบดี
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๖
..............................................
ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กาหนดตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับ
สานักงานอธิการบดี ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ เพื่อให้การตรวจ
ประเมินเป็นไปตามเกณฑ์ที่ สกอ. กาหนด มหาวิทยาลัยจึงแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมิน เพื่อตรวจ
ประเมินระดับมหาวิทยาลัย ตามกาหนดการที่แนบท้าย ซึ่งประกอบด้วยบุคคล ดังต่อไปนี้
๑. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์กฤษฎี
สุขฉายี
ประธานการประเมิน
๒. นายพิเชฐ
จิรประเสริฐวงศ์
ผู้ประเมิน
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราณี
ประวิชพราหมณ์
เลขานุการการประเมิน
สั่ง ณ วันที่

๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(รองศาสตราจารย์ดวงสุดา เตโชติรส)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

