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ค าน า 
 

ระบบประกันคุณภาพส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นเครื่องมือ
ส าคัญในการพัฒนามหาวิทยาลัย ไปสู่ความเป็นเลิศ ซึ่งได้ก าหนดให้การประกันคุณภาพประกอบด้วย การควบคุม
คุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ และมอบหมายให้ทุกหน่วยงานในสังกัดด าเนินงาน 
การควบคุมคุณภาพ โดยส านักงานอธิการบดีได้ด าเนินการตรวจสอบคุณภาพ เพ่ือตรวจสอบระบบและกลไก   
การด าเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง มีการพัฒนาตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในขึ้น เพ่ือใช้ในการประเมินผล    
การด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัด และส านักงานอธิการบดีได้ด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพภายใน       
โดยก าหนดเป็นตัวบ่งชี้ในการประกันคุณภาพ เพ่ือให้ได้ข้อมูลพ้ืนฐานในการก าหนดเกณฑ์มาตรฐานของ         
การประเมินคุณภาพภายใน และด าเนินการประเมินคุณภาพภายในหน่วยงานในสังกัด ด้วยมีเกณฑ์มาตรฐาน
เดียวกัน โดยก าหนดเป็นเป้าหมายคุณภาพของส านักงานอธิการบดี ถ่ายทอดนโยบายไปยังหน่วยงานในสังกัด   
ตามภารกิจ  

หนังสือคู่มือตัวบ่งชี้การประเมินและเกณฑ์มาตรฐานระบบประกันคุณภาพ ส านักงานอธิการบดีเล่มนี้ 
จะเป็นเครื่องมือในการท าความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย การเก็บข้อมูลและการประเมินคุณภาพภายในของ    
แตล่ะตัวบ่งชี้ เพ่ือให้หน่วยงานสามารถรวบรวมข้อมูลต่างๆ และประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงาน ซึ่งเป็น
ข้อมูลประกอบในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของหน่วยงานได้อย่างสมบูรณ์ด้วย  

ขอขอบคุณบุคลากรทุกท่านในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รวมทั้งผู้บริหารของ
หน่วยงานต่างๆ และทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการร่วมกันระดมความคิดเห็นในการพัฒนาตัวบ่งชี้การประเมิน 
ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ในการด าเนินงานการประกันคุณภาพตามที่มหาวิทยาลัย
พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม คู่มือเล่มนี้ยังอาจมีข้อบกพร่องบ้าง ส านักงานอธิการบดีต้องขออภัยไว้     
ณ ที่นี้ และยินดีพร้อมรับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพ่ือน าไปพัฒนาปรับปรุงต่อไป ซึ่งเป็นเป้าหมายปลายทาง
ของการด าเนินการร่วมกันครั้งนี้ ในการน ามหาวิทยาลัยไปสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน า และเทียบเคียงในระดับ
สากลได ้ 
 
 

ส านักงานอธิการบดี  
         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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1. ความหมายของตัวบ่งช้ี 
ตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัด คือ ตัววัดชนิดหนึ่งที่บอกถึงสารสนเทศของปัจจัยน าเข้า ผลผลิต ผลลัพธ์ กระบวนการ 

ในมิติต่างๆ เช่น กระบวนการในการจัดการเรียนการสอน 
ตัวบ่งชี้จะใช้ในการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ ซึ่งตัวบ่งชี้จะแบ่งได้ 2 ประเภท คือ ตัวบ่งชี้เชิง

คุณภาพ (Qualitative Indicator) เป็นตัวบ่งชี้ที่วัดผลการด าเนินงานของระบบกลไกการด าเนินการตาม
องค์ประกอบต่างๆ โดยมีเกณฑ์การพิจารณาว่า มีคุณภาพหรือไม่มีคุณภาพ อีกประเภทเรียกว่า ตัวบ่งชี้เชิง
ปริมาณ (Quantitative Indicator) ซึ่งเป็นตัวเลขที่บ่งบอกว่า ตัวเลขขึ้นสูงแสดงว่าคุณภาพมีการยกระดับขึ้น 
หรือตัวบ่งชี้คุณภาพ จะเป็นการผสมผสานระหว่างตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพและตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ แนวคิดในการ
พัฒนาเกณฑต์ัวบ่งชี้มีดังนี ้

 
1.1 เกณฑ์วงจรคุณภาพของเดมม่ิง (Deming) กล่าวถึง ผลการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ เช่น 

มีการวางแผน (Plan) มีการด าเนินงานและเก็บข้อมูล (Do) มีการตรวจสอบ/ประเมินคุณภาพ (Check) และมี
การน าผลการตรวจสอบกลับมาปรับปรุง (Act) 
 ตัวอย่างเกณฑ์วงจรคุณภาพของเดมมิ่ง ตัวบ่งชี้ประเมิน โครงการ/แผนงานที่มีการประเมินผล     
การด าเนินงาน 

 เกณฑ ์ ระดับคะแนน 1 มีการด าเนินงานตามแผน 
  ระดับคะแนน 2 มีการด าเนินงานขั้นที่ 1 และเป็นไปตามเวลาที่ก าหนด 
  ระดับคะแนน 3 มีการด าเนินงานขั้นที่ 2 และตรงตามวัตถุประสงค์ 
  ระดับคะแนน 4 มีการด าเนินงานขั้นที่ 3 และบรรลุเป้าหมาย 
  ระดับคะแนน 5 มีการด าเนินงานขั้นที่ 4 และมีการศึกษาและติดตาม 
 
 1.2 เกณฑ์เทียบคียงสมรรถนะ (Benchmark) เป็นการก าหนดเกณฑ์เทียบผลการด าเนินงาน    

ที่ตั้งไว้ เช่น จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในระยะเวล 4 ปี มีเกณฑ์ เทียบเคียงกับเป้าหมาย เช่น 
ตั้งเป้าหมายไว้ว่าจ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในระยะเวลา 4 ปี เป็นจ านวน 95 % เป็นต้น ดังนั้น    
ถ้าผลการด าเนินงานส าเร็จดังค่าเทียบเคียงหรือสูงกว่า ก็แสดงว่าการจัดการศึกษาส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 

 
 1.3 เกณฑ์การประเมิน A A A ของสมศ. โดยที่ A ตัวแรก คือ ความตระหนัก (Awareness) 

กล่าวคือ มีความตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาการศึกษาให้ได้มาตรฐาน เข้าใจปัญหาที่ต้องพัฒนาให้
ดีขึ้น A ตัวที่สอง คือ ความพยายาม (Attempt) ที่จะให้ความตระหนักนั้นเป็นจริง มีร่องรอยพยายาม
ปรับปรุง แก้ไข พัฒนา และ A ตัวสุดท้าย คือ การบรรลุผลสัมฤทธ์ (Achievement) จากการพยายามที่ได้
ด าเนินการ เช่น จ านวนรางวัลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลงานวิจัยหรือสร้างสรรค์ผลงานระดับชาติของอาจารย์
และนักศึกษาในระดับชาติและนานาชาติ แนวทางในการพัฒนา คือ ถ้ามีการส่งผลงานเข้าประกวด ถือว่ามี
ความตระหนักและพยายาม และมีการไล่เลียงล าดับของความตระหนักออกเป็นสองระดับ ส่วนการบรรลุผล
สัมฤทธ์แบ่งย่อยเป็น 3 ระดับ ดังรายละเอียดของเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
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ระดับคะแนน เกณฑ์การประเมิน ความหมาย 
1 มีการส่งผลงานเข้าประกวดน้อยกว่า 10% ของผลงานวิจัยหรือ

สร้างสรรค ์
วิกฤติ 

2 มีการส่งผลงานเข้าประกวดมากกว่า 10 % ของผลงานวิจัยหรือ
สร้างสรรค ์

ควรปรับปรุง 

3 จ านวนผลงานที่ได้รับรางวัล/จ านวนที่ส่งเข้าประกวดน้อยกว่า 10 % ปานกลาง 
4 จ านวนผลงานที่ได้รับรางวัล/จ านวนที่ส่งเข้าประกวดระหว่าง 11%ถึง 

30 % 
ดี 

5 จ านวนผลงานที่ได้รับรางวัล/จ านวนที่ส่งเข้าประกวดมากกว่า 30% ดีเยี่ยม 
   

1.4 เกณฑ์ระบบระดับ (Point System) เป็นการก าหนดระดับคะแนนไว้เป็นแต้ม หรือเป็นช่วงเพ่ือ
ก ากับการประเมิน เช่น ร้อยละของรายวิชาที่มีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงให้เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ก าหนด
เกณฑ์การประเมิน 5 ระดับ โดยแต่ละระดับต้องมีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
ระดับคะแนน เกณฑ์การประเมิน ความหมาย 

1 น้อยกว่าร้อยละ 50.01 วิกฤติ 
2 ร้อยละ 50.01 – 60.00 ควรปรับปรุง 
3 ร้อยละ 60.01 – 70.00 ปานกลาง 
4 ร้อยละ 70.01 – 80.00 ดี 
5 มากกว่าร้อยละ 80.00 ดีเยี่ยม 

 

 1.5 เกณฑ์แบบรูบริค (Scoring Rubrics) เป็นชุดของเกณฑ์ท่ีใช้ส าหรับให้คะแนนในการประเมินหรือ
การตัดสินความส าเร็จของผลงานหรือผลการปฏิบัติงาน มีลักษณะเป็นระดับคะแนน ต้ังแต่ระดับดีเย่ียมจนถึงต้อง
ปรับปรุง1 ในแต่ละระดับคะแนนต้องมีความชัดเจน ความกว้างของระดับคะแนนไม่ควรเกิน 6 คะแนน ถ้ามีระดับ
ของคะแนนท่ีกว้างมากเกินไปจะท าให้ยากในการตัดสินความแตกต่างในแต่ละระดับ โดยเกณฑ์การให้คะแนน
แบบรูบริคแบ่งออกเป็น 3 ชนิด2 คือ  
  1. Holistic Rubrics เป็นเกณฑ์การให้คะแนนผลงานหรือกระบวนการที่ไม่ได้แยกส่วนหรือ
แยกองค์ประกอบการให้คะแนน คือจะประเมินในภาพรวมผลงานหรือกระบวนการนั้น 
  2. Analytic Rubrics คือแนวทางการให้คะแนนโดยพิจารณาจากแต่ละส่วนของงาน ซึ่งแต่
ละส่วนจะต้องก าหนดแนวทางการให้คะแนนโดยมีค านิยามหรือค าอธิบายลักษณะของงานส่วนนั้นๆ ในแต่ละ
ระดับไว้อย่างชัดเจน 

                                      
1 สาธิดา สกุลรัตนกุลชยั, การสร้างเครื่องมือและเกณฑ์การประเมินแบบScoring Rubrics, https://www.spu.ac.th/tlc/files/2016/02/2-การ
สร้าง-rubric-scoring.pdf (สืบค้นเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560). 
2 เกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubrics), https://sobphrae1.files.wordpress.com/2014/01/scorring-rubric.pdf  
(สืบค้นเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560). 
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3. Annotated Holistic Rubrics ผู้ประเมินจะประเมินแบบ Holistic Rubrics ก่อนแล้วจึง
ประเมินแยกส่วนอีกบางคุณลักษณะที่เด่นๆ เพ่ือใช้เป็นผลสะท้อนในบางคุณลักษณะของผู้เรียน 
  ทั้งนี้ ส านักงานอธิการบดีได้น าเกณฑ์การให้คะแนนชนิด Holistic Rubrics มาใช้ในการ
ประเมินตัวบ่งชี้ที่เป็นกระบวนการ ในตัวบ่งชี้ที่เป็นการวัดผลกระบวนการท างานตามภารกิจหลักของ
หน่วยงาน (KPI 1.2) ดังนั้น ในคู่มือฉบับนี้จะขอกล่าวถึงเฉพาะรายละเอียดของชนิด Holistic Rubrics ดังนี้ 

 การให้คะแนนแบบ holistic rubrics เป็นเกณฑ์การให้คะแนนการปฏิบัติงาน หรือ
ผลงาน โดยพิจารณาจากภาพรวมของการปฏิบัติงาน หรือผลงาน ที่มีการบรรยายคุณภาพลดหลั่นตามระดับ
คุณภาพที่ก าหนด ตั้งแต่ 3 – 6 ระดับคุณภาพ ดังตัวอย่างนี้ 
ตัวอย่างเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ของส านักงานอธิการบดี มทร.พระนคร  

0 1 2 3 4 5 
 ไม่มรีะบบ  มีระบบ มีกลไก  มีระบบ มีกลไก  มีระบบ มีกลไก  มีระบบ มีกลไก  มีระบบ มีกลไก 

 ไม่มีกลไก 

 
  มีการน าระบบ

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ /ด าเนินงาน  

 ไม่มีแนวคดิใน
การก ากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 

   มีการทบทวน/
ประเมิน
กระบวนการ* 

 มีการทบทวน/
ประเมิน
กระบวนการ 

 มีการทบทวน/
ประเมิน
กระบวนการ 

 ไม่มีข้อมลู
หลักฐาน 

    มีการปรับปรุง/
รักนาจากการ
ทบทวน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/
รักนาจากการ
ทบทวน
กระบวนการ 

      มีผลจากการ
ปรับปรุงพัฒนาท่ีดี
ขึ้นอย่างชัดเจนเป็น
รูปธรรม 

หมายเหตุ *ทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงาน ว่าพบปัญหาอะไรบ้าง แก้ไขอะไร อย่างไร 
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แนวทางในการเขียนรายงานการประเมินตนเองโดยใช้เกณฑ์ Scoring Rubrics  
ของส านักงานอธิการบดี มทร.พระนคร ดังนี้ 

เกณฑ์มาตรฐาน แนวทางการเขียนรายงาน 
1. มีระบบ มีกลไก โดยเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการก าหนดอย่างชัดเจนว่าต้องท าอะไรบ้าง

เพ่ือให้ได้ผลออกมาตามที่ต้องการ โดยประกอบด้วย ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ  
ผลผลิต และข้อมูลป้อนกลับ ซ่ึงต้องมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน พร้อมทั้งอธิบาย
กลไกที่ท าให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือด าเนินอยู่ได้ เช่น กล่าวถึงผู้ด าเนินงาน 

2. มีการน าระบบกลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

โดยเขียนว่าได้น ากลไกไปสู่การปฏิบัติอย่างไรบ้าง โดยมีหลักฐานเป็นลายลักษณ์
อักษร เช่น การประชุมมอบหมายหน้าที่ (รายงานการประชุม) การมอบหมาย
หน้าที่ในแผนการด าเนินงาน (แผนปฏิบัติงาน) เป็นต้น 

3. มีการทบทวน/ประเมิน
กระบวนการ 

โดยเขียนว่าได้ทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงาน ว่าพบปัญหาอะไรบ้าง แก้ไขอะไร 
อย่างไร 

4. มีการปรับปรุง/พัฒนาจาก
การทบทวนกระบวนการ 

โดยเขียนว่าจากการพบปัญหาในการทบทวนการปฏิบัติงานนั้น ด าเนินการ
พัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างไรบ้าง 

5. มีผลจากการปรับปรุงพัฒนา
ท่ีดีขึ้นอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม 

โดยเขียนว่าภายหลังจากการด าเนินการพัฒนาปรับปรุงปัญหาแล้ว ได้ผลอย่างไร
บ้างที่เห็นอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม 

 
2. แนวทางในการพัฒนาตัวบ่งช้ีประเมินคุณภาพ ส านักงานอธิการบดี มทร.พระนคร 
หลักการ 
 การพัฒนาตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา มีหลักการ
ส าคัญ 6 ประการ คือ 
 1. เป็นตัวบ่งชี้ที่ตอบสนองเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับ 2) พ.ศ. 2545 มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษาและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกับตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายนอกของ สมศ. และส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)ภายใต้หลักการส าคัญ คือ ไม่ให้เป็นภาวะซ้ าซ้อนในการ
ปฏิบัติงานแก่สถาบันอุดมศึกษา 
 2. เป็นตัวบ่งชี้ที่สามารถประเมินได้ครบทุกมิติของระบบประกันคุณภาพ คือ ปัจจัยน าเข้า 
กระบวนการ ผลผลิตและผลลัพธ์ ส าหรับตัวบ่งชี้ที่ใช้ประเมินกระบวนการจะก าหนดแนวปฏิบัติที่ดีพร้อมทั้ง
เสนอแนะตัวอย่างแนวทางการพัฒนาไว้ด้วย 
 3. เป็นตัวบ่งชี้ที่มีความสมดุลระหว่างมุมมองการบริหารจัดการทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านกระบวนการ
ภายใน ด้านการให้บริการ ด้านบุคลากร และด้านสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 4. จ านวนตัวบ่งชี้และเกณฑ์ก ากับแต่ละตัวบ่งชี้ที่พัฒนาขึ้น หน่วยงานสามารถเพ่ิมเติมตัวบ่งชี้และ
เกณฑ์ได้ตามความเหมาะสมกับระดับการพัฒนาของส านักงานอธิการบดี ภายใต้กระบวนการการพัฒนา     
ตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัย 
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3. วิธีพัฒนาตัวบ่งชี้ 
 1. ศึกษากฎหมาย เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ได้แก่ 

1.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2545 
1.2 กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 
1.3 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) ส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
1.4 มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
1.5 มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
1.6 มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
1.7 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ส านักงาคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา 
1.8 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ส านักงานคณะกรรมการ       

การอุดมศึกษา 
1.9 มาตรฐานและตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษาของส านักงาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)   

 2. วิเคราะห์และประมวลข้อมูลจากเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องในข้อ 1 เพ่ือน ามาพัฒนาตัวบ่งชี้ โดย
จ าแนกตามมิติของระบบ ได้แก่ ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิตและผลลัพธ์ ทั้งนี้ได้ยึดองค์ประกอบ
คุณภาพ 5 ด้านตามกฎกระทรวงฯ เป็นกรอบในการพัฒนาตัวบ่งชี้เพ่ือให้ครอบคลุมทุกองค์ประกอบคุณภาพ
ในส่วนงานสนับสนุน และสามารถวัดคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาได้ครบทุกมาตรฐาน 
 3. ก าหนดตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส านักงานอธิการบดี จ านวน 12      
ตัวบ่งชี้ ซึ่งครอบคลุม 4 องค์ประกอบคุณภาพ 
 4. ตรวจสอบความสมดุลของตัวบ่งชี้ที่ก าหนดตามมุมมองการบริหารจัดการทั้ง 4 ด้าน คือ ด้าน
กระบวนการภายใน ด้านการให้บริการ ด้านบุคลากร และด้านสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย  
 5. ก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้เป็น 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 โดยมีความหมายดังนี้ 

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

 ในกรณีที่ยังไม่มีการด าเนินการ หรือไม่มีผลการด าเนินงานหรือเป็นผลการด าเนินไม่ถึง
เกณฑ์การประเมินคะแนน 1 ให้ถือว่าได้คะแนน 0 
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บทที่ 2บทที่ 2  
เป้าหมายคุณภาพปีการศึกษา  255เป้าหมายคุณภาพปีการศึกษา  25599  

ส านักงานอธิการบดี มทร.พระนครส านักงานอธิการบดี มทร.พระนคร  
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2.1 เป้าหมายคุณภาพ  ส านักงานอธิการบดี มทร.พระนคร ประจ าปีการศึกษา 2559 

 
 

นโยบาย / ตัวบ่งช้ีเฉพาะ (KPI)ส านักงาน
อธิการบดี 

ค่า
เป

้าห
มา

ย 

กอ
งก

ลา
ง 

กอ
งค

ลัง
 

กอ
งน

โย
บา

ยแ
ละ

แผ
น 

กอ
งบ

ริห
าร

งา
นบ

ุคค
ล 

กอ
งพ

ัฒน
าน

ักศ
ึกษ

า 

กอ
งว

ิเท
ศส

ัมพ
ันธ

 ์

กอ
งป

ระ
ชา

สัม
พัน

ธ์ 

กอ
งศ

ิลป
วัฒ

นธ
รร

ม 

ส า
นัก

ปร
ะก

ันค
ุณภ

าพ
 

1. ระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ           

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 3 
คะแนน 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ 

1.2 ระดับความส าเร็จของการปฏิบัติตามภารกิจของหน่วยงาน
ในสงักัดส านักงานอธิการบดี 

3
คะแนน 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ 

1.3 การบริหารจัดการความเสี่ยง 3 
คะแนน 

  √       

1.4 ระบบกลไกการประกันคุณภาพ 3 
คะแนน 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ 

1.5 การเตรียมความพร้อมในการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับ 
ของรัฐ 

3 ข้อ    √      

2.  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการ
บริการที่มีประสิทธิภาพ 

          

2.1 ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการของหน่วยงานในสังกัด
ส านักงานอธิการบดี 

3 
คะแนน 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ 

3. บุคลกรมีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการตาม
สายงาน 

          

3.1 กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรของส านักงาน
อธิการบดี 

3 
คะแนน 

   √      

3.2 ร้อยละของบุคลากรส านักงานอธิการบดีท่ีได้รับการสร้าง
เสริมสมรรถนะด้านวิชาชีพการบริหารจัดการและทักษะ
ตามสายงาน 

ร้อยละ 
90 

   √      

3.3 ร้อยละของบุคลากรส านักงานอธิการบดีท่ีสอบผ่าน
มาตรฐานภาษาอังกฤษ หรือมาตรฐานทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 
30 

   √      

4. การให้บริการที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ           

4.1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการท้ังภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยต่อการให้บริการของบุคลากร 

4 
คะแนน 

   √      

4.2 จ านวนเรื่องของการร้องเรียนด้านการบริการ ไม่เกิน 
4 เร่ือง 

   √      

4.3 จ านวนหน่วยงานท่ีเข้าศึกษาดูงานในหน่วยงานหรือรางวัล
ท่ีได้รับการยกย่องจากหน่วยงานภายใน/ภายนอก 

2 
หน่วยงาน/

รางวัล 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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การบริหารจัดการ 
ที่ประกันคุณภาพสถานศึกษา 

 

 

การบริหาร
จัดการ

ความพึงพอใจ

การเงนิและ
งบประมาณ

นวตักรรม
และการเรียนรู้

การบริหารจัดการ
โดยแผนและ

มุ่งผลลพัธ์

ระบบข้อมูล
และสารสนเทศ

ความโปร่งใส
พร้อมรับ

การตรวจสอบ

การบริหาร
คุณภาพ

และประกนั
คุณภาพ

ความมีอสิระ
คล่องตัว

การมีส่วนร่วม

การบริหาร
สอดคล้องกบั
จุดมุ่งหมาย
ของ พ.ร.บ.
และมาตรฐาน
การศึกษา

ความมเีหตุมผีล

ความมเีหตุมผีล

คณุ
ธรร

มจริ
ยธร

รม

คณุ
ธรร

มจริ
ยธร

รมความรอบรู้

ความรอบรู้

ความ
พอป

ระมา
ณ

ความ
พอป

ระมา
ณ

กา
รม
ภีูม
คิุ้ม
กนั
ที่ด

ี

กา
รม
ภีูม
คิุ้ม
กนั
ที่ด

ี

วสัิยทัศน์
และมาตรฐาน

ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

การบริหารจัดการให้สมดลุ 

การพฒันาคุณภาพ
(QC)

 ก าหนดมาตรฐาน

 วธิกีารพฒันา

 จดัทรพัยากรสนบัสนุน

การประกนัคุณภาพ
(QA)

การตรวจตดิตามคุณภาพ
(QAu)

การประเมนิคุณภาพ

-ภายใน (IQA)

- ภายนอก (EQA)

กระบวนการ

พฒันาสู่คุณภาพ
กระบวนการ

ปรบัปรุงคุณภาพ

ระบบประกนัคุณภาพ

ตัวบ่งช้ีการบริหารฐานตัวบ่งช้ีการบริหารฐานมหาวทิยาลยัมหาวทิยาลยั ( (UBM) UBM) 
เพ่ือประโยชน์ของผู้เรียนเป็นส าคญัเพ่ือประโยชน์ของผู้เรียนเป็นส าคญั

UBM

มีระบบบริหารและจัดการศึกษาที่สอดคล้อง
กบัจุดมุ่งหมายของพระราชบัญญตัิ
การศึกษาแห่งชาติ

มีอสิระคล่องตัวในการบริหารวชิาการ
การบริหารบุคคล การบริหารงบประมาณ
การบริหารทั่วไป

มีการบริหารจัดการ
แบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

มีระบบบริหารและการจัดการ
ตามหลกัธรรมาภบิาล

มีระบบบริหารและจัดการศึกษา
ที่พร้อมรับการตรวจสอบ
คุณภาพและประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการให้สมดุลการบริหารจัดการให้สมดุล
การเงนิและงบประมาณ (Financial)

วสัิยทศัน์วสัิยทศัน์  มาตรฐานมาตรฐาน  
และกลยุทธ์และกลยุทธ์

(Vision and Strategy)(Vision and Strategy)

Goals           Strategies          Drivers         Measures

ความพงึพอใจ (Customer)
Goals           Strategies          Drivers         Measures

การบริหารจัดการ
(Internal Business Process)

Goals           Strategies          Drivers         Measures

การเรียนรู้และนวตักรรม 
(Learning And Growth)
Goals           Strategies         Drivers         Measures

มีภูมิคุ้มกนั
ในตัวที่ดีมีเหตุผล

พอประมาณ

สรุปปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง
ทางสายกลาง

เง่ือนไขความรู้
(รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวงั)

เง่ือนไขคุณธรรม
(ซ่ือสัตย์ สุจริต ขยนั อดทน แบ่งปัน)

ชีวติ/เศรษฐกจิ/สังคม/ส่ิงแวดล้อม

ก้าวหน้าอย่างสมดุล/มั่นคง/ยัง่ยืน

น าสู่

แผนกลยุทธ์และ
แผนด าเนินงานการประเมินภายนอก

วสัิยทัศน์วสัิยทัศน์  มาตรฐานมาตรฐาน
และพันธกจิและพันธกจิ

การวางแผนและ
จัดระบบ

การน าแผนสู่ปฏิบัติ
และก ากบัติดตาม

การประเมินการประเมิน
ตนเองตนเองรายงานประจ าปี

ที่เป็น
รายงานประเมนิตนอง

การพัฒนาสถานศึกษาการพัฒนาสถานศึกษา
และความรับผิดรับชอบและความรับผิดรับชอบ

ของสถานศึกษาของสถานศึกษา

การบริหารฐานมหาวทิยาลยั 
ระบบมหาวทิยาลยั 

ศ.กิตติคุณ ดร.สมหวงั พิธิยานุวฒัน ์
อดีตผอ.สมศ. 
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ประเภทของตัวบ่งชี้ย่อยใน KPI 1.2 ระดับความส าเร็จของการปฏิบัติตามภารกิจของหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี 
 

จ านวน/ ตัวบ่งชี้ย่อยใน KPI 1.2 ระดับความส าเร็จของการปฏิบัติตามภารกิจของหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี 

ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

0 9 (1.2.1, 1.2.4, 1.2.5, 1.2.6, 
1.2.7, 1.2.8, 1.2.9, 1.2.10, 1.2.11) 

2 (1.2.2, 1.2.3) 11 

องค์ประกอบที่ 
จ านวน/ ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานของส านักงานอธิการบดี มทร พระนคร 

ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

1.  ระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ - 4    (1.1, 1.3, 1.4,1.5 ) 1    (1.2) 5 

2.  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารและ
การบริการที่มีประสิทธิภาพ 

- - 1    (2.1) 1 

3.  บุคลกรมีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการ
ตามสายงาน 

- 1    (3.1) 2    (3.2, 3.3) 3 

4.  การให้บริการที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ - - 3    (4.1, 4.2, 4.3) 3 
รวม 0 5 7 12 

ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานของส านักงานอธิการบดี ของส านักงานอธิการบดี มทร.พระนคร จ าแนกตามประเภทของตัวบ่งชี้มทร.พระนคร จ าแนกตามประเภทของตัวบ่งชี้   
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 ประกอบด้วย 5 ตัวบ่งชี้หลัก และ 11 ตัวบ่งชี้ย่อย ดังนี้ 

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 

1.2 ระดับความสาเร็จของการปฏิบัติตามภารกิจของหน่วยงานในสังกัดสานักงานอธิการบดี 
1.2.1 การพัฒนาการปฏิบัติงานตามภารกิจของกองกลาง  
1.2.2 คุณภาพการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน การบัญชี และงานพัสด ุ 
1.2.3 จ านวนระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่ได้รับการปรับปรุงพัฒนา  
1.2.4 การพัฒนาการปฏิบัติงานตามภารกิจของกองนโยบายและแผน  
1.2.5 การให้บริการนักศึกษา  
1.2.6 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา  
1.2.7 ระดับความสาเร็จในการพัฒนางานความร่วมมือระหว่างประเทศ  
1.2.8 ระดับความส าเร็จในการพัฒนาส่งเสริมโครงการพิเศษนานาชาติ  
1.2.9 ระดับความส าเร็จการปฏิบัติงานสื่อสารองค์กร  
1.2.10 งานศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม  
1.2.11 การด าเนินงานประกันคุณภาพ  

1.3 การบริหารจัดการความเสี่ยงของสานักงานอธิการบดี 

1.4 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

1.5 การเตรียมความพร้อมในการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 

เป้าประสงคต์ามยุทธศาสตร์สอ.ที่ 1 
ระบบการบริหารจัดการ 

ที่มีประสิทธิภาพ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1  :  กระบวนการพัฒนาแผน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :   

งานวางแผนและพัฒนา มีหน้าที่ในการด าเนินการวิเคราะห์ ทบทวน จัดท าและประสานแผนกลยุทธ์     
และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ให้ตอบสนองกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ
นคร ประจ าปีการศึกษา รวมทั้งรวมค าเสนองบประมาณของหน่วยงานที่อยู่ภายใต้ส านักงานอธิการบดี ตลอดจนมี
การก ากับติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผน รวมทั้งรายงานผลการด าเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าส านักงานอธิการบด ีโดยมีการด าเนินงานดังนี้ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
 1. มีการก าหนดวิสัยทัศน์ ปรัชญา ปณิธาน และพันธกิจ ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 
 2. มีกระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ครบตามภารกิจของหน่วยงานในสังกัด และสอดคล้อง
กับแผนกลยุทธ์ระดับมหาวิทยาลัย ที่เกี่ยวข้องกับส านักงานอธิการบดี 
 3. มีตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพ่ือวัดความส าเร็จ     
ของการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 4. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ส านักงานอธิการบดี อย่างน้อยปีละ 2 
ครั้ง และรายงานผลต่อคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี 
 5. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี และแผนกลยุทธ์ส านักงาน
อธิการบดี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รายงานผลต่อคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี 
 6. มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของผู้บริหารมหาวิทยาลัยไปปรับปรุง
แผนปฏิบัติการประจ าปีและแผนกลยุทธ์ส านักงานอธิการบดี 
 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
5 หรือ 6 ข้อ 

 
 
 
 
 
 
 

เป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์ สอ. : 1. ระบบการบริหารจดัการที่มีประสิทธิภาพ 
 



ส่วนท่ี 3 การประเมินตนเอง  ประจ าปีการศึกษา 2559                   3 - 14                           ตามเกณฑ์ ส านักงานอธิการบดี  
 

  SAR ปีการศึกษา 2559 ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2559 
 

1. มีการก าหนดวิสัยทัศน์ ปรัชญา ปณิธาน และพันธกิจ ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 
 
 
 

2. มีกระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ครบตามภารกิจของหน่วยงานในสังกัด และสอดคล้องกับแผนกล
ยุทธ์ระดับมหาวิทยาลัย ที่เกี่ยวข้องกับส านักงานอธิการบดี 
 
 
 
3. มีตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ า ปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัดความส าเร็จของการ     
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 
 
 

4. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ส านักงานอธิการบดี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และ
รายงานผลต่อคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี 
 
 
 
5. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ส านักงานอธิการบดี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รายงาน
ผลต่อคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี 
 
 
 
6. มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจ าปีและแผนกลยุทธ์
ส านักงานอธิการบดี 
 
 
 



              

  คู่มือตัวบ่งชี้การประเมิน และเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณภาพของส านกังานอธกิารบดี มทร.พระนคร   12                                                                                   

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 

 

6 เดือน 
(1 สค. 59-31 มค.60) 

10 เดือน 
(1 สค. 59-31 พค. 60) 

การบรรลุเป้าหมาย 10 เดือน 

   
ผล คะแนน ผล คะแนน 

ต่ ากว่า
เป้าหมาย 

เท่ากับ
เป้าหมาย 

สูงกว่า
เป้าหมาย 

3 
คะแนน 

    

 

รายการหลักฐาน (ใส่รหัสเอกสาร) 
รหัสหลักฐาน รายการ 

  
  

 

จุดแข็ง  
1. …………………………………………………………………………………………………….. 
2. ……………………………………………………………………………………………………….. 

 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. …………………………………………………………………………………………………….. 
2. ……………………………………………………………………………………………………….. 

ข้อเสนอแนะ 
1. …………………………………………………………………………………………………….. 
2. ……………………………………………………………………………………………………….. 

 

ก ากับตัวบ่งชี ้ :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีจันทร์  โตเลิศมงคล โทร  02 282 9009-15 ต่อ 6023 
      (ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี) 
ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน :  นายธนะสิทธิ์  ไชยรัตน์ทอง โทร 02 282 9009-15 ต่อ 6023 
   (หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ) 

 
 
 
 
 
 



 

              

  คู่มือตัวบ่งชี้การประเมิน และเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณภาพของส านกังานอธิการบดี มทร.พระนคร   13                                                                                   

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2  :  ระดับความส าเร็จของการปฏิบัติตามภารกิจของหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี :  ผลลัพธ์ 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี :  
 ผลการการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน ซึ่งสามารถสะท้อนคุณภาพการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี   
 
เกณฑ์การประเมิน  :  ค่าเฉลี่ยของผลการประเมินระดับกองของทุกกอง 
 
สูตรการค านวณ 

คะแนนที่ได้ = 
คะแนนรวมของผลการประเมินทุกตัวบ่งชี้ตามภารกิจ 

ของหน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี = xx 
 จ านวนตัวบ่งชี้ทั้งหมด 11 

 
 ผลการประเมินทุกตัวบ่งช้ีตามภารกิจหลัก  ในปีการศึกษา 2559  

ตัวบ่งชี ้ คะแนน ระดับ
คุณภาพ 

1.2 ระดับความส าเร็จของการปฏิบัติตามภารกิจของหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี   

1.2.1 การพัฒนาการปฏิบัตงิานตามภารกิจของกองกลาง   
1.2.2 คุณภาพการปฏิบัติงาน ดา้นการเงิน การบัญชี และงานพสัดุ   
1.2.3 จ านวนระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่ได้รับการปรับปรุง

พัฒนา 
  

1.2.4 การพัฒนาการปฏิบัติงานตามภารกิจของกองนโยบายและแผน   
1.2.5 การให้บริการนักศึกษา   
1.2.6 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา   
1.2.7 ระดับความส าเร็จในการพัฒนางานความร่วมมือระหว่างประเทศ   
1.2.8 ระดับความส าเร็จในการพัฒนาส่งเสริมโครงการพิเศษนานาชาต ิ   
1.2.9 ระดับความส าเร็จการปฏบิัติงานสื่อสารองค์กร   
1.2.10 งานศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม   
1.2.11 การด าเนินงานประกันคณุภาพ   

 

................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 



 

              

  คู่มือตัวบ่งชี้การประเมิน และเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณภาพของส านกังานอธิการบดี มทร.พระนคร   14                                                                                   

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 

 

6 เดือน 
(1 สค. 59-31 มค.60) 

10 เดือน 
(1 สค. 59-31 พค. 60) 

การบรรลุเป้าหมาย 10 เดือน 

   
ผล คะแนน ผล คะแนน 

ต่ ากว่า
เป้าหมาย 

เท่ากับ
เป้าหมาย 

สูงกว่า
เป้าหมาย 

ค่าเฉลี่ย 
3.51 

    

 
รายการหลักฐาน (ใส่รหัสเอกสาร) 

รหัสหลักฐาน รายการ 
  
  

 

จุดแข็ง  
1. …………………………………………………………………………………………………….. 
2. ……………………………………………………………………………………………………….. 

 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. …………………………………………………………………………………………………….. 
2. ……………………………………………………………………………………………………….. 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. …………………………………………………………………………………………………….. 
2. ……………………………………………………………………………………………………….. 

 

ก ากับตัวบ่งชี ้ :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีจันทร์  โตเลิศมงคล โทร  02 282 9009-15 ต่อ 6023 
      (ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี) 
ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน :  นางสาวอรพรรณ   จันทรเกษรมจิต โทร 02 282 9009-15 ต่อ 6023 
   (หัวหน้างานประกันคุณภาพ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

              

  คู่มือตัวบ่งชี้การประเมิน และเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณภาพของส านกังานอธิการบดี มทร.พระนคร   15                                                                                   

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2 ระดับความส าเร็จของการปฏิบัติตามภารกิจของหน่วยงานในสังกัดส านักอธิการบดี 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี  1.2.1  : การพัฒนาการปฏิบัติงานตามภารกิจของกองกลาง 

ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :   
กองกลางท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางการติดต่อราชการและสั่งการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย รับผิดชอบ

เกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป งานสภามหาวิทยาลัย งานประชุมคณะกรรมการระดับมหาวิทยาลัยชุดต่าง ๆ งาน
ช่วยอ านวยการและประสานงาน และงานพัฒนาอาคารสถานที่และยานพาหนะ ตลอดจน ปฏิบัติงานร่วมกับ
หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย และหรือปฏิบัติราชการที่
มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือหน่วยงานใดโดยเฉพาะ 

 
เกณฑ์การประเมิน :  

0 1 2 3 4 5 
 ไม่มรีะบบ  มีระบบ มีกลไก  มีระบบ มีกลไก  มีระบบ มีกลไก  มีระบบ มีกลไก  มีระบบ มีกลไก 

 ไม่มีกลไก 

 
  มีการน าระบบ

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีการน าระบบกลไก
ไปสู่การปฏิบตัิ/
ด าเนินงาน 

 ไม่มีแนวคดิใน
การก ากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 

   มีการทบทวน/
ประเมิน
กระบวนการ* 

 มีการทบทวน/
ประเมิน
กระบวนการ 

 มีการทบทวน/
ประเมิน
กระบวนการ 

 ไม่มีข้อมลู
หลักฐาน 

    มีการปรับปรุง/
รักนาจากการ
ทบทวน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/
รักนาจากการ
ทบทวน
กระบวนการ 

      มีผลจากการ
ปรับปรุงพัฒนาท่ีดี
ขึ้นอย่างชัดเจนเป็น
รูปธรรม 

หมายเหตุ *ทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงาน ว่าพบปัญหาอะไรบา้ง แก้ไขอะไร อย่างไร 
 
 
 



 

              

  คู่มือตัวบ่งชี้การประเมิน และเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณภาพของส านกังานอธิการบดี มทร.พระนคร   16                                                                                   

ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2559 
 

1.มีระบบ/กลไก 
 
 
 
 
 

2. มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ และมีผลการด าเนินงาน  
-  

3. มีการทบทวน/ประเมินกระบวนการ 
-  

4. มีการปรับปรุง/พัฒนาจากการทบทวนกระบวนการ 
 

5. มีผลจากการปรับปรุงพัฒนาที่ดีข้ึนอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม 
     

 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 

 

6 เดือน 
(1 สค. 59-31 มค.60) 

10 เดือน 
(1 สค. 59-31 สค. 60) 

การบรรลุเป้าหมาย 10 เดือน 

   
ผล คะแนน ผล คะแนน 

ต่ ากว่า
เป้าหมาย 

เท่ากับ
เป้าหมาย 

สูงกว่า
เป้าหมาย 

3 
คะแนน 

    

 
 
 



 

              

  คู่มือตัวบ่งชี้การประเมิน และเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณภาพของส านกังานอธิการบดี มทร.พระนคร   17                                                                                   

รายการหลักฐาน (ใส่รหัสเอกสาร) 
รหัสหลักฐาน รายการ 

  
  

 
จุดแข็ง 
 1.............................................................................................................................. .............................. 

2...........................................................................................................................................................  
 

จุดที่ควรพัฒนา 
 1.............................................................................................................................. ............................. 

2.............................................................................................................................. ............................. 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1............................................................................................................................................................  

2.............................................................................................................................. ............................. 
 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี ้ :        นายเชาวฤทธิ์  สุขรักษ์  โทร. 0-2665-3777 ต่อ 6011 
   (ผู้อ านวยการกองกลาง) 
ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน :     นางสาวพรทิพย์  ไตรพิทยากุล โทร. 0-2280-7426 
                                       (งานสภามหาวิทยาลัย) 
         นางสาวจินตนา  คุ้มอยู่  โทร. 0-2665-3777 ต่อ 6010 
                                      (งานช่วยอ านวยการฯ) 
                  นางกชพร  เชิดชูพงษ์  โทร. 0-2665-3777 ต่อ 6913 
             (งานบริหารทั่วไป) 
              นางทิวาวรรณ นามจันทร์  โทร. 0-2665-3777 ต่อ 6013  
                                       (งานอาคารฯ)   
 
 
 
 
 
 



 

              

  คู่มือตัวบ่งชี้การประเมิน และเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณภาพของส านกังานอธิการบดี มทร.พระนคร   18                                                                                   

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2 ระดับความส าเร็จของการปฏิบัติตามภารกิจของหน่วยงานในสังกัดส านักอธิการบดี 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2.2 :  คุณภาพการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน การบัญชี และงานพัสดุ 
   

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  ผลลัพธ์ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี : 
 กองคลังมีภารกิจหลักที่รับผิดชอบ 3 ด้านได้แก่  ด้านการเงิน การบัญชี และงานพัสดุ ซึ่งต้อง
ด าเนินการให้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ มติ ค าสั่ง ที่เก่ียวข้อง  มีหน่วยงานที่ท าหน้าที่ตรวจสอบ 2 หน่วยงาน  
ได้แก่  ส านักงานตรวจสอบภายในและส านักงานการตรวจงเงินแผ่นดิน  ซึ่งหน่วยงานที่ตรวจสอบต้องรายงาน
ผลการตรวจสอบ    การด าเนินงานของกองคลังต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  จ านวนข้อ
ทักท้วงที่เกิดขึ้น  หมายถึง  การด าเนินงานที่ต้องปรับปรุงแก้ไข หากไม่มีข้อทักท้วงแสดงว่าการปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงใช้จ านวนข้อทักท้วงของหน่วยงานที่ตรวจสอบเป็นตัววัดคุณภาพการปฏิบัติงานการ
ด าเนินงานด้าน  การเงิน การบัญชี และงานพัสดุ 

การประเมิน ข้อทักท้วงแต่ละงาน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีข้อทักท้วง 4 ข้อ  

ขึ้นไป 
 

มีข้อทักท้วง 3 ข้อ มีข้อทักท้วง 2 ข้อ มีข้อทักท้วง 1 ข้อ มีข้อทักท้วง 0 ข้อ 

 

ข้อทักท้วง  ความหมาย  ข้อบกพร่องข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานที่ไม่ถูกต้องตามค าสั่ง กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรีในทางราชการที่กองคลังปฏิบัติไม่ถูกต้องและต้องด าเนินการแก้ไข เพ่ือ
รายงานให้ผู้ตรวจสอบทราบ 

สูตรการค านวณค่าคะแนน 

                          คะแนนที่ได้   =    ผลรวมของผลการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานแต่ละงาน 

                                               จ านวนงานหลัก 4 งาน (งานการเงิน,งานบัญชี,งานพัสดุ,งานเบิกจ่าย) 
ผลการด าเนินงาน  ตัวอย่าง 

หน่วยงานย่อย จ านวนข้อทักท้วง ผลการประเมิน (คะแนน) 
1.งานการเงิน 3 ข้อ 2  
2.การบัญชี 1 ข้อ 4  
3.งานพัสดุ 5 ข้อ 1 
4.งานเบิกจ่าย 1 ข้อ 4 

คะแนนเฉลี่ย 11/4 = 2.75 คะแนน 
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ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 

 

6 เดือน 
(1 สค. 59-31 มค.60) 

10 เดือน 
(1 สค. 59-31 สค. 60) 

การบรรลุเป้าหมาย 10 เดือน 

   
ผล คะแนน ผล คะแนน 

ต่ ากว่า
เป้าหมาย 

เท่ากับ
เป้าหมาย 

สูงกว่า
เป้าหมาย 

2 ข้อ 
คะแนน 

    

 
รายการหลักฐาน (ใส่รหัสเอกสาร) 

รหัสหลักฐาน รายการ 
  
  

 
จุดแข็ง 

1. ………………………………………………………………………………………………….. 
2. ………………………………………………………………………………………………….. 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. ………………………………………………………………………………………………….. 
2. ……………………………………………………………………………………………………….. 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. …………………………………………………………………………………………………….. 
2. ……………………………………………………………………………………………………….. 

 

ผู้ก ากับตัวบ่งช้ี  นางสุมิตรา  สมประสงค์  โทร. 0 2282 3846 
               นักวิชาการพัสดุช านาญการพิเศษ 
  รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองคลัง 
ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน หัวหน้างาน   โทร. 0 2282 3846 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2 ระดับความส าเร็จของการปฏิบัติตามภารกิจของหน่วยงานในสังกัดส านักอธิการบดี 

ตัวบ่งชี้ท่ี1.2.3: จ านวนระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ที่ได้รับการปรับปรุงพัฒนา 

ชนิดของตัวบ่งช้ี :  ผลลัพธ ์

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี :  
กองบริหารงานบุคคล เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ

บริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคลากรประเภทนั้น ๆ ดังนั้น เพ่ือให้ระเบียบ 
ข้อบังคับ หรือประกาศเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย มีความทันสมัย สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์กลางที่องค์กรกลางบริหารงานบุคคล (สกอ. กรมบัญชีกลาง ก.พ. กพร. สภามหาวิทยาลัย) ได้
ก าหนดไว้ กองบริหารงานบุคคลจ าเป็นต้องพัฒนา ปรับปรุงแก้ไขหรือยกร่างหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของบุคลากรประเภทต่าง ๆ ให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับหลักเกณฑ์กลาง สถานการณ์ทางสังคม 
หรืองบประมาณท่ีได้รับจัดสรร  

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
1-2  เรื่อง 3-4  เรื่อง 5-6  เรื่อง 7-8   เรื่อง 9  เรื่องขึ้นไป 

หมายเหตุ:การนับจ านวนระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลที่ได้รับการปรับปรุงพัฒนา
ให้นับเอาจากเรื่องที่ได้รับความเห็นชอบจากก.บ.ม./ก.บ.พ./สภามหาวิทยาลัย แล้ว 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
 

6 เดือน 
(1 สค. 59-31 มค.60) 

10 เดือน 
(1 สค. 59-31 สค. 60) 

การบรรลุเป้าหมาย10 เดือน 

   

ผล คะแนน ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย   เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย  

5 เรื่อง     

รายการหลักฐาน (ใส่รหัสเอกสาร) 

รหัสหลักฐาน รายการ 
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จุดแข็ง 
 1. ………………………………………………………………………………………......................................................... 
 2. ………………………………………………………………………………………......................................................... 

 

จุดที่ควรพัฒนา 
 1. ………………………………………………………………………………………......................................................... 
 2. ………………………………………………………………………………………......................................................... 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ………………………………………………………………………………………............................................ ............. 
 2. ………………………………………………………………………………………......................................................... 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี้  :  นางสาวสมจิตต์   มหัธนันท์ โทร  0-2665-3777  ต่อ  6060 
     (ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล) 

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน :  1. นางนงลักษณ์  ทองนาค (หัวหน้างานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง) 
   2. นางสาวสายพิณ  ใจทน (หัวหน้างานสวัสดิการ) 
  3. นางสาววันใหม่  สุกใส (หัวหน้างานพัฒนาบุคคล) 
   4. นางสาวจงดี  แม้นเหมือน (หัวหน้างานทะเบียนประวัติและบ าเหน็จความชอบ) 
  5. นายอานันต์  โรจนตันติกุล (หัวหน้างานวินัยและนิติการ) 
  6. นางสาวนันท์ธยาภรณ์  สมิตินันทน์ (หัวหน้างานพัฒนาระบบงานและอัตราก าลัง) 
                                            โทร   0-2665-3777  ต่อ  6061-6066 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2 ระดับความส าเร็จของการปฏิบัติตามภารกิจของหน่วยงานในสังกัดส านักอธิการบดี 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2.4  :   การพัฒนาการปฏิบัติงานตามภารกิจของกองนโยบายและแผน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :    กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี ้:  

 การพัฒนาการปฏิบัติงานตามภารกิจของกองนโยบายและแผน พิจารณาจากความส าเร็จในการ
พัฒนางาน/กิจกรรม ของงานบริหารทั่วไป งานนโยบายและยุทธศาสตร์ งานวิเคราะห์งบประมาณ งานติดตาม
และประเมินผล งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ และงานออกแบบก่อสร้าง ด้วยการทบทวนผลการด าเนินงาน
หรือกระบวนการตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี ในปีงบประมาณที่ผ่านมา  ทั้งนี้พิจารณาเลือกงาน/กิจกรรม 
ด าเนินการจัดท าแผน ก ากับ ติดตาม รายงานผลความก้าวหน้า และประเมินผลความส าเร็จของการด าเนินงาน 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานตามภารกิจมีประสิทธิภาพ และสามารถเผยแพร่ความรู้ในการพัฒนางาน/กิจกรรมได้ 

เกณฑ์การประเมิน 

0 1 2 3 4 5 
 ไม่มรีะบบ  มีระบบ มีกลไก  มีระบบ มีกลไก  มีระบบ มีกลไก  มีระบบ มีกลไก  มีระบบ มีกลไก 

 ไม่มีกลไก 

 
  มีการน าระบบ

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ /ด าเนินงาน  

 ไม่มีแนวคดิใน
การก ากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 

   มีการทบทวน/
ประเมิน
กระบวนการ* 

 มีการทบทวน/
ประเมิน
กระบวนการ 

 มีการทบทวน/
ประเมิน
กระบวนการ 

 ไม่มีข้อมลู
หลักฐาน 

    มีการปรับปรุง/
รักนาจากการ
ทบทวน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/
รักนาจากการ
ทบทวน
กระบวนการ 

      มีผลจากการ
ปรับปรุงพัฒนาท่ีดี
ขึ้นอย่างชัดเจนเป็น
รูปธรรม 

หมายเหตุ *ทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงาน ว่าพบปัญหาอะไรบ้าง แก้ไขอะไร อย่างไร 
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ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2559 
1. มีระบบ มีกลไก 
 

2. มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ และมีผลการด าเนินงาน  
 

3. มีการทบทวน/ประเมินกระบวนการ 
 

4. มีการปรับปรุง /พัฒนาจากการทบทวน กระบวนการ 
 

5.  มีผลจากการปรับปรุงพัฒนาที่ดีข้ึนอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม 
     

 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 

 

6 เดือน 
(1สค 59-31 มค.60) 

10 เดือน 
(1สค. 59-31 พค.60) 

การบรรลุเป้าหมาย10 เดือน 

   
ผล คะแนน ผล คะแนน 

ต่ ากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   4 ข้อ  
 

   

 

รายการหลักฐาน (ใส่รหัสเอกสาร) 
รหัสหลักฐาน รายการ 
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จุดแข็ง  
1. …………………………………………………………………………………………………….. 
2. ……………………………………………………………………………………………………….. 

 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. …………………………………………………………………………………………………….. 
2. ……………………………………………………………………………………………………….. 

ข้อเสนอแนะ 
1. …………………………………………………………………………………………………….. 
2. ……………………………………………………………………………………………………….. 
 

 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ :  นางรตนมน  จันทรอุทัย โทร  0-2265-3777 ต่อ 6081 
  ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
 

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน :  นางสาวศิรินาถ  สิงหาแก้ว โทร  0-2265-3777ต่อ 6084 
 หัวหน้างานติดตามและประเมินผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

              

  คู่มือตัวบ่งชี้การประเมิน และเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณภาพของส านกังานอธิการบดี มทร.พระนคร   25                                                                                   

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2 ระดับความส าเร็จของการปฏิบัติตามภารกิจของหน่วยงานในสังกัดส านักอธิการบดี 

ตัวบ่งช้ีที่  1.2.5: การให้บริการนักศึกษา 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :   
กองพัฒนานักศึกษาเป็นหน่วยงานที่มีการจัดบริการด้านต่าง ๆ ให้นักศึกษาอย่างครบถ้วนตั้งแต่การให้

ค าปรึกษาทั้งด้านวิชาการและการใช้ชีวิต จัดบริการข้อมูลหน่วยงานที่ให้บริการ เช่น ทุนการศึกษา  การบริการ
จัดหางาน แหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษา 
ข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันที่จ าเป็นแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า 
เกณฑ์การประเมิน :  

0 1 2 3 4 5 
 ไม่มรีะบบ  มีระบบ มีกลไก  มีระบบ มีกลไก  มีระบบ มีกลไก  มีระบบ มีกลไก  มีระบบ มีกลไก 

 ไม่มีกลไก 

 
  มีการน าระบบ

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีการน าระบบกลไก
ไปสู่การปฏิบตัิ/
ด าเนินงาน 

 ไม่มีแนวคดิใน
การก ากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 

   มีการทบทวน/

ประเมิน
กระบวนการ* 

 มีการทบทวน/

ประเมิน
กระบวนการ 

 มีการทบทวน/

ประเมิน
กระบวนการ 

 ไม่มีข้อมลู
หลักฐาน 

    มีการปรับปรุง/
พัฒนาจากการ
ทบทวน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/
พัฒนาจากการ
ทบทวน
กระบวนการ 

      มีผลจากการ
ปรับปรุงพัฒนาท่ีดี
ขึ้นอย่างชัดเจนเป็น
รูปธรรม 

หมายเหตุ *ทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงาน ว่าพบปัญหาอะไรบ้าง แก้ไขอะไร อย่างไร 
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ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2559 
 

1.มีระบบ/กลไก 
 
 

2. มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ และมีผลการด าเนินงาน  
-  

3. มีการทบทวน/ประเมินกระบวนการ 
-  

4. มีการปรับปรุง/พัฒนาจากการทบทวนกระบวนการ 
 

5. มีผลจากการปรับปรุงพัฒนาที่ดีข้ึนอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม 
     

 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 

 

6 เดือน 
(1 สค. 59-31 มค.60) 

10 เดือน 
(1 สค. 59-31 สค. 60) 

การบรรลุเป้าหมาย 10 เดือน 

   
ผล คะแนน ผล คะแนน 

ต่ ากว่า
เป้าหมาย 

เท่ากับ
เป้าหมาย 

สูงกว่า
เป้าหมาย 

3 
คะแนน 

    

 
รายการหลักฐาน (ใส่รหัสเอกสาร) 

รหัสหลักฐาน รายการ 
  
  

 
จุดแข็ง  

1. …………………………………………………………………………………………………….. 
2. ……………………………………………………………………………………………………….. 
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จุดที่ควรพัฒนา 

1. …………………………………………………………………………………………………….. 
2. ……………………………………………………………………………………………………….. 

ข้อเสนอแนะ 
1. …………………………………………………………………………………………………….. 
2. ……………………………………………………………………………………………………….. 

 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี ้ :   นางประดิษฐา    นาครักษา  โทร. 0-2665-3777 ต่อ 6050 
    (ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา) 
ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน :     นางสาวมัลลิกา  วีระสัย  โทร. 0-2665-3777 ต่อ 6053 
                                    (งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ) 
          นางสาวทัศวรรณ  อู้ย้ง 
                                (งานสวัสดิการและการบริการนักศึกษา)  
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2 ระดับความส าเร็จของการปฏิบัติตามภารกิจของหน่วยงานในสังกัดส านักอธิการบดี 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.2.6:  กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี :กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้: 
กองพัฒนานักศึกษาเป็นหน่วยงานที่ต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในด้านต่างๆ 

อย่างเหมาะสมและครบถ้วน กิจกรรมพัฒนานักศึกษา หมายถึง กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ ด าเนินการโดย
หน่วยงาน เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมมีโอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรม
จริยธรรม ให้มีความสอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
เกณฑ์การประเมิน :  

0 1 2 3 4 5 
 ไม่มรีะบบ  มีระบบ มีกลไก  มีระบบ มีกลไก  มีระบบ มีกลไก  มีระบบ มีกลไก  มีระบบ มีกลไก 

 ไม่มีกลไก 

 
  มีการน าระบบ

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีการน าระบบกลไก
ไปสู่การปฏิบตัิ/
ด าเนินงาน 

 ไม่มีแนวคดิใน
การก ากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 

   มีการทบทวน/

ประเมิน
กระบวนการ* 

 มีการทบทวน/

ประเมิน
กระบวนการ 

 มีการทบทวน/

ประเมิน
กระบวนการ 

 ไม่มีข้อมลู
หลักฐาน 

    มีการปรับปรุง/
พัฒนาจากการ
ทบทวน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/
พัฒนาจากการ
ทบทวน
กระบวนการ 

      มีผลจากการ
ปรับปรุงพัฒนาท่ีดี
ขึ้นอย่างชัดเจนเป็น
รูปธรรม 

หมายเหตุ *ทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงาน ว่าพบปัญหาอะไรบ้าง แก้ไขอะไร อย่างไร 
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ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2559 
 

1.มีระบบ/กลไก 
 
 
 

2. มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ และมีผลการด าเนินงาน  
-  

3. มีการทบทวน/ประเมินกระบวนการ 
-  

4. มีการปรับปรุง/พัฒนาจากการทบทวนกระบวนการ 
 

5. มีผลจากการปรับปรุงพัฒนาที่ดีข้ึนอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม 
     

 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 

 

6 เดือน 
(1 สค. 59-31 มค.60) 

10 เดือน 
(1 สค. 59-31 สค. 60) 

การบรรลุเป้าหมาย 10 เดือน 

   
ผล คะแนน ผล คะแนน 

ต่ ากว่า
เป้าหมาย 

เท่ากับ
เป้าหมาย 

สูงกว่า
เป้าหมาย 

3 
คะแนน 

    

 
รายการหลักฐาน (ใส่รหัสเอกสาร) 

รหัสหลักฐาน รายการ 
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จุดแข็ง 
 1.............................................................................................................................. ............................ 

2.............................................................................................................................. ............................ 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
 1................................................................................ .......................................................................... 

2.............................................................................................................................. ............................ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1........................................................................................................................................ ................ 

2................................................................................................................. ....................................... 
 
 
 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ :   นางประดิษฐา    นาครักษา โทร. 0-2665-3777 ต่อ 6050 
         (ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา) 
 
ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน :  นางสาวสิริพร  พุ่มไสว  โทร. 0-2665-3777 ต่อ 6053 
   (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2 ระดับความส าเร็จของการปฏิบัติตามภารกิจของหน่วยงานในสังกัดส านักอธิการบดี 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2.7  :ระดับความส าเร็จในการพัฒนางานความร่วมมือระหว่างประเทศ 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้: 

กองวิเทศสัมพันธ์มีภารกิจหลักที่รับผิดชอบคือ การพัฒนาความร่วมมือระหว่ างประเทศโดยการ
รวบรวมความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานในต่างประเทศทั้งระดับ
มหาวิทยาลัยและระดับคณะ โดยมีการจัดท าแผนการลงนามความร่วมมือและสรุปกิจกรรมหลังจากลงนาม
ความร่วมมือ โดยมีการวิเคราะห์และติดตามผลเพื่อน ามาปรับปรุงแผนงานในทุก ๆ ปี 

เกณฑ์การประเมิน 
0 1 2 3 4 5 

 ไม่มรีะบบ  มีระบบ มีกลไก  มีระบบ มีกลไก  มีระบบ มีกลไก  มีระบบ มีกลไก  มีระบบ มีกลไก 

 ไม่มีกลไก 

 
  มีการน าระบบ

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ /ด าเนินงาน  

 ไม่มีแนวคดิใน
การก ากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 

   มีการทบทวน/
ประเมิน
กระบวนการ* 

 มีการทบทวน/
ประเมิน
กระบวนการ 

 มีการทบทวน/
ประเมิน
กระบวนการ 

 ไม่มีข้อมลู
หลักฐาน 

    มีการปรับปรุง/
รักนาจากการ
ทบทวน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/
รักนาจากการ

ทบทวน
กระบวนการ 

      มีผลจากการ
ปรับปรุงพัฒนาท่ีดี
ขึ้นอย่างชัดเจนเป็น
รูปธรรม 

หมายเหตุ *ทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงาน ว่าพบปัญหาอะไรบ้าง แก้ไขอะไร อย่างไร 
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ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2559 
1. มีระบบ มีกลไก 
 

2. มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ และมีผลการด าเนินงาน  
 

3. มีการทบทวน/ประเมินกระบวนการ 
 

4. มีการปรับปรุง /พัฒนาจากการทบทวน กระบวนการ 
 

5.  มีผลจากการปรับปรุงพัฒนาที่ดีข้ึนอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม 
     

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
 

6 เดือน                                               
(ส.ค. 59- ม.ค.60) 

10 เดือน                                                    
(ส.ค. 59- ก.ค.60) 

การบรรลุเป้าหมาย10 เดือน 

   

ผล คะแนน ผล คะแนน 

ต่ ากว่าเป้าหมาย   เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย  3 ข้อ  
 

   

 

รายการหลักฐาน (ใส่รหัสเอกสาร) 
รหัสหลักฐาน รายการ 
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จุดแข็ง  
1. …………………………………………………………………………………………………….. 
2. ……………………………………………………………………………………………………….. 

 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. …………………………………………………………………………………………………….. 
2. ……………………………………………………………………………………………………….. 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. …………………………………………………………………………………………………….. 
2. ……………………………………………………………………………………………………….. 
 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี้  :  ดร. สุวรรณา กล่อมจิตร์  โทร  02 282 9009 ต่อ 6073 

     (ผู้ช่วยอธิการบดีและผู้อ านวยการกองวิเทศสัมพันธ์) 

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน : นางสาวจุฑารัตน์ เชิดชูพงษ์  โทร 02 282 9009 ต่อ 6071-6073 

     นางสาวจิตติมา  พันธุ์แตง 

     นายอรรถพล  ก้องพิศุทธิ์กุล 

     นายสุธี  สนธิ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2 ระดับความส าเร็จของการปฏิบัติตามภารกิจของหน่วยงานในสังกัดส านักอธิการบดี 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.2.8  :ระดับความส าเร็จในการพัฒนาส่งเสริมโครงการพิเศษนานาชาติ 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ งานโครงการพิเศษนานาชาติ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมโครงการส าหรับนักศึกษาและ

บุคลากรอย่างเหมาะสมและครบถ้วนเพ่ือพัฒนาให้เป็นองค์กรสู่ระดับสากล โดยครอบคลุมการจัดโครงการ
ประชุมวิชาการนานาชาติ โครงการ English Camp และงานด้านทุนการศึกษาเพ่ือฝึกอบรม ดูงาน ประชุม 
สัมมนา และวิจัยจากองค์กรและรัฐบาลต่างประเทศเสนอทุนผ่านการลงนามความร่วมมือ หรือ  ผ่าน 
ส านักงานความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.) กระทรวงการต่างประเทศ หรือ ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
 
เกณฑ์การประเมิน 

0 1 2 3 4 5 
 ไม่มรีะบบ  มีระบบ มีกลไก  มีระบบ มีกลไก  มีระบบ มีกลไก  มีระบบ มีกลไก  มีระบบ มีกลไก 

 ไม่มีกลไก 

 
  มีการน าระบบ

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ /ด าเนินงาน  

 ไม่มีแนวคดิใน
การก ากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 

   มีการทบทวน/
ประเมิน
กระบวนการ* 

 มีการทบทวน/
ประเมิน
กระบวนการ 

 มีการทบทวน/
ประเมิน
กระบวนการ 

 ไม่มีข้อมลู
หลักฐาน 

    มีการปรับปรุง/
รักนาจากการ
ทบทวน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/
รักนาจากการ
ทบทวน
กระบวนการ 

      มีผลจากการ
ปรับปรุงพัฒนาท่ีดี
ขึ้นอย่างชัดเจนเป็น
รูปธรรม 

หมายเหตุ *ทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงาน ว่าพบปัญหาอะไรบ้าง แก้ไขอะไร อย่างไร 
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ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2559 
1. มีระบบ มีกลไก 
 

2. มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ และมีผลการด าเนินงาน  
 

3. มีการทบทวน/ประเมินกระบวนการ 
 

4. มีการปรับปรุง /พัฒนาจากการทบทวน กระบวนการ 
 

5.  มีผลจากการปรับปรุงพัฒนาที่ดีข้ึนอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม 
     

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
 

6 เดือน                                               
(ส.ค. 59- ม.ค.60) 

10 เดือน                                                    
(ส.ค. 59- ก.ค.60) 

การบรรลุเป้าหมาย10 เดือน 

   

ผล คะแนน ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย   เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย  

3 ข้อ     
 
รายการหลักฐาน (ใส่รหัสเอกสาร) 

รหัสหลักฐาน รายการ 
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จุดแข็ง  
1. …………………………………………………………………………………………………….. 
2. ……………………………………………………………………………………………………….. 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. …………………………………………………………………………………………………….. 
2. ……………………………………………………………………………………………………….. 

ข้อเสนอแนะ 
1. …………………………………………………………………………………………………….. 
2. ……………………………………………………………………………………………………….. 
 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี้  :  ดร. สุวรรณา กล่อมจิตร์  โทร  02 282 9009 ต่อ 6073 

     (ผู้ช่วยอธิการบดีและผู้อ านวยการกองวิเทศสัมพันธ์) 

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน :  นายทนงค์  โพธิ  โทร  02 282 0014 

     (ต าแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ) 
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.2  ระดับความส าเร็จของการปฏิบัติตามภารกิจของหน่วยงานในสังกัดส านักอธิการบดี 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2.9  :  ระดับความส าเร็จการปฏิบัติงานสื่อสารองค์กร 

ชนิดของตัวบ่งช้ี :กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี ้:  
 ความส าเร็จของการปฏิบัติงานสื่อสารองค์กร โดยมีก าหนดแผนการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณของ
งานสื่อสารมวลชน งานบริหารสื่อใหม่และงานสื่อสารการตลาด เช่น การเผยแพร่ข่าวสารผ่านช่องทางการ
สื่อสารทั้งในส่วนที่เป็นสื่อมวลชน สื่อที่หน่วยงานผลิตและแผยแพร่ สื่อที่ ผลิตผ่านบริษัทโฆษณา การจัดท า
โครงการหรือกิจกรรมเพ่ือการสื่อสารอง๕กร มีการรวบรวมข้อมูลข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชน การ
ประเมินผลการใช้บริการ  เพื่อน าผลการประเมินมาพัฒนาให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
 

เกณฑ์การประเมิน :  
0 1 2 3 4 5 

 ไม่มรีะบบ  มีระบบ มีกลไก  มีระบบ มีกลไก  มีระบบ มีกลไก  มีระบบ มีกลไก  มีระบบ มีกลไก 

 ไม่มีกลไก 

 
  มีการน าระบบ

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ /ด าเนินงาน  

 ไม่มีแนวคดิใน
การก ากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 

   มีการทบทวน/
ประเมิน
กระบวนการ* 

 มีการทบทวน/
ประเมิน
กระบวนการ 

 มีการทบทวน/
ประเมิน
กระบวนการ 

 ไม่มีข้อมลู
หลักฐาน 

    มีการปรับปรุง/
รักนาจากการ
ทบทวน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/
รักนาจากการ
ทบทวน
กระบวนการ 

      มีผลจากการ
ปรับปรุงพัฒนาท่ีดี
ขึ้นอย่างชัดเจนเป็น
รูปธรรม 

หมายเหตุ *ทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงาน ว่าพบปัญหาอะไรบ้าง แก้ไขอะไร อย่างไร 
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ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2559 
1. มีระบบ มีกลไก 
 

2. มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ และมีผลการด าเนินงาน  
 

3. มีการทบทวน/ประเมินกระบวนการ 
 

4. มีการปรับปรุง /พัฒนาจากการทบทวน กระบวนการ 
 

5.  มีผลจากการปรับปรุงพัฒนาที่ดีข้ึนอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม 
     

 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 

 

6 เดือน 
(1 สค. 59-31 มค.60) 

10 เดือน 
(1 สค. 59-31 สค. 60) 

การบรรลุเป้าหมาย 10 เดือน 

   
ผล คะแนน ผล คะแนน 

ต่ ากว่า
เป้าหมาย 

เท่ากับ
เป้าหมาย 

สูงกว่า
เป้าหมาย 

3 
คะแนน 

    

 
รายการหลักฐาน (ใส่รหัสเอกสาร) 

รหัสหลักฐาน รายการ 
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จุดแข็ง 
1. ………………………….. 

2. …………………………… 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. ………………………….. 
2. …………………………… 

ข้อเสนอแนะ 
1. ………………………….. 
2. …………………………… 
 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี้  : นางสาวนปภัช  ถิรพัฒน์ธนโภคิน โทร 02 665 3777 ต่อ 6935 

   (ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองสื่อสารองค์กร) 

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน : นางสาวสมพิศไปเจอะ   โทร  02 665 3777 ต่อ 6022 

   (ต าแหน่ง หัวหน้างานสื่อสารมวลชน) 

   นางสาวจุฑามาศ  ฉัตรสุริยาวงศ์  โทร  02 665 3777 ต่อ 6022 

     (ต าแหน่ง หัวหน้างานบริหารสื่อใหม่) 

นางสาวลดาวัลย์ ค าไพรินทร์  โทร  02 665 3777ต่อ 6021 

    (ต าแหน่ง หัวหน้างานสื่อสารการตลาด) 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2 ระดับความส าเร็จของการปฏิบัติตามภารกิจของหน่วยงานในสังกัดส านักอธิการบดี 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2.10  : งานศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 

ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :   

         ในงานศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม มีภาระหน้าที่ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษา
สิ่งแวดล้อม โดยมีการจัดกิจกรรมให้กับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตลอดจนสนับสนุนการ
ด าเนินงานศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนามหาวิทยาลัยและการประกันคุณภาพการศึกษา 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  
 1 - 2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
6 - 7 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2559 มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ (ขีด  หน้าข้อที่มีผลการด าเนินงาน) 

 1. มีระบบและกลไกการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) ในงานศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม  
........................................................................................................................................................................... 
 

 2. มีการด าเนินงานศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ตามข้อ 1 ครบถ้วนอยา่งต่อเนื่อง 
........................................................................................................................................................................... 
 
 3. มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ทั้งหน่วยงานภายในและ

ภายนอก 
........................................................................................................................................................................... 

 4. มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง 
........................................................................................................................................................................... 
 

 5. มีการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ระดับสากล อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี 
........................................................................................................................................................................... 
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 6. มีผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 และน าผลการประเมินไป
วิเคราะห์เพื่อปรับปรุงพัฒนาให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 

........................................................................................................................................................................... 
 

 7. มีผลงานได้รับการยอมรับ หรือได้รับการยกย่องในระดับชาติ/นานาชาติ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 

 

6 เดือน 
(1ส.ค59 - 31 ม.ค.

60) 

10 เดือน 
(1ส.ค59  - 31 ก.ค.

60) 

การบรรลุเป้าหมาย 10 เดือน 

   

ผล คะแนน ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

5 ข้อ     
 
รายการหลักฐาน (ใส่รหัสเอกสาร) 

รหัสหลักฐาน รายการ 
  
  

 
จุดแข็ง  

1. …………………………………………………………………………………………………….. 
2. ……………………………………………………………………………………………………….. 

 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. …………………………………………………………………………………………………….. 
2. ……………………………………………………………………………………………………….. 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. …………………………………………………………………………………………………….. 
2. ……………………………………………………………………………………………………….. 
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ผู้ก ากับตัวบ่งช้ี : ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจทญา กิจเกิดแสง โทร 026653777 ต่อ 6239 

   (ผู้อ านวยการกองศิลปวัฒนธรรม) 

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน : นางสาวกิตตินันท์  จันทวงศ์ โทร 026653777 ต่อ 6235 

   (หัวหน้างานบริหารทั่วไป) 

 : นางสาวสุรีวัลย์ ใจงาม โทร 026653777 ต่อ 6238 

   (หัวหน้างานส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม) 

 : นายถาวร อ่อนละออ โทร 026653777 ต่อ 6237 

   (หัวหน้างานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม) 

 : นางสาวรัตนา เสมค า                    โทร 026653777 ต่อ 6235 
   (เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป)   
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2 ระดับความส าเร็จของการปฏิบัติตามภารกิจของหน่วยงานในสังกัดส านักอธิการบดี 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2.11  :  การด าเนินงานประกันคุณภาพ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :   

การประกันคุณภาพการศึกษา ถือเป็นภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งสถาบันต้องสร้างระบบและกลไก 
ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ  และการประเมินคุณภาพ การด าเนินงานของ
หน่วยงานให้เป็นไปตามนโยบาย และระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่หน่วยงานต้นสังกัดก าหนด และ
มหาวิทยาลัย  นโยบายคุณภาพดังนี้  " ในการปฏิบัติงานภารกิจทุกด้านให้ใช้ระบบการประกันคุณภาพที่
ครอบคลุมการก ากับติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน เป็นกรอบแนวทาง บนพ้ืนฐานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ” รวมทั้งการรายงานผลการประกันคุณภาพต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน มี
การประเมินและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

 
เกณฑ์การประเมนิ :  

0 1 2 3 4 5 
 ไม่มรีะบบ  มีระบบ มีกลไก  มีระบบ มีกลไก  มีระบบ มีกลไก  มีระบบ มีกลไก  มีระบบ มีกลไก 

 ไม่มีกลไก 

 
  มีการน าระบบ

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีการน าระบบกลไก
ไปสู่การปฏิบตัิ/
ด าเนินงาน 

 ไม่มีแนวคดิใน
การก ากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 

   มีการทบทวน/

ประเมิน
กระบวนการ* 

 มีการทบทวน/

ประเมิน
กระบวนการ 

 มีการทบทวน/

ประเมิน
กระบวนการ 

 ไม่มีข้อมลู
หลักฐาน 

    มีการปรับปรุง/
พัฒนาจากการ
ทบทวน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/
พัฒนาจากการ
ทบทวน
กระบวนการ 

      มีผลจากการ
ปรับปรุงพัฒนาท่ีดี
ขึ้นอย่างชัดเจนเป็น
รูปธรรม 

หมายเหตุ *ทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงาน ว่าพบปัญหาอะไรบ้าง แก้ไขอะไร อย่างไร 
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ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2559 
 

1.มีระบบ/กลไก 
 
 

 
2. มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ และมีผลการด าเนินงาน  

-  

3. มีการทบทวน/ประเมินกระบวนการ 
-  

4. มีการปรับปรุง/พัฒนาจากการทบทวนกระบวนการ 
 

5. มีผลจากการปรับปรุงพัฒนาที่ดีข้ึนอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม 
     

 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 

 

6 เดือน 
(1 สค. 59-31 มค.60) 

10 เดือน 
(1 สค. 59-31 สค. 60) 

การบรรลุเป้าหมาย 10 เดือน 

   
ผล คะแนน ผล คะแนน 

ต่ ากว่า
เป้าหมาย 

เท่ากับ
เป้าหมาย 

สูงกว่า
เป้าหมาย 

3 
คะแนน 

    

 
รายการหลักฐาน (ใส่รหัสเอกสาร) 

รหัสหลักฐาน รายการ 
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จุดแข็ง  

3. …………………………………………………………………………………………………….. 
4. ……………………………………………………………………………………………………….. 

 
จุดที่ควรพัฒนา 

3. …………………………………………………………………………………………………….. 
4. ……………………………………………………………………………………………………….. 
5.  

ข้อเสนอแนะ 
3. …………………………………………………………………………………………………….. 
4. ……………………………………………………………………………………………………….. 

 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี้  :  ดร.พัทรียา  เห็นกลาง      โทร 0-2282-9009  ต่อ  6067 

     (ผู้ช่วยอธิการบดีและผู้อ านวยการส านักประกันคุณภาพ) 

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน :   นางสาวเจนจิรา    งามมานะ  

       นางสาววาสนา สังข์โพธิ์   

 นางสาวอทัยการณ์ จันเสนา   

 นายวรวุฒิ  บุญกล่ า   
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3 : การบริหารจัดการความเสี่ยงของส านักงานอธิการบดี 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :   
 เพ่ือให้ส านักงานอธิการบดีมีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยการบริหารงานการควบคุม
กิจกรรม และกระบวนการด าเนินงานต่างๆ ที่อาจเป็นมูลเหตุของความเสียหาย เพ่ือให้ระดับความเสี่ยงและ
ขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  โดยการค านึงถึงการบรรเทาความ
รุนแรงของปัญหา หรือการป้องกันปัญหา และการบริหารจัดการความเสี่ยงของส านักงานอธิการบดี เป็นกลไก
หนึ่งที่จะช่วยสนับสนุนให้การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เกณฑ์มาตรฐาน:  ข้อ  

 1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือท าหน้าที่ด าเนินงานด้านการจัดการบริหารความ
เสี่ยงของส านักงานอธิการบดี 
 2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง/ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงตามบริบทของส านักงาน
อธิการบดี 
 3. มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2 และด าเนินการตามแผนบริหารความ
เสี่ยง 
 4. มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการด าเนินงาน 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 5. มีการน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบ
ปีถัดไป 

เกณฑ์การประเมิน 
1 2 3 4 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

              

  คู่มือตัวบ่งชี้การประเมิน และเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณภาพของส านกังานอธิการบดี มทร.พระนคร   13                                                                                   

ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2559 
 

1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือท าหน้าที่ด าเนินงานด้านการจัดการบริหารความเสี่ยงของ
ส านักงานอธิการบดี 
 
 
 
2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง/ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงตามบริบทของส านักงานอธิการบดี 

  

 

 
3. มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2 และด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 
 
 
 
4. มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการด าเนินงาน อย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 
 
 
 
5. มีการน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 
  
 
 

 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 

 

6 เดือน 
(1 สค. 59-31 มค.60) 

10 เดือน 
(1 สค. 59-31 พค. 60) 

การบรรลุเป้าหมาย 10 เดือน 

   
ผล คะแนน ผล คะแนน 

ต่ ากว่า
เป้าหมาย 

เท่ากับ
เป้าหมาย 

สูงกว่า
เป้าหมาย 

3 
คะแนน 
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รายการหลักฐาน (ใส่รหัสเอกสาร) 
รหัสหลักฐาน รายการ 

  
  

จุดแข็ง  
1. …………………………………………………………………………………………………….. 
2. ……………………………………………………………………………………………………….. 

 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. …………………………………………………………………………………………………….. 
2. ……………………………………………………………………………………………………….. 

ข้อเสนอแนะ 
1. …………………………………………………………………………………………………….. 
2. ……………………………………………………………………………………………………….. 

 

ผู้ก ากับตัวบ่งช้ี  :  นางรตนมน  จันทรอุทัย  โทร  0-2282-9009 ต่อ  6081 
      ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน :  นางสาวจุฑาภรณ์ มาแย้ม โทร  0-2282-9009 ต่อ  6083 
      นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
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ตัวบ่งช้ีที ่1.4 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :   

 ส านักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่สนับสนุนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ให้บรรลุผล
ตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย 5 ประการ คือ  1) จัดการศึกษาที่มุ่งเน้นวิชาชีพบนพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล   2) สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เพ่ือถ่ายทอดและสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้แก่ ภาคการผลิตและภาคบริการ   3) บริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล   4)  ให้บริการ
วิชาการแก่สังคม เพ่ือสร้างและพัฒนาอาชีพโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และ  5) ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อม  ซึ่งส านักงานอธิการบดีจ าเป็นจะต้องสร้างความมั่นใจว่าจะสามารถ
สนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยได้  ดังนั้นส านักงานอธิการบดีจึงต้องมีระบบประกัน
คุณภาพภายใน  ตามระบบและกลไกที่ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการ
ประเมินคุณภาพ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน  :  ข้อ 

 1. มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายใน 
 2. มีการก าหนดมาตรฐานและตัวบ่งชี้ ที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย 
 3. มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพที่ครบถ้วน ประกอบด้วย การควบคุม การติดตาม
ตรวจสอบ และ   ประเมินคุณภาพอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี 
 4. มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน ที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการ 
 5. มีการน าผลจากการประเมินคุณภาพภายใน มาพัฒนาปรับปรุง การด าเนินงานตามภารกิจของ
หน่วยงานในสังกัด 
 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
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ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2559 
 

1.มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายใน 
-  

2. มีการก าหนดมาตรฐานและตัวบ่งชี้ ที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย 
  
 
  
3. มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพที่ครบถ้วน ประกอบด้วย การควบคุม การติดตามตรวจสอบ และ   
ประเมินคุณภาพอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี 
 
 
 
 

4. มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน ที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการ 
  
 
 
  
5. มีการน าผลจากการประเมินคุณภาพภายใน มาพัฒนาปรับปรุง การด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานใน
สังกัด 

 
 
 
 

 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 

 

6 เดือน 
(1 สค. 59-31 มค.60) 

10 เดือน 
(1 สค. 59-31 พค. 60) 

การบรรลุเป้าหมาย 10 เดือน 

   
ผล คะแนน ผล คะแนน 

ต่ ากว่า
เป้าหมาย 

เท่ากับ
เป้าหมาย 

สูงกว่า
เป้าหมาย 

3 
คะแนน 

    



 

              

  คู่มือตัวบ่งชี้การประเมิน และเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณภาพของส านกังานอธิการบดี มทร.พระนคร   17                                                                                   

 
รายการหลักฐาน (ใส่รหัสเอกสาร) 

รหัสหลักฐาน รายการ 
  
  

 
 
จุดแข็ง  

1. …………………………………………………………………………………………………….. 
2. ……………………………………………………………………………………………………….. 

 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. …………………………………………………………………………………………………….. 
2. ……………………………………………………………………………………………………….. 

ข้อเสนอแนะ 
1. …………………………………………………………………………………………………….. 
2. ……………………………………………………………………………………………………….. 

 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี้  :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีจันทร์   โตเลิศมงคล โทร 0-2282-1295  

(ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี)  
ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน :  นางสาวอรพรรณ   จันทรเกษมจิต โทร 0-2282-9009 ต่อ 6023 

    (งานประกันคุณภาพ) 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.5 : การเตรียมความพร้อมในการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี :   
มหาว ิทยาล ัยม ีน โยบายเปลี ่ยนสถานภาพจากมหาว ิทยาล ัยที ่เป ็นส ่วนราชการไปเป ็น

มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ เพ่ือความคล่องตัว และความเป็นอิสระในการบริหารจัดการ อันเป็นการเพ่ิม
ศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันให้สูงขึ้น ทั้งนี้ ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่การเปลี่ยนแปลงทาง
สถานะดังกล่าว จ าเป็นต้องศึกษารูปแบบเกี่ยวกับโครงสร้าง วัตถุประสงค์ รูปแบบการบริหารจัดการของ
สถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ เทียบเคียง และยกร่างกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งมหาวิทยาลัย เสนอต่อคณะรัฐมนตรี
พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนน าเสนอฝ่ายนิติบัญญัติพิจารณาในขั้นตอนต่อไป ในการนี้ ตัวชี้วัดนี้จะประเมิน
ประสิทธิผลของการด าเนินการโดยพิจารณาจากผลส าเร็จในการบรรลุเป้าหมายของกระบวนการที่เสนอ
มหาวิทยาลัยฯ ให้ความเห็นชอบในร่างกฎหมายจัดตั้งมหาวิทยาลัยฯ 

เกณฑ์การประเมิน 
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างกฎหมายจัดตั้งมหาวิทยาลัยเพ่ือเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 

2. คณะกรรมการรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของ

สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน เพ่ือจัดท าข้อมูลเปรียบเทียบ และด าเนินการยกร่าง 

3. มีร่างกฎหมายการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับ 

4. มีการน าร่างกฎหมายไปประชาสัมพันธ์ และรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรและผู้บริหารของ

มหาวิทยาลัย 

5. มีการน าข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากบุคลากรและผู้บริหารมาพิจารณาปรับแก้ร่างกฎหมาย 

6. ผู้บริหารมหาวิทยาลัยระดับ CEOพิจารณาให้ความเห็นชอบในร่างกฎหมายการเป็นมหาวิทยาลัยใน

ก ากับ 

7. เสนอร่างกฎหมายการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับเพื่อขอความเห็นชอบต่อสภามหาวิทยาลัย 

เกณฑ์การประเมิน :   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 
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ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2559 
 

 1.มีการแต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างกฎหมายจัดตั้งมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 

 
 
 

 2. คณะกรรมการรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของ
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน เพ่ือจัดท าข้อมูลเปรียบเทียบ และด าเนินการยกร่าง 

 

 3. มีร่างกฎหมายการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับ 
 
 
 

 4. มีการน าร่างกฎหมายไปประชาสัมพันธ์ และรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรและผู้บริหารของมหาวิทยาลัย 
 
 
 

 5. มีการน าข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากบุคลากรและผู้บริหารมาพิจารณาปรับแก้ร่างกฎหมาย 
     
 
 

 6.ผู้บริหารมหาวิทยาลัยระดับ CEOพิจารณาให้ความเห็นชอบในร่างกฎหมายการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับ 

 
 
 

 7. เสนอร่างกฎหมายการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับเพ่ือขอความเห็นชอบต่อสภามหาวิทยาลัย 
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ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 

 

6 เดือน 
(1 สค. 59-31 มค.60) 

10 เดือน 
(1 สค. 59-31 พค. 60) 

การบรรลุเป้าหมาย 10 เดือน 

   
ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ ากว่า

เป้าหมาย 
เท่ากับ

เป้าหมาย 
สูงกว่า

เป้าหมาย 3 ข้อ     

 
รายการหลักฐาน (ใส่รหัสเอกสาร) 

รหัสหลักฐาน รายการ 
  
  

 
 
จุดแข็ง  

1. …………………………………………………………………………………………………….. 
2. ……………………………………………………………………………………………………….. 

 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. …………………………………………………………………………………………………….. 
2. ……………………………………………………………………………………………………….. 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. …………………………………………………………………………………………………….. 
2. ……………………………………………………………………………………………………….. 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี้  :  นางสาวสมจิตต์   มหัธนันท์ โทร  0-2665-3777  ต่อ  6060 
     (ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล) 

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน  :  นายอานันต์  โรจนตันติกุล    โทร   0-2665-3777  ต่อ  6061-6066 
(หัวหน้างานวินัยและนิติการ) 
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 ประกอบด้วย 1 ตัวบ่งชี้หลัก ดังนี้ 

 2.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารจัดการของหน่วยงานใน
สังกัดส านักงานอธิการบดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าประสงคต์ามยุทธศาสตร์ สอ.ที่ 2 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารและ

การบริการที่มีประสิทธิภาพ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการของ
หน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี 

ชนิดของตัวบ่งช้ี :  ผลลัพธ์ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :   

 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการในหน่วยงานสังกัดส านักงานอธิการบดี  เป็นระบบที่รวบรวม
และจัดเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ อย่างมีหลักเกณฑ์ เพ่ือให้ได้สารสนเทศที่ช่วยสนับสนุนการท างาน 
และการตัดสินใจในด้านต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ซึ่งส านักงานอธิการบดีต้องสร้างความพร้อมในการใช้งานของข้อมูล
และสารสนเทศ  โดยมีการออกแบบระบบข้อมูลและสารสนเทศให้ตรงกับความต้องการใช้ และท าให้ข้อมูล
และสารสนเทศถูกต้อง เชื่อถือได้ ทันเวลา  สามารถน าไปใช้งานได้  ดังนั้นส านักงานอธิการบดีจึงต้องมีการ
พัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศภายในหน่วยงาน เพ่ือตอบสนองนโยบาย Digital University  
 
สูตรการค านวณ 

1. แปลงค่าร้อยละของจ านวนระบบสารสนเทศท่ีมีการปรับปรุงข้อมูล/พัฒนาเพ่ิมข้ึนในฐานข้อมูล 

จ านวนระบบสารสนเทศ ที่มีการปรับปรุงข้อมูล/พัฒนาเพ่ิมขึ้นในฐานข้อมูล 

จ านวนระบบสารสนเทศของหน่วยงานสังกัดส านักอธิการบดี 
X 100 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

ร้อยละของระบบสารสนเทศ ที่มีการปรับปรุงข้อมูล/พัฒนาเพ่ิมข้ึนในฐานข้อมูล 

ร้อยละของระบบสารสนเทศของหน่วยงานสังกัดส านักอธิการบดี 
ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

X 5 

 

หมายเหตุ : จ านวนระบบสารสนเทศ ที่มีการปรับปรุงข้อมูล/พัฒนาเพ่ิมขึ้นในฐานข้อมูล หมายถึง จ านวนของ
ระบบสารสนเทศในหน่วยงานส านักงานอธิการบดี ทั้งแบบที่ท าขึ้นเพ่ือใช้เอง เช่น ฐานข้อมูลในรูปแบบไฟล์  
Word, Excel ฯลฯ และแบบที่อาศัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT) หรือโปรแกรมต่างๆในการท างาน ซึ่งมี
การจัดท าระบบสารสนเทศขึ้นใหม่ หรือพัฒนาปรับปรุงระบบเดิมให้ใช้งานง่ายขึ้น หรือปรับปรุงข้อมูลให้เป็น
ข้อมูลปัจจุบันที่พร้อม ใช้งาน 
 
 

เป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์ สอ. : 2. ระบบเทคโนโลยีสารสเนเทศเพื่อการบริหารและการบริการที่มีประสิทธิภาพ 
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เกณฑ์การประเมิน 

 ค่าร้อยละของจ านวนระบบสารสนเทศของหน่วยงานสังกัดส านักอธิการบดีรวมกัน ที่ก าหนดให้เป็น 
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

 
ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2559 มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

หน่วยงาน 
จ านวนระบบสารสนเทศ
ทั้งหมดภายในหน่วยงาน 

จ านวนระบบสารสนเทศที่
มีการปรับปรุงข้อมูล/

พัฒนาเพิ่มขึ้น 
หมายเหตุ 

ส านักงานอธิการบดี    
กองกลาง    
กองคลัง    
กองนโยบายและแผน    
กองบริหารงานบุคคล    
กองพัฒนานักศึกษา    
กองวิเทศสัมพันธ์    
กองศิลปวัฒนธรรม    
กองสื่อสารองค์กร    
ส านักประกันคุณภาพ    

รวมทั้งสิ้น    
 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 

 

6 เดือน 
(1 สค. 59-31 มค.60) 

10 เดือน 
(1 สค. 59-31 พค. 60) 

การบรรลุเป้าหมาย 10 เดือน 

   
ผล คะแนน ผล คะแนน 

ต่ ากว่า
เป้าหมาย 

เท่ากับ
เป้าหมาย 

สูงกว่า
เป้าหมาย 

ร้อยละ 
50 

    

 
รายการหลักฐาน (ใส่รหัสเอกสาร) 

รหัสหลักฐาน รายการ 
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จุดแข็ง 
1. …………………………………………………………………………………………………….. 
2. ……………………………………………………………………………………………………….. 

 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. …………………………………………………………………………………………………….. 
2. ……………………………………………………………………………………………………….. 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. …………………………………………………………………………………………………….. 
2. ……………………………………………………………………………………………………….. 
 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี้  :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีจันทร์   โตเลิศมงคล โทร 0-2282-1295  

(ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี)  
ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน :  นางสาวอรพรรณ   จันทรเกษมจิต โทร 0-2282-9009 ต่อ 6023 

    (งานประกันคุณภาพ) 
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 ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี้หลัก ดังนี้ 

 3.1 กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรของส านักงานอธิการบดี 

 3.2 ร้อยละของบุคลากรของส านักงานอธิการบดีที่ได้รับการสร้างเสริมสมรรถนะด้านวิชาชีพ 

การบริหารจัดการและทักษะตามสายงาน 

 3.3 ร้อยละของบุคลากรส านักงานอธิการบดีที่สอบผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษหรือมาตรฐานทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าประสงคต์ามยุทธศาสตร์ สอ.ที่ 3 
บุคลากรมีความเชี่ยวชาญ 

ด้านการบริหารจัดการตามสายงาน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 : กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรของส านักงานอธิการบดี 

ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ  

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี :   
การบริหารงานของส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  จะมี

ประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดนั้น ต้องอาศัยบุคลากรภายในส านักงานอธิการบดีซึ่งเป็นกุญแจส าคัญในการ
ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยให้ไปสู่ความส าเร็จ การเพ่ิมศักยภาพให้แก่บุคลากรเพ่ือให้มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ จึงเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่ง ที่จะช่วยเสริมสร้างและสนับสนุนการด าเนินภารกิจต่าง ๆ ของ
ส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ ซึ่ง
กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรของส านักงานอธิการบดีถือเป็นเครื่องมือที่ส าคัญอย่างหนึ่งในการ
พัฒนาบุคลากรส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

เกณฑ์มาตรฐาน  :  ข้อ 

 1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 2. มีขั้นตอน (Flow chart) ในการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 3. มีการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร 
 4. มีการก ากับติดตามการด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 5. มีการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 6. มีการประเมินผลการด าเนินงานและผลสัมทธิ์ของแผนพัฒนาบุคลากรส านักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 7. มีการทบทวนกระบวนการในการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

เป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์ สอ. : 3. บุคลากรมีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจดัการตามสายงาน 
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เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อขึ้นไป 
 
ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2559 
 
 

1.มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร 
 
 
 
2. มีข้ันตอน (Flow chart) ในการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลพระนคร 
 
 
 
3. มีการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 
 
 
4. มีการก ากับติดตามการด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลพระนคร 

 
 
 

5. มีการรายงานผลการด าเนินงานของแผนพัฒนาบุคลากรส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลพระนคร 
 
 
 



 

              

  คู่มือตัวบ่งชี้การประเมิน และเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณภาพของส านกังานอธิการบดี มทร.พระนคร   28                                                                                   

6. มีการประเมินผลการด าเนินงานและผลสัมทธิ์ของแผนพัฒนาบุคลากรส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 
 
 
7. มีการทบทวนกระบวนการในการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลพระนคร 

     

 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 

 

6 เดือน 
(1 สค. 59-31 มค.60) 

10 เดือน 
(1 สค. 59-31 พค. 60) 

การบรรลุเป้าหมาย 10 เดือน 

   
ผล คะแนน ผล คะแนน 

ต่ ากว่า
เป้าหมาย 

เท่ากับ
เป้าหมาย 

สูงกว่า
เป้าหมาย 

3 
คะแนน 

    

 
รายการหลักฐาน (ใส่รหัสเอกสาร) 

รหัสหลักฐาน รายการ 
  
  

 
จุดแข็ง  

1. …………………………………………………………………………………………………….. 
2. ……………………………………………………………………………………………………….. 

 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. …………………………………………………………………………………………………….. 
2. ……………………………………………………………………………………………………….. 
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ข้อเสนอแนะ 
1. …………………………………………………………………………………………………….. 
2. ……………………………………………………………………………………………………….. 

 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี้   :  นางสาวสมจิตต์   มหัธนันท์ โทร  0-2665-3777  ต่อ  6060 
    (ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล) 
ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน  :  นางสาววันใหม่  สุกใส            โทร   0-2665-3777  ต่อ  6061-6066

  (หัวหน้างานพัฒนาบุคคล) 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2 : ร้อยละของบุคลากรของส านักงานอธิการบดีที่ได้รับการสร้างเสริมสมรรถนะด้านวิชาชีพ 
การบริหารจัดการและทักษะตามสายงาน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี :  ผลลัพธ์ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :   
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็น

สิ่งส าคัญอย่างยิ่งในการบริหารงานขององค์กรให้ไปสู่ความส าเร็จ เนื่องจากบุคลากรของส านักงานอธิการบดี
เป็นก าลังส าคัญอย่างหนึ่งในการขับเคลื่อนและผลักดันในภารกิจต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ มหาวิทยาลัยจึงส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรของส านักงานอธิการบดีอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้บุคลากร
ของส านักงานอธิการบดี  มีสมรรถนะด้านวิชาชีพการบริหารจัดการและทักษะตามสายงานที่เหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงาน ท าได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยการสนับสนุนให้เข้าการฝึกอบรม ประชุมสัมมนาใน
หลักสูตรการสร้างเสริมสมรรถนะด้านวิชาชีพการบริหารจัดการและทักษะตามสายงาน 

ค านิยาม :  การสร้างเสริมสมรรถนะด้านวิชาชีพการบริหารจัดการและทักษะตามสายงาน หมายความว่า การ
ได้รับความรู้ ความสามารถ ทักษะในการบริหารจัดการงาน และทักษะในการท างานตามสายงาน ที่สามารถ
น ามาปรับปรุง พัฒนาการท างาน โดยการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม ประชุม สัมมนา การฝึกปฏิบัติ การท าวิจัย 
การศึกษา ดูงาน รวมถึงข้อมูลที่ได้รับจากการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์กับผู้รู้  

สูตรการค านวณ :  

ร้อยละของบุคลากรของส านักงานอธิการบดีที่ได้รับการสร้างเสริมสมรรถนะด้านวิชาชีพการบริหารจัดการและ
ทักษะตามสายงาน  

จ านวนของบุคลากรของส านักงานอธิการบดีที่ได้รับการสร้างเสริมสมรรถนะ
ด้านวิชาชีพการบริหารจัดการและทักษะตามสายงาน X 100 

จ านวนบุคลากรทั้งหมดของส านักงานอธิการบดี 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ                  
ต่ ากว่าร้อยละ 70 

มีการด าเนินการ                   
ร้อยละ 70-79 

มีการด าเนินการ            
ร้อยละ 80-89 

มีการด าเนินการ                 
ร้อยละ 90-99 

มีการด าเนินการ                 
ร้อยละ 100 
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ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 

 

6 เดือน 
(1 สค. 59-31 มค.60) 

10 เดือน 
(1 สค. 59-31 พค. 60) 

การบรรลุเป้าหมาย 10 เดือน 

   
ผล คะแนน ผล คะแนน 

ต่ ากว่า
เป้าหมาย 

เท่ากับ
เป้าหมาย 

สูงกว่า
เป้าหมาย 

ร้อยละ 
90 

    

 
 
รายการหลักฐาน (ใส่รหัสเอกสาร) 

รหัสหลักฐาน รายการ 
  
  

 
จุดแข็ง  

1. …………………………………………………………………………………………………….. 
2. ……………………………………………………………………………………………………….. 

 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. …………………………………………………………………………………………………….. 
2. ……………………………………………………………………………………………………….. 

ข้อเสนอแนะ 
1. …………………………………………………………………………………………………….. 
2. ……………………………………………………………………………………………………….. 

 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี้   :  นางสาวสมจิตต์   มหัธนันท์ โทร  0-2665-3777  ต่อ  6060 
     (ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล) 

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน :  นางสาววันใหม่    สุกใส           โทร   0-2665-3777  ต่อ  6061 
    (หัวหน้างานพัฒนาบุคคล) 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3 : ร้อยละของบุคลากรส านักงานอธิการบดีที่สอบผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษหรือมาตรฐานทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 

ชนิดของตัวบ่งช้ี :  ผลลัพธ์ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :   
เพ่ือให้บุคลากรส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครพร้อมเข้าสู่ประชาคม

อาเซียน รวมทั ้งทันต่อการเปลี ่ยนแปลงของโลกปัจ จุบัน บุคลากรทุกคนของส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครควรได้รับการฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษมากขึ้น รวมทั้งผ่านการ
ทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกอบกับต้องมีความรู้
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือน ามาใช้ในการปฏิบัติงาน และตอบสนองยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยในการเป็นมหาวิทยาลัย DIGITAL 

หมายเหตุ : การนับจ านวนบุคลากรของส านักงานอธิการบดีที่เข้าสอบ ไม่นับซ้ าบุคลากรคนเดิมที่เข้าสอบใน
หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งแล้ว 

สูตรการค านวณ :  

ร้อยละของบุคลากรส านักงานอธิการบดีที่สอบผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษหรือมาตรฐานทางเทคโนโลยี
สารสนเทศตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย  

จ านวนบุคลากรของส านักงานอธิการบดีที่สอบผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษหรือ
มาตรฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย X 100 

จ านวนบุคลากรของส านักงานอธิการบดีที่เข้าสอบ 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 
ต่ ากว่าร้อยละ 10 

มีการด าเนินการ 
ร้อยละ 10-29 

มีการด าเนินการ 
ร้อยละ 30-49 

มีการด าเนินการ 
ร้อยละ 50–69 

มีการด าเนินการ 
ร้อยละ 70  เป็นต้นไป  

 
ผลการด าเนินงาน 
...................................................................................................................... 
............................................................................................................................. 
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ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 

 

6 เดือน 
(1 สค. 59-31 มค.60) 

10 เดือน 
(1 สค. 59-31 พค. 60) 

การบรรลุเป้าหมาย 10 เดือน 

   
ผล คะแนน ผล คะแนน 

ต่ ากว่า
เป้าหมาย 

เท่ากับ
เป้าหมาย 

สูงกว่า
เป้าหมาย 

ร้อยละ 
30 

    

 

รายการหลักฐาน (ใส่รหัสเอกสาร) 

รหัสหลักฐาน รายการ 
  
  
  

จุดแข็ง 
 1. ……………………………………………………………………………………….......................................................... 
 2. ………………………………………………………………………………………….......................................................  

จุดที่ควรพัฒนา 
 1. …………………………………………………………………………………………....................................................... 
 2. ………………………………………………………………………………………….......................................................  

ข้อเสนอแนะ 
 1. ………………………………………………………………………………………….......................................................  
 2. …………………………………………………………………………………………....................................................... 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี้  :  นางสาวสมจิตต์   มหัธนันท์ โทร  0-2665-3777  ต่อ  6060 
     (ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล) 

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน :  นางสาววันใหม่    สุกใส           โทร   0-2665-3777  ต่อ  6061 
    (หัวหน้างานพัฒนาบุคคล) 
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ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี้หลัก ดังนี้ 

4.1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยต่อการให้บริการ                
ของบุคลากร 

4.2 จ านวนเรื่องของการร้องเรียนการให้บริการ 

4.3 จ านวนหน่วยงานที่เข้าศึกษาดูงานในหน่วยงานหรือจ านวนรางวัลที่ได้รับการยกย่องจาก
หน่วยงานภายใน/ภายนอก 

 
 
 
 
 

เป้าประสงคต์ามยุทธศาสตร์ สอ.ที่ 4 
การให้บริการที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 :  ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยต่อการให้บริการ                
ของบุคลากร 

ชนิดของตัวบ่งช้ี :  ผลลัพธ์ 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี :   
ส านักงานอธิการบดีมีภารกิจการให้บริการแก่หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย การให้บริการ

ต้องค านึงถึงความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นส าคัญ จึงได้มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ และน าผล
จากการประเมินไปสู่การพัฒนางานบริการให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพเกิดความไว้วางใจและการยอมรับของ
ผู้รับบริการ 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ค่าเฉลี่ยของผลการ
ประเมิน 1.00-1.50 

ค่าเฉลี่ยของผลการ
ประเมิน 1.51-2.50 

ค่าเฉลี่ยของผลการ
ประเมิน 2.51-3.50 

ค่าเฉลี่ยของผลการ
ประเมิน 3.51-4.50 

ค่าเฉลี่ยของผลการ
ประเมิน 4.51-5.00 

 
ผลการด าเนินงาน 
...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 
 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 

 

6 เดือน 
(1 สค. 59-31 มค.60) 

10 เดือน 
(1 สค. 59-31 พค. 60) 

การบรรลุเป้าหมาย 10 เดือน 

   
ผล คะแนน ผล คะแนน 

ต่ ากว่า
เป้าหมาย 

เท่ากับ
เป้าหมาย 

สูงกว่า
เป้าหมาย 

4 
คะแนน 

    

 
รายการหลักฐาน (ใส่รหัสเอกสาร) 

รหัสหลักฐาน รายการ 
  
  

เป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์ สอ. : 4. การให้บริการที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ 
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จุดแข็ง 
 1. ………………………………………………………………………………………….......................................................  
 2. ………………………………………………………………………………………….......................................................  

จุดที่ควรพัฒนา 
 1. …………………………………………………………………………………………...................................................... 
 2. …………………………………………………………………………………………...................................................... 

ข้อเสนอแนะ 
 1. …………………………………………………………………………………………...................................................... 
 2. …………………………………………………………………………………………...................................................... 
 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี้   :  นางสาวสมจิตต์   มหัธนันท์ โทร  0-2665-3777  ต่อ  6060 
     (ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล) 

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน :  นางนงลักษณ์    ทองนาค โทร   0-2665-3777  ต่อ  6061 
    (หัวหน้างานพัฒนาระบบงานและอัตราก าลัง) 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  4.2 : จ านวนเรื่องของการร้องเรียนการให้บริการ 

ชนิดตัวบ่งชี ้:  ผลลัพธ์ 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี :   
ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในส านักงานอธิการบดี จะเป็นภาระงานสายสนับสนุนการจัด

การศึกษา ซึ่งเป็นงานด้านการให้บริการเป็นหลัก คุณภาพการให้บริการที่ดี พิจารณาได้จากความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ ตัวชี้วัดนี้จึงประเมินผลส าเร็จโดยวัดจากจ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับความรวดเร็ว และความเต็ม
ใจในการให้บริการของบุคลากรในส านักงานอธิการบดี 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
จ านวนเรื่องท่ี

ร้องเรียน 
เกิน 8 เรื่อง 

จ านวนเรื่องท่ี
ร้องเรียน 

ไม่เกิน 8 เรื่อง 

จ านวนเรื่องท่ี
ร้องเรียน  

ไม่เกิน 6 เรื่อง 

จ านวนเรื่องท่ี
ร้องเรียน 

 ไม่เกิน 4 เรื่อง 

จ านวนเรื่องท่ี
ร้องเรียน  

ไม่เกิน 2 เรื่อง 

หมายเหตุ :  1. เรื่องร้องเรียนการให้บริการ หมายถึง การร้องเรียนการให้บริการของเจ้าหน้าที่ในสังกัด
ส านักงานอธิการบดี ในเรื่องเกี่ยวกับการละเลยหรือล่าช้าในการให้บริการ หรือพฤติกรรมการไม่เต็มใจในการ
ให้บริการไม่ว่าจะเป็นการแสดงออกด้านค าพูด สีหน้า ท่าทาง หรือกิริยา 
                2. ช่องทางการร้องเรียน หมายถึง การร้องเรียนการให้บริการที่ผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 
กล่องรับเรื่องร้องทุกข์และการร้องเรียนทางระบบสารบรรณ 
 
ผลการด าเนินงาน 
...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 
 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 

 

6 เดือน 
(1 สค. 59-31 มค.60) 

10 เดือน 
(1 สค. 59-31 พค. 60) 

การบรรลุเป้าหมาย 10 เดือน 

   
ผล คะแนน ผล คะแนน 

ต่ ากว่า
เป้าหมาย 

เท่ากับ
เป้าหมาย 

สูงกว่า
เป้าหมาย 

ไม่เกิน 4 
เรื่อง 
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รายการหลักฐาน (ใส่รหัสเอกสาร) 

รหัสหลักฐาน รายการ 
  
  

 

จุดแข็ง 
 1. …………………………………………………………………………………………....................................................... 
 2. ………………………………………………………………………………………….......................................................  

จุดที่ควรพัฒนา 
 1. …………………………………………………………………………………………...................................................... 
 2. …………………………………………………………………………………………...................................................... 

ข้อเสนอแนะ 
 1. …………………………………………………………………………………………...................................................... 
 2. …………………………………………………………………………………………...................................................... 
 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี้   :  นางสาวสมจิตต์   มหัธนันท์ โทร  0-2665-3777  ต่อ  6060 
     (ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล) 

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน :  นายอานันต์   โรจนตันติกุล         โทร   0-2665-3777  ต่อ  6061 
    (หัวหน้างานวินัยและนิติการ) 
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ตัวบ่งช้ีที่ 4.3 จ านวนหน่วยงานที่เข้าศึกษาดูงานในหน่วยงานหรือจ านวนรางวัลที่ได้รับการยกย่องจาก
หน่วยงานภายใน/ภายนอก 

ชนิดของตัวบ่งช้ี :  ผลลัพธ์ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :   

 ส านักงานอธิการบดีเป็นหน่วยงานสนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย เน้นการบริหาร
จัดการและการให้บริการที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานภายใน/ภายนอก  เพื่อแสดงถึงศักยภาพในการ
ให้บริการหรือแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงานหรือบุคลากรภายในส านักงานอธิการบดี จนได้รับรางวัลที่ได้รับการ       
ยกย่องจากหน่วยงานภายใน/ภายนอก และเผยแพร่ให้หน่วยงานอ่ืนจากภายใน/ภายนอก หน่วยงานสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ 
 
เกณฑ์การประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

1  
หน่วยงาน/รางวัล 

2  
หน่วยงาน/รางวัล 

3  
หน่วยงาน/รางวัล 

4  
หน่วยงาน/รางวัล 

5  
หน่วยงาน/รางวัล ขึ้นไป 

 
ผลการด าเนินงาน 
............................................................................................................................. .................... 
.......................................................................................... ........................................................ 
 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 

 

6 เดือน 
(1 สค. 59-31 มค.60) 

10 เดือน 
(1 สค. 59-31 พค. 60) 

การบรรลุเป้าหมาย 10 เดือน 

   
ผล คะแนน ผล คะแนน 

ต่ ากว่า
เป้าหมาย 

เท่ากับ
เป้าหมาย 

สูงกว่า
เป้าหมาย 

2 
หน่วยงาน/

รางวัล 

    

 
รายการหลักฐาน (ใส่รหัสเอกสาร) 

รหัสหลักฐาน รายการ 
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4.1 แนวทางการจัดการกระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 จุดมุ่งหมายของการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในก็เพ่ือตรวจสอบและประเมินการด าเนินงานของ
สถาบันตามระบบและกลไกที่สถาบันนั้นๆ ได้ก าหนดขึ้น ทั้งนี้ เพ่ือให้สถาบันได้ทราบสถานภาพที่แท้จริง     
อันจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางและพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์และมาตรฐานที่ตั้งไว้อย่างต่อเนื่อง            
การประเมินคุณภาพที่มีประสิทธิภาพนั้น ทั้งคณะผู้ประเมินและสถาบันที่รับการประเมินจ าเป็นต้องก าหนด
บทบาทหน้าที่ของตนเองอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 

ทั้งนี้ สถาบันต้องวางแผนจัดกระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในให้เสร็จก่อนสิ้นปี
การศึกษาที่จะเริ่มวงรอบการประเมิน เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน ดังนี้ 
 1) เพ่ือให้สามารถน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปใช้ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการศึกษา     
ได้ทันในปีการศึกษาถัดไป และตั้งงบประมาณได้ทันก่อนเดือนตุลาคม (กรณีท่ีเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ) 

2) เพ่ือให้สามารถจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในส่งให้ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาและเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ภายใน  120 วันนับจากวันสิ้นปีการศึกษาของ    
แต่ละสถาบัน 
 เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาเกิดประโยชน์ดังที่กล่าวข้างต้น  จึงควรมีแนวทางการจัด
กระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ดังปรากฏในตารางที่ 2.1 ตารางดังกล่าวสามารถแยกได้เป็น  
4 ขั้นตอนตามระบบการพัฒนาคุณภาพ PDCA คือ การวางแผน (plan) การด าเนินงานและเก็บข้อมูล (do)   
การประเมินคุณภาพ (check) และการเสนอแนวทางปรับปรุง(act) โดยมีรายละเอียดดังนี้  

P =  กิจกรรมข้อที่ 1 เริ่มกระบวนการวางแผนการประเมินตั้งแต่ต้นปีการศึกษา โดยน าผล       
การประเมินปีก่อนหน้านี้มาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนด้วย กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงระบบประกันคุณภาพ
หรือตัวบ่งชี้หรือเกณฑ์การประเมิน จะต้องมีการประกาศให้ทุกหน่วยงานในสถาบันได้รับทราบและถือปฏิบัติ
โดยทั่วกันก่อนเริ่มปีการศึกษา เพราะต้องเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนมิถุนายน 

D  =  กิจกรรมข้อที่ 2 ด าเนินงานและเก็บข้อมูลบันทึกผลการด าเนินงานตั้งแต่ต้นปีการศึกษา คือ
เดือนที ่1 – เดือนที่ 12 ของปีการศึกษา (เดือนสิงหาคม – เดือนกรกฏาคม ปีถัดไป) 

C  =  กิจกรรมข้อที่ 3 – 8 ด าเนินการประเมินคุณภาพในระดับภาควิชา คณะวิชาหรือหน่วยงาน
เทียบเท่า และสถาบัน ระหว่างเดือนสิงหาคม ถึงตุลาคม ของปีการศึกษาถัดไป 

A  =  กิจกรรมข้อที่  9 วางแผนปรับปรุ งและด า เนินการปรับปรุ งตามผลการประเมิน                
โดยคณะกรรมการบริหารของสถาบันอุดมศึกษาน าข้อเสนอแนะและผลการประเมินของคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายในมาวางแผนปรับปรุงการด าเนินงาน  มาท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีและเสนอตั้ง
งบประมาณปีถัดไป หรือจัดท าโครงการพัฒนาและเสนอใช้งบประมาณกลางปีหรืองบประมาณพิเศษก็ได้ 
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ส าหรับกิจกรรมข้อที่ 10 ในตารางดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งต้องด าเนินการ
ตามกฎหมาย เพ่ือประโยชน์ของสถาบันในการปรับปรุงคุณภาพ และเพ่ือประโยชน์ของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบาย  เพ่ือ    
การส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของชาติให้ทัดเทียมกับนานาอารยะประ เทศและ        
มีความเป็นสากล 
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ตาราง 4.1 วงจรในการจัดกระบวนการประเมินคุณภาพภายใน 

เปรียบเทียบปีงบประมาณกับปีการศึกษา 
 

ต.ค.-พ.ค. 
 

มิ.ย.  
 

ก.ค. 
ส.ค. – 
เปิด
เทอม 

ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

                  
 
 

 

กิจกรรมด าเนินการ ต.ค.-พ.ค. 
 

มิ.ย. 
 

ก.ค. 
ส.ค. – 
เปิด
เทอม 

ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. สถาบันวางแผนการประเมินคุณภาพประจ าปีการศึกษาใหม่โดย
ประกาศตัวบ่งช้ีก่อนเริ่มต้นปีการศึกษาใหม่และแจกคู่มือการจัดท า SAR 
(กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงตัวบ่งช้ี วิธีการและก าหนดการประเมิน
คุณภาพภายในประจ าปี) 

                 
 
 

2. สถาบันเก็บข้อมูลระยะ 10 เดือนตามตัวบ่งช้ีที่ได้ประกาศใช้บนระบบ 
CHE QA Online (ที่มีทีมงานให้ค าปรึกษากับบุคลากร และหรือ
หน่วยงาน และหรือภาควิชาในการเก็บข้อมูลพร้อมทั้งพิจารณาปรับปรุง
การด าเนินการตามความเหมาะสม) 

                 

3. ภาควิชาหรือหน่วยงานท่ีเทียบเท่าจัดท า SAR และเตรียมการประเมิน
ระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และแต่งตั้งกรรมการประเมิน
ระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า 

                 

4.ประเมินระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า                  

ปีงบประมาณ (ต.ค.–ก.ย.) ปีงบประมาณถัดไป 

ปีการศึกษา (ส.ค.-พ.ค.) 
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กิจกรรมด าเนินการ ต.ค.-พ.ค. 
 

มิ.ย. 
 

ก.ค. 
ส.ค. – 
เปิด
เทอม 

ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5. คณะน าผลการประเมินระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่ามาจัดท า 
SAR บนระบบ CHE QA Online และเตรียมการประเมินระดับคระวิชา
หรือหน่วยงานเทียบเท่า และแต่งตั้งกรรมการประเมินระดับคณะหรือ
หน่วยงานเทียบเท่า 

                 

6. ประเมินระดับคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าบนระบบ CHE QA Online                  

7. สถาบันน าผลการประเมินระดับคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่ามาจัดท า 
SAR บนระบบ CHE QA Online และเตรียมการประเมินระดับสถาบันและ
แต่งตั้งกรรมการประเมินระดับสถาบัน 

                 

8. ประเมินระดับสถาบันบนระบบ CHE QA Online และน าผลการ
ประเมินเสนอสภาสถาบันเพื่อพิจารณาวางแผนพัฒนาสถาบันในปี
การศึกษาถัดไป 

                 

9. ผู้บริหารของสถาบันอุดมศึกษาน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน (รวมทั้งข้อเสนอแนะของสภา
สถาบัน) มาวางแผนปรับปรุงการด าเนินงาน หรือปรับแผนกลยุทธ์ / 
แผนปฏิบัติการประจ าปีและเสนอตั้งงบประมาณปีถัดไป หรือจัดท า
โครงการพัฒนาและเสนอใช้งบประมาณกลางปี 

                 

10. ส่งรายงานประจ าปีที่ เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
(ประกอบด้วย SAR และผลการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะหรือ
หน่วยงานเทียบเท่าและระดับสถาบัน) ให้ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาผ่านระบบ CHE QA Online และหน่วยงานต้นสังกัด (ภายใน 
120 วันนับจากสิ้นปีการศึกษา) 
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4.2 ข้ันตอนการประเมินคุณภาพการศึกษา 
 4.2.1 การเตรียมการของสถาบันก่อนการตรวจเยี่ยมของผู้ประเมิน 
  2.1 การเตรียมการของสถาบันก่อนการตรวจเยี่ยมของผู้ประเมิน 

2.1.1 การเตรียมรายงานประจ าปี 
ก. จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน โดยใช้รูปแบบการจัดท า

รายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในตามที่ก าหนดในระบบฐานข้อมูลด้านการประกัน
คุณภาพ (CHE QA Online) 

ปัจจุบันส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการประกัน
คุณภาพ (CHE QA Online) เป็นฐานข้อมูลกลางเพ่ือใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบายและการส่งเสริมสนับสนุนการ
พัฒนาคุณภาพอุดมศึกษา ตลอดจนอ านวยความสะดวกให้กับสถาบันอุดมศึกษาในการด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาผ่านทางระบบออนไลน์ ตั้งแต่การจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน (common data set) และ
เอกสารอ้างอิง การประเมินตนเอง การประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ รวมทั้งการจัดท ารายงาน
ประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในบนระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) รวมทั้งเปิดเผย
ต่อสาธารณะเพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภค โดยมีนโยบายให้สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งในสังกัดใช้ฐานข้อมูล
ดังกล่าวในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และจัดส่งรายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการ
ประเมินคุณภาพภายในผ่านทางระบบออนไลน์และเปิดเผยต่อสาธารณชนตามกฎหมาย 

ข. จัดการเตรียมเอกสารหรือหลักฐานอ้างอิงในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ 
1) เอกสารหรือหลักฐานอ้างอิงในแต่ละตัวบ่งชี้ต้องเป็นข้อมูลในช่วงเวลาเดียวกับที่น าเสนอ

ในรายงานการประเมินตนเอง ตลอดจนสาระในเอกสารต้องตรงกับชื่อเอกสารที่ระบุในรายงานการประเมิน
ตนเอง 

2) การน าเสนอเอกสารในช่วงเวลาตรวจเยี่ยมอาจท าได้ในสองแนวทางคือ จัดเอกสารให้อยู่
ในที่อยู่ปกติตามหน่วยงาน ในกรณีนี้ต้องระบุให้ชัดเจนว่าจะเรียกดูเอกสารได้จากผู้ใด หน่วยงานไหน ชื่อหรือ
หมายเลขเอกสารอะไร หรืออาจจัดในแนวทางท่ีสอง คือ น าเอกสารมารวมไว้ที่เดียวกันในห้องท างานของคณะ
ผู้ประเมิน โดยจัดให้เป็นระบบที่สะดวกต่อการเรียกใช้ การน าเสนอเอกสารในแนวทางนี้เป็นที่นิยมกว่า
แนวทางแรก เพราะสามารถเรียกหาเอกสารได้รวดเร็วและดูความเชื่อมโยงในเอกสารฉบับต่างๆ ได้ในคราว
เดียว 

ปัจจุบัน เอกสารหรือหลักฐานอ้างอิงที่เก่ียวข้องกับตัวบ่งชี้แต่ละตัวและองค์ประกอบคุณภาพ
แต่ละองค์ประกอบสามารถบรรจุหรือจัดเก็บ (upload) หรือเชื่อมโยง(link) ไว้บนระบบฐานข้อมูลด้านการ
ประกันคุณภาพ (CHE QA Online) ซึ่งท าให้การจัดเก็บเป็นระบบและง่ายต่อการค้นหาของคณะกรรมการ
ประเมิน และไม่เป็นภาระเรื่องการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานของสถาบัน 
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2.1.2 การเตรียมบุคลากร 
ก. การเตรียมบุคลากรในสถาบันควรมีความครอบคลุมประเด็นต่างๆดังต่อไปนี้ 
1) ท าความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพในประเด็นที่ส าคัญๆอาทิ การประเมิน

คุณภาพคืออะไร มีความส าคัญต่อการพัฒนาอย่างไร ขั้นตอนการประเมินคุณภาพเป็นเช่นไร 
2) เน้นย้ ากับบุคลากรในการให้ความร่วมมือการตอบค าถามหรือการสัมภาษณ์ โดยยึดหลัก

ว่าตอบตามสิ่งที่ปฏิบัติจริงและผลที่เกิดข้ึนจริง 
3) เปิดโอกาสให้มีการอภิปราย ซักถาม แสดงความคิดเห็น เพ่ือสร้างความกระจ่าง           

ในการด าเนินงานของทุกหน่วยงานในทุกประเด็น เพ่ือความเข้าใจที่ถูกต้องของบุคลากร 
4) เน้นย้ าให้บุคลากรทุกคนตระหนักว่าการประกันคุณภาพ คือภารกิจประจ าของทุกคน      

ที่ต้องร่วมมือกันท าอย่างต่อเนื่อง 
ข. การเตรียมบุคลากรผู้ประสานงานในระหว่างการตรวจเยี่ยมจ าเป็นต้องมีบุคลากจ านวน   

1 - 3 คน ท าหน้าที่ประสานงานระหว่างคณะผ้ปูระเมินกับบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้                
ผู้ประสานงานควรเตรียมตัวดังนี้ 

1) ท าความเข้าใจทุกกิจกรรมของแผนการประเมินอย่างละเอียด 
2) ท าความเข้าใจอย่างดีกับภารกิจของคณะวิชาและสถาบันเพ่ือสามารถให้ข้อมูลต่อผู้

ประเมิน รวมทั้งต้องรู้ว่าจะต้องติดต่อกับใครหรือหน่วยงานใด หากผู้ประเมินต้องการข้อมูลเพ่ิมเติมที่ตนเองไม่
สามารถตอบได ้

3) มีรายชื่อ สถานที่ หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ที่คณะกรรมการประเมินจะเชิญมาให้ข้อมูล
อย่างครบถ้วน 

4) ประสานงานล่วงหน้ากับผู้ที่จะให้ข้อมูลที่เป็นบุคลากรภายในและภายนอกสถาบันว่าจะ
เชิญมาเวลาใด ห้องใด หรือพบกับใครตามตารางการประเมินที่คณะกรรมการประเมินก าหนด 

5) เมื่อมีปัญหาในการอ านวยความสะดวกแก่คณะผู้ประเมินจะต้องสามารถประสานงาน
แก้ไขได้ทันท ี

 
2.1.3 การเตรียมสถานที่ส าหรับคณะผู้ประเมนิ 
ก. ห้องท างานของคณะผู้ประเมิน 
1) จัดเตรียมห้องท างานและโต๊ะที่กว้างพอส าหรับวางเอกสารจ านวนมาก โดยเป็นห้องที่

ปราศจากการรบกวนขณะท างาน เพ่ือความเป็นส่วนตัวของคณะกรรมการ 
2) จัดเตรียมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครื่องเขียนในห้องท างานและอุปกรณ์เสริมอ่ืนๆ ให้คณะผู้

ประเมินพร้อมใช้งานได้ตามความต้องการ 
3) จัดเตรียมโทรศัพท์พร้อมหมายเลขที่จ าเป็นไว้ในห้องท างานหรือบริเวณใกล้เคียง 
4) ห้องท างานควรอยู่ใกล้กับที่จัดเตรียมอาหารว่าง อาหารกลางวันตลอดจนบริการ

สาธารณูปโภคอ่ืนๆ 
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5) ควรประสานงานกับคณะผู้ประเมิน เพ่ือทราบความต้องการพิเศษอ่ืนใด เพ่ิมเติม 
ข. ห้องท่ีใช้สัมภาษณ์ผู้บริหาร อาจารย์บุคลากร นักศึกษา ฯลฯ ควรจัดไว้เป็นการเฉพาะให้

เหมาะสมกับการใช้งาน 
 

2.1.4 การเตรียมการประสานงานกับทีมคณะกรรมการประเมินคุณภาพ 
ก. สถาบันอุดมศึกษาจัดท าค าสั่งแต่งตั้งและจัดส่งให้คณะกรรมการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในทราบ ทั้งนี้ แนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน เป็นดังนี้ 
1) คณะกรรมการประเมินระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า 

- มีกรรมการประเมินฯ อย่างน้อย 3 คน ทั้งนี ้ขึ้นอยู่กับขนาดของภาควิชาหรือ
หน่วยงานเทียบเท่า 

- เป็นผู้ประเมินจากภายนอกภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าที่ผ่านการฝึกอบรม
หลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. อย่างน้อย 1 คน ในกรณีที่ผู้ประเมนิ จากภายนอกภาควิชาหรือหน่วยงาน
เทียบเท่าเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์สูง ซึ่งสามารถให้ค าแนะน าที่จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อภาควิชา
หรือหน่วยงานเทียบเท่าที่รับการประเมิน อาจอนุโลมให้ไม่ต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. 
ก็ได้ ส่วนผู้ประเมินจากภายในภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ  
สกอ. หรือที่สถาบันจัดฝึกอบรมให้โดยใช้หลักสูตรของ สกอ. 

- ประธานคณะกรรมการประเมินฯ เป็นผู้ประเมินจากภายนอกภาควิชาหรือหน่วยงาน
เทียบเท่า โดยต้องเป็นผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของสกอ. หรือที่สถาบันจัดฝึกอบรมให้โดยใช้
หลักสูตรของ สกอ. 

2) คณะกรรมการประเมินระดับคณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า 
- มีกรรมการประเมินฯ อย่างน้อย 3 คน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับขนาดของคณะวิชาหรือ

หน่วยงานเทียบเท่า 
- เป็นผู้ประเมินจากภายนอกสถาบันที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ 

สกอ. อย่างน้อย 1 คน ในกรณีที่ผู้ประเมินจากภายนอกสถาบันเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์สูง         
ซึ่งสามารถให้ค าแนะน าที่จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อคณะที่รับการประเมินอาจอนุโลมให้ไม่ต้องผ่าน        
การฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. ก็ได้  ส่วนผู้ประเมินจากภายในสถาบันต้องผ่านการฝึกอบรม
หลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. หรือที่สถาบันจัดฝึกอบรมให้โดยใช้หลักสูตรของ สกอ. 

- ประธานคณะกรรมการประเมินฯ เป็นผู้ประเมินจากภายในหรือนอกสถาบันก็ได้ ในกรณีที่
เป็นผู้ประเมินภายในสถาบันต้องอยู่นอกสังกัดคณะที่ประเมิน โดยประธานต้องเป็นผู้ที่ขึ้นบัญชีประธาน
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ. 

3) คณะกรรมการประเมินระดับสถาบัน 
- มีกรรมการประเมินฯ อย่างน้อย 5 คน ทั้งนี ้ขึ้นอยู่กับขนาดของสถาบัน 
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- เป็นผู้ประเมินจากภายนอกสถาบันที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ 
สกอ. อย่างน้อยร้อยละ 50 ส่วนผู้ประเมินจากภายในสถาบันต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ 
สกอ. หรือที่สถาบันจัดฝึกอบรมให้โดยใช้หลักสูตรของ สกอ. 

- ประธานคณะกรรมการประเมินฯ เป็นผู้ประเมินจากภายนอกสถาบันที่ข้ึนบัญชี
ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ. 

 
ข. สถาบันอุดมศึกษาแจ้งให้คณะกรรมการประเมินคุณภาพทราบว่าคณะกรรมการประเมินฯ 

จะต้องท าการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าและระดับสถาบัน    
ผ่านทางระบบ CHE QA Online พร้อมทั้งจัดส่ง username และ password ให้คณะกรรมการประเมินฯ        
ทุกท่านและทุกระดับทราบเพ่ือเข้าไปศึกษารายงานการประเมินตนเองล่วงหน้าก่อนวันรับการตรวจเยี่ยม   
อย่างน้อย 2 สัปดาห์ โดยในส่วนของผ้ท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
สถาบัน สถาบันอุดมศึกษาจะต้องแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจัดส่งรหัสประจ าตัว          
(ID code) ให้ด้วย เพ่ือให้ประธานฯ ท าหน้าที่ตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของข้อมูลพ้ืนฐาน (common 
data set) และผลการประเมินก่อนส่งรายงานการประเมินคุณภาพของคณะกรรมการประเมินฯ เข้าสู่ระบบ 
นอกจากนั้น ให้สถาบันแจ้งรายชื่อผู้ท าหน้าที่ประสานงานระหว่างสถาบันคณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่ากับ
คณะกรรมการประเมินฯ รวมทั้งเบอร์โทรศัพท์และ e-mail address ส าหรับติดต่อ 

ค. ประสานงานกับประธานหรือตัวแทนของคณะกรรมการประเมินคุณภาพเพ่ือร่วมเตรียม
แผนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน อาท ิการจัดตารางเวลาเข้าตรวจเยี่ยมการให้ข้อมูลที่คณะกรรมการ
ประเมินฯ ต้องการเพิ่มเติมก่อนการตรวจเยี่ยม การนัดหมายต่างๆ เป็นต้น 

 
4.2.2 การด าเนินการของสถาบันระหว่างการตรวจเยี่ยมเพื่อประเมินคุณภาพ 

1) เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนได้ร่วมรับฟังคณะกรรมการประเมินคุณภาพชี้แจง
วัตถุประสงค์และวิธีการประเมินในวันแรกของการตรวจเยี่ยม 

2) บุคลากรพึงปฏิบัติงานตามปกติระหว่างการตรวจเยี่ยม แต่เตรียมพร้อมส าหรับการน า
เยี่ยมชม หรือตอบค าถาม หรือรับการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ 

3) จัดให้มีผู้ประสานงานท าหน้าที่ตลอดช่วงการตรวจเยี่ยม ทั้งนี้ เพ่ือประสานงานกับบุคคล
หรือหน่วยงานที่คณะกรรมการประเมินฯ ต้องการข้อมูลและเพ่ือน าการเยี่ยมชมหน่วยงานภายใน ตลอดจน
อ านวยความสะดวกอ่ืนๆ 

4) ในกรณีที่คณะกรรมการประเมินฯ ท างานต่อหลังเวลาราชการ ควรมีผู้ประสานงานส่วน
หนึ่งอยู่อ านวยความสะดวก 

5) บุคลากรทุกคนควรได้มีโอกาสรับฟังการให้ข้อมูลป้อนกลับจากคณะกรรมการประเมินฯ
เมื่อสิ้นสุดการตรวจเยี่ยม ตลอดจนเปิดโอกาสให้ซักถามหรือขอความเห็นเพ่ิมเติมได้ตามความเหมาะสม 
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4.2.3 การด าเนินการของสถาบันภายหลังการประเมินคุณภาพ 
1) ผู้บริหารระดับภาควิชา คณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และระดับสถาบันรวมทั้ง    

ผู้เกี่ยวข้อง น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะเข้าสู่การประชุมหรือสัมมนาระดับต่างๆเพ่ือวางแผนพัฒนา
หรือปรับปรุงการด าเนินภารกิจอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป โดยอาจจัดท าเป็นแผนปฏิบัติการในการแก้ไขจุดที่ควร
ปรับปรุง และเสริมจุดแข็ง ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมที่ต้องด าเนินการ ก าหนดเวลาเริ่มต้นจนถึงเวลาสิ้นสุด
กิจกรรม งบประมาณส าหรับแต่ละกิจกรรมตลอดจนผู้รับผิดชอบกิจกรรมเหล่านั้น ทั้งนี ้เพ่ือให้สามารถติดตาม
ตรวจสอบผลการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง 

2) พิจารณาการจัดกิจกรรมเสริมสร้างขวัญและก าลังใจ โดยแสดงให้เห็นว่าสถาบันชื่นชม
ผลส าเร็จที่เกิดข้ึน และตระหนักว่าผลส าเร็จทั้งหมดมาจากความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่าย 

3) ภาควิชา คณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และสถาบันควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่
คณะกรรมการประเมินคุณภาพเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในต่อไป 
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ภาคผนวก ก 

นิยามศัพท์เฉพาะที่เกี่ยวข้อง 

การบูรณาการ(Integration) หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการ สารสนเทศ 
การจัดสรรทรัพยากร การปฏิบัติการ ผลลัพธ์ และการวิเคราะห์ เพ่ือสนับสนุนเปาประสงค์ที่ส าคัญ
ของสถาบัน (organization-wide goal) การบูรณาการที่มีประสิทธิผล เป็นมากกว่าความสอดคล้อง
ไปในแนวทางเดียวกัน (alignment) ซึ่งการด าเนินการของแต่ละองค์ประกอบภายในระบบการ
จัดการ  ผลการด าเนินการมีความเชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียวอย่างสมบูรณ์ 

การให้อํานาจในการตัดสินใจ หมายถึง การให้อ านาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจ
และในการปฏิบัติแก่ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับงาน เพ่ือให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

จรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน  หมายถึง ประมวลความประพฤติ          
ที่อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนพึงปฏิบัติเพ่ือรักษา ส่งเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียง และฐานะของ
อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนตามที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด โดยอาจใช้กรอบแนวทางตาม
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา โดยต้องยึดมั่นใน
หลักการ   6  ประการ  คือ 1)  ยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง  2)  ซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ  
3) ปฏิบัติหน้าที่ดว้ยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 4)  ปฏิบัติหน้าที่โดยไมเ่ลือกปฏิบัติอย่าง 
ไม่เป็นธรรม  5)  มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  6) ไม่ใช้อ านาจครอบง าผิดท านองคลองธรรมต่อนักศึกษา
และต้องครอบคลุมจรรยาบรรณ 10 ประการ คือ 1) จรรยาบรรณต่อตนเอง 2) จรรยาบรรณต่อ
วิชาชีพ 3) จรรยาบรรณต่อการปฏิบัติงาน 4) จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน 5) จรรยาบรรณต่อ
ผู้บังคับบัญชา 6) จรรยาบรรณต่อผู้ใต้บังคับบัญชา 7) จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมงาน 8) จรรยาบรรณต่อ
นักศึกษาและผูร้ับบริการ 9) จรรยาบรรณต่อประชาชน และ10) จรรยาบรรณต่อสังคม 

แนวปฏิบัติที่ดี  หมายถึง วิธีปฏิบัติหรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ท าให้องคก์ารประสบความส าเร็จ    
หรือสู่ความเป็นเลิศตามเป้าหมาย เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้นๆ มีหลักฐานของ
ความส าเร็จปรากฏชัดเจน โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติ  หรือขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรู้และ
ประสบการณ์ บันทึกเปน็เอกสาร เผยแพรใ่ห้หนว่ยงานภายในหรือภายนอกสามารถน าไปใช้ประโยชน์
ได ้

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) หมายถึง กลุ่มคนต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบ หรืออาจ
ได้รับผลกระทบจากการด าเนินการ และความส าเร็จของสถาบันตัวอย่างของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย     
ที่ส าคัญ เช่น นักศึกษา ผู้ปกครอง สมาคมผู้ปกครอง ผู้ปฏิบัติงาน คู่ความร่วมมือทั้งที่เป็นทางการและ
ไม่เป็นทางการ คณะกรรมการก ากับดูแลสถาบันในด้านต่างๆ ศิษย์เก่า นายจ้าง สถาบันการศึกษา
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อ่ืนๆ องค์การที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลกฎ ระเบียบ องค์การที่ให้เงินสนับสนุนผู้เสียภาษี ผู้ก าหนด
นโยบาย ผู้ส่งมอบตลอดจนชุมชนในท้องถิน่และชุมชนวิชาการหรือวิชาชีพ 

แผนกลยุทธ ์ หมายถึง แผนระยะยาวของสถาบันโดยทั่วไปมักใช้เวลา 5 ป เป็นแผนที่ก าหนด
ทิศทางการพัฒนาของสถาบัน แผนกลยุทธ์ประกอบไปด้วยวิสัยทัศน์  พันธกิจ เป าประสงค์           
วัตถุประสงค์ ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคาม กลยุทธ์ต่างๆ ของสถาบันควร  
คลอบคลุมทกุภารกิจของสถาบัน มีการก าหนดตัวบ่งชี้ความส าเร็จของแต่ละกลยุทธ์และค่าเปาหมาย
ของตัวบ่งชี้เพ่ือวัดระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามกลยุทธ์  โดยสถาบันน าแผนกลยุทธ์มา
จัดท าแผนด าเนินงานหรือแผนปฏิบัติการประจ าป 

แผนปฏิบัติการประจําป หมายถึง แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาในการด าเนินงานภายใน 1 ป
เป็นแผนท่ีถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ลงสู่ภาคปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการด าเนินงานจริงตามกลยุทธ์ ประกอบด้วย 
โครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่จะต้องด าเนินการในปนั้นๆ เพ่ือให้บรรลุเปาหมายตามแผนกลยุทธ์    
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของโครงการหรือกิจกรรม ค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้เหล่านั้น รวมทั้งมีการระบุ      
ผู้รับผิดชอบหลักหรือหัวหหน้าโครงการ  งบประมาณในการด าเนินการรายละเอียดและทรัพยากร       
ที่ตอ้งใช้ในการด าเนินโครงการที่ชัดเจน 

ระบบและกลไก 
ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการก าหนดอย่างชัดเจนว่าต้องท าอะไรบ้างเพ่ือให้

ได้ผลออกมาตามที่ต้องการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยทั่วกันไม่ว่าจะอยู่ใน   
รูปของเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีการอ่ืนๆ องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย      
ปจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต และข้อมูลป้อนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน 

กลไก หมายถึง สิ่งที่ท าให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือด าเนินอยูไ่ด ้โดยมีการจัดสรรทรัพยากร 
มีการจัดองค์การ หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ด าเนินงาน 

ระบบสารสนเทศ หมายถึง ระบบที่ท าหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลเข้ามาท าการประมวลผล
รวมทั้งการวิเคราะห์เพ่ือจัดท าเป็นสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ และน าส่งไปยังผู้ที่มีสิทธิได้รับ
สารสนเทศเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน การบริหาร หรือการตัดสินใจ โดยมีคอมพิวเตอร์รวมทั้งอุปกรณ์   
ต่างๆ เป็นเครื่องมือสนับสนุนการท างานของระบบสารสนเทศ  ระบบสารสนเทศในองค์การมีหลาย
ประเภทในแต่ละประเภทมีได้หลายระบบ ทั้งนี้ เพ่ือตอบสนองวัตถุประสงค์เฉพาะด้านในการท างาน  
ที่แตกตา่งกันออกไป 

หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ หมายถึง หนว่ยงานราชการระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป 
หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือองค์กรกลางระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน 
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หลักธรรมาภิบาล1  หมายถึง  การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการ 
ต่างๆ ให้เป็นไปในครรลองธรรม นอกจากนี้ ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถน าไปใช้ได้
ทั้งภาครัฐและเอกชน ธรรมที่ใช้ในการบริหารงานนี้มีความหมายอย่างกว้างขวาง กล่าวคือหาได้มี
ความหมายเพียงหลักธรรมทางศาสนาเท่ านั้น แต่รวมถึงศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและ         
ความถูกต้องชอบธรรมทั้งปวง ซึ่งวิญ  ูชนพึงมีและพึงประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความโปร่งใสตรวจสอบได้ 
การปราศจากการแทรกแซงจากองค์การภายนอก เป็นต้น 

หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ที่เหมาะสม    
จะน ามาปรับใช้ในภาครัฐมี 10 องค์ประกอบ ดังนี้2 

1) หลักประสิทธิผล  (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเปา
หมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการรวมถึงสามารถเทียบเคียงกับ
ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นน าของประเทศ
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนโดยการปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทางยุทธศาสตร์ และ
เป้าประสงค์ที่ชัดเจนมีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็นมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตาม
ประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 

2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการก ากับดูแลที่ดีที่มี
การออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมให้   
องค์การสามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงานและระยะเวลาให้ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ         
การพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจเพ่ือตอบสนองความต้ องการของ
ประชาชนและผู้มีส่วนไดส้่วนเสียทุกกลุ่ม 

3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การให้บริการที่สามารถด าเนินการได้ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด และสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือ   
ความต้องการของประชาชนผู้ รับบริการ และผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมี         
ความแตกตา่ง 

4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติ
หน้าที่และผลงานต่อเปาหมายที่ก าหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความ
คาดหวังของสาธารณะ รวมทั้งการแสดงถึงความส านึกในการรับผิดชอบต่อปญหาสาธารณะ 

 
 
 

1   ดูเพิ่มเติม “คู่มือนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี” ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส านักงาน 
ก.พ.ร.) 

2   ดูเพิ่มเติม “คู่มือการจัดระดับการก ากับดแูลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภบิาลของการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี (Good Governance Rating)” ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส านักงาน ก.พ.ร.) 
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 5)  หลักความโปร่งใส (Transparency) กระบวนการเปดเผยอย่างตรงไปตรงมา ชี้แจงได้เมื่อ
มีข้อสงสัยและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชน
สามารถรู้ทุกขัน้ตอนในการด าเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้ 

6) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) คือ กระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชนและผู้มี     
ส่วนไดส้่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้ เขา้ร่วมในการรับรู้เรียนรู้ ท าความเข้าใจร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอ
ปัญหาหรือ ประเด็นที่ส าคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทางร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการ
ตัดสินใจ และร่วมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา 

7) หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) คือ การถ่ายโอนอ านาจการตัดสินใจ 
ทรัพยากร และภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอ่ืนๆ (ราชการบริหารส่วน
ท้องถิ่น) และภาคประชาชนด าเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอ านาจและความ
รับผิดชอบในการตัดสินใจและการด าเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการ
ให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ และเพ่ิมผลิตภาพเพ่ือผล
การด าเนินงานที่ดีของส่วนราชการ 

8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใช้อ านาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ      
ในการบริหารราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 

9) หลักความเสมอภาค (Equity)  คือการได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกัน
โดยไม่มีการแบ่งแยกด้าน ชายหรือหญิง ถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ  ความพิการ สภาพ     
ทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา 
การฝกอบรม และอ่ืนๆ 

10) หลักมุ่งเน้นฉันทามต ิ (Consensus Oriented)  คือ  การหาขอ้ตกลงทั่วไปภายในกลุ่ม 
ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียที่เก่ียวข้อง ซึ่งเป็นขอ้ตกลงที่ เกิดจากการใช้กระบวนการเพ่ือหาข้อคิดเห็นจากกลุ่ม
บุคคลที่ได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรง ซึ่งต้องไม่มี        
ข้อคัดค้านที่ยุติไม่ได้ในประเด็นที่ส าคัญ โดยฉันทามติไม่จ าเป็นต้องหมายความว่าเป็นความเห็นพ้อง
โดยเอกฉันท ์
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ภาคผนวก ข 

นิยามคําศัพท์ข้อมูลพื้นฐาน 
การเงินและงบประมาณ 

 
รายรับทั้งหมดของสถาบัน (ปีงบประมาณ)  

หมายถึง รายได้ที่สถาบันได้รับไม่ว่าจะเป็นจากงบประมาณแผ่นดิน หรือรายได้ที่เป็นเงินนอกระบบ 
 
รายได้จากงบประมาณแผ่นดิน  

หมายถึง รายได้ที่ได้รับจากรัฐบาลตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมหรือที่ก าหนดขึ้นใหม่   
ในระหว่างปีงบประมาณ 
 
รายได้ที่เป็นเงินนอกระบบ หมายถึง 

1. เงินกู้ เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ (เงินที่รัฐบาลและหรือองค์กรสถาบันระหว่างประเทศมอบให้     
ส่วนราชการ เพื่อการด าเนินงานตามโครงการต่างๆ) 

2. เงินรายได้ของส่วนราชการ (เงินที่ส่วนราชการได้รับโดยไม่ต้องน าส่งคลังตามมาตรา 24 ของ
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ) เช่น ค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าบ ารุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมและ
หรือค่าบ ารุงที่มีช่ือเรียกเป็นอย่างอ่ืนท่ีเกิดจากโครงการปกติและโครงการพิเศษ 

3. เงินและทรัพย์สินช่วยราชการ หมายถึง เงินหรือทรัพย์สินท่ีบุคคล บริษัท ห้างร้านหรือสถาบัน บริจาค
ช่วยเหลือแก่ส่วนราชการตามวัตถุประสงค์ต่างๆ 
 
ส าหรับสถาบันเอกชน รายรับทั้งหมดของสถาบัน หมายถึง รายได้ที่สถาบันได้รับจากการด าเนินกิจการของสถาบัน 
รวมทั้งเงินบริจาค 
 
รายรับจากการบริการวิชาการและวิชาชีพ  

หมายถึง รายได้ที่หน่วยงานได้รับจากการให้บริการวิชาการ วิชาชีพ เช่น ค่าธรรมเนียมการฝึกอบรม 
ค่าธรรมเนียมในการให้บริการต่างๆ เช่น ค่าเช่าห้องประชุม ค่าตอบแทนท่ีปรึกษา ค่าตอบแทนในการให้บริการต่างๆ 
 
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของสถาบันโดยไม่รวมครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ และที่ดิน  

หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่สถาบันก าหนดไว้ส าหรับใช้จ่ายในการด าเนินงานของสถาบันจากทุกแหล่งรายรับ 
ประกอบไปด้วย ค่าใช้จ่ายบุคลากร ได้แก่ เงินเดือน ค่าจ้างประจ า ค่าจ้างช่ัวคราว ค่าตอบแทนพนักงาน ค่าใช้จ่าย  
ในการด าเนินการ ได้แก่ ค่าตอบแทนลักษณะอื่นๆ นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าใช้สอย วัสดุ สาธารณูปโภค 
ค่าใช้จ่ายจากงบอุดหนุน ให้แสดงค่าใช้จ่ายในรูปของงบประมาณที่ก าหนดไว้เพื่อใช้จ่าย และค่าใช้จ่ายจริง 
 
ค่าใช้จ่ายด้านครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ และที่ดิน (ปีงบประมาณ) 

 หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่สถาบันก าหนดไว้ส าหรับใช้จ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ และที่ดินจาก        
ทุกแหล่งรายรับให้แสดงค่าใช้จ่ายในรูปของงบประมาณที่ก าหนดไว้เพื่อใช้จ่ายและค่าใช้จ่ายจริง 
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ค่าใช้จ่ายและมูลค่าในการบริการวิชาการและวิชาชีพ  
หมายถึง ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในรูปของตัวเงิน (In cash) ที่สถาบันใช้ในการบริการวิชาการและวิชาชีพ และ

มูลค่าที่ค านวณเป็นจ านวนเงินเทียบเคียงจากการบริการที่สถาบันจัดให้ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าใช้สถานที่ 
อุปกรณ์ (In kind) ที่สถาบันก าหนดไว้ส าหรับใช้จ่าย ให้แสดงค่าใช้จ่ายในรูปงบประมาณที่ก าหนดไว้เพื่อใช้จ่ายและ
ค่าใช้จ่ายจริงของโครงการที่จัดบริการทั้งที่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม 
 
ค่าใช้จ่ายและมูลค่าในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  

หมายถึง ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในรูปของตัวเงิน ( In cash) ที่สถาบันใช้ในการอนุรักษ์ พัฒนา ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม และมูลค่าที่ค านวณเป็นจ านวนเงินเทียบเคียงจากการด าเนินกิจกรรมในการอนุรักษ์พัฒนา        
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่สถาบันจัดให้ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าใช้สถานที่ อุปกรณ์ (In kind) ที่สถาบัน
ก าหนดไวส้ าหรับใช้จ่ายให้แสดงค่าใช้จ่ายในรูปของงบประมาณที่ก าหนดไว้เพื่อใช้จ่ายและค่าใช้จ่ายจริง 
 
ค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนาอาจารย์  

หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความรู้และทักษะในวิชาชีพ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อ ค่าใช้จ่ายใน
การอบรม สัมมนา ดูงาน น าเสนอบทความในที่ประชุมทางวิชาการในต่างประเทศ 
 
ค่าใช้จ่ายในระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์ และศูนย์สารสนเทศ (ปีงบประมาณ)  

หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่สถาบันใช้เพื่อการพัฒนาระบบห้องสมุด ศูนย์คอมพิวเตอร์ และหรือศูนย์สารสนเทศ 
เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนทั้งหมด นับรวมทั้งงบด าเนินการและค่าเสื่อมราคาจากงบลงทุน 
 

งบดําเนินการ หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่จ่ายไปในการจัดซื้อหนังสือ วารสาร สิ่งพิมพ์ สื่อมัลติมีเดีย ค่าใช้
บริการ Internet Service Provider (ISP) ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ค่าใช้บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงห้องสมุด ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ค่าจ้างบุคลากร ค่าตอบแทนใช้สอย วัสดุ 
สาธารณูปโภค 
 
 งบลงทุน หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการจัดซื้อระบบ อุปกรณ์ ชุดค าสั่งงานประยุกต์คอมพิวเตอร์ ระบบ
เครือข่าย 
 
เงินเหลือจ่ายสุทธิ 

 หมายถึง ผลต่างในระหว่างงบประมาณและค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น นับรวมทั้งงบด าเนินการและงบลงทุน 
เป็นการเปรียบเทียบในระหว่างงบประมาณที่ก าหนดไว้ในการด าเนินงานตามกิจการของสถาบันกับค่าใช้จ่ายจริงที่
เกิดขึ้นในแต่ละรายการเพื่อวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างบประมาณและการบริหารงบประมาณ 
 
สินทรัพย์ถาวร  

หมายถึง สินทรัพย์ของสถาบันในฐานะนิติบุคคล ประกอบไปด้วย ครุภัณฑ์ อาคาร ท่ีดิน สิ่งก่อสร้าง 
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