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คํานํา 

  สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เปนหนวยงานกลาง 
ท่ีทําหนาท่ีสนบัสนุนการดําเนินการตามภารกิจของมหาวทิยาลัย  ประกอบดวยกองท่ีจัดต้ังตามประกาศ 
กระทรวงศึกษาธิการ จํานวน 5  กอง   และกองท่ีจัดต้ังโดยมหาวิทยาลัย จํานวน  3  กอง  การดําเนินการ 
ของกองตาง  ๆ  ในภาพรวมตามรายงานการประเมินตนเอง  ปการศึกษา  2553   นับวาประสบผลสําเร็จ 
ตามสมควร  บุคลากรของสํานักงานอธิการบดีไดรับการพัฒนาเพิ่มข้ึนท้ังดานความรูความสามารถและ 
การกาวหนาในตําแหนงหนาท่ี  แตเนื่องจากยังเปนสํานักท่ีจัดต้ังใหม โครงสรางการบริหารยังไมชัดเจน 
ประกอบกับในชวงตุลาคม – ธันวาคม  2553   มหาวิทยาลัยยังไมไดแตงต้ังผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี               
จึงทําใหงานบางสวนลาชาไปบาง    แตภายใตความรวมมืออยางดียิ่งจากกองและหนวยงานตาง  ๆ                  
ของมหาวิทยาลัย เชน สํานักประกันคุณภาพ จึงทําใหสํานักงานอธิการบดี สามารถจัดทําองคประกอบ
คุณภาพตวัช้ีวดั และเกณฑมาตรฐานท่ีสะทอนภารกจิของสํานักงานอธิการบดี ไดชัดเจนข้ึน  อยางไรก็ตาม 
สํานักงานอธิการบดี  ยังตองพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในใหสมบูรณในโอกาสตอไป 

  สํานักงานอธิการบดี   ขอขอบคุณกองและหนวยงานตาง  ๆ    ท่ีรวมกันปฏิบัติงาน 
อยางเต็มความสามารถและใหความรวมมือดวยดีตลอดมา ทําใหภาระงานบรรลุเปาหมายอยางมีคุณภาพ 
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สวนที่ 1  
 

บริบทของหนวยงาน/สถานภาพปจจุบัน 

 
 
 

สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ปการศึกษา ป 2553 
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สํานักงานอธิการบด ี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

…………………………… 
1. ประวัติความเปนมาของสํานักงานอธิการบด ี
  สํานักงานอธิการบดี      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   จดัต้ังข้ึนตามกฎกระทรวง
ศึกษาธิการ    โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา   6   และมาตรา  9  วรรคหน่ึงแหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล    พ.ศ.  2548   ใหจัดต้ังสํานักงานอธิการบดี   เปนสวนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี  27  พฤศจิกายน 2549  ซ่ึงตอมากระทรวงศึกษาธิการ   
ไดออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ   เร่ืองการแบงสวนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
พ.ศ. 2550 ใหแบงสวนราชการในสํานักงานอธิการบดี ดงันี้ คือ 
  1. กองกลาง 
  2. กองคลัง 
  3. กองนโยบายและแผน 
  4. กองบริหารงานบุคคล 
  5. กองพัฒนานักศึกษา 

  ท้ังนี้ ต้ังแตวันประกาศในราชกิจจานเุบกษาคือ วันท่ี 26 ตุลาคม 2550 เปนตนไป ซ่ึงตอมา 
มหาวิทยาลัยไดจัดต้ังสวนราชการระดับกองเปนการภายในเพิ่มอีก 3 กอง คือ กองประชาสัมพันธ  กอง
ศิลปวัฒนธรรม และกองวิเทศสัมพันธ   
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2. แผนภูมิการแบงสวนราชการของสํานักงานอธิการบดี  
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. สถานท่ีตั้ง  
  สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ต้ังอยูเลขท่ี 399  ถนนสามเสน       
แขวงวชิรพยาบาล  เขตดุสิต  กรุงเทพฯ 10300 

4. วิสัยทัศน / ปรัชญา / ปณธิาน / พันธกิจ 

วิสัยทัศน  (Vision) 
  สํานักงานอธิการบดี  เปนหนวยงานกลางท่ีมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ใหบริการและประสาน
พันธกิจ เพื่อการบรรลุเปาหมายของมหาวทิยาลัย 

ปรัชญา  (Philosophy) 
สรางความพึงพอใจในงานบริการ 

 
ปณิธาน (Determination) 

มุงม่ันพัฒนา การบริหารจัดการองคการเชิงบูรณาการและพัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพ 

 

 

สํานักงานอธิการบด ี

กองกลาง กองคลัง 

กองพัฒนานักศึกษา 

กองนโยบายและแผน กองบริหารงานบุคคล 

กองประชาสัมพันธ กองศิลปวัฒนธรรม กองวิเทศสัมพันธ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

คณะกรรมการประจํา 
สํานักงานอธิการบดี 

คณะกรรมการ 
ประกันคุณภาพการศึกษา
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พันธกิจ (Mission) 
  1. นํานโยบายของมหาวิทยาลัยสูการปฏิบัติในหนวยงานของสํานักงานอธิการบด ี
  2. บริหารจัดการงานดานนโยบายและแผน งานดานการเงิน บัญชี และพัสดุ งานดาน 
กิจการนกัศึกษา  งานดานบุคลากร งานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม งานดานประชาสัมพันธ                       
งานดานวิเทศสัมพันธ งานประสานงานและการบริการ 
  3. ประสานงานนํานโยบายของมหาวิทยาลัยสูหนวยงานภายใน และหนวยงานภายนอก 
  4. สนับสนุนการปฏิบัติงานในภารกจิ 4 ดานของมหาวิทยาลัย  
 
5. การวิเคราะหสถานการณ 
  การวิเคราะหสถานการณ (SWOT Analysis)  เปนการวเิคราะหสภาวะแวดลอมภายในและ
ภายนอกท่ีสงผลกระทบตอการดําเนนิงาน ของ สํานักงานอธิการบดี โดยการแบงการวิเคราะหออกเปน  
2 สวน ดังนี้  
 
 1. การวิเคราะหสถานการณจากปจจัยภายใน 
         จุดแข็ง (Strengths) 
   1. บุคลากรมีความรู ความสามารถ ความเช่ียวชาญงาน ผลงานเปนท่ียอมรับ เนื่องจากมี
ประสบการณ เฉพาะงานท่ีสะสมมานาน   
   2. สามารถบริหารจัดการ ภายใตทรัพยากรที่จํากัดอยางคุมคา  
   3. มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการพัฒนาระบบใหมีประสิทธิผลเพิ่มข้ึน  
   4. เคร่ืองมือและวัสดุครุภณัฑ มีความเพียงพอเหมาะสมตอการปฏิบัติงาน   
   5. บุคลากรมีจิตสํานึกในการใหบริการ  
 

        จุดออน  (Weaknesses) 
   1. บุคลากรสายสนับสนุนไมเพียงพอตอภาระงานท่ีเพิ่มมากข้ึน   
   2. ระบบฐานขอมูลยังมีประสิทธิภาพไมเพยีงพอ   
   3. บุคลากรบางสวนขาดการพัฒนาอยางตอเนื่อง  
   4. บุคลากรขาดขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน ผลตอบแทนนอยกวาภาระงาน                     
การพิจารณาความดีความชอบ ไมเกิดจากผลของงานท่ีปฏิบัติ 

   5. กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ยังไมเอ้ือตอการปฏิบัติงาน 
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 2. การวิเคราะหสถานการณจากปจจัยภายนอก 

     โอกาส (Opportunities) 
   1. ผูบริหารใหความสําคัญตอภาระงานท่ีปฏิบัติและใหการสนับสนุนเปนอยางดี  
  2. ภาระงานมีสวนชวยการดาํเนินงานของมหาวิทยาลัย ใหบรรลุตามพันธกิจ 
   3. หนวยงานในสังกัดอ่ืน เหน็ความสําคัญของงานสนับสนุน 

        อุปสรรค  (Threats) 
   1. บุคลากรจํานวนมากเปนลูกจางช่ัวคราว ทําใหขาดความตอเนื่องในการปฏิบัติงาน 
   2. สถานท่ียังไมเพียงพอในการปฏิบัติงาน 
  3. สวัสดิการของขาราชการและเจาหนาท่ียงัไมเพียงพอ 

  
6. ขอมูลท่ัวไปของหนวยงาน 
 สํานักงานอธิการบดี ทําหนาท่ีเปนหนวยงานสนับสนุนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ประกอบดวย  
กอง  8  กอง  โดยกําหนดใหแตละกองปฏิบัติหนาท่ีดังนี้ 
  1. กองกลาง 
  เปนหนวยงานกลาง ทําหนาท่ี ประสานงานดานบริหารงานทั่วไป สารบรรณ งานชวย 
อํานวยการและประสานงาน  งานดานอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ  งานดานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
และสภาคณาจารยและขาราชการ 

  2. กองคลัง 
  เปนหนวยงานท่ีทําหนาท่ีในการบริหารและจัดการงบประมาณเงินรายได และเงิน
งบประมาณ จดัทําทะเบียนรายจาย คุมฎีกา  การใหบริการนักศึกษาดานการลงทะเบียนนกัศึกษา การจัดซ้ือ 
จัดจางวัสดุ / ครุภัณฑ  ตรวจสอบพัสดุ คาเส่ือมราคา ใหขอเสนอแนะในการปฏิบัติงานดานการเงินและพัสด ุ

  3. กองนโยบายและแผน 
  เปนหนวยงานท่ีทําหนาท่ีดานการวางแผน การจัดทํา การวิเคราะห การติดตามผลการใชจาย
งบประมาณแผนดินและงบประมาณเงินรายได  การวิเคราะหการจดัต้ังยุบรวมหนวยงาน การจดัทํา            
ฐานขอมูลสารสนเทศ  รายงานประจําป 

  4. กองบริหารงานบุคคล 
  เปนหนวยงานท่ีทําหนาท่ีบริหารจัดการบุคลากร ต้ังแตการสรรหา  บรรจุ  แตงต้ัง 
การเล่ือนข้ันเงินเดือน  ตําแหนงทางวิชาการ  โอนยาย  ออกจากราชการ  การสรรหาผูบริหาร 
ทะเบียนประวติั  ฐานขอมูลบุคลากร  เคร่ืองราชอิสริยาภรณ  บําเหน็จบํานาญ งานวนิัยและนิติการ 
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  5. กองพัฒนานักศึกษา 
  เปนหนวยงานท่ีทําหนาท่ีในการสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
ท้ังดานวิชาการ กีฬา ศิลปวฒันธรรม  การแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ดูแลใหนักศึกษาปฏิบัติตามกฎ 
ระเบียบของมหาวิทยาลัย การจัดสวัสดิการและสุขภาพอนามัยใหแกนกัศึกษา 

  6. กองประชาสัมพันธ 
  เปนหนวยงานท่ีจัดต้ังเปนกองภายใน ทําหนาท่ีประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยท้ังภายใน 
และภายนอก จดัทําส่ือประชาสัมพันธ  จดหมายขาว  จลุสาร  ประสานงานกับส่ือในการเผยแพรงานของ 
มหาวิทยาลัย  การจัดทําเอกสารเผยแพร ฯลฯ 

  7. กองศิลปวัฒนธรรม 
  เปนหนวยงานท่ีจัดต้ังเปนกองภายใน  ทําหนาท่ีดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
และอนุรักษส่ิงแวดลอม  การสนองโครงการตามพระราชดําริตาง ๆ ฯลฯ 

  8. กองวิเทศสัมพันธ 
  เปนหนวยงานท่ีจัดต้ังเปนกองภายใน  ทําหนาท่ีประสานงานกับตางประเทศ การทํา 
ความตกลงรวมมือกับมหาวทิยาลัยหรือหนวยงานตาง ๆ ในตางประเทศ  การฝกอบรม ศึกษาดูงาน 
และกิจการตาง ๆ กับตางประเทศ  การจดัทําเอกสารเผยแพร ฯลฯ 
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7. บุคลากรสายสนับสนนุ 

             สรุปจํานวนบุคลากรสารสนับสนุน สังกัดสํานักงานอธิการบดี ประกอบการจัดทํา SAR ปการศึกษา 2553 

                               1.  ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตําแหนงสนับสนุน  53  คน 
                               2.  พนักงานมหาวทิยาลัย                                                             29  คน 
                               3.  พนักงานราชการ                                                                       9  คน 

                               4.  ลูกจางประจํา                                                                           10  คน 
                               5.  ลูกจางช่ัวคราว                                                                         51  คน 
                                                     รวมท้ังส้ิน                                                             152  คน 

ตารางท่ี 1-1 ตารางสรุปแสดงขอมูลบุคลากรสายสนับสนนุ จําแนกตามวุฒิการศึกษา อายุเฉล่ีย และประสบการณ 
                     ในการทํางานเฉล่ีย 

  
วุฒิการศึกษา (คน) 

  อายุราชการ/ 

ประเภท อายุเฉล่ีย ประสบการณ 

บุคลากร ตํ่ากวา ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก (ป) ในการทํางาน 

            เฉล่ีย (ป) 

ขาราชการ 3 30 20 - 49.83 23.47 

พนักงานมหาวิทยาลัย 2 23 4 - 32.31 2.45 

พนักงานราชการ 3 6 - - 36.67 4.11 

ลูกจางประจํา 8 2 - - 49.30 20.50 

ลูกจางช่ัวคราว 17 34 - - 33.29 2.61 

รวม 27 101 24 - 40.28 10.63 

อางอิง : กองบริหารงานบุคคล                                                                            ขอมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม  2554                      
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ตารางท่ี 1-2 แสดงจํานวนบุคลากรจําแนกตามหนวยงาน  

 

หนวยงาน 

ขา
รา
ชก

าร
 

พนั
กง
าน
มห

าวิ
ทย

าล
ัย 

พนั
กง
าน
รา
ชก

าร
 

ลูก
จา
งป

ระ
จํา

 

ลูก
จา
งช
ั่วค

รา
ว 

รวม หมายเหตุ 

1. กองกลาง 9 3 2 5 17 36   

2. กองคลัง 16 8 3 1 8 36   

3. กองนโยบายและแผน 13 2 - 2 5 22   

4. กองบริหารงานบุคคล 11 6 2 1 1 21   

5. กองพัฒนานักศึกษา 3 4 1 1 7 16   

6. กองประชาสัมพันธ - 2 1 - 4 7   

7. กองศิลปวัฒนธรรม - 1 - - 3 4   

8. กองวิเทศสัมพันธ 1 3 - - 1 5   

9. สถานวิทยุเพ่ือการศึกษา - - - - 5 5   

รวมทั้งสิ้น 53 29 9 10 51 152   

หมายเหตุ   หวัหนาหนวยงานสนับสนุนท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ นบัรวมท่ีตนสังกัด 

อางอิง : กองบริหารงานบุคคล                                                                            ขอมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม  2554 
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8. อาคารสถานท่ี 

  อาคารสถานท่ี ตามพื้นท่ีดําเนินงาน 1 เขตพื้นท่ี คือ เขตพื้นท่ีศูนยเทเวศร ซ่ึงเปนท่ีต้ังของสํานักงาน

อธิการบดี  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ  สํานักสงเสริมวชิาการและงานทะเบียน  สถาบันวิจยัและพัฒนา  โดยอาคารสถานท่ีของสํานักงาน

อธิการบดี มีดงันี้ 

ตารางท่ี 1-3 แสดงจํานวนอาคารสถานท่ีจําแนกตามประเภท 

อาคาร จํานวน (หลัง/หอง) 
อาคารสํานักงานอธิการบดี 5 ช้ัน 1 หลัง 
โรงจอดรถ 1 หลัง 
  
  

อางอิง : กองกลาง                        ขอมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2554 

9. ครุภัณฑ 

ตารางท่ี 1-4 แสดงจํานวนครุภัณฑ 

ลําดับท่ี ประเภท/คณะ 
จํานวนตามมาตรฐาน 

(จํานวนท่ีควรจะมี) 
มีอยู ตองการเพิ่ม 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

สํานักงานอธิการบด ี

กองกลาง 

กองคลัง 

กองนโยบายและแผน 

กองบริหารงานบุคคล 

กองพัฒนานกัศึกษา 

กองวิเทศสัมพนัธ 

กองประชาสัมพันธ 

กองศิลปวัฒนธรรม 

รวม 

- ตามทะเบียนครุภัณฑของกองในสํานักงานอธิการบด ี

 

อางอิง : กองคลัง       ขอมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2554 



9 
 

10. งบประมาณ 
 งบประมาณประจําป 

ตารางท่ี 1-5 แสดงงบประมาณประจําปของสํานักงานอธิการบดี ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 จําแนก      
                    ตามประเภทรายจาย 

 
 

ประเภทรายจาย 
ป พ.ศ. 2553 
(ปปจจุบัน) 

จัดสรร เบิกจาย 
งบบุคลากร 28,714,599.54 28,714,599.54 
เงินเดือน 25,768,154.47 25,768,154.47 
คาจางประจํา 1,858,171.20 1,858,171.20 
พนักงานราชการ 1,178,273.87 1,178,273.87 
งบดําเนินงาน 34,609,871.86 33,858,788.45 
คาตอบแทน คาใชสอย และคาวัสด ุ 23,665,100 22,914,016.59 
คาสาธารณูปโภค 10,944,771.86 10,944,771.86 
งบลงทุน 1,168,275.50 1,168,275.50 
คาครุภัณฑ  1,168,275.50 1,168,275.50 
งบเงินอุดหนนุ  -  - 
รายจายอ่ืน  5,748,764.65 5,748,764.65 
งบเงินอุดหนนุ 23,649,413.39 23,649,413.39 

รวมท้ังส้ิน 93,890,924.94 93,139,841.53 

อางอิง : กองคลัง       ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน  2553 
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  งบประมาณผลประโยชน  
  ตารางท่ี 1-6 แสดงงบประมาณผลประโยชน ปงบประมาณ ป พ.ศ. 2553 จําแนกประเภทรายจายของ 
                        สํานักงานอธิการบด ี

 
ประเภทรายจาย 

ป พ.ศ. 2553 
(ปปจจุบัน) 

จัดสรร เบิกจาย 
งบบุคลากร 5,664,317.32 5,664,317.32 
เงินเดือน   
คาจางประจํา   
คาจางช่ัวคราว 5,664,317.32 5,664,317.32 
งบดําเนินงาน 21,730,000 5,130,289.78 
คาตอบแทน คาใชสอย และคาวัสด ุ 16,730,000 4,718,040.24 
คาสาธารณูปโภค 5,000,000 412,249.54 
งบลงทุน 2,719,894.42 2,719,894.42 
คาครุภัณฑ คาท่ีดินและส่ิงกอสราง 2,719,894.42 2,719,894.42 
งบเงินอุดหนนุ 10,508,200 10,508,200 
รายจายอ่ืน ๆ 15,373,500 15,184,458.28 
งบกลาง   
เงินสมทบสถาบัน   

รวมท้ังส้ิน 55,995,911.74 39,207,159.80 

อางอิง : กองคลัง       ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน  2553 
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บทสรุปของผูบริหาร 
   สํานักงานอธิการบดี      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   จดัต้ังข้ึนตามกฎกระทรวง
ศึกษาธิการ    โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา   6   และมาตรา  9  วรรคหน่ึงแหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล    พ.ศ.  2548   ใหจัดต้ังสํานักงานอธิการบดี   เปนสวนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี  27  พฤศจิกายน 2549  ซ่ึงตอมากระทรวงศึกษาธิการ   
ไดออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ   เร่ืองการแบงสวนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
พ.ศ. 2550 ใหแบงสวนราชการในสํานักงานอธิการบดี ดงันี้ คือ 
  1. กองกลาง 
  2. กองคลัง 
  3. กองนโยบายและแผน 
  4. กองบริหารงานบุคคล 
  5. กองพัฒนานักศึกษา 

  ท้ังนี้ ต้ังแตวันประกาศในราชกิจจานเุบกษาคือ วันท่ี 26 ตุลาคม 2550 เปนตนไป ซ่ึงตอมา 
มหาวิทยาลัยไดจัดต้ังสวนราชการระดับกองเปนการภายในเพิ่มอีก 3 กอง คือ กองประชาสัมพันธ  กอง
ศิลปวัฒนธรรม และกองวิเทศสัมพันธ   

ผลการประเมินคุณภาพภายในของสํานกังานอธิการบด ี
  การประเมินคุณภาพภายในประจําปการศกึษา 2553 สํานักงานอธิการบดี รับการตรวจ
ประเมินองคประกอบคุณภาพ 6 องคประกอบ จํานวน 18 ตัวบงช้ีเฉพาะ ผลการประเมินภาพรวมอยูในระดับ             
ดีมาก คาเฉล่ียเทากับ 4.97 
  1. คะแนนเฉล่ียตามองคประกอบท่ี  1  พบวาผลการประเมินอยูในระดบัดีมาก 
จํานวน 1 ตัวบงช้ี  ระดับดี จํานวน......-..... .ตัวบงช้ี   
 
  2. คะแนนเฉล่ียตามองคประกอบท่ี  2  พบวาผลการประเมินอยูในระดบัดีมาก 
จาํนวน  4  ตัวบงช้ี  ระดับดี จํานวน....-....... .ตัวบงช้ี   
 
  3. คะแนนเฉล่ียตามองคประกอบท่ี  3  พบวาผลการประเมินอยูในระดบัดีมาก 
จํานวน 9 ตัวบงช้ี  ระดับดี จํานวน.....-...... .ตัวบงช้ี   
 
  4. คะแนนเฉล่ียตามองคประกอบท่ี  4  พบวาผลการประเมินอยูในระดบัดีมาก 
จํานวน  1  ตัวบงช้ี  ระดับดี จํานวน....-....... .ตัวบงช้ี   
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  5. คะแนนเฉล่ียตามองคประกอบท่ี  5  พบวาผลการประเมินอยูในระดบัดี 
จํานวน 1 ตัวบงช้ี   
  6. คะแนนเฉล่ียตามองคประกอบท่ี  6  พบวาผลการประเมินอยูในระดบัดีมาก 
จํานวน  1 ตัวบงช้ี  ระดับดี จํานวน    1 ตัวบงช้ี   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนที่ 2 
 

การประกนัคุณภาพการศึกษา 

 
 
 

สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ปการศึกษา  2553  
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สวนที่  2 
การประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

 

นโยบายดานการประกันคุณภาพ 
   

  จากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติหมวดท่ี  6  เร่ือง  มาตรฐานการประกันคุณภาพ
การศึกษา  ไดกําหนดใหสถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพ โดยใหสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกัน
คุณภาพภายใน และใหมีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (สมศ.)  ในฐานะเปน
องคกรมหาชน   ทําหนาท่ีประเมินคุณภาพภายนอก   เพื่อใหมีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษาและเสนอ
ผลการประเมินตอหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชนน้ัน  สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี               
ราชมงคลพระนคร ไดดําเนินการนํามาใชต้ังแตวันท่ี 18 มกราคม พ.ศ. 2548 โดยมีข้ันตอนดังตอไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิเคราะหสถานการณ  (SWOT Analysis) 

จัดทําวิสัยทัศน ภารกิจ เปาหมาย กลยุทธ 

กําหนดนโยบายคุณภาพของสํานักงานอธิการบดี 

จัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาระบบคุณภาพ 

นําระบบมาตรฐานคุณภาพ 5 ส มาประยุกตใชเพ่ือจัดระเบียบและสภาพแวดลอมสํานักงานอธิการบดี 

นําผลลัพธจากการดําเนินงานตามเปาหมายคุณภาพมาเขียน SAR 

เตรียมการเพ่ือรับตรวจประเมินคุณภาพภายใน 

กําหนดมาตรฐานและเกณฑการประเมินของสํานักงานอธิการบดี  จัดทําเปาหมายคุณภาพ 
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ขั้นตอนที่ 5 นําระบบมาตรฐาน 5ส มาประยุกตใช    เนื่องจาก  5 ส  เปนระบบคุณภาพข้ันตนท่ีเนนเรื่องของ
การจัดระเบียบการจัดสภาพแวดลอมท่ีดีของสํานักงานอธิการบดี โดยบุคลากรทุกคนมีสวนรวม
ในการพัฒนาสํานักงานอธิการบดี รวมกัน การจัดทํา 5ส จะทําใหสถานท่ีทํางานนาอยู มีการดูแล
เครื่องมืออุปกรณ  มีการบงช้ี  มีการจัดเก็บเอกสารเปนระบบ  และมีวิธีการข้ันตอนการทํางาน
ชัดเจน    การกําหนดกิจกรรมตางๆ จะดําเนินการโดยบุคลากรภายในขององคกรรวมกันจึงถือได
วาเปน  การบริหารงานแบบมีสวนรวม และกิจกรรม 5 ส นี้  ทําใหเกิดการพัฒนาคุณภาพดาน
ตางๆ 
 

  

ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะหสถานการณ  โดยวิเคราะหจากปจจัยภายนอก และปจจัยภายใน สําหรับการวิเคราะห
ปจจัยภายนอก ทําใหทราบวาปจจัยดานสังคม วัฒนธรรม การจัดการศึกษา การแขงขัน กฎหมาย 
พ.ร.บ. มีผลกระทบตอการบริหาร  ในแงบวกหรือลบ ถาเปนแงบวกถือเปนโอกาสท่ีดี แตถาเปนลบ
ถือเปนภัยคุกคามหรืออุปสรรคในการทํางาน  หลังจากน้ันวิเคราะหปจจัยภายในเพื่อใหพบจุดแข็ง 
หรือจุดออนของสํานักงานอธิการบดีเพื่อเตรียมหาแนวทางพิจารณาวา  ถาเปนโอกาสและจุดแข็งจะ
ไดเรงดําเนินการ  แตถาจุดออนจะตองรีบจัดทําแผนพัฒนา 

ขั้นตอนที่ 2 การจัดทําวิสัยทัศน ภารกิจ เปาหมาย แผนกลยุทธ  ในปจจุบันทุกหนวยงานจะตองจัดทําแผน   
กลยุทธเพ่ือใหทราบแนวทางในการพัฒนาและทิศทางการดําเนินการของสํานักงานอธิการบดี วาจะ
มีทิศทางไปในทางใดและจะตองปรับบทบาทอยางไรบาง สํานักงานอธิการบดี มีวิสัยทัศน  ดังน้ี 

วิสัยทัศน 
สํานักงานอธิการบดี เปนหนวยงานกลางท่ีใหบริการ ประสานพันธกิจของมหาวิทยาลัย และมีการ
พัฒนาอยางตอเนื่อง 
 

ขั้นตอนที่ 3 กําหนดนโยบายคุณภาพของสํานักงานอธิการบดี ไดกําหนดนโยบายเพ่ือเปนการแสดงความมุงม่ัน
วาสํานักงานอธิการบดี เปนหนวยงานสนับสนุนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ท่ีใหความสําคัญ
ดานการจัดการศึกษาท่ีมุงเนนคุณภาพอยางแทจริงตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  และเพื่อ
ประโยชนโดยตรงแกรับบริการ  โดยนโยบายคุณภาพของสํานักงานอธิการบดี กําหนดดังน้ี 
           “มุงมั่นพัฒนาคุณภาพเพ่ือตอบสนองความพึงพอใจของผูรับบริการ” 
 

ขั้นตอนที่ 4 จัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาระบบคุณภาพ  สํานักงานอธิการบดี ไดจัดต้ังคณะกรรมการประกัน
คุณภาพ สํานักงานอธิการบดี รับผิดชอบระบบการบริหารคุณภาพ โดยมีคณะทํางานของกอง   
ในสํานักงานอธิการบดี  ทําหนาท่ีอํานวยการดานการจัดทําระบบคุณภาพ สนับสนุน  สงเสริม   
ใหคําแนะนําฝกอบรม  เพ่ือทําใหการดําเนินการจัดทําระบบคุณภาพเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
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ขั้นตอนที่ 6 สํานักงานอธิการบดี ไดกําหนดมาตรฐาน  เกณฑการประเมิน และตัวบงช้ี  เพื่อใหทุกหนวยงาน
ใชเปนการพัฒนาใหเขาสูมาตรฐานสากล  โดยอิงมาตรฐานคุณภาพของ สกอ.  สมศ.  ก.พ.ร.  
และนโยบายรัฐบาล (3D) ซึ่งสํานักงานอธิการบดี กําหนดเปน 6 องคประกอบ 18 ตัวบงช้ีเฉพาะ 
และนํามากําหนดเปนเปาหมายคุณภาพของสํานักงานอธิการบดี  ถายทอดนโยบายใหหนวยงาน
ยอยทุกหนวยงาน เพื่อจัดทําแผนและวางแผนพัฒนาหนวยงานรวมท้ังแผนปฏิบัติราชการ
ประจําป และแผนงานตางๆ  สําหรับใชกํากับการดําเนินงานของสํานักงานอธิการบดี และ
หนวยงานท่ัวท้ังองคกร  รวมถึงการพัฒนาระบบสารสนเทศของสํานักงานอธิการบดี และเตรียม
ความพรอมของบุคลากรในการพัฒนาคุณภาพทุกดาน  ทําใหมีแนวทางการดําเนินการประกัน
คุณภาพอยางตอเนื่องและเปนระบบ    ทุกหนวยงานจึงมีระบบและกลไกการดําเนินงานประกัน
คุณภาพชัดเจน  คือ มีการควบคุมคุณภาพ  การตรวจสอบคุณภาพ  และการประเมินคุณภาพ

ครบถวน 
 
ขั้นตอนที่ 7 นําผลลัพธจากการดําเนินงานตามเปาหมายคุณภาพ  มาเขียนรายงานการประเมินตนเอง   

(Self - Assessment Report : SAR) การจัดทํารายงานการประเมินตนเองท่ีเรียกวา SAR นั้น 
วิธีการดําเนินการคือสํานักงานอธิการบดี ไดกําหนดมาตรฐาน และตัวบงช้ีคุณภาพ โดยนํา

องคประกอบ  9  ดาน  ของสกอ. มาเปนองคประกอบหลักและนํามาตรฐานของ สมศ. 
ระดับอุดมศึกษา  และก.พ.ร. มาเปนตัวบงชี้รวม  ตัวบงชี้คุณภาพของสํานักงานอธิการบดี  
ปจจุบันมี    6  องคประกอบ  18  ตัวบงชี้เฉพาะ  เมื่อนํามาจัดทําแบบรายงานประเมินตนเอง  
(SAR)  ทําใหเขียน  SAR ไดงายเปนรูปธรรม  มีหลักฐานรายละเอียดอยางชัดเจน  และพิสูจน
ไดวากิจกรรมทุกอยางดําเนินการจริงมีผลลัพธแนนอน 

  
ขั้นตอนที่ 8 เตรียมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน  เมื่อสํานักงานอธิการบดีไดจัดทําระบบคุณภาพและ

เขียน SAR  ตามมาตรฐานท่ีไดกําหนด ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติตองมีการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายใน    ซึ่งถือเปนการประกันคุณภาพภายใน เปนสวนหนึ่งของการดําเนินงาน
ท่ีตองดําเนินการอยางตอเนื่อง  มีการจัดทํารายงานประจําป เสนอตอตนสังกัดและเปดเผยตอ
สาธารณชน เพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน 
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ระบบประกันคุณภาพ (Quality  Assurance)  ของสํานักงานอธิการบดี 
 

            นํา 5 ส และระบบบริหารคุณภาพ  ISO  9001   มาจัดระบบคุณภาพดานกระบวนการ (Process) ท้ังองคกร   
โดยอยูในรูปของข้ันตอนการปฏิบัติงาน  (Procedure Manual : PM)  และจากวิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction  : 
WI) ท่ีสถานศึกษานําไปใช จะมีวิธีการทํางานและบันทึกคุณภาพ  ซึ่งสอดคลองกับตัวบงช้ีคุณภาพในการประเมิน
ตนเองคือ  SAR  ทําใหสํานักงานอธิการบดีเขียน  SAR  ท่ีวิเคราะหผลการทํางานโดยมีรองรอยหลักฐาน  สามารถ
ตรวจสอบและทวนสอบไดท้ังหมดอยางสมบูรณ  ทําใหคุณภาพเกิดข้ึนใน แกนของการทํางาน  และสงผลลัพธ
ใหกับผูรับบริการโดยตรง  รวมท้ังสรางวัฒนธรรมท่ีดีแกการทํางานของหนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี
ดวย  กองในสํานักงานอธิการบดี  มีแผนการดําเนินงาน/ข้ันตอน  ในการจัดการระบบคุณภาพภายใน ดังตอไปนี้ 
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แผนการดําเนินงานขั้นตอนในการจัดการระบบประกันคุณภาพภายในของสํานักงานอธิการบดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเตรียมการ 

 

1. เตรียมความพรอมของ

บุคลากร 

 สรางความตระหนัก 
 พัฒนาความรูและ

ทักษะ 
2. แตงต้ังกรรมการ
ผูรับผิดชอบ 
 

การดําเนินงาน 

1. วางแผนการปฏิบัติงาน  (P) 

 กําหนดเปาหมาย  หรือ
มาตรฐานการศึกษา 

 จัดลําดับความสําคัญของ
เปาหมาย 

 กําหนดแนวทางการดําเนินงาน 
 กําหนดระยะเวลา 
 กําหนดงบประมาณ 
 กําหนดผูรับผิดชอบ 

 

จัดทํารายงานประเมินตนเอง

หรือรายงานประจําป 

 รวบรวมผลการ 
ดําเนินงานและผลการ
ประเมิน 

 วิเคราะหตามมาตรฐาน 
 เขียนรายงาน 

การรายงาน 

 

2. ดําเนินการตามแผน  (D) 

 สงเสริม สนับสนุน 
 จัดสิ่งอํานวยความสะดวกสนับสนุนทรัพยากร 
 กํากับ  ติดตาม 
 ใหการนิเทศ

 

3. การตรวจประเมินผล  (C) 

 วางกรอบการประเมิน 
 จัดหาหรือจัดทําเครื่องมือ 
 เก็บขอมูล 
 วิเคราะหขอมูล 
 แปลความหมาย 
 ตรวจสอบ/ปรับปรุงคุณภาพการประเมิน 

4. นําผลการประเมินมาปรับปรุงงาน  (A) 

 ปรับปรุงการปฏิบัติงานของบุคลากร 
 วางแผนในระยะตอไป 
 จัดทําขอมูลสารสนเทศ 
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แนวทางการดําเนินการประกันคุณภาพ 
 สํานักงานอธิการบดี  กําหนดแนวทางการดําเนินการประกันคุณภาพอยางตอเนื่องและเปนระบบ  โดย
การบริหารจัดการบนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  คือ  พอประมาณ  มีเหตุผลและภูมิกันท่ีดี  ภายใต
เง่ือนไข  2 เง่ือนไข  คือ  เง่ือนไขความรู (รอบรู  รอบคอบ  ระมัดระวัง) และเง่ือนไขคุณธรรม (ซ่ือสัตย  สุจริต  
ขยัน  อดทน  แบงปน) สรางระบบประกันคุณภาพ  ดังนี้ 
 
 

 
 
 

               สํานักงานอธิการบดี  ดําเนินการประกันคุณภาพอยางตอเนื่องดวยระบบและกลไก  ซ่ึงประกอบดวย 
 การพัฒนาและควบคุมคุณภาพ  สํานักงานอธิการบดีไดพัฒนาคุณภาพโดย  กําหนดมาตรฐาน  ตัวบงช้ี
และเกณฑประเมิน  สอดคลองกับมาตรฐานการอุดมศึกษา  และองคประกอบคุณภาพ  10 องคประกอบ               
ซ่ึงสํานักงานอธิการบดี  กําหนดมาตรฐานคุณภาพเปน  6 องคประกอบ 18  ตัวบงช้ี  ครอบคลุมมาตรฐาน  
สกอ.  9  องคประกอบ  23 ตัวบงช้ี  ดําเนินการควบคุมคุณภาพ ดวยการจัดทําแผน และวางแผนพัฒนา
หนวยงานและแผนปฏิบัติราชการประจําป และแผนงานตางๆ  เพื่อกํากับการดําเนินตามเปาหมายคุณภาพ           
ท่ีสํานักงานอธิการบดีกําหนด  ถายทอดสูผูปฏิบัติทุกหนวยงาน และนําผลลัพธมาพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการของสํานักงานอธิการบดีใหสมดุลภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยางตอเนื่อง 
  
 
 

การพัฒนาคุณภาพ 
(QC) 

การประกันคุณภาพ 
(QA) 

การตรวจติดตามคุณภาพ 
(QAu) 

การประเมินคุณภาพ 
-ภายใน (IQA)  

- ภายนอก (EQA) 

กระบวนการปรับปรุง

คุณภาพ 

กระบวนการพัฒนา 
สูคุณภาพ 

กระบวนการตรวจสอบ

คุณภาพ 
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 การตรวจสอบคุณภาพ  เปนการตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัด          
ใหเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด  พรอมท้ังแสดงผลงานของการตรวจสอบดวยการเขียนรายงานการประเมิน
ตนเอง  นอกจากน้ีจะตองดําเนินการตรวจสอบ  ประเมินผลการดําเนินงานในโครงการ  กิจกรรมตางๆ เพื่อนํา
ผลการประเมินมาปรับปรุงใหเกิดคุณภาพและประสิทธิภาพมากข้ึนในปตอไป 
 การประเมินคุณภาพ  เปนการประเมินคุณภาพภายใน โดยกองในสํานักงานอธิการบดีใหความรวมมือ
ในการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานตางๆ  ท่ีมีขอมูลเกี่ยวของ 
 สรุปไดวาการตรวจประเมินสํานักงานอธิการบดี  เปนข้ันตอนท่ีสําคัญข้ันตอนหนึ่งของการประกัน
คุณภาพการศึกษา ท้ังนี้รูปแบบการตรวจประเมิน  ตลอดจนเนื้อหาสาระรายละเอียดของการตรวจประเมินจะ
เปนกลไกในการวัดคุณภาพและความถูกตองของผลการประเมิน  ซ่ึงจะนําไปสูการยอมรับของผูถูกประเมิน 
และเปนผลใหไดพัฒนาคุณภาพการใหบริการของสํานักงานอธิการบดีอยางแทจริง 
 เพื่อใหหนวยงานนําระบบประกันคุณภาพและแนวทางการดําเนินการประกันคุณภาพไปถายทอดสู

ผูปฎิบัติไดชัดเจน  สํานักงานอธิการบดี  มทร.พระนคร จึงกําหนดเปนแผนภาพ/แผนผัง 3 เร่ือง ดังนี้ 
 1. การบริหารจัดการท่ีประกันคุณภาพสถานศึกษา 
  2. ผังกระบวนการ Business Flow  มทร.พระนคร 
 3. เปาหมายคุณภาพปการศึกษา 2553 
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                                           :  SARปการศึกษา 2553 สํานักงานอธิการบดี 
 

แผนกลยุทธและ
แผนดําเนินงานการประเมินภายนอก

วิสัยทัศนวิสัยทัศน  มาตรฐานมาตรฐาน
และพันธกิจและพันธกิจ

การวางแผนและ
จัดระบบ

การนําแผนสูปฏิบัติ
และกํากับติดตาม

การประเมินการประเมิน
ตนเองตนเองรายงานประจําป

ที่เปน
รายงานประเมินตนอง

การพัฒนาสถานศึกษาการพัฒนาสถานศึกษา
และความรับผิดรับชอบและความรับผิดรับชอบ

ของสถานศึกษาของสถานศึกษา

การบรหิาร
จัดการ

ความพึงพอใจ

การเงินและ
งบประมาณ

นวัตกรรม
และการเรียนรู

การบริหารจัดการ
โดยแผนและ

มุงผลลัพธ

ระบบขอมูล
และสารสนเทศ

ความโปรงใส
พรอมรบั

การตรวจสอบ

การบรหิาร
คุณภาพ

และประกัน
คุณภาพ

ความมีอิสระ
คลองตัว

การมีสวนรวม

การบริหาร
สอดคลองกบั
จุดมุงหมาย
ของ พ.ร.บ.
และมาตรฐาน
การศึกษา

ความมีเหตุมีผล

ความมีเหตุมีผล

คุณ
ธรร
มจ
รยิธ
รรม

คุณ
ธรร
มจ
ริยธ
รรมความรอบรู

ความรอบรู

ควา
มพอ

ประ
มาณ

ควา
มพอ

ประ
มาณ

กา
รมี
ภมู
คิุม
กนั
ทีด่ี

กา
รมี
ภมูิ
คุม
กัน
ทีด่
ี

วิสัยทัศน
และมาตรฐาน

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

การบริหารจัดการใหสมดุล

การบริหารฐานมหาวิทยาลัย
ระบบมหาวิทยาลัย

การบริหารจัดการ
ที่ประกันคุณภาพสถานศึกษา

ศ.กิตติคุณ ดร.สมหวัง พิธยิานุวัฒน
ผอ.สมศ.

มีภูมิคุมกนั
ในตัวที่ดีมีเหตุผล

พอประมาณ

สรุปปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ทางสายกลาง

เงื่อนไขความรู
(รอบรู รอบคอบ ระมัดระวัง)

เงื่อนไขคุณธรรม
(ซื่อสัตย สุจริต ขยัน อดทน แบงปน)

ชีวิต/เศรษฐกิจ/สังคม/สิ่งแวดลอม

กาวหนาอยางสมดุล/มั่นคง/ยั่งยืน

นําสู

การบริหารจัดการใหสมดุลการบริหารจัดการใหสมดุล
การเงินและงบประมาณ (Financial)

วิสัยทัศนวิสัยทศัน  มาตรฐานมาตรฐาน  
และกลยุทธและกลยุทธ

(Vision and Strategy)(Vision and Strategy)

Goals           Strategies          Drivers         Measures

ความพึงพอใจ (Customer)
Goals           Strategies          Drivers         Measures

การบริหารจัดการ
(Internal Business Process)

Goals           Strategies          Drivers         Measures

การเรียนรูและนวัตกรรม 
(Learning And Growth)
Goals           Strategies         Drivers         Measures

ตัวบงชี้การบริหารฐานตัวบงชี้การบริหารฐานมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย ( (UBM) UBM) 
เพื่อประโยชนของผูเรียนเปนสําคัญเพื่อประโยชนของผูเรียนเปนสําคัญ

UBM

มรีะบบบริหารและจดัการศึกษาที่สอดคลอง
กับจดุมุงหมายของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ

มอีิสระคลองตัวในการบริหารวชิาการ
การบริหารบุคคล การบริหารงบประมาณ
การบริหารทั่วไป

มีการบริหารจดัการ
แบบมสีวนรวมจากทุกภาคสวน

มรีะบบบริหารและการจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล

มรีะบบบริหารและจัดการศึกษา
ที่พรอมรับการตรวจสอบ
คุณภาพและประสิทธิภาพ

การพัฒนาคุณภาพ
(QC)

 กําหนดมาตรฐาน
 วธิีการพัฒนา

 จัดทรัพยากรสนับสนุน

การประกันคุณภาพ
(QA)

การตรวจติดตามคุณภาพ
(QAu)

การประเมินคุณภาพ

-ภายใน (IQA)

- ภายนอก (EQA)

กระบวนการ

พัฒนาสูคุณภาพกระบวนการ

ปรับปรุงคุณภาพ

ระบบประกันคุณภาพ

อางอิง.....สมศ…..     
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ผังกระบวนการ (Business Flow)    มทร.พระนคร                    (ปรับจากของ มทร.พระนคร CEO 22 มิ.ย. 50) 

วางแผน เตรียมความพรอมกอนการเรียนการสอน ระหวางการจัดการเรียนการสอน การจบการศึกษา 

 แผนยุทธศาสตรชาติ 
 แผนกระทรวง 
    ศึกษาธิการ 
 แผนสํานักงาน

คณะกรรมการอุดมศึกษา 
(สกอ.) 

 แผน มทร.พระนคร 
 แผนคณะฯ  
 แผนหนวยงานยอย 
 
 
 
 
 
 
 แผนปฏิบัติงานประจําป 
 แผนงาน/โครงการ 

 จัดทําแผนการเรียน 

 กําหนดผูสอน  

 จัดทําตารางสอน- ตารางสอบ***กรรมการ   

 ประเมิน/ พิจารณาหลักสูตร*** กว. และคณะ 

 จัดทําโครงการสอน***ผูสอน/สาขาวชิา 

 เตรียมหอง/อุปกรณการสอน***ผูสอน/สาขาวิชา 

 งานทะเบียนนักศึกษา 
 เพิ่ม เปลี่ยน ถอน 

 ออกหนังสือรับรอง 

 ตรวจสอบวุฒิ 

 ตรวจสอบผลการเรียน 

 ปฏิทินการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ปฐมนิเทศ 

 พัฒนาวินัย คุณธรรม/ จริยธรรม 

 ศิลปวัฒนธรรม 

 การจัดกิจกรรม นศ. (สโมสร/ชมรม, กีฬา) 

 สวัสดิการ รด. กยศ. 

 งานวิจัยและพัฒนา 
 งานสงเสริมและบริการ

วิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 การเรียนการสอน 

 บันทึกผลการสอน 

 วัดและประเมินผล 

 ประเมินผูสอน 

 บํารุงรักษาเครื่องมือ/อุปกรณ 

 ใหคําปรึกษา (อ.ที่ปรึกษา) 

 หองสมุด 

 ศูนยเรียนรูดวยตนเอง 

 ศูนยนวัตกรรม/ 
พัฒนาสื่อ(เทคโนโลยี
การศึกษา) 

 

  ปจฉิมนิเทศ ***     
งาน กิจการนศ. 

  ออกเอกสารจบ
การศึกษา***สสท. 

  ติดตามผูสําเร็จ
การศึกษา ***          
งานกิจการนศ. 

 ชมรม/ สมาคม/    
ศิษยเกา /ผูปกครอง 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 วิเคราะหความตองการ 

 แผนรับนักศึกษา 
 รับสมัคร/สอบคัดเลือก***สสท/ มทร. 

 ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม***สสท/ กองคลัง 

  
 
 

   
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
  

หมายเหต ุ           คือ  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (WI) ของคณะ            คือ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (WI) ที่เกี่ยวของ          *** คือ  ผูที่เกี่ยวของกับขั้นตอนการปฏิบัติงานนี้ 

PM 11 
แผนงาน/งปม.
แลติดตาม
ประเมินผล 

 

PM 22 
การปฏิบัต ิ

การแกไขและ
การปองกัน 

 

PM 21 
การทบทวน
ของฝาย

บริหารดาน
คุณภาพ 

PM 20 
การประเมิน
คุณภาพ
ภายใน

ประเมินผล 

PM 19 
การควบคุม

เอกสารคุณภาพ
และบันทึกขอมูล 

PM 18 
งานวิเทศ
สัมพันธ 

PM 17 
งาน
บริการ 

PM 16 
งานคลังและ

พัสดุ 
 

PM 15 
งาน 

บุคลากร 

PM 12 
งาน

สารสนเทศ 
 

PM 13 
งาน

ประชาสัมพันธ 
 

PM 14 
งาน 

สารบรรณ 

PM 03 

การรับนักศึกษาใหม 

***งานแผน 

PM 10 

การจบการศึกษา 

***งานหลักสูตรและ
สาขาวิชา 

PM 02 

การบริหารหลักสูตร 
PM 01 

การจัดทําแผน
ยุทธศาสตร/

แมบท 

PM 04 

การจัดการเรียนการสอน 

PM 05 

งานทะเบียน 

และประเมินผล 

PM 06 

งานพัฒนา 

นักศึกษา 

PM 07 

งานวิจัยและบริการ
วิชาการแกสังคม PM 08 

งานวิทยบริการ 

PM 09 

งานสหกิจศึกษา/
ฝกงาน 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

 
เป้าหมายคุณภาพ : 
ปีการศึกษา 2553 

 

รหัสเอกสาร SD 01 – 01 
วันท่ีบังคับใช้ 1 มิถุนายน 2553 
ISSUE 1 
หน้าท่ี 1/2 

 

 
 

นโยบาย / ตัวบ่งชี้เฉพาะ (KPI)สํานักงานอธิการบดี 
 
 ค่า

น้ํา
หน

ัก 
(ร้อ

ยล
ะ) 

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

คุค
ล  

กอ
งพั

ฒน
าน

ักศ
ึกษ

า 

กอ
งวิ

เท
ศสั

มพั
นธ์

 

กอ
งป

ระ
ชา

สัม
พัน

ธ์ 

กอ
งศ

ิลป
วัฒ

นธ
รร

ม 

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินงาน 7          
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ.1.1) 7 6 ข้อ √ √ √ √ √ √ √ √ 
2.  ภารกิจหลักของหน่วยงานในสังกัด 24          
2.1 ระดบัความสําเร็จของการปฏิบัตติามภารกิจของหน่วยงานในสงักดั 
     สาํนักงานอธกิารบด ี

6 3 ข้อ √ √ √ √ √ √ √ √ 

2.2 รอ้ยละของตวัช้ีวัดท่ีหน่วยงานในสังกัดดําเนินการให้บรรลุเป้าหมาย    
     ตามแผนปฏิบตัิการประจาํป ี

6 ร้อยละ 
70 

√ √ √ √ √ √ √ √ 

2.3 ระดบัความสาํเร็จของการปฏิบตัิตามแผนกลยุทธร์ะดับมหาวิทยาลยั 
     ท่ีหน่วยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี 

6 4 ข้อ  √ √ √ √  √ √ 

2.4 ร้อยละของตวัช้ีวัดท่ีหน่วยงานในสังกัดดําเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย  
     ตามแผนกลยุทธ์ในระดับมหาวทิยาลัย 

6 ร้อยละ 
65 

 √ √ √ √  √ √ 

3. การบริหารและการจัดการ 45          
3.1 ภาวะผู้นําของผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงานในสาํนักงานอธกิารบด ี 5 3 ข้อ √ √ √ √ √ √ √ √ 
3.2 มีระบบและกลไกในการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานในสังกดั  
     เพื่อพัฒนาและธํารงรกัษาไวใ้หบุ้คลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

5 5 ข้อ    √     

3.3 รอ้ยละของบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนาตามภารกิจท่ีได้รับมอบหมาย 5 ร้อยละ 
70 

   √     

3.4 รอ้ยละของค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาบุคลากรตามภารกจิท่ีได้รับ 
     มอบหมายต่องานดาํเนินงานของหน่วยงาน 

5 ร้อยละ 
2 

 √       

3.5 การจัดการทรพัยากรในการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัด 
     สาํนักงานอธิการบดี 

5 4 ข้อ  √       

3.6 ระดบัความสาํเร็จของการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณของบุคลากร 
     ในหน่วยงานท่ีสังกัดสํานักงานอธิการบดี 

5 5ข้อ    √     

3.7 การพัฒนาหน่วยงานในสังกัดสูอ่งค์กรการเรียนรู ้ 5 3 ข้อ √        
3.8 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ของหน่วยงานในสังกดั 
     สาํนักงานอธิการบด ี

5 3 ข้อ  √ √ √     

3.9 การบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานในสังกดัสํานักงาน   
     อธิการบดี 

5 4 ข้อ   √      

4. การเงินและงบประมาณ 6          
4.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 6 5 ข้อ  √ *      

เอกสารควบคุม 
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                                           :  SARปการศึกษา 2553 สํานักงานอธิการบดี 
 

 

 
 
 
 

 
 
             ………..……………………………………………… 
                                 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรจีันทร ์ โตเลิศมงคล) 
                                       ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี 

 
     ….…………………………………………………..         ………..………………………………………….      ……..………………………………………….. 
  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีจันทร์  โตเลศิมงคล)             (นางวันดี  ช่วยประยูรวงศ์)            (นางจฬุาภรณ์  ตันติประสงค์) 
                        ผู้อํานวยการกองกลาง                              ผู้อาํนวยการกองคลัง         ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน 
 
 
 
                  ……..………………………………………       ……….…………………………………………..         ……………………………………………….. 
                      (นางสาวสมจิตต์  มหัธนันท์)            (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เตือนใจ  หลมิตระกูล) (นางวันด ี เอนกจาํนงค์พร) 
       ผูอ้ํานวยการกองบริหารงานบุคคล               ผูอ้ํานวยการกองพัฒนานักศึกษา            ผู้อํานวยการกองวิเทศสัมพนัธ์ 
 
      
                      …………………………………………………….                  ………..………………………………………                       
                               (นางศรีสดุา  อยู่แย้มศรี)                            (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจทญา กิจเกิดแสง)    
                              ผู้อาํนวยการกองประชาสัมพันธ์                            ผู้อาํนวยการกองศิลปวัฒนธรรม               
 

 
 
นโยบาย / ตัวบ่งชี้เฉพาะ (KPI)สํานักงานอธิการบดี 
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5. ความพึงพอใจของผู้ใชบ้ริการต่อการให้บริการของหน่วยงานในสังกัด 6          
5.1 ระดบัความพึงพอใจของผู้ใช้บรกิารตอ่การให้บรกิารของหน่วยงาน 
     ในสังกัด 

6 ค่าเฉลี่ย 
3.51 

√ √ √ √ √ √ √ √ 

6. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 12          
6.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในท่ีก่อให้เกดิการพัฒนา 
     คุณภาพ 

6 3 ข้อ √ √ √ √ √ √ √ √ 

6.2 ค่าเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ 
     แก่มหาวิทยาลัยตามตัวบง่ช้ีท่ีหน่วยงานในสังกัดรบัผิดชอบ 

6 ค่าเฉลี่ย 
3.51 

√ √ √ √ √ √ √ √ 

 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

 
เป้าหมายคุณภาพ : 
ปีการศึกษา 2553 

 

รหัสเอกสาร SD 01 – 01 
วันท่ีบังคับใช้ 1 มิถุนายน 2553 
ISSUE 1 
หน้าท่ี 2/2 เอกสารควบคุม 
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                                           :  SARปการศึกษา 2553 สํานักงานอธิการบดี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประโยชนขององคกร ประโยชนของบุคลากร 
1. มีรูปแบบการจัดองคกร การบริหารงานท่ีเปน

ระบบมีประสิทธิภาพ 
1. บุคลากรทุกคนมีสวนรวมในการดําเนินงานระบบ 

คุณภาพ 
2. มีโครงสรางองคกร  กรอบภาระหนาท่ี  ความ

รับผิดชอบและคุณสมบัติของบุคลากรในแตละ

ตําแหนงชัดเจน 

2. ทุกคนรูกรอบการปฏิบัติหนาท่ีและสามารถ

ปฏิบัติงานบรรลุเปาหมายได 

3. ลดข้ันตอนความยุงยากของการส่ือสารและ

การปฏิบัติงานมีคุณภาพยิ่งข้ึน 
3. บุคลากรในองคกรมีจิตสํานึกและมีความรวมมือ     
       ในการปฏิบัติงานเพื่อคุณภาพมากข้ึน 

4. สามารถกําหนดแผนการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน

ทําใหการจัดหาเครื่องมือ วัสดุ ครุภัณฑ เพื่อการ
ปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสมและตรงเวลา 

4. การปฏิบัติงานมีระบบ  ชัดเจน   และระบุขอบเขต       
ไดชัดแจง 

5. มีการกําหนดภารกิจของผูปฏิบัติ กรอบการ
ดําเนินงานชัดเจน   ทําใหลดความขัดแยงใน
การปฏิบัติงานภายในองคกร 

5. บุคลากรทุกคนสามารถเสนอแนวทางพัฒนาตนเอง

ใหสอดคลองกับงานท่ีตนเองปฏิบัติได 

6. องคกรสามารถพัฒนาระบบคุณภาพท้ังระบบ

และไปในทิศทางเดียวกัน 
6. บุคลากรทุกคนมีความเขาใจตรงกัน  และพัฒนาการ

ทํางานเปนทีมหรือเปนกลุมไดดีข้ึน 
7. ช่ือเสียงของมหาวิทยาลัยฯ เปนท่ียอมรับของ

หนวยงานท้ังภายในและตางประเทศ 
7. บุคลากรทุกคนมีความภูมิใจในองคกรและมีความ        

รูสึกท่ีดีตอองคกร 
 
 
 
 
 
 

  1. มีความม่ันใจวาไดรับการบริการที่มีคุณภาพท้ังระบบ  ทุกข้ันตอนของการปฏิบัติงาน 
  2. มีความสะดวก  ประหยดัเวลาในการรับบริการจากหนวยงานนั้น 
  3. ไมเสียเวลาในการคนหาและตองประเมินวาหนวยงานนั้นมีคุณภาพหรือไม  หากจะตองติดตอ
หรือบริการ 
  4. สามารถวัดและประเมินคุณภาพจากงานบริการตามมาตรฐานท่ีไดกําหนดไว 
  5. มีความภูมิใจและม่ันใจท่ีไดปฏิบัติงานรวมกับหนวยงานท่ีมีระบบคุณภาพชัดเจน  ตรวจสอบได 

 

             ประโยชนของผูรับบริการ 

ผลลัพธของการประกันคุณภาพการศึกษา 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

สวนที่ 3 
 

การประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2553 

 
ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบและตัวบงช้ีคุณภาพ 

ตามเกณฑ สํานักงานอธิการบดี 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักงานอธิการบดีรับผิดชอบ  : 6  องคประกอบ  18  ตัวบงช้ีเฉพาะ 
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องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ 
 

ตัวบงชี้ท่ี 1.1  :  กระบวนการพัฒนาแผน  (สกอ. 1.1) 
 
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 
เกณฑมาตรฐาน :  

 1.   มีการกําหนดวิสัยทัศน ปรัชญา ปณิธาน และพันธกิจ ที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย 

 2.   มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับมหาวิทยาลัยที่เก่ียวของกับสํานักงานอธิการบดี ไปสูทุกหนวยงาน         
                ภายในสํานักอธิการบดี 

            3. มีกระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป ครบตามภารกิจของหนวยงานในสังกัด และสอดคลองกับ
แผนกลยุทธระดับมหาวิทยาลัย ที่เก่ียวของกับสํานักงานอธิการบดี 

 4.  มีตัวบงช้ีของแผนปฏิบัติการประจํา ป และคาเปาหมายของแตละตัวบงช้ี เพ่ือวัดความสําเร็จของการ      
               ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป 

 5.  มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป 

 6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผนปฏิบัติการประจําป อยางนอยปละ 2 ครั้ง และ
รายงานผลตอคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี 

 7.   มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผนปฏิบัติการประจําป อยางนอยปละ 1 ครั้ง และ
รายงานผลตอคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี 

        8.  มีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของผูบริหารมหาวิทยาลัยไปปรับปรุงแผนปฏิบัติ
การประจําป 

 
เกณฑการประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ขอ 
มีการดําเนินการ 

6 หรือ 7 ขอ 
มีการดําเนินการ  

8 ขอ 
 
ผลการดําเนินการ 
 สํานักงานอธิการบดี มีการดําเนินงานพัฒนาแผน 8 ขอ ตามเกณฑมาตรฐาน ดังน้ี  

1. มีการกําหนดวิสัยทัศน ปรัชญา ปณิธาน และพันธกิจ ท่ีสอดคลองกับแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย 
1.1 สํานักงานอธิการบดี จัดทําแผนกลยุทธสํานักงานอธิการบดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553-2557                     

(สอ.(กนผ.)1.1-1-01)  ที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย โดยการจัดประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา         (สอ.(กนผ.)1.1-1-02) เพ่ือรวมกัน 
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- วิเคราะหบริบทโดยรวมของสภาพแวดลอมสถานการณในปจจุบัน(SWOT) และแผนกลยุทธ
มหาวิทยาลัยฯ  

- ทบทวนวิสัยทัศน ปรัชญา และพันธกิจ ของแผนกลยุทธสํานักงานอธิการดี 
1.2 นําเสนอแผนกลยุทธสํานักงานอธิการดีผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี     

(สอ.(กนผ.)1.1-1-03) 
2. มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับมหาวิทยาลัยท่ีเก่ียวของกับสํานักงานอธิการบดี ไปสูทุกหนวยงานภายใน

สํานักอธิการบดี 
มีการถายทอดแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยฯ โดยการนําขึ้นเว็บไซต www.rmutp.ac.th   และทําหนังสือแจง           

ทุกหนวยงานในสังกัด (สอ.(กนผ.)1.1-2-01) นําไปเปนกรอบและแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปของ

หนวยงาน  
3. มีกระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป ครบตามภารกิจของหนวยงานในสังกัด และสอดคลองกับแผน

กลยุทธระดับมหาวิทยาลัย ท่ีเก่ียวของกับสํานักงานอธิการบดี 
สํานักงานอธิการบดี จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553  (สอ.(กนผ.)1.1-3-01)  ตามแผน

ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2554 สํานักงานอธิการบดี (สอ.(กนผ.)1.1-3-02)    
4. มีตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการประจํา ป และคาเปาหมายของแตละตัวบงชี้ เพ่ือวัดความสําเร็จของการ

ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป 
มีการกําหนดตัวช้ีวัดและคาเปาหมายเพ่ือวัดความสําเร็จของการดําเนินงานของแผนปฏิบัติการประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2553 สํานักงานอธิการบดี (สอ.(กนผ.)1.1-3-01) 
5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป 

สํานักงานอธิการบดี ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553   
6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการประจําป อยางนอยปละ 2 คร้ัง และรายงานผล

ตอคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี 
สํานักงานอธิการบดี มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดของแผนปฏิบัติการประจําป  ตามแผนการ

ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2553 -25543 (สอ.(กนผ.)1.1-6-01) และ
ติดตามผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดตามเปาหมายคุณภาพตามระยะเวลารายงานขอมลูที่กําหนด(สอ.(กนผ.)1.1-6-02) 

7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการประจําป อยางนอยปละ 1 คร้ัง และรายงานผล
ตอคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี 

สํานักงานอธิการบดี ดําเนินการประเมินผลการดําเนินงานในลักษณะของการบรรลุเปาหมายของตัวช้ีวัดของ
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 (สอ.(กนผ.)1.1-7-01) และนําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงาน
อธิการบดี (สอ.(กนผ.)1.1-7-02) เพ่ือรับทราบและใหขอเสนอแนะการดําเนินงาน เพ่ือนําไปทบทวนในการจัดทําแผนใน         
ปตอไป 

8. มีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของผูบริหารมหาวิทยาลัยไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการ
ประจําป 

สํานักงานอธิการบดี นําผลการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดของแผนปฏิบัติการประจําป และ
ขอเสนอแนะการดําเนินงานของคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี  เสนอในที่ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ
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การศึกษา   เ พ่ือระดมความคิดเห็นในการทบทวนและจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ  พ .ศ .  2554                        
(สอ.(กนผ.)1.1-8-01) 

 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเปาหมาย 

คา

เปาหมาย 
(ขอ) 

4 เดือน 
(1 มิย.53-30 กย.53) 

8 เดือน 
(1 มิย. 53-31 มค. 54) 

12 เดือน 
(1 มิย. 53-31 พค. 54) 

การบรรลุเปาหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 53 
(1 ตค.52-30 กย. 53) 

6 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.53-31 มีค. 54) 

9 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.53-31 พค. 54)    

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 
ตํ่ากวาเปาหมาย  เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย 

6     8 5 
รายการหลักฐาน (ใสรหัสเอกสาร) 
สอ.(กนผ.) 1.1-1-01 แผนกลยุทธสํานักงานอธิการบดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553-2557 
สอ.(กนผ.) 1.1-1-02 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
สอ.(กนผ.)1.1-2-01 บันทึกขอความกองนโยบายและแผน ที่ ศธ 0581.16/471 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2552                      

เรื่อง ขอสงแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 มทร.พระนคร 
 บันทึกขอความกองนโยบายและแผน ที่ ศธ 0581.16/093 ลงวันที่ 13 เมษายน 2553                            

เรื่อง ผังยุทธศาสตร มทร.พระนคร และแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2552-2554) ของ มทร.พระนคร 
สอ.(กนผ.)1.1-3-01 แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 สํานักงานอธิการบดี 
สอ.(กนผ.)1.1-3-02 แผนดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2554 สํานักงานอธิการบดี 
สอ.(กนผ.)1.1-6-01 ตามแผนการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ        

2553 - 2554 
สอ.(กนผ.)1.1-6-02 ผูกํากับดูแลตัวบงช้ีตามเปาหมายคุณภาพ สํานักงานอธิการบดี ประจําปการศึกษา 2553 
สอ.(กนผ.)1.1-7-01 รายงานการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
สอ.(กนผ.)1.1-7-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี 
สอ.(กนผ.)1.1-8-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 

 
จุดแข็ง 

1. ผูบริหารสนับสนุนการดําเนินการจัดทําแผน 
 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ความมีสวนรวมของหนวยงานสังกัดสํานักงานอธิการบดีในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 
2. การกําหนดตัวบงช้ีความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป 
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แนวทางแกไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาสงเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปการศึกษา 2553 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดําเนินการ 
แผนสงเสริม 

สรางความเขาใจในความสําคัญของการจัดทําแผนปฏิบัติ

การใหแกบุคลากร 

 
สํานักงาน

อธิการบดี/กอง
นโยบายและแผน 

 
ปงบประมาณ 2554 

แผนพัฒนา 
จัดประชุมทบทวนแผนกลยุทธและจัดทําแผนปฏิบัติการ

ประจําปของสํานักงานอธิการบดี 
 

 
ปงบประมาณ 2554 

 
ผูกํากับตัวบงชี้  :  นางจุฬาภรณ   ตันติประสงค  โทร  0-2282-9009    ตอ 6081 
     (ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน) 

ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน :  นางสาวจิราภรณ    พุมไสว   โทร  0-2282-9009  ตอ  6083 
     (นักวิเคราะหนโนยบายและแผน) 
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องคประกอบท่ี 2 ภารกิจหลักของหนวยงานในสังกัด 
 

ตัวบงชี้ท่ี 2.1  :  ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติตามภารกิจของหนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี 
 
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 
เกณฑมาตรฐาน :  

 1.   มีการมอบหมายใหหนวยงานในสังกัด ถายทอดแผนปฏิบัติการประจําป สูบุคลากรของหนวยงาน 

 2.   มีการการดําเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจําป ตามภารกิจของหนวยงานในสังกัด 

 3. มีการกํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป 

 4.  มีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป อยางนอยปละ 1 ครั้ง 
 5. นําผลการประเมินมาปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงาน 

 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 ขอ 
มีการดําเนินการ  

5 ขอ 
 
ผลการดําเนินการ  
 มีการดําเนินงานตามภารกิจของหนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี 4 ขอ ตามเกณฑมาตรฐาน ดังน้ี 

1. มีการมอบหมายใหหนวยงานในสังกัด ถายทอดแผนปฏิบัติการประจําป สูบุคลากร
ของหนวยงาน 

หนวยงานในสัง กัดจัดประชุมบุคลากร  ช้ีแจง  ทํ าความเข าใจ เ ก่ียว กับแผนปฏิบั ติการประจํ าป                            
(สอ.(กนผ.)2.1-1-01) และรวมกันพิจารณาผูรับผิดชอบตัวช้ีวัด (สอ.(กนผ.)2.1-1-02) 

2. มีการดําเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจําป ตามภารกิจของหนวยงานใน
สังกัด 

หนวยงานในสังกัดดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป และรายงานผลตามระยะเวลาที่กําหนด 
3. มีการกํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป 

หนวยงานในสังกัดจัดประชุมติดตามความกาวหนาผลการดําเนินงานของบุคลากร(สอ.(กนผ.)2.1-3-01) 
4. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป อยางนอยปละ 1 คร้ัง 

หนวยงานในสังกัดจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป สงกองนโยบายและแผน          
(สอ.(กนผ.)2.1-4-01) 
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ประเมินตนเอง/การบรรลุเปาหมาย 

คา

เปาหมาย 
(ขอ) 

4 เดือน 
(1 มิย.53-30 กย.53) 

8 เดือน 
(1 มิย. 53-31 มค. 54) 

12 เดือน 
(1 มิย. 53-31 พค. 54) 

การบรรลุเปาหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 53 
(1 ตค.52-30 กย. 53) 

6 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.53-31 มีค. 54) 

9 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.53-31 พค. 54)    

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 
ตํ่ากวาเปาหมาย  เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย 3     4 4 

 
 
 

รายการหลักฐาน (ใสรหัสเอกสาร) 
สอ.(กนผ.)2.1-1-

01 
แผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี 

สอ.(กนผ.)2.1-1-
02 

รายงานการประชุมของหนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี 

สอ.(กนผ.)2.1-3-
01 

รายงานการประชุมของหนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี 

สอ.(กนผ.)2.1-4-
01 

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี 

 
จุดแข็ง 

การกําหนดผูรับผิดชอบตัวช้ีวัดที่ตรงกับภาระงานของบุคลากร 
 
จุดท่ีควรพัฒนา 

การนําผลการประเมินมาปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงาน 
 

แนวทางแกไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาสงเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปการศึกษา 2553 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดําเนินการ 
แผนพัฒนา 

1. จัดประชุมทําแผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงาน 
 

 
หนวยงานใน

สังกัดสํานักงาน

อธิการบดี 

 
ปงบประมาณ 2554 

 
ผูกํากับตัวบงชี้  :  นางจุฬาภรณ   ตันติประสงค  โทร  0-2282-9009    ตอ 6081 
     (ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน) 

ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน :  นางสาวจิราภรณ    พุมไสว   โทร  0-2282-9009  ตอ  6083 
     (นักวิเคราะหนโนยบายและแผน) 
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องคประกอบท่ี 2 ภารกิจหลักของหนวยงานในสังกัด 
 

ตัวบงชี้ท่ี 2.2  :  รอยละของตัวช้ีวัดที่หนวยงานในสังกัดดําเนินการใหบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติการประจําป 
 
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต 
 
 วิธีการคํานวณ = จํานวนตัวช้ีวัดที่บรรลุเปาหมาย X   100 

 จํานวนตัวช้ีวัดทั้งหมด 
 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
บรรลุเปาหมาย 
ตํ่ากวารอยละ 60 

บรรลุเปาหมาย 
รอยละ 60 - 64 

บรรลุเปาหมาย 
รอยละ 65 - 69 

บรรลุเปาหมาย 
รอยละ 70 - 74 

บรรลุเปาหมาย 
รอยละ 75 ขึ้นไป 

 
ผลการดําเนินการ  
 สํานักงานอธิการบดี กําหนดใหหนวยงานในสังกัดรับผิดชอบดําเนินการตัวช้ีวัด ตามคาเปาหมาย
ความสําเร็จของแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 สํานักงานอธิการบดี  8 หนวยงาน จํานวน  69 ตัวช้ีวัด  
หนวยงานดําเนินงานไดบรรลุตามเปาหมายที่กําหนด  62 ตัวช้ีวัด  คิดเปนรอยละ  89.86  ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดของ
หนวยงานในสังกัดมีดังน้ี 

หนวยงาน เปาหมาย 
(จํานวนตัวช้ีวัด) 

การบรรลุเปาหมาย 
(จํานวนตัวช้ีวัด) 

รอยละของ 
การบรรลุเปาหมาย 

1. กองกลาง 10 10 100 
2. กองคลัง 8 8 100 
3. กองบริหารงานบุคคล 9 8 88.89 
4. กองนโยบายและแผน 18 15 83.33 
5. กองวิเทศสัมพันธ 3 2 66.67 
6. กองพัฒนานักศึกษา 10 10 100 
7. กองประชาสัมพันธ 6 6 100 
8.กองศิลปวัฒนธรรม 5 4 80 

รวม 69 62 89.86 
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ประเมินตนเอง/การบรรลุเปาหมาย 

คา

เปาหมาย 
(รอยละ) 

4 เดือน 
(1 มิย.53-30 กย.53) 

8 เดือน 
(1 มิย. 53-31 มค. 54) 

12 เดือน 
(1 มิย. 53-31 พค. 54) 

การบรรลุเปาหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 53 
(1 ตค.52-30 กย. 53) 

6 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.53-31 มีค. 54) 

9 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.53-31 พค. 54)    

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 
ตํ่ากวาเปาหมาย  เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย 70     89.86 5 

 
รายการหลักฐาน  
สอ.(กนผ.)2.2-01 แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 สํานักงานอธิการบดี 
สอ.(กนผ.)2.2-02 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 สํานักงานอธิการบดี 
 
จุดแข็ง 

ผูบริหารของทุกหนวยงานในสังกัด กํากับ ดูแลการดําเนินงานของผูปฏิบัติงานตอเน่ืองตลอดปงบประมาณ 
 
จุดท่ีควรพัฒนา 

การกําหนดตัวช้ีวัดและคาเปาหมายของหนวยงานสนับสนุนใหเหมาะสมกับลักษณะงานและสอดคลองกับ

ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย 
 

แนวทางแกไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาสงเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปการศึกษา 2553 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดําเนินการ 
แผนสงเสริม 

ใหความรูแกบุคลากรเก่ียวกับการจัดทําตัวช้ีวัดผลสําเร็จ

ของการปฏิบัติงาน 
 

 
สํานักงานอธิการบดี/
กองนโยบายและ

แผน 

 
ปงบประมาณ 2554 

แผนพัฒนา 
จัดทําฐานขอมูลเพ่ือการประเมินผลการดําเนินงานของ

สํานักงานอธิการบดี 
 

 
ปงบประมาณ 2554 

 
ผูกํากับตัวบงชี้  :  นางจุฬาภรณ   ตันติประสงค  โทร  0-2282-9009    ตอ 6081 

  (ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน) 

ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน :  นางสาวจิราภรณ    พุมไสว   โทร  0-2282-9009  ตอ  6083 
   (นักวิเคราะหนโนยบายและแผน) 
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องคประกอบท่ี 2 ภารกิจหลักของหนวยงานในสังกัด 
 

ตัวบงชี้ท่ี 2.3  :  ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติตามแผนกลยุทธระดับมหาวิทยาลัย ที่หนวยงานในสังกัดสํานักงาน
อธิการบดีรับผิดชอบ 

 
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 
เกณฑมาตรฐาน :  

   1. มีสวนรวมในการจัดทําแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย และนํานโยบายของมหาวิทยาลัยตามแผนกลยุทธ
ในสวนที่หนวยงานในสังกัดรับผิดชอบสูการปฏิบัติ 

  2.  มีการระบุตัวบงช้ี และคาเปาหมายของแตละภารกิจที่หนวยงานในสังกัดรับผิดชอบ 

  3. มีการดําเนินงานตามแผนกลยุทธในภารกิจที่หนวยงานในสังกัดรับผิดชอบ 

              4.  มีการติดตามและรายงานผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ ในภารกิจที่หนวยงานในสังกัดรับผิดชอบ 
ตอผูบริหารและคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี 

             5. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ ในภารกิจที่หนวยงานในสังกัดรับผิดชอบอยางนอย ป
ละ 1 ครั้ง และนําผลไปปรับปรุงแผนกลยุทธ 
 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 ขอ 
มีการดําเนินการ  

5 ขอ 
 
ผลการดําเนินการ  
 หนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี มีการดําเนินงานตามแผนกลยุทธระดับมหาวิทยาลัยฯ 5 ขอ ตามเกณฑ
มาตรฐาน ดังน้ี 

1. มีสวนรวมในการจัดทําแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย และนํานโยบายของมหาวิทยาลัยตามแผนกลยุทธ                
ในสวนท่ีหนวยงานในสังกัดรับผิดชอบสูการปฏิบัติ 
 สํานักงานอธิการบดีมีสวนรวมในการจัดทําแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย โดยหัวหนาหนวยงานและบุคลากร
ที่เก่ียวของในสังกัด ไดรับแตงต้ังเปนคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4  ป พ.ศ. 2552-2554 (สอ.(กนผ.)2.3-1-01) 
และ ไดเขารวมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การทบทวนกลยุทธ กําหนดตัวช้ีวัดและกําหนดคาเปาหมายความสําเร็จตาม
ยุทธศาสตร มทร.พระนคร รวมวิเคราะห SWOT และทบทวนกลยุทธ ตัวช้ีวัด และคาเปาหมายความสําเร็จตามยุทธศาสตร 
มทร.พระนคร (สอ.(กนผ.)2.3-1-02) 

2. มีการระบุตัวบงชี้ และคาเปาหมายของแตละภารกิจท่ีหนวยงานในสังกัดรับผิดชอบ 
 สํานักงานอธิการบดี จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ที่สอดคลองเช่ือมโยงกับ
แผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2552 – 2554  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (สอ.(กนผ.)2.3-2-01) โดยกําหนด
ตัวช้ีวัด และ     คาเปาหมาย ของแตละหนวยงานในสังกัดที่รับผิดชอบ (สอ.(กนผ.)2.3-2-02) 
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3. มีการดําเนินงานตามแผนกลยุทธในภารกิจท่ีหนวยงานในสังกัดรับผิดชอบ 
 หนวยงานในสังกัดที่รับผิดชอบตัวช้ีวัดตามแผนกลยุทธ  ดําเนินงานและรายงานผลตามระยะเวลาที่กําหนด 

4. มีการติดตามและรายงานผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ ในภารกิจท่ีหนวยงานในสังกัดรับผิดชอบ ตอ
ผูบริหารและคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี 
 มีการติดตามการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดของแผนกลยุทธสํานักงานอธิการบดี และรายงานผลการดําเนินงาน  
ตามระยะเวลาที่กําหนด (สอ.(กนผ.)2.3-4-01) 

5. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ ในภารกิจท่ีหนวยงานในสังกัดรับผิดชอบอยางนอย ปละ       
1 คร้ัง และนําผลไปปรับปรุงแผนกลยุทธ 

5.1 จัดทํารายงานการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ เสนอคณะกรรมการประจําสํานักงาน
อธิการบดี เพ่ือทราบและพิจารณา (สอ.(กนผ.)2.3-5-01) 

5.2 นําผลการพิจารณาและขอเสนอแนะของคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดีไปทบทวนแผนกล
ยุทธในปตอไป (สอ.(กนผ.)2.3-5-02) 
 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเปาหมาย 

คา

เปาหมาย 
(ขอ) 

4 เดือน 
(1 มิย.53-30 กย.53) 

8 เดือน 
(1 มิย. 53-31 มค. 54) 

12 เดือน 
(1 มิย. 53-31 พค. 54) 

การบรรลุเปาหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 53 
(1 ตค.52-30 กย. 53) 

6 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.53-31 มีค. 54) 

9 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.53-31 พค. 54)    

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 
ตํ่ากวาเปาหมาย  เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย 4     5 5 

 

รายการหลักฐาน (ใสรหัสเอกสาร) 
สอ.(กนผ.)2.3-1-01 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการปรับแผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2552 – 2554  มทร.พระ

นคร 
สอ.(กนผ.)2.3-1-02 รายช่ือผูเขารวมการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การทบทวนกลยุทธ กําหนดตัวช้ีวัดและ

กําหนดคาเปาหมายความสําเร็จ ตามยุทธศาสตร มทร.พระนคร 
สอ.(กนผ.)2.3-2-01 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2552 – 2554  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
สอ.(กนผ.)2.3-2-02 แผนกลยุทธสํานักงานอธิการบดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553-2557 
สอ.(กนผ.)2.3-4-01 รายงานการประชุมของหนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี 
สอ.(กนผ.)2.3-5-01 รายงานการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
สอ.(กนผ.)2.3-5-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี 

 

จุดแข็ง 
 ระบบการกํากับ ดูแลตัวช้ีวัด ใหเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด 
 

จุดท่ีควรพัฒนา 
 การกําหนดตัวช้ีวัดและคาเปาหมายของหนวยงานสนับสนุนใหเหมาะสมกับลักษณะงานและสอดคลองกับ

ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย 
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แนวทางแกไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาสงเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปการศึกษา 2553 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดําเนินการ 
แผนสงเสริม 

ใหความรูแกบุคลากรเก่ียวกับการจัดทําตัวช้ีวัดผลสําเร็จ

ของการปฏิบัติงาน 
 

 
สํานักงานอธิการบดี/
กองนโยบายและ

แผน 

 
ปงบประมาณ 2554 

แผนพัฒนา 
จัดทําฐานขอมูลเพ่ือการประเมินผลการดําเนินงานของ

สํานักงานอธิการบดี 
 

 
ปงบประมาณ 2554 

 
ผูกํากับตัวบงชี้  :  นางจุฬาภรณ   ตันติประสงค  โทร  0-2282-9009    ตอ 6081 
     (ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน) 

ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน :  นางสาวจิราภรณ    พุมไสว   โทร  0-2282-9009  ตอ  6083 
     (นักวิเคราะหนโนยบายและแผน) 
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องคประกอบท่ี 2 ภารกิจหลักของหนวยงานในสังกัด 
 

ตัวบงชี้ท่ี 2.4  :  รอยละของตัวช้ีวัดที่หนวยงานในสังกัดดําเนินการใหบรรลุเปาหมายตามแผนกลยุทธ 
 
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต 
 
 วิธีการคํานวณ = จํานวนตัวช้ีวัดที่บรรลุเปาหมาย X   100 

 จํานวนตัวช้ีวัดทั้งหมด 
 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
บรรลุเปาหมาย 
ตํ่ากวารอยละ 60 

บรรลุเปาหมาย 
รอยละ 60 - 64 

บรรลุเปาหมาย 
รอยละ 65 - 69 

บรรลุเปาหมาย 
รอยละ 70 - 74 

บรรลุเปาหมาย 
รอยละ 75 ขึ้นไป 

 
ผลการดําเนินการ  
 หนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี รับผิดชอบดําเนินการตัวช้ีวัด ตามคาเปาหมายความสําเร็จที่กําหนด
ของแผนกลยุทธ มทร.พระนคร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 จํานวน  22 ตัวบงช้ี  หนวยงานดําเนินงานไดบรรลุตาม
เปาหมายท่ีกําหนด  18 ตัวช้ีวัด  คิดเปนรอยละ  81.82  ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดของหนวยงานในสังกัดมีดังน้ี 

หนวยงาน เปาหมาย 
(จํานวนตัวช้ีวัด) 

การบรรลุเปาหมาย 
(จํานวนตัวช้ีวัด) 

รอยละของ 
การบรรลุเปาหมาย 

1. กองคลัง 1 1 100 
2. กองบริหารงานบุคคล 11 8 72.73 
3. กองพัฒนานักศึกษา 7 7 100 
4.กองศิลปวัฒนธรรม 1 - - 
5.กองประชาสัมพันธ 2 2 100 

รวม 22 18 81.82 
 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเปาหมาย 

คา

เปาหมาย 
(รอยละ) 

4 เดือน 
(1 มิย.53-30 กย.53) 

8 เดือน 
(1 มิย. 53-31 มค. 54) 

12 เดือน 
(1 มิย. 53-31 พค. 54) 

การบรรลุเปาหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 53 
(1 ตค.52-30 กย. 53) 

6 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.53-31 มีค. 54) 

9 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.53-31 พค. 54)    

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 
ตํ่ากวาเปาหมาย  เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย 65     81.82 5 
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จุดแข็ง 
ระบบการกํากับ ดูแลตัวช้ีวัด ใหเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด 

 
จุดท่ีควรพัฒนา 

การกําหนดตัวช้ีวัดและคาเปาหมายของหนวยงานสนับสนุนใหเหมาะสมกับลักษณะงานและสอดคลองกับ

ยุทธศาสตมหาวิทยาลัย 
 

แนวทางแกไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาสงเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปการศึกษา 2553 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดําเนินการ 
แผนสงเสริม 

ใหความรูแกบุคลากรเก่ียวกับการจัดทําตัวช้ีวัดผลสําเร็จ

ของการปฏิบัติงาน 
 

 
สํานักงานอธิการบดี/
กองนโยบายและ

แผน 

 
ปงบประมาณ 2554 

แผนพัฒนา 
จัดทําฐานขอมูลเพ่ือการประเมินผลการดําเนินงานของ

สํานักงานอธิการบดี 
 

 
ปงบประมาณ 2554 

 
ผูกํากับตัวบงชี้  :  นางจุฬาภรณ   ตันติประสงค  โทร  0-2282-9009    ตอ 6081 
     (ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน) 

ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน :  นางสาวจิราภรณ    พุมไสว   โทร  0-2282-9009  ตอ  6083 
     (นักวิเคราะหนโนยบายและแผน) 
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องคประกอบท่ี 3 การบริหารและการจัดการ 

ตัวบงชี้ท่ี 3.1  : ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของหนวยงานในสํานกังานอธิการบด ี

ชนิดของตัวบงชี้  : กระบวนการ 
เกณฑมาตรฐาน  :    

       1   ผูบริหารมีภาวะผูนําและมีสวนรวมในการกาํหนดวิสัยทัศน กําหนดทิศทางการดําเนนิงาน และ 
        สามารถถายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับมีความสามารถในการวางแผนปฏิบัติการประจําป  

       2.   ผูบริหารมีการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามท่ีมอบหมาย  

       3.   ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรในหนวยงานมีสวนรวมในการบริหารจดัการ ใหอํานาจในการ 
       ตัดสินใจแกบุคลากรตามความเหมาะสม 

       4.   ผูบริหารถายทอดความรูและสงเสริมพัฒนาผูรวมงาน เพือ่ใหสามารถทํางานบรรลุ
วัตถุประสงค 
        ของหนวยงานเต็มตามศักยภาพ 

       5.   ผูบริหาร บริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชนของมหาวิทยาลัย และผูมี 
        สวนไดเสีย 

เกณฑการประเมิน 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

 

 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเปาหมาย 

คา

เปาหมาย 
(ขอ) 

4 เดือน 
(1 มิย.53-30 กย.53) 

8 เดือน 
(1 มิย. 53-31 มค. 54) 

12 เดือน 
(1 มิย. 53-31 พค. 54) 

การบรรลุเปาหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 53 
(1 ตค.52-30 กย. 53) 

6 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.53-31 มีค. 54) 

9 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.53-31 พค. 54)    

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 
ตํ่ากวาเปาหมาย  เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย 3 - - - - 5 5 
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ผลการดําเนินงาน  
 1.  ผูบริหารทุกระดับของสํานักงานอธิการบดีมีภาวะผูนําโดยสํานักงานอธิการบดีไดจัดทําแบบ
ประเมินเพื่อสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผูนํา ผลการประเมินภาวะผูนําภาพรวมของสํานักงาน
อธิการบดีอยูในระดับมาก (สอ.3.1-1-01) และผูบริหารของหนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดีมีสวน
รวมในการกําหนดวิสัยทัศน กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ 
โดยสํานักงานอธิการบดีแตงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา (สอ.3.1-1.02) ซ่ึงประกอบดวย
ผูอํานวยการกอง และผูรับผิดชอบงานดานประกันคุณภาพภายในของหนวยงาน มีการประชุมรวมกันเพื่อ
วิเคราะหและทบทวน สภาพแวดลอมในปจจุบัน (SWOT) วิสัยทัศน ปรัชญา ปณิธานและพันธกิจของ
สํานักงานอธิการบดี (สอ.3.1-1-03) และนําเสนอคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี (สอ.3.1-1-04) 
และถายทอดไปยังหนวยงานและบุคลากรทุกระดับ และทําหนังสือแจงทุกหนวยงานในสังกัด (3.1-1-05) 
เพื่อเปนกรอบในการจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปของหนวยงาน ซ่ึงทุกหนวยงานจะมีการประชุมช้ีแจง
บุคลากรและรวมกันจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ (สอ.3.1-.1-06) 
 2.  ผูบริหารในสํานักงานอธิการบดีมีการกํากับติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามท่ี
มอบหมาย โดยมีการประชุมติดตามงาน (สอ.3.1-2-01) ในแตละหนวยงานมีการรายงานผล รวมท้ังปญหา
และอุปสรรคในการดําเนินงานเพ่ือรวมกันแกไขหรือปรับแผนการดําเนินงานใหสอดคลองกับสถานการณ 
รวมท้ังมีการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา (สอ.3.1-2-02) เพื่อกํากับติดตามงานดานการ
ประกันคุณภาพ และมีรายงานผลการดําเนินงานเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี 
(สอ.3.1-2-03) 
 3.  หัวหนาหนวยงานในสํานักงานอธิการบดีสนับสนุนใหบุคลากรในหนวยงานมีสวนรวมในการ
บริหารจัดการ โดยเปดโอกาสใหบุคลากรแสดงความเห็นในการประชุม (สอ.3.1-3-01) เพื่อนําขอคิดเห็น
และขอเสนอแนะมาปรับปรุงระบบการปฏิบัติงาน อีกท้ังยังเปดโอกาสใหบุคลากรในหนวยงานมีสวนรวม
ในการปฏิบัติงาน เชน เปนกรรมการคัดเลือกบุคคลมาปฏิบัติงานในงานของตนเอง (สอ.3.1-3-02) รวมท้ัง
การมอบอํานาจใหรักษาราชการแทนเม่ือหัวหนาหนวยงานไมสามารถปฏิบัติราชการได (สอ.3.1-3-03) หรือ
มอบอํานาจการตัดสินใจในบางเร่ือง เชน การส่ังจายน้ํามัน (สอ.3.1-3-04) ท้ังนี้ เพื่อใหเกิดความคลองตัว
และสามารถตรวจสอบได นอกจากนี้ ผูบริหารในสํานักงานอธิการบดียังสรางขวัญกําลังใจตอบุคลากรใน
หนวยงานอยางตอเนื่อง โดยผานชองทางท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด เชน มีการคัดเลือกขาราชการและพนักงาน
ดีเดนประจําป (สอ.3.1-3-05) และมีการจัดกองทุนสวัสดิการ (สอ.3.1-3-06) ใหกับขาราชการและเจาหนาท่ี
เพื่อสรางขวัญกําลังใจใหกับขาราชการ 
 4.  ผูบริหารในสํานักงานอธิการบดีถายทอดความรูแกบุคลากรในหนวยงานโดยการแนะนํา/สอน
งานในขณะปฏิบัติงาน รวมท้ังการสงบุคลากรเขาอบรมกับหนวยงานตาง ๆ ท้ังภายในและภายนอก (สอ.3.1-
4-01) และหนวยงานในสํานักงานอธิการบดีมีการแลกเปล่ียนความรูและถายทอดประสบการณรวมกัน
ระหวางหนวยงาน รวมท้ังการสรางเครือขายชุมชนนักปฏิบัติ (สอ.3.1-4-02) 
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 5.  ผูบริหารของสํานักงานอธิการบดีมีการบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชน
ของมหาวิทยาลัยและผูมีสวนไดเสีย     โดยดําเนินการตามประกาศเจตนารมณของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร ในสวนของนโยบายการกํากับดูแลองคกรท่ีดี (สอ.3.1-5-01) ท้ังนี้ สํานักงานอธิการบดี
ไดดําเนินการประเมินการดูแลองคกรตามหลักธรรมาภิบาล ผลการประเมินอยูในระดับ 4.25 (สอ.3.1-5-02) 
 
รายการหลักฐาน (ใสรหัสเอกสาร) 

สอ.3.1-1-01 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นเร่ือง “ภาวะผูนําของผูบริหารในสํานักงานอธิการบดี” 
สอ.3.1-1-02 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
สอ.3.1-1-03 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศกึษาของสํานักงานอธิการบด ี
สอ.3.1-1-04 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี 
สอ.3.1-1-05 หนังสือเวยีนแจงหนวยงานในสํานักงานอธิการบดี 
สอ.3.1-1-06 แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ของหนวยงานในสํานักงานอธิการบด ี
สอ.3.1-2-01 รายงานการประชุมของหนวยงานในสํานกังานอธิการบดี 
สอ.3.1-2-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศกึษาของสํานักงานอธิการบด ี
สอ.3.1-2-03 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี 
สอ.3.1-3-01 รายงานการประชุมหนวยงานในสํานกังานอธิการบด ี
สอ.3.1-3-02 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการดาํเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานมหาวิทยาลัย 
สอ.3.1-3-03 คําส่ังแตงต้ังผูรักษาราชการแทน 
สอ.3.1-3-04 หนังสือส่ังการ, คําส่ังแตงต้ังกรรมการ 
สอ.3.1-3-05 ประกาศขาราชการและพนกังานดีเดน 
สอ.3.1-3-06 การจัดสวัสดกิารภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
สอ.31-4-01 หนังสือส่ังการใหบุคลากรเขารับการอบรม สัมมนา 
สอ.3.1-4-02 รายงานการประชุม KM 
สอ.-3.1-5-01 ประกาศเจตนารมณ 
สอ.-3.1-5-02 ผลการวิเคราะหดูแลองคการตามหลักธรรมาภิบาลในสํานักงานอธิการบดี 

 

จุดแข็ง 
  ผูบริหารเปดโอกาสใหบุคลากรเสนอความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน 
 

จุดท่ีควรพัฒนา  
  พัฒนาเว็บไซตของสํานักงานอธิการบดีเพือ่ใชเปนชองทางติดตอส่ือสารและเผยแพรขอมูลของ
สํานักงานอธิการบดี 
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แนวทางแกไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาสงเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปการศึกษา 2553 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดําเนินการ 
แผนสงเสริม 

1. .................................................................................. 
2. .................................................................................. 

 

 
 
 
 

นายกลยุทธ 
จิตตมั่นการ 

 

แผนพัฒนา 
1. พัฒนาบุคลากรผูดูแลเว็บไซตของสํานักงานอธิการบดี 
    โดยการสงไปอบรมกับสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยี 
    สารสนเทศ 
2. รวบรวมขอมูลตาง ๆ ในสังกัดสํานักงานอธิการบดี 

 

 
ภายในเดือนธันวาคม  ๒๕๕๔ 

 
 
 

ผูกํากับตัวบงชี้  :  ผูชวยศาสตราจารยศรีจันทร  โตเลิศมงคล โทร  0-2281-8656 
                (ผูอํานวยการกองกลาง) 
 
 
ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน :  นางสาวพรทิพย  ไตรพิทยากุล  โทร  0-2280-7426 
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องคประกอบท่ี 3   การบริหารและการจัดการ 
 
ตัวบงชี้ท่ี  3.2    :    มีระบบและกลไกในการพฒันาบุคลากรของหนวยงานในสังกัด เพื่อพัฒนาและ 
                            ธํารงรักษาไวใหบุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
 
ชนิดของตัวบงชี้    :   กระบวนการ 
 
คาน้ําหนัก รอยละ 5 
 
คาเปาหมาย 5  ขอ 
 
เกณฑมาตรฐาน 
   1.  มีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรเปนรูปธรรม 
   2.  มีการวิเคราะหสมรรถนะและความสามารถของบุคลากร เพื่อสงเสริมพัฒนาบุคลากรทุกระดับ  
                     ใหมีความรู ความสามารถตรงกับภารกจิและสาขาวิชาชีพ ท้ังดานการฝกอบรม การเขารวม 
                     ประชุมหรือเสนอผลงานทางวิชาการ และการศึกษาตอ  
   3.  มีการมอบหมายงานใหเปนไปตามภารกิจของหนวยงาน และตามสมรรถนะของแตละบุคคล 
                     รวมท้ังมีการพฒันาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป 
   4.  มีการจัดสวัสดิการและสรางเสริมสุขภาพท่ีดีแกบุคลากร รวมท้ังสรางสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอ 
                     การทํางาน และสรางบรรยากาศท่ีดีท่ีจะทําใหบุคลากรทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและ 
                     อยูอยางมีความสุข 
   5.  มีระบบสงเสริมสนับสนุนบุคลากรท่ีมีศักยภาพสูง ใหไดรับคาตอบแทนสอดคลองกับความรู 
                     ความสามารถ 
   6.  มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับอยางเปนระบบ 
   7.  มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจเสนอคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี                 
                     เพื่อกําหนดแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา 
 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนนิการ 

1 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

2 หรือ 3 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

         4 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

5 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

6 หรือ 7 ขอ 
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ประเมินตนเอง/การบรรลุเปาหมาย 

คา

เปาหมาย 
(ขอ) 

4 เดือน 
(1 มิย.53-30 กย.53) 

8 เดือน 
(1 มิย. 53-31 มค. 54) 

12 เดือน 
(1 มิย. 53-31 พค. 54) 

การบรรลุเปาหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 53 
(1 ตค.52-30 กย. 53) 

6 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.53-31 มีค. 54) 

9 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.53-31 พค. 54)    

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 
ตํ่ากวาเปาหมาย  เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย 5 5 4 5 4 6 5 

ผลการดําเนินการ  
1. สํานักงานอธิการบดีไดนําสมรรถนะหลักท่ีมหาวิทยาลัยกาํหนด จํานวน  5 รายการ  มาประเมิน 

สมรรถนะหลักของบุคลากร ประกอบดวย  ขาราชการ พนักงานมหาวทิยาลัย  พนกังานราชการ เปน
รายบุคคลดวยระบบคอมพิวเตอร  ประกอบกับไดสํารวจความตองการของบุคลากรในการฝกอบรมเพื่อ
พัฒนาสมรรถนะและศักยภาพ  ท้ังนี้ไดนําผลการประเมินสมรรถนะและความตองการฝกอบรมของบุคลากร
มาวิเคราะห  และนําผลการวิเคราะหเปนขอมูล ในการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรท่ีสอดคลองกับตําแหนง
และภาระงานท่ีรับผิดชอบ (กบ.3.2-01-กบ.3.2-03)   

2. สํานักงานอธิการบดไีดมีคําส่ังมอบหมายปฏิบัติหนาท่ีเปนรายบุคคลในแตละหนวยงาน (กบ.3.2-
04)     

มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานเปนรายบุคคลเพ่ือใชประกอบการพิจารณาเล่ือนเงินเดือน ไดแก 
ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครวาดวยหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2554  และขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร           วาดวยการเล่ือนเงินเดอืนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2554 (กบ.3.2-
05)   

3.  บุคลากรในสังกัดสํานักงานอธิการบดีไดรับสวัสดกิารทีม่หาวิทยาลัยจดัใหกบับุคลากรของ
มหาวิทยาลัย ดงันี้ 

- จัดทําประกันภัยอุบัติเหตุหมู ประจําป 2553 ใหกับบุคลากร โดยบริษทัไทยประกันชีวิต 
จํากัด ใหสิทธิบุคลากรจายเงินประกันในราคาเดียวกันกบันักศึกษา คือ 80 บาท (กบ.3.2-06)   

- จัดใหมีการตรวจสุขภาพประจําป 2553  และมีการติดตามผลทุก ๆ 3 เดือน  สําหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจางช่ัวคราว มหาวิทยาลัยใหการสนับสนนุ
คาใชจายในการตรวจสุขภาพในคร้ังนี้ จํานวน 200 บาทตอคน   (กบ.3.2-07)   

- การเสนอช่ือบุคลากรเขารับคัดเลือกขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนกังาน
มหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และลูกจางช่ัวคราว เพื่อรับรางวลับุคคลดีเดน และการ
คัดเลือกผูทําคุณประโยชนใหแกมหาวิทยาลัย ประจําป 2553 (กบ.3.2-08)   
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- ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลง
วันท่ี 31 มีนาคม 2554  เร่ือง ประเภทและวิธีการในการจดัสวัสดิการสงเคราะห  (กบ.3.2-
09)   

4. สํานักงานอธิการบดีมองเห็นความสําคัญของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีความรูความสามารถให
ไดรับโอกาสพัฒนาศักยภาพท่ีสูงข้ึน  เชน ดําเนนิการเปล่ียนตําแหนง และตัดโอนตําแหนงบุคลากรสาย
สนับสนุน ซ่ึงไดรับวุฒิสูงข้ึน เปนตําแหนงสายวิชาการ  โดยดําเนินการตามขอบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนครวาดวยการเปล่ียนตําแหนง การเปล่ียนระดับตําแหนง และการตัดโอนตําแหนง
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551  และประกาศมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการแตงต้ังขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงในกรณีเปล่ียน
ตําแหนงและหรือ สายงาน  (กบ.3.2-10)   และมหาวิทยาลัยไดมีระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนครวาดวยการกําหนดตาํแหนงและอัตราเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงท่ีมีเหตุพิเศษ พ.ศ. 2554  ใหแก
ตําแหนงนักวชิาการคอมพิวเตอร  และลูกจางช่ัวคราวชาวตางประเทศ ตําแหนงอาจารย  ซ่ึงเปนสายงานท่ี
ตองใชความรู ความชํานาญเฉพาะสาขา  (กบ.3.2-11)   
   5. สํานักงานอธิการบดีมอบหมายใหกองบริหารงานบุคคลดําเนินการสํารวจประเมินความพึงพอใจ         
ของบุคลากรในสํานักงานอธิการบดี (กบ.3.2-12)   
 
รายการหลักฐาน (ใสรหัสเอกสาร) 

เกณฑมาตรฐานท่ี 1 และ 2 

กบ.3.2-01 สมรรถนะหลัก 5 รายการ 
กบ.3.2-02 ผลการประเมินสมรรถนะ 
กบ.3.2-03 แบบสํารวจความตองการในการฝกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลพระนคร 
เกณฑมาตรฐานท่ี 3 

กบ.3.2-04 คําส่ังมอบหมายปฏิบัติหนาท่ีเปนรายบุคคลในแตละหนวยงาน 
กบ.3.2-05 ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบัน อุดมศึกษา พ.ศ. 2554  
และขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครวาดวยการเล่ือนเงินเดือน

ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2554   
เกณฑมาตรฐานท่ี 4 

กบ.3.2-06 หนังสือมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ท่ี ศธ 0581.17/783  ลงวันท่ี 3 
สิงหาคม 2553 เร่ือง  การนําสงรายช่ือบุคลากรท่ีทําประกนัอุบัติเหตุ ประจําป 2553 
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กบ.3.2-07 หนังสือมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ดวนท่ีสุด ท่ี ศธ 0581.17/2819  ลง
วันท่ี 18 สิงหาคม 2553 เร่ือง  การตรวจสุขภาพประจําป 2553    

กบ.3.2-08 ประกาศมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เร่ือง คัดเลือกขาราชการพลเรือน         
ในสถาบันอุดมศึกษา พนกังานมหาวทิยาลัย พนกังานราชการ และลูกจางช่ัวคราว เพื่อ
รับรางวัลบุคคลดีเดน และการคัดเลือกผูทําคุณประโยชนใหแกมหาวิทยาลัย ประจําป 
2553 

กบ.3.2-09 ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลง
วันท่ี 31 มีนาคม 2554  เร่ือง ประเภทและวิธีการในการจดัสวัสดิการสงเคราะห 

เกณฑมาตรฐานท่ี 5 

กบ.3.2-10 ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครวาดวยการเปล่ียนตําแหนง การ
เปล่ียนระดบัตําแหนง และการตัดโอนตําแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2551  และประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เร่ือง หลักเกณฑและ
วิธีการแตงต้ังขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงในกรณีเปล่ียน

ตําแหนงและหรือสายงาน 
กบ.3.2-11 ระเบียบมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครวาดวยการกําหนดตาํแหนงและอัตรา

เงินเพิ่มสําหรับตําแหนงท่ีมีเหตุพิเศษ พ.ศ. 2554   
เกณฑมาตรฐานท่ี 6 

กบ.3.2-12 ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรในสํานักงานอธิการบดี 
 
 

จุดแข็ง 
1. มีระบบการบริหารงานบุคคลเปนรูปธรรม 
2. ผูบริหารใหความสําคัญในเร่ืองสิทธิประโยชนและสวัสดกิารของบุคลากรทุกประเภท 

 
จุดท่ีควรพัฒนา 

- 
 

แนวทางแกไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาสงเสรมิจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปการศึกษา 2553 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดําเนินการ 
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แผนสงเสริม 
1. จัดทํารางขอบังคับใหสิทธิประโยชนแก

บุคลากรดานอื่น ๆ เพ่ิมขึ้น 
2. จัดทําแผนบริหารจัดการความรูเก่ียวกับระบบ

บริหารงานบุคคลระบบใหม ๆ  ใหแกบุคลากร
ทุกประเภท 

- ผูอํานวยการสํานักงาน
อธิการบดี 
- ผูอํานวยการ 
กองบริหารงานบุคคล 
 

ปการศึกษา 2554 

แผนพัฒนา 
            - 

 

 

 

ผูกํากับตัวบงช้ี  :  นางสาวสมจิตต   มหัธนันท  โทร  0-2282-9009  ตอ  6060 
     (ผูอํานวยการกองบริหารงานบุคคล) 

ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน :   หัวหนางานทุกงาน   โทร  0-2282-9009 ตอ 6061-6066 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



47 
 

องคประกอบท่ี 3       การบริหารและการจัดการ 
 
ตัวบงชี้ท่ี  3.3    :   รอยละของบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาตามภารกิจท่ีไดรับมอบหมาย 
 
ชนิดของตัวบงชี้    :   ผลผลิต 
 
คาน้ําหนัก รอยละ 5 
 
คาเปาหมาย รอยละ 70  
 
เกณฑมาตรฐาน 
 
วิธีการคํานวณ =       จํานวนบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนา  X 100 
                     จํานวนบุคลากรทั้งหมดของสํานักงานอธิการบดี 
 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนนิการ 
ตํ่ากวารอยละ 50 

มีการดําเนนิการ 
รอยละ 50-59 

มีการดําเนนิการ 
รอยละ 60-69 

มีการดําเนนิการ 
รอยละ 70 -79 

มีการดําเนนิการ 
รอยละ 80 ข้ันไป 

 
 
    142 x 100 =  93.42 
         152 
 
 รอยละของบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาตามภารกิจท่ีไดรับมอบหมาย  =  93.42 
 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเปาหมาย 

คา

เปาหมาย 
(รอยละ) 

4 เดือน 
(1 มิย.53-30 กย.53) 

8 เดือน 
(1 มิย. 53-31 มค. 54) 

12 เดือน 
(1 มิย. 53-31 พค. 54) 

การบรรลุเปาหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 53 
(1 ตค.52-30 กย. 53) 

6 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.53-31 มีค. 54) 

9 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.53-31 พค. 54)    

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 
ตํ่ากวาเปาหมาย  เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย 

70 95.75 5 96.75 5 93.42 5 
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ผลการดําเนินการ  
มหาวิทยาลัยสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรสายสนับสนุนไดรับการพฒันาอยางตอเนื่อง   

 
รายการหลักฐาน (ใสรหัสเอกสาร) 
กบ.3.3-01 ตารางขอมูลจํานวนบุคลากรในสํานักงานอธิการบดี 
กบ.3.3-02 ขอมูลบุคลากรท่ีไดรับการพฒันา ในระบบ HRM 

 
จุดแข็ง 

ผูบริหารใหความสําคัญโดยสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรสายสนับสนุนไดรับการพัฒนาอยาง

ตอเนื่อง 
 
จุดท่ีควรพัฒนา 

- 
 

แนวทางแกไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาสงเสรมิจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปการศึกษา 2553 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดําเนินการ 
แผนสงเสริม 

- 
- ผูอํานวยการสํานักงาน
อธิการบดี 
- ผูอํานวยการ                
กองบริหารงานบุคคล 
 

 

แผนพัฒนา 
- 
 

 

 

ผูกํากับตัวบงช้ี  :  นางสาวสมจิตต   มหัธนันท   โทร  0-2282-9009  ตอ  
6060 

     (ผูอํานวยการกองบริหารงานบุคคล) 

ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน :  นางสาววันใหม    สุกใส   โทร  0-2282-9009  ตอ  6061 
     (หัวหนางานพัฒนาบุคคล) 
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องคประกอบท่ี 3  การบริหารและการจัดการ 

ตัวบงชี้ท่ี 3.4  : รอยละของคาใชจายเพ่ือการพัฒนาบุคลากรตามภารกิจท่ีไดรับมอบหมาย 
  ตองบดําเนินงานของหนวยงาน 

ชนิดของตัวบงชี้  : ปจจัยนําเขา 
เกณฑมาตรฐาน  :    

            วิธีการคํานวณ =     คาใชจายในการพัฒนาบุคลากร x 100  

                                                งบดําเนินงานของหนวยงาน 
งบดําเนินงานของหนวยงาน 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 
ตํ่ากวารอยละ 1 

มีการดําเนินการ 
รอยละ 1-1.99 

มีการดําเนินการ 
      รอยละ 2-2.99 

 

มีการดําเนินการ 
รอยละ 3-3.99 

มีการดําเนินการ 
รอยละ 4 ขึ้นไป 

 

ผลการดําเนินงาน     
 
                                                       8,894,585.88 x 100            
         56,339,871.86 
 
  1.  คณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี (กค.3.4-1-01)  ไดใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติงาน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 ของหนวยงานในสังกดัสํานักงานอธิการบดี ไดแก กองกลาง กองนโยบาย
และแผน กองคลัง กองบริหารงานบุคคล กองพัฒนานกัศึกษา กองวิเทศสัมพันธ กองประชาสัมพันธ กอง
ศิลปวัฒนธรรม (กค.3.4-1-02)   
 2. การดําเนินงานตามโครงการพัฒนาบุคลากรในแตละหนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี ไดมี
การดําเนนิการตามแผนปฏิบัติงานประจําป พ.ศ.2553 และตามงบประมาณท่ีไดรับ(กค.3.4-1-03,04)  
ประเมินตนเอง/การบรรลุเปาหมาย 

คา

เปาหมาย 
(รอยละ) 

4 เดือน 
(1 มิย.53-30 กย.53) 

8 เดือน 
(1 มิย. 53-31 มค. 54) 

12 เดือน 
(1 มิย. 53-31 พค. 54) 

การบรรลุเปาหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 53 
(1 ตค.52-30 กย. 53) 

6 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.53-31 มีค. 54) 

9 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.53-31 พค. 54) 

 

      
ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 

ตํ่ากวาเปาหมาย เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย2     21.87 5 
 

= 15.79 
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รายการหลักฐาน (ใสรหัสเอกสาร) 

กค.3.4-1-01 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี 

กค.3.4-1-02 แผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 ของสํานักงานอธิการบดี 

กค.3.4-1-03 รายงานการใชจายเงินในการพัฒนาบุคลากร ของสํานักงานอธิการบดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 

กค.3.4-1-04 งบดําเนินงานของหนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี 

 
จุดแข็ง 
  1. มีระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพ่ือการจัดการ ERP  ซึ่งสามารถนําขอมูลมาใชในการบริหารจัดการได 
  2. ผูบริหารระดับสูงใหการสนับสนุนในการสงเสริม และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทุกระดับของ
มหาวิทยาลัย 
 
จุดท่ีควรพัฒนา 
  ในป พ.ศ.2553  มีการต้ังคาเปาหมายที่สามารถจะดําเนินการไดตํ่าไป ซึ่งในป พ.ศ.2554 จะมีการต้ังคา
เปาหมายใหเพ่ิมมากขึ้นเพ่ือใหสอดคลองกับการปฏิบัติงานจริง 
 

แนวทางแกไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาสงเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปการศึกษา 2553 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดําเนินการ 
แผนสงเสริม 
 พัฒนาฐานขอมูลที่ไดจากระบบ  ERP  ใหมีประสิทธิภาพเพ่ิม
มากขึ้นและสามารถนําขอมูลไปบูรณาการกับการบริหาร

จัดการในงานที่เก่ียวของอื่น ๆ ได 
 

 
กองคลัง 

 
 

 
กองคลัง 

 
ปงบประมาณ 2553 

แผนพัฒนา 
ในป พ.ศ.2554 จะมีการต้ังคาเปามายการปฏิบัติงานใหเพ่ิมขึ้น
เพ่ือใหสอดคลองกับการปฏิบัติงานจริง 
 

 
ปงบประมาณ 2553 

 

ผูกํากับตัวบงชี้  :  นางวันดี  ชวยประยูรวงศ  โทร  0-2280-1932  ตอ  6030 
       (ผูอํานวยการกองคลัง) 
ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน :  นางสาวอรวรรณ  ศิริพราหมณกุล 
       นางสาวขวัญจิรา  ศรีเลิศ 
                                  นายไตรภพ  เรืองแกว 
 

 
 



51 
 

องคประกอบท่ี 3   การบริหารและการจัดการ 

ตัวบงชี้ท่ี 3.5  : การจัดการทรัพยากรในการปฏิบัติงานของหนวยงานในสังกัดสํานักงาน   
                                         อธิการบด ี

ชนิดของตัวบงชี้  : กระบวนการ 
เกณฑมาตรฐาน  :    

        1    มีแผนการจัดหาทรัพยากรในการปฏิบัติงานของหนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบด ี
          2.   มีการบํารุงรักษา ซอมบํารุง และจัดทําประวัติการซอมบํารุงทรัพยากรในการปฏิบัติงาน 
                     ของหนวยงานในสังกัดอยางเปนระบบ 
          3.   มีการควบคุมและตรวจสอบใชวัสดุ ครุภณัฑ ของหนวยงานในสังกัด และรายงานตอผูบริหาร 
          4.   มีการจัดทําทะเบียนคุมทรัพยสินของหนวยงานในสังกดั เปนปจจุบัน  
          5.   มีการสํารวจพสัดุคงเหลือประจําป และหรือจําหนายวัสด ุครุภัณฑเส่ือมสภาพตามระเบียบ 
          ของทางราชการ 
 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

 

ผลการดําเนินงาน  
 1. หนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบด ีจัดทําคําเสนอของบประมาณ(กค.3.5.1-01)เพื่อขออนุมัติ
งบการจัดหาทรัพยากรในการปฎิบัติงานโดยใชฐานขอมูลจากระบบ ERP และเม่ือไดรับจัดสรรงบประมาณ
จากมหาวิทยาลัยไดจดัทําแผนจัดซ้ือจัดจางของหนวยงานในสังกัดสํานกังานอธิการบดี(กค.3.5.1-02) 
 2.  การบํารุงรักษา การซอมบํารุง ครุภัณฑและทรัพยากรท่ีมีในหนวยงานของสํานักงานอธิการบดี 
มีการควบคุมเปนรายหนวยงาน (กค.3.5-2-01) โดยมีการนําระบบปฏิบัติการขอมูลสารสนเทศ ERP 
 (กค.3.5-2-02) มาชวยในการกํากับดแูลและมีรายงานการควบคุมทรัพยากรในหนวยงานสํานักงาน
อธิการบดี เชน ครุภัณฑท่ีมีแผนการซอมบํารุงอยางเปนระบบ มีการจดัทําแผนการซอมบํารุงในตลอดท้ัง
ปงบประมาณ เชน ลิฟท  รถยนตและรถตู  เสนอตอผูบริหารในทุกส้ินปงบประมาณ 
 3.  การตรวจสอบวัสดุคงเหลือในแตละปงบประมาณ รวมท้ังการตรวจสอบครุภัณฑ การคํานวณคา
เส่ือมราคา มีการรายงานจากทุกหนวยงานในสังกัด และรวบรวมเปนรายงานนําเสนอผูบริหารในทุกส้ิน
ปงบประมาณ (กค.3.5-3-01) 
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 4.  สํานักงานอธิการบดี มีการดําเนินการจดัทําทะเบียนคุมทรัพยสินแยกรายหนวยงาน (กค.3.5-4-01) 
มีใบเบิกพัสดุ แยกตามหนวยงานผูเบิก (กค.3.5-4-02)  และในทุกส้ินปงบประมาณจะมีการกระทบยอด
ทรัพยสินและวัสดุคงเหลือประจําปกับระบบ GFMIS    
 5.  ในทุกส้ินปงบประมาณหนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี จะมีการตรวจสอบ วัสดุ 
ครุภัณฑ คงเหลือประจําป และมีการจําหนายครุภัณฑท่ีเส่ือมสภาพ จากฐานขอมูลในระบบปฏิบัติการของ
กองคลัง (กค.3.5-5-01) 
 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเปาหมาย 

คา

เปาหมาย 
(ขอ) 

4 เดือน 
(1 มิย.53-30 กย.53) 

8 เดือน 
(1 มิย. 53-31 มค. 54) 

12 เดือน 
(1 มิย. 53-31 พค. 54) 

การบรรลุเปาหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 53 
(1 ตค.52-30 กย. 53) 

6 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.53-31 มีค. 54) 

9 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.53-31 พค. 54)    

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 
ตํ่ากวาเปาหมาย เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย

4     5 5 
 

 
รายการหลักฐาน (ใสรหัสเอกสาร) 

กค.3.5-1-01 สรุปงบประมาณเงินรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 หนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี 

กค.3.5-1-02 แผนจัดซื้อจัดจางหนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 

กค.3.5-2-01 ประวัติการซอมบํารุงทรัพยากรของสํานักงานอธิการบดี 

กค.3.5-2-02 โครงการพัฒนาระบบงาน ERP BPM และ HRM 

กค.3.5-3-01 รายงานการเงิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 

กค.3.5-4-01 ทะเบียนคุมทรัพยสิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

กค.3.5-4-02 ใบเบิกพัสดุ สํานักงานอธิการบดี 

กค.3.5-5-01 ทะเบียนคุมทรัพยสินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 
จุดแข็ง 

  1. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยในการบริหารจดัการ 
 2. มีการรายงานทะเบียนคุมทรัพยสินและการใชวัสดุประจําป อยางเปนระบบนําเสนอตอผูบริหาร
ระดับสูง 
  
จุดท่ีควรพัฒนา 

  1. ................-....................................................................................................................................... 
 2. ......................................................................................................................................................... 
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แนวทางแกไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาสงเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปการศึกษา 2553 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดําเนินการ 
แผนสงเสริม 
 การนําระบบเทคโนโลยีสารสนแทศเขามาชวยในการควบคุม 
กํากับดูแล 
 

 
กองคลัง 
สํานักงาน

อธิการบดี 

 
     งบประมาณประจําป 2553  

แผนพัฒนา 
1. .................................................................................. 
2. .................................................................................. 
 

 

 

ผูกํากับตัวบงชี้  :  นางวันดี  ชวยประยูรวงศ  โทร  0-2280-1932  ตอ  6030 
       (ผูอํานวยการกองคลัง) 
ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน :  นางสาวอรวรรณ  ศิริพราหมณกุล 
      นางศิริมา  อาจนนลา 
                                              นางสาวขวัญจิรา  ศรีเลิศ 
                                 นายไตรภพ  เรืองแกว 
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องคประกอบท่ี 3       การบริหารและการจัดการ 
 
ตัวบงชี้ท่ี  3.6    :   ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรในหนวยงาน 
                            สังกัดสํานักงานอธิการบดี 
                            
ชนิดของตัวบงชี้    :   ผลผลิต 
 
คาน้ําหนัก รอยละ 5 
 
คาเปาหมาย 5  ขอ 
 
เกณฑมาตรฐาน 
   1.  สรุปรายงานผลการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการจรรยาบรรณในปท่ีผานมา เสนอ
ผูบริหาร 
                     และนําผลสรุปมาทบทวนองคประกอบและบทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการ 
   2.  กําหนดแนวทางการดําเนินงานประจําป (ปงบประมาณ) โดยมีเปาหมายท่ีเปนรูปธรรมใน
การ 
                     สงเสริมและกาํกับดูแลใหบุคลากรปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 
   3.  ดําเนินงานตามแนวทางท่ีกําหนด 
             4.  มีชองทางการติดตอส่ือสารท่ีหลากหลาย เพื่อรับขอมูลปอนกลับและความคิดเห็น ท้ังใน                     
                     เชิงบวกและเชิงลบ รวมท้ังขอรองเรียนในเรื่องจรรยาบรรณของบุคลากรจากผูบริหาร 
                     หรือผูมีสวนไดเสีย และนําขอมูลไปใชกํากบัดุแลและสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ                 
                     ของบุคลากรในสังกัด 
   5.  พัฒนาระบบและกลไกการกํากับดแูละสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากร                         
                     ในสังกัดใหดยีิง่ข้ึน มีการวางแผนปองกัน กาํหนดหรือปรับปรุงมาตรการกํากับดูแลอยาง 
                     เปนระบบ 
   6.  มีการติดตามความกาวหนา และประเมินผลการดําเนินงานตามจรรยาบรรณของบุคลากร               
                     ในสังกัดจดัทําเปนรายงาน เสนอตอผูบริหาร 
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เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนนิการ 
1 ขอ 

มีการดําเนนิการ 
2 หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนนิการ 
         4 ขอ 

มีการดําเนนิการ 
5 ขอ 

มีการดําเนนิการ 
6 ขอ 

 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเปาหมาย 

คา

เปาหมาย 
(ขอ) 

4 เดือน 
(1 มิย.53-30 กย.53) 

8 เดือน 
(1 มิย. 53-31 มค. 54) 

12 เดือน 
(1 มิย. 53-31 พค. 54) 

การบรรลุเปาหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 53 
(1 ตค.52-30 กย. 53) 

6 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.53-31 มีค. 54) 

9 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.53-31 พค. 54)    

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 
ตํ่ากวาเปาหมาย  เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย 

5 4 3 5 4 6 5 

ผลการดําเนินการ  
 1. กองบริหารงานบุคคลไดสรุปรายงานผลการกํากับติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของ
บุคลากรในสํานักงานอธิการบดี ในปท่ีผานมาเสนอคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดีเพื่อทราบ 
พรอมเสนอใหพิจารณาองคประกอบและบทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดีวามี

ความเหมาะสมหรือไม ประการใด ตามหนังสือกองบริหารงานบุคคล ลงวนัท่ี 3 กนัยายน 2553 ( กบ.3.6-01) 
ซ่ึงคณะกรรมการประจาํสํานกังานอธิการบดีในการประชุมคร้ังท่ี 1/2554 ไดรับทราบผลการกํากบัติดตามการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรในสํานกังานอธิการบดี ตามมติท่ีประชุม ลงวันท่ี 17 มกราคม 2554 ( กบ.
3.6-02) และพจิารณาใหความเห็นชอบในการคงองคประกอบ และอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการประจํา
สํานักงานอธิการบดีตอไป เนื่องจากคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี ประกอบดวยผูแทนจาก
ผูบริหารทุกหนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี และมหาวิทยาลัยไดกําหนดอํานาจหนาท่ีครอบคลุม
ภารกิจครบทุกดานแลว ตามมติท่ีประชุม คร้ังท่ี 1/2554 ลงวันท่ี 17 มกราคม 2554 (กบ.3.6-03) 
 2. กองบริหารงานบุคคลไดกําหนดแผนปฏิบัติการดําเนนิงานตามจรรยาบรรณ ประจําปงบประมาณ 
2554 เสนอคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดีเพื่อทราบและใหความเห็นชอบ ซ่ึงคณะกรรมการ
ประจําสํานักงานอธิการบดพีิจารณาแลว ใหความเห็นชอบ (กบ.3.6-04) 
 3. ในการดําเนนิการตามแผนปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยฯ ไดดําเนินการดังนี ้
    (1) จัดใหมีการคัดเลือกบุคลากรดีเดนเพื่อรับเคร่ืองหมายและประกาศเกยีรติคุณในดานตาง ๆ (กบ.3.6-05) 
    (2) จัดอบรมเสริมสรางพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแกบุคลากรในสังกดั ดังนี ้
  - โครงการเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ในวันท่ี 4-5 พฤศจิกายน 
2553 วันท่ี 20 และ 26 พฤศจกิายน 2553 (กบ.3.6-06) 
  - โครงการเสริมสรางราชการใสสะอาด ในวนัท่ี 9 มีนาคม 2554 (กบ.3.6-07) 
  - โครงการปฐมนิเทศอาจารยใหม ระหวางวนัท่ี 26-29 เมษายน 2554 (กบ.3.6-08) 
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 4. มหาวิทยาลัยฯ ไดสรางชองทางการติดตอเพื่อรับขอมูลปอนกลับและความคิดเหน็ รวมท้ังขอ
รองเรียนในเร่ืองจรรยาบรรณจากผูมีสวนไดเสียดังนี ้
    - ทางเว็บไซตของมหาวิทยาลัย (กบ.3.6-09) 
    - ติดต้ังกลองรับเร่ืองรองเรียนไวท่ีอาคารสํานักงานอธิการบดี ช้ัน 1 (กบ.3.6-10) 
    - รับขอรองเรียนทางหนังสือผานระบบงานสารบรรณ 
     จากการติดตามตรวจสอบขอมูลตาง ๆ ท่ีไดมาจากชองทางการติดตอ ปรากฏวาในรอบปการศึกษา 
2553 ไมมีเร่ืองรองเรียนเกีย่วกับการประพฤติผิดจรรยาบรรณของบุคลากรในสํานักงานอธิการบดีแตอยางใด  
 5. มหาวิทยาลัยฯ มีการพัฒนาระบบและกลไกการกํากับดแูลและสงเสริมการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณ โดยวางแผนปองกัน และปรับปรุงมาตรการกํากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ดงันี้ 
    (1) กําหนดใหมีระเบียบมหาวิทยาลัยฯ วาดวยการคัดเลือกบุคคลดีเดนหรือผูทําคุณประโยชน พ.ศ. 
2553 (กบ.3.6-11) เพื่อสรางหลักเกณฑและวิธีการในการใหรางวัลหรือประกาศเกยีรติคุณแกเจาหนาท่ีของ
มหาวิทยาลัยหรือผูทําคุณประโยชน  
    (2) ปรับปรุงขอบังคับมหาวิทยาลัยฯ วาดวยการเล่ือนเงินเดือนขาราชการพลเรือนในสถาบัน 
อุดมศึกษา พ.ศ. 2552 (กบ.3.6-12) โดยกําหนดใหนําขอมูลเกี่ยวกับการลา พฤติกรรมการมาทํางาน การรักษา
วินัย การปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเปนขาราชการ และขอควรพิจารณาอื่น ๆ มาประกอบการประเมินผล
การปฏิบัติราชการเพ่ือพิจารณาเล่ือนเงินเดอืน เพื่อเปนการสรางแรงจูงใจ และกระตุนใหขาราชการประพฤติ
ตนอยูในกรอบวินยัและจรรยาบรรณท่ีเหมาะสม 
    (3) จัดทําหนังสือแจงเวียนกรณีศึกษา หรือพฤติกรรมท่ีเปนการประพฤติผิดจรรยาบรรณ                  
ใหหนวยงานในสังกัดรับทราบ เพื่อเปนแนวทางในการปองกันมิใหเจาหนาท่ีของมหาวิทยาลัยฯประพฤติผิด
จรรยาบรรรณ และเปนมาตรการดําเนนิการกับผูไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณ (กบ.3.6-13) 
 6. ในการติดตามความกาวหนา และประเมินผลการดําเนนิงานตามจรรยาบรรณของบุคลากรใน
สังกัด มหาวิทยาลัยฯ มีการกาํกับติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ทุกรอบ 4 เดือน คือ 
    - คร้ังท่ี 1 ตามหนังสือมหาวิทยาลัยฯ ดวนท่ีสุด ท่ี ศธ 0581.17/2296 ลงวันท่ี 14 กรกฎาคม 2553 
(กบ.3.6-14) 
    - คร้ังท่ี 2 ตามหนงัสือมหาวิทยาลัยฯ ท่ี ศธ 0581.17/3285 ลงวันท่ี 17 กนัยายน 2553 (กบ.3.6-15) 
    - คร้ังท่ี 3 ตามหนังสือมหาวิทยาลัยฯ ท่ี ศธ 0581.17/456 ลงวันท่ี 8 กมุภาพันธ 2554 (กบ.3.6-16) 
    ท้ังนี้ ไดรายงานผลสรุปจากการกํากับติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามจรรยาบรรณให
คณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดทีราบแลว ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํสํานักงาน
อธิการบดี คร้ังท่ี 1/2554 วันท่ี 17 มกราคม 2554 (กบ.3.6-02) 
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รายการหลักฐาน (ใสรหัสเอกสาร) 

เกณฑมาตรฐานท่ี 1 

กบ.3.6-01 บันทึกขอความกองบริหารงานบุคคล ลงวนัท่ี 3 กันยายน 2553 เร่ือง การรายงานผลการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 

กบ.3.6-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี คร้ังท่ี 1/2554 วันท่ี 17 
มกราคม 2554 วาระท่ี 5.1 

กบ.3.6-03 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี คร้ังท่ี 1/2554 วันท่ี 17 
มกราคม 2554 วาระท่ี 4.10 

เกณฑมาตรฐานท่ี 2 
กบ.3.6-04 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี คร้ังท่ี 1/2554 วันท่ี 17 

มกราคม 2554 วาระท่ี 4.11 
เกณฑมาตรฐานท่ี 3 
กบ.3.6-05 ประกาศมหาวทิยาลัยฯ เร่ือง การคัดเลือกขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงาน

มหาวิทยาลัย พนักงานราชการและลูกจาง เพื่อรับรางวัลบุคคลดีเดน ประจําป 2553 ลงวันท่ี 12 
พฤศจิกายน 2553 

กบ.3.6-06 หนังสืองานพฒันาบุคคล กองบริหารงานบุคคล ลงวันท่ี 12 ตุลาคม 2553 เร่ือง ขออนุมัติ
โครงการเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน และโครงการเสริมสราง
คุณธรรมและจริยธรรม 

กบ.3.6-07 หนังสืองานพฒันาบุคคล กองบริหารงานบุคคล ลงวันท่ี 8 กุมภาพนัธ 2554 เร่ือง ขออนุมัติ
จัดโครงการเสริมสรางราชการใสสะอาด 

กบ.3.6-08 หนังสืองานพฒันาบุคคล กองบริหารงานบุคคล ลงวันท่ี 1 เมษายน 2554 เร่ือง ขออนุมัติ
จัดโครงการปฐมนิเทศอาจารยใหม 
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เกณฑมาตรฐานท่ี 4 

กบ.3.6-09 แผนภาพแสดงชองทางรองเรียนจรรยาบรรณและวินยับนหนาเว็บไซตของมหาวิทยาลัย 
กบ.3.6-10 ภาพถายแสดงการติดต้ังกลองรับเรื่องรองเรียนของมหาวิทยาลัย ณ อาคารสํานักงานอธิการบดี 

เกณฑมาตรฐานท่ี 5 
กบ.3.6-11 ระเบียบมหาวทิยาลัยฯ วาดวยการคัดเลือกบุคคลดีเดนหรือผูทําคุณประโยชน พ.ศ. 2553 

กบ.3.6-12 ขอบังคับมหาวิทยาลัยฯ วาดวยการเล่ือนเงินเดือนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2552 

กบ.3.6-13 หนังสือมหาวทิยาลัยฯ ท่ี ศธ 0581.17/2502 ลงวันท่ี 23 กรกฎาคม 2553 เร่ือง การกํากับ 
ดูแลและปองกันการกระทําผิดจรรยาบรรณ 

เกณฑมาตรฐานท่ี 6 
กบ.3.6-14 หนังสือมหาวทิยาลัยฯ ดวนท่ีสุด ท่ี ศธ 0581.17/2296 ลงวันท่ี 14 กรกฎาคม 2553 เร่ือง 

การกํากับ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณขาราชการ 
กบ.3.6-15 หนังสือมหาวทิยาลัยฯ ท่ี ศธ 0581.17/3285 ลงวันท่ี 17 กนัยายน 2553 เร่ือง การวางแผน

ปองกันและการกํากับติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 
กบ.3.6-16 หนังสือมหาวทิยาลัยฯ ท่ี ศธ 0581.17/456 ลงวันท่ี 8 กุมภาพันธ 2554 เร่ือง การกํากับ 

ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณขาราชการ 
 
จุดแข็ง 
 1. ผูบริหารแตละสวนราชการในสํานักงานอธิการบดีตระหนักและใหความสําคัญในการสงเสริม
และพัฒนาบุคลากรใหประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณอยางจริงจังและตอเนื่อง 
 2. สํานักงานอธิการบดีมีระบบและแนวทางที่ชัดเจนในการดําเนินการทางจรรยาบรรณกับผู
ประพฤติผิดจรรยาบรรณ  
 3. สํานักงานอธิการบดีมีการกําหนดแผนปฏิบัติการดําเนนิงานตามจรรยาบรรณท่ีเปนรูปธรรม และ
มีการกํากับติดตามใหมีการปฏิบัติตามแผน 
 
จุดท่ีควรพัฒนา 
   - 
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แนวทางแกไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาสงเสรมิจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปการศึกษา 2553 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดําเนินการ 
แผนสงเสริม 

1. การคัดเลือกบุคลากรดีเดน 
 
2. แจงเวียนกรณีศึกษาหรือพฤติกรรมที่เปนการ 
     ประพฤติผิดจรรยาบรรณใหหนวยงานในสังกัด 
     รับทราบ 
3.   โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานของ  

           บุคลากร  
4.   โครงการเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมใน
การ 

           ปฏิบัติงาน 
5. โครงการสรางเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 
6.   โครงการสรางเสริมราชการใสสะอาด 
7.   โครงการปฐมนิเทศอาจารยใหม 

 

-  
- รองอธิการบดีดาน 
  บริหารฯ 
- กองบริหารงานบุคคล 
 

 
7,500 บาท    
พฤศจิกายน 2553 – มกราคม 2554 
ตลอดปการศึกษา (ดําเนินการเปน  ระยะ 
ๆ) 
 
280,000 บาท    22-23 ก.ค. 2553 
 
55,000 บาท      4 – 5 พ.ย. 2553 
 
165,000 บาท    20, 25 พ.ย. 2553 
72,000 บาท      9 มี.ค. 2554 
280,000 บาท    26-29 เม.ย. 2554 

แผนพัฒนา 
                          - 

 
 

 

ผูกํากับตัวบงช้ี  :  นางสาวสมจิตต   มหัธนันท   โทร  0-2282-9009  ตอ  6060 
     (ผูอํานวยการกองบริหารงานบุคคล)  
 
ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน :  นายอานันต    โรจนตันติกุล  โทร 0-2281-1479 
     (หัวหนางานวินัยและนิติการ) 
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องคประกอบท่ี 3 การบริหารและการจัดการ 

ตัวบงชี้ท่ี 3.7  : การพัฒนาหนวยงานในสังกดังานอธิการบดีสูองคกรการเรียนรู 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 

เกณฑมาตรฐาน :  

  1. มีการทบทวนและจัดทําแผนการจัดการความรู 

  2. มีการติดตามความกาวหนาการดําเนินงานตามแผน 

  3. มีการใชชองทางท่ีหลากหลายเพ่ือใหบุคลากรในหนวยงานไดถายทอดและแลกเปล่ียน

เรียนรู   ประสบการณการทํางานและขอมูลท่ีเปนประโยชนตอการปฏิบัติงาน 

  4. มีการสรุปประเมินผลความสําเร็จของแผนการจัดการความรูเสนอตอผูอํานวยการ 

  5. มีการนําผลการประเมินปญหาและขอเสนอแนะมาใชในการพัฒนาและปรับปรุงแผนการ

จัด   ความรูในปตอไป 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนนิการ 

1 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

2 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

3 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

4 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

5 ขอ 

ผลการดําเนินงาน 

  1. มีการทบทวนและจัดทําแผนการจัดการความรู 

                     สํานักงานอธิการบดีไดมีการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานจัดทํายุทธศาสตรและบริหาร

จัดการความรูในสํานักงานอธิการบดี (สอ 3.7-1-01) เพื่อทบทวนและจัดทําแผนการจัดการความรู 

ปงบประมาณ 2554 โดยนําผลประเมินแผนการจัดการความรู ปงบประมาณ 2553 ปญหา อุปสรรค และ

ขอเสนอแนะ แนวทางในการพัฒนาปรับปรุง มาพิจารณาและนําเสนอ (สอ 3.7 – 1- 02) ผูอํานวยการ

สํานักงานอธิการบดี เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

                 2.  มีการติดตามความกาวหนาการดําเนินงานตามแผน 

                    สํานักงานอธิการบดีไดมีการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานจัดทํายุทธศาสตรและบริหาร

จัดการความรูในสํานักงานอธิการบดี เพื่อติดตามการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู (สอ 3.7 – 2 -01, 

สอ 3.7 -2-02) 
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                3.  มีการใชชองทางท่ีหลากหลายเพ่ือใหบุคลากรในหนวยงานไดถายทอดและแลกเปล่ียนเรียนรู

ประสบการณการทํางานและขอมูลท่ีเปนประโยชนตอการปฏิบัติงาน 

                    หนวยงานในสํานักงานอธิการบดี มีการดําเนินกิจกรรมการจัดการความรู โดยใชชองทางท่ี

หลากหลาย เพื่อใหบุคลากรในหนวยงานไดถายทอดและแลกเปล่ียนเรียนรูประสบการณการทํางานและ

ขอมูลท่ีเปนประโยชนตอการปฏิบัติงาน  (สอ 3.7 – 3 – 01) เชน คูมือ บอรดประชาสัมพันธ การอบรม 

สัมมนา บันทึกเวียน การส่ือสารผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศผาน ของแตละหนวยงานในสํานักงาน

อธิการบดี 

             4.   มีการสรุปประเมินผลความสําเร็จของแผนการจัดการความรูเสนอตอผูอํานวยการ 

                  สํานักงานอธิการบดี ไดมีการประชุม คณะกรรมการดําเนินงานจัดทํายุทธศาสตรการจัดการ

ความรู (สอ 3.7 -1-01) เพื่อประเมินผลแผนการจัดการความรู ปงบประมาณ 2552 และนําผลสรุปเสนอตอ

ผูอํานวยการ (สอ 3.7 – 4-01, สอ 3.7 – 4 – 02, สอ 3.7 – 4 – 03) 

             5.   มีการนําผลการประเมินปญหาและขอเสนอแนะมาใชในการพัฒนาและปรับปรุงแผนการจัด

ความรู   ในปตอไป 

                 สํานักงานอธิการบดี ไดมีการประชุม คณะกรรมการดําเนินงานจัดทํายุทธศาสตรการจัดการ

ความรูสํานักงานอธิการบดี เพื่อจัดทําแผนการจัดการความรู โดยนําสรุปปญหาและอุปสรรคในการ

ดําเนินงานมาพิจารณาเพื่อจดัทําแผนการจดัการความรู ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 (สอ 3.7 – 4 – 01 , สอ 3.7 – 

5 -01) 

   

ประเมินตนเอง/การบรรลุเปาหมาย 

คา

เปาหมาย 
(ขอ) 

4 เดือน 
(1 มิ.ย. 53-3 ก.ย. 53) 

8 เดือน 
(1 มิ.ย. 53-31 ม.ค. 54) 

12 เดือน 
(1 มิ.ย. 53-31 พ.ค.54) 

การบรรลุเปาหมาย 12 เดือน 

12 เดือน งปม. 53 
(1 ต.ค. 52-30 ก.ย. 53) 

6 เดือน งปม. 54 
(1 ต.ค. 53-31 มี.ค.54) 

9 เดือน งปม. 54 
(1 ต.ค.53-31 พ.ค.54) 

   

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 
ตํ่ากวาเปาหมาย เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย 

3 3ขอ 3 4 ขอ 4 5 ขอ 5 
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 รายการหลักฐาน (ใสรหัสเอกสาร) 

สอ 3.7- 1-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานจัดการความรูในสํานักงานอธิการบด ีคร้ังท่ี 1/2554   
วันท่ี 19 พฤศจิกายน 2553 

สอ. 3.7- 1-02 วิสัยทัศน พนัธกิจ เปาประสงค นโยบาย เปาหมาย ยุทธศาสตร วัตถุประสงค มาตรการและแผนการ
จัดการความรู สํานักงานอธิการบดี ปงบประมาณ พ.ศ.2554 

สอ. 3.7- 1-03  บันทึกขอความสํานักงานอธิการบดี ท่ี 286/ลงวันท่ี 23 ธันวาคม 2554 

สอ. 3.7- 2-01  แผนการดําเนนิงานการจดัการความรู สํานักงานอธิการบดี ปงบประมาณ พ.ศ.2554 

สอ.3.7 -2-01
สอ.3.7 -2-02 
สอ.3.7 -2-03 
สอ.3.7 -2-04 
สอ.3.7 -2-05 

รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานจัดการความรูในสํานักงานอธิการบดี ปงบประมาณพ.ศ.
2553 -2554  

สอ.3.7 -3-01 กิจกรรมการจดัการความรูของหนวยงานในสํานักงานอธิการบดี ปการศึกษา 2553 

 

 

สอ 3.7- 4-01 การประเมินผลเปาหมายและแผนการจัดการความรู ปงบประมาณ 2553 
สอ 3.7- 4-02 บันทึกขอความท่ี 287/ ลงวันท่ี27 ธันวาคม 2553   เร่ืองเสนอสรุปการประเมินผลแผนการจัดการ

ความรู ปงบประมาณ พ.ศ.2553 
สอ 3.7– 5-01  สรุปปญหาและอุปสรรคในการดําเนนิงานการจัดการความรู ปงบประมาณ พ.ศ.2553 

จุดแข็ง 

  1. บุคลากรมีความรู ความสามารถ ประสบการณการทํางานสามารถถายทอดองคความรูท่ีเปน

ประโยชนตอการปฏิบัติงาน 

แนวทางเสริมจุดแข็ง   

  1. สรางบรรยากาศ การเรียนรูในหนวยงาน 

  2. พัฒนาชองทางการส่ือสารในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีประสิทธิภาพ 
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  ผูกํากับตัวบงช้ี  : ผูชวยศาสตราจารยศรีจันทร  โตเลิศมงคล โทร 0 2281 8656 

        (ผูอํานวยการกองกลาง) 

  ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน  : นางชูศรี   นิลรําไพ โทร 0 2281 7426 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทางแกไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาสงเสริมจากผลประเมินตนเองตามมาตราฐาน มทร.พระนคร ปการศึกษา 2553 
แผน/โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดําเนินการ 

แผนสงเสริม 
      1. สนับสนุนใหบคลากรสายสนับสนุน 
         ไดรับการพัฒนาดานสารสนเทศ 
      2. จัดกิจกรรมถายทอดและแลกเปล่ียนเรียนรู 
 

- ผูอํานวยการสํานักงาน
อธิการบดี 
- คณะกรรมการจัดการ
ความรูในสํานักงาน

อธิการบดี 

ปการศึกษา 2554 
 
ปการศึกษา 2554 
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องคประกอบท่ี 3   การบริหารและการจัดการ 

ตัวบงชี้ท่ี 3.8  : ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ของหนวยงานในสังกัดสํานักงาน   
                                         อธิการบด ี

ชนิดของตัวบงชี้  : กระบวนการ 
เกณฑมาตรฐาน  :    

             1.  มีนโยบายในการจัดทําระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ และนํานโยบาย 
          สูการปฏิบัติ 
             2.  มีระบบฐานขอมูลสารสนเทศตามภารกิจของหนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบด ี
                       อยางนอยตองครอบคลุมการวางแผน การบริหารงบประมาณ การจดัซ้ือ จัดจาง การเบิกจาย 
           การบันทึกบัญชีและการบริหารงานบุคคล 
          3.   มีการบันทึกและตรวจสอบขอมูลเปนปจจุบัน 
            4.   มีการติดตามและรายงานผลการดําเนินงานอยางเปนระบบ 
            5.   มีการประเมินผลการใชระบบฐานขอมูลสารสนเทศ และนําผลมาปรับปรุงระบบฐานขอมูล 
 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

 
ผลการดําเนินงาน  
 1.  สํานักงานอธิการบดี มีการจัดทําระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการโดยขอมูล
ของสํานักงานอธิการบดีเปนสวนหนึ่งของระบบ ERP , BPM และ HRM (กค.3.8-1-01) ซ่ึงเปนโครงการ

เครือขายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมหาวิทยาลัย ไดนํามาใชในการบริหารจัดการ ขอมูลทางดานการเงิน 
การคลัง การวางแผนตามนโยบายของมหาวิทยาลัย การบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อใหหนวยงานในสังกัด
ไดมีการเช่ือมโยงของขอมูล และมีฐานขอมูลเปนฐานเดยีวกัน เพื่อใหสามารถกํากับติดตามได 
 2. สํานักงานอธิการบดี มีการถายทอดการปฏิบัติงานโดยมีการเชิญประชุมหนวยงานในสังกดัเพื่อ
ทําความเขาใจรวมกันในการนําระบบฐานขอมูลสารสนเทศมาใชในหนวยงาน (กค.3.8-2-01) โดยมีการมี
บันทึกขอมูล การติดตามและรายงานผลการใชจายเงินงบประมาณ การจัดซ้ือจัดจาง ระบบบริหารงานบุคคล
อยางเปนระบบ 
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 3.  การดําเนินการตามโครงการระบบงาน ERP BPM HRM (กค.3.8-3-01)โดยเร่ิมจากการขอจัดต้ัง

งบประมาณในระบบงาน BPM  ของกองนโยบายและแผน ท้ังเงินงบประมาณแผนดินและงบประมาณเงิน
รายได และระบบการบริหารพัสดุ บัญชีและการเงิน ในระบบงาน ERP โดยกองคลัง   ระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ระบบงาน HRM  โดยกองบริหารงานบุคคล โดยมีการเช่ือมโยงขอมูลกันและสอบทาน
ขอมูลไดอยางเปนปจจุบัน 
 4.  การบริหารจัดการโดยการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชตามโครงการระบบงาน ERP 
BPM HRM นัน้มีการรายงานผลโดยรายงานท่ีออกจากระบบ เชน งบการเงินในรายเดือน รายไตรมาส
รายงานการใชจายเงินตามรายหนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดีนาํเสนอตอผูบริหารระดับสูงและ

สามารถนําขอมูลผลดังกลาวไปใชในการวางแผนการปฏิบัติงานในปตอไปได (กค.3.5-4-01) 
 5.  ระบบฐานขอมูลสารสนเทศมาตามโครงการระบบงาน ERP BPM HRM  ไดมีการใหหนวยงาน
ในสังกัดไดเขารวมอบรมเพ่ิมเติมในรายละเอียดตาง ๆ การนําเสนอปญหาท่ีเกิดข้ึน ความตองการใน
ระบบงานตาง ๆ มาเปนแนวทางในการแกไขปญหาและพัฒนาระบบดงักลาวใหดีข้ันและมีระบบการติดตาม
การใชงานและแจงปญหาท่ีเกิดจากระบบงาน ของสํานักวิทยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 (กค.3.8-5-01) ในการประเมินผลการใชระบบฐานขอมูลสารสนเทศ 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเปาหมาย 

คา

เปาหมาย 
(ขอ) 

4 เดือน 
(1 มิย.53-30 กย.53) 

8 เดือน 
(1 มิย. 53-31 มค. 54) 

12 เดือน 
(1 มิย. 53-31 พค. 54) 

การบรรลุเปาหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 53 
(1 ตค.52-30 กย. 53) 

6 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.53-31 มีค. 54) 

9 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.53-31 พค. 54)    

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 
ตํ่ากวาเปาหมาย เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย3     5 ขอ 5 

 

 
รายการหลักฐาน (ใสรหัสเอกสาร) 

กค.3.8-1-01 
 

โครงการการพัฒนาระบบงาน ERP BPM HRM  ของมหาวิทยาลัย 

กค.3.8-2-01 
 

รายงานการประชุมการดําเนินงานตามโครงการการพัฒนาระบบงาน ERP BPM HRM  ของ
มหาวิทยาลัย 

กค.3.8-3-01 
 

โครงการการพัฒนาระบบงาน ERP BPM HRM  ของมหาวิทยาลัย 

กค.3.8-4-01 รายงานการเงิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 

กค.3.8-5-01 ระบบการติดตามการใชงาน การประเมินผลการใชงานระบบสารสนเทศ (โปรแกรมการแจงการ
แกปญหาดาน IT ของสํานักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
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จุดแข็ง 

  1. ผูบริหารใหความสนใจในการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใชในการบริหารและจัดการ
ภายในหนวยงานในสังกดัของมหาวิทยาลัย  
 2. ขอมูลดานการวางแผน การเงิน การบริหารงานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยมีการเช่ือมโยงกันทุก
หนวยงานในสังกัด มีรายงานใหผูบริหารไดใชในการวิเคราะหและวางแผนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 
  
จุดท่ีควรพัฒนา 

 1. ควรพัฒนาระบบอยางตอเนื่อง เนื่องจากระบบท่ีมีอยูตอบสนองผูบริหารไดพอสมควรแตยังไม
ครอบคลุมภาระงานท้ังหมด 
  2.ควรมีการทําความเขาใจ ใหความรูเพิ่มเติมเจาหนาท่ีเกี่ยวของในการดําเนินการตามโครงการ
ระบบสนเทศเพื่อการบริหารอยางสมํ่าเสมอ เพื่อใหการดาํเนินงานเปนไปในแนวทางเดียวกันและไดขอมูล 
ท่ีถูกตองตรวจสอบได 
 

แนวทางแกไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาสงเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปการศึกษา 2553 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดําเนินการ 
แผนสงเสริม 
โครงการพัฒนาระบบงานตามโครงการ ERP  BPM  HRM 
 

 
กองคลัง  
กองนโยบายและแผน 
กองบริหารงานบุคคล 
 
กองคลัง  
กองนโยบายและแผน 
กองบริหารงานบุคคล 
 

 
       งบประมาณป 2552 -2553 

แผนพัฒนา 
จัดอบรม ทําความเขาใจเจาหนาที่ผูเก่ียวของ 
 

 
              งบประมาณ ป 2553 

 

ผูกํากับตัวบงชี้  :  นางวันดี  ชวยประยูรวงศ  โทร  0-2280-1932  ตอ  6030 
       (ผูอํานวยการกองคลัง) 
ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน :  นางสาวอรวรรณ  ศิริพราหมณกุล 
       นางศิริมา  อาจนนลา 
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องคประกอบท่ี 3   การบริหารและการจัดการ 

ตัวบงชี้ท่ี 3.9  : การบริหารจัดการความเส่ียงของหนวยงานในสังกัดสํานกังานอธิการบดี 

ชนิดของตัวบงชี้  : กระบวนการ 
เกณฑมาตรฐาน  :    

        1.  มีการแตงต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเส่ียง  โดยมีคณะกรรมการประกันคุณภาพ 
      การศึกษาสํานักงานอธิการบดี ท่ีรับผิดชอบพันธกิจหลักของสํานักงานอธิการบดีรวมเปน 
                คณะกรรมการหรือคณะทํางาน 
        2.  มีการวิเคราะหและระบุความเส่ียง และปจจัยท่ีกอใหเกิดความเส่ียงตามบริบทของสํานักงาน    
                อธิการบดี 
       3.  มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเส่ียง และจัดลําดับความเส่ียงท่ีไดจากการวิเคราะห 
      ในขอ 2 
       4.  มีการจัดทําแผนบริหารความเส่ียงท่ีมีระดับความเส่ียงสูง และดําเนินการตามแผน 
       5.  มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานตอคณะกรรมการ 
       ประจําสํานกังานอธิการบดี เพื่อพิจารณา อยางนอยปละ 1 คร้ัง 
       6.  มีการนําผลการประเมินและขอเสนอแนะมาใชในการปรับแผน   หรือวิเคราะหความเสี่ยง 
       ในรอบปถัดไป 

เกณฑการประเมิน 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนนิการ 

1 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

2 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

3 หรือ 4 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

5 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

6 ขอ 

ผลการดําเนินการ (1 มิถุนายน 2553 – 31 พฤษภาคม 2554) 

1. ในปการศึกษา 2553  สํานักงานอธิการบดีไดดําเนินกระบวนการบริหารความเส่ียงในทุก

หนวยงานท่ีสังกัดอยูในสํานักงานอธิการบดี  โดยมีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
สํานักงานอธิการบดีเปนผูรับผิดชอบกระบวนการดําเนินงาน (สอ.(กนผ.)3.9-1-01)  และมี
คณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดีเปนผูพิจารณาใหขอเสนอแนะ  ใหความเห็นชอบ
แผนบริหารความเส่ียง  ตลอดจนกํากับดูแล  และติดตามผลการดําเนินงาน (สอ.(กนผ.)3.9-1-
02)   โดยใชนโยบายและแนวทางการบริหารความเส่ียงท่ีกําหนดโดยมหาวิทยาลัย    เพื่อใหมี
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การดําเนินงานเปนไปในมาตรฐานเดียวกันในทุกหนวยงานของมหาวิทยาลัย (สอ.(กนผ.)3.9-
1-03) และ (สอ.(กนผ.)3.9-1-04) 

2. สํานักงานอธิการบดีไดใหทุกหนวยงานในสังกัดจัดทําแผนบริหารความเส่ียงของแตละ

หนวยงาน (สอ.(กนผ.)3.9-2-01)  โดยใชนโยบายและแนวทางการบริหารความเส่ียงของ
มหาวิทยาลัย  มีการวิเคราะหตามภาระงานท่ีรับผิดชอบ  และมีข้ันตอนการวิเคราะหตาม
แนวทางของ COSO  คือ (สอ.(กนผ.)3.9-2-02) 
- มีการวิเคราะหข้ันตอนการดําเนินงาน 
- มีการวิเคราะหวัตถุประสงคในการดําเนินงาน 
- มีการระบุความเส่ียงในแตละข้ันตอนการดําเนินงาน 
- มีการระบุปจจัยเส่ียงในแตละข้ันตอนการดําเนินงาน 

3. มีการวิเคราะหตอเนื่องจากการระบุปจจัยเส่ียงไดแลวคือ (ใชหลักฐานเดียวกับขอ 2) 
- มีการประเมินโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง 
- มีการประเมินผลกระทบท่ีจะเกดิข้ึน 
- มีการประเมินแนวทางควบคุม  และการควบคุมท่ีมีอยู 
- นํารายละเอียดจากการวิเคราะหมาใชในการจัดทําแผนบริหารความเส่ียง 

4. เ ม่ือเ ร่ิมตนปการศึกษา  2553  สํานักงานอธิการบดีไดใชแผนบริหารความเส่ียงของ
มหาวิทยาลัย ป 2553  กิจกรรมควบคุม: อัตราการเบิกจายงบประมาณรายจายลงทุนตํ่ากวา

เปาหมาย  เปนแผนบริหารความเส่ียงของสํานักงานอธิการบดี (สอ.(กนผ.)3.9-4-01)  
เนื่องจากเปนความเส่ียงท่ีสงผลกระทบตอผลการดําเนินงานดานการบริหารจัดการ

มหาวิทยาลัยท่ีสํานักงานอธิการบดีเปนผูรับผิดชอบ 
ตอมาในปงบประมาณ 2554  สํานักงานอธิการบดีไดจัดทําแผนบริหารความเส่ียงของ
สํานักงานอธิการบดี ป 2554  (สอ.(กนผ.)3.9-4-02)  โดยผานการพิจารณาใหความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี  และมีการแจงเวียนใหทุกหนวยงานของ
สํานักงานอธิการบดีรับทราบแผนบริหารความเส่ียงของสํานักงานอธิการบดีและใหมีการ

ดําเนินการตามแผน (สอ.(กนผ.3.9-4-03) 

5. สํานักงานอธิการบดีไดมีการรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเส่ียงป 2553 (สอ.
(กนผ.)3.9-5-01)  เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดีเพื่อรับทราบผล
การดําเนินงาน  

6.  ในการจัดทําแผนบริหารความเส่ียงฯ ป 2554  โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
สํานักงานอธิการบดี   ไดจัดทํารางแผนฯ โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติตามแผนฯ ป 2553  
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ประกอบกับนโยบายและแนวทางการบริหารความเส่ียงฯ ของคณะผูบริหารระดับสูงของ
มหาวิทยาลัย  มาเปน ขอมูลประกอบการพิจารณาจัดทําแผนบริหารความเส่ียงป 2554  ของ
สํานักงานอธิการบดี และไดเสนอคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดีเพื่อใหพิจารณา
ใหขอเสนอแนะและใหความเห็นชอบ (สอ.(กนผ.)3.9-5-01) 

การประเมินตนเอง/การบรรลุเปาหมาย 

คา

เปาหมาย 
(ขอ) 

4 เดือน 
(1 มิย.53-30 กย.53) 

8 เดือน 
(1 มิย. 53-31 มค. 54) 

12 เดือน 
(1 มิย. 53-31 พค. 54) 

การบรรลุเปาหมาย 12 เดือน 

12 เดอืน  งปม. 53 
(1 ตค.52-30 กย. 53) 

6 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.53-31 มีค. 54) 

9 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.53-31 พค. 54) 

   

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 
ตํ่ากวาเปาหมาย  เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย 

4 4 3 6 5 6 5 

รายการหลักฐาน (ใสรหัสเอกสาร) 
สอ.(กนผ.)3.9-1-01 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี ป 2553  คําส่ังท่ี 495/ 2553 
สอ.(กนผ.)3.9-1-02 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพสํานักงานอธิการบดี ป 2553 คําส่ังท่ี 400/2553 
สอ.(กนผ.)3.9-1-03 นโยบายและแนวทางการดําเนินกระบวนการบริหารความเส่ียงและการวางระบบควบคุม

ภายใน ป 2554 ของมหาวิทยาลัย 
สอ.(กนผ.)3.9-1-04 แผนการดําเนนิงานการบริหารความเส่ียงของสํานักงานอธิการบดี ป 2554 (ปฏิทินการ

ดําเนินงาน) 
สอ.(กนผ.)3.9-2-01 ตัวอยางเอกสารการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในของหนวยงาน ป 2553 และ 

2554 
สอ.(กนผ.)3.9-2-02 คูมือการบริหารความเส่ียงและการวางระบบควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย  ซ่ึงแสดง

ข้ันตอนการวเิคราะหความเส่ียง  ตามแนวทางของ COSO  
สอ.(กนผ.)3.9-3---- หลักฐานของขอ 3  ใชเอกสารของ ขอ 2 
สอ.(กนผ.)3.9-4-01 แผนบริหารความเส่ียงของสํานักงานอธิการบดี ป 2553 
สอ.(กนผ.)3.9-4-02 แผนบริหารความเส่ียงของสํานักงานอธิการบดี ป 2554 
สอ.(กนผ.)3.9-4-03 หนังสือแจงเวยีนภายในสํานกังานอธิการบดีเพื่อใหทุกหนวยงานรับทราบแผนบริหาร

ความเส่ียง  และใหมีการดําเนินงานตามแผนและรายงานผล 
สอ.(กนผ.)3.9-5-01 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียงฯ ป 2553 รอบ 12 เดือน 
สอ.(กนผ.)3.9-6-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี  คร้ังท่ี 1/2554 วันท่ี 17 

มกราคม 2554  
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จุดแข็ง 
1. มหาวิทยาลัยมีนโยบายท่ีจะสนับสนุนการดําเนินงานตามแนวทางการพัฒนาระบบราชการที่รัฐบาลได
กําหนดนโยบายและแนวทางไว   ซ่ึงการบริหารความเส่ียงเปนเร่ืองท่ีมีความสําคัญเร่ืองหน่ึงตามแนว
ทางการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล 
2. ผูบริหารใหการสนับสนุนการดําเนนิงาน  และมีการประชุมปรึกษาหารือเพื่อกําหนดแนวทางปฏิบัติ
รวมกับบุคลากรผูปฏิบัติงาน 

จุดออน 
1. บุคลากรมีภาระงานเดิมมากและเพ่ิมภาระการดําเนนิงานตามนโยบายการพัฒนาระบบราชการและ
มาตรฐานการศึกษามากข้ึน 
 
แนวทางแกไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาสงเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปการศึกษา 2553 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดําเนินการ 
แผนพัฒนา 
1. ปรับปรุงแผนการดําเนินงานการบริหารความเส่ียงเพื่อใชกําหนดปฏิทินการ
ดําเนินการ  เพื่อใหการดําเนินการเปนไปตามแผนท่ีกําหนดและเปนมาตรฐาน
เดียวกันทั่วทั้งสํานักงานอธิการบดี 
2.  ในป 2553 และ 2554 มหาวิทยาลัยใหมีการรายงานผลการปฏิบัติตามแผน
บริหารความเส่ียงปละ 2 คร้ัง  จากเดิมปละ 1 คร้ัง  เพื่อนําผลการดําเนินงาน/
ปญหา/อุปสรรค  มาพิจารณาปรับปรุงการดําเนินงาน 
3.  เผยแพรขอมูลทีเ่ก่ียวของผานทางเวบ็ไซต  เพื่อใหบุคลากรไดรับทราบขอมูล
ที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติงาน 

คณะกรรมการประจํา

สํานักงานอธิการบดี 
ไมใชงบประมาณ 

ดําเนินการอยางตอเนื่อง 

 

ผูกํากับตัวบงชี ้  :  นางจุฬาภรณ ตันตปิระสงค  โทร  0-2282-9009 ตอ  6081 
      ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน 
 
ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน :   นางรตนมน  จันทรอุทัย                โทร  0-2282-9009  ตอ  6084 
       นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 
       กองนโยบายและแผน     
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องคประกอบท่ี 4  การเงินและงบประมาณ 

ตัวบงชี้ท่ี 4.1  : ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 

ชนิดของตัวบงชี้  : กระบวนการ 
เกณฑมาตรฐาน  :    

             1   มีการจัดทําคําของบประมาณของหนวยงานในสังกัด ท่ีสอดคลองกับภารกิจ 
                   2.   มีสวนรวมในการวิเคราะหงบประมาณ ท่ีสอดคลองกับแผนปฏิบัติการและภารกิจหลัก 
                      3.   มีการจัดทําฐานขอมูลทางการเงินของหนวยงานในสังกัด ท่ีสามารถนําไปใชในการ      
                                 ตัดสินใจ และบริหารงบประมาณ 
                       4.  มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ และรายงานตอผูบริหาร และ   
                                 คณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี อยางนอยปละ 1 คร้ัง 
                       5.   มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการบริหารงบประมาณของหนวยงานในสังกัด 
                       6.   มีการกาํกับติดตามการใชเงินใหเปนไปตามระเบียบ และกฎเกณฑท่ีมหาวิทยาลัย  
                                 กําหนด 
             7.   มีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูลจากรายงานการเงินไป 
                                ใชในการพิจารณาเสนอของบประมาณตอไป 
 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 หรือ 6 ขอ 
มีการดําเนินการ 

7 หรือ 8 ขอ 

 
ผลการดําเนินงาน  
 1.สํานักงานอธิการบดี มีแนวทางในการจดัสรรงบประมาณและวางแผนการใชงบประมาณประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2553  อยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได โดยสํานักงานอธิการบดี โดย กอง    
ตาง ๆ ดังนี้ กองกลาง กองคลัง กองนโยบายและแผน กองบริหารงานบุคคล กองพัฒนานักศึกษา กอง
ประชาสัมพันธ กองศิลปวัฒนธรรม และกองวิเทศสัมพนัธ  ไดจัดทําคําเสนอของบประมาณแผนดนิและ
งบประมาณเงินรายได ตามแนวทางท่ีมหาวทิยาลัยกําหนด ซ่ึงในปงบประมาณ พ.ศ.2553  สํานักงาน
อธิการบดี ไดรับจัดสรรงบประมาณแผนดิน จํานวน 97,598,830.00  บาท  สวนงบประมาณเงินรายได วงเงิน
งบประมาณจะไดมาจากการประมาณการคาธรรมเนียมการศึกษาและคาเลาเรียนของนักศึกษา 
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แตละหลักสูตร และจัดสรรเปนเงินงบประมาณเงินรายไดใหกับสํานักงานอธิการบด ีจํานวน 53,273,147.00 
บาท  หลังจากทราบวงเงินงบประมาณจากท้ัง 2 สวน  สํานักงานอธิการบดีจึงทํารายละเอียดการจดัสรรเงิน
งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2553    (กค.4.1-1-01) และจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2553  ท่ีสอดคลองกันโดยเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี และการ
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 
 2. หัวหนาหนวยงานในสังกดัสํานักงานอธิการบดี มีสวนรวมในการวิเคราะหงบประมาณและรวม
เปนคณะกรรมการพิจารณารางและวิเคราะหงบประมาณของมหาวิทยาลัย (กค.4.1-2-01)      เม่ือไดรับ
จัดสรรงบประมาณประจําปจากมหาวิทยาลัย หนวยงานไดจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําป พ.ศ.2553  
(กค.4.1-2-02)  และไดสงแผนปฏิบัติงานประจําป พ.ศ.2553  เพื่อมหาวทิยาลัย จัดทําแผนปฏิบัติราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 ของมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (กค.4.1-2-03)  ใหมีความ
สอดคลองกับแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยและนโยบายของรัฐบาล  โดยแผนกลยุทธดังกลาวไดกาํหนด
ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงคและกลยทุธ ซ่ึงเช่ือมโยงกัน  ประกอบดวย ตัวบงช้ี งาน/โครงการ และ
งบประมาณ  ท่ีจะดําเนินการภายใตกลยุทธตาง ๆ เพื่อพัฒนาหนวยงานในสังกดัใหเปนไปตามเปาหมายการ
ดําเนินงานทุกาน 
 3.  สํานักงานอธิการบดี  มีระบบฐานขอมูลทางการเงินท่ีผูบริหารสามารถนําไปใชในการตดัสินใจ
และวเิคราะหสถานะทางการเงิน โดยในปงบประมาณ พ.ศ.2553  มหาวิทยาลัยไดนําขอมูลการเบิกจายนําเขา
ระบบ ERP  ซ่ึงเปนระบบสารสนเทศทางการเงินท่ีเช่ือมโยงกับหนวยงานในสังกดั      ในสวนของกองคลัง
ไดดําเนินการบันทึกขอมูลการเบิกจายของหนวยงานในสังกัดเขาระบบ ERP และจัดทําทะเบียนคุมการใช
จายเงินงบประมาณประจําปและทะเบียนคุมการใชจายเงินงบประมาณเงินรายได (กค.4.1-3-01)   และสง
เอกสารเบิกจายเพื่อการบันทึกบัญชีเกณฑคงคางและจัดทํารายงานการเงิน (กค.4.1-3-02) เสนอ
คณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี นอกจากนี้ในการดําเนนิงานของมหาวิทยาลัยมีระบบ GFMIS 
(กค.4.1-3-03) ท่ีใชสําหรับเงินงบประมาณ ซ่ึงสามารถนําขอมูลจากระบบบัญชีมาวิเคราะหสถานะทาง
การเงินในภาพรวมของมหาวิทยาลัย เพื่อใหมหาวิทยาลัย สามารถบริหารจัดการดานการเงินอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 
 4.  สํานักงานอธิการบดี มีการจัดทํารายงานการใชจายเงินอยางเปนระบบ 4 คร้ังตอป คือจัดทําราย
เงินรอบ 3 เดือน 6 เดือน 9 เดอืน และ 12 เดือน (กค.4.1-4-01)   เสนอใหผูบริหารทราบการใชจายเงินตาม
แผนงานและกิจกรรมเสนอคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดีและรวบรวมเปนรายงานการเงินของ

มหาวิทยาลัย  (กค.4.1-4-02) เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อประโยชนตอการบริหารงานและการดําเนนิงานของ
มหาวิทยาลัย และจัดทํารายงานทางการเงินรอบปงบประมาณ เพื่อเสนอใหสํานกังานตรวจเงินแผนดิน
ตรวจสอบรายงานการเงินของมหาวิทยาลัย 
 5.  สํานักงานอธิการบดี   มีการนําขอมูลทางการเงินเสนอคณะกรรมการประจําสํานกังานอธิการบดี
และเสนอมหาวิทยาลัย  เพื่อนําไปใชในการวางแผนการตัดสินใจในการวิเคราะหคาใชจายและวิเคราะห
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สถานะทางการเงินและความม่ังคงขององคกร   (กค.4.1-5-01)  เสนอใหผูบริหารและเสนอเขาพิจารณาในท่ี
ประชุมสภามหาวิทยาลัย เพือ่นําขอมูลไปใชประโยชนตอการบริหารขององคกรตอไป 
 6.  สํานักงานอธิการบดี  เบิกจายเงินผานกองคลัง ซ่ึงเปนหนวยงานทีต่รวจสอบ กล่ันกรองการ
เบิกจายเพื่อใหการใชเงินเปนไปตามระเบียบ กฎเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกาํหนด ไดรับการตรวจสอบจาก
สํานักงานตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย ทําหนาท่ีตรวจติดตามการใชเงินเปนไปตามระเบียบและ
กฎเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด    มีข้ันตอนการดําเนินงานโดยจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําป 
พ.ศ.2553 (กค.4.1-6-01)   ซ่ึงแผนการตรวจสอบนี้ผานการเห็นชอบจากอธิการบดีและรายงานผลการ
ตรวจสอบพรอมขอเสนอแนะเสนอผูบริหารเพื่อนําเสนอใหสภามหาวิทยาลัยทราบ 
 7.  สํานักงานอธิการบดี ไดเสนอรายช่ือบุคลากรของสํานักงานอธิการบดีใหปฏิบัติหนาท่ีติดตาม
การใชจายเงินของสํานักงานอธิการบดี และใหมหาวิทยาลัยแตงต้ังเปนคณะกรรมการเรงรัดติดตามการใช
จายเงินภาครัฐของมหาวิทยาลัย (กค.4.1-7-01) เพื่อทําหนาท่ีติดตามการใชเงินตลอดจนปญหาอุปสรรคและ
ดําเนินการตามมาตรการและแนวทางเรงรัดติดตามการใชจายเงิน ใหเปนไปตามเปาหมายของสํานกังาน
อธิการบดีและมหาวิทยาลัย (กค.4.1-7-02) 
  
 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเปาหมาย 

คา

เปาหมาย 
(ขอ) 

4 เดือน 
(1 มิย.53-30 กย.53) 

8 เดือน 
(1 มิย. 53-31 มค. 54) 

12 เดือน 
(1 มิย. 53-31 พค. 54) 

การบรรลุเปาหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 53 
(1 ตค.52-30 กย. 53) 

6 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.53-31 มีค. 54) 

9 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.53-31 พค. 54)    

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 
ตํ่ากวาเปาหมาย เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย5     7 5 
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รายการหลักฐาน (ใสรหัสเอกสาร) 

กค.4.1-1-01 รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณแผนดิน/รายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 

 
กค.4.1-2-01 

คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการพิจารณารางงบประมาณเงินรายไดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
คําสั่งแตงต้ังคณะอนุกรรมการจัดทํารางงบประมาณเงินรายไดประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 
คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการวิเคราะหรายละเอียดงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 
คําสั่งแตงต้ังคณะอนุกรรมการวิเคราะหรายละเอียดงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 

กค.4.1-2-02 แผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553  สํานักงานอธิการบดี 
 

กค.4.1-2-03 แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 

กค.4.1-3-01 ทะเบียนคุมเงินงบประมาณงบประมาณแผนดิน งบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 
 

กค.4.1-3-02 
 

รายงานการใชจายเงินงบประมาณแผนดิน และ เงินงบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.
2553 

กค.4.1-3-03 
 

รายงานสถานะทางการเงินจากระบบ GFMIS  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 

กค.4.1-4-01 
 

รายงานการใชจายเงินงบประมาณแผนดิน และ เงินงบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.
2553 

กค.4.1-4-02 
 

รายงานทางการเงิน สําหรับป งบประมาณ พ.ศ.2553 

กค.4.1-1-03 
 

คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี 
 

กค.4.1-4-01 โครงการการพัฒนาระบบงาน ERP BPM HRM  ของมหาวิทยาลัย 
 

กค.4.1-5-01 

 

รายงานการใชจายเงินงบประมาณแผนดิน และ เงินงบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.
2553 

กค.4.1-6-01 

 

แผนการตรวจสอบประจําป 2553 สํานักงานตรวจสอบภายใน 

กค.4.1-7-01 คณะกรรมเรงรัดติดตามการใชจายงบประมาณ ประจําป พ.ศ.2553  ของมหาวิทยาลัย 

 

กค.4.1-7-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการเรงรัดติดตามการใชจายงบประมาณ ประจําป พ.ศ.2553 
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จุดแข็ง 

  1. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรของมหาวิทยาลัย (BPM ERP HRM) 
 2. ผูบริหารระดับสูงใหความสนใจในการกาํกับติดตามการดําเนินการการใชจายเงิน 
 3. มีการจัดต้ังคณะกรรมการจัดสรรและเรงรัดติดตามการใชจายเงิน ของสํานักงานอธิการบดี เพื่อ
ดูแล กํากับติดตามประเมินผล และนําเสนอรายงานตอมหาวิทยาลัย 
 
 
จุดท่ีควรพัฒนา 

  1. .............-.......................................................................................................................................... 
 2. ......................................................................................................................................................... 
 3. ......................................................................................................................................................... 
 

แนวทางแกไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาสงเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปการศึกษา 2553 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดําเนินการ 
แผนสงเสริม 
1. .................................................................................. 
2. .................................................................................. 
 

  

แผนพัฒนา 
1. .................................................................................. 
2. .................................................................................. 
 

 

 

ผูกํากับตัวบงชี้  :  นางวันดี  ชวยประยูรวงศ  โทร  0-2280-1932  ตอ  6030 
       (ผูอํานวยการกองคลัง) 
ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน :  นางสาวอรวรรณ  ศิริพราหมณกุล 
       นางศิริมา  อาจนนลา 
                                               นางสาวขวัญจิรา  ศรีเลิศ 
                                  นายไตรภพ  เรืองแกว 
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องคประกอบท่ี 5   ความพึงพอใจของผูใชบริการของหนวยงานในสังกัด 
 
ตัวบงชี้ท่ี  5.1  :     ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการตอการใหบริการของหนวยงานในสังกัด 
 
ชนิดของตัวบงชี้    :      ผลผลิต 
 
คาน้ําหนัก รอยละ 6 
 
คาเปาหมาย คาเฉล่ีย 3.51 
 
เกณฑการคํานวณ 
   1.  1.00 – 1.50 การดําเนนิงานตองปรับปรุงเรงดวน 
   2.  1.51 – 2.50 การดําเนนิงานตองปรับปรุง 
   3.  2.51 – 3.50 การดาํเนนิงานระดับพอใช 
   4.  3.51 – 4.50 การดําเนนิงานระดับด ี
   5.  4.51 – 5.00 การดําเนนิงานระดับดมีาก 
 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
คาเฉล่ียของผลการประเมิน 

1.00-1.50 
คาเฉล่ียของผลการประเมิน 

1.51-2.50 
คาเฉล่ียของผลการประเมิน 

2.51-3.50 
คาเฉล่ียของผลการประเมิน 

3.51-4.50 
คาเฉล่ียของผลการประเมิน 

4.51-5.00 

 
 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเปาหมาย 

คา

เปาหมาย 
(คาเฉล่ีย) 

4 เดือน 
(1 มิย.53-30 กย.53) 

8 เดือน 
(1 มิย. 53-31 มค. 54) 

12 เดือน 
(1 มิย. 53-31 พค. 54) 

การบรรลุเปาหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 53 
(1 ตค.52-30 กย. 53) 

6 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.53-31 มีค. 54) 

9 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.53-31 พค. 54)    

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 
ตํ่ากวาเปาหมาย  เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย 3.51 4.14 4 4.14 4 4.14 4 
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ผลการดําเนินการ  
กองบริหารงานบุคคลไดเวยีนแจงแบบประเมินความพึงพอใชตอผูใชบริการใหหนวยงานในสังกดั

สํานักงานอธิการบดีเพื่อนําไปใชในหนวยงาน  และสรุปเปนรายงานผลการประเมินเปนรายหนวยงาน  ดังนี ้
1. กองกลาง   คาเฉล่ีย 4.48 มีผลการประเมินอยูในระดบัดี 
2. กองคลัง   คาเฉล่ีย 3.68 มีผลการประเมินอยูในระดบัดี 
3. กองนโยบายและแผน คาเฉล่ีย 3.38 มีผลการประเมินอยูในระดบัพอใช 
4. กองบริหารงานบุคคล คาเฉล่ีย 4.81 มีผลการประเมินอยูในระดบัดีมาก 
5. กองพัฒนานกัศึกษา  คาเฉล่ีย 3.75 มีผลการประเมินอยูในระดบัดี 
6. กองประชาสัมพันธ  คาเฉล่ีย 4.27 มีผลการประเมินอยูในระดบัดี 
7. กองวิเทศสัมพนัธ  คาเฉล่ีย 4.61 มีผลการประเมินอยูในระดบัดีมาก 
8. กองศิลปวัฒนธรรม  คาเฉล่ีย 3.56 มีผลการประเมินอยูในระดบัดี 

และจัดทําสรุปผลการประเมินในภาพรวมของสํานักงานอธิการบดี  คาเฉล่ีย 4.14 มีผลการประเมินอยูในระดับด ี
 

รายการหลักฐาน (ใสรหัสเอกสาร) 

กบ.5.1-01 รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจตอผูใชบริการของสํานักงานอธิการบดี 
กบ.5.1-02 รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจตอผูใชบริการของกองกลาง 
กบ.5.1-03 รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจตอผูใชบริการของกองคลัง 
กบ.5.1-04 รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจตอผูใชบริการของกองนโยบายและแผน 
กบ.5.1-05 รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจตอผูใชบริการของกองกองบริหารงานบุคคล 
กบ.5.1-06 รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจตอผูใชบริการของกองพัฒนานักศึกษา 
กบ.5.1-07 รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจตอผูใชบริการของกองประชาสัมพันธ 
กบ.5.1-08 รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจตอผูใชบริการของกองกองวเิทศสัมพันธ 
กบ.5.1-09 รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจตอผูใชบริการของกองศิลปวัฒนธรรม 

 
จุดแข็ง 
  บุคลากรในสํานักงานอธิการบดีมีจิตสาธารณะ  ในการใหบริการแกผูมาใชบริการ 
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จุดท่ีควรพัฒนา 
- 
 

แนวทางแกไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาสงเสรมิจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปการศึกษา 2553 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดําเนินการ 
แผนสงเสริม 

 
- ผูอํานวยการสํานักงาน
อธิการบดี 
- ผูอํานวยการ                 
กองบริหารงานบุคคล 
 

 

แผนพัฒนา 
 
 

 

 

ผูกํากับตัวบงช้ี  :  นางสาวสมจิตต   มหัธนันท        โทร  0-2282-9009  ตอ  6060 
     (ผูอํานวยการกองบริหารงานบุคคล) 

ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน :   นางจริยา  ชายหงษ         โทร  0-2282-9009  ตอ  6061-6066 
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องคประกอบท่ี 6 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

ตัวบงชี้ท่ี 6.1  : มีระบบและกลไกการประกนัคุณภาพภายในท่ีกอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพ 
                               อยางตอเนื่อง 

ชนิดของตัวบงชี้  : กระบวนการ 
 
คาน้ําหนัก รอยละ 6 
 
คาเปาหมาย 3  ขอ 

 
เกณฑมาตรฐาน  :    

           1    มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายใน 
            2.   มีการกําหนดมาตรฐานและตัวบงช้ี ท่ีสอดคลองกับภารกจิของหนวยงานและมหาวิทยาลัย 
            3.   มีการดําเนนิงานดานการประกันคุณภาพท่ีครบถวน ประกอบดวย การควบคุม การตดิตาม 
            ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป 
            4.   มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน ท่ีเปนสวนหน่ึงของกระบวนการบริหารจัดการ 
            5.   มีการนําผลจากการประเมินคุณภาพภายใน มาพัฒนาปรับปรุง การดําเนินงานตามภารกิจ 
            ของหนวยงานในสังกัด 
 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

 
ผลการดําเนินงาน  

ในปการศึกษา 2553 สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีผลงานผาน
ระดับ 5 คือ 
 1.  สํานักงานอธิการบดี มีการดําเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ท่ีเหมาะสมกับระดับการพัฒนาของสํานักงานอธิการบดี ตามเกณฑ
ของ สกอ. โดยไดจัดทําคูมือดัชนีประเมินและเกณฑมาตรฐานการประกันคุณภาพของสํานักงานอธิการบดี 
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ปการศึกษา 2553 (กก.6.1-1-01) มีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักงานอธิการบดี (กก. 
6.1-1-02) ดําเนินการกําหนดยุทธศาสตร กํากับดูแลตัวบงช้ี จัดเก็บขอมูล ปการศึกษา 2553 มีแผนการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพของสํานักงานอธิการบดี ประจําป 2553 (กก. 6.1-1-03) กําหนดเปาหมายคุณภาพ 
ปการศึกษา 2553 (กก. 6.1-1-04) และมีการดําเนินงานคุณภาพภายในตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
 2. สํานักงานอธิการบดีมีการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อทบทวน และ
ปรับปรุงนโยบาย/ตัวบงช้ีเปาหมายคุณภาพ ปการศึกษา 2553 โดยพิจารณามาตรฐานตัวบงช้ีเฉพาะ(KPI)ของ
สํานักงานอธิการบดี ใหสอดคลองกับภารกิจของหนวยงานในสังกัดและมหาวิทยาลัย (กก. 6.1-2-01) 
จากนั้น นํานโยบาย/ตัวบงช้ีเฉพาะ(KPI)สํานักงานอธิการบดี (กก. 6.1-2-02) แตละตัวบงช้ี ไปใชในการ
กํากับ ติดตาม ประเมินผล เพื่อใหบรรลุตามเปาหมายคุณภาพของสํานักงานอธิการบดี 
 3.  สํานักงานอธิการบดีมีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพท่ีครบถวน ท้ังการควบคุมคุณภาพ 
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพอยางตอเนื่องเปนประจําประกอบดวย 
  - สํานักงานอธิการบดีมีการควบคุมคุณภาพใน  โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพ

การศึกษาของสํานักงานอธิการบดี (กก. 6.1-1-02) ดําเนินการกําหนดยุทธศาสตร กํากับดูแลตัวบงช้ี จัดเก็บ
ขอมูล ปการศึกษา 2553 มีแผนการดําเนินงานประกันคุณภาพของสํานักงานอธิการบดี ประจําป 2553(กก. 
6.1-1-03) กําหนดเปาหมายคุณภาพ ปการศึกษา 2553 (กก. 6.1-1-04) มาตรฐานตัวบงช้ีเฉพาะ (KPI) ของ
สํานักงานอธิการบดี (กก. 6.1-2-02) กําหนดผูรับผิดชอบ ตามตัวบงช้ีและเปาหมายของระดับหนวยงานสู
ระดับบุคคล ตามตารางแสดงผูกํากับดูแลตัวบงช้ีตามเปาหมาย (กก. 6.1-3-01)   

    - สํานักงานอธิการบดีมีการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบโดยมีการประชุมคณะกรรมการ

ประกันคุณภาพการศึกษา ผูกํากับดูแลตัวบงช้ีตามเปาหมายเสนอรายงานสรุปผลงานดังกลาวใหท่ีประชุม
พิจารณา(กก.6.1-3-02)   และจัดทํารายงานประเมินคุณภาพเสนอตอคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
สํานักงานอธิการบดีและสํานักงานคณะกรรมการการตามกําหนดเวลา 

   - สํานักงานอธิการบดีมีการประเมินคุณภาพ โดยคณะกรรมการการประเมินคุณภาพภายใน
ตามเกณฑของ สกอ. (กก.6.1-3-03) อยางตอเนื่องเปนประจําทุกป  

4. สํานักงานอธิการบดีมีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน ท่ีเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ
บริหาร โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาและผูรับผิดชอบตัวช้ีวัดเพื่อสรุปปญหาในการ

ดําเนินการและขอเสนอแนะ (กก. 6.1-4-01)  มีสวนรวมในการเสนอความคิดเห็นเพื่อใหการทําประกัน
คุณภาพของสํานักงานอธิการบดีเปนสวนหนึ่งของกระบวนการทํางานของทุกหนวยงาน  สํานักงาน
อธิการบดีไดประเมินผลการใชระบบประกันคุณภาพภายในในสวนของประสิทธิผลของการใชระบบ

ประกันคุณภาพภายใน ดานนโยบาย ดานแนวทางการดําเนินงาน การตรวจติดตามและการจัดระบบ/กลไก
การพัฒนา  โดยผลการประเมินอยูในระดับ 3.55 พึงพอใจมาก(กก. 6.1-4-02) 

          5.  มีการนําผลจากการประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2552 มาพัฒนาปรับปรุง การ
ดําเนินงานตามภารกิจของหนวยงานในสังกัด มีแผนพัฒนาคุณภาพโดยจัดทําแนวทางแกไขและผลการ
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ดําเนินการตามแผนการพัฒนาสงเสริมปรับปรุงจากขอเสนอแนะของหนวยงานในสังกัดสํานักงาน

อธิการบดี (กก. 6.1-5-01)และไดประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาคุณภาพ (กก. 6.1-5-02) โดยผลการ
ประเมินอยูในระดับ 3.57 เห็นดวยมาก (กก. 6.1-4-02)เพื่อนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงระบบและ
กลไกในการประกันคุณภาพภายในของสํานักงานอธิการบดี ในปการศึกษา 2554  ตอไป 
  
ประเมินตนเอง/การบรรลุเปาหมาย 
 

คา

เปาหมาย 
(ขอ) 

4 เดือน 
(1 มิย.53-30 กย.53) 

8 เดือน 
(1 มิย. 53-31 มค. 54) 

12 เดือน 
(1 มิย. 53-31 พค. 54) 

การบรรลุเปาหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 53 
(1 ตค.52-30 กย. 53) 

6 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.53-31 มีค. 54) 

9 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.53-31 พค. 54)    

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 
ตํ่ากวาเปาหมาย  เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย 

3 3 3 3 3 5 5 
 

รายการหลักฐาน (ใสรหัสเอกสาร) 
กก. 6.1-1-01 คูมือดัชนีประเมินและเกณฑมาตรฐานการประกันคุณภาพของสํานักงานอธิการบดี ป

การศึกษา 2553  
กก. 6.1-1-02 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา   
กก. 6.1-1-03 แผนการดําเนนิงานประกันคุณภาพของสํานักงานอธิการบดี ประจําป 2553 
กก. 6.1-1-04 เปาหมายคุณภาพ ปการศึกษา 2553   
กก. 6.1-2-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา   
กก. 6.1-2-02 นโยบาย/ตัวบงช้ีเฉพาะ(KPI)สํานักงานอธิการบด ี
กก. 6.1-3-01 ตารางแสดงผูกํากับดแูลตัวบงช้ีตามเปาหมาย 
กก. 6.1-3-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา   
กก. 6.1-3-03 รายงานการประเมินภายใน โดยคณะกรรมการการประเมินคุณภาพภายใน 
กก. 6.1-4-01 รายงานการประเมินภายใน โดยคณะกรรมการการประเมินคุณภาพภายใน 
กก. 6.1-4-02 ประเมินผลการใชระบบประกันคุณภาพภายในของสํานกังานอธิการบด ี
กก. 6.1-5-01 แนวทางแกไขและผลการดําเนินการตามแผนการพัฒนาสงเสริมปรับปรุงจาก

ขอเสนอแนะ 
กก. 6.1-5-02 ประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาคุณภาพแผนการพัฒนาสงเสริมปรับปรุงจาก

ขอเสนอแนะ 
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จุดแข็ง 

  1. ผูบริหารและบุคลากรทุกระดับใหความสําคัญกับการประกันคุณภาพ 
 2. มีคูมือการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน นําไปสูการปฏิบัติไดจริง 

 
จุดท่ีควรพัฒนา 

  นําผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในมาปรับปรุง เพื่อใหมีการพัฒนาผลการดําเนนิงานตามภารกิจ
ของหนวยงานในสังกัดตอไป 

 
แนวทางแกไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาสงเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปการศึกษา 2553 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดําเนินการ 
แผนสงเสริม 

สงเสริมบุคลากรทุกระดับใหความสําคัญกับการ

ประกันคุณภาพและดําเนินการอยางตอเนื่อง 
 

ผูอํานวยการ

กองกลาง 
 

ปการศึกษา 2554  - 2555 

แผนพัฒนา 
นําผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในมาปรับปรุง     
เพื่อใหมีการพฒันาผลการดําเนินงานตามภารกิจ

ของหนวยงานในสังกัดตอไป 

ผูอํานวยการ

กองกลาง 
 

ปการศึกษา 2554  - 2555 

 
ผูกํากับตัวบงชี้  :  ผูชวยศาสตราจารยศรีจันทร โตเลิศมงคล โทร  0-2281-8656 
                (ผูอํานวยการกองกลาง) 
 
ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน :  นายเชาวฤทธิ์ สุขรักษ   โทร  0-2281-0487 
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องคประกอบท่ี 6 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

ตัวบงชี้ท่ี 6.2  : คาเฉล่ียผลการประเมินคุณภาพภายในท่ีกอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพแกมหาวิทยาลัย 
                               ตามตัวบงช้ีท่ีหนวยงานในสังกดัรับผิดชอบ 

ชนิดของตัวบงชี้  : ผลผลิต 

คาน้ําหนัก รอยละ 6 
 
คาเปาหมาย คาเฉล่ีย 3.51  
 
วิธีการคํานวณ =  ผลรวมคะแนนการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัยตามตัวบงช้ีท่ีหนวยงานในสังกัด
รับผิดชอบ 

                                                         จํานวนตัวบงช้ี 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
คาเฉล่ีย 

0.00 - 1.50  
คาเฉล่ีย 

1.51 - 2.5 
คาเฉล่ีย 

2.51 - 3.50 
คาเฉล่ีย 

3.51 - 4.50 
คาเฉล่ีย 

4.51 - 5.00 

 
ผลการดําเนินงาน  
 หนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี เปนผรับผิดชอบ/ผูกํากับดแูลตัวบงช้ีตามเปาหมายคุณภาพ 
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ประจําปการศึกษา 2552  จํานวน  21  ตัวบงช้ี  มีผลคะแนน
การประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ดังนี ้
ประเด็นการ
ประเมินผล 

ตัวบงชี้ 
ผลการ
ประเมิน  

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน 

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินงาน    
1.1 

 
 

มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธานตลอด  จนมี
กระบวนการพัฒนากลยุทธ  แผนดําเนินงานและมี
การกําหนดตัวบง ช้ี เพื่อวัดความสําเ ร็จของการ

ดําเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ (ระดับ)(สกอ. 
1.1) 

3 กองนโยบายและ

แผน 
 
 

นางจุฬาภรณ  ตันติประสงค 

1.2 
 

รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงช้ีของการ

ปฏิบัติงานท่ีกําหนด (สกอ. 1.2)  
 

2 กองนโยบายและ

แผน 
นางจุฬาภรณ  ตันติประสงค 
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ประเด็นการ
ประเมินผล 

ตัวบงชี้ 
ผลการ
ประเมิน  

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน 

2. การเรียนการสอน    

2.5 
 
 

สัดสวนของอาจารยประ จํา ท่ีมี วุ ฒิป ริญญาต รี  
ปริญญาโท ปริญญา เอก หรือเทียบเทาตอ    อาจารย
ประจํา (สกอ. 2.5) (สมศ. 6.3) 

1 กองบริหารงาน

บุคคล 
 
 

นางสาวสมจิตต  มหัธนันท 

2.6 
 
 

สัดสวนของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงอาจารย 
ผู ช ว ยศ าสตราจ ารย  รองศาสตราจ ารย  และ
ศาสตราจารย (สกอ. 2.6) (สมศ. 6.4)  

1 กองบริหารงาน

บุคคล 
 

นางสาวสมจิตต  มหัธนันท 

2.7 
 

มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

วิชาชีพของคณาจารย (Professional Ethics) (ระดับ) 
(สกอ. 2.7) (สมศ. 6.5)  

3 กองบริหารงาน

บุคคล 

นางสาวสมจิตต  มหัธนันท 

2.9 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําและ

การประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป  
(สกอ. 2.9) (สมศ. 1.1) (ก.พ.ร.52 ตัวที่ 4.1.1) 

2 กองพัฒนา

นักศึกษา 
 

ผศ.ธานี  คงเพ็ชร 

2.10 
 

รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดรับเงินเดือน

เร่ิมตนเปนไปตามเกณฑ (สกอ. 2.10) (สมศ. 1.3) 
2 กองพัฒนา

นักศึกษา 
ผศ.ธานี  คงเพ็ชร 

2.11 
 

ระดับความพึงพอใจของนายจาง  ผูประกอบการและ
ผูใชบัณฑิต (สกอ. 2.11) (สมศ. 1.4)  
 (ก.พ.ร.52 ตัวที่ 6, 6.1, 6.2) 

3 กองพัฒนา

นักศึกษา 
ผศ.ธานี  คงเพ็ชร 

2.12 รอยละของนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาท่ีสําเร็จ

การศึกษาในรอบ  5  ปที่ผานมาท่ีไดรับการประกาศ
เกียรติคุณยกยองในดานวิชาการวิชาชีพ คุณธรรม 
จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะและวัฒนธรรมและ
ดานส่ิงแวดลอมในระดับชาติหรือนานาชาติ  (สกอ. 
2.12) 

3 กองพัฒนา

นักศึกษา 
 
 
 

ผศ.ธานี  คงเพ็ชร 

3. กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา    

3.1 มีการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา (ระดับ) 
(สกอ. 3.1) 

3 กองพัฒนา

นักศึกษา 
ผศ.ธานี  คงเพ็ชร 

3.2 
 

มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาท่ีครบถวนและ

สอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค 
(ระดับ) (สกอ. 3.2) 

3 กองพัฒนา

นักศึกษา 
 

ผศ.ธานี  คงเพ็ชร 

6. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม    

6.1 มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
(ระดับ) (สกอ. 6.1) 

3 กอง

ศิลปวัฒนธรรม 
นายประสงค  เอีย๊วเจริญ 
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ประเด็นการ
ประเมินผล 

ตัวบงชี้ 
ผลการ
ประเมิน  

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน 

7. การบริหารและการจัดการ     

7.1 สภาสถาบัน/กรรมการคณะใชหลักธรรมาภิบาลใน
การบริหารจัดการและสามารถผลักดันสถาบันให

แขงขันไดในระดับสากล (ขอ) (สกอ. 7.1)    

3 เลขานุการสภาฯ 
 
 

ผศ.ยุทธภูมิ  สุวรรณเวช 
 

7.2 ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของสถาบัน (ระดับ) 
(สกอ. 7.2) 

3 กองกลาง 
 

ผศ.ยุทธภูมิ  สุวรรณเวช 
 

7.4 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อ

พัฒนา และธํารงรักษาไวใหบุคลากรมีคุณภาพและ

ประสิทธิภาพ (ระดับ) (สกอ. 7.4) (สมศ. 4.2)  

3 กองบริหารงาน

บุคคล 
 
 

นางสาวสมจิตต มหัธนันท 

7.6 ร ะ ดั บ ค ว า ม สํ า เ ร็ จ ใ น ก า ร เ ป ด โ อ ก า ส ใ ห

บุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการแสดง ความ
คิดเห็นรวมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ

เพื่อพัฒนาสถาบัน อุดมศึกษา (ระดับ) (สกอ. 7.6) 
(ก.พ.ร.52 ตัวที่ 13) 
   

3 กอง

ประชาสัมพันธ 
สํานักวิทยบริการ

ฯ 
 

นางศรีสุดา   อยูแยมศรี 
ผศ.นิวัตร  จารุวาระกูล* 

7.7 รอยละของอาจารยประจําท่ีไดรับรางวัลผลงานทาง

วิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติหรือ นานาชาติ  
(สกอ. 7.7)   
 

3 กองบริหารงาน

บุคคล 
 

นางสาวสมจิตต  มหัธนันท 

7.8 มี ก า ร นํ า ร ะ บบบ ริ ห า ร ค ว า ม เ ส่ี ย ง ม า ใ ช ใ น

กระบวนการบริหารการศึกษา (ระดับ) (สกอ. 7.8)    
 

3 กองนโยบายและ

แผน 
นางจุฬาภรณ  ตันติประสงค 

7.9 ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงช้ีและ

เปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล(ระดับ) 
(สกอ. 7.9) 
 

3 กองนโยบายและ

แผน 
 

นางจุฬาภรณ  ตันติประสงค 

8. การเงินและงบประมาณ    
8.1 มีระบบและกลไกในการจัดสรรการวิ เคราะห

คาใชจายการตรวจสอบการเงิน และ งบประมาณ
อยางมีประสิทธิภาพ (ระดับ) (สกอ. 8.1) 

3 กองคลัง 
กองนโยบายและ

แผน 

ผศ.ศรีจันทร  โตเลิศมงคล 
นางจุฬาภรณ  ตันติประสงค* 

8.2 มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบัน

รวมกัน (ระดับ) (สกอ. 8.2) (สมศ. 5.4)     
3 กองกลาง 

 
ผศ.ยุทธภูมิ  สุวรรณเวช 
 

ผลรวม 21 ตัวบงชี ้ 56   
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ผลการประเมิน =  ผลรวมคะแนนการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัยตามตัวบงช้ีท่ีหนวยงานในสังกดัรับผิดชอบ 

                                                         จํานวนตัวบงช้ี 
            =     56   
                                 44 
ผลการประเมิน=    2.6667  X 1.667 =   4.4445 (คาเฉล่ีย) 
 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเปาหมาย 

คา

เปาหมาย 
(คาเฉล่ีย) 

4 เดือน 
(1 มิย.53-30 กย.53) 

8 เดือน 
(1 มิย. 53-31 มค. 54) 

12 เดือน 
(1 มิย. 53-31 พค. 54) 

การบรรลุเปาหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 53 
(1 ตค.52-30 กย. 53) 

6 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.53-31 มีค. 54) 

9 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.53-31 พค. 54)    

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 
ตํ่ากวาเปาหมาย  เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย 

3.51 - - - - 4.445 4 
 

 
รายการหลักฐาน (ใสรหัสเอกสาร) 

กก. 6.2-01 

คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครที่   449 / 2552 

เรื่อง  แตงต้ังคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร  กํากับดูแลตัวบงช้ีและจัดเก็บขอมูลรายงานตามเปาหมาย
คุณภาพ  เพ่ือจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ประจําปการศึกษา พ.ศ. 2552 

กก. 6.2-02 สรุปผลการดําเนินงาน  ผลการประเมินรายตัวบงช้ีและคาเฉล่ียรายมาตรฐาน ตามเกณฑมาตรฐาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ประจําปการศึกษา 2552 

 
จุดแข็ง 

  1. ผูบริหารและบุคลากรทุกระดับใหความสําคัญกับการประกันคุณภาพ 
 2. มีคูมือการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน นําไปสูการปฏิบัติไดจริง 
จุดท่ีควรพัฒนา 

- 
 

แนวทางแกไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาสงเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปการศึกษา 2553 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดําเนินการ 
แผนสงเสริม 

1. ........-.......................................................................... 
  

แผนพัฒนา 
1. .................................................................................. 
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ผูกํากับตัวบงชี้  :  ผูชวยศาสตราจารยศรีจันทร  โตเลิศมงคล โทร  0-2281-8656 
                 (ผูอํานวยการกองกลาง) 
 
ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน :  นายเชาวฤทธิ์  สุขรักษ   โทร  0-2281-0487 
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สวนที่ 4 

 

 
สรุปผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ/ตัวบงช้ีและเกณฑการ

ประเมินของ สํานักงานอธิการบดี 
 
 

 
         ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินรายตัวบงชี้และคาเฉลีย่   
          รายมาตรฐาน ตามเกณฑมาตรฐานสํานักงานอธกิารบด ี

 
สรุปและอภิปรายผลการดําเนนิงานรายองคประกอบของสํานักงานอธกิารบด ี 

ปการศึกษา 2553 โดยรวม 
(6 องคประกอบ) 

  

 

 

 
 

 

 



กรอกขอมูลหนวยงาน รายงาน

ตารางกรอกผลการดําเนินงานรายตัวบงช้ีตาม SAR ปการศึกษา 2553

หนวยงาน : สํานักงานอธิการบดี

 

ผลการดําเนินการปการศึกษา 2553

4 เดือน (1 มิย. 53 - 30 กย. 53) 8 เดือน (1 มิย. 53 - 31 มค. 54) 12 เดือน (1 มิย. 53 - 31 พค. 54)

12 เดือน (1 ตค. 52 - 30 กย. 53) งปม. 53 6 เดือน (1 ตค. 53 - 31 มีค. 54) งปม. 54 9 เดือน (1 ตค. 53 - 31 พค. 54) งปม. 54

หากไมตองการใสขอมูลในตัวบงช้ีใหใสเคร่ืองหมาย "-"

มาตรฐาน/ตัวบงช้ี เปาหมาย คาน้ําหนัก เกณฑการประเมิน ตัวต้ัง / ตัวหาร ผล คะแนน

เฉลี่ยคะแนนทุกองคประกอบ 4.83

องคประกอบที่ 1 : ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ.1.1) 6 ขอ 7 1 คะแนน - ดําเนินการ 1 ขอ

2 คะแนน - ดําเนินการ 2 หรือ 3 ขอ

3 คะแนน - ดําเนินการ 4 หรือ 5 ขอ

4 คะแนน - ดําเนินการ 6 หรือ 7 ขอ

5 คะแนน - ดําเนินการ 8 ขอ

8  5.00

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบท่ี 1 5.00

องคประกอบที่ 2 : ภารกิจหลักของหนวยงานในสังกัด

2.1 ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติตามภารกิจของหนวยงานในสังกัดสํานักงาน
อธิการบดี

3 ขอ 6 1 คะแนน - ดําเนินการ 1 ขอ

2 คะแนน - ดําเนินการ 2 ขอ

3 คะแนน - ดําเนินการ 3 ขอ

4 คะแนน - ดําเนินการ 4 ขอ

5 คะแนน - ดําเนินการ 5 ขอ

4  4.00

2.2 รอยละของตัวช้ีวัดที่หนวยงานในสังกัดดําเนินการใหบรรลุเปาหมายตามแผน
ปฏิบัติการประจําป

รอยละ 70 6 1 คะแนน - นอยกวารอยละ 60

2 คะแนน - รอยละ 60-64

3 คะแนน - รอยละ 65-69

4 คะแนน - รอยละ 70-74

5 คะแนน - มากกวาเทากับรอยละ 75

89.86  5.00

2.3 ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติตามแผนกลยุทธระดับมหาวิทยาลัย ที่หนวยงาน
ในสังกัดสํานักงานอธิการบดีรับผิดชอบ

4 ขอ 6 1 คะแนน - ดําเนินการ 1 ขอ

2 คะแนน - ดําเนินการ 2 ขอ

3 คะแนน - ดําเนินการ 3 ขอ

4 คะแนน - ดําเนินการ 4 ขอ

5 คะแนน - ดําเนินการ 5 ขอ

5  5.00

2.4 รอยละของตัวช้ีวัดที่หนวยงานในสังกัดดําเนินงานใหบรรลุเปาหมาย ตามแผน
กลยุทธในระดับมหาวิทยาลัย

รอยละ 65 6 1 คะแนน - นอยกวารอยละ 60

2 คะแนน - รอยละ 60-64

3 คะแนน - รอยละ 65-69

4 คะแนน - รอยละ 70-74

5 คะแนน - มากกวาเทากับรอยละ 75

81.82  5.00

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบท่ี 2 4.75

องคประกอบที่ 3 : การบริหารและการจัดการ

3.1 ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของหนวยงานในสํานักงานอธิการบดี 3 ขอ 5 1 คะแนน - ดําเนินการ 1 ขอ

2 คะแนน - ดําเนินการ 2 ขอ

3 คะแนน - ดําเนินการ 3 ขอ

4 คะแนน - ดําเนินการ 4 ขอ

5 คะแนน - ดําเนินการ 5 ขอ

5  5.00

ระบบติดตามการพัฒนาคุณภาพภายใน (IQA)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจําปการศึกษา 2553

ออกจากระบบ บันทึก

เลือก เลือก เลือก

http://dc.rmutp.ac.th/qa2553/?do=insertform&year=2553&dep=9&round=3



มาตรฐาน/ตัวบงช้ี เปาหมาย คาน้ําหนัก เกณฑการประเมิน ตัวต้ัง / ตัวหาร ผล คะแนน

เฉลี่ยคะแนนทุกองคประกอบ 4.83

3.2 มีระบบและกลไกในการพัฒนาบุคลากรของหนวยงานในสังกัด เพื่อพัฒนาและ
ธํารงรักษาไวใหบุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

5 ขอ 5 1 คะแนน - ดําเนินการ 1 ขอ

2 คะแนน - ดําเนินการ 2 หรือ 3 ขอ

3 คะแนน - ดําเนินการ 4 ขอ

4 คะแนน - ดําเนินการ 5 ขอ

5 คะแนน - ดําเนินการ 6 หรือ 7 ขอ

6  5.00

3.3 รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาตามภารกิจที่ไดรับมอบหมาย รอยละ 70 5 1 คะแนน - นอยกวารอยละ 50

2 คะแนน - รอยละ 50-59

3 คะแนน - รอยละ 60-69

4 คะแนน - รอยละ 70-79

5 คะแนน - มากกวาเทากับรอยละ 80

93.42  5.00

3.4 รอยละของคาใชจายเพื่อการพัฒนาบุคลากรตามภารกิจท่ีไดรับมอบหมายตอ
งานดําเนินงานของหนวยงาน

รอยละ 2 5 1 คะแนน - นอยกวารอยละ 1

2 คะแนน - รอยละ 1.00-1.99

3 คะแนน - รอยละ 2.00-2.99

4 คะแนน - รอยละ 3.00-3.99

5 คะแนน - มากกวาเทากับรอยละ 4

21.87  5.00

3.5 การจัดการทรัพยากรในการปฏิบัติงานของหนวยงานในสังกัดสํานักงาน
อธิการบดี

4 ขอ 5 1 คะแนน - ดําเนินการ 1 ขอ

2 คะแนน - ดําเนินการ 2 ขอ

3 คะแนน - ดําเนินการ 3 ขอ

4 คะแนน - ดําเนินการ 4 ขอ

5 คะแนน - ดําเนินการ 5 ขอ

5  5.00

3.6 ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรในหนวยงานที่
สังกัดสํานักงานอธิการบดี

5 ขอ 5 1 คะแนน - ดําเนินการ 1 หรือ 2 ขอ

2 คะแนน - ดําเนินการ 3 ขอ

3 คะแนน - ดําเนินการ 4 ขอ

4 คะแนน - ดําเนินการ 5 ขอ

5 คะแนน - ดําเนินการ 6 ขอ

6  5.00

3.7 การพัฒนาหนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดีสูองคกรการเรียนรู 3 ขอ 5 1 คะแนน - ดําเนินการ 1 ขอ

2 คะแนน - ดําเนินการ 2 ขอ

3 คะแนน - ดําเนินการ 3 ขอ

4 คะแนน - ดําเนินการ 4 ขอ

5 คะแนน - ดําเนินการ 5 ขอ

5  5.00

3.8 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ ของหนวยงานในสังกัดสํานักงาน
อธิการบดี

3 ขอ 5 1 คะแนน - ดําเนินการ 1 ขอ

2 คะแนน - ดําเนินการ 2 ขอ

3 คะแนน - ดําเนินการ 3 ขอ

4 คะแนน - ดําเนินการ 4 ขอ

5 คะแนน - ดําเนินการ 5 ขอ

5  5.00

3.9 การบริหารจัดการความเส่ียงของหนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี 4 ขอ 5 1 คะแนน - ดําเนินการ 1 ขอ

2 คะแนน - ดําเนินการ 2 ขอ

3 คะแนน - ดําเนินการ 3 หรือ 4 ขอ

4 คะแนน - ดําเนินการ 5 ขอ

5 คะแนน - ดําเนินการ 6 ขอ

6  5.00

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบท่ี 3 5.00

องคประกอบที่ 4 : การเงินและงบประมาณ

4.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 5 ขอ 6 1 คะแนน - ดําเนินการ 1 ขอ

2 คะแนน - ดําเนินการ 2 หรือ 3 ขอ

3 คะแนน - ดําเนินการ 4 หรือ 5 ขอ

4 คะแนน - ดําเนินการ 6 ขอ

5 คะแนน - ดําเนินการ 7 ขอ

7  5.00

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบท่ี 4 5.00

องคประกอบที่ 5 : ความพึงพอใจของผูใชบริการตอการใหบริการของหนวยงานในสังกัด

5.1 ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการตอการใหบริการของหนวยงานในสังกัด 3.51 6 1 คะแนน - 0.00-1.50

2 คะแนน - 1.51-2.50

3 คะแนน - 2.51-3.50

4 คะแนน - 3.51-4.50

5 คะแนน - 4.51-5.00

4.14  4.00

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบท่ี 5 4.00

องคประกอบที่ 6 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

6.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่กอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพอยาง
ตอเนื่อง

3 ขอ 6 1 คะแนน - ดําเนินการ 1 ขอ

2 คะแนน - ดําเนินการ 2 ขอ

5  5.00

http://dc.rmutp.ac.th/qa2553/?do=insertform&year=2553&dep=9&round=3



มาตรฐาน/ตัวบงช้ี เปาหมาย คาน้ําหนัก เกณฑการประเมิน ตัวต้ัง / ตัวหาร ผล คะแนน

เฉลี่ยคะแนนทุกองคประกอบ 4.83

3 คะแนน - ดําเนินการ 3 ขอ

4 คะแนน - ดําเนินการ 4 ขอ

5 คะแนน - ดําเนินการ 5 ขอ

6.2 คาเฉล่ียผลการประเมินคุณภาพภายในที่กอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพแก
มหาวิทยาลัยตามตัวบงช้ีที่หนวยงานในสังกัดรับผิดชอบ

3.51 6 1 คะแนน - 0.00-1.50

2 คะแนน - 1.51-2.50

3 คะแนน - 2.51-3.50

4 คะแนน - 3.51-4.50

5 คะแนน - 4.51-5.00

4.44  4.00

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบท่ี 6 4.50

 

 

© 2011 ระบบติดตามการพัฒนาคุณภาพภายใน (IQA) | พบปญหาการใชงานติดตอ 02 282 9009 ตอ 6783

ออกจากระบบ บันทึก

http://dc.rmutp.ac.th/qa2553/?do=insertform&year=2553&dep=9&round=3



กรอกขอมูลหนวยงาน รายงาน

คณะ/หนวยงาน สํานักงานอธิการบดี

รูปแบบรายงาน สรุปผลการดําเนินงานฯ ตามเกณฑ หนวยงาน

 

รายงาน ปการศึกษา 2553

 

รายงาน : สรุปผลการดําเนินงาน ผลการประเมินรายตัวบงช้ีและคาเฉลี่ยรายมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานหนวยงาน
ปการศึกษา : 2553
หนวยงาน : สํานักงานอธิการบดี

 
ปรับปรุงเรงดวน 

0.00 - 1.50

 
ตองปรับปรุง 
1.51 - 2.50

 
ระดับพอใช 
2.51 - 3.50

 
ระดับดี 

3.51 - 4.50

 
ระดับดีมาก 
4.51 - 5.00

มาตรฐาน / ตัวบงช้ี เปา
หมาย

คา
น้ําหนัก

ผลการดําเนินการปการศึกษา 2553

บรรลุเปา
หมาย

4 เดือน (1 มิย. 53 - 30 กย. 53) 8 เดือน (1 มิย. 53 - 31 มค. 54) 12 เดือน (1 มิย. 53 - 31 พค. 54)

12 เดือน (1 ตค. 52 - 30 กย. 53) 
งปม. 53

6 เดือน (1 ตค. 53 - 31 มีค. 54) 
งปม. 54

9 เดือน (1 ตค. 53 - 31 พค. 54) 
งปม. 54

ตัวต้ัง / 
ตัวหาร ผล คะแนน ตัวต้ัง / 

ตัวหาร ผล คะแนน ตัวต้ัง / 
ตัวหาร ผล คะแนน

เฉลี่ยคะแนนทุกองคประกอบ 0.00 0.00 4.83

องคประกอบที่ 1 : ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ.1.1) 6 ขอ 7 0.00
 

0.00
 

8 5.00
 

 

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบท่ี 1 0.00 0.00 5.00

องคประกอบที่ 2 : ภารกิจหลักของหนวยงานในสังกัด

2.1 ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติตามภารกิจ
ของหนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี

3 ขอ 6 0.00
 

0.00
 

4 4.00
 

 

2.2 รอยละของตัวช้ีวัดที่หนวยงานในสังกัด
ดําเนินการใหบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติ
การประจําป

รอยละ 
70

6 0.00
 

0.00
 

89.86 5.00
 

 

2.3 ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติตามแผน
กลยุทธระดับมหาวิทยาลัย ที่หนวยงานในสังกัด
สํานักงานอธิการบดีรับผิดชอบ

4 ขอ 6 0.00
 

0.00
 

5 5.00
 

 

2.4 รอยละของตัวช้ีวัดที่หนวยงานในสังกัด
ดําเนินงานใหบรรลุเปาหมาย ตามแผนกลยุทธ
ในระดับมหาวิทยาลัย

รอยละ 
65

6 0.00
 

0.00
 

81.82 5.00
 

 

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบท่ี 2 0.00 0.00 4.75

องคประกอบที่ 3 : การบริหารและการจัดการ

3.1 ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดบัของหนวย
งานในสํานักงานอธิการบดี

3 ขอ 5 0.00
 

0.00
 

5 5.00
 

 

3.2 มีระบบและกลไกในการพัฒนาบุคลากร
ของหนวยงานในสังกัด เพื่อพัฒนาและธํารง
รักษาไวใหบุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

5 ขอ 5 0.00
 

0.00
 

6 5.00
 

 

3.3 รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาตาม
ภารกิจที่ไดรับมอบหมาย

รอยละ 
70

5 0.00
 

0.00
 

93.42 5.00
 

 

3.4 รอยละของคาใชจายเพื่อการพัฒนา
บุคลากรตามภารกิจท่ีไดรับมอบหมายตองาน
ดําเนินงานของหนวยงาน

รอยละ 2 5 0.00
 

0.00
 

21.87 5.00
 

 

3.5 การจัดการทรัพยากรในการปฏิบัติงานของ
หนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี

4 ขอ 5 0.00
 

0.00
 

5 5.00
 

 

3.6 ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณของบุคลากรในหนวยงานที่สังกัด
สํานักงานอธิการบดี

5 ขอ 5 0.00
 

0.00
 

6 5.00
 

 

3.7 การพัฒนาหนวยงานในสังกัดสํานักงาน
อธิการบดีสูองคกรการเรียนรู

3 ขอ 5 0.00
 

0.00
 

5 5.00
 

 

ระบบติดตามการพัฒนาคุณภาพภายใน (IQA)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจําปการศึกษา 2553

ออกจากระบบ

แสดงรายงาน

http://dc.rmutp.ac.th/qa2553/?do=report&year=2553&dep=9&round=3&report=9



มาตรฐาน / ตัวบงช้ี เปา
หมาย

คา
น้ําหนัก

ผลการดําเนินการปการศึกษา 2553

บรรลุเปา
หมาย

4 เดือน (1 มิย. 53 - 30 กย. 53) 8 เดือน (1 มิย. 53 - 31 มค. 54) 12 เดือน (1 มิย. 53 - 31 พค. 54)

12 เดือน (1 ตค. 52 - 30 กย. 53) 
งปม. 53

6 เดือน (1 ตค. 53 - 31 มีค. 54) 
งปม. 54

9 เดือน (1 ตค. 53 - 31 พค. 54) 
งปม. 54

ตัวต้ัง / 
ตัวหาร ผล คะแนน ตัวต้ัง / 

ตัวหาร ผล คะแนน ตัวต้ัง / 
ตัวหาร ผล คะแนน

เฉลี่ยคะแนนทุกองคประกอบ 0.00 0.00 4.83

3.8 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ ของ
หนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี

3 ขอ 5 0.00
 

0.00
 

5 5.00
 

 

3.9 การบริหารจัดการความเส่ียงของหนวยงาน
ในสังกัดสํานักงานอธิการบดี

4 ขอ 5 0.00
 

0.00
 

6 5.00
 

 

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบท่ี 3 0.00 0.00 5.00

องคประกอบที่ 4 : การเงินและงบประมาณ

4.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 5 ขอ 6 0.00
 

0.00
 

7 5.00
 

 

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบท่ี 4 0.00 0.00 5.00

องคประกอบที่ 5 : ความพึงพอใจของผูใชบริการตอการใหบริการของหนวยงานในสังกัด

5.1 ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการตอการ
ใหบริการของหนวยงานในสังกัด

3.51 6 0.00
 

0.00
 

4.14 4.00
 

 

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบท่ี 5 0.00 0.00 4.00

องคประกอบที่ 6 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

6.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน
ที่กอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง

3 ขอ 6 0.00
 

0.00
 

5 5.00
 

 

6.2 คาเฉล่ียผลการประเมินคุณภาพภายในที่กอ
ใหเกิดการพัฒนาคุณภาพแกมหาวิทยาลัยตาม
ตัวบงชี้ท่ีหนวยงานในสังกัดรับผิดชอบ

3.51 6 0.00
 

0.00
 

4.44 4.00
 

 

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบท่ี 6 0.00 0.00 4.50

 
ปรับปรุงเรงดวน 

0.00 - 1.50

 
ตองปรับปรุง 
1.51 - 2.50

 
ระดับพอใช 
2.51 - 3.50

 
ระดับดี 

3.51 - 4.50

 
ระดับดีมาก 
4.51 - 5.00

 

© 2011 ระบบติดตามการพัฒนาคุณภาพภายใน (IQA) | พบปญหาการใชงานติดตอ 02 282 9009 ตอ 6783

http://dc.rmutp.ac.th/qa2553/?do=report&year=2553&dep=9&round=3&report=9



กรอกขอมูลหนวยงาน รายงาน

คณะ/หนวยงาน สํานักงานอธิการบดี

รูปแบบรายงาน (ส.2) สรุปคะแนนตัวบงชี้ตามมาตรฐาน สกอ. จําแนกตามประเภท ของตัวบงชี้

 

รายงาน ปการศึกษา 2553

 

รายงาน : สรุปคะแนนตัวบงชี้ตามมาตรฐาน สกอ. จําแนกตามประเภท ของตัวบงชี้ (ส.2)
ปการศึกษา : 2553
หนวยงาน : สํานักงานอธิการบดี

 
ปรับปรุงเรงดวน 

0.00 - 1.50

 
ตองปรับปรุง 
1.51 - 2.50

 
ระดับพอใช 
2.51 - 3.50

 
ระดับดี 

3.51 - 4.50

 
ระดับดีมาก 
4.51 - 5.00

รอบ 4 เดือน (1 มิย. 53 - 30 กย. 53)

องคประกอบคุณภาพ

คะแนนตัวบงชี้ตามมาตรฐาน สกอ.

ผลการประเมิน หมายเหตุI P O
รวม

ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต / 
ผลลัพธ

เฉล่ียรวมทุกตัวบงช้ีของทุกองคประกอบ 0.00 0.00 0.00 0.00  
ปรับปรุงเรงดวน

ผลการประเมิน  
ปรับปรุงเรงดวน

 
ปรับปรุงเรงดวน

 
ปรับปรุงเรงดวน

 
ปรับปรุงเรงดวน

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนการดําเนินงาน - 0.00 - 0.00  
ปรับปรุงเรงดวน

2. ภารกิจหลักของหนวยงานในสังกัด - - 0.00 0.00  
ปรับปรุงเรงดวน

3. การบริหารและการจัดการ 0.00 0.00 0.00 0.00  
ปรับปรุงเรงดวน

4. การเงินและงบประมาณ - 0.00 - 0.00  
ปรับปรุงเรงดวน

5. ความพึงพอใจของผูใชบริการตอการใหบริการของหนวยงานใน
สังกัด

- - 0.00 0.00
 

ปรับปรุงเรงดวน

6. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ - 0.00 0.00 0.00  
ปรับปรุงเรงดวน

รอบ 8 เดือน (1 มิย. 53 - 31 มค. 54)

องคประกอบคุณภาพ

คะแนนตัวบงชี้ตามมาตรฐาน สกอ.

ผลการประเมิน หมายเหตุI P O
รวม

ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต / 
ผลลัพธ

เฉล่ียรวมทุกตัวบงช้ีของทุกองคประกอบ 0.00 0.00 0.00 0.00  
ปรับปรุงเรงดวน

ผลการประเมิน  
ปรับปรุงเรงดวน

 
ปรับปรุงเรงดวน

 
ปรับปรุงเรงดวน

 
ปรับปรุงเรงดวน

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนการดําเนินงาน - 0.00 - 0.00  
ปรับปรุงเรงดวน

2. ภารกิจหลักของหนวยงานในสังกัด - - 0.00 0.00  
ปรับปรุงเรงดวน

3. การบริหารและการจัดการ 0.00 0.00 0.00 0.00  
ปรับปรุงเรงดวน

4. การเงินและงบประมาณ - 0.00 - 0.00  
ปรับปรุงเรงดวน

5. ความพึงพอใจของผูใชบริการตอการใหบริการของหนวยงานใน
สังกัด

- - 0.00 0.00
 

ปรับปรุงเรงดวน

6. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ - 0.00 0.00 0.00  
ปรับปรุงเรงดวน

ระบบติดตามการพัฒนาคุณภาพภายใน (IQA)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจําปการศึกษา 2553

ออกจากระบบ

แสดงรายงาน

http://dc.rmutp.ac.th/qa2553/?do=report&year=2553&dep=9&round=3&report=10



รอบ 12 เดือน (1 มิย. 53 - 31 พค. 54)

องคประกอบคุณภาพ

คะแนนตัวบงชี้ตามมาตรฐาน สกอ.

ผลการประเมิน หมายเหตุI P O
รวม

ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต / 
ผลลัพธ

เฉล่ียรวมทุกตัวบงช้ีของทุกองคประกอบ 5.00 5.00 4.63 4.83  
ระดับดีมาก

ผลการประเมิน  
ระดับดีมาก

 
ระดับดีมาก

 
ระดับดีมาก

 
ระดับดีมาก

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนการดําเนินงาน - 5.00 - 5.00  
ระดับดีมาก

2. ภารกิจหลักของหนวยงานในสังกัด - - 4.75 4.75  
ระดับดีมาก

3. การบริหารและการจัดการ 5.00 5.00 5.00 5.00  
ระดับดีมาก

4. การเงินและงบประมาณ - 5.00 - 5.00  
ระดับดีมาก

5. ความพึงพอใจของผูใชบริการตอการใหบริการของหนวยงานใน
สังกัด

- - 4.00 4.00
 

ระดับดี

6. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ - 5.00 4.00 4.50  
ระดับดี

 
ปรับปรุงเรงดวน 

0.00 - 1.50

 
ตองปรับปรุง 
1.51 - 2.50

 
ระดับพอใช 
2.51 - 3.50

 
ระดับดี 

3.51 - 4.50

 
ระดับดีมาก 
4.51 - 5.00

 

© 2011 ระบบติดตามการพัฒนาคุณภาพภายใน (IQA) | พบปญหาการใชงานติดตอ 02 282 9009 ตอ 6783

http://dc.rmutp.ac.th/qa2553/?do=report&year=2553&dep=9&round=3&report=10



90 
 

สรุปและอภิปรายผลการดาํเนินงานรายองคประกอบของสํานักงานอธิการบด ีปการศึกษา 2553  
โดยรวม (6 องคประกอบ) 
ในรอบปการศกึษา  2553 ผลการประเมินการดําเนินงานทุกภารกจิท้ัง  6  องคประกอบตามมาตรฐาน 
ของสํานักงานอธิการบดี  มีดงัตอไปนี ้
 
องคประกอบท่ี 1 : ปรัชญา  ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนการดาํเนินงาน 
   
  ตามเกณฑ สํานักงานอธิการบดี คาเฉล่ียรวมขององคประกอบท่ี  1  เทากับ   5 อยูในระดับดีมาก 

จุดเดน 
1. ผูบริหารสนับสนุนการดําเนนิการจัดทําแผน 

 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ความมีสวนรวมของหนวยงานสังกัดสํานักงานอธิการบดใีนการจดัทําแผนปฏิบัติการประจําป 
2. การกําหนดตัวบงช้ีความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป 

 
แนวทางปรับปรุงแกไขและขอเสนอแนะ 
  แผนสงเสริม 
    สรางความเขาใจในความสําคัญของการจัดทําแผนปฏิบัติการใหแกบุคลากร 
  แผนพฒันา 

    จัดประชุมทบทวนแผนกลยทุธและจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปของสํานักงานอธิการบดี 
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องคประกอบท่ี 2 : ภารกิจหลักของหนวยงานในสังกัด 
  ตามเกณฑ สํานักงานอธิการบดี คาเฉล่ียรวมขององคประกอบท่ี  2   เทากับ  4.75  
อยูในระดับดมีาก 

จุดแข็ง 
1. การกําหนดผูรับผิดชอบตัวช้ีวดัท่ีตรงกบัภาระงานของบุคลากร 
2. ผูบริหารของทุกหนวยงานในสังกดั กํากับ ดูแลการดาํเนินงานของผูปฏิบัติงานตอเนื่องตลอด    

ปงบประมาณ 
 3. ระบบการกาํกับ ดูแลตัวช้ีวัด ใหเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด 
 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. การนําผลการประเมินมาปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงาน 
2. การกําหนดตัวช้ีวดัและคาเปาหมายของหนวยงานสนบัสนุนใหเหมาะสมกับลักษณะงานและสอดคลอง

กับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย 

 แนวทางปรับปรุงแกไขและขอเสนอแนะ 
  แผนสงเสริม 

    1. ใหความรูแกบุคลากรเกี่ยวกับการจัดทําตัวช้ีวดัผลสําเร็จของการปฏิบัติงาน 
 
  แผนพฒันา 

  1. จัดประชุมทําแผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงาน 
   2. จัดทําฐานขอมูลเพื่อการประเมินผลการดําเนินงานของสํานักงานอธิการบด ี

 
 

 

 

 

 

 

 

 



92 
 

องคประกอบท่ี 3 : การบริหารและการจัดการ 
   ตามเกณฑ สํานักงาน คาเฉล่ียรวมขององคประกอบท่ี 3  เทากับ  5 อยูในระดับดีมาก 
 
จุดเดน 
   1. ผูบริหารเปดโอกาสใหบุคลากรเสนอความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน 

2. มีระบบการบริหารงานบุคคลเปนรูปธรรม 
3. ผูบริหารใหความสําคัญในเร่ืองสิทธิประโยชนและสวสัดิการของบุคลากรทุกประเภท 
4. ผูบริหารใหความสําคัญโดยสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรสายสนับสนุนไดรับการพัฒนา 

อยางตอเนื่อง 
  5.  มีระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการจัดการ ERP  ซ่ึงสามารถนําขอมูลมาใชในการบริหารจัดการได 
   6.  ผูบริหารระดับสูงใหการสนับสนุนในการสงเสริม และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทุกระดับของ
มหาวิทยาลัย 
             7. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยในการบริหารจัดการ 
             8. มีการรายงานทะเบียนคุมทรัพยสินและการใชวัสดุประจําป อยางเปนระบบนําเสนอตอผูบริหารระดับสูง 
 9. ผูบริหารแตละสวนราชการในสํานักงานอธิการบดีตระหนักและใหความสําคัญในการสงเสริมและ
พัฒนาบุคลากรใหประพฤตปิฏิบัติตามจรรยาบรรณอยางจริงจงัและตอเนื่อง 
 10. สํานักงานอธิการบดีมีระบบและแนวทางท่ีชัดเจนในการดําเนนิการทางจรรยาบรรณกับผูประพฤติ               
ผิดจรรยาบรรณ  
 11. สํานักงานอธิการบดีมีการกําหนดแผนปฏิบัติการดําเนินงานตามจรรยาบรรณท่ีเปนรูปธรรม และมีการ
กํากับติดตามใหมีการปฏิบัติตามแผน 
   12. บุคลากรมีความรู ความสามารถ ประสบการณการทํางานท่ีเปนประโยชนตอการปฏิบัติงาน 

   13. มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการถายทอดและแลกเปล่ียนเรียนรู 

            14. ผูบริหารใหความสนใจในการนาํระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใชในการบริหารและ 
จดัการภายในหนวยงานในสังกัดของมหาวิทยาลัย  
 15. ขอมูลดานการวางแผน การเงิน การบริหารงานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยมีการเช่ือมโยง 
กันทุกหนวยงานในสังกดั มีรายงานใหผูบริหารไดใชในการวิเคราะหและวางแผนการดําเนินงาน 
ของมหาวิทยาลัย 
  16. มหาวิทยาลัยมีนโยบายท่ีจะสนับสนุนการดําเนินงานตามแนวทางการพัฒนาระบบราชการ 
ท่ีรัฐบาลไดกําหนดนโยบายและแนวทางไว   ซ่ึงการบริหารความเส่ียงเปนเร่ืองท่ีมีความสําคัญเร่ืองหน่ึง 
ตามแนวทางการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล 
  17. ผูบริหารใหการสนับสนนุการดาํเนินงาน  และมีการประชุมปรึกษาหารือเพื่อกําหนดแนวทาง 
ปฏิบัติรวมกับบุคลากรผูปฏิบัติงาน 
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แนวทางเสริมจุดแข็ง 
  1. สรางบรรยากาศ การเรียนรูในหนวยงาน 

  2. พัฒนาชองทางการส่ือสารในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีประสิทธิภาพ 

 
จุดท่ีควรพัฒนา 
  1. พัฒนาเว็บไซตของสํานักงานอธิการบดเีพื่อใชเปนชองทางติดตอส่ือสารและเผยแพรขอมูล 
ของสํานักงานอธิการบดี 
  2. ในป พ.ศ.2553  มีการตั้งคาเปาหมายท่ีสามารถจะดําเนินการไดตํ่าไป ซ่ึงในป พ.ศ.2554 จะมีการต้ังคา
เปาหมายใหเพิม่มากข้ึนเพื่อใหสอดคลองกับการปฏิบัติงานจริง 
   3. สรางบรรยากาศ แรงจูงใจ และสภาพแวดลอมท่ีเสริมสรางประสิทธิภาพตอการแลกเปล่ียนเรียนรู 

   4. เพิ่มชองทางการส่ือสารในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 5. ควรพัฒนาระบบอยางตอเนื่อง เนื่องจากระบบท่ีมีอยูตอบสนองผูบริหารไดพอสมควร 
แตยังไมครอบคลุมภาระงานท้ังหมด 
  6. ควรมีการทาํความเขาใจ ใหความรูเพิ่มเติมเจาหนาท่ีเกี่ยวของในการดําเนินการตามโครงการ 
ระบบสนเทศเพื่อการบริหารอยางสมํ่าเสมอ เพื่อใหการดาํเนินงานเปนไปในแนวทางเดียวกันและ 
ไดขอมูล ท่ีถูกตองตรวจสอบได 
               7. บุคลากรมีภาระงานเดิมมากและเพ่ิมภาระการดําเนินงานตามนโยบายการพัฒนา 
ระบบราชการและมาตรฐานการศึกษามากขึ้น 
 
แนวทางปรับปรุงแกไขและขอเสนอแนะ 
 แผนสงเสริม 

 1. จัดทํารางขอบังคับใหสิทธิประโยชนแกบุคลากรดานอ่ืน ๆ เพิ่มข้ึน 
   2. จัดทําแผนบริหารจัดการความรูเกีย่วกับระบบบริหารงานบุคคลระบบใหม ๆ  
ใหแกบุคลากรทุกประเภท 
  3. พัฒนาฐานขอมูลท่ีไดจากระบบ  ERP  ใหมีประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึนและสามารถ 
นําขอมูลไปบูรณาการกับการบริหารจัดการในงานท่ีเกี่ยวของอ่ืน ๆ ได 
  4. การนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาชวยในการควบคุมกํากับดแูล 

               5. การคัดเลือกบุคลากรดีเดน 
 6. แจงเวียนกรณีศึกษาหรือพฤติกรรมท่ีเปนการประพฤติผิดจรรยาบรรณใหหนวยงาน 

ในสังกัดรับทราบ 
               7. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากร  
                    8. โครงการเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
   9. โครงการสรางเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 
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                  10. โครงการสรางเสริมราชการใสสะอาด 
                  11. โครงการปฐมนิเทศอาจารยใหม 

                         12. สนับสนุนใหบคลากรสายสนับสนุน 
                         13. ไดรับการพัฒนาดานสารสนเทศ 
             14. โครงการพัฒนาระบบงานตามโครงการ ERP  BPM  HRM 
 
 แผนพฒันา 

  1. พัฒนาบุคลากรผูดูแลเว็บไซตของสํานักงานอธิการบดี โดยการสงไปอบรมกับ 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  2. รวบรวมขอมูลตาง ๆ ในสังกัดสํานักงานอธิการบดี 
   3. ในป พ.ศ.2554 จะมีการตัง้คาเปามายการปฏิบัติงานใหเพิ่มข้ึนเพื่อใหสอดคลอง                           
กับการปฏิบัติงานจริง 
  4. สภาพแวดลอมการทํางาน 
  5. ดานภาษาตางประเทศ 
   6. จัดอบรม ทําความเขาใจเจาหนาท่ีผูเกีย่วของ 
   7. ปรับปรุงแผนการดําเนินงานการบริหารความเส่ียงเพื่อใชกําหนดปฏิทิน 
การดําเนนิการ  เพื่อใหการดําเนินการเปนไปตามแผนท่ีกาํหนดและเปนมาตรฐานเดียวกันท่ัวท้ัง 
สํานักงานอธิการบดี 
             8. ในป 2553 และ 2554 มหาวิทยาลัยใหมีการรายงานผลการปฏิบัติตามแผน 
บริหารความเส่ียงปละ 2 คร้ัง  จากเดิมปละ 1 คร้ัง  เพื่อนําผลการดําเนินงาน/ปญหา/อุปสรรค   
มาพิจารณาปรับปรุงการดําเนินงาน 
                    3.  เผยแพรขอมูลท่ีเกี่ยวของผานทางเว็บไซต  เพื่อใหบุคลากรไดรับทราบขอมูลท่ีเปนประโยชนตอการ
ปฏิบัติงาน 
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องคประกอบท่ี 4 : การเงินและงบประมาณ 
   ตามเกณฑ สํานักงานอธิการบดี คาเฉล่ียรวมขององคประกอบท่ี 4  เทากบั 5 อยูในระดบัดีมาก 
 
จุดเดน 
 1. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรของมหาวิทยาลัย (BPM ERP HRM) 
 2. ผูบริหารระดับสูงใหความสนใจในการกาํกับติดตามการดําเนินการการใชจายเงิน 
 3. มีการจัดต้ังคณะกรรมการจัดสรรและเรงรัดติดตามการใชจายเงิน ของสํานักงานอธิการบดี เพื่อดแูล 
กํากับติดตามประเมินผล และนําเสนอรายงานตอมหาวทิยาลัย 
 
จุดท่ีควรพัฒนา 
                             - 
แนวทางปรับปรุงแกไขและขอเสนอแนะ 

                              - 
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องคประกอบท่ี 5 : ความพงึพอใจของผูใชบริการตอการใหบริการของหนวยงานในสังกัด 
   
    ตามเกณฑ สํานักงาน คาเฉล่ียรวมขององคประกอบท่ี 5  เทากับ 4  อยูในระดับด ี
 
จุดเดน 
  บุคลากรในสํานักงานอธิการบดีมีจิตสาธารณะ  ในการใหบริการแกผูมาใชบริการ 
 
จุดท่ีควรพัฒนา 
                - 
 
แนวทางปรับปรุงแกไขและขอเสนอแนะ 
 - 
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องคประกอบท่ี 6 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
  ตามเกณฑ สํานักงานอธิการบดี คาเฉล่ียรวมขององคประกอบท่ี 6  เทากบั 4.50                                    
อยูในระดับด ี
 
จุดเดน 
 1. ผูบริหารและบุคลากรทุกระดับใหความสําคัญกับการประกันคุณภาพ 
 2. มีคูมือการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน นําไปสูการปฏิบัติไดจริง 
 
จุดท่ีควรพัฒนา 
 นําผลการประกันคุณภาพมาใชปรับปรุงการทํางาน  เพื่อใหมีการพัฒนาผลการดําเนินงาน  
ตามตัวบงช้ี 
 
แนวทางปรับปรุงแกไขและขอเสนอแนะ 
  แผนสงเสริม 
  สงเสริมบุคลากรทุกระดับใหความสําคัญกับการประกันคุณภาพและดําเนินการอยางตอเนื่อง 
 
  แผนพฒันา 
  นําผลการประกันคุณภาพมาใชปรับปรุงการทํางาน     เพือ่ใหมีการพัฒนาผลการดําเนินงาน 
ตามตัวบงช้ี 
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สวนที่ 5 
  
 

ภาคผนวก 

 เปาหมายคุณภาพ สํานักงานอธิการบดี ประจําปการศกึษา  2553 - 2554 

 ยุทธศาสตรการพัฒนาสํานักงานอธิการบด ีมทร. พระนคร  
 สรุปผลประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผูนําหรือผูบริหารสํานักงานอธิการบดี       
             ประจําปการศึกษา 2553 

 สรุปผลประเมินการดูแลองคการตามหลักธรรมาภิบาล มทร.พระนคร ประจําปการศกึษา 2553 
 สรุปผลประเมินการใชระบบประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานและเกณฑ       
             สํานักงานอธิการบด ี ประจําปการศึกษา 2553 
 สรุปผลประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาคุณภาพ สํานกังานอธิการบดี 

                                        ประจําปการศกึษา 2553 
 สรุปผลการวิเคราะหการสํารวจความคิดเห็นเกีย่วกับ ความพึงพอใจในการทํางาน 

                                         ของบุคลากร  ประจําปการศกึษา 2553 
 ผูกํากับดูแลตัวบงช้ีตามเปาหมายคณุภาพสํานักงานอธิการบดี  ประจําปการศึกษา 2553 
 รายช่ืออักษรยอของหนวยงาน 
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เปาหมายคุณภาพ 
สํานักงานอธิการบด ี

ประจําปการศึกษา 2553 และ 2554 

 
นโยบาย / ตัวบงชี้เฉพาะ (KPI)สํานักงานอธิการบดี 

 
 คา

น้ํ
าห

นั
ก (

รอ
ยล
ะ) 

คา
เป
าห

มา
ย ป

 25
53

 

คา
ป
าห

มา
ย ป

 25
54

 

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินงาน 7   
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ.1.1) 7 6 ขอ 6 ขอ 
2.  ภารกิจหลักของหนวยงานในสังกัด 24   
2.1 ระดับความสาํเร็จของการปฏิบัติตามภารกิจของหนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี 6 3 ขอ 3 ขอ 
2.2 รอยละของตัวช้ีวัดที่หนวยงานในสังกัดดําเนินการใหบรรลุเปาหมาย    
     ตามแผนปฏิบัติการประจําป 

6 รอยละ 
70 

รอยละ 
70 

2.3 ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติตามแผนกลยุทธระดับมหาวิทยาลัย 
     ที่หนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดีรับผิดชอบ 

6 4 ขอ 4 ขอ 

2.4 รอยละของตัวช้ีวัดที่หนวยงานในสังกัดดําเนินงานใหบรรลุเปาหมาย  
     ตามแผนกลยุทธในระดับมหาวิทยาลัย 

6 รอยละ 
65 

รอยละ 
65 

3. การบริหารและการจัดการ 45   
3.1 ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของหนวยงานในสํานักงานอธิการบดี 5 3 ขอ 3 ขอ 
3.2 มีระบบและกลไกในการพัฒนาบุคลากรของหนวยงานในสังกัด  
     เพ่ือพัฒนาและธํารงรักษาไวใหบุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

5 5 ขอ 5 ขอ 

3.3 รอยละของบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาตามภารกิจที่ไดรับมอบหมาย 5 รอยละ 
70 

รอยละ 
70 

3.4 รอยละของคาใชจายเพ่ือการพัฒนาบุคลากรตามภารกิจที่ไดรับมอบหมาย 
     ตองานดําเนินงานของหนวยงาน 

5 รอยละ 
2 

รอยละ 
2 

3.5 การจัดการทรัพยากรในการปฏิบัติงานของหนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี 5 4 ขอ 4 ขอ 
3.6 ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรในหนวยงานที่สังกัด 
     สํานักงานอธิการบดี 

5 5ขอ 5ขอ 

3.7 การพัฒนาหนวยงานในสังกัดสูองคกรการเรียนรู 5 3 ขอ 3 ขอ 
3.8 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ ของหนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี 5 3 ขอ 3 ขอ 
3.9 การบริหารจัดการความเสี่ยงของหนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี 5 4 ขอ 4 ขอ 
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นโยบาย / ตัวบงชี้เฉพาะ (KPI)สํานักงานอธิการบดี 
 
 คา

น้ํ
าห

นั
ก (

รอ
ยล
ะ) 

คา
เป
าห

มา
ย ป

 25
53

 

คา
เป
าห

มย
 ป
 25

54
 

4. การเงินและงบประมาณ 6   
4.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 6 5 ขอ 5 ขอ 
5. ความพึงพอใจของผูใชบริการตอการใหบริการของหนวยงานในสังกัด 6   
5.1 ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการตอการใหบริการของหนวยงาน 
     ในสังกัด 

6 คาเฉล่ีย 
3.51 

คาเฉล่ีย 
3.51 

6. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 12   
6.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่กอใหเกิดการพัฒนา 
     คุณภาพ 

6 3 ขอ 3 ขอ 

6.2 คาเฉล่ียผลการประเมินคุณภาพภายในที่กอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพ 
     แกมหาวิทยาลัยตามตัวบงช้ีที่หนวยงานในสังกัดรับผิดชอบ 

6 คาเฉล่ีย 
3.51 

คาเฉล่ีย 
3.51 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การวิเคราะหสถานการณ (SWOT Analysis) 

โอกาส (Opportunities) 
1. ผูบริหารใหความสําคัญตอภาระงานที่ปฏิบัติและใหการสนับสนุนเปนอยางด ี
2. ภาระงานมีสวนชวยการดาํเนินงานของมหาวิทยาลัย  ใหบรรลุตามพันธกิจ 
3. หนวยงานในสังกัดอื่น เหน็ความสําคัญของงานสนับสนุน 
 

อุปสรรค (Threats) 

1. บุคลากรจํานวนมากเปนลูกจางชั่วคราว ทําใหขาดความตอเนื่องในการปฏิบัติงาน 
2. สถานที่ยังไมเพียงพอในการปฏิบัติงาน 
3. สวัสดิการของขาราชการและเจาหนาที่ยงัไมเพียงพอ 

จุดแข็ง (Strengths) 
1. บุคลากรมีความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญงาน ผลงานเปนที่ยอมรับ เนื่องจากมี 
ประสบการณ เฉพาะงานที่สะสมมานาน 

2. สามารถบริหารจัดการ ภายใตทรัพยากรที่จํากัดอยางคุมคา 
3. มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการพัฒนาระบบงานใหมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น 
4. เครื่องมือและวัสดุครุภณัฑ มีความเพียงพอเหมาะสมตอการปฏิบัติงาน 
5. บุคลากรมีจิตสํานึกในการใหบริการ 
 

จุดออน (Weaknesses) 
1. บุคลากรสายสนับสนุนไมเพียงพอตอภาระงานที่เพิ่มมากขึ้น 

2. ระบบฐานขอมูลยังมีประสิทธิภาพไมเพยีงพอ 
3. บุคลากรบางสวนขาดการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
4 บุคลากรขาดขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน ผลตอบแทนนอยกวาภาระงาน 
การพิจารณาความดีความชอบ ไมเกิดจากผลของงานที่ปฏิบัติ 

5. กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ยังไมเอื้อตอการปฏิบัติงาน 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนาสํานักงานอธกิารบดี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

วิสัยทัศน   (VISION) 

“สํานักงานอธิการบดี เปนหนวยงานกลางที่มีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
ใหบริการและประสานพันธกิจ เพื่อการบรรลุเปาหมายของมหาวิทยาลัย” 

ปรัชญา   (Philosophy) 

สรางความพึงพอใจในงานบริการ 

ปณิธาน   (Determination) 

มุงมั่นพัฒนา การบริหารจัดการองคการเชิงบูรณาการและพัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพ  

กองนโยบายและแผนงาน  สํานักงานอธิการบดี 
กรกฎาคม   2552 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผังยุทธศาสตรสํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

สํานักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานกลางที่มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ให้บริการและประสานพันธกิจ    
เพื่อการบรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลัย   

1. นํานโยบายของมหาวิทยาลัยสูการปฏิบัติในหนวยงานของสํานักงานอธิการบดี 
2. บริหารจัดการงานดานนโยบายและแผน งานดานการเงิน บัญชี และพัสดุ งานดานกิจการนักศึกษา งานดานบุคลากร งานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม งานดานประชาสัมพันธ งานดานวิเทศสัมพันธ  งานประสานงาน 

และการบริการ 
3. ประสานงานนํานโยบายของมหาวิทยาลัยสูหนวยงานภายใน และหนวยงานภายนอก 

4. สนับสนุนการปฏิบัติงานในภารกิจ 4 ดานของมหาวิทยาลัย  

 

วิสัยทัศน  

พันธกิจ 

พัฒนากระบวนการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 

2. สนับสนุน การบริหารงาน ใหบรรลุภารกิจของมหาวิทยาลยั 

ประเด็นยุทธศาสตร 

เปาประสงค 1. เสริมสรางศกัยภาพของบุคลากร 3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม 

พัฒนางานบริการที่มีคุณภาพ 

กลยุทธ 1.1 เสริมสรางสุขภาวะเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

1.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับ 2.1 สนับสนุนการดําเนินงานทุกภารกิจ
ของมหาวิทยาลัย 

2.2 พัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจหนวยงาน 

3.1 จัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ทันสมัย 

3.2 สรางฐานขอมูลสําหรับการบริหาร
และการบริการ 

มาตรการ 1.1.1 สรางเสริมสุขภาวะที่ดีใหแก
บุคลากร  

1.1.2 สงเสริมดานสวัสดิการและ
สภาพแวดลอมใหเอื้อตอการ

ปฏิบัติงาน  

1.2.1 ปลูกจิตสํานึกและการทํางาน
รวมกัน  

1.2.2 จัดทํา Training Roadmap  
สําหรับสายวิชาการ  

1.2.3 จัดทํา Training Roadmap  
สําหรับสายสนับสนุน  

1.2.4 พัฒนาคุณวุฒิทางการศึกษาและ
ตําแหนงวิชาการ   

1.2.5 พัฒนาผูบริหารสายเลือดใหม   

2.1.1 จัดกิจกรรมดานอนุรักษสิ่งแวดลอมและ
ศิลปวัฒนธรรม รวมกับชุมชนอยาง
ตอเนื่อง  

2.1.2 ศึกษาคนควาผสมผสานเทคโนโลยีกับ
ภูมิปญญาทองถิ่น   

2.1.3 เผยแพรศิลปวัฒนธรรมสูสากล   
2.1.4 จัดตั้งศูนยอนุรักษศิลปวัฒนธรรม   
2.1.5 ประชาสัมพันธเชิงรุก      
2.1.6 แนะแนวการศึกษาเชิงรุก   
2.1.7 หารายไดจากสินทรัพยและองคความรูที่

บุคลากรมีอยู     
2.1.8 เตรียมความพรอมนักศึกษาสูโลกอาชีพ  
2.1.9 สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในการเรียน 

การทํางาน และการดํารงชีวิต  
2.1.10 สรางเสริมสุขภาวะที่ดีใหแกนักศึกษา  
2.1.11 พัฒนาองคกรนักศึกษาใหเขมแข็ง  
2.1.12 สรางความรวมมือกับศิษยเกา  

2.2.1 ปฏิบัติงานตามภารกิจของ
หนวยงานในสังกัดใหมี

ประสิทธิภาพ และไดมาตรฐาน  
2.2.2 สนับสนุนใหทุกหนวยงานใน

สังกัดยึดหลัก PDCA ในการ
ปฏิบัติงาน  

2.2.3 สงเสริมใหทุกหนวยงานมีคูมือ
การปฏิบัติงานที่ชัดเจน  

2.2.4 สงเสริมใหมีการใชทรัพยากร
รวมกัน  

3.1.1 จัดหาซอฟแวร/ระบบปฏิบัติการ
มาใชในการปฏิบัติงาน  

3.1.2 พัฒนาและปรับปรุงซอฟแวร/
ระบบปฏิบัติการใหมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
3.1.3 สงเสริมและสนับสนุนใหทุก

หนวยงานพัฒนาการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศในการ

ปฏิบัติงาน  

3.2.1 สงเสริมและพัฒนาฐานขอมูลเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน  
3.2.2 สงเสริมการใชฐานขอมูลจาก

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มี

อยูรวมกัน  
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แบบสอบถามเพ่ือสํารวจความคิดเห็นเก่ียวกับภาวะผูนาํของผูนาํหรือผูบริหาร 
สํานักงานอธิการบดี  ประจําปการศึกษา 2553 

    คําชี้แจง   

    1.  ขอมูลจากการแสดงความคิดเห็นของทานจะไมมีผลตอการปฏิบัติงานของทาน 
    2.  ผลการวิเคราะหขอมูลจะนําไปพัฒนาและปรับปรุงดานดัชนีตัวบงช้ีคุณภาพ  เกณฑการตัดสิน        

        การประเมินในภาพรวมเทานั้น ดังนัน้การตอบแบบประเมินตามความเปนจริงจะทําใหสามารถ 

                        ปรับปรุงและ พัฒนาการบริหารงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

     3.  คําช้ีแจงในการตอบ  
           ตอนท่ี 1  ใหทําเคร่ืองหมาย   ในชองแสดงสถานภาพผูตอบแบบประเมิน 
           ตอนท่ี 2  ใหทําเคร่ืองหมาย   ในชองระดับความคิดเหน็ใหตรงกับความคิดเห็นของทาน  
                           ซ่ึงมีความหมายของระดับความคิดเห็นดังนี ้
                           5 = มากท่ีสุด         4 = มาก           3 = ปานกลาง         2 = นอย           1 = นอยท่ีสุด 
 
   ตอนท่ี 1  สถานภาพของผูตอบแบบประเมิน 
    1.   เพศ 
         1.1   (     )   ชาย    1.2   (      )  หญิง 
    2.  อายุ 
         2.1   (     )    ตํ่ากวา 21 ป   2.2    (     )    21-30 ป 
         2.3   (     )    31- 40  ป     2.4    (     )     41- 50  ป 
         2.5   (     )    มากกวา  50  ป 
    3.  วุฒิการศึกษาสูงสุด 
        3.1   (     )  ตํ่ากวาปริญญาตรี   3.2   (     )   ปริญญาตรี 
         3.3   (     )  ปริญญาโท    3.4   (     )    ปริญญาเอก 
         3.5   (     )   อ่ืนๆ   ระบุ   …………. 

         4. ตําแหนงหนาท่ีปจจุบัน 
        4.1   (     )   ผอ.สํานัก/สถาบัน/กอง  4.2   (     )    หัวหนากลุมงาน                      
                         4.3   (     )   เจาหนาท่ี                     4.4    (     )   อ่ืนๆ ระบุ  …………. 
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                       ตอนท่ี 2   ความคิดเห็นเก่ียวกับผูนําของผูนําหรือผูบริหารในสํานักงานอธิการบด ี

ขอคําถาม ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
1.     ลักษณะผูนําและภาวะผูนํา      

         1.1   แตงกายเหมาะสมกับโอกาสตางๆ      

         1.2   มีคุณธรรมและจริยธรรม      

         1.3   ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของผูบริหารตามขอบังคับมหาวิทยาลัย      

         1.4   รอบรู  มีทักษะและประสบการณเก่ียวกับงานที่ปฏิบัติ      

         1.5    สงเสริมการทํางานเปนทีม      

         1.6    ตัดสินใจเหมาะสมกับสถานการณ      

         1.7    รับฟงปญหาและสามารถแกไขปญหาของหนวยงาน      

      

2.     การพัฒนาองคกร      

        2.1    คัดเลือกบุคคลเขาทํางานตามกฎเกณฑที่ต้ังไว      

        2.2    มีการวางแผนและกําหนดเปาหมายการบริหารจัดการอยางชัดเจน      

        2.3     สนับสนุนใหมีการนําระบบสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการ      

        2.4    มีความคิดริเริ่มสรางสรรค      

        2.5    สงเสริมการพัฒนาบุคลากร      
        2.6    บริหารจัดการ ทรัพยากรไดอยางมีประสิทธิภาพ      
        2.7    นํานโยบายมหาวิทยาลัยไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ      
        2.8    บริหารงบประมาณไดอยางมีประสิทธิภาพ      
        2.9     กํากับดูแล  ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามเปาหมายภายในกรอบเวลาท่ีกําหนด      
        2.10   นําผลการประเมินมาทบทวนนโยบาย ปรับปรุงและพัฒนาองคกร      
      

3.    การเปนผูกํากับดูแลท่ีดีภายใตกรอบจริยธรรมและคุณธรรม      
        3.1     มีจิตสํานึกและมีความรับผิดชอบในหนาที่      
        3.2     ปฏิบัติตอผูมีสวนไดสวนเสียเทาเทียมกัน      
        3.3     มีความโปรงใสในการดําเนินงาน สามารถตรวจสอบได      
        3.4     เปดเผยขอมูลตรงตามความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียภายใตกฎระเบียบ      
        3.5     มีวิสัยทัศนโดยมองการสรางมูลคาเพ่ิมใหแกองคกร      
        3.6     สงเสริมใหมีการกํากับดูแลใหเปนไปตามจรรยาบรรณที่ดี      
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ขอคําถาม ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
4.    มนุษยสัมพันธ      

         4.1    มีมนุษยสัมพันธที่ดีเปนที่ยอมรับ      

         4.2    ยอมรับความคิดเห็นของบุคลากร      

         4.3    เปดโอกาสใหบุคลากรทุกระดับปรึกษาหารือได      

      

5.     ความสามารถในการสื่อสารและการจูงใจ      

         5.1    ใชวิธีการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ      

         5.2    มีความสามารถในการจูงใจ      

         5.3    สามารถช้ีแจงใหบุคลากรเขาใจวัตถุประสงคของการปฏิบัติงานตางๆ      

      

6.    ศิลปะในการครองใจผูใตบังคับบัญชา      
        6.1    เปนตัวอยางที่ดีในการดําเนินชีวิต      
        6.2    เสริมแรงจูงใจใหบุคลากรรวมกันพัฒนางาน      
        6.3    การพัฒนาบุคลากรเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล      
        6.4    รักษาผลประโยชนของบุคลากรในองคกร      
      

7.    การจัดระบบ / กลไก  การบริหารองคกรอยางมีประสิทธิภาพ      
        7.1    มอบหมายงานไดตรงกับความสามารถของบุคลากร      
        7.2    จัดทําระบบ บริหารจัดการ ที่มีประสิทธิภาพ      
        7.3    นําระบบประกันคุณภาพมาใชบริหาร       
        7.4    ติดตามผลและประเมินผลการบริหารจัดการองคกร      
        7.5    นําผลการประเมินมาปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน      
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ผลการวิเคราะหความคิดเห็นเร่ือง “ภาวะผูนาํของผูบริหารในสํานักงานอธกิารบดี” 
ปการศึกษา  2553 

 

 
ขอคําถาม 

ระดับความ

คิดเห็น 
 5 4 3 2 1 
1.     มีภาวะผูนาํ 
.............................................................................................................................................................. 

2.    มีความสามารถในการพฒันาองคกร 
.......................................................................................................................................... 

 3.    มีคุณสมบัติในการเปนผูกํากับดแูลท่ีดีภายใตกรอบจริยธรรม คุณธรรม ตามหลัก    
        สากลท่ีเปนมาตรฐาน 6 ประการ* 

………………………………………………………………………………………........ 
  4.   มีมนุษยสัมพันธ 
.............................................................................................................................................

5.    มีความสามารถในการส่ือสารและการจูงใจไดอยางมีประสิทธิภาพ 
........................................................................................................................................... 
 6.    มีศิลปะในการครองใจผูใตบังคับบัญชา 
........................................................................................................................................... 
 7.    มีความสามารถในการจัดทําระบบ / กลไก  การบริหารองคกรอยางมีประสิทธิภาพ 
............................................................................................................................................ 

 

  
 

   

  
 

   

  
 
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

     

ภาพรวมทั้งสิ้น 4.00 
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แบบประเมินการดูแลองคการตามหลักธรรมาภิบาล 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ประจําปการศึกษา ๒๕๕๓ 

 

   หมายเหตุ   
1. ขอมูลจากการแสดงความคิดเห็นของทานจะไมมีผลตอการปฏิบัติงานของทาน 

               2. ผลการวิเคราะหขอมูลจะนําไปพัฒนาและปรับปรุงดานดชันีตัวบงช้ีคุณภาพ  เกณฑการตัดสิน        
                  การประเมินในภาพรวมเทานัน้ ดังนั้นการตอบแบบประเมินตามความเปนจริงจะทําใหสามารถปรับปรุงและ      
                  พัฒนาการบริหารงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

คําชี้แจงในการตอบแบบประเมิน  
                     ตอนท่ี ๑  ใหทําเคร่ืองหมาย   ในชองแสดงสถานภาพผูตอบแบบประเมิน 
                    ตอนท่ี ๒  ใหทําเคร่ืองหมาย   ในชองระดับความคิดเหน็ใหตรงกับความคิดเห็นของทาน  
                               ซ่ึงมีความหมายของระดบัความคิดเหน็ดังนี ้
            ๕ = มากท่ีสุด         ๔ = มาก           ๓ = ปานกลาง         ๒ = นอย           ๑ = นอยท่ีสุด 
 
   ตอนท่ี ๑  สถานภาพของผูตอบแบบประเมิน 
          ๑.   เพศ 
 ๑.๑   (     )   ชาย    ๑.๒    (     )  หญิง 
  ๒.   อาย ุ
 ๒.๑   (     )    ๓๑ - ๔๐ ป   ๒.๒    (     )  ๔๑ - ๕๐  ป 
                      ๒.๓   (     )    มากกวา ๕๐ ป    
   ๓.   วุฒิการศกึษาสูงสุด 
                      ๓.๑   (     )  ปริญญาตรี   ๓.๒   (     )   ปริญญาโท 
                      ๓.๓   (     )  ปริญญาเอก   ๓.๔   (     )   อ่ืนๆ   ระบุ   …………. 
                    ๔.    ตําแหนงหนาท่ีปจจุบัน 
                      ๔.๑   (     )   ผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน/กอง ๔.๒   (     )   หัวหนากลุมงาน                   
                      ๔.๓   (     )   เจาหนาท่ี                ๔.๔   (     )   อ่ืนๆ ระบุ …………. 
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          ตอนท่ี ๒   ความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
ขอคําถาม ระดับความคิดเห็น 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑.    หลักประสิทธิผล      

๑.๑ มีการกําหนดวิสัยทัศน เปาประสงคเชิงยุทธศาสตรและเปาหมายที่สอดคลองกับพันธกิจ
และคานิยมขององคการและมีการประกาศใหรับรูรวมกัน 

     

๑.๒  มีระบบงานที่เอื้อตอการทํางานตามแผนยุทธศาสตร นําไปสูการปฏิบัติและบรรลุ
เปาหมายท่ีวางไว  

     

๑.๓ ใชอํานาจบริหารจากระดับสูงสูระดับปฏิบัติ เพ่ือใหเกิดเอกภาพในการบังคับบัญชา      

๑.๔ มีการบังคับบัญชาหลายขั้นตอนเปนการประกันความถูกตองและความยุติธรรม      

๑.๕ มีการติดตาม ประเมินผล พัฒนา และปรับปรุงแผนยุทธศาสตรอยางตอเน่ืองเปนระบบ      

๒.    หลักประสิทธิภาพ      

๒.๑ มีการบริหารกระบวนการทํางานที่มุงเนนในการตอบสนองความตองการของผูรับบริการ
และผูมีสวนไดสวนเสียอยางเปนระบบและทั่วถึง 

     

๒.๒  มีการบริหารงานที่ใชทรัพยากร แรงงานและเวลาอยางคุมคา      

๒.๓  มีขั้นตอนการจัดสรรงบประมาณอยางเปนระบบและมีการจัดทํารายงานการเงิน
สม่ําเสมอและถูกตอง 

     

๒.๔  มีการวางแผนการกําหนดอัตรากําลังภายในหนวยงานไวอยางชัดเจน      

๒.๕ มีการใชเทคโนโลยีตางๆ ที่ทันสมัยเพ่ือลดตนทุน      

๓.    หลักการตอบสนอง      
๓.๑ ผูบริหารรับฟงขอเสนอแนะจากประชาคมในเรื่องนโยบายหรือการบริหาร      
๓.๒ แผนปฏิบัติงานของหนวยงานไดมาจากความคิดเห็นของสมาชิกสวนใหญในหนวยงาน      
๓.๓ ผูบริหารเปนผูที่บุคลากรสวนใหญในประชาคมของหนวยงานใหการสนับสนุน      
๓.๔ มีการทํางานเปนทีมในการบริหารงาน      
๓.๕ สามารถตอบสนองแกปญหาขอรองเรียนอยางทันทวงที      

๔.    หลักภาระรับผิดชอบ      

๔.๑ มีการกําหนดทิศทางและแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน รวมท้ังผูรับผิดชอบภายในของแต
ละงาน 

     

๔.๒  ผูบริหารไดสื่อสารและทําความเขาใจในเรื่องของแผนรวมขององคการแกทุกคนที่
รับผิดชอบ 

     

๔.๓  ในการปฏิบัติงาน บุคลากรจะทราบถึงดัชนีช้ีวัด และวิธีการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงานไว
อยางชัดเจน 

     

๔.๔  มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน และมีการวางแผนสํารองในกรณีเกิดปญหา
ความขัดแยง 

     

๔.๕  มีระบบใหบุคลากรตระหนักในความรับผิดชอบในหนาที่ของตนและหนาที่ตอสังคม 
รวมท้ังพรอมรับการตรวจสอบ 
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ขอคําถาม ระดับความคิดเห็น 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๕.    หลักความโปรงใส      

๕.๑   มีระบบการคัดเลือกบุคลากรเขาใหมที่โปรงใส 

๕.๒   มีระบบบริหารการเงินและพัสดุที่รัดกุม 

๕.๓   มีระบบการตรวจสอบการทํางานในหนวยงานที่มีประสิทธิภาพสูง 

๕.๔ มีการกระจายขอมูลขาวสารขององคการอยางเปดเผยใหแกบุคลากรประชาชนผูมีสวนได
สวนเสียไดรับทราบอยางทั่วถึง 

๕.๕ มีระบบที่รองรับการตรวจสอบจากภายนอก ที่เนนใหทุกภาคสวน (สื่อมวลชน สมาคม
วิชาชีพ ประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสีย) เขามารวมในการตรวจสอบอยางเปนระบบ 

๖.   หลักการมีสวนรวม      
๖.๑  มีการรับฟงความคิดเห็นของบุคลากร และผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมพรอมทั้งนํามา

ปรับปรุงการทํางานเมื่อไดรับขอเสนอแนะ 

     

๖.๒  ประสานสัมพันธ ทํางานเปนทีม และสรางเครือขายในการทํางาน      
๖.๓  บุคลากรมีสวนรวมในการตัดสินใจในระดับนโยบาย และแสดงความคิดเห็นของตนเอง

ไดอยางอิสระ 

     

๖.๔  มีการใชกระบวนการตัดสินใจโดยใชเสียงสวนใหญ      
๖.๕ ผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมมีโอกาสไดเขารวมในการรับรู เรียนรู ทําความเขาใจ รวม

แสดงทัศนะ รวมเสนอปญหาหรือ ประเด็นที่สําคัญที่เก่ียวของ รวมคิดแนวทาง รวมกัน
แกไขปญหา รวมในกระบวนการตัดสินใจ และรวมกระบวนการพัฒนา 

     

๗.    หลักการกระจายอํานาจ      
๗.๑  การเปดโอกาสใหปรับเปล่ียนแผนงานไดโดยงาย เพ่ือใหสอดคลองกับความ

เปล่ียนแปลงทางสังคม 
     

๗.๒  ทุกหนวยงานมีอิสระในการบริหารจัดการและหารายไดของตนเอง โดยมีเกณฑกลาง      
ในการดําเนินการเหมือนกัน 

     

๗.๓ มีการถายโอนอํานาจการตัดสินใจ ทรัพยากร และภารกิจใหแกผูรวมงานบริหารอยาง
เหมาะสม 

     

๗.๔ มุงเนนการสรางความพึงพอใจในการใหบริการตอผูมีสวนไดสวนเสีย      
๗.๕ มีการปรับปรุงกระบวนการ และเพ่ิมผลิตภาพเพื่อผลการดําเนินงานที่ดีขององคการ      

๘.   หลักนิติธรรม      

๘.๑  มีการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่ในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน      

๘.๒  มีการกําหนดภาระหนาที่หรือขั้นตอนการดําเนินงานของหนวยงานสามารถกระทําได      

๘.๓  มีการออกกฎ ระเบียบตางๆ ของหนวยงานที่สอดคลองกับอํานาจตามกฎหมาย      

๘.๔  ยึดหลักความเปนธรรม ความเสมอภาคในการปฏิบัติงาน และกลายืนหยัดในสิ่งที่ถูกตอง      

๘.๕ สงเสริมใหผูปฏิบัติราชการทําหนาที่ โดยมีการคํานึงถึงกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ
ในการปฏิบัติงานอยางเครงครัดและเปนธรรม 
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ขอคําถาม ระดับความคิดเห็น 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

 ๙. หลักความเสมอภาค      
๙.๑ การสงเสริมการดําเนินงานใหผูมีสวนไดสวนเสียทั้งภายในและภายนอกองคการไดรับ

การปฏิบัติและไดรับบริการอยางเทาเทียมกัน โดยไมมีการเลือกปฏิบัติ 
     

๙.๒ การสรางสภาพแวดลอมในการทํางานเพ่ือเอื้อตอการใหบริการแกผูรับบริการทุกกลุม
อยางเทาเทียมและเสมอภาค 

๙.๓ การควบคุม ติดตามและตรวจสอบการใหบริการเพ่ือใหเกิดความเสมอภาค เปนธรรม
และเทาเทียม 

๙.๔ มีการใชระบบสัญญาจางงานกับบุคลากรอยางเปนธรรมและชัดเจน 
๙.๕ การสามารถที่จะรองทุกขตอกรรมการอุทธรณรองทุกขได เมื่อไมไดรับความเปนธรรม

จากผูบังคับบัญชา 
๑๐. หลักมุงเนนฉันทามติ 

๑๐.๑ การปฏิบัติงานมีกระบวนการในการแสวงหาฉันทามติหรือขอตกลงรวมกันระหวาง

กลุมผูมีสวนไดสวนเสียที่เก่ียวของ 
๑๐.๒ กลุมที่ไดรับผลกระทบโดยตรงจะตองไมมีขอคัดคานที่หาขอยุติไมไดเปนประเด็น

สําคัญ 
๑๐.๓  สงเสริมใหมีการทําขอตกลงที่เกิดจากการใชกระบวนการแสวงหาฉันทามติจากกลุมผู

ไดรับประโยชนและกลุมเสียประโยชน 
๑๐.๔  การดําเนินการกํากับดูแลใหมีการปฏิบัติงานตามขอตกลง 
๑๐.๕  การหาขอตกลงทั่วไปภายในกลุมผูมีสวนไดสวนเสียที่เก่ียวของ ซึ่งเปนขอตกลงที่เกิด

จากการใชกระบวนการเพื่อหาขอคิดเห็นจากกลุมบุคคลที่ไดรับประโยชนและเสีย

ประโยชน โดยเฉพาะกลุมที่ไดรับผลกระทบโดยตรง 

 
 
 

 

งา   นอ 
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สรุปผลการประเมินตามหลักธรรมาภิบาลของผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 

หลักธรรมาภิบาล ผลการประเมิน 
๑. ประสิทธิผล (Effictiveness) 4.34  
๒. ประสิทธภาพ (Efficiency) 4.14 
๓. การตอบสนอง (Responsiveness) 4.31 
๔. ภาระรับผิดชอบ (Accountability) 4.4 
๕. ความโปรงใส (Transparencey) 4.31 
๖. การมีสวนรวม (Participation) 4.23 
๗. การกระจายอํานาจ (Decentralization) 4.17 
๘. นิติธรรม (Rule of Law) 4.4 
๙. ความเสมอภาค (Equity) 4.17 
๑๐. มุงเนนฉันทามติ (Consensus Oriented) 4.08 

รวม 42.55 
คะแนนเฉล่ีย 4.255 
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สรุปผลแบบประเมินความคิดเห็นการดูแลองคการตามหลักธรรมาภิบาล 
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

ประจําปการศกึษา ๒๕๕๓ 
     ผูประเมิน คือ ผูอํานวยการกองในสํานักงานอธิการบด ี 
              แบบสอบถามประเมินประเดน็ตาง ๆ ๑๐ ดาน คือ 
                     ๑. หลักประสิทธิผล 
       ๒. หลักประสิทธิภาพ 
     ๓. หลักการตอบสนอง 
      ๔. หลักภาระรับผิดชอบ 
      ๕. หลักความโปรงใส 
      ๖. หลักการมสีวนรวม 
     ๗. หลักการกระจายอํานาจ 
        ๘. หลักนิติธรรม 
      ๙. หลักความเสมอภาค 
            ๑๐. หลักมุงเนนฉันทามติ 

    โดยมีผลสรุปโดยรวมดังนี ้
 
  หลักธรรมาภิบาล 

๑ หลักประสิทธิผล จากผูประเมิน ๘ คน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ คาเฉล่ีย ๔.๓๔ (ด)ี ประกอบดวย 
- มีการกําหนดวิสัยทัศน เปาประสงคเชิงยทุธศาสตรและเปาหมายท่ีสอดคลองกับพันธกิจและ  
  คานิยมขององคการและมีการประกาศใหรับรูรวมกัน 
- มีระบบงานท่ีเอ้ือตอการทํางานตามแผนยุทธศาสตร นําไปสูการปฏิบัติและบรรลุเปาหมายท่ีวางไว 
- ใชอํานาจบริหารจากระดับสูงสูระดับปฏิบัติ เพ่ือใหเกิดเอกภาพในการบังคับบัญชา 
- มีการบังคับบัญชาหลายขั้นตอนเปนการประกันความถูกตองและความยุติธรรม 
- มีการติดตาม ประเมินผล พัฒนา และปรับปรุงแผนยุทธศาสตรอยางตอเน่ืองเปนระบบ 

๒ หลักประสิทธิภาพ จากผูประเมิน ๘ คน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ คาเฉล่ีย ๔.๑๔ (ดี) ประกอบดวย 
- มีการบริหารกระบวนการทํางานท่ีมุงเนนในการตอบสนองความตองการของผูรับบริการและผูมี 
  สวนไดสวนเสียอยางเปนระบบและท่ัวถึง 
- มีการบริหารงานท่ีใชทรัพยากร แรงงานและเวลาอยางคุมคา 
- มีข้ันตอนการจัดสรรงบประมาณอยางเปนระบบและมีการจัดทํารายงานการเงินสมํ่าเสมอและ  
  ถูกตอง 

- มีการวางแผนการกําหนดอัตรากําลังภายในหนวยงานไวอยางชัดเจน 
- มีการใชเทคโนโลยีตางๆ ท่ีทันสมัยเพื่อลดตนทุน 
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 หลักธรรมาภิบาล 
๓ หลักการตอบสนอง จากผูประเมิน ๘ คน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ คาเฉล่ีย ๔.๓๑ (ด)ี ประกอบดวย 

- ผูบริหารรับฟงขอเสนอแนะจากประชาคมในเร่ืองนโยบายหรือการบริหาร 
- แผนปฏิบัติงานของหนวยงานไดมาจากความคิดเห็นของสมาชิกสวนใหญในหนวยงาน 
- ผูบริหารเปนผูท่ีบุคลากรสวนใหญในประชาคมของหนวยงานใหการสนับสนุน 
- มีการทํางานเปนทีมในการบริหารงาน 
- สามารถตอบสนองแกปญหาขอรองเรียนอยางทันทวงที 

๔ หลักภาระรับผิดชอบ จากผูประเมิน ๘ คน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ คาเฉล่ีย ๔.๔ (ดี) ประกอบดวย 
- มีการกําหนดทิศทางและแผนการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน รวมท้ังผูรับผิดชอบภายในของแตละงาน 
- ผูบริหารไดส่ือสารและทําความเขาใจในเร่ืองของแผนรวมขององคการแกทุกคนท่ีรับผิดชอบ 
- ในการปฏิบัติงาน บุคลากรจะทราบถึงดชันีช้ีวัด และวธีิการ/ข้ันตอนการปฏิบัติงานไวอยางชัดเจน 
- มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน และมีการวางแผนสํารองในกรณีเกิดปญหาความขัดแยง 
- มีระบบใหบุคลากรตระหนักในความรับผิดชอบในหนาท่ีของตนและหนาท่ีตอสังคม รวมท้ังพรอม
รับ 
  การตรวจสอบ 

๕     หลักความโปรงใส จากผูประเมิน ๘ คน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ คาเฉล่ีย ๔.๓๑ (ดี) ประกอบดวย 
- มีระบบการคัดเลือกบุคลากรเขาใหมท่ีโปรงใส 
- มีระบบบริหารการเงินและพัสดุท่ีรัดกุม 
- มีระบบการตรวจสอบการทํางานในหนวยงานท่ีมีประสิทธิภาพสูง 
- มีการกระจายขอมูลขาวสารขององคการอยางเปดเผยใหแกบุคลากรประชาชนผูมีสวนไดสวนเสีย 
  ไดรับทราบอยางท่ัวถึง 
- มีระบบท่ีรองรับการตรวจสอบจากภายนอก ท่ีเนนใหทุกภาคสวน (ส่ือมวลชน สมาคมวิชาชีพ   
  ประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสีย) เขามารวมในการตรวจสอบอยางเปนระบบ 

๖ หลักการมีสวนรวม จากผูประเมิน ๘ คน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ คาเฉล่ีย ๔.๒๓ (ดี) ประกอบดวย 
- มีการรับฟงความคิดเห็นของบุคลากร และผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมพรอมท้ังนํามาปรับปรุง 
  การทํางานเม่ือไดรับขอเสนอแนะ 
- ประสานสัมพันธ ทํางานเปนทีม และสรางเครือขายในการทํางาน 
- บุคลากรมีสวนรวมในการตัดสินใจในระดับนโยบาย และแสดงความคิดเห็นของตนเองไดอยางอิสระ
- มีการใชกระบวนการตดัสินใจโดยใชเสียงสวนใหญ 
- ผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมมีโอกาสไดเขารวมในการรับรู เรียนรู ทําความเขาใจ รวมแสดงทัศนะ  
  รวมเสนอปญหาหรือ ประเด็นท่ีสําคัญท่ีเกี่ยวของ รวมคิดแนวทาง รวมกันแกไขปญหา รวมใน  
  กระบวนการตัดสินใจ และรวมกระบวนการพัฒนา 
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๗ หลักการกระจายอํานาจ จากผูประเมิน ๘ คน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ คาเฉล่ีย ๔.๑๗ (ดี) ประกอบดวย 
- การเปดโอกาสใหปรับเปล่ียนแผนงานไดโดยงาย เพื่อใหสอดคลองกับความเปล่ียนแปลงทางสังคม 
- ทุกหนวยงานมีอิสระในการบริหารจัดการและหารายไดของตนเอง โดยมีเกณฑกลาง  
  ในการดําเนนิการเหมือนกนั 
- มีการถายโอนอํานาจการตดัสินใจ ทรัพยากร และภารกจิใหแกผูรวมงานบริหารอยางเหมาะสม 
- มุงเนนการสรางความพึงพอใจในการใหบริการตอผูมีสวนไดสวนเสีย 
- มีการปรับปรุงกระบวนการ และเพิ่มผลิตภาพเพื่อผลการดําเนินงานท่ีดีขององคการ 

๘ หลักนิติธรรม จากผูประเมิน ๘ คน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ คาเฉล่ีย ๔.๔ (ด)ี ประกอบดวย 
- มีการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาท่ีในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน 
- มีการกําหนดภาระหนาท่ีหรือข้ันตอนการดําเนินงานของหนวยงานสามารถกระทําได 
- มีการออกกฎ ระเบียบตางๆ ของหนวยงานท่ีสอดคลองกับอํานาจตามกฎหมาย 
- ยึดหลักความเปนธรรม ความเสมอภาคในการปฏิบัติงาน และกลายนืหยดัในส่ิงท่ีถูกตอง 
- สงเสริมใหผูปฏิบัติราชการทําหนาท่ี โดยมีการคํานึงถึงกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับในการ 
  ปฏิบัติงานอยางเครงครัดและเปนธรรม 
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สรุปคาคะแนนเฉล่ียโดยรวม ท้ัง ๑๐ ดาน เปน ๔.๒๕ และในทุกดานมีคาเฉล่ียอยูในระดับดี 
 

 
 
 

 

 

 หลักธรรมาภิบาล 
๙ หลักความเสมอภาค จากผูประเมิน ๘ คน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ คาเฉล่ีย ๔.๑๗ (ดี) ประกอบดวย 
 - การสงเสริมการดําเนนิงานใหผูมีสวนไดสวนเสียท้ังภายในและภายนอกองคการไดรับการปฏิบัติ

และ 
  ไดรับบริการอยางเทาเทียมกัน โดยไมมีการเลือกปฏิบัติ 
- การสรางสภาพแวดลอมในการทํางานเพื่อเอ้ือตอการใหบริการแกผูรับบริการทุกกลุมอยางเทา
เทียม 
  และเสมอภาค 
- การควบคุม ติดตามและตรวจสอบการใหบริการเพื่อใหเกิดความเสมอภาค เปนธรรมและเทาเทียม 
- มีการใชระบบสัญญาจางงานกับบุคลากรอยางเปนธรรมและชัดเจน 
- การสามารถที่จะรองทุกขตอกรรมการอุทธรณรองทุกขได เม่ือไมไดรับความเปนธรรมจาก 
  ผูบังคับบัญชา 

๑๐ หลักมุงเนนฉนัทามติ จากผูประเมิน ๘ คน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ คาเฉล่ีย ๔.๐๘ (ด)ี ประกอบดวย 
- การปฏิบัติงานมีกระบวนการในการแสวงหาฉันทามติหรือขอตกลงรวมกันระหวางกลุมผูมีสวน
ได 
  สวนเสียท่ีเกีย่วของ 
- กลุมท่ีไดรับผลกระทบโดยตรงจะตองไมมีขอคัดคานท่ีหาขอยุติไมไดเปนประเดน็สําคัญ 
- สงเสริมใหมีการทําขอตกลงท่ีเกิดจากการใชกระบวนการแสวงหาฉันทามติจากกลุมผูไดรับ
ประโยชน 
  และกลุมเสียประโยชน 
- การดําเนินการกํากับดแูลใหมีการปฏิบัติงานตามขอตกลง 
- การหาขอตกลงท่ัวไปภายในกลุมผูมีสวนไดสวนเสียท่ีเกี่ยวของ ซ่ึงเปนขอตกลงท่ีเกดิจากการใช 
  กระบวนการเพ่ือหาขอคิดเห็นจากกลุมบุคคลท่ีไดรับประโยชนและเสียประโยชน โดยเฉพาะกลุม  
ท่ีไดรับผลกระทบโดยตรง 
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สรุปผลการประเมินตามหลักธรรมาภิบาลของผูอํานวยการกองในสํานักงานอธิการบดี 
                      

  กก. ปชส. กพศ. กค. กศว. กนผ. กวส. กบ. รวม 
คะแนน
เฉล่ีย 

๑. ประสิทธิผล  4.65 3.5 3.55 4.39 4.45 4.16 3.26 3.96 31.92 3.99 

๒. ประสิทธภาพ  4.55 3.25 4.3 4.05 4.45 4.32 4.33 3.48 32.73 4.09 

๓. การตอบสนอง 4.75 2.95 4.15 4.16 4.2 4.2 4.39 3.45 32.25 4.03 

๔. ภาระรับผดิชอบ 4.7 3.45 4.2 3.96 4 4.12 4.39 3.13 31.95 3.99 

๕. ความโปรงใส  4.6 2.95 4.2 4.28 4.2 4.12 4.33 3.05 31.73 3.97 

๖. การมีสวนรวม  4.7 3.2 4.15 4.22 4.25 4.32 4.59 3.28 32.71 4.09 

๗. การกระจายอํานาจ  4.7 3.5 4.3 3.99 4.1 4.32 4.33 3.13 32.37 4.05 

๘. นิติธรรม  4.75 3.45 4.2 4.39 4.25 4.12 4.52 3.65 33.33 4.17 

๙. ความเสมอภาค 4.7 3.3 3.9 4.11 4.45 4.2 4.33 3.65 32.64 4.08 

๑๐. มุงเนนฉันทามต ิ 4.55 3.55 3.9 3.96 4.4 4.36 4.33 3.1 32.15 4.02 

รวม 46.65 33.1 40.85 41.51 42.75 42.24 42.8 33.88     

คะแนนเฉล่ีย 4.665 3.31 4.085 4.151 4.275 4.224 4.28 3.388   4.047 
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สรุปผลแบบประเมินความคิดเห็นการดูแลองคการตามหลักธรรมาภิบาล 
ผูอํานวยการกองในสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

ประจําปการศกึษา ๒๕๕๓ 
    ผูประเมิน คือ หัวหนางานประเมินผูอํานวยการกอง  
    แบบสอบถามประเมินประเด็นตาง ๆ ๑๐ ดาน คือ 
     ๑. หลักประสิทธิผล 
      ๒. หลักประสิทธิภาพ 
      ๓. หลักการตอบสนอง 
      ๔. หลักภาระรับผิดชอบ 
      ๕. หลักความโปรงใส 
      ๖. หลักการมสีวนรวม 
      ๗. หลักการกระจายอํานาจ 
      ๘. หลักนิติธรรม 
      ๙. หลักความเสมอภาค 
                   ๑๐. หลักมุงเนนฉันทามติ 

    โดยมีผลสรุปโดยรวมดังนี ้
 หลักธรรมาภิบาล 
๑ หลักประสิทธิผล จากผูประเมิน ๓๗ คน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ คาเฉล่ีย ๓.๙๙ (ด)ี ประกอบดวย 

- มีการกําหนดวิสัยทัศน เปาประสงคเชิงยทุธศาสตรและเปาหมายท่ีสอดคลองกับพันธกิจและ  
  คานิยมขององคการและมีการประกาศใหรับรูรวมกัน 
- มีระบบงานท่ีเอ้ือตอการทํางานตามแผนยุทธศาสตร นําไปสูการปฏิบัติและบรรลุเปาหมายท่ีวางไว 
- ใชอํานาจบริหารจากระดับสูงสูระดับปฏิบัติ เพ่ือใหเกิดเอกภาพในการบังคับบัญชา 
- มีการบังคับบัญชาหลายขั้นตอนเปนการประกันความถูกตองและความยุติธรรม 
- มีการติดตาม ประเมินผล พัฒนา และปรับปรุงแผนยุทธศาสตรอยางตอเน่ืองเปนระบบ 

๒ หลักประสิทธิภาพ จากผูประเมิน ๓๗ คน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ คาเฉล่ีย ๔.๐๙ (ด)ี ประกอบดวย 
- มีการบริหารกระบวนการทํางานท่ีมุงเนนในการตอบสนองความตองการของผูรับบริการและผูมี 
  สวนไดสวนเสียอยางเปนระบบและท่ัวถึง 
- มีการบริหารงานท่ีใชทรัพยากร แรงงานและเวลาอยางคุมคา 
- มีข้ันตอนการจัดสรรงบประมาณอยางเปนระบบและมีการจัดทํารายงานการเงินสมํ่าเสมอและ  
  ถูกตอง 

- มีการวางแผนการกําหนดอัตรากําลังภายในหนวยงานไวอยางชัดเจน 
- มีการใชเทคโนโลยีตางๆ ท่ีทันสมัยเพื่อลดตนทุน 
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 หลักธรรมาภิบาล 
๓ หลักการตอบสนอง จากผูประเมิน ๓๗ คน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ คาเฉล่ีย ๔.๐๓ (ด)ี ประกอบดวย 

- ผูบริหารรับฟงขอเสนอแนะจากประชาคมในเร่ืองนโยบายหรือการบริหาร 
- แผนปฏิบัติงานของหนวยงานไดมาจากความคิดเห็นของสมาชิกสวนใหญในหนวยงาน 
- ผูบริหารเปนผูท่ีบุคลากรสวนใหญในประชาคมของหนวยงานใหการสนับสนุน 
- มีการทํางานเปนทีมในการบริหารงาน 
- สามารถตอบสนองแกปญหาขอรองเรียนอยางทันทวงที 

๔ หลักภาระรับผิดชอบ จากผูประเมิน ๓๗ คน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ คาเฉล่ีย ๓.๙๙ (ด)ี ประกอบดวย 
- มีการกําหนดทิศทางและแผนการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน รวมท้ังผูรับผิดชอบภายในของแตละงาน 
- ผูบริหารไดส่ือสารและทําความเขาใจในเร่ืองของแผนรวมขององคการแกทุกคนท่ีรับผิดชอบ 
- ในการปฏิบัติงาน บุคลากรจะทราบถึงดชันีช้ีวัด และวธีิการ/ข้ันตอนการปฏิบัติงานไวอยางชัดเจน 
- มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน และมีการวางแผนสํารองในกรณีเกิดปญหาความขัดแยง 
- มีระบบใหบุคลากรตระหนักในความรับผิดชอบในหนาท่ีของตนและหนาท่ีตอสังคม รวมท้ังพรอม
รับ 
  การตรวจสอบ 

๕     หลักความโปรงใส จากผูประเมิน ๓๗ คน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ คาเฉล่ีย ๓.๙๗ (ดี) ประกอบดวย 
- มีระบบการคัดเลือกบุคลากรเขาใหมท่ีโปรงใส 
- มีระบบบริหารการเงินและพัสดุท่ีรัดกุม 
- มีระบบการตรวจสอบการทํางานในหนวยงานท่ีมีประสิทธิภาพสูง 
- มีการกระจายขอมูลขาวสารขององคการอยางเปดเผยใหแกบุคลากรประชาชนผูมีสวนไดสวนเสีย 
  ไดรับทราบอยางท่ัวถึง 
- มีระบบท่ีรองรับการตรวจสอบจากภายนอก ท่ีเนนใหทุกภาคสวน (ส่ือมวลชน สมาคมวิชาชีพ   
  ประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสีย) เขามารวมในการตรวจสอบอยางเปนระบบ 

๖ หลักการมีสวนรวม จากผูประเมิน ๓๗ คน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ คาเฉล่ีย ๔.๐๙ (ด)ี ประกอบดวย 
- มีการรับฟงความคิดเห็นของบุคลากร และผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมพรอมท้ังนํามาปรับปรุง 
  การทํางานเม่ือไดรับขอเสนอแนะ 
- ประสานสัมพันธ ทํางานเปนทีม และสรางเครือขายในการทํางาน 
- บุคลากรมีสวนรวมในการตัดสินใจในระดับนโยบาย และแสดงความคิดเหน็ของตนเองไดอยางอิสระ 
- มีการใชกระบวนการตดัสินใจโดยใชเสียงสวนใหญ 
- ผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมมีโอกาสไดเขารวมในการรับรู เรียนรู ทําความเขาใจ รวมแสดงทัศนะ  
  รวมเสนอปญหาหรือ ประเด็นท่ีสําคัญท่ีเกี่ยวของ รวมคิดแนวทาง รวมกันแกไขปญหา รวมใน  
  กระบวนการตัดสินใจ และรวมกระบวนการพัฒนา 
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 หลักธรรมาภิบาล 

๗ หลักการกระจายอํานาจ จากผูประเมิน ๓๗ คน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ คาเฉล่ีย ๔.๐๕ (ด)ี ประกอบดวย 
- การเปดโอกาสใหปรับเปล่ียนแผนงานไดโดยงาย เพื่อใหสอดคลองกับความเปล่ียนแปลงทางสังคม 
- ทุกหนวยงานมีอิสระในการบริหารจัดการและหารายไดของตนเอง โดยมีเกณฑกลาง  
  ในการดําเนนิการเหมือนกนั 
- มีการถายโอนอํานาจการตดัสินใจ ทรัพยากร และภารกจิใหแกผูรวมงานบริหารอยางเหมาะสม 
- มุงเนนการสรางความพึงพอใจในการใหบริการตอผูมีสวนไดสวนเสีย 
- มีการปรับปรุงกระบวนการ และเพิ่มผลิตภาพเพื่อผลการดําเนินงานท่ีดีขององคการ 

๘ หลักนิติธรรม จากผูประเมิน ๓๗ คน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ คาเฉล่ีย ๔.๑๗ (ดี) ประกอบดวย 
- มีการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาท่ีในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน 
- มีการกําหนดภาระหนาท่ีหรือข้ันตอนการดําเนินงานของหนวยงานสามารถกระทําได 
- มีการออกกฎ ระเบียบตางๆ ของหนวยงานท่ีสอดคลองกับอํานาจตามกฎหมาย 
- ยึดหลักความเปนธรรม ความเสมอภาคในการปฏิบัติงาน และกลายนืหยดัในส่ิงท่ีถูกตอง 
- สงเสริมใหผูปฏิบัติราชการทําหนาท่ี โดยมีการคํานึงถึงกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับในการ 
  ปฏิบัติงานอยางเครงครัดและเปนธรรม 

๙ หลักความเสมอภาค จากผูประเมิน ๓๗ คน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ คาเฉล่ีย ๔.๐๘ (ด)ี ประกอบดวย 
- การสงเสริมการดําเนนิงานใหผูมีสวนไดสวนเสียท้ังภายในและภายนอกองคการไดรับการปฏิบัติ
และ 
  ไดรับบริการอยางเทาเทียมกัน โดยไมมีการเลือกปฏิบัติ 
- การสรางสภาพแวดลอมในการทํางานเพื่อเอ้ือตอการใหบริการแกผูรับบริการทุกกลุมอยางเทาเทียม 
  และเสมอภาค 
- การควบคุม ติดตามและตรวจสอบการใหบริการเพื่อใหเกิดความเสมอภาค เปนธรรมและเทาเทียม 
- มีการใชระบบสัญญาจางงานกับบุคลากรอยางเปนธรรมและชัดเจน 
- การสามารถที่จะรองทุกขตอกรรมการอุทธรณรองทุกขได เม่ือไมไดรับความเปนธรรมจาก 
  ผูบังคับบัญชา 
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 หลักธรรมาภิบาล 

๑๐ หลักมุงเนนฉนัทามติ จากผูประเมิน ๓๗ คน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ คาเฉล่ีย ๔.๐๒ (ด)ี ประกอบดวย 
- การปฏิบัติงานมีกระบวนการในการแสวงหาฉันทามติหรือขอตกลงรวมกันระหวางกลุมผูมีสวนได 
  สวนเสียท่ีเกีย่วของ 
- กลุมท่ีไดรับผลกระทบโดยตรงจะตองไมมีขอคัดคานท่ีหาขอยุติไมไดเปนประเดน็สําคัญ 
- สงเสริมใหมีการทาํขอตกลงท่ีเกิดจากการใชกระบวนการแสวงหาฉันทามติจากกลุมผูไดรับ
ประโยชน 
  และกลุมเสียประโยชน 
- การดําเนินการกํากับดแูลใหมีการปฏิบัติงานตามขอตกลง 
- การหาขอตกลงท่ัวไปภายในกลุมผูมีสวนไดสวนเสียท่ีเกี่ยวของ ซ่ึงเปนขอตกลงท่ีเกดิจากการใช 
  กระบวนการเพ่ือหาขอคิดเห็นจากกลุมบุคคลท่ีไดรับประโยชนและเสียประโยชน โดยเฉพาะกลุมท่ี 
  ไดรับผลกระทบโดยตรง 

 
      สรุปคาคะแนนเฉล่ียโดยรวม ท้ัง ๑๐ ดาน เปน ๔.๐๔ และในทุกดานมีคาเฉล่ียอยูในระดับดี 
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แบบประเมินผลการใชระบบประกันคุณภาพภายใน 
ตามมาตรฐานและเกณฑของสํานักงานอธิการบดี   ประจําปการศึกษา 2553 

    คําชี้แจง   
     1. ขอมูลจากการแสดงความคิดเห็นของทานจะไมมีผลตอการปฏิบัติงานของทาน 

    2. ผลการวิเคราะหขอมูลจะนําไปพัฒนาและปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายใน  ในภาพรวมเทานั้น 

                                    ดังนั้นการตอบแบบสอบถามตามความเปนจริงจะทําใหมหาวทิยาลัยฯสามารถปรับปรุงและพัฒนา 

                                    การบริหารงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

                  3.  คําช้ีแจงในการตอบ  
            ตอนท่ี 1  ใหทําเคร่ืองหมาย       ในชองแสดงสถานภาพผูตอบแบบประเมิน 
            ตอนท่ี 2  ใหทําเคร่ืองหมาย        ในชองระดับความคิดเหน็ใหตรงกับความคิดเห็นของทาน  
                            ซ่ึงมีความหมายของระดับความคิดเห็นดังนี้ 
                           5 = มากท่ีสุด         4 = มาก           3 = ปานกลาง         2 = นอย           1 = นอยท่ีสุด 

    ตอนท่ี 1  สถานภาพของผูตอบแบบประเมิน 

     1. เพศ 
      1.1  (     )   ชาย    1.2  (      )  หญิง 
     2. อายุ 
      2.1   (     )    ตํ่ากวา 21 ป   2.2    (     )    21-30 ป 
      2.3   (     )    31- 40  ป   2.4    (     )     41- 50  ป 
      2.5   (     )    มากกวา  50  ป 
     3. วุฒิการศึกษาสูงสุด 
             3.1  (     )  ตํ่ากวาปริญญาตรี  3.2   (     )   ปริญญาตรี 
              3.3  (     )  ปริญญาโท                3.4   (     )    ปริญญาเอก 
             3.5  (     )   อ่ืนๆ   ระบุ   …………. 

           4. ตําแหนงหนาท่ีปจจุบัน 
             4.1   (     )   ผอ.สํานัก/สถาบัน/กอง 4.2    (     )    หัวหนากลุมงาน                     

                 4.3   (     )   เจาหนาท่ี    4.4    (     )   อ่ืนๆ ระบุ  …………. 
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     ตอนท่ี 2   ระดับประสิทธิผลของการใชระบบประกันคุณภาพภายใน 

ขอคําถาม 
ระดับความคิดเห็น 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

5 4 3 2 1 

จํานวน (รอยละ) 

1.     นโยบายดานประกันคุณภาพ       

         1.1    ครอบคลุม พรบ.การศึกษาแหงชาติหมวด 6 มาตรฐานการประกันคุณภาพ       
         1.2    ขั้นตอนการดําเนินงานประกันคุณภาพชัดเจน       
         1.3    กําหนดเปาหมายคุณภาพครอบคลุมเกณฑประเมินทุกระบบ       
         1.4    ทุกหนวยงานในสังกัดมีความเขาใจตรงกัน       

คาเฉลี่ยรวม       

2.     แนวทางการดําเนินงานประกันคุณภาพ       

        2.1    กําหนดแนวทางการดําเนินงานพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง       
        2.2    กระบวนการดําเนินงานมีความตอเน่ืองเปนระบบ       
        2.3     กรอบการดําเนินงานมี PDCA ชัดเจน       

คาเฉลี่ยรวม       

3.     การตรวจติดตามคุณภาพ       
        3.1  มีคณะกรรมการตรวจติดตามภายในท่ีผานการอบรมเพียงพอทุกหนวยงาน 
                ในสังกัด 

      

        3.2   มีแผนการตรวจติดตามภายในชัดเจนทุกระบบการตรวจประเมิน       
        3.3   มีกระบวนการตรวจติดตามภายในหนวยงานตามโครงสรางทุกระดับ       

คาเฉลี่ยรวม       

4. การจัดระบบ/กลไกการพัฒนาคุณภาพ 
4.1    มีการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพครบถวน 
4.2    มีการนําแผนพัฒนาคุณภาพไปดําเนินงานครบถวน 

       4.3    สามารถนําผลมาพัฒนาการบริหารงานไดทุกพันธกิจ        

 

 
............
...........
...........
.......... 
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………
………
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……… 
……… 
……… 

 

 
.......... 
......... 
…….. 
…….. 

 

 
.......... 
…….. 
…….. 
…….. 

 

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

 

คาเฉลี่ยรวม       

คาเฉลี่ยรวมท้ังหมด       

5. ขอเสนอแนะ 
............................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................... 
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สรุปผลแบบประเมินผลการใชระบบประกันคุณภาพภายใน 

ตามมาตรฐานและเกณฑของสํานักงานอธิการบดี  ประจําปการศึกษา ๒๕๕๓ 
 
                                        ผูประเมิน คือ หวัหนาหนวยงานในสังกดั หวัหนางาน เจาหนาท่ี จํานวน ๑๐๙ คน ดังนี ้
 

  สถานภาพ จํานวน (คน) คิดเปนรอยละ รวม(รอยละ) 
เพศ ชาย  ๒๔ ๒๒.๐๑๘ ๑๐๐ 
 หญิง  ๘๕ ๗๗.๙๘๒ 
อายุ   ๒๑-๓๐ ป   ๔๓ ๓๙.๔๕๐ ๑๐๐ 
 ๓๑-๔๐ ป   ๒๓ ๒๑.๑๐๑ 
 ๔๑-๕๐ ป   ๒๒ ๒๐.๑๘๓ 
 มากกวา ๕๐ ป   ๒๑ ๑๙.๒๖๖ 
วุฒิการศึกษา ตํ่ากวา ป.ตรี ๙ ๒๐.๑๘๓ ๑๐๐ 
 ป.ตรี ๗๙ ๗๒.๔๗๗ 
 ป.โท ๒๑ ๑๙.๒๖๖ 
ตําแหนง ผอ.กอง ๔ ๓.๖๗๐ ๑๐๐ 
 หัวหนางาน ๒๐ ๑๘.๓๔๘ 
 เจาหนาท่ี ๘๕ ๗๗.๙๘๑ 
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 ผลการประเมินประเดน็ตาง ๆ ท้ัง ๔ ดาน คือ 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นประเมิน คาเฉล่ีย 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 

๑.     นโยบายดานประกันคณุภาพ 
๑.๑    ครอบคลุม พรบ.การศึกษาแหงชาติหมวด ๖ มาตรฐานการประกัน   
        คุณภาพ ๓.๖๒ มาก 
๑.๒    ข้ันตอนการดําเนินงานประกันคุณภาพชัดเจน ๓.๕๖ มาก 
๑.๓    กําหนดเปาหมายคุณภาพครอบคลุมเกณฑประเมินทุกระบบ ๓.๖๐ มาก 
๑.๔    ทุกหนวยงานในสังกดัมีความเขาใจตรงกัน ๓.๓๙ ปานกลาง 

คาเฉล่ียรวม ๓.๕๔ มาก 

๒.     แนวทางการดําเนินงานประกันคุณภาพ 
๒.๑    กําหนดแนวทางการดาํเนินงานพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง ๓.๔๗ มาก 
๒.๒    กระบวนการดําเนินงานมีความตอเนื่องเปนระบบ ๓.๕๐ มาก 
๒.๓     กรอบการดําเนนิงานมี PDCA ชัดเจน ๓.๕๒ มาก 

คาเฉล่ียรวม ๓.๕๐ มาก 

๓.     การตรวจติดตามคุณภาพ 
๓.๑     มีคณะกรรมการตรวจติดตามภายในท่ีผานการอบรมเพียงพอทุก 
          หนวยงาน 

 
๓.๔๕ 

 
มาก 

๓.๒     มีแผนการตรวจตดิตามภายในชัดเจนทุกระบบการตรวจประเมิน ๓.๔๗ มาก 
๓.๓      มีกระบวนการตรวจติดตามภายในหนวยงานตามโครงสรางทุก
ระดับ 

๓.๕๒ มาก 

คาเฉล่ียรวม ๓.๔๕ มาก 

๔. การจัดระบบ/กลไกการพฒันาคณุภาพ 
๔.๑    มีการจดัทําแผนพัฒนาคุณภาพครบถวน ๓.๕๕ มาก 
๔.๒    มีการนาํแผนพัฒนาคุณภาพไปดําเนนิงานครบถวน ๔.๐๐ มาก 
๔.๓    สามารถนําผลมาพัฒนาการบริหารงานไดทุกพันธกิจ ๓.๕๐ มาก 

คาเฉล่ียรวม ๓.๖๘ มาก 

สรุปคาคะแนนเฉล่ียโดยรวม ๓.๕๕ มาก 
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        ผลการประเมิน  
                ดานการจัดระบบ/กลไกการพัฒนาคุณภาพ ประเด็น มีการนําแผนพัฒนาคุณภาพไปดําเนนิงานครบถวน                        
             มีคาเฉล่ียระดับความพึงพอใจสูงท่ีสุด  ๔.๐๐  (พึงพอใจมาก) 
 
                ดานนโยบายดานประกันคุณภาพ  ประเด็น  ทุกหนวยงานในสังกัดมีความเขาใจตรงกัน  
              มีคาเฉล่ียระดับความพึงพอใจตํ่าท่ีสุด  ๓.๓๙  (พึงพอใจปานกลาง) 
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แบบประเมินประสิทธิภาพของแผนพฒันาคุณภาพ 
สํานักงานอธิการบดี ประจําปการศึกษา 2553 

  คําชี้แจง   
                           1. ขอมูลจากการแสดงความคิดเห็นของทานจะไมมีผลตอการปฏิบัติงานของทาน 

   2. ผลการวิเคราะหขอมูลจะนําไปพัฒนาและปรับปรุงแผนพัฒนาคุณภาพในภาพรวมเทานั้น  
                       ดังนั้นการตอบแบบสอบถามตามความเปนจริงจะทําใหมหาวิทยาลัยสามารถปรับปรุงและ 

                       พัฒนาการบริหารงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

                     3. คําช้ีแจงในการตอบ  
                             ตอนท่ี 1  ใหทําเครื่องหมาย       ในชองแสดงสถานภาพผูตอบแบบประเมิน 
                              ตอนท่ี 2  ใหทําเคร่ืองหมาย        ในชองระดับความคิดเห็นใหตรงกับความคิดเหน็ของทาน  
                                             ซ่ึงมีความหมายของระดับความคิดเห็นดังนี ้
                          5 = มากท่ีสุด         4 = มาก           3 = ปานกลาง         2 = นอย           1 = นอยท่ีสุด 
  
   ตอนท่ี 1  สถานภาพของผูตอบแบบประเมิน 
    1.    เพศ 
           1.1   (     )   ชาย    1.2  (     )  หญิง 
    2.    อายุ 
           2.1   (     )    ตํ่ากวา 21 ป   2.2  (     )    21-30 ป 
           2.3   (     )    31- 40  ป   2.4  (     )     41- 50  ป 
           2.5   (     )    มากกวา  50  ป 
    3.   วุฒิการศึกษาสูงสุด 

           3.1   (     )  ตํ่ากวาปริญญาตรี   3.2   (     )   ปริญญาตรี 
           3.3   (     )  ปริญญาโท   3.4   (     )    ปริญญาเอก 
           3.5   (     )   อ่ืนๆ   ระบุ   …………. 
                 4.  ตําแหนงหนาท่ีปจจุบัน 
          4.1   (     )   ผอ.สํานัก/สถาบัน/กอง  4.2   (     )    หัวหนากลุมงาน                      
           4.3   (     )   เจาหนาท่ี                     4.4    (     )   อ่ืนๆ ระบุ  …………. 
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    ตอนท่ี 2   ระดับประสิทธิผลของแผนพฒันาคุณภาพ 

 

ขอคําถาม 
ระดับความคิดเห็น 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

5 4 3 2 1 

จํานวน (รอยละ) 

1.     ทัศนคติการใชแผนพัฒนาคุณภาพ       

         1.1    ทําใหทุกหนวยงานในสํานักงานอธิการบดีมีการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น       
         1.2    ทําใหทุกหนวยงานในสํานักงานอธิการบดีไดรับการยอมรับเช่ือถือ   
                  จากบุคคลภายนอก 

      

         1.3    สงผลใหทุกหนวยงานในสํานักงานอธิการบดีไดรับการยอมรับวามีคุณภาพ       
         1.4    กอใหเกิดความยุงยาก เสียเวลาในการทํางาน       

         1.5    เปนการเพิ่มภาระการทํางานจากงานเดิม       

1.6   สิ้นเปลืองเวลาและทรัพยากรเปนจํานวนมากในการจัดการระบบ 
        ประกันคุณภาพ    

      

         1.7    สงผลใหบุคลากรทํางานเปนระบบมากขึ้น       
         1.8    สามารถตรวจสอบหรือวิเคราะหจุดแข็งและจุดออนในการทํางานได       
         1.9    มีความจําเปนอยางยิ่งในการบริหารการศึกษา       
         1.10  การพัฒนาคุณภาพขึ้นอยูกับความรวมมือของบุคลากร       

คาเฉลี่ยรวม       

2.     ประโยชนของแผนพัฒนาคุณภาพ       

        2.1    ไดใชตัวบงช้ีในแตละองคประกอบเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน       
        2.2    ทําใหทานสามารถติดตามงานอยางมีระบบมากยิ่งขึ้น       
        2.3     ทําใหทานมีสวนรวมในการบริหารงานมากยิ่งขึ้น       
        2.4    ชวยในการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับพันธกิจของหนวยงาน       
        2.5    ชวยใหรูปแบบในการปฏิบัติงานในหนวยงานเปนมาตรฐานเดียวกัน       

         2.6    เปนประโยชนตอการติดตอประสานงานและทบทวนการทํางานไดทุก 
                  ขั้นตอน 

      

       2.7    ใชแผนพัฒนาคุณภาพเพื่อการประเมินผลงานของตนเองไดอยางมี 
                 ประสิทธิภาพ 

      

       2.8    สามารถพัฒนาการทํางานไดงายขึ้น       

คาเฉลี่ยรวม       

คาเฉลี่ยรวมท้ังหมด       
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สรุปผลแบบประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาคุณภาพ 
สํานักงานอธิการบดี   ประจําปการศึกษา ๒๕๕๓ 

 
                              ผูประเมิน คือ หัวหนาหนวยงานในสังกัด หวัหนางาน เจาหนาท่ี จํานวน ๑๐๗ คน ดังนี ้
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  สถานภาพ จํานวน (คน) คิดเปนรอยละ รวม(รอยละ) 
เพศ ชาย  ๒๔ ๒๒.๔๓๐ ๑๐๐ 
 หญิง  ๘๓ ๗๗.๕๗๐ 
อายุ   ตํ่ากวา ๒๐ ป ๒ ๑.๘๖๙ ๑๐๐ 
 ๒๑-๓๐ ป   ๔๒ ๓๙.๒๕๒ 
 ๓๑-๔๐ ป   ๒๓ ๒๑.๔๙๕ 
 ๔๑-๕๐ ป   ๒๒ ๒๐.๕๖๑ 
 มากกวา ๕๐ ป   ๑๘ ๑๖.๘๒๒ 
วุฒิการศึกษา ตํ่ากวา ป.ตรี ๙ ๘.๔๑๑ ๑๐๐ 
 ป.ตรี ๗๗ ๗๑.๙๖๓ 
 ป.โท ๒๑ ๑๙.๖๒๖ 
ตําแหนง ผอ.กอง ๔ ๓.๗๓๘ ๑๐๐ 
 หัวหนางาน ๑๙ ๑๗.๗๕๗ 
 เจาหนาท่ี ๘๓ ๗๗.๕๗๐ 



126 
 

                         ผลการประเมินประเดน็ตาง ๆ ท้ัง ๒ ดาน คือ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นประเมิน คาเฉล่ีย 
ระดับ 

ความเห็นดวย 

๑.     ทัศนคติการใชแผนพัฒนาคณุภาพ   
๑.๑   ทําใหทุกหนวยงานในสํานักงานอธิการบดีมีการพฒันาไปในทางท่ีดีข้ึน ๓.๗๓ มาก 
๑.๒   ทําใหทุกหนวยงานในสํานักงานอธิการบดีไดรับการยอมรับเช่ือถือจาก  
       บุคคลภายนอก 

๓.๖๔ มาก 

๑.๓   สงผลใหทุกหนวยงานในสํานกังานอธิการบดีไดรับการยอมรับวามี
คุณภาพ 

๓.๖๙ มาก 

๑.๔    กอใหเกิดความยุงยาก เสียเวลาในการทํางาน ๓.๓๔ ปานกลาง 
๑.๕    เปนการเพ่ิมภาระการทํางานจากงานเดิม ๓.๓๔ ปานกลาง 

 ๑.๖   ส้ินเปลืองเวลา และทรัพยากรเปนจํานวนมากในการจัดการระบบ 
   ประกันคุณภาพ 

๓.๓๑ ปานกลาง 

๑.๗    สงผลใหบุคลากรทํางานเปนระบบมากข้ึน ๓.๕๒ มาก 
๑.๘    สามารถตรวจสอบหรือวิเคราะหจดุแข็งและจุดออนในการทํางานได ๓.๖๐ มาก 
๑.๙    มีความจําเปนอยางยิ่งในการบริหารการศึกษา ๓.๕๙ มาก 

๑.๑๐  การพัฒนาคุณภาพข้ึนอยูกับความรวมมือของบุคลากร ๓.๙๑ มาก 
คาเฉล่ียรวม ๓.๕๗ มาก 

๒.     ประโยชนของแผนพฒันาคณุภาพ   
๒.๑    ไดใชตัวบงช้ีในแตละองคประกอบเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน ๓.๕๘ มาก 

๒.๒    ทําใหทานสามารถติดตามงานอยางมีระบบมากยิง่ข้ึน ๓.๖๔ มาก 

๒.๓     ทําใหทานมีสวนรวมในการบริหารงานมากยิ่งข้ึน ๓.๔๘ มาก 

๒.๔    ชวยในการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับพันธกิจของหนวยงาน ๓.๖๓ มาก 

๒.๕    ชวยใหรูปแบบในการปฏิบัติงานในหนวยงานเปนมาตรฐานเดียวกัน ๓.๕๘ มาก 

๒.๖    เปนประโยชนตอการติดตอประสานงานและทบทวนการทํางานไดทุก  
        ข้ันตอน 

๓.๕๔ มาก 

๒.๗    ใชแผนพัฒนาคุณภาพเพื่อการประเมินผลงานของตนเองไดอยางมี   
        ประสิทธิภาพ 

๓.๕๔ มาก 

๒.๘    สามารถพัฒนาการทํางานไดงายข้ึน ๓.๕๕ มาก 

คาเฉล่ียรวม ๓.๕๗ มาก 

คาเฉล่ียรวมท้ังหมด ๓.๕๗ มาก 
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              ผลการประเมิน  
                   ดานทัศนคติการใชแผนพัฒนาคุณภาพ  ประเด็น การพัฒนาคุณภาพข้ึนอยูกับความรวมมือของบุคลากร     
               มีคาเฉล่ียระดับความคิดเห็นสูงท่ีสุด  ๓.๙๑   (เห็นดวยมาก) 
                  ดานทัศนคติการใชแผนพัฒนาคุณภาพประเดน็  ส้ินเปลืองเวลา และทรัพยากรเปนจํานวนมากในการ

จัดการ      
               ระบบประกันคุณภาพ  มีคาเฉล่ียระดับความคิดเห็นตํ่าท่ีสุด  ๓.๓๑  (เหน็ดวยปานกลาง) 
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แบบประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัตงิานของบุคลากร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   ปการศึกษา 2553 

 
   คําชี้แจง   
    1. ขอมูลจากการแสดงความคิดเห็นของทานจะไมมีผลตอการปฏิบัติงานของทาน 
   2. ผลการวิเคราะหขอมูลจะนําไปพัฒนาและปรับปรุงดานดัชนีบงช้ีคุณภาพ  เกณฑการตัดสิน 
                               การประเมินของมหาวิทยาลัยฯในภาพรวมเทานั้น  ดงันั้นการตอบแบบสอบถามตามความเปนจริง 
                               จะทําใหคณะสามารถปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
                           3. คําช้ีแจงในการตอบ  
           ตอนท่ี 1  ใหทําเคร่ืองหมาย       ในชองแสดงสถานภาพผูตอบแบบประเมิน 
           ตอนท่ี 2  ใหทําเคร่ืองหมาย        ในชองระดับความคิดเหน็ใหตรงกับความคิดเห็นของทาน  
                                                       ซ่ึงความหมายของระดับความคิดเหน็มีดังนี ้
                            5 = มากท่ีสุด         4 = มาก           3 = ปานกลาง         2 = นอย           1 = นอยท่ีสุด 
 
   ตอนท่ี 1  สถานภาพของผูตอบแบบประเมิน 
    1.   เพศ 
          1.1  (     )   ชาย   1.2  (      )  หญิง 
    2.   อายุ 
             2.1   (     )    ตํ่ากวา 21 ป  2.2    (     )    21-30 ป 
         2.3   (     )    31- 40  ป   2.4    (     )     41- 50  ป 
                      2.5   (     )    มากกวา  50  ป 
    3. วุฒิการศึกษาสูงสุด 

         3.1   (     )  ตํ่ากวาปริญญาตรี  3.2   (     )   ปริญญาตรี 
                      3.3   (     )  ปริญญาโท   3.4   (     )    ปริญญาเอก 
                                 3.5   (     )   อ่ืนๆ   ระบุ   …………. 
4.                           4.  ตําแหนงหนาท่ีปจจุบัน 
                                4.1   (     )   ผอ.สํานัก/สถาบัน/กอง 4.2   (     )    หัวหนากลุมงาน                      
                                4.3   (     )   เจาหนาท่ี                   4.4    (     )   อ่ืนๆ ระบุ  …………. 
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                                     ตอนที่ 2   ความคิดเห็นเก่ียวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
 

ขอคําถาม 
ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

 ดานเจตคติ 
1.   มีความศรัทธาในองคกร                                                                                                                                
2.   ภารกิจและหนาทีท่ี่ปฏิบัติมีลักษณะทาทายความรูและความสามารถ 
3.   เพื่อนรวมงานยอมรับ ในความรู ความสามารถ  
4.   พึงพอใจและมีความสุขในผลการปฏิบัติงาน 
 ดานความรูความสามารถ 
5.    มีความรู  ความสามารถ เหมาะสมกับภารกิจและหนาทีท่ี่ไดรับมอบหมาย 
6.   เขาใจภารกิจและหนาที่ทีไ่ดรับมอบหมายอยางชดัเจน 
7. พัฒนา  ปรับปรุงงานหรือวิธีการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย 

  ดานระบบ/กลไก ขั้นตอนกระบวนการ 
8.    ยึดถือคําส่ังทีถู่กตองตามกฎ และระเบียบในการปฏิบัติงาน 
9.    ผูบังคับบัญชาชีแ้จงนโยบาย แนวทางปฏิบัติหรือแกไขปญหาจากการปฏิบัติงานเปนข้ันตอน   
       ชดัเจน 
10.   มีโอกาสรวมแสดงความคิดในการแกปญหาการปฏิบัติงาน 

   ดานการพัฒนาองคกร 
11.  มีโอกาสเสนอแนะขอคิดเห็นในการกําหนดนโยบาย  การวางแผนการปฏิบัติงาน 
12.  เขาใจเกี่ยวกับนโยบาย ภารกิจและหนาที่ของมหาวิทยาลัยอยางชดัเจน  
13.  เพื่อนรวมงานใหความสนิทสนม ชวยเหลือหรือสนับสนนุในการปฏิบัติงาน 
14.  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและใหขอเสนอแนะในการปฏิบัติงานกับเพื่อนรวมงาน 
15.   มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางผูปฏิบัติงานและผูบังคับบญัชา 
16.  มีโอกาสเพิ่มพนูความรูและประสบการณ โดยการศกึษาตอ การฝกอบรม การประชุม   
      สัมมนา ฯลฯ 

 ดานสภาพแวดลอมและขวัญกําลังใจ 
17.  มีความม่ันคง  ปลอดภัยและไดรับการคุมครองดแูลจากการปฏิบัติงาน 
18.  มีเกณฑการประเมินเพื่อการเขาสูตําแหนงตางๆ เหมาะสม ยุติธรรม โปรงใสและตรวจสอบได 
19.  มีเกณฑการประเมินความดีความชอบ ประสิทธิภาพของงานที่เหมาะสม ยุติธรรม 
20.  คาตอบแทนและสวัสดิการทีไ่ดรับในปจจุบันมีความเหมาะสมกับปริมาณงานทีท่าํ 
21.  มีโอกาสไดรับความกาวหนาในตําแหนงหนาที่ / การผลิตผลงานตางๆ  
22.  มีความสะดวก รวดเร็วในการใชบริการตางๆ  

 ดานส่ิงอํานวยความสะดวกและระบบสารสนเทศ    
23  มีบรรยากาศและส่ิงแวดลอมที่ด ี
24.  มีส่ิงอํานวยความสะดวกที่เพียงพอ 
25.  มีการประชาสัมพันธ อยางตอเนือ่ง 
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                        ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 

ขอมูลสวนบุคคล จํานวน รอยละ 

เพศ   
ชาย 27 31.8 
หญิง 58 68.2 

รวม 85 100.0 

อายุ   
ตํ่ากวา 21 ป -  -  
21 - 30 ป 32 37.6 
31 – 40 ป 22 25.9 
41 – 50 ป 19 22.4 
มากกวา 50 ป 12 14.1 

รวม 85 100.0 

การศึกษา   
ตํ่ากวาปริญญาตรี 12 14.1 
ปริญญาตรี 57 67.1 
ปริญญาโท 15 17.6 
ปริญญาเอก 1 1.2 
อ่ืน ๆ -  -  

รวม 85 100.0 

ตําแหนง   
ตําแหนงทางวิชาการ 2 2.4 
ตําแหนงสายสนับสนุน 81 96.2 
อ่ืน ๆ 2 2.4 

รวม 85 100.0 
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ความพึงพอใจในการปฏิบัตงิานของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  (สํานักงานอธิการบดี) 
 

ขอคําถามระดับความคิดเห็น คาเฉลี่ย 
สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความ
คิดเห็น 

     ดานเจตคติ       

1.   มีความศรัทธาในองคกร  4.00 0.636 มาก 
2.   ภารกิจและหนาที่ที่ปฏิบัติมีลักษณะทาทายความรูและความสามารถ 3.92 0.658 มาก 
3.   เพ่ือนรวมงานยอมรับ ในความรู ความสามารถ 3.86 0.639 มาก 
4.   พึงพอใจและมีความสุขในผลการปฏิบัติงาน 3.81 0.736 มาก 

รวม 3.90 0.667 มาก 

     ดานความรูความสามารถ       
5.    มีความรู  ความสามารถ เหมาะสมกับภารกิจและหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 3.92 0.666 มาก 
6.   เขาใจภารกิจและหนาที่ที่ไดรับมอบหมายอยางชัดเจน 3.90 0.652 มาก 
7.     พัฒนา  ปรับปรุงงานหรือวิธีการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย 3.91 0.629 มาก 

รวม 3.91 0.649 มาก 

      ดานระบบ/กลไก ขั้นตอนกระบวนการ       
8.    ยึดถือคําสั่งที่ถูกตองตามกฎ และระเบียบในการปฏิบัติงาน 4.13 0.651 มาก 
9.    ผูบังคับบัญชาช้ีแจงนโยบาย แนวทางปฏิบัติหรือแกไขปญหาจากการ
ปฏิบัติงานเปนขั้นตอนชัดเจน 

3.75 0.815 มาก 

10.   มีโอกาสรวมแสดงความคิดในการแกปญหาการปฏิบัติงาน 3.70 0.757 มาก 
รวม 3.86 0.741 มาก 

       ดานการพัฒนาองคกร       
11.  มีโอกาสเสนอแนะขอคิดเห็นในการกําหนดนโยบาย  การวางแผนการ
ปฏิบัติงาน 

3.39 0.965 ปานกลาง 

12.  เขาใจเก่ียวกับนโยบาย ภารกิจและหนาที่ของมหาวิทยาลัยอยางชัดเจน  3.69 0.756 มาก 
13.  เพ่ือนรวมงานใหความสนิทสนม ชวยเหลือหรือสนับสนุนในการ
ปฏิบัติงาน 

4.12 0.714 มาก 

14.  แลกเปล่ียนความคิดเห็นและใหขอเสนอแนะในการปฏิบัติงานกับเพ่ือน
รวมงาน 

3.92 0.759 มาก 

15.   มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวางผูปฏิบัติงานและผูบังคับบัญชา 3.76 0.895 มาก 
16.     มีโอกาสเพ่ิมพูนความรูและประสบการณ โดยการศึกษาตอ การฝกอบรม 
การประชุม   

      

      สัมมนา ฯลฯ 3.74 0.861 มาก 
รวม 3.77 0.825 มาก 
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     ดานสภาพแวดลอมและขวัญกําลังใจ       
17.  มีความมั่นคง  ปลอดภัยและไดรับการคุมครองดูแลจากการปฏิบัติงาน 3.51 0.925 มาก 
18.  มีเกณฑการประเมินเพ่ือการเขาสูตําแหนงตางๆ เหมาะสม ยุติธรรม 
โปรงใสและตรวจสอบได 

3.42 0.943 มาก 

19.  มีเกณฑการประเมินความดีความชอบ ประสิทธิภาพของงานที่เหมาะสม 
ยุติธรรม 

3.25 1.063 ปานกลาง 

20.  คาตอบแทนและสวัสดิการที่ไดรับในปจจุบันมีความเหมาะสมกับปริมาณ
งานที่ทํา 

3.18 0.953 ปานกลาง 

21.  มีโอกาสไดรับความกาวหนาในตําแหนงหนาที่ / การผลิตผลงานตางๆ  3.27 0.993 ปานกลาง 
22.  มีความสะดวก รวดเร็วในการใชบริการตางๆ  3.45 0.779 มาก 

รวม 3.35 0.943 ปานกลาง 

     ดานสิ่งอํานวยความสะดวกและระบบสารสนเทศ       
23  มีบรรยากาศและสิ่งแวดลอมที่ดี 3.68 0.876 มาก 
24.  มีสิ่งอํานวยความสะดวกที่เพียงพอ 3.66 0.853 มาก 
25.  มีการประชาสัมพันธ อยางตอเน่ือง 3.47 0.867 มาก 

รวม 3.60 0.865 มาก 

รวมทั้งหมด 3.73 0.782 มาก 
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ผูกํากับดูแลตัวบงช้ีตามเปาหมายคณุภาพ 
สํานักงานอธิการบดี ประจําปการศึกษา 2553 

 

       
องค 

ประกอบ 

ตัวบงชี้ 
คา

น้ําหนัก 
ผูกํากับตัวบงชี้ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

ผูจัดเก็บขอมูล/
รายงาน 

  1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินงาน 7    
1.1 

 
กระบวนการพัฒนาแผน  (สกอ.1.1) 7 ผูอํานวยการกอง      

นโยบายและแผน 
กองนโยบายและแผน 

นางสาวจิราภรณ 
                  พุมไสว 

2. ภารกิจหลักของหนวยงานในสังกัด 24    
2.1  ระดับความสําเรจ็ของการปฏิบัติตามภารกิจของ

หนวยงานในสังกัด สํานักงานอธิการบดี 
6 ผูอํานวยการกอง

นโยบายและแผน 
กองนโยบายและแผน 

นางสาวจิราภรณ 
                  พุมไสว 

2.2 รอยละของตัวช้ีวัดที่หนวยงานในสังกัดดําเนินการให

บรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติการประจําป 
6 ผูอํานวยการกอง

นโยบายและแผน 
กองนโยบายและแผน 

นางสาวจิราภรณ 
                  พุมไสว 

2.3 
 

ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ 
ระดับมหาวิทยาลัยที่หนวยงานในสังกัด 
สํานักงานอธิการบดีรับผิดชอบ 

6 ผูอํานวยการกอง

นโยบายและแผน 
 
กองนโยบายและแผน 

นางสาวจิราภรณ 
                  พุมไสว 

2.4 

 

รอยละของตัวช้ีวัดที่หนวยงานในสังกัดดําเนินงาน 
ใหบรรลุเปาหมายตามแผนกลยุทธในระดับมหาวิทยาลัย

6 ผูอํานวยการกอง

นโยบายและแผน กองนโยบายและแผน 
นางสาวจิราภรณ 
                  พุมไสว 

3. การบริหารและการจัดการ 45    

3.1 ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของหนวยงานใน

สํานักงานอธิการบดี 
5 ผูอํานวยการ

กองกลาง 
กองกลาง 

นางสาวพรทิพย 
         ไตรพิทยากุล 

3.2 มีระบบและกลไกในการพัฒนาบุคลากรของหนวยงาน

ในสังกัดเพ่ือพัฒนาและธํารงรักษาไวใหบุคลากร   
มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

5 ผูอํานวยการกอง

บริหารงานบุคคล 

กองบริหารงาน

บุคคล 
หัวหนางานทุกงาน 

3.3 รอยละของบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาตามภารกิจ     
 ที่ไดรับมอบหมาย 

5 ผูอํานวยการกอง

บริหารงานบุคคล 

กองบริหารงาน

บุคคล 
นางสาววันใหม        
                  สุกใส 

3.4 รอยละของคาใชจายเพ่ือการพัฒนาบุคลากรตามภารกิจ

ที่ไดรับมอบหมายตองานดําเนินงานของหนวยงาน 
5 ผูอํานวยการ           

กองคลัง 
กองคลัง 

นางสาวอรวรรณ 
     ศิริพราหมณกุล 

3.5 การจัดการทรัพยากรในการปฏิบัติงานของหนวยงาน      
ในสังกัดสํานักงานอธิการบดี 

5 ผูอํานวยการ           
กองคลัง 

กองคลัง 
นางสาวอรวรรณ 
     ศิริพราหมณกุล 

3.6 ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของ

บุคลากรในหนวยงานที่สังกัดสํานักงานอธิการบดี 
5 ผูอํานวยการกอง

บริหารงานบุคคล 

กองบริหารงาน

บุคคล 
นายอานันต               
        โรจนตันติกุล 

3.7 การพัฒนาหนวยงานในสังกัดสูองคกรการเรียนรู 5 ผูอํานวยการ

กองกลาง 
กองกลาง 

นางชูศรี  นิลรําไพ 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ประจําปการศึกษา 2553 
ระยะเวลารายงานขอมูล  เพ่ือจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR)  ปการศึกษา  2553 

 

หนวยงาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบติดตามงาน 
หนวยงานระดับกองรายงานขอมูลใหสํานักงาน

อธิการบด ี
ไมเกิน 13  มิถุนายน 2554 หนวยงานระดับกอง 

สํานักงานอธิการบดีจัดทํา SAR สงมหาวิทยาลัย ไมเกิน 20 มิถุนายน 2554 ผูอํานวยการสํานกังานอธิการบด ี

สง  SAR ปการศกึษา 2553 ของมทร.พระนคร คณะ/
สํานัก/สถาบัน/กอง อยางละ 4 เลม พรอม CD ให 
สกอ. 

ไมเกิน 30 มิถุนายน  2554 
สํานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยฯ  
คณะกรรมการจัดทําเลม SAR 

 

องค 
ประกอบ 

ตัวบงชี้ 
คา

น้ําหนัก 
ผูกํากับตัวบงชี้ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

ผูจัดเก็บขอมูล/
รายงาน 

3.8 
ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ ของหนวยงาน 
ในสังกัดสํานักงานอธิการบดี 

5 
ผูอํานวยการ 
กองคลัง 

กองคลัง 
นางสาวอรวรรณ 
     ศิริพราหมณกุล 

3.9 
การบริหารจัดการความเสี่ยงของหนวยงานในสังกัด

สํานักงานอธิการบดี 
5 

ผูอํานวยการกอง 
นโยบายและแผน 

กองนโยบายและ

แผน 
นางรัตนมน 

            จันทรอุทัย 
4.  การเงินและงบประมาณ 6    

4.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 6 ผูอํานวยการ 
กองคลัง กองคลัง 

นางสาวอรวรรณ 
     ศิริพราหมณกุล 

5. ความพึงพอใจของผูใชบริการตอการใหบริการของหนวยงาน 
    ในสังกัด 

6    

5.1 ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการตอการใหบริการ

ของหนวยงาน ในสังกัด 
6  ผูอํานวยการกอง 

บริหารงานบุคคล 
กองบริหารงาน

บุคคล 
 นางสาวจริยา 
             ชายหงส 

6. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 12    
6.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่

กอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพ 
6 ผูอํานวยการ 

กองกลาง กองกลาง  นายเชาวฤทธิ์   
                    สุขรักษ 

6.2 คาเฉล่ียผลการประเมินคุณภาพภายในที่กอใหเกิดการ

พัฒนาคุณภาพแกมหาวิทยาลัยตามตัวบงช้ีที่หนวยงาน

ในสังกัดรับผิดชอบ 

6  ผูอํานวยการ 
 กองกลาง กองกลาง 

นายเชาวฤทธิ์   
                  สุขรักษ 
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รายชื่ออักษรยอของหนวยงาน 

ลําดับ หนวยงาน อักษรยอ 
1 สํานักงานอธิการบดี สอ. 
2 กองกลาง กก. 
3 กองคลัง กค. 
4 กองนโยบายและแผน กนผ. 
5 กองบริหารงานบุคคล กบ. 
6 กองพัฒนานกัศึกษา กพศ. 
7 กองวิเทศสัมพนัธ กวส. 
8 กองประชาสัมพันธ ปชส. 

9 กองศิลปวัฒนธรรม กศว. 
      

 

 


