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ค ำน ำ 
 

 ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร เป็นหน่วยงำนกลำงท่ีท ำหน้ำท่ีสนับสนุน
กำรด ำเนินกำรตำมภำรกิจของมหำวิทยำลัย ประกอบด้วยกองท่ีจัดต้ังตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร จ ำนวน     
5 กอง และกองท่ีจัดต้ังโดยมหำวิทยำลัย จ ำนวน 3 กอง กำรด ำเนินกำรของกองต่ำงๆ ในภำพรวมตำมรำยงำน
กำรประเมินตนเอง ปีกำรศึกษำ 2554 นับว่ำประสบผลส ำเร็จตำมสมควร บุคลำกรของส ำนักงำนอธิกำรบดีได้รับ
กำรพัฒนำเพิ่มขึ้นท้ังด้ำนควำมรู้ควำมสำมำรถและกำรก้ำวหน้ำในต ำแหน่งหน้ำที่ และภำยใต้ควำมร่วมมืออย่ำงดี
ยิ่งจำกกองและหน่วยงำนต่ำงๆ ของมหำวิทยำลัย เช่น ส ำนักประกันคุณภำพ จึงท ำให้ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
สำมำรถจัดท ำองค์ประกอบคุณภำพตัวชี้วัด และเกณฑ์มำตรฐำนท่ีสะท้อนภำรกิจของส ำนักงำนอธิกำรบดี ได้ชัดเจน
ขึ้น อย่ำงไรก็ตำม ส ำนักงำนอธิกำรบดี ยังต้องพัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยในให้สมบูรณ์ในโอกำสต่อไป 

  ส ำนักงำนอธิกำรบดี  ขอขอบคุณกองและหน่วยงำนต่ำงๆ  ท่ีร่วมกันปฏิบัติงำนอย่ำง           
เต็มควำมสำมำรถและให้ควำมร่วมมือด้วยดีตลอดมำ ท ำให้ภำระงำนบรรลุเป้ำหมำยอย่ำงมีคุณภำพ 
 
 
 

                         (ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ศรีจันทร์   โตเลิศมงคล) 
                                                       ผูช้่วยอธิกำรบดี  และผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบดี 
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ส่วนที ่1  
 

บริบทของหน่วยงาน/สถานภาพปัจจุบัน 

 
 

ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ปีการศึกษา  2554 
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ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

…………………………… 
1. ประวัติความเป็นมาของส านักงานอธิการบดี 
  ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดตั้งขึ้นตามกฎกระทรวง
ศึกษาธิการ โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 9 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ให้จัดตั้งส านักงานอธิการบดี  เป็นส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2549 ซึ่งต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้ออก
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ. 2550 
ให้แบ่งส่วนราชการในส านักงานอธิการบดี ดังนี้ คือ 
  1. กองกลาง 
  2. กองคลัง 
  3. กองนโยบายและแผน 
  4. กองบริหารงานบุคคล 
  5. กองพัฒนานักศึกษา 

  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาคือ วันที่ 26 ตุลาคม 2550 เป็นต้นไป ซึ่งต่อมา
มหาวิทยาลัยได้จัดต้ังส่วนราชการระดับกองเป็นการภายในเพิ่มอีก 3 กอง คือ กองประชาสัมพันธ์ กองศิลปวัฒนธรรม 
และกองวิเทศสัมพันธ์ 

2. แผนภูมิการแบ่งส่วนราชการของส านักงานอธิการบดี  
 
 
 
  

 

 
 
 
  
 
 
 
 

ส านักงานอธิการบดี 

กองกลาง กองคลัง 

กองพัฒนานักศึกษา 

กองนโยบายและแผน กองบริหารงานบุคคล 

กองศิลปวัฒนธรรม กองวิเทศสัมพันธ์ 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

คณะกรรมการประจ า 

ส านักงานอธิการบด ี

คณะกรรมการ 

ประกันคณุภาพการศึกษา 

กองประชาสัมพันธ์ 
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3. สถานที่ตั้ง  
  ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตั้งอยู่เลขที่ 399  ถนนสามเสน       
แขวงวชิรพยาบาล  เขตดุสิต  กรุงเทพฯ 10300 

4. วิสัยทัศน์ / ปรัชญา / ปณิธาน / พันธกิจ 

วิสัยทัศน์  (Vision) 
ส านักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานชั้นน าในการบริหารจัดการองค์กร และประสานพันธกิจ 

ด้วยการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

ปรัชญา  (Philosophy) 
สร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการองค์กร 

 
ปณิธาน (Determination) 

มุ่งม่ันเป็นผู้น าในการบริหารจัดการองค์กรด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เชิงบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล 

 

พันธกิจ (Mission) 
1. ถ่ายทอดนโยบายของมหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติ 

2. บริหารจัดการองค์กร และสนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

 
5. การวิเคราะห์สถานการณ์ 
  การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) เป็นการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายในและ
ภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน ของส านักงานอธิการบดี โดยการแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ส่วน 
ดังนี้  

 1. การวิเคราะห์สถานการณ์จากปัจจัยภายใน 
         จุดแข็ง (Strengths) 
   1. บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญงาน ผลงานเป็นที่ยอมรับ เนื่องจากมี
ประสบการณ์ เฉพาะงานที่สะสมมานาน   
   2. สามารถบริหารจัดการ ภายใต้ทรัพยากรที่จ ากัดอย่างคุ้มค่า  
   3. มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาระบบให้มีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น  
   4. เครื่องมือและวัสดุครุภัณฑ์ มีความเพียงพอเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน   
   5. บุคลากรมีจิตส านึกในการให้บริการ  
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        จุดอ่อน  (Weaknesses) 
   1. บุคลากรขาดความสนับสนุนในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง   
   2. บุคลากรมีความสามารถเฉพาะทางไม่สามารถท างานแทนกัน   
   3. บุคลากรบางส่วนขาดจิตส านึกในการท างานเพ่ือส่วนรวม 
   4. ขาดการวางแผนการท างานร่วมกันของหน่วยงานในส านักงานอธิการบดี 
   5. ขาดการเตรียมบุคลากรทดแทนผู้เกษียณอายุราชการในอนาคต 
  6. ผู้บังคับบัญชาใช้บุคลากรไม่เต็มประสิทธิภาพ 
  7. บุคลากรบางส่วนขาดการใฝ่รู้เพ่ือน ามาปรับปรุงประสิทธิภาพการท างาน 
  8. บุคลากรบางส่วนขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานผลตอบแทนน้อยกว่าภาระงานสวัสดิการไม่
เพียงพอ การพิจารณาความดี ความชอบไม่เกิดจากผลของงานที่ปฏิบัติ 

 2. การวิเคราะห์สถานการณ์จากปัจจัยภายนอก 

     โอกาส (Opportunities) 
   1. ผู้บริหารให้ความส าคัญต่อภาระงานที่ปฏิบัติและให้การสนบัสนุนเปน็อย่างด ี 
  2. ภาระงานมีส่วนช่วยการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ให้บรรลุตามพันธกิจ 
   3. หน่วยงานในสังกัดอ่ืน เห็นความส าคัญของงานสนับสนุน 

        อุปสรรค  (Threats) 
   1. บุคลากรจ านวนมากเป็นลูกจ้างชั่วคราว ท าให้ขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน 
   2. สถานที่ยังไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน 
  3. สวัสดิการของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ยังไม่เพียงพอ 

6. ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
 ส านักงานอธิการบดี ท าหน้าที่เป็นหน่วยงานสนับสนุนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย  
กอง  8  กอง  โดยก าหนดให้แต่ละกองปฏิบัติหน้าที่ดังนี้ 
  1. กองกลาง 
  เป็นหน่วยงานกลาง ท าหน้าที่ ประสานงานด้านบริหารงานทั่วไป สารบรรณ งานช่วยอ านวยการ
และประสานงาน งานด้านอาคารสถานที่และยานพาหนะ งานด้านการประชุมสภามหาวิทยาลัย และสภา
คณาจารย์และข้าราชการ 

  2. กองคลัง 
  เป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการบริหารและจัดการงบประมาณเงินรายได้ และเงินงบประมาณ 
จัดท าทะเบียนรายจ่าย คุมฎีกา  การให้บริการนักศึกษาด้านการลงทะเบียนนักศึกษา การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ / 
ครุภัณฑ์  ตรวจสอบพัสดุ ค่าเสื่อมราคา ให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ 
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  3. กองนโยบายและแผน 
  เป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่ด้านการวางแผน การจัดท า การวิเคราะห์ การติดตามผลการใช้จ่าย
งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้  การวิเคราะห์การจัดตั้งยุบรวมหน่วยงาน การจัดท าฐานข้อมูล
สารสนเทศ  รายงานประจ าปี 

  4. กองบริหารงานบุคคล 
  เป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่บริหารจัดการบุคลากร ตั้งแต่การสรรหา บรรจุ แต่งตั้งการเลื่อนขั้น
เงินเดือน ต าแหน่งทางวิชาการ โอนย้าย ออกจากราชการ การสรรหาผู้บริหาร ทะเบียนประวัติ ฐานข้อมูล
บุคลากร เครื่องราชอิสริยาภรณ์ บ าเหน็จบ านาญ งานวินัยและนิติการ 

  5. กองพัฒนานักศึกษา 
  เป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา ทั้งด้านวิชาการ 
กีฬา ศิลปวัฒนธรรม การแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ดูแลให้นักศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย 
การจัดสวัสดิการและสุขภาพอนามัยให้แก่นักศึกษา 

  6. กองประชาสัมพันธ์ 
  เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งเป็นกองภายใน ท าหน้าที่ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยทั้งภายในและ
ภายนอก จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์  จดหมายข่าว  จุลสาร ประสานงานกับสื่อในการเผยแพร่งานของมหาวิทยาลัย  
การจัดท าเอกสารเผยแพร่ ฯลฯ 

  7. กองศิลปวัฒนธรรม 
  เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งเป็นกองภายใน ท าหน้าที่ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การสนองโครงการตามพระราชด าริต่าง ๆ ฯลฯ 

  8. กองวิเทศสัมพันธ์ 
  เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งเป็นกองภายใน ท าหน้าที่ประสานงานกับต่างประเทศ การท าความตกลง
ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานต่าง ๆ ในต่างประเทศ การฝึกอบรม ศึกษาดูงานและกิจการต่าง ๆ กับ
ต่างประเทศ การจัดท าเอกสารเผยแพร่ ฯลฯ 
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7. บุคลากรสายสนับสนุน 

สรุปจ านวนบุคลากรสารสนับสนุน สังกัดส านักงานอธิการบดี ประกอบการจัดท า SAR ปีการศึกษา 2554 

 1.  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาต าแหน่งสนับสนุน   50 คน 
  2.  พนักงานมหาวิทยาลัย      49 คน 

    3.  พนักงานราชการ         9 คน 
    4.  ลูกจ้างประจ า       9 คน 
    5.  ลูกจ้างชั่วคราว      45 คน 
     รวมทั้งสิ้น       162 คน 
          ตารางท่ี 1-1 แสดงข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน จ าแนกตามวุฒิการศึกษา อายุเฉลี่ย และประสบการณ์            

ในการท างานเฉลี่ย 

  
วุฒิการศึกษา (คน) 

  อายุราชการ/ 

ประเภท อายุเฉลี่ย ประสบการณ์ 

บุคลากร ต่ ากว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก (ปี) ในการท างาน 

            เฉลี่ย (ปี) 

ข้าราชการ 3 27 20 - 50.64 24.94 

พนักงานมหาวิทยาลัย 2 39 8 - 33.04 2.38 

พนักงานราชการ 3 6 - - 36.78 4.89 

ลูกจ้างประจ า 7 2 - - 49.11 20.22 

ลูกจ้างชั่วคราว 14 31 - - 33.55 3.00 

รวม 29 105 28 - 40.62 11.09 

อ้างอิง : กองบริหารงานบุคคล 
   

ปีการศึกษา พ.ศ. 2554 

    
ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิ.ย. 2554 - 31 พ.ค. 2555 
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ตารางที่ 1-2 แสดงจ านวนบุคลากรจ าแนกตามหน่วยงาน  

         

หน่วยงาน 

ข้า
รา

ชก
าร

 

พน
ักง

าน
มห

าว
ิทย

าล
ัย 

พน
ักง

าน
รา

ชก
าร

 

ลูก
จ้า

งป
ระ

จ า
 

ลูก
จ้า

งช
ั่วค

รา
ว 

รวม หมายเหตุ 

1. กองกลาง 10 5 2 4 16 37   

2. กองคลัง 14 13 3 1 11 42   

3. กองนโยบายและแผน 13 6 - 2 2 23   

4. กองบริหารงานบุคคล 10 9 2 1 3 25   

5. กองพัฒนานักศึกษา 3 7 1 1 4 16   

6. กองประชาสัมพันธ์ - 3 1 - 4 8   

7. กองศิลปวัฒนธรรม - 2 - - 2 4   

8. กองวิเทศสัมพันธ์ - 3 - - - 3   

9. สถานีวิทยุเพ่ือการศึกษา - 1 - - 3 4   

รวมทั้งสิ้น 50 49 9 9 45 162   

         

 
หมายเหตุ   หัวหน้าหน่วยงานสนับสนุนที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ นับรวมที่ต้นสังกัด 

 

         

      
ปีการศึกษา พ.ศ. 2554 

      
ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิ.ย. 2554 - 31 พ.ค. 2555 
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8. อาคารสถานที่ 

  อาคารสถานที่ ตามพ้ืนที่ด าเนินงาน 1 เขตพ้ืนที่ คือ เขตพ้ืนที่ศูนย์เทเวศร์ ซึ่งเป็นที่ตั้งของส านักงาน

อธิการบดี  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  สถาบันวิจัยและพัฒนา  โดยอาคารสถานที่ของส านักงาน

อธิการบดี มีดังนี้ 

ตารางท่ี 1-3 แสดงจ านวนอาคารสถานที่จ าแนกตามประเภท 

อาคาร จ านวน (หลัง/ห้อง) 
อาคารส านักงานอธิการบดี 5 ชั้น 1 หลัง 
โรงจอดรถ 1 หลัง 
  
  

อ้างอิง : กองกลาง                        ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2555 

9. ครุภัณฑ์ 

ตารางท่ี 1-4 แสดงจ านวนครุภัณฑ์ 

ล าดับที่ ประเภท/คณะ 
จ านวนตามมาตรฐาน 

(จ านวนที่ควรจะมี) 
มีอยู่ ต้องการเพิ่ม 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

ส านักงานอธิการบดี 
กองกลาง 

กองคลัง 

กองนโยบายและแผน 

กองบริหารงานบุคคล 

กองพัฒนานักศึกษา 

กองวิเทศสัมพันธ์ 
กองประชาสัมพันธ์ 
กองศิลปวัฒนธรรม 

รวม 

- ตามทะเบียนครุภัณฑ์ของกองในส านักงานอธิการบดี 
 

อ้างอิง : กองคลัง       ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2555 
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10. งบประมาณ 
 งบประมาณประจ าปี 

ตารางท่ี 1-5 แสดงงบประมาณประจ าปีของส านักงานอธิการบดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554        
จ าแนกตามประเภทรายจ่าย 

 
 

ประเภทรายจ่าย 
ปี พ.ศ. 2554 
(ปีปัจจุบัน) 

จัดสรร เบิกจ่าย 
งบบุคลากร 30,697,245.60 30,697,245.60 
เงินเดือน 27,578,479.63 27,578,479.63 
ค่าจ้างประจ า 1,859,472.97 1,859,472.97 
พนักงานราชการ 1,259,293.00 1,259,293.00 
งบด าเนินงาน 44,878,814.44 28,773,115.37 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ 34,985,350.49 18,879,651.48 
ค่าสาธารณูปโภค 9,893,463.95 9,893,463.89 
งบลงทุน 492,226.50 492,226.50 
ค่าครุภัณฑ์  492,226.50 492,226.50 
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  -  - 
รายจ่ายอื่น  9,648,600.00 8,128,214.09 
งบเงินอุดหนุน 28,469,869.06 19,780,947.61 

รวมทั้งสิ้น 114,186,755.60 87,871,749.17 

อ้างอิง : กองคลัง       ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 
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  งบประมาณผลประโยชน์  
  ตารางท่ี 1-6 แสดงงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ ปี พ.ศ. 2554 จ าแนกประเภทรายจ่าย   

ของส านักงานอธิการบดี 
 

 
ประเภทรายจ่าย 

ปี พ.ศ. 2554 
(ปีปัจจุบัน) 

จัดสรร เบิกจ่าย 
งบบุคลากร 7,408,302.73 7,408,302.73 
เงินเดือน   
ค่าจ้างประจ า   
ค่าจ้างชั่วคราว 7,408,302.73 7,408,302.73 
งบด าเนินงาน 14,459,032.62 9,160,720.55 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ 9,459,032.62 8,762,098.46 
ค่าสาธารณูปโภค 5,000,000.00 398,622.09 
งบลงทุน 5,405,641.00 5,405,641.00 
ค่าครุภัณฑ์ ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 5,405,641.00 5,405,641.00 
งบเงินอุดหนุน 15,199,210 15,199,210.00 
รายจ่ายอื่น ๆ 15,373,500 14,060,741.14 
งบกลาง   
เงินสมทบสถาบัน   

รวมทั้งสิ้น 57,845,686.35 45,021,082.75 

อ้างอิง : กองคลัง       ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 
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บทสรุปของผู้บริหาร 
   ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดตั้งขึ้นตามกฎกระทรวง
ศึกษาธิการ โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 9 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ให้จัดตั้งส านักงานอธิการบดี เป็นส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่  27 พฤศจิกายน 2549 ซึ่งต่อมากระทรวงศึกษาธิการ ได้ออก
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ. 2550 
ให้แบ่งส่วนราชการในส านักงานอธิการบดี ดังนี้ คือ 
  1. กองกลาง 
  2. กองคลัง 
  3. กองนโยบายและแผน 
  4. กองบริหารงานบุคคล 
  5. กองพัฒนานักศึกษา 

  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาคือ วันที่ 26 ตุลาคม 2550 เป็นต้นไป ซึ่งต่อมา
มหาวิทยาลัยได้จัดต้ังส่วนราชการระดับกองเป็นการภายในเพิ่มอีก 3 กอง คือ กองประชาสัมพันธ์ กองศิลปวัฒนธรรม 
และกองวิเทศสัมพันธ์   

ผลการประเมินคุณภาพภายในของส านักงานอธิการบดี 
  การประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2554 ส านักงานอธิการบดี รับการตรวจประเมิน
องค์ประกอบคุณภาพ 6 องค์ประกอบ จ านวน 17 ตัวบ่งชี้เฉพาะ ผลการประเมินภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.88 รายละเอียด ดังนี้ 
  องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินการ 

คะแนนเฉลี่ยรวม คือ 5.00 ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก และมีจ านวนตัวบ่งชี้ระดับดีมาก
จ านวน 1 ตัวบ่งชี้     
 
  องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลักของหน่วยงานในสังกัด 

คะแนนเฉลี่ยรวม คือ 5.00 ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก และมีจ านวนตัวบ่งชี้ระดับดีมาก
จ านวน 4 ตัวบ่งชี้     
 
  องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 

คะแนนเฉลี่ยรวม คือ 4.88 ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก และมีจ านวนตัวบ่งชี้ระดับดีมาก
จ านวน 7 ตัวบ่งชี้ และระดับดี 1 ตัวบ่งชี้ 
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  องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ 
คะแนนเฉลี่ยรวม คือ 5.00 ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก และมีจ านวนตัวบ่งชี้ระดับดีมาก

จ านวน 1 ตัวบ่งชี้     
  

องค์ประกอบที่ 5 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของหน่วยงานในสังกัด 
คะแนนเฉลี่ยรวม คือ 4.00 ผลการประเมินอยู่ในระดับดี และมีจ านวนตัวบ่งชี้ระดับดี จ านวน    

1 ตัวบ่งชี้ 
 

องค์ประกอบที่ 6 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
คะแนนเฉลี่ยรวม คือ 5.00 ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก และมีจ านวนตัวบ่งชี้ระดับดีมาก

จ านวน 2 ตัวบ่งชี ้

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที ่2 
 

การประกันคุณภาพการศึกษา 

 
 

ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ปีการศึกษา  2554  
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ส่วนที่  2 
การประกันคุณภาพการศึกษาของส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

 

การด าเนินงานระบบและกลไกการประกันคุณภาพ มีดังนี้ 
1. แนวคิดการด าเนินงานระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
2. RMUTP Model 
3. ขั้นตอนการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ 
4. แนวทางการด าเนินการประกันคุณภาพ  
5. แผนการด าเนินงาน 
6. ผลลัพธ์ของการประกันคุณภาพ 
7. ประโยชน์ของผู้รับบริการ 
8. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และมาตฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

 

1. แนวคิดการด าเนินงานระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 

มีวัตถุประสงค์เพ่ือควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานตามภารกิจหลักของ
มหาวิทยาลัย /คณะ / สถาบัน /ส านักและกองโดยรวบรวมตัวชี้วัดของ กพร. สกอ. และ สมศ. มาจัดท า
เป้าหมายคุณภาพของมหาวิทยาลัย  ก าหนดเป็นระบบและกลไกเพ่ือด าเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ของมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (RMUTP Model)  
 

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีแนวคิดดังนี้ 
  มีปณิธานที่มุ่งมั่นแน่วแน่ของผู้บริหารในการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพให้มี

ประสิทธิภาพสู่มาตรฐานสากล 
  สร้างวัฒนธรรมองค์กรและจิตส านึกให้มุ่งท่ีคุณภาพ เพื่อให้เกิดการพัฒนอย่างยั่งยืน 
  ทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน และมีแนวคิดที่จะปรับปรุงงานของตนอยู่เสมอ (ค าสั่ง

แต่งตั้งอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพด้านต่างๆ)  
  สร้างบรรยากาศของการเรียนรู้และสร้างขวัญและก าลังใจแก่ทุกคนในองค์กร 
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  มีแผนพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิดความช านาญและสามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  
  บริหารจัดการอย่างเป็นระบบ และมีเป้าหมายที่จะปรับปรุงคุณภาพของระบบและกระบวนการ

ผลิต และผลผลิตอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่เพื่อให้คุณภาพดีขึ้น  
  ติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือปรับปรุงการด าเนินการให้ได้ผลผลิตที่พึง

ประสงค์และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ โดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เกิดประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผล (ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน)  

 

2. RMUTP Model 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RMUTP Model  เป็นระบบการบริหารคุณภาพที่มีลักษณะเฉพาะ คือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ

บริหารการศึกษาที่ด าเนินการในงานปกติเป็นประจ า และมีกลไกการเชื่อมโยงการด าเนินงานคุณภาพเป็ น
เครือข่ายทั้งระดับหน่วยงาน และระดับบุคคล โดยก าหนดให้ผู้บริหารระดับสูงก ากับดูแล และมีหัวหน้าหน่วยงาน
รับผิดชอบเป็นรายบุคคลชัดเจน เพ่ือให้ระบบมีการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ 
พอประมาณ  มีเหตุผล  มีภูมิคุ้มกันที่ดี  ซึ่งก ากับติดตามตรวจสอบการด าเนินงานระหว่างปีด้วย E - Sar Card  
ที่มีสัญลักษณ์เป็นสีต่างๆ และมีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล  แต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย
ท าหน้าที่กลั่นกรองการบริหารงานก่อนน าเสนอสภา ซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่เชี่ยวชาญเฉพาะเป็นประธาน
คณะกรรมการ 
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3.ขั้นตอนการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา มีดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์สถานการณ์  โดยวิเคราะห์จากปัจจัยภายนอก และปัจจัยภายใน ส าหรับการวิเคราะห์
ปัจจัยภายนอก ท าให้ทราบว่าปัจจัยด้านสังคม วัฒนธรรม การจัดการศึกษา การแข่งขัน กฎหมาย 
พ.ร.บ. มีผลกระทบต่อการบริหาร  ในแง่บวกหรือลบ ถ้าเป็นแง่บวกถือเป็นโอกาสที่ดี แต่ถ้าเป็นลบถือ
เป็นภัยคุกคามหรืออุปสรรคในการท างาน  หลังจากนั้นวิเคราะห์ปัจจัยภายในเพื่อให้พบจุดแข็ง หรือ
จุดอ่อนของส านักงานอธิการบดีเพื่อเตรียมหาแนวทางพิจารณาว่า  ถ้าเป็นโอกาสและจุดแข็งจะได้เร่ง
ด าเนินการ  แต่ถ้าจุดอ่อนจะต้องรีบจัดท าแผนพัฒนา 

ขั้นตอนที่ 2 การจัดท าวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย แผนกลยุทธ์  ในปัจจุบันทุกหน่วยงานจะต้องจัดท าแผน      
กลยุทธ์เพื่อให้ทราบแนวทางในการพัฒนาและทิศทางการด าเนินการของส านักงานอธิการบดี ว่าจะมี
ทิศทางไปในทางใดและจะต้องปรับบทบาทอย่างไรบ้าง ส านักงานอธิการบดี มีวิสัยทัศน์  ดังนี้ 

วิสัยทัศน ์
ส านักงานอธิการบดี เป็นหนว่ยงานชั้นน าในการบริหารจัดการองค์กร และประสานพันธกิจ 

ด้วยการพัฒนาคุณภาพอยา่งต่อเนื่อง 
 

วิเคราะหส์ถานการณ ์ (SWOT Analysis) 

จัดท าวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ 

ก าหนดนโยบายคุณภาพของมหาวทิยาลัยฯ 

จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบคุณภาพ 

วิเคราะหค์วามต้องการของสถานประกอบการ/ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

น าระบบมาตรฐานคุณภาพ 5 ส มาประยุกต์ใช้เพื่อจัดระเบียบและสภาพแวดล้อมมหาวิทยาลัยฯ 

น าระบบมาตรฐานคุณภาพด้วยมาตรฐาน ISO 9001 มาประยุกต์ใช้ในการควบคุมกระบวนการบริหารจัดการการศึกษาทั้งระบบ 

น าผลลัพธ์จากการด าเนินงานตามเป้าหมายคุณภาพมาเขยีน SAR 

เตรียมการเพื่อตรวจประเมินคุณภาพภายนอก 
 

เตรียมการเพื่อรับตรวจประเมินคณุภาพภายใน 

ก าหนดมาตรฐานและเกณฑ์การประเมินของ มทร.พระนคร  จัดท าเป้าหมายคณุภาพ 
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ขั้นตอนที่ 3 ก าหนดนโยบายคุณภาพของส านักงานอธิการบดี ได้ก าหนดนโยบายเพื่อเป็นการแสดงความมุ่งมั่น
ว่าส านักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานสนับสนุนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ที่ให้ความส าคัญด้าน
การจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพอย่างแท้จริงตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  และเพื่อ
ประโยชน์โดยตรงแก่รับบริการ  โดยนโยบายคุณภาพของส านักงานอธิการบดี ก าหนดดังนี้ 
           “มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพเพ่ือตอบสนองความพึงพอใจของผู้รับบริการ” 

ขั้นตอนที่ 4 จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบคุณภาพ ส านักงานอธิการบดี ได้จัดตั้งคณะกรรมการประกัน
คุณภาพ ส านักงานอธิการบดี รับผิดชอบระบบการบริหารคุณภาพ โดยมีคณะท างานของกอง               
ในส านักงานอธิการบดี ท าหน้าที่อ านวยการด้านการจัดท าระบบคุณภาพ  สนับสนุนส่งเสริม               
ให้ค าแนะน าฝึกอบรม เพื่อท าให้การด าเนินการจัดท าระบบคุณภาพเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ขั้นตอนที่ 5 น าระบบมาตรฐาน 5ส มาประยุกต์ใช้ เนื่องจาก 5ส เป็นระบบคุณภาพขั้นต้นที่เน้นเรื่องของ      
การจัดระเบียบการจัดสภาพแวดล้อมที่ดีของส านักงานอธิการบดี โดยบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาส านักงานอธิการบดี ร่วมกัน การจัดท า 5ส จะท าให้สถานที่ท างานน่าอยู่ มีการดูแลเครื่องมือ
อุปกรณ ์มีการบ่งชี้ มีการจัดเก็บเอกสารเป็นระบบ และมีวิธีการข้ันตอนการท างานชัดเจนการก าหนด
กิจกรรมต่างๆ จะด าเนินการโดยบุคลากรภายในขององค์กรร่วมกันจึงถือได้ว่าเป็น การบริหารงาน
แบบมีส่วนร่วม และกิจกรรม 5ส นี้ ท าให้เกิดการพัฒนาคุณภาพด้านต่างๆ 

ขั้นตอนที่ 6 ส านักงานอธิการบดี ได้ก าหนดมาตรฐาน  เกณฑ์การประเมิน และตัวบ่งชี้  เพื่อให้ทุกหน่วยงานใช้เป็น
การพัฒนาให้เข้าสู่มาตรฐานสากล  โดยอิงมาตรฐานคุณภาพของ สกอ. สมศ. ก.พ.ร. และนโยบาย
รัฐบาล (3D) ซึ่งส านักงานอธิการบดี ก าหนดเป็น 6 องค์ประกอบ 18 ตัวบ่งชี้เฉพาะ และน ามาก าหนด
เป็นเป้าหมายคุณภาพของส านักงานอธิการบดี  ถ่ายทอดนโยบายให้หน่วยงานย่อยทุกหน่วยงาน เพื่อ
จัดท าแผนและวางแผนพัฒนาหน่วยงานรวมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจ าปี และแผนงานต่างๆ  
ส าหรับใช้ก ากับการด าเนินงานของส านักงานอธิการบดี และหน่วยงานทั่วทั้งองค์กร  รวมถึงการ
พัฒนาระบบสารสนเทศของส านักงานอธิการบดี และเตรียมความพร้อมของบุคลากรในการพัฒนา
คุณภาพทุกด้าน  ท าให้มีแนวทางการด าเนินการประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ        
ทุกหน่วยงานจึงมีระบบและกลไกการด าเนินงานประกันคุณภาพชัดเจน  คือ มีการควบคุมคุณภาพ         
การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพครบถ้วน 

ขั้นตอนที่ 7 น าผลลัพธ์จากการด าเนินงานตามเป้าหมายคุณภาพ มาเขียนรายงานการประเมินตนเอง       
(Self - Assessment Report : SAR) การจัดท ารายงานการประเมินตนเองที่เรียกว่า SAR นั้น วิธีการ
ด าเนินการคือส านักงานอธิการบดี ได้ก าหนดมาตรฐาน และตัวบ่งชี้คุณภาพ โดยน าองค์ประกอบ 9 
ด้าน ของสกอ. มาเป็นองค์ประกอบหลักและน ามาตรฐานของ สมศ. ระดับอุดมศึกษา และก.พ.ร.    
มาเป็นตัวบ่งชี้ร่วม ตัวบ่งชี้คุณภาพของส านักงานอธิการบดี  ปัจจุบันมี 6 องค์ประกอบ 17 ตัวบ่งชี้
เฉพาะ เมื่อน ามาจัดท าแบบรายงานประเมินตนเอง (SAR) ท าให้เขียน SAR ได้ง่ายเป็นรูปธรรม     
มีหลักฐานรายละเอียดอย่างชัดเจน และพิสูจน์ได้ว่ากิจกรรมทุกอย่างด าเนินการจริงมีผลลัพธ์แน่นอน 
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ระบบประกันคุณภาพ (Quality  Assurance)  ของส านักงานอธิการบดี 
 

            น า 5 ส และระบบบริหารคุณภาพ  ISO  9001   มาจัดระบบคุณภาพด้านกระบวนการ (Process) ทั้ง
องค์กร   โดยอยู่ในรูปของขั้นตอนการปฏิบัติงาน  (Procedure Manual : PM)  และจากวิธีการปฏิบัติงาน (Work 
Instruction  : WI) ที่สถานศึกษาน าไปใช้ จะมีวิธีการท างานและบันทึกคุณภาพ  ซึ่งสอดคล้องกับตัวบ่งชี้คุณภาพใน
การประเมินตนเองคือ  SAR  ท าให้ส านักงานอธิการบดีเขียน  SAR  ที่วิเคราะห์ผลการท างานโดยมีร่องรอยหลักฐาน  
สามารถตรวจสอบและทวนสอบได้ทั้งหมดอย่างสมบูรณ์  ท าให้คุณภาพเกิดขึ้นใน แก่นของการท างาน  และส่ง
ผลลัพธ์ให้กับผู้รับบริการโดยตรง  รวมทั้งสร้างวัฒนธรรมที่ดีแก่การท างานของหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี
ด้วย  กองในส านักงานอธิการบดี  มีแผนการด าเนินงาน/ขั้นตอน  ในการจัดการระบบคุณภาพภายใน ดังต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนที่ 8 เตรียมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน เมื่อส านักงานอธิการบดีได้จัดท าระบบคุณภาพและเขียน 
SAR ตามมาตรฐานที่ได้ก าหนด ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติต้องมีการตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน ซึ่งถือเป็นการประกันคุณภาพภายใน เป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงานที่ต้อง
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการจัดท ารายงานประจ าปี เสนอต่อต้นสังกัดและเปิดเผยต่อสาธารณชน 
เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน 



 :  SAR  ปีการศกึษา 2554  ส านกังานอธกิารบดี       17                                              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

แผนการด าเนินงานขั้นตอนในการจัดการระบบประกันคุณภาพภายในของส านักงานอธิการบดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การเตรียมการ 

 

1. เตรียมความพร้อมของ
บุคลากร 

 สร้างความตระหนัก 

 พัฒนาความรู้และ
ทักษะ 

2. แต่งตั้งกรรมการผูร้ับผิดชอบ 
 

การด าเนินงาน 

1. วางแผนการปฏิบัติงาน  (P) 
 ก าหนดเป้าหมาย  หรือมาตรฐาน

การศึกษา 

 จัดล าดับความส าคัญของ
เป้าหมาย 

 ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน 

 ก าหนดระยะเวลา 

 ก าหนดงบประมาณ 

 ก าหนดผูร้ับผดิชอบ 

 

จัดท ารายงานประเมินตนเองหรือ
รายงานประจ าปี 

 รวบรวมผลการ 
ด าเนินงานและผลการ
ประเมิน 

 วิเคราะห์ตามมาตรฐาน 

 เขียนรายงาน 

การรายงาน 

 

2. ด าเนินการตามแผน  (D) 
 ส่งเสริม สนับสนุน 

 จัดสิ่งอ านวยความสะดวกสนับสนนุทรัพยากร 

 ก ากับ  ติดตาม 

 ให้การนิเทศ 

 

3. การตรวจประเมินผล  (C) 
 วางกรอบการประเมิน 

 จัดหาหรือจัดท าเครื่องมือ 

 เก็บข้อมูล 

 วิเคราะห์ข้อมูล 

 แปลความหมาย 

 ตรวจสอบ/ปรับปรุงคุณภาพการประเมิน 

4. น าผลการประเมินมาปรับปรุงงาน  (A) 
 ปรับปรุงการปฏิบัติงานของบุคลากร 

 วางแผนในระยะต่อไป 

 จัดท าข้อมูลสารสนเทศ 
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แนวทางการด าเนินการประกันคุณภาพ 
 ส านักงานอธิการบดี  ก าหนดแนวทางการด าเนินการประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ  โดย
การบริหารจัดการบนพ้ืนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  คือ  พอประมาณ  มีเหตุผลและภูมิกันที่ดี  ภายใต้
เงื่อนไข  2 เงื่อนไข  คือ  เงื่อนไขความรู้ (รอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวัง) และเงื่อนไขคุณธรรม (ซื่อสัตย์  สุจริต  
ขยัน  อดทน  แบ่งปัน) สร้างระบบประกันคุณภาพ  ดังนี้ 
 
 

 
 
 

               ส านักงานอธิการบดี ด าเนินการประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่องด้วยระบบและกลไก ซึ่งประกอบด้วย 
 การพัฒนาและควบคุมคุณภาพ  ส านักงานอธิการบดีได้พัฒนาคุณภาพโดยก าหนดมาตรฐานตัวบ่งชี้
และเกณฑ์ประเมิน สอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา และองค์ประกอบคุณภาพ 10 องค์ประกอบ          
ซึ่งส านักงานอธิการบดี ก าหนดมาตรฐานคุณภาพเป็น 6 องค์ประกอบ 17 ตัวบ่งชี้ ครอบคลุมมาตรฐานสกอ.     
9 องค์ประกอบ 23 ตัวบ่งชี้ ด าเนินการควบคุมคุณภาพ ด้วยการจัดท าแผน และวางแผนพัฒนาหน่วยงานและ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี และแผนงานต่างๆ เพ่ือก ากับการด าเนินตามเป้าหมายคุณภาพที่ส านักงานอธิการบดี
ก าหนด ถ่ายทอดสู่ผู้ปฏิบัติทุกหน่วยงาน และน าผลลัพธ์มาพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของส านักงาน
อธิการบดีให้สมดุลภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง 
  
 
 
 

การพัฒนาคุณภาพ 
(QC) 

การประกันคุณภาพ 
(QA) 

การตรวจติดตามคุณภาพ 
(QAu) 

การประเมินคุณภาพ 
-ภายใน (IQA)  

- ภายนอก (EQA) 

กระบวนการปรับปรุง
คุณภาพ 

กระบวนการพัฒนา 
สู่คุณภาพ 

กระบวนการตรวจสอบ
คุณภาพ 
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 การตรวจสอบคุณภาพ เป็นการตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัด          
ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด พร้อมทั้งแสดงผลงานของการตรวจสอบด้วยการเขียนรายงานการประเมิน
ตนเอง นอกจากนี้จะต้องด าเนินการตรวจสอบ ประเมินผลการด าเนินงานในโครงการ กิจกรรมต่างๆ เพ่ือน าผล
การประเมินมาปรับปรุงให้เกิดคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้นในปีต่อไป 
 การประเมินคุณภาพ เป็นการประเมินคุณภาพภายใน โดยกองในส านักงานอธิการบดีให้ความร่วมมือ  
ในการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่มีข้อมูลเกี่ยวข้อง 
 สรุปได้ว่าการตรวจประเมินส านักงานอธิการบดี  เป็นขั้นตอนที่ส าคัญขั้นตอนหนึ่งของการประกัน
คุณภาพการศึกษา ทั้งนี้รูปแบบการตรวจประเมิน ตลอดจนเนื้อหาสาระรายละเอียดของการตรวจประเมินจะเป็น
กลไกในการวัดคุณภาพและความถูกต้องของผลการประเมิน ซึ่งจะน าไปสู่การยอมรับของผู้ถูกประเมิน และเป็น
ผลให้ได้พัฒนาคุณภาพการให้บริการของส านักงานอธิการบดีอย่างแท้จริง 
 เพ่ือให้หน่วยงานน าระบบประกันคุณภาพและแนวทางการด าเนินการประกันคุณภาพไปถ่ายทอด        
สู่ผู้ปฎิบัติได้ชัดเจน ส านักงานอธิการบดี มทร.พระนคร จึงก าหนดเป็นแผนภาพ/แผนผัง 3 เรื่อง ดังนี้ 
 1. การบริหารจัดการที่ประกันคุณภาพสถานศึกษา 
  2. ผังกระบวนการ Business Flow มทร.พระนคร 
 3. เป้าหมายคุณภาพปีการศึกษา 2554 
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แผนกลยุทธ์และ
แผนด ำเนินงำนกำรประเมินภำยนอก

วิสัยทัศน์วิสัยทัศน์  มำตรฐำนมำตรฐำน
และพันธกิจและพันธกิจ

กำรวำงแผนและ
จัดระบบ

กำรน ำแผนสู่ปฏิบัติ
และก ำกับติดตำม

กำรประเมินกำรประเมิน
ตนเองตนเองรำยงำนประจ ำปี

ที่เป็น
รำยงำนประเมนิตนอง

กำรพัฒนำสถำนศึกษำกำรพัฒนำสถำนศึกษำ
และควำมรับผิดรับชอบและควำมรับผิดรับชอบ

ของสถำนศึกษำของสถำนศึกษำ

กำรบรหิำร
จัดกำร

ควำมพึงพอใจ

กำรเงินและ
งบประมำณ

นวัตกรรม
และกำรเรียนรู้

กำรบรหิำรจัดกำร
โดยแผนและ

มุง่ผลลัพธ์

ระบบขอ้มูล
และสำรสนเทศ

ควำมโปรง่ใส
พรอ้มรบั

กำรตรวจสอบ

กำรบรหิำร
คุณภำพ

และประกัน
คุณภำพ

ควำมมีอิสระ
คล่องตัว

กำรมีส่วนรว่ม

กำรบรหิำร
สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมำย
ของ พ.ร.บ.
และมำตรฐำน
กำรศึกษำ

ควำมมเีหตุมผีล

ควำมมเีหตุมผีล

คุณ
ธรร

มจร
ิยธร

รม

คุณ
ธรร

มจร
ิยธร

รมควำมรอบรู้

ควำมรอบรู้

ควำม
พอปร

ะมำณ

ควำม
พอปร

ะมำณ

กำร
มภีู
มคิุ้
มกั
นท
ี่ดี

กำร
มภีู
มคิุ้
มกั
นท
ี่ดี

วิสัยทัศน์
และมำตรฐำน

ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง

กำรบริหำรจัดกำรให้สมดุล

กำรบรหิำรฐำนมหำวทิยำลัย
ระบบมหำวทิยำลัย

กำรบริหำรจัดกำร
ที่ประกันคุณภำพสถำนศึกษำ

ศ.กิตติคุณ ดร.สมหวัง พิธิยำนุวัฒน์
ผอ.สมศ.

มีภูมิคุ้มกัน
ในตัวที่ดีมีเหตุผล

พอประมำณ

สรุปปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
ทำงสำยกลำง

เง่ือนไขควำมรู้
(รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)

เง่ือนไขคุณธรรม
(ซื่อสัตย์ สุจริต ขยนั อดทน แบ่งปัน)

ชีวิต/เศรษฐกิจ/สังคม/สิ่งแวดล้อม

ก้ำวหน้ำอย่ำงสมดุล/มั่นคง/ยัง่ยืน

น ำสู่

กำรบรหิำรจัดกำรให้สมดุลกำรบรหิำรจัดกำรให้สมดุล
กำรเงินและงบประมำณ (Financial)

วิสัยทศัน์วิสัยทศัน์  มำตรฐำนมำตรฐำน  
และกลยุทธ์และกลยุทธ์

(Vision and Strategy)(Vision and Strategy)

Goals           Strategies          Drivers         Measures

ควำมพึงพอใจ (Customer)
Goals           Strategies          Drivers         Measures

กำรบริหำรจัดกำร
(Internal Business Process)

Goals           Strategies          Drivers         Measures

กำรเรียนรู้และนวัตกรรม 
(Learning And Growth)
Goals           Strategies         Drivers         Measures

ตัวบ่งช้ีกำรบรหิำรฐำนตัวบ่งช้ีกำรบรหิำรฐำนมหำวิทยำลัยมหำวิทยำลัย ( (UBM) UBM) 
เพ่ือประโยชน์ของผู้เรยีนเป็นส ำคัญเพ่ือประโยชน์ของผู้เรยีนเป็นส ำคัญ

UBM

มีระบบบริหำรและจัดกำรศึกษำที่สอดคล้อง
กับจุดมุ่งหมำยของพระรำชบัญญตัิ
กำรศึกษำแห่งชำติ

มีอิสระคล่องตัวในกำรบริหำรวิชำกำร
กำรบริหำรบุคคล กำรบริหำรงบประมำณ
กำรบริหำรทั่วไป

มีกำรบริหำรจัดกำร
แบบมีส่วนร่วมจำกทกุภำคส่วน

มีระบบบริหำรและกำรจัดกำร
ตำมหลักธรรมำภิบำล

มีระบบบริหำรและจัดกำรศึกษำ
ที่พร้อมรับกำรตรวจสอบ
คุณภำพและประสิทธิภำพ

การพัฒนาคุณภาพ
(QC)

 ก าหนดมาตรฐาน

 วิธีการพัฒนา

 จัดทรัพยากรสนับสนุน

การประกันคุณภาพ
(QA)

การตรวจติดตามคุณภาพ
(QAu)

การประเมินคุณภาพ

-ภายใน (IQA)

- ภายนอก (EQA)

กระบวนการ

พัฒนาสูคุ่ณภาพ
กระบวนการ

ปรบัปรงุคุณภาพ

ระบบประกันคุณภาพ

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

วางแผน เตรียมความพร้อมก่อนการเรียนการสอน ระหว่างการจดัการเรียนการสอน การจบการศึกษา 

 แผนยุทธศาสตร์ชาต ิ

 แผนกระทรวง 
    ศึกษาธิการ 

 แผนส านักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา 
(สกอ.) 

 แผน มทร.พระนคร 

 แผนคณะฯ  

 แผนหน่วยงานย่อย 
 
 
 
 
 
 

 แผนปฏิบัติงานประจ าป ี

 แผนงาน/โครงการ 

 จัดท าแผนการเรียน 
 ก าหนดผู้สอน  
 จัดท าตารางสอน- ตารางสอบ***กรรมการ   
 ประเมิน/ พิจารณาหลักสูตร*** กว. และคณะ 
 จัดท าโครงการสอน***ผู้สอน/สาขาวิชา 
 เตรียมห้อง/อุปกรณ์การสอน***ผู้สอน/สาขาวิชา 

 งานทะเบียนนักศึกษา 
 เพิ่ม เปลี่ยน ถอน 
 ออกหนังสือรับรอง 
 ตรวจสอบวุฒ ิ
 ตรวจสอบผลการเรียน 
 ปฏิทินการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 ปฐมนิเทศ 
 พัฒนาวินัย คุณธรรม/ จริยธรรม 
 ศิลปวัฒนธรรม 
 การจัดกิจกรรม นศ. (สโมสร/ชมรม, กฬีา) 
 สวัสดิการ รด. กยศ. 

 งานวิจัยและพัฒนา 
 งานส่งเสริมและบริการวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 การเรียนการสอน 
 บันทึกผลการสอน 
 วัดและประเมินผล 
 ประเมินผู้สอน 
 บ ารุงรักษาเครื่องมือ/อุปกรณ์ 
 ให้ค าปรึกษา (อ.ที่ปรึกษา) 

 ห้องสมุด 
 ศูนย์เรียนรู้ด้วยตนเอง 
 ศูนย์นวัตกรรม/ 

พัฒนาสื่อ(เทคโนโลยี
การศึกษา) 

 

  ปัจฉิมนิเทศ ***     

งาน กิจการนศ. 
  ออกเอกสารจบ

การศึกษา***สสท. 
  ติดตามผู้ส าเร็จ

การศึกษา ***          

งานกิจการนศ. 
 ชมรม/ สมาคม/    

ศิษย์เก่า /ผู้ปกครอง 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 วิเคราะห์ความต้องการ 
 แผนรับนักศึกษา 
 รับสมัคร/สอบคัดเลือก***สสท/ มทร. 
 ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม*่**สสท/ กองคลัง 

  
 
 

   
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

     
 
 
 

หมายเหต ุ           คือ  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (WI) ของคณะ            คือ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (WI) ที่เกี่ยวข้อง          *** คือ  ผู้ที่เกีย่วขอ้งกับขั้นตอนการปฏิบัติงานนี้ 

PM 11 
แผนงาน/งปม.

แลตดิตาม
ประเมินผล 

 

PM 22 
การปฏบิัต ิ

การแก้ไขและ
การป้องกัน 

 

PM 21 
การทบทวนของ
ฝ่ายบริหารดา้น

คุณภาพ 

PM 20 
การประเมิน

คุณภาพภายใน
ประเมินผล 

 

PM 19 
การควบคุม

เอกสารคุณภาพ
และบันทึกข้อมูล 

PM 18 
งานวิเทศ
สัมพันธ์ 

PM 
17 
งาน

บริการ 

PM 16 
งานคลัง
และพัสด ุ

 

PM 15 
งาน 

บุคลากร 

PM 12 
งาน

สารสนเทศ 

 

PM 13 
งาน

ประชาสัมพันธ ์

 

PM 14 
งาน 

สารบรรณ 

PM 03 
การรับนักศึกษาใหม ่

***งานแผน 

PM 10 
การจบการศึกษา 

***งานหลกัสูตรและ
สาขาวิชา 
 

PM 02 
การบริหารหลักสูตร 

PM 01 
การจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์/

แม่บท 

PM 04 
การจัดการเรียนการสอน 

PM 05 
งานทะเบียน 

และประเมินผล 

PM 06 
งานพัฒนา 
นักศึกษา 

PM 07 
งานวิจัยและบริการ
วิชาการแก่สังคม 

PM 08 
งานวิทยบริการ 

PM 09 
งานสหกิจศกึษา/

ฝึกงาน 
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มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

 

 
เป้าหมายคุณภาพ : 
ปีการศึกษา 2554 

 

รหัสเอกสาร SD 01 – 01 
วันท่ีบังคับใช้ 1 มิถุนายน 2554 
ISSUE 1 
หน้าท่ี 1/2 
 

 

 
 

นโยบาย / ตัวบ่งช้ีเฉพาะ (KPI)ส านักงานอธิการบดี 
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1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินงาน 5          
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ.1.1) 5 6 ข้อ √ √ √ √ √ √ √ √ 
2.  ภารกิจหลักของหน่วยงานในสังกัด 35          
2.1 ระดับความส าเร็จของการปฏิบัติตามภารกิจของหน่วยงานในสังกัด 
     ส านักงานอธิการบดี 

20 ค่าเฉลี่ย 
3.51 

√ √ √ √ √ √ √ √ 

2.2 ร้อยละของตัวชี้วัดท่ีหน่วยงานในสังกัดด าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย    
     ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 

5 ร้อยละ 
70 

√ √ √ √ √ √ √ √ 

2.3 ระบบและกลไกการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ระดับมหาวิทยาลัย 
     ท่ีหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดีรับผิดชอบ 

5 4 ข้อ  √  √ √  √ √ 

2.4 ร้อยละของตัวชี้วัดท่ีหน่วยงานในสังกัดด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย  
     ตามแผนกลยุทธ์ในระดับมหาวิทยาลัย 

5 ร้อยละ 
65 

 √  √ √  √ √ 

3. การบริหารและการจัดการ 40          
3.1 ภาวะผู้น าของผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงานในส านักงานอธิการบดี 5 3 ข้อ √ √ √ √ √ √ √ √ 
3.2 ระบบและกลไกการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานในสังกัด  
     เพื่อพัฒนาและธ ารงรักษาไว้ให้บุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

5 5 ข้อ    √     

3.3 รอ้ยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามภารกิจท่ีได้รับมอบหมาย 5 ร้อยละ 
70 

   √     

3.4 ร้อยละของค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาบุคลากรตามภารกิจท่ีได้รับ 
     มอบหมายต่องานด าเนินงานของหน่วยงาน 

5 ร้อยละ 
10 

 √       

3.5 ระดับความส าเร็จของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากร 
     ในหน่วยงานท่ีสังกัดส านักงานอธิการบดี 

5 5ข้อ    √     

3.6 การพัฒนาหน่วยงานในสังกัดสู่องค์กรการเรียนรู้ 5 3 ข้อ √        
3.7 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ของหน่วยงานในสังกัด 
     ส านักงานอธิการบดี 

5 3 ข้อ  √ √ √     

3.8 การบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานในสังกัดส านักงาน   
     อธิการบดี 

5 4 ข้อ   √      

4. การเงินและงบประมาณ 5          
4.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 5 5 ข้อ  √ *      

 

เอกสารควบคุม 
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นโยบาย / ตัวบ่งช้ีเฉพาะ (KPI)ส านักงานอธิการบดี 
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5. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของหน่วยงานในสังกดั 5          
5.1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของหน่วยงาน 
     ในสังกัด 

5 ค่าเฉลี่ย 
3.51 

√ √ √ √ √ √ √ √ 

6. ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพ 10          
6.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในท่ีก่อให้เกิดการพัฒนา 
     คุณภาพอย่างต่อเน่ือง 

5 3 ข้อ √ √ √ √ √ √ √ √ 

6.2 ค่าเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพภายในท่ีก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ 
     แก่มหาวิทยาลัยตามตัวบ่งชี้ท่ีหน่วยงานในสังกัดรับผิดชอบ 

5 ค่าเฉลี่ย 
3.51 

√ √ √ √ √ √ √ √ 

 

 
 
             ………..……………………………………………… 
                               (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีจันทร์  โตเลิศมงคล) 
                                     ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
 
 
    ….…………………………………………………..         ………..…………………………………………         …………………………………………. 
  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีจันทร์  โตเลิศมงคล)             (นางวันดี  ช่วยประยูรวงศ์)          (นางจุฬาภรณ์  ตันติประสงค์) 
                        ผู้อ านวยการกองกลาง                              ผู้อ านวยการกองคลัง        ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
 
 
            ……..………………………………………          ……….…………………………………………..              …………………………………………….. 
              (นางสาวสมจิตต์  มหัธนันท์)          (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เตือนใจ  หลิมตระกูล)          (ดร.ธนธัส  ทัพมงคล) 
          ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล            ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา                  ผู้อ านวยการกองวิเทศสัมพันธ์ 
 
      
         …………………………………………………….                       ………..………………………………………                                          
                      (นางศรีสุดา  อยู่แย้มศรี)                            (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจทญา กิจเกิดแสง)    
                     ผู้อ านวยการกองประชาสัมพันธ์                             ผู้อ านวยการกองศิลปวัฒนธรรม               

เอกสารควบคุม 
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ประโยชน์ขององค์กร ประโยชน์ของบุคลากร 
1. มีรูปแบบการจัดองค์กร การบริหารงานที่เปน็

ระบบมปีระสิทธิภาพ 
1. บุคลากรทุกคนมีสว่นร่วมในการด าเนินงานระบบ 

คุณภาพ 
2. มีโครงสร้างองค์กร  กรอบภาระหน้าที ่ ความ

รับผิดชอบและคุณสมบัติของบุคลากรในแต่ละ
ต าแหน่งชัดเจน 

2. ทุกคนรู้กรอบการปฏิบัติหน้าที่และสามารถปฏิบตัิงาน
บรรลุเป้าหมายได ้

3. ลดขั้นตอนความยุ่งยากของการสื่อสารและการ
ปฏิบัติงานมีคุณภาพยิ่งขึ้น 

3. บุคลากรในองค์กรมีจิตส านึกและมีความร่วมมือ     
       ในการปฏิบัติงานเพื่อคุณภาพมากข้ึน 

4. สามารถก าหนดแผนการปฏิบัตงิานทีช่ัดเจนท า
ให้การจัดหาเครื่องมือ วัสด ุครุภัณฑ์ เพื่อการ
ปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมและตรงเวลา 

4. การปฏิบัติงานมีระบบ  ชัดเจน   และระบุขอบเขต       
ได้ชัดแจ้ง 

5. มีการก าหนดภารกิจของผู้ปฏิบตัิ กรอบการ
ด าเนินงานชัดเจน   ท าให้ลดความขัดแย้งใน
การปฏิบัติงานภายในองค์กร 

5. บุคลากรทุกคนสามารถเสนอแนวทางพฒันาตนเองให้
สอดคล้องกับงานที่ตนเองปฏิบตัิได ้

6. องค์กรสามารถพัฒนาระบบคุณภาพทั้งระบบ
และไปในทิศทางเดียวกัน 

6. บุคลากรทุกคนมีความเข้าใจตรงกัน  และพฒันาการ
ท างานเปน็ทีมหรือเป็นกลุ่มได้ดขีึ้น 

7. ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยฯ เป็นที่ยอมรับของ
หน่วยงานทั้งภายในและต่างประเทศ 

7. บุคลากรทุกคนมีความภูมิใจในองค์กรและมีความ          
รู้สึกที่ดีต่อองค์กร 

 
 
 
 
 
 

  1. มีความม่ันใจว่าได้รับการบริการที่มีคุณภาพทั้งระบบ ทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงาน 
  2. มีความสะดวก  ประหยัดเวลาในการรับบริการจากหน่วยงานนั้น 
  3. ไม่เสียเวลาในการค้นหาและต้องประเมินว่าหน่วยงานนั้นมีคุณภาพหรือไม่ หากจะต้องติดต่อ
หรือบริการ 
  4. สามารถวัดและประเมินคุณภาพจากงานบริการตามมาตรฐานที่ได้ก าหนดไว้ 
  5. มีความภูมิใจและมั่นใจที่ได้ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่มีระบบคุณภาพชัดเจน ตรวจสอบได้  

 

 

             ประโยชน์ของผู้รับบริกำร 

ผลลัพธ์ของกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

ส่วนที ่3 
 

การประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2554 

 
ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้คุณภาพ 

ตามเกณฑ ์ส านักงานอธิการบด ี
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส ำนักงำนอธิกำรบดีรับผิดชอบ  : 6  องค์ประกอบ  17  ตัวบ่งชีเ้ฉพำะ 
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องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินการ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1  :  กระบวนกำรพัฒนำแผน  (สกอ. 1.1) 

 
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนกำร 
เกณฑ์การประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีกำรด ำเนินกำร  

1 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

4 หรือ 5 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

6 หรือ 7 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร  

8 ข้อ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
ผลการด าเนินงาน : ในปีกำรศึกษำ 2554 มีผลกำรด ำเนินงำน  8 ข้อ ดังนี้ ( ขีด  หน้าข้อที่มีผลการด าเนินงาน)  

 1. มีกำรก ำหนดวสิัยทัศน์ ปรัชญำ ปณิธำน และพันธกิจ ท่ีสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหำวิทยำลัย โดย 
1.1 จัดท ำแผนกลยุทธ์ส ำนักงำนอธิกำรบดี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2553 – 2557 ฉบับปรับปรุง 

พ.ศ.2554 (สอ.(กนผ.)1.1-1-01) ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหำวิทยำลัย โดยกำรจัดประชุมคณะกรรมกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำของส ำนักงำนอธิกำรบดี (สอ.(กนผ.)1.1-1-02) เพื่อร่วมกัน 

 วิเครำะห์บริบทโดยรวมของสภำพแวดล้อมสถำนกำรณ์ในปัจจุบัน ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อกำร
ด ำเนินงำน (SWOT) และแผนกลยุทธ์ของมหำวิทยำลัย 
 ทบทวนวิสัยทัศน์ ปรัชญำ ปณิฐำน พันธกิจ ของแผนกลยุทธ์ส ำนักงำนอธิกำรบดี และก ำหนด   

อัตลักษณ์ของส ำนักงำนอธิกำรบดี 
1.2 น ำเสนอแผนกลยุทธ์ส ำนักงำนอธิกำรบดี ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักงำน

อธิกำรบดี (สอ.(กนผ.)1.1-1-03) ครั้งที่ 2/2554 วันที่ 4 กรกฎำคม 2554 วำระที่ 4.1 

 2. มีกำรถ่ำยทอดแผนกลยุทธ์ระดับมหำวิทยำลัยที่เกี่ยวข้องกับส ำนักงำนอธิกำรบดี ไปสู่ทุกหน่วยงำน        
ภำยในส ำนักอธิกำรบดี 

โดย กำรน ำขึ้นเว็บไซด์ www.offpre.rmutp.ac.th และท ำหนังสือแจ้งทุกหน่วยงำนในสังกัด (สอ.(กนผ.)1.1-
2-01) น ำเป็นกรอบและแนวทำงในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของหน่วยงำน  

 3. มีกระบวนกำรจดัท ำแผนปฏิบัตกิำรประจ ำปี ครบตำมภำรกิจของหน่วยงำนในสังกัด และสอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ระดับมหำวิทยำลัย ท่ีเกี่ยวข้องกับส ำนักงำนอธิกำรบด ี

โดย จัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2554 ส ำนักงำนอธิกำรบดี (สอ.(กนผ.)1.1-3-01) 
ตำมแผนกำรด ำเนินงำน จัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ.2554 – 2555 ส ำนักงำนอธิกำรบดี (สอ.
(กนผ.)1.1-3-02) 

 4. มีตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติกำรประจ ำ ปี และค่ำเป้ำหมำยของแต่ละตัวบ่งช้ี เพื่อวัดควำมส ำเร็จของกำร     
ด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 

โดย มีกำรก ำหนดตัวช้ีวัดและค่ำเป้ำหมำยเพื่อวัดควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนของ แผนปฏิบัติรำชกำร
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2554 ส ำนักงำนอธิกำรบดี (สอ.(กนผ.)1.1-3-01) 

 

http://www.offpre.rmutp.ac.th/
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 5. มีกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบตัิกำรประจ ำปี 
โดย ส ำนักงำนอธิกำรบดีด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ.2554 ส ำนักงำน

อธิกำรบดี (สอ.(กนผ.)1.1-3-01) 

 6. มีกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติกำรประจ ำป ีอย่ำงน้อยปีละ 2 ครั้ง และรำยงำน
ผลต่อคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักงำนอธิกำรบด ี

6.1 ส ำนักงำนอธิกำรบดี มีแผนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี
งบประมำณ 2554 – 2555 (สอ.(กนผ.)1.1-6-01) และติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัดของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี 
ตำมแผนติดตำมฯ   

6.2 รำยงำนผลต่อคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักงำนอธิกำรบดี ครั้งที่ 2/2554 วันที่ 4 กรกฎำคม 2554 
วำระที่ 5.4 เรื่อง รำยงำนผลกำรดำเนินงำนโครงกำร/งบลงทุนของสำนักงำนอธิกำรบดี รอบ 6 เดือน ไตรมำสที่ 2 (1 ตุลำคม 
2553 – 31 มีนำคม 2554)  (สอ.(กนผ.)1.1-1-03) มติที่ประชุม รับทรำบ และมอบหน่วยงำนเร่งรัด ติดตำมให้เป็นไปตำมแผน
ฯ และ ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 19 มกรำคม 2555 วำระที่ 4.3.1 เรื่อง พิจำรณำรับทรำบผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งช้ีของ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2554  (สอ.(กนผ.)1.1-6-02) มติที่ประชุม รับทรำบ และมอบหน่วยงำนที่มีผล
กำรด ำเนินงำนไม่เป็นไปตำมแผน ทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติงำนในปีต่อไป 

 7. มีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี อย่ำงน้อยปลีะ 1 ครั้ง และรำยงำน
ผลต่อคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักงำนอธิกำรบด ี

โดย ส ำนักงำนอธิกำรบดี ด ำเนินกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนในลักษณะของกำรบรรลุเป้ำหมำยของ
ตัวชี้ว ัดของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ.2554 (สอ.(กนผ. )1.1-7-01) และน ำเสนอที ่ประชุม
คณะกรรมกำรประจ ำส ำนักงำนอธิกำรบดี (สอ.(กนผ.)1.1-6-02) มติที่ประชุม รับทรำบ และมอบหน่วยงำนที่มีผลกำร
ด ำเนินงำนไม่เป็นไปตำมแผน ทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติงำนในปีต่อไป 

 8. มีกำรน ำผลกำรพิจำรณำ ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของผู้บรหิำรมหำวิทยำลัยไปปรับปรุงแผนปฏบิัติกำร
ประจ ำป ี

โดย ส ำนักงำนอธิกำรบดี น ำผลกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัดของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี 
จ ำนวน 50 ตัวช้ีวัด บรรลุ 43 ตัวชี้วัด ไม่บรรลุ 7 ตัวชี้วัด และข้อเสนอแนะกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรประจ ำ
ส ำนักงำนอธิกำรบดี ที่มอบให้หน่วยงำนที่มีผลกำรด ำเนินงำนไม่เป็นไปตำมแผน ทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติงำนในปี
ต่อไป เสนอในที่ประชุมคณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของส ำนักงำนอธิกำร บดี ครั้งที่ 4/2554 วันที่ 19 
ธันวำคม 2554 วำระที่ 5.4 เรื่อง เห็นชอบแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2555 ของสำนักงำนอธิกำรบดี (สอ.
(กนผ.)1.1-8-01) 
 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่ำ
เป้ำหมำย 

(ข้อ) 

4 เดือน 
(1 มิย.54-30 กย.54) 

8 เดือน 
(1 มิย. 54-31 มค. 55) 

12 เดือน 
(1 มิย. 54-31 พค. 55) 

กำรบรรลุเปำ้หมำย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 53 
(1 ตค.53-30 กย. 

54) 

6 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.54-31 มีค. 55) 

9 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.54-31 พค. 55)    

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 
ต่ ำกว่ำเป้ำหมำย    เท่ำกับเป้ำหมำย สูงกว่ำเป้ำหมำย   

6 - - - - 8 5 
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รายการหลักฐาน (ใส่รหัสเอกสาร) 

สอ.(กนผ.)1.1-1-01 แผนกลยุทธ์ส ำนักงำนอธิกำรบดี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2553 – 2557 ฉบับปรับปรุง         
พ.ศ.2554 

สอ.(กนผ.)1.1-1-02 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรประกันคณุภำพกำรศึกษำ ครั้งที่ 2/2554 วันท่ี 4 พฤษภำคม 2554 
และ ครั้งท่ี 3/2554 วันท่ี 20 มิถุนำยน 2554 

สอ.(กนผ.)1.1-1-03 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักงำนอธิกำรบดี ครั้งท่ี 2/2554 วันท่ี 4 กรกฎำคม 2554 

สอ.(กนผ.)1.1-2-01 บันทึกข้อควำม กองนโยบำยและแผน ท่ี ศธ 0581.16/3823  ลงวันท่ี 1 พฤศจิกำยน 2553 
       เรื่อง กำรน ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2554 มทร.พระนคร สู่กำรปฏิบัต ิ
บันทึกข้อควำม กองนโยบำยและแผน ท่ี ศธ 0581.16/218  ลงวันที่ 7 มิถุนำยน 2554 
       เรื่อง ผังยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำมหำวิทยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคล
พระนคร ระยะสั้น ระยะปำนกลำง และระยะยำว และตำรำงแสดงควำมเชื่อมโยงเป้ำประสงค์ กลยุทธ์ 
กลวิธ/ีมำตรกำร ตัวชี้วัด และค่ำเป้ำหมำยควำมส ำเร็จตำมยุทธศำสตร์ มทร.พระนคร ของหน่วยงำนและ
ผู้ก ำกับตัวช้ีวัด 

สอ.(กนผ.)1.1-3-01 แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2554 ส ำนักงำนอธิกำรบดี 

สอ.(กนผ.)1.1-3-02 แผนกำรด ำเนินงำน จัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2554 – 2555  
ส ำนักงำนอธิกำรบดี 

สอ.(กนผ.)1.1-6-01 แผนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ      
2554 – 2555 

สอ.(กนผ.)1.1-6-02 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักงำนอธิกำรบดี ครั้งท่ี 1/2555 วันท่ี 19 มกรำคม 2555 

สอ.(กนผ.)1.1-7-01 รำยงำนกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัตริำชกำรส ำนักงำนอธิกำรบดีประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.2554 

สอ.(กนผ.)1.1-8-01 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรประกันคณุภำพกำรศึกษำ ครั้งที่ 4/2554 วันท่ี 19 ธันวำคม 2554 

จุดแข็ง 
ผู้บริหำรสนับสนุนกำรด ำเนินกำรจัดท ำแผน 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. บุคลำกรขำดควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ในกำรจัดท ำแผน      
2. ขำดกำรก ำหนดตัวบ่งช้ีควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำน ของหน่วยงำนสนับสนุน  

ข้อเสนอแนะ 
 ควรมีกำรให้ควำมรู้ และสร้ำงควำมเข้ำใจ ในกำรจัดท ำแผน ให้แก่บคุลำกร 
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แนวทางแก้ไข  สนับสนนุและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน ส านักงานอธกิารบดี  
ปีการศึกษา 2554 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลำด ำเนินกำร 
แผนส่งเสริม 
 ให้ควำมรู้ และสร้ำงควำมเข้ำใจ ให้เห็นควำมส ำคัญ 
ของกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรให้แก่บุคคล 

 
ส ำนักงำน

อธิกำรบดี/กอง
นโยบำยและแผน 

ปีงบประมำณ 2555 

แผนพัฒนำ 
  จัดประชุมทบทวนแผนกลยุทธ์ และก ำหนดตัวบ่งช้ี   
วัดควำมส ำเร็จกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนอธิกำรบดี  

ปีงบประมำณ 2555 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี้  :  นำงจุฬำภรณ ์  ตันติประสงค ์  โทร  0-2282-9009    ต่อ 6081 
     (ผู้อ ำนวยกำรกองนโยบำยและแผน) 

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน :  นำยวีรวุฒ ิ อุมำนนท์   โทร  0-2282-9009  ต่อ  6083 
     (หัวหน้ำงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์) 
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องค์ประกอบท่ี 2 ภารกิจหลักของหน่วยงานในสังกัด 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1  :   ระดับควำมส ำเร็จของกำรปฏิบัตติำมภำรกจิของหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนอธิกำรบดี 

 
ชนิดของตัวบ่งชี้    :      ผลผลิต 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ค่ำเฉลี่ยของผลกำรประเมิน 

1.00-1.50 
ค่ำเฉลี่ยของผลกำรประเมิน 

1.51-2.50 
ค่ำเฉลี่ยของผลกำรประเมิน 

2.51-3.50 
ค่ำเฉลี่ยของผลกำรประเมิน 

3.51-4.50 
ค่ำเฉลี่ยของผลกำรประเมิน 

4.51-5.00 

 
เกณฑ์มาตรฐาน  : ระดับคะแนน 
ผลการด าเนินงาน  :  ในปีกำรศึกษำ 2554 มีผลกำรด ำเนินงำน 4.86 คะแนน ดังนี ้ ( ขีด  หน้าขอ้ที่มีผลการด าเนินงาน) 
   1.  1.00 – 1.50 กำรด ำเนินงำนต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
   2.  1.51 – 2.50 กำรด ำเนินงำนต้องปรับปรุง 
   3.  2.51 – 3.50 กำรด ำเนินงำนระดับพอใช้ 
   4.  3.51 – 4.50 กำรด ำเนินงำนระดับด ี
   5.  4.51 – 5.00 กำรด ำเนินงำนระดับดมีำก 
  

หน่วยงำน ค่ำเฉลี่ย ผลกำรประเมิน 
1. กองกลำง 4.71 ดีมำก 
2. กองคลัง 4.86 ดีมำก 
3. กองบริหำรงำนบุคคล 4.71 ดีมำก 
4. กองนโยบำยและแผน 4.71 ดีมำก 
5. กองพัฒนำนักศึกษำ 4.83 ดีมำก 
6. กองวิเทศสัมพันธ์ 5 ดีมำก 
7. กองประชำสัมพันธ์ 5 ดีมำก 
8. กองศิลปวัฒนธรรม 5 ดีมำก 

รวม 4.86 ดีมำก 
 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่ำ
เป้ำหมำย 

(ค่ำเฉลี่ย) 

4 เดือน 
(1 มิย.54-30 กย.54) 

8 เดือน 
(1 มิย. 54-31 มค. 55) 

12 เดือน 
(1 มิย. 54-31 พค. 55) 

กำรบรรลุเปำ้หมำย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 53 
(1 ตค.53-30 กย. 

54) 

6 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.54-31 มีค. 55) 

9 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.54-31 พค. 55)    

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 
ต่ ำกว่ำเป้ำหมำย    เท่ำกับเป้ำหมำย สูงกว่ำเป้ำหมำย   

3.51 - - - - 4.86 5 
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รายการหลักฐาน (ใส่รหัสเอกสาร) 
สอ. 2.1 - 01 เป้ำหมำยคุณภำพของหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนอธิกำรบดี ประจ ำปีกำรศึกษำ 2554 
สอ. 2.1 - 02 สรุปผลกำรด ำเนินงำนของตัวช้ีวัดตำมภำรกิจหลักของหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนอธิกำรบดี ประจ ำปี

กำรศึกษำ 2554 
 
จุดแข็ง 

1. ผู้บริหำรและบุคลำกรทุกระดับใหค้วำมส ำคญักับกำรประกันคณุภำพ 
2. มีกำรก ำหนดเป้ำหมำยและวำงระบบกำรประเมินท่ีชัดเจน สำมำรถวัดและประเมินผลได้ 

 
จุดที่ควรพัฒนา 

- 
 

ข้อเสนอแนะ 
- 
 

แนวทางแก้ไข  สนับสนนุและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน ส านักงานอธกิารบดี 
 ปีการศึกษา 2554 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลำด ำเนินกำร 
แผนส่งเสริม 

ทบทวนเกณฑ์กำรประเมินอย่ำงต่อเนื่องทุกปี เพื่อให้
สอดคล้องกับกำรด ำเนินงำนจริง และภำรกิจหลักของ
หน่วยงำน 

 

 
หน่วยงำนในสังกัด

ส ำนักงำน
อธิกำรบด ี

 
ปีกำรศึกษำ 2555 

 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี้  :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีจันทร์  โตเลิศมงคล โทร  0-2281-8656 
          (ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี) 

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน :  นางสาวอรพรรณ จันทรเกษมจิต โทร  0-2282-9009 ต่อ  6012 
         (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) 
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องค์ประกอบท่ี 2 ภารกิจหลักของหน่วยงานในสังกัด 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2  :  ร้อยละของตัวช้ีวัดที่หน่วยงำนในสังกัดด ำเนินกำรให้บรรลุเป้ำหมำยตำมแผนปฏิบตัิกำรประจ ำปี 

 
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต 
สูตรการค านวณ : 
 
 วิธีกำรค ำนวณ = จ ำนวนตัวช้ีวัดที่บรรลุเป้ำหมำย X   100 

 จ ำนวนตัวช้ีวัดทั้งหมด 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
บรรลเุป้ำหมำย 

ต่ ำกว่ำร้อยละ 60 
บรรลเุป้ำหมำย 
ร้อยละ 60 - 64 

บรรลเุป้ำหมำย 
ร้อยละ 65 - 69 

บรรลเุป้ำหมำย 
ร้อยละ 70 - 74 

บรรลเุป้ำหมำย 
ร้อยละ 75 ขึ้นไป 

 
ผลการด าเนินการ  
 ส ำนักงำนอธิกำรบดี ก ำหนดให้หน่วยงำนในสังกัดรับผิดชอบด ำเนินกำรตัวช้ีวัด ตำมค่ำเป้ำหมำยควำมส ำเร็จ
ของแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2554 ส ำนักงำนอธิกำรบดี  8 หน่วยงำน จ ำนวน 50 ตัวช้ีวัด  หน่วยงำน
ด ำเนินงำนได้บรรลุตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด  43  ตัวช้ีวัด  คิดเป็นร้อยละ  86  ไม่บรรลุเป้ำหมำย 7 ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ 14 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัดของหน่วยงำนในสังกัดมีดังนี้ 

หน่วยงำน เป้ำหมำย 
(จ ำนวนตัวช้ีวัด) 

กำรบรรลุเปำ้หมำย 
(จ ำนวนตัวช้ีวัด) 

ร้อยละของ 
กำรบรรลุเปำ้หมำย 

1. กองกลำง 2 2 100 
2. กองคลัง 4 2 50 
3. กองบริหำรงำนบุคคล 15 12 80 
4. กองนโยบำยและแผน 4 4 100 
5. กองวิเทศสัมพันธ ์ - - - 
6. กองพัฒนำนักศึกษำ 14 12 85.71 
7. กองประชำสัมพันธ์ 2 2 100 
8. กองศิลปวัฒนธรรม 5 5 100 
9. กองคลังและกองนโยบำยและแผน 1 1 100 
10. กองคลัง กองบริหำรงำนบุคคล 
และกองนโยบำยและแผน 

3 3 100 

รวม 50 43 86 
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ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่ำ
เป้ำหมำย 
(ร้อยละ) 

4 เดือน 
(1 มิย.54-30 กย.54) 

8 เดือน 
(1 มิย. 54-31 มค. 55) 

12 เดือน 
(1 มิย. 54-31 พค. 55) 

กำรบรรลุเปำ้หมำย 12 เดือน 

12 เดือน งปม. 53 
(1 ตค.53-30 กย. 54) 

6 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.54-31 มีค. 55) 

9 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.54-31 พค. 55)    

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 
ต่ ำกว่ำเป้ำหมำย    เท่ำกับเป้ำหมำย สูงกว่ำเป้ำหมำย   

70 - - - - 86 5 
 
รายการหลักฐาน  
สอ.(กนผ.) 2.2 - 01 รำยงำนกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัตริำชกำรส ำนักงำนอธิกำรบดี ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ.2554 
สอ.(กนผ.) 2.2 - 02 แผนกลยุทธ์ส ำนักงำนอธิกำรบดี(พ.ศ.2553-2557) ประจ ำปี 2554 ฉบับปรับปรุง 
สอ.(กนผ.) 2.2 - 03 แผนปฏิบัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2554 ส ำนักงำนอธิกำรบด ี

จุดแข็ง 
 - 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
กำรก ำหนดตัวช้ีวัดควำมส ำเรจ็ของแผนปฏิบัตริำชกำร ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และครอบคลุมภำรกิจหลักของทุก

หน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนอธิกำรบด ี
 

ข้อเสนอแนะ 
 ควรมีกำรทบทวน/พัฒนำตัวช้ีวัดของส ำนักงำนอธิกำรบดี โดยกำรมสี่วนร่วมของหัวหน้ำหน่วยงำนและ
ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมลู/รำยงำนของทุกหน่วยงำนในสังกัด และด ำเนนิกำรต่อเนื่องจนกว่ำงำนจะแล้วเสร็จ ด้วยกำรก ำหนด
ปฏิทิน ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน เปำ้หมำย และผูร้ับผดิชอบให้ชัดเจน 
 

แนวทางแก้ไข  สนับสนนุและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน ส านักงานอธกิารบดี 
 ปีการศึกษา 2554 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลำด ำเนินกำร 
แผนส่งเสริม 

 จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อทบทวน/พัฒนำตัวช้ีวัดของ
ส ำนักงำนอธิกำรบด ี

 
ส ำนักงำนอธิกำรบด/ี
กองนโยบำยและแผน 

 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 

 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี้  :  นำงจุฬำภรณ์   ตนัติประสงค์  โทร  0-2282-9009    ต่อ 6081 

  (ผู้อ ำนวยกำรกองนโยบำยและแผน) 

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน :  นำงสำวศิรินำถ  สิงหำแก้ว   โทร  0-2282-9009  ต่อ  6083 
(หัวหน้ำงำนวิจัยและประเมินผล) 

 



 :  SAR  ปีกำรศกึษำ 2554  ส ำนกังำนอธกิำรบดี              33                                 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร 

องค์ประกอบท่ี 2 ภารกิจหลักของหน่วยงานในสังกัด 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3  :  ระบบและกลไกกำรปฏิบัติตำมแผนกลยุทธ์ระดบัมหำวิทยำลยั ท่ีหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนอธิกำรบดี

รับผิดชอบ 
 
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนกำร 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีกำรด ำเนินกำร  

1 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

2 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

3 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

4 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร  

5 ข้อ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
ผลการด าเนินงาน : ในปีกำรศึกษำ 2554 มีผลกำรด ำเนินงำน 5 ขอ้ ดังนี ้( ขีด  หน้าข้อที่มีผลการด าเนินงาน) 

 1. มีส่วนร่วมในกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ของมหำวิทยำลัย และน ำนโยบำยของมหำวิทยำลัยตำมแผนกลยุทธ์ในส่วนท่ี
หน่วยงำนในสังกัดรับผิดชอบสู่กำรปฏิบัต ิ โดย 

1.1 ส ำนักงำนอธิกำรบดี มีส่วนร่วมในกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยฯ โดย หัวหน้ำหน่วยงำน 
และบุคลำกรที่เกี่ยวข้องในสังกัด ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมกำรวิเครำะห์และจัดท ำแผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร (สอ.(กนผ.)2.3-1-01) และได้เข้ำร่วมโครงกำรอบรมสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร กำรทบทวน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร(สอ.(กนผ.)2.3-1-02)   

1.2 ส ำนักงำนอธิกำรบดี ได้น ำตัว ชี ้ว ัด  และค่ำเป้ำหมำยควำมส ำเร ็จตำมแผนยุทธศำสตร ์ของ
มหำวิทยำลัยฯ ที่หน่วยงำนในสังกัดก ำกับและรับผิดชอบ บรรจุในแผนกลยุทธ์ส ำนักงำนอธิกำรบดี (สอ.(กนผ.)2.3-1-
03)  และได้แปลงแผนกลยุทธ์ส ำนักงำนอธิกำรบดีประจ ำปี พ.ศ.2554 มำจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.2554 ส ำนักงำนอธิกำรบดี (สอ.(กนผ.)2.3-1-04)  

 2. มีกำรระบตุัวบ่งช้ี และค่ำเปำ้หมำยของแต่ละภำรกจิที่หน่วยงำนในสังกัดรับผิดชอบ 
โดย ส ำนักงำนอธิกำรบดี จัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2554 ส ำนักงำนอธิกำรบดี 

(สอ.(กนผ.)2.3-1-04) ที่สอดคล้อง และเช่ือมโยงกับแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยรีำชมงคลพระนคร 
ระยะสั้น ระยะปำนกลำง และระยะยำว (สอ.(กนผ.)2.3-2-01) โดยได้ก ำหนดตัวช้ีวัด และค่ำเป้ำหมำยของแต่ละ
หน่วยงำนในสังกัดที่รับผิดชอบ 

 3. มีกำรด ำเนินงำนตำมแผนกลยทุธ์ในภำรกิจท่ีหน่วยงำนในสังกัดรบัผิดชอบ 
โดย หน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนอธิกำรบดี ด ำเนินงำนภำรกิจตำมแผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยฯ ที่

รับผิดชอบ และได้ก ำหนดไว้ในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2554 ส ำนักงำนอธิกำรบดี (สอ.(กนผ.)2.3-
1-04)  

 4. มีกำรติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกลยุทธ์ ในภำรกิจท่ีหน่วยงำนในสังกัดรบัผิดชอบต่อผู้บริหำร
และคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักงำนอธิกำรบดี 

โดย หน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนอธิกำรบดี มีกำรติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนภำรกิจตำมแผน
ยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยฯ ที่รับผิดชอบ ต่อคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักงำนอธิกำรบดี ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 19 มกรำคม 
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2555 วำระที่ 4.3.1 เรื่อง พิจำรณำรับทรำบผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.
2554  (สอ.(กนผ.)2.3-4-01) 

 5. มีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกลยุทธ์ ในภำรกจิที่หนว่ยงำนในสังกัดรับผดิชอบอย่ำงน้อย ปีละ 1 ครั้ง 
และน ำผลไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์ 

โดย ส ำนักงำนอธิกำรบดี ได้น ำภำรกิจตำมแผนกลยุทธ์มหำวิทยำลัยที่หน่วยงำนในสังกัดรับผิดชอบบรรจุ
ในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2554 ส ำนักงำนอธิกำรบดี และจัดท ำรำยงำนกำรประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2554 (สอ.(กนผ.)2.3-5-01) และน ำผลกำรประเมิน และ
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักอธิกำรบดี ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 19 มกรำคม 2555 วำระที่ 4.3.1 เรื่อง 
พิจำรณำรับทรำบผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2554  (สอ.(กนผ.)2.3-4-01) 
มติที่ประชุม รับทรำบ และมอบหน่วยงำนที่มีผลกำรด ำเนินงำนไม่เป็นไปตำมแผน ทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติงำน
หน่วยงำน และน ำไปทบทวนแผนกลยุทธ ในปีต่อไป 
 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่ำ
เป้ำหมำย 

(ข้อ) 

4 เดือน 
(1 มิย.54-30 กย.54) 

8 เดือน 
(1 มิย. 54-31 มค. 55) 

12 เดือน 
(1 มิย. 54-31 พค. 55) 

กำรบรรลุเปำ้หมำย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 53 
(1 ตค.53-30 กย. 

54) 

6 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.54-31 มีค. 55) 

9 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.54-31 พค. 55)    

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 
ต่ ำกว่ำเป้ำหมำย    เท่ำกับเป้ำหมำย สูงกว่ำเป้ำหมำย   

4 - - - - 5 5 
 

รายการหลักฐาน (ใส่รหัสเอกสาร) 
สอ.(กนผ.)2.3-1-01 ค ำสั่งมหำวิทยำลัยฯ ท่ี 97/2554 สั่ง ณ วันที่ 31 มกรำคม 2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรวเิครำะห์

และจัดท ำยุทธศำสตร์มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร  
สอ.(กนผ.)2.3-1-02 บันทึกข้อควำม กองนโยบำยและแผน ท่ี ศธ 0581.16/159 วันท่ี 18 เมษำยน 2554  

เรื่อง ขออนุมัติด ำเนินโครงกำรอบรมสมัมนำเชิงปฏิบตัิกำร กำรทบทวนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
มหำวิทยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลพระนคร 

สอ.(กนผ.)2.3-1-03 แผนกลยุทธ์ส ำนักงำนอธิกำรบดี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2553 – 2557 ฉบับปรับปรุง         
พ.ศ.2554 

สอ.(กนผ.)2.3-1-04 แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2554 ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
สอ.(กนผ.)2.3-2-01 มติสภำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยรีำชมงคลพระนคร ในกำรประชุม ครั้งที่ 5/2554  

วันท่ี 27 เมษำยน 2554 
สอ.(กนผ.)2.3-4-01 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักงำนอธิกำรบดี ครั้งท่ี 1/2555 วันท่ี 19 มกรำคม 2555 

สอ.(กนผ.)2.3-5-01 รำยงำนกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัตริำชกำรส ำนักงำนอธิกำรบดีประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2554 

 

จุดแข็ง 
 มีกำรก ำกับ ดูแลตัวช้ีวัด ให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 
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จุดที่ควรพัฒนา 
 กำรก ำหนดตัวช้ีวัด และค่ำเป้ำหมำย ของหน่วยงำนสนับสนุน ยังไมส่อดคล้องกับลักษณะงำนของหนว่ยงำนและ
สอดคล้องกับยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ควรมีกำรใหค้วำมรู้ และสร้ำงควำมเข้ำใจ ในกำรจัดท ำแผน ให้แก่บคุลำกร 
 
 

แนวทางแก้ไข  สนับสนนุและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน ส านักงานอธกิารบดี 
 ปีการศึกษา 2554 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลำด ำเนินกำร 
แผนส่งเสริม 

 ให้ควำมรู้แก่บุคลำกรเกี่ยวกับกำรจัดท ำตัวช้ีวัด
ผลส ำเร็จของกำรปฏิบัติงำน 

 
 
ส ำนักงำนอธิกำรบด/ี
กองนโยบำยและแผน 

 
ปีงบประมำณ 2555 

แผนพัฒนำ 
  จัดท ำฐำนข้อมูลเพื่อกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำน
ของส ำนักงำนอธิกำรบดี. 

 
ปีงบประมำณ 2555 

 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี้  :  นำงจุฬำภรณ์   ตันติประสงค์  โทร  0-2282-9009    ต่อ 6081 
     (ผู้อ ำนวยกำรกองนโยบำยและแผน) 

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน :  นำยวีรวุฒ ิ อุมำนนท์   โทร  0-2282-9009  ต่อ  6083 
     (หัวหน้ำงำนนโนยบำยและยุทธศำสตร์) 
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องค์ประกอบท่ี 2 ภารกิจหลักของหน่วยงานในสังกัด 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4  :  ร้อยละของตัวช้ีวัดที่หน่วยงำนในสังกัดด ำเนินกำรให้บรรลุเป้ำหมำยตำมแผนกลยุทธ์ 

 
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต 
สูตรค านวณ : 
 
 วิธีกำรค ำนวณ = จ ำนวนตัวช้ีวัดที่บรรลุเป้ำหมำย X   100 

 จ ำนวนตัวช้ีวัดทั้งหมด 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
บรรลเุป้ำหมำย 

ต่ ำกว่ำร้อยละ 60 
บรรลเุป้ำหมำย 
ร้อยละ 60 - 64 

บรรลเุป้ำหมำย 
ร้อยละ 65 - 69 

บรรลเุป้ำหมำย 
ร้อยละ 70 - 74 

บรรลเุป้ำหมำย 
ร้อยละ 75 ขึ้นไป 

 
ผลการด าเนินการ  
 มทร.พระนคร ได้มอบหมำยให้หน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนอธิกำรบดี รับผิดชอบตัวช้ีวัด ตำมค่ำเป้ำหมำย
ควำมส ำเร็จที่ก ำหนดของแผนกลยุทธ์ มทร.พระนคร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2554 จ ำนวน 25 ตัวช้ีวัด หน่วยงำน
ด ำเนินงำนได้บรรลุตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด  21 ตัวช้ีวัด  คิดเป็นร้อยละ 84 ไม่บรรลุเป้ำหมำย 4 ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ 16 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมจ ำนวนตัวช้ีวัดทีห่น่วยงำนในสังกัดรับผิดชอบด ำเนินกำรมีดังนี ้

หน่วยงำน เป้ำหมำย 
(จ ำนวนตัวช้ีวัด) 

กำรบรรลุเปำ้หมำย 
(จ ำนวนตัวช้ีวัด) 

ร้อยละของ 
กำรบรรลุเปำ้หมำย 

1. กองคลัง 1 1 100 
2. กองบริหำรงำนบุคคล 12 10 83.33 
3. กองพัฒนำนักศึกษำ 7 5 71.43 
4. กองศิลปวัฒนธรรม 3 3 100 
5. กองประชำสัมพันธ์ 2 2 100 

รวม 25 21 84 
 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่ำ
เป้ำหมำย 
(ร้อยละ) 

4 เดือน 
(1 มิย.54-30 กย.54) 

8 เดือน 
(1 มิย. 54-31 มค. 55) 

12 เดือน 
(1 มิย. 54-31 พค. 55) 

กำรบรรลุเปำ้หมำย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 53 
(1 ตค.53-30 กย. 54) 

6 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.54-31 มีค. 55) 

9 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.54-31 พค. 55)    

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 
ต่ ำกว่ำเป้ำหมำย    เท่ำกับเป้ำหมำย สูงกว่ำเป้ำหมำย   

65 - - - - 84 5 
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รายการหลักฐาน  
สอ.(กนผ.) 2.4 - 01 รำยงำนกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัตริำชกำรส ำนักงำนอธิกำรบดี ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ.2554 
สอ.(กนผ.) 2.4 - 02 แผนกลยุทธ์ส ำนักงำนอธิกำรบดี(พ.ศ.2553-2557) ประจ ำปี 2554 ฉบับปรับปรุง 
สอ.(กนผ.) 2.4 - 03 แผนปฏิบัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2554 ส ำนักงำนอธิกำรบด ี
 
จุดแข็ง 
 - 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 - 
 
ข้อเสนอแนะ 
 - 
 

แนวทางแก้ไข  สนับสนนุและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน ส านักงานอธกิารบดี 
 ปีการศึกษา 2554 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลำด ำเนินกำร 
แผนพัฒนำ 
 - 

 
ส ำนักงำนอธิกำรบด/ี
กองนโยบำยและแผน 

 
 

 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี้  :  นำงจุฬำภรณ์   ตันติประสงค์  โทร  0-2282-9009    ต่อ 6081 
     (ผู้อ ำนวยกำรกองนโยบำยและแผน) 

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน :  นำงสำวศิรินำถ  สิงหำแก้ว   โทร  0-2282-9009  ต่อ  6083 
     (หัวหน้ำงำนวิจัยและประเมินผล) 
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องค์ประกอบที่ 3 กำรบริหำรและกำรจัดกำร 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1  : ภำวะผู้น ำของผูบ้ริหำรทุกระดับของหน่วยงำนในส ำนักงำนอธิกำรบดี 

ชนิดของตัวบ่งชี้  : กระบวนกำร 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีกำรด ำเนินกำร 

1 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

2 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

3 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

4 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

5 ข้อ 

 
เกณฑ์มาตรฐาน  :  ข้อ  
ผลการด าเนินงาน : ในปีกำรศึกษำ 2554 มีผลกำรด ำเนินงำน 5 ขอ้ ดังนี ้ ( ขีด  หน้าข้อที่มีผลการด าเนินงาน) 

 1. ผู้บริหำรมีภำวะผู้น ำและมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดวิสัยทัศน์ ก ำหนดทิศทำงกำรด ำเนินงำน และสำมำรถ
ถ่ำยทอดไปยังบุคลำกรทุกระดับมีควำมสำมำรถในกำรวำงแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี  

โดย ส ำนักงำนอธิกำรบดีได้จัดท ำแบบประเมินเพื่อส ำรวจควำมคิดเห็นเกี่ยวกับภำวะผู้น ำ ผลกำรประเมิน
พบว่ำ ภำวะผู้น ำของผู้อ ำนวยกำรกองและหัวหน้ำงำนในส ำนักงำนอธิกำรบดีอยู ่ในระดับดี (สอ.(กก.)3.1-1-01) 
ผู้บริหำรมีกำรประชุมเพื่อวิเครำะห์และทบทวนสภำพแวดล้อมในปัจจุบัน (SWOT) วิสัยทัศน์ ปรัชญำ ปณิธำนและพันธ
กิจของส ำนักงำนอธิกำรบดี (สอ.(กก.)3.1-1-02) และเวียนแจ้งให้ทุกหน่วยงำนในส ำนักงำนอธิกำรบดีทรำบ (สอ.(กก.)
3.1-1-03)  

 2. ผู้บริหำรมีกำรก ำกับ ติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมที่มอบหมำย  
โดย แต่ละหน่วยงำนในส ำนักงำนอธิกำรบดีมีกำรประชุมเพื่อติดตำมงำน รำยงำนผลงำน รวมทั้งปัญหำ

และอุปสรรคในกำรด ำเนินงำน กำรแก้ไขหรือปรับแผนกำรด ำเนินงำนให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ (สอ.(กก.)3.1-2-01) 
รวมทั้งมีกำรรำยงำนกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรส ำนักงำนอธิกำรบดีประจ ำ ปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2554 (สอ.(กก.)3.1-2-02) 

 3. ผู้บริหำรสนับสนุนให้บุคลำกรในหน่วยงำนมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำร ให้อ ำนำจในกำรตัดสินใจแก่
บุคลำกรตำมควำมเหมำะสม 

โดย ในกำรประชุมของแต่ละหน่วยงำน นอกจำกกำรติดตำมงำน รำยงำนผลงำน ยังเปิดโอกำสให้บุคลำกร
แสดงควำมคิดเห็นเพื่อน ำข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะมำปรับปรุงระบบกำรท ำงำน หรือแม้แต่กำรก ำหนดวิสัยทัศน์ พันธ
กิจของส ำนักงำนอธิกำรบดี ยังเปิดโอกำสให้บุคลำกรมีส่วนร่วมประชำมติ (สอ.(กก.3.1.-3-01) นอกจำกนี้ยังเปิดโอกำส
ให้บุคลำกรในหน่วยงำนมีส่วนร่วมในกำรปฏิบัติงำน เช่น เป็นกรรมกำรคัดเ ลือกบุคคลมำปฏิบัติงำนในงำนของตนเอง 
(สอ.(กก.)3.1-3-02) กำรมอบอ ำนำจให้รักษำรำชกำรแทนเมื่อหัวหน้ำหน่วยงำนไม่สำมำรถปฏิบัติรำชกำรได้ (สอ.(กก.)
3.1-3-03) และผู้บริหำรในส ำนักงำนอธิกำรบดียังสร้ำงขวัญก ำลังใจต่อบุคลำกรในหน่วยงำนอย่ำงต่อเนื่อง โดยผ่ำน
ช่องทำงที่มหำวิทยำลัยก ำหนด เช่น มีกำรคัดเลือกข้ำรำชกำร และพนักงำนดีเด่นประจ ำปี (สอ.(กก.)3.1-3-04) และมี
กำรจัดกองทุนสวัสดิกำร (สอ.(กก.)3.1-3-05) ให้กับข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่เพื่อสร้ำงขวัญก ำลังใจให้ข้ำรำชกำร  
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 4. ผู้บริหำรถ่ำยทอดควำมรู้และส่งเสริมพัฒนำผู้ร่วมงำน เพื่อให้สำมำรถท ำงำนบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงำน
เต็มตำมศักยภำพ 

โดย กำรแนะน ำ/สอนงำนในขณะปฏิบัติงำน หรือกำรให้บุคลำกรเข้ำร่วมประชุมหรือรับฟังกำรสัมมนำที่
หน่วยงำนทั้งภำยในและภำยนอก เชิญหัวหน้ำหน่วยงำน รวมทั้งกำรส่งเข้ำอบรมกับหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำยในและ
ภำยนอก (สอ.(กก.)3.1-4-01) หรือกำรจัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรที่แต่ละหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำน -อธิกำรบดีจัดเพื่อ
พัฒนำ และให้ควำมรู ้เรื ่องกำรปฏิบัติงำน (สอ.(กก)3.1-4-02) และหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนอธิกำรบดีมีกำร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถ่ำยทอดประสบกำรณ์ร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำน รวมทั้งกำรสร้ำงเครือข่ำยชุมชนนักปฏิบัติ (สอ.
(กก.)3.1-4-.03)  

 5. ผู้บริหำร บริหำรงำนด้วยหลักธรรมำภิบำล โดยค ำนึงถึงประโยชน์ของมหำวิทยำลัย และผู้มีส่วนได้เสีย 
โดย ด ำเนินกำรตำมประกำศเจตนำรมณ์ของมหำวิทยำลัยในเรื่องของนโยบำยกำรก ำกับดูแลองค์กรที่ดี 

ทั้งนี้ ส ำนักงำนอธิกำรบดีได้ด ำเนินกำรประเมินกำรดูแลองค์กรตำมหลักธรรมำภิบำล ผลกำรประเมินอยู่ในระดับดี 
(3.90) (สอ.(กก.)3.1-5-01) 
 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่ำ
เป้ำหมำย 

(ข้อ) 

4 เดือน 
(1 มิย.54-30 กย.54) 

8 เดือน 
(1 มิย. 54-31 มค. 55) 

12 เดือน 
(1 มิย. 54-31 พค. 55) 

กำรบรรลุเปำ้หมำย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 53 
(1 ตค.53-30 กย. 

54) 

6 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.54-31 มีค. 55) 

9 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.54-31 พค. 55)    

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 
ต่ ำกว่ำเป้ำหมำย    เท่ำกับเป้ำหมำย สูงกว่ำเป้ำหมำย   

3 - - - - 5 5 

 
รายการหลักฐาน (ใส่รหัสเอกสาร) 

สอ.(กก.)3.1.-1-01 ผลกำรวิเครำะห์ควำมคิดเห็นเรื่อง “ภำวะผู้น ำของผู้บริหำรในส ำนักงำนอธิกำรบด”ี 
สอ.(กก.)3.1.-1-02 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักงำนอธิกำรบด ี
สอ.(กก.)3.1-1-03 หนังสือเวียนแจ้งหน่วยงำนในส ำนกังำนอธิกำรบด ี
สอ(กก.).3.1-2-01 รำยงำนกำรประชุมของหน่วยงำนในส ำนักงำนอธิกำรบด ี
สอ.(กก.)3.1-2-02 รำยงำนกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัตริำชกำรส ำนักงำนอธิกำรบดี 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2554 
สอ.(กก.)3.1-3-01 รำยงำนกำรประชุมหน่วยงำนในส ำนักงำนอธิกำรบด ี

แบบส ำรวจ และผลกำรลงคะแนนเลือกวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของส ำนักงำนอธิกำรบด ี
สอ.(กก.)3.1-3-02 ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำ และเลือกสรรพนักงำนมหำวิทยำลยัหรือลูกจ้ำงช่ัวครำว 
สอ.(กก.)3.1-3-03 ค ำสั่งแต่งตั้งผูร้ักษำรำชกำรแทน 
สอ.(กก.)3.1-3-04 ประกำศข้ำรำชกำร และพนักงำนดีเด่น 
สอ.(กก.)3.1-3-05 กำรจัดสวัสดิกำรภำยในมหำวิทยำลัย 
สอ.(กก.)3.1-4-01 หนังสือสั่งกำรให้เข้ำร่วมประชุมหรือเข้ำสมัมนำ 
สอ.(กก.)3.1-4-02 โครงกำรอบรมสมัมนำของแตล่ะหน่วยงำน 
สอ.(กก.)3.1-4-03 รำยงำนกำรประชุม KM 
สอ.(กก.)3.1-5-01 ผลกำรวิเครำะห์กำรดูแลองค์กรตำมหลักธรรมำภิบำลในส ำนักงำนอธิกำรบดี 
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จุดแข็ง 
- 

 
จุดที่ควรพัฒนา 
 -  
 
ข้อเสนอแนะ 
 - 

 
แนวทางแก้ไข  สนับสนนุและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน ส านักงานอธกิารบดี 

 ปีการศึกษา 2554 
แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลำด ำเนินกำร 

แผนส่งเสริม 
 - 

 
ส ำนักงำน
อธิกำรบดี/
กองกลำง 

 

แผนพัฒนำ 
 - 

 
 

 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี้  :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีจันทร์  โตเลิศมงคล โทร  0-2281-8656 
                (ผู้อ านวยการกองกลาง) 
ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน :  นางสาวพรทิพย์  ไตรพิทยากุล  โทร  0-2280-7426 
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องค์ประกอบที่ 3   การบริหารและการจัดการ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี  3.2    :    ระบบและกลไกในกำรพัฒนำบุคลำกรของหน่วยงำนในสังกัด เพื่อพัฒนำและ 

                            ธ ำรงรักษำไว้ให้บุคลำกรมีคุณภำพและประสิทธิภำพ 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้    :   กระบวนกำร 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีกำรด ำเนินกำร 

1 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

         4 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

5 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

6 หรือ 7 ข้อ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน  : ข้อ 
ผลการด าเนินงาน : ในปีกำรศึกษำ 2554 มีผลกำรด ำเนินงำน 7 ขอ้ ดังนี ้ ( ขีด  หน้าข้อที่มีผลการด าเนินงาน) 

 1. มีกำรจัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกรเป็นรูปธรรม 
โดย กำรส ำรวจควำมต้องกำรของบุคลำกรในกำรฝึกอบรมเพื่อพัฒนำสมรรถนะและศักยภำพ ประกอบกับน ำ

สมรรถนะหลักที่มหำวิทยำลัยก ำหนด จ ำนวน 5 รำยกำร มำประเมินสมรรถนะหลักของบุคลำกร ประกอบด้วย ข้ำรำชกำร 
พนักงำนมหำวิทยำลัย พนักงำนรำชกำร เป็นรำยบุคคลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (กบ.สอ.(กบ.) 3.2-1-01 - สอ.(กบ.) 3.2-1-02) 

 2. มีกำรวิเครำะห์สมรรถนะและควำมสำมำรถของบุคลำกร เพื่อส่งเสริมพัฒนำบุคลำกรทุกระดับ ให้มีควำมรู้ 
ควำมสำมำรถตรงกับภำรกิจและสำขำวิชำชีพ ทั้งด้ำนกำรฝึกอบรม กำรเข้ำร่วมประชุมหรือเสนอผลงำนทำงวิชำกำร และ
กำรศึกษำต่อ  

โดย กำรน ำผลกำรประเมินสมรรถนะหลักของบุคลำกรและควำมต้องกำรฝึกอบรมของบุคลำกร มำ
วิเครำะห์ และน ำผลกำรวิเครำะห์มำเป็นข้อมูลในกำรจัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกรที่สอดคล้องกับต ำแหน่งและภำระงำนที่
รับผิดชอบ (สอ.(กบ.) 3.2-2-01) 

 3. มีกำรมอบหมำยงำนให้เป็นไปตำมภำรกิจของหน่วยงำน และตำมสมรรถนะของแต่ละบุคคล รวมทั้ง         
มีกำรพัฒนำระบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำปี 

โดย มหำวิทยำลัยได้มีค ำสั่งมอบหมำยให้บุคลำกรปฏิบัติหน้ำที่เป็นรำยบุคคลในแต่ละหน่วยงำน  (สอ.(กบ.) 
3.2-3-01) และตำมกรอบอัตรก ำลังบุคลำกร ปีงบประมำณ 2555-2558 ได้ก ำหนดหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของงำน/กลุ่ม 
ภำยในกอง สถำบัน/ส ำนัก และส ำนักงำนคณบดี (สอ.(กบ.) 3.2-3-02) และมหำวิทยำลัยได้ก ำหนดควำมรู้ควำมสำมำรถ 
ทักษะและสมรรถนะที่จ ำเป็นส ำหรับข้ำรำชกำรน ำมำใช้ในกำรประเมินเพื่อก ำหนดระดับต ำแหน่งและกำรแต่งตั้งให้
ด ำรงต ำแหน่งสูงขึ้นของข้ำรำชกำร และน ำไปใช้เป็นข้อมูลในกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือนให้แก่ข้ำรำชกำร (สอ.(กบ.)3.2-
3-03 - สอ.(กบ.) 3.2-3-04) 

และขณะนี้มหำวิทยำลัยอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรจัดท ำร่ำงโดยคณะกรรมกำรบริหำรงำนบุคคลประจ ำ
มหำวิทยำลัย (ร่ำง) ข้อบังคับมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร ว่ำด้วยกำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรพลเรือน
ในสถำบันอุดมศึกษำ (ฉบับที่.....) พ.ศ. .... (สอ.(กบ.) 3.2-3-05) 
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 4. มีกำรจัดสวัสดิกำรและสร้ำงเสริมสุขภำพที่ดีแก่บุคลำกร รวมทั้งสร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรท ำงำน 
และสร้ำงบรรยำกำศที่ดีที่จะท ำให้บุคลำกรท ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและอยู่อย่ำงมีควำมสุข 

โดย บุคลำกรในสังกัดส ำนักงำนอธิกำรดีได้รับสวัสดิกำรที่มหำวิทยำลัยจัดให้กับบุคลำกรของส ำนักงำน
อธิกำรบดี ดังนี้ 

 4.1 จัดท ำประกันภัยอุบัติเหตุหมู่ ประจ ำปี 2554  ให้กับบุคลำกร โดยบริษัท ฟีนิกซ์ ประกันภัย 
(ประเทศไทย) จ ำกัด ให้สิทธิบุคลำกรจ่ำยเงินค่ำประกันภัยในรำคำเดียวกันกับนักศึกษำ คือ 80 บำท (สอ.(กบ.) 3.2-4-
01 - สอ.(กบ.) 3.2-4-02) 

 4.2 จัดให้มีกำรตรวจสุขภำพประจ ำปี 2554 และมีกำรติดตำมผลทุกๆ 3 เดือน (กบ.สอ.(กบ.) 3.2-4-
03) 

 4.3 กำรเสนอชื่อบุคลำกรเข้ำรับกำรคัดเลือกข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ พนักงำน
มหำวิทยำลัย พนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ และลูกจ้ำงชั่วครำว เพื่อรับรำงวัลบุคคลดีเด่นและกำรคัดเลือกผู้ท ำ
คุณประโยชน์ให้แก่มหำวิทยำลัย ประจ ำปี 2554 (สอ.(กบ.) 3.2-4-04) 

 4.4 จัดโครงกำรส่งเสริมกำรออกก ำลังกำยช่วยใจสบำยคลำยเครียดจำกกำรท ำงำนและเพื่อสุขภำพ 
โดยจัดกำรฝึกอบรมผู้น ำในกำรออกก ำลังกำย เพื่อสร้ำงเครือข่ำยกำรออกก ำลังกำยของบุคลำกรภำยในหน่วยงำน    
(สอ.(กบ.) 3.2-4-05) 

 4.5 กำรให้เงินช่วยเหลือแก่บุคลำกรกรณีน้ ำท่วมที่อยู่อำศัย จำกเหตุกำรณ์อุทกภัยในประเทศไทย   
ปี 2554 (สอ.(กบ.) 3.2-4-06 - สอ.(กบ.) 3.2-4-08) 

 5. มีระบบส่งเสริมสนับสนุนบุคลำกรที่มีศักยภำพสูง ให้ได้รับค่ำตอบแทนสอดคล้องกับควำมรู้ควำมสำมำรถ 
โดย มหำวิทยำลัยไดด้ ำเนินกำร ดงันี ้

      5.1 มหำวิทยำลัย ได้ก ำหนดให้เงินเพิ่มพิเศษ  ส ำหรับต ำแหน่งที่มีเหตุพิเศษต ำแหน่งนักวิชำกำรคอมพิวเตอร์
และนิติกร และลูกจ้ำงชำวต่ำงประเทศ (สอ.(กบ.) 3.2-5-01, 02) 

      5.2 คณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำออกค ำสั่งให้ข้ำรำชกำรพลเรือนใน
สถำบันอุดมศึกษำได้รับเงินปรับเพิ่มตำมคุณวุฒิ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2555 และให้ได้รับเงินเพิ่มกำรครองชีพชั่วครำว
ส ำหรับผู้ที่เงินเดือนวุฒิ ป.ตรีขึ้นไป ไม่ถึงเดือนละ 15,000 บำท และเงินเดือนวุฒิ ต่ ำกว่ำ ป.ตรี ไม่ถึงเดือนละ 12,285 
บำท (สอ.(กบ.) 3.2-5-03 - สอ.(กบ.) 3.2-5-05) 

5.2 คณะกรรมกำรบริหำรงำนบุคคลส ำหรับพนักงำนมหำวิทยำลัยออกค ำสั ่งปรับค่ำตอบแทน
พนักงำนมหำวิทยำลัย ร้อยละ 5  ณ วันที่ 1 เมษำยน 2554 (สอ.(กบ.) 3.2-5-06 - สอ.(กบ.) 3.2-5-07) 

5.3 คณะกรรมกำรบริหำรงำนบุคคลส ำหรับพนักงำนมหำวิทยำลัยออกหลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงินประจ ำ
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรแก่พนักงำนมหำวิทยำลัย (สอ.(กบ.) 3.2-5-08) 

5.4 คณะกรรมกำรบริหำรงำนบุคคลส ำหรับพนักงำนมหำวิทยำลัย ออกค ำสั ่งปรับค่ำตอบแทน
พนักงำนมหำวิทยำลัยตำมคุณวุฒิที่ปรับใหม่ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2555 และให้ได้รับเงินเพิ่มกำรครองชีพชั่วครำว
ส ำหรับผู้ที่ค่ำตอบแทนวุฒิ ป.ตรี ไม่ถึงเดือนละ 15,000 บำท และค่ำตอบแทนวุฒิ ต่ ำกว่ำ ป.ตรี ไม่ถึงเดือนละ 12,285 
บำท  (สอ.(กบ.) 3.2-5-09 - สอ.(กบ.) 3.2-5-10) 

5.5 คณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนรำชกำรออกค ำสั่งให้พนักงำนรำชกำรปรับค่ำตอบแทนใหม่ ณ 
วันที่    1 มกรำคม 2555 และให้ได้รับเงินเพิ่มกำรครองชีพชั่วครำวส ำหรับผู้ที่ค่ำตอบแทน วุฒิ ป .ตรี ไม่ถึงเดือนละ 
15,000 บำท และค่ำตอบแทนวุฒิต่ ำกว่ำ ป.ตรี ไม่ถึงเดือนละ 12,285 บำท (สอ.(กบ.) 3.2-5-11 - สอ.(กบ.) 3.2-5-12) 

5.6 มติสภำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนครออกค ำสั่งปรับค่ำจ้ำงลูกจ้ำงชั่วครำวตำม
คุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง  ณ วันที่ 1 เมษำยน 2555 และให้ลูกจ้ำงชั่วครำวได้รับเงินเพิ่มกำรครองชีพคนละ 500 บำท 
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ส ำหรับวุฒิที่ไม่สูงกว่ำปริญญำตรี เฉพำะต ำแหน่งพนักงำนขับรถยนต์ให้ได้รับเงินเพิ่มกำรครองชีพชั่วครำวคน 1,000 
บำท  (สอ.(กบ.) 3.2-5-13 - สอ.(กบ.) 3.2-5-14) 

 6. มีกำรประเมินควำมพึงพอใจของบุคลำกรทุกระดับอย่ำงเป็นระบบ 
โดย จัดท ำหนังสือถึงหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนอธิกำรบดี  เพื่อให้หน่วยงำนด ำเนินกำรแจกแบบประเมิน

ควำมพึงพอใจในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรทุกระดับ  เพื่อมำประมวลผลและจัดท ำรำยงำนสรุป  (สอ.(กบ.) 3.2-6-01 
- สอ.(กบ.) 3.2-6-02) ซึ่งผลกำรประเมินในภำพรวมของส ำนักงำนอธิกำรบดี ค่ำเฉลี่ยระดับคะแนน 3.84 มีผลกำร
ประเมินอยู่ในระดับดี 

 7. มีกำรน ำผลกำรประเมินควำมพึงพอใจเสนอคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักงำนอธิกำรบดี เพื่อก ำหนดแนวทำง
ในกำรปรับปรุงพัฒนำ 

โดย มีกำรสรุปผลกำรประเมินควำมพึงพอใจในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรทุกระดับ ประจ ำปีกำรศึกษำ 
2554 เสนอที่ประชุมคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักงำนอธิกำรบดี ครั้งที่ 2/2555 วันที่ 13 กรกฎำคม 2555 (สอ.(กบ.) 
3.2-7-01) เพื่อพิจำรณำก ำหนดแนวทำงในกำรปรับปรุงพัฒนำ 

 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่ำ
เป้ำหมำย 

(ข้อ) 

4 เดือน 
(1 มิย.54-30 กย.54) 

8 เดือน 
(1 มิย. 54-31 มค. 55) 

12 เดือน 
(1 มิย. 54-31 พค. 55) 

กำรบรรลุเปำ้หมำย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 53 
(1 ตค.53-30 กย. 

54) 

6 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.54-31 มีค. 55) 

9 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.54-31 พค. 55)    

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 
ต่ ำกว่ำเป้ำหมำย    เท่ำกับเป้ำหมำย สูงกว่ำเป้ำหมำย   

5 - - - - 7 5 
 

รายการหลักฐาน (ใส่รหัสเอกสาร) 
สอ.(กบ.) 3.2-1-01 แบบส ำรวจควำมต้องกำรของบุคลำกรในกำรฝึกอบรม 
สอ.(กบ.) 3.2-1-02 สมรรถนะหลัก 5 รำยกำร 
สอ.(กบ.) 3.2-2-01 ผลกำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรในกำรฝึกอบรมและผลกำรประเมินสรรถนะ 
สอ.(กบ.) 3.2-3-01 ค ำสั่งมอบหมำยปฏิบตัิหน้ำที่เป็นรำยบุคคลในแตล่ะหน่วยงำน 
สอ.(กบ.) 3.2-3-02 มติสภำสภำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร ในกำรประชุมครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันท่ี 28 มีนำคม 

2555 
สอ.(กบ.) 3.2-3-03 ประกำศมหำวิทยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลพระนคร เรื่อง กำรก ำหนดควำมรู้ควำมสำมรถ ทักษะ และ

สมรรถนะที่จ ำเป็นส ำหรับข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร 
สอ.(กบ.) 3.2-3-04 ประกำศมหำวิทยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลพระนคร เรื่อง กำรก ำหนดสมรรถนะทำงกำรบริหำร ส ำหรบั

ต ำแหน่งประเภทผู้บริหำร มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร  
สอ.(กบ.) 3.2-3-05 (ร่ำง) ข้อบังคับมหำวิทยำลัยวเทคโนโลยรีำชมงคลพระนคร ว่ำด้วยกำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรพลเรอืน      

ในสถำบันอุดมศึกษำ (ฉบับท่ี.....) พ.ศ. .... 
สอ.(กบ.) 3.2-4-01 หนังสือมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร ที่ ศธ 0581.17/3260 ลงวันท่ี 3 สิงหำคม 2554        

เรื่อง น ำส่งบัญชีรำยชื่อบุคลำกรทีท่ ำประกันภัยอุบตัิเหตุ ประจ ำปี 2554 
สอ.(กบ.) 3.2-4.02 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรสวัสดิกำรภำยในมหำวิทยำลัยเทคโนโลยรีำชมงคลพระนคร                

ครั้งท่ี 1/2554 วันท่ี 5 กรกฎำคม 2554 
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รายการหลักฐาน (ใส่รหัสเอกสาร) (ต่อ) 
สอ.(กบ.) 3.2-4-03 หนังสือกองบริหำรงำนบุคคล ด่วนท่ีสุด ที่ ศธ 0581.17/963 ลงวันที่ 20 กรกฎำคม 2554 เรื่อง กำรตรวจ

สุขภำพประจ ำปี 2554 
สอ.(กบ.) 3.2-4-04 ประกำศมหำวิทยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลพระนคร เรื่อง กำรคดัเลอืกข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอดุมศึกษำ 

พนักงำนมหำวิทยำลัย พนักงำนรำชกำร และลูกจ้ำง เพื่อรับรำงวลับุคคลดเีด่นประจ ำปี 2554  ลงวันท่ี        
6 ธันวำคม 2554 

สอ.(กบ.) 3.2-4-05 หนังสือกองบริหำรงำนบุคคล ท่ี ศธ 0581.17/430 ลงวันท่ี 16 มีนำคม 2555 เรื่อง ขอควำมอนุเครำะห์    
ส่งบุคลำกรเข้ำร่วมฝึกอบรม 

สอ.(กบ.) 3.2-4-06 หนังสือกองบริหำรงำนบุคคล ด่วนท่ีสุด ที่ ศธ 0581.17/1736 ลงวันท่ี 22 ธันวำคม 2554 เรื่อง ให้กำร
ช่วยเหลือแก่บุคลำกรกรณีน้ ำท่วมที่อยู่อำศัย 

สอ.(กบ.) 3.2-4-07 หนังสือกองบริหำรงำนบุคคล ท่ี ศธ 0581.17/301 ลงวันท่ี 17 กุมภำพันธ์  2555 เรื่อง ให้กำรช่วยเหลือแก่
บุคลำกรกรณีน้ ำท่วมที่อยู่อำศัย (เพิ่มเติม) 

สอ.(กบ.) 3.2-4-08 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรสวัสดิกำรภำยในมหำวิทยำลัยเทคโนโลยรีำชมงคลพระนคร ครั้งที่ 
3/2554 วันท่ี 28 พฤศจิกำยน 2554 

สอ.(กบ.) 3.2-5-01 ประกำศคณะกรรมกำรบรหิำรงำนบุคคลส ำหรับพนักงำนมหำวิทยำลัย มทร.พระนคร ฉบับท่ี 2/2554  เรื่อง 
ก ำหนดต ำแหน่งและอัตรำเงินเพิ่มส ำหรับต ำแหน่งที่มเีหตุพิเศษแก่พนักงำนมหำวิทยำลยั 

สอ.(กบ.) 3.2-5-02 ระเบียบมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร ว่ำด้วยก ำหนดต ำแหน่งและอัตรำเงินเพิ่มส ำหรับต ำแหน่ง
ที่มีเหตุพิเศษ พ.ศ. 2554 

สอ.(กบ.) 3.2-5-03 หนังสือส ำนักงำน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร 1008.1/ว 3 ลงวันที่ 21 มีนำคม 2555  เรื่องกำรก ำหนดอัตรำเงินเดือน
ส ำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง 

สอ.(กบ.) 3.2-5-04 หนังสือกรมบัญชีกลำง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 22 ลงวันที่ 20 มกรำคม 2555 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินเพิ่มกำรครองชีพช่ัวครำวของข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจ ำของส่วน
รำชกำร (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2555 

สอ.(กบ.) 3.2-5-05 ค ำสั่ง มทร.พระนคร ท่ี 395/2555 ลงวันท่ี 29 พฤษภำคม 2555 
สอ.(กบ.) 3.2-5-06 มติคณะกรรมกำรบริหำรงำนบุคคลส ำหรับพนักงำนมหำวิทยำลัย ครั้งท่ี 2/2554 วันท่ี 25 สิงหำคม 2554 
สอ.(กบ.) 3.2-5-07 ค ำสั่งมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร ที่ 825/2554 ลงวันท่ี 2 กันยำยน 2554 
สอ.(กบ.) 3.2-5-08 หลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงินประจ ำต ำแหน่งทำงวิชำกำรแก่พนักงำนมหำวิทยำลัย 
สอ.(กบ.) 3.2-5-09 มติคณะกรรมกำรบริหำรงำนบุคคลส ำหรับพนักงำนมหำวิทยำลัย ครั้งท่ี 1/2555 วันท่ี 15 พฤษภำคม 2555 
สอ.(กบ.) 3.2-5-10 ค ำสั่งมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร ที่ 403/2555 ลงวันท่ี 31 พฤษภำคม 2555 
สอ.(กบ.) 3.2-5-11 ประกำศคณะกรรมกำรบรหิำรงำนพนักงำนรำชกำร เรื่องค่ำตอบแทนของพนักงำนรำชกำร (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 

2555   
สอ.(กบ.) 3.2-5-12 ค ำสั่งมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร ที่ 404/2555 ลงวันท่ี 31 พฤษภำคม 2555 
สอ.(กบ.) 3.2-5-13 มติสภำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยรีำชมงคลพระนคร ในกำรประชุมครัง้ที่ 5/55 ลงวันท่ี 30 พฤษภำคม 2555 
สอ.(กบ.) 3.2-5-14 ค ำสั่งมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร ที่ 407/2555 ลงวันที่ 31 พฤษภำคม 2555 
สอ.(กบ.) 3.2-6-01 หนังสือกองบริหำรงำนบุคคล ท่ี ศธ 0581.17/428  ลงวันท่ี 2 พฤษภำคม 2555 
สอ.(กบ.) 3.2-6-02 รำยงำนสรุปผลกำรประเมินควำมพึงพอใจในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรทุกระดับ   
สอ.(กบ.) 3.2-7-01 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักงำนอธิกำรบดี ครั้งที่ 2/2555 วันที่ 13 กรกฎำคม  2555 
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จุดแข็ง 
1. มีระบบกำรบริหำรงำนบุคคลเป็นรปูธรรม 
2. ผู้บริหำรให้ควำมส ำคญัในเรื่องสิทธิประโยชน์ปละสวัสดิกำรของบุคลำกรทุกประเภท 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
- 

 
ข้อเสนอแนะ 

- 

 
แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน ส านักงานอธิการบดี 

ปีการศึกษา 2554 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลำด ำเนินกำร 
แผนส่งเสริม 

1. จัดท ำร่ำงข้อบังคับให้สิธิประโยชน์แก่บุคลำกรด้ำน
อื่นๆ เพิ่มขึ้น 

2. จัดท ำแผนบริหำรจัดกำรควำมรู้เกี่ยวกับระบบ
บริหำรงำนบุคคลระบบใหม่ๆ ให้แก่บุคลำกรทุก
ประเภท 

- ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน
อธิกำรบด ี
- ผู้อ ำนวยกำร 
กองบริหำรงำนบุคคล 
 

 

แผนพัฒนำ 

 -  
  

 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี้  :  นางสาวสมจิตต์   มหัธนันท์ โทร  0-2282-9009  ต่อ  6060 
     (ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล) 

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน :   หัวหน้างานทุกงาน  โทร  0-2282-9009 ต่อ 6061-6066 
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องค์ประกอบที่ 3       การบริหารและการจัดการ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี  3.3    :   ร้อยละของบุคลำกรที่ไดร้ับกำรพัฒนำตำมภำรกิจท่ีไดร้ับมอบหมำย 

 
ชนิดของตัวบ่งชี้    :   ผลผลิต 
เกณฑ์มาตรฐาน 
 
วิธีกำรค ำนวณ =            จ ำนวนบุคลำกรทีไ่ด้รบักำรพัฒนำ  X 100    . 
                            จ ำนวนบุคลำกรทั้งหมดของส ำนักงำนอธิกำรบดี 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีกำรด ำเนินกำร 
ต่ ำกว่ำร้อยละ 50 

มีกำรด ำเนินกำร 
ร้อยละ 50-59 

มีกำรด ำเนินกำร 
ร้อยละ 60-69 

มีกำรด ำเนินกำร 
ร้อยละ 70 -79 

มีกำรด ำเนินกำร 
ร้อยละ 80 ขั้นไป 

 
ผลการด าเนินงาน : 
    161 x 100 =  99.38 
        162 
 
 ร้อยละของบุคลำกรทีไ่ด้รับกำรพฒันำตำมภำรกิจที่ได้รับมอบหมำย  =  99.38 
 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่ำ
เป้ำหมำย 

(ร้อยละ) 

4 เดือน 
(1 มิย.54-30 กย.54) 

8 เดือน 
(1 มิย. 54-31 มค. 55) 

12 เดือน 
(1 มิย. 54-31 พค. 55) 

กำรบรรลุเปำ้หมำย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 53 
(1 ตค.53-30 กย. 

54) 

6 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.54-31 มีค. 55) 

9 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.54-31 พค. 55)    

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 
ต่ ำกว่ำเป้ำหมำย    เท่ำกับเป้ำหมำย สูงกว่ำเป้ำหมำย   

70 - - - - 99.38 5 

 
รายการหลักฐาน (ใส่รหัสเอกสาร) 

สอ.(กบ.) 3.3-01 ตำรำงข้อมูลจ ำนวนบุคลำกรในส ำนักงำนอธิกำรบด ี
สอ.(กบ.) 3.3-02 ข้อมูลบุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำในระบบ HRM 

 
จุดแข็ง 

ผู้บริหำรให้ควำมส ำคญัโดยส่งเสรมิและสนับสนุนให้บคุลำกรสำยสนบัสนุนได้รับกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนือ่ง 

 
จุดที่ควรพัฒนา 

- 
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ข้อเสนอแนะ 
- 

 
แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน ส านักงานอธิการบดี 

ปีการศึกษา 2554 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลำด ำเนินกำร 
แผนส่งเสริม 

แผนพัฒนำบุคลำกรส ำนักงำนอธิกำรบดี 

- ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน
อธิกำรบด ี
- ผู้อ ำนวยกำร                
กองบริหำรงำนบุคคล 

 

แผนพัฒนำ 

 -  
 

 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี้  :  นางสาวสมจิตต์   มหัธนันท์  โทร  0-2282-9009  ต่อ  6060 
     (ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล) 

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน :  นางสาววันใหม่    สุกใส   โทร  0-2282-9009  ต่อ  6061 
     (หัวหน้างานพัฒนาบุคคล) 
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องค์ประกอบที่ 3  กำรบริหำรและกำรจัดกำร 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.4  : ร้อยละของค่ำใช้จ่ำยเพื่อกำรพัฒนำบุคลำกรตำมภำรกิจท่ีไดร้ับมอบหมำย 

  ต่องบด ำเนินงำนของหน่วยงำน 

ชนิดของตัวบ่งชี้  : ปัจจัยน ำเข้ำ 
เกณฑ์มาตรฐาน  :    

            วิธีกำรค ำนวณ =     ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำบุคลำกร x 100  

                                            งบด ำเนินงำนของหน่วยงำน 
งบด ำเนินงำนของหน่วยงำน 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

น้อยกว่ำร้อยละ 10 ร้อยละ 10 - 15   ร้อยละ 16 - 20 

 

ร้อยละ 21 - 25 มำกกว่ำหรือเท่ำกับ 
ร้อยละ 26 

 
ผลการด าเนินงาน     
 

9,915,839.85 x 100           22.10 
        44,878,814.44 
 

 1.  คณะกรรมกำรประจ ำส ำนักงำนอธิกำรบดี (สอ(กค.) 3.4-1-01)  ได้ให้ควำมเห็นชอบแผนปฏิบัติงำน ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2554 ของหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนอธิกำรบดี ได้แก่ กองกลำง กองนโยบำยและแผน กองคลัง กอง
บริหำรงำนบุคคล กองพัฒนำนักศึกษำ กองวิเทศสัมพันธ์ กองประชำสัมพันธ์ กองศิลปวัฒนธรรม (สอ(กค.) 3.4-1-02)   
 2. กำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรพัฒนำบุคลำกรในแต่ละหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนอธิกำรบดี ได้มีกำรด ำเนินกำร
ตำมแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี พ.ศ.2554 และตำมงบประมำณที่ได้รับ (สอ(กค.) 3.4-1-03,04)  
 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่ำ
เป้ำหมำย 

(ร้อยละ) 

4 เดือน 
(1 มิย.54-30 กย.54) 

8 เดือน 
(1 มิย. 54-31 มค. 55) 

12 เดือน 
(1 มิย. 54-31 พค. 55) 

กำรบรรลุเปำ้หมำย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 53 
(1 ตค.53-30 กย. 

54) 

6 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.54-31 มีค. 55) 

9 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.54-31 พค. 55)        

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 
ต่ ำกว่ำเป้ำหมำย    เท่ำกบัเป้ำหมำย สูงกว่ำเป้ำหมำย   

10 - - - - 22.09 4 
 

 
 
 

=  
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รายการหลักฐาน (ใส่รหัสเอกสาร) 
สอ.(กค.) 3.4-1-01 ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักงำนอธิกำรบดี 
สอ.(กค.) 3.4-1-02 แผนปฏิบัติงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2554 ส ำนักงำนอธิกำรบด ี
สอ.(กค.) 3.4-1-03 รำยงำนกำรใช้จ่ำยเงินในกำรพัฒนำบุคลำกร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2554 

ส ำนักงำนอธิกำรบด ี
สอ.(กค.) 3.4-1-04 รำยละเอียดกำรจดัสรรงบประมำณแผ่นดิน/รำยได้ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2554 

ส ำนักงำนอธิกำรบด ี
 
จุดแข็ง 

1. มีระบบฐำนข้อมลูสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำร ERP ซึ่งสำมำรถน ำข้อมูลไปใช้ในกำรบริหำรจัดกำรได ้
2. ผู้บริหำรระดับสูงให้กำรสนับสนุนในกำรส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพของบุคลำกรทุกระดับของมหำวิทยำลัย 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
- 

 
ข้อเสนอแนะ 

- 
 

แนวทางแก้ไข  สนับสนนุและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน ส านักงานอธกิารบดี 
ปีการศึกษา 2554 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลำด ำเนินกำร 
แผนส่งเสริม 

 - 
 

ส ำนักงำน
อธิกำรบดี/      
กองคลัง 

 
 

 

แผนพัฒนำ 
- 

 

 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี้  :  นางวันดี  ช่วยประยูรวงศ์  โทร  0-2280-1932  ต่อ  6030 
       (ผู้อ านวยการกองคลัง) 
ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน :  นางสาวอรวรรณ์  ศิริพราหมณกุล 
      นางสาวขวัญจิรา  ศรีเลิศ 
                          นายไตรภพ  เรืองแก้ว 
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องค์ประกอบที่ 3       การบริหารและการจัดการ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี  3.5    :   ระดับควำมส ำเร็จของกำรปฏิบัติตำมจรรยำบรรณของบุคลำกรในหน่วยงำน 

                               สังกัดส ำนักงำนอธิกำรบด ี
                            
ชนิดของตัวบ่งชี้    :   ผลผลิต 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีกำรด ำเนินกำร 

1 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

         4 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

5 ข้อ 
มกีำรด ำเนินกำร 

6 ข้อ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
ผลการด าเนินงาน : ในปีกำรศึกษำ 2554 มีผลกำรด ำเนินงำน 6 ขอ้ ดังนี ้ ( ขีด  หน้าข้อที่มีผลการด าเนินงาน) 

 1. สรุปรำยงำนผลกำรก ำกับติดตำมกำรปฏิบัติตำมจรรยำบรรณในรอบปีงบประมำณ ๒๕๕๔ โดย
คณะกรรมกำรส ำนักงำนอธิกำรบดี 

โดย กองบริหำรงำนบุคคลได้สรุปรำยงำนผลกำรก ำกับติดตำมจรรยำบรรณของบุคลำกรในส ำนักงำน
อธิกำรบดีเสนอต่อคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักงำนอธิกำรบดี ตำมบันทึกข้อควำมกองบริหำรงำนบุคคล ลงวันที่         
21 ธันวำคม 2554 (สอ.(กบ.) 3.5-1-01) ซึ่งคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักงำนอธิกำรบดีมีมติรับทรำบตำมรำยงำนกำร
ประชุม ครั้งที่ 1/2555 ได้รับทรำบผลกำรก ำกับติดตำมกำรปฏิบัติตำมจรรยำบรรณของบุคลำกรในส ำนักงำนอธิกำรบดี 
ตำมมติที่ประชุม ลงวันที่ 19 มกรำคม 2555 (สอ.(กบ.) 3.5-1-02) 

 2. ก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินงำนประจ ำปี (ปีงบประมำณ) โดยมีเป้ำหมำยที่เป็นรูปธรรมในกำรส่งเสริมและ
ก ำกับดูแลให้บุคลำกรปฏิบัติตำมจรรยำบรรณ 

โดย ส ำนักงำนอธิกำรบดี ได้ก ำหนดแผนปฏิบัติกำรด ำเนินงำนตำมจรรยำบรรณ  ประจ ำปีงบประมำณ 
2555  เสนอคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักงำนอธิกำรบดีเพื่อให้ควำมเห็นชอบ โดยก ำหนดเป้ำหมำยในกำรส่งเสริมให้
บุคลำกรปฏิบัติตำมจรรยำบรรณ คือ บุคลำกรในส ำนักงำนอธิกำรบดีได้รับกำรอบรมพัฒนำคุณธรรม จริยธรรมอย่ำง
น้อยร้อยละ 80 ของจ ำนวนบุคลำกรทั้งหมด ซึ่งคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักงำนอธิกำรบดีพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ
แล้ว ตำมรำยงำนกำรประชุม ครั ้งที่ 1/2555 ได้รับทรำบแผนปฏิบัติกำรด ำเนินงำนตำมจรรยำบรรณ  ประจ ำปี
งบประมำณ 2555 ตำมมติที่ประชุม ลงวันที่ 19 มกรำคม 2555 (สอ.(กบ.) 3.5-2-01 - สอ.(กบ.) 3.5-2-02) 

 3. ด ำเนินงำนตำมแนวทำงที่ก ำหนด 
โดย กำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติงำนตำมจรรยำบรรณ ส ำนักงำนอธิกำรบดี ได้ด ำเนินกำรดังนี้  

3.1  จัดให้มีกำรคัดเลือกบุคลำกรดีเด่นเพื่อรับเครื่องหมำยและประกำศเกียรติคุณในด้ำนต่ำงๆ ซึ่งมี
กำรมอบประกำศเกียรติคุณแก่บุคลำกรดีเด่นเมื่อวันที่ 18 มกรำคม 2555 (สอ.(กบ.) 3.5-3-01 - สอ.(กบ.) 3.5-3-02) 

3.2  จัดอบรมเสริมสร้ำงพัฒนำคุณธรรม จริยธรรมแก่บุคลำกรในสังกัด ดังนี้  
     -  โครงกำรปฐมนิเทศบุคลำกรสำยสนับสนุนบรรจุใหม่ ในวันที่ 27-28 มิถุนำยน 2554 (สอ.

(กบ.) 3.5-3-03) 
     -  โครงกำรพัฒนำสมรรถนะบุคลำกรด้ำนจริยธรรม ในวันที่ 13 กุมภำพันธ์ 2555 (สอ.(กบ.) 

3.5-3-04) 
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3.3  จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื ่อง กำรพัฒนำสมรรถนะกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร ในวันที่ 5 
สิงหำคม 2554 (สอ.(กบ.) 3.5-3-05) 

3.4  ติดตำม ตรวจสอบข้อร้องเรียนกำรประพฤติผิดทำงจรรยำบรรณทำงช่องทำงเว็บไซต์ และ
รำยงำนผู้อ ำนวยกำรกองบริหำรงำนบุคคลทรำบเป็นประจ ำทุกเดือน  (สอ.(กบ.) 3.5-3-06) 

 4. มีช่องทำงกำรติดต่อสื่อสำรที่หลำกหลำย เพื่อรับข้อมูลป้อนกลับและควำมคิดเห็น ทั้งใน                    
เชิงบวกและเชิงลบ รวมทั้งข้อร้องเรียนในเรื่องจรรยำบรรณของบุคลำกรจำกผู้บริหำรหรือผู้มีส่วนได้เสีย และน ำข้อมูลไปใช้
ก ำกับดูแลและส่งเสริมกำรปฏิบัติตำมจรรยำบรรณของบุคลำกรในสังกัด 

โดย ส ำนักงำนอธิกำรบดี ได้สร้ำงช่องทำงกำรติดต่อเพื่อรับข้อมูลป้อนกลับและควำมคิด เห็น รวมทั้งข้อ
ร้องเรียนในเรื่องจรรยำบรรณจำกผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้  

           - ทำงเว็บไซต์ของมหำวิทยำลัย (สอ.(กบ.) 3.5-4-01) 
           - ทำงหมำยเลขโทรศัพท์ กองบริหำรงำนบุคคล งำนวินัยละนิติกำร (สอ.(กบ.) 3.5-4-02) 
           - ติดตั้งกล่องรับเรื่องร้องเรียนไว้ที่อำคำรส ำนักงำนอธิกำรบดี ช้ัน 1 (สอ.(กบ.) 3.5-4-03) 
           - รับข้อร้องเรียนทำงหนังสือผ่ำนระบบงำนสำรบรรณ 
จำกกำรติดตำมตรวจสอบข้อมูลต่ำงๆ ที่ได้มำจำกช่องทำงกำรติดต่อ ปรำกฏว่ำในรอบปีกำรศึกษำ 2554 

ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกำรประพฤติผิดจรรยำบรรณแต่อย่ำงใด 

 5. พัฒนำระบบและกลไกกำรก ำกับดูและส่งเสริมกำรปฏิบัติตำมจรรยำบรรณของบุคลำกร                        
ในสังกัดให้ดียิ่งข้ึน มีกำรวำงแผนป้องกัน ก ำหนดหรือปรับปรุงมำตรกำรก ำกับดูแลอย่ำงเป็นระบบ 

โดย มหำวิทยำลัยฯ มีกำรพัฒนำระบบและกลไกกำรก ำกับดูแลและส่งเสริมกำรปฏิบัติตำมจรรยำบรรณ 
โดยวำงแผนป้องกัน และปรับปรุงมำตรกำรก ำกับดูแลกำรปฏิบัติตำมจรรยำบรรณ ดังนี้  

 5.1  ก ำหนดให้มีระเบียบมหำวิทยำลัยฯ ว่ำด้วยกำรคัดเลือกบุคคลดีเด่นหรือผู ้ท ำคุณประโยชน์     
พ.ศ 2553 (สอ.(กบ.) 3.5-5-01) เพื่อสร้ำงหลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรให้รำงวัลหรือประกำศเกียรติคุณแก่เจ้ำหน้ำที่
ของมหำวิทยำลัยฯ หรือผู้ท ำคุณประโยชน์ เป็นประจ ำทุกปี  

 5.2  ก ำหนดให้น ำข้อมูลกำรลำ พฤติกรรมกำรมำท ำงำน กำรรักษำวินัย กำรปฏิบัติตนเหมำะสมกับ
กำรเป็นข้ำรำชกำร มำประกอบกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือน เพื่อเป็นกำรส่งเสริมกำรปฏิบัติตำมจร รยำบรรณตำม
ข้อบังคับมหำวิทยำลัยฯ ว่ำด้วยกำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ พ .ศ. 2554 (สอ.(กบ.)3.5-
5-02)    

 5.3  ออกหนังสือแจ้งเวียนหน่วยงำนในสังกัด เพื่อป้องกันมิให้เจ้ำหน้ำที่ของมหำวิทยำลัยฯ ประพฤติ
ผิดจรรยำบรรณ เกี่ยวกับกำรแอบอ้ำงเอำผลงำนทำงวิชำกำรของผู้อื่นมำเป็นผลงำนทำงวิชำกำรของตน ซึ่งถือเป็น
ควำมผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง ตำมหนังสือมหำวิทยำลัยฯ ที่ ศธ 0581.17/3312 เรื่อง กำรอ้ำงอิงผลงำนทำงวิชำกำรของ
ผู้อื่นมำเป็นผลงำนทำงวิชำกำรของตน ลงวันที่ 5 สิงหำคม 2554 (สอ.(กบ.) 3.5-5-03) 

 6. มีกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำ และประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมจรรยำบรรณของบุคลำกรในสังกัดจัดท ำ
เป็นรำยงำน เสนอต่อผู้บริหำร 

โดย ในรอบปีกำรศึกษำ 2554 กองบริหำรงำนบุคคล ได้ก ำกับติดตำมควำมก้ำวหน้ำ และประเมินผล    
กำรด ำเนินงำนตำมจรรยำบรรณของบุคลำกรในส ำนักงำนอธิกำรบดี ทุกรอบ 4 เดือน คือ 

 -  ครั้งที่ 1 ตำมหนังสือมหำวิทยำลัยฯ ที่ ศธ 0581.17/3273 ลงวันที่ 3 สิงหำคม 2554 (สอ.(กบ.) 
3.5-6-01) 

   -  ครั้งที่ 2 ตำมหนังสือมหำวิทยำลัยฯ ที่ ศธ 0581.17/3945 ลงวันที่ 12 กันยำยน 2554 (สอ.(กบ.) 
3.5-6-02) 
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    - ครั้งที่ 3 ตำมหนังสือมหำวิทยำลัยฯ ท่ี ศธ 0581.17/773 ลงวันที่ 8 มีนำคม 2555 (สอ.(กบ.) 3.5-6-
03) 

ทั้งนี้ ได้รำยงำนผลสรุปจำกกำรก ำกับติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมจรรยำบรรณเสนอต่อ
อธิกำรบดีทรำบแล้ว ตำมหนังสือกองบริหำรงำนบุคคล เรื ่อง รำยงำนกำรติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติตำม
จรรยำบรรณ ลงวันที่ 13 กันยำยน 2554  ลงวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2554  และลงวันที่ 19 เมษำยน 2555 (สอ.(กบ.)
3.5-6-04 - สอ.(กบ.) 3.5-6-06) 

 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่ำ
เป้ำหมำย 

(ข้อ) 

4 เดือน 
(1 มิย.54-30 กย.54) 

8 เดือน 
(1 มิย. 54-31 มค. 55) 

12 เดือน 
(1 มิย. 54-31 พค. 55) 

กำรบรรลุเปำ้หมำย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 53 
(1 ตค.53-30 กย. 

54) 

6 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.54-31 มีค. 55) 

9 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.54-31 พค. 55)    

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 
ต่ ำกว่ำเป้ำหมำย    เท่ำกับเป้ำหมำย สูงกว่ำเป้ำหมำย   

5 3 2 5 4 6 5 

 
รายการหลักฐาน (ใส่รหัสเอกสาร) 
สอ.(กบ.) 3.5-1-01 บันทึกข้อควำมกองบริหำรงำนบุคคล  ลงวันที่ 21 ธันวำคม 2554 
สอ.(กบ.) 3.5-1-02 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักงำนอธิกำรบดี  ครั้งท่ี 1/2555  ลงวันท่ี 19 มกรำคม 2555 
สอ.(กบ.) 3.5-2-01 แผนปฏิบัติกำรด ำเนินงำนตำมจรรยำบรรณ ประจ ำปีงบประมำณ 2555  
สอ.(กบ.) 3.5-2-02 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักงำนอธิกำรบดี ครั้งท่ี 1/2555  ลงวันท่ี 19 มกรำคม 2555  
สอ.(กบ.) 3.5-3-01 ประกำศมหำวิทยำลยัฯ เรื่อง กำรคัดเลือกข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ พนักงำนมหำวิทยำลัย พนักงำน

รำชกำรและลกูจ้ำง เพื่อรบัรำงวลับคุคลดเีดน่ ประจ ำปี 2554 
สอ.(กบ.) 3.5-3-02 ประกำศมหำวิทยำลยัฯ เรื่อง ประกำศผลกำรคัดเลือกข้ำรำชกำรพลเรอืนในสถำบันอุดมศกึษำ พนักงำน

มหำวิทยำลยั พนักงำนรำชกำรและลกูจ้ำง เพื่อรบัรำงวลับุคคลดเีด่นประจ ำปี 2554 ฯ 
สอ.(กบ.) 3.5-3-03 หนังสืองำนพัฒนำบุคคล กองบริหำรงำนบุคคล ลงวันท่ี 7 มิถุนำยน 2554 เรื่อง ขออนุมัติจัดโครงกำร

ปฐมนิเทศบุคลำกรสำยสนับสนุนบรรจุใหม ่
สอ.(กบ.) 3.5-3-04 หนังสืองำนพัฒนำบุคคล กองบริหำรงำนบุคคล ลงวันท่ี 12 มกรำคม 2555 เรื่อง ขออนุมัติโครงกำรพฒันำ

สมรรถนะบุคลำกรด้ำนจรยิธรรม 
สอ.(กบ.) 3.5-3-05 หนังสืองำนพัฒนำบุคคล กองบริหำรงำนบุคคล ลงวันท่ี 10 มิถุนำยน 2554 เรื่อง ขออนุมัติโครงกำรอบรม

เชิงปฏิบัติกำร เรื่อง กำรพัฒนำสมรรถนะกำรปฏิบตัิงำนของบุคลำกร 
สอ.(กบ.) 3.5-3-06 หนังสืองำนวินัยและนติิกำร กองบริหำรงำนบุคคล ลงวันท่ี 11 มิถุนำยน 2555 เรื่อง รำยงำนกำรรับฟัง

ควำมคิดเห็นและข้อร้องเรียนทำงเว็บไซต ์
สอ.(กบ.) 3.5-4-01 แผ่นภำพแสดงช่องทำงร้องเรียนจรรยำบรรณและวินัยบนหน้ำเว็บไซต์ของมหำวิทยำลยัฯ 
สอ.(กบ.) 3.5-4-02 หมำยเลขโทรศัพท์กองบริหำรงำนบุคคล งำนวินัยและนิติกำร โทร 0-2281-1479 
สอ.(กบ.) 3.5-4-03 ภำพถ่ำยแสดงกำรตดิตั้งกล่องรับเรื่องร้องเรียนของมหำวิทยำลัยฯ ณ อำคำรส ำนักงำนอธิกำรบดี 
สอ.(กบ.) 3.5-5-01 ระเบียบมหำวิทยำลัยฯ ว่ำด้วยกำรคัดเลือกบุคคลดีเด่นหรือผู้ท ำคุณประโยชน์ พ.ศ. 2553 
สอ.(กบ.) 3.5-5-02 ข้อบังคับมหำวิทยำลัยฯ ว่ำด้วยกำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ. 2554 
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รายการหลักฐาน (ใส่รหัสเอกสาร)(ต่อ) 
สอ.(กบ.) 3.5-5-03 หนังสือมหำวิทยำลัยฯ ท่ี ศธ 0581.17/3312 ลงวันท่ี 5 สิงหำคม 2554 เรื่อง กำรอ้ำงอิงผลงำนทำงวิชำกำร

ของผูอื่นมำเป็นผลงำนทำงวิชำกำรของตน 
สอ.(กบ.) 3.5-6-01 หนังสือมหำวิทยำลัยฯ ที่ ศธ 0581.17/3273 ลงวันที่ 3 สิงหำคม 2554 เรื่อง กำรติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติ

ตำมจรรยำบรรณ 
สอ.(กบ.) 3.5-6-02 หนังสือมหำวิทยำลัยฯ ที่ ศธ 0581.17/3945 ลงวนัที่ 12 กันยำยน 2554 เรื่อง กำรติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติ

ตำมจรรยำบรรณ 
สอ.(กบ.) 3.5-6-03 หนังสือมหำวิทยำลัยฯ ที่ ศธ 0581.17/773 ลงวันที่ 8 มีนำคม 2555 เรื่อง กำรติดตำมประเมินผลกำรปฏบิัติ

ตำมจรรยำบรรณ 
สอ.(กบ.) 3.5-6-04 หนังสืองำนวินัยและนติิกำร กองบริหำรงำนบุคคล ลงวันท่ี 13 กันยำยน 2554 เรื่อง รำยงำนกำรติดตำม

ประเมินผลกำรปฏิบัติตำมจรรยำบรรณ   
สอ.(กบ.) 3.5-6-05 หนังสืองำนวินัยและนิติกำร กองบริหำรงำนบุคคล ลงวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2554 เรื่อง รำยงำนกำรติดตำม

ประเมินผลกำรปฏิบัติตำมจรรยำบรรณ   
สอ.(กบ.) 3.5-6-06 หนังสืองำนวินัยและนติิกำร กองบริหำรงำนบุคคล ลงวันท่ี 19 เมษำยน 2555 เรื่อง รำยงำนกำรติดตำม

ประเมินผลกำรปฏิบัติตำมจรรยำบรรณ   
 
จุดแข็ง 

1. ผู้บริหำรแต่ละส่วนรำชกำรในสังกัดตระหนักและให้ควำมส ำคัญในกำรส่งเสริมและพัฒนำบุคลำกรให้ประพฤติ
ปฏิบัติตำมจรรยำบรรณอย่ำงจริงจังและต่อเนื่อง 

2. มหำวิทยำลัยมีระบบและแนวทำงที่ชัดเจนในกำรด ำเนินกำรทำงจรรยำบรรณกับผู้ประพฤติผิดจรรยำบรรณ  
3. มหำวิทยำลัยมีกำรก ำหนดแผนปฏิบัติกำรด ำเนินงำนตำมจรรยำบรรณที่เป็นรูปธรรม และมีกำรก ำกับติดตำมให้มี

กำรปฏิบัติตำมแผน 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
- 
 

ข้อเสนอแนะ 
- 
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แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน ส านักงานอธิการบดี 
ปีการศึกษา 2554 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลำด ำเนินกำร 
แผนส่งเสริม 

1. กำรคัดเลือกบุคลำกรดีเด่น 

2. โครงกำรพัฒนำปฐมนิเทศบุคลำกรสำยสนับสนุน บรรจุใหม่  
3. โครงกำรพัฒนำสมรรถนะบุคลำกรด้ำนจริยธรรม 

4. โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง กำรพัฒนำสมรรถนะ
กำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร 

 
- รองอธิกำรบดีด้ำน 
  บริหำรฯ 
- กองบริหำรงำนบุคคล 
 

 

แผนพัฒนำ 
 - 

 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี้  :  นางสาวสมจิตต์   มหัธนันท์  โทร  0-2282-9009  ต่อ  6060 
     (ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล)  
 
ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน :  นายอานันต์    โรจนตันติกุล  โทร 0-2281-1479 
     (หัวหน้างานวินัยและนิติการ) 
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องค์ประกอบที่ 3 กำรบริหำรและกำรจัดกำร 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.6  : กำรพัฒนำหน่วยงำนในสังกัดงำนอธิกำรบดีสู่องค์กรกำรเรียนรู ้

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนกำร 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีกำรด ำเนินกำร 

1 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

2 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

3 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

4 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

5 ข้อ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

ผลการด าเนินงาน : ในปีกำรศึกษำ 2554 มีผลกำรด ำเนินงำน 5 ข้อ ดังนี้  ( ขีด  หน้าข้อที่มีผลการด าเนินงาน) 

 1. มีกำรทบทวนและจดัท ำแผนกำรจัดกำรควำมรู ้

โดย ส ำนักงำนอธิกำรบดีได้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินงำนจัดท ำยุทธศำสตร์และบริหำรจัดกำร
ควำมรู้ในส ำนักงำนอธิกำรบดี (สอ.(กก.) 3.6-1-01) เพื่อทบทวนและจัดท ำแผนกำรจัดกำรควำมรู้ ปีงบประมำณ 2555 
โดยน ำผลประเมินแผนกำรจัดกำรควำมรู้ ปีงบประมำณ 2554 ปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะ แนวทำงในกำร
พัฒนำปรับปรุง มำพิจำรณำและน ำเสนอ (สอ.(กก.) 3.6-1-02) ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบดี เพื่อพิจำรณำอนุมัติ  

 2. มีกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำนตำมแผน 

โดย ส ำนักงำนอธิกำรบดีได้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินงำนจัดท ำยุทธศำสตร์และบริหำรจัดกำร
ควำมรู้ในส ำนักงำนอธิกำรบดี เพื่อติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรจัดกำรควำมรู้ (สอ.(กก.) 3.6-2-01,02) 

 3. มีกำรใช้ช่องทำงที่หลำกหลำยเพื่อให้บุคลำกรในหน่วยงำนได้ถ่ำยทอดและแลกเปลีย่นเรยีนรู้ประสบกำรณ์กำร

ท ำงำนและข้อมูลที่เป็นประโยชนต์่อกำรปฏิบตัิงำน 

โดย หน่วยงำนในส ำนักงำนอธิกำรบดี มีกำรด ำ เนินกิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู ้ โดยใช้ช่องทำงที่
หลำกหลำย เพื่อให้บุคลำกรในหน่วยงำนได้ถ่ำยทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบกำรณ์กำรท ำงำนและข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติงำน (สอ.(กก.) 3.6-3-01) เช่น คู่มือ บอร์ดประชำสัมพันธ์ กำรอบรม สัมมนำ บันทึกเวียน     
กำรสื่อสำรผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศผ่ำน ของแต่ละหน่วยงำนในส ำนักงำนอธิกำรบดี 

 4. มีกำรสรุปประเมินผลควำมส ำเร็จของแผนกำรจดักำรควำมรูเ้สนอต่อผู้อ ำนวยกำร 

โดย ส ำนักงำนอธิกำรบดี ได้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินงำนจัดท ำยุทธศำสตร์กำรจัดกำรควำมรู้ 
(สอ.(กก.) 3.6-1-01) เพื่อประเมินผลแผนกำรจัดกำรควำมรู้ ปีงบประมำณ 2554 และน ำผลสรุปเสนอต่อผู้อ ำนวยกำร 
(สอ.(กก.) 3.6-4-01-03) 

 5. มีกำรน ำผลกำรประเมินปัญหำและข้อเสนอแนะมำใช้ในกำรพัฒนำและปรับปรุงแผนกำรจัดควำมรู้ในปีต่อไป 

โดย ส ำนักงำนอธิกำรบดี ได้มีกำรประชุม คณะกรรมกำรด ำเนินงำนจัดท ำยุทธศำสตร์กำรจัดกำรควำมรู้
ส ำนักงำนอธิกำรบดี เพื่อจัดท ำแผนกำรจัดกำรควำมรู้ โดยน ำสรุปปัญหำและอุปสรรคในกำรด ำเนินงำนมำพิจำรณำเพื่อ
จัดท ำแผนกำรจัดกำรควำมรู้ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 (สอ.(กก.) 3.6-4-01), (สอ.(กก.) 3.6-5-01) 
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ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่ำ
เป้ำหมำย 

(ข้อ) 

4 เดือน 
(1 มิย.54-30 กย.54) 

8 เดือน 
(1 มิย. 54-31 มค. 55) 

12 เดือน 
(1 มิย. 54-31 พค. 55) 

กำรบรรลุเปำ้หมำย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 53 
(1 ตค.53-30 กย. 54) 

6 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.54-31 มีค. 55) 

9 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.54-31 พค. 55)    

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 
ต่ ำกว่ำเป้ำหมำย เท่ำกับเป้ำหมำย สูงกว่ำเป้ำหมำย 

3 3 3 4 4 5 5 

 รายการหลักฐาน (ใส่รหัสเอกสาร) 

(สอ.(กก.) 3.6-1-01) รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำ ส ำนักงำนอธิกำรบดี ด ำเนนิงำนจัดกำรควำมรู้ในส ำนักงำนอธิกำรบดี 
ครั้งท่ี ๒ วันท่ี  ๒/๒๕๕๔ 

(สอ.(กก.) 3.6-1-02) วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ นโยบำย เป้ำหมำย ยุทธศำสตร์ วัตถปุระสงค์ มำตรกำรและแผนกำรจดักำร
ควำมรู้ ส ำนักงำนอธิกำรบดี ปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 

(สอ.(กก.) 3.6-2-01) แผนกำรด ำเนินงำนกำรจดักำรควำมรู้ ส ำนักงำนอธิกำรบดี ปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 
(สอ.(กก.) 3.6-3-01) รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินงำนจัดกำรควำมรู้ในส ำนักงำนอธิกำรบดี ปีงบประมำณพ.ศ.2554 -

2555  
(สอ.(กก.) 3.6-4-01) กิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ของหน่วยงำนในส ำนักงำนอธิกำรบดี ปีกำรศึกษำ 2554 
(สอ.(กก.) 3.6-4-02) กำรประเมินผลเปำ้หมำยและแผนกำรจัดกำรควำมรู้ ปีงบประมำณ 2554 
(สอ.(กก.) 3.6-4-03) บันทึกข้อควำมที่   ลงวันท่ี ๓  ธันวำคม ๒๕๕๔ เรื่องเสนอสรุปกำรประเมินผลแผนกำรจัดกำรควำมรู ้

ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
(สอ.(กก.) 3.6-5-01) สรุปปญัหำและอุปสรรคในกำรด ำเนินงำนกำรจัดกำรควำมรู้ ปีงบประมำณ พ.ศ.2553 

 

จุดแข็ง 
บุคลำกรมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์กำรท ำงำนสำมำรถถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อกำร

ปฏิบัติงำน 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
- 

 
ข้อเสนอแนะ 

- 
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  ผู้ก ากับตัวบ่งช้ี  : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีจันทร์  โตเลิศมงคล โทร 0 2281 8656 

        (ผู้อ านวยการกองกลาง) 

  ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน  : นางชูศรี   นิลร าไพ โทร 0 2281 7426 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลประเมินตนเองตามมาตราฐาน ส านกังานอธิการบดี 
 ปีการศึกษา 2554 

แผน/โครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลำด ำเนินกำร 
แผนส่งเสริม 

1. สนับสนุนให้บคลำกรสำยสนับสนุนได้รับกำรพัฒนำด้ำน
สำรสนเทศ 

2. จัดกิจกรรมถ่ำยทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

- ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำนอธิกำรบด ี
- คณะกรรมกำรจัดกำร
ควำมรู้ในส ำนักงำน
อธิกำรบด ี

 
ปีกำรศึกษำ 2555 
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องค์ประกอบที่ 3 กำรบริหำรและกำรจัดกำร 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.7  : ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจดักำร ของหน่วยงำนในสังกัดส ำนกังำน   

                                   อธิกำรบด ี

ชนิดของตัวบ่งชี้  : กระบวนกำร 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีกำรด ำเนินกำร 

1 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

2 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

3 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

4 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

5 ข้อ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน  :  ข้อ 

ผลการด าเนินงาน : ในปีกำรศึกษำ 2554 มีผลกำรด ำเนินงำน 5 ขอ้ ดังนี ้ ( ขีด  หน้าข้อที่มีผลการด าเนินงาน) 

 1. มีนโยบำยในกำรจดัท ำระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำร และน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบตัิ 
โดย ส ำนกังำนอธิกำรบดี มีกำรจดัท ำระบบฐำนข้อมลูสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำรโดยข้อมูลของส ำนักงำน

อธิกำรบดีเป็นส่วนหน่ึงของระบบ ERP , BPM และ HRM (สอ.(กค.)3.7-1-01) ซึ่งเป็นโครงกำรเครือขำ่ยระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศท่ีมหำวิทยำลัย ได้น ำมำใช้ในกำรบริหำรจดักำร ข้อมลูทำงด้ำนกำรเงิน กำรคลัง กำรวำงแผนตำมนโยบำยของ
มหำวิทยำลยั กำรบรหิำรทรัพยำกรบุคคล เพื่อให้หน่วยงำนในสังกัดได้มีกำรเช่ือมโยงของข้อมูล และมฐีำนข้อมูลเป็นฐำน
เดียวกัน เพื่อให้สำมำรถก ำกับติดตำมได ้

 2. มีระบบฐำนข้อมลูสำรสนเทศตำมภำรกจิของหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนอธิกำรบดีอย่ำงน้อยต้องครอบคลุมกำร
วำงแผน กำรบริหำรงบประมำณ กำรจัดซื้อ จัดจ้ำง กำรเบิกจ่ำยกำรบันทึกบัญชีและกำรบรหิำรงำนบคุคล 

โดย ส ำนักงำนอธิกำรบดี มีกำรถ่ำยทอดกำรปฏิบัติงำนโดยมีกำรเชิญประชุมหน่วยงำนในสังกัดเพื่อท ำควำม
เข้ำใจร่วมกันในกำรน ำระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศมำใช้ในหน่วยงำน (สอ.(กค.)3.7-2-01)  โดยมีกำรมีน ำระบบกำรบริหำร
งบประมำณ(BPM) ในกำรเริ่มต้นตั้งงบประมำณ ระบบบริหำรทรัพยำกรของมหำวิทยำลัย (ERP) บันทึกข้อมูล กำรติดตำมและ
รำยงำนผลกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ กำรจัดซื้อจัดจ้ำง  ระบบบริหำรงำนบุคคลอย่ำง (HRM)  อัตรำก ำลังบุคลำกร กำรสรรหำ 
แต่งตั้ง 

 3. มีกำรบันทึกและตรวจสอบข้อมลูเป็นปัจจุบัน 
โดย กำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรระบบงำน ERP BPM HRM (สอ.(กค.)3.7-3-01)โดยเริ่มจำกกำรขอจัดตั้ง

งบประมำณในระบบงำน BPM ของกองนโยบำยและแผน ทั้งเงินงบประมำณแผ่นดินและงบประมำณเงินรำยได้ และ
ระบบกำรบริหำรพัสดุ บัญชีและกำรเงิน ในระบบงำน ERP โดยกองคลัง ระบบกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ระบบงำน 
HRM  โดยกองบริหำรงำนบุคคล โดยมีกำรเช่ือมโยงข้อมูลกันและสอบทำนข้อมูลได้อย่ำงเป็นปัจจุบัน  

 4. มีกำรติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนอย่ำงเป็นระบบ 
โดย กำรบริหำรจัดกำรโดยกำรน ำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ตำมโครงกำรระบบงำน ERP BPM HRM นั้น

มีระบบกำรรำยงำนผลโดยรำยงำนที่ออกจำกระบบ เช่น งบกำรเงินในรำยเดือน รำยไตรมำส รำยงำนกำรใช้จ่ำยเงินตำม     
รำยหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนอธิกำรบดีน ำเสนอต่อผู้บริหำรระดับสูงและสำมำรถน ำข้อมูลผลดังกล่ำวไปใช้ในกำรวำง
แผนกำรปฏิบัติงำนในปีต่อไปได้ (สอ.(กค.) 3.7-4-01) 
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 5. มีกำรประเมินผลกำรใช้ระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศ และน ำผลมำปรับปรุงระบบฐำนข้อมูล 
โดย ระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศตำมโครงกำรระบบงำน ERP BPM HRM  ได้มีกำรให้หน่วยงำนในสังกัดได้เข้ำ

ร่วมอบรมเพิ่มเติมในรำยละเอียดต่ำง ๆ กำรน ำเสนอปัญหำที่เกิดขึ้น ควำมต้องกำรในระบบงำนต่ำง ๆ มำเป็นแนวทำงในกำร
แก้ไขปัญหำและพัฒนำระบบดังกล่ำวให้ดีขั้นและมีระบบกำรติดตำมกำรใช้งำนและแจ้งปัญหำที่เกิดจำกระบบงำน ของส ำนัก
วิทยบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ (สอ.(กค.)3.7-5-01) ในกำรประเมินผลกำรใช้ระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศ 

 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่ำ
เป้ำหมำย 

(ข้อ) 

4 เดือน 
(1 มิย.54-30 กย.54) 

8 เดือน 
(1 มิย. 54-31 มค. 55) 

12 เดือน 
(1 มิย. 54-31 พค. 55) 

กำรบรรลุเปำ้หมำย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 53 
(1 ตค.53-30 กย. 

54) 

6 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.54-31 มีค. 55) 

9 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.54-31 พค. 55)    

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 
ต่ ำกว่ำเป้ำหมำย    เท่ำกับเป้ำหมำย สูงกว่ำเป้ำหมำย   

3 - - - - 5 5 
 

 
รายการหลักฐาน (ใส่รหัสเอกสาร) 
สอ.(กค.) 3.7-1-01 โครงกำรกำรพัฒนำระบบงำน ERP BPM HRM  ของมหำวิทยำลัย 
สอ.(กค.) 3.7-2-01 รำยงำนกำรประชุมกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรกำรพัฒนำระบบงำน ERP BPM HRM  ของ

มหำวิทยำลยั 
สอ.(กค.) 3.7-3-01 โครงกำรกำรพัฒนำระบบงำน  ERP  BPM  HRM  ของมหำวิทยำลัย 
สอ.(กค.) 3.7-4-01 รำยงำนกำรเงิน มหำวิทยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลพระนคร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2554 
สอ.(กค.) 3.7-5-01 ระบบกำรติดตำมกำรใช้งำน กำรประเมินผลกำรใช้งำนระบบสำรสนเทศ (โปรแกรมกำรแจ้งกำร

แก้ปัญหำด้ำน IT ของส ำนักวิทยำบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ) 
 
จุดแข็ง 

1. ผู้บริหำรใหค้วำมสนใจในกำรน ำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ มำใช้ในกำรบริหำรและจดักำรภำยในหน่วยงำนใน
สังกัดของมหำวิทยำลยั  

2. ข้อมูลด้ำนกำรวำงแผน กำรเงิน กำรบริหำรงำนต่ำง ๆ ของมหำวทิยำลัยมีกำรเช่ือมโยงกันทุกหน่วยงำนในสังกัด 
มีรำยงำนให้ผูบ้ริหำรได้ใช้ในกำรวิเครำะห์และวำงแผนกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัย 

 
จุดที่ควรพัฒนา 
 ควรมีกำรท ำควำมเข้ำใจ ให้ควำมรู้เพิ่มเติมเจำ้หน้ำท่ีเกี่ยวข้องในกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรระบบสนเทศเพื่อกำร
บริหำรอย่ำงสม่ ำเสมอ เพื่อให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปในแนวทำงเดียวกันและได้ข้อมูลที่ถูกต้องตรวจสอบได้ 
 
ข้อเสนอแนะ 
  
- 
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แนวทางแก้ไข  สนับสนนุและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน ส านักงานอธกิารบดี 
ปีการศึกษา 2554 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลำด ำเนินกำร 
แผนพัฒนำ 
 โครงกำรพัฒนำประสิทธิภำพในกำรท ำงำนของบุคลำกรดำ้น
กำรเงิน บัญชี พัสดุ และบริหำรทรัพย์สิน                                                                 

กองคลัง  
กองนโยบำยและแผน 
กองบริหำรงำนบุคคล 

 
ปีงบประมำณ 2555 

 
 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี้  :  นางวันดี  ช่วยประยูรวงศ์  โทร  0-2280-1932  ต่อ  6030 
       (ผู้อ านวยการกองคลัง) 
ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน :  นางสาวอรวรรณ์  ศิริพราหมณกุล 
       นางศิริมา  อาจนนลา 
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องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.8  : กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงของหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนอธิกำรบดี 

ชนิดของตัวบ่งชี้  :  กระบวนกำร 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีกำรด ำเนินกำร 

1 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

2 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

3 หรือ 4 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

5 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

6 ข้อ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน  :  ข้อ  

ผลการด าเนินงาน : ในปีกำรศึกษำ 2554 มีผลกำรด ำเนินงำน 6 ขอ้ ดังนี ้ ( ขีด  หน้าข้อที่มีผลการด าเนินงาน) 

 1. มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรหรอืคณะท ำงำนบริหำรควำมเสีย่ง  โดยมีคณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ส ำนักงำนอธิกำรบดี ท่ีรับผิดชอบพันธกิจหลักของส ำนักงำนอธิกำรบดีร่วมเป็นคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำน 

โดย ในปีกำรศึกษำ 2554 ส ำนักงำนอธิกำรบดีได้ด ำเนินกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงในทุกหน่วยงำนที่
สังกัดในส ำนักงำนอธิกำรบดี  โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำส ำนักงำนอธิกำรบดีให้มีหน้ำที่
รับผิดชอบขับเคลื่อนกระบวนกำร(สอ.(กนผ.)3.8-1-01)  และมีคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักงำนอธิกำรบดีเป็นผู้พิจำรณำ
ให้ข้อเสนอแนะค ำแนะน ำ  ให้ควำมเห็นชอบแผนบริหำรควำมเสี่ยง  ตลอดจนก ำกับดูแลและติ ดตำมผลกำรด ำเนินงำน  
(สอ.(กนผ.)3.8-1-02) โดยใช้นโยบำยและแนวทำงกำรบริหำรควำมเสี ่ยงที่ก ำหนดจำกมหำวิทยำลัยเพี่อให้กำร
ด ำเนินงำนมีมำตรฐำนเดียวกันในทุกหน่วยงำนของมหำวิทยำลัย (สอ.(กนผ.)3.8-1-03) และ (สอ.(กนผ.)3.8-1-04) 

 2. มีกำรวิเครำะห์และระบุควำมเสีย่ง และปัจจัยที่ก่อให้เกดิควำมเสีย่งตำมบริบทของส ำนักงำนอธิกำรบดี 

โดย ทุกหน่วยงำนในส ำนักงำนอธิกำรบดีมีกำรจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงของแต่ละหน่วยงำน (สอ.(กนผ.)  
3.8-2-01) โดยใช้นโยบำยและแนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยงของมหำวิทยำลัย ซึ่งมีขั้นตอนกำรวิเครำะห์ตำมแนวทำงของ 
COSO (สอ.(กนผ.)3.8-2-02) เพื่อวิเครำะห์หำควำมเสี่ยงและแนวทำงในกำรจัดกำรกับเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อกำรบรรลุ
วัตถุประสงค์ในกำรด ำเนินงำน โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

- มีกำรวิเครำะห์ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน:  เป็นกำรวิเครำะห์เพื่อแจกแจงขั้นตอนและรำยละเอียดของ
งำนท่ีด ำเนินกำรอยู่   

- มีกำรวิเครำะห์วัตถุประสงค์ในกำรด ำเนินงำน:  เป็นกำรก ำหนดวัตถุประสงค์ของกำรด ำเนินงำนซึ่ง
จะต้องสำมำรถวัดผลได้  เพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจว่ำจะท ำงำนเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยอะไร 

- มีกำรระบุควำมเสี่ยงในแต่ละขั้นตอนกำรด ำเนินงำน:  เป็นกำรค้นหำควำมเสี่ยงท่ีสำมำรถเกิดขึ้นได้
ในแต่ละขั้นตอนของกำรด ำเนินงำน  และเป็นอุปสรรคต่อกำรบรรลุวัตถุประสงค์ของกำร
ด ำเนินงำน 

- มีกำรระบุปัจจัยเสี่ยงในแต่ละขั้นตอนกำรด ำเนินงำน:  เป็นกำรวิเครำะห์หำสำเหตุของกำรเกิด
ควำมเสี่ยง  เพื่อใช้เป็นข้อมูลในกำรพิจำรณำแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำให้ควำมเสี่ยงลดลง 

 3. มีกำรประเมินโอกำสและผลกระทบของควำมเสี่ยง และจัดล ำดับควำมเสีย่งท่ีได้จำกกำรวิเครำะห์ในข้อ 2 
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โดย มีกำรวิเครำะห์ต่อเนื่องตำมแนวทำงของ COSO  ต่อจำกที่ได้ระบุปัจจัยเสี่ยงแล้วคือ (ใช้หลักฐำนเดียวกับ
ข้อ 2) 

- มีกำรประเมินโอกำสและผลกระทบที่จะเกิดควำมเสี่ยง:  โดยพิจำรณำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงโอกำส
ที่จะเกิดควำมเสี่ยงกับระดับควำมรุนแรงที่เกิดจำกผลกระทบ เพื่อน ำมำจัดล ำดับควำมสูงต่ ำของ
ควำมเสี่ยง   

- มีกำรประเมินแนวทำงควบคุม  และกำรควบคุมที่มีอยู่ :  ได้วิเครำะห์ควำมเสี่ยงที่ได้จัดล ำดับ
ควำมส ำคัญแล้ว ว่ำได้มีแนวทำงหรือมีกำรแก้ไขปัญหำอยู่แล้วอย่ำงไร  เพื่อเป็นกำรค้นหำควำม
เสี่ยงที่มีล ำดับสูง  ส่งผลกระทบที่เป็นปัญหำ  และยังไม่มีแนวทำงลดควำมเสี่ยง/หรือมีกำรแก้ไข
แล้วแต่ปัญหำยังไม่ลดลง 

- น ำรำยละเอียดจำกกำรวิเครำะห์มำใช้ในกำรจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยง:  เมื่อวิเครำะห์หำควำม
เสี่ยงท่ีมีกำรพิจำรณำลงควำมเห็นแล้วว่ำจะต้องหยิบยกขึ้นมำแก้ไขควำมเสี่ยงให้ลดลง  ก็จะน ำมำ
ประเด็นควำมเสี่ยงน้ันมำจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงของส ำนักงำนอธิกำรบดี 

 4. มีกำรจัดท ำแผนบริหำรควำมเสีย่งท่ีมีระดับควำมเสี่ยงสูง และด ำเนินกำรตำมแผน 

โดย ส ำนักงำนอธิกำรบดีได้จัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงของส ำนักงำนอธิกำรบดี ประจ ำปี 2554  (สอ.(กนผ.)
3.8-4-01)  โดยผ่ำนกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักงำนอธิกำรบดี  และมีกำรแจ้งเวียนให้ทุก
หน่วยงำนของส ำนักงำนอธิกำรบดีรับทรำบแผนบริหำรควำมเสี่ยงของส ำนักงำนอธิกำรบดีและให้มีกำรด ำเนินกำรตำมแผน 
(สอ.(กนผ.3.8-4-03) 

และเมื่อเริ่มต้นปีงบประมำณ พ.ศง 2555 ได้มีกำรจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงของส ำนักงำนอธิกำรบดี  
ประจ ำปี 2555  โดยพิจำรณำจำกผลกำรปฏิบัติงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยงของส ำนักงำนอธิกำรบดี ปี 2554  จำกแผน
บริหำรควำมเสี่ยงในระดับหน่วยงำนภำยในส ำนักงำนอธิกำรบดี  ประกอบกับนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงของมหำวิทยำลัย 
ประจ ำปี 2555  รวมทั้งมีกำรวิเครำะห์บริบทและสถำนกำรณ์ปัจจุบันท่ีเกี่ยวข้อง (สอ.(กนผ.3.8-4-02)  และมีกำรแจ้งเวียนให้
ทุกหน่วยงำนของส ำนักงำนอธิกำรบดีรับทรำบแผนบริหำรควำมเสี่ยงของส ำนักงำนอธิกำรบดีและให้มีกำรด ำเนินกำรตำมแผน 

 5. มีกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผน และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักงำนอธิกำรบดี 
เพื่อพิจำรณำ อย่ำงน้อยปลีะ 1 ครั้ง 

โดย ส ำนักงำนอธิกำรบดีได้มีกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยงปี 2554  (สอ.(กนผ.)3.8-5-
01)  เสนอที่ประชุมคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักงำนอธิกำรบดีเพื่อรับทรำบผลกำรด ำเนินงำน ในกำรประชุมคณะกรรมกำร
ประจ ำส ำนักงำนอธิกำรบดี  ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 มกรำคม 2555 วำระที่ 4.5 เรื่องรำยงำนผลกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงของส ำนักงำนอธิกำรบดี  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2554 และพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบแผนกำรบริหำรควำม
เสี่ยง  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 

รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยง ปีงบประมำณ ๒๕๕๔ ส ำนักงำนอธิกำรบดีมีกิจกรรมที่มี
ควำมเสี่ยงจ ำนวน ๓ กิจกรรม  

กิจกรรม ความเสี่ยงที่มีอยู ่ ผลการปฏิบัติตามแผน 
1) กำรควบคุมงำนก่อสร้ำง กำรก่อสร้ำงไม่เป็นไปตำมงวด

งำนส่งผลกระทบให้กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณรำยจ่ำยลงทุนใน
ภำพรวมของมหำวิทยำลัยไม่
เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

- มีกำรให้ค ำปรึกษำกำรเขยีนแบบรปูรำยกำรและกำรก ำหนด 
Spec. ครุภัณฑ์ เพื่อให้กำรประมำณรำคำกลำงก่อสร้ำงท ำได้อยำ่ง
รวดเร็ว 

- กรณีมีกำรขอแก้ไขแบบ  ได้มีกำรให้ค ำปรึกษำในกำรแกไ้ขแบบ  
และเร่งรัดใหส้่งแบบภำยใน ๒ อำทิตย์ 
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กิจกรรม ความเสี่ยงที่มีอยู ่ ผลการปฏิบัติตามแผน 
- มีกำรประชุมผู้ควบคุมงำนเพื่อติดตำมควำมก้ำวหน้ำ  และ
เร่งรัดงำนให้เป็นไปตำมงวดงำนรวมไปถึงกำรเบิกจ่ำย  โดยท ำ
อย่ำงต่อเนื่องตลอดปีงบประมำณ 

2) กำรด ำเนินโครงกำรต่ำงๆ  - กำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม
ไม่เป็นไปตำมช่วงเวลำที่ก ำหนด 

- ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีจ ำนวน
น้อยกว่ำเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

- ได้ให้หน่วยงำนใช้ระบบปฏิทินกำรจัดโครงกำร/กิจกรรมของ
มหำวิทยำลยั  เพื่อแจ้งรำยละเอียดกำรจัดโครงกำรให้บุคลำกร
รับทรำบ  และเพื่อหลีกเลี่ยงกำรจดัโครงกำรในเวลำที่ซ้ ำซ้อนกัน  
กำรรณรงค์ในปี ๒๕๕๔ ยังไม่สัมฤทธ์ิผลเท่ำที่ควรจะต้อง
ด ำเนินกำรอยำ่งต่อเนื่องต่อไป 

- กำรจัดโครงกำรส่วนใหญ่จดัในช่วงเวลำปิดภำคเรยีน  เพื่อให้
บุคลำกรสำมำรถเข้ำร่วมโครงกำรได้ตำมเป้ำหมำย  แต่มีข้อจ ำกัด
อยู่บ้ำง อำทิ  วิทยำกรไม่สำมำรถรับเชิญมำได้ในช่วงเวลำที่
ก ำหนด  มีกำรจดัโครงกำรที่เวลำซ้ ำซ้อนกันมำกในช่วงเวลำปิด
เทอม  

3) กำรรักษำควำมปลอดภัย - มีทรัพย์สินสูญหำยภำยใน
อำคำรส ำนักงำนอธิกำรบด ี

- เมื่อพบทรัพย์สินสูญหำยได้มีกำรตดิตั้งกล้องวงจรปิดอย่ำง
เร่งด่วนเพิ่ม ๒ ตัว บริเวณเคำน์เตอร์จ่ำยเงินกองคลังเมื่อเดือน
มีนำคม ๒๕๕๔ 

- มีกำรตดิตั้งระบบกล้องวงจรปิดเพิ่มทั่วบริเวณส ำนักงำน
อธิกำรบดี  มีระบบกำรบันทึกภำพตลอด ๒๔ชม. และส ำรองข้อมูล
กำรบันทึกภำพไวเ้ป็นเวลำ ๑๕ วัน 

- มีมำตรกำรให้เจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัยของอำคำร
สอบถำมข้อมูลผู้มำติดต่อ  มีกำรแลกบัตรประจ ำตัวและบันทึก
ข้อมูลของผู้มำตดิต่องำน 

 

 6. มีกำรน ำผลกำรประเมินและข้อเสนอแนะมำใช้ในกำรปรับแผน   หรือวิเครำะห์ควำมเสีย่งในรอบปีถัดไป 

โดย ในกำรจดัท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงของส ำนักงำนอธิกำรบดี ปี 2555  โดยคณะกรรมกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำส ำนักงำนอธิกำรบดี   ได้มีกำรพิจำรณำจำกผลกำรปฏิบัตงิำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยงของส ำนักงำนอธิกำรบดี ปี 
2554  จำกแผนบริหำรควำมเสี่ยงในระดับหน่วยงำนภำยในส ำนักงำนอธิกำรบดี  ประกอบกับนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ของมหำวิทยำลัย ประจ ำปี 2555  รวมทั้งมีกำรวิเครำะห์บริบทและสถำนกำรณ์ปัจจุบันท่ีเกีย่วข้องมำเป็นข้อมูลประกอบกำร
พิจำรณำจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงปี 2555  ของส ำนักงำนอธกิำรบดี   ในกำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักงำน
อธิกำรบดี  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 มกรำคม 2555 วำระที่ 4.5 เรื่องรำยงำนผลกำรบริหำรควำมเสี่ยงของส ำนักงำนอธิกำรบดี  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2554 และพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง  ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2555  
(สอ.(กนผ.)3.8-6-01)  ซึ่งที่ประชุมได้ให้ควำมเห็นชอบให้ส ำนักงำนอธิกำรบดีจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงใน 2 กิจกรรม คือ 

- กำรปรับปรุงแผนป้องกันอัคคีภัยของส ำนักงำนอธิกำรบดี 

กำรเตรียมควำมพร้อมเพื่อเข้ำสู่ประชำคมอำเซียนของบุคลำกรส ำนักงำนอธิกำรบดีด้ำนทักษะภำษำอังกฤษ 
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การประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่ำ
เป้ำหมำย 

(ข้อ) 

4 เดือน 
(1 มิย.54-30 กย.54) 

8 เดือน 
(1 มิย. 54-31 มค. 55) 

12 เดือน 
(1 มิย. 54-31 พค. 55) 

กำรบรรลุเปำ้หมำย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 53 
(1 ตค.53-30 กย. 54) 

6 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.54-31 มีค. 55) 

9 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.54-31 พค. 55)    

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 
ต่ ำกว่ำเป้ำหมำย    เท่ำกับเป้ำหมำย สูงกว่ำเป้ำหมำย   

4 4 3 6 5 6 5 

 
หลักฐาน (ใส่รหัสเอกสาร) 

สอ.(กนผ.)3.8-1-01 ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรประกนัคุณภำพส ำนักงำนอธิกำรบดี ค ำสั่งที่ 400/2553 วันท่ี  31 พ.ค. 2553  
และค ำสั่งเพิ่มเติม ค ำสั่งที่ 1179/2554 วันท่ี 14 ธันวำคม 2554  

สอ.(กนผ.)3.8-1-02 ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักงำนอธิกำรบดี ค ำสั่งที่ 495/2553 วันท่ี 30 มิ.ย. 2553  และ
ค ำสั่งเพิ่มเติม  ค ำสั่งที่ 1199/2554 วันท่ี 20 ธันวำคม 2554 

สอ.(กนผ.)3.8-1-03 นโยบำยและแนวทำงกำรด ำเนินกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรวำงระบบควบคมุภำยใน ปี 2555 
ของมหำวิทยำลัย 

สอ.(กนผ.)3.8-1-04 แผนกำรด ำเนินงำนกำรบริหำรควำมเสีย่งของส ำนักงำนอธิกำรบดี ป ี2555 (ปฏิทินกำรด ำเนินงำน) 
สอ.(กนผ.)3.8-2-01 ตัวอย่ำงเอกสำรกำรบรหิำรควำมเสี่ยงและกำรควบคมุภำยในของหน่วยงำน ปี 2554 และ 2555 
สอ.(กนผ.)3.8-2-02 คู่มือกำรบรหิำรควำมเสีย่งและกำรวำงระบบควบคมุภำยในของมหำวิทยำลัย  ซึ่งแสดงข้ันตอนกำร

วิเครำะหค์วำมเสี่ยง  ตำมแนวทำงของ COSO  
สอ.(กนผ.)3.8-3-01 ตัวอย่ำงเอกสำรกำรบรหิำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในของหน่วยงำน ปี 2554 และ 2555 (เป็น

เอกสำรเดียวกับ สอ.(กนผ.)3.8-2-01) 
สอ.(กนผ.)3.8-3-02 คู่มือกำรบรหิำรควำมเสีย่งและกำรวำงระบบควบคมุภำยในของมหำวิทยำลัย  ซึ่งแสดงข้ันตอนกำร

วิเครำะหค์วำมเสี่ยง  ตำมแนวทำงของ COSO (เป็นเอกสำรเดยีวกับ สอ.(กนผ.)3.8-2-02) 
สอ.(กนผ.)3.8-4-01 แผนบริหำรควำมเสี่ยงของส ำนักงำนอธิกำรบดี ปี 2554 
สอ.(กนผ.)3.8-4-02 แผนบริหำรควำมเสี่ยงของส ำนักงำนอธิกำรบดี ปี 2555 
สอ.(กนผ.)3.8-4-03 หนังสือแจ้งเวียนภำยในส ำนักงำนอธิกำรบดีเพื่อให้ทุกหน่วยงำนรับทรำบแผนบริหำรควำมเสี่ยง  และให้มี

กำรด ำเนินงำนตำมแผนและรำยงำนผล 
สอ.(กนผ.)3.8-5-01 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยงฯ ปี 2554 รอบ 12 เดือน 
สอ.(กนผ.)3.8-6-01 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักงำนอธิกำรบดี  ครั้งท่ี 1/2555 วันพฤหัสบดีที่ 19 

มกรำคม 2555  วำระที่ 4.5 เรื่องผลกำรบริหำรควำมเสี่ยงของส ำนกังำนอธิกำรบดี  ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2554  และให้ควำมเห็นชอบแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2555  

จุดแข็ง 
1. ส ำนักงำนอธิกำรบดีมีนโยบำยที่จะสนับสนุนกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำงกำรพัฒนำระบบรำชกำรที่รัฐบำลได้

ก ำหนดนโยบำยและแนวทำงไว้   ซึ่งกำรบริหำรควำมเสี่ยงเป็นเรื่องที่มีควำมส ำคัญเรื่องหนึ่งตำมแนวทำงกำรบริหำรรำชกำร
ตำมหลักธรรมำภิบำล 

2. ผู้บริหำรให้กำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำน  และมีกำรประชุมปรึกษำหำรือเพื่อก ำหนดแนวทำงปฏิบัติร่วมกับ
บุคลำกรผู้ปฏิบัติงำน 



 :  SAR  ปีกำรศกึษำ 2554  ส ำนกังำนอธกิำรบดี              65                                 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร 

3. กำรจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงด ำเนินกำรในระดับหน่วยงำนย่อย  เพื่อให้มีกำรวิเครำะห์ภำระงำนของแต่ละ
หน่วยงำนโดยละเอียด  และมีกำรน ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงของแต่ละหน่วยงำนย่อยมำพิจำรณำประกอบกำรจัดท ำแผนบริหำร
ควำมเสี่ยงในภำพรวมของส ำนักงำนอธิกำรบดี 

จุดที่ควรพัฒนา 
กำรพิจำรณำแยกแยะภำรกิจที่ส ำนักงำนอธิกำรบดี  กับภำรกิจท่ีส ำนักงำนอธิกำรบดีด ำเนินงำนเพื่อระดับภำพรวม

ของมหำวิทยำลัย  ยังไมส่ำมำรถแยกแยะกันได้อย่ำงชัดเจน  ควรสรำ้งควำมเข้ำใจให้มำกขึ้น 

ข้อเสนอแนะ 
ควรจัดท ำคู่มือกำรบรหิำรควำมเสีย่งส ำหรับส ำนักงำนอธิกำรบดีขึ้นโดยเฉพำะ  โดยมีกำรอธิบำยขอบเขตภำรกิจของ

ส ำนักงำนอธิกำรบด ี

 
แนวทางแก้ไข  สนับสนนุและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน ส านักงานอธกิารบดี 

ปีการศึกษา 2554 
แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาด าเนินการ 

แผนพัฒนำ 
1. พัฒนำคู่มือกำรบริหำรควำมเสีย่งของส ำนักงำนอธิกำรบดี  โดย
อธิบำยขอบเขตภำรกิจของส ำนักงำนอธิกำรบดีให้ชัดเจน 
2.  เผยแพร่ข้อมูลทีเ่กี่ยวข้องผ่ำนทำงเว็บไซต์  เพื่อให้บุคลำกรได้รบั

ทรำบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติงำน 

 
คณะกรรมกำรประจ ำ
ส ำนักงำนอธิกำรบด ี

 
ไม่ใช้งบประมำณ 
พฤศจิกำยน 2555 

 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี้  :  นางจุฬาภรณ์ ตันติประสงค์  โทร  0-2282-9009 ต่อ  6081 
      ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
 
ผู้จัดเก็บข้อมลู/รายงาน :   นางรตนมน  จันทรอุทัย               โทร  0-2282-9009  ต่อ  6084 
       นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
       กองนโยบายและแผน     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 :  SAR  ปีกำรศกึษำ 2554  ส ำนกังำนอธกิำรบดี              66                                 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร 

องค์ประกอบที่ 4 กำรเงินและงบประมำณ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1  : ระบบและกลไกกำรเงินและงบประมำณ 

ชนิดของตัวบ่งชี้  : กระบวนกำร 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีกำรด ำเนินกำร 

1 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

4 หรือ 5 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

5 หรือ 6 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

7 หรือ 8 ข้อ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน  :  ข้อ   

ผลการด าเนินงาน : ในปีกำรศึกษำ 2554 มีผลกำรด ำเนินงำน 7 ขอ้ ดังนี ้ ( ขีด  หน้าข้อที่มีผลการด าเนินงาน) 

 1. มีกำรจัดท ำค ำของบประมำณของหน่วยงำนในสังกัด ท่ีสอดคล้องกับภำรกิจ 
โดย ส ำนักงำนอธิกำรบดี มีแนวทำงในกำรจัดสรรงบประมำณและวำงแผนกำรใช้งบประมำณประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ.2553 อย่ำงมีประสิทธิภำพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยส ำนักงำนอธิกำรบดี โดย กองต่ำง ๆ ดังนี้ 
กองกลำง กองคลัง กองนโยบำยและแผน กองบริหำรงำนบุคคล กองพัฒนำนักศึกษำ กองประชำสัมพันธ์ กอง
ศิลปวัฒนธรรม และกองวิเทศสัมพันธ์  ได้จัดท ำค ำเสนอของบประมำณแผ่นดินและงบประมำณเงินรำยได้ ตำมแนวทำง
ที่มหำวิทยำลัยก ำหนด ซึ่งในปีงบประมำณ พ.ศ.2554  ส ำนักงำนอธิกำรบดี ได้รับจัดสรรงบประมำณแผ่นดิน จ ำนวน 
98,208,230.00  บำท  ส่วนงบประมำณเงินรำยได้ วงเงินงบประมำณจะได้มำจำกกำรประมำณกำรค่ำธรรมเนียม
กำรศึกษำและค่ำเล่ำเรียนของนักศึกษำแต่ละหลักสูตร และจัดสรรเป็นเงินงบประมำณเงินรำยได้ให้กับส ำนักงำน
อธิกำรบดี จ ำนวน 58,831,730.00 บำท  หลังจำกทรำบวงเงินงบประมำณจำกทั้ง 2 ส่วน  ส ำนักงำนอธิกำรบดีจึงท ำ
รำยละเอียดกำรจัดสรรเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ .ศ.2554 (สอ.(กค.) 4.1-1-01) และจัดท ำแผนปฏิบัติงำน
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2554  ที่สอดคล้องกันโดยเสนอขอควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักงำน
อธิกำรบดี และกำรอนุมัติจำกสภำมหำวิทยำลัย 

 2. มีส่วนร่วมในกำรวเิครำะห์งบประมำณ ท่ีสอดคล้องกับแผนปฏิบตัิกำรและภำรกิจหลัก 
โดย หัวหน้ำหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนอธิกำรบดี มีส่วนร่วมในกำรวิเครำะห์งบประมำณและร่วมเป็น

คณะกรรมกำรพิจำรณำร่ำงและวิเครำะห์งบประมำณของมหำวิทยำลัย (สอ.(กค.) 4.1-2-01) เมื่อได้รับจัดสรรงบประมำณ
ประจ ำปีจำกมหำวิทยำลัย หน่วยงำนได้จัดท ำแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี พ.ศ.2554 (สอ.(กค.) 4.1-2-02)  และได้ส่งแผนปฏิบัติ
งำนประจ ำปี พ.ศ.2554  เพื่อมหำวิทยำลัย จัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2554 ของมหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร (สอ.(กค.) 4.1-2-03)  ให้มีควำมสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหำวิทยำลัยและนโยบำยของ
รัฐบำล โดยแผนกลยุทธ์ดังกล่ำวได้ก ำหนดประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์และกลยุทธ์ ซึ่งเชื่อมโยงกัน ประกอบด้วย  ตัวบ่งช้ี 
งำน/โครงกำร และงบประมำณ ที่จะด ำเนินกำรภำยใต้กลยุทธ์ต่ำง ๆ เพื่อพัฒนำหน่วยงำนในสังกัดให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย  
กำรด ำเนินงำนทุกด้ำน 
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 3. มีกำรจัดท ำฐำนข้อมลูทำงกำรเงินของหน่วยงำนในสังกัด ท่ีสำมำรถน ำไปใช้ในกำรตดัสินใจ และบรหิำร
งบประมำณ 

โดย ส ำนักงำนอธิกำรบดี  มีระบบฐำนข้อมูลทำงกำรเงินท่ีผู้บริหำรสำมำรถน ำไปใช้ในกำรตัดสินใจและวิเครำะห์
สถำนะทำงกำรเงิน โดยในปีงบประมำณ พ.ศ.2554  มหำวิทยำลัยได้น ำข้อมูลกำรเบิกจ่ำยน ำเข้ำระบบ ERP ซึ่งเป็นระบบ
สำรสนเทศทำงกำรเงินที่เช่ือมโยงกับหน่วยงำนในสังกัด ในส่วนของกองคลังได้ด ำเนินกำรบันทึกข้อมูลกำรเบิกจ่ำยของ
หน่วยงำนในสังกัดเข้ำระบบ ERP และจัดท ำทะเบียนคุมกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณประจ ำปีและทะเบียนคุมกำรใช้จ่ำยเงิน
งบประมำณเงินรำยได้ (สอ.(กค.) 4.1-3-01) และส่งเอกสำรเบิกจ่ำยเพื่อกำรบันทึกบัญชีเกณฑ์คงค้ำงและจัดท ำรำยงำนกำรเงิน 
(สอ.(กค.) 4.1-3-02) เสนอคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักงำนอธิกำรบดี นอกจำกนี้ในกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัยมีระบบ 
GFMIS (สอ.(กค.) 4.1-3-03) ที่ใช้ส ำหรับเงินงบประมำณ ซึ่งสำมำรถน ำข้อมูลจำกระบบบัญชีมำวิเครำะห์สถำนะทำงกำรเงินใน
ภำพรวมของมหำวิทยำลัย เพื่อให้มหำวิทยำลัย สำมำรถบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงินอย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 

 4. มีกำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงเป็นระบบ และรำยงำนต่อผูบ้ริหำร และคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักงำน
อธิกำรบดี อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง 

โดย ส ำนักงำนอธิกำรบดี มีกำรจัดท ำรำยงำนกำรใช้จ่ำยเงินอย่ำงเป็นระบบ 4 ครั้งต่อปี คือจัดท ำรำยเงินรอบ   
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน (สอ.(กค.) 4.1-4-01)  เสนอให้ผู้บริหำรทรำบกำรใช้จ่ำยเงินตำมแผนงำนและกิจกรรม
เสนอคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักงำนอธิกำรบดีและรวบรวมเป็นรำยงำนกำรเงินของมหำวิทยำลัย  (สอ.(กค.) 4.1-4-02) เสนอ
สภำมหำวิทยำลัยเพื่อประโยชน์ต่อกำรบริหำรงำนและกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัย และจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินรอบ
ปีงบประมำณ เพื่อเสนอให้ส ำนักงำนตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบรำยงำนกำรเงินของมหำวิทยำลัย 

 5. มีกำรน ำข้อมูลทำงกำรเงินไปใช้ในกำรบริหำรงบประมำณของหนว่ยงำนในสังกัด 
โดย ส ำนักงำนอธิกำรบดี มีกำรน ำข้อมูลทำงกำรเงินเสนอคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักงำนอธิกำรบดีและเสนอ

มหำวิทยำลัย  เพื่อน ำไปใช้ในกำรวำงแผนกำรตัดสินใจในกำรวิเครำะห์ค่ำใช้จ่ำยและวิเครำะห์สถำนะทำงกำรเงินและควำมมั่ง
คงขององค์กร (สอ.(กค.) 4.1-5-01) เสนอให้ผู้บริหำรและเสนอเข้ำพิจำรณำในที่ประชุมสภำมหำวิทยำลัย เพื่อน ำข้อมูลไปใช้
ประโยชน์ต่อกำรบริหำรขององค์กรต่อไป 

 6. มีกำรก ำกับติดตำมกำรใช้เงินให้เป็นไปตำมระเบียบ และกฎเกณฑ์ที่มหำวิทยำลยัก ำหนด 
โดย ส ำนักงำนอธิกำรบดี  เบิกจ่ำยเงินผ่ำนกองคลัง ซึ่งเป็นหน่วยงำนที่ ตรวจสอบ กลั่นกรองกำรเบิกจ่ำย

เพื่อให้กำรใช้เงินเป็นไปตำมระเบียบ กฎเกณฑ์ที่มหำวิทยำลัยก ำหนด ได้รับกำรตรวจสอบจำกส ำนักงำนตรวจสอบ
ภำยในของมหำวิทยำลัย ท ำหน้ำที่ตรวจติดตำมกำรใช้เงินเป็นไปตำมระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มหำวิทยำลัยก ำหนด        
มีขั้นตอนกำรด ำเนินงำนโดยจัดท ำแผนกำรตรวจสอบภำยในประจ ำปี พ.ศ.2554 (สอ.(กค.) 4.1-6-01) ซึ่งแผนกำร
ตรวจสอบนี้ผ่ำนกำรเห็นชอบจำกอธิกำรบดีและรำยงำนผลกำรตรวจสอบพร้อมข้อเสนอแนะเสนอผู้บริหำรเพื่อน ำเสนอ
ให้สภำมหำวิทยำลัยทรำบ 

 7. มีกำรติดตำมผลกำรใช้เงินให้เปน็ไปตำมเป้ำหมำย และน ำข้อมูลจำกรำยงำนกำรเงินไปใช้ในกำรพิจำรณำเสนอ
ของบประมำณต่อไป 

โดย ส ำนักงำนอธิกำรบดี ได้เสนอรำยชื่อบุคลำกรของส ำนักงำนอธิกำรบดีให้ปฏิบัติหน้ำที่ติดตำมกำรใช้จ่ำยเงินของ
ส ำนักงำนอธิกำรบดี และให้มหำวิทยำลัยแต่งตั้งเป็นคณะกรรมกำรเร่งรัดติดตำมกำรใช้จ่ำยเงินภำครัฐของมหำวิทยำลัย      
(สอ.(กค.) 4.1-7-01) เพื่อท ำหน้ำท่ีติดตำมกำรใช้เงินตลอดจนปัญหำอุปสรรคและด ำเนินกำรตำมมำตรกำรและแนวทำงเร่งรัด
ติดตำมกำรใช้จ่ำยเงิน ให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยของส ำนักงำนอธิกำรบดีและมหำวิทยำลัย (สอ.(กค.) 4.1-7-02)  และยังได้น ำผล
กำรใช้จ่ำยในแต่ละไตรมำสและรอบสิ้นปีงบประมำณ เข้ำสภำมหำวิทยำลัยและกรรมกำรบริหำร 
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ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่ำ
เป้ำหมำย 

(ข้อ) 

4 เดือน 
(1 มิย.54-30 กย.54) 

8 เดือน 
(1 มิย. 54-31 มค. 55) 

12 เดือน 
(1 มิย. 54-31 พค. 55) 

กำรบรรลุเปำ้หมำย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 53 
(1 ตค.53-30 กย. 

54) 

6 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.54-31 มีค. 55) 

9 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.54-31 พค. 55)    

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 
ต่ ำกว่ำเป้ำหมำย    เท่ำกับเป้ำหมำย สูงกว่ำเป้ำหมำย   

5 - - - - 7 5 
 
 
 

รายการหลักฐาน (ใส่รหัสเอกสาร) 
สอ.(กค.)4.1-1-01 รำยละเอียดกำรจดัสรรงบประมำณแผ่นดิน/รำยได้ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2554 

 
สอ.(กค.)4.1-2-01 

ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำร่ำงงบประมำณเงินรำยไดป้ระจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2554 
ค ำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรจัดท ำร่ำงงบประมำณเงินรำยได้ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2554 
ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรวิเครำะห์รำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2554 
ค ำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรวเิครำะหร์ำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2554 

สอ.(กค.)4.1-2-02 แผนปฏิบัติงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2554  ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
สอ.(กค.)4.1-2-03 แผนปฏิบัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2554 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร 
สอ.(กค.)4.1-3-01 ทะเบียนคุมเงินงบประมำณงบประมำณแผ่นดิน งบประมำณเงินรำยได้ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2554 
สอ.(กค.)4.1-3-02 รำยงำนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณแผ่นดิน และ เงินงบประมำณเงินรำยได้ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2554 
สอ.(กค.)4.1-3-03 รำยงำนสถำนะทำงกำรเงินจำกระบบ GFMIS  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2554 
สอ.(กค.)4.1-4-01 รำยงำนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณแผ่นดิน และ เงินงบประมำณเงินรำยได้ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2554 
สอ.(กค.)4.1-4-02 รำยงำนทำงกำรเงิน ส ำหรับปี งบประมำณ พ.ศ.2554 
สอ.(กค.)4.1-1-03 ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักงำนอธิกำรบด ี
สอ.(กค.)4.1-4-01 โครงกำรกำรพัฒนำระบบงำน ERP BPM HRM  ของมหำวิทยำลัย 
สอ.(กค.)4.1-5-01 รำยงำนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณแผ่นดิน และ เงินงบประมำณเงินรำยได้ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2554 
สอ.(กค.)4.1-6-01 แผนกำรตรวจสอบประจ ำปี พ.ศ. 2554 ส ำนักงำนตรวจสอบภำยใน 
สอ.(กค.)4.1-7-01 คณะกรรมเร่งรดัติดตำมกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจ ำปี พ.ศ.2554   

มหำวิทยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลพระนคร 
สอ.(กค.)4.1-7-02 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรเร่งรัดติดตำมกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจ ำปี พ.ศ.2554 

 

จุดแข็ง 
1. มีระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรทรัพยำกรของมหำวิทยำลัย (BPM ERP HRM) 

 2. ผู้บริหำรระดับสูงให้ควำมสนใจในกำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนินกำรกำรใช้จ่ำยเงิน 
 3. มีกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรจัดสรรและเร่งรัดติดตำมกำรใช้จ่ำยเงิน ของส ำนักงำนอธิกำรบดี เพื่ อดูแล ก ำกับ
ติดตำมประเมินผล และน ำเสนอรำยงำนต่อมหำวิทยำลัย 

 
จุดที่ควรพัฒนา 

- 
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ข้อเสนอแนะ 
 -  
 

แนวทางแก้ไข  สนับสนนุและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน ส านักงานอธกิารบดี 
ปีการศึกษา 2554 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลำด ำเนินกำร 
แผนส่งเสริม 
 - 

ส ำนักงำน
อธิกำรบดี/ 
กองคลัง 

 

 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี้  :  นางวันดี  ช่วยประยูรวงศ์  โทร  0-2280-1932  ต่อ  6030 
       (ผู้อ านวยการกองคลัง) 
ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน :  นางสาวอรวรรณ์  ศิริพราหมณกุล 
      นางศิริมา  อาจนนลา 
                                   นางสาวขวัญจิรา  ศรีเลิศ 
                         นายไตรภพ  เรืองแก้ว 
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องค์ประกอบที่ 5   ความพึงพอใจของผู้รับบริการของหน่วยงานในสังกัด 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี  5.1  :     ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรต่อกำรให้บริกำรของหน่วยงำนในสังกัด 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้    :      ผลผลิต 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ค่ำเฉลี่ยของผลกำรประเมิน 

1.00-1.50 
ค่ำเฉลี่ยของผลกำรประเมิน 

1.51-2.50 
ค่ำเฉลี่ยของผลกำรประเมิน 

2.51-3.50 
ค่ำเฉลี่ยของผลกำรประเมิน 

3.51-4.50 
ค่ำเฉลี่ยของผลกำรประเมิน 

4.51-5.00 

 
เกณฑ์มาตรฐาน  : ระดับคะแนน 
ผลการด าเนินงาน  :  ในปีกำรศึกษำ 2554 มีผลกำรด ำเนินงำน 4.17 คะแนน ดังนี ้ ( ขีด  หน้าขอ้ที่มีผลการด าเนินงาน) 
   1.  1.00 – 1.50 กำรด ำเนินงำนต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
   2.  1.51 – 2.50 กำรด ำเนินงำนต้องปรับปรุง 
   3.  2.51 – 3.50 กำรด ำเนินงำนระดับพอใช้ 
   4.  3.51 – 4.50 กำรด ำเนินงำนระดับด ี
   5.  4.51 – 5.00 กำรด ำเนินงำนระดับดมีำก 
  

หน่วยงำน ค่ำเฉลี่ย ผลกำรประเมิน 
1. กองกลำง 4.30 ด ี
2. กองคลัง 3.90 ด ี
3. กองนโยบำยและแผน 4.21 ด ี
4. กองบริหำรงำนบุคคล 4.64 ดมีำก 
5. กองพัฒนำนักศึกษำ 3.75 ด ี
6. กองประชำสัมพันธ์ 4.11 ด ี
7. กองวิเทศสัมพันธ์ 4.47 ด ี
8. กองศิลปวัฒนธรรม 4.00 ด ี

รวม 4.17 ดี 
 
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  

กองคลัง 
- ควรปรับสถำพกำรให้บริกำรมำกข้ึนกว่ำเดิม เพรำะยังมีกำรให้บริกำรที่ล่ำช้ำบ้ำง กำรส่งงำนไม่ถูกต้อง เอกสำรหำย

บ่อยไปตำมเรื่องแล้วไม่พบ และเมื่อมีเจ้ำของงำนลำป่วยไม่มีเจ้ำหน้ำท่ีปฏิบัติงำนแทนได้ 
  - กำรให้บริกำรดีพอสมควร  

กองบริหารงานบุคคล 
 - เจ้ำหน้ำท่ีควรค้นคว้ำข้อมูลจำกแหล่งอ่ืน หน่วยงำน/สถำบันอื่น เพื่อเป็นกำรเปรียบเทียบข้อมูล อันเป็นประโยชน์

ต่อผู้มำติดต่อและหน่วยงำนต่อไป 
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 - เทคโนโลยีที่ใช้อยู่ควรมีควำมควำมทันสมัยมำกกว่ำเดิม เพื่อพัฒนำกำรให้บริกำร เช่น ทำงเว็บไซต์ ควรแสดง
รำยละเอียด เอกสำร ท่ีประกอบกำรด ำเนินกำรขอรับเงินอย่ำงชัดเจน 

 - ควรมีกำรจัดกำรอบรมสัมมนำทั้งในและนอกสถำนที่ เกี่ยวกับเรื่องสวัสดิกำร เพื่อผลประโยชน์ของ บุคลำกรทุก
ประเภทใน มทร.พระนคร 

 - เจ้ำหน้ำท่ีมีควำมสำมำรถตอบค ำถำมได้ตรงประเด็น 
 - ควรอบรมในเรื่องเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลให้กับบุคลำกรในคณะ หรือ สถำบัน / กอง / ส ำนัก เพื่อให้เกิด

ควำมเข้ำใจในเนื้องำนมำกขึ้น 

กองประชาสัมพันธ์ 
 - งำนเอกสำรประชำสัมธ์ อำทิ จดหมำยข่ำวรำยปักษ์ หรือจุลสำร ควรเปิดโอกำสให้นักศึกษำของคณะเทคโนโลยี

สื่อสำรมวลชนมำช่วยท ำงำนเป็นคณะท ำงำนร่วมกับกองประชำสัมพันธ์ ซึ่งจะเป็นผลดีต่อกำรฝึกนักศึกษำโดยเฉพำะนักศึกษำ
ปี 3 และปีที่ 4 ที่ใกล้จะส ำเร็จกำรศึกษำและต้องออกไปท ำงำนจริง อันเป็นกำรส่งเสริมกำรฝึกทักษะกำรท ำงำนจริงให้กับ
นักศึกษำ ตลอดจนเป็นกำรสร้ำงควำมภำคภูมิใจให้กับนักศึกษำในผลงำนที่เขำได้ร่วมออกควำมคิดและร่วมท ำงำนด้วย และที่
ส ำคัญจะท ำให้มหำวิทยำลัยประหยัดเงินงบประมำณในกำรจ้ำงบริษัทเอกชนเพื่อจัดพิมพ์เอกสำรต่ำงๆ เหล่ำนี้ 

 - กำรประชำสัมพันธ์  ควรเน้นข่ำวประชำสัมพันธ์ เกี่ยวกับผล งำนตลอดจนกิจกรรมต่ำงๆ ของนักศึกษำ 
ในแต่ละคณะเป็นส ำคัญ ในส่วนงำน/กิจกรรม/แผนงำน ของหน่วยงำนในสังกัดมหำวิทยำลัย ควรลงเผยแพร่แต่พอควร ไม่ต้อง
มำก อีกทั้งสื่อประชำสัมพันธ์ประเภทวำรสำรของมหำวิทยำลัย ควรให้เน้นเนื้อหำวิชำกำร หรือข่ำวสำรที่เป็นประโยชน์กับ
นักศึกษำ ข้ำรำชกำร พนักงำนและลูกจ้ำงให้มำกกว่ำท่ีเป็นอยู่ ซึ่งเท่ำที่ติดตำมมำตลอดส่วนใหญ่จะเน้นท่ีภำพถ่ำยกิจกรรมของ
บุคคลในมหำวิทยำลัยเป็นส ำคัญ  

 - ที่น่ังกำรบริกำรของกองประชำสัมพันธ์ มีน้อย ไม่เพียงพอกับผู้มำใช้บริกำร 
 - จัดระเบียบผู้มำใช้บริกำร ไม่ควรเอำหนังสือพิมพ์ไปอ่ำนข้ำงนอกห้อง 

 
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของหน่วยงานในสังกัด รอบ 6 เดือน 
(พฤศจิกายน 2554 - เมษายน 2555) 
 

หน่วยงาน ค่าเฉลี่ย ผลการประเมิน 
1. กองกลำง 4.37 ด ี
2. กองคลัง 4.06 ด ี
3. กองนโยบำยและแผน 4.30 ด ี
4. กองบริหำรงำนบุคคล 4.67 ดีมำก 
5. กองพัฒนำนักศึกษำ 3.85 ด ี
6. กองประชำสัมพันธ์ 4.19 ด ี
7. กองวิเทศสัมพันธ์ 4.61 ดีมำก 
8. กองศิลปวัฒนธรรม 4.11 ด ี

รวม 4.27 ดี 
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1. กองบริหำรงำนบุคคลได้น ำแบบส ำรวจควำมพึงพอใช้ต่อผู้ใช้บริกำรให้หน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนอธกิำรบดีเพื่อ
น ำไปใช้ในหน่วยงำน 

2. ด ำเนินกำรจัดเก็บแบบส ำรวจจำกหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนอธิกำรบดีเพื่อน ำมำประมวลผลโดยก ำหนดเก็บ
แบบประเมิน 2 ครั้ง  คือ 

-  ครั้งท่ี 1  (เดือนพฤษภำคม - เดอืนตุลำคม 2554) 
-  ครั้งท่ี 2 (เดือนพฤศจิกำยน 2554 - เดือนเมษำยน 2555) 

3. กองบริหำรงำนบุคคลได้สรุปผลจำกแบบส ำรวจควำมพึงพอใจต่อผู้ใช้บริกำร และรำยงำนผลต่อคณะกรรมกำร
ประจ ำส ำนักงำนอธิกำรบดีเพื่อโปรดทรำบและพิจำรณำ  ซึ่งผลกำรประเมินในภำพรวมของส ำนักงำนอธิกำรบดี  ครั้งที่ 1 
ค่ำเฉลี่ย 4.17 มีผลกำรประเมินอยู่ในระดับดี และครั้งที่ 2 ค่ำเฉลี่ย 4.27 มีผลกำรประเมินอยู่ในระดับดี  และสรุปรวม 4.22  
ระดับดี 
 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่ำ
เป้ำหมำย 

(ค่ำเฉลี่ย) 

4 เดือน 
(1 มิย.54-30 กย.54) 

8 เดือน 
(1 มิย. 54-31 มค. 55) 

12 เดือน 
(1 มิย. 54-31 พค. 55) 

กำรบรรลุเปำ้หมำย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 53 
(1 ตค.53-30 กย. 54) 

6 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.54-31 มีค. 55) 

9 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.54-31 พค. 55)    

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 
ต่ ำกว่ำเป้ำหมำย    เท่ำกับเป้ำหมำย สูงกว่ำเป้ำหมำย   

3.51 4.17 4 4.17 4 4.22 4 

 
รายการหลักฐาน (ใส่รหัสเอกสาร) 
สอ.(กบ.) 5.1-01 หนังสือกองบริหำรงำนบุคคล ที่ ศธ 0581.17/073  ลงวันที่ 27 ตุลำคม 2554  เรื่อง แบบประเมินควำมพึง

พอใจของผู้รับบริกำรต่อกำรให้บรกิำรของหน่วยงำน 
สอ.(กบ.) 5.1-02 หนังสือกองบริหำรงำนบุคคล ที่ ศธ 0581.17/420  ลงวันที่ 19 เมษำยน 2555  เรื่อง แบบประเมินควำมพึง

พอใจของผู้รับบริกำรต่อกำรให้บรกิำรของหน่วยงำน 
สอ.(กบ.) 5.1-03 บันทึกรำยงำนสรุปผลผลกำรประเมินควำมพึงพอใจต่อผู้ใช้บริกำรของส ำนักงำนอธิกำรบดีที่น ำเสนอต่อ

คณะกรรมกำรประจ ำส ำนักงำนอธิกำรบดี  ครั้งท่ี 1 
สอ.(กบ.) 5.1-04 หนังสือกองบริหำรงำนบุคคล ที่ ศธ 0581.17/273  ลงวันที่ 30 มกรำคม 2555  เรื่อง  แจ้งผลกำรประเมิน

ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรต่อกำรให้บริกำรของหน่วยงำนและข้อเสนอแนะ 
สอ.(กบ.) 5.1-05 บันทึกรำยงำนสรุปผลผลกำรประเมินควำมพึงพอใจต่อผู้ใช้บริกำรของส ำนักงำนอธิกำรบดีที่น ำเสนอต่อ

คณะกรรมกำรประจ ำส ำนักงำนอธิกำรบดี  ครั้งท่ี 2 

 
จุดแข็ง 

บุคลำกรในส ำนักงำนอธิกำรบดมีีจติสำธำรณะในกำรให้บริกำรแก่ผูม้ำใช้บริกำร 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
- 

 
ข้อเสนอแนะ 
 - 
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แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน ส านักงานอธิการบดี 

ปีการศึกษา 2554 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลำด ำเนินกำร 
แผนส่งเสริม 

 - 

- ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน
อธิกำรบด ี
- ผู้อ ำนวยกำร                 
กองบริหำรงำนบุคคล 
 

 

แผนพัฒนำ 
- 

 

 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี้  :  นางสาวสมจิตต์   มหัธนันท์ โทร  0-2282-9009  ต่อ  6060 
     (ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล) 

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน :   นางจริยา  ชายหงษ์  โทร  0-2282-9009  ต่อ  6061-6066 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 :  SAR  ปีกำรศกึษำ 2554  ส ำนกังำนอธกิำรบดี              74                                 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร 

องค์ประกอบที่ 6 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1  : มีระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพภำยในท่ีก่อให้เกิดกำรพัฒนำคณุภำพ 

                                   อย่ำงต่อเนื่อง 

ชนิดของตัวบ่งชี้  : กระบวนกำร 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีกำรด ำเนินกำร 

1 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

2 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

3 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

4 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

5 ข้อ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน  :  ข้อ 

ผลการด าเนินงาน  :  ในปีกำรศึกษำ 2554 มีผลกำรด ำเนินงำน 5 ขอ้ ดังนี ้ ( ขีด  หน้าข้อที่มีผลการด าเนินงาน) 

 1. มีระบบและกลไกในกำรประกนัคุณภำพภำยใน 
โดย ส ำนักงำนอธิกำรบดี มีกำรด ำเนินงำนระบบประกันคุณภำพภำยในตำมนโยบำยของมหำวิทยำลัยมี

ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ ที่เหมำะสมกับระดับกำรพัฒนำของส ำนักงำนอธิกำรบดี ตำมเกณฑ์ของ สกอ. โดย
ได้จัดท ำคู่มือตัวบ่งช้ีกำรประเมินและเกณฑ์มำตรฐำนกำรประกันคุณภำพของส ำนักงำนอธิกำรบดี ประจ ำปีกำรศึกษำ 
2554 (สอ.6.1-1-01) มีคณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของส ำนักงำนอธิกำรบดี (สอ. 6.1-1-02) ด ำเนินกำร
ก ำหนดยุทธศำสตร์ ก ำกับดูแลตัวบ่งชี้ จัดเก็บข้อมูล ปีกำรศึกษำ 2554 มีแผนกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพของ
ส ำนักงำนอธิกำรบดี ประจ ำปีกำรศึกษำ 2554 - 2555 (สอ. 6.1-1-03) ก ำหนดเป้ำหมำยคุณภำพ ปีกำรศึกษำ 2554 
(สอ. 6.1-1-04) และมีกำรด ำเนินงำนคุณภำพภำยในตำมนโยบำยของมหำวิทยำลัย  

 2. มีกำรก ำหนดมำตรฐำนและตัวบ่งช้ี ที่สอดคล้องกับภำรกิจของหน่วยงำนและมหำวิทยำลัย 
โดย ส ำนักงำนอธิกำรบดีมีกำรประชุมคณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ เพื่อทบทวน และปรับปรุง

นโยบำย/ตัวบ่งชี้เป้ำหมำยคุณภำพ ปีกำรศึกษำ 2554 โดยพิจำรณำมำตรฐำนตัวบ่งชี้เฉพำะ (KPI) ของส ำนักงำน
อธิกำรบดี ให้สอดคล้องกับภำรกิจของหน่วยงำนในสังกัดและมหำวิทยำลัย (สอ. 6.1-2-01) จำกนั้น น ำนโยบำย/      
ตัวบ่งช้ีเฉพำะ(KPI)ส ำนักงำนอธิกำรบดี (สอ. 6.1-2-02) แต่ละตัวบ่งชี้ ไปใช้ในกำรก ำกับ ติดตำม ประเมินผล เพื่อให้
บรรลุตำมเป้ำหมำยคุณภำพของส ำนักงำนอธิกำรบดี  

 3. มีกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรประกนัคุณภำพที่ครบถ้วน ประกอบด้วย กำรควบคุม กำรติดตำมตรวจสอบ และ   
ประเมินคุณภำพอย่ำงต่อเนื่องเป็นประจ ำทุกปี  โดยด ำเนินกำรดังนี้ 

 -  ส ำนักงำนอธิกำรบดีมีกำรควบคุมคุณภำพใน  โดยคณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของ
ส ำนักงำนอธิกำรบดี (สอ. 6.1-1-02) ด ำเนินกำรก ำหนดยุทธศำสตร์ ก ำกับดูแลตัวบ่งช้ี จัดเก็บข้อมูล ปีกำรศึกษำ 2554 
มีแผนกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพของส ำนักงำนอธิกำรบดี ประจ ำปี 2554 (สอ. 6.1-1-03) ก ำหนดเป้ำหมำย
คุณภำพ ปีกำรศึกษำ 2554 (สอ. 6.1-1-04) มำตรฐำนตัวบ่งชี้เฉพำะ (KPI) ของส ำนักงำนอธิกำรบดี (สอ. 6.1-2-02) 
ก ำหนดผู้รับผิดชอบ ตำมตัวบ่งช้ีและเป้ำหมำยของระดับหน่วยงำนสู่ระดับบุคคล ตำมตำรำงแสดงผู้ก ำกับดูแลตัวบ่งช้ี
ตำมเป้ำหมำย (สอ. 6.1-3-01)   
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    -  ส ำนักงำนอธิกำรบดีมีกำรก ำกับ ติดตำม ตรวจสอบโดยมีกำรประชุมคณะกรรมกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ ผู้ก ำกับดูแลตัวบ่งช้ีตำมเป้ำหมำยเสนอรำยงำนสรุปผลงำนดังกล่ำวให้ที่ประชุมพิจำรณำ (สอ.6.1-3-02)   
และจัดท ำรำยงำนประเมินคุณภำพเสนอต่อคณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ส ำนักงำนอธิกำรบดีและส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรตำมก ำหนดเวลำ 

   -  ส ำนักงำนอธิกำรบดีมีกำรประเมินคุณภำพ โดยคณะกรรมกำรกำรประเมินคุณภำพภำยในตำม
เกณฑ์ของ สกอ. (สอ.6.1-3-03) อย่ำงต่อเนื่องเป็นประจ ำทุกปี  

4. มีกำรพัฒนำระบบประกันคณุภำพภำยใน ที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรบริหำรจัดกำร 
โดย คณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำและผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัดเพื่อสรุปปัญหำในกำรด ำเนินกำรและ

ข้อเสนอแนะ (สอ. 6.1-4-01) มีส่วนร่วมในกำรเสนอควำมคิดเห็นเพื่อให้กำรท ำประกันคุณภำพของส ำนักงำนอธิกำรบดี
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรท ำงำนของทุกหน่วยงำน ส ำนักงำนอธิกำรบดีได้ประเมินผลกำรใช้ระบบประกันคุณภำพ
ภำยในในส่วนของประสิทธิผลของกำรใช้ระบบประกันคุณภำพภำยใน ด้ำนนโยบำย ด้ำนแนวทำงกำรด ำเนินงำน       
กำรตรวจติดตำมและกำรจัดระบบ/กลไกกำรพัฒนำ โดยผลกำรประเมินอยู่ในระดับ 3.67 พึงพอใจดี (สอ.6.1-4-02) 

 5. มีกำรน ำผลจำกกำรประเมินคณุภำพภำยใน มำพัฒนำปรับปรุง กำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจของหนว่ยงำนในสังกัด 
โดย มีกำรน ำผลจำกกำรประเมินคุณภำพภำยใน ปีกำรศึกษำ 2553 มำพัฒนำปรับปรุง กำรด ำเนินงำน

ตำมภำรกิจของหน่วยงำนในสังกัด มีแผนพัฒนำคุณภำพโดยจัดท ำแนวทำงแก้ไขและผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำร
พัฒนำส่งเสริมปรับปรุงจำกข้อเสนอแนะของหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนอธิกำรบดี (สอ. 6.1-5-01)และได้ประเมิน
ประสิทธิผลของแผนพัฒนำคุณภำพ (สอ. 6.1-5-02) โดยผลกำรประเมินอยู่ในระดับ 3.81 เห็นด้วยมำก (สอ.6.1-4-02) 
เพื่อน ำผลกำรประเมินไปใช้ในกำรปรับปรุงระบบและกลไกในกำรประกันคุณภำพภำยในของส ำนักงำนอธิกำรบดี ในปี
กำรศึกษำ 2555 ต่อไป 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่ำ
เป้ำหมำย 

(ข้อ) 

4 เดือน 
(1 มิย.54-30 กย.54) 

8 เดือน 
(1 มิย. 54-31 มค. 55) 

12 เดือน 
(1 มิย. 54-31 พค. 55) 

กำรบรรลุเปำ้หมำย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 53 
(1 ตค.53-30 กย. 54) 

6 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.54-31 มีค. 55) 

9 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.54-31 พค. 55)    

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 
ต่ ำกว่ำเป้ำหมำย    เท่ำกับเป้ำหมำย สูงกว่ำเป้ำหมำย   

3 3 3 3 3 5 5 

รายการหลักฐาน (ใส่รหัสเอกสาร) 
สอ. 6.1-1-01 คู่มือตัวบ่งช้ีกำรประเมินและเกณฑ์มำตรฐำนกำรประเมินคุณภำพของส ำนักงำนอธิกำรบดี ประจ ำปี

กำรศึกษำ 2554  
สอ. 6.1-1-02 คณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ   
สอ. 6.1-1-03 แผนกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพของส ำนักงำนอธิกำรบดี ประจ ำปีกำรศึกษำ 2554-2555 
สอ. 6.1-1-04 เป้ำหมำยคุณภำพ ปีกำรศึกษำ 2554   
สอ. 6.1-2-01 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  ครั้งที่ 4/2554 วันที่ 19 ธ.ค. 2554 
สอ. 6.1-2-02 นโยบำย/ตัวบ่งช้ีเฉพำะ (KPI) ส ำนักงำนอธิกำรบด ี
สอ. 6.1-3-01 ตำรำงแสดงผู้ก ำกับดูแลตัวบ่งช้ีตำมเป้ำหมำย 
สอ. 6.1-3-02 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  ครั้งที่ 4/2554 วันที่ 19 ธ.ค. 2554 
สอ. 6.1-3-03 รำยงำนกำรประเมินภำยใน โดยคณะกรรมกำรกำรประเมินคุณภำพภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2553 
สอ. 6.1-4-01 รำยงำนกำรประเมินภำยใน โดยคณะกรรมกำรกำรประเมินคุณภำพภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2553 
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รายการหลักฐาน (ใส่รหัสเอกสาร) 
สอ. 6.1-4-02 ผลกำรประเมินกำรใช้ระบบประกนัคุณภำพภำยในของส ำนักงำนอธิกำรบดี 
สอ. 6.1-5-01 แนวทำงแก้ไขและผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรพัฒนำส่งเสริมปรบัปรุงจำกข้อเสนอแนะ 
สอ. 6.1-5-02 ผลกำรประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนำคุณภำพแผนกำรพัฒนำสง่เสริมปรับปรุงจำกข้อเสนอแนะ 

 

จุดแข็ง 
1. ผู้บริหำรและบคุลำกรทุกระดับให้ควำมส ำคญักับกำรประกันคณุภำพ 
2. มีคู่มือกำรปฏิบตัิงำนท่ีชัดเจน น ำไปสู่กำรปฏิบตัิได้จริง 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
 -  
 

ข้อเสนอแนะ 
 -  

 

แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน ส านักงานอธิการบดี 
ปีการศึกษา 2554 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาด าเนินการ 
แผนส่งเสริม 

 อบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรประกนัคุณภำพให้
บุคลำกรเพิ่มเตมิ 

ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำน
อธิกำรบด ี

 

ปีกำรศึกษำ 2555 

แผนพัฒนำ 
- 

ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำน
อธิกำรบด ี

 

ปีกำรศึกษำ 2555 

 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี้  :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีจันทร์ โตเลิศมงคล โทร  0-2281-8656 
         (ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี) 
ผู้จัดเก็บข้อมลู/รายงาน :  นางสาวอรพรรณ จันทรเกษมจิต โทร  0-2282-9009 ต่อ  6012 
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องค์ประกอบที่ 6 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 6.2  : ค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมินคุณภำพภำยในท่ีก่อให้เกิดกำรพัฒนำคณุภำพแก่มหำวิทยำลัย 

                                   ตำมตัวบ่งช้ีที่หน่วยงำนในสังกัดรับผิดชอบ 

ชนิดของตัวบ่งชี้  : ผลผลติ 
 
วิธีกำรค ำนวณ =  ผลรวมคะแนนกำรประเมินคุณภำพภำยในระดับมหำวิทยำลัยตำมตัวบ่งช้ีที่หน่วยงำนในสังกัดรับผิดชอบ 

                                                                 จ ำนวนตัวบ่งช้ี 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ค่ำเฉลี่ย 

0.00 - 1.50  
ค่ำเฉลี่ย 

1.51 - 2.5 
ค่ำเฉลี่ย 

2.51 - 3.50 
ค่ำเฉลี่ย 

3.51 - 4.50 
ค่ำเฉลี่ย 

4.51 - 5.00 

 
ผลการด าเนินงาน  
 หน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนอธิกำรบดี เป็นผ้รับผิดชอบ/ผู้ก ำกับดูแลตัวบ่งช้ีตำมเปำ้หมำยคุณภำพ 
ของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2553  จ ำนวน  35 ตัวบ่งช้ี  มีผลคะแนนกำรประเมิน
คุณภำพภำยในระดับมหำวิทยำลัย ดังนี ้
             

องค์ 
ประกอบ 

ตัวบ่งชี้ 
ผลการ
ประเมิน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ผู้จัดเก็บข้อมลู/
รายงาน 

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินงาน    

1.1 
 

กระบวนกำรพัฒนำแผน  (สกอ.1.1) 5 กองนโยบำยและแผน นำงจุฬำภรณ์  ตันติประสงค์ 

1.2 ผลกำรพัฒนำตำมอตัลักษณ์ของสถำบัน (สมศ. 16) 4.55 กองนโยบำย 
และแผน 

นำงจุฬำภรณ์  ตันติประสงค์ 

1.3 ผลกำรพัฒนำตำมจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถำบัน (สมศ.17) 

5 กองนโยบำยและ
แผน 

นำงจุฬำภรณ์  ตันติประสงค์ 

1.4 
 

ระดับควำมส ำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักในกำรบรรลุ
เป้ำหมำยท่ีสะท้อนเอกลักษณ์ จุดเน้น รวมท้ังวัตถุประสงค์
เฉพำะตำมพระรำชบัญญัติของสถำบันอุดมศึกษำ (ก.พ.ร. 
52-53 ตัวชี้วัด 3.1-3.4) 

4.67 กองนโยบำยและ
แผน 

นำงจุฬำภรณ์  ตันติประสงค์ 

2. การผลิตบัณฑิต    

2.2 อำจำรย์ประจ ำที่มีคณุวุฒิปรญิญำเอก (สกอ.2.2) 1.72 กองบริหำรงำน
บุคคล 

ส ำนักส่งเสริมวิชำกำร 

นำงสำวสมจิตต์  มหัธนันท ์
นำยมนตรี   รัตนวิจิตร* 

2.3 
 

อำจำรย์ประจ ำที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร  
(สกอ.2.3) 

2.64 กองบริหำรงำน
บุคคล 

ส ำนักส่งเสริมวิชำกำร 

นำงสำวสมจิตต์  มหัธนันท ์
นำยมนตรี   รัตนวิจิตร* 
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องค์ 
ประกอบ 

ตัวบ่งชี้ 
ผลการ
ประเมิน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ผู้จัดเก็บข้อมลู/
รายงาน 

2.4 

 

ระบบกำรพัฒนำคณำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุน 
(สกอ.2.4) 

5 กองบริหำรงำน
บุคคล 

ส ำนักส่งเสริมวิชำกำร 

นำงสำวสมจิตต์  มหัธนันท ์
นำยมนตรี   รัตนวิจิตร* 

2.8 ระดับควำมส ำเร็จของกำรเสริมสรำ้งคุณธรรมจรยิธรรม
ที่จัดให้กับนักศึกษำ (สกอ.2.8) 

5 กองศิลปวัฒนธรรม 
กองพัฒนำนักศึกษำ 

ผศ.เจทญำ   กจิเกิดแสง 
ผศ.เตือนใจ   หลิมตระกูล* 

2.9 บัณฑิตปริญญำตรีที่ได้งำนท ำหรือประกอบอำชีพอิสระ
ภำยใน 1 ปี  (สมศ.1) (ก.พ.ร.53 ตัวช้ีวัด 4.1.1) (ก.พ.ร.
54 ตัวช้ีวัด 4.1.1) 

4.16 กองพัฒนำนักศึกษำ 
ส ำนักส่งเสริมวิชำกำร

ฯ 

ผศ.เตือนใจ   หลิมตระกูล 
นำยมนตรี   รัตนวิจิตร* 

2.12 กำรพัฒนำคณำจำรย ์(สมศ.14) 1.86 กองบริหำรงำน
บุคคล 

ส ำนักส่งเสริมวิชำกำร
ฯ 

นำงสำวสมจิตต์  มหัธนันท ์
นำยมนตรี   รัตนวิจิตร* 

2.13 ร้อยละของบณัฑิตระดับปริญญำตรีที่ได้งำนท ำตรงสำขำ
ที่ส ำเร็จกำรศึกษำ  (ก.พ.ร.53 ตัวช้ีวัด 4.1.2) 

5 กองพัฒนำนักศึกษำ 
ส ำนักส่งเสริม
วิชำกำร 

ผศ.เตือนใจ   หลิมตระกูล 
นำยมนตรี   รัตนวิจิตร* 

2.14 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญำตรีที่ผ่ำนกำรสอบใบ
ประกอบวิชำชีพต่อจ ำนวนผู้เข้ำสอบทั้งหมด (ก.พ.ร.53 
ตัวช้ีวัด 4.1.3) 

1 กองพัฒนำนักศึกษำ 
ส ำนักส่งเสริม
วิชำกำร 

ผศ.เตือนใจ   หลิมตระกูล 
นำยมนตรี   รัตนวิจิตร* 

2.15 ร้อยละของระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อ
บัณฑิต (ก.พ.ร.53 ตัวช้ีวัด 6.1) (ก.พ.ร.54 ตัวช้ีวัด 5.1) 

4.91 กองพัฒนำนักศึกษำ 
ส ำนักส่งเสริม
วิชำกำร 

ผศ.เตือนใจ   หลิมตระกูล 
นำยมนตรี   รัตนวิจิตร* 

2.16 ร้อยละของระดับควำมพึงพอใจของนิสิตนักศึกษำต่อ
สถำบันอุดมศึกษำ (ก.พ.ร.53 ตัวช้ีวัด 6.2) (ก.พ.ร.54 
ตัวช้ีวัด 5.2) 

5 กองพัฒนำนักศึกษำ 
ส ำนักส่งเสริม
วิชำกำร 

ผศ.เตือนใจ   หลิมตระกูล 
นำยมนตรี   รัตนวิจิตร* 

3. กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา    

3.1  ระบบและกลไกกำรให้ค ำปรึกษำและบริกำรด้ำนข้อมูล
ข่ำวสำร(สกอ.3.1) 

5 กองพัฒนำนักศึกษำ ผศ.เตือนใจ   หลิมตระกูล 
 

3.2  ระบบและกลไกกำรส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษำ(สกอ.3.2) 5 กองพัฒนำนักศึกษำ ผศ.เตือนใจ   หลิมตระกูล 

5. การบริการวิชาการแก่สังคม    

 5.5.2 กำรชี้น ำและ/หรือแก้ปัญหำสังคมในด้ำน ค่ำนิยม 
จิตสำธำรณะภำยนอกสถำบัน (สมศ.18.2) 

4 
กองพัฒนำนักศึกษำ ผศ.เตือนใจ   หลิมตระกูล 

 

6. การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม    

6.1 ระบบและกลไกกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

(สกอ. 6.1) 
5 กองศิลปวัฒนธรรม ผศ.เจทญำ   กจิเกิดแสง 

6.2 กำรส่งเสริมและสนับสนุนด้ำนศลิปะและวัฒนธรรม (สม
ศ.10) 

5 กองศิลปวัฒนธรรม ผศ.เจทญำ   กจิเกิดแสง 

6.3 กำรพัฒนำสุนทรียภำพในมิติทำงศลิปะและวัฒนธรรม 

(สมศ. 11) 
5 กองศิลปวัฒนธรรม ผศ.เจทญำ   กจิเกิดแสง 

7. การบริหารและการจัดการ     

7.1 ภำวะผู้น ำของสภำสถำบันและผู้บริหำรทุกระดับของ
สถำบัน (สกอ.7.1) (ก.พ.ร.54 ตัวช้ีวัด 9.1) 

5 กองกลำง 
 

ผศ.ศรีจันทร์   โตเลิศมงคล 
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องค์ 
ประกอบ 

ตัวบ่งชี้ 
ผลการ
ประเมิน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ผู้จัดเก็บข้อมลู/
รายงาน 

7.4 ระบบบริหำรควำมเสี่ยง (สกอ.7.4) 5 กองนโยบำยและ
แผน 

นำงจุฬำภรณ์  ตันติประสงค์ 

7.5 กำรปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำท่ีของสภำสถำบัน (สมศ.12) 
(ก.พ.ร.53 ตัวชี้วัด 12.1) 

5 กองกลำง 
 

ผศ.ศรีจันทร์   โตเลิศมงคล 

7.6 กำรปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำท่ีของผู้บริหำรสถำบัน  
(สมศ.13) 

5 กองกลำง 
 

ผศ.ศรีจันทร์   โตเลิศมงคล 

7.7 ระดับควำมส ำเร็จในกำรพัฒนำสถำบันสู่ระดับสำกล (ก.พ.ร.
53 ตัวชี้วัด  5) 

4 กองวิเทศสัมพันธ์ นำงวันดี  เอนกจ ำนงค์พร 

7.8 ระดับควำมส ำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักในกำรรักษำ
มำตรฐำนระยะเวลำกำรให้บริกำร  (ก.พ.ร.53 ตัวชี้วัด 9) 

5 กองกลำง 
 

ผศ.ศรีจันทร์   โตเลิศมงคล 

7.9 ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรประหยัด
พลังงำน (ก.พ.ร.53 ตัวชี้วัด 11) 

4 กองกลำง 
 

ผศ.ศรีจันทร์   โตเลิศมงคล 

7.10 ระดับคุณภำพของกำรถ่ำยทอดเป้ำหมำยของสภำ
สถำบันอุดมศึกษำสู่กำรปฏิบัติ (ก.พ.ร.53 ตัวชี้วัด 12.2) 
(ก.พ.ร.54 ตัวชี้วัด 9.2) 

5 กองกลำง 
 

ผศ.ศรีจันทร์   โตเลิศมงคล 

7.11 ระดับควำมส ำเร็จในกำรให้ควำมส ำคัญกับผู้รับบริกำร และ
กำรเปิดโอกำสให้ประชำชนแสดงควำมคิดเห็นและร่วม
ติดตำมตรวจสอบผลกำรปฏิบัติรำชกำร (ก.พ.ร.53 ตัวชี้วัด 
13) (ก.พ.ร.54 ตัวชี้วัด 10) 

5 กองประชำสัมพันธ์ 
ส ำนักวิทยบริกำรฯ 
 

นำงศรีสุดำ   อยู่แย้มศรี 
ผศ.นิวัตร  จำรุวำระกูล* 

7.14 ระดับควำมส ำเร็จของแผนพัฒนำบุคลำกรของ
สถำบันอุดมศึกษำ (ก.พ.ร.53 ตัวชี้วัด 15.1) 

5 กองบริหำรงำน
บุคคล 

นำงสำวสมจิตต์  มหัธนันท์ 
 

7.16 ระดับควำมส ำเร็จของกำรปฏิบัติตำมจรรยำบรรณวิชำชีพคณำจำรย์
ของสถำบันอุดมศึกษำ (ก.พ.ร.53 ตัวชี้วัด 16) (ก.พ.ร.54 
ตัวชี้วัด 12) 

5 กองบริหำรงำน
บุคคล 
 

นำงสำวสมจิตต์  มหัธนันท์ 
 

7.17 ระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำและปรับปรุงกระบวนกำรท่ี
สร้ำงคุณค่ำ (ก.พ.ร.53 ตัวชี้วัด 18)  

5 กองบริหำรงำน
บุคคล 

นำงสำวสมจิตต์  มหัธนันท์ 
 

8. การเงินและงบประมาณ    
8.1 ระบบและกลไกกำรเงินและงบประมำณ (สกอ.8.1) 5 กองคลัง 

กองนโยบำยและแผน 
นำงวันดี   ช่วยประยูรวงศ์ 

นำงจุฬำภรณ์  ตันติประสงค์* 
8.2 ร้อยละของกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยลงทุน

และรำยจ่ำยในภำพรวม (ก.พ.ร.53 ตัวช้ีวัด 8) (ก.พ.ร.54 
ตัวช้ีวัด 7) 

5 กองคลัง 
 

นำงวันดี   ช่วยประยูรวงศ์ 
 

8.3 ระดับควำมส ำเร็จของกำรจัดท ำตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิต 

(ก.พ.ร.53 ตัวช้ีวัด 10) (ก.พ.ร.54 ตัวช้ีวัด 8) 
5 กองคลัง 

 
นำงวันดี   ช่วยประยูรวงศ์ 
 

10. สถานศึกษา 3 ดี (3D) ตามนโยบายรัฐบาล    

10.1 กำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ  3 ดี (3D) 5 กองพัฒนำนักศึกษำ 
ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ 

ผศ.เตือนใจ  หลิมตระกูล 
นำยมนตรี   รัตนวิจิตร* 

10.2 ผลที่เกิดผู้เรียนตำมนโยบำย 3 ดี (3D) มคีวำมรู้  
เจตนคติที่ดีตลอดจนเกิดพฤติกรรมตำมคุณลักษณะทีพ่งึ
ประสงค์ทั้ง 3 ด้ำน 

5 กองพัฒนำนักศึกษำ ผศ.เตือนใจ   หลิมตระกูล 
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องค์ 
ประกอบ 

ตัวบ่งชี้ 
ผลการ
ประเมิน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ผู้จัดเก็บข้อมลู/
รายงาน 

รวม 37  ตัวบ่งชี้ 4.53   

* ผู้ร่วมรำยงำนข้อมูล 

 
  
ผลกำรประเมิน =  ผลรวมคะแนนกำรประเมินคุณภำพภำยในระดับมหำวิทยำลัยตำมตัวบ่งช้ีที่หน่วยงำนในสังกัดรับผิดชอบ 

                                                         จ ำนวนตัวบ่งช้ี 
            =       167.51   
                                     37 
ผลกำรประเมิน     =    4.53  (ค่ำเฉลี่ย) 
 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่ำ
เป้ำหมำย 

(ค่ำเฉลี่ย) 

4 เดือน 
(1 มิย.54-30 กย.54) 

8 เดือน 
(1 มิย. 54-31 มค. 55) 

12 เดือน 
(1 มิย. 54-31 พค. 55) 

กำรบรรลุเปำ้หมำย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 53 
(1 ตค.53-30 กย. 

54) 

6 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.54-31 มีค. 55) 

9 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.54-31 พค. 55)    

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 
ต่ ำกว่ำเป้ำหมำย    เท่ำกับเป้ำหมำย สูงกว่ำเป้ำหมำย   

3.51 - - - - 4.53 5 
 
 
 

รายการหลักฐาน (ใส่รหัสเอกสาร) 

สอ. 6.2-01 

ค ำสั่งมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนครที่   876 / 2553 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำยุทธศำสตร์  ก ำกับดูแลตัวบ่งช้ีและจัดเก็บข้อมลูรำยงำนตำมเป้ำหมำย
คุณภำพ  เพื่อจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร 
ประจ ำปีกำรศึกษำ พ.ศ. 2553 

สอ. 6.2-02 สรุปผลกำรด ำเนินงำน  ผลกำรประเมินรำยตัวบ่งช้ีและค่ำเฉลี่ยรำยมำตรฐำน ตำมเกณฑม์ำตรฐำน
มหำวิทยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลพระนคร  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2553 

 
จุดแข็ง 

1. ผู้บริหำรและบคุลำกรทุกระดับให้ควำมส ำคญักับกำรประกันคณุภำพ 
2. มีคู่มือกำรปฏิบตัิงำนท่ีชัดเจน น ำไปสู่กำรปฏิบตัิได้จริง 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
- 

 

ข้อเสนอแนะ 
- 
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แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน ส านักงานอธิการบดี 
ปีการศึกษา 2554 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลำด ำเนินกำร 
แผนส่งเสริม 

- 
ผู้อ ำนวยกำรกองกลำง  

แผนพัฒนำ 
- 

 

 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี้  :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีจันทร์ โตเลิศมงคล โทร  0-2281-8656 
         (ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี) 
ผู้จัดเก็บข้อมลู/รายงาน :  นางสาวอรพรรณ จันทรเกษมจิต โทร  0-2282-9009 ต่อ  6012 

 



 

 
ส่วนที่ 4 

 

 
สรุปผลการประเมนิตนเองตามองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การ

ประเมินของ ส านักงานอธิการบด ี
 
 

 
         ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้และค่าเฉลี่ย   
          รายมาตรฐาน ตามเกณฑ์มาตรฐานส านักงานอธิการบดี 

 
สรุปและอภิปรายผลการด าเนินงานรายองค์ประกอบของส านักงานอธิการบดี  

ปีการศึกษา 2554 โดยรวม 
(6 องค์ประกอบ) 
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สรุปและอภิปรายผลการด าเนินงานรายองค์ประกอบของส านักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 2554  
โดยรวม (6 องค์ประกอบ) 
ในรอบปีการศึกษา  2554 ผลการประเมินการด าเนินงานทุกภารกิจทั้ง  6  องค์ประกอบตามมาตรฐาน 
ของส านักงานอธิการบดี  มีดังต่อไปนี้ 
 
องค์ประกอบที่ 1 : ปรัชญา  ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนการด าเนินงาน 
   
 ตามเกณฑ์ ส านักงานอธิการบดี ค่าเฉลี่ยรวมขององค์ประกอบที่  1  เท่ากับ   5 อยู่ในระดับดีมาก 

จุดเด่น 
ผู้บริหารสนับสนุนการด าเนินการจัดท าผผน 

 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดท าผผน 
2. ขาดการก าหนดตัวบ่งช้ีความส าเร็จของการด าเนินงาน ของหน่วยงานสนับสนุน  

 

ข้อเสนอแนะ 
 ควรมีการให้ความรู้ ผละสร้างความเข้าใจ ในการจัดท าผผน ให้ผก่บคุลากร 

 
แนวทางปรับปรุงแก้ไขและข้อเสนอแนะ 
  แผนส่งเสริม 
    สร้างความเข้าใจในความส าคัญของการจัดท าผผนปฏิบัติการให้ผก่บุคลากร 
  แผนพัฒนา 

    จัดประชุมทบทวนผผนกลยุทธ์ผละจัดท าผผนปฏิบัติการประจ าปีของส านักงานอธิการบดี 
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องค์ประกอบที่ 2 : ภารกิจหลักของหน่วยงานในสังกัด 
 ตามเกณฑ์ ส านักงานอธิการบดี ค่าเฉลี่ยรวมขององค์ประกอบที่  2 เท่ากับ 5 อยู่ในระดับดีมาก 

จุดแข็ง 
1. ผู้บริหารผละบุคลากรทุกระดับให้ความส าคัญกับการประกันคุณภาพ 
2. มีการก าหนดเป้าหมายผละวางระบบการประเมินที่ชัดเจน สามารถวัดผละประเมินผลได้    

 3. มีการก ากับ ดูผลตัวชี้วัด ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 
  

จุดที่ควรพัฒนา 
1. การก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของผผนปฏิบัติราชการ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ผละครอบคลุมภารกิจหลัก

ของทุกหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี 
2. ขาดการก าหนดตัวชี้วัด ผละค่าเป้าหมาย ของหน่วยงานสนับสนุน ให้เหมาะสมกับลักษณะงานผละ

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการทบทวน/พัฒนาตัวชี้วัดของส านักงานอธิการบดี โดยการมีส่วนร่วมของหัวหน้าหน่วยงานผละ

ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล/รายงานของทุกหน่วยงานในสังกัด ผละด าเนินการต่อเนื่องจนกว่างานจะผล้วเสร็จ ด้วยการ
ก าหนดปฏิทิน ขั้นตอนการด าเนินงาน เป้าหมาย ผละผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน 

2. ควรมีการให้ความรู้ ผละสร้างความเข้าใจ ในการจัดท าผผน ให้ผก่บุคลากร 

แนวทางปรับปรุงแก้ไขและข้อเสนอแนะ 
  แผนส่งเสริม 

1. ทบทวนเกณฑ์การประเมินอย่างต่อเนื่องทุกปี เพ่ือให้สอดคล้องกับการด าเนินงานจริง ผละภารกิจหลักของ
หน่วยงาน 

2. ให้ความรู้ผก่บุคลากรเกี่ยวกับการจัดท าตัวชี้วัดผลส าเร็จของการปฏิบัติงาน 
 
  แผนพัฒนา 

จัดท าฐานข้อมูลเพ่ือการประเมินผลการด าเนินงานของส านักงานอธิการบดี 
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องค์ประกอบที่ 3 : การบริหารและการจัดการ 
   ตามเกณฑ์ ส านักงาน ค่าเฉลี่ยรวมขององค์ประกอบที่ 3  เท่ากับ  5 อยู่ในระดับดีมาก 
 
จุดเด่น 

1. ผู้บริหารในส านักงานอธิการบดีให้ความร่วมมือ ผละสนับสนุนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
ในส านักงานอธิการบดี 

2. มีระบบการบริหารงานบุคคลเป็นรูปธรรม 
3. ผู้บริหารให้ความส าคัญในเรื่องสิทธิประโยชน์ปละสวัสดิการของบุคลากรทุกประเภท 
4. ผู้บริหารให้ความส าคัญโดยส่งเสริมผละสนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
5. มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการจัดการ ERP ซึ่งสามารถน าข้อมูลไปใช้ในการบริหารจัดการได้ 
6. ผู้บริหารระดับสูงให้การสนับสนุนในการส่งเสริมผละพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทุกระดับของ

มหาวิทยาลัย 
7. ผู้บริหารผต่ละส่วนราชการในสังกัดตระหนักผละให้ความส าคัญในการส่งเสริมผละพัฒนาบุคลากรให้

ประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณอย่างจริงจังผละต่อเนื่อง 
8. มหาวิทยาลัยมีระบบผละผนวทางที่ชัดเจนในการด าเนินการทางจรรยาบรรณกับผู้ประพฤติผิด

จรรยาบรรณ  
9. มหาวิทยาลัยมีการก าหนดผผนปฏิบัติการด าเนินงานตามจรรยาบรรณที่เป็นรูปธรรม ผละมีการก ากับ

ติดตามให้มีการปฏิบัติตามผผน 
10. บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์การท างานสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์

ต่อการปฏิบัติงาน 
11. ผู้บริหารให้ความสนใจในการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการบริหารผละจัดการภายใน

หน่วยงานในสังกัดของมหาวิทยาลัย  
12. ข้อมูลด้านการวางผผน การเงิน การบริหารงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยมีการเชื่อมโยงกันทุก

หน่วยงานในสังกัด มีรายงานให้ผู้บริหารได้ใช้ในการวิเคราะห์ผละวางผผนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
13. ส านักงานอธิการบดีมีนโยบายที่จะสนับสนุนการด าเนินงานตามผนวทางการพัฒนาระบบราชการที่

รัฐบาลได้ก าหนดนโยบายผละผนวทางไว้   ซึ่งการบริหารความเสี่ยงเป็นเรื่องที่มีความส าคัญเรื่องหนึ่งตามผนวทางการ
บริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล 

14. ผู้บริหารให้การสนับสนุนการด าเนินงาน  ผละมีการประชุมปรึกษาหารือเพ่ือก าหนดผนวทางปฏิบัติ
ร่วมกับบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน 

15. การจัดท าผผนบริหารความเสี่ยงด าเนินการในระดับหน่วยงานย่อย  เพ่ือให้มีการวิเคราะห์ภาระงาน
ของผต่ละหน่วยงานโดยละเอียด  ผละมีการน าผผนบริหารความเสี่ยงของผต่ละหน่วยงานย่อยมาพิจารณา
ประกอบการจัดท าผผนบริหารความเสี่ยงในภาพรวมของส านักงานอธิการบดี 
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จุดที่ควรพัฒนา 
1. บุคลากรในส านักงานอธิการบดีที่ท าหน้าที่ประสานงานมีน้อย 
2. ควรมีการท าความเข้าใจ ให้ความรู้เพ่ิมเติมเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการตามโครงการระบบ

สนเทศเพ่ือการบริหารอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปในผนวทางเดียวกันผละได้ข้อมูลที่ถูกต้องตรวจสอบ
ได้ 

3. การพิจารณาผยกผยะภารกิจทีส่ านักงานอธิการบดี  กับภารกิจที่ส านักงานอธิการบดีด าเนินงานเพื่อ
ระดับภาพรวมของมหาวิทยาลัย  ยังไม่สามารถผยกผยะกันได้อย่างชัดเจน  ควรสร้างความเข้าใจให้มากขึ้น 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ควรจัดท าคู่มือการบริหารความเสี่ยงส าหรับส านักงานอธิการบดีขึ้นโดยเฉพาะ  โดยมีการอธิบายขอบเขต
ภารกิจของส านักงานอธิการบดี 
 
แนวทางปรับปรุงแก้ไขและข้อเสนอแนะ 
 แผนส่งเสริม 

1. จัดท าร่างข้อบังคับให้สิธิประโยชน์ผก่บุคลากรด้านอ่ืนๆ เพ่ิมขึ้น 
2. จัดท าผผนบริหารจัดการความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารงานบุคคลระบบใหม่ๆ ให้ผก่บุคลากรทุก

ประเภท  
3. ผผนพัฒนาบุคลากรส านักงานอธิการบดี 
4. การคัดเลือกบุคลากรดีเด่น 
5. โครงการพัฒนาปฐมนิเทศบุคลากรสายสนับสนุน บรรจุใหม่ 
6. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านจริยธรรม 
7. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากร 

 
แผนพัฒนา 
1. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากรด้านการเงิน บัญชี พัสดุ ผละบริหารทรัพย์สิน 
2. พัฒนาคู่มือการบริหารความเสี่ยงของส านักงานอธิการบดี  โดยอธิบายขอบเขตภารกิจของส านักงาน

อธิการบดีให้ชัดเจน 
3. เผยผพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องผ่านทางเว็บไซต์  เพ่ือให้บุคลากรได้รับทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการ

ปฏิบัติงาน 
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องค์ประกอบที่ 4 : การเงินและงบประมาณ 
   ตามเกณฑ์ ส านักงานอธิการบดี ค่าเฉลี่ยรวมขององค์ประกอบที่ 4  เท่ากับ 5 อยู่ในระดับดีมาก 
 
จุดเด่น 
 1. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรของมหาวิทยาลัย (BPM ERP HRM) 
 2. ผู้บริหารระดับสูงให้ความสนใจในการก ากับติดตามการด าเนินการการใช้จ่ายเงิน 
 3. มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดสรรผละเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงิน ของส านักงานอธิการบดี เพ่ือดูผล ก ากับ
ติดตามประเมินผล ผละน าเสนอรายงานต่อมหาวิทยาลัย 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
                             - 
แนวทางปรับปรุงแก้ไขและข้อเสนอแนะ 

                              - 
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องค์ประกอบที่ 5 : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของหน่วยงานในสังกัด 
   
    ตามเกณฑ์ ส านักงาน ค่าเฉลี่ยรวมขององค์ประกอบที่ 5  เท่ากับ 4  อยู่ในระดับดี 
 
จุดเด่น 
  บุคลากรในส านักงานอธิการบดีมีจิตสาธารณะ  ในการให้บริการผก่ผู้มาใช้บริการ 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
                - 
 
แนวทางปรับปรุงแก้ไขและข้อเสนอแนะ 
 -  
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องค์ประกอบที่ 6 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
  ตามเกณฑ์ ส านักงานอธิการบดี ค่าเฉลี่ยรวมขององค์ประกอบที่ 6  เท่ากับ 4.50                                    
อยู่ในระดับดี 
 
จุดเด่น 
 1. ผู้บริหารผละบุคลากรทุกระดับให้ความส าคัญกับการประกันคุณภาพ 
 2. มีคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน น าไปสู่การปฏิบัติได้จริง 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
                - 
 
แนวทางปรับปรุงแก้ไขและข้อเสนอแนะ 
  แผนส่งเสริม 
  อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพให้บุคลากรเพ่ิมเติม 
 

 



 

 

 
 

ส่วนที ่5 
  
 

ภาคผนวก 

 เป้าหมายคุณภาพ ส านักงานอธิการบดี ประจ าปีการศึกษา  2554 - 2555 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักงานอธิการบดี มทร. พระนคร  

 สรุปผลประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น าหรือผู้บริหารส านักงานอธิการบดี       
           ประจ าปีการศึกษา 2554 

 สรุปผลประเมินการดูแลองค์การตามหลักธรรมาภิบาล มทร.พระนคร ประจ าปีการศึกษา 2554 

 สรุปผลประเมินการใช้ระบบประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานและเกณฑ์       
           ส านักงานอธิการบดี  ประจ าปีการศึกษา 2554 
 สรุปผลประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาคุณภาพ ส านักงานอธิการบดี 

                                ประจ าปีการศึกษา 2554 

 สรุปผลการวิเคราะห์การส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับ ความพึงพอใจในการท างาน 
                                ของบุคลากร  ประจ าปีการศึกษา 2554 

 ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ตามเป้าหมายคุณภาพส านักงานอธิการบดี  ประจ าปีการศึกษา 2554 

 รายชื่ออักษรย่อของหน่วยงาน 
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เป้าหมายคุณภาพ 
ส านักงานอธิการบดี 

ประจ าปีการศึกษา 2554 และ 2555

  

 
นโยบาย / ตัวบ่งช้ีเฉพาะ (KPI)ส านักงานอธิการบดี 

 
 ค่า

น้ า
หน

ัก 
(ร้อ

ยล
ะ) 

ค่า
เป

้าห
มา

ย 
ปี 

25
54

 

ค่า
ป้า

หม
าย

 ป
ี 2

55
5 

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินงาน 5   
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ.1.1) 5 6 ข้อ 6 ข้อ 
2.  ภารกิจหลักของหน่วยงานในสังกัด 35   
2.1 ระดับความส าเร็จของการปฏิบัติตามภารกิจของหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี 20 ค่าเฉลี่ย 

3.51 
ค่าเฉลี่ย 
3.51 

2.2 ร้อยละของตัวช้ีวัดที่หน่วยงานในสังกัดด าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย ตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าป ี

5 ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
70 

2.3 ระบบและกลไกการปฏิบตัิตามแผนกลยุทธ์ระดับมหาวิทยาลัย 
     ที่หน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดีรับผิดชอบ 

5 4 ข้อ 4 ข้อ 

2.4 ร้อยละของตัวช้ีวัดที่หน่วยงานในสังกัดด าเนินงานให้บรรลเุป้าหมาย  
     ตามแผนกลยุทธ์ในระดับมหาวิทยาลัย 

5 ร้อยละ 
65 

ร้อยละ 
65 

3. การบริหารและการจัดการ 40   
3.1 ภาวะผู้น าของผู้บรหิารทุกระดับของหน่วยงานในส านักงานอธิการบด ี 5 3 ข้อ 3 ข้อ 
3.2  ระบบและกลไกการพัฒนาบคุลากรของหน่วยงานในสังกัด เพือ่พัฒนาและธ ารงรักษาไว้ให้

บุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
5 5 ข้อ 5 ข้อ 

3.3 ร้อยละของบุคลากรที่ไดร้ับการพัฒนาตามภารกิจท่ีได้รบัมอบหมาย 5 ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
70 

3.4 ร้อยละของค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาบุคลากรตามภารกิจท่ีได้รับ 
     มอบหมายต่องานด าเนินงานของหน่วยงาน 

5 ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 
10 

3.5 ระดับความส าเร็จของการปฏบิัติตามจรรยาบรรณของบุคลากร 
     ในหน่วยงานท่ีสังกัดส านักงานอธิการบด ี

5 5ข้อ 5ข้อ 

3.6 การพัฒนาหน่วยงานในสังกัดสู่องค์กรการเรียนรู ้ 5 3 ข้อ 3 ข้อ 
3.7 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี 5 3 ข้อ 3 ข้อ 
3.8 การบริหารจดัการความเสี่ยงของหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบด ี 5 4 ข้อ 4 ข้อ 
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นโยบาย / ตัวบ่งชี้เฉพาะ (KPI)ส านักงานอธิการบดี 
 

  

ค่า
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ัก 
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ะ) 
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ย 
ปี 
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53

 

ค่า
เป

้าห
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 ป
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55
4 

4. การเงินและงบประมาณ 5   
4.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 5 5 ข้อ 5 ข้อ 
5. ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของหน่วยงานในสังกัด 5   
5.1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของหน่วยงานในสังกัด 5 ค่าเฉลี่ย 

3.51 
ค่าเฉลี่ย 
3.51 

6. ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพ 10   
6.1 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพภายในท่ีก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอยา่งต่อเนื่อง 5 3 ข้อ 3 ข้อ 
6.2 ค่าเฉลี่ยผลการประเมินคณุภาพภายในท่ีก่อให้เกิดการพัฒนาคณุภาพ 
     แก่มหาวิทยาลัยตามตัวบ่งช้ีที่หน่วยงานในสังกัดรับผิดชอบ 

5 ค่าเฉลี่ย 
3.51 

ค่าเฉลี่ย 
3.51 
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แบบสอบถามเพื่อส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น าของผู้น าหรือผู้บริหาร 
ส านักงานอธิการบดี  ประจ าปีการศึกษา 2554 

  

   

ค าชี้แจง   

    1.  ข้อมูลจากการแสดงความคิดเห็นของท่านจะไม่มีผลต่อการปฏิบัติงานของท่าน 
    2.  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจะน าไปพัฒนาและปรับปรุงด้านดัชนีตัวบ่งชี้คุณภาพ  เกณฑ์การตัดสิน        

        การประเมินในภาพรวมเท่านั้น ดังนั้นการตอบแบบประเมินตามความเป็นจริงจะท าให้สามารถ 

                        ปรับปรุงและ พัฒนาการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

     3.  ค าชี้แจงในการตอบ  
           ตอนที่ 1  ให้ท าเครื่องหมาย   ในช่องแสดงสถานภาพผู้ตอบแบบประเมิน 
           ตอนที่ 2  ให้ท าเครื่องหมาย   ในช่องระดับความคิดเห็นให้ตรงกับความคิดเห็นของท่าน  
                           ซึ่งมีความหมายของระดับความคิดเห็นดังนี้ 
                       5 = มากที่สุด         4 = มาก           3 = ปานกลาง         2 = น้อย           1 = น้อยที่สุด 
 
   ตอนที่ 1  สถานภาพของผู้ตอบแบบประเมิน 
    1.   เพศ 
         1.1   (     )   ชาย    1.2   (      )  หญิง 
    2.  อายุ 
         2.1   (     )    ต่ ากว่า 21 ปี   2.2    (     )    21-30 ปี 
         2.3   (     )    31- 40  ปี   2.4    (     )    41- 50  ปี 
         2.5   (     )    มากกว่า  50  ปี 
    3.  วุฒิการศึกษาสูงสุด 

         3.1   (     )  ต่ ากว่าปริญญาตรี  3.2   (     )   ปริญญาตรี 
          3.3   (     )  ปริญญาโท   3.4   (     )    ปริญญาเอก 
          3.5   (     )   อ่ืนๆ   ระบุ   …………. 
         4. ต าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน 
    4.1   (     )   ผอ.ส านัก/สถาบัน/กอง  4.2   (     )    หัวหน้ากลุ่มงาน                     
   4.3   (     )   เจ้าหน้าที ่               4.4   (     )    อ่ืนๆ ระบุ  …………. 
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ตอนที่ 2   ความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้น าของผู้น าหรือผู้บริหารในส านักงานอธิการบดี 
 

ข้อค าถาม ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
1.     ลักษณะผู้น าและภาวะผู้น า      

         1.1   แต่งกายเหมาะสมกบัโอกาสต่างๆ      

         1.2   มีคุณธรรมและจริยธรรม      

         1.3   ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของผู้บริหารตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย      

         1.4   รอบรู้  มีทักษะและประสบการณ์เกี่ยวกับงานท่ีปฏิบตั ิ      

         1.5    ส่งเสริมการท างานเป็นทีม      

         1.6    ตัดสินใจเหมาะสมกบัสถานการณ ์      

         1.7    รับฟังปัญหาและสามารถแก้ไขปญัหาของหน่วยงาน      

      

2.     การพัฒนาองค์กร      

        2.1    คัดเลือกบุคคลเข้าท างานตามกฎเกณฑ์ทีต่ั้งไว ้      

        2.2    มีการวางแผนและก าหนดเป้าหมายการบริหารจัดการอย่างชัดเจน      

        2.3     สนับสนุนให้มีการน าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบรหิารจัดการ      

        2.4    มีความคดิริเริ่มสร้างสรรค ์      

        2.5    ส่งเสริมการพัฒนาบคุลากร      
        2.6    บริหารจัดการ ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ      
        2.7    น านโยบายมหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบตัิได้อย่างมีประสทิธิภาพ      
        2.8    บริหารงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ      
        2.9    ก ากับดูแล  ติดตามและประเมินผลการปฏิบตัิงานตามเป้าหมายภายในกรอบเวลาที ่  
                 ก าหนด 

     

        2.10   น าผลการประเมินมาทบทวนนโยบาย ปรับปรุงและพฒันาองค์กร      
      

3.    การเป็นผู้ก ากับดูแลที่ดีภายใต้กรอบจริยธรรมและคุณธรรม      
        3.1     มีจิตส านึกและมีความรับผิดชอบในหน้าท่ี      
        3.2     ปฏิบัติต่อผู้มสี่วนไดส้่วนเสยีเท่าเทียมกัน      
        3.3     มีความโปร่งใสในการด าเนินงาน สามารถตรวจสอบได้      
        3.4     เปิดเผยข้อมลูตรงตามความต้องการของผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียภายใต้กฎระเบียบ      
        3.5     มีวิสัยทัศน์โดยมองการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร      
        3.6     ส่งเสริมให้มีการก ากับดูแลให้เป็นไปตามจรรยาบรรณที่ด ี      
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ข้อค าถาม ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
4.    มนุษยสัมพันธ ์      

         4.1    มีมนุษยสมัพันธ์ที่ดีเป็นท่ียอมรับ      

         4.2    ยอมรับความคิดเหน็ของบุคลากร

  

     

         4.3    เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับปรึกษาหารือได้      

      

5.     ความสามารถในการสื่อสารและการจูงใจ      

         5.1    ใช้วิธีการสื่อสารไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ      

         5.2    มีความสามารถในการจูงใจ      

         5.3    สามารถช้ีแจงให้บุคลากรเข้าใจวตัถุประสงค์ของการปฏิบัติงานต่างๆ      

      

6.    ศิลปะในการครองใจผู้ใต้บังคับบัญชา      
        6.1    เป็นตัวอย่างที่ดีในการด าเนินชีวิต      
        6.2    เสริมแรงจูงใจให้บุคลากรร่วมกันพัฒนางาน      
        6.3    การพัฒนาบุคลากรเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล      
        6.4    รักษาผลประโยชน์ของบุคลากรในองค์กร      
      

7.    การจัดระบบ / กลไก  การบริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ      
        7.1    มอบหมายงานได้ตรงกับความสามารถของบุคลากร      
        7.2    จัดท าระบบ บริหารจัดการ ท่ีมีประสิทธิภาพ      
        7.3    น าระบบประกันคณุภาพมาใช้บริหาร       
        7.4    ติดตามผลและประเมนิผลการบริหารจัดการองค์กร      
        7.5    น าผลการประเมินมาปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบิัติงาน      
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ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเรื่อง “ภาวะผู้น าของผู้บริหารในส านักงานอธิการบดี” 
ปีการศึกษา  2554 

ระดับผู้อ านวยการกอง

  

 
ข้อค าถาม 

ระดับความคิดเห็น 

 5 4 3 2 1 
1.     มีภาวะผู้น า 
.............................................................................................................................................................. 

2.    มีความสามารถในการพัฒนาองค์กร 
..........................................................................................................................................  

3.    3.    มีคุณสมบัติในการเป็นผู้ก ากับดูแลที่ดีภายใต้กรอบจริยธรรม คุณธรรม ตามหลัก    
              สากลที่เป็นมาตรฐาน 6 ประการ* 

………………………………………………………………………………………….................................... 
4.     4.   มีมนุษยสัมพันธ์ 

............................................................................................................ ............................. 
5.    มีความสามารถในการสื่อสารและการจูงใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
.......................................................................................................... .............................. 

6.    6.    มีศิลปะในการครองใจผู้ใต้บังคับบัญชา 
................................................................................................................. ........................ 
7.    มีความสามารถในการจัดท าระบบ / กลไก  การบริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 
........................................................................ .............................................................. ... 
 

  
 

   

  
 

   

  
 
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

     

ภาพรวมทั้งสิ้น 4.25 
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ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเรื่อง “ภาวะผู้น าของผู้บริหารในส านักงานอธิการบดี” 
ระดับหัวหน้างาน

  

ปีการศึกษา  2554 

 
ข้อค าถาม 

ระดับความคิดเห็น 

 5 4 3 2 1 
1.     มีภาวะผู้น า 
.............................................................................................................................................................. 

2.    มีความสามารถในการพัฒนาองค์กร 
............................................................................................................................. ............. 

3.    3.    มีคุณสมบัติในการเป็นผู้ก ากับดูแลที่ดีภายใต้กรอบจริยธรรม คุณธรรม ตามหลัก    
              สากลที่เป็นมาตรฐาน 6 ประการ* 

………………………………………………………………………………………….................................... 
4.     4.   มีมนุษยสัมพันธ์ 

............................................................................................................ ............................. 
5.    มีความสามารถในการสื่อสารและการจูงใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
.......................................................................................................... .............................. 

6.    6.    มีศิลปะในการครองใจผู้ใต้บังคับบัญชา 
................................................................................................................. ........................ 
7.    มีความสามารถในการจัดท าระบบ / กลไก  การบริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 
...................................................................................................................................... ... 
 

  
 

   

  
 

   

  
 
 

   

 
 

 
   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

     

ภาพรวมทั้งสิ้น 4.32 
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แบบประเมินการดูแลองค์การตามหลักธรรมาภิบาล

  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ประจ าปีการศึกษา 2554 
 
   หมายเหตุ   

1. ข้อมูลจากการแสดงความคิดเห็นของท่านจะไม่มีผลต่อการปฏิบัติงานของท่าน 
2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจะน าไปพัฒนาและปรับปรุงด้านดัชนีตัวบ่งชี้คุณภาพ  เกณฑ์การตัดสิน       

การประเมินในภาพรวมเท่านั้น ดังนั้นการตอบแบบประเมินตามความเป็นจริงจะท าให้สามารถ
ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

ค าชี้แจงในการตอบแบบประเมิน  
                     ตอนที่ 1  ให้ท าเครื่องหมาย   ในช่องแสดงสถานภาพผู้ตอบแบบประเมิน 
                    ตอนที่ 2  ให้ท าเครื่องหมาย   ในช่องระดับความคิดเห็นให้ตรงกับความคิดเห็นของท่าน  
                          ซึ่งมีความหมายของระดับความคิดเห็นดังนี้ 
          5 = มากที่สุด         4 = มาก           3 = ปานกลาง         2 = น้อย           1 = น้อยที่สุด 
 
   ตอนที่ 1  สถานภาพของผู้ตอบแบบประเมิน 
         1.   เพศ 
      1.1   (     )   ชาย    1.2    (     )  หญิง 
  2.   อายุ 
      2.1   (     )    31 - 40 ปี   2.2    (     )  41 - 50  ปี 
                      2.3   (     )    มากกว่า 50 ปี    
   3.   วุฒิการศึกษาสูงสุด 
                      3.1   (     )  ปริญญาตรี   3.2   (     )   ปริญญาโท 
                      3.3   (     )  ปริญญาเอก   3.4   (     )   อ่ืนๆ   ระบุ   …………. 
                    4.    ต าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน 
                      4.1   (     )   ผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน/กอง 4.2   (     )   หัวหน้ากลุ่มงาน                   
                      4.3   (     )   เจ้าหน้าที่             4.4   (     )   อ่ืนๆ ระบุ …………. 
 
 
 
 
 
 



 

 :  SAR  ปีการศกึษา 2554  ส านกังานอธกิารบดี             101                                 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

       

  

ตอนที่ 2   ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
ข้อค าถาม ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
1.    หลักประสิทธิผล      

1.1 มีการก าหนดวิสัยทัศน์ เปา้ประสงค์เชิงยุทธศาสตร์และเป้าหมายที่สอดคล้องกับพันธกิจ
และค่านิยมขององค์การและมีการประกาศให้รบัรู้ร่วมกัน 

     

1.2  มีระบบงานที่เอื้อต่อการท างานตามแผนยุทธศาสตร์ น าไปสู่การปฏบิัติและบรรลุเป้าหมาย
ที่วางไว้  

     

1.3 ใช้อ านาจบริหารจากระดับสูงสูร่ะดับปฏิบัติ เพื่อให้เกิดเอกภาพในการบังคับบัญชา      

1.4 มีการบังคับบัญชาหลายขั้นตอนเปน็การประกันความถูกต้องและความยุติธรรม      

1.5 มีการตดิตาม ประเมินผล พัฒนา และปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่องเป็นระบบ      

2.    หลักประสิทธิภาพ      

2.1 มีการบรหิารกระบวนการท างานท่ีมุ่งเน้นในการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ
และผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยีอย่างเป็นระบบและทั่วถึง 

     

2.2  มีการบริหารงานท่ีใช้ทรัพยากร แรงงานและเวลาอย่างคุ้มค่า      

2.3  มีขั้นตอนการจดัสรรงบประมาณอย่างเป็นระบบและมีการจัดท ารายงานการเงินสม่ าเสมอ
และถูกต้อง 

     

2.4  มีการวางแผนการก าหนดอัตราก าลังภายในหน่วยงานไว้อย่างชัดเจน      

2.5 มีการใช้เทคโนโลยีตา่งๆ ที่ทันสมัยเพื่อลดต้นทุน      
3.    หลักการตอบสนอง      

3.1 ผู้บริหารรับฟังข้อเสนอแนะจากประชาคมในเรื่องนโยบายหรือการบริหาร      
3.2 แผนปฏิบัติงานของหน่วยงานได้มาจากความคิดเห็นของสมาชิกส่วนใหญ่ในหน่วยงาน      
3.3 ผู้บริหารเป็นผู้ที่บุคลากรส่วนใหญใ่นประชาคมของหน่วยงานให้การสนับสนุน      
3.4 มีการท างานเป็นทีมในการบริหารงาน      
3.5 สามารถตอบสนองแก้ปัญหาข้อร้องเรียนอย่างทันท่วงท ี      

4.    หลักภาระรับผิดชอบ      

4.1 มีการก าหนดทิศทางและแผนการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน รวมทั้งผู้รับผดิชอบภายในของแต่ละ
งาน 

     

4.2  ผู้บริหารได้สื่อสารและท าความเข้าใจในเรื่องของแผนรวมขององค์การแก่ทุกคนท่ี
รับผิดชอบ 

     

4.3  ในการปฏิบัติงาน บุคลากรจะทราบถึงดัชนีช้ีวัด และวิธีการ/ขัน้ตอนการปฏิบตัิงานไว้อย่าง
ชัดเจน 

     

4.4  มีการตดิตามประเมินผลการปฏิบัติงาน และมีการวางแผนส ารองในกรณีเกิดปญัหาความ
ขัดแย้ง 

     

4.5  มีระบบให้บคุลากรตระหนักในความรับผิดชอบในหน้าท่ีของตนและหน้าที่ต่อสังคม รวมทั้ง
พร้อมรับการตรวจสอบ 
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ข้อค าถาม ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

5.    หลักความโปร่งใส      

5.1   มีระบบการคัดเลือกบุคลากรเข้าใหม่ที่โปร่งใส

  

     

5.2   มีระบบบริหารการเงินและพัสดุที่รัดกมุ      

5.3   มีระบบการตรวจสอบการท างานในหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพสูง      

5.4 มีการกระจายข้อมลูข่าวสารขององค์การอย่างเปิดเผยให้แก่บุคลากรประชาชนผู้มสี่วนได้
ส่วนเสยีไดร้ับทราบอย่างท่ัวถึง 

     

5.5 มีระบบทีร่องรับการตรวจสอบจากภายนอก ที่เน้นให้ทุกภาคส่วน (สื่อมวลชน สมาคม
วิชาชีพ ประชาชนและผู้มสี่วนไดส้ว่นเสีย) เข้ามาร่วมในการตรวจสอบอย่างเป็นระบบ 

     

6.   หลักการมีส่วนร่วม      
6.1  มีการรับฟังความคิดเห็นของบุคลากร และผู้มีส่วนไดส้่วนเสียทกุกลุ่มพร้อมทั้งน ามา

ปรับปรุงการท างานเมื่อไดร้ับข้อเสนอแนะ 

     

6.2  ประสานสมัพันธ์ ท างานเป็นทีม และสร้างเครือข่ายในการท างาน      
6.3  บุคลากรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในระดับนโยบาย และแสดงความคิดเห็นของตนเองได้

อย่างอิสระ 

     

6.4  มีการใช้กระบวนการตดัสินใจโดยใช้เสยีงส่วนใหญ่      
6.5 ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ท าความเข้าใจ ร่วมแสดง

ทัศนะ ร่วมเสนอปัญหาหรือ ประเด็นที่ส าคัญทีเ่กี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมกันแก้ไข
ปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และร่วมกระบวนการพัฒนา 

     

7.    หลักการกระจายอ านาจ      
7.1  การเปดิโอกาสให้ปรับเปลี่ยนแผนงานไดโ้ดยง่าย เพื่อให้สอดคลอ้งกับความเปลี่ยนแปลง

ทางสังคม 
     

7.2  ทุกหน่วยงานมีอิสระในการบริหารจดัการและหารายได้ของตนเอง โดยมีเกณฑ์กลาง       
ในการด าเนินการเหมือนกัน 

     

7.3 มีการถา่ยโอนอ านาจการตัดสินใจ ทรัพยากร และภารกิจให้แก่ผู้ร่วมงานบริหารอย่างเหมาะสม      
7.4 มุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการต่อผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยี      
7.5 มีการปรับปรุงกระบวนการ และเพิ่มผลติภาพเพื่อผลการด าเนินงานท่ีดีขององค์การ      

8.   หลักนิติธรรม      

8.1  มีการก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าท่ีในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน      

8.2  มีการก าหนดภาระหน้าท่ีหรอืข้ันตอนการด าเนินงานของหน่วยงานสามารถกระท าได้      

8.3  มีการออกกฎ ระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานท่ีสอดคล้องกับอ านาจตามกฎหมาย      

8.4  ยึดหลักความเป็นธรรม ความเสมอภาคในการปฏิบัติงาน และกล้ายืนหยดัในสิ่งท่ีถูกต้อง      

8.5 ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัตริาชการท าหน้าที่ โดยมีการค านึงถึงกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับใน
การปฏิบัติงานอยา่งเคร่งครดัและเป็นธรรม 
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ข้อค าถาม ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

  

9. หลักความเสมอภาค      
9.1 การส่งเสริมการด าเนินงานให้ผู้มสีว่นได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์การได้รับการ

ปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ 
     

9.2 การสร้างสภาพแวดล้อมในการท างานเพื่อเอื้อต่อการให้บริการแก่ผูร้บับริการทุกกลุม่อย่าง
เท่าเทียมและเสมอภาค 

     

9.3 การควบคุม ตดิตามและตรวจสอบการให้บริการเพื่อให้เกิดความเสมอภาค เป็นธรรมและ
เท่าเทียม 

     

9.4 มีการใช้ระบบสัญญาจ้างงานกับบุคลากรอย่างเป็นธรรมและชัดเจน      
9.5 การสามารถท่ีจะร้องทุกข์ต่อกรรมการอุทธรณร์้องทุกข์ได้ เมื่อไม่ได้รบัความเป็นธรรมจาก

ผู้บังคับบัญชา 
     

10. หลักมุ่งเนน้ฉันทามติ      
10.1 การปฏิบัติงานมีกระบวนการในการแสวงหาฉันทามติหรือข้อตกลงรว่มกันระหว่างกลุม่ผู้

มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกีย่วข้อง 
     

10.2 กลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจะต้องไม่มีข้อคัดค้านท่ีหาข้อยุตไิมไ่ด้เป็นประเด็นส าคญั      
10.3  ส่งเสริมให้มีการท าข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการแสวงหาฉันทามติจากกลุม่ผู้

ได้รับประโยชน์และกลุ่มเสียประโยชน์ 
     

10.4  การด าเนินการก ากับดูแลให้มีการปฏิบัติงานตามข้อตกลง      
10.5  การหาข้อตกลงท่ัวไปภายในกลุ่มผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยีที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจาก

การใช้กระบวนการเพื่อหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบคุคลทีไ่ด้รับประโยชน์และเสียประโยชน์ 
โดยเฉพาะกลุ่มทีไ่ดร้ับผลกระทบโดยตรง 

     

 
 
 

 
 
 

งา   นอ 
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สรุปผลการประเมินตามหลักธรรมาภิบาลของผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 

  หลักธรรมาภิบาล ผลการประเมิน 
1. ประสิทธิผล (Effictiveness) 4.48 
2. ประสิทธภาพ (Efficiency) 4.55 
3. การตอบสนอง (Responsiveness) 4.55

  

4. ภาระรับผิดชอบ (Accountability) 4.55 
5. ความโปร่งใส (Transparencey) 4.38 
6. การมีส่วนร่วม (Participation) 4.58 
7. การกระจายอ านาจ (Decentralization) 4.53 
8. นิติธรรม (Rule of Law) 4.68 
9. ความเสมอภาค (Equity) 4.65 
10. มุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) 4.48 

รวม 45.43 
คะแนนเฉลี่ย 4.54 
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สรุปผลแบบประเมินความคิดเห็นการดูแลองค์การตามหลักธรรมาภิบาล 
ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

ประจ าปีการศึกษา 2554

  

     ผู้ประเมิน คือ ผู้อ านวยการกองในส านักงานอธิการบดี  
              แบบสอบถามประเมินประเด็นต่าง ๆ 10 ด้าน คือ 
                     1. หลักประสิทธิผล 
       2. หลักประสิทธิภาพ 
     3. หลักการตอบสนอง 
      4. หลักภาระรับผิดชอบ 
      5. หลักความโปร่งใส 
      6. หลักการมีส่วนร่วม 
     7. หลักการกระจายอ านาจ 
        8. หลักนิติธรรม 
      9. หลักความเสมอภาค 
            10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ 

    โดยมีผลสรุปโดยรวมดังนี้ 
 หลักธรรมาภิบาล 

1 หลักประสิทธิผล จากผู้ประเมิน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ค่าเฉลี่ย 4.48 (ดี) ประกอบด้วย 
- มีการก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์และเป้าหมายที่สอดคล้องกับพันธกิจและ  
  ค่านิยมขององค์การและมีการประกาศให้รับรู้ร่วมกัน 
- มีระบบงานที่เอ้ือต่อการท างานตามแผนยุทธศาสตร์ น าไปสู่การปฏิบัติและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 
- ใช้อ านาจบริหารจากระดับสูงสู่ระดับปฏิบตัิ เพื่อให้เกิดเอกภาพในการบังคับบัญชา 
- มีการบังคับบญัชาหลายขั้นตอนเป็นการประกันความถูกต้องและความยุติธรรม 

- มีการตดิตาม ประเมินผล พัฒนา และปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์อยา่งต่อเนื่องเป็นระบบ 
2 หลักประสิทธิภาพ จากผู้ประเมิน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ค่าเฉลี่ย 4.55 (ดีมาก) ประกอบด้วย 

- มีการบริหารกระบวนการท างานที่มุ่งเน้นในการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มี 
  ส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นระบบและทั่วถึง 
- มีการบริหารงานที่ใช้ทรัพยากร แรงงานและเวลาอย่างคุ้มค่า 
- มีข้ันตอนการจัดสรรงบประมาณอย่างเป็นระบบและมีการจัดท ารายงานการเงินสม่ าเสมอและ  
  ถูกต้อง 

- มีการวางแผนการก าหนดอัตราก าลังภายในหน่วยงานไว้อย่างชัดเจน 
- มีการใช้เทคโนโลยีต่างๆ ที่ทันสมัยเพ่ือลดต้นทุน 
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 หลักธรรมาภิบาล 

3

  

หลักการตอบสนอง จากผู้ประเมิน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ค่าเฉลี่ย 4.55 (ดีมาก) ประกอบด้วย 
- ผู้บริหารรับฟังข้อเสนอแนะจากประชาคมในเรื่องนโยบายหรือการบริหาร 
- แผนปฏิบัติงานของหน่วยงานได้มาจากความคิดเห็นของสมาชิกส่วนใหญ่ในหน่วยงาน 
- ผู้บริหารเป็นผู้ที่บุคลากรส่วนใหญ่ในประชาคมของหน่วยงานให้การสนับสนุน 
- มีการท างานเป็นทีมในการบริหารงาน 
- สามารถตอบสนองแก้ปัญหาข้อร้องเรียนอย่างทันท่วงที 

4 หลักภาระรับผิดชอบ จากผู้ประเมิน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ค่าเฉลี่ย 4.55 (ดีมาก) ประกอบด้วย 
- มีการก าหนดทิศทางและแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน รวมทั้งผู้รับผิดชอบภายในของแต่ละงาน 
- ผู้บริหารได้สื่อสารและท าความเข้าใจในเรื่องของแผนรวมขององค์การแก่ทุกคนที่รับผิดชอบ 
- ในการปฏิบัติงาน บุคลากรจะทราบถึงดัชนีชี้วัด และวิธีการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน 
- มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน และมีการวางแผนส ารองในกรณีเกิดปัญหาความขัดแย้ง 
- มีระบบให้บุคลากรตระหนักในความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนและหน้าที่ต่อสังคม รวมทั้งพร้อมรับ 
  การตรวจสอบ 

5     หลักความโปร่งใส จากผู้ประเมิน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ค่าเฉลี่ย 4.38 (ดี) ประกอบด้วย 
- มีระบบการคัดเลือกบุคลากรเข้าใหม่ท่ีโปร่งใส 
- มีระบบบริหารการเงินและพัสดุที่รัดกุม 
- มีระบบการตรวจสอบการท างานในหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพสูง 
- มีการกระจายข้อมูลข่าวสารขององค์การอย่างเปิดเผยให้แก่บุคลากรประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  ได้รับทราบอย่างทั่วถึง 
- มีระบบที่รองรับการตรวจสอบจากภายนอก ที่เน้นให้ทุกภาคส่วน (สื่อมวลชน สมาคมวิชาชีพ   
  ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) เข้ามาร่วมในการตรวจสอบอย่างเป็นระบบ 

6 หลักการมีส่วนร่วม จากผู้ประเมิน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ค่าเฉลี่ย 4.58 (ดีมาก) ประกอบด้วย 
- มีการรับฟังความคิดเห็นของบุคลากร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มพร้อมทั้งน ามาปรับปรุง 
  การท างานเมื่อได้รับข้อเสนอแนะ 
- ประสานสัมพันธ์ ท างานเป็นทีม และสร้างเครือข่ายในการท างาน 
- บุคลากรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในระดับนโยบาย และแสดงความคิดเห็นของตนเองได้อย่างอิสระ 
- มีการใช้กระบวนการตัดสินใจโดยใช้เสียงส่วนใหญ่ 
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ  
  ร่วมเสนอปัญหาหรือ ประเด็นที่ส าคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมกันแก้ไขปัญหา ร่วมใน  
  กระบวนการตัดสินใจ และร่วมกระบวนการพัฒนา 
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 หลักธรรมาภิบาล 
7

  

หลักการกระจายอ านาจ จากผู้ประเมิน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ค่าเฉลี่ย 4.53 (ดีมาก) ประกอบด้วย 
- การเปิดโอกาสให้ปรับเปลี่ยนแผนงานได้โดยง่าย เพ่ือให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
- ทุกหน่วยงานมีอิสระในการบริหารจัดการและหารายได้ของตนเอง โดยมีเกณฑ์กลาง  
  ในการด าเนินการเหมือนกัน 
- มีการถ่ายโอนอ านาจการตัดสินใจ ทรัพยากร และภารกิจให้แก่ผู้ร่วมงานบริหารอย่างเหมาะสม 
- มุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
- มีการปรับปรุงกระบวนการ และเพ่ิมผลิตภาพเพ่ือผลการด าเนินงานที่ดีขององค์การ 

8 หลักนิติธรรม จากผู้ประเมิน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ค่าเฉลี่ย 4.68 (ดีมาก) ประกอบด้วย 
- มีการก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
- มีการก าหนดภาระหน้าที่หรือข้ันตอนการด าเนินงานของหน่วยงานสามารถกระท าได้ 
- มีการออกกฎ ระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานที่สอดคล้องกับอ านาจตามกฎหมาย 
- ยึดหลักความเป็นธรรม ความเสมอภาคในการปฏิบัติงาน และกล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 
- ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติราชการท าหน้าที่ โดยมีการค านึงถึงกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการ 
  ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดและเป็นธรรม 

9 หลักความเสมอภาค จากผู้ประเมิน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ค่าเฉลี่ย 4.65 (ดีมาก) ประกอบด้วย 
- การส่งเสริมการด าเนินงานให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์การได้รับการปฏิบัติและ 
  ได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ 
- การสร้างสภาพแวดล้อมในการท างานเพ่ือเอ้ือต่อการให้บริการแก่ผู้รับบริการทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม 
  และเสมอภาค 
- การควบคุม ติดตามและตรวจสอบการให้บริการเพ่ือให้เกิดความเสมอภาค เป็นธรรมและเท่าเทียม 
- มีการใช้ระบบสัญญาจ้างงานกับบุคลากรอย่างเป็นธรรมและชัดเจน 
- การสามารถท่ีจะร้องทุกข์ต่อกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์ได้ เมื่อไม่ได้รับความเป็นธรรมจากผู้บังคับบัญชา 

10 หลักมุ่งเน้นฉันทามติ จากผู้ประเมิน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ค่าเฉลี่ย 4.48 (ดี) ประกอบด้วย 
- การปฏิบัติงานมีกระบวนการในการแสวงหาฉันทามติหรือข้อตกลงร่วมกันระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้ 

ส่วนเสียที่เก่ียวข้อง 
- กลุ่มท่ีได้รับผลกระทบโดยตรงจะต้องไม่มีข้อคัดค้านที่หาข้อยุติไม่ได้เป็นประเด็นส าคัญ 
- ส่งเสริมให้มีการท าข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการแสวงหาฉันทามติจากกลุ่มผู้ได้รับประโยชน์ 
  และกลุ่มเสียประโยชน์ 
- การด าเนินการก ากับดูแลให้มีการปฏิบัติงานตามข้อตกลง 
- การหาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้อง ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้ 
  กระบวนการเพ่ือหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลที่ได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่ม  ที่

ได้รับผลกระทบโดยตรง 
สรุปค่าคะแนนเฉลี่ยโดยรวม ทั้ง 10 ด้าน เป็น 4.54 และในทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก 
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สรุปผลการประเมินตามหลักธรรมาภิบาลของผู้อ านวยการกองในส านักงานอธิการบดี 

                      

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

1. ประสิทธิผล  4.07 3.72 3.61 4.07 3.53 4.60 3.82 4.09 31.51 3.94 

2. ประสิทธภาพ  3.90 3.71 3.46 4.16 3.47 4.93 3.49 4.13 31.25 3.91 

3. การตอบสนอง 3.90 3.58 3.63 4.01 3.40 5.00 3.64 4.05 31.21 3.90 

4. ภาระรับผิดชอบ 3.83 3.62 3.53 3.99 3.53 5.00 3.74 4.21 31.45 3.93 

5. ความโปร่งใส  3.83 3.52 3.39 4.23 3.07 5.00 3.39 4.23 30.66 3.83 

6. การมีส่วนร่วม  3.77 3.58 3.66 4.12 3.13 5.00 3.33 4.15 30.74 3.84 

7. การกระจายอ านาจ  3.77 3.56 3.70 3.97 3.40 4.87 3.60 4.27 31.14 3.89 

8. นิติธรรม  3.85 3.8 3.60 4.00 3.40 4.93 3.41 4.35 31.34 3.92 

9. ความเสมอภาค 3.86 3.58 3.44 3.95 3.27 4.80 3.58 4.51 30.99 3.87 

10. มุ่งเน้นฉันทามติ 3.80 3.58 3.54 4.00 3.40 4.93 3.86 4.58 31.69 3.96 

รวม 38.58 36.25 35.56 40.5 33.6 49.06 35.86 42.57 
  

คะแนนเฉลี่ย 3.86 3.63 3.56 4.05 3.36 4.91 3.59 4.26 
 

3.90 
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สรุปผลแบบประเมินความคิดเห็นการดูแลองค์การตามหลักธรรมาภิบาล 

ผู้อ านวยการกองในส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ประจ าปีการศึกษา 2554

   

    ผู้ประเมิน คือ บุคลากรทุกระดับประเมินผู้อ านวยการกอง  
    แบบสอบถามประเมินประเด็นต่าง ๆ 10 ด้าน คือ 
     1. หลักประสิทธิผล 
      2. หลักประสิทธิภาพ 
      3. หลักการตอบสนอง 
      4. หลักภาระรับผิดชอบ 
      5. หลักความโปร่งใส 
      6. หลักการมีส่วนร่วม 
      7. หลักการกระจายอ านาจ 
      8. หลักนิติธรรม 
      9. หลักความเสมอภาค 
                   10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ 

    โดยมีผลสรุปโดยรวมดังนี้ 
 หลักธรรมาภิบาล 

1 หลักประสิทธิผล จากผู้ประเมิน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ค่าเฉลี่ย 3.94 (ดี) ประกอบด้วย 
- มีการก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์และเป้าหมายที่สอดคล้องกับพันธกิจและ  
  ค่านิยมขององค์การและมีการประกาศให้รับรู้ร่วมกัน 
- มีระบบงานที่เอ้ือต่อการท างานตามแผนยุทธศาสตร์ น าไปสู่การปฏิบัติและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 

- ใช้อ านาจบริหารจากระดับสูงสู่ระดับปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดเอกภาพในการบังคับบัญชา 
- มีการบังคับบัญชาหลายขั้นตอนเป็นการประกันความถูกต้องและความยุติธรรม 
- มีการติดตาม ประเมินผล พัฒนา และปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่องเป็นระบบ 

2 หลักประสิทธิภาพ จากผู้ประเมิน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ค่าเฉลี่ย 3.91 (ดี) ประกอบด้วย 
- มีการบริหารกระบวนการท างานที่มุ่งเน้นในการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นระบบและท่ัวถึง 
- มีการบริหารงานที่ใช้ทรัพยากร แรงงานและเวลาอย่างคุ้มค่า 
- มีข้ันตอนการจัดสรรงบประมาณอย่างเป็นระบบและมีการจัดท ารายงานการเงินสม่ าเสมอและ 

ถูกต้อง 
- มีการวางแผนการก าหนดอัตราก าลังภายในหน่วยงานไว้อย่างชัดเจน 
- มีการใช้เทคโนโลยีต่างๆ ที่ทันสมัยเพ่ือลดต้นทุน 
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หลักการตอบสนอง จากผู้ประเมิน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ค่าเฉลี่ย 3.90 (ดี) ประกอบด้วย 
- ผู้บริหารรับฟังข้อเสนอแนะจากประชาคมในเรื่องนโยบายหรือการบริหาร 
- แผนปฏิบัติงานของหน่วยงานได้มาจากความคิดเห็นของสมาชิกส่วนใหญ่ในหน่วยงาน 
- ผู้บริหารเป็นผู้ที่บุคลากรส่วนใหญ่ในประชาคมของหน่วยงานให้การสนับสนุน 
- มีการท างานเป็นทีมในการบริหารงาน 
- สามารถตอบสนองแก้ปัญหาข้อร้องเรียนอย่างทันท่วงที 

4 หลักภาระรับผิดชอบ จากผู้ประเมิน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ค่าเฉลี่ย 3.93 (ดี) ประกอบด้วย 
- มีการก าหนดทิศทางและแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน รวมทั้งผู้รับผิดชอบภายในของแต่ละงาน 
- ผู้บริหารได้สื่อสารและท าความเข้าใจในเรื่องของแผนรวมขององค์การแก่ทุกคนที่รับผิดชอบ 
- ในการปฏิบัติงาน บุคลากรจะทราบถึงดัชนีชี้วัด และวิธีการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน 
- มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน และมีการวางแผนส ารองในกรณีเกิดปัญหาความขัดแย้ง 
- มีระบบให้บุคลากรตระหนักในความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนและหน้าที่ต่อสังคม รวมทั้งพร้อม

รับการตรวจสอบ 
5     หลักความโปร่งใส จากผู้ประเมิน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ค่าเฉลี่ย 3.83 (ดี) ประกอบด้วย 

- มีระบบการคัดเลือกบุคลากรเข้าใหม่ท่ีโปร่งใส 
- มีระบบบริหารการเงินและพัสดุที่รัดกุม 
- มีระบบการตรวจสอบการท างานในหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพสูง 
- มีการกระจายข้อมูลข่าวสารขององค์การอย่างเปิดเผยให้แก่บุคลากรประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ได้รับทราบอย่างทั่วถึง 
- มีระบบที่รองรับการตรวจสอบจากภายนอก ที่เน้นให้ทุกภาคส่วน (สื่อมวลชน สมาคมวิชาชีพ

ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) เข้ามาร่วมในการตรวจสอบอย่างเป็นระบบ 
6 หลักการมีส่วนร่วม จากผู้ประเมิน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ค่าเฉลี่ย 3.84 (ดี) ประกอบด้วย 

- มีการรับฟังความคิดเห็นของบุคลากร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มพร้อมทั้งน ามาปรับปรุง    
การท างานเมื่อได้รับข้อเสนอแนะ 

- ประสานสัมพันธ์ ท างานเป็นทีม และสร้างเครือข่ายในการท างาน 
- บุคลากรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในระดับนโยบาย และแสดงความคิดเห็นของตนเองได้อย่างอิสระ 
- มีการใช้กระบวนการตัดสินใจโดยใช้เสียงส่วนใหญ่ 
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ 

ร่วมเสนอปัญหาหรือ ประเด็นที่ส าคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมกันแก้ไขปัญหา ร่วมใน
กระบวนการตัดสินใจ และร่วมกระบวนการพัฒนา 
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หลักธรรมาภิบาล 
7 หลักการกระจายอ านาจ จากผู้ประเมิน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ค่าเฉลี่ย 3.89 (ดี) 

ประกอบด้วย 
- การเปิดโอกาสให้ปรับเปลี่ยนแผนงานได้โดยง่าย เพ่ือให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
- ทุกหน่วยงานมีอิสระในการบริหารจัดการและหารายได้ของตนเอง โดยมีเกณฑ์กลาง              

ในการด าเนินการเหมือนกัน 
- มีการถ่ายโอนอ านาจการตัดสินใจ ทรัพยากร และภารกิจให้แก่ผู้ร่วมงานบริหารอย่างเหมาะสม 
- มุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
- มีการปรับปรุงกระบวนการ และเพ่ิมผลิตภาพเพ่ือผลการด าเนินงานที่ดีขององค์การ 

8 หลักนิติธรรม จากผู้ประเมิน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ค่าเฉลี่ย 3.92 (ดี) ประกอบด้วย 
- มีการก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
- มีการก าหนดภาระหน้าที่หรือข้ันตอนการด าเนินงานของหน่วยงานสามารถกระท าได้ 
- มีการออกกฎ ระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานที่สอดคล้องกับอ านาจตามกฎหมาย 
- ยึดหลักความเป็นธรรม ความเสมอภาคในการปฏิบัติงาน และกล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 
- ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติราชการท าหน้าที่ โดยมีการค านึงถึงกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการ

ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดและเป็นธรรม 
9 หลักความเสมอภาค จากผู้ประเมิน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ค่าเฉลี่ย 3.87 (ดี) ประกอบด้วย 

- การส่งเสริมการด าเนินงานให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์การได้รับการปฏิบัติ
และได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ 

- การสร้างสภาพแวดล้อมในการท างานเพ่ือเอ้ือต่อการให้บริการแก่ผู้รับบริการทุกกลุ่มอย่าง       
เท่าเทียมและเสมอภาค 

- การควบคุม ติดตามและตรวจสอบการให้บริการเพ่ือให้เกิดความเสมอภาค เป็นธรรมและเท่าเทียม 
- มีการใช้ระบบสัญญาจ้างงานกับบุคลากรอย่างเป็นธรรมและชัดเจน 
- การสามารถท่ีจะร้องทุกข์ต่อกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์ได้ เมื่อไม่ได้รับความเป็นธรรมจาก

ผู้บังคับบัญชา 
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หลักธรรมาภิบาล 
10 หลักมุ่งเน้นฉันทามติ จากผู้ประเมิน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ค่าเฉลี่ย 3.96 (ดี) ประกอบด้วย 

- การปฏิบัติงานมีกระบวนการในการแสวงหาฉันทามติหรือข้อตกลงร่วมกันระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่เก่ียวข้อง 

- กลุ่มท่ีได้รับผลกระทบโดยตรงจะต้องไม่มีข้อคัดค้านที่หาข้อยุติไม่ได้เป็นประเด็นส าคัญ 
- ส่งเสริมให้มีการท าข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการแสวงหาฉันทามติจากกลุ่มผู้ได้รับ

ประโยชน์และกลุ่มเสียประโยชน์ 
- การด าเนินการก ากับดูแลให้มีการปฏิบัติงานตามข้อตกลง 
- การหาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้อง ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้

กระบวนการเพ่ือหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลที่ได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่ม
ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง 

 
    สรุปค่าคะแนนเฉลี่ยโดยรวม ทั้ง 10 ด้าน เป็น 3.90 และในทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี 
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แบบประเมินผลการใช้ระบบประกันคุณภาพภายใน 
ตามมาตรฐานและเกณฑ์ของส านักงานอธิการบดี   ประจ าปีการศึกษา 2554 

 

   

ค าชี้แจง   
     1. ข้อมูลจากการแสดงความคิดเห็นของท่านจะไม่มีผลต่อการปฏิบัติงานของท่าน 

   2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจะน าไปพัฒนาและปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายใน         
ในภาพรวมเท่านั้น 

ดังนั้นการตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริงจะท าให้มหาวิทยาลัยฯสามารถปรับปรุงและพัฒนาการ
บริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

               3.  ค าชี้แจงในการตอบ  
          ตอนที่ 1  ให้ท าเครื่องหมาย       ในช่องแสดงสถานภาพผู้ตอบแบบประเมิน 
           ตอนที่ 2  ให้ท าเครื่องหมาย        ในช่องระดับความคิดเห็นให้ตรงกับความคิดเห็นของท่าน  
                           ซึ่งมีความหมายของระดับความคิดเห็นดังนี้ 
                        5 = มากที่สุด         4 = มาก           3 = ปานกลาง         2 = น้อย           1 = น้อยที่สุด 

    ตอนที่ 1  สถานภาพของผู้ตอบแบบประเมิน 

     1. เพศ 
      1.1  (     )   ชาย   1.2  (      )  หญิง 
     2. อายุ 
      2.1   (     )    ต่ ากว่า 21 ปี  2.2    (     )    21-30 ปี 
      2.3   (     )    31- 40  ปี   2.4    (     )     41- 50  ปี 
      2.5   (     )    มากกว่า  50  ปี 
     3. วุฒิการศึกษาสูงสุด 

              3.1  (     )  ต่ ากว่าปริญญาตรี  3.2   (     )   ปริญญาตรี 
             3.3  (     )  ปริญญาโท   3.4   (     )    ปริญญาเอก 
              3.5  (     )   อ่ืนๆ   ระบุ   …………. 
            4. ต าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน 

            4.1   (     )   ผอ.ส านัก/สถาบัน/กอง 4.2    (     )    หัวหน้ากลุ่มงาน                     
                  4.3   (     )   เจ้าหน้าที ่   4.4    (     )   อ่ืนๆ ระบุ  …………. 
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ตอนที่ 2   ระดับประสิทธิผลของการใช้ระบบประกันคุณภาพภายใน 

ข้อค าถาม 
ระดับความคิดเห็น 

ค่าเฉลี่ย 
(แปลผล) 

5 4 3 2 1 
จ านวน (ร้อยละ) 

1.     นโยบายด้านประกันคุณภาพ       

         1.1    ครอบคลมุ พรบ.การศึกษาแห่งชาติหมวด 6 มาตรฐานการประกันคณุภาพ       
         1.2    ขั้นตอนการด าเนินงานประกันคณุภาพชัดเจน       
         1.3    ก าหนดเป้าหมายคณุภาพครอบคลมุเกณฑ์ประเมินทุกระบบ       
         1.4    ทุกหน่วยงานในสังกัดมีความเข้าใจตรงกัน       

ค่าเฉลี่ยรวม       
2.     แนวทางการด าเนินงานประกันคุณภาพ       

        2.1    ก าหนดแนวทางการด าเนินงานพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง       
        2.2    กระบวนการด าเนินงานมีความต่อเนื่องเป็นระบบ       
        2.3     กรอบการด าเนินงานมี PDCA ชัดเจน       

ค่าเฉลี่ยรวม       
3.     การตรวจติดตามคุณภาพ       
        3.1  มีคณะกรรมการตรวจติดตามภายในท่ีผ่านการอบรมเพยีงพอทุกหน่วยงาน 
                ในสังกัด 

      

        3.2   มีแผนการตรวจตดิตามภายในชัดเจนทุกระบบการตรวจประเมิน       
        3.3   มีกระบวนการตรวจตดิตามภายในหน่วยงานตามโครงสร้างทุกระดับ       

ค่าเฉลี่ยรวม       
4. การจัดระบบ/กลไกการพัฒนาคุณภาพ 

4.1    มีการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพครบถ้วน 
4.2    มีการน าแผนพัฒนาคณุภาพไปด าเนินงานครบถ้วน 

       4.3    สามารถน าผลมาพัฒนาการบริหารงานได้ทุกพันธกิจ        

 

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

 

 
........... 
……… 
……… 
……… 

 

 
.......... 
......... 
…….. 
…….. 

 

 
.......... 
…….. 
…….. 
…….. 

 

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

 
ค่าเฉลี่ยรวม       

ค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมด       
5. ข้อเสนอแนะ 

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

............................................................................................................................................................................................... 
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สรุปผลแบบประเมินผลการใช้ระบบประกันคุณภาพภายใน 
ตามมาตรฐานและเกณฑ์ของส านักงานอธิการบดี  ประจ าปีการศึกษา 2553 

 
            

   

ผู้ประเมิน คือ หัวหน้าหน่วยงานในสังกัด หัวหน้างาน เจ้าหน้าที่ จ านวน 140 คน ดังนี้ 
 

  สถานภาพ จ านวน (คน) คิดเป็นร้อย
ละ 

รวม(ร้อย
ละ) 

เพศ ชาย       40 28.57 100 
 หญิง  100 71.43 
อายุ   21-30 ปี   49 35.00 100 
 31-40 ปี   30 21.43 
 41-50 ปี   29 20.71 
 มากกว่า 50 ปี   32 22.86 
วุฒิการศึกษา ต่ ากว่า ป.ตรี 10 7.14 100 
 ป.ตรี 40 64.29 
 ป.โท 20 28.57 
ต าแหน่ง ผอ.กอง 4 2.86 100 
 หัวหน้างาน 27 19.29 
 เจ้าหน้าที่ 105 75.00 
 อ่ืน 4 2.86 
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ผลการประเมินประเด็นต่าง ๆ ทั้ง 4 ด้าน คือ 

ประเด็นประเมิน ค่าเฉลี่ย 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
1.     นโยบายด้านประกันคุณภาพ 
1.1    ครอบคลุม พรบ.การศึกษาแห่งชาติหมวด 6 มาตรฐานการประกัน   
        คุณภาพ 3.87 ดี 
1.2    ขั้นตอนการด าเนินงานประกันคุณภาพชัดเจน 3.53 ดี 
1.3    ก าหนดเป้าหมายคุณภาพครอบคลุมเกณฑ์ประเมินทุกระบบ 3.39 พอใช้ 
1.4    ทุกหน่วยงานในสังกัดมีความเข้าใจตรงกัน 3.39 พอใช้ 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.54 ดี 
2.     แนวทางการด าเนินงานประกันคุณภาพ 
2.1    ก าหนดแนวทางการด าเนินงานพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3.36 พอใช้ 
2.2    กระบวนการด าเนินงานมีความต่อเนื่องเป็นระบบ 3.50 พอใช้ 
2.3     กรอบการด าเนินงานมี PDCA ชัดเจน 3.65 ดี 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.50 พอใช้ 
3.     การตรวจติดตามคุณภาพ 
3.1     มีคณะกรรมการตรวจติดตามภายในที่ผ่านการอบรมเพียงพอทุก 
          หน่วยงาน 3.60 

 
ดี 

3.2     มีแผนการตรวจติดตามภายในชัดเจนทุกระบบการตรวจประเมิน 3.61 ดี 
3.3      มีกระบวนการตรวจติดตามภายในหน่วยงานตามโครงสร้างทุกระดับ 3.64 ดี 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.61 ดี 
4. การจัดระบบ/กลไกการพัฒนาคุณภาพ 
4.1    มีการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพครบถ้วน 3.58 ดี 
4.2    มีการน าแผนพัฒนาคุณภาพไปด าเนินงานครบถ้วน 3.58 ดี 
4.3    สามารถน าผลมาพัฒนาการบริหารงานได้ทุกพันธกิจ 3.65 ดี 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.60 ดี 
สรุปค่าคะแนนเฉลี่ยโดยรวม 3.56 ดี 

 

 ผลการประเมิน  
               นโยบายด้านประกันคุณภาพ ประเด็น ครอบคลุม พรบ.การศึกษาแห่งชาติหมวด 6 มาตรฐานการ

ประกันคุณภาพ มีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจสูงที่สุด  3.87  (พึงพอใจดี) 
                แนวทางการด าเนินงานประกันคุณภาพ ประเด็น  ก าหนดแนวทางการด าเนินงานพ้ืนฐานปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง มีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจต่ าที่สุด  3.36  (พึงพอใจพอใช้) 
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แบบประเมินประสิทธิภาพของแผนพัฒนาคุณภาพ 
ส านักงานอธิการบดี ประจ าปีการศึกษา 2554 

 

  

 ค าชี้แจง   
                            1. ข้อมูลจากการแสดงความคิดเห็นของท่านจะไม่มีผลต่อการปฏิบัติงานของท่าน 

   2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจะน าไปพัฒนาและปรับปรุงแผนพัฒนาคุณภาพในภาพรวมเท่านั้น ดังนั้น
การตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริงจะท าให้มหาวิทยาลัยสามารถปรับปรุงและพัฒนาการ
บริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

                      3. ค าชี้แจงในการตอบ  
                             ตอนที่ 1  ให้ท าเครื่องหมาย       ในช่องแสดงสถานภาพผู้ตอบแบบประเมิน 
                          ตอนที่ 2  ให้ท าเครื่องหมาย        ในช่องระดับความคิดเห็นให้ตรงกับความคิดเห็นของท่าน  
                                        ซึ่งมีความหมายของระดับความคิดเห็นดังนี้ 
                       5 = มากที่สุด         4 = มาก           3 = ปานกลาง         2 = น้อย           1 = น้อยที่สุด 
  
   ตอนที่ 1  สถานภาพของผู้ตอบแบบประเมิน 
    1.    เพศ 
           1.1   (     )   ชาย    1.2  (     )  หญิง 
    2.    อายุ 
           2.1   (     )    ต่ ากว่า 21 ปี   2.2  (     )    21-30 ปี 
           2.3   (     )    31- 40  ปี   2.4  (     )     41- 50  ปี 
           2.5   (     )    มากกว่า  50  ปี 
    3.   วุฒิการศึกษาสูงสุด 

           3.1   (     )  ต่ ากว่าปริญญาตรี  3.2   (     )   ปริญญาตรี 
           3.3   (     )  ปริญญาโท   3.4   (     )    ปริญญาเอก 
           3.5   (     )   อ่ืนๆ   ระบุ   …………. 
                 4.  ต าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน 
          4.1   (     )   ผอ.ส านัก/สถาบัน/กอง  4.2   (     )    หัวหน้ากลุ่มงาน                      
           4.3   (     )   เจ้าหน้าที่                4.4   (     )   อ่ืนๆ ระบุ  …………. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 :  SAR  ปีการศกึษา 2554  ส านกังานอธกิารบดี             118                                 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

   

ตอนที่ 2   ระดับประสิทธิผลของแผนพัฒนาคุณภาพ 
 

ข้อค าถาม 
ระดับความคิดเห็น 

ค่าเฉลี่ย 
(แปลผล) 

5 4 3 2 1 
จ านวน (ร้อยละ) 

1.     ทัศนคติการใช้แผนพัฒนาคุณภาพ       

         1.1    ท าใหทุ้กหน่วยงานในส านักงานอธิการบดมีีการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น       
         1.2    ท าใหทุ้กหน่วยงานในส านักงานอธิการบดไีดร้ับการยอมรับเชื่อถือ   
                  จากบุคคลภายนอก 

      

         1.3    ส่งผลใหทุ้กหน่วยงานในส านักงานอธิการบดไีด้รบัการยอมรับว่ามีคณุภาพ       
         1.4    ก่อให้เกิดความยุ่งยาก เสียเวลาในการท างาน       

         1.5    เป็นการเพิ่มภาระการท างานจากงานเดิม       

1.6 1.6   สิ้นเปลืองเวลาและทรัพยากรเป็นจ านวนมากในการจัดการระบบ 
1.7         ประกันคุณภาพ    

      

         1.7    ส่งผลให้บคุลากรท างานเป็นระบบมากข้ึน       
         1.8    สามารถตรวจสอบหรือวิเคราะห์จุดแข็งและจดุอ่อนในการท างานได้       
         1.9    มีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการบริหารการศึกษา       
         1.10  การพัฒนาคุณภาพขึ้นอยู่กับความร่วมมือของบุคลากร       

ค่าเฉลี่ยรวม       
2.     ประโยชน์ของแผนพัฒนาคุณภาพ       

        2.1    ได้ใช้ตัวบ่งช้ีในแต่ละองค์ประกอบเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน       
        2.2    ท าให้ท่านสามารถตดิตามงานอย่างมรีะบบมากยิ่งข้ึน       
        2.3     ท าให้ท่านมีส่วนร่วมในการบริหารงานมากยิ่งขึ้น       
        2.4    ช่วยในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับพันธกิจของหน่วยงาน       
        2.5    ช่วยให้รูปแบบในการปฏิบัติงานในหน่วยงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน       

                   2.6    เป็นประโยชน์ต่อการติดต่อประสานงานและทบทวนการท างานได้ทุก 
                            ขั้นตอน 

      

       2.7    ใช้แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อการประเมินผลงานของตนเองได้อย่างม ี
                 ประสิทธิภาพ 

      

       2.8    สามารถพัฒนาการท างานได้ง่ายขึ้น       
ค่าเฉลี่ยรวม       

ค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมด       
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สรุปผลแบบประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาคุณภาพ

  

ส านักงานอธิการบดี   ประจ าปีการศึกษา 2554 
 

    ผู้ประเมิน คือ หัวหน้าหน่วยงานในสังกัด หัวหน้างาน เจ้าหน้าที่ จ านวน 140 คน ดังนี้ 
 

  สถานภาพ จ านวน (คน) คิดเป็นร้อย
ละ 

รวม(ร้อย
ละ) 

เพศ ชาย       40 28.57 100 
 หญิง  100 71.43 
อายุ   21-30 ปี   49 35.00 100 
 31-40 ปี   30 21.43 
 41-50 ปี   29 20.71 
 มากกว่า 50 ปี   32 22.86 
วุฒิการศึกษา ต่ ากว่า ป.ตรี 10 7.14 100 
 ป.ตรี 40 64.29 
 ป.โท 20 28.57 
ต าแหน่ง ผอ.กอง 4 2.86 100 
 หัวหน้างาน 27 19.29 
 เจ้าหน้าที่ 105 75.00 
 อ่ืน 4 2.86 
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ผลการประเมินประเด็นต่าง ๆ ทั้ง 2 ด้าน คือ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นประเมิน ค่าเฉลี่ย 
ระดับ 

ความเห็นด้วย 
1.     ทัศนคติการใช้แผนพัฒนาคุณภาพ   
1.1   ท าให้ทุกหน่วยงานในส านักงานอธิการบดีมีการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น 4.02 มาก 
1.2   ท าให้ทุกหน่วยงานในส านักงานอธิการบดีได้รับการยอมรับเชื่อถือจาก  
       บุคคลภายนอก 

3.94 มาก 

1.3   ส่งผลให้ทุกหน่วยงานในส านักงานอธิการบดีได้รับการยอมรับว่ามีคุณภาพ 3.94 มาก 
1.4    ก่อให้เกิดความยุ่งยาก เสียเวลาในการท างาน 3.48 ปานกลาง 
1.5    เป็นการเพ่ิมภาระการท างานจากงานเดิม 3.52 มาก 

1.6  1.6   สิ้นเปลืองเวลา และทรัพยากรเป็นจ านวนมากในการจัดการระบบ 
   ประกันคุณภาพ 

3.55 มาก 

1.7    ส่งผลให้บุคลากรท างานเป็นระบบมากข้ึน 3.81 มาก 
1.8    สามารถตรวจสอบหรือวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนในการท างานได้ 3.77 มาก 
1.9    มีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการบริหารการศึกษา 3.80 มาก 
1.10  การพัฒนาคุณภาพขึ้นอยู่กับความร่วมมือของบุคลากร 4.07 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.79 มาก 
2.     ประโยชน์ของแผนพัฒนาคุณภาพ   
2.1    ได้ใช้ตัวบ่งชี้ในแต่ละองค์ประกอบเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 3.84 มาก 
2.2    ท าให้ท่านสามารถติดตามงานอย่างมีระบบมากยิ่งข้ึน 3.93 มาก 

2.3     ท าให้ท่านมีส่วนร่วมในการบริหารงานมากยิ่งข้ึน 3.83 มาก 

2.4    ช่วยในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับพันธกิจของหน่วยงาน 3.71 มาก 

2.5    ช่วยให้รูปแบบในการปฏิบัติงานในหน่วยงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน 3.84 มาก 

2.6    เป็นประโยชน์ต่อการติดต่อประสานงานและทบทวนการท างานได้ทุก  
        ขั้นตอน 

3.76 มาก 

2.7    ใช้แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือการประเมินผลงานของตนเองได้อย่างมี   
        ประสิทธิภาพ 

3.79 มาก 

2.8    สามารถพัฒนาการท างานได้ง่ายขึ้น 3.87 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.82 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมด 3.81 มาก 
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              ผลการประเมิน  

  

                  ด้านทัศนคติการใช้แผนพัฒนาคุณภาพ  ประเด็น การพัฒนาคุณภาพขึ้นอยู่กับความร่วมมือของ
บุคลากร มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นสูงที่สุด  4.07   (เห็นด้วยมาก) 

  ด้านทัศนคติการใช้แผนพัฒนาคุณภาพประเด็น  ก่อให้เกิดความยุ่งยาก เสียเวลาในการท างาน มีค่าเฉลี่ย
ระดับความคิดเห็นต่ าที่สุด  3.48  (เห็นด้วยปานกลาง) 
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แบบประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   ปีการศึกษา 2554 

 
 

   

ค าชี้แจง   
    1. ข้อมูลจากการแสดงความคิดเห็นของท่านจะไม่มีผลต่อการปฏิบัติงานของท่าน 
   2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจะน าไปพัฒนาและปรับปรุงด้านดัชนีบ่งชี้คุณภาพ  เกณฑ์การตัดสิน 
                        การประเมินของมหาวิทยาลัยฯในภาพรวมเท่านั้น  ดังนั้นการตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง 
                        จะท าให้คณะสามารถปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                     3. ค าชี้แจงในการตอบ  
           ตอนที่ 1  ให้ท าเครื่องหมาย       ในช่องแสดงสถานภาพผู้ตอบแบบประเมิน 
           ตอนที่ 2  ให้ท าเครื่องหมาย        ในช่องระดับความคิดเห็นให้ตรงกับความคิดเห็นของท่าน  
                                 ซึ่งความหมายของระดับความคิดเห็นมีดังนี้ 
                         5 = มากที่สุด         4 = มาก           3 = ปานกลาง         2 = น้อย           1 = น้อยที่สุด 
 
   ตอนที่ 1  สถานภาพของผู้ตอบแบบประเมิน 
    1.   เพศ 
          1.1  (     )   ชาย   1.2  (      )  หญิง 
    2.   อายุ 
             2.1   (     )    ต่ ากว่า 21 ปี  2.2    (     )    21-30 ปี 
         2.3   (     )    31- 40  ปี  2.4    (     )     41- 50  ปี 
                     2.5   (     )    มากกว่า  50  ปี 
    3. วุฒิการศึกษาสูงสุด 

          3.1   (     )  ต่ ากว่าปริญญาตรี 3.2   (     )   ปริญญาตรี 
                   3.3   (     )  ปริญญาโท  3.4   (     )    ปริญญาเอก 
                          3.5   (     )   อ่ืนๆ   ระบุ   …………. 
                      4.  ต าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน 
                          4.1   (     )   ผอ.ส านัก/สถาบัน/กอง 4.2   (     )    หัวหน้ากลุ่มงาน                      
                          4.3   (     )   เจ้าหน้าที่      4.4    (     )   อ่ืนๆ ระบุ  …………. 
 

 
 
                                  
 
 
 



 

 :  SAR  ปีการศกึษา 2554  ส านกังานอธกิารบดี             123                                 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร     

ตอนที่ 2   ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
 

ข้อค าถาม 
ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

 ด้านเจตคต ิ
1.   มีความศรัทธาในองค์กร                                                                                                                                              
2.   ภารกิจและหน้าท่ีท่ีปฏิบัติมีลักษณะท้าทายความรู้และความสามารถ 
3.   เพื่อนร่วมงานยอมรับ ในความรู้ ความสามารถ  
4.   พึงพอใจและมีความสุขในผลการปฏิบัติงาน 
 ด้านความรู้ความสามารถ 
5.    มีความรู้  ความสามารถ เหมาะสมกับภารกิจและหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย 
6.   เข้าใจภารกิจและหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายอย่างชัดเจน 
7. พัฒนา  ปรับปรุงงานหรือวิธีการปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมาย 

  ด้านระบบ/กลไก ขั้นตอนกระบวนการ 
8.    ยึดถือค าสั่งท่ีถูกต้องตามกฎ และระเบียบในการปฏิบัติงาน 
9.    ผู้บังคับบัญชาชี้แจงนโยบาย แนวทางปฏิบัติหรือแก้ไขปัญหาจากการปฏิบัติงานเป็นขั้นตอน   
       ชัดเจน 
10.   มีโอกาสร่วมแสดงความคิดในการแก้ปัญหาการปฏิบัติงาน 

   ด้านการพัฒนาองค์กร 
11.  มีโอกาสเสนอแนะข้อคิดเห็นในการก าหนดนโยบาย  การวางแผนการปฏิบัติงาน 
12.  เข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย ภารกิจและหน้าท่ีของมหาวิทยาลัยอย่างชัดเจน  
13.  เพื่อนร่วมงานให้ความสนิทสนม ช่วยเหลือหรือสนับสนุนในการปฏิบัติงาน 
14.  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานกับเพื่อนร่วมงาน 
15.   มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ปฏิบัติงานและผู้บังคับบัญชา 
16.  มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ โดยการศึกษาต่อ การฝึกอบรม การประชุม   
      สัมมนา ฯลฯ 

 ด้านสภาพแวดล้อมและขวัญก าลังใจ 
17.  มีความมั่นคง  ปลอดภัยและได้รับการคุ้มครองดูแลจากการปฏิบัติงาน 
18.  มีเกณฑ์การประเมินเพื่อการเข้าสู่ต าแหน่งต่างๆ เหมาะสม ยุติธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้ 
19.  มีเกณฑ์การประเมินความดีความชอบ ประสิทธิภาพของงานท่ีเหมาะสม ยุติธรรม 
20.  ค่าตอบแทนและสวัสดิการท่ีได้รับในปัจจุบันมีความเหมาะสมกับปริมาณงานท่ีท า 
21.  มีโอกาสได้รับความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าท่ี / การผลิตผลงานต่างๆ  
22.  มีความสะดวก รวดเร็วในการใช้บริการต่างๆ  

 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกและระบบสารสนเทศ    
23  มีบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมท่ีดี 
24.  มีสิ่งอ านวยความสะดวกที่เพียงพอ 
25.  มีการประชาสัมพันธ์ อย่างต่อเน่ือง 
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                        ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 
เพศ   

ชาย 46 33.09 
หญิง 93 66.91 

รวม 139 100.00 
อาย ุ   

ต่ ากว่า 21 ปี -  -  
21 

 -

 30 ปี 49 53.25 
31 – 40 ปี 32 23.02 
41 – 50 ปี 32 23.02 
มากกว่า 50 ปี 26 18.71 

รวม 139 118.00 
การศึกษา   

ต่ ากว่าปริญญาตรี 19 13.67 
ปริญญาตรี 91 65.47 
ปริญญาโท 27 19.42 
ปริญญาเอก 1 0.72 
อ่ืน ๆ 1 0.72 

รวม 139 100.00 
ต าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน   

ผอ.ส านัก/สถาบัน/กอง 2 1.44 
หัวหน้ากลุ่มงาน 19 13.67 
อาจารย์ผู้สอน 4 2.88 
เจ้าหน้าที่ 102 73.38 
อ่ืนๆ ระบุ 9 6.47 
ไม่ระบุ 3 2.16 

รวม 139 100.00 
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ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  (ส านักงานอธิการบดี) 
 

ข้อค าถามระดับความคิดเห็น ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับความ

คิดเห็น 

     ด้านเจตคติ       

1.   มีความศรัทธาในองค์กร  4.04 0.739 ด ี
2.   ภารกิจและหนา้ที่ท่ีปฏิบัตมิีลกัษณะท้าทายความรู้และความสามารถ 3.99 0.620 ด ี
3.   เพื่อนร่วมงานยอมรับ ในความรู้ ความสามารถ 3.96 0.680 ด ี
4.   พึงพอใจและมีความสุขในผลการปฏิบัติงาน 3.99 0.955 ด ี

รวม 4.00 0.749 ดี 
     ด้านความรู้ความสามารถ       

5.    มีความรู ้ ความสามารถ เหมาะสมกับภารกิจและหน้าที่ท่ีได้รบัมอบหมาย 4.05 0.665 ด ี
6.   เข้าใจภารกิจและหน้าที่ท่ีไดร้บัมอบหมายอย่างชัดเจน 4.05 0.663 ด ี
7.     พัฒนา  ปรับปรุงงานหรือวิธีการปฏิบัติงานท่ีได้รบัมอบหมาย 4.06 0.683 ด ี

รวม 4.05 0.670 ดี 
      ด้านระบบ/กลไก ขั้นตอนกระบวนการ       
8.    ยึดถือค าสั่งที่ถูกต้องตามกฎ และระเบียบในการปฏิบตัิงาน 4.24 0.702 ดีมาก 
9.    ผู้บังคับบัญชาช้ีแจงนโยบาย แนวทางปฏิบัติหรือแก้ไขปญัหาจากการ
ปฏิบัติงานเป็นขั้นตอนชัดเจน 

3.90 0.725 ด ี

10.   มีโอกาสร่วมแสดงความคดิในการแก้ปัญหาการปฏิบตัิงาน 3.83 0.816 ด ี
รวม 3.99 0.748 ดี 

       ด้านการพัฒนาองค์กร       
11.  มีโอกาสเสนอแนะข้อคดิเห็นในการก าหนดนโยบาย  การวางแผนการ
ปฏิบัติงาน 

3.58 0.807 ด ี

12.  เข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย ภารกจิและหน้าที่ของมหาวิทยาลัยอย่างชัดเจน  3.73 0.740 ด ี
13.  เพื่อนร่วมงานให้ความสนิทสนม ช่วยเหลือหรือสนับสนุนในการปฏิบัติงาน 4.12 0.746 ด ี
14.  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานกบัเพื่อน
ร่วมงาน 

4.03 0.751 ด ี

15.   มีการแลกเปลีย่นความคดิเหน็ระหว่างผู้ปฏิบัติงานและผูบ้ังคับบัญชา 3.87 0.788 ด ี
16.     มีโอกาสเพิ่มพูนความรูแ้ละประสบการณ ์โดยการศึกษาต่อ การฝึกอบรม 
การประชุม  สัมมนา ฯลฯ 

3.86 0.853 ด ี

รวม 3.87 0.781 ดี 
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     ด้านสภาพแวดล้อมและขวัญก าลังใจ       

17.  มีความมั่นคง  ปลอดภัยและได้รับการคุ้มครองดูแลจากการปฏบิัติงาน 3.80 0.796 ด ี
18.  มีเกณฑ์การประเมินเพื่อการเข้าสู่ต าแหน่งต่างๆ เหมาะสม ยุติธรรม 
โปร่งใสและตรวจสอบได ้

3.65 0.779 ด ี

19.  มีเกณฑ์การประเมินความดีความชอบ ประสิทธิภาพของงานท่ีเหมาะสม 
ยุติธรรม 

3.55 0.870 ด ี

20.  ค่าตอบแทนและสวสัดิการทีไ่ด้รับในปัจจุบันมคีวามเหมาะสมกบัปริมาณ
งานท่ีท า 

3.49 0.871 ด ี

21.  มีโอกาสไดร้ับความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าท่ี / การผลติผลงานต่างๆ  3.42 0.925 ด ี
22.  มีความสะดวก รวดเร็วในการใช้บริการต่างๆ  3.55 0.820 ด ี

รวม 3.58 0.844 ดี 
     ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกและระบบสารสนเทศ       

23  มีบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่ดี 3.66 0.767 ด ี
24.  มีสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีเพยีงพอ 3.60 0.678 ด ี
25.  มีการประชาสมัพันธ์ อย่างต่อเนื่อง 3.46 0.756 ด ี

รวม 3.57 0.734 ด ี

รวมท้ังหมด

   

3.84 0.754 ดี 
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ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ีตามเป้าหมายคุณภาพ 
ส านักงานอธิการบดี ประจ าปีการศึกษา 2554

  

องค์ 
ประกอบ 

ตัวบ่งชี้ 
ค่า

น้ าหนัก 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ผู้จัดเก็บข้อมลู/
รายงาน 

1.  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินงาน 5    
1.1 

 
กระบวนการพัฒนาแผน  (สกอ.1.1) 5 ผู้อ านวยการกอง         

นโยบายและแผน 
กองนโยบายและแผน 

นายวีรวุฒิ  อุมานนท์ 

2.  ภารกิจหลกัของหน่วยงานในสังกัด 35    

2.1 ระดับความส าเร็จของการปฏิบัติตามภารกิจของ
หน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบด ี

20 ผู้อ านวยการ
ส านักงานอธิการบด ี

ทุกหน่วยงานในสังกัด 
นางสาวอรพรรณ  
    จันทรเกษมจิต 

2.2 ร้อยละของตัวช้ีวัดที่หน่วยงานในสังกัดด าเนินการให้
บรรลเุป้าหมาย ตามแผนปฏิบัติการประจ าป ี

5 ผู้อ านวยการกอง
นโยบายและแผน 

กองนโยบายและแผน 
นางสาวศิรินาถ   
            สิงหาแก้ว 

2.3 
 

ระบบและกลไกการปฏิบัตติามแผนกลยุทธ์ระดับ
มหาวิทยาลยั ที่หน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี
รับผิดชอบ 

5 ผู้อ านวยการกอง
นโยบายและแผน 

 
กองนโยบายและแผน 

นายวีรวุฒิ  อุมานนท์ 

2.4 

 

ร้อยละของตัวช้ีวัดที่หน่วยงานในสังกัดด าเนินงานให้
บรรลเุป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ในระดับมหาวิทยาลัย 

5 ผู้อ านวยการกอง
นโยบายและแผน กองนโยบายและแผน 

นางสาวศิรินาถ    
           สิงหาแก้ว 

3.  การบริหารและการจัดการ 40    

3.1 ภาวะผู้น าของผูบ้ริหารทุกระดับของหน่วยงานใน
ส านักงานอธิการบด ี

5 ผู้อ านวยการ
กองกลาง 

กองกลาง 
นางสาวพรทิพย์ 
       ไตรพิทยากุล 

3.2 ระบบและกลไกการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานใน
สังกัด เพื่อพัฒนาและธ ารงรักษาไว้ให้บุคลากรมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ 

5 ผู้อ านวยการกอง
บริหารงานบุคคล 

กองบริหารงานบุคคล หัวหน้างานทุกงาน 

3.3 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามภารกิจท่ีไดร้บั
มอบหมาย 

5 ผู้อ านวยการกอง
บริหารงานบุคคล 

กองบริหารงานบุคคล นางสาววันใหม่        
            สุกใส 

3.4 ร้อยละของค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาบุคลากรตามภารกิจ
ที่ได้รับมอบหมายต่องานด าเนินงานของหน่วยงาน 

5 ผู้อ านวยการ           
กองคลัง 

กองคลัง 
นางสาวอรวรรณ์ 
     ศิริพราหมณกุล 

3.5 ระดับความส าเร็จของการปฏิบัตติามจรรยาบรรณของ
บุคลากรในหน่วยงานท่ีสังกัดส านกังานอธิการบด ี

5 ผู้อ านวยการกอง
บริหารงานบุคคล 

กองบริหารงานบุคคล นายอานันต์                                       
     โรจนตันติกุล 

3.6 การพัฒนาหน่วยงานในสังกัดสู่องค์กรการเรียนรู้ 5 ผู้อ านวยการ
กองกลาง 

กองกลาง 
นางชูศรี  นิลร าไพ 

3.7 
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ของหน่วยงานใน
สังกัดส านักงานอธิการบดี 

5 
ผู้อ านวยการ 
กองคลัง 

กองคลัง 
นางสาวอรวรรณ์ 
     ศิริพราหมณกุล 

3.8 
การบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานในสังกัด
ส านักงานอธิการบด ี

5 
ผู้อ านวยการกอง 
นโยบายและแผน 

กองนโยบายและแผน 
นางรตนมน 

            จันทรอุทัย 
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องค์ 
ประกอบ 

ตัวบ่งชี้ 
ค่า

น้ าหนัก 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล/
รายงาน 

4.  การเงินและงบประมาณ 5    

4.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 5 ผู้อ านวยการ 
กองคลัง 

กองคลัง 
นางสาวอรวรรณ์ 
     ศิริพราหมณกุล 

5.  ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของ
หน่วยงานในสังกัด 

5    

5.1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการ
ของหน่วยงาน ในสังกัด 

5  ผู้อ านวยการกอง 
บริหารงานบุคคล กองบริหารงานบุคคล 

 นางสาวจริยา 
             ชายหงส์

  

6.  ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 10    
6.1 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพภายในท่ีก่อให้เกิด

การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
5 ผู้อ านวยการ 

ส านักงานอธิการบด ี ส านักงานอธิการบดี 
นางสาวอรพรรณ  
     จันทรเกษมจิต 

6.2 ค่าเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพภายในท่ีก่อให้เกิดการ
พัฒนาคุณภาพแก่มหาวิทยาลยัตามตัวบ่งช้ีที่หน่วยงาน
ในสังกัดรับผดิชอบ 

5  ผู้อ านวยการ 
 ส านักงานอธิการบด ี ส านักงานอธิการบดี 

นางสาวอรพรรณ  
    จันทรเกษมจิต 

รวม 17  ตัวบ่งชี้ 100    

 
ตารางแสดงระยะเวลารายงานข้อมูล  

เพ่ือจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR)  ปีการศึกษา 2554 ส านักงานอธกิารบดี 
หน่วยงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบติดตามงาน 

จัดเก็บข้อมลู เพื่อจัดท ารายงาน 
SAR ของส านักงานอธิการบดี 

เม.ย. – พ.ค. 2555 หน่วยงานระดับกอง 

กองส่งรายงาน SAR ให้ส านักงาน
อธิการบด ี

ไม่เกิน 29 มิถุนายน 
2555 

- หน่วยงานระดับกอง และส านักงาน
อธิการบด ี

ส านักงานอธิการบดีจดัท าเล่ม SAR ปี 
54 และแนวทางแก้ไขปรับปรุงจาก
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
(Improvement Plan) ปี53 

ไม่เกิน 10 กรกฎาคม 
2555 

ส านักงานอธิการบดี หน่วยงาน
ระดับกอง และคณะกรรมการจดัท า

เล่ม SAR 

น าผลการประเมินเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าส านักงาน
อธิการบด ี

ไม่เกิน 13 กรกฎาคม 
2555 

ส านักงานอธิการบด ี

ปรับแก้ไข และตรวจประเมินภายใน  
โดยผู้ประเมินภายใน 

ไม่เกิน 20 กรกฎาคม 
2555 

ส านักงานอธิกาบดี หน่วยงานระดบั
กอง และคณะกรรมการจดัท าเลม่

SAR 
ปรับแก้ไข และตรวจประเมินคณุภาพ
ภายใน  
โดยผู้ประเมินภายนอก 

วันท่ี 31 กรกฎาคม 2555 ส านักงานอธิการบดี หน่วยงาน
ระดับกอง และคณะกรรมการจดัท า

เล่ม SAR 
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รายช่ืออักษรย่อของหน่วยงาน 

   ล าดับ หน่วยงาน อักษรย่อ 
1 ส านักงานอธิการบดี สอ. 
2 กองกลาง กก.

  

3 กองคลัง กค. 
4 กองนโยบายและแผน กนผ. 
5 กองบริหารงานบุคคล กบ. 
6 กองพัฒนานักศึกษา กพศ. 
7 กองวิเทศสัมพันธ์ กวส. 
8 กองประชาสัมพันธ์ ปชส. 

9 กองศิลปวัฒนธรรม กศว. 

   
 

 


