


         

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสํานักงานอธิการบดี มทร.พระนคร      ก 

คํานํา 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ไดกําหนดใหทุกหนวยงานดําเนินการประกันคุณภาพ

ภายในอยางตอเนื่อง เพ่ือเปนเครื่องมือสําคัญในการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสูความเปนเลิศ ดวยระบบและกลไก

ตามวงจรคุณภาพ PDCA ประกอบดวย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการติดตามประเมิน

คุณภาพ สํานักงานอธิการบดีมอบหมายใหทุกหนวยงานในสังกัดดําเนินงานควบคุมคุณภาพ สํานักงานอธิการบดี

ตรวจสอบคุณภาพ เพ่ือใหการดําเนินงานมีคุณภาพอยางตอเนื่อง มีการพัฒนาตัวบงชี้การประเมินคุณภาพภายใน 

และสามารถนําไปใชในการประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัด สํานักงานอธิการบดีไดดําเนินการ

ตรวจประเมินคุณภาพภายในตอเนื่องเปนประจําทุกสิ้นปการศึกษา ดวยเกณฑมาตรฐานเดียวกัน โดยกําหนดเปน

เปาหมายคุณภาพของสํานักงานอธิการบดี ถายทอดนโยบายไปยังหนวยงานในสังกัด  

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสํานักงานอธิการบดีเลมนี้ เปนเครื่องมือในการทํา

ความเขาใจเก่ียวกับความหมาย การเก็บขอมูลและการประเมินคุณภาพภายในของแตละตัวบงชี้ เพ่ือใหหนวยงาน

สามารถรวบรวมขอมูลตางๆ และประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงาน ซ่ึงเปนขอมูลประกอบในการจัดทํา

รายงานการประเมินตนเองของหนวยงานไดอยางสมบูรณ  

สํานักงานอธิการบดีขอขอบคุณผูบริหารและบุคลากรทุกทานในสํานักงานอธิการบดี ท่ีไดรวมกัน

ระดมความคิดเห็นในการพัฒนาตัวบงชี้การประเมิน และใหความรวมมือเปนอยางดี ในการดําเนินงานการประกัน

คุณภาพตามท่ีสํานักงานอธิการบดีพัฒนามาอยางตอเนื่อง อยางไรก็ตาม หากคูมือเลมนี้มีขอบกพรองประการใด 

สํานักงานอธิการบดียินดีรับฟงความคิดเห็น และขอเสนอแนะเพ่ือพัฒนาปรับปรุงตอไป                                                                                      
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ความจําเปนของการทําประกันคุณภาพการศึกษา 

 ปจจุบันมีปจจัยภายในและภายนอกหลายประการท่ีทําใหการประกันคุณภาพการศึกษาใน

มหาวิทยาลัยเปนสิ่งจําเปนท่ีตองดําเนินการอยางเรงดวน ซ่ึงปจจัยดังกลาวคือ 

การท่ีทุกมหาวิทยาลัยมีจําเปนตองสรางความเชื่อม่ันแกสังคมวาจะสามารถพัฒนาองคความรูและ

ผลิตบัณฑิตตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ ท้ังเปนการสรางขีดความสามารถในการแขงขัน

ระดับสากล การพัฒนาภาคการผลิตจริงท้ังอุตสาหกรรมและบริการ การพัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิตความ

เปนอยูระดับชุมชนและทองถ่ิน และมหาวิทยาลัยจะตองใหขอมูลสาธารณะท่ีเปนประโยชนตอผูมีสวนไดสวน

เสีย ซ่ึงคือนักศึกษา ผูวาจาง ผูปกครอง รัฐบาลและประชาชนท่ัวไป เพ่ือเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียไดมี

สวนรวม มีความโปรงใส และมีความรับผิดชอบซ่ึงตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล  

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยตองจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยท่ีตอบสนองตอยุทธศาสตร

ระดับชาติ การพัฒนาการศึกษาและการพัฒนาแรงงานมุงสูการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ตอบสนอง

ความทาทายในประเด็นการบริการการศึกษาขามพรมแดน และการเคลื่อนยายนักศึกษาและบัณฑิต การ

ประกอบอาชีพของบัณฑิตในอนาคตซ่ึงเปนผลมาจากการรวมตัวของประเทศในภูมิภาคอาเซียน สํานักงาน

อธิการบดีเปนหนวยงานสายสนับสนุนมีหนาท่ีสนับสนุนการดําเนินงานดานวิชาการของมหาวิทยาลัย เปน

หนวยงานหลักในการดําเนินงานดานบริหารจัดการตามนโยบายของมหาวิทยาลัย สํานักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จึงมีความจําเปนตองดําเนินการประกันคุณภาพตามนโยบายของ

มหาวิทยาลัยภายใตกฎหมาย นโยบายของหนวยงานตนสังกัด ไดแก พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.

2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ 2545 พระราชบัญญัติการประกาศใชมาตรฐานการอุดมศึกษาของ

คณะกรรมการการอุดมศึกษา พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ.2562 กฎกระทรวง เรื่องการประกัน

คุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561  

  

วัตถุประสงคของการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

 สํานักงานอธิการบดีพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้ 

1. เพ่ือสงเสริมใหสํานักงานอธิการบดีมีการพัฒนามุงสูวิสัยทัศน โดยอยูภายใตกฎหมายและนโยบาย

ของมหาวิทยาลัย 

2. เพ่ือตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี        

โดยวิเคราะหเปรียบเทียบผลการดําเนินงานมีประสิทธิภาพ เปนไปตามเกณฑและไดมาตรฐาน 

3. เพ่ือใหหนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดีทราบสถานภาพของตนเอง เพ่ือการกําหนด         

แนวทางการพัฒนาคุณภาพสูเปาหมายและเปาประสงคท่ีตั้งไวตามจุดเนนของสํานักงานอธิการบดี  

4. เ พ่ือใหไดขอมูลท่ีสะทอนจุดแข็งจุดท่ีควรปรับปรุง ตลอดจนขอเสนอแนะในการพัฒนา          

การดําเนินงานเพ่ือนําไปพัฒนาปรับปรุงผลการดําเนินงานในหนวยงานอยางตอเนื่อง  

5. เพ่ือใหมหาวิทยาลัย หนวยงานตนสังกัด ตลอดจนหนวยงานท่ีเก่ียวของ มีขอมูลพ้ืนฐานท่ีจําเปน

สําหรับการสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานของสํานักงานอธิการบดี ในแนวทางท่ีเหมาะสม 
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เกณฑตัวบงช้ีที่นํามาใช  

ตัวบงชี้/ตัวชี้วัด คือ ตัววัดชนิดหนึ่งท่ีบอกถึงสารสนเทศของปจจัยนําเขา ผลผลิต ผลลัพธ กระบวนการ 

ในมิติตางๆ เชน กระบวนการในการจัดการเรียนการสอน 

ตัวบงชี้จะใชในการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ ซ่ึงตัวบงชี้จะแบงได 2 ประเภท คือ ตัวบงชี้เชิง

คุณภาพ (Qualitative Indicator) เปนตัวบงชี้ท่ีวัดผลการดําเนินงานของระบบกลไกการดําเนินการตาม

องคประกอบตางๆ โดยมีเกณฑการพิจารณาวา มีคุณภาพหรือไมมีคุณภาพ อีกประเภทเรียกวา ตัวบงชี้เชิง

ปริมาณ (Quantitative Indicator) ซ่ึงเปนตัวเลขท่ีบงบอกวา ตัวเลขข้ึนสูงแสดงวาคุณภาพมีการยกระดับข้ึน 

หรือตัวบงชี้คุณภาพ จะเปนการผสมผสานระหวางตัวบงชี้เชิงคุณภาพและตัวบงชี้เชิงปริมาณ แนวคิดในการ

พัฒนาเกณฑตัวบงชี้มีดังนี้ 

1. เกณฑวงจรคุณภาพของเดมม่ิง (Deming) กลาวถึง ผลการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ เชน มี

การวางแผน (Plan) มีการดําเนินงานและเก็บขอมูล (Do) มีการตรวจสอบ/ประเมินคุณภาพ (Check) และมี

การนําผลการตรวจสอบกลับมาปรับปรุง (Act) 

 ตัวอยางเกณฑวงจรคุณภาพของเดมม่ิง ตัวบงชี้ประเมิน โครงการ/แผนงานท่ีมีการประเมินผล     

การดําเนินงาน 

 เกณฑ ระดบัคะแนน 1 มีการดําเนินงานตามแผน 

  ระดบัคะแนน 2 มีการดําเนินงานข้ันท่ี 1 และเปนไปตามเวลาท่ีกําหนด 

  ระดบัคะแนน 3 มีการดําเนินงานข้ันท่ี 2 และตรงตามวัตถุประสงค 

  ระดบัคะแนน 4 มีการดําเนินงานข้ันท่ี 3 และบรรลุเปาหมาย 

  ระดบัคะแนน 5 มีการดําเนินงานข้ันท่ี 4 และมีการศึกษาและติดตาม 

 2. เกณฑการประเมินรอยละ คือ รูปแบบหน่ึงของตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ เปนการกําหนดตัวชี้วัด

ความสําเร็จของการดําเนินงานเพื่อใชวัดในส่ิงท่ีสามารถนับได หรือมีลักษณะเชิงกายภาพ เหมาะสําหรับวัดในส่ิง

ท่ีชัดเจน เปนรูปธรรม 
 

แนวทางในการพัฒนาตัวบงช้ี 

หลักการ 

 การพัฒนาตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา มีหลักการ

สําคัญ 4 ประการ คือ 

 1. เปนตัวบงชี้ท่ีตอบสนองเจตนารมณแหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไข

เพ่ิมเติม (ฉบับ 2) พ.ศ. 2545 มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษาและมาตรฐานท่ีเก่ียวของ 

รวมท้ังสอดคลองไปในทิศทางเดียวกับตัวบงชี้การประกันคุณภาพภายนอกของ สมศ. และสํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)ภายใตหลักการสําคัญ คือ ไมใหเปนภาวะซํ้าซอนในการ

ปฏิบัติงานแกสถาบันอุดมศึกษา 
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 2. เปนตัวบงชี้ ท่ีสามารถประเมินไดครบทุกมิติของระบบประกันคุณภาพ คือ ปจจัยนําเขา 

กระบวนการ ผลผลิตและผลลัพธ สําหรับตัวบงชี้ท่ีใชประเมินกระบวนการจะกําหนดแนวปฏิบัติท่ีดีพรอมท้ัง

เสนอแนะตัวอยางแนวทางการพัฒนาไวดวย 

 3. เปนตัวบงชี้ท่ีมีความสมดุลระหวางมุมมองการบริหารจัดการท้ัง 4 ดาน คือ ดานกระบวนการ

ภายใน ดานการใหบริการ ดานบุคลากร และดานสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

 4. จํานวนตัวบงชี้และเกณฑกํากับแตละตัวบงชี้ท่ีพัฒนาข้ึน หนวยงานสามารถเพ่ิมเติมตัวบงชี้และ

เกณฑไดตามความเหมาะสมกับระดับการพัฒนาของสํานักงานอธิการบดี ภายใตกระบวนการการพัฒนา     

ตัวบงชี้ของมหาวิทยาลัย 
 

วิธีพัฒนาตัวบงช้ี 

 1. ศึกษากฎหมาย เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ไดแก 

1.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 

1.2 พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ.2562  

1.3 กฎกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 

1.4 แผนยุทธศาสตรการพัฒนาสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

1.5 แผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 2. วิเคราะหและประมวลขอมูลจากเอกสารตางๆท่ีเก่ียวของในขอ 1 เพ่ือนํามาพัฒนาตัวบงชี้ โดย

จําแนกตามมิติของระบบ ไดแก ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิตและผลลัพธ ท้ังนี้ไดยึดองคประกอบ

คุณภาพ 5 ดานตามกฎกระทรวงฯ เปนกรอบในการพัฒนาตัวบงชี้เพ่ือใหครอบคลุมทุกองคประกอบคุณภาพ

ในสวนงานสนับสนุน และสามารถวัดคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาไดครบทุกมาตรฐาน 

 3. กําหนดตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสํานักงานอธิการบดี จํานวน 16      

ตัวบงชี้ ซ่ึงครอบคลุม 4 องคประกอบคุณภาพ 

 4. ตรวจสอบความสมดุลของตัวบงชี้ท่ีกําหนดตามมุมมองการบริหารจัดการท้ัง 4 ดาน คือ ดาน

กระบวนการภายใน ดานการใหบริการ ดานบุคลากร และดานสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย  

 5. กําหนดเกณฑการประเมินตัวบงชี้เปน 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต 1 ถึง 5 โดยมีความหมายดังนี้ 

 คะแนน 0.00 – 1.50 หมายถึง  การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 

คะแนน 1.51 – 2.50 หมายถึง  การดําเนินงานตองปรับปรุง 

คะแนน 2.51 – 3.50  หมายถึง  การดําเนินงานระดับพอใช 

คะแนน 3.51 – 4.50 หมายถึง  การดําเนินงานระดับดี 

คะแนน 4.51 – 5.00  หมายถึง  การดําเนินงานระดับดีมาก 

 ในกรณีท่ียังไมมีการดําเนินงาน หรือไมมีผลการดําเนินงานหรือเปนผลการดําเนินไมถึง

เกณฑการประเมินคะแนน 1 ใหถือวาไดคะแนน 0 

 



  คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสํานักงานอธิการบดี มทร.พระนคร     5 

กระบวนการและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 

ข้ันตอนการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา มีดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ขั้นตอนที ่1 การวิเคราะหสถานการณ  โดยวิเคราะหจากปจจัยภายนอก และปจจัยภายใน สําหรับการวิเคราะห

ปจจัยภายนอก ทําใหทราบวาปจจัยดานสังคม วัฒนธรรม การจัดการศึกษา การแขงขัน กฎหมาย 

พ.ร.บ. มีผลกระทบตอการบริหาร  ในแงบวกหรือลบ ถาเปนแงบวกถือเปนโอกาสที่ดี แตถาเปนลบถือ

เปนภัยคุกคามหรืออุปสรรคในการทํางาน  หลังจากนั้นวิเคราะหปจจัยภายในเพื่อใหพบจุดแข็ง หรือ

จุดออนของสํานักงานอธกิารบดีเพื่อเตรียมหาแนวทางพิจารณาวา  ถาเปนโอกาสและจุดแข็งจะไดเรง

ดําเนินการ  แตถาจุดออนจะตองรีบจัดทําแผนพัฒนา 

ขั้นตอนที ่2 การจัดทําวิสัยทัศน ภารกิจ เปาหมาย แผนกลยทุธ  ในปจจุบันทุกหนวยงานจะตองจัดทําแผน      กล

ยุทธเพื่อใหทราบแนวทางในการพัฒนาและทิศทางการดําเนินการของสํานักงานอธิการบดี วาจะมี

ทิศทางไปในทางใดและจะตองปรับบทบาทอยางไรบาง สํานักงานอธิการบด ีมีวิสัยทัศน  ดังนี้ 

วิสัยทัศน 

สํานักงานอธิการบดี เปนหนวยงานชั้นนําในการบริหารจัดการองคกร และประสานพันธกิจ 

ดวยการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง 

วิเคราะหสถานการณ  (SWOT Analysis) 

จัดทําวิสัยทัศน ภารกิจ เปาหมาย กลยุทธ 

กําหนดนโยบายคุณภาพของมหาวิทยาลัยฯ 

จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบคุณภาพ 

วิเคราะหความตองการของสถานประกอบการ/ ผูมีสวนไดสวน

 
นําระบบมาตรฐานคุณภาพ 5 ส มาประยุกตใชเพ่ือจัดระเบียบและสภาพแวดลอม

 
นําระบบมาตรฐานคุณภาพดวยมาตรฐาน ISO 9001 มาประยุกตใชในการควบคุมกระบวนการบริหารจัดการ

 

นําผลลัพธจากการดําเนินงานตามเปาหมายคุณภาพมา

  

เตรียมการเพ่ือตรวจประเมินคุณภาพภายนอก 

 

เตรียมการเพ่ือรับตรวจประเมินคุณภาพภายใน 

กําหนดมาตรฐานและเกณฑการประเมินของ มทร.พระนคร  จัดทํา
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ขั้นตอนที ่3 กําหนดนโยบายคุณภาพของสํานักงานอธิการบดี ไดกําหนดนโยบายเพื่อเปนการแสดงความมุงมั่น

วาสํานักงานอธิการบดี เปนหนวยงานสนับสนุนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ที่ใหความสําคัญดาน

การจัดการศึกษาที่มุงเนนคุณภาพอยางแทจริงตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ และเพื่อ

ประโยชนโดยตรงแกรับบริการ  โดยนโยบายคุณภาพของสํานักงานอธิการบด ีกําหนดดังนี้ 

           “มุงม่ันพัฒนาคุณภาพเพ่ือตอบสนองความพึงพอใจของผูรับบริการ” 

ขั้นตอนที ่4 จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบคุณภาพ สํานักงานอธิการบดี ไดจัดตั้งคณะกรรมการประกัน

คุณภาพ สํานักงานอธิการบดี รับผิดชอบระบบการบริหารคุณภาพ โดยมีคณะทํางานของกอง               

ในสํานักงานอธิการบดี ทําหนาที่อํานวยการดานการจัดทําระบบคุณภาพ สนับสนุนสงเสริม               

ใหคําแนะนําฝกอบรม เพื่อทําใหการดําเนินการจัดทําระบบคุณภาพเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

ขั้นตอนที ่5 นําระบบมาตรฐาน 5ส มาประยุกตใช เนื่องจาก 5ส เปนระบบคุณภาพข้ันตนที่เนนเร่ืองของ      

การจัดระเบียบการจัดสภาพแวดลอมที่ดีของสํานักงานอธิการบดี โดยบุคลากรทุกคนมีสวนรวมในการ

พัฒนาสํานักงานอธิการบดี รวมกัน การจัดทํา 5ส จะทําใหสถานที่ทํางานนาอยู มีการดูแลเคร่ืองมือ

อุปกรณ มีการบงชี้ มีการจัดเก็บเอกสารเปนระบบ และมีวิธีการข้ันตอนการทํางานชัดเจนการกําหนด

กิจกรรมตางๆ จะดําเนินการโดยบุคลากรภายในขององคกรรวมกันจึงถือไดวาเปน การบริหารงาน

แบบมีสวนรวม และกิจกรรม 5ส นี้ ทําใหเกิดการพัฒนาคุณภาพดานตางๆ 

ขั้นตอนที ่6 สํานักงานอธิการบดี ไดกําหนดมาตรฐาน  เกณฑการประเมิน และตัวบงชี้  เพื่อใหทุกหนวยงานใชเปน

การพัฒนาใหเขาสูมาตรฐานสากล  โดยอิงมาตรฐานคุณภาพของ สกอ. สมศ. ก.พ.ร. และนโยบาย

รัฐบาล (3D) ซึ่งสํานักงานอธิการบดี กําหนดเปน 4 องคประกอบ 11 ตัวบงชี้เฉพาะ และนํามากําหนด

เปนเปาหมายคุณภาพของสํานักงานอธิการบดี  ถายทอดนโยบายใหหนวยงานยอยทุกหนวยงาน เพื่อ

จัดทําแผนและวางแผนพัฒนาหนวยงานรวมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจําป และแผนงานตางๆ  

สําหรับใชกํากับการดําเนินงานของสํานักงานอธิการบดี และหนวยงานทั่วทั้งองคกร  รวมถึงการ

พัฒนาระบบสารสนเทศของสํานักงานอธิการบดี และเตรียมความพรอมของบุคลากรในการพัฒนา

คุณภาพทุกดาน  ทําใหมีแนวทางการดําเนินการประกันคุณภาพอยางตอเนื่องและเปนระบบ        

ทุกหนวยงานจึงมีระบบและกลไกการดําเนินงานประกันคุณภาพชัดเจน  คือ มีการควบคุมคุณภาพ         

การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพครบถวน 

ขั้นตอนที ่7 นําผลลัพธจากการดําเนินงานตามเปาหมายคุณภาพ มาเขียนรายงานการประเมินตนเอง       

(Self - Assessment Report : SAR) การจัดทํารายงานการประเมินตนเองที่เรียกวา SAR นั้น วิธีการ

ดําเนินการคือสํานักงานอธิการบดี ไดกําหนดมาตรฐาน และตัวบงชี้คุณภาพ โดยนําเปาประสงคของ

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาของสํานักงานอธิการบดี มาเปนองคประกอบหลักและนํามาตรฐานของ 

สกอ. สมศ.ระดับอุดมศึกษามาเปนตัวบงชี้รวม ตัวบงชี้คุณภาพของสํานักงานอธิการบดี ปจจุบันมี 4 

องคประกอบ 11 ตัวบงชี้เฉพาะ เมื่อนํามาจัดทําแบบรายงานประเมินตนเอง (SAR) ทําใหเขียน 

SAR ไดงายเปนรูปธรรม มีหลักฐานรายละเอียดอยางชัดเจน และพิสูจนไดวากิจกรรมทุกอยาง

ดําเนินการจริงมีผลลัพธแนนอน 
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ระบบประกันคุณภาพการศึกษา (Quality  Assurance)  ของสํานักงานอธิการบด ี
 

            นํา 5 ส และระบบบริหารคุณภาพ  ISO  9001   มาจัดระบบคุณภาพดานกระบวนการ (Process) ทั้ง

องคกร   โดยอยูในรูปของข้ันตอนการปฏิบัติงาน  (Procedure Manual : PM)  และจากวิธีการปฏิบัติงาน (Work 

Instruction  : WI) ที่สถานศึกษานําไปใช จะมีวิธีการทํางานและบันทึกคุณภาพ  ซึ่งสอดคลองกับตัวบงชี้คุณภาพใน

การประเมินตนเองคือ  SAR  ทําใหสํานักงานอธิการบดีเขียน  SAR  ที่วิเคราะหผลการทํางานโดยมีรองรอยหลักฐาน  

สามารถตรวจสอบและทวนสอบไดทั้งหมดอยางสมบูรณ  ทําใหคุณภาพเกิดข้ึนใน แกนของการทํางาน  และสง

ผลลัพธใหกับผูรับบริการโดยตรง  รวมทั้งสรางวัฒนธรรมที่ดีแกการทํางานของหนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี

ดวย  กองในสํานักงานอธิการบดีมีแผนการดําเนนิงาน/ข้ันตอนในการจัดการระบบคุณภาพภายใน ดังตอไปนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนที ่8 เตรียมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน เมื่อสํานักงานอธิการบดีไดจัดทําระบบคุณภาพและเขียน 

SAR ตามมาตรฐานที่ไดกําหนด ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติตองมีการตรวจประเมิน

คุณภาพภายใน ซึ่งถือเปนการประกันคุณภาพภายใน เปนสวนหนึ่งของการดําเนินงานที่ตอง

ดําเนินการอยางตอเนื่อง มีการจัดทํารายงานประจําป เสนอตอตนสังกัดและเปดเผยตอสาธารณชน 

เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน 
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แผนการดําเนินงานขั้นตอนในการจัดการระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเตรียมการ 

 

1. เตรียมความพรอมของ   

     บุคลากร 

• สรางความตระหนัก 

• พัฒนาความรูและ

ทักษะ 

2. แตงตั้งกรรมการผูรับผิดชอบ 

 

การดําเนินงาน 

1. วางแผนการปฏิบัติงาน  (P) 

• กําหนดเปาหมาย  หรือมาตรฐาน

การศึกษา 

• จัดลําดับความสําคัญของ

เปาหมาย 

• กําหนดแนวทางการดําเนินงาน 

• กําหนดระยะเวลา 

• กําหนดงบประมาณ 

• กําหนดผูรับผดิชอบ 

 

จัดทํารายงานประเมินตนเองหรือ

รายงานประจําป 

• รวบรวมผลการ 

ดําเนินงานและผลการ

ประเมิน 

• วิเคราะหตามมาตรฐาน 

• เขียนรายงาน 

การรายงาน 

 

2. ดําเนินการตามแผน  (D) 

• สงเสริม สนับสนุน 

• จัดสิ่งอํานวยความสะดวกสนับสนุนทรัพยากร 

• กํากับ  ติดตาม 

• ใหการนิเทศ 

 

3. การตรวจประเมินผล  (C) 

• วางกรอบการประเมิน 

• จัดหาหรือจัดทําเครื่องมือ 

• เก็บขอมูล 

• วิเคราะหขอมูล 

• แปลความหมาย 

• ตรวจสอบ/ปรับปรุงคุณภาพการประเมิน 

4. นําผลการประเมินมาปรับปรุงงาน  (A) 

• ปรับปรุงการปฏิบัติงานของบุคลากร 

• วางแผนในระยะตอไป 

• จัดทําขอมูลสารสนเทศ 
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แนวทางการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 

 สํานักงานอธิการบดี  กําหนดแนวทางการดําเนินการประกันคุณภาพอยางตอเนื่องและเปนระบบ  

โดยการบริหารจัดการบนพ้ืนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  คือ  พอประมาณ  มีเหตุผลและภูมิกันท่ีดี  

ภายใตเง่ือนไข  2 เง่ือนไข  คือ  เง่ือนไขความรู (รอบรู  รอบคอบ  ระมัดระวัง) และเง่ือนไขคุณธรรม (ซ่ือสัตย  

สุจริต  ขยัน  อดทน  แบงปน) สรางระบบประกันคุณภาพ  ดังนี้ 

 

 

 
 

 

               สํานักงานอธิการบดี ดําเนินการประกันคุณภาพอยางตอเนื่องดวยระบบและกลไก ซ่ึงประกอบดวย 

 การพัฒนาและควบคุมคุณภาพ  สํานักงานอธิการบดีไดพัฒนาคุณภาพโดยกําหนดมาตรฐานตัวบงชี้

และเกณฑประเมิน สอดคลองกับมาตรฐานการอุดมศึกษา  ซ่ึงสํานักงานอธิการบดี กําหนดมาตรฐานคุณภาพ  

เปน 4 องคประกอบ 16 ตัวบงชี้ ครอบคลุมมาตรฐานสกอ. ดําเนินการควบคุมคุณภาพ ดวยการจัดทําแผน 

และวางแผนพัฒนาหนวยงานและแผนปฏิบัติราชการประจําป และแผนงานตางๆ เพ่ือกํากับการดําเนินตาม

เปาหมายคุณภาพท่ีสํานักงานอธิการบดีกําหนด ถายทอดสูผูปฏิบัติทุกหนวยงาน และนําผลลัพธมาพัฒนา

คุณภาพการบริหารจัดการของสํานักงานอธิการบดีใหสมดุลภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยางตอเนื่อง 

 การตรวจสอบคุณภาพ เปนการตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัด          

ใหเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด พรอมท้ังแสดงผลงานของการตรวจสอบดวยการเขียนรายงานการประเมิน

ตนเอง นอกจากนี้จะตองดําเนินการตรวจสอบ ประเมินผลการดําเนินงานในโครงการ กิจกรรมตางๆ เพ่ือนํา

ผลการประเมินมาปรับปรุงใหเกิดคุณภาพและประสิทธิภาพมากข้ึนในปตอไป 

การพัฒนาคุณภาพ 

(QC) 

การประกันคุณภาพ 

(QA) 

การตรวจติดตาม

คุณภาพ 

 

การประเมินคุณภาพ 

-ภายใน (IQA)  

- ภายนอก (EQA) 

กระบวนการปรับปรุง

คุณภาพ 

กระบวนการพัฒนา 

สูคุณภาพ 

กระบวนการตรวจสอบ

คุณภาพ 
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 การประเมินคุณภาพ เปนการประเมินคุณภาพภายใน โดยกองในสํานักงานอธิการบดีใหความ

รวมมือ  ในการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานตางๆ ท่ีมีขอมูลเก่ียวของ 

 สรุปไดวาการตรวจประเมินสํานักงานอธิการบดี เปนข้ันตอนท่ีสําคัญข้ันตอนหนึ่งของการประกัน

คุณภาพการศึกษา ท้ังนี้รูปแบบการตรวจประเมิน ตลอดจนเนื้อหาสาระรายละเอียดของการตรวจประเมินจะ

เปนกลไกในการวัดคุณภาพและความถูกตองของผลการประเมิน ซ่ึงจะนําไปสูการยอมรับของผูถูกประเมิน 

และเปนผลใหไดพัฒนาคุณภาพการใหบริการของสํานักงานอธิการบดีอยางแทจริง 

 

 
 
 

 

 

ประโยชนขององคกร ประโยชนของบุคลากร 

1. มีรูปแบบการจัดองคกร การบริหารงานที่เปน

ระบบมปีระสิทธิภาพ 

1. บุคลากรทุกคนมีสวนรวมในการดําเนินงานระบบ 

คุณภาพ 

2. มีโครงสรางองคกร  กรอบภาระหนาที ่ ความ

รับผิดชอบและคุณสมบัติของบุคลากรในแตละ

ตําแหนงชัดเจน 

2. ทุกคนรูกรอบการปฏิบัติหนาที่และสามารถปฏิบตัิงาน

บรรลุเปาหมายได 

3. ลดข้ันตอนความยุงยากของการสื่อสารและการ

ปฏิบัติงานมีคุณภาพยิ่งข้ึน 

3. บุคลากรในองคกรมีจิตสํานึกและมีความรวมมือ     

       ในการปฏิบัติงานเพื่อคุณภาพมากข้ึน 

4. สามารถกําหนดแผนการปฏิบัตงิานทีช่ัดเจนทํา

ใหการจัดหาเคร่ืองมือ วัสด ุครุภัณฑ เพื่อการ

ปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสมและตรงเวลา 

4. การปฏิบัติงานมีระบบ  ชัดเจน   และระบุขอบเขต       

ไดชัดแจง 

5. มีการกําหนดภารกิจของผูปฏิบตัิ กรอบการ

ดําเนินงานชัดเจน   ทําใหลดความขัดแยงใน

การปฏิบัติงานภายในองคกร 

5. บุคลากรทุกคนสามารถเสนอแนวทางพฒันาตนเองให

สอดคลองกับงานที่ตนเองปฏิบตัิได 

6. องคกรสามารถพัฒนาระบบคุณภาพทั้งระบบ

และไปในทิศทางเดียวกัน 

6. บุคลากรทุกคนมีความเขาใจตรงกัน  และพฒันาการ

ทํางานเปนทีมหรือเปนกลุมไดดข้ึีน 

7. ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยฯ เปนที่ยอมรับของ

หนวยงานทั้งภายในและตางประเทศ 

7. บุคลากรทุกคนมีความภูมิใจในองคกรและมีความ          

รูสึกที่ดีตอองคกร 

 

 

 

 

 

 

 

ผลลพัธ์ของการประกนัคุณภาพการศึกษา 
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  1. มีความม่ันใจวาไดรับการบริการท่ีมีคุณภาพท้ังระบบ ทุกข้ันตอนของการปฏิบัติงาน 

  2. มีความสะดวก  ประหยัดเวลาในการรบับริการจากหนวยงานนั้น 

  3. ไมเสียเวลาในการคนหาและตองประเมินวาหนวยงานนั้นมีคุณภาพหรือไม หากจะตอง

ติดตอหรือบริการ 

  4. สามารถวัดและประเมินคุณภาพจากงานบริการตามมาตรฐานท่ีไดกําหนดไว 

  5. มีความภูมิใจและม่ันใจท่ีไดปฏิบัติงานรวมกับหนวยงานท่ีมีระบบคุณภาพชัดเจน 

ตรวจสอบได  

 

             ประโยชนข์องผูรั้บบริการ 
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ตาราง 1.1 วงจรในการจัดกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา 

เปรียบเทียบปงบประมาณกับปการศึกษา 
 

ต.ค.-พ.ค. 

 

มิ.ย.  

เปดเทอม 

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

                  

 

 

 

กิจกรรมดําเนินการ ต.ค.-พ.ค. 

 

มิ.ย. 

เปดเทอม 

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

1.เสนอแตงตั้ งคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี และ

คณะกรรมการประกันคุณภาพ 

                 

 

 

2. ทบทวนและจัดทําแผนงานดานประกันคุณภาพ                  

3. กําหนดโยบาย/ตัวบงช้ีของสอ.และประกาศถายทอดนโยบายและตัว

บงช้ีปการศึกษาใหมไปยังหนวยงานทุกระดับ 

                 

4.เก็บขอมูล SAR ระยะ 10 เดือนตามตัวบงช้ีท่ีประกาศใช                  

5. เก็บขอมูล SAR ระยะ 12 เดือนตามตัวบงชี้ที่ประกาศใช                  

6. จัดทํา  SAR และเตรียมการประเมินสอ. และแตงต้ังกรรมการประเมิน                  

7. ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสอ.                  

8. นําผลการประเมิน มาประชุมพิจารณาเพื่อวางแผนปรับปรุง และแจง

ผูเกี่ยวของเพื่อดําเนินการ 

                 

ปงบประมาณ (ต.ค.–ก.ย.) ปงบประมาณถัดไป 

ปการศึกษา (มิ.ย.--พ.ค.) 
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นิยามศัพทที่เกี่ยวของ 

การบูรณาการ(Integration) หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการ สารสนเทศ การจัดสรร

ทรัพยากร การปฏิบัติการ ผลลัพธ และการวิเคราะห เพ่ือสนับสนุนเปาประสงคท่ีสําคัญของสถาบัน 

(organization-wide goal) การบูรณาการท่ีมีประสิทธิผล เปนมากกวาความสอดคลองไปในแนวทาง

เดียวกัน (alignment) ซ่ึงการดําเนินการของแตละองคประกอบภายใน ระบบการจัดการ  ผลการดําเนินการ

มีความเชื่อมโยงกันเปนหนึ่งเดียวอยางสมบูรณ 

ระบบและกลไก 

ระบบ หมายถึง ข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีมีการกําหนดอยางชัดเจนวาตองทําอะไรบางเพ่ือใหไดผล

ออกมาตามท่ีตองการ ข้ันตอนการปฏิบัติงานจะตองปรากฏใหทราบโดยท่ัวกันไมวาจะอยูในรูปของเอกสาร

หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสหรือโดยวิธีการอ่ืนๆ องคประกอบของระบบ ประกอบดวย ปจจัยนําเขา กระบวนการ 

ผลผลิต และขอมูลปอนกลับ ซ่ึงมีความสัมพันธเชื่อมโยงกัน 

กลไก หมายถึง สิ่งท่ีทําใหระบบมีการขับเคลื่อนหรือดําเนินอยูได โดยมีการจัดสรรทรัพยากร 

มีการจัดองคการ หนวยงาน หรือกลุมบุคคลเปนผูดําเนินงาน 

แผนกลยุทธ   หมายถึง แผนระยะยาวของสํานักงานอธิการบดีโดยท่ัวไปมักใชเวลา 5 ป เปนแผนท่ีกําหนดทิศ

ทางการพัฒนาของสํานักงานอธิการบดี แผนกลยุทธประกอบไปดวยวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค 

วัตถุประสงค ผลการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาสและภัยคุกคาม กลยุทธตางๆ ของสํานักงานอธิการบดี 

ควรครอบคลุมทุกภารกิจของสํานักงานอธิการบดี  มีการกําหนดตัวบงชี้ความสําเร็จของแตละกลยุทธและคา

เปาหมายของตัวบงชี้เพ่ือวัดระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามกลยุทธ  โดยสํานักงานอธิการบดีนํา

แผนกลยุทธมาจัดทําแผนดําเนินงานหรือแผนปฏิบัติราชการประจําป 

แผนปฏิบัติราชการประจําป  หมายถึง แผนระยะสั้นท่ีมีระยะเวลาในการดําเนินงานภายใน 1 ป เปนแผนท่ี

ถายทอดแผนกลยุทธลงสูภาคปฏิบัติ เพื่อใหเกิดการดําเนินงานจริงตามกลยุทธ ประกอบดวย โครงการหรือ

กิจกรรมตางๆ ท่ีจะตองดําเนินการในปนั้นๆ เพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามแผนกลยุทธ ตัวบงชี้ความสําเร็จของ

โครงการหรือกิจกรรม คาเปาหมายของตัวบงชี้เหลานั้น รวมท้ังมีการระบุ ผูรับผิดชอบหลักหรือหัวหนา

โครงการ  งบประมาณในการดําเนินการรายละเอียดและทรัพยากร ท่ีตองใชในการดําเนินโครงการท่ีชัดเจน 

การสรางเสริมสมรรถนะและทักษะตามสายงาน  หมายถึง  การไดรับความรู ความสามารถ และทักษะใน

การทํางานตามสายงาน ท่ีสามารถนํามาปรับปรุง พัฒนาการทํางาน โดยการลาศึกษาตอ ฝกอบรม ประชุม 

สัมมนา การฝกปฏิบัติ การทําวิจัย การศึกษา ดูงาน รวมถึงขอมูลท่ีไดรับจากการสนทนาแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นและประสบการณกับผูรู 

 

ชองทางการรองเรียน  หมายถึง  การรองเรียนการใหบริการท่ีผานทางเว็บไซตของมหาวิทยาลัย กลองรับ

เรื่องรองทุกข และการรองเรียนทางระบบสารบรรณ 
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ชองทางการส่ือสาร  หมายถึง  ชองทางท่ีนําขอมูลขาวสารของมหาวิทยาลัย เผยแพรสูกลุมเปาหมาย ท้ัง

ภายในและภายนอก ไดแก สื่อมวลชน สื่อใหม และสื่อการตลาด 

แนวปฏิบัติท่ีดี  หมายถึง วิธีปฏิบัติหรือข้ันตอนการปฏิบัติท่ีทําใหองคการประสบความสําเร็จ หรือสูความเปน

เลิศตามเปาหมาย เปนท่ียอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้นๆ มีหลักฐานของความสําเร็จปรากฏชัดเจน โดย

มีการสรุปวิธีปฏิบัติ หรือข้ันตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรูและประสบการณ บันทึกเปนเอกสาร เผยแพรให

หนวยงานภายในหรือภายนอกสามารถนําไปใชประโยชนได 

ผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) หมายถึง กลุมคนตางๆ ท่ีไดรับผลกระทบ หรืออาจไดรับผลกระทบ

จากการดําเนินการ และความสําเร็จของสถาบันตัวอยางของกลุมผูมีสวนไดสวนเสียท่ีสําคัญ เชน นักศึกษา 

ผูปกครอง สมาคมผูปกครอง ผูปฏิบัติงาน คูความรวมมือท้ังท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ คณะกรรมการ

กํากับดูแลสถาบันในดานตางๆ ศิษยเกา นายจาง สถาบันการศึกษาอ่ืนๆ องคการท่ีทําหนาท่ีกํากับดูแลกฎ 

ระเบียบ องคการท่ีใหเงินสนับสนุนผูเสียภาษี ผูกําหนดนโยบาย ผูสงมอบตลอดจนชุมชนในทองถ่ินและชุมชน

วิชาการหรือวิชาชีพ 

 

พิพิธภัณฑ  หมายถึง  สถานท่ีเก็บรวบรวมผลงาน และจัดแสดงผลงานตางๆ ท่ีมีความสําคัญดานวัฒนธรรม 

เพ่ือใหเปนประโยชนตอการศึกษา คนควา ใหความรูและความเพลิดเพลินแกสาธารณะชน 

 

หอจดหมายเหตุ  หมายถึง  สถานท่ีเก็บรักษา รวบรวม อนุรักษเผนแพรและใหบริการเพ่ือการศึกษาคนควา

รายงาน หรือบันทึกเหตุการณตางๆท่ีเกิดข้ึน เอกสารท่ีทางมหาวิทยาลัยผลิต อันแสดงถึงประวัติและ

เกียรติภูมิของมหาวิทยาลัยแกนักศึกษา บุคลากรและผูสนใจ 

 

หอเกียรติยศ  หมายถึง  สถานท่ีรวบรวมผลงาน แสดงถึงเกียรติยศและเกียรติภูมิของมหาวิทยาลัย ในการ

ไดรับพระราชทานนามมหาวิทยาลัย ตรามหาวิทยาลัย การพระราชทานปริญยาบัตร พระบรมราโชวาทท่ี

พระราชทานใหแกบัณฑิต บุคคลสําคัญของมหาวิทยาลัย ท่ีมีสวนรวมในการกอเกิดมหาวิทยาลัย จนถึงการ

พัฒนาท่ีเจริฐกาวหนาเปนท่ีรูจักท้ังในและตางประเทศ 

 

การส่ือสารมวลชน  หมายถึง  การเผยแพรขอมูลขาวสารของมหาวิทยาลัย ผานสื่อภายนอกในรูปแบบ

ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียงบรรยาย โดยชองทางการสื่อสารมวลชน ไดแก หนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน 

ฯลฯ 

 

บริหารส่ือใหม  หมายถึง  การเผยแพรขอมูลขาวสารของมหาวิทยาลัยผานสื่อออนไลน ท่ีสามารถเขาถึง

ขอมูลไดตลอดเวลา รวมถึงการโตตอบขอมูลระหวางกัน ดวยการเผยแพรรูปแบบภาพ ขอความ วิดีโอ โดย
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การนําความคิดสรางสรรคมาสรางเนื้อหาใหนาสนใจ ทันสมัย ไปยังกลุมเปาหมายท้ังภายในและภายนอก โดย

มุงหาชองทางการเผยแพรใหมๆ ตลอดเวลา เพ่ือตอบรับการสื่อสารในยุคดิจิทัล 

 

การส่ือสารทางการตลาด  หมายถึง  กิจกรรมการสื่อสารท่ีกระตุน ย้ําเตือน และสรางความสัมพันธอันดี 

ระหวางมหาวิทยาลัยกับหนวยงานภายในและภายนอก เชน นิทรรศการทางการศึกษา และกิจกรรมการ

รณรงค เปนตน 

ระบบสารสนเทศ  หมายถึง  ระบบท่ีทําหนาท่ีในการรวบรวมขอมูลเขามาทําการประมวลผลรวมท้ังการ

วิเคราะหเพ่ือจัดทําเปนสารสนเทศในรูปแบบตางๆ และนําสงไปยังผูท่ีมีสิทธิไดรับสารสนเทศเพ่ือใชในการ

ปฏิบัติงาน การบริหาร หรือการตัดสินใจ โดยมีคอมพิวเตอรรวมท้ังอุปกรณตางๆ เปนเครื่องมือสนับสนุนการ

ทํางานของระบบสารสนเทศ  ระบบสารสนเทศในองคการมีหลายประเภท ในแตละประเภทมีไดหลายระบบ 

ท้ังนี้ เพ่ือตอบสนองวัตถุประสงคเฉพาะดานในการทํางานท่ีแตกตางกันออกไป 

 

เรื่องรองเรียนการใหบริการ  หมายถึง  การรองเรียนการใหบริการของเจาหนาท่ีในสังกัดสํานักงานอธิการบดี 

ในเรื่องเก่ียวกับการละเลยหรือการลาชาในการใหบริการ หรือพฤติกรรมการไมเต็มใจในการใหบริการ ไมวา

จะเปนการแสดงออกทางดานคําพูด สีหนา ทาทาง หรือกิริยา 

 

หลักธรรมาภิบาล1  หมายถึง  การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการตางๆ ใหเปนไป

ในครรลองธรรม นอกจากนี้ ยังหมายถึงการบริหารจัดการท่ีดี ซ่ึงสามารถนําไปใชไดท้ังภาครัฐและเอกชน 

ธรรมท่ีใชในการบริหารงานนี้มีความหมายอยางกวางขวาง กลาวคือหาไดมีความหมายเพียงหลักธรรมทาง

ศาสนาเทานั้น แตรวมถึงศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและความถูกตองชอบธรรมท้ังปวง ซ่ึงวิญ ูชนพึงมีและ

พึงประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความโปรงใสตรวจสอบได การปราศจากการแทรกแซงจากองคการภายนอก เปนตน 

หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี (Good Governance) ท่ีเหมาะสมจะนํามา

ปรับใชในภาครัฐมี 10 องคประกอบ ดังนี้2 

1) หลักประสิทธิผล  (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการท่ีบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย

ของแผนการปฏิบัติราชการตามท่ีไดรับงบประมาณมาดําเนินการรวมถึงสามารถเทียบเคียงกับสวนราชการ

หรือหนวยงานท่ีมีภารกิจคลายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นนําของประเทศเพ่ือใหเกิดประโยชน

สุขตอประชาชนโดยการปฏิบัติราชการจะตองมีทิศทางยุทธศาสตร และเปาประสงคท่ีชัดเจนมีกระบวนการ

ปฏิบัติงานและระบบงานท่ีเปนมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงอยางตอเนื่อง

และเปนระบบ 

 

 
1   ดูเพ่ิมเติม “คูมือนโยบายการกํากับดูแลองคการท่ีดี” สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สํานักงาน ก.พ.ร.) 
2   ดูเพ่ิมเติม “คูมือการจัดระดับการกํากับดูแลองคการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

(Good Governance Rating)” สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สํานักงาน ก.พ.ร.) 
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2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการกํากับดูแลท่ีดีท่ีมีการ

ออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใชเทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการท่ีเหมาะสมให   องคการ

สามารถใชทรัพยากรท้ังดานตนทุน แรงงานและระยะเวลาใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาขีด

ความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจเพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนและผูมีสวนไดสวน

เสียทุกกลุม 

3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การใหบริการท่ีสามารถดําเนินการไดภายใน

ระยะเวลาท่ีกําหนด และสรางความเชื่อม่ัน ความไววางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความตองการ

ของประชาชนผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีความหลากหลายและมีความแตกตาง 

4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาท่ีและ

ผลงานตอเปาหมายท่ีกําหนดไว โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยูในระดับท่ีสนองตอความคาดหวังของ

สาธารณะ รวมท้ังการแสดงถึงความสํานึกในการรับผิดชอบตอปญหาสาธารณะ 

 5)  หลักความโปรงใส (Transparency) กระบวนการเปดเผยอยางตรงไปตรงมา ชี้แจงไดเม่ือมีขอ

สงสัยและสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารอันไมตองหามตามกฎหมายไดอยางเสรี โดยประชาชนสามารถรูทุก

ข้ันตอนในการดําเนินกิจกรรมหรือกระบวนการตางๆ และสามารถตรวจสอบได 

6) หลักการมีสวนรวม (Participation) คือ กระบวนการท่ีขาราชการ ประชาชนและผูมีสวนไดสวน

เสียทุกกลุมมีโอกาสได เขารวมในการรับรูเรียนรู ทําความเขาใจรวมแสดงทัศนะ รวมเสนอปญหาหรือ 

ประเด็นท่ีสําคัญท่ีเก่ียวของ รวมคิดแนวทางรวมการแกไขปญหา รวมในกระบวนการตัดสินใจ และรวม

กระบวนการพัฒนาในฐานะหุนสวนการพัฒนา 

7) หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) คือ การถายโอนอํานาจการตัดสินใจ ทรัพยากร 

และภารกิจจากสวนราชการสวนกลางใหแกหนวยการปกครองอ่ืนๆ (ราชการบริหารสวนทองถ่ิน) และภาค

ประชาชนดําเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอํานาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจ

และการดําเนินการใหแกบุคลากร โดยมุงเนนการสรางความพึงพอใจในการใหบริการตอผูรับบริการและผูมี

สวนไดสวนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ และเพ่ิมผลิตภาพเพ่ือผลการดําเนินงานท่ีดีของสวนราชการ 

8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใชอํานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ ในการ

บริหารราชการดวยความเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติและคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผูมีสวนไดสวนเสีย 

9) หลักความเสมอภาค (Equity)  คือการไดรับการปฏิบัติและไดรับบริการอยางเทาเทียมกันโดยไมมี

การแบงแยกดานชายหรือหญิง ถ่ินกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ 

สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝกอบรม และอ่ืนๆ 

10) หลักมุงเนนฉันทามติ  (Consensus Oriented)  คือ  การหาขอตกลงท่ัวไปภายในกลุม 

ผูมีสวนไดสวนเสียท่ีเก่ียวของ ซ่ึงเปนขอตกลงท่ี เกิดจากการใชกระบวนการเพ่ือหาขอคิดเห็นจากกลุมบุคคลท่ี

ไดรับประโยชนและเสียประโยชน โดยเฉพาะกลุมท่ีไดรับผลกระทบโดยตรง ซ่ึงตองไมมีขอคัดคานท่ียุติไมได     

ในประเด็นท่ีสําคัญ โดยฉันทามติไมจําเปนตองหมายความวาเปนความเห็นพองโดยเอกฉันท 
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บทท่ี 2บทท่ี 2  
ขอมูลทั่วไป ขอมูลทั่วไป   

สํานักงานอธิการบดี มทร.พระนครสํานักงานอธิการบดี มทร.พระนคร  
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ประวัติความเปนมา 

  สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดตั้งข้ึนตามกฎกระทรวง

ศึกษาธิการ โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 9 วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ใหจัดตั้งสํานักงานอธิการบดี  เปนสวนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลพระนคร ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2549 ซ่ึงตอมากระทรวงศึกษาธิการไดออก

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบงสวนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  พ.ศ. 2550 

ใหแบงสวนราชการในสํานักงานอธิการบดี ดังนี้ คือ 

  1. กองกลาง 

  2. กองคลัง 

  3. กองนโยบายและแผน 

  4. กองบริหารงานบุคคล 

  5. กองพัฒนานักศึกษา 

  ท้ังนี้ ตั้งแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาคือ วันท่ี 26 ตุลาคม 2550 เปนตนไป ซ่ึงตอมา

มหาวิทยาลัยไดจัดตั้งสวนราชการระดับกองเปนการภายในเพ่ิมอีก 4 หนวยงาน คือ กองประชาสัมพันธ กอง

ศิลปวัฒนธรรม กองวิเทศสัมพันธ สํานักประกันคุณภาพ ท้ังนี้ตั้งแตวันท่ี 29 เมษายน 2558 กองประชาสัมพันธได

เปลี่ยนชื่อเปนกองสื่อสารองคการ  

แผนภูมิการแบงสวนราชการ  

 

 

 
  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

สํานักงานอธิการบด ี

กองกลาง กองคลัง 

กองสื่อสารองคการ 

กองนโยบายและแผน  กองบริหารงานบุคคล 

กองวิเทศสัมพันธ สํานักประกันคุณภาพ 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

คณะกรรมการ 

ประกันคณุภาพการศึกษา 

กองศิลปวัฒนธรรม 

กองพัฒนานักศึกษา 

คณะกรรมการประจํา 

สํานักงานอธิการบด ี
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วิสัยทัศน  (Vision) 

สํานักงานอธิการบดี เปนหนวยงานชั้นนําในการบริหารจัดการองคกร และประสานพันธกิจ 

ดวยการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง 

 

พันธกิจ (Mission) 

1. ถายทอดนโยบายของมหาวิทยาลัยสูการปฏิบัติ 

2. บริหารจัดการองคกร และสนับสนุนการดําเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
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บทท่ี บทท่ี 33  
ตัวบงชี้การประเมินตัวบงชี้การประเมิน  

และเกณฑมาตรฐานการประเมินคุณภาพและเกณฑมาตรฐานการประเมินคุณภาพ  

ของสํานักงานอธิการบดี มทร.พระนครของสํานักงานอธิการบดี มทร.พระนคร  
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ตารางแสดงหนวยงานกํากับดูแลตัวบงช้ีตามเปาหมายคุณภาพของสํานักงานอธิการบดี 

 

 

นโยบาย / ตัวบงช้ีเฉพาะ (KPI)สํานักงานอธิการบดี 
หนวยงานกํากับดูแล 

ตัวบงช้ี 

1. ระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ  

1.1 การบริหารเพ่ือการกํากับติดตามตามพันธกิจของสํานักงานอธิการบดี 

 ขอ1 การพัฒนาแผนกลยุทธ 

 ขอ2 การใชจายงบประมาณ 

 ขอ3 การบริหารความเส่ียง 

 ขอ4 การบริหารดวยหลักธรรมาภิบาล 

 ขอ5 การจัดการความรู 

 ขอ6 การดําเนินงานดานประกันคุณภาพ  

 

สํานักงานอธิการบดี 

กองคลัง 

กองนโยบายและแผน 

กองบริหารงานบุคคล 

กองกลาง 

สํานักงานอธิการบดี 

2.  การปฏิบัติตามพันธกิจหลักของสํานักงานอธกิารบดี  

2.1 ระบบและกลไกการขับเคล่ือนสูการเปนมหาวิทยาลัยดิจิทัล กองกลาง 

2.2 รอยละความสําเร็จของโครงการ Green University กองกลาง 

2.3 กระบวนการเบิกจายเงิน กองคลัง 

2.4 จํานวนระเบียบ/ขอบังคับ/ประกาศ เกี่ยวกับการบริหารงานของ

มหาวิทยาลัย ท่ีไดรับการปรับปรุงพัฒนา 

กองบริหารงานบุคคล 

2.5 การติดตามการดําเนินงานโครงการของหนวยงานในสังกัดสํานักงาน

อธิการบดี 

กองนโยบายและแผน 

2.6 การใหบริการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา 

2.7 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา 

2.8 ระดับความสําเร็จในงานความรวมมือระหวางประเทศ กองวิเทศสัมพันธ 

2.9 ระดับความสําเรจ็ตามพันธกิจของกองส่ือสารองคกร กองส่ือสารองคการ 

2.10 งานศิลปวัฒนธรรมและส่ิงแวดลอม กองศิลปวัฒนธรรม 

2.11 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ สํานักประกันคุณภาพ 

3. การพัฒนาบุคลากร  

3.1 การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรของ

สํานักงานอธิการบดี 

กองบริหารงานบุคคล 

4. ระดับความสําเร็จในการใหบริการของสํานักงานอธิการบดี  

4.1 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

ตอการใหบริการของบุคลากร 

กองบริหารงานบุคคล 

4.2 จํานวนเรื่องของการรองเรียนดานการบริการ กองบริหารงานบุคคล 

4.3 จํานวนหนวยงานท่ีเขาศึกษาดูงานในหนวยงานหรือรางวัลท่ีไดรับการยก

ยองจากหนวยงานภายใน/ภายนอก 

สํานักงานอธิการบดี 
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องคประกอบท่ี 1 
ระบบการบริหารจัดการ 

ที่มีประสิทธิภาพ 
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ตัวบงช้ีท่ี 1.1 การบริหารเพ่ือการกํากับติดตามตามพันธกิจของสํานักงานอธิการบดี 

ชนิดของตัวบงช้ี :  กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงช้ี :   

 สํานักงานอธิการบดี มีพันธกิจหลัก คือ ถายทอดนโยบายของมหาวิทยาลัยสูการปฏิบัติ และบริหาร

จัดการองคกร และสนับสนุนการดําเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ซ่ึงในการดําเนินงานตองมีการพัฒนา

แผน เพ่ือกําหนดทิศทางการพัฒนาและการดําเนินงานของสํานักงานอธิการบดี ใหมีความสอดคลองในการ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย ตลอดจนมีการบริหารงานการเงิน ความเสี่ยง การจัดการความรู และ

การประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายท่ีกําหนด 

 

เกณฑมาตรฐาน  :  ขอ 

 1. พัฒนาแผนกลยุทธจากผลการวิเคราะห SWOT กับวิสัยทัศนของสํานักงานอธิการบดีและ

พัฒนาไปสูแผนปฏิบัติราชการประจําปตามกรอบเวลาเพ่ือใหบรรลุผลตามตัวบงชี้และเปาหมายของแผน

ยุทธศาสตร 

 2. การกํากับติดตามการใชจายงบประมาณ สํานักงานอธิการบดีอยางมีประสิทธิภาพ 

 3. ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ท่ีเปนผลจากการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงท่ีเกิดจาก

ปจจัยภายนอก หรือปจจัยท่ีไมสามารถควบคุมไดท่ีสงผลตอการดําเนินงานตามพันธกิจของสํานักงานอธิการบดี

และให ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

 4. บริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลอยางครบถวนท้ัง 10 ประการท่ีอธิบายการดําเนินงานอยางชัดเจน 

 5. การกํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกหนวยงานในสํานักงานอธิการบดีมีการดําเนินการ

จัดการความรูตามระบบ 

 6. การกํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกหนวยงานในสํานักงานอธิการบดีมีการดําเนินงานดาน

ประกันคุณภาพภายในตามระบบและกลไกท่ีสถาบันกําหนด ประกอบดวย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบ

คุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 

 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 - 2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

6 ขอ 
 

 

องคประกอบที่ 1  ระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
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 เกณฑมาตรฐาน:  6 ขอ ผูกํากับตัวช้ีวัด ผูจัดเก็บ/รายงาน 

1 การพัฒนาแผนกลยุทธ ผอ.สํานักงานอธิการบดี งานยุทธศาสตรและประกันคุณภาพ 

2 การวิเคราะหขอมูลทางการเงิน ผอ.กองคลัง งานบริหารท่ัวไป 

3 การบริหารความเสี่ยง ผอ.กองนโยบายและแผน งานนโยบายและยุทธศาสตร 

4 การบริหารดวยหลักธรรมาภิบาล ผอ.กองบริหารงานบุคคล งานวินัยและนิติการ 

5 การจัดการความรู ผอ.กองกลาง งานบริหารท่ัวไป 

6 การดําเนินงานดานประกันคุณภาพ ผอ.สํานักงานอธิการบดี งานยุทธศาสตรและประกันคุณภาพ 
 

 

ผูกํากับตัวบงช้ี  :  ผูอํานวยการสาํนักงานอธิการบดี 

ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน  :  งานยุทธศาสตรและประกันคุณภาพ สํานักงานอธิการบดี 
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องคประกอบท่ี 2 
การปฏิบัติตามพันธกิจหลัก 

ของสํานักงานอธิการบดี 
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ตัวบงช้ีท่ี 2.1 ระบบและกลไกการขับเคล่ือนสูการเปนมหาวิทยาลัยดิจิทัล 

 

ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ 

 

คําอธิบายของตัวบงช้ี : 

 มหาวิทยาลัยมีนโยบายเปน Digital University สํานักงานอธิการบดีมีระบบและกลไกในการสงเสริม 

และสนับสนุนนโยบายมหาวิทยาลัย ดวยการนําระบบสารสนเทศมาใชในกระบวนการปฏิบัติงานของสํานักงาน

อธิการบดี เชน นําระบบ E-Document มาใชในระบบงานสารบรรณ , ระบบ E-Meeting มาใชในการประชุม 

, ระบบการจองหองประชุม ระบบการขอใชรถผานระบบสารสนเทศ ฯลฯ และมีการสงเสริม กํากับติดตาม นํา

ผลจากการกํากับติดตามไปปรับปรุงแผน และพัฒนาระบบสารสนเทศ 

 

เกณฑมาตรฐาน  :  ขอ 

 1. มีระบบและกลไกในการขับเคลื่อนสูการเปนมหาวิทยาลัยดิจิทัลดวยระบบสารสนเทศ 

 2. จัดทําแผนการใชงานระบบสารสนเทศ  

  3. ดําเนินการนําระบบสารสนเทศมาใชในสํานักงานอธิการบดี 

 4. มีการรายงานผลการนําระบบสารสนเทศมาใชในสํานักงานอธิการบดี อยางนอย 2 ครั้งตอป  

5. สรุปผลการดําเนินงานการนําระบบสารสนเทศมาใชในสํานักงานอธิการบดี 

6. นําเสนอรายงานผลตอท่ีประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี 

 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 - 2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

6 ขอ 

 

ผูกํากับตัวบงช้ี  :  ผูอํานวยการกองกลาง 

ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน  :  งานบริหารท่ัวไป กองกลาง 
 

 

 

 

 

 

 

 

องคประกอบที่ 2  การปฏิบัติตามพันธกิจหลกัของสํานักงานอธิการบด ี
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ตัวบงช้ีท่ี 2.2 รอยละความสําเร็จของโครงการ Green University 

ชนิดของตัวบงช้ี : ผลลัพธ 

คําอธบิายของตัวบงช้ี : 

  สํานักงานอธิการบดีมุงเนนใหแตละหนวยงานมีการจัดการสิ่งแวดลอมท่ีดี  เพ่ือใหสํานักงาน

อธิการบดีเปนสํานักงานสีเขียวและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม มีการพัฒนาท่ียั่งยืนและสรางความรูและความ

เขาใจและการตระหนักดานสิ่งแวดลอม การจัดการการใชพลังงาน การจัดการของเสีย  การใชทรัพยากรน้ํา 

และการจัดการระบบจราจรภายใน  โดยผูรับผดิชอบตองจัดทําแผนประจําป Green University ประจาํปและ

ดําเนินการตามแผนท่ีกําหนด 

สูตรการคํานวณ : 

จํานวนโครงการ Green University ท่ีดําเนินการตามแผน   x 100 

จํานวนโครงการ Green University ท้ังหมด 

 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

  มีการดําเนินการ 

  ต่ํากวารอยละ 30 

   มีการดําเนินการ 

   รอยละ 31- 50 

   มีการดําเนินการ 

   รอยละ 51 - 70 

  มีการดําเนินการ 

  รอยละ 71 - 80 

  มีการดําเนินการ 

  มากกวารอยละ 80 

 

 ผูกํากับตัวบงช้ี  : ผูอํานวยการกองกลาง 

 ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน : งานอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ กองกลาง 
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ตัวบงช้ีท่ี 2.3 กระบวนการเบิกจายเงิน  

ชนิดของตัวบงช้ี  :   กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงช้ี :  

ตามท่ีกองคลังมีภารกิจท่ีรับผิดชอบในการเบิกจายเงินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ซ่ึงในการเบิกจายเงินตองดําเนินการรวบรวมเอกสารและตรวจสอบใหถูกตองเปนไปตามกฎ ระเบียบ มติ       

คําสั่งท่ีเก่ียวของทางราชการ ท้ังนี้การบริหารจัดการงานกองคลังมีการควบคุมกระบวนการเบิกจายเงิน อยาง

เปนระบบและนําระบบสารสนเทศเขามาใชในการทํางานเพ่ือใหรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  สอดคลองกับ

หลักการประกันคุณภาพภายใน โดยใชหลักการบริหาร PDCA รวมกับหลักการประกันคุณภาพ  

เกณฑมาตรฐาน  :  ขอ   

1. มีการกําหนดหนาท่ีและความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานภายในกองคลัง 

2. มีระบบกลไกในการเบิกจายเงิน โดยใชระบบสารสนเทศทางการบัญชี ไดแก 

GFMIS คือ การบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐ ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (Government Fiscal 

Management Information System) 

ERP (Enterprise Resource Planning) คือ การวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององคกรโดยรวม 

เพ่ือใหเกิดการใชประโยชนอยางสูงสุดของทรัพยากรทางธุรกิจขององคกร 

3. การดําเนินการตามรายการและกลไกในการเบิกจาย รายงานผลการเบิกจาย รายเดือน รายไตร

มาสและรายป 

4. มีการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล การดําเนินงาน 

5. ขอทักทวงของหนวยงานตรวจสอบภายใน การปฏิบัติงาน การดําเนินงานดานการเบิกจาย บัญชี 

และพัสดุ ไมเกิน 5 ขอตอปงบประมาณ 

เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

ผูกํากับตัวบงช้ี  :  ผูอํานวยการกองคลัง 

ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน  :  งานบริหารท่ัวไป กองคลัง 
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ตัวบงช้ีท่ี 2.4: จํานวนระเบียบ/ขอบังคับ/ประกาศ เกี่ยวกับการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ท่ีไดรับการ

ปรับปรุงพัฒนา 

ชนิดของตัวบงช้ี :  ผลลัพธ 

คําอธิบายตัวบงช้ี :  

หนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี มีหนาท่ีความรับผิดชอบในการกําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับภารกิจ

หลักใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการบริหารงานตามภารกิจหลักประเภทนั้นๆ ดังนั้น เพ่ือใหระเบียบ ขอบังคับ 

หรือประกาศเก่ียวกับการบริหารงานของมหาวิทยาลัย มีความทันสมัย สอดคลองกับหลักเกณฑกลางท่ีองคกรกลาง 

ไดกําหนดไว จึงจําเปนตองพัฒนา ปรับปรุงแกไขหรือยกรางหลักเกณฑเก่ียวกับการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ให

มีความทันสมัย สอดคลองกับหลักเกณฑกลาง สถานการณทางสังคม หรืองบประมาณท่ีไดรับจัดสรร  

 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

2 - 3 เรื่อง 4 - 5  เรื่อง 6 - 7  เรื่อง 8 - 9  เรื่อง 10  เรื่องข้ึนไป 

หมายเหตุ : การนับจํานวนระเบียบ/ขอบังคับ/ประกาศเก่ียวกับการบรหิารงานของสํานักงานอธิการบดี ท่ีไดรับ

การปรับปรุงพัฒนาใหนับจากเรื่องท่ีไดรับความเห็นชอบ แลว 

 

ผูกํากับตัวบงช้ี  :  ผูอํานวยการกองบริหารงานบุคคล 

ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน  :  งานวินัยและนิติการ กองบริหารงานบคุคล 
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ตัวบงช้ีท่ี 2.5 การติดตามการดําเนินงานโครงการของหนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี 

ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงช้ี :  

 กองนโยบายและแผน มีหนาท่ีติดตามการดําเนินงานโครงการท่ีไดรับงบประมาณประจําปของ

หนวยงาน เพ่ือรวบรวมขอมูลเก่ียวกับปจจัยนําเขา (Input) การดําเนินงาน (Process) และผลการดําเนินงาน 

(Output) ของโครงการ เสนอเปนขอมูลยอนกลับ (Feedback System) สําหรับการกํากับ ทบทวน และ

ทราบถึงสถานภาพ ปญหาและอุปสรรค ท่ีเกิดข้ึนของการดําเนินโครงการ เพ่ือหาแนวทางแกไข ปรับปรุง 

การดําเนินงานใหเปนไปตามเปาหมายของแผนปฏิบัติราชการประจําปอยางเปนระบบ โดยนําระบบงาน 

การวางแผนและบริหารงบประมาณ (ระบบ BPM) มาใชในการปฏิบัติงานเพ่ือใหรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

ตามหลักการบริหาร PDCA และหลักการประกันคุณภาพ 

เกณฑมาตรฐาน  :  ขอ   

1. มีระบบและกลไกในการติดตามการดําเนินงานโครงการของหนวยงานสํานักงานอธิการบดี 

2. จัดทําแผนการติดตามการดําเนินงานโครงการของหนวยงาน 

3. ดําเนินการติดตามการดําเนินงานรายโครงการของหนวยงานผานระบบ BPM 

4. มีการรายงานสรุปผลการติดตามการดําเนินงานโครงการรายไตรมาส 

5. นําเสนอรายงานผลการติดตามโครงการตอท่ีประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี 

6. รายงานผลการติดตามโครงการแสดงถึงผลการดําเนินงานท่ีดีข้ึนเม่ือเทียบกับปท่ีผานมา 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 - 6 ขอ 

 

ผูกํากับตัวบงช้ี  :  ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน 

ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน  :  งานติดตามและประเมินผล  กองนโยบายและแผน 

 

 

 

 

 

 



              

  คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสํานักงานอธกิารบดี มทร.พระนคร      31                                                                                   

ตัวบงช้ีท่ี  2.6  การบริการนักศึกษา 

ชนิดของตัวบงช้ี :  กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงช้ี :  

 กองพัฒนานักศึกษา จัดบริการดานตางๆ ใหนักศึกษาอยางครบถวน ตั้งแตการใหคําปรึกษา ท้ังดาน

วิชาการและการใชชีวิต จัดบริการขอมูลหนวยงานท่ีใหบริการ การใหขอมูลขาวสารผานระบบสารสนเทศ เพ่ือ

รายงานความเคลื่อนไหวท้ังภายในและนอกมหาวิทยาลัย ผานสื่อประชาสัมพันธตางๆ เชน โซเชียลมีเดีย เว็บ

ไซด ฯลฯ เก่ียวกับ ทุนการศึกษาและแหลงทุน การบริการจัดหางาน แหลงขอมูลการฝกประสบการณวิชาชีพ 

การเตรียมความพรอมเพ่ือการทํางานเม่ือสําเร็จการศึกษา ท่ีจําเปนตอนักศึกษาและศิษยเกา 

เกณฑมาตรฐาน  :  ขอ   

1. จัดบริการใหคําปรึกษา แนะแนวดานการใชชีวิต และการเขาสูอาชีพแกนักศึกษาในสถาบัน 

2. มีการใหขอมูลของหนวยงานท่ีใหบริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานท้ังเต็มเวลาและนอกเวลา 

 แกนักศึกษา  

3. จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพ่ือการทํางานเม่ือสําเร็จการศึกษาแกนักศึกษา 

4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในขอ 1-3 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

5. นําผลการประเมินจากขอ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการใหบริการและการใหขอมูล เพ่ือสงใหผลการประเมิน

สูงข้ึน หรือเปนไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 

6. ใหขอมูลและความรูท่ีเปนประโยชนแกศิษยเกา 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3-4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

6 ขอ 

 

ผูกํากับตัวบงช้ี  :  ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา 

ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน  :  งานบริหารท่ัวไป กองพัฒนานักศึกษา 
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ตัวบงช้ีท่ี  2.7  กิจกรรมนักศึกษา 

ชนิดของตัวบงช้ี :  กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงช้ี :  

  กองพัฒนานักศึกษา สงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมนักศึกษาตางๆ อยางเหมาะสม และ

ครบถวน กิจกรรมนักศึกษา หมายถึง กิจกรรมเสริมหลักสูตร (Activity Transcript) ท่ีดําเนินการท้ังโดย

มหาวิทยาลัย และโดยองคการนักศึกษา เปนกิจกรรมท่ีผูเขารวมจะมีโอกาสไดรับการพัฒนาสติปญญา สังคม 

อารมณ รางกาย และคุณธรรมจริยธรรม สอดคลองกับคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค และตามอัตลักษณ

มหาวทิยาลัย  
 

เกณฑมาตรฐาน  :  ขอ  

1. จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของสถาบันโดยใหนักศึกษามีสวนรวมในการจัดทําแผน 

และการจัดกิจกรรม 

2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ใหดําเนินกิจกรรมในประเภทตอไปนี้ใหครบถวน 

 - กิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค ท่ีกําหนดโดยมหาวิทยาลัย 

 - กิจกรรมกีฬา หรือการสงเสริมสุขภาพ 

 - กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน หรือรักษาสิ่งแวดลอม 

 - กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม 

 - กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวฒันธรรม 

3. จัดกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา 

4. ทุกกิจกรรมท่ีดําเนินการ มีการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงคของกิจกรรมและนําผลการประเมิน 

 มาปรับปรุงการดําเนินงานครั้งตอไป 

5. ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

6. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรอืปรบัปรุงการจดักิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3-4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

6 ขอ 

 

ผูกํากับตัวบงช้ี  :  ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา 

ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน  :  งานบริหารท่ัวไป กองพัฒนานักศึกษา 
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ตัวบงช้ีท่ี 2.8  :  ระดับความสําเร็จในงานความรวมมือระหวางประเทศ 

ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงช้ี :  

ดวยกองวิเทศสัมพันธมีหนาท่ีในการพัฒนาความรวมมือระหวางประเทศโดยการสงเสริมความรวมมือ

ทางวิชาการ (MOU) กับสถาบันการศึกษาหรือหนวยงานในตางประเทศ ไมนอยกวา 1 แหงตอปการศึกษา โดย

มีการดําเนินการและรวบรวมกิจกรรมหลังลงนามความรวมมือ มีการวิเคราะห ติดตาม และรายงานผลการ

ดําเนินงานเพ่ือนํามาปรับปรุงและเผยแพรสูสาธารณชน 

 เกณฑมาตรฐาน  :  ขอ   

1. มีระบบและกลไกในการทําความรวมมือกับสถาบันการศึกษา หรือหนวยงานในตางประเทศ 

2. มีการทําความรวมมือ (MOU) กับสถาบันการศึกษา หรือหนวยงานในตางประเทศ ในสาขาวิชาท่ี

ตรงกับการเปดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยฯ ไมนอยกวา 1 ฉบับตอปการศึกษา 

3. มีการจัดกิจกรรม ตามบันทึกขอตกลงความรวมมือ 

4. มีการดําเนินการกํากับติดตามการจัดกิจกรรมหลังการทําความรวมมือตรงตามเง่ือนไขใน MOU 

5. มีการนําผลมาวิเคราะห ปรับปรุงแผนงาน และรายงานผล 

6. มีการจัดทําขอมูลสารสนเทศ เพ่ือเผยแพรตอสาธารณชน 

 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ  

5 - 6  ขอ 

 

ผูกํากับตัวบงช้ี  :  ผูอํานวยการกองวิเทศสัมพันธ 

ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน  :  งานพิธีการและความรวมมือระหวางประเทศ กองวิเทศสัมพันธ 
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ตัวบงช้ีท่ี 2.9 ระดับความสําเร็จตามพันธกิจของกองส่ือสารองคการ  

ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงช้ี :  

งานสื่อสารองคการ มีภาระงานการบริหารจัดการดานการสื่อสาร เพ่ือสงเสริมการสรางภาพลักษณท่ีดี

ใหมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผานชองทางการสื่อสารและนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการ

ประชาสัมพันธ อาทิ สื่อสิ่งพิมพ สื่อมวลชน สื่อสารการตลาด สื่อออนไลน และสื่ออิเล็กทรอนิกส ในการ

เผยแพรขาวสารของมหาวิทยาลัยใหเปนท่ีรูจักท้ังภายในและภายนอก โดยดําเนินการบริหารงานตาม

กระบวนการ PDCA ดวยการจัดทําแผน การดําเนินงาน ติดตามประเมินผล รายงานผล และทําการ

เปรียบเทียบผลการดําเนินงาน เพ่ือใชเปนขอมูลพ้ืนฐานในการปรับปรุงการทํางานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 

เกณฑมาตรฐาน : ขอ 

1. มีระบบและกลไกในการดําเนินการดานสื่อสารองคกร 

2. มีการดําเนินงานตามภารกิจดานการสื่อสารมวลชน ท่ีไดรับการเผยแพรผานสื่อไมนอยกวา 150 

เรื่องตอปการศึกษา 

3. มีการดําเนินงานตามภารกิจบริหารสื่อใหม ท่ีไดรับการเผยแพรผานสื่อไมนอยกวา 3 ชองทาง ไม

นอยกวา 160 เรื่องตอปการศึกษา 

4. มีการดําเนินงานตามภารกิจสื่อสารการตลาด ไมนอยกวา 3 กิจกรรมตอปการศึกษา และไดรับ

ความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมมีคาเฉลี่ยไมนอยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5   

5. การดําเนินงานตามภารกิจดิจิทัลคอนเทนต  ท่ีไดรับการเผยแพรผานสื่อไมนอยกวา 3 ชองทาง ไม

นอยกวา 500 เรื่องตอปการศึกษา 

6. มีการกํากับ ติดตาม และรายงานผลตอผูบริหารเพ่ือพิจารณาและกําหนด แนวทางขอเสนอแนะใน

การปรับปรุง 

7. มีการเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ขอ 2 – 5 มีแนวโนมสูงข้ึนอยางตอเนื่อง 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  

 1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5-6 ขอ 

มีการดําเนินการ  

7 ขอ 

 

ผูกํากับตัวบงช้ี  :  ผูอํานวยการกองสื่อสารองคกร 

ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน  :  งานบริหารท่ัวไป กองสื่อสารองคกร 
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ตัวบงช้ี 2.10 งานศิลปวัฒนธรรมและส่ิงแวดลอม 

ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงช้ี :  

 งานศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม มีภาระหนาท่ีดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดลอม 

โดยมีการจัดกิจกรรมใหกับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตลอดจนสนับสนุนการดําเนินงาน

ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมท้ังภายในและภายนอก เพ่ือใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา

มหาวิทยาลัยและการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพโดยการ

ดําเนินการจัดทําแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมมีการดําเนินการ กํากับ ติดตาม ประเมินผลและ

รายงานผล มีการรวบรวมองคความรูและเผยแพรสูสาธารณชนเพ่ือใหไดผลงานเปนท่ียอมรับท้ังในระดับชาติ

และนานาชาติ 

เกณฑมาตรฐาน : ขอ 

1.มีระบบและกลไกการดําเนินงาน (PDCA) ในงานศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม 

       2. มีการสรางเครือขายความรวมมือดานศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม ท้ังหนวยงานภายในและ  

          ภายนอกมหาวิทยาลัยไมนอยกวา 5 เครือขาย/แหง และมีการจัดโครงการ/กิจกรรมรวมกันอยาง  

          ตอเนื่อง 

3. มีการเผยแพรผลงานศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมท่ีเผยแพรสูสาธารณชน 

4. มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการขอมูลดานศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม 

5. มีการรวบรวมองคความรู ดานศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม  

6. มีผลงานไดรับการยอมรับ หรือไดรับการยกยองในระดับชาติ/นานาชาติ 

7. มีการจัดตั้งพิพิธภัณฑ หอจดหมายเหตุ หอเกียรติประวัติของมหาวิทยาลัย 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนนิการ  

 1  ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ  

5-7 ขอ 

 

ผูกํากับตัวบงช้ี  :  ผูอํานวยการกองศิลปวัฒนธรรม 

ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน  :  งานบริหารท่ัวไป กองศิลปวัฒนธรรม 
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ตัวบงช้ีท่ี 2.11  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  

ชนิดของตัวบงช้ี :  กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงช้ี :   

การประกันคุณภาพการศึกษา ถือเปนภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562 มาตรา 47 ใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนา

คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ซ่ึงสถาบันตองมีระบบและกลไก ประกอบดวย การควบคุมคุณภาพ         

การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ โดยตองมีการสงเสริมการดําเนินงานของหนวยงานใหเปนไป

ตามมาตรฐานท่ีหนวยงานตนสังกัดกําหนด และตามนโยบายคุณภาพของมหาวิทยาลัยท่ีมีนโยบายเปนกรอบ

แนวทางในการปฏิบัติงานภารกิจทุกดาน โดยใชระบบการประกันคุณภาพท่ีครอบคลุมการกํากับติดตาม 

ตรวจสอบ ประเมิน และมีการพัฒนาปรับปรุงอยางตอเนื่อง บนพ้ืนฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมท้ัง   

การรายงานผลการประกันคุณภาพตอหนวยงานท่ีเก่ียวของ และเผยแพรตอสาธารณชน  

 

เกณฑการประเมิน 
 

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยท่ีเหมาะสม 

2. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาตามระบบและกลไกท่ีกําหนด ประกอบดวย การ

ควบคุม การกํากับติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินคุณภาพ 

3. นําผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภา

มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

4. นําขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินและคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมาปรับปรุงการ

ดําเนินงานของมหาวิทยาลัยใหมีคุณภาพดีข้ึน 

5. มีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานประกันคุณภาพ 

 

เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

 

 

ผูกํากับตัวบงช้ี  :  ผูอํานวยการสํานักประกันคุณภาพ 

ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน  :  งานสงเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา สํานักประกันคุถณภาพ 
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องคประกอบท่ี 3 
การพัฒนาบุคลากร 
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ตัวบงช้ีท่ี 3.1 : การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรของสํานักงานอธิการบดี 

ชนิดของตัวบงช้ี :  กระบวนการ  

คําอธิบายตัวบงช้ี :   

 บุคลากรถือเปนหัวใจสําคัญท่ีสุดท่ีจะทําใหมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครไปสูความสําเร็จ   

ซ่ึงหนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดีเปนหนวยงานหนึ่งท่ีมีหนาท่ีในการขับเคลื่อนและผลักดันภารกิจตาง 

ๆ ของมหาวิทยาลัยใหบรรลุพันธกิจท่ีวางไว บุคลากรของสํานักงานอธิการบดีจึงเปนกําลังสําคัญในการ

ดําเนินการภารกิจดังกลาวนั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครจึงใหความสําคัญในการพัฒนา

บุคลากรของสํานักงานอธิการบดี เพ่ือใหไดรับการสรางเสริมสมรรถนะดานวิชาชีพและทักษะตามสายงานท่ี

เหมาะสมในการปฏิบัติงาน โดยมีระบบและกลไกในการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร มีการกํากับติดตามการ

ปฏิบัติงานใหเปนไปตามแผน รายงานผลการดําเนินงานตามแผน รวมถึงทบทวนกระบวนการจัดทําแผนเพ่ือให

ภารกจิของสํานักงานอธิการบดีบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไวและมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

คํานิยาม : การสรางเสริมสมรรถนะและทักษะตามสายงาน หมายความวา การไดรับความรู ความสามารถ 

และทักษะในการทํางานตามสายงาน ท่ีสามารถนํามาปรับปรุง พัฒนาการทํางาน โดยการลาศึกษาตอ 

ฝกอบรม ประชุม สัมมนา การฝกปฏิบัติ การทําวิจัย การดูงาน การศึกษาเรียนรูดวยตนเอง การจัดการความรู 

รวมถึงขอมูลท่ีไดรับจากการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณกับผูรู 

เกณฑมาตรฐาน : ขอ 

 1. มีระบบและกลไกในการจัดทําแผนการบริหาร และแผนพัฒนาบุคลากรของสํานักงานอธิการบดี 

 2. มีการจัดทําแผนการบริหาร และแผนพัฒนาบุคลากรของสํานักงานอธิการบดี 

3. มีการกํากับติดตามการปฏิบัติงานใหเปนไปตามแผนการบริหาร และแผนพัฒนาบุคลากรของ

สํานักงานอธิการบดี 

4. มีการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการบริหาร และแผนพัฒนาบุคลากรของสํานักงาน

อธิการบดี 

5. มีการทบทวนกระบวนการในการจัดทําแผนการบริหาร และแผนการพัฒนาบุคลากรของสํานักงาน

อธิการบดี 

 

 

 

 

องคประกอบที่ 3 การพัฒนาบุคลากร 
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เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนนิการ 

3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

 

ผูกํากับตัวบงช้ี  :  ผูอํานวยการกองบริหารงานบุคคล 

ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน  :  งานพัฒนาบุคคล กองบริหารงานบคุคล 
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องคประกอบท่ี 4 
ระดับความสําเร็จในการใหบริการ 

ของสํานักงานอธิการบดี 
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ตัวบงช้ีท่ี 4.1  ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยตอการใหบริการ                

ของบุคลากร 

ชนิดของตัวบงช้ี :  ผลลัพธ 

คําอธิบายตัวบงช้ี :   

สํานักงานอธิการบดีมีภารกิจการใหบริการแกหนวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย การใหบริการ

ตองคํานึงถึงความพึงพอใจของผูรับบริการเปนสําคัญ จึงไดมีการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ และนําผล

จากการประเมินไปสูการพัฒนางานบริการใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพเกิดความไววางใจและการยอมรับของ

ผูรับบริการ 

 

สูตรการคํานวณ : คาเฉลี่ยความพึงพอใจของผูรับบริการโดยรวม เทากับ 

 

 

 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

คาเฉลี่ยของผลการ

ประเมิน 1.00-1.50 

คาเฉลี่ยของผลการ

ประเมิน 1.51-2.50 

คาเฉลี่ยของผลการ

ประเมิน 2.51-3.50 

คาเฉลี่ยของผลการ

ประเมิน 3.51-4.50 

คาเฉลี่ยของผลการ

ประเมิน 4.51-5.00 

 

ผูกํากับตัวบงช้ี  :  ผูอํานวยการกองบริหารงานบุคคล 

ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน  :  งานพัฒนาระบบงานและอัตรากําลัง กองบริหารงานบุคคล 

 

 

 

 

 

 

 

ผลรวมของคาเฉลี่ยแตละดาน 
 

จํานวนดาน 

องคประกอบที่ 4 ระดับความสําเร็จในการใหบริการของสํานักงานอธิการบด ี
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ตัวบงช้ีท่ี  4.2  จํานวนเรื่องของการรองเรียนการใหบริการ 

ชนิดตัวบงช้ี :  ผลลัพธ 

คําอธิบายตัวบงช้ี :   

การปฏิบัติงานของหนวยงานตางๆ ในสํานักงานอธิการบดี จะเปนภาระงานสายสนับสนุนการจัด

การศึกษา ซ่ึงเปนงานดานการใหบริการเปนหลัก คุณภาพการใหบริการท่ีดี พิจารณาไดจากความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ ตัวชี้วัดนี้จึงประเมินผลสําเร็จโดยวัดจากจํานวนเรื่องรองเรียนเก่ียวกับความรวดเร็ว และความเต็ม

ใจในการใหบริการของบุคลากรในสํานักงานอธิการบดี 

คํานิยาม    1. เรื่องรองเรียนการใหบริการ หมายถึง การรองเรียนการใหบริการของเจาหนาท่ีในสังกัด

สํานักงานอธิการบดี ในเรื่องเก่ียวกับการละเลยหรือลาชาในการใหบริการ หรือพฤติกรรมการไมเต็มใจในการ

ใหบริการไมวาจะเปนการแสดงออกดานคําพูด สีหนา ทาทาง หรือกิริยา 

 2. ชองทางการรองเรียน หมายถึง การรองเรียนการใหบริการท่ีผานทางเว็บไซตของมหาวิทยาลัย 

กลองรับเรื่องรองทุกขและการรองเรียนทางระบบสารบรรณ 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

จํานวนเรื่องท่ีรองเรียน 

เกิน 8 เรื่อง 

จํานวนเรื่องท่ีรองเรียน 

ไมเกิน 8 เรื่อง 

จํานวนเรื่องท่ีรองเรียน  

ไมเกิน 6 เรื่อง 

จํานวนเรื่องท่ีรองเรียน 

 ไมเกิน 4 เรื่อง 

จํานวนเรื่องท่ีรองเรียน  

ไมเกิน 2 เรื่อง 

 

ผูกํากับตัวบงช้ี  :  ผูอํานวยการกองบริหารงานบุคคล 

ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน  :  งานวินัยและนิติการ กองบริหารงานบุคคล 
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ตัวบงช้ีท่ี 4.3 จํานวนหนวยงานท่ีเขาศึกษาดูงานในหนวยงานหรือจํานวนรางวัลท่ีไดรับการยกยองจาก

หนวยงานภายใน/ภายนอก 

ชนิดของตัวบงช้ี :  ผลลัพธ 

คําอธิบายตัวบงช้ี :   

 สํานักงานอธิการบดีเปนหนวยงานสนับสนุนการดําเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย เนนการบริหาร

จัดการและการใหบริการที่มีคุณภาพเปนที่ยอมรับจากหนวยงานภายใน/ภายนอก  เพื่อแสดงถึงศักยภาพในการ

ใหบริการหรือแนวปฏิบัติที่ดีของหนวยงานหรือบุคลากรภายในสํานักงานอธิการบดี จนไดรับรางวัลท่ีไดรับการ       

ยกยองจากหนวยงานภายใน/ภายนอก และเผยแพรใหหนวยงานอ่ืนจากภายใน/ภายนอก หนวยงานสามารถ

นําไปใชประโยชน 

 

เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

1  

หนวยงาน/รางวัล 

2  

หนวยงาน/รางวัล 

3  

หนวยงาน/รางวัล 

4  

หนวยงาน/รางวัล 

5  

หนวยงาน/รางวัล ข้ึนไป 

 

ผูกํากับตัวบงช้ี  :  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 

ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน  :  งานยุทธศาสตรและประกันคุณภาพ สํานักงานอธิการบดี 
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บทท่ี บทท่ี 44  
แนวทางการวิเคราะหและแนวทางการวิเคราะหและ  

การสรุปผลการประกันคุณภาพการสรุปผลการประกันคุณภาพ  

ของสํานักงานอธิการบดีของสํานักงานอธิการบดี  
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4.1 แนวการวิเคราะหการประกันคุณภาพและการสรุปผลการประกันคุณภาพของสํานักงานอธิการบดี 

 สํานักงานอธิการบดี มทร.พระนครไดวางระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในใหเหมาะสมกับ

บริบทและวิสัยทัศนของสํานักงานอธิการบดี และสอดคลองกับนโยบายการประกันคุณภาพและวิสัยทัศนของ

มหาวิทยาลัย โดยตองพิจารณาเกณฑมาตรฐานอุดมศึกษาท่ีเก่ียวของดวย เพ่ือใหเปนไปตามมาตรฐาน

ระดับประเทศ 

 มีการวางระบบประกันคุณภาพ ซ่ึงประกอบดวย การควบคุม การตรวจสอบ และการประเมินผล 

เพ่ือนําขอมูลไปพัฒนาปรับปรุงคุณภาพอยางตอเนื่องและยั่งยืน ดังนั้น ระบบประกันคุณภาพดังกลาวตอง

ครอบคลุมภารกิจของหนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี และสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนา

สํานักงานอธิการบดีและมหาวิทยาลัย โดยสํานักงานอธิการบดีควบคุมใหมีการดําเนินการตามระบบคุณภาพท่ี

กําหนด และมีการกํากับติดตามเปนรอบ โดยมีกลไกการดําเนินงานชัดเจน เชน กําหนดผูรับผิดชอบ ผูบริหาร 

ผูเก่ียวของ ผูมีสวนไดสวนเสียและตรวจสอบคุณภาพอยางตอเนื่องทุกปการศึกษา 

 มหาวิทยาลัยกําหนดใหหนวยงานสนับสนุนดําเนินการประกันคุณภาพตามเกณฑการประเมิน

คุณภาพท่ีหนวยงานเปนผูกําหนด เชื่อมโยงพันธกิจและแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของหนวยงาน ภายใต

กรอบการประเมินคุณภาพภายในของสถาบันอุดศึกษา และนโยบายจากมหาวิทยาลัยรวมถึงหนวยงาน

หนวยงานตนสังกัด โดยสํานักงานอธิการบดีไดกําหนดองคประกอบคุณภาพ จํานวน 4 องคประกอบ ไดแก 

 องคประกอบท่ี 1  ระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ    ตัวบงชี้ 1 ตัวบงชี้ 

 องคประกอบท่ี 2  การปฏิบัติตามพันธิกิจหลักของสํานักงานอธิการบดี   ตัวบงชี้ 11 ตัวบงชี้ 

 องคประกอบท่ี 3 การพัฒนาบุคลากร      ตัวบงชี้ 1 ตัวบงชี้ 

 องคประกอบท่ี 4 ระดับความสําเร็จในการใหบริการของสํานักงานอธิการบดี ตัวบงชี้ 3 ตัวบงชี้ 

ท้ัง 4 องคประกอบ มีจํานวนตัวบงชี้เฉพาะรวมท้ังสิ้น 16 ตัวบงชี้ ซ่ึงหนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดีมี

จํานวนตัวบงชี้ท่ีกํากับดูแลแตกตางกันตามพันธกิจของแตละหนวยงาน 
   

การสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน พิจารณาดังนี้ 

 

คะแนนเฉลี่ยทุกตัวบงชี้   =   

 
 

ซ่ึงการแปลผลสามารถอธิบายไดดังนี้ 

คะแนน ผลการประเมิน 

คะแนน 0.00 – 1.50 การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 

คะแนน 1.51 – 2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง 

คะแนน 2.51 – 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช 

คะแนน 3.51 – 4.50 การดําเนินงานระดับดี 

คะแนน 4.51 – 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

 คะแนนรวมของตัวบงชี้ท้ังหมด  

จํานวนตัวบงชี้ท้ังหมด 
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 การประเมินคุณภาพภายในของสํานักงานอธิการบดี จะสะทอนผลการดําเนินงานตามพันธกิจของ

ผูบริหารของหนวยงาน รวมท้ังการบริหารจัดการของสํานักงานอธิการบดี โดยแสดงผลเปนคาเฉลี่ย รวมท้ัง

การวิเคราะหแยกตามชนิดของตัวบงชี้ ไดแก ปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลลัพธดวย เพ่ือใหผูบริหารของ

หนวยงานสามารถนําขอมูลไปใชในการปรับปรุงพัฒนา ดังตารางวิเคราะหตอไปนี้ 

 

 

 

 นอกจากนี้ หนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดีควรวิเคราะหจุดเดน และจุดท่ีควรพัฒนาในแตละ

ตัวบงชี้ดวย โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในปการศึกษานั้น เชน หากผลการดําเนินงานได

คะแนนเต็ม 5 ควรมีจุดเดน และหากไดผลการดําเนินงานต่ํากวาคาเปาหมายประจําปการศึกษาท่ีไดตั้งไว ควร

มีจุดท่ีควรพัฒนา เปนตน 

 

องคประกอบคุณภาพ 

จํานวนตัวบงชี้ตามมาตรฐานของสํานักงานอธกิารบดี มทร.พระนคร ผลการประเมิน 

จํานวน

ตัวบงชี้ 
I P O 

คะแนน

เฉลี่ย 

0.00 – 1.50 การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 

1.51 – 2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง 

2.51 – 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช 

3.51 – 4.50 การดําเนินงานระดับด ี

4.51 – 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 
1.  ระบบการบรหิารจดัการ

ท่ีมีประสิทธิภาพ 

1 - 1    (1.1) -   

2.  การปฏบัิติตามพันธกิจ

หลักของสํานักงาน

อธิการบด ี

11 - 10    (2.1, 2.3, 

2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 

2.9, 2.10, 2.11,) 

2    (2.2, 2.4)   

3.  การพัฒนาบุคลากร 1 - 1    (3.1) -   

4.  ระดับความสําเร็จในการ

ใหบริการของสํานักงาน

อธิการบด ี

3 - - 3    (4.1, 4.2, 

4.3) 

  

รวม 16 0 11 5   

ผลการประเมิน      
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บรรณานุกรม 
 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2553. พิมพครั้งท่ี 3. กรุงเทพฯ : หางหุนสวนจํากัด ภาพพิมพ, 2554 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา 

พ.ศ.2557. พิมพครั้งท่ี 3. กรุงเทพฯ : หางหุนสวนจํากัด ภาพพิมพ, 2560 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร. สํานักงานอธิการบดี. คูมือตัวบงช้ีการประเมินและเกณฑ

มาตรฐานระบบประกันคุณภาพ ปการศึกษา 2561. 
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