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สวนที่  2   
ผลการดําเนินงานและผลการประเมินคุณภาพเทียบกับเกณฑ 

และเทียบกบัเปาหมายในรอบปปจจุบัน 
 
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนการดําเนินการ 
ตัวบงชี้ท่ี 1.1 :    มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนดําเนินงาน    

และมีการกําหนดตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ 
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 

  1.  มีการกําหนดปรัชญาหรอืปณิธาน 
                2.  มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนการดําเนนิงานและแผนปฏิบัติการประจําปใหสอดคลอง  
กันและกันและสอดคลองกับภารกิจหลักของสถาบัน ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาแหงชาติ 
                3.  มีการกําหนดตัวบงชี้ของการดําเนินงาน และกําหนดเปาหมายของแตละตัวบงชีเ้พื่อวดั
ความสําเร็จของการดําเนินงาน 
                4.  มีการดําเนนิการตามแผนครบทุกภารกจิ 
                5.  มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ อยางนอยปละ 2 คร้ัง และ
รายงานผลตอผูบริหารและสภาสถาบัน 
                 6.  มีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธ แผนการดําเนินงาน เปาประสงค เปาหมายกับ
ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของชาติ ตลอดจนสภาพการณปจจุบนัและแนวโนมในอนาคตอยางสม่าํเสมอ 
                 7.  มกีารนําผลการประเมินและผลการวิเคราะหมาปรับปรุงกลยุทธและแผนการดําเนนิงานอยาง
ตอเนื่อง 

 
เกณฑการประเมิน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการไมครบ 5 ขอแรก มีการดําเนนิการ 5 – 6 ขอแรก มีการดําเนนิการครบทุกขอ 
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ผลการดําเนินงาน 
 ในปการศึกษา  2551  สํานักงานอธิการบดี   มีผลงานผานระดับ  7   ตามเกณฑมาตรฐานของ  สกอ.  คือ 

การดําเนินการ 
ระดับ การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน 

มี ไมมี 

รหัสเอกสาร / 
หลักฐาน 

1 สํานักงานอธิการบดี  มีการกําหนดปรัชญาหรือ
ปณิธาน 

  สนอ.1.1.1.1 

2 สํานักงานอธิการบดี มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ 
แผนการดําเนินงานและแผนปฏิบัติการประจําปให
สอดคลองกันและสอดคลองกับภารกิจหลักของ
สถาบัน ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาแหงชาติ 

  สนอ.1.1.1.2 
สนอ.1.1.1.3 
สนอ.1.1.1.4 
สนอ.1.1.1.5 
และ 
สนอ.1.1.1.6 

3 สํานักงานอธิการบดีมีการกําหนดตัวบงชี้ของการ 
ดําเนินงาน และกําหนดเปาหมายของแตละตัวบงชี้
เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงาน 

  สนอ.1.1.1.5 
และ 
สนอ.1.1.1.6 

4 สํานักงานอธิการบดี มีการดําเนินการตามแผนครบ
ทุกภารกิจ 

        สนอ.1.1.1.7 

5 สํานักงานอธิการบดี มีการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ อยางนอยปละ 
2 คร้ัง  และรายงานผลผูบริหารมหาวิทยาลัย 

          สนอ.1.1.1.8 

6 สํานักงานอธิการบดี มีการวิเคราะหความสอดคลอง
ระหวางกลยุทธ แผนการดําเนินงาน เปาประสงค 
เปาหมายกับยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของชาติ 
ตลอดจนสภาพการณปจจุบันและแนวโนมในอนาคต
อยางสม่ําเสมอ 

                 สนอ.1.1.1.9 
และ 
สนอ.1.1.1.10 

7 สํานักงานอธิการบดี มีการนําผลการประเมินและผล
การวิ เคราะหมาปรับปรุงกลยุทธและแผนการ
ดําเนินงานอยางตอเนื่อง 

               สนอ.1.1.1.11 
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ผลการประเมินตนเองปที่แลว  : ระดับ 4   เกณฑประเมิน  :  1   คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  :  ระดับ 7   เกณฑประเมิน  :  3   คะแนน 
เปาหมายของปนี้  :  ระดับ 4    ผลการดําเนินงาน        บรรลุเปาหมาย 
                ไมบรรลุเปาหมาย 
เปาหมายปตอไป  : ระดับ 7    เกณฑประเมิน  :  3  คะแนน 
 
ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง : 

1.  สํานักงานอธิการบดี มีการกําหนดปรัชญา หรือปณิธาน ไวเปนลายลกัษณอักษร      โดยบุคลากร
ของสํานักงานอธิการบดี มีสวนรวมในการกําหนด และไดมีการเผยแพรใหบุคลากรของสํานักงานอธิการบดี      
และบุคคลที่เกีย่วของรับทราบทางเว็บไซตของสํานักงานอธิการบดี  (เอกสารหมายเลข    สนอ. 1.1.1.1) 
 2.  มีการแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตรของสํานักงานอธิการบดี  มีการประชุม
คณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตร และเสนอตอที่ประชุมสํานักงานอธิการบดีพิจารณาใหความเห็นชอบ   
และกําหนดเปนแผนยุทธศาสตรของสํานักงานอธิการบดี และมีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปที่
สอดคลองกับภารกิจหลักของสํานักงานอธิการบดี และของมหาวิทยาลัย(เอกสารหมายเลข  สนอ.1.1.1.2,  
สนอ. 1.1.1.3, สนอ.1.1.1.4, สนอ.1.1.1.5  และ สนอ.1.1.1.6) 
 3. มีการกําหนดตัวบงชี้ และกําหนดเปาหมายของแตละตัวบงชี้ เพื่อวัดความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร  และแผนปฏิบัติการ   (เอกสารหมายเลข สนอ.1.1.1.5  และ สนอ.1.1.1.6) 
 4.  มีการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการครบทุกภารกิจ   (เอกสารหมายเลข  สนอ.1.1.1.7) 
 5.  มีการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ โดยดําเนินการตามไตรมาส 
(เอกสารหมายเลข  สนอ.1.1.1.8) 

6.  มีการวิเคราะหความสอดคลองการดําเนินงานตามเปาหมายและตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร 
 และแผนการดําเนินงาน   (เอกสารหมายเลข สนอ.1.1.1.9   และ สนอ.1.1.1.10) 

7.  มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงาน มีการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง  มี 
กิจกรรมนักศึกษาที่หลากหลายเพิ่มขึ้น มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาเทคนิคการบริหารและ    
การดําเนินงานในงานธุรการและสารบรรณ มีการปรับปรุงกระบวนการทํางานใหมีความคลองตัวพรอมทีจ่ะ
ใหบริการโดยมีการลดขั้นตอนการทํางาน  (เอกสารหมายเลข สนอ.1.1.1.11) 
 
จุดแข็ง  
 1.  บุคลากรของสํานักงานอธิการบดีมีสวนรวมในการกาํหนดปรัชญา วิสัยทัศน พนัธกิจ และ 
แผนยุทธศาสตร 

2.  มีแผนยุทธศาสตร  และแผนปฏิบัติการ ของสํานักงานอธิการบดีที่ชัดเจน 
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แนวทางเสริมจุดแข็ง 
ควรเพิ่มการสรางความเขาใจเกี่ยวกบัปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ  แผนยุทธศาสตร และ 

แผนปฏิบัติการใหบุคลากรของสํานักงานอธิการบดีในรูปแบบตาง ๆ  มากยิ่งขึ้น 
 
จุดออน 
 - 
 
แนวทางปรับปรุงจุดออน 

- 
 
รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสาร  /  หลักฐาน 
สนอ.1.1.1.1 ตัวอยาง  Print out  ปรัชญา วิสัยทัศน พนัธกิจ จากเว็บไซต  สํานักงาน

อธิการบดี 
สนอ.1.1.1.2 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจดัทําแผนยุทธศาสตร สํานักงานอธิการบด ี
สนอ.1.1.1.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตรสํานักงาน

อธิการบดี  
สนอ.1.1.1.4 รายงานการประชุมสํานักงานอธิการบดีใหความเห็นชอบ                 

แผนยุทธศาสตร 
สนอ.1.1.1.5 แผนยุทธศาสตรสํานักงานอธิการบดี  พ.ศ. 2551 - 2553 
สนอ.1.1.1.6 แผนปฏิบัติการสํานักงานอธิการบดี ปงบประมาณ 2551 
สนอ.1.1.1.7 บัญชีควบคุมการใชจายงบประมาณป 2551(แฟมตดัยอดงบประมาณ     

ป2551) ของสํานักงานอธิการบดี 
สนอ.1.1.1.8 รายงานการตดิตามผลการใชงบประมาณป 2551 ของสํานักงาน

อธิการบดี 
สนอ.1.1.1.9 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตดิตาม ประเมนิผลการดําเนนิงานตามแผน 
สนอ.1.1.1.10 รายงานผลการติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานตามแผน 
สนอ.1.1.1.11 เอกสารหลักฐานการดําเนินงานตามแผน 
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ตัวบงชี้ท่ี 1.2 :  รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชีข้องการปฏิบตัิงานที่กําหนด 
ชนิดตัวบงชี ้: ผลผลิต 
เกณฑการประเมิน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
บรรลุเปาหมายรอยละ 60 – 74 บรรลุเปาหมายรอยละ 75 – 89 บรรลุเปาหมายรอยละ 90 – 100 

  
  หนวยงานมีคณะกรรมการ / คณะทํางาน / หรือรายชื่อบุคคลที่ไดรับมอบหมายใหทําหนาที ่

รวบรวมผลและวิเคราะหการบรรลุเปาหมายตามตัวช้ีวัดของ  4  ภารกิจ 
 มีรายงานติดตามผลการใชจายงบประมาณ ตอที่ประชุมกรรมการประจาํสํานักงานอธกิารบดี  

 
ผลการดําเนินงาน 

ในปงบประมาณ 2551 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่กําหนด
เทากับ 98.45 % เพราะสํานกังานอธิการบดีกําหนดเปาหมายของตัวบงชี้ที่ 1.2 ไวที่รอยละ 70 ตามเกณฑ
มาตรฐานของ สกอ.  คือ  
ประเด็นของการประเมินผล จํานวนตัวบงชี้ของ

แผนปฏิบตัิการ
ท้ังหมด 

จํานวนตัวบงชี้ของ
แผนปฏิบตัิการท่ี
บรรลุเปาหมาย 

รอยละของการบรรลุ
เปาหมายตามตัวบงชี้
ของการปฏิบตัิงาน 

ผูสําเร็จการศึกษา 
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   

17 16 94.12 

ผูสําเร็จการศึกษา 
ดานสังคมศาสตร  

108 107 99.07 

ผลงานวิจัยเพือ่สรางองคความรู 1 1 100 
ผลงานบริการวิชาการ 3 3 100 

รวมทุกประเด็น 129 127 98.45 
 
ผลการประเมินตนเองปที่แลว  :  รอยละ 100   เกณฑประเมิน  :  3   คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  :  รอยละ 98.45   เกณฑประเมิน  :  3   คะแนน 
เปาหมายของปนี้  : รอยละ 70     ผลการดําเนินงาน     บรรลุเปาหมาย 
                                   ไมบรรลุเปาหมาย 
เปาหมายปตอไป  : รอยละ 100     เกณฑประเมิน  :  3   คะแนน 
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ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง : 
1.  สํานักงานอธิการบดี มีคณะกรรมการที่ไดรับมอบหมายใหทาํหนาที่รวบรวมผลและวเิคราะห   

การบรรลุเปาหมายตามตวัช้ีวัดของ  4  ภารกิจ       (เอกสารหมายเลข สนอ.1.1.2.1, สนอ.1.1.2.2 และ    
สนอ.1.1.2.3) 

2.  สํานักงานอธิการบดี มีรายงานติดตามผลการใชจายงบประมาณ ตอที่ประชุมกรรมการประจํา
สํานักงานอธิการบดี (เอกสารหมายเลข สนอ.1.1.2.4, สนอ.1.1.2.5 และ สนอ.1.1.2.6) 

  
จุดแข็ง  
 1.  สํานักงานอธิการบดีมีการดําเนินงานตามแผนและพนัธกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
 2.  สํานักงานอธิการบดีไดรับการจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 - 
 
จุดออน 
 1.  ไดรับจัดสรรงบประมาณจากมาวิทยาลยัฯ ยังไมครบทุกดาน  
 2.  ขาดระบบขอมูลเพื่อการบริหารงานและการวางแผนที่มีประสิทธิภาพ  
 
แนวทางปรับปรุงจุดออน 

ควรมีการนําเทคโนโลยีระบบเครือขายเขามาใชในการปฏิบัติงาน  
 
รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสาร  /  หลักฐาน 
สนอ.1.1.2.1 แผนปฏิบัติการเงินงบประมาณ ป 2551 
สนอ.1.1.2.2 แผนปฏิบัติการเงินนอกงบประมาณ ป 2551 
สนอ.1.1.2.3 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ที่ 3796/2551  เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน

ทางดานการเงนิ  ของสํานักงานอธิการบด ี
สนอ.1.1.2.4 รายงานการตดิตามผลการใชจายงบประมาณ ปงบประมาณ 2551   
สนอ.1.1.2.5 รายงานผลการติดตามการใชจายงบประมาณ  รายไตรมาส 
สนอ.1.1.2.6 บัญชีควบคุมการใชจายงบประมาณ ป 2551 (แฟมตดัยอดงบประมาณ) 
 


