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องคประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ 
ตัวบงชี้ท่ี 7.2 :  ภาวะผูนาํของผูบริหารทุกระดับของสถาบนั 
ชนิดของตัวบงชี ้: กระบวนการ 
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 
 1.  มีกระบวนการสรรหาผูบริหารที่เปนระบบ โปรงใส ตรวจสอบได 
 2.  ผูบริหารดําเนินการบริหารดวยหลักธรรมาภิบาลและใชศักยภาพภาวะผูนําที่มีอยูโดย
คํานึงถึงประโยชนของสถาบันและผูมีสวนไดสวนเสีย 
 3.  มีกระบวนการประเมินศกัยภาพและผลการปฏิบัติงานของผูบริหารที่ชัดเจนและเปนที่
ยอมรับในสถาบัน 
 4.  มีการจดัทําแผนและกลไกการพัฒนาศกัยภาพของผูบริหารตามผลการประเมิน และ
ดําเนินการตามแผนอยางครบถวน 
 
เกณฑการประเมิน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการครบทุกขอ 

 
ผลการดําเนินงาน 
 ในปการศึกษา 2551   สํานักงานอธิการบดี มีผลการดําเนินงานผานระดับ  4  ตามเกณฑ
มาตรฐาน สกอ. ดังนี้ 

การดําเนินการ 
ระดับ การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน 

มี ไมมี 

รหัสเอกสาร / 
หลักฐาน 

1 มีกระบวนการสรรหาผูบริหารที่เปนระบบ 
โปรงใส ตรวจสอบได 

 สํานักงานอธิการบดี ยึดตามระเบียบ 
ขอบังคับ หลักเกณฑการสรรหาผูบริหารของ
มหาวิทยาลัย 

  สนอ.7.7.2.1 
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การดําเนินการ 

ระดับ การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน 
มี ไมมี 

รหัสเอกสาร / 
หลักฐาน 

2 ผูบริหารดําเนินการบริหารดวยหลักธรรมาภิบาล
และใชศักยภาพภาวะผูนําที่มีอยูโดยคํานึงถึง
ประโยชนของสถาบันและผูมีสวนไดสวนเสีย 

 ผูบริหารมีวิสัยทัศน มีความสามารถในการ
วางแผนกลยุทธ 

 ผูบริหารมีความสามารถในการบริหารโดย
คํานึงถึงประโยชนของหนวยงาน นกัศึกษา ผูมี
สวนไดสวนเสีย และมหาวทิยาลัย 

 ผูบริหารมีการจัดทําระบบฐานขอมูลและใช
ขอมูลในการตดัสินใจ ตดิตามผลสัมฤทธ์ิอยาง
ตอเนื่อง และปรับแผนเพื่อแกปญหาและพัฒนา
อยางตอเนื่อง 

 สํานักงานอธิการบดีมีการเปดโอกาสให
ประชาชนในฐานะผูมีสวนไดสวนเสียเขามีสวน
รวมในการเสนอแนะ และใหขอคิดเห็นเพื่อการ
พัฒนาคณะวิชา/หนวยงาน เชน แบบประเมิน 
กลองรับความคิดเห็น สายดวนผูอํานวยการ
สํานักงานอธิการบดี  เว็บบอรด ฯลฯ 

 มีการนําผลจากขอเสนอแนะของผูมีสวนได
สวนเสีย และบุคลากร มาปรับปรุงการบริหารงาน
ของสํานักงานอธิการบดี 

 ผูบริหารของสํานัก/หนวยงาน ยึดถือ และ
ปฏิบัติตามระเบียบ หลักเกณฑ ขอบังคับ 
มาตรการ และแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย 

 ผูบริหารไดดําเนินการบริหารโดยใชหลัก 
ธรรมาภิบาล มีความสามารถในการกํากับดูแล 
ติดตามผลการทํางานของสํานัก และสามารถ
ตัดสินใจแกไขปญหาอยางมีประสิทธิภาพ 

  สนอ.7.7.2.2 
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การดําเนินการ 
ระดับ การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน 

มี ไมมี 

รหัสเอกสาร / 
หลักฐาน 

3 มีกระบวนการประเมินศักยภาพและผลการ
ปฏิบัติงานของผูบริหารที่ชัดเจนและเปนที่
ยอมรับในสถาบัน 

 มีการรายงานสรุปผลการทํางานประจําปของ
ผูบริหาร 

สํานักงานอธิการบดี ใชหลักเกณฑการ
ประเมินผูบริหารของมหาวทิยาลัย   

 สํานักงานอธิการบดี แตงตั้งตัวแทนบคุลากร
ของคณะเปนผูใหขอมูลเบื้องตนในกระบวนการ
ประเมินศักยภาพของผูบริหาร (ผูอํานวยการ
สํานักงาน/ผูอํานวยการกอง) และนําเสนอตอ
มหาวิทยาลัย  

 มหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการ
ประมวลผลการปฏิบัติงานของ(ผูอํานวยการ
สํานักงาน/ผูอํานวยการกอง)   และประเมนิผล
การปฏิบัติงานของผูบริหาร 

  สนอ.7.7.2.3 

4 มีการจัดทําแผนและกลไกการพัฒนาศักยภาพ
ของผูบริหารตามผลการประเมิน และดําเนนิการ
ตามแผนอยางครบถวน 

 สํานักงานอธิการบดี มีแผนการสงเสริม 
สนับสนุน ศักยภาพของผูบริหารทุกระดับ ให
สอดคลองกับแผนมหาวิทยาลัย เชน สงผูบริหาร
ไปรวมประชมุ/อบรมผูบริหารใหมีความรู ใน
ดานการบริหารจัดการ และตวับงชี้คุณภาพของ
การปฏิบัติงาน การฝกอบรมภาวะผูนําของ
ผูบริหาร การศึกษาดูงาน  ฯลฯ 

 ผูบริหารนําผลการประเมินผูบริหารมา
วิเคราะหเพื่อจดัทําแผนปรับปรุงและพัฒนา
ศักยภาพการทาํงานอยางตอเนื่อง 

  สนอ.7.7.2.4 
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ผลการประเมินตนเองปที่แลว  : ระดับ 1  เกณฑประเมิน  :  1  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  :  ระดับ 4  เกณฑประเมิน  :  3  คะแนน 
เปาหมายของปนี้  :  ระดับ 1   ผลการดําเนินงาน     บรรลุเปาหมาย 
             ไมบรรลุเปาหมาย 
เปาหมายปตอไป  :  ระดับ 4    เกณฑประเมิน  :  3  คะแนน 
 
ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง 
 1.  มีกระบวนการสรรหาผูบริหารที่เปนระบบโปรงใสตรวจสอบได คือ   พ.ร.บ. ระเบยีบ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 ประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี เร่ือง การกําหนดคาน้ําหนกัในแตละองคประกอบและเกณฑการตัดสนิเพื่อแตงตั้ง
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ใหดํารงตําแหนงประเภทผูบริหาร ขอบังคับมหาวิทยาลัย 
วาดวยการกําหนดระดับตําแหนงและแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารง
ตําแหนงที่สูงขึ้น (เอกสารหมายเลข สนอ.7.7.2.1) 
 2.  ผูบริหารทุกระดับบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลและใชศักยภาพภาวะผูนําที่มีอยูโดย
คํานึงถึงประโยชนของสํานกังานอธิการบดี และผูมีสวนไดสวนเสยี เชน จัดทําคูมือการปฏิบัติงาน 
เพื่อใหบุคลากรที่ไมไดมีหนาที่ปฏิบัติงานโดยตรงสามารถเปดคูมือแลวปฏิบัติงานแทนผูอ่ืนได  
การใชทรัพยากรในสํานักงานอธิการบดีรวมกัน เปนตน   (เอกสารหมายเลข สนอ.7.7.2.2) 
 3.  มีกระบวนการประเมินศกัยภาพและประเมินผูบริหารทุกระดับที่ชัดเจนและเปนทีย่อมรับ
ของบุคลากรในสํานัก ไดแก แบบประเมินเพื่อแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอดุมศึกษาให
ดํารงตําแหนงผูบริหาร (เอกสารหมายเลข สนอ.7.7.2.3) 

4.  มีการจัดทําแผนและกลไกการพัฒนาศกัยภาพของผูบริหารตามผลการประเมินและการ
ดําเนินงานตามแผนอยางครบถวน  ไดแก แผนพัฒนาบุคลากร โครงการพัฒนาผูบริหารมหาวิทยาลัย  
(เอกสารหมายเลข สนอ.7.7.2.4) 
 
จุดแข็ง  

1. บุคลากรระดับหัวหนางานของสํานักงานอธิการบดี มีความรูความสามารถในการ 
จัดทําแผนยุทธศาสตร แผนกลยุทธตาง ๆ ตามแผนยุทธศาสตร  

2. บุคลากรทุกคนของสํานักงานอธิการบดี มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน  
ไดรับการสนับสนุนใหพัฒนาตนเองอยูเสมอ โดยการสงเสริมใหเขารวมอบรม สัมมนา ทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย 

3. มีความพรอมของระบบสารสนเทศดานการบริหารและการจัดการ 
4. มีระบบการจัดประชุมที่สม่ําเสมอ 
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5. มีสภาพแวดลอมหองปฏิบัติงานที่เอื้อตอการปฏิบัติงาน 
6. มีการประสานงานไดรวดเร็ว 

 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 1.   สํานักงานอธิการบดี ควรสงเสริมใหบุคลากรทุกคนไดมีสวนรวมในการประกัน
คุณภาพภายในสํานักงานอธิการบดี 
 2.   ใหความรูเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสํานักงานอธิการบดี ความรูเกี่ยวกับการ
จัดทําแผนยุทธศาสตร แผนกลยุทธ ที่จําเปนในการปฏิบัติงานแกบุคลากรทุกคน  
 3.   จัดสภาพแวดลอมภายในหองทํางานใหเอื้ออํานวยตอการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น ควรมี
หองปฏิบัติงานสําหรับการจัดทําเรื่องที่สําคัญ เร่ืองปกปดที่ไมควรใหบุคลากรทั่วไปไดทราบหรือ
ตองมีการพิจารณากอนจึงประกาศใหบุคคลทั่วไปไดทราบ 
  
จุดออน 
 1.  บุคลากรในระดับปฏิบัตยิังไมเห็นถึงความสําคัญในการประกันคณุภาพ  
 2.  บุคลากรยังขาดความใสใจเกี่ยวกับระบบงานบริการ 
 3.  ขาดทรัพยากรที่ใชในการบริหารจัดการ ทั้งดานบุคลากรและงบประมาณ 
 
แนวทางปรับปรุงจุดออน 

1.  ฝกอบรม สัมมนาใหความรูเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพในงานบรกิารใหแกบุคลากร
ของสํานักงานอธิการบดี 
 2.  ควรมีการวเิคราะหคางานภายในหนวยงานใหม เนื่องจากในปจจุบัน สํานักงานอธิการบดี
ไดรับมอบหมายภาระงานเพิม่ขึ้นจากเดิมจาํนวนมาก 
 3.  มีการประเมินผลการปฏิบัติงานและพฒันาบุคลากรที่มีความจําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน 
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รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
สนอ.7.7.2.1 1.  พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 และ    

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551  
2.  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เร่ือง การกําหนดคาน้ําหนักในแตละ
องคประกอบและเกณฑการตัดสินเพื่อแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบัน   
อุดมศึกษา ใหดํารงตําแหนงประเภทผูบริหาร  
3.  ขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวยการกําหนดระดับตําแหนงและแตงตั้งขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น 
4.  ประกาศหลักเกณฑการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเขาสูตําแหนงผูบริหาร 
ระดับตาง ๆ 

สนอ.7.7.2.2 1.  คูมือการปฏิบัติงานของสํานักงานอธิการบดี ป 2551 
2.  แผนยุทธศาสตร สํานักงานอธิการบดี พ.ศ.2551-2553 
3.  แผนการใชทรัพยากรรวมกัน สํานักงานอธิการบดี พ.ศ. 2551-2554 
4.  แผนกลยุทธทางการเงิน สํานักงานอธิการบดี พ.ศ. 2551-2554 

สนอ.7.7.2.3 1.  แบบประเมินเพื่อแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารง
ตําแหนงผูบริหาร  
2.  คําสั่งแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงผูบริหาร 

สนอ.7.7.2.4 1.  แผนพัฒนาบุคลากร  สํานักงานอธิการบดี พ.ศ. 2551-2555 
2.  รายงานการกํากับติดตาม และประเมนิผลการดําเนินงาน แผนพัฒนาบุคลากร 
สํานักงานอธิการบดี 
3.   รายงานสรุปสัมฤทธิ์ผล แผนพัฒนาบุคลากร สํานักงานอธิการบด ี

 
ตัวบงชี้ท่ี 7.3 :  มีการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรู 
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 

1.  มีการทบทวนและจัดทําแผนการจัดการความรู เพื่อมุงสูองคกรแหงการเรียนรูและ
ประชาสัมพันธเผยแพรใหประชาคมของสถาบันรับทราบ 

2.  มีการดําเนนิการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตามเปาหมายไมนอยกวา 
รอยละ 50 

3.  มีการดําเนนิการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตามเปาหมายรอยละ 100 
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4.  มีการติดตามประเมินผลความ สําเร็จของการจัดการความรู 
5.  มีการนําผลการประเมินไปปรับใชในการพัฒนากระบวนการจัดการความรูใหเปน   

สวนหนึ่งของกระบวนงานปกติและปรับปรุงแผนการจดัการความรู 
 

เกณฑการประเมิน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการอยางนอย 4 ขอแรก 

 
ผลการดําเนินงาน 
 ในปการศึกษา 2551  สํานักงานอธิการบดี มีผลการดําเนินงานผานระดับ 3  ตามเกณฑ
มาตรฐาน สกอ. ดังนี้ 

การดําเนินการ 
ระดับ การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน 

มี ไมมี 

รหัสเอกสาร / 
หลักฐาน 

1 มีการทบทวนและจัดทําแผนการจัดการความรู เพื่อ
มุงสูองคกรแหงการเรียนรู และประชาสัมพันธ
เผยแพรใหประชาคมของคณะวิชารับทราบ 

  สํานักงานอธิการบดีมีการแตงตั้ง
คณะกรรมการการจัดการความรู ประจําป
การศึกษา พ.ศ. 2551 

  คณะกรรมการการจัดการความรูของ
สํานักงานอธิการบดี ประชุมระดมความคิดเห็น     
( 1 ครั้ง/เดือน) รวมกันทบทวนและจัดทําแผนการ
จัดการความรูของสํานักงานอธิการบดี  ที่
สอดคลองกับการจัดการความรูของมหาวิทยาลัย 
โดยกําหนดตัวบงช้ีและเปาหมายที่ชัดเจนในการ
จัดการความรูเพื่อมุงสูองคการแหงการเรียนรู  

  สํานักงานอธิการบดีประชาสัมพันธเผยแพร
แผนการจัดการความรูใหบุคลากรของสํานกั
รับทราบ  

  มีการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการ
จัดการความรูของสํานักงานอธิการบดี 

  สนอ.7.7.3.1 
และ  
สนอ.7.7.3.2 
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การดําเนินการ 
ระดับ การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน 

มี ไมมี 

รหัสเอกสาร / 
หลักฐาน 

2 มีการดําเนนิการตามแผนจัดการความรูและ
ประสบความสําเร็จตามเปาหมาย 

  สํานักงานอธิการบดีไดดําเนินการเพื่อใหเกิด
องคความรูและนวัตกรรมที่ไดจากการจัดการ
ความรู เชน จัดโครงการ/สัมมนาการแลกเปลี่ยน
เรียนรูตามแผนการจัดการความรู  

  สํานักงานอธิการบดีดําเนินการกิจกรรมบรรลุ
เปาหมายตามแผน  เชนกิจกรรมโครงการ/อบรม/
สัมมนาดานการพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู   
เปนตน   

  สนอ.7.7.3.3 

3 สํานักงานอธิการบดี ดําเนินการกิจกรรมบรรลุ
เปาหมายตามแผนไมนอยกวารอยละ 40  เชน
กิจกรรมโครงการ/อบรม/สัมมนาดานการจัดการ
ความรู    เปนตน  โดยใหพิจารณาจากจํานวน
กิ จกรรมในแผนที่ ไ ด ดํ า เ นิ นก ารทั้ งหมด
เปรียบเทียบกับจํานวนกิจกรรมทั้งหมดที่อยูในแผน  
คิดเปนรอยละ 

 สํานักงานอธิการบดีไดจัดโครงการ/สัมมนา
การแลกเปลี่ยนเรียนรูตามแผนการจัดการความรู  

 สํานักงานอธิการบดีดําเนนิการกิจกรรมบรรลุ
เปาหมายตามแผนไมนอยกวารอยละ 40               
คิดรอยละจากจํานวนกิจกรรมในแผนทีไ่ด
ดําเนินการทั้งหมดเปรียบเทียบกับจํานวนกิจกรรม
ทั้งหมดที่อยูในแผน เชน กิจกรรมโครงการ/อบรม/
สัมมนาดานการพัฒนาบุคลากรและการจดัการ
ความรู 

  สนอ.7.7.3.4 
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การดําเนินการ 
ระดับ การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน 

มี ไมมี 

รหัสเอกสาร / 
หลักฐาน 

4 มีการติดตามประเมินผลความสําเร็จของการ
จัดการความรู 

 สํานักงานอธิการบดีมีระบบการติดตาม
ความกาวหนาการดําเนินงานตามการจัดการ
ความรูอยางสม่ําเสมอ  

 สํ านั ก ง านอธิ ก า รบดี ส ามารถติ ดต าม
ประเมินผลความสําเร็จของการดําเนินกิจกรรม
ตามแผน จากหลายชองทาง เชน สํารวจความพึง
พอใจบนเว็บไซต กลองรับความคิดเห็น แบบ
สํารวจความคิดเห็นของบุคลากรกอน-หลังการ
นําความรูมาจัดการในการปฏิบัติงาน หรือแบบ
การประเมินผลโครงการ เปนตน 

  สํานักงานอธิการบดีรวบรวมผลการประเมิน
จากชองทางที่คณะวิชา/หนวยงานไดดําเนินการ 
จัดทํ า เปนรายงานการติดตามประ เมินผล
ความสําเร็จ พรอมทั้งแสดงขอเสนอแนะ ปญหา/
อุปสรรค  

 สํานักงานอธิการบดีจัดทํารายงานติดตาม
ความกาวหนาการดําเนินงานตามแผนการจัดการ
ความรูเสนอตอผูมีอํานาจ และนําผลการติดตาม
ไปปรับปรุงการดําเนินงานตามแผน  
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การดําเนินการ 
ระดับ การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน 

มี ไมมี 

รหัสเอกสาร / 
หลักฐาน 

5 มีการนําผลการประเมินไปปรับใชในการพฒันา
กระบวนการจดัการความรูใหเปนสวนหนึง่ของ
กระบวนงานปกติและปรับปรุงแผนการจดัการ
ความรู 

  สํานักงานอธิการบดีนาํผลการประเมิน
คุณภาพภายในและภายนอกดานการจัดการ
ความรูมาปรับปรุงพัฒนาระบบและกลไกการ
จัดการความรูของคณะวิชา 

 สํานักงานอธิการบดีนําผลการประเมิน และ
ขอเสนอแนะ ในรอบปที่ผานมา เปนแนวทางใน
การพัฒนางานทํางานและแผนการจัดการความรู
ของคณะวิชา และปรับปรุงแผนพัฒนา
กระบวนการจดัการความรูในรอบปตอไป 

  สํานักงานอธิการบดีนาํผลการประเมนิ
เผยแพรใหทุกคนรับทราบทั่วถึงกัน 

  
 

 

 
ผลการประเมินตนเองปที่แลว: ระดับ  2 เกณฑประเมิน : 1 คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้: ระดับ  3  เกณฑประเมิน : 2 คะแนน 
เปาหมายของปนี้ :  ระดับ  1   ผลการดําเนินงาน      บรรลุเปาหมาย 
                                                                                                     ไมบรรลุเปาหมาย 
เปาหมายปตอไป : ระดับ  4  เกณฑประเมิน : 3 คะแนน 

 

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :  
1.  สํานักงานอธิการบดี มีการทบทวนและจดัทําแผนการจดัการความรู ทีม่ีการกําหนดตวับงชี้

และเปาหมายทีชั่ดเจน เพื่อมุงสูองคกรแหงการเรียนรู และประชาสัมพันธเผยแพรใหประชาคมของ
สํานักงานอธิการบดีรับทราบ ไดแตงตั้งคณะกรรมการทบทวนและจัดทําแผนการจัดการความรู 
ประจําปการศกึษา พ.ศ. 2551   
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 โดยคณะกรรมการ ประกอบดวย 
   1)  บุคลากรภายในสํานักงานอธิการบดี ไดแก คณะกรรมการประจําสํานัก หรือ
คณะกรรมการของหนวยงานนั้นๆ  ซ่ึงคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี  ประกอบดวย
หัวหนางานตาง ๆ  เปนตน  
   2)   บุคลากรจากภายนอก ผูมีความรูหรือหนวยงานอื่นที่ดําเนินการจัดการความรู 
มีสวนรวมในการพิจารณาและทบทวน แผนการจัดการความรู ของสํานักงานอธิการบดี เพื่อใหเกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรูและสรางเครือขายการพัฒนารวมกัน 
  คณะกรรมการ/คณะทํางาน ที่แตงตั้งขึ้นนี้ มีหนาที่ดังนี้ 1)  ทบทวนและจัดทําแผนการ
จัดการความรู ของ คณะวิชา  2) กํากับดูแลการการจัดการความรูของสํานัก 3) พัฒนาระบบติดตาม
ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงขององคความรูใหมีความทันยุคทันสมัย 4) จัดระดับการเขาถึงและการ
ใชประโยชนฐานขอมูลองคความรู 5) พัฒนาระบบและกลไกการเปรียบเทียบขอมูลองคความรูของ
สํานักงานอธิการบดี  6) รายงานผลการดําเนินงานและปญหาอุปสรรคของแผนการจัดการความรู 7) 
อ่ืนๆ ตามความเห็นชอบของหนวยงานและเผยแพรใหบุคลากรภายในหนวยงานรับทราบโดยการผาน
ที่ประชุม/จดหมายขาว/หนังสือเวียน/เว็บไซต ฯลฯ)               
   คณะกรรมการการจัดการความรูของสํานักงานอธิการบดี  ประชุมระดมความคิดเห็น 
เพื่อทบทวนและจัดทําแผนการจัดการความรูของคณะวิชา ที่สอดคลองกับแผนการจัดการความรู
ของมหาวิทยาลัย และไดกําหนดตัวบงชี้และเปาหมายการจัดการความรูที่ชัดเจนและเผยแพรแผนการ
จัดการความรูของหนวยงานแกบุคลากรรับทราบทั่วถึงกัน ในรูปของหนังสือเวียน เว็บไซตคณะ/บันทึก
รายงานการประชุม /ขาว ฯลฯ  (เอกสารหมายเลข สนอ.7.7.3.1และเอกสารหมายเลข สนอ.7.7.3.2) 
  2. และ 3. สํานักงานอธิการบดี มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรู  และไดเผยแพร
นวัตกรรมดานการจัดการความรูอยางสม่ําเสมอ เชนการจัดประชุมสัมมนา การจัดพิมพเปนวารสาร 
ทั้งนี้เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูและยกยองใหเกียรติแกผูเปนเจาของนวัตกรรม  มีการกระจายความรู 
โดยการจัดประชุม/สัมมนา/อบรม การเขียนรายงานหลังจากไดรับการอบรม/สัมมนา เลาใหเพื่อน
รวมงานฟง การไดรับเชิญผูรูมาบรรยาย ฯลฯ มีระบบในการใหความรูและทักษะดานการจัดการ
ความรูแกบุคลากรทุกคน สงเสริมใหบุคลากรทุกระดับ มีสวนรวมและมีการใชกระบวนการจัดการ
ความรูในการดําเนินงานตามพันธกิจของสํานักงานอธิการบดี   มีการพัฒนาองคความรูในลักษณะ
บูรณาการ อาทิ การจัดทําวิจัยที่บูรณาการสูการบริการวิชาการแกทองถ่ิน หรือการสรางเครือขายในการ
แลกเปลี่ยนความรูระหวางคณะวิชา/ภายนอกสถาบัน โดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรูในหนวยงาน (เอกสารหมายเลข สนอ.7.7.3.3 และ สนอ.
7.7.3.4) 
           4.  สํานักงานอธิการบดี  มีการติดตามประเมินผลความสําเร็จของแผนการจัดการความรู 
เพื่อวัดความสําเร็จตามตัวช้ีวัด โดยดําเนินการ (ระบุ)  2 ชองทาง คือ การสํารวจความพึงพอใจบน
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เว็บไซต กลองรับความคิดเห็น แบบสํารวจความคิดเห็นของบุคลากรกอน-หลังการนําความรูมา
จัดการในการปฏิบัติงาน หรือแบบประเมินโครงการ ฯลฯ  และสรุปผลการประเมินไวในรายงานผล
การดําเนินงานการจัดการความรูเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู และผูบริหาร
เพื่อรับทราบปญหา/อุปสรรค และขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง 
            5.  สํานักงานอธิการบดี มีการนําผลการประเมินไปปรับใชในการพัฒนากระบวนการจัดการ
ความรูใหเปนสวนหนึ่งของกระบวนงานปกติและปรับปรุงแผนการจัดการความรู  โดยนําขอเสนอแนะ
และแนวทางในการปรับปรุงเพื่อพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน  ไปใชในการปรับปรุงแผนการ
จัดการความรูในรอบปตอไป และเผยแพรใหบุคลากรทุกระดับรับทราบ พรอมทั้งประชุมคณะ
กรรมการฯ เพื่อพิจารณาปรับปรุงระบบติดตามและประเมินผลใหมีประสิทธิภาพ  
 
จุดแข็ง  
 1.   มีแผนการจัดการความรูของสํานักงานอธิการบดี 
 2.   มีทรัพยากรที่สนับสนุนในการจัดการความรูจํานวนมาก 
 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 1.  จัดระบบเกีย่วกับ กฎ ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ โดยการจัดทําทะเบยีน 
 2.  จัดทําคูมือการจัดการความรูของสํานักงานอธิการบด ี
 3.  จัดหองบรกิารการเรียนรูภายในสํานักงานอธิการบด ี
 
จุดออน 
 1.  เอกสารเกี่ยวกับความรูตาง ๆ ไมมีการเก็บรวมรวมอยางเปนหมวดหมู ไมมีทะเบียน    
คุมเอกสาร ทําใหไมสามารถทราบไดวาในหนวยงานมีเอกสารอะไรบางที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน
ของหนวยงาน 
 2.  บุคลากรของหนวยงานไมใหความสําคญักับเอกสารความรูตาง ๆ ที่จําเปนสําหรับการ
ปฏิบัติงาน มักทํางานโดยการปฏิบัติตามกันมา ไมศึกษาคนควา กฎ ระเบียบปฏิบัติตาง ๆ ที่มีการ
เปลี่ยนแปลง ทําใหปฏิบัติไปตามเดิมซึ่งทําใหปฏิบัติงานไมตรงกับความตองการหรือ กฎ ระเบียบ
ปฏิบัติที่ไดกําหนดขึ้นใหม ทําใหตองมีการแกไข และเกดิความลาชาตอการปฏิบัติงาน 
 
แนวทางปรับปรุงจุดออน 

1.  ควรมีการสรางจิตสํานึกในการใฝเรียนรูใหแกบุคคลกร เชน บุคลากรแตละคนตองมี
ความรูเกี่ยวกบั กฎ ระเบยีบ ขอบังคับ ที่ตนเองรับผิดชอบโดยตรง 
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2.  จัดใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูสําหรับบุคลากรในสํานักงานอธิการบด ีเชน ใหบุคลากร 
ที่ไดเขารับการอบรม สัมมนา ไดเลาประสบการณ และความรูที่ไดรับจากการอบรมสัมมนาให
บุคลากรในหนวยงาน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู และเสนอความคิดเหน็เกี่ยวกับการปฏบิัติงาน 

3.  ควรจัดใหมีหองบริการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน และจัดสรรเวลาในการแลกเปลีย่น
เรียนรูของบุคลากรในหนวยงาน 
 
รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสาร  /  หลักฐาน 
สนอ.7.7.3.1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจดัทําแผนการจดัการความรู  
สนอ.7.7.3.2  เว็บไซตของหนวยงานภายในสํานักงานอธิการบดี 
สนอ.7.7.3.3 รายงานสรุปผลโครงการอบรม สัมมนา   
สนอ.7.7.3.4  รายงานการกํากับติดตามและประเมนิผลการดําเนินงาน แผนพัฒนา

บุคลากร สํานักงานอธิการบดี ปงบประมาณ พ.ศ. 2551  
 
ตัวบงชี้ท่ี 7.4 :  มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาและธํารงรักษาไวให

บุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
ชนิดของตัวบงชี ้: กระบวนการ 
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 3 

1. มีการจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนรูปธรรม ภายใตการวิเคราะหขอมูล 
เชิงประจักษ 

2. มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนการสงเสริมสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงาน เชน การสรรหา การจัดวางคนตําแหนง การกําหนดเสนทางเดินของตําแหนง การ
สนับสนุนเขารวมประชุม ฝกอบรมและหรือเสนอผลงานทางวิชาการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
มาตรการสรางขวัญกําลังใจ มาตรการลงโทษ รวมทั้งการพัฒนา และรักษาบุคลากรทีม่ีคุณภาพ 

3. มีระบบสวสัดิการและเสริมสรางสุขภาพที่ด ีและสรางบรรยากาศทีด่ีใหบุคลากรทํางาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพและอยูอยางมีความสุข 

4. มีระบบสงเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพสูงใหมีโอกาสประสบความสําเร็จและ
กาวหนาในอาชีพอยางรวดเรว็ตามสายงาน 

5. มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับอยางเปนระบบ 
6. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจเสนอผูบริหารระดับสูง และมีแนวทางในการ

ปรับปรุงพัฒนาเพื่อใหดีขึ้น 
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เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการ 3 – 4 ขอแรก มีการดําเนนิการอยางนอย 5 ขอแรก 

 
ผลการดําเนินงาน 
 ในปการศึกษา 2551  สํานักงานอธิการบดี  มีผลงานผานระดับ  5  ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ.  คือ 

การดําเนินการ 
ระดับ การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน 

มี ไมมี 

รหัสเอกสาร / 
หลักฐาน 

1 มีการจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปน
รูปธรรม ภายใตการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ 

  มีแผนระยะสั้นและระยะยาวในการ
จัดเตรียมพัฒนาบุคลากรและรักษาบุคลากรอยาง
มีประสิทธิภาพ  เชน แผนการศึกษาตอ /อบรม/
สัมมนาโดยการวิเคราะหขอมูลจากโครงสราง
การแบงสวนราชการของสํานัก และขอมูล
บุคลากร ที่ไดจากการประเมนิสมรรถนะตาม
ภารกิจ เพื่อใหมีบุคลากรที่มีคุณภาพตาม
เปาหมายที่สํานักไดกําหนดไว โดยเฉพาะ
การศึกษาตอในระดับที่สูงขึน้ และการขอผลงาน
ทางวิชาการ ในสาขางานที่เกี่ยวของ  และจัดทํา
แผนดานสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพสิทธิ
ประโยชนและการพิจารณาความดี ความชอบ  

  สนอ.7.7.4.1 
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การดําเนินการ 
ระดับ การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน 

มี ไมมี 

รหัสเอกสาร / 
หลักฐาน 

2 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่
เปนการสงเสริมสมรรถนะในการปฏิบัติงาน เชน 
การสรรหา การจัดวางคนลงตําแหนง การกําหนด
เสนทางเดินของตําแหนง การสนับสนุนเขารวม
ประชุม ฝกอบรมและหรือเสนอผลงานทางวิชาการ 
การประเมินผลการปฏิบัติงานมาตรการสรางขวัญ
กําลังใจ มาตรการลงโทษ รวมทั้งการพัฒนา และ
รักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ 

  มีการสรรหา คัดเลือกบุคลากร เปนไปอยาง
โปรงใส และเขียนแนวปฏิบัติเปนลายลักษณอักษร 
ทั้งนี้ตองใหเหมาะสมกับความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน  

  มีการจัดทําการวิเคราะหงานที่เปนรูปแบบที่
ชัดเจน โดยกําหนดใหมีคําอธิบายลักษณะงาน (job 
description) การระบุคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
(job specification)  การประเมินผลการปฏิบัติ (job 
evaluation)   มีการกําหนดเสนทางเดินของ
ตําแหนงงานของบุคลากรทุกกลุม  

  มีการวิเคราะหสถิติการ เขา-ออก (turnover) 
ของบุคลากรแตละกลุม และพิจารณาหา           
แนวทางการปรับปรุงแกไขและติดตามผล 

  มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
ทุกประเภท และทุกระดับ เพื่อเปนตัวช้ีวัดในการ
เลื่อนตําแหนง การเลิกจาง การตอสัญญาจาง และ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

  สนับสนนุใหบุคลากรทุกประเภทเขารวม
ประชุม/อบรม/สัมมนา/เสนอผลงานทางวิชาการ 

  มีการธํารงรักษาใหบุคลากรมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ โดยการประกาศใหปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย 

  สนอ.7.7.4.2 
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การดําเนินการ 
ระดับ การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน 

มี ไมมี 

รหัสเอกสาร / 
หลักฐาน 

3 มีระบบสวัสดกิารและเสริมสรางสุขภาพที่ดี และ
สรางบรรยากาศที่ดีใหบุคลากรทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพและอยูอยางมคีวามสุข 

  มีแนวปฏบิัติและหลักเกณฑการเขารับ
สวัสดิการและสิทธิประโยชน 

  สรางบรรยากาศที่ดใีนการปฏิบัติงาน 
  มีการสนบัสนุนใหบุคลากรออกกําลังกาย

ตรวจสุขภาพประจาํปและปฏิบัติธรรมเพื่อสงเสริม
สุขภาวะของบคุลากร 

  มีการจัดสรรเงินรางวัล ก.พ.ร. แกบุคลากร
ทุกประเภทตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด 

  สนอ.7.7.4.3 

4 มีระบบสงเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพ
สูงใหมีโอกาสประสบความสําเร็จและกาวหนาใน
อาชีพอยางรวดเร็วตามสายงาน 

 มีการสนับสนุนดานงบประมาณและสงเสริม
ใหบุคลากรทกุประเภทจัดทาํผลงานวิชาการเพื่อ
เล่ือนตําแหนง 

 มีการสงเสริมสนับสนุนการเสนอขอรับ
รางวัลของบุคลากรสายสนับสนุน และคณาจารย
ตามภารกิจ และขาราชการดีเดน รางวัลนกัวิจัย
ดีเดน 

 ยกยองใหเกียรติผูไดรับรางวัล เชน การ
ประชาสัมพันธเผยแพรผลงานที่ไดรับรางวัลทั้ง
ภายในและภายนอกคณะ การจัดบรรยากาศพิเศษ
เพื่อเปนเกียรตติอบุคลากรที่ไดรับรางวัล 

 จัดระบบพี่เล้ียงโดยใหผูมีประสบการณที่
ไดรับรางวัลชวยสนับสนนุบุคลากรรุนใหม      
ในการขอรับรางวัลตาง ๆ  

  สนอ.7.7.4.4 
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การดําเนินการ 
ระดับ การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน 

มี ไมมี 

รหัสเอกสาร / 
หลักฐาน 

5 มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุก
ระดับอยางเปนระบบ 

  มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร    
ทุกกลุม ทุกระดับ อยางเปนระบบ และโปรงใส 

  สนอ.7.7.4.5 

6 มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจเสนอ
ผูบริหารระดับสูง และมีแนวทางในการปรบัปรุง
พัฒนาเพื่อใหดีขึ้น 

  นําผลการประเมินความพึงพอใจเสนอตอ
คณะกรรมการประจําสํานัก และมีแนวทางใน
การพัฒนาใหบุคลากรมีความพึงพอใจที่เพิม่ขึ้น 
และนําไปปรบัปรุงเพื่อการพัฒนาสรางขวัญ
กําลังใจ อาทิ การเลื่อนขั้นเงนิเดือน เงนิตอบแทน 
การใหรางวัล 

  
 

 

 

ผลการประเมินตนเองปที่แลว:  ระดับ  2 เกณฑประเมิน : 1  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้:  ระดับ  5 เกณฑประเมิน : 3  คะแนน 
เปาหมายของปนี้ :  ระดับ 4  ผลการดําเนินงาน    บรรลุเปาหมาย 
                                                                                                    ไมบรรลุเปาหมาย 
เปาหมายปตอไป : ระดับ 6  เกณฑประเมิน : 3 คะแนน 
 
ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง : 
             1.  ทรัพยากรบุคคล เปนปจจัยที่สําคัญที่สุดในการขับเคลื่อนองคกร ตองบริหารการวางคนให
ถูกกับงาน และขณะเดียวกันก็ตองพัฒนาบุคลากรที่มีอยูใหมีความรูความสามารถและมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้นรวมทั้งจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชนตาง ๆ   ดังนั้นสํานักงานอธิการบดีใหความสําคัญกับ
การเสริมสรางและพัฒนาบุคลากร ตามแผนยุทธศาสตรของสํานักงานอธิการบดี โดยแตงตั้ง
คณะกรรมการจัดทําแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสํานักงานอธิการบดี มีการ
ประชุมรวมกัน (2 คร้ัง/เดือน) เพื่อระดมความคิดเห็นในการจัดทําแผนการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลที่เปนรูปธรรมทั้งแผนระยะสั้น ปานกลาง และระยะยาว ภายใตการวิเคราะหขอมูล
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เชิงประจักษ โดยสายสนับสนุน วิเคราะหจากการจัดหนาที่ความรับผิดชอบ การแบงงานและการ
กําหนดตําแหนงในสํานักงานอธิการบดี  (เอกสารหมายเลข สนอ.7.7.4.1) 
           2. คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรและจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร มีหนาที่เพื่อการสงเสริม
สมรรถนะในการปฏิบัติงาน เปนไปตามนโยบายของสํานัก สนับสนุนบุคลากรทั้งขาราชการ 
พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจางประจํา เชน การวางแผนกําลังคน  การสรรหา  เปนไปอยาง
โปรงใส และเขียนแนวปฏิบัติเปนลายลักษณอักษรที่ชัดเจน  มีการจัดทําการวิเคราะหงานที่เปน
รูปแบบที่ชัดเจน ใหเหมาะสมกับความสามารถในการปฏิบัติงาน มีการกําหนดเสนทางเดินของ
ตําแหนงงานของบุคลากรทุกกลุม มีการธํารงรักษาบุคลากร การขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ มาตรการสรางขวัญ
กําลังใจ มาตรการลงโทษ การพัฒนาบุคลากร การลาศึกษา ฝกอบรม การดูงาน  ปฏิบัติการวิจัย ทั้ง
ในประเทศและตางประเทศ   ใหเปนไปตามระเบียบ ขอบังคับ และสอดคลองกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัย   มีงานวินัยและนิติการ รับผิดชอบงานดานกฎหมายของมหาวิทยาลัย  ไดแก  การ
จัดทําและตรวจรางกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ ที่เกี่ยวของกับมหาวิทยาลัย  รวมถึง
การวิเคราะหและเสนอแนะแนวทางเกี่ยวกับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงขอบังคับ/ระเบียบที่ไม
สงเสริมการพัฒนาบุคลากร  (เอกสารหมายเลข สนอ.7.7.4.2) 
 3.  สํานักงานอธิการบดี มีระบบสวัสดิการและเสริมสรางสุขภาพที่ดี และสรางบรรยากาศที่
ดีใหบุคลากรทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและอยูอยางมีความสุข  ตามระเบียบขอบังคับของทาง
ราชการในสวนของบุคลากรที่เปนขาราชการ และจัดระบบสวัสดิการตามที่ปรากฏในระเบียบ
เกี่ ยวกับสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย  ในสวนของบุคลากรที่ เปนพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา  นอกจากนี้ สํานักมีระบบสวัสดิการและเสริมสรางบรรยากาศใหการปฏิบัติงาน 
อาทิ  สวัสดิการดานพาหนะรับสงบุคลากร  มีรานอาหารที่มีราคายอมเยาว มีการสงเสริมให
บุคลากรออกกําลังกาย ตรวจสุขภาพประจําป  การรักษาความปลอดภัย อํานวยความสะดวกหอง
ประชุม โสตทัศนูปกรณ มีการจัดกิจกรรมกีฬาแขงภายใน นอกจากนี้ยังมีสวัสดิการดานตาง ๆ เงินกู
ฉุกเฉิน การรักษาพยาบาล การศึกษาดูงานและการศึกษาตอ การจัดซื้ออุปกรณ  IT  และที่จําเปนเพื่อ
เสริมสรางทักษะของบุคลากรการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากร การใหเงินรางวัลประจําป (การปฏิบัติ
ราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  (ก .พ .ร . )  แกบุคลากรทุกประเภทตามเกณฑที่
คณะกรรมการกําหนด เปนตน (เอกสารหมายเลข สนอ.7.7.4.3) 
              4.  สํานักงานอธิการบดีมีระบบสงเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพสูงใหมีโอกาส
ประสบความสําเร็จและกาวหนาในอาชีพอยางรวดเร็วตามสายงาน ดวยการสนับสนุนดานงบประมาณ
และสงเสริมใหบุคลากรสายสนับสนุนผลิตผลงานเพื่อขอกําหนดตําแหนงระดับชํานาญการ โดยได
จัดสรรงบประมาณสําหรับการฝกอบรม/การใหทุนสนับสนุนการศึกษาตอในระดับปริญญาขั้นสูง
สําหรับคณาจารย / การเลื่อนขั้น/การปรับเปลี่ยนตําแหนง  พิจารณากรอบอัตรากําลังลูกจางใน
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สถาบันอุดมศึกษาปรับเปลี่ยนใหเปนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พิจารณาผลงานตามการประเมินผล
การปฏิบัติงานดวยความเปนธรรม     (เอกสารหมายเลข สนอ.7.7.4.4) 
 5.  สํานักงานอธิการบดี มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับอยางเปนระบบ 
และโปรงใส  (เอกสารหมายเลข สนอ.7.7.4.5) 
    
จุดแข็ง  
 1.  มีแผนพัฒนาบุคลากร ของสํานักงานอธิการบดี  
 2.  มีระบบและการกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนการสงเสริมสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงาน เชน การสรรหา  การจัดวางคนเขาสูตําแหนง การกําหนดเสนทางเดินของตําแหนง การ
สนับสนุนใหบุคลากรเขารวมประชุม ฝกอบรม สัมมนา มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อน
ขั้นเงินเดือน เล่ือนขั้นคาจาง และการจัดสรรเงินรางวัลใหตามผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 3.  มีการจัดทําแผนอัตรากําลังบุคลากรสายสนับสนุนที่ผานการวิเคราะหงานมาแลว 
 4.  มีระบบการพิจารณาความดีความชอบ 
 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. จัดหาบุคลากรเพิ่มเติมใหเหมาะสมกับปรมิาณงาน และสงเสริมพัฒนาบุคลากร 
เกี่ยวกับงานทีบุ่คลากรแตคนปฏิบัติอยู  

2. จัดการฝกอบรม สัมมนา เกี่ยวกับงานที่บุคลากรปฏิบัติเพิ่มขึ้น เพื่อใหทนัตอการ 
เปลี่ยนแปลงในภาวะปจจุบนั 
 
จุดออน 
 1.    บุคลากรยังขาดความใสใจเกีย่วกับระบบงานบริการ 
 2.    บุคลากรที่มีอยูไมเพียงพอในการปฏิบัติงาน มีปริมาณงานมาก ไมสามารถปฏิบัติงาน
ใหเสร็จทันตามกําหนดเวลา 
 
แนวทางปรับปรุงจุดออน 
 1.     สรางระบบการบริหารและการจัดการใหมใหสอดคลองกับสภาพการณในปจจุบัน 
 2.    จัดคนเขาสูตําแหนงใหตรงกับความรูความสามารถของบุคลากร หรือควรมีการ
ปรับเปลี่ยนงานตามความเหมาะสมและความถนดัของบุคลากร 
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รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสาร  /  หลักฐาน 
สนอ.7.7.4.1 มีการจัดทํากรอบอัตรากําลังสายสนับสนุน ประจําปงบประมาณ  

พ.ศ. 2549-2552 
สนอ.7.7.4.2 1. กฎ ระเบยีบ ขอบังคับ เกี่ยวกบัการบริหารงานบุคคลของ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
2. การวิเคราะหคางานของหนวยงานบริหารงานบุคคล งานคลัง  
งานประชุมและพิธีการ งานธรุการ กองบริการการศึกษา งานธุรการ 
กองนโยบายและแผน  
3. ประกาศรับสมัครบุคคลเขาทํางานในตําแหนงตาง ๆ ของ 
มหาวิทยาลัย 
4. หนังสือขอพระราชทานเครือ่งราชอิสริยาภรณ  
5. เอกสารการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
6. คําสั่งเล่ือนเงินเดือนเนื่องจากการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

สนอ.7.7.4.3 1.  ภาพหองปฏิบัติงานของสํานักงานอธิการบดี  
2.  ภาพหองประชุมตาง ๆ  
3.  ภาพหองพยาบาล กองพฒันานักศกึษา  

สนอ.7.7.4.4 1.  แผนพัฒนาบุคลากร  สํานักงานอธิการบดี พ.ศ. 2551-2555 
2.  คําสั่งที่สงบุคลากรเขารับการอบรม สัมมนาตามโครงการตาง ๆ  
3.  การจัดสรรทุนจากกองทนุพัฒนาบุคลากร จัดสรรใหบุคลากรสาย
สนับสนุน เพือ่ใชในการเขารับการอบรม สัมมนา (ระเบยีบวาระการ
ประชุมของคณะกองทุนพฒันาบุคลากร  

สนอ.7.7.4.5 แบบประเมินความพึงพอใจของพนักงานของสํานักงานอธิการบดี 
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ตัวบงชี้ท่ี 7.6 :  ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการ
พัฒนาสถาบันอุดมศึกษา 

ชนิดของตัวบงชี ้: ผลผลิต 
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 

1.  มีการเปดเผยขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางโปรงใส ผานชองทางตางๆ อาทิ     
เอกสารสิ่งพิมพ เว็บไซต นิทรรศการ 

2.  มีระบบการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนผานชองทางที่เปดเผยและเปน                 
ที่รับรูกันโดยทั่วอยางนอย 3 ชองทาง 

3.  มีการนําความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการบริหารงาน โดยมีเจาหนาที่
รับผิดชอบและมีการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม 

4.  มีที่ปรึกษาที่มาจากภาคประชาชน ทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ และมีการดาํเนิน
กิจกรรมรวมกนัอยางตอเนื่องและชัดเจน เชน จัดประชุมรวมกันอยางนอยปละ 2 คร้ัง 

5.  มีกระบวนการหรือกลไกการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชน 
 

เกณฑการประเมิน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการ 3-4 ขอแรก มีการดําเนนิการครบทุกขอ 

 
ผลการดําเนินงาน 
 ในปการศึกษา 2551 สํานักงานอธิการบดี มผีลงานผานระดับ 5 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. คือ 

การดําเนินการ 
ระดับ การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน 

มี ไมมี 

รหัสเอกสาร / 
หลักฐาน 

1 สํานักงานอธิการบดี เปดเผยขอมูลผลการ
ดําเนินงานในปที่ผานมาผานชองทางตาง ๆ เชน 
เวียนแจงเอกสารทุกหนวยงาน จดหมายขาว 
เว็บไซต ตูรับความคิดเหน็  

  สนอ.7.7.6.1  
และ  
สนอ.7.7.6.2 

2 สํานักงานอธิการบดีมีระบบการรับฟงความ
คิดเห็นของประชาชนผานชองทางที่เปดเผยและ
เปนที่รับรูกันโดยทั่วอยางนอย 3 ชองทาง เชนตู
รับฟงความคิดเห็น จดหมายขาว เว็บไซต  ระบบ
ธุรการ ประชุมคณะกรรมการ ฯลฯ 

  สนอ.7.7.6.3  
และ  
สนอ.7.7.6.4 



รายงานประกนัคุณภาพการศึกษา สํานักงานอธิการบดี ปการศึกษา 2551  
 

 60

 
การดําเนินการ 

ระดับ การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน 
มี ไมมี 

รหัสเอกสาร / 
หลักฐาน 

3  สํานักงานอธิการบดี มีการสรุปผลจากระบบ
รับฟงความคิดเห็นของประชาชนเปนระยะ โดยมี
บุคลากรผูรับผิดชอบโดยตรง   

 สํานักงานอธิการบดี มีการจัดประชุมเพื่อ
กําหนดแนวทางหรือแผนจัดโครงการที่มีผลตอ
ประชาชนสวนรวมหรือผูมสีวนไดเสยีประโยชน
และสอดคลองกับภารกจิหลักของสํานักงาน
อธิการบดีที่เนนการใหบริการ 

  สนอ.7.7.6.5   

4  สํานักงานอธิการบดี มีการวิเคราะห
ยุทธศาสตรและภารกจิหลักวา จะเปดโอกาสให
ภาคประชาชนเขามามีสวนรวมในการกําหนด
ราคาอาหาร ซ่ึงเปนประเด็นที่สงผลตอประชาชน
และผูรับบริการเปนสวนใหญ  

 สํานักงานอธิการบดี มีการแตงตั้ง
คณะกรรมการและที่ปรึกษาภาคประชาชนที่เปน
ทางการ  

 สํานักงานอธิการบดี มีการประชุม
คณะกรรมการฯ และเชิญที่ปรึกษาภาคประชาชน
ที่ไมเปนทางการเขารวมประชุม เพื่อกําหนดราคา
อาหารที่เหมาะสม และมีการจัดประชุมเพือ่
รวมกันวางแผนและพัฒนาตอไป    

  สนอ.7.7.6.6   
สนอ.7.7.6.7
สนอ.7.7.6.8  
และ  
สนอ.7.7.6.9 

5 สํานักงานอธิการบดี คณะกรรมการฯ และที่
ปรึกษาภาคประชาชน ประชมุเพื่อสรุป
ความกาวหนาและการบรรลุผลของกิจกรรมที่
ดําเนินการ โดยระบุปจจัยสนับสนุน ปญหา 
อุปสรรค และขอเสนอแนะสําหรับดําเนินการใน
ปตอไป และรายงานตอผูบริหารของมหาวทิยาลัย  
และเผยแพรใหทราบโดยทัว่กัน  

  สนอ.7.7.6.10   

 



รายงานประกนัคุณภาพการศึกษา สํานักงานอธิการบดี ปการศึกษา 2551  
 

 61

ผลการประเมินตนเองปที่แลว: ระดับ 5  เกณฑประเมิน : 3  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้: ระดับ 5  เกณฑประเมิน : 3  คะแนน 
เปาหมายของปนี้ : ระดับ 5    ผลการดําเนินงาน   บรรลุเปาหมาย  
                                                                                        ไมบรรลุเปาหมาย 
เปาหมายปตอไป : ระดับ  5   เกณฑประเมิน : 5  คะแนน 
 
ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :    
           1.  สํานักงานอธิการบดี มีการเปดเผยขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางโปรงใส ผานชองทาง
ตาง ๆ อาทิ เอกสารสิ่งพิมพ เว็บไซต (เอกสารหมายเลข สนอ.7.7.6.1) สถานีวิทยุกระจายเสียง 
(เอกสารหมายเลข สนอ.7.7.6.2)  
           2.  สํานักงานอธิการบดีมีระบบการรบัฟงความคิดเห็นของประชาชนผานชองทางที่เปดเผย
และเปนที่รับรูกันโดยทัว่อยางนอย 3 ชองทาง เชน ตูรับฟงความคิดเหน็  (เอกสารหมายเลข      
สนอ.7.7.6.3) เว็บไซต  ระบบธุรการ ประชุมคณะกรรมการ แบบสํารวจความคดิเหน็ ฯลฯ (เอกสาร
หมายเลข สนอ.7.7.6.4) 
         3.  สํานักงานอธิการบดี    มกีารนําความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการบริหารงาน  
โดยมี      นางรสริน  ผลนิโครธ และนายสุทธิพงษ  ศรนารายณ เปนผูรับผิดชอบ และมีการ
ดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม  (เอกสารหมายเลข สนอ.7.7.6.5)  
          4.  คณะกรรมการฯ  มกีารวิเคราะหยทุธศาสตรและภารกิจหลักของสํานักงานอธิการบดี และ
ลงความเห็นวาจะเปดโอกาสใหภาคประชาชนเขามามสีวนรวมในการกําหนดราคาอาหาร ซ่ึงเปน
ประเด็นที่สงผลตอประชาชนและผูรับบริการเปนสวนใหญ (เอกสารหมายเลข สนอ.7.7.6.6) โดย
เชิญภาคประชาชนที่เปนทางการ และไมเปนทางการเขารวมประชุม (เอกสารหมายเลข            
สนอ.7.7.6.7)  เพื่อกําหนดราคาอาหารที่เหมาะสม (เอกสารหมายเลข สนอ.7.7.6.8)    และมีการ    
จัดประชุมเพื่อรวมกันวางแผนและพัฒนา (เอกสารหมายเลข สนอ.7.7.6.9) 
         5.  สํานักงานอธิการบดีและคณะกรรมการฯ ประชุมเพื่อสรุปความกาวหนาและการบรรลุผล
ของกิจกรรมทีด่ําเนินการ โดยระบุปจจัยสนับสนุน ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะสําหรับ
ดําเนินการในปตอไป และรายงานตอผูบริหารของมหาวทิยาลัย   (เอกสารหมายเลข สนอ.7.7.6.10) 
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จุดแข็ง  
1. สํานักงานอธิการบดีเปดโอกาสใหภาคประชาชนเขามามสีวนรวมในการดําเนินงาน 

ของสํานักงานอธิการบดี ในทุกกิจกรรม ทั้งนี้เพื่อการบรหิารจัดการอยางมีประสิทธิภาพตอบสนอง
ความตองการของผูใชบริการอยางครบถวน  

2. นักเรียน นักศกึษา บุคลากร คณาจารย และประชาชนภายนอกตระหนักและเหน็ 
ความสําคัญของการใหบริการดานตาง ๆ ของสํานักงานอธิการบดี  
 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. เรงการประชาสัมพันธเพื่อขยายวงกวางของเครือขายสมาชิก 
2. พัฒนาคุณภาพงานบริการใหเพียงพอและตรงกับความตองการพื้นฐานของผูรับบริการ 

 
จุดออน 
 ผูใหบริการในบางงาน/กิจกรรม ยังขาดความเขาใจหลักของการใหบริการ และยังไมเห็น
ความสําคัญของการบริการที่มีประสิทธิภาพ  
 
แนวทางปรับปรุงจุดออน 

1.  จัดอบรมเกีย่วกับการบริการแกผูใหบริการในความรับผิดชอบของสํานักงานอธิการบดี  
2.  ออกมาตรการหรือบทลงโทษที่เด็ดขาดสําหรับผูใหบริการที่ขาดวินยั หรือไมทําตาม

ขอตกลง  
 
รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสาร  /  หลักฐาน 
สนอ.7.7.6.1  1.  Print out การเผยแพรขาวทาง www.tru.ac.th 

2. การเผยแพรขาวสารทางสื่อส่ิงพิมพ 
สนอ.7.7.6.2 การเผยแพรขาวสารทางสถานีวิทยุกระจายเสียง 
สนอ.7.7.6.3 ภาพถายตูรับฟงความคิดเหน็ของประชาชน 
สนอ.7.7.6.4 1.  ภาพการประชุมคณะกรรมการ 

2.  ตัวอยางแบบสอบถาม 
สนอ.7.7.6.5 บันทึกขอความรายงานความคิดเห็นของประชาชนผานชองทาง

ตาง ๆ ที่สํานักงานอธิการบดเีปดเผย 
สนอ.7.7.6.6 รายงานการประชุมคณะกรรมการสํานักงานอธิการบดี  2/2551 
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หมายเลข รายการเอกสาร  /  หลักฐาน 

สนอ.7.7.6.7  1.  คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานโครงการจัดบริการ
อาหาร 
2.  รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนนิงานโครงการ
จัดบริการอาหาร 2/2551 

สนอ.7.7.6.8 ประกาศการกาํหนดราคาอาหารสําหรับผูเขารวมโครงการ
บริการอาหาร 

สนอ.7.7.6.9 รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานโครงการ
จัดบริการอาหาร 1/2551และ 2/2551 

สนอ.7.7.6.10 รายงานการเผยแพรผลงานวจิัยความพึงพอใจในการใช
บริการโรงอาหาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

 
 
ตัวบงชี้ท่ี 7.8 :  มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา 
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 
 1.  มีการแตงตัง้คณะกรรมการหรือคณะทํางานบรหิารความเสี่ยง โดยมีผูบริหารระดับสงู
และตวัแทนทีรั่บผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันรวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน โดย
ผูบริหารระดับสูงตองมีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายหรือแนวทางในการบรหิารความเสีย่ง 
 2.  มีการวเิคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่สงผลกระทบหรือสรางความเสียหายหรือความ
ลมเหลวหรือลดโอกาสทีจ่ะบรรลุเปาหมายในการบรหิารงาน และจดัลําดบัความสําคัญของปจจยัเสีย่ง 
 3.  มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง โดยแผนดังกลาวตองกําหนดมาตรการหรือ
แผนปฏิบัติการในการสรางความรู ความเขาใจใหกับบุคลากรทุกระดับในดานการบรหิารความเสี่ยง
และการดําเนนิการแกไข ลด หรือปองกันความเสี่ยงที่จะเกดิขึ้นอยางเปนรูปธรรม 
 4.  มีการดําเนนิการตามแผนบริหารความเสี่ยง 
 5.  มีการสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ตลอดจน มีการกําหนด
แนวทางและขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงโดยไดรับความเห็นชอบจาก
ผูบริหารสูงสุดของสถาบัน 
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เกณฑการประเมิน :  
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการ 3 – 4 ขอแรก มีการดําเนนิการครบทุกขอ 

 
ผลการดําเนินงาน 
 ในปการศึกษา 2551  สํานักงานอธิการบดี มีผลการดําเนินงานผานระดับ  5  ตามเกณฑ
มาตรฐาน สกอ.  คือ 

การดําเนินการ 
ระดับ การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน 

มี ไมมี 

รหัสเอกสาร / 
หลักฐาน 

1 มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางาน
บริหารความเสี่ยง โดยมีผูบริหารระดับสูงและ
ตัวแทนทุกหนวยงานในสังกดัรวมเปนคณะ 
กรรมการหรือคณะทํางาน โดยผูบริหารระดับสูง
ตองมีบทบาทสําคัญในการกาํหนดนโยบายหรือ
แนวทางในการบริหารความเสี่ยง 

 
 

 สนอ.7.7.8.1 

2 มีการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่สงผลกระทบ
หรือสรางความเสียหายหรือความลมเหลวหรือ
ลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมายในการบรหิารงาน 
และจดัลําดับความสําคัญของปจจยัเสีย่ง 

 
 

 สนอ.7.7.8.2 

3 มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง โดยแผน
ดังกลาวตองกาํหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติ
การในการสรางความรู ความเขาใจใหกับ
บุคลากรทุกระดับในดานการบริหารความเสี่ยง
และการดําเนนิการแกไข ลด หรือปองกันความ
เสี่ยงที่จะเกิดขึน้อยางเปนรูปธรรม 

 
 

 สนอ.7.7.8.3 

4 มีการดําเนนิการตามแผนบริหารความเสี่ยง  
 

 สนอ.7.7.8.4 

5 มีการสรุปผลการดําเนนิงานตามแผนบรหิาร
ความเสี่ยง ตลอดจน มีการกาํหนดแนวทางและ
ขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความ
เสี่ยงโดยไดรับความเหน็ชอบจากผูบริหารสูงสุด 

 
 

 สนอ.7.7.8.5 
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ผลการประเมินตนเองปที่แลว: ระดับ  5  เกณฑประเมิน :  3  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้: ระดับ   5  เกณฑประเมิน :  3   คะแนน 
เปาหมายของปนี้ : ระดับ 4    ผลการดําเนินงาน   บรรลุเปาหมาย  

    ไมบรรลุเปาหมาย 
เปาหมายปตอไป : ระดับ  5   เกณฑประเมิน :  5  คะแนน 
 
ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :  

1.  สํานักงานอธิการบดีมีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของสํานักงาน
อธิการบดี ที่  3794/2551  ส่ัง  ณ  วนัที่  23  กันยายน  2551  โดยมีผูบริหารระดับสูงและตัวแทน  
ทุกหนวยงานในสังกัดรวมเปนคณะกรรมการ โดยผูบริหารระดับสูงมีบทบาทสําคัญในการกําหนด
นโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งวิเคราะหและระบุปจจัยเสีย่งที่เกิดขึ้นหรือ
อาจเกิดขึน้ในสํานักงานอธิการบดี  ซ่ึงคณะกรรมการมีหนาที่วางแผนดาํเนินงานเกี่ยวกับการ
ควบคุมภายในของหนวยงาน วิเคราะหและจัดลําดับความเสี่ยง ออกแบบกิจกรรมความเสี่ยง 
ติดตามประเมนิผลการดําเนนิงาน และจัดทํารายงานการดําเนินการการควบคุมภายในเสนอตอ
มหาวิทยาลยั  (เอกสารหมายเลข สนอ.7.7.8.1) 

2.  คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของสํานักงานอธิการบดีมีการวิเคราะหและระบุ
ปจจัยเสีย่งที่สงผลกระทบหรือสรางความเสียหายหรือความลมเหลวหรอืลดโอกาสที่จะบรรลุ
เปาหมายในการบริหารงาน และจดัลําดบัความสําคัญของปจจัยเสี่ยง คือ คณะกรรมการฯทําการวิเคราะห
และระบุปจจัยเสี่ยงครอบคลุมในดานงบการเงินและงบประมาณ  ดานกลยุทธ  ดานนโยบาย  ดาน
การปฏิบัติงาน  และจากเหตกุารณภายนอก  จากนั้นมีการจัดลําดับความสําคัญของปจจัยเสีย่ง โดย
พิจารณาจากมติิของโอกาสและผลกระทบจากสูงมายังต่าํ  พรอมกําหนดเวลาและผูรับผิดชอบ  
(เอกสารหมายเลข สนอ.7.7.8.2) 

3.  คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของสํานักงานอธิการบดีมีการจัดทําแผนบริหาร
ความเสี่ยง คือ ในแผนบรหิารความเสี่ยงมกีารกําหนด 1) มาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการสราง
ความรู ความเขาใจใหกับบุคลากรทุกระดับในดานการบรหิารความเสี่ยง 2) กําหนดการดําเนินการ
แกไข ลด หรือปองกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม 3) กําหนดโครงการนําระบบบริหาร
ความเสี่ยงมาใชในสํานักงานอธิการบดี (เอกสารหมายเลข สนอ.7.7.8.3) 

4.  หนวยงานยอยของสํานักงานอธิการบดมีีการดําเนนิการตามแผนบริหารความเสี่ยงที่ได
กําหนดไว  คือ มีการดําเนนิการวิเคราะหความเสี่ยง จัดลําดับความเสี่ยง ออกแบบกจิกรรมเพื่อ
ควบคุมภายใน และนํากจิกรรมลงสูการปฏิบัติ ของหนวยงานมีการติดตามการปฏิบัติตามแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน  (เอกสารหมายเลข  สนอ.7.7.8.4) 
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               5.  คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของสํานักงานอธิการบดีสรุปผลการดําเนนิงาน
ตามแผนบริหารความเสี่ยง   โดยประเมนิผลความสําเร็จ   ปญหา   อุปสรรค   แนวทางการแกไข 
ขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผนการดําเนนิงานโดยไดรับความเหน็ชอบจากสํานักงานอธิการบด ี  
(เอกสารหมายเลข สนอ.7.7.8.5) 
 
จุดแข็ง  
 สํานักงานอธิการบดีมีการดําเนินการตามเกณฑมาตรฐานครบทั้ง  5  ขอ 
 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 สํานักงานอธิการบดีมีการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงอยางตอเนื่อง 
 
จุดออน 
 สํานักงานอธิการบดีมีการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงยังไมครบทุกหนวยงาน 
 
แนวทางปรับปรุงจุดออน 

สํานักงานอธิการบดีจัดทําแผนการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงใหครบทุกหนวยงานอยาง
ตอเนื่อง 
 
รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสาร  /  หลักฐาน 
สนอ.7.7.8.1 คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานบริหารความเสี่ยง  โดยมีตัวแทนทุกฝายรวมเปนคณะทํางาน 
สนอ.7.7.8.2 รายงานผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับองคกร 

หรือแบบ ปอ.2-1   
สนอ.7.7.8.3 แบบประเมินควบคุมภายใน หรือ แบบ ปม.  แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน หรือ 

แบบ  ปอ.3 
สนอ.7.7.8.4 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเอกสาร  ใบแจงหนี้  จากผูประกอบการรานคา  และจัด

ประชุมใหความรูความเขาใจในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับเอกสารใบแจงหนีจ้าก
ผูประกอบการรานคา 

สนอ.7.7.8.5 รายงานผลการติดตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน หรือ แบบติดตาม ปอ.3 
และรายงานการประชุมของคณะกรรมการสํานักงานอธิการบดีเกี่ยวกับการดําเนนิการ
ตามแผนบริหารความเสี่ยง 
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ตัวบงชี้ท่ี 7.9 :  ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชี้และเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล   
การคิดรอบ : ปการศึกษา 

 การจัดทําคํารับรองจะตองมีหลักฐานเอกสารแสดงการติดตามผลการดําเนินงาน
ตามตัวบงชี้ การจัดทํา strategy map สามารถดูตัวอยางของสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) โดยศึกษาเพิ่มเติมไดจากเว็บไซต 
www.opdc.go.th 

ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต 
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 
 1.  มีการกําหนดแนวทางการดําเนินการในการประเมนิผลภายในสถาบัน 
 2.  มีแผนงานการประเมินผลภายในสถาบัน 
 3.  มีการกําหนดตัวบงชีแ้ละเปาหมายตามพันธกิจและยุทธศาสตรของสถาบัน 
 4.  มีการจัดทํา Strategy map ของหนวยงานในระดบัคณะหรือเทียบเทา โดยกําหนด
เปาประสงคของแตละประเด็นยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกบัหนวยงานใหเชื่อมโยงกับเปาประสงคและ
ประเด็นยุทธศาสตรของสถาบัน 
 5.  มีการยืนยนัวิสัยทัศนและประเด็นยุทธศาสตรของสถาบันอุดมศึกษาในระดับคณะหรือ
เทยีบเทา 
 6.  มีระบบในการติดตามผลการดําเนนิงานตามตัวบงชีแ้ละเปาหมายตามคํารับรอง
ของผูบริหารระดับตางๆ 
 7.  มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตวับงชี้และเปาหมายตามคํารับรอง 
 8.  มีการนําผลการประเมินผลการดําเนินงานของผูบริหาร ไปเชื่อมโยงกับระบบ    
การสรางแรงจูงใจ 
 
เกณฑการประเมิน :  
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการไมครบ 5 ขอแรก มีการดําเนนิการ 5 – 7 ขอแรก มีการดําเนนิการครบทุกขอ 
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ผลการดําเนินงาน 
ในปการศึกษา 2551  สํานักงานอธิการบดี   มีผลงานผานระดับ    5   ตามเกณฑมาตรฐาน  

สกอ. คือ 
การดําเนินการ 

ระดับ การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน 
มี ไมมี 

รหัสเอกสาร / 
หลักฐาน 

1 มีการกําหนดแนวทางการดําเนินการในการ
ประเมินผลภายในสถาบัน 

การประเมนิผลภายในตามแผนปฏิบัติราชการ
ของ สํานักงานอธิการบด ี

 
 

 สนอ.7.7.9.1 
และ  
สนอ.7.7.9.2 

2 มีแผนงานการประเมินผลภายในคณะวิชา 
แผนงานการประเมินผลภายใน หมายถึง 

แผนปฏิบัติราชการของสํานักงานอธิการบดี ที่
ประกอบดวย  
   1. มีแผนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ของคณะวิชา 
   2. มีแผนการประเมินผลตามตัวช้ีวดัของ กพร. 
ของคณะวิชา 
   3. มีแผนปฏิบัติราชการประจําปของคณะวิชา  
ที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการประจําปของ
มหาวิทยาลัย 

 
 

 สนอ.7.7.9.3 
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การดําเนินการ 
ระดับ การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน 

มี ไมมี 

รหัสเอกสาร / 
หลักฐาน 

3 มีการกําหนดตัวบงชี้และเปาหมายตามพนัธกิจ
และยุทธศาสตรของสํานักงานอธิการบด ี

มีการกําหนดตัวบงชีแ้ละเปาหมายตามตัวช้ีวดั
ของแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ประกอบดวย 
   1. มีการกําหนดตัวบงชีแ้ละเปาหมายของ
แผนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ
สํานักงานอธิการบดี 
   2. มีการกําหนดตัวบงชีแ้ละเปาหมายของ
แผนการประเมินผลตามตัวช้ีวัดของ กพร. ของ
สํานักงานอธิการบดี 
   3. มีการกําหนดตัวบงชีแ้ละเปาหมายของ
แผนปฏิบัติราชการประจําปของสํานักงาน
อธิการบดีที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปของมหาวิทยาลัย 

 
 

 สนอ.7.7.9.4 
และ  
สนอ.7.7.9.5 

4 มีการจัดทําแผนที่ยุทธศาสตร (Strategy Map) 
ของหนวยงานในระดบักอง โดยกําหนด
เปาประสงคของแตละประเด็นยุทธศาสตรที่
เกี่ยวของกับหนวยงานใหเชือ่มโยงกับ
เปาประสงคและประเดน็ยุทธศาสตรของสถาบัน 

มีการจัดตัง้คณะกรรมการระดับสํานักงาน
อธิการบดีเพื่อดําเนินการ 

มีการประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อรวมกัน
จัดทําแผนทีย่ทุธศาสตร (Strategy Map) และ
วิเคราะหความเชื่อมโยงกับเปาประสงคและ
ประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 

มีการจัดแผนที่ยุทธศาสตร (Strategy Map) 
เปนลายลักษณอักษร มกีารเผยแพรใหบุคลากร
ไดรับทราบ และนําไปสูการปฏิบัติ 

 
 

 สนอ.7.7.9.6 
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การดําเนินการ 
ระดับ การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน 

มี ไมมี 

รหัสเอกสาร / 
หลักฐาน 

5 มีการยืนยันวสัิยทัศนและประเด็นยุทธศาสตร
ของสถาบันอุดมศึกษาในระดับคณะหรือ
เทียบเทา  

 มีการลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ระหวางอธิการบดีและผูอํานวยการสํานักงาน
อธิการบดี 

 มีการลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ภายในสํานักงานอธิการบดี ระหวางผูบริหาร
ระดับตางๆ ของสํานักงานอธิการบดี 

 
 

 สนอ.7.7.9.7 

6 มีระบบในการติดตามผลการดําเนินงานตามตัว
บงชี้และเปาหมายตามคํารับรองของผูบริหาร
ระดับตาง ๆ 

 มีคณะกรรมการติดตามผลการดําเนินงาน
ตามตัวบงชี้และเปาหมายฯ 

 มีการติดตามผลการดําเนนิงานตามตวับงชี้
ตามคํารับรอง  
   1.ตามแผนการประเมินคุณภาพการศกึษา
ภายในของสํานักงานอธิการบดี 
   2.ตามแผนการประเมินผลตามตัวช้ีวดัของ 
กพร. ของสํานักงานอธิการบดี 
   3.ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของ
สํานักงานอธิการบดีที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติ
ราชการประจาํปของมหาวิทยาลยั 

 มีกลไกการติดตามผลการประเมินผล     
อยางนอยปละ 2 คร้ัง  

 
 

 สนอ.7.7.9.8 
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การดําเนินการ 
ระดับ การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน 

มี ไมมี 

รหัสเอกสาร / 
หลักฐาน 

7 มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และ
เปาหมายตามคํารับรอง 

 มีการแตงตั้งคณะกรรมการประเมิน 
 มีรายงานการผลการดําเนินงานตามตวับงชี้

และเปาหมายตามคํารับรองตางๆ เปนประจํา   
ทุกป 

 
 

 สนอ.7.7.9.9 

8 มีการนําผลการประเมินผลการดําเนินงานของ
ผูบริหารไปเชื่อมโยงกับระบบการสรางแรงจูงใจ 

 สํานักงานอธิการบดีมีคณะกรรมการพิจารณา
นําผลการประเมินผลการดําเนินงานของผูบริหาร
ไปเชื่อมโยงกบัระบบการสรางแรงจูงใจ เชน 
โบนัส การเลื่อนขั้นประจําป และการสงเสริม
ดานการพัฒนาผูบริหารในรูปแบบอื่นๆ   

  
 

 

 
ผลการประเมินตนเองปที่แลว: ระดับ    4  เกณฑประเมิน :   1   คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้: ระดับ       7  เกณฑประเมิน :   2   คะแนน 
เปาหมายของปนี้ :  ระดับ     5 ผลการดําเนินงาน   บรรลุเปาหมาย 
                                                                                                                 ไมบรรลุเปาหมาย 
เปาหมายปตอไป :  ระดับ    7   เกณฑประเมิน :   3   คะแนน 

 
ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง : 
 1.  สํานักงานอธิการบดีมีการกําหนดแนวทางการดําเนนิการในการประเมินผลภายใน
สํานักงานอธิการบดี เพื่อติดตามผลการดําเนินงานใหไดตามแผนการประกันคณุภาพสํานักงาน
อธิการบดี     (เอกสารหมายเลข สนอ.7.7.9.1)  (เอกสารหมายเลข สนอ.7.7.9.2) 
 2.  สํานักงานอธิการบดีมีแผนงานการประเมินผลภายใน ซ่ึงเปนแผนปฏิบัติราชการของ 
หนวยงาน ที่ประกอบดวย   

     1)  แผนการประเมินคุณภาพการศกึษาภายในของหนวยงาน   (เอกสารหมายเลข       
สนอ.7.7.9.3) 
                    2)  แผนการประเมินผลตามตวัช้ีวัดของ กพร. ของหนวยงาน ซ่ึงมีการตดิตามทุก ๆ รอบ      
3 เดือน 
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                     3)  แผนปฏิบัติราชการประจําปของคณะวิชาที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปของมหาวิทยาลัย ซ่ึงมีการติดตามผลการดําเนินงานปละครั้ง  
 3.  สํานักงานอธิการบดีมีการกําหนดตัวบงชี้ และเปาหมายตามตัวช้ีวัดของแผนปฏิบัติงาน
ที่ชัดเจน ตามแผนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสํานักงานอธิการบดี  แผนการ
ประเมินผลตามตัวช้ีวัดของ กพร. ของสํานักงานอธิการบดี และ แผนปฏิบัติราชการประจําปของ
สํ านั กง านอธิ ก ารบดีที่ สอดคล อ งกับแผนปฏิบั ติ ร าชการประจํ าป ของมหาวิทยาลั ย                 
(เอกสารหมายเลข สนอ.7.7.9.4) (เอกสารหมายเลข สนอ.7.7.9.5) 
 4.  สํานักงานอธิการบดีมีการจัดทําแผนที่ยุทธศาสตร (Strategy Map)  โดยมีการจัดตั้ง
คณะกรรมการระดับสํานักงานอธิการบดีเพื่อดําเนินการ   มีการประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อรวมกัน
จัดทําแผนที่ยุทธศาสตร (Strategy Map) และวิเคราะหความเชื่อมโยงกับเปาประสงคและประเด็น
ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย พรอมทั้งมีการจัดแผนที่ยุทธศาสตร (Strategy Map) เปนลายลักษณ
อักษร มีการเผยแพรใหบุคลากรไดรับทราบ และนําไปสูการปฏิบัติ  (เอกสารหมายเลข             
สนอ.7.7.9.6) 
 5.  สํานักงานอธิการบดี   มีการยืนยันวิสัยทัศน  และประเด็นยุทธศาสตร        ของสถาบัน 
อุดมศึกษาในระดับสํานักงานอธิการบดี โดยมีการทบทวนในการประชุมรวมกันของบุคลากรของ
หนวยงาน ซ่ึงมีการลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ระหวางอธิการบดีและผูอํานวยการ
สํานักงานอธิการบดี (เอกสารหมายเลข สนอ.7.7.9.7) 
 6.  สํานักงานอธิการบดีมีระบบในการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และเปาหมาย
ตามคํารับรองของผูบริหารระดับมหาวิทยาลัย  โดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการติดตามผลการ
ดําเนินงานตามตัวบงชี้และเปาหมายฯ ตามแผนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสํานักงาน
อธิการบดี ตามแผนการประเมินผลตามตัวช้ีวัดของ กพร. ของสํานักงานอธิการบดี  และตาม
แผนปฏิบัติราชการประจําปของสํานักงานอธิการบดีที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการประจําป
ของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้สํานักงานอธิการบดียังมีกลไกการติดตามผลการประเมินผล อยางนอย
ปละ  2 คร้ัง   (เอกสารหมายเลข สนอ.7.7.9.8) 
 7.  สํานักงานอธิการบดีไดรับการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และเปาหมายตาม
คํารับรองกับมหาวิทยาลัย โดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการประเมิน  และรายงานการผลการ
ดํ า เนินงานตามตั วบ งชี้ และ เป าหมายตามคํ า รับรองต า งๆ  ใหมหาวิทยา ลัย รับทราบ                 
(เอกสารหมายเลข สนอ.7.7.9.9) 
 8.  สํานักงานอธิการบดีมีคณะกรรมการพิจารณาผลมีการนําผลการประเมิน ผลการ
ดําเนินงานของผูบริหาร และนําไปเชื่อมโยงกับระบบและการสรางแรงจูงใจ เชน โบนัส การเลื่อน
ขั้นประจําป และการสงเสริมดานการพัฒนาผูบริหารในรูปแบบอื่นๆ   
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จุดแข็ง  
 1. มีการแตงตัง้คณะกรรมการประกันคุณภาพของสํานักงานอธิการบด ี
 2. มีการจัดทําคูมือประกันคณุภาพสํานักงานอธิการบด ี
 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 1.  ควรมีการประชุมเรื่องประกันคณุภาพสม่ําเสมอ 
 2.  ควรมีการปรับปรุงคูมือประกันคณุภาพของสํานักงานอธิการบดี 
 
จุดออน 
 1.  ขาดความรูความเขาใจในการทําประกันคุณภาพระดับกอง 
 2.  การกําหนดตัวบงชี้ยังทําไมไดตามเกณฑที่ทางสํานักงานอธิการบดีตองการ 
 
แนวทางปรับปรุงจุดออน 

1.  เรงใหความรูความเขาใจใหกับบุคลากรในเรื่องการประกันคณุภาพ 
 2.  พัฒนาตัวบงชี้ที่ยังไมถึงเกณฑที่ทางสํานักงานอธิการบดีกําหนดเพิ่มขึ้น 
 
รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสาร  /  หลักฐาน 
สนอ.7.7.9.1 ระเบียบวาระการประชุมของสํานักงานอธกิารบดี  คร้ังที่  2/2551 
สนอ.7.7.9.2 แผนพัฒนาคณุภาพ สํานักงานอธิการบดี  ประจําปการศกึษา  2551 
สนอ.7.7.9.3 คูมือประกันคณุภาพการศึกษาภายใน  สํานักงานอธิการบดี  ประจําปการศึกษา  2551 
สนอ.7.7.9.4 ปฏิทินการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน  ปการศึกษา  2551 
สนอ.7.7.9.5 คูมือประกันคณุภาพการศึกษาภายใน  สํานักงานอธิการบดี  ประจําปการศึกษา  2551 
สนอ.7.7.9.6 แผนยุทธศาสตร  สํานักงานอธิการบดี พ.ศ.2551 – 2553  

สนอ.7.7.9.7 
คํารับรองการปฏิบัติราชการ การกําหนดเปาหมายการดําเนินงานตวับงชี้                         
ของสํานักงานอธิการบดี ประจําปการศกึษา  2551 

สนอ.7.7.9.8 คณะกรรมการตรวจประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับกอง 
สนอ.7.7.9.9 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในกองนโยบายและแผน 

 
 


