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สวนที่ 3  
สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนาสํานักงานอธิการบดี  

 
ตารางที่ ส.1 ตารางสรุปการประเมินตามองคประกอบคุณภาพเฉพาะตัวบงชี้ของสกอ. 
 
ประเภทสถาบนั  เนนวิจยั   เนนพัฒนาสังคม   เนนพัฒนาศิลปะและวฒันธรรม  

  เนนเฉพาะผลิตบัณฑิต 
องคประกอบ 
คุณภาพ 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน 
(ตามเกณฑ สกอ.) 

องคประกอบที่ 1  
     ตัวบงชี้ที่ 1.1 
     ตัวบงชี้ที่ 1.2   

 
4 

รอยละ 70 

 
7 

รอยละ 98.45 

 
3  คะแนน 
 3  คะแนน 

เฉลี่ยคะแนน 
องคประกอบที่ 1 

 
 

 
3  คะแนน 

องคประกอบที่ 2 
     ตัวบงชี้ที่ 2.1 
     ตัวบงชี้ที่ 2.2 
     ตัวบงชี้ที่ 2.3 
     ตัวบงชี้ที่ 2.4 
     ตัวบงชี้ที่ 2.5 
     ตัวบงชี้ที่ 2.6 
     ตัวบงชี้ที่ 2.7 
     ตัวบงชี้ที่ 2.8 
     ตัวบงชี้ที่ 2.9 
     ตัวบงชี้ที่ 2.10 
     ตัวบงชี้ที่ 2.11 
     ตัวบงชี้ที่ 2.12 
     ตัวบงชี้ที่ 2.13 
 (ตัวบงชี้เฉพาะ 
สถาบันที่เนนวิจัย) 
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ตารางที่ ส.1 ตารางสรุปการประเมินตามองคประกอบคุณภาพเฉพาะตัวบงชี้ของสกอ. (ตอ) 
 

องคประกอบ 
คุณภาพ 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน 
(ตามเกณฑ สกอ.) 

เฉลี่ยคะแนน
องคประกอบที่ 2    

   

องคประกอบที่ 3 
     ตัวบงชี้ที่ 3.1  
     ตัวบงชี้ที่ 3.2  

 
5 
3 

 
5 
4 

 
1  คะแนน 
3  คะแนน 

เฉลี่ยคะแนน
องคประกอบที่ 3    

  
2  คะแนน 

องคประกอบที่ 4 
     ตัวบงชี้ที่ 4.1  
     ตัวบงชี้ที่ 4.2  
     ตัวบงชี้ที่ 4.3  
     ตัวบงชี้ที่ 4.4  
     ตัวบงชี้ที่ 4.5  
(ตัวบงชี้เฉพาะ 
สถาบันที่เนนวิจัย) 

   

เฉลี่ยคะแนน
องคประกอบที่ 4 
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ตารางที่ ส.1 ตารางสรุปการประเมินตามองคประกอบคุณภาพเฉพาะตัวบงชี้ของสกอ. (ตอ) 
 

องคประกอบ 
คุณภาพ 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน 
(ตามเกณฑ สกอ.) 

องคประกอบที่ 5 
     ตัวบงชี้ที่ 5.1  
     ตัวบงชี้ที่ 5.2  
     ตัวบงชี้ที่ 5.3  
     ตัวบงชี้ที่ 5.4  
     ตัวบงชี้ที่ 5.5  
(ตัวบงชี้เฉพาะ 
สถาบันที่เนนการ
พัฒนาสังคม) 

   

เฉลี่ยคะแนน
องคประกอบที่ 5    

   

องคประกอบที่ 6 
     ตัวบงชี้ที่ 6.1  
     ตัวบงชี้ที่ 6.2  
(ตัวบงชี้เฉพาะ 
สถาบันที่เนนพัฒนา 
ศิลปวัฒนธรรม) 
     ตัวบงชี้ที่ 6.3  
(ตัวบงชี้เฉพาะ 
สถาบันที่เนนพัฒนา 
ศิลปวัฒนธรรม) 

   

เฉลี่ยคะแนน 
องคประกอบที่ 6 

   

 
 
 
 
 
 



รายงานประกนัคุณภาพการศึกษา สํานักงานอธิการบดี ปการศึกษา 2551   
 

 104

ตารางที่ ส.1 ตารางสรุปการประเมินตามองคประกอบคุณภาพเฉพาะตัวบงชี้ของสกอ. (ตอ) 
 

องคประกอบ 
คุณภาพ 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน 
(ตามเกณฑ สกอ.) 

องคประกอบที่ 7 
     ตัวบงชี้ที่ 7.1  
     ตัวบงชี้ที่ 7.2 
     ตัวบงชี้ที่ 7.3  
     ตัวบงชี้ที่ 7.4  
     ตัวบงชี้ที่ 7.5  
     ตัวบงชี้ที่ 7.6  
     ตัวบงชี้ที่ 7.7  
     ตัวบงชี้ที่ 7.8  
     ตัวบงชี้ที่ 7.9  

 
 
1 
1 
4 
 
5 
 
4 
5 

 
 
4 
3 
5 
 
5 
 
5 
7 

 
 

3  คะแนน 
2  คะแนน 
3  คะแนน 

 
3  คะแนน 

 
3  คะแนน 
2  คะแนน 

เฉลี่ยคะแนน 
องคประกอบที่ 7 

  
2.66  คะแนน 

องคประกอบที่ 8 
     ตัวบงชี้ที่ 8.1  
     ตัวบงชี้ที่ 8.2  

 
7 
3 

 
7 
5 

 
3  คะแนน 
3  คะแนน 

เฉลี่ยคะแนน 
องคประกอบที่ 8 

  
3  คะแนน 

องคประกอบที่ 9 
     ตัวบงชี้ที่ 9.1 
     ตัวบงชี้ที่ 9.2 
     ตัวบงชี้ที่ 9.3  

 
4 
3 
4 

 
6 
4 
4 

 
3  คะแนน 
2  คะแนน 
3  คะแนน 

เฉลี่ยคะแนน
องคประกอบที่ 9 

  
2.66  คะแนน 

เฉล่ียคะแนนรวม 
ทุกตัวบงชีข้อง 
ทุกองคประกอบ  

  
2.66  คะแนน 
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ตารางที่ ส.2 ตารางสรุปการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษาเฉพาะตัวบงชี้ของ สกอ. 
ประเภทสถาบนั  เนนวิจยั   เนนพัฒนาสังคม   เนนพัฒนาศิลปะและวฒันธรรม  

  เนนเฉพาะผลิตบัณฑิต 
มาตรฐานการ
อุดมศึกษา 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน 
(ตามเกณฑ สกอ.) 

มาตรฐานที่ 1 
     ตัวบงชี้ที่ 2.9 
     ตัวบงชี้ที่ 2.10 
     ตัวบงชี้ที่ 2.11 
     ตัวบงชี้ที่ 2.12 

   

เฉลี่ยคะแนน 
มาตรฐานที่ 1 

   

มาตรฐานที่ 2 ก 
     ตัวบงชี้ที่ 1.1 
     ตัวบงชี้ที่ 1.2 
     ตัวบงชี้ที่ 2.7 
     ตัวบงชี้ที่ 7.1 
     ตัวบงชี้ที่ 7.2 
     ตัวบงชี้ที่ 7.4 
     ตัวบงชี้ที่ 7.5 
     ตัวบงชี้ที่ 7.6 
     ตัวบงชี้ที่ 7.7 
     ตัวบงชี้ที่ 7.8 
     ตัวบงชี้ที่ 7.9 
     ตัวบงชี้ที่ 8.1 
     ตัวบงชี้ที่ 8.2 
     ตัวบงชี้ที่ 9.1 
     ตัวบงชี้ที่ 9.2 
     ตัวบงชี้ที่ 9.3 

 
4 

รอยละ 70 
 
 
1 
4 
 
5 
 
4 
5 
7 
3 
4 
3 
4 

 
7 

รอยละ 98.45 
 
 
4 
5 
 
5 
 
5 
7 
7 
5 
6 
4 
4 

 
3  คะแนน 
3  คะแนน 

 
 

3  คะแนน 
3  คะแนน 

 
3  คะแนน 

 
3  คะแนน 
2  คะแนน 
3  คะแนน 
3  คะแนน 
3  คะแนน 
2  คะแนน 
3  คะแนน 

เฉลี่ยคะแนน 
มาตรฐานที่ 2 ก 

  
2.83  คะแนน 
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ตารางที่ ส.2 ตารางสรุปการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษาเฉพาะตัวบงชี้ของ สกอ. (ตอ) 
 

มาตรฐานการ
อุดมศึกษา 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน 
(ตามเกณฑ สกอ.) 

มาตรฐานที่ 2 ข 
     ตัวบงชี้ที่ 2.1  
     ตัวบงชี้ที่ 2.2 
     ตัวบงชี้ที่ 2.3 
     ตัวบงชี้ที่ 2.4 
     ตัวบงชี้ที่ 2.5 
     ตัวบงชี้ที่ 2.6 
     ตัวบงชี้ที่ 2.8 
     ตัวบงชี้ที่ 2.13 
(ตัวบงชี้เฉพาะ 
สถาบันที่เนนวิจัย) 
     ตัวบงชี้ที่ 3.1 
     ตัวบงชี้ที่ 3.2 
     ตัวบงชี้ที่ 4.1 
     ตัวบงชี้ที่ 4.3 
     ตัวบงชี้ที่ 4.4 
      ตัวบงชี้ที่ 4.5  
(ตัวบงชี้เฉพาะ 
สถาบันที่เนนวิจัย) 
     ตัวบงชี้ที่ 5.1 
     ตัวบงชี้ที่ 5.2 
     ตัวบงชี้ที่ 5.3 
     ตัวบงชี้ที่ 5.4 
     ตัวบงชี้ที่ 5.5 
(ตัวบงชี้เฉพาะ 
สถาบันที่เนน 
การพัฒนาสังคม) 
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ตารางที่ ส.2 ตารางสรุปการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษาเฉพาะตัวบงชี้ของ สกอ. (ตอ) 
 

มาตรฐานการ
อุดมศึกษา 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน 
(ตามเกณฑ สกอ.) 

     ตัวบงชี้ที่ 6.1  
     ตัวบงชี้ที่ 6.2 
(ตัวบงชี้เฉพาะ 
สถาบันที่เนนพัฒนา 
ศิลปะและวัฒนธรรม) 
     ตัวบงชี้ที่ 6.3 
(ตัวบงชี้เฉพาะ 
สถาบันที่เนนพัฒนา 
ศิลปะและวัฒนธรรม) 

   

เฉลี่ยคะแนน 
มาตรฐานที่ 2 ข 

  
 

มาตรฐานที่ 3 
     ตัวบงชี้ที่ 4.2 
     ตัวบงชี้ที่ 7.3 

 
 
1 

 
 
3 

 
 

2  คะแนน 
เฉลี่ยคะแนน 
มาตรฐานที่ 3 

  
2  คะแนน 

เฉล่ียคะแนนรวม 
ทุกตัวบงชีข้อง 
ทุกมาตรฐาน 

  
2.41  คะแนน 
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ตารางที่ ส.3 ตารางสรุปการประเมินตามมุมมองดานการบริหารจัดการ เฉพาะตัวบงชี้ของ สกอ.  
ประเภทสถาบนั  เนนวิจยั   เนนพัฒนาสังคม   เนนพัฒนาศิลปะและวฒันธรรม  

  เนนเฉพาะผลิตบัณฑิต 
มุมมองดานการ
บริหารจัดการ  

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน 
(ตามเกณฑ สกอ.) 

1.  ดานนักศกึษาและ 
ผูมีสวนไดสวนเสีย  
     ตัวบงชี้ที่ 2.2 
     ตัวบงชี้ที่ 2.3 
     ตัวบงชี้ที่ 2.4  
     ตัวบงชี้ที่ 2.9  
     ตัวบงชี้ที่ 2.10  
     ตัวบงชี้ที่ 2.11 
     ตัวบงชี้ที่ 2.12 
     ตัวบงชี้ที่ 3.1  
     ตัวบงชี้ที่ 3.2  
     ตัวบงชี้ที่ 5.1  
     ตัวบงชี้ที่ 5.2  
     ตัวบงชี้ที่ 5.3  
     ตัวบงชี้ที่ 5.4   
     ตัวบงชี้ที่ 5.5 
(ตัวบงชี้เฉพาะสถาบัน
ที่เนนการพัฒนา
สังคม)   
     ตัวบงชี้ที่ 7.6  
     ตัวบงชี้ที่ 9.2     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1  คะแนน 
3  คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 

3  คะแนน 
2  คะแนน 

เฉลี่ยคะแนน 
ดานนักศึกษาและ 
ผูมีสวนไดสวนเสีย  

  
2.25  คะแนน 
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ตารางที่ ส.3 ตารางสรุปการประเมินตามมุมมองดานการบริหารจัดการ เฉพาะตัวบงชี้ของ สกอ. (ตอ)  
 

มุมมองดานการ
บริหารจัดการ  

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน 
(ตามเกณฑ สกอ.) 

2.  ดานกระบวนการ
ภายใน 
     ตัวบงชี้ที่ 1.1 
     ตัวบงชี้ที่ 1.2 
     ตัวบงชี้ที่ 2.1  
     ตัวบงชี้ที่ 2.13 
(ตัวบงชี้เฉพาะสถาบัน
ที่เนนวิจัย) 
     ตัวบงชี้ที่ 6.1  
     ตัวบงชี้ที่ 7.1  
     ตัวบงชี้ที่ 7.2  
     ตัวบงชี้ที่ 7.8  
     ตัวบงชี้ที่ 7.9  
     ตัวบงชี้ที่ 9.1 
     ตัวบงชี้ที่ 9.3     

 
 
4 

รอยละ 70  
 
 
 
 
 
 
1 
4 
5 
4 
4 

 
 
7 

รอยละ 98.45 
 
 
 
 
 
 
4 
5 
7 
6 
4 

 
 

3  คะแนน 
3  คะแนน 

 
 
 
 
 
 

3 คะแนน 
3  คะแนน 
2  คะแนน 
3  คะแนน 
3  คะแนน 

เฉลี่ยคะแนน 
ดานกระบวนการ
ภายใน 

  
2.86  คะแนน 

3.  ดานการเงนิ 
     ตัวบงชี้ที่ 4.3 
     ตัวบงชี้ที่ 8.1 
     ตัวบงชี้ที่ 8.2 

 
 
7 
3 

 
 
7 
5 

 
 

3  คะแนน 
3  คะแนน 

เฉลี่ยคะแนน         
ดานการเงนิ  

  
3  คะแนน 
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ตารางที่ ส.3 ตารางสรุปการประเมินตามมุมมองดานการบริหารจัดการ เฉพาะตัวบงชี้ของ สกอ. (ตอ)  
มุมมองดานการ
บริหารจัดการ  

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน 
(ตามเกณฑ สกอ.) 

4.  ดานบุคลากร     
การเรียนรูและ
นวัตกรรม 
     ตัวบงชี้ที่ 2.5 
     ตัวบงชี้ที่ 2.6 
     ตัวบงชี้ที่ 2.7 
     ตัวบงชี้ที่ 2.8 
     ตัวบงชี้ที่ 4.1 
     ตัวบงชี้ที่ 4.2 
     ตัวบงชี้ที่ 4.5 
(ตัวบงชี้เฉพาะสถาบัน
ที่เนนวิจัย) 
     ตัวบงชี้ที่ 6.2 
(ตัวบงชี้เฉพาะสถาบัน
ที่เนนพัฒนาศลิปะ
และวัฒนธรรม) 
     ตัวบงชี้ที่ 6.3 
(ตัวบงชี้เฉพาะสถาบัน
ที่เนนพัฒนาศลิปะ
และวัฒนธรรม) 
     ตัวบงชี้ที่ 7.3 
     ตัวบงชี้ที่ 7.4 
     ตัวบงชี้ที่ 7.5 
     ตัวบงชี้ที่ 7.7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
4 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2  คะแนน 
3  คะแนน 

เฉลี่ยคะแนน 
ดานบุคลากร 
การเรียนรู และ
นวัตกรรม  

  

2.50  คะแนน 
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สรุปผลการประเมินจุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดออน และแนวทางปรับปรุงจุดออน 
แยกตามองคประกอบ 

 
องคประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ 
จุดแข็ง 

1. บุคลากรของสํานักงานอธิการบดีมีสวนรวมในการกําหนดปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ  
และแผนยุทธศาสตร  

2. มีแผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติการ ของสํานักงานอธกิารบดีที่ชัดเจน 
3. สํานักงานอธิการบดี มีการดําเนินงานตามแผนและพันธกจิหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
4. สํานักงานอธิการบดีไดรับการจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรี    

 
แนวทางเสริมจุดแข็ง  
 ควรเพิ่มการสรางความเขาใจเกี่ยวกับปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ แผนยุทธศาสตร และ
แผนปฏิบัติการ ใหบุคลากรของสํานักงานอธิการบดีในรูปแบบตาง ๆ มากยิ่งขึ้น  
 
จุดออน 

1. ไดรับจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัยฯ ยังไมครบทกุดาน  
2. ขาดระบบขอมูลเพื่อการบริหารงานและการวางแผนที่มปีระสิทธิภาพ  

 
แนวทางปรับปรุงจุดออน 
 ควรมีการนําเทคโนโลยีระบบเครือขายเขามาใชในการปฏิบัติงาน  
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องคประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 
จุดแข็ง 

1. มีการจัดกจิกรรมนักศึกษาอยางนอย 5 ดาน ตามหลักการประกันคุณภาพการศึกษา 
2. มีการสงเสริมใหองคการนกัศึกษา / ชมรม จัดกิจกรรมคายอาสาพัฒนาชุมชน 

และทองถ่ินทกุปการศึกษา และนําผลการประเมินไปปรบัปรุงการจัดกจิกรรมคายอาสาพัฒนา
ชุมชนและทองถ่ินครั้งตอไป  
 
แนวทางเสริมจุดแข็ง  

1. ควรจัดกจิกรรมนักศึกษาอยางนอย 5 ดาน ตามหลักการประกันคณุภาพ 
การศึกษาฯ อยางตอเนื่อง  

2. มีการสงเสริมใหองคการนกัศึกษา / ชมรม จัดกิจกรรมคายอาสาพัฒนาชุมชน 
และทองถ่ินอยางตอเนื่อง  
 
จุดออน 

1. ยังจัดบริการแกนักศึกษาไมครบทั้ง 5 เร่ือง  
2. สํานักงานอธิการบดี ยังมีอาจารยที่ปรึกษาไมครบทุกดาน 
3. สํานักงานอธิการบดี ยังไมมีการประเมินผลของระบบอาจารยที่ปรึกษา  

 
แนวทางปรับปรุงจุดออน 

1. ควรจดับริการแกนักศึกษาใหครบทั้ง 5 เร่ือง 
2. ควรมีระบบอาจารยที่ปรึกษาใหครบทุกดาน 
3. ควรมีการประเมินผลของระบบอาจารยที่ปรึกษาเพื่อนําไปปรับปรุงใหดียิ่งขึ้น   
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องคประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ  
จุดแข็ง 
  1.  บุคลากรระดับหัวหนางานของสํานักงานอธิการบดี มคีวามรูความสามารถในการจัดทํา
แผนยุทธศาสตร แผนกลยุทธตาง ๆ ตามแผนยุทธศาสตร  
  2.  บุคลากรทุกคนของสํานกังานอธิการบดี มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน ไดรับ
การสนับสนุนใหพัฒนาตนเองอยูเสมอ โดยการสงเสริมใหเขารวมอบรม สัมมนา ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 

3.  มีความพรอมของระบบสารสนเทศดานการบริหารและการจัดการ 
4.  มีระบบการจัดประชุมทีส่ม่ําเสมอ 
5.  มีสภาพแวดลอมหองปฏิบัติงานที่เอื้อตอการปฏิบัติงาน 
6.  มีการประสานงานไดรวดเร็ว 
7.  มีแผนการจัดการความรูของสํานักงานอธิการบดี 
8.  มีทรัพยากรที่สนับสนุนในการจัดการความรูจํานวนมาก 
9.  มีแผนพัฒนาบุคลากรบุคลากร ของสํานักงานอธิการบดี 
10.  มีระบบและการกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนการสงเสริมสมรรถนะใน 

การปฏิบัติงาน เชน การสรรหา  การจัดวางคนเขาสูตําแหนง การกําหนดเสนทางเดนิของตําแหนง การ
สนับสนุนใหบุคลากรเขารวมประชุม ฝกอบรม สัมมนา มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนขั้น
เงินเดือน เล่ือนขั้นคาจาง และการจัดสรรเงินรางวัลใหตามผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

11.  มีการจัดทาํแผนอัตรากําลังบุคลากรสายสนับสนุนทีผ่านการวิเคราะหงานมาแลว 
12.  มีระบบการพิจารณาความดีความชอบ 
13.  สํานักงานอธิการบดีเปดโอกาสใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวมในการ 

ดําเนินงานของสํานักงานอธกิารบดี ในทกุกิจกรรม ทั้งนี้เพื่อการบริหารจัดการอยางมปีระสิทธิภาพ
ตอบสนองความตองการของผูใชบริการอยางครบถวน  

14.  นักเรียน นักศกึษา บุคลากร คณาจารย และประชาชนภายนอกตระหนักและ 
เห็นความสําคัญของการใหบริการดานตาง ๆ ของสํานักงานอธิการบด ี 
  15.  สํานักงานอธิการบดีมีการดําเนินการการตามเกณฑมาตรฐานครบทั้ง  5  ขอ 
  16.  มีการแตงตั้งคณะกรรมการประกันคณุภาพของสํานักงานอธิการบดี 
  17.  มีการจัดทาํคูมือประกันคุณภาพสํานกังานอธิการบด ี
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แนวทางเสริมจุดแข็ง  
  1.   สํานักงานอธิการบดี ควรสงเสริมใหบุคลากรทุกคนไดมีสวนรวมในการ
ประกันคุณภาพภายในสํานักงานอธิการบดี 
  2.   ใหความรูเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสํานักงานอธิการบดี ความรู
เกี่ยวกับการจัดทําแผนยุทธศาสตร แผนกลยุทธ ที่จําเปนในการปฏิบัติงานแกบุคลากรทุกคน  
  3.  จัดสภาพแวดลอมภายในหองทํางานใหเอื้ออํานวยตอการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น 
ควรมีหองปฏิบัติงานสําหรับการจัดทําเรื่องที่สําคัญ เร่ืองปกปดที่ไมควรใหบุคลากรทั่วไปไดทราบ
หรือตองมีการพิจารณากอนจึงประกาศใหบุคคลทั่วไปไดทราบ 
  4.  จัดระบบเกีย่วกับ กฎ ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ โดยการจัดทําทะเบยีน 
  5.  จัดทําคูมือการจัดการความรูของสํานักงานอธิการบด ี
  6.  จัดหองบรกิารการเรียนรูภายในสํานักงานอธิการบด ี
  7.   จัดหาบุคลากรเพิ่มเติมใหเหมาะสมกับปริมาณงาน และสงเสริมพัฒนา
บุคลากรเกี่ยวกับงานที่บุคลากรแตคนปฏบิัติอยู  
  8.   จัดการฝกอบรม สัมมนา เกี่ยวกับงานที่บุคลากรปฏิบัติเพิ่มขึ้น เพื่อใหทันตอ
การเปลี่ยนแปลงในภาวะปจจุบัน 

9. เรงการประชาสัมพันธเพื่อขยายวงกวางของเครือขายสมาชิก 
10. พัฒนาคุณภาพงานบริการใหเพียงพอและตรงกับความตองการพื้นฐานของผูรับบริการ 
11.  สํานักงานอธิการบดีมีการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงอยางตอเนื่อง 

  12.  ควรมีการประชุมเรื่องประกันคณุภาพสม่ําเสมอ 
  13.  ควรมีการปรับปรุงคูมือประกันคณุภาพของสํานักงานอธิการบด ี
 
จุดออน 
  1.  บุคลากรในระดับปฏิบัตยิังไมเห็นถึงความสําคัญในการประกันคณุภาพ  
  2.  บุคลากรยังขาดความใสใจเกี่ยวกับระบบงานบริการ 
  3.  ขาดทรพัยากรที่ใชในการบริหารจัดการ ทั้งดานบุคลากรและงบประมาณ 
  4.  เอกสารเกี่ยวกับความรูตาง ๆ ไมมีการเก็บรวมรวมอยางเปนหมวดหมู ไมมี
ทะเบียนคุมเอกสาร ทําใหไมสามารถทราบไดวาในหนวยงานมีเอกสารอะไรบางที่จําเปนตอการ
ปฏิบัติงานของหนวยงาน 
  5.   บุคลากรของหนวยงานไมใหความสําคญักับเอกสารความรูตาง ๆ ที่จําเปน
สําหรับการปฏิบัติงาน มักทาํงานโดยการปฏิบัติตามกันมาไมศึกษาคนควา กฎ ระเบียบปฏิบัติตาง ๆ 
ที่มีการเปลี่ยนแปลง ทําใหปฏิบัติไปตามเดมิซึ่งทําใหปฏิบัติงานไมตรงกับความตองการหรือ กฎ 
ระเบียบปฏิบัตทิี่ไดกําหนดขึน้ใหม ทําใหตองมีการแกไข และเกดิความลาชาตอการปฏิบัติงาน 
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  6.   บุคลากรที่มีอยูไมเพยีงพอในการปฏิบตัิงาน มีปริมาณงานมาก ไมสามารถ
ปฏิบัติงานใหเสร็จทันตามกําหนดเวลา 
  7.  ผูใหบริการในบางงาน/กิจกรรม ยังขาดหัวใจของการบริการ และยังไมเห็น
ความสําคัญของการบริการที่มีประสิทธิภาพ  
  8.  สํานักงานอธิการบดีมีการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงยังไมครบทุก
หนวยงาน 
  9.  ขาดความรูความเขาใจในการทําประกันคุณภาพระดับกอง 
  10.   การกําหนดตัวบงชี้ยังทําไมไดตามเกณฑที่ทางสํานักงานอธิการบดีตองการ 
 
แนวทางปรับปรุงจุดออน 

1.  ฝกอบรม สัมมนาใหความรูเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพในงานบรกิารใหแก 
บุคลากรของสํานักงานอธิการบดี 
  2.  ควรมีการวเิคราะหคางานภายในหนวยงานใหม เนื่องจากในปจจุบัน สํานักงาน
อธิการบดีไดรับมอบหมายภาระงานเพิ่มขึน้จากเดิมจํานวนมาก 
  3.  มีการประเมินผลการปฏิบัติงานและพฒันาบุคลากรที่มีความจําเปนสําหรับการ
ปฏิบัติงาน 

4.  ควรมีการสรางจิตสํานึกในการใฝเรียนรูใหแกบุคคลกร เชน บุคลากรแตละคน  
ตองมีความรูเกี่ยวกับ กฎ ระเบียบ ขอบังคบั ที่ตนเองรับผิดชอบโดยตรง 
  5.  จัดใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูสําหรับบุคลากรในสํานักงานอธิการบด ีเชน ให
บุคลากรที่ไดเขารับการอบรม สัมมนา ไดเลาประสบการณ และความรูที่ไดรับจาการอบรมสัมมนา
ใหบุคลากรในหนวยงาน เพือ่แลกเปลี่ยนเรียนรู และเสนอความคิดเหน็เกี่ยวกบัการปฏิบัติงาน 
  6.  ควรจัดใหมีหองบริการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน และจัดสรรเวลาในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูของบุคลากรในหนวยงาน 
  7.  สรางระบบการบริหารและการจัดการใหมใหสอดคลองกับสภาพการณใน
ปจจุบัน 
  8.  จัดคนเขาสูตําแหนงใหตรงกับความรูความสามารถของบุคลากร หรือควรมีการ
ปรับเปลี่ยนงานตามความเหมาะสมและความถนัดของบุคลากร 

9.  จัดอบรมเกีย่วกับการบริการแกผูใหบริการในความรับผิดชอบของสํานักงาน 
อธิการบดี  

10.  ออกมาตรการหรือบทลงโทษที่เด็ดขาดสําหรับผูใหบริการที่ขาดวินยั หรือไม 
ทําตามขอตกลง  
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  11.  สํานักงานอธิการบดีจัดทําแผนการดําเนินงานบรหิารความเสี่ยงใหครบทุก
หนวยงานอยางตอเนื่อง 
  12.  เรงใหความรูความเขาใจใหกับบุคลากรในเรื่องการประกันคณุภาพ 
    13.  พัฒนาตัวบงชี้ที่ยังไมถึงเกณฑที่ทาง สํานักงานอธิการบดีกําหนดเพิม่ขึ้น 
 
องคประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ  
จุดแข็ง 

1. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรดานการเงิน และมีการดําเนินกิจกรรมดานการเงิน 
และงบประมาณ  การรายงาน การตรวจสอบ และการนําขอมูลไปใชในการบริหารจัดการอยาง
ตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ  

2. มีการวิเคราะหความตองการและมีการดําเนินกิจกรรมการใชทรัพยากรรวมกนั 
ทั้งภายในและภายนอกสํานักงานอธิการบดี  

 
แนวทางเสริมจุดแข็ง  

1. ใหมีการรายงานและติดตามผลการใชเงินงบประมาณ เปนรายเดือน และรายไตรมาส 
2. นําระบบเครอืขายขอมูลเทคโนโลยีมาใชในการติดตามผล  
3. ใหมีการดําเนินกิจกรรมการใชทรัพยากรรวมกันอยางตอเนื่องและพยายามให 

ครอบคลุมทุกหนวยงานในสํานักงานอธิการบดี  
 
จุดออน 
  - 
 
แนวทางปรับปรุงจุดออน 
  - 
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องคประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  
จุดแข็ง 
  1.  สํานักงานอธิการบดี  มีระบบและกลไกการประกนัคณุภาพการศึกษาภายในที่
เหมาะสมกับระดับการพัฒนาของมหาวิทยาลัย  

2.  สํานักงานอธิการบดีมี คณะกรรมการเพื่อดําเนินการตามระบบและกลไก  โดย 
คณะกรรมการดําเนินการประกันคุณภาพของสํานักงานอธิการบดี        

3.  สํานักงานอธิการบดีมีผูรับผิดชอบทําหนาที่ประสานงานระหวางหนวยงาน 
ภายในของสํานักงานอธิการบดี เพื่อใหเปนไปตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ของมหาวิทยาลัย 

4.  มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคณุภาพจาก 
คณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสูงสดุของมหาวิทยาลัย  ภายใตการมีสวนรวมจากภาคีทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย       

5.  มีการกําหนดมาตรฐานตวับงชี ้และเกณฑคุณภาพทีส่อดคลองกับมาตรฐานการ 
อุดมศึกษา และมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ และสอดคลองกับการประเมินคุณภาพภายนอก      

6.  มีการดําเนนิงานดานการประกันคณุภาพที่ครบถวน ทั้งการควบคุมคุณภาพ 
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพอยางตอเนื่องเปนประจํา   

7.  มีการนําผลการประกันคณุภาพมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน โดย 
สํานักงานอธิการบดีมีการประชุมและรายงานการประชุมหลังจากการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน  โดยนาํผลการประเมินคุณภาพมาปรับปรุงการดําเนินงาน        

8.  มีระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคณุภาพการศึกษา  
9.  สํานักงานอธิการบดี   ปอนขอมูลรายงานการประเมนิตนเองพรอมหลักฐานเขา 

สูระบบฐานขอมูลที่รองรับการประกันคณุภาพการศึกษาภายใตระบบฐานขอมูลดานการประกนั
คุณภาพการศกึษา ระดับอุดมศึกษา CHE QA Online System  

10.  มีการดําเนนิการจัดทําระบบประกันคณุภาพการศึกษาภายในระดับกอง  
11.  มีการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของสํานักงานอธิการบดี   
 

แนวทางเสริมจุดแข็ง  
1. ควรมีการจัดทาํประกันคณุภาพการศึกษาภายในระดับกอง  
2. ตองมีการปรับปรุงรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของสํานักงาน 

อธิการบดีเพื่อใหไดตามเกณฑมาตรฐาน  
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จุดออน 
  1.  สํานักงานอธิการบดียังไมมีระบบสงเสริมการสรางเครือขายดานการประกัน
คุณภาพการศกึษาระหวางหนวยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั    เชน     การจัดประชุม  
อบรม  สัมมนา  โดยใหบุคคลภายนอกเขารวม  และเปดโอกาสใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยไดเขา
รวมการประชมุ / สัมมนาการประกันคุณภาพที่หนวยงานภายนอกจัด 
  2.  สํานักงานอธิการบดียังไมมีบุคลากรที่ไดรับเชิญเปนผูประเมินคุณภาพการศกึษา  
วิทยากร  และผูทรงคุณวฒุิ  ประเมินคุณภาพการศึกษา  และใหความรูดานการประกนัคุณภาพการศกึษา    
  3.  การนําผลการประกันคุณภาพการศกึษาไปปรับปรุงการดําเนินงาน 
  4.  ขาดนวัตกรรมดานการประกันคณุภาพที่หนวยงานตองพัฒนาขึ้น   
 
แนวทางปรับปรุงจุดออน 
  1.  สํานักงานอธิการบดีควรมีระบบสงเสริมการสรางเครือขายดานการประกัน
คุณภาพการศกึษาระหวางหนวยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั  เชน  การจัดประชุม  
อบรม  สัมมนา  โดยใหบุคคลภายนอกเขารวม  และเปดโอกาสใหบุคลากรของมหาวทิยาลัยได    
เขารวมการประชุม / สัมมนาการประกันคณุภาพทีห่นวยงานภายนอกจดั 
  2.  สํานักงานอธิการบดีควรสงเสริม  สนับสนุนใหบุคลากรไดรับเชิญเปนผู
ประเมินคุณภาพการศึกษา  วทิยากร  และผูทรงคุณวุฒิมาประเมินคุณภาพการศึกษา  และใหความรู
ดานการประกนัคุณภาพการศึกษา   
  3.  ตองนําผลที่ไดจากการประกันคณุภาพการศึกษาไปใชปรับปรุงการทํางาน     
ในหนวยงานมากขึ้น  
  4.  ศึกษาหานวัตกรรมดานการประกันคุณภาพที่จะนํามาใชในการพัฒนาหนวยงาน     
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สรุปผลการประเมินจุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดออน และแนวทางปรับปรุงจุดออน 
ในภาพรวม  

 
จุดแข็ง 

1. บุคลากรของสํานักงานอธิการบดีมีสวนรวมในการกําหนดปรัชญา วิสัยทัศน  
พันธกิจ และแผนยุทธศาสตร  

2. มีแผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติการ ของสํานักงานอธกิารบดีที่ชัดเจน 
3. สํานักงานอธิการบดี มีการดําเนินงานตามแผนและพันธกจิหลักของมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏเทพสตรี  
4. สํานักงานอธิการบดีไดรับการจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรี    
5. มีการจัดกจิกรรมนักศึกษาอยางนอย 5 ดาน ตามหลักการประกันคุณภาพการศึกษา 
6. มีการสงเสริมใหองคการนกัศึกษา / ชมรม จัดกิจกรรมคายอาสาพัฒนาชุมชน 

และทองถ่ินทกุปการศึกษา และนําผลการประเมินไปปรบัปรุงการจัดกจิกรรมคายอาสาพัฒนา
ชุมชนและทองถ่ินครั้งตอไป  
  7.  บุคลากรระดับหัวหนางานของสํานักงานอธิการบดี มคีวามรูความสามารถในการจัดทํา
แผนยุทธศาสตร แผนกลยุทธตาง ๆ ตามแผนยุทธศาสตร  
  8.  บุคลากรทุกคนของสํานกังานอธิการบดี มีความรูความสามารถในการปฏิบัตงิาน ไดรับ
การสนับสนุนใหพัฒนาตนเองอยูเสมอ โดยการสงเสริมใหเขารวมอบรม สัมมนา ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 

9.  มีความพรอมของระบบสารสนเทศดานการบริหารและการจัดการ 
10.  มีระบบการจัดประชุมทีส่ม่ําเสมอ 
11.  มีสภาพแวดลอมหองปฏิบัติงานที่เอื้อตอการปฏิบัติงาน 
12.  มีการประสานงานไดรวดเร็ว 
13.  มีแผนการจัดการความรูของสํานักงานอธิการบดี 
14.  มีทรัพยากรที่สนับสนุนในการจัดการความรูจํานวนมาก 
15.  มีแผนพัฒนาบุคลากรบุคลากร ของสํานักงานอธิการบดี 
16.  มีระบบและการกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนการสงเสริมสมรรถนะใน 

การปฏิบัติงาน เชน การสรรหา  การจัดวางคนเขาสูตําแหนง การกําหนดเสนทางเดนิของตําแหนง การ
สนับสนุนใหบุคลากรเขารวมประชุม ฝกอบรม สัมมนา มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนขั้น
เงินเดือน เล่ือนขั้นคาจาง และการจัดสรรเงินรางวัลใหตามผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

17.  มีการจัดทาํแผนอัตรากําลังบุคลากรสายสนับสนุนทีผ่านการวิเคราะหงานมาแลว 
18.  มีระบบการพิจารณาความดีความชอบ 
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19.  สํานักงานอธิการบดีเปดโอกาสใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวมในการ 
ดําเนินงานของสํานักงานอธกิารบดี ในทกุกิจกรรม ทั้งนี้เพื่อการบริหารจัดการอยางมปีระสิทธิภาพ
ตอบสนองความตองการของผูใชบริการอยางครบถวน 

20.  นักเรียน นักศึกษา บุคลากร คณาจารย และประชาชนภายนอกตระหนกัและ 
เห็นความสําคัญของการใหบริการดานตาง ๆ ของสํานักงานอธิการบด ี

21.  สํานักงานอธิการบดีมีการดําเนินการการตามเกณฑมาตรฐานครบทั้ง  5  ขอ 
22.  มกีารแตงตั้งคณะกรรมการประกันคณุภาพของสํานักงานอธิการบดี 
23.  มีการจัดทาํคูมือประกันคุณภาพสํานกังานอธิการบด ี
24. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรดานการเงิน และมีการดําเนินกิจกรรมดานการเงิน 

และงบประมาณ  การรายงาน การตรวจสอบ และการนําขอมูลไปใชในการบริหารจัดการอยาง
ตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ  

25. มีการวิเคราะหความตองการและมีการดําเนินกิจกรรมการใชทรัพยากรรวมกัน 
ทั้งภายในและภายนอกสํานักงานอธิการบดี  
  26.  สํานักงานอธิการบดี  มรีะบบและกลไกการประกนัคณุภาพการศึกษาภายในที่
เหมาะสมกับระดับการพัฒนาของมหาวิทยาลัย  

27.  สํานักงานอธิการบดีมี คณะกรรมการเพื่อดําเนินการตามระบบและกลไก  โดย 
คณะกรรมการดําเนินการประกันคุณภาพของสํานักงานอธิการบดี        

28.  สํานักงานอธิการบดีมีผูรับผิดชอบทําหนาที่ประสานงานระหวางหนวยงาน 
ภายในของสํานักงานอธิการบดี เพื่อใหเปนไปตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ของมหาวิทยาลัย 

29.  มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคณุภาพจาก 
คณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัย  ภายใตการมีสวนรวมจากภาคีทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย       

30. มีการกําหนดมาตรฐานตัวบงชี้ และเกณฑคุณภาพที่สอดคลองกับมาตรฐาน 
การอุดมศึกษา และมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ และสอดคลองกับการประเมินคุณภาพภายนอก      

31.  มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพที่ครบถวน ทั้งการควบคุมคุณภาพ 
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพอยางตอเนื่องเปนประจํา   

32.  มีการนําผลการประกันคณุภาพมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน โดย 
สํานักงานอธิการบดีมีการประชุมและรายงานการประชุมหลังจากการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน  โดยนาํผลการประเมินคุณภาพมาปรับปรุงการดําเนินงาน        

33.  มีระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคณุภาพการศึกษา  
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34.  สํานักงานอธิการบดี   ปอนขอมูลรายงานการประเมนิตนเองพรอมหลักฐาน 
เขาสูระบบฐานขอมูลที่รองรับการประกันคุณภาพการศกึษาภายใตระบบฐานขอมูลดานการประกนั
คุณภาพการศกึษา ระดับอุดมศึกษา CHE QA Online System  

35.  มีการดําเนนิการจัดทําระบบประกันคณุภาพการศึกษาภายในระดับกอง  
36.  มีการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของสํานักงานอธิการบดี   

 
แนวทางเสริมจุดแข็ง  

1. ควรเพิ่มการสรางความเขาใจเกี่ยวกับปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ แผน 
ยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติการ ใหบุคลากรของสํานักงานอธิการบดีในรูปแบบตาง ๆ มากยิ่งขึ้น 

2. ควรจัดกิจกรรมนักศึกษาอยางนอย 5 ดาน ตามหลักการประกันคุณภาพ 
การศึกษาฯ อยางตอเนื่อง  

3. มีการสงเสริมใหองคการนกัศึกษา / ชมรม จัดกิจกรรมคายอาสาพัฒนาชุมชน 
และทองถ่ินอยางตอเนื่อง  
  4.   สํานักงานอธิการบดี ควรสงเสริมใหบุคลากรทุกคนไดมีสวนรวมในการ
ประกันคุณภาพภายในสํานักงานอธิการบดี 
  5.   ใหความรูเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสํานักงานอธิการบดี ความรู
เกี่ยวกับการจัดทําแผนยุทธศาสตร แผนกลยุทธ ที่จําเปนในการปฏิบัติงานแกบุคลากรทุกคน  
  6.  จัดสภาพแวดลอมภายในหองทํางานใหเอื้ออํานวยตอการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น 
ควรมีหองปฏิบัติงานสําหรับการจัดทําเรื่องที่สําคัญ เร่ืองปกปดที่ไมควรใหบุคลากรทั่วไปไดทราบ
หรือตองมีการพิจารณากอนจึงประกาศใหบุคคลทั่วไปไดทราบ 
  7.  จัดระบบเกีย่วกับ กฎ ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ โดยการจัดทําทะเบยีน 
  8.  จัดทําคูมือการจัดการความรูของสํานักงานอธิการบด ี
  9.  จัดหองบรกิารการเรียนรูภายในสํานักงานอธิการบด ี
  10.   จัดหาบุคลากรเพิ่มเติมใหเหมาะสมกบัปริมาณงาน และสงเสริมพัฒนา
บุคลากรเกี่ยวกับงานที่บุคลากรแตคนปฏบิัติอยู  
  11.   จัดการฝกอบรม สัมมนา เกี่ยวกับงานที่บุคลากรปฏิบัติเพิ่มขึ้น เพื่อใหทันตอ
การเปลี่ยนแปลงในภาวะปจจุบัน 

12. เรงการประชาสัมพันธเพื่อขยายวงกวางของเครือขายสมาชิก 
13. พัฒนาคุณภาพงานบริการใหเพียงพอและตรงกับความตองการพื้นฐานของผูรับบริการ 
14.  สํานักงานอธิการบดีมีการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงอยางตอเนื่อง 

  15.  ควรมีการประชุมเรื่องประกันคณุภาพสม่ําเสมอ 
  16.  ควรมีการปรับปรุงคูมือประกันคณุภาพของสํานักงานอธิการบด ี
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17. ใหมีการรายงานและติดตามผลการใชเงินงบประมาณ เปนรายเดือน และรายไตรมาส 
18. นําระบบเครือขายขอมูลเทคโนโลยีมาใชในการติดตามผล  
19. ใหมีการดําเนินกิจกรรมการใชทรัพยากรรวมกันอยางตอเนื่องและพยายามให 

ครอบคลุมทุกหนวยงานในสํานักงานอธิการบดี  
20. ควรมีการจัดทาํประกันคณุภาพการศึกษาภายในระดับกอง  
21. ตองมีการปรับปรุงรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของสํานักงาน 

อธิการบดีเพื่อใหไดตามเกณฑมาตรฐาน  
 
จุดออน 

1. ไดรับจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัยฯ ยงัไมครบทกุดาน  
2. ขาดระบบขอมูลเพื่อการบริหารงานและการวางแผนที่มปีระสิทธิภาพ  
3. ยังจัดบริการแกนักศึกษาไมครบทั้ง 5 เร่ือง  
4. สํานักงานอธิการบดี ยังมีอาจารยที่ปรึกษาไมครบทุกดาน 
5. สํานักงานอธิการบดี ยังไมมีการประเมินผลของระบบอาจารยที่ปรึกษา 
6. บุคลากรในระดับปฏิบัติยังไมเห็นถึงความสําคัญในการประกันคุณภาพ 
7. บุคลากรยังขาดความใสใจเกี่ยวกับระบบงานบริการ 
8. ขาดทรัพยากรที่ใชในการบรหิารจัดการ ทั้งดานบุคลากรและงบประมาณ 
9. เอกสารเกี่ยวกับความรูตาง ๆ ไมมีการเก็บรวมรวมอยางเปนหมวดหมู ไมมี 

ทะเบียนคุมเอกสาร ทําใหไมสามารถทราบไดวาในหนวยงานมีเอกสารอะไรบางที่จําเปนตอการ
ปฏิบัติงานของหนวยงาน 
  10.   บุคลากรของหนวยงานไมใหความสําคัญกับเอกสารความรูตาง ๆ ที่จําเปน
สําหรับการปฏิบัติงาน มักทาํงานโดยการปฏิบัติตามกันมาไมศึกษาคนควา กฎ ระเบียบปฏิบัติตาง ๆ 
ที่มีการเปลี่ยนแปลง ทําใหปฏิบัติไปตามเดมิซึ่งทําใหปฏิบัติงานไมตรงกับความตองการหรือ กฎ 
ระเบียบปฏิบัตทิี่ไดกําหนดขึน้ใหม ทําใหตองมีการแกไข และเกดิความลาชาตอการปฏิบัติงาน 
  11.   บุคลากรที่มีอยูไมเพยีงพอในการปฏบิัติงาน มีปริมาณงานมาก ไมสามารถ
ปฏิบัติงานใหเสร็จทันตามกําหนดเวลา 
  12.  ผูใหบริการในบางงาน/กจิกรรม ยังขาดหัวใจของการบริการ และยังไมเห็น
ความสําคัญของการบริการที่มีประสิทธิภาพ  
  13.  สํานักงานอธิการบดีมีการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงยังไมครบทุก
หนวยงาน 
  14.  ขาดความรูความเขาใจในการทําประกนัคุณภาพระดบักอง 
  15.   การกําหนดตัวบงชี้ยังทําไมไดตามเกณฑที่ทางสํานักงานอธิการบดีตองการ 
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  16.  สํานักงานอธิการบดียังไมมีระบบสงเสริมการสรางเครือขายดานการประกัน
คุณภาพการศกึษาระหวางหนวยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั    เชน     การจัดประชุม  
อบรม  สัมมนา  โดยใหบุคคลภายนอกเขารวม  และเปดโอกาสใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยไดเขา
รวมการประชมุ / สัมมนาการประกันคุณภาพที่หนวยงานภายนอกจัด 
  17.  สํานักงานอธิการบดียังไมมีบุคลากรที่ไดรับเชิญเปนผูประเมินคุณภาพการศกึษา  
วิทยากร  และผูทรงคุณวุฒิ  ประเมินคณุภาพการศึกษา  และใหความรูดานการประกนัคุณภาพการศกึษา    
  18.  การนําผลการประกันคณุภาพการศึกษาไปปรับปรุงการดําเนนิงาน 
  19.  ขาดนวัตกรรมดานการประกันคณุภาพที่หนวยงานตองพัฒนาขึ้น   

 
แนวทางปรับปรุงจุดออน 

1. ควรมีการนําเทคโนโลยีระบบเครือขายเขามาใชในการปฏิบัติงาน  
2. ควรจัดบริการแกนักศึกษาใหครบทั้ง 5 เร่ือง 
3. ควรมีระบบอาจารยที่ปรึกษาใหครบทุกดาน 
4. ควรมีการประเมินผลของระบบอาจารยที่ปรึกษาเพื่อนําไปปรับปรุงใหดียิ่งขึ้น  
5. ฝกอบรม สัมมนาใหความรูเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพในงานบริการใหแก 

บุคลากรของสํานักงานอธิการบดี 
6.  ควรมีการวเิคราะหคางานภายในหนวยงานใหม เนื่องจากในปจจุบนั สํานักงาน 

อธิการบดีไดรับมอบหมายภาระงานเพิ่มขึน้จากเดิมจํานวนมาก 
7.  มีการประเมินผลการปฏิบัติงานและพฒันาบุคลากรที่มีความจําเปนสําหรับการ 

ปฏิบัติงาน 
8.  ควรมีการสรางจิตสํานึกในการใฝเรียนรูใหแกบุคคลกร เชน บุคลากรแตละคน  

ตองมีความรูเกี่ยวกับ กฎ ระเบียบ ขอบังคบั ที่ตนเองรับผิดชอบโดยตรง 
  9.  จัดใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูสําหรับบุคลากรในสํานักงานอธิการบดี เชน ให
บุคลากรที่ไดเขารับการอบรม สัมมนา ไดเลาประสบการณ และความรูที่ไดรับจาการอบรมสัมมนา
ใหบุคลากรในหนวยงาน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู และเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
  10.  ควรจัดใหมีหองบริการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน และจัดสรรเวลาในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูของบุคลากรในหนวยงาน 
  11.   สรางระบบการบริหารและการจัดการใหมใหสอดคลองกับสภาพการณใน
ปจจุบัน 
  12.  จัดคนเขาสูตําแหนงใหตรงกับความรูความสามารถของบุคลากร หรือควรมี
การปรับเปลี่ยนงานตามความเหมาะสมและความถนัดของบุคลากร 
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13. จัดอบรมเกี่ยวกับการบรกิารแกผูใหบริการในความรับผิดชอบของสํานักงาน 
อธิการบดี  

14.  ออกมาตรการหรือบทลงโทษที่เด็ดขาดสําหรับผูใหบริการที่ขาดวินยั หรือไม 
ทําตามขอตกลง  
  15.  สํานักงานอธิการบดีจัดทําแผนการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงใหครบทุก
หนวยงานอยางตอเนื่อง 
  16.  เรงใหความรูความเขาใจใหกับบุคลากรในเรื่องการประกันคุณภาพ 
    17.  พัฒนาตัวบงชี้ที่ยังไมถึงเกณฑที่ทาง สํานักงานอธิการบดีกําหนดเพิ่มขึ้น 
  18.  สํานักงานอธิการบดีควรมีระบบสงเสริมการสรางเครือขายดานการประกัน
คุณภาพการศกึษาระหวางหนวยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั  เชน  การจัดประชุม  
อบรม  สัมมนา  โดยใหบุคคลภายนอกเขารวม  และเปดโอกาสใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยได    
เขารวมการประชุม / สัมมนาการประกันคณุภาพทีห่นวยงานภายนอกจดั 
  19.  สํานักงานอธิการบดีควรสงเสริม  สนับสนุนใหบุคลากรไดรับเชิญเปนผู
ประเมินคุณภาพการศกึษา  วทิยากร  และผูทรงคุณวุฒิมาประเมินคุณภาพการศึกษา  และใหความรู
ดานการประกนัคุณภาพการศึกษา   
  20.  ตองนําผลที่ไดจากการประกันคณุภาพการศึกษาไปใชปรับปรุงการทํางาน     
ในหนวยงานมากขึ้น  
  21.  ศึกษาหานวัตกรรมดานการประกนัคุณภาพทีจ่ะนาํมาใชในการพัฒนาหนวยงาน     
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เปาหมายการดําเนินการเพื่อการพัฒนาสํานักงานอธิการบดี  
 
เปาหมายระยะสั้น (1 – 2 ป)  

1. จัดหาทรัพยากรเพื่อใชในงานบริการตามความเหมาะสม ทันสมัย  เพื่อที่จะทําใหงาน 
บริการเกิดความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น   

2. มีการพัฒนาหรือเพิ่มคุณวุฒขิองบุคลากรในระดับหัวหนางานใหมีคณุวฒุิที่สูงขึ้น และ 
สามารถนําความรูที่ไดไปใชประโยชนไดจริง 

3. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีความชดัเจนเพิ่มขึ้นทัง้ในดานประสทิธิภาพในการ 
ทํางานและการลงโทษสําหรับบุคลากรที่ขาดความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน  

4. สงเสริมและสนับสนุนการใหบริการทางวชิาการแกสังคม โดยการจดัอบรมใหความรู 
ดานตาง ๆ ตามความตองการของชุมชนและทองถ่ิน  
 
เปาหมายระยะยาว (3 – 5 ป)  

1. มีการพัฒนาบคุลากรทุกระดบัของสํานักงานอธิการบดีอยางตอเนื่อง และครอบคลุม 
ในทุกงานบริการ โดยพัฒนาในดานคุณวฒุิ ความรูความสามารถในการทํางาน เพื่อใหเหมาะสมกบั
ภาระงาน และหนาที่ที่รับผิดชอบ 

2. มีสภาพแวดลอมทางกายภาพที่เอื้ออํานวยตอการปฏิบัติงาน หรือมีการปรับเปลี่ยนให 
เหมาะสมกับงานบริการที่ทันสมัยและรวดเร็วอยูตลอดเวลา เพื่อสรางความประทับใจแกผุรับบริการ  

3. พัฒนาระบบฐานขอมูลในการทํางานเพื่อใหเกิดความสะดวก  รวดเรว็  และทันสมัย  
ในทุกงานบริการ 

4. พัฒนาระบบฐานขอมูลในการทํางานเพื่อใหเกิดความสะดวกและรวดเร็ว 
 


