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ส่วนที ่ 2   
ผลการดาํเนินงานและผลการประเมนิคุณภาพเทียบกบัเกณฑ์ 

และเทียบกบัเป้าหมายในรอบปีปัจจุบัน 

 

องค์ประกอบที ่1 ปรัชญา ปณธิาน วตัถุประสงค์และแผนการดําเนินการ 

ตัวบ่งช้ีที ่1.1 :    มีการกาํหนดปรัชญาหรือปณธิาน ตลอดจนมีกระบวนการพฒันากลยุทธ์ แผนดาํเนินงาน    

และมีการกาํหนดตัวบ่งช้ีเพือ่วดัความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนให้ครบทุกภารกจิ 

ชนิดของตวับ่งช้ี : กระบวนการ 

เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ 

  1.  มีการกาํหนดปรัชญาหรือปณิธาน 

                2.  มีกระบวนการพฒันากลยทุธ์ แผนการดาํเนินงานและแผนปฏิบติัการประจาํปีใหส้อดคลอ้ง  

กนัและกนัและสอดคลอ้งกบัภารกิจหลกัของสถาบนั ยทุธศาสตร์และแผนพฒันาแห่งชาติ 

                3.  มีการกาํหนดตวับ่งช้ีของการดาํเนินงาน และกาํหนดเป้าหมายของแต่ละตวับ่งช้ีเพื่อวดั

ความสาํเร็จของการดาํเนินงาน 

                4.  มีการดาํเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ 

                5.  มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาํเนินงานตามตวับ่งช้ี อยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง และ

รายงานผลต่อผูบ้ริหารและสภาสถาบนั 

                 6.  มีการวเิคราะห์ความสอดคลอ้งระหวา่งกลยทุธ์ แผนการดาํเนินงาน เป้าประสงค ์เป้าหมายกบั

ยทุธศาสตร์และแผนพฒันาของชาติ ตลอดจนสภาพการณ์ปัจจุบนัและแนวโนม้ในอนาคตอยา่งสมํ่าเสมอ 

                 7.  มีการนาํผลการประเมินและผลการวเิคราะห์มาปรับปรุงกลยทุธ์และแผนการดาํเนินงานอยา่ง

ต่อเน่ือง 

 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดาํเนินการไม่ครบ 5 ขอ้แรก มีการดาํเนินการ 5 – 6 ขอ้แรก มีการดาํเนินการครบทุกขอ้ 
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ผลการดําเนินงาน 

 ในปีการศึกษา  2552  สาํนกังานอธิการบดี   มีผลงานผา่นระดบั  7   ตามเกณฑม์าตรฐานของ  สกอ .  

คือ 

 

ระดับ 

 

การดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 

การดําเนินการ  

รหัสเอกสาร / 

หลกัฐาน 

มี ไม่มี 

1. สาํนกังานอธิการบดี มีการกาํหนดปรัชญาหรือปณิธาน   สนอ. 1.1.1.1 

สนอ. 1.1.1.2 

2. สาํนกังานอธิการบดี มีกระบวนการพฒันากลยทุธ์ 

แผนการดาํเนินงานและแผนปฏิบติัการประจาํปีให้

สอดคลอ้งกนัและสอดคลอ้งกบัภารกิจหลกัของสถาบนั 

ยทุธศาสตร์และแผนพฒันาแห่งชาติ 

 

  สนอ. 1.1.1.3 

สนอ. 1.1.1.4 

สนอ. 1.1.1.5 

 

 

3. สาํนกังานอธิการบดีมีการกาํหนดตวับ่งช้ีของการ 

ดาํเนินงาน และกาํหนดเป้าหมายของแต่ละตวับ่งช้ีเพื่อ 

วดัความสาํเร็จของการดาํเนินงาน 

  สนอ.  1.1.1.4 

สนอ. 1.1.1.5 

4. สาํนกังานอธิการบดี มีการดาํเนินการตามแผนครบทุก

ภารกิจ 

        สนอ. 1.1.1.6 

5. สาํนกังานอธิการบดี มีการติดตาม ตรวจสอบ และ

ประเมินผลการดาํเนินงานตามตวับ่งช้ี อยา่งนอ้ยปีละ 2 

คร้ัง  และรายงานผลผูบ้ริหารมหาวทิยาลยั 

          สนอ. 1.1.1.7 

6. สาํนกังานอธิการบดี มีการวเิคราะห์ความสอดคลอ้ง

ระหวา่งกลยทุธ์ แผนการดาํเนินงาน เป้าประสงค ์

เป้าหมายกบัยทุธศาสตร์และแผนพฒั นาของชาติ 

ตลอดจนสภาพการณ์ปัจจุบนัและแนวโนม้ในอนาคต

อยา่งสมํ่าเสมอ 

                 สนอ. 1.1.1.8 

สนอ. 1.1.1.9 

7. สาํนกังานอธิการบดี มีการนาํผลการประเมินและผลการ

วเิคราะห์มาปรับปรุงกลยทุธ์และแผนการดาํเนินงานอยา่ง

ต่อเน่ือง 

               สนอ. 1.1.1.10 
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ผลการประเมินตนเองปีท่ีแลว้  :  ระดบั 7    เกณฑป์ระเมิน  :  3   คะแนน 

ผลการประเมินตนเองคร้ังน้ี  :  ระดบั 7    เกณฑป์ระเมิน  :  3  คะแนน 

เป้าหมายของปีน้ี  :  ระดบั 7    ผลการดาํเนินงาน     บรรลุเป้าหมาย 

               ไม่บรรลุเป้าหมาย 

เป้าหมายปีต่อไป  :  ระดบั 7     เกณฑป์ระเมิน  :  3  คะแนน 

 

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง 

 1. สาํนกังานอธิการบดี  มีการกาํหนดปรัชญา หรือปณิธาน ไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร ของสาํนกังาน

อธิการบดี โดยบุคลากรของสาํนกังานอธิการบดีมีส่วนร่วมในการกาํหนด และมีการทบทวนปรัชญา 

วสิัยทศัน์  พนัธกิจ  และ ไดมี้การเผยแพร่ใหบุ้คลากรของสาํนกังานอธิการบดี  และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง

รับทราบทางเวบ็ไซตข์องสาํนกังานอธิการบดี  (เอกสารหมายเลข  สนอ.  1.1.1.1  และ  สนอ.  1.1.12.) 

 2. สาํนกังานอธิการบดีมีการประชุมสาํนกังานอธิการบดีเพื่อพิจารณาทบทวนระดมความคิดเห็น

การจดัทาํแผนยทุธศ าสตร์ของสาํนกังานอธิการบดี  และประชุมจดัทาํแผนปฏิบติัการประจาํปีท่ีสอดคลอ้ง

กบัภารกิจหลกัของสาํนกังานอธิการบดี  และของมหาวทิยาลยั  (เอกสารหมายเลข  สนอ .  1.1.1.3 , สนอ.  

1.1.1.4  และ สนอ.  1.1.1.5) 

 3.   สาํนกังานอธิการบดีมีการกาํหนดตวับ่งช้ี  และกาํหนดเป้าหมายของแ ต่ละตวับ่งช้ี  เพื่อวดั

ความสาํเร็จของการดาํเนินงานตามแผนยทุธศาสตร์  และแผนปฏิบติัการ   (เอกสารหมายเลข  สนอ .  1.1.1.4  

และ สนอ. 1.1.1.5) 

 4.  สาํนกังานอธิการบดีมีการดาํเนินการตามแผนปฏิบติัการครบทุกภารกิจ  (เอกสารหมายเลข  

สนอ. 1.1.1.6) 

 5.  สาํนกังานอธิการบดีมีกา รติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการดาํเนินงานตามตวับ่งช้ี โดย

ดาํเนินการตามไตรมาส  (เอกสารหมายเลข  สนอ. 1.1.1.7) 

6. สาํนกังานอธิการบดีมีการวเิคราะห์ความสอดคลอ้งการดาํเนินงานตามเป้าหมายและตวัช้ีวดั   

ตามแผนยทุธศาสตร์  และแผนการดาํเนินงาน   (เอกสารหมายเลข สนอ.  1.1.1.8   และ สนอ. 1.1.1.9) 

7. สาํนกังานอธิการบดีมีการนาํผลการประเมินมาปรับปรุงการดาํเนินงาน   มีการพฒันาบุคลากร  

อยา่งต่อเน่ือง  มีกิจกรรมนกัศึกษาท่ีหลาก หลายเพิ่มข้ึน   มีการปรับปรุงกระบวนการทาํงานใหมี้ความ

คล่องตวัพร้อมท่ีจะใหบ้ริการโดยมีการลดขั้นตอนการทาํงาน  (เอกสารหมายเลข สนอ. 1.1.1.10) 

 

 

 

จุดแข็ง  

 1.  สาํนกังานอธิการบดีมีการกาํหนดปรัชญา วสิัยทศัน์ พนัธกิจ  ในการดาํเนินงานอยา่งชดัเจน  

และเผยแพร่ใหท้ราบโดยทัว่กนั 



รายงานประกนัคุณภาพการศึกษา สาํนกังานอธิการบดี ปีการศึกษา 2552  
 

 19 
 
 

2.  สาํนกังานอธิการบดีมีแผนยทุธศาสตร์  และแผนปฏิบติัการ ของสาํนกังานอธิการบดีท่ีชดัเจน 

 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

  ควรเพิ่มการสร้างความเขา้ใจเก่ียวกบั  แผนยทุธศาสตร์  และแผนปฏิบติัการ  ใหบุ้คลากรของ 

สาํนกังานอธิการบดีในรูปแบบต่าง ๆ  มากยิง่ข้ึน 

 

จุดอ่อน 

 -  

 

แนวทางปรับปรุงจุดอ่อน 

- 

 

รายการเอกสารหลกัฐาน 

หมายเลข รายการเอกสาร  /  หลกัฐาน 

สนอ. 1.1.1.1 ตวัอยา่ง  Print out  ปรัชญา วสิัยทศัน์ พนัธกิจ จากเวบ็ไซต ์ สาํนกังาน

อธิการบดี 

สนอ. 1.1.1.2 รายงานการประชุมสาํนกังานอธิการบดี  คร้ังท่ี 

 

สนอ. 1.1.1.3 รายงานการประชุมสาํนกังานอธิการบดี คร้ังท่ี 

  

สนอ. 1.1.1.4 แผนยทุธศาสตร์สาํนกังานอธิการบดี  พ.ศ. 2551 - 2553 

สนอ. 1.1.1.5 แผนปฏิบติัการสาํนกังานอธิการบดี ปีงบประมาณ 2552 

สนอ. 1.1.1.6 เอกสารการใชจ้่ายงบประมาณทางการเงินของสาํนกังานอธิการบดี 

สนอ. 1.1.1.7 รายงานติดตามการใชง้บประมาณ 

สนอ. 1.1.1.8 คาํสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ประเมินผลการดาํเนินงานตามแผน 

สนอ. 1.1.1.9 รายงานผลการติดตาม ประเมินผลการดาํเนินงานตามแผน 

สนอ. 1.1.1.10 เอกสารหลกัฐานการดาํเนินงานตามแผน 

 

 

ตัวบ่งช้ีที ่1.2 :  ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งช้ีของการปฏิบตังิานทีก่าํหนด 

ชนิดตัวบ่งช้ี : ผลผลติ 

เกณฑ์การประเมิน : 
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คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

บรรลุเป้าหมายร้อยละ 60 – 74 บรรลุเป้าหมายร้อยละ 75 – 89 บรรลุเป้าหมายร้อยละ 90 – 100 

  

  หน่วยงานมีคณะกรรมการ / คณะทาํงาน / หรือรายช่ือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายใหท้าํหนา้ท่ี 

รวบรวมผลและวเิคราะห์การบรรลุเป้าหมายตามตวัช้ีวดัของ  4  ภารกิจ 

 มีรายงานติดตามผลการใชจ่้ายงบประมาณ ต่อท่ีประชุมกรรมการประจาํสาํนกังานอธิการบดี  

 

ผลการดําเนินงาน 

ในปีงบประมาณ 2552 ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตวับ่งช้ีของการปฏิบติังานท่ีกาํหนด

เท่ากบั 92.86 % เพราะสาํนกังานอธิการบดีกาํหนดเป้าหมายของตวับ่งช้ีท่ี 1.2 ไวท่ี้ร้อยละ 70 ตามเกณฑ์

มาตรฐานของ สกอ.  คือ  

ประเด็นของการประเมินผล จํานวนตวับ่งช้ีของ

แผนปฏิบัติการ

ทั้งหมด 

จํานวนตวับ่งช้ีของ

แผนปฏิบัติการที่

บรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละของการบรรลุ

เป้าหมายตามตัวบ่งช้ี

ของการปฏิบัติงาน 

ผูส้าํเร็จการศึกษา 

ดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  

56 52 92.86 

ผูส้าํเร็จการศึกษา 

ดา้นสังคมศาสตร์  

90 83 92.22 

ผลงานวจิยัเพื่อสร้างองคค์วามรู้ 1 1 100 

ผลงานบริการวชิาการ 7 7 100 

รวมทุกประเด็น 154 143 92.86 

 

ผลการประเมินตนเองปีท่ีแลว้  :  ร้อยละ 98.45  เกณฑป์ระเมิน  :  3   คะแนน 

ผลการประเมินตนเองคร้ังน้ี  :  ร้อยละ 92.86   เกณฑป์ระเมิน  :  3   คะแนน 

เป้าหมายของปีน้ี  : ร้อยละ 70     ผลการดาํเนินงาน     บรรลุเป้าหมาย 

                                   ไม่บรรลุเป้าหมาย 

เป้าหมายปีต่อไป  : ร้อยละ 75    เกณฑป์ระเมิน  :  2   คะแนน 

 

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง : 

1.  สาํนกังานอธิการบดี มีคณะกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายใหท้าํหนา้ท่ีรวบรวมผลและวเิคราะห์   

การบรรลุเป้าหมายตามตวัช้ีวดัของ  4  ภารกิจ       (เอกสารหมายเลข สนอ.1.1.2.1, สนอ.1.1.2.2 และ    

สนอ.1.1.2.3) 
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2.  สาํนกังานอธิการบดี มีรายงานติดตามผลการใชจ้่ายงบประมาณ ต่อท่ีประชุมกรรมการประจาํ

สาํนกังานอธิการบดี (เอกสารหมายเลข สนอ.1.1.2.4, สนอ.1.1.2.5 และ สนอ.1.1.2.6) 

  

จุดแข็ง  

 1.  สาํนกังานอธิการบดีมีการดาํเนินงานตามแผนและพนัธกิจหลกัของมหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตรี  

 2.  สาํนกังานอธิการบดีไดรั้บการจดัสรรงบประมาณจากมหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตรี  

 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

 -  

 

จุดอ่อน 

 1.  ไดรั้บจดัสรรงบประมาณจากมาวทิยาลยัฯ ยงัไม่ครบทุกดา้น  

 2.  ขาดระบบขอ้มูลเพื่อการบริหารงานและการวางแผนท่ีมีประสิทธิภาพ  

 

แนวทางปรับปรุงจุดอ่อน 

ควรมีการนาํเทคโนโลยรีะบบเครือข่ายเขา้มาใชใ้นการปฏิบติังาน  

 

รายการเอกสารหลกัฐาน 

หมายเลข รายการเอกสาร  /  หลกัฐาน 

สนอ.1.1.2.1 แผนปฏิบติัการเงินงบประมาณ ปี 2552 

สนอ.1.1.2.2 แผนปฏิบติัการเงินนอกงบประมาณ ปี 2552 

สนอ.1.1.2.3 คาํสั่งมหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตรี  ท่ี 3796/2551  เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการดาํเนินงาน

ทางดา้นการเงิน  ของสาํนกังานอธิการบดี 

สนอ.1.1.2.4 รายงานการติดตามผลการใชจ้่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2552   

สนอ.1.1.2.5 รายงานผลการติดตามการใชจ้่ายงบประมาณ  รายไตรมาส 

สนอ.1.1.2.6 บญัชีควบคุมการใชจ้่ายงบประมาณ ปี 2552 (แฟ้มตดัยอดงบประมาณ) 

 


