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องค์ประกอบที ่7  การบริหารและการจดัการ 

ตัวบ่งช้ีที ่7.2 :  ภาวะผู้นําของผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน 

ชนิดของตวับ่งช้ี : กระบวนการ 

เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ 

 1.  มีกระบวนการสรรหาผูบ้ริหารท่ีเป็นระบบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

 2.  ผูบ้ริหารดาํเนินการบริหารดว้ยหลกัธรรมาภิบาลและใชศ้กัยภาพภาวะผูน้าํท่ีมีอยูโ่ดย

คาํนึงถึงประโยชน์ของสถาบนัและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

 3.  มีกระบวนการประเมินศกัยภาพและผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหารท่ีชดัเจนและเป็นท่ี

ยอมรับในสถาบนั 

 4.  มีการจดัทาํแผนและกลไกการพฒันาศกัยภาพของผูบ้ริหารตามผลการประเมิน และ

ดาํเนินการตามแผนอยา่งครบถว้น 

 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดาํเนินการไม่ครบ 3 ขอ้แรก มีการดาํเนินการ 3 ขอ้แรก มีการดาํเนินการครบทุกขอ้ 

 

ผลการดําเนินงาน 

 ในปีการศึกษา 2552   สาํนกังานอธิการบดี  มีผลการดาํเนินงานผา่นระดบั  4  ตามเกณฑ์

มาตรฐาน สกอ. ดงัน้ี 

ระดับ การดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
การดําเนินการ รหัสเอกสาร / 

หลกัฐาน มี ไม่มี 

1 มีกระบวนการสรรหาผูบ้ริหารท่ีเป็นระบบ 

โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

 สาํนกังานอธิการบดี ยดึตามระเบียบ 

ขอ้บงัคบั หลกัเกณฑก์ารสรรหาผูบ้ริหารของ

มหาวทิยาลยั 

  สนอ.7.7.2.1 
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ระดับ การดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
การดําเนินการ รหัสเอกสาร / 

หลกัฐาน มี ไม่มี 

2 ผูบ้ริหารดาํเนินการบริหารดว้ยหลกัธรรมาภิบาล

และใชศ้กัยภาพภาวะผูน้าํท่ีมีอยูโ่ดยคาํนึงถึง

ประโยชน์ของสถาบนัและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

 ผูบ้ริหารมีวสิัยทศัน์ มีความสามารถในการ

วางแผนกลยทุธ์ 

 ผูบ้ริหารมีความสามารถในการบริหารโดย

คาํนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงาน นกัศึกษา ผูมี้

ส่วนไดส่้วนเสีย และมหาวทิยาลยั 

 ผูบ้ริหารมีการจดัทาํระบบฐานขอ้มูลและใช้

ขอ้มูลในการตดัสินใจ ติดตามผลสัมฤทธ์ิอยา่ง

ต่อเน่ือง และปรับแผนเพือ่แกปั้ญหาและพฒันา

อยา่งต่อเน่ือง 

 สาํนกังานอธิการบดีมีการเปิดโอกาสให้

ประชาชนในฐานะผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียเขา้มีส่วน

ร่วมในการเสนอแนะ และใหข้อ้คิดเห็นเพือ่การ

พฒันาคณะวชิา/หน่วยงาน เช่น แบบประเมิน 

กล่องรับความคิดเห็น สายด่วนผูอ้าํนวยการ

สาํนกังานอธิการบดี  เวบ็บอร์ด ฯลฯ 

 มีการนาํผลจากขอ้เสนอแนะของผูมี้ส่วนได้

ส่วนเสีย และบุคลากร มาปรับปรุงการบริหารงาน

ของสาํนกังานอธิการบดี 

 ผูบ้ริหารของสาํนกั/หน่วยงาน ยดึถือ และ

ปฏิบติัตามระเบียบ หลกัเกณฑ ์ขอ้บงัคบั 

มาตรการ และแนวปฏิบติัของมหาวทิยาลยั 

 ผูบ้ริหารไดด้าํเนินการบริหารโดยใชห้ลกั 

ธรรมาภิบาล มีความสามารถในการกาํกบัดูแล 

ติดตามผลการทาํงานของสาํนกั และสามารถ

ตดัสินใจแกไ้ขปัญหาอยา่งมีประสิทธิภาพ 

  สนอ.7.7.2.2 
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ระดับ การดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
การดําเนินการ รหัสเอกสาร / 

หลกัฐาน มี ไม่มี 

3 มีกระบวนการประเมินศกัยภาพและผลการ

ปฏิบติังานของผูบ้ริหารท่ีชดัเจนและเป็นท่ี

ยอมรับในสถาบนั 

 มีการรายงานสรุปผลการทาํงานประจาํปีของ

ผูบ้ริหาร 

สาํนกังานอธิการบดี ใชห้ลกัเกณฑก์าร

ประเมินผูบ้ริหารของมหาวทิยาลยั   

  สนอ.7.7.2.3 

4 มีการจดัทาํแผนและกลไกการพฒันาศกัยภาพ

ของผูบ้ริหารตามผลการประเมิน และดาํเนินการ

ตามแผนอยา่งครบถว้น 

 สาํนกังานอธิการบดี มีแผนการส่งเสริม 

สนบัสนุน ศกัยภาพของผูบ้ริหารทุกระดบั ให้

สอดคลอ้งกบัแผนมหาวทิยาลยั เช่น ส่งผูบ้ริหาร

ไปร่วมประชุม/อบรมผูบ้ริหารใหมี้ความรู้ ใน

ดา้นการบริหารจดัการ และตวับ่งช้ีคุณภาพของ

การปฏิบติังาน การฝึกอบรมภาวะผูน้าํของ

ผูบ้ริหาร การศึกษาดูงาน  ฯลฯ 

 ผูบ้ริหารนาํผลการประเมินผูบ้ริหารมา

วเิคราะห์เพื่อจดัทาํแผนปรับปรุงและพฒันา

ศกัยภาพการทาํงานอยา่งต่อเน่ือง 

  สนอ.7.7.2.4 

 

ผลการประเมินตนเองปีท่ีแลว้  : ระดบั 4  เกณฑป์ระเมิน  :  3  คะแนน 

ผลการประเมินตนเองคร้ังน้ี  :  ระดบั 4  เกณฑป์ระเมิน  :  3  คะแนน 

เป้าหมายของปีน้ี  :  ระดบั 4   ผลการดาํเนินงาน     บรรลุเป้าหมาย 

             ไม่บรรลุเป้าหมาย 

เป้าหมายปีต่อไป  :  ระดบั 4    เกณฑป์ระเมิน  :  3  คะแนน 
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ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง 

 1.  มีกระบวนการสรรหาผูบ้ริหารท่ีเป็นระบบโปร่งใสตรวจสอบได ้(เอกสารหมายเลข 

สนอ.7.7.2.1) 

 2.  ผูบ้ริหารทุกระดบับริหารงานดว้ยหลกัธรรมาภิบาลและใชศ้กัยภาพภาวะผูน้าํท่ีมีอยูโ่ดย

คาํนึงถึงประโยชน์ของสาํนกังานอธิการบดี และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย เช่น จดัทาํคู่มือการปฏิบติังาน 

เพื่อใหบุ้คลากรท่ีไม่ไดมี้หนา้ท่ีปฏิบติังานโดยตรงสามารถเปิดคู่มือแลว้ปฏิบัติงานแทนผูอ่ื้นได ้ 

การใชท้รัพยากรในสาํนกังานอธิการบดีร่วมกนั เป็นตน้   (เอกสารหมายเลข สนอ.7.7.2.2) 

 3.  มีกระบวนการประเมินศกัยภาพและประเมินผูบ้ริหารทุกระดบัท่ีชดัเจนและเป็นท่ียอมรับ

ของบุคลากรในสาํนกั  (เอกสารหมายเลข สนอ.7.7.2.3) 

4.  มีการจดัทาํแผนและกลไกการพฒันาศกัยภาพของผูบ้ริหารตามผลการประเมินและการ

ดาํเนินงานตามแผนอยา่งครบถว้น  ไดแ้ก่ แผนพฒันาบุคลากร โครงการพฒันาผูบ้ริหารมหาวทิยาลยั   

(เอกสารหมายเลข สนอ.7.7.2.4) 

 

จุดแข็ง  

1. บุคลากรระดบัหวัหนา้งานของสาํนกังานอธิการบดี มีความรู้ความสามารถในการ 

จดัทาํแผนยทุธศาสตร์ แผนกลยทุธ์ต่าง ๆ ตามแผนยทุธศาสตร์  

2. บุคลากรทุกคนของสาํนกังานอธิการบดี มีความรู้ความสามารถในการปฏิบติังาน  

ไดรั้บการสนบัสนุนใหพ้ฒันาตนเองอยูเ่สมอ โดยการส่งเสริมใหเ้ขา้ร่วมอบรม สัมมนา ทั้งภายใน

และภายนอกมหาวทิยาลยั 

3. มีความพร้อมของระบบสารสนเทศดา้นการบริหารและการจดัการ 

4. มีระบบการจดัประชุมท่ีสมํ่าเสมอ 

5. มีสภาพแวดลอ้มหอ้งปฏิบติังานท่ีเอ้ือต่อการปฏิบติังาน 

6. มีการประสานงานไดร้วดเร็ว 

 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

 1.   สาํนกังานอธิการบดี ควรส่งเสริมใหบุ้คลากรทุกคนไดมี้ส่วนร่วมในการประกนั

คุณภาพภายในสาํนกังานอธิการบดี 

 2.   ใหค้วามรู้เก่ีย วกบัการประกนัคุณภาพภายในสาํนกังานอธิการบดี ความรู้เก่ียวกบัการ

จดัทาํแผนยทุธศาสตร์ แผนกลยทุธ์ ท่ีจาํเป็นในการปฏิบติังานแก่บุคลากรทุกคน  

 3.   จดัสภาพแวดลอ้มภายในหอ้งทาํงานใหเ้อ้ืออาํนวยต่อการปฏิบติังานมากยิง่ข้ึน ควรมี

หอ้งปฏิบติังานสาํหรับการจดัทาํเร่ืองท่ีสาํคญั เ ร่ืองปกปิดท่ีไม่ควรใหบุ้คลากรทัว่ไปไดท้ราบหรือ

ตอ้งมีการพิจารณาก่อนจึงประกาศใหบุ้คคลทัว่ไปไดท้ราบ 
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จุดอ่อน 

- 

 

แนวทางปรับปรุงจุดอ่อน 

- 

 

รายการเอกสารหลกัฐาน 

หมายเลข รายการเอกสารหลกัฐาน 

สนอ.7.7.2.1 1.  พ.ร.บ. มหาวทิยาลยัราชภฏั พ.ศ. 2547 มาตรา 31 

2.  คาํสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาํเนินการวเิคราะห์และประเมินค่างานของ

ตาํแหน่งหวัหนา้งาน สังกดักองกลาง สาํนกังานอธิการบดี  

สนอ.7.7.2.2 1.  แบบวเิคราะห์ความจาํเป็นการกาํหนดระดบัตาํแหน่งท่ีสูงข้ึนในหน่วยงาน      

2.  คู่มือการปฏิบติังานของสาํนกังานอธิการบดี ปี 2552 

2.  แผนยทุธศาสตร์ สาํนกังานอธิการบดี พ.ศ.2551-2553 

3.  แผนการใชท้รัพยากรร่วมกนั สาํนกังานอธิการบดี พ.ศ. 2551-2554 

4.  แผนกลยทุธ์ทางการเงิน สาํนกังานอธิการบดี พ.ศ. 2551-2554 

สนอ.7.7.2.3 1.  แบบประเมินเพื่อแต่งตั้งพนกังานมหาวทิยาลยัในสถาบนัอุดมศึกษาใหด้าํรง

ตาํแหน่งหวัหนา้งาน   

2.  คาํสั่งแต่งตั้งหวัหนา้งานสังกดักองกลางสาํนกังานอธิการบดี  

สนอ.7.7.2.4 1.  แผนพฒันาบุคลากร  สาํนกังานอธิการบดี พ.ศ. 2551-2555 

2.  รายงานการกาํกบัติดตาม และประเมินผลการดาํเนินงาน แผนพฒันาบุคลากร 

สาํนกังานอธิการบดี 

3.   รายงานสรุปสัมฤทธ์ิผล แผนพฒันาบุคลากร สาํนกังานอธิการบดี 
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ตัวบ่งช้ีที ่7.3 :  มกีารพฒันาสถาบนัสู่องค์การเรียนรู้ 

ชนิดของตวับ่งช้ี : กระบวนการ 

เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ 

1.  มีการทบทวนและจดัทาํแผนการจดัการความรู้ เพือ่มุ่งสู่องคก์รแห่งการเรียนรู้และ

ประชาสัมพนัธ์เผยแพร่ใหป้ระชาคมของสถาบนัรับทราบ 

2.  มีการดาํเนินการตามแผนจดัการความรู้และประสบความสาํเร็จตามเป้าหมายไม่นอ้ยกวา่ 

ร้อยละ 50 

3.  มีการดาํเนินการตามแผนจดัการความรู้และประสบความสาํเร็จตามเป้าหมายร้อยละ 100 

4.  มีการติดตามประเมินผลความ สาํเร็จของการจดัการความรู้ 

5.  มีการนาํผลการประเมินไปปรับใชใ้นการพฒันากระบวนการจดัการความรู้ใหเ้ป็น   

ส่วนหน่ึงของกระบวนงานปกติและปรับปรุงแผนการจดัการความรู้ 

 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดาํเนินการไม่ครบ 3 ขอ้แรก มีการดาํเนินการ 3 ขอ้แรก มีการดาํเนินการอยา่งนอ้ย 4 ขอ้แรก 

 

ผลการดําเนินงาน 

 ในปีการศึกษา 2552  สาํนกังานอธิการบดี มีผลการดาํเนินงานผา่นระดบั 3  ตามเกณฑ์

มาตรฐาน สกอ. ดงัน้ี   

 

 

ระดับ การดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
การดําเนินการ รหัสเอกสาร / 

หลกัฐาน มี ไม่มี 

1 มีการทบทวนและจดัทาํแผนการจดัการความรู้ เพื่อ

มุ่งสู่องคก์รแห่งการเรียนรู้  และประชาสมัพนัธ์

เผยแพร่ใหป้ระชาคมของคณะวชิารับทราบ 

ชดัเจนในการจดัการความรู้เพื่อมุ่งสู่องคก์ารแห่ง

การเรียนรู้  

 

  สนอ.7.7.3.1 

และ  

สนอ.7.7.3.2 
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ระดับ การดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
การดําเนินการ รหัสเอกสาร / 

หลกัฐาน มี ไม่มี 

2 มีการดาํเนินการตามแผนจดัการความรู้และ

ประสบความสาํเร็จตามเป้าหมาย 

  

  สนอ.7.7.3.2 

3 สาํนกังานอธิการบดี ดาํเนินการกิจกรรมบรรลุ

เป้าหมายตามแผนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40   เช่น

กิจกรรมโครงการ /อบรม/สัมมนาดา้นการจดัการ

ความรู้   เป็นตน้  โดยใหพ้ิจารณาจากจาํนวน

กิจกรรมในแผนท่ีไดด้าํเนินการทั้งหมด

เปรียบเทียบกบัจาํนวนกิจกรรมทั้งหมดท่ีอยูใ่นแผน  

คิดเป็นร้อยละ 

 

  สนอ.7.7.3.3 

4 มีการติดตามประเมินผลความสาํเร็จของการ

จดัการความรู้ 

ความกา้วหนา้การดาํเนินงานตามแผนการจดัการ

ความรู้เสนอต่อผูมี้อาํนาจ และนาํผลการติดตาม

ไปปรับปรุงการดาํเนินงานตามแผน  

   

5 มีการนาํผลการประเมินไปปรับใชใ้ นการพฒันา

กระบวนการจดัการความรู้ใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของ

กระบวนงานปกติและปรับปรุงแผนการจดัการ

ความรู้ 

 

   

 
ผลการประเมินตนเองปีท่ีแลว้: ระดบั  3  เกณฑป์ระเมิน : 2  คะแนน 

ผลการประเมินตนเองคร้ังน้ี: ระดบั  3   เกณฑป์ระเมิน : 2 คะแนน 

เป้าหมายของปีน้ี :  ระดบั  3    ผลการดาํเนินงาน      บรรลุเป้าหมาย 

                                                                                                          ไม่บรรลุเป้าหมาย 

เป้าหมายปีต่อไป : ระดบั  5   เกณฑป์ระเมิน : 3 คะแนน 

 

 

 



รายงานประกนัคุณภาพการศึกษา สาํนกังานอธิการบดี ปีการศึกษา 2552  
 

 39 

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :  

1.  สาํนกังานอธิการบดี มีการทบทวนและจดัทาํแผนการจดัการความรู้ ท่ีมีการกาํหนดตวับ่งช้ี

และเป้าหมายท่ีชดัเจน เพื่อมุ่งสู่องคก์รแห่งการเรียนรู้ และประชาสัมพนัธ์เผยแพร่ใหป้ระชาคมของ

สาํนกังานอธิการบดีรับทราบ ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนและจดัทาํแผนการจดัการความรู้    

 โดยคณะกรรมการ ประกอบดว้ย 

   1)  บุคลากรภายใน สาํนกังานอธิการบดี  ไดแ้ก่ คณะกรรมการประจาํ สาํนกั หรือ

คณะกรรมการของหน่วยงานนั้นๆ  ซ่ึงคณะกรรมการประจาํ สาํนกังานอธิการบดี  ประกอบดว้ย

หวัหนา้งานต่าง ๆ  เป็นตน้  

   2)   บุคลากรจากภายนอก ผูมี้ความรู้หรือหน่วยงานอ่ืนท่ีดาํเนินก ารจดัการความรู้ 

มีส่วนร่วมในการพจิารณาและทบทวน แผนการจดัการความรู้ ของสาํนกังานอธิการบดี เพือ่ใหเ้กิด

การแลกเปล่ียนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายการพฒันาร่วมกนั 

  คณะกรรมการ /คณะทาํงาน ท่ีแต่งตั้งข้ึนน้ี มีหนา้ท่ีดงัน้ี  1) ทบทวนและจดัทาํ แผนการ

จดัการความรู้ ของ คณะวิชา  2) กาํกบัดูแลการการจดัการความรู้ของสาํนกั 3) พฒันาระบบติดตาม

ตรวจสอบการเปล่ียนแปลงขององคค์วามรู้ใหมี้ความทนัยคุทนัสมยั  4) จดัระดบัการเขา้ถึงและการ

ใชป้ระโยชน์ฐานขอ้มูลองคค์วามรู้ 5) พฒันาระบบและกลไกการเปรียบเทียบขอ้มูลองคค์วามรู้ของ

สาํนกังานอธิการบดี  6) รายงานผลการดาํเนินงานและปัญหาอุปสรรคของแผนการจดัการความรู้  7) 

อ่ืนๆ ตามความเห็นชอบของหน่วยงาน และเผยแพร่ใหบุ้คลากรภายในหน่วยงานรับทราบโดยการผา่น

ท่ีประชุม/จดหมายข่าว/หนงัสือเวยีน/เวบ็ไซต ์ฯลฯ)               

   คณะกรรมการการจดัการความรู้ของ สาํนกังานอธิการบดี  ประชุมระดมความคิดเห็น 

เพื่อทบทวนและจดัทาํแผนการจดัการความรู้ของคณะวชิา ท่ีสอดคลอ้งกบัแผนการจดัการความรู้

ของมหาวทิยาลยั และไดก้าํหนดตวับ่งช้ีและเป้าหมายการจดัการความรู้ท่ีชดัเจนและเผยแพร่แผนการ

จดัการความรู้ของหน่วยงานแก่บุคลากรรับทราบทัว่ถึงกนั ในรูปของหนงัสือเวียน เวบ็ไซตค์ณะ/บนัทึก

รายงานการประชุม /ข่าว ฯลฯ  (เอกสารหมายเลข สนอ.7.7.3.1และเอกสารหมายเลข สนอ.7.7.3.2) 

  2. และ 3. สาํนกังานอธิการบดี มีการดาํเนินการตามแผนจดัการความรู้   และได้ เผยแพร่

นวตักรรมดา้นการจดัการความรู้อยา่งสมํ่าเสมอ เช่นการจดัประชุมสัมมนา การจดัพิ มพเ์ป็นวารสาร 

และอบรมมีจะการจดัพิมพเ์อกสารประกอบการอบรม เร่ือง เทคนิคการเขียนหนงัสือราชการ ทั้งน้ี

เพือ่การแลกเปล่ียนเรียนรู้และยกยอ่งใหเ้กียรติแก่ผูเ้ป็นเจา้ของนวตักรรม   มีการกระจายความรู้ โดย

การจดัประชุม/สัมมนา/อบรม การเขียนรายงานหลงัจากไดรั้บการอบรม/สัมมนา เล่าใหเ้พื่อนร่วมงาน

ฟัง การไดรั้บเชิญผูรู้้มาบรรยาย ฯลฯ มีระบบในการใหค้วามรู้และทกัษะดา้นการจดัการความรู้แก่

บุคลากรทุกคน ส่งเสริมใหบุ้คลากรทุกระดบั มีส่วนร่วมและมีการใชก้ระบวนการจดัการความรู้ใน

การดาํเนินงานตามพนัธกิจของ สาํนกังานอธิการบดี มีการพฒันาองคค์วามรู้ในลกัษณะบูรณาการ 

อาทิ การจดัทาํวจิยัท่ีบูรณาการสู่การบริการวชิาการแก่ทอ้งถ่ิน หรือการสร้างเครือข่ายในการแลกเปล่ียน
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ความรู้ระหวา่งคณะวชิา/ภายนอกสถาบนั โดยนาํเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ

บริหารจดัการความรู้ใน หน่วยงาน และมีการจดัโครงการอบรมทางไกลผา่นดาวเทียม NTU หลกัสูตร

การบริการจดัการสมยัใหม่ (เอกสารหมายเลข สนอ.7.7.3.3 และ สนอ.7.7.3.4) 

 

จุดแข็ง  

 1.   มีแผนการจดัการความรู้ของสาํนกังานอธิการบดี 

 2.   มีทรัพยากรท่ีสนบัสนุนในการจดัการความรู้จาํนวนมาก 

 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

 1.  จดัระบบเก่ียวกบั กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัต่าง ๆ โดยการจดัทาํทะเบียน 

 2.  จดัทาํคู่มือการจดัการความรู้ของสาํนกังานอธิการบดี 

 3.  จดัหอ้งบริการการเรียนรู้ภายในสาํนกังานอธิการบดี 

 

จุดอ่อน 

 1.  เอกสารเก่ียวกบัความรู้ต่าง ๆ ไม่มีการเก็บรวมรวมอยา่งเป็นหมวดหมู่ ไม่มีทะเบียนคุม

เอกสาร ทาํใหไ้ม่สามารถทราบไดว้า่ในหน่วยงานมีเอกสารอะไรบา้งท่ีจาํเป็นต่อการปฏิบติังานของ

หน่วยงาน 

 2.  บุคลากรของหน่วยงานไม่ใหค้วามสาํคญักบัเอกสารความรู้ต่าง ๆ ท่ีจาํเป็นสาํหรับการ

ปฏิบติังาน มกัทาํงานโดยการปฏิบติัตามกนัมา ไม่ศึกษาคน้ควา้ กฎ ระเบียบปฏิบติัต่าง ๆ ท่ีมีการ

เปล่ียนแปลง ทาํ ใหป้ฏิบติัไปตามเดิมซ่ึงทาํใหป้ฏิบติังานไม่ตรงกบัความตอ้งการหรือ กฎ ระเบียบ

ปฏิบติัท่ีไดก้าํหนดข้ึนใหม่   ทาํใหต้อ้งมีการแกไ้ข และเกิดความล่าชา้ต่อการปฏิบติังาน 

 

แนวทางปรับปรุงจุดอ่อน 

1.  ควรมีการสร้างจิตสาํนึกในการใฝ่เรียนรู้ใหแ้ก่บุคคลกร เช่น บุคลากรแต่ละคนตอ้ งมี

ความรู้เก่ียวกบั กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั ท่ีตนเองรับผดิชอบโดยตรง 

2.  จดัใหมี้การแลกเปล่ียนเรียนรู้สาํหรับบุคลากรในสาํนกังานอธิการบดี เช่น ใหบุ้คลากรท่ี

ไดเ้ขา้รับการอบรม สัมมนา ไดเ้ล่าประสบการณ์ และความรู้ท่ีไดรั้บจากการอบรมสัมมนาให้

บุคลากรในหน่วยงาน เพือ่แลกเปล่ียนเรียนรู้ และเสนอความคิดเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติังาน 

3.  ควรจดัใหมี้หอ้งบริการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั และจดัสรรเวลาในการแลกเปล่ียน

เรียนรู้ของบุคลากรในหน่วยงาน 
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รายการเอกสารหลกัฐาน 

หมายเลข รายการเอกสาร  /  หลกัฐาน 

สนอ.7.7.3.1 1. คาํสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจดัทาํแผนการจดัการความรู้  

2. รายงานการประชุม คร้ังท่ี 1/2552 ประชาสัมพนัธ์เผยแพร่ผา่นเวบ็ไซต์

ภายในสาํนกังานอธิการบดี 

สนอ.7.7.3.2  

 

แผนพฒันาบุคลากร สาํนกังานอธิการบดี ปี 2551-2555 

 

สนอ.7.7.3.3 รายงานสรุปผลโครงการอบรม สัมมนา  

1. โครงการประชุมปฏิบติัการเร่ือง งานธุรการและสารบรรณ การจดัซ้ือ

จดัจา้ง และการควบคุมพสัดุ 

2. โครงการอบรม เร่ือง เทคนิคการเขียนหนงัสือราชการ  

3. โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการบุคลากรสายสนบัสนุนการจดัการศึกษา 

สนอ.7.7.3.4  รายงานการกาํกบัติดตามและประเมินผลการดาํเนินงาน แผนพฒันา

บุคลากร สาํนกังานอธิการบดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552  

1. กล่องรับความคิดเห็น สาํนกังานอธิการบดี 

2. แบบสอบถามความพึงพอใจของผูรั้บบริการ สาํนกังานอธิการบดี 

3. นาํผลการประเมินเพื่อวเิคราะห์ค่าและเสนอผูบ้ริหาร 

 
 
 
ตัวบ่งช้ีที ่7.4 :  มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพือ่พฒันาและธํา รงรักษาไว้ให้

บุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

ชนิดของตวับ่งช้ี : กระบวนการ 

เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ 3 

1. มีการจดัทาํแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีเป็นรูปธรรม ภายใตก้ารวเิคราะห์ขอ้มูล 

เชิงประจกัษ ์

2. มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีเป็นการส่งเสริมสมรรถนะในการ

ปฏิบติังาน เช่น การสรรหา การจดัวางคนตาํแหน่ง การกาํหนดเส้นทางเดินของตาํแหน่ง การ

สนบัสนุนเขา้ร่วมประชุม ฝึกอบรมและหรือเสนอผลงานทางวชิาการ การประเมินผลการปฏิบติังาน 

มาตรการสร้างขวญักาํลงัใจ มาตรการลงโทษ รวมทั้งการพฒันา และรักษาบุคลากรท่ีมีคุณภาพ 

3. มีระบบสวสัดิการและเสริมสร้างสุขภาพท่ีดี และสร้างบรรยากาศท่ีดีใหบุ้คลากรทาํงาน

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและอยูอ่ยา่งมีความสุข 
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4. มีระบบส่งเสริมสนบัสนุนบุคลากรท่ีมีศกัยภาพสูงใหมี้โอกาสประสบความสาํเร็จและ

กา้วหนา้ในอาชีพอยา่งรวดเร็วตามสายงาน 

5. มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดบัอยา่งเป็นระบบ 

6. มีการนาํผลการประเมินความพึงพอใจเสนอผูบ้ริหารระดบัสูง และมีแนวทางในการ

ปรับปรุงพฒันาเพื่อใหดี้ข้ึน 

เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดาํเนินการไม่ครบ 3 ขอ้แรก มีการดาํเนินการ 3 – 4 ขอ้แรก มีการดาํเนินการอยา่งนอ้ย 5 ขอ้แรก 

 

ผลการดําเนินงาน 

 ในปีการศึกษา 2552  สาํนกังานอธิการบดี  มีผลงานผา่นระดบั  5  ตามเกณฑม์าตรฐาน สกอ.  คือ 

ระดับ การดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
การดําเนินการ รหัสเอกสาร / 

หลกัฐาน มี ไม่มี 

1 มีการจดัทาํแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีเป็น

รูปธรรม ภายใตก้ารวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงประจกัษ ์

  สนอ.7.7.4.1 

 

 

2 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ี

เป็นการส่งเสริมสมรรถนะในการปฏิบติังาน เช่น 

การสรรหา การจดัวางคนลงตาํแหน่ง การกาํหนด

เส้นทางเดินของตาํแหน่ง การสนบัสนุนเขา้ร่วม

ประชุม ฝึกอบรมและหรือเสนอผลงานทางวชิาการ 

การประเมินผลการปฏิบติังานมาตรการสร้างขวญั

กาํลงัใจ มาตรการลงโทษ รวมทั้งการพฒันา และ

รักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ 

 

  สนอ.7.7.4.2 

3 มีระบบสวสัดิการและเสริมสร้างสุขภาพท่ีดี และ

สร้างบรรยากาศท่ีดีใหบุ้คลากรทาํงานไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพและอยูอ่ยา่งมีความสุข 

 

  สนอ.7.7.4.3 

4 มีระบบส่งเสริมสนบัสนุนบุคลากรท่ีมีศกัยภาพ

สูงใหมี้โอกาสประสบความสาํเร็จและกา้วหนา้ใน

อาชีพอยา่งรวดเร็วตามสายงาน  

  สนอ.7.7.4.4 
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ระดับ การดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
การดําเนินการ รหัสเอกสาร / 

หลกัฐาน มี ไม่มี 

5 มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุก

ระดบัอยา่งเป็นระบบ 

 

  สนอ.7.7.4.5 

6 มีการนาํผลการประเมินความพึงพอใจเสนอ

ผูบ้ริหารระดบัสูง และมีแนวทางในการปรับปรุง

พฒันาเพือ่ใหดี้ข้ึน 

 

   

 

ผลการประเมินตนเองปีท่ีแลว้:  ระดบั  5  เกณฑป์ระเมิน : 3  คะแนน 

ผลการประเมินตนเองคร้ังน้ี:  ระดบั  5  เกณฑป์ระเมิน : 3  คะแนน 

เป้าหมายของปีน้ี :  ระดบั 5   ผลการดาํเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย 

                                                                                                         ไม่บรรลุเป้าหมาย 

เป้าหมายปีต่อไป : ระดบั 6   เกณฑป์ระเมิน :   3  คะแนน 

 

ผลการดําเนินงานและผลการประเมนิตนเอง : 

             1.  ทรัพยากรบุคคล เป็นปัจจยัท่ีสาํคญัท่ีสุดในการขบัเคล่ือนองคก์ร ตอ้งบริหารการวางคนให้

ถูกกบังาน และขณะเดียวกนัก็ตอ้งพฒันาบุคลากรท่ีมีอยูใ่หมี้ความรู้ความสามารถและมีประสิทธิภาพ

มากยิง่ข้ึนรวมทั้งจดัสวสัดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ดงันั้นสาํนกังานอธิการบดีใหค้วามสาํคญักบั

การเสริมสร้างและพฒันาบุคลากร ตามแผนยทุธศาสตร์ของ สาํนกังานอธิการบดี  โดย แต่งตั้ง

คณะกรรมการจดัทาํแผนการบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคลขอ งสาํนกังานอธิการบดี  มีการ

ประชุมร่วมกนั (2 คร้ัง /เดือน ) เพือ่ระดมความคิดเห็นในการจดัทาํแผนการบริ หารและพฒันา

ทรัพยากรบุคคลท่ีเป็นรูปธรรมทั้งแผนระยะสั้น ปานกลาง และระยะยาว ภายใตก้ารวเิคราะห์ขอ้มูล

เชิงประจกัษ ์โดย สายสนบัสนุน วเิคราะห์จากการจดัหนา้ท่ีความรับผดิชอบ การแบ่งงานและการ

กาํหนดตาํแหน่งในสาํนกังานอธิการบดี  (เอกสารหมายเลข สนอ.7.7.4.1) 

           2. คณะกรรมการพฒันาบุคลากรและจดัทาํแผนพฒันาบุคลากร มีหนา้ท่ีเพื่อการส่งเสริม

สมรรถนะในการปฏิบติังาน  เป็นไปตามนโยบายของ สาํนกั  สนบัสนุนบุคลากรทั้งขา้ราชการ 

พนกังานมหาวทิยาลยั และลูกจา้ง ประจาํ เช่น การวางแผนกาํลงัคน   การสรรหา   เป็นไปอยา่ง

โปร่งใส และเขียนแนวปฏิบติัเป็นล ายลกัษณ์อกัษรท่ีชดัเจน  มีการจดัทาํการวเิคราะห์งานท่ีเป็น

รูปแบบท่ีชดัเจน  ใหเ้หมาะสมกบัความสามารถในการปฏิบติังาน  มีการกาํหนดเส้นทางเดินของ
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ตาํแหน่งงานของบุคลากรทุกกลุ่ม มีการธาํรงรักษาบุคลากร  การขอกาํหนดตาํแหน่งทางวชิาการ  

การประเมินผลการปฏิบติังาน  การขอพระราชทานเค ร่ืองราชอิสริยาภรณ์  มาตรการสร้างขวญั

กาํลงัใจ มาตรการลงโทษ การพฒันาบุคลากร  การลาศึกษา ฝึกอบรม การดูงาน  ปฏิบติัการวจิยั  ทั้ง

ในประเทศและต่างประเทศ   ใหเ้ป็นไปตามระเบียบ  ขอ้บงัคบั  และสอดคลอ้งกบันโยบายของ

มหาวทิยาลยั    มีงานวนิยัและนิติการ รับผดิชอบ งานดา้นกฎหมายข องมหาวทิยาลยั   ไดแ้ก่   การ

จดัทาํและ ตรวจร่างกฎหมาย  กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัมหาวทิยาลยั   รวมถึง

การวเิคราะห์และเสนอแนะแนวทางเก่ียวกบัการปรับปรุงเปล่ียนแปลงขอ้บงัคบั /ระเบียบท่ีไม่

ส่งเสริมการพฒันาบุคลากร   (เอกสารหมายเลข สนอ.7.7.4.2) 

 3.  สาํนกังานอธิการบดี มีระบบสวสัดิการและเสริมสร้างสุขภาพท่ีดี และสร้างบรรยากาศท่ี

ดีใหบุ้คลากรทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและอยูอ่ยา่งมีความสุข  ตามระเบียบขอ้บงัคบัของทาง

ราชการในส่วนของบุคลากรท่ีเป็นขา้ราชการ  และจดัระบบสวสัดิการตามท่ี ปรากฏ ในระเบียบ

เก่ียวกบัสวสัดิการข องพนกังานมหาวทิยาลยั ในส่วนของบุคลากรท่ี เป็นพนกังานใน

สถาบนัอุดมศึกษา นอกจากน้ี สาํนกัมีระบบสวสัดิการและเสริมสร้างบรรยากาศใหก้ารปฏิบติังาน 

อาทิ สวสัดิการดา้นพาหนะรับส่งบุคลากร มีร้านอาหารท่ีมีราคายอ่มเยา ว ์มีการส่งเสริมใหบุ้คลากร

ออกกาํลงักาย  ตรวจสุขภาพประจาํปี   การรักษาความปลอดภยั อาํนวยความสะดวกหอ้งประชุม 

โสตทศันูปกรณ์ มีการจดักิจกรรมกีฬาแข่งภายใน นอกจากน้ียงัมีสวสัดิการดา้นต่าง ๆ เงินกูฉุ้กเฉิน 

การรักษาพยาบาล การศึกษาดูงานและการศึกษาต่อ การจดัซ้ืออุปกรณ์  IT  และท่ีจาํเป็นเพื่อ

เสริมสร้างทกัษะของบุคลากรการจดักิจกรรมพฒันาบุคลากร การใหเ้งินรางวลัประจาํปี (การปฏิบติั

ราชการตามคาํรับรองการปฏิบติัราชการ (ก .พ .ร.) แก่บุคลากรทุกประเภทตามเกณฑท่ี์

คณะกรรมการกาํหนด เป็นตน้ (เอกสารหมายเลข สนอ.7.7.4.3) 

              4.  สาํนกังานอธิการบดี มีระบบส่งเสริมสนบัสนุนบุคลากรท่ีมีศกัยภาพสูง ใหมี้โอกาส

ประสบความสาํเร็จและกา้วหนา้ในอาชีพอยา่งรวดเร็วตามสายงาน ดว้ยการสนบัสนุนดา้นงบประมาณ

และส่งเสริมใหบุ้คลากรสายสนบัสนุนผลิตผลงานเพื่อขอกาํหนดตาํแหน่งระดบัชาํนาญการ โดยได้

จดัสรรงบประมาณสาํหรับการฝึกอบรม /การใหทุ้นสนบัสนุนการศึกษาต่อในระดบัปริญญาขั้นสูง

สาํหรั บคณาจารย ์ / การเล่ือนขั้น /การปรับเปล่ียนตาํแหน่ง  พิจารณากรอบอตัรากาํลงัลูกจา้งใน

สถาบนัอุดมศึกษาปรับเปล่ียนใหเ้ป็นพนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา พิจารณาผลงานตามการประเมินผล

การปฏิบติังานดว้ยความเป็นธรรม (เอกสารหมายเลข สนอ.7.7.4.4) 

 5.  สาํนกังานอธิการบดี มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดบัอยา่งเป็นระบบ  

และโปร่งใส  (เอกสารหมายเลข สนอ.7.7.4.5) 
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จุดแข็ง  

 1.  มีแผนพฒันาบุคลากร ของสาํนกังานอธิการบดี  

 2.  มีระบบและการกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีเป็นการส่งเสริมสมรรถนะในการ

ปฏิบติังาน เช่น การสรรหา  การจดัวางคนเ ขา้สู่ตาํแหน่ง การกาํหนดเส้นทางเดินของตาํแหน่ง การ

สนบัสนุนใหบุ้คลากรเขา้ร่วมประชุม ฝึกอบรม สัมมนา มีการประเมินผลการปฏิบติังาน การเล่ือน

ขั้นเงินเดือน เล่ือนขั้นค่าจา้ง และการจดัสรรเงินรางวลัใหต้ามผลการประเมินผลการปฏิบติังาน 

 3.  มีการจดัทาํแผนอตัรากาํลงับุคลากรสายสนบัสนุนท่ีผา่นการวเิคราะห์งานมาแลว้ 

 4.  มีระบบการพิจารณาความดีความชอบ 

 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1.  จดัหาบุคลากรเพิ่มเติมใหเ้หมาะสมกบัปริมาณงาน และส่งเสริมพฒันาบุคลากรเก่ียวกบั

งานท่ีบุคลากรแต่คนปฏิบติัอยู ่ 

2.  จดัการฝึกอบรม สัมมนา เก่ียวกบังานท่ีบุคลากรปฏิบติัเพิ่มข้ึน เพื่อใหท้นัต่อการ

เปล่ียนแปลงในภาวะปัจจุบนั 

 

จุดอ่อน 

 1.    บุคลากรยงัขาดความใส่ใจเก่ียวกบัระบบงานบริการ 

 2.    บุคลากรท่ีมีอยูไ่ม่เพียงพอในการปฏิบติังาน มีปริมาณงานมาก ไม่สามารถปฏิบติังาน

ใหเ้สร็จทนัตามกาํหนดเวลา 

 

แนวทางปรับปรุงจุดอ่อน 

 1.    สร้างระบบการบริหารและการจดัการใหม่ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพการณ์ในปัจจุบนั 

 2.    จดัคนเขา้สู่ตาํแหน่งใหต้รงกบัความรู้ความสามารถของบุคลากร หรือควรมีการ

ปรับเปล่ียนงานตามความเหมาะสมและความถนดัของบุคลากร 

 

รายการเอกสารหลกัฐาน 

หมายเลข รายการเอกสาร  /  หลกัฐาน 

สนอ.7.7.4.1 1. มีการจดัทาํกรอบอตัรากาํลงัสายสนบัสนุน ประจาํปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2549-2552 

2. จดัทาํแผนการศึกษาต่อในระดบัปริญญาโท-เอก ปี 2552-2556 
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หมายเลข รายการเอกสาร  /  หลกัฐาน 

สนอ.7.7.4.2 1. กฎ ประกาศ ระเบียบ ขอ้บงัคบั เก่ียวกบัการบริหารงานบุคคล มี

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ก.บ.ม. ปี 2550 ของ 

มหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตรี 

2. จดัทาํขอ้บงัคบัจรรยาบรรณวชิาชีพคณาจารย ์พ.ศ. 2552 

สนอ.7.7.4.3 1. มีโครงการสวสัดิการเงินกูเ้พือ่ท่ีอยูอ่าศยัฯ  

2. สนบัสนุนใหบุ้คลากรออกกาํลงักาย จนัทร์-ศุกร์ เพือ่เสริมสร้าง  

สุขภาวะ  

3.  มีการตรวจสุขภาพประจาํปี ของมหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตรี 

4.  จดับุคลากรร่วมการแข่งขนักีฬามหาวทิยาลยัประจาํปี 

สนอ.7.7.4.4 1.  แผนพฒันาบุคลากร  สาํนกังานอธิการบดี พ.ศ. 2551-2555 

2.  คาํสั่งท่ีส่งบุคลากรเขา้รับการอบรม สัมมนาตามโครงการต่าง ๆ  

3.  การจดัสรรทุนจากกองทุนพฒันาบุคลากร จดัสรรใหบุ้คลากรสาย

สนบัสนุน เพื่อใชใ้นการเขา้รับการอบรม สัมมนา (ระเบียบวาระการ

ประชุมของคณะกองทุนพฒันาบุคลากร 

4. สนบัสนุนการขอรับรางวลัขา้ราชการดีเด่น เผยแพร่ผา่นเวป็ไซต ์

สนอ.7.7.4.5 มีการประเมินความพึงพอใจพนกังาน ของสาํนกังานอธิการบดี 

 
 

ตัวบ่งช้ีที ่7.6 :  ระดับความสําเร็จในการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการ

พฒันาสถาบันอุดมศึกษา 

ชนิดของตวับ่งช้ี : ผลผลติ 

เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ 

1.  มีการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารแก่ประชาชนอยา่งโปร่งใส ผา่นช่องทางต่างๆ อาทิ     

เอกสารส่ิงพิมพ ์เวบ็ไซต ์นิทรรศการ 

2.  มีระบบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผา่นช่องทางท่ีเปิดเผยและเป็น                 

ท่ีรับรู้กนัโดยทัว่อยา่งนอ้ย 3 ช่องทาง 

3.  มีการนาํความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการบริหารงาน โดยมีเจา้หนา้ท่ี

รับผดิชอบและมีการดาํเนินงานอยา่งเป็นรูปธรรม 

4.  มีท่ีปรึกษาท่ีมาจากภาคประชาชน ทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ และมีการดาํเนิน

กิจกรรมร่วมกนัอยา่งต่อเน่ืองและชดัเจน เช่น จดัประชุมร่วมกนัอยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง 

5.  มีกระบวนการหรือกลไกการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชน 
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เกณฑ์การประเมนิ : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดาํเนินการไม่ครบ 3 ขอ้แรก มีการดาํเนินการ 3-4 ขอ้แรก มีการดาํเนินการครบทุกขอ้ 

 

ผลการดําเนินงาน 

 ในปีการศึกษา 2552 สาํนกังานอธิการบดี มีผลงานผา่นระดบั 5 ตามเกณฑม์าตรฐาน สกอ. คือ 

ระดับ การดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
การดาํเนินการ รหัสเอกสาร / 

หลกัฐาน มี ไม่มี 

1 มีการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารแก่ประชาชนอยา่ง

โปร่งใส ผา่นช่องทางต่างๆ อาทิ  เอกสารส่ิงพิมพ ์

เวบ็ไซต ์นิทรรศการ 

 

  สนอ.7.7.6.1  

และ  

สนอ.7.7.6.2 

2 มีระบบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ผา่นช่องทางท่ีเปิดเผยและเป็นท่ีรับรู้กนัโดยทัว่

อยา่งนอ้ย 3 ช่องทาง 

 

  สนอ.7.7.6.3   

3 มีการนาํความคิดเห็นของประชาชนไป

ประกอบการบริหารงาน โดยมีเจา้หนา้ท่ี

รับผดิชอบและมีการดาํเนินงานอยา่งเป็น

รูปธรรม 

 

  สนอ.7.7.6.4   

4  มีท่ีปรึกษาท่ีมาจากภาคประชาชน ทั้งท่ีเป็น

ทางการและไม่เป็นทางการ  

 มีการดาํเนินกิจกรรมร่วมกนัอยา่งต่อเน่ือง

และชดัเจน เช่น จดัประชุมร่วมกนัอยา่งนอ้ยปีละ 

2 คร้ัง 

  สนอ.7.7.6.5   

 

5 มีกระบวนการหรือกลไกการติดตามตรวจสอบ

โดยภาคประชาชน 

  สนอ.7.7.6.6   
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ผลการประเมินตนเองปีท่ีแลว้: ระดบั 5  เกณฑป์ระเมิน : 3  คะแนน 

ผลการประเมินตนเองคร้ังน้ี: ระดบั 5  เกณฑป์ระเมิน : 3  คะแนน 

เป้าหมายของปีน้ี : ระดบั 5    ผลการดาํเนินงาน   บรรลุเป้าหมาย  

                                                                                        ไม่บรรลุเป้าหมาย 

เป้าหมายปีต่อไป : ระดบั  5   เกณฑป์ระเมิน : 5  คะแนน 

 

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :    

1.  มีการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารแก่ประชาชนอยา่งโปร่งใส  ผา่นช่องทางต่า งๆ อาทิ     

เอกสารส่ิงพิมพ์  (เอกสารหมายเลข สนอ .7.7.6.1)  เวบ็ไซต ์ นิทรรศการ (เอกสารหมายเลข สนอ .

7.7.6.2)  

2.  มีระบบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผา่นช่องทางท่ีเปิดเผยและเป็น                 

ท่ีรับรู้กนัโดยทัว่อยา่งนอ้ย 3 ช่องทาง (เอกสารหมายเลข สนอ.7.7.6.3) 

3.  มีการนาํความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการบริหารงาน โดยมีเจา้หนา้ท่ี

รับผดิชอบและมีการดาํเนินงานอยา่งเป็นรูปธรรม (เอกสารหมายเลข สนอ.7.7.6.4) 

4.  มีท่ีปรึกษาท่ีมาจากภาคประชาชน ทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ และมีการดาํเนิน

กิจกรรมร่วมกนัอยา่งต่อเน่ืองและชดัเจน เช่น จดัประชุมร่วมกนัอยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง (เอกสาร

หมายเลข สนอ.7.7.6.5) 

5.  มีกระบวนการหรือกลไกการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชน  (เอกสารหมายเลข 

สนอ.7.7.6.6) 

 

จุดแข็ง  

1. สาํนกังานอธิการบดีเปิดโอกาสใหภ้าคประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการดาํเนินงาน    

ของสาํนกังานอธิการบดี ในทุกกิจกรรม ทั้งน้ีเพื่อการบริหารจดัการอยา่งมีประสิทธิภาพตอบสนอง

ความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการอยา่งครบถว้น  

2. นกัเรียน นกัศึกษา บุคลากร คณาจารย ์และประชาชนภายนอกตระหนกัและเห็น 

ความสาํคญัของการใหบ้ริการดา้นต่าง ๆ ของสาํนกังานอธิการบดี  

 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. เร่งการประชาสัมพนัธ์เพื่อขยายวงกวา้งของเครือข่ายสมาชิก 

2. พฒันาคุณภาพงานบริการใหเ้พียงพอและตรงกบัความตอ้งการพื้นฐานของผูรั้บบริการ 
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จุดอ่อน 

1. บุคลากรยงัไม่เห็นความสาํคญัของการประชาสัมพนัธ์มากนกั  

2. ผูใ้หบ้ริการในบางงาน /กิจกรรม ยงัขาดความเขา้ใจหลกัของการใหบ้ริการ และยงัไม่

เห็นความสาํคญัของการบริการท่ีมีประสิทธิภาพ  

 

แนวทางปรับปรุงจุดอ่อน 

1.  จดัอบรมเก่ียวกบัการส่ือสารและการประชาสัมพนัธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ของงานใน

ความรับผดิชอบ  

2.  จดัอบรมเก่ียวกบัการบริการแก่ผูใ้หบ้ริการในความรับผดิชอบของสาํนกังานอธิการบดี  

 

รายการเอกสารหลกัฐาน 

หมายเลข รายการเอกสาร  /  หลกัฐาน 

สนอ.7.7.6.1  ตวัอยา่งเอกสารส่ิงพิมพเ์พื่อการประชาสัมพนัธ์ เช่นจดหมายข่าว Hot News  

สนอ.7.7.6.2 Print out ช่องทางการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารทาง www.tru.ac.th และสถานีวทิยฯุ 

สนอ.7.7.6.3 Print out ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นทางตูรั้บฟังความคิดเห็น  

สนอ.7.7.6.4 1.  บนัทึกขอ้ความรายงานขอ้มูลความคิดเห็นของประชาชน   

2.  ผลการวเิคราะห์ความพึงพอใจของผูรั้บบริการในการใหบ้ริการของสาํนกังาน

อธิการบดี ประจาํเดือนธนัวาคม 2552  

สนอ.7.7.6.5 1.  คาํสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจาํสาํนกังานอธิการบดี  

2.  รายงานผลการประชุมคณะกรรมการประจาํสาํนกังานอธิการบดี                   

คร้ังท่ี 1 / 2553 และคร้ังท่ี 2 / 2553  

สนอ.7.7.6.6 1.  Print out ภาพการจดัประชุมคณะกรรมการประจาํสาํนกังานอธิการบดี  

2.  Print out ภาพการจดัประชุมคณะกรรมการดาํเนินงานของสาํนกังานอธิการบดี 

3.  Print out สายตรงอธิการบดี รับฟังเร่ืองราวร้องทุกขแ์ละขอ้เสนอแนะโดยภาค

ประชาชน  

4.  Print out สายด่วนผูอ้าํนวยการสาํนกังานอธิการบดี รับฟังเร่ืองราวร้องทุกข์

และขอ้เสนอแนะโดยภาคประชาชน   

 
 
 

 

 

http://www.tru.ac.th/�
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ตัวบ่งช้ีที ่7.8 :  มีการนําระบบบริหารความเส่ียงมาใช้ในกระบวนการบริหารการศึกษา 

ชนิดของตวับ่งช้ี : กระบวนการ 

เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ 

 1.  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทาํงานบริหารความเส่ียง โดยมีผูบ้ริหารระดบัสูง

และตวัแทนท่ีรับผดิชอบพนัธกิจหลกัของสถาบนัร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทาํงาน โดย

ผูบ้ริหารระดบัสูงตอ้งมีบทบาทสาํคญัในการกาํหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเส่ียง 

 2.  มีการวเิคราะห์และระบุปัจจยัเส่ียงท่ีส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายหรือความ

ลม้เหลวหรือลดโอกาสท่ีจะบรรลุเป้าหมายในการบริหารงาน และจดัลาํดบัความสาํคญัของปัจจยัเส่ียง 

 3.  มีการจดัทาํแผนบริหารความเส่ียง โดยแผนดงักล่าวตอ้งกาํหนดมาตรการหรือ

แผนปฏิบติัการในการสร้างความรู้ ความเขา้ใจใหก้บับุคลากรทุกระดบัในดา้นการบริหารความเส่ียง

และการดาํเนินการแกไ้ข ลด หรือป้องกนัความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนอยา่งเป็นรูปธรรม 

 4.  มีการดาํเนินการตามแผนบริหารความเส่ียง 

 5.  มีการสรุปผลการดาํเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง ตลอดจน มีการกาํหนด

แนวทางและขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเส่ียงโดยไดรั้บความเห็นชอบจาก

ผูบ้ริหารสูงสุดของสถาบนั 

 

เกณฑ์การประเมิน :  
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดาํเนินการไม่ครบ 3 ขอ้แรก มีการดาํเนินการ 3 – 4 ขอ้แรก มีการดาํเนินการครบทุกขอ้ 

 

ผลการดําเนินงาน 

 ในปีการศึกษา 2552  สาํนกังานอธิการบดี  มีผลการดาํเนินงานผา่นระดบั   5  ตามเกณฑ์

มาตรฐาน สกอ.  คือ 

ระดับ เกณฑ์มาตรฐาน 
การดําเนินการ รหัสเอกสาร / 

หลกัฐาน มี ไม่ม ี

1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทาํงานบริหาร

ความเส่ียง โดยมีผูบ้ริหารระดบัสูงและตวัแทนทุก

หน่วยงานในสงักดัร่วมเป็นคณะ กรรมการหรือ

คณะทาํงาน โดยผูบ้ริหารระดบัสูงตอ้งมีบทบาทสาํคญั

ในการกาํหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหาร

ความเส่ียง 

 
 

 สนอ.7.7.8.1 
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ระดับ เกณฑ์มาตรฐาน 
การดําเนินการ รหัสเอกสาร / 

หลกัฐาน มี ไม่ม ี

2 มีการวเิคราะห์และระบุปัจจยัเส่ียงท่ีส่งผลกระทบหรือ

สร้างความเสียหายหรือความลม้เหลวหรือลดโอกาสท่ี

จะบรรลุเป้าหมายในการบริหารงาน และจดัลาํดบั

ความสาํคญัของปัจจยัเส่ียง 

 
 

 สนอ.7.7.8.2 

3 มีการจดัทาํแผนบริหารความเส่ียง โดยแผนดงักล่าวตอ้ง

กาํหนดมาตรการหรือแผนปฏิบติัการในการสร้าง

ความรู้ ความเขา้ใจใหก้บับุคลากรทุกระดบัในดา้นการ

บริหารความเส่ียงและการดาํเนินการแกไ้ข ลด หรือ

ป้องกนัความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนอยา่งเป็นรูปธรรม 

 
 

 สนอ.7.7.8.3 

4 มีการดาํเนินการตามแผนบริหารความเส่ียง   สนอ.7.7.8.4 

5 มีการสรุปผลการดาํเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง 

ตลอดจน มีการกาํหนดแนวทางและขอ้เสนอแนะใน

การปรับปรุงแผนบริหารความเส่ียงโดยไดรั้บความ

เห็นชอบจากผูบ้ริหารสูงสุ 

 

 สนอ.7.7.8.5 

ผลการประเมินตนเองปีท่ีแลว้: ระดบั  5  เกณฑป์ระเมิน :  3  คะแนน 

ผลการประเมินตนเองคร้ังน้ี: ระดบั 5    เกณฑป์ระเมิน :  3   คะแนน 

เป้าหมายของปีน้ี :  ระดบั 5    ผลการดาํเนินงาน   บรรลุเป้าหมาย  

    ไม่บรรลุเป้าหมาย 

เป้าหมายปีต่อไป : ระดบั  5   เกณฑป์ระเมิน :  3  คะแนน 

 

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :  

1.  สาํนกังานอธิการบดี มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ บริหารจดัการความเส่ียงของสาํนกังาน

อธิการบดี ท่ี  3794/2551  สั่ง  ณ  วนัท่ี  23  กนัยายน  2551  โดยมีผูบ้ริหารระดบัสูงและตวัแทนทุก

หน่วยงา นในสงักดัร่วมเป็นคณะกรรมการ โดยผู ้ บริหารระดบัสูงมีบทบาทสาํคญัในการกาํหนด

นโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเส่ียง รวมทั้งวเิคราะห์และระบุปัจจยัเส่ียงท่ีเกิดข้ึนหรือ

อาจเกิดข้ึนใน สาํนกังานอธิการบดี  ซ่ึงคณะกรรมการมีหนา้ท่ีวางแผนดาํเนินงานเก่ียวกบัการ

ควบคุมภายในของหน่ วยงาน  วเิคราะห์และจดัลาํดบัความเส่ียง ออกแบบกิจกรรมความเส่ียง  

ติดตามประเมินผลการดาํเนินงาน  และจดัทาํรายงานการดาํเนินการการควบคุมภายในเสนอต่อ

มหาวทิยาลยั  (เอกสารหมายเลข  7.7.8.1) 
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2.   คณะกรรมการบริหารจดัการความเส่ียงของสาํนกังานอธิการบดีมีการวเิคราะห์และระบุ

ปัจจยัเส่ียงท่ีส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายหรือความลม้เหลวหรือลดโอกาสท่ีจะบรรลุ

เป้าหมายในการบริหารงาน และจดัลาํดบัความสาํคญัของปัจจยัเส่ียง คือ คณะกรรมการฯทาํการวเิคราะห์

และระบุปัจจยัเส่ียงครอบคลุมในดา้นงบการเงินและงบประมาณ   ดา้นกลยทุธ์   ดา้นนโยบาย  ดา้น

การปฏิบติังาน  และจากเหตุการณ์ภายนอก  จากนั้นมีการจดัลาํดบัความสาํคญัของปัจจยัเส่ียง โดย

พิจารณาจากมิติของโอกาสและผลกระทบจากสูงมายงัตํ่า   พร้อมกาํหนดเวลาและผูรั้บผดิชอบ   

(เอกสารหมายเลข  7.7.8.2) 

3.  คณะกรรมการบริหารจดัการความเส่ียงของสาํนาํงานอธิการบดี มีการจดัทาํแผนบริห าร

ความเส่ียง คือ ในแผนบริหารความเส่ียงมีการกาํหนด 1) มาตรการหรือแผนปฏิบติัการในการสร้าง

ความรู้ ความเขา้ใจใหก้บับุคลากรทุกระดบัในดา้นการบริหารความเส่ียง 2) กาํหนดการดาํเนินการ

แกไ้ข ลด หรือป้องกนัความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนอยา่งเป็นรูปธรรม 3) กาํหนดโครงการนาํระบบบริห าร

ความเส่ียงมาใชใ้นสาํนกังานอธิการบดี (เอกสารหมายเลข  7.7.8.3) 

4.  หน่วยงานยอ่ยของสาํนกังานอธิการบดีมีการดาํเนินการตามแผนบริหารความเส่ียงท่ีได้

กาํหนดไว ้ คือ  มีการดาํเนินการวเิคราะห์ความเส่ียง  จดัลาํดบัความเส่ียง  ออกแบบกิจกรรมเพื่อ

ควบคุมภายใน และนาํกิจกรรมลงสู่ การปฏิบติัของหน่วยงานมีการติดตามการปฏิบติัตามแผนการ

ปรับปรุงการควบคุมภายใน  (เอกสารหมายเลข  สนอ.7.7.8.4) 

5.  คณะกรรมการบริหารจดัการความเส่ียงของสาํนกังานอธิการบดีสรุปผลการดาํเนินงาน

ตามแผนบริหารความเส่ียง  โดยประเมินผลความสาํเร็จ  ปัญหา  อุปสรรค  แนวทางการแกไ้ ข  

ขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงแผนการดาํเนินงานโดยไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังานอธิการบดี

และผูบ้ริหาร (เอกสารหมายเลข  สนอ.7.7.8.5) 

 

จุดแข็ง  

 สาํนกังานอธิการบดีมีการดาํเนินการการตามเกณฑม์าตรฐาน 

 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

 สาํนกังานอธิการบดีมีการดาํเนินการตามแผนบริหารความเส่ียงอยา่งต่อเน่ือง 

 

จุดอ่อน 

 สาํนกังานอธิการบดีมีการดาํเนินการตามแผนบริหารความเส่ียงยงัไม่ครบทุกหน่วยงาน 
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แนวทางปรับปรุงจุดอ่อน 

สาํนกังานอธิการบดีจดัทาํแผนการดาํเนินงานบริหารความเส่ียงใหค้รบทุกหน่วยงานอยา่ง

ต่อเน่ือง 

 

รายการเอกสารหลกัฐาน 

หมายเลข รายการเอกสาร  /  หลกัฐาน 

สนอ.7.7.8.1 คาํสั่งแต่งตั้งคณะทาํงานบริหารความเส่ียง  โดยมีตวัแทนทุกฝ่ายร่วมเป็นคณะทาํงาน 

สนอ.7.7.8.2 รายงานผลการประเมินองคป์ระกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดงัองคก์ร หรือ

แบบ ปย.2-1 และ แบบ ปอ.2-1   สรุปผลการประเมินองคป์ระกอบของมาตรฐานการ

ควบคุมภายในระดบัองคก์ร หรือแบบ ปย.2 และ แบบ ปอ.2   

สนอ.7.7.8.3 แผนการจดัการความเส่ียง  ประจาํปีงบประมาณ  2552  แบบประเมินควบคุมภายใน 

หรือ แบบ ปม.  แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน หรือ แบบ  ปอ.3 

สนอ.7.7.8.4 ตวัอยา่งทะเบียนบนัทึกการยมืครุภณัฑ ์ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการผู ้ มีความรู้

ความสามารถเฉพาะเฉพาะเป็นงาน ๆ ไป  มีเจา้หนา้ท่ีพสัดุติดตามตรวจสอบการ         

ยมื – คืนครุภณัฑ ์  

สนอ.7.7.8.5 รายงานผลการติดตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน หรือ แบบติดตาม ปอ.3 และ

รายงานการประชุมของคณะกรรมการสาํนกังานอธิการบดีเก่ียวกบัการดาํเนินงานตาม

แผนบริหารความเส่ียงไดรั้บความเห็นชอบจากผูบ้ริหาร 

 

  

ตัวบ่งช้ีที ่7.9 :  ระดับความสําเร็จของการถ่ายทอดตัวบ่งช้ีและเป้าหมายของระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล   

การคิดรอบ : ปีการศึกษา 

 การจดัทาํคาํรับรองจะตอ้งมีหลกัฐานเอกสารแสดงการติดตามผลการดาํเนินงาน

ตามตวับ่งช้ี การจั ดทาํ strategy map สามารถดูตวัอยา่งของสาํนกังาน

คณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.) โดยศึกษาเพิ่มเติมไดจ้ากเวบ็ไซต ์

www.opdc.go.th 

ชนิดของตวับ่งช้ี : ผลผลติ 

เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ 

 1.  มีการกาํหนดแนวทางการดาํเนินการในการประเมินผลภายในสถาบนั 

 2.  มีแผนงานการประเมินผลภายในสถาบนั 

 3.  มีการกาํหนดตวับ่งช้ีและเป้าหมายตามพนัธกิจและยทุธศาสตร์ของสถาบนั 
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 4.  มีการจดัทาํ Strategy map ของหน่วยงานในระดบัคณะหรือเทียบเท่า โดยกาํหนด

เป้าประสงคข์องแต่ละประเด็นยทุธศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน่วยงานใหเ้ช่ือมโยงกบัเป้าประสงคแ์ละ

ประเด็นยทุธศาสตร์ของสถาบนั 

 5.  มีการยนืยนัวสิัยทศัน์และประเด็นยทุธศาสตร์ของสถาบนัอุดมศึกษาในระดบัคณะหรือ

เทียบเท่า 

 6.  มีระบบในการติดตามผลการดาํเนินงานตามตวับ่งช้ีและเป้าหมายตามคาํรับรอง

ของผูบ้ริหารระดบัต่างๆ 

 7.  มีการประเมินผลการดาํเนินงานตามตวับ่งช้ีและเป้าหมายตามคาํรับรอง 

 8.  มีการนาํผลการประเมินผลการดาํเนินงานของผูบ้ริหาร ไปเช่ือมโยงกบัระบบ    

การสร้างแรงจูงใจ 

เกณฑ์การประเมิน :  
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดาํเนินการไม่ครบ 5 ขอ้แรก มีการดาํเนินการ 5 – 7 ขอ้แรก มีการดาํเนินการครบทุกขอ้ 

 

ผลการดําเนินงาน 

ในปีการศึกษา 2552  สาํนกังานอธิการบดี   มีผลงานผา่นระดบั    5   ตามเกณฑม์าตรฐาน  

สกอ. คือ 

ระดับ การดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
การดําเนินการ รหัสเอกสาร / 

หลกัฐาน มี ไม่มี 

1 มีการกาํหนดแนวทางการดาํเนินการในการ

ประเมินผลภายในสถาบนั 

การประเมินผลภายในตามแผนปฏิบติัราชการ

ของ สาํนกังานอธิการบดี 

 
 

 สนอ.7.7.9.1 

และ  

สนอ.7.7.9.2 
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ระดับ การดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
การดําเนินการ รหัสเอกสาร / 

หลกัฐาน มี ไม่มี 

2 มีแผนงานการประเมินผลภายในคณะวชิา 

แผนงานการประเมินผลภายใน หมายถึง 

แผนปฏิบติัราชการของสาํนกังานอธิการบดี ท่ี

ประกอบดว้ย  

   1. มีแผนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ของคณะวชิา 

   2. มีแผนการประเมินผลตามตวัช้ีวดัของ กพร. 

ของคณะวชิา 

   3. มีแผนปฏิบติัราชการประจาํปีของคณะวชิา  

ท่ีสอดคลอ้งกบัแผนปฏิบติัราชการประจาํปีของ

มหาวทิยาลยั 

 
 

 สนอ.7.7.9.3 

3 มีการกาํหนดตวับ่งช้ีและเป้าหมายตามพนัธกิจ

และยทุธศาสตร์ของสาํนกังานอธิการบดี 

มีการกาํหนดตวับ่งช้ีและเป้าหมายตามตวัช้ีวดั

ของแผนการปฏิบติังานท่ีชดัเจน ประกอบดว้ย 

   1. มีการกาํหนดตวับ่งช้ีและเป้าหมายของ

แผนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ

สาํนกังานอธิการบดี 

   2. มีการกาํหนดตวับ่งช้ีและเป้าหมายของ

แผนการประเมินผลตามตวัช้ีวดัของ กพร. ของ

สาํนกังานอธิการบดี 

   3. มีการกาํหนดตวับ่งช้ีและเป้าหมายของ

แผนปฏิบติัราชการประจาํปีของสาํนกังาน

อธิการบดีท่ีสอดคลอ้งกบัแผนปฏิบติัราชการ

ประจาํปีของมหาวทิยาลยั 

 
 

 

 

สนอ.7.7.9.4 
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ระดับ การดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
การดาํเนินการ รหัสเอกสาร / 

หลกัฐาน มี ไม่มี 

4 มีการจดัทาํแผนท่ียทุธศาสตร์ (Strategy Map) 

ของหน่วยงานในระดบักอง โดยกาํหนด

เป้าประสงคข์องแต่ละประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัหน่วยงานใหเ้ช่ือมโยงกบั

เป้าประสงคแ์ละประเด็นยทุธศาสตร์ของสถาบนั 

มีการจดัตั้งคณะกรรมการระดบัสาํนกังาน

อธิการบดีเพือ่ดาํเนินการ 

มีการประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อร่วมกนั

จดัทาํแผนท่ียทุธศาสตร์ (Strategy Map) และ

วเิคราะห์ความเช่ือมโยงกบัเป้าประสงคแ์ละ

ประเด็นยทุธศาสตร์ของมหาวทิยาลยั 

มีการจดัแผนท่ียทุธศาสตร์ (Strategy Map) 

เป็นลายลกัษณ์อกัษร มีการเผยแพร่ใหบุ้คลากร

ไดรั้บทราบ และนาํไปสู่การปฏิบติั 

 
 

 สนอ.7.7.9.5 

5 มีการยนืยนัวสิยัทศัน์และประเด็นยทุธศาสตร์

ของสถาบนัอุดมศึกษาในระดบัคณะหรือ

เทียบเท่า  

 มีการลงนามคาํรับรองการปฏิบติัราชการ 

ระหวา่งอธิการบดีและผูอ้าํนวยการสาํนกังาน

อธิการบดี 

 มีการลงนามคาํรับรองการปฏิบติัราชการ

ภายในสาํนกังานอธิการบดี ระหวา่งผูบ้ริหาร

ระดบัต่างๆ ของสาํนกังานอธิการบดี 

 
 

 สนอ.7.7.9.6 
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ระดับ การดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
การดําเนินการ รหัสเอกสาร / 

หลกัฐาน มี ไม่มี 

6 มีระบบในการติดตามผลการดาํเนินงานตามตวั

บ่งช้ีและเป้าหมายตามคาํรับรองของผูบ้ริหาร

ระดบัต่าง ๆ 

 มีคณะกรรมการติดตามผลการดาํเนินงาน

ตามตวับ่งช้ีและเป้าหมายฯ 

 มีการติดตามผลการดาํเนินงานตามตวับ่งช้ี

ตามคาํรับรอง  

   1.ตามแผนการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายในของสาํนกังานอธิการบดี 

   2.ตามแผนการประเมินผลตามตวัช้ีวดัของ 

กพร. ของสาํนกังานอธิการบดี 

   3.ตามแผนปฏิบติัราชการประจาํปีของ

สาํนกังานอธิการบดีท่ีสอดคลอ้งกบัแผนปฏิบติั

ราชการประจาํปีของมหาวทิยาลยั 

 มีกลไกการติดตามผลการประเมินผล     

อยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง  

  

 

 

7 มีการประเมินผลการดาํเนินงานตามตวับ่งช้ีและ

เป้าหมายตามคาํรับรอง 

 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน 

 มีรายงานการผลการดาํเนินงานตามตวับ่งช้ี

และเป้าหมายตามคาํรับรองต่างๆ เป็นประจาํ   

ทุกปี 

  

 

 

8 มีการนาํผลการประเมินผลการดาํเนินงานของ

ผูบ้ริหารไปเช่ือมโยงกบัระบบการสร้างแรงจูงใจ 

 สาํนกังานอธิการบดีมีคณะกรรมการพจิารณา

นาํผลการประเมินผลการดาํเนินงานของผูบ้ริหาร

ไปเช่ือมโยงกบัระบบการสร้างแรงจูงใจ เช่น 

โบนสั การเล่ือนขั้นประจาํปี และการส่งเสริม

ดา้นการพฒันาผูบ้ริหารในรูปแบบอ่ืนๆ   
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ผลการประเมินตนเองปีท่ีแลว้: ระดบั  7  เกณฑป์ระเมิน :   2   คะแนน 

ผลการประเมินตนเองคร้ังน้ี: ระดบั  5  เกณฑป์ระเมิน :   2   คะแนน 

เป้าหมายของปีน้ี :  ระดบั  3 ผลการดาํเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย 

                                                                                                                 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

เป้าหมายปีต่อไป :  ระดบั  5   เกณฑป์ระเมิน :   2   คะแนน 

 

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง : 

 1.  สาํนกังานอธิการบดีมีการกาํหนดแนวทางการดาํเนินการในการประเมินผลภายใน

สาํนกังานอธิการบดี เพื่อติดตามผลการดาํเนินงานใหไ้ดต้ามแผนการประกนัคุณภาพสาํนกังาน

อธิการบดี     (เอกสารหมายเลข สนอ.7.7.9.1)  (เอกสารหมายเลข สนอ.7.7.9.2) 

 2. สาํนกังานอธิการบดี มีแผนงานการประเมินผลภายใน ซ่ึงเป็นแผนปฏิบติัราชการของ 

หน่วยงาน ท่ีประกอบดว้ย   

    1) แผนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงาน    

                    2) แผนการประเมินผลตามตวัช้ีวดัของ กพร. ของหน่วยงาน ซ่ึงมีการติดตามทุกๆ รอบ 3 เดือน 

                   3) แผนปฏิบติัราชการประจาํปีของคณะวชิาท่ีสอดคลอ้งกบัแผนปฏิบติัราชการประจาํปี

ของมหาวทิยาลยั ซ่ึงมีการติดตามผลการดาํเนินงานปีละคร้ัง (สนอ.7.7.9.3) 

 3. สาํนกังานอธิการบดีมีการกาํหนดตวับ่งช้ี และเป้าหมายตามตวัช้ีวดัของแผนปฏิบติังานท่ี

ชดัเจน ตามแผนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสาํนกังานอธิการบดี  แผนการประเมินผล

ตามตวัช้ีวดัของ กพร . ของสาํนกังานอธิการบดี  และ แผนปฏิบติัราชการประจาํปีของ สาํนกังาน

อธิการบดีท่ีสอดคลอ้งกบัแผนปฏิบติัราชการประจาํปีของมหาวทิยาลยั   (สนอ.7.7.9.4)  

 4. สาํนกังานอธิการบดี มีการจัดทาํแผนท่ียทุธศาสตร์  (Strategy Map)  โดยมีการ จดัตั้ง

คณะกรรมการระดบัสาํนกังานอธิการบดีเพือ่ดาํเนินการ   มีการประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อร่วมกนั

จดัทาํแผนท่ียทุธศาสตร์  (Strategy Map) และวเิคราะห์ความเช่ือมโยงกบัเป้าประสงคแ์ละประเด็น

ยทุธศาสตร์ของมหาวทิยาลยั  พร้อมทั้งมีการจดัแผนท่ียทุธศาสตร์  (Strategy Map) เป็นลายลกัษณ์

อกัษร มีการเผยแพร่ใหบุ้คลากรไดรั้บทราบ และนาํไปสู่การปฏิบติั  (สนอ.7.7.9.5) 

 5 .   สาํนกังานอธิการบดี มีการยนืยนัวสิัยทศัน์และประเด็นยทุธศาสตร์ของ

สถาบนัอุดมศึกษาในระดบั สาํนกังานอธิการบดี  โดยมีการทบทวนในการประ ชุมร่วมกนัของ

บุคลากรของหน่วยงาน  ซ่ึงมี   การ ลงนามคาํรับรองการปฏิบติัราชการ ระหวา่งอธิการบดีและ

ผูอ้าํนวยการสาํนกังานอธิการบดี (สนอ.7.7.9.6) 
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จุดแข็ง  

 1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกนัคุณภาพของสาํนกังานอธิการบดี 

 2. มีการจดัทาํคู่มือประกนัคุณภาพสาํนกังานอธิการบดี 

 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

 1.  ควรมีการประชุมเร่ืองประกนัคุณภาพสมํ่าเสมอ 

 2.  ควรมีการปรับปรุงคู่มือประกนัคุณภาพของสาํนกังานอธิการบดี 

 

จุดอ่อน 

 1.  ขาดความรู้ความเขา้ใจในการทาํประกนัคุณภาพระดบักอง 

 2.  การกาํหนดตวับ่งช้ียงัทาํไม่ไดต้ามเกณฑท่ี์ทางสาํนกังานอธิการบดีตอ้งการ 

 

แนวทางปรับปรุงจุดอ่อน 

1.  เร่งใหค้วามรู้ความเขา้ใจใหก้บับุคลากรในเร่ืองการประกนัคุณภาพ 

 2.  พฒันาตวับ่งช้ีท่ียงัไม่ถึงเกณฑท่ี์ทางสาํนกังานอธิการบดีกาํหนดเพิ่มข้ึน 

 

รายการเอกสารหลกัฐาน 

หมายเลข รายการเอกสาร  /  หลกัฐาน 

สนอ.7.7.9.1 ระเบียบวาระการประชุมของสาํนกังานอธิการบดี   

สนอ.7.7.9.2 แผนพฒันาคุณภาพ สาํนกังานอธิการบดี  ประจาํปีการศึกษา  2552 

สนอ.7.7.9.3 แผนกลยทุธ์ สาํนกังานอธิการบดี  2551 - 2553 

สนอ.7.7.9.4 แผนกลยทุธ์ สาํนกังานอธิการบดี  2552  

สนอ.7.7.9.5 แผนท่ียทุธศาสตร์ (Strategy Map)  สาํนกังานอธิการบดี 

สนอ.7.7.9.6 คาํรับรองการปฏิบติัราชการ ระหวา่งอธิการบดีและผูอ้าํนวยการสาํนกังานอธิการบดี 

 

 


