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คํานํา 

  รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจําปีการศึกษา  2553 
(รอบ 12 เดือน)  ของสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีฉบับน้ี จัดทําขึ้นเพ่ือรายงานผลการ
ดําเนินงานประจําปีการศึกษา 2553 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรายงานผลการดําเนินงานของสํานักงานอธิการบดี 
ตามองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีที่กําหนด เพ่ือรับการประเมินคุณภาพภายใน ตามตัวบ่งช้ีของหน่วยงานสนับสนุน
การเรียนการสอนประจําปีการศึกษา 2553 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
  การจัดทํารายงานฉบับน้ีได้รับความร่วมมือจากผู้กํากับดูแลและผู้เก็บข้อมูลตัวบ่งช้ี และ
คณะกรรมการดําเนินการประกันคุณภาพของสํานักงานอธิการบดี รวมถึงบุคลากรของสํานักงานอธิการบดีทุกท่าน
ที่มีส่วนร่วมในการเขียนรายงาน รวมทั้งการรวบรวมเอกสาร หลักฐานที่ใช้ประกอบในรายงานทั้งหมด ทําให้
รายงานการประเมินตนเองของสํานักงานอธิการบดี ประจําปีการศึกษา 2553  ฉบับน้ีสําเร็จลุล่วงไปด้วยดี          
จึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ ที่น้ี   
 
 
                                                                 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรินทร์  เอกจริยวงศ์  
              ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
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บทที่  1 
ส่วนนํา 

 
ข้อมูลเก่ียวกับหน่วยงาน 

ชื่อหน่วยงาน สํานักงานอธิการบดี 

ที่ต้ัง  ณ  อาคารเฉลิมพระเกยีรติ ๘๐ พรรษาฯ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

ประวัติความเป็นมาโดยย่อ 
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู  

พ.ศ. 2518  โดยมีหน้าที่รับผิดชอบ  บริหารจัดการประสานงานและบริการเก่ียวกับบุคลากร งบประมาณ พัสดุ 
ครุภัณฑ์ และอาคารสถานที่ของวิทยาลัยครู  โดยเรียกช่ือในระยะแรกตาม พ.ร.บ. วิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 ว่า   
"หัวหน้าสํานักงานอธิการ" เป็นผู้บริหารงานสูงสุดมีการจัดองค์การภายในประกอบด้วยฝ่ายต่างๆ รวม 11 ฝ่าย คือ 

1. ฝ่ายเลขานุการ   2. ฝ่ายการเงิน 
3. ฝ่ายการเจ้าหน้าที่   4. ฝ่ายงานธุรการ 
5. ฝ่ายประชาสัมพันธ์   6. ฝ่ายพัสดุ 
7. ฝ่ายยานพาหนะ   8. ฝ่ายสวัสดิการ 
9. ฝ่ายอนามัยและสุขาภิบาล  10. ฝ่ายอาคารสถานที ่
11. ฝ่ายเอกสารการพิมพ์ 
ต่อมาในปี พ.ศ. 2538 (ร่าง) พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ ได้ผ่านความเห็นชอบของรัฐสภา

และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 112 ตอนที่ 4 ก  ลงวันที่ 24 มกราคม 2538 มีผลให้วิทยาลัยครู
เทพสตรีเปลี่ยนเป็น "สถาบันราชภัฏเทพสตรี" และมีการเปลี่ยนแปลงการแบ่งส่วนราชการภายในสถาบันฯ 
โดยเฉพาะสํานักงานอธิการ  ได้เปลี่ยนเป็น "สํานักงานอธิการบดี" และมี "ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี"  
เป็นผู้บริหารงานจนถึงปัจจุบัน 
  รายนามผู้เคยดํารงตําแหน่งบริหารสํานักงานอธิการบดี (2518 - ปัจจุบัน) 
   1. นางสาระ การเวก   หัวหน้าสํานักงานอธิการ 
   2. นายวัลลภ สวัสดิวัลลภ  หัวหน้าสํานักงานอธิการ 
   3. ผศ.สุรพงษ์ ปนาทกูล  หัวหน้าสํานักงานอธิการ 
   4. ผศ.วีระ มหาวิจิตร  หัวหน้าสํานักงานอธิการ 
   5. นายกิตติ สุขประเสริฐ  หัวหน้าสํานักงานอธิการ 
   6. ผศ.สมศักด์ิ มากบุญ   ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
   7. นางอุทัยวรรณ     ตันหยง  ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
   8. ผศ.พัชรินทร์        เอกจริยวงศ์  ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
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  ในปี พ.ศ. 2542 สํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ ได้ดําเนินการเปลี่ยนแปลงการแบ่งส่วนราชการ
ของสถาบันราชภัฏเทพสตรีใหม่  สําหรับสํานักงานอธิการบดี ให้มี "ส่วนอํานวยการ" ดังน้ัน สํานักงานอธิการบดี  
ในปัจจุบัน จึงเสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงจาก “ฝ่ายต่าง ๆ”  เป็นส่วนราชการ ดังน้ี 
   1. ส่วนอํานวยการ 
   2. ส่วนบริหารงานบุคคล 
   3. ส่วนบริหารงานคลังและพัสดุ 
   4. ส่วนพัฒนาอาคารและสิ่งแวดล้อม 
   5. ส่วนสวัสดิการ  
   6. ส่วนประชาสัมพันธ์ 
  ในปี พ.ศ. 2543  ได้มีการเพิ่มหน่วยงานในสํานักงานอธิการบดี อีก 1 หน่วยงาน คือ 
สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา มีผู ้ช่วยศาสตราจารย์พัทธนันท์  พิมพ์ทองงาม เป็นผู ้อํานวยการ
สํานักงาน 
  ในปี พ.ศ. 2544  ได้มีการเปลี่ยนแปลงช่ือหน่วยงานในสํานักงานอธิการบดี 1 หน่วยงาน คือ 
ส่วนประชาสัมพันธ์ เปลี่ยนช่ือเป็น ศูนย์ประชาสัมพันธ์ มี นางรัชชนก  สวนสีดา เป็นผู้อํานวยการศูนย์ 
  ในปี พ.ศ. 2545  ได้มีการเพ่ิมช่ือส่วนพัฒนาอาคารและสิ่งแวดล้อม จากเดิมเป็นส่วนพัฒนา
อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 

ในปี พ.ศ. 2547  (ร่าง)พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้ผ่านความเห็นชอบของ
รัฐสภาและได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 121 ตอนพิเศษ 23 ก  วันที่ 14  มิถุนายน  2547  มีผลให้
สถาบันราชภัฏเทพสตรี เปลี่ยนเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี” และได้มีการเปลี่ยนแปลงส่วนราชการ
ภายในของมหาวิทยาลัยฯ โดยเฉพาะสํานักงานอธิการบดี จะแบ่งส่วนราชการเป็นกอง ซึ่งมีสํานักวางแผนและ
พัฒนา สํานักส่งเสริมวิชาการ และสํานักกิจการนักศึกษา มารวมเป็นส่วนราชการภายในของสํานักงาน
อธิการบดี 
  ในปี พ.ศ. 2548 ได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการในราชกิจจานุเบกษาให้สํานักงาน
อธิการบดี แบ่งส่วนราชการเป็นกอง จํานวน 4 กอง คือ กองกลาง กองนโยบายและแผน กองบริการการศึกษา 
และกองพัฒนานักศึกษา 
    

ในปี พ.ศ. 2551 สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งเป็นหน่วยงานหน่ึงในสังกัดสํานักงาน
อธิการบดี ได้มีการเปลี่ยนช่ือเป็น “สํานักมาตรฐานและประกันคุณภาพ”  และในปีเดียวกันได้มีการย้าย
สํานักงานอธิการบดี มาอยู่ที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 หรือ อาคาร 16 โดยมีห้อง
สํานักงานงานธุรการและสารบรรณ งานพัสดุ งานบริหารงานบุคคล งานคลัง และกองบริการการศึกษา อยู่ที่ 
ช้ัน 1 ห้องสํานักงานงานสวัสดิการ งานประชุมและพิธีการ ห้องพักอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี 
ผู้อํานวยการกองกลาง ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี และรองผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี อยู่ที่ช้ัน 2 



รายงานการประเมินตนเอง สํานักงานอธิการบดี  ปีการศึกษา 2553  (รอบ 12 เดือน) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 3 

  ในปี พ.ศ. 2553 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ครั้งที่ 2/2553  เมื่อวันที่    
19 กุมภาพันธ์ 2553 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มีมติเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
เรื่อง การจัดต้ังกองคลัง และการแบ่งส่วนราชการในกองคลัง ดังน้ี 1. งานธุรการ  2. งานการเงินงบประมาณ      
3. งานงบประมาณเงินรายได้ 4. งานบัญชี  5. งานพัสดุ  และให้ยกเลิกส่วนราชการในกองกลาง สํานักงาน
อธิการบดี คือ 1. งานคลัง  2. งานพัสดุ 

ปัจจุบันสํานักงานอธิการบดี นับเป็นส่วนราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่มีหน้าที่
รับผิดชอบในการสนับสนุนพันธกิจหลักสําคัญของมหาวิทยาลัยโดยรับผิดชอบดูแลให้บริการ และดําเนินงาน
เกี่ยวกับงานบุคลากร งานนิติการ งานพัฒนาอาคาร สถานที่และสิ่งแวดล้อม งานสารบรรณ งานประชุม งาน
ยานพาหนะ งานสวัสดิการ งานประชาสัมพันธ์ งานนโยบายและแผน งานบริการการศึกษา งานพัฒนา
นักศึกษา งานคลัง งานพัสดุ และงานบริหารทั่วไปของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง 
สะดวก รวดเร็ว และมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้  จึงจําเป็นอย่างย่ิงที่สํานักงานอธิการบดีจะต้อง
กําหนดแผนพัฒนาหน่วยงานให้เป็นระบบ โดยกําหนดเป็นระยะเวลาที่ชัดเจนแน่นอนในการที่จะได้รับการ
สนับสนุนจากมหาวิทยาลัยในการที ่จะพัฒนาความพร้อมที่จะปฏิบัติงานทั ้งด้านบุคลากร ระบบการ
ปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศ และการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้เพ่ืองานบริการได้ตามเป้าหมายและบังเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 

 
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พนัธกิจ 
ปรัชญา  รับผดิชอบ  รอบรู้  คู่คุณธรรม  เลิศล้ําด้านบริการ 
วิสัยทัศน์  สํานักงานอธิการบดี มีความพร้อมทางด้านบุคลากร มีระบบงานที่ชัดเจน สามารถให้บริการ 

และสนับสนุนการบริหารงานของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ 
พันธกิจ  สํานักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานสนับสนุนพันธกิจหลักสําคัญของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

มีหน้าที่บริหารจัดการและรับผิดชอบ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 โดยผู้อํานวยการ
สํานักงานอธิการบดี รับผิดชอบ ดูแล เพ่ือให้บริการและดําเนินงาน ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 

1. ดําเนินการให้บริการและงานบริหารทั่วไป เพ่ือเอ้ืออํานวยให้หน่วยงานอ่ืนๆ ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างสมบูรณ์ 

2.ประสานนโยบายสู่การปฏิบัติ รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และดําเนินการจัดทําแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยระยะต่างๆ การจัดสรรทรัพยากร การติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ วิจัยสถาบัน ดําเนินงาน
วิเทศสัมพันธ์ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีทันสมัยเพ่ือการพัฒนาและบริหารจัดการมหาวิทยาลัยอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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3.ดําเนินการให้บริการด้านสนับสนุนงานวิชาการ 
4. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมนักศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตและศักยภาพของนักศึกษาให้เป็น

บัณฑิตที่พึงประสงค์ และจัดบริการและสวัสดิการเพ่ือเอ้ืออํานวยต่อนักศึกษาให้มีความพร้อมทางการศึกษา 
5.มุ่งพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการคลัง ให้มีความโปร่งใส เป็นธรรม ให้บริการด้านงบประมาณ 

การเงิน บัญชี และพัสดุของมหาวิทยาลัยฯ กํากับและควบคุมงบประมาณการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบ 
ตามแผนงาน ผลผลิตและโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล ตรวจสอบได้ เพ่ือสนับสนุนการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์  

 
นโยบายการประกันคุณภาพ 

  สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้ให้ความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในและมีการดําเนินการให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 สําหรับปีการศึกษา 2553 สํานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้กําหนดนโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา โดยยึดแนวทางการ
จัดกระบวนการประเมินคุณภาพ 4 ขั้นตอน ตามระบบการพัฒนาคุณภาพ PDCA ดังนี้ 
 1.  สนับสนุนและส่งเสริมให้กอง และหน่วยงานต่าง ๆ ของสํานักงานอธิการบดี จัดทําระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในให้สอดคล้องกับนโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และกฎกระทรวง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา        
พ.ศ. 2553  
 2.  พัฒนาบุคลากรในสังกัดสํานักงานอธิการบดีที่ปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับองค์ประกอบ ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน  ตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 
 3.  สนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรในสังกัดสํานักงานอธิการบดีมีขีดความสามารถ
ในการทําหน้าที่ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับภาควิชา / สาขาวิชา คณะวิชา หน่วยงานเทียบเท่าและระดับ
สถาบัน ประจําปีการศึกษา 2553  
 4.  เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการเตรียมการรับการประเมินคุณภาพการศึกษา 
โดยการแต่งต้ังผู้รับผิดชอบในการเก็บข้อมูล เอกสาร / หลักฐานอ้างอิง และการให้ข้อมูลตามตัวบ่งช้ี             
ของแต่ละองค์ประกอบแก่คณะกรรมการประเมินคุณภาพ 
 5.  ส่งเสริมให้มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเขียนรายงานการประเมินตนเอง 
ประจําปี (E – SAR)  
 6.  ส่งเสริมให้กองและหน่วยงานต่าง ๆ ของสํานักงานอธิการบดี นําผลการประเมินคุณภาพ
ภายในมาพัฒนา / ปรับปรุง คุณภาพการศึกษา คุณภาพการดําเนินงานตามพันธกิจ และคุณภาพการบริหาร
จัดการ  
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 7.  ส่งเสริมให้กองและหน่วยงานต่าง ๆ ของสํานักงานอธิการบดี นําข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
กิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
 8.  ปรับปรุงระบบการจัดทําเอกสาร / หลักฐานอ้างอิง ตามตัวบ่งช้ี ให้มีความสะดวก           
ต่อคณะผู้ประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 

 9.  จัดให้มีการเตรียมความพร้อมด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือรับการประเมิน
คุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก 

โครงสร้างการบริหาร 

 

 

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

สํานักงานอธิการบดี 

หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

กองกลาง กองนโยบายและแผน กองบริการการศึกษา  กองพัฒนานักศึกษา 

สํานักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา สํานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา 

กองคลัง 

ส่วนราชการในสาํนักงานอธกิารบดี 

 สํานักงานอธิการบดี 
(ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี)  

 คณะกรรมการประจํา 
สํานักงานอธิการบดี  

 

 5 

 
 
 
 

 

กองกลาง 
 

กองนโยบายและแผน 
 

กองบริการการศึกษา  
 

กองพัฒนานักศึกษา 
 

กองคลัง 
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รายชื่อผู้บริหารชุดปัจจุบนั 
 1. นางพัชรินทร์  เอกจริยวงศ์ ตําแหน่ง  ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
 2. นางสาวสุภารัตน์  สินสุวรรณ ตําแหน่ง   ผู้อํานวยการกองกลาง 
 3. นางสาววันเพ็ญ  เต๊ะขันหมาก ตําแหน่ง  ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน 
 4. นางศุภศร  ยินดีสุข  ตําแหน่ง  ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา 
 5. นางศรีไพร  วงษ์วาน  ตําแหน่ง  ผู้อํานวยการกองพัฒนานักศึกษา 
 6. นางภัคจิรา  แท่นทอง  ตําแหน่ง   ปฏิบัติราชการผู้อํานวยการกองคลัง 
รายชื่อคณะกรรมการดําเนนิการประกันคณุภาพของสํานักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 2553 

1.  ผศ.พัชรินทร์  เอกจริยวงศ์   ประธานกรรมการ 
2.  นางศรีไพร  วงษ์วาน  กรรมการ 
3.  นางสาววันเพ็ญ  เต๊ะขันหมาก  กรรมการ 
4.  นางศุภศร  ยินดีสุข  กรรมการ 
5.  นางสาวสุภารัตน์  สินสุวรรณ กรรมการ 
6.  นางภัคจิรา  แท่นทอง  กรรมการ 
7.  นางสาววรนุช  คงเพ็ชร กรรมการ 
8.  นางสุกัญญา  มากมี  กรรมการ 
9.  นางมณีรัตน์  เพ่ิมพร  กรรมการ 
10.  นายคนึง  สลุงโครพ  กรรมการ 
11.  นายศุภธี  โตสกุล  กรรมการ 
12.  นายกานนท์  เรือนงาม กรรมการ 
13.  นางวลัยภรณ์  เกตุยา   กรรมการ 
14.  นางสาวปิติมาศ  ผกามาศ กรรมการ 
15.  นางสาวอมลรัตน์  ดีเจริญ กรรมการ 
15.  นายอานพ  ทองตัน  กรรมการและเลขานุการ 
16.  นางสาวพวงเพชร  ศุภกรรม กรรมการและเลขานุการ 
17.  นางรณริน  ผลนิโครธ กรรมการและเลขานุการ 
18.  นางสาวศิริรัตน์  ทองเรือง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
19.  นายกิตติพงษ์  ผลนิโครธ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

จํานวนบุคลากรสังกัดสาํนักงานอธิการบดี 
 1.  ข้าราชการพลเรือน จํานวน  6 คน    2.  ลูกจ้างประจํา        จํานวน  21 คน 
 3.  พนักงานราชการ จํานวน  5 คน    4.  พนักงานมหาวิทยาลัย  จํานวน  66 คน 
 5.  ลกูจ้างช่ัวคราว จํานวน  23 คน 
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งบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรร ประจําปีงบประมาณ 2553 

เงินงบประมาณ จําแนกตามแผนงาน 

แผนงาน งบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรร 

ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา   

 - ผลผลิต ผูส้าํเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี          6,951,800.00  

 - ผลผลิต ผูส้าํเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์          4,512,800.00  

 - ผลผลิต ผลงานการบริการวิชาการ          2,132,500.00  

 - ผลผลิต ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม            603,932.48  

รวม        14,201,032.48  

 

เงินนอกงบประมาณ จําแนกตามแผนงาน 

แผนงาน งบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรร 

ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา   

 - ผลผลิต ผูส้าํเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี        81,504,893.80  

 - ผลผลิต ผูส้าํเร็จการศึกษาด้านสีงคมศาสตร์        14,207,826.00  

 - ผลผลิต ผลงานวิจัยเพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้            510,000.00  

 - ผลผลิต ผลงานการบริการวิชาการ            140,000.00  

 - ผลผลิต ผลงานการพัฒนาบุคลากร          5,164,000.00  

 - ผลผลิต ผลการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ          6,717,262.00  

 - ผลผลิต ผลงานการพัฒนามรท.สู้ระดับสากล          1,000,000.00  

เสริมสรา้งรายได้พัฒนาคุณภาพชีวิตและความม่ันคงด้านสังคม 

 - ผลผลิต โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี            268,800.00  

รวม      109,512,781.80  
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บทที่  2 
ผลการดําเนินงานการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ 

 
องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดําเนินการ 

ตัวบ่งชี้ที ่ 1.1  กระบวนการพัฒนาแผน    

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ  

เกณฑ์มาตรฐาน : 
1. มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของสภาสถาบัน โดยการมีส่วนร่วมของ

บุคลากรในสถาบัน และได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน โดยเป็นแผนที่เช่ือมโยงกับปรัชญาหรือปณิธาน
และพระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี 
ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 – 2565)  และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551 – 2554)   

2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับสถาบันไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 
3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจําปีครบ 4 พันธกิจ คือ ด้านการ

เรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
4. มี ตัว บ่ง ช้ีของแผนกลยุทธ์  แผนปฏิบั ติการประจํ า ปี  และค่ า เ ป้าหมายของแต่ละ 

ตัวบ่งช้ี เพ่ือวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี 
5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีครบ 4 พันธกิจ 
6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติการประจําปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

และรายงานผลต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณา  
7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และ

รายงานผลต่อผู้บริหารและสภาสถาบันเพ่ือพิจารณา 
8. มีการนําผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์

และแผนปฏิบัติการประจําปี 
 

เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 2 หรือ 3 ข้อ 4 หรือ 5 ข้อ 6 หรือ 7 ข้อ 8 ข้อ 
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ผลการดําเนนิงาน 
 ในปีการศึกษา 2553 สํานักงานอธิการบดีมีผลการดําเนินงาน ผ่าน 3 ข้อ  ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
ของ สกอ. คือ 

การดําเนินการ รหัสเอกสาร/ 
ข้อ การดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 

มี ไม่มี หลักฐาน 

  1 สํานักงานอธิการบดี มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับ
นโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรใน
สํานักงานอธิการบดี และได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย โดย
เป็นแผนที่เช่ือมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานของมหาวิทยาลัย และ
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

สนอ.1.1.1.1 

  2 สํานักงานอธิการบดี มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับสํานักงาน
ไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 

สนอ.1.1.1.2 

  3 สํานักงานอธิการบดี มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติ
การประจําปีครบ 4 พันธกิจ คือ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย 
การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

เนื่องจากเป็น
หน่วยงานสนับสนุน 

  4 สํานักงานอธิการบดี มีตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ
ประจําปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งช้ี เพ่ือวัดความสําเร็จ
ของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี 

สนอ.1.1.1.3 

  5 สํานักงานอธิการบดี มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปี
ครบ 4 พันธกิจ 

เนื่องจากเป็น
หน่วยงานสนับสนุน 

6 สํานักงานอธิการบดี มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ี
ของแผนปฏิบัติการประจําปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้งและรายงานผล
ต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณา 

   

7   สํานักงานอธิการบดี มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ี
ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหาร
และมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

สนอ.1.1.1.4 

  8 สํานักงานอธิการบดี มีการนําผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะของมหาวิทยาลัยไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการประจําปี 

สนอ.1.1.1.5 
สนอ.1.1.1.6 

ผลการประเมินตนเองครั้งนี ้:  5 ข้อ   เกณฑ์ประเมิน :  3  คะแนน    
เป้าหมายของปีนี้  :   6 ข้อ      
ผลการดําเนนิงาน    บรรลุเป้าหมาย     ไม่บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป  :   6   ขอ้    เกณฑ์ประเมิน :  4  คะแนน 

 9 



รายงานการประเมินตนเอง สํานักงานอธิการบดี  ปีการศึกษา 2553  (รอบ 12 เดือน) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 10 

จุดแข็ง 
-  มีแผนยทุธศาสตร์ของหน่วยงาน เพ่ือใช้เป็นแนวทางพัฒนาสํานักงานอธิการบดี 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
-  มีการปรับแผนยุทธศาสตร์ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 

เพ่ือให้มีกลยุทธ์การปฏิบัติงานที่ชัดเจน 

จุดอ่อน 
- การนําแผนไปปฏิบัติยังทําได้เพียงบางส่วน และบุคลากรยังรับรู้ได้ไม่ครอบคลุมทุกคน 
- ขาดการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปี 

แนวทางปรับปรุงจุดอ่อน 
1.  ให้มีการทําแผนปฏิบัติการที่ชัดเจน ในแต่ละกลยุทธ์หรอืยุทธศาสตร์ 
2.  ให้มีการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ของสํานักงานอธิการบดีสู่บุคลากรในสํานักงานให้ครอบคลุม 

ทุกส่วนงาน 
3.  ให้มีระบบการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีอย่างสมํ่าเสมอ 

รายการเอกสารหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการเอกสาร / หลักฐาน 

สนอ.1.1.1.1 เอกสารแผนยุทธศาสตร์ สํานักงานอธิการบดี ปี 2551 – 2553 
และแผนยุทธศาสตร์ สํานักงานอธิการบดี ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2553 

สนอ.1.1.1.2 รายงานการประขุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ สํานักงานอธิการบดี 

สนอ.1.1.1.3 เอกสาร Action Plan ปี 2553 

สนอ.1.1.1.4 รายงานติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2553 

สนอ.1.1.1.5 รายงานผลการดําเนินโครงการประชุมปฏิบัติการบุคลากร สํานักงานอธิการบดี 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 

สนอ.1.1.1.6 รายงานผลการดําเนินโครงการประชุมปฏิบัติการการพัฒนาสถาบันสู่สถาบันการเรียนรู้ 
สํานักงานอธิการบดี และการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาความรู้และตัวบ่งช้ีตาม
เกณฑ์ สกอ. ปีการศึกษา 2553 ของบุคลากรสํานักงานอธิการบดี 

 
ผู้กํากับฯ  น.ส.วันเพ็ญ  เต๊ะขันหมาก  
ผู้จัดเก็บ น.ส.เพ็ญนภา  อรชร 
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องค์ประกอบท่ี 2 การผลิตบณัฑิต   

ตัวบ่งชี้ที ่2.2  อาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒปิริญญาเอก   

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ปัจจัยนําเข้า  

เกณฑ์การประเมิน : สถาบันสามารถเลือกใช้เกณฑ์การประเมินจาก 2 แนวทางต่อไปน้ี 
1) แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคณุวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 

หรือ 
2) แปลงค่าการเพ่ิมขึ้นของค่าร้อยละของอาจารย์ประจํา ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับ       

ปีที่ผ่านมาเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 

1. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุม่ ข และ ค2 
1) ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒปิริญญาเอกทีก่ําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 

ขึ้นไป หรือ 
2) ค่าการเพ่ิมขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา      

ที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 6 ขึ้นไป 

2. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุม่ ค1 และ ง 
1) ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒปิริญญาเอกทีก่ําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 

ขึ้นไป หรือ 
2) ค่าการเพ่ิมขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา      

ที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 12 ขึ้นไป 
 
สูตรการคํานวณ : 

1. คํานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก 
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ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก = 

2. แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

จํานวนอาจารย์ประจําที่มีคณุวุฒิปริญญาเอก x 100 

จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด 

 
ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก                                     x 5 

ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
คะแนนที่ได้ = 

 
หรือ 
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1. ค่าการเพ่ิมขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 
= ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอกในปีที่ประเมิน ลบด้วย ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ 
มีคุณวุฒิปริญญาเอกในปีก่อนหน้าปีที่ประเมิน 

2. แปลงค่าการเพ่ิมขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา         
ที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

ค่าการเพ่ิมขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรยีบเทียบกับปีที่ผ่านมา  x 5 

ค่าการเพ่ิมขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรยีบเทียบกับปีที่ผ่านมา 

ที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้ = 

 

หมายเหตุ : 
1. คุณวุฒิปริญญาเอก พิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณา

คุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มกีารปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการสําเร็จการศึกษาภายในรอบปี
การศึกษานั้น ทั้งน้ี อาจใช้คุณวุฒิอ่ืนแทนคณุวุฒิปริญญาเอกได้สําหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพ มีคุณวุฒิอ่ืนที่
เหมาะสมกว่า ทั้งน้ี ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2. การนับจํานวนอาจารย์ประจํา ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 
3. คณะสามารถเลือกประเมินตามเกณฑ์การประเมินแนวทางใดแนวทางหน่ึงก็ได้ ไม่จําเป็นต้องเลือก

เหมือนกับสถาบัน 

สํานักงานอธิการบดีเลือก เกณฑ์การประเมิน :  
1) แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคณุวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 

เกณฑ์การประเมิน :  

ระดับคะแนน เกณฑ์การใหค้ะแนน 

5 จํานวนอาจารย์ประจําที่มีคณุวุฒิปริญญาเอก ต่ออาจารย์ประจํา ร้อยละ 30 

 
ผลการดําเนนิงาน : 

ข้อมูลพืน้ฐาน หน่วยวัด ผลการดําเนนิงาน ปีงบประมาณ 2553 

จํานวนอาจารย์ทั้งหมด คน 233 

จํานวนอาจารย์ประจําที่มีคณุวุฒิปริญญาเอก คน 54 

ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาเอก 

ร้อยละ 23.18 

ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาเอก เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนน 
3.86 

ที่ได้ 
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ผลการประเมินตนเองครั้งนี ้:    ร้อยละ  23.18  เกณฑ์ประเมิน :    5  คะแนน    
เป้าหมายของปีนี้  :   ร้อยละ  30  . 
ผลการดําเนนิงาน    บรรลุเป้าหมาย     ไม่บรรลเุป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป  :  ร้อยละ  30             .  เกณฑ์ประเมิน : ....................คะแนน 

จุดแข็ง 
มหาวิทยาลัยจดัต้ังกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เพ่ือให้การสนับสนุนแก่

บุคลากร ได้แก่ ให้ทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- 

จุดอ่อน 
- 

แนวทางปรับปรุงจุดอ่อน 
- 

รายการเอกสารหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการเอกสาร / หลักฐาน 

สนอ.2.2.2.1 ทะเบียนประวัติ/ก.พ.7 ของข้าราชการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 

สนอ.2.2.2.2 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีว่าด้วยกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2548 

สนอ.2.2.2.3 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เร่ือง กําหนดวุฒิและสาขาที่สนับสนุนทุน
พัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลยัราชภัฏเทพสตรี 

สนอ.2.2.2.4 ข้อมูลอาจารย์/วุฒิปริญญาเอก 

 
ผู้กํากับฯ  น.ส.สุภารัตน์  สินสุวรรณ  
ผู้จัดเก็บ น.ส.วรนุช  คงเพ็ชร / นายวุฒิชัย มาลัยวงษ์ 
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ตัวบ่งชี้ที ่2.3   อาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ         

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ปัจจัยนําเข้า 

เกณฑ์การประเมิน : สถาบันสามารถ เลือกใช้ เกณฑ์การประเมินจาก 2 แนวทางต่อไปนี้ 
1) แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 

หรือ 
2) แปลงค่าการเพ่ิมขึ้นของค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบกับ  

ปีที่ผ่านมาเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 

1. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุม่ ข และ ค2 
1) ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ

ศาสตราจารย์รวมกัน ที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป หรือ 
2) ค่าการเพ่ิมขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 

และศาสตราจารย์รวมกัน เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 12 ขึ้นไป 

2. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุม่ ค1 และ ง 
1) ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์รวมกนั ที่กําหนดให้

เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป หรอื 
2) ค่าการเพ่ิมขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์

รวมกัน เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 6 ขึ้นไป 

สูตรการคํานวณ : 
1. คํานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 

ทางวิชาการ                                  x 100 
จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด 

จํานวนอาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่ง  
ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ = 

 

2. แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนที่ได้ = ร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ                                               x 5 
ร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  

หรือ 
1. ค่าการเพ่ิมขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 

= ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการในปีที่ประเมิน ลบด้วย ร้อยละของอาจารย์ประจําที่
ดํารงตําแหน่งทางวิชาการในปีก่อนหน้าปีที่ประเมิน 
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2. แปลงค่าการเพ่ิมขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบกับปีที่
ผ่านมา ที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

กับปีท่ีผ่านมา                                                                                                         x 5 
ค่าการเพิ่มข้ึนของร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบ 
กับปีท่ีผ่านมาท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

ค่าการเพิ่มข้ึนของร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบ  
คะแนนที่ได้ = 
 
 
หมายเหตุ :  

1. การนับจํานวนอาจารย์ประจํา ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 
2. คณะสามารถเลือกประเมินตามเกณฑ์การประเมินแนวทางใดแนวทางหน่ึงก็ได้ ไม่จําเป็นต้องเลือก

เหมือนกับสถาบัน 

สํานักงานอธิการบดีเลือก เกณฑ์การประเมิน :  
1) แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 

เกณฑ์การประเมิน 

ระดับคะแนน เกณฑ์การใหค้ะแนน 

5 จํานวนอาจารย์ประจําที่มีตําแหน่งทางวิชาการ ต่ออาจารย์ประจํา ร้อยละ 60 

ผลการดําเนนิงาน 

ข้อมูลพืน้ฐาน หน่วยวัด ผลการดําเนนิงาน ปีงบประมาณ 2553 

จํานวนอาจารย์ทั้งหมด คน 233 

จํานวนอาจารย์ประจําที่มีตําแหน่งทางวิชาการ คน 83 

ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีตําแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 35.62 

ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีตําแหน่งทางวิชาการ 
เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนน 
2.97 

ที่ได้ 

 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี ้:   ร้อยละ  35.62   เกณฑ์ประเมิน :    5  คะแนน    
เป้าหมายของปีนี้  : ร้อยละ 60  .     
ผลการดําเนนิงาน    บรรลุเป้าหมาย     ไม่บรรลเุป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป  : ร้อยละ 60     เกณฑ์ประเมิน : …………………. คะแนน 
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จุดแข็ง 
1. มีการสนับสนุนการเขียนผลงานเพ่ือเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ  

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- 

จุดอ่อน 
1. อาจารย์สายผู้สอนไม่มีความเช่ียวชาญด้านวิจัย 
2. อาจารย์มีภาระงานสอนมากจึงไม่มีโอกาสในการทําผลงานทางวิชาการ 

 
แนวทางปรับปรุงจุดอ่อน 

- 
 

รายการเอกสารหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการเอกสาร / หลักฐาน 

สนอ.2.2.3.1 เอกสารจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัดทําผลงานทางวิชาการ 
และงบประมาณการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ 

สนอ.2.2.3.2 ประกาศสถาบันมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เร่ือง เกณฑ์ในการสนับสนุนทุนในการ 
เขียนผลงานเพ่ือเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  

สนอ.2.2.3.3 ข้อบังคับ ว่าด้วยภาระทางวิชาการของผู้ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2552 

สนอ.2.2.3.4 ประกาศ เร่ือง อัตราค่าตอบแทนประจําตําแหน่งทางวิชาการ สําหรับพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา สังกัด มรท. 

สนอ.2.2.3.5 ข้อบังคับ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน เอกสารประกอบการ
สอนและเอกสารคําสอน เพ่ือขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2552 

สนอ.2.2.3.6 ระเบียบ ว่าด้วยค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.
2549 

สนอ.2.2.3.7 ประกาศ ก.พ.อ. ฉบับที่ 2 พ.ศ.2550 

สนอ.2.2.3.8 ประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2550 

สนอ.2.2.3.9 ประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ฉบับที่ 4 พ.ศ.2551    
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รายการเอกสารหลักฐาน (ต่อ) 

รหัสเอกสาร รายการเอกสาร / หลักฐาน 

สนอ.2.2.3.10 ประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ฉบับที่ 5 พ.ศ.2552    

สนอ.2.2.3.11 ประกาศ เร่ือง รายช่ือวารสารทางวิชาการ สําหรับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน     
ทางวิชาการของอาจารย์ประจํา มรท.    

สนอ.2.2.3.12 ข้อมูลอาจารย์/ที่มีตําแหน่งทางวิชาการ 

 
ผู้กํากับฯ  น.ส.สุภารัตน์  สินสุวรรณ  
ผู้จัดเก็บ น.ส.วรนุช  คงเพ็ชร / นายวุฒิชัย มาลัยวงษ์  
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ตัวบ่งชี้ที ่  2.4  ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน   

ชนิดของตัวบง่ชี ้   กระบวนการ  

เกณฑ์มาตรฐาน : 
1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ทั้งด้านวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผล 

และมีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์  
2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่กําหนด 
3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพท่ีดี และสร้างขวัญและกําลังใจให้คณาจารย์และบุคลากรสาย

สนับสนุนสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนนําความรู้และทักษะที่ได้จากการ

พัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ตลอดจนการปฏิบัติงานท่ี
เก่ียวข้อง 

5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมให้
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ 

6. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน  

7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุน 
 
หมายเหตุ : 

หลักฐานสําหรับการประเมินในเกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 3 เช่น ผลการประเมิน หรือผลการสํารวจ    
ความพึงพอใจของคณาจารย์และบุคลากร ด้านสวัสดิการ การเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และการสร้างขวัญและ
กําลังใจ หรือหลักฐานเชิงประจักษ์อ่ืนๆ ที่เช่ือมโยงให้เห็นการทํางานได้ดีขึ้น 

เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 หรือ 4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 หรือ 6 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
7 ข้อ 
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ผลการดําเนนิงาน 
 ในปีการศึกษา 2553 (รอบ 12 เดือน) สํานักงานอธิการบดีมีผลการดําเนินงาน ผ่าน 5 ขอ้ ตามเกณฑ์
มาตรฐานของ สกอ. คือ 

การดําเนินการ 
ข้อ การดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 

มี ไม่มี 

รหัสเอกสาร/ 
หลักฐาน 

1 สํานักงานอธิการบดี มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ทั้ง
ด้านวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผลและมีแผนการบริหาร
และพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ประจักษ์ 

  สนอ.2.2.4.1 

2 สํานักงานอธิการบดี มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่กําหนด 

  สนอ.2.2.4.2 

3 สํานักงานอธิการบดี มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้าง
ขวัญและกําลังใจให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนสามารถ
ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  สนอ.2.2.4.3 

4 สํานักงานอธิการบดี มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุนนําความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 

  สนอ.2.2.4.4 

5 สํานักงานอธิการบดี มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมให้คณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุนถือปฏิบัติ 

  สนอ.2.2.4.5 

6 สํานักงานอธิการบดี มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการ
บริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

   

7 สํานักงานอธิการบดี มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือ
ปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ และบุคลากรสาย
สนับสนุน 

   

 
 

ผลการประเมินตนเองครั้งนี ้:   5  ข้อ   เกณฑ์ประเมิน :   4  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้  :   5  ข้อ 
ผลการดําเนนิงาน     บรรลเุป้าหมาย     ไม่บรรลุเปา้หมาย 
เป้าหมายปีต่อไป  :   6  ข้อ      เกณฑ์ประเมิน :   4  คะแนน 
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จุดแข็ง 
๑. สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มแีผนพัฒนาบุคลากร 
๒. มีการสนับสนุนให้บุคลากรเขา้ร่วมอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะในการทํางาน โดยมีการสนับสนุนงบประมาณ 
๓. สํานักงานอธิการบดี มีการอํานวยความสะดวกในการตรวจสุขภาพประจําปี  
 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
๑. ควรมีการสนับสนุนให้บุคลากรทุกคนได้เข้าร่วมอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะในการทํางาน 

 
จุดอ่อน 

๑. การจัดสรรเวลาของบุคลากรผู้เข้ารับการอบรม ไม่สามารถจัดสรรเวลาเพ่ือเข้ารับการฝึกอบรม 
ตามวัน เวลา ที่กําหนด เน่ืองจากมีภาระงานมากในวันที่มกีารอบรม 

๒. บุคลากรมีไม่เพียงพอในการปฏิบัติงานในแต่ละหน่วยงาน 
 
แนวทางปรับปรุงจุดอ่อน 
 ๑. มีการประชุมหน่วยงานในสํานักงาน เพ่ือวิเคราะห์ค่างานของแต่ละหน่วยงาน  
 ๒. มีการแจ้งกําหนดการโครงการฝึกอบรมให้บุคลากรในหน่วยงานทราบล่วงหน้า  
   
รายการเอกสารหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการเอกสาร / หลักฐาน 

สนอ.2.2.4.1 แผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พุทธศักราช 2551 – 2555 

สนอ.2.2.4.2 บัญชีตารางสรุปการไปราชการบุคลการสํานักงานอธิการบดี 

สนอ.2.2.4.3 การตรวจสุขภาพประจําปี  

สนอ.2.2.4.4 แบบติดตามผลหลังการฝึกอบรมสําหรับผู้ผา่นการฝึกอบรม 

สนอ.2.2.4.5 คู่มือการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ข้าราชการพลเรือนใสถาบันอุดมศึกษา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

 
ผู้กํากับฯ  น.ส.สุภารัตน์  สินสุวรรณ  
ผู้จัดเก็บ น.ส.วรนุช  คงเพ็ชร / นางศิริพร  พรรษา 
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ตัวบ่งชี้ที ่2.5   ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู ้

ชนิดของตัวบง่ชี ้      ปัจจัยนําเข้า  

เกณฑ์มาตรฐาน : 
1. มีการจัดการหรือจัดบริการเพ่ือให้นักศึกษามีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ใช้ในอัตราไม่สูงกว่า 8 FTES      

ต่อเคร่ือง 
2. มีบริการห้องสมุดและแหลง่เรียนรู้อ่ืนๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และมีการฝึกอบรมการใช้

งานแก่นักศึกษาทุกปีการศึกษา 
3. มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษาอย่างน้อย   

ในด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจดุเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ต 
4. มีบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเป็นอ่ืนๆ อย่างน้อยในด้านงานทะเบียนนักศึกษาผ่าน       

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการด้านอาหาร 
และสนามกีฬา 

5. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อย่างน้อย    
ในเรื่องประปา ไฟฟ้า ระบบกําจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณ
อาคารต่าง ๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

6. มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในข้อ 2 – 5 ทุกข้อไม่ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพในข้อ 6 มาใช้เป็นข้อมลูในการพัฒนาการจัดบริการด้านกายภาพ  

ที่สนองความต้องการของผู้รับบริการ 
 

หมายเหตุ : 
1. ในเกณฑ์มาตรฐานข้อ 1 ให้นับรวม notebook และ mobile device ต่างๆ ของนักศึกษาที่มีการ

ลงทะเบียนการใช้ wifi กับสถาบันด้วย 
2. การคิดจํานวน FTES ให้นําจํานวน FTES ของแต่ละระดับการศึกษารวมเข้าด้วยกัน โดยไม่ต้อง

เทียบเป็น FTES ของระดับปริญญาตร ี

เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
7 ข้อ 

 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง สํานักงานอธิการบดี  ปีการศึกษา 2553  (รอบ 12 เดือน) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 22 

ผลการดําเนนิงาน 
 ในปีการศึกษา 2553 (รอบ 12 เดือน) สํานักงานอธิการบดีมีผลการดําเนินงาน ผ่าน 5 ขอ้ ตามเกณฑ์
มาตรฐานของ สกอ. คือ 

การดําเนินการ 
ข้อ การดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 

มี ไม่มี 

รหัสเอกสาร/ 
หลักฐาน 

1 สํานักงานอธิการบดี มีการจัดการหรือจัดบริการเพ่ือให้นักศึกษามี
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ใช้ในอัตราไม่สูงกว่า 8 FTES ต่อเคร่ือง 

  สนอ.2.2.5.1 
 

2 สํานักงานอธิการบดี มีบริการแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 

  สนอ.2.2.5.2 
สนอ.2.2.5.3 

3 สํานักงานอธิการบดี มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการ
จัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษาอย่างน้อยในด้าน
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเช่ือมต่อ
อินเตอร์เน็ต 

  สนอ.2.2.5.4 
สนอ.2.2.5.5 

4 สํานักงานอธิการบดี มีบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเป็นอ่ืนๆ 
อย่างน้อยในด้านงานทะเบียนนักศึกษาผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการ
หรือจัดบริการด้านอาหาร และสนามกีฬา 

  สนอ.2.2.5.6 
สนอ.2.2.5.7 
สนอ.2.2.5.8 

5 สํานักงานอธิการบดี มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความ
ปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อย่างน้อยในเร่ือง
ประปา ไฟฟ้า ระบบกําจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมท้ังมีระบบ
และอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่าง ๆ โดยเป็นไปตาม
กฎหมายที่เก่ียวข้อง 

  สนอ.2.2.5.9 
 

6 สํานักงานอธิการบดี มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในข้อ  
2 – 5 ทุกข้อไม่ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

   

7 สํานักงานอธิการบดี มีการนําผลการประเมินคุณภาพในข้อ 6 มาใช้
เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการด้านกายภาพ ที่สนองความ
ต้องการของผู้รับบริการ 

   

 

ผลการประเมินตนเองครั้งนี ้:    5 ข้อ    เกณฑ์ประเมิน :    3  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้  :   5 ข้อ    
ผลการดําเนนิงาน    บรรลุเป้าหมาย     ไม่บรรลเุป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป  : 6 ข้อ     เกณฑ์ประเมิน :  4  คะแนน 
 



รายงานการประเมินตนเอง สํานักงานอธิการบดี  ปีการศึกษา 2553  (รอบ 12 เดือน) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 23 

จุดแข็ง 
- 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- 

จุดอ่อน 

ไม่มีผลการประเมินคุณภาพของบริการ 

แนวทางปรับปรุงจุดอ่อน 

ควรมีผลการประเมินคุณภาพของบริการให้ครบทุกด้าน เพ่ือนําผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนา 
การจัดบริการด้านกายภาพ ที่สนองความต้องการของผู้รับบริการ 

รายการเอกสารหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการเอกสาร / หลักฐาน 

สนอ.2.2.5.1 อัตราการจัดบริการเพ่ือให้นักศึกษามีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

สนอ.2.2.5.2 ภาพห้องคอมพิวเตอร์ 

สนอ.2.2.5.3 เอกสารการขอใช้ห้องคอมพิวเตอร์จากหน่วยงานภายในและภายนอก 

สนอ.2.2.5.4 ภาพถ่ายห้องเรียน อุปกรณ์โสตฯ และอุปกรณ์ด้านการเรียนการสอน เช่น โต๊ะ เก้าอี  

สนอ.2.2.5.5 เอกสารการจัดหาอุปกรณ์ด้านการเรียนการสอน เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี 

สนอ.2.2.5.6 ภาพถ่ายด้านการบริการงานทะเบียนนักศึกษา 

สนอ.2.2.5.7 ภาพถ่ายการจัดบริการด้านอาหารและสนามกีฬา 

สนอ.2.2.5.8 เอกสารการดําเนินการด้านการบริการอาหาร  

สนอ.2.2.5.9 เอกสารการจัดบริการระบบสาธารณูปโภค การรักษาความปลอดภัย  

 
ผู้กํากับฯ  นายพัลลภ  วีระบูล  
ผู้จัดเก็บ นายวุฒิชัย  รสองุ่น / นายสุทธิพงษ์  ศรนารายณ์ / นางพัชรี  น้อยโฮม 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.8  :  ระดับความสําเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้ :  ผลผลิต 

เกณฑ์มาตรฐาน : 
1. มีการกําหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่ต้องการส่งเสริมไว้เป็นลาย

ลักษณ์อักษร 
2. มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่ต้องการ

ส่งเสริมตามข้อ 1 ไปยังผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาและผู้เก่ียวข้องทราบอย่างทั่วถึงทั้งสถาบัน 
3. มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่กําหนดในข้อ 1 

โดยระบุตัวบ่งช้ีและเป้าหมายวัดความสําเร็จที่ชัดเจน 
4. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาตามตัวบ่งช้ี

และเป้าหมายที่กําหนดในข้อ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 90 ของตัวบ่งช้ี 
5. มีนักศึกษาหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนักศึกษาได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณด้าน

คุณธรรมจริยธรรม โดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ  

หมายเหตุ : 
1. การยกย่องชมเชยประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรม จริยธรรม หากดําเนินการในระดับมหาวิทยาลัย 

ต้องมีกรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างน้อยร้อยละ 50 และมีผู้เข้ารว่มการแข่งขันหรือเข้าร่วมการคัดเลือก
ที่มาจากหลากหลายสถาบัน (ต้ังแต่ 3 สถาบันขึ้นไป) 

2. หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ หมายถงึ หน่วยงานนอกสถาบันระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป 
(เช่น ระดับจังหวัด) หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 
หรือองค์กรกลางระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน (เช่น สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า สภาวิชาชีพ) 

เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 
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ผลการดําเนินงาน 

          ปีการศึกษา 2553  สํานักงานอธิการบดี  มีผลงานผ่าน  5  ข้อ  ตามเกณฑ์มาตรฐาน  สกอ.  คือ   

การดําเนินการ 
ระดับ การดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 

มี ไม่มี 

รหัสเอกสาร 
/ หลักฐาน 

1. สํานักงานอธิการบดี  มีการกําหนดพฤติกรรมด้าน
คุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่ต้องการส่งเสริมไว้
เป็นลายลักษณ์อักษร 

  สนอ.2.2.8.1 

2. สํา นักงานอธิการบดี   มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่
พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาท่ี
ต้องการส่งเสริมตามข้อ  1  ไปยังผู้บริหาร  คณาจารย์
นักศึกษาและผู้เก่ียวข้องทราบอย่างทั่วถึงทั้งสถาบัน 

  สนอ.2.2.8.2 

3. สํานักงานอธิการบดี  มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการ
พัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่กําหนดในข้อ  1  
โดยระบุตัวบ่งช้ีและเป้าหมายวัดความสําเร็จที่ชัดเจน 

  สนอ.2.2.8.3 

4. สํานักงานอธิการบดี  มีการประเมินผลโครงการหรือ
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาตามตัวบ่งช้ี
และเป้าหมายที่กําหนดในข้อ 3 โดยมีผลการประเมิน
บรรลุเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 90  ของตัวบ่งช้ี 

  สนอ.2.2.8.4 

5. สํานักงานอธิการบดี  มีนักศึกษาหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับ
นักศึกษาได้รับการยกย่องชมเชย  ประกาศเกียรติคุณด้าน
คุณธรรมจริยธรรม  โดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ 

  สนอ.2.2.8.5 

 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี ้:   5  ข้อ    เกณฑ์ประเมิน :  5  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้  :   5  ข้อ    
ผลการดําเนนิงาน    บรรลุเป้าหมาย     ไม่บรรลเุป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป  :  5  ข้อ   เกณฑ์ประเมิน :   5  คะแนน 
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จุดแข็ง 

 มีประกาศด้านการส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน   

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

 ควรมีการดําเนินโครงการ/กิจกรรมตามประกาศท่ีได้จัดทําไว้  และดําเนินการอย่างต่อเนื่อง 

จุดอ่อน 

 - 

แนวทางปรับปรุงจุดอ่อน 

 - 

รายการเอกสารหลักฐานรายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสาร  /  หลักฐาน 

สนอ.2.2.8.1 ประกาศ เลขที่ 400 /2553 เร่ือง เร่ืองการส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

สนอ.2.2.8.2 มีการเวียนหนังสือ บันทึกข้อความ แจ้งเวียนประกาศ เร่ือง การส่งเสริมด้านคุณธรรม
จริยธรรมสําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีให้แก่ผู้บริหาร คณะ สํานัก 
สถาบัน ศูนย์การศึกษา ให้ทราบโดยท่ัวกัน 

สนอ.2.2.8.3 จัดทําโครงการพิธีไหว้ครู  โครงการวันเข้าพรรษา  โครงการวันแม่แห่งชาติ 

สนอ.2.2.8.4 มีการประเมินผลโครงการ จาก สนอ.2.2.8.3 

สนอ.2.2.8.5 -  หนังสือสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย เลขที่ สสท. 1588/2553 
เร่ือง ผลการคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ประจําปี 2553 โดย
นางสาวสุจริต  ศรีแก้ว  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับคัดเลือกเป็นลูกที่มี
ความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ โดยเข้ารับประทานโล่เกียรติคุณจากพระเจ้า  
วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ณ อาคารใหม่สวนอัมพร 
-  หนังสือพิธีมอบรางวัล จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการแห่งขันโครงการ
เส้นทางสู่ดวงดาว ผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์และนักจัดรายการวิทยุ ฯ ปีที่ 9 โดย  
นายคิมปกรณ์ ปลอดครบุรี นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ 
ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทนักจัดรายการวิทยุ 
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รายการเอกสารหลักฐานรายการเอกสารหลักฐาน (ต่อ) 

หมายเลข รายการเอกสาร  /  หลักฐาน 

สนอ.2.2.8.5 - เอกสารการแข่งขันกีฬาแห่งประเทศไทย คร้ังที่ 39 ในระหว่างวันที่ 9 – 19 
ธันวาคม 2553 นางสาวจงรัก  คงมีสุข นักศึกษาสาขาวิชา การบัญชี คณะวิทยาการ
จัดการ ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬามวยสากลสมัครเล่น รุ่น ไลท์เวท นํ้าหนัก
ไม่เกิน 60 กก. 
-  เอกสารการแข่งขันกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 ในระหว่างวันที่ 9 – 19 
ธันวาคม 2553 นางสาวศรินทรา  กงประโคน นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา คณครุ
ศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันกีฬามวยสากลสมัครเล่น รุ่น 
ฟลายเวท นํ้าหนักไม่เกิน 51 กก. 
- เอกสารการแข่งขันกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 ในระหว่างวันที่ 9 – 19 
ธันวาคม 2553  นายปาพจน์  ศรีปานเงิน นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา คณครุศาสตร์ 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันกีฬามวยสากลสมัครเล่น รุ่น มิดเดิลเวท 
นํ้าหนักไม่เกิน 75 กก. 
- เอกสารการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ทักษะ GRAMMAR ของ  
นายลิขิต โสมดี นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษ คบ. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาตร์ 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในระดับประเทศ 

ผู้กํากับ ฯ นางศรีไพร   วงษ์วาน 
ผู้จัดเก็บ  นายกานนท์   เรือนงาม / นางสาวบัณรัตน์  ขาววิเศษ 
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องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา  

ตัวบ่งชี้ที ่3.1  ระบบและกลไกการให้คําปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ  

เกณฑ์มาตรฐาน : 
1. มีการจัดบริการให้คําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา 
2. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา  
3. มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา 
4. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า  
5. มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า 
6. มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ 1 – 3 ทุกข้อไม่ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5  
7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการท่ี

สนองความต้องการของนักศึกษา 

หมายเหตุ : 
ในกรณีคณะหรือสถาบันที่ยังไม่มีศิษย์เก่าถอืว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานข้อ 4 และ ข้อ 5 โดยอนุโลม 

เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 2 หรือ 3 ข้อ 4 หรือ 5 ข้อ 6 ข้อ 7 ข้อ 
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ผลการดําเนนิงาน 
 ในปีการศึกษา 2553 สํานักงานอธิการบดีมีผลการดําเนินงาน ผ่าน 7 ขอ้  ตามเกณฑ์มาตรฐานของ 
สกอ. คือ 

การดําเนินการ 
ข้อ การดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 

มี ไม่มี 

รหัสเอกสาร / 
หลักฐาน 

  1. สํานักงานอธิการบดี  มีการจัดบริการให้คําปรึกษาและ
แนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา 

สนอ.3.3.1.1 
สนอ.3.3.1.2 
สนอ.3.3.1.3 
สนอ.3.3.1.4 
สนอ.3.3.1.5 

  2. สํานักงานอธิการบดี  มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อนักศึกษา 

สนอ.3.3.1.6 
สนอ.3.3.1.7 
สนอ.3.3.1.8 
สนอ.3.3.1.9 
สนอ.3.3.1.10 

  3. สํานักงานอธิการบดี  มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
ประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา 

สนอ.3.3.1.11 

  4. สํานักงานอธิการบดี  มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อศิษย์เก่า 

สนอ.3.3.1.12
สนอ.3.3.1.13 
สนอ.3.3.1.14 

  สนอ.3.3.1.15 5. สํานักงานอธิการบดี  มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้
และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า  

6.   สนอ.3.3.1.16
สนอ.3.3.1.17 

สํานักงานอธิการบดี  มีการประเมินคุณภาพของการ
ให้บริการในข้อ  1 – 3  ทุกข้อไม่ตํ่ากว่า  3.51 จาก
คะแนนเต็ม  5 สนอ.3.3.1.18 

  7. สํานักงานอธิการบดี  มีการนําผลการประเมินคุณภาพของ
การให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาจัดบริการท่ี
สนองความต้องของนักศึกษา 

สนอ.3.3.1.19 
 

ผลการประเมินตนเองครั้งนี ้:  7  ข้อ   เกณฑ์ประเมิน :   5  คะแนน   
เป้าหมายของปีนี้  :  7  ข้อ   
ผลการดําเนนิงาน    บรรลุเป้าหมาย     ไม่บรรลเุป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป  :  7  ข้อ      เกณฑ์ประเมิน :  5  คะแนน 
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จุดแข็ง  

มีกระบวนการดูแลนักศึกษาตามที่นักศึกษาต้องการ โดยการสํารวจความต้องการจําเป็นของนักศึกษา 
และมีการเช่ือมโยงกับเครือข่ายภายนอกในการจัดกิจจกรมวันนัดพบแรงงาน เพ่ือเตรียมตัวสมัครงาน เขียนใบ
สมัครงาน และคุณลักษณะทีน่ายจ้างต้องการ 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

 ควรปฏิบัติอย่างต่อเน่ือง 

จุดอ่อน 

1. หน่วยงานที่ ให้บริการด้านต่างๆ ควรมีการประเมินผลที่จุดบริการ 
2. ควรกําหนดเวลารวบรวมข้อมูลจากผลการประเมินเพ่ือมาปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ 

 
แนวทางปรับปรุงจุดอ่อน 

ควรประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานที่ ให้บริการด้านต่างๆ มีการประเมินผลที่จุดบริการ 
และควรกําหนดเวลารวบรวมข้อมูลจากผลการประเมินเพ่ือมาปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ 

รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสาร  /  หลักฐาน 

สนอ.3.3.1.1 http://www.tru.ac.th/vichakan/fileupload/120925520950.PDF 

สนอ.3.3.1.2 แฟ้มรายงานผลการให้บริการให้คําปรึกษา และ ภาพถ่ายห้องบริการให้คําปรึกษา   

สนอ.3.3.1.3 http://www.tru.ac.th/th/index.php?name=hotline&action=add 

สนอ.3.3.1.4 กรมธรรม์ประกันภัย และ รายช่ือนักศึกษาที่ได้รับความคุ้มครอง  

สนอ.3.3.1.5 บริการห้องพยาบาล โดยพยาบาลวิชาชีพ 

สนอ.3.3.1.6 บอร์ดประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา และเว็บไซค์ 

สนอ.3.3.1.7 รายงานผลการให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา และ ทนุการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2553 

สนอ.3.3.1.8 ข่าวประชาสัมพันธ์ประจําเดือนกองพัฒนานักศึกษา 

สนอ.3.3.1.9 ข้อมูลการใช้ไวเล็ต จาก คณะเทคโนฯสารสนเทศ 

สนอ.3.3.1.10 http://library.tru.ac.th/สํานักวิทยบริการและสารสนเทศ/แผ่นพับทีแ่จกนักศึกษา 

สนอ.3.3.1.11 โครงการให้ความรู้เก่ียวกับเส้นทางสู่การประกอบอาชีพ เพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทาง
วิชาชีพแก่นักศึกษา 
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หมายเลข รายการเอกสาร  /  หลักฐาน 

สนอ.3.3.1.12 เว็ปทําเนียบศิษย์เก่า และ ฐานข้อมูลศิษย์เก่า 

สนอ.3.3.1.13 บอร์ดแสดงตําแหน่งงานว่างประจําเดือน และ แฟ้มเก็บหลักฐานตําแหน่งงานว่าง 
ทุกเดือน 

สนอ.3.3.1.14 จดหมายเวียนแจ้งข่าวสาร งานวันนัดพบแรงงานถึงศิษย์เก่า 

สนอ.3.3.1.15 โครงการ วันนัดพบแรงงาน เพ่ือพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า 

สนอ.3.3.1.16 ผลการสํารวจความต้องการจําเป็นของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 

สนอ.3.3.1.17 รายงานระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ การให้บริการการประกันอุบัติเหตุ 

สนอ.3.3.1.18 รายงานระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ การให้คําปรกึษาและแนะแนวการใช้ชีวิต
แก่นักศึกษา 

สนอ.3.3.1.19 รายงานการประชุมกองพัฒนานักศึกษาเพ่ือนําผลการประเมินคุณภาพของการ
ให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาจัดบริการที่สนองความต้องของนักศึกษา 
 

ผู้กํากับฯ  นางศรีไพร  วงษ์วาน  
ผู้จัดเก็บ  นางกลิ่นสุคนธ์  อ่อนเงิน 
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ตัวบ่งชี้ที ่3.2  ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศกึษา 
 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ  

เกณฑ์มาตรฐาน : 
1. สถาบันจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน  
2. มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา 
3. มีการส่งเสริมให้นักศึกษานําความรู้ ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่

ดําเนินการโดยนักศึกษาอย่างน้อย 5 ประเภทสําหรับระดับปริญญาตรี และอย่างน้อย 2 ประเภทสําหรับระดับ
บัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมต่อไปนี้  

- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์    

- กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ  

- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 

- กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 

- กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
4. มีการสนับสนุนให้นักศึกษาสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหว่างสถาบัน 

และมีกิจกรรมร่วมกัน 
5. มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  
6. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา  

เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 2 ข้อ 3 หรือ 4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 
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ผลการดําเนนิงาน 
 ในปีการศึกษา 2553 สํานักงานอธิการบดีมีผลการดําเนินงาน ผ่าน 5 ข้อ   ตามเกณฑ์มาตรฐาน     
ของ สกอ. คือ 

การดําเนินการ 
ข้อ การดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 

มี ไม่มี 

รหัสเอกสาร 
/ หลักฐาน 

  1. สํานักงานอธิการบดี  มีการจัดทําแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตามกรอบกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  

สนอ.3.3.2.1 

  2. สํานักงานอธิการบดี  มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการ
ประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา 

สนอ.3.3.2.2 

  3. สํานักงานอธิการบดี  มีการส่งเสริมให้นักศึกษานําความรู้
ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่
ดําเนินการโดยนักศึกษาอย่างน้อย  5  ประเภทสําหรับ
ปริญญาตรี  และอย่างน้อย  2  ประเภทสําหรับระดับ
บัณฑิตศึกษา  จากกิจกรรมต่อไปนี้ 

- กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ 

- กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 

- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 

- กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 

- กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

สนอ.3.3.2.3 

  4. สํานักงานอธิการบดี  มีการสนับสนุนให้นักศึกษาสร้าง
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยและระหว่าง
มหาวิทยาลัย  และมีกิจกรรมร่วมกัน 

สนอ.3.3.2.4 

  5. สํานักงานอธิการบดี  มีการประเมินความสําเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

สนอ.3.3.2.3 

   6. สํานักงานอธิการบดี  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุง
แผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 

 
 
 
 

 33 



รายงานการประเมินตนเอง สํานักงานอธิการบดี  ปีการศึกษา 2553  (รอบ 12 เดือน) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ผลการประเมินตนเองคร้ังนี้  :   5  ข้อ   เกณฑ์ประเมิน  :  4  คะแนน   
เป้าหมายของปีนี้  :   5  ข้อ      

ผลการดําเนินงาน  :    บรรลุเป้าหมาย     ไม่บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป  : 5  ข้อ    เกณฑ์ประเมิน :  4  คะแนน 

ผลการดําเนนิงานและผลการประเมินตนเอง 
ในรอบปีการศึกษา 2553  สํานักงานอธิการบดี  มีผลงานผ่าน  5  เกณฑ์มาตรฐาน  สกอ.  คือ 
1. สํานักงานอธิการบดี  มีการจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน  (เอกสารหมายเลข  สนอ.3.3.2.1) 
2. สํานักงานอธิการบดี  มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา  

(เอกสารหมายเลข  สนอ.3.3.2.2) 
3. สํานักงานอธิการบดี  มีการส่งเสริมให้นักศึกษานําความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัด

กิจกรรมที่ดําเนินการโดยนักศึกษาระดับปริญญาตรี  4  ประเภท  ได้แก่  กิจกรรมวิชาการ  (โครงการปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่  ประจําปีการศึกษา  2553 , โครงการเทพสตรีวัยใส..ต้านภัย  HIV)  กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและ
วัฒนธรรม  (โครงการวันไหว้ครู  ประจําปีการศึกษา  2553 , โครงการประเพณีแห่เทียนพรรษาประจําปี
การศึกษา  2553)   กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม  (โครงการรณรงค์งานต่างๆ  :  เดินรณรงค์
ต่อต้านยาเสพติด , โครงการเทพสตรีร่วมใจถวายราชสดุดี 116 วัน จากวันแม่ถึงวันพ่อ ประจําปีการศึกษา 
2553)  กิจกรรมกีฬาหรือส่งเสริมสุขภาพ  (โครงการการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัย , โครงการการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง)  ซึ่งดูได้จากเอกสารสรุปผลการดําเนินโครงการ  (เอกสาร
หมายเลข  สนอ.3.3.2.3)  และกิจกรรมที่ดําเนินการโดยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  จากกิจกรรมต่อไปนี้ 

- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

- กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 

- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 

- กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 

- กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
4. สํานักงานอธิการบดี  มีการสนับสนุนให้นักศึกษาสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายใน

มหาวิทยาลัยและระหว่างมหาวิทยาลัย  และมีกิจกรรมร่วมกัน  (เอกสารหมายเลข  สนอ.3.3.2.4) 
5. สํานักงานอธิการบดี  มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา

นักศึกษา  ซึ่งดูได้จากเอกสารสรุปผลการดําเนินโครงการ  (เอกสารหมายเลข  สนอ.3.3.2.3) 
6. สํานักงานอธิการบดี  ยังไม่มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรม

เพ่ือพัฒนานักศึกษา  ซึ่งจะนําผลการประเมินไปสรุปและปรับปรุงในการเขียนโครงการกิจกรรมนักศึกษาในการ
สัมมนานักศึกษา 
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จุดแข็ง  

 มีการนําความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรีครบทั้ง       
5 ประเภท 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

ควรจัดกิจกรรมโดยนําความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ให้ครบทั้ง  5  ประเภทอย่างต่อเน่ือง 

จุดอ่อน 

 ยังไม่มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 

แนวทางปรับปรุงจุดอ่อน 

ควรนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 
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ตารางที่ 1 : กิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์และส่งเสริมการเรียนรูต้ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษา 

ประเภทกิจกรรม จํานวนนักศึกษา (คน) ตัวบ่งชี้ความสําเรจ็  
(คน) ลําดับ โครงการ / รายละเอียดกิจกรรม ว ด ป ที่จัด สถานที่จัด ที่เข้าร่วมตาม

เป้าหมาย 
พึงประสงค ์ TQF ที่เข้าร่วมจริง 

(ร้อยละ  90) 

1 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  ประจําปีการศึกษา  2553 1 2 10  มิ.ย.  53 หอประชุม  2 1,500 1,800   1,350 

2 โครงการวันไหว้ครู    ประจําปีการศึกษา  2553 4 , 5 1 24  มิ.ย.  53 หอประชุม  2 1,500 1,800   1,350 

3 โครงการรณรงค์งานต่างๆ  (เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด) 4 1 , 4 , 5 25  มิ.ย.  53 อ.เมือง  จ.ลพบุรี 500   500 450 

4 โครงการเทพสตรีวัยใส..ต้านภัย  HIV 1 2 , 4 14  ก.ค.  5 ลานกิจกรรมนักศึกษา 200 269 180 

5 โครงการประเพณีแห่เทียนพรรษาประจําปีการศึกษา  2553 4 , 5 1 21  ก.ค.  53 วัดป่าธรรมโสภณ 
อ.เมือง  จ.ลพบุรี 

500  450 

6 โครงการเทพสตรีร่วมใจถวายราชสดุดี 116 วัน จากวันแม่ถึงวันพ่อ ประจําปี
การศึกษา 2553 

4 , 5 1 11  ส.ค.  53 หอประชุม  2 
1  ธ.ค. 53 

1,800    1,620 

7 โครงการการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัย 2 4 27 – 31  ส.ค.  53 มรภ.เทพสตรี 1,500 1,800   1,350 

8 โครงการการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง 2 4 8 – 10  ก.ย.  53 มรภ.วไลยอลงกรณ์ ฯ 87 105 78 

9 โครงการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  ครั้งที่ 38  รอบคัดเลือก 2 4 13 – 29  ต.ค. 53 มรภ.ราชนครินทร์ 46 46 42 

10 โครงการเทพสตรีร่วมใจสืบสานงานลอยกระทง   ประจําปีการศึกษา  2553 1 , 4 , 5 1 , 4 17  พ.ย. 53 ลานกิจกรรมนักศึกษา 1,000  900 

11 โครงการสืบสานเพลงไทยลูกทุ่ง 1 , 4 , 5 1 , 4 22  ธ.ค.  53 ลานกิจกรรมนักศึกษา 
“ร้อยดวงใจ  เทิดไท้องค์ราชันย์  เนื่องในวโรกาสพระชนมายุ  83  พรรษา” 

   

12 โครงการเทพสตรีอาสาพัฒนาท้องถิ่น 1 , 3 , 4 1 , 4 24 – 25  ธ.ค.  53 โรงเรียนวัดประโชติกา
ราม  อ.เมืองสิงห์บุรี  

จ.สิงห์บุรี 

25 25 23 

13 โครงการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  ครั้งที่ 38  รอบมหกรรม 2 4 15 – 22  ม.ค. 54 จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

15 15 14 

หมายเหตุ  :   พึงประสงค์  :   1 = กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ , 2 = กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ , 3 = กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม ,  
   4 = กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม , 5 = กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

 TQF  :   1 =  คุณธรรม  จริยธรรม , 2 = ความรู้ , 3 = ทักษะทางปัญญา , 4 = ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ , 5 = ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ตารางที่ 1 : กิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สอดคลอ้งกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์และส่งเสริมการเรียนรูต้ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  (ต่อ) 

ประเภทกิจกรรม จํานวนนักศึกษา (คน) 
ลําดับ โครงการ / รายละเอียดกิจกรรม 

พึงประสงค ์ TQF 
ว ด ป ที่จัด สถานที่จัด ที่เข้าร่วมตาม

เป้าหมาย 
ที่เข้าร่วมจริง 

ตัวบ่งชี้ความสําเรจ็  
(คน) 

(ร้อยละ  90) 

14 โครงการการสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหว่างสถาบัน 1 2 , 3 , 5 20 – 21  ม.ค.  54 มรภ.พระนครศรี
อยุธยา 

40 6 36 

15 โครงการเลือกตั้งประธานสภานักศึกษาและนายกองค์การบริหารนักศึกษา 1 , 4 1 9  ก.พ.  54 ห้องประชุมยูงทอง 1,800 1,868 1,620 

16 โครงการราชภัฏเทพสตรีสู่ชุมชน 1 , 3 , 4 1 , 4 23 – 25 มี.ค. 54 ร.ร.วัดเขาวงกฏ  
อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 

15 15 14 

17 โครงการให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา 1 2 , 3 , 5 20 – 22 เม.ย. 54 มรภ.เทพสตรี ,  
ศูนย์ศึกษาการพัฒนา
เขาหินซ้อน  และ 
มรภ.ราชนครินทร์ 

50 42 45 

         

         

         

         

         

         

หมายเหตุ  :   พึงประสงค์  :   1 = กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ , 2 = กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ , 3 = กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม ,  
   4 = กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม , 5 = กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

 TQF  :   1 =  คุณธรรม  จริยธรรม , 2 = ความรู้ , 3 = ทักษะทางปัญญา , 4 = ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ , 5 = ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสาร  /  หลักฐาน 

สนอ.3.3.2.1 แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

สนอ.3.3.2.2 เอกสารสรุปผลการดําเนินโครงการให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา
แก่นักศึกษา 

สนอ.3.3.2.3 เอกสารสรุปผลการดําเนินโครงการกิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ปีการศึกษา 
2553 

สนอ.3.3.2.4 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของ
นักศึกษา 

 
ผู้กํากับ ฯ  นางศรีไพร  วงษ์วาน 
ผู้จัดเก็บ นายกานนท์  เรือนงาม 
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ตัวบ่งชี้ที ่3.2  ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศกึษา 

** ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี 3.2.1 มีการส่งเสริมให้นักศึกษาจัดกิจกรรมค่ายอาสาพฒันาชุมชนและท้องถ่ิน 

ชนิดของตัวบง่ชี ้: กระบวนการ  

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
1. มีการจัดทําแนวทางส่งเสริมการจัดกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น  
2. มีการส่งเสริมให้ คณะวิชา สถาบัน องค์การนักศึกษา ชมรม / ชุมนุม จัดกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนา

ชุมชนและท้องถิ่น  
3. มีการสนับสนุนนักศึกษาสร้างเครือข่าย กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นภายในสถาบัน

และระหว่างสถาบัน 
4. มีการติดตามและประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมที่จัดโดยสถาบัน / คณะวิชา องค์การนักศึกษา / 

ชมรม / ชุมนุม ทุกสิ้นปีการศึกษา  
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาชุมชนและท้องถิน่อย่างต่อเน่ือง  

เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
ครบทุกข้อ 
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ผลการดําเนนิงาน 
 ในปีการศึกษา 2553  สํานักงานอธิการบดีมีผลการดําเนินงาน ผ่าน  4  ข้อ ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
ของ สกอ. คือ 

การดําเนินการ 
ข้อ การดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 

มี ไม่มี 

รหัสเอกสาร / 
หลักฐาน 

1. สํานักงานอธิการบดี  มีการจัดทําแนวทางส่งเสริมการจัด
กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น 

  สนอ.3.3.2.1.1 

2. สํานักงานอธิการบดี  มีการส่งเสริมให้  คณะวิชา  สถาบัน  
องค์การนักศึกษา ชมรม / ชุมนุม  จัดกิจกรรมค่าอาสา
พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น 

  สนอ.3.3.2.1.2 

3. สํานักงานอธิการบดี  มีการสนับสนุนนักศึกษาสร้าง
เครือข่าย กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นภายใน
สถาบันและระหว่างสถาบัน 

  สนอ.3.3.2.1.3 

4. สํานักงานอธิการบดี มีการติดตามและประเมินผลโครงการ
หรือกิจกรรมที่จัดโดยสถาบัน / คณะวิชา  องค์การนักศึกษา 
ชมรม / ชุมนุม  ทุกสิ้นปีการศึกษา 

  สนอ.3.3.2.1.2 

5. สํานักงานอธิการบดี มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการ
จัดกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นอย่าง 

   

 

 

ผลการประเมินตนเองครั้งนี ้:   4 ข้อ   เกณฑ์ประเมิน :   4  คะแนน   
เป้าหมายของปีนี้  :   2 ข้อ    
ผลการดําเนนิงาน    บรรลุเป้าหมาย     ไม่บรรลเุป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป  :  4  ข้อ     เกณฑ์ประเมิน :  4  คะแนน   
 
 

จุดแข็ง  

 มีการจัดกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

ควรจัดกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นอย่างต่อเน่ือง 
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จุดอ่อน 

 ยังไม่มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาชุมชนและท้องถ่ินอย่าง
ต่อเน่ือง 

แนวทางปรับปรุงจุดอ่อน 

ควรนําผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นอย่างต่อเน่ือง 

รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสาร  /  หลักฐาน 

สนอ.3.3.2.1.1 แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

สนอ.3.3.2.1.2 เอกสารสรุปผลการดําเนินโครงการราชภัฏเทพสตรีสู่ชุมชน 

สนอ.3.3.2.1.3 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการราชภัฏเทพสตรีสู่ชุมชน 

 
ผู้กํากับฯ  นางศรีไพร  วงษ์วาน  
ผู้จัดเก็บ  นายกานนท์  เรือนงาม 
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องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ภาวะผูน้ําของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ  

เกณฑ์มาตรฐาน : 
1. สภาสถาบันปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีกฎหมายกําหนดครบถ้วนและมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่

กําหนดล่วงหน้า 
2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ   

มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนําข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาสถาบัน 
3. ผู้บริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามท่ีมอบหมาย รวมท้ังสามารถสื่อสาร

แผนและผลการดําเนินงานของสถาบันไปยังบุคลากรในสถาบัน 
4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในสถาบันมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้อํานาจในการตัดสินใจ  

แก่บุคลากรตามความเหมาะสม 
5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพ่ือให้สามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงค์ของ

สถาบันเต็มตามศักยภาพ 
6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชน์ของสถาบันและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
7. สภาสถาบันประเมินผลการบริหารงานของสถาบันและผู้บริหารนําผลการประเมินไปปรับปรุงการ

บริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 

หมายเหตุ :   หากจะประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานข้อที ่6 น้ัน ต้องแสดงข้อมูลการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ตามนิยามศัพท์ที่ระบุไว้ ซึ่งสอดคล้องเป็นไปตามเกณฑ์ของ สมศ. 

เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
7 ข้อ 
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ผลการดําเนนิงาน 
 ในปีการศึกษา 2553 สํานักงานอธิการบดีมีผลการดําเนินงาน ผ่าน 7 ข้อ ตามเกณฑ์มาตรฐาน  
ของ สกอ. คือ 

การดําเนินการ 
ข้อ การดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 

มี ไม่มี 

รหัสเอกสาร/ 
หลักฐาน 

1 สภามหาวิทยาลัยปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีกฎหมายกําหนดครบถ้วน
และมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่กาํหนดล่วงหน้า 

− ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย   

− ประวัติสํานักงานอธิการบดี   

− รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงาน
อธิการบดี   

− เกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงานของข้าราชการและ
พนักงานของมหาวิทยาลัย    

 
 

  
 
สนอ.7.7.1.1 

สนอ.7.7.1.2 

สนอ.7.7.1.3 

 
สนอ.7.7.1.4 

2 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถ
ถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผน
กลยุทธ์ มีการนําข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและ
พัฒนามหาวิทยาลัย 

− เอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการประจํา
สํานักงานอธิการบดี   

− เอกสารรายงานการประชุมเรื่องการแบ่งภาระงานและ
มอบหมายผู้กํากับตัวช้ีวัดการประกันคุณภาพ   

− เอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน
สํานักงานอธิการบดี   

− เอกสารมติ การกําหนดนโยบาย วิสัยทัศน และพันธกิจ
ของสํานักงานอธิการบดี   

− แผนยุทธศาสตร์ในการดําเนินงานของสํานักงาน
อธิการบดี   

 
 
 
 
 
 

 

 

  
 
 
 
 

สนอ.7.7.1.5 

 
สนอ.7.7.1.6 

 
สนอ.7.7.1.7 

 
สนอ.7.7.1.8 

สนอ.7.7.1.9 
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การดําเนินการ 

ข้อ การดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
มี ไม่มี 

รหัสเอกสาร/ 
หลักฐาน 

3 ผู้บริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามท่ี
มอบหมาย รวมทั้งสามารถสือ่สารแผนและผลการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัยไปยังบุคลากรในมหาวิทยาลัย 

− เอกสารรายงานการประชุมการทบทวนคะแนนประกัน
คุณภาพในรอบปี 52  

− เอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน
สํานักงานอธิการบดี 

− รายงานผลการดําเนินงานของผู้อํานวยการสํานักงาน
อธิการบดีต่อมหาวิทยาลัย   

 
 
 
 
 
 

  
 
 
สนอ.7.7.1.10 

 
สนอ.7.7.1.11 

 
 

สนอ.7.7.1.12 

4 ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในมหาวิทยาลยัมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการ ให้อํานาจในการตัดสินใจแก่บุคลากรตามความ
เหมาะสม 

− เอกสารรายงานการประชุมเรื่องการแบ่งภาระงานและ
มอบหมายผู้กํากับตัวช้ีวัดการประกันคุณภาพ   

− ภาพแสดงกล่องรับฟังความคิดเห็น    

− เอกสารคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการในการดําเนินงานใน
ด้านต่างๆ   

− นโยบายส่งเสริมสนับสนุนและให้รางวัลแก่ผู้ปฏิบัติงาน
ดีเด่น  

− เอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน
สํานักงานอธิการบดี 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

สนอ.7.7.1.13 

สนอ.7.7.1.14 

สนอ.7.7.1.15 
 

สนอ.7.7.1.16 

 
สนอ.7.7.1.17 

5 ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพ่ือให้
สามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยเต็มตาม
ศักยภาพ 

− เอกสารรายงานการประชุม  ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด 

− แผนการจัดการความรู้(KM) 

− คู่มือการปฏิบัติงานสํานักงานอธิการบดี 

 
 
 
 
 

 

  
 
 
สนอ.7.7.1.18 
 

สนอ.7.7.1.19 

สนอ.7.7.1.20 
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การดําเนินการ 
ข้อ การดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 

มี ไม่มี 

รหัสเอกสาร/ 
หลักฐาน 

6 ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชน์
ของมหาวิทยาลัยและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย 

− เอกสารคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการในการดําเนินงานใน
ด้านต่างๆ   

− เอกสารการประชุมคณะกรรมการในการดําเนินงานใน
ด้านต่างๆ   

− รายงานการปฏิบัติงานของผู้อํานวยการสํานักงาน
อธิการบดี 

− ภาพแสดงกล่องรับฟังความคิดเห็น 

− เอกสารรายงานการประชุม ที่ผ่านมาทั้งหมด 

 
 
 
 

 

  
 
สนอ.7.7.1.21 
 

สนอ.7.7.1.22 

สนอ.7.7.1.23 

สนอ.7.7.1.24 
 

สนอ.7.7.1.25 

7 สภามหาวิทยาลัยประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัยและ
ผู้บริหารนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็น
รูปธรรม 

− ผลการประเมินประกันคุณภาพระดับสํานักงานอธิการบดี   

− เอกสารอ้างอิงจากรายงานการประชุม สํานักงาน
อธิการบดีกรรมการในการดําเนินงานในด้านต่างๆ  
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ และการกําหนดเป้าหมาย
ร่วมกัน   

 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

สนอ.7.7.1.26 

 

 
สนอ.7.7.1.25 

 

ผลการประเมินตนเองคร้ังนี้  :    7   ข้อ  เกณฑ์ประเมิน  :     5   คะแนน   
เป้าหมายของปีนี้  :     7   ข้อ    

ผลการดําเนนิงาน     บรรลเุป้าหมาย           ไม่บรรลเุป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป  :  7   ข้อ     เกณฑ์ประเมิน  :    5   คะแนน   
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จุดแข็ง  
 1. สํานักงานอธิการบดีมีกระบวนการในการบริหาร และจัดการโดยอ้างอิงตามกฎ ระเบียบ และ
ข้อบังคับที่ถูกต้องของมหาวิทยาลัยเป็นหลัก  โดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการจัดการ   
 2. มีการกระจายอํานาจและมอบหมายงานเพ่ือทําให้การดําเนินงานมีความสะดวก  รวดเร็ว   
 3. มหาวิทยาลัยมีการกํากับดูแลสํานักงานอธิการบดีไปสู่ทิศทางที่กําหนดร่วมกัน ระหว่างผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย และผู้บริหารสํานักงานอธิการบดี 
 4. ผู้บริหาร และบุคลากรสํานักงานอธิการบดีมีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายและจัดทําวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ แผนกลยุทธ์ และนําสู่การปฏิบัติที่เป็นระบบชัดเจน  
 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 1. สํานักงานอธิการบดี จะต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่องและต้องต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล  
 2. ต้องกําหนดหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติและในการประเมินผลการปฏิบัติงานให้ชัดเจนย่ิงขึ้น รวมถึง
ตัวช้ีวัด (KPI) ที่ชัดเจนเพ่ือง่ายต่อการประเมิน    
  

จุดอ่อน      
 - 

แนวทางปรับปรุงจุดอ่อน    
 - 

รายการเอกสารหลักฐาน 
 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

สนอ.7.7.1.1 ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย   

สนอ.7.7.1.2 ประวัติสํานักงานอธิการบดี   

สนอ.7.7.1.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี   

สนอ.7.7.1.4 เกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงานของข้าราชการ และพนักงานของมหาวิทยาลัย    

สนอ.7.7.1.5 เอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี   

สนอ.7.7.1.6 เอกสารรายงานการประชุมเรื่องการแบ่งภาระและมอบหมายผู้กํากับตัวช้ีวัดการประกันคุณภาพ   

สนอ.7.7.1.7 เอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานสํานักงานอธิการบดี   

สนอ.7.7.1.8 เอกสารมติ การกําหนด  นโยบาย  และวิสัยทัศน และพันธกิจของสํานักงานอธิการบดี   

สนอ.7.7.1.9 แผนยุทธศาสตร์ในการดําเนินงานของสํานักงานอธิการบดี   
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รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

สนอ.7.7.1.10 เอกสารรายงานการประชุมการทบทวนคะแนนประกันคุณภาพในรอบปี 52  

สนอ.7.7.1.11 เอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานสํานักงานอธิการบดี 

สนอ.7.7.1.12 รายงานผลการดําเนินงานของผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดีต่อมหาวิทยาลัย   

สนอ.7.7.1.13 เอกสารรายงานการประชุมเรื่องการแบ่งภาระงานและมอบหมายผู้กํากับตัวช้ีวัดการประกัน
คุณภาพ   

สนอ.7.7.1.14 ภาพแสดงกล่องรับฟังความคิดเห็น    

สนอ.7.7.1.15 เอกสารคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการในการดําเนินงานในด้านต่างๆ 

สนอ.7.7.1.16 นโยบายส่งเสริมสนับสนุนและให้รางวัลแก่ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น  

สนอ.7.7.1.17 เอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานสํานักงานอธิการบดี 

สนอ.7.7.1.18 เอกสารรายงานการประชุมที่ผ่านมาทั้งหมด 

สนอ.7.7.1.19 แผนการจัดการความรู้(KM) 

สนอ.7.7.1.20 คู่มือการปฏิบัติงานสํานักงานอธิการบดี 

สนอ.7.7.1.21 เอกสารคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการในการดําเนินงานในด้านต่างๆ   

สนอ.7.7.1.22 เอกสารการประชุมคณะกรรมการในการดําเนินงานในด้านต่างๆ   

สนอ.7.7.1.23 รายงานการปฏิบัติงานของผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี 

สนอ.7.7.1.24 ภาพแสดงกล่องรับฟังความคิดเห็น 

สนอ.7.7.1.25 เอกสารรายงานการประชุม  ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมาทั้งหมด 

สนอ.7.7.1.26 ผลการประเมินประกันคุณภาพระดับสํานักงานอธิการบดี   

สนอ.7.7.1.27 เอกสารอ้างอิงจากรายงานการประชุม สํานักงานอธิการบดีในการดําเนินงานในด้านต่างๆ  
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ และการกําหนดเป้าหมายร่วมกัน   

 
ผู้กํากับฯ  ผศ.พัชรินทร์  เอกจริยวงศ์  
ผู้จัดเก็บ  นายศุภธี  โตสกุล 
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ตัวบ่งชี้ที ่7.2 : การพัฒนาสถาบันสู่สถาบนัเรียนรู ้
 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ  

เกณฑ์มาตรฐาน : 
1. มีการกําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ

สถาบันอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย 
2. กําหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย

อย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 
3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) 

เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่กําหนด 
4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้

อ่ืนๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร 
(explicit knowledge) 

5. มีการนําความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่เป็น  
ลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge)   
ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 
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ผลการดําเนนิงาน 
 ในปีการศึกษา 2553 สํานักงานอธิการบดีมีผลการดําเนินงาน ผ่าน  5 ขอ้  ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
ของ สกอ. คือ 
 

การดําเนินการ 
ข้อ การดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 

มี ไม่มี 

รหัสเอกสาร/ 
หลักฐาน 

1 สํานักงานอธิการบดี มีการกําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมาย
ของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสํานักงาน
อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต 

  สนอ.7.7.2.1 
สนอ.7.7.2.2 

2 สํานักงานอธิการบดี กําหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนา
ความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตอย่างชัดเจนตามประเด็น
ความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 

  สนอ.7.7.2.3 

3 สํานักงานอธิการบดี มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก
ความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) เพ่ือ
ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 และ
เผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่กําหนด 

  สนอ.7.7.2.4 

4 สํานักงานอธิการบดี มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่
กําหนดในข้อ 1 ทั้งท่ีมีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ที่เป็น
แนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่
ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) 

  สนอ.7.7.2.5 

5 มีการนําความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบัน
หรือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่เป็น  ลายลักษณ์อักษร (explicit 
knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit 
knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

  สนอ.7.7.2.6 

 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี ้:    5  ข้อ    เกณฑ์ประเมิน :    5  คะแนน   
เป้าหมายของปีนี้  :  5  ข้อ   
ผลการดําเนนิงาน   บรรลุเปา้หมาย     ไม่บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป  :  5  ข้อ     เกณฑ์ประเมิน :  5  คะแนน   
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จุดแข็ง 
- บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการประกันคุณภาพการศึกษามีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมมากขึ้นหลังจาก

ที่เข้าร่วมการอบรมฯ ดังจะเห็นได้จากการปรับเปลี่ยนผู้กํากับ / ผู้รับผิดชอบ ตัวบ่งช้ี ตามความ
เข้าใจ ความถนัด และความเหมาะสม     

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- จัดให้มีการอบรมเพ่ือเพ่ิมความรู้ด้านการประกันคุณภาพและการจัดการความรู้หรือประเด็นอ่ืน ๆ 

ตามประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่กําหนดในแต่ละปีการศึกษาอย่าง
ต่อเน่ือง  

จุดอ่อน 
-  

แนวทางปรับปรุงจุดอ่อน 
-  

รายการเอกสารหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการเอกสาร / หลักฐาน 

สนอ.7.7.2.1 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการจดัการความรู้ของสํานักงานอธิการบดี 

สนอ.7.7.2.2 แผนปฏิบัติราชการ สํานักงานอธิการบดี พ.ศ. 2553 

สนอ.7.7.2.3 เอกสารการดําเนินงานด้านการจัดการความรู้ 

สนอ.7.7.2.4 เอกสารและภาพการประชุมโครงการอบรมบุคลากรสํานักงานอธิการบดี เร่ืองการประกัน
คุณภาพการศึกษาและการจัดการความรู้  

สนอ.7.7.2.5 เอกสารวิชาการ ประจําปีการศึกษา 2553 เรียนรู้หลักการการประกันคุณภาพการศึกษา
และการจัดการความรู้  

สนอ.7.7.2.6 รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานสํานักงานอธิการบดี และคณะกรรมการ
ดําเนินการประกันคุณภาพของสํานักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 2553 

 
ผู้กํากับฯ  ผศ.พัชรินทร์  เอกจริยวงศ์  
ผู้จัดเก็บ  นางรณริน  ผลนิโครธ / นางสาวพวงเพชร  ศุภกรรม 
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ตัวบ่งชี้ที ่7.4 : ระบบบริหารความเสี่ยง 

ชนิดของตัวบง่ชี ้: กระบวนการ  

เกณฑ์มาตรฐาน :  
1. มีการแต่งต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทน  

ที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทํางาน 
2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปจัจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตามบริบท

ของสถาบัน ตัวอย่างเช่น 
- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 

สถานที)่ 
- ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของสถาบัน 
- ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การ 

บริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
- ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของ

อาจารย์และบุคลากร 
- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 
- อ่ืน ๆ ตามบริบทของสถาบัน 

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ใน
ข้อ 2 

4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน 
5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานต่อสภาสถาบันเพ่ือพิจารณา

อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
6. มีการนําผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์  

ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 

เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 หรือ 4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6 ข้อ 
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หมายเหตุ : 
คะแนนการประเมินจะเท่ากับ 0 หากพบว่าเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงข้ึนภายในสถาบันในรอบปีการ

ประเมิน ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและความปลอดภัยของนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร หรือต่อช่ือเสียง
ภาพลักษณ์ หรือต่อความม่ันคงทางการเงินของสถาบัน อันเน่ืองมาจากความบกพร่องของสถาบันในการ
ควบคุม หรือจัดการกับความเสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยงที่ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ โดยมีหลักฐานประกอบที่ชัดเจน 
ตัวอย่างความเส่ียงร้ายแรงที่ให้ผลประเมินเป็นศูนย์ (0) คะแนน เช่น 

1. มีการเสียชีวิตและถูกทําร้ายร่างกายหรือจิตใจอย่างรุนแรงของนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรภายใน
สถาบัน ทั้งๆ ที่อยู่ในวิสัยที่สถาบันสามารถป้องกันหรือลดผลกระทบในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ แต่ไม่พบแผนการ
จัดการความเสี่ยงหรือไม่พบความพยายามของสถาบันในการระงับเหตุการณ์ดังกล่าว 

2. สถาบันหรือหน่วยงานเสื่อมเสียช่ือเสียงหรือมีภาพลักษณ์ที่ไม่ดี อันเน่ืองมาจากปัจจัยต่างๆ เช่น 
คณาจารย์ นักวิจัยหรือบุคลากรขาดจริยธรรม จรรยาบรรณ การไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานหรือกฎกระทรวง และ
เกิดเป็นข่าวปรากฏให้เห็นตามสื่อต่าง เช่น หนังสือพิมพ์ ขา่ว online เป็นต้น 

3. สถาบันหรือหน่วยงานขาดสภาพคล่องในด้านการเงินจนทําให้ต้องปิดหลักสูตรหรือไม่สามารถ
ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ส่งผล
กระทบต่อนักศึกษาปัจจุบันที่เรียนอยู่อย่างรุนแรง 

** หากมีคณะใดคณะหน่ึงได้คะแนนการประเมินเป็นศูนย์ (0) แล้ว สถาบันก็จะได้คะแนนการประเมิน
เป็นศูนย์ (0) ด้วยเช่นกัน หากเป็นไปตามเง่ือนไขที่กล่าวไว้ข้างต้นการไม่เข้าข่ายที่ทําใหผ้ลการประเมนิได้
คะแนนเป็นศูนย์ (0) ได้แก่ 

1. สถาบันมีการวิเคราะห์และจัดทําแผนบรหิารความเสี่ยงเชิงป้องกัน หรือมีแผนรองรับเพ่ือลด
ผลกระทบสําหรับความเสี่ยงที่ทําให้เกิดเรื่องร้ายแรงดังกล่าวไว้ล่วงหน้า และดําเนินการตามแผน 

2. เป็นเหตุสุดวิสัย อยู่นอกเหนือการบริหารจัดการ (การควบคุมหรือการป้องกัน) ของสถาบัน 
3. เหตุการณ์ร้ายแรงดังกล่าวมีความรุนแรงที่ลดน้อยลงมากจากแผนรองรับผลกระทบที่ได้กําหนดไว้

ล่วงหน้า 
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ผลการดําเนนิงาน 
 ในปีการศึกษา 2553 (รอบ 6 เดือน) สํานักงานอธิการบดีมีผลการดําเนินงาน ผ่าน 6  ข้อ  ตามเกณฑ์
มาตรฐานของ สกอ. คือ 

การดําเนินการ 
ข้อ การดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 

มี ไม่มี 

รหัสเอกสาร/ 
หลักฐาน 

1 สํานักงานอธิการบดี มีการแต่งต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางาน
บริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบ
พันธกิจหลักของสํานักงานร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทํางาน 

  สนอ.7.7.4.1 

2 สํานักงานอธิการบดี มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัย
ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตามบริบทของสถาบัน 

  สนอ.7.7.4.2 

3 สํานักงานอธิการบดี มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความ
เสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2 

  สนอ.7.7.4.3 

4 สํานักงานอธิการบดี มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับ
ความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน 

  สนอ.7.7.4.4 

5 สํานักงานอธิการบดี มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน
ตามแผน และรายงานต่อมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอย่างน้อยปีละ 
1 ครั้ง 

  สนอ.7.7.4.5 

6 สํานักงานอธิการบดี มีการนําผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจาก
มหาวิทยาลัยไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปี
ถัดไป 

  สนอ.7.7.4.6 

 

ผลการประเมินตนเองครั้งนี ้:   6 ข้อ    เกณฑ์ประเมิน :    5  คะแนน      
เป้าหมายของปีนี้  :  6 ข้อ        
ผลการดําเนนิงาน    บรรลุเป้าหมาย     ไม่บรรลเุป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป  :   6  ข้อ     เกณฑ์ประเมิน :   5  คะแนน 

จุดแข็ง 
 สํานักงานอธิการบดีมีการดําเนินการการตามเกณฑ์มาตรฐาน 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
หน่วยงานในสํานักงานอธิการบดีต้องมีการดําเนินการการบริหารความเสี่ยงตามปัจจัยความเสี่ยงตาม

เกณฑ์มาตรฐานครบทุกหน่วยงานหากพบว่าหน่วยงานน้ัน ๆ มีความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อการ
ปฏิบัติงาน 
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จุดอ่อน 
 สํานักงานอธิการบดีมีการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงยังไม่ครบทุกหน่วยงาน 

แนวทางปรับปรุงจุดอ่อน 
มีการจัดให้ความรู้เก่ียวกับการบริหารความเสี่ยงทุกหน่วยงานเพ่ือให้ทุกหน่วยงานไปดําเนินการเรื่อง

ความเสี่ยงในงานของตนเอง 

รายการเอกสารหลักฐาน 
 

รหัสเอกสาร รายการเอกสาร / หลักฐาน 

สนอ.7.7.4.1 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยและสํานักงานอธิการบดี 

สนอ.7.7.4.2 แบบการกําหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ และวัตถุประสงค์ของขั้นตอนหลัก แบบการ
ระบุความเสี่ยงและระบุปัจจัยเสี่ยงของสํานักงานอธิการบดี ด้านทรัพยากร ด้านบุคลากร 
จรรยาบรรณ และด้านการปฏิบัติงาน (แบบ สนอ.บส.1 และ แบบ สนอ.บส.2) 

สนอ.7.7.4.3 แบบการประเมินความเสี่ยง  แบบการประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยงของสํานักงาน
อธิการบดี  ด้านทรัพยากร ด้านบุคลากร จรรยาบรรณ และด้านการปฏิบัติงาน (แบบ 
สนอ.บส.3 และ แบบ สนอ.บส.4) 

สนอ.7.7.4.4 แผนบริหารความเสี่ยง  สํานกังานอธิการบดี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

สนอ.7.7.4.5 รายงานการดําเนินการการบริหารความเสี่ยงต่อมหาวิทยาลัย 

สนอ.7.7.4.6 รายงานการประชุมของสํานักงานอธิการบดีเรื่องการบริหารความเสี่ยง 

 
ผู้กํากับฯ  นางสาวสุภารัตน์  สินสุวรรณ  
ผู้จัดเก็บ  นายคนึง  สลุงโครพ 
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องค์ประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 

ตัวบ่งชี้ที ่8.1 : ระบบและกลไกการเงนิและงบประมาณ 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ  

เกณฑ์มาตรฐาน : 
1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน 
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน  หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงิน

อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส  ตรวจสอบได้ 
3. มีงบประมาณประจําปีที่สอดคล้องกับแผนปฎิบัติการในแต่ละพันธกิจและการพัฒนาสถาบัน

และบุคลากร   
4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อสภาสถาบันอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
5. มีการนําข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงิน

และความมั่นคงของสถาบันอย่างต่อเน่ือง 
6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตาม

ระเบียบและกฎเกณฑ์ที่สถาบันกําหนด 
7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนําข้อมูลจากรายงาน

ทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ 
 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
7 ข้อ 
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ผลการดําเนนิงาน 
 ในปีงบประมาณ 2553  สํานักงานอธิการบดี สามารถดําเนินการระบบและกลไกลการเงินและ
งบประมาณผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จํานวน  7  ข้อ ดังน้ี 
 

การดําเนินการ 
ข้อ การดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 

มี ไม่มี 

รหัสเอกสาร/ 
หลักฐาน 

1 สํานักงานอธิการบดี มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้อง 
กับแผนกลยุทธ์ของสํานักงาน 

  สนอ.8.81.1 

2 สํานักงานอธิการบดี มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้าน
การเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงิน
อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

  สนอ.8.8.1.2 

3 สํานักงานอธิการบดี มีงบประมาณประจําปีที่สอดคล้องกับ
แผนปฎิบัติการในแต่ละพันธกิจและการพัฒนาสํานักงานและ
บุคลากร 

  สนอ.8.8.1.3 

4 สํานักงานอธิการบดี มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่าง
เป็นระบบ และรายงานต่อมหาวิทยาลัย อย่างน้อยปีละ  
2 ครั้ง 

  สนอ.8.8.1.4 

5 สํานักงานอธิการบดี มีการนําข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการ
วิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและ
ความมั่นคงของสํานักงานอย่างต่อเน่ือง 

  สนอ.8.8.1.5 

6 สํานักงานอธิการบดี มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและ
ภายนอก ทําหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตาม
ระเบียบและกฎเกณฑ์ที่สํานักงานกําหนด 

  สนอ.8.8.1.6 

7 ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตาม
เป้าหมาย และนําข้อมูลจากรายงานทางการเงินไปใช้ในการ
วางแผนและการตัดสินใจ 

  สนอ.8.8.1.7 

 1.  สํานักงานอธิการบดีมีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฎเทพสตรี ที่ได้นําข้อมูลจากการประเมินมูลค่าทรัพยากร กําหนดแหล่งที่มาของงบประมาณ 
เพ่ือประกอบการจัดทํางบประมาณประจําปี  เพ่ือให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยจัดทําคําของบประมาณที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย (หมายเลข สนอ.8.8.1.1) 
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 2.  สํานักงานอธิการบดีมีแนวทางจัดหาทรัพยากรด้านการเงิน  แผนการจัดสรร และการวางแผนใช้
เงินอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใส ตรวจสอบได้ ด้วยการกําหนดแหล่งการจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน  
ซึ่งการจัดสรรงบประมาณ จะพิจารณาการวางแผนการจัดสรรงบประมาณรวมกันทั้งเงินงบประมาณ
(งบประมาณแผ่นดิน) และงบประมาณเงินรายได้ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการพันธกิจของสํานักงานอธิการบดี
และพันธกิจของมหาวิทยาลัย ทั้งน้ีโดยใช้เงินงบประมาณเป็นหลักและงบประมาณเงินรายได้เป็นส่วนเสริม 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยยึดหลักประหยัดและประสิทธิภาพ (หมายเลขเอกสาร สนอ.8.8.1.2) 
 3.  มหาวิทยาลัยได้จัดทําคําของบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ.2553  
ต่อสภามหาวิทยาลัย (หมายเลขเอกสาร สนอ. 8.8.1.3) 
 4.  มหาวิทยาลัยได้จัดทํารายงานทางการเงินตามระเบียบราชการกระทรวงการคลัง ทุกเดือน เสนอต่อ
สภามหาวิทยาลัยเป็นประจําทุกเดือน (หมายเลขเอกสาร สนอ. 8.8.1.4) 
 5.  มหาวิทยาลัยได้นําข้อมูลทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ไปวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย เพ่ือกําหนด 
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตตามภาระกิจหลักของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้มหาวิทยาลัยสามารถวิเคราะห์การดําเนินการ
ของมหาวิทยาลัย และนําเสนอรายงานการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตปีงบประมาณ 2553 ต่อมหาวิทยาลัย
เพ่ือใช้ในงานของมหาวิทยาลัย (หมายเลขเอกสาร สนอ.8.8.1.5) 
 6.  มหาวิทยาลัยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบ ติดตามการใช้เงินให้
เป็นไปตามระเบียบและกฏเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด  โดยจะทําการตรวจปีละ 1 ครั้ง (หมายเลขเอกสาร  
สนอ. 8.8.1.6) 
 7.  มหาวิทยาลัยได้จัดทํารายงานสรุปการใช้จ่ายเงินเสนอผู้บริหารตามนโยบายการติดตามการใช้
จ่ายเงินของมหาวิทยาลัย และมีการจัดประชุมพิจารณาการใช้รายงานทางการเงินเพ่ือการตัดสินใจในการ
ดําเนินงานตามภาระกิจต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย (หมายเลขเอกสาร สนอ. 8.8.1.7) 

ผลการประเมินตนเองครั้งนี ้:   7  ข้อ  เกณฑ์ประเมิน :   5   คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้  :   7  ข้อ    
ผลการดําเนนิงาน     บรรลเุป้าหมาย     ไม่บรรลุเปา้หมาย 
เป้าหมายปีต่อไป  : 7  ข้อ      เกณฑ์ประเมิน : 5   คะแนน 

จุดแข็ง 
 1.  ผู้บริหารเข้าใจระบบการบริหารทางการเงิน 
 2.  มหาวิทยาลัยมีระบบการเงินที่มีกระบวนการถูกต้อง โปร่งใส เป็นไปตามระเบียบ 
 3.  มหาวิทยาลัยมีระบบจัดหารายได้จากภายนอกอย่างหลากหลาย 
 4.  หน่วยงานและบุคลากรของมหาวิทยาลัยมีศักยภาพในการหารายได้จากแหล่งภายนอก 
 5.  มหาวิทยาลัยมีแผนในการทบทวนและปรับปรุงการปฏิบัติงานด้านการเงินอย่างต่อเน่ือง 
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แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- 

จุดอ่อน 
 1.  บุคลากรไม่เพียงพอกับภาระงานด้านการเงินที่เพ่ิมมากขึ้น 
 2.  บุคลากรขาดความชํานาญในการจัดทําบัญชีเกณฑ์คงค้าง และขาดทักษะในการคิดวิเคราะห์ 
 3.  บุคลากรบางส่วนขาดทักษะการให้บริการที่ดี 
 4.  การจัดทํารายงานทางการเงินเพ่ือการตัดสินใจ ยังขาดการวิเคราะห์และการสรุปผลที่ดี 
 5.  การควบคุมการใช้จ่ายเงินไม่เป็นไปตามแผนที่กําหนดไว้ 
 6.  มหาวิทยาลัยไม่มีฐานข้อมูลทางการเงินที่สามารถใช้ในการติดตามตรวจสอบและจัดทํารายงาน
ทางการเงิน โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 
 7.  มหาวิทยาลัยไม่ได้กําหนดแนวทางที่มีประสิทธิภาพในการหาผลประโยชน์จากเงินสะสม 
 8.  เครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายใน / ภายนอก ไม่เข้มแข็ง 

แนวทางปรับปรุงจุดอ่อน 
- 

รายการเอกสารหลักฐาน 
 

หมายเลข รายการเอกสาร / หลักฐาน 

สนอ. 8.8.1.1 - แผนกกลยุทธ์ทางการเงิน 
- เป้าหมายตามตัวบ่งช้ีที่ใช้วัดความสําเร็จของกลยุทธ์ทางการเงิน แผนการใช้จ่าย  
  งบประมาณ 

สนอ. 8.8.1.2 -แผนกลยุทธ์ทางการเงินของมหาวิทยาลัย 
-กรอบและวิธีการจัดสรรงบประมาณ 
-แผนปฏิบัติราชการประจําปี 
-เอกสารใบโอนเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินอุดหนุน 
-เอกสารใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนของนักศึกษา, ค่าเช่าสถานที่ 

สนอ. 8.8.1.3 -รายงานงบประมาณประจําปี 2553 
สนอ. 8.8.1.4 -รายงานทางการเงิน 

-รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
-เอกสารรายงานสรุปการขอเบิกจ่ายประจําวันจากระบบ GFMIS 

สนอ. 8.8.1.5 -เอกสารวิเคราะห์ต้นทุนผลผลิตต่อหน่วย 
สนอ. 8.8.1.6 -รายงานการตรวจสอบภายในระดับคณะ/หน่วยงาน 

-รายงานผลการตรวจสอบภายในของหน่วยงานตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย 
สนอ. 8.8.1.7 - รายงานการติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
ผู้กํากับฯ  นางภัคจิรา  แท่นทอง  
ผู้จัดเก็บ นางรัตนา  ขําวงษ์/นางสุกัญญา  มากมี/น.ส.พัชรี ชุ่มชาติ/ น.ส.ปิติมาศ  ผกามาศ/ น.ส.พรรณธิภา อรชร  
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องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ที ่9.1 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ  

เกณฑ์มาตรฐาน : 
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ เหมาะสมและสอดคล้องกับ 

พันธกิจและพัฒนาการของสถาบัน ต้ังแต่ระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และดําเนินการตามระบบท่ี
กําหนด 

2. มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญเร่ืองการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดย
คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของสถาบัน  

3. มีการกําหนดตัวบ่งช้ีเพ่ิมเติมตามอัตลักษณ์ของสถาบัน 
4. มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การ

ควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานประเมิน
คุณภาพเสนอต่อสภาสถาบันและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกําหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มี
ข้อมูลครบถ้วนตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online และ 3) การนําผล
การประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน     

5. มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และส่งผลให้มีการ
พัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งช้ี 

6. มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9 
องค์ประกอบคุณภาพ 

7.  มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษา ผู้ใช้
บัณฑิต และผู้ใช้บริการตามพันธกิจของสถาบัน 

8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบัน และมี
กิจกรรมร่วมกัน 

9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น และ
เผยแพร่ให้หน่วยงานอ่ืนสามารถนําไปใช้ประโยชน์  

เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 หรือ 6 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
7 หรือ 8 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
9 ข้อ 

 



รายงานการประเมินตนเอง สํานักงานอธิการบดี  ปีการศึกษา 2553  (รอบ 12 เดือน) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 60 

ผลการดําเนนิงาน 
 ในปีการศึกษา 2553 สํานักงานอธิการบดีมีผลการดําเนินงาน ผ่าน  8  ขอ้    ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
ของ สกอ. คือ 
 

การดําเนินการ 
ข้อ การดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 

มี ไม่มี 

รหัสเอกสาร/ 
หลักฐาน 

1 สํานักงานอธิการบดี มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในที่ เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและ
พัฒนาการของสํานักงาน ต้ังแต่ระดับกองหรือหน่วยงานเทียบเท่า 
และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

  สนอ.9.9.1.1 
สนอ.9.9.1.2 
สนอ.9.9.1.3 

 

2 สํานักงานอธิการบดี มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญเร่ือง
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการระดับ
นโยบายและผู้บริหารสูงสุดของสํานักงาน 

  สนอ.9.9.1.4 
สนอ.9.9.1.5 
สนอ.9.9.1.6 

3 สํานักงานอธิการบดี มีการกําหนดตัวบ่งช้ีเพ่ิมเติมตามอัตลักษณ์
ของมหาวิทยาลัย 

  สนอ.9.9.1.7 
สนอ.9.9.1.8 
สนอ.9.9.1.9 

4 สํานักงานอธิการบดี มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การควบคุม ติดตาม
การดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําปี
ที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อมหาวิทยาลัยตาม
กําหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online และ 3) 
การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสํานักงาน 

  สนอ.9.9.1.10 
สนอ.9.9.1.11 
สนอ.9.9.1.12 
สนอ.9.9.1.13 

5 สํานักงานอธิการบดี มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในมาปรับปรุงการทํางาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผลการ
ดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งช้ี 

  สนอ.9.9.1.14 

6 สํานักงานอธิการบดี มีระบบสารสนเทศท่ีให้ข้อมูลสนับสนุนการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9 องค์ประกอบคุณภาพ 

  สนอ.9.9.1.15 
สนอ.9.9.1.16 
สนอ.9.9.1.17 
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การดําเนินการ 
ข้อ การดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 

มี ไม่มี 

รหัสเอกสาร/ 
หลักฐาน 

7 สํานักงานอธิการบดี มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการ
ประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษาผู้ใช้บัณฑิต และ
ผู้ใช้บริการตามพันธกิจของสํานักงาน 

  สนอ.9.9.1.18 
สนอ.9.9.1.19 
สนอ.9.9.1.20 

8 สํานักงานอธิการบดี มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสํานักงาน และมีกิจกรรมร่วมกัน 

  สนอ.9.9.1.21 

 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี ้: 8 ข้อ  เกณฑ์ประเมิน : 4 คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้  :   6  ข้อ   

ผลการดําเนนิงาน    บรรลุเป้าหมาย     ไม่บรรลเุป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป  : 8 ข้อ   เกณฑ์ประเมิน : 4 คะแนน 
 
จุดแข็ง 

1. ผู้บริหารสํานักงานอธิการบดีในทุกระดับให้ความสําคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ม ี
การควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และร่วมกันปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพอย่างดีย่ิง  

2. บุคลากรในสังกัดสํานักงานอธิการบดี  มีความสนใจและให้ความร่วมมือในการประกันคุณภาพ 
การศึกษาอย่างดีย่ิง 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- 

จุดอ่อน 
คณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ของสํานักงานอธิการบดี  และบุคลากรในสังกัด

สํานักงานอธิการบดี  ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน  ประจําปีการศึกษา  2553    

แนวทางปรับปรุงจุดอ่อน 
จัดอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ให้กับคณะกรรมการการดําเนินการประกันคุณภาพและบุคลากรใน    

สังกัดสํานักงานอธิการบดีทุกคนเก่ียวกับองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ประจําปีการศึกษา 2553  
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รายการเอกสารหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการเอกสาร / หลักฐาน 

สนอ.9.9.1.1 แนวทางการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา  ประจําปี  2553 

สนอ.9.9.1.2 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เร่ือง แต่งต่ังคณะกรรมการดําเนินการประกันคุณภาพ
ของสํานักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 2553 สั่ง ณ วันที ่3  มิถุนายน  พ.ศ. 2553 

สนอ.9.9.1.3 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ 4244/2553 เร่ือง แต่งต้ังผู้กํากับดูแลตัวบ่งช้ีและผู้
เก็บข้อมูลผลการดําเนินงานตามองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน สํานักงานอธิการบดี  ประจําปี 2553  สั่ง ณ วันที ่ 15  ตุลาคม พ.ศ. 2553 

สนอ.9.9.1.4 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เร่ือง  นโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ของสํานักงานอธิการบดี ประจําปี 2553 ประกาศ ณ วันที่  24  กันยายน  พ.ศ. 2553 

สนอ.9.9.1.5 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ของสํานักงานอธิการบดี ประจําปี 2553 

สนอ.9.9.1.6 คู่มือการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของสํานักงานอธิการบดี ประจําปี 2553 

สนอ.9.9.1.7 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เร่ือง องค์ประกอบและตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2553  

สนอ.9.9.1.8 ตารางแสดงคณะวิชาและหน่วยงานดําเนินงานตามองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีการศึกษา 2553  

สนอ.9.9.1.9 รายงานผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งช้ี 3.2.1  

สนอ.9.9.1.10 แนวทางการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปี 2553 สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

สนอ.9.9.1.11 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เร่ือง นโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
ของสํานักงานอธิการบดี ประจําปีการศึกษา 2553 

สนอ.9.9.1.12 รายงานการประเมินตนเอง รอบ 12 เดือน 

สนอ.9.9.1.13 ปฏิทินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 2553 
(มิถุนายน 2553 – พฤษภาคม 2554) 

สนอ.9.9.1.14 รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานสํานักงานอธิการบดี และคณะกรรมการ 
ดําเนินการประกันคุณภาพของสํานักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 2553 

สนอ.9.9.1.15 http://www.tru.ac.th/pb/ 

สนอ.9.9.1.16 http://www.tru.ac.th/audit/mainaudit.htm 

สนอ.9.9.1.17 ระบบ CHE QA Online 

สนอ.9.9.1.18 องค์ประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 

 
 

http://www.tru.ac.th/pb/
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รายการเอกสารหลักฐาน (ต่อ) 

รหัสเอกสาร รายการเอกสาร / หลักฐาน 

สนอ.9.9.1.19 ผลการวิเคราะห์แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

สนอ.9.9.1.20 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจการให้บริการของสํานักงานอธิการบดี 

สนอ.9.9.1.21 หนังสือเชิญประชุม และเอกสารการประชุมการประกันคุณภาพของบุคลากร 
สํานักงานอธิการบดี ที่เข้าร่วมกิจกรรมกับสาํนักงานมาตรฐานและประกนัคุณภาพ
การศึกษา และหน่วยงานอ่ืน ๆ 

 
ผู้กํากับฯ  นางศุภสร  ยินดีสขุ 
ผู้จัดเก็บ  นางพรนภัส  มะลทิอง / นางวลัยภรณ์  เกตุยา 

 



เป้าหมาย คะแนนประเมิน

ผลลัพธ์

(%หรือสัดส่วน)

(เกณฑ์ สกอ.)

ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 6 5 3

ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 อาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 30 ร้อยละ 23.18 3.86

ตัวบ่งช้ีที่ 2.3 อาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 60 ร้อยละ 35.62 2.97

ตัวบ่งช้ีที่ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 5 ข้อ 5 4

ตัวบ่งช้ีที่ 2.5 ห้องสมุด  อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 5 ข้อ 5 3

ตัวบ่งช้ีที่ 2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัด

 ให้กับนักศึกษา

5  ข้อ 5 5

ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 ระบบและกลไกการให้คําปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร 7  ข้อ 7 5

ตัวบ่งช้ีที่ 3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา 5  ข้อ 5 4

* ตัวบ่งช้ีย่อยที่ 3.2.1 มีการส่งเสริมให้นักศึกษาจัดกิจกรรมค่าย

อาสาพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น

4  ข้อ 4 4

ตัวบ่งช้ีที่ 7.1 ภาวะผู้นําของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน 7  ข้อ 7 5

ตัวบ่งช้ีที่ 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ 5  ข้อ 5 5

ตัวบ่งช้ีที่ 7.4 ระบบบริหารความเส่ียง 6  ข้อ 6 5

ตัวบ่งช้ีที่ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 7  ข้อ 7 5

ตัวบ่งช้ีที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 8  ข้อ 8 4

หมายเหตุ : *

ผลการดําเนินงาน

ตารางที่ ส.1 ผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ

ประเภทสถาบัน :กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี

ตัวบ่งช้ีย่อย ไม่นําคะแนนประเมินมาคิดค่าเฉล่ียผลการประเมิน

ตัวบ่งช้ีคุณภาพ

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินงาน

องค์ประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต

องค์ประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา

องค์ประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ

องค์ประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ

องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ



องค์ประกอบคุณภาพ ผลการประเมิน หมายเหตุ

I P O 0.00<=1.50การดําเนินงานต้องปรับปรุง

เร่งด่วน

1.51–2.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุง

2.51–3.50 การดําเนินงานระดับพอใช้

3.51-4.50 การดําเนินงานระดับดี

4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก

องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ 

วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินงาน

0.00 3.00 0.00 การดําเนินงานระดับพอใช้

องค์ประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 3.28 4.00 5.00 การดําเนินงานระดับดี

องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต

นักศึกษา

0.00 4.50 0.00 การดําเนินงานระดับดี

องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 0.00 5.00 0.00 การดําเนินงานระดับดีมาก

องค์ประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 0.00 5.00 0.00 การดําเนินงานระดับดีมาก

องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพ

0.00 4.00 0.00 การดําเนินงานระดับดี

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งช้ีของทุกองค์ประกอบ 3.28 4.44 5.00 การดําเนินงานระดับดี

5.00

4.00

4.22

4.50

5.00

ตารางที่ ส.2  ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ

ประเภทสถาบัน :กลุ่ม ข สถาบันท่ีเน้นระดับปริญญาตรี

3.00

3.77

คะแนนการประเมินเฉลี่ย

รวม



มาตรฐานอุดมศึกษา ผลการประเมิน หมายเหตุ

I P O 0.00<=1.50การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน

1.51–2.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุง

2.51–3.50 การดําเนินงานระดับพอใช้

3.51-4.50 การดําเนินงานระดับดี

4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก

มาตรฐานท่ี 1 0.00 4.00 5.00 การดําเนินงานระดับดี

มาตรฐานท่ี 2 ก 0.00 4.33 0.00 การดําเนินงานระดับดี

มาตรฐานท่ี 2 ข 3.28 5.00 0.00 การดําเนินงานระดับดี

มาตรฐานท่ี 3 0.00 5.00 0.00 การดําเนินงานระดับดีมาก

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของ

ทุกมาตรฐาน

3.28 4.44 5.00 การดําเนินงานระดับดี4.22

รวม

4.50

4.33

3.71

คะแนนการประเมินเฉลี่ย

ตารางที่ ส.3 ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา

ประเภทสถาบัน :กลุ่ม ข สถาบันท่ีเน้นระดับปริญญาตรี

5.00



มุมมองด้านการบริหารจัดการ หมายเหตุ

I P O 0.00<=1.50การดําเนินงานต้องปรับปรุง

เร่งด่วน

1.51–2.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุง

2.51–3.50 การดําเนินงานระดับพอใช้

3.51-4.50 การดําเนินงานระดับดี

4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก

ด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 0.00 4.50 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก

ด้านกระบวนการภายใน 3.00 4.20 0.00 การดําเนินงานระดับดี

ด้านการเงิน 0.00 5.00 0.00 การดําเนินงานระดับดีมาก

ด้านบุคลากรการเรียนรู้และนวัตกรรม 3.42 5.00 0.00 การดําเนินงานระดับดี

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกมุมมอง 3.29 4.44 5.00 การดําเนินงานระดับดี

3.96

4.22

ตารางที่ ส .4 ผลการประเมินตนเองตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ

ประเภทสถาบัน :กลุ่ม ข สถาบันท่ีเน้นระดับปริญญาตรี

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน

รวม

4.67

4.00

5.00



มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ผลการประเมิน หมายเหตุ

I P O 0.00<=1.50การดําเนินงานต้องปรับปรุง

เร่งด่วน

1.51–2.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุง

2.51–3.50 การดําเนินงานระดับพอใช้

3.51-4.50 การดําเนินงานระดับดี

4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก

1. มาตรฐานด้านศักยภาพและความ

พร้อมในการจัดการศึกษา

 (1)ด้านกายภาพ 3.00 0.00 0.00 การดําเนินงานระดับพอใช้

 (2)ด้านวิชาการ 3.42 4.00 0.00 การดําเนินงานระดับดี

 (3)ด้านการเงิน 0.00 5.00 0.00 การดําเนินงานระดับดีมาก

 (4)ด้านการบริหารจัดการ 0.00 4.40 0.00 การดําเนินงานระดับดี

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของมาตรฐานที่ 1 3.28 4.43 0.00 การดําเนินงานระดับดี

2. มาตรฐานด้านการดําเนินการตาม

ภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา

 (1)ด้านการผลิตบัณฑิต 0.00 4.50 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกมาตรฐาน 3.28 4.44 5.00 การดําเนินงานระดับดี

3.00

3.61

4.67

4.22

ตารางที่ ส.5 ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา

ประเภทสถาบัน :กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี

5.00

4.40

4.08

คะแนนการประเมินเฉล่ีย

รวม
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