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คํานํา 
 
  รายงานการประเมินตนเองของ สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  
จัดทําข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดการพัฒนาคุณภาพของผลผลิตในการจัดการศึกษา  อีกทั้ง
เป็นการปรับปรุงประสิทธิผลของการปฏิบัติงานและเพ่ือประเมินผลการดําเนินงานที่เกี่ยวข้องตาม
พันธกิจของมหาวิทยาลัย  ประจําปีการศึกษา  2554  (1  มิถุนายน  2554-31  พฤษภาคม  2555) 
  รายงานฉบับน้ีได้แบ่งออกเป็น  3  ส่วน  ประกอบด้วย  ส่วนที่  1  เป็นข้อมูล
เบื้องต้น     ส่วนที่  2  ผลการดําเนินงานและผลการประเมินคุณภาพ เพ่ือรับการประเมินคุณภาพ
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และแนวทางการพัฒนาหน่วยงาน 
  การประเมินคุณภาพภายในประจําปีการศึกษา  2554  น้ี  จะเป็นการส่งเสริมให้
สํานักงานอธิการบดี  ได้พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง  อีกทั้งเป็นการนําผล
การประเมินไปวางแผนพัฒนาด้านการสนับสนุนการเรียนการสอนต่อไป 
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    ประจําสํานักงานอธิการบดี 
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ส่วนที่  1 
ข้อมูลเบื้องต้น 

 

บทสรุปผู้บริหาร 

สํานักงานอธิการบดี     มีความมุ่งมั่นและตั้งใจ    จะสนับสนุนการปฏิบัติงานใน 

ภารกิจของมหาวิทยาลัยด้านการเรียนการสอนและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล   ในปี 2548   สํานักงานอธิการบดี  ได้มีการปรับโครงสร้าง และ
ขยายขอบข่ายงานในแต่ละฝ่ายเพ่ิมมากข้ึน มีการกําหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากร
เป็นไปตามภารกิจหลัก แบ่งเป็น 4 งาน คือ (1) งานสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย   (2) งาน
บริการแก่หน่วยงานและนักศึกษา   (3) งานประกันคุณภาพการศึกษา  และ (4) งานอ่ืนๆ ตามที่
ได้รับมอบหมาย มีการบริหารงานภายใต้การกํากับดูแลของอธิการบดี และรองอธิการบดีที่เกี่ยวข้อง  
นอกจากนั้นยังมีคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี สนับสนุนงานการดําเนินงานกําหนด
นโยบาย และแผนการดําเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย    

สํานักงานอธิการบดีมีกระบวนการดําเนินงานต่าง  ๆ    เพื่อส่งเสริมให้ทุกหน่วยงาน 
ภายในสํานักงานอธิการบดี   ดําเนินงานตามกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและ
ภายนอก  โดยในส่วนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในได้มีการกําหนดแผนการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาแจ้งให้ทุกหน่วยงานทราบ   มีการสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาให้แก่บุคลากรภายในสํานักงานอธิการบดี    จัดโครงการต่าง ๆ เพ่ือให้
เกิดความตระหนักเห็นถึงความสําคัญของการประกันคุณภาพมีการจัดตั้งคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาในสํานักงานอธิการบดี    เพ่ือจัดทํารายงานการประเมินตนเองเพ่ือการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 
 

 ประวัติความเป็นมา 
พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 มีผลให้วิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง เกิดการ 

เปล่ียนแปลงบทบาทและโครงสร้างต่างๆ ตลอดจนการดําเนินการและการบริหารงาน มีการแบ่งส่วน
ราชการออกเป็น 4 หน่วยงานหลัก ประกอบด้วย สํานักงานอธิการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะครุศาสตร์ พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 

2527 ได้มีการจัดตั้งคณะวิทยาการจัดการ ส่วนสํานักงานอธิการ เป็นหน่วยงานมีฐานะเทียบเท่าคณะ 
ทําหน้าที่สนับสนุนการดําเนินงานของวิทยาลัยครู ให้ดําเนินไปได้ด้วยดี ต่อมามีการปรับเปล่ียนสถานะ
ของวิทยาลัยครูไปเป็นสถาบันราชภัฏ ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 สํานักงานอธิการ
ได้เปล่ียนช่ือไปเป็นสํานักงานอธิการบดี และยังคงมีสถานภาพเทียบเท่าคณะ  
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สถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ปรับเปล่ียนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน 

จอมบึง ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.   2547   สํานักงานอธิการบดี   ยังคงเป็น
หน่วยงานหนึ่งในโครงสร้างของการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง   ปี พ.ศ. 

2548 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้รับการจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยตาม
กฎกระทรวงว่าด้วยการจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548 

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2548 ประกอบด้วย 9 หน่วยงาน คือ สํานักงานอธิการบดี    คณะครุศาสตร์ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

สถาบันวิจัยและพัฒนา สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม และ
สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และมีการแบ่งส่วนราชการภายในเป็น   3 กอง คือ กองกลาง 
กองนโยบายและแผน และกองพัฒนานักศึกษา ปฏิบัติภารกิจหน้าที่ทางด้านบริหารจัดการสนับสนุน
งานวิชาการของมหาวิทยาลัยให้สามารถปฏิบัติได้สัมฤทธิผลและบรรลุเป้าหมายตามภารกิจแห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547  

 

ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์/ประเด็นยุทธศาสตร ์
ปรัชญา  

เกื้อหนนุดี มีมาตรฐาน บริการด้วยคุณค่า 

วิสัยทัศน์  
องค์กรเชื่อมประสานและบริการด้วยจิตวิญญาณแห่งคุณภาพ  

พันธกิจ  
ส่งมอบบริการ  สนับสนุนภารกิจ  และสร้างความพึงพอใจ 

 เป้าประสงค์ 
1. มุ่งตอบสนองประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารงานของสํานักงานอธิการบดี   

ให้เป็นต้นแบบ 

2. มุ่งเน้นศักยภาพในการคิดและการปฏิบัติงานของบุคลากรในสํานักงานอธิการบดี 
3. มุ่งเน้นคุณภาพและประสิทธิภาพการบริการของสํานักงานอธิการบดี 
4. เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้องที่มีต่อการปฏิบัติงานของ 

สํานักงานอธิการบดี 
5. มุ่งตอบสนองความร่วมมือร่วมใจและเข้าใจอันดีต่อกันของบุคลากร 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1  :  สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย  เพื่อตอบสนองต่อความ                          

                                              ต้องการของชุมชนและท้องถิ่น 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2  :  สนับสนุนการบริหารจัดการทั่วไป  เน้นความร่วมมือ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3  :  พัฒนาบุคลากรในด้านทักษะ  ความรู้ และประสบการณ์วิชาชีพ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4  :  สร้างภาพลักษณ์สํานักงานอธิการบดีให้โดดเด่น  และมีคุณค่า                      
                                              ต่อสังคม  

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5  :  พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  ให้เอ้ือต่อการ 
                                     ปฏิบัติภารกิจของสํานักงานอธิการบดี     
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จํานวนบุคลากรประจําสาํนักงานอธิการบดี  142  คน 
(ข้อมูล ณ วันที่  31  พฤษภาคม  พ.ศ.  2555) 

 

ที่ หน่วยงาน ข้าราชการ 
พนักงาน

มหาวิทยาลัย
พนักงาน
ราชการ 

ลูกจ้าง 
ประจํา 

ลูกจ้าง
ชั่วคราวราย

เดือน 

ลูกจ้าง
ชั่วคราว
รายวัน

รวม

1. กองกลาง 1 - - - - - 1 

 งานบริหารท่ัวไป - - 2 1 2 - 5

 งานบริหารบุคคล *3 4 - - 1 - 8 

 งานบริหารพัสดุ  
อาคารสถานที่  และ
สาธารณูปโภค 

1 3 - 19 15 40 38

 งานกิจการสภา
มหาวิทยาลัยและ การ
ประชาสัมพันธ์ 

2 3 1 1 2 9

 รวม 7 10 3 21 20 40 101

2. กองนโยบายและแผน - 3 1 - 1 - 5 

 งานบริหารการคลัง
และทรัพย์สิน 

1 4 1 2 8

 งานวิเทศสัมพันธ์ 1 1 - - - - 2

 งานมาตรฐานและ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 

3 3 - - - - 6

 รวม 5 11 1 1 3 - 21

3. กองพัฒนานักศึกษา 1 3 - - 2 - 6 

 งานหอพัก - 1 - 1 2 6 10

 งานสหกิจศึกษา - 2 - - 2 - 4

 รวม 1 6 - 1 6 6 20
 รวมท้ังหมด 13 27 4 23 29 46 142

* ข้าราชการช่วยราชการ  1  คน 

 

 

 
 

 

 



 

จําแนก

วุฒิปริญ
วุฒิปริญ
วุฒิปริญ
ต่ํากว่า

 

กวุฒิการศึก

ญญาเอก 

ญญาโท 

ญญาตรี 
าปริญญาตรี 

กษา 

วุฒิการศึ

รวม 

กษา 

ลูกจ้า
ราย

ลูกจ้างชั่วค
รายวัน 4

พนักง

ปริ

ต่ํากว่า
ปริญญาตรี

74

วุฒิกา

5 

 

 

 

 

างชั่วคราว
เดือน 29

คราว
46

านราชการ 4
บุคลาก

ญญาเอก 

2

 

ารศึกษา

ข้าราชก

พนักงา
มหาวิทยาลั
ลูกจ้างประจ

4
กร

ปริญญา
15

ป

จํ

 

การ 13

าน
ลัย 27
จํา  23

าโท 

ปริญญาตรี 
51

จํานวน 

2 

15 

51 

74 

142 
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รายชื่อบุคลากรสํานักงานอธิการบดี 
 

ลําดับที ่ ช่ือ – สกุล    วุฒิการศึกษา        ตําแหน่ง       ประเภท
 สํานักงานอธิการบดี  

 นายพูนชัย   คทาวัชรกุล ค.ม.บริหารการศึกษา ผูอํ้านวยการสํานักงาน 

อธิการบดี 
ข้าราชการ 

 กองกลาง  

 นางรพีพรรณ  คทาวัชรกุล บธ.บ.การเงนิ 

การธนาคาร 
ผูอํ้านวยการกองกลาง ข้าราชการ 

 งานบริหารท่ัวไป  
1. นางสุนีย์     ชูแสง ค.บ.การบริหาร 

โรงเรียน 

พนักงานพิมพ์ดีด  ชัน้ 4 ลูกจ้างประจํา 

2. นางสาวศันสนีย์  เขียวมาประเสริฐ บธ.บ.การจัดการท่ัวไป เจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไป พนักงานราชการ 

3. นางสาวมาลี      สุดประเสริฐ บธ.บ.คอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไป พนักงานราชการ
  ธุรกิจ  

4. นางสาวจิราภรณ์  บัวคล้าย บธ.บ.การจัดการท่ัวไป พนักงานธุรการ ลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน 

5. นางสาวปิยะพร    ท้าวญาติ บธ.บ.คอมพิวเตอร์ ผู้ช่วยเลขานุการ ระดับ 2 ลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน 

  ธุรกิจ  

   

 งานบริหารงานบุคคล  

1. นางสาวปราณี        สุขเกษม   ค.บ.สังคมศกึษา บุคลากรชํานาญการพิเศษ ข้าราชการ
2. นางชวิพร              มั่งสุวรรณ ศศ.ม.สังคมวิทยา

ประยุกต์ 
เจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไป
ชํานาญการ 

ข้าราชการ 

3. นายสวงค์              พ่อค้า บธ.บ.การจัดการท่ัวไป บุคลากรชํานาญการ ข้าราชการ 

4. นางสาวสุนิดา        เมืองสมบัต ิ  คอ.ม.คอมพิวเตอร์ 

และเทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

บุคลากรปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย 

5. นางสาวธิชาภรณ์    จินจารักษ์ น.บ.นิติศาสตร์บัณฑิต นิติกรปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย 

6. นางสาวลลนา        แก้วพวง   บธ.บ.การบัญชี บุคลากรปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย 

7. นายกฤษฎา           มูลสวัสดิ์ น.บ.นิติศาสตร์ นิติกรปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย 

8. นางสาวเสาวนีย์      พันสาคร ศศ.บ.การจัดการท่ัวไป บุคลากรปฏิบัติการ ลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน 
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 ลําดับที ่ ช่ือ – สกุล    วุฒิการศึกษา        ตําแหน่ง       ประเภท
  งานบริหารพัสดุ  อาคาร

สถานที่และสาธารณูปโภค 
 

         งานบริหารพัสด ุ  

1. นางสุนันท ์   อุ่นตา ศศ.บ.การจัดการท่ัวไป นักวิชาการพัสดุ  ข้าราชการ 

   ชํานาญการ  

2. นางยุพา      พวงแยม้ ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์ พนักงานพิมพ์ดีด ชัน้ 3 ลูกจ้างประจํา 

3. นายนิวัต ิ    ตันสมศักดิ์ วท.บ.เทคโนโลย ี

อุตสาหกรรม(ก่อสร้าง)
ช่างก่อสร้าง  2 ลูกจ้างประจํา

4. นางมัสยา    รุ่งอรุณ คอ.ม.คอมพิวเตอร์ 

และเทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

นักวิชาการพัสด ุ พนักงานมหาวิทยาลัย 

5. นางสาวสุชาดา                      
รงค์จันทรมานนท์ 

บธ.ม.การจัดการท่ัวไป นักวิชาการพัสด ุ พนักงานมหาวิทยาลัย 

6. นายการุณ   วิเศษโยธา บธ.บ.การบัญชี เจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไป ลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน
   

 หน่วยบริการยานพาหนะ  

1. นายบุญมี  สวัสดี ป.6 พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดกลาง 

ลูกจ้างประจํา

2. นายสมพงษ์  บุญช่วย บธ.บ.การบัญชี พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดกลาง 

ลูกจ้างประจํา

3. นายวิชัย   ดาปาน ป.4 พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดกลาง 

ลูกจ้างประจํา

4. นายสมัย   นุมัติ ปวช.การบัญชี พนักงานขับรถยนต์ ลูกจ้างประจํา
5. นายดํารง  เหมาะประมาณ ศศ.บ.การจัดการท่ัวไป พนักงานขับรถยนต์ ลูกจ้างประจํา
6. นายนิกร   สลับเขียว ป.4 พนักงานขับรถยนต์ ลูกจ้างประจํา
   

 หน่วยสุขาภิบาลและ
ส่ิงแวดล้อม 

 

1. นางรวีวรรณ  อนันโท บธ.บ.การจัดการท่ัวไป เจ้าหน้าที่ห้องพยาบาล ลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน 
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ลําดับที ่              ช่ือ - สกุล วุฒิการศึกษา        ตําแหน่ง       ประเภท 

หน่วยรักษาความปลอดภัย  

1. นาย วีระพงษ์ แสงอุไร ม.6 พนักงานรักษาความปลอดภัย ลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน 

2. นาย ณรงค์ จินดาโชติ ป.4 พนักงานรักษาความปลอดภัย ลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน 

3. นาย ชัยพร นาคเด่น ป.4 พนักงานรักษาความปลอดภัย ลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน 

4. นาย พนม จันทรตัทตั ม.6 พนักงานรักษาความปลอดภัย ลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน 

5. นาย นพ เทพสวัสดิ์ ม.6 พนักงานรักษาความปลอดภัย ลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน 

6. นาย สมศักด์ิ เจริญวงศ์ ป.6 พนักงานรักษาความปลอดภัย ลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน 

7. นาย พัทธนันท์ ศรีนวลจันทร์ ม.6 พนักงานรักษาความปลอดภัย ลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน 

8. นาย มงคลยศ อ่ิมเอิบ ม.3 พนักงานรักษาความปลอดภัย ลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน 

9. นาย ภูฤทธิ ์ รสชุ่ม ป.6 พนักงานรักษาความปลอดภัย ลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน 

            งานอาคารสถานที่      

1 นาย พณกฤษ บุญพบ ปริญญาโท จนท.บริหารงานท่ัวไป  พนักงานมหาวิทยาลัย 

2 นาย ประเสริฐศักดิ์ เกิดทรัพย์ ปริญญาโท ช่างก่อสร้าง ลูกจ้างประจํา 

3 นาย ณรงค์ กรอบประทุมมา  ป.4 ช่างไม ้2 ลูกจ้างประจํา 

4 นาย จํารัส สุกใสด ี  ม.3  ช่างไม ้2 ลูกจ้างประจํา 

5 นาย ทวี สิมมา ม.6 ช่างซ่อมบํารุง 2 ลูกจ้างประจํา 
6 นาย สมบัต ิ สายสัญ  ป.4  ช่างตกแต่ง 1 ลูกจ้างประจํา 

7 นาย สมศักดิ์ เฮี๊ยะเซ่ง  ป.4  ช่างตกแต่ง 1 ลูกจ้างประจํา 

8 นาย สุพันนะวงษ์ บุญจริง  ป.4 ลูกมือช่าง  ลูกจ้างประจํา 

9 นาย ทวี บุญพันธ์  ม.6 ผู้ช่วยช่างบํารุงรักษา  ลูกจ้างประจํา 

10 นาย สมชาย แก่นจันทร์  ม.6  พนักงานบริการ ลูกจ้างประจํา 

11 น.ส. ดุจดาว น้อยมณี  ม.3 ช่างตกแต่ง 1  ลูกจ้างประจํา 

12 นาง คําดี อนันโท  ป.4  ช่างตกแต่ง 1 ลูกจ้างประจํา 

13 นาย ประเสริฐ  โสภณพิเชษฐ์  ปวส. ช่างเคร่ืองปรับอากาศ ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 

14 นาย สายันต์ นิลอร่าม   ปวส.  นักภูมิทัศน์ ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 

15 นาย วรพงษ์ จอมคํา  ปริญญาตรี  ภาคสนาม ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 

16 นาย วีรชน   กรอบประทุมมา   อนุปริญญา  ภาคสนาม ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 
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ลําดับที ่ ช่ือ - สกุล วุฒิการศึกษา ตําแหน่ง ประเภท 
17 

18 

นาย 

นาย 

ประยงค์ 

จตุรงค์ 
ทองคํา 

จันทร 

ป.4 

ม.3 

เจ้าหน้าที่  
ภาคสนาม 

ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 

ลูกจ้างช่ัวคราวรายวัน 

19 นาย ประสิทธิ์ แสงโคม ป.4  ช่างซ่อมบํารุง ลูกจ้างช่ัวคราวรายวัน 

20 นาย ณรงค์ สาคร ป.6  ภาคสนาม ลูกจ้างช่ัวคราวรายวัน 

21 นาย เอื้อม เขียวหวาน ป.6  ภาคสนาม ลูกจ้างช่ัวคราวรายวัน 

22 น.ส. ญาณิศา จินดาโชติ ป.4 ทําความสะอาดอาคาร ลูกจ้างช่ัวคราวรายวัน 

23 นาง บังอร อิ่มเอิบ ป.4 อาคารและภาคสนาม ลูกจ้างช่ัวคราวรายวัน 

24 น.ส. มะล ิ นวนนาง ป.4  ภาคสนาม ลูกจ้างช่ัวคราวรายวัน 

25 น.ส. สายหยุด ตาดํา ป.4  อาคารและภาคสนาม ลูกจ้างช่ัวคราวรายวัน 

26 น.ส. สําเนียง   สอนอินทร์ - ภาคสนาม ลูกจ้างช่ัวคราวรายวัน 

27 น.ส. ดวงใจ ทองอ่อน ป.6  อาคารและภาคสนาม ลูกจ้างช่ัวคราวรายวัน 

28 น.ส. ปราณี กองแก้ว ป.6 ทําความสะอาดอาคาร ลูกจ้างช่ัวคราวรายวัน 

29 นาง สมศรี จันทรัตทัต ป.ก.ศ.ต้น  อาคารและภาคสนาม ลูกจ้างช่ัวคราวรายวัน 

30 นาง สังวร นพเกตุ ป.4 ทําความสะอาดอาคาร ลูกจ้างช่ัวคราวรายวัน 

31 นาง ชนาภา บุตรพราว ป.4 ทําความสะอาดอาคาร ลูกจ้างช่ัวคราวรายวัน 

32 นาง ลิ้ม ขนเข็ม ป.6 ทําความสะอาดอาคาร ลูกจ้างช่ัวคราวรายวัน 

33 นาง กัลยา จําสุข ป.6  อาคารและภาคสนาม ลูกจ้างช่ัวคราวรายวัน 

34 น.ส. วิรัตน์ ร่มโพธิ์ทอง ป.6 ทําความสะอาดอาคาร ลูกจ้างช่ัวคราวรายวัน 

35 นาง จรรยา ประเสริฐสวัสดิ ์ ป.4  อาคารและภาคสนาม ลูกจ้างช่ัวคราวรายวัน 

36 น.ส. เนาวรัตน์ จันทร ม. 6 ทําความสะอาดอาคาร ลูกจ้างช่ัวคราวรายวัน 

37 น.ส. สาวิตรี โพธิ์ประเสริฐ ม. 6 ทําความสะอาดอาคาร ลูกจ้างช่ัวคราวรายวัน 
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ลําดับที ่ ช่ือ - สกุล วุฒิการศึกษา ตําแหน่ง ประเภท 

43 น.ส. ขวัญตา นาคสุข ป.6 ภาคสนาม ลูกจ้างช่ัวคราวรายวัน 
44 น.ส. พิสมัย จันทรัตทัต ม.3 อาคารและภาคสนาม ลูกจ้างช่ัวคราวรายวัน 
45 นาง เพียรพิศ จอมคํา ม. 6 ทําความสะอาดอาคาร ลูกจ้างช่ัวคราวรายวัน 
46 นาง บุษบา จึงสมศักดิ์ ป.4 อาคารและภาคสนาม ลูกจ้างช่ัวคราวรายวัน 
47 น.ส. ทัศนีย์ แซ่เอี๋ยว ม. 6 ทําความสะอาดอาคาร ลูกจ้างช่ัวคราวรายวัน
48 นาย คทาวุธ ทองวันดี ป.6 ภาคสนาม ลูกจ้างช่ัวคราวรายวัน 
49 นาย ยุทธนา สุขสมบูรณ์ ม.3 อาคารและภาคสนาม ลูกจ้างช่ัวคราวรายวัน 

50 น.ส. สุธามาศ ฟักเขียว ม.3 ทําความสะอาดอาคาร ลูกจ้างช่ัวคราวรายวัน 

51 นาง จําเริญ ลีเลิศ ป.4 อาคารและภาคสนาม ลูกจ้างช่ัวคราวรายวัน 

52 นาย สุพา วงศ์ยะลา ป.6 ภาคสนาม ลูกจ้างช่ัวคราวรายวัน 

53 

54 

น.ส. 

น.ส. 

พิกุล พุกนิลฉาย ป.4 

ม. 6 

ทําความสะอาดอาคาร 

ทําความสะอาดอาคาร 

ลูกจ้างช่ัวคราวรายวัน 

ลูกจ้างช่ัวคราวรายวัน สุมาล ี ศรีนวลจันทร์ 

55 น.ส. ชูศรี แป้นช้อย ป.4 อาคารและภาคสนาม ลูกจ้างช่ัวคราวรายวัน 

56 นาย ธงสิทธิ์ เขาบาง ม.6 ผู้ช่วยนักภูมิทัศน ์ ลูกจ้างช่ัวคราวรายวัน 

57 น.ส. โสภี พรมประสิทธิ์ ม.3 อาคารและภาคสนาม ลูกจ้างช่ัวคราวรายวัน 

58 นาย ศุภชัย สุกใสด ี ม.3 ผู้ช่วยช่างแอร์ ลูกจ้างช่ัวคราวรายวัน 

59 นาง ธนกร วงศ์ยะลา ป.6 อาคารและภาคสนาม ลูกจ้างช่ัวคราวรายวัน 

60 นาง ลินดา พุกนิลฉาย ป.6 ทําความสะอาดอาคาร ลูกจ้างช่ัวคราวรายวัน 

61 น.ส. กิ่งดาว ตรีสุคนธ์พงษ์ ป.6 อาคารและภาคสนาม ลูกจ้างช่ัวคราวรายวัน 
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ลําดับที ่ ช่ือ – สกุล   วุฒิการศึกษา          ตําแหน่ง         ประเภท
 งานกิจการสภามหาวิทยาลัย  

 และการประชาสัมพันธ ์  

 งานประชาสมัพันธ ์  
1. ผศ.สุนิสา          โพธิ์พรม คอ.ม. หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ ข้าราชการ 

2. อาจารย์ ดร.อรรณพ  แสงภู Ph.D.commuhica-

Tion Arts 
รองหัวหน้างาน 

ประชาสัมพันธ์ 
ข้าราชการ 

3. นางสาวปราณปรียา    สิมมา ศศ.บ.นิเทศศาสตร์ นักประชาสัมพันธ์ พนักงานราชการ 

.     4. นายวัฒนา        อ่วมเนตร       นศ.บ.นิเทศศาสตร์ นักประชาสัมพันธ์ พนักงานราชการ 

5. นางภัทรา         แสนคํา คบ.ประถมศึกษา พนักงานปฏิบัติการฯ ลูกจ้างประจํา
6. นายบวรรรรรจรักษ ์ ระเบียบดี ปวช.เกษตรฯ นักประชาสัมพันธ์ ลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน 

.     7.  นางสาวอัญชนา   จิตต์งามขํา ศศ.บ.นิเทศศาสตร์ นักประชาสัมพันธ์ ลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน 

   งานกิจการสภามหาวิทยาลยั  

1. นางสาวสมหญิง    ห้วยหงษ์ทอง คอ.ม.คอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไป พนักงานมหาวิทยาลัย 

2. นางสาวศิริวรารัตน ์ หุนหวล บธ.บ.ระบบสาร เจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไป พนักงานมหาวิทยาลัย 

  สนเทศทาง 

คอมพิวเตอร์ 
 

 กองนโยบายและแผน  

1. นางสาวนภาวลัย   ครุฑางคะ คอ.ม.คอมพิวเตอร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน พนักงานมหาวิทยาลัย
  และเทคโนโลยีฯ  

2. นางสาวศิริรัตน์    แก้วเขียว คอ.ม.คอมพิวเตอร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน พนักงานมหาวิทยาลัย 

  และเทคโนโลยีฯ  

3. นางสาวเอี่ยมฤทธิ์  รัตนานนท์ คอ.ม.คอมพิวเตอร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน พนักงานมหาวิทยาลัย 

  และเทคโนโลยีฯ  

4. นางนัทธมน   เจริญลาภทวี ศศ.บ.พัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไป พนักงานราชการ
5. 
 

นางสาวฐิติมา  บรรเทิง วท.บ.เทคโนโลย ี

สารสนเทศ 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน
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ลําดับที ่ ช่ือ – สกุล   วุฒิการศึกษา        ตําแหน่ง         ประเภท
 งานบริหารงานคลังและ  

 ทรัพย์สิน  
1. นางสาวหทัยรัตน ์  มีจันทร์ บธ.บ.บริหารธุรกิจ นักวิชาการเงินและบัญชี 

ชํานาญการ 
ข้าราชการ 

2. นางสาวโสพิศ       โพพูน ศศ.บ.บริหารธุรกิจ พนักงานพิมพ์ดีด ชัน้  3 ลูกจ้างประจํา
  (บริหารทรัพย์ฯ)  

3. นางศศินันท ์      แสงภู บธ.บ.การบัญชี เจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไป พนักงานมหาวิทยาลัย 

4. นางสาวฐิติพร    ปลื้มใจ บธ.บ.การบัญชี นักวิชาการเงินและบัญชี พนักงานมหาวิทยาลัย 

5. นางสาวอารีวรรณ  อาจพินิจ บธ.บ.บริหารธุรกิจ เจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไป พนักงานมหาวิทยาลัย
  (บริหารทรัพย์ฯ)  

6. นางสาวอารีรัตน ์  กิตติถาวร บธ.บ.การบัญชี นักวิชาการเงินและบัญชี พนักงานมหาวิทยาลัย 

7. นางสาวจุรีรัตน์  กรอบประทุมมา ศศ.บ.รัฐประศาสน- นักวิชาการเงินและบัญชี ลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน 

  ศาสตร์  

8. นางสาวจุฑารัตน ์ เจริญตา บธ.บ.การบัญชี เจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไป ลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน 

   

 งานวิเทศสัมพันธ์และความ  

 ร่วมมือภายนอก  

1. นางสาวรัชนี      นาเลิศ ศศ.บ. บริหารธุรกิจ เจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไป ข้าราชการ
  (บริหารทรัพย์ฯ) ชํานาญการ  

   

 งานมาตรฐานและประกนั  

 คุณภาพการศึกษา  

1. ผศ.ดร.กิตติคม    คาวีรัตน์ ปร.ด.หลักสูตร ผูอํ้านวยการสํานักงาน ข้าราชการ 

  และการสอน มาตรฐานและประกัน  

  คุณภาพการศึกษา  

2. อาจารย์จินตศักดิ์ กาญจนอโนทัย กศ.ม.อุตสาหกรรม รองผูอํ้านวยการสํานักงาน ข้าราชการ 

  ศึกษา มาตรฐานและประกันฯ  
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ลําดับที ่           ช่ือ – สกุล        วุฒิการศึกษา        ตําแหน่ง         ประเภท
3. อาจารย์รักตวรรณ  ศิริถาพร กศ.ม.การศึกษาปฐมวัย กรรมการ ข้าราชการ 

4. อาจารย์พิมพา    จันทาแลว้ กศ.ม.การสอน 

คณิตศาสตร์ 
กรรมการ พนักงานมหาวิทยาลัย 

5. นางสาวขัตติยา   มีจันทร์ บธ.บ. การบัญช ี นักวิชาการศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย 

6. นางสาวชุติมา   เหลือชงสกุล ศศ.บ.บริหาร นักวิชาการศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย 

  ทรัพยากรมนุษย ์  

    

 กองพัฒนานักศึกษา   
1. นางกมลวรรณ   แก้วไชยชาติ บ.ธบ.การเงินและ เจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไป ข้าราชการ 

  การธนาคาร ชํานาญการ ปฏิบัติหน้าที่  

   ผูอํ้านวยการกองพัฒนา  

   นักศึกษา  

2. นางสาววลัยภรณ ์  เจียมดี ศศ.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ นักวิชาการศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย 

3. นางสาวจันจิรา    บัวขาว บธ.บ.การบัญชี เจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไป พนักงานมหาวิทยาลัย
4. นางรําไพ     ชมหมู่ ศศ.บ.การบริหาร เจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไป พนักงานมหาวิทยาลัย 

  ทรัพยากรมนุษย ์  

5. นางสาวจิราพร   ศรียา ศศ.บ.การจัดการท่ัวไป เจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไป ลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน 

6. นางสาวรัติกาล   จุลแสน บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เจ้าหน้าที่ประจํา ลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน 

   กองพัฒนานักศึกษา  
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ลําดับที ่            ช่ือ – สกุล     วุฒิการศึกษา        ตําแหน่ง         ประเภท

 งานหอพัก   
1. นายวันชัย       ตาเสน คบ.การประถมศึกษา เจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไป พนักงานมหาวิทยาลัย 

2. นายภรากร     สีทรงฮาต ภาษาอังกฤษ นักวิชาการศึกษา ลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน
3. นางสาวกาญจนา  โพระดก บธ.บ.การเงินและ 

การธนาคาร 
เจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไป ลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน 

4. นางสุรินทร์     ท้าวสุวรรณ ป. 4 พนักงานโรงพิมพ ์ ลูกจ้างประจํา 

5. นางสาวทัศนยี ์ วงศ์สรประเสริฐ ป. 6 แม่บ้าน ลูกจ้างช่ัวคราวรายวัน
6. นางสมพร       จูฑะสร ม. 3 แม่บ้าน ลูกจ้างช่ัวคราวรายวัน
7. นางสาวปรียา   สุขสมบูรณ์  ป. 6 แม่บ้าน ลูกจ้างช่ัวคราวรายวัน
8. นางสาวมาล ี   ดีไทย ป. 1 แม่บ้าน ลูกจ้างช่ัวคราวรายวัน 

9. นางจันทร์นภาพรณ์    สุขเสงี่ยม ป. 6 แม่บ้าน ลูกจ้างช่ัวคราวรายวัน 

10. นายชัยรัตน์      สุขเสงี่ยม ป. 4 แม่บ้าน ลูกจ้างช่ัวคราวรายวัน 

    

 งานสหกิจศึกษา   
1. อาจารย์ทัศนีย์    นาคเสนย์ี ศศ.ม.การทอ่งเที่ยว ผู้ช่วยอธิการบดี พนักงานมหาวิทยาลัย 

2. นางสาวเพียงพร   เบ็ญพาด วท.บ.เทคโนโลย ี

สารสนเทศ 

ผู้ช่วยเลขานุการ ระดับ 2 พนักงานมหาวิทยาลัย 

3. นางสาวนฤมล      เจริญยิ่ง บธ.บ.คอมพิวเตอร๋ เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน ลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน 

  ธุรกิจ และติดตามงาน  

4. นายพิสุทธิ์          วิเศษหมื่น วท.บ.วิทยาการ เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน ลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน 

  คอมพิวเตอร์ และติดตามงาน  
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งบประมาณ  (โครงการ/กิจกรรม)   
 ในปีการศึกษา  2554  สํานักงานอธิการบดี  ได้รับอนุมัติงบประมาณเป็นจํานวนเงินทั้งส้ิน 

92,917,080.-  บาท  โดยแบ่งเป็นงบประมาณเงินรายได้  จํานวนเงิน  31,362,000.-  บาท  และ
งบประมาณแผ่นดิน  จํานวน  61,555,080.-  บาท 

 

   ที่                             ชื่อโครงการ       งบประมาณ
 งบประมาณรายได้ ๓๑,๓๖๒,๐๐๐
๑. บริหารงานส่วนกลาง                  

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
๗,๔๔๓,๗๐๐

๒. การบริการที่เป็นสุข สะอาด และสวยงามตามอคารสถานที่ ๒,๔๐๐,๐๐๐
๓. แก้ปัญหาในกรณีเร่งด่วนและฉุกเฉิน (เงินกัน ๕%) ๑,๒๑๖,๕๘๐
๔. บริหารและจัดการเรียนการสอนศูนย์ให้การศึกษา ๕,๙๓๕,๒๐๐
๕. บริหารจัดการงานตรวจสอบภายใน ๑๒๘,๘๕๐
๖. สนับสนุนการบริหารงานและประกันคุณภาพการศึกษา ๑๐๕,๐๐๐
๗. งานบริหารสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ๓๙๙,๕๐๐
๘. บริหารจัดการงานบริหารงานบุคคล ๕,๓๘๒,๐๐๐
๙. พัฒนาบุคลากรสํานักงานอธิการบดี ๒๘๘,๐๐๐
๑๐. สนับสนุนทุนการศึกษาต่อของบุคลากร ๑,๕๘๕,๗๔๐
๑๑. สร้างเสริมสุขภาวะกีฬาบุคลากร ๓๐๐,๐๐๐
๑๒. ประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ ๖๔๘,๓๖๐
๑๓. รับนักศึกษาเชิงรุก ๖๐๐,๗๐๐
๑๔. บริหารจัดการงานสภามหาวิทยาลัย ๑,๔๒๔,๖๕๐
๑๕. บริหารงานกองนโยบายและแผน ๔๘๕,๗๒๐
๑๖. บริหารงานคลังและทรัพย์สิน ๕๖๓,๕๒๐
๑๗. เพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ๑๒๑,๗๒๐
๑๘. ความร่วมมือระหว่างประเทศ ๒๒๙,๔๒๐
๑๙. เครือข่ายอุดมศึกษา ๑๔,๓๐๐
๒๐. ดําเนินงานหอพัก ๒,๐๘๙,๐๔๐
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   ที่                               โครงการ     งบประมาณ
 งบประมาณแผ่นดิน ๖๑,๕๕๕,๐๘๐
๑. สนับสนุนงานจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ ๓๖,๑๕๙,๑๐๐
 และด้านวิทยาศาสตร์ 
๒. บริหารงานสํานักงานอธิการบดี      ๒๒,๘๐๐,๔๖๐
๓. บริหารงานตรวจสอบภายใน ๑๓๒,๓๖๐
๔. พัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน ๑๘๐,๐๐๐
๕. พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา ๑๒๐,๐๐๐
๖. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน ๑๕๐,๐๐๐
๗. อบรมการปลูกพืชไร้ดิน ๑๐๐,๐๐๐
๘. บริหารงานสภามหาวิทยาลัย ๒๘๒,๓๖๐
๙. บริหารงานกองนโยบายและแผน ๖๘๘,๐๘๐
๑๐. บริหารงานการคลังและทรัพย์สิน ๑๓๒,๓๖๐
๑๑. เพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานประกันคุณภาพ ๑๓๒,๓๖๐
๑๒. สนับสนุนงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาและ ก.พ.ร. ๖๐๐,๐๐๐
๑๓. ค่ายพี่สอนน้อง ๗๘,๐๐๐
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โครงสร้างการบริหารของสํานกังานอธิการบดี 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

กองกลาง 

คณะกรรมการบริหารสํานักงานอธิการบดี 

งานบริหารทั่วไป 

งานบริหารงานบุคคล 

งานบริหารพัสดุ อาคาร
สถานที่  

งานกิจการสภามหาวิทยาลยั 

และการประชาสัมพันธ ์

งานบริหารการพัฒนา

งานนโยบายและยทุธศาสตร์

งานวิเทศสัมพันธ์และความร่วมมือ
ภายนอก

งานบริหารการคลงัและทรัพยส์ิน 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐาน
ึ

งานบริหารทั่วไป 

งานพัฒนาคุณลักษณะบัณฑติ

งานส่งเสริมสวัสดภิาพ และ
สวัสดิการนักศึกษา

สํานักงานอธิการบดี 

กองนโยบายและแผน กองพัฒนานักศกึษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง



18 
 

  
รายชื่อคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี 
 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  ได้มีคําส่ังที ่ 1710/2554  ลงวันที่  14  

พฤศจิกายน  พ.ศ.  2554   แต่งตัง้คณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี   ดังนี้ 
                    1.  นายพูนชัย  คทาวัชรกุล  ประธานกรรมการ                          
  2.  ผศ.เสน่ห์  ระหว่างบ้าน  กรรมการ 
  3.  นางรพีพรรณ คทาวัชรกุล  กรรมการ 
  4.  นางกมลวรรณ แก้วไชยชาติ  กรรมการ 
  5.  นางสาวปราณี สุขเกษม  กรรมการ 
  6.  นางชวิพร  มั่งสุวรรณ  กรรมการ 
  7.  นางสาวหทัยรัตน์ มีจันทร์   กรรมการ 
  8.  ผศ.สุนิสา  โพธิ์พรม  กรรมการ 
  9.  นางสุนันท์  อุ่นตา   กรรมการ 
  10. นายพณกฤษ บุญพบ   กรรมการ 
  11. นางสุนีย์  ชูแสง   กรรมการ 
  12. นายวันชัย  ตาเสน   กรรมการ 
  13. นางสาวเอ่ียมฤทธิ์ รัตนานนท์  กรรมการ  

  14. นางสาวรัชนี  นาเลิศ   กรรมการและเลขานุการ 
 

  หน้าที่ของคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี  ในเรื่องที่เกี่ยวกับการประกัน 

คุณภาพ  ได้กําหนดให้มีการพัฒนา  ติดตาม  และตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ของสํานักงานอธิการบดี   ตลอดจนควบคุมมาตรฐานการดําเนินงานของสํานักงานอธิการบดี 
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ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักงานอธิการบดี 
 

  สํานักงานอธิการบดีมีระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาที่เปน็ส่วนหนึ่ง
ของการบริหารจัดการ  โดยกําหนดนโยบายประกนัคุณภาพ  3  ด้าน  ดังน้ี 

1. การพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ  โดยการส่งเสริม  สนบัสนนุการเรียนการสอน 

ด้านอาคารสถานทีแ่ละสาธารณูปโภค  การปรบัแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม  ละคงความเปน็
ธรรมชาติ 

2. การพัฒนาศกัยภาพและคุณภาพบุคลากรภายในสํานักงานอธิการบดี  ให้มี 
ความสามารถและทักษะการปฏิบัติงานตามตําแหน่งและโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ 

3. การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายในองค์กร  โดยจัดให้มีการบริหารจัดการที่ดี 

เพื่อเป็นหน่วยงานสนบัสนนุหน่วยงานต่าง  ๆ  ในมหาวิทยาลัย  และเน้นการสร้างความพึงพอใจ
ให้แก่ผู้รบับริการ  
  การประกนัคุณภาพการศึกษาของสํานกังานอธิการบดี  จะประเมินตาม
องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกบังานที่ดําเนินการใน  5  องค์ประกอบ  ดังนี้ 

1.  องค์ประกอบที่  1 ปรัชญา  ปณิธาน  วัตถุประสงค์และแผนดําเนินการ 
2.  องค์ประกอบที่  2 การผลิตบณัฑิต 

3.  องค์ประกอบที่  7 การบริหารและการจัดการ 
4.  องค์ประกอบที่  8 การเงินและงบประมาณ 

5.  องค์ประกอบที่  9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
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ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา 
 

  การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสํานักงานอธิการบดี  ประจาํปีการศึกษา  
2553  คณะกรรมการมีข้อเสนอแนะในการดําเนินการ  3  องค์ประกอบ  ดังนี้ 

1. องค์ประกอบที่  7  การบริหารและการจัดการ 
2. องค์ประกอบที่  8  การเงินและงบประมาณ 

3. องค์ประกอบที่  9  ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ 

 

จากสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสํานักงานอธิการบดี  ประจําป ี

การศึกษา   2553  สํานักงานอธิการบดี   ได้จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพสํานักงานอธิการบดี  ตาม
องค์ประกอบ  ดังนี้ 

1. องค์ประกอบที่  7  การบริหารและการจัดการ  
                        ตัวบ่งช้ีที่  7.1  :  ภาวะผู้นําของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน     

  ผลการปรับปรุง 
       สํานักงานอธิการบดีดําเนินการปรับปรุงกิจกรรม  ตามประเด็นที่กําหนด  5  

ประเด็น   

  ประเด็นที่  1  คณะกรรมการของสํานกังานอธิการบดี  ปฏิบัติหน้าทีไ่ด้ตามที่ 
กฎหมายกําหนดครบถ้วน  และมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด 

  กิจกรรม  :  จัดทํารายงานการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด 

  ประเด็นที่  2  :  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์  กําหนดทิศทางการดําเนินงาน  และสามารถ
ถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ  มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์  มีการนําข้อมูลสารสนเทศ
เป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาสํานักงานอธิการบดี 
  กิจกรรม  :  จัดประชุมสํานักงานอธิการบดี  เพ่ือกําหนดทิศทาง  วางแผนกลยุทธ์
ของสํานักงานอธิการบดี 
  ประเด็นที่  3  :  ผู้บริหารมีการกํากับ  ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
ตามที่มอบหมาย  รวมทั้งสามารถส่ือสารแผนและผลการดําเนินงานของสํานักงานอธิการบดี  ไปยัง
บุคลากรในสถาบัน 

  กิจกรรม  :  จัดประชุมติดตามประเมินผลการดําเนินงานของสํานักงานอธิการบดี 
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  ประเด็นที่  4  :  ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 
  กิจกรรม  :  จัดให้มีการประชุมสํานักงานอธิการบดี  เพ่ือให้บุคลากรในสํานักงาน
อธิการบดี  มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 
  ประเด็นที่  5  :  ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน    

  กิจกรรม  :  จัดอบรมเชิงสัมมนาสํานักงานอธิการบดี 
 

  ตัวบ่งช้ีที่  7.4  : ระบบบริหารความเส่ียง    

  ผลการปรับปรุง 
  สํานักงานอธิการบดี  ดําเนินการปรับปรุงกิจกรรม  ตามประเด็นที่กําหนด  3  

ประเด็น 

  ประเด็นที่  1  :  จัดทําคู่มือบริหารความเส่ียง 
  กิจกรรม  :  จัดทําคู่มือบริหารความเส่ียง 
  ประเด็นที่  2  :  วิเคราะห์และระบุความเส่ียง ประเมินโอกาส  ผลกระทบ 

จัดลําดับและจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง 
  กิจกรรม  :  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
  ประเด็นที่  3  :  จัดทํารายงานบริหารความเสี่ยง 
  กิจกรรม  :  จัดทํารายงานบริหารความเสี่ยง 
   
 
 
 
 
 
 



 
 

ส่วนที่  2 
ผลการดําเนินงานและผลการประเมินคุณภาพ  

 
องค์ประกอบที่   1  ปรัชญา  ปณิธาน  วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 
 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 

บุคลากรในสํานักงานอธิการบดี  มีส่วนร่วมในการดําเนินงานทุกกิจกรรม  และให้ความ 

ร่วมมือในการดําเนินงานเปน็อย่างดี 

 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และความเข้าใจในภาระหน้าทีที่่รบัผิดชอบ  โดยการ 
จัดการความรู ้

2. ติดตามประเมินผลโดยสร้างเครื่องมือติดตามทุกโครงการ 
3. กระตุ้นให้บุคคลมีความกระตือรือร้นและมุ่งมัน่ในการทํางาน 

 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
 
 จัดการความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 

ตัวบ่งชี ้ จํานวน  1  ตัวบ่งชี้ คือ 

 1.1  กระบวนการพัฒนาแผน 

  

  

 

 

 

 



23 
 

ตัวบ่งชี้ที ่ 1.1    : กระบวนการพัฒนาแผน 
 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ : กระบวนการ 
 
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 หรือ 7 ข้อ 

มีการดําเนินการ
8 ข้อ 

 
เกณฑ์มาตรฐาน   :  ข้อ 

 

ผลการประเมินตนเอง 
มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน

 1 มีการจัดทําแผนกลยทุธ์ที่
สอดคล้องกับนโยบายของสภา
สถาบัน โดยการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในสถาบัน และได้รับ
ความเหน็ชอบจากสภาสถาบัน 

โดยเปน็แผนที่เช่ือมโยงกับ
ปรัชญาหรือปณิธานและ
พระราชบัญญัติสถาบนั 

ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้น
ของกลุ่มสถาบัน กรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ีฉบับ
ที ่2 (พ.ศ.2551 – 2565) และ
แผนพัฒนาการศึกษา   ระดับ 

อุดมศึกษา    ฉบับที ่10 

(พ.ศ.2551 – 2554) 

1.1 สํานักงานอธิการบดี  ได้จัดทํา 
แผนกลยุทธ์สํานักงานอธิการบด ี โดย
นําข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง  ๆ 

ของคณะกรรมการผู้บริหาร 
คณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ  

และประเมินผลงาน  และ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพ 

การศึกษาภายในของปีการศึกษาที่
ผ่านมา  มาประกอบการพิจารณา
ทบทวนในการปรับปรุงแผนกลยุทธ์ 
ประจําป ี2553-2556  ระหว่างวันที่     
26-27  มีนาคม  2555 ณ  บ้านฟ้าใส
รีสอร์ท อําเภอสวนผึ้ง  จังหวัดราชบุรี 
(1.1-1-1) 

1.2 สํานักงานอธิการบดี  ได้ 
ดําเนินการปรับปรุงแผนกลยุทธ์ให้
สอดคล้องและเช่ือมโยงกับปรัชญา
หรือปณิธานของพระราชบัญญัต ิ

1.1-1-1 โครงการ
คําสั่ง  และภาพถ่าย 

1.1-1-2 แผนกลยุทธ์ 
สํานักงานอธิการบดี 
(หน้า 22-23) 

1.1-1-3  แผนกลยุทธ์ 
สํานักงานอธิการบดี 
(หน้า 26-28) 

1.1-1-4  ตารางแสดง 
ความเชื่อมโยงของแผน
กลยุทธ์สํานักงานอธิการ  
บดีกับนโยบายสภา
มหาวิทยาลัยและแผน 

พัฒนามหาวิทยาลัย 4 ปี 

1.1-1-5  หนังสือ
ราชการ เร่ือง  ขอความ 

เห็นชอบ 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.  2547  

ตลอดจนนโยบายของสภามหาวิทยาลัย 
และจุดเน้นของแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย  

ภายใต้กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว  

15  ปี  ฉบับที่  2 (พ.ศ.  2551-2565) 

และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศกึษา 
ฉบับที่  10  (พ.ศ. 2551-2554)  ดังนี้  
1.2.1  แผนที่ยุทธศาสตร์สํานักงาน 

อธิการบดี  (strategy  map) เพื่อ 

แปลงแผนกลยุทธ์ไปสู่แผนปฏิบัติการ
ตามกระบวนการของ Balance 

scorecard  (1.1-1-2) 

1.2.2  ตารางวิเคราะห์ความ 

สอดคล้องระหว่างปรัชญาหรือ 

ปณิธานกับนโยบายสํานักงาน 

อธิการบดี  (1.1-1-3),  (1.1-1-4) 

1.3  สํานักงานอธิการบดีได้ให้
บุคลากรทุกภาคส่วนในสังกัดของ 
สํานักงานอธิการบดี  ได้มีส่วนร่วม 

ในการจัดทําแผนกลยุทธ ์ ซึ่ง 
ประชาคมส่วนใหญ่มีความเห็นวา่
ปรัชญาหรือปณิธานยังมีความ
เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน 

(1.1-1-5)   

 2 มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับ
สถาบันไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 

2.1  สํานักงานอธิการบดี  โดยคณะ 
กรรมการจัดทําแผนกลยุทธ์ของ
สํานักงานอธิการบดี  ได้ดําเนินการ 
ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ของสํานักงาน
อธิการบดีกับผู้บริหารหน่วยงานต่าง ๆ 

ในสํานักงานอธิการบด ี  เกี่ยวกับ
วิสัยทัศน ์ กลยุทธ์  และเป้าหมาย  

ของกลยุทธ์    ในการประชุม

1.1-2-1  การประชุม
คณะกรรมการประจํา 
สํานักงานอธิการบดี 
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อธิการบดี  คร้ังที่ 1/2555  วันที่  22 

กุมภาพันธ ์ 2555  และชี้แจงทําความ
เข้าใจกับบุคลากรทุกคน (1.1-2-1) 

 3 มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์
เป็นแผนปฏิบตัิการประจําปคีรบ 

4 พันธกิจ คือ ด้านการเรียนการ
สอน การวิจัย การบริการทาง
วิชาการ และการทํานบุํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

3.1  สํานักงานอธิการบดี  ได้
ดําเนินการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทํา
แผนกลยุทธ์เพื่อทําหน้าที่แปลงแผน 

กลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการ ประจําปี 
2555  (1.1-3-1) 

3.2  แผนกลยุทธ ์(strategy)   

ประกอบดว้ย วิสัยทัศน์ (vision) พันธกิจ  
(mission)  เป้าประสงค์  (goal)  และ
วัตถุประสงค ์(objective) คณะกรรมการ
วิเคราะห์จุดแข็ง  (strength)  จุดอ่อน  

(weakness)  โอกาส (opportunity)  

และภัยคุกคาม  (threat)  และได้นํา
แผนกลยุทธ์ของสํานักงานอธิการบด ี

ผ่านการประชาพิจารณ์ร่วมกันจากทัง้
ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัด
สํานักงานอธิการบดี  (1.1-3-2) 

3.3  มีการกําหนดหน่วยงานและผูรั้บ 

ผิดชอบแต่ละยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัด 

ตามแผนกลยุทธ์สํานักงานอธิการบดี 
(1.1-3-3) 

3.4  คณะกรรมการยกร่างแผนปฏิบัติ
การ ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555 

และกําหนดเป้าหมายในการดําเนิน 

งานตามแผนกลยุทธ์ของแต่ละ
หน่วยงานภายในและมีการมอบหมาย
อย่างเป็นทางการ   (1.1-3-4) 

3.5  เสนอ (ร่าง) แผนปฏิบัติการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ต่อ

1.1-3-1  คําสั่งแต่งตัง้
คณะกรรมการ  
1.1-3-2  แผนกลยุทธ์ 
สํานักงานอธิการบดี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1-3-3  แผนกลยุทธ์ 
สํานักงานอธิการบดี 
(หน้า 36-37) 

 

1.1-3-4  (ร่าง) 
แผนปฏิบัติการประจําป ี

2555 ของสํานักงาน 

อธิการบดี 
 

 

1.1-3-5 การประชุม 

คณะกรรมการประจํา 
สํานักงานอธิการบดี 
1.1-3-6  การประชุม 

คณะผู้บริหาร 
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อธิการบดี  และคณะกรรมการ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย(1.1-3-5) 

(1.1-3-6) 

 4 มีตัวบ่งช้ีของแผนกลยทุธ์ แผน 

ปฏิบัติการประจําป ีและค่า
เป้าหมาย ของแต่ละตัวบ่งช้ี เพื่อ
วัดความสําเรจ็ของการ
ดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบตัิการประจําป ี

4.1  สํานักงานอธิการบดี  ได้กําหนด 

ตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติ
การ  และค่าเป้าหมายของแต่ละบ่งชี้  
เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงาน
ตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
ประจําป ี (1.1-4-1), (1.1-4-2)  

 1.1-4-1  แผนกลยุทธ์
สํานักงานอธิการบดี 
(ฉบับปรับปรุง) 
1.1-4-2 แผนปฏิบัติการ
ประจําป ี 2555 

 5 มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การประจําปีครบ 4 พันธกิจ 

5.1 สํานักงานอธิการบดี ได้ดําเนินการ 
ตามแผนปฏิบัติการประจําปี  2554  

และ  2555 ครบทุกพันธกิจ (1.1-5-1) 

(1.1-5-2) 

5.1.1  ด้านการจัดการเรียนการสอน 

เช่น การจัดทําคู่มือมาตรฐานกําหนด
ตําแหน่งของบุคลากร  เพื่อสําหรับ
กําหนดตําแหน่งให้เหมาะสมกับ
ภารกิจการจัดการเรียนการสอน 

(1.1-5-3)  (1.1-5-4)  (1.1-5-5) 

(1.1-5-6)  (1.1-5-7) 

5.1.2  ด้านการวิจัย   เช่น  ส่งเสริม 

บุคลากรศึกษาต่อ โดยสนับสนุนให้ทํา 
งานวิจัยเพื่อพัฒนาสถาบัน เช่น ศึกษา 
การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศของบคุลากร    
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
5.1.3  ด้านการบริการวิชาการและ
สังคม เช่น  จัดบริการด้านสุขภาพแก่ 
คณาจารย์และบุคลากร  ให้บริการ 
ชุมชนและสังคม  โดยเป็นศูนย์สอบ 

ของสํานักงาน ก.พ. และเป็นศูนย์สอบ 

1.1-5-1  รายงาน
ประจําป ีของสํานักงาน 

อธกิารบดี ประจําปี 2554 

1.1-5-2  รายงานการ 
ประหยัดพลังงาน 

1.1-5-3  คู่มือมาตรฐาน
กําหนดตําแหน่ง
ข้าราชการและคลากร 
1.1-5-4  คู่มือมาตรฐาน
กําหนดตําแหน่งลูกจ้าง  
ประจํา  
1.1-5-5  รายงานผล 

การประเมินโครงการ 
ฝึกอบรม “ก้าวแรกสู ่ 
การเป็นอาจารย์มืออาชีพ  

1.1-5-6  สรุปผลการ 
ดําเนินงานโครงการ 
พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ 
ในเมืองราชบุรี ระยะที่ 1 
1.1-5-7  รายงานผล 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
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ของการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ
จอมบึง  (1.1-5-8)  (1.1-5-9)   

5.1.4  ด้านการทํานุ  บํารุงศิลปะและ 
วัฒนธรรม  เช่น  งานเกษียณอายุ 
ราชการ  งานทําบุญกลางบ้าน   

งานตั้งศาลพระภูมิ (1.1-5-10) 

การใช้บริการศูนยอ์าหาร
1.1-5-8  สรุปรายงานการ 
ตรวจสุขภาพประจําปี 2554 

1.1-5-9  หนังสือสํานักงาน 
ก.พ. ที่ นร 1004.1/526 ลง
วันที่ 8 มี.ค. 2553      

1.1-5-10  สารสนเทศ
สํานักงานอธิการบดี   
ประจําปี  2554   

 6 มีการติดตามผลการดําเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการ
ประจําป ีอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
และรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อ
พิจารณา 

6.1  มหาวิทยาลัยมีการติดตามผลการ 
ดําเนินการตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติ
การประจําปี จํานวน 3 คร้ัง และ 
รายงานต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา ดังนี้ 
6.1.1  รายงานผลการดําเนินงานตาม 

ตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการ ประจําปี 

งบประมาณ พ.ศ.  2554  (ไตรมาสที่ 
2)  ต่อคณะกรรมการผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย  คร้ังที่  7/2554  เมื่อ
วันที่  9  มิถุนายน  2554  (1.1-6-1)  

6.1.2  รายงานผลการดําเนินงานตาม
ตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการ ประจําปี 

งบประมาณ พ.ศ.  2554  (ไตรมาสที่ 
4) ต่อคณะกรรมการผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย  คร้ังที่  13/2555  วันที่  
3  พฤศจิกายน  2554  (1.1-6-2) 

6.1.3  รายงานผลการดําเนินงานตาม 

ตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการ  ประจําปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2555 (ไตรมาสที่ 2) 

ตอ่คณะกรรมการผูบ้ริหารมหาวทิยาลัย   

ครั้งที่ 9/2555 วันที่ 25 พฤษภาคม  2555 

(1.1-6-3) 

 

1.1-6-1 รายงานผลการ
ดําเนินงานตามตัว 
บ่งชี้ของแผนปฏิบัติการ
ประจําป ี2554 (ไตรมาส
ที่  2) 

1.1-6-2 รายงานผลการ
ดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
ของแผนปฏิบัติการ  
ประจําป ี 2554 

(ไตรมาสที่ 4) 

1.1-6-3 รายงานผลการ
ดําเนินงานตามตัวบ่งชี้
ของแผนปฏิบัติการ 
ประจําป ี2555 

(ไตรมาสที่  2) 
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 7 มีการประเมินผลการดําเนินงาน

ตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ 

อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และ
รายงานผลต่อผู้บริหารและสภา
สถาบันเพื่อพิจารณา 

7.1  มหาวิทยาลัย  โดยกองนโยบาย 

และแผน  สํานักงานอธิการบดี  ได้ 
ประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้
ของแผนกลยุทธ ์ และรายงานผลต่อ
ผู้บริหารและสภาสถาบันเพื่อพิจารณา 
ดังนี้ 
7.1.1  รายงานการประเมินผลการ 
ดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ 
ต่อคณะกรรมดารติดตาม ตรวจสอบ 

และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย 

คร้ังที่ 7/2554 วนัที่ 12 กันยายน 2554  

(1.1-7-1) 

7.1.2  รายงานการประเมินผลการ
ดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ 
ต่อสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 1/2555 

วันที่  12  มกราคม  2555  (1.1-7-2) 

1.1-7-1  การประชุม
คณะกรรมการติดตาม 

ตรวจสอบและประเมนิ 

ผลงานฯ (หนา้ 55-78) 

 1.1-7-2  การประชุม
สภามหาวิทยาลัย 

(หน้า 17) 

 
 

8 มีการนําผลการพิจารณา
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของ
สภาสถาบันไปปรับปรงุแผน     

กลยุทธ์และแผนปฏิบตัิการ
ประจําป ี

8.1  สํานักงานอธิการบดี ได้นําผลการ
พิจารณา  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ของสภามหาวิทยาลัยไปปรับปรุงแผน
กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี 
พ.ศ.  2555-2556  ในการประชุม
คณะกรรมการประจําสํานักงาน
อธิการบดี  คร้ังที่ 2/2555 วันที่  24  

พฤษภาคม  2555   (1.1-8-1)  ดังนี้ 
8.1.1  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ
และประเมินผลงานของผู้บริหาร 
คร้ังที่  7/2554   วันที่  12   กันยายน   

2554  (1.1-8-2) 

8.1.2  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ในการ 
ประชุมคณะผู้บริหารฯ ครั้งที่ 13/2554 

1.1-8-1  รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจําสํานักงาน
อธิการบดี (หน้า 17) 

1.1-8-2  รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบฯ  
(หน้า 55-78) 

1.1-8-3  รายงานการ
ประชุมคณะผู้บริหาร 
(หน้า 12) 

1.1-8-4  รายงานการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย
(หน้า 17) 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน
วันที่ 3  พฤศจิกายน  2554 (1.1-8-3) 

8.1.3  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ
สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
คร้ังที่  1/2555  วันที่  12  มกราคม 

2555  (1.1-8-4) 

8.1.4  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพ 

การศึกษาภายใน  (1.1-8-5) 

1.1-8-5 สรุปผลการ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

 

 

การประเมินตนเอง  : 
 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมิน
ตนเอง 

บรรลุ/ไม่บรรลุ เป้าหมายปตี่อไป

     7  ข้อ           8  ข้อ            5   คะแนน        บรรลุ          8  ข้อ
 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
  

 บุคลากรในสํานักงานอธิการบดี  มีส่วนร่วมในการดําเนินงานทุกกิจกรรม  ส่วนใหญ่ให้ความ
ร่วมมือการดําเนินงาน  และมีความสมัครสมานสามัคคีที่จะดําเนินงานต่าง  ๆ 
 
 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และความเข้าใจในภาระหน้าทีที่่รบัผิดชอบเข้าใจยิง่ข้ึน  โดยการ            

จัดการความรู ้
 2.  ติดตามประเมินผล  โดยสร้างเครื่องมือติดตามทุกไตรมาส 

 3.  กระตุ้นให้มีความกระตือรือร้น  และมุ่งมัน่ในการทํางานบรรลุเป้าหมายและสัมฤทธิ์ผล 
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องค์ประกอบที่  2  การผลิตบัณฑิต 
 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 

1. บุคลากรในสํานักงานอธิการบดีได้มีการพัฒนาความรู้ตามความต้องการ 
2. ผู้บริหารให้การสนบัสนนุ   

 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 สํารวจความต้องการในการพัฒนาของบคุลากร 
 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
 จัดทําแผนพัฒนารายบุคคล  (ID PLAN)  และประเมินผลสําเร็จของแผนในแต่ละปี 
  
ตัวบ่งชี ้ จํานวน  1   ตัวบ่งช้ี คือ 

2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนบัสนนุ   

 

ตัวบ่งชี้ที ่2.4   :  ระบบการพฒันาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน   

                                          
ชนิดของตัวบ่งชี ้ :  กระบวนการ 
 
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 

 
เกณฑ์มาตรฐาน  :   ข้อ 
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ผลการประเมินตนเอง 
 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน
 

 
1 มีแผนการบริหารและการพัฒนา

คณาจารย์ทั้งด้านวิชาการ เทคนิคการ
สอนและการวัดผลและมีแผนการ
บริหารและพฒันาบุคลากรสาย
สนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูล 

เชิงประจักษ์ 

สํานักงานอธิการบดี  มีแผนกลยุทธ์   
สํานักงานอธิการบดี  4 ปี        

พ.ศ.  2553-2556  (2.4-1-1)  

เป็นแผนบริหารสํานักงานอธิการบดี  
เพื่อการดําเนินการจัดทําแผนพัฒนา
บุคลากร  สํานักงานอธิการบดี  
ปีงบประมาณ 2555  (2.4-1-2)  

โดยการจัดให้มีการประชุมเชิง
ปฏิบัติการจัดทําแผนบริหารความ
เสี่ยง  แผนพัฒนาบุคลากร  การ
จัดการความรู้ และการทบทวนแผน
กลยุทธ์สํานักงานอธิการบดี   ที่    
บ้านฟ้าใสรีสอร์ท  อ. สวนผึ้ง     
จ. ราชบุรี  เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเชงิ
ประจักษ์ถงึความตอ้งการของ
บุคลากรสํานักงานอธกิารบด ี  

(2.4-1-4)   

2.4-1-1 แผนกลยุทธ์
สํานักงานอธิการบดี    
4 ปี  

2.4-1-2  แผนพัฒนา 
บุคลากรสํานักงาน
อธิการบด ี  ปีงบ 

ประมาณ 2555     

2.4-1-3  โครงการ 
ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
ทบทวนปรับแผน 

กลยุทธ์ 
2.4-1-4  ผลสํารวจ
ความต้องการพัฒนา
ของบุคลากร
สํานักงานอธิการบดี 

 
 

2 มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไป
ตามแผนทีก่ําหนด 

สํานักงานอธิการบดีดําเนินการตาม
แผนพัฒนาบุคลากร  ปีงบประมาณ  

2555  โดยมีการพัฒนาทักษะ
ความรู้ ความต้องการของบุคลากร
ในเร่ืองการศึกษาต่อและการพัฒนา
ทักษะการปฏิบัติงานของบุคลากรตาม
ความต้องการ(2.4-2-1), (2.4-2-2)   

ตลอดจนมีระบบการ สรรหาและ
คัดเลือกบุคลากรที่โปร่งใสและเป็น
ธรรม (2.4-2-3)  และมีระบบ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการที่มา
จากเข้าร่วมดําเนินการจัดทํา
สมรรถนะบุคลากรในแต่ละสายที่

2.4-2-1 ประกาศผู้
ได้รับทุนศึกษาต่อ   

ปีงบประมาณ   

พ.ศ. 2555   

2.4-2-2  คําสั่งส่ง 
บุคลากรเข้ารับการ
อบรมสัมมนาและ
ศึกษาดูงาน   

2.4-2-3  ประกาศ
คัดเลือกพนักงาน
มหาวิทยาลัย 

(สายสนับสนุน) 

 



32 
 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน
2.4-2-4แบบประเมนิ  

ผลการปฏบัิติราชการ  
(สายสนับสนุน) 

2.4-2-5  ประกาศ
สมรรถนะเฉพาะตาม
ลักษณะงาน 

 
 

3 มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และ
สร้างขวัญและกําลังใจให้คณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุนสามารถ
ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สํานักงานอธิการบดี  จัดให้มีระบบ 

สวัสดิการ  การสร้างขวัญและ 
กําลังใจให้แก่บุคลากรในสังกัด  

โดยส่งเสริม  สนับสนุนการรับทุน
เพื่อการศึกษาต่อ  (2.4-3-1)  การ
ปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างช่ัวคราว
(รายเดือน/รายวัน)  (2.4-3-1)    

ส่งเสริมการจัดกีฬาบุคลากรเพื่อ
สร้างความสนิทสนมและความ
สามัคคีในมหาวิทยาลัย (2.4-3-2)   

รวมถึงการเสริมสร้างสุขภาวะ
บุคลากรในการ ปฏิบัติงาน ท้ังทาง
ร่างกายและจิตใจ  เพื่อให้บุคลากร
ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมี
ความสุข  โดยการเอาใจใสผู่้ปฏิบัติงาน
อย่างใกล้ชิดและท่ัวถึงเสมือนเป็น
ครอบครัวเดียวกัน เช่น จัดให้มี
เคร่ืองอุปโภคบริโภค  (2.4-3-3)  

มีการประกาศยกย่องชมเชยผู้ที่
ได้รับรางวัล  (2.4-3-4)  รวมถึง
การจัดให้มีการตรวจสุขภาพ
บุคลากร  (2.4-3-5)   

2.4-2-1  ประกาศผู้
ได้รับทุนการศึกษา
ต่อปีงบประมาณ  

พ.ศ.  2555 

2.4-3-1  คําสั่งปรับ
อัตราค่าจ้าง 
2.4-3-2  คําสั่งให้
ข้าราชการและ 
บุลากรไปราชการ 
จังหวัดภูเก็ต  

2.4-3-3  ภาพถ่าย
ห้องทํางาน ภาพถ่าย
สถานที่บริการ 
2.4-3-4  ภาพถ่าย 

ผู้ที่ได้รับรางวัล 

2.4-3-5  หนังสือ 

เชิญตรวจสุขภาพ
บุคลากรและภาพถ่าย 

 4 มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนนําความรู้และ
ทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนและการวัดผลการ

สํานักงานอธิการบดี  ติดตามการ
พัฒนาทักษะความรู้  ท้ังภายในและ
ภายนอก  ตามแผนพัฒนาบุคลากร
ของสํานักงานอธิการบดี (2.4-1-2)  

2.4-1-2  แผนพัฒนา
บุคลากรสํานักงาน
อธิการบดี   ปีงบ 

ประมาณ 2555     
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน
2.4-4-1  คู่มือการ
ปฏิบัติงาน 

 2.4-4-2  เอกสาร
การจัดเก็บความรู้  

 5 มีการใ ห้ความรู้ ด้ านจรรยาบรรณ
อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

และดูแลควบคุมให้คณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ 

สํานักงานอธิการบดี ส่งเสริมและ
เผยแพร่จรรยาบรรณของ      
มหาวิทยาลัย    โดยการจัดทํา
ประกาศจรรยาบรรณของบุคลากร
สํานักงานอธิการบดี  (2.4-5-1)  

และกําหนดให้มีคณะกรรมการ
ประจําสํานักงานอธิการบดี  ที่ทํา
หน้าที่ควบคุมดูแลให้บุคลากร
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณอย่าง
เคร่งครัด  (2.4-5-2) 

2.4-5-1  ประกาศ
สํานักงานอธิการบดี 
เร่ือง  จรรยาบรรณ 

ของบุคลากร 
2.4-5-2  คําสั่ง 
คณะกรรมการ
ประจําสํานักงาน
อธิการบดี   

 6 มีการประเ มินผลความสําเร็จของ
แผนก า รบ ริ ห า ร แล ะก า ร พัฒน า
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

 

  7 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุง
แผนหรือปรับปรุงการบริหารและการ
พัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน 

 

 
 
การประเมินตนเอง  : 
 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมิน
ตนเอง 

บรรลุ/ไม่บรรลุ เป้าหมายปตี่อไป

5  ข้อ 5  ข้อ 4 คะแนน       บรรลุ 7  ข้อ
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จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
  คณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี  ให้การสนับสนุนอย่างจริงจังในการพัฒนา
บุคลากรทั้งเจ้าหน้าที่ในสํานักงานและเจ้าหน้าที่ภาคสนาม 
 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
   

  สํานักงานอธิการบดี  ต้องจัดให้มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนปฏิบัติการในแต่
ละป ี เพื่อประโยชน์ในการนําไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการในปีต่อไป              
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องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 

1. ผู้บริหารสํานกังานอธิการบดี  ให้การสนับสนุนอย่างจริงจังต่อการดําเนินงานขับเคลื่อน 

ภารกิจของสํานักงานอธิการบดี 

2. บุคลากรมีความรบัผิดชอบ 

3. สํานักงานอธิการบดีมีโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจน 

4. มีคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  ตาม 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.  2547 
 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 

1. ส่งเสริมให้ผู้บริหารระดับต้น  และระดับกลางเข้ารบัการอบรมและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
2. ควรให้ผู้บริหารของสํานักงานอธิการบดีทุกระดับจัดทาํรายงานการประเมินตนเอง 
3. บุคลากรทีร่ับผิดชอบในการพัฒนาระบบงานมีไม่เพียงพอ 

 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………….. 

 

ตัวบ่งชี้ จํานวน  4  ตัวบ่งชี้ คือ 

 7.1  ภาวะผู้นําของสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน 

7.2  การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้  
7.3  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ   

7.4  ระบบบริหารความเส่ียง 
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ตัวบ่งชี้ที่  7.1  :  ภาวะผู้นําของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้  :  กระบวนการ 
 

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 

 
เกณฑ์มาตรฐาน  : ข้อ 

ผลการประเมินตนเอง 

ม ี ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลดําเนินงาน หลักฐาน

 1 ส ภ า ส ถ า บั น
ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่
ตามที่ 
ก ฎ ห ม า ย
กํ า ห น ด
ครบถ้วนและมี 
การประเมิน
ตนเองตาม
หลักเกณฑ์ที่
กําหนด
ล่วงหน้า 

1.1  คณะกรรมการบริหารสํานักงานอธิการบดีทุกคน  ได้รับการ
ชี้แจงและทําความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย  ข้อบังคับต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับสถาบัน โดยเฉพาะพระราชบัญญัติสถาบัน ข้อบังคับ
ต่าง ๆ อาทิ  ข้อบังคับที่     ว่าด้วยงานบริหารงานบุคคล, งาน
บริหารพัสดุ, พระราชบัญญัติการก่อสร้างอาคาร, พระราชบัญญัติ
สิ่งแวดล้อม เพื่อให้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ที่มีต่อสถาบันก่อนจะ
ปฏิบัติหน้าที่   (7.1-1-1)                                   1.2  

คณะกรรมการบริหารสํานักงานอธิการบดี  มีการกํากับดูแลสถาบัน
ไปสู่ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ  (7.1-1-2)      

(7.1-1-3)                                                                          

                                                             

1.3  มีการเปิดเผยประวัต ิ          คณะ กรรมการบริหารสํานักงาน
อธิการบดีรายงานการประเมินตนเองและรายงานต่อสาธารณชน      

(7.1-1-4) (7.1-1-5)                                                              

7.1-1-1 การ
ประชุม
คณะกรรมการ
ประจํา
สํานักงาน
อธิการบด ี   ปี  

2554 

7.1-1-2  แผน
กลยุทธ์
สํานักงาน
อธิการบด ี 

(หน้า 26-28) 

7.1-1-3 ตาราง
แสดงความ
เช่ือมโยงของ
แผนกลยุทธ์
สํานักงาน
อธิการบด ีกับ
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ม ี ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลดําเนินงาน หลักฐาน

สภา
มหาวิทยาลัย 4 

ปี  

7.1-1-4  

สารสนเทศ
สํานักงาน
อธิการบด ี 

ประจําป ี 2554 

7.1-1-5  

รายงาน
ประจําปีของ
สํานักงาน
อธิการบด ี ปี  

2554  

 2 ผู้บริหารมี
วิสัยทศัน์  

กําหนด 

ทิศทางการ
ดําเนนิงาน  

และ 
สามารถ
ถ่ายทอดไปยัง
บุคลากรทุก
ระดับ  มี
ความสามารถ
ในการ 
วางแผนกลยทุธ ์ 

มีการนําข้อมลู 

2.1  ผู้บริหารสํานักงานอธิการบด ีและ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย  มี
ส่วนร่วมกันในการกําหนดนโยบายและจัดทําวิสัยทัศน์ พันธกิจ  

แผนกลยุทธ์  และนําสู่การปฏิบัติหน้าที่เป็นระบบชัดเจน  โดยมีการ
กําหนดตัวบ่งชี้คุณภาพ (KPI)  ของงานที่ปฏิบัต ิ (7.1-2-1) ที่ควรมี
การพิจารณาจาก                                            1)  มิติการ
พัฒนาองค์การ  การส่งเสริมให้บุคลากรในสํานักงานมีโอกาสใน
การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  เพื่อให้เกิดงานวิจัยที่มีคุณค่าในการ
พัฒนาองค์กร  (7.1-2-2)                                     2)  มิติการ
พัฒนาหรือการปรับปรุงกระบวนการหลักของสถาบัน  เช่น  การ
ปรับปรุงห้องเรียนและอาคารเพื่อรองรับการเรียนรู้ของนักศึกษา,  
การส่งเสริมให้บุคลากรทํางานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กรโดยผ่านใน
เร่ืองการศึกษาต่อ,  การจัดทํางานบริการ   วิชาการแก่สังคม  และ
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม(7.1-2-3)     (7.1-2-4)  (7.1-

2-5)   (7.1-2-6)                                     3 )  มิติของ
ผูรั้บบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ความพึงพอใจของผู้ใช้ 
บริการในหน่วยงานสํานักงานอธิการบดี   (7.1-2-7)  (7.1-2-8)  

7.1-2-1  แผน
กลยุทธ์
สํานักงาน
อธิการบด ี 

7.1-2-2  

ประกาศผู้ได้รับ
ทุนการศึกษา
ต่อประจําปี  

2553-2554 

7.1-2-3  

รายงาน
ประจําปีของ
สํานักงาน
อธิการบด ีปี  

2554 

7.1-2-4 
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ม ี ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลดําเนินงาน หลักฐาน

สารสนเทศเปน็
ฐานในการ 
ปฏิบัตงิานและ
พัฒนาสถาบนั 

งานวิจัยของ
บุคลากร
สํานักงาน
อธกิารบดี ปี 

2553-2554  

7.1-2-5  

รายงานผลการ
ดําเนินโครงการ
บริการวิชาการ
แก่สังคม  

ประจําป ี 2554 

7.1-2-6  

รูปภาพ
ประกอบการ
จัดทํางาน
ทําบุญ
กลางบ้าน อื่น 

ๆ ในรายงาน
ประจําปีของ
สํานักงาน
อธิการบด ี

ประจําป ี 2554 

7.1-2-7  

รายงาน
ผลการวิจัยเชิง
สํารวจความพึง
พอใจการพัฒนา 
สุนทรียภาพใน
มิติทางศิลปะ
และวัฒนธรรม  

ปี  2554 
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ม ี ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลดําเนินงาน หลักฐาน

7.1-2-8 

รายงานผล
ความพึงพอใจ
การใช้บริการ
งานบริหาร    
การคลังและ
ทรัพย์สิน       

ปี 2554 

7.1-2-9  

สารสนเทศ
สํานักงาน
อธิการบด ี 

ประจําป ี 2554 

 3 ผู้บริหารมีการ
กํากับ  ติดตาม 

และประเมินผล
การดําเนินงาน 

ตามที่
มอบหมาย  

รวมทั้ง 
สามารถสื่อสาร
แผนและผล 

การดําเนินงาน
ของสถาบันไป
ยัง 
บุคลากรใน
สถาบัน 

3.1  ผู้บริหารมีการกํากับ  ติดตามผลการนํานโยบายและแผนกล
ยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติในการประชุมคณะกรรมการสํานักงาน
อธิการบดี   อย่างน้อยปีละ  1-2  คร้ัง  เพื่อทบทวนเป้าหมายหรือ
ปรับปรุงการดําเนินงานให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ยิ่งขึ้น  พร้อม
ท้ังสร้างกลไกภาพใน เพื่อสื่อสารแผนการดําเนินงานไปยังบุคลากร
กลุม่เป้าหมาย ทุกระดับที่เกี่ยวข้อง  (7.1-3-1)                               

3.2  ผู้บริหารมีการประเมินการดําเนินงานที่สําคัญตามภารกิจของ
สถาบันอย่างครบถ้วน  รวมทั้งการติดตามผลสัมฤทธิ์  อย่างน้อยปี
ละ 1 ครัง้  เพื่อทบทวนเป้าหมายหรือปรับแผนการดําเนินงานใน
รอบปีถัดไป พร้อมแจ้งผลการดําเนินงานไปยังบุคลากรระดับผ่าน
การสื่อสารภายในโดยใช้สื่อต่าง  ๆ  ที่ตรงกับกลุม่  เป้าหมาย  (7.1-

3-2)  (7.1-3-3)    (7.1-3-4)  

 

7.1-3-1 การ
ประชุม
คณะกรรมการ
ประจํา
สํานักงานอธิ
กรรบด ี ปี   

2554               

-รายช่ือ
ผู้เข้าร่วม
ประชุม 

-รูปภาพ
ประกอบการ
เข้าร่วมประชุม 

7.1-3-2  

ระบบการ
ประเมินของ
มหาวิทยาลัย
7.1-3-3  การ



40 
 

ม ี ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลดําเนินงาน หลักฐาน

7.1-3-4  

ประกาศผลการ
ประเมิน
บุคลากรในปี  

2554 

 

 4 ผู้บริหาร
สนับสนุนให้
บุคลากรใน 

สถาบันมีส่วน
ร่วมในการ
บริหาร 
จัดการ  ให้
อํานาจในการ 
ตัดสินใจแก่
บุคลากรตาม
ความ 

เหมาะสม 

4.1  ผู้บริหารมีระบบการสื่อสาร 2 ทาง  เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงานอันจะทําให้ได้ข้อมูลเพื่อการ
ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง  (7.1-4-1)  4.2  

ผูบ้ริหารดําเนนิการปรับลดขัน้ตอน กระบวนการบริหารจัดการ  โดย
การมอบอํานาจในการตัดสินใจแก่ผูบ้ริหารหรือผู้ปฏิบัติระดับถัดไป  

เพื่อเพิ่มความคล่องตัว  พร้อมกับมีการกํากับ  และตรวจสอบ
เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าระบบการทํางานมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  

คุ้มค่าและมีความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้  (7.1-4-2)                

4.3  ผู้บริหารมีการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม  เพื่อเป็นการสร้าง
ขวัญและกําลังใจต่อบุคลากรเป็นประจําอย่างต่อเนื่อง  (7.1-4-3)  

(7.1-4-4)    (7.1-4-5)   

7.1-4-1  การ
ประชุม
คณะกรรมการ
ประจํา
สํานักงาน
อธิการบดี 
7.1-4.2  

มอบหมายงาน
และหนา้ที่
รับผิดชอบใน
การบริหารงาน
อาคารสถานที่ฯ 
สํานักงาน       

อธิการบดี 
7.1-4-3  

รายงานผลการ
ปฏิบัติงานฝ่าย
อาคารสถานที่ 
7.1-4-4  

รูปภาพการ
มอบรางวัล
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ม ี ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลดําเนินงาน หลักฐาน

7.1-4-5  

รูปภาพการจัด
งานวันขึ้นปีใหม่
ให้กับบุคลากร
สํานักงาน
อธิการบดี 

 5 ผู้บริหาร
ถ่ายทอด
ความรู้และ 
ส่งเสริมพฒันา
ผู้ร่วมงาน
เพื่อให้ 
สามารถทํางาน
บรรลุวัตถ ุ

ประสงค์ของ
สถาบันเตม็
ตาม 

ศักยภาพ 

5.1  ผู้บริหารมีการถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ร่วมงาน  เพิ่มศักยภาพใน
การทํางาน ให้บรรลุวัตถุประสงค์   (7.1-5-1)                   5.2  

ผู้บริหารในระดับต่าง  ๆ   นําหลักการจัดการความรู้มาใช้เพื่อการ
แลกเปลี่ยนความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ร่วมกันระหว่าง
ผู้ปฏิบัติงาน   อาทิ  การประชุมแลกเปลี่ยนความรู ้ (7.1-5-2)  

(7.1-5-3) 

7.1-5-1  

โครงการจัด
อบรมเชิง
ปฏิบัติการใน
การจัดทํา JD ปี  

2554  

7.1-5-2  การ
ประชุม
คณะกรรมการ
ประจํา
สํานักงาน
อธิการบดี 
7.1-5-3 การ
ประชุมบุคลากร
ประจํา
สํานักงาน
อธิการบดี 

 6 ผู้บริหาร
บริหารงานด้วย
หลัก 

ธรรมาภิบาล  

6.1  ผู้บริหารยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นเคร่ืองมือในการบริหารการ
ดําเนินงานของสถาบันใหไ้ปสู่ทิศทางที่กําหนดร่วมกันระหว่างผู้บริหาร
สถาบัน และสภาสถาบัน  โดยให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของประเทศ     (7.1-6-1)                                             6.2  

7.1-6-1 

รายงานผลการ 
ประเมิน
คุณภาพการ      
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ม ี ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลดําเนินงาน หลักฐาน

ประโยชน์ของ
สถาบัน  และผู้
มี 

ส่วนได้ส่วนเสีย 
7.1-6-2 

รายงานผลการ
ประเมินคุณภาพ
การบริหารงานฯ 
และคุณลักษณะ
ของผูบ้ริหาร 
2554 

7.1-6-3  

รายงาน
สารสนเทศของ
สํานักงาน
อธกิารบดี  ปี  

2554 

7.1-6-4  การ
บริหารความ
เสี่ยงของ
สํานักงาน
อธกิารบดี  
7.1-6-5  

รายงานผลการใช้
งบประมาณ ปี 

2554 

 7 สภาสถาบัน
ประเมินผลการ 
บริหารงานของ
สถาบัน  และ 
ผู้บริหารนําผล

7.1  สภาสถาบันประเมินผลการบริหารงานของผูอ้ํานวยการ
สํานักงานอธิการบดี  ตามที่ระบุไว้ในกฎหมายหรือพระราชบัญญัติ
ของมหาวิทยาลัยหรือข้อบังคับมหาวิทยาลัย  ข้อบังคับที่เกี่ยวขอ้งกับ
การประเมินหรือข้อตกลง  ที่ทําร่วมกัน   (7.1-7-1)                                     

7. 2  สภาสถาบันควรยึดหลักการประเมนิ     ผลการบริหารแบบกัลยา

7.1-7-1  

รายงานผลการ
ประเมิน
คุณภาพการ
บริหารงานฯ 



43 
 

ม ี ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลดําเนินงาน หลักฐาน

ปรบัปรุงการ
บริหารงาน
อย่าง 
เป็นรปูธรรม 

   

7.1-7-2  

รายงานผลการ
ประเมิน
คุณภาพการ
บริหารงานฯ 
และคุณลักษณะ
ของผู้บริหาร ปี  

2554 

7.1-7-3  

จัดทําแผนและ
ปรับปรุงแผนกล
ยุทธ์ ประจําปี  

2553-2556  

ณ  บ้านฟ้าใสรี
สอร์ท  อําเภอ
สวนผึ้ง      
จังหวัดราชบุรี  
ของสํานักงาน
อธิการบดี 
7.1-7-4  

รายงาน
ประจําปีของ
สํานักงาน
อธิการบด ี ปี  

2554  

 
การประเมินตนเอง  : 
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เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมิน
ตนเอง 

บรรลุ/ไม่บรรลุ เป้าหมายปตี่อไป

7  ข้อ          7  ข้อ 5  คะแนน       บรรลุ          7  ข้อ
 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. มีคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  ตาม 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.  2547 

 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 

1. ควรมีการฝึกอบรมและพัฒนาผู้บริหารระดับต้นและระดับกลางอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับ 

การเปล่ียนแปลง 
2. ควรมีการประเมินผลงานของผู้บริหารทุกระดับ 

 
 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2   :  การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันการเรียนรู้  
ชนิดของตัวบ่งชี้  :  กระบวนการ 

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 

 
เกณฑ์มาตรฐาน  : ข้อ 

ผลการประเมินตนเอง 
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ม ี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน
 1 มีการกําหนดประเด็นความรู้และ

เป้าหมายของการจัดการความรู้
ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
สถาบัน อย่างน้อยครอบคลุม 

พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต 

และด้านการวิจัย 

1.1  คณะกรรมการบริหารประจํา         
หน่วยงานได้มีการกําหนดประเด็น
ความรู้และเป้าหมายในการจัดการ
ความรู้ด้านการประหยัดพลังงานไฟฟ้า
ในอาคารอํานวยการ ซึ่งสอดคล้องกับ 

1)  คู่มือแผนพัฒนามหาวทิยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง 4 ปี (พ.ศ. 2552-2556)  

ฉบับปรับปรุงคร้ังที่ 1 ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่  2 : การวิจัย บริการวิชาการ และ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อสร้าง
คุณค่าและพัฒนาผลผลิตสูส่ังคม/

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย (ภาคบังคับ) 

ที่ 2 : ระบบและกลไกการจัดการความรู้
จากงานวิจัย งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  
(ตบช. 4.2 สกอ. 5 ข้อ ได ้5 คะแนน)     

2)  นโยบายการอนุรักษ์พลังงานและ
มาตรการประหยัดพลังงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  
(7.2-1-1)  (7.2-1-2)  (7.2-1-3)  

(7.2-1-4)                

7.2-1-1  คําสั่ง มรมจ. 

ที่ 1710/2554  เร่ือง  
แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประจําสํานักงาน
อธิการบดี  ลงวันที่ 1 
พ.ย. 54  

7.2-1-2  แผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง 4 ปี 

(พ.ศ. 2552-2556) 

หน้า 22  

7.2-1-3  ประกาศ  

มรมจ. เร่ือง นโยบาย
การอนุรักษ์พลังงาน 

ลงวันที่ 16 มี.ค. 54  

7.2-1-4 ประกาศ มรมจ. 
เร่ือง มาตรการประหยัด
พลังงานของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  
ลงวันที่  16  มี.ค. 54  

 2 กําหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่
จะพัฒนาความรู้และทักษะด้าน
การผลิตบณัฑิตและด้านการ
วิจัยอย่างชัดเจนตามประเด็น
ความรูที้่กําหนดในข้อ 1 

2.1  กําหนดให้ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ที่
เกี่ยวข้องด้านไฟฟ้า  มีความรู้และ
ทักษะเกี่ยวกับการคิดอัตราการใช้
ไฟฟ้าของอุปกรณ์ไฟฟ้าและมีทัศนคติ
ที่ดีต่อการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า  
(7.2-2-1)                                

2.2  กําหนดให้ผู้บริหาร  อาจารย์ 
บุคลากรและนักศึกษาทุกคนที่มา
ปฏิบัติงานหรือมาติดต่อกับหน่วยงาน 

ในอาคารอํานวยการ   ได้มีความรู้และ
มีทัศนคติที่ดีต่อการอนุรักษ์พลังงาน  

(7.2-2-1) 

7.2-2-1  กลุม่
เป้าหมาย  ตามคู่มือ
จัดทําแผนการจัดการ
ความรู้สํานักงาน
อธิการบดี  ประจําป ี 

การศึกษา  2554 
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ม ี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน
 3 มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยน

เรียนรู้จากความรู ้ทักษะของผู้มี
ประสบการณ์ตรง (tacit 

knowledge) เพื่อค้นหาแนว
ปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรูที้่
กําหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่
บุคลากรกลุ่มเป้าหมายทีก่าํหนด 

3.1  มีการจัดประชุมแบ่งปัน  และ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้  ทักษะ
ของผู้มีประสบการณ์ตรง  (tacit  

knowledge)  เพื่อค้นหาแนวทางที่ดีใน
การอนุรักษ์พลังงานให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน
ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
(7.2-3-1)                                  

3.2  มีการดําเนินการตามแนวทางที่ดี
ในการอนุรักษ์พลังงาน  โดยกําหนด
มาตรการด้านไฟฟ้า  และมอบหมาย
ให้มีผูรั้บผิดชอบดูแลบํารุงรักษา
เคร่ืองปรับอากาศในอาคาร
อํานวยการใหม่  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง (7.2-3-2) (7.2-3-3)   

3.3  มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
ทบทวนนโยบาย  แผนกลยุทธ์  แผน 

บริหารความเสี่ยง  และแผนจัดการ
ความรู้ของสํานักงานอธิการบดี  
ประจําป ี พ.ศ.  2554  เมื่อวันที่  26-

27  มีนาคม  2544  ณ  บ้านฟ้าใส    

รีสอร์ท  อําเภอสวนผึ้ง  จังหวัดราชบุรี  
(7.2-3-4)  (7.2-3-5)        

   

 

 

 

                                                

7.2-3-1 ภาพกิจกรรม
การเสริมสร้างความรู้
การอนุรักษ์พลังงาน 

“วันรวมพล คนรัก
พลังงาน” (วันที่ 3 

พ.ย. 54) ณ ห้อง
ประชุมสุพจน์ มิเถาวัลย์  
อาคารอํานวยการ 
7.2-3-2 รายงานการ
จัดการพลังงาน 

ประจําป ี2554 ช่ือนิติ
บุคคล/อาคารควบคุม
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง  
(หน้า26-34) 

7.2-3-3 คําสั่ง มรมจ.

ที่ 1391/2553 เร่ือง 
มอบหมายงานผูดู้แล
เคร่ืองปรับอากาศ
ภายในอาคาร
อํานวยการใหม่        
ลงวันที่  11 ก.ย. 53 

7.2-3-4  โครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ทบทวนแผนกลยุทธ์ 
แผนบริหารความเสี่ยง
และแผนจัดการความรู้
ของสํานักงานอธิการบด ี 

ประจําป ีพ.ศ. 2554  

7.2-3-5 ภาพกิจกรรม 

(วันที่ 26-27 ม.ีค. 55) 

บ้านฟ้าใสรีสอร์ท  
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ม ี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน
อ. สวนผึ้ง จ. ราชบุรี)

 4 มีการรวบรวมความรู้ตาม
ประเด็นความรู้ทีก่ําหนดในข้อ 1 

ทั้งทีม่ีอยู่ในตวับุคคลและแหล่ง
เรียนรู้อ่ืนๆ ทีเ่ป็นแนวปฏิบตัิที่ดี
มาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็น
ระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็น
ลายลักษณ์อักษร (explicit 

knowledge) 

4.1  มีการรวบรวมความรู้ที่กําหนดใน
ข้อ  1 ท้ังจากประเด็นนโยบายการ 
อนุรักษพ์ลังงาน และมาตรการ
ประหยัดพลังงานของมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  และแหล่ง
เรียนรู้ต่าง ๆ มาจัดทําเป็นสื่อสิ่งพิมพ ์

เช่น จดหมายข่าว หนังสือการ์ตูน  

แผ่นพับ ฯลฯ  (7.2-4-1) (7.2-4-2)      

4.2  มีการดําเนินการรวบรวมความรู ้
ที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้ 
ต่าง  ๆ  มาพัฒนาและจัดเก็บอย่าง
เป็นระบบในรูปเอกสาร  “คู่มือและ
แผนการจัดการความรู้ของสํานักงาน
อธิการบดี  ประจําปีการศึกษา  2554 

ที่เป็นลายลักษณ์อักษร  และเผยแพร่สู่
กลุ่มเป้าหมายทางเว็บไซด์ของ
หน่วยงาน  (7.2-4-5)  (7.2-4-6)   

 

7.2-4-1 จดหมายข่าว   

“Hilight Today”  

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง   
7.2-4-2   สาระน่ารู้ 
เร่ืองการอนุรักษ์
พลังงาน  “การ
ประหยัดพลังงานใน
สถานที่ทํางาน” 

7.2-4-3  สาระน่ารู ้
”MCRU ร่วมใจลดการใช้   
พลังงาน”  

7.2-4-4  เว็บไซด์การ
พัฒนาความรู้  
สํานักงานอธิการบดี  
7.2-4-5 คําสั่ง มรมจ. 

ที่ 366/2554 เร่ือง 
แต่งตั้งผู้บริหารและ
คณะทํางานด้านการ
จัดทําแผนจัดการ
ความรู้ของสํานักงาน
อธิการบดี  ลงวันที่ 27 

ก.พ. 55 

7.2-4-6  คู่มือและ
แผนการจัดการความรู้ 
สํานักงานอธิการบดี 
ประจําปีการศึกษา 
2554  (การประหยัด
พลังงานไฟฟ้าภายใน
อาคารอํานวยการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
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ม ี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน

 5 มีการนําความรู้ที่ได้จากการ
จัดการความรู้ในปกีารศึกษา
ปัจจบุันหรือปกีารศึกษาที่ผ่านมาที่
เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit 

knowledge) และจากความรู ้
ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง 
(tacit knowledge) ที่เป็นแนว
ปฏิบัติที่ดีมาปรบัใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง 

5.1  มีการนําความรู้ที่ได้จากการ
จัดการความรู้ในเอกสารหรือข้อมูลที่
เป็นลายลักษณ์อักษร  (explicit  

knowtedge)  และจากความรู้  ทักษะ 
ของผู้มีประสบการณ์ตรง  (tacit  

Knowtedge)  ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมา
ปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง  โดยมี
การสรุปผลเปรียบเทียบค่าการใช้
พลังงานจําเพาะของพื้นที่ใช้สอย    

(ทุกกรณี)  เปรียบเทียบระหว่างปี  
2553และ  2554  (7.2-5-1) 

5.2  มีการนําความรู้ที่ได้รับจาก
กระบวนการจัดการความรู้ที่กําหนดใน
ข้อ 1 มาใช้ในการปฏิบัติงานจริง และ
จัดทําเป็นรายงานผลการปฏิบัติงาน
ซ่อมบํารุงเคร่ืองปรับอากาศภายใน
อาคารต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง  อย่างเป็นลายลักษณ์
อักษร  (7.2-5-2)  

5.3 มีการนําความรู้ในปีการศึกษา  
2554  เป็นลายลักษณ์อักษร  ซึ่งมีอยู่
ในตัวบุคคลที่มีความรู้  ทักษะ  และ
ประสบการณ์ตรง  มาดําเนินการเพื่อ
ใช้เป็นแนวทางในการจัดทําเป็นคู่มือ
และแผนการจัดการความรู ้ สํานักงาน
อธิการบดี  ประจําปีการศึกษา  2554  

โดยเผยแพร่สูก่ลุ่มเป้าหมายทาง    
เว็บไซด์ของสํานักงานอธิการบด ี   

(7.2-5-3)  (7.2-5-4)   

7.2-5-1  เอกสาร 
รายงานการจัดการ 
พลังงาน ประจําปี  

2554  ช่ือนิติบุคคล/

อาคารควบคุม :  

มหาวทิยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง   (สรุป
ผลเปรียบเทียบ
ระหว่างปี 2553 และ 
2554 หน้า 52 

7.2-5-2  เอกสาร 
รายงานผลการปฏิบัติงาน 

“การซ่อมบํารุงเครื่อง 
ปรับอากาศภายในอาคาร  

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง 
ประจําป ีพ.ศ. 2555-

2555 (ตั้งแต่เดือน พ.ย. 
2554 ถึง พ.ค. 2555)  

7.2-5-3 คําสั่ง มรมจ. 

366/2554 เร่ือง แต่งตัง้
ผูบ้ริหารและคณะทํางาน
ด้านการจัดทําแผน
จัดการความรู้ของ
สํานักงานอธกิารบดี   
ลงวันที่ 27 ก.พ. 55 

7.2-5-4 เอกสาร “คู่มือ
และแผนการจัดการ
ความรู้ สํานักงาน
อธกิารบดี  ประจําปี
การศกึษา  2554  (การ
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ม ี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน

 
การประเมินตนเอง  : 
 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมิน
ตนเอง 

บรรลุ/ไม่บรรลุ เป้าหมายปตี่อไป

        4           5  ข้อ                 5  ข้อ       บรรลุ                      5 
 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. สํานักงานอธิการบดี  มีโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจน 

2. บุคลากรมีความทุ่มเทให้กับการทํางาน 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

 จัดกิจกรรมส่งเสริมบุคลากรให้มีการพัฒนาสํานกังานอธิการบดีสู่สถาบันการเรียนรู้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.3   :  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ   

 
ชนิดของตัวบ่งชี้  :  กระบวนการ 
 
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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เกณฑ์มาตรฐาน  :    ข้อ 

               

ผลการประเมินตนเอง 
มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน

 

 
1 มีแผนระบบสารสนเทศ 

(Information System Plan) 

1.  สํานักงานอธิการบดีได้ประชุม
จัดทําแผนพัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

และการสื่อสาร  พ.ศ.  2553-2557   

2.  สํานักงานอธิการบดีใช้แผนพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
พ.ศ. 2553-2557  เป็นกรอบในการ
ดําเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของสํานักงานอธกิารบดี
ในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการตัดสินใจของสํานักงาน
อธิการบดี (7.3-1-1)  

7.3-1-1  แผน พัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร  

 2 มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
และการตัดสินใจตามพันธกิจของ
สถาบัน โดยอย่างน้อยต้อง
ครอบคลุมการจัดการเรียนการ
สอน การวิจัย การบริหารจัดการ 
และการเงิน และสามารถ
นําไปใช้ในการดําเนินงานประกัน
คุณภาพ 

1.   สํานักงานอธิการบดี  นําระบบ
ฐานข้อมูลที่มหาวิทยาลัยกําหนดและมี
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการตัดสินใจตามพันธกจิของ
สํานักงานอธิการบดี เพื่อนํามาใชใ้นการ
บริหารจัดการในหน่วยงาน   (7.3-2-1)     

2.   ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการและการตัดสินใจ  (MIS)  โดยมี
ระบบย่อย ดังนี้ 
 -ระบบสารสนเทศสําหรับผู้บริหาร  
(EIS) 

ด้านบริหารจัดการและด้านการเงิน 
-ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  
(MIS) 

-ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 
งบประมาณ  (PMIS)  ระบบบุคลากร  
ระบบพัสดุ  ครุภัณฑ์ ระบบ
งบประมาณ ระบบทะเบียน ระบบ

 7.3-2-1  แผน
พัฒนาระบบ 

สารสนเทศ  MIS 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน

ด้านการเรียนการสอน 
-ระบบทะเบียนและวัดผลนักศึกษา 
(MIS) 

-ระบบบทเรียนออนไลน์   
(e-Learning) 

ด้านการวิจัย 
-เว็บไซด์สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
ด้านการประกันคุณภาพ 
-ระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
CHE QA Online   

ระบบที่สํานักงานอธิการบดี 
พัฒนาขึ้น  
-ระบบบริหารจัดการข้อมูลและ 
เผยแพร่สารสนเทศสํานักงานอธิการบดี 
(เว็บไซด์) 
 

 

 

 3 มีการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 

สํานักงานอธิการบดี  ได้ทําการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ  
(ระบบ MIS)  ซึ่งเป็นระบบหลักของ
มหาวิทยาลัยและสํานักงานอธิการบดี 
ได้สํารวจความพึงพอใจจากการใช้งาน
ระบบเพื่อประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ระบบ  MIS  โดยประเมินด้าน
ความสามารถของระบบ   ด้านความ
พึงพอใจของผู้ใช้ระบบ  และด้านความ
เข้าใจของผู้ใช้ระบบ  โดยผลสํารวจ
โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง  

 7.3-3-1 แบบประเมนิ
ความพึงพอใจของผู้ใช้
ระบบสารสนเทศ 

 



52 
 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน

 4 มีการนําผลการประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ
มาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 

สํานักงานอธิการบดีได้มีการนําผลการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ
มาพัฒนาจากข้อมูลในข้อ  3  โดย
นํามาเสนอแนะเพื่อปรับปรุงระบบให้
สามารถรองรับการดําเนินงานตาม
ภารกิจของสํานักงานอธิการบดี  ให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้  
โดยมีการมอบหมายผูรั้บผิดชอบใน
การใช้ระบบและปฏิบัติงานเข้าร่วม
ประชุม   ในการประชุมระบบ
สารสนเทศ  (MIS) ของมหาวิทยาลัย  

โดยนําข้อปัญหาที่พบและแนวทาง 
แก้ไขนําเสนอที่ประชุมเพื่อปรับปรุง
ระบบสารสนเทศและขอเสนออนุมัติ
การปรับปรุงระบบสารสนเทศต่อ
ผู้บริหาร    (7.3-4-1) 

 

 7.3-4-1  การประชุม
ปรับปรุงระบบ
สารสนเทศ 

 5 มีการส่งข้อมลูผ่านระบบ
เครือข่ายของหน่วยงานภายนอก
ที่เกี่ยวข้องตามที่กําหนด 

สํานักงานอธิการบดีมีการส่งข้อมูล
ผ่านระบบเครือข่ายของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  คือ  

ฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา  โดยสํานักงานมาตรฐาน
และประกันคุณภาพการศึกษา   
สํานักงานอธิการบดี  เป็นผูน้ําส่ง 
(7.3-5-1) 

7.3-5-1  เอกสารการ
ส่งข้อมูลผ่านระบบ
เครือข่ายของสํานักงาน
คณะกรรมการ     
การอุดมศึกษา    

 
การประเมินตนเอง  : 
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เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมิน
ตนเอง 

บรรลุ/ไม่บรรลุ เป้าหมายปตี่อไป

        5          5                     5            บรรลุ            5

 

 
 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. มีผู้รับผิดชอบในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่ชัดเจน  

2. สํานักงานอธิการบดี  สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการด้าน 

ต่าง  ๆ  

 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. บุคลากรที่รับผิดชอบในการพัฒนาระบบมีจํานวนน้อย  ควรกําหนดตําแหน่งเพิ่มเติม 

2. หน่วยงานควรกําหนดแนวทางการพัฒนาให้ชัดเจน  ตามนโยบายและภารกิจของ 
มหาวิทยาลัย  เพื่อให้สามารถพัฒนาระบบได้ตามความต้องการของหน่วยงาน   

 

 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.4   :  ระบบบริหารความเสี่ยง   

 
ชนิดของตัวบ่งชี้  :  กระบวนการ 
 
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 

 

เกณฑ์มาตรฐาน  : ข้อ 
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ผลการประเมินตนเอง 
มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน

 

 
1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือ

คณะทํางานบริหารความเสีย่ง 
โดยมีผู้บริหารระดับสูงและ
ตัวแทนที่รบัผิดชอบพันธกิจหลัก
ของสถาบันร่วมเปน็
คณะกรรมการหรือคณะทํางาน 

ได้มีการจัดทําคําสั่งแต่งตัง้
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ของสํานักงานอธิการบดี โดยมีการ
ระบุรายละเอียดการทํางานของ
คณะกรรมการ  (7.4-1-1) 

7.4-1-1  คําสั่งแตง่ตัง้
คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงของสํานักงาน
อธิการบดี 
 

 2 มีการวิเคราะห์และระบุความเส่ียง
และปัจจยัทีก่่อให้เกิดความเส่ียง
อย่างน้อย 3 ด้าน ตามบริบทของ
สถาบัน จากตัวอย่างต่อไปนี้ 
- ความเส่ียงด้านทรัพยากร 
(การเงิน งบประมาณ ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร
สถานที่) 
- ความเส่ียงด้านยุทธศาสตร์ 
หรือกลยุทธ์ของสถาบัน 

- ความเส่ียงด้านนโยบาย 

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 

- ความเส่ียงด้านการปฏิบัติงาน 

เช่น ความเส่ียงของกระบวนการ
บริหารหลักสูตร การบริหาร
งานวิจัย ระบบงาน ระบบประกัน
คุณภาพ 

- ความเส่ียงด้านบุคลากรและ
ความเ ส่ียงด้านธรรมาภิบาล 

โดยเฉพาะจรรยาบรรณของ
อาจารย์และบุคลากร 

มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง  
และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง 5 

ด้าน (7.4-2-1)  ดังนี้   
1)  ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์หรือ
กลยุทธ์ของสํานักงานอธิการบด ี

2)  ความเสี่ยงด้านทรัพยากร
เกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และอาคารสถานที่ 
3)  ความเสี่ยงด้านการดําเนินงาน
ของสํานักงานอธิการบดี  
                                             

4)  ความเสี่ยงด้านบุคลากรของ
สํานักงานอธิการบดี 
5) ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 

และตามบริบทของ มหาวิทยาลัย   

 

7.4-2-1  รายงาน
แผนบริหารความเสี่ยง
ของสํานักงาน 

อธิการบดี 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน
- ความเส่ียงจากเหตุการณ์ภายนอก 

-  อ่ืน ๆ  ตามบริบทของสถาบัน 

 3 มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น โ อ ก า ส แ ล ะ
ผลกระทบของความเสี่ยงและ
จัดลําดับความเส่ียงที่ได้จากการ
วิเคราะห์ในข้อ 2  

มีการประเมินโอกาสและผลกระทบ
ของความเสี่ยงและจัดลําดับความ
เสี่ยง   (7.4-3-1) 

7.4-3-1  รายงาน
แผนบริหารความเสี่ยง
ของสํานักงานอธิการบดี 

 4 มีการจัดทําแผนบริหารความ
เส่ียงที่มีระดับความเส่ียงสูง และ
ดําเนินการตามแผน  

มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่
มีระดับความเสี่ยงสูง  (7.4-4-1)  

และได้ดําเนินการตามแผนที่กําหนด
ไว้  (7.4-4-2) 

 

7.4-4-1  รายงาน
แผนบริหารความเสี่ยง
ของสํานักงานอธิการบดี 
7.4-4-2  โครงการ/
กิจกรรมความเสี่ยงที่
ดําเนินการตามแผนที่
กําหนดไว้ 

 5 มีการติดตาม และประเมินผล
การดําเนินงานตามแผน และ
รายงานต่อสภาสถาบนัเพ่ือ
พิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  

มีการติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผน  และรายงาน 

ต่อคณะกรรมการประจําสํานักงาน
อธิการบดี   (7.4-5-1) 

 

 

7.4-5-1  รายงานการ
ติดตามประเมินผลการ
บริหารความเสี่ยง  

 6 มีการนําผลการประเมิน และ
ข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันไป
ใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์
ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 

 

 
การประเมินตนเอง  : 
 

เป้าหมาย การดําเนินงาน คะแนนการประเมิน
ตนเอง 

บรรลุ/ไม่บรรลุ เป้าหมายปตี่อไป

3   ข้อ ดําเนินการได ้ 4  คะแนน บรรลุ 6  ข้อ
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จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. คณะกรรมการบริหารความเส่ียงของสํานักงานอธิการบดี  มีความร่วมมือกันขับเคลื่อน 

ตามแผนบริหารความเส่ียงที่กําหนดไว้ 
2. ผู้บริหารของสํานักงานอธิการบดี  ให้การสนับสนุนอย่างจริงจังต่อการดําเนินงาน 

ขับเคลื่อนบริหารความเสี่ยง 
   

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1.  การวิเคราะห์ความเส่ียงและระบุความเสี่ยง  ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเส่ียงและการประเมิน 

โอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงยังไม่เช่ือมโยงในแต่ละด้านให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยฯ  จึงควรมีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง 

2. ควรให้หน่วยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี  จัดทําแผนและดําเนินการตามแผนบริหาร 
ความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงาน  จะได้นําการบริหารความเสี่ยงไปใช้ให้ทั่วทั้งองค์กร 

3. เหตุการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุมอันเนื่องมาจากบริบทของมหาวิทยาลัยฯ  และหรือปัจจัย 
ภายนอกที่ทําให้เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ไม่ได้คาดหมายมาก่อน 

 
องค์ประกอบที่  8  การเงินและงบประมาณ 
 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………….. 

 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 

1.  พัฒนาระบบ  MIS  เพื่อนาํมาใช้เพิม่ประสิทธิภาพในการทํางาน  รวมทั้งความสามารถใน 

การค้นหา  จดัเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ 

2.  จัดอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนือ่ง 
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วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………….. 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 8.1   :  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 

ชนิดของตัวบ่งชี้  :  กระบวนการ 

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 

 
เกณฑ์มาตรฐาน  : ข้อ 

 

 

ผลการประเมินตนเอง 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน
 1 มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้อง

กับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน 

1.1  มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินของ
สํานักงานอธิการบดีสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน ์   พันธกิจของสถาบัน   

รวมท้ังส่งเสริมยุทธศาสตร์ของสถาบัน
ให้เป็นไปตามเป้าหมาย   (8.1-1-1) 

8.1-1-1แผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน ประจําปี
งบประมาณ           

พ.ศ. 2553-2556 

 2 มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้าน
การเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และ
กา ร ว า ง แผนการ ใ ช้ เ งิ น อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได ้

มีแนวทางการจัดหาทรัพยากร
ทางด้านการเงิน ดังนี้ 
2.1  กองนโยบายและแผนแจ้งให้
หน่วยงานภายใน คณะ/สํานัก เสนอ
โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน
งบประมาณรายจ่ายประจําปี ตาม

8.1-2-1แผนปฏิบัติ
การเงินงบประมาณ
แผ่นดินและเงินรายได้ 
ประจําปีงบประมาณ  

พ.ศ.  2554 

8.1-2-2  รายงานแผน/
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน

2.2  หน่วยงานในสํานักงานอธิการบด ี

จัดทําคําเสนอของบประมาณตาม
แบบฟอร์มที่กําหนด  โดยคํานึงถึง
ความเชื่อมโยง/สอดคล้องกับนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย  ตอบสนองต่อ
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ  
โดยเฉพาะการบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้  
ก.พ.ร. สมศ. สกอ. และมหาวิทยาลัย 

2.3  หน่วยงานกลางจัดรวบรวมคํา
เสนอของบประมาณของหน่วยงาน
ภายในสังกัด  ส่งกองนโยบายและแผน
เพื่อนําเข้าเสนออนุมัติโครงการ 
2.4  เมื่อโครงการได้รับการอนุมัติจาก
มหาวิทยาลัย    สํานักงานอธิการบดี 
จัดทําเล่มแผนปฏิบัติการเพื่อเป็น
แนวทางในการใช้จ่ายเงินให้เป็นไป
ตามแผน 

2.5  การใช้จ่ายเงินงบประมาณ มีการ
จัดทําทะเบียนคุมตัดยอดเพื่อควบคุม
การใช้จ่ายให้อยู่ในวงเงินที่ได้รับ
จัดสรรและให้เป็นไปตามโครงการที่ 
ตั้งไว้    
2.6  มีการรายงานการใช้จ่ายตาม
แผน/ผลต่อมหาวิทยาลัยทุกไตรมาส  

(8.1-2-1), (8.1-2-2), (8.1-2-3) 

พ.ศ.  2554 

8.1-2-3 ทะเบียนคุม  

ตัดยอดเงินรายได้และ
เงินงบประมาณแผ่นดิน 

ปี  พ.ศ.  2554 

 3 มีงบประมาณประจําปีที่สอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจและ
การพัฒนาสถาบันและบุคลากร 

3.1  มีการรายงานผลการปฏิบัติการ
ตามแผนปฏิบัติการต่อมหาวิทยาลัย 

(8.1-3-1) 

8.1-3-1  รายงานแผน/

ผล การปฏิบัต ิงาน 

ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2554 

 4 มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่าง 4.1  มีการจัดทํารายงานการใช้เงิน 8.1-4-1 รายงานการใช้
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน

4.2  มีการจัดทํารายงานทางการเงิน  

เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ (8.1-4-2) 

8.1-4-2  รายงานทาง
การเงินที่นําเสนอต่อ
สภามหาวิทยาลัยฯ 

 5 มีการนําข้อมูลทางการเงินไปใช้ใน
การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์
สถานะทางการเงินและความมั่นคง
ของสถาบันอย่างต่อเนื่อง 

5.1  มีการจัดทํารายงานการใช้เงิน
งบประมาณตามแผนการดําเนินงาน
เสนอผู้บริหาร (8.1-5-1)  

5.2  มีการจัดทํารายงานค่าใช้จ่าย  

ต่อหัวนักศึกษา (ต้นทุนผลผลิตตอ่หนว่ย)

(8.1-5-2) 

5.3  มีการรายงานรายรับ-รายจ่าย
เสนอต่อคณะกรรมการติดตาม   

ตรวจสอบ   ประเมนิผลงานมหาวิทยาลัย
เพื่อวิเคราะห์รายรับและรายจ่ายของ
มหาวิทยาลัย  (8.1-5-3) 

 

8.1-5-1 รายงานแผน/ผล
การปฏิบัติงาน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2553 

8.1-5-2 รายงานต้นทุน
ผลผลิตต่อหน่วย 

ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2554 

8.1-5-3 รายงานรายรับ
รายจา่ยที่นําเสนอตอ่ 

คณะกรรมการติดตาม  

ตรวจสอบ  ประเมินผลงาน
มหาวิทยาลัย   

 6 มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและ
ภายนอก ทําหน้าที่ตรวจ ติดตามการ
ใช้ เงินให้ เ ป็นไปตามระเบียบและ
กฎเกณฑ์ที่สถาบันกําหนด 

6.1  มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

ตรวจ ติดตาม การใช้เงินให้เป็นไปตาม
ระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
กําหนด  (8.1-6-1)  (8.1-6-2) 

8.1-6-1 คําสั่งแต่งตัง้
คณะกรรมการ
ตรวจสอบภายใน 

8.1-6-2 รายงานของ
หน่วยตรวจสอบภายใน 

 7 ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการ
ใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนํา
ข้อมูลจากรายงานทางการเงินไปใช้ใน
การวางแผนและการตัดสินใจ 

7.1  มีการทํารายงานสถานะการใช้
จ่ายเงินรายไตรมาส เพื่อนําเสนอต่อ
สภา  และจัดทํารายงานทางการเงิน 

เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย (8.1-7-1)  

(8.1-7-2) 

7.2  มีการรายงานรายรับ-รายจ่าย 

เสนอต่อคณะกรรมการติดตาม 

8.1-7-1 รายงาน
สถานะการใช้จ่ายเงิน 

8.1-7-2 รายงานทาง
การเงินนําเสนอต่อสภาฯ 

8.1-7-3 รายงานรายรับ 

รายจา่ยที่นําเสนอต่อ
คณะกรรมการติดตาม 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน

 

การประเมินตนเอง  : 
 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมิน
ตนเอง 

บรรลุ/ไม่บรรลุ เป้าหมายปตี่อไป

7 ข้อ 7  ข้อ 5  คะแนน บรรลุ 7  ข้อ
 

 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
    - 
                     
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. พัฒนาระบบ MIS  เพื่อนํามาใช้เพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน รวมทั้งความสามารถในการ
ค้นหา จัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ  
 2.  จัดอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
องค์ประกอบที่  9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1.    สร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษากบัหน่วยงานภายนอก 

           2.    ดําเนินงานวิจัยเพื่อพัฒนางานประกันคุณภาพของสํานักงานอธิการบดี 

 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
  - 

           

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
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 มีการตรวจประเมินภายในโดยผู้ตรวจประเมินของสํานักงานอธิการบดีที่ผ่านการอบรม
หลักสูตร  2 

 
ตัวบ่งชี้ จํานวน  2  ตัวบ่งชี้ คือ 

9.1  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

9.2  ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด  

 
ตัวบ่งชี้ที่ 9.1  :   ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 
ชนิดของตัวบ่งชี้ :  กระบวนการ 

 

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 

มีการ
ดําเนินการ 

7 หรือ 8  ข้อ 

มีการ
ดําเนินการ 

9  ข้อ 

 
เกณฑ์มาตรฐาน  : ข้อ 

ผลการประเมินตนเอง 
มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน

 

 
1 มีระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพการ ศึกษาภายใน ท่ี
เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธ
กิจและพัฒนาการของสถาบัน 

ตั้ ง แ ต่ ร ะ ดั บ ภ า ค วิ ช า ห รื อ
หน่วยงานเทียบเท่า และ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด  

1. สํานักงานอธิการบดีมีระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกจิ
และพัฒนาการของสถาบัน            

1.1. สํานักงานอธิการบดีใช้ระบบ 

การประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเป็นกรอบในการ 
ดําเนินงานประกันคุณภาพ  โดย  

กําหนดกลไกในการดําเนินงานให้

9.1-1-1  คําสั่งแต่งตัง้
คณะกรรมการบริหาร
สํานักงานอธิการบดี 
9.1-1-2  คําสั่งแต่งตัง้
คณะกรรมการ
ดําเนนิงานประกันคุณภาพ 

9.1-1-3  แผนการ
ดําเนินงานประกัน
คุณภาพ   
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หัวหน้างานทุกงาน คณะกรรมการ 
ดังกล่าวมีบทบาทหน้าที่กํากับ  ดูแล
ระบบการประกันคุณภาพ  (9.1-1-1)  

มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพ  (9.1-1-2)  มีการ
จัดทําแผนการดําเนินงานประกัน
คุณภาพ และดําเนินงานตามแผนที่
กําหนดไว ้ (9.1-1-3)   มีปฏิทิน
ปฏิบัติงานการประกันคุณภาพ      

(9.1-1-4)  มีการกําหนดผู้รับผิดชอบ    

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกัน   

คุณภาพ  (9.1-1-5)                      

มีงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพ   (9.1-1-6) 

1.2  สํานักงานอธิการบดีมีการ
ดําเนนิงานประกันคุณภาพที่ครบถว้น 

ตามวงจรคุณภาพ   PDCA  มีการ
วางแผน การดําเนินการตามแผน การ
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพ 

รวมท้ังการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
ประกอบด้วย   การจัดทําแผนการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพ   และ
ปฏิทินการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษา ในปีการศึกษา 
2554 (9.1-1-7) การประชุมหน่วยงาน
ในการดําเนินงานประกันคุณภาพ  

(9.1-1-8)  มีคู่มือประกันคุณภาพ
การศึกษา  (9.1-1-9)  การจัดทํา

9.1-1-4  ปฏิทินการ
ดําเนินงานประกัน 

คุณภาพ   

9.1-1-5  ผูรั้บผิดชอบ
องค์ประกอบตัวบ่งชี้ 
การประกันคุณภาพ   

9.1-1-6  งบประมาณ
สนับสนุนการประกัน
คุณภาพ  

9.1-1-7  แผนการ
ดําเนนิงานประกันคุณภาพ 

9.1-1-8  รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารสํานักงาน
อธิการบดี 
9.1-1-9  คู่มือการ
ประกันคุณภาพ 

9.1-1-10  รายงานการ  
ประเมินตนเอง 
9.1-1-11  แผนพัฒนา 
คุณภาพจากผลการ 
รับตรวจปีที่ผ่านมา 
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(9.1-1-10)  การจัดทําแผนพัฒนา
คุณภาพจากผลการรับตรวจปีที่ผ่านมา   
(9.1-1-11) 

 2 มีการกําหนดนโยบายและให้
ความ สําคัญเรื่องการประกนั
คุณภาพการศึกษาภายใน โดย
คณะกรรมการระดับนโยบาย
และผู้บริหารสูงสุดของสถาบัน 

1. มีการกําหนดนโยบายและให้
ความสําคัญเร่ืองการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน  โดยการกําหนด
นโยบายการประกันคุณภาพซึ่งได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
สํานักงานอธิการบดี 3 ด้าน (9.1-2-1)  

ดังนี้  
   1.1 ด้านการพัฒนาคุณภาพทาง
วิชาการ โดยการส่งเสริม สนับสนุน
การเรียนการสอน ด้านการให้บริการ
อาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภค 

การอนุรักษ์และพัฒนาสภาพแวดล้อม
ให้อยูคู่่ธรรมชาต ิ

  1.2 ด้านการพัฒนาศักยภาพและ
คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุนให้มี
วุฒิการศึกษาที่สูงขึ้น  และมีความ 

สามารถ ทักษะการปฏิบัติงานตาม
ตําแหน่ง 
  1.3 ด้านการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภายในองค์กร โดยจัดให้มีการ
บริหารจัดการที่ดีเพื่อเป็นหน่วยงาน
สนับสนุนหน่วยงานอื่น  ๆ  ใน
มหาวิทยาลัย และสามารถสร้างความ
ประทับใจให้ผูรั้บบริการ 
2. มีคณะกรรมการประจําสํานักงาน
อธิการบดี กํากับดูแลองค์ประกอบ  

มาตรฐานและตัวบ่งชี้ให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการประกันคุณภาพ  

9.1-2-1  รายงานการ
ประเมินตนเองของ 
สํานักงานอธิการบดี  ปี
การศึกษา  2554 

9.1-2-2  คําสั่งแต่งตัง้
คณะกรรมการบริหาร
สํานักงานอธิการบดี 
9.1-2-3  รายงาน 

การประชุม 

คณะกรรมการบริหาร
สํานักงานอธิการบดี    
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3. มีการกําหนดผูรั้บผิดชอบ
องค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกัน
คุณภาพ    (9.1-.2-3) 

 3 มีการกําหนดตัวบ่ง ช้ี เ พ่ิมเติม
ตามอัตลักษณ์ของสถาบัน 

 

สํานักงานอธิการบดีมีอัตลักษณ์
เดียวกันกับมหาวิทยาลัย  ใช้ผลการ 
ประเมินของมหาวิทยาลัย 

 

9.1-3-1  ตัวบ่งชี้ที่
1.2.1  ของมหาวิทยาลัย 

 

 4 มีการดําเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพการ ศึกษาภายใน ท่ี
ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การ
ควบคุม ติดตามการดําเนินงาน 

และประเมินคุณภาพ 2) การ
จัดทํารายงานประจําปี ที่ เป็น
รายงานประเมินคุณภาพเสนอ
ต่อสภาสถาบันและสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
ตามกําหนดเวลา โดยเป็น
รายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามท่ี
สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษากําหนดใน CHE QA 

Online และ 3) การนําผลการ
ประเมินคุณภาพไปทําแผนการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถาบัน 

 

สํานักงานอธิการบดี  มีการดําเนินงาน
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 

1) การควบคุม ติดตามการ 
ดําเนินงานและประเมินคุณภาพ 

สํานักงานอธิการบดีมีการควบคุม  

ติดตามการดําเนินงานประกันคุณภาพ
ในที่ประชุมกรรมการบริหารสํานักงาน
อธิการบดี  (9.1-4-1) 

   2) การจัดทํารายงานประจําปีที่เป็น
รายงานประเมินคุณภาพ  (9.1-4.2) 

   3) การนําผลการประเมินคุณภาพ
ไปทําแผนการพัฒนา  (9.1-4-3) 

การควบคุมคุณภาพ   

   4)  มอบหมายให้ผูรั้บผิดชอบ
องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ เข้าประชุม
ประชุมคณะทํางานประกันคุณภาพ
ระดับมหาวิทยาลัย  ซึ่งจะทําให้
ผูรั้บผิดชอบสามารถนําผลการประชมุ
ไปปฏิบัติงานประกันคุณภาพได้ตาม
เป้าหมาย  และลดขั้นตอน  ระยะเวลา
ในการดําเนินการ  (9.1-4-4)  

9.1-4-1  รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารสํานักงาน
อธิการบดี  
9.1-4-2  รายงานการ
ประเมินตนเอง  ปี
การศึกษา  2554 

9.1-4-3  แผนพัฒนา
คุณภาพ 

9.1-4-4  หลักฐานการ
เข้าร่วมกิจกรรมที่จัด
โดยสํานักประกัน
คุณภาพการศึกษา   

 5 มีการนําผลการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในมาปรับปรุงการ

สํานักงานอธิการบดีมีการนําผลการ
ประกันการศึกษาภายในมาปรับปรุง

9.1-5-1  แผนพัฒนา
คุณภาพ 
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  1) การพัฒนาคุณภาพ โดยการนําผล
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ปีการศึกษา  2553 มาจัดทําแผน 

พัฒนาคุณภาพการศึกษา (9.1-5-1) 

และเสนอให้ความเห็นชอบในการ
ประชุมคณะกรรมการบริหาร
สํานักงานอธิการบดี (9.1-5-2) 

  2)  การสรุปรายงานผลการติดตาม
การดําเนินการตามแผนพัฒนาฯ และ
รายงานต่อคณะกรรมการบริหาร
สํานักงานอธิการบดี (9.1-5-3) 

9.1-5-2  รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารสํานักงาน
อธิการบดี   
9.1-5-3 สรุปรายงาน
ผลการติดตามการ
ดําเนินงานรายงานต่อ
คณะกรรมการประจํา    
สํานักงานอธิการบดี 

 6 มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูล
สนับสนุนการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในครบทั้ง 9

องค์ประกอบคุณภาพ 

สํานักงานอธิการบดีมีระบบ
สารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 9 

องค์ประกอบ โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศ
ที่มีระบบ CHE QA Online  และเว็บ
ไซด์งานประกันคุณภาพของสํานักงาน
มาตรฐานและการประกันคุณภาพ 

(9.1-6-1) มีระบบฐานข้อมูลสาร สนเทศ   

ที่ใช้ร่วมกันทุกหนว่ย (9.1-6-2) 

9.1-6-1 เว็บไซด์
สํานักงานมาตรฐานและ
การประกันคุณภาพ 

9.1-6-2 ระบบ
ฐานข้อมูล MIS  

 7 มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในการประกันคุณภาพการศึกษา 
โดยเฉพาะนักศึกษาผู้ใช้บัณฑิต 

และผู้ใช้บริการตามพันธกิจของ
สถาบัน 

สํานักงานอธิการบดีมีส่วนร่วมของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพ  

โดยมีการสํารวจความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการตามพันธกิจของสํานักงาน
อธิการบดี  (9.1-7-1) 

9.1-7-1 ผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ใช้ 
บริการ 

 8 

 

 

 

 

มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้ า น ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ
การศึกษาระหว่างสถาบัน และมี
กิจกรรมร่วมกัน 

 

สํานักงานอธิการบดีมีเครือข่ายการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงาน
ภายในและภายนอก  โดยมีบุคลากร
เข้าร่วมการประชุม สัมมนา และอบรม

9.1-8-1 ปฏิทิน
ปฏิบัติงานการประกัน
คุณภาพการศึกษา   
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง ประจําป ี
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วันที่  7  ธันวาคม  2554  

-ประชุมเชิงปฏิบัติทบทวนคู่มือประกัน
คุณภาพการศึกษา ระดับสาขาวิชา   
คณะ/วิทยาลัย/สํานัก/สถาบัน/กองและ
มหาวทิยาลัย   ประจําปีการศกึษา 2554 

(9.1-8-2) 

วันที่  11-14  มกราคม  2555 

-สร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพ
การศึกษาและแผนงาน  ณ  มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏเชียงใหม ่จังหวัดเชียงใหม ่

(9.1-8-3)  (9.1-8-4) 

วันที่  21 กุมภาพันธ์  2555 

-ประชุมเชงิปฏบัิติการจัดทําแผนพัฒนา 
ผลการประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน 

และภายนอกรอบสาม  (9.1-8-5)  

  

 

9.1-8-2  คําสั่ง   
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

หมู่บ้านจอมบึง    
ที่  1761/2554  สั่ง  ณ 

วันที่  22  พฤศจิกายน  

2554 

9.1-8-3  คําสั่ง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

หมู่บ้านจอมบึง 
ที่  1929/2554 สั่ง  ณ   

 วันที่  21  ธันวาคม  

2554   

9.1-8-4 บันทึกขอ้ตกลง 
 การประกันคุณภาพ 

9.1-8-5  คําสั่ง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

หมู่บ้านจอมบึง 
ที่  288/2554  สั่ง  ณ  

วันที่ 16 กุมภาพันธ ์2555 

 

 9 มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษาที่
หน่วยงานพัฒนาข้ึน และเผยแพร่
ให้หน่วยงานอ่ืนสามารถนําไปใช้
ประโยชน์ 

9.1 สํานักงานอธิการบดี  มีแนวปฏิบัติ
ที่ดี โดยมีการประเมินคุณภาพภายใน 

โดยบุคลากรของสํานักงานอธิการบด ี 

ที่ผ่านหลักสูตรการอบรมผูต้รวจประเมนิ 

ก่อนรับการตรวจประเมินคุณภาพ
การศกึษาภายในระดับสํานัก  ประจําปี 

ศึกษา 2554  จากผู้ทรงคุณวุฒิภายใน
และภายนอก (9.1-9-1)  

9.2 สํานักงานอธิการบดี มีบุคลากรใน
สังกัดที่ทําวิทยานิพนธ์  จากการได้รับ
ทุนอุดหนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท  

9.1-9-1 คําสั่ง
สํานักงานอธิการบดี    
ที่ 06/2555  ลงวันที่  1  
พฤษภาคม  2555 

9.1-9-2    วิทยานิพนธ์ 
เร่ือง   ศกึษาการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศของ
บุคลากร  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
9.1-9-3  รายละเอยีด 

กจิกรรม Big Cleaning Day 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน

9.3  สํานักงานอธิการบดี  จัดกจิกรรม 

Big Cleaning Day  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
กิจกรรม  5  ส  ซึ่งเป็นพื้นฐานสําคัญ
ของกิจกรรมคุณภาพ (9.1-9-3)   

 

การประเมินตนเอง  : 
 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมิน
ตนเอง 

บรรลุ/ไม่บรรลุ เป้าหมายปตี่อไป

       9  ข้อ 

 

         9  ข้อ             5  คะแนน       บรรลุ        9  ข้อ

 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. สร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพกับหน่วยงานภายนอก 

2. ดําเนินงานวิจัยเพื่อพัฒนางานประกันคุณภาพของสํานักงานอธิการบดี  
 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
  - 

ตัวบ่งชี้ที ่9.2    :    ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด  

                         (สมศ.ตัวบ่งชี้ที ่ 15) 

เกณฑ์การให้คะแนน  :  ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดย 

                                 ต้นสังกัด 
 

การประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมิน

ตนเอง 
บรรลุ/ไม่บรรลุ เป้าหมายปตี่อไป
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4.22 

 

4.75              4.75      บรรลุ 4.80

 
ผลการดําเนินงาน 

  ในปีการศึกษา  2554  สํานักงานอธิการบดี  ได้ประเมินตนเองตามองค์ประกอบและ
ตัวบ่งช้ีตามเกณฑ์สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  จํานวน  5  องค์ประกอบ  9  ตัวบ่งช้ี  

คะแนนการประเมินตนเอง  4.75  บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

รายการหลักฐาน 

  รายงานการประเมินตนเองของสํานักงานอธิการบดี  ปีการศึกษา  2554 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
........................................................................................................................................ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

  

 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 ................................................................................................................................ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….     

   
 

ส่วนที่  3 

 สรุปผลการประเมินและแนวทางการพัฒนา 
 
สรุปผลการประเมินรายองค์ประกอบ 
 จากผลการประเมินในตอนที่  2  ขอสรุปผลการประเมินในภาพรวมโดยแสดงให้เห็นถึง
เป้าหมาย  การบรรลุเป้าหมาย  คะแนนผลการประเมินในแต่ละตัวบ่งช้ี  คะแนนเฉล่ียในแต่ละ
องค์ประกอบ  และคะแนนเฉลี่ยรวมตามตาราง ดังนี้ 



69 
 

 

ตาราง  ส.1   ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ  ปีการศึกษา 2554 
 

องค์ประกอบคุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน
การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนน
การประเมิน 

(ตามเกณฑ์ 
สกอ.) 

องค์ประกอบที่  1  ปรัชญา  ปณิธาน  วัตถุประสงค์และแผนงาน 

ตัวบ่งชี้ที ่1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ระดับ 7 8 ข้อ บรรลุ 5 คะแนน
คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 1 5.00  (ระดับดีมาก) 
องค์ประกอบที่ 2  การเรียนการสอน 
ตัวบ่งชี้ที ่2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน 

ระดับ  5 5  ข้อ บรรลุ 4  คะแนน

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 2                                       4.00  (ระดับดี) 
องค์ประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ 

ตัวบ่งชี้ที ่7.1 ภาวะผู้นําของสภาสถาบันและ
ผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน 

ระดับ  7 7  ข้อ บรรลุ 5  คะแนน

ตัวบ่งชี้ที ่7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบนั
เรียนรู้ 

ระดับ  4 5  ข้อ บรรลุ 5  คะแนน

ตัวบ่งชี้ที ่7.3 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
และการตัดสินใจ 

ระดับ  5 5  ข้อ บรรลุ 5  คะแนน

ตัวบ่งชี้ที ่7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง  ระดับ  3 5  ข้อ บรรลุ 4  คะแนน
คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 7 4.75  คะแนน (ระดับดีมาก)
  องค์ประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ
ตัวบ่งชี้ที ่8.1 ระบบและกลไกการเงินและ
งบประมาณ 

ระดับ  7 7  ข้อ บรรลุ 5  คะแนน

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 8 5.00  คะแนน  (ระดับดีมาก)
องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
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องค์ประกอบคุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน
การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนน
การประเมิน 

(ตามเกณฑ์ 
สกอ.) 

ตัวบ่งชี้ที ่9.1 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับ  9 9  ข้อ บรรลุ 5  คะแนน

ตัวบ่งชี้ที ่9.2 ผลประเมินการประกนัคุณภาพ
ภายในรบัรองโดยต้นสังกัด (สมศ.ตัวบ่งชี้ที่  15)

4.22 4.75 บรรลุ 4.75

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 9  4.86

คะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ ของ สกอ.        23.61

คะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ ของ สมศ.       4.75

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุก
องค์ประกอบ 

 4.75

 

 

 

 

 

 

ตาราง ส.2   ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ 
 

องค์ประกอบคุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
I P O รวม 

0.00 –1.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

1.51–2.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51–3.50 การดําเนินงานระดับพอใช้ 
3.51-4.50 การดําเนินงานระดับดี 
4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

องค์ประกอบที่ 1 - 5 - 5 ระดับดีมาก   

http://202.44.139.26/Reporting/frm_ReportP2.aspx
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องค์ประกอบคุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
I P O รวม 

0.00 –1.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

1.51–2.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51–3.50 การดําเนินงานระดับพอใช้ 
3.51-4.50 การดําเนินงานระดับดี 
4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

องค์ประกอบที่ 2 - 4 - 4 ระดับดี  

องค์ประกอบที่ 3 - - - -   

องค์ประกอบที่ 4 - - - -   

องค์ประกอบที่ 5 - - - -   

องค์ประกอบที่ 6 - - - -   

องค์ประกอบที่ 7 - 4.75 - 4.75 ระดับดีมาก  

องค์ประกอบที่ 8 - 5 - 5 ระดับดีมาก  

องค์ประกอบที่ 9 - 5 4.75 4.88 ระดับดีมาก   

เฉลี่ยรวมทุก  
ตัวบ่งชี้ของทุก
องค์ประกอบ 

  

 

4.75 

 

4.75 

 

4.75 

 

ระดับดีมาก 

  

ผลการประเมิน  ระดับ  

ดีมาก 

ระดับ  

ดีมาก 

ระดับ
ดีมาก 

  

 
 

 

 

 

 

ตาราง  ส.3  ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศกึษา 
 
มาตรฐานอุดมศึกษา คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน หมายเหตุ

http://202.44.139.26/Reporting/frm_ReportP3.aspx
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I P O รวม 0.00 –1.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

1.51–2.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51–3.50 การดําเนินงานระดับพอใช้ 
3.51-4.50 การดําเนินงานระดับดี 
4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

มาตรฐานที่ 1 - - - - -

มาตรฐานที่ 2 ก - 4.71 - 4.71 ระดับดีมาก  

มาตรฐานที่ 2 ข - - 4.75 4.75 ระดับดีมาก 

มาตรฐานที่ 3 - 5 - 5 ระดับดีมาก 

เฉลี่ยรวมทุก  
ตัวบ่งชี้ของทุก
มาตรฐาน 

 

- 

 

4.75 4.75 4.75 ระดับดีมาก 

ผลการประเมิน - ระดับ  

ดีมาก 

ระดับ  

ดีมาก 

ระดับ     

ดีมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตาราง ส.4  ผลการประเมินตนเองตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ 
 
มาตรฐานอุดมศึกษา คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน หมายเหตุ

http://202.44.139.26/Reporting/frm_ReportP4.aspx
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 I P O รวม 0.00 –1.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

1.51–2.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51–3.50 การดําเนินงานระดับพอใช้ 
3.51-4.50 การดําเนินงานระดับดี 
4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

1.ด้านนักศึกษาและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

- - - - - 

2.ด้านกระบวนการ
ภายใน 

- 

4.67 4.75 4.68 

 

ระดับดีมาก 

3.ด้านการเงิน - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก 

4.ด้านบุคลากรการ
เรียนรู้และนวัตกรรม 

- 

5.00 - 5.00 

 

ระดับดีมาก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ - 4.75 4.75 4.75 ระดับดีมาก 

ผลการประเมิน - ระดับ  

ดีมาก 

ระดับ    

ดีมาก 

ระดับ
ดีมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตาราง  ส.5  ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 
 

มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน หมายเหตุ

http://202.44.139.26/Reporting/frm_ReportP5.aspx
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 I P O รวม 0.00–1.50การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

1.51–2.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51–3.50 การดําเนินงานระดับพอใช้ 
3.51-4.50 การดําเนินงานระดับดี 
4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

1. มาตรฐานด้านศักยภาพและ
ความพร้อมในการจัดการศกึษา 

  

  (1)ด้านกายภาพ - - - -  

  (2)ด้านวิชาการ - 4 - 4 ระดับดี 

  (3)ด้านการเงิน - 5 - 5 ระดับดีมาก 

  (4)ด้านการบริหารจัดการ - 4.83 4.75 4.82 ระดับดีมาก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของ
มาตรฐานที่ 1 

- 4.75 4.75 4.75 ระดับดีมาก 

2. มาตรฐานด้านการ
ดําเนินการตามภารกิจของ
สถาบันอุดมศึกษา 

  

  (1)ด้านการผลิตบัณฑิต - - - -  

  (2)ด้านการวิจัย - - - -  

  (3)ด้านการให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคม 

- - - -  

  (4)ด้านการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

- - - -  

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของ
มาตรฐานที่ 2 

- - - -  

เฉลี่ยทุกตัวบ่งชี้ของทุก
มาตรฐาน 

- 4.75 4.75 4.75 ระดับดีมาก 

ผลการประเมิน - ระดับ   

ดีมาก 

ระดับ   

ดีมาก 

ระดับ
ดีมาก 

 

 
 



75 
 

สรุปผลการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสํานกังานอธิการบดี 
 

  สํานักงานอธิการบดี  ได้ดําเนินการประกันคุณภาพภายใน  ตามองค์ประกอบ 

และตัวบ่งช้ีที่รับผิดชอบ  จํานวน  5  องค์ประกอบ  9  ตัวบ่งชี้ 
  องค์ประกอบที่  1 ปรัชญา  ปณิธาน  วัตถุประสงค์  และแผนดําเนินการ 
     จํานวน  1  ตัวบ่งชี้ 
  ตัวบ่งช้ีที่  1.1    กระบวนการพัฒนาแผน 

  องค์ประกอบที่  2 การผลิตบัณฑิต   จํานวน  1  ตัวบ่งชี้ 
  ตัวบ่งช้ีที่  2.4  ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

  องค์ประกอบที่  7 การบริหารและการจัดการ  จํานวน  4  ตัวบ่งชี้ 
  ตัวบ่งช้ีที่  7.1  ภาวะผู้นําของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน 

  ตัวบ่งช้ีที่  7.2  การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ 
  ตัวบ่งช้ีที่  7.3    ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 

  ตัวบ่งช้ีที่  7.4  ระบบบริหารความเส่ียง 
  องค์ประกอบที่  8 การเงินและงบประมาณ  จํานวน  1  ตัวบ่งชี้ 
  ตัวบ่งช้ีที่  8.1  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 

  องค์ประกอบที่  9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

  ตัวบ่งช้ีที่  9.1  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

  ตัวบ่งช้ีที่  9.2  ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรอง 
โดยต้นสังกัด   (สมศ.ตัวบ่งช้ีที่  15) 

 

  ผลการประเมินในภาพรวมได้คะแนน  4.75         (ระดับดีมาก) 
 

 

 

 



ส่วนที่  3 

 สรุปผลการประเมินและแนวทางการพัฒนา 
 
สรุปผลการประเมินรายองค์ประกอบ 
 จากผลการประเมินในตอนที่  2  ขอสรุปผลการประเมินในภาพรวมโดยแสดงให้เห็นถึง
เป้าหมาย  การบรรลุเป้าหมาย  คะแนนผลการประเมินในแต่ละตัวบ่งช้ี  คะแนนเฉล่ียในแต่ละ
องค์ประกอบ  และคะแนนเฉลี่ยรวมตามตาราง ดังนี้ 
 

ตาราง  ส.1   ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ  ปีการศึกษา 2554 
 

องค์ประกอบคุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนน
การ

ประเมิน 

(ตามเกณฑ์
สกอ.) 

องค์ประกอบที่  1  ปรัชญา  ปณิธาน  วัตถุประสงค์และแผนงาน 

ตัวบ่งชี้ที ่1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ระดับ 7 8 ข้อ บรรลุ 5 คะแนน
คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 1 5.00  (ระดับดีมาก)
องค์ประกอบที่ 2  การเรียนการสอน
ตัวบ่งชี้ที ่2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน 

ระดับ  5 5  ข้อ บรรลุ 4  คะแนน

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 2                                       4.00  (ระดับดี)
องค์ประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ 

ตัวบ่งชี้ที ่7.1 ภาวะผู้นําของสภาสถาบันและ
ผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน 

ระดับ  7 7  ข้อ บรรลุ 5  คะแนน

ตัวบ่งชี้ที ่7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบนั
เรียนรู้ 

ระดับ  4 5  ข้อ บรรลุ 5  คะแนน

ตัวบ่งชี้ที ่7.3 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
และการตัดสินใจ 

 

ระดับ  5 5  ข้อ บรรลุ 5  คะแนน



  

องค์ประกอบคุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนน
การ

ประเมิน 

(ตามเกณฑ์
สกอ.) 

ตัวบ่งชี้ที ่7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง ระดับ  3 5  ข้อ บรรลุ 5  คะแนน
คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 7 5  คะแนน (ระดับดีมาก)
  องค์ประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ
ตัวบ่งชี้ที ่8.1 ระบบและกลไกการเงินและ
งบประมาณ 

ระดับ  7 7  ข้อ บรรลุ 5  คะแนน

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 8 5.00  คะแนน  (ระดับดีมาก)
องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ตัวบ่งชี้ที ่9.1 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับ  9 9  ข้อ บรรลุ 5  คะแนน

ตัวบ่งชี้ที ่9.2 ผลประเมินการประกนัคุณภาพ
ภายในรบัรองโดยต้นสังกัด (สมศ.ตัวบ่งชี้ที่  15)

4.22 4.75 บรรลุ 4.62

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 9  4.86

คะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ ของ สกอ.        23.61

คะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ ของ สมศ.       4.75

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุก
องค์ประกอบ 

 4.75

 
 
 
 
 
 
 
 



  

ตาราง ส.2   ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ 
 

องค์ประกอบ
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
I P O รวม 

0.00 –1.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 

1.51–2.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51–3.50 การดําเนินงานระดับพอใช้ 
3.51-4.50 การดําเนินงานระดับดี 
4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

องค์ประกอบที่ 1 - 5 - 5 ระดับดีมาก   

องค์ประกอบที่ 2 - 4 - 4 ระดับดี  

องค์ประกอบที่ 3 - - - -   

องค์ประกอบที่ 4 - - - -   

องค์ประกอบที่ 5 - - - -   

องค์ประกอบที่ 6 - - - -   

องค์ประกอบที่ 7 - 5 - 5 ระดับดีมาก  

องค์ประกอบที่ 8 - 5 - 5 ระดับดีมาก  

องค์ประกอบที่ 9 - 5 - - ระดับดีมาก   

เฉลี่ยรวมทุก  
ตัวบ่งชีข้องทุก
องค์ประกอบ 

 

 

4.80 

 

- 

 

- 

 

ระดับดีมาก 

  

ผลการประเมิน  ระดับ 

ดีมาก
ระดับ 

ดีมาก
ระดับ 

ดีมาก 
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ตาราง  ส.3  ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
 

มาตรฐาน
อุดมศึกษา 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

หมายเหต ุI P O รวม 0.00 –1.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

1.51–2.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51–3.50 การดําเนินงานระดับพอใช้ 
3.51-4.50 การดําเนินงานระดับดี 
4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

มาตรฐานที่ 1 - - - - -   

มาตรฐานที่ 2 ก - 4.71 - 4.71 ระดับดีมาก   

มาตรฐานที่ 2 ข - - 4.75 4.75 ระดับดีมาก   

มาตรฐานที่ 3 - 5 - 5 ระดับดีมาก   

เฉลี่ยรวมทุก  
ตัวบ่งชีข้องทุก
มาตรฐาน 

 

- 4.75 4.75 4.75 ระดับดีมาก 

  

ผลการประเมิน  ระดับ  

ดีมาก
ระดับ  

ดีมาก
ระดับ    

ดีมาก 
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ตาราง ส.4  ผลการประเมินตนเองตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ 
 

มาตรฐาน
อุดมศึกษา 

 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
 

I P O รวม 0.00 –1.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 

1.51–2.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51–3.50 การดําเนินงานระดับพอใช้ 
3.51-4.50 การดําเนินงานระดับดี 
4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

1.ด้านนกัศึกษาและ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

- - - - -  

2.ด้านกระบวนการ
ภายใน 

- 

4.67 4.75 4.68 

 

ระดับดีมาก 

  

3.ด้านการเงิน - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก  

4.ด้านบุคลากรการ
เรียนรู้และ
นวัตกรรม 

- 

5.00 - 5.00 

 

ระดับดีมาก 

 

เฉลี่ยรวมทุกตัว
บ่งชี ้

- 4.75 4.75 4.75 ระดับดีมาก  

ผลการประเมิน - ระดับ 

ดีมาก
ระดับ   

ดีมาก 

ระดับ 

ดีมาก 
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ตาราง  ส.5  ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 
 

มาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา 

 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน หมายเหตุ 
  I P O รวม 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. มาตรฐานด้านศักยภาพ
และความพร้อมในการ
จัดการศึกษา  

   

  (1)ด้านกายภาพ - - - -   

  (2)ด้านวิชาการ - 4 - 4 ระดับดี  

  (3)ด้านการเงิน - 5 - 5 ระดับดีมาก  

  (4)ด้านการบริหาร
จัดการ 

- 4.83 4.75 4.82 ระดับดีมาก  

เฉล่ียรวมทกุตัวบ่งช้ีของ
มาตรฐานที่ 1 

- 4.75 4.75 4.75 ระดับดีมาก  

2. มาตรฐานด้านการ
ดําเนินการตามภารกิจ
ของสถาบันอุดมศึกษา 

   

  (1)ด้านการผลิตบณัฑิต - - - -   

  (2)ด้านการวิจัย - - - -   

  (3)ด้านการให้บริการ
ทางวิชาการแก่สังคม 

- - - -   

  (4)ด้านการทาํนุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

- - - -   

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้
ของมาตรฐานที่ 2 

- - - -   
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มาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา 

 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน หมายเหตุ 
  I P O รวม 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 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้
ของทุกมาตรฐาน 

- 4.75

 

4.75 4.75 ระดับดีมาก  

ผลการประเมิน - ระดับ
ดีมาก

ระดับ
ดีมาก

ระดับ    

ดีมาก 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

สรุปผลการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสํานกังานอธิการบดี 
 

  สํานักงานอธิการบดี  ได้ดําเนินการประกันคุณภาพภายใน  ตามองค์ประกอบ 

และตัวบ่งช้ีที่รับผิดชอบ  จํานวน  5  องค์ประกอบ  9  ตัวบ่งชี้ 
  องค์ประกอบที่  1 ปรัชญา  ปณิธาน  วัตถุประสงค์  และแผนดําเนินการ 
     จํานวน  1  ตัวบ่งชี้ 
  ตัวบ่งช้ีที่  1.1    กระบวนการพัฒนาแผน 

  องค์ประกอบที่  2 การผลิตบัณฑิต   จํานวน  1  ตัวบ่งชี้ 
  ตัวบ่งช้ีที่  2.4  ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

  องค์ประกอบที่  7 การบริหารและการจัดการ  จํานวน  4  ตัวบ่งชี้ 
  ตัวบ่งช้ีที่  7.1  ภาวะผู้นําของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของ 
     สถาบัน 

  ตัวบ่งช้ีที่  7.2  การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ 
  ตัวบ่งช้ีที่  7.3    ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 

  ตัวบ่งช้ีที่  7.4  ระบบบริหารความเส่ียง 
  องค์ประกอบที่  8 การเงินและงบประมาณ  จํานวน  1  ตัวบ่งชี้ 
  องค์ประกอบที่  9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 

  ผลการประเมินในภาพรวมได้คะแนน  4.75         (ระดับดีมาก) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
-  ข้อมูลพ้ืนฐานประจําปีการศึกษา  2554 
-  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
-  ปฏิทินการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาสํานักงานอธิการบดี  ประจําปี  2555 
-  คําส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี 
-  คําส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการการดําเนินงานการประกันคณุภาพประจําสํานักงานอธิการบดี 
-  คณะผู้จัดทํา 
 




