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จอมบึง จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดการพัฒนาคุณภาพของผลผลิตในการจัดการศึกษา    
อีกทั้งเป็นการปรับปรุงประสิทธิผลของการปฏิบัติงานและเพื่อประเมินผลการดําเนินงานที่เก่ียวข้อง
ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ประจําปีการศึกษา 2558 (1 สิงหาคม 2558 – 31 กรกฎาคม 2559) 

 รายงานฉบับน้ีได้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลเบ้ืองต้น     
ส่วนที่ 2 ผลการดําเนินงานและผลการประเมินคุณภาพ เพ่ือรับการประเมินคุณภาพภายใน                 
6 องค์ประกอบ 12 ตัวบ่งช้ี ประกอบด้วย องค์ประกอบที่ 1 จํานวน 1 ตัวบ่งช้ี องค์ประกอบที่ 2 
จํานวน 4 ตัวบ่งช้ี องค์ประกอบที่ 3 จํานวน 4 ตัวบ่งช้ี องค์ประกอบที่ 4 จํานวน 1 ตัวบ่งช้ี 
องค์ประกอบที่ 5 จํานวน 1 ตัวบ่งช้ี และองค์ประกอบที่ 6 จํานวน 1 ตัวบ่งช้ี ส่วนที่ 3 สรุปผลการ
ประเมินและแนวทางการพัฒนาหน่วยงาน 

การประเมินคุณภาพภายในประจําปีการศึกษา 2558 น้ี จะเป็นการส่งเสริมให้  
สํานักงานอธิการบดี ได้พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานให้เป็นไปอย่างต่อเน่ือง อีกทั้งเป็นการนําผลการ
ประเมินไปวางแผนพัฒนาด้านการสนับสนุนการเรียนการสอนต่อไป 
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ส่วนท่ี 1 
บทนํา 

 
1.  บทสรุปผู้บริหาร 

สํานักงานอธิการบดี มีความมุ่งมั่นและต้ังใจ จะสนับสนุนการปฏิบัติงานในภารกิจของมหาวิทยาลัย
ด้านการเรียนการสอนและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในปี 2548 
สํานักงานอธิการบดี  ได้มีการปรับโครงสร้าง และขยายขอบข่ายงานในแต่ละฝ่ายเพ่ิมมากขึ้น มีการกําหนด
หน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรเป็นไปตามภารกิจหลัก แบ่งเป็น 4 งานคือ (1) งานสนับสนุนภารกิจ
ของมหาวิทยาลัย (2) งานบริการแก่หน่วยงานและนักศึกษา (3) งานประกันคุณภาพการศึกษา และ (4) งานอ่ืน ๆ 
ตามท่ีได้รับมอบหมาย มีการบริหารงานภายใต้การกํากับดูแลของอธิการบดี และรองอธิการบดีที่เก่ียวข้อง 
นอกจากน้ันยังมีคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี สนับสนุนการดําเนินงานเพ่ือกําหนดนโยบาย และ
แผนการดําเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย    

สํานักงานอธิการบดีมีกระบวนการดําเนินงานต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานภายในสํานักงาน
อธิการบดี  ดําเนินงานตามกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก โดยในส่วนการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในได้มีการกําหนดแผนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาแจ้งให้ทุกหน่วยงาน
ทราบ มีการสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านการประกันคุณภาพการศึกษาให้แก่บุคลากรภายในสํานักงาน
อธิการบดี จัดโครงการต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดความตระหนักเห็นถึงความสําคัญของการประกันคุณภาพมีการจัดต้ัง
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาในสํานักงานอธิการบดี เพ่ือจัดทํารายงานการประเมินตนเองเพ่ือการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

2.  ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน 
 
 ชื่อหน่วยงาน 

 สํานักงานอธิการบดี 
 
 ที่ต้ัง 

อาคารอํานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่ที่ 3 ตําบลจอมบึง อําเภอจอมบึง 
จังหวัดราชบุรี 

 
 ประวัติและวัตถุประสงค์ในการจัดต้ังหน่วยงาน  

พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 มีผลให้วิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง เกิดการเปลี่ยนแปลงบทบาท
และโครงสร้างต่าง ๆ ตลอดจนการดําเนินการและการบริหารงาน มีการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 4 หน่วยงานหลัก  
ประกอบด้วย  สํานักงานอธิการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะ  
ครุศาสตร์ พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527 ได้มีการจัดต้ังคณะวิทยาการจัดการ ส่วนสํานักงาน
อธิการ เป็นหน่วยงานมีฐานะเทียบเท่าคณะ ทําหน้าที่สนับสนุนการดําเนินงานของวิทยาลัยครู ให้ดําเนินไปได้ด้วยดี 
ต่อมามีการปรับเปลี่ยนสถานะของวิทยาลัยครูไปเป็นสถาบันราชภัฏ ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 
สํานักงานอธิการได้เปลี่ยนช่ือไปเป็นสํานักงานอธิการบดี และยังคงมีสถานภาพเทียบเท่าคณะ  
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ประวัติและวัตถุประสงค์ในการจัดต้ังหน่วยงาน (ต่อ) 
 

สถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ปรับเปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 สํานักงานอธิการบดี ยังคงเป็นหน่วยงานหน่ึงในโครงสร้างของ
การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปี พ.ศ. 2548 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
ได้รับการจัดต้ังส่วนราชการในมหาวิทยาลัยตามกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดต้ังส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2548 ประกอบด้วย 9 หน่วยงาน คือ สํานักงานอธิการบดี  
คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สถาบันวิจัยและพัฒนา สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม และสํานัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และมีการแบ่งส่วนราชการภายในเป็น 3 กอง คือ กองกลาง กองนโยบายและ
แผน และกองพัฒนานักศึกษา ปฏิบัติภารกิจหน้าที่ทางด้านบริหารจัดการสนับสนุนงานวิชาการของมหาวิทยาลัย
ให้สามารถปฏิบัติได้สัมฤทธิผลและบรรลุเป้าหมายตามภารกิจแห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 
2547 และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 

 

อัตลักษณ์ 
บริการดี (Good Service) 

 

 โครงสร้างการบริหารงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

คณะกรรมการประจําสํานักงาน

กองนโยบายและแผนกองนโยบายและแผน กองพัฒนานักศึกษากองพัฒนานักศึกษา  

งานบริหารบุคคล 

งานบริหารพัสดุและ
ยานพาหนะ 

งานกิจการสภามหาวิทยาลัย 

งานบริหารท่ัวไป 

งานนโยบายและแผน 

งานบริหารการคลัง
และทรัพย์สิน 

งานวิเทศสัมพันธ์
และศูนย์อาเซียนศึกษา 

งานประกันคุณภาพ
การศึกษา

กองกลางกองกลาง  

งานบริหารทั่วไป 

งานกิจการนักศึกษา 

งานแนะแนว 
และส่งเสริมการมีงานทํา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

งานบริหารทั่วไป 

สํานักงานอธิการบดี 

งานวินัยและนิติการ 

งานอาคารสถานท่ี สวัสดิการ
บ้านพัก และความปลอดภัย

งานประชาสัมพันธ์ 
และส่ือสารองค์กร 

งานศูนย์การเรียนรูใ้นเมือง

งานบริการ 
และสวัสดิการนักศกึษา

งานหอพักนักศึกษา 
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รายชื่อคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี 
 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้มีคําสั่งที่ 2066/2558 ลงวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2558 แต่งต้ัง
คณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี  ดังน้ี 

1. นายพูนชัย คทาวัชรกุล ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี ประธานกรรมการ 
2. ผศ.เสน่ห ์ ระหว่างบ้าน ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
3. ผศ.ธีรกร เพชรเทียนชัย ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
4. นางรพีพรรณ คทาวัชรกุล ผู้อํานวยการกองกลาง  กรรมการ 
5. นางสาวปราณี สุขเกษม ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน กรรมการ 
6. นางกมลวรรณ แก้วไชยชาติ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อํานวยการกองพัฒนานักศึกษา กรรมการ 
7. นางชวิพร มั่งสุวรรณ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชํานาญการ กรรมการ 
8. นางสาวหทัยรัตน์ มีจันทร ์ หัวหน้างานบริหารการคลังและทรัพย์สิน กรรมการ 
9. นางสุนันท์ อุ่นตา หัวหน้างานบริหารพัสดุ  กรรมการ 

10. นายสวงค์ พ่อค้า หัวหน้างานบริหารบุคคลและนิติการ กรรมการ 
11. นางสาวรัชนี นาเลิศ หัวหน้างานบริหารทั่วไป  กรรมการ 
12. นายพณกฤษ บุญพบ หัวหน้างานอาคารและสถานที่  กรรมการ 
13. นายวันชัย ตาเสน หัวหน้างานหอพัก  กรรมการ 
14. นายวัฒนา อ่วมเนตร รักษาการ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กรรมการ 
15. นางสาวทิพย์รัมภา เจิดสกุล บุคลากร ปฏิบัติการ  กรรมการ 
16. นางสาวลภัสสิริณ สมบูรณ์สกุลวุฒิ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ เลขานุการ 

 
หน้าที่ของคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี ในเรื่องที่เก่ียวกับการประกันคุณภาพได้กําหนดให้มี

การพัฒนา ติดตาม และตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักงานอธิการบดี ตลอดจน
ควบคุมมาตรฐานการดําเนินงานของสํานักงานอธิการบดี 

 
3.  ปรัชญา วิสัยทัศน์ พนัธกิจ ของหน่วยงาน 

 
 ปรัชญา  

สร้างสรรค์งาน บริการดี อย่างมีคุณภาพ (Work Creativity and Good Service with High Quality) 
 

 วิสัยทัศน์  
เป็นหน่วยงานสนับสนุนการบริหารจัดการและสร้างสรรค์งานบริการอย่างมีคุณภาพ 
 

 พันธกิจ  
1. สนับสนุนการบริหารจัดการตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 
2. สร้างสรรค์งานบริการอย่างต่อเน่ือง 
3. พัฒนาคุณภาพผลงานตามภารกิจหลักของสํานักงานอธิการบดี 
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ภารกิจหลักของสํานักงานอธิการบดี 
 สํานักงานอธิการบดี มีภารกิจหลักทางด้านบริหารจัดการ สนับสนุนงานวิชาการของมหาวิทยาลัยให้

สามารถปฏิบัติได้สัมฤทธ์ิผลและบรรลุเป้าหมายตามภารกิจแห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 
2547 และระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 โดยมีการแบ่งส่วนราชการภายใน ตาม
กฎกระทรวงเป็น 3 กอง คือ กองกลาง กองนโยบายและแผน และกองพัฒนานักศึกษา ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

1. กองกลาง กํากับดูแล และบริหารงานหน่วยงานตามโครงสร้าง จํานวน 8 งาน ดังน้ี 
1.1  งานบริหารทั่วไป มีภารกิจหลักด้านงานธุรการและสารบรรณของมหาวิทยาลัย งานพิธีการ

และการประชุม งานเลขานุการ และงานประกันคุณภาพการศึกษา 
1.2  งานบริหารบุคคล มีภารกิจหลักด้านการสรรหา บรรจุและแต่งต้ัง งานพัฒนาระบบงานและ

อัตรากําลัง งานพัฒนาบุคลากร งานทะเบียนประวัติและบําเหน็จความชอบ งานสวัสดิการ 
1.3 งานวินัยและนิติการ มีภารกิจหลัก ด้านกฎหมายและนิติกรรมสัญญา งานอุทธรณ์และร้องทุกข์ 
1.4 งานบริหารพัสดุ มีภารกิจหลักด้านการจัดซื้อจัดจ้าง การแลกเปลี่ยน การเช่า การออกแบบ

และการควบคุมงาน การจัดหาและเบิกจ่ายพัสดุ การควบคุมและจําหน่ายพัสดุ งานบริหารหน่วยงาน
ยานพาหนะ 

1.5 งานกิจการสภามหาวิทยาลัย มีภารกิจหลักด้านเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สภาคณาจารย์
และข้าราชการ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

1.6 งานอาคารสถานที่ สวัสดิการบ้านพัก และความปลอดภัย มีภารกิจหลักด้านการจัดระบบ การ
ดูแลอาคารสถานที่และบ้านพักข้าราชการ ความปลอดภัย การสุขาภิบาลและซ่อมบํารุง งานภูมิทัศน์ 

1.7 งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร  มีภารกิจหลักด้านมวลชนสัมพันธ์  บริการ
โสตทัศนูปกรณ์ห้องเรียนและห้องประชุม การผลิตสื่อและเผยแพร่กิจการของมหาวิทยาลัย 

1.8 งานบริหารศูนย์การเรียนรู้ในเมือง มีภารกิจหลักด้านการจัดการเรียนการสอน และการ
ให้บริการวิชาการ 

 
2. กองนโยบายและแผนกํากับดูแล และบริหารงานหน่วยงานตามโครงสร้าง จาํนวน 5 งาน ดังน้ี 

2.1 งานบริหารท่ัวไป มีภารกิจหลักด้านงานธุรการและสารบรรณ การเก็บรวบรวมข้อมูลและ
จัดทําสารสนเทศเพ่ือการวางแผน  เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

2.2 งานนโยบายและแผน มีภารกิจหลักด้านวิจัย วิเคราะห์ต้นทุนและค่าใช้จ่าย การจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัย แผนงบประมาณประจําปี แผนปฏิบัติการ การติดตามตรวจสอบ  และ
ประเมินผลตามแผนปฏิบัติการ 

2.3 งานบริหารการคลังและทรัพย์สิน มีภารกิจหลักด้านการรับ-จ่าย การจัดทําบัญชี การจัดทํา
เงินเดือนและเงินสวัสดิการ การปฏิบัติการในระบบ GFMIS การบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้ 

2.4 งานวิเทศสัมพันธ์และศูนย์อาเซียนศึกษา มีภารกิจหลักด้านการจัดทําโครงการความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ และการพัฒนาศูนย์อาเซียน 

2.5 งานประกันคุณภาพการศึกษา มีภารกิจหลักด้านการจัดทําข้อมูลสารสนเทศการประกัน
คุณภาพ การจัดอบรมให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพ การประสานงานด้านการรับตรวจประเมินทั้งภายใน
และภายนอก การวิเคราะห์จุดอ่อนหรือจุดท้าทายการพัฒนาและเสนอแนวทางการพัฒนา 
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3. กองพัฒนานักศึกษา กํากับดูแล และบริหารหน่วยงานตามโครงสร้าง จํานวน 5 งาน ดังน้ี 
3.1 งานบริหารทั่วไป  มีภารกิจหลักด้านงานธุรการและสารบรรณ การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของ

นักศึกษา 
3.2 งานกิจการนักศึกษา มีภารกิจหลักด้านการส่งเสริมกิจการนักศึกษา การจัดทําแผนพัฒนา 

และแผนงบประมาณพัฒนานักศึกษา การจัดสรรเงินกองทุนพัฒนานักศึกษา  การสร้างเครือข่ายศิษย์เก่า 
3.3 งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา มีภารกิจหลักด้านการประกันอุบัติเหตุ การตรวจสุขภาพ 

การกู้ยืมเงินกองทุนนักศึกษา  การแนะแนว การพัฒนาวินัยนักศึกษา การพัฒนาชมรม 
3.4 งานแนะแนวและส่งเสริมการมีงานทํา มีภารกิจหลักด้านการแนะแนวศึกษาและอาชีพ การ

บริการและจัดสหกิจศึกษา การบ่มเพาะวิสาหกิจ และการส่งเสริมการมีงานทําของนักศึกษา 
3.5 งานหอพักนักศึกษา มีภารกิจหลักด้านการบริการและบํารุงหอพัก กิจการนักศึกษาหอพักและ

สวัสดิการนักศึกษาหอพัก 
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4.  บุคลากรของหน่วยงาน 
 

ในปีการศึกษา 2558 สํานักงานอธิการบดี มีบุคลากรในสังกัดทั้งหมด จํานวน 189 คน เป็นข้าราชการ 
พลเรือนในสังกัดคณะกรรมการการอุดมศึกษา จํานวน 8 คน ลูกจ้างประจํา จํานวน 18 คน พนักงานราชการ 
จํานวน 10 คน พนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 49 คน ลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน จํานวน 34 คน และลูกจ้าง
ช่ัวคราวรายวัน จํานวน 70 คน ซึ่งมีรายละเอียดดังตาราง 

 

หนวยงาน 
จํานวนบุคลากร (คน)

รวมทั้งหมด สํานักงาน
อธิการบดี 

กองกลาง กองนโยบาย
และแผน 

กองพัฒนา
นักศึกษา 

ขาราชการ 1 4 2 1 8
ลูกจางประจํา - 17 1 - 18
พนักงานราชการ - 5 2 3 10
พนักงานมหาวิทยาลัย - 27 11 11 49
ลูกจางช่ัวคราวรายเดือน - 28 2 4 34
ลูกจางช่ัวคราวรายวัน - 63 - 7 70

รวม 1 144 18 26 189
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2559) 

 
วุฒิการศึกษา 
 
 วุฒิการศึกษาของบุคลากรในสังกัดสํานักงานอธิการบดี ออกเป็นวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก 
จํานวน 1 คน วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท จํานวน 34 คน วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 53 คน 
และวุฒิตํ่ากว่าระดับปริญญาตรี จํานวน 101 คน ซึ่งมีรายละเอียดดังตาราง 

 

หนวยงาน 
จํานวนบุคลากร (คน)

รวมทั้งหมด ต่ํากวา
ปริญญาตรี

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

ขาราชการ - 1 7 - 8
ลูกจางประจํา 12 5 1 - 18
พนักงานราชการ - 3 7 - 10
พนักงานมหาวิทยาลัย - 29 19 1 49
ลูกจางช่ัวคราวรายเดือน 22 12 - - 34
ลูกจางช่ัวคราวรายวัน 67 3 - - 70

รวม 101 53 34 1 189
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2559) 

 
 



7 
 

รายชื่อบคุลากรของสาํนักงานอธิการบดี 
(ข้อมูล ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2559) 

 
ลําดบั ช่ือ - นามสกุล วุฒิการศึกษา ตําแหน่ง 

ต่ํากว่า 
ปริญญาตรี

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญา
เอก 

 สํานักงานอธิการบด ี  
1. นาย พูนชัย คทาวัชรกุล   ศศ.ม. รัฐศาสตร์

ค.ม. การบริหาร
การศึกษา 

 ผู้อํานวยการ 
สํานักงานอธิการบดี 

 กองกลาง  
2. นาย รพีพรรณ คทาวัชรกุล   รป.ม. 

รัฐประศาสนศาสตร์
 ผู้อํานวยการกองกลาง 

 งานบริหารทั่วไป  
3. น.ส. รัชนี นาเลิศ   รป.ม. 

รัฐประศาสนศาสตร์
 เจ้าหน้าท่ีบรหิารงานท่ัวไป 

ชํานาญการ
4. น.ส. ลภัสสริิณ สมบูรณ์สกลุวุฒิ บธ.บ. การจัดการท่ัวไป  เจ้าหน้าท่ีบรหิารงานท่ัวไป
5. น.ส. จีราภรณ ์ บัวคลา้ย บธ.บ. การจัดการท่ัวไป  เจ้าหน้าท่ีบรหิารงานท่ัวไป
6. น.ส. มาล ี สุดประเสริฐ บธ.ม. บริหารธุรกิจ  เจ้าหน้าท่ีบรหิารงานท่ัวไป

 เลขานุการผู้บริหาร  
7. น.ส. ปิยพร ท้าวญาต ิ บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  เจ้าหน้าท่ีบรหิารงานท่ัวไป
8. น.ส. ณัฐธิดา ปุณยจรัสพงศ์   วท.ม.สิ่งแวดลอ้มและ

ทรัพยากรศาสตร์

 นักวิชาการศึกษา 

 งานสภามหาวิทยาลัย  
9. น.ส. ศิริวรารัตน์ หุนหวล   ศศ.ม.เทคโนโลยี

การศึกษา 
 เจ้าหน้าท่ีบรหิารงานท่ัวไป 

10. น.ส. สมหญิง ห้วยหงษ์ทอง   คอ.ม.คอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยี 

 เจ้าหน้าท่ีบรหิารงานท่ัวไป 

11. น.ส. อัญชนา จิตต์งามขํา ศศ.บ. นิเทศศาสตร์  เจ้าหน้าท่ีบรหิารงานท่ัวไป
 งานบริหารพสัด ุ   

12. นาง สุนันท์ อุ่นตา ศศ.ม.รัฐศาสตร์  นักวิชาการพัสดุ ชํานาญการ
13. น.ส. ปรางค์ทอง พวงทรัพย์ บธ.บ.การประชาสัมพันธ์  นักวิชาการพัสดุ
14. น.ส. นภาวลัย ครฑางคะ   คอ.ม.คอมพิวเตอร์

และเทคโนโลยี
 นักวิชาการพัสดุ  

15. น.ส. สุรีพร ศรศิริวงศ์   คอ.ม.คอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยี

 นักวิชาการพัสด ุ

16. น.ส. ลัดดา อุทัยนา ศศ.บ.นิเทศศาสตร์  เจ้าหน้าท่ีบรหิารงานท่ัวไป
17. นาง ขวัญเรือน ตาเสน  บธ.บ.การบญัชี  นักวิชาการพัสดุ
18. นาง ยุพา พวงแย้ม ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์  พนักงานพัสดุ 4
19. นาย สมภพ คํากอง วศ.บ.วิทยาการคอมฯ  เจ้าหน้าท่ีบรหิารงานท่ัวไป 

 งานประชาสัมพันธแ์ละสื่อสารองค์กร   
20. น.ส. ธนารีย์ สะสุนทร ศศ.บ.นิเทศศาสตร์  นักประชาสมัพันธ์
21. น.ส. ปราณปรียา สิมมา ศศ.ม.เทคโนโลการศึกษา  นักประชาสมัพันธ์
22. นาย วัฒนา อ่วมเนตร ศศ.บ.นิเทศศาสตร์  นักประชาสมัพันธ์
23. นาย บวรรรรจรกัษ์ ระเบียบด ี  วท.บ.คอมพิวเตอร์  เจ้าหน้าท่ีประชาสมัพันธ ์
24. นาย ทวี สิมมา มัธยมศึกษาปีท่ี 6  ช่างซ่อมบาํรุง 2
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ลําดบั ช่ือ - นามสกุล วุฒิการศึกษา ตําแหน่ง 
ต่ํากว่า 

ปริญญาตรี
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญา

เอก 
 งานบริหารบุคคลและนิติการ   

25. นาย สวงค์ พ่อค้า   รป.ม.สาขาวิชารัฐ
ประศานศาสตร์

 บุคลากร ชํานาญการ 

26. น.ส. สุนิดา เมืองสมบัต ิ   คอ.ม.คอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยี 

 บุคลากร ปฏิบตัิการ 

27. น.ส. ณัฐกฤตา แก้วพวง กจ.ม.การจัดการทรัพยากรมนุษย์  บุคลากร ปฏิบตัิการ
28. น.ส. เสาวนีย์ พันสาคร บธ.ม.การบริหารธุรกิจ  บุคลากร ปฏิบตัิการ
29. น.ส. ทิพย์รัมภา เจิดสกุล   วศ.ม.บริหาร

ทรัพยากรมนุษย์
 บุคลากร ปฏิบตัิการ 

30. น.ส. ธิชาภรณ ์ จินจารักษ์ รป.ม.รัฐศาสตร์บัณฑิต  นิติกรปฏิบตัิการ
31. นาย ธนกฤต พงษ์ประวัต ิ น.บ.นิติศาสตร์บณัฑิต  นิติกรปฏิบตัิการ
32. นาย วุฒิกร ไชยพันธ์ น.บ.นิติศาสตร์บณัฑิต  นิติกรปฏิบตัิการ
33. น.ส. นุธิดา ลายคล้ายดอก ศศ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ   เจ้าหน้าท่ีบรหิารงานท่ัวไป 

 งานอนามัยและสขุาภิบาล    
34. น.ส. รวีวรรณ อนันโท บธ.บ.การจดัการท่ัวไป   เจ้าหน้าท่ีหอ้งพยาบาล

 ศูนย์การเรียนรู้ในเมือง   
35. นาย เสมา หนาแน่น  วท.บ.วิทยาการ

คอมพิวเตอร์ 

  เจ้าหน้าท่ีบรหิารงานท่ัวไป 

36. นาย อนุรักษ์ ชัยจันทร์  บธ.บ.ระบบสารสนเทศ
ทางคอมพิวเตอร์ 

  เจ้าหน้าท่ีบรหิารงานท่ัวไป 

37. น.ส. นาตยา ทิพย์เท่ียงแท้  วท.บ.เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  เจ้าหน้าท่ีบรหิารงานท่ัวไป 

38. น.ส. วันด ี แป้นน้อย ศศ.บ.การจดัการท่ัวไป   เจ้าหน้าท่ีบรหิารงานท่ัวไป
39. น.ส. ศันสนีย์ เขียวมาประเสริฐ ศศ.ม.การจัดการภาครัฐและเอกชน  เจ้าหน้าท่ีบรหิารงานท่ัวไป 
40. น.ส. สุขใจ ลิขิตเจริญธรรม วทบ.เทคโนโลยีการเกษตร   เจ้าหน้าท่ีหอ้งสมดุ
41. นาย วัชรพันธ ์ นิยมรัตน์ ป.6   พนักงานรักษาความปลอดภัย 
42. นาย ศราวุฒิ ตันประเสริฐ ป.6   พนักงานรักษาความปลอดภัย 
43. นาย เจริญชัย นิยมรัตน์ ป.7   พนักงานรักษาความปลอดภัย 
44. นาย ชํานาน ตันประเสริฐ ป.4   พนักงานรักษาความปลอดภัย
45. นาง บุณรดา ขันแก้ว ป.4   แม่บ้าน
46. นาย มานิตย์ จิตร์คํ้าคูณ ป.4 วทบ.เทคโนโลยีการเกษตร   คนงาน

 งานอาคารสถานทีแ่ละภูมิสถาปัตย์   
47. นาย พณกฤษ บุญพบ   ศศ.ม.ดุริยางค์ 

ศิลป์ไทย
ปร.ด.บรหิาร
การศึกษา 

เจ้าหน้าท่ีบรหิารงานท่ัวไป 

48. นาย สําราญ พูลศักดิ ์ วศ.ม.โยธา  วิศวกรโยธา
49. น.ส. สายฝน แฉล้มนงนุช ศศ.บ.การจดัการท่ัวไป  นักวิชาการศึกษา
50. นาย นิวัต ิ ตันสมศักดิ ์ บธ.ม.การบริหารธุรกิจ  ช่างก่อสร้าง 4
51. นาย สุพันนะวงษ์ บุญจริง ป.4  ช่างประปา 1
52. นาย สมชาย แก่นจันทร ์ ม.6  ช่างไฟฟ้า 1
53. นาย ประเสริฐศักดิ ์ เกิดทรัพย์   คอ.ม.วิศวกรรม

อุตสาหกรรม
 ช่างก่อสร้าง 4 

54. นาย จํารสั สุขใสดี ปวส.  ช่างไม้ 2
55. นาย สมศักดิ ์ เฮียะเซ่ง ปวส.  ช่างตกแต่งสถานท่ี 2
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ลําดบั ช่ือ - นามสกุล วุฒิการศึกษา ตําแหน่ง 
ต่ํากว่า 

ปริญญาตรี
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญา

เอก 
56. นาย ทวี บุญพันธ ์ ม.6  ช่างตกแต่งสถานท่ี 1
57. นาย ณรงค์ กรอบประทุมมา ป.4  ช่างไม้ 2
58. นาย สมบัต ิ สายสญั ป.4  ช่างตกแต่งสถานท่ี 2
59. นาย วรพงษ์ จอมคํา ศศ.บ.รัฐประศาสนศาสตร์  ภาคสนาม
60. นาย วีรชน กรอบประทุมมา อนุปริญญา  ภาคสนาม
61. นาย สายันต ์ นิลอร่าม อนุปริญญา  คนสวน
62. นาย บุญนํา ปานโทน วท.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า  ช่างซ่อมบํารุงเครื่องปรับอากาศ 
63. นาย ธนโชติ ชุ่มช่ืน ศศ.บ.รัฐศาสตร์  เจ้าหน้าที่มูลนิธิวิทยาลัยครู 

64. นาง ไพลิน อาจสัญจร ป.6  คนงาน (คณะครุศาสตร์)
65. นาง พร ฟักเขียว ป.6  คนงาน (คณะครุศาสตร์)
66. นาง เพียรพิศ จอมคํา ม.6  คนงาน (คณะครุศาสตร์)
67. น.ส. โสภี พรมประสิทธิ์ ม.3  คนงาน (คณะครุศาสตร์)
68. น.ส. ณาตยา กัลปะ ป.6  คนงาน (คณะครุศาสตร์)
69. น.ส. จันทร์ทรา เกตุชู ป.6  คนงาน (คณะครุศาสตร์)
70. นาง กัลยา จําสขุ ป.6  คนงาน (คณะวิทยาศาสตร์ฯ) 
71. นาง บุษบา จึงสมศักดิ ์ ป.4  คนงาน (คณะวิทยาศาสตร์ฯ) 
72. น.ส. เนาวรตัน์ จันทร ม.6  คนงาน (คณะวิทยาศาสตร์ฯ) 
73. น.ส. สุธามาศ ฟักเขียว ม.3  คนงาน (คณะมนุษยศาสตร์ฯ) 
74. นาง ลิ้ม ขนเข็ม ป.6  คนงาน (คณะวิทยาการจัดการฯ) 

75. นาง ชนาภา บุตรพราว ป.4  คนงาน (คณะวิทยาการจัดการฯ) 

76. นาง สังวาลย์ จันสมด ี ป.6  คนงาน (วิทยาลัยมวยไทย)
77. น.ส. พิศมัย จันทรัดทัด ม.3  คนงาน (วิทยาลัยมวยไทย)
78. น.ส. ปราณ ี กองแก้ว ป.6  คนงาน (สํานักงานอธิการบดี)
79. น.ส. สายใจ ชูชาติ ม.3  คนงาน (กองพัฒนานักศึกษา) 
80. นาง จรรยา ประเสริฐสวัสดิ์ ป.4  คนงาน (สาํนักวิทยบริการฯ)
81. นาย ประสิทธิ ์ แสงโคม ป.4  คนงาน (สํานักงานอธิการบดี)
82. นาย เอื้อม เขียวหวาน ม.6  คนงาน (สํานักงานอธิการบดี)
83. น.ส. ญาณิศา จินดาโชต ิ ป.4  คนงาน (สํานักงานอธิการบดี)
84. น.ส. ขวัญตา นาคสุก ป.6  คนงาน (สํานักงานอธิการบดี)
85. นาย สุพา วงศ์ยะลา ป.6  คนงาน (สํานักงานอธิการบดี)
86. นาง จําเรญิ ลีเลิศ ป.4  คนงาน (สํานักงานอธิการบดี)
87. น.ส. กิ่งดาว ศรีสุคนธ์พงศ์ ป.6  คนงาน (สํานักงานอธิการบดี) 
88. น.ส. ชูศรี แป้นช้อย ป.4  คนงาน (สํานักงานอธิการบดี) 
89. นาย ธงสิทธิ ์ เขาบาง ม.6  คนงาน (สํานักงานอธิการบดี) 
90. น.ส. พิกุล พุกนิลฉาย ป.4  คนงาน (สํานักงานอธิการบดี) 
91. น.ส. ประภาพร ศรีนวลจันทร์ ม.6  คนงาน (สํานักงานอธิการบดี) 
92. นาง โชติกา พุกนิลฉาย ป.6  คนงาน (สํานักงานอธิการบดี) 
93. นาย จตุรงค์ จันทร ม.3  คนงาน (สํานักงานอธิการบดี) 
94. น.ส. สุรีย์ นวนนาง ป.6  คนงาน (สํานักงานอธิการบดี) 
95. นาย เพลิน บุญชู ป.6  คนงาน (สํานักงานอธิการบดี) 
96. นาย ชัยรัตน์ สุขเสงี่ยม ป.4  คนงาน (สํานักงานอธิการบดี) 
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ลําดบั ช่ือ - นามสกุล วุฒิการศึกษา ตําแหน่ง 
ต่ํากว่า 

ปริญญาตรี
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญา

เอก 
97. นาย ประยูร จันสมด ี ป.4  คนงาน (สํานักงานอธิการบดี) 
98. นาย สมบญุ แดงเมือง ป.4  คนงาน (สํานักงานอธิการบดี) 
99. นาย กัมพล กลีบอบุล ป.4  คนงาน (สํานักงานอธิการบดี) 
100. น.ส. สาวติร ี โพธิ์ประเสริฐ ม.6  คนงาน (สํานักงานอธิการบดี) 
101. น.ส. เยาวมาลย์ บุตรนํ้าเพชร ม.3  คนงาน (สํานักงานอธิการบดี) 
102. นาย นริศ จันทรัตทัต ม.6  คนงาน (สํานักงานอธิการบดี) 
103. น.ส. ชนัญชิดา พรานพนัส ม.3  คนงาน (สํานักงานอธิการบดี) 
104. นาย ศราวุฒิ ชีวันโชติบัณฑิต ปวช.บัญชี  คนงาน (สํานักงานอธิการบดี) 
105. น.ส. ริสา พุกนิลฉาย ป.6  คนงาน (สํานักงานอธิการบดี) 
106. นาง ทองบ่อ ทองวันด ี ป.4  คนงาน (สํานักงานอธิการบดี) 
107. นาย ประทีป เช้าช่ืน ปวช.ช่างกล  คนงาน (ดูแลเครื่องปรับอากาศ) 
108. นาย จรัล โดยงามรัก ม.3  คนงาน (สํานักงานอธิการบดี) 
109. นาย อาณัต ิ คําพร้อม ป.6  คนงาน (สํานักงานอธิการบดี) 
110. นาย ชูชาติ เมฆนาคา ม.6  คนงาน (สํานักงานอธิการบดี) 
111. นาง กานดา ตนประเสริฐ ป.4  คนงาน (สํานักงานอธิการบดี) 
112. นาย พะวัย บุญพันธ ์ ป.4  คนงาน (สํานักงานอธิการบดี) 
113. นาง มะลิวัลย์ ล้ําเลิศ ม.6  คนงาน (ศ.ในเมืองฯ) 
114. น.ส. รุ่งนภา ภูบาล ม.6  คนงาน (ศ.ในเมืองฯ) 
115. นาย มานิตย์ จิตร์คํ้าคุณ วท.บ.เทคโนโลยีการเกษตร  คนงาน (ศ.ในเมืองฯ) 
116. นาย สําราญ พยัพตร ี ป.4  คนงาน (ศ.ในเมืองฯ) 
117. นาง มาล ี แซ่ลี ้ ป.4  คนงาน (ศ.ในเมืองฯ) 
118. นาง เพียงจมาศ ปลื้มมาก ม.3  คนงาน (ศ.ในเมืองฯ) 
119. นาง ประยงค์ เอี่ยมคง ป.4  คนงาน (ศ.ในเมืองฯ) 
120. นาย วัชระสาน ศรีนวล ม.3  คนงาน (ศ.ในเมืองฯ) 
121. นาย จรัส หงษ์ทอง ป.4  คนงาน (ศ.ในเมืองฯ) 
122. นาง สมศร ี จันทรัตทัต ปกศ.ต้น  คนงาน (ศ.ในเมืองฯ) 
123. น.ส. อําไพ เขียวหวาน ป.6  คนงาน (ศ.ในเมืองฯ) 
124. น.ส. ทัศนีย์ แซ่เอี๋ยว ม.6  คนงาน (ศ.ในเมืองฯ) 
125. น.ส. อาริษา ทองลิ่ม ป.4  คนงาน (ศ.ในเมืองฯ) 

 งานบริหารยานพาหนะ    
126. นาย  ไพบูลย์ หมั่นจติร ม.3  พนักงานขับรถยนต์
127. นาย  ไกรฤกษ์ เพ็ชรน้อย ม.3  พนักงานขับรถยนต์
128. นาย  อนุชา เพชรน้อย ป.6  พนักขับรถยนต์
129. นาย  นิกร สลับเขียว ปวส.  พนักงานขับรถยนต์ 2
130. นาย  สมพงษ์ บุญช่วย บธ.บ.การบญัชี  พนักงานขับเคร่ืองจักรกล (ขนาดกลาง 2) 

131. นาย  วิชัย ดาปาน ป.4  พนักงานขับเคร่ืองจักรกล (ขนาดกลาง 2) 

132. นาย  สมัย นุมัต ิ ปวช. บัญชี  พนักงานขับรถยนต์ 2
133. นาย  บุญม ี สวัสด ี ป.6  พนักงานขับเคร่ืองจักรกล (ขนาดกลาง 2) 

134. นาย  ดํารง เหมาะประมาณ  ศศ.บ. การจัดการทั่วไป  พนักงานขับรถยนต์ 2
135. นาย อภิรักษ์ รัศมี ม.6  พนักงานขับรถยนต์
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ลําดบั ช่ือ - นามสกุล วุฒิการศึกษา ตําแหน่ง 
ต่ํากว่า 

ปริญญาตรี
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญา

เอก 
 งานรักษาความปลอดภัย     

136. นาย ณรงค์ จินดาโชต ิ ป.4    พนักงานรักษาความปลอดภัย 
137. นาย ชัยพร นาคเด่น ป.4    พนักงานรักษาความปลอดภัย 
138. นาย พนม จันทรัตทัต ม.6    พนักงานรักษาความปลอดภัย 
139. นาย วีระพงษ์ แสงอุไร ม.6    พนักงานรักษาความปลอดภัย 
140. นาย มงคลยศ อิ่มเอิบ ม.3    พนักงานรักษาความปลอดภัย 
141. นาย นพ เทพสวัสดิ ์ ม.6    พนักงานรักษาความปลอดภัย 
142. นาย ภูฤทธิ์ รสชุ่ม ป.6    พนักงานรักษาความปลอดภัย 
143. นาย สุรศักดิ ์ บุญจริง ป.6    พนักงานรักษาความปลอดภัย 
144. นาย ทวี เทพสวัสดิ ์ ป.6    พนักงานรักษาความปลอดภัย 
145. นาย ฉัตรชัย บุตรนํ้าเพชร ม.6    พนักงานรักษาความปลอดภัย 

 กองนโยบายและแผน    
146. น.ส. ปราณ ี สุขเกษม   รป.ม.นโยบาย

สาธารณะ
 บุคลากรชํานาญการพิเศษ 

147. น.ส. เอี่ยมฤทธิ ์ รัตนานนท์   คอ.ม.คอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยี

 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

148. น.ส. ศิริรัตน์ แก้วเขียว   คอ.ม.คอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยี

 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

149. ว่าท่ี ร.ต.ไพศาล        จันทร์เจริญ  วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์    
150. นาง นัทธมน เจริญลาภทว ี   บธ.ม.การบริหารธุรกิจ  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
151. นาย ภาณุพงศ์ วิเศษหมื่น  วศ.บ.วิทยาการ 

คอมพิวเตอร์ 
  จนท.วิเคราะห์ข้อมูลและงาน

สารสนเทศ 
 งานวิเทศสัมพันธแ์ละอาเซียน      

152. น.ส. สุภาพร ศรีสุวรรณ  ศศ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ   เจ้าหน้าท่ีบรหิารงานท่ัวไป 
 งานบริหารการคลังและทรัพย์สนิ      

153. น.ส. หทัยรัตน์ มีจันทร ์  บธ.บ.บรหิารธุรกจิ   นักวิชาการเงินและบัญชี ชํานาญการ 

154. น.ส. อารีวรรณ อาจพินิจ  บธ.บ.บริหารทรัพยากรมนุษย์   เจ้าหน้าท่ีบรหิารงานท่ัวไป 
155. น.ส. จุรีรัตน์ กรอบประทุมมา   รป.ม.รัฐประศาสน

ศาสตร์
 เจ้าหน้าท่ีบรหิารงานท่ัวไป 

156. นาง ฐิติพร เพชรเทียนชัย  บธ.บ.การบญัชี   นักวิชาการเงินและบัญชี 
157. นาง ศศินันท์ แสงภู  บธ.บ.กลุ่มวิชาการบัญชี   นักวิชาการเงินและบัญชี 
158.         
159. น.ส. จุฑารตัน์ เจริญตา  บธ.บ.การบญัชี   นักวิชาการเงินและบัญชี 
160. น.ส. ดาราณ ี ศรีสารคาม  บธ.บ.การบญัชี   นักวิชาการเงินและบัญชี 
161. น.ส. โสพิศ โพพูน  ศศ.บ.บริหารทรัพยากร

มนุษย์ 
  พนักงานการเงินและบัญชี 3 

 งานทรัพยส์ินและจัดหารายได้      
162. น.ส. มณีเนตร จันทรพงษ์  บธ.บ.การตลาด   นักวิชาการเงินและบัญชี 

 งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา    
163. น.ส. ขัตติยา มีจันทร ์   บธ.ม.การบริหารธุรกิจ  นักวิชาการศึกษา 
164. นาง ชุติมา ชงสกุล   บธ.ม.การบริหารธุรกิจ  นักวิชาการศึกษา 
165. น.ส. พิริยา กรมมา  ศศ.บ.อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว   นักวิชาการศึกษา 
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ลําดบั ช่ือ - นามสกุล วุฒิการศึกษา ตําแหน่ง 
ต่ํากว่า 

ปริญญาตรี
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญา

เอก 
 กองพัฒนานักศึกษา      

166. นาง กมลวรรณ แก้วไชยชาต ิ   บธ.ม.การจัดการท่ัวไป  เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ชํานาญการ 

167. น.ส. จันจิรา บัวขาว  บธ.บ.การบญัชี   เจ้าหน้าท่ีบรหิารงานท่ัวไป 
168. นาง รําไพ ชมหมู่  ศศ.บ.การจดัการท่ัวไป   เจ้าหน้าท่ีบรหิารงานท่ัวไป 
169. น.ส. จิราพร ศรียา  ศศ.บ.การจดัการท่ัวไป   เจ้าหน้าท่ีบรหิารงานท่ัวไป 
170. นาย สุชาต ิ เพชรเทียนชัย  คบ.พลศึกษา   นักวิชาการศึกษา 
171. น.ส. วลัยภรณ์ เจียมด ี  ศศ.บ.รัฐประศาสนศาสตร์   นักวิชาการศึกษา 
172. น.ส. วาสนา จันทะบัณฑิต  วท.บ.เคม ี   เจ้าหน้าท่ีบรหิารงานท่ัวไป 
173. น.ส. รัติกาล จุลแสน  บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   เจ้าหน้าที่ประจํากองพฒันานักศึกษา 

 งานหอพัก      

174. นาย วันชัย ตาเสน  คบ.การประถมศึกษา   เจ้าหน้าท่ีบรหิารงานท่ัวไป 
175. น.ส. กาญจนา โพระดก  บธ.บ.บรหิารธุรกจิ   เจ้าหน้าท่ีบรหิารงานท่ัวไป 
176. นาย ภรากรณ ์ สีทรงฮาต   ค.ม.การสอน

ภาษาอังกฤษใน
ฐานะต่างประเทศ

 เจ้าหน้าท่ีบรหิารงานท่ัวไป 

177. น.ส. ปรียา สุขสมบูรณ ์ ป.6    แม่บ้านหอพัก 
178. น.ส. หมวย ดีไทย ม.3    แม่บ้านหอพัก 
179. นาง จันทร์นภาพรณ์ สุขเสงี่ยม ป.4    แม่บ้านหอพัก 
180. น.ส. มาล ี ดีไทย ป.4    แม่บ้านหอพัก 
181. นาง บังอร โดยรักงาม ป.4    แม่บ้านหอพัก 
182. นาง เอื้อนทิพย์ จันทร์เพ็ชร ป.6    แม่บ้านหอพัก 
183. นาง สาวติร ี วิลาทอง ป.6    แม่บ้านหอพัก 
184. นาย ชัยชาญ ณ บางช้าง ม.6    พนง.รักษาความปลอดภัยหอพัก 

185. น.ส. นิตติยา ฮ้อยโนนสูง ม.3    พนง.รักษาความปลอดภัยหอพัก 

 ฝ่ายสร้างสรรค์และส่งเสริมการมีงานทํา      
186. นาย พิศุทธิ์ วิเศษหมื่น  วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์   เจ้าหน้าท่ีบรหิารงานท่ัวไป 
187. น.ส. จันทรา ริ้วเจริญฤทธ์ิกุล  วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์   เจ้าหน้าท่ีบรหิารงานท่ัวไป 
188. น.ส. เพียงพร เบ็ญพาด  วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ   เจ้าหน้าท่ีบรหิารงานท่ัวไป 
189. น.ส. กชพร เจริญย่ิง   บธ.ม.การบริหารธุรกิจ  เจ้าหน้าท่ีประสานงาน 
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5.  งบประมาณ  
     ในปีการศึกษา 2558 สํานักงานอธิการบดี ได้รับอนุมัติงบประมาณเป็น จํานวนเงินทั้งสิ้น 335,670,440 บาท 
โดยแบ่งเป็นงบประมาณเงินรายได้ จํานวนเงิน 83,209,140 บาท และงบประมาณแผ่นดิน จํานวน 
252,461,300 บาท 
 

งบประมาณเงินรายได ้
 

 

ท่ี หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม
83,209,140        
33,914,340        

1 5916000002 / 20330105 บริหารงานอธิการบดี / รองอธิการบดี / ผู้ช่วยอธิการบดี 1,000,000         
   - 203301050121 บริหารงานอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี 940,000             
   - 203301050221 ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภูมิภาคตะวันตก 20,000              
   - 203301050321 บริหารงานเลขานุการผู้บริหาร 40,000              

2 5916000003 / 20330106 ส่งเสริมและสนับสนุนภารกิจตามบทบาทหน้าท่ีคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวทิยาลัย

300,000            

   - 203301060121 ประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย

300,000             

3 5916000004 / 20330107 เงินกันสํารอง 5% 4,684,900         
   - 203301070121 เงินกันสํารอง 5% 4,684,900          

4 5916000005 20330108 แก้ปญัหา/ยุทธศาสตร์ 818,140            
   - 203301080121 แก้ปัญหา/ยุทธศาสตร์ 818,140             

5 5916000006 20330302 พัฒนาบคุลากรของมหาวทิยาลัย 3,000,000         
   - 203303020121 การพฒันาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 1,879,500          
   - 203303020221 พฒันาบุคลากรคณะครุศาสตร์ 169,800             
   - 203303020321 พฒันาบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 204,000             
   - 203303020421 พฒันาบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ 142,200             
   - 203303020521 พฒันาบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 274,200             
   - 203303020621 พฒันาบุคลากรวทิยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย 69,000              
   - 203303020721 พฒันาบุคลากรสํานักงานอธิการบดี 171,900             
   - 203303020821 พฒันาบุคลากรสายสนับสนุน (สํานักวิทยบริการฯ/สํานักศิลปะฯ/สํานัก
ส่งเสริมวิชาการ/สถาบันวิจัย/ศูนย์การเรียนรู้ในเมือง)

89,400              

6 5916000007 / 20330109 ส่งเสริมและสนับสนุนภารกิจตามบทบาทหน้าท่ีคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวทิยาลัย (คสม.)

450,000            

   - 203301090121 งานประชุมกรรมการและอนุกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 400,000             
   - 203301090221 จัดทําเอกสารสรุปผลงาน 50,000              

7 5916000008 / 20330110 บริหารจัดการเพ่ือการพัฒนาคณาจารย์และข้าราชการ 250,000            
   - 203301100121 จัดประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ 172,600             
   - 203301100221 จัดประชุม/อบรม/สัมมนาคณาจารย์ ข้าราชการ และบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย

53,100              

สํานักงานอธิการบดี
รวม

สํานักงานอธิการบดี (ส่วนกลาง)
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ท่ี หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม
83,209,140        
33,914,340        

   - 203301100321 เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์กิจกรรมและจัดทํารายงานประจําปีของสภา
คณาจารย์และข้าราชการ

15,000              

   - 203301100421 ศึกษาดูงาน 9,300                
8 5916000011 / 20330111 ส่งเสริมและสนับสนุนภารกิจตามบทบาทหน้าท่ีคณะกรรมการ

พิจารณาตําแหน่งทางวชิาการ
300,000            

   - 203301110121 ส่งเสริมและสนับสนุนภารกิจตามบทบาทหน้าท่ีคณะกรรมการพจิารณา
ตําแหน่งทางวิชาการ

300,000             

9 5916000012 / 20330112 ส่งเสริมและสนับสนุนภารกิจตามบทบาทหน้าท่ีคณะกรรมการ
บริหารงานบคุคล

130,000            

   - 203301120121 ส่งเสริมและสนับสนุนภารกิจตามบทบาทหน้าท่ีคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคล

105,000             

   - 203301120231 จัดซ้ือเครื่องสแกนเนอร์ 25,000              
10 5916000013 / 20330113 บริหารงานและพัฒนางานพัสดุ 4,289,500         

   - 203301130121 บริหารงานก่อสร้างอาคาร สิ่งก่อสร้างอ่ืนๆ และการบริหารงานจัดซ้ือ
ครุภัณฑ์

500,000             

   - 203301130232 สมทบงานก่อสร้างอาคารโรงเรียนสาธิต 1,589,060          
   - 203301130332 สมทบงานก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิชาชีพครูพนัธุ์บึง 2,200,440          

11 5916000014 / 20330114 งานประชุมสภาวชิาการ 250,000            
   - 203301140121 การจัดประชุมสภาวิชาการ 250,000             

12 5916000015 / 20330115 บริหารงานส่วนกลาง มหาวทิยาลัยราชภัฏหมู่บา้นจอมบงึ 3,778,400         
   - 203301150121 จ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 300,000             
   - 203301150221 ค่าบริการเคร่ืองปรับอากาศ Shiller 128,400             
   - 203301150342 สมทบกองทุนและมูลนิธิต่างๆ 277,440             
   - 203301150422 ค่าสาธารณูปโภค 3,000,000          
   - 203301150521 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเกษียณอายุราชการ ประจําปี 2559 50,000              
   - 203301150621 ค่าเช่าท่ีดินวัดเทพอาวาส 22,560              

13 5916000019 / 20330117 ส่งเสริมและสนับสนุนภารกิจการประชุมอาจารย์ ข้าราชการ 
พนักงานมหาวทิยาลัย พนักงานราชการ และอาจารย์พิเศษ

100,000            

   - 203301170121 ประชุมอาจารย์ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และ
อาจารย์พเิศษ

100,000             

14 5916000020 / 20330213 นิเทศติดตามนักศึกษาฝึกปฏิบตัิสหกิจศึกษา 278,000            
   - 203302130142 อุดหนุนกองทุนสหกิจศึกษา 278,000             

สํานักงานอธิการบดี
รวม

สํานักงานอธิการบดี (ส่วนกลาง)
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ท่ี หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม
83,209,140        
33,914,340        

15 5916000022 / 20330214 บริหารและจัดการศึกษาภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี 10,985,400        
   - 203302140121 ค่าตอบแทนการสอน 5,712,410          
   - 203302140221 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ/เจ้าหน้าท่ี กศพช 1,406,130          
   - 203302140321 การบริหารจัดการทรัพยากร 439,416             
   - 203302140421 การพฒันานักศึกษา (สําหรับสาขาวิชา) 263,649             
   - 203302140521 การส่งเสริมคุณภาพการเรียนการสอน 527,299             
   - 203302140621 งบแก้ปัญหา 2,636,496          

16 5916000024 / 20330304 กีฬาสานสัมพันธ์ พจนก.ภูมิภาคตะวนัตก ครั้งท่ี 38  
(มหาวทิยาลัยราชถัฎหมู่บา้นจอมบงึเปน็เจ้าภาพ)

300,000            

   - 203303040121 กีฬาสานสัมพนัธ์ พจนก. ภูมิภาคตะวันตก คร้ังท่ี 38 300,000             
17 5916000027 / 20330141 งานก่อสร้างเสาธง 338,300            

   - 203301410132 งานก่อสร้างเสาธง 338,300             
18 5916000028 / 20330142 งานก่อสร้างแผงตาข่ายก้ันรอบสนามฟุตซอล 335,400            

   - 203301420132 งานก่อสร้างแผงตาข่ายก้ันรอบสนามฟตุซอล 335,400             
19 5916000029 / 20330143 งานก่อสร้างรั้วรอบสนามฟุตบอล พร้อมประตูทางเข้า 1,399,300         

   - 203301430132 งานก่อสร้างร้ัวรอบสนามฟตุบอล พร้อมประตูทางเข้า 1,399,300          
20 5916000030 / 20330144 งานติดตั้งระบบสปริงเกอร์รดน้ํา 927,000            

   - 203301440132 งานติดตั้งระบบสปริงเกอร์รดนํ้า 927,000             
203,900            

21 5917000002 / 20330118 บริหารจัดการงานตรวจสอบภายในมหาวทิยาลัยราชภัฏ
หมู่บา้นจอมบงึ

203,900            

   - 203301180121 การตรวจสอบภายใน 100,000             
   - 203301180221 อบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) 74,000              
   - 203301180321 ประชุม/อบรม/สัมมนา เรื่องการตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน

13,000              

   - 203301180421 ศึกษาดูงาน 16,900              
820,500            

22 5918000002 / 20330119 พัฒนาและบริหารงานกองกลาง 820,500            
   - 203301190121 บริหารและจัดการภายในสํานักงานอธิการบดี 529,500             
   - 203301190221 ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานสํานักงานอธิการบดี 100,000             
   - 203301190321 ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์ ปรับปรุงแผนกลยุทธ์ และ
แผนปฏิบัติการประจําปี/ประชุมการเขียนรายงานประเมินตนเอง และจัดทําเอกสารแนวปฏิบัติ
ท่ีดี (Best Practice)

96,000              

   - 203301190431 ระบบสารสนเทศเพือ่การบริหารจัดการบุคลากร 95,000              

สํานักงานอธิการบดี
รวม

หน่วยตรวจสอบภายใน

กองกลาง

สํานักงานอธิการบดี (ส่วนกลาง)
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ท่ี หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม
83,209,140        
33,819,600        

23 5920000002 / 20330401 บริหารและจัดการทรัพยากรบคุคล 30,669,600        
   - 203304010112 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 4,464,150          
   - 203304010212 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 8,075,760          
   - 203304010321 เงินสมทบประกันสังคม 817,620             
   - 203304010421 ค่าตอบแทนผู้บริหารท่ีจ้างโดยเงินรายได้/ท่ีปรึกษามหาวิทยาลัย 780,000             
   - 203304010521 เงินประจําตําแหน่งผู้บริหารวิทยาลัยมวยไทย/บัณฑิตวิทยาลัย/รร.สาธิต 988,800             
   - 203304010621 เงินเสริมตําแหน่ง/ค่าเช่าบ้านอาจารยช์าวต่างประเทศ 329,400             
   - 203304010721 ค่าสอนเกินภาระงาน ภาคเรียนท่ี 1/58 และ 2/58 3,884,910          
   - 203304010821 ค่าจ้างอาจารย์พเิศษ (รายชั่วโมง) 3,270,000          
   - 203304010912 ค่าจ้างอาจารย์พเิศษ (รายเดือน) 8,058,960          

24 5920000003 / 20330120 บริหารและจัดการภายในหน่วยนิติการ 50,000             
   - 203301200121 การประชุมสอบสวน/กฎหมาย 12 คร้ัง 18,000              
   - 203301200221 การบริหารจัดการภายในหน่วยนิติการ 32,000              

25 5920000004 / 20330305 บริหารและจัดการกองทุนพัฒนาบคุลากรศึกษาต่อระดับ
ปริญญาโทและเอก

3,100,000         

   - 203303050142 พฒันาบุคลากรศึกษาต่อระดับปริญญาโทและเอก 3,100,000          
200,000            

26 5921000002 / 20330121 ประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ 200,000            
   - 203301210121 จัดทําจุลสาร/วารสารมหาวิทยาลัย 68,820              
   - 203301210221 จัดกิจกรรมผู้บริหารพบส่ือมวลชน 27,200              
   - 203301210321 สนับสนุนหนังสือพมิพท้์องถ่ินและส่วนกลางในการประชาสัมพนัธ์สร้าง
ภาพลักษณ์ท่ีดีแก่องค์กร

24,000              

   - 203301210421 ผลิตวีดีทัศน์แนะนํามหาวิทยาลัยฯ 4,000                
   - 203301210521 บํารุงรักษาระบบเสียงตามสายและอุปกรณ์ในสํานักงาน 7,000                
   - 203301210621 ประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือเคเบ้ิลทีวีท้องถ่ิน 8,000                
   - 203301210721 การปรับเปล่ียนรูปแบบเว็บไซด์ของงานประชาสัมพนัธ์ 5,000                
   - 203301210821 เข้าร่วมกิจกรรมเช่ือมความสัมพนัธ์อันดีระหว่างองค์กรในงานสําคัญๆ ของ
 อ.จอมบึง และจ.ราชบุรี (นันทนาการ/วิชาการ)

6,500                

   - 203301210921 จัดทําป้ายประชาสัมพนัธ์กิจกรรมของมหาวิทยาลัย 4,200                
   - 203301211031 จัดซ้ือกล้องถ่ายภาพนิ่ง 34,500              
   - 203301211122 การติดต่อประสานงานดูแลห้องเรียนและห้องประชุม 1,200                
   - 203301211221 บริหารงานประชาสัมพนัธ์ 9,580                

สํานักงานอธิการบดี
รวม

งานบริหารบคุคล

งานประชาสัมพันธ์และส่ือสารองค์กร
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ท่ี หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม
83,209,140        
2,491,900         

27 5922000002 / 20330122 บริหารงานอาคารสถานท่ีและภูมิทัศน์สถาปตัย์ กองกลาง 
สํานักงานอธิการบดี

2,491,900         

   - 203301220121 บริหารจัดการงานอาคารสถานท่ี 191,900             
   - 203301220221 บํารุงรักษาซ่อมแซมลิฟต์ทุกอาคาร 200,000             
   - 203301220321 ปรับปรุงภูมิทัศน์มหาวิทยาลัย 400,000             
   - 203301220421 งานซ่อมแซมปรับปรุงอาคารและสิ่งก่อสร้าง 500,000             
   - 203301220521 งานซ่อมแซมปรับปรุงครุภัณฑ์ 200,000             
   - 203301220621 งานซ่อมแซมปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคภายในมหาวิทยาลัย 286,292             
   - 203301220721 งานทําความสะอาดอาคารและสนาม 400,000             
   - 203301220831 ชุดกังหันพฒันาปรับสภาพนํ้า 215,268             
   - 203301220931 ตู้คอนโทรลกันน้ําใช้คอนโทรลป๊ัมขนาด 20 HP 98,440              

2,000,000         
28 5923000002 / 20330123 บริหารงานและพัฒนางานยานพาหนะ 2,000,000         

   - 203301230121 บริหารงานงานยานพาหนะ 2,000,000          
153,000            

29 5924000002 / 20330124 บริหารงานและพัฒนางานสวสัดิการและอนามัย 153,000            
   - 203301240121 บริหารจัดการงานอนามัย (ห้องพยาบาล) 120,680             
   - 203301240221 อบรมให้ความรู้แก่นักศึกษาเก่ียวกับโรคท่ัวๆ ไปในปัจจุบัน 26,800              
   - 203301240321 พน่หมอกควันเพือ่กําจัดยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก 5,520                

2,000,000         
30 5925000002 / 20330125 บริหารจัดการงานสภามหาวทิยาลัยราชภฏัหมู่บา้นจอมบงึ 2,000,000         

   - 203301250121 งานประชุมสภามหาวิทยาลัย 1,022,370          
   - 203301250221 งานประชุมอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัย 942,630             
   - 203301250331 จัดซ้ือเครื่องฉายภาพวิชวลไรซ์เซอร์ 30,000              
   - 203301250431 จัดซ้ือเครื่องบันทึกเสียง 5,000                

509,000            
31 5927000002 / 20330126 บริหารจัดการกองนโยบายและแผน 509,000            

   - 203301260121 บริหารงานกองนโยบายและแผน 66,390              
   - 203301260221 งานประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) 39,600              
   - 203301260321 ประชุมจัดทําแผนตามพนัธกิจของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ 250,000             
   - 203301260421 ค่าบํารุงรักษา ระบบงบประมาณ 3 มิติ 65,000              
   - 203301260521 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกองนโยบายและแผน 83,020              
   - 203301260621 จัดซ้ือเครื่องบันทึกเสียง 4,990                

กองนโยบายและแผน

สํานักงานอธิการบดี
รวม

สภามหาวทิยาลัยราชภัฏหมู่บา้นจอมบงึ

งานอาคารสถานท่ี

งานบริหารยานพาหนะ

งานอนามัยและสุขาภิบาล
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ท่ี หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม
83,209,140        

204,000            
32 5928000002 / 20330128 บริหารจัดการงานบริหารการคลังและทรัพย์สิน 204,000            

   - 203301280121 บริหารงานบริหารการคลังและทรัพย์สิน 204,000             
925,200            

33 5929000003 / 20330502  การตรวจประเมินระดับมหาวทิยาลัย ประจําปกีารศึกษา 2557 97,200             

   - 203305020121 การตรวจประเมินระดับมหาวิทยาลัย ประจําปีการศึกษา 2557 97,200              
34 5929000004 / 20330503 การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวทิยาลัย 

ประจําปกีารศึกษา 2558
42,000             

   - 203305030121 การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย(ค่าตอบแทน) 
ประจาํปีการศึกษา 2558

42,000              

35 5929000005 / 20330504 การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ/สถาบนั/
สํานัก/กอง

173,000            

   - 203305040121 การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร์ 18,500              
   - 203305040221 การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ 18,500              
   - 203305040321 การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

18,500              

   - 203305040421 การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

18,500              

   - 203305040521 การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและ
การแพทย์แผนไทย

18,500              

   - 203305040621 การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 11,500              
   - 203305040721 การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา สํานักงานอธิการบดี 11,500              
   - 203305040821 การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีฯ

11,500              

   - 203305040921 การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา สํานักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน

11,500              

   - 203305041021 การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 11,500              
   - 203305041121 การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันวิจัยและพฒันา 11,500              
   - 203305041221 การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา กองพฒันานักศึกษา 11,500              

36 5929000006 / 20330505 การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสาขา 517,500            
   - 203305050121 การตรวจประเมินระดับสาขา คณะครุศาสตร์ จํานวน 9 สาขาวิชา 103,500             
   - 203305050221 การตรวจประเมินระดับสาขา คณะวิทยาการจัดการ จํานวน 7 สาขาวิชา 80,500              

งานบริหารการคลังและทรัพย์สิน

สํานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

สํานักงานอธิการบดี
รวม
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ท่ี หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม
83,209,140        

925,200            
   - 203305050321 การตรวจประเมินระดับสาขา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จํานวน 
13 สาขาวิชา

149,500             

   - 203305050421 การตรวจประเมินระดับสาขาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จํานวน
 12สาขาวิชา

138,000             

   - 203305050521 การตรวจประเมินระดับสาขา วิทยาลัยมวยไทยและการแพทย์แผนไทย 
จํานวน 3 สาขาวิชา

34,500              

   - 203305050621 การตรวจประเมินระดับสาขา บัณฑิตวิทยาลัย (สาขาประกาศนียบัตร
บัณฑิต) จํานวน 1 สาขาวิชา

11,500              

37 5929000008 / 20330506 การพัฒนาโปรแกรมด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา 95,500             
   - 203305060131 การพฒันาโปรแกรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 95,500              

102,000            
38 5930000002 / 20110102 เตรียมความพร้อมมหาวทิยาลัยราชภัฏหมู่บา้นจอมบงึเพื่อเข้า

สู่ประชาคมอาเซียน
102,000            

   - 201101020121 บริหารหน่วยงานและการประชุม 40,000              
   - 201101020221 บริหารความร่วมมือระหว่างประเทศ 62,000              

3,794,400         
39 5931000002 / 20330218 เสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 3,740,400         

   - 203302180144 เสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาให้มีคุณลักษณะท่ีพงึประสงค์ 3,740,400          
40 5931000004 / 20340205 ทุนการศึกษาโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่

ราชอาณาจักรกัมพูชาด้านการศึกษา
54,000             

   - 203402050144 ทุนการศึกษาโครงการพระราชทานความชว่ยเหลือแก่ราชอาณาจักร
กัมพชูาด้านการศึกษา

54,000              

2,071,300         
41 5932000006 / 20330130 บริหารและพัฒนาหอพัก 1,951,300         

   - 203301300121 บริหารและพฒันาหอพกั 713,300             
   - 203301300232 ปรับปรุงอาคารหอไม้ 1 และหอไม้ 2 600,000             
   - 203301300332 ปรับปรุงระบบวางท่อนํ้าประปาภายในอาคารหอพัก 387,000             
   - 203301300432 ก่อสร้างตาข่ายกันลิงโรงตากผ้าของไม้ 2 หอไม้ 3 และหอไม้ 4 126,000             
   - 203301300532 ก่อสร้างลานจอดรถของคณาจารย์หอพกั 52,000              
   - 203301300621 แก้ปัญหางานอาคารหอพกักรณีเร่งด่วนและฉุกเฉิน 73,000              

42 5932000007 / 20330215 พัฒนานักศึกษาหอพัก 120,000            
   - 203302150121 พฒันานักศึกษาหอพกั 120,000             

งานหอพัก

สํานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

งานวเิทศสัมพันธ์และศูนย์อาเซียน

สํานักงานอธิการบดี
รวม

กองพัฒนานักศึกษา
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งบประมาณแผ่นดิน 
 

 
 

ท่ี หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม
252,461,300  
249,657,800  

1 5916000016, สนับสนุนการจัดการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 65,651,900   
   - 103301160131  1. จัดซ้ือเครื่องทําบัตรพลาสติก (แบบหน้าเดียว) (งานบริหารงานบุคคลและนิติการ) 51,000          
   - 103301160131  2. จัดซ้ือตู้เก็บเอกสารเหล็กบานเล่ือนกระจกสูง (งานบริหารงานบุคคลและนิติการ) 19,800          

   - 103301160131  3. จัดซ้ือตะแกรงล้างแผล สแตนเลส (งานสวัสดิการและอนามยั) 14,000          
   - 103301160131  4. จัดซ้ือเครื่องทํานํ้าเย็น ขนาด 2 ก๊อก (กองพัฒนานักศึกษา) 15,000          
   - 103301160131  5. จัดซ้ือเครื่องทําลายเอกสารแบบทําลาย 20 แผ่น (กองพัฒนานักศึกษา) 32,000          
   - 103301160131  6. ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิชาชีพครูพันธ์ุบึง 30,329,100    
   - 103301160131  7. ก่อสร้างโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบ่้านจอมบึง 19,262,400    
   - 103301160131  8. ก่อสร้างอาคารพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบ่้านจอมบึง 6,590,100      
   - 103301160131  9. ก่อสร้างอาคารสํานักงานศิลปะและวัฒนธรรม 9,338,500      

2 5916000017, ธํารงและรักษาบุคลากรอย่างมีคุณภาพ (ด้านสังคมศาสตร์) 124,128,000  
   - 103303030111  1. บริหารทรัพยากรบุคคล (เงินเดือนและค่าจ้างประจํา) 48,313,900    
   - 103303030211  2. บริหารทรัพยากรบุคคล (ค่าจ้างชั่วคราว) 997,500        
   - 103303030311  3. บริหารทรัพยากรบุคคล (งบดําเนินการ) 7,906,200      
   - 103303030444  4. บริหารทรัพยากรบุคคล (งบเงินอดุหนุน) 58,205,800    
   - 103303030522  5. ชําระค่าสาธารณปูโภค 2,953,700      
   - 103303030611  6. บริหารทรัพยากรบุคคล (ค่าตอบแทนพนักงานราชการ) 5,350,900      
   - 103303030754  7. พัฒนามหาวิทยาลัยตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ 
(สมทบชําระค่าสาธารณปูโภค)

400,000        

3 5916000018, ธํารงและรักษาบุคลากรอย่างมีคุณภาพ (ด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 56,940,900   
   - 103401010111  1.  บริหารทรัพยากรบุคคล (เงินเดือนและค่าจ้างประจํา) 12,772,700    
   - 103401010221  2. บริหารทรัพยากรบุคคล (งบดําเนินการ) 1,562,400      
   - 103401010322  3. ชําระค่าสาธารณปูโภค 1,936,400      
   - 103401010411  4. บริหารทรัพยากร (ค่าตอบแทนพนักงานราชการ) 1,042,200      
   - 103401010544  5. บริหารทรัพยากรบุคคล (งบเงินอดุหนุน) 39,627,200    

4 5916000021, พัฒนามหาวทิยาลัยตามนโยบายจากผลงานการให้บริการวชิาการ (สมทบชําระค่า
สาธารณูปโภค)

2,557,000     

   - 1035.0090144  1.  พัฒนามหาวิทยาลัยตามนโยบายจากผลงานการให้บริการวิชาการ (สมทบชําระ
ค่าสาธารณปูโภค)

2,557,000      

5 5916000023, พัฒนามหาวทิยาลัยตามนโยบายจากโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซยีน 
(สมทบชําระค่าสาธารณูปโภค)

380,000       

   - 101101010144  1.  พัฒนามหาวิทยาลัยตามนโยบายจากโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียน (สมทบชําระค่าสาธารณปูโภค)

380,000        

รวม

สํานักงานอธิการบดี (ส่วนกลาง)
รวมท้ังส้ิน
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ท่ี หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม
483,500       

6 592700003, บริหารจัดการงานงบประมาณ และสารสนเทศมหาวทิยาลัย 420,000       
   - 103301270144  1. ค่าบริการอนิเตอร์เน็ต 7,600           
   - 103301270244  2. แผนกลยุทธ์/งานจัดทํารายงานประจําปี/สารสนเทศ 150,000        
   - 103301270344  3. พัฒนางานงบประมาณและสารสนเทศ 142,400        
   - 103301270431  4. จัดซ้ือเคร่ืองถา่ยเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา) 120,000        

7 5927000004, ซอ่มแซมและบํารุงรักษาวสัดุ/ครุภัณฑ์ กองนโยบายและแผน 63,500          
   - 103401020121  1. ซ่อมแซมและบํารุงรักษาวัสดุ/ครุภัณฑ์ กองนโยบายและแผน 63,500          

800,000       
8 5929000002, ส่งเสริมและพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวทิยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 800,000       

   - 103305010154  1. บริหารสํานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา 40,000          
   - 103305010254  2. การตรวจประเมนิระดับมหาวิทยาลัย  ประจําปีงบประมาณ 2558 65,220          
   - 103305010354  3. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานประกันคุณภาพการศึกษากับหน่วยงานภายนอก 97,600          
   - 103305010454  4. การทบทวนความรู้ด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 57,200          
   - 103305010554  5. การจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยง 104,430        
   - 103305010654  6. การอบรมระบบ Che QA Online ประจําปีการศึกษา 2557 62,400          
   - 103305010754  7. การเขยีนรายงานการประเมนิตนเอง ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปีการศึกษา 24,202          
   - 103305010854  8. การทบทวนความรู้ด้านระบบและกลไก ระดับหลักสูตร 55,200          
   - 103305010954  9. การเขยีนรายงานการประเมนิตนเอง ระดับสถาบัน/สํานัก/กอง 20,700          
   - 103305011054 10. การอบรมระบบ Che QA Online ประจําปีการศึกษา 2558 39,300          
   - 103305011154 11. การจัดทําคู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษา 80,000          
   - 103305011254 12. การส่งบุคลากรเขา้ร่วมการอบรมผู้ประเมนิระดับหลักสูตร/คณะ/มหาวิทยาลัย 30,000          
   - 103305011354 13. เขยีนรายงานการประเมนิตนเอง ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปีการศึกษา 2557 14,680          
   - 103305011454 14. การเขยีนรายงานการประเมนิตนเอง ระดับคณะ ประจําปีการศึกษา 2558 22,460          
   - 103305011554 15. การเขยีนรายงานการประเมนิตนเอง ระดับสาขา ประจําปีการศึกษา 2558 86,608          

1,520,000     
9 5930000003, Asean Preparation เตรียมความพร้อมมหาวทิยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ในการ

เข้าสู่ประชาคมอาเซยีน
1,520,000     

   - 101101030144  1. ศูนย์เตรียมความพร้อม เพ่ือทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงานแห่งชาติสู่มาตรฐาน
อาเซียน 6 สาขา อาชีพช่าง

144,000        

   - 101101030244  2. ศูนย์เตรียมความพร้อม เพ่ือการแปรรูปและพัฒนาอาหารไทย 160,000        
   - 101101030344  3. ศูนย์ทดสอบประกาศนียบัตรโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับสากล 160,000        
   - 101101030444  4. ศูนย์เตรียมความพร้อมวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) 160,000        
   - 101101030544  5. อบรมเพ่ือเตรียมความพร้อมวัดความรู้ภาษาองักฤษ 160,000        
   - 101101030644  6. ทูตวัฒนธรรม MCRU สู่อาเซียน คร้ังท่ี 3 136,000        
   - 101101030744  7. แลกเปลี่ยนทางด้านศิลปวัฒนธรรม และทําบันทึกขอ้ตกลงความร่วมมอืกับ
มหาวิทยาลัยกัตจาร์ มาร์ดา เมอืงยอกยาการ์ตา สาธารณรัฐอนิโดนีเซีย

240,000        

   - 101101030844  8. การเตรียมความพร้อมทักษะด้านภูมปัิญญาไทย วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและ
การแพทย์แผนไทย

200,000        

   - 101101030944  9. นิทรรศการอาเซียนมชีีวิต 160,000        

รวม

สํานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

งานวเิทศสัมพันธ์และศูนย์อาเซยีน

กองนโยบายและแผน
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ระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศึกษาของสํานักงานอธิการบดี 
 

สํานักงานอธิการบดีมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาที่เป็นส่วนหน่ึงของการ
บริหารจัดการ  โดยกําหนดนโยบายประกันคุณภาพ 3 ด้าน  ดังน้ี 

1. การพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ โดยการส่งเสริม สนับสนุนการเรียนการสอนด้านอาคาร
สถานที่และสาธารณูปโภค การปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม และคงความเป็นธรรมชาติ 

2. การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพบุคลากรภายในสํานักงานอธิการบดี ให้มีความสามารถ
และทักษะการปฏิบัติงานตามตําแหน่งและโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ 

3. การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายในองค์กร  โดยจัดให้มีการบริหารจัดการที่ดี เพ่ือเป็น
หน่วยงานสนับสนุนหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย และเน้นการสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการ  

การประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักงานอธิการบดี จะประเมินตามองค์ประกอบที่
เก่ียวข้องกับงานที่ดําเนินการใน 6 องค์ประกอบ ดังน้ี 

1. องค์ประกอบที่  1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ   
2. องค์ประกอบที่  2  ภารกิจหลัก                                
3. องค์ประกอบที่  3  การบริหารและการจัดการ                                
4. องค์ประกอบที่  4  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ                
5. องค์ประกอบที่  5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน            
6. องค์ประกอบที่  6  มหาวิทยาลัยย่ังยืน            
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6.  ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา 
 
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

ประเมิน 
โครงการ/กิจกรรมเพ่ือการพฒันา รายการ 

เอกสารอ้างอิง 
องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 กระบวนการพัฒนา
แผน 
- ควรเพ่ิมแผนการปรับปรุงกลยุทธ์ 
และกําหนดโครงการตามแผนกล
ยุทธ์ให้ชัดเจน โดยการเปรียบเทียบ
ความสําเร็จของการจัดทําโครงการ
ของปีที่ผ่านมากับปีปัจจุบัน 

กิจกรรม :  
    1. จัดทําแผนปรับปรุงกลยุทธ์ 
พร้อมแสดงผลการดําเนินงานของ
โครงการตามแผนกลยุทธ์ ปี 2557 
กับปี 2558 และเปรียบเทียบค่า
เป้าหมายของแผนกลยุทธ์
สํานักงานอธิการบดี 
     
 

 
1.1  แผนปฏิบัติการสํานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 
1.2  แผนกลยุทธ์สาํนักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง  4 ปี พ.ศ. 2556 – 
2560 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1) 
1.3  รายงานผลการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
ประจําปีงบประมาณ 2558 

องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 ระดับความสําเร็จ
ของการให้บริการที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้รับบริการ 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 ระดับความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ 
- ควรกําหนดภารกิจหลักของแต่ละ
หน่วยงานในสังกัดสํานักงาน
อธิการบดีให้ชัดเจน 

กิจกรรม : 
1. กําหนดภารกิจหลักตาม

กรอบอัตรากําลังปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 - 2563 ของแต่ละ
หน่วยงานในสังกัดสํานักงาน
อธิการบดี ในบทนําของรายงาน
การประเมินตนเอง ประจําปี
การศึกษา 2558 

2. ให้หน่วยงานกําหนดตัวบ่งช้ี
ความสําเร็จตามพันธกิจหลักของ
แต่ละหน่วยงานหรือกระบวนงาน
หลัก 

 
1.1 รายงานการประเมินตนเอง 
ประจําปีการศึกษา 2558 หน้า 
4 - 5 
 
 
 
 
1.2 รายงานการประเมินตนเอง 
ประจําปีการศึกษา 2558 หน้า 
31 - 33 
 

องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและ
จัดการ 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 ภาวะผู้นําของ
คณะกรรมการประจําหน่วยงาน
และผู้บริหารทกุระดับ 
- ควรเพ่ิมข้อมลูที่แสดงถึงผลการ
ดําเนินงานที่แล้วเสร็จเป็นค่าร้อย
ละของหลักธรรมาภิบาลข้อที่ 1 
หลักประสิทธิผล 

กิจกรรม : 
1. ใหผู้้รับผิดชอบตัวบ่งช้ี

ดําเนินการตามข้อเสนอแนะในการ
ประชุมคณะกรรมการประจํา
สํานักงานอธิการบดี 

 
 
 
 

 
1.1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสํานักงาน
อธิการบดี ครั้งที่ 2/2559 เมื่อ
วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2559 
เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม
พุทธชาด ชั้น 1 อาคาร
อํานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง 
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ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประเมิน 

โครงการ/กิจกรรมเพ่ือการพฒันา รายการ 
เอกสารอ้างอิง 

- ควรเพ่ิมข้อมลูที่แสดงถึงการใช้
ทรัพยากรร่วมกัน ตามหลักธรรมาภิ
บาลข้อที่ 2 หรือการใช้ทรัพยากร
อย่างประหยัด ว่ามีการใช้
ทรัพยากรร่วมกันกับหน่วยงาน
ใดบ้าง 
 
- ควรนําหลักธรรมาภิบาลข้อที่ 5 
ความโปร่งใส มาเผยแพร่ในเว็บไซต์
ของทางคู่มือประชาชน 
- ควรนําหลักฐานที่แสดงถึงการมี
ส่วนร่วม ตามหลักธรรมาภิบาลข้อ
ที่ 5 โดยเน้นการมีส่วนร่วมของ
บุคคลภายนอกมาอ้างอิงในรายงาน
การประชุมคณะกรรมการประจํา
สํานักงานอธิการบดี 

2. กําหนดให้ฝา่ยอาคารสถานที่
เป็นผู้รับผิดชอบในการให้บรกิาร
ทรัพยากรในเรือ่งของการให้บริการ
ห้องประชุม การให้บริการวัสดุใน
การจัดอาคารสถานที่ (โต๊ะ เก้าอ้ี 
ให้กับทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย
และหน่วยงานภายนอก) 

3. ใหฝ้่ายพัสดุดําเนินการตาม
ระเบียบพัสดุ เรื่อง การจัดซื้อจัด
จ้างทุกกรณี โดยประกาศลง
เว็บไซต์และติดบอร์ด
ประชาสัมพันธ์เผยแพร ่

1.2 รายงานผลการดําเนินงาน
ของการให้บริการฝ่ายอาคาร
สถานที่ 
 
 
 
 
1.3 เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราช
ภัฏหมู่บ้านจอมบึง
(http://www.mcru.ac.th) ใน
หัวข้อข่าวสอบราคา และบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน
บริหารพัสดุ 
 
 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.2 การพัฒนาสถาบันสู่
การเรียนรู้ 
- ควรมีการเผยแพร่คู่มือจัดการ
ความรู้ไปยังหน่วยงานภายนอก
หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ใน
มหาวิทยาลัย 

กิจกรรม :
1. ใหผู้้รับผิดชอบตัวบ่งช้ี

ดําเนินการเผยแพร่คู่มือการจดัการ
ความรู้ไปยังช่องทางอ่ืน ๆ เช่น 
เว็บไซต์ เป็นต้น 

1.1  เว็บไซต์สํานักงาน
อธิการบดี
http://president.mcru. 
ac.th/ 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.3 ระบบบริหารความ
เสี่ยง 
- ควรระบุหรือกําหนดความเสี่ยง 
ว่าความเสี่ยงด้านใดบ้างที่มีความ
เสี่ยงสูงสุด 
- ควรรายงานผลการดําเนินงานว่า
มีการบริหารความเสี่ยงแล้วและ
ความเสี่ยงดังกล่าวได้ลดน้อยลง 

กิจกรรม :
1. ระบุข้อเสนอแนะและประเด็น

ต่าง ๆ ในรายงานผลการติดตาม
การบริหารความเสี่ยงตามแผน
บริหารความเสี่ยงของสํานักงาน
อธิการบดี ปีการศึกษา 2558  

2. รายงานผลการดําเนินงานตาม
แผนบริหารความเสี่ยง ได้แก่ 

2.1 โครงการสง่เสริมวินัย
จราจรและรณรงค์การขับขี่มัน่ใจ 
สวมหมวกกันน็อค 100 เปอร์เซ็นต์ 

2.2 โครงการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัยเบ้ืองต้น 

1.1 แผนบริหารความเส่ียงของ
สํานักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 
2558 
 
 
1.2 โครงการ/กิจกรรมความเสี่ยง
ที่ดําเนินการตามแผนที่กําหนดไว้ 
    1.2.1 โครงการ/กิจกรรมความ
เสี่ยงที่ดําเนินการตามแผนบรหิาร
ความเสี่ยงด้านทรัพยากรของ
สํานักงานอธิการบดี 
    1.2.2 โครงการ/กิจกรรมความ
เสี่ยงที่ดําเนินการตามแผนบรหิาร
ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก
และตามบริบทของมหาวิทยาลัย
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ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประเมิน 

โครงการ/กิจกรรมเพ่ือการพฒันา รายการ 
เอกสารอ้างอิง 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.4 ระบบการพัฒนา
บุคลากร 
- ควรให้มีการจัดอบรมการจัดทํา
คู่มือการปฏิบัติงานให้กับฝ่าย
สนับสนุน เพ่ือพัฒนาสายงาน
ตนเอง 

กิจกรรม : 
1. จัดโครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทําคู่มือ
การปฏิบัติงาน (Work Manual) 
เป้าหมาย ระยะที่ 1  

2. จัดโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทําคู่มือ
การปฏิบัติงาน (Work Manual) 
เป้าหมาย ระยะที่ 2  

 
1.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง การจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน 
(Work Manual) ระยะที่ 1 และ
ระยะที่ 2 
 
 
 
 

องค์ประกอบที่ 4 ระบบและกลไก
การเงินและงบประมาณ 
ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 บริหารหน่วยงานเพ่ือ
การกํากับติดตามการเงินและ
งบประมาณของหน่วยงาน 
- ไม่ควรเผยแพร่การวิเคราะห์
ต้นทุนผลผลิตต่อหน่วยกับ
บุคคลภายนอก เน่ืองจาก มีความ
เสี่ยงทางด้านการเงิน ควรปรับ
วิธีการเผยแพร่โดยให้นําเสนอ
ผู้บริหารหรือหน่วยงานใน
สํานักงานอธิการบดี 

กิจกรรม : 
1. ส่งข้อมูลใหกั้บคณะกรรมการ

ติดตามตรวจสอบการประเมิน
ระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา เน่ืองจาก ตามระเบียบ
กรมบัญชีกลาง จะต้องมกีาร
เผยแพร่การวิเคราะห์ต้นทุน
ผลผลิตให้สาธารณชนได้รับทราบ 

 
1.1 เกณฑ์การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีบริหาร 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที ่กค 
0423.3/ว22 ลงวันที่ 14 มกราคม 
2559 
 
 
 
 

องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไก
การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน 
- ควรมแีนวทางการปฏิบัติที่ดีหรือ
งานวิจัยที่เก่ียวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

กิจกรรม : 
1. จัดทําแนวทางการปฏิบัติที่ดีที่

เก่ียวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษา เช่น การจัดทําคู่มอื
สํานักงานสีเขียว (Green Office) 
ของสํานักงานอธิการบดี 

 
1.1 คู่มือการดําเนินงาน
โครงการสํานักงานสีเขียว 
(Green Office) : สํานักงาน
อธิการบดี 
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ส่วนท่ี 2 
การประเมินตนเอง  

 
องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธานวัตถุประสงค์และแผนดําเนินการ 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1   การบริหารหนว่ยงานเพื่อกํากับติดตามผลลัพธ์ตามพนัธกิจของหน่วยงาน 
 
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 - 4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

5  ข้อ 

มีการดําเนินการ 

6 ข้อ 

 
เกณฑ์มาตรฐาน  :  ข้อ 
มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
 1 มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ที่

สอดคล้องกับนโยบายและแผน
กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 

1.1 สํานักงานอธิการบดีได้ 
ดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธ์ 
สํานักงานอธิการบดีระยะ 4 ปี 
(พ.ศ. 2556-2560) ระหว่างวันที่ 
4 – 5 กันยายน 2556 ณ คําแสด 
ริเวอร์แคว รีสอร์ท จ. กาญจนบุรี 
(1.1-1-1) (1.1-1-2) 
 1.2 สํานักงานอธิการบดีได้ 
ดําเนินการทบทวนแผนกลยุทธ์ 
สํานักงานอธิการบดีระยะ 4 ปี 
(พ.ศ. 2556 – 2560) วันที่ 8 - 9 
พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรม 
เฟลิกซ์ริเวอร์แคว รีสอร์ท  
อ.เมือง จ. กาญจนบุร ี
1.3 สํานักงานอธิการบดีได้ 
ดําเนินการทบทวนแผนกลยุทธ์ 
สํานักงานอธิการบดีระยะ 4 ปี 
(พ.ศ. 2556 – 2560) ปรับปรุง
ครั้งที ่1 ระหว่างวันที่ 6 – 7 
กันยายน 2558 ณ โรงแรมโนโว
เทล หัวหิน-ชะอํา รีสอร์ทแอนด์
สปา อ.ชะอํา จ.เพชรบุร ี(1.1-1-3)  

1.1-1-1 แผนกลยุทธ์พัฒนา 
มหาวิทยาลัย 4 ปี (พ.ศ. 2556 - 
2560)  
1.1-1-2 แผนกลยุทธ์สํานักงาน 
อธิการบดี 4 ปี (พ.ศ. 2556 – 
2560) ฉบับปรับปรุง 1 (พ.ศ. 
2558) 
1.1-1-3 โครงการทบทวนแผน 
กลยุทธ์สํานักงานอธิการบดีและ
การจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 
 
 
1.1-1-4 รายงานการประชุมเชิง 
ปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์ 
สํานักงานอธิการบดีครั้งที่ 1 และ
การจัดทําแผนปฏิบัติการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
1.4 สํานักงานอธิการบดีได้นํา  
ผลการดําเนินการที่ผ่านมาและ 
แผนกลยุทธ์พัฒนามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 4 ปี มา
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
และภายใน (TOWS)  ระหว่าง
วันที่ 13 – 14 กรกฎาคม 2559 
ณ โรงแรมอิมพีเรียล หัวหิน บีช  
รีสอร์ท อําเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ (1.1-1-4)  
1.5 สํานักงานอธิการบดีได้ 
ดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธ์ 
สํานักงานอธิการบดีให้สอดคล้อง 
กับนโยบายและแผนกลยุทธ์ของ 
มหาวิทยาลัย ดังน้ี  
1) ความสอดคล้องระหว่างแผน 
กลยุทธ์มหาวิทยาลัยกับแผน   
กลยุทธ์สํานักงานอธิการบดี  
2) ความสอดคล้องระหว่าง 
ปรัชญาหรือปณิธานกับแผน    
กลยุทธ์สํานักงานอธิการบดี  
(1.1-1-5) (1.1-1-6) 

1.1-1-5 โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการทบทวนตัวบ่งช้ีแผน 
กลยุทธ์สํานักงานอธิการบดีฯ 
และการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 
 
 
 
 
1.1-1-6 แผนกลยุทธ์สํานักงาน 
อธิการบดี 4 ปี (พ.ศ. 2556 – 
2560) ฉบับปรับปรุง 1 (พ.ศ. 
2558) (หน้า 37)  
 
1.1-1-7 แผนกลยุทธ์สํานักงาน 
อธิการบดี 4 ปี (พ.ศ. 2556 – 
2560) ฉบับปรับปรุง 1 (พ.ศ. 
2558) (หน้า 38) 

 2 มีการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําปีที่สอดคล้องกับแผนกล
ยุทธ์ของหน่วยงาน 

2.1 สํานักงานอธิการบดีได้
ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
สํานักงานอธิการบดี โดย 
คณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธ์
ของสํานักงานอธิการบดี ได้
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทํา
แผนปฏิบัติการเงินงบประมาณ
แผ่นดินและเงินรายได้ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ระหว่าง
วันที่ 6 – 7 กันยายน 2558 ณ 
โรงแรมโนโวเทล หัวหิน-ชะอํา    
รีสอร์ทแอนด์สปา อ.ชะอํา  
จ.เพชรบุรี (1.1-2-1) (1.1-2-2) 
  

1.1-2-1 แผนปฏิบัติการ เงิน
งบประมาณแผ่นดิน สํานักงาน
อธิการบดี ประจําปี งบประมาณ 
2559 
1.1-2-2 แผนปฏิบัติการ เงิน
รายได้ สํานักงานอธิการบดี
ประจําปี งบประมาณ 2559 
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 3 มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์

หน่วยงาน และแผนปฏิบัติการ
ประจําปีไปสู่หน่วยงานภายใน 

3.1 สํานักงานอธิการบดีได้
ดําเนินการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์
หน่วยงาน และแผนปฏิบัติการ
ประจําปีไปสู่หน่วยงานภายใน   
ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เพ่ือทบทวนแผนกลยุทธ์และ
ถ่ายทอดตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมาย
สู่การจัดทําแผนปฏิบัติการเงิน
งบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  
2559 ระหว่างวันที่ 6-7 กันยายน 
2558 ณ โรงแรมโนโวเทล หัวหิน-
ชะอํา รีสอรท์แอนด์สปา อ.ชะอํา 
จ.เพชรบุร ี(1.1-3-1)  
3.2 คณะกรรมการจัดทําแผนกล
ยุทธ์ของสํานักงานอธิการบดี ได้
ดําเนินการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์
ของสํานักงานอธิการบดี กับ
ผู้บริหารหน่วยงานต่าง ๆ ภายใน
สังกัดสํานักงานอธิการบดี
เก่ียวกับกลยุทธ์ ตัวบ่งช้ีและค่า
เป้าหมายของกลยุทธ์ ในการ
ประชุมคณะกรรมการประจํา
สํานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 
1/2559 วันที่ 17 มีนาคม 2559 
(1.1-3-2)  
3.3 สํานักงานอธิการบดีได้
ดําเนินการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์
สํานักงานอธิการบดีให้บุคลากร
ผ่านทางเว็บไซต์สํานักงานอธิการบดี 
และทางเอกสาร (1.1-3-3) 

1.1-3-1 รายงานการประชุมเชิง
ปฏิบัติการโครงการทบทวน 
ตัวบ่งช้ีแผนกลยุทธ์สํานักงาน 
อธิการบดีฯ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1-3-2 รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจําสํานักงาน 
อธิการบดี ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 
17 มีนาคม 2559  
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1-3-3 เว็บไซต์สํานักงาน
อธิการบดี http://president. 
mcru.ac.th 

 4 มีการติดตามผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจําปี อย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลต่อ
คณะกรรมการประจําหน่วยงาน
พิจารณา 

4.1 สํานักงานอธิการบดีมีการ 
ติดตามผลการดําเนินการตาม 
แผนปฏิบัติการประจําปี 2559 
จํานวน 2 ครั้ง และรายงานผลต่อ
คณะกรรมการประจําสํานักงาน
อธิการบดี เพ่ือพิจารณาดังน้ี  
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
4.1.1 รายงานผลการดําเนินงาน
ตามตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
ต่อคณะกรรมการประจํา
สํานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 
2/2559 วันที่ 3 พฤษภาคม 
2559 (1.1-4-1)  
4.1.2 รายงานผลการดําเนินงาน 
ตามตัวบ่งช้ีของ แผนปฏิบัติการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
ต่อคณะกรรมการประจํา
สํานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 
3/2559 วันที่ 29 มิถุนายน 
2559 (1.1-4-2) 

1.1-4-1 รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจําสํานักงาน 
อธิการบดี ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 3 
พฤษภาคม 2559 
 
 
 
1.1-4-2 รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจําสํานักงาน 
อธิการบดี ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 
29 มิถุนายน 2559 

 5 มีการประเมินผลการดําเนินงาน
ตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ อย่าง
น้อยปีละ 1 ครัง้ และรายงานผล
ต่อคณะกรรมการประจําหน่วยงาน 
พิจารณา 

5.1 สํานักงานอธิการบดีได้ 
ประเมินผลการดําเนินงานตามตัว 
บ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ ประจําปี 
2558 และรายงานผลต่อ 
คณะกรรมการประจําสํานักงาน 
อธิการบดีเพ่ือพิจารณา ในการ 
ประชุม ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 17 
มีนาคม 2559 (1.1-5-1)  
5.2 สํานักงานอธิการบดีได้
รายงานการประเมินผลการ 
ดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผน 
กลยุทธ์ และคณะกรรมการ 
ติดตาม ตรวจสอบ และ 
ประเมินผลงานมหาวิทยาลัย ได้ 
ประเมินผลการดําเนินงานตาม 
ตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ (1.1-5-2) 

1.1-5-1 รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจําสํานักงาน 
อธิการบดีครั้งที่ 1/2559 วันที่ 
17 มีนาคม 2559 
 
 
 
 
1.1-5-2 รายงานผลการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลงาน 
ของมหาวิทยาลัย ประจําปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2558 

 6 มีการนําผลการพิจารณา
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประจําหน่วยงานไป
ปรับปรุงแผน กลยุทธ์ในปีถัดไป 

6.1 สํานักงานอธิการบดีได้นํา 
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ 
ของคณะกรรมการประจํา 
สํานักงานอธิการบดีไปปรับปรุง 
แผนกลยุทธ์สํานักงานอธิการบดี 
ครั้งที่ ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 17 
มีนาคม 2559  (1.1-6-1)  

1.1-6-1 รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจําสํานักงาน 
อธิการบดี ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 
17 มีนาคม 2559 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
6.2 สํานักงานอธิการบดีได้นํา 
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ 
ของคณะกรรมการประเมิน 
คุณภาพการศึกษาภายใน และ 
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยไปพิจารณา
ดําเนินการปรับปรุงแผนกลยุทธ์ 
(1.1-6-2)  
 
 

1.1-6-2 รายงานการประชุม 
สัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการ 
ทบทวนตัวบ่งช้ีแผนกลยุทธ์ 
สํานักงานอธิการบดีฯ ประจํา 
งบประมาณ พ.ศ. 2558 ระหว่าง 
วันที่ 8 - 9 พฤศจิกายน 2557 ณ 
โรงแรมเฟลิกซร์ิเวอร์แคว รีสอร์ท 
จ. กาญจนบุร ี
 
1.1-6-3 รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจําสํานักงาน 
อธิการบดี ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 
29 เมษายน 2558  
 
1.1-6-4 รายงานการประชุมเชิง 
ปฏิบัติการปรับปรุงแผนกลยุทธ์ 
สํานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1 
(พ.ศ. 2558) การถ่ายทอดตัวบ่ง 
ช้ีและค่าเป้าหมายสู่ แผนปฏิบัติ
การ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 
2559 และการเขียนรายงานการ
ประเมินตนเอง ประจําปี
การศึกษา 2557 ระหว่างวันที่   
6 – 7 กันยายน 2558 ณ 
โรงแรมโนโวเทล รีสอร์ทแอนด์
สปา อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี 

 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน บรรล/ุไม่บรรล ุ คะแนนการประเมิน เป้าหมายปีต่อไป 

5 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน บรรล ุ 6 ข้อ 

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 - 
 
จุดที่ควรพฒันา/ข้อเสนอแนะในการปรบัปรุง 
 - 
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องค์ประกอบที่  2    ภารกิจหลัก   
 
ตัวบ่งชี้ที่  2.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามกระบวนการงานหลักของสํานักงานอธิการบดี  
 
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลสําเร็จ 

เกณฑ์การประเมิน 
 คํานวณค่าเฉล่ียความสําเร็จของแต่ละหน่วยงานโดยรวมได้เท่าไร ถือว่าได้คะแนนเท่าน้ัน 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 
สําเร็จอยู่ในระดับ
น้อยกว่าร้อยละ 50 

จากเป้าหมาย 

สําเร็จอยู่ในระดับ
ร้อยละ 50 จาก

เป้าหมาย 

สําเร็จอยู่ในระดับ
ร้อยละ 60 จาก

เป้าหมาย 

สําเร็จตามเป้าหมาย
ที่ต้ังไว้ 

สําเร็จมากกว่า
เป้าหมายที่ต้ังไว้ 

 
ผลการดําเนนิงาน 
 สํานักงานอธิการบดี  ดําเนินการกําหนดตัวช้ีวัด และระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามกระบวนการงาน
หลักของสํานักงานอธิการบดี เรียบร้อยแล้ว ทั้งน้ี ระดับความสําเร็จของผลการดําเนินการตามตัวช้ีวัดในรอบการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา 2558 (วันที่ 1 สิงหาคม 2558 – 31 กรกฎาคม 2559) มีรายละเอียดดังตาราง 
 

ตัวชี้วัดความสาํเร็จ หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบรายงานผล
ในการประชุมคร้ังต่อไป

ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ

1 

กองกลาง 

ระดับความพึงพอใจในการให้บริการงาน
บริหารท่ัวไป 

งานบริหารท่ัวไป นางสาวรัชนี  นาเลิศ ระดับ 5 

2 ระบบฐานข้อมูลบุคลากรสามารถ
ดําเนินการบันทึกข้อมูลและนําข้ึน Web 
มหาวิทยาลัย 

งานบริหารบุคคล
และนิติการ 

นายสวงค์  พ่อค้า/ 
นางสาวสุนิดา  เมืองสมบัติ

ระดับ 4 

3 ร้อยละของการบันทึกใบส่ังซ้ือ/สั่งจ้าง/
สัญญาเช่าท่ีมีความครบถ้วนและถูกต้อง 

งานบริหารพัสดุและ
ยานพาหนะ 

นางสุนันท์ อุ่นตา ระดับ 5 

4 ระดับความสําเร็จการให้บริการซ่อม
บํารุงรักษาอาคารสถานท่ี (ปริมาณใบร้อง
ขอให้ดําเนินการท้ังหมดเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์)

งานอาคารสถานท่ี 
ภูมิทัศน์ 

และความปลอดภัย 

นายพณกฤษ บุญพบ ระดับ 5 

5 จํานวนคร้ังในการดําเนินการจัดประชุมสภา
มหาวิทยาลัย 

งานกิจการสภา
มหาวิทยาลัย 

ผู้อํานวยการกองกลาง ระดับ 5 

6 จํานวนจุลสาร MCRU NEWS 48 ฉบับ/ป ี งานประชาสัมพันธ์และ
สื่อสารองค์กร 

นายวัฒนา อ่วมเนตร ระดับ 5 
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ตัวชี้วัดความสาํเร็จ หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบรายงานผล
ในการประชุมคร้ังต่อไป

ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ

1 

กอง
นโยบาย
และแผน 

การเบิกจ่ายงบประมาณหลังจากดําเนินงาน
แล้วเสร็จ 

งานบริหารท่ัวไป นางนัทธมน เจริญลาภทวี ระดับ 3 

2 ระดับความสําเร็จของการติดตามผลการ
ปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณส่ง
หน่วยงานภายในทุกสิ้นเดือน (ภายใน 7 วัน
หลังจากได้รับรายงานครบทุกหน่วยงาน) 

งานนโยบายและ
แผน 

นางสาวศิริรัตน์ แก้วเขียว ระดับ 3 

3 ร้อยละของการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการ
สอนท่ีมีความครบถ้วน ถูกต้อง และทันเวลา

งานบริหารการคลัง
และทรัพย์สิน 

นางสาวหทัยรัตน์ มีจันทร์ ระดับ 3 

4 ร้อยละผลสําเร็จของความพึงพอใจในการ
จัดกิจกรรมความร่วมมือกับหน่วยงาน
ต่างประเทศและกิจกรรมเตรียมความพร้อม
สู่ประชาคมอาเซียน 

งานวิเทศสัมพันธ์
และศูนย์อาเซียน
ศึกษา 

ผู้อํานวยการกองนโยบาย
และแผน 

ระดับ 3 

5 ร้อยละของความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม
งานประกันคุณภาพการศึกษาฯ 

งานประกันคุณภาพ
การศึกษา 

นางสาวชุติมา ชงสกุล ระดับ 4 

 

ตัวชี้วัดความสาํเร็จ หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบรายงานผล
ในการประชุมคร้ังต่อไป

ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ

1 

กองพัฒนา
นักศึกษา 

ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อกอง
พัฒนานักศึกษา 

งานบริหารท่ัวไป 

รักษาการผู้อํานวยการ
กองพัฒนานักศึกษา 

ระดับ 5 

2 จํานวนรางวัลชนะเลิศท่ีนักศึกษาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาระดับภูมิภาคและ
ระดับประเทศ 

งานพัฒนานักศึกษา ระดับ 5 

3 จํานวนจัดกิจกรรมป้องกันโรคต่างๆให้กับ
บุคลากรและนักศึกษา 

งานบริการและ
สวัสดิการนักศึกษา 

ระดับ 5 

4 จํานวนจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาหอพัก งานหอพักนักศึกษา ระดับ 5 
5 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเข้า

ร่วมกิจกรรมของฝ่ายมีงานทํา 
งานส่งเสริมการมี
งานทํานักศึกษา 

ระดับ 5 

 

ผลการประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน บรรล/ุไม่บรรล ุ คะแนนการประเมิน เป้าหมายปีต่อไป 
3 คะแนน 

(สําเร็จอยู่ในระดับ
ร้อยละ 60 จาก

เป้าหมาย) 

5 คะแนน 

(สําเร็จมากกว่า
เป้าหมายที่ต้ังไว้) 

 

บรรล ุ 5 คะแนน 

(สําเร็จอยู่ในระดับ
ร้อยละ 100 จาก

เป้าหมายร้อยละ 60) 

4 คะแนน 

(สําเร็จอยู่ในระดับ
ร้อยละ 70) 

 

วิธีคํานวณคะแนนประเมิน =    หน่วยงานที่ผ่าน X 100 
    หน่วยงานที่กําหนดตัวช้ีวัดทั้งหมด 
    =      16 X 100 = 100 
       16 
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จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 คณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี ให้ความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ และผลักดัน ให้เกิด
กระบวนการ และระบบการกําหนดตัวช้ีวัด และระดับความสําเร็จ ได้อย่างยอดเย่ียม   
   
จุดที่ควรพฒันา/ข้อเสนอแนะในการปรบัปรุง 
 แต่ละหน่วยงานท่ีกําหนดตัวช้ีวัด ควรแนบเอกสารหลักฐานการอ้างอิงประกอบการรายงานผลการ
ดําเนินการตามตัวช้ีวัด          
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ตัวบ่งชี้ที่  2.2  ระบบการบริหารและการพฒันาบคุลากร  
 
ชนิดของตัวบง่ชี ้  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 
 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
 1 มีแผนและระบบ มีกลไกการ

บริหารและการพัฒนาบุคลากร
อย่างน้อย 4 ระบบ 

1.1 สํานักงานอธิการบดี ได้
ดําเนินการให้เกิดแผนและระบบ 
ที่มีกลไกการบริหารและการ
พัฒนาบุคลากร โดยดําเนินการ
จัดทําแผนบรหิารทรัพยากร
บุคคล (2.2-1-1)  

2.2-1-1 แผนบริหารทรัพยากร
บุคคลและแผนพัฒนา 

 

 2 มีการนําระบบ กลไก นําไปสูก่าร
ปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

สํานักงานอธิการบดี ดําเนินการ
จัดทําแผนบรหิารทรัพยากร
บุคคล เพ่ือเป็นแผนแม่บท ให้
คณะ/สํานัก นําไปต่อยอดสู่การ
ปฏิบัติ (2.2-2-1) (2.2-2-2)  
(2.2-2-3) (2.2-2-4) (2.2-2-5) 

2.2-2-1 คู่มือการสรรหาและ
คัดเลือก 
2.2-1-2 คู่มือการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

2.1-2-3 คู่มือการขอกําหนด
ตําแหน่งทางวิชาการ 

2.1-1-4 คู่มือพนักงาน
มหาวิทยาลัย 

2.1-1-5 คู่มือจรรยาบรรณ
บุคลากร 

 3 มีการประเมินกระบวนการและ
ประเมินผลการดําเนินงานตาม
ระบบกลไกและแผนการ
ดําเนินงาน 

สํานักงานอธิการบดี  มีการ
ดําเนินการจัดทําแผนผัง
กระบวนการสรรหาและคัดเลือก
บุคลากร และมีการรายงานผล
การดําเนินงาน (2.2-3-1) (2.2-3-2) 

2.2-3-1 แผนผงักระบวนการ  
สรรหา 
2.2-3-2 รายงานผลการ
ดําเนินงาน 

 4 มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผลการประเมิน 

สํานักงานอธิการบดี จะดําเนินการ
วิเคราะห์กระบวนการจากผลการ
ประเมินในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 เพ่ือนําผลไปปรับปรุงใน
ปีงบประมาณ 2560 (2.2-4-1) 

2.2-4-1 รายงานการประชุม
ประจําสํานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 
1/2559 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 
2559  
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
 5 มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจน

เป็นรูปธรรม 
สํานักงานอธิการบดี ได้
ดําเนินการปรับปรุงและพัฒนา
กระบวนการสรรหา โดย
ดําเนินการประชุมร่วมกับ
ผู้บริหาร และได้นําหลักเกณฑ์ไป
ประกาศใช้แลว้ เมื่อวันที่ 6 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  
(2.2-5-1) (2.2-5-2) 

2.2-5-1 แผนผงักระบวนการ   
สรรหา 

2.2-5-2 ประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง รับ
สมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย (ครั้งที ่
5/2558 

 
ผลการประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน บรรล/ุไม่บรรล ุ คะแนนการประเมิน เป้าหมายปีต่อไป 

3 ข้อ 5 ข้อ บรรล ุ 5 คะแนน 4 ข้อ 

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 คณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี ให้ความร่วมมือในการส่งเสริม สนับสนุน และถ่ายทอดให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ทราบความคืบหน้าเป็นระยะ รวมถึงได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากนโยบายผู้บริหาร 
ทําให้ผลการดําเนินการจัดทําแผนการพัฒนาบุคลากร เป็นไปด้วยความต่อเนื่อง    
  
จุดที่ควรพฒันา/ข้อเสนอแนะในการปรบัปรุง 
 - 
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ตัวบ่งชี้ที่  2.3   ระดับความพงึพอใจของผู้รบับริการ  
 
ชนิดของตัวบง่ชี ้   ผลผลิต 
 
เกณฑ์การประเมิน 
ใช้คะแนนผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของสํานักงานอธิการบดี จากการคํานวณค่าเฉล่ียความ
พึงพอใจของผู้รับบริการ 

ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยรวม  4.50 - 5.00  หมายถึง  ได้คะแนน  5  คะแนน 
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยรวม  3.50 - 4.49  หมายถึง  ได้คะแนน  4  คะแนน 
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยรวม  2.50 - 3.49  หมายถึง  ได้คะแนน  3  คะแนน 
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยรวม  1.50 - 2.49  หมายถึง  ได้คะแนน  2  คะแนน 
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยรวม  1.00 - 1.49  หมายถึง  ได้คะแนน  1  คะแนน 

 
 
   สูตรการคํานวณ: ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยรวม =  

 
ผลการดําเนินงาน 
 

ตารางแสดงคา่เฉลี่ยความพงึพอใจของผู้รบับริการโดยรวม 
ของสํานักงานอธิการบดี ประจําปีการศึกษา 2558 

 
ที่ หน่วยงาน ค่า 

เฉลี่ย
ผล

ประเมิน
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการประเมินผล 

บุคลากรสาย
วิชาการ 

บุคลากรสาย
สนับสนุน 

นักศึกษา บุคคล 
ภายนอก

 รวม 
(คน)

1 งานบริหารทัว่ไป 4.85 มากที่สุด 4 6 22 18 50 
2 งานประชาสัมพนัธ์และส่ือสารองค์กร 4.76 มากที่สุด 9 20 - 21 50 
3 งานบริหารงานบุคคลและนิติการ 4.60 มากที่สุด 3 20 - 2 25 
4 งานบริหารพัสด ุ 4.76 มากที่สุด 22 18 5 5 50 
5 งานอาคารสถานที่และสถานที ่ 3.86 มาก 70 60 90 19 239
6 งานสวัสดิการและอนามัย 4.48 มากที่สุด 112 34 14 - 160
7 งานกิจการสภามหาวิทยาลัย 4.85 มากที่สุด 12 27 - 1 40 
8 งานวิเทศสัมพันธ์และอาเซียน 4.85 มากที่สุด 3 6 8 13 30 
9 งานบริหารการคลังและทรัพยสิ์น 4.58 มากที่สุด 15 64 49 5 133
10 งานประกันคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษา 
4.49 มาก 16 23 2 - 41 

11 งานหอพกันักศึกษา 3.92 มาก - - 250 - 250
12 ศูนย์การเรียนรูใ้นเมือง 4.63 มากที่สุด - 5 22 3 30 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผูรั้บบริการโดยรวม 4.56 มากที่สุด - - - - - 

ผลรวมของคะแนนเฉล่ียของทุกด้าน     
จํานวนด้าน 
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ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน บรรล/ุไม่บรรล ุ คะแนนการประเมิน เป้าหมายปีต่อไป 
4.80 คะแนน 4.56 คะแนน ไม่บรรล ุ 5 คะแนน 4.50 คะแนน 

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 - 
 
จุดที่ควรพฒันา/ข้อเสนอแนะในการปรบัปรุง 
 - 
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ตัวบ่งชี้ที่  2.4 ระดับความสําเร็จของการส่งเสริม สนับสนุน และกํากับติดตามผลการ 
  ดําเนินงานโครงการสํานักงานสีเขียว (GREEN OFFICE) ของมหาวิทยาลัย 
  ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 
มีการดําเนินการ 

ตามข้อ 1 

มีการดําเนินการ 

ตามข้อ 1 และ 2 

มีการดําเนินการ 

ตามข้อ 1-3 

มีการดําเนินการ 

ตามข้อ 1-5 

มีการดําเนินการครบ
ทั้ง 6 ข้อ 

 
เกณฑ์มาตรฐาน  :  ข้อ 
1 ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
 1 มีระบบการและกลไกในการ

ส่งเสริม สนับสนุน และกํากับ
ติดตามการดําเนินงานโครงการ
สํานักงานสีเขียว (GREEN OFFICE)
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึง 

1.1 มหาวิทยาลัย ได้มอบหมายให้
สํานักงานอธิการบดี ดําเนินการ
ต้ังแต่งคณะทํางาน เพ่ือขับเคล่ือน
ในการส่งเสริม สนับสนุน และ
กํากับติดตามการดําเนินงาน
โครงการสํานักงานสีเขียว (Green  
Office) ของทุกหน่วยงาน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
ให้มีการดําเนินการโครงการ
สํานักงานสีเขียว (Green Office) 
ให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมิน
ทั้ง 7 หมวด อย่างต่อเน่ือง  
(2.4-1-1) (2.4-1-2) (2.4-1-3) 
(2.4.1-4) (2.4-1-5) (2.4.1-6) 

2.4-1-1 ใบสมคัรเข้าร่วมโครงการ
สํานักงานสีเขียว (Green Office)
กับกรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน สํานักส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชน ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยมหิดล 
2.4-1-2 คําสั่งมหาวิทยาลยัราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง ที่ 0038/2259 
เรื่อง แต่งต้ังคณะทํางานโครงการ
สํานักงานสีเขียว Green Office 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
ลงวันที่ 6 มกราคม 2559 
2.4-1-3 คําสั่งมหาวิทยาลยัราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง ที่ 0598/2559 
เรื่อง แต่งต้ังคณะทํางานประจํา
สํานักงานมหาวิทยาลัยย่ังยืน  
ลงวันที่ 5 เมษายน 2559 
2.4-1-4 รายงานการประชุม 
คณะทํางานประจําสํานักงาน
มหาวิทยาลัยย่ังยืน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 1-4 
2.4-1-5 คําสั่งมหาวิทยาลัยราช
ภัฏหมู่บ้านจอมบึง ที่ 0557/2559 
เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการ
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1 ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
กําหนดแนวปฏิบัติและขับเคลื่อน
การประหยัดพลังงานไฟฟ้า  
ลงวันที่ 1 เมษายน 2559 
2.4-1-6 ประกาศ นโยบายและ
มาตรการในการดําเนินงาน
สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน
ในมหาวิทยาลยัให้ย่ังยืน จํานวน 
10 มาตรการ 

 2 มีการจัดทําแผนการส่งเสริม 
สนับสนุน และกํากับติดตามการ
ดําเนินงานโครงการสํานักงานสีเขียว 
(GREEN OFFICE) ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

2.1 คณะทํางานประจําสํานักงาน
มหาวิทยาลัยย่ังยืน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงมีการจัดทํา
โครงการโดยกําหนดแผนการ
ดําเนินงานไว้ในโครงการ เพ่ือ
ส่งเสริม สนับสนุน พร้อมทั้งมกีาร
ประชุมคณะทํางานเพ่ือวางแผน
และกํากับติดตามการดําเนินงาน
โครงการสํานักงานสีเขียว (Green  
Office) ของทุกหน่วยงาน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอม
บึง ให้มีการดําเนินการโครงการ 
ให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมิน
ทั้ง 7 หมวด อย่างต่อเน่ือง  
(2.4-2-1) (2.4-2-2) 
 
2.2 คณะทํางานประจําสํานักงาน
มหาวิทยาลัยย่ังยืน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ส่งเสริม
ให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย เข้า
ร่วมประชุมเพ่ือรับทราบแนว
ทางการดําเนินงานโครงการ
สํานักงานสีเขียว กับกรมส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของประชาชน  
สํานักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน และเข้าร่วมอบรม และ
เข้าร่วมอบรมการเป็นผู้ตรวจการ
ประเมินโครงการสํานักงานสีเขียว
ที่ทางมหาวิทยาลัยมหิดลจัดขึน้ 

2.4-2-1 โครงการสํานักงานสีเขียว 
(Green Office) ในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
2.4-2-2 รายงานการประชุม 
คณะทํางานประจําสํานักงาน
มหาวิทยาลัยย่ังยืน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 1-4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4-2-3 หนังสอืเชิญจาก
มหาวิทยาลัยมหิดลเพ่ือเข้าร่วม
ประชุม 
2.4-2-4 คําสั่งให้บุคลากรเข้าร่วม
อบรมเป็นผู้ตรวจการประเมิน 
2.4-2-5 ใบประกาศผลการสอบ
เป็นผู้ตรวจประเมิน 
2.4-2-6 หนังสอืเชิญให้เข้าร่วม
ตรวจประเมินสํานักงานสีเขียว 
(Green Office) 
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1 ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
เพ่ือนําความรู้ที่ได้รับมาขับเคลื่อน
ในการดําเนินการจัดทําโครงการ 
และถ่ายทอดให้กับผู้อ่ืนรับทราบ
ต่อไป (2.4-2-3) (2.4.2-4)  
(2.4-2-5) (2.4-2-6) 

 3 มีการถ่ายทอดการดําเนินงาน
โครงการสํานักงานสีเขียว (GREEN  
OFFICE) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง 

3.1 คณะทํางานประจําสํานักงาน
มหาวิทยาลัยย่ังยืน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้
ดําเนินการจัดโครงการอบรมใน
การถ่ายทอดการดําเนินงาน
โครงการสํานักงานสีเขียว (Green  
Office) ให้แก่บุคลากร
มหาวิทยาลัย โดยเฉพาะกลุ่ม
พนักงานในสํานักงานทุก
หน่วยงาน ให้รับทราบและมี
ความรู้ในการดําเนินโครงการ
สํานักงานสีเขียวอย่างถูกต้อง โดย
มหาวิทยาลยัได้เชิญวิทยากรจาก
ภายนอกท่ีมีความเช่ียวชาญ และ
ประการณ์ในการดําเนินโครงการ
ที่มีผลงานที่โดดเด่นอย่างชัดเจน 
มาถ่ายทอดองค์ความรู้ในครั้งน้ี 
(2.4-3-1) ( 2.4-3-2) ( 2.4-3-3)  
( 2.4-3-4) 
 
3.2 คณะทํางานประจําสํานักงาน
มหาวิทยาลัยย่ังยืน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้จัดส่ง
ตัวแทนคณะทาํงาน เข้าร่วม
นําเสนอผลการดําเนินงานในการ
จัดทําโครงการสํานักงานสีเขียว 
(Green Office) ให้กับบุคลากร
มหาวิทยาลัย ในเวทีแลกเปลีย่น
เรียนรู้จากความรู้ทักษะของผูม้ี
ประสบการณ์ตรง (tacit 
knowledge) ที่ทางมหาวิทยาลัย
จัดขึ้น (2.4-3-5) (2.4-3-6) 

2.4-3-1 รายงานผลการดําเนิน
โครงการอบรมสัมมนาการ
ดําเนินการมหาวิทยาลัยย่ังยืน 
(Sustainable University) 
2.4-3-2 รายงานผลการดําเนิน
โครงการอบรมการดําเนินการ
สํานักงานสีเขียว (Green  Office)
2.4-3-3 รายงานผลการดําเนิน
โครงการอบรมเสริมสร้างจิตสาํนึก
รักษ์ 5 ส ในสาํนักงานให้ย่ังยืน 
2.4-3-4 รายงานผลการดําเนิน
โครงการอบรมป้องกันและระงับ
อัคคีภัยเบ้ืองต้น 
ประจําปี 2559 
 
 
 
 
 
 
2.4-3-5 หนังสอืเชิญบุคลากร
ทีมงานคณะทาํงานมหาวิทยาลัย
ย่ังยืน เข้ารว่มนําเสนอผลงาน 
2.4-3-6 รูปภาพประกอบการ
นําเสนอผลงาน 
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1 ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
 4 มีการกํากับติดตามผลการ

ดําเนินงานโครงการสํานักงานสีเขียว 
(GREEN OFFICE) กับทุกหน่วยงาน 
ในมหาวิทยาลยัราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึง 

4.1 ในปี 2559 ทางคณะทํางาน
มหาวิทยาลัยย่ังยืน ได้ประชุมและ
คัดเลือกหน่วยงานที่มีความพร้อม
ในการดําเนินงานโครงการ
สํานักงานสีเขียว (Green  Office) 
เพ่ือเป็นหน่วยงานนําร่อง และ
เป็นต้นแบบในการดําเนินงาน
ให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายใน
มหาวิทยาลัยได้ศึกษา ซึ่งที่ประชุม
ได้คัดเลือก หน่วยงานศูนย์การ
เรียนรู้มหาวิทยาลัยในเมือง สังกัด
สํานักงานอธิการบดี เข้าร่วมและ
เตรียมความพร้อมในการรับการ
ตรวจประเมินประจําปี 2559 น้ี
(2.4-4-1) (2.4-4-2) 

2.4-4-1 รายงานการประชุม 
คณะทํางานประจําสํานักงาน
มหาวิทยาลัยย่ังยืน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 
4/2559 
2.4-4-2 แบบยืนยันการส่งศูนย์
การเรียนรู้มหาวิทยาลัยในเมอืง 
รับการตรวจประเมินประจําปี 
2559 

 5 มีการตรวจสอบ และประเมินผล
การดําเนินงานโครงการสํานักงาน
สีเขียว (GREEN OFFICE) กับทุก
หน่วยงาน ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึงอย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง 

5.1 ตัวแทนคณะทํางาน
มหาวิทยาลัยย่ังยืน ได้มีการ
ตรวจสอบ และประเมนิผลการใน
การเตรยีมความพร้อมทีจ่ะรองรับ
การตรวจประเมินการดําเนินงาน
โครงการสํานักงานสีเขียว (Green  
Office) ของศูนย์การเรียนรู้
มหาวิทยาลัยในเมือง เพ่ือให้มี
ความถูกต้อง โดยตรวจประเมิน
แบบจริง (2.4-5-1) (2.4-5-2) 

2.4-5-1 รายงานการประชุม 
คณะทํางานประจําสํานักงาน
มหาวิทยาลัยย่ังยืน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 
4/2559 
2.4-5-2 ภาพถ่ายประกอบในการ
ตรวจประเมินจากคณะทํางาน
มหาวิทยาลัยย่ังยืน 

 6 มีการนําผลการพิจารณา
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการผู้ตรวจสอบและ 
ประเมินผลมาปรับปรุงเพ่ือ
วางแผนในการดําเนินงานในปี
ถัดไป 

6.1 ตัวแทนคณะทํางาน
มหาวิทยาลัยย่ังยืน หลังจากที่ได้
ดําเนินการตรวจประเมินทั้งจาก
เอกสาร จากการลงพื้น และจาก
การสัมภาษณบุ์คลากรตามเกณฑ์
การประเมินทั้ง 7 หมวดแบบจริง
แล้ว ได้มีการประชุมและสรุปผล
การตรวจประเมิน และแนะนํา
แนวทางที่ต้องปรับปรุงแก้ไขตาม
จุดต่าง ๆ ซึ่งทางศูนย์การเรียนรู้
มหาวิทยาลัยในเมือง ได้มีการ
ประชุมและวางแผนในการ

2.4-6-1 รายงานการประชุม
คณะทํางานโครงการสํานักงานสี
เขียว (Green Office) ของศูนย์
การเรียนรู้มหาวิทยาลัยในเมอืง 
2.4-6-2 ภาพถ่ายการประชุมของ
คณะทํางานโครงการสํานักงานสี
เขียว (Green Office) ศูนย์การ
เรียนรู้มหาวิทยาลัยในเมือง 
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1 ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
ดําเนินการแก้ไข ตามท่ี
คณะกรรมการแนะนํา 
(2.4-6-1) (2.4-6-2) 

 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน บรรล/ุไม่บรรล ุ คะแนนการประเมิน เป้าหมายปีต่อไป 
6 ข้อ 6 ข้อ บรรล ุ 5 คะแนน 6 ข้อ 

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 สํานักงานอธิการบดี มีคณะทํางานประจําสํานักงานมหาวิทยาลัยย่ังยืน ในการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวได้
อย่างถูกต้อง โดยมีบุคลากรที่มีความรู้ผ่านการอบรม และผ่านการประเมินในระดับประเทศที่สามารถขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานโครงการสํานักงานสีเขียว (Green Office) ได้อย่างถูกต้องตามเกณฑ์ 
 
จุดที่ควรพฒันา/ข้อเสนอแนะในการปรบัปรุง 
 ผู้บริหารในแต่ละหน่วยงาน ควรให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อนการดําเนินงานโครงการสํานักงานสีเขียว 
(Green Office อย่างจริงจัง โดยการมอบหมายผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน และส่งให้ไปอบรมและนํามาขยายผลให้บุคลากร
ในหน่วยงานได้ตระหนักรู้และปฏิบัติตามเกณฑ์ได้อย่างถูกต้องต่อไป 
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องค์ประกอบท่ี 3  การบริหารและการจัดการ 
 
ตัวบ่งชี้ที่  3.1  ภาวะผูน้ําของคณะกรรมการประจําหน่วยงาน และผู้บรหิารทุกระดับ 
   
ชนิดของตัวบง่ชี ้   กระบวนการ 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2  หรือ  3  ขอ้ 

มีการดําเนินการ 
4  หรือ 5  ข้อ 

มีการดําเนินการ 

6 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
7  ข้อ 

 
เกณฑ์มาตรฐาน  :  ข้อ 
มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
 1. คณะกรรมการประจําหน่วยงาน 

ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมาย
กําหนดครบถ้วนและ  มีการ
ประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่
กําหนดล่วงหน้า 

1.1 คณะกรรมการประจํา
สํานักงานงานอธิการบดีทุกคน 
ได้รับการช้ีแจงและทําความเข้าใจ
เก่ียวกับกฎหมายข้อบังคับต่าง ๆ 
ที่เก่ียวข้องกับหน่วยงานโดยเฉพาะ
กฎหมายวิชาชีพ อาทพิระราชบัญญัติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547, 
กฎหมายการบริหารงบประมาณ, 
กฎหมายการบริหารการเงิน, 
กฎหมายการบริหารงานพัสดุ, 
กฏหมายการบริหารงานบริหาร
บุคคล, กฎหมายการบริหารงาน
สารบรรณ, พ.ร.บ.การก่อสร้าง
อาคาร, พ.ร.บ.สิ่งแวดล้อม และ
กฎหมายอ่ืน ๆ เช่น การจัดทาํ 
คู่มือประชากร เพ่ือให้บุคลากรใน
ทุกหน่วยงานทราบถึงบทบาท
หน้าที่ที่มีต่อหน่วยงานก่อนจะ
ปฏิบัติหน้าที่ อย่างถูกต้อง  
(3.1-1-1) (3.1-1-2) 
1.2 คณะกรรมการบริหารงาน
สํานักงานอธิการบดีมีการกํากับ
ดูแลหน่วยงานไปสู่ทิศทางการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
ประเทศ (3.1-1-3)  

3.1-1-1 คําสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการบริหารสํานักงาน
งานอธิการบดี 
3.1-1-2 เอกสารรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจํา
สํานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 
1/2559 วันพฤหัสบดีที่ 17 
มีนาคม 2559 เวลา 13.30 น. 
(เรื่องแจ้งให้ทราบจาก 
ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1-1-3 แผนกลยุทธ์สํานักงาน
อธิการบดี 4 ปี (ปีงบประมาณ 
2558 - 2560) 
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1.3 คณะกรรมการบริหาร
สํานักงานอธิการบดีมีการช้ีแจง
หลักเกณฑ์การประเมินตนเอง
ให้กับบุคลากรในสํานักงาน
อธิการบดีไว้ล่วงหน้า (3.1-1-4)  
1.4 การประเมนิผลการ
ปฏิบัติงานตามข้อตกลง (ต.3) 
รอบปีงบประมาณ 2558 
(3.1-1-5) 

3.1-1-4 เอกสารการจัดทํา
ข้อตกลง (ต.3) กับบุคลากร
สํานักงานอธิการบดี ประจําปี 
2558 
 
3.1-1-5 ผลการประเมินการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสํานักงาน
อธิการบดีของปีงบประมาณ 
2558 รอบที ่1 (1 ตุลาคม 2558 
– 31 ธันวาคม 2558) รอบที ่2 
(1 มกราคม 2559 – 30 
มถิุนายน 2559)

 2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ กําหนดทศิ
ทางการดําเนินงาน และสามารถ
ถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ
ของหน่วยงาน มีความสามารถใน
การวางแผนกลยุทธ์ มีการนํา
ข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการ
ปฏิบัติงานและพัฒนาหน่วยงาน 

2.1 ผู้บริหารสาํนักงานอธิการบดี 
และผู้บริหารมหาวิทยาลัย มีสว่น
ร่วมกันในการกําหนดนโยบายและ
จัดทําวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนกล
ยุทธ์ และนําสูก่ารปฏิบัติหน้าที่
เป็นระบบชัดเจน ทุกมิติของงานที่
ปฏิบัติ (3.1-2-1) ประกอบไปด้วย
ดังน้ี 

1) มิติการพัฒนาองค์การโดย
การส่งเสริมใหบุ้คลากรใน
สํานักงานมีโอกาสในการศึกษาต่อ
ในระดับที่สูงขึน้ เพ่ือให้เกิด
งานวิจัยที่มีคุณค่าในการพัฒนา
องค์กร (3.1-2-2) (3.1-2-3) 
     2) มิติการพัฒนาหรือการ
ปรับปรุงกระบวนหลักของ
หน่วยงาน เช่น การจัดต้ังศูนย์
อํานวยการช่วยเหลือสถานศึกษา 
ประสบภัยพิบัติ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏหมู่บ้านจอมบึงการพัฒนา ซึ่งมี
การพัฒนาต่อเน่ืองจากเดิมที่มีศูนย์
รักษาความปลอดภัยประจําท้องถิ่น 
(3.1-2-4) (3.1-2-5) (3.1-2-6) 
 
 
 

3.1-2-1 แผนกลยุทธ์สํานักงาน
อธิการบดี 4 ปี (ปีงบประมาณ 
2558 - 2560) ฉบับปรับปรุง 
3.1-2-2 การสง่เสริมสนับสนุนใน
การพัฒนาบุคลากรในการศกึษา
ต่อที่สูงขึ้น ประจําปีการศึกษา 
2558 
3.1-2-3 รูปเลม่วิทยานิพนธ์ของ
บุคลากรสํานักงานอธิการบดีที่จบ
การศึกษาประจําปี 2558 
 
 
 
 
3.1-2-4 รายงานผลการ
ดําเนินงานของ 
ศูนย์อํานวยการช่วยเหลือ
สถานศึกษา ประสบภัยพิบัติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
3.1-2-5 รายงานผลแบบติดตาม
ผลการดําเนินงานตามแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายในของ
สํานักงานอธิการดบีปี พ.ศ. 2558 
3.1-2-6 รายงานผลการดําเนิน
โครงการป้องกันและระงับ
อัคคีภัยเบ้ืองต้น 
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3) มิติของผู้รับบริการหรือผู้มสี่วน
ได้ส่วนเสีย เช่น ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการในหน่วยงาน
สํานักงานอธิการบดี (3.1-2-7) 
2.2 จัดทํารายละเอียดข้อมลู
สารสนเทศของสํานักงาน
อธิการบดีให้ทนัสมัย นํามาใช้ใน
การติดตามผลการดําเนินงานตาม
ตัวบ่งช้ีคุณภาพ (KPI) ที่กําหนดไว้
ในแผนกลยุทธ์ (3.1-2-8) (3.1-2-9) 

3.1-2-7 ผลการประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการในหน่วยงาน 
สํานักงานอธิการบดี ประจําปี 
2558 
3.1-2-8 สารสนเทศสํานักงาน
อธิการบดี ประจําปี 2558 
3.1-2-9 รายงานประจําปี 2558 
ของสํานักงานอธิการบดี 

 3. ผู้บริหารมีการกํากับ ติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานตามที่
มอบหมาย รวมทั้งสามารถสือ่สาร
แผนและผลการดําเนินงานของ
หน่วยงานไปยังบุคลากรใน
หน่วยงาน 

3.1 ผู้บริหารสาํนักงานอธิการบดี 
มีการกํากับ ติดตามผลการนํา
นโยบายและแผนกลยุทธ์ไปสู่การ
ปฏิบัติงานกับบุคลากรในสํานักงาน
อธิการบดี ดังน้ี 
     1) มีการประชุมติดตามการ
ดําเนินงาน ตามแผนปฏิบัติงาน
ของสํานักงานอธิการบดี ที่
ผู้บริหารได้มอบหมายให้
ดําเนินงานอย่างสม่ําเสมอ  
(3.1-3-1) (3.1-3-2) 
2) มีการประเมนิผลและรายงานผล
การปฏิบัติงานของบุคลากร
สํานักงานอธิการบดี (3.1-3-3) 
(3.1-3-4) 
 
 
 
     3) มีการเผยแพร่ แผนกลยุทธ์ 
และรายงานผลการดําเนินงานของ
สํานักงานอธิการบดี ทางทุกช่อง
ทางการสื่อสาร ทั้งการจัดส่ง
เอกสาร การติดบอร์ด
ประชาสัมพันธ์และเว็บไซต์ 
สํานักงานอธิการบดี เพ่ือทุกคน
รับทราบโดยทั่วกัน  
(3.1-3-5) 

3.1-3-1 เอกสารรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการบริหาร
สํานักงานอธิการบดี ประจําปี
การศึกษา 2558 (ในวาระที่ 6 
เรื่องติดตามผลการปฏิบัติงาน) 
3.1-3-2 ผู้อํานวยการสาํนักงาน
อธิการบดีได้จัดทําคําสั่ง
มอบหมายงานและมอบอํานาจ
หน้าที่ให้กับผูอํ้านวยการกองทั้ง  
3 กองให้ไปสู่การปฏิบัติงานกับ
บุคลากรในแต่ละกองของ
สํานักงานอธิการบดี 
3.1-3-3 ผลการประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการในหน่วยงาน 
สํานักงานอธิการบดี ประจําปี 
2558 
3.1-3-4 รายงานประจําปี 2558 
ของสํานักงานอธิการบดี 
3.1-3-5 เว็บไซต์ สํานักงาน
อธิการบดี (http://president. 
mcru.ac.th) 
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 4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรใน

หน่วยงานมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการ ให้อํานาจ ในการ
ตัดสินใจแก่บุคลากรตามความ
เหมาะสม 

4.1 ผู้บริหารมกีารจัดการประชุม 
และเปิดโอกาส เพ่ือรับฟัง
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก
บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือใช้เป็น
ข้อมูลในการปรับปรุงระบบการ
ปฏิบัติงาน (3.1-4-1) 
4.2 ผู้บริหารดําเนินการปรับลด
ขั้นตอนกระบวนการบริหาร
จัดการ โดยการมอบอํานาจใน
การตัดสินใจแก่ผู้บริหารหรือผู้
ปฏิบัติระดับถัดไปเพ่ือเพ่ิมความ
คล่องตัว พร้อมกับมีการกํากับ  
และมีการตรวจสอบการบริหาร
จัดการของผู้รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ 
(3.1-4-2) (3.1-4-3) (3.1-4-4)  
(3.1-4-5) (3.1-4-6) 

3.1-4-1 เอกสารรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการบริหาร
สํานักงานอธิการบดี ประจําปี
การศึกษา 2558 
 
 
3.1-4-2 ผู้อํานวยการสํานักงาน
อธิการบดีได้จัดทําคําสั่ง
มอบหมายงานและมอบอํานาจ
หน้าที่ให้กับผูอํ้านวยการกองทั้ง 
3 กองให้ไปสู่การปฏิบัติงานกับ
บุคลากรในแต่ละกองของ
สํานักงานอธิการบดี 
3.1-4-3 คําสั่งที่ เรื่องแต่งต้ังผู้
กํากับดูแล และผู้รับผิดชอบ
องค์ประกอบและตัวบ่งช้ีในการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
สํานักงานอธิการบดี ประจําปี
การศึกษา 2558 
3.1-4-4 รายงานการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ โครงการทบทวนตัว
บ่งช้ี แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ 
ค่าเป้าหมาย และการเขียน
รายงานการประเมินตนเอง 
ประจําปีการศึกษา 2557 
ระหว่างวันที่ 6 - 7 กันยายน 
2558 ณ โรงแรมโนโวเทล ชะอํา
บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัด
เพชรบุรี 
3.1-4-5 รายงานประจําปี 2558 
ของสํานักงานอธิการบดี 3.1-4-6 
ผลการประเมนิความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการในหน่วยงาน 
สํานักงานอธิการบดี ประจําปี 
2558 

 5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้ และ
ส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงานเพ่ือให้
สามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงค์
ของหน่วยงานเต็มตามศักยภาพ 

5.1 ผู้บริหารและหัวหน้างานของ
สํานักงานอธิการบดี ได้ถ่ายทอด
องค์ความรู้ ความเข้าใจ (KM) 
ให้กับบุคลากรสายสนับสนุนของ
สํานักงานอธิการบดี ในการจัดทํา

3.1-5-1 รายงานการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ โครงการทบทวนตัว
บ่งช้ี แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ 
ค่าเป้าหมาย และการเขียน
รายงานการประเมินตนเอง 
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โครงการทบทวนตัวบ่งช้ี แผนกล
ยุทธ์ แผนปฏิบัติการ ค่าเป้าหมาย 
และการเขียนรายงานการประเมิน
ตนเองประจําปีการศึกษา 2558 ให้
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อ
ตนเองและองค์การต่อไป (3.1-5-1) 
5.2 ผู้บริหารและหัวหน้างานของ
สํานักงานอธิการบดี มีการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร
ของหน่วยงาน ได้ศึกษาต่อใน
ระดับที่สูงขึ้น ตามงบประมาณ
นโยบายการสนับสนุนของ
มหาวิทยาลัย (3.1-5-2) (3.1-5-3) 
(3.1-5-4) 

ประจําปีการศึกษา 2557 
ระหว่างวันที่ 6 - 7 กันยายน 
2558 ณ โรงแรมโนโวเทล ชะอํา
บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัด
เพชรบุรี  
 
3.1-5-2 การสง่เสริมสนับสนุนใน
การพัฒนาบุคลากรในการศกึษา
ต่อที่สูงขึ้น ประจําปีการศึกษา 
2558 
3.1-5-3 เอกสารการรายงานตัว
จบการศึกษาประจําปีการศึกษา 
2558 ของบุคลากร ในสํานักงาน
อธิการบดี ที่ได้รับการสนับสนุน
ส่งเสริมให้ศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้น 
3.1-5-4 รูปเลม่วิทยานิพนธ์ของ
บุคลากรสํานักงานอธิการบดีที่จบ
การศึกษาประจําปี 2558 

 6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึง
ประโยชน์ของหน่วยงาน และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

6.1 คณะกรรมการบริหาร
สํานักงานอธิการบดีบริหารงาน
ด้วยหลักธรรมมาภิบาลของการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ครบทั้ง 10 องค์ประกอบ ดังน้ี 

1) หลักธรรมาภิบาลข้อที่ 1 
หลักประสิทธิผล อาทิมีผลการ
ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของสํานักงาน
อธิการบดี (3.1-6-1) (3.1-6-2) 
(3.1-6-3) (3.1-6-4) (3.1-6-5) 
 
 
 
 
 
 
 

3.1-6-1 เอกสารรายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสํานักงาน
อธิการบดี ครั้งที่ 1 /2559 วัน
พฤหสับดีที ่17 มีนาคม 2559 เวลา 
13.30 น. (ในวาระที ่6 เรื่องติดตาม
ผลการปฏิบัติงาน) 
3.1-6-2 ผลการดําเนินงานในตัวบ่งช้ี
ที่ 2.1 ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามกระบวนการงาน
หลักของหน่วยงานในสํานักงาน
อธิการบดี 
3.1-6-3 รายงานประจําปี 2558 ของ
สํานักงานอธิการบดี 
3.1-6-4 ผลการประเมนิความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการในหน่วยงาน 
สํานักงานอธิการบดี ประจําปี 2558 
3.1-6-5 เอกสารรายงานสรุปผลการ
ประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน 
สํานักงานอธิการบดี ปีการศกึษา 
2558 
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   2)  หลักธรรมาภิบาลข้อที่ 2 หลัก

ประสิทธิภาพ อาทิ 
     - สํานักงานอธิการบดี มีการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
สํานักงานอธิการบดี ประจําปี
การศกึษา 2557 เพ่ือวัดผล
ประสทิธิภาพในการทํางานที่ผา่นมา 
และนําข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประเมิน มาพัฒนา
ปรับปรุงให้ดีมากย่ิงขึ้นในปี
การศึกษา 2558 (3.1-6-6) 
     - สํานักงานอธิการบดีมีการ
ปรับแผนการกลยุทธ์ ของ
สํานักงานอธิการบดี ให้สอดคล้อง
กับแผนกลยุทธ์ของทีมชุด
ผู้บริหารชุดใหม่ 4 ปี (2558 -
2560) เพ่ือจะได้ปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ ตามแผนที่กําหนด    
(3.1-6-7)  
    - สํานักงานอธิการบดี ได้
กําหนดให้ฝ่ายอาคารสถานที่เป็น
ผู้รับผิดชอบในการให้บริการ
ทรัพยากรในเรือ่งของการ
ให้บริการห้องประชุม การ
ให้บริการวัสดุในการจัดอาคาร
สถานที่ (โต๊ะ+เก้าอ้ี) ให้กับทกุ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลยั
และหน่วยงานภายนอก)  
(3.1-6-8) 

3) หลักธรรมาภิบาลข้อที่ 3 
หลักการตอบสนองอาทิ การ
สํารวจความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการที่มต่ีอการให้บริการใน
หน่วยงาน สังกัดสํานักงาน
อธิการบดี (3.1-6-9) 

 
 

3.1-6-6 คําสั่งที่ 1797 /2558 
เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการจดัทํา
แผนกลยุทธ์สํานักงานอธิการบดี 
4 ปี 2558-2560 (ข้อมูลในเล่ม
แผนกลยุทธ์สํานักงานอธิการบดี 
4 ปี ปีงบประมาณ 2558-2560 
หน้า 57) 
 
 
 
 
3.1-6-7 แผนกลยุทธ์สํานักงาน
อธิการบดี 4 ปี ปีงบประมาณ 
2558-2560  
 
 
 
 
 
3.1-6-8 รายงานผลการดําเนิน
ของการให้บริการฝ่ายงานอาคาร
สถานที่ฯ 
 
 
 
 
 
 
 
3.1-6-9 ผลการประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการในหน่วยงาน 
สํานักงานอธิการบดี ประจําปี 
2558 
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4) หลักธรรมาภิบาลข้อที่ 4 หลัก
ภาระรับผิดชอบอาทิ สํานักงาน
อธิการบดี แต่งต้ังผู้กํากับดูแล 
และผู้รับผิดชอบองค์ประกอบ
และตัวบ่งช้ีในการประกัน
คุณภาพการศึกษาสํานักงาน
อธิการบดี ประจําปีการศึกษา 
2558 (3.1-6-10) 
     5) หลักธรรมาภิบาลข้อที่ 5 
หลักความโปร่งใส อาทิ สํานักงาน
อธิการบดี ได้ให้ฝ่ายพัสดุ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุ เรื่อง 
การจัดซื้อจัดจ้างทุกกรณี โดย
ประกาศลงเว็บไซต์และติดบอร์ด
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่  
(3.1-6-11) (3.1-6-12) 
     6) หลักธรรมาภิบาลข้อที่ 6 
หลักการมีส่วนร่วมอาทิ  
     - สํานักงานอธิการบดี มีส่วน
ร่วมกับสํานักงาน ก.พ. ในการ
จัดการดําเนินการสอบเพ่ือวัด
ความรู้ความสามารถทั่วไป  
(ภาค ก.) ของ ก.พ.ประจําปี 
2558 ณ ศูนย์สอบจังหวัดราชบุรี  
(3.1-6-13) 
     - สํานักงานอธิการบดีมีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
ภายในมหาวิทยาลัย และ
ภายนอกมหาวิทยาลัย (3.1-6-
14) (3.1-6-15) 
 
 
 
 
 
7) หลักธรรมาภิบาลข้อที่ 7 
หลักการกระจายอํานาจอาทิ

3.1-6-10 คําสัง่สํานักงาน
อธิการบดี ที่ 237/2559 เรื่อง 
แต่งต้ังผู้กํากับดูแลและ
ผู้รับผิดชอบองค์ประกอบและตัว
บ่งช้ีการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของสํานักงาน
อธิการบดี ประจําปีการศึกษา 
2558 
3.1-6-11 เว็บไซต์ มหาวิทยาลัย 
(http://www.mcru.ac.th)    
ในหัวข้อข่าวสอบราคา 
3.1-6-12 เว็บไซต์ มหาวิทยาลัย 
(http://www.mcru.ac.th)    
ในคู่มือประชาชน 
 
 
3.1-6-13 คําสัง่ที่ 0990/2559 
เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการ
ดําเนินการสอบเพ่ือวัดความรู้
ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) 
ประจําปี 2559  
ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2559 
3.1-6-14 ภาพถ่ายการมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย 
และหน่วยงานภายนอก (ข้อมูลใน
รายงานประจําปี 2558 ของ
สํานักงานอธิการบดี) 
3.1-6-15 เอกสารรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการบริหาร
สํานักงานอธิการบดี ประจําปี
การศึกษา 2558 ครั้งที่ 1/2559 
วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2559 
เวลา 13.30 น. (ในวาระที่ 7 
เรื่องอ่ืนๆ) 
 
3.1-6-16 โครงสร้างการ
บริหารงานสํานักงานอธิการบดี 
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สํานักงานอธิการบดี มีการจัดทํา
โครงสร้างองค์กรแต่ละหน่วยงาน 
และมอบหมายหน้าที่และความ
รับผิดชอบ ใหแ้ต่ละหน่วยงาน ใน
การบริหารงานภายในฝ่าย  
(3.1-6-16) 
      8) หลักธรรมาภิบาลข้อที่ 8 
หลักนิติธรรม อาทิบุคลากรของ
สํานักงานอธิการบดีจะต้องมีการ
ปฏิบัติตาม และระเบียบต่าง ๆ  ของ
มหาวิทยาลยัซึ่งจะต้องปฏิบัติตามท่ี
กฎหมายโดยเคร่งครัด (3.1-6-17) 
     9) หลักธรรมาภิบาลข้อที่ 9 
หลักความเสมอภาค อาทิ 
สํานักงานอธิการบดี มีการ
ให้บริการตรวจสุขภาพให้ทั้ง
คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน
รวมทั้งให้บริการรักษาสุขาภาพ
เบ้ืองต้น ทั้งการรักษาแผล การ
จ่ายยา ให้กับ นักศึกษา และ
บุคลากรทางการศึกษาทั้ง
มหาวิทยาลัย อย่างเท่าเทียมกัน 
(3.1-6-18) (3.1-6-19) 
10) สํานักงานอธิการบดีมีการใช้
หลักธรรมาภิบาลข้อที่ 10 มุ่งเน้น
ฉันทามติ เพ่ือให้บุคลากรทุกภาค
ส่วนมีส่วนร่วม อาทิ เช่น การ
ประชุมคัดเลือกผู้แทนเป็น
กรรมการกลั่นกรองผลการ
ประเมนิการปฏิบัติราชการ
ประจําหน่วยงาน (กก.บ.) เมือ่
วันที่ 7 สิงหาคม 2558 ณ หอ้ง
ประชุมสุพจน์ มิเถาวัลย์ อาคาร
อํานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง เพ่ือคัดเลือก
ผู้แทนเป็นกรรมการกลั่นกรองผล
การประเมินการปฏิบัติรายการ

(ข้อมูลในรายงานประจําปี 2558 
ของสํานักงานอธิการบดี  
 
 
 
 
3.1-6-17 ตัวอย่างประกาศต่าง ๆ 
ของมหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
3.1-6-18 รายงานการให้บริการ
งานสุขอนามัยและปฐมพยาบาล
(ข้อมูลในรายงานประจําปี 2558 
ของสํานักงานอธิการบดี) 
3.1-6-19 สํานักงานอธิการบดีมี
การจัดต้ังกองทุนสวัสดิการ
รักษาพยาบาลด้านอุบัติเหตุให้กับ
บุคลากรลูกจ้างช่ัวคราวรายวัน  
 
 
 
3.1-6-20 รายงานประจําปี 2558 
ของสํานักงานอธิการบดี หน้าที่ 
99 
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ประจําสํานักงานอธิการบดี 
 (3.1-6-20) 
6.2 ผู้บริหารมกีารติดตามผลการ
ควบคุมภายใน ในการบริหาร
ความเสี่ยง ของสํานักงาน
อธิการบดี 
(3.1-6-21) 

 
 
3.1-6-21 ข้อมลูในรายงานการ
ประเมินตนเอง ปีการศึกษา 
2558 ตัวช้ีวัดที่ 3.3 ระบบการ
บริหารความเสี่ยง ของสํานักงาน
อธิการบดี 

 7. คณะกรรมการประเมินผลการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 
ประเมินผลการบริหารงานของ
หน่วยงาน  และผู้บริหารนําผล
การประเมินไปปรับปรุงการ
บริหารงานอย่างเป็นรูปธรรมในปี
ถัดไป 

7.1 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่ บ้ านจอม บึ ง  จั ด ใ ห้มี ก า ร
ประเมินผลการบริหารงานของ
ผู้บริหารในมหาวิทยาลัย และ
ประเมินการประกันคุณภาพ
การศึกษาที่สํานักงานอธิการบดีมี
ภาระหน้าที่ในการบริหารจัดการ
ทุกปี (3.1-7-1) (3.1-7-2) 
7.2 สํานักงานอธิการบดี จัดให้มี
การประเมินผลความพึงพอใจ ใน
ก า ร บ ริ ห า ร ง า น ข อ ง
คณะกรรมการบริหารงานและ
ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น บ ริ ก า ร ข อ ง
สํานักงานอธิการบดีทุกปี (3.1-7-
3) (3.1-7-4) (3.1-7-5) (3.1-7-6) 

3.1-7-1 รายงานผลการประเมิน
การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของ
ผู้บริหารหน่วยงาน (โดยบุคลากร
ทั้งมหาวิทยาลัยเป็นผู้ประเมิน) 
 3.1-7-2 เอกสารรายงานสรุปผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
สํานักงานอธิการบดี ประจําปี 2557 
 
3.1-7-3 รายงานผลการประเมิน
ค ว าม พึ งพอ ใ จคุ ณภ าพก า ร
บริหารงานฯ และคุณลักษณะ
ข อ ง คณะก ร ร มบ ริ ห า ร ง า น
สํา นักงานอธิการบดีประจํา ปี 
2558 (โดยคณะกรรมการบริหาร
ประจําสํานักงานอธิการบดีเป็นผู้
ประเมิน) 
3.1-7-4 รายงานผลการประเมิน
ค ว าม พึ งพอ ใ จคุ ณภ าพก า ร
บริหารงานฯ และคุณลักษณะ
ข อ ง ค ณ ะ ก ร ร ม สํ า นั ก ง า น
อธิการบดี (โดยบุคลากรประจํา
สํ า นั ก ง า น อ ธิ ก า ร บ ดี เ ป็ น ผู้
ประเมิน)  
3.1-7-5 ผลการประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการในหน่วยงาน 
สํานักงานอธิการบดี ประจําปี 
2558 
3.1-7-6 รายงานประจําปี 2558 
ของสํานักงานอธิการบดี
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ผลการประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน บรรล/ุไม่บรรล ุ คะแนนการประเมิน เป้าหมายปีต่อไป 

7 ข้อ 7 ข้อ 5 คะแนน บรรล ุ 7 ข้อ 
 

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 สํานักงานอธิการบดี มีคณะกรรมการบริหารงานสํานักงานอธิการบดีที่ให้ความร่วมมือในการส่งเสริม 
ขับเคลื่อน กํากับดูแลบุคลากรของแต่ละหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และนโยบายไปสู่
ทิศทางการพัฒนางานทางด้านการสนับสนุนทางวิชาการให้มีคุณภาพในการจัดการศึกษาให้แก่ นักศึกษา 
คณาจารย์ และบุคลากรภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

จุดที่ควรพฒันา/ข้อเสนอแนะในการปรบัปรุง 
 คณะกรรมการบริหารงานสํานักงานอธิการบดี ควรจะต้องมีการผลักดันและต่อสู้ให้บุคลากรของ
หน่วยงาน ได้รับการสนับสนุนทุนในการจัดทํางานวิจัย จากมหาวิทยาลัยอย่างจริงจัง เพ่ือบุคลากรจะได้นําองค์
ความรู้ในแต่ละด้านมาขยายผลต่อการปฏิบัติงาน ให้ทันสมัยและดีย่ิงขึ้นตลอดไป และเป็นไปตามเกณฑ์ในการ
จัดทําประกันคุณภาพการศึกษาด้วย 
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ตัวบ่งชี้ 3.2   การพัฒนาสถาบันสู่การเรียนรู ้
 
ชนิดตัวบ่งชี้   กระบวนการ 
 
เกณฑ์การใหค้ะแนน 
 

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 
 
มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
 1 มีการกําหนดประเด็นความรู้และ

เป้าหมายของการจัดการความรู้ที่
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
สถาบันอย่างน้อยครอบคลุมพันธ
กิจของหน่วยงาน 

1.1 ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก
และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด 
สํานักงานอธิการบดีมีส่วนร่วมใน
การกําหนดประเด็นความรู้และ
เป้าหมายในการจัดการความรู้
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
สํานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 4 ปี พ.ศ. 
2556 – 2560 (ฉบับปรับปรุง  
ครั้งที่ 1) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
พัฒนาอาคารสถานที่และการ
จัดการภูมิทัศน์อย่างมีคุณภาพ
(Quality Building and 
Landscape Management) ใน
กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนามหาวิทยาลัย
ให้เป็น “มหาวิทยาลัยสีเขียว” 
(GREEN UNIVERSITY)  
(3.2-1-1) (3.2-1-2)  

3.2-1-1 คําสั่งที่ 2032/2556 
เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการประจํา
สํานักงานอธิการบดีลงวันที่ 1 
พฤศจิกายน 2556 
3.2-1-2 แผนกลยุทธ์สํานักงาน
อธิการบดี 4 ปี (พ.ศ. 2556 -
2560) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 
(พ.ศ. 2558) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   1.2 มีการประชุมคณะกรรมการ
ประจําสํานักงานอธิการบดี เพ่ือ
คัดเลือกองค์ความรู้ในการจัดการ
ความรู้ของสํานักงานอธิการบดีที่
ครอบคลุมพันธกิจของหน่วยงาน
โดยที่ประชุมคัดเลือกการดําเนิน
โครงการสํานักงานสีเขียว (Green  

3.2-1-3 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสํานักงาน
อธิการบดีเมื่อไปดําเนินโครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ
ทบทวนตัวบ่งช้ี แผนกลยุทธ์ 
แผนปฏิบัติการ ค่าเป้าหมาย และ
การเขียนรายงานการประเมิน
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
Office) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง (3.2-1-3) 

ตนเอง ประจําปีการศึกษา 2557 
ระหว่างวันที่ 6 - 7 กันยายน 
2558 ณ โรงแรมโนโวเทล ชะอํา
บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัด
เพชรบุรี 

 2 กําหนดบุคลากรเป้าหมายที่จะ
พัฒนาความรู้และทักษะตามพันธ
กิจ 1 ประเด็นความรู้ 

2.1 กําหนดให้ผู้บริหารและ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการใน
สังกัดสํานักงานอธิการบดีและทุก
หน่วยงานอ่ืนๆของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็น
กลุ่มเป้าหมายที่จะต้องได้รับการ
พัฒนาความรู้และทักษะตามพันธ
กิจที่กําหนด (3.2-2-1) (3.2-2-2)  
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 สํานักงานอธิการบดี ได้
ส่งเสริมให้บุคลากรของ
มหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมเพ่ือ
รับทราบแนวทางการดําเนินงาน
โครงการสํานักงานสีเขียว กับกรม
ส่งเสริมการมีสว่นร่วมของ
ประชาชน  สํานักส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชนพร้อมทั้ง
เข้าร่วมอบรมการเป็นผู้ตรวจการ
ประเมินโครงการสํานักงานสีเขียว
ที่ทางมหาวิทยาลัยมหิดลจัดขึน้ 
เพ่ือนําความรู้ที่ได้รับมาขับเคลื่อน
ในการดําเนินการจัดทําโครงการ 
และถ่ายทอดให้กับผู้อ่ืนรับทราบ
ต่อไป (3.2-2-3) (3.2.2-4)  
(3.2-2-5) (3.2-2-6) 

3.2-2-1 คําสั่งมหาวิทยาลัยราช
ภัฏหมู่บ้านจอมบึง ที ่0037/2559 
เรื่อง ให้ข้าราชการและบุคลากร
เข้าร่วมอบรม การดําเนินการ
มหาวิทยาลัยย่ังยืน (Sustainable 
University Network) ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 
3.2-2-2 คําสั่งมหาวิทยาลัยราช
ภัฏหมู่บ้านจอมบึงที่ 0116/2559 
เรื่องให้ข้าราชการและบุคลากร
เข้าอบรมเรื่อง โครงการสํานักงาน
สีเขียว (GREEN OFFICE) 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึง 
 
3.2-2-3 หนังสอืเชิญจาก
มหาวิทยาลัยมหิดล เพ่ือเข้าร่วม
ประชุม 
3.2-2-4 คําสั่งให้บุคลากรเข้าร่วม
อบรมเป็นผู้ตรวจการประเมิน 
3.2-2-5 ใบประกาศผลการสอบ
เป็นผู้ตรวจประเมิน 
3.2-2-6 หนังสอืเชิญให้เข้าร่วม
ตรวจประเมินสํานักงานสีเขียว 
(Green Office) 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
 3 มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยน

เรียนรู้จากความรู้ทักษะของผูม้ี
ประสบการณ์ตรง (tacit 
knowledge) เพ่ือค้นหาแนว
ปฏิบัติที่ดี ตามประเด็นความรู้ที่
กําหนดในข้อ 1 

สํานักงานอธิการบดีได้จัดโครงการ
อบรมในการถา่ยทอดการ
ดําเนินงานโครงการสํานักงานสี
เขียว (Green Office) ให้แก่
บุคลากรมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะ
กลุ่มพนักงานในสํานักงานทุก
หน่วยงาน ให้รับทราบและมี
ความรู้ในการดําเนินโครงการ
สํานักงานสีเขียวอย่างถูกต้อง โดย
มหาวิทยาลัยได้เชิญวิทยากรจาก
ภายนอกท่ีมีความเช่ียวชาญ และ
ประการณ์ในการดําเนินโครงการ
ที่มีผลงานที่โดดเด่นอย่างชัดเจน 
มาถ่ายทอดองค์ความรู้ในครั้งน้ี
(3.2-3-1) (3.2-3-2) (3.2-3-3) 
(3.2-3-4) 
3.2 คณะทํางานประจําสํานักงาน
มหาวิทยาลัยย่ังยืน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้จัดส่ง
ตัวแทนคณะทาํงาน เข้าร่วม
นําเสนอผลการดําเนินงานในการ
จัดทําโครงการสํานักงานสีเขียว 
(Green Office) ให้กับบุคลากร
มหาวิทยาลัย ในเวทีแลกเปลีย่น
เรียนรู้จากความรู้ทักษะของผูม้ี
ประสบการณ์ตรง (tacit 
knowledge) ที่ทางมหาวิทยาลัย
จัดขึ้น (3.2-3-5) (3.2-3-6) 

3.2-3-1 รายงานผลการดําเนิน
โครงการอบรมสัมมนาการ
ดําเนินการมหาวิทยาลัยย่ังยืน 
(Sustainable University) 
3.2.-3-2 รายงานผลการดําเนิน
โครงการอบรมการดําเนินการ
สํานักงานสีเขียว (Green Office) 
3.2-3-3 รายงานผลการดําเนิน
โครงการอบรมเสริมสร้างจิตสาํนึก
รักษ์ 5 ส ในสาํนักงานให้ย่ังยืน 
3.2-3-4 รายงานผลการดําเนิน
โครงการอบรมป้องกันและระงับ
อัคคีภัยเบ้ืองต้น ประจําปี 2559 
 
 
 
3.2.-3-5 หนังสือเชิญบุคลากร
สํานักงานอธิการบดี เข้าร่วม
นําเสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้
จากความรู้ทักษะของผู้มี
ประสบการณ์ตรง (tacit 
knowledge) 
3.2.-3-6 รูปภาพประกอบการ
นําเสนอผลงาน 

 4 มีการสังเคราะห์องค์ความรู้ตาม
ประเด็นความรู้ที่กําหนดในขอ้ 1  
ทั้งที่มีในตัวบุคคล  และแหล่ง
เรียนรู้อ่ืน ๆ ทีเ่ป็นแนวปฏิบัติที่ดี
มาพัฒนาจัดเก็บอย่างมีระบบ  
โดยเผยแพร่ออกมาเป็นลาย
ลักษณ์อักษร (explicit 
knowledge) 

4.1 มีการรวบรวมความรู้ตาม 
ประเด็นความรู้ที่กําหนดในขอ้ 1
ทั้งที่มีในตัวบุคคล จากการเขา้
ร่วมอบรม จากประสบการณ์ใน
การเป็นผู้ตรวจประเมินและแหล่ง
เรียนรู้อ่ืนทั้งจากเอกสาร
ประกอบการบรรยายของวิทยากร
ฝึกอบรมและจากอิเล็กทรอนิกส์ 
ต่างๆ ที่เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ

3.2-4-1 คู่มือการประเมิน
สํานักงานสีเขียวกรมส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับคณะ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล 
2558 
3.2-4-2 เอกสารบรรยายเกณฑ์
การประเมินนัยสําคัญของลักษณะ
ปัญหาสิ่งแวดล้อม 



56 
 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
กรมส่งเสริมสิ่งแวดล้อม และ 
พรบ. กฎกระทรวงในเรื่อง
สิ่งแวดล้อมที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี
นํามาพัฒนาเป็นแนวทางและแนว
ปฏิบัติแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการ
จัดการความรู้ของสํานักงาน
อธิการบดีประจําการศึกษา 2558
โดยมีการเผยแพร่เป็นลายลักษณ์
อักษร (explicit knowledge) 
(3.2-4-1) (3.2-4-2) (3.2-4-3) 
(3.2-4-4) (3.2-4-5) (3.2-4-6) 
 

3.2-4-3 PowerPoint นําเสนอ
สํานักงานสีเขียว Green Office 
23 ธันวาคม 2557 (รศ.สยาม 
อรุณศรีมรกต) 
3.2-4-4 ข้อกําหนดและเกณฑก์าร
ให้คะแนนสํานักงานสีเขียว (Green 
Office) ประจําปี 2558 
3.2-4-5 คู่มือการอบรมเป็นผู้ตรวจ
ประเมิน 
3.2-4-6 คู่มือการดําเนินงาน
โครงการสํานักงานสีเขียว (Green 
Office) กรณีศึกษา : สํานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึงโดย ดร.พณกฤษ บุญพบ

 5 มีการนําความรู้ที่ได้รับจากการ
จัดการความรู้ที่เป็นทักษะของผู้ที่
มีประสบการณ์ตรง (tacit 
knowledge) ในปีการศึกษา
ปัจจุบันหรือปีที่ผ่านมา มาเขยีน
เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit 
knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่
ดีมาปรับใช้กับการปฏิบัติงานจริง  
โดยเผยแพร่ออกมาเป็นลาย
ลักษณ์อักษร (explicit 
knowledge) 

5.1 หลังจากได้คู่มือการ
ดําเนินงานโครงการสํานักงานสี
เขียว (Green Office)กรณีศึกษา 
: สํานักงานอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
ก็นํามาเข้าประชุมโดยผ่านการ 
วิพากษ์จากตัวแทนทุกหน่วยงาน
มาแล้ว เพ่ือนําแนวทางที่ดีมาเป็น
แนวปฏิบัติที่ทุกหน่วยงานสามารถ
นําไปใช้ได้ และจากน้ันจึงได้
ข้อสรุปและนํามาจัดทําเป็นลาย
ลักษณ์อักษร (explicit 
knowledge) เพ่ือนํามาใช้กับการ
ปฏิบัติงานจริงและเป็นแนวปฏิบัติ
ที่ดีในการจัดทาํการดําเนินงาน
โครงการสํานักงานสีเขียว (Green 
Office) ให้กับทุกหน่วยงานต่อไป 
(3.2-5-1) (3.2-5-2) 

3.2-5-1 รายงานการประชุม
วิพากษ์คู่มือการดําเนินงาน
โครงการสํานักงานสีเขียว (Green 
Office) 
3.2-5-2 คู่มือการดําเนินงาน
โครงการสํานักงานสีเขียว (Green 
Office) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง 
 

 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน บรรล/ุไม่บรรล ุ คะแนนการประเมิน เป้าหมายปีต่อไป 
5 ข้อ 5 ข้อ บรรล ุ 5 คะแนน 5 ข้อ 
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จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 ผู้บริหารมีการส่งเสริม และสนับสนุนในการดําเนินการให้ความรู้แก่บุคลากรในเร่ืองการดําเนินงาน
โครงการสํานักงานสีเขียว (Green Office) อย่างเต็มที่กับทุกหน่วยงาน 
 
จุดที่ควรพฒันา/ข้อเสนอแนะในการปรบัปรุง 
 ยังมีหลายหน่วยงานท่ียังต้องส่งเสริมให้บุคลากรในการเรียนรู้ในการดําเนินงานโครงการสํานักงานสี
เขียว (Green Office) ในเชิงปฏิบัติจริง โดยการกําหนดผู้รับผิดชอบโดยตรงและจัดส่งเข้าร่วมอบรมอย่าง
จริงจัง เพ่ือจะได้เป็นตัวแทนในการขับเคล่ือนการดําเนินงานสํานักงานสีเขียวของทุกหน่วยงานให้มีความย่ังยืน
ต่อไป 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.3    ระบบบริหารความเสี่ยง 
 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 
 
เกณฑ์การประเมิน 
  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3-4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6  ข้อ 

 
เกณฑ์มาตรฐาน  :  ข้อ 
 
มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
 1 มีการแต่งต้ังคณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง 
สํานักงานอธิการบดีมีการจัดทํา
คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงของสํานักงาน
อธิการบดี จัดทําแผนบริหาร
ความเสี่ยงของสํานักงาน
อธิการบดี ปีการศึกษา 2557 - 
2560 โดยมีการระบุรายละเอียด
การทํางานของคณะกรรมการ 
(3.3-1-1) 

3.3-1-1 คําสั่งมหาวิทยาลยัราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง ที่ 1422/2557 
เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงของสํานักงาน
อธิการบดี ลงวันที่ 21 สิงหาคม 
2557 

 2 มีการวิเคราะห์และระบุความ
เสี่ยง และปัจจยัที่ก่อให้เกิดความ
เสี่ยงตามตามบริบทของ
หน่วยงาน 

สํานักงานอธิการบดีมีการ
วิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และ
ปัจจัย ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง 5 
ด้าน ดังน้ี  

1) ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์
หรือ กลยุทธ์ของสํานักงาน
อธิการบดี 

2) ความเสี่ยงด้านทรัพยากร
ของสํานักงานอธิการบดี เก่ียวกับ
การเงิน อาคารสถานที่ และการ
บริหารจัดการเทคโนโลยี 

3) ความเสี่ยงด้านการ
ดําเนินงานของสํานักงาน
อธิการบดี 

4) ความเสี่ยงด้านบุคลากรของ
สํานักงานอธิการบดี 

3.3-2-1 แผนบริหารความเสี่ยง
ของสํานักงานอธิการบดี  
ปีการศึกษา 2557 – 2560  
(ฉบับทบทวน ปีการศึกษา 2558) 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
5) ความเสี่ยงจากเหตุการณ์

ภายนอกและตามบริบทของ
มหาวิทยาลัยฯ (3.3-2-1) 

 3 มีการประเมินโอกาสและผลกระทบ
ของความเสี่ยงและจัดลําดับความ
เสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2 

สํานักงานอธิการบดี มีการ
ประเมินโอกาสและผลกระทบ
ของความเสี่ยงและจัดลําดับของ
ความเสี่ยง (3.3-3-1) 

3.3-3-1 แผนบริหารความเสี่ยง
ของสํานักงานอธิการบดี  
ปีการศึกษา 2557 - 2560  
(ฉบับทบทวน ปีการศึกษา 2558)   

 4 มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง
ที่มีระดับความเสี่ยงสูง และ
ดําเนินการตามแผน 

สํานักงานอธิการบดี มีการจัดทํา
แผนบรหิารความเสีย่งที่มรีะดับ
ความเสี่ยงสูง (3.3-4-1) ในด้าน 
ดังน้ี 
4.1 ความเสี่ยงด้านทรัพยากรของ
สํานักงานอธิการบดี ความเสี่ยงที่
มีระดับความเสี่ยงสูง ได้แก่ 
   1) ค่าใช้จ่ายทางสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้าสูง 
   2) อันตรายมาจากสัตว์ที่เป็น
พาหะนําโรค เช่น นกพิราบ ยุง 
เป็นต้น  
 
4.2 ความเสี่ยงจากเหตุการณ์
ภายนอกและตามบริบทของ
มหาวิทยาลัย ความเสี่ยงที่มรีะดับ
ความเสี่ยงสูง ได้แก่ 
   1) ความไมป่ลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินตามบริบทของ
มหาวิทยาลัย 
   2) ความแปรปรวนของสภาพ
ดิน ฟ้า อากาศและได้ดําเนินการ
ตามแผนที่กําหนดไว้ (3.3-4-2) 
(3.3-4-3) 

3.3-4-1 แผนบริหารความเสี่ยงของ
สํานักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 
2557 – 2560 (ฉบับทบทวน  
ปีการศึกษา 2558) และแผน
บริหารความเสี่ยงของสํานักงาน
อธิการบดี ปีการศึกษา 2558      
3.3-4-2 โครงการ/กิจกรรมความ
เสี่ยงที่ดําเนินการตามแผนที่
กําหนดไว้ 
3.3-4-2 (1) โครงการ/กิจกรรม
ความเสี่ยงที่ดําเนินการตามแผน
บริหารความเสี่ยงด้านทรัพยากร
ของสํานักงานอธิการบดี 
3.3-4-2 (2) โครงการ/กิจกรรม
ความเสี่ยงที่ดําเนินการตามแผน
บริหารความเสี่ยงจากเหตุการณ์
ภายนอกและตามบริบทของ
มหาวิทยาลัย 
3.3-4-3 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสํานักงาน
อธิการบดี ครั้งที่ 2/2559  
วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2559 

 5 มีการติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผน และรายงาน
ต่อคณะกรรมการบริหาร
หน่วยงานพิจารณาอย่างน้อย ปี
ละคร้ัง 

สํานักงานอธิการบดี มีการติดตาม
ผลการดําเนินงานตามแผน และ
รายงานต่อคณะกรรมการประจํา
สํานักงานอธิการบดี โดยได้
ดําเนินการจดัการความเสีย่ง 2 
ด้าน ได้แก่ ความเสีย่งด้าน

3.3-5-1 รายงานผลการติดตาม
การบริหารความเสี่ยงตามแผน
บริหารความเสี่ยงของสํานักงาน
อธิการบดี ประจําปีการศึกษา 
2558 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
ทรัพยากรของสํานักงานอธิการบดี 
และความเสี่ยงจากเหตุการณ์
ภายนอกและตามบริบทของ
มหาวิทยาลยั ซึ่งได้มีการจัดการ 
ความเสี่ยงในความเส่ียงแต่ละด้าน 
ดังน้ี 
5.1 ความเสีย่งด้านทรัพยากรของ
สํานักงานอธิการบดี ดังน้ี  
   1) ความเสีย่งเก่ียวกับค่าใช้จ่าย
ทางสาธารณูปโภคค่าไฟฟ้าสูง        
จัดการความเสีย่ง ดังน้ี             
      1.1) วางระบบ และกลไกการ
บริหารจัดการค่าไฟฟ้าใหม่โดยการ
นําระบบผูใ้ช้ผูจ้่ายให้ทั้งองค์กร ให้
ผู้บริหารแต่ละอาคารกํากับติดตาม
การใช้ไฟฟ้า      
      1.2) ส่งเสริมการประหยัด
พลังงานโดยการทําสื่อรณรงค ์      
      การดําเนินการเกี่ยวกับ       
ความเสี่ยงดังกล่าวยังไม่ประสบ
ความสําเรจ็เทา่ที่ควรเน่ืองจาก
พฤติกรรมการใช้ไฟฟ้ายังไม่
เปลี่ยนแปลง ซึง่จะต้องกระตุ้นให้
ทุกภาคส่วนตระหนักในการ
ประหยัดพลังงานให้ทั่วทั้งองค์กร 
   2) ความเสีย่งเก่ียวกับอันตราย
มาจากสัตว์ที่เป็นพาหะนําโรค เช่น 
นกพิราบ ยุง เป็นต้น จัดการความ
เสี่ยง ดังน้ี 
      2.1) ได้จัดการความเสี่ยง      
โดยการเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับ     
โรคไข้เลือดออก และขอความ
ร่วมมือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องมาฉีด
พ่นยุง โดยขอความร่วมมือจาก
เทศบาลตําบลจอมบึง และ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
จอมบึง มาฉีดพ่นหมอกควันตาม

3.3-5-2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสํานักงาน
อธิการบดี ครั้งที่ 3/2559            
วันพุธที่ 29 มถิุนายน 2559 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
อาคารเรียน อาคารหอพัก และ
บ้านพัก พร้อมมาตรวจสอบลกูนํ้า
ยุงลาย ให้ความรู้เก่ียวกับการ
กําจัดยุงลายในหอพัก และจัดทํา
แผน่พับเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับ
โรคไข้เลือดออก  
      การรณรงค์เก่ียวกับการโรค
ไข้เลือดออกดังกล่าว ทําให้ยุงลาย
ตัวแก่ถูกกําจัด อัตราการระบาด
ของโรคไข้เลือดออกลดลง  
5.2 ความเสีย่งจากเหตุการณ์
ภายนอกและตามบริบทของ
มหาวิทยาลยั ดังน้ี 
   1) ความเสีย่งเก่ียวกับความไม่
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินตาม
บริบทของมหาวิทยาลัย จัดการ
ความเสี่ยง ดังน้ี  
      1.1) สํารวจต้นไมข้นาดใหญ่ที่
มีความสุม่เสีย่งต่อการหักและโค่น
ล้ม และทําการตัดแต่งใหม้ีความ
ปลอดภัยและสง่เสริมภูมิทศัน์ให้
สวยงามขึ้น ทําใหล้ดความเสี่ยง
จากการหัก โคน่ ลม้ของต้นไมม้าก
ขึ้น  
      1.2) ได้มกีารพัฒนาระบบ
การจราจรในมหาวิทยาลัย ได้แก่ 
จัดทําพ้ืนทีจ่อดรถท่ัวพ้ืนทีใ่น
มหาวิทยาลยั จดัเจ้าหน้าที่ช่วย
ดูแลอํานวยความสะดวกในการ
จอดรถ อํานวยความสะดวกในการ
ข้ามถนนของนักศึกษา บุคลากร 
และประชาชนที่มาใช้บริการใน
มหาวิทยาลยั ทําให้การดําเนินการ
ด้านการจราจรมีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย ลดอัตราการเกิดความไม่
ปลอดภัยทางด้านชีวิต ทรพัย์สิน 
และการเกิดอุบัติเหตุ  
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
      1.3) ได้มกีารจัดทําโครงการ
ก่อสร้างทางเทา้และรางระบายนํ้า 
เพ่ือลดอัตราการเกิดความไม่
ปลอดภัยทางด้านชีวิตและ
ทรัพย์สนิ และการเกิดอุบัติเหตุ 
      1.4) ได้จัดทําโครงการ
ส่งเสริมวินัยจราจรและรณรงค์การ
ขับขี่มั่นใจสวมหมวกกันน๊อค 100 
เปอร์เซน็ต์ ใหแ้ก่นักศกึษา 
บุคลากรของมหาวิทยาลัย ซึ่ง
ปัจจุบันอยู่ในขัน้กําลังดําเนินการ 
โดยจะเริม่ จับ ปรับ อบรม และ
แจกหมวกกันน็อค อย่างจริงจงัใน
มหาวิทยาลยั ต้ังแต่วันที่ 7 
กันยายน 2559 เป็นต้นไป ผลการ
ดําเนินการปัจจุบัน นักศึกษาส่วน
ใหญ่ยังไมส่วมหมวกกันน๊อคขับขี่
จักรยานยนต์ โดยคาดว่าจะเห็นผล
อย่างชัดเจนต้ังแต่วันที ่7 กันยายน 
2559 เป็นต้นไป 
 
   2) ความแปรปรวนของสภาพดิน 
ฟ้า อากาศ จัดการความเสี่ยง ดังน้ี  
      2.1) ได้จัดทําโครงการอบรม
การป้องกันและระงับอัคคีภัย
เบ้ืองต้น ประจําปี 2559  
เพ่ือเป็นการส่งเสรมิให้ความรูใ้น
การอพยพและการป้องกันการเกิด
เหตุฉุกเฉิน และการซ้อมแผนเหตุ
ฉุกเฉินแก่บุคลากรของ
มหาวิทยาลยั ทําให้บุคลากรที่เข้า
รับอบรมมีความรู้เพ่ิมมากขึ้นเมื่อ
เทียบกับก่อนการอบรมและมี
ความมั่นใจว่าจะสามารถนําความรู้
ดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ได้ 
(3.3-5-1) (3.3-5-2) 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
 6 มีการนําผลการประเมิน และ

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ประจําหน่วยงานไปใช้ในการปรับ
แผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงใน
รอบปีถัดไป 

สํานักงานอธิการบดี ได้มีการนํา
ผลการประเมนิ และข้อเสนอแนะ
จากคณะกรรมการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ประจําปีการศึกษา 2557 และ
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ประจําสํานักงานอธิการบดี ไปใช้
ในการทบทวนปรับแผนบริหาร
ความเสี่ยงของสํานักงาน
อธิการบดี ปีการศึกษา 2557 – 
2560 (3.3-6-1) (3.3-6-2)  
(3.3-6-3) 

3.3-6-1 สรุปผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ประจําปีการศึกษา 2557 
3.3-6-2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสํานักงาน
อธิการบดี ครั้งที่ 1/2559 วัน
พฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2559      
3.3-6-3 แผนบริหารความเสี่ยงของ
สํานักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 
2557 – 2560 และแผนบริหาร
ความเสี่ยงของสํานักงาน
อธิการบดี ปีการศึกษา 2557 – 
2560 (ฉบับทบทวน ปีการศึกษา 
2558) 
 

 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน บรรล/ุไม่บรรล ุ คะแนนการประเมิน เป้าหมายปีต่อไป 
6 ข้อ ดําเนินการได้  6  ข้อ 5  คะแนน บรรล ุ 6 ข้อ 

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสํานักงานอธิการบดี ให้ความสําคญัเก่ียวกับความเสี่ยง และ
ให้ความร่วมมอืกันขับเคลื่อนตามแผนบริหารความเสี่ยงที่กําหนดไว้ 
 
จุดที่ควรพฒันา/ข้อเสนอแนะในการปรบัปรุง 

1. ควรให้หน่วยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี จัดทําแผนและดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงของแต่
ละหน่วยงานให้ทั่วองค์กร  
 2. ควรมีการกําหนดและจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงประจําปีการศึกษา 2559 ไว้ล่วงหน้าเพ่ือจะได้บริหาร
ความเสี่ยงเชิงแก้ไข และเชิงป้องกัน 
 3. เหตุการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุมอันเน่ืองมาจากบริบทของมหาวิทยาลัยฯ และหรือปัจจัยภายนอกที่ทําให้
เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ไม่ได้คาดหมายมาก่อน จึงควรมีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงเชิงป้องกัน เพ่ือลดผลกระทบ
สําหรับความเสี่ยงไว้ล่วงหน้า 
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ตัวบ่งชี้ที ่3.4    ระบบการพัฒนาบคุลากรสายสนับสนุน  
 
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 
 
มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
 1 มีระบบและกลไกการพัฒนา

บุคลากรในหน่วยงาน 

สํานักงานอธิการบดี ได้จัดทําแผน
บริหารทรัพยากรบุคคล โดยได้มี
การจัดประชุมเชิงปฏิการ เรื่อง 
การจัดทําแผนบริหารทรัพยากร
บุคคล เมื่อวันที่ 24 – 25 
พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุม
สุพจน์ มิเถาวัลย์ ช้ัน 2 อาคาร
อํานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง และผ่านความ
เห็นชอบคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 
8/2559 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 
2559 ณ ห้องประชุมทรัพย์คิรี ช้ัน 
3 อาคารอํานวยการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (3.4-1-1) 
(3.4-1-2) (3.4-1-3) 

3.4-1-1 โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทําแผน
บริหารทรัพยากรบุคคล 
3.4-1-2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้ง
ที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 
2559 ณ ห้องประชุมทรัพย์คิรี ช้ัน 
3 อาคารอํานวยการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

3.4-1-3 แผนบริหารทรัพยากร
บุคคล 

 2 แผนการพัฒนาบุคลากรใน
หน่วยงานภายใต้กระบวนการ
แบบมีส่วนร่วมของบุคลากร
ภายในหน่วยงาน พร้อมกําหนด
ตัวบ่งช้ีความสําเร็จของเป้าหมาย
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และมกีาร
ถ่ายทอดลงสู่การปฏิบัติ 

สํานักงานอธิการบดี ได้ดําเนินการ
จัดทําแผนบรหิารทรัพยากร โดย
เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุก
ภาคส่วน ซึ่งขณะน้ีอยู่ระหว่าง
ดําเนินการถ่ายทอดแผนบรหิาร
ทรัพยากรบุคคลนําไปสู่การปฏิบัติ 

(3.4-2-1) (3.4-2-2) (3.4-2-3)  
 
 
 

3.4-2-1 รายงานผลการ
ดําเนินการโครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทําแผน
บริหารทรัพยากร 
3.4-2-2 แผนบริหารทรัพยากร
บุคคล 

3.4-2-3 คําสั่งมหาวิทยาลัยราช
ภัฏหมู่บ้านจอมบึง ที่ 0993/2559 
เรื่อง ให้บุคคลเข้าร่วมโครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทํา
แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
 3 มีการกํากับติดตามให้มีการ

ดําเนินงานตามแผนพัฒนา
บุคลากรของหน่วยงาน 

ในปีการศึกษา พ.ศ. 2558 
สํานักงานอธิการบดี ได้มีการ
กําหนดแผนในการพัฒนา จํานวน 
3 โครงการ ทั้งน้ี สํานักงาน
อธิการบดี ได้กํากับติดตามให้มี
การดําเนินการให้เป็นไปตามแผน
ดังกล่าว ดังน้ี 

1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง การเขียนผลงานทางวิชาการ 
วันที่ 27 มกราคม 2559 และ 3 
กุมภาพันธ์ 2559  
2) โครงการอบรมปฐมนิเทศ

พนักงานใหม่ วันที่ 30 มิถุนายน 
– 1 กรกฎาคม 2559 

3) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง การจัดทําคู่มือการ
ปฏิบัติงาน วันที่ 14 - 15 
กันยายน 2559  
(3.4-3-1) (3.4-3-2) (3.4-3-3)  

3.4-3-1 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนผลงาน
ทางวิชาการ  
3.4-3-2 โครงการอบรมปฐมนิเทศ
พนักงานใหม่  
3.4-3-3 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทําคู่มือ
การปฏิบัติงาน 
 

 4 มีการประเมินความสําเร็จของ
แผน 

สํานักงานอธิการบดี ได้มีการ
ประเมินความสําเร็จของ
แผนพัฒนาบุคลากร (3.4-4-1)

3.4-4-1 รายงานผลการประเมิน
ความสําเร็จของแผนพัฒนา
บุคลากร 

 5 มีการนําผลการประเมินไป
ปรับปรุงการพัฒนาบุคลากรใน
หน่วยงาน 

สํานักงานอธิการบดี มีการนําผล
การประเมินไปปรับปรุงการ
พัฒนาบุคลากร (3.4-5-1) 

3.4-5-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสํานักงาน
อธิการบดี ครั้งที่ 3/2559 เมื่อ
วันที่ 29 มิถุนายน 2559 

 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน บรรล/ุไม่บรรล ุ คะแนนการประเมิน เป้าหมายปีต่อไป 
5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน บรรล ุ 5 ข้อ 

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 คณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี ให้การสนับสนุน และส่งเสริม อย่างเป็นระบบในการพัฒนา
บุคลากรของมหาวิทยาลัยทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ทุกระดับ 
 
จุดที่ควรพฒันา/ข้อเสนอแนะในการปรบัปรุง 
 สํานักงานอธิการบดี ต้องมีการวางมาตรการการส่งเสริมและการพัฒนาตนเองให้ได้รับการพัฒนาได้ตรงตาม
ความจําเป็นในการทํางานรายบุคคล 
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องค์ประกอบท่ี 4 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1  บริหารหน่วยงานเพื่อการกํากับติดตามการเงินและงบประมาณของ 
                              หน่วยงาน 
 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ 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 
 
มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
 1 มีการกําหนดแผนกลยุทธ์ทางการเงินของ

หน่วยงานที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ทาง
การเงินของมหาวิทยาลัย 

1.1 มแีผนกลยทุธ์ทาง
การเงินของหน่วยงานที่
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ทางการเงินของมหาวิทยาลัย 
โดยได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจํา
สํานักงานอธิการบดี 
(4.1-1-1) (4.1-1-2)  
(4.1-1-3) (4.1-1-4) 
  
 
 

4.1-1-1 คําสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการจัดทําแผนกล
ยุทธ์ทางการเงินของ
สํานักงานอธิการบดี คําสั่งที่ 
552/2558 ลงวันที่ 9 
ธันวาคม 2558 
4.1-1-2 เอกสารประกอบการ
ประชุมคณะกรรมการจัดทํา
แผนกลยุทธ์ทางการเงินของ
สํานักงานอธิการบดี เรื่อง 
การจัดทําแผนกลยุทธ์ทาง
การเงินของสํานักงาน
อธิการบดี 
4.1-1-3 แผนกลยุทธ์ทาง
การเงินของสํานักงาน
อธิการบดี ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 – 
2560 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2559) 
4.1-1-4 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจํา
สํานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
1/2559 วันที่ 17 มีนาคม  
2559 วาระพิจารณา 5.6 
(ร่าง) แผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน สํานักงานอธิการบดี 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557-2560 (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2559) 

 2 มีแนวทางการจัดหาทรัพยากรทางด้าน
การเงิน และหรือการวางแผนการใช้เงิน
อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

มีแนวทางจัดหาทรัพยากร
ทางด้านการเงินและ
หลักเกณฑ์การจัดสรร 
งบประมาณ ดังน้ี 
2.1 กองนโยบายและแผน
แจ้งให้หน่วยงานภายใน 
คณะ/สํานัก เสนอโครงการ
เพ่ือขอรับการสนับสนุน
งบประมาณรายจ่ายประจําปี 
ตามแบบฟอร์มการเขียน
โครงการและแบบฟอร์ม
รายละเอียดงบรายจ่าย 
2.2 หน่วยงานในสํานักงาน
อธิการบดีจัดทําคําเสนอขอ
งบประมาณตามแบบฟอร์มที่
กําหนด โดยคํานึงถึงความ
เช่ือมโยง/สอดคล้องกับ
นโยบายของมหาวิทยาลัย 
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัยฯ 
โดยเฉพาะการบรรลุ
เป้าหมายตัวบ่งช้ี ก.พ.ร. สม
ศ. สกอ. และมหาวิทยาลัย 
2.3 หน่วยงานกลางจัด
รวบรวมคําเสนอขอ
งบประมาณของหน่วยงานใน
สังกัด ส่งกองนโยบายและ
แผนเพ่ือนําเข้าเสนออนุมัติ
โครงการ 
 

4.1-2-1 แผนปฏิบัติการเงิน
งบประมาณแผ่นดินและเงิน
รายได้ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
2.4 เมื่อโครงการได้รับการ
อนุมัติจากมหาวิทยาลัย กอง
นโยบายและแผนดําเนินการ
จัดทําเล่มแผนปฏิบัติการ
แจกจ่ายให้กับหน่วยงานเพ่ือ
เป็นแนวทางในการใช้
จ่ายเงินให้เป็นไปตามแผน  
(4.1-2-1) 
 
2.5  มีหลกัเกณฑ์การจัดสรร
งบประมาณ (4.1-2-2) 
 
 
2.6 มกีารรายงานการใช้จ่าย
ตามแผน/ผลต่อมหาวิทยาลัย 
(4.1-2-3) (4.1-2-4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.8 การใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ มีการจัดทํา
ทะเบียนคุมตัดยอดเพ่ือ
ควบคุมการใช้จ่ายให้อยู่ใน
วงเงินที่ได้รับจัดสรรและให้
เป็นไปตามโครงการที่ต้ังไว้  
(4.1-2-5) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1-2-2 ทิศทางการจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจําปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2559 
 
4.1-2-3 รายงานแผน/ผล 
การใช้จ่ายงบประมาณและ
ผลการดําเนินงานโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการ ประจําปี
งบประมาณ 2558 
 
4.1-2-4 รายงานแผน/ผล 
การปฏิบัติงาน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 
(ช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2558 – 
31 กรกฎาคม 2559) 
 
4.1-2-5 ทะเบียนคุมตัด
ยอดเงินรายได้และเงิน
งบประมาณแผ่นดิน ปี 2559

 3 มีงบประมาณประจําปีที่สอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจ และการ
พัฒนา หน่วยงาน 

3.1 สํานักงานอธิการบดีมี
งบประมาณที่สอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติงานในแต่ละพันธ
กิจและการพัฒนาสถาบัน
และบุคลากร (4.1-3-1) 

4.1-3-1 แผนปฏิบัติการเงิน
งบประมาณแผ่นดินและเงิน
รายได้ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
3.2 มกีารแสดงความ
สอดคล้องระหว่างการ
ดําเนินงานของสํานักงาน
อธิการบดีกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย (4.1-3-2) 
 
3.3 มกีารรายงานผลการ
ปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติ
การต่อมหาวิทยาลัย  
(4.1-3-3) 

4.1-3-2 ตารางแสดงความ
สอดคล้องระหว่างการ
ดําเนินงานของสํานักงาน
อธิการบดีกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย 
 
4.1-3-3 รายงานแผน/ผล
การปฏิบัติงาน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 
(ช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2558 – 
31 กรกฎาคม 2559) 

 4 มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็น
ระบบ เสนอต่อคณะกรรมการประจํา
สํานัก/สถาบันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง   

4.1 มกีารรายงานสถานะ
ทางการเงินอย่างเป็นระบบ 
เสนอต่อคณะกรรมการ
กลั่นกรองงบประมาณ ฯ 
คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย และสภา
มหาวิทยาลัย อย่างน้อยปีละ 
1 ครั้ง (4.1-4-1) (4.1-4-2) 

4.1-4-1 เอกสารรายงานทาง
เงินเสนอต่อผู้บริหาร ครั้งที่ 
3/2558 ลงวันที่ 16 
ธันวาคม 2558 
4.1-4-2 เอกสารรายงานทาง
การเงินเสนอต่อผู้บริหาร 
ครั้งที่ 1/2559 ลงวันที่ 20 
เมษายน 2559 

 5 มีคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ และ
ประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการ
ใช้จ่ายงบประมาณ หรือคณะกรรมการ
ประจําหน่วยงาน ทําหน้าที่ตรวจ ติดตาม 
การใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงาน 

5.1 มคีณะกรรมการประจํา
สํานักงานอธิการบดี ทํา
หน้าที่ตรวจ ติดตาม การใช้
เงินของหน่วยงานให้เป็นไป
ตาม พรบ.งบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ
2559 

4.1-5-1 เอกสารการประชุม
คณะกรรมการประจํา
สํานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 
2/2559 วันที่ 3 พฤษภาคม 
2559 วาระติดตามการใช้
จ่ายงบประมาณเงินรายได้ 
สํานักงานอธิการบดี 
ประจําปีงบประมาณ 2559 

 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน บรรล/ุไม่บรรล ุ คะแนนการประเมิน เป้าหมายปีต่อไป 
5 ข้อ 5  ข้อ บรรลุ 5 คะแนน 5  ข้อ 

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 ได้พัฒนาระบบบัญชี 3 มิติ เพ่ือช่วยในการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ ทําให้ง่ายต่อการตรวจสอบการ
เบิกจ่าย การจัดทําบัญชี การเงิน สามารถตรวจสอบรายได้และค่าใช้จ่ายได้ทุกเวลาที่ต้องการ 
 
จุดที่ควรพฒันา/ข้อเสนอแนะในการปรบัปรุง 
 - 
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องค์ประกอบท่ี 5  ระบบและกลไกการประกันคณุภาพภายใน 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1       ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาท้ังภายในและภายนอกของหน่วยงาน  
 
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 
 
มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
 1 มีระบบและกลไกในการกํากับ

ติดตามการดําเนินการประกัน
คุณภาพในและภายนอกระดับ
หน่วยงานที่สอดคล้องกับพันธกิจ
และให้เป็นไปตามองค์ประกอบ
ประกันคุณภาพ พร้อมกับ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

1.1 สํานักงานอธิการบดีมีระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับพันธกิจและ
พัฒนาการของสถาบันโดยใช้
ระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็น
กรอบในการดําเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพ โดยกําหนดกลไก
ในการดําเนินงานให้สอดคล้องกับ
ภารกิจของหน่วยงาน มีการ
แต่งต้ังคณะกรรมการประจํา
สํานักงานอธิการบดี ซึ่ง
ประกอบด้วยผู้บริหาร ระดับ
สํานัก กอง และหัวหน้างาน 
คณะกรรมการดังกล่าวมีบทบาท
หน้าที่กํากับดูแลระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา  
(5.1-1-1)   
 
1.2 มกีารแต่งต้ังคณะกรรมการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา (5.1-1-2)  

5.1-1-1 คําสั่งมหาวิทยาลัยราช
ภัฏหมู่บ้านจอมบึง ที่ 
2066/2558 สัง่ ณ วันที่ 21 
ตุลาคม พ.ศ. 2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1-1-2 คําสั่งสํานักงาน
อธิการบดี ที่ 375/2558 สั่ง ณ 
วันที่ 28 สิงหาคม 2558 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
1.3 มกีารจัดทาํแผนการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพ 
ประจําปีการศึกษา 2558 และ
ดําเนินงานตามแผนที่กําหนดไว้ 
(5.1-1-3)  
 
1.4 มีปฏิทินปฏิบัติงานการ
ประกันคุณภาพ ประจําปี
การศึกษา 2558 (5.1-1-4)  
 
1.5 มกีารดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษา จํานวน 6 
องค์ประกอบ 12 ตัวบ่งช้ี 
ประกอบด้วย องค์ประกอบที่ 1 
จํานวน 1 ตัวบ่งช้ี องค์ประกอบที่ 
2 จํานวน 4 ตัวบ่งช้ี องค์ประกอบ
ที่ 3 จํานวน 4 ตัวบ่งช้ี 
องค์ประกอบที่ 4 จํานวน 1 ตัว
บ่งช้ี องค์ประกอบที่ 5 จํานวน 1 
ตัวบ่งช้ี และองค์ประกอบที่ 6 
จํานวน 1 ตัวบ่งช้ี (5.1-1-5)  
 
1.6 มผีู้รับผิดชอบองค์ประกอบ 
และตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพ 
(5.1-1-6) 
 
1.7 มีงบประมาณสนับสนุนการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพ 
(5.1-1-7) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1-1-3 แผนการดําเนินงานด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษา  
 
 
 
 
5.1-1-4 ปฏิทนิการปฏิบัติ งาน
ประกันคุณภาพการศึกษา ปี
การศึกษา 2558 
 
5.1-1-5 คู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหน่วยงาน 
สํานัก สถาบัน บัณฑิตวิทยาลัย 
กอง ปีการศึกษา 2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1-1-6 คําสั่งสํานักงาน
อธิการบดี ที่ 237/2559 ลงวันที่ 
10 มิถุนายน 2559 
 
5.1-1-7 แผนปฏิบัติการเงิน
รายได้ ประจําปีงบประมาณ 
2559 แผนงานขยายโอกาสและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา งาน
บริหารจัดการ โครงการพัฒนา
และบริหารงานกองกลาง รหัส
โครงการ 5918000002/20330119 
และแผนงานขยายโอกาสและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
กิจกรรมรอง การตรวจประเมิน
ประกันคุณภาพการศึกษา 
สํานักงานอธิการบดี รหัสกิจกรรม 
203305040721
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
1.8 สํานักงานอธิการบดีมีการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพที่
ครบถ้วนตามวงจรคุณภาพ PDCA 
มีการวางแผน การดําเนินการ
ตามแผน การตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพ รวมทั้งการ
พัฒนาอย่างต่อเน่ือง 
ประกอบด้วย การจัดทําแผนการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพ และ
ปฏิทินการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษา ในปีการศึกษา 
2558 การประชุมหน่วยงานใน
การดําเนินงานประกันคุณภาพ 
(5.1-1-8) มีคู่มอืประกันคุณภาพ
การศึกษา ภายในระดับสํานัก ปี
การศึกษา 2558 (5.1-1-9) การ
จัดทํารายงานการประเมินตนเอง 
(5.1-1-10)

5.1-1-8 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสํานักงาน
อธิการบดี 5.1-1-8 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจํา
สํานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 
1/2559 วันที่ 17 มีนาคม 2559, 
ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 3 
พฤษภาคม 2559 และวันที่ 29 
มิถุนายน 2559 
5.1-1-9 คู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับสํานัก ปี
การศึกษา 2558 
5.1-1-10 รายงานการประเมิน
ตนเอง ปีการศึกษา 2558 
 
5.1-1-10 รายงานการประเมิน
ตนเอง ปีการศึกษา 2558 

 2 มีคณะกรรมการกํากับติดตามการ
ดําเนินให้เป็นไปตามข้อ 1  

2.1 มกีารกําหนดนโยบายและให้
ความสําคัญเรือ่งการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน โดย
การกําหนดนโยบายการประกัน
คุณภาพการศึกษา ซึ่งได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจํา สํานักงานอธิการบดี 3 
ด้าน ดังน้ี  

1) ด้านการพัฒนาคุณภาพทาง
วิชาการ โดยการส่งเสริม
สนับสนุนการเรียนการสอน ด้าน
การให้บริการอาคารสถานที่และ
ระบบสาธารณูปโภค การอนุรักษ์
และการพัฒนาสภาพแวดล้อมให้
อยู่คู่ธรรมชาติ (5.1-2-1) 

2) ด้านการพัฒนาศักยภาพและ
คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุนให้
มีวุฒิการศึกษาที่สูงขึ้น และมี
ความสามารถ ทักษะการปฏิบัติงาน
ตามตําแหน่ง (5.1-2-2) 

5.1-2-1 ประกาศสํานักงาน
อธิการบดี เรื่อง การกําหนด
นโยบายการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
5.1-2-2 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทําคู่มือ
การปฏิบัติงาน (Work Manual) 
ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 
5.1-2-3 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง ที่ 2066/2558 
เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการ
ประจําสํานักงานอธิการบดี  
ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2558 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
2.1.3 ด้านการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการภายในองค์กร โดย
จัดให้มีการบริหารจัดการที่ดีเพ่ือ
เป็นหน่วยงานสนับสนุน
หน่วยงานอ่ืน ๆ ในมหาวิทยาลัย 
และสามารถสร้างความประทับใจ
ให้ผู้รับบริการ 
2.2 มคีณะกรรมการประจํา
สํานักงานอธิการบดี กํากับ 
ติดตามการดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา (5.1-2-3)

 3 มีการดําเนินงานด้านประกัน
คุณภาพภายในที่ครบถ้วน 
ประกอบด้วย  1) ควบคุม 
ติดตามการดําเนินงาน และ
ประเมินคุณภาพ  2)  การจัดทํา
รายงานประเมินตนเอง 3)  การ
นําผลการประเมินคุณภาพไปทํา
การพัฒนาการดําเนินงานประกัน
คุณภาพ  

3.1 สํานักงานอธิการบดีมีการ
ดําเนินงานด้านประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในที่ครบถ้วน ได้แก่ 
    1) ควบคุม ติดตามการ
ดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ
การศึกษา โดยคณะกรรมการ
ประจําสํานักงานอธิการบดี 
(5.1-3-1) 
    2) มีการจัดทํารายงานการ
ประเมินตนเอง ประจําปี
การศึกษา 2558 (5.1-3-2) 

    3) มีการนําผลการประเมนิ
คุณภาพไปทําการพัฒนาการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพ จากผล
การประเมินคุณภาพการศึกษา
สํานักงานอธิการบดี ประจําปี
การศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 2 
ตุลาคม 2558 โดยสํานักงาน
อธิการบดีได้จัดทําแผนปรับปรุง
ประกันคุณภาพการศึกษาของ
สํานักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 
2558 (5.1-3-3) และแผนพัฒนา
คุณภาพ ประจําปีการศึกษา 2558 
เพ่ือปรับปรุงผลการดําเนินงาน
จากการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจําปี
การศึกษา 2557 (5.1-3-4)

 
 
 
5.1-3-1 คําสั่งมหาวิทยาลัยราช
ภัฏหมู่บ้านจอมบึง ที่ 
2066/2558 สัง่ ณ วันที่ 21 
ตุลาคม 2558 
 
5.1-3-2 รายงานการประเมิน
ตนเอง ประจําปีการศึกษา 2558 
 
5.1-3-3 แผนปรับปรุงประกัน
คุณภาพการศึกษาของสํานักงาน
อธิการบดี ปีการศึกษา 2558 
5.1-3-4 แผนพัฒนาคุณภาพ 
ประจําปีการศึกษา 2558 เพ่ือ
ปรับปรุงผลการดําเนินงานจาก
การตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจําปี
การศึกษา 2557 
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 4 มีผลจากการปรับปรุงให้เห็นอย่าง

ชัดเจนเป็นรูปธรรม 
สํานักงานอธิการบดีนําผล
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ปีการศึกษา 2557 มาปรับปรุง
การทํางาน ดังน้ี 
1. นําเข้าวาระพิจารณาของ
คณะกรรมการประจําสํานักงาน
อธิการบดี เพ่ือปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ปีการศึกษา 2557 (5.1-4-1) 
 
2. จัดทําแผนปรับปรุงกลยุทธ์ 
พร้อมแสดงผลการดําเนินงานของ
โครงการตามแผนกลยุทธ์ ปี 
2557 กับปี 2558 และ
เปรียบเทียบผลการดําเนินการ
เป็นค่าร้อยละ (5.1-4-2) 
 
3. มีการกําหนดภารกิจหลักตาม
กรอบอัตรากําลังปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 - 2563 ของแต่ละ
หน่วยงานในสังกัดสํานักงาน
อธิการบดี ในบทนําของรายงาน
การประเมินตนเอง ประจําปี
การศึกษา 2558 (5.1-4-3) 
 
4. ให้หน่วยงานกําหนดตัวบ่งช้ี
ความสําเร็จตามพันธกิจหลักของ
แต่ละหน่วยงานหรือกระบวนงาน
หลัก (5.1-4-4) 
 
5. ใหผู้้รับผิดชอบตัวบ่งช้ี
ดําเนินการตามข้อเสนอแนะใน
การประชุมคณะกรรมการประจํา
สํานักงานอธิการบดี(5.1-4-5) 
 
 
 

5.1-4.1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสํานักงาน
อธิการบดี ครั้งที่ 2/2559 
วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2559  
ณ ห้องประชุมพุทธชาด ช้ัน 1 
อาคารอํานวยการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
 
 
 
 
5.1-4-2 แผนงบประมาณและ
โครงการเงินรายได้ ประจําปี
งบประมาณ 2559 
 
 
 
 
5.1-4-3 รายงานการประเมิน
ตนเอง ประจําปีการศึกษา 2558 
หน้า 4 - 5 
 
 
 
 
 
5.-1-4-4 รายงานการประเมิน
ตนเอง ประจําปีการศึกษา หน้า 
31 - 33 
 
 
5.1-4-5 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสํานักงาน
อธิการบดี ครั้งที่ 2/2559 เมือ่วัน
อังคารที่ 3 พฤษภาคม 2559 
เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม
พุทธชาด ช้ัน 1 อาคาร
อํานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง
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6. ใหผู้้รับผิดชอบตัวบ่งช้ี
ดําเนินการเผยแพร่คู่มือการ
จัดการความรู้ไปยังช่องทางอ่ืน ๆ 
เช่น เว็บไซต์ เป็นต้น (5.1-4-6) 
7. มีการระบุขอ้เสนอแนะและ
ประเด็นต่าง ๆ ในรายงานผลการ
ติดตามการบริหารความเสี่ยงตาม
แผนบริหารความเสี่ยงของ
สํานักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 
2558 (5.1-4-7) 
 
8. รายงานผลการดําเนินงานตาม
แผนบริหารความเสี่ยง ได้แก่ 

8.1 โครงการสง่เสริมวินัย
จราจรและรณรงค์การขับขี่มัน่ใจ
สวมหมวกกันน็อค 100 
เปอร์เซ็นต์ (5.1-4-8) 

8.2 โครงการซอ้มแผน
ดับเพลิงเบ้ืองต้น (5.1-4-9) 

 
 
 
 
 
 

9. จัดโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทําคู่มือ
การปฏิบัติงาน (Work Manual) 
ระยะที่ 1 และระยะที่ 2  
(5.1-4-10) 
 
10. ส่งข้อมูลให้กับคณะกรรมการ
ติดตามตรวจสอบการประเมิน
ระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา เน่ืองจาก ตามระเบียบ
กรมบัญชีกลาง จะต้องมีการ
เผยแพร่การวิเคราะห์ต้นทุน
ผลผลิตให้สาธารณชนได้รับทราบ 
(5.1-4-11)

5.1-4-6 เว็บไซต์สํานักงาน
อธิการบดี 
http://president.mcru.ac.th/
KM/home.php 
5.1-4-7 แผนบริหารความเสี่ยง
ของสํานักงานอธิการบดี ปี
การศึกษา 2558 
 
 
 
 
5.1-4-8 โครงการส่งเสริมวินัย
จราจรและรณรงค์การขับขี่มัน่ใจ
สวมหมวกกันน็อค 100 
เปอร์เซ็นต์ 
 
 
5.1-4-9 โครงการซ้อมแผน
ดับเพลิงเบ้ืองต้น เมื่อวันที่ 13 
กรกฎาคม 2558 ณ ลาน
เอนกประสงค์ ช้ัน 1 อาคาร
อํานวยการ ในรายงานประจําปี 
2558 ของสํานักงานอธิการบดี 
หน้าที่ 46 
 
5.1-4-10 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทําคู่มือ
การปฏิบัติงาน (Work Manual) 
ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 
 
 
5.1-4-11เกณฑ์การประเมินผล
การปฏิบัติงานด้านบัญชีบริหาร 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที ่กค 
0423.3/ว22 ลงวันที่ 14 
มกราคม 2559 
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 5 มีแนวทางการปฏิบัติที่ดี (Good  

practices) หรืองานวิจัยทางการ
ประกันคุณภาพ และมีการ
เผยแพร่ให้หน่วยงานภายนอกได้
ใช้ประโยชน์ โดยมีหนังสือรับรอง
เป็นลายลักษณ์อักษร 

- - 

 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน บรรล/ุไม่บรรล ุ คะแนนการประเมิน เป้าหมายปีต่อไป 
5 ข้อ 5 ข้อ บรรล ุ 4 คะแนน 5 ข้อ 

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 1. ผู้บริหารให้ความสําคัญกับระบบการประกันคุณภาพ 
 2. มีการกําหนดผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ีที่ชัดเจน 
 3. ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ีมีความรับผิดชอบและมุ่งผลสําเร็จตามเป้าหมาย 
 
จุดที่ควรพฒันา/ข้อเสนอแนะในการปรบัปรุง 
 - 
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องค์ประกอบท่ี  6   มหาวิทยาลัยยั่งยืน 
ตัวบ่งชี้ที่  6.1  ระดับความสาํเร็จการดําเนินโครงการสํานกังานสเีขียว (Green Office) 
   ของหน่วยงาน 
 
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
 
เกณฑ์การประเมิน  
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

ตามข้อ 1 

มีการดําเนินการ 

ตามข้อ 1 และ 2 

มีการดําเนินการ 

ตามข้อ 1-3 

มีการดําเนินการ 

ตามข้อ 1-4 

มีการดําเนินการครบ
ทุกข้อ 

 
เกณฑ์มาตรฐาน  :  ข้อ 
 
มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
 1 มีการแต่งต้ังคณะทํางานโครงการ

สํานักงานสีเขียว (GREEN  
OFFICE) ประจําหน่วยงาน 

1.1 ศูนย์การเรียนรู้ในเมือง 
สํานักงานอธิการบดี มีการแต่งต้ัง
คณะทํางานโครงการสํานักงานสี
เขียว (GREEN OFFICE) ประจํา
ศูนย์การเรียนรู้ในเมือง (6.1-1-1) 
 

6.1-1-1 คําสั่งมหาวิทยาลัยราช
ภัฏหมู่บ้านจอมบึงที่ 0284/2559 
เรื่องแต่งต้ังคณะทํางานโครงการ
สํานักงานสีเขียว (GREEN 
OFFICE) ประจําศูนย์การเรียนรู้
ในเมือง 

 2 มีการกําหนดผู้รับผิดชอบครบทุก
หมวด (ทั้ง 7 หมวด) และ
กิจกรรม 

2.1 ศูนย์การเรียนรู้ในเมืองมกีาร
กําหนดผู้รับผดิชอบครบทุกหมวด 
(ทั้ง 7 หมวด) และกิจกรรม  
(6.1-2-1) (6.1-2-2) (6.1-2-3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6.1-2-1 คําสั่งมหาวิทยาลัยราช
ภัฏหมู่บ้านจอมบึงที่ 0284/2559 
เรื่องแต่งต้ังคณะทํางานโครงการ
สํานักงานสีเขียว (GREEN 
OFFICE) ประจําศูนย์การเรียนรู้
ในเมือง 

6.1-2-2 คําสั่งศูนย์การเรียนรู้ใน
เมือง 001/2558 – 011/2558 
คําสั่งแต่งต้ังผู้รับผิดชอบทั้ง 7 
หมวดและกิจกรรม 

6.1-2-3 โครงสร้างคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อม ศนูย์การเรียนรู้ใน
เมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง 

 3 มีการดําเนินการตามเกณฑ์
มาตรฐานโครงการสํานักงานสี
เขียว (GREEN OFFICE) ประจํา

3.1 ศูนย์การเรียนรู้ในเมืองมกีาร
ดําเนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน
โครงการสํานักงานสีเขียว 

6.1-3-1 แฟ้มเอกสาร/หลักฐาน
หมวดที่ 1 การบริหารจัดการ
องค์กร 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
หน่วยงานครบทั้ง 7 หมวด (GREEN OFFICE) ครบทั้ง 7 

หมวด (6.1-3-1) (6.1-3-2) 
(6.1-3-3) (6.1-3-4) (6.1-3-5) 
(6.1-3-6) (6.1-3.7) 

6.1-3-2 แฟ้มเอกสาร/หลักฐาน
หมวดที่ 2 การดําเนินงาน 
GREEN OFFICE) 
6.1-3-3 แฟ้มเอกสาร/หลักฐาน
หมวดที่ 3 การใช้พลังงานและ
ทรัพยากร 
6.1-3-4 แฟ้มเอกสาร/หลักฐาน
หมวดที่ 4 การจัดการของเสีย 
6.1-3-5 แฟ้มเอกสาร/หลักฐาน
หมวดที่ 5 การจัดการ
สภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอกสํานักงาน 
6.1-3-6 แฟ้มเอกสาร/หลักฐาน
หมวดที่ 6 การจัดซื้อและจัดจา้ง 
6.1-3-7 แฟ้มเอกสาร/หลักฐาน
หมวดที่ 7 การปรับปรุงอย่าง
ต่อเน่ือง 

 4 มีการติดตามผลการดําเนินการ
โครงการสํานักงานสีเขียว 
(GREEN OFFICE) ประจํา
หน่วยงานอย่างน้อย 1 ครั้ง 

4.1 ศูนย์การเรียนรู้ในเมืองมกีาร
ติดตามผลการดําเนินโครงการสี
เขียว (GREEN OFFICE) ประจํา
หน่วยงานโดยการประชุม  
(6.1-4-1) (6.1-4-2) (6.1-4-3) 
 

 
 

6.1-4-1 เอกสารรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการทํางาน
ประจําสํานักงานมหาวิทยาลัย
ย่ังยืน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง  
6.1-4-2 เอกสารรายงานการ
ประชุมคณะทํางานโครงการ
สํานักงานสีเขียว (Green office) 
ประจําศูนย์การเรียนรู้ในเมือง 
6.1-4-3 เอกสารรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์
การเรียนรู้ในเมือง 

 5 มีผลการดําเนินงานโครงการ
สํานักงานสีเขียว (GREEN  
OFFICE) ประจําหน่วยงานอย่าง
น้อยในระดับเหรียญ G ทองแดง 

5.1 ศูนย์การเรียนรู้ในเมือง ได้
รองรับการตรวจประเมิน
สํานักงานสีเขียว (Green Office) 
จากกรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม เมือ่วันที่ 23 
มิถุนายน 2559 ในระดับดีเย่ียม 
หรือระดับ G ทอง ไปแล้วเมือ่
วันที่ 27 กรกฎาคม 2559  

6.1-5-1 แบบยืนยันการให้ตรวจ
ประเมินสํานักงานสีเขียว (Green 
Offce) ปี 2559 

6.1-5-2 หนังสอืคณะสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ขอแจ้ง
กําหนดการตรวจประเมิน
สํานักงานสีเขียว (Green Office) 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
(6.1-5-1) (6.1-5-2) (6.1-5-3) ระดับดีเย่ียม ปี 2559 

6.1-5-3 ภาพถ่ายการตรวจ
ประเมินสํานักงานสีเขียว 

 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน บรรล/ุไม่บรรล ุ คะแนนการประเมิน เป้าหมายปีต่อไป 
5 ข้อ 5 ข้อ บรรล ุ 5 คะแนน 5 ข้อ 

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 สํานักงานอธิการบดี มีคณะทํางานประจําสํานักงานมหาวิทยาลัยย่ังยืน มีคณะทํางานสํานักงานสีเขียวประจํา
หน่วยงาน ในการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวได้อย่างถูกต้อง โดยมีบุคลากรที่มีความรู้ผ่านการอบรม และการเป็นผู้ตัว
ประเมินในระดับประเทศท่ีสามารถจะขับเคลื่อนการดําเนินงานโครงการน้ีได้อย่างถูกต้องตามเกณฑ์ มีหน่วยงานภายใน
ที่เป็นหน่วยงานต้นแบบที่ได้รับคะแนนการตรวจประมินสํานักงานสีเขียวในระดับดีเย่ียม 
 
จุดที่ควรพฒันา/ข้อเสนอแนะในการปรบัปรุง 

1. ผู้บริหารและบุคลากรในแต่ละหน่วยงาน ควรให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อนการดําเนินงานโครงการน้ี
อย่างจริงจัง โดยการมอบหมายผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน และส่งให้ไปอบรมและนํามาขยายผลให้บุคลากรในหน่วยงาน
ได้ตระหนักรู้และปฏิบัติตามเกณฑ์ได้อย่างถูกต้องต่อไป 
 2. ควรมีการจัดสรรงบประมาณ และมีแนวทางในการวางแผน และการใช้จ่ายงบประมาณในการ
ดําเนินการเพ่ือให้ทุกหน่วยงานขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน 
 3. ควรสร้างจิตสํานึกให้แก่บุคลากร ผู้ใช้บริการ และทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้อง ไม่ใช่เป็นการทํางานของแค่หน่วย
ใดหน่วยหน่ึงเท่าน้ันเพราะสํานักงานสีเขียวจะประสบความสําเร็จได้เกิดจากการมีส่วนร่วม เพ่ือให้มีความย่ังยืนต่อไป 
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ส่วนที่ 3 
สรุปผลการประเมินและแนวทางการพัฒนา 

 
ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหน่วยงานสนบัสนนุ 
 

องค์ 
ประกอบ
คุณภาพ 

 
คะแนนการประเมินเฉลีย่ 

 
ผลการประเมิน 

 

ตัวบ่งชี ้ I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

0.01-1.50  การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
1.51-2.50  การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51-3.50  การดําเนินงานระดับพอใช้ 
3.51-4.50  การดําเนินงานระดับดี 
4.51-5.00  การดําเนินงานระดับดีมาก 

1 1 - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก 

2 3 - 5.00 5.00 5.00 ระดับดีมาก 
(ไม่นําตัวบ่งชี้ท่ี 2.4 มาคิดคะแนน)

3 4 - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก 

4 1 - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก 

5 1 - 4.00 - 4.00 ระดับดี 

6 1 - 5.00 - - (ไม่นําตัวบ่งชี้ท่ี 6.1 มาคิดคะแนน) 
รวม - 4.80 5.00 4.80 ระดับดีมาก 

ผลการประเมิน - ระดับ 

ดีมาก 

ระดับ 

ดีมาก 

  

 

องคป์ระกอบที ่ 1 
จุดเด่น 
- 
จุดที่ควรพัฒนา 
- 
 

องคป์ระกอบที ่2 
จุดเด่น 
1. คณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี ให้ความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ และผลักดัน ให้เกิดกระบวนการ และ
ระบบการกําหนดตัวช้ีวัด และระดับความสําเร็จ ได้อย่างยอดเย่ียม 

2. คณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี ให้ความร่วมมือในการส่งเสริม สนับสนุน และถ่ายทอดให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
ได้ทราบความคืบหน้าเป็นระยะ รวมถึงได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากนโยบายผู้บริหาร ทําให้ผลการดําเนินการ
จัดทําแผนการพัฒนาบุคลากรเป็นไปด้วยความต่อเน่ือง 
3. สํานักงานอธิการบดี มีคณะทํางานประจําสํานักงานมหาวิทยาลัยย่ังยืน ในการขับเคล่ือนโครงการดังกล่าวได้อย่าง
ถูกต้อง โดยมีบุคลากรที่มีความรู้ผ่านการอบรม และผ่านการประเมินในระดับประเทศที่สามารถขับเคล่ือนการ
ดําเนินงานโครงการสํานักงานสีเขียว (Green Office) ได้อย่างถูกต้องตามเกณฑ์ 
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องคป์ระกอบที ่ 2 (ต่อ) 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. แต่ละหน่วยงานท่ีกําหนดตัวช้ีวัด ควรแนบเอกสารหลักฐานการอ้างอิงประกอบการรายงานผลการดําเนินการตาม
ตัวช้ีวัด 

2. ควรดําเนินการจัดทําโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทําแผนบริหารทรัพยากรบุคคลสําหรับผู้บริหาร
ระดับสูง เพ่ือวิเคราะห์ พิจารณา ทบทวนการจัดทําแผนบริหารทรัพยากรบุคคลอีกครั้ง 
3. ผู้บริหารในแต่ละหน่วยงาน ควรให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อนการดําเนินงานโครงการสํานักงานสีเขียว (Green 
Office อย่างจริงจัง โดยการมอบหมายผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน และส่งให้ไปอบรมและนํามาขยายผลให้บุคลากรใน
หน่วยงานได้ตระหนักรู้และปฏิบัติตามเกณฑ์ได้อย่างถูกต้องต่อไป
 
องคป์ระกอบที ่ 3 
จุดเด่น 
1. สํานักงานอธิการบดี มีคณะกรรมการบริหารงานสํานักงานอธิการบดีที่ให้ความร่วมมือในการส่งเสริม 
ขับเคลื่อน กํากับดูแลบุคลากรของแต่ละหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และนโยบายไปสู่
ทิศทางการพัฒนางานทางด้านการสนับสนุนทางวิชาการให้มีคุณภาพในการจัดการศึกษาให้แก่ นักศึกษา 
คณาจารย์ และบุคลากรภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ผู้บริหารมีการส่งเสริม และสนับสนุนในการดําเนินการให้ความรู้แก่บุคลากรในเรื่องการดําเนินงานโครงการ
สํานักงานสีเขียว (Green Office) อย่างเต็มที่กับทุกหน่วยงาน 

3. ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสํานักงานอธิการบดี ให้ความสําคัญเก่ียวกับการบริหาร
ความเสี่ยง และให้ความร่วมมือกันขับเคลื่อนตามแผนบริหารความเสี่ยงที่กําหนดไว้ 

4. คณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี ให้การสนับสนุน และส่งเสริม อย่างเป็นระบบในการพัฒนา
บุคลากรของมหาวิทยาลัยทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ทุกระดับ
จุดที่ควรพัฒนา 
1. คณะกรรมการบริหารงานสํานักงานอธิการบดี ควรจะต้องมีการผลักดันและต่อสู้ให้บุคลากรของหน่วยงาน 
ได้รับการสนับสนุนทุนในการจัดทํางานวิจัย จากมหาวิทยาลัยอย่างจริงจัง เพ่ือบุคลากรจะได้นําองค์ความรู้ใน
แต่ละด้านมาขยายผลต่อการปฏิบัติงาน ให้ทันสมัยและดียิ่งขึ้นตลอดไป และเป็นไปตามเกณฑ์ในการจัดทํา
ประกันคุณภาพการศึกษาด้วย 

2. ยังมีหลายหน่วยงานที่ยังต้องส่งเสริมให้บุคลากรในการเรียนรู้ในการดําเนินงานโครงการสํานักงานสีเขียว 
(Green Office) ในเชิงปฏิบัติจริง โดยการกําหนดผู้รับผิดชอบโดยตรงและจัดส่งเข้าร่วมอบรมอย่างจริงจัง เพ่ือ
เป็นตัวแทนในการขับเคลื่อนการดําเนินงานสํานักงานสีเขียวของทุกหน่วยงานให้มีความย่ังยืนต่อไป 

3. ควรให้หน่วยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี จัดทําแผนและดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงของ
แต่ละหน่วยงานให้ทั่วองค์กร  
4. ควรมีการกําหนดและจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงประจําปีการศึกษา 2559 ไว้ล่วงหน้าเพ่ือจะได้บริหาร
ความเสี่ยงเชิงแก้ไข และเชิงป้องกัน 

5. เหตุการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุมอันเน่ืองมาจากบริบทของมหาวิทยาลัยฯ และหรือปัจจัยภายนอกท่ีทําให้
เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ไม่ได้คาดหมายมาก่อน จึงควรมีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงเชิงป้องกัน เพ่ือลด
ผลกระทบสําหรับความเสี่ยงไว้ล่วงหน้า 

6. สํานักงานอธิการบดี ต้องมีการวางมาตรการการส่งเสริมและการพัฒนาตนเองให้ได้รับการพัฒนาได้ตรง
ตามความจําเป็นในการทํางานรายบุคคล
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องคป์ระกอบที ่ 4 
จุดเด่น 
1. มีการนําระบบบัญชี 3 มิติ เพ่ือช่วยในการจัดซื้อจัดจ้าง ทําให้ง่ายต่อการตรวจสอบ การเบิกจ่าย การจัดทาํบัญชี
การเงิน โดยสามารถตรวจสอบรายได้และค่าใช้จ่ายได้ทุกเวลาที่ต้องการ 

จุดที่ควรพัฒนา 
- 
 
องคป์ระกอบที ่ 5 
จุดเด่น 
1. ผู้บรหิารใหค้วามสําคญักับระบบการประกนัคุณภาพ 

2. มีการกําหนดผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ีที่ชัดเจน 

3. ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ีมีความรบัผิดชอบและมุง่ผลสําเรจ็ตามเป้าหมาย 

จุดที่ควรพัฒนา 
- 
 
จุดที่ควรพฒันา/ข้อเสนอแนะในการปรบัปรุง 
องคป์ระกอบที ่ 6 
จุดเด่น 
    สํานักงานอธิการบดี มีคณะทํางานประจําสํานักงานมหาวิทยาลัยย่ังยืน มีคณะทํางานสํานักงานสีเขียว
ประจําหน่วยงาน ในการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวได้อย่างถูกต้อง โดยมีบุคลากรที่มีความรู้ผ่านการอบรม 
และการเป็นผู้ตัวประเมินในระดับประเทศท่ีสามารถจะขับเคลื่อนการดําเนินงานโครงการน้ีได้อย่างถูกต้องตาม
เกณฑ์ มีหน่วยงานภายในที่เป็นหน่วยงานต้นแบบที่ได้รับคะแนนการตรวจประมินสํานักงานสีเขียวในระดับดี
เย่ียม 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. ผู้บริหารและบุคลากรในแต่ละหน่วยงาน ควรให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อนการดําเนินงานโครงการน้ีอย่าง
จริงจัง โดยการมอบหมายผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน และส่งให้ไปอบรมและนํามาขยายผลให้บุคลากรใน
หน่วยงานได้ตระหนักรู้และปฏิบัติตามเกณฑ์ได้อย่างถูกต้องต่อไป 

2. ควรมีการจัดสรรงบประมาณ และมีแนวทางในการวางแผน และการใช้จ่ายงบประมาณในการดําเนินการ
เพ่ือให้ทุกหน่วยงานขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน 
3. ควรสร้างจติสํานึกให้แก่บุคลากร ผูใ้ช้บรกิาร และทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้อง ไม่ใช่เป็นการทํางานของแค่หน่วย
ใดหน่วยหน่ึงเท่าน้ันเพราะสํานักงานสีเขียวจะประสบความสําเร็จได้เกิดจากการมีส่วนร่วม เพ่ือให้มีความย่ังยืน
ต่อไป 

 
แนวทางการพฒันา 
 - 
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ภาคผนวก 
 
- ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย 
- ปฏิทินการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558 
- แผนการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558 
- รายช่ือคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี 
- รายช่ือคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักงานอธิการบดี ประจําปีการศึกษา 2558 
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ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภฏัหมู่บ้านจอมบึง สภามหาวิทยาลัย 

ผู้บริหารมหาวทิยาลัย/คณาจารย์/บุคลากรและนักศึกษา 

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์มหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการบริหารการประกันคุณภาพการศึกษามหาวทิยาลัย 

ปรัชญา/วิสัยทศัน์/พันธกจิ/เปา้ประสงค์สํานักงานมาตรฐานฯ 

คณะกรรมการบริหารสํานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพฯ 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพระดับสาขาวิชา/คณะ/วทิยาลัย/
สํานัก/สถาบัน/กองพัฒนานักศึกษา สังกัด สกอ. 

กระบวนการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 

ศึกษาวิเคราะห์ตัวชี้วัด สกอ., กพร., สมศ., วิสัยทัศน์/แผนยุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย/ผลการประเมิน/ข้อเสนอแนะการประกันคุณภาพปีที่ผ่านมา 

ระดับสาขาวิชา 
- จั ด ทํ า แผนป ฏิบั ติ
การประจําปี 

- ดําเนินการตามแผน
ประเมินตนเองและ 
SAR 

- รับการประเมินจาก 
สกอ. ทุกปี 

- นําผลการประเมินไป
ปรับปรุง/พัฒนา 

ระดับคณะ/หน่วยงาน 
- จั ด ทํ า แผนป ฏิบั ติ
การประจําปี 

- ดําเนินการตามแผน
ประเมินตนเองและ 
SAR 

- รับการประเมินจาก 
สกอ. ทุกปี 

- นําผลการประเมินไป
ปรับปรุง/พัฒนา 

ระดับมหาวิทยาลัย 
- จั ด ทํ า แผนป ฏิบั ติ
การประจําปี 

- ดําเนินการตามแผน
ประเมินตนเองและ 
SAR 

- รับการประเมินจาก 
สกอ. ทุกปี 

- นําผลการประเมินไป
ปรับปรุง/พัฒนา 

มหาวิทยาลัยได้รับการ
รับรองคุณภาพ 

นักศึกษามีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน 

คณาจารย์และ
บุคลากรมีคุณภาพ

ตามมาตรฐาน 

เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์
การประกันคณุภาพ

มหาวิทยาลัย 
รับการประเมินจาก 

สมศ. ทุก 5 ปี

การรับรองคณุภาพตามมาตรฐาน 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน สํานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
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ปฏิทินปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศกึษา สํานักงานอธิการบดี 
ประจําปีการศกึษา 2558 

(1 สิงหาคม พ.ศ. 2558 - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2559) 
 

วัน เดือน ป ี กิจกรรม 
3 - 4 ธันวาคม 2558 เข้ารับการอบรมการเขียนแผน/โครงการและตัวช้ีวัดความสําเร็จของแผนงานและ

โครงการด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา จากมหาวิทยาลัย 
21 - 23 ธันวาคม 2558 เข้ารับอบรมการจัดทําแผนพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปี

การศึกษา 2558 จากมหาวิทยาลัย 
กุมภาพันธ์ 2559 ประชุมการจัดทําคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน 

ประจําปีการศึกษา 2558 
มีนาคม 2559 ทบทวนระบบกลไกและความรู้ด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปีการศึกษา 

2558  
17 มีนาคม 2559 ประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด เพ่ือแจ้งเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ประจําปีการศึกษา 2558  
10 มิถุนายน 2559 แต่งต้ังผู้กํากับดูแลและผู้รับผิดชอบองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในของสํานักงานอธิการบดี ประจําปีการศึกษา 2558 
29 มิถุนายน 2559 ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ประจําปีการศึกษา 

2558 
12 กรกฎาคม 2559 ดําเนินการจัดทําหนังสือเชิญและประสานงานกับผู้ตรวจประเมินฯ ให้มาตามวัน เวลา 

ที่กําหนด 

13 - 14 กรกฎาคม 
2559 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนรายงานการประเมินตนเอง" ประจําปีการศึกษา 2558 
ณ โรงแรมอิมพีเรียล หัวหิน บีช รีสอร์ท  อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

15 - 31 กรกฎาคม 
2559 

ดําเนินการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ตามแบบฟอร์มที่สํานักงานมาตรฐานฯ 
กําหนด 

15 สิงหาคม 2559 ส่งรายช่ือผู้ตรวจประเมินไปยังสํานักงานมาตรฐานฯ เพ่ือดําเนินการจัดทําคําสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการตรวจประเมินต่อไป 

25 สิงหาคม 2559 รับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
22 สิงหาคม 2559 ประชุมวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง ประจําปีการศึกษา 2558 
6 กันยายน 2559 นําส่งรายงานผลการตรวจประเมิน จากคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินฯ พร้อมทั้ง

รายงานการประเมินตนเอง ฉบับแก้ไขแล้วไปยังสํานักงานมาตรฐานฯ 
พฤศจิกายน 2559 สรุปวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายใน เพ่ือจัดทําแผนปีการศึกษา 2559 
พฤศจิกายน 2559 กรอกผลการดําเนินงานผ่านระบบ CHE QA ONLINE 
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 แผนการดําเนินงานการประกันคณุภาพการศึกษา สํานกังานอธิการบดี ประจําปีการศึกษา 2558 
(วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2559) 

ที่ กิจกรรม/ขั้นตอนที่ต้องดําเนินการ พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559
ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. 

1. เข้ารับการอบรมการเขียนแผน/โครงการและตัวชี้วดัความสาํเรจ็ของแผนงาน
และโครงการด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา จากมหาวิทยาลัย

   

2. เข้ารับอบรมการจดัทําแผนพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ประจําปกีารศึกษา 2558 จากมหาวิทยาลัย 

   

3. ประชุมการจัดทําคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงาน
สนับสนุน ประจาํปีการศึกษา 2558 

   

4. ทบทวนระบบกลไกและความรู้ดา้นงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจาํปี
การศึกษา 2558

   

5. ประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด เพือ่แจ้งเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจําปกีารศึกษา 2558  

   

6. แต่งตัง้ผู้กาํกบัดูแลและผูร้ับผดิชอบองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกนั
คุณภาพการศึกษาภายในของสํานักงานอธิการบดี ประจําปกีารศึกษา 2558

   

7. ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ประจําปี
การศึกษา 2558

   

8. ดําเนินการจดัทําหนังสือเชิญและประสานงานกับผู้ตรวจประเมินฯ ให้มาตาม
วัน เวลา ที่กาํหนด

   

9. ประชุมเชิงปฏิบัตกิาร "การเขียนรายงานการประเมินตนเอง" ประจําปี
การศึกษา 2558 ณ โรงแรมอิมพีเรยีล หัวหิน บีช รสีอร์ท  อําเภอหัวหนิ 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

   

10. ดําเนินการเขียนรายงานการประเมนิตนเอง ตามแบบฟอร์มที่สาํนักงาน
มาตรฐานฯ กําหนด

   

11. ส่งรายชื่อผู้ตรวจประเมินไปยังสาํนักงานมาตรฐานฯ เพื่อดําเนินการจัดทํา
คําสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจประเมินต่อไป 

   

12. ประชุมวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง ประจําปกีารศึกษา 2558    
13. รับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน  
   

14. นําส่งรายงานผลการตรวจประเมิน จากคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินฯ 
พร้อมทั้งรายงานการประเมินตนเอง ฉบับแก้ไขแล้วไปยังสํานักงานมาตรฐานฯ

   

15. สรุปวิเคราะหผ์ลการประเมินคุณภาพภายใน เพื่อจัดทําแผนปีการศึกษา 2559    
16. กรอกผลการดาํเนินงานผา่นระบบ CHE QA ONLINE    

86 



87 
 

 
 



88 
 

 
 
 
 
 



89 
 

 
 
 
 

คณะผู้จัดทํา 
รายงานการประเมินตนเองสํานักงานอธิการบดี ปกีารศึกษา 2558 

 
1. นายพูนชัย คทาวัชรกุล ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
2. นางรพีพรรณ คทาวัชรกุล ผู้อํานวยการกองกลาง 
3. นางสาวปราณี สุขเกษม ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน 
4. นางกมลวรรณ แก้วไชยชาติ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กองพัฒนานักศึกษา   
5. นางสาวหทัยรัตน์ มีจันทร ์ หัวหน้างานบริหารการคลังและทรัพย์สิน 
6. นางสุนันท์ อุ่นตา หัวหน้างานบริหารพัสดุ  
7. นายสวงค์ พ่อค้า หัวหน้างานบุคคลและนิติการ  
8. นางสาวรัชนี นาเลิศ หัวหน้างานบริหารทั่วไป  
9. นายพณกฤษ บุญพบ หัวหน้างานซ่อมบํารุงระบบสาธารณูปโภค 

   และสวัสดิภาพและรักษาความปลอดภัย 
10. นายวันชัย ตาเสน หัวหน้าสํานักงานหอพักนักศึกษา   
11. นายวัฒนา อ่วมเนตร หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร  
12. นางสาวทิพย์รัมภา เจิดสกุล บุคลากร ปฏิบัติการ   
13. นางสาวลภัสสิริณ สมบูรณ์สกุลวุฒิ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ   
14. นางฐิติพร เพชรเทียนชัย นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ 
15. นางสาวลัดดา อุทัยนา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ 
16. นางสาวปราณปรียา สิมมา นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ 

 


