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องค์ประกอบที่ 5 จํานวน 1 ตัวบ่งช้ี และองค์ประกอบที่ 6 จํานวน 1 ตัวบ่งช้ี ส่วนที่ 3 สรุปผลการ
ประเมินและแนวทางการพัฒนาหน่วยงาน 

การประเมินคุณภาพภายในประจําปีการศึกษา 2559 น้ี จะเป็นการส่งเสริมให้  
สํานักงานอธิการบดี ได้พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานให้เป็นไปอย่างต่อเน่ือง อีกทั้งเป็นการนําผลการ
ประเมินไปวางแผนพัฒนาด้านการสนับสนุนการเรียนการสอนต่อไป 
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ส่วนท่ี 1 
บทนํา 

 
1.  บทสรุปผู้บริหาร 

สํานักงานอธิการบดี มีความมุ่งมั่นและต้ังใจ จะสนับสนุนการปฏิบัติงานในภารกิจของมหาวิทยาลัย
ด้านการเรียนการสอนและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในปี 2548 
สํานักงานอธิการบดี ได้มีการปรับโครงสร้างและขยายขอบข่ายงานในแต่ละฝ่ายเพ่ิมมากขึ้น มีการกําหนดหน้าที่
และความรับผิดชอบของบุคลากรเป็นไปตามภารกิจหลัก แบ่งเป็น 4 งานคือ (1) งานสนับสนุนภารกิจของ
มหาวิทยาลัย (2) งานบริการแก่หน่วยงานและนักศึกษา (3) งานประกันคุณภาพการศึกษา และ (4) งานอื่น ๆ 
ตามท่ีได้รับมอบหมาย มีการบริหารงานภายใต้การกํากับดูแลของอธิการบดี และรองอธิการบดีที่เก่ียวข้อง 
นอกจากน้ัน ยังมีคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี สนับสนุนการดําเนินงานเพ่ือกําหนดนโยบาย และ
แผนการดําเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย    

สํานักงานอธิการบดีมีกระบวนการดําเนินงานต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานภายในสํานักงาน
อธิการบดี ดําเนินงานตามกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก โดยในส่วนการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในได้มีการกําหนดแผนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาแจ้งให้ทุกหน่วยงาน
ทราบ มีการสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านการประกันคุณภาพการศึกษาให้แก่บุคลากรภายในสํานักงาน
อธิการบดี จัดโครงการต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดความตระหนักเห็นถึงความสําคัญของการประกันคุณภาพและมีการ
จัดต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาในสํานักงานอธิการบดี ในการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง
ให้สอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย 
 

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 
และคณะครุศาสตร์ พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527 ได้มีการจัดต้ังคณะวิทยาการจัดการ ส่วน
สํานักงานอธิการ เป็นหน่วยงานมีฐานะเทียบเท่าคณะ ทําหน้าที่สนับสนุนการดําเนินงานของวิทยาลัยครู ให้ดําเนิน
ไปได้ด้วยดี ต่อมามีการปรับเปลี่ยนสถานะของวิทยาลัยครูไปเป็นสถาบันราชภัฏ ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ 
พ.ศ. 2538 สํานักงานอธิการได้เปลี่ยนช่ือไปเป็นสํานักงานอธิการบดี และยังคงมีสถานภาพเทียบเท่าคณะ  
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ประวัติและวัตถุประสงค์ในการจัดต้ังหน่วยงาน (ต่อ) 
 

สถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ปรับเปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ซึ่งสํานักงานอธิการบดี ยังคงเป็นหน่วยงานหน่ึงในโครงสร้าง
ของการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปี พ.ศ. 2548 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึง ได้รับการจัดต้ังส่วนราชการในมหาวิทยาลัยตามกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดต้ังส่วนราชการใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2548 ประกอบด้วย 9 หน่วยงาน คือ 
สํานักงานอธิการบดี คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักศิลปะ
และวัฒนธรรม และสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และมีการแบ่งส่วนราชการภายในเป็น 3 กอง คือ 
กองกลาง กองนโยบายและแผน และกองพัฒนานักศึกษา ปฏิบัติภารกิจหน้าที่ทางด้านบริหารจัดการสนับสนุน
งานวิชาการของมหาวิทยาลัยให้สามารถปฏิบัติได้สัมฤทธิผลและบรรลุเป้าหมายตามภารกิจแห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 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 ภูมิทัศน์
และความปลอดภัย 

งานประชาสัมพันธ์ 
และส่ือสารองค์กร 

งานศูนย์การเรียนรูใ้นเมือง

งานบริการ 
และสวัสดิการนักศกึษา

งานหอพักนักศึกษา 
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รายชื่อคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี 
 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้มีคําสั่งที่ 1831/2559 ลงวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2559 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. นางสาวหทัยรัตน์ มีจันทร ์ หัวหน้างานบริหารการคลังและทรัพย์สิน กรรมการ 
8. นางสุนันท์ อุ่นตา หัวหน้างานบริหารพัสดุ  กรรมการ 
9. นายสวงค์ พ่อค้า หัวหน้างานบริหารบุคคลและนิติการ กรรมการ 

10. นางสาวรัชนี นาเลิศ หัวหน้างานบริหารทั่วไป  กรรมการ 
11. นายพณกฤษ บุญพบ หัวหน้างานอาคารสถานที่ สวัส ดิการ  กรรมการ 

บ้านพัก และความปลอดภัย 
12. นายวันชัย ตาเสน หัวหน้างานหอพักนักศึกษา  กรรมการ 
13. นายวัฒนา อ่วมเนตร หัวหน้างานประชาสัมพันธ์  กรรมการ 
14. นางสาวทิพย์รัมภา เจิดสกุล บุคลากร ปฏิบัติการ  กรรมการ 
15. นางสาวลภัสสิริณ สมบูรณ์สกุลวุฒิ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ เลขานุการ 

 
หน้าที่ของคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี ในเรื่องที่เก่ียวกับการประกันคุณภาพศึกษา คือ   

การกําหนดให้มกีารพัฒนา ติดตาม และตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักงานอธิการบดี 
ตลอดจนควบคุมมาตรฐานการดําเนินงานของสํานักงานอธิการบดี 

 
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. กองนโยบายและแผน กํากับดูแล และบริหารงานหน่วยงานตามโครงสร้าง จํานวน 5 งาน ดังน้ี 

2.1 งานบริหารท่ัวไป มีภารกิจหลักด้านงานธุรการและสารบรรณ การเก็บรวบรวมข้อมูลและ
จัดทําสารสนเทศเพ่ือการวางแผน และงานเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

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 2559 สํานักงานอธิการบดี มีบุคลากรในสังกัด จํานวน 180 คน เป็นข้าราชการพลเรือน
ในสังกัดคณะกรรมการการอุดมศึกษา จํานวน 8 คน ลูกจ้างประจํา จํานวน 13 คน พนักงานราชการ จํานวน 8 คน 
พนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 48 คน ลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน จํานวน 37 คน และลูกจ้างช่ัวคราวรายวัน 
จํานวน 66 คน ซึ่งมีรายละเอียดดังตาราง 

 

หนวยงาน 
จํานวนบุคลากร (คน)

รวมทั้งหมด สํานักงาน
อธิการบดี 

กองกลาง กองนโยบาย
และแผน 

กองพัฒนา
นักศึกษา 

ขาราชการ 1 4 2 1 8
ลูกจางประจํา - 12 1 - 13
พนักงานราชการ - 4 2 2 8
พนักงานมหาวิทยาลัย - 25 13 10 48
ลูกจางช่ัวคราวรายเดือน - 29 4 4 37
ลูกจางช่ัวคราวรายวัน - 58 - 8 66

รวม 1 132 22 25 180
                 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560) 

 
วุฒิการศึกษา 
 

 วุฒิการศึกษาของบุคลากรในสังกัดสํานักงานอธิการบดี แบ่งออกเป็น วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก 
จํานวน 1 คน วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท จํานวน 40 คน วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 44 คน 
และวุฒิตํ่ากว่าระดับปริญญาตรี จํานวน 95 คน ซึ่งมีรายละเอียดดังตาราง 

 

หนวยงาน 
จํานวนบุคลากร (คน)

รวมทั้งหมด ต่ํากวา
ปริญญาตรี

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

ขาราชการ - 1 7 - 8
ลูกจางประจํา 7 3 3 - 13
พนักงานราชการ - 5 3 - 8
พนักงานมหาวิทยาลัย - 22 25 1 48
ลูกจางช่ัวคราวรายเดือน 22 13 2 - 37
ลูกจางช่ัวคราวรายวัน 66 - - - 66

รวม 95 44 40 1 180
                                                       (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560) 
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รายชื่อบคุลากรของสาํนักงานอธิการบดี 
(ข้อมูล ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2560) 

 

ลําดบั ช่ือ - นามสกุล วุฒิการศึกษา ตําแหน่ง 
ต่ํากว่า 

ปริญญาตรี
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

 สํานักงานอธิการบด ี      
1. นาย พูนชัย คทาวัชรกุล   ศศ.ม. รัฐศาสตร์

ค.ม. การบริหาร
การศึกษา 

 ผู้อํานวยการ 
สํานักงานอธิการบดี 

 กองนโยบายและแผน      
2. น.ส. ปราณ ี สุขเกษม   รป.ม.รัฐประศาสน

ศาสตร์
 บุคลากรชํานาญการพิเศษ 

3. น.ส. เอี่ยมฤทธิ ์ รัตนานนท์   ค.อ.ม.คอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยี

 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

4. น.ส. ศิริรัตน์ แก้วเขียว   ค.อ.ม.คอมพิวเตอร์ฯ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
5. ว่าท่ี ร.ต.ไพศาล        จันทร์เจริญ  วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
6. น.ส. มณีกาญจน ์ วราภรณ์วิมลชัย  บธ.บ.การจดัการท่ัวไป   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
7. นาง นัทธมน เจริญลาภทว ี   บธ.ม.การบริหารธุรกิจ  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
8. นาย ภาณุพงศ์ วิเศษหมื่น  วศ.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์   จนท.วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ

 งานวิเทศสัมพันธแ์ละอาเซียน      
9. น.ส. สุภาพร ศรีสุวรรณ   ศศ.ม.ภาษาอังกฤษฯ  เจ้าหน้าท่ีบรหิารงานท่ัวไป 

 งานบริหารการคลังและทรัพย์สนิ      
10. น.ส. หทัยรัตน์ มีจันทร ์  บธ.บ.การบริหารธุรกิจ บธ.ม.การบริหารธุรกิจ  นักวิชาการเงินและบัญชี ชํานาญการ

11. น.ส. อารีวรรณ อาจพินิจ   บธ.ม.การบริหารธุรกิจ  เจ้าหน้าท่ีบรหิารงานท่ัวไป 
12. น.ส. จุรีรัตน์ กรอบประทุมมา   รป.ม.รัฐประศาสนศาสตร์  เจ้าหน้าท่ีบรหิารงานท่ัวไป 
13. นาง ฐิติพร เพชรเทียนชัย   บธ.ม.การบัญชี  นักวิชาการเงินและบัญชี 
14. นาง ศศินันท์ แสงภู   บธ.ม.กลุ่มวิชาการบัญชี  นักวิชาการเงินและบัญชี 
15. น.ส. จุฑารตัน์ เจริญตา  บธ.บ.การบญัชี   นักวิชาการเงินและบัญชี 
16. น.ส. ดาราณ ี ศรีสารคาม  บธ.บ.การบญัชี   นักวิชาการเงินและบัญชี 
17. น.ส. โสพิศ โพพูน   บธ.ม.บริหารธุรกิจ  พนักงานการเงินและบัญชี 3 

 งานทรัพยส์ินและจัดหารายได้      
18. น.ส. มณีเนตร จันทรพงษ์  บธ.บ.การตลาด   นักวิชาการเงินและบัญชี 
19. น.ส. นารีรัตน์ โดยงามรัก  บธ.บ.บญัชี   เจ้าหน้าท่ีบรหิารงานท่ัวไป 
20. นาย ธนาเดช ศรวิชัย   คอ.ม.พลศึกษา  เจ้าหน้าท่ีบรหิารงานท่ัวไป 

 งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา      
21. น.ส. ขัตติยา มีจันทร ์   บธ.ม.การบริหารธุรกิจ  นักวิชาการศึกษา 
22. นาง ชุติมา ชงสกุล   บธ.ม.การบริหารธุรกิจ  นักวิชาการศึกษา 
23. น.ส. พิริยา กรมมา   ศศ.ม.รัฐศาสตร์  นักวิชาการศึกษา 

 กองพัฒนานักศึกษา      
24. นาง กมลวรรณ แก้วไชยชาต ิ   บธ.ม.การจัดการท่ัวไป  เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ชํานาญการ 

25. น.ส. จันจิรา บัวขาว  บธ.บ.การบญัชี   เจ้าหน้าท่ีบรหิารงานท่ัวไป 
26. น.ส. จิราพร ศรียา  ศศ.บ.การจดัการท่ัวไป   เจ้าหน้าท่ีบรหิารงานท่ัวไป 
27. นาย สุชาต ิ เพชรเทียนชัย  คบ.พลศึกษา ค.ม.การสอนภาษาอังกฤษ

ในฐานะภาษาต่างประเทศ
 นักวิชาการศึกษา 

28. น.ส. วลัยภรณ์ เจียมด ี  ศศ.บ.รัฐประศาสนศาสตร์   นักวิชาการศึกษา 
29. น.ส. วาสนา จันทะบัณฑิต  วท.บ.เคม ี   เจ้าหน้าท่ีบรหิารงานท่ัวไป 
30. น.ส. รัติกาล จุลแสน  บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   เจ้าหน้าที่ประจํากองพฒันานักศึกษา 

31. น.ส. เพียงพร เบ็ญพาด  วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ   นักวิชาการศึกษา 
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ลําดบั ช่ือ - นามสกุล วุฒิการศึกษา ตําแหน่ง 
ต่ํากว่า 

ปริญญาตรี
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

 งานหอพัก    

32. นาย วันชัย ตาเสน คบ.การประถมศึกษา  เจ้าหน้าท่ีบรหิารงานท่ัวไป
33. น.ส. กาญจนา โพระดก บธ.บ.บรหิารธุรกจิ  เจ้าหน้าท่ีบรหิารงานท่ัวไป
34. นาย ภรากรณ ์ สีทรงฮาต   ค.ม.การสอนภาษาอังกฤษ

ในฐานะภาษาต่างประเทศ

 เจ้าหน้าท่ีบรหิารงานท่ัวไป 

35. น.ส. กชพร เจริญย่ิง  บธ.ม.การบริหารธุรกิจ  เจ้าหน้าท่ีบรหิารงานท่ัวไป
36. นาย ชัยชาญ ณ บางช้าง ม.6  พนง.รักษาความปลอดภัยหอพัก 
37. น.ส. นิตติยา ฮ้อยโนนสูง ม.3  พนง.รักษาความปลอดภัยหอพัก 
38. น.ส. ปรียา สุขสมบูรณ ์ ป.6  แม่บ้านหอพัก
39. น.ส. หมวย ดีไทย ม.3  แม่บ้านหอพัก
40. นาง จันทร์นภาพรณ์ สุขเสงี่ยม ป.4  แม่บ้านหอพัก
41. น.ส. มาล ี ดีไทย ป.4  แม่บ้านหอพัก
42. นาง บังอร โดยงามรัก ป.4  แม่บ้านหอพัก
43. นาง เอื้อนทิพย์ จันทร์เพ็ชร ป.6  แม่บ้านหอพัก
44. นาง สาวติร ี วิลาทอง ป.6  แม่บ้านหอพัก
45. นาย ธีระพงษ์ แป้นช้อย ป.6  คนงานหอพัก 

 ฝ่ายสร้างสรรค์และส่งเสริมการมีงานทํา  
46. นาย พิศุทธิ์ วิเศษหมื่น วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์  เจ้าหน้าท่ีบรหิารงานท่ัวไป
47. น.ส. จันทรา ริ้วเจริญฤทธ์ิกุล วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์  เจ้าหน้าท่ีบรหิารงานท่ัวไป

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

 กองกลาง   
49. นาย รพีพรรณ คทาวัชรกุล   รป.ม. 

รัฐประศาสนศาสตร์
 ผู้อํานวยการกองกลาง 

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

รัฐประศาสนศาสตร์
 เจ้าหน้าท่ีบรหิารงานท่ัวไป 

ชํานาญการ
51. น.ส. ลภัสสริิณ สมบูรณ์สกลุวุฒิ บธ.บ. การจัดการท่ัวไป  เจ้าหน้าท่ีบรหิารงานท่ัวไป
52. น.ส. จีราภรณ ์ บัวคลา้ย บธ.บ. การจัดการท่ัวไป  เจ้าหน้าท่ีบรหิารงานท่ัวไป
53. น.ส. พัชรพรรณ หทัยโชติ บธ.บ.คอมพิวเตอร์  เจ้าหน้าท่ีบรหิารงานท่ัวไป

 เลขานุการผู้บริหาร  
54. น.ส. ปิยพร ท้าวญาต ิ บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  เจ้าหน้าท่ีบรหิารงานท่ัวไป
55. น.ส. ณัฐธิดา ปุณยจรัสพงศ์   วท.ม.สิ่งแวดลอ้มและ

ทรัพยากรศาสตร์

 นักวิชาการศึกษา 

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

การศึกษา 
 เจ้าหน้าท่ีบรหิารงานท่ัวไป 

57. น.ส. สมหญิง ห้วยหงษ์ทอง   ค.อ.ม.คอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยี 

 เจ้าหน้าท่ีบรหิารงานท่ัวไป 

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

59. นาง สุนันท์ อุ่นตา ศศ.ม.รัฐศาสตร์  นักวิชาการพัสดุ ชํานาญการ
60. น.ส. ปรางค์ทอง พวงทรัพย์ บธ.บ.การประชาสัมพันธ์  นักวิชาการพัสดุ
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ลําดบั ช่ือ - นามสกุล วุฒิการศึกษา ตําแหน่ง 
ต่ํากว่า 

ปริญญาตรี
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

61. น.ส. นภาวลัย ครุฑางคะ   ค.อ.ม.คอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยี 

 นักวิชาการพัสดุ  

62. น.ส. สุรีพร ศรศิริวงศ์   บธ.ม.การเงิน 
และการธนาคาร 

 นักวิชาการพัสด ุ

63. นาง ขวัญเรือน ตาเสน  บธ.บ.การบญัชี  นักวิชาการพัสดุ
64. นาย สําราญ พูลศักดิ ์ วศ.บ.โยธา  วิศวกรโยธา
65. น.ส. ลัดดา อุทัยนา ศศ.บ.นิเทศศาสตร์  นักวิชาการพัสดุ
66. นาง ยุพา พวงแย้ม ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์  พนักงานพัสดุ 4
67. นาย สมภพ คํากอง วศ.บ.วิทยาการคอมฯ  เจ้าหน้าท่ีบรหิารงานท่ัวไป 

 งานประชาสัมพันธแ์ละสื่อสารองค์กร   
68. น.ส. ธนารีย์ สะสุนทร นศ.ม.นิเทศศาสตร์  นักประชาสมัพันธ์
69. น.ส. ปราณปรียา สิมมา   ศศ.ม.เทคโนโลยี

การศึกษา 

 นักประชาสมัพันธ ์

70. นาย วัฒนา อ่วมเนตร ศศ.บ.นิเทศศาสตร์  นักประชาสมัพันธ์
71. นาย บวรรรรจรกัษ์ ระเบียบด ี  วท.บ.คอมพิวเตอร์  เจ้าหน้าท่ีโสตทัศนูปกรณ ์

 งานบริหารบุคคล   
72. นาย สวงค์ พ่อค้า   รป.ม.รัฐประศาสน

ศาสตร์
 บุคลากร ชํานาญการ 

73. น.ส. สุนิดา เมืองสมบัต ิ   ค.อ.ม.คอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยี 

 บุคลากร ปฏิบตัิการ 

74. น.ส. เสาวนีย์ พันสาคร บธ.ม.การบริหารธุรกิจ  บุคลากร ปฏิบตัิการ
75. น.ส. ทิพย์รัมภา เจิดสกุล   วศ.ม.บริหาร

ทรัพยากรมนุษย์
 บุคลากร ปฏิบตัิการ 

76. น.ส. มาล ี สุดประเสริฐ บธ.ม. บริหารธุรกิจ  เจ้าหน้าท่ีบรหิารงานท่ัวไป
 งานวินัยและนติิการ  

77. น.ส. ธิชาภรณ ์ จินจารักษ์ น.บ.นิติศาสตร์ รป.ม.รัฐศาสตร์  นิติกร ปฏิบัติการ
78. นาย วุฒิกร ไชยพันธ์ น.บ.นิติศาสตร์  นิติกร ปฏิบัติการ
79. น.ส. รพินท์นิภา สุขสวสัดิ ์ น.บ.นิติศาสตร์  นิติกร ปฏิบัติการ
80. น.ส. นุธิดา ลายคล้ายดอก ศศ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ  เจ้าหน้าท่ีบรหิารงานท่ัวไป

 ศูนย์การเรียนรู้ในเมือง    
81. นาย เสมา หนาแน่น  วท.บ.วิทยาการ

คอมพิวเตอร์ 

  เจ้าหน้าท่ีบรหิารงานท่ัวไป 

82. นาย อนุรักษ์ ชัยจันทร์  บธ.บ.ระบบสารสนเทศ
ทางคอมพิวเตอร์ 

  เจ้าหน้าท่ีบรหิารงานท่ัวไป 

83. น.ส. วันด ี แป้นน้อย บธ.ม.การบริหารธุรกิจ  เจ้าหน้าท่ีบรหิารงานท่ัวไป
84. น.ส. ศันสนีย์ เขียวมาประเสริฐ   ศศ.ม.การจัดการภาครัฐ

และเอกชน 
 เจ้าหน้าท่ีบรหิารงานท่ัวไป 

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

  เจ้าหน้าท่ีบรหิารงานท่ัวไป 

86. น.ส. สุขใจ ลิขิตเจริญธรรม วทบ.เทคโนโลยีการเกษตร   เจ้าหน้าท่ีหอ้งสมดุ
87. นาย วัชรพันธ ์ นิยมรัตน์ ป.6   พนักงานรักษาความปลอดภัย 
88. นาย ศราวุฒิ ตันประเสริฐ ป.6   พนักงานรักษาความปลอดภัย 
89. นาย เจริญชัย นิยมรัตน์ ป.7   พนักงานรักษาความปลอดภัย 
90. นาย ชํานาน ตันประเสริฐ ป.4   พนักงานรักษาความปลอดภัย
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ลําดบั ช่ือ - นามสกุล วุฒิการศึกษา ตําแหน่ง 
ต่ํากว่า 

ปริญญาตรี
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

 งานอาคารสถานที่ ภูมิทัศน ์
และความปลอดภัย 

     

91. น.ส. สายฝน แฉล้มนงนุช ค.อ.ม.คอมพิวเตอร์  นักวิชาการศึกษา
92. นาย พณกฤษ บุญพบ   ศศ.ม.ดุริยางค์ 

ศิลป์ไทย
ปร.ด.บรหิาร
การศึกษา 

เจ้าหน้าท่ีบรหิารงานท่ัวไป 

93. นาย ประเสริฐศักดิ ์ เกิดทรัพย์   คอ.ม.วิศวกรรม
อุตสาหกรรม

 ช่างก่อสร้าง 4 

94. นาย นิวัต ิ ตันสมศักดิ ์ บธ.ม.การบริหารธุรกิจ  ช่างก่อสร้าง 4
95. นาย ภูมิปัญญา ตันเจริญ วท.บ.เกษตรศาสตร์  เจ้าหน้าท่ีภูมิทัศน์
96. นาย วรพงษ์ จอมคํา ศศ.บ.รัฐประศาสนศาสตร์  เจ้าหน้าท่ีฝา่ยอาคาร
97. นาย สายันต ์ นิลอร่าม อนุปริญญา  คนสวน
98. นาย บุญนํา ปานโทน วท.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า  ช่างซ่อมบํารุงเครื่องปรับอากาศ 
99. นาย สุพันนะวงษ์ บุญจริง ป.4  ช่างประปา 2
100. นาย สมชาย แก่นจันทร ์ ม.6  ช่างไฟฟ้า 2
101. นาย ทวี บุญพันธ ์ ม.6  ช่างตกแต่งสถานท่ี 2
102. นาง เพียรพิศ จอมคํา ม.6  คนงาน (คณะครุศาสตร์)
103. น.ส. ณาตยา กัลปะ ป.6  แม่บ้าน (คณะครุศาสตร์)
104. น.ส. พิกุล พุกนิลฉาย ป.4  แม่บ้าน (คณะครุศาสตร์)
105. นาง กัลยา จําสขุ ป.6  แม่บ้าน (คณะวิทยาศาสตร์ฯ) 
106. นาง บุษบา จึงสมศักดิ ์ ป.4  แม่บ้าน (คณะวิทยาศาสตร์ฯ) 
107. น.ส. เนาวรตัน์ จันทร ม.6  แม่บ้าน (คณะวิทยาศาสตร์ฯ) 
108. น.ส. สุธามาศ ฟักเขียว ม.3  แม่บ้าน (คณะมนุษยศาสตร์ฯ)
109. นาง ลิ้ม ขนเข็ม ป.6  แม่บ้าน (คณะวิทยาการจัดการฯ) 
110. นาง ชนาภา บุตรพราว ป.4  แม่บ้าน (คณะวิทยาการจัดการฯ) 
111. นาง สังวาลย์ จันสมด ี ป.6  แม่บ้าน (อาคารครูพันธุ์บึง)
112. น.ส. พิศมัย จันทรัดทัด ม.3  แม่บ้าน (วิทยาลัยมวยไทย)
113. น.ส. ปราณ ี กองแก้ว ป.6  แม่บ้าน (สํานักงานอธิการบดี)
114. น.ส. สายใจ ชูชาติ ม.3  แม่บ้าน (อาคารครูพันธุ์บึง) 
115. นาง จรรยา ประเสริฐสวัสดิ์ ป.4  คนงาน (งานภูมิทัศน์)
116. นาย ประสิทธิ ์ แสงโคม ป.4  คนงาน (สํานักงานอธิการบดี)
117. นาย เอื้อม เขียวหวาน ม.6  คนงาน (สํานักงานอธิการบดี)
118. น.ส. ญาณิศา จินดาโชต ิ ป.4  แม่บ้าน (สํานักงานอธิการบดี)
119. น.ส. ขวัญตา นาคสุก ป.6  แม่บ้าน (สํานักงานอธิการบดี)
120. นาย สุพา วงศ์ยะลา ป.6  คนงาน (สํานักงานอธิการบดี)
121. นาง จําเรญิ ลีเลิศ ป.4  คนงาน (สํานักงานอธิการบดี)
122. น.ส. กิ่งดาว ศรีสุคนธ์พงศ์ ป.6  แม่บ้าน (สํานักงานอธิการบดี) 
123. นาย ธงสิทธิ ์ เขาบาง ม.6  คนงาน (สํานักงานอธิการบดี) 
124. น.ส. ประภาพร ศรีนวลจันทร์ ม.6  เเม่บ้าน (สํานักงานอธิการบดี) 
125. นาง โชติกา พุกนิลฉาย ป.6  แม่บ้าน (สํานักงานอธิการบดี) 
126. นาย จตุรงค์ จันทร ม.3  คนงาน (สํานักงานอธิการบดี) 
127. น.ส. สุรีย์ นวนนาง ป.6  แม่บ้าน (สํานักงานอธิการบดี) 
128. นาย เพลิน บุญชู ป.6  คนงาน (สํานักงานอธิการบดี) 
129. นาย ชัยรัตน์ สุขเสง่ียม ป.4  ช่างไม้ (สํานักงานอธิการบดี) 
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ลําดบั ช่ือ - นามสกุล วุฒิการศึกษา ตําแหน่ง 
ต่ํากว่า 

ปริญญาตรี
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

130. นาย ประยูร จันสมด ี ป.4  ช่างเช่ือม (สํานักงานอธิการบดี)
131. นาย สมบญุ แดงเมือง ป.4  ช่างปูน (สํานักงานอธิการบดี) 
132. นาย กัมพล กลีบอบุล ป.4  คนงาน (สํานักงานอธิการบดี) 
133. น.ส. สาวติร ี โพธิ์ประเสริฐ ม.6  แม่บ้าน (สํานักงานอธิการบดี) 
134. น.ส. เยาวมาลย์ บุตรนํ้าเพชร ม.3  แม่บ้าน (สํานักงานอธิการบดี) 
135. นาย นริศ จันทรัตทัต ม.6  คนงาน (สํานักงานอธิการบดี) 
136. น.ส. ชนัญชิดา พรานพนัส ม.3  แม่บ้าน (สํานักงานอธิการบดี) 
137. นาย ศราวุฒิ ชีวันโชติบัณฑิต ปวช.บัญชี  ช่างฝีมือ (สํานักงานอธิการบดี) 
138. นาง ทองบ่อ ทองวันด ี ป.4  แม่บ้าน (สํานักงานอธิการบดี) 
139. นาย ประทีป เช้าช่ืน ปวช.ช่างกล  ช่างฝีมือ (ดูแลเครื่องปรับอากาศ) 
140. นาย จรัล โดยงามรัก ม.3  คนงาน (สํานักงานอธิการบดี) 
141. นาง กรรดา ตนประเสริฐ  เจ้าหน้าที่ดูแลสนามฟุตบอล 
142. นาย พะวัย บุญพันธ ์ ป.4  คนงาน (สํานักงานอธิการบดี) 
143. นาย อ้อม เขียวหวาน  คนงาน (สํานักงานอธิการบดี) 
144. น.ส. สุนิษา ทองอ่อน  แม่บ้าน (สํานักงานอธิการบดี) 
145. นาย อรรถญา ทองวันด ี  คนงาน (สํานักงานอธิการบดี) 
146. น.ส. คชาภรณ์ ถํ้าเทศ  แม่บ้าน (สํานักงานอธิการบดี) 
147. นาง แป้น คุ้งลึง  แม่บ้าน (สํานักงานอธิการบดี) 
148. นาง มยุรี ทองดา  แม่บ้าน (สํานักงานอธิการบดี) 
149. นาย ยุทธนา ขนเข็ม  คนงาน (สํานักงานอธิการบดี) 
150. นาง มะลิวัลย์ ล้ําเลิศ ม.6  แม่บ้าน (ศูนย์การเรียนรู้ในเมืองฯ) 
151. นาย นิยม ประเสริฐผล ม.3  คนสวน (ศูนย์การเรียนรู้ในเมืองฯ)
152. นาง เพียงจมาศ ปลื้มมาก ม.3  คนงาน (ศูนย์การเรียนรู้ในเมืองฯ)
153. นาง ประยงค์ เอี่ยมงาม ป.4  แม่บ้าน (ศูนย์การเรียนรู้ในเมืองฯ) 
154. นาง พรทิพย์พา มนัสสิรกิุล  แม่บ้าน (ศูนย์การเรียนรู้ในเมืองฯ)
155. น.ส. อรทัย พงษ์พา  คนงาน (ศูนย์การเรียนรู้ในเมืองฯ)
156. นาย เนิม สมภูเวช  คนสวน (ศูนย์การเรียนรู้ในเมืองฯ)
157. นาย ดลตร ี แสนตา่งนา  คนสวน (ศูนย์การเรียนรู้ในเมืองฯ)
158. น.ส. ธิดา วรรณาโส  แม่บ้าน (ศูนย์การเรียนรู้ในเมืองฯ)
159. น.ส. ดาวรุง่ พุ่มงาม  แม่บ้าน (สํานักวิทยบริการฯ) 
160. น.ส. อาริษา ทองลิ่ม ป.4  แม่บ้าน (สํานักวิทยบริการฯ) 

 งานบริหารยานพาหนะ     
161. นาย  บุญม ี สวัสด ี ป.6  พนักงานขับเคร่ืองจักรกล (ขนาดกลาง 2) 

162. นาย  นิกร สลับเขียว ปวส.  พนักงานขับรถยนต์ 2
163. นาย  สมพงษ์ บุญช่วย บธ.บ.การบญัชี  พนักงานขับเคร่ืองจักรกล (ขนาดกลาง 2) 

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

165. นาย  สมัย นุมัต ิ ปวช. บัญชี  พนักงานขับรถยนต์ 2
166. นาย  ดํารง เหมาะประมาณ  ศศ.บ. การจัดการทั่วไป  พนักงานขับรถยนต์ 2
167. นาย  ไพบูลย์ หมั่นจติร ม.3  พนักงานขับรถยนต์
168. นาย  ไกรฤกษ์ เพ็ชรน้อย ม.3  พนักงานขับรถยนต์
169. นาย  อนุชา เพชรน้อย ป.6  พนักขับรถยนต์
170. นาย อภิรักษ์ รัศมี ม.6  พนักงานขับรถยนต์
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ลําดบั ช่ือ - นามสกุล วุฒิการศึกษา ตําแหน่ง 
ต่ํากว่า 

ปริญญาตรี
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

 งานรักษาความปลอดภัย   
171. นาย ณรงค์ จินดาโชต ิ ป.4  พนักงานรักษาความปลอดภัย 
172. นาย ชัยพร นาคเด่น ป.4  พนักงานรักษาความปลอดภัย 
173. นาย พนม จันทรัตทัต ม.6  พนักงานรักษาความปลอดภัย 
174. นาย วีระพงษ์ แสงอุไร ม.6  พนักงานรักษาความปลอดภัย 
175. นาย มงคลยศ อิ่มเอิบ ม.3  พนักงานรักษาความปลอดภัย 
176. นาย นพ เทพสวัสดิ ์ ม.6  พนักงานรักษาความปลอดภัย 
177. นาย ภูฤทธิ์ รสชุ่ม ป.6  พนักงานรักษาความปลอดภัย 
178. นาย สุรศักดิ ์ บุญจริง ป.6  พนักงานรักษาความปลอดภัย 
179. นาย ทวี เทพสวัสดิ ์ ป.6  พนักงานรักษาความปลอดภัย 
180. นาย ฉัตรชัย บุตรนํ้าเพชร ม.6  พนักงานรักษาความปลอดภัย 
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5.  งบประมาณ  
     ในปีการศึกษา 2559 สํานักงานอธิการบดี ได้รับอนุมัติงบประมาณเป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 249,928,250 บาท 
โดยแบ่งเป็นงบประมาณเงินรายได้ จํานวนเงิน 8,835,550 บาท และงบประมาณแผ่นดิน จํานวน 241,092,700 บาท 
 

งบประมาณเงินรายได ้
 

 

8,835,550      
1 1,000,000      

 - 202302030121 บริหารงานตามความจําเป็นและสนับสนุนนโยบายเชิงรุก 980,000         
 - 202302030221 บริหารงานเลขานุการผู้บริหาร 20,000           

2 995,400        
 - 202302040121 บริหารจัดการงานก่อสร้างอาคาร สิ่งก่อสร้างอ่ืนๆ และการ

บริหารงานจัดซื้อครุภัณฑ์
287,000         

 - 202302040221 จ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 360,000         
 - 202302040321 บริการบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ Shiller 128,400         
 - 202302040421 บริการบํารุงรักษาลิฟท์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอม 220,000         

3 250,000        
 - 202302050121 จัดประชุม/อบรม/สัมมนา  และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 182,900         
 - 202302050221 ศึกษาดูงาน 32,100           
 - 202302050331 จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ 22,500           
 - 202302050431 จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ (สี) 6,500            
 - 202302050531 จัดซื้อเครื่องบันทึกเสียงดิจิตอล 6,000            

4 2,600,000      

 - 202302060144 สมทบกองทุนและมูลนิธิต่างๆ 228,000         
 - 202302060222 ค่าสาธารณูปโภค 2,200,000      
 - 202302060321 งานเกษียณอายุราชการประจําปี 2560 50,000           
 - 202302060421 จัดหาน้ําดื่มประจําอาคาร 72,000           
 - 202302060521 ตรวจสุขภาพพนักงานราชการ 50,000           

5 100,000        

 - 202302070121 บริหารจัดการสถานีวิทยุฯ 55,700           
 - 202302070231 จัดซื้อโปรแกรมจัดรายการสถานีวิทยุ Mix3 10,500           
 - 202302070331 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 16,900           
 - 202302070431 จัดซื้อไมโครโฟนสําหรับใช้บันทึกเสียง 16,900           

สํานักงานอธิการบดี (ส่วนกลาง)
6016000004 / 20230203 บริหารตามความจําเป็นและสนับสนุนนโยบายเชิงรุก

ที่ หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม รวม

6016000006 / 20230204 บริหารงานและพัฒนางานพัสดุ

6016000007, บริหารจัดการเพ่ือพัฒนาคณาจารย์และข้าราชการ

6016000008 / 20230206 บริหารงานส่วนกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึง

6016000015 / 20230207 บริหารจัดการสถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
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8,835,550      
6 1,656,150      

 - 202302130121 งบกลางของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 1,656,150      
7 70,000          

 - 203302120121 ประชุมคณะกรรมการโครงการฯ 1,900            
 - 203302120221 อบรมปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบ Active 

Learning Thailand สู่ 4.0
15,200           

 - 203302120321 อบรมพัฒนาการสร้างสื่อเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ 22,800           
 - 203302120421 ประชุมอาจารย์ต้นแบบของการจัดการเรียนรู้ (เพ่ือร่วมเป็น

กรรมการวิพากษ์)
1,900            

 - 203302120521 แบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทักษะการจัดการเรียนรู้อาจารย์ แบบ
 Active Learning สู่ Thailand 4.0 ในสถานการณ์การสอน

7,600            

 - 203302120621 นําเสนอแนวปฏิบัติที่ดี เก่ียวกับการจัดการเรียนรู้อาจารย์แบบ 
Active Learning สู่ Thailland 4.0 ระดับมหาวิทยาลัย

20,600           

8 400,000        
 - 203302010121 จัดทําสื่อในการประชาสัมพันธ์ 158,550         
 - 203302010221 แนะแนวภาคสนามและรับสมัครนักศึกษาโดยตรง 54,400           
 - 203302010321 การรับสมัครนักศึกษาภาคอีสาน 46,400           
 - 203302010421 การประสานงานเครือข่ายและการบริหารงานประชาสัมพันธ์ 45,730           
 - 203302010521 พัฒนาบุคลากรด้านการแนะแนว 47,400           
 - 203302010631 จัดซื้อชุดป้ายแบ็คดร็อป 9,000            
 - 203302010731 จัดซื้อชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่ 38,520           

9 300,000        

 - 202302150121 การแข่งขันกีฬา พ.จ.น.ก. บุคลากรสัมพันธ์ ครั้งที่ 39 229,080         
 - 202302150221 การแข่งขันกีฬาบุคลากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ครั้งท่ี 36
70,920           

10 634,000        

 - 203308040121 ภาวะผู้นํากับการเปลี่ยนแปลง 125,460         
 - 203308040221 การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน 57,190           
 - 203308040321 Team Building Integration 105,060         
 - 203308040421 การเขียนผลงานการวิเคราะห์จากงานประจํา 116,700         
 - 203308040521 การฝึกปฏิบัติการเขียนคู่มือจากงานประจํา 90,140           
 - 203308040621 การวิเคราะห์ภารกิจและประเมินค่างาน 139,450         

สํานักงานอธิการบด ี(ส่วนกลาง)
ที่ หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม รวม

6016000016 / 20230213 งบกลางมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

6016000017 / 20230212 พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้อาจารย์แบบ  Active 
 Learning  Thailand 4.0

6016000021 / 20330201 แนะแนวและรับนักศึกษาเชิงรุก

6016000025 / 20230215 การแข่งขันกีฬา พ.จ.น.ก. บุคลากร และกีฬา
บุคลากรสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

6016000027 / 20330804 พัฒนาศักยภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึง
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8,835,550      
11 830,000        

 - 202302160121 บริหารจัดการงานประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทาง
วิชาการ

300,000         

 - 202302160221 บริหารจัดการงานประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 130,000         

 - 202302160321 บริหารจัดการงานประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการ 
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย

100,000         

 - 202302160421 บริหารจัดการงานประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการ 
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณบดี

200,000         

 - 202302160521 บริหารจัดการงานประชุมอาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และอาจารย์พิเศษ

100,000         

126,640        
12 110,640        

 - 202302180121 การตรวจสอบภายใน 110,640         
13 16,000          

 - 203308090121 ประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 16,000           
974,900        

14 694,900        
 - 202302200121 บริหารและจัดการภายในสํานักงานอธิการบดี 47,120           
 - 202302200221 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนกลยุทธ์สํานักงานอธิการบดี 

จัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และ
จัดทํารายงานการประเมินตนเอง ประจําปีการศึกษา 2559

90,000           

 - 202302200321 สืบสานประเพณีทําบุญกลางบ้าน ประจําปี 2560 10,000           
 - 202302200421 ศึกษาดูงานและแลกเปล่ียนเรียนรู้งานสํานักงานอธิการบดี 141,900         
 - 202302200531 จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ 13,500           
 - 202302200631 จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) ติดแท้งค์ 14,370           
 - 202302200721 งานประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี 20,000           
 - 202302200821 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานอธิการบดี

 ประจําปีการศึกษา 2559
11,000           

 - 202302200921 ยาและเวชภัณฑ์สําหรับข้าราชการ บุคลากร และนักศึกษา 60,000           

สํานักงานอธิการบดี (ส่วนกลาง)
ที่ หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม รวม

6017000003 / 20230218 บริหารจัดการงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

6016000029 / 20230216  งานประชุมตามภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง

หน่วยตรวจสอบภายใน

6017000004 / 20330809 ประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

กองกลาง
6018000004 / 20230220 พัฒนาและบริหารงานกองกลาง
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8,835,550      
 - 202302201021 บริหารจัดการงานประชาสัมพันธ์ 82,000           
 - 202302201121 บริหารจัดการงานบริหารงานบุคคลและนิติการ 50,000           
 - 202302201221 บริหารจัดการงานกองกลาง 50,000           
 - 202302201321 บริหารจัดการงานพัสดุและยานพาหนะ 50,000           
 - 202302201421 บริหารจัดการงานบริหารทั่วไป 50,000           
 - 202302201521 บริหารจัดการงานอนามัย 5,010            

15 280,000        
 - 203308080121 พัฒนาศักยภาพบุคลากร สํานักงานอธิการบดี 280,000         

34,180,530    
16 2,000,000      

 - 203308050144 สบทบกองทุนพัฒนาบุคลากรศึกษาต่อระดับปริญญาโทและเอก 2,000,000      
17 32,180,530    

 - 201101010112 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 7,527,800      
 - 201101010212 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 8,536,080      
 - 201101010321 เงินสมทบประกันสังคม 794,520         
 - 201101010421 ค่าตอบแทนผู้บริหารท่ีจ้างโดยเงินรายได้/ที่ปรึกษา 900,000         
 - 201101010521 เงินประจําตําแหน่งผู้บริหารวิทยาลัยมวยไทยศึกษา 508,800         
 - 201101010621 เงินเสริมตําแหน่ง/ค่าเช่าบ้านอาจารย์ชาวต่างประเทศ 329,400         
 - 201101010721 ค่าสอนเกินภาระงาน ภาคเรียนที่ 1/59 และ 2/59 3,884,910      
 - 201101010821 ค่าจ้างอาจารย์ประจําตามสัญญาจ้าง (รายชั่วโมง) 2,802,000      
 - 201101010912 ค่าจ้างอาจารย์ประจําตามสญัญาจ้าง (รายเดือน) 6,804,960      
 - 201101011021 เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (พนักงานราชการ) 60,060           
 - 201101011121 ค่าใช้จ่ายสําหรับการต่อวีซ่า(อาจารย์ชาวต่างประเทศคณะครุศาสตร์) 8,000            
 - 201101011221 ค่าใช้จ่ายสําหรับการต่อวีซ่า(อาจารย์ชาวต่างประเทศคณะ

มนุษยศาสตร์)
24,000           

2,170,000      
18 1,720,000      

 - 202302080121 งานประชุมสภามหาวิทยาลัย 845,840         
 - 202302080221 งานประชุมอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัย 813,560         
 - 202302080321 ศึกษาดูงาน 34,600           
 - 202302080431 จัดซื้อเคร่ืองสํารองไฟ 8,000            
 - 202302080531 ตู้จัดเก็บเอกสาร 18,000           

สํานักงานอธิการบดี (ส่วนกลาง)
ที่ หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม รวม

6018000005 / 20330808 พัฒนาศักยภาพบุคลากรสํานักงานอธิการบดี

งานบริหารบุคคล
6020000002 / 20330805 บริหารและจัดการกองทุนพัฒนาบุคลากรศึกษาต่อ
ระดับปริญญาโทและเอก

6020000005 / 20110101 บริหารและจัดการทรัพยากรบุคคล

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
6025000002 / 20230208 บริหารจัดการงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึง



17 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8,835,550      
19 450,000        

 - 202302090121 งานประชุมกรรมการและอนุกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย

400,000         

 - 202302090221 จัดทําเอกสารสรุปผลงาน 50,000           
2,000,000      

20 2,000,000      
 - 202302110121 งานบํารุงรักษายานพาหนะ 1,084,040      
 - 202302110221 ค่าใช้จ่ายน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหล่อลื่น 532,560         
 - 202302110321 ค่าใช้จ่ายสําหรับการต่อทะเบียนและประกันรถยนต์ 297,000         
 - 202302110421 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตามที่ได้รับมอบหมาย 86,400           

2,286,000      
21 1,905,720      

 - 202302210121 งานโสตทัศนูปกรณ์ห้องเรียนและห้องประชุมอาคารเรียน14
และอาคารอํานวยการ

18,000           

 - 202302210221 ติดต่อประสานงานห้องเรียนและห้องประชุม 3,186            
 - 202302210321 บริหารงานวัสดุอุปกรณ์สํานักงาน 38,300           
 - 202302210421 บริหารจัดการ งานประปา 199,130         
 - 202302210521 บริหารจัดการ งานไฟฟ้า 140,000         
 - 202302210621 บริหารจัดการ งานซ่อมแซมบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ลิฟท์

 กล้องวงจรปิดและโทรศัพท์
140,000         

 - 202302210721 บริหารจัดการ งานซ่อมบํารุงและรักษาอาคารสิ่งก่อสร้าง 80,000           
 - 202302210821 บริหารจัดการงานทําความสะอาดอาคารและสนาม 500,180         
 - 202302210921 บริหารจัดการ หน่วยภูมทิัศน์ (โรงเรือนเพาะชํา) 108,800         
 - 202302211021 บริหารจัดการ งานปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย 138,620         
 - 202302211131 จัดซื้อเคร่ืองตัดหญ้าแบบสะพายข้าง 9,900            
 - 202302211231 จัดซื้อเคร่ือง Printer 5,000            
 - 202302211331 จัดซื้อเคร่ืองใส่กระดูกงู 8,900            
 - 202302211431 จัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศ 158,000         
 - 202302211531 จัดซื้อจอรับภาพ LCD 18,404           
 - 202302211631 จัดซื้อชุดไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์คู่พร้อมป้ายจราจร 72,000           
 - 202302211731 จัดซื้อป้ายไฟกระพริบเตือนเขตคนข้ามถนน 24,000           
 - 202302211821 บริหารจัดการ งานจราจรภายในมหาวิทยาลัย 15,780           
 - 202302211921 งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าบริเวณทางเท้ามหาวิทยาลัย 92,250           
 - 202302212021 งบแก้ปัญหางานอาคารสถานที่ 135,270         

สํานักงานอธิการบดี (ส่วนกลาง)
ที่ หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม รวม

6023000002 / 20230211 บริหารงานและพัฒนางานยานพาหนะ

6025000003 / 20230209 ส่งเสริมและสนับสนุนภารกิจตามบทบาทหน้าที่
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (คสม.)

งานบริหารยานพาหนะ

งานอาคารสถานที่
6022000002 / 20230221 บริหารงานอาคารสถานท่ีและภูมิทัศน์สถาปัตย์
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8,835,550      
22 380,280        

 - 203302130121 อบรมการซ้อมดับเพลิง 29,200           
 - 203302130221 ศึกษาดูงาน 20,400           
 - 203302130321 การจัดประชุมทบทวนและติดตามการดําเนินงาน 7,000            
 - 203302130431 การจัดทําโปรแกรมระบบการขอใช้รถผ่านInternet 50,000           
 - 203302130521 ประกวดการออกแบบสต๊ิกเกอร์รณรงค์ประหยัดพลังงาน 22,000           
 - 203302130621 การจัดทําสต๊ิกเกอร์รณรงค์ประหยัดพลังงาน 80,000           
 - 203302130721 จัดซื้อภาชนะและจัดทําที่จัดเก็บขยะทุกประเภท 75,000           
 - 203302130831 การจัดการของเสียในท่อน้ําทิ้ง (ถังดักไขมันสําเร็จรูป) 28,000           
 - 203302130921 จัดทําที่พักขยะก่อนส่งกําจัด 26,780           
 - 203302131031 จัดซื้อถังขยะสแตนเลสมีที่เข่ียบุหรี่ 2,000            
 - 203302131121 จัดซื้อต้นไม้ดูดซับสารพิษ 24,000           
 - 203302131221 การจัดประชุมเพ่ือรองรับการตรวจประเมินจากกรมส่งเสริม

คุณภาพส่ิงแวดล้อม
15,900           

323,900        
23 280,000        

 - 202302220121 งานประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) 27,000           
 - 202302220221 ประชุมจัดทําแผนตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 188,000         
 - 202302220321 ค่าบํารุงรักษา ระบบงบประมาณ 3 มิติ 65,000           

24 43,900          
 - 203308060121 พัฒนางานตามภารกิจกองนโยบายและแผน 43,900           

180,000        
25 180,000        

 - 202302230121 บริหารงานบริหารการคลังและทรัพย์สิน 180,000         
123,000        

26 123,000        

 - 202304030121 การตรวจประเมินระดับมหาวิทยาลัย ประจําปีการศึกษา 2559 43,000           

 - 202304030221 การตรวจประเมินเพ่ือข้ึนทะเบียน TQR  จาก สกอ. 80,000           

สํานักงานอธิการบดี (ส่วนกลาง)
ท่ี หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม รวม

6022000003 / 20330213 สํานักงานสีเขียว (Green Office) ประจําสํานักงาน
อธิการบดี

กองนโยบายและแผน
6027000004 / 20230222 พัฒนาและบริหารจัดการงานนโยบาย แผน และ
งบประมาณ

6027000005 / 20330806 พัฒนางานตามภารกิจกองนโยบายและแผน

งานบริหารการคลังและทรัพย์สิน
6028000002 / 20230223 บริหารจัดการงานบริหารการคลังและทรัพย์สิน

สํานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
6029000003 / 20230403 ส่งเสริมและพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา
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530,000        
27 450,000        

 - 203302140154 การทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Nagasaki 
ประเทศญี่ปุ่น

300,000         

 - 203302140254 ความร่วมมือทางวิชาการ กับมหาวิทยาลัยมะริด สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์

150,000         

28 80,000          

 - 202302290121 บริหารหน่วยงานและการประชุม 50,000           
 - 202302290221 ความร่วมมือระหว่างประเทศ 30,000           

3,231,680      
29 58,800          

 - 202203030142 ทุนการศึกษาโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่
ราชอาณาจักรกัมพูชาด้านการศึกษา

58,800           

30 3,161,880      

 - 203303020144 เสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 3,161,880      
31 11,000          

 - 202302100121 ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา2559            11,000
1,968,860      

32 144,000        
 - 202303150121 เสริมสร้างศักยภาพคณะกรรมการนักศึกษาหอพัก 28,000           
 - 202303150221 ปฐมนิเทศนักศึกษาหอพัก 3,000            
 - 202303150321 ทําบุญหอพัก 27,000           
 - 202303150421 กีฬาสัมพันธ์หอพักและเปิดหอพัก 43,000           
 - 202303150521 ส่งเสริมความรู้ทางวิชาการแก่นักศึกษาหอพัก 18,000           
 - 202303150621 ฝึกซ้อมการป้องกันอัคคีภัยและระงับเหตุฉุกเฉิน 25,000           

33 1,824,860      
 - 202302240121 บริหารและพัฒนาหอพัก 609,604         
 - 202302240221 แก้ปัญหางานอาคารหอพักกรณีเร่งด่วนและฉุกเฉิน 90,000           
 - 202302240332 งานต่อเติมกั้นห้องพักหอพักมิ่งขวัญ 25,600           
 - 202302240432 งานก่อสร้างโรงจอดรถจักรยานยนต์และรถจักรยานหอพักมิ่งขวัญ 105,600         

ที่ หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม รวม

6030000002 / 20330214 ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
งานวิเทศสัมพันธ์และศูนย์อาเซียน

6032000003 / 20230315 พัฒนานักศึกษาหอพัก

6032000005 / 20230224 บริหารและพัฒนาหอพัก

6030000003 / 20230229 บริหารหน่วยงานและความร่วมมือระหว่างประเทศ 
งานวิเทศสัมพันธ์และศูนย์อาเซียนศึกษา

กองพัฒนานักศึกษา
6031000002 / 20220303 ทุนการศึกษาโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่
ราชอาณาจักรกัมพูชา

6031000003 / 20330302 เสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์

6031000004 / 20230210 ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจําปี
การศึกษา  2559

งานหอพัก
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1,968,860      
 - 202302240532 งานปรับปรุงห้องเก็บพัสดุของสํานักงานหอพัก 64,800           
 - 202302240632 ปรับปรุงหน้าต่างบานกระทุ้งเป็นหน้าต่างบานเล่ือนของหอพัก 219,886         
 - 202302240731 จัดซื้อรถตัดหญ้าแบบเข็น 4 ล้อ 13,000           
 - 202302240831 จัดซื้อเคร่ืองตัดหญ้าแบบสะพาย 9,500            
 - 202302240931 จัดซื้อมิเตอร์ไฟฟ้าแบบติดตั้งภายใน 12,000           
 - 202302241031 ครุภัณฑ์ประกอบห้องพักอาจารย์ 6,400            
 - 202302241131 จัดซื้อที่นอนฟองนํ้าอัด 236,250         
 - 202302241231 จัดซื้อโต๊ะเหล็กเขียนหนังสือ 76,800           
 - 202302241331 จัดซื้อพัดลมผนัง 57,050           
 - 202302241431 จัดซื้อพัดลมโคจร 51,300           
 - 202302241531 จัดซื้อสว่าน 1,650            
 - 202302241631 จัดซื้อเคร่ืองเจียร 1,650            
 - 202302241731 จัดซื้อถังดักไขมัน 17,950           
 - 202302241831 จัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย 176,000         
 - 202302241921 ศึกษาดูงานเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงานบุคลากรหอพัก 49,820           

757,600        
81 417,600        

 - 202303050144 บริหารจัดการโครงการสหกิจศึกษาประจําปีการศึกษา 2559 417,600         
82 340,000        

 - 203303050121 บริหารจัดการการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการ
เรียนการสอน (MCRU WiL Model)

19,000           

 - 203303050221 ประชุมเชิงปฏิบัติการนอกสถานที่ 116,500         
 - 203303050321 สร้างเครือข่ายขยายความร่วมมือกับสถานประกอบการในประเทศ

ไทย
145,000         

 - 203303050421 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน
แบบ WiL

59,500           

604,800        
83 571,800        

 - 202302280121 บริหารจัดการสํานักงานศูนย์การเรียนรู้ในเมือง 341,800         
 - 202302280222 ค่านํ้าประปา 180,000         
 - 202302280321 พัฒนาสํานักงานสีเขียว Green office 30,000           
 - 202302280421 ฝึกอบรมและป้องกันระงับอัคคีภัย 20,000           

84 33,000          
 - 203208050121 พัฒนาศักยภาพบุคลากร 33,000           

ที่ หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม รวม
งานหอพัก

6045000002 / 20230228 บริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ในเมือง

6045000003 / 20320805 พัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์การเรียนรู้ในเมือง

ฝ่ายการศึกษากับการมีงานทํา
6051000002 / 20230305 บริหารจัดการโครงการสหกิจศึกษา

6051000003 / 20330305 บริหารรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
กับการเรียนการสอน (MCRU WiL Model)

ศูนย์การเรียนรู้ในเมือง
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งบประมาณแผ่นดิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

241,092,700   
1 178,964,200   

101101020111 1 บริหารทรัพยากรบุคลากร (เงินเดือนและค่าจ้างประจํา) 57,333,300     
101101202212 2 บริหารทรัพยากรบุคคล (ค่าจ้างชั่วคราว) 997,500         
101101020321 3 บริหารทรัพยากรบุคคล (งบดําเนินงาน) 9,468,600       
101101020444 4 บริหารทรัพยากรบุคคล (งบเงินอุดหนุน) 104,524,100   
101101020511 5 บริหารทรัพยากรบุคคล (ค่าตอบแทนพนักงานราชการ) 6,640,700       

2 3,393,700      
102302140122 1 บริหารจัดการด้านสาธารณูปโภค 2,953,700       
102302140254 2 สมทบค่าสาธารณูปโภค (งานประกันฯ) 200,000         
102302140354 3 สมทบค่าสาธารณูปโภค (ห้องสมุดฯ) 240,000         

3 1,936,400      
102202040122 1 บริหารจัดการด้านสาธารณูปโภค 1,936,400       

4 2,557,700      
102405080154 1 สมทบค่าสาธารณูปโภค (งานบริการวิชาการฯ) 2,157,700       
102405080254 2 สมทบค่าสาธารณูปโภค (ศูนย์เพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือฯ) 200,000         
102405080354 3 สมทบค่าสาธารณูปโภค (ศูนย์ตรวจสอบสินค้าเกษตรฯ) 200,000         

5 54,240,700    
102302170131 1 จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ความเร็วสูง ขนาด A3 (งานบริหารพัสดุ) 268,000         
102302170231 2 จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ (ScanJet) (งานบริหารพัสดุ) 25,000           
102302170331 3 จัดซื้อกล้องดิจิตอล GPS (งานบริหารพัสดุ) 36,000           
102302170431 4 จัดซื้อเครื่องพิมพ์ฉลากตัวอักษร (งานบริหารพัสดุ) 13,000           
102302170531 5 จัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง (งานบริหารพัสดุ) 7,000            
102302170631 6 จัดซื้อเครื่องพิมพ์สําเนาระบบดิจิตอล (งานบริหารบุคคลและนิติการ) 85,600           
102302170731 7 จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา) (งานบริหารบุคคลและนิติการ) 74,900         
102302170831 8 จัดซื้อชั้นเก็บเอกสาร 40 ช่อง (งานบริหารบุคคลและนิติการ) 23,400           
102302170931 9 จัดซื้อชั้นเก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก (งานบริหารบุคคลและนิติการ) 23,400           
102302171031 10 จัดซื้อเครื่องทําลายเอกสาร (งานนิติการ) 32,000           
102302171131 11 จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ (ขนาด 3000 ANSI Lumens) (งานนิติกร) 33,000         
102302171231 12 จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร (50 แผ่นต่อนาท)ี (งานอาคารสถานท่ี) 210,000         
102302171331 13 จัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก (งานอาคารสถานที่) 18,400           
102302171431 14 จัดซื้อชุดโต๊ะทํางานตัวแอล พร้อมเก้าอี้ (งานอาคารสถานท่ี) 14,400           
102302171531 15 จัดซื้อเครื่องสแกนลายน้ิวมือ (งานยานพาหนะ) 19,800           
102302171632 16 ก่อสร้างโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 37,538,100     
102302171732 17 ติดตั้งตาข่ายกันนก อาคารสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1,180,000       
102302171832 18 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 2,871,000       
102302171932 19 ปรับปรุงอาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจจอมพล 11,000,000     
102302172032 20 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารโลหะ 767,700         

สํานักงานอธิการบดี
6016000018, บริหารและจัดการทรัพยากรบุคคล  

6016000019, บริหารจัดการด้านสาธารณูปโภค (ด้านสังคม)

6016000020, บริหารจัดการด้านสาธารณูปโภค (ด้านวิทย์)

6016000022, บริหารจัดการด้านสาธารณูปโภค (สมทบชําระค่าสาธารณูปโภค)  

6016000034, สนับสนุนการจัดการศึกษาด้านสงัคมศาสตร์ 

โครงการ
่

หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม รวม
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560,800        
6 533,800        

102303140154 1 ค่าบริการอินเตอร์เน็ต 7,600            
102303140254 2 งานจัดทํารายงานประจําปี/สารสนเทศของมหาวิทยาลัย 150,000         
102303140354 3 พัฒนาและบริหารงานนโยบาย งบประมาณ และสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 142,400       
102303140431 4 จัดซื้อเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา 7,300            
102303140531 5 จัดซื้อเคร่ืองตัดกระดาษไฟฟ้า 45,000           
102303140631 6 จัดซื้อชุดกล้องถ่ายภาพ DSLR พร้อมเลน 68,000           
102303140731 7 จัดซื้อตู้บานเล่ือนทึบสูง ขนาดไม่น้อยกว่า 120*180 ซม. 37,500           
102303140831 8 จัดซื้อชุดโต๊ะเคาร์เตอร์ 26,500           
102303140931 9 จัดซื้อเคร่ืองเจาะกระดาษไฟฟ้า และเข้าเล่มมือโยก 29,000           
102303141031 10 จัดซื้อช้ันวางแฟ้ม 40 ช่อง 8,500            
102303141131 11 จัดซื้อเคร่ืองเจาะกระดาษ 2 รู (ขนาดไม่น้อยกว่า 150 แผ่น) 12,000           

7 27,000          
10220205121 1 จัดซื้อวัสดุกองนโยบายและแผน 27,000           

825,000        
8 825,000        

102304020154 1 การตรวจประเมินระดับมหาวิทยาลัย  ประจําปีการศึกษา 2559 50,790           
102304020254 2 การเขียนรายงานการประเมินตนเองระดับมหาวิทยาลัย  ประจําปีการศึกษา 2559 27,200         
102304020354 3 การอบรมจัดทําแผนพัฒนาหลักสูตร 82,690           
102304020454 4 การพัฒนาปรับปรุงคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหน่วยงานสนับสนุน 104,320       
102304020554 5 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เก่ียวกับการจัดทําแผนระหว่างคณะ 34,700           
102304020654 6 การทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย (improvement 40,200           
102304020754 7 บริหารสํานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา 224,650         
102304020854 8 การถ่ายทอดความรู้และความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 129,530         
102304020954 9 การวิพากษ์รายงานการประเมินตนเองระดับมหาวิทยาลัย  ประจําปีการศึกษา 105,920         
102304021031 10 จัดซื้อเคร่ืองสแกนเนอร์ 25,000           

242,478,500   

6029000002, ส่งเสริมและพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา

รวม

สํานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

กองนโยบายและแผน
6027000002, บริหารจัดการงานงบประมาณและสารสนเทศมหาวิทยาลัย

6027000003, จัดซ้ือวัสดุกองนโยบายและแผน

โครงการ
่

หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม รวม 
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ระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศึกษาของสํานักงานอธิการบดี 
 

สํานักงานอธิการบดีมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาที่เป็นส่วนหน่ึงของการบริหาร
จัดการ โดยกําหนดนโยบายประกันคุณภาพ 3 ด้าน ดังน้ี 

1. การพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ โดยการส่งเสริม สนับสนุนการเรียนการสอนด้านอาคารสถานท่ี
และสาธารณูปโภค การปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม และคงความเป็นธรรมชาติ 

2. การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพบุคลากรภายในสํานักงานอธิการบดี ให้มีความสามารถและ
ทักษะการปฏิบัติงานตามตําแหน่งและโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ 

3. การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายในองค์กร โดยจัดให้มีการบริหารจัดการที่ดี เพ่ือเป็น
หน่วยงานสนับสนุนหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย และเน้นการสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการ  

การประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักงานอธิการบดี จะประเมินตามองค์ประกอบที่เก่ียวข้องกับ
งานที่ดําเนินการใน 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 
 

ข้อเสนอแนะ 
ของคณะกรรมการประเมิน 

โครงการ/กิจกรรมเพ่ือการพฒันา รายการเอกสารอ้างอิง 

องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 ระดับความสําเร็จของ
การดําเนินงานตามกระบวนการงาน
หลักของสํานักงานอธิการบดี 
- ควรกําหนดตัวช้ีวัดให้สอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์ของสํานักงานอธิการบดี 
- ควรกําหนดแนวทางและรูปแบบ
การรายงานการวัดระดับความสําเร็จ 
และเกณฑ์การวัดให้ชัดเจน 

 
 
 
กิจกรรม :  
- สํานักงานอธิการบดี ได้กําหนด
แนวทางให้ผู้รบัผิดชอบรายงานผล
ความสําเร็จของตัวช้ีวัดตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ของสํานักงานอธิการบดี 
 
 

 
 
 
 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจําสํานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 
3/2560 วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 
ณ ห้องประชุมพุทธชาด ช้ัน 1 
อาคารอํานวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
หมู่บ้านจอมบึง วาระที ่4.3 พิจารณา
รายงานการประเมินผลการดําเนินงาน
ตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์สํานักงาน
อธิการบดี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 ระบบการบริหารและ
การพัฒนาบุคลากร 
- ควรมีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร
รายบุคคลว่าในแต่ละปีจะต้องพัฒนา
ด้านใด และนําแผนพัฒนารายบุคคล
มาสรุปรวมเป็นแผนของหน่วยงาน 
และแผนบริหารพัฒนาบุคคล ตาม 
ลําดับ 

 
กิจกรรม : 
  1. มีการดําเนินการประชุม
พิจารณาแผนบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของสํานักงาน
อธิการบดี รวมถึงการจัดทําแผน
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
 
 
  2. มีการดําเนินการจัดโครงการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้เป็นไป
ตามแผนบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 
 
  3. มีการจัดทาํสรุปรายงานการ
ประเมินผลผู้เข้าอบรม 
 
 
 
 
 

 
 
1.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจําสํานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 
4/2559 วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 
2559 ณ ห้องประชุมพุทธชาด ช้ัน 1 
อาคารอํานวยการ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
 
1.2 แผนบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของสํานักงาน
อธิการบดี (2559 - 2560) 
 
 
1.3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง การทํางานเป็นทีมจํานวน 2 
รุ่น วันที่ 30-31 มกราคม 2560 
1.4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง การวิเคราะห์ภารกิจและ
ประเมินค่างาน วันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 
2560 
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ข้อเสนอแนะ 
ของคณะกรรมการประเมิน 

โครงการ/กิจกรรมเพ่ือการพฒันา รายการเอกสารอ้างอิง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  4. มีการดําเนินการปรับปรุง เรื่อง 
การกําหนดเงินขั้นตํ่าของระดับที่
สูงขึ้น เน่ืองจาก เป็นอีกข้อหน่ึงที่
ระบุในคุณสมบัติสําหรับผู้ขอเข้าสู่
ตําแหน่งที่สูงขึ้นเพ่ือให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับของ ก.พ.อ ซึ่งเป็น
ข้อเสนอแนะในการประเมินผล
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
วิเคราะห์ภารกิจและประเมินค่างาน 

1.5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง การจัดทําคู่มือปฏิบัติงานวันที่ 
7-8 กุมภาพันธ์ 2560 
1.6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง การเขียนผลงานเชิงวิเคราะห์ 
วันที่ 25-27 เมษายน 2560 
1.7 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน 
วันที่ 20-21 มถิุนายน 2560 
 
1.8 บันทึกติดตามการดําเนินการ
จัดทําเหตุผลความจําเป็นในการ
กําหนดกรอบระดับตําแหน่งที่สูงขึ้น
และประเมินคา่งาน 
1.9 การจัดทําโครงสร้างและกรอบ
อัตรากําลังสายสนับสนุน (2559-
2662) ประกอบด้วย (1) ประกาศ
การแบ่งหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
(2) ประกาศโครงสร้างองค์กรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
(3) คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง ที่ 905/2559 เรื่อง 
แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนในสถาบัน 
อุดมศึกษาฯ ลงวันที่ 1 มิถุนายน 
พ.ศ. 2559 (4) คําสั่งมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ที่ 906/2559 
เรื่อง แต่งต้ังมหาวิทยาลัยใน
สถาบันอุดมศึกษาฯ ลงวันที่ 1 
มิถุนายน พ.ศ. 2559  
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ข้อเสนอแนะ 
ของคณะกรรมการประเมิน 

โครงการ/กิจกรรมเพ่ือการพฒันา รายการเอกสารอ้างอิง 

องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและ
การจัดการ 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.4 ระบบการพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุน 
- ควรมีการรายงานผลการดําเนินงาน
ตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร
ในส่วนของสํานักงานอธิการบดีเอง
โดยตรง โดยประกอบไปด้วย แผน 
พัฒนารายบุคคลและแผนบรหิาร
และพัฒนาโดยรวม 

 
 
 
กิจกรรม : 
  1. สํานักงานอธิการบดี ดําเนินการ
จัดทําแบบฟอร์มแผนพัฒนารายบุคคล 
(Individual Development Plan : 
IDP) มอบหมายให้แต่ละสังกัด
ดําเนินการ และส่งกลับมายังงาน
บริหารบุคคล ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 
ของทุกปี เพ่ือจัดทําแผนพัฒนา
รายบุคคลของสํานักงานอธิการบดี 
  2. คณะกรรมการประจําสํานักงาน
อธิการบดี พิจารณาแผนพัฒนา
รายบุคคลของสํานักงานอธิการบดี  
 
 
 
  3. สํานักงานอธิการบดี มีการ
กําหนดตัวบ่งช้ีความสําเร็จของ
เป้าหมายในการพัฒนาไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของบุคลากรสํานักงาน
อธิการบดีที่ได้รับการพัฒนา 
  4. คณะกรรมการประจําสํานักงาน
อธิการบดี มีการติดตามผลการ
ดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร 
ในการประชุมคณะกรรมการประจํา
สํานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 4/2559 
วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2559 ดังน้ี 
 - บุคลากรที่ขอเข้ารับการฝึกอบรม 
ให้เสนอเรื่องต่อผู้บังคับบัญชา
พิจารณาให้ความเห็นชอบ ตามลําดับ 
จนถึงผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
เพ่ือพิจารณาอนุมัติล่วงหน้าอย่างน้อย 
14 วันทําการ ก่อนวันลงทะเบียนวัน
สุดท้าย โดยต้องแนบเอกสารประกอบ 
การพิจารณา ดังน้ี 1) หนังสอืตอบรับ
หรือหนังสือเชิญฉบับทางการจาก

 
 
 
 
1.1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสํานักงาน
อธิการบดี ครั้งที่ 4/2559 วัน
พฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2559 ณ  
ห้องประชุมพุทธชาด ช้ัน 1 
อาคารอํานวยการมหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
1.2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสํานักงาน
อธิการบดี ครั้งที่ 1/2560 วันศุกร์
ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้อง
ประชุมพุทธชาดช้ัน 1 อาคาร
อํานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง 
1.3 แผนพัฒนารายบุคคลของ
สํานักงานอธิการบดี 
 
 
 
1.4 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสํานักงาน
อธิการบดี ครั้งที่ 4/2559 วัน
พฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2559 ณ 
ห้องประชุมพุทธชาด ช้ัน 1 
อาคารอํานวยการมหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
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ข้อเสนอแนะ 
ของคณะกรรมการประเมิน 

โครงการ/กิจกรรมเพ่ือการพฒันา รายการเอกสารอ้างอิง 

สถานที่ฝึกอบรม พร้อมทั้งระบุช่ือและ
ระยะเวลาฝึกอบรมที่ชัดเจน 2) 
โครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรม 
3) เหตุผลความจําเป็นและโครงการ
หรือแผนงานทีจ่ะกลับมาปฏิบัติงาน 
 - หลักสูตรที่บุคลากรขอเข้ารบัการ
ฝึกอบรมจะต้องสอดคล้องกับภารกิจ
ของหน่วยงานหรือเป็นประโยชน์ต่อ
งานในหน้าที่ ซึ่งบุคลากรผู้น้ัน
ปฏิบัติงาน หรือเป็นงานที่
ผู้บังคับบัญชามีแผนที่จะมอบหมาย
ให้ปฏิบัติเมื่อกลับจากการฝึกอบรม 
 - กรณีบุคลากรมีความสนใจ
ฝึกอบรมในหลกัสตูรเดียวกันหลาย
คน ใหผู้้บังคับบัญชาพิจารณาส่ง
ตัวแทนเข้าฝึกอบรม และนําความรู้
มาถ่ายทอดและเผยแพร่ให้กับเพ่ือน
ร่วมงาน หรือในกรณีที่มผีู้สนใจเป็น
จํานวนมากให้เชิญวิทยากรจาก
ภายนอกเข้ามาฝึกอบรมภายใน
มหาวิทยาลัยฯ  
 - บุคลากรที่ขอเข้ารับการฝึกอบรม
เพ่ือพัฒนาศักยภาพ จะต้องเป็น
บุคลากรที่ผ่านการประเมินผลการ
ทดลองปฏิบัติงานแล้ว 
 - หลักสูตรทีข่อเข้ารับการฝึกอบรม
จะต้องไม่ซ้ํากับหลักสูตรเดิมที่เคย
ผ่านฝึกอบรมมาแลว้ 
 - กรณีผู้บริหารระดับสูง มีคําสั่งให้
บุคลากรไปฝึกอบรมนอกเหนือ จาก
แผนพัฒนาบุคลากร (IDP) ให้
บุคลากรที่ได้รบัคําสั่งทําบันทึกขอ
อนุญาตและนําเสนอต่อผู้บังคับ 
บัญชาตามลําดับช้ันอีกคร้ัง เพ่ือ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณ 
 - วงเงินที่ใช้ในการฝึกอบรมต้องไม่
เกินงบประมาณรายบุคคลตาม
ประเภทของบุคลากร ในกรณีที่
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ข้อเสนอแนะ 
ของคณะกรรมการประเมิน 

โครงการ/กิจกรรมเพ่ือการพฒันา รายการเอกสารอ้างอิง 

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเกินวงเงินที่
กําหนดไว้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
ผู้อํานวยการกองและผู้อํานวยการ
สํานักงานอธิการบดีเป็นผู้พิจารณา
อนุมัติ 
 - หลังสิ้นสุดการฝึกอบรม ใหผู้้เข้า
รับการฝึกอบรมรายงานผลการ
ฝึกอบรมตามแบบฟอร์มที่สํานักงาน
อธิการบดีกําหนด และส่งรายงาน
พร้อมทั้งเอกสารท่ีเก่ียวข้องให้
ผู้บังคับบัญชาตามลําดับช้ันทราบ
ภายใน 7 วัน โดยแนบสําเนา
ประกาศนียบัตร หนังสือสําคญั หรือ
หนังสือรับรองการเข้ารับการ
ฝึกอบรม และเอกสารที่เก่ียวข้องกับ
การฝึก อบรม ไปกับรายงานฉบับน้ี
ด้วย (แนบต้นฉบับรายงานผลการ
ฝึกอบรมประกอบเอกสารการเบิก-
จ่าย จํานวน 1 ชุด และส่งสําเนาให้
งานบริหารบุคคล จํานวน 1 ชุด เพ่ือ
บันทึกประวัติการฝึกอบรม) 
  5. สํานักงานอธิการบดี มีการ
ดําเนินการสรุปผลการอบรมของ
บุคลากรในสํานักงานอธิการบดี 
  6. สํานักงานอธิการบดี นําผลจาก
ข้อเสนอแนะในการประเมินผลการ
ฝึกอบรมมาวิเคราะห์ และได้ปรับปรุง
ช่องทางการประชาสัมพันธ์การฝึก 
อบรมให้หลากหลายช่องทางมากกว่า
การส่งเอกสารแจ้งเพียงอย่างเดียว 
 7. สํานักงานอธิการบดี ได้
ดําเนินการให้งานบริหารบุคคล
ดําเนินการประชาสัมพันธ์การ
ฝึกอบรมเพ่ิมเติม ผ่านช่องทาง 
Social ได้แก่ เว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัย, เพจ Facebook ของ
มหาวิทยาลัย และ Group Line 
ของสํานักงานอธิการบดี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.5 รายงานผลการฝึกอบรมของ
บุคลากร สํานักงานอธิการบดี 
 
1.6 รายงานสรุปข้อเสนอแนะการ
ดําเนินการจัดฝึกอบรมสํานักงาน
อธิการบดี 
 
 
 
1.7 ภาพการดําเนินการประชาสัมพันธ์
การฝึกอบรม ผ่านช่องทาง Social 
ได้แก่ เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย, เพจ 
Facebook ของมหาวิทยาลัย และ 
Group Line ของสํานักงาน
อธิการบดี 
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ข้อเสนอแนะ 
ของคณะกรรมการประเมิน 

โครงการ/กิจกรรมเพ่ือการพฒันา รายการเอกสารอ้างอิง 

องค์ประกอบที่ 6 มหาวิทยาลัยย่ังยืน
ตัวบ่งช้ีที่ 6.1 ระดับความสําเร็จการ
ดําเนินโครงการสํานักงานสีเขียว 
(Green Office) ของหน่วยงาน 
- ควรติดตามผลการดําเนินงาน
โครงการอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้เกิด
ความย่ังยืน และควรถ่ายทอดไปยัง
หน่วยงานต่าง ๆ ให้กว้างขวางทั่วถึง
ทั้งองค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ควรมีการวิจยัผลการดําเนินงานให้
เกิดเป็นผลงานที่เด่นชัดเป็นรูปธรรม
มากขึ้น 
 

 
 
 
กิจกรรม : 
1. สํานักงานอธิการบดีมีการจัดต้ัง
คณะทํางานประจําสํานักงาน
มหาวิทยาลัยย่ังยืน เพ่ือดําเนินการ
ขับเคลื่อนและติดตามผลการ
ดําเนินงาน Green Office ของทุก
หน่วยงานในมหาวิทยาลัย 
 
2. มีกระบวนการถ่ายทอดความรู้
ให้แก่ทกุหน่วยงานมีดังน้ี 
   2.1 มหาวิทยาลัยส่งบุคลากรเข้า
รับการอบรม จํานวน 2 คน ตามท่ี
กรมส่งเสริมคณุภาพสิ่งแวดล้อมและ
มหาวิทยาลัยมหิดลจัดขึ้น เพ่ือเป็น
ตัวแทนในการถ่ายทอดความรู้ให้กับ
บุคลากรในมหาวิทยาลัย 
  2.2 มีการจัดทําคู่มือในการ
ดําเนินการสํานักงานสีเขียว (Green  
Office) 
 
  2.3 มีการเผยแพร่คู่มือในการ
ดําเนินการสํานักงานสีเขียว (Green 
Office) 
 
- ไม่มกีารวิจัยผลการดําเนินงาน 
เน่ืองจาก ไม่มีงบประมาณในการ
ดําเนินการ 

 
 
 
 
1.1 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง ที่ 0598/2559 เรื่อง 
แต่งต้ังคณะทํางานประจําสํานักงาน
มหาวิทยาลัยย่ังยืน  
 
 
 
1.2 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึง เรื่อง ให้บุคลากรเข้าร่วม
ประชุมขับเคลื่อนการดําเนินงาน 
Green Office  
 
 
 
 
1.3 คู่มือในการดําเนินการสํานักงาน 
สีเขียว (Green Office)  
 
 
1.4 บันทึกการเผยแพร่คู่มือในการ
ดําเนินการสํานักงานสีเขียว (Green 
Office)  
 

- 
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ส่วนท่ี 2 
การประเมินตนเอง  

 
องค์ประกอบที่ 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 สํานักงานอธิการบดี ได้
ดําเนินการจดัทําแผนกลยุทธ์
สํานักงานอธิการบดี (พ.ศ. 2556 -
2560) ฉบับปรบัปรุง ครั้งที ่2 
(พ.ศ. 2559) ระหว่างวันที่ 13 - 14
กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมอิมพี
เรียล หัวหนิ บีช รสีอรท์ อําเภอ
หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
(1.1-1-1) (1.1-1-2) 
 
1.3 สํานักงานอธิการบดี ได้ 
ดําเนินการทบทวนแผนกลยุทธ์ 
สํานักงานอธิการบดี 4 ปี (พ.ศ. 
2556 – 2560) ปรับปรุงครั้งที่ 2 
ระหว่างวันที่ 13 - 14 กรกฎาคม 
2559 ณ โรงแรมอิมพีเรียล หัวหิน 
บีช รีสอร์ท อําเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ (1.1-1-3) 

1.1-1-1 แผนกลยุทธ์พัฒนา
มหาวิทยาลัย 4 ปี (พ.ศ. 2556 - 
2560) 
1.1-1-2 แผนกลยุทธ์สํานักงาน
อธิการบดี (พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 
2560) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 
(พ.ศ. 2559) 
 
 
 
1.1-1-3 โครงการประชุมสัมมนา
เชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์
สํานักงานอธิการบดีและการจัดทํา
แผนปฏิบัติการประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

   1.4 สํานักงานอธิการบดี ได้นําผล
การดําเนินการที่ผ่านมาและแผน
กลยุทธ์พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง 4 ปี มาวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน
(SWOT) ระหว่างวันที่ 13 - 14 
กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมอิมพี
เรียล หัวหิน บีช รีสอร์ท อําเภอ
หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
(1.1-1-4) 

 1.1-1-4 รายงานการประชุม
สัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการ
ทบทวนแผนกลยุทธ์สํานักงาน
อธิการบดี จัดทําแผนปฏิบัติการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ระหว่างวันที่ 13 - 14 กรกฎาคม 
2559 ณ โรงแรมอิมพีเรียล หัวหิน
บีช รีสอร์ท อําเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์  
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
   1.5 สํานักงานอธิการบดี ได้

ดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธ์ 
สํานักงานอธิการบดีให้สอดคล้อง 
กับนโยบายและแผนกลยุทธ์ของ 
มหาวิทยาลัย ดังน้ี  

1) ความสอดคล้องระหว่าง
แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยกับแผน
กลยุทธ์สํานักงานอธิการบดี  

2) ความสอดคล้องระหว่าง 
ปรัชญาหรือปณิธานกับแผน 
กลยุทธ์สํานักงานอธิการบดี  
(1.1-1-5) (1.1-1-6)

1.1-1-5 โครงการประชุมสัมมนา
เชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์
สํานักงานอธิการบดีและการจัดทํา
แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 
1.1-1-6 แผนกลยุทธ์สํานักงาน 
อธิการบดี 4 ปี (พ.ศ. 2556-2560)
ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2559)
(หน้าที่ 48 - 49) 

 2 มีการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําปีที่สอดคล้องกับแผนกล
ยุทธ์ของหน่วยงาน 

2.1 สํานักงานอธิการบดี ได้
ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการ 
ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
สํานักงานอธิการบดี โดยคณะ  
กรรมการจัดทาํแผนกลยุทธ์ของ
สํานักงานอธิการบดี ได้ประชุม
เชิงปฏิบัติการ เพ่ือจัดทํา
แผนปฏิบัติการเงินงบประมาณ
แผ่นดินและเงินรายได้ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ระหว่าง
วันที่ 13 - 14 กรกฎาคม 2559 
ณ โรงแรมอิมพีเรียล หัวหิน บีช  
รีสอร์ท อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
(1.1-2-1) (1.1-2-2)

1.1-2-1 แผนปฏิบัติการ (เงิน
งบประมาณแผ่นดิน) สํานักงาน
อธิการบดี ประจําปีงบประมาณ 
2560 
1.1-2-2 แผนปฏิบัติการ (เงิน
รายได้) สํานักงานอธิการบดี
ประจําปีงบประมาณ 2560 

 3 มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์
หน่วยงาน และแผนปฏิบัติการ
ประจําปีไปสู่หน่วยงานภายใน 

3.1 สํานักงานอธิการบดี ได้
ดําเนินการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์
หน่วยงาน และแผนปฏิบัติการ
ประจําปีไปสู่หน่วยงานภายใน   
ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เพ่ือทบทวนแผนกลยุทธ์และ
ถ่ายทอดตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมาย
สู่การจัดทําแผนปฏิบัติการเงิน
งบประมาณแผ่นดินและเงิน
รายได้ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 ระหว่างวันที่ 13 - 14 
กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรม 
อิมพีเรียล หัวหิน บีช รีสอรท์  
อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
(1.1-3-1)

1.1-3-1 รายงานการประชุมเชิง
ปฏิบัติการโครงการทบทวน 
ตัวบ่งช้ีแผนกลยุทธ์สํานักงาน 
อธิการบดีฯ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 13 - 
14 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรม 
อิมพีเรียล หัวหิน บีช รีสอรท์  
อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
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3.2 คณะกรรมการจัดทําแผน
กลยุทธ์ของสํานักงานอธิการบดี 
ได้ดําเนินการถา่ยทอดแผนกลยุทธ์
ของสํานักงานอธิการบดีกับผู้บริหาร
หน่วยงานต่าง ๆ ภายในสังกัด
สํานักงานอธิการบดีเก่ียวกับกลยุทธ์
ตัวบ่งช้ีและค่าเป้าหมายของกลยุทธ์
ในการประชุมคณะกรรมการ
ประจําสํานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 
2/2560 วันที่ 18 เมษายน 2560 
(1.1-3-2)  
 
3.3 สํานักงานอธิการบดีได้
ดําเนินการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์
สํานักงานอธิการบดีให้บุคลากร 
ทราบผ่านทางเว็บไซต์สํานักงาน
อธิการบดี และทางเอกสาร  
(1.1-3-3)

1.1-3-2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสํานักงาน 
อธิการบดี ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 
18 เมษายน 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1-3-3 เว็บไซต์สํานักงาน
อธิการบดี http://president. 
mcru.ac.th 

 4 มีการติดตามผลการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการประจําปี 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และ
รายงานผลต่อคณะกรรมการ
ประจําหน่วยงานพิจารณา 

4.1 สํานักงานอธิการบดี มีการ 
ติดตามผลการดําเนินการตาม 
แผนปฏิบัติการประจําปี 2560 
จํานวน 1 ครั้ง และรายงานผลต่อ
คณะกรรมการประจําสํานักงาน
อธิการบดี เพ่ือพิจารณาดังน้ี  
4.1.1 รายงานผลการดําเนินงาน
ตามตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ต่อคณะกรรมการประจาํสํานักงาน
อธิการบดี เพ่ือพิจารณา ในการ
ประชุม ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 29 
พฤษภาคม 2560 (1.1-4-1) 

 
 
 
 
 
 
1.1-4-1 รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจําสํานักงาน 
อธิการบดี ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 
29 พฤษภาคม 2560 
 
 
 

 5 มีการประเมินผลการดําเนินงาน
ตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และ
รายงานผลต่อคณะกรรมการ
ประจําหน่วยงาน พิจารณา 

5.1 สํานักงานอธิการบดี ได้ประเมิน 
ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของ
แผนกลยุทธ์ ประจําปี 2559 และ
รายงานผลต่อ คณะกรรมการ
ประจําสํานักงานอธิการบดี เพ่ือ
พิจารณา ในการประชุม ครั้งที่ 
3/2560 วันที่ 29 พฤษภาคม 
2560 (1.1-5-1)  

1.1-5-1 รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจําสํานักงาน 
อธิการบดี ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 
29 พฤษภาคม 2560 
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 6 มีการนําผลการพิจารณา

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประจําหน่วยงาน
ไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์ในปี
ถัดไป 

6.1 สํานักงานอธิการบดีได้นํา 
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ 
ของคณะกรรมการประจํา 
สํานักงานอธิการบดีไปปรับปรุง 
แผนกลยุทธ์สํานักงานอธิการบดี 
พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2560) ฉบับ
ปรับปรุง ครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2559) 
(1.1-6-1)  
 
6.2 สํานักงานอธิการบดีได้นํา 
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ 
ของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ไปพิจารณา
ดําเนินการปรับปรุงแผนกลยุทธ์ 
(1.1-6-2) (1.1-6-3) 
 
 

1.1-6-1 รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจําสํานักงาน 
อธิการบดี ครั้งที่ 4/2559 วันที่ 6 
ตุลาคม 2559 
 
 
 
 
 
1.1-6-2 รายงานการประชุม 
สัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการ 
ทบทวนแผนกลยุทธ์สํานักงาน
อธิการบดี จัดทําแผนปฏิบัติการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ระหว่างวันที่ 13 - 14 กรกฎาคม 
2559 ณ โรงแรมอิมพีเรียล หัวหิน 
บีช รีสอร์ท อําเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 
 

1.1-6-3 รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจําสํานักงาน 
อธิการบดี ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 
18 เมษายน 2560 

 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน บรรล/ุไม่บรรล ุ คะแนนการประเมิน เป้าหมายปีต่อไป 

5 ข้อ 6 ข้อ บรรล ุ 5 คะแนน 5 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 
 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 
 1 มีการดําเนินการมอบหมายให้

หน่วยงานภายในสังกัดกําหนด
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

สํานักงานอธิการบดี ดําเนินการ
มอบหมายให้ผูอํ้านวยการกองแต่
ละกองดําเนินการกําหนดตัวช้ีวัด
ความสําเร็จ 

2.1-1-1 รายงานการประชุมคณะ 
กรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี 
ครั้งที่ 4/2559 วันพฤหัสบดีที่ 6 
ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุม
พุทธชาด ช้ัน 1 อาคารอํานวยการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

 2 มีการนําเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการ เพ่ือร่วมกัน
พิจารณาการกําหนดตัวช้ีวัด
ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ของสํานักงานอธิการบดี 

สํานักงานอธิการบดี มีการนําผล
การดําเนินตามตัวช้ีความสําเร็จ
นําเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจําสํานักงานอธิการบดี เพ่ือ
พิจารณาในการประชุมคณะกรรมการ
ประจําสํานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 
1/2560 

2.1-2-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสํานักงาน
อธิการบดี ครั้งที่ 1/2560 วันศุกร์ที่ 
3 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุม
พุทธชาดช้ัน 1 อาคารอํานวยการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

 3 มีตัวช้ีวัดความสําเร็จของ 3 
กองในสังกัดที่สอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์ของสํานักงาน
อธิการบดี 

มีตัวช้ีวัดความสําเร็จกองละ 1 
ตัวช้ีวัด รวม 3 ตัวช้ีวัด ในการวัด
ภาพรวมของสํานักงานอธิการดีที่
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
สํานักงานอธิการบดี ในประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1 

2.1-3-1 รายงานตัวช้ีวัดที่ 1 ระดับ
ความสําเร็จของการจัดให้บริการด้าน
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
2.1-3-2 รายงานตัวช้ีวัดที่ 2 การ
เบิกจ่ายงบประมาณหลังจากการ
ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยแล้วเสร็จ เฉลี่ยทั้ง
ปีงบประมาณภายใน ไม่เกิน 3 วัน 
2.1-3-3 รายงานตัวช้ีวัดที่ 3 ระดับ
ความ สําเร็จของการจัดทําฐานข้อมูล
บุคลากร 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 
 4 กํากับติดตามการดําเนินการ

ให้เป็นไปตามตัวช้ีวัดของแต่
ของแต่ละกอง 

ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
มีการกํากับติดตามการดําเนินการ
ของแต่ละตัวช้ีวัดถึงความคืบหน้า
ในการดําเนินการ 

2.1-3-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสํานักงาน
อธิการบดีครั้งที่ 2/2560 วันอังคารที่ 
18 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุม
พุทธชาดช้ัน 1 อาคารอํานวยการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  
2.1-3-2 รายงานการประชุมคณะ 
กรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี 
ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 29 พฤษภาคม 
2560 ณ ห้องประชุมพุทธชาดช้ัน 1 
อาคารอํานวยการ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

 5 รายงานผลการดําเนินการ
ของตัวช้ีวัดแต่ละกอง 

สํานักงานอธิการบดีมีการจัดทํา
รายงานผลการดําเนินงานแต่ละ
ตัวช้ีวัด 

2.1-5-1 รายงานผลการดําเนินงาน
การจัดให้บริการด้านกองทุนเงินให้
กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
2.1-5-2 รายงานผลการดําเนินงาน
การเบิกจ่ายงบประมาณหลังจากการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหา 
วิทยาลัยแล้วเสร็จ เฉลี่ยทั้งปีงบ 
ประมาณภายใน ไม่เกิน 3 วัน 
2.1-5-3 รายงานผลการดําเนินงาน
การจัดทําฐานข้อมูลบุคลากร 

 

 สรุปผลการดําเนนิการของท้ัง 3 กอง เป็นภาพรวมของสํานักงานอธิการบดี ดังตาราง 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย ผลสําเร็จ 

ระดับความสําเร็จของการจัดทํา 
ระบบฐานข้อมูลบุคลากร 

กองกลาง ผู้อํานวยการกองกลาง 5 คะแนน 

 

บรรล ุ

การเบิกจ่ายงบประมาณ กองนโยบาย 
และแผน 

ผู้อํานวยการ 
กองนโยบายและแผน 

5 คะแนน บรรล ุ

ระดับความสําเร็จของการจัด
ให้บริการด้านกองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา 

กองพัฒนา
นักศึกษา 

ผู้อํานวยการ 
กองพัฒนานักศึกษา 

4 คะแนน บรรล ุ

 

ผลการประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน บรรล/ุไม่บรรล ุ คะแนนการประเมิน เป้าหมายปีต่อไป 

4 คะแนน 

(สําเร็จตามเป้าหมาย
ที่ต้ังไว้) 

4 คะแนน 

(สําเร็จตามเป้าหมาย
ที่ต้ังไว้) 

บรรล ุ 4 คะแนน 

(สําเร็จตามเป้าหมาย
ที่ต้ังไว้) 

5 คะแนน 

(สําเร็จมากกว่า
เป้าหมายที่ต้ังไว้) 
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จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 - 
      
จุดที่ควรพฒันา/ข้อเสนอแนะในการปรบัปรุง 
 - 
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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 

สํานักงานอธิการบดี มีการ
ดําเนินการประชุมพิจารณาแผน
บริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลของสํานักงานอธิการบดี 
รวมถึงการจัดทําแผนบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล  
(2.2-1-1) (2.2-1-2) 

2.2-1-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสํานักงาน
อธิการบดี ครั้งที่ 4/2559 วัน
พฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2559 ณ  
ห้องประชุมพุทธชาด ช้ัน 1 
อาคารอํานวยการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
2.2-1-2 แผนบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของสํานักงาน
อธิการบดี (2559 - 2560)

 2 มีการนําระบบ กลไก นําไปสูก่าร
ปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

สํานักงานอธิการบดีมีการ
ดําเนินการจัดโครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร ให้เป็นไปตาม
แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 
(2.2-2-1) (2.2-2-2) (2.2-2-3) 
(2.2-2-4) (2.2-2-5) (2.2-2-7) 

2.2-2-1 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การทํางานเป็น
ทีมจํานวน 2 รุน่ วันที่ 30-31 
มกราคม 2560 
2.2-2-2 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์
ภารกิจและประเมินค่างาน วันที่
1-2 กุมภาพันธ์ 2560 
2.2-2-3 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทําคู่มือ
ปฏิบัติงานวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 
2560 
2.2-2-4 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนผลงาน
เชิงวิเคราะห์ วันที่ 25-27 
เมษายน 2560 
2.2-2-5 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนา
ทักษะหัวหน้างาน วันที่ 20-21 
มิถุนายน 2560
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
2.2-2-6 บันทึกติดตามการ
ดําเนินการจัดทําเหตุผลความ
จําเป็นในการกําหนดกรอบระดับ
ตําแหน่งที่สูงขึ้นและประเมินค่า
งาน 
2.2-2-7 การจัดทําโครงสร้างและ
กรอบอัตรากําลังสายสนับสนุน 
(2559-2662) ประกอบด้วย (1) 
ประกาศการแบ่งหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง (2) ประกาศ
โครงสร้างองค์กรของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (3) คําสั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
ที่ 905/2559 เรื่อง แต่งต้ัง
ข้าราชการพลเรือนในสถาบัน 
อุดมศึกษาฯ ลงวันที่ 1 มิถุนายน 
พ.ศ. 2559 (4) คําสั่งมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ที่ 906/2559 
เรื่อง แต่งต้ังมหาวิทยาลัยใน
สถาบันอุดมศึกษาฯ ลงวันที่ 1 
มิถุนายน พ.ศ. 2559

 3 มีการประเมินกระบวนการและ
ประเมินผลการดําเนินงานตาม
ระบบกลไกและแผนการ
ดําเนินงาน 

สํานักงานอธิการบดี มีการจัดทํา
สรุปรายงานการประเมินผลผู้เข้า
อบรม (2.2-3-1) (2.2-3-2)  
(2.2-3-3) (2.2-3-4) (2.2-3-5) 

2.2-3-1 รายงานการประเมินผล
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง การทํางานเป็นทีม 
2.2-3-2 รายงานการประเมินผล
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง การวิเคราะห์ภารกิจและ
ประเมินค่างาน 
2.2-3-3 รายงานการประเมินผล
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง การจัดทําคู่มือปฏิบัติงาน 
2.2-3-4 รายงานการประเมินผล
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง การเขียนผลงานเชิง
วิเคราะห์ 
2.2-3-5 รายงานการประเมินผล
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
 4 มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ 

จากผลการประเมิน 
สํานักงานอธิการบดี มีการ
ดําเนินการปรับปรุง เรื่อง การ
กําหนดเงินขั้นตํ่าของระดับที่
สูงขึ้น เน่ืองจาก เป็นอีกข้อหน่ึงที่
ระบุในคุณสมบัติสําหรับผู้ขอเข้าสู่
ตําแหน่งที่สูงขึ้นเพ่ือให้เป็นไป
ตามข้อบังคับของ ก.พ.อ ซึ่งเป็น
ข้อเสนอแนะในการประเมินผล
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง วิเคราะห์ภารกิจและ
ประเมินค่างาน 

2.2-4-1 ประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง การ
กําหนดอัตราค่าจ้างขั้นตํ่า ขั้นสูง 
ค่ากลาง และฐานคํานวณเงินเพ่ิม
ค่าจ้าง และเงินประจําตําแหน่ง
ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 
2560 
 

 5 มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจน
เป็นรูปธรรม 

เป้าหมายการดําเนินงานปี 2560 - 

 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน บรรล/ุไม่บรรล ุ คะแนนการประเมิน เป้าหมายปีต่อไป 

4 ข้อ 4 ข้อ บรรล ุ 4 คะแนน 5 ข้อ 

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 - 
      
จุดที่ควรพฒันา/ข้อเสนอแนะในการปรบัปรุง 
 - 
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ตัวบ่งชี้ที่  2.3   ระดับความพงึพอใจของผู้รบับริการ  
 

ชนิดของตัวบง่ชี ้   ผลผลิต 
 

เกณฑ์การประเมิน 
ใช้คะแนนผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของสํานักงานอธิการบดี จากการคํานวณค่าเฉล่ีย

ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
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 =  

 

ผลการดําเนนิงาน 
 

ตารางแสดงคา่เฉลี่ยความพงึพอใจของผู้รบับริการโดยรวม 
ของสํานักงานอธิการบดี ประจําปีการศึกษา 2559 

 

ท่ี หน่วยงาน ค่า 
เฉลี่ย 

ผลประเมิน กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการประเมินผล 
บุคลากร 

สายวิชาการ
บุคลากรสาย
สนับสนุน 

นักศึกษา บุคคล 
ภายนอก

 รวม
(คน) 

1 งานบริหารท่ัวไป 4.62 มากท่ีสุด 1 15 24 10 50 
2 งานบริหารบุคคลและนิติการ 4.73 มากท่ีสุด 15 19 - 6 40 
3 งานบริหารพัสดุ 4.79 มากท่ีสุด 20 20 5 5 50 
4 งานสภามหาวิทยาลัย 4.85 มากท่ีสุด 12 27 - 1 40 
5 งานอาคารสถานท่ีและสถานท่ี 4.52 มากท่ีสุด 19 60 23 16 118 
6 งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร 4.71 มากท่ีสุด 10 16 4 15 45 
7 ศูนย์การเรียนรู้ในเมือง 4.32 มาก 11 9 7 3 30 
8 งานกองกลาง 4.64 มากท่ีสุด 3 29 - - 32 
9 กองนโยบายและแผน 4.13 มาก 7 51 - - 58 
10 งานบริหารการคลังและทรัพย์สิน 4.50 มากท่ีสุด 9 42 79 11 141 
11 งานวิเทศสัมพันธ์และอาเซียน 4.80 มากท่ีสุด 3 6 5 16 30 
12 งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 4.61 มากท่ีสุด 6 40 - - 46 
13 กองพัฒนานักศึกษา 4.70 มากท่ีสุด 2 27 1 329 359 
14 งานอนามัยและการปฐมพยาบาล 4.50 มากท่ีสุด 112 34 14 - 160 
15 ฝ่ายสร้างสรรค์และส่งเสริมการมีงานทํา

ของนักศึกษา 
4.82 มากท่ีสุด 15 5 50 - 70 

16 งานหอพักนักศึกษา 3.93 มาก - - 250 - 250 
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยรวม 4.58 มากท่ีสุด 245 400 462 412 1,519 

ผลรวมของคะแนนเฉล่ียของทุกด้าน       
จํานวนด้าน
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ผลการประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน บรรล/ุไม่บรรล ุ คะแนนการประเมิน เป้าหมายปีต่อไป 

4.50 คะแนน 4.58 คะแนน บรรล ุ 5 คะแนน 4.50 คะแนน 

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 - 
 
จุดที่ควรพฒันา/ข้อเสนอแนะในการปรบัปรุง 
 - 
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ตัวบ่งชี้ที่  2.4 ระดับความสําเร็จของการส่งเสริม สนับสนุน และกํากับติดตามผลการดําเนินงาน 
  โครงการสํานักงานสีเขียว (GREEN OFFICE) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
 

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 

มีการดําเนินการ
ครบทั้ง 6 ข้อ 

 

เกณฑ์มาตรฐาน  :  ข้อ 
มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
 1 มีระบบและกลไกในการส่งเสริม 

สนับสนุน และกํากับติดตามการ
ดําเนินงานโครงการสํานักงานสี
เขียว (GREEN OFFICE) ของ
มหาวิทยาลยัราชภัฏหมู่บ้านจอม
บึง 

1.1 มหาวิทยาลัย ได้มอบหมาย
ให้สํานักงานอธิการบดี ดําเนินการ
ต้ังแต่งคณะทํางาน เพ่ือขับเคลื่อน
ในการส่งเสริม สนับสนุน และกํากับ
ติดตามการดําเนินงานโครงการ
สํานักงานสีเขียว (Green Office) 
ของทุกหน่วยงาน มหาวิทยาลยั
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ให้มีการ
ดําเนินการโครงการสํานักงาน  
สีเขียว (Green Office) ให้เป็น 
ไปตามเกณฑ์การประเมินทั้ง 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 ประกาศ นโยบายและ
มาตรการในการดําเนินงาน
สิ่งแวดล้อมและประหยัด
พลังงานในมหาวิทยาลัยให้ย่ังยืน
จํานวน 10 มาตรการ 
2.4-1-2 คําสั่งที่ 0038/2259 
เรื่อง แต่งต้ังคณะทํางาน 
โครงการสํานักงานสีเขียว 
(GREEN OFFICE) ของมหา 
วิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
2.4-1-3 คําสั่งที่ 0598/2559 
เรื่อง แต่งต้ังคณะทํางานประจํา
สํานักงานมหาวิทยาลัยย่ังยืน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึง 
2.4-1-4 รายงานการประชุม 
คณะทํางานประจําสํานักงาน
มหาวิทยาลยัย่ังยืน มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 1, 2

 2 มีการจัดทําแผนการส่งเสริม 
สนับสนุน และกํากับติดตามการ
ดําเนินงานโครงการสํานักงาน 
สีเขียว (GREEN OFFICE) ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึง 

2.1 คณะทํางานสํานักงาน
มหาวิทยาลัยย่ังยืน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึงมีการจัดทําโครงการ  
โดยกําหนดแผนการดําเนินงาน
ไว้ในโครงการ เพ่ือส่งเสริม 
สนับสนุน พร้อมทั้งมีการประชุม
คณะทํางาน เพ่ือวางแผนและ
กํากับติดตามการดําเนินงาน

2.4-2-1 แผนการดําเนินการ
โครงการสํานักงานสเีขียว 
(Green Office) ในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงประจําปี
งบประมาณ 2560 
2.4-2-2 รายงานการประชุม 
คณะทํางานประจําสํานักงาน
มหาวิทยาลัยย่ังยืน มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 1, 2 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
โครงการสํานักงานสีเขียว
(Green Office) ของทุกหน่วยงาน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึง ให้มีการดําเนินการ
โครงการ ให้เป็นไปตามเกณฑ์
การประเมินทั้ง 7 หมวด อย่าง
ต่อเน่ือง (2.4-1-1) (2.4-1-2)  
( 2.4-2-3) 
2.2 คณะทํางานประจํา
สํานักงานมหาวิทยาลัยย่ังยืน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึง ได้ส่งเสริมให้บุคลากร
ของมหาวิทยาลัย เข้าร่วม
ประชุม เพ่ือรับทราบแนว
ทางการดําเนินงานโครงการ
สํานักงานสีเขียว และส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของบุคลากร  
เพ่ือนําความรู้ที่ได้รับมา
ขับเคลื่อนการดําเนินการจัดทํา
โครงการ และถ่ายทอดให้กับ
ผู้อ่ืนรับทราบต่อไป (2.4-2-4) 

2.4-2-3 การขบัเคลื่อนและ
สนับสนุนงบประมาณ (เงินรายได้
ประจําปี 2560) โครงการ
สํานักงานสีเขียวประจํา
สํานักงานอธิการบดี 
 
 
 
2.4-2-4 หนังสอืเชิญจาก
มหาวิทยาลัยมหิดล เพ่ือเข้าร่วม
การประชุม 
 
 

 3 มีการถ่ายทอดการดําเนินงาน
โครงการสํานักงานสีเขียว 
(GREEN OFFICE) ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึง 

3.1 คณะทํางานประจํา
สํานักงานมหาวิทยาลัยย่ังยืน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึง ได้ดําเนินการถ่ายทอด
การดําเนินงานโครงการ
สํานักงานสีเขียว (Green Office) 
ให้แก่บุคลากรมหาวิทยาลัย  
ทุกหน่วยงาน ให้รับทราบและ  
มีความรู้ในการดําเนินโครงการ
สํานักงานสีเขียวอย่างถูกต้อง  
ในครั้งน้ี (2.4-3-1) (2.4-3-2)  
(2.4-3-3) (2.4-3-4) 
 

2.4-3-1 เว็บไซต์นําเสนอ
ต้นแบบการดําเนินงานโครงการ
สํานักงานสีเขียวศูนย์การเรียนรู้
ในเมืองในปี 2559 
2.4.-3-2 เว็บไซต์โครงการการ
ดําเนินการสํานักงานสีเขียว 
(Green Office) มหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
2.4-3-3 รายงานผลการดําเนิน
โครงการอบรมป้องกันและระงับ
อัคคีภัยเบ้ืองต้นประจําปี
งบประมาณ 2560 
2.4-3-4 รูปภาพประกอบการ
นําเสนอผลงานการดําเนินงาน
โครงการสํานักงานสีเขียวศูนย์
การเรียนรู้ในเมือง ปีการศึกษา 
2559 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
 4 มีการกํากับติดตามผลการ

ดําเนินงานโครงการสํานักงาน 
สีเขียว (GREEN OFFICE) กับ
ทุกหน่วยงาน ในมหาวิทยาลยั
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

4.1 ในปีงบประมาณ 2560 
คณะทํางานมหาวิทยาลัยย่ังยืน 
ได้ประชุมและคัดเลือกหน่วยงาน
ที่มีความพร้อมในการดําเนินงาน
โครงการสํานักงานสีเขียว 
(Green Office) เพ่ือเป็น
หน่วยงานหรืออาคารในการ
ดําเนินงานสํานักงานสีเขียว 
ประจําปีงบประมาณ 2560   
ซึ่งที่ประชุมได้คัดเลือกหน่วยงาน
หอพักนักศึกษา และอาคาร
อํานวยการ 14 ในสังกัด
สํานักงานอธิการบดี เข้าร่วม
และเตรียมความพร้อมในการรับ
การตรวจประเมินประจําปี 
2560 (2.4-4-1) (2.4-4-2)

2.4-4-1 รายงานการประชุม 
คณะทํางานประจําสํานักงาน
มหาวิทยาลยัย่ังยืน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที ่1,     2
2.4-4-2 การขับเคลื่อนและ
สนับสนุนงบประมาณ (เงินรายได้
ประจําปี 2560) โครงการสํานัก 
งานสีเขียว ประจําสํานักงาน
อธิการบดี 

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

5.1 คณะทํางานประจํา
สํานักงานมหาวิทยาลัยย่ังยืน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึง ได้ดําเนินการประชุม
ติดตามผลการดําเนินงาน 
โครงการการดําเนินงาน
สํานักงานสีเขียว ประจําปี
งบประมาณ 2560  
(2.4-5-1) (2.4-5-2)

2.4-5-1 รายงานการประชุม 
คณะทํางานประจําสํานักงาน
มหาวิทยาลยัย่ังยืน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที ่1,  2
2.4-5-2 ภาพถ่ายประกอบใน
การตรวจประเมินการดําเนินงาน
สํานักงานสีเขียวของอาคาร
อํานวยการ 14 และหน่วยงาน
หอพักนักศึกษา

 6 มีการนําผลการพิจารณา
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการผู้ตรวจสอบและ 
ประเมินผลมาปรับปรุง เพ่ือ
วางแผนในการดําเนินงานในปี
ถัดไป 

6.1 คณะทํางานมหาวิทยาลัยย่ังยืน
ได้ตรวจประเมินการดําเนินงาน
สํานักงานสีเขียว ประจําปี
งบประมาณ 2560 ของอาคาร
อํานวยการ 14 และหน่วยงาน
หอพักนักศึกษา และประชุม เพ่ือ
สรุปข้อเสนอแนะที่ควรปรับปรุง
แก้ไขในครั้งต่อไป (2.4-6-1) 
6.2 คณะทํางานมหาวิทยาลัย
ย่ังยืน ได้มีการประชุมและวาง
แผนการดําเนินการแก้ไข จาก
ข้อเสนอแนะการตรวจประกัน
คุณภาพการศึกษาประจําปี 2559 
ที่ผ่านมา ตามที่คณะกรรมการ
ผู้ตรวจประเมินแนะนํา

2.4-6-1 รายงานการประชุม 
คณะทํางานประจําสํานักงาน
มหาวิทยาลยัย่ังยืน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 1,         2
 
 
 
 
2.4-6-2 ข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประเมินประกัน
คุณภาพ ประจําปีการศึกษา 
2559 
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ผลการประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน บรรล/ุไม่บรรล ุ คะแนนการประเมิน เป้าหมายปีต่อไป 

6 ข้อ 6 ข้อ บรรล ุ 5 คะแนน 6 ข้อ 

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 สํานักงานอธิการบดี มีคณะทํางานประจําสํานักงานมหาวิทยาลัยย่ังยืน ในการขับเคลื่อนโครงการ
ดังกล่าวได้อย่างถูกต้อง โดยมีบุคลากรที่มีความรู้ผ่านการอบรม และผ่านการประเมินในระดับประเทศท่ี
สามารถขับเคลื่อนการดําเนินงานโครงการสํานักงานสีเขียว (Green Office) ได้อย่างถูกต้องตามเกณฑ์ 
 
จุดที่ควรพฒันา/ข้อเสนอแนะในการปรบัปรุง 
 ผู้บริหารในแต่ละหน่วยงาน ควรให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อนการดําเนินงานโครงการสํานักงาน    
สีเขียว (Green Office) อย่างจริงจัง โดยการมอบหมายผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน และส่งให้ไปอบรมและนํามา
ขยายผลให้บุคลากรในหน่วยงานได้ตระหนักรู้และปฏิบัติตามเกณฑ์ได้อย่างถูกต้องต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



46 
 

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 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

6 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
7 ข้อ 

 

เกณฑ์มาตรฐาน  :  ข้อ 
มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
 1 คณะกรรมการประจําหน่วยงาน 

ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนด
ครบถ้วนและมีการประเมินตนเอง
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดล่วงหน้า 

1.1 คณะกรรมการประจํา
สํานักงานอธิการบดีทุกคนได้รับ
การช้ีแจงและทําความเข้าใจ
เก่ียวกับกฎหมายข้อบังคับต่าง ๆ 
ที่เก่ียวข้องกับหน่วยงาน เพ่ือให้
บุคลากรในทุกหน่วยงานทราบถึง
บทบาทหน้าที่ ที่มีต่อหน่วยงาน
ก่อนจะปฏิบัติหน้าที่ อย่างถูกต้อง 
(3.1-1-1) (3.1-1-2) 
  

1.2 คณะกรรมการประจํา
สํานักงานอธิการบดี มีการกํากับ
ดูแลหน่วยงานไปสู่ทิศทางการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
ประเทศ (3.1-1-3)  
 

1.3 คณะกรรมการประจํา
สํานักงานอธิการบดี มีการช้ีแจง
หลักเกณฑ์การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานให้กับบุคลากรใน
สํานักงานอธิการบดีทราบล่วงหน้า 
(3.1-1-4) 
 

1.4 การประเมนิผลการปฏิบัติ
ราชการของบุคลากร ตามบันทึก
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการของ
บุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง (ต.3) รอบปี 
งบประมาณ 2559 (3.1-1-5)  

3.1-1-1 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ
ประจําสํานักงานงานอธิการบดี 
3.1-1-2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสํานักงาน
อธิการบดี ครั้งที่ 4/2559  
วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2559 
(เรื่องแจ้งให้ทราบจากผู้อํานวยการ
สํานักงานอธิการบดี) 
 

 
3.1-1-3 แผนกลยุทธ์สํานักงาน
อธิการบดี 4 ปี พ.ศ. 2556– 2560 
(ฉบับปรับปรุง ครั้งที ่2 พ.ศ. 2559)
 
 
 

3.1-1-4 แบบบันทึกข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการของบุคลากรใน
มหาวิทยาลยัราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
(ต.3) ประจําปี 2559 
 
 
 

3.1-1-5 ผลการประเมินการปฏิบัติ
ราชการของบุคลากร สํานักงาน
อธิการบดี ปีงบประมาณ 2559
รอบที่ 1 (1 ก.ค. 2559 – 31 ธ.ค. 
2559) และรอบที่ 2 (1 ม.ค. 2560
– 30 มิ.ย. 2560) 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
 2 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ กําหนดทศิ

ทางการดําเนินงาน และสามารถ
ถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ
ของหน่วยงาน มีความสามารถ 
ในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนํา
ข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการ
ปฏิบัติงานและพัฒนาหน่วยงาน 

2.1 ผู้บริหารสาํนักงานอธิการบดี 
และผู้บริหารมหาวิทยาลัย มสี่วน
ร่วม ในการกําหนดนโยบายและ
จัดทําวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนกล
ยุทธ์ และนําสูก่ารปฏิบัติหน้าที่เป็น
ระบบชัดเจนทุกมิติของงานที่
ปฏิบัติ (3.1-2-1) ประกอบไปด้วย
ดังน้ี 
  1) มิติการพัฒนาองค์กร โดยการ
ส่งเสริมให้บุคลากรในสํานักงานมี
โอกาสในการศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้น เพ่ือให้เกิดงานวิจัยที่มคีุณค่า
ในการพัฒนาองค์กร (3.1-2-2) 
(3.1-2-3) 
 
  2) มิติการพัฒนาหรอืการปรับปรุง
กระบวนหลักของหน่วยงาน เช่น 
การจัดต้ังศูนย์อํานวยการช่วยเหลือ
สถานศึกษาประสบภัยพิบัติ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
การพัฒนา ซึ่งมีการพัฒนาต่อเน่ือง
จากเดิมที่มีศูนย์รักษาความ
ปลอดภัยประจําท้องถิ่น (3.1-2-4) 
(3.1-2-5) (3.1-2-6) 
 
 
 3) มิติของผู้รบับริการหรือผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย เช่น ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการในหน่วยงานสํานักงาน
อธิการบดี (3.1-2-7) 
 
2.2 จัดทํารายละเอียดข้อมูล
สารสนเทศของสํานักงาน
อธิการบดีให้ทันสมัย นํามาใช้ใน
การติดตามผลการดําเนินงานตาม
ตัวบ่งช้ีคุณภาพ (KPI) ที่กําหนดไว้
ในแผนกลยุทธ์ (3.1-2-8) (3.1-2-9) 
 

3.1-2-1 แผนกลยุทธ์สํานักงาน
อธิการบดี 4 ปี (ปีงบประมาณ 
2558 - 2560) ฉบับปรับปรุง 
 
 
 
 
 
3.1-2-2 การสง่เสริมสนับสนุนใน
การพัฒนาบุคลากรในการศกึษา
ต่อที่สูงขึ้น ประจําปีการศึกษา 
2559 
3.1-2-3 รูปเลม่วิทยานิพนธ์ของ
บุคลากรสํานักงานอธิการบดีที่จบ
การศึกษา ประจําปี 2559 
3.1-2-4 รายงานผลการดําเนินงาน
ของศูนย์อํานวยการช่วยเหลือ
สถานศึกษา ประสบภัยพิบัติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
3.1-2-5 รายงานผลแบบติดตาม 
ผลการดําเนินงานตามแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายในของ
สํานักงานอธิการบดี ปี พ.ศ. 2559
3.1-2-6 รายงานผลการดําเนิน
โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัย 
เบ้ืองต้น 
3.1-2-7 ผลการประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการในหน่วยงาน 
สํานักงานอธิการบดี ประจําปี 
2559 
 
3.1-2-8 สารสนเทศสํานักงาน
อธิการบดี ประจําปี 2559 
3.1-2-9 รายงานประจําปี 2559 
ของสํานักงานอธิการบดี 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
 3 ผู้บริหารมีการกํากับ ติดตามและ

ประเมินผลการดําเนินงานตามท่ี
มอบหมาย รวมทั้งสามารถสือ่สาร
แผนและผลการดําเนินงานของ
หน่วยงานไปยังบุคลากรใน
หน่วยงาน 

3.1 ผู้บริหารสาํนักงานอธิการบดี 
มีการกํากับ ติดตาม ผลการนํา
นโยบายและแผนกลยุทธ์ไปสู่การ
ปฏิบัติงานกับบุคลากรในสํานักงาน
อธิการบดี ดังน้ี 
     1) มีการประชุมติดตามการ
ดําเนินงาน ตามแผนปฏิบัติงาน
ของสํานักงานอธิการบดี ที่ผูบ้ริหาร
ได้มอบหมายให้ดําเนินงานอย่าง
สม่ําเสมอ (3.1-3-1) (3.1-3-2) 

 
 
 
 
 
2) มีการประเมินผลและ

รายงานผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรสํานักงานอธิการบดี 
(3.1-3-3) (3.1-3-4) 

 
 
 
3) มีการเผยแพร่ แผนกลยุทธ์ 

และรายงานผลการดําเนินงานของ
สํานักงานอธิการบดี ผ่านช่องทาง 
การสื่อสาร ทั้งการจัดส่งเอกสาร 
การติดบอร์ดประชาสัมพันธ์และ
เว็บไซต์ สํานักงานอธิการบดี เพ่ือ
ทุกคนรับทราบโดยทั่วกัน (3.1-3-5)

3.1-3-1 เอกสารรายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสํานักงาน
อธิการบดี คร้ังที่ 1 /2560 วันศุกร์ที่ 
3 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.30 น. 
(ในวาระที่ 6 เรื่องติดตามการส่ง
แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของบุคลากร) 
3.1-3-2 ผู้อํานวยการสํานักงาน
อธิการบดี ได้จัดทําคําสั่ง
มอบหมายงานและมอบอํานาจ
หน้าที่ให้กับผูอํ้านวยการกองทั้ง  
3 กองให้ไปสู่การปฏิบัติงานกับ
บุคลากรในแต่ละกองของ
สํานักงานอธิการบดี 
 
3.1-3-3 ผลการประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการในหน่วยงาน 
สํานักงานอธิการบดี ประจําปี 
2559 
3.1-3-4 รายงานประจําปี 2559 
ของสํานักงานอธิการบดี 
 
3.1-3-5 เว็บไซต์ สํานักงาน
อธิการบดี (http://president. 
mcru.ac.th) 

 4 ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากร   
ในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการ ให้อํานาจในการ
ตัดสินใจแก่บุคลากรตามความ
เหมาะสม 

4.1 ผู้บริหารมกีารจัดการประชุม 
และเปิดโอกาส เพ่ือรับฟังความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก
บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือใช้เป็น
ข้อมูลในการปรับปรุงระบบการ
ปฏิบัติงาน (3.1-4-1) 
4.2 ผู้บริหารดําเนินการปรับลด
ขั้นตอนกระบวนการบริหารจัดการ 
โดยการมอบอํานาจในการตัดสินใจ

3.1-4-1 เอกสารรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจํา
สํานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 
2/2560 วาระที่ 1.2 เรื่องแจ้ง
จากคณะกรรมการ 
 
3.1-4-2 ผู้อํานวยการสํานักงาน
อธิการบดีได้จัดทําคําสั่ง
มอบหมายงานและมอบอํานาจ
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ให้แก่ผู้บริหารหรือผู้ปฏิบัติระดับ
ถัดไป เพ่ือเพ่ิมความคล่องตัว 
พร้อมกับมีการกํากับ และมีการ
ตรวจสอบการบริหารจัดการของ
ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานท่ี
รับผิดชอบ (3.1-4-2) (3.1-4-3) 
(3.1-4-4) (3.1-4-5)  

หน้าที่ให้กับผูอํ้านวยการกองทั้ง 
3 กองให้ไปสู่การปฏิบัติงานกับ
บุคลากรในแต่ละกองของ
สํานักงานอธิการบดี 
3.1-4-3 คําสั่งสํานักงานอธิการบดี 
ที่ 116/2560 เรื่องแต่งต้ังผู้กํากับ
ดูแลและผูร้ับผดิชอบองคป์ระกอบ
และตัวบ่งช้ีในการประกันคุณภาพ
การศึกษาสํานักงานอธิการบดี 
ประจําปีการศึกษา 2559 
3.1-4-4 รายงานประจําปี 2559 
ของสํานักงานอธิการบดี 
3.1-4-5 รายงานสรุปผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการใน
หน่วยงาน สํานักงานอธิการบดี 
ประจําปี 2559 

 5 ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้ และ
ส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพ่ือให้
สามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงค์
ของหน่วยงานเต็มตามศักยภาพ 

5.1 ผู้บริหารและหัวหน้างานของ
สํานักงานอธิการบดี ได้ถ่ายทอด
องค์ความรู้ ความเข้าใจ (KM) 
ให้กับบุคลากรสายสนับสนุนของ
สํานักงานอธิการบดี ในการจัดทํา
โครงการทบทวนตัวบ่งช้ี แผนกลยุทธ์ 
แผนปฏิบัติการ ค่าเป้าหมาย 
ประจําปีการศึกษา 2559 ใหม้ี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อ
ตนเองและองค์การต่อไป  
(3.1-5-1) 
 
5.2 ผู้บริหารและหัวหน้างานของ
สํานักงานอธิการบดี มีการส่งเสริม
และสนับสนุนให้บุคลากรของ
หน่วยงาน ได้ศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้น ตามงบประมาณนโยบาย
การสนับสนุนของมหาวิทยาลัย 
(3.1-5-2) (3.1-5-3) (3.1-5-4) 

3.1-5-1 รายงานการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ โครงการทบทวนตัว
บ่งช้ี แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ 
ค่าเป้าหมาย ประจําปีการศึกษา 
2559 ระหว่างวันที่ 13 - 14 
กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมอิมพี
เรียล หัวหิน บีช รีสอร์ท อ.หัวหิน 
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
 
 
 
 
3.1-5-2 การสง่เสริมสนับสนุนใน
การพัฒนาบุคลากรในการศกึษา
ต่อที่สูงขึ้น ประจําปีการศึกษา 
2559 
3.1-5-3 เอกสารการรายงานตัว 
การจบการศึกษา ประจําปี
การศึกษา 2559 ของบุคลากร  
ในสํานักงานอธิการบดี ที่ได้รับ
การสนับสนุนส่งเสริมใหศ้ึกษาต่อ
ในระดับที่สูงขึน้ 
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3.1-5-4 รูปเลม่วิทยานิพนธ์ของ
บุคลากรสํานักงานอธิการบดีที่จบ
การศึกษา ประจําปี 2559 

 6 ผู้บริหาร บริหารงานด้วยหลัก 
ธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึง
ประโยชน์ของหน่วยงาน  
และผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 

6.1 คณะกรรมการประจํา
สํานักงานอธิการบดี บริหารงาน
ด้วยหลักธรรมมาภิบาลของการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ครบทั้ง 10 องค์ประกอบ ดังน้ี 

1) หลักธรรมาภิบาลข้อที่ 1 
หลักประสิทธิผล อาทิมีผลการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน 
ผลงานของสํานักงานอธิการบดี 
(3.1-6-1) (3.1-6-2) (3.1-6-3) 
(3.1-6-4) (3.1-6-5) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2)  หลักธรรมาภิบาลข้อที่ 2 

หลักประสิทธิภาพ อาทิ  
     - สํานักงานอธิการบดี มีการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
สํานักงานอธิการบดี ประจําปี
การศึกษา 2558 เพ่ือวัดผล
ประสิทธิภาพในการทํางานที่ผ่าน
มา และนําข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประเมิน มาพัฒนา
ปรับปรุงให้ดีมากย่ิงขึ้น ในปี
การศึกษา 2559 (3.1-6-6) 

3.1-6-1 เอกสารรายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสํานักงาน
อธิการบดี คร้ังที่ 1 /2560 วันศุกร์ที่ 
3 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.30 น. 
(ในวาระที่ 6 เรื่องติดตามการส่ง
แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของบุคลากร) 
3.1-6-2 ประสทิธิผลค่าร้อยละ 
ผลการดําเนินงานในตัวบ่งช้ีที่ 2.1
ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามกระบวนการงาน
หลักของหน่วยงานในสํานักงาน
อธิการบดี 
3.1-6-3 รายงานประจําปี 2559 
ของสํานักงานอธิการบดี 
3.1-6-4 ประสทิธิผลค่าร้อยละผล
การประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการในหน่วยงาน 
สํานักงานอธิการบดี ประจําปี 
2559 
3.1-6-5 ประสทิธิผลค่าร้อยละผล
การประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน สํานักงานอธิการบดีปี 
2558 
3.1-6-6 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสํานักงาน
อธิการบดี ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 
18 เมษายน 2560 วาระที่ 4.3 
การปรับปรุงการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของสํานักงาน
อธิการบดี ตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประเมินประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 
ประจําปีการศึกษา 2558 
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- สํานักงานอธิการบดี มีการปรับ
แผนกลยุทธ์ ของสํานักงาน
อธิการบดี ให้สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ของทีมผู้บริหารชุดใหม่ 4 
ปี (2556-2560) เพ่ือจะได้
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ตาม
แผนที่กําหนด (3.1-6-7) 
- สํานักงานอธิการบดี ได้กําหนด
ขั้นตอนทรัพยากรทางด้านการใช้
ห้องประชุมและวัสดุในการจัด
อาคารสถานที่ร่วมกันกับทุก
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลยั
และหน่วยงานภายนอก ทั้งน้ี ได้
กําหนดมาตรการการใช้ห้อง
ประชุมที่เน้นการประหยัดการใช้
ทรัพยากรและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม (Green Meeting) 
(3.1-6-8) (3.1-6-9)  
 

 3) หลักธรรมาภิบาลข้อที่ 3 
หลักการตอบสนอง อาทิ การ
สํารวจความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการที่มต่ีอการให้บริการใน
หน่วยงาน สังกัดสํานักงาน
อธิการบดี (3.1-6-10) 
 
  4) หลักธรรมาภิบาลข้อที่ 4 
หลักภาระรับผิดชอบ อาทิ 
สํานักงานอธิการบดี แต่งต้ังผู้
กํากับดูแล และผู้รับผิดชอบ
องค์ประกอบและตัวบ่งช้ีในการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
สํานักงานอธิการบดี ประจําปี
การศึกษา 2559 (3.1-6-11) 
 
     5) หลักธรรมาภิบาลข้อที่ 5 
หลักความโปร่งใส สํานักงาน
อธิการบดี ได้มีการเผยแพร่ระบบ

3.1-6-7 แผนกลยุทธ์สํานักงาน
อธิการบดี 4 ปีพ.ศ.2556– 2560 
(ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 
2559) 
 
 
 
3.1-6-8 คู่มือการขอใช้บริการ
อาคารสถานที่ 
3.1-6-9 ประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง
ระเบียบแนวปฏิบัติในการใช้ห้อง
ประชุมและจัดการประชุมของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 
 
 
 
 
3.1-6-10 ผลการประเมินความ
พึงพอใจของผู้ใช้บริการใน
หน่วยงาน สํานักงานอธิการบดี 
ประจําปี 2559 
 
 
 
3.1-6-11 คําสั่งสํานักงาน
อธิการบดี ที่ 116/2560 เรื่อง
แต่งต้ังผู้กํากับดูแลและ
ผู้รับผิดชอบองค์ประกอบและตัว
บ่งช้ีในการประกันคุณภาพ
การศึกษาสํานักงานอธิการบดี 
ประจําปีการศึกษา 2559 
 
 
3.1-6-12 เว็บไซต์ คู่มือประชาชน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึง http://www.mcru.ac.th 
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การจัดซื้อจัดจ้าง ของฝ่าย
บริหารงานพัสดุ ลงในเว็บไซต์
เพ่ือให้ผู้ต้องการรับรู้ได้รับทราบ
โดยทั่วกัน (3.1-6-12) 
 
     6) หลักธรรมาภิบาลข้อที่ 6 
หลักการมีส่วนร่วมอาทิ  
     - สํานักงานอธิการบดี มีส่วน
ร่วมกับสํานักงาน ก.พ. ในการ
จัดการดําเนินการสอบเพ่ือวัด
ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค 
ก.) ของ ก.พ. ประจําปี 2560 ณ 
ศูนย์สอบจังหวัดราชบุรี  
(3.1-6-13) 
     - สํานักงานอธิการบดีมีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
ภายในมหาวิทยาลัย และ
ภายนอกมหาวิทยาลัย 
(3.1-6-14) ( 3.1-6-15) 
 
 
 
 
 
 
 

7) หลักธรรมาภิบาลข้อที่ 7 
หลักการกระจายอํานาจ อาทิ
สํานักงานอธิการบดี มีการจัดทํา
โครงสร้างองค์กรแต่ละหน่วยงาน 
และมอบหมายหน้าที่และความ
รับผิดชอบ ใหแ้ต่ละหน่วยงาน  
ในการบริหารงานภายในฝ่าย 
(3.1-6-16) 
 
      8) หลักธรรมาภิบาลข้อที่ 8 
หลักนิติธรรม อาทิ บุคลากรของ
สํานักงานอธิการบดีจะต้องมีการ

 
 
 
 
 
3.1-6-13 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง ที่ 1160/2560 
เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการ
ดําเนินการสอบเพ่ือวัดความรู้
ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) 
ประจําปี 2560 
 
 
 
3.1-6-14 รายงานประจําปี 2559 
ของสํานักงานอธิการบดี  
3.1-6-15 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสํานักงาน
อธิการบดี ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 3 
กุมภาพันธ์ 2560 วาระที่ 1 เรื่อง 
การเชิญเข้าร่วมเป็นเจ้าภาพและ
ร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ 
999 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล 
ระหว่างวันที่ 14 - 22 กุมภาพันธ์ 
2560 
 
3.1-6-16 โครงสร้างการ
บริหารงานสํานักงานอธิการบดี 
(ข้อมูลในรายงานประจําปี 2559 
ของสํานักงานอธิการบดี  
 
 
 
 
 
3.1-6-17 ตัวอย่างประกาศต่าง ๆ 
ของมหาวิทยาลัย 
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ปฏิบัติตาม และระเบียบต่าง ๆ 
ของมหาวิทยาลัยซึ่งจะต้องปฏิบัติ
ตามท่ีกฎหมายโดยเคร่งครัด 
(3.1-6-17) 
 
     9) หลักธรรมาภิบาลข้อที่ 9 
หลักความเสมอภาค อาทิ 
สํานักงานอธิการบดี มีการ
ให้บริการตรวจสุขภาพให้ทั้ง
คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน 
รวมทั้งให้บริการรักษาสุขภาพ
เบ้ืองต้น ทั้งการรักษาแผล การ
จ่ายยา ให้กับ นักศึกษา และ
บุคลากรทางการศึกษาทั้ง
มหาวิทยาลัย อย่างเท่าเทียมกัน
(3.1-6-18) (3.1-6-19) 
 
     10) หลักธรรมาภิบาลข้อที่ 
10 หลักมุ่งเน้นฉันทามติ อาทิ 
สํานักงานอธิการบดี มีการจัด
ประชุมคัดเลือกบุคลากรสาย
สนับสนุน เป็นตัวแทนในการมี
ส่วนร่วมการปฏิบัติราชการของ
มหาวิทยาลัย (3.1-6-20) 
 
6.2 ผู้บริหารมกีารติดตามผลการ
ควบคุมภายใน เรื่อง การบริหาร
ความเสี่ยง ของสํานักงาน
อธิการบดี (3.1-6-21) 

 
 
 
 
 
3.1-6-18 รายงานการให้บริการ
งานสุขอนามัยและปฐมพยาบาล
(ข้อมูลในรายงานประจําปี 2559 
ของสํานักงานอธิการบดี) 
3.1-6-19 สํานักงานอธิการบดีมี
การจัดต้ังกองทุนสวัสดิการ
รักษาพยาบาลด้านอุบัติเหตุให้กับ
บุคลากรลูกจ้างช่ัวคราวรายวัน  
 
 
 
 
3.1-6-20 ภาพถ่ายการประชุม
คัดเลือกผู้แทนบุคลากรสาย
สนับสนุน เพ่ือทําหน้าที่กลั่นกรอง
ผลการประเมนิการปฏิบัติ
ราชการของบุคลากร 
 
 
 
3.1-6-21 รายละเอียดข้อมูลตาม
ตัวช้ีวัดที่ 3.3 ระบบการบริหาร
ความเสี่ยง ของสํานักงาน
อธิการบดี 

 7. คณะกรรมการประเมินผลการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 
ประเมินผลการบริหารงานของ
หน่วยงาน และผู้บริหารนําผล
การประเมินไปปรับปรุงการ
บริหารงานอย่างเป็นรูปธรรมในปี
ถัดไป 

 7.1 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง จัดให้มีการ
ประเมินผลการบริหารงานของ
ผู้บริหารในมหาวิทยาลัย และ
ประเมินการประกันคุณภาพ
การศึกษาที่สํานักงานอธิการบดีมี
ภาระหน้าที่ในการบริหารจัดการ
ทุกปี (3.1-7-1) (3.1-7-2) 
 

3.1-7-1 รายงานผลการประเมิน
การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของ
ผู้บริหารหน่วยงาน (โดยบุคลากร
ทั้งมหาวิทยาลัยเป็นผู้ประเมิน) 
3.1-7-2 รายงานสรุปผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
สํานักงานอธิการบดี ประจําปี 
2558 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
 7.2 สํานักงานอธิการบดี จัดให้มี
การประเมินผลความพึงพอใจ ใน
การบริหารงานของคณะกรรมการ
บริหารงานและการปฏิบัติงาน
บริการของสํานักงานอธิการบดีทุกปี 
(3.1-7-3) (3.1-7-4) (3.1-7-5) 
(3.1-7-6) 

3.1-7-3 รายงานผลการประเมิน
ความพึงพอใจคุณภาพการ
บริหารงานฯ และคุณลักษณะ
ของคณะกรรมประจําสํานักงาน
อธิการบดี ประจําปี 2559 (โดย
คณะกรรมการประจําสํานักงาน
อธิการบดีเป็นผู้ประเมิน) 
3.1-7-4 รายงานผลการประเมิน
ความพึงพอใจคุณภาพการ
บริหารงานฯ และคุณลักษณะ
ของคณะกรรมการประจํา
สํานักงานอธิการบดี (โดย
บุคลากรประจําสํานักงาน
อธิการบดีเป็นผู้ประเมิน)  
3.1-7-5 ผลการประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการในหน่วยงาน 
สํานักงานอธิการบดี ประจําปี 
2559 
3.1-7-6 รายงานประจําปี 2559 
ของสํานักงานอธิการบดี 

 
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 
 คณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี ควรจะต้องมีการผลักดันและต่อสู้ให้บุคลากรของหน่วยงาน 
ได้รับการสนับสนุนทุนในการจัดทํางานวิจัย จากมหาวิทยาลัยอย่างจริงจัง เพ่ือบุคลากรจะได้นําองค์ความรู้ใน
แต่ละด้านมาขยายผลต่อการปฏิบัติงาน ให้ทันสมัยและดีย่ิงขึ้นตลอดไป และเป็นไปตามเกณฑ์ในการจัดทํา
ประกันคุณภาพการศึกษาด้วย 
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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 
สํานักงานอธิการบดี มีส่วนร่วมใน
การกําหนดประเด็นความรู้และ
เป้าหมายในการจัดการความรู้
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
สํานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 4 ปี พ.ศ. 
2556 – 2560 (ฉบับปรับปรุง  
ครั้งที่ 2) พ.ศ. 2559 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่2 พัฒนาอาคาร
สถานที่และการจัดการภูมิทัศน์
อย่างมีคุณภาพ (Quality 
Building and Landscape 
Management) ในกลยุทธ์ที ่2.1 
พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็น 
“มหาวิทยาลัยสีเขียว” (GREEN 
UNIVERSITY) (3.2-1-1) (3.2-1-2)
 
1.2 มีการประชุมคณะกรรมการ
ประจําสํานักงานอธิการบดี เพ่ือ
คัดเลือกองค์ความรู้ในการจัดการ
ความรู้ของสํานักงานอธิการบดีที่
ครอบคลุมพันธกิจของหน่วยงาน
โดยที่ประชุมคัดเลือกการดําเนิน
โครงการสํานักงานสีเขียว (Green  
Office) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง (3.2-1-3) 

3.2-1-1 คําสั่งที่ 1831/2559 
เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการ
ประจําสํานักงานอธิการบดี  
ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2559 
3.2-1-2 แผนกลยุทธ์สํานักงาน
อธิการบดี 4 ปี (พ.ศ. 2556 -
2560) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 
(พ.ศ. 2559) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2-1-3 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสํานักงาน
อธิการบดี ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 
29 พฤษภาคม 2560 วาระที่ 4.8 
พิจารณากําหนดประเด็นความรู้
และเป้าหมายของการจัดการ
ความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ของสํานักงานอธิการบดี ประจําปี
การศึกษา 2559 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
 2 กําหนดบุคลากรเป้าหมายที่จะ

พัฒนาความรู้และทักษะตามพันธ
กิจ 1 ประเด็นความรู้ 

2.1 ในปีการศึกษา 2559 
สํานักงานอธิการบดี ได้วางแผน
ให้มีการดําเนินการโครงการ
สํานักงานสีเขียวให้กับบุคลากร
ภายในอาคารอํานวยการ 14 
รวมถึงนักศึกษาสํานักงานหอพัก
เน่ืองจาก เป็นกลุ่มเป้าหมายที่
จะต้องได้รับการพัฒนาความรู้
และทักษะตามพันธกิจที่กําหนด
(3.2-2-1)  
 
2.2 สํานักงานอธิการบดี ได้
ส่งเสริมให้บุคลากรของ
มหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุม 
เพ่ือรับทราบแนวทางการ
ดําเนินงานโครงการสํานักงาน 
สีเขียว กับกรมส่งเสริมการมีสว่น
ร่วมของประชาชน สํานักส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของประชาชน 
พร้อมทั้งเข้าร่วมอบรมการเป็น
ผู้ตรวจการประเมินโครงการ
สํานักงานสีเขียวที่ทาง
มหาวิทยาลัยมหิดลจัดขึ้น เพ่ือนํา
ความรู้ที่ได้รับมาขับเคลื่อนในการ
ดําเนินการจัดทําโครงการ และ
ถ่ายทอดให้กับผู้อ่ืนรับทราบต่อไป 
(3.2-2-3) (3.2.2-4) (3.2-2-5)    

3.2-2-1 การขับเคลื่อนและ
สนับสนุนงบประมาณ (เงินรายได้
ประจําปี 2560) ดําเนินโครงการ
สํานักงานสเีขียว (GREEN  
OFFICE) ประจําสํานักงาน
อธิการบดี 
 
 
 
 
 
3.2-2-3 หนังสอืเชิญจาก
มหาวิทยาลัยมหิดล เพ่ือเข้าร่วม
ประชุม 
3.2-2-4 คําสั่งให้บุคลากรเข้าร่วม
อบรมเป็นผู้ตรวจการประเมิน 
3.2-2-5 หนังสอืเชิญให้เข้าร่วม
ตรวจประเมินสํานักงานสีเขียว 
(Green  Office) 

 3 มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ จากความรู้ทักษะของผู้มี
ประสบการณ์ตรง (tacit 
knowledge) เพ่ือค้นหาแนว
ปฏิบัติที่ดี ตามประเด็นความรู้ที่
กําหนดในข้อ 1 

3.1 สํานักงานอธิการบดี ได้จัด
โครงการศึกษาดูงานให้แก่
บุคลากรสังกัดสํานักงาน
อธิการบดี เรื่อง การดําเนินงาน
โครงการสํานักงานสีเขียว 
(Green Office) ณ ศูนย์การ
เรียนรู้ในเมือง มหาวิทยาลัยราช
ภัฏหมู่บ้านจอมบึง ซึ่งได้รับ
เหรียญทองในการดําเนินงาน
สํานักงานสีเขียว เมื่อปีการศึกษา 
2558 ที่ผ่านมา โดยการร่วม
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้กับเจ้าหน้าที่

3.2-3-1 รายงานผลการศึกษาดู
งานของบุคลากรสังกัดสํานักงาน
อธิการบดี เรื่อง การดําเนินงาน
โครงการสํานักงานสีเขียว 
(Green Office) ณ ศูนย์การ
เรียนรู้ในเมือง มหาวิทยาลัยราช
ภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
และผู้ปฏิบัติงานของศูนย์ในเมือง 
ซึ่งมีความรู้ ทกัษะ และ
ประสบการณ์ (3.2-3-1) 
 
3.2 สํานักงานอธิการบดี ได้จัด
โครงการอบรมป้องกันและระงับ
อัคคีภัยเบ้ืองต้น ประจําปี 2560 
ให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัย ซึ่ง
เป็นกิจกรรมหนึ่งในการ
ดําเนินงานโครงการสํานักงานสี
เขียว (Green Office) โดยเฉพาะ
กลุ่มพนักงานในสํานักงานทุก
หน่วยงาน โดยเชิญวิทยากรจาก
ภายนอกท่ีมีความเช่ียวชาญ และ
ประการณ์ในการดําเนินโครงการ
ที่มีผลงานโดดเด่นอย่างชัดเจน 
มาถ่ายทอดองค์ความรู้ (3.2-3-2)

 
 
 
 
3.2-3-2 รายงานผลการดําเนิน
โครงการอบรมป้องกันและระงับ
อัคคีภัยเบ้ืองต้น ประจําปี 2560 
 

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

4.1 มีการรวบรวมความรู้ตาม 
ประเด็นความรู้ที่กําหนดในขอ้ 1
ทั้งที่มีในตัวบุคคล จากการเขา้
ร่วมอบรม จากประสบการณ์ใน
การเป็นผู้ตรวจประเมินและแหล่ง
เรียนรู้อ่ืน ทั้งจากเอกสาร
ประกอบการบรรยายของ
วิทยากรฝึกอบรมและจาก
อิเล็กทรอนิกสต่์างๆ ที่เผยแพร่
ทางเว็บไซต์ของกรมส่งเสริม
สิ่งแวดล้อม และพระราชบัญญัติ
กฎกระทรวง เรื่อง สิ่งแวดล้อมที่
เป็นแนวปฏิบัติที่ดี เพ่ือนํามา
พัฒนาเป็นแนวทางและแนว
ปฏิบัติในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เก่ียวการจัดการความรู้ของ
สํานักงานอธิการบดีประจํา
การศึกษา 2559 โดยมีการ
เผยแพร่เป็นลายลักษณ์อักษร 
(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)

3.2-4-1 คู่มือการประเมิน
สํานักงานสีเขียว โดยกรมส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับคณะ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล  
3.2-4-2 เอกสารบรรยายเกณฑ์
การประเมินนัยสําคัญของ
ลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม 
3.2-4-3 Power Point นําเสนอ
การดําเนินงานสํานักงานสีเขียว 
(Green Office) วันที่ 23 ธ.ค. 
2557 (รศ.สยาม อรุณศรีมรกต) 
3.2-4-4 ข้อกําหนดและเกณฑ์
การให้คะแนนสํานักงานสีเขียว 
(Green Office) ประจําปี 2558 
3.2-4-5 คู่มือการอบรมเป็น
ผู้ตรวจประเมิน 
3.2-4-6 คู่มือการดําเนินงาน
โครงการสํานักงานสีเขียว  
(Green Office) ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดย ดร.
พณกฤษ  บุญพบ
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
 5 มีการนําความรู้ที่ได้รับจากการ

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

5.1 หลังจากได้คู่มือการดําเนิน 
งานโครงการสํานักงานสีเขียว 
(Green Office) กรณีศึกษา : 
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ก็นําเข้าที่
ประชุม โดยผ่านการวิพากษ์จาก
ตัวแทนทุกหน่วยงาน เพ่ือ
นําไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ
ที่ทุกหน่วยงานสามารถนําไปใช้ได้ 
และจากน้ันจึงได้ข้อสรุปและ
นํามาจัดทําเป็นลายลักษณ์อักษร 
(explicit knowledge) เพ่ือ
นํามาใช้กับการปฏิบัติงานจริง
และเป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการ
จัดทําการดําเนินงานโครงการ
สํานักงานสีเขียว (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) ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
 

 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน บรรล/ุไม่บรรล ุ คะแนนการประเมิน เป้าหมายปีต่อไป 

5 ข้อ 5 ข้อ บรรล ุ 5 คะแนน 5 ข้อ 

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 ผู้บริหารมีการส่งเสริม และสนับสนุนในการดําเนินการให้ความรู้แก่บุคลากรในเรื่องการดําเนินงานโครงการ
สํานักงานสีเขียว (Green Office) อย่างเต็มที่กับทุกหน่วยงาน 
 
จุดที่ควรพฒันา/ข้อเสนอแนะในการปรบัปรุง 
 ยังมีอีกหลายหน่วยงานที่ต้องส่งเสริมการเรียนรู้การดําเนินงานโครงการสํานักงานสีเขียว (Green Office)   
ในเชิงปฏิบัติจริงให้กับบุคลากร โดยการกําหนดผู้รับผิดชอบโดยตรงและจัดส่งเข้าร่วมอบรมอย่างจริงจัง เพ่ือเป็น
ตัวแทนในการขับเคลื่อนการดําเนินงานสํานักงานสีเขียวของทุกหน่วยงานให้มีความย่ังยืนต่อไป 
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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 มีการแต่งต้ังคณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง 
สํานักงานอธิการบดีมีการจัดทํา
คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงของสํานักงานอธิการบดี 
เพ่ือจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงของ
สํานักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 
2557 - 2560 โดยมีการระบุ
รายละเอียดการทํางานของ
คณะกรรมการ (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
เสี่ยงตามบริบทของหน่วยงาน 

สํานักงานอธิการบดี มีการ
วิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และ
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง 2 ด้าน 
ดังน้ี     
 1) ความเสี่ยงด้านทรัพยากรของ
สํานักงานอธิการบดี เก่ียวกับ
การเงิน และสาธารณูปโภคไฟฟ้า 
 2) ความเสี่ยงจากเหตุการณ์
ภายนอก และตามบริบทของ
มหาวิทยาลัยฯ (3.3-2-1) 

3.3-2-1 แผนบริหารความเสี่ยง
ของสํานักงานอธิการบดี          
ปีการศึกษา 2557 - 2560   
(ฉบับทบทวน ปีการศึกษา 2559)  

 3 มีการประเมินโอกาสและ
ผลกระทบของความเส่ียงและ
จัดลําดับความเสี่ยงที่ได้จากการ
วิเคราะห์ในข้อ 2 

สํานักงานอธิการบดี มีการประเมิน
โอกาสและผลกระทบของความ
เสี่ยงและจัดลําดับของความเส่ียง   
(3.3-3-1) 

3.3-3-1 แผนบริหารความเสี่ยง
ของสํานักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 
2557 - 2560 (ฉบับทบทวน       
ปีการศึกษา 2559)         

 4 มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง
ที่มีระดับความเสี่ยงสูง และ
ดําเนินการตามแผน 

สํานักงานอธิการบดี มีการจัดทํา
แผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับ
ความเสี่ยงสูง (3.3-4-1) ดังน้ี 
4.1 ความเสี่ยงจากเหตุการณ์

3.3-4-1 แผนบริหารความเสี่ยงของ
สํานักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 
2557 – 2560 (ฉบับทบทวน    
ปีการศึกษา 2559) และแผน
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
ภายนอกและตามบริบทของ
มหาวิทยาลัย ความเสี่ยงที่มรีะดับ
ความเสี่ยงสูง ได้แก่ 
   1) ความไมป่ลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน ตามบริบทของ
มหาวิทยาลัย 
   2) ความแปรปรวนของสภาพ
ดิน ฟ้า อากาศ และได้ดําเนินการ
ตามแผนที่กําหนดไว้ (3.3-4-2) 
และ (3.3-4-3) 

บริหารความเสี่ยงของสํานักงาน
อธิการบดี ปีการศึกษา 2559      
 3.3-4-2 โครงการ/กิจกรรม
ความเสี่ยงที่ดําเนินการตามแผนที่
กําหนดไว้ 
 3.3-4-2 โครงการ/กิจกรรม
ความเสี่ยงที่ดําเนินการตามแผน
บริหารความเสี่ยงจากเหตุการณ์
ภายนอกและตามบริบทของ
มหาวิทยาลัย 
3.3-4-3 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสํานักงาน
อธิการบดี ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 
18 เมษายน 2560 วาระที่ 4.5 
พิจารณาทบทวนแผนบริหาร
ความเสี่ยงของสํานักงานอธิการบดี 
ปีการศึกษา 2557 – 2560 (ฉบับ
ทบทวน ปีการศึกษา 2559)

 5 มีการติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผน และรายงาน
ต่อคณะกรรมการบริหารหน่วยงาน
พิจารณาอย่างน้อย ปีละคร้ัง 

สํานักงานอธิการบดี มีการติดตาม
ผลการดําเนินงานตามแผน และ
รายงานต่อคณะกรรมการประจํา
สํานักงานอธิการบดี โดยได้
ดําเนินการบริหารจัดการความ
เสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอกและ
ตามบริบทของมหาวิทยาลัย ดังน้ี  
  5.1) การสํารวจต้นไม้ขนาดใหญ่
ที่มีความสุ่มเสีย่งต่อการหักและ
โค่นล้ม และทาํการตัดแต่งให้มี
ความปลอดภัยและส่งเสริมภูมิ
ทัศน์ใหส้วยงามขึ้น ทําให้ลด
ความเสี่ยงจากการหัก โค่น ลม้
ของต้นไม้มากขึ้น และลดการ
สูญเสียงบประมาณของ
มหาวิทยาลัยเปรียบเทียบกับ
ผลกระทบจากการหักโค่น ลม้
ของต้นไม้ ในปีงบประมาณ 2558 
โดยในปี 2558 มหาวิทยาลัยต้อง
สูญเสียงบประมาณเป็นเงิน
จํานวน 540,681.14 บาท  
(3.3-5-1) (3.3-5-2) 

3.3-5-1 รายงานผลการติดตาม
การบริหารความเสี่ยงตามแผน
บริหารความเสี่ยงของสํานักงาน
อธิการบดี ประจําปีการศึกษา 
2559 
 
3.3-5-2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสํานักงาน
อธิการบดี ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 
29 พฤษภาคม 2560 วาระที่ 4.7 
พิจารณารายงานผลการติดตาม
การบริหารความเสี่ยงตามแผน
บริหารความเสี่ยงของสํานักงาน
อธิการบดี ประจําปีการศึกษา 
2559 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
 6 มีการนําผลการประเมิน และ

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ประจําหน่วยงานไปใช้ในการปรับ
แผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงใน
รอบปีถัดไป 

สํานักงานอธิการบดี ได้มีการนํา
ผลการประเมนิ และข้อเสนอแนะ
จากคณะกรรมการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ประจําปีการศึกษา 2558 และ
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ประจําสํานักงานอธิการบดี ไปใช้
ในการทบทวนปรับแผนบริหาร
ความเสี่ยงของสํานักงานอธิการบดี 
ปีการศึกษา 2557 – 2560 
(3.3-6-1) (3.3-6-2) (3.3-6-3) 

3.3-6-1 สรุปผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ประจําปีการศึกษา 2558 
3.3-6-2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสํานักงาน
อธิการบดี ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 
18 เมษายน 2560 วาระที่ 4.5 
พิจารณาทบทวนแผนบริหาร
ความเสี่ยงของสํานักงานอธิการบดี 
ปีการศึกษา 2557 – 2560 (ฉบับ
ทบทวน ปีการศึกษา 2559         
3.3-6-3 แผนบริหารความเสี่ยง
ของสํานักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 
2557 - 2560 และแผนบริหาร
ความเสี่ยงของสํานักงานอธิการบดี  
ปีการศึกษา 2557 – 2560 (ฉบับ
ทบทวน ปีการศึกษา 2559) 

 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน บรรล/ุไม่บรรล ุ คะแนนการประเมิน เป้าหมายปีต่อไป 

6 ข้อ 6 ข้อ บรรล ุ 5 คะแนน 6 ข้อ 

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสํานักงานอธิการบดี ให้ความสําคญัเก่ียวกับความเสี่ยง และ
ให้ความร่วมมอืกันขับเคลื่อนตามแผนบริหารความเสี่ยงที่กําหนดไว้ 
 
จุดที่ควรพฒันา/ข้อเสนอแนะในการปรบัปรุง 

1. ควรให้หน่วยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี จัดทําแผนและดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงของแต่
ละหน่วยงานให้ทั่วถึงทั้งองค์กร เพ่ือจะได้บริหารความเสี่ยงเชิงแก้ไข และเชิงป้องกัน 

2. เหตุการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุมอันเน่ืองมาจากบริบทของมหาวิทยาลัยฯ และหรือปัจจัยภายนอกท่ีทําให้
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 
1.1 สํานักงานอธิการบดี 
ดําเนินการจัดทําแบบฟอร์ม
แผนพัฒนารายบุคคล 
(Individual Development 
Plan : IDP) มอบหมายให้แต่ละ
สังกัดดําเนินการ และส่งกลบั
มายังงานบริหารบุคคล ภายใน
วันที่ 1 ตุลาคม ของทุกปี เพ่ือ 
จัดทําแผนพัฒนารายบุคคลของ
สํานักงานอธิการบดี 
1.2 คณะกรรมการประจําสํานักงาน
อธิการบดี พิจารณาแผนพัฒนา
รายบุคคลของสํานักงานอธิการบดี  
(3.4-1-1) (3.4-1-2) 

3.4-1-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสํานักงาน
อธิการบดี ครั้งที่ 4/2559 วัน
พฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2559 ณ  
ห้องประชุมพุทธชาด ช้ัน 1 
อาคารอํานวยการมหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
3.4-1-2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสํานักงาน
อธิการบดี ครั้งที่ 1/2560 วันศุกร์
ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้อง
ประชุมพุทธชาดช้ัน 1 อาคาร
อํานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง 

 2 แผนการพัฒนาบุคลากรใน
หน่วยงานภายใต้กระบวนการ
แบบมีส่วนร่วมของบุคลากร
ภายในหน่วยงาน พร้อมกําหนด
ตัวบ่งช้ีความสําเร็จของเป้าหมาย
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และมกีาร
ถ่ายทอดลงสู่การปฏิบัติ 

สํานักงานอธิการบดีกําหนดตัว
บ่งช้ีความสําเร็จของเป้าหมายใน
การพัฒนาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของบุคลากรสํานักงานอธิการบดี
ได้รับการพัฒนา 

3.4-2-1 แผนพัฒนารายบุคคล
ของสํานักงานอธิการบดี 
 

 3 มีการกํากับติดตามให้มีการ
ดําเนินงานตามแผนพัฒนา
บุคลากรของหน่วยงาน 

คณะกรรมการประจําสํานักงาน
อธิการบดี มีการติดตามผลการ
ดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร 
ในการประชุมคณะกรรมการประจํา
สํานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 4/2559 
วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2559
ดังน้ี 

3.4-3-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสํานักงาน
อธิการบดี ครั้งที่ 4/2559 วัน
พฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2559 ณ 
ห้องประชุมพุทธชาด ช้ัน 1 
อาคารอํานวยการมหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
 - บุคลากรที่ขอเข้ารับการฝึกอบรม 
ให้เสนอเรื่องต่อผู้บังคับบัญชา
พิจารณาให้ความเห็นชอบ ตาม 
ลําดับ จนถึงผูอํ้านวยการสํานัก 
งานอธิการบดีเพ่ือพิจารณาอนุมัติ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วันทาํการ 
ก่อนวันลงทะเบียนวันสุดท้าย 
โดยต้องแนบเอกสารประกอบการ
พิจารณา ดังน้ี 1) หนังสือตอบรับ
หรือหนังสือเชิญฉบับทางการจาก
สถานที่ฝึกอบรม พร้อมทั้งระบุช่ือ
และระยะเวลาฝึกอบรมที่ชัดเจน 
2) โครงการหรอืหลักสตูรการ
ฝึกอบรม 3) เหตุผลความจําเป็น
และโครงการหรือแผนงานที่จะ
กลับมาปฏิบัติงาน 
 - หลักสูตรที่บุคลากรขอเข้ารบั
การฝึกอบรมจะต้องสอดคล้องกับ
ภารกิจของหน่วยงานหรือเป็น
ประโยชน์ต่องานในหน้าที่ ซึง่
บุคลากรผู้น้ันปฏิบัติงาน หรือเป็น
เป็นงานที่ผู้บังคับบัญชามีแผนที่
จะมอบหมายให้ปฏิบัติเมื่อกลับ
จากการฝึกอบรม 
 - กรณีบุคลากรมีความสนใจ
ฝึกอบรมในหลกัสูตรเดียวกัน
หลายคน ให้ผูบั้งคับบัญชา
พิจารณาส่งตัวแทนเข้าฝึกอบรม 
และนําความรู้มาถ่ายทอดและ
เผยแพร่ให้กับเพ่ือนร่วมงาน หรือ
ในกรณีทีม่ีผู้สนใจเป็นจํานวนมาก
ให้เชิญวิทยากรจากภายนอกเข้า
มาฝึกอบรมภายในมหาวิทยาลัยฯ  
 - บุคลากรที่ขอเข้ารับการ
ฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพ 
จะต้องเป็นบุคลากรที่ผ่านการ
ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน
แล้ว 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
 - หลักสูตรทีข่อเข้ารับการ
ฝึกอบรมจะต้องไม่ซ้ํากับหลักสูตร
เดิมที่เคยผ่านฝึกอบรมมาแลว้ 
 - กรณีผู้บริหารระดับสูง มีคําสั่ง
ให้บุคลากรไปฝึกอบรมนอกเหนือ 
จากแผนพัฒนาบุคลากร (IDP) ให้
บุคลากรที่ได้รบัคําสั่งทําบันทึกขอ
อนุญาตและนําเสนอต่อผู้บังคับ 
บัญชาตามลําดับช้ันอีกคร้ัง เพ่ือ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณ 
 - วงเงินที่ใช้ในการฝึกอบรมต้อง
ไม่เกินงบประมาณรายบุคคลตาม
ประเภทของบุคลากร ในกรณีที่
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเกิน
วงเงินที่กําหนดไว้ ให้อยู่ในดุลย
พินิจของผู้อํานวยการกองและ
ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี
เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 
 - หลังสิ้นสุดการฝึกอบรม ใหผู้้
เข้ารับการฝึกอบรมรายงานผล
การฝึกอบรมตามแบบฟอร์มที่
สํานักงานอธิการบดีกําหนด และ
ส่งรายงานพร้อมทั้งเอกสารท่ี
เก่ียวข้องให้ผู้บังคับบัญชา
ตามลําดับช้ันทราบภายใน 7 วัน 
โดยแนบสําเนาประกาศนียบัตร 
หนังสือสําคัญ หรือหนังสือรับรอง
การเข้ารับการฝึกอบรม และ
เอกสารที่เก่ียวข้องกับการฝึก 
อบรม ไปกับรายงานฉบับน้ีด้วย 
(แนบต้นฉบับรายงานผลการ
ฝึกอบรมประกอบเอกสารการ
เบิก-จ่าย จํานวน 1 ชุด และส่ง
สําเนาให้งานบริหารบุคคล 
จํานวน 1 ชุด เพ่ือบันทึกประวัติ
การฝึกอบรม)

 4 มีการประเมินความสําเร็จของแผน สํานักงานอธิการบดี มีการ
ดําเนินการสรุปผลการอบรมของ
บุคลากรในสํานักงานอธิการบดี 

3.4-4-1 รายงานบุคลากรที่ผา่น
การอบรมของสํานักงาน
อธิการบดี 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
 5 มีการนําผลการประเมินไป

ปรับปรุงการพัฒนาบุคลากรใน
หน่วยงาน 

1. สํานักงานอธิการบดี นําผลจาก
ข้อเสนอแนะในการประเมินผล
การฝึกอบรมมาวิเคราะห์ และได้
ปรับปรุงช่องทางการประชาสมัพันธ์
การฝึกอบรมให้หลากหลาย
ช่องทางมากกว่าการส่งเอกสาร
เพียงอย่างเดียว 
2. สํานักงานอธิการบดี ได้
ดําเนินการให้งานบริหารบุคคล
ดําเนินการประชาสัมพันธ์การ
ฝึกอบรมเพ่ิมเติม ผ่านช่องทาง 
Social ได้แก่ เว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัย, เพจ Facebook 
ของมหาวิทยาลัย และ Group 
Line ของสํานักงานอธิการบดี 

3.4-5-1 รายงานสรุปข้อเสนอ 
แนะการดําเนินการจัดฝึกอบรม
ของสํานักงานอธิการบดี 
3.4-5-2 ภาพการดําเนินการ
ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม ผ่าน
ช่องทาง Social ได้แก่ เว็บไซต์
ของมหาวิทยาลัย, เพจ 
Facebook ของมหาวิทยาลัย 
และ Group Line ของสํานักงาน
อธิการบดี 

 

ผลการประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน บรรล/ุไม่บรรล ุ คะแนนการประเมิน เป้าหมายปีต่อไป 

5 ข้อ 5 ข้อ บรรล ุ 5 คะแนน 5 ข้อ 

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 - 
 
จุดที่ควรพฒันา/ข้อเสนอแนะในการปรบัปรุง 
 - 
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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 มีการกําหนดแผนกลยุทธ์ทาง

การเงินของหน่วยงานที่
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ทาง
การเงินของมหาวิทยาลัย 

1.1 มแีผนกลยทุธ์ทางการเงินของ
หน่วยงานที่สอดคล้องกับแผน   
กลยุทธ์ทางการเงินของ
มหาวิทยาลัย โดยได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจํา
สํานักงานอธิการบดี (4.1-1-1) 
(4.1-1-2) (4.1-1-3) (4.1-1-4) 
  
 
 

4.1-1-1 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ 
จัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงินของ
สํานักงานอธิการบดี คําสั่งที่ 
552/2558 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 
2558 
4.1-1-2 เอกสารประกอบการ
ประชุมคณะกรรมการจัดทําแผน
กลยุทธ์ทางการเงินของสํานักงาน
อธิการบดี เรื่อง การจัดทําแผน 
กลยุทธ์ทางการเงินของสํานักงาน
อธิการบดี 
4.1-1-3 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
ของสํานักงานอธิการบดี ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560 
(ฉบับปรับปรุง) 
4.1-1-4 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสํานักงาน
อธิการบดี ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 
29 พฤษภาคม 2560 วาระ
พิจารณา (ร่าง) แผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน สํานักงานอธิการบดี 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
- 2560 (ฉบับปรับปรุง) 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
 2 มีแนวทางการจัดหาทรัพยากร

ทางด้านการเงิน และหรือการวาง
แผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้าน
การเงินและหลักเกณฑ์การจัดสรร
งบประมาณ ดังน้ี 
 2.1 กองนโยบายและแผน แจ้งให้
หน่วยงานภายใน คณะ/สํานัก 
เสนอโครงการเพ่ือขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี ตามแบบฟอร์มการเขียน
โครงการและแบบฟอร์ม
รายละเอียดงบรายจ่าย 
 2.2 หน่วยงานในสํานักงาน
อธิการบดีจัดทําคําเสนอขอ
งบประมาณตามแบบฟอร์มที่
กําหนด โดยคํานึงถึงความ
เช่ือมโยง/สอดคล้องกับนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย ตอบสนองต่อ
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ 
โดยเฉพาะการบรรลุเป้าหมายตัว
บ่งช้ี ก.พ.ร. สมศ. สกอ. และ
มหาวิทยาลัย 
 2.3 หน่วยงานกลาง รวบรวม   
คําเสนอของบประมาณของ
หน่วยงานในสังกัด ส่งกอง
นโยบายและแผน เพ่ือเสนอขอ
อนุมัติโครงการ 
 2.4 เมื่อโครงการได้รับการอนุมัติ
จากมหาวิทยาลัย กองนโยบาย
และแผนดําเนินการจัดทําเล่ม
แผนปฏิบัติการแจกจ่ายให้กับ
หน่วยงานเพ่ือเป็นแนวทางในการ
ใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามแผน  
(4.1-2-1) 
 
2.5 มีการพิจารณาหลักเกณฑ์
และแนวทางในการจัดสรร
งบประมาณเงินรายได้ แผนงาน
พัฒนาศักยภาพบุคลากรของ
สํานักงานอธิการบดี ประจําปี

4.1-2-1 แผนปฏิบัติการเงิน
งบประมาณแผ่นดินและเงิน
รายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1-2-2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการสํานักงาน
อธิการบดี ครั้งที่ 4/2559 วันที่ 6 
ตุลาคม 2559 วาระพิจารณา
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการ
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
งบประมาณ พ.ศ. 2560 เพ่ือให้มี
ความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและ
เกิดประโยชน์สูงสุดต่องาน
ราชการ (4.1-2-2) 
 
2.6 มกีารรายงานการใช้จ่ายตาม
แผน/ผลต่อมหาวิทยาลัย 
(4.1-2-3) (4.1-2-4) 
 
 
 
 
 
 
2.7 การใช้จ่ายเงินงบประมาณ มี
การจัดทําทะเบียนคุมตัดยอด 
เพ่ือควบคุมการใช้จ่ายให้อยู่ใน
วงเงินที่ได้รับจัดสรรและให้
เป็นไปตามโครงการที่ต้ังไว้  
(4.1-2-5) 

จัดสรรงบประมาณเงินรายได้ 
แผนงานพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ของสํานักงานอธิการบดี ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 
 
4.1-2-3 รายงานแผน/ผล การใช้
จ่ายงบประมาณและผลการ
ดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติ
การ ประจําปี 2559  
 
4.1-2-4 รายงานแผน/ผลการใช้
จ่ายงบประมาณ ประจําปี 2560 
(รอบ 6 เดือน) 
 
4.1-2-5 ทะเบียนคุมตัดยอดเงิน
รายได้และเงินงบประมาณ
แผ่นดิน ปี 2560 

 3 มีงบประมาณประจําปีที่
สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการใน
แต่ละพันธกิจ และการพัฒนา 
หน่วยงาน 

3.1 สํานักงานอธิการบดี มีงบ 
ประมาณที่สอดคล้องกับแผน  
ปฏิบัติงานในแต่ละพันธกิจและ
การพัฒนาสถาบันและบุคลากร 
(4.1-3-1) 
 
3.2 มกีารแสดงความสอดคล้อง
ระหว่างการดําเนินงานของ
สํานักงานอธิการบดีกับพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย (4.1-3-2) 
 
3.3 มกีารรายงานผลการปฏิบัติ
ตามแผนปฏิบัติการต่อมหาวิทยาลัย  
(4.1-3-3) (4.1-3-4) 

4.1-3-1 แผนปฏิบัติการเงิน
งบประมาณแผ่นดินและเงิน
รายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 
 
 
4.1-3-2 ตารางแสดงความ
สอดคล้องระหว่างการดําเนินงาน
ของสํานักงานอธิการบดีกับพันธ
กิจของมหาวิทยาลัย 
 
4.1-3-3 รายงานแผน/ผลการ
ปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 
 
4.1-3-4 รายงานแผน/ผลการ
ปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 (รอบ 6 เดือน) 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
 4 มีการจัดทํารายงานทางการเงิน

อย่างเป็นระบบ เสนอต่อ
คณะกรรมการประจําสํานัก/
สถาบันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง   

4.1 มกีารรายงานสถานะทางการ
เงินอย่างเป็นระบบ เสนอต่อ
คณะกรรมการกลั่นกรอง
งบประมาณฯ คณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย และสภา
มหาวิทยาลัย อย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง  (4.1-4-1) (4.1-4-2) 

4.1-4-1 เอกสารรายงานทางเงิน
เสนอต่อผู้บริหาร ครั้งที่ 1/2560 
 
4.1-4-2 เอกสารรายงานทาง
การเงินเสนอต่อผู้บริหาร ครั้งที่ 
3/2559 
 

 5 มีหน่วยงานตรวจสอบภายในของ
มหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการ
ประจําสํานัก/สถาบันทําหน้าที่
ตรวจติดตาม การใช้เงิน
หน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบ
ที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

5.1 มคีณะกรรมการประจํา
สํานักงานอธิการบดี ทําหน้าที่
ตรวจสอบ ติดตาม การใช้เงินของ
หน่วยงานให้เป็นไปตาม พรบ.
งบประมาณรายจ่ายประจําปี 
(4.1-5-1) 

4.1-5-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการสํานักงาน
อธิการบดี ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 
29 พฤษภาคม 2560 วาระ
พิจารณารายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 และวาระพิจารณา 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจําปีงบประมาณ 2560 (ไตร
มาสที่ 2) 

 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน บรรล/ุไม่บรรล ุ คะแนนการประเมิน เป้าหมายปีต่อไป 

5 ข้อ 5  ข้อ บรรล ุ 5 คะแนน 5  ข้อ 

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 - 
 
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 สํานักงานอธิการบดีมีระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจ
และพัฒนาการของสถาบันโดยใช้
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยเป็นกรอบในการ
ดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพ 
โดยกําหนดกลไกในการดําเนินงาน
ใหส้อดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน 
มีการแต่งต้ังคณะกรรมการประจํา
สํานักงานอธิการบดี ซึ่งประกอบด้วย
ผู้บริหาร ระดับสํานัก กอง และ
หัวหน้างาน คณะกรรมการดังกล่าว
มีบทบาทหน้าที่กํากับดูแลระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา (5.1-1-1) 
 
1.2 มกีารแต่งต้ังคณะกรรมการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
(5.1-1-2)  
 
 
 
1.3 มีการจัดทําแผนการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพ ประจําปีการศึกษา 
2559 และดําเนินงานตามแผนที่
กําหนดไว้ (5.1-1-3)  

5.1-1-1 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง ที่ 1831/2559 
เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการประจํา
สํานักงานอธิการบดี สั่ง ณ วันที่ 5 
ตุลาคม พ.ศ. 2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1-1-2 คําสั่งสํานักงานอธิการบดี  
ที่ 223/2559 เรื่อง แต่งต้ังคณะ 
กรรมการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษา ประจําสํานักงาน
อธิการบดี สั่ง ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2559
 
5.1-1-3 แผนการดําเนินงานด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษา  
 
 



71 
 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
   1.4 มีปฏิทินปฏิบัติงานการประกัน

คุณภาพการศึกษา ประจําปี
การศึกษา 2559 (5.1-1-4)  
 

1.5 มีการดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษา จํานวน 6 องค์ประกอบ 
12 ตัวบ่งช้ี ประกอบด้วย 
องค์ประกอบที ่1 จํานวน 1 ตัวบ่งช้ี 
องค์ประกอบที ่2 จํานวน 4 ตัวบ่งช้ี 
องค์ประกอบที ่3 จํานวน 4 ตัวบ่งช้ี 
องค์ประกอบที ่4 จํานวน 1 ตัวบ่งช้ี 
องค์ประกอบที ่5 จํานวน 1 ตัวบ่งช้ี 
และองค์ประกอบที่ 6 จํานวน 1 
ตัวบ่งช้ี (5.1-1-5)  
1.6 มผีู้รับผิดชอบองค์ประกอบ 
และตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพ
การศึกษา (5.1-1-6) 
1.7 มีงบประมาณสนับสนุนการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา (5.1-1-7) 
1.8 ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม
เชิงปฏิบัติการเครือข่ายประกัน
คุณภาพการศึกษา : การ
ประยุกต์ใช้ Office 365 สําหรับ
องค์กร (5.1-1-8) 

5.1-1-4 ปฏิทนิการปฏิบัติงาน
การประกันคุณภาพการศึกษา 
สํานักงานอธิการบดี ประจําปี
การศึกษา 2559 
5.1-1-5 คู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหน่วยงาน 
สํานัก/สถาบัน บัณฑิตวิทยาลัย/กอง
(ใช้คู่มือฯ เลม่เดียวกับปีการศึกษา 
2558) 
 
 
 
 
 

5.1-1-6 คําสั่งสํานักงานอธิการบดี 
ที่ 116/2560 ลงวันที่ 27 เมษายน 
2560 
5.1-1-7 โครงการเงินรายได้ 
ประจําปีงบประมาณ 2559 
โครงการพัฒนาและบริหารงาน
กองกลาง กิจกรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
สํานักงานอธิการบดี ประจําปี
การศึกษา 2559 รหัสโครงการ 
6018000004/20230220 รหัส
เบิกจ่าย 202302200821 
5.1-1-8 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเครือข่ายประกัน
คุณภาพการศึกษา : การ
ประยุกต์ใช้ Office 365 สําหรับ
องค์กร 

   1.9 สํานักงานอธิการบดีมีการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพที่ครบถ้วน 
ตามวงจรคุณภาพ PDCA มีการ
วางแผน การดําเนินการตามแผน 
การตรวจสอบและประเมินคุณภาพ 
รวมทั้งการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 
ประกอบด้วย การจัดทําแผนการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพ และ
ปฏิทินการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษา ในปีการศึกษา 
2559 การประชุมหน่วยงานใน
การดําเนินงานประกันคุณภาพ 
(5.1-1-9) มีคู่มอืประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับสํานัก 
(5.1-1-10) มีการจัดทํารายงาน
การประเมินตนเอง (5.1-1-11)

5.1-1-9 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสํานักงาน
อธิการบดี ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 
29 พฤษภาคม 2560 
5.1-1-10 คู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
สํานัก  
 
5.1-1-11 รายงานการประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2559 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
 2 มีคณะกรรมการกํากับติดตามการ

ดําเนินให้เป็นไปตามข้อ 1  
2.1 มีการกําหนดนโยบายและให้
ความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน โดยการกําหนด
นโยบายการประกันคุณภาพ
การศึกษา ซึ่งได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการประจําสํานักงาน
อธิการบดี 2 ด้าน ดังน้ี  

1) ด้านการพัฒนาคุณภาพทาง
วิชาการ โดยการส่งเสริมสนับสนุน
การเรียนการสอน ด้านการให้ 
บริการอาคารสถานที่และระบบ
สาธารณูปโภค การอนุรักษ์และ
การพัฒนาสภาพแวดล้อมให้อยู่คู่
ธรรมชาติ (5.1-2-1) 

2) ด้านการพัฒนาศักยภาพและ
คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน 
ให้มีวุฒิการศึกษาที่สูงขึ้น และมี
ความสามารถ ทักษะการปฏิบัติงาน 
ตามตําแหน่ง (5.1-2-2) 

 

2.2 มคีณะกรรมการประจํา
สํานักงานอธิการบดี กํากับ 
ติดตามการดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา (5.1-2-3) 
(5.1-2-4) (5.1-2-5) 

5.1-2-1 ประกาศสํานักงาน
อธิการบดี เรื่อง การกําหนด
นโยบายการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
5.1-2-2 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง ที่ 0028/2560 
เรื่อง ให้บุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การฝึกปฏิบัติการ
เขียนคู่มือการปฏิบัติงาน, คําสั่ง
มหาวิทยาลยัราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ที่ 0578/2560 เรื่อง ให้บุคลากร
เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
การเขียนผลงานเชิงวิเคราะห์, 
คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึง ที่ 2515/2560 เรื่อง ให้
บุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่องการวิเคราะห์ภารกิจและ
ประเมินค่างาน 
5.1-2-3 ประกาศมหาวิทยาลัย 
เรื่อง ทุนการศึกษาต่อระดับที่
สูงขึ้น 
5.1-2-4 แผนบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของสํานักงาน
อธิการบดี (ปี พ.ศ. 2559-2560) 
5.1-2-5 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง ที่ 1831/2559 เรื่อง 
แต่งต้ังคณะกรรมการประจําสํานักงาน
อธิการบดี สั่ง ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2559

 3 มีการดําเนินงานด้านประกันคุณภาพ
ภายในที่ครบถว้น ประกอบด้วย  
1) ควบคุม ติดตามการดําเนินงาน 
และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํา
รายงานประเมินตนเอง 3) การนํา
ผลการประเมนิคุณภาพไปทําการ
พัฒนาการดําเนินงานประกัน
คุณภาพ  

3.1 สํานักงานอธิการบดีมีการ
ดําเนินงานด้านประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในที่ครบถ้วน ได้แก่

1) ควบคุม ติดตามการดําเนินงาน 
และประเมินคณุภาพการศึกษา 
โดยคณะกรรมการประจําสํานักงาน
อธิการบดี (5.1-3-1) 

2) มีการจัดทํารายงานการ
ประเมินตนเอง ประจําปีการศึกษา 
2559 (5.1-3-2) 

3) มีการนําผลการประเมิน
คุณภาพไปทําการพัฒนาการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพ จาก
ผลการประเมนิคุณภาพการศึกษา

 
 
 
5.1-3-1 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง ที่ 1831/2559 
เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการประจํา
สํานักงานอธิการบดี สั่ง ณ วันที่ 5 
ตุลาคม 2559 
5.1-3-2 รายงานการประเมินตนเอง
ประจําปีการศึกษา 2559 
5.1-3-3 แผนพัฒนาคุณภาพ 
(Improvement Plan) สํานักงาน
อธิการบดี ประจําปีการศึกษา 
2559  
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
สํานักงานอธิการบดี ประจําปี
การศึกษา 2558 โดยสํานักงาน
อธิการบดี ได้จัดทําแผนพัฒนา
คุณภาพ ประจําปีการศึกษา 2559 
เพ่ือปรับปรุงผลการดําเนินงาน
จากการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจําปี
การศึกษา 2558 (5.1-3-3)

 
 
 
 

 4 มีผลจากการปรับปรุงให้เห็นอย่าง
ชัดเจนเป็นรูปธรรม 

สํานักงานอธิการบดี นําผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ปีการศึกษา 2558 มาปรับปรุงการ
ทํางาน ดังน้ี 
  4.1 มีการกําหนดตัวช้ีวัดให้
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
สํานักงานอธิการบดี (5.1-4-1) 

4.2 มกีารกําหนดแนวทางและ
รูปแบบการรายงานตัวช้ีวัดระดับ
ความสําเร็จและเกณฑ์การวัดให้
ชัดเจน (5.1-4-2) 

4.3 มกีารจัดทาํแผนพัฒนา
บุคลากรรายบุคคลว่าในแต่ละปี
จะต้องพัฒนาด้านใด และนํา
แผนพัฒนารายบุคคลมาสรุปรวม
เป็นแผนของหน่วยงาน และแผน
บริหารพัฒนาบุคลากรตามลาํดับ 
(5.1-4-3)  

4.4 มกีารรายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผนบริหารและ
พัฒนาบุคลากรในส่วนของ
สํานักงานอธิการบดีเองโดยตรง 
โดยประกอบไปด้วยแผนพัฒนา
รายบุคคลและรายงานการประเมิน
ตนเองปีการศึกษา 2559 
(5.1-4-4) (5.1-4-5) 
 

4.5 มีการติดตามผลการ
ดําเนินงานโครงการสํานักงาน      
สีเขียว (Green Office) อย่าง
ต่อเน่ือง เพ่ือให้เกิดความย่ังยืน 

 
 
 
 
5.1-4-1 แผนกลยุทธ์สํานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง 4 ปี พ.ศ. 2556 
– 2560 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2) 
5.1-4-2 รายงานการประเมินตนเอง
ประจําปีการศึกษา 2559 หน้าที่ 
35 
5.1-4-3 แผนพัฒนารายบุคคลของ
สํานักงานอธิการบดี 
 
 
 
 
 
5.1-4-4 แผนพัฒนารายบุคคลของ
สํานักงานอธิการบดี 
5.1-4-5 รายงานการประเมิน
ตนเอง ปีการศึกษา 2559 หน้า 63
 
 
 
 
 
5.1-4-6 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง ที่ 0598/2559 
เรื่อง แต่งต้ังคณะทํางานประจํา
สํานักงานมหาวิทยาลัยย่ังยืน 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
และถ่ายทอดไปยังหน่วยงานต่างๆ 
อย่างกว้างขวางทั่วถึงทั้งองคก์ร 
(5.1-4-6) (5.1-4-7) (5.1-4-8) 
 

5.1-4-7 คู่มือการดําเนินงาน
สํานักงานสีเขียว Green Office 
5.1-4-8 บันทึกการเผยแพร่คู่มือ 
ในการดําเนินการสํานักงานสีเขียว 
(Green Office)

 5 มีแนวทางการปฏิบัติที่ดี (Good  
Practices) หรอืงานวิจัยทางการ
ประกันคุณภาพและมีการเผยแพร่
ให้หน่วยงานภายนอกได้ใช้ประโยชน์
โดยมีหนังสือรับรองเป็นลายลักษณ์
อักษร 

1. สํานักงานอธิการบดี มีการกําหนด
ประเด็นความรู้และเป้าหมายของ
การจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์ของสํานักงานอธิการบดี 
ประจําปีการศึกษา 2559 เรือ่ง 
“การดําเนินโครงการสํานักงาน 
สีเขียว (Green Office)"  
(5.1-5-1) (5.1-5-2) 
 
2. สํานักงานอธิการบดี เป็นต้นแบบ
ในการดําเนินงานโครงการสํานักงาน
สีเขียว (Green Office) ของ
มหาวิทยาลยัราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
และเผยแพรคู่ม่ือการดําเนินงาน
โครงการสํานักงานสีเขียว (Green 
Office) ให้กับทุกหน่วยงานใน
มหาวิทยาลัยฯ เพ่ือใช้เป็นแนวทาง
ในการดําเนินงาน  
(5.1-5-3) (5.1-5-4) (5.1-5-5) 

5.1-5-1 คู่มือการดําเนินงาน
โครงการสํานักงานสีเขียว (Green 
Office) สํานักงานอธิการบดี 
5.1-5-2 คําสั่งสํานักงานอธิการบดี 
ที่ 65/2559 เรือ่ง แต่งต้ังคณะ 
ทํางานโครงการสํานักงานสีเขียว 
(Green Office) ประจําสํานักงาน
อธิการบดี 
 
5.1-5-3 บันทกึการเผยแพร่คู่มือใน
การดําเนินการสํานักงานสีเขียว 
(Green Office)  
5.1-5-4 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง ที่ 0038/2559 
เรื่อง แต่งต้ังคณะทํางานโครงการ
สํานักงานสีเขียว (Green Office) 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึง  
5.1-5-5 คู่มือการดําเนินงาน
โครงการสํานักงานสีเขียว (Green 
Office) 

 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน บรรล/ุไม่บรรล ุ คะแนนการประเมิน เป้าหมายปีต่อไป 

5 ข้อ 5 ข้อ บรรล ุ 5 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 สํานักงานอธิการบดี และ
สํานักงานหอพักนักศึกษา มีการ
แต่งต้ังคณะทํางานโครงการ
สํานักงานสีเขียว (GREEN OFFICE) 
ประจําอาคารอํานวยการสํานักงาน
อธิการบดี และสํานักงานหอพัก 
(6.1-1-1)

6.1-1-1 คําสั่งสํานักงานอธิการบดี
ที่ 65/2559 เรือ่ง แต่งต้ังคณะ 
ทํางานโครงการสํานักงานสีเขียว 
(GREEN OFFICE) ประจําอาคาร
อํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
และสํานักงานหอพักนักศึกษา 

 2 มีการกําหนดผู้รับผิดชอบครบทุก
หมวด (ทั้ง 7 หมวด) และ
กิจกรรม 

2.1 สํานักงานอธิการบดี และ
สํานักงานหอพักนักศึกษา มีการ
กําหนดผู้รับผดิชอบครบทุกหมวด 
(ทั้ง 7 หมวด) และกิจกรรม  
(6.1-2-1) (6.1-2-2) (6.1-2-3) 
 

6.1-1-2 คําสั่งสํานักงานอธิการบดี
ที่ 65/2559 เรือ่ง แต่งต้ังคณะ 
ทํางานโครงการสํานักงานสีเขียว 
(GREEN OFFICE) พร้อมทั้ง
แต่งต้ังผู้รับผิดชอบทั้ง 7 หมวด
และกิจกรรมประจําสํานักงาน
อธิการบดี   

 3 มีการดําเนินการตามเกณฑ์
มาตรฐานโครงการสํานักงานสี
เขียว (GREEN OFFICE) ประจํา
หน่วยงานครบทั้ง 7 หมวด 

3.1 สํานักงานอธิการบดี มีการ
ดําเนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน
โครงการสํานักงานสีเขียว 
(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) 

6.1-3-1 แฟ้มเอกสาร/หลักฐาน
หมวดที่ 1 การบริหารจัดการ
องค์กร 
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 การจัดการสภาพ 
แวดล้อมภายในและภายนอก
สํานักงาน 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
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 สํานักงานอธิการบดี มีการ
ติดตามผลการดําเนินโครงการ   
สีเขียว (GREEN OFFICE) ประจํา
หน่วยงานโดยการประชุม  
(6.1-4-1) (6.1-4-2) 
 
 
 

6.1-4-1 เอกสารรายงานการประชุม
คณะกรรมการทํางานประจํา
สํานักงานมหาวิทยาลัยย่ังยืน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
6.1-4-2 เอกสารรายงานการประชุม
คณะทํางานโครงการสํานักงาน  
สีเขียว (GREEN OFFICE) ประจํา
สํานักงานอธิการบดี 

 5 มีผลการดําเนินงานโครงการ
สํานักงานสีเขียว (GREEN OFFICE) 
ประจําหน่วยงานอย่างน้อย     
ในระดับ G ทองแดง 

5.1 สํานักงานอธิการบดี นําร่อง
การดําเนินการสํานักงานสีเขียว 
(Green Office) ณ ศูนย์การ
เรียนรู้ในเมือง และได้รับรางวัล
หน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
เป็นสํานักงานสีเขียว (Green 
Office) ปี 2559 จากกรมส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 7 
ธันวาคม 2559 ในระดับดีเย่ียม 
(G ทอง) และเพ่ือให้การดําเนินการ
สํานักงานสีเขียว เป็นไปอย่าง
ต่อเน่ือง สํานักงานอธิการบดี  
จะดําเนินการขอรับการตรวจ
ประเมินสํานักงานสีเขียว (GREEN 
OFFICE) ในปีการศึกษา 2560 
(6.1-5-1) (6.1-5-2) (6.1-5-3) 
 

6.1-5-1 หนังสือจากกรมส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขอเชิญ
รับโล่ในพิธีมอบรางวัลหน่วยงาน
ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการเป็น
สํานักงานสีเขียว (Green Office) 
ปี 2559 ระดับดีเย่ียม (G ทอง) 
6.1-5-2 เกียรติบัตรรับรองสํานัก 
งานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(Green Office) ระดับดีเย่ียม (G 
ทอง) ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2559 
จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
6.1-5-3 ภาพถ่ายการรับมอบ
รางวัลหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานการเป็นสํานักงานสีเขียว 
(Green Office) ระดับดีเย่ียม   
(G ทอง) จากกรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมือ่
วันที่ 7 ธันวาคม 2559 

 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน บรรล/ุไม่บรรล ุ คะแนนการประเมิน เป้าหมายปีต่อไป 

5 ข้อ 5 ข้อ บรรล ุ 5 คะแนน 5 ข้อ 
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จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 สํานักงานอธิการบดี มีคณะทํางานประจําสํานักงานมหาวิทยาลัยย่ังยืน มีคณะทํางานสํานักงานสีเขียวประจํา
หน่วยงาน ในการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวได้อย่างถูกต้อง โดยมีบุคลากรที่มีความรู้ผ่านการอบรม และการเป็นผู้ตัว
ประเมินในระดับประเทศที่สามารถจะขับเคล่ือนการดําเนินงานโครงการน้ีได้อย่างถูกต้องตามเกณฑ์ มีหน่วยงาน
ภายในที่เป็นหน่วยงานต้นแบบที่ได้รับคะแนนการตรวจประมินสํานักงานสีเขียวในระดับดีเย่ียม 
 

จุดที่ควรพฒันา/ข้อเสนอแนะในการปรบัปรุง 
1. ผู้บริหารและบุคลากรในแต่ละหน่วยงาน ควรให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อนการดําเนินงานโครงการน้ี

อย่างจริงจัง โดยการมอบหมายผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน และส่งให้ไปอบรมและนํามาขยายผลให้บุคลากรในหน่วยงาน
ได้ตระหนักรู้และปฏิบัติตามเกณฑ์ได้อย่างถูกต้องต่อไป 
 2. ควรมีการจัดสรรงบประมาณ และมีแนวทางในการวางแผน และการใช้จ่ายงบประมาณในการดําเนินการ
เพ่ือให้ทุกหน่วยงานขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน 
 3. ควรสร้างจิตสํานึกให้แก่บุคลากร ผู้ใช้บริการ และทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้อง ไม่ใช่เป็นการทํางานของแค่
หน่วยใดหน่วยหน่ึงเท่าน้ันเพราะสํานักงานสีเขียวจะประสบความสําเร็จได้เกิดจากการมีส่วนร่วม เพ่ือให้มีความย่ังยืน
ต่อไป 
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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 4 - 4.50 4.50 4.50 ระดับดี 
3 4 - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก 

4 1 - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก 

5 1 - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก 
6 1 - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก 

รวม - 4.83 4.50 4.83 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
บุคลากรของมหาวิทยาลัยทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนทุกระดับ
จุดที่ควรพัฒนา 

1. คณะกรรมการบริหารงานสํานักงานอธิการบดี ควรจะต้องมีการผลักดันและต่อสู้ให้บุคลากรของหน่วยงาน 
ได้รับการสนับสนุนทุนในการจัดทํางานวิจัย จากมหาวิทยาลัยอย่างจริงจัง เพ่ือบุคลากรจะได้นําองค์ความรู้ใน
แต่ละด้านมาขยายผลต่อการปฏิบัติงาน ให้ทันสมัยและดียิ่งขึ้นตลอดไป และเป็นไปตามเกณฑ์ในการจัดทํา
ประกันคุณภาพการศึกษาด้วย 

2. ยังมีหลายหน่วยงานที่ยังต้องส่งเสริมให้บุคลากรในการเรียนรู้ในการดําเนินงานโครงการสํานักงานสีเขียว 
(Green Office) ในเชิงปฏิบัติจริง โดยการกําหนดผู้รับผิดชอบโดยตรงและจัดส่งเข้าร่วมอบรมอย่างจริงจัง เพ่ือ
เป็นตัวแทนในการขับเคลื่อนการดําเนินงานสํานักงานสีเขียวของทุกหน่วยงานให้มีความย่ังยืนต่อไป 

3. ควรให้หน่วยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี จัดทําแผนและดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงของ
แต่ละหน่วยงานให้ทั่วถึงทั้งองค์กร  
4. เหตุการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุมอันเน่ืองมาจากบริบทของมหาวิทยาลัยฯ และหรือปัจจัยภายนอกท่ีทําให้
เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ไม่ได้คาดหมายมาก่อน จึงควรมีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงเชิงป้องกัน เพ่ือลด
ผลกระทบสําหรับความเสี่ยงไว้ล่วงหน้า 

5. สํานักงานอธิการบดี ต้องมีการวางมาตรการการส่งเสริมและการพัฒนาตนเองให้ได้รับการพัฒนาได้ตรง
ตามความจําเป็นในการทํางานรายบุคคล
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องคป์ระกอบที ่ 4 
จุดเด่น 
- 
จุดที่ควรพัฒนา 

- 
 
องคป์ระกอบที ่ 5 
จุดเด่น 
1. ผู้บรหิารใหค้วามสําคญักับระบบการประกนัคุณภาพ 

2. มีการกําหนดผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ีที่ชัดเจน 

3. ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ีมีความรบัผิดชอบและมุง่ผลสําเรจ็ตามเป้าหมาย 

จุดที่ควรพัฒนา 

- 
 
จุดที่ควรพฒันา/ข้อเสนอแนะในการปรบัปรุง 
องคป์ระกอบที ่ 6 
จุดเด่น 
    สํานักงานอธิการบดี มีคณะทํางานประจําสํานักงานมหาวิทยาลัยย่ังยืน มีคณะทํางานสํานักงานสีเขียว
ประจําหน่วยงาน ในการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวได้อย่างถูกต้อง โดยมีบุคลากรที่มีความรู้ผ่านการอบรม 
และการเป็นผู้ตัวประเมินในระดับประเทศท่ีสามารถจะขับเคลื่อนการดําเนินงานโครงการน้ีได้อย่างถูกต้องตาม
เกณฑ์ มีหน่วยงานภายในที่เป็นหน่วยงานต้นแบบที่ได้รับคะแนนการตรวจประมินสํานักงานสีเขียวในระดับ  
ดีเย่ียม 

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 2559 
 - แผนการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 
 - รายช่ือคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี 
 - รายช่ือคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักงานอธิการบดี ประจําปีการศึกษา 2559 
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ปฏิทินปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศกึษา สํานักงานอธิการบดี 
ประจําปีการศกึษา 2559 

(1 สิงหาคม พ.ศ. 2559 - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560) 
 

วัน เดือน ป ี กิจกรรม 
5 สิงหาคม 2559 แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําสํานักงาน

อธิการบดี 
27 เมษายน 2560 แต่งต้ังผู้กํากับดูแลและผู้รับผิดชอบองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในของสํานักงานอธิการบดี ประจําปีการศึกษา 2559 
21 พฤษภาคม 2560 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานของผู้บริหารด้านการ

ประกันคุณภาพการศึกษา จัดโดยสํานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา 
22 พฤษภาคม 2560 สํานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา กําหนดเป้าหมายของตัวช้ีวัด 

ประจําปีการศึกษา 2559  
29 พฤษภาคม 2560 ประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี เพ่ือแจ้งเกณฑ์การประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน และเตรียมความพร้อมในการเขียนรายงานการประเมิน
ตนเองของสํานักงานอธิการบดี ประจําปีการศึกษา 2559 

1 - 18 มถิุนายน 2560 ผู้รับผิดชอบองค์ประกอบและตัวบ่งช้ี ดําเนินการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ตาม
แบบฟอร์มที่สํานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษากําหนด  

19 มิถุนายน 2560 ผู้รับผิดชอบองค์ประกอบและตัวบ่งช้ี ส่งรายงานการประเมินตนเอง ให้กองกลาง 
สํานักงานอธิการบดี เพ่ือรวบรวมข้อมูลและจัดทําเล่มรายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) ประจําปีการศึกษา 2559 

7 กรกฎาคม 2560 ประชุมวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจําปีการศึกษา 2559 

30 มิถุนายน 2560  ดําเนินการจัดทําหนังสือเชิญและประสานงานกับผู้ตรวจประเมินฯ ให้มาตามวัน เวลา 
ที่กําหนด 

3 กรกฎาคม 2560  ส่งรายช่ือผู้ตรวจประเมินไปยังสํานักงานมาตรฐานฯ เพ่ือดําเนินการจัดทําคําสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการประเมินต่อไป 

24 กรกฎาคม 2560 รับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
สิงหาคม 2560 นําส่งรายงานผลการตรวจประเมิน จากคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินฯ พร้อมทั้ง

รายงานการประเมินตนเอง ฉบับแก้ไขแล้วไปยังสํานักงานมาตรฐานและประกัน
คุณภาพการศึกษา 

ตุลาคม 2560 สรุปวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายใน เพ่ือจัดทําแผนปรับปรุงประกันคุณภาพ 
ประจําปีการศึกษา 2560 

พฤศจิกายน 2560 กรอกผลการดําเนินงานผ่านระบบ CHE QA ONLINE 
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 แผนการดําเนินงานการประกันคณุภาพการศึกษา สํานกังานอธกิารบดี ประจําปีการศกึษา 2559 
(วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560) 

 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนที่ต้องดําเนนิการ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560
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. แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําสํานักงาน
อธิการบดี 

   

2. แต่งตั้งผู้กํากับดูแลและผู้รับผิดชอบองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของสํานักงานอธิการบดี ประจําปีการศึกษา 2559 

   

3. ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของผู้บริหารด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษา  

   

4. สํานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา กําหนดเป้าหมายของตัวชี้วัด 
ประจําปีการศึกษา 2559  

   

5. ประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด เพื่อแจ้งเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน และเตรียมความพร้อมในการเขียนรายงานการประเมินตนเองของ
สํานักงานอธิการบดี ประจําปีการศึกษา 2559 

   

6. ผู้รับผิดชอบองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ดําเนินการเขียนรายงานการประเมิน
ตนเอง ตามแบบฟอร์มที่สํานักงานมาตรฐานฯ กําหนด  

   

7. ผู้รับผิดชอบองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ส่งรายงานการประเมินตนเอง ให้
กองกลาง สํานักงานอธิการบดี เพื่อรวบรวมข้อมูลและจัดทําเล่มรายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) ประจําปีการศึกษา 2559 

   

8. ประชุมวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจําปีการศึกษา 2559    
9. ดําเนินการจัดทําหนังสือเชิญและประสานงานกับผู้ตรวจประเมินฯ ให้มาตามวัน 

เวลา ที่กําหนด 
   

10. ส่งรายชื่อผู้ตรวจประเมินไปยังสํานักงานมาตรฐานฯ เพื่อดําเนินการจัดทําคําสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินต่อไป 

   

11. รับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน     
12. นําส่งรายงานผลการตรวจประเมิน จากคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินฯ พร้อม

ทั้งรายงานการประเมินตนเอง ฉบับแก้ไขแล้วไปยังสํานักงานมาตรฐานและ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

   

13. สรุปวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายใน เพื่อจัดทําแผนปรับปรุงประกัน
คุณภาพ ประจําปีการศึกษา 2560 

   

14. กรอกผลการดําเนินงานผ่านระบบ CHE QA ONLINE    
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อ
ด

 

เรื่อง  

อย่างมีประสิ
ดําเนินงานกา

๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๒
๒
๒

สั่ง 

 
       

แต่งต้ังคณะก

 

เพ่ือให้การดํา
ทธิภาพ และ
รประกันคุณภ
๑. นายพูนชั
๒. นางรพีพร
๓. นางสาวป
๔. นางสุนันท
๕. นางสาวห
๖. นายสวงค์
๗. นางสาวรัช
๘. นายวันชัย
๙. นายวัฒน
๐. นายพณก
๑. นางสาวทิ
๒. นางสาวล
๓. นางฐิติพร
๔. นางศศินนั
๕. นางสาวน
๖. นางสาวเอี
๗. นางสาวศิ
๘. ว่าที่ ร.ต.ไ
๙. นายภราก
๐. นางสาวก
๑. นางสาวสุ
๒. นางสาวศั
 

 ณ  วันที่  5 

  
      

กรรมการดําเนิ
_______

าเนินงานด้าน
ะสอดคล้องกั
ภาพการศึกษา
ัย คท
รรณ คท
ปราณี สขุ
ท์ อุ่น
หทัยรัตน์ มี
ค์ พ่
ัชนี น
ย ตา
า อ่ว

กฤษ บุ
ทพิย์รัมภา เจิ
ภัสสิริณ สม
ร เพ
นท์ แส
นภาวลัย ค
อ่ียมฤทธ์ิ รตั
ริรัตน์ แก
ไพศาล จัน
กรณ ์ ศ ี
าญจนา โพ
นิดา เมื
ันสนีย์ เขี

 สิงหาคม  พ

 
                

คําสั่งสํานั
ที ่ 2

นนิงานการปร
__________

การประกันคุ
ับมาตรฐานก
า ประจําสํานั
ทาวัชรกุล
ทาวัชรกุล
ขเกษม
นตา
จันทร์
อค้า
าเลิศ
าเสน
วมเนตร
ญพบ
จิดสกุล
มบูรณ์สกุลวุฒิ
พชรเทียนชัย
สงภู
รุฑางคะ
ตนานนท์
ก้วเขียว
ันทร์เจริญ
รีทรงฮาต
พระดก
มืองสมบัติ
ขียวมาประเสริ

.ศ.  2559 

 

     
                

 
 

ักงานอธิการบ
223/2559 
ระกันคุณภาพ
__________

ณภาพการศึก
การศึกษา สํา
ักงานอธิการบ

ผู้อํานวยก
ผู้อํานวยก
ผู้อํานวยก
หัวหน้างา
หัวหน้างา
หัวหน้างา
หัวหน้างา
หัวหน้างา
หัวหน้างา
หัวหน้างา
บุคลากร 

ฒิ เจ้าหน้าที
นักวิชากา
นักวิชากา
นักวิชากา
นักวิเครา
นักวิเครา
นักวิชากา
เจ้าหน้าที
เจ้าหน้าที
บุคลากร 

ริฐ เจ้าหน้าที

 

  
                
 

บดี 

การศึกษา ปร
_________

กษาภายในขอ
านักงานอธิกา
บดี ดังนี้ 
การสํานักงาน
การกองกลาง
การกองนโยบ
านบริหารพัสด
านบริหารการ
านบริหารบุคค
านบริหารงาน
านหอพัก 

านประชาสัมพ
านอาคารสถา
ปฏิบัติการ 

ที่บริหารงานทั่
ารเงินและบัญ
ารเงินและบัญ
ารพัสดุ ปฏิบัติ
าะห์นโยบายแล
าะห์นโยบายแล
ารคอมพิวเตอ
ที่บริหารงานทั่
ที่บริหารงานทั่
ปฏิบัติการ 

ที่บริหารงานทั่

     (นายพูน
 ผูอํ้านวยการ

ระจําสํานักงาน

องสํานักงานอ
ารบดี จึงแต่ง

นอธิการบดี 

ายและแผน 

ดุ 

รคลังและทรัพ
คล 

นทั่วไป 

พันธ์และสื่อสา
นที่ ภูมิทัศน์ 

ทัว่ไป ปฏิบัติกา
ญชี ปฏิบัติการ
ญชี ปฏิบัติการ
ติการ 

ละแผน ปฏิบั
ละแผน ปฏิบั
อร์ ปฏิบัติการ 

ทัว่ไป ปฏิบัติกา
ทัว่ไป ปฏิบัติกา

ทัว่ไป ปฏิบัติกา

นชัย  คทาวัชร
รสํานักงานอธิ

นอธิการบดี 

ธิการบดี ดําเ
งต้ังคณะกรร

พย์สิน 

ารองค์กร 

และความปลอ

าร 

 

 

ัติการ 

ัติการ 

าร 

าร 

าร 

รกุล) 
ธิการบด ี

เนินไป
มการ

อดภัย 
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คณะผู้จัดทํา 

รายงานการประเมินตนเองสํานักงานอธิการบดี ปกีารศึกษา 2559 
 

๑. นายพูนชัย คทาวัชรกุล ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี 

๒. นางรพีพรรณ คทาวัชรกุล ผู้อํานวยการกองกลาง 

๓. นางสาวปราณี สุขเกษม ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน 

๔. นางสุนันท์ อุ่นตา หัวหน้างานบริหารพัสดุ 

๕. นางสาวหทัยรัตน์ มีจันทร์ หัวหน้างานบริหารการคลังและทรัพย์สิน 

๖. นายสวงค์ พ่อค้า หัวหน้างานบริหารบุคคล 

๗. นางสาวรัชนี นาเลิศ หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป 

๘. นายวันชัย ตาเสน หัวหน้างานหอพัก 

๙. นายวัฒนา อ่วมเนตร หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร 

๑๐. นายพณกฤษ บุญพบ หัวหน้างานอาคารสถานท่ี ภูมิทัศน์ และความปลอดภัย 

๑๑. นางสาวทิพย์รัมภา เจิดสกุล บุคลากร ปฏิบัติการ 

๑๒. นางสาวนภาวลัย ครุฑางคะ นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ 

๑๓. นางสาวลภัสสิริณ สมบูรณ์สกุลวุฒิ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ 

๑๔. นางฐิติพร เพชรเทียนชัย นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ 

๑๕. นางสาวปราณปรียา สิมมา นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ 


