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บทท่ี 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 สํานักงานอธิการได้เปลี่ยนช่ือเป็นสํานักงานอธิการบดี และยังคงมีสถานภาพเทียบเท่าคณะ  
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ประวัติและวัตถุประสงค์ในการจัดต้ังหน่วยงาน (ต่อ) 
 

ต่อมาสถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

คณะกรรมการประจําสาํนักงานอธิการบดี 

กองนโยบายและแผนกองนโยบายและแผน กองพัฒนานักศึกษากองพัฒนานักศึกษา  

งานบริหารบุคคล 

งานบริหารพัสด ุ

งานกิจการสภามหาวิทยาลัย 

งานบริหารท่ัวไป 

งานนโยบายและแผน 

งานบริหารคลังและทรัพย์สิน

งานประกันคุณภาพ
การศึกษา

กองกลางกองกลาง  

งานบริหารทั่วไป 

งานกิจการนักศึกษา 

 

งานหอพักนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

งานบริหารทั่วไป 

สํานักงานอธิการบดี 

งานวินัยและนิติการ 

งานอาคารสถานท่ี ภูมิทัศน์
และความปลอดภัย 

งานประชาสัมพันธ์ 
และส่ือสารองค์กร 

 

งานเลขานุการกิจและกิจการพิเศษ

งานบริการ 
และสวัสดิการนักศกึษา

งานสมาคมศิษย์เก่าและมูลนิธิ

งานยานพาหนะ 

งานบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง เมืองราชบุรี 
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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 ตามกฎกระทรวง
เป็น 3 กอง คือ กองกลาง กองนโยบายและแผน และกองพัฒนานักศึกษา ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

1. กองกลาง กํากับดูแล และบริหารงานหน่วยงานตามโครงสร้าง จํานวน 10 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 
1.5 งานยานพาหนะ มีภารกิจหลักด้านการบริการยานพาหนะและพนักงานขับรถ ให้การสนับสนุน

แก่คณะวิชา/หน่วยงาน และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงในงานราชการต่าง ๆ โดยดูแล
บํารุงรักษายานพาหนะที่มีอยู่ให้มีสภาพพร้อมใช้งานอย่างปลอดภัยและพิจารณาจัดยานพาหนะประเภทต่าง ๆ 
ให้การบริการตามระเบียบ กฏเกณฑ์ และความเหมาะสม  

1.6 งานกิจการสภามหาวิทยาลัย มีภารกิจหลักด้านเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สภาคณาจารย์
และข้าราชการ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

1.7 งานอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์ และความปลอดภัย มีภารกิจหลักด้านการจัดระบบ การดูแล
อาคารสถานที่และบ้านพักข้าราชการ ความปลอดภัย การสุขาภิบาลและซ่อมบํารุง งานภูมิทัศน์ 

1.8 งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร  มีภารกิจหลักด้านมวลชนสัมพันธ์  บริการ
โสตทัศนูปกรณ์ห้องเรียนและห้องประชุม การผลิตสื่อและเผยแพร่กิจการของมหาวิทยาลัย 

1.9 งานบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เมืองราชบุรี มีภารกิจหลักด้านการ
จัดการเรียนการสอน และการให้บริการวิชาการ 

 1.10 งานเลขานุการกิจและกิจการพิเศษ มีภารกิจในการประสานงานเลขานุการคณะผู้บริหารและ
จัดการประชุมคณะกรรมการชุดต่าง ๆ การจัดทํา การประสานงาน เก่ียวกับงานธุรการ งานสารบรรณ การ
เบิกจ่าย พัสดุ และบุคลากร การดําเนินการจัดทําแผน โครงการ และงบประมาณ รวมถึงการบริหารจัดการการ
แนะแนวการศึกษาและอาชีพ การบริหารจัดการสหกิจ และการบริหารจัดการบัณฑิตคืนถิ่น 

 
2. กองนโยบายและแผน กํากับดูแล และบริหารงานหน่วยงานตามโครงสร้าง จํานวน 4 งาน ดังน้ี 

2.1 งานบริหารท่ัวไป มีภารกิจหลักด้านงานธุรการและสารบรรณ การเก็บรวบรวมข้อมูลและ
จัดทําสารสนเทศเพ่ือการวางแผน และงานเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

2.2 งานนโยบายและแผน มีภารกิจหลักด้านวิจัย วิเคราะห์ต้นทุนและค่าใช้จ่าย การจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัย แผนงบประมาณประจําปี แผนปฏิบัติการ การติดตามตรวจสอบ และ
ประเมินผลตามแผนปฏิบัติการ 

2.3 งานบริหารคลังและทรัพย์สิน มีภารกิจหลักด้านการรับ-จ่าย การจัดทําบัญชี การจัดทําเงินเดือน
และเงินสวัสดิการ การปฏิบัติการในระบบ GFMIS การบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้ 

2.4 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 
และแผนงบประมาณพัฒนานกัศึกษา การจัดสรรเงินกองทุนพัฒนานักศึกษา การสร้างเครือข่ายศิษย์เก่า 

3.3 งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา มีภารกิจหลักด้านการประกันอุบัติเหตุ การตรวจสุขภาพ 
การกู้ยืมเงินกองทุนนักศึกษา การแนะแนว การพัฒนาวินัยนักศึกษา การพัฒนาชมรม 

3.4 งานหอพักนักศึกษา มีภารกิจหลักด้านการบริการและบํารุงหอพัก กิจการนักศึกษาหอพักและ
สวัสดิการนักศึกษาหอพัก 

3.5 งานสมาคมศิษย์เก่าและมูลนิธิ มีภารกิจหลักด้านการบริหารจัดการสมาคมศิษย์เก่า บริหาร
จัดการมูลนิธิ ดําเนินการจัดทําแผน โครงการ และงบประมาณ รวมถึงการจัดทําและการประสานงานเก่ียวกับ
งานธุรการ งานสารบรรณ การเบิกจ่าย พัสดุ และบุคลากร 
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4.  บุคลากรของหน่วยงาน  
 

ในปีการศึกษา 2560 สํานักงานอธิการบดี มีบุคลากรในสังกัด จํานวน 179 คน เป็นข้าราชการพลเรือน
ในสังกัดคณะกรรมการการอุดมศึกษา จํานวน 8 คน ลูกจ้างประจํา จํานวน 13 คน พนักงานราชการ จํานวน 8 คน 
พนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 46 คน ลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน จํานวน 36 คน และลูกจ้างช่ัวคราวรายวัน 
จํานวน 68 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 12 9 46
ลูกจางช่ัวคราวรายเดือน - 28 4 4 36
ลูกจางช่ัวคราวรายวัน - 60 - 8 68

รวม 1 133 21 24 179
                 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561) 

 
วุฒิการศึกษา 
 
 วุฒิการศึกษาของบุคลากรในสังกัดสํานักงานอธิการบดี แบ่งออกเป็น วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก 
จํานวน 1 คน วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท จํานวน 40 คน วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 43 คน 
และวุฒิตํ่ากว่าระดับปริญญาตรี จํานวน 95 คน ซึ่งมีรายละเอียดดังตาราง 

 

หนวยงาน 
จํานวนบุคลากร (คน)

รวมทั้งหมด ต่ํากวา
ปริญญาตรี

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

ขาราชการ - - 8 - 8
ลูกจางประจํา 7 3 3 - 13
พนักงานราชการ - 5 3 - 8
พนักงานมหาวิทยาลัย - 21 24 1 46
ลูกจางช่ัวคราวรายเดือน 20 14 2 - 36
ลูกจางช่ัวคราวรายวัน 68 - - - 68

 95 43 40 1 179
                                                       (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561) 
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รายชื่อบคุลากรของสาํนักงานอธิการบดี 
(ข้อมลู ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561) ปรับแก้ไขตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลยัราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ตามมติที่ประชุมสภาฯ เมือ่วันที่ 28 มิถุนายน 2561 
 

ลําดบั ช่ือ - นามสกุล วุฒิการศึกษา ตําแหน่ง 
ต่ํากว่า 

ปริญญาตรี
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

 สํานักงานอธิการบด ี      
1. นาย พูนชัย คทาวัชรกุล   ศศ.ม. รัฐศาสตร์

ค.ม. การบริหารการศึกษา
 ผู้อํานวยการ 

สํานักงานอธิการบดี 
 กองนโยบายและแผน      

2. น.ส. ปราณ ี สุขเกษม   รป.ม.รัฐประศาสนศาสตร์  ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน
3. นาง นัทธมน เจริญลาภทว ี   บธ.ม.การบริหารธุรกิจ  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
4. น.ส. เอี่ยมฤทธิ ์ รัตนานนท์   ค.อ.ม.คอมพิวเตอร์ฯ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
5. น.ส. ศิริรัตน์ แก้วเขียว   ค.อ.ม.คอมพิวเตอร์ฯ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
6. ว่าท่ี ร.ต.ไพศาล        จันทร์เจริญ  วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
7. น.ส. มณีกาญจน ์ วราภรณ์วิมลชัย  บธ.บ.การจดัการท่ัวไป   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
8. นาย ภาณุพงศ์ วิเศษหมื่น  วศ.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์   จนท.วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ

 งานบริหารคลังและทรัพย์สิน      
9. น.ส. หทัยรัตน์ มีจันทร ์   บธ.ม.การบริหารธุรกิจ  นักวิชาการเงินและบัญชี ชํานาญการ

10. น.ส. อารีวรรณ อาจพินิจ   บธ.ม.การบริหารธุรกิจ  เจ้าหน้าท่ีบรหิารงานท่ัวไป 
11. น.ส. จุรีรัตน์ กรอบประทุมมา   รป.ม.รัฐประศาสนศาสตร์  เจ้าหน้าท่ีบรหิารงานท่ัวไป 
12. นาง ฐิติพร เพชรเทียนชัย   บธ.ม.การบัญชี  นักวิชาการเงินและบัญชี 
13. นาง ศศินันท์ แสงภู   บธ.ม.กลุ่มวิชาการบัญชี  นักวิชาการเงินและบัญชี 
14. น.ส. จุฑารตัน์ เจริญตา  บธ.บ.การบญัชี   นักวิชาการเงินและบัญชี 
15. น.ส. ดาราณ ี ศรีสารคาม  บธ.บ.การบญัชี   นักวิชาการเงินและบัญชี 
16. น.ส. โสพิศ โพพูน   บธ.ม.บริหารธุรกิจ  พนักงานการเงินและบัญชี 3 
17. น.ส. มณีเนตร จันทรพงษ์  บธ.บ.การตลาด   นักวิชาการเงินและบัญชี 
18. น.ส. นารีรัตน์ โดยงามรัก  บธ.บ.บญัชี   เจ้าหน้าท่ีบรหิารงานท่ัวไป 
19. นาย ธนาเดช ศรวิชัย   คอ.ม.พลศึกษา  เจ้าหน้าท่ีบรหิารงานท่ัวไป 

 งานประกันคุณภาพการศึกษา      
20. นาง ชุติมา ชงสกุล   บธ.ม.การบริหารธุรกิจ  นักวิชาการศึกษา 
21. น.ส. ปิยพร ท้าวญาต ิ บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  เจ้าหน้าท่ีบรหิารงานท่ัวไป

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

23. น.ส. จันจิรา บัวขาว  บธ.บ.การบญัชี   เจ้าหน้าท่ีบรหิารงานท่ัวไป 
24. น.ส. จิราพร ศรียา  ศศ.บ.การจดัการท่ัวไป   เจ้าหน้าท่ีบรหิารงานท่ัวไป 
25. นาย สุชาต ิ เพชรเทียนชัย   ค.ม.การสอนภาษาอังกฤษ

ในฐานะภาษาต่างประเทศ
 นักวิชาการศึกษา 

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

29. น.ส. เพียงพร เบ็ญพาด  วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ   นักวิชาการศึกษา 
 งานหอพัก    

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

ในฐานะภาษาต่างประเทศ
 
 

 เจ้าหน้าท่ีบรหิารงานท่ัวไป 
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ลําดบั ช่ือ - นามสกุล วุฒิการศึกษา ตําแหน่ง 
ต่ํากว่า 

ปริญญาตรี
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

33. น.ส. กชพร เจริญย่ิง  บธ.ม.การบริหารธุรกิจ  เจ้าหน้าท่ีบรหิารงานท่ัวไป
34. นาย ชัยชาญ ณ บางช้าง ม.6  พนง.รักษาความปลอดภัยหอพัก 

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

36. น.ส. ปรียา สุขสมบูรณ ์ ป.6  แม่บ้านหอพัก
37. น.ส. หมวย ดีไทย ม.3  แม่บ้านหอพัก
38. นาง จันทร์นภาพรณ์ สุขเสงี่ยม ป.4  แม่บ้านหอพัก
39. น.ส. มาล ี ดีไทย ป.4  แม่บ้านหอพัก
40. นาง บังอร โดยงามรัก ป.4  แม่บ้านหอพัก
41. นาง เอื้อนทิพย์ จันทร์เพ็ชร ป.6  แม่บ้านหอพัก
42. นาง สาวติร ี วิลาทอง ป.6  แม่บ้านหอพัก
43. นาย ธีระพงษ์ แป้นช้อย ป.6  คนงานหอพัก 

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

 กองกลาง   
45. นาย รพีพรรณ คทาวัชรกุล รป.ม.รัฐประศาสนศาสตร์  ผู้อํานวยการกองกลาง

 งานบริหารทั่วไป  
46. น.ส. รัชนี นาเลิศ รป.ม.รัฐประศาสนศาสตร์  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชํานาญการ

47. น.ส. ลภัสสริิณ สมบูรณ์สกลุวุฒิ บธ.บ. การจัดการท่ัวไป  เจ้าหน้าท่ีบรหิารงานท่ัวไป
48. น.ส. จีราภรณ ์ บัวคลา้ย บธ.บ. การจัดการท่ัวไป  เจ้าหน้าท่ีบรหิารงานท่ัวไป
49. น.ส. พัชรพรรณ หทัยโชติ บธ.บ.คอมพิวเตอร์  เจ้าหน้าท่ีบรหิารงานท่ัวไป

 งานเลขานุการกิจและกิจการพิเศษ  
50. น.ส. ณัฐธิดา ปุณยจรัสพงศ์  วท.ม.สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรฯ  นักวิชาการศึกษา
51. น.ส. ขัตติยา มีจันทร ์   บธ.ม.การบริหารธุรกิจ  นักวิชาการศึกษา 
52. น.ส. อัญชนา จิตต์งามขํา ศศ.บ. นิเทศศาสตร์  เจ้าหน้าท่ีบรหิารงานท่ัวไป
53. น.ส. ธนารีย์ นุ่มกลิ่น วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ  เจ้าหน้าท่ีบรหิารงานท่ัวไป

 งานสภามหาวิทยาลัย  
54. น.ส. ศิริวรารัตน์ หุนหวล  ศศ.ม.เทคโนโลยีการศึกษา  เจ้าหน้าท่ีบรหิารงานท่ัวไป
55. น.ส. สมหญิง ห้วยหงษ์ทอง ค.อ.ม.คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี  เจ้าหน้าท่ีบรหิารงานท่ัวไป
 งานบริหารพสัด ุ   

56. นาง สุนันท์ อุ่นตา ศศ.ม.รัฐศาสตร์  นักวิชาการพัสดุ ชํานาญการ
57. น.ส. ปรางค์ทอง พวงทรัพย์ บธ.บ.การประชาสัมพันธ์  นักวิชาการพัสดุ
58. น.ส. นภาวลัย ครุฑางคะ   ค.อ.ม.คอมพิวเตอร์

และเทคโนโลยี 
 นักวิชาการพัสดุ  

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

 นักวิชาการพัสด ุ

60. นาง ขวัญเรือน ตาเสน  บธ.บ.การบญัชี  นักวิชาการพัสดุ
61. นาย สําราญ พูลศักดิ ์ วศ.บ.โยธา  วิศวกรโยธา
62. น.ส. ลัดดา อุทัยนา ศศ.บ.นิเทศศาสตร์  นักวิชาการพัสดุ
63. นาง ยุพา พวงแย้ม ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์  พนักงานพัสดุ 4
64. นาย สมภพ คํากอง 

 
 

 วศ.บ.วิทยาการคอมฯ   เจ้าหน้าท่ีบรหิารงานท่ัวไป 
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ลําดบั ช่ือ - นามสกุล วุฒิการศึกษา ตําแหน่ง 
ต่ํากว่า 

ปริญญาตรี
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

 งานประชาสัมพันธแ์ละสื่อสารองค์กร   
65. น.ส. ธนารีย์ สะสุนทร นศ.ม.นิเทศศาสตร์  นักประชาสมัพันธ์
66. น.ส. ปราณปรียา สิมมา   ศศ.ม.เทคโนโลยี

การศึกษา 

 นักประชาสมัพันธ ์

67. นาย วัฒนา อ่วมเนตร ศศ.บ.นิเทศศาสตร์  นักประชาสมัพันธ์
68. นาย บวรรรรจรกัษ์ ระเบียบด ี  วท.บ.คอมพิวเตอร์  เจ้าหน้าท่ีโสตทัศนูปกรณ ์

 งานบริหารบุคคล   
69. นาย สวงค์ พ่อค้า   รป.ม.รัฐประศาสนศาสตร์  บุคลากร ชํานาญการ
70. น.ส. สุนิดา เมืองสมบัต ิ   ค.อ.ม.คอมพิวเตอร์

และเทคโนโลยี 
 บุคลากร ปฏิบตัิการ 

71. น.ส. เสาวนีย์ พันสาคร บธ.ม.การบริหารธุรกิจ  บุคลากร ปฏิบตัิการ
72. น.ส. ทิพย์รัมภา เจิดสกุล   วศ.ม.บริหาร

ทรัพยากรมนุษย์
 บุคลากร ปฏิบตัิการ 

73. น.ส. มาล ี สุดประเสริฐ บธ.ม. บริหารธุรกิจ  เจ้าหน้าท่ีบรหิารงานท่ัวไป
74. นาย พณกฤษ บุญพบ    ปร.ด.บรหิาร

การศึกษา 
บุคลากร ปฏิบตัิการ 

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

 งานบริหารจดัการมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เมืองราชบุรี 

     

79. นาย เสมา หนาแน่น  วท.บ.วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

  เจ้าหน้าท่ีบรหิารงานท่ัวไป 

80. นาย อนุรักษ์ ชัยจันทร์  บธ.บ.ระบบสารสนเทศ
ทางคอมพิวเตอร์ 

  เจ้าหน้าท่ีบรหิารงานท่ัวไป 

81. น.ส. วันด ี แป้นน้อย บธ.ม.การบริหารธุรกิจ  เจ้าหน้าท่ีบรหิารงานท่ัวไป
82. น.ส. พิริยา กรมมา ศศ.ม.รัฐศาสตร์  เจ้าหน้าท่ีบรหิารงานท่ัวไป
83. น.ส. ศันสนีย์ เขียวมาประเสริฐ ศศ.ม.การจัดการภาครัฐ  เจ้าหน้าท่ีบรหิารงานท่ัวไป 
84. น.ส. นาตยา ทิพย์เท่ียงแท้ วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ   เจ้าหน้าท่ีบรหิารงานท่ัวไป
85. น.ส. สุขใจ ลิขิตเจริญธรรม วทบ.เทคโนโลยีการเกษตร   เจ้าหน้าท่ีหอ้งสมดุ
86. นาย สาธติ มีวงษ์ ป.6   พนักงานรักษาความปลอดภัย 
87. นาย ธงชัย ช่ืนอารมย์ ป.6   พนักงานรักษาความปลอดภัย 
88. นาย เจริญชัย นิยมรัตน์ ป.7   พนักงานรักษาความปลอดภัย 
89. นาย ชํานาน ตันประเสริฐ ป.4   พนักงานรักษาความปลอดภัย

 งานอาคารสถานที่ ภูมิทัศน ์
และความปลอดภัย 

     

90. น.ส. สายฝน แฉล้มนงนุช   ค.อ.ม.คอมพิวเตอร์  นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ 
91. น.ส. กชพร สุขแสวง  คบ.คอมพิวเตอร์ศึกษา   เจ้าหน้าท่ีบรหิารงานท่ัวไป 
92. นาย ประเสริฐศักดิ ์ เกิดทรัพย์   คอ.ม.วิศวกรรม

อุตสาหกรรม 
 

 ช่างก่อสร้าง 4 
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ลําดบั ช่ือ - นามสกุล วุฒิการศึกษา ตําแหน่ง 
ต่ํากว่า 

ปริญญาตรี
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

93. นาย นิวัต ิ ตันสมศักดิ ์   บธ.ม.การบริหารธุรกิจ  ช่างก่อสร้าง 4 
94. นาย ภูมิปัญญา ตันเจริญ   วท.บ.เกษตรศาสตร์  เจ้าหน้าท่ีภูมิทัศน์ 
95. นาย สิทธิศักดิ ์ คานพล ู  คบ.พลศึกษาฯ   เจ้าหน้าท่ีงานอาคารสถานท่ี 
96. นาย สายันต ์ นิลอร่าม อนุปริญญา    คนสวน 
97. นาย บุญนํา ปานโทน  วท.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า   ช่างซ่อมบํารุงเครื่องปรับอากาศ 
98. นาย ประทีป เช้าช่ืน ปวช.ช่างกล    ช่างฝีมือทั่วไป 

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 กัลยา จําสขุ ป.6    แม่บ้าน (คณะวิทยาศาสตร์) 
103. นาง บุษบา จึงสมศักดิ ์ ป.4    แม่บ้าน (คณะวิทยาศาสตร์ฯ) 
104. น.ส. เนาวรตัน์ จันทร ม.6    แม่บ้าน (คณะวิทยาศาสตร์ฯ) 
105. น.ส. สุธามาศ ฟักเขียว ม.3    แม่บ้าน (คณะมนุษยศาสตร์ฯ)
106. นาง ลิ้ม ขนเข็ม ป.6    แม่บ้าน (คณะวิทยาการจัดการฯ) 

107. นาง ชนาภา บุตรพราว ป.4    แม่บ้าน (คณะวิทยาการจัดการฯ) 

108. นาง สังวาลย์ จันสมด ี ป.6    แม่บ้าน (อาคารครูพันธุ์บึง) 
109. น.ส. พิศมัย จันทรัดทัด ม.3    แม่บ้าน (วิทยาลัยมวยไทย) 
110. นาง เพียรพิศ จอมคํา ม.6    คนงาน (คณะครุศาสตร์) 
111. น.ส. ณาตยา กัลปะ ป.6    แม่บ้าน (คณะครุศาสตร์) 
112. น.ส. พิกุล พุกนิลฉาย ป.4    แม่บ้าน (คณะครุศาสตร์) 
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 สุขเสงี่ยม ป.4    ช่างไม้ (สํานักงานอธิการบดี) 

130. นาย ประยูร จันสมด ี ป.4    ช่างเช่ือม (สํานักงานอธิการบดี)

131. นาย สมบญุ แดงเมือง ป.4    ช่างปูน (สํานักงานอธิการบดี) 
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ลําดบั ช่ือ - นามสกุล วุฒิการศึกษา ตําแหน่ง 
ต่ํากว่า 

ปริญญาตรี
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

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. น.ส. ชนัญชิดา พรานพนัส ม.3    แม่บ้าน (สํานักงานอธิการบดี) 

136. นาย ศราวุฒิ ชีวันโชติบัณฑิต ปวช.บัญชี    ช่างฝีมือ (สํานักงานอธิการบดี) 

137. นาง ทองบ่อ ทองวันด ี ป.4    แม่บ้าน (สํานักงานอธิการบดี) 

138. นาย จรัล โดยงามรัก ม.3    คนงาน (สํานักงานอธิการบดี) 

139. นาง กรรดา ตนประเสริฐ ป.6    เจ้าหน้าที่ดูแลสนามฟุตบอล 

140. นาย พะวัย บุญพันธ ์ ป.4    คนงาน (สํานักงานอธิการบดี) 

141. นาย อ้อม เขียวหวาน ป.6    คนงาน (สํานักงานอธิการบดี) 

142. น.ส. คชาภรณ์ ถํ้าเทศ ป.6    คนงาน (สํานักงานอธิการบดี) 

143. นาย ขวัญเงิน อนันตศิร ิ ป.6    คนงาน (สํานักงานอธิการบดี) 

144. นาย อนุวัฒน์ จันสมด ี ม.3    คนงาน (สํานักงานอธิการบดี) 

145. นาย แสงระว ี ตนประเสริฐ ม.3    คนงาน (สํานักงานอธิการบดี) 

146. น.ส. ปัณชวภัสร ์ ตาดไทยสงค์ ม.3    คนงาน (สํานักงานอธิการบดี) 

147. นาย พิทักษ์ชัย อําไพ ม.6    คนงาน (สํานักงานอธิการบดี) 

148. นาง เพียงจมาศ ปลื้มมาก ม.3    คนงาน (สํานักงานอธิการบดี) 

149. นาง ประยงค์ เอี่ยมงาม ป.4    แม่บ้าน (มร.มจ. ในเมืองฯ) 

150. นาง พรทิพย์พา มนัสสิรกิุล ป.4    แม่บ้าน (มร.มจ. ในเมืองฯ) 

151. น.ส. อรทัย พงษ์พา ป.6    คนงาน (มร.มจ. ในเมืองฯ) 

152. นาย ดลตร ี แสนตา่งนา ป.6    คนสวน (มร.มจ. ในเมืองฯ) 

153. นาย ประยุทธ์ อุ่นสําราญ ป.6    คนสวน (มร.มจ. ในเมืองฯ) 

154. นาง ย่ิงลักษณ ์ วรภักด ี ป.6    คนสวน (มร.มจ. ในเมืองฯ) 

155. น.ส. รวีวรรณ เลิศสงา่ ม.3    คนสวน (มร.มจ. ในเมืองฯ) 

156. นาย เสถียร กิ่งจันทร ์ ป.4    คนสวน (โรงเรียนสาธิตฯ) 

157. นาง สมทรง เสระฐิน ป.4    คนสวน (โรงเรียนสาธิตฯ) 

158. น.ส. ธิดา วรรณาโส ม.3    แม่บ้าน (มร.มจ. ในเมืองฯ) 

159. น.ส. ดาวรุง่ พุ่มงาม ม.3    แม่บ้าน (สํานักงานอธิการบดี) 

160. น.ส. อาริษา ทองลิ่ม ป.4    แม่บ้าน (สํานักวิทยบริการฯ) 

 งานยานพาหนะ      

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) 
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ลําดบั ช่ือ - นามสกุล วุฒิการศึกษา ตําแหน่ง 
ต่ํากว่า 

ปริญญาตรี
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

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  ไกรฤกษ ์ เพ็ชรน้อย ม.3    พนักงานขับรถยนต์ 

169. นาย  อนุชา เพชรน้อย ป.6    พนักขับรถยนต ์

170. นาย อภิรักษ์ รัศมี ม.6    พนักงานขับรถยนต์ 

 งานรักษาความปลอดภัย      

171. นาย ทวี เทพสวัสดิ ์ ป.6    พนักงานรักษาความปลอดภัย 

172. นาย เฉลิมพล อุ่นใจ ม..3    พนักงานรักษาความปลอดภัย 

173. นาย พิษณ ุ โฉมนก ม.3    พนักงานรักษาความปลอดภัย 

174. นาย พุทธชาต ิ พิมพ์ดีด ม.6    พนักงานรักษาความปลอดภัย 

175. จ.ส.ต. สุนทร ทองลิ่ม ม.6    พนักงานรักษาความปลอดภัย 

176. นาย จิรายุ อุ่นอารมย์ ม.6    พนักงานรักษาความปลอดภัย 

177. นาย ธนาคม กาประโคน ม.3    พนักงานรักษาความปลอดภัย 

178. นาย ชูชาติ มากหลาย ม.6    พนักงานรักษาความปลอดภัย 

179. นาย อรรถญา ทองวันด ี ม.6    พนักงานรักษาความปลอดภัย 
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8,484,050     
1 6116000001/20230214 บรหิารตามความจําเป็นและสนับสนุนนโยบายเชิงรกุ      1,000,000

      202302140121 การประชมุ อบรม สัมมนาของอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ชว่ยอธิการบดี และ
หน่วยงานภายใน

        250,000

202302140221 บริหารงานเลขานุการผู้บริหาร           20,000
202302140321 อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (Certified Government 
Internal Auditor-CGIA)

          73,340

202302140421 บริหารตามความจําเป็นและสนับสนุนนโยบายเชงิรุก         656,660
2 6116000002/20230215 บรหิารจัดการเพ่ือพัฒนาคณาจารย์และข้าราชการ        250,000

202302150121 บริหารจัดการงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ         189,660
202302150221 ศึกษาดูงาน           60,340

3 6116000003/20330202 ประชาสัมพันธ์รบัสมัครนักศึกษาตามระบบกลาง ประจําปีการศึกษา 
2562

       400,000

203302020121 จัดทําสื่อในการประชาสัมพันธ์         126,160
203302020221 รับสมัคร รอบ Portforio โควต้า และรับตรง         132,000
203302020321 รับสมัครนักศึกษาภาคใต้           27,280
203302020421 ประสานงานเครือข่ายและการบริหารงานประชาสัมพันธ์           60,000
203302020521 รับสมัครนักศึกษาโรงเรียนเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ           54,560

4 6116000006/20330805 แข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ครัง้ท่ี 38

       175,000

     203303030121 การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ครั้งท่ี 38

        130,760

203308050244 ค่าธรรมเนียมต่างๆในการเข้าร่วมกิจกรรม           18,800
203308050321 การจัดทําชดุนักกีฬาและผู้เข้าร่วมกิจกรรม           21,600
203308050421 การจัดซื้อค่ายาและเวชภัณฑ์สําหรับนักกีฬา            1,840
203303030521 การฝึกซ้อมและแข่งขัน            2,000

5 6116000009/20330806 แข่งขันกีฬา พ.จ.น.ก.บุคลากร สัมพันธ์ ครัง้ท่ี 40        125,000
203308060144 ค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมกิจกรรม           40,000
203308060221 การเข้าร่วมกิจกรรม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี           46,300
203308060321 การจัดซื้อชดุสําหรับนักกีฬาท่ีเข้าร่วมการแข่งขัน           24,000
203308060421 การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์            2,200
203308060521 ขบวนพาเหรดและการแสดงบนเวที            9,000
203308060621 การฝึกซ้อมและการแข่งขัน            3,500

ท่ี หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม รวม

สํานักงานอธิการบด ี(ส่วนกลาง)

5.  งบประมาณ  
     ในปีการศึกษา 2561 สํานักงานอธิการบดี ได้รับอนุมัติงบประมาณเป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 245,974,450 บาท 
โดยแบ่งเป็นงบประมาณเงินรายได้ จํานวนเงิน 8,484,050 บาท และงบประมาณแผ่นดิน จํานวน 237,490,400 บาท 
 

งบประมาณเงินรายได ้
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6 6116000011/20230216 การประชุมคณะกรรมการตามข้อบังคับของมหาวทิยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง

       630,000

      202302160121 ส่งเสริมและสนับสนุนภารกิจตามบทบาทหน้าท่ีคณะกรรมการพิจารณา
ตําแหน่งทางวิชาการ

        400,000

202302160221 ส่งเสริมและสนับสนุนภารกิจตามบทบาทหน้าท่ีคณะกรรมการบริหารงานบุคคล         130,000
      202302160321 บริหารจัดการงานประชมุอาจารย์ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงาน
ราชการ และอาจารย์พิเศษ

        100,000

7 6116000012/20230217 การประชุมคณะกรรมการ ตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวทิยาลัยฯ

       200,000

      202302170121 บริหารจัดการงานประชมุคณะกรรมการและอนุกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย

        200,000

8 6116000016/20230218 บรหิารจัดการงานบรหิารพัสดุ      1,055,400
202302180121 บริหารจัดการงานพัสดุ/งานก่อสร้าง/งานครุภัณฑ์และงานจัดซื้อจัดจ้าง         300,000
202302180221 จ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล         360,000
202302180321 บริการบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ Shiller         128,400
202302180421 บริการบํารุงรักษาลิฟท์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง         267,000

9 6116000017/20330302 พัฒนาการจัดการเรยีนรู ้(Active Learning)        200,000
      203303020121 อบรมเชงิปฏิบัติการ “การออกแบบการเรียนการสอนแบบ Active Learning 
ด้วยกระบวนการ PLC”

          73,300

203303020221 การจัดประชมุติดตามการทํางานระดับคณะ ทุกเดือน (4 ไตรมาส)           23,600
203303020321 การจัดประชมุเชงิปฏิบัติการด้วยกระบวนการ PLC เพ่ือนําเสนอ Active Learning           51,550
203303020421 การจัดประชมุเชงิปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาทักษะด้านการออกแบบ (Active Learning)           51,550

10 6116000018/20230219 บรหิารงานส่วนกลาง สํานักงานอธิการบดี      1,963,700
202302190144 สมทบกองทุนและมูลนิธิต่างๆ         228,000
202302190221 งานเกษียณอายุราชการประจําปี 2561           50,000
202302190321 จัดหาน้ําด่ืมประจําอาคาร           72,000
202302190422 ค่าสาธารณูปโภค      1,613,700

11 6116000019/20330303 ขับเคล่ือนการพัฒนามหาวทิยาลัยตามแนวทางการรโีพรไฟล์        300,000
      203303030121 ประชมุคณะกรรมการขับเคล่ือนการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแนวทางการรีโพร
ไฟล์เพ่ือจัดทประกาศมหาวิทยาลัย ปฏิทินการดําเนินงานกลั่นกรองโครงการ ฯลฯ

          10,000

203303030221 สนับสนุนการดําเนินกิจกรรมสาขาวิชานําร่องแต่ละคณะ         288,000
203303030321 จัดทํารายงานผลการดําเนินโครงการ            2,000

12 6116000020/20230220 งบกลางมหาวทิยาลัยราชภัฏหมู่บ้านราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง      1,393,150
202302200121 งบกลางของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง      1,393,150

ท่ี หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม รวม
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13 6116000021/20330815 พัฒนาศักยภาพบุคลากรของมหาวทิยาลัยให้ปฏิบัตงิานอย่างมืออาชีพ        791,800
203308150121 ความรู้เก่ียวกับบริหารกรอบอัตรากําลังสายวิชาการและสายสนับสนุน           60,040
203308150221 ภาวะผู้นํากับการเปลี่ยนแปลง         221,520
203308150321 การเปลี่ยนแปลงของกฏหมายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560           60,040

203308150421 ความรู้เก่ียวกับกฏระเบียบเก่ียวกับการเบิก-จ่ายงบประมาณแผ่นดินและเงนิรายได้           60,040
203308150521 หลักเกณฑ์และวิธีการขอตําแหน่งทางวิชาการ และการขอตําแหน่งทางวิชาการ เร่ือง 
“การเตรียมผลงานอย่างไร ให้ได้ตําแหน่งทางวิชาการ”

        110,180

203308150621 ต้นกล้าราชพฤกษทางวิชาการ         231,840
203308150721 งบแก้ปัญหางานพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย           48,140

       772,230
14 6118000003/20230222 พัฒนาและบรหิารงานกองกลาง        583,230

202302220121 บริหารและจัดการภายในสํานักงานอธิการบดี           78,540
202302220221 ประชมุเชงิปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์สํานักงานอธิการบดี จัดทําแผนปฏิบัติการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ประจําปีการศึกษา 2560

          90,000

202302220321 สืบสานประเพณีทําบุญกลางบ้าน ประจําปี 2561           10,000
202302220421 ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานสํานักงานอธิการบดี           65,600
202302220521 บริหารจัดการงานประชาสัมพันธ์           50,000
202302220621 บริหารจัดการงานบริหารบุคคล           50,000
202302220721 บริหารจัดการงานกองกลาง           50,000
202302220821 บริหารจัดการงานพัสดุและยานพาหนะ           47,200
202302220921 บริหารจัดการงานบริหารท่ัวไป           50,000
202302221021 บริหารจัดการงานวินัยและนิติการ           45,100
202302221121 งานประชมุคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี           20,000
202302221221 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานอธิการบดี ประจําปีการศึกษา           11,000

202302221331 จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) ติดแท้งค์            9,800
202302221431จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า            2,800
202302221531 จัดซื้ออุปกรณ์สํารองข้อมูล            3,190

15 6118000004/20330807 พัฒนาศักยภาพบุคลากรของกองกลาง        189,000
203308070121 พัฒนาศักยภาพบุคลากรกองกลาง         189,000

   39,810,840
16 6120000001/20110107 บรหิารและจัดการทรพัยากรบุคคล    38,810,840

201101070112 ค่าจ้างลูกจ้างชัว่คราวรายเดือน     12,817,680
201101070212 ค่าจ้างชัว่คราวรายวัน      9,202,280
201101070321 เงนิสมทบประกันสังคม         980,430
201101070421 ค่าตอบแทนผู้บริหารท่ีจ้างโดยเงนิรายได้/ท่ีปรึกษา         600,000
201101070521 เงนิประจําตําแหน่งผู้บริหารวิทยาลัยมวยไทยศึกษา/เทคโนโลยีอุตสาหกรรม/
โรงเรียนสาธิตฯ

     1,392,000

ท่ี หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม รวม

กองกลาง

งานบรหิารบุคคล



16 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

201101070621 เงนิเสริมตําแหน่ง/ค่าเชา่บ้านอาจารย์ชาวต่างประเทศ         329,400
201101070721 ค่าสอนเกินภาระงาน ภาคเรียนท่ี 1/60 และ 2/60      3,884,910
201101070821 ค่าจ้างอาจารย์ประจําตามสัญญาจ้าง (รายชัว่โมง)      2,155,000
201101070912 ค่าจ้างอาจารย์ประจําตามสัญญา (รายเดือน)      7,371,720
201101071021 เงนิสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชพี (พนักงานราชการ)           45,420
201101071121 ค่าใชจ้่ายสําหรับการต่อวีซ่า (อาจารย์ชาวต่างประเทศคณะครุศาสตร์)            8,000
201101071221 ค่าใชจ้่ายสําหรับต่อวีซ่า (อาจารย์ชาวต่างประเทศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)           24,000

17 6120000002/20230223 บรหิารและจัดการกองทุนพัฒนาบุคลากรศึกษาตอ่ระดบัปรญิญาโทและ      1,000,000
202302230144 บริหารและจัดการกองทุนพัฒนาบุคลากรศึกษาต่อระดับปริญญาโทและเอก      1,000,000

     2,386,800
18 6122000003/20230224 บรหิารงานอาคารสถานท่ีและภูมิทัศน์สถาปัตย์      2,386,800

202302240121 บริหารงานโสตทัศนูปกรณ์ห้องเรียน ห้องประชมุอาคารเรียน14 และอาคาร           11,700

202302240222 ค่าโทรศัพท์งานบริการโสตทัศนูปกรณ์            3,186
202302240321 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สํานักงาน           50,000
202302240421 บริหารงานวัสดุประปา         212,046
202302240521 บริหารงานไฟฟ้า         195,520
202302240621 บริหารงาน ซ่อมบํารุงเครื่องปรับอากาศ ลฟิท์ กล้องวงจรปิดและโทรศัพท์ภายใน         277,540
202302240721 บริหารงานซ่อมบํารุงและรักษาอาคารและส่ิงก่อสร้าง         325,365
202302240821 บริหารงานทําความสะอาดอาคารต่าง ๆ และภาคสนาม         448,570
202302240921 บริหารงานหน่วยภูมิทัศน์ (โรงเรือนเพาะชํา)         121,100
202302241021 บริหารงานหน่วยตัดหญ้าภาคสนาม           38,160
202302241121 บริหารจัดการงานปรับภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย           84,600
202302241221 บริหารจัดการงานจราจรภายในมหาวิทยาลัย           93,130
202302241332 จ้างติดตั้งสัญญาณงานจราจรบนถนนทางหลวงหมายเลข 3087 ภายในมหาวิทยาลัย         297,500

202302241431 จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์            5,400
202302241531 จัดซื้อปั๊มหอยโข่งไฟฟ้า            9,800
202302241621 ศึกษาดูงานของบุคลากรของหน่วยงานอาคารสถานท่ีฯ           21,400
202302241721 อบรมการซ้อมดับเพลิง           29,065
202302241821 งบแก้ไขปัญหาฉุกเฉินเร่งด่วน สําหรับงานของงานอาคารสถานท่ีและภูมิทัศน์สถาปัตย์         105,598

202302241931 จัดซื้อพัดลมโคจร           51,000
202302242031 จัดซื้อชดุนั่งร้าน            6,120

     1,900,000
19 6123000001/20230225 บรหิารจัดการงานยานพาหนะ      1,900,000

202302250121 ซ่อมบํารุงรักษายานพาหนะ      1,067,440
202302250221 ค่าใชจ้่ายนํ้ามันเชือ้เพลิงและหล่อลื่น         532,560
202302250321 ค่าใชจ้่ายสําหรับการต่อทะเบียนและประกันภัยรถยนต์         200,000
202302250421 ค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปราชการตามท่ีได้รับมอบหมาย         100,000

ท่ี หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม รวม

งานอาคารสถานท่ี

งานบรหิารยานพาหนะ
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     1,670,000
20 6125000001/20230235 ส่งเสรมิและสนับสนุนภารกิจตามบทบาทหน้าท่ีคณะกรรมการส่งเสรมิ

กิจการมหาวทิยาลัย (คสม.)
       450,000

202302350121 งานประชมุกรรมการและอนุกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย         450,000
21 6125000002/20230227 บรหิารจัดการงานสภามหาวทิยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง      1,220,000

202302240121 งานประชมุสภามหาวิทยาลัย         749,800
202302270221 งานประชมุอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัย         399,200
202302270321 ศึกษาดูงาน           46,000
202302270431 จัดซื้อจอคอมพิวเตอร์            4,000
202302270531 จัดซื้อเครื่องพิมพ์มัลติฟังชัน่เลเซอร์            9,000
202302270622 ค่าโทรศัพท์งานสภามหาวิทยาลัย           12,000

       286,750
22 6127000003/20230228 พัฒนาและบรหิารจัดการงานนโยบาย แผน และงบประมาณ        215,750

202302280121 งานประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)           42,600
202302280221 ค่าบํารุงรักษาระบบงบประมาณ 3 มิติ           65,000
202302280321 พัฒนางานตามภารกิจกองนโยบาย แผน และงบประมาณ         108,150

23 6127000004/20330808 พัฒนาศักยภาพบุคลากรกองนโยบายและแผน          71,000
203308080121 พัฒนาศักยภาพบุคลากรกองนโยบายและแผน           71,000

       192,640
24 6128000001/20230229 บรหิารจัดการงานบรหิารการคลังและทรัพย์สิน        192,640

202302290121 บริหารงานบริหารการคลังและทรัพย์สิน         192,640
       114,920

25 6129000001/20230402 ส่งเสรมิและพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา        114,920
202304020121 การตรวจประเมินสําหรับสาขาที่ขอข้ึนทะเบียน TQR           28,920
      202304020221 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปี
การศึกษา 2559

          43,000

      202304020321 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปี
การศึกษา 2559

          43,000

       471,920
26 6130000001/20230230 บรหิารจัดการงานวเิทศสัมพันธ์และศูนย์อาเซยีนศึกษา          71,920

202302300121 บริหารจัดการงานวิเทศสัมพันธ์และศูนย์อาเซียนศึกษา           71,920
27 6130000002/20330203 ความร่วมมือระหวา่งประเทศ        400,000

203302030154 การเข้าร่วมงาน Tsukuba Marathon (ศึกษาดูงานและเข้าร่วมว่ิง)         200,000
      203302030254 อบรมด้านภาษาไทยเบ้ืองต้น ด้านอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว และสํารวจโอกาส
ในการทําความร่วมมือด้านการค้าและการท่องเท่ียวระหว่างราชบุรีและเมืองมะริด ณ มหาวิทยาลัย
มะริด สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

        200,000

ท่ี หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม รวม

สํานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

สภามหาวทิยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

กองนโยบายและแผน

งานบรหิารการคลังและทรพัย์สิน

งานวเิทศสัมพันธ์และศูนย์อาเซยีน
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     3,165,040
28 6131000001/20230403 ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจําปีการศึกษา  2561          11,000

202304030121 ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2560           11,000
29 6131000002/20230306 เสรมิสรา้งศักยภาพนักศึกษาให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์      3,044,240

202303060144 เสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์      3,044,240
30 6131000003/20220203 ทุนการศึกษาโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักร

กัมพูชา
         54,800

202202030121 ทุนการศึกษาโครงการพระราชทานความชว่ยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา           54,800
31 6131000004/20330809 พัฒนาศักยภาพบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา          55,000

203308090121 พัฒนาศักยภาพบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา           55,000
     1,357,560

32 6132000001/20230307 พัฒนานักศึกษาหอพัก        101,000
202303070121 การเสริมสร้างศักยภาพคณะกรรมการนักศึกษาหอพัก           28,000
202303070221 การปฐมนิเทศนักศึกษาหอพัก            3,000
202303070321 การทําบุญหอพัก           27,000
202303070421 กีฬาสัมพันธ์หอพักและเปิดหอ           43,000

33 6132000002/20230231 บรหิารและพัฒนาหอพัก      1,256,560
202302310121 บริหารและพัฒนาหอพัก         583,020
202302310221 งานแก้ปัญหางานอาคารหอพักกรณีเร่งด่วนและฉุกเฉิน         100,000
202302310332 งานปรับเปล่ียนระบบส่งนํ้าอาคารหอพักนารีรัตน์ และหอพักแบบเก่า  จํานวน 10 
อาคาร

        189,600

202302310432 ติดตั้งตาข่ายโรงตากผ้าหอพักไม้ 2 ,3 และหอพักไม้ 4         102,000
202302310531 จัดซ้ือถังนํ้าแบบไฟเบอร์กลาส         176,400
202302310631 จัดซ้ือปั๊มนํ้าอัตโนมัติแรงดันคงท่ี           58,240
202302310731 จัดซ้ือมิเตอร์ไฟฟ้าแบบติดตั้งภายใน  ขนาด 5 แอมป์            6,000
202302310831 จัดซ้ือเครื่องเชือ่มไฟฟ้า            6,500
202302310931 จัดซ้ือเล่ือยวงเดือนไฟฟ้าแบบมือถือ            6,900
202302311031 จัดซ้ือแท่นตัดเหล็ก            6,100
202302311131 จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน           16,000
202302311231 จัดซ้ือเครื่องสํารองไฟสําหรับกล้องวงจรปิดของหอพัก            5,800

       100,000
34 6124000002/20230226 บรหิารและพัฒนางานอนามัยและการปฐมพยาบาล        100,000

202302260121 บริหารจัดการงานอนามัยและการปฐมพยาบาล (ห้องพยาบาล)         100,000
       451,200

35 6151000001/20330304 บรหิารจัดการโครงการสหกิจศึกษา / MCRU WiL Model ให้สอดรบั
การเรยีนรูใ้นศตวรรษท่ี 22

       451,200

      203303040121บริหารจัดการโครงการสหกิจศึกษา/MCRU WiL Model ให้สอดรับกับการ
จัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ประจําปีการศึกษา 2560

        451,200

ท่ี หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม รวม

กองพัฒนานักศึกษา

งานหอพัก

งานอนามัยและสุขาภิบาล

ฝา่ยการศึกษากับการมีงานทํา
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       598,540
36 6145000001/20230236 บรหิารจัดการสํานักงานศูนย์การเรยีนรูใ้นเมือง        550,540

202302360121 งานซ่อมบํารุง         100,000
202302360222 สาธารณูปโภค           96,000
202302360321 ฝึกอบรมและการป้องกันและระงบัอัคคีภัยประจํา 2561           25,000
202302360421 ปรับปรุงและพัฒนา Green office อย่างต่อเน่ือง           30,000
202302360531 จัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้           10,200
202302360621 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน           34,340
202302360721 จัดซื้อวัสดุโสตทัศนูปกรณ์           50,000
202302360821 จัดซื้อวัสดุงานอาคารถสานท่ีและงานสวน           50,000
202302360921 จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ทําความสะอาด           70,000
202302361021 จัดซื้อน้ํามันตัดหญ้า           10,000
202302361121 จัดซื้อน้ําด่ืม           15,000
202302361221 บริหารและพัฒนาสํานักงานศูนย์การเรียนรู้ในเมือง           60,000

37 6145000002/20330813 พัฒนาบุคลากรศูนย์การเรยีนรูใ้นเมือง          48,000
203308130121 พัฒนาบุคลากรรายบุคคล           48,000

ท่ี หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม รวม

ศูนย์การเรยีนรูใ้นเมือง
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โครงการท่ี รวม

249,962,000   
1 187,833,500   

101101020111 1 บริหารทรัพยากรบุคลากร (เงนิเดือนและค่าจ้างประจํา) 59,292,500     
101101202212 2 บริหารทรัพยากรบุคคล (ค่าจ้างชัว่คราว) 997,500          
101101020321 3 บริหารทรัพยากรบุคคล (งบดําเนินงาน) 9,468,600       
101101020444 4 บริหารทรัพยากรบุคคล (งบเงนิอุดหนุน) 111,958,300    
101101020511 5 บริหารทรัพยากรบุคคล (ค่าตอบแทนพนักงานราชการ) 6,116,600       

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 (ศูนย์เพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือฯ) 200,000          
102405080354 3 สมทบค่าสาธารณูปโภค (ศูนย์ตรวจสอบสินค้าเกษตรฯ) 200,000          

5 54,240,700    
102302170131 1 จัดซ้ือเครื่องสแกนเนอร์ความเร็วสูง ขนาด A3 (งานบริหารพัสดุ) 268,000          
102302170231 2 จัดซ้ือเครื่องสแกนเนอร์ (ScanJet) (งานบริหารพัสดุ) 25,000           
102302170331 3 จัดซ้ือกล้องดิจิตอล GPS (งานบริหารพัสดุ) 36,000           
102302170431 4 จัดซ้ือเครื่องพิมพ์ฉลากตัวอักษร (งานบริหารพัสดุ) 13,000           
102302170531 5 จัดซ้ือเครื่องบันทึกเสียง (งานบริหารพัสดุ) 7,000             
102302170631 6 จัดซ้ือเครื่องพิมพ์สําเนาระบบดิจิตอล (งานบริหารบุคคลและนิติการ) 85,600           
102302170731 7 จัดซ้ือเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา) (งานบริหารบุคคล) 74,900           

102302170831 8 จัดซ้ือชัน้เก็บเอกสาร 40 ชอ่ง (งานบริหารบุคคลและนิติการ) 23,400           
102302170931 9 จัดซ้ือชัน้เก็บเอกสาร 4 ลิ้นชกั (งานบริหารบุคคลและนิติการ) 23,400           
102302171031 10 จัดซ้ือเครื่องทําลายเอกสาร (งานนิติการ) 32,000           
102302171131 11 จัดซ้ือเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ (ขนาด 3000 ANSI Lumens) 33,000           

102302171231 12 จัดซ้ือเครื่องถ่ายเอกสาร (50 แผ่นต่อนาที) (งานอาคารสถานท่ี) 210,000          
102302171331 13 จัดซ้ือตู้บานเลื่อนกระจก (งานอาคารสถานท่ี) 18,400           
102302171431 14 จัดซ้ือชดุโต๊ะทํางานตัวแอล พร้อมเก้าอ้ี (งานอาคารสถานท่ี) 14,400           
102302171531 15 จัดซ้ือเครื่องสแกนลายน้ิวมือ (งานยานพาหนะ) 19,800           
102302171632 16 ก่อสร้างโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 37,538,100     
102302171732 17 ติดตั้งตาข่ายกันนก อาคารสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1,180,000       
102302171832 18 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 2,871,000       
102302171932 19 ปรับปรุงอาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชพีธุรกิจจอมพล 11,000,000     
102302172032 20 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารโลหะ 767,700          

หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม

6016000019, บรหิารจัดการดา้นสาธารณปูโภค (ดา้นสังคม)

6016000020, บรหิารจัดการดา้นสาธารณปูโภค (ดา้นวทิย์)

6016000022, บรหิารจัดการดา้นสาธารณปูโภค (สมทบชําระค่าสาธารณปูโภค)  

6016000034, สนับสนุนการจัดการศึกษาดา้นสังคมศาสตร ์

สํานักงานอธกิารบดี
6016000018, บรหิารและจัดการทรพัยากรบุคคล  

งบประมาณแผ่นดิน 
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โครงการท่ี รวม

560,800         
6 533,800         

102303140154 1 ค่าบริการอินเตอร์เน็ต 7,600             
102303140254 2 งานจัดทํารายงานประจําปี/สารสนเทศของมหาวิทยาลัย 150,000          
102303140354 3 พัฒนาและบริหารงานนโยบาย งบประมาณ และสารสนเทศของ

มหาวิทยาลัย
142,400          

102303140431 4 จัดซ้ือเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา 7,300             
102303140531 5 จัดซ้ือเครื่องตัดกระดาษไฟฟ้า 45,000           
102303140631 6 จัดซ้ือชดุกล้องถ่ายภาพ DSLR พร้อมเลน 68,000           
102303140731 7 จัดซ้ือตู้บานเลื่อนทึบสูง ขนาดไม่น้อยกว่า 120*180 ซม. 37,500           
102303140831 8 จัดซ้ือชดุโต๊ะเคาร์เตอร์ 26,500           
102303140931 9 จัดซ้ือเครื่องเจาะกระดาษไฟฟ้า และเข้าเล่มมือโยก 29,000           
102303141031 10 จัดซ้ือชัน้วางแฟ้ม 40 ชอ่ง 8,500             
102303141131 11 จัดซ้ือเครื่องเจาะกระดาษ 2 รู (ขนาดไม่น้อยกว่า 150 แผ่น) 12,000           

7 27,000          
10220205121 1 จัดซ้ือวัสดุกองนโยบายและแผน 27,000           

177,500         
8 177,500         

102303260131 1 จัดซ้ือครุภัณฑ์จอรับภาพชนิดขาตั้ง 10,800           
102303260231 2 จัดซ้ือครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 

2,500 Ansi Lumens
24,000           

102303260331 3 จัดซ้ือครุภณัฑ์เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม แบบเจาะกระดาษไฟฟ้า 18,000           
102303260431 4 จัดซ้ือครุภัณฑ์ระบบเครื่องขยายเสียงสําหรับงานประชมุ/สัมมนา 124,700          

825,000         
30 825,000         

102304020154 1 การตรวจประเมินระดับมหาวิทยาลัย  ประจําปีการศึกษา 2559 50,790           
102304020254 2 การเขียนรายงานการประเมินตนเองระดับมหาวิทยาลัย  ประจําปี

การศึกษา 2559
27,200           

102304020354 3 การอบรมจัดทําแผนพัฒนาหลักสูตร 82,690           
102304020454 4 การพัฒนาปรับปรุงคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับ

หน่วยงานสนับสนุน
104,320          

102304020554 5 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เก่ียวกับการจัดทําแผนระหว่างคณะ 34,700           
102304020654 6 การทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดบัมหาวิทยาลัย 

(improvement plan)
40,200           

102304020754 7 บริหารสํานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา 224,650          
102304020854 8 การถ่ายทอดความรู้และความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 129,530          
102304020954 9 การวิพากษ์รายงานการประเมินตนเองระดับมหาวิทยาลัย  ประจําปี

การศึกษา 2559
105,920          

102304021031 10 จัดซ้ือเครื่องสแกนเนอร์ 25,000           

6027000003, จัดซือ้วสัดกุองนโยบายและแผน

กองพัฒนานักศึกษา
6131000005, จัดซือ้ครภัุณฑ์กองพัฒนานักศึกษา

6027000002, บรหิารจัดการงานงบประมาณและสารสนเทศมหาวทิยาลัย
กองนโยบายและแผน

หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม

สํานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
6029000002, ส่งเสริมและพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา
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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 1 ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์และแผนดําเนินการ 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 การบริหารหน่วยงาน
เพ่ือกํากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ
ของหน่วยงาน 
- ควรติดตามผลการดําเนินงานและ
รายงานผลต่อคณะกรรมการประจํา
หน่วยงาน 

กิจกรรม :  
- กําหนดให้ผู้รบัผิดชอบรายงานผล
การดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผน
กลยุทธ์สํานักงานอธิการบดีต่อที่
ประชุมคณะกรรมการประจํา
สํานักงานอธิการบดี ปีละ 4 ครั้ง 
 
 

 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจําสํานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 
1/2561 วันที่ 25 มกราคม 2561   
วาระที่ 4.2  
- รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจําสํานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 
2/2561 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 
วาระที่ 4.1 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจําสํานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 
3/2561 วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 
วาระที่ 4.6 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจําสํานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 
4/2561 วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 
วาระที่ 4.3 

องคป์ระกอบที ่3 การบริหารและจัดการ
ตัวบ่งช้ี 3.3 ระบบบริหารความเสี่ยง  
- ควรมีการติดตามประเมินผลและ
รายงานผลต่อคณะกรรมการประจํา
หน่วยงาน อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

กิจกรรม : 
- กําหนดให้ผู้รบัผิดชอบรายงานผล
การดําเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี่ยง ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจําสํานักงานอธิการบดี อย่าง
น้อยปีละ 2 ครั้ง 
 
 
   
 
 
 

 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจําสํานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 
5/2560 วันที่ 11 กันยายน 2560   
ณ ห้องประชุมพุทธชาด ช้ัน 1 อาคาร
อํานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
หมู่บ้านจอมบึง วาระที่ 4.3  
- รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจําสํานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 
4/2561 วันที่ 10 กรกฎาคม 2561  
ณ ห้องประชุมพุทธชาด ช้ัน 1 
อาคารอํานวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
หมู่บ้านจอมบึง วาระที ่3.4 พิจารณา
รายงานผลการติดตามการบรหิาร
ความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยง 
สํานักงานอธิการบดี ประจําปี
การศึกษา 2557 - 2560 (ฉบับ
ทบทวน ปีการศึกษา 2560) 
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ข้อเสนอแนะ 
ของคณะกรรมการประเมิน 

โครงการ/กิจกรรมเพ่ือการพฒันา รายการเอกสารอ้างอิง 

องค์ประกอบที่ 4 ระบบกลไก
การเงินและงบประมาณ 
ตัวบ่งช้ี 4.1 บริหารหน่วยงานเพ่ือ
การกํากับติดตามการเงินและ
งบประมาณของหน่วยงาน 
- ควรปรับแผนกลยุทธ์ทางการเงินให้
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์สํานักงาน
อธิการบดี 

กิจกรรม : 
- กําหนดให้ผู้รบัผิดชอบปรับแผน  
กลยุทธ์ทางการเงินให้สอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์สํานักงานอธิการบดีและ
รายงานความสอดคล้องระหว่างแผน
กลยุทธ์สํานักงานอธิการบดีกับแผน
กลยุทธ์ทางการเงินต่อที่ประชุม
คณะกรรมการประจําสํานักงาน
อธิการบดี 

 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจําสํานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 
3/2561 วันที่ 25 พฤษภาคม 2561  
ณ ห้องประชุมพุทธชาด ช้ัน 1 
อาคารอํานวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
หมู่บ้านจอมบึง วาระที ่4.3 พิจารณา 
(ร่าง) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
สํานักงานอธิการบดี ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 
 

องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ตัวบ่งช้ี 5.1 ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของ
หน่วยงาน 
- ควรจัดทําแนวปฏิบัติที่ดีด้านระบบ
การประกันคุณภาพ หรืองานวิจัย
ด้านประกันคุณภาพและนําไป
เผยแพร่ เช่น การพัฒนาระบบการ
จัดเก็บข้อมูล หรือการจัดทํา SAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
กิจกรรม : 
1 กําหนดให้ผูร้ับผิดชอบตัวช้ีวัด
จัดทําแนวปฏิบัติที่ดี (Good 
Practice) เรื่อง การดําเนินงาน
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
ของสํานักงานอธิการบดี 
2. มีการนําเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการประจําสํานักงาน
อธิการบดี เพ่ือพิจารณาคู่มือแนว
ปฏิบัติที่ดี (Good Practice) การ
ดําเนินงานระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาของสํานักงานอธิการบดี  
3. มีการเผยแพร่คู่มือแนวปฏิบัติที่ดี 
(Good Practice) การดําเนินงาน
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
เพ่ือให้หน่วยงานภายในและ
หน่วยงานภายนอกได้ใช้ประโยชน์ใน
การจัดเก็บข้อมูลและการเขียน
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
 

 
 
 
 
 
1.1 คูม่ือแนวปฏิบัติที่ดี (Good 
Practice) การดําเนินงานระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาสํานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง 
1.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจําสํานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 
1/2561 วันที่ 25 มกราคม 2561 
วาระที่ 4.6 
 
 
1.3 บันทึกการเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดี 
(Good Practice) การดําเนินงาน
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
ให้แก่หน่วยงานภายในและหน่วยงาน
ภายนอก  
1.4 การเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีผ่าน
เว็บไซต์สํานักงานอธิการบดี 
http://president.mcru.ac.th  
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บทท่ี 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. 2561 -
2564) (1.1-1-1) 

1.1-1-1 แผนกลยุทธ์สํานักงาน
อธิการบดี (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 
2564) 
 

   1.2 สํานักงานอธิการบดี ได้นําผล
การดําเนินการที่ผ่านมาและแผน
กลยุทธ์พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง 4 ปี มาวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน
(SWOT) ระหว่างวันที่ 17 - 18 
ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมรายา
บุรี รสีอรท์ อําเภอศรสีวัสด์ิ 
จังหวัดกาญจนบุรี (1.1-1-2) 
(1.1-1-3) (1.1-1-4) 
 
 
 
 
 
 
 
1.3 สํานักงานอธิการบดี ได้ 
ดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธ์ 
สํานักงานอธิการบดีให้สอดคล้อง 
กับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย  
(1.1-1-5) 

 1.1-1-2 แผนกลยุทธ์พัฒนา
มหาวิทยาลัย 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 
2564) 
1.1-1-3 โครงการประชุมสัมมนา
เชิงปฏิบัติการการจัดทําแผนกลยุทธ์
สํานักงานอธิการบดี 4 ปี (พ.ศ. 
2561 - 2564) วันที่ 17-18 
ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมรายา
บุรี รีสอร์ท อําเภอศรีสวัสด์ิ 
จังหวัดกาญจนบุรี 
1.1-1-4 รายงานการประชุม 
สัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการ
จัดทําแผนกลยุทธ์สํานักงาน
อธิการบดี 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 
2564) ระหว่างวันที่ 17 - 18 
ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมรายาบุรี 
รีสอรท์ อ.ศรีสวัสด์ิ จ.กาญจนบุรี 
1.1-1-5 ตารางความเช่ือมโยง
ระหว่างแผนกลยุทธ์พัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
กับแผนกลยุทธ์สํานักงานอธิการบดี
4 ปี พ.ศ. 2561-2564 (หน้า 36) 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
 2 มีการจัดทําแผนปฏิบัติการ

ประจําปีที่สอดคล้องกับแผนกล
ยุทธ์ของหน่วยงาน 

2.1 สํานักงานอธิการบดี ได้
ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการ 
ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
สํานักงานอธิการบดี โดยคณะ  
กรรมการประจําสํานักงาน
อธิการบดี ได้ประชุมเพ่ือพิจารณา
แผนปฏิบัติการเงินงบประมาณ
แผ่นดินและเงินรายได้ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 
25 มกราคม 2561 (1.1-2-1) 
(1.1-2-2) (1.1-2-3) 

1.1-2-1 แผนปฏิบัติการ (เงิน
งบประมาณแผ่นดิน) สํานักงาน
อธิการบดี ประจําปีงบประมาณ 
2560 
1.1-2-2 แผนปฏิบัติการ (เงิน
รายได้) สํานักงานอธิการบดี
ประจําปีงบประมาณ 2560 
1.1-2-3 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสํานักงาน
อธิการบดี ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 
25 มกราคม 2561 วาระที่ 4.7 
พิจารณาแผนปฏิบัติการ 
สํานักงานอธิการบดี ประจําปี
งบประมาณ 2561

 3 มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์
หน่วยงาน และแผนปฏิบัติการ
ประจําปีไปสู่หน่วยงานภายใน 

3.1 สํานักงานอธิการบดี ได้
ดําเนินการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์
หน่วยงาน และแผนปฏิบัติการ
ประจําปีไปสู่หน่วยงานภายใน   
ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เพ่ือทบทวนแผนกลยุทธ์และ
ถ่ายทอดตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมาย
สู่การจัดทําแผนปฏิบัติการเงิน
งบประมาณแผ่นดินและเงิน
รายได้ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 ระหว่างวันที่ 17 - 18 
ธันวาคม 2559 ณ โรงแรม 
รายาบุรี รีสอรท์ อําเภอศรีสวัสด์ิ 
จังหวัดกาญจนบุรี (1.1-3-1) 
3.2 คณะกรรมการจัดทําแผน 
กลยุทธ์ของสํานักงานอธิการบดี 
ได้ดําเนินการถา่ยทอดแผนกลยุทธ์
ของสํานักงานอธิการบดีกับผู้บริหาร
หน่วยงานต่าง ๆ ภายในสังกัด
สํานักงานอธิการบดี เก่ียวกับ   
กลยุทธ์ ตัวบ่งช้ี และค่าเป้าหมาย
ของกลยุทธ์ ในการประชุม
คณะกรรมการประจําสํานักงาน
อธิการบดี ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 
25 มกราคม 2561 (1.1-3-2) 

1.1-3-1 รายงานการประชุมเชิง
ปฏิบัติการโครงการจัดทําแผน 
กลยุทธ์สํานักงานอธิการบดี 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ระหว่างวันที่ 17 - 18 ธันวาคม 
2560 ณ โรงแรมรายาบุรี รีสอร์ท 
อําเภอศรีสวัสด์ิ จังหวัดกาญจนบุรี
 
 
 
 
 
 
 
1.1-3-2 รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจําสํานักงาน 
อธิการบดี ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 
25 มกราคม 2561 วาระที่ 4.1 
พิจารณา (ร่าง) แผนกลยุทธ์
สํานักงานอธิการบดี ระยะ 4 ปี 
พ.ศ. 2561 – 2564 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
   3.3 สํานักงานอธิการบดีได้

ดําเนินการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์
สํานักงานอธิการบดีให้บุคลากร 
ทราบผ่านทางเว็บไซต์สํานักงาน
อธิการบดี และทางเอกสาร  
(1.1-3-3) (1.1-3-4) 

1.1-3-3 เว็บไซต์สํานักงาน
อธิการบดี http://president. 
mcru.ac.th/work/_strategy/ 
Strategy_2561-2564.pdf 
1.1-3-4 แผนกลยุทธ์สํานักงาน
อธิการบดี พ.ศ. 2561 - 2564 

 4 มีการติดตามผลการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการประจําปี 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และ
รายงานผลต่อคณะกรรมการ
ประจําหน่วยงานพิจารณา 

4.1 สํานักงานอธิการบดี มีการ 
ติดตามผลการดําเนินการตาม 
แผนปฏิบัติการ ประจําปี 2560 
จํานวน 1 ครั้ง และรายงานผลต่อ
คณะกรรมการประจําสํานักงาน
อธิการบดี เพ่ือพิจารณาดังน้ี  
4.1.1 รายงานผลการดําเนินงาน
ตามตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ต่อคณะกรรมการประจาํสํานักงาน
อธิการบดี เพ่ือพิจารณา ในการ
ประชุม ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 25 
มกราคม 2561 (1.1-4-1) 

1.1-4-1 รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจําสํานักงาน 
อธิการบดี ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 
25 มกราคม 2561 วาระที่ 4.2 
 
 
 

 5 มีการประเมินผลการดําเนินงาน
ตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และ
รายงานผลต่อคณะกรรมการ
ประจําหน่วยงาน พิจารณา 

5.1 สํานักงานอธิการบดี ได้ประเมิน 
ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของ
แผนกลยุทธ์ ประจําปี 2560 และ
รายงานผลต่อคณะกรรมการ
ประจําสํานักงานอธิการบดี เพ่ือ
พิจารณา ในการประชุม ครั้งที่ 
1/2561 วันที่ 25 มกราคม 2561 
(1.1-5-1)  

1.1-5-1 รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจําสํานักงาน 
อธิการบดี ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 
25 มกราคม 2561 วาระที่ 4.2 
พิจารณารายงานการประเมินผล
การดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของ
แผนกลยุทธ์สํานักงานอธิการบดี 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 6 มีการนําผลการพิจารณา
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประจําหน่วยงาน
ไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์ในปี
ถัดไป 

6.1 สํานักงานอธิการบดีได้นํา 
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ 
ของคณะกรรมการประจํา 
สํานักงานอธิการบดีไปจัดทําแผน
กลยุทธ์สํานักงานอธิการบดี พ.ศ. 
2561 – พ.ศ. 2564) (1.1-6-1) 
 
6.2 สํานักงานอธิการบดีได้นํา 
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ
ของคณะกรรมการประจํา
สํานักงานอธิการบดี ไปพิจารณา

1.1-6-1 รายงานการประชุม 
สัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการ 
จัดทําแผนกลยุทธ์สํานักงาน
อธิการบดี 4 ปี (2561 - 2561)
ระหว่างวันที่ 17 - 18 ธันวาคม 
2560 ณ โรงแรมรายาบุรี รีสอร์ท 
อําเภอศรีสวัสด์ิ จังหวัดกาญจนบุรี
1.1-6-2 รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจําสํานักงาน 
อธิการบดี ครั้งที่ 5/2560 วันที่ 
11 กันยายน 2560 วาระที่ 4.2 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
ดําเนินการปรับปรุงแผนกลยุทธ์ 
(1.1-6-2) (1.1-6-3) 

1.1-6-3 รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจําสํานักงาน 
อธิการบดี ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 
25 มกราคม 2561 วาระที่ 4.1  
 

 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน บรรล/ุไม่บรรล ุ คะแนนการประเมิน เป้าหมายปีต่อไป 

5 ข้อ 6 ข้อ บรรล ุ 5 คะแนน 6 ข้อ 

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 - 
 
จุดที่ควรพฒันา/ข้อเสนอแนะในการปรบัปรุง 
 - 
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องค์ประกอบที่  2  ภารกิจหลัก   
ตัวบ่งชี้ที่  2.1 แผนพัฒนาสมรรถนะรายบคุคล 
 

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 
 

ผลการดําเนนิงาน 
 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 
 1 มีการแต่งต้ังคณะกรรมการ 

จัดทําร่างแผนพัฒนาสมรรถนะ
รายบุคคลของสายสนับสนุน 

สํานักงานอธิการบดี โดยผู้อํานวยการ
สํานักงานอธิการบดี เสนอที่ประชุม
คณะกรรมการประจําสํานักงาน
อธิการบดี ในคราวประชุม ครั้งที่ 
6/2560 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 
2560 ให้ผู้อํานวยการสํานักงาน
อธิการบดี เป็นประธานกรรมการ 
ผู้อํานวยการกองทุกกอง และ
หัวหน้างานบริหารบุคคลเป็น
กรรมการ และบุคลากร ของงาน
บริหารบุคคล 1 คน เป็นเลขานุการ 
จัดทําและพิจารณาร่างแผนพัฒนา
สมรรถนะรายบุคคล (2.1.1-1) (2.1-1-2)

2.1-1-1 รายงานการประชุม ครั้งที่ 
6/2560 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 
วาระที่ 4.2 
2.1-1-2 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ
จัดทําแผนพัฒนาสมรรถนะ
รายบุคคล 
 

 2 มีการดําเนินการรวบรวมและ
จัดทําข้อมูลตําแหน่ง 
ออกแบบฟอร์ม กําหนดแนว
ปฏิบัติ และเกณฑ์การประเมิน

สํานักงานอธิการบดี โดยงาน
บริหารบุคคล ดําเนินการจัดทํา
แนวปฏิบัติ และเกณฑ์การ
ประเมินสมรรถนะ แบบฟอร์ม
การประเมินสมรรถนะ และ
แบบฟอร์มสรปุรายงานผลการ
ประเมินสมรรถนะรายบุคคล 
และข้อมูลตําแหน่งงาน โดย
สมรรถนะที่กําหนดเป็นไปตาม
ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง เรื่อง การกําหนด
สมรรถนะหลักสําหรับบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึง เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 
พ.ศ. 2554 และแบบสรุปการ

2.1-2-1 รายงานการประชุมคณะ 
กรรมการจัดทาํแผนพัฒนาสมรรถนะ
รายบุคคล ครั้งที่ 1/2561 เมือ่วันที่ 
19 มกราคม 2561  
2.1-2-2 รายงานการประชุม ครั้งที่ 
1/2561 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561
2.1-2-3 ประกาศสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง การ
กําหนดสมรรถนะหลักสําหรบั
บุคลากรของมหาวิทยาลัย 
2.1-2-4 แบบสรุปการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
ประเภทผู้บริหาร (มีวาระ) ประเภท
วิชาการ ประเภทผู้บริหาร (ไม่มี



30 
 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของบุคลากรในมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประเภท
ผู้บริหาร (มีวาระ) ประเภท
วิชาการ ประเภทผู้บริหาร (ไม่มี
วาระ) ทั่วไป วิชาชีพเฉพาะ หรือ
เช่ียวชาญฉพาะ ที่ได้กําหนด
สมรรถนะทางการบริหาร และ
สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงาน
นําเสนอคณะกรรมการประจาํ
สํานักงานอธิการบดี ในคราว
ประชุม ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 
25 มกราคม 2561 ทั้งน้ี
คณะกรรมการประจําสํานักงาน
อธิการบดี มอบหมายให้
ผู้อํานวยการกองทุกกองและ
หัวหน้าทุกหน่วยงานในสังกัด 
ดําเนินการประเมินสมรรถนะ
ผู้ใต้บังคับบัญชา (2.1-2-1)  
(2.1-2-2) (2.1-2-3) (2.1-2-4)

วาระ) ทั่วไป วิชาชีพเฉพาะ หรือ
เช่ียวชาญฉพาะ ที่ได้กําหนด
สมรรถนะทางการบริหาร และ
สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงาน 
 

 3 มีการประเมินขีดความสามารถ
ของผู้ใต้บังคับบัญชาแล้วค้นหา
จุดแข็งและจุดอ่อน โดย
ผู้บังคับบัญชากําหนดเกณฑ์ที่
คาดหวังของตําแหน่งผู้รับการ
พัฒนา 

3.1 ผู้อํานวยการกองกลาง ช้ีแจง
รายละเอียดว่าได้ประเมินผลการ
ปฏิ บั ติ ร าชการของ บุคลากร
กองกลาง 8 งาน จํานวนบุคลากร
ข้าราชการสายสนับสนุน 3 คน 
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 
27 คน ลูกจ้างประจํา 11 คน 
พนักงานราชการ  5 คน  และ
ลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน 28 คน 
รวม 74 คน (รายละเอียดตาม
เอกสารแนบ) 
3.2 ผู้ อํานวยการกองนโยบาย
และแผน ช้ีแจงรายละเอียดว่าได้
ประเมินผลบุคลากรกองนโยบาย
และแผน 5 งาน จํานวนบุคลากร
ข้าราชการสายสนับสนุน 2 คน  
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 
11 คน ลูกจ้างประจํา 1 คน และ
พนักงานราชการ 1 คน รวม 15 คน 
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

2.1-3-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสํานักงาน
อธิการบดี ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 
25 พฤษภาคม 2561 วาระที่ 4.10 
2.1-3-2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนา
สมรรถนะรายบุคคล ครั้งที ่2/2561 
เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 
3.3 ผู้อํานวยการกองพัฒนา
นักศึกษา ช้ีแจงรายละเอียดว่าได้
ประเมินผลบุคลากรกองพัฒนา
นักศึกษา 5 งาน จํานวนบุคลากร
ข้าราชการสายสนับสนุน 1 คน 
พนักงานมหาวิทยาลัยสาย
สนับสนุน 9 คน และพนักงาน
ราชการ 2 คน และลกูจ้างช่ัวคราว
รายเดือน 4 คน รวม 16 คน 
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
และเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจําสํานักงานอธิการบดี
พิจารณา ในคราวประชุม ครั้งที่ 
3/2561 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 
2561 (2.1-3-1) (2.1-3-2)

 4 มีการกําหนดแนวทางการ
พัฒนาจุดอ่อนและเสริมจุด
แข็ง โดยระบุประเด็นที่
จําเป็นต้องพัฒนา และ
กําหนดเป้าหมายการพัฒนา 

ผู้อํานวยการกองแต่ละกอง มีการ
กําหนดแนวทางการพัฒนา และ
เป้าหมายในการพัฒนาเสนอต่อ
คณะกรรมการประจําสํานักงาน
อธิการบดี เมื่อคราวประชุม ครั้งที่ 
3/2561 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 
2561 (2.1-4-1) (2.1-4-2) 

2.1-4-1 รายงานการประชุมคณะ 
กรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี 
ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันจันทรท์ี่ 25 
พฤษภาคม 2561 วาระที่ 4.10 
2.1-4-2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนา
สมรรถนะรายบุคคล ครั้งที ่2/2561 
เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561

 5 มีแผนพัฒนาสมรรถนะ
รายบุคคล และนําเสนอ
คณะกรรมการประจํา
สํานักงานอธิการบดี  
พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 

ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
โดยงานบริหารบุคคล นําเสนอ
แผนพัฒนาสมรรถนะรายบุคคล 
ให้คณะกรรมการประจําสํานักงาน
อธิการบดี พิจารณาเมื่อคราวประชุม 
ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 10 
กรกฎาคม 2561 (2.1-5-1) (2.1-5-2)

2.1-5-1 รายงานการประชุมคณะ 
กรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี 
ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 10 กรกฎาคม 
2561 วาระที่ 4.5 
2.1-5-2 แผนพัฒนาสมรรถนะ
รายบุคคล 

 

ผลการประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน บรรล/ุไม่บรรล ุ คะแนนการประเมิน เป้าหมายปีต่อไป 

5 ข้อ 5 ข้อ บรรล ุ 5 คะแนน 5 ข้อ 
 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 - 
      

จุดที่ควรพฒันา/ข้อเสนอแนะในการปรบัปรุง 
 - 
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ตัวบ่งชี้ที่  2.2 กระบวนการจัดทําคู่มือปฏิบติังานเบิกจ่าย 
 

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 มีการแต่งต้ังคณะกรรมการจัดทํา

คู่มือการปฏิบัติงานเบิกจ่าย และ
มีการเชิญผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง
มาร่วมจัดทํา (ร่าง) คู่มือปฏิบัติ
เบิกจ่าย 

1.1 สํานักงานอธิการบดี มีการ
แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทําคูม่ือ
ปฏิบัติงานเบิกจ่าย (2.2-1-1) 
 
1.2 มกีารเชิญผู้เก่ียวข้องกับการ
ปฏิบัติงานเบิกจ่ายของหน่วยงาน
มาร่วมจัดทํา (ร่าง) คู่มือปฏิบัติงาน
เบิกจ่าย (2.2-1-2) 

2.2-1-1 คําสั่งที่ 026/2561 ลง
วันที่ 30 มกราคม 2561 เรื่อง 
แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทําคูม่ือ
ปฏิบัติงานเบิกจ่าย 
2.2-1-2 รายงานการประชุม
จัดทํา (ร่าง) คูม่ือปฏิบัติงาน
เบิกจ่าย 

 2 นํา (ร่าง) คู่มือปฏิบัติงานเบิกจ่าย 
ไปทดลองใช้และประเมินความ
เข้าใจของผู้ปฏิบัติงานและ
ผู้รับบริการที่เก่ียวข้องกับคู่มือฯ 
(หมายเหตุ ทั้งน้ี กลุ่มเป้าหมายท่ี
ทดลองใช้คู่มือฯ จะต้องไม่ซ้ํากับ
ผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องที่มาร่วม
จัดทํา (ร่าง) คูม่ือการปฏิบัติงาน 
ตามข้อ 1) 

2.1 มีการเชิญผู้เก่ียวข้องกับงาน
เบิกจ่ายของแต่ละหน่วยงาน
มาร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ทดลองการใช้คู่มือ และจัดทาํ
แบบสอบถาม เพ่ือประเมินความ
เข้าใจคู่มือฯ และข้อเสนอแนะ 
ข้อคิดเห็นเพ่ือปรับปรุงคู่มือ
ปฏิบัติงานเบิกจ่าย  
(2.2-2-1) (2.2-2-2) 

2.2-2-1 หนังสอืเชิญเข้าร่วม
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เก่ียวกับกฎระเบียบเก่ียวกับการ
เบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินและ
เงินรายได้ 
2.2-2-2 รายงานสรุปผลโครงการ
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้เก่ียวกับกฎ 
ระเบียบเก่ียวกับการเบิกจ่าย
งบประมาณแผ่นดินและเงิน
รายได้ 

 3 รวบรวมความเห็น/ข้อเสนอแนะ
จากผู้ปฏิบัติงานที่ใช้คู่มือฯ และ
ผู้รับบริการมาปรับปรุงคู่มือการ
ปฏิบัติงาน 

3.1 มีการรวบรวมความเห็น/
ข้อเสนอแนะ จากผู้เก่ียวข้องกับ
การปฏิบัติงานเบิกจ่าย เพ่ือนํามา
ปรับปรุงคู่มือปฏิบัติงานเบิกจ่าย 
(2.2-3-1) 

2.2-3-1 รายงานสรุปผลโครงการ
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้เก่ียวกับกฎ 
ระเบียบเก่ียวกับการเบิกจ่าย
งบประมาณแผ่นดินและเงิน
รายได้ 

 4 นําคู่มือปฏิบัติงานเบิกจ่ายเสนอ
ต่อคณะกรรมการประจํา
สํานักงานอธิการบดีเพ่ือเห็นชอบ
และทําการเผยแพร่และ
ประกาศใช้คู่มือการปฏิบัติงาน
เบิกจ่าย 

4.1 นําคู่มือปฏิบัติงานเบิกจ่ายที่
ปรับแก้ไขแล้ว เสนอต่อคณะ 
กรรมการประจําสํานักงาน
อธิการบดี เพ่ือเห็นชอบและ
เผยแพร่คู่มือให้แต่ละหน่วยงาน
นําไปใช้ (2.2-4-1) 

2.2-4-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสํานักงาน
อธิการบดี ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 
10 กรกฎาคม 2561 วาระที่ 3.1 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
 5 ประเมินความพึงพอใจของผู้รับ 

บริการคู่มือการปฏิบัติงานจํานวน 
ไม่ตํ่ากว่า 30 ราย 

5.1 มกีารประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้คู่มือปฏิบัติงานเบิกจ่าย
ไม่ตํ่ากว่า 30 ราย (2.2-5-1) 

2.2-5-1 แบบประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้คู่มือปฏิบัติงาน
เบิกจ่าย 

 
ผลการประเมินตนเอง 

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

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 - 
      
จุดที่ควรพฒันา/ข้อเสนอแนะในการปรบัปรุง 
 - 
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ตัวบ่งชี้ที่  2.3 ระบบและกลไกการจัดทําแผนการจัดซ้ือจัดจ้างของมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน 
 

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 มีการแต่งต้ังคณะกรรมการจัดทํา

แผนจัดซื้อจัดจ้าง 
สํานักงานอธิการบดี มีการแต่งต้ัง
คณะกรรมการจัดทําแผนการ
จัดซื้อจัดจ้าง ประจําปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2561 (2.3-1-1) 

2.3-1-1 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง ที่ 1763/2560  
เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการจดัทํา
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปี 
งบประมาณ 2561 ลงวันที่ 31 
สิงหาคม 2560

 2 มีนโยบายการดําเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างและมีแผนการดําเนินงาน
เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างมหา
วิทยาลัย 

สํานักงานอธิการบดี มีนโยบาย 
ในการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
โดยใช้นโยบายเดียวกันกับของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง 
ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2560 โดย
สํานักงานอธิการบดี ได้ดําเนินการ
เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม
ขั้นตอนและกระบวนการดังน้ี 
(2.3-2-1) 

1) งานบริหารพัสดุ เสนอที่
ประชุมคณะกรรมการประจํา
สํานักงานอธิการบดี พิจารณา
แนวทางในการจัดทําแผนจัดซื้อ 
จัดจ้างของสํานักงานอธิการบดี 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
(2.3-2-2) 
   2) ทําหนังสอืถึงหน่วยงาน
เพ่ือให้ดําเนินการตามแผนการ
จัดซื้อจัดจ้างเงินรายได้ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561  
(2.3-2-3)

2.3-2-1 ประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง แนว
ปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม 
พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2560 
 
 
 
 
 
 
2.3-2-2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสํานักงาน
อธิการบดี ครั้งที่ 5/2560 เมือ่
วันที่ 11 กันยายน 2560 วาระที่ 
4.4 
 
 
2.3-2-3 บันทกึข้อความท่ี ศธ 
0556/พ 0635 เรื่อง แผนการ
จัดซื้อจัดจ้างเงินรายได้ ประจําปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 
18 ธันวาคม 2560
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
3) ทําหนังสือติดตามไปยัง

หน่วยงานที่ยังไม่ส่งแผนการ
จัดซื้อจัดจ้างเงินรายได้ ประจําปี
งบประมาณ 2561 เพ่ือรวบรวม
และจัดทําเป็นแผนจัดซื้อจัดจา้ง 
ประจําปีงบประมาณ 2561  
(2.3-2-4) 
  4) นําแผนจดัซื้อจัดจ้างเงิน
รายได้ ประจําปีงบประมาณ 
2561 เสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการประจําสํานักงาน
อธิการบดี เพ่ือพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ (2.3-2-5) (2.3-2-6) 

2.3-2-4 บันทกึข้อความท่ี ศธ 
0556.01/พ 0273 เรื่อง ขอความ
อนุเคราะห์จัดส่งแผนการจัดซื้อ
จัดจ้างเงินรายได้ประจําปี 
งบประมาณ 2561 ลงวันที่ 16 
กุมภาพันธ์ 2561 
 
2.3-2-5 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสํานักงาน
อธิการบดี ครั้งที่ 6/2560 เมือ่
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 วาระ
ที่ 4.1 
2.3-2-6 แผนจดัซื้อจัดจ้างเงิน
งบประมาณแผ่นดิน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561

 3 มีการดําเนินการครบถ้วนตามแผน 
ร้อยละ 80 

สํานักงานอธิการบดี มีการ
ดําเนินการครบถ้วนตามแผนการ
จัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ 
2561 และรายงานต่อ
คณะกรรมการประจําสํานักงาน 
อธิการบดีเพ่ือรับทราบ โดยใน  
ไตรมาสที่ 3 มีผลการดําเนินการ
ตามแผนร้อยละ 76.50 ซึ่งคาดว่า
จะครบถ้วนตามแผนร้อยละ 80  
ในไตรมาสที่ 4 (2.3-3-1) (2.3-3-2) 

2.3-3-1 บันทกึข้อความท่ี ศธ 
0556/พ 0635 ลงวันที่ 18 
ธันวาคม 2560 เรื่อง ส่งแผนการ
จัดซื้อจัดจ้างเงินรายได้ ประจําปี
งบประมาณ 2561 
2.3-3-2 สรุปรายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณตามแผนการจัดซือ้ 
จัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ 2561 
(จากระบบ Grow Finance MIS 
(3D) (ไตรมาสท่ี 3)

 4 มีการสรุปผลการดําเนินงานและ 
ผลการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการ
ดําเนินงานเก่ียวกับการจัดซื้อ 
จัดจ้างต่อมหาวิทยาลัย 
 

สํานักงานอธิการบดี มีการสรุปผล
การดําเนินงานและผลการ
วิเคราะห์ความคุ้มค่าในการ
ดําเนินงานเก่ียวกับการจัดซื้อ 
จัดจ้างต่อมหาวิทยาลัย (2.3-4-1)  

2.3-4-1 รายงานการวิเคราะห์ผล
การจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

 5 มีการนําเสนอและทบทวนผลการ
ดําเนินงานต่อคณะกรรมการ
ประจําหน่วยงาน และมแีนวทาง
หรือมาตรการ หรือข้อเสนอแนะ 
ในการปรับปรุงหรือกําหนด
แนวทางในการดําเนินงานในปี
ต่อไป 

สํานักงานอธิการบดี มีการพิจารณา
ทบทวนผลการดําเนินงานต่อคณะ 
กรรมการประจําหน่วยงาน และมี
การนําข้อเสนอแนะไปกําหนดเป็น
แนวทาง ในการปรับปรุงการ
ดําเนินงานจัดทําแผนจัดซื้อจดัจ้าง
ในปีต่อไป (2.3-5-1) 

2.3-5-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสํานักงาน
อธิการบดี ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 
10 กรกฎาคม 2561 วาระที่ 4.4 
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ผลการประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน บรรล/ุไม่บรรล ุ คะแนนการประเมิน เป้าหมายปีต่อไป 

4 ข้อ 5 ข้อ บรรล ุ 5 คะแนน 4 ข้อ 

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
      มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ของงานบริหารพัสดุและยานพาหนะ งานอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค 
โดยสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสํานักงานอธิการบดี และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย เพ่ือให้การ
บริหารงานพัสดุและยานพาหนะ งานอาคารสถานที่และสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและถูกต้องตามกฎระเบียบข้อบังคับ สามารถตอบสนองต่อนโยบายการพัฒนาของมหาวิทยาลัย  
โดยเปิดโอกาสให้มีการระดมความคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอจากบุคลากรของงานพัสดุและยานพาหนะ งานอาคาร
สถานที่และสาธารณูปโภค และจากผู้บริหาร เพ่ือให้ได้แผนที่มีความสอดคล้องกับการปฏิบัติ และเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการทํางาน  
 
จุดที่ควรพฒันา/ข้อเสนอแนะในการปรบัปรุง 
 รายการวัสดุ เช่น กระดาษ และหมึกพิมพ์ ควรมีการสํารวจและจัดหาในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 
หรือภาพรวมของสํานักงานอธิการบดี เพ่ือลดขั้นตอนการทํางานของบุคลากรในการตรวจเอกสารชุดเบิกจ่าย 
และประหยัดงบประมาณในการจัดหา เน่ืองจาก การจัดหาในปริมาณมากจะได้ราคาที่ถูกลง 
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ตัวบ่งชี้ที่  2.4   ระดับความพงึพอใจของผู้รบับริการ  
 

ชนิดของตัวบง่ชี ้   ผลผลิต 
 

เกณฑ์การประเมิน 
ใช้คะแนนผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของสํานักงานอธิการบดี จากการคํานวณค่าเฉล่ียความ
พึงพอใจของผู้รับบริการ 
 
เกณฑ์การพิจารณา 
 การสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในแต่ละด้าน โดยใช้แบบสอบถามท่ีมีลักษณะเป็นมาตร
ประมาณค่า 5 ระดับ กําหนดเกณฑ์ในการให้คะแนนดังน้ี 

          คะแนนเฉลี่ย          ระดับคุณภาพ 
 4.51 – 5.00 5  หมายถึง พึงพอใจระดับดีมาก 
 3.51 – 4.50 4  หมายถึง พึงพอใจระดับมาก 
 2.51 – 3.50 3  หมายถึง พึงพอใจระดับปานกลาง 
 1.51 – 2.50 2  หมายถึง พึงพอใจระดับน้อย 
 1.00 – 1.50 1  หมายถึง พึงพอใจระดับน้อยที่สุด  
  
 

สูตรการคํานวณ : ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยรวม =  

 
ผลการดําเนินงาน 
 

ตารางแสดงคา่เฉลี่ยความพงึพอใจของผู้รบับริการโดยรวม 
ของสํานักงานอธิการบดี ประจําปีการศึกษา 2560 

 

ที่ หน่วยงาน ระดับคณุภาพ ค่าเฉลี่ย 
1 งานบริหารการคลังและทรัพย์สิน พึงพอใจระดับมาก 4.39 
2 งานอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์ และความปลอดภัย พึงพอใจระดับดีมาก 4.52 
3 งานอนามัยและการปฐมพยาบาล พึงพอใจระดับดีมาก 4.64 
4 งานหอพักนักศึกษา พึงพอใจระดับดีมาก 4.50 

รวมคะแนนเฉลี่ย ระดับดีมาก 4.51 
 

ผลการประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน บรรล/ุไม่บรรล ุ คะแนนการประเมิน เป้าหมายปีต่อไป 

4.50 4.51 บรรล ุ 5 คะแนน 4.50 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 - 
 

จุดที่ควรพฒันา/ข้อเสนอแนะในการปรบัปรุง 
 - 

ผลรวมของคะแนนเฉล่ียของทุกด้าน     
จํานวนด้าน 
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องค์ประกอบท่ี 3  การบริหารและการจัดการ 
 

ตัวบ่งชี้ที่  3.1  ภาวะผูน้ําของคณะกรรมการประจําหน่วยงาน และผู้บรหิารทุกระดับ 
   

ชนิดของตัวบง่ชี ้   กระบวนการ 
 

เกณฑ์การประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 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 คณะกรรมการประจําสํานัก 
งานอธิการบดี มีการกํากับดูแล
หน่วยงานไปสู่ทิศทางการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของประเทศ 
(3.1-1-3)  
1.3 คณะกรรมการประจํา
สํานักงานอธิการบดี มีการช้ีแจง
หลักเกณฑ์การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานให้กับบุคลากรใน
สํานักงานอธิการบดีทราบล่วงหน้า 
(3.1-1-4) 
 

1.4 การประเมนิผลการปฏิบัติ
ราชการของบุคลากร ตามบันทึก
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการของ
บุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง (ต3) รอบปี 
งบประมาณ 2560 (3.1-1-5)  

3.1-1-1 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ
ประจําสํานักงานงานอธิการบดี 
3.1-1-2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสํานักงาน
อธิการบดี ครั้งที่ 1/2561 
วันที่ 25 มกราคม 2561 
(เรื่องแจ้งให้ทราบจากผู้อํานวยการ
สํานักงานอธิการบดี) 
 
3.1-1-3 แผนกลยุทธ์สํานักงาน
อธิการบดี 4 ปี พ.ศ. 2561– 2564
 
 
 
3.1-1-4 แบบบันทึกข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการของบุคลากรใน
มหาวิทยาลยัราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
(ต3) ประจําปี 2560 
 
 
 

3.1-1-5 ผลการประเมินการปฏิบัติ
ราชการของบุคลากร สํานักงาน
อธิการบดี ปีงบประมาณ 2560
รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2560 – 31 
ธันวาคม 2560) และรอบที่ 2 (1 
มกราคม 2561– 30 มิถุนายน 
2561) 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
 2 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ กําหนดทศิ

ทางการดําเนินงาน และสามารถ
ถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ
ของหน่วยงาน มีความสามารถ 
ในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนํา
ข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการ
ปฏิบัติงานและพัฒนาหน่วยงาน 

2.1 ผู้บริหารสํานักงานอธิการบดี 
ดําเนินการการประชุมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการโครงการจัดทําแผน 
กลยุทธ์สํานักงานอธิการบดี 4 ปี 
(พ.ศ. 2561 – 2564) ระหว่าง
วันที่ 17 - 18 ธันวาคม 2560 ณ 
โรงแรมรายาบุรี รีสอร์ท อําเภอ
ศรีสวัสด์ิ จังหวัดกาญจนบุรี  โดย
ให้ บุคลากรทุกหน่วยงานของ
สํานักงานอธิการบดีมีส่วนร่วม  
ในการกําหนดนโยบายและจัดทํา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนกลยุทธ์ ที่
จะ นําสู่ การปฏิ บั ติหน้าที่ เ ป็น
ระบบชัดเจนทุกมิ ติของงานที่
ปฏิบัติ (3.1-2-1) (3.1-2-2) 
 
2.2 จัดทํารายละเอียดข้อมูล
ส า ร ส น เ ท ศ ข อ ง สํ า นั ก ง า น
อธิการบดีให้ทันสมัย นํามาใช้ใน
การติดตามผลการดําเนินงานตาม
ตัวบ่งช้ีคุณภาพ (KPI) ที่กําหนดไว้
ในแผนกลยุทธ์ (3.1-2-3) (3.1-2-4)

3.1-2-1 รายงานการประชุม 
สัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการ
จัดทําแผนกลยุทธ์สํานักงาน
อธิการบดี 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 
2564) ระหว่างวันที่ 17 - 18 
ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมรายา
บุรี รีสอร์ท อําเภอศรีสวัสด์ิ 
จังหวัดกาญจนบุรี 
3.1-2-2 แผนกลยุทธ์สํานักงาน
อธิการบดี 4 ปี พ.ศ. 2561– 2564
 
 
 
 
 
 
3.1-2-3 สารสนเทศสํานักงาน
อธิการบดี ประจําปี 2560 
3.1-2-4 รายงานประจําปี 2560 
ของสํานักงานอธิการบดี 

 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) 

 
 
 
 
 
 

3.1-3-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสํานักงาน
อธิการบดี คร้ังที่ 1 /2561 วันที่ 25 
มกราคม 2561 (วาระที่ 6 เรือ่ง
ติดตามการส่งแบบประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของบุคลากร) 
3.1-3-2 ผู้อํานวยการสํานักงาน
อธิการบดี ได้จัดทําคําสั่ง
มอบหมายงานและมอบอํานาจ
หน้าที่ให้กับผูอํ้านวยการกองทั้ง  
3 กอง เพ่ือให้ไปสู่การปฏิบัติงาน
กับบุคลากรในแต่ละกองของ
สํานักงานอธิการบดี 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
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)

3.1-3-3 ผลการประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการในหน่วยงาน 
สํานักงานอธิการบดี ประจําปี
การศึกษา 2560 
3.1-3-4 รายงานประจําปี 2560 
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
ให้แก่ผู้บริหารหรือผู้ปฏิบัติระดับ
ถัดไป เพ่ือเพ่ิมความคล่องตัว 
พร้อมกับมีการกํากับ และมีการ
ตรวจสอบการบริหารจัดการของ
ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานท่ี
รับผิดชอบ (3.1-4-2) (3.1-4-3) 
(3.1-4-4) (3.1-4-5)  

3.1-4-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสํานักงาน
อธิการบดี ประจําปีการศึกษา 
2560 
 
 
3.1-4-2 ผู้อํานวยการสํานักงาน
อธิการบดีได้จัดทําคําสั่ง
มอบหมายงานและมอบอํานาจ
หน้าที่ให้กับผูอํ้านวยการกองทั้ง 
3 กอง ให้ไปสูก่ารปฏิบัติงานกับ
บุคลากรในแต่ละกองของ
สํานักงานอธิการบดี 
3.1-4-3 คําสั่งสํานักงานอธิการบดี 
ที่ 123/2561 เรื่องแต่งต้ังผู้กํากับ
ดูแลและผูร้ับผดิชอบองค์ประกอบ
และตัวบ่งช้ีในการประกันคุณภาพ
การศึกษาสํานักงานอธิการบดี 
ประจําปีการศึกษา 2560 
3.1-4-4 รายงานประจําปี 2560
ของสํานักงานอธิการบดี 
3.1-4-5 รายงานสรุปผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการใน
หน่วยงาน สํานักงานอธิการบดี 
ประจําปีการศึกษา 2560 
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 5 ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้ และ

ส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพ่ือให้
สามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงค์
ของหน่วยงานเต็มตามศักยภาพ 

5.1 ผู้บริหารและหัวหน้างานของ
สํานักงานอธิการบดี ได้ถ่ายทอด
องค์ความรู้ ความเข้าใจ (KM) 
ให้กับบุคลากรสายสนับสนุนของ
สํานักงานอธิการบดี ในการจัดทํา
โครงการทบทวนตัวบ่งช้ี แผนกลยุทธ์ 
แผนปฏิบัติการ และค่าเป้าหมาย 
ประจําปีการศึกษา 2559 ใหม้ี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อ
ตนเองและองค์การต่อไป  
(3.1-5-1) 
 
5.2 สํานักงานอธิการบดี มีการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ ความเข้าใจ 
(KM) เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของ
กฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 ให้กับบุคลากรความรู้ความ
เข้าใจกับ ผูม้ีอํานาจสั่งซื้อสั่งจ้าง 
หัวหน้างาน ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ  
ผู้ความคุมงานและผู้เก่ียวข้องทุก
หน่วยงานของมหาวิทยาลัย โดย
เชิญวิทยากรผูเ้ช่ียวชาญ อาจารย์
ณัฐชนน ศริิพงษ์สุรภา อดีตนิติกร
ชํานาญการ กลุ่มงานระเบียบว่า
ด้วยการพัสดุ สํานักมาตรฐานการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐกรมบัญชีกลาง 
เป็นผู้ให้การอบรม เมื่อวันที่ 28 
ตุลาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้อง
ประชุมฉัตรฟ้า ช้ัน 4 อาคารศูนย์
ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
(3.1-5-2) 
 
 
 
 
 

3.1-5-1 รายงานการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ โครงการจัดทําแผน
กลยุทธ์สํานักงานอธิการบดี 4 ปี  
(พ.ศ. 2561 - 2564) ระหว่าง
วันที่ 17 - 18 ธันวาคม 2560   
ณ โรงแรมรายาบุรี รสีอรท์ อําเภอ
ศรีสวัสด์ิ จังหวัดกาญจนบุร ี
 
 
 
 
 
3.1-5-2 รายงานผลการเปลี่ยนแปลง
กฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ  พ .ศ . 
2560 วันที่ 28 ตุลาคม พ .ศ . 
2560 เวลา ห้องประชุมฉัตรฟ้า 
ช้ัน 4 อาคารศูนย์ภาษาและศูนย์
คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง 
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 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) 
 

 
 
 
 
 
 
 
2)  หลักธรรมาภิบาลข้อที่ 2 

หลักประสิทธิภาพ อาทิ  
     - สํานักงานอธิการบดี มีการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
สํานักงานอธิการบดี ประจําปี
การศึกษา 2559 เพ่ือวัดผล
ประสิทธิภาพในการทํางานที่ผ่านมา 
และนําข้อเสนอแนะจากคณะ 
กรรมการประเมิน มาพัฒนา
ปรับปรุงให้ดีมากย่ิงขึ้น ในปี
การศึกษา 2560 (3.1-6-5) 
- สํานักงานอธิการบดี มีการปรับ
แผนกลยุทธ์ ของสํานักงาน
อธิการบดี ให้สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ของทีมผู้บริหารชุดใหม่   
4 ปี (2561-2564) เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ตาม
แผนที่กําหนด (3.1-6-6) 
 

3.1-6-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสํานักงาน
อธิการบดี ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 
25 มกราคม 2561 (วาระที่ 6 
เรื่องติดตามการส่งแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของบุคลากร) 
3.1-6-2 รายงานประจําปี 2560 
ของสํานักงานอธิการบดี 
3.1-6-3 ประสทิธิผลค่าร้อยละผล
การประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการในหน่วยงาน 
สํานักงานอธิการบดี ประจําปี
การศึกษา 2560 
3.1-6-4 ประสทิธิผลค่าร้อยละ 
ผลการประเมนิคุณภาพการศึกษา
ภายใน สํานักงานอธิการบดี      
ปีการศึกษา 2559 
 
3.1-6-5 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสํานักงาน
อธิการบดี ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 
25 มกราคม 2561 วาระที่ 4.4 
แผนพัฒนาคุณภาพ 
(Improvement Plan) 
สํานักงานอธิการบดี ประจําปี
การศึกษา 2560 เพ่ือปรับปรุงผล
การดําเนินงานจากการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ประจําปีการศึกษา 2559 
3.1-6-6 แผนกลยุทธ์สํานักงาน
อธิการบดี 4 ปี พ.ศ. 2561– 2564
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- สํานักงานอธิการบดี ได้กําหนด
ขั้นตอนทรัพยากรทางด้านการใช้
ห้องประชุมและวัสดุในการจัด
อาคารสถานที่ร่วมกันกับทุก
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลยั
และหน่วยงานภายนอก ทั้งน้ี ได้
กําหนดมาตรการการใช้ห้อง
ประชุมที่เน้นการประหยัดการใช้
ทรัพยากรและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม (Green Meeting) 
(3.1-6-7) (3.1-6-8)  
 

 3) หลักธรรมาภิบาลข้อที่ 3 
หลักการตอบสนอง อาทิ การ
สํารวจความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการที่มต่ีอการให้บริการใน
หน่วยงาน สังกัดสํานักงาน
อธิการบดี (3.1-6-9) 
 
  4) หลักธรรมาภิบาลข้อที่ 4 
หลักภาระรับผิดชอบ อาทิ 
สํานักงานอธิการบดี แต่งต้ังผู้
กํากับดูแล และผู้รับผิดชอบ
องค์ประกอบและตัวบ่งช้ีในการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
สํานักงานอธิการบดี ประจําปี
การศึกษา 2560 (3.1-6-10) 
 
     5) หลักธรรมาภิบาลข้อที่ 5 
หลักความโปร่งใส สํานักงาน
อธิการบดี ได้มีการเผยแพร่ระบบ
การจัดซื้อจัดจ้าง ของฝ่าย
บริหารงานพัสดุ ลงในเว็บไซต์
เพ่ือให้ผู้ต้องการรับรู้ได้รับทราบ
โดยทั่วกัน (3.1-6-11) 
 
     6) หลักธรรมาภิบาลข้อที่ 6 
หลักการมีส่วนร่วมอาทิ  

3.1-6-7 คู่มือการขอใช้บริการ
อาคารสถานที่ 
3.1-6-8 ประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง
ระเบียบแนวปฏิบัติในการใช้ห้อง
ประชุมและจัดการประชุมของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 
 
 
 
 
3.1-6-9 ผลการประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการในหน่วยงาน 
สํานักงานอธิการบดี ประจําปี
การศึกษา 2560 
 
 
 
3.1-6-10 คําสัง่สํานักงาน
อธิการบดี ที่ 123/2561 เรื่อง
แต่งต้ังผู้กํากับดูแลและ
ผู้รับผดิชอบองค์ประกอบและตัว
บ่งช้ีในการประกันคุณภาพ
การศึกษาสํานักงานอธิการบดี 
ประจําปีการศึกษา 2560 
 
 
3.1-6-11 เว็บไซต์คู่มือประชาชน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึง http://www.mcru.ac.th
 
 
 
 
 
3.1-6-12 คําสั่งมหาวิทยาลยัราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง เรื่อง แต่งต้ัง
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     - สํานักงานอธิการบดี มีส่วน
ร่วมกับสํานักงาน ก.พ. ในการ
จัดการดําเนินการสอบเพ่ือวัด
ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) 
ของ ก.พ. ประจําปี 2561 ณ ศูนย์
สอบจังหวัดราชบุรี (3.1-6-12) 
     - สํานักงานอธิการบดีมีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
ภายในมหาวิทยาลัยและภายนอก
มหาวิทยาลัย (3.1-6-13)  
 

7) หลักธรรมาภิบาลข้อที่ 7 
หลักการกระจายอํานาจ อาทิ
สํานักงานอธิการบดี มีการจัดทํา
โครงสร้างองค์กรแต่ละหน่วยงาน 
และมอบหมายหน้าที่และความ
รับผิดชอบ ใหแ้ต่ละหน่วยงาน  
ในการบริหารงานภายในฝ่าย 
(3.1-6-14) 
 

      8) หลักธรรมาภิบาลข้อที่ 8 
หลักนิติธรรม อาทิ บุคลากรของ
สํานักงานอธิการบดีจะต้องมีการ
ปฏิบัติตาม และระเบียบต่าง ๆ 
ของมหาวิทยาลัยซึ่งจะต้องปฏิบัติ
ตามท่ีกฎหมายโดยเคร่งครัด 
(3.1-6-15) 
 

     9) หลักธรรมาภิบาลข้อที่ 9 
หลักความเสมอภาค อาทิ 
สํานักงานอธิการบดี มีการให้บริการ 
ตรวจสุขภาพให้ทั้งคณาจารย์ 
บุคลากรสายสนับสนุน รวมท้ัง
ให้บริการรักษาสุขภาพเบ้ืองต้น  
ทั้งการรักษาแผล การจ่ายยา 
ให้กับนักศึกษา และบุคลากร
ทางการศึกษาทั้งมหาวิทยาลัย 
อย่างเท่าเทียมกัน (3.1-6-16) 
 

คณะกรรมการดําเนินการสอบเพ่ือ
วัดความรู้ความสามารถทั่วไป 
(ภาค ก.) ประจําปี 2561 
 
 
 
3.1-6-13 รายงานประจําปี 2560 
ของสํานักงานอธิการบดี  
 
 
 

3.1-6-14 โครงสร้างการ
บริหารงานสํานักงานอธิการบดี 
(ข้อมูลในรายงานประจําปี 2560 
ของสํานักงานอธิการบดี) 
 
 
 
 
 

3.1-6-15 ระเบียบข้อบังคับการ
บริหารงานบุคคล 
 
 
 
 
 
 

3.1-6-16 รายงานการให้บริการ
งานสุขอนามัยและปฐมพยาบาล
(ข้อมูลในรายงานประจําปี 2560 
ของสํานักงานอธิการบดี) 
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     10) หลักธรรมาภิบาลข้อที่ 
10 หลักมุ่งเน้นฉันทามติ อาทิ 
สํานักงานอธิการบดี มีการจัด
ประชุมคัดเลือกบุคลากรสาย
สนับสนุน เป็นตัวแทนในการมี
ส่วนร่วมการปฏิบัติราชการของ
มหาวิทยาลัย (3.1-6-17) 
 
6.2 ผู้บริหารมกีารติดตามผลการ
ควบคุมภายใน เรื่อง การบริหาร
ความเสี่ยง ของสํานักงาน
อธิการบดี (3.1-6-18) 

3.1-6-17 ภาพถ่ายการประชุม
คัดเลือกผู้แทนบุคลากรสาย
สนับสนุน เพ่ือทําหน้าที่กลั่นกรอง
ผลการประเมนิการปฏิบัติ
ราชการของบุคลากร 
 
 
 
3.1-6-18 รายละเอียดข้อมูลใน
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
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) 
 
 7.2 สํานักงานอธิการบดี จัดให้มี
การประเมินผลความพึงพอใจ ใน
การบริหารงานของคณะกรรมการ
บริหารงานและการปฏิบัติงาน
บริการของสํานักงานอธิการบดีทุกปี 
(3.1-7-3) (3.1-7-4) 

3.1-7-1 รายงานผลการประเมิน
การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของ
ผู้บริหารหน่วยงาน (โดยบุคลากร
ทั้งมหาวิทยาลัยเป็นผู้ประเมิน) 
3.1-7-2 รายงานสรุปผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
สํานักงานอธิการบดี ประจําปี
การศึกษา 2559 
 
3.1-7-3 รายงานผลการประเมิน
ความพึงพอใจคุณภาพการ
บริหารงานฯ และคุณลักษณะ
ของคณะกรรมประจําสํานักงาน
อธิการบดี ประจําปี 2560 (โดย
คณะกรรมการประจําสํานักงาน
อธิการบดีเป็นผู้ประเมิน) 
3.1-7-4 ผลการประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการในหน่วยงาน 
สํานักงานอธิการบดี ประจําปี
การศึกษา 2560 
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ผลการประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน บรรล/ุไม่บรรล ุ คะแนนการประเมิน เป้าหมายปีต่อไป 

7 ข้อ 7 ข้อ บรรล ุ 5 คะแนน 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 สํานักงานอธิการบดีได้กําหนด 
เป้าหมายของการจัดการความรู้
ในแผนกลยุทธ์ของสํานักงาน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง 4 ปี (พ.ศ. 2560 
– 2564)  
     ดั ง น้ั น ใ น ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการประจําสํานักงาน
อธิการบดี ครั้งที่ 3/2561 เมื่อ
วั นที่  2 5  พฤษภาคม  2 561 
คณะกรรมการประจําสํานักงาน
อ ธิกา รบ ดี  มี ม ติ เห็ นชอบ ใ ห้
กํ าหนดประ เ ด็นความ รู้และ
เป้าหมายของการจัดการความรู้ที่
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
สํานักงานอธิการบดี ประจําปี
การศึกษา 2560 ตามตัวช้ีวัดที่ 
3 .2 การพัฒนาสถาบันสู่ การ
เรียนรู้  เรื่อง “การปฏิบัติงาน
เบิกจ่าย” ซึ่งตรงกับยุทธศาสตร์ที่ 
1 พัฒนาระบบและกลไกการ
บริหารจัดการให้เป็นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล  ภายใ ต้กลยุท ธ์ 
1.1.5 เรื่อง ระดับความสําเร็จของ
การจัดทําคู่มือเบิกจ่ายงบประมาณ 
(3.2-1-1) (3.2-1-2) 
 
 

3.2-1-1 แผนกลยุทธ์สํานักงาน
อธิการบดี  4 ปี  พ .ศ . 2561 – 
2564  
3.2-1-2  รายงานการประ ชุม
คณะกรรมการประจําสํานักงาน
อธิการบดีครั้งที่ 3/2561 วันที่ 
25  พฤษภาคม  2561  วาระ
พิจารณาที่ 4.8 พิจารณากําหนด
ประเด็นความรู้และเป้าหมายของ
การจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับ
แผนกล ยุ ท ธ์ ข อ ง สํ า นั ก ง า น
อธิการบดี ประจําปีการศึกษา 
2560 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
 2 กําหนดบุคลากรเป้าหมายที่จะ

พัฒนาความรู้และทักษะ 
ตามพันธกิจ 1 ประเด็นความรู้ 

2.1 จากการประชุมคณะกรรมการ
ประจําสํานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 
3/2561 วันที่ 25 พฤษภาคม 
2561 คณะกรรมการประจํ า
สํ า นั ก ง า น อ ธิ ก า ร บ ดี  มี ม ติ
เห็ นชอบใ ห้ กํ าหนดประ เด็ น
ความ รู้และเป้าหมายของการ
จัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ของสํานักงานอธิการบดี 
ประจําปีการศึกษา 2560 ตาม
ตัวช้ีวัดที่ 3.2 การพัฒนาสถาบันสู่
การเรียนรู้ เรื่อง “การปฏิบัติงาน
เบิกจ่าย” และกําหนดให้ผู้ปฏิบัติงาน
ที่ เ ก่ี ยวข้ อง ในการจั ดทํ าการ
เ บิ ก จ่ า ย ง บป ร ะม าณแต่ ล ะ
หน่วยงาน เข้าร่วมอบรมสัมมนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งน้ีจํานวน 
40 คน เป็นบุคลากรเป้าหมาย 
(3.2-2-1) (3.2-2-2) 

3.2-2-1 โครงการแลกเปลี่ ยน
เรียนรู้  เรื่ อง  ความรู้ เ ก่ียวกับ
กฎระเบียบเก่ียวกับการเบิกจ่าย
งบประมาณแผ่น ดินและเ งิน
รายได้ 
3.2-2-2  คํ าสั่ งมหา วิทยาลัยที่ 
1273/2561 และ ที่ 1281 ให้
บุ ค ล า ก ร เ ข้ า ร่ ว ม โ ค ร ง ก า ร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ความรู้
เก่ียวกับกฎระเบียบเกี่ยวกับการ
เบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินและ
เงินรายได้ ลงวันที่ 20 มิถุนายน 
2561 และ 21 มิถุนายน 2561 

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

3.1 สํ า นั ก งานอ ธิ การบ ดี  ไ ด้
มอบหมายงานบริหารบุคคลร่วมกับ
งานบริหารการคลังและทรัพย์สิน 
กองกลาง สํานักงานอธิการบดี  
จัดโครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ เรื่อง 
ความรู้เก่ียวกับกฎระเบียบเก่ียวกับ
การเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินและ
เงินรายได้ โดยคุณหทัยรัตน์ มีจันทร์ 
ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
ระดับชํานาญการ หัวหน้างาน
บริหารการคลังและทรัพย์สิน ผู้มี
ประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) 
เป็นวิทยากรผู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้  
ในโครงการครั้งน้ี เมื่อวันพฤหัสบดี
ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 
08.30 – 12.30 น. ห้องประชุม
จันทร์กระพ้อ อาคารอํานวยการ 
ช้ั น  4  มหา วิทยาลั ย ร าช ภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง (3.2-3-1)  

3.2.-3-1 รายงานผลการดําเนิน
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง 
ความรู้ เ ก่ี ย ว กับกฎระ เ บี ยบ
เก่ียวกับการเบิกจ่ายงบประมาณ
แผ่นดินและเงินรายได้  
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
 4 มีการสังเคราะห์องค์ความรู้ตาม

ประเด็นความรู้ที่กําหนดในขอ้ 1  
ทั้งที่มีในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้
อ่ืน ๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมา
พัฒนาจัดเก็บอย่างมีระบบ โดย
เผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์
อักษร (explicit knowledge) 

4.1 การจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน
เบิกจ่ายมีการสังเคราะห์องค์
ความรู้ตามประเด็นความรู้ จาก
ประสบการณ์และความเช่ียวชาญ
ของเ จ้ าหน้ าที่ ทุ กภาคส่ วนที่
เก่ียวข้องในการการจัดทําเบิกจ่าย
ในโครงการโครงการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ ในวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 
2561 เวลา 08.30 – 12.30 น. 
ห้องประชุมจันทร์กระพ้อ อาคาร
อํานวยการช้ัน 4 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยมีคุณ
หทั ยรั ต น์  มี จั นท ร์  ตํ าแห น่ ง
นักวิชาการเงินและบัญชีระดับ
ชํานาญการ หัวหน้างานบริหาร
ก า ร ค ลั ง แ ล ะท รั พ ย์ สิ น  ผู้ มี
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ต ร ง  ( tacit 
knowledge)  เ ป็ น วิ ท ย า ก ร ผู้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโครงการคร้ังน้ี 
ซึ่ ง ในการสัมมนาค ร้ัง น้ีมีการ
ประชุมระดมความคิดเห็นที่เป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ที่มี
ความสอดรับ กับกฎระ เ บียบ 
ข้อบังคับ เพ่ือให้การดําเนินงาน
ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
     จากนั้ น นําร่ างคู่ มื อที่ ผ่ าน
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
นําเสนอต่อมหาวิทยาลัย เ พ่ือ
พิจารณาและวิพากษ์ ตรวจสอบ
รูปแบบ ความเหมาะสม ความ
ถูกต้อง การนํามาใช้ประโยชน์ 
(3.2-4-1) (3.2-4-2) (3.2-4-3) 

3.2-4-1 รายงานผลการดําเนิน
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง 
ความรู้ เ ก่ี ย ว กับกฎระ เ บี ยบ
เก่ียวกับการเบิกจ่ายงบประมาณ
แผ่นดินและเงินรายได้ 
3.2-4-2 เอกสาร กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ  ประกอบการอบรม
สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง 
ความรู้ เ ก่ี ย ว กับกฎระ เ บี ยบ
เก่ียวกับการเบิกจ่ายงบประมาณ
แผ่นดินและเงินรายได้ 
3 .2 -4 -3 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสํานักงาน
อธิการบดี ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 9 
กรกฎาคม 2561 วาระที่ 3.1 
 
 

 5 มีการนําความรู้ที่ได้รับจากการ
จัดการความรู้ที่เป็นทักษะของผู้ที่มี
ประสบการณ์ตรง (tacit 
knowledge) ในปีการศึกษา
ปัจจุบันหรือปีที่ผ่านมา มาเขยีน

5.1 ห ลั ง จ า ก ไ ด้ คู่ มื อ ก า ร
ปฏิบัติงานเบิกจ่ายมหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สํานักงาน
อธิการบดี ได้นําเผยแพร่ให้กับทุก
หน่วยงานของมหาวิทยาลัย ได้

3 . 2 -5 -1คู่ มื อ ก ารป ฏิ บั ติ ง าน
เบิกจ่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง 
3.2-5-2 หนังสือนําส่งเผยแพร่
คู่มือ 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit 
knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี
มาปรับใช้กับการปฏิบัติงานจริง  
โดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์
อักษร (explicit knowledge) 
 

นํามาใช้ประโยชน์ต่อไป  
(3.2-5-1) (3.2-5-2) 

 

 
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 
 ยังมีอีกหลายหน่วยงานท่ีต้องส่งเสริมการเรียนรู้การดําเนินงานโครงการสํานักงานสีเขียว (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 
สํานักงานอธิการบดี มีการจัดทํา
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  

 2 มีการวิเคราะห์และระบุความ
เสี่ยง และปัจจยัที่ก่อให้เกิดความ
เสี่ยงตามบริบทของหน่วยงาน 

สํานักงานอธิการบดี มีการ
วิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และ
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง 3 ด้าน 
ดังน้ี     
1) ความเส่ียงด้านทรัพยากรของ
สํานักงานอธิการบดี เป็นความเสี่ยง
เก่ียวกับแผนพัฒนาสมรรถนะ
รายบุคคลของบุคลากรมหาวิทยาลัย 
และระบบการประเมินผลบุคลากร
2) ความเส่ียงทางด้านการเงิน 
เ ป็ นความ เสี่ ย ง เ ก่ี ยว กับการ
เบิกจ่ายงบลงทุนของมหาวิทยาลัย
3)  ความเสี่ ยงจากเหตุการณ์
ภายนอกและตามบริบทของ
มหาวิทยาลัยฯ (3.3-2-1) 

3.3-2-1 แผนบริหารความเสี่ยง
ของสํานักงานอธิการบดี          
ปีการศึกษา 2557 - 2560 (ฉบับ
ทบทวน ปีการศึกษา 2560) 

 3 มีการประเมินโอกาสและ
ผลกระทบของความเส่ียงและ
จัดลําดับความเสี่ยงที่ได้จากการ
วิเคราะห์ในข้อ 2 

สํานักงานอธิการบดี มีการประเมิน
โอกาสและผลกระทบของความ
เสี่ยงและจัดลําดับของความเส่ียง   
(3.3-3-1) 

3.3-3-1 แผนบริหารความเสี่ยง
ของสํานักงานอธิการบดี  
ปีการศึกษา 2557 - 2560 (ฉบับ
ทบทวน ปีการศึกษา 2560) 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
 4 มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง

ที่มีระดับความเสี่ยงสูง และ
ดําเนินการตามแผน 

สํานักงานอธิการบดี มีการจัดทํา
แผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับ
ความเสี่ยงสูง (3.3-4-1) ดังน้ี 
4.1 ความเสี่ยงด้านทรัพยากรของ
สํานักงานอธิการบดี เป็นความเสี่ยง
เ ก่ียวกับการจัดทําแผนพัฒนา
สมรรถนะรายบุคคลของบุคลากร
ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ 
4.2 ความเสี่ยงทางด้านการเงิน 
เป็นความเสี่ยง ที่มีระดับความ
เสี่ยงสูง ได้แก่ การเบิกจ่ายงบ
ลงทุนของมหาวิทยาลัย 
(3.3-4-2) (3.3-4-3) 

3.3-4-1 แผนบริหารความเสี่ยงของ
สํานักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 
2 557 - 2560 (ฉ บับทบทวน 
ปีการศึกษา 2560) และแผน
บริหารความเส่ียงของสํานักงาน
อธิการบดี ปีการศึกษา 2560      
3.3-4-2 โครงการ/กิจกรรมความ
เสี่ ยงที่ ดํ า เ นินการตามแผนที่
กําหนดไว้ ดังน้ี 
      3 . 3 -4 -2  ( 1 )  โครงการ /
กิจกรรมความเสี่ยง ที่ดําเนินการ
ตามแผนบริหารความเสี่ยงด้าน
ทรัพยากรเป็นความเสี่ยงเก่ียวกับ
แผนพัฒนาสมรรถนะรายบุคคล
ของมหาวิทยาลัยยังไม่สมบูรณ์ 
      3.3-4-2 ( 2 )  โ ค ร ง ก า ร /
กิจกรรมความเสี่ยงที่ดําเนินการ
ตามแผนบริหารความเสี่ยงด้าน
การเงิน เป็นความเสี่ยงเก่ียวกับ
ก า ร เ บิ ก จ่ า ย ง บ ล ง ทุ น ข อ ง
มหาวิทยาลัย 
3 .3-4-3 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสํานักงาน
อธิการบดี ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 25 
พฤษภาคม 2561 วาระที่ 4.7 

 5 มีการติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผน และรายงาน
ต่อคณะกรรมการบริหารหน่วยงาน
พิจารณาอย่างน้อย ปีละคร้ัง 

สํานักงานอธิการบดี มีการติดตาม
ผลการดําเนินงานตามแผน และ
รายงานต่อคณะกรรมการประจํา
สํ า นักงานอ ธิการบ ดี  โดยไ ด้
ดําเนินการจัดการความเสี่ยงด้าน
ทรัพยากรของสํานักงานอธิการบดี 
เ ก่ียวกับแผนพัฒนาสมรรถนะ
รายบุคคลของบุคลากรมหาวิทยาลัย
ยังไม่สมบูรณ์ และจัดการความเส่ียง
ด้านการเงิน เก่ียวกับการเบิกจ่าย
งบลงทุนของมหาวิทยาลัย ซึ่งได้
ดําเนินการจัดการความเสี่ยง ดังน้ี  
 

3.3-5-1 รายงานผลการติดตาม
การบริหารความเสี่ยงตามแผน
บริหารความเส่ียงของสํานักงาน
อธิการบดี ประจําปีการศึกษา 
2560 
3 .3-5-2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสํานักงาน
อธิการบดี ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 
25 พฤษภาคม 2561 วาระที่ 4.7 
3 .3-5-3 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสํานักงาน
อธิการบดี ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 
10 กรกฎาคม 2561 วาระที่ 3.5 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
   5.1) ได้ดําเนินการจัดการความ
เสี่ยงด้านทรัพยากรของสํานักงาน
อธิการบดี เก่ียวกับแผนพัฒนา
สมรรถนะรายบุคคลของบุคลากร
มหาวิทยาลัยยังไม่สมบูรณ์ ดังน้ี 
          5.1.1)  แ ต่ ง ต้ั ง ค ณ ะ 
กร รมก าร จั ดทํ า แผน พัฒนา
สมรรถนะรายบุคคลของบุคลากร
มหาวิทยาลัย 
          5.1.2) แผนพัฒนาสมรรถนะ
รายบุคคลของบุคลากรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
   5.2) จัดการความเส่ียงด้าน
การเงิน เก่ียวกับการเบิกจ่ายงบ
ลงทุนของมหาวิทยาลัย ดังน้ี 
           5.2.1) ดําเนินการจัดทํา
แผนจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุนของ
มหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ 
2561 ตามระเบี ยบกระทรวง  
การคลัง ว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 
           5 .2 .2 )  เผยแพร่แผน
จั ดซื้ อ จั ด จ้ า ง  งบล งทุ นขอ ง
มหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ 
2561 ตามระเบี ยบกระทรวง  
การคลัง ว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 
           5.2.3) ดําเนินการจัด
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เ รื่ อ ง  การ เปลี่ ยนแปลงของ
กฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
ให้แก่ผู้บริหาร หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
และเ จ้ าหน้ าที่  ที่ ดํ า เ นิ นการ
เก่ียวกับพัสดุ  
 

3 .3-5-4 รายงานการประชุม
คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนา
สมรรถนะรายบุคคลของบุคลากร
มหาวิทยาลัย  ครั้ งที่  1/2561 
และคร้ังที่ 2/2561 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
          5.2.4)  ปร ะ ชุ ม เ ร่ ง รั ด
ติดตามผลการดําเนินการจัดซื้อ
จัดจ้าง งบลงทุน ตามแผนจัดซื้อ
จัดจ้าง งบลงทุนของมหาวิทยาลัย 
ประจําปีงบประมาณ 2561 ตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย 
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
      ผลการดําเนินการจัดการ
ความเสี่ยงด้านการเงินเก่ียวกับ
ก า ร เ บิ ก จ่ า ย ง บ ล ง ทุ น ข อ ง
มหาวิทยาลัย โดยรวมสามารถ 
ลงนามสัญญาได้ครบถ้วนตาม
รายการที่ ไ ด้ รั บ งบประมาณ 
ประจําปีงบประมาณ 2561 
(3.3-5-1) (3.3-5-2) (3.3-5-3) 
(3.3-5-4) 

 6 มีการนําผลการประเมิน และ
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ประจําหน่วยงานไปใช้ในการปรับ
แผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงใน
รอบปีถัดไป 

สํานักงานอธิการบดี ได้มีการนํา
ผลการประเมิน และข้อเสนอแนะ
จากคณะกรรมการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในประจําปี
การศึกษา 2559 และข้อเสนอแนะ
จ า ก คณะก ร ร ม ก า ร ป ร ะ จํ า
สํานักงานอธิการบดี ไปใช้ในการ
ทบทวนปรับแผนบริหารความ
เสี่ยงของสํานักงานอธิการบดี  
ปีการศึกษา 2561 – 2564  
(3.3-6-1) (3.3-6-2) (3.3-6-3) 
(3.3-6-4) 

3 .3-6-1 สรุปผลการประเมิน
คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า ภ า ย ใ น
ประจําปีการศึกษา 2559 
3 .3-6-2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสํานักงาน
อธิการบดี ครั้งที่ 5/2560 วันที่ 
11 กันยายน 2560 วาระที่ 4.3     
3 .3-6-3 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสํานักงาน
อธิการบดี ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 
10 กรกฎาคม 2561 วาระที่ 3.5   
3.3-6-4 แผนบริหารความเสี่ยง
ข อ ง สํ า นั ก ง า น อ ธิ ก า ร บ ดี  
ปีการศึกษา 2557 – 2560  
(ฉบับทบทวน ปีการศึกษา 2560) 
 

 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน บรรล/ุไม่บรรล ุ คะแนนการประเมิน เป้าหมายปีต่อไป 
6 ข้อ 6 ข้อ บรรล ุ 5 คะแนน 6 ข้อ 
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จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสํานักงานอธิการบดี ให้ความสําคัญเก่ียวกับความเสี่ยง 
และให้ความร่วมมือกันขับเคลื่อนตามแผนบริหารความเสี่ยงที่กําหนดไว้ 
 
จุดที่ควรพฒันา/ข้อเสนอแนะในการปรบัปรุง 

1. เหตุการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุมอันเน่ืองมาจากบริบทของมหาวิทยาลัยฯ และหรือปัจจัยภายนอกท่ีทําให้
เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ไม่ได้คาดหมายมาก่อน จึงควรมีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงเชิงป้องกัน เพ่ือลดผลกระทบ
สําหรับความเสี่ยงไว้ล่วงหน้า  

2. หน่วยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี ควรจัดทําแผนและดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงให้ทั่ว
องค์กรอย่างต่อเน่ือง 
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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   
กลยุทธ์ทางการเงินของมหาวิทยาลัย 
โดยได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจําสํานักงาน
อธิการบดี (4.1-1-1) (4.1-1-2) 
(4.1-1-3) (4.1-1-4) 
 
 
 

4.1-1-1 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ
จัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงินของ
สํานักงานอธิการบดี  
4.1-1-2 เอกสารประกอบการประชุม
คณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธ์
ทางการเงินของสํานักงานอธิการบดี 
เรื่อง การจัดทําแผนกลยุทธ์ทาง
การเงินของสํานักงานอธิการบดี 
4.1-1-3 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
ของสํานักงานอธิการบดี ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 
4.1-1-4 รายงานการประชุมคณะ 
กรรมการประจาํสํานักงาน
อธิการบดี ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 25 
พฤษภาคม 2561 วาระพิจารณา 
(ร่าง) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
สํานักงานอธิการบดี ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 

 2 มีแนวทางการจัดหาทรัพยากร
ทางด้านการเงิน และหรือการวาง
แผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

มี แ น วท า ง จั ด ห าท รั พ ย า ก ร
ทางด้านการเงินและหลักเกณฑ์
การจัดสรรงบประมาณ ดังน้ี 
2.1 กองนโยบายและแผนแจ้งให้
หน่วยงานภายใน คณะ/สํานัก 

4.1-2-1 แผนปฏิบัติการเงินงบ 
ประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
เสนอโครงการเพื่อขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี  ตามแบบฟอร์มการ
เขียนโครงการและแบบฟอร์ม
รายละเอียดงบรายจ่าย 
2 . 2  หน่วยงานใน สํ า นัก งาน
อ ธิการบ ดีจั ดทํ าคํ า เ สนอขอ
งบประมาณตามแบบฟอร์มที่
กํ า หนด  โ ด ย คํ า นึ ง ถึ ง ค ว าม
เช่ือมโยง/สอดคล้องกับนโยบาย
ของมหาวิทยาลัยตอบสนองต่อ
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ 
โดยเฉพาะการบรรลุเป้าหมายตัว
บ่งช้ี ก .พ .ร . สมศ . สกอ . และ
มหาวิทยาลัย 
2.3 หน่วยงานกลางรวบรวมคํา
เ ส น อ ข อ ง บ ป ร ะ ม า ณ ข อ ง
ห น่ ว ย ง าน ใ น สั ง กั ด  ส่ ง ก อ ง
นโยบายและแผนเพื่อเสนอขอ
อนุมัติโครงการ 
2.4 เมื่อโครงการได้รับการอนุมัติ
จากมหาวิทยาลัย กองนโยบาย
และแผนดําเนินการจัดทําเล่ม
แผนปฏิบัติการแจกจ่ายให้กับ
หน่วยงานเพ่ือเป็นแนวทางในการ
ใช้จ่ายเ งินให้ เ ป็นไปตามแผน 
(4.1-2-1) 
2.5 มีการพิจารณาหลักเกณฑ์
และแนวทา ง ในก า รจั ด ส ร ร
งบประมาณเ งินราย ไ ด้  ของ
สํา นักงานอธิการบดีประจํา ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือให้มี
ความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและ
เ กิ ดประ โ ยชน์ สู ง สุ ด ต่ อ ง าน
ราชการ (4.1-2-2) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1-2-2 ร าย ง านการประ ชุม
คณะกรรมการประจําสํานักงาน
อธิการบดี ครั้งที่ 5/2560 วันที่ 
1 1  กั น ย า ย น  2 5 6 0  ว า ร ะ
พิจารณากําหนดแนวทางการ
จัดสรรงบประมาณเงินรายได้
ประจําปีงบประมาณ 2561 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
2.6 มีการรายงานการใช้จ่ายตาม
แผน/ผลต่อมหาวิทยาลัย 
(4.1-2-3) (4.1-2-4) 
 
 
 
 
 
2.7 การใช้จ่ายเงินงบประมาณ  
มีการจัดทําทะเบียนคุมตัดยอด
เพ่ือควบคุมการใช้จ่ายให้อยู่ใน
วง เ งินที่ ไ ด้ รั บจั ดสรรและใ ห้
เป็นไปตามโครงการที่ต้ังไว้ 
(4.1-2-5) 

4.1-2-3 รายงานแผน/ผลการใช้
จ่ ายงบประมาณและผลการ
ดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติ
การ ประจําปี 2560 
4.1-2-3 รายงานแผน/ผลการใช้
จ่ ายงบประมาณและผลการ
ดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติ
การ ประจําปี 2560 
4.1-2-4 รายงานแผน/ผลการใช้
จ่ายงบประมาณ ประจําปี 2561 
(รอบ 6 เดือน) 
4.1-2-5 ทะเบียนคุมตัดยอดเงิน
ร าย ไ ด้ และ เ งิ น งบประมาณ
แผ่นดิน ปี 2561 

 3 มีงบประมาณประจําปีที่
สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการใน
แต่ละพันธกิจ และการพัฒนา 
หน่วยงาน 

3 . 1  สํ า นั ก ง า นอ ธิ ก า รบ ดี มี
งบประมาณที่สอดคล้องกับแผน  
ปฏิบัติงานในแต่ละพันธกิจและ
การพัฒนาสถาบันและบุคลากร  
(4.1-3-1) 
3.3 มกีารรายงานผลการปฏิบัติ
ตามแผนปฏิบัติการต่อมหาวิทยาลัย 
(4.1-3-2) (4.1-3-3) 

4 .1 -3 -1  แผนปฏิ บั ติการ เ งิน
งบประมาณแผ่น ดินและเ งิน
รายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 
 
4.1-3-2 รายงานแผน/ผลการ
ปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 
4.1-3-3 รายงานแผน/ผลการ
ปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 (รอบ 6 เดือน)

 4 มีการจัดทํารายงานทางการเงิน
อย่างเป็นระบบ เสนอต่อ
คณะกรรมการประจําสํานัก/
สถาบันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง   

4.1 มกีารรายงานสถานะการใช้
จ่ายงบประมาณต่อคณะกรรมการ 
ประจําสํานักงานอธิการบดี 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง (4.1-4-1) 

4.1-4-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสํานักงาน
อธิการบดี ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 
25 พฤษภาคม 2561 เรื่อง
พิจารณาผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจําปีงบประมาณ 2560 และ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปี 
งบประมาณ 2561 (ไตรมาสที่ 2)

 5 มีหน่วยงานตรวจสอบภายในของ
มหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการ
ประจําสํานัก/สถาบันทําหน้าที่
ตรวจติดตาม การใช้เงิน
หน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบ
ที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

5.1 มคีณะกรรมการประจํา
สํานักงานอธิการบดี ทําหน้าที่
ตรวจสอบ ติดตาม การใช้เงินของ
หน่วยงานให้เป็นไปตาม พรบ.
งบประมาณรายจ่ายประจําปี 
(4.1-5-1) (4.1-5-2)

4.1-5-1 รายงานการประชุมคณะ
กรรมประจําการสํานักงาน
อธิการบดี ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 
25 มกราคม 2561 เรื่อง รายงาน
เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจําปีงบประมาณ 2561
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
4.1-5-2 รายงานการประชุมคณะ 
กรรมการสํานักงานอธิการบดี  
ครั้งที ่3/2561 วันที่ 25 พฤษภาคม 
2561 เรื่องพิจารณา ผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจําปี 2560 และผล
การใช้จ่ายงบประมาณประจําปี
งบประมาณ 2561 (ไตรมาสที่ 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 
2560 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 278/2560 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการ
ดําเนินงานการประกันคณุภาพการ
ศึกษา ประจําสํานักงานอธิการบดี 
สั่ง ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2560 
 
5.1-1-3 แผนการดําเนินงานด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษา 
ประจําปีการศึกษา 2560 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
   1.4 มีปฏิทินปฏิบัติงานการประกัน

คุณภาพการศึกษา ประจําปี
การศึกษา 2560 (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 3 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) 
 

5.1-1-4 ปฏิทนิการปฏิบัติงาน
การประกันคุณภาพการศึกษา 
สํานักงานอธิการบดี ประจําปี
การศึกษา 2560 
5.1-1-5 คู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหน่วยงาน 
สํานัก/สถาบัน บัณฑิตวิทยาลัย/กอง
(ใช้คู่มือฯ เลม่เดียวกับปีการศึกษา 
2560) 
 
 
 
 
 
5.1-1-6 คําสั่งสํานักงานอธิการบดี 
ที่ 123/2561 ลงวันที่ 30 
พฤษภาคม 2561 เรื่อง แต่งต้ังผู้
กํากับดูแลและผู้รับผิดชอบ
องค์ประกอบและตัวบ่งช้ี 
การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในของสํานักงานอธิการบดี 
ประจําปีการศึกษา 2560 
5.1-1-7 โครงการเงินรายได้ 
ประจําปีงบประมาณ 2560 
โครงการพัฒนาและบริหารงาน
กองกลาง กิจกรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
สํานักงานอธิการบดี ประจําปี
การศึกษา 2560 รหัสโครงการ 
202302221221 
 

   1.8 สํานักงานอธิการบดีมีการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพที่ครบถ้วน 
ตามวงจรคุณภาพ PDCA มีการ
วางแผน การดําเนินการตามแผน 
การตรวจสอบและประเมินคุณภาพ 
รวมทั้งการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 
ประกอบด้วย การจัดทําแผนการ

5.1-1-8 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสํานักงาน
อธิการบดี ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 
25 พฤษภาคม 2561 วาระที่ 4.1 
5.1-1-9 คู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับ
หน่วยงาน สํานัก ประจําปี
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
ดําเนินงานประกันคุณภาพ และ
ปฏิทินการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษา ในปีการศึกษา 
2560 การประชุมหน่วยงานใน
การดําเนินงานประกันคุณภาพ 
(5.1-1-8) มีคู่มอืประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับสํานัก 
(5.1-1-9) มีการจัดทํารายงาน
การประเมินตนเอง (5.1-1-10) 

การศึกษา 2560 
5.1-1-10 รายงานการประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2560 

 2 มีคณะกรรมการกํากับติดตามการ
ดําเนินให้เป็นไปตามข้อ 1  

2.1 มีการกําหนดนโยบายและให้
ความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน โดยการกําหนด
นโยบายการประกันคุณภาพ
การศึกษา (5.1-2-1) 

2.2 มคีณะกรรมการประจํา
สํานักงานอธิการบดี กํากับ 
ติดตามการดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา (5.1-2-2)  

5.1-2-1 ประกาศสํานักงาน
อธิการบดี เรื่อง การกําหนด
นโยบายการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
 
5.1-2-2 คําสั่งสํานักงานอธิการบดี 
ที่ 278/2560 เรื่อง แต่งต้ัง
คณะกรรมการดําเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ประจํา
สํานักงานอธิการบดี สั่ง ณ วันที่ 
21 สิงหาคม 2560 

 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 
2560 (5.1-3-2) 

3) มีการนําผลการประเมิน
คุณภาพไปทําการพัฒนาการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพ จาก
ผลการประเมนิคุณภาพการศึกษา
สํานักงานอธิการบดี ประจําปี
การศึกษา 2559 โดยสํานักงาน
อธิการบดี ได้จัดทําแผนพัฒนา

 
 
 
5.1-3-1 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง ที่ 1831/2559 
เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการประจํา
สํานักงานอธิการบดี สั่ง ณ วันที่ 5 
ตุลาคม 2559 
5.1-3-2 รายงานการประเมินตนเอง
ประจําปีการศึกษา 2560 
 
5.1-3-3 แผนพัฒนาคุณภาพ 
(Improvement Plan) สํานักงาน
อธิการบดี ประจําปีการศึกษา 
2560  
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
คุณภาพ ประจําปีการศึกษา 2560
เพ่ือปรับปรุงผลการดําเนินงาน
จากการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจําปี
การศึกษา 2559 (5.1-3-3) 

 

 4 มีผลจากการปรับปรุงให้เห็นอย่าง
ชัดเจนเป็นรูปธรรม 

สํานักงานอธิการบดี นําผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ปีการศึกษา 2559 มาปรับปรุงการ
ทํางาน ดังน้ี 
  4.1 มีการรายงานผลการ
ดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีตามประเด็น
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ (5.1-4-1) 
(5.1-4-2) (5.1-4-3) (5.1-4-4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2 มกีารรายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี่ยง ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจําสํานักงานอธิการบดี อย่าง
น้อยปีละ 2 ครั้ง 
(5.1-4-5) (5.1-4-6) 

 
 
 

4.3 มกีารจัดทาํแผนกลยุทธ์ทาง
การเงินให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
สํานักงานอธิการบดีและรายงาน
ความสอดคล้องระหว่างแผนกลยุทธ์
สํานักงานอธิการบดีกับแผนกลยุทธ์
ทางการเงินต่อที่ประชุมคณะ 
กรรมการประจําสํานักงาน
อธิการบดี  (5.1-4-7) 

5.1-4-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสํานักงาน
อธิการบดี ครั้งที่ 1/2561 วันที่  
25 มกราคม 2561 วาระที่ 4.2 
5.1-4-2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสํานักงาน
อธิการบดี ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 28 
กุมภาพันธ์ 2561 วาระที่ 4.1 
5.1-4-3 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสํานักงาน
อธิการบดี ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 25 
พฤษภาคม 2561 วาระที่ 4.6  
5.1-4-4 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสํานักงาน
อธิการบดี ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 9 
กรกฎาคม 2561 วาระที่ 4.2 
 

5.1-4-5 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสํานักงาน
อธิการบดี ครั้งที่ 5/2560 วันที่  
11 กันยายน 2560 วาระที่ 4.3 
5.1-4-6 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสํานักงาน
อธิการบดี ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 25
พฤษภาคม 2561 วาระที่ 4.7 
 

5.1-4-7 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสํานักงาน
อธิการบดี ครั้งที่ 3/2561 วันที่  
25 พฤษภาคม 2561 วาระที่ 4.3 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
4.4 มกีารจัดทาํแนวปฏิบัติที่ดี 

(Good Practice) เรื่อง การ
ดําเนินงานระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาของสํานักงาน
อธิการบดี (5.1-4-8) 

4.5 มกีารนําเสนอแนวปฏิบัติที่ดี 
(Good Practice) เรื่อง การ
ดําเนินงานระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาของสํานักงาน
อธิการบดี ต่อที่ประชุม
คณะกรรมการประจําสํานักงาน
อธิการบดีเพ่ือพิจารณา (5.1-4-9) 

4.6 มกีารเผยแพร่คู่มือแนว
ปฏิบัติที่ดี (Good Practice) การ
ดําเนินงานระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา เพ่ือให้
หน่วยงานภายในและหน่วยงาน
ภายนอก ได้ใช้ประโยชน์ในการ
จัดเก็บข้อมูลและการเขียนรายงาน
การประเมินตนเอง (SAR) 
(5.1-4-10) (5.1-4-11) 

5.1-4-8 คู่มือแนวปฏิบัติที่ดี 
(Good Practice) เรื่อง การ
ดําเนินงานระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาของสํานักงาน
อธิการบดี 
5.1-4-9 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสํานักงาน
อธิการบดี ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 25 
มกราคม 2561 วาระที่ 4.6 
 
 
 
5.1-4-10 บันทึกการเผยแพร่แนว
ปฏิบัติที่ (Good Practice) การ
ดําเนินงานระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา ใหแ้ก่หน่วยงานภายใน
และหน่วยงานภายนอก 
5.1-4-11 การเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดี
ผ่านเว็บไซต์สํานักงานอธิการบดี 
http://president.mcru.ac.th/ 
home_learning_L_3.php 

 5 มีแนวทางการปฏิบัติที่ดี (Good  
Practices) หรอืงานวิจัยทางการ
ประกันคุณภาพและมีการเผยแพร่
ให้หน่วยงานภายนอกได้ใช้ประโยชน์
โดยมีหนังสือรับรองเป็นลายลักษณ์
อักษร 

สํานักงานอธิการบดี มีการจัดทํา
แนวทางการปฏิบัติที่ดี (Good 
Practice) และมีการเผยแพร่ให้
หน่วยงานภายนอกได้ใช้ประโยชน์ 
โดยมีรายละเอียดขั้นตอน ดังน้ี 

1) มีการจัดทําแนวปฏิบัติที่ดี 
(Good Practice) เรื่อง การ
ดําเนินงานระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาของสํานักงาน
อธิการบดี (5.1-5-1) 

2) มีการนําเสนอแนวปฏิบัติที่ดี 
(Good Practice) เรื่อง การ
ดําเนินงานระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาของสํานักงาน
อธิการบดี ต่อที่ประชุม
คณะกรรมการประจําสํานักงาน
อธิการบดี (5.1-5-2) 

 
 
 
 
 
5.1-5-1 คู่มือแนวปฏิบัติที่ดี 
(Good Practice) เรื่อง การ
ดําเนินงานระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาของสํานักงาน
อธิการบดี 
5.1-5-2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสํานักงาน
อธิการบดี ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 25 
มกราคม 2561 วาระที่ 4.6 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
3) มีการเผยแพร่คู่มือแนวปฏิบัติ

ที่ดี (Good Practice) การ
ดําเนินงานระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา เพ่ือให้
หน่วยงานภายในและหน่วยงาน
ภายนอก ได้ใช้ประโยชน์ในการ
จัดเก็บข้อมูลและการเขียนรายงาน
การประเมินตนเอง (SAR) 
(5.1-5-3) (5.1-5-4) 

5.1-5-3 บันทึกการเผยแพร่แนว
ปฏิบัติที่ (Good Practice) การ
ดําเนินงานระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา ใหแ้ก่หน่วยงาน
ภายในและหน่วยงานภายนอก 
5.1-5-4 การเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดี
ผ่านเว็บไซต์สํานักงานอธิการบดี 
http://president.mcru.ac.th/ 
home_learning_L_3.php 
 

 
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 มีการ
แต่ง ต้ั งคณะทํ างานโครงการ
สํานักงานสีเขียว (GREEN OFFICE) 
ป ร ะ จํ า อ า ค า ร อํ า น ว ย ก า ร
สํานักงานอธิการบดี  (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 มีการ
กําหนดผู้รับผิดชอบครบทุกหมวด 
(ทั้ ง  7  หมวด )  และกิจกรรม  
(6.1-2-2)  
 
 
 

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)  

6.1-3-1 รายงานผลการดําเนินการ
ตามเกณฑ์โครงการสํานักงาน 
สี เ ขี ย ว  ( Green Office) ข อ ง
สํ า นักงานอ ธิการบดี  อาคาร
อํานวยการ อาคาร 14 

 4 มีการติดตามผลการดําเนินการ
โครงการสํานักงานสีเขียว 
(GREEN OFFICE) ประจํา
หน่วยงานอย่างน้อย 1 ครั้ง 

4.1 สํานักงานอธิการบดี มีการ
ติดตามผลการดําเนินโครงการ   
สีเขียว (GREEN OFFICE) ประจํา
หน่วยงานโดยการประชุม  
(6.1-4-1)  
 
 
 

6.1-4-1 รายงานการประชุมคณะ 
กรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี 
ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 
2561 ณ ห้องประชุมพุทธชาด 
ช้ัน 1 อาคารอํานวยการ วาระที่ 5 
ติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ในสํานักงานอธิการบดีและตามมติ 
ที่ประชุมของคณะกรรมการประจํา
สํานักงานอธิการบดี 



67 
 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
 5 มีผลการดําเนินงานโครงการ

สํานักงานสีเขียว (GREEN OFFICE) 
ประจําหน่วยงานอย่างน้อย     
ในระดับ G ทองแดง 

5 . 1  ใ น ปี ก า ร ศึ ก ษ า  2560 
สํานักงานอธิการบดี ไม่ได้สมัคร
เข้าร่วมรับการตรวจประเมิน
สํานักงานสีเขียว (Green Office) 
จ า ก ก ร ม ส่ ง เ ส ริ ม คุ ณ ภ า พ
สิ่งแวดล้อม เน่ืองจาก มหาวิทยาลัย 
มีนโยบายเปลี่ยนเกณฑ์การประเมิน 
โดยจะเน้นเรื่องการสร้างจิตสํานึก 
และไม่มีงบประมาณสนับสนุน 
 

ไม่ม ี

 
ผลการประเมินตนเอง 

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

 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 สํานักงานอธิการบดี มีคณะทํางานประจําสํานักงานมหาวิทยาลัยย่ังยืน มีคณะทํางานสํานักงานสีเขียวประจํา
หน่วยงาน ในการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวได้อย่างถูกต้อง โดยมีบุคลากรที่มีความรู้ผ่านการอบรม และการเป็น
ผู้ตรวจประเมินในระดับประเทศท่ีสามารถจะขับเคลื่อนการดําเนินงานโครงการน้ีได้อย่างถูกต้องตามเกณฑ์      
มีหน่วยงานภายในที่เป็นหน่วยงานต้นแบบที่ได้รับคะแนนการตรวจประเมินสํานักงานสีเขียวในระดับดีเย่ียม 
 

จุดที่ควรพฒันา/ข้อเสนอแนะในการปรบัปรุง 
1. ผู้บริหารและบุคลากรในแต่ละหน่วยงาน ควรให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อนการดําเนินงานโครงการน้ี

อย่างจริงจัง โดยการมอบหมายผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน และส่งไปอบรมและนํามาขยายผลให้บุคลากรในหน่วยงานได้
ตระหนักรู้และปฏิบัติตามเกณฑ์ได้อย่างถูกต้องต่อไป 
 2. ควรมีการจัดสรรงบประมาณ และมีแนวทางในการวางแผน และการใช้จ่ายงบประมาณในการดําเนินการ
เพ่ือให้ทุกหน่วยงานขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน 
 3. ควรสร้างจิตสํานึกให้แก่บุคลากร ผู้ใช้บริการ และทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้อง ไม่ใช่เป็นการทํางานของหน่วยใด
หน่วยหน่ึงเท่าน้ัน เพราะสํานักงานสีเขียวจะประสบความสําเร็จได้เกิดจากการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพ่ือให้มี
ความย่ังยืนต่อไป 
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บทที่ 3 
สรุปผลการประเมินและแนวทางการพัฒนา 

 
ตารางที่ 1  ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบคุณภาพ เป้าหมาย ผลการ
ดําเนนิงาน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนน 
การประเมิน

ตนเอง 
 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนนิการ 
ตัวบ่งช้ี 1.1 การบริหารหน่วยงาน เพ่ือ
กํากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจของ
หน่วยงาน 

5 ข้อ 6 ข้อ บรรล ุ 5 คะแนน 

เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 1 5 คะแนน 

องค์ประกอบที่  2  ภารกิจหลัก 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 แผนพัฒนาสรรถนะ
รายบุคคล 

5 ข้อ 5 ข้อ บรรล ุ 5 คะแนน 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 กระบวนการจัดทําคู่มือ
ปฏิบัติงานเบิกจ่าย 

4 ข้อ 5 ข้อ บรรล ุ 5 คะแนน 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.3 ระบบและกลไกการจัดทํา
แผนการจัดซื้อจัดจ้างของมหาวิทยาลัย
และหน่วยงาน 

4 ข้อ 5 ข้อ บรรล ุ 5 คะแนน 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.4 ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

คะแนนเฉล่ีย
4.50 

คะแนนเฉล่ีย 
4.51 

บรรล ุ 5 คะแนน 

เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 2 5 คะแนน 

องค์ประกอบที่ 3  การบริหารและการจัดการ 

ตัวบ่งช้ี 3.1 ภาวะผู้นําของ
คณะกรรมการประจําหน่วยงานและ
ผู้บริหารทุกระดับ 

7 ข้อ 7 ข้อ บรรล ุ 5 คะแนน 

ตัวบ่งช้ี 3.2 การพัฒนาสถาบันสู่การ
เรียนรู้ 

5 ข้อ 5 ข้อ บรรล ุ 5 คะแนน 

ตัวบ่งช้ี 3.3 ระบบบริหารความเสี่ยง 6 ข้อ 6 ข้อ บรรล ุ 5 คะแนน 
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 3 5 คะแนน 
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องค์ประกอบคุณภาพ เป้าหมาย ผลการ
ดําเนนิงาน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนน 
การประเมิน

ตนเอง 
 

องค์ประกอบที่  4  ระบบและกลไกการเงนิและงบประมาณ 

ตัวบ่งช้ี 4.1 บริหารหน่วยงานเพ่ือการ
กํากับติดตามการเงินและงบประมาณ
ของหน่วยงาน 

5 ข้อ 5 ข้อ บรรล ุ 5 คะแนน 

เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 4 5 คะแนน 

องค์ประกอบที่ 5  ระบบและกลไกการประกันคณุภาพภายใน 
ตัวบ่งช้ี 5.1 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก
ของหน่วยงาน 

5 ข้อ 5 ข้อ บรรล ุ 5 คะแนน 

เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 5 5 คะแนน 
องค์ประกอบที่  6  มหาวิทยาลัยย่ังยืน 
ตัวบ่งช้ี 6.1 ระดับความสําเร็จการดําเนิน
โครงการสํานักงานสีเขียว (Green  
Office) ของหน่วยงาน 

5 ข้อ 4 ข้อ ไม่บรรล ุ 4 คะแนน 

เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 6 4 คะแนน 

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชีข้องทุกองค์ประกอบ 4.91 คะแนน
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ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหน่วยงานสนบัสนนุ 
 

องค์ประกอบคุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 
 

ตัว
บ่งชี ้ I P O คะแนน

เฉลี่ย 

0.01-1.50 ต้องปรับปรุง
อย่างเรง่ด่วน 
1.51-2.50 ต้องปรับปรุง 
2.51-3.50 พอใช ้
3.51-4.50 ดี 
4.51-5.00 ดีมาก 

1. ปรัชญา ปณิธาน
วัตถุประสงค์ และแผน
ดําเนินการ  

1 - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก 

2. ภารกิจหลัก 4 - 5.00 5.00 5.00 ระดับดีมาก 
3. การบริหารและการ
จัดการ 

3 - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก 

4. ระบบและกลไกการเงิน
และงบประมาณ 

1 - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก 

5. ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพภายใน 

1 - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก 

6. มหาวิทยาลัยย่ังยืน* 1 - 4.00 - 4.00 ระดับดี 
รวม 10+1 - 4.90 5.00 4.91 ระดับดีมาก 

* ผลการประเมิน - 5.00 5.00 5.00 ระดับดีมาก 
หมายเหตุ   * ผลการประเมนิ  ไม่นําคะแนน องค์ประกอบที่ 6  มาคิดคาํนวณ 
 

องคป์ระกอบที ่ 1 
จุดเด่น 
- 
จุดที่ควรพัฒนา 
- 
 

องคป์ระกอบที ่2 
จุดเด่น 
1. มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ของงานบริหารพัสดุและยานพาหนะ งานอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค โดยสอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์ของสํานักงานอธิการบดี และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย เพ่ือให้การบริหารงานพัสดุและ
ยานพาหนะ งานอาคารสถานที่และสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตาม
กฎระเบียบข้อบังคับ สามารถตอบสนองต่อนโยบายการพัฒนาของมหาวิทยาลัย  โดยเปิดโอกาสให้มีการระดมความ
คิดเห็นและรับฟังข้อเสนอจากบุคลากรของงานพัสดุและยานพาหนะงานอาคารสถานที่และสาธารณูปโภคและจาก
ผู้บริหาร เพ่ือให้ได้แผนที่มีความสอดคล้องกับการปฏิบัติ และเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน 
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องคป์ระกอบที ่ 2 (ต่อ) 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. รายการวัสดุ เช่น กระดาษ หมึก ควรมีการสํารวจและจัดหารวมในภาพรวมของมหาวิทยาลัย หรือภาพรวม
ของสํานักงานอธิการบดี เพ่ือลดขั้นตอนการทํางานของบุคลากรในการตรวจเอกสารชุดเบิกจ่าย และประหยัด
งบประมาณในการจัดหา เน่ืองจาก การจัดหาในปริมาณมากจะได้ราคาที่ถูกลง 

 
 
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
 
องคป์ระกอบที ่ 4 
จุดเด่น 
- 
จุดที่ควรพัฒนา 
- 
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องคป์ระกอบที ่ 5 
จุดเด่น 
1. ผู้บรหิารใหค้วามสําคญักับระบบการประกนัคุณภาพ 

2. มีการกําหนดผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ีที่ชัดเจน 

3. ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ีมีความรบัผิดชอบและมุง่ผลสําเรจ็ตามเป้าหมาย 

จุดที่ควรพัฒนา 
- 
 
จุดที่ควรพฒันา/ข้อเสนอแนะในการปรบัปรุง 
องคป์ระกอบที ่ 6 
จุดเด่น 
    สํานักงานอธิการบดี มีคณะทํางานประจําสํานักงานมหาวิทยาลัยย่ังยืน มีคณะทํางานสํานักงานสีเขียว
ประจําหน่วยงาน ในการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวได้อย่างถูกต้อง โดยมีบุคลากรที่มีความรู้ผ่านการอบรม 
และการเป็นผู้ตรวจประเมินในระดับประเทศที่สามารถจะขับเคล่ือนการดําเนินงานโครงการน้ีได้อย่างถูกต้อง
ตามเกณฑ์ มีหน่วยงานภายในที่เป็นหน่วยงานต้นแบบที่ได้รับคะแนนการตรวจประเมินสํานักงานสีเขียวใน
ระดับดีเย่ียม 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. ผู้บริหารและบุคลากรในแต่ละหน่วยงาน ควรให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อนการดําเนินงานโครงการน้ีอย่าง
จริงจัง โดยการมอบหมายผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน และส่งไปอบรมและนํามาขยายผลให้บุคลากรในหน่วยงาน
ได้ตระหนักรู้และปฏิบัติตามเกณฑ์ได้อย่างถูกต้องต่อไป 

2. ควรมีการจัดสรรงบประมาณ และมีแนวทางในการวางแผน และการใช้จ่ายงบประมาณในการดําเนินการ
เพ่ือให้ทุกหน่วยงานขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน 
3. ควรสร้างจติสํานึกให้แก่บุคลากร ผูใ้ช้บรกิาร และทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้อง ไม่ใช่เป็นการทํางานของหน่วยใด
หน่วยหน่ึงเท่าน้ัน เพราะสํานักงานสีเขียวจะประสบความสําเร็จได้ต้องเกิดจากการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
เพ่ือให้มีความย่ังยืนต่อไป 

 
แนวทางการพฒันา 
 - 
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ภาคผนวก 
 
 - ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย 
 - ปฏิทินการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560 
 - แผนการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560 
 - รายช่ือคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี 
 - รายช่ือคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักงานอธิการบดี ประจําปีการศึกษา 2560 
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ปฏิทินปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศึกษา สํานักงานอธิการบดี 

ประจําปีการศึกษา 2560 
(1 สิงหาคม พ.ศ. 2560 - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561) 

 
วัน เดือน ป ี กิจกรรม 

21 สิงหาคม 2560 แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําสํานักงาน
อธิการบดี 

22 พฤษภาคม 2561 สํานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา กําหนดเป้าหมายของตัวช้ีวัด 
ประจําปีการศึกษา 2560 

23 พฤษภาคม 2561 แต่งต้ังผู้กํากับดูแลและผู้รับผิดชอบองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของสํานักงานอธิการบดี ประจําปีการศึกษา 2560 

25 พฤษภาคม 2561 ประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี เพ่ือแจ้งเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน และเตรียมความพร้อมในการเขียนรายงานการประเมิน
ตนเองของสํานักงานอธิการบดี ประจําปีการศึกษา 2560 

1 - 28 มถิุนายน 2561 ผู้รับผิดชอบองค์ประกอบและตัวบ่งช้ี ดําเนินการเขียนรายงานการประเมินตนเอง 
ตามแบบฟอร์มที่สํานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษากําหนด  

25 มิถุนายน 2561  ดําเนินการจัดทําหนังสือเชิญและประสานงานกับผู้ตรวจประเมินฯ ให้มาตามวัน เวลา 
ที่กําหนด 

29 มิถุนายน 2561 ผู้รับผิดชอบองค์ประกอบและตัวบ่งช้ี ส่งรายงานการประเมินตนเอง ให้กองกลาง 
สํานักงานอธิการบดี เพ่ือรวบรวมข้อมูลและจัดทําเล่มรายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) ประจําปีการศึกษา 2560 

2 กรกฎาคม 2561  ส่งรายช่ือผู้ตรวจประเมินไปยังสํานักงานมาตรฐานฯ เพ่ือดําเนินการจัดทําคําสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการประเมินต่อไป 

9 กรกฎาคม 2561  ประชุมวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจําปีการศึกษา 2560 

23 กรกฎาคม 2561 รับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
15 สิงหาคม 2561 นําส่งรายงานผลการตรวจประเมิน จากคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินฯ พร้อมทั้ง

รายงานการประเมินตนเอง ฉบับแก้ไขแล้วไปยังสํานักงานมาตรฐานและประกัน
คุณภาพการศึกษา 

ตุลาคม 2561 สรุปวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายใน เพ่ือจัดทําแผนปรับปรุงประกันคุณภาพ 
ประจําปีการศึกษา 2561 
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 แผนการดําเนินงานการประกันคณุภาพการศึกษา สํานกังานอธกิารบดี ประจําปีการศกึษา 2560 
(วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561) 

 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนที่ต้องดําเนนิการ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําสํานักงาน
อธิการบดี 

   

2. สํานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา กําหนดเป้าหมายของตัวชี้วัด 
ประจําปีการศึกษา 2560  

   

3. แต่งตั้งผู้กํากับดูแลและผู้รับผิดชอบองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของสํานักงานอธิการบดี ประจําปีการศึกษา 2560 

   

4. สํานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา กําหนดเป้าหมายของตัวชี้วัด 
ประจําปีการศึกษา 2560 

   

5. ประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด เพื่อแจ้งเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน และเตรียมความพร้อมในการเขียนรายงานการประเมินตนเองของ
สํานักงานอธิการบดี ประจําปีการศึกษา 2560 

   

6. ผู้รับผิดชอบองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ดําเนินการเขียนรายงานการประเมิน
ตนเอง ตามแบบฟอร์มที่สํานักงานมาตรฐานฯ กําหนด  

   

7. ผู้รับผิดชอบองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ส่งรายงานการประเมินตนเอง ให้
กองกลาง สํานักงานอธิการบดี เพื่อรวบรวมข้อมูลและจัดทําเล่มรายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) ประจําปีการศึกษา 2560) 

   

8. ดําเนินการจัดทําหนังสือเชิญและประสานงานกับผู้ตรวจประเมินฯ ให้มาตามวัน 
เวลา ที่กําหนด 

   

9. ประชุมวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจําปีการศึกษา 2560    
10. ส่งรายชื่อผู้ตรวจประเมินไปยังสํานักงานมาตรฐานฯ เพื่อดําเนินการจัดทําคําสั่ง

แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินต่อไป 
   

11. รับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน     
12. นําส่งรายงานผลการตรวจประเมิน จากคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินฯ พร้อม

ทั้งรายงานการประเมินตนเอง ฉบับแก้ไขแล้วไปยังสํานักงานมาตรฐานและ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

   

13. สรุปวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายใน เพื่อจัดทําแผนปรับปรุงประกัน
คุณภาพ ประจําปีการศึกษา 2561 
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นางสาวหทัยร
นายสวงค์ 
นางสาวรัชนี 
นายพณกฤษ 
นายวันชัย 
นายวัฒนา 
นางสาวทิพย์
นางฐิติพร 
นางศศินันท์ 
นางสาวเอ่ียม
นางสาวศิริรตั
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คณะผู้จัดทํา 
รายงานการประเมินตนเองสํานักงานอธิการบดี ปกีารศึกษา 2560 

 
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. นายวันชัย ตาเสน หัวหน้างานหอพัก 

๘. นายพณกฤษ บุญพบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ 

๙. นางสาวทิพย์รัมภา เจิดสกุล บุคลากร ปฏิบัติการ 

๑๐. นางสาวลภัสสิริณ สมบูรณ์สกุลวุฒิ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ 

๑๑. นางฐิติพร เพชรเทียนชัย นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ 

๑๒. นางสาวเอ่ียมฤทธิ์ รัตนานนท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชํานาญการ 

๑๓. นางสาวศิริรัตน์ แก้วเขียว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ 

๑๔. นางนัทธมน เจริญลาภทวี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ 

๑๕. นางสาวเสาวนีย์ พันสาคร บุคลากร ปฏิบัติการ 

๑๖. นางสาวสุนิดา เมืองสมบัติ บุคลากร ปฏิบัติการ 

๑๗. นางศศินันท์ แสงภู นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ 

๑๘. นางสาวอารีวรรณ อาจพินิจ นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ 

๑๙. นางสาวจุรีรัตน์ กรอบประทุมมา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ 

๒๐. นางสาวจุฑารัตน์ เจริญตา นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ 

๒๑. นางสาวโสพิศ โพพูน พนักงานการเงินและบัญชี 3 

๒๒. นางสาวดาราณี ศรีสารคาม นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ 

๒๓. นางสาวนภาวลัย ครุฑางคะ นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ 

๒๔. นางสาวสุรีพร ศรศิริวงศ์ นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ 

๒๕. นางสาวปรางค์ทอง พวงทรัพย์ นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ 

๒๖. นางขวัญเรือน ตาเสน นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ 

๒๗. นางยุพา พวงแย้ม พนักงานพัสดุ 4 

๒๘. นายสมภพ คํากอง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

๒๙. นายภรากรณ์ สีทรงฮาต นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ 

๓๐. นางสาวกาญจนา โพระดก เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ 

๓๑. นางสาวปราณปรียา สิมมา นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ 
 


