


คํานํา 
 
 
 แนวปฏิบัติท่ีดี (Good Practice) การดําเนินงานระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักงาน
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คุณภาพการศึกษามาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน ทําให้มีหลักฐานปรากฏชัดเจน มีตัวอย่างเอกสาร และคู่มือเพ่ือ
เผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้  
 
        สํานักงานอธิการบดีหวังเป็นอย่างย่ิงว่า "แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice)" ฉบับน้ี จะเป็นประโยชน์ต่อ
การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และบรรลุวัตถุประสงค์ พันธกิจ วิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์ของ
หน่วยงานได้เป็นอย่างดี และเป็นประโยชน์ในพัฒนางานตามภารกิจต่อไป 
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1. 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    
ส่วนสํานักงานอธิการ เป็นหน่วยงานมีฐานะเทียบเท่าคณะ ทําหน้าที่สนับสนุนการดําเนินงานของวิทยาลัยครู       
ให้ดําเนินไปได้ด้วยดี ต่อมามีการปรับเปลี่ยนสถานะของวิทยาลัยครูไปเป็นสถาบันราชภัฏ ตามพระราชบัญญัติ
สถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 สํานักงานอธิการได้เปลี่ยนช่ือไปเป็นสํานักงานอธิการบดี และยังคงมีสถานภาพ
เทียบเท่าคณะ  

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

 

2. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 
 

 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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 เป้าประสงค์ (Goals) 

 1. สํานักงานอธิการบดีมีระบบการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานและ
มหาวิทยาลัย  
 2. มีการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทํางาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและสร้างสรรค์งานบริการให้
เกิดคุณค่าและคุณภาพ  

 3. มีกระบวนงานการบริการที่มีคุณค่าอย่างน้อยปีละ 1 งาน   
 4. มหาวิทยาลัยมีอาคารสถานที่ สวนสุขภาพ และภูมิทัศน์ ที่เน้นความสะอาด เป็นระเบียบ เรียบร้อย
และสวยงาม  
 5. มีระบบและกลไกในการพัฒนาบุคลากร ส่งเสริมเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพของบุคลากรสาย
สนับสนุน และมีระบบกลไกการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
 6. ผ่านการประเมินคุณภาพจากผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ “ดีมาก” 

 

 ประเด็นยุทธศาสตร์  (Strategic)    
ยุทธศาสตร์ที่  1  :  พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการบริการของหน่วยงาน 
ยุทธศาสตร์ที่  2  :  สนับสนุนการจัดการสิ่งแวดล้อมทางกายภาพอย่างมีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่  3  :  พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ 
ยุทธศาสตร์ที่  4  :  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

3. การประกันคุณภาพการศกึษา 
             การประกันคุณภาพภายใน เป็นการสร้างระบบและกลไกในการพัฒนา ติดตามตรวจสอบและ
ประเมินการดําเนินงานของสถานศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมายและระดับคุณภาพตามมาตรฐาน      
ที่กําหนดโดยสถานศึกษาและหรือหน่วยงานต้นสังกัด โดยหน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษากําหนดให้มีระบบ 
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการ
บริหารการศึกษาที่ต้องดําเนินการอย่างต่อเน่ือง มีการจัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพ
ภายในเสนอต่อสภาสถาบัน หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือพิจารณาและเปิดเผยต่อ
สาธารณชน เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพ
ภายนอก 

การประกันคุณภาพภายนอก เป็นการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา เพ่ือให้มีการติดตามและ
ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยคํานึงถึงความมุ่งหมาย หลักการ และแนวการ
จัดการศึกษาในแต่ละระดับ ซึ่งประเมินโดย “สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) หรือเรียกช่ือย่อว่า “สมศ.” พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้กําหนดให้สถานศึกษาทุกแห่ง ต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกอย่างน้อย 1 
ครั้งในทุกรอบ 5 ปี นับต้ังแต่การประเมินครั้งสุดท้าย และเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้องและ
สาธารณชน ซึ่ง สมศ. ได้ดําเนินการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก (พ.ศ. 2544 - 2548) เสร็จสิ้นไปแล้ว 
ปัจจุบันอยู่ระหว่างประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สอง (พ.ศ. 2549 -2553) และการเตรียมการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบที่สาม (พ.ศ. 2554 - 2558) ในการประเมินรอบที่สามของ สมศ. เป็นการประเมินทั้ง
ระดับสถาบันและคณะวิชา แต่หากสถาบันใดจัดการศึกษานอกสถานที่ต้ังหลักเช่น วิทยาเขต หรือศูนย์ หรือ
หน่วยจัดการศึกษานอกที่ต้ัง การประเมินจะครอบคลุมการจัดการนอกสถานที่ต้ังหลักทั้งหมด นอกจากน้ัน การ
ประเมินคุณภาพจะมีความสอดคล้องกับจุดเน้นหรือกลุ่มสถาบันที่แต่ละสถาบันเลือกตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ 
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รูปแบบ และวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดโดยสํานักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ซึ่งมีหลักการสําคัญ 5 ประการดังต่อไปน้ี 
1) เป็นการประเมิน เพ่ือมุ่งให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ไม่ได้มุ่งเน้นเร่ืองการตัดสินการจับผิด 

หรือการให้คุณ – ให้โทษ 
2) ยึดหลักความเที่ยงตรง เป็นธรรม โปร่งใส มีหลักฐานข้อมูลตามสภาพความเป็นจริง (Evidence – 

Based) และมีความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ (Accountability) 
3) มุ่งเน้นในเรื่องการส่งเสริมและประสานงาน ในลักษณะกัลยาณมิตรมากกว่าการกํากับควบคุม 
4) ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ในการประเมินคุณภาพและการพัฒนาการจัดการศึกษาจากทุกฝ่าย        

ที่เก่ียวข้อง 
5) มุ่งสร้างความสมดุล ระหว่างเสรีภาพทางการศึกษากับจุดมุ่งหมายและหลักการศึกษาของชาติ

ตามท่ีกําหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ให้เอกภาพเชิงนโยบาย แต่ยังคงมีความหลาย
หลายในทางปฏิบัติ โดยสถาบันสามารถกําหนดเป้าหมายเฉพาะและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เต็มตาม
ศักยภาพของสถาบันและผู้เรียน 

 
ระบบและกลไก  

ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการกําหนดอย่างชัดเจนว่าต้องทําอะไรบ้าง เพ่ือให้ได้ผล
ออกมาตามท่ีต้องการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยท่ัวกันไม่ว่าจะอยู่ในรูปของเอกสารหรือ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีการอ่ืนๆ องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต 
และข้อมูลป้อนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธ์เช่ือมโยงกัน  

กลไก หมายถึง สิ่งที่ทําให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือดําเนินอยู่ได้ โดยมีการจัดสรรทรัพยากรมีการจัด
องค์การ หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ดําเนินงาน 

 

หลักเกณฑ์ 
การรายงานผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีประกันคุณภาพการศึกษา ให้พิจารณาจากระบบการ

ประกันคุณภาพภายในของสํานักสถาบันหรือหน่วยงานสนับสนุน จะต้องคํานึงถึง 
- องค์ประกอบคุณภาพที่ใช้เป็นแนวทางในการควบคุม การตรวจสอบ และการประเมินคุณภาพ ตาม

คู่มือการประกันคุณภาพภายใน หน่วยงานสนับสนุนที่ได้กําหนด 
- ผลการปฏิบัติงานของสํานักหรือหน่วยงานสนับสนุน ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาท่ี

กําหนดไว้ 
- ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการดําเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายใน ที่ส่งผลต่อ

คุณภาพการศึกษา และการพัฒนาหน่วยงานตามภารกิจ 
 

4. นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักงานอธิการบดี 
 

 สํานักงานอธิการบดี ได้ดําเนินการตามนโยบายการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ซึ่งประกาศให้ทุกส่วนงานได้รับทราบและใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงาน
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  ดังน้ี 
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 1. มีระบบการควบคุมคุณภาพ (Quality Controlling) การตรวจสอบทบทวนและการประเมินคุณภาพ 
(Quality Review and Assessment) การปรับปรุงคุณภาพ (Quality Improving) โดยเน้นให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานและตัวบ่งช้ีที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
 2. มีการเตรียมความพร้อมสําหรับการตรวจสอบทบทวนคุณภาพ (Quality Review) ทั้งในส่วนของ
การประเมินตนเอง การประเมินจากมหาวิทยาลัยและการประเมินจากหน่วยงานภายนอก 
 3. มีการส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดการความรู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ค้นหาวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ    
ในงานประกันคุณภาพการศึกษา 
 4. มีการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก 
 

5. วัตถุประสงค์การประกันคณุภาพการศึกษา 
 1. มุ่งเน้นให้ผู้บริหารทุกคนใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารเพ่ือให้งานตามภารกิจหลักบรรลุ

เป้าหมายทั้งผลผลิต และผลลัพธ์ 
 2. ส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา 
 3. สนับสนุนการทํางานเป็นทีม ให้ความสําคัญกับการทํางานแบบสายโซ่คุณค่า (Value Chain) และ

ยึดประโยชน์ของนักศึกษาและมหาวิทยาลัยมากกว่าประโยชน์ส่วนตนและหรือหน่วยงานของตน 
 4. บูรณาการใช้ทรัพยากรร่วมกันในทุกภาคส่วนเพ่ือประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการปฏิบัติ

ภารกิจตามแผนที่กําหนด 
 5. เร่งรัดให้มีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล และปรับภาระงานของบุคลากรสายสนับสนุน  

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และพัฒนาความก้าวหน้าวิชาชีพตามสายงาน 
 6. กํากับ ดูแล สวัสดิภาพและสวัสดิการให้แก่นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรทุกคนในมหาวิทยาลัย 
 7. จัดต้ังโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงให้เป็นโรงเรียนต้นแบบในการเสริมสร้าง

ศักยภาพเยาวชน 
 8. ส่งเสริมสนับสนุนเอกลักษณ์มหาวิทยาลัย/คณะให้เกิดผลงานเชิงประจักษ์ 
 9. ส่งเสริมให้หน่วยงานปรับระบบการทํางาน ตลอดจนเพิ่มพูนทักษะที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน เมื่อ

เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
     10. ปรับภูมิทัศน์มหาวิทยาลัย ให้มีความร่มรื่น สะอาด และสวยงาม 

         11. มุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วนดําเนินงานตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัยโดยเคร่งครัด 
 
6. เป้าหมายการดําเนนิงานการประกันคณุภาพการศึกษาภายในของสํานักงานอธิการบดี 

1. เพ่ือพัฒนาแผนกลยุทธ์สํานักงานอธิการบดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 ที่สอดคล้องกับ 1) 
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) 2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 
2560-2564) 3) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 4) แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 
12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 5) แผนยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) 

2. เพ่ือถ่ายทอดแผนกลยุทธ์สํานักงานอธิการบดีไปสู่ทุกหน่วยงาน สู่บุคลากรทุกคนในสํานักงาน
อธิการบดี รวมถึงประชาสัมพันธ์ผ่าน Website สํานักงานอธิการบดี 

3. เพ่ือสร้างความเชื่อมโยงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในกับแผนกลยุทธ์ พันธกิจ และอัตลักษณ์
ของสํานักงานอธิการบดีอย่างเป็นรูปธรรม 
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7. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 

สํานักงานอธิการบดี ได ้ม ีการทบทวนระบบและกลไกการประก ันค ุณภาพการศ ึกษา โดย
ด ําเน ินการน ําข ้อม ูลผลการประเม ินค ุณภาพการศ ึกษาภายใน จากคณะกรรมการประเม ินฯ มาทบทวน 
ระบบและกลไกการประก ันค ุณภาพการศ ึกษาให ้สอดคล ้องก ับเกณฑ ์มาตรฐานตามระบบการประก ัน
คุณภาพการศ ึกษาภายในสถานศ ึกษาระด ับอ ุดมศึกษา ของสําน ักงานคณะกรรมการการอ ุดมศึกษา โดยใช ้ 
หลักการ PDCA ด ังน ี้ 
 

1) การวางแผน (Plan) ได ้ด ําเน ินการด ังน ี้ 
1.1)    แต ่งต ั้งคณะกรรมการประก ันคุณภาพระด ับหน ่วยงานของสํานักงานอธิการบดี 
1.2)   จัดทําโครงการ/ก ิจกรรม ตามแผนพ ัฒนาคุณภาพ และกําหนดผู้รับผิดชอบ 
1.3)   จัดทําปฏ ิทินกระบวนการประเมินคุณภาพการศ ึกษาภายใน 
1.4)   จัดทําแผนการจ ัดทํา SAR ของหน ่วยงาน และกําหนดผู้รับผิดชอบ ด ูแล ตามราย

องค์ประกอบและตัวช้ีวัด 
 

2) การปฏ ิบ ัต ิตามแผน (Do) ม ีการด ําเน ินการโครงการ/ก ิจกรรม ตามแผน โดยบ ุคลากร 
ผู้ร ับผ ิดชอบ ซึ่งม ีผู ้บร ิหารของหน ่วยงานเป ็นที่ปร ึกษา และให ้การสน ับสน ุน เพ ื่อให ้เป ็นไปตามแผนพ ัฒนา 
คุณภาพการศ ึกษา 
 

3) การตรวจสอบประเม ินผล (Check) ด ําเน ินการ ด ังน ี้ 
3.1)  การด ําเน ินโครงการ/ก ิจกรรม ทุกโครงการจะมีการประเมินผล 
3.2)  มีการต ิดตามและรายงานผลตามรายองค์ประกอบให ้มหาว ิทยาลัยทราบตามระบบ 
3.3)  ทุกสิ้นปีการศ ึกษาหน ่วยงานจะจัดทํารายงานประจ ําป ีที่เป ็นรายงานการประเมินตนเอง 

(SAR) 
3.4) สํานักงานอธิการบดี ได้รับการตรวจประเมิน โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพ 

การศึกษา ซึ่งคณะกรรมการประเมิน ประกอบ ด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก
มหาวิทยาลัยและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 

 
4) การนําผลประเม ินมาปร ับปรุงงาน (Act) มีการน ําผลการประเมินมาปรับปรุงงาน โดย 

ด ําเน ินการ ด ังน ี้ 
 
 

4.1) มีการนําผลการประเมินมาทบทวน ปรับปรุง การดําเนินงานประกันคุณภาพของหน่วยงาน 
4.2) น ําผลการประเมินแจ้งให้บ ุคลากรของหน ่วยงานและที่ประช ุมคณะกรรมการประจำ

สํานักงานอธิการบดีทราบ เพ ื่อปรับปรุงการปฏ ิบ ัต ิงานต ่อไป 
4.3) มีการเผยแพร่ผลการตรวจประเมินด ังกล่าวแล้วน ําผลมาปรับใช ้ในกระบวนการปฏิบัติงาน

ปฏ ิบ ัต ิงานอย ่างสมํ่าเสมอ โดยมีแนวทางการพ ัฒนาต ัวบ ่งช ี้ ที่มีจุดอ ่อน จุดแข็ง และมี
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินฯ 
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8. การรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษา 

ระบบการประกันคุณภาพภายในถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่คณะวิชาและ
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาต้องดําเนินการอย่างมีระบบและต่อเน่ืองสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาต้องจัดทํา
รายงานประจําปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อสภาสถาบัน หน่วยงานต้นสังกัด และ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือพิจารณาและเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์และแนวทางของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 

สําหรับรายงานประจําปีที่รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ประกอบด้วย SAR และผลการประเมิน
ภายในระดับคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าและระดับสถาบันให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาผ่านระบบ 
CHE QA Online และหน่วยงานต้นสั ง กัด  (ภายใน  120 วันนับจากสิ้ น ปีการศึกษา ) เ ป็นกิจกรรมที่
สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งต้องดําเนินการตามกฎหมาย เพ่ือประโยชน์ของสถาบันในการปรับปรุงคุณภาพ และ
เพ่ือประโยชน์ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดใช้เป็นข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจเชิงนโยบาย เพ่ือการส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของชาติให้ทัดเทียมกับนานา
อารยะประเทศและมีความเป็นสากล 

 

วิธีการรายงานผล 
1. ให้หน่วยงานสนับสนุน จัดให้มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบการดําเนินการด้านการประกันคุณภาพ 

โดยมีหน้าที่พัฒนา บริหาร และติดตามการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน ตลอดจนประสานกับหน่วยงาน
ภายนอก เพ่ือให้เกิดความม่ันใจว่าการบริหารจัดการในระดับต่าง ๆ จะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ให้หน่วยงานสนับสนุน พัฒนาระบบการรายงานผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีประกันคุณภาพ
การศึกษา เพ่ือใช้กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพให้มีประสิทธิภาพภายใต้กรอบ นโยบายและ
หลักการที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

3. ให้หน่วยงานสนับสนุน ดําเนินการตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา โดยถือเป็นส่วนหน่ึงของ
กระบวนการบริหารจัดการ 

4. ให้หน่วยงานสนับสนุน จัดให้มีระบบและกลไกควบคุมคุณภาพขององค์ประกอบต่าง ๆ ที่ใช้ในการ
ดําเนินการตามภารกิจของหน่วยงาน ทั้งน้ี ให้แต่ละสํานักหรือหน่วยงานสนับสนุน จัดให้มีระบบการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพตามท่ีเห็นสมควร 
  

9. การเตรียมเอกสารหรือหลักฐานอ้างอิงในแต่ละองค์ประกอบคณุภาพ  
1) เอกสารหรือหลักฐานอ้างอิงในแต่ละตัวบ่งช้ีต้องเป็นข้อมูลในช่วงเวลาเดียวกับที่นําเสนอในรายงาน

การประเมินตนเอง ตลอดจนสาระในเอกสารต้องตรงกับช่ือเอกสารที่ระบุในรายงานการประเมินตนเอง  
2) การนําเสนอเอกสารในช่วงเวลาตรวจเย่ียมอาจทําได้ในสองแนวทาง คือ จัดเอกสารให้อยู่ในที่อยู่

ปกติตามหน่วยงาน ในกรณีน้ีต้องระบุให้ชัดเจนว่าจะเรียกดูเอกสารได้จากผู้ใด หน่วยงานไหน ช่ือหรือหมายเลข
เอกสารอะไร หรืออาจจัดในแนวทางที่สอง คือ นําเอกสารมารวมไว้ที่เดียวกันในห้องทํางานของคณะผู้ประเมิน 
โดยจัดให้เป็นระบบที่สะดวกต่อการเรียกใช้ การนําเสนอเอกสารในแนวทางนี้เป็นที่นิยมกว่าแนวทางแรก เพราะ
สามารถเรียกหาเอกสารได้รวดเร็วและดูความเช่ือมโยงในเอกสารฉบับต่างๆ ได้ในคราวเดียว  
 ปัจจุบัน เอกสารหรือหลักฐานอ้างอิง ที่เก่ียวข้องกับตัวบ่งช้ีแต่ละตัวและองค์ประกอบคุณภาพแต่ละ
องค์ประกอบสามารถบรรจุหรือจัดเก็บ (upload) หรือเช่ือมโยง (link) ไว้บนระบบฐานข้อมูลด้านการประกัน
คุณภาพ (CHE QA Online) ซึ่งทําให้การจัดเก็บเป็นระบบและง่ายต่อการค้นหาของคณะกรรมการประเมิน และ
ไม่เป็นภาระเร่ืองการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานของสถาบัน 
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กระบวนการ/ขั้นตอนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
 

การเตรียมการ 
1. เตรียมความพร้อมของบุคลากร 
 สร้างความตระหนัก 
 พัฒนาความรู้และทักษะ 

2. แต่งต้ังคณะกรรมการประกัน
คุณภาพของหน่วยงาน 

3. จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ 
4. จัดทําปฏิทินกระบวนการ 

 การดําเนินการ 
1. วางแผนการปฏิบัติงาน (P) 
 กําหนดเป้าหมาย/ผลลัพธ์ 
 จัดลําดับความสําคัญของ 
      เป้าหมาย/ผลลัพธ์ 
 กําหนดแนวทางการดําเนินงาน 
 กําหนดระยะเวลา 
 กําหนดงบประมาณ 
 กําหนดผู้รับผิดชอบ 

 การรายงาน 
1. จัดทํารายงานการประเมินตนเอง
หรือรายงานประจําปี 
 รวบรวมผลการดําเนินงานและ 
      ผลการประเมิน 
 รวบรวมเอกสารอ้างอิง 
 วิเคราะห์ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 เขียนรายงาน 

 

     
  2. ดําเนินการตามแผน (D) 

 จัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน 
 จัดสรรทรัพยากร/สิ่งอํานวย   
      ความสะดวกสนับสนุน 
 ดําเนินงานตามแผนงาน/ 
      โครงการ 
 กํากับ ติดตาม ให้เป็นไปตามแผน 
 รายงานผล 

 

  

     
  3. ตรวจสอบประเมินผล (C) 

 ติดตาม/ตรวจสอบ 
 วิเคราะห์ข้อมูล 
 ประเมินปัญหาท่ีเป็นอุปสรรค 
 หาวิธีการแก้ไข 
 

  

     
  4. นําผลการประเมินมาปรับปรุงงาน (A) 

 นําผลการตรวจประเมินของคณะ 
กรรมการพิจารณาร่วมกันในท่ีประชุม
คณะกรรมการประจําหน่วยงาน 

 ปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
 วางแผนการพัฒนาในระยะต่อไป 
 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือหาแนวทาง

พัฒนาการดําเนินงานประกันคุณภาพ 
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น
ของคณะกรรมการตรวจประเมิน 
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8 

 
แผนปฏบิัตริาชการสํานักงานอธิการบด ี

สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
 
 สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เป็นหน่วยงานหน่ึงในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัย มีภารกิจหลัก
ในการสนับสนุนการจัดการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และงาน
อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย 
 
นโยบายของสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

1. การบริหารส่วนงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
1.1 หลักประสิทธิผล ปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการท่ีได้รับ

งบประมาณ ปฏิบัติตามทิศทางแผนยุทธศาสตร์ มีเป้าประสงค์ที่ชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงานตามระบบงานที่
เป็นมาตรฐานติดตาม ประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง 

1.2 หลักประสิทธิภาพ สามารถใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด คุ้มค่าและเกิด
ประสิทธิภาพมากที่สุด     

1.3 หลักการตอบสนอง สามารถให้การตอบสนองในเวลาที่กําหนด สร้างความเช่ือมั่น ความ
ไว้วางใจแก่ ผู้มารับบริการเป็นอย่างดี 

1.4 หลักภาระรับผิดชอบ ผู้บริหารมีความรับผิดชอบในการบริหารและติดตามการปฏิบัติงานของ
บุคลากรอย่างใกล้ชิด 

1.5 หลักความโปร่งใส เปิดเผยการทํางานอย่างตรงไปตรงมา บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์
ตรวจสอบได้ ทั้งด้านการบริหาร การเงิน งบประมาณ และแจ้งให้บุคลากรทราบ 

1.6 หลักการมีส่วนร่วม ผู้บริหารมีความชัดเจน ให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารและร่วมแสดง
ความคิดเห็น แต่งต้ังคณะอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ติดตามโครงการ/กิจกรรม จัดประชุมปรึกษาหารือ เพ่ือให้
ดําเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีแผนดําเนินงานที่ชัดเจนและจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานทุก
ระดับอย่างโปร่งใส 

1.7 หลักการกระจายอํานาจ มอบอํานาจการบริหารและตัดสินใจตามบทบาทภาระหน้าที่ที่
เหมาะสมแก่รองคณบดีและหัวหน้าฝ่ายต่าง ๆ ภายในส่วนงาน 

1.8 หลักนิติธรรม ใช้อํานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คําสั่ง มติที่ประชุมในการ
บริหารโดยยึดความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพ 

1.9 หลักความเสมอภาค ยึดแนวปฏิบัติที่จะให้บริการแก่ผู้บริการทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน 
     1.10 หลักมุ่งเน้นฉันทามติ เน้นข้อตกลงที่เกิดจากกระบวนการแสดงข้อคิดเห็นของบุคลากรในส่วน

งานเป็นสําคัญ  
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แนวปฏิบัต ิที่ด ี หมายถึง ว ิธ ีปฏ ิบ ัต ิหรือขั้นตอนการปฏิบ ัต ิที่ทําให้องค์การประสบความส ําเร็จหรือนําไปส ู่ 
ความเป็นเลิศตามเป้าหมาย เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพน้ัน ๆ และมีหลักฐานของความสําเร็จ 
ปรากฏช ัดเจนโดยมีการสรุปว ิธ ีปฏ ิบ ัต ิหรือขั้นตอน ตลอดจนความร ู้และประสบการณ ์ที่ได ้บ ันท ึกเป ็น
เอกสาร และเผยแพร ่ให้หน่วยงานภายในหร ือภายนอกสามารถน ําไปใช้ประโยชน ์ได ้ 

 
แนวปฏ ิบ ัติการประกันคุณภาพการศ ึกษา 

1. ก ําหนดเป็นส่วนหน่ึงในนโยบายการบร ิหารงานสํานักงานอธิการบดี 
2. ก ําหนดผ ู้รับผิดชอบในภาพรวม โดยแต ่งต ั้งคณะกรรมการประก ันคุณภาพการศึกษา 
3. ก ําหนดผู้รับผิดชอบ ก ําก ับด ูแล การด ําเนินงานประก ันคุณภาพการศึกษาข ึ้นเป็นการเฉพาะ 

โดยม ีการมอบหมายอย ่างชัดเจน 
4. พัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับพันธกิจ วิสัยทัศน์และอัตลักษณ์ของหน่วยงาน 
5. จัดให้มกีารตรวจสอบและประเม ินผลการดําเนินงานภายใน เพ่ือเตรยีมการตรวจสอบและ

ประเม ินคุณภาพจากกรรมการภายนอก 
6. จัดให้มกีารประชุม ช ี้แจง ทําความเข้าใจกับบ ุคลากร ช ี้แจงข ั้นตอน แนวปฏ ิบ ัต ิต ่าง ๆ ที่ช ัดเจน

เพ่ือสร้างเป็นว ัฒนธรรมในการท ํางาน เกิดความร่วมมือร่วมใจของบ ุคลากรทุกระดับ 
7. จัดให้มีการประเม ินคุณภาพการศึกษา โดยบ ุคลากรสํานักงานอธิการบดี เพ่ือตรวจสอบและ

ประเม ินการด ําเนินงานของหน ่วยงานและมหาว ิทยาลัย 
8. นําผลการประเม ินภายในมาปร ับแก ้ไข จดัทํารายงานการประเม ินตนเองเสนอมหาว ิทยาลัย 
9. จัดก ิจกรรมหาแนวปฏิบ ัต ิที่ด ีสําหรับงานประก ันคุณภาพการศึกษา 
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แผนภูมิความเชื่อมโยงแนวปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคณุภาพ 

 
   

   ผู้บริหารสํานักงานอธิการบดี     
       
   ระบบและกลไก 

การประกันคุณภาพการศึกษา 
 
 

  

  แต่งต้ัง     
         

ผู้กํากับดูแลและผู้รับผิดชอบ กํากับ ดูแล 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 

องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้  
    

  
 

  
    

  
 

  
    

  
 

   
     

  
 

 
  1. ประชุมชี้แจง สร้างความเข้าใจ KPIs บุคลากร

    2. จัดทําปฏิทินการทํางาน 
  

 
3. ดําเนินงานตามแผนงานที่วางไว้ 

  4. เขียน SAR จัดทําเอกสารหลักฐาน 
    5. ประชุมประเมินผล 

KPIs ผู้บริหาร  
 

6. จัดทําแผนเพ่ือนําผลไปปรับปรุงแก้ไข 
   

     
  

 
 

 
   

    
  

 
  

    
  

 
  

    
  

 
  

    

 
 
 

ผู้กํากับดูแลและรับผิดชอบ กํากับ ดูแล 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 

ผู้กํากับดูแลและรับผิดชอบ กํากับ ดูแล 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 

ผู้กํากับดูแลและรับผิดชอบ กํากับ ดูแล 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 

ผู้กํากับดูแลและรับผิดชอบ กํากับ ดูแล 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 

ผู้กํากับดูแลและรับผิดชอบ กํากับ ดูแล 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 

ผู้กํากับดูแลและรับผิดชอบ กํากับ ดูแล 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 

ผู้กํากับดูแลและรับผิดชอบ กํากับ ดูแล 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 

กํากับ ดแลผู้กํากับดูแลและรับผิดชอบ ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 

ผู้กํากับดูแลและรับผิดชอบ กํากับ ดูแล 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 

ผู้กํากับดูแลและรับผิดชอบ กํากับ ดูแล 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 

ผู้กํากับดูแลและรับผิดชอบ กํากับ ดูแล 
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 
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ประโยชน์ที่ได้รับ 
 1. หน่วยงานมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่พัฒนาขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. มีระบบติดตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลการดําเนินงานการควบคุมคุณภาพอย่างต่อเน่ือง 
 3. นําผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงาน เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายที่กําหนด 

4. ผู้บริหารและบุคลากรมีความร่วมมือ มุ่งมั่น กระตือรือร้น และทํางานเป็นทีมในด้านต่าง ๆ รวมถึงการ
ดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

5. บุคลากรมขีวัญกําลังใจ และทัศนคติที่ดีต่อการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา และนําไปเป็น 
ส่วนหน่ึงในการทํางาน 

 
แนวทางการเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีให้กับหน่วยงานอ่ืน  

1. จัดทําคู่มือแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสํานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

2. แจ้งเวียนเพ่ือเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีฯ แก่บุคลากรในหน่วยงาน  
3. เผยแพรแ่นวปฏิบัติที่ดีฯ ให้แก่หน่วยงานภายนอก โดยการส่งมอบคู่มอืให้แก่กลุม่มหาวิทยาลัย

ราชภัฏภูมิภาคตะวันตก 
4. เผยแพรผ่่านเว็บไซต์สํานักงานอธิการบดี http://president.mcru.ac.th  
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ตัวอย่าง หลักฐาน/เอกสารอ้างอิง การประกันคุณภาพการศึกษา 
ปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561) 

 
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 ตัวอย่างหลกัฐาน/เอกสารอ้างองิ ตัวอย่างหลกัฐาน/เอกสาร 
 1 มีการจดัทําแผนกลยุทธท์ี่สอดคล้อง

กับนโยบายและแผนกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัย 

แผนกลยุทธ์ของส่วนงาน 
1. แผนกลยทุธข์องส่วนงาน : 
 ตัวบ่งชี้ และค่าเป้าหมาย 

2. รายงาน/ตารางการวิเคราะห ์: 
 ความเช่ือมโยงกับปรัชญา/

ปณิธาน/วตัถุประสงค์ 
 ความสอดคล้องกับแผน

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา
มหาวิทยาลัย 

- แผนกลยุทธ์พฒันามหาวิทยาลัย 4 ปี 
(พ.ศ. 2561 - 2564) 
- แผนกลยุทธ์สํานักงานอธิการบดี 
(พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564)  
 
 

   การมีส่วนร่วมของบุคลากรในส่วนงาน
1. รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
การจดัทําแผนกลยุทธ์ของส่วนงาน : 
 หนังสืออนุมัติโครงการ/

กิจกรรม 
 หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการ/

กิจกรรม 
 รายนามผู้เข้าร่วมโครงการ/

กิจกรรม 
2. รายงานสรุปผลการจัดโครงการ/

กิจกรรม การจดัทําแผนกลยุทธ์
ของส่วนงาน 

3. รายงานการประชุมของ
คณะทํางานทีร่บัผิดชอบในการ
จัดทําแผนกลยทุธ ์

- โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
การจัดทําแผนกลยุทธ์สํานักงาน
อธิการบดี 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
วันที่ 17-18 ธันวาคม 2561 ณ 
โรงแรมรายาบุร ีรีสอรท์ อําเภอศรี
สวัสดิ์ จังหวดักาญจนบุร ี
- คําส่ังให้ข้าราชการและบุคลากร
เดินทางไปราชการ 
- รายงานการประชุม 
สัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการจัดทํา
แผนกลยุทธ์สํานักงานอธิการบดี 4 ปี 
(พ.ศ. 2561 - 2564) ระหว่างวนัที่ 17 
- 18 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมรายา
บุรี รีสอร์ท อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุร ี
- ตารางความเชื่อมโยงระหว่างแผน 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ตัวอย่างหลกัฐาน/เอกสารอ้างองิ ตัวอย่างหลกัฐาน/เอกสาร 
4. รายงานการประชุมคณะกรรมการ 
ประจําส่วนงานที่พิจารณาและอนุมัติ 
หรือให้ความเหน็ชอบตอ่แผนกลยุทธ์
ของส่วนงาน                             

กลยุทธพ์ัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึงกับแผนกลยุทธ์
สํานักงานอธกิารบดี 4 ปี พ.ศ. 2561-
2564 (หน้า 36) 

 2 มีการจดัทําแผนปฏิบัติการประจําปีที่
สอดคล้องกับแผนกลยุทธข์อง
หน่วยงาน 

แผนปฏิบัติการประจําปีของส่วนงาน 
1. แผนปฏิบัติการประจําปขีองส่วน
งาน : 
 ตัวบ่งชี้ และค่าเป้าหมาย 

2. รายงาน/ตารางการวิเคราะห ์: 
 ความเช่ือมโยงกับปรัชญา/

ปณิธาน/วตัถุประสงค์ 
 ความสอดคล้องกับแผน

ยุทธศาสตรข์องหน่วยงาน 
การมีส่วนร่วมของบุคลากรในส่วนงาน
 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

การจดัทําแผนปฏิบัติการ
ประจําปีของส่วนงาน : 

 หนังสืออนุมัติโครงการ/
กิจกรรม 

 หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรม 

 รายนามผู้เข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรม 

4. รายงานสรุปผลการจัดโครงการ/
กิจกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติ
การประจําปีของส่วนงาน 

5. รายงานการประชุมของ
คณะทํางานทีร่บัผิดชอบในการ
จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป ี

 
- แผนปฏิบัติการ (เงินงบประมาณ
แผ่นดินและเงินรายได)้ มหาวทิยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจําปี
งบประมาณ 2561 
- แผนปฏิบัติการ (เงินงบประมาณ
แผ่นดินและเงินรายได)้ สํานักงาน
อธิการบด ีประจําปีงบประมาณ 2561
 
 
- โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติ 
การจัดทําแผนกลยุทธ์สํานักงาน
อธิการบดีโครงการจดัทําแผนกลยุทธ์
สํานักงานอธกิารบดี 4 ปี (พ.ศ. 2561 
- 2564) ระหว่างวันที่ 17 - 18 
ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมรายาบุรี    
รีสอรท์ อ.ศรีสวสัดิ์ จ.กาญจนบรุ ี
- คําส่ังให้ข้าราชการและบุคลากร
เดินทางไปราชการ 
- รายงานการประชุมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการโครงการจดัทําแผนกลยุทธ์
สํานักงานอธกิารบดี 4 ปี (พ.ศ. 2561 
- 2564) ระหว่างวันที่ 17 - 18 
ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมรายาบุรี รี
สอร์ท อ.ศรีสวสัดิ์ จ.กาญจนบรุ ี
- รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจําสํานักงานอธิการบดี ครัง้ที่ 
1/2561 วันที่ 25 มกราคม 2561 
วาระที่ 4.7 พิจารณาแผนปฏิบัติการ 
สํานักงานอธกิารบดี ประจําปี
งบประมาณ 2561 

 3 มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์หนว่ยงาน
และแผนปฏิบัติการประจําปีไปสู่
หน่วยงานภายใน 

การถ่ายทอดแผนกลยุทธ ์
1. การจดัโครงการ/กิจกรรม เพื่อ
ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ของส่วนงาน : 
 หนังสืออนุมัติโครงการ/

กิจกรรม 

- รายงานการประชุมเชิงปฏิบัตกิาร
โครงการจัดทําแผน กลยุทธ์สํานักงาน
อธิการบดี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561ระหว่างวนัที่ 17 - 18 ธนัวาคม 
2560 ณ โรงแรมรายาบุรี รีสอร์ท  
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ตัวอย่างหลกัฐาน/เอกสารอ้างองิ ตัวอย่างหลกัฐาน/เอกสาร 
 หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการ/

กิจกรรม 
 รายนามผู้เข้าร่วมโครงการ/

กิจกรรม 
 
2. การถ่ายทอดกลยุทธ์ช่องทางอื่น ๆ :
 รายงานการประชุม 
 เล่มแผนกลยุทธ์ (พรอ้ม

หลักฐานการจัดส่ง) 
 เว็บไซต ์
 ป้ายประกาศ 
 หนังสือเวียน (พรอ้มหลักฐาน 

การจดัส่ง) 

อําเภอศรีสวัสดิ ์จังหวดักาญจนบุร ี
 
 
 
 
- รายงานการประชุม คณะกรรมการ
ประจําสํานักงาน อธิการบดี ครั้งที่ 
1/2561 วันที่ 25 มกราคม 2561 
วาระที่ 4.1 พิจารณา (ร่าง) แผนกล
ยุทธ์สํานักงานอธิการบดี ระยะ 4 ปี 
พ.ศ. 2561 – 2564 
- เว็บไซต์สํานักงานอธกิารบดี 
http://president.mcru.ac.th/ 
work/_strategy/ Strategy_2561-
2564.pdf 
- แผนกลยุทธ์สํานักงานอธิการบดี 
พ.ศ. 2561 - 2564 

 4 มีการตดิตามผลการดําเนินงานตาม
แผน ปฏิบัติการประจําปี อย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง และรายงานผลต่อ
คณะกรรมการประจําหน่วยงาน
พิจารณา 

1. คําส่ังแตง่ตั้งคณะกรรมการเพ่ือ
ติดตามและรายงานผลการ
ดําเนินงาน (ถ้ามี) 
- หนังสือเชิญประชุมหรือรายงาน

การประชุม 
2. แผนการติดตาม/รายงานผล โดย
หน่วยงานที่ทําหน้าที่โดยตรง 
3. เอกสารแสดงการติดตาม/รายงาน

การดําเนินงานตามตัวบ่งชีข้อง
แผนปฏิบัติงานประจําปี : เป็นราย
ไตรมาส หรอืรอบ 6 เดอืน/ 9 เดือน/
และ 12 เดือน (อย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง) 

4. รายงานสรุปผลการดําเนินงาน
ตามข้อ 3 เสนอต่อผู้บริหาร/
คณะกรรมการประจําของส่วนงาน 
เพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ
ต่อการผลดําเนนิงาน

- รายงานการประชุม คณะกรรมการ
ประจําสํานักงาน อธิการบดี ครั้งที่ 
1/2561 วันที่ 25 มกราคม 2561 
วาระที่ 4.2 พิจารณารายงานการ
ประเมินผลการดําเนินงานตามตัว
บ่งชี้ของแผนกลยุทธ์สํานักงาน
อธิการบดี ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 

 5 มีการประเมินผลการดําเนินงานตาม
ตัวบ่งชีข้องแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง และรายงานผลต่อ
คณะกรรมการประจําหน่วยงาน 
พิจารณา 

การประเมินผล 
1. คําส่ังแตง่ตั้งคณะกรรมการเพ่ือ

ติดตามและรายงานผลการ
ดําเนินงาน (ถ้ามี) 

- หนังสือเชิญประชุม

 
- สรุปผลการประเมินความสําเร็จของ
แผนกลยุทธ์รายตัวช้ีวัด จําแนกตาม
ประเด็นยทุธศาสตร์ของ 
สํานักงานอธกิารบดี ประจําปี
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ตัวอย่างหลกัฐาน/เอกสารอ้างองิ ตัวอย่างหลกัฐาน/เอกสาร 
- รายงานการประชุม 

2. รายงานสรุปผลการประเมินผลการ
ดําเนินงานตามตัวบ่งชีข้องแผนกล
ยุทธ ์

3. รายงานสรุปผลการดําเนินงาน
ตามข้อ 2 เสนอต่อผู้บริหารและ
คณะกรรมการประจําส่วนงาน 
เพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ
ต่อผลการดําเนนิงาน

งบประมาณ พ.ศ. 2560 
- รายงานการประชุม คณะกรรมการ
ประจําสํานักงาน อธิการบดี ครั้งที่ 
1/2561 วันที่ 25 มกราคม 2561 
วาระที่ 4.2 พิจารณารายงานการ
ประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้
ของแผนกลยทุธ์สํานักงานอธิการบดี 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 6 มีการนําผลการพิจารณาข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประจําหน่วยงานไปปรับปรงุแผนกล
ยุทธใ์นปีถัดไป 

1. รายงานสรุปผลการดําเนินงาน
และข้อเสนอแนะต่อผลการ
ดําเนินงานของคณะกรรมการ
ประจําส่วนงาน 

2. ตารางสรุปแผนการดําเนินตาม
ข้อเสนอแนะ 
3. รายละเอียดการปรับปรงุแผน    
กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี    
    

- รายงานการประชุมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการโครงการ จัดทําแผนกลยุทธ์
สํานักงานอธิการบดี 4 ปี (2561 - 
2561)ระหว่างวนัที่ 17 - 18 ธันวาคม 
2560 ณ โรงแรมรายาบุรี รีสอร์ท 
อําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบรุ ี

- รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 
2560 (ผลการปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่
ผ่านมา) 

- รายงานการประชุม คณะกรรมการ
ประจําสํานักงาน อธิการบดี ครัง้ที่ 
5/2560 วันที่ 11 กันยายน 2560 วาระ
ที่ 4.2 การติดตามแผนพัฒนาคุณภาพ 
(Improvement Plan) สํานักงาน
อธิการบดี ประจาํปีการศึกษา 2560 
รอบ 6 เดือนแรก (สิงหาคม 2559 - 
มกราคม 2560) 

- รายงานการประชุม คณะกรรมการ
ประจําสํานักงาน อธิการบดี ครัง้ที่ 
1/2561 วันที่ 25 มกราคม 2561 
วาระที่ 4.1 การติดตามแผนพัฒนา
คุณภาพ (Improvement Plan) 
สํานักงานอธิการบดี ประจําปี
การศึกษา 2560 รอบ 6 เดือนหลัง 
ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2560 - 
กรกฎาคม 2560) 
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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 
 
เกณฑ์มาตรฐาน  :  ข้อ 
มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ตัวอย่างหลกัฐาน/เอกสารอ้างองิ ตัวอย่างหลกัฐาน/เอกสาร 
 1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ 

จัดทําร่างแผนพัฒนาสมรรถนะ 
รายบุคคลของสายสนับสนุน 

เอกสารแสดงการแต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดทําร่างแผนพัฒนาสมรรถนะรายบุคคล
ของสายสนับสนุน  
 รายงานการประชุมคณะ 

กรรมการประจําสํานักงาน
อธิการบดี วาระพิจารณา
แต่งตั้งคณะกรรมจัดทํา
แผนพัฒนาสมรรถนะ
รายบุคคลของสายสนับสนุน 

 คําส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง เรื่อง แต่งตัง้
คณะกรรมการจัดทําแผน 
พัฒนาสมรรถนะรายบุคคล 

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

 2 มีการดําเนินการรวบรวมและจดัทํา
ข้อมูลตําแหน่ง 
ออกแบบฟอร์ม กําหนดแนวปฏิบัติ 
และเกณฑ์การประเมิน 

เอกสารแสดงการดําเนินการรวบรวม
และจัดทําข้อมลูตําแหน่ง 
ออกแบบฟอร์ม กําหนดแนวปฏิบัติ 
และเกณฑ์การประเมิน  
 รายงานการประชุมคณะ 

กรรมการจัดทําแผนพัฒนา
สมรรถนะรายบุคคลของสาย
สนับสนุน 

 ประกาศมหาวทิยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง เรื่อง การ
กําหนดสมรรถนะหลักสําหรับ
บุคลากรของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
 

 
 
 
 
- รายงานการประชุมคณะ กรรมการ
จัดทําแผนพัฒนาสมรรถนะ
รายบุคคล ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 
19 มกราคม 2561 
- ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง เรื่อง การกําหนด
สมรรถนะหลักสําหรับบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ตัวอย่างหลกัฐาน/เอกสารอ้างองิ ตัวอย่างหลกัฐาน/เอกสาร 
 แบบสรุปการประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการของบุคลากร
ในมหาวทิยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง 

 
 
 
 
 รายงานการประชุม

คณะกรรมการประจํา
สํานักงานอธกิารบดี วาระ
พิจารณามอบหมาย
ผู้อํานวยการกองและหัวหน้า
หน่วยงาน ประเมินสมรรถนะ
ผู้ใต้บังคับบัญชา 

- แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของบุคลากรในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประเภท
ผู้บริหาร (มีวาระ) ประเภทวิชาการ 
ประเภทผู้บริหาร (ไม่มีวาระ) ทัว่ไป 
วิชาชีพเฉพาะ หรือเช่ียวชาญฉพาะ ที่
ได้กําหนดสมรรถนะทางการบรหิาร 
และสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงาน
- รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจําสํานักงานอธิการบดี ครัง้ที่
1/2561 เมื่อวันที่ 25 มกราคม วาระ
พิจารณามอบหมายผู้อํานวยการกอง
และหัวหน้าหน่วยงาน ประเมิน
สมรรถนะผู้ใต้บงัคับบัญชา 2561 

 3 มีการประเมินขดีความสามารถของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาแล้วค้นหาจุดแข็ง
และจุดอ่อน โดยผู้บังคับบัญชา
กําหนดเกณฑ์ทีค่าดหวังของตําแหน่ง
ผู้รับการพัฒนา 

เอกสารแสดงตัวชี้วัดความสําเร็จของ 
3 กองในสังกัดที่สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ของสํานักงานอธิการบดี  
 รายงานการประชุม

คณะกรรมการประจํา
สํานักงานอธกิารบดี วาระ
พิจารณาประเมนิผลการ
ปฏิบัติราชการของบุคลากร 

 รายงานการประชุมคณะ 
กรรมการจัดทาํแผนพัฒนา
สมรรถนะรายบุคคล 
 

 รายงานสรุปผลการประเมิน 
ผลการปฏิบัติราชการของ
บุคลากร สํานักงานอธิการบดี

 
 
 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจําสํานักงานอธิการบดี ครัง้ที่ 
3/2561 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 
2561 วาระที่ 4.10 
 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการ
จัดทําแผนพัฒนาสมรรถนะ
รายบุคคล ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 
18 พฤษภาคม 2561 
-  รายงานสรุปผลการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของบุคลากร 
สํานักงานอธกิารบด ี

 4 มีการกําหนดแนวทางการพัฒนา
จุดอ่อนและเสรมิจุดแข็ง โดยระบุ
ประเด็นทีจ่ําเปน็ต้องพัฒนา และ
กําหนดเป้าหมายการพัฒนา 

เอกสารแสดงการกําหนดแนวทางการ
พัฒนาจุดอ่อนและเสริมจุดแข็ง โดย
ระบุประเด็นที่จําเป็นต้องพัฒนา และ
กําหนดเป้าหมายการพัฒนา  
 รายงานการประชุมคณะ 

กรรมการประจําสํานักงาน
อธิการบดี วาระพิจารณา
กําหนดแนวทางการพัฒนา 
และเป้าหมายในการพัฒนา 
เสนอต่อคณะกรรมการ
ประจําสํานักงานอธิการบดี

 
 
 
- รายงานการประชุมคณะ 
กรรมการประจําสํานักงาน
อธิการบดี ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวัน
จันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 
วาระที่ 4.10 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ตัวอย่างหลกัฐาน/เอกสารอ้างองิ ตัวอย่างหลกัฐาน/เอกสาร 
 รายงานการประชุมคณะ 

กรรมการจัดทําแผนพัฒนา
สมรรถนะรายบุคคล 
 

 รายงานสรุปผลการ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของบุคลากร 
สํานักงานอธกิารบดี

- รายงานการประชุมคณะกรรมการ
จัดทําแผนพัฒนาสมรรถนะ
รายบุคคล ครั้งที่ 2/2561 เมือ่
วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 
- รายงานสรุปผลการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของบุคลากร 
สํานักงานอธกิารบด ี

 5 มีแผนพัฒนาสมรรถนะรายบุคคล 
และนําเสนอคณะกรรมการประจํา
สํานักงานอธกิารบดี พิจารณาให้
ความเห็นชอบ 

เอกสารแสดงการนําเสนอแผนพัฒนา
สมรรถนะรายบุคคลต่อคณะกรรมการ
ประจําสํานักงานอธิการบดี เพือ่
พิจารณา 

- รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจําสํานักงานอธิการบดี ครัง้ที่ 
4/2561 วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 
วาระที่ 4.5 วาระพิจารณา
แผนพัฒนาสมรรถนะรายบุคคล 
- แผนพัฒนาสมรรถนะรายบุคคล 
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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 ตัวอย่างหลกัฐาน/เอกสารอ้างองิ ตัวอย่างหลกัฐาน/เอกสาร 
 1 มีการแต่งต้ังคณะกรรมการจัดทํา

คู่มือการปฏิบัติงานเบิกจ่าย และมี
การเชิญผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง
มาร่วมจัดทํา (ร่าง) คู่มือปฏิบัติ
เบิกจ่าย 

เ อ ก ส า ร แ สด ง ก า ร แ ต่ ง ตั้ ง คณะ
กรรมการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน
เบิกจ่าย และมีการเชิญผู้ปฏิบัติงาน
ที่เก่ียวข้องมาร่วมจัดทํา (ร่าง) คู่มือ
ปฏิบัติเบิกจ่าย  
 คําส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏ

หมู่บ้านจอมบึง เรื่อง แต่งตัง้
คณะกรรมการจัดทําคู่มือ
การปฏิบัติงานเบิกจ่าย  

 รายงานการประชุมจัดทํา 
(ร่าง) คู่มือการปฏิบัติงาน
เบิกจ่าย  

 
 
 
 
 
- คําสั่งที ่026/2561 ลงวันที่ 30 
มกราคม 2561 เรื่อง แต่งต้ังคณะ 
กรรมการจัดทาํคู่มือปฏิบัติงาน
เบิกจ่าย 
- รายงานการประชุมจัดทํา (ร่าง) 
คู่มือปฏิบัติงานเบิกจ่าย 

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

เอกสารแสดงการเชิญผู้เก่ียวข้อง
กับงานเบิกจ่ายของแต่ละหน่วยงา
เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ทดลองการใช้คู่มือ และจัดทาํ
แบบสอบถาม เพ่ือประเมินความ
เข้าใจคู่มือฯ และข้อเสนอแนะ 
ข้อคิดเห็นเพ่ือปรับปรุงคู่มือ
ปฏิบัติงานเบิกจ่าย  
 

- หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการ
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้เก่ียวกับ
กฎระเบียบเก่ียวกับการเบิกจ่าย
งบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ 
- รายงานสรุปผลโครงการ
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้เก่ียวกับกฎ 
ระเบียบเก่ียวกับการเบิกจ่าย
งบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ 

 3 รวบรวมความเห็น/ข้อเสนอแนะ
จากผู้ปฏิบัติงานที่ใช้คู่มือฯ และ
ผู้รับบริการมาปรับปรุงคู่มือการ
ปฏิบัติงาน 

เอกสารแสดงการรวบรวม
ความเห็น/ข้อเสนอแนะ จาก
ผู้เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน
เบิกจ่าย เพ่ือนํามาปรับปรุงคู่มือ
ปฏิบัติงานเบิกจ่าย 

- รายงานสรุปผลโครงการ
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้เก่ียวกับกฎ 
ระเบียบเก่ียวกับการเบิกจ่าย
งบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ตัวอย่างหลกัฐาน/เอกสารอ้างองิ ตัวอย่างหลกัฐาน/เอกสาร 
 4 นําคู่มือปฏิบัติงานเบิกจ่ายเสนอต่อ

คณะกรรมการประจําสํานักงาน
อธิการบดีเพ่ือเห็นชอบและทําการ
เผยแพร่และประกาศใช้คู่มือการ
ปฏิบัติงานเบิกจ่าย 

เอกสารแสดงการเสนอ
คณะกรรมการประจําหน่วยงาน
พิจารณาคู่มือปฏิบัติงานเบิกจ่ายที่
ปรับแก้ไขแล้ว เพ่ือเห็นชอบและ
เผยแพร่คู่มือให้แต่ละหน่วยงาน
นําไปใช้  

- รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสํานักงาน
อธิการบดี ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 10 
กรกฎาคม 2561 วาระที่ 3.1 

 5 ประเมินความพึงพอใจของผู้รับ 
บริการคู่มือการปฏิบัติงานจํานวน 
ไม่ตํ่ากว่า 30 ราย 

เอกสารการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้คู่มือปฏิบัติงานเบิกจ่ายไม่
ตํ่ากว่า 30 ราย  

- แบบประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้คู่มือปฏิบัติงานเบิกจ่าย 
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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 ตัวอย่างหลกัฐาน/เอกสารอ้างองิ ตัวอย่างหลกัฐาน/เอกสาร 
 1 มีการแต่งต้ังคณะกรรมการจัดทํา

แผนจัดซื้อจัดจา้ง 
เ อ ก ส า ร แ สด ง ก า ร แ ต่ ง ตั้ ง คณะ
กรรมการจัดทําแผนจัดซื้อจัดจ้าง  
 คําส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏ

หมู่บ้านจอมบึง เรื่อง แต่งตัง้
คณะกรรมการจัดทําแผน
จัดซื้อจัดจ้าง  

 
 
- คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึง ที่ 1763/2560  เรื่อง แต่งต้ัง
คณะกรรมการจัดทําแผนการจัดซื้อ
จัดจ้าง ประจําปี งบประมาณ 2561
ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560

 2 มีนโยบายการดําเนินการจัดซื้อจัด
จ้างและมีแผนการดําเนินงาน
เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างมหา
วิทยาลัย 

เอกสารแสดงการดําเนินการจัดซื้อ
จัดจ้าง 
 นโยบายการดําเนินการจัดซื้อ

จัดจ้าง 
 รายละเอียดขั้นตอนและ

แผนการดําเนินงานเก่ียวกับ
การจัดซื้อจัดจ้าง 

- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง เรื่อง แนวปฏิบัติ
ในการจัดซื้อจดัจ้าง ตาม พ.ร.บ.
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 
29 สิงหาคม 2560 
- รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสํานักงาน
อธิการบดี ครั้งที่ 5/2560 เมือ่วันที่ 
11 กันยายน 2560 วาระที่ 4.4 
- บันทึกข้อความท่ี ศธ 0556/พ 
0635 เรื่อง แผนการจัดซื้อจดัจ้าง
เงินรายได้ ประจําปี งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 
2560  
- บันทึกข้อความท่ี ศธ 0556.01/
พ 0273 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์
จัดส่งแผนการจัดซื้อจดัจ้างเงิน
รายได้ประจําปี งบประมาณ 2561 
ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ตัวอย่างหลกัฐาน/เอกสารอ้างองิ ตัวอย่างหลกัฐาน/เอกสาร 
- รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสํานักงาน
อธิการบดี ครั้งที่ 6/2560 เมือ่วันที่ 
9 พฤศจิกายน 2560 วาระที่ 4.1 
- แผนจัดซื้อจดัจ้างเงินงบประมาณ
แผ่นดิน ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 

 3 มีการดําเนินการครบถ้วนตามแผน 
ร้อยละ 80 

เอกสารแสดงขั้นตอนดําเนินการ
ตามจัดซื้อจ้าง ร้อยละ 80 
 ข้อมูลการจัดทาํแผนจัดซื้อจัด

จ้าง 
 รายงานสรุปผลการใช้จ่าย

งบประมาณตามแผนการ
จัดซื้อจัดจ้าง  

  

- บันทึกข้อความท่ี ศธ 0556/พ 
0635 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2560 
เรื่อง ส่งแผนการจัดซื้อจัดจ้างเงิน
รายได้ ประจําปีงบประมาณ 2561 
- สรุปรายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณตามแผนการจัดซือ้ 
จัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ 2561 
(จากระบบ Grow Finance MIS 
(3D) (ไตรมาสท่ี 3) 

 4 มีการสรุปผลการดําเนินงานและ 
ผลการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการ
ดําเนินงานเก่ียวกับการจัดซื้อ 
จัดจ้างต่อมหาวิทยาลัย 
 

เอกสารแสดงการสรุปผลการ
ดําเนินงานและผลการวิเคราะห์
ความคุ้มค่าในการดําเนินงาน
เก่ียวกับการจัดซื้อ 
จัดจ้างต่อมหาวิทยาลัย

- รายงานการวิเคราะห์ผลการ
จัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 
 

 5 มีการนําเสนอและทบทวนผลการ
ดําเนินงานต่อคณะกรรมการ
ประจําหน่วยงาน และมแีนวทาง
หรือมาตรการ หรือข้อเสนอแนะ 
ในการปรับปรุงหรือกําหนด
แนวทางในการดําเนินงานในปี
ต่อไป 
 

เอกสารแสดงการพิจารณาทบทวน 
ผลการดําเนินงานต่อคณะกรรมการ
ประจําหน่วยงาน และมีการนําข้อ 
เสนอแนะไปกําหนดเป็นแนวทาง  
ในการปรับปรุงการดําเนินงานจัดทํา
แผนจัดซื้อจัดจา้งในปีต่อไป  
 

- รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสํานักงาน
อธิการบดี ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 10 
กรกฎาคม 2561 วาระที่ 4.4 
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ตัวบ่งชี้ที่  2.4 ระดับความพงึพอใจของผู้รบับริการ  
 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 
 
เกณฑ์การพิจารณา 
 การสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในแต่ละด้าน โดยใช้แบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า 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 =  

 
 
มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ตัวอย่างหลกัฐาน/เอกสารอ้างองิ ตัวอย่างหลกัฐาน/เอกสาร 
 1 ใช้คะแนนผลการประเมินความพึง

พอใจของผู้รับบริการของสํานักงาน
อธิการบดี จากการคํานวณค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 

สรุปความพึงพอใจของผู้รับบรกิาร
โดยรวมของสํานักงานอธิการบดี 

สรุปความพึงพอใจของผู้รับบรกิาร
โดยรวมของสํานักงานอธิการบดี  
ปีการศึกษา 2560 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลรวมของคะแนนเฉลี่ยของทุกด้าน         
จํานวนด้าน 
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องค์ประกอบที่  3  การบรหิารและการจัดการ 
 

ตัวบ่งชี้ที่  3.1    ภาวะผูน้ําของคณะกรรมการประจําหนว่ยงาน และผูบ้ริหารทุกระดับ    

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 ตัวอย่างหลกัฐาน/เอกสารอ้างองิ ตัวอย่างหลกัฐาน/เอกสาร 
 1 คณะกรรมการประจํ าหน่วยงาน 

ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนด
ครบถ้วนและมีการประเมินตนเองตาม
หลักเกณฑ์ที่กําหนดล่วงหน้า 

1. การช้ีแจงและทําความเข้าใจ
เกี่ยวกับกฎหมายข้อบังคับต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับหนว่ยงาน เพื่อให้
บุคลากรในทุกหน่วยงานทราบถึง
บทบาทหน้าที่ ที่มีต่อหนว่ยงานก่อน
จะปฏิบัติหน้าทีอ่ย่างถูกตอ้ง 
  
2. การกํากับดูแลหน่วยงานไปสู่ทิศ
ทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
ประเทศ 
3. การช้ีแจงหลักเกณฑ์การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานใหก้บั
บุคลากรในสํานกังานอธิการบดทีราบ
ล่วงหน้า 
4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของบุคลากร ตามบันทึกข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการของบุคลากรในมหา 
วิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (ต.3)  

- คําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการประจํา
สํานักงานงานอธิการบด ี
- รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจําสํานักงานอธกิารบดี ครัง้ที่ 
1/2561 วันที่ 25 มกราคม 2561 
(เรื่องแจ้งให้ทราบจากผู้อํานวยการ
สํานักงานอธกิารบดี) 
- แผนกลยุทธ์สํานักงานอธิการบดี 4 ปี 
พ.ศ. 2561– 2564 
- แบบบันทึกขอ้ตกลงการปฏิบตัิ
ราชการของบุคลากรในมหาวทิยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (ต.3) ประจําปี 
2560 
- ผลการประเมนิการปฏิบัตริาชการ
ของบุคลากร สํานักงานอธิการบดี 
ปีงบประมาณ 2560 รอบที่ 1 (1 ก.ค. 
2560 – 31 ธ.ค. 2560) และรอบที่ 2 
(1 ม.ค. 2561 – 30 ม.ิย. 2561) 

 2 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ กําหนดทศิ
ทางการดําเนินงาน และสามารถ
ถ่ายทอดไปยงับคุลากรทกุระดบัของ
หน่วยงาน มีความสามารถในการ
วางแผนกลยุทธ ์มีการนําข้อมูล
สารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบตัิงาน
และพัฒนาหน่วยงาน 

1. ผู้บรหิารมีส่วนร่วม ในการกําหนด
นโยบายและจัดทําวิสัยทัศน์ พนัธกิจ 
แผนกลยุทธ์ และนําสู่การปฏิบัติหน้าที่
เป็นระบบชัดเจนทุกมิตขิองงานที่
ปฏิบัติ ดังนี ้
   1.1 ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัตกิาร
โครงการจัดทําแผน กลยุทธ์สํานักงาน
อธิการบดี 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
ระหว่างวันที่ 17 - 18 ธันวาคม 2560 
ณ โรงแรมรายาบุรี รีสอร์ท อําเภอศรี

- รายงานการประชุม สัมมนาเชิง
ปฏิบัติการโครงการจัดทําแผนกล
ยุทธ์สํานักงานอธิการบดี 4 ปี 
(พ.ศ. 2561 – 2564) ระหว่างวันที่ 
17-18 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรม
รายาบุรี รีสอรท์ อําเภอศรีสวัสด์ิ 
จังหวัดกาญจนบุรี 
- แผนกลยุทธ์สํานักงานอธิการบดี 4 
ปี (ปีงบประมาณ 2561 - 2564)  
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ตัวอย่างหลกัฐาน/เอกสารอ้างองิ ตัวอย่างหลกัฐาน/เอกสาร 
สวัสดิ์ จังหวดักาญจนบุรี  โดยให้
บุคลากรทกุหนว่ยงานของสํานกังาน
อธิการบดีมีส่วนร่วม  ในการกาํหนด
นโยบายและจัดทําวิสัยทัศน์ พนัธกิจ 
แผนกลยุทธ์ ทีจ่ะนําสู่การปฏิบัติหน้าที่
เป็นระบบชัดเจนทุกมิตขิองงานที่
ปฏิบัติ 

1.2 มิติการพัฒนาองค์กร โดยการ
ส่งเสริมให้บุคลากรในสํานักงานมี
โอกาสในการศึกษาตอ่ในระดับที่สูงขึ้น 
เพื่อให้เกดิงานวจิัยที่มีคุณค่าในการ
พัฒนาองค์กร  
  1.3 มิติของผู้รบับริการหรอืผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย เช่น ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการในหน่วยงานสํานักงาน
อธิการบด ี
  1.4 จัดทํารายละเอียดข้อมูล
สารสนเทศของสํานักงานอธกิารบดีให้
ทันสมัย นํามาใช้ในการติดตามผลการ
ดําเนิน งานตามตัวบ่งชี้คุณภาพ (KPI) 
ที่กําหนดไว้ในแผนกลยุทธ์ 

 
 
 
 
 
 
 
- การส่งเสริมสนับสนุนในการพัฒนา
บุคลากรในการศึกษาต่อที่สูงขึน้ 
ประจําปีการศึกษา 2560 
 
 
- รายงานผลแบบติดตามผลการ
ดําเนินงานตามแผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายในของสํานกังาน
อธิการบดี ปี พ.ศ. 2560 
- สารสนเทศสํานักงานอธิการบดี 
ประจําปี 2560 
- รายงานประจาํปี 2560 ของ
สํานักงานอธกิารบด ี

 3 ผู้บริหารมีการกาํกับ ติดตามและ
ประเมิน ผลการดําเนินงานตามที่
มอบหมาย รวมทั้งสามารถส่ือสาร
แผนและผลการดําเนินงานของ
หน่วยงานไปยังบุคลากรในหน่วยงาน 

1. ผู้บรหิารสํานกังานอธิการบด ีมี
การกํากับ ตดิตาม ผลการนํา
นโยบายและแผนกลยุทธ์ไปสู่การ
ปฏิบัติงานกับบุคลากรในหน่วยงาน 
     1.1 มีการประชุมติดตามการ
ดําเนินงาน ตามแผนปฏิบัติงานที่
ผู้บริหารมอบหมายอย่างสม่ําเสมอ  

1.2 มีการประเมินผลและรายงาน
ผลการปฏิบตัิงานของบุคลากร
สํานักงานอธกิารบดี  

1.3 มีการเผยแพร่ แผนกลยุทธ ์
และรายงานผลการดําเนินงานของ
สํานักงานอธกิารบดี ผ่านช่องทางการ
ส่ือสาร ทั้งการจัดส่งเอกสาร การติด
บอร์ดประชาสัมพันธ์และเว็บไซต์ 
สํานักงานอธกิารบดี เพือ่ทกุคน
รับทราบโดยทัว่กัน 

- เอกสารรายงานการประชุมคณะ 
กรรมการประจําสํานักงานอธกิารบดี 
ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 25 มกราคม 
2561 (ในวาระที่ 6 เรื่องติดตามการ
ส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของบุคลากร) 
- ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
ได้จัดทําคําส่ังมอบหมายงานและ
มอบอํานาจหน้าที่ใหก้ับผู้อํานวยการ
กองทั้ง 3 กองให้ไปสู่การปฏิบตัิงาน
กับบุคลากรในแต่ละกองของ
สํานักงานอธกิารบด ี
- ผลการประเมนิความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการในหน่วยงาน สํานักงาน
อธิการบดี ประจําปี 2560 
- รายงานประจาํปี 2560 ของ
สํานักงานอธกิารบด ี
- เว็บไซต์สํานักงานอธกิารบดี 
(http://president.mcru.ac.th) 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ตัวอย่างหลกัฐาน/เอกสารอ้างองิ ตัวอย่างหลกัฐาน/เอกสาร 
 4 ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรใน

หน่วยงานมีส่วนร่วมในการบรหิาร
จัดการ ใหอ้ํานาจในการตัดสินใจแก่
บุคลากรตามความเหมาะสม 

1. ผู้บรหิารมีการจัดการประชุม และ
เปิดโอกาส เพือ่รับฟังความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน 
เพื่อใช้เป็นข้อมลูในการปรับปรงุระบบ
การปฏิบัตงิาน  
2. ผู้บรหิารดําเนินการปรับลดขั้นตอน
กระบวนการบรหิารจัดการ โดยการ
มอบอํานาจในการตัดสินใจให้แก่
ผู้บรหิารหรือผู้ปฏิบัติระดับถัดไป เพื่อ
เพิ่มความคล่องตัว พรอ้มกับมกีารกํากับ
และมีการตรวจสอบการบริหารจัดการ
ของผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานที่
รับผิดชอบ  

- รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสํานักงาน
อธิการบดี ประจําปีการศึกษา 
2560 
 
- ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี
ได้จัดทําคําสั่งมอบหมายงานและ
มอบอํานาจหน้าที่ให้กับ
ผู้อํานวยการกองทั้ง 3 กอง ให้ไปสู่
การปฏิบัติงานกับบุคลากรในแต่
ละกองของสํานักงานอธิการบดี 
- คําสั่งสํานักงานอธิการบดี ที่ 
123/2561 เรือ่งแต่งต้ังผู้กํากับ
ดูแลและผูร้ับผดิชอบองค์ประกอบ
และตัวบ่งช้ีในการประกันคุณภาพ
การศึกษาสํานักงานอธิการบดี 
ประจําปีการศึกษา 2560 
- รายงานประจําปี 2560 ของ
สํานักงานอธิการบดี 
- รายงานสรุปผลการประเมินความ
พึงพอใจของผู้ใช้บริการใน
หน่วยงาน สํานักงานอธิการบดี 
ประจําปีการศึกษา 2560

 5 ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้ และส่งเสริม
พัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถ
ทํางานบรรลุวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงานเต็มตามศักยภาพ 

1. ผู้บรหิารและหัวหน้างานของ
สํานักงานอธกิารบดี ไดถ้่ายทอดองค์
ความรู้ ความเขา้ใจ (KM) ให้กบั
บุคลากรสายสนับสนุนของสํานักงาน
อธิการบดี ในการจัดทําโครงการ
ทบทวนตัวบ่งชี้ แผนกลยุทธ์ 
แผนปฏิบัติการ ค่าเป้าหมาย ใหม้ี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อ
ตนเองและองค์การ  
2. ผู้บรหิารมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ 
ความเข้าใจ (KM) เรื่อง การ
เปล่ียนแปลงของกฎหมายการจดัซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 ให้กบับุคลากรความรู้ความ
เข้าใจกับ ผู้มีอํานาจส่ังซ้ือส่ังจ้าง 
หัวหน้างาน ผู้ปฏิบัติงานด้านพสัดุ     

- รายงานการประชุมเชิงปฏิบัตกิาร 
โครงการจัดทําแผนกลยุทธ์สํานักงาน
อธิการบดี 4 ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564) 
ระหว่างวันที่ 17 - 18 ธันวาคม 
2560 ณ โรงแรมรายาบุรี รีสอร์ท 
อําเภอศรีสวัสดิ ์จังหวดักาญจนบุร ี
 
 
 
- รายงานผลการเปลี่ยนแปลง
กฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 
ห้องประชุมฉัตรฟ้า ช้ัน 4 อาคาร
ศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
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ผู้ความคุมงานและผู้เกี่ยวข้องทกุ
หน่วยงานของมหาวิทยาลัย โดยเชิญ
วิทยากรผู้เช่ียวชาญ อาจารย์ณัฐชนน 
ศิริพงษ์สุรภา อดีตนิติกรชํานาญการ 
กลุ่มงานระเบียบว่าด้วยการพัสดุ 
สํานักมาตรฐานการจดัซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐกรมบญัชกีลาง เป็นผู้ให้การ
อบรม เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2560 
เวลา ห้องประชมุฉัตรฟ้า ชั้น 4 อาคาร
ศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

 

 6 ผู้บริหาร บริหารงานดว้ยหลักธรรมา 
ภิบาล โดยคํานึงถงึประโยชน์ของ
หน่วยงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

1. ผู้บรหิารของหน่วยงานบริหารงาน
ด้วยหลักธรรมมาภิบาลของการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ครบทั้ง  
10 องค์ประกอบ ดังนี ้

1.1) หลักธรรมาภิบาลข้อที่ 1 
หลักประสิทธิผล อาทิมีผลการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
สํานักงานอธกิารบดี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2)  หลักธรรมาภิบาลข้อที่ 2 

หลักประสิทธิภาพ อาทิ  
     - สํานักงานอธิการบดี มีการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
สํานักงานอธกิารบดี เพือ่วัดผล
ประสิทธิภาพในการทํางานที่ผ่านมา 
และนําขอ้เสนอแนะจากคณะกรรมการ
ประเมิน มาพัฒนาปรับปรงุใหด้มีาก
ยิ่งขึ้น ในปีต่อไป 

 
 
 
 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจําสํานักงานอธิการบดี ครัง้ที่ 1 
/2561 วันที่ 25 มกราคม 2561 
(วาระที่ 6 เรื่องติดตามการส่งแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
บุคลากร) 
- รายงานประจาํปี 2560 ของ
สํานักงานอธกิารบด ี
- ประสิทธิผลค่าร้อยละผลการ
ประเมินความพงึพอใจของ
ผู้ใช้บริการในหน่วยงาน สํานักงาน
อธิการบดี ประจําปีการศึกษา 2560 
- ประสิทธิผลค่าร้อยละผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
สํานักงานอธกิารบดี ปีการศึกษา 
2559 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจําสํานักงานอธิการบดี ครัง้ที่ 
1/2561 วันที่ 25 มกราคม 2561 
วาระที่ 4.4 แผนพัฒนาคุณภาพ 
(Improvement Plan) สํานักงาน
อธิการบดี ประจําปีการศึกษา 2560 
เพื่อปรับปรุงผลการดําเนินงานจาก
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ประจําปีการศึกษา 2559 
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 - สํานักงานอธกิารบดี มกีารปรับ
แผนกลยุทธ์ ของสํานักงานอธิการบดี 
ให้สอดคล้องกบัแผนกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัย เพื่อจะได้ปฏิบัตงิานให้
มีประสิทธิภาพ ตามแผนที่กําหนด  
- สํานักงานอธิการบดี ได้กําหนด
ขั้นตอนทรัพยากรทางด้านการใช้ห้อง
ประชุมและวัสดุในการจัดอาคาร
สถานที่รว่มกันกับทกุหน่วยงาน
ภายในมหาวทิยาลัยและหน่วยงาน
ภายนอก ทัง้นี้ ได้กําหนดมาตรการ
การใช้ห้องประชุมที่เน้นการประหยัด
การใช้ทรัพยากรและเป็นมิตรตอ่
ส่ิงแวดล้อม (Green Meeting)  

 1.3) หลักธรรมาภิบาลข้อที่ 3 
หลักการตอบสนอง อาทิ การสํารวจ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทีม่ีต่อ
การให้บรกิารในหน่วยงาน สังกัด
สํานักงานอธกิารบดี  
 1.4) หลักธรรมาภิบาลข้อที่ 4 หลัก
ภาระรับผิดชอบ อาทิ สํานักงาน
อธิการบดี แต่งตั้งผู้กํากับดูแล และ
ผู้รับผิดชอบองค์ประกอบและตัวบ่งชี้
ในการประกันคุณภาพการศึกษา
สํานักงานอธกิารบดี  
 1.5) หลักธรรมาภิบาลข้อที่ 5 หลัก
ความโปร่งใส สํานักงานอธิการบดี ได้
มีการเผยแพร่ระบบการจัดซือ้จัดจ้าง 
ของฝ่ายบริหารงานพัสดุ ลงใน
เว็บไซต์เพือ่ให้ผู้ต้องการรับรู้ไดร้ับ
ทราบโดยทั่วกัน 
 1.6) หลักธรรมาภิบาลข้อที่ 6 
หลักการมีส่วนรว่มอาทิ  
     - สํานักงานอธิการบดี มีส่วน
ร่วมกับสํานกังาน ก.พ. ในการจดัการ
ดําเนินการสอบเพื่อวัดความรู้
ความสามารถทัว่ไป (ภาค ก.) ของ 
ก.พ. ณ ศูนย์สอบจังหวดัราชบรุ ี 
     - สํานักงานอธิการบดีมีส่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายใน

- แผนกลยุทธ์สํานักงานอธิการบดี 4 ปี 
พ.ศ. 2561– 2564  
 
 
 
- คู่มือการขอใช้บริการอาคารสถานที ่
- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง เรื่องระเบียบแนว
ปฏิบัติในการใช้ห้องประชุมและ
จัดการประชุมของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
 
 
 
- ผลการประเมนิความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการในหน่วยงาน สํานักงาน
อธิการบดี ประจําปีการศึกษา 2560 
 
 
- คําส่ังสํานักงานอธิการบดี ที่ 
123/2561 เรื่องแต่งตัง้ผู้กํากับดูแล
และผู้รับผิดชอบองค์ประกอบและตัว
บ่งชี้ในการประกันคุณภาพการศึกษา
สํานักงานอธกิารบดี ประจําปี
การศึกษา 2560 
- เว็บไซต์คู่มือประชาชนของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
http://www.mcru.ac.th 
 
 
 
- คําส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึง เรื่อง แต่งตัง้คณะกรรมการ
ดําเนินการสอบเพื่อวัดความรู้
ความสามารถทัว่ไป (ภาค ก.) 
ประจําปี 2561 
 
 
- รายงานประจาํปี 2560 ของ
สํานักงานอธกิารบดี  



    แนวปฏบิัติท่ีดี แนวปฏบิัติท่ีดี ((GGoooodd  PPrraaccttiiccee) ) การประกันคุณภาพการศึกษาการประกันคุณภาพการศึกษา  
 
 

 

29 29 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ตัวอย่างหลกัฐาน/เอกสารอ้างองิ ตัวอย่างหลกัฐาน/เอกสาร 
มหาวิทยาลัย และภายนอก
มหาวิทยาลัย 

1.7) หลักธรรมาภิบาลข้อที่ 7 
หลักการกระจายอํานาจ อาทิ
สํานักงานอธกิารบดี มีการจัดทาํ
โครงสร้างองค์กรแต่ละหน่วยงาน 
และมอบหมายหน้าที่และความ
รับผิดชอบ ให้แต่ละหน่วยงาน ใน
การบริหารงานภายในฝ่าย 
    1.8) หลักธรรมาภิบาลข้อที่ 8 
หลักนิติธรรม อาทิ บุคลากรของ
สํานักงานอธกิารบดีจะต้องมีการ
ปฏิบัติตาม และระเบียบต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัยซ่ึงจะต้องปฏิบัติตามที่
กฎหมายโดยเคร่งครดั 
   1.9) หลักธรรมาภิบาลข้อที่ 9 
หลักความเสมอภาค อาทิ สํานักงาน
อธิการบดี มีการให้บริการตรวจ
สุขภาพใหท้ั้งคณาจารย์ บุคลากรสาย
สนับสนุน รวมทั้งให้บรกิารรักษา
สุขภาพเบ้ืองต้น ทั้งการรักษาแผล 
การจ่ายยา ให้กบั นักศึกษา และ
บุคลากรทางการศึกษาทั้ง
มหาวิทยาลัย อย่างเท่าเทยีมกนั 
 1.10) หลักธรรมาภิบาลข้อที่ 10 
หลักมุ่งเน้นฉันทามติ อาทิ 
สํานักงานอธกิารบดี มีการจัดประชุม
คัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุน เป็น
ตัวแทนในการมีส่วนร่วมการปฏิบัติ
ราชการของมหาวิทยาลัย (3.1-6-20) 
2. ผู้บรหิารมีการติดตามผลการ
ควบคุมภายใน เรื่อง การบริหาร
ความเส่ียงของสํานักงานอธกิารบด ี

 
 
- โครงสร้างการบริหารงานสํานกังาน
อธิการบดี (ข้อมูลในรายงานประจําปี 
2560 ของสํานกังานอธิการบด)ี 
 
 
 
 
- ระเบียบขอ้บังคับการบรหิารงาน
บุคคล 
 
 
 
 
- รายงานการให้บริการงาน
สุขอนามัยและปฐมพยาบาล(ขอ้มูล
ในรายงานประจําปี 2560 ของ
สํานักงานอธกิารบดี) 
 
 
 
 
 
- ภาพถ่ายการประชุมคัดเลือกผู้แทน
บุคลากรสายสนับสนุน เพื่อทําหน้าที่
กล่ันกรองผลการประเมินการปฏิบัติ
ราชการของบุคลากร 
 
 
- รายละเอียดขอ้มูลในรายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) ตัวชี้วัดที ่3.3 
ระบบการบริหารความเส่ียง ของ
สํานักงานอธกิารบด ี

 7. คณะกรรมการประเมินผลการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 
ประเมินผลการบริหารงานของ
หน่วยงาน และผู้บริหารนําผลการ
ประเมินไปปรับปรุงการบริหารงาน
อย่างเป็นรูปธรรมในปีถัดไป 

 1. สภามหาวทิยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึง จดัให้มกีารประเมินผลการ
บริหารงานของผู้บริหารใน
มหาวิทยาลัย และประเมินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาที่
สํานักงานอธกิารบดีมีภาระหน้าที่ใน
การบริหารจัดการทกุปี 

- รายงานผลการประเมินการปฏิบัติ
ตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร
หน่วยงาน (โดยบุคลากรทัง้
มหาวิทยาลัยเปน็ผู้ประเมิน) 
- รายงานสรุปผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน สํานกังาน
อธิการบดี ประจําปี 2559
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 2. สํานักงานอธิการบดี จัดใหม้ีการ
ประเมินผลความพึงพอใจ ในการ
บริหารงานของคณะกรรมการ
บริหารงานและการปฏิบัตงิานบรกิาร
ของสํานกังานอธกิารบดีทกุปี  

- รายงานผลการประเมินความพงึพอใจ
คุณภาพการบรหิารงานฯ และ
คุณลักษณะของคณะกรรมประจาํ
สํานักงานอธกิารบดี ประจําปี 2560 
(โดยคณะกรรมการประจําสํานักงาน
อธิการบดีเป็นผู้ประเมิน) 
- ผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการในหน่วยงาน สํานักงาน
อธิการบดี ประจําปี 2560 
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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 ตัวอย่างหลกัฐาน/เอกสารอ้างองิ ตัวอย่างหลกัฐาน/เอกสาร 
 1 มีการกําหนดประเด็นความรู้และ

เป้าหมายของการจัดการความรู้ที่
สอดคล้องกับแผนกลยุทธข์องสถาบัน
อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจของ
หน่วยงาน 

1. มีการกําหนดประเด็นความรู้และ
เป้าหมายในการจัดการความรู้
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์สํานกังาน
อธิการบดีมหาวทิยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ
จากภายนอกและหัวหน้าหน่วยงาน
ในสังกดั  
2. มีการประชุมคณะกรรมการประจํา
สํานักงานอธกิารบดี เพือ่คัดเลือกองค์
ความรู้ในการจดัการความรู้ของ
สํานักงานอธกิารบดีที่ครอบคลุมพันธ
กิจของหน่วยงาน 

- แผนกลยุทธ์สํานักงานอธิการบดี 4 
ปี พ.ศ. 2561 – 2564  
- รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจําสํานักงานอธิการบดีครั้ งที่ 
3/2561 วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 
วาระพิจารณาที่ 4.8 พิจารณากําหนด
ประเด็นความรู้และเป้าหมายของการ
จัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกล
ยุทธ์ของสํานักงานอธิการบดี ประจําปี
การศึกษา 2560 

 2 กําหนดบุคลากรเป้าหมายที่จะพัฒนา
ความรู้และทักษะตามพันธกิจ 1 
ประเด็นความรู ้

1. เอกสารแสดงการกําหนดประเด็น
ความรู้และเป้าหมายของการจัดการ
ความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ของสํานกังานอธิการบด ี
 รายงานการประชุม

คณะกรรมการประจําสํานักงาน
อธิการบด ี

 โครงการประชุม/ฝึกอบรม/
สัมมนาเกี่ยวกับการแลกเปล่ียน
เรียนรู ้

 
2. เอกสารแสดงการพัฒนาบุคลากร
เป้าหมาย ตามประเด็นความรูท้ี่
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์  
 คําส่ังการเข้ารว่มโครงการ

แลกเปล่ียนเรยีนรู ้
 

- รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจํ าสํานักงานอธิการบดี  วาระ 
พิจารณากําหนดประเด็นความรู้และ
เป้าหมายของการจัดการความรู้ ที่
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสํานักงาน
อธิการบดี ประจําปีการศึกษา 2560 
ตามตัวชี้วัดที่ 3.2 
- โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ เรื่อง 
ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบเกี่ยวกับการ
เบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินและเงิน
รายได้ 
- คําส่ังมหาวิทยาลัยที่ 1273/2561 ที่ 
1281 ให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับ
กฎระเบี ยบเกี่ ยวกับการเบิ กจ่ าย
งบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2561 และ 21 
มิถุนายน 2561 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ตัวอย่างหลกัฐาน/เอกสารอ้างองิ ตัวอย่างหลกัฐาน/เอกสาร 
 3 มีการแบ่งปันและแลกเปล่ียนเรียนรู ้

จากความรูท้ักษะของผู้มีประสบการณ์
ตรง (tacit knowledge) เพือ่ค้นหา
แนวปฏิบัติที่ดี ตามประเด็นความรู้ที่
กําหนดในข้อ 1 

เอกสารแสดงการดําเนินการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ จากความรูท้ักษะ
ของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit 
knowledge)  
 รายงานผลการการดําเนินการ

โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู ้

- รายงานผลการดําเนินโครงการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ เรือ่ง ความรู้
เกี่ยวกับกฎระเบียบเกี่ยวกับการ
เบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินและเงิน
รายได ้
 

 4 มีการสังเคราะห์องค์ความรูต้าม
ประเด็นความรูท้ี่กําหนดในข้อ 1 ทั้ง
ที่มีในตวับุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ 
ที่เป็นแนวปฏิบตัิที่ดีมาพัฒนาจดัเก็บ
อย่างมรีะบบ  โดยเผยแพรอ่อกมา
เป็นลายลักษณอ์ักษร (explicit 
knowledge) 

เอกสารแสดงการสังเคราะห์องค์
ความรู้ตามประเด็นที่กําหนดและ
นํามาจัดทําเป็นเอกสารหรือคู่มือการ
ปฏิบัติงาน 
 รายงานผลการการดําเนินการ

โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
 เอกสาร กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 

ประกอบการอบรม สัมมนา
แลกเปล่ียนเรียนรู้ 

 ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม คณ ะ 
กรรมการประจําหน่วยงาน 

 คู่มือการปฏิบัติงาน 
 

- รายงานผลการดําเนินโครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง  ความรู้
เกี่ยวกับกฎระเบียบเกี่ยวกับการ
เบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินและเงิน
รายได้ 
- เอกสาร กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
ป ร ะ ก อ บ ก า ร อ บ ร ม สั ม ม น า
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง  ความรู้
เกี่ยวกับกฎระเบียบเกี่ยวกับการ
เบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินและเงิน
รายได้ 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจําสํานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 
4/2561 วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 
วาระที่ 3.1 

 5 มีการนําความรูท้ี่ได้รับจากการ
จัดการความรูท้ีเ่ป็นทักษะของผู้ที่มี
ประสบการณ์ตรง (tacit 
knowledge) ในปีการศึกษาปจัจุบัน
หรือปทีี่ผ่านมา มาเขียนเป็นลาย
ลักษณ์อกัษร (explicit knowledge) 
ที่เป็นแนวปฏิบตัิที่ดีมาปรับใชก้ับการ
ปฏิบัติงานจรงิ  โดยเผยแพร่ออกมา
เป็นลายลักษณอ์ักษร (explicit 
knowledge) 
 

เอกสารแสดงการเผยแพร่แนวปฏิบัติที่
ดีจากการแลกเปล่ียนเรียนรู้เปน็
เอกสารหรือคู่มอืการปฏิบัตงิาน 
 คู่มือการปฏิบัติงาน 
 บันทึกการเผยแพร่ 
 

- คู่ มื อการปฏิ บั ติ งานเ บิกจ่ าย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอม
บึง 
- หนังสือนําส่งในการเผยแพร่คู่มือ 
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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 ตัวอย่างหลกัฐาน/เอกสารอ้างองิ ตัวอย่างหลกัฐาน/เอกสาร 
 1 มีการแตง่ตั้งคณะกรรมการบริหาร

ความเส่ียง 
เอกสารแสดงการจัดทําคําส่ังแต่งตัง้
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงของ
สํานักงานอธกิารบดี เพือ่จัดทําแผน
บริหารความเส่ียงของสํานักงาน
อธิการบดี โดยมีการระบุรายละเอียด
การทํางานของคณะกรรมการ 
 คําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการ 

- คําส่ังมหาวทิยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึง เรื่อง แต่งตัง้คณะกรรมการ
บริหารความเส่ียงของสํานักงาน
อธิการบด ี 

 2 มีการวเิคราะหแ์ละระบุความเส่ียง 
และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเส่ียงตาม
บริบทของหน่วยงาน 

เอกสารแสดงการวิเคราะห์และระบุ
ความเส่ียง และปัจจัยที่กอ่ให้เกดิ
ความเส่ียงของสํานักงานอธิการบดี 
 รายงานการวิเคราะห์ความเส่ียง 
 แผนบริหารความเส่ียง 

- แผนบริหารความเสี่ยงของ
สํานักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 
2557 - 2560 (ฉบับทบทวน ปี
การศึกษา 2560) 

 3 มีการประเมินโอกาสและผลกระทบ
ของความเส่ียงและจัดลําดับความเส่ียง
ที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2 

เอกสารแสดงการประเมินโอกาสและ
ผลกระทบของความเส่ียงและ
จัดลําดับของความเส่ียงของ
สํานักงานอธกิารบด ี
 แผนบริหารความเส่ียง 

- แผนบริหารความเส่ียงของสํานักงาน
อธิการบดี ปีการศึกษา 2557 - 2560 
(ฉบับทบทวน ปีการศึกษา 2559)     

 4 มีการจดัทําแผนบริหารความเส่ียงที่มี
ระดับความเส่ียงสูง และดําเนินการ
ตามแผน 

เอกสารแสดงการจัดทําแผนบริหาร
ความเส่ียงที่มีระดับความเส่ียงสูง 
เช่น  
 ความเส่ียงด้านทรัพยากรของ

สํานักงานอธิการบดี เป็นความ
เ ส่ี ย ง เ กี่ ย ว กั บ ก า ร จั ด ทํ า
แผนพัฒนาสมรรถนะรายบุคคล
ของบุคลากรยังไม่เสร็จสมบูรณ์ 

 ความเส่ียงทางด้านการเงิน เป็น
ความเส่ียง ที่มีระดับความเส่ียง

- แผนบริหารความเส่ียงของสํานักงาน
อธิการบดี ปีการศึกษา 2557 - 
2560 (ฉบับทบทวน      ปีการศึกษา 
2560) และแผนบริหารความเส่ียง
ของสํานักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 
2560      
- โครงการ/กิจกรรมความเส่ียงที่
ดําเนินการตามแผนที่กําหนดไว้ ดังนี้ 
      (1) โครงการ/กิจกรรมความ
เส่ียง ที่ดําเนินการตามแผนบริหาร
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ตัวอย่างหลกัฐาน/เอกสารอ้างองิ ตัวอย่างหลกัฐาน/เอกสาร 
สูง ได้แก่ การเบิกจ่ายงบลงทุน
ของมหาวิทยาลัย 

 
 

ความเส่ียงด้านทรัพยากรเป็นความ
เส่ียงเกี่ยวกับแผนพัฒนาสมรรถนะ
รายบุคคลของมหาวิทยาลัยยังไม่
สมบูรณ์ 
      (2) โครงการ/กิจกรรมความ
เส่ียงที่ดําเนินการตามแผนบริหาร
ความเส่ียงด้านการเงิน เป็นความ
เส่ียงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบลงทุน
ของมหาวิทยาลัย 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจําสํานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 
3/2561 วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 
วาระที่ 4.7 

 5 มีการตดิตามและประเมินผลการ
ดําเนินงาน ตามแผน และรายงานต่อ
คณะกรรมการ บริหารหนว่ยงาน
พิจารณาอย่างน้อย ปีละครั้ง 

เอกสารแสดงการติดตามผลการดําเนิน
งานตามแผนบรหิารความเส่ียง และ
รายงานต่อคณะกรรมการประจํา
สํานักงานอธกิารบดี โดยไดด้ําเนินการ
บริหารจัดการความเส่ียงจาก
เหตุการณ์ภายนอก และตามบริบท
ของมหาวิทยาลัย  
 รายงานผลการติดตามการบรหิาร

ความเส่ียงตามแผนบริหารความ
เส่ียงสํานักงานอธิการบด ี

 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําหน่วยงาน 

 รายงานการดําเนินการจดัการ
ความเส่ียงทีเ่กี่ยวข้อง 

 

- รายงานผลการติดตามการบริหาร
ความเส่ียงตามแผนบริหารความเส่ียง
ของสํานักงานอธิการบดี ประจําปี
การศึกษา 2560 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจําสํานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 
3/2561 วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 
วาระที่ 4.7 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจําสํานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 
4/2561 วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 
วาระที่ 3.5 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการ
จั ด ทํ า แ ผ น พั ฒ น า ส ม ร ร ถ น ะ
รายบุคคลของบุคลากรมหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 1/2561 และครั้งที่ 2/2561 

 6 มีการนําผลการประเมิน และ
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ประจําหน่วยงานไปใช้ในการปรับ
แผนหรือวิเคราะห์ความเส่ียงในรอบ
ปีถัดไป 

เอกสารแสดงการนําผลการประเมิน 
และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ประจําหน่วยงาน ไปใช้ในการ
ทบทวนปรับแผนบริหารความเส่ียง
ของสํานกังานอธิการบดี 
 แผนปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ

ของคณะกรรมการประจํา
หน่วยงาน 

 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจําหน่วยงาน 

 แผนบริหารความเส่ียง 

- สรุปผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในประจําปีการศึกษา 
2558 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจําสํานักงานอธิการบดี ครัง้ที่ 
2/2560 วันที่ 18 เมษายน 2560 
วาระที่ 4.5 พิจารณาทบทวนแผน
บริหารความเส่ียงของสํานักงาน
อธิการบดี ปีการศึกษา 2557-2560 
(ฉบับทบทวน ปีการศึกษา 2559       
- แผนบริหารความเส่ียงของสํานักงาน
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ตัวอย่างหลกัฐาน/เอกสารอ้างองิ ตัวอย่างหลกัฐาน/เอกสาร 
 อธิการบดี ปีการศึกษา 2557 - 2560 

และแผนบริหารความเส่ียงของสํานัก 
งานอธกิารบดี ปีการศึกษา 2557 – 
2560 (ฉบับทบทวน ปีการศึกษา 
2559) 
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องค์ประกอบที่  4  ระบบและกลไกการเงนิและงบประมาณ 
 
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 ตัวอย่างหลกัฐาน/เอกสารอ้างองิ ตัวอย่างหลกัฐาน/เอกสาร 
 1 มีการกําหนดแผนกลยุทธท์างการเงิน

ของหน่วยงานทีส่อดคล้องกับแผน 
กลยุทธท์างการเงินของมหาวิทยาลัย 

 เอกสารแสดงการกําหนดแผน  
กลยุทธท์างการเงินของหน่วยงาน
ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ทาง
การเงินของมหาวิทยาลัย โดย
ได้รับความเห็นชอบจากคณะ 
กรรมการประจําสํานักงาน
อธิการบดี  

  
 
 

- คําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําแผน
กลยุทธ์ทางการเงินของสํานักงาน
อธิการบดี  
- เอกสารประกอบการประชุม
คณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธ์ทาง
การเงินของสํานักงานอธิการบดี เรื่อง 
การจัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงินของ
สํานักงานอธิการบดี 
- แผนกลยุ ท ธ์ ท า งกา ร เ งิ นของ
สํ านั ก ง านอธิ ก า รบดี  ประจํ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 
- รายงานการประชุมคณะ กรรมการ
ประจําสํานกังานอธิการบดี ครัง้ที่ 
3/2561 วันที ่25 พฤษภาคม 2561 
วาระพิจารณา (ร่าง) แผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน สํานักงานอธิการบดี 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-
2564 

 2 มีแนวทางการจัดหาทรัพยากรทางด้าน
การเงิน และหรอืการวางแผนการใช้
เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส 
ตรวจสอบได ้

 เอกสารแสดงแนวทางจัดหา
ทรัพยากรทางด้านการเงินและ
หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ 
ดังนี ้

1. กองนโยบายและแผน แจ้งให้
หน่วยงานภายใน คณะ/สํานัก เสนอ
โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน

- แผนปฏิบัติการเงินงบประมาณ
แผ่นดินและเงินรายได้ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ตัวอย่างหลกัฐาน/เอกสารอ้างองิ ตัวอย่างหลกัฐาน/เอกสาร 
งบประมาณรายจ่ายประจําปี ตาม
แบบฟอร์มการเขียนโครงการและ
แบบฟอร์มรายละเอียดงบรายจ่าย 

2. หนว่ยงานในสํานักงานอธกิารบดี
จัดทําคําเสนอของบประมาณตาม
แบบฟอร์มทีก่ําหนด โดยคํานึงถึง
ความเช่ือมโยง/สอดคล้องกับนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย ตอบสนองต่อ
ยุทธศาสตรข์องมหาวิทยาลัยฯ 
โดยเฉพาะการบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้ 
ก.พ.ร. สมศ. สกอ. และมหาวทิยาลัย 

3. หนว่ยงานกลาง รวบรวม คํา
เสนอของบประมาณของหน่วยงาน
ในสังกดั ส่งกองนโยบายและแผน 
เพื่อเสนอขออนุมัตโิครงการ 

4. เมือ่โครงการได้รับการอนุมัตจิาก
มหาวิทยาลัย กองนโยบายและแผน
ดําเนินการจัดทาํเล่มแผนปฏิบัติการ
แจกจ่ายให้กับหน่วยงานเพื่อเป็น
แนวทางในการใช้จ่ายเงินให้เปน็ไป
ตามแผน  

5. มีการพจิารณาหลักเกณฑ์และ
แนวทางในการจัดสรรงบประมาณ
เงินรายได้ แผนงานพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรของสํานักงานอธิการบดี 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
เพื่อให้มีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน์สูงสุดต่องาน
ราชการ  

6. มกีารรายงานการใช้จ่ายตาม
แผน/ผลตอ่มหาวิทยาลัย 
 
 
 
 

7. การใช้จ่ายเงนิงบประมาณ มี
การจดัทําทะเบยีนคุมตัดยอด เพื่อ
ควบคุมการใช้จา่ยให้อยู่ในวงเงนิที่
ได้รับจัดสรรและให้เป็นไปตาม
โครงการที่ตัง้ไว ้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการ
สํานักงานอธกิารบดี ครัง้ที่ 5/2560 
วันที่ 11 กันยายน 2560 วาระ
พิจารณากําหนดแนวทางการจดัสรร
งบประมาณเงินรายได้ประจําปี
งบประมาณ 2561 
 
 
- รายงานแผน/ผลการใช้จ่าย
งบประมาณและผลการดําเนิน
โครงการตามแผนปฏิบัติการ 
ประจําปี 2560 
- รายงานแผน/ผลการใช้จ่ายงบ 
ประมาณ ประจาํปี 2561 (รอบ 6 เดือน)
- ทะเบียนคุมตดัยอดเงินรายได้และ
เงินงบประมาณแผ่นดิน ปี 2561 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ตัวอย่างหลกัฐาน/เอกสารอ้างองิ ตัวอย่างหลกัฐาน/เอกสาร 
 3 มีงบประมาณประจําปีที่สอดคล้อง

กับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจ 
และการพัฒนา หน่วยงาน 

1. เอกสารแสดงการบริหารจัดการ
งบประมาณที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติ
งานในแต่ละพันธกิจและการพฒันา
สถาบันและบุคลากร 
2. เอกสารแสดงความสอดคล้อง
ระหว่างการดําเนินงานของสํานกังาน
อธิการบดีกับพนัธกิจของ
มหาวิทยาลัย 
3. รายงานผลการปฏิบัติตาม
แผนปฏิบัติการต่อมหาวิทยาลัย 

- แผนปฏิบัติการเงินงบประมาณ
แผ่นดินและเงินรายได้ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 
- ตารางแสดงความสอดคล้องระหว่าง
การดําเนินงานของสํานักงานอธิการบดี
กับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
- รายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
- รายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
(รอบ 6 เดอืน) 

 4 มีการจดัทํารายงานทางการเงินอย่าง
เป็นระบบ เสนอต่อคณะกรรมการ
ประจําสํานัก/สถาบันอย่างน้อยปีละ 
1 ครั้ง   

เอกสารแสดงการรายงานสถานะ
ทางการเงินอย่างเป็นระบบเสนอต่อ
คณะกรรมการกล่ัน กรองงบประมาณฯ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
และสภามหา วิทยาลัย อย่างนอ้ยปีละ 
1 ครั้ง 

- รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจําสํานักงานอธิการบดี ครัง้ที่ 
3/2561 วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 
เรื่องพิจารณาผลการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจําปีงบประมาณ 
2560 และผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจําปี งบประมาณ 2561 (ไตร
มาสที่ 2) 

 5 มีหน่วยงานตรวจสอบภายในของ
มหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการ
ประจําสํานัก/สถาบันทําหน้าทีต่รวจ
ติดตาม การใช้เงินหน่วยงานให้
เป็นไปตามระเบียบที่มหาวทิยาลัย
กําหนด 

เอกสารแสดงการตรวจสอบ ตดิตาม 
การใช้เงินของหน่วยงาน ตาม พรบ. 
งบประมาณรายจ่ายประจําปี  

- รายงานการประชุมคณะกรรม
ประจําการสํานักงานอธิการบดี 
ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 25 มกราคม 
2561 เรื่อง รายงานเร่งรัดการใช้
จ่ายงบประมาณ ประจําปี
งบประมาณ 2561 
- รายงานการประชุมคณะ 
กรรมการสํานักงานอธิการบดี  ครั้ง
ที่ 3/2561 วันที่ 25 พฤษภาคม 
2561 เรื่องพิจารณา ผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจําปี 2560 และผล
การใช้จ่ายงบประมาณประจําปี
งบประมาณ 2561 (ไตรมาสที่ 2) 
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องค์ประกอบที่ 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 ตัวอย่างหลกัฐาน/เอกสารอ้างองิ ตัวอย่างหลกัฐาน/เอกสาร 
 1 มีระบบและกลไกในการกํากับ ติดตาม

การดําเนินการประกันคุณภาพในและ
ภายนอกระดับหน่วยงานที่สอดคล้อง
กับพันธกิจและให้เป็นไปตามองค์ 
ประกอบประกนัคุณภาพ พร้อมกับ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

เอกสารแสดงระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับพนัธกิจและพัฒนาการของ
สถาบันโดยใช้ระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นกรอบใน
การดําเนินงานดา้นการประกันคุณภาพ 
โดยกําหนดกลไกในการดําเนิน งานให้
สอดคล้องกับภารกจิของหน่วยงาน มีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการประจําสํานัก งาน
อธิการบดี ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหาร 
ระดับสํานัก กอง และหัวหน้างาน คณะ 
กรรมการดังกล่าวมีบทบาทหน้าที่กํากับ
ดูแลระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
2. มกีารแตง่ตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษา  
 
 
 
3. มกีารจดัทําแผนการดําเนินงานประกัน
คุณภาพ และดําเนินงานตามแผนที่
กําหนดไว้  
4. มีปฏิทินปฏิบัติงานการประกัน
คุณภาพการศึกษา  
5. มกีารดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษา จํานวน 6 องค์ประกอบ 11 
ตัวบง่ช้ี ประกอบด้วย  
องค์ประกอบที่ 1 จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ 

- คําส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึง ที่ 1831/2559 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการประจําสํานักงาน
อธิการบดี ส่ัง ณ วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 
2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
- คําส่ังสํานักงานอธิการบดี ที่ 
278/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา 
ประจําสํานักงานอธิการบดี ส่ัง ณ วันที่ 21 
สิงหาคม 2560 
- แผนการดําเนนิงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา  
 
- ปฏิทินการปฏิบัติงานการประกนั
คุณภาพการศึกษา สํานักงาน
อธิการบดี ประจําปีการศึกษา 2560 
- คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหน่วยงาน สํานัก/
สถาบัน บัณฑิตวิทยาลัย/กอง  
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ตัวอย่างหลกัฐาน/เอกสารอ้างองิ ตัวอย่างหลกัฐาน/เอกสาร 
องค์ประกอบที่ 2 จํานวน 4 ตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบที่ 3 จํานวน 3 ตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบที่ 4 จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบที่ 5 จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบที่ 6 จํานวน 1 ตัวบ่งชี้  
6. มีผู้รับผิดชอบองค์ประกอบ และ
ตัวบ่งชีก้ารประกันคุณภาพการศึกษา 
 
 
 
 
7. มงีบประมาณสนับสนุนการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
 
 
 
 
 
8. สํานักงานอธกิารบดีมกีาร
ดาํเนินงานประกันคุณภาพที่
ครบถ้วนตามวงจรคุณภาพ PDCA มี
การวางแผน การดําเนินการตามแผน 
การตรวจสอบและประเมินคุณภาพ 
รวมทัง้การพัฒนาอย่างตอ่เนื่อง 
ประกอบดว้ย การจัดทําแผนการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพ และ
ปฏิทินการดําเนนิงานการประกนั
คุณภาพการศึกษา ในปกีารศึกษา 
2559 การประชุมหน่วยงานในการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพ มีคู่มือ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับสํานัก มีการจัดทํารายงานการ
ประเมินตนเอง  

 
 
 
 
 
- คําส่ังสํานักงานอธิการบดี ที่ 123/2561 
ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เรื่อง 
แต่งตั้งผู้กํากับดแูลและผู้รับผิดชอบ
องค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกัน 
คุณภาพการศึกษาภายในของสํานัก 
งานอธกิารบด ี
- โครงการเงินรายได้ ประจําปี
งบประมาณ 2560 โครงการพัฒนา
และบริหารงานกองกลาง กิจกรรม
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน สํานักงานอธิการบดี 
ประจําปีการศึกษา 2560 รหัส
โครงการ 202302221221 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจําสํานักงานอธิการบดี ครัง้ที่ 
3/2561 วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 
วาระที่ 4.1 
- คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหน่วยงาน สํานัก 
ประจําปีการศึกษา 2560 
- รายงานการประเมินตนเอง ปี
การศึกษา 2560 

 2 มีคณะกรรมการกํากับติดตามการ
ดําเนินใหเ้ป็นไปตามข้อ 1  

1. เอกสารแสดงการกําหนดนโยบาย 
และให้ความ สําคัญเรื่องการประกัน
คุณภาพการ ศึกษาภายใน เชน่ 

1.1) การพัฒนาคุณภาพทาง
วิชาการ โดยการส่งเสริมสนับสนุน
การเรียนการสอน ด้านการให้บริการ
อาคารสถานที่และระบบสาธารณู 

 
 
 
- ประกาศสํานักงานอธิการบด ีเรื่อง 
การกําหนดนโยบายการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ตัวอย่างหลกัฐาน/เอกสารอ้างองิ ตัวอย่างหลกัฐาน/เอกสาร 
ปโภค การอนุรกัษ์และการพัฒนา
สภาพแวดล้อมให้อยู่คู่ธรรมชาต ิ

1.2) การพัฒนาศักยภาพและ
คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุนให้มีวุฒิ
การศึกษาที่สูงขึน้ และมีความสามารถ 
ทักษะการปฏิบตัิงานตามตําแหน่ง  
2. มีคณะกรรมการประจําสํานักงาน
อธิการบดี กํากบั ติดตามการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 

 
 
- คําส่ังสํานักงานอธิการบดี  
ที่ 278/2560 เรื่อง แตง่ตัง้
คณะกรรมการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษา ประจําสํานกังาน
อธิการบดี ส่ัง ณ วันที่ 21 สิงหาคม 
2560 

 3 มีการดําเนินงานด้านประกันคุณภาพ
ภายในที่ครบถ้วน ประกอบดว้ย  
1) ควบคุม ติดตามการดําเนินงาน  
และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํา
รายงานประเมินตนเอง 3) การนําผล
การประเมินคุณภาพไปทําการพฒันา 
การดําเนินงานประกันคุณภาพ 

เอกสารแสดงการดําเนิน งานดา้น
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่
ครบถ้วน ได้แก ่

1.1) ควบคุม ติดตามการดําเนินงาน 
และประเมินคุณภาพการศึกษา โดย
คณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี 

 
1.2) มกีารจดัทาํรายงานการ

ประเมินตนเอง ประจําปีการศึกษา 
2560 

 
1.3) มกีารนําผลการประเมิน

คุณภาพในปีที่ผ่านมาไปทําการ
พัฒนาการดําเนนิงานประกันคุณภาพ
ในปีถัดไป โดยการจดัทําแผนพัฒนา
คุณภาพ เพื่อปรบัปรุงผลการ
ดําเนินงานจากการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน  

 
 
 
- คําส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึง ที่ 1831/2559 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการประจํา 
สํานักงานอธกิารบดี ส่ัง ณ วันที่ 5 
ตุลาคม 2559 
- รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี
การศึกษา 2560 
 
- แผนพัฒนาคุณภาพ 
(Improvement Plan) สํานักงาน 
อธิการบดี ประจําปีการศึกษา 2560  
 
 
 
 

 4 มีผลจากการปรบัปรุงให้เห็นอยา่ง
ชัดเจนเป็นรูปธรรม 

เอกสารแสดงผลการปรับปรงุการ
ดําเนนิงาน ตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ
ประกันการศึกษาในปทีี่ผ่านมา โดยมี
เอกสารหลักฐานให้เห็นอย่างเป็น
รูปธรรม 
 รายงานการประชุม 
 คู่มือหรือแนวการปฏิบัติงาน 
 บันทึกการเผยแพร่เอกสารที่

เก่ียวข้อง 
 แผนการบริหารงาน 
 สรุปผลการดําเนินงาน 
 แผนการพัฒนางาน

- 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
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ตัวอย่างหลกัฐาน/เอกสารอ้างองิ ตัวอย่างหลกัฐาน/เอกสาร 
ประจําสํานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 
4/2561 วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 
วาระที่ 4.2 

- รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจําสํานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 
5/2560 วันที่  11 กันยายน 2560 
วาระที่ 4.3 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจําสํานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 
3/2561 วันที่ 25 พฤษภาคม 2561
วาระที่ 4.7 

- รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจําสํานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 
3/2561 วันที่ 25 พฤษภาคม 2561
วาระที่ 4.3 
- คู่มือแนวปฏิบัติที่ดี (Good 
Practice) เรื่อง การดําเนินงาน
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ของสํานักงานอธิการบดี 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจําสํานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 
1/2561 วันที่ 25 มกราคม 2561 
วาระที่ 4.6 
- บันทึกการเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ 
(Good Practice) การดําเนินงาน
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
ให้แก่หน่วยงานภายในและ
หน่วยงานภายนอก 
- การเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีผ่าน
เว็บไซต์สาํนักงานอธิการบดี 
http://president.mcru.ac.th/ 
home_learning_L_3.php

 5 มีแนวทางการปฏิบัติที่ดี (Good 
Practices) หรอืงานวิจยัทางการ
ประกันคุณภาพและมีการเผยแพร่ให้
หน่วยงานภายนอกได้ใช้ประโยชน์ โดยมี
หนังสือรับรองเป็นลายลักษณ์อกัษร 

เอกสารแสดงการจัดทําแนวปฏิบัติที่ดี 
(Good Practice) การดําเนินงาน
ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา 
และมีการเผยแพร่ให้หนว่ยงาน
ภายนอกได้ใช้ประโยชน์ โดยมีหนังสือ
รับรองเป็นลายลักษณ์อกัษร

- เล่มแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) 
การดําเนินงานระบบการประกนั
คุณภาพการศึกษา สํานักงาน
อธกิารบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ตัวอย่างหลกัฐาน/เอกสารอ้างองิ ตัวอย่างหลกัฐาน/เอกสาร 
 2. สํานักงานอธกิารบดี มกีารเผยแพร่
แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice)   
การดําเนินงานระบบการประกนั
คุณภาพการศึกษาให้หน่วยงาน
ภายนอกได้ใช้ประโยชน์ โดยมีหนังสือ
รับรองเป็นลายลักษณ์อกัษร  

- บันทึกการเผยแพร่แนวปฏิบัตทิี่ดี 
(Good Practice) การดําเนินงาน
ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา 
ให้แก่หนว่ยงานภายในและหน่วยงาน
ภายนอกมหาวทิยาลัย 
- การเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์สํานกังาน
อธิการบดี  
- บันทึกการแจง้เวียนเพ่ือเผยแพร่แนว
ปฏิบัติที่ดีฯ แกบุ่คลากรในหน่วยงาน 
- บันทึกการเผยแพร่แนวปฏิบัตทิี่ดีฯ 
ให้แก่หนว่ยงานภายนอก  
- การเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์สํานกังาน
อธิการบดี http://president.mcru. 
ac.th 
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องค์ประกอบที่  6  มหาวิทยาลัยย่ังยืน 
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 ตัวอย่างหลกัฐาน/เอกสารอ้างองิ ตัวอย่างหลกัฐาน/เอกสาร 
 1 มีการแตง่ตั้งคณะทํางานโครงการ

สํานักงานสีเขยีว (GREEN OFFICE) 
ประจําหน่วยงาน 

เอกสารแสดงการแต่งตัง้คณะทํางาน
โครงการสํานักงานสีเขียว (GREEN 
OFFICE) ประจําอาคารอํานวยการ
สํานักงานอธกิารบดี และสํานักงาน
หอพัก 

- คําส่ังสํานักงานอธิการบดีที่ 
65/2559 เรือ่ง แต่งตั้งคณะ ทํางาน
โครงการสํานักงานสีเขียว (GREEN 
OFFICE) ประจําอาคารอํานวยการ
สํานักงานอธกิารบดี และสํานักงาน
หอพักนกัศึกษา 

 2 มีการกําหนดผู้รบัผิดชอบครบทกุ
หมวด (ทั้ง 7 หมวด) และกิจกรรม 

เอกสารแสดงการกําหนดผู้รับผิดชอบ
ครบทุกหมวด (ทั้ง 7 หมวด) และ
กิจกรรม 
 

- คําส่ังสํานักงานอธกิารบดีที ่65/2559
เรื่อง แต่งตัง้คณะ ทํางานโครงการ
สํานักงานสีเขยีว (GREEN OFFICE) 
พร้อมทั้งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบทั้ง 7 หมวด
และกิจกรรมประจําสํานักงานอธิการบดี

 3 มีการดําเนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน
โครงการสํานักงานสีเขียว (GREEN 
OFFICE) ประจําหน่วยงานครบทั้ง 7 
หมวด 

เอกสารแสดงการดําเนินการตาม
เกณฑ์มาตรฐานโครงการสํานักงานสี
เขียว (GREEN OFFICE) ครบทั้ง 7 
หมวด  

- แฟ้มเอกสาร/หลักฐานหมวดที่ 1 
การบริหารจัดการองค์กร 
- แฟ้มเอกสาร/หลักฐานหมวดที่ 2 
การดําเนินงาน (GREEN OFFICE) 
- แฟ้มเอกสาร/หลักฐานหมวดที่ 3 
การใช้พลังงานและทรัพยากร 
- แฟ้มเอกสาร/หลักฐานหมวดที่ 4 
การจดัการของเสีย 
- แฟ้มเอกสาร/หลักฐานหมวดที่ 5 
การจดัการสภาพ แวดล้อมภายใน
และภายนอกสํานกังาน 
- แฟ้มเอกสาร/หลักฐานหมวดที่ 6 
การจดัซื้อและจัดจ้าง 
- แฟ้มเอกสาร/หลักฐานหมวดที่ 7 
การปรับปรงุอยา่งต่อเนือ่ง
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ตัวอย่างหลกัฐาน/เอกสารอ้างองิ ตัวอย่างหลกัฐาน/เอกสาร 
 4 มีการตดิตามผลการดําเนินการ

โครงการสํานักงานสีเขียว (GREEN 
OFFICE) ประจําหน่วยงานอย่างน้อย 
1 ครั้ง 

เอกสารแสดงการติดตามผลการ
ดําเนินโครงการสีเขียว (GREEN 
OFFICE) ประจําหน่วยงานโดยการ
ประชุม  
 
 
 

- เอกสารรายงานการประชุมคณะ 
กรรมการทํางานประจําสํานักงาน
มหาวิทยาลัยยั่งยืน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง  
- เอกสารรายงานการประชุมคณะทํางาน
โครงการสํานักงานสีเขียว (GREEN 
OFFICE) ประจาํสํานักงานอธกิารบด ี

 5 มีผลการดําเนินงานโครงการ
สํานักงานสีเขยีว (GREEN OFFICE) 
ประจําหน่วยงานอย่างน้อย ในระดับ 
G ทองแดง 

เอกสารแสดงการดําเนินงานโครงการ
สํานักงานสีเขยีว (GREEN OFFICE) 
ประจําหน่วยงานอย่างน้อย ในระดับ 
G ทองแดง 

- หนังสือจากกรมส่งเสริมคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อม เรือ่ง ขอเชิญรับโล่ในพิธี
มอบรางวัลหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานการเป็นสํานักงานสีเขียว 
(Green Office) ปี 2559 ระดบัดี
เยี่ยม (G ทอง) 
- เกียรติบัตรรับรองสํานกังานทีเ่ป็น
มิตรกับส่ิงแวดล้อม (Green Office) 
ระดับดีเยีย่ม (G ทอง) ลงวันที่ 7 
ธันวาคม 2559 จากกรมส่งเสริมคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อม กระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
- ภาพถ่ายการรบัมอบรางวัล
หน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการ
เป็นสํานักงานสีเขียว (Green Office) 
ระดับดีเยีย่ม (G ทอง) จากกรมส่งเสริม
คุณภาพส่ิงแวดล้อม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 
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การบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคณุภาพ (CHE QA Online) 

 
 ขั้นตอนการทํางานของ CHE QA ONLINE SYSTEM 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เร่ิมการประเมิน

ประเมิน

รายงาน ส1, ส2, ส3, ส4 
รายงานผลการประเมิน
ตนเอง

เพ่ิมผู้ใช้งานระบบ/กําหนดสิทธ์ิ/กําหนดผู้รับผิดชอบตามตัวบ่งชี้

กําหนดองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้/เกณฑ์/คะแนน อัตลักษณ์ของ

ต้ังปีการศึกษา เลือกสถาบันตามจุดเน้น

บันทึกข้อมูลส่วนนํา 

บันทึกข้อมูลพ้ืนฐาน Common Data Set

บันทึกผลดําเนินงานตาม องค์ประกอบและตัวบ่งชี้

ประเมิน

รายงาน ป1, ป2, ป3, ป4 
รายงานผลการประเมิน
ตรวจสอบ 

บันทึกผลการประเมินตรวจสอบตามองค์ประกอบ

กรรมการยืนยันความถกูต้องของข้อมูล 
รายงานข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set  

และผลการประเมนิ

สิ้นสุดการประเมิน 

บันทึกรายงานผลการประเมิน 
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 ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ CHE QA ONLINE SYSTEM 
1.  ขั้นตอนการเขา้สู่ระบบ 

1.1  เปิดโปรแกรม Web Browser (Internet Explorer หรือ Mozilla หรือ Fire Fox)  
1.2  พิมพ์ช่ือเว็บไซต์ http://www.cheqa.mua.go.th  แลว้กดปุ่ม Enter  
1.3  เมื่อเข้าสู่ระบบแล้วจะพบกับหน้าจอ ดังภาพด้านล่าง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4 หากต้องการเข้าสู่ระบบ ให้ทาํการกรอก Username และ Password ลงไปในหน้าจอ Login แล้วกด
ปุ่ม “เข้าสู่ระบบแก้ไข” หากสามารถเข้าสู่ระบบได้สําเร็จโปรแกรมจะทําการแสดงปุ่มแก้ไขเน้ือหา
ต่างๆ ของโปรแกรม ดังภาพด้านล่าง 

 
1.5 หากต้องการเข้าใช้งานในส่วนของ ADMIN ให้เลือก เมนู ADMIN TOOLS จะแสดงหน้าจอ    ดังภาพ

ด้านล่าง 
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ต้ังปีการศึกษาและกําหนดสถานศึกษาตามจุดเน้น 

 

เข้าเมนู  Admin Tools เลือก ต้ังปีการศึกษาและกําหนดสถานศึกษาตามจุดเน้น 

 

 
 
จะแสดงหน้าจอดังรูป 

 
 

1. คลิกปุ่ม เพ่ิม    
2. กรอกข้อมูลปีการศึกษา 
3. เลือกประเภทสถานศึกษาตามจุดเน้น 
4. คลิกปุ่ม Save  เพ่ือบันทึกข้อมูล หรือคลิกปุ่มยกเลิก    เมือ่ไม่ต้องการบันทึก 

 ไม่ต้องการบันทึก 
 
 
 
 
 
 
 

3

1

1

2

2
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กําหนดโครงสร้างมหาวิทยาลัย 

 
 เข้าเมนู Admin Tools เลือก กําหนดโครงสร้างมหาวิทยาลัย 

 
 
 
เมื่อเข้าสู่หน้าจอ จะแสดง ช่ือมหาวิทยาลัย และแสดงข้อมูลกลุ่มสาขาวิชา 10 กลุ่ม ดังรูป  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

   1 
2 

3

4

1 

2
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 การเพิ่มคณะตามกลุ่มสาขา 
1. เลือก กลุ่มสาขาวิชา ที่ต้องการเพ่ิมคณะ   
2. ค้นหาคณะ โดยกรอกช่ือคณะหรือคําที่ต้องการ คลิกปุ่มคน้ หา  ระบบจะแสดงข้อมูลคณะในตาราง

ข้างล่าง 
3. เลือกคณะที่ต้องการ โดยคลกิเลือกเครื่องหมายถูก ที่หน้าคณะ โดยสามารถคลิกเลอืกได้หลายคณะ  
4. คลิกปุ่ม  เพ่ือบันทึกข้อมูล  ระบบจะแสดงรายช่ือคณะ  ภายใต้กลุ่มสาขาที่เลือกไว้ หรือยกเลิกการ

เพ่ิมข้อมูลโดยคลิกปุ่ม   
 

 การลบข้อมูลคณะออกจากกลุ่มสาขาวิชา 

 
 
1. เลือกกลุ่มสาขาวิชา โดยระบบจะแสดงชื่อคณะตามกลุ่มทีค่ลิกเลือก 
2.  คลิกเลือกเครือ่งหมายถูก ทีห่น้าคณะ 

3.  คลิกปุ่ม  ระบบจะทําการลบข้อมูลคณะออกจากกลุ่มสาขาที่เลือก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1
2 

3 
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 การเพิ่มข้อมูลภาควิชาตามคณะ 

  
 

1.   เลือกกลุม่สาขาวิชา โดยระบบจะแสดงชื่อคณะตามกลุ่มที่คลิกเลือก 
2.   เลือกคณะทีต้่องการเพ่ิมภาควิชา   
3.   กรอกข้อมลูช่ือภาควิชา  
4.   คลิกปุ่ม  เพ่ือบันทึกข้อมูล  ระบบจะแสดงรายช่ือภาควิชาที่ทําการเพ่ิมในตารางข้างบน หรือ

ยกเลิกการเพ่ิมข้อมูลโดยคลิกปุ่มยกเลิก  
 

 การแก้ไขข้อมูลภาควิชา 

 
 
1. เลือกกลุ่มสาขาวิชา 
2. เลือกคณะที่ต้องการดูรายช่ือภาควิชา ระบบจะแสดงรายช่ือภาควิชา ดังรูป 

 
 

1. เมื่อต้องการแก้ไขข้อมูลให้คลิกที่ปุ่ม  ปุ่มจะเปลี่ยนเป็น บันทึก และยกเลิก    และม ีช่องให้ทํา
การแก้ไขข้อมลู  

2. แก้ไขข้อมูลโดยการพิมพ์ทับข้อมูลเก่า 
3. คลิกปุ่มบันทึก    เพ่ือบันทึกข้อมูลทีแ่ก้ไข หรือยกเลิกการแก้ไขข้อมลูโดยคลิกปุ่มยกเลิก    

 

    1 

2

    1 
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3 
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 การลบข้อมูลภาควิชา 

 
 

1. เลือกกลุ่มสาขาวิชา 
2. เลือกคณะที่ต้องการดูรายช่ือภาควิชา ระบบจะแสดงรายช่ือภาควิชา 
3. คลิกปุ่มลบ       หน้าภาควิชาที่ต้องการลบท้ิง ระบบจะแสดงกล่องข้อความดังรูป 
4. คลิกปุ่ม Ok เพ่ือยืนยันการลบ คลิกปุ่ม Cancel เพ่ือยกเลิกการลบ 

 
 
 
 
 
 
 
 การบันทึกตัวบ่งชี้อัตลักษณ ์(เชิงคณุภาพ) 

ขั้นตอนการสร้างองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ กําหนดคะแนน สูตร อัตลักษณ์  
1. กําหนดองค์ประกอบอัตลักษณ์ หรือ ตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์ รายละเอียดตามรูปแบบ สกอ  
2. กําหนดเกณฑ์มาตรฐานที่จะใช้ในการประเมิน 

2.1 ถ้าเป็นตัวบ่งช้ี เชิงคุณภาพ เกณฑ์ที่ใช้เป็นเชิงบรรยาย  
2.2  ตัวบ่งช้ีเชิงปริมาณ เกณฑ์ที่ใช้จะเป็นข้อมูลพ้ืนฐาน Common  Data Set  

3. กําหนดคะแนนที่ใช้ในการคาํนวณ  
 เช่น  -     ร้อยละ 80 ได้ 2 คะแนน  

- ทําข้อไม่ครบ 5 ข้อแรก ได้ 1 คะแนน  
4. การกําหนดสูตร กรณีตัวบ่งชีเ้ชิงปริมาณ  

4.1 ต้องบันทึกข้อมูลพ้ืนฐาน common data set อัตลักษณ์ก่อน กรณีที่ต้องใช้ CDS ของ
มหาวิทยาลัย  

 
 
 

    1 

 3   
2 
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การบันทึกเกณฑ์ประเมินอัตลักษณ ์
 
 เข้าเมนู Admin Tools กําหนดองค์ประกอบ ตัวบ่งช้ี และเกณฑ์การประเมินที่สะทอ้นอัตลักษณ์ 

  
 
จะแสดงหน้าจอดังรูป จะแสดงข้อมูลองค์ประกอบตามท่ี สกอ กําหนดในปีน้ันๆ  
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1

2

1.1 

1.2 
1.3



    แนวปฏบิัติท่ีดี แนวปฏบิัติท่ีดี ((GGoooodd  PPrraaccttiiccee) ) การประกันคุณภาพการศึกษาการประกันคุณภาพการศึกษา  
  
 

 
  

 
54 

 
1.  กรณีเพิ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณภ์ายใต้องค์ประกอบที่สกอกําหนด  (เชิงคณุภาพ)  

1.1 เลือกองค์ประกอบที่ต้องการเพ่ิมตัวบ่งช้ี  
1.2 กดปุ่ม เพ่ิมตัวบ่งช้ี จะแสดงหน้าจอดังรูป  

 

 
 

1.3 กรอกรายละเอียดตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์จนครบ  
1.4 กดปุ่ม บันทึก  จะกลับสู่หน้าที่บันทึกและแสดงตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์ภายใต้องค์ประกอบที่เลือก และจะ

แสดงรายละเอียด ด้านขวา ดังรูป และสามารถเข้าไปแก้ไขได้ทุกหัวข้อ โดยกดปุ่ม แก้ไข 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การลบตัวบ่งชี้อัตลักษณ์  

เลือกองค์ประกอบ ตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์ที่ต้องการลบ  
คลิกปุ่ม ลบทิ้ง จะแสดงกล่องข้อความยืนยันการลบ คลิกปุ่ม OK 

  
 
 

1.3 

1.4 
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2. การกําหนดเกณฑ์มาตรฐานที่จะใช้ในการประเมิน 

กรณีที่เป็นตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ การกําหนดเกณฑ์มาตรฐาน /ข้อมูลพ้ืนฐาน จะเป็นเกณฑ์ที่กําหนดขึ้นเอง 

 
2.1 กดปุ่ม แก้ไขจะแสดงหน้าจอดังรูป  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
2.2 กดปุ่มเพ่ิมเกณฑ์มาตรฐาน  
2.3 กรอกข้อมูลเกณฑ์มาตรฐาน 
2.4 กดปุ่มบันทึก จะแสดงหน้าดังรูป  
 

 
 

ถ้าต้องการแก้ไข       กดปุ่ม  ทําการแก้ไขขอ้ความแล้วบันทึก  
 
 
 
 
 
 

2.2 

2.3 2.4 

2.1 
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กรณีที่เป็นตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ  การกําหนดเกณฑ์มาตรฐาน /ข้อมูลพ้ืนฐาน  จะเป็นเกณฑ์ที่ดึงข้อมูลมาก

จาก Common Data Set  โดยต้องไปกําหนด Common Data Set อัตลักษณ์มาก่อน หรือใช้ common 
data set กลางจากที่ สกอ. กําหนด  

 
 
 
 
 
 
 
 
1. คลิกปุ่ม เพ่ิมเกณฑ์ตาม Common Data Set  
2. เลือก องค์ประกอบที่ต้องการจะแสดงรายการข้อมูลพ้ืนฐาน Common Dataset ภายใต้ 
3. เลือกรายการข้อมูลพ้ืนฐาน Common Data Set  
4. คลิกปุ่ม เลือก Common Data Set จะแสดงรายการที่เลือกดังน้ี  

 
 

 
 
 
 

 
 

 
ถ้าต้องการลบข้อมูล กดปุ่ม  จะแสดงข้อความ ยืนยันการลบ กดปุ่ม OK   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

2

3
4 
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3. กําหนดคะแนนท่ีใชใ้นการคาํนวณ  

เลือกแทบกําหนดคะแนนจะแสดงหน้าจอดังรูป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.1 เลือกองค์ประกอบ และตัวบ่งช้ีที่ต้องการ  
3.2 กรอกรายละเอียดคําอธิบาย และเกณฑ์การประเมิน  
3.3 กดปุ่ม บันทึก หรือ ยกเลิก  

 
4. การกําหนดสตูร กรณีตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ 

 
4.1 เลือกองค์ประกอบ ตัวบ่งช้ี (เชิงปริมาณ)  จะแสดงแทบสตูรให้เลอืก  
4.2 คลิก แทบสูตร 
4.3 คลิกปุ่ม แทรกข้อมูลจะแสดง หน้าจอให้เลือกข้อมูลรายการพ้ืนฐาน common data set ตาม

องค์ประกอบ  ต้องเลือกทําสูตรทั้ง ตัวต้ัง และ ตัวหาร   
ตัวอย่าง การทําสูตร เช่น    
ตัวต้ัง  รายการที่ 1 + รายการที่ 2 
ตัวหาร   

4.4 เลือกข้อมูลพ้ืนฐาน Common Data Set  เมื่อเลือกแล้ว จะแสดงข้อมูลในตัวต้ัง และตัวหารให้  
4.5 กดปุ่ม บันทึกข้อมูล 

 
 
 

3.1  

3.2

3.3

 4.1  

4.2 

4.3 

4.4 

 4.5 
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58 

 

การสรา้งข้อมูลพืน้ฐาน Common Data Set ประเภทอัตลักษณ์  
 
 เข้าเมนู Admin Tools การสร้างข้อมูลพ้ืนฐานCDSของตัวบ่งช้ีเพ่ิมเติมที่สะท้อนอัตลักษณ์ 

  
 
จะแสดงหน้าจอดังรูป  

 

 
 

1. เลือกองค์ประกอบอัตลักษณ์ 
2. กรอกข้อมูลพ้ืนฐาน Common Data Set อัตลักษณ์  
3. คลิกปุ่ม บันทกึ หรือ ยกเลิก เมื่อบันทึกแลว้ระบบจะแสดงรายการข้อมูลพ้ืนฐาน มาแสดงทางด้านซ้าย  

 
 
 
 
 
 
 
 

 1 

2 

3
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ถ้ารายการ Common Data Set อัตลักษณม์ีรายการย่อยอีกให้เลือก รายการหลัก CDS มาก่อน จะแสดง

หน้าจอดังรูป  

 
 

1. เลือกรายการข้อมูลพ้ืนฐาน Common Data Set อัตลักษณ์ที่ต้องการเพ่ิมรายการย่อย  
2. กรอกรายละเอียดรายการย่อย    
3. กดปุ่ม เพ่ิม  รายการจะแสดงที่ด้านบน  
4. ถ้าต้องการลบ กดปุ่มลบ  
5. ถ้าต้องการแก้ไข กดปุ่มแก้ไข   

 
 การลบข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set อัตลักษณ์  

 
 

1. เลือกข้อมูลพ้ืนฐาน common Data Set อัตลักษณ์ที่ต้องการลบ  
2. คลิกปุ่มลบข้อ 
 
 
 

 1 

2 3 

4 

1 

2 
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 การ Import ข้อมูลพืน้ฐาน Common Data Set  
 

Import ข้อมูลพืน้ฐาน Common Data Set  
 

เข้าเมนู Admin Tools  เลือก Import ข้อมูลพ้ืนฐาน Common Data Set 

 
 
 การสร้างไฟลข์้อมูลพืน้ฐาน Common Data Set 

 
1. เลือกคณะ/ภาควิชาที่ต้องการสร้างไฟล์ Excel   
2. คลิกปุ่ม “สร้างไฟล์ข้อมูลพ้ืนฐาน Common Data Set” 

 
 

3. โปรแกรมจะเปิดหน้าต่างใหม่มาให้เราเลือกที่เก็บไฟล์  
4. คลิกเลือก save และกําหนดไดเรกทอรีที่เก็บข้อมูลและช่ือไฟล์  

  1    2
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5. เมื่อเปิดไฟล์จะได้ข้อมูลพ้ืนฐาน Common Data Set  ดังภาพด้านล่าง 

 

 
 

6. กรอกข้อมูลพ้ืนฐาน Common Data Set ที่คอลัมน์ Cdsvalues  
7. เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้วก่อนจะนําเข้าระบบให้คลิกที่เมนู File เลือกคําสั่ง  Save as 
8. เลือก Save as type :   เป็น CSV (Comma delimited)(*.csv)   แล้วคลิกที่ปุ่ม Save 

 

 
 
9. จะปรากฏหน้าต่างเตือนว่า “ชนิดของไฟล์ที่เลือกไม่สามารถ Save ได้ทุก sheet” ให้คลิกที่ปุ่ม OK 
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10. หลังจากคลิกทีปุ่่ม OK  จะปรากฏหน้าต่าง ดังภาพด้านล่าง ให้คลิกที่ปุ่ม  Yes 

 

 
 

11. จากน้ันให้ปิดโปรแกรม MS-Excel  โปรแกรมจะถามว่า ทา่นต้องการ Save  ไฟล์  .csv  หรือไม่  ให้
คลิกที่ปุ่ม  No 

 
 
การนําเขา้ข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set 

 
1. เลือกไฟล์นําเข้า โดยคลิกที่ปุ่ม “ Browse…”  
2. เลือกไฟล์ที่ Save ไว้ จากน้ันคลิกที่ปุ่ม Open 

 

 
 
 
 

  1

  2
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3. คลิกปุ่ม  ข้อมลูจะถูกส่งเข้าไปยังฐานข้อมูลเมื่อประมวลเสร็จจะแสดงกลอ่งข้อความว่า “นําเข้า
ข้อมูลเรียบร้อย” 

 
 

4. หลังจากน้ันระบบจะนําข้อมูลที่นําเข้ามา แสดงดังภาพด้านล่าง 
 

 
 
 การพิมพ์รายงานการประเมินตนเอง  
1. ติดต้ังโปรแกรม Che-Fullpaper.che โดยกลับสู่เมนู Home แล้วเลือก “พิมพ์รายงานการประเมินตนเองของ

สถาบัน” 
2. ทําการ Download ไฟล์ CHE เพ่ือนําไปใช้งาน โดย ไฟล์จะมีช่ือว่า Che-Fullpaper.che  เก็บไว้ในเครื่อง 

 

 



    แนวปฏบิัติท่ีดี แนวปฏบิัติท่ีดี ((GGoooodd  PPrraaccttiiccee) ) การประกันคุณภาพการศึกษาการประกันคุณภาพการศึกษา  
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3. ทําการ Download ไฟล์ Setup CHEOnline Reporting Generator[Rtf] Last Updated  แล้ว save ใน

เครื่อง  
 

 

3.1  แตกไฟล์ zip แล้วทําการ ติดต้ังระบบ     
 

3.2  คลิก ที่ไฟล์ setup.exe เพ่ือติดต้ังระบบตามขั้นตอนดังน้ี  
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3.3. คลิกเลือก Next  

 
 
3.4  โปรแกรมจะติดต้ังระบบท่ี ไดร์ฟ C:\.......................... คลิกเลือก Next  
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3.5  ยืนยันการติดต้ังโปรแกรม  เลือก Next  

 
 
  3.6  ติดต้ังเสร็จสมบูรณ ์ เลอืก Close   
 
 การเรียกใช้งาน  

หลังจากติดต้ังระบบเสร็จ จะสามารถเข้าโปรแกรมได้จาก MENU  Start ของ Windows  Programs  
CHEQA Reporting Generator  CHEQA Report Generator  

 

 
 
 
 
 
 



    แนวปฏบิัติท่ีดี แนวปฏบิัติท่ีดี ((GGoooodd  PPrraaccttiiccee) ) การประกันคุณภาพการศึกษาการประกันคุณภาพการศึกษา  
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1. เลือกไฟล์นําเข้า  เป็นไฟล์ที่ Download มาคร้ังแรก ชื่อ Che-Fullpaper.che  เลือก Open  
 

 
 

 
 
 
 



    แนวปฏบิัติท่ีดี แนวปฏบิัติท่ีดี ((GGoooodd  PPrraaccttiiccee) ) การประกันคุณภาพการศึกษาการประกันคุณภาพการศึกษา  
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2. เลือก ไฟล์ส่งออก (แนะนําว่าควรสร้าง Folder มาเก็บไฟล์เพราะระบจะแยกไฟล์ออกมาเป็นแต่ละหัวข้อตาม

องค์ประกอบ)     ช่ือไฟล์ Output เลือก Save 
 

 
 
 

3. เลือกข้อมูลที่ต้องการ Gen แล้วเลือก  จะแสดงกล่องข้อความ ยืนยันการ
ตัดสินใจ  

 
 

 
 
 
 
 



    แนวปฏบิัติท่ีดี แนวปฏบิัติท่ีดี ((GGoooodd  PPrraaccttiiccee) ) การประกันคุณภาพการศึกษาการประกันคุณภาพการศึกษา  
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4. รอระบบทําการ Generate FullPaper  ...... เมื่อเสร็จ จะแสดงกล่องข้อความดังรูป 

 
 

 
 
จากน้ันทําการปิดโปรแกรมได้เลย แล้ว ไปดูผล ได้ใน Folder ที่เรา Save  
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ภาคผนวก 
 
 - ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย 
 - ตัวอย่างปฏิทินการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
 - ตัวอย่างแผนการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
 - รายชื่อคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี 
 - รายชื่อคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักงานอธิการบดี  
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(ตัวอย่าง) ปฏิทินปฏิบัติงานการประกันคณุภาพการศึกษา สํานักงานอธิการบดี 
ประจําปีการศกึษา 2560 

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

วัน เดือน ป ี กิจกรรม 
5 สิงหาคม 2560 แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําสํานักงาน

อธิการบดี 
27 เมษายน 2561 แต่งต้ังผู้กํากับดูแลและผู้รับผิดชอบองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในของสํานักงานอธิการบดี ประจําปีการศึกษา 2559 
21 พฤษภาคม 2561 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานของผู้บริหารด้านการ

ประกันคุณภาพการศึกษา จัดโดยสํานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา 
22 พฤษภาคม 2561 สํานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา กําหนดเป้าหมายของตัวช้ีวัด 

ประจําปีการศึกษา 2559  
29 พฤษภาคม 2561 ประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี เพ่ือแจ้งเกณฑ์การประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน และเตรียมความพร้อมในการเขียนรายงานการประเมิน
ตนเองของสํานักงานอธิการบดี ประจําปีการศึกษา 2559 

1 - 18 มถิุนายน 2561 ผู้รับผิดชอบองค์ประกอบและตัวบ่งช้ี ดําเนินการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ตาม
แบบฟอร์มที่สํานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษากําหนด  

19 มิถุนายน 2561 ผู้รับผิดชอบองค์ประกอบและตัวบ่งช้ี ส่งรายงานการประเมินตนเอง ให้กองกลาง 
สํานักงานอธิการบดี เพ่ือรวบรวมข้อมูลและจัดทําเล่มรายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) ประจําปีการศึกษา 2559 

7 กรกฎาคม 2561 ประชุมวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจําปีการศึกษา 2559 
30 มิถุนายน 2561  ดําเนินการจัดทําหนังสือเชิญและประสานงานกับผู้ตรวจประเมินฯ ให้มาตามวัน เวลา 

ที่กําหนด 
3 กรกฎาคม 2561 ส่งรายช่ือผู้ตรวจประเมินไปยังสํานักงานมาตรฐานฯ เพ่ือดําเนินการจัดทําคําสั่งแต่งต้ัง

คณะกรรมการประเมินต่อไป 
24 กรกฎาคม 2561 รับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

สิงหาคม 2561 นําส่งรายงานผลการตรวจประเมิน จากคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินฯ พร้อมทั้ง
รายงานการประเมินตนเอง ฉบับแก้ไขแล้วไปยังสํานักงานมาตรฐานและประกัน
คุณภาพการศึกษา 

ตุลาคม 2561 สรุปวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายใน เพ่ือจัดทําแผนปรับปรุงประกันคุณภาพ 
ประจําปีการศึกษา 2560 
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(ตัวอย่าง) แผนการดําเนนิงานการประกนัคุณภาพการศึกษา สํานักงานอธกิารบดี ประจําปีการศึกษา 2560 
(วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึงวนัที ่31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561) 

 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนที่ต้องดําเนนิการ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําสํานักงาน
อธิการบดี 

   

2. แต่งตั้งผู้กํากับดูแลและผู้รับผิดชอบองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของสํานักงานอธิการบดี ประจําปีการศึกษา 2559 

   

3. ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของผู้บริหารด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษา  

   

4. สํานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา กําหนดเป้าหมายของตัวชี้วัด 
ประจําปีการศึกษา 2559  

   

5. ประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด เพื่อแจ้งเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน และเตรียมความพร้อมในการเขียนรายงานการประเมินตนเองของ
สํานักงานอธิการบดี ประจําปีการศึกษา 2559 

   

6. ผู้รับผิดชอบองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ดําเนินการเขียนรายงานการประเมิน
ตนเอง ตามแบบฟอร์มที่สํานักงานมาตรฐานฯ กําหนด  

   

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

   

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

เวลา ที่กําหนด 
   

10. ส่งรายชื่อผู้ตรวจประเมินไปยังสํานักงานมาตรฐานฯ เพื่อดําเนินการจัดทําคําสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินต่อไป 

   

11. รับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน     
12. นําส่งรายงานผลการตรวจประเมิน จากคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินฯ พร้อม

ทั้งรายงานการประเมินตนเอง ฉบับแก้ไขแล้วไปยังสํานักงานมาตรฐานและ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

   

13. สรุปวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายใน เพื่อจัดทําแผนปรับปรุงประกัน
คุณภาพ ประจําปีการศึกษา 2560 
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