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ค าน า 
 

การประกันคุณภาพการศึกษาของกองกลาง ส านักงานอธิการบดี รอบปีการศึกษา 2557 เป็นการ
ด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินตามแนวทางของมหาวิทยาลัย ซึ่งด าเนินการในองค์ประกอบ ที่ 1,2,7,9  และ
องค์ประกอบที่ 97 อัตลักษณ์ เพ่ือให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์และพันธกิจของหน่วยงาน  ทั้งนี้ กองกลาง ได้
มอบหมายผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานตามองค์ประกอบคุณภาพ และตัวบ่งชี้ รายงานผลการด าเนินงานตาม
รอบระยะเวลาที่ก าหนด  โดยการด าเนินงาน ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในกองกลาง ได้รับความ
ร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้บริหาร บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ท าให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในองค์ประกอบที่ เกี่ยวข้อง
ตามแผนพัฒนาคุณภาพและเป้าหมายที่วางไว้ 

  
 

 
       (นางสาวทัศนีย์  ตรีธาร) 

        ผู้อ านวยการกองกลาง       
                 30  มิถุนายน 2558 
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สารบัญ 

 
  หน้า 
ค าน า ก 
สารบัญ ข 
สารบัญตาราง ค 
สารบัญแผนภูม ิ ค 
ข้อมูลเบื้องต้นของหน่วยงาน 1 
 ประวัติความเป็นมาและสภาพปัจจุบัน 2 
 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ 5 
 โครงสร้างการบริหารจัดการ/แผนภูมิการแบ่งหน่วยงาน 7 
 บุคลากร 17 
 งบประมาณ 19 
 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 22 
 ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รอบปีการศึกษา 2557  23 
 จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา   25 
 แนวทางการพัฒนา  25 
รายงานผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 26 
 องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 27 
 องค์ประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต 32 
 องค์ประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ 38 
 องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  51 
 องค์ประกอบที่ 97 อัตลักษณ์ 61 
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สารบัญตาราง 

 
ตาราง  หน้า 

1 แสดงจ านวนบุคลากร จ าแนกตามประเภทและงานในสังกัด ปีการศึกษา 2557 18 
2 แสดงจ านวนงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  

จ าแนกตามงบรายจ่ายและแหล่งที่มา 
20 

3 แสดงจ านวนงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
จ าแนกตามงบรายจ่ายและแหล่งที่มา 

21 

4 เป้าหมายการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 
2557 กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 

24 

5 สรุปผลการประเมินตนเอง รอบปีการศึกษา 2557 กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 24 
6 (ส.1) แสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 รายตัวบ่งชี้  

กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
62 

7 (ส.2) แสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 (เฉพาะตัวบ่งชี้ของ
สกอ.) กองกลาง ส านักงานอธิการบดี จ าแนกตามองค์ประกอบ และมิติของระบบประกัน
คุณภาพ 

63 

9 (ส.2+) แสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 (รวมตัวบ่งชี้ของ 
มจพ.) กองกลาง ส านักงานอธิการบดี จ าแนกตามองค์ประกอบ   

63 

 

สารบัญแผนภูมิ 

 
แผนภูมิ  หน้า 

1 โครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี 7 
2 โครงสร้างการแบ่งกลุ่มงานภายใน กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 8 
3 โครงสร้างการบริหารงาน กองกลาง ส านักงานอธิการบดี     9 
4 โครงสร้างคณะกรรมการบริหารงานกองกลาง ส านักงานอธิการบดี 10 
5 หน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มงานสารบรรณ 11 
6 หน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มงานเลขานุการผู้บริหาร 12 
7 หน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มงานการประชุมและพิธีการ 13 
8 หน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ 14 
9 หน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มงานสภาคณาจารย์และพนักงาน 15 
10 หน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 16 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลเบือ้งต้น 

กองกลาง ส านักงานอธิการบดี
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ประวัติความเป็นมาและสภาพปัจจุบัน 

 

ประวัติความเป็นมาและสภาพปัจจุบัน 

 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2529 มีการประกาศพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า     
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
พ.ศ. 2528  ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 103  ตอนที่ 26  ก าหนดให้แต่ละวิทยาเขตแยกเป็นสถาบันอุดมศึกษา
อิสระ เพ่ือความคล่องตัวในการบริหารงานทางการศึกษาของแต่ละสถาบัน  โดยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
วิทยาเขตพระนครเหนือ ใช้ชื่อว่า“สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ” มีวัตถุประสงค์  ให้การศึกษา 
วิจัย ส่งเสริม และให้บริการทางเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และครุศาสตร์อุตสาหกรรม รวมทั้งท านุบ ารุงศิลปะ 
และวัฒนธรรมของชาติ  โดยมีล าดับการจัดตั้งกองกลาง และการแบ่งหน่วยงานภายใน โดยสังเขปดังนี้ 

ระยะเริ่มแรก (พ.ศ. 2529-2550) 
  1.  ราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่ม 103 ตอนที่ 235  วันที่  31 ธันวาคม 2529 ประกาศ
ทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องการแบ่งส่วนราชการในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  พ.ศ. 2529 ข้อ 
2 ให้แบ่งส่วนราชการในส านักงานอธิการบดี  ดังนี้  (1) กองธุรการ  (2) กองบริการการศึกษา ซึ่งได้ก าหนด
วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งกองธุรการ ดังนี้ 

1) เพ่ือเป็นหน่วยงานที่ให้บริการทางด้านธุรการ แก่หน่วยงานต่าง ๆ ของสถาบัน ให้เกิดความ
คล่องตัว และมีศักยภาพในการบริหารงานของสถาบัน 

2) เพ่ือเป็นหน่วยกลางในการควบคุม ดูแลบริหารงานด้านธุรการ ประชาสัมพันธ์ให้มี
ประสิทธิภาพต่อการบริหารของสถาบัน 

3) เป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน โดยเป็นแหล่งข้อมูลในการด าเนินงานด้านการบริหารงาน
ของสถาบัน 

4) เพ่ือท าหน้าที่ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกสถาบัน รวมทั้งส่วน
ราชการและภาคเอกชน ตลอดจนบุคคลทั่วไป 
 2.  วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2531 มีประกาศทบวงมหาวิทยาลัย  จัดตั้งหน่วยงานระดับกอง  สังกัด 
ส านักงานอธิการบดี  ดังนี้  (1) กองกลาง (เปลี่ยนจากกองธุรการ) (2) กองกิจการนักศึกษา  (3) กองแผนงาน 
 3. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 105 ตอนที ่180 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2531 ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย  
เรื่องการแบ่งส่วนราชการในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2531 ข้อ 2           
ให้แบ่งส่วนราชการในส านักงานอธิการบดี ออกเป็น  (1)  กองกลาง   (2)  กองกิจการนักศึกษา (3) กองบริการ
การศึกษา (4)  กองแผนงาน 
  4. หนังสือทบวงมหาวิทยาลัย ที่ ทม 0201/2458  ลงวันที่ 30 มกราคม 2530 เรื่อง นโยบายของ 
ก.ม. ต่อสถานภาพของสภาอาจารย์มหาวิทยาลัย เพ่ือจัดตั้งงานสภาคณาจารย์ เป็นหน่วยงานในสังกัดกองกลาง  
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ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2550 – ปัจจุบัน) 
 

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2550 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือได้มีการปรับเปลี่ยน
รูปแบบการบริหารจัดการเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการแต่อยู่ในก ากับของรัฐ      ตามประกาศ
ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. 2550 เพ่ือประโยชน์ในการบริหาร
จัดการที่เป็นอิสระ และมีความคล่องตัว สามารถจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ และ
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  กองกลางจึงเป็นหน่วยงานภายใน ระดับกอง สังกัดส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ    

   

 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัย ได้ออกข้อบังคบัมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายใน
ของส่วนงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (ฉบับที่ 8)  โดยเห็นเป็นการสมควรให้แบ่ง
หน่วยงานภายในของส านักงานอธิการบดี ขึ้นตามพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า         
พระนครเหนือ พ.ศ. 2550 รวมถึงการแบ่งกลุ่มงานในสังกัดกองกลาง ออกเป็น 6 กลุ่มงาน ดังนี้ 

 

1. กลุ่มงานสารบรรณ 
2. กลุ่มงานการประชุมและพิธีการ 
3. กลุ่มงานสภาคณาจารย์และพนักงาน 
4. กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ 
5. กลุ่มงานเลขานุการผู้บริหาร 
6. กลุ่มงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  

บทบาท และหน้าที่   
กองกลาง ส านักงานอธิการบดี มีบทบาทและภารกิจเป็นหน่วยงานสนับสนุนการบริหารงานของ

มหาวิทยาลัย และประสานงานด้านการบริหารจัดการทั่วไปทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  ประกอบด้วย  
งานด้านระบบงานสารบรรณของมหาวิทยาลัย งานการบริหารงานธุรการเพ่ือสนับสนุนการบริหารงานของ
อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี และที่ปรึกษาส านักงานอธิการบดี   การจัดการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
คณะกรรมการนโยบายและแผน  คณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี  งานด้านธุรการและเลขานุการที่
ประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน และคณะกรรมการงานเฉพาะกิจระดับมหาวิทยาลัย  ด าเนินงานด้านงานพิธี
ระดับมหาวิทยาลัย  ด าเนินงานด้านการเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลของมหาวิทยาลัยผ่านสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ  รวมทั้ง
ด าเนินการด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมระดับมหาวิทยาลัย 
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การด าเนินงานในปัจจุบัน 

สืบเนื่องจากการแบ่งกลุ่มงานภายในกองกลาง 6 กลุ่มงาน ซึ่งมีการด าเนินงานโดยสรุป ดังนี้  
1. ด้านงานสารบรรณ ประกอบด้วย 

1.1   การรับส่งหนังสือและเอกสาร 
1.2   การผลิตหนังสือและเอกสาร 
1.3   การจัดเก็บรักษาหนังสือและเอกสาร 
1.4   การด าเนินการด้านงานธุรการของกองกลาง 

2. ด้านงานการประชุมและพิธีการ ประกอบด้วย 
2.1  การจัดการประชุมสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการนโยบายและแผน คณะกรรมการ

ประจ าส านักงานอธิการบดี และงานเฉพาะกิจของมหาวิทยาลัย 
2.2  การด าเนินงานด้านงานพิธีส าคัญๆ ของมหาวิทยาลัย เช่น งานพระราชทานปริญญาบัตร 

งานวันสถาปนามหาวิทยาลัย งานทอดกฐิน/งานทอดผ้าป่าสามัคคี งานพิธีลงนามความ
ร่วมมือทางวิชาการ และงานพิธีการต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นหรือต้องไปร่วมพิธีกับ
หน่วยงานภายนอก      

2.3 การประสานงานและอ านวยความสะดวกให้กับผู้บริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือไปร่วมงานพิธีการ
ต่าง ๆ  

3.  ด้านงานสภาคณาจารย์และพนักงาน ประกอบด้วย 
3.1  การจัดการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานสภาคณาจารย์และพนักงาน 
3.2  การประสานงานและด าเนินการด้านงานธุรการให้กับคณะกรรมการด าเนินงานสภาคณาจารย์

และพนักงาน 
3.3  ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการด าเนินการเลือกตั้งกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ ประเภทพนักงาน และการเลือกตั้งสมาชิกสภาคณาจารย์
และพนักงาน แทนชุดเดิมที่ครบวาระการด ารงต าแหน่ง 

3.4  เป็นศูนย์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสภาคณาจารย์และพนักงาน 
4.  ด้านงานประชาสัมพันธ์  ประกอบด้วย 

4.1 การจัดท าและเผยแพร่ข่าวสารของมหาวิทยาลัยผ่านสื่อมวลชนไปสู่กลุ่มเป้าหมายภายนอก
มหาวิทยาลัย และเผยแพร่ข่าวสารของมหาวิทยาลัยต่อหน่วยงานภายใน 

4.2  การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ทุกชนิด และจัดท าสื่อโสตทัศนูปกรณ์ 
4.3  การต้อนรับและบริการในเรื่องข้อมูลข่าวสาร 

5.  ด้านงานเลขานุการผู้บริหาร ประกอบด้วย 
5.1  การด าเนินการด้านงานธุรการของผู้บริหาร  
5.2  การอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานด้านเลขานุการให้กับผู้บริหาร ได้แก่  อธิการบดี 

รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี และท่ีปรึกษาส านักงานอธิการบดี 
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5.3  การต้อนรับและอ านวยความสะดวกต่อผู้มาเข้าพบผู้บริหาร 
6. ด้านงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประกอบด้วย 

6.1  การบริหารจัดการหอเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ นวมินทรบรมราชินีนาถ 
และบริหารจัดการศูนย์ศิลปวัฒนธรรมมงกุฎนฤบดี   

6.2  การด าเนินการด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย   
 

นอกจากนี้  ระเบียบสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2543 ก าหนดให้กองกลางรวบรวมและจัดระบบข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานต่าง ๆ ภายใน
มหาวิทยาลัยไว้เพ่ือน าพิมพ์ลงในราชกิจจานุเบกษา และเพ่ือให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ และในระเบียบดังกล่าว
มอบให้ผู้อ านวยการกองกลางเป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารประจ ามหาวิทยาลัย  
กองกลาง จึงต้องมีหน้าที่ในเรื่องการจัดห้องข้อมูลข่าวสาร และจัดระบบการเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารของ
ประชาชน  พร้อมจัดบุคลากรประจ าห้องข้อมูลข่าวสารเพื่อด าเนินการ ตลอดมาจนถึงปัจจุบัน โดยมีหน้าที่ 

1. จัดประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารประจ ามหาวิทยาลัย 
2. จัดระบบข้อมูลข่าวสาร ประสานงานการน าข้อมูลข่าวสารเข้าจัดเก็บเพื่อเตรียมให้ผู้ขอเข้าตรวจดู 
3. ต้อนรับและอ านวยความสะดวกแก่ผู้มาขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัย 
4. ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย กรณีผู้ขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร ขอดูข้อมูล

ข่าวสารที่เก็บไว้ที่หน่วยงาน 
5. ใช้ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ  เพ่ือปรับปรุงและแก้ไขข้อมูลข่าวสารให้ถูกต้องและทันสมัย

เสมอ 
 

ปรัชญา ปณิธาน อัตลักษณ์ วิสัยทัศน์  พันธกิจ และวัตถุประสงค์ 
การบริหารงาน กองกลางได้ก าหนดปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของ

กองกลางเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารงาน  และได้มีการทบทวนปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ และพันธกิจให้
สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน  กล่าวคือ 

  
    



- 6 - 

 

 

 
ปรัชญา ส่งเสริมภาพลักษณ์ สนับสนุนพันธกิจบริการ เป็นกลไกผู้บริหาร ประสานกิจกรรม 

ปณิธาน             มุ่งม่ันสนับสนุนการบริหารงานตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ      
และประสิทธิผล เพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศ 

อัตลักษณ์   เน้นให้บริการ ประสานพันธกิจ 

วิสัยทัศน์      กองกลาง มจพ. เป็นกลไกส าคัญในการให้บริการเป็นเลิศ เพ่ือการบริหารจัดการ 
มหาวิทยาลัยสู่สากล 

พันธกิจ               1.  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดระบบการบริหารงานสารบรรณของมหาวิทยาลัย 
  2.  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการประชุมและงานพิธีการระดับมหาวิทยาลัย  
  3.  ส่งเสริมภาพลักษณ์และเผยแพร่เกียรติภูมิของมหาวิทยาลัย 
  4.  ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของผู้บริหารและสภาคณาจารย์และพนักงาน 
  5.  ประสานงานและให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัย 
  6.  พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะในการบริการอย่างต่อเนื่องที่มีคุณภาพ 
  7.  พัฒนากลไกและกระบวนการในการให้บริการด้วยเทคโนโลยีและระบบฐานข้อมูล 
      ที่มีประสิทธิภาพ  
  8.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรเพ่ือตอบสนองต่อการพัฒนางานบริการ 
 

 

วัตถุประสงค ์ เพ่ือเป็นหน่วยงานกลางในการให้บริการด้านสารบรรณ การประชุมและพิธีการ การเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัย สนับสนุนการด าเนินงานของผู้บริหารและสภาคณาจารย์และ
พนักงาน และงานด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
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แผนภูมิที่  1  โครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี 
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แผนภูมิที่ 2  โครงสร้างการแบ่งกลุ่มงานภายใน กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
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แผนภูมิที่  3  โครงสร้างการบริหารงาน กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
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แผนภูมิที่  4  โครงสร้างคณะกรรมการบริหารกองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
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แผนภูมิที ่5  หน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มงานสารบรรณ 
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แผนภูมิที่ 6  หน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มงานเลขานุการผู้บริหาร 
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แผนภูมิที ่ 7  หน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มงานการประชุมและพิธีการ 
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แผนภูมิที่ 8   หน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มงานประชาสัมพันธ์   
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แผนภูมิที่ 9  หน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มงานสภาคณาจารย์และพนักงาน 
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แผนภูมิที่ 10  หน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
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บุคลากร 
 

กองกลาง มีบุคลากร จ านวน 35 คน (ณ วันที่  30 เมษายน 2558) ประกอบด้วย 
 1.  ข้าราชการ   จ านวน     5      คน 
 2.  พนักงานมหาวิทยาลัย   จ านวน    22 คน 
 3.  ลูกจ้างประจ า   จ านวน     1   คน   
               (เป็นบุคลากรจากกองอาคารสถานที่และยานพาหนะ) 

4.  พนักงานพิเศษ   จ านวน     7   คน 
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ตารางท่ี 1   แสดงจ านวนบุคลากรของกองกลาง จ าแนกตามประเภทและกลุ่มงานในสังกัดกองกลาง 
 

ล าดับ
ที ่

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง ระดับ ขรก. พม. ลจป. พนักงาน
พิเศษ 

รวม 

 
1 

ผู้อ านวยการกองกลาง 
น.ส.ทัศนีย์  ตรีธาร 

 
เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 

  
อ านวยการ 

 1 
1 

 
- 

 
- 

1 
 

 กลุ่มงานสารบรรณ    2 3 1 1 6 
2 นางพรรณราย  เหรียญอัมพร เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ช านาญการ 1     
3 นายเชาว์  สุขสุศร ี เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ช านาญการ  1    
4 นางจินตนา  ช่อสัมฤทธ์ิ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ปฏิบัติการ   1    
5 นางกรรณิการ ์ สุภณชัย ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน  1    
6 น.ส.ปูชิตา  กล่อมเกต ุ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน 1     
7 นายค ารณ  ทรัพย์ทว ี  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน       
8 นายปัญญา   ฤกษ์ประวตั ิ นักการภารโรง*    1   
  กลุ่มงานเลขานกุารผู้บริหาร   1 8 - 2 11 
9 นางจิดาภา  ศรีค าพร เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ช านาญการ 1     
10 นางณัฐสุรยี ์ หวังสถิตย์วงษ ์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ช านาญการ  1    
11 น.ส.ณัฐภรณ ์ หอมสดุ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ปฏิบัติการ  1    
12 น.ส.วิไลวรรณ  หาดี เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ปฏิบัติการ  1    
13 นางณัฐนร ี อินวัน เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ปฏิบัติการ  1    
14 นางรัชนี  แดงเสริมศริ ิ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ปฏิบัติการ  1    
15 นางเปรมปวีร์  ศรีวัชรวิชญ ์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ช านาญการ  1    
16 นางศศิกาญจน์   แก้วคงคา นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ  1    
17 นางลักขณา  กาญจนพนัง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน  1    
18 น.ส.อัจฉรา เมฆขยาย เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ปฏิบัติการ    1  
19 น.ส.ศศินา  สุนทรภักดิ ์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ปฏิบัติการ    1  
  กลุ่มงานการประชุมและพิธีการ    4 - 2 6 

20 น.ส.เบญจมาศ  จงรักษ์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป  ช านาญการ
พิเศษ 

 1    

21 นางสุมาพร  ทรัพย์ดาว เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ปฏิบัติการ  1    
22 น.ส.ภณินทร์รตัน์ บุญพัชรโยธิน นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ  1    
23 น.ส.ธรณ์ธันย์  สุวรรณสิงห ์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ปฏิบัติการ  1    
24 น.ส.อรพรรณ  เนื่องหล้า เจ้าหน้าท่ีบริการ ปฏิบัติงาน    1  
25 นางทศวรรณ  แก่นแจ่ม ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน    1  
 กลุ่มงานสภาคณาจารย์และพนกังาน  1 2   3 

26 นางกองเพ็ชร์  สุนทรภักดิ ์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ช านาญการ  1    
27 น.ส.รัตนา  สุขเฉลิมศร ี เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ช านาญการ  1    
28 น.ส.กรองแก้ว  เรืองพุ่ม ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ช านาญงาน  1     
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ล าดับ
ที ่

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง ระดับ ขรก. พม. ลจป. พนักงาน
พิเศษ 

รวม 

  กลุ่มงานประชาสมัพันธ ์   1 3  2 6 
29 น.ส.รุ่งนภา  ยุทดร นักประชาสัมพันธ์ ช านาญการ

พิเศษ 
1     

30 นางขวัญฤทัย  ศรีวัฒนพล นักประชาสัมพันธ์ ช านาญการ
พิเศษ 

 1    

31 นายสมเกษ   จันทร์นาม นักวิชาการโสตทัศนศึกษา    ช านาญการ  1    
32 นายบุกเบิก  แสงประทมุ นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ  1    
33 น.ส.วรนุช  อนุสาร ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน     1  
34 น.ส.อัมพร  สรุะเกษ  นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ    1  
  กลุ่มงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม   1   2 

35 น.ส.สภุาพร  สุขเกษม นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ  1    
36 นายเสริมรตัน์  กลิ่นขวัญ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ปฏิบัติการ    1  
  รวม  5 22 1 7 35 

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2558 
 

หมายเหตุ   ขรก.   =  ข้าราชการ  
   พม.   =  พนักงานมหาวิทยาลัย 
   *ลจป.   =  ลูกจ้างประจ า (เป็นบุคลากรสังกัดกองอาคารสถานที่และยานพาหนะ) 

 
 

งบประมาณ  
กองกลาง ได้รับจัดสรรงบประมาณในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  และปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2558 เป็น 2  ประเภท ประกอบด้วย 
1.  เงินงบประมาณแผ่นดิน 
2.  เงินงบประมาณเงินรายได้ที่มหาวิทยาลัยจัดสรรให้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกองกลาง ดังนี้ 
  -   จัดสรรให้กองกลาง 
  -   จัดสรรให้สภาคณาจารย์และพนักงาน 
 3. เงินรายไดโ้ครงการพัฒนามหาวิทยาลัย 
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ตารางท่ี  2   การจัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จ าแนกตามหมวดรายจ่าย และแหล่งที่มา  

หมวด/รายจ่าย 
เงิน 

งบประมาณ 
แผ่นดิน 

เงินงบประมาณเงินรายได้ 

รวม เงินรายได้  
กองกลาง 

เงินรายได้     
สภาคณาจารย์
และพนักงาน 

เงินรายได้
โครงการ 
พัฒนา

มหาวิทยาลัย 
1.  เงินเดือน - ข้าราชการ 2,561,100.- - - - 2,561,100.- 
2.  เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร  (พนักงานมหาวิทยาลัย) 8,653,900.- - - - 8,653,900.- 
3.  ค่าจ้างประจ า - - - - - 
4.  ค่าจ้างชั่วคราว - 215,640.- - -  215,640.- 
5.  ค่าตอบแทน       
    - ค่าอาหารท าการนอกเวลาราชการ 93,100.- 10,000.- - - 103,100.- 
    - ค่าตอบแทนเงินเดือนเต็มขั้นข้าราชการ 12,100.- - - - 12,100.- 
    - ค่าตอบแทนเงินเดือนเต็มขั้นพนักงานมหาวิทยาลัย 53,700.- 9,600.-   63,300.- 
    - ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งทางวิชาการสายสนับสนุน 134,400.- - - - 134,400.- 

-  ค่าตอบแทน รายเดือน 67,200.- -   67,200.- 
    - เงินประจ าต าแหน่งผู้บริหารสายสนับสนุน 67,200.- -   67,200.- 
6.  ค่าใช้สอย      
    - ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าท่ีพัก ค่าพาหนะ 27,500.- - 66,800.- - 94,300.- 
    - ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา ฝึกอบรม - - - - - 
    - ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 58,400.- - - - 58,400.- 
    - ค่าจ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 248,700.- 40,000.- - - 288,700.- 

- เงินสมทบประกันสังคมค่าจ้างชั่วคราว (ส่วนของ
นายจ้าง) 

- 9,588.- - - 9,588.- 

    - ค่าพิมพ์จดหมายข่าวและสารสภาคณาจารย์ - - - 100,000.- 100,000.- 
    - ค่าจัดท าของขวัญท่ีระลึกเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่   - - - 40,000.- 40,000.- 
    - ค่าจัดพิมพ์สารประดู่แดง 4 สี - - - 130,000.- 130,000.- 
    - ค่าจัดท าเอกสารเพื่อการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยฯ - - - 400,000.- 400,000.- 
    - ค่าสมนาคุณนายกสภา และอุปนายกสภา

มหาวิทยาลัย/ค่าสมนาคุณประธานสภาคณาจารย์ฯ และ
บุคคลภายนอก  /เบี้ยประชุมคณะกรรมการระดับ
มหาวิทยาลัย ฯลฯ 

- - - 2,500,000.- 2,500,000.- 

    - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มคณะกรรมการชุดต่าง ๆ - 2,000.- - -  2,000.- 
- โครงการบริหารงานสภาคณาจารย์และพนักงาน มจพ. - - - 200,000.- 200,000.- 

7.  ค่าสาธารณูปโภค (ค่าจัดส่งเอกสารการประชุมฯ) - - - - - 
8.  ค่าวัสดุ 177,200.- 30,000.- 7,200.- - 214,400.- 
9.  ค่าครุภัณฑ์ -  - - - 
9. รายจ่ายอื่นๆ (เงินสนับสนุนท่ีประชุม ปขมท./ปอมท.) -   - - - 
11.  กองทุนสินทรัพย์ถาวร      
      - ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ - 5,000.- - - 5,000.- 
12.  กองทุนพัฒนาบุคลากร - 5,000.- - - 5,000.- 
13.  กองทุนส ารอง - 282,772.- 16,000.- - 298,772.- 
14.  เงินอุดหนุนค่าครุภัณฑ์  - - - - - 

รวม 12,154,500 609,600.- 90,000.- 3,370,000.- 16,224,100.- 
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ตารางท่ี  3   การจัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  จ าแนกตามหมวดรายจ่าย และแหล่งที่มา  

หมวด/รายจ่าย 
เงิน 

งบประมาณ 
แผ่นดิน 

เงินงบประมาณเงินรายได้ 

รวม เงินรายได้  
กองกลาง 

เงินรายได้     
สภาคณาจารย์
และพนักงาน 

เงินรายได้
โครงการ 
พัฒนา

มหาวิทยาลัย 
1.  เงินเดือน - ข้าราชการ 2,769,500 - - - 2,769,500 
2.  เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร  (พนักงานมหาวิทยาลัย) 10,308,300 - - - 10,308,300 
3.  ค่าจ้างประจ า - - - - - 
4.  ค่าจ้างชั่วคราว - 224,600.- - -  224,600.- 
5.  ค่าตอบแทน       
    - ค่าอาหารท าการนอกเวลาราชการ 93,100.- 10,000.- - - 103,100.- 
    - ค่าตอบแทนเงินเดือนเต็มขั้นข้าราชการ 12,100.- - - - 12,100.- 
    - ค่าตอบแทนเงินเดือนเต็มขั้นพนักงานมหาวิทยาลัย 31,600.- -   31,600.- 
    - ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งทางวิชาการสายสนับสนุน - 9,600.- - - 9,600.- 

-  ค่าตอบแทน รายเดือน - - - - - 
    - เงินประจ าต าแหน่งผู้บริหารสายสนับสนุน - - - - - 
6.  ค่าใช้สอย      
    - ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าท่ีพัก ค่าพาหนะ 27,500.- - 59,440.- - 86,940.- 
    - ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา ฝึกอบรม - - - - - 
    - ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 58,400.- - - - 58,400.- 
    - ค่าจ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 248,700.- 20,000.- - - 268,700.- 

- เงินสมทบประกันสังคมค่าจ้างชั่วคราว (ส่วนของนายจ้าง) - 10,100.- - - 10,100.- 
    - ค่าพิมพ์จดหมายข่าวและสารสภาคณาจารย์ - - - 100,000.- 100,000.- 
    - ค่าจัดท าของขวัญท่ีระลึกเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่   - - - 40,000.- 40,000.- 
    - ค่าจัดพมิพ์สารประดู่แดง 4 สี - - - 130,000.- 130,000.- 
    - ค่าจัดท าเอกสารเพื่อการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยฯ - - - 400,000.- 400,000.- 
    - ค่าสมนาคุณนายกสภา และอุปนายกสภา

มหาวิทยาลัย/ค่าสมนาคุณประธานสภาคณาจารย์ฯ และ
บุคคลภายนอก/เบี้ยประชุมคณะกรรมการระดับ
มหาวิทยาลัย ฯลฯ 

- - - 2,500,000.- 2,500,000.- 

    - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มคณะกรรมการชุดต่าง ๆ - 2,000.- - -  2,000.-  
- โครงการบริหารงานสภาคณาจารย์และพนักงาน มจพ. - - - 200,000.- 200,000.- 

7.  ค่าสาธารณูปโภค (ค่าจัดส่งเอกสารการประชุมฯ) - - - - - 
8.  ค่าวัสดุ 177,200.- 20,000.- 15,560.- - 212,760.- 
9.  ค่าครุภัณฑ์ -  - - - 
10. รายจ่ายอื่นๆ   -   - -  - 
11.  กองทุนสินทรัพย์ถาวร      
      - ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ - 20,000.- - - 20,000.- 
12.  กองทุนพัฒนาบุคลากร - 210,000.- - - 210,000.- 
13.  กองทุนส ารอง - 83,300.- 25,000.- - 108,300.- 
14.  เงินอุดหนุนค่าครุภัณฑ์  - - - - - 

รวม 13,726,400 609,600.- 100,000.- 3,370,000.- 17,806,000 
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ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

กองกลาง ให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และมีการปฏิบัติตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย และส านักงานอธิการบดี โดยสนับสนุนให้บุคลากรที่สังกัดกลุ่มงานต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของกองกลาง ในลักษณะของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่
มีผู้แทนจากทุกกลุ่มงานภายในกองกลาง ร่วมเป็นกรรมการและอนุกรรมการ  โดยมีการควบคุมคุณภาพ  มีการ
ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ  ดังนี้    

1) การควบคุม ติดตามการด าเนินงาน และประเมินคุณภาพ  
กองกลางก าหนดให้ผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานในแต่ละตัวบ่งชี้ เพ่ือการมีส่วนร่วมด าเนินการของ

บุคลากรในลักษณะของคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ   ซึ่งคณะอนุกรรมการที่รับผิดชอบจะพิจารณาก าหนดเป้าหมาย
การด าเนินงานในแต่ละปีการศึกษาที่รับการประเมิน และน าผลจากข้อเสนอแนะไปจัดท าแผนพัฒนาเพ่ือรองรับ 
การประเมินในปีการศึกษาต่อไป โดยมีระบบการติดตามให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี  และ  
มีหน้าที่รายงานผลการด าเนินงานให้แก่ที่ประชุมคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษารวมทั้งปัญหา
อุปสรรคเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขต่อไป และคณะกรรมการบริหารกองกลางแล้วแต่กรณี  

2) การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) กองกลางได้จัดท าแผนปฏิบัติงานประกันคุณภาพ
การศึกษาทุกปีการศึกษา เพ่ือเป็นกรอบแนวทางการด าเนินงานที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานประกันคุณภาพ
การศึกษาของส านักงานอธิการบดี ทั้งนี้เพ่ือการจัดส่งข้อมูลผลการด าเนินงานให้กับส านักงานอธิการบดี ในแต่ละ
รอบปีการศึกษา ตามท่ีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ส านักงานอธิการบดี ก าหนด    

3) กองกลางมีระบบการติดตามการน าผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมาไปจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
รองรับผลการประเมิน โดยผู้รับผิดชอบจะรายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพพร้อมกับการ
รายงานผลการด าเนินงาน อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ได้แก่ รอบ 9 เดือน และ 12 เดือน 

กลไกการประกันคุณภาพและการควบคุมติดตาม  ตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 
ภายในกองกลาง ประกอบด้วยคณะกรรมการบริหารกองกลาง 1 ชุด และคณะอนุกรรมการ ซึ่งแต่งตั้งขึ้นเป็น
การภายใน รวม 7 ชุด เพ่ือมุ่งเน้นการขับเคลื่อนงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
ในการด าเนินงาน และร่วมรับผิดชอบ  ดังนี้ 

1. คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน       
2. คณะอนุกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของกองกลาง   
3. คณะอนุกรรมการจัดระบบสารสนเทศกองกลาง     
4. คณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรกองกลาง    
5. คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง    
6. คณะอนุกรรมการด าเนินการส ารวจผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจของผู้รับบริการจากกองกลาง            
7. คณะอนุกรรมการด าเนินกิจกรรม 5 ส     
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ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในรอบปีที่ผ่านมา (ปีการศึกษา 2557) 

การด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือรองรับผลการประเมิน และข้อเสนอแนะของการประเมิน
คุณภาพภายใน รอบปีที่ผ่านมา และผลการพัฒนาหน่วยงานในรอบปีการศึกษา 2557 สรุปไดด้ังนี้  

1. มอบหมายกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ จัดท าเว็บไซต์ (Web site) กองกลางเพ่ือการเผยแพร่ข้อมูลสู่
สาธารณะ  รวมถึงเพ่ิมช่องทางการสื่อสารอ่ืน ๆ ได้แก่ Face book, Line กองกลาง เพ่ือเป็นการแจ้งข้อมูล
ข่าวสารระหว่างบุคลากรกับบุคลากร   

2. จัดให้มีการทบทวนแผนกลยุทธ์การพัฒนากองกลาง และแผนปฏิบัติการตามแผนกลยุทธ์ฯ  โดย
การน าเทคนิค Hoshin X-Metrix มาใช้ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์และความเชื่อมโยงของบุคลากรในกลุ่มงาน
ต่าง ๆ  

3. จัดท าแผนพัฒนาวิชาการ และทักษะด้านองค์ความรู้ให้กับบุคลากร และมีการติดตามผลการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

4. มีการปรับเปลี่ยนคณะอนุกรรมการในแต่ละชุด เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันของบุคลากร 
5. มีการก าหนดและประกาศนโยบายการบริหารงานและแนวทางการบริหารจัดการนโยบายการ

บริหารงานกองกลางในแต่ละด้านเพ่ือให้เกิดผลทางการบริหารที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งข้ึน 
6. ส่งเสริมให้บุคลากรจัดท าแนวปฏิบัติที่ดี ส าหรับใช้ในการปฏิบัติงาน รวมไปถึงเผยแพร่ให้หน่วย  

อ่ืน ๆ เพื่อน าไปใช้  
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ตารางท่ี 4   เป้าหมายการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 
กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ เกณฑ์มาตรฐาน เป้าหมาย 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินการ   
1.1  กระบวนการพัฒนาแผน 8 ข้อ 8 ข้อ 
องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต   
2.4 ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนบัสนุน 7 ข้อ  7 ข้อ 
องค์ประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ   
7.1 ภาวะผู้น าของคณะกรรมการบริหารงานกองกลาง 7 ข้อ  7 ข้อ 
7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันการเรียนรู้ 5 ข้อ  5 ข้อ 
7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ   ไม่ประเมิน 
7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 6 ข้อ  6 ข้อ 
องค์ประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ   
8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ไม่ประเมิน 
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ   
9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 9 ข้อ  9 ข้อ 
9.20.1  การส่งรายงานการประเมินตนเอง   ภายในก าหนด  30 มิ.ย.58 

9.20.2  มีระบบและกลไกการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

5 ข้อ 5 ข้อ 

องค์ประกอบที่ 97 อัตลักษณ ์   

97.30.1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ค่าเฉลี่ย 5 4.51 

 
 ตารางท่ี 5  สรุปผลการประเมินตนเอง รอบปีการศึกษา 2557 กองกลาง ส านักงานอธิการบดี  

องค์ประกอบ ค่าเฉลี่ย ผลการประเมิน 
1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินการ  5.00 ดีมาก 

2 การผลิตบัณฑิต 5.00 ดีมาก 

7 การบริหารและการจัดการ 5.00 ดีมาก 

9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 5.00 ดีมาก 

97 อัตลักษณ์ 4.68 ดีมาก 

ค่าเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ    4.96 ดีมาก 
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จุดแข็ง (ภาพรวม)     
1.   มีการแตง่ตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ รองรับการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ที่เป็นการถ่ายทอดสู่

การปฏิบัติอย่างชัดเจน  
2. มีระบบและกลไกการแปลงแผนกลยุทธ์การพัฒนากองกลางสู่การปฏิบัติของหน่วยงานภายใน               

บุคลากร ที่ปฏิบัติได้จริง   
3.  บุคลากรกองกลางสามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างดี ให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมกับโครงการ 

และกิจกรรมที่กองกลางก าหนด อย่างต่อเนื่องและส่งผลส าเร็จด้วยดี 
 
จุดที่ควรพัฒนา (ภาพรวม)  

- มีการเร่งรัดการปฏิบัติงานที่เป็นไปตามแผน หรือปฏิทินที่ก าหนดให้มากข้ึน 
 
แนวทางการพัฒนา (ภาพรวม)  

-  ส่งเสริมให้บุคลากรน าความรู้ที่ได้น าไปใช้ประโยชน์ในกระบวนการท างานให้มากยิ่งขึ้น    
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รายงานผลการด าเนินงาน 
ตามองค์ประกอบ และตัวบ่งชี ้

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
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องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน   
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน :  ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 

การด าเนินงาน เอกสาร 
อ้างอิง 

หมายเลข 
มีการ

ด าเนินงาน 
ครบถ้วน 

มีการ
ด าเนินงาน

แต่ไม่
ครบถ้วน 

ไม่ได้
ด าเนินงาน 

1. มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานโดย
การมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน  และได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหารของหน่วยงาน  โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยง
กับปรัชญาหรือปณิธาน และวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน  ตลอดจน
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของส านักงานอธิการบดี 

   1.1-01 
1.1-02 

 

2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงานไปสู่ทุกกลุ่มงานหรือ
บุคลากรภายใน 

   1.1-03 
 

3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีครบ
ทุกพันธกิจของหน่วยงาน 

   1.1-04 
  

4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปี และค่า
เป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัดความส าเร็จของการด าเนินงาน
ตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

   1.1-05 
 

5. มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีครบทุกพันธกิจของ
หน่วยงาน 

   1.1-06 
  

6. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารเพ่ือ
พิจารณา 

   1.1-06 
1.1-07 
1.1-08 

7. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์    
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารหรือคณะ
กรรมการบริหารของหน่วยงานเพื่อพิจารณา 

   1.1-09 

8. มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของผู้บริหาร 
หรือคณะกรรมการบริหารของหน่วยงานไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

   1.1-02 
1.1-03 

  
 



- 28 - 

 

 

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 หรือ 7 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
8 ข้อ 

 

ข้อมูลการด าเนินงาน : 

เกณฑ ์ การด าเนินงานในแต่ละข้อ 

ข้อ 1 กองกลางมีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับปรัชญา “ส่งเสริมภาพลักษณ์ สนับสนุน
พันธกิจบริการ เป็นกลไกผู้บริหาร ประสานกิจกรรม”  และปณิธาน “มุ่งมั่นสนับสนุนการ
บริหารงานตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือก้าวสู่
ความเป็นเลิศ”  ซึ่งกองกลางได้ก าหนดวิสัยทัศน์ว่า “กองกลาง มจพ. เป็นกลไกส าคัญในการ
ให้บริการเป็นเลิศ  และก าหนดอัตลักษณ์ว่า “เน้นให้บริการ ประสานพันธกิจ"  ซึ่งแผนกลยุทธ์
ของกองกลาง เกิดจากการส่วนร่วมของบุคลากรในการน าเสนอโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่
ปฏิบัติในการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การทบทวนแผน กลยุทธ์การพัฒนากองกลาง และ
แผนปฏิบัติการตามแผนกลยุทธ์การพัฒนากองกลาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 
ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2558-2559) ไปสู่การปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 21 – 22 มีนาคม  2558 ณ 
The Greenery Resort  เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา  (เอกสารหมายเลข 1.1-01)  และเป็นไปตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน รอบปีที่ผ่านมา (ปีการศึกษา 2556)   
ที่เห็นควรให้บุคลากรมีส่วนร่วม   ในการอบรมดังกล่าว วิทยากรได้น าเทคนิค  Hoshin X- 
Matrix     

จากผลการอบรมเชิงปฏิบัติการท าให้ได้ข้อสรุปที่เป็นสภาพข้อเท็จจริง จากการวิเคราะห์
ความสอดคล้องเชื่อมโยงระหว่างแผนกลยุทธ์ของกองกลางกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ส านักงานอธิการบดี และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัย ส าหรับใช้เป็น
ข้อมูลจัดท าเป็นแผนกลยุทธ์การพัฒนากองกลาง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2559 และ
คณะกรรมการบริหารกองกลาง ไดเ้ห็นชอบแผนดังกล่าว (เอกสารหมายเลข 1.1-02)   

ข้อ 2 กองกลาง มีกลไกในการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์การพัฒนากองกลางลงสู่กลุ่มงานและ
คณะอนุกรรมการที่แต่งตั้งขึ้นเป็นภายใน โดยการก าหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละตัวชี้วัดที่
เกี่ยวข้องกับภารกิจของกลุ่มงาน  และหรือภาระงานที่ เป็นมอบหมายเป็นการเฉพาะกิจ ที่
บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการก าหนดโครงการและกิจกรรม และค่าเป้าหมายผ่านกิจกรรมในการ
อบรม/สัมมนา (เอกสารหมายเลข 1.1-03)  

ข้อ 3 กองกลาง มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์สู่แผนปฏิบัติการตามแผนกลยุทธ์การพัฒนา
กองกลางประจ าปีงบประมาณ 2558  ครบทั้ง 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ในแผนกลยุทธ์เพ่ือการ
พัฒนากองกลางคือ 
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เกณฑ ์ การด าเนินงานในแต่ละข้อ 

1.  พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะในการบริการอย่างต่อเนื่องที่มีคุณภาพ   
2.  พัฒนากลไกและกระบวนการในการให้บริการด้วยเทคโนโลยีและระบบฐานข้อมูลที่มี

ประสิทธิภาพ      
3.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรเพ่ือตอบสนองต่อการพัฒนางานบริการ 
รวมถึงการก าหนดผู้รับผิดชอบในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติ

การฯ อย่างชัดเจน  (เอกสารหมายเลข 1.1-04)   
ข้อ 4 กองกลาง มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และค่าเป้าหมายความส าเร็จของแผนกลยุทธ์ฯ   

และก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และค่าเป้าหมายความส าเร็จของแผนปฏิบัติการประจ าปี  เพ่ือวัด
ความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการตามแผนกลยุทธ์การพัฒนากองกลาง    
(เอกสารหมายเลข 1.1-05)            

ข้อ 5 กองกลาง มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีครบทั้ง 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
และรวมถึงพันธกิจที่เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มงาน โดยมอบหมายกลุ่มงานจัดท าค า
รับรองการปฏิบัติงานของกลุ่มงาน และ/หรืออนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ  และมีการรายงาน
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานต่อผู้อ านวยการกองกลางรับทราบและให้ความเห็นหรือ
ค าแนะน าเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นว่าได้ควบคุมคุณภาพการปฏิบัติงานและมีการปฏิบัติงานใน
ช่วงเวลาที่เหมาะสม (เอกสารหมายเลข 1.1-06)               

ข้อ 6 กองกลาง มีกลไกการก ากับ ติดตามการด าเนินงานของกลุ่มงาน  และคณะอนุกรรมการ
ต่าง ๆ รวมถึงบุคลากร ตามหลักการของวงจรคุณภาพอย่างครบถ้วนผ่านคณะอนุกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในกองกลาง ซึ่งจะประกอบด้วยประธานอนุกรรมการและหัวหน้า
กลุ่มงาน  และรายงานต่อผู้อ านวยการกองกลาง/คณะกรรมการบริหารกองกลาง ทั้งที่เป็น
บันทึกข้อความ  และติดตามในการประชุมเพ่ือรายงานผลการปฏิบัติงานและให้ข้อเสนอแนะ 
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง  ดังนี้ 

1. ติดตามการปฏิบัติงานตามตัวบ่งชี้ในแผนปฏิบัติการตามแผนกลยุทธ์การพัฒนา
กองกลาง ประจ าปีงบประมาณ 2558  จ านวน 2 ครั้ง  คือระยะ 9 เดือน และ 12 เดือน 
(เอกสารหมายเลข 1.1-06)  

2. ติดตามการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
กองกลาง รอบปีการศึกษา 2557 ปีละ 3 ครั้ง คือระยะ 6 เดือน ระยะ 9 เดือน และ 12 เดือน  
(เอกสารหมายเลข 1.1-07)  

3. ติดตามการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือรองรับข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ของกองกลาง รอบปีการศึกษา 2556 ปีละ 3 ครั้ง 
คือระยะ 6 เดือน ระยะ 9 เดือน และ 12 เดือน  (เอกสารหมายเลข 1.1-08)  
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เกณฑ ์ การด าเนินงานในแต่ละข้อ 

ข้อ 7 กองกลาง โดยผู้อ านวยการกองกลางมีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด
ความส าเร็จของแผนกลยุทธ์ฯ ปีละ 2 ครั้ง ระยะ 9 เดือน และ 12 เดือน  พร้อมกับได้แจ้งผลการ
ประเมินไปยังกลุ่มงานเพ่ือพัฒนาตัวชี้วัดที่ยังไม่บรรลุค่าเป้าหมาย เพ่ือพัฒนาหรือด าเนินการต่อไป
(เอกสารหมายเลข 1.1-09) 

ข้อ 8 ผู้บริหารของกองกลางและคณะกรรมการบริหารกองกลาง  มีการน าผลการประเมินแผน
กลยุทธ์การพัฒนากองกลาง และแผนปฏิบัติการในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.  2557  มาพิจารณา
ทบทวน เป็นแผนกลยุทธ์การพัฒนากองกลาง และแผนปฏิบัติการตามแผนกลยุทธ์  การพัฒนา
กองกลาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2558-2559) ไปสู่การ
ปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 21 – 22 มีนาคม  2558 ณ The Greenery Resort  เขาใหญ่ จ.
นครราชสีมา  (เอกสารหมายเลข 1.1-02)  และคณะกรรมการบริหารกองกลางให้ความเห็นชอบ
แผนดังกล่าวและมอบหมายคณะอนุกรรมการ หรือกลุ่มงานเพ่ือด าเนินการ  (เอกสารหมายเลข 
1.1-03)    

 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ หน่วยวัด เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนน    

ที่ได้ 

กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 8 ข้อ 8 ข้อ  5 
 
การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย :     สูงกว่าเป้าหมาย   เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ ากว่าเป้าหมาย 
 

จุดแข็ง :   
1.   มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ รองรับการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ที่เป็นการถ่ายทอดสู่

การปฏิบัติอย่างชัดเจน  
3. มีระบบและกลไกการแปลงแผนกลยุทธ์การพัฒนากองกลางสู่การปฏิบัติของหน่วยงานภายใน               

บุคลากร  และคณะอนุกรรมการฯ  ผ่านค ารับรอง และตัวชี้วัดรายบุคคลตามรอบเวลาที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 

จุดที่ควรพัฒนา 
-  มีการเร่งรัดการปฏิบัติงานที่เป็นไปตามแผน หรือปฏิทินที่ก าหนดให้มากข้ึน 
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รายการเอกสารอ้างอิง : 
เอกสารหมายเลข 1.1–01 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การทบทวนแผน กลยุทธ์การ

พัฒนากองกลาง และแผนปฏิบัติการตามแผนกลยุทธ์การพัฒนา
กองกลาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 ระยะกลางแผน 
(พ.ศ. 2558-2559) ไปสู่การปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 21 – 22 มีนาคม  
2558 ณ The Greenery Resort  เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา 

เอกสารหมายเลข 1.1–02 บันทึกข้อความกองกลาง เรื่องการจัดท าแผนปฏิบัติการตามแผน    
กลยุทธ์การพัฒนากองกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2559  

เอกสารหมายเลข 1.1–03 สรุปผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การทบทวนแผน กลยุทธ์
การพัฒนากองกลาง และแผนปฏิบัติการตามแผนกลยุทธ์การพัฒนา
กองกลาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 ระยะกลางแผน 
(พ.ศ. 2558-2559) ไปสู่การปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 21 – 22 มีนาคม  
2558 ณ The Greenery Resort  เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา 

เอกสารหมายเลข 1.1–04 แผนปฏิบัติการตามแผนกลยุทธ์การพัฒนากองกลาง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558-2559   

เอกสารหมายเลข 1.1–05  ตัวอย่างเอกสารการรายงานผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองผลการ
ปฏิบัติงานของกลุ่มงาน ในสังกัดกองกลาง  

เอกสารหมายเลข 1.1–06 รายงานการติดตามการปฏิบัติงานตามตัวบ่งชี้ในแผนปฏิบัติการตาม
แผนกลยุทธ์การพัฒนากองกลาง ประจ าปีงบประมาณ 2558   ระยะ 
9 เดือน และ 12 เดือน  

เอกสารหมายเลข 1.1–07  รายงานการติดตามการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดท า
รายงานการประเมินตนเอง กองกลาง รอบปีการศึกษา 2557 ระยะ 
6 เดือน ระยะ 9 เดือน     

เอกสารหมายเลข 1.1–08    รายงานการติดตามการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือรองรับ
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ของ
กองกลาง รอบปีการศึกษา 2556 ระยะ 6 เดือน ระยะ 9 เดือน และ 
12 เดือน 

เอกสารหมายเลข 1.1–09    บันทึกข้อความกองกลาง เรื่อง แจ้งผลการประเมินการด าเนินงาน
ตามตัวชี้วัดในแผนกลยุทธ์
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องค์ประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4 ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน     
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
 

  การด าเนินงาน เอกสาร  
อ้างอิง 

หมายเลข  เกณฑ์มาตรฐาน มีการ
ด าเนินงาน 
ครบถ้วน 

มีการ
ด าเนินงาน

แต่ไม่
ครบถ้วน 

ไม่ได้
ด าเนินงาน 

1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

   2.4-01 

2. มีการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตาม
แผนที่ก าหนด 

   2.4-02 
2.4-03 

3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและก าลังใจให้
บุคลากรสายสนับสนุนสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

   2.4-04 
2.4-05 
2.4-06 

4. มีระบบการติดตามให้บุคลากรสายสนับสนุนน าความรู้และทักษะ
จากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 

   2.4-07 

5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณบุคลากรสายสนับสนุน และดูแล
ควบคุมให้บุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ 

   2.4-08 
2.4-09 
2.4-10 
2.4-11 
2.4-12 

6. มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุน 

   2.4-13 

7. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหาร
และการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 

   2.4-14 
2.4-15 

 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 หรือ 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 หรือ 6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 
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ข้อมูลการด าเนินงาน : 

เกณฑ ์ การด าเนินงานในแต่ละข้อ 

ข้อ 1 คณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรกองกลาง โดยการมอบหมายของคณะกรรมการบริหาร
กองกลาง ได้จัดท าแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรของกองกลางที่มาจากวิเคราะห์
ข้อมูลความต้องการในการอบรมรายบุคคล และการวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนด้านบุคลากร
ประกอบการวางแผนการพัฒนาบุคลากรได้อย่างเหมาะสม (เอกสารหมายเลข 2.4-01) รวมถึง
จัดท าแผนการอบรมโดยกองมีเป้าหมายให้บุคลากรต้องเข้ารับการอบรมความรู้ที่สามารถน ามา
พัฒนางานของตนให้มีประสิทธิภาพเ พ่ิมขึ้ น   ทั้ งที่ เป็นการอบรมที่ กองกลางโดย
คณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากร หน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอกจัดขึ้น   

ข้อ 2 กองกลางได้จัดวางระบบบริหาร โดยก าหนดให้บุคลากรทุกคนต้องจัดท า Job 
description รวมทั้งรายการความสามารถที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน  (เอกสารหมายเลข 2.4-
02) มีการติดตามผลการปฏิบัติงาน และประเมินผลการปฏิบัติงานตามรูปแบบและระยะเวลา 
ที่มหาวิทยาลัยก าหนดโดยความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น 

ด้านการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน  กองกลางได้มีการด าเนินการตามแผนสรุปที่ส าคัญ 
ดังนี้     

การพัฒนาผู้บริหาร โดยการเพ่ิมพูนความรู้ ในด้านการบริหารจัดการระบบงาน  ได้แก่      
การจัดส่งหัวหน้ากลุ่มงาน และประธานอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เข้ารับการฝึกอบรม/ฟังบรรยาย/
ประชุม  ที่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยจัดขึ้น ในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง (เอกสารหมายเลข 2.4-03)  
อาท ิ

-  เข้ารับอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งาน Google Apps เพ่ือการบริหารการจัดการ
ข้อมูลร่วมกัน เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2557 จัดโดยกองส่งเสริมวิชาการ 

-  เข้ารับการอบรม เรื่องโครงการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม   
ถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2557 จัดโดยคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ 

การพัฒนาบุคลากรระดับปฏิบัติการ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ได้แก่ การ
สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม/ฟังบรรยาย /ประชุมในหัวข้อที่สนใจ และ
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน อาท ิ

-  เข้ารับการอบรม เรื่อง การวิจัยเชิงคุณภาพ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2557 จัดโดยคณะ
ศิลปศาสตร์ประยุกต์ 

-  เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การท างานบริการเชิงรุกสู่ความส าเร็จ เมื่อวันที่ 11 
กันยายน 2557 จัดโดยกองบริการการศึกษา 

-  เข้ารับอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งาน Google Apps เพ่ือการบริหารการจัดการ
ข้อมูลร่วมกัน เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2557 จัดโดยกองส่งเสริมวิชาการ 

-  เข้ารับการอบรม เรื่องโครงการเพ่ิมพูนสมรรถนะด้านภาษาของบุคลากร มจพ.สู่ AEC  
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รุ่นที่ 3 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม – 8 สิงหาคม 2557 จัดโดยคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ 
-  รับฟังการบรรยาย เรื่อง ชี้แจงการจัดท างบประมาณรายจ่ายในลักษณะ 3 มิติ เมื่อวันที่ 

18 กรกฎาคม 2557 จัดโดยกองแผนงาน 
-  เข้ารับการฝึกอบรม เรื่อง การวิจัยเชิงคุณภาพ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2557 จัดโดย    

กองส่งเสริมวิชาการ 
การพัฒนาบุคลากรโดยส านักงานอธิการบดี (ในภาพรวม) 
บุคลากรกองกลางทุกคนได้เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง การปรับเปลี่ยน

วัฒนธรรมการท างานเพ่ือเตรียมความพร้อมก้าวสู่อาเซียน ระหว่างวันที่  10-12 ตุลาคม 2557 
ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี และโรงแรมเมธาวลัย จังหวัดเพชรบุรี จัดโดย
กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

การพัฒนาบุคลากรโดยกองกลาง (ในภาพรวม) 
คณะอนุกรรมการฝ่ายพัฒนาบุคลากรได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแก่บุคลากรกองกลางเรื่อง การ
ทบทวนแผนกลยุทธ์การพัฒนากองกลาง และแผนปฏิบัติการตามแผนกลยุทธ์การพัฒนา
กองกลาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560 ระยะกลางแผน (พ.ศ.2558 - 2559) ไปสู่
การปฏิบัติ ระหว่างวันที่ วันที่ 21 - 22 มีนาคม 2558 ณ The Greenery Resort เขาใหญ่       
จ.นครราชสีมา 

นอกจากนี้กองกลางยังได้น ากระบวนการจัดการความรู้องค์กร มาใช้เพ่ือการพัฒนา
บุคลากรและองค์กรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้  โดยคณะอนุกรรมการฝ่ายพัฒนาบุคลากร
กองกลางได้จัดการความรู้ เรื่อง การจัดการความรู้ เรื่อง การใช้ Google App เพ่ือการบริหาร
จัดการร่วมกัน เมื่อวันที่  22 พฤษภาคม 2558 การจัดการความรู้ เรื่อง ประสบการณ์การ
ท างานเลขานุการผู้บริหาร เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 และการจัดการความรู้ เรื่อง การบริหาร
จัดการด้าน เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558  

ข้อ 3 บุคลากรของกองกลาง ได้รับสวัสดิการเพ่ือเสริมสร้างสุขภาพที่ดีที่มหาวิทยาลัยจัดให้มี 
(เอกสารหมายเลข 2.4-04) นอกจากนี้ กองกลางได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรมพิเศษในโอกาสต่าง ๆ เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจให้กับบุคลากร   
ให้สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ  ส่งเสริม
ให้ท างานเป็นทีม เช่น งานสังสรรค์วันขึ้นปีใหม่ การมอบของขวัญและของที่ระลึกระหว่างกัน 
การรับประทานอาหารร่วมกันระหว่างผู้บริหารกองและบุคลากร เป็นต้น (เอกสารหมายเลข 
2.4-05) รวมถึงเพ่ิมช่องทางการสื่อสารระหว่างบุคลากรกองกลางมากขึ้น เช่น Line, Face 
book  เป็นต้น (เอกสารหมายเลข 2.4-06) 

ข้อ 4       คณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรกองกลาง มีระบบการติดตามให้บุคลากร  น าความรู้และ
ทักษะจากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง โดยให้บุคลากรเข้ารับการอบรม/

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CD4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.greeneryresort.com%2F&ei=7nDdVMbgNM63uATL4YKYBw&usg=AFQjCNGHE0Ibnh_EdssmuzR5VyYeoaQ-6Q
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สัมมนา/ฟังบรรยายแล้ว ต้องรายงานการอบรม/สัมมนา/ฟังบรรยาย ตามแบบฟอร์มที่
คณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรจัดท าขึ้นเพ่ือให้เป็นข้อมูลในการจัดท าแผนพัฒนาบุคคลากร
ต่อไป (เอกสารหมายเลข 2.4-07) และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ เพ่ือติดตามบุคลากรให้
น าความรู้ที่ได้รับมาใช้กับงานได้จริง 

ข้อ 5 กองกลางได้มีการเผยแพร่ความรู้ด้านจรรยาบรรณบุคลากรสายสนับสนุน โดยเวียนแจ้งข้อ
ปฏิบัติจรรยาบรรณบุคลากร ให้กับกลุ่มงานในสังกัดกองกลาง เพ่ือเป็นแนวทางในการประพฤติ
ปฏิบัติของบุคลากร (เอกสารหมายเลข 2.4-08) และสร้างเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มี
พฤติกรรมตามจรรยาบรรณได้มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่องดังนี้ 

1. ส่งเสริมวิธีการที่เป็นแบบอย่าง เน้นที่ตัวผู้บังคับบัญชาทุกระดับเป็นหลัก โดยหัวหน้า
กลุ่มงานต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาระเบียบวินัยและจรรยาบรรณให้กับบุคลากรในงาน 
รวมถึงการสอนงาน แนะน า ตักเตือนให้บุคลากรมีความประพฤติที่เหมาะสม และปฏิบัติงานได้
สัมฤทธิ์ผล   

2. วิธีการ ติดตาม การปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผู้บังคับบัญชา และเพ่ือนร่วมงาน  
รวมถึงมีการประเมินข้อปฏิบัติจรรยาบรรณบุคลากรกองกลาง (เอกสารหมายเลข 2.4-09) 

3. ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติธรรมตามแต่โอกาสอ านวย หรือในโอกาสที่มหาวิทยาลัยจัด
ขึ้นเป็นครั้งคราว (เอกสารหมายเลข 2.4-10)  

4. การปรับปรุงระบบบริหารงานบุคคล ได้แก่การก าหนดให้บุคลากรต้องสแกนลายนิ้วมอื
เมื่อเข้าและออกจากงาน เป็นต้น  (เอกสารหมายเลข 2.4-11) 

5. เชิญชวนให้บุคลากรเข้าร่วมกล่าวค าสัตย์ปฏิญาณเพ่ือเป็นบุคลากรที่ดี และยึดมั่นใน   
พระบรมราโชวาท และพระราชด ารัส (เอกสารหมายเลข 2.4-12) 

ข้อ 6 คณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากร ได้ประเมินผลความส าเร็จของแผนพัฒนาบุคลากร
กองกลาง ประจ าปีการศึกษา 2556  ทั้งในเชิงปริมาณ โดยการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนา
กองกลาง ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 เพ่ือวัดผลส าเร็จของจ านวนโครงการ
และกิจกรรมที่จัด และเชิงคุณภาพโดยการจัดท าแบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากรต่อ
แผน ฯ ส่งให้กับบุคลากรประเมินความพึงพอใจต่อประเภทของกิจกรรมตามแผนฯ   เพ่ือเป็น
ข้อมูลประกอบการจัดท าแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรของกองกลางในปีถัดไป 
(เอกสารหมายเลข 2.4-13) 

ข้อ 7 คณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากร มีการน าผลการประเมินผลความส าเร็จของแผนพัฒนา
บุคลากรกองกลาง ปีการศึกษา 2556 และผลประเมินความพึงพอใจของบุคลากรกองกลางต่อ
แผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร ปีการศึกษา 2556  มาพิจารณาและปรับแผนการ
บริหารและการพัฒนาบุคลากรกองกลาง ประจ าปีการศึกษา 2557 (ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 
2557 ถึง 31 กรกฎาคม 2558) ในการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 1/2558 
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เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2558 (เอกสารหมายเลข 2.4-14) ซึ่งที่ประชุมเห็นควรปรับแผนการ
บริหารและการพัฒนาบุคลากรของกองกลางประจ าปีการศึกษา 2557  โดยให้ความส าคัญกับ
การส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานที่หน่วยงานภายในเป็นผู้จัดเป็นล าดับแรก  
และการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม/สัมมนาที่หน่วยงานภายนอกเป็นล าดับรองลงไป (เอกสาร
หมายเลข 2.4-15)    

 

ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ หน่วยวัด เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนน 

ที่ได้ 
ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ข้อ 7 7 5 
 
การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย :  สูงกว่าเป้าหมาย   เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ ากว่าเป้าหมาย 
 
จุดแข็ง :  

-   มีการด าเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ มีการด าเนินงานเพ่ือส่งเสริมและพัฒนา
บุคลากรตามที่ก าหนดในแผนพัฒนาบุคลากรกองกลาง  และมีข้อเสนอแนะจากคณะอนุกรรมการเพ่ือการ
ปรับปรุงและพัฒนา 
 
จุดที่ควรพัฒนา : 

- พัฒนาบุคลากรเป็นการช่วยกระตุ้นให้บุคลากรเกิดความคล่องตัวในการท างานมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงเพ่ือ
เตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกอยู่ตลอดเวลา การพัฒนาบุคลากรเป็นเครื่องมือละลาย
พฤติกรรมให้บุคลากรที่ท างานร่วมกัน เกิดมุมมองและมีทัศนคติในการปฏิบัติงานที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน การ
อบรมให้บุคลากรมีความรู้ ความช านาญในการใช้เทคโนโลยี จึงควรมีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง จะช่วย
เพ่ิมประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการท างานได้ 
 
แนวทางการพัฒนา : 

- จัดให้มีการถ่ายทอดความรู้ และทักษะรองรับการปฏิบัติงาน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้เทคโนโลยี
อย่างต่อเนื่องและท่ัวถึงท้ังองค์กร 

- ส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรม สัมมนา ดูงาน หรือฟังบรรยาย อย่างต่อเนื่อง   
- ส่งเสริมให้บุคลากรจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน หรือแนวปฏิบัติให้มากขึ้น 
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รายการเอกสารอ้างอิง : 
เอกสารหมายเลข 2.4–01  แผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรของกองกลาง ประจ าปี 2557 

และรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรกองกลาง  
 ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 
เอกสารหมายเลข 2.4–02 Job description ของบุคลากรกองกลาง 
เอกสารหมายเลข 2.4–03   ข้อมูลของบุคลากรรายบุคคลที่เข้ารับการอบรม 
เอกสารหมายเลข 2.4–04 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง สวัสดิการสงเคราะห์บุคลากร พ.ศ. 2555 
เอกสารหมายเลข 2.4–05   ภาพถ่ายกิจกรรมพิเศษในโอกาสต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างขวัญและก าลังใจ 
เอกสารหมายเลข 2.4–06  ช่องทางการสื่อสารระหว่างบุคลากรกองกลาง 
เอกสารหมายเลข 2.4–07 รายงานการเข้าอบรม/สัมมนา/ฟังบรรยาย 
เอกสารหมายเลข 2.4–08 เวียนแจ้งข้อปฏิบัติจรรยาบรรณบุคลากรซึ่งจัดท าโดยกองกฎหมาย 
เอกสารหมายเลข 2.4–09 ผลการประเมินจรรยาบรรณบุคลากรกองกลาง จากเวียนแจ้งข้อ

ปฏิบัติจรรยาบรรณบุคลากร  
เอกสารหมายเลข 2.4–10 ภาพถ่ายกิจกรรมการปฏิบัติธรรมของบุคลากรกองกลาง 
เอกสารหมายเลข 2.4–11 บันทึกเรื่องขอให้บุคลากรสแกนลายนิ้วมือเมื่อเข้าและออกจากงาน 
เอกสารหมายเลข 2.4–12 บันทึกแจ้งเวียนเรื่องขอให้บุคลากรเข้าร่วมกล่าวค าถวายสัตย์

ปฏิญาณเพ่ือเป็นบุคลากรที่ดี 
เอกสารหมายเลข 2.4–13 รายงานการประเมินผลความส าเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรกองกลาง  
เอกสารหมายเลข 2.4–14 รายงานการประชุม คณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรกองกลาง  
 ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2558  
เอกสารหมายเลข 2.4–15  ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรกองกลางที่มีต่อ 

 แผนพัฒนาบุคลากรกองกลาง (ปีการศึกษา 2557)  
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องค์ประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ 
ตัวบ่งช้ีที่ 7.1 ภาวะผู้น าของผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงาน     
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน :  ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 

การด าเนินงาน เอกสาร 
อ้างอิง 

หมายเลข 
มีการ

ด าเนินงาน
ครบถ้วน 

มีการ
ด าเนินงาน

แต่ไม่
ครบถ้วน 

ไม่ได้
ด าเนินงาน 

1. คณะกรรมการบริหารของหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่ตามวัตถุประสงค์
ครบถ้วนและมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดล่วงหน้า 

   7.1-01 

2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน และสามารถ
ถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผน  
กลยุทธ์ มีการน าข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและ
พัฒนาหน่วยงาน 

   7.1-02 
7.1-03 
7.1-04 
7.1-05 
7.1-06 

3. ผู้บริหารมีการก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามท่ี
มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสารแผนและผลการด าเนินงานของ 
หน่วยงานไปยังบุคลากรในหน่วยงาน 

   7.1-07 
7.1-08 

4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการ ให้อ านาจในการตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม 

   7.1-09 
  

5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่อให้
สามารถท างานบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานเต็มตามศักยภาพ 

   2.4-07 
7.2-03 

6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์
ของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานหรือหน่วยงานและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 

   1.1-01 
7.1-10 
7.1-11 

93.30.1-02 
7.1-12 
7.1-13 
7.1-14 
7.1-09 
7.1-15 
2.4-07 
7.1-16 

7. คณะกรรมการบริหารของหน่วยงานประเมินผลการบริหารงาน
ของหน่วยงานและผู้บริหารน าผลการประเมินไปปรับปรุงการ
บริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 

   1.1-07 
1.1-08 
1.1-09 
7.1-17 
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เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 
 
ข้อมูลการด าเนินงาน : 

เกณฑ ์ การด าเนินงานในแต่ละข้อ 

ข้อ 1 คณะกรรมการบริหารกองกลาง ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย ตามภาระและหน้าที่ที่รับผิดชอบ  (เอกสารหมายเลข 7.1-01) ตลอดจนงานที่
ได้รับการมอบหมายเป็นกรณีพิเศษ  โดยมีการประเมินตนเองตามภาระหน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ใน
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 

ข้อ 2 ผู้บริหารกองกลาง ซึ่งประกอบด้วย ผู้อ านวยการกองกลาง และหัวหน้ากลุ่มงาน  มีส่วน
ร่วมในการก าหนดนโยบาย ทิศทางการด าเนินงานตามนโยบาย (เอกสารหมายเลข 7.1-02) 
และจัดท าแผนกลยุทธ์ฯ น าสู่การปฏิบัติที่เป็นแผนปฏิบัติการตามแผนกลยุทธ์การพัฒนา
กองกลาง ที่สอดคล้องกับพันธกิจ และมีการถ่ายทอดตัวชี้วัดที่ระบุไว้ในแผนไปยังบุคลากรทุก
ระดับ การแปลงแผนสู่การปฏิบัติ โดยมีการก าหนดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบโครงการ หรือกิจกรรม รวมถึงได้มีการจัดสรรงบประมาณในแต่ละโครงการและ
กิจกรรมตามความจ าเป็นและตามความเหมาะสม (เอกสารหมายเลข 7.1-03)    

นอกจากนี้ยังได้มีการน าข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาหน่วยงาน 
อาทิ   

1)  ข้อมูลด้านการเงิน การงบประมาณ ได้แก่ รายงานทางการเงิน การงบประมาณ
(เอกสารหมายเลข 7.1-04)     

2)  ข้อมูลด้านการพัสดุ ได้แก่ รายงานวัสดุคงเหลือ  (เอกสารหมายเลข 7.1-05)     
3)  ข้อมูลด้านบุคคล ได้แก่ ฐานขอ้มูลการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล โดยการบันทึกประวัติ

และประวัติการเข้ารับอบรม  (เอกสารหมายเลข 7.1-06)    
ข้อ 3 ผู้อ านวยการกองกลาง มีการก ากับ ติดตามผลการน านโยบาย และแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ 

ทั้งที่เป็นบันทึกข้อความ  และในการประชุม เพ่ือการสื่อสารแผนการด าเนินงานไปยังบุคลากร
กลุ่มเป้าหมายทุกระดับท่ีเกี่ยวข้อง อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง  เพ่ือติดตามผลสัมฤทธิ์ ดังนี้ 

1) ติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการตามแผนกลยุทธ์การพัฒนากองกลาง ปีละ 2 
ครั้ง คือ ระยะ 9 เดือน และระยะ 12  เดือน  (เอกสารหมายเลข 7.1-07)     

2) ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ ฯ ปีละ 3 ครั้ง คือระยะ  6 เดือน  
ระยะ  9 เดือน และระยะ 12 เดือน   (เอกสารหมายเลข 7.1-08)      
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เกณฑ ์ การด าเนินงานในแต่ละข้อ 

ข้อ 4 กองกลาง สนับสนุนให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ รวมถึงการกระจาย
อ านาจในการตัดสินใจตามความเหมาะสม  ในรูปแบบและวิธีการต่าง ๆ ดังนี้ 

1) การมอบอ านาจในการตัดสินใจให้หัวหน้ากลุ่มงาน เพ่ือเพ่ิมความคล่องตัว ให้การ
ปฏิบัติงานตามภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

2) การแต่งตั้งบุคลากรเป็นคณะกรรมการ/อนุกรรมการเพื่อร่วมด าเนินการเรื่องต่างๆ โดย
การกระจายอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบไปยังประธานอนุกรรมการ  และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ผ่านทางคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในกองกลาง ซึ่งก าหนดให้ประธาน
อนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ  ร่วมเป็นกรรมการ  (เอกสารหมายเลข 7.1-09)      

3) การประชุม อบรม สัมมนาบุคลากรกองกลาง เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการ กองกลาง เพ่ือให้ค าแนะน าหรือข้อเสนอแนะในการบริหารหรือการแก้ไขปัญหา
อุปสรรคด้านการบริหารงาน      

ข้อ 5 ผู้อ านวยการกองกลาง และหัวหน้ากลุ่มงานในสังกัด  มีการถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ร่วมงาน 
โดยเน้นการเพ่ิมทักษะและสมรรถนะในการปฏิบัติงานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยการส่งเสริมให้
บุคลากรเข้ารับการอบรม สัมมนาที่เป็นการจัดโดยส านักงานอธิการบดี  และหน่วยงาน
ภายนอก (เอกสารหมายเลข 2.4-07) เพ่ือเป็นการเพ่ิมศักยภาพในการท างานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์หน่วยงาน นอกเหนือจากการสอนงานที่หน้างาน (on – the – job training)  
และการแลกเปลี่ยนความรู้   (เอกสารหมายเลข 7.2-03)      

ข้อ 6 คณะกรรมการบริหารกองกลาง ส่งเสริมให้ผู้บริหารกองกลางบริหารงานโดยใช้หลัก          
ธรรมาภิบาลทั่วถึงทั้งองค์กร โดยค านึงถึงประโยชน์ของมหาวิทยาลัย และผู้รับบริการ  ดังนี้ 

1) หลักประสิทธิผล : มีการปฏิบัติงานที่มีทิศทางยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ที่ชัดเจน ซึ่ง
ได้มีการทบทวนเพ่ือจัดท าแผนกลยุทธ์การพัฒนากองกลาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-
2560  ระยะกลางแผน พ.ศ.2558-2559 ไปสู่การปฏิบัติ(เอกสารหมายเลข 1.1-01) โดยการมี
ส่วนร่วมของบุคลากรกองกลาง และน าสู่การปฏิบัติที่เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีตามแผนกล
ยุทธ์การพัฒนากองกลาง มีการติดตามควบคุมการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง (รอบ 9 เดือน และ 
12 เดือน)  (เอกสารหมายเลข 7.1-10) 

2) หลักประสิทธิภาพ : กลุ่มงานในกองกลาง มีการจัดระบบและกระบวนการท างานให้
เหมาะสมกับภารกิจของกลุ่มงาน  มีการน าสารสนเทศเข้ามาเป็นเครื่องมือในการท างาน อาทิ
เว็บไซต์กองกลาง  รวมไปถึงการจัดท าทะเบียนบุคลากรเพ่ือการก ากับติดตามงานด้านการพัฒนา
บุคลากร (เอกสารหมายเลข 7.1-11)  มีช่องทางสื่อสารเพ่ิมขึ้นทาง Face book และ Line  เพ่ือ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม และเพ่ือการติดต่อ และติดตามงานระหว่างบุคลากร   

3) หลักการตอบสนอง : หัวหน้ากลุ่มงานเป็นผู้บริหารงานและดูแลก ากับให้การปฏิบัติงาน
ของกลุ่มงาน และตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย/ผู้มาติดต่อรับบริการได้ภายใน
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เกณฑ ์ การด าเนินงานในแต่ละข้อ 

ระยะเวลาที่ก าหนด รวมถึงจัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
เพ่ือน าผลมาปรับปรุงการให้บริการของตนเองเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจต่อ
ผู้รับบริการ  (เอกสารหมายเลข 97.30.1-02)   

4) หลักภาระรับผิดชอบ : กองกลางมีการบริหารหน่วยงานด้วยความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าที่และผลงาน มุ่งเน้นให้บุคลากรยึดหลักการท างานอย่างมีประสิทธิภาพรับผิดชอบ
ในผลงาน หรือปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุผลตามตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้  โดยจัดท าเป็น
รายงานผลการด าเนินงาน เสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นทราบตามรอบระยะเวลาที่
ก าหนด (เอกสารหมายเลข 7.1-12)      

5) หลักความโปร่งใส :  กองกลางมีระบบและกลไกการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการ/ขั้นตอนที่ได้มีการก าหนดไว้ ซึ่งสามารถชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัย  (เอกสารหมายเลข 
7.1–13)  และประชาคมในหน่วยงานสามารถเข้าถึง หรือรับรู้ หรือตรวจสอบข้อมูล ข่าวสารใน
การด าเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่าง ๆ ได้ (เอกสารหมายเลข 7.1–14)         

6) หลักการมีส่วนร่วม :  กองกลางส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการงาน
ต่าง ๆ ของกองกลาง  ตั้งแต่มีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผนกลยุทธ์  มีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานโดยบุคลากรทุกคนจะได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายให้เป็นคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ 
ที่กองกลางแต่งตั้งขึ้น  (เอกสารหมายเลข 7.1–09)  มีส่วนร่วมในการรับรู้ข่าวสารต่าง ๆ ที่เป็น
ประโยชน์  มีส่วนร่วมในการประเมินผลการปฏิบัติงานของตน รวมถึงการร่วมแสดงทัศนะ ร่วม
เสนอปัญหาและการแก้ไขปัญหาทั้งท่ีเป็นเอกสาร หรือการประชุม        

7) หลักการกระจายอ านาจ  : ผู้อ านวยการกองกลาง มีการถ่ายโอนอ านาจในการตัดสินใจ 
ทรัพยากร และภารกิจให้กับหัวหน้ากลุ่มงาน และประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เพ่ือให้
สามารถด าเนินงานตามภารกิจได้อย่างอิสระตามสมควร โดยยึดหลักการท างานตามวงจร
คุณภาพ และค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงาน มหาวิทยาลัย ผู้ใช้บริการ และผู้เกี่ยวข้องเป็น
หลัก   (เอกสารหมายเลข  7.1-15)   

8) หลักนิติธรรม :  ผู้บริหาร และหัวหน้ากลุ่มงานในกองกลาง มีการจัดการระบบงานด้าน
ต่าง ๆ ภายใต้ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัยอย่างเป็นธรรม ไม่เลือก
ปฏิบัติ   

9) หลักความเสมอภาค  : ผู้บริหารกองกลาง บริหารงานโดยค านึงถึงหลักความเสมอภาค
ของบุคลากรภายในหน่วยงาน อาทิ เรื่องการส่งเสริมให้บุคลากรต้องได้รับการพัฒนา อย่างน้อย 
40 ชั่วโมงต่อปีการศึกษาตามแนวทางที่คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยก าหนด เป็นต้น (เอกสารหมายเลข  2.4-07)   

10) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ  : เมื่อมีการพิจารณาการบริหารงานที่ส าคัญๆ อันจะส่งผล
กระทบต่อกองกลางในภาพรวม ก าหนดให้ เรียกประชุมบุคลากรกองกลาง หรือ ใน
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เกณฑ ์ การด าเนินงานในแต่ละข้อ 

คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องเพ่ือขอความคิดเห็น และความเห็นร่วมจากที่
ประชุมประกอบการตัดสินใจ โดยยึดหลักเสียงข้างมาก (เอกสารหมายเลข 7.1-16)     

ข้อ 7 ด้านการประเมินผลการบริหารงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 หรือในปีการศึกษา 
2557  กองกลาง ได้มีการประเมินผลการบริหารงานของหน่วยงาน ดังนี้   

1) ประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแผนปฏิบัติการตาม     
แผนกลยุทธ์การพัฒนากองกลาง (เอกสารหมายเลข 1.1-07)     

2) ประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในกองกลาง ตามตัวบ่งชี้การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน (เอกสารหมายเลข 1.1-08)  

3) ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือรองรับข้อเสนอแนะฯ  (เอกสาร
หมายเลข 1.1-09)     

โดยผู้อ านวยการกองกลาง ได้น าผลการประเมินที่ได้ ไปปรับปรุงการบริหารอย่างเป็น
รูปธรรมในรอบระยะเวลาถัดไปและรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารทราบ (เอกสาร
หมายเลข 7.1-17)      

 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ หน่วยวัด เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนน 

ที่ได้ 

ภาวะผู้น าของคณะกรรมการประจ าส่วนงานและผู้บริหาร
ทุกระดับของส่วนงาน 

ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ 5  

 
การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย :    สูงกว่าเป้าหมาย       เป็นไปตามเป้าหมาย    ต่ ากว่าเป้าหมาย 
จุดแข็ง : 

1. มีการบริหารงานในรูปแบบของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดย่อย ท าให้มีการบูรณาการ
ข้อมูล ระหว่างกันอย่างสม่ าเสมอ ท าให้การท างานมีประสิทธิภาพ และสัมฤทธิ์ผลได้โดยง่าย 

2. บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ อย่างต่อเนื่อง 
3. มีคณะอนุกรรมการที่แต่งตั้งขึ้นจากบุคลากรในกลุ่มงานต่าง ๆ ท าให้การประสานงานคล่องตัวและ

ทั่วถึง 
แนวทางการพัฒนา :  -  
รายการเอกสารอ้างอิง : 

เอกสารหมายเลข 7.1-01  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองกลาง 
เอกสารหมายเลข 7.1-02 นโยบายการบริหารงานกองกลาง และแนวทางบริหารจัดการ

นโยบายการบริหารงานกองกลาง 
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เอกสารหมายเลข 7.1-03  แผนปฏิบัติการตามแผนกลยุทธ์การพัฒนากองกลาง ปีงบประมาณ 
2558  

เอกสารหมายเลข 7.1-04    เอกสารการจัดสรรงบประมาณ และรายงานการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2558 

เอกสารหมายเลข 7.1-05   รายงานวัสดุคงเหลือ  
เอกสารหมายเลข 7.1-06   โปรแกรมฐานข้อมูลการพัฒนาบุคลากร   
เอกสารหมายเลข 7.1–07 รายงานการติดตามการปฏิบัติงานตามตัวบ่งชี้ในแผนปฏิบัติการตาม

แผนกลยุทธ์การพัฒนากองกลาง ประจ าปีงบประมาณ 2558   ระยะ 
9 เดือน และ 12 เดือน  

เอกสารหมายเลข 7.1–08  รายงานการติดตามการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือรองรับ
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ของ
กองกลาง รอบปีการศึกษา 2556  ระยะ 6 เดือน ระยะ 9 เดือน และ 
12 เดือน 

เอกสารหมายเลข 7.1-09 เอกสารการแต่งตั้งผู้บริหาร/คณะกรรมการ/อนุกรรมการกองกลาง  
เอกสารหมายเลข 7.1-10 บันทึกข้อความแจ้งผลการประเมิน ให้กับกลุ่มงานเพื่อพัฒนาและ

ปรับปรุงการให้บริการ  
เอกสารหมายเลข 7.1-11 ช่องทางการสื่อสาร และระบบสารสนเทศรองรับการปฏิบัติงาน   
เอกสารหมายเลข 7.1-12 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

ตามค ารับรองการปฏิบัติงาน  
เอกสารหมายเลข 7.1-13 หลักเกณฑ์และวิธีการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีก าหนดไว้ 
เอกสารหมายเลข 7.1-14  เว็บไซต์กองกลาง  
เอกสารหมายเลข 7.1-15 เอกสารโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในกองกลาง และสายการ

บังคับบัญชา 
เอกสารหมายเลข 7.1-16 ภาพกิจกรรมการประชุมบุคลากรกองกลาง หรืออนุกรรมการ  
เอกสารหมายเลข 7.1-17 บันทึกข้อความเรื่อง การรายงานผลการปรับปรุงการบริหารงาน

กองกลาง 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 7.2 การพัฒนาหน่วยงานสู่สถาบันเรียนรู้    
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน :  ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 

การด าเนินงาน เอกสาร 
อ้างอิง 

หมายเลข 
มีการ

ด าเนินงาน
ครบถ้วน 

มีการ
ด าเนินงาน

แต่ไม่
ครบถ้วน 

ไม่ได้
ด าเนินงาน 

1. มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ 
ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ สนอ. หรือหน่วยงาน โดยให้
สอดคล้องกับพันธกิจของหน่วยงาน 

   2.4-01 
7.2-01 
 

2. ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะอย่าง
ชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 

    2.4-01 
 

3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มี
ประสบการณ์ตรง (Tacit Knowledge) เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี
ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากร
กลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 

   7.2-02 
7.2-03 
 

4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 ทั้งท่ีมี
อยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนา
และจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์
อักษร (Explicit Knowledge) 

   7.2-04 
7.2-05 

5. มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบัน
หรือปีการศึกษาที่ผ่านมา ที่เป็นลายลักษณ์อักษร (Explicit 
Knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง 
(Tacit Knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง 

   7.2-05 
7.2-04 

 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
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ข้อมูลการด าเนินงาน : 

เกณฑ ์ การด าเนินงานในแต่ละข้อ 

ข้อ 1 กองกลาง ได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการถ่ายทอดความรู้  เทคนิค และร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างบุคลากรด้วยกัน เพ่ือพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรเรียนรู้  
โดยได้ก าหนดไว้ในค ารับรองการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยผู้อ านวยการ
กองกลางเป็นผู้ให้ค ารับรอง สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ สนอ. หรือหน่วยงาน โดยให้
สอดคล้องกับพันธกิจของหน่วยงาน และได้มอบคณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรกองกลาง 
เพ่ือด าเนินการด้านการจัดการความรู้ของกองกลาง   โดยได้ก าหนดประเด็นความรู้  
กลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาความรู้และทักษะ และกิจกรรมการจัดการความรู้ไว้ในแผนบริหาร
บุคลากรสายสนับสนุนกองกลาง ประจ าปี พ.ศ. 2557-2561  (เอกสารหมายเลข 2.4-01)   

ในปีการศึกษา 2557 นอกเหนือจากการเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้ของส านักงาน
อธิการบดี ในหัวข้อ เทคนิคการจัดท าปฏิทินเพ่ือการนัดหมายโดยใช้ Google Application   
เมื่อพิจารณาความสอดคล้องของแผนการจัดการความรู้ส านักงานอธิการบดี ในปีการศึกษา 
2557  กองกลางไดก้ าหนดประเด็นความรู้ จ านวน 3 เรื่อง ดังนี ้

- เรื่องการใช้ Google App เพ่ือการบริหารจัดการร่วมกัน เพ่ือให้บุคลากรทุกคนใน
หน่วยงานสามารถเข้าถึงความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และพัฒนาตนเองรองรับการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- เรื่องประสบการณ์ท างานของเลขานุการผู้บริหาร เพ่ือรวบรวมองค์ความรู้จาก
ประสบการณ์ท างานของบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการผู้บริหาร การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และพัฒนาต่อยอดความรู้ที่มีอยู่เพื่อพัฒนาการปฏิบัติของตนเองได้อย่างเหมาะสม   

- เรื่องการบริหารจัดการด้านเอกสาร ซึ่งเป็นประเด็นความเสี่ยงในเรื่องของการบริหาร
จัดการด้านเอกสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการรับ -ส่ง เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ท างานของบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านสารบรรณ  

โดยแผนดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารกองกลาง  เมื่อวันที่  15 
มกราคม  2558  (เอกสารหมายเลข 7.2-01) 

ข้อ 2 จากประเด็นความรู้ในข้อที่ 1  กองกลางได้ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนา
ความรู้และทักษะ ได้แก่ บุคลากรทุกกลุ่มงานในกองกลางเพ่ือให้มีส่วนร่วมพัฒนาทักษะความรู้
ในเรื่องทีเ่ป็นพันธกิจกองกลาง และพัฒนาการปฏิบัติงานของตนเอง   
(เอกสารหมายเลข 2.4-01) 

ข้อ 3 คณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรกองกลาง  ได้จัดกิจกรรมแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ที่ก าหนดในแผน ฯ  ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรมการจัดการความรู้ของบุคลากรกองกลาง 
จ านวน 3  ครั้ง ดังนี้ 
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เกณฑ ์ การด าเนินงานในแต่ละข้อ 

1.   เรื่องการใช้ Google App เพ่ือการบริหารจัดการร่วมกัน เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2558   
2.   เรื่องประสบการณ์ท างานของเลขานุการผู้บริหาร เมื่อวันที่  19 มิถุนายน  2558   
3. เรื่องการบริหารจัดการด้านเอกสาร  เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558 

(เอกสารหมายเลข 7.2-02)   
ส าหรับการร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้กับหน่วยงานภายนอก ได้แก่ ส านักงาน

อธิการบดี  กองกลางได้ส่งบุคลากรร่วมเป็นคณะท างาน KM ส านักงานอธิการบดี และได้ร่วม
ท ากิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สนอ. มาอย่างต่อเนื่อง ในหัวข้อการจัดการความรู้ “เทคนิคการ
จัดท าปฏิทินเพ่ือการนัดหมายโดยใช้Google Apps” ซึ่งถือว่ามีความจ าเป็นต่อหน่วยงานใน
ปัจจุบัน รวมถึงการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน Web KM Zone หรือ Face book (KM ZONE 
KMUTNB) ของมหาวิทยาลัย  และสื่อภายในของหน่วยงาน เพ่ือการเข้าถึงความรู้ การแสดง
ความคิดเห็น และการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ (เอกสารหมายเลข 7.2-03)   

ข้อ 4 กองกลาง ได้ส่งเสริมให้บุคลากร น าความรู้ที่ได้จากการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ของ
กองกลาง และ ส านักงานอธิการบดี ในหัวข้อ “การใช้การใช้ Google App เพ่ือการบริหาร
จัดการร่วมกัน”  ถ่ายทอดเป็นแนวปฏิบัติที่ดีในรูปแบบของ OPL (One Point Lesson) และ 
OPS (One Point Story) เพ่ือเป็นการทบทวนและต่อยอดกิจกรรมการจัดการความรู้ ในรอบปี
ที่ผ่านมา (ปีการศึกษา 2556) (เอกสารหมายเลข 7.2-04)  ติดประกาศเผยแพร่ การแจ้งเวียน
เป็นไปยังบุคลากรในหน่วยงานใน Web KM Zone ส านักงานอธิการบดี  และทาง Face book 
กองกลาง เพ่ือการเข้าถึงข้อมูล การร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อไป  
(เอกสารหมายเลข 7.2-05)        

ข้อ 5 กองกลาง ได้มีการน าผลสรุปความรู้ที่ได้จากการจัดกิจกรรมจัดการความรู้ น ามาปรับใช้
ในการปฏิบัติงานจริง  โดยบุคลากรของกองกลางได้น าความรู้ที่ได้ในหัวข้อ “การใช้การใช้ 
Google App เพ่ือการบริหารจัดการร่วมกัน” ในปีการศึกษา 2557 ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
จริง (เอกสารหมายเลข 7.2-05)     

นอกจากนี้บุคลากรกองกลางยังได้น าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษา 
2556 เรื่องเทคนิคการเขียนการจัดการความรู้ในรูปแบบของ OPL (One Point Lesson)  มา
ปรับใช้ส าหรับการน าเสนอแนวปฏิบัติที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีปัจจุบัน (เอกสาร 7.2-04) 

 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ หน่วยวัด เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนน 

ที่ได้ 

การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 5   
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การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย :   สูงกว่าเป้าหมาย   เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ ากว่าเป้าหมาย 
 
จุดแข็ง : 
  - ผู้บริหารของกองกลาง ให้การสนับสนุนการด าเนินงาน และติดตามการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอ 
  -  คณะอนุกรรมพัฒนาบุคลากรของกองกลาง และบุคลากรกองกลางสามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่าง
ดี ให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมกับโครงการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้อย่างต่อเนื่องและไดผ้ลส าเร็จ 
ลุล่วงไปได้ด้วยดี 
 
จุดที่ควรพัฒนา : ไม่มี 
 
แนวทางการพัฒนา : 
  - ส่งเสริมให้บุคลากรน าความรู้ที่ได้น าไปใช้ประโยชน์ในกระบวนการท างาน    
 
รายการเอกสารอ้างอิง : 

เอกสารหมายเลข 7.2–01    มติคณะกรรมการบริหารกองกลาง ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 
2558  

เอกสารหมายเลข 7.2–02    โครงการและภาพกิจกรรมการจัดการความรู้กองกลาง  
เอกสารหมายเลข 7.2–03    บุคลากรร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  Web KM Zone หรือ Face book  
เอกสารหมายเลข 7.2–04    ตัวอย่าง OPL (One-Point-Lesson) เรื่อง การใช้การใช้ Google App 

เพ่ือการบริหารจัดการร่วมกันของบุคลากรกองกลาง  
เอกสารหมายเลข 7.2–05    เอกสารการน าความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้   

ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
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ตัวบ่งชีท้ี่  7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน :  ข้อ 
 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 

การด าเนินงาน  

เอกสาร 
อ้างอิง

หมายเลข 

 

มีการ
ด าเนินงาน
ครบถ้วน 

มีการ 
ด าเนินงาน 

แต่ไม่ครบถ้วน 

ไม่ได้
ด าเนินงาน 

1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยง  
โดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของ
หน่วยงาน ร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน 

   7.4-01 

2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความ
เสี่ยง 

อย่างน้อย 1 ด้าน ตามบริบทของหน่วยงาน จากตัวอย่างต่อไปนี้ 
- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร  
  (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร

สถานที)่ 
- ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของสถาบัน 

- ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 

- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการ
บริหาร 

  หลักสูตร การบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 

- ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล  
โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย์และบุคลากร 

- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 

   7.4-02 

7.4-03 

7.4-04 

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับ
ความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2 

   7.4-05 

  
4. มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงและ

ด าเนินการตามแผน 
   7.4-06 

5. มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนและรายงาน
ต่อผู้บริหารหน่วยงาน หรือคณะกรรมการบริหารของหน่วยงาน 
เพ่ือพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

   7.4-07 

 

6 มีการน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะของผู้บริหารหน่วยงาน
หรือ คณะกรรมการบริหารของหน่วยงานไปใช้ในการปรับแผน
หรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 

   7.4-08 

7.4-09 
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เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 หรือ 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 

ข้อมูลการด าเนินงาน 
เกณฑ์ ผลการด าเนินงาน 
ข้อ 1       กองกลางแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนที่

รับผิดชอบพันธกิจหลักของหน่วยงานร่วมเป็นคณะกรรมการ  ประกอบด้วย  ผู้อ านวยการ
กองกลางเป็นที่ปรึกษา  และมีหัวหน้ากลุ่ มงานสารบรรณเป็นประธานอนุกรรมการ  
คณะอนุกรรมการประกอบด้วยหัวหน้ากลุ่มงานในกองกลาง และบุคลากรในแต่ละกลุ่มงานส่วน
หนึ่ง กรรมการชุดดังกล่าวมีหน้าที่วิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยง จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 
ตลอดจนก าหนดแนวทางและข้อเสนอแนะ ในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง โดยได้รับความ
เห็นชอบจากผู้บริหารของกองกลาง (เอกสารหมายเลข 7.4–01) 

ข้อ 2       คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการประชุม (เอกสารหมายเลข 7.4–02) จัดท า
แผนการด าเนินงาน  บริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2558 (เอกสารหมายเลข 7.4-03) 
และวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงในประเด็นต่าง ๆ ตามบริบท
ของกองกลางและโอกาสที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่เป็นความเสี่ยงสูงและส่งผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานไม่ประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของกองกลาง ส าหรับในรอบ
ปีงบประมาณ 2558 กองกลางได้วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงโดยเลือกความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติงานในกิจกรรมด้านการรับ-ส่งหนังสือระหว่างหน่วยงาน และได้จัดท าลงในเอกสารการ
ประเมินความเสี่ยง (RA.D1) (เอกสารหมายเลข 7.4-04) 

ข้อ 3       คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่
ได้จากการวิเคราะห์ จากบริบทของกองกลาง โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ในคู่มือ การ
บริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข 7.4–05) ซึ่งถือว่าเป็นความเสี่ยงเชิง
คุณภาพในระดับสูง  ซึ่งสถิติในการเกิดความเสี่ยงในอดีตยังไม่เคยเกิดข้ึน 

ข้อ 4       คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง
และมีการด าเนินการตามแผน โดยการก าหนดหรือมอบหมายให้กลุ่มงานต่าง ๆ จัดหาข้อมูลด้าน
บุคลากรและด้านภารกิจที่หน่วยงานด าเนินการส าหรับท าระบบบริหารการรับ-ส่งหนังสือระหว่าง
หน่วยงาน เพ่ือควบคุมความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้บุคลากรที่
ปฏิบัติงานด้านธุรการของกลุ่มงานต่าง ๆ เป็นผู้ด าเนินการจัดท า (เอกสารหมายเลข 7.4–06)   

ข้อ 5       คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยง ประจ าปีประมาณ 2558 (RM.D1) รอบระยะเวลา 6 เดือน ต่อผู้อ านวยการ
กองกลางทราบและให้ข้อเสนอแนะ (เอกสารหมายเลข 7.4–07) 
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เกณฑ์ ผลการด าเนินงาน 
ข้อ 6      คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง มีการน าผลการประเมินแผนบริหารความเสี่ยง ใน

ปีงบประมาณ  2556  ต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2557 กิจกรรมการบริหารจัดการระบบพัสดุ ซึ่งได้
ด าเนินการเป็นผลส าเร็จต่อเนื่องมาจนถึงปีงบประมาณปัจจุบัน  โดยได้ด าเนินการควบคู่ไปพร้อม
กันกับเรื่องการรับ-ส่งหนังสือระหว่างหน่วยงานของปีงบประมาณ 2558 และจากการประชุม
คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของกองกลาง  เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2558      
ที่ประชุมได้พิจารณาในกิจกรรมดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่า  ชื่อกิจกรรมที่เลือกมาด าเนินการ ยัง
ไม่ครอบคลุมทุกภารกิจด้านเอกสาร จึงเสนอให้ปรับชื่อจากเดิม “การรับ-ส่งหนังสือระหว่าง
หน่วยงาน” เป็น “การบริหารจัดการด้านเอกสาร”  โดยได้จัดท าเอกสารแจ้งไปยังประธาน
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ส านักงานอธิการบดีแล้ว (เอกสารหมายเลข 7.4-08)  

จากการด าเนินการที่ผ่านมากองกลาง ได้วิ เคราะห์และประเมินความเสี่ยง  ในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และตามข้อเสนอแนะของผู้บริหารหน่วยงานมาปรับใช้ในการวิเคราะห์
ความเสี่ยงในรอบปีงบประมาณ 2558 ซึ่งในปีงบประมาณ 2558 ได้เลือกกิจกรรมในเรื่องการรับ-
ส่งหนังสือระหว่างหน่วยงาน หรือเปลี่ยนชื่อเป็นชื่อใหม่ “การบริหารจัดการด้านเอกสาร”มา
ด าเนินงาน  พบว่าผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการของกลุ่มงานบริหารจัดการเอกสารนับตั้งแต่การรับ    
การส่ง  การจัดเก็บตลอดจนการค้นหาเป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย งาน      
สารบรรณ  พ.ศ. 2526 อย่างเคร่งครัด รวมถึงได้มีการจัดกิจกรรมจัดการความรู้ เรื่องการบริหาร
จัดการด้านเอกสาร เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน  2558 (เอกสารหมายเลข 7.4-09) เพ่ือเป็นการ
รวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในตัวผู้ปฏิบัติงานโดยตรง มาแบ่งปันเพ่ือการพัฒนาหรือปรับปรุงการ
บริหารจัดการด้านเอกสารอย่างเป็นระบบ   

 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน  :  

 

ตัวบ่งชี/้ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ 
หน่วยวัด เป้าหมาย ผลการ 

ด าเนินงาน 
คะแนน 

ที่ได้ 
  ระบบบริหารความเสี่ยง ข้อ 6 ข้อ 6 ข้อ 5 

 
การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย  :     สูงกว่าเป้าหมาย    เป็นไปตามเป้าหมาย    ต่ ากว่าเป้าหมาย 
 
จุดแข็ง  :   ไม่มี 
จุดที่ควรพัฒนา  :  ไม่มี 
แนวทางการพัฒนา  : ไม่มี 
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รายการเอกสารอ้างอิง  : 
เอกสารหมายเลข  7.4–01 ค าสั่งกองกลาง ที่ 02/2557 เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหาร    

ความเสี่ยงกองกลาง  สั่ง ณ  วันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 
เอกสารหมายเลข  7.4-02 รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงกองกลาง       

ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 
เอกสารหมายเลข  7.4-03 แผนการด าเนินงานบริหารความเสี่ยง กองกลาง ปีงบประมาณ 2558 
เอกสารหมายเลข  7.4-04 แบบประเมินความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2558 (RA.D1) 
เอกสารหมายเลข  7.4-05 คู่มือบริหารความเสี่ยง มจพ.  
เอกสารหมายเลข  7.4-06 แบบการบริหารความเสี่ยงส าหรับโครงการ ปีงบประมาณ 2558 (RMP.D1) 
เอกสารหมายเลข  7.4-07 แบบรายงานผลการด าเนินการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2558  
    รอบ 6 เดือน 
เอกสารหมายเลข  7.4-08 บันทึกข้อความ กองกลาง ที่ กก46/2558 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2558   

เรื่องขอเปลี่ยนหวัข้อกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง กองกลาง  
เอกสารหมายเลข  7.4-09  ค าสั่งมหาวิทยาลัย ที่ 924/2558  ให้บุคลากรกองกลางเข้าร่วมจัดการ

ความรู้ เรื่อง การบริหารจัดการด้านเอกสาร วันที่  26 มิถุนายน 2558 
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องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  
ตัวบ่งชี้ท่ี 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน :  ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 

การด าเนินงาน เอกสาร 
อ้างอิง 

หมายเลข 
มีการ

ด าเนินงาน
ครบถ้วน 

มีการ
ด าเนินงาน

แต่ไม่
ครบถ้วน 

ไม่ได้
ด าเนินงาน 

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่
เหมาะสม และสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของ
ส านักงานอธิการบดีหรือหน่วยงาน และด าเนินการตามระบบ  
ที่ก าหนด 

   9.1-01 
9.1-02 
9.1-03  
9.1-04 

2. มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่องการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการบริหารของ
หน่วยงานและผู้บริหารของหน่วยงาน 

   9.1-05 

3. มีการก าหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตามอัตลักษณ์ของหน่วยงาน   
(หรือใช้อัตลักษณ์ของส านักงานอธิการบดีก็ได้) 

   9.1-06 
  

4. มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่
ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การควบคุม ติดตามการด าเนินงาน 
และประเมินคุณภาพ 2) การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็น
รายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อส านักงานอธิการบดีตาม
ก าหนดเวลา และ 3) การน าผลการประเมินคุณภาพไปท า
แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน 

   9.1–07 

5. มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุง 
การท างาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผลการด าเนินงานของ   
ตัวบ่งชี้ตามแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 

   9.1-08 
 

6. มีระบบสารสนเทศท่ีให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในครบถ้วนตามองค์ประกอบคุณภาพที่สอดคล้อง
กับพันธกิจ/วัตถุประสงค์ (อาจใช้ผลการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย และเพ่ิมเติมการด าเนินงานของหน่วยงาน) 

   9.1-09 

7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยเฉพาะผู้ใช้บริการตามพันธกิจของหน่วยงาน 

   97.30.1-02 

8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย 

   9.1-10 
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เกณฑ์มาตรฐาน 

การด าเนินงาน เอกสาร 
อ้างอิง 

หมายเลข 
มีการ

ด าเนินงาน
ครบถ้วน 

มีการ
ด าเนินงาน

แต่ไม่
ครบถ้วน 

ไม่ได้
ด าเนินงาน 

9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น และเผยแพร่ให้หน่วยงานอ่ืนน าไปใช้
ประโยชน์ 

   9.1-11 
9.1-12 

 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

4 หรือ 5 หรือ 6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7 หรือ 8 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

9 ข้อ 
 
ข้อมูลการด าเนินงาน : 

เกณฑ ์ การด าเนินงานในแต่ละข้อ 

ข้อ 1 กองกลาง น าระบบการประกันคุณภาพของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) และระบบการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย เป็นหลักในการด าเนินงาน ตลอดจนได้
พัฒนากลไกเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาของกองกลาง โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงาน ร่วมตัดสินใจ ร่วมรับผิดชอบ เป็นแนวทางในการด าเนินการตลอดมา  

กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในกองกลางประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร
กองกลาง ท าหน้าที่ก ากับดูแล ก าหนดนโยบาย ให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือเป็นแนวทางการ
ด าเนินงาน และคณะอนุกรรมการ อีกจ านวน 7 ชุด (เอกสารหมายเลข 9.1–01) รับผิดชอบ
ด าเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้ โดยมีคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในกองกลาง 
ซึ่งประกอบด้วยประธานอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เป็นอนุกรรมการโดยต าแหน่ง ท าหน้าที่ก ากับ
ดูแลการด าเนินการ และขับเคลื่อนงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน    

กองกลางโดยคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในได้จัดท าแผนปฏิบัติงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในของส านักงานอธิการบดี  (เอกสารหมายเลข 9.1–02) ก าหนดค่าเป้าหมาย ก าหนด
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ (เอกสารหมายเลข 9.1–03) และติดตามให้มีการด าเนินงานให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน   มีการตรวจสอบและรายงานผลการด าเนินงานตัวบ่งชี้ตามรอบระยะเวลาที่
ก าหนด  (เอกสารหมายเลข 9.1–04)    

ข้อ 2 คณะกรรมการบริหารกองกลาง และผู้บริหาร ให้ความส าคัญต่อการด าเนินงานประกัน
คุณภาพ และก าหนดเป็นนโยบายการบริหารงานที่ชัดเจน  ก าหนดให้ทุกภาคส่วนน าตัวบ่งชี้
ด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน  และน าระบบและกลไกการควบคุม
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เกณฑ ์ การด าเนินงานในแต่ละข้อ 

คุณภาพมาใช้ในการด าเนินงานของกลุ่มงาน และอนุกรรมการฝ่ายอย่างต่อเนื่อง (เอกสาร
หมายเลข 9.1–05)     

ข้อ 3 กองกลาง ได้ก าหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติม ซึ่งเมื่อพิจารณาจากวิสัยทัศน์ และพันธกิจในฐานะ
ของหน่วยงานที่ท าหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร และการให้บริการด้านต่าง ๆ 
ของกลุ่มงานในสังกัด จึงให้ก าหนดอัตลักษณ์ “เน้นให้บริการ ประสานพันธกิจ”  และตัวชี้วัด   
อัตลักษณ์คือ ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ  (เอกสารหมายเลข 9.1–06)   

ข้อ 4 กองกลาง ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย  
1) การควบคุม ติดตามการด าเนินงาน และประเมินคุณภาพ  
กองกลางก าหนดให้ผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานในแต่ละตัวบ่งชี้ ซึ่งได้แก่อนุกรรมการ

ฝ่ายต่าง ๆ  ประกอบด้วยบุคลากรจากกลุ่มงานต่าง ๆ ร่วมเป็นอนุกรรมการเพ่ือการมีส่วนร่วม
ก าหนดเป้าหมายการประกันคุณภาพในแต่ละปี ร่วมด าเนินการ ร่วมประเมินคุณภาพและ
น าเสนอรายงานผลการด าเนินงานตามรอบเวลาที่ก าหนด   

2) การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR)  กองกลางได้จัดท าแผนปฏิบัติงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาทุกปีการศึกษา เพ่ือเป็นกรอบแนวทางการด าเนินงานที่สอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของส านักงานอธิการบดี  อีกทั้งเพ่ือให้ทราบถึง
จุดแข็ง และจุดที่ควรพัฒนา  และสถานภาพการด าเนินงานที่แท้จริงของกองกลาง อันจะ
น าไปสู่การปรับปรุง พัฒนาต่อไป 

3) กองกลางมีระบบการติดตามการน าผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมาไปจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพรองรับผลการประเมิน โดยผู้รับผิดชอบจะรายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาคุณภาพพร้อมกับการรายงานผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ รอบ 
12 เดือน  
(เอกสารหมายเลข 9.1–07) 

ข้อ 5 กองกลางได้มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รอบปีการศึกษา  2556      
มาพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานของกองกลาง ในปีการศึกษา 2557 เพ่ือให้การปฏิบัติงาน        
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  อาทิ  มีการเสนอทบทวนแผนกลยุทธ์การพัฒนากองกลาง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 ระยะกลางแผน (พ.ศ.2558-2559) โดยเน้นการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในการเสนอโครงการหรือกิจกรรม  ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินในปีที่
ผ่านมา รวมถึงการจัดท าเว็บไซต์กองกลางโดยมอบหมายให้กลุ่มงานประชาสัมพันธ์รับผิดชอบ
ด าเนินการ เป็นต้น  ส่งผลให้มีผลการประเมินการด าเนินงานของตัวบ่งชี้ตามแผนกลยุทธ์ 
บรรลุผลส าเร็จ (เอกสารหมายเลข 9.1–08) 

ข้อ 6 กองกลาง ใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานตามพันธกิจของส านักงาน
อธิการบดี ได้แก่  ระบบบัญชีสามมิติ  มาใช้เป็นฐานในการปฏิบัติงาน และนอกจากนี้ยังมีระบบ
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เกณฑ ์ การด าเนินงานในแต่ละข้อ 

สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของหน่วยงาน ได้แก่   ระบบจัดการเอกสารของกลุ่มงาน
สภาคณาจารย์และพนักงาน  และโปรแกรมฐานข้อมูลเพ่ือการพัฒนาบุคลากรกองกลาง  (เอกสาร
หมายเลข 9.1-09) รวมไปถึงการจัดเก็บข้อมูลการด าเนินงานต่าง ๆ  ผ่านโปรแกรม  software  
เช่น Microsoft  word  และ Microsoft  Excel  เพ่ือการน ามาใช้ใหม่ได้สะดวกยิ่งขึ้น      

ข้อ 7 ผู้บริหารกองกลาง ให้ความส าคัญในการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อาทิ  
ผู้ใช้บริการจากกลุ่มงานต่าง ๆ ในกองกลาง  รวมถึงผู้ส่งมอบหรือหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การด าเนินงานของกองกลาง  โดยก าหนดให้ต้องมีการประเมินผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการจากกองกลาง  ซึ่งข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและปรับปรุงการ
บริหารจัดการในด้านต่าง ๆ โดยมีเป้าหมายของการด าเนินงาน คือความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ที่ดีข้ึนกว่าเดิม   

ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจของผู้รับบริการในรอบปีการศึกษา 2557 
พบว่ามีข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บริการ ซึ่งได้มีการน าไปพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการให้บริการ
ตามข้อเสนอแล้ว อาทิ มีการเผยแพร่ข่าวสารให้ทั่วถึง และเข้าถึงง่ายในกลุ่มงานสภาคณาจารย์
และพนักงาน ผ่านเว็บไซต์  เว็บเพจ face book รวมถึงการจัดพิมพ์จดหมายข่าวที่เป็นรายเดือน
เพ่ิมเติม รวมถึงข้อเสนอเรื่องการน าระบบสารสนเทศมาใช้ในการจัดตารางเวลานัดหมายได้อย่าง  
มีประสิทธิภาพ โดยการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้เรื่องการใช้ Google app ให้กับบุคลากร 
เป็นต้น  ส่งผลให้มีค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ และความพึงพอใจที่เพ่ิมขึ้น 
(เอกสารหมายเลข  97.30.1-02)   

ข้อ 8 กองกลางได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ร่วมเป็นคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ส านักงานอธิการบดีอย่างต่อเนื่อง และมีการด าเนินงานหรือการสื่อสารในลักษณะเครือข่ายงาน
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของส านักงานอธิการบดี ผ่านช่องทาง Google app ที่
เป็นการส่งข่าวสาร  การพัฒนาการด้านต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนระหว่างปีอย่างต่อเนื่อง     

นอกจากนี้ ในปีการศึกษา 2557 บุคลากรของกองกลางได้ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการ 
และต าแหน่งเลขานุการ ของคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในส านักงานอธิการบดี 
รวมถึงมีบุคลากรที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาของ  สกอ.  จ านวน 2 คน และ
ร่วมเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในอย่างต่อเนื่อง  (เอกสารหมายเลข 9.1–10)    

ข้อ 9 กองกลางโดยกลุ่มงานต่าง ๆ ได้มีการพัฒนาคู่มือ หรือแนวปฏิบัติเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน 
และเผยแพร่ผ่านสื่อ Social network  รวมถึงเผยแพร่ไปยังมหาวิทยาลัยต่าง ๆ  ที่ส าคัญได้แก่  

1. คู่มือการปฏิบัติงานการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ และ
ประเภทพนักงาน (เอกสารหมายเลข 9.1–11)   

2. คู่มือการบริหารจัดการระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในกองกลาง มจพ . 
(เอกสารหมายเลข 9.1–12)   
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การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ หน่วยวัด เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนน 

ที่ได้ 

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ข้อ 9 ข้อ 9 ข้อ  5 
 
การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย :     สูงกว่าเป้าหมาย   เป็นไปตามเป้าหมาย    ต่ ากว่าเป้าหมาย 
จุดแข็ง : 

-   มีระบบ และกลไกในการขับเคลื่อนงานประกันคุณภาพที่เป็นลายลักษณ์อักษรเผยแพร่ไปยังกลุ่มงาน 
และรูปแบบการบริหารจัดการที่เป็นคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ที่บุคลากรจากทุกกลุ่มงานร่วม ท าให้
การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นระบบ และเกิดผลสัมฤทธิ์ตาม
วัตถุประสงค์ได้โดยง่าย 

-   มีบุคลากรที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินฯ ของ สกอ. ท าให้มีความเข้าใจในเรื่องของตัวบ่งชี้และเกณฑ์
การประเมินมากขึ้น  

จุดที่ควรพัฒนา : 
- เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ตามแนวทาง 

CUPT QA  โดยคาดว่าจะมีการด าเนินงานในทุกหน่วยงานในปีการศึกษาต่อ ๆ ไป จึงควรส่งบุคลากร
เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย อบรมด้านตัวบ่งชี้ และเกณฑ์ใหม่เพ่ิมเติมอย่างต่อเนื่อง 

แนวทางการพัฒนา : 
-   ส่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือรองรับการปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเพ่ิม

มากขึ้น 
 

รายการเอกสารอ้างอิง :   
เอกสารหมายเลข 9.1–01  ค าสั่งกองกลาง เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ  
เอกสารหมายเลข 9.1-02 แผนปฏิบัติงานการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง กองกลาง ส านักงาน

อธิการบดี รอบปกีารศึกษา 2557 
เอกสารหมายเลข 9.1-03 เป้าหมายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน กองกลาง รอบปีการศึกษา 

2557 
เอกสารหมายเลข 9.1-04 เอกสารรายงานผลการด าเนินงานตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รอบปีการศึกษา 2557 ระยะ 6 เดือน  
9 เดือน และ 12 เดือน 

เอกสารหมายเลข 9.1–05  เอกสารนโยบายการบริหารงาน กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
เอกสารหมายเลข 9.1–06  รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

กองกลาง  ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558 
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เอกสารหมายเลข 9.1–07  คู่มือการบริหารจัดการระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในกองกลาง 
(ฉบับปรับปรุง), 17 สิงหาคม 2557. 

เอกสารหมายเลข 9.1-08 แผนพัฒนาคุณภาพแผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือรองรับข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2556 

เอกสารหมายเลข 9.1-09 โปรแกรมฐานข้อมูลสารสนเทศที่สนับสนุนการด าเนินงานของหน่วยงาน 
จ านวน 2 โปรแกรม 

เอกสารหมายเลข 9.1-10 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในส านักงานอธิการบดี  
เอกสารหมายเลข 9.1-11 คู่มือการปฏิบัติงานการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท

คณาจารย์ และประเภทพนักงาน และการน าไปใช้ประโยชน์ 
เอกสารหมายเลข 9.1-12 คู่มือการบริหารจัดการระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในกองกลาง 

มจพ. และเอกสารแสดงการเผยแพร่ 
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ตัวบ่งช้ี 9.20.1  การส่งรายงานการประเมินตนเอง    
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ 

เกณฑ์มาตรฐาน : 
1. ส่ง SAR เกินก าหนดระยะเวลาที่ก าหนด 4 วัน 
2. ส่ง SAR เกินก าหนดระยะเวลาที่ก าหนด 3 วัน 
3. ส่ง SAR เกินก าหนดระยะเวลาที่ก าหนด 2 วัน 
4. ส่ง SAR เกินก าหนดระยะเวลาที่ก าหนด 1 วัน 
5. ส่ง SAR ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินงาน 

ตามข้อ 1 
มีการด าเนินงาน 

ตามข้อ 2 
มีการด าเนินงาน 

ตามข้อ 3 
มีการด าเนินงาน 

ตามข้อ 4 
มีการด าเนินงาน 

ตามข้อ 5 
 

ข้อมูลการด าเนินงาน : 
กองกลาง  ได้จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR)  ตามช่วงเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติงาน

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พร้อมกับส่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2557   เมื่อวันที่ 
30 มิถุนายน 2558 
 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ หน่วยวัด เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนน 

ที่ได้ 

การส่งรายงานการประเมินตนเอง ระยะเวลา 30 มิ.ย.58 30 มิ.ย.58 5 
 
การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย :   สูงกว่าเป้าหมาย   เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ ากว่าเป้าหมาย 
จุดที่ควรพัฒนา :   ไม่มี 
แนวทางการพัฒนา : ไม่มี 
 
รายการเอกสารอ้างอิง : 

 เอกสารหมายเลข 9.20.1-01 บันทึกข้อความคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา           
ส านักงานอธิการบดี ที่   ......./2558 ลงวันที่ ..... พฤษภาคม 2558 
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ตัวบ่งชี้ 9.20.2 มีระบบและกลไกการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ  
การศึกษาภายใน     

ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน :  ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 

การด าเนนิงาน เอกสาร 
อ้างอิง 

หมายเลข 
มีการ

ด าเนินงาน 
มีการ

ด าเนินงาน
แต่ไม่

ครบถ้วน 

ไม่ได้
ด าเนินงาน 

1.  มีการน าผลการประเมินคุณภาพภายในของรอบปีการศึกษา 
ที่ผ่านมา ไปจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ และคณะกรรมการ  
ประจ าส่วนงานให้ความเห็นชอบ  

   9.20.2-01 
9.20.2-02 

2. มีการด าเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพ    9.20.2-03 

3. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ 
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา 

   9.20.2-04 
 

4. มีการประเมินผลการด าเนินงาน และรายงานต่อผู้บริหาร    9.20.2-04 

5. มีรายงานผลการด าเนินงาน และผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานต่อ
คณะกรรมการประจ าส่วนงานเพื่อพิจารณา และรายงานต่อ
มหาวิทยาลัย 

   9.20.2-05 
9.20.2-06 

 

 
 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 5 

ข้อ 
ข้อมูลการด าเนินงาน : 

เกณฑ ์ การด าเนินงานในแต่ละข้อ 

ข้อ 1 กองกลาง โดยคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในกองกลาง ได้มีการแจ้งผล
การประเมิน และก าหนดผู้รับผิดชอบการด าเนินการทั้งที่เป็นลายลักษณ์อักษร และการประชุม      
การระบุกิจกรรม เป้าหมายการด าเนินงานส าหรับตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ ในปี
การศึกษา 2557 ต่อไป โดยไดเ้สนอคณะกรรมการบริหารกองกลางให้ความเห็นชอบในการประชุม 
ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558  (เอกสารหมายเลข 9.20.2-01) รวมถึงการจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และ
แผนปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา ส านักงานอธิการบดี แจ้งกลุ่มงานในสังกัดหรือ
อนุกรรมการชุดต่าง ๆ ใช้เป็นแนวทางการด าเนินงาน (เอกสารหมายเลข 9.20.2-02) 
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เกณฑ ์ การด าเนินงานในแต่ละข้อ 

ข้อ 2 กองกลาง  ได้จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะฯ  โดยมอบหมายกลุ่มงาน และ
อนุกรรมการที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบในการด าเนินการในประเด็นต่าง ๆ ที่เป็นข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา  ตลอดจนได้มีบันทึกติดตามผลการด าเนินการจาก
ประธานคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในกองกลาง  โดยผู้รับผิดชอบจะ
ด าเนินการตามแผนที่จัดท าและรายงานผลการด าเนินงานตามแผนตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 
(3 ครั้งต่อปี)  (เอกสารหมายเลข 9.20.2-03) 

ข้อ 3 กองกลาง โดยประธานคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ก าหนดการ
ติดตามผลการการปฏิบัติงานตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ รวม 3 ครั้ง   

ครั้งที่ 1  ผลการด าเนินงานรอบ 6  เดือน (1 สิงหาคม 2557- 31 มกราคม 2558)และ
รายงานภายในวันที่ 31 มกราคม 2558 

ครั้งที่ 2  ผลการด าเนินงานรอบ 9  เดือน (1 สิงหาคม 2557- 30 เมษายน 2558)และ
รายงานภายในวันที่ 30 เมษายน 2558 

ครั้งที่ 3  ผลการด าเนินงานรอบ 12  เดือน (1 สิงหาคม 2557- 31 กรกฎาคม 2558)และ
รายงานภายในวันที่ 8 มิถุนายน 2558 

และรายงานผลต่อผู้อ านวยการกองกลาง เพ่ือพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ  
(เอกสารหมายเลข 9.20.2-04) 

ข้อ 4 กองกลาง โดยประธานคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน น าเสนอผลการ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะ ฯ ที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการ ตามรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด และสรุปเพ่ือน าเสนอผลการประเมินต่อผู้อ านวยการกองกลาง พิจารณา
และให้ข้อเสนอแนะ  (เอกสารหมายเลข 9.20.2-04)   

ข้อ 5 กองกลาง โดยประธานคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รายงานผลการ
ด าเนินงาน และผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพในปีการศึกษาที่ผ่านมา  
ทั้งในการประชุม และเป็นลายลักษณ์อักษรต่อผู้อ านวยการกองกลาง (เอกสารหมายเลข 
9.20.2-05,06) และรายงานส านักงานอธิการบดีในรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของ
กองกลาง รอบปีการศึกษา 2557 

 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ หน่วยวัด เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนน 

ที่ได้ 

มีระบบและกลไกการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 5 
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การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย :   สูงกว่าเป้าหมาย   เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ ากว่าเป้าหมาย 
 
จุดแข็ง : 

มีกลไกการด าเนินงาน  และผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน  
 
จุดที่ควรพัฒนา :     ไม่มี 
 
แนวทางการพัฒนา :   ไม่มี 
 
รายการเอกสารอ้างอิง : 

เอกสารหมายเลข 9.20.2-01   รายงานคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในกองกลาง 
ครั้งที่ 1/2558  เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558 

เอกสารหมายเลข 9.20.2-02   แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือรองรับผลการประเมินและข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน รอบการศึกษา 2556    

เอกสารหมายเลข 9.20.2-03   รายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือรองรับการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รอบปีการศึกษา 2556 ระยะ      
6 เดือน 9 เดือน  และ 12 เดือน 

 เอกสารหมายเลข 9.20.2-04  บันทึกคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในกองกลาง
เรื่อง เสนอผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ ฯ รอบปี
การศึกษา 2557  ระยะ 9 เดือน   

เอกสารหมายเลข 9.20.2-05   รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองกลาง ครั้งที่ 4/2557  
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557 

เอกสารหมายเลข 9.20.2-06   บันทึกข้อความเสนอผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
กองกลาง รอบปีการศึกษา 2556 
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องค์ประกอบที่ 97 อัตลักษณ์    
ตัวบ่งชี้ 97.30.1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  ระดับ 
เกณฑ์การประเมิน 

ผลประเมินระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ โดยเป็นค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจ (เทียบจาก   
ค่า 5 ระดับ) 
 
ข้อมูลการด าเนินงาน : 

กองกลาง ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการประเมินผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจการให้บริการของ
กองกลาง จัดท าแบบประเมินความพงึพอใจของผู้มารับบริการ จากกลุ่มงานภายในกองกลาง  และความพึงพอใจ
เฉพาะด้านที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ของกลุ่มงาน  (เอกสารหมายเลข 97.30.1-01)  ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหารกองกลาง  ส าหรับการจัดเก็บข้อมูลจ านวน 2 รอบ คือ รอบ 6 เดือน ระหว่างวันที่ 19 
ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2558 และ  9  เดือน  ระหว่างวันที่ 5 เมษายน 2558 ถึงวันที่ 31 
พฤษภาคม 2558     

 ผลการประเมินผู้รับบริการในรอบ 6 เดือน มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจในการให้บริการอยู่ในระดับ
มากที่สุด ค่าเฉลี่ย  4.52 และรอบ 9 เดือน มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจในการให้บริการอยู่ในระดับ       
มากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.68  (เอกสารหมายเลข 97.30.1-02)   

 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน :  
ตัวบ่งชี/้ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ หน่วยวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้

ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ            ค่าเฉลี่ย 4.51 4.68 4.68 
 
การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย :      

    สูงกว่าเป้าหมาย        เป็นไปตามเป้าหมาย     ต่ ากว่าเป้าหมาย 
จุดแข็ง :    
จุดที่ควรพัฒนา :  - 
แนวทางการพัฒนา :  - 
รายการเอกสารอ้างอิง :  - 
 

เอกสารหมายเลข 97.30.1-01 แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงานภายใน
กองกลาง ส านักงานอธิการบดี ประจ าปีการศึกษา 2557      

เอกสารหมายเลข 97.30.1-02 สรุปผลประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงานภายใน
กองกลาง ส านักงานอธิการบดี ประจ าปีการศึกษา 2557    
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ตารางท่ี 6 (ส. 1)  แสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 รายตัวบ่งชี้ กองกลาง
ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

องค์ประกอบ/ตัวบง่ชี ้ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน การบรรลุ

เป้าหมาย 
คะแนน
ประเมิน ข้อมูล ผลลัพธ์ 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินการ 
1.1 กระบวนการพฒันาแผน 8 ข้อ 1,2,3,4,5,6,7,8 8 ข้อ  บรรลุ 5 
 ค่าเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 1    ค่าเฉลี่ย 5.00 
องค์ประกอบที่ 2  การผลิตบณัฑิต       
2.4 ระบบการพฒันาบุคลากรสาย

สนับสนนุ 
7 ข้อ 1,2,3,4,5,6,7 7 ข้อ บรรลุ 5 

 ค่าเฉลี่ยองค์ประกอบที ่2    ค่าเฉลี่ย 5.00 
องค์ประกอบที ่7  การบริหารและการจัดการ 
7.1 ภาวะผูน้ าของคณะกรรมการประจ า

ส่วนงานและผูบ้ริหารทุกระดับของ 
ส่วนงาน 

7 ข้อ 1,2,3,4,5,6,7 7 ข้อ บรรลุ 5 

7.2 การพัฒนาส่วนงานสูส่ถาบนัเรียนรู้ 5 ข้อ 1,2,3,4,5  5 ข้อ บรรลุ 5 
7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและ

การตัดสินใจ 
5 ข้อ ไม่ประเมิน - - - 

7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 6 ข้อ 1,2,3,4,5,6 6 ข้อ บรรลุ 5 
 ค่าเฉลี่ยองค์ประกอบที ่7    ค่าเฉลี่ย 5.00 
องค์ประกอบที ่8  การเงินและงบประมาณ      
8.1 ระบบและกลไกการเงินและ

งบประมาณ 
7 ข้อ ไม่ประเมิน - - - 

 ค่าเฉลี่ยองค์ประกอบที ่8      
องค์ประกอบที ่9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ     
9.1 ระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน 
9 ข้อ 1,2,3,4,5,6,7,8,9 9 ข้อ บรรลุ 5 

9.20.1 การส่งรายงานการประเมินตนเอง 5 ข้อ 1,2,3,4,5 5 ข้อ บรรลุ 5 
9.20.2 ระบบและกลไกการปรับปรุงตาม

ข้อเสนอแนะ 
5 ข้อ 1,2,3,4,5 5 ข้อ บรรลุ 5 

ค่าเฉลี่ยองค์ประกอบที ่9    ค่าเฉลี่ย 5.00 
องค์ประกอบที ่97  ภารกิจหลัก     
97.30.1 ระดับความพงึพอใจของผู้รับบรกิาร 4.51 ค่าเฉลี่ย  บรรลุ  4.68 

    ค่าเฉลี่ย 4.68 
ค่าเฉลี่ยรวมเฉพาะตัวบ่งชี้ของ สกอ.     5.00 
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องค์ประกอบ/ตัวบง่ชี ้ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน การบรรลุ

เป้าหมาย 
คะแนน
ประเมิน ข้อมูล ผลลัพธ์ 

ค่าเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ     4.96 

 
ตารางท่ี 8 (ส. 2) แสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 (ไม่รวมตัวบ่งชี้อัตลักษณ์     

และมาตรการส่งเสริม) กองกลาง ส านักงานอธิการบดี จ าแนกตามองค์ประกอบ  
องค์ประกอบ ค่าคะแนนเฉลี่ย ผลการประเมิน 

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 5 ดีมาก 
2. การผลิตบัณฑิต 5 ดีมาก 
7. การบริหารและการจัดการ 5 ดีมาก 
8. การเงินและงบประมาณ - - 
9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 5 ดีมาก 

ค่าเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งช้ี 5 ดีมาก 
ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ (ไม่รวมตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ และมาตรการส่งเสริม) อยู่ในระดับ

ดีมาก  (ค่าเฉลี่ย 5.00)   ทุกองค์ประกอบ   

ตารางท่ี 9 (ส. 2+) แสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 (รวมทุกตัวบ่งชี้) 
กองกลาง ส านักงานอธิการบดี จ าแนกตามองค์ประกอบ 

องค์ประกอบ ค่าคะแนนเฉลี่ย ผลการประเมิน 
1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 5 ดีมาก 
2. การผลิตบัณฑิต 5 ดีมาก 
7. การบริหารและการจัดการ 5 ดีมาก 
8. การเงินและงบประมาณ - - 
9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 5 ดีมาก 
97. อัตลักษณ์ 4.68 ดีมาก 

ค่าเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งช้ี 4.96 ดีมาก 
 
ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ (รวมทุกตัวบ่งชี้) อยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย 4.96)  ทุก

องค์ประกอบ   
 


