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คํานํา 
 

รายงานการประเมินตนเองฉบับน้ี ของสํานักงานอธิการบดีจัดทําขึ้นเพ่ือใช้ในการประเมิน
คุณภาพการศึกษา  ปีการศึกษา 2553  (1 มิถุนายน 2553 – 31 พฤษภาคม 2554) จํานวน 15 ตัว
บ่งช้ี  ประกอบด้วยตัวบ่งช้ีที่มาจาก สกอ. ซึ่งเป็นนโยบาย จํานวน 9 ตัวบ่งช้ี  ตัวบ่งช้ีของรัฐบาล 
จํานวน 2 ตัวบ่งช้ี  ตัวบ่งช้ีที่เป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย จํานวน 1 ตัวบ่งช้ี  ตัวบ่งช้ีที่เป็นอัต
ลักษณ์ของสํานัก อยู่ในองค์ประกอบที่ 1 ตัวบ่งช้ีที่  1.2 จํานวน 1 ตัวบ่งช้ี  อยู่ในองค์ประกอบที่ 3 
ตัวบ่งช้ีที่  3.3 จํานวน 1 ตัวบ่งช้ี และอยู่ในองค์ประกอบที่ 7 ตัวบ่งช้ีที่ 7.5 จํานวน 1 ตัวบ่งช้ี 
นอกจากน้ียังได้รวมผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 (สมศ.) อีก 18 ตัวบ่งช้ี  โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดการพัฒนาคุณภาพของผลผลิตในการจัดการศึกษา อีกทั้งเป็นการปรับปรุง
ประสิทธิผลของการปฏิบัติงานและเพ่ือประเมินผลการดําเนินงานที่เกี่ยวข้องตามพันธกิจ ของ
สํานักงานอธิการบดีประจําปีการศึกษา  โดยใช้องค์ประกอบตัวบ่งช้ี และเกณฑ์ตามแนวทางของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มาตรฐานตัวบ่งช้ีของสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
การประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) และ
พันธกิจของมหาวิทยาลัย ทั้งน้ีทางคณะได้ใช้เกณฑ์มาตรฐานในการประเมินเป็นข้อและปริมาณ 
 รายงานฉบับน้ีได้แบ่งสาระออกเป็น 4 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนท่ี 1 สภาพปัจจุบันของสํานัก 
ส่วนท่ี 2 รายงานผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเองของสํานัก เพ่ือรับการประเมินคุณภาพ
ภายในประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ 15 ตัวบ่งช้ี ส่วนท่ี 3 สรุปผลการประเมินตนเองตาม
องค์ประกอบคุณภาพ  เฉพาะตัวบ่งช้ีของ สกอ. และ สมศ.  จุดแข็ง แนวทางเสริม จุดอ่อน แนว
ทางการพัฒนา และส่วนที่ 4  ภาคผนวก    

รายงานประเมินตนเองของสํานักงานอธิการบดี เป็นเคร่ืองมือในการส่งเสริมให้สํานักงาน
อธิการบดี  ได้พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานให้เป็นไปอย่างต่อเน่ือง เป็นการนําผลการประเมินไป
วางแผนพัฒนาด้านการเรียนการสอนและการบริหารและเป็นการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองตามอัตลักษณ์
ของสํานัก และมาตรฐานสากลต่อไป 
 
 
 
                                                           (รองศาสตราจารย์ยศ  ธีระเดชพงศ์) 
                                                             ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
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ส่วนที่  1 
สภาพปัจจุบันของสํานักงานอธิการบดี 

 

1.   ประวตัิความเป็นมา 
สํานักงานอธิการบดีเป็นหน่วยงานท่ีเป็นศูนย์กลางการบริหารและบริการของมหาวิทยาลัย  จึงเป็น

หน่วยงานท่ีจําเป็นต้องมีการประสานงานกับบุคลากรในทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัย  ได้แก่  ผู้บริหาร  
คณาจารย์  พนักงาน  คนงาน  นักศึกษา  และผู้มาติดต่อจากภายนอก  จึงเป็นหน่วยงานที่จัดต้ังขึ้นควบคู่กับ
สถาบันมาโดยตลอด  ต้ังแต่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรียังเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูและยกฐานะเป็นวิทยาลัยครู  
สถาบันราชภัฏเพชรบุรี  และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ตามลําดับ 

แต่เดิมสํานักงานอธิการบดี  เป็นเพียง  “ฝ่ายธุรการ”  ของโรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรี ต่อมาปี  พ.ศ. 
2502  โรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรีได้ยกฐานะเป็นวิทยาลัยครูเพชรบุรี  “ฝ่ายธุรการ”  จึงเปลี่ยนเป็น  
“สํานักงานอธิการ” 

ในปี พ.ศ. 2538  มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ  พ.ศ. 2538  วิทยาลัยครูเพชรบุรี  
ได้รับการยกฐานะเป็นสถาบันราชภัฏเพชรบุรี  สํานักงานอธิการจึงเปลี่ยนเป็น  “สํานักงานอธิการบดี”  และ  
พ.ศ. 2542  กระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศการแบ่งส่วนราชการในสถาบันราชภัฏฉบับใหม่  ทําให้
สํานักงานอธิการบดีมีภาระหน้าที่และแบ่งงานออกเป็น  4  กลุ่ม  ได้แก่  กลุ่มอํานวยการ  กลุ่มการเงินและ
พัสดุ  กลุ่มงานบริการ  และกลุ่มอาคารสถานที่และรักษาความปลอดภัย 

จากน้ันเมื่อวันที่  14  มิถุนายน  พ.ศ. 2547  ได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ราชภัฏ  
พ.ศ. 2547  มีผลทําให้สถาบันราชภัฏเพชรบุรี  ยกฐานะเป็น  “มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี”   

วันที่  1  มีนาคม พ.ศ. 2548  มีกฎกระทรวง  จัดต้ังส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2548  ให้จัดต้ังสํานักงานอธิการบดีเป็นส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรีและประกาศในราชกิจจานุเบกษา  หน้า  39  เล่ม  122  ตอนท่ี  20ก  ลงวันที่  8 มีนาคม  2548   

วันที่  22  พฤษภาคม  พ.ศ. 2549  ได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ืองการแบ่งส่วนราชการใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ. 2549  ให้แบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานอธิการบดี  ดังน้ี  (1) กองกลาง  
(2) กองนโยบายและแผน  (3) กองพัฒนานักศึกษา  และประกาศในราชกิจจานุเบกษา  หน้า  24  เล่ม  123  
ตอนที่  62ง  ลงวันที่  29 มิถุนายน  2549  ส่งผลให้สํานักงานอธิการบดี  เป็นหน่วยงานกลางในการบริหาร
จัดการและบริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ซึ่งมีสถานภาพเป็นองค์กรที่มีบทบาทหน้าที่ความ
รับผิดชอบเพ่ิมมากขึ้น  และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้แบ่งส่วนราชการในสํานักงานอธิการบดี  ดังนี้   

กองกลาง ประกอบด้วย งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารคลังและทรัพย์สิน งาน
บริหารพัสดุ อาคารสถานที่และสาธารณูปโภค งานประชุมและการประชาสัมพันธ์ 

กองนโยบายและแผน ประกอบด้วย งานบริหารท่ัวไป งานนโยบายและยุทธศาสตร์งานวิเทศสัมพันธ์ 
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กองพัฒนานักศึกษา ประกอบด้วย งานบริหารท่ัวไป งานกิจกรรมนักศึกษา งานบริการและสวัสดิการ 
ถึงแม้ว่าสํานักงานอธิการบดี  จะมีการเปลี่ยนช่ือและจัดระบบโครงสร้างหน่วยงานให้การดําเนินงาน

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วขึ้นก็ตาม  สํานักงานอธิการบดีก็ยังคงเป็นหน่วยงานกลางในการทํา
หน้าที่บริหารจัดการ  ประสานงาน  ให้การสนับสนุนงานบริหารจัดการด้านผลิตบัณฑิต  การบริการวิชาการ  
งานวิจัย  งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การให้ความสะดวกในด้านต่างๆตามนโยบายของมหาวิทยาลัย  ให้มี
คุณภาพเพ่ือความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยสืบไป 
  

ทําเนียบผู้บรหิารสาํนักงานอธิการบดี 
นับต้ังแต่มีการเปิดเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูเป็นต้นมาจนถึงเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏในปัจจุบันสรุปข้อมูล

ของผู้ดํารงตําแหน่ง  หัวหน้างานธุรการ  หัวหน้าสํานักงานอธิการ ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการ และ
ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี ต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบันได้ดังน้ี 

 

ทําเนียบหัวหน้างานธุรการ   วิทยาลัยครูเพชรบุรี    
นายเสยย์ เกิดเจริญ  
นายล้อม เพ็งแก้ว   

 

ทําเนียบหัวหน้าสํานักงานอธิการ   วิทยาลัยครูเพชรบุรี   พ.ศ.  2518 – 2537 
นายพิทยา รุ่งราตรี    ปี พ.ศ.  2518 – 2520 
นายวินิต คริสตไทย   ปี พ.ศ.  2521 – 2524 
นายเอกศักด์ิ บุตรลับ    ปี พ.ศ.  2525 – 2526 
นายมนู อุดมเวช     ปี พ.ศ.  2527 – 2535 
นายสุรินทร์  สายกฤษณะ    ปี พ.ศ.  2536 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรัณย์ ปัญญาวัฒชิโล  ปี พ.ศ.  2537 

 

ทําเนียบผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี  สถาบันราชภัฏเพชรบุรี  พ.ศ.  2538 – 2547 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรัณย์ ปัญญาวัฒชิโล  ปี พ.ศ.  2538 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อํานาจ แก้วกังวาน ปี พ.ศ.  2539 – 2542 
นางรพีพรรณ   เทียมเดช  ปี พ.ศ.  2543 – 2547 

ทําเนียบผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  พ.ศ. 2548 – ปัจจุบัน 
รองศาสตราจารย์ชัยยศ  ธีระเดชพงศ์ ปี  พ.ศ.  2548 – 2551 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชํานาญ   งามสมบัติ  ปี  พ.ศ.  2552 – 2553 
รองศาสตราจารย์ยศ  ธีระเดชพงศ์ ปี  พ.ศ.  2553 – ปัจจุบัน 
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ทําเนียบผู้อํานวยการกอง  สังกัดสํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
นางสมพร   พิริยะสุขถาวร  ผู้อํานวยการกองกลาง 
นายสะอาด     เข็มสีดา   ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน 
นางนับวรรณ     เอมนุกูลกิจ  ผู้อํานวยการกองพัฒนานักศึกษา 

 

2. ปรัชญา  วิสยัทัศน์  พันธกิจและวัตถุประสงค์   
 

ปรัชญา :  
บริหารอย่างโปร่งใส    ใส่ใจบริการ 

 

วิสัยทัศน์  : 
มุ่งสู่ความเป็นผู้บริหารและให้บริการอย่างมืออาชีพ  เพ่ือให้ผู้มารับบริการบังเกิดความพึงพอใจ

อย่างต่อเน่ือง 

 

พันธกิจ  : 
1.  จะพัฒนาสํานักงานอธิการบดีให้เป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการ  เพ่ือสนับสนุนภารกิจ

ด้านต่างๆ  ของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
2.  จะพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการ  อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
3. จะพัฒนาบุคลากรและนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาสนับสนุนการบริหารจัดการและบริการอย่าง

ต่อเน่ือง 

 

วัตถุประสงค์  : 
1.  เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการตามนโยบายและภารกิจ ด้านต่างๆของมหาวิทยาลัย

อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.  ส่งเสริมให้บุคลากรมีจิตสํานึกในการให้บริการ  ให้คําปรึกษา สนับสนุน  ส่งเสริมอํานวย

ความสะดวก  ในการใช้อาคารสถานที่  ยานพาหนะ  และสวัสดิการด้านต่างๆ 
3.  พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการ  การให้บริการ  และ

นําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาสนับสนุนระบบการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ  เพ่ือความ  โปร่งใสถูกต้อง  รวดเร็ว  
และมีคุณภาพ 

 
 

3.  งบประมาณ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 สํานักงานอธิการบดี ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ในการ

ดําเนินงานภายในของสํานักฯ โดยได้รับการจัดสรรตามหน้าที่ความรับผิดชอบในการดําเนินงานแบ่งเป็นกอง  
ดังน้ี   
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หน่วยงาน งบประมาณแผ่นดิน
(บาท) 

งบประมาณเงินรายได้
(บาท) 

รวม 
(บาท) 

กองกลาง - 9,705,900.00 9,705,900.00 

กองนโยบายและแผน 650,000.00 893,400.00 1,543,400.00 

กองพัฒนานักศึกษา 350,000,00 4,608,400.00 4,958,400.00 

รวม 1,000,000.00 15,207,700.00 16,207,700.00 
 

 

4.  ประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์สํานักงานอธิการบดี 
 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค ์

1.การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและงาน
ประกันคุณภาพให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานอย่าง
ต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ 

เป็นหน่วยงานท่ีมีระบบบริหารจัดการตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

2. พัฒนาระบบการบริการอย่างมีคุณภาพ เป็นศูนย์กลางทางการบริหารให้แก่หน่วยงานภายใน
และภายนอก  และประชาชนทั่วไป  เป็นที่ยอมรับของ
สังคม 

3. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้  ความสามารถใน
การบริหารจัดการและการบริการ  พร้อมทั้งนํา
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติงาน 

บุ ค ล า ก ร ใ น สํ า นั ก ง า น อ ธิ ก า ร บ ดี มี ค ว า ม รู ้ 
ความสามารถ  ในการบริหารจัดการและการบริการ  
พร้อมทั้งใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยตรงตามความต้องการ
ของมหาวิทยาลัย 

 4.  สร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงานภายในและ
ภายนอก 

ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่าย 
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5.  โครงสร้างการบริหาร 
 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
 

หน่วยงานตรวจสอบ 
 

สํานักงานอธิการบดี  
 
 
 

กองกลาง กองนโยบายและ กองพัฒนา 

 
 

-  งานบริหารทัว่ไป 

 
 
 
 
 

6.  บุคลากรของสํานักงานอธิการบด ี
 

บุคลากรของสาํนักงาน จํานวน  (คน) 

1.   อาจารย์ 1 
2.   ข้าราชการพลเรือน 8 
3.   ลูกจ้างประจํา 14 
4.   พนักงานมหาวิทยาลัย 61 
5.   พนักงานโครงการ 12 

รวม 96 

 
 
 
 
 
 

-  งานบริหารงานบุคคล 
-  งานบริหารคลังและทรัพย์สิน 
-  งานบริหารพัสดุ  อาคารสถานที่    
และสาธารณูปโภค 
-  งานประชุมและการระชาสัมพันธ ์

-  งานบริหารทัว่ไป 
-  งานนโยบายและ
ยุทธศาสตร ์
-  งานวิเทศสัมพันธ ์

-  งานบริหารทัว่ไป 
-  งานกิจการนักศึกษา 
-  งานบรกิารและสวัสดิการ 
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7.  สิ่งอํานวยความสะดวกสนับสนุนการเรียนรู ้
7.1  ยานพาหนะ 
 

          รายการ ยี่ห้อ จํานวน (คัน) ทะเบียนรถ 

         1. รถยนต์น่ัง  4 ประตู โตโยต้า 1 กข 8413 พบ 

         2. รถบัสโดยสาร (42 ที่น่ัง) มิตซูบิชิ 1 40 – 0078 พบ 

         3. รถบัสโดยสาร (32 ที่น่ัง) ฟอร์ด 1 40 – 0079 พบ 

         4. รถบัสโดยสาร (28 ที่น่ัง) เบนซ ์ 1 40 – 0100 พบ 

         5. รถกระบะ อีซูซ ุ 2 บต 3200  พบ 

กค 5232 พบ 

         6. รถบรรทุก ฮีโน่ 1 40 – 0077 พบ 

         7. รถยนต์โดยสาร (รถตู้) โตโยต้า 8 นข-2152 พบ 

นข -1651 พบ 

นข-642 พบ 

นข-864 พบ 

นข-201 พบ 

นข -2173 พบ 

นข-104 พบ. 

รวม 15  
 (ข้อมูล  ณ วันที่  15 มีนาคม  2553) 

 
7.2 อาคารสถานท่ีที่อยู่ในความรบัผิดชอบ 
 

ลําดับ อาคารสถานท่ีที่อยู่ในความรบัผิดชอบ จํานวน  (หลัง) 

1 อาคารเรียน (อาคาร 14,11,5) 3 

2 อาคารปฏิบัติการ (อาคาร  12) 1 

3 หอประชุม 1 

4 โรงอาหาร 2 

5 บ้านพักบุคลากรของมหาวิทยาลัย 109 

6 บ้านพักรับรอง 3 

7 แฟลตอาจารย์ 1 

8 ห้องนํ้านอกอาคาร 2 
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ลําดับ อาคารสถานท่ีที่อยู่ในความรบัผิดชอบ จํานวน  (หลัง) 

9 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (อาคารเพชรนํ้าหน่ึง) 1 

10 หอพักนักศึกษา 6 

11 โรงรถ 1 

รวม 130 

(ข้อมูล  ณ วันที่   15 มีนาคม  2553 ) 

 
นโยบายการบริหารสํานักงานอธิการบดี  

คณะกรรมการบริหารประจําสํานักงานอธิการบดี  ได้กําหนดนโยบายการบริหารสํานัก เป็นกรอบ
ทิศทางแก่สํานัก ดังน้ี 

1. ส่งเสริมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
2. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบการบริการที่มีคุณภาพ 
3. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้  ความสามารถในการบริหารจัดการและการบริการ  และ

การปฏิบัติงานให้มีคุณภาพ 
4. ส่งเสริมให้มีการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
5. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมนักศึกษา  ทั้งด้านการอนุรักษ์ ทํานุบํารุง และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของ

ท้องถิ่นและของชาติ รวมท้ังการสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
6. ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  หลักคุณธรรมและจริยธรรม 
7. เร่งรัดและพัฒนาการปฏิบัติงานทุกด้านให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของการประกันคุณภาพ

การศึกษา สมศ. กพร. และเกณฑ์อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1ส่วนที่ 2 
ผลการดําเนนิงานและผลการประเมินตนเอง 

ของสํานักงานอธิการบด ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ส่วนที่ 2 
ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง 

 

2.1  ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบปีท่ีผ่านมา (2552) 
สํานักงานอธิการบดี  ได้จัดทํารายงานประเมินตนเองของผลการดําเนินงาน  ปีการศึกษา  2552  

ตามเกณฑ์การประเมินของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  และตามเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรีกําหนดไว้ทั้งหมด  5  องค์ประกอบ  จํานวน  16  ตัวบ่งช้ี  และรับการประเมินคุณภาพภายในเมื่อ
วันที่ 2 – 3 สิงหาคม 2553  โดยคณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วย  

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวลิต คงแก้ว  ประธานกรรมการ 
2. รองศาสตราจารย์สุเทพ ลิ่มอรุณ            รองประธานกรรมการ 
3. นางทานตะวัน    เสือสอาด กรรมการ 
4. นางสาวสุกุมา    อ่วมเจริญ กรรมการและเลขานุการ 

 
ผลการประเมินดังกล่าวไดผ้ลดังตารางท่ี 2.1.1 -  2.1.3  
ตารางที่ 2.1.1  ผลการประเมินตามองค์ประกอบคณุภาพ   

 

องค์ประกอบ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

 

หมายเหตุ 

I P O รวม 

- 1.00 3.00 2.00 1.  ปรัชญา ปณิธานวัตถุประสงค์ และ
แผนการดําเนินการ 

ระดับพอใช้  

2.  - 2.50 - 2.50 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา ระดับดี  

3.  2.00 2.00 2.00 2.00 การบริหารและการจัดการ ระดับพอใช้  

4.  - 3.00 - 3.00 การเงินและงบประมาณ ระดับดีมาก  

5.   - 2.50 3.00 2.67 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ระดับดีมาก 

 2.00 25 10 2.313 เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งช้ีของทุกองค์ประกอบ ระดับดี 

2.00 2.27 2.50 2.313  ผลการประเมนิ ระดับดี 
 
หมายเหตุ     ผลการประเมิน    ≤ 1.50    การดําเนินงานของหน่วยงานยังไม่ได้คุณภาพ             

1.51-2.00   การดําเนินงานของหน่วยงานได้คุณภาพในระดับพอใช้ 
2.01-2.50   การดําเนินงานของหน่วยงานได้คุณภาพในระดับดี  
2.51-3.00   การดําเนินงานของหน่วยงานได้คุณภาพในระดับดีมาก 
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ตารางที่ 2.1.2  ผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศกึษา 
    

มาตรฐานอุดมศึกษา คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

 

หมายเหตุ 

I P O รวม 

มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต  1.        

2.  มาตรฐานด้านการบริหารจัดการ
อุดมศึกษา  

     
 

   ก. มาตรฐานด้านธรรมาภิบาลของการ
บริหารการอุดมศึกษา   

ระดับดี 2.00 2.38 2.50 2.39 
 

   ข. มาตรฐานด้านพันธกิจของการบริหาร
การอุดมศึกษา  

ระดับดี - 2.50 - 2.50 
 

3.  มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนา
สังคมฐานความรู้ฯ  

- 1.00 - 1.00 ยังไม่ได้คุณภาพ 

 เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งช้ีของทุกมาตรฐาน ระดับดี 2.00 25 10 2.313 

 ผลการประเมนิ ระดับดี 2.00 2.27 2.50 2.313 
 
หมายเหตุ     ผลการประเมิน    ≤ 1.50   การดําเนินงานของหน่วยงานยังไม่ได้คุณภาพ             

1.51-2.00  การดําเนินงานของหน่วยงานได้คุณภาพในระดับพอใช้ 
2.01-2.50  การดําเนินงานของหน่วยงานได้คุณภาพในระดับดี   
2.51-3.00  การดําเนินงานของหน่วยงานได้คุณภาพในระดับดีมาก 
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 ตารางที่ 2.1.3  ผลการประเมินตามมุมมองด้านการบรหิารจัดการ  
 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 
มุมมองด้านบริหารจัดการ 

 
หมายเหตุ 

I P O รวม 

  
 

ด้านนักศึกษาและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย - 2.33 2.00 2.25 ระดับดี 

ด้านกระบวนการภายใน - 2.25 1.67 2.43 ระดับดี   

ด้านการเงิน - 3.00 - 3.00 ระดับดีมาก   

ด้านบุคลากรการเรียนรู้และนวัตกรรม 2.00 1.50 - 1.67 ระดับดี   

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งช้ีของทุก
องค์ประกอบ 

ระดับดี 2.00 25 10 2.313 
  

2.00 2.27 2.50 2.313 ผลการประเมนิ ระดับดี  
 
หมายเหตุ     ผลการประเมิน   ≤ 1.50    การดําเนินงานของหน่วยงานยังไม่ได้คุณภาพ             

1.51-2.00   การดําเนินงานของหน่วยงานได้คุณภาพในระดับพอใช้ 
2.01-2.50   การดําเนินงานของหน่วยงานได้คุณภาพในระดับดี   
2.51-3.00   การดําเนินงานของหน่วยงานได้คุณภาพในระดับดีมาก 

 

2.2  การปรบัปรุงแก้ไขการดําเนินงานตามผลการประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศึกษา 2552 
ของสํานักงานอธิการบดี   

จากผลการประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา 2552 ทางสํานักงานอธิการบดี ได้นําข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประเมินมาจัดทําเป็นแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) และมีการดําเนินงาน
ตามแผนดังต่อไปน้ี  
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ตารางที่ 2.2.1  แผนพัฒนาคุณภาพ  (Improvement  Plan)  ปีการศึกษา 2553  

สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  (จากผลการประเมินรอบปีการศึกษา 2552) 
 

ตรงกับตัวบ่งชี้ กิจกรรม/แผนงาน เป้าหมาย ข้อเสนอแนะ ระยะเวลา
ดําเนนิการ จากผลการประเมิน ของ สกอ. 

เกณฑ์ใหม่ 
ที่จะพัฒนา 

ผู้รับผิดชอบ 

ควรกําหนดตัวบ่งช้ีของ
การดําเนินงานในแต่ละ
แผนให้ชัดเจน เพ่ือให้
บรรลุความสําเร็จ 

1.1 1. แต่งต้ัง
คณะกรรมการ
ทบทวนแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติ
ราชการ 

10 คน 1 ปี  นางสมพร  
พิริยะสุขถาวร 

ควรมีการประเมิน
ศักยภาพและผล
ปฏิบัติงานของผู้บริหาร 

7.1 แต่งต้ัง
คณะกรรมการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน
สํานักงานอธิการบดี 

1 ครั้ง 1  เดือน  

ควรมีการเปิดโอกาสให้
ภาคเอกชน ประชาชน
และเครือข่ายต่าง ๆ เข้า
ร่วมในกระบวนงานของ
สํานักงานอธิการบดี 

  8.1 แต่งต้ัง
คณะกรรมการ
บริหารประจํา
สํานักงานอธิการบดี 

ผู้อํานวยการ
สํานักงาน
อธิการบดี 

ควรมีที่ปรึกษาจากภาค
ประชาชน 

8.1 แต่งต้ัง
คณะกรรมการ
พัฒนาระบบบริหาร
จัดการเงินและ
บัญชี พัสดุ 

3 ครั้ง 1 ปี นางสมพร  
พิริยะสุขถาวร 

ควรให้นักศึกษามีส่วน
ร่วมในการประกัน
คุณภาพของสํานักงาน
อธิการบดี 

9.1 เข้าร่วมการประชุม
อบรมเชิงปฏิบัติการ
ทักษะและบทบาท
ของนักศึกษากับ
การประกันคุณภาพ 

1  ครั้ง 1 วัน กองพัฒนา
นักศึกษา 
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ข้อเสนอแนะ 
จากผลการประเมิน 

ตรงกับตัวบ่งชี ้
ของ สกอ. 
เกณฑ์ใหม่ 

กิจกรรม/แผนงาน 
ที่จะพัฒนา 

เป้าหมาย ระยะเวลา
ดําเนนิการ

ผู้รับผิดชอบ 
 

ควรมีการสร้างเครือข่าย
การพัฒนาคุณภาพ
ภายในของสํานักงาน
อธิการบดี 
 

9.1 -เข้าร่วมอบรมเชิง
ปฏิบัติการวิเคราะห์
มาตรฐานและตัว
บ่งช้ี การประเมิน 

1 ครั้ง 

คุณภาพการศึกษา
ภายใน 
 
-คําสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาสําหรับ
บุคลากรสาย
สนับสนุน 

 
 
 
 
 

 
1 คน 

 

1 วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
นางสมพร  
พิริยะสุขถาวร 
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2.3  ผลการดําเนินงานปีการศึกษา 2553  
สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลักที่สําคัญ 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การให้บริการทาง

วิชาการแก่สังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และมีพันธกิจอย่างน้อยอีก 5 ประการ ที่จะ
สนับสนุนให้การขับเคลื่อนพันธกิจหลักบรรลุเป้าหมายได้ คือ 1) ปรัชญา  ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนการ
ดําเนินการ 2) กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 3) การบริหารและการจัดการ 4) การเงินและงบประมาณ และ    
5) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ซึ่งพันธกิจหลักและพันธกิจสนับสนุนจะต้องทํางานเช่ือมโยงบูรณาการ
ทุกเรื่องเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง จึงจะส่งเสริมให้การจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษามี
คุณภาพได้ การประกันคุณภาพการศึกษาภายในจึงพัฒนาขึ้นโดยคํานึงถึงองค์ประกอบคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา 6 ด้าน และของรัฐบาล 1 ด้าน ที่ครอบคลุมทั้งพันธกิจหลักและพันธกิจสนับสนุน ได้แก่  
1) ปรัชญา  ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนการดําเนินการ 3) กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 6) การทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม7) การบริหารและการจัดการ 8) การเงินและงบประมาณ และ 9) ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ 10) นโยบายรัฐบาล  3 ดี (3D) 

ดังน้ัน ในการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา จึงได้กําหนดตัว
บ่งช้ีภายใต้องค์ประกอบคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 7 ด้าน ดังมีรายละเอียดปรากฏในบทท่ี 3 เพ่ือให้
สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการกํากับดูแล ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของสํานักแต่ละแห่ง 
ซึ่งสามารถสรุปได้ตามตารางที่ ผ.1 
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ตารางที่ ผ.1 องค์ประกอบคุณภาพ 10 ด้านและตัวบ่งชี้ที่ใช้ประเมินคุณภาพตามองค์ประกอบ 
 

องค์ประกอบ 
จํานวนตัวบ่งชี ้

ปัจจัยนําเขา้ กระบวนการ ผลผลิต รวม 

1.  ปรัชญา  ปณิธาน  วัตถุประสงค์ และแผน
ดําเนินการ   

 1 1 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 ตัวบ่งช้ีที่ 1.2 

2 

3.  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา  2 1 
ตัวบ่งช้ีที่  3.1, 3.2, ตัวบ่งช้ีที่ 3.3 

3 

6.  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   1 
ตัวบ่งช้ีที่  6.2 

1 

7.  การบริหารและการจัดการ 
 
 

1 4 
ตัวบ่งช้ีที่  7.5 ตัวบ่งช้ีที่  7.1, 7.2, 

7.3 และ 7.4 

 5 

8.  การเงินและงบประมาณ  1 
ตัวบ่งช้ีที่ 8.1 

 1 

9.  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  1 
ตัวบ่งช้ีที่ 9.1 

 1 

10. นโยบายรัฐบาล  3 ดี (3D)  1 1 2 
ตัวบ่งช้ีที่ 10.1 ตัวบ่งช้ีที่ 10.2 

รวมทั้งหมด 1 10 4 15 
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ตารางที ่ผ.2 มาตรฐานการอุดมศึกษาและตัวบ่งชี้ทีใ่ชป้ระเมินคณุภาพตามมาตรฐาน 

 

องค์ประกอบ 
ตัวบ่งชี้ด้าน
ปัจจัยนําเขา้ 

ตัวบ่งชี้ด้าน
กระบวนการ 

ตัวบ่งชี้ด้าน
ผลผลิต 

หรือผลลพัธ ์
รวม 

1 .  มาตรฐานด้านคุณภาพ
บัณฑิต 

    

2. มาตรฐานด้านการบริหาร
จัดการอุดมศึกษา 

1 6 1 
ตัวบ่งช้ีที่ 7.5 ตัวบ่งช้ีที่ 1.1, 7.1, 

7.3, 7.4, 8.1 และ 9.1 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.2 

ก. มาตรฐานด้าน 
ธรรมภิบาลของการบริหาร
การอุดมศึกษา 

8 

   ข. มาตรฐานด้านพันธกิจ
ของการบริหารการอุดมศึกษา 

 3 3 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.1, 3.2    

และ 10.1  
ตัวบ่งช้ีที่ 3.3, 
6.2 และ10.2 

6 

3.  มาตรฐานด้านการสร้าง
และพัฒนาสังคมฐานความรู้
และสังคมแห่งการเรียนรู้ 

 1  1 
ตัวบ่งช้ีที่ 7.2 

รวม 1 12 2 15 
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ตารางที ่ผ.3 มุมมองด้านบริหารจัดการทีส่ําคัญและตัวบ่งชี้ตามมุมมองด้านการบรหิารจัดการ 
 

มุมมองด้านการบริหาร
จัดการ 

ตัวบ่งชี้ด้าน
ปัจจัยนําเขา้ 

ตัวบ่งชี้ด้าน
กระบวนการ 

ตัวบ่งชี้ด้านผลผลิต
หรือผลลพัธ ์

รวม 

3 1.  ด้านนักศึกษาและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

 2 
ตัวบ่งช้ีที่  3.1 

และ 3.2 
ตัวบ่งช้ีที่  3.3 ,6.2

และ 10.2  

5 

2.  1 ด้านกระบวนการภายใน 1 6 
ตัวบ่งช้ีที่  7.5 ตัวบ่งช้ีที่ 1.1, 

7.1, 7.3, 7.4,  
9.1 และ 10.1 

ตัวบ่งช้ีที่  1.2  
8 

3.  ด้านการเงิน  1 
ตัวบ่งช้ีที่  8.1 

 1 

4.  ด้านบุคลากร          
การเรียนรู้และนวัตกรรม 

 1  1 
ตัวบ่งช้ีที่  7.2 

รวม 1 10 4 15 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR)                                             สํานักงานอธิการบดี 

ตารางที ่ผ.4 มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาและตัวบ่งชีท้ี่ใช้ประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน 
 

มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 
ตัวบ่งชี้ด้าน
ปัจจัยนําเขา้ 

ตัวบ่งชี้ด้าน
กระบวนการ 

ตัวบ่งชี้ด้าน
ผลผลิตหรือ
ผลลัพธ ์

รวม 

1. มาตรฐานด้านศักยภาพและ
ความพร้อมในการจัดการศึกษา 
 

(1) ด้านกายภาพ 
(2) ด้านวิชาการ 
(3) ด้านการเงิน 
(4) ด้านการบริหารจัดการ 

 
 
 

 
 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 7.5 
 

 
 
 
 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 8.1 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.1, 
7.1, 7.2, 7.3, 
7.4, 9.1 และ

10.1 

 
 
 
 
 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.2 
และ 10.2  

 

 
 
 
 
 
1 
10 

2.  มาตรฐานด้านการดําเนินการ
ตามภารกิจขอสถาบันอุดมศึกษา 

(1) ด้านการผลิตบัณฑิต 

 
 
 

 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 
และ 3.2 

 
 
 

 
 
2 

(2) ด้านการวิจัย     

(3) ด้านการให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคม 

    

(4) ด้านการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

  ตัวบ่งช้ีที ่6.2 
และ 3.3   

 

2 

รวม 1 10 4 15 

 



 18 

 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  :  กระบวนการพัฒนาแผน 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนนิการ 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ :  กระบวนการ    
การคิดรอบป ี  :  ใช้ปีงบประมาณ 

 

เกณฑ์มาตรฐาน  : 

ข้อ การดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
การดําเนินการ 

มี ไม่มี 

1 มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมีส่วน
ร่วมของบุคลากรในคณะและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ 
โดยเป็นแผนที่เช่ือมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย  
ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มมหาวิทยาลัย กรอบแผนอุดมศึกษาระยะ
ยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 – 2565) และแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551 – 2554)   

  

2 มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับสํานักไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน   

3 มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจําปีครบ 4 พันธกิจ คือ 
ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

  

4 มีตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจําปี และค่าเป้าหมายของแต่ละ
ตัวบ่งช้ี เพ่ือวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
การประจําปี 

  

5 มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีครบ 4 พันธกิจ   

6 
 

มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติการประจําปี อย่าง
น้อยปีละ 2 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณา  

  

7 มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารและคณะกรรมการประจําสํานัก เพ่ือพิจารณา 

  

8   มีการนําผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจํา
สํานักไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี 
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เกณฑ์การประเมิน  :     

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 2 หรือ 3 ข้อ 4 หรือ 5  ข้อ 6 หรือ 7 ข้อ 8 ข้อ 

 
ผลการดําเนนิงาน  : 

1. มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในคณะและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับ
ปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย  ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่ม
มหาวิทยาลัย กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2551 – 2565) และแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551 – 2554) 

สํานักฯ มีแผนกลยุทธ์  พ.ศ. 2552 – 2555 (1.1-1.1) และมีการแต่งต้ังคณะกรรมการทบทวนแผนกล
ยุทธ์ (1.1-1.2) โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรจากทุกหน่วยงานในสังกัด  เพ่ือนําสํานักไปสู่ความสําเร็จที่พึง
ประสงค์  โดยกระบวนการพัฒนาแผนกลยุทธ์ ซึ่งผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดีได้เสนอแนวทางการบริหาร 
นโยบายสํานักฯ  และแผนกลยุทธ์สํานักงานอธิการบดี พ.ศ. 2552 – 2555 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการทบทวน
แผนกลยุทธ์ คร้ังที่ 1/2553 (1.1-1.3) เพ่ือพิจารณาทบทวนปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจของสํานัก  ว่ามีความ
เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบันหรือไม่  และในการประชุมคณะกรรมการบริหารประจําสํานัก ครั้งที่ 1/2553 
จึงกําหนดวาระการประชุมทบทวนแผนกลยุทธ์ของสํานักงานอธิการบดี พ.ศ. 2552 – 2555 (1.1-1.4) เพ่ือให้
คณะกรรมการบริหารประจําสํานักให้ความเห็นชอบและมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส
และภัยคุกคาม  และกําหนดปรัชญา วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์  ตัวช้ีวัด  ค่าเป้าหมายให้ครอบคลุมและ
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย ตามประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  และยุทธศาสตร์
จังหวัดตลอดจนสอดคล้องกับแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี  ฉบับปีที่ 2  (พ.ศ. 2551 - 2565) และ
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2551 - 2554) (1.1-1.5) 

2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับสํานักไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 
มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ของสํานักฯให้บุคลากร  ผู้บริหาร และผู้รับผิดชอบในสังกัด  โดยการ

ประชุมบุคลากรสังกัดสํานักงานอธิการบดี  ซึ่งช้ีแจงทําความเข้าใจถึงวิสัยทัศน์ กลยุทธ์และเป้าหมายของกล
ยุทธ์ และมีการกําหนดความรับผิดชอบของหน่วยงานย่อย (ระดับฝ่าย/งาน) กําหนดเป้าหมายในการ
ดําเนินการ เป็นลายลักษณ์อักษร และมีการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ 
(1.1-2.1) 

3.  มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจําปีครบ 4 พันธกิจ คือ ด้านการ
เรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
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สํานักฯ มีกระบวนการจัดทําแผนที่กลยุทธ์ และความสอดคล้องระหว่างแผนกลยุทธ์กับแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปี ครบทั้ง 4 พันธกิจคือ  การจัดการเรียนการสอน  การวิจัย  การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  (1.1-3.1) 

4.  มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจําปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัด
ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี 

สํานักฯ  มีการกําหนดตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์  แผนปฏิบัติราชการประจําปี และค่าเป้าหมายของแต่
ละตัวบ่งช้ีพร้อมผู้รับผิดชอบ  เพ่ือใช้ในการติดตามและวัดผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปี (1.1-4.1, 1.1-4.2)  

5.  มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีครบ 4 พันธกิจ 
สํานักฯจัดทําปฏิทินการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานทั้ง 4 พันธกิจ และมีการติดตามผลการ

ดําเนินงานตามกําหนดในปฏิทิน (1.1-5.1) 
6.  มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจําปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

และรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา 
สํานักฯ มีการรายงานผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติราชการประจําปี 2553 ต่อ

มหาวิทยาลัย  3 ไตรมาส  (1.1-6.1)  
7.  มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และ

รายงานผลต่อผู้บริหารและคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อพิจารณา  
สํานักฯ  มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ ปีละ 1  ครั้ง และรายงานผลต่อ

คณะกรรมการบริหารประจําสํานักเพ่ือพิจารณา (1.1-7.1) 
8.  มีการนําผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจําสํานัก ไป

ปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี 
สํานักฯ มีการนําข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารประจําสํานัก และผลการตรวจประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายในสถาบันการศึกษา ปีการศึกษา 2552 มาทบทวนแผนกลยุทธ์ และจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการ ปี 2553 – 2554 (1.1-8.1, 1.1-8.2) 
 
การประเมินตนเอง : 

คะแนนอิงเกณฑ์การประเมิน
ตัวบ่งช้ี สกอ. 

ค่าเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมายของสถาบัน 

  5 คะแนน 8 ข้อ ตํ่ากว่าเป้าหมาย 
  เท่ากับเป้าหมาย (8 ข้อ) 
  สูงกว่าเป้าหมาย  

 บรรล ุ            ไม่บรรลุ 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR)                                                        สํานักงานอธิการบดี  



 21 

 
 

รายการหลักฐาน 

 

หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง 

1.1-1.1 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการทบทวนแผนกลยุทธ์สํานักงานอธิการบดี  

1.1-1.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการทบทวนแผนกลยุทธ์สํานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 
1/2552 

1.1-1.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารประจําสํานัก ครัง้ที ่1/2552 เร่ือง การ
ทบทวนแผนกลยุทธ์สํานักงานอธิการบดี พ.ศ. 2552 – 2555 

1.1-1.4 แผนที่กลยุทธ์ (Strategic map) ของสํานักงานอธิการบดี 

1.1-2.1 รายงานการประชุมบุคลากรสงักัดสํานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2552 

1.1-3.1 แผนที่กลยุทธ์ (Strategic map) ของสํานักงานอธิการบดี 

1.1-4.1 แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ 2553  

1.1-4.2 แผนกลยุทธ์สํานักงานอธิการบดีที่แสดงถึงการกําหนดตัวบ่งช้ีและค่าเป้าหมายของแต่
ละตัวบ่งช้ีที่วัดความสําเร็จ 

1.1-5.1 ปฏิทินการดําเนินงานของสํานักงานอธิการบดี 

1.1-6.1 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจําสํานักงานอธิการบดี ปี 2553  

1.1-7.1 ตารางรายงานผลการเปรียบเทียบการดําเนินงานของตัวบ่งช้ีตามแผนยุทธศาสตร์กับ 
ค่าเป้าหมาย 

1.1-8.1 แผนพัฒนาคุณภาพสํานักงานอธิการบดี  
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.2         : ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวช้ีวัดของการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 

ชนิดตัวบ่งช้ี           : ผลผลิต 
 

การคิดรอบปี          : ปีงบประมาณ 2553 
 

คําอธิบายตัวบ่งช้ี 
พิจารณาจากระดับความสําเร็จของการบรรลุเป้าหมายแต่ละตัวช้ีวัดที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติ ตามแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยประเด็นการประเมิน มุ่งเน้นผลงานที่สะท้อนบทบาท
ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ จากการนําประเด็นยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
1) การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา 2) การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือเพ่ิมความเข้มแข็งทาง
วิชาการ 3) การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม ถา่ยทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 4) การเสริมสร้างหลักการบริหารจัดการที่ดี  
ข้อมูลอ้างอิงสําหรับผู้ประเมิน : ข้อมูลพ้ืนฐานและเอกสารหลักฐานอ้างอิงที่เก่ียวข้อง ดังน้ี 

1. เอกสารการกําหนดรายการตัวบ่งช้ีของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
ในรอบปีงบประมาณ เป้าหมายในแต่ละตัวช้ีวัด และผลการดําเนินในตัวช้ีวัดเหล่าน้ัน 

2. เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า หน่วยงาน/มหาวิทยาลัยฯ มีระบบและกลไกการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดของการปฏิบัติงาน 

3. คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ คณะทํางาน เพ่ือมอบหมายผู้รับผิดชอบ 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลผลการดําเนินงานของตัวช้ีวัด และความเช่ือถือได้ของข้อมูลที่ได้รับ รวมถึงระบบการ
เก็บรักษาและดูแลเอกสารหรือข้อมูล 
การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในแต่ละระดับของมหาวิทยาลัยฯ 
 
สูตรการคํานวณ 
 
 
 
 
 

 

X 100 

ประจาํปีงบประมาณทั้งหมด                            
จํานวนตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
                          ประจําปีงบประมาณท่ีบรรลเุป้าหมาย 
จํานวนตัวช้ีวัดของแผนปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
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เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ 
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 
50-59 60-69 70-79 80-89 90-100 

 
ผลการดําเนินงาน  
 ในปีงบประมาณ 2553 มหาวิทยาลัยมีการผลการดําเนินงาน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามตัวช้ีวัดของ
การปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบุรี ดังน้ี 

1. มีการกําหนดรายการตัวบ่งช้ีของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เป้าหมายในแต่ละตัวช้ีวัด 

2. มีการแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานและรับผิดชอบ การติดตามการดําเนินงานให้เป็นตาม
เป้าหมาย 

3. มีการประชุมเร่งรัดการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
เป็นรายไตรมาส 

4. มีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็น
รายไตรมาส 
 
การคํานวณ ผลการดําเนินงาน 
                     แทนค่า                   24 

                                               29 
X 100 

                     ผลการคํานวณ    =     82.75 % 
 

การประเมินตนเอง 

ค่าเป้าหมาย คะแนนอิงเกณฑ์การ
ประเมินตัวบ่งช้ี สกอ. 

การบรรลุเป้าหมายของสถาบัน 

 
80 % 

   
4 

ตํ่ากว่าเป้าหมาย 
  คะแนน เท่ากับเป้าหมาย  
สูงกว่าเป้าหมาย (82.75 %) 

 บรรล ุ            ไม่บรรลุ 
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รายการหลักฐาน 

 

หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง 

1.2-1.1 เอกสารการกําหนดรายการตัวบ่งช้ีของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เป้าหมายในแต่ละตัวช้ีวัด 

1.2-1.2 ระบบและกลไกการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดของการ
ปฏิบัติงาน 

1.2-1.3 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ คณะทํางาน เพ่ือมอบหมายผู้รับผิดชอบ 

1.2-1.4 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ไตร
มาส 4) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 
จุดอ่อน/จุดแข็ง (ถ้ามี) 
จุดอ่อน : หน่วยงานต่าง ๆ มีภารกิจมากจึงไม่สามารถรายงานผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกําหนด  
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องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา  

 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.1   :  ระบบและกลไกการให้คําปรึกษาและบรกิารด้านข้อมูลข่าวสาร 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนการ 

 

เกณฑ์มาตรฐาน 

ข้อ การดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
การดําเนินการ 

มี ไม่ม ี

1 มีการจัดบริการให้คําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา   

2 มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา   

3 มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา   

4 มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า   

5 มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศษิย์เก่า   

6 
 

มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ 1 – 3 ทุกข้อไม่ตํ่ากว่า 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5 

  

7   มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการ
พัฒนาการจัดบริการที่สนองความต้องการของนักศึกษา 

 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 2 หรือ 3 ข้อ 4 หรือ 5 ข้อ 6 ข้อ 7 ข้อ 

 
ผลการดําเนินงาน 

ในปีการศึกษา 2553 สํานักงานอธิการบดี  มีผลการดําเนินงานด้านระบบและกลไกการให้
คําปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร ผ่านเกณฑ์การประเมิน 7 ข้อ  ดังน้ี  

1. มีการจัดบริการให้คําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา 
 สํานักฯ มีการจัดบริการให้คาํปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิต โดยจัดให้มีการให้

คําปรึกษาในด้านต่าง ๆ รวมท้ังมีการแต่งต้ังบุคคลเพ่ือให้คําปรึกษาแก่นักศึกษาตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบุรี ที่  171/2554 (3.1-1.1)  
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1.1  ด้านสุขภาพ  สํานักงานอธิการบดี โดยฝ่ายอนามัยและการปฐมพยาบาลให้บริการเวชภัณฑ์และ

คําปรึกษาปัญหาสุขภาพของนักศึกษา (3.1-1.2)   รวมท้ังให้ความช่วยเหลือด้านการส่งต่อนักศึกษาที่เจ็บป่วย
ขั้นรุนแรงไปยังโรงพยาบาล (3.1-1.3) และได้มีการจัดต้ังกองทุนเพ่ือช่วยเหลือนักศึกษาในกรณีนักศึกษา
ประสบอุบัติเหตุ (3.1-1.4) 
 1.2 ด้านการเรยีน และกิจกรรม 
   1)ให้คําปรึกษาเกี่ยวกับการลงทะเบียนรายวิชาเรียน  (3.1-1.5) 
 2)ให้คําปรึกษาเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษา และทุนอ่ืนๆ  (3.1-1.6) 
 3) ให้คําปรึกษาเกี่ยวกับการชําระค่าหน่วยกิต (3.1-1.7) 
 4) ให้คําปรึกษาเกี่ยวกับการทํากิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ทั้งกิจกรรมบังคับ 
และกิจกรรมเลือก (3.1-1.8) 
 5) ให้คําปรึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนการเขียนใบขอจบการศึกษาของนักศึกษา  และTranscript 
กิจกรรม (3.1-1.9) 
 6) ให้คําปรึกษาแก่สโมสรนักศึกษาคณะในการจัดกิจกรรมนักศึกษา (3.1-1.10) 
    รวมท้ังมีการติดตามผลการเรียน (3.1-1.11)  การทํากิจกรรมของนักศึกษา  (3.1-1.12)   
และรับเร่ืองราวร้องทุกข์จากนักศึกษา  (3.1-1.13) 
 1.3 ด้านชีวิตส่วนตัวและชีวิตครอบครัว (3.1-1.14)  

สํานักงานอธิการบดี มีกิจกรรมออกตรวจเย่ียมบ้านนักศึกษา กยศ. ในกรณีที่เกิดปัญหาในการเรียน
การใช้ชีวิตระหว่างเรียน และเย่ียมบ้านคณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษา (3.1-1.15)  รวมถึงการจัด
ประชุมผู้ปกครองนักศึกษา กยศ. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์และช้ีแจงทําความเข้าใจระหว่างผู้ปกครองนักศึกษา
และมหาวิทยาลัย (3.1-1.16) 

อีกทั้งมีช่องทางให้นักศึกษาสามารถขอคําปรึกษาได้ทาง  boypsy@hotmail.com (3.1-1.17)   

2.  มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา 
สํานักฯ มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาโดยผ่านทางสื่อต่างๆ   ดังน้ี 

  2.1 เว็บไซด์ dsd.pbru.ac.th  (3.1-2.1) 
 2.2 บอร์ดปิดประกาศ (3.1-2.2) 
 2.3 facebook (3.1-2.3)  
 2.4 จดหมายข่าวดอนขังใหญ่ (3.1-2.4)  
 2.5 จดหมายข่าวใต้ร่มตาล (3.1-2.5) 
 2.6 สายด่วน 032-493278 ,081-9446928  ,085-9639284   (3.1-2.6) 

 รวมท้ังมีกล่องรับความคิดเห็น webboard (3.1-2.7) เพ่ือรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ  มีการ 
ประเมินผลการรับรู้ข่าวสารข้อมูลโดยการตอบแบบสอบถามความคิดเห็น (3.1-2.8) 
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3.  มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา 
สํานักฯ มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา โดย

ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก ดังน้ี 
  3.1  การศึกษาดูงานขององค์การนักศึกษา (3.1-3.1) 
  3.2  การจัดอบรมให้ความรู้ด้านทางวิชาชีพ 
   - ผู้นําสันทนาการ (3.1-3.2) 
   - การซ่อมโทรศัพท์มือถือ (3.1-3.3) 
   - การทําร้านกาแฟสด (3.1-3.4) 
   4. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า 

สํานักฯมีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่าโดยผ่านทาง จดหมายข่าว
ดอนขังใหญ ่(3.1-4.1) เว็บไซด์ http://alumni.pbru.ac.th และ http://dsd.pbru.ac.th (3.1-
4.2)รวมทั้งเปิดโอกาสให้ศิษย์เก่ามาร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา(3.1-4.3) และร่วมแสดง
ความคิดเห็น (3.1-4.4) 

5. มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า 
สํานักฯ มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า โดยการจัดอบรม

ผู้นําสันทนาการให้กับศิษย์เก่าที่สังกัดโรงเรียนต่าง ๆ ในจงัหวัดเพชรบุรี (3.1-5.1)   
6. มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ 1 – 3 ทุกข้อไม่ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนน

เต็ม 5 
สํานักฯ มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการ   ในด้านการจัดบริการให้คําปรึกษาทาง

วิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา การจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา
และการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา  อยู่ในระดับคะแนน 
3.55 จากคะแนนเต็ม 5 (3.1-6.1) 

7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการ
ที่สนองความต้องการของนักศึกษา 

สํานักฯ มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการ
จัดบริการที่สนองความต้องการของนักศึกษา ทั้งในด้านการจัดบริการใหค้ําปรึกษาทางวิชาการและแนะ
แนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา การจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและการจัด
กิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา  (3.1-7.1) 
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การประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑ์การประเมิน
ตัวบ่งช้ี สกอ. 

ค่าเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมายของสถาบัน 

 5  คะแนน 7 ข้อ ตํ่ากว่าเป้าหมาย 
 เท่ากับเป้าหมาย  (7 ข้อ) 
 สูงกว่าเป้าหมาย  

 บรรลุ             ไม่บรรลุ 

 
รายการหลักฐาน 

หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง 

3.1-1.1 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที ่171/2554  เร่ือง แต่งต้ังผู้ปฏิบัติหน้าที่ให้
คําปรึกษาและรับเร่ืองร้องทุกข์จากนักศึกษา 

3.1-1.2 ทะเบียนประวัติผู้มารับบริการให้คําปรึกษาด้านสุขภาพ 

3.1-1.3 หนังสือจากโรงพยาบาลพระจอมเกล้า ที่ พบ 0027.2/ 04985  ลงวันที ่18 มิถุนายน  
2554 เร่ือง ขอรับเงินค่ารักษาพยาบาล  และสําเนาใบส่งตัวนักศึกษาเข้าโรงพยาบาล 

3.1-1.4 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการนักศึกษา พ.ศ.2552 

3.1-1.5 ทะเบียนบันทึกการให้คําปรกึษาเกี่ยวกับการลงทะเบียนรายวิชาเรียน 

3.1-1.6 ทะเบียนบันทึกการให้คําปรกึษาเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษา และทุนการศึกษา 

3.1-1.7 ทะเบียนบันทึกการให้คําปรกึษาเกี่ยวกับการชําระค่าหน่วยกิต 

3.1-1.8 แบบให้คําปรึกษาเกี่ยวกับการทํากิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 

3.1-1.9 แบบให้คําปรึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนการเขียนใบขอจบการศกึษา และการขอทรานสคริป
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 

3.1-1.10 แบบให้คําปรึกษาแก่สโมสรนักศึกษาคณะในการจัดกิจกรรมนักศึกษา 

3.1-1.11 สําหรับหนังสือการรายงานผลการเรียนของนักศึกษาให้เจ้าของทุนรับทราบ 

3.1-1.12 ฐานข้อมูลกิจกรรมและคะแนนความประพฤติ    

3.1-1.13 ข้อความร้องทุกข์จากนักศึกษา    

3.1-1.14 รายงานสรุปผลการดําเนินโครงการเย่ียมบ้านนักศึกษา กยศ. 

3.1-1.15 รายงานสรุปผลการดําเนินโครงการเย่ียมบ้านนักศึกษาองค์การนักศึกษา 

3.1-1.16 รายงานสรุปผลการดําเนินโครงการจัดประชุมผู้ปกครองนักศึกษา กยศ. 

3.1-1.17 เอกสารเว็บไซด์ boypsy@hotmail.com 

3.1-2.1 เอกสารเว็บไซด์ dsd.pbru.ac.th 

3.1-2.2 ภาพถ่ายบอร์ดปิดประกาศประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร 
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หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง 

3.1-2.3 เอกสาร Facebook 

3.1-2.4 จดหมายข่าวดอนขังใหญ ่

3.1-2.5 จดหมายข่าวใต้ร่มตาล 

3.1-2.6 ทะเบียนบันทึกการให้คําปรกึษาทางโทรศัพท์ 

3.1-2.7 ภาพถ่ายกล่องรับความคิดเห็น 

3.1-2.8 สรุปผลการประเมินการรับรู้ข่าวสารของนักศึกษา 

3.1-3.1 โครงการศึกษาดูงานองค์การนักศึกษา 

3.1-3.2 โครงการอบรมผู้นําสันทนการ 

3.1-3.3 โครงการอบรมการซ่อมโทรศัพท์มือถือ 

3.1-3.4 โครงการอบรมการทําร้านกาแฟสด 

3.1-4.1 จดหมายข่าวดอนขังใหญ ่

3.1-4.2 เว็บไซด์ http://alumni.pbru.ac.th และ  http://dsd.pbru.ac.t 

3.1-4.3 คําสั่งแต่งต้ังคณะพิจารณาการให้ทุนการศกึษา 

3.1-4.4 รายงานการประชุมการคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าราชภัฏเพชรบุรี 

3.1-5.1 โครงการอบรมสันนาการ 

3.1-6.1 ผลการประเมนิการให้บริการด้านคําปรึกษา การให้ข้อมูลข่าวสาร และการพัฒนา
ประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพ 

3.1-7.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR)                                                        สํานักงานอธิการบดี  



 30 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.2   :  ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศกึษา 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนการ 

เกณฑ์มาตรฐาน  : 

ข้อ การดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
การดําเนินการ 

มี ไม่ม ี

1 สํานักจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน 

  

2 มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา   

3 มีการส่งเสริมให้นักศึกษานําความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาไปใช้ใน
การจัดกิจกรรที่ดําเนินการโดยนักศึกษาอย่างน้อย 5 ประเภทสําหรับระดับ
ปริญญาตรี และอย่างน้อย 2 ประเภทสําหรับระดับบัณฑิตศึกษาจากกิจกรรม
ต่อไปนี้ 
กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคณุลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 
กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
กิจกรรมเสรมิสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

  

4 มีการสนับสนุนให้นักศึกษาสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและ
ระหว่างสถาบันและมีกิจกรรมร่วมกัน 

  

5 มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา 

  

6 
 

  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรอืปรับปรุงการจัดกิจรรมเพ่ือพัฒนา
นักศึกษา 

 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 2 ข้อ 3 หรือ 4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 

 
 

ผลการดําเนินงาน 
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ในปีการศึกษา 2553 สํานักงานอธิการบดี มีผลการดําเนินงานด้านระบบและกลไกการ ส่งเสริม
กิจกรรมนักศึกษา ผ่านเกณฑ์การประเมิน 6 ข้อ  ดังนี ้

1. สํานักจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน 

สํานักงานอธิการบดี  โดยกองพัฒนานักศึกษา    มีการแต่งต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมผลการเรยีนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (3.2-
1.1) และมีแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยมีการกําหนดตัวบ่งช้ีความสําเร็จตามกรอบ TQF   (3.2-1.2) 

2. มีกิจกรรมให้ความรู้และทกัษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา 
สํานักงานอธิการบดี  โดยกองพัฒนานักศึกษา มีการจัดกจิกรรมให้ความรู้และทกัษะการประกันคุณภาพ
การศึกษาแก่นักศึกษาในกิจกรรมต่าง ๆ ดังน้ี 
 1) การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (3.2-2.1) 
 2) การอบรมทกัษะผู้นํา (3.2-2.2) 
 3) การประชุมสภานักศึกษา (3.2-2.3) 
เพ่ือให้นักศึกษานําไปใช้กําหนดตัวช้ีวัดความสําเร็จในการเขียนโครงการกิจกรรมนักศึกษา (3.2-2.4) 

3. มีการส่งเสริมให้นักศึกษานําความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาไปใช้ในการจัดกิจกรรที่
ดําเนินการโดยนักศึกษาอย่างน้อย 5 ประเภทสําหรับระดับปริญญาตรี และอย่างน้อย 2 ประเภทสําหรับ
ระดับบัณฑิตศึกษา 

สํานักงานอธิการบดี  โดยกองพัฒนานักศึกษา  ได้มีการสง่เสริมให้นักศึกษานําความรู้ด้านการ
ประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่ดําเนินการจํานวน 6 ประเภท สําหรับระดับปริญญาตร ีและระดับ
บัณฑิตศึกษาจํานวน 2 ประเภท โดยมีการแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารงานกิจการนักศึกษาเป็นผู้ให้
คําปรึกษา และรับผิดชอบการจัดกิจกรรมของนักศึกษา (3.2-3.1)  ในประเภทต่าง ๆ  ดังน้ี  

ระดับปริญญาตรี   
   - กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคณุลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (3.2-3.2) 
 - กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ (3.2-3.3) 
 - กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม (3.2-3.4) 

- กิจกรรมเสรมิสร้างคุณธรรมและจริยธรรม  (3.2-3.5) 
 - กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม (3.2-3.6) 
 - กิจกรรมนันทนการ (3.2-3.7) 

ระดับปริญญาโท  
 - กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม (3.2-3.8) 
 - กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคณุลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (3.2-3.9) 
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 4. มีการสนับสนุนให้นักศึกษาสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหว่างสถาบันและ
มีกิจกรรมร่วมกัน 
 สํานักงานอธิการบดี  โดยกองพัฒนานักศึกษา  มีการสนับสนุนให้นักศึกษาสร้างเครือข่ายพัฒนา
คุณภาพภายในสถาบัน โดยการลงนามใน MOU ระหว่างองค์การนักศึกษา สภานักศึกษา สโมสรนักศึกษา
ทั้ง 7 คณะ (3.2-4.1)  และระหว่างมหาวิทยาลัย ลงนาม MOU กับมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภูมิภาค
ตะวันตก (พ.จ.น.ก.) (3.2-4.2) โดยมีการหมนุเวียนกันเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ในการทํากิจกรรมนักศึกษา (3.2-4.3)  และการเป็นสมาชิกเครือข่ายกองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยราชมงคลทั่วประเทศ  (3.2-4.4)   รวมท้ังมีการจัดประชุม
คณะกรรมการบริหารงานกิจการนักศึกษาเพ่ือร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดําเนินงานด้านกิจการนักศึกษา 
(3.2-4.5)    

 5. มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
 มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดยสภา
นักศึกษาได้มีการติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรมของนักศึกษา และจัดทําเป็นรายงานสรุปเสนอผู้บริหาร
ได้รับทราบ (3.2-5.1) 

 6. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 
 สํานักงานอธิการบดี ได้นําผลการประเมินในปีที่ผ่านมาไปปรับปรุงแผนหรอืปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือ

พัฒนานักศึกษา (3.2-6.1)  ดังน้ี 
 1) กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่    
 2) กิจกรรมการแข่งขันกีฬา พ.จ.น.ก.     
 3) กิจกรรมการประกวด Star Of  PBRU  
 4) กิจกรรม  “วันราชภัฏ 14 กุมภาพันธ์”     
 
 การประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑ์การประเมิน
ตัวบ่งช้ี สกอ. 

ค่าเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมายของสถาบัน 

 5  คะแนน 6 ข้อ ตํ่ากว่าเป้าหมาย 
 เท่ากับเป้าหมาย (6 ข้อ) 
 สูงกว่าเป้าหมาย  

 บรรลุ             ไม่บรรลุ 
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 รายการหลักฐาน 

หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง 

3.2-1.1 สําเนาคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที ่1595/2554  เร่ืองแต่งต้ังคณะกรรมการ
บริหารงานกิจการนักศึกษา  

3.2-1.2 แผนพัฒนาการจัดกิจกรรมนกัศึกษา 

3.2-2.1 โครงการการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ่

3.2-2.2 โครงการอบรมทักษะผู้นํา          

3.2-2.3 รายงานการประชุมสภานักศึกษา  ครั้งที ่1/2554  ณ ห้องประชุม ช้ัน 8 

3.2-2.4 แบบฟอร์มการเขียนโครงการ 

3.2-3.1 สําเนาคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที ่1595/2554  เร่ืองแต่งต้ังคณะกรรมการ
บริหารงานกิจการนักศึกษา 

3.2-3.2 กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคณุลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ์  
     -โครงการอบรมการทําร้านกาแฟสด 
     -โครงการอบรมการซ่อมโทรศัพท์มือถือ 
     -โครงการอบรมทักษะผูนํ้า 
     -โครงการอบรมผู้นําสันทนาการ 
     -โครงการอบรมผู้นําองค์กรกิกรรมกับการเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
     -โครงการอบรมการปฐมพยาบาลข้ันพ้ืนฐาน 
     -โครงการศึกษาดูงาน 
  1)  ศึกษาดูงานโครงการช่ังหัวมันตามแนวพระราชดําริ 
  2)  ศึกษาดูงานการจัดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยฯ 
  3)  ศึกษาดูงานการบริหารจัดการองค์การนักศึกษา 
     -โครงการอบรมการใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์ 
     -โครงการอบรมขับขี่ปลอดภัย 

โครงการอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด      -
     -โครงการอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
     -โครงการค่ายอบรมวิถีพุทธะธรรม 
     -โครงการอบรมธรรมะเพ่ือจิตอาสา 

3.2-3.3 กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ   
     -โครงการจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างคณะดอนขังใหญ่เกมส ์ปี 2553 
     - โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ปี 2553 
     -โครงการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา พ.จ.น.ก. ปี 2553 
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หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง 

     -โครงการสุขภาพดีด้วยการออกกําลังกาย 

3.2-3.4 กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม   
     -โครงการสร้างฝายปลูกป่าลดโลกร้อน 
     -โครงการค่ายสร้างทักษะชีวิตด้วยจิตอาสา 
     -โครงการค่ายอาสา “ราชภัฏทอฝัน ปันนํ้าใจ” 
     -โครงการรักษ์บ้านเกิดอาสาฟ้ืนฟูป่าเขากระทิง 
     -โครงการค่ายศิลปะ สู่ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ 
     -โครงการปลูกป่าให้นก มอบหนังสือใหน้้อง 

3.2-3.5 กิจกรรมเสรมิสร้างคุณธรรมและจริยธรรม    
     -โครงการค่ายอบรมวิถีพุทธะธรรม 
     -โครงการอบรมธรรมะเพ่ือจิตอาสา 
     -โครงการธรรมทัศนาจรตามร้อยพระราชา 
     -โครงการ “วันราชภัฏ 14 กุมภาพันธ์” (กิจกรรมตักบาตรตอนเช้า) 
     -โครงการตักบาตรอาหารแห้งชาวหอพัก 
     -โครงการทําบุญหอพัก 

3.2-3.6 กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม   
     -โครงการร่วมขบวนแห่พระนครคีรี 
     -โครงการ “วันราชภัฏ 14 กุมภาพันธ์” (กิจกรรมประกวดร้องเพลงลูกทุ่งมุ่งสู่ฝัน) 
     -โครงการถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
     -โครงการถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถ 
     -โครงการพิธีไหว้ครูและหล่อเทียนพรรษา 
     -โครงการฉลองเทียนพรรษา 
     -โครงการถวายเทียนพรรษา 
     -โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง 

3.2-3.7 กิจกรรมนันทนการ   
     -โครงการ “วันราชภัฏ 14 กุมภาพันธ์”  
  1)กิจกรรมประกวดวงดนตรีสากลต้านภัยยาเสพติด 
  2)กิจกรรมประกวดภาพถ่าย “มหาวิทยาลัยของเรา” 
     -โครงการเปิดโลกชมรม 
     -โครงการประกวด Star Of PBRU 2010 
     -โครงการสานสายสัมพันธ์วันชาวหอ 
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หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง 

     -โครงการสานสายสัมพันธ์ผู้นําองค์กรกิจกรรม 
     -โครงการเลือกต้ังนายกองค์การบริหารนักศึกษา 

3.2-3.8 กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม   
     -โครงการพิธีไหว้ครู 

3.2-3.9 กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคณุลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ์  
     -โครงการอบรมผู้นําสันทนาการ 

3.2-4.1 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 

3.2-4.2  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการปฏิบัติกรรมตามกรอบ TQF พ.จ.น.ก. 

3.2-4.3 หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่  ศธ 0554.01.3/ว9 ลงวันที ่7 ม.ค.54 
หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ที ่ศธ 0553/0262   ลงวันที่ 17 ก.พ.54 

3.2-4.4 หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ที่ ศธ 0532.15/ว 353 ลงวันที ่4  พฤษภาคม  2554  
เร่ือง สรุปผลการประชุมเครือข่ายกองพัฒนานักศึกษา 

3.2-4.5 รายงานกาประชุมคณะกรรมการบริหารงานกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

3.2-5.1 สรุปผลการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาการจัดกิจกรรมนักศึกษา 

3.2-6.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษา ในการปรับปรุงกิจกรรม 
     การแข่งขันกีฬา พ.จ.น.ก.   
     การจัดกิจกรรม “วันราชภัฏ 14 กมุภาพันธ์”  
     และกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR)                                                        สํานักงานอธิการบดี  



 36 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.3       : ผู้นํานักศึกษามีทักษะความเป็นผู้นํา คิดเป็น ทําเป็น 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี       : ผลผลิต 
 

การคิดรอบปี       : ใช้ปีการศึกษา 
 

เกณฑ์มาตรฐาน       : 
 

ข้อ การดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
การดําเนินการ 

มี ไม่ม ี

1 มีการวางแผนการดําเนินงานในการจัดกิจกรรมนักศึกษา   

2 มีโครงสร้างสายการบังคับบัญชาของผู้นํานักศึกษา   

3 มีการแบ่งงานกันทําตามขั้นตอนการดําเนินงานตามแผน   

4 มีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอย่างเป็นระบบ   

5 มีการติดตามประเมินผลความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน   

6   มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป 

 
เกณฑ์การประเมิน  : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ 
1 ข้อ และ 2 ข้อ 3  ข้อ 4 ข้อ 5  ข้อ ครบทั้ง 6 ข้อ 

 
ผลการดําเนินงาน  
  สํานักงานอธิการบดี  โดยกองพัฒนานักศึกษา  เป็นหน่วยงานท่ีมีภารกิจหลักในการจัดกิจกรรมเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพนักศึกษาจึงกําหนดอัตลักษณ์  คือ ผู้นํานกัศึกษามีทักษะความเป็นผู้นํา คิดเป็น ทําเป็น โดยมี
ผลการดําเนินงาน ดังน้ี 

1. ผู้นํานักศึกษาโดยองค์การบริหารนักศึกษา และสภานักศึกษา มีการวางแผนการดําเนินงานในการ 
จัดกิจกรรมนักศึกษาโดยการประชุมร่วมกันเพ่ือการมีส่วนร่วมของสมาชิก และเป็นการระดมความคิดเห็นต่างๆ 
ในการจัดกิจกรรมนักศึกษา (3.3-1.1)  
 2. องค์การบริหารนักศึกษา และสภานักศึกษา มีโครงสร้างสายการบังคับบัญชาชัดเจนตามข้อบังคับ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการดําเนินงานกิจการนักศึกษา พ.ศ. 2553 (3.3-2.1) 
 3. มีการแบ่งงานกันทําหรือมอบหมายหน้าที่ตามแผนการดําเนินงาน (3.3-3.1) 
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 4. มีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอย่างเป็นระบบ โดยการจําแนกปัญหาที่เกิดขึ้นหาหกต้นเหตุหรือ
สาเหตุของปัญหา   กําหนดทางเลือกของการแก้ไขปัญหา ตัดสินใจเลือกทางแก้ไขปัญหา ดําเนินการแก้ไข
ปัญหา และประเมินผลการแก้ไขปัญหา (3.3-4.1)  
 5. มีการติดตามประเมินผลความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน โดยการจัดทําแบบประเมินความ
คิดเห็น  การสงัเกต และการรับฟังข้อเสนอแนะจากเข้าร่วมกิจกรรม  (3.3-5.1) 
 6. มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาการจัดกิจกรรมในคร้ังต่อไป (3.3-6.1) 
 
การประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑ์การประเมิน
ตัวบ่งช้ี สกอ. 

ค่าเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมายของสถาบัน 

  
5  

 
6 

ตํ่ากว่าเป้าหมาย 
 คะแนน ข้อ เท่ากับเป้าหมาย (6 ข้อ) 
 สูงกว่าเป้าหมาย  

 บรรลุ             ไม่บรรลุ 

 
 
รายการหลักฐาน 

หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง 

3.3-1.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษา และสภานักศึกษา 

3.3-2.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการดําเนินงานกิจการนักศึกษา พ.ศ. 2553
และภาพแผนผังการบริหารงาน 

3.3-3.1 แบบสรุปภาพรวมการจัดกิจกรรม วันราชภัฏ 14 กมุภาพันธ์ 

3.3-4.1 แบบสรุปผลวิธีการแก้ไขปัญหา การจัดกิจกรรมวันราชภัฏ 14 กมุภาพันธ์ 

3.3-5.1 สรุปผลกาประเมินการจัดกิจกรรมวันราชภัฏ 14 กุมภาพันธ์ 

3.3-6.1 การปรับปรุงการจัดกิจกรรมวันราชภัฏ 14 กุมภาพันธ์  
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ตัวบ่งช้ีที่  6.2 :  ระดับความสําเร็จของกิจกรรมของนักศึกษาในการอนุรักษ์พัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  ผลผลิต 

การคิดรอบปี  :  ใช้ปีการศึกษา 

เกณฑ์การประเมิน :  
1. จํานวนโครงการ/กิจกรรมนักศึกษาทั้งหมดของปีการศึกษา  
2. จํานวนโครงการ/กิจกรรมนักศึกษาที่ส่งเสริมการอนุรักษ์ พัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม พร้อม

รายละเอียดโครงการ  
3. จํานวนรายงานสรุปผล/ประเมินผลโครงการ/กิจรรมนักศึกษาที่ส่งเสริมการอนุรักษ์ พัฒนา

ศิลปะและวัฒนธรรม 
 
หมายเหตุ :  
 1. กรณีเป็นโครงการของสถาบัน และคณะจัดกิจกรรมร่วมด้วย แต่ละคณะสามารถนับเป็นกิจกรรมได้ 
 2.  ลักษณะโครงการ/กิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรม  

โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจและความภาคภูมิใจในวิถีชีวิต และภูมิปัญญาไทย  
กิจกรรมทีม่ีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศทางวัฒนธรรม  
ซึ่งจะนําไปสู่การเกิดความเข้าใจและภาคภูมิใจในวิถีชีวิต และภูมิปัญญาไทย ซึ่งเก่ียวขอ้งกับปัจจัย 4ในการ
ดํารงชีวิต คือ อาหารพ้ืนบ้าน ยารักษาโรคและการรักษาโรคแบบพ้ืนบ้าน เสื้อผ้าเคร่ืองนุ่งห่ม ตลอดจนเคร่ืองใช้
ในชีวิตประจําวัน  บ้านเรือนหรือการตกแต่งอาคาร สถานที ่โดยเน้นวัฒนธรรมไทยหรือวัฒนธรรมท้องถิน่ อาจ
เป็นกิจกรรม/โครงการ ที่หน่วยงานจัดขึ้นเองโดยตรง เช่น การจัดงานหรือนิทรรศการทางวัฒนธรรม กิจกรรม
การประกวดที่เก่ียวข้องกับวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิต เช่น การแข่งขันวัวลาน  การประกวดวัวเทียมเกวียน  การ
ประกวดนกเขาชวา การแข่งเรือยาว  การประกวดทําอาหารไทย เป็นต้น หรือ กิจกรรมที่หน่วยงานจัด
สอดแทรกเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมหลักอ่ืนๆ  เช่น  การจัดเลี้ยงอาหารพ้ืนบ้าน ในงานสัมมนาระดับต่างๆ 
หรือ  การรณรงค์ให้บุคลากรและนักศึกษาแต่งกายชุดพ้ืนบ้าน  การนําผ้าพ้ืนบ้านมาตัดเป็นเสื้อ หรือ
แบบฟอร์มประจําหน่วยงาน เป็นต้น ตลอดจนการสนับสนุนให้มีกลุม่หรอืชมรมผู้สนใจกิจกรรมทางวัฒนธรรม
ด้านต่างๆข้ึนในหน่วยงาน เช่น กลุ่มดนตรีไทย กลุ่มวรรณกรรม เป็นต้น 

โครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจและภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียม ประเพณีไทยทั้งของท้องถิ่น
และของชาติ  

องค์ประกอบที่ 6  การทํานบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
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 ขนบธรรมเนียมประเพณี หมายถึง แบบแผนการประพฤติปฏิบัติในโอกาสหรือเทศกาลต่างๆ ที่สืบ
ทอดมาจากบรรพบุรุษของชุมชนท้องถิ่น ภายใต้ความเข้าใจที่ถูกต้องถึงศรัทธาความเช่ือ และค่านิยม เพ่ือให้
สามารถนํามาปฏิบัติอย่างเหมาะสมกับยุคสมัย 
 ตัวอย่างกิจกรรมได้แก่ วันไหว้ครู วันลอยกระทง วันสงกรานต์ การถวายเทียนจํานําพรรษาเป็นต้น 
โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจและศรัทธาในสถาบันทางศาสนา โดยให้นับได้ทุกศาสนาที่
มุ่งเน้นเป้าหมายเพ่ือก่อให้เกิดสันติสุขในปัจเจกบุคคลและสังคมโลก ตัวอย่างกิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมการสวด
มนต์และการตักบาตร การปฏิบัติธรรมในวันสําคัญทางศาสนาต่างๆ เช่น งานหล่อเทียนพรรษา การทอดกฐิน 
การทอดผ้าป่า วันคริสต์มาส วันฮารีรายอ การส่งเสริมการปฏิบัติศาสนกิจตลอดจน การสร้างบรรยากาศที่
สนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจ เช่น ห้องละหมาด ห้องฝึกสมาธิ เป็นต้น 
โครงการ/กิจกรรมที่ก่อให้เกิดระบบคุณค่าหรือค่านิยมทีนั่บถือความดีงามและคุณธรรม จรยิธรรมในยุคปัจจุบัน  
ซึ่งต้องคํานึงถึงบริบทและเง่ือนไขต่างๆ ที่เรือ่งน้ันต้ังอยู่ในยุคปัจจุบัน ดังน้ัน จึงควรส่งเสริมใหม้ีการทํากิจกรรมใน
รูปแบบต่างๆ ซึ่งอยู่นอกขอบเขต รูปแบบงานในเร่ืองวิถีชีวิตของไทย หรือประเพณีไทย หรือที่เก่ียวข้องกับ
สถาบันทางศาสนา ซึ่งนอกจากเป็นการส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์ ให้เกิดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ แล้ว
ยังช่วยสร้างกิจกรรมเพื่อการดึงดูดให้เยาวชนไทยเกิดความตระหนักในเรื่องระบบคุณค่าและคุณธรรม  
จริยธรรมมากยิ่งข้ึน 
 ตัวอย่างกิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ค่ายพัฒนาทักษะชีวิต การเข้าค่าย/ 
กิจกรรมพัฒนาจิต เป็นต้น  ซึ่งอาจจัดสําหรับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ เช่น นักเรยีน นักศึกษา เยาวชน บุคลากร สมาชิก
ในชุมชน เป็นต้น 
โครงการ/กิจกรรมการแสดงศิลปะและวัฒนธรรมไทย เช่น ดนตรีไทย และพ้ืนบ้าน ศิลปะการแสดงของไทย
และพื้นบ้าน ประดิษฐ์ศิลป์ไทยและพ้ืนบ้าน งานหัตถกรรมกีฬาและการละเล่นพ้ืนบ้านต่างๆ อาจเป็น
โครงการ/กิจกรรม ทั้งในส่วนที่จัดขึ้นเองโดยตรง หรือการให้บริการการแสดงแก่หน่วยงานต่างๆ หรือการเข้า
ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การแสดงนาฏศิลป์ ดนตรีไทย การแสดงละครชาตรี การแสดงหนังตะลุง  การแสดง
กลองยาว  การแสดงรําแคนหรือฟ้อนแคน  และการละเลน่พ้ืนบ้านต่างๆ เช่น ตะกร้อไทย ลาวกระทบไม้  เป็น
ต้น หรือการนํากลุ่มนักศึกษา/บุคลากร ไปรว่มกิจกรรมดังกล่าวที่หน่วยงานอ่ืนจัดขึ้น เพ่ือสร้างโอกาสในการมี
ส่วนร่วมทางศิลปะและวัฒนธรรมขึ้นเป็นต้น  
การแสดงศิลปะและวัฒนธรรมสากลและของชาติอ่ืนๆ อันเป็นการแสดงถึงความเข้าใจวัฒนธรรมของชาติต่างๆ 
ซึ่งมีความสําคญัต่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ดังน้ันการจัดให้นักศึกษา เยาวชน ประชาชน มีประสบการณ์และ
การเรียนรู้วัฒนธรรมนานาชาติผ่านกิจกรรมรูปแบบต่างๆ น้ัน มีความสําคัญต่อการดํารงอยู่อย่างมีความเข้าใจ
ที่ชัดเจนต่อวัฒนธรรมของตนเองและวัฒนธรรมของชาติอ่ืนๆ  อันเป็นวัฒนธรรมโดยรวมของโลก 
 ศิลปะและวัฒนธรรมสากลและชีวิตวัฒนธรรมของประเทศต่างๆ ที่สื่อออกมาในรูปแบบต่างๆ เช่น ดนตรี 
ศิลปะการแสดง ประดิษฐ์ศิลป์ งานหัตถกรรม ศิลปกรรมต่างๆ ที่อาจจะสื่อสารออกมาในรูปแบบของการแสดง
ภาพยนตร์ภาพถ่าย ภาพเขียนนิทรรศการวัฒนธรรมต่างๆ ซึ่งอาจเป็นกิจกรรมที่หน่วยงานจัดขึ้นโดยตรง หรือ
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สูตรการคํานวณผลการดําเนินงาน 

(จํานวนโครงการ/กิจกรรมนักศึกษาท่ีส่งเสริมการอนุรักษ์ พัฒนาศิลปะและวัฒนธรรมท่ีบรรลุเป้าหมาย ) 
x100 

(
 
 

เกณฑ์การประเมิน  : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ร้อยละ 50-60 ร้อยละ 61-70 ร้อยละ 71- 80 ร้อยละ 81-90 มากกว่าร้อยละ 90 

 
ผลการดําเนินงาน 
กองพัฒนานักศึกษา สํานักงานอธิการบดีได้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในปีการศึกษา 2553  จํานวน
ทั้งสิ้น 42 โครงการ (6.2-1.1)   และมีผลการดําเนินงานด้านกิจกรรมนักศึกษาในการอนุรักษ์ พัฒนาศลิปะและ
วัฒนธรรม  ผ่านเกณฑ์   ร้อยละ  95    ดังน้ี 

ที ่ ประเภทโครงการ จํานวนโครงการ 

1 โครงการท่ีส่งเสริมใหเ้กิดความเข้าใจและความภาคภูมิใจในวิถแีละภูมิปัญญาไทย(6.2-1.2)   5 

2 โครงการท่ีส่งเสริมใหเ้กิดความเข้าใจและภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียม ประเพณีไทยทั้งของ
ท้องถิ่นและของชาติ   (6.2-1.3) 

3 

3 โครงการท่ีส่งเสริมใหเ้กิดความเข้าใจและศรัทธาในสถานบันทางศาสนา  (6.2-1.4) 5 

4 โครงการท่ีกอดให้เกิดระบบคุณค่าหรือค่านิยมที่นับถือความดีงามและคุณธรรม จริยธรรม 
(6.2-1.5) 

6 

5 การแสดงศิลปะและวัฒนธรรมไทย    (6.2-1.6) 18 

6 การแสดงศิลปะและวัฒนธรรมสากลของชาติอืน่ ๆ (6.2-1.7) 3 

                                             รวมจํานวนโครงการท้ังสิ้น 40 

 
การคํานวณ ผลการดําเนินงาน 
                               แทนค่า                40 
                                                  42 

จํานวนโครงการ/กิจกรรมนักศึกษาท้ังหมดของปีการศึกษา) 

X 100 

                              ผลการคํานวณ    =     95 % 
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การประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑ์การประเมิน
ตัวบ่งช้ี สกอ. 

ค่าเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมายของสถาบัน 

  
5 

 ตํ่ากว่าเป้าหมาย  
 คะแนน ร้อยละ 95 เท่ากับเป้าหมาย (ร้อยละ 95) 
 สูงกว่าเป้าหมาย  

  บรรลุ             ไม่บรรลุ 

 
 
รายการหลักฐาน 

หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง 

6.2-1.1 หลักฐานแสดงโครงการนักศึกษาที่ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมของงานกิจการนักศึกษา 

6.2-1.2 หลักฐานแสดงโครงการนักศึกษาที่ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมของหลักสูตรการพัฒนา
ชุมชน 

6.2-1.3 หลักฐานแสดงโครงการนักศึกษาที่ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมของหลักสูตรสังคมศึกษา 

6.2-1.4 หลักฐานแสดงโครงการนักศึกษาที่ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมของหลักสูตรภาษาอังกฤษ 

6.2-1.5 หลักฐานแสดงโครงการนักศึกษาที่ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมของหลักสูตรนาฏยการ
แสดง 

6.2-1.6 หลักฐานแสดงโครงการนักศึกษาที่ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมของหลักสูตรพัฒนาสังคม 

6.2-1.7 หลักฐานแสดงโครงการนักศึกษาที่ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมของหลักสูตรศิลปกรรม
ดนตรี 

6.2-1.8 หลักฐานแสดงโครงการนักศึกษาที่ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมของหลักสูตรสารสนเทศ
ศาสตร์ 

6.2-1.9 หลักฐานแสดงโครงการนักศึกษาที่ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมของหลักสูตรภาษาไทย 
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องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 

ตัวบ่งช้ีที่ 7.1  :  ภาวะผู้นําของคณะกรรมการประจําสํานักและผู้บริหารทุกระดับของสํานัก 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนการ 

การคิดรอบปี  :  ใช้ปีการศึกษา 

 

เกณฑ์มาตรฐาน  :    

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน 
การดําเนินการ 

มี ไม่ม ี

1 คณะกรรมการประจําสํานักปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดครบถ้วนและมีการ
ประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดล่วงหน้า 

  

2 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยัง
บุคลากรทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนําข้อมูลสารสนเทศ
เป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาสํานัก 

  

3 ผู้บริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามท่ีมอบหมาย รวมท้ัง
สามารถสื่อสารแผนและผลการดําเนินงานของสํานักไปยังบุคลากรในสํานัก 

  

4 ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในสํานักมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ใหอํ้านาจใน
การตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม 

  

5 ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพ่ือให้สามารถทํางานบรรลุ
วัตถุประสงค์ของสํานักเต็มตามศักยภาพ 

  

6 ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชน์ของสํานักและผูม้ี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

  

7   คณะกรรมการประจําสํานักประเมินผลการบริหารงานของสํานักและผู้บริหารนําผล
การประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 

 
เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 2 หรือ 3 ข้อ 6 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
7 ข้อ 
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หมายเหตุ :  
หากจะประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานข้อที ่6 น้ัน  ต้องแสดงข้อมูลการบริหารงานตาม

หลักธรรมาภิบาลครบถ้วนทั้ง 10 ประการตามนิยามศัพทท์ี่ระบุไว้ซึ่งสอดคล้องเป็นไปตามเกณฑ์ของสมศ. 
 

ผลการดําเนินงาน 
 ในปีการศึกษา 2553  สํานักงานอธิการบดี  มีผลการดําเนินงานผ่าน 7 ขอ้ ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

สกอ. ดังน้ี  
1. คณะกรรมการประจําสํานักปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดครบถ้วนและมีการประเมินตนเอง

ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดล่วงหน้า 
 คณะกรรมการประจําสํานักมีการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือข้อบังคับกําหนดไว้ และสอดคล้องกับ

ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและมกีารประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ (7.1-1.1, 7.1-1.2) 
2.  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มี

ความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนําข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาสถาบัน 
ผู้บริหารระดับสํานักมีการกําหนดทิศทางการดําเนินงาน สามารถถ่ายทอดงานตามแผนกลยุทธ์และ

แผนปฏิบัติการด้านต่าง ๆ สูก่ารปฏิบัติที่เป็นระบบชัดเจนไปยังผู้บริหารระดับผู้อํานวยการกอง  หัวหน้างาน 
บุคลากรต่าง ๆ มีการใช้ข้อมลูสารสนเทศของบุคลากร นักศึกษา การเงิน งบประมาณ  การพัสดุต่าง ๆ เป็น
พ้ืนฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาสํานัก (7.1-2.1, 7.1-2.2, 7.1-2.3) 

3. ผู้บริหารสํานักมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมาย รวมท้ังสามารถ
สื่อสารแผนและผลการดําเนินงานของสํานักไปยังบุคลากรในสถาบัน 

ผู้บริหารมีการกํากับติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามท่ีมอบหมายโดยให้ผู้รับผิดชอบรายงาน
เป็นรายไตรมาส และมีการประเมินผลแล้วนําเสนอในที่ประชุมอาจารย์อย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง พร้อมกับ
นําเสนอผลสรปุตามตัวช้ีวัดเพ่ือขอข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําคณะอย่างน้อย 1 ครั้ง รวมทั้งทํา
รายงานต่อมหาวิทยาลัยตามกําหนด (7.1-3.1, 7.1-3.2, 7.1-3.3) 

4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในสํานักมสีว่นร่วมในการบริหารจัดการ ให้อํานาจในการตัดสินใจแก่
บุคลากรตามความเหมาะสม 

ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในสํานักมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ(7.1-4.1) ให้อํานาจในการ
ตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม โดยการเปิดช่องทางในการให้บุคลากรร่วมแสดงความคิดเห็น ตาม
ช่องทางต่างๆ มีระบบการสื่อสาร 2 ทาง เพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน อันจะ
ทําให้ได้ข้อมูลเพ่ือการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ือง  มีการปรับลดขั้นตอนกระบวนการบริหาร
จัดการโดยการมอบอํานาจในการตัดสินใจแก่ผู้บริหารหรือผู้ปฏิบัติงานระดับถัดไป เพ่ือเพ่ิมความคล่องตัว 
พร้อมกับมีการกํากับ และตรวจสอบเพ่ือให้เกิดความม่ันใจว่าระบบการทํางานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
คุ้มค่า และมีความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้  มีการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม เพ่ือเป็นการสร้างขวัญและ
กําลังใจต่อบุคลากรเป็นประจําอย่างต่อเน่ือง (7.1-4.2) 
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5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพ่ือให้สามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงค์ของ
สํานักเต็มตามศักยภาพ 

 ผู้บริหารมีการถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ร่วมงาน โดยเน้นการเพ่ิมทักษะในการปฏิบัติงานให้สูงข้ึนอย่าง
ต่อเน่ืองหรือเพ่ิมศักยภาพในการทํางานให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยการจัดโครงกาอบรมเชิงปฏิบัติการ  
หลักสูตร  “พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนสู่ความเป็นมืออาชีพ” (7.1-5.1)  นอกจากน้ีผู้บริหารยังมีการจัด
ประชุมบุคลากร (7.1-5.2)  เพ่ือช้ีแจงรายละเอียดของงานที่จะต้องปฏิบัติ พร้อมจัดทํารายละเอียดไว้เป็นลาย
ลักษณ์อักษรให้กับบุคลากรสายสนับสนุน ฯลฯ (7.1-5.3)  

6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชน์ของสํานักและผูม้ีสว่นได้ส่วนเสีย 
ผู้บริหารมีการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลโดยคํานึงถึงประโยชน์ของสํานัก สถาบัน และผูม้สี่วน

ได้ส่วนเสียดังน้ี (7.1-6.1) 
    6.1 ยึดหลักประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการที่กําหนดตัวช้ีวัดและเป้าหมายโดย มีการติดตาม
ประเมินผล และปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง 
    6.2 ยึดหลักประสิทธิภาพ ปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย ด้วยการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า คุ้มทุน 
และเป็นไปตามระยะเวลาที่ต้ังเป้าหมายไว้ 
    6.3 มีการตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ผู้รบับริการ นักศึกษา 
    6.4 ใช้หลักความรับผิดชอบ ที่จะต้องดําเนินงานตามเป้าหมายหรือความคาดหวังที่จะแก้ปัญหา
    6.5 ปฏิบัติงานต่าง ๆ โดยยึดหลักตามโปร่งใส เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ ของทางราชการ และ
สามารถตรวจสอบได้ 
    6.6 ใช้หลักการมีส่วนร่วมในการดําเนินงานต่าง ๆ ทั้งบุคลากรในสํานัก นักศึกษา ผูป้กครอง 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผูร้ับบริการต่าง ๆ  
    6.7 มีการกระจายอํานาจในการตัดสินใจ หรือดําเนินการต่าง ๆ ตามลําดับข้ันต้ังแต่ผู้อํานวยการ
กอง  หัวหน้างาน และบุคลากรภายในสํานัก 
    6.8 ยึดหลักนิติธรรม หรือความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ที่กําหนดไว้ไม่เลือกปฏิบัติ
เฉพาะบุคคล 
    6.9 ใช้หลักความเสมอภาค ทั้งด้านการแสดงความคิดเห็น และการปฏิบัติต่าง ๆ  
    6.10 มีการหาข้อสรุปหรือข้อตกลงโดยใช้หลักฉันทามติ เช่น การจัดทําแผนกลยุทธ์และแนวปฏิบัติ
ด้านต่าง ๆ 

7. คณะกรรมการประจําสํานักประเมินผลการบริหารงานของสํานักและผู้บริหารนําผลการประเมินไป
ปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 
มีการประเมินผลการบริหารงานของผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี เพ่ือนําผลไปปรับปรุงการบริหารงานให้มี
ประสิทธิภาพในปีต่อไป (7.1,7.1, 7.1-7.2) 
 

 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR)                                                        สํานักงานอธิการบดี  



 45 

การประเมินตนเอง : 

คะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัว
บ่งช้ี สกอ. 

ค่าเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมายของสํานัก 

 5  คะแนน 6 ข้อ ตํ่ากว่าเป้าหมาย 
เท่ากับเป้าหมาย 
สูงกว่าเป้าหมาย (7 ข้อ) 

บรรลุ             ไม่บรรลุ 
 

รายการหลักฐาน  : 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

7.1-1.1 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการประจําคณะในข้อบังคับ 

7.1-1.2 รายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจําสํานัก 

7.1-2.1 นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ตัวช้ีวัด ในแผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีการเกษตรประจําปี 2552-
2556 

7.1-2.2 รายงานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาบุคลากรโดยการเข้าอบรม หรือประชุมสัมมนาทาง
วิชาการต่าง ๆ   รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ  รายงานการเงิน 

7.1-2.3 สรุปผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ตามตัวช้ีวัด 

7.1-3.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก  

7.1-3.2 แบบติดตามผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดต่าง ๆ 

7.1-3.3 สรุปผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดของแผนปฏิบัติราชการประจําปี 2553 

7.1-4.1 ช่องทางในการรับฟังความคิดเห็น เช่น กล่องรับฟังความคิดเห็น  E-mail  เว็บบอร์ด 

7.1-4.2 คําสั่งมอบหมายอํานาจการตัดสินใจให้กับผูบ้ริหารระดับรองลงมา  

7.1-5.1 รายงานผลโครงการอบรม “พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนสู่ความเป็นมืออาชีพ” 

7.1-5.2 รายงานการประชุมบุคลากร(ภาคสนาม)สํานักงานอธิการบดี เพ่ือการถ่ายทอดงาน 

7.1-5.3 คําสั่งมอบหมายหน้าที่และพืน้ที่รับผิดชอบ/ รายละเอียดภาระงานของบุคลากรสังกัด
สํานักงาน 

7.1-6.1 รายงานการประเมินผลผู้อํานวยการด้านการดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล 

7.1-7.1 รายงานการประเมินผลผู้อํานวยการ  

7.1-7.2 ผลการปรับปรุงการดําเนินงานตามผลการประเมินของผู้บริหาร และเสนอต่อคณะกรรมการ
ประจําสํานัก  
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ตัวบ่งช้ีที่ 7.2  :  การพัฒนาสาํนักสู่สถาบันเรียนรู้ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนการ 

การคิดรอบปี :  ใช้ปีการศึกษา 

 

เกณฑ์มาตรฐาน :  

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน 
การดําเนินการ 

ม ี ไม่ม ี

1 มีการกําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์ของสํานักอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้าน
การวิจัย 

  

2 กําหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายท่ีจะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิต
และด้านการวิจัยอย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 

  

3 มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง 
(tacit knowledge) เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 
1 และเผยแพรไ่ปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายทีก่ําหนด 

  

4 มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 ทั้งท่ีมีอยู่ในตัวบุคคล
และแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบ
โดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) 

  

5   มีการนําความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษา
ที่ผ่านมาที่เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะ
ของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ใน
การปฏิบัติงานจริง 

 
 
เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ  
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 2   ข้อ 4  ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 
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ผลการดําเนินงาน 
 ในปีการศึกษา 2553 สํานักงานอธิการบดี  มีผลการดําเนินงานผ่าน 5 ข้อ ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. 
ดังน้ี  

1.  มีการกําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
สํานักอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย  

   สํานักงานอธิการบดี มีการแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานการจัดการความรู้ ประจําปีการศึกษา 
2553 (7.2-1.1)  และได้ประชุมครั้งที่  1/2553  (7.2-1.2) เพ่ือพิจารณาแผนการจัดการความรู้ของสํานัก  
ประจําปีการศึกษา 2553  โดยต้องกําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์ของสํานัก  รวมท้ังประเด็นการจัดการความรู้ที่สํานักฯ มุ่งเน้นตามอัตลักษณ์  (7.2-1.3) 
 2.  กําหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย
อย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 

สํานักงานอธิการบดี มีการกําหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะเพ่ือสนับสนุน
งานด้านการผลิตบัณฑิต ละงานวิจัย  ตามแผนการดําเนินงานการจัดการความรู้ให้กับบุคลากรสายสนับสนุน 
โดยการจัดโครงการอบรมเร่ือง  หลักการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน  (7.2-2.1), (7.2-2.2) 
 3.  มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit 
knowledge) เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากร
กลุ่มเป้าหมายที่กําหนด  

สํานักงานอธิการบดี มีการจัดอบรมเร่ือง  หลักการเขียนคู่มือปฏิบัติงานโดยเชิญบุคลากรทั้งภายใน
และภายนอกท่ีมีความรู้ความชํานาญมาถ่ายทอดความรู้ เคล็ดลับ หรือนวัตกรรม แนวปฏิบัติที่ดี แก่บุคลากร
สายสนับสนุนให้สามารถจัดทําคู่มือปฏิบัติงานได้และเป็นการพัฒนาสํานัก  (7.2-3.1) 

4.  มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้
อ่ืนๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร 
(explicit knowledge)   

สํานักงานอธิการบดี มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ที่เป็นเอกสารหรือตัวบุคคล ที่เป็นแนวปฏิบัติ
ที่ดี จัดเก็บความรู้ต่างๆ ให้เป็นระบบ แยกเป็นประเภทหมวดหมู่ให้ชัดเจน  เพ่ือให้บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย
สามารถค้นหาเพ่ิมพูนความรู้และนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ง่ายและรวดเร็ว และมีระบบการรวบรวมองค์
ความรู้ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีให้มีการเผยแพร่ในลักษณะของเอกสาร โดยให้บุคลากรสายสนับสนุนจัดทําคู่มือ
ปฏิบัติงานทุกหน่วยงาน  (7.2-4.1)  
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การประเมินตนเอง  : 

ค่าเป้าหมาย คะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัว
บ่งช้ี สกอ. 

การบรรลุเป้าหมายของสถาบัน 

 4   คะแนน 4 ข้อ ตํ่ากว่าเป้าหมาย 
เท่ากับเป้าหมาย 
สูงกว่าเป้าหมาย   

 บรรล ุ            ไม่บรรลุ 

 
 
รายการหลักฐาน 

หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง 

7.2-1.1 คําสั่งสํานักงานอธิการบดี   เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการจดัการความรู้ 

7.2-1.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ ครั้งที่ 1/ 2553 ลงวันที ่1 ส.ค. 53 

7.2-1.3 แผนจัดการความรู้สํานักงานอธิการบดี 

7.2-2.1 โครงการอบรม  “หลักการเขยีนคู่มือปฏิบัติงาน” 

7.2-2.2  รายช่ือผู้เข้าอบรม(บุคลากรสายสนับสนุน-กลุ่มเป้าหมาย)  

7.2-3.1 หนังสือเชิญวิทยากร 

7.2-4.1 คู่มือปฏิบัติงาน 
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ตัวบ่งช้ีที่ 7.3  :  ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนการ 

การคิดรอบปี :  ใช้ปีการศึกษา 

 

เกณฑ์มาตรฐาน :  

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน 
การดําเนินการ 

มี ไม่ม ี

1 มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan)   

2 มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสํานัก โดย
อย่างน้อยต้องครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ 
และการเงิน และสามารถนําไปใช้ในการดําเนินงานประกันคุณภาพ 

 
 

 

3 มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ   

4 มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุง
ระบบสารสนเทศ 

 
 

 

5  
 

 มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกท่ีเก่ียวข้องตามท่ี
กําหนด 

 
เกณฑ์การประเมิน :   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ  
3  ข้อ 

มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ 
1  ข้อ 2 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 

 
 

ผลการดําเนินงาน 
 ในปีการศึกษา 2553  สํานักงานอธิการบดี  มีผลการดําเนินงานผ่าน 4 ขอ้ ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. 
ดังน้ี  

1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) 
สํานักงานอธิการบดี มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) โดยมีนโยบายและ

แผนจัดทําระบบฐานข้อมูลระดับมหาวิทยาลัย (7.3-1.1) มีคณะกรรมการจัดทําแผนระบบสารสนเทศที่
ประกอบไปด้วยผู้บริหารด้านระบบสารสนเทศของสํานักและกลุ่มผู้บริหารที่เป็นผู้ใช้ระบบสารสนเทศ พัฒนา
ระบบฐานข้อมูล MIS  มีนโยบายและแผนในการจัดทําระบบฐานข้อมูล (7.3-1.2) มีคณะกรรมการฯ 
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2. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสํานัก โดยอย่างน้อยต้อง
ครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถนําไปใช้ในการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพ 

สํานักงานอธิการบดี มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสํานัก โดย
ใช้ระบบฐานข้อมูล เรียกว่า MIS (Management Information System) ได้แก่ ระบบงบประมาณ  ระบบ
การเงินและการบัญชี  ระบบลูกหน้ีเงินยืม  ระบบบริหารงานพัสดุ ระบบบริหารยานพาหนะ  ระบบทะเบียน
นักศึกษาและการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งและระบบประเมินการเรียน ระบบบุคลากร  ระบบเงินเดือน 
ระบบเงินกุ้ยืม กยศ.  เพ่ือรองรับการใช้งานทั้งมหาวิทยาลัย/คณะ/สํานัก/สถาบัน  ได้นําข้อมูลจากระบบ
ฐานข้อมูล MIS ของมหาวิทยาลัยมาใช้ประกอบในการบริหารจัดการและงานประกันคุณภาพ (7.3-2.1)   

3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 
สํานักงานอธิการบดี มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ มีการประเมินความพึง

พอใจทุกปีการศึกษาที่มีการใช้ระบบ โดยประเมินความพึงใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศเป็นประจําอย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง  มีระบบความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล โดยกําหนดช่ือผู้ใช้และรหัสผ่านในแต่ละระดับของผู้ใช้
เพ่ือสามารถตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล ศูนย์คอมพิวเตอร์ประเมินโปรแกรมของระบบฐานข้อมูล / ประเมิน
ข้อมูลอาทิ การดึงข้อมูลไปใช้ประโยชน์ ข้อมูลที่มีอยู่เป็นปัจจุบันหรือไม่ และระดับการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้ 
ศูนย์คอมพิวเตอร์มีการประเมินประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูลป้องกันผู้บุกรุกเข้ามา
แก้ไขข้อมูลหรือทําความเสียหายให้กับข้อมูล โดยมีผู้รับผิดชอบตรวจสอบเป็นประจํา จากการตรวจสอบทาง
เทคนิค (7.3-3.1)   

4. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
สํานักงานอธิการบดี นําผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบ

สารสนเทศ  มีผู้รับผิดชอบในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ  
นําผลการประเมินความพึงพอใจมาใช้ในการจัดทําแผนปรับปรุงระบบสารสนเทศ  จัดทําแผนปรับปรุงระบบ
สารสนเทศผ่านการพิจารณาจากผู้บริหาร (7.3-4.1)  มีการติดตามแผนปรับปรุงระบบสารสนเทศตาม
ระยะเวลาที่กําหนด  มีการนําเสนอรายงานผลการประเมินในข้อ 3 และ 4 เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการฯ /
ผู้มีอํานาจ และนําผลการประเมินในข้อ 3 และ 4 ไปปรับปรุงแผนระบบฐานข้อมูลเพ่ือให้มีฐานข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบัน อาทิ ความปลอดภัย การใช้โปรแกรม ข้อมูลที่มีความทันสมัย การดึงข้อมูล ผู้ใช้มีความพึงพอใจ
เพ่ิมขึ้น และเผยแพร่ผลการประเมินแก่บุคลากรรับทราบทั่วกัน (7.3-4.2)   
 5. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้องตามท่ีกําหนด 

    สํานักงานอธิการบดี มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องตามที่
กําหนด มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามที่สํานักงาน
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การประเมินตนเอง  : 

คะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัว
บ่งช้ี สกอ. 

ค่าเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมายของสํานัก 

 5  คะแนน 5 ข้อ ตํ่ากว่าเป้าหมาย 
เท่ากับเป้าหมาย(5 ข้อ) 
สูงกว่าเป้าหมาย  

บรรลุ             ไม่บรรลุ 

 
รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

7.3-1.1 แผนระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  

7.3-1.2 แผนระบบสารสนเทศ  สํานักงานอธิการบดี  

7.3-1.3 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารงานสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

7.3-2.1 ระบบฐานข้อมูล MIS ของมหาวิทยาลัย  

7.3-3.1 รายงานประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ  

7.3-4.1 แผนปรับปรุงระบบสารสนเทศ  

7.3-4.2 ผลการปรับปรุงระบบสารสนเทศจากผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 

7.3-5.1 รายงานการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR)                                                        สํานักงานอธิการบดี  



 52 

ตัวบ่งช้ีที่ 7.4  :  ระบบบริหารความเสี่ยง 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนการ 

การคิดรอบปี               :  ใช้ปีการศึกษา 

 

เกณฑ์มาตรฐาน          :  

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน 
การดําเนินการ 

มี ไม่ม ี

1 มีการแต่งต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บรหิาร
ระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของสํานักร่วมเป็นคณะกรรมการ
หรือคณะทํางาน 

  

2 มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจยัที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 
ด้าน ตามบริบทของสํานัก จากตัวอย่างต่อไปนี้ 
- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อาคารสถานที่) 
- ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของสํานัก 
- ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร 
การบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
- ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณ
ของอาจารย์และบุคลากร 
- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 

  

3 มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ได้จาก
การวิเคราะห์ในข้อ 2 

  

4 มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน   

5 มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานต่อ
คณะกรรมการประจําสํานักเพ่ือพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

  

6   มีการนําผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําสํานักไปใช้ใน
การปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 
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เกณฑ์การประเมิน :   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ  
3 หรือ 4  ข้อ 

มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 2 ข้อ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6 ข้อ 

 
หมายเหตุ : คะแนนการประเมินจะเท่ากับ 0 หากพบว่าเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงขึ้นภายในสํานักในรอบปีการ
ประเมินที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและความปลอดภัยของนักศึกษาคณาจารย์บุคลากรหรือต่อช่ือเสียงภาพลักษณ์
หรือต่อความม่ันคงทางการเงินของสํานัก อันเน่ืองมาจากความบกพร่องของสํานักในการควบคุมหรือจัดการกับ
ความเสี่ยงหรือปัจจัยเสี่ยงที่ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอโดยมีหลักฐานประกอบที่ชัดเจน 
ตัวอย่างความเส่ียงร้ายแรงที่ให้ผลประเมินเป็นศูนย์ (0) คะแนน เช่น 

1. มีการเสียชีวิตและถูกทําร้ายร่างกายหรือจิตใจอย่างรุนแรงของนักศึกษาคณาจารย์บุคลากรภายใน
สํานักทั้งๆ ที่อยู่ในวิสัยที่สํานักสามารถป้องกันหรือลดผลกระทบในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้แต่ไม่พบแผนการ
จัดการความเสี่ยงหรือไม่พบความพยายามของสํานักในการระงับเหตุการณ์ดังกล่าว 

2. สํานักฯ หรือหน่วยงานเสื่อมเสียช่ือเสียงหรือมีภาพลักษณ์ที่ไม่ดีอันเน่ืองมาจากปัจจัยต่างๆ เช่น
คณาจารย์นักวิจัยหรือบุคลากรขาดจริยธรรมจรรยาบรรณการไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานหรือกฎกระทรวงและเกิด
เป็นข่าวปรากฏให้เห็นตามสือ่ต่างเช่นหนังสือพิมพ์ข่าว online เป็นต้น 

3. สํานักฯ หรือขาดสภาพคล่องในด้านการเงินจนทําให้ต้องปิดหลักสูตรหรือไม่สามารถปฏิบัติตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
** หากมีสํานักใดสํานักหน่ึงได้คะแนนการประเมินเป็นศูนย์ (0) แล้วสถาบันก็จะได้คะแนนการประเมินเป็น
ศูนย์ (0) ด้วยเช่นกันหากเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีกล่าวไว้ข้างต้น 
การไม่เข้าข่ายที่ทําให้ผลการประเมินได้คะแนนเป็นศูนย์ (0) ได้แก่ 

1. สํานักฯ มีการวิเคราะห์และจัดทําแผนบรหิารความเสี่ยงเชิงป้องกันหรือมีแผนรองรับเพ่ือลด
ผลกระทบสําหรับความเสี่ยงที่ทําให้เกิดเรื่องร้ายแรงดังกล่าวไว้ล่วงหน้าและดําเนินการตามแผน 

2. เป็นเหตุสุดวิสัยอยู่นอกเหนือการบริหารจัดการ (การควบคุมหรือการป้องกัน) ของสํานัก 
3. เหตุการณ์ร้ายแรงดังกล่าวมีความรุนแรงที่ลดน้อยลงมากจากแผนรองรับผลกระทบที่ได้กําหนดไว้

ล่วงหน้า 
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ผลการดําเนินงาน 
 ในปีการศึกษา 2553 สํานักงานอธิการบดี  มีผลการดําเนินงานผ่าน 5 ขอ้ ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. 
ดังน้ี  

1. สํานักงานอธิการบดี  มีการแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ
สํานักงานอธิการบดี โดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนทีร่ับผิดชอบพันธกิจหลักของสาํนักร่วมเป็น
คณะกรรมการ  โดยจัดการประชุมเพ่ือกําหนดนโยบายและแผนบริหารความเสี่ยง  (7.4-1.1,7.4-1.2,7.4.1.3) 

2. สํานักงานอธิการบดี  มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่าง
น้อย 3 ด้าน ตามบริบทของสํานัก  (7.4-2.1,7.4-2.2,7.4-2.3) 

3. สํานักงานอธิการบดี  มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยง
ที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2  โดยจัดทําเป็นแผนบริหารความเสี่ยง (7.4-3.1) 

4. สํานักงานอธิการบดี  มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการ
ตามแผน (7.4-4.1) 

5. สํานักงานอธิการบดี  มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานต่อ
คณะกรรมการประจําสํานัก  เพ่ือพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง  โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ เสนอ
ผลการดําเนินงานตามแผนต่อคณะกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะ (7.4-5.1,7.4-5.2) 
 
การประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัว
บ่งช้ี สกอ. 

ค่าเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมายของสถาบัน 

 4  คะแนน 5 ข้อ ตํ่ากว่าเป้าหมาย 

เท่ากับเป้าหมาย (5 ข้อ) 
สูงกว่าเป้าหมาย  

บรรลุ             ไม่บรรลุ 
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รายการหลักฐาน  

หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง 

7.4-1.1 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สํานักงานอธิการบดี 

7.4-1.2 นโยบายและปฏิทินกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง   

7.4-1.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  (ครัง้ที ่1/2553) 

7.4-1.4 คู่มือการบริหารความเสี่ยง  สาํนักงานอธิการบดี   

7.4-2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ (ครั้งที่ 2/2553)  

7.4-2.2 แผนบริหารความเสี่ยง สํานักงานอธิการบดี   

7.4-2.3 แบบวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงในประเด็นต่างๆ (ภาคผนวกในคู่มือการบริหารความเสี่ยง  
สํานักงานอธิการบดี) 

7.4-3.1 แผนการบริหารความเสี่ยง  สาํนักงานอธิการบดี   

7.4-4.1      แผนการบริหารความเสี่ยง  สาํนักงานอธิการบดี   

7.4-5.1      รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก  (ครั้งที่  2/2553) 

7.4-5.2      รายงานผลการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยง 
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ตัวบ่งช้ีที่ 7.5  :  ความเพียงพอและความเหมาะสมของอาคารและพ้ืนที่ใช้สอย 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  ปัจจัยนําเข้า 

คําอธิบายตัวบ่งช้ี : สถาบันอุดมศึกษาจะต้องจัดเตรียมความพร้อมด้านกายภาพให้เพียงพอและ
เหมาะสมต่อการจัดการศึกษา ทั้งด้านอาคารเรียน สถานที ่และพื้นทีใ่ช้สอย โดยคํานึงถึงความม่ันคงปลอดภัย 
ถูกสุขลักษณะหรือความจําเป็นอ่ืน ๆ ตามที่กฎหมายกําหนด ทั้งน้ี เพ่ือสนับสนุนใหก้ารจัดการศึกษาบรรลุตาม
เป้าหมายของสถาบัน  
 

เกณฑ์มาตรฐาน :   

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน 
การดําเนินการ 

มี ไม่ม ี

1 มีห้องบรรยาย ห้องสัมมนาหรือห้องประชุม และห้องปฏิบัติการเหมาะสมต่อการ
จัดการเรียนการสอน และสอดคล้องกับจํานวนนักศึกษา 

  

2 มีบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเป็นอ่ืนๆอย่างน้อยในด้านการบริการอนามัย
และการรักษาพยาบาลการจัดการหรือจัดบริการด้านอาหารและสนามกีฬา 

  

3 มีโรงอาหาร เฉพาะพ้ืนที่รับประทานอาหาร  1.5 ตารางเมตร : คน โดยต้อง
สอดคล้องกับมาตรฐานทางสถาปัตยกรรม และสามารถรองรับนักศึกษาไม่น้อย
กว่าร้อยละ 30 ของจํานวนนักศึกษาทั้งหมด 

  

4 มีระบบสาธารณูปโภคและความปลอดภัยของอาคารและบริเวณโดยรอบ อย่าง
น้อยในเรื่องการประปา ไฟฟ้า ระบบกําจัดของเสีย ระบบบําบัดนํ้าเสีย การ
จัดการขยะ และเป็นไปตามกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมมลพิษ รวมท้ังมีอุปกรณ์
และระบบป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่าง ๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่
เก่ียวข้อง  

  

5   มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในข้อ 1 – 4 ทุกข้อไม่ตํ่ากว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5    

 
  
เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ  
3  ข้อ 

มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ 
1  ข้อ 2 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 
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ผลการดําเนินงาน 
 ในปีการศึกษา 2553 สํานักงานอธิการบดี  มีผลการดําเนินงานผ่าน 5 ข้อ ตามเกณฑ์ที่ต้ังไว้ ดังน้ี  

1. มีการจัดห้องบรรยาย ห้องสัมมนาหรือห้องประชุม และห้องปฏิบัติการเหมาะสมต่อการจัดการ
เรียนการสอน และสอดคล้องกับจํานวนนักศึกษา  ดังนี้ 

สํานักฯ มีการจัดห้องบรรยาย  ห้องสัมมนาหรือห้องประชุม  และห้องปฏิบัติการที่เหมาะสมต่อ
การจัดการเรียนการสอน  ซึ่งมีความสอดคล้องและมีความเพียงพอต่อการให้บริการแก่นักศึกษา  โดยสํานักฯ 
มีการจัดโสตทัศนูปกรณ์สําหรับใช้ในการปฏิบัติการเรียนการสอนอย่างครบครัน  มีการติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ
ทั้งในห้องบรรยาย  ห้องสัมมนา  และห้องประชุม  อีกทั้งมีบริการระบบ wireless lan ทั่วทั้งมหาวิทยาลัย 
เพ่ือบริการให้นักศึกษาสามารถใช้ประโยชน์ในการสืบค้นข้อมูลนอกเวลาปกติได้  เป็นต้น (7.5-1.1, 7.5-1.2, 
7.5-1.3)   
 2. มีการบริการส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีจําเป็นอ่ืนๆอย่างน้อยในด้านการบริการอนามัยและการ
รักษาพยาบาล  การจัดการหรือจัดบริการด้านอาหารและสนามกีฬา 

สํานักฯ ได้จัดบริการสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีจําเป็นอ่ืน ๆ แก่นักศึกษาทุกคณะ  เช่น  การ
ให้บริการด้านอนามัย  มีห้องพยาบาลและเจ้าหน้าที่โดยฝ่ายอนามัยและการปฐมพยาบาลให้บริการด้าน
เวชภัณฑ์และให้บริการคําปรึกษาปัญหาสุขภาพของนักศึกษา (7.5-2.1) รวมทั้งให้ความช่วยเหลือด้านการ
เคลื่อนย้ายนักศึกษาที่เจ็บป่วยขั้นรุนแรงไปยังโรงพยาบาล (7.5-2.2) และได้มีการจัดต้ังกองทุนเพ่ือช่วยเหลือ
นักศึกษาในกรณีนักศึกษาประสบอุบัติเหตุ (7.5-2.3)  มีโรงอาหารจํานวน 2  โรง  และมีห้องอาหารภายใน
อาคารเพชรนํ้าหน่ึงอีก 1 แห่ง (7.5-2.4)  มีสนามกีฬาที่ทันสมัยตามมาตรฐานการกีฬาแห่งประเทศไทยที่ได้
กําหนดไว้ (7.5-2.5) 

3. มีโรงอาหาร เฉพาะพ้ืนที่รับประทานอาหาร  1 ตารางเมตร : คน โดยสอดคล้องกับมาตรฐานทาง
สถาปัตยกรรม และสามารถรองรับนักศึกษาได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของจํานวนนักศึกษาทั้งหมด 
    มีโรงอาหารที่เพียงพอต่อจํานวนนักศึกษาโดยคํานวณจากพ้ืนที่รับประทานอาหาร  1 ตารางเมตร : 
คน ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานทางสถาปัตยกรรม และสามารถรองรับนักศึกษาได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของ
จํานวนนักศึกษาทั้งหมด (7.5-3.1) 

4. มีระบบสาธารณูปโภคและความปลอดภัยของอาคารและบริเวณโดยรอบ อย่างน้อยในเรื่องการ
ประปา ไฟฟ้า ระบบกําจัดของเสีย ระบบบําบัดนํ้าเสีย การจัดการขยะ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการ
ควบคุมมลพิษ รวมท้ังมีอุปกรณ์และระบบป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่าง ๆ  

มหาวิทยาลัย  โดยสํานักงานอธิการบดี  มีการดูแลจัดระบบสาธารณูปโภคของอาคารตลอดจน
บริเวณโดยรอบ  โดยมีการมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบดูแลระบบสาธารณูปโภคและมีการแต่งต้ังเจ้าหน้าที่
ประจําเพ่ือดูแล  บํารุงรักษาส่วนกลาง (7.5-4.1) มีการจัดระบบรักษาความปลอดภัยโดยใช้งบประมาณเงิน
รายได้ในการจ้างเหมาบริษัทเพ่ือดูแลรักษาความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัย (7.5-4.2) และแต่งต้ัง
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัย (7.5-4.3)  มีการติดต่อและประสานงาน
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5. มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในข้อ 1 – 4 ทุกข้อไม่ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5    
สํานักฯ มีการประเมินคุณภาพของบริการต่าง ๆ ที่จัด โดยพบว่านักศึกษาพึงพอใจเฉล่ียมากกว่า 

3.51  (7.5-5.1) 
 

การประเมินตนเอง 

ค่าเป้าหมาย คะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัว
บ่งช้ี สกอ. 

การบรรลุเป้าหมายของสถาบัน 

  
5  

 
5 

ตํ่ากว่าเป้าหมาย 
คะแนน ข้อ เท่ากับเป้าหมาย 

สูงกว่าเป้าหมาย  

บรรลุ             ไม่บรรลุ 
 

รายการหลักฐาน 

หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง 

7.5-1.1 ภาพถ่ายห้องบรรยาย  ห้องประชุมสัมมนา 

7.5-1.2 จํานวนนักศึกษา 

7.5-1.3 จํานวนห้องเรียน 

7.5-2.1 ทะเบียนประวัติผู้มารับบริการให้คําปรึกษาด้านสุขภาพ 

7.5-2.2 หนังสือจากโรงพยาบาลพระจอมเกล้า ที่ พบ 0027.2/ 04985  ลงวันที ่18 มิถุนายน  
2554 เรื่อง ขอรับเงินค่ารักษาพยาบาล  และสําเนาใบส่งตัวนักศึกษาเข้าโรงพยาบาล 

7.5-2.3 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการนักศึกษา พ.ศ.2552 

7.5-2.4 ภาพถ่ายโรงอาหาร 

7.5-2.5 ภาพถ่ายสนามกีฬา 

7.5-3.1 จํานวนนักศึกษาและพื้นที่โรงอาหาร  สรุปผลการคํานวณ 

7.5-4.1 คําสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรสังกัดสํานักงานอธิการบดี 

7.5-4.2 สัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย 

7.5-4.3 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย 

7.5-4.4 เอกสารการจ่ายเงินค่าจัดเก็บขยะแก่เทศบาลเมืองเพชรบุร ี

7.5-4.5 ภาพถ่ายอุปกรณ์ดับเพลิงตามอาคารต่างๆ 

7.5-5.1 รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจต่อสํานักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 2553 
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ตัวบ่งช้ีที่ 8.1  :  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนการ 

การคิดรอบปี  :  ใช้ปีงบประมาณ 

 

เกณฑ์มาตรฐาน :   

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน 
การดําเนินการ 

มี ไม่ม ี

1 มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน   

2 มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวาง
แผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

  

3 มีงบประมาณประจําปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานในแต่ละพันธกิจและการ
พัฒนาสถาบันและบุคลากร   

  

4 มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อสภาสถาบัน
อย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง 

  

5 มีการนําข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์
สถานะทางการเงินและความมั่นคงของสถาบันอย่างต่อเน่ือง 

  

6 มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงิน
ให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่สถาบันกําหนด 

  

7   ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนํา
ข้อมูลจากรายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ 

 
หมายเหตุ : 
แผนกลยุทธ์ทางการเงินเป็นแผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใช้ไปของทรัพยากรทางการเงินของสถาบันที่สามารถ
ผลักดันแผนกลยุทธ์ของสถาบันให้สามารถดําเนินการได้แผนกลยุทธ์ทางการเงินจะสอดรับไปกับแผนกลยุทธ์
ของสถาบัน สถาบันควรประเมินความต้องการทรัพยากรท่ีต้องจัดหาสําหรับการดําเนินงานตามกลยุทธ์แต่
ละกลยุทธ์และประเมินมูลค่าของทรัพยากรออกมาเป็นเงินทุนที่ต้องการใช้ซึ่งจะเป็นความต้องการเงินทุนใน
ระยะยาวเท่ากับเวลาที่สถาบันใช้ในการดําเนินการให้กลยุทธ์น้ันบังเกิดผลจากน้ันจึงจะกําหนดให้เห็นอย่าง
ชัดเจนถึงที่มาของเงินทุนที่ต้องการใช้ว่าสามารถจัดหาได้จากแหล่งเงินทุนใด เช่น รายได้ค่าธรรมเนียม
การศึกษางบประมาณแผ่นดินหรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนสะสมของหน่วยงานเงินบริจาคจากหน่วยงาน
ภายนอกหรือศิษย์เก่าหรือสถาบันจะต้องมีการระดมทุนด้วยวิธีการอ่ืนๆ อีกเพ่ิมเติมเช่นการแปลงทรัพย์สินทาง

องค์ประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ 
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เกณฑ์การประเมิน   :    

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5  ข้อ 

มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ  
1 ข้อ 2 หรือ 3 ข้อ 6  ข้อ 

มีการดําเนินการ 
7 ข้อ 

 
ผลการดําเนินงาน 
 ในปีการศึกษา 2553  สํานักงานอธิการบดี มีผลการดําเนินงานผ่าน 7 ขอ้ ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. 
ดังน้ี  

1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน 
สํานักงานอธิการบดี มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ

มหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และแผนปฏิบัติราชการประจําปี 2553 (8.1-1.1, 8.1-1.2, 8.1-
1.3) โดยได้แต่งต้ังคณะกรรมการในการจัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงิน (8.1-1.4) และแต่งต้ังคณะกรรมการ
วิเคราะห์ความต้องการใช้ทรัพยากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพ่ือให้การบริหารจัดการงบประมาณมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย  (8.1-1.5) 

2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงินอย่างมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

สํานักงานอธิการบดี มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน โดยมีคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ
บริหารจัดการงานทรัพย์สินและรายได้ (8.1-2.1) มีรายงานการประชุคณะกรรมการบริหารงานทรัพย์สินและ
รายได้ (8.1-2.2) และมีหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณและการวางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ โดยมีแนวทางการบริหารการเงินและงบประมาณ  แนวทางการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (8.1-2.3, 
8.1-2.4) มีคณะกรรมการดูแลการใช้เงินของสํานักงานอธิการบดีและมีคณะกรรมการเก็บรักษาเงินของ
มหาวิทยาลัยฯ (8.1-2.5, 8.1-2.6) 

3. มีงบประมาณประจําปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานในแต่ละพันธกิจและการพัฒนาสถาบันและ
บุคลากร   
    สํานักงานอธิการบดี มีงบประมาณประจําปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานในแต่ละพันธกิจและการ
พัฒนาสถาบันและบุคลากร  โดยมีแผนปฏิบัติราชการประจําปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (เงินงบประมาณ 
และเงินรายได้) ที่จัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์และพันธกิจของสถาบัน (8.1-3.1) และมีคําสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการวิเคราะห์งบประมาณประจําปีกับแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2553 (8.1-3.2) 
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4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อสภาสถาบันอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
      สํานักงานอธิการบดี มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ โดยจัดทํารายงานการเงิน
ประจําเดือน และรายงานการเงินประจําปี เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ (8.1-4.1) มีการจัดทํารายงานการใช้
จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ 2553 ของสํานักงานอธิการบดีและของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
(8.1-4.2, 8.1-4.3) 

5. มีการนําข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและ
ความมั่นคงของสถาบันอย่างต่อเน่ือง 
    สํานักงานอธิการบดี มีการนําข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะ
ทางการเงินและความมั่นคงของสถาบันอย่างต่อเน่ือง โดยมีการจัดทํารายงานการใช้เงินงบประมาณตาม
แผนการดําเนินการเสนอผู้บริหาร (8.1-5.1) มีการจัดทําค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักศึกษา (8.1-5.2) มีรายงานการ
ใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ 2553 ของมหาวิทยาลัยและของสํานักงานอธิการบดี (8.1-5.3) และมี
รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน (8.1-5.4) 

6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบ
และกฎเกณฑ์ที่สถาบันกําหนด 
     มีหน่วยตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัย ทําหน้าที่ตรวจสอบและติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตาม
ระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยมีคําสั่งแต่งต้ังผู้ปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งหัวหน้าหน่วย
ตรวจสอบภายใน (8.1-6.1) มีการนําส่งรายงานการเงินให้สํานักตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคท่ี 12 เป็นประจําทุก
เดือน (8.1-6.2) และมีโครงสร้างการแบ่งส่วนงานในกอง สํานักงานคณบดี และสํานักงานผู้อํานวยการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (8.1-6.3) 

7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนําข้อมูลจากรายงานทาง
การเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ 
    มีระบบสารสนเทศฐานเพ่ือการบริหาร และการตัดสินใจช่วยในการติดตามการใช้เงิน จัดทํารายงาน
ต่าง ๆ ที่จําเป็นที่ผู้บริหารต้องการทราบ มีข้อมูลด้านงบประมาณการเบิกจ่าย (8.1-7.1) และรายงานการ
เบิกจ่ายให้ผู้บริหารทราบเพ่ือติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนําข้อมูลจากรายงานทาง
การเงินไปใช้ในการวางแผนและตัดสินใจ โดยมีการจัดสรรงบประมาณเหลือจ่ายประจําปีงบประมาณ 2553 
เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย (8.1-7.2)  
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การประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑ์การประเมิน
ตัวบ่งช้ี สกอ. 

ค่าเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมายของสถาบัน 

 5 คะแนน 6 ข้อ ตํ่ากว่าเป้าหมาย 
 เท่ากับเป้าหมาย  

 สูงกว่าเป้าหมาย (7 ข้อ) 

 บรรลุ             ไม่บรรลุ 
 

รายการหลักฐาน 

หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง 

8.1-1.1 ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2553-2567) 

8.1-1.2 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

8.1-1.3 แผนปฏิบัติราชการประจําปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (เงินงบประมาณ และเงินรายได้) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หน้า 1-46 

8.1-1.4 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการจดัทําแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

8.1-1.5 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการวิเคราะห์ความต้องการใช้ทรัพยากร สํานักงานอธิการบดี 

8.1-2.1 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารจัดการงานทรัพย์สินและรายได้ 

8.1-2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานทรัพย์สินและรายได้ สํานักงานอธิการบดี 

8.1-2.3 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน (หลักเกณฑ์ แนวทางการจัดสรรงบประมาณ และการวางแผนการใช้
เงิน) หน้า 4-6 

8.1-2.4 แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ของมหาวิทยาลัย 

8.1-2.5 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการจดัทําแผนการใช้เงินและดูแลการใช้เงินของสํานักงานอธิการบดี 

8.1-2.6 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการเก็บรักษาเงินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

8.1-3.1 แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ของสํานักงานอธิการบดี 

8.1-3.2 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการวิเคราะห์งบประมาณประจําปีกับแผนปฏิบัติการ ประจําปี
งบประมาณ 2553 

8.1-4.1 รายงานการเงินประจําเดือนสิงหาคม และเดือนกันยายน 2553 

8.1-4.2 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2553  ของสํานักงานอธิการบดี 

8.1-4.3 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ 2553 (1 ตุลาคม 2552 – 27 กันยายน 
2553) ของมหาวิทยาลัย 

8.1-5.1 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ และผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (ไตรมาส 2) 
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หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง 

8.1-5.2 ตารางแสงดการคํานวณต้นทุนผลผลิต ประจําปีงบประมาณ 2553 

8.1-5.3 -รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ 2553 (1 ตุลาคม 2552 – 30 
กันยายน 2553) 
-รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ 2553 (1 ตุลาคม 2552 – 31 
กรกฎาคม 2553) 
-รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ 2553 (1 ตุลาคม 2552 – 31 
สิงหาคม 2553) 

8.1-5.4 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน 

8.1-6.1 -คําสั่งแต่งต้ังผู้ปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
-บันทึกข้อความขออนุญาตเข้าตรวจสอบ 

8.1-6.2 รายงานการเบิกจ่ายเงินประจําเดือนที่เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ประจําเดือน
สิงหาคม และเดือนกันยายน 2553 

8.1-6.3 โครงสร้างการแบ่งส่วนงานในกอง สํานักงานคณบดี และสํานักงานผู้อํานวยการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

8.1-7.1 -ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
-คู่มือการใช้งานระบบงานการเงิน 
-ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลการเงิน 

8.1-7.2 -รายงานการจัดสรรงบประมาณเหลือจ่าย จากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ 2553 
-มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 11/2553 
-มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 12/2553 
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ตัวบ่งช้ีที่ 9.1  :  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนการ 

การคิดรอบปี  :  ใช้ปีการศึกษา 

 

เกณฑ์มาตรฐาน  :  

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน 
การดําเนินการ 

มี ไม่ม ี

1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
พันธกิจและพัฒนาการของสํานัก ต้ังแต่ระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

  

2 มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญเรือ่งการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
โดยคณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของสํานัก 

  

3 มีการกําหนดตัวบ่งช้ีเพ่ิมเติมตามอัตลักษณ์ของสํานัก     

4 มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย    
1) การควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ  
2) การจัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อสภาสํานักและ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกําหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูล
ครบถ้วนตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online  
3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสํานัก 

  

5 มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และส่งผล
ให้มีการพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งช้ี 

  

6 มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 
9  องค์ประกอบคุณภาพ 

  

7 มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะ
นักศึกษา ผูใ้ช้บัณฑิต และผูใ้ช้บริการตามพันธกิจของสํานัก 

  

8 มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสํานัก 
และมีกิจกรรมร่วมกัน 

  

9   มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงาน
พัฒนาขึ้น และเผยแพร่ให้หน่วยงานอ่ืนสามารถนําไปใช้ประโยชน์ 
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เกณฑ์การประเมิน :   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ  
4 หรือ 5 หรือ 6  ข้อ 

มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ 
1  ขอ้ 2 หรือ 3 ข้อ 7 หรือ 8 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
9 ข้อ 

 
ผลการดําเนินงาน 
 ในปีการศึกษา 2553  สํานักงานอธิการบดี  มีผลการดําเนินงานผ่าน 8 ขอ้ ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. 
ดังน้ี  
 1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและ
พัฒนาการของสํานัก และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
 สํานักงานอธิการบดี  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่สอดคล้องกับพันธกิจ
และพัฒนาการของสํานัก  ซึง่ประกอบด้วย  1)  ระบบควบคุมคุณภาพ  (Quality Control) ต้ังแต่การกําหนด
นโยบาย เกณฑ์/มาตรฐาน ตัวช้ีวัด  2)  ระบบตรวจสอบคุณภาพ  (Quality audit)  โดยมีการตรวจสอบและ
ทํารายงานประเมินตนเอง  3)  ระบบประเมินคุณภาพ (Quality assessment)  ซึ่งมีการจัดกรอบการประเมิน 
ทําเคร่ืองมือประเมินและรับการตรวจประเมินทั้งภายในและภายนอก  มีการแต่งต้ังคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาในระดับสํานัก โดยมีผู้บริหารและบุคลากรในสํานักงานร่วมเป็นกรรมการ  ทั้งน้ี  มกีาร
กําหนดความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานตามองค์ประกอบของการประเมินคุณภาพการศึกษา (9.1-
1.1,9.1-1.2,9.1-1.3)  
 2. มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคญัเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดย
คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสงูสุดของสํานัก 
 สํานักงานอธิการบดี  ได้ให้ความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  โดยมีการแต่งต้ัง
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสํานัก เพ่ือดําเนินการทบทวนและกําหนดนโยบายการประกัน
คุณภาพการศึกษา   และมีการกําหนดไว้ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  ได้แก่  พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
และงานประกันคุณภาพให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานอย่างต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ  ในแผนกลยุทธ์สํานักงาน
อธิการบดี  พร้อมทั้งมีการจัดทําคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา  เพ่ือเป็นแนวทางในการดําเนินการ  และ
นําระบบประกันคุณภาพการศึกษามาใช้เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารงานที่ดําเนินการเป็นประจํา โดย
ใช้หลัก PDCA  และกํากับการดําเนินงานสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม (9.1-2.1,9.1-2.2,9.1-2.3)   
 3.  มีการกําหนดตัวบ่งช้ีเพ่ิมเติมตามอัตลักษณ์ของสํานัก 
 ในการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา  ครั้งที่  1/2553  ได้ร่วมกันกําหนด  ตัวบ่งช้ี
เพ่ิมเติมตามอัตลักษณ์ของสาํนักงานอธิการบดี  โดยมีความสอดคล้องกับตัวบ่งช้ีที่  18  ของ  สมศ.  ที่เป็น
มาตรการส่งเสริม  จํานวน  3  ตัวบ่งช้ี  ได้แก่  ตัวบ่งช้ีที่  1.2  ตัวบ่งช้ีที่  3.3  และ     ตัวบ่งช้ีที่  7.5  โดยตัว
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 4. มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย    1) การ
ควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และประเมนิคุณภาพ  2) การจัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานประเมิน
คุณภาพเสนอต่อสภาสํานักและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกําหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มี
ข้อมูลครบถ้วนตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online  3) การนําผลการ
ประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสํานัก 
  สํานักงานอธิการบดีได้มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ดังน้ี    
 1) มีการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา  เพ่ือกําหนดแผนการดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา โดยจัดทําปฏิทินกระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2553  
มีการติดตามผลความก้าวหน้าการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2552 ไปพัฒนา
และจัดทําเป็นแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2553  และมีการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง
เพ่ือรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทุกปีการศึกษา (9.1-4.1,9.1-4.2,9.1-4.3, 9.1-4.4) 
 2) มีการจัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพที่มีข้อมูลครบถ้วนตามท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online เสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเพ่ือพิจารณา 
พร้อมทั้งเสนอมาตรการและแผนเร่งรัดการพัฒนาคุณภาพตามผลการประเมินในแต่ละปี โดยส่งรายงานให้ต้น
สังกัดหน่วยงานที่เก่ียวข้องภายในระยะเวลาที่กําหนด  และเปิดเผยต่อสาธารณชนผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น 
จดหมายข่าว  ดอนขังใหญ่  เว็บไซต์สํานัก  และติดบอร์ดประชาสัมพันธ์  เป็นต้น (9.1-4.5, 9.1-4.6)   
 3) มีการนําผลการดําเนินงานด้านระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รวมท้ังผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2552 มาวางแผนปรับปรุงการดําเนินงาน และบันทึกหลักฐาน
ไว้เพ่ือแสดงการทํางานครบวงจร PDCA ที่ชัดเจน โดยได้รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในและ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจําสํานัก (9.1-4.7,9.1-4.8)   
 5. มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และส่งผลให้มีการพัฒนา
ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งช้ี 
 สํานักงานอธิการบดี มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และ
ส่งผลใหม้ีการพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งช้ี  โดยได้มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบ
ตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์  นําผลจากการประเมินคุณภาพ  มาตรการ และแผนพัฒนาคณุภาพในแต่ละปี ไป
วิเคราะห์และดําเนินการหรือประสานงานกับคณะกรรมการ / หน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือพิจารณาปรับปรุงการ
ดําเนินงานในส่วนที่รับผิดชอบโดยตรงหรือร่วมรับผิดชอบ โดยมีเป้าหมายให้ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของ
แผนกลยุทธ์ของสํานัก  มีการพัฒนาขึ้นจากปีก่อนหน้าทุกตัวบ่งช้ี  และมีการรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ (9.1-
5.1,9.1-5.2)   
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6. มีระบบสารสนเทศท่ีให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9  
องค์ประกอบคุณภาพ 
 สํานักงานอธิการบดี มีระบบสารสนเทศทีใ่ห้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบ
ทั้ง 9  องค์ประกอบคุณภาพ  โดยในระดับมหาวิทยาลัยมกีารจัดทําระบบฐานข้อมูลทีส่นับสนุนการบริหารและ
การตัดสินใจ คอืระบบ MIS (Management Information  System) เป็นระบบฐานข้อมูลที่ครอบคลุมงาน
ทุกด้าน ได้แก่ ระบบงบประมาณที่เช่ือมโยงกับระบบแผนงาน  ระบบพัสดุและยานพาหนะ ระบบการเงินและ
บัญชี ระบบลกูหน้ีเงินยืม ระบบเงินกู้ กยศ. ระบบข้อมูลบุคลากร ระบบเงินเดือน ระบบรับจ่ายเงินนักศึกษาที่
เช่ือมโยงกับระบบงานทะเบียน เป็นต้น  ซึ่งระบบฐานข้อมูลเหล่าน้ี สนับสนุนข้อมูลให้แก่การประกันคุณภาพ
และยังใช้เป็นฐานข้อมูลสําหรบัการตัดสินใจในการบริหารงานของผู้บริหาร  มีความเช่ือมโยงข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานต่างๆ สามารถใช้รว่มกันทั้งระดับบุคคล คณะ หน่วยงานเทียบเท่า และสํานัก  (9.1-6.1)   

7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต 
และผูใ้ช้บริการตามพันธกิจของสํานัก 
 สํานักงานอธิการบดี ได้ส่งเสริมให้บุคลากรของสํานักเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการประกันคุณภาพ
การศึกษา และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเฉพาะผู้ใช้บัณฑิตและผู้รับบริการตามพันธกิจของสํานัก 
เข้ามามีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ อาทิเช่น ในรูปแบบของการร่วมเป็นกรรมการ การร่วมกําหนดตัวบ่งช้ี
และเป้าหมาย การให้ข้อมูลป้อนกลับ หรือการให้ความร่วมมือกับสํานักในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ด้านการ
ประกันคุณภาพ เป็นต้น (9.1-7.1,9.1-7.2)   

8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสํานัก และมีกิจกรรม
ร่วมกัน 
    สํานักงานอธิการบดี มีเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงาน  โดยสํานัก ได้
เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประกอบด้วย  7  คณะ  3  สํานัก  1 สถาบัน  ซึ่ง
งานมาตรฐานและประกันคณุภาพการศึกษา ได้เชิญวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความรู้ด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา เพ่ือให้มกีารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัย และเพ่ือสร้างเครือข่ายด้านการประกันการศึกษาระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลยั  และนํา
ความรู้มาปรับใช้เป็นแนวปฏิบัติที่ดี เพ่ือการพัฒนางานด้านประกันคุณภาพอย่างต่อเน่ือง   นอกจากน้ียังได้
ส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุม/สัมมนาการประกันคุณภาพที่หน่วยงานภายนอกจัด  
(9.1-8.1,9.1-8.2)   
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การประเมินตนเอง  : 

คะแนนอิงเกณฑ์การประเมิน
ตัวบ่งช้ี สกอ. 

ค่าเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมายของสํานัก 

 5  คะแนน 7 ข้อ ตํ่ากว่าเป้าหมาย 
เท่ากับเป้าหมาย 
สูงกว่าเป้าหมาย (8 ข้อ) 

บรรลุ             ไม่บรรลุ 

 
รายการเอกสารหลักฐาน  : 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

9.1 – 1.1  คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา  สํานักงานอธิการบดี 

9.1 – 1.2 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักงานอธิการบดี ปีการศึกษา พ.ศ.2553 (เกณฑ์
ที่ 1, 2, 4) 

9.1 – 1.3  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักงานอธิการบดี   

9.1 – 2.1 นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานัก    

9.1 – 2.2 แผนกลยุทธ์สํานักงานอธิการบดี  ปี  พ.ศ. 2552 – 2555 

9.1 – 2.3 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานัก ปี พ.ศ.2553 

9.1 – 3.1 ตัวบ่งช้ีเพ่ิมเติมตามอัตลักษณ์ของสํานักงานอธิการบดี 

9.1 – 3.2 รายงานการประชุมของคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา  ครั้งที่  1 /2553  เร่ือง
การกําหนดตัวบ่งช้ีเพ่ิมเติมตามอัตลักษณ์ของสํานักงานอธิการบดี 

9.1 – 4.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา  ครั้งที่  1/2553  เร่ือง การ
กําหนดแผนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 

9.1 – 4.2 แผนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา  ปีการศึกษา  2553 

9.1 – 4.3 รายงานผลการติดตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา   

9.1 – 4.4 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2553   

9.1 – 4.5 คู่มือการจัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

9.1 – 4.6 จดหมายข่าว ข่าวสํานักฯ เว็บไซด์ และบอร์ดประชาสัมพันธ์ 

9.1 – 4.7 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสํานักงานอธิการบดี  ประจําปีการศึกษา 
2552   

9.1 – 4.8 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารประจําสํานัก  ครั้งที่  1/2553  เร่ือง รายงานผล
การประเมินคุณภาพภายในและแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ปีการศึกษา  2553 

9.1 – 5.1 แผนพัฒนา /แผนกลยุทธ์ แผนการดําเนินงานการประกันคุณภาพ   
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หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

9.1 – 5.2 รายงานสรุปผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ   

9.1 – 6.1 เอกสารหน้าระบบ MIS  

9.1 – 7.1 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารประจําสํานัก 

9.1 – 7.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารประจําสํานัก ครัง้ที ่2/2553 

9.1 – 8.1 บันทึกเชิญเข้าร่วมประชุม  อบรม  สัมมนาเชิงปฏิบัติการ โดยวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  

9.1 – 8.2 รายงานการพัฒนาบุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  

 
 
 
 
จุดแข็ง :  
1. มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาและมพัีฒนาการอย่างต่อเน่ือง และมีการแต่งต้ัง
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสํานัก เพ่ือให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
2. มีการรายงานผลการประเมินคุณภาพและวิเคราะห์แนวทางพัฒนา ตลอดจนจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้คณะกรรมการบริหารประจําสํานักพิจารณา แล้วนําผลการประเมินมาพัฒนาและปรับปรุงการ
ดําเนินงานให้มีคุณภาพดีขึ้นตามเกณฑ์มาตรฐาน 
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องค์ประกอบที่ 10 นโยบายรัฐบาล 3 ดี (3D) 

ตัวบ่งช้ีที่ 10.1   :  การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3D) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนการ 

การคิดรอบปี  :  ใช้ปีการศึกษา 

 

เกณฑ์มาตรฐาน  : 
 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน 
การดําเนินการ 

มี ไม่ม ี

1 วางแผนพัฒนาสถานศึกษาตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3ดี (3 D) และ
ส่งเสริมสนับสนุนทั้งทรัพยากร สิ่งอํานวยความสะดวก และบุคคล 

  

2 จัดการเรียนรู้ จัดกิจกรรมด้านประชาธิปไตย ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
ด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด 

 
 

 

3 พัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีองค์ความรู้และทกัษะการ
ปฏิบัติงานเพ่ือการพัฒนาสถานศึกษา 3ดี (3 D) อย่างมีคุณภาพ 

  

4 ให้ความร่วมมอืกับทุกฝ่ายในการดําเนินงานนโยบายคุณภาพสถานศึกษา 3ดี 
(3 D) 

 
 

 

5  
 

 กํากับ ติดตามให้สถานศึกษาพัฒนาหรือมีนวัตกรรมส่งเสริมให้การดําเนินงาน
เป็นไปตามมาตรฐานสถานศึกษา 3ดี (3 D) 

 
 
เกณฑ์การประเมิน 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
1  ขอ้ 2 ข้อ 4 ข้อ 

มีการดําเนินการ
ครบทั้ง 5 ข้อ 
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ผลการดําเนินงาน  
 ในปีการศึกษา 2553 กองพัฒนานักศึกษา มีกระบวนการบริหารจัดการเพ่ือเร่งรัดพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนตามนโยบายสถานศึกษา 3ดี (3 D)  ดังน้ี 
  1. ได้กําหนดนโยบายจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษาตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3ดี (3D) (10.1-1.1)   
โดยแต่งต้ังผู้รับผิดชอบในการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสถานศึกษาอย่างชัดเจน (10.1-1.2)ส่งเสริมสนับสนุน
ทรัพยากรสิ่งอํานวยความสะดวกและบุคคล เช่น งบประมาณ  เจ้าหน้าทีใ่ห้คําปรึกษา  สํานักงานสําหรับ
ปฏิบัติงาน อุปกรณ์สํานักงานต่างๆ (10.1-1.3) 
 2. มีการจัดกิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู ้
  2.1 ด้านการสง่เสริมประชาธิปไตย DEMOCRACY  ในกิจกรรมโดยการรณรงค์การเลือกต้ัง 
นายกองค์การบริหารนักศึกษา เช่น การประชาสัมพันธ์ผ่านเครื่องขยาย ป้ายรณรงค์  (10.1-2.1)       
โครงการยุวทูตสันติภาพ เพ่ือเสริมสร้างสันติสุขชายแดนภาคใต้ (10.1-2.2)     
  2.2 กิจกรรมสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม DECENCY  เช่น  กิจกรรมค่ายอบรมวิถีพุทธะธรรม ธรรม
เพ่ือจิตอาสาธรรมทัศนาจรตามรอยพระราชา ทําบุญหอพัก  ตักบาตรวันราชภัฏ 14 กมุภาพันธ์  และตักบาตร
ข้าวสารอาหารแห้งชาวหอพัก (10.1-2.3)    
 2.3 กิจกรรมด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด DRUG - FREE  เช่น อบรมการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด  การเข้าร่วมโครงการ 5 รั้ว ล้อมไทย พ้นภัยยาเสพติด  ประกวดวงดนตรีสากลต้านภัย
ยาเสพติด   ร่วมกิจกรรมวันยาเสพติดโลก (10.1-2.4) 
   3. มีการส่งเสริมสนับสนุนใหบุ้คลากรของมหาวิทยาลัย ร่วมการประชุม สัมมนา อบรม เพ่ือพัฒนา
ตนเองให้มีองค์ความรู้และทักษะการปฏิบัติงาน และสามารถนํามาพัฒนาสถานศึกษา 3ดี (3D) ได้อย่างมี
คุณภาพดังน้ี 
  3.1 DEMOCRACY 
      - เข้ารับการอบรมเป็นดีเจประชาธิปไตยจัดโดย ก.ก.ต. จังหวัดเพชรบุรี  (10.1-3.1)    
  - เข้าร่วมโครงการยุวทูตสันติภาพ เพ่ือเสริมสร้างสันติสุขชายแดนภาคใต้ (10.1-3.2) 
    3.2 DECENCY 
   - เข้ารับการอบรมค่ายวิถีพุทธะธรรม (10.1-3.3)      
  - เข้ารับการอบรมธรรมะกับจิตอาสา (10.1-3.4)      
 3.3 DRUG - FREE  ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 
  - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด (โต๊ะข่าวยาเสพติด) ในระดับพ้ืนที่
จังหวัดเพชรบุรี (10.1-3.5) 
   - เข้าร่วมประชุมเครือข่ายการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดพัฒนาอุดมศึกษาภาคกลาง
ตอนบนและภาคกลางตอนล่าง (10.1-3.6) 
  - เข้าร่วมอบรมเสริมสร้างเครือข่ายองค์กรภาคเยาวชน ศอ.ปส.ย. (10.1-3.7) 
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 4. ให้ความร่วมมือกับทุกฝ่ายในการดําเนินงานตามนโยบายคุณภาพสถานศึกษา 3 ดี (3D) โดย  
  4.1 เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด (โต๊ะข่าวยาเสพติด) ในระดับพ้ืนที่จังหวัด
เพชรบุรี (10.1-4.1) 
  4.2 เข้าร่วมเป็นเครือข่ายองค์กรภาคเยาวชน ศอ.ปส.ย. ระดับอุดมศึกษา (10.1-4.2) 
 4.3 เข้าร่วมเป็นเครือข่ายการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดพัฒนาอุดมศึกษาภาคกลางตอนบนและ
ภาคกลางตอนล่าง (10.1-4.3)  

กํากับ ติดตามให้สถานศึกษาพัฒนาหรือมีนวัตกรรมส่งเสริมให้การดําเนินงานเป็นไปตาม 5. 
มาตรฐานสถานศึกษา 3ดี (3 D) โดยการจัดทําแบบประเมินผลการปฏิบัติตามแผนพัฒนาสถานศึกษาตาม 
แนวนโยบายสถานศึกษา 3ดี (3D) (10.1-5.1)   
 

การประเมินตนเอง 

ค่าเป้าหมาย คะแนนอิงเกณฑ์การประเมิน
ตัวบ่งช้ี สกอ. 

การบรรลุเป้าหมายของสถาบัน 

 5  คะแนน 5 ข้อ ตํ่ากว่าเป้าหมาย 
 เท่ากับเป้าหมาย (5 ข้อ) 
 สูงกว่าเป้าหมาย  

 บรรลุ             ไม่บรรลุ 

 
รายการหลักฐาน 

หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง 

10.1-1.1 แผนพัฒนาสถานศึกษาตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) 

10.1-1.2 สําเนาคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที ่859/2552  แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน
ตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) 

10.1-1.3 บัญชีสรุปการสรรงบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมนกัศึกษา คําสั่งแต่งต้ังเจ้าหน้าที่ให้
คําปรึกษา  ภาพถ่ายสํานักงานที่ทําการ  ภาพถ่ายอุปกรณ์เคร่ืองใช้สํานักงาน 

10.1-2.1 โครงการเลือกต้ังนายกองค์การบริหารนักศึกษา  ภาพถ่ายการหาเสียง ป้ายรณรงค ์

10.1-2.2 หนังสือเชิญร่วมโครงการยุวทูตสันติภาพ เพ่ือเสริมสร้างสันติสุขชายแดนภาคใต้เกียรติบัตร  
และภาพถ่าย 

10.1-2.3 1)โครงการค่ายอบรมวิถีพุทธะธรรม  
2)โครงการธรรมเพ่ือจิตอาสาธรรมทัศนาจรตามรอยพระราชา    
3)ภาพถ่ายกิจกรรมทําบุญหอพัก   
4)โครงการตักบาตร “วันราชภัฏ 14 กมุภาพันธ์”   
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หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง 

5)ภาพถ่าย กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งชาวหอพัก   

10.1-2.4 1)โครงการอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด   
2)สําเนาหนังสอืจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0508/ ว 68    
   ลงวันที่  18  มกราคม 2554 เร่ืองการรายงานสภาการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา   
3)ระบบทะเบียนกําลังพล ปีงบประมาณ 2553 ในการเข้าร่วมโครงการ 5 รั้ว ล้อม 
  ไทย พ้นภัยยาเสพติด   
4)ภาพถ่ายการประกวดวงดนตรีสากลต้านภัยยาเสพติดในกิจกรรม “วันราชภัฏ 14  
 กุมภาพันธ์” 
5) หนังสือเชิญการเข้าร่วมกิจกรรมวันยาเสพติดโลก   

10.1-3.1 1)หนังสือเชิญเข้าร่วมอบรมเป็นดีเจประชาธิปไตยจัดโดย ก.ก.ต. จังหวัดเพชรบุรีพร้อม
ภาพถ่าย และ เกียรติบัตร 

10.1-3.2 หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการยุวทูตสันติภาพ เพ่ือเสริมสรา้งสันติสุขชายแดนภาคใต้  พร้อม
ภาพถ่าย และ เกียรติบัตร 

10.1-3.3 โครงการอบรมค่ายวิถีพุทธะธรรม ภาพถ่ายและการประเมินโครงการ 

10.1-3.4 โครงการอบรมธรรมะกับจิตอาสา ภาพถ่ายและการประเมินโครงการ 

10.1-3.5 สําเนาหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด (โต๊ะข่าวยาเสพติด) ใน
ระดับพ้ืนที่จังหวัดเพชรบุรี 

10.1-3.6 สําเนาหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0508/ว 1410  ลงวันที่  12  
พฤศจิกายน 2553 

10.1-3.7 สําเนาหนังสือสํานักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 7 ที ่ยธ 1115(สปพ.)/322   
ลงวันที่  26  มกราคม  2554 

10.1-4.1 หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด (โต๊ะข่าวยาเสพติด) ในระดับ
พ้ืนที่จังหวัดเพชรบุรี  

10.1-4.2 หนังสือสํานักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 7 ที่ ยธ 1115(สปพ.)/322    
ลงวันที่  26  มกราคม  2554 

10.1-4.3 สําเนาหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0508/ว 1410 ลงวันที่  12  
พฤศจิกายน 2553   

10.1-5.1 สรุปผลการประเมินการปฏิบัติตามแผนพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบาย  3 ดี (3D 
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ตัวบ่งช้ีที่ 10.2   :  ผลที่เกิดกับผู้เรียนตามนโยบาย 3 ดี (3D) มีความรู้เจตคติที่ดีตลอดจนเกิด 
   พฤติกรรมตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทั้ง 3 ด้าน 
ชนิดตัวบ่งช้ี  :  ผลผลิต 

การคิดรอบปี  :  ใช้ปีการศึกษา 
 

เกณฑ์มาตรฐาน  : 
 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน 
การดําเนินการ 

มี ไม่ม ี

1 มีกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 ดี จํานวน 1 ด้าน   

2 มีกิจกรรมสนับสนุนนโยบายของคณะ 3 ดี จํานวน 2 ด้าน   

3 มีกิจกรรมสนับสนุนนโยบายของคณะ 3 ดี ครบทั้ง 3 ด้าน   

4 มีการรายงานผลการเข้าร่วมโครงการของนักศึกษาครบทั้ง 3 ด้าน   

5  
 

 มีการประเมินผลโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนนโยบายของคณะ 3 ดี (3D) ครบ
ทั้ง 3 ด้าน 

 
เกณฑ์การประเมิน  : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
1  ขอ้ 2 ข้อ 4 ข้อ 

มีการดําเนินการ
ครบทั้ง 5 ข้อ 

 
ผลการดําเนินงาน  
 ในการศึกษา 2553  กองพัฒนานักศึกษา  สํานักงานอธิการบดีได้จัดกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย
สถานศึกษา 3 ดี(3D)    ครบทั้ง  3  ด้าน  ดังน้ี  
 1. ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย   (DEMOCRACY)   การมีความตระหนักเห็นความสําคัญ ศรัทธา
และเช่ือมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข รังเกียจการทุจริตและ
ต่อต้านการซื้อสิทธ์ิ ขายเสียง   ได้จัดโครงการ / กิจกรรมส่งเสริม ดังน้ี 
   1.1 โครงการรณรงค์การเลอืกต้ังการนายกองค์การบริหารนักศึกษา (10.2-1.1)   
  1.2 โครงการยุวทูตสันติภาพ เพ่ือเสริมสรา้งสันติสุขชายแดนภาคใต้  (10.2-1.2)    
  2. ด้านสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม DECENCY   คือ การมีคุณธรรม จริยธรรม มีความดีงาม รู้จักผิด
ชอบ ช่ัวดี มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย  ได้จัดโครงการ / กิจกรรมส่งเสริม ดังน้ี 
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  2.1  กิจกรรมค่ายอบรมวิถีพุทธะธรรม (10.2-2.1)  
 2.2 ธรรมเพ่ือจิตอาสาธรรมทัศนาจรตามรอยพระราชา (10.2-2.2)  
 2.3ทําบุญหอพัก  (10.2-2.3) 
 2.4 ตักบาตร “วันราชภัฏ 14 กุมภาพันธ์”  (10.2-2.4) 
  2.5 ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งชาวหอพัก (10.2-2.5) 
 3. ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด  (DRUG – FREE) คือ การมคีวามเข้าใจ รูจ้ักพิษภัยของ
ยาเสพติดและรู้จักการหลีกเลี่ยง ได้จัดโครงการ / กิจกรรมส่งเสริม ดังน้ี 
   3.1 อบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  (10.2-3.1) 
 3.2 เข้าร่วมโครงการ 5 รั้ว ลอ้มไทย พ้นภัยยาเสพติด   (10.2-3.2) 
 3.3 ประกวดวงดนตรีสากลต้านภัยยาเสพติด ในกิจกรรม “วันราชภัฏ 14 กุมภาพันธ์” (10.2-3.3) 
  3.4 เข้าร่วมกิจกรรมวันยาเสพติดโลก (10.2-3.4) 
   4.  กองพัฒนานักศึกษาจัดให้มีการรายงานผลการเข้าร่วมโครงการของนักศึกษาทั้ง 3 ด้าน โดยจัดทํา
เป็นแบบสอบถามความคิดเห็น (10.2-4.1) 
 5.  มีการนําผลการประเมินโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3ดี (3D) ครบทั้ง 3 ด้าน 
(10.2-5.1) 
 
การประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑ์การประเมิน
ตัวบ่งช้ี สกอ. 

ค่าเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมายของสถาบัน 

 5  คะแนน 5 ข้อ ตํ่ากว่าเป้าหมาย 
 เท่ากับเป้าหมาย (5 ข้อ) 
 สูงกว่าเป้าหมาย  

 บรรลุ             ไม่บรรลุ 
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รายการหลักฐาน 

หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง 

10.2-1.1 โครงการรณรงค์การเลือกต้ังการนายกองค์การบริหารนักศึกษา   

10.2-1.2 โครงการยุวทูตสันติภาพ เพ่ือเสริมสร้างสันติสุขชายแดนภาคใต้   

10.2-2.1 โครงการค่ายอบรมวิถีพุทธะธรรม    

10.2-2.2 โครงการธรรมเพ่ือจิตอาสาธรรมทัศนาจรตามรอยพระราชา   

10.2-2.3 โครงการทําบุญหอพัก   

10.2-2.4 กิจกรรมตักบาตร ในโครงการ “วันราชภัฏ 14 กมุภาพันธ์”   

10.2-2.5 โครงการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งชาวหอพัก   

10.2-3.1 โครงการอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด    

10.2-3.2 รบทะเบียนกําลังพล ปีงบประมาณ 2553 การเข้าร่วมโครงการ 5 รั้ว ลอ้มไทยพ้นภัยยา
เสพติด     

10.2-3.3 ประกวดวงดนตรีสากลต้านภัยยาเสพติด ในกิจกรรม “วันราชภัฏ 14 กุมภาพันธ์”  

10.2-3.4 หนังสือเชิญเข้าร่วมกิจกรรมวันยาเสพติดโลก   

10.2-4.1 ผลการประเมนิการจัดกิจกรรมสถานศึกษาตามนโยบาย 3 ดี (3D)   

10.2-5.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษา 

 
  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2ส่วนที่ 3  
สรปุผลการประเมินตนเองตามองคป์ระกอบคุณภาพ
เฉพาะตัวบ่งชีข้อง สกอ.  จดุแข็ง แนวทางเสรมิ  

จุดอ่อน และแนวทางการพัฒนา 
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ส่วนที่  3 
สรุปผลการประเมินตนเอง 

ตามองค์ประกอบคุณภาพเฉพาะตัวบ่งชี้ของ สกอ. 
 

สรุปผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพเฉพาะตัวบ่งชี้ของ สกอ. 
 ส านักงานอธิการบดี  ได้ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ของ สกอ. ประจ าปีการศึกษา 
2553 (1 มิถุนายน 2553 – 31 พฤษภาคม 2554)  สรุปผลการประเมินตนเอง  จ าแนกตามองค์ประกอบ
คุณภาพเฉพาะตัวบ่งช้ีของ สกอ. ดังตาราง 
 
ตาราง ส 1 ผลการการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ 
ประเภทสถาบัน   กลุ่ม ก วิทยาลัยชุมชน 
 กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี 
 กลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง 
 ค 1 สถาบันที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษา 
 ค 2 สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตร ี
 กลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับ 
   ปรญิญาเอก 

 

ตัวบ่งช้ีคุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน 
(ตามเกณฑ์ สกอ.) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ(์%  
ตัวหาร หรือสัดส่วน)  

ตัวบ่งชีท้ี่ 1.1 8 ข้อ 8 ข้อ 5 
ตัวบ่งชีท้ี่ 1.2 ร้อยละ  80 ร้อยละ 82.75 4 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 7 ข้อ 7 ข้อ 5 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.2 6 ข้อ 6 ข้อ 5 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.3 6 ข้อ 6 ข้อ 5 
ตัวบ่งช้ีที่ 6.2 ร้อยละ 95 ร้อยละ 95 5 
ตัวบ่งช้ีที่ 7.1 7 ข้อ 7 ข้อ 5 
ตัวบ่งช้ีที่ 7.2 4 ข้อ 4 ข้อ 4 
ตัวบ่งช้ีที่ 7.3 5 ข้อ 5 ข้อ 5 
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ตัวบ่งช้ีคุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน 
(ตามเกณฑ์ สกอ.) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ(์%  
ตัวหาร หรือสัดส่วน)  

ตัวบ่งช้ีที่ 7.4 5 ข้อ 5 ข้อ 4 
ตัวบ่งช้ีที่ 7.5 5 ข้อ 5 ข้อ 5 
ตัวบ่งช้ีที่ 8.1 6 ข้อ 8 ข้อ 5 
ตัวบ่งช้ีที่ 9.1 7 ข้อ 8 ข้อ 4 
ตัวบ่งช้ีที่ 10.1 5 ข้อ 5 ข้อ 5 
ตัวบ่งช้ีที่ 10.2 5 ข้อ 5 ข้อ 5 

รวมค่าเฉลี่ยทกุตัวบ่งช้ี (ตามเกณฑ์ สกอ.) 4.73 
 

*ผลการด าเนินงาน  : ให้ระบุเป็นตัวเลขที่สอดคล้องกับเกณฑ์ที่ใช้ประเมินส าหรับตัวบ่งช้ีนั้นๆ เช่น ระบเุป็นค่า
ร้อยละ  หรือระบุเป็นสัดส่วน  หรือระบุเป็นคะแนน  หรือระบุเป็นจ านวน  หรือระบุเป็นข้อ 
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ตาราง ส. 2  ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ 
ประเภทสถาบัน   กลุ่ม ก วิทยาลัยชุมชน    กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตร ี
 กลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง    กลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะ 
 ค 1 สถาบันที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษา          ระดับปริญญาเอก 
 ค 2 สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตร ี

องค์ประกอบ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมนิ 
          0.00 -1.50   การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
            1.51 -2.50   การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
            2.51-3.50    การด าเนินงานระดบัพอใช้ 
            3.51-4.50    การด าเนินงานระดบัดี 
            4.51 -5.00   การด าเนินงานระดบัดีมาก 

หมายเหตุ 
I P O รวม 

องค์ประกอบที่  1  5.00 4.00 4.50 การด าเนินงานระดับดีมาก  

องค์ประกอบที่  3  5.00 5.00 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก  

องค์ประกอบที่  6   5.00 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก  

องค์ประกอบที่  7 5.00 4.50  4.60 การด าเนินงานระดับดีมาก  

องค์ประกอบที่  8  5.00  5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก  

องค์ประกอบที่  9  4.00  4.00 การด าเนินงานระดับดี  

องค์ประกอบที่  10  5.00 5.00 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก  

เฉลี่ยรวมทุกตวับ่งชี้ของทุกประกอบ 5.00 4.70 4.75 4.73 การด าเนินงานระดับดีมาก  

ผลการประเมนิ ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก   
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ตาราง ส.3  ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
ประเภทสถาบัน   กลุ่ม ก วิทยาลัยชุมชน    กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตร ี
 กลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง    กลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะ 
 ค 1 สถาบันที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษา               ระดับปริญญาเอก 
 ค 2 สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตร ี

องค์ประกอบ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมนิ 
          0.00 -1.50   การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
            1.51 -2.50   การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
            2.51-3.50    การด าเนินงานระดบัพอใช้ 
            3.51-4.50    การด าเนินงานระดบัดี 
            4.51 -5.00   การด าเนินงานระดบัดีมาก 

หมายเหตุ 
I P O รวม 

มาตรฐานที่  1       

มาตรฐานที่  2 
       มาตรฐานที่  2 ก 
       มาตรฐานที่  2 ข 

 
5.00 

 

 
4.66 
5.00 

 
4.00 
5.00 

 
4.63 
5.00 

 
การด าเนินงานระดับดีมาก 
การด าเนินงานระดับดีมาก 

 
 
 

มาตรฐานที่  3  4.00  4.00 การด าเนินงานระดับดี  

เฉลี่ยรวมทุกตวับ่งชี้ของทุกมาตรฐาน 5.00 4.70 4.75 4.73 การด าเนินงานระดับดีมาก  

ผลการประเมนิ ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก   
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ตาราง ส.4  ผลการประเมินตนเองตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ 
ประเภทสถาบัน   กลุ่ม ก วิทยาลัยชุมชน     กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดบัปริญญาตร ี
 กลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง    กลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจยัขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะ 
 ค 1 สถาบนัที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษา      ระดับปริญญาเอก 
 ค 2 สถาบนัที่เน้นระดับปริญญาตร ี

องค์ประกอบ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมนิ 
          0.00 -1.50   การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
            1.51 -2.50   การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
            2.51-3.50    การด าเนินงานระดบัพอใช้ 
            3.51-4.50    การด าเนินงานระดบัดี 
            4.51 -5.00   การด าเนินงานระดบัดีมาก 

หมายเหตุ 
I P O รวม 

ด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  5.00 5.00 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก  

ด้านกระบวนการภายใน 5.00 4.66 4.00 4.63 การด าเนินงานระดับดี  

ด้านการเงิน  5.00  5.00 การด าเนินงานระดับพอใช้  

ด้านบุคลากรการเรียนรู้และนวัตกรรม  4.00  4.00 การด าเนินงานระดับพอใช้  

เฉลี่ยรวมทุกตวับ่งชี้ของทุกมุมมอง 5.00 4.70 4.75 4.73 การด าเนินงานระดับดี  

ผลการประเมนิ ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก   
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ตาราง ส.5  ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 
ประเภทสถาบัน  กลุ่ม ก วิทยาลัยชุมชน    กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตร ี

 กลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง       กลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและ    
      ค 1 สถาบันที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษา    ผลิตบัณฑติระดับบัณฑิตศึกษา   
      ค 2 สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี       โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก 

 
 
 
 

องค์ประกอบ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 
  0.00 -1.50   การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
                   เร่งดว่น 
  1.51 -2.50   การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
  2.51-3.50    การด าเนินงานระดับพอใช้ 
  3.51-4.50    การด าเนินงานระดับดี 
  4.51 -5.00   การด าเนินงานระดับดีมาก 

หมายเหตุ 
I P O รวม 

1.มาตรฐานด้านศักยภาพและความ
พร้อมในการจัดการศึกษา 

      

(1) ด้านกายภาพ       

(2) ด้านวิชาการ       

(3) ด้านการเงิน  5.00  5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก  

(4) ด้านการบริหารจัดการ 5.00 4.57 4.50 4.60 การด าเนินงานระดับดีมาก  

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของมาตรฐานที่ 1 5.00 4.63 4.50 4.64 การด าเนินงานระดับดีมาก  

2.มาตรฐานด้านการด าเนินการตาม
ภารกิจของสถาบนั 

      

ด้านการผลิตบัณฑิต  5.00  5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก  

ด้านการวิจัย       

ด้านการให้บริการทางวิชาการแกส่ังคม       

ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   5.00 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก  

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของมาตรฐานที่ 2  5.00 5.00 5.00 การด าเนินงานระดับดมีาก  

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกมาตรฐาน 5.00 4.70 4.75 4.73 การด าเนินงานระดับดมีาก  

ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก   
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จุดแข็ง  แนวทางเสริม  จุดอ่อน  และแนวทางพัฒนา   
 จากผลการด าเนินงานตามองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 
2553 ดังที่ได้รายงานไว้ในผลการด าเนินงานและผลการประกันคุณภาพฯ ใน 7  องค์ประกอบ  ได้แก่  
(1)  ปรัชญา  ปณิธาน  วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ (3)  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา (6) การท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม  (7)  การบริหารและการจัดการ (8) การเงินและงบประมาณ  (9) ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ และ (10) นโยบายรัฐบาล  3 ดี (3D)  สามารถสรุปจุดแขง็ แนวทางเสริม จุดอ่อน และแนวทาง
พัฒนา ในภาพรวมของคณะส านักงานอธิการบด ี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ได้ดังนี้ 
 
องค์ประกอบที่  1  ปรัชญา  ปณิธาน  วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ   

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
       แผนกลยทุธ์และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ 2553 ของส านกัมีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์และภารกิจของมหาวิทยาลัยครบทุกด้าน 
และสอดคล้องกับแผนอุดมศกึษาระยะยาว 15 ป ี 
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2565)  และแผนพฒันา
การศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2551 – 
2554) และมีการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ
กรรมการตรวจประเมินคุณภาพกายในของส านัก  
ประจ าปีการศึกษา 2552 

   ส านัก ต้องน าผลการประชุมคุณภาพการศึกษา     
ปี 2553  ไปทบทวนแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2554 - 2557 ของ
ส านัก 
 
 

จุดอ่อน แนวทางพัฒนา 
คณะกรรมการผู้เข้าร่วมพัฒนากลยุทธ์ยังมีผูเ้ข้าร่วม
ไม่ครบทุกภาคส่วน 

      ส านักควรเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเช่น นักศึกษา
เข้ามามีส่วนร่วมในการประชุมพัฒนาแผนกลยุทธ์
ของส านัก 
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องค์ประกอบที่  3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา  
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

       กองพัฒนานักศึกษา จดับริการที่จ าเป็นและ
เป็นไปตามเกณฑ์ของ สกอ. และนักศึกษาพึงพอใจ
กับบริการที่คณะจัดให้ในระดับมาก 

   ส านัก ควรจดับริการและมีกิจกรรมส าหรบัศิษย์
เก่าให้มากขึ้น 
 

       กองพัฒนานักศึกษา  ส านักงานอธิการบดี  จัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาครบตามกรอบคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  ตลอดจนให้ความรู้ด้าน
การประกันคุณภาพเพ่ือส่งเสริมใหน้ักศึกษาน าไปใช้
ในการจัดกิจกรรม โดยร่วมมอืกับหน่วยงานทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

 

 
องค์ประกอบที่  6  การท านบุ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
      กองพัฒนานักศึกษา  ส านักงานอธิการบดี มี
โครงการที่เกี่ยวกับการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

      ควรจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอกับการจัด
กิจกรรม  ซึ่งบางโครงการอาจได้รับงบประมาณใน
การจัดกิจกรรมน้อยเกินไป 

     กองพัฒนานักศึกษา  ส านักงานอธิการบดี 
ด าเนินการตามระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม   ซึ่งมีการก าหนดแผนงาน และ
โครงการตามพันธกิจการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
ตามแผนกลยทุธ์ของมหาวิทยาลัย ปี 2552 – 2556 

 

จุดอ่อน แนวทางพัฒนา 
    ไม่มีการการรายงานผลโครงการที่เกี่ยวกับการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
  
 

     ทุกหน่วยงานในสังกัด ควรได้รับข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับการท าประกันคุณภาพล่วงหน้า   เพื่อ
จะได้จัดท ากิจกรรมที่มคีวามสอดคล้องกับเกณฑ์การ
ประเมินมากยิ่งขึ้น 
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องค์ประกอบที่  7  การบริหารและการจัดการ   
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

     มีโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มทักษะ
แก่บุคลากรสายสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานยิ่งขึ้น 

   ควรมีการติดตามผลการปฏิบัติงานหลังจากเสรจ็สิ้น
โครงการแล้ว 

       มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ด าเนินการ
บริหารความเสี่ยงของส านักงานอธิการบดี 

  ส่งเสริมให้มีการบริหารความเสี่ยงระดับงาน  และ
สนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมอบรมด้านบริหารความเสี่ยง  

 
องค์ประกอบที่  8  การเงินและงบประมาณ   

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
    มีแผนกลยทุธ์ทางการเงิน            ควรมรีะบบสารสนเทศส าหรับสาขาวิชาเพื่อ

ใช้ในการควบคุมการเบิกจ่ายและทราบถึงสถานะ
ทางการเงินของสาขาวิชา เพื่อให้การด าเนินงาน
โครงการต่าง ๆ เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน 

    มีระบบฐานข้อมูลด้านงบประมาณ เพื่อใช้ในการ
ควบคุมการเบิกจ่ายและสามารถรายงานการ
เบิกจ่ายเพื่อใช้ในการติดตามการด าเนินโครงการต่าง 
ๆ ให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน รวมทั้งมี
ฐานข้อมูลบุคลากรที่สามารถน าข้อมูลมาใชใ้นงาน
ประกันคุณภาพได้ 
 
องค์ประกอบที่  9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ   

จุดอ่อน แนวทางพัฒนา 
การได้รับทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการท าประกัน
ล่าช้า  ซึ่งส่งผลให้การจัดท ากิจกรรมบางครั้งไม่มี
ความสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน 

        ควรให้บุคลากรทราบเกณฑ์การประเมินก่อน
ล่วงหน้า เพื่อจะได้ด าเนินการให้สอดคล้องกบัเกณฑ์
มาตรฐานประกันคุณภาพ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3ส่วนที่ 4  
ภาคผนวก 

 
 
 
 



ส่วนที่  4 
ภาคผนวก 

 

1.  คณะกรรมการบริหารประจําสาํนักงานอธิการบด ี
 

 
คําสั่งสาํนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

ที่ 010/2553 
เรื่อง    แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารประจําสํานักงานอธกิารบดี 

______________________________ 
 

เพ่ือให้การดําเนินงานและการบริหารจัดการของสํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ และสนองตอบต่อนโยบายของมหาวิทยาลัย  จึงแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารประจําสํานักงาน
อธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ดังน้ี 

 
1.  รองศาสตราจารย์ยศ ธีระเดชพงศ์ ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี   ประธานกรรมการ 
2.  นายชลอ  วงศ์ปักษา ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
3.  นายสวัสด์ิ  เรืองศรี  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
4.  นายสะอาด    เข็มสีดา  ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน  กรรมการ 
5.  นางสมพร  พิริยะสุขถาวร ผู้อํานวยการกองกลาง   กรรมการ 
6.  นางนับวรรณ  เอมนุกูลกิจ ผู้อํานวยการกองพัฒนานักศึกษา  กรรมการ  
7.  นางอารีย์  เสริมทรัพย์ หัวหน้างานบริหารบุคคล  กรรมการ 
8.  นางกอบกาญจน์ ศิริธนาวงศ์ หัวหน้างานประชุมและประชาสัมพันธ์ กรรมการ 
9.  นางภควัน  จันทนเสวี  หัวหน้างานบริหารพัสดุอาคารสถานท่ีฯ กรรมการ 
10. นางสาวทิพย์วรรณ ทองสัมฤทธิ์ หัวหน้างานบริหารคลังและทรัพย์สิน กรรมการ 
11.  นางอาณา  เข็มสีดา  หัวหน้างานบริหารท่ัวไป(กองนโยบายฯ) กรรมการ 
12. นายนเรนทร  อมรจุติ  หัวหน้างานนโยบายและยุทธศาสตร์ กรรมการ 
13. นางสาวสุรภา  พูลเพ่ิม  หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์  กรรมการ 
14. นางสาวยุวดี  แสงส่งกลิ่น หัวหน้างานบริหารท่ัวไป(กองพัฒนาฯ) กรรมการ 
15. นายวัณพงศ์  วงษ์พานิช หัวหน้างานบริการและสวัสดิการ กรรมการ 
16.  นายอํานาจ  อนัตพิทักษ์ หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา  กรรมการ 
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17.  นายเสรี  ถาวรเวช  หัวหน้างานประชาสัมพันธ์  กรรมการ 
18. นางสาวสีนวล  ไทยานนท์ หัวหน้างานบริหารท่ัวไป(กองกลาง) กรรมการและเลขานุการ 
19. นางสาวเพียงใจ  เรืองชัย  งานตรวจสอบภายใน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

     
สั่ง   ณ   วันท่ี  1  ตุลาคม  พ.ศ. 2553 

 
 
 

  (รองศาสตราจารย์ยศ  ธีระเดชพงศ์) 
    ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
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2. คณะกรรมการประกันคุณภาพประจําสํานักงานอธิการบด ี
 

 
คําสั่งสาํนักงานอธิการบดี 

ที่   02/2553 
เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา  ปีการศึกษา  2553 

______________________________ 
  

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  กําหนดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ประจําปีการศึกษา  2553  เพ่ือให้การดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาของสํานักงานอธิการบดี  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  และมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง จึงขอ
แต่งต้ังคณะกรรมการเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

       1.1   คณะกรรมการที่อํานวยการ  มีหน้าที่กําหนดนโยบายและกํากับดูแลให้การดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของคณะให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์  ให้คําปรึกษา  และสนับสนุนการ
ประกันคุณภาพของทุกหน่วยงานในสํานัก  กํากับดูแลมาตรฐานคุณภาพระดับสํานัก  ประกอบด้วย 

 รองศาสตราจารย์ยศ ธีระเดชพงศ์  ประธานกรรมการ 
 นายสะอาด  เข็มสีดา   กรรมการ 
 นางนับวรรณ  เอมนุกูลกิจ  กรรมการ 
 นางสมพร  พิริยะสุขถาวร  กรรมการ 
 นางสาวสีนวล  ไทยานนท์  กรรมการและเลขานุการ  
 

1.2 คณะกรรมการดําเนินงาน  มีหน้าที่วางระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
สํานักงานอธิการบดี  จัดทําเกณฑ์และรายละเอียดในการประกันคุณภาพการศึกษาจัดทํากรอบและแนวปฏิบัติ
ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน  จัดทําแนวปฏิบัติและรายงานการประเมินตนเอง (SAR)  เพ่ือรับ
การประเมินคุณภาพภายในและภายนอก พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัย  ควบคุม  ตรวจตราและประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา  การบริหารจัดการภายในสํานักฯ  
และปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่คณะกรรมการอํานวยการมอบหมายประกอบด้วย 
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รองศาสตราจารย์ยศ ธีระเดชพงศ์ ประธานกรรมการ 
 นายสะอาด  เข็มสีดา  กรรมการ 
 นางสมพร  พิริยะสุขถาวร กรรมการ 
 นางนับวรรณ  เอมนุกูลกิจ กรรมการ 
 นางภควัน  จันทนเสวี กรรมการ 
 นางอารีย์  เสริมทรัพย์ กรรมการ 
 นางกอบกาญจน์  ศิริธนาวงศ์        กรรมการ 
 นางสาวทิพย์วรรณ ทองสัมฤทธ์ิ กรรมการ 
 นางสาวสีนวล  ไทยานนท์ กรรมการและเลขานุการ 

 นางสาวเพียงใจ  เรืองชัย  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
1.3 คณะกรรมการดําเนินงานฝ่ายรวบรวมข้อมูลรายองค์ประกอบ  มีหน้าที่รวบรวมข้อมูลตาม

องค์ประกอบ  และตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานต่าง ๆ ในสํานักงานอธิการบดี  
ประจําปีการศึกษา  2553  เพ่ือนํามาวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล  ในการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง
ของสํานักฯ ประกอบด้วย 
        1.3.1   องค์ประกอบที่  1  ปรัชญา  ปณิธาน  วัตถุประสงค์  และแผนการดําเนินการ 
ประกอบด้วย  1  ตัวบ่งช้ี  กรรมการ  ได้แก่        

รองศาสตราจารย์ยศ ธีระเดชพงศ์ ประธานกรรมการ 
 นายสะอาด  เข็มสีดา  กรรมการ 

นางอาณา  เข็มสีดา  กรรมการ  

นายธีรวัฒน์  เสนะโห  กรรมการ 
 นางสมพร  พิริยะสุขถาวร กรรมการและเลขานุการ 
  

 1.3.2    องค์ประกอบที่  3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา ประกอบด้วย 2 ตัวบ่งช้ีกรรมการ 
ได้แก่ 
 นางนับวรรณ  เอมนุกูลกิจ ประธานกรรมการ 
 นายกิตติภพ  รักษาราษฏร์ กรรมการ 

นางสาวลัดดา  สุกส ี  กรรมการ 

นายอํานาจ   อนันพิทักษ์ กรรมการ 
 นางสาวยุวดี  แสงส่งกลิ่น กรรมการและเลขานุการ 
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1.3.3  องค์ประกอบที่  6  การทํานุบํารุงศิลปและวัฒนธรรม  ประกอบด้วย  1  ตัวบ่งช้ี 
กรรมการ ได้แก่ 

 นางนับวรรณ  เอมนุกูลกิจ ประธานกรรมการ 
 นายกิตติภพ  รักษาราษฏร์ กรรมการ 

นางสาวลัดดา  สุกส ี  กรรมการ 

นายอํานาจ   อนันพิทักษ์ กรรมการ 
 นางสาวยุวดี  แสงส่งกลิ่น กรรมการและเลขานุการ 
  

1.3.4  องค์ประกอบที่  7  การบริหารและจัดการ  ประกอบด้วย  7  ตัวบ่งช้ี กรรมการ  
ได้แก่ 

รองศาสตราจารย์ยศ ธีระเดชพงศ์ ประธานกรรมการ 
 นายสะอาด  เข็มสีดา  กรรมการ 
 นางนับวรรณ  เอมนุกูลกิจ กรรมการ 
 นางอาณา  เข็มสีดา  กรรมการ 

นางสาวยุวดี  แสงส่งกลิ่น กรรมการ 
 นางสาวสุชาดา  วงษ์กรอบ กรรมการ 
 นางกอบกาญจน์  ศิริธนาวงศ์ กรรมการ 
 นางอารีย์  เสริมทรัพย์ กรรมการ  
 นางภควัน  จันทนเสวี กรรมการ 
 นางสาวสีนวล  ไทยานนท์ กรรมการ 

นางสาวพนิดา  พวงพยอม กรรมการ 
 นางสาวพจนา  โพธิสุวรรณ กรรมการ 
 นางสมพร  พิริยะสุขถาวร กรรมการและเลขานุการ 
 นางสาวเพียงใจ  เรืองชัย  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   

1.3.5   องค์ประกอบที่  8  การเงินและงบประมาณ  ประกอบด้วย  1  ตัวบ่งช้ี  กรรมการ  
ได้แก่ 

 นางสาวทิพย์วรรณ ทองสัมฤทธ์ิ ประธานกรรมการ 
 นางสาวนิสา  ดีแก้ว  กรรมการ 
 นางสาวอภิญญา  แจ่มใส  กรรมการ 
 นางสาวธนพร  เกษศรี  กรรมการ 
 นางสถาพร  บุญหมั่น  กรรมการและเลขานุการ 
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 1.3.6  องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  ประกอบด้วย  1  ตัวบ่งช้ี   
กรรมการ  ได้แก่ 

รองศาสตราจารย์ยศ ธีระเดชพงศ์ ประธานกรรมการ 
 นางสมพร  พิริยะสุขถาวร กรรมการ 

นางสาวเพียงใจ  เรืองชัย  กรรมการ 
 นางสาวสีนวล  ไทยานนท์ กรรมการและเลขานุการ 
  

1.3.7  องค์ประกอบที่  10  นโยบายรัฐบาล  3  ดี (3D)  ประกอบด้วย  2  ตัวบ่งช้ี 
กรรมการ ได้แก่ 

 นางนับวรรณ  เอมนุกูลกิจ ประธานกรรมการ 
 นายกิตติภพ  รักษาราษฏร์ กรรมการ 

นางสาวลัดดา  สุกส ี  กรรมการ 

นายอํานาจ   อนันพิทักษ์ กรรมการ 
 นางสาวยุวดี  แสงส่งกลิ่น กรรมการและเลขานุการ 
  
 ทั้งน้ี  ให้คณะกรรมการแต่ละฝ่ายดําเนินงานด้วยความเรียบร้อยและก่อให้เกิดประสิทธิภาพ 
 
  สั่ง  ณ  วันที่   4  ตุลาคม   พ.ศ. 2553 

 
 

              (รองศาสตราจารย์ยศ   ธีระเดชพงศ์) 
                                                      ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
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    โครงสร้โครงสร้างสํานักงานอธิการบดีางสํานักงานอธิการบดี    มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
  

  

กรรมการบริหารคณะ 

 

◊  งานบริหารทั่วไป 

◊  งานบริหารงานบุคคล 

◊  งานบริหารคลังและทรัพย์สิน 

◊  งานบริหารพัสดุอาคารสถานที่ฯ 

◊  งานประชุมและการประชาสัมพันธ์ 

 

◊  งานบริหารทั่วไป 

◊  งานนโยบายและยุทธศาสตร์ 

◊  งานวิเทศสัมพันธ์ 

กองนโยบายและแผน 

สํานักงานอธิการบดี 

กองกลาง กองพัฒนานักศึกษา 

คณะกรรมการประจําคณะ 
กรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

 
งานกิจกรรมนักศึกษา ◊  

งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา ◊  

งานบริหารทั่วไป 

 

◊  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR)                                                                                                 สํานักงานอธิการบดี 


