
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานการประเมินตนเอง 
(Self Assessment Report) 

 
 
 
 

ของ 
 
 
 
 

สํานักงานอธกิารบด ี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรีุ 
เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายใน 

ประจําปการศึกษา  2552  ( 1  มิถุนายน  2552 – 31  พฤษภาคม  2553) 
วันที่รายงาน    31  พฤษภาคม   พ.ศ. 2553 



คํานํา 
 
  รายงานการประเมินตนเองของสํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหเกิดการพัฒนาคุณภาพในการจัดการศึกษา  และการบริหาร
จัดการ  อันนําไปสูการปรับปรุงประสิทธิผลของการปฏิบัติงานและประเมินผลการดําเนินงานที่
เกี่ยวของตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยประจําปการศึกษา  2552  ( 1  มิถุนายน  2552 – 31  
พฤษภาคม  2553 ) 
  รายงานฉบับนี้ไดแบงสาระออกเปน  3  สวน  ประกอบดวย  สวนที่  1  ขอมูล
เบื้องตนของสํานักงานอธิการบดี  สวนที่  2 ผลการดําเนินงานและผลการประเมินคุณภาพเทียบกับ
เกณฑและเทียบกับเปาหมายในรอบปปจจุบัน  เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายใน  ประกอบดวย  5  
องคประกอบ  16  ตัวบงชี้      สวนที่  3  สรุปผลการประเมินตนเองตามองคประกอบคุณภาพ  
เฉพาะตัวบงชี้ของ  สกอ. สรุปเปน จุดแข็ง  จุดออน  และแนวทางการพัฒนา 
  ผลการประเมินจะชวยสงเสริมใหสํานักงานอธิการบดีไดพัฒนาคุณภาพการ
ดําเนินงานและมีความพรอมตอการควบคุมคุณภาพของการจัดบริการทางการศึกษาใหไดมาตรฐาน
เปนที่ยอมรับของสังคมตอไป 
 
 
 

(ผูชวยศาสตราจารยชํานาญ   งามสมบัติ) 
                 ผูอํานวยการสํานกังานอธิการบดี 
  31  พฤษภาคม  2553 

           



สารบัญ 
           หนา 
คํานํา            (ก)    
สารบัญ            (ข)   
สวนที่  1    ขอมูลเบื้องตนของสํานักงานอธกิารบด ี          1 
  -  ประวัติความเปนมาและสภาพปจจุบัน       1 
  -  ปรัชญา  ปณิธาน  วิสัยทศัน  พันธกิจ  วัตถุประสงค  และแผนงาน    2 
  -  ประเดน็ยุทธศาสตร  และเปาประสงคสํานักงานอธิการบดี     3 
  -  โครงสรางการบริหารงาน        3 
  -  บุคลากรของสํานักงาน         4 
  -  งบประมาณ          4 
  -  ส่ิงอํานวยความสะดวกและสนับสนุนการเรียนรู      4 
  -  ส่ิงปลูกสราง          5 
  -  ระบบประกนัคุณภาพการศึกษา        6 
สวนที่  2     ผลการดําเนินงานและผลการประเมินคุณภาพเทียบกับเกณฑ 

และเทียบกับเปาหมายในรอบปปจจุบัน        8 
  -  องคประกอบที่  1         8 
  -  องคประกอบที่  3         13 
  -  องคประกอบที่  7         19 
  -  องคประกอบที่  8         36 
  -  องคประกอบที่  9         41 
สวนที่  3    สรุปผลการประเมินตนเองตามองคประกอบคุณภาพเฉพาะตัวบงชี ้    49 
      ของ  สกอ. 
  -  ตารางที่ ส  1  ตารางสรุปการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ    49 
     เฉพาะตวับงชี้ของ  สกอ. 
  -  ตารางที่  ส  2  ตารางสรุปการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา    52 
     เฉพาะตวับงชี้ของ  สกอ. 
  -  จุดแข็ง  จุดออนและแนวทางพัฒนา       53 
สวนที่  4    ภาคผนวก           56 
  -  รายช่ือคณะกรรมการประเมินคุณภาพของสํานักงานอธิการบดี    56 
  -  รายช่ือคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสํานกังานอธิการบดี    56 
  -  ขอมูลพื้นฐาน          57 



 
 
 
 
 

1.  ประวัติความเปนมาและสภาพปจจุบัน 
 สํานักงานอธิการบดีเปนหนวยงานที่เปนศูนยกลางการบริหารและบริการของมหาวิทยาลัย  
จึงเปนหนวยงานที่จําเปนตองมีการประสานงานกับบุคลากรในทุกหนวยงานของมหาวิทยาลัย  
ไดแก  ผูบริหาร  คณาจารย  พนักงาน  คนงาน  นักศึกษา  และผูมาติดตอจากภายนอก  จึงเปน
หนวยงานที่จัดตั้งขึ้นควบคูกับสถาบันมาโดยตลอด  ตั้งแตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรียังเปน
โรงเรียนฝกหัดครูและยกฐานะเปนวิทยาลัยครู  สถาบันราชภัฏเพชรบุรี  และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี  ตามลําดับ 
 แตเดิมสํานักงานอธิการบดี  เปนเพียง  “ฝายธุรการ”  ของโรงเรียนฝกหัดครูเพชรบุรี 
ตอมาป  พ.ศ. 2502  โรงเรียนฝกหัดครูเพชรบุรีไดยกฐานะเปนวิทยาลัยครูเพชรบุรี  “ฝายธุรการ”  
จึงเปลี่ยนเปน  “สํานักงานอธิการ” 
 ในป พ.ศ. 2538  มีการประกาศใชพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ  พ.ศ. 2538  วิทยาลัยครู
เพชรบุรี  ไดรับการยกฐานะเปนสถาบันราชภัฏเพชรบุรี  สํานักงานอธิการจึงเปลี่ยนเปน  
“สํานักงานอธิการบดี”  และ  พ.ศ. 2542  กระทรวงศึกษาธิการไดออกประกาศการแบงสวน
ราชการในสถาบันราชภัฏฉบับใหม  ทําใหสํานักงานอธิการบดีมีภาระหนาที่และแบงงานออกเปน  
4  กลุม  ไดแก  กลุมอํานวยการ  กลุมการเงินและพัสดุ  กลุมงานบริการ  และกลุมอาคารสถานที่
และรักษาความปลอดภัย 
 จากนั้นเมื่อวันที่  14  มิถุนายน  พ.ศ. 2547  ไดประกาศใชพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย   
ราชภัฏ  พ.ศ. 2547  มีผลทําใหสถาบันราชภัฏเพชรบุรี  ยกฐานะเปน  “มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี”   

วันที่  1  มีนาคม พ.ศ. 2548  มีกฎกระทรวง  จัดตั้งสวนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี  กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2548  ใหจัดตั้งสํานักงานอธิการบดีเปนสวนราชการใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและประกาศในราชกิจจานุเบกษา  หนา  39  เลม  122  ตอนที่  20ก  ลง
วันที่  8 มีนาคม  2548   

วันที่  22  พฤษภาคม  พ.ศ. 2549  ไดมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการแบงสวน
ราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ. 2549  ใหแบงสวนราชการในสํานักงานอธิการบดี  
ดังนี้  (1) กองกลาง  (2) กองนโยบายและแผน  (3) กองพัฒนานักศึกษา  และประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา  หนา  24  เลม  123  ตอนที่  62ง  ลงวันที่  29 มิถุนายน  2549 

สวนที่  1 
ขอมูลเบื้องตนของสํานักงานอธิการบดี 



สงผลใหสํานักงานอธิการบดี  เปนหนวยงานกลางในการบริหารจัดการและบริการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ซ่ึงมีสถานภาพเปนองคกรที่มีบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบเพิ่มมาก
ขึ้น 
 ถึงแมวาสํานักงานอธิการบดี  จะมีการเปลี่ยนชื่อและจัดระบบโครงสรางหนวยงานใหการ
ดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและรวดเร็วขึ้นก็ตาม  สํานักงานอธิการบดีก็ยังคงเปน
หนวยงานกลางในการทําหนาที่บริหารจัดการ  ประสานงาน  ใหการสนับสนุนงานบริหารจัดการ
ดานผลิตบัณฑิต  การบริการวิชาการ  งานวิจัย  งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การใหความสะดวก
ในดานตางๆตามนโยบายของมหาวิทยาลัย  ใหมีคุณภาพเพื่อความกาวหนาของมหาวิทยาลัยสืบไป 
  

ทําเนียบผูบริหารสํานักงานอธิการบด ี
นับตั้งแตมีการเปดเปนโรงเรียนฝกหัดครูเปนตนมาจนถึงเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏใน

ปจจุบันสรุปขอมูลของผูดํารงตําแหนง  หัวหนางานธุรการ  หัวหนาสํานักงานอธิการ ผูอํานวยการ
สํานักงานอธิการ และผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันไดดังนี้ 

 

1. นายเสยย เกิดเจริญ หัวหนางานธุรการ  วิทยาลัยครูเพชรบุรี 
2. นายลอม เพ็งแกว  หัวหนางานธุรการ  วิทยาลัยครูเพชรบุรี 
3. ผศ.พิทยา รุงราตรี  หัวหนาสํานักงานวิทยาลัยครูเพชรบุรี 
4. นายวินิจ คริสตไทย หัวหนาสํานักงานอธิการ  วิทยาลัยครูเพชรบุรี 
5. ผศ.ดร.เอกศักดิ์ บุตรลับ หัวหนาสํานักงานอธิการ  วิทยาลัยครูเพชรบุรี 
6. ผศ.มนู อุดมเวช  หัวหนาสํานักงานอธิการ  สถาบันราชภัฏเพชรบุรี 
7. ผศ.อํานาจ แกวกังวาล ผูอํานวยการสํานักงานอธิการ  สถาบันราชภัฏเพชรบุรี 
8. ผศ.สุรินทร สายกฤษณะ ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี  สถาบันราชภัฏเพชรบุรี 
9. ผศ.จรัณย พิริยะนนท ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี  สถาบันราชภัฏเพชรบุรี 
10.ผศ.รพีพรรณ เทียมเดช ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี  สถาบันราชภัฏเพชรบุรี – 

มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี  
11.รศ.ยศ ธีระเดชพงศ ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
12.ผศ.ชํานาญ งามสมบัติ ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
    (พ.ศ. 2552-ปจจุบัน) 
 
 
 
 



2.  ปรัชญา  ปณิธาน  วิสัยทัศน  พันธกิจ  วัตถุประสงค  
 

 2.1  ปรัชญา :  
  บริหารอยางโปรงใส    ใสใจบริการ 

 

 2.2  วิสัยทัศน  : 
  มุงสูความเปนผูบริหารและใหบริการอยางมืออาชีพ  เพื่อใหผูมารับบริการบังเกิด
ความพึงพอใจอยางตอเนื่อง 

 

 2.3  พันธกิจ  : 
  1.  จะพัฒนาสํานักงานอธิการบดีใหเปนศูนยกลางในการบริหารจัดการ  เพื่อ
สนับสนุนภารกิจดานตางๆของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามเปาหมาย 

2.  จะพัฒนาและปรับปรุงการใหบริการ  อยางมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
3. จะพัฒนาบุคลากรและนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาสนับสนุนการบริหารจัดการ

และบริการอยางตอเนื่อง 

 

 2.4  วัตถุประสงค  : 
  1.  เพื่อเปนศูนยกลางในการบริหารจัดการตามนโยบายและภารกิจ ดานตางๆของ
มหาวิทยาลัยอยางมีประสิทธิภาพ 
  2.  สงเสริมใหบุคลากรมีจิตสํานึกในการใหบริการ  ใหคําปรึกษา สนับสนุน  
สงเสริมอํานวยความสะดวก  ในการใชอาคารสถานที่  ยานพาหนะ  และสวัสดิการดานตางๆ 
  3. พัฒนาบุคลากรทุกระดับใหมีความรูความสามารถในการบริหารจัดการ  การ
ใหบริการ  และนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาสนับสนุนระบบการปฏิบัติงานอยางมืออาชีพ  เพื่อความ  
โปรงใสถูกตอง  รวดเร็ว  และมีคุณภาพ 

 
 

3.งบประมาณ 
 ในปงบประมาณ  พ.ศ. 2552  สํานักงานอธิการบดีไดรับการจัดสรรงบประมาณดังนี้ 

 
 
 
 

รายการ จํานวน (บาท) 
งบประมาณทีไ่ดรับสนับสนนุ  
     -   เงินนอกงบประมาณ 45,508,000 
     -   เงินงบประมาณแผนดนิ 269,350,600 



4.  ประเด็นยุทธศาสตรและเปาประสงคสํานักงานอธิการบดี 
 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค 
1.การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและงาน
ประกันคุณภาพใหไดตามเกณฑมาตรฐานอยาง
ตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

เปนหนวยงานที่มีระบบบริหารจัดการตาม
หลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

2. พัฒนาระบบการบริการอยางมีคุณภาพ เปนศูนยกลางทางการบริหารใหแกหนวยงาน
ภายในและภายนอก  และประชาชนทั่วไป  เปน
ที่ยอมรับของสังคม 

3. พัฒนาบุคลากรใหมีความรู  ความสามารถใน
การบริหารจัดการและการบริการ  พรอมทั้งนํา
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชในการปฏิบัติงาน 

บุคลากรในสํ านักงานอธิการบดีมีความรู  
ความสามารถ  ในการบริหารจัดการและการ
บริการ  พรอมทั้งใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยตรง
ตามความตองการของมหาวิทยาลัย 

 4.  สรางเครือขายระหวางหนวยงานภายในและ
ภายนอก 
 

สงเสริมและสนับสนุนการสรางเครือขาย 
 

 
5.  โครงสรางการบริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

สํานักงานอธิการบดี 

หนวยงานตรวจสอบภายใน 

กองกลาง กองนโยบายและแผน กองพัฒนานักศึกษา 

-  งานบริหารทั่วไป 
-  งานบริหารงานบุคคล 
-  งานบริหารคลังและทรัพยสิน 
-  งานบริหารพัสดุ  อาคารสถานที่ 
    และสาธารณูปโภค 
-  งานประชุมและการประชาสัมพันธ 

-  งานบริหารทั่วไป 
-  งานนโยบายและยุทธศาสตร 
-  งานวิเทศสัมพันธ 

-  งานบริหารทั่วไป 
-  งานกิจการนักศึกษา 
-  งานบริการและสวัสดิการ 



6.  บุคลากรของสํานักงานอธิการบด ี
 

บุคลากรของสาํนักงาน จํานวน  (คน) 
1.1   อาจารย 1 
1.2   ขาราชการพลเรือน 7 
1.3   ลูกจางประจํา 14 
1.4   พนักงานมหาวิทยาลัย 61 
1.5   พนักงานชั่วคราว 3 
1.6   พนักงานโครงการ 12 

รวม 98 
 
7.  สิ่งอํานวยความสะดวกสนับสนุนการเรยีนรู 
    ยานพาหนะ   
          รายการ ยี่หอ จํานวน (คัน) ทะเบียนรถ 
         1. รถยนตนั่ง  4 ประตู    โตโยตา 1 กข 8413  พบ 
         2. รถบัสโดยสาร (42 ที่นั่ง)    มิตซูบิชิ 1 40 – 0078 พบ 
         3. รถบัสโดยสาร (32 ที่นั่ง)    ฟอรด 1 40 – 0079  พบ 
         4. รถบัสโดยสาร (28 ที่นั่ง)    เบนซ 1 40 – 0100  พบ 
         5. รถกระบะ    อีซูซุ 2 บต 3200  พบ 

กค 5232 พบ 
         7. รถบรรทุก    ฮีโน 1 40 – 0077  พบ 
        8.  รถยนตโดยสาร (รถตู) โตโยตา 8 นข-2173 พบ 

นข -2152 พบ 
นข-642 พบ 
นข-104 พบ 
นข-201 พบ 
นข -1651 พบ 
นข-864 พบ. 
นข 864    พบ 

รวม  15  
 (ขอมูล  ณ วันที่  15 มีนาคม  2552) 

 



8.  อาคารสถานที่ที่อยูในความรับผิดชอบ 
 อาคารสถานที่ที่อยูในความรับผิดชอบ จํานวน  (หลัง) 
 7.1   อาคารเรียน (อาคาร 14,11,5) 3 
 7.2   อาคารปฏิบัติการ (อาคาร  12) 1 
 7.3   หอประชุม 1 
 7.4   อาคารเรือนเพชร (บริการที่พัก) 1 
 7.5   โรงอาหาร  2 
 7.6   บานพักบุคลากรของมหาวิทยาลัย 109 
 7.7   บานพักรับรอง 3 
 7.8   แฟลตอาจารย 1 
 7.9   หองน้ํานอกอาคาร 2 
 7.10  ศูนยฝกประสบการณวิชาชีพ (อาคารเพชรน้ําหนึ่ง) 1 
 7.11  หอพักนักศึกษา 6 
 7.12  โรงรถ 1 
 รวม 131 
(ขอมูล  ณ วันที่   15 มีนาคม  2552 ) 
 
 
9.  ระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
 ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ไดกําหนดนโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย 
ปการศึกษา 2548-2552 หนึ่งในนโยบายฯที่สําคัญคือ การประกันคุณภาพการศึกษา ดังนั้น
สํานักงานอธิการบดีจึงไดกําหนดนโยบายดังนี้ 
  1.  บุคลากรในสํานักงานอธิการบดีตองมีความพรอมและใหความรวมมือในการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
  2.  สํานักงานอธิการบดีมีระบบสงเสริมคุณภาพและควบคุมคุณภาพในการ
จัดบริการทางการศึกษาใหไดมาตรฐานเปนที่ยอมรับของสังคม 
  3.  สํานักงานอธิการบดีจะตองมีความพรอมในการตรวจสอบโดยการประเมิน
ตนเอง และเตรียมความพรอมสําหรับการประเมินจากหนวยงานภายนอก 
  4.  นําผลการประเมินมาปรับปรุงงานประกันคุณภาพการศึกษาใหมีคุณภาพยิ่งขึ้น 
 
 



 9.1  มาตรการ 
  1.  เสริมสรางความเขาใจและประชาสัมพันธใหบุคลากรทุกระดับเห็นความสําคัญ
และความจําเปนในการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักงานอธิการบดี 
  2.  จัดใหมีกลไกที่จะกระตุนบุคลากรใหมีความตื่นตัวและพัฒนาตนเองอยาง
สม่ําเสมอ 
  3.  สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการพัฒนาบุคลากร โดยจัดความสําคัญไวในลําดับ  
ตน ๆ 
  4.  จัดสวัสดิการขั้นพื้นฐานใหกับบุคลากรของสํานักงานอธิการบดีอยางเหมาะสม 
เพียงพอและเปนธรรม 
  5.  จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรของสํานักงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว  ให
สอดคลองกับการพัฒนามหาวิทยาลัย 
  6.  พัฒนาระบบการควบคุมคุณภาพขององคประกอบใหดีขึ้น 
  7.  จัดใหมีระบบการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกสํานักงาน 
  8.  เตรียมความพรอมเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพจากภายนอก 
 

9.2  แนวทางในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักงานอธิการบดี 
  การประกันคุณภาพการศึกษาเปนกิจกรรมหรือการปฏิบัติที่จะตองดําเนินการอยาง
เปนระบบตามแผนที่กําหนดไว มีการติดตามผล การตรวจสอบ และการประเมินผลการดําเนินการ
อยางตอเนื่องเพื่อใหไดคุณภาพของการศึกษาตามที่กําหนด สํานักงานอธิการบดีจึงไดใหมีแนวทาง
ดําเนินการดังนี้ 
  1.  กําหนดนโยบายคุณภาพและแนวทางการดําเนินการ พรอมจัดทําคูมือประกัน
คุณภาพการศึกษาของสํานักงานอธิการบดี 
  2.  สรางความเขาใจและประชาสัมพันธใหบุคลากรทุกระดับเห็นความสําคัญและ
ความจําเปนของการประกันคุณภาพการศึกษา 
  3.   จัดประชุม  อบรม  สัมมนาบุคลากรใหมีความรูและความเขาใจระบบ 
กระบวนการ และขั้นตอนการประกันคุณภาพการศึกษา 
  4.  แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักงานอธิการบดี 
  5.  กําหนดใหมีการตรวจสอบระบบประกันคุณภาพการศกึษาภายใน 
  6.  เตรียมการเพื่อเขารับการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา 
  7.  ประชาสัมพันธการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก
สํานักงานอธิการบดี 
 



 

  
ผลการดําเนินงานและผลการประเมนิคุณภาพ 

เทียบกับเกณฑและเทียบกับเปาหมายในรอบปปจจุบัน 
2.1 ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบปท่ีผานมา (2551) 
 สํานักงานอธิการบดีไดจัดทํารายงานประเมินตนเองของผลการดําเนินการปการศึกษา 2551 
ตามเกณฑการประเมินของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และตามเปาหมายที่มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรีกําหนดไว ทั้งหมด 5 องคประกอบ จํานวน 16 ตัวบงชี้ และรับการประเมินคุณภาพ
ภายในเมื่อวันที่ 28-29 สิงหาคม พ.ศ. 2552 โดยคณะกรรมการซึ่งประกอบดวย 
 

  1. ผูชวยศาสตราจารยฐานิน ี แจมจนัทร ประธานกรรมการ 
  2. อาจารยโสพส   สมบัติ  กรรมการ 

3. รองศาสตราจารย ดร.กาญจนา   บุญสง  กรรมการ 
4. นางสาวสวรินทร  ยั่งยืนรัตน กรรมการ 
5. อาจารยเยาวภา  อินทเส  กรรมการและเลขานุการ 

 

ผลการประเมินดังกลาว ไดผลดังตารางที่ 2.1.1-2.1.3 
ตารางที่ 2.1.1 ผลการประเมินคุณภาพภายในสํานักงานอธิการบดี  ประจําปการศึกษา 2551 
 

องคประกอบ คะแนนประเมิน  
ปจจัยนําเขา กระบวนการผลิต ผลผลิต รวม ผลการประเมิน  

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค 
และแผนดําเนนิการ 

- 1.00 0 0.5 ยังไมได
คุณภาพ 

 

3. กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา - 2.00 - 2.00 พอใช  
7. การบริหารและการจัดการ 3.00 1.75 1.50 1.86 ยังไมได

คุณภาพ 
 

8. การเงินและงบประมาณ - 0.50 - 0.50 ยังไมได
คุณภาพ 

 

9 .  ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ 

- 1.50 1.00 1.33 ยังไมได
คุณภาพ 

 

คะแนนเฉลี่ย 3 1.45 1.00 1.44   
 
 
 

สวนที่ 2 



 

ตารางที่ 2.1.2 ผลการประเมินคุณภาพภายในของสาํนักงานอธิการบดตีามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
ประจําป 2551 
 

มาตรฐาน ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิตหรือผลลัพธ รวม 
(ผลการประเมนิ) 

1. มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต - - - - 
2. มาตรฐานดานการบริหารจัดการ 
    ก. ดานธรรมาภิบาลของการ 
        บริหารการอุดมศึกษา 

 
3.00 

 

 
1.38 

 

 
1 
 

 
1.38 

(ยังไมไดคุณภาพ) 
    ข. ดานพันธกิจของการบรหิาร 
        การอุดมศึกษา 

- 2 - 2.00 
(พอใช) 

3. มาตรฐานดานการสรางและ 
    พัฒนาสังคมฐานความรู 

- 1.00 - 1.00 
(ยังไมไดคุณภาพ) 

เฉล่ียรวมทุกตัวบงชี ้
ของทุกมาตรฐาน 

3.00 1.45 1.00 1.44 
(ยังไมไดคุณภาพ) 

 

ตารางที่ 2.1.3 ผลการประเมินคุณภาพภายในของสาํนักงานอธิการบดตีามมุมมองดานบริหาร
จัดการ  
   

มุมมองดานบริหารจัดการ คะแนนการประเมินเฉล่ีย รวม ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิตหรือผลลัพธ 
1. ดานนักศกึษา และผูมีสวน 
   ไดสวนเสยี 

- 1.67 2 1.75 (ยังไมได
คุณภาพ) 

2. ดานกระบวนการภายใน - 1.75 0.67 1.29  
3. ดานการเงนิ - 0.50 - 0.50 (ยังไมได

คุณภาพ) 
4. ดานบุคลากรการเรียนรู    
    และนวัตกรรม 

3 1.50 - 2.00  
(พอใช) 

รวม 3 1.45 0.80 1.44  
(ยังไมได
คุณภาพ) 

 



 

หมายเหตุ ผลการประเมิน  ≤  การดําเนินงานของหนวยงานยังไมไดคณุภาพ 
1.51-2.0 การดําเนนิงานของหนวยงานไดคุณภาพระดับพอใช 
2.00-2.50 การดําเนนิงานของหนวยงานไดคุณภาพระดับด ี
2.51-3.00  การดําเนินงานของหนวยงานไดคุณภาพระดบัดีมาก 

 
2.2 การปรับปรุงแกไขการดําเนินงานตามผลการประเมินคุณภาพภายในปการศึกษา 2551 ของ
สํานักงานอธิการบด ี
 จากผลการประเมินคุณภาพภายในปการศึกษา 2551 ของสํานักงานอธิการบดีไดนํา
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินมาจัดทําเปนแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement 
Plan) และมีการดําเนินงานตามแผนดังตอไปนี้ 
องคประกอบ/

ตัวบงชี ้
ขอเสนอแนะจากผลการ

ประเมิน กิจกรรม/แผนงานที่จะพัฒนา เปาหมาย 

องคประกอบ
ท่ี  1  ปรัชญา  
ปณิธาน  
วัตถุประสงค
และแผน
ดําเนินการ 

1) ควรวิเคราะหแผนปฏิบัติ
ราชการประจาํป ให
สอดคลองกับกลยุทธ 
เปาประสงค เปาหมาย
ของสํานักงานอธิการบดี 

1.1 ประชุมกําหนด/ทบทวน
ปรัชญาหรือปณิธานของ
สํานักงานฯ 

1.2 ประชุมจัดทําแผนกลยุทธของ
สํานักงานฯ 

1.3 กําหนดใหมีการรายงานผลการ
ติดตาม  ตรวจสอบ  และ 
ประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการ 

1 คร้ัง 

องคประกอบ
ท่ี  3  กิจกรรม
การพัฒนา
นิสิตนักศึกษา 

1) ควรจัดโครงการเพื่อพัฒนา
ประสบการณทางวิชาชีพ
แกนกัศึกษา  และศิษยเกา 

1.1 จัดอบรมวชิาชีพใหกับศษิยเกา
ที่ยังไมมีงานทาํ 

1 คร้ัง 

 2) ควรประเมนิคุณภาพของ
การใหบริการตาม
องคประกอบที่ 3  ตัวบงชี้
ที่3.1 ระดับ 1-5   เปน
ประจําป 

1.2 จัดใหมีการประเมินคุณภาพ
ของการใหบริการของ
สํานักงานอธิการบดี  แลว
นํามาพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการแกนกัศกึษาและศิษยเกา 

ผูใชบริการมี
ความพึงพอใจ
ในแตละ
กิจกรรมไม

นอยกวารอยละ 
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องคประกอบ/
ตัวบงชี ้

ขอเสนอแนะจากผลการ
ประเมิน กิจกรรม/แผนงานที่จะพัฒนา เปาหมาย 

 3) ควรนําผลการประเมิน
คุณภาพของการ
ใหบริการมาพฒันาการ
จัดบริการแกนกัศึกษา
และศิษยเกา 

1.3 จัดกิจกรรมประสานสัมพันธ
ศิษยเกา/เชิดชศูิษยเกาที่ดีเดน 

1 คร้ัง 

4) ควรเพิ่มการใหบริการแก
ศิษยเกา 

1.4 จัดทําฐานขอมูลศิษยเกาเพื่อ
บริการขอมูลขาวสารที่เปน
ประโยชนตอนักศึกษาและศิษย
เกาในดานตางๆ  

1 ฐาน 

5) ควรมีการวิเคราะหความ
สอดคลองของการจัด
กิจกรรมของนกัศึกษากับ
วิสัยทัศนของ
มหาวิทยาลัย  และ
คุณลักษณะบณัฑิตที่พึง
ประสงค 

1.5 จัดสัมมนาวิชาการการนํา
กระบวนการประกันคณุภาพสู
กิจกรรมนกัศกึษา 

1 คร้ัง 

6) ควรนําผลการประเมินไป
ปรับปรุงการจัดกิจกรรม
เพื่อพัฒนานกัศึกษาอยาง
ตอเนื่อง 

  

องคประกอบ
ท่ี 7 การ
บริหารจัดการ 

1) ควรจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินกิจกรรมองค
ความรูอยางตอเนื่อง 

1.1 จัดทํารายงานผลการสํารวจ
ความ พึงพอใจการไดรับขอมูล
ขาวสารจากหนวยงาน 

1.2 ดําเนินงานตามแผน  ประเมนิ
แผน  และปรบัปรุงแผนการ
จัดการความรูตามระบบวรจร
คุณภาพ PDCA อยางตอเนื่อง 

1 คร้ัง 



 

 
องคประกอบ/

ตัวบงชี ้
ขอเสนอแนะจากผลการ

ประเมิน กิจกรรม/แผนงานที่จะพัฒนา เปาหมาย 

องคประกอบ
ท่ี 8  การเงิน
และ
งบประมาณ 

1) ควรมีการจัดทาํแผนกล
ยุทธทางการเงนิให
สอดคลองกับยุทธศาสตร
ของมหาวิทยาลัย 

 1.1  จัดทําแผนกลยุทธทางการเงิน
ประจําทุกป 

1 คร้ัง 

องคประกอบ
ท่ี 9 ระบบและ
กลไกการ
ประกัน
คุณภาพ 

1) ควรทบทวนและปรับปรุง
ระบบและกลไกการ
ประกันคณุภาพ 

1.1 จัดสัมมนาการประกันคณุภาพสู
แนวการปฏิบัติที่ดี (Best 
Practice)  

1 คร้ัง 

2) ควรจัดทําแผนปฏิบัติงาน
ประจําปที่ครอบคลุมดาน
งานประกนัคุณภาพ 

1.2 จัดทําแผนปฏบิัติราชการ  
ประจําป2553  โดยให
ครอบคลุมดานประกันคณุภาพ 

 

3) ควรแตงตั้ง
คณะอนกุรรมการประกัน
คุณภาพระดับนักศึกษา 

1.3 แตงตั้งคณะอนุกรรมการ  โดย
ใหนักศึกษาไดมีสวนรวมในการ
ดําเนินงาน 

 

1 คร้ัง 

4) จัดใหมีการแตงตั้ง
คณะกรรมการประกัน
คุณภาพระดับนักศึกษา  
เพื่อการดําเนินงานดาน
กิจกรรมนกัศกึษา  และ
เพื่อใหเกิดการมีสวนรวม
ระดับภาคีประกันคุณภาพ
ภายในมหาวิทยาลัย 

1.4 ดําเนินงานดานการประกนั
คุณภาพที่ครบถวน  ทั้งควบคุม
คุณภาพ  การติดตาม  ตรวจสอบ  
และประเมนิคณุภาพอยาง
ตอเนื่องเปนประจํา 

 

1 คร้ัง 

 
 
 
 
 
 
 



 

2.3  ผลการดําเนินงานและผลการประเมินคุณภาพเทียบกับเกณฑและเปาหมายของสถาบัน 
 

สํานักงานอธิการบดี  ไดจัดทํารายงานเปนรายองคประกอบ  ระดับคณะ/สํานัก  ทั้งนี้  
สํานักงานอธิการบดีไดดําเนินการตามตัวบงชี้และการประเมินตามองคประกอบคุณภาพตาม
แนวทางของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  โดยผันแปรตามจุดเนนของสถาบันอุดมศึกษา  
ประกอบดวยตัวบงชี้และเกณฑทั่วไป  ตัวบงชี้และเกณฑเฉพาะ  ซ่ึงสถาบันไดเลือกตามจุดเนนของ
สถาบันในกลุมผลิตและพัฒนาสังคม  ซ่ึงประกอบดวยองคประกอบ  5  องคประกอบ  16  ตัวบงชี้  
ซ่ึงประกอบไปดวยตัวบงชี้ที่เปนปจจัยนําเขามีจํานวน  1  ตัวบงชี้  ตัวบงชี้ที่เปนกระบวนการ  
จํานวน  11   ตัวบงชี้   และตัวบงชี้ที่เปนผลผลิต  จํานวน  4  ตัวบงชี้ 

ตารางที่  2.1 ตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาตาม
องคประกอบคุณภาพ  9  ดาน  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 
องคประกอบ จํานวนตัวบงชี้ 

ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต รวม 

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการ
ดําเนินการ 

 ตัวบงชี้ที่  1.1 ตัวบงชี้ที่ 1.2 2 

3. กิจกรรมการพฒันานักศกึษา - ตัวบงชี้ 3.1 
และ 3.2 

- 2 

4. การบริหารจัดการ ตัวบงชี้ 7.5 ตัวบงชี้ 
7.2,7.3, 
7.4,7.8 

ตัวบงชี้ 
7.6,7.9 

7 

5. การเงินและงบประมาณ - ตัวบงชี้ 
8.1,8.2 

- 2 

6. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ - ตัวบงชี้ที่ 
9.1,9.2 

ตัวบงชี้ที่  9.3 3 

รวม 1 11 4 16 

 
 นอกจากนี้เพื่อใหสอดคลองกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ืองมาตรฐานการอุดมศึกษา  
เมื่อวันที่  7  สิงหาคม  พ.ศ. 2549  ซ่ึงประกอบดวยมาตรฐาน  3  ดาน คือ 1) ดานคุณภาพบัณฑิต 2) 
ดานการบริหารจัดการการอุดมศึกษา  และ 3) ดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรูและสังคม
แหงการเรียนรู  เพื่อเปนการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการอุดมศึกษา  ซ่ึงไดกําหนดตัวบงชี้หลัก
ภายใตมาตรฐานการอุดมศึกษายอยแตละดาน  จํานวน  3  มาตรฐาน  ตัวบงชี้ปจจัยนําเขา  1  ตัวบงชี้  
ดานกระบวนการ  11   ตัวบงชี้  และดานผลผลิต  4   ตัวบงชี้  รวม  16  ตัวบงชี้  ดังตารางที่  2.2 และ 
2.3 
 



 

ตารางที่  2.2  สรุปตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  ระดับอุดมศึกษา  ตาม
มาตรฐานการอุดมศึกษา 

มาตรฐานการอุดมศึกษา ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิตหรือ
ผลลัพธ 

รวม 

1. มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต - - - - 
2. มาตรฐานดานการบริหาร
จัดการการอุดมศึกษา 

ก. ม า ต ร ฐ า น ด า น 
ธรรมาภิบาลของการบริหารการ
อุดมศึกษา 

ข. มาตรฐานดานพันธกิจของ
การบริหารการอุดมศึกษา 

 
 
ตัวบงชี้ที่  7.5 
 
 
- 

 
ตัวบงชี้ที่  

1.1,7.2,7.4, 
7.8,8.1,8.2,9.1,9.2 
 
ตัวบงชี้ที่  3.1,3.2 

 
ตัวบงชี้ที่  
1.2,7.6, 
7.9,9.3 
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2 

3. มาตรฐานดานการสรางและ
พัฒนาสังคมฐานความรูและ
สังคมแหงการเรียนรู 

 ตัวบงชี้ที่  7.3  1 

รวม 1 11 4 16 
    
ตารางที่  2.3  สรุปตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาตาม
มุมมองการบริหารจัดการดานตางๆ 
มุมมองดานการบริหารจัดการ ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผ ลิตหรื อ

ผลลัพธ 
รวม 

1. ดานนักศึกษาและผูมีสวนได
สวนเสีย 

- ตัวบงชี้ 
3.1,3.2,9.2 

ตัวบงชี้ที่  7.6 4 

2. ดานกระบวนการภายใน  ตัวบงชี้ที่  
1.1,7.2,7.8,9.1 

ตัวบงชี้ที่  
7.9,9.3 

6 

3. ดานการเงิน  ตัวบงชี้ที่  8.1 
และ8.2 

 2 

4. ดานบุคลากร  การเรียนรูและ
นวัตกรรม 

ตัวบงชี้ที่  7.5 ตัวบงชี้ที่  
7.3,7.4 

ตัวบงชี้ที่  7.7 4 

รวม 1 11 4 16 
 
 



 

องคประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ 
 
ตัวบงชี้ท่ี  1.1 : มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน  ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ       
  แผนดําเนินงานและมีการกําหนดตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงาน 
  ตามแผนใหครบทุกภารกิจ 
 
ชนิดของตัวบงชี้     : กระบวนการ 
 
เปาหมายป  2552   : ระดับ 6 
 
เกณฑมาตรฐาน   :  ระดับ  

1. มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน  
2. มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ  แผนการดําเนินงานและแผนปฏิบัติการประจําป

ใหสอดคลองซึ่งกันและกันและสอดคลองกับภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย  ยุทธศาสตรและแผนพัฒนา
ของชาติ  

3. มีการกําหนดตัวบงชี้ของการดําเนินงาน   และกําหนดเปาหมายของแตละ     
ตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงาน  

4. มีการดําเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ  
5. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้  อยางนอย   

 ปละ 1  คร้ัง  และรายงานผลตอผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
6. มีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธ  แผนการดําเนินงาน  เปาประสงค  

เปาหมายกับยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของชาติ ตลอดจนสภาพการณปจจุบันและแนวโนมใน 
อนาคตอยางสม่ําเสมอ  

7. มีการนําผลการประเมินและผลการวิเคราะหมาปรับปรุงกลยุทธและแผนการ  
ดําเนินงาน  อยางตอเนื่อง  
 
เกณฑการประเมิน   :  
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการไมครบ 5 ขอแรก มีการดําเนนิการ   5 - 6  ขอแรก มีการดําเนนิการครบทุกขอ 
 
 



 

ผลการดําเนินงาน 
1. มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน  ดังนี้ 

- สํานักงานอธิการบดีมีการประชุม  (1.1-1.1)(1.1-1.2)  โดยระดมความคิดเห็นจาก
บุคลากรในการกําหนดปรัชญา  วิสัยทัศนของหนวยงาน  และนําไปแจงในที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารทั่วไป  (1.1-1.3) แลวพิมพเผยแพรใน  http://www.op.pbru.ac.th (1.1-1.4) และปดประกาศ
ประชาสัมพันธใหคณาจารย  พนักงาน  และผูเกี่ยวของไดรับทราบโดยทั่วกัน (1.1-1.5) 

2. มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ  แผนการดําเนินงานและแผนปฏิบัติการประจําปใหสอด
คลองซึ่งกันและกันและสอดคลองกับภารกิจหลักของสํานักงานอธิการบดี  ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย  
และแผนพัฒนาของชาติ ดังนี้ 

- สํานักงานอธิการบดีไดมีการแตงตั้ งกรรมการ(1.1-2.1)จัดทําแผนกลยุทธ 
(1.1-2.2)และแผนปฏิบัติราชการประจําป  2552 (1.1-2.3)ซ่ึงในแผนปฏิบัติราชการประจําป
สอดคลองกับภารกิจหลักของหนวยงาน  ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย  และแผนพัฒนาชาติ 

3. มีการกําหนดตัวบงชี้ของการดําเนินงาน   และกําหนดเปาหมายของแตละตัวบงชี้เพื่อ
วัดความสําเร็จของการดําเนินงาน  ดังนี้ 

- ในการจัดทําโครงการสนองยุทธศาสตรทุกโครงการ สํานักงานอธิการบดีจะ
พิจารณากําหนดตัวบงชี้การดําเนินงานใหสอดคลองตามแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย  และใน
โครงการตางๆจะกําหนดตัวบงชี้ของการดําเนินงาน  และกําหนดเปาหมายของแตละตัวบงชี้  เพื่อ
วัดความสําเร็จของผลการดําเนินงาน  เพื่อใหสอดคลองกับยุทธศาสตร (1.1-3.1)  

4. มีการดําเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ ดังนี้ 
- สํานักงานอธิการบดีมีการดําเนินงานตามแผนครบทุกภารกิจโดยในปงบประมาณ  

2552  สํานักงานอธิการบดีไดดําเนินการตามแผนไปทั้งสิ้น  21  โครงการ (1.1 -4.1) 
5. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้  อยางนอย   

 ปละ 1  คร้ัง  และรายงานผลตอผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี  ดังนี้ 
- ทางมหาวิทยาลัยโดย กองนโยบายและแผนไดกําหนดใหกองตางๆซึ่งสังกัดใน

สํานักงานอธิการบดี  รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานรายไตรมาส (1.1-5.1)  เพื่อ
วิเคราะหถึงปญหา/อุปสรรคในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน  รวมไปถึงขอเสนอแนะตางๆจาก
การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน  หลังจากนั้นกองนโยบายและแผนก็จะไดดําเนินการเก็บ
รวบรวมขอมูลแลวนําเสนอผูบริหารของมหาวิทยาลัยตอไป 

6. มีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธ  แผนการดําเนินงาน  เปาประสงค  เปา
หมายกับยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของชาติ ตลอดจนสภาพการณปจจุบันและแนวโนมใน 
อนาคตอยางสม่ําเสมอ  ดังนี้ 



 

- สํานักงานอธิการบดีมีการประชุมเพื่อวิเคราะหความสอดคลองของกลยุทธ  
แผนปฏิบัติราชการ  เปาประสงค  ของสํานักงานอธิการบดีกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยและ
ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของชาติ  (1.1-6.1)   

7. มีการนําผลการประเมินและผลการวิเคราะหมาปรับปรุงกลยุทธและแผนการดําเนินงาน  
อยางตอเนื่อง  ดังนี้ 

- สํานักงานอธิการบดีมีการนําผลการประเมินและผลการวิเคราะหมาปรับปรุงแผน
กลยุทธ และการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป  2553  (1.1-7.1)    
 
การบรรลุเปาหมาย 
 บรรลุเปาหมาย  เพราะสํานักงานอธิการบดีกําหนดเปาหมายของ  “ตัวบงชี้  1.1 :  มีการ
กําหนดปรัชญาหรือปณิธาน  ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ  แผนดําเนินงาน  และมีการ
กําหนดตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ”  ไวที่ระดับ  5  
ตามเกณฑมาตรฐานของ  สกอ. 
 
การประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ. การบรรลุเปาหมายของสาํนกังานอธิการบดี 
3  คะแนน บรรลุเปาหมาย 

 
รายการหลักฐาน 
 1.1 – 1.1   รายงานการประชุมบุคลากรของสํานักงานอธิการบดี  คร้ังที่  1/2552 
 1.1 – 1.2 (ตัวอยาง)หนังสือเชิญประชุมบุคลากรทุกระดับของสํานักงานอธิการบดี 
 1.1 – 1.3   รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารทั่ ว ไป   ที่ บ งบอกถึ งการ
ประชาสัมพันธใหคณะกรรมการบริหารทั่วไปรับทราบและนําไปประชาสัมพันธโดยทั่วกัน   
 1.1 – 1.4 print out  จากเว็บไซต  www.op.pbru.ac.th ในสวนที่แสดงถึงปรัชญาวิสัยทัศน  
พันธกิจ ของสํานักงานอธิการบดี 
 1.1 – 1.5 ภาพติดประกาศ ที่แสดงถึงปรัชญาวิสัยทัศน  พันธกิจ ของสํานักงานอธิการบดี 
 1.1 – 2.1 คําสั่งแตงตั้งกรรมการจัดทําแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติราชการ ประจําป 2552 
 1.1 – 2.2 แผนกลยุทธของสํานักงานอธิการบดี   (พ.ศ. 2552-2555) 
 1.1 – 2.3 แผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ  2552  ของสํานักงานอธิการบดี 
 1.1 – 3.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักงานอธิการบดี  เกี่ยวกับการ
จัดทําแผนกลุยทธ  แผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ  2552 



 

1.1 – 4.1 สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป  2552 ของสํานักงาน
อธิการบดี 
 1.1 – 5.1 รายงานการติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติ
ราชการ  ประจําป  2552  ทุกไตรมาส 
 1.1 – 6.1  รายงานการประชุมวิเคราะหความสอดคลองแผนการดําเนินงาน 
 1.1 – 7.1 รายงานการประชุมการระดมความคิดของบุคลากรสํานักงานอธิการบดี  และ
นําผลการประเมินมาปรับปรุงแผนกลยุทธและการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป  2553 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ตัวบงชี้ท่ี 1.2    :    รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่กําหนด 
 
ชนิดตัวบงชี้    :    ผลผลิต 
 

เปาหมายป  2552   :  รอยละ  85 
 

เกณฑการประเมิน    : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
บรรลุเปาหมายรอยละ 60-74 บรรลุเปาหมายรอยละ 75-89 บรรลุเปาหมายรอยละ 90-100 

 
สูตรคํานวณ 

จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณที่บรรลุเปาหมาย   x 100 
จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณทั้งหมด 

 

ผลการดําเนินงาน 
 ในปงบประมาณ 2552 สํานักงานอธิการบดีมีแผนปฏิบัติงานทั้งหมด  21 โครงการ  มีตัว
บงชี้ความสําเร็จของแผน    84   ตัวบงชี้   และไดดําเนินการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการ
ปฏิบัติงานที่กําหนดไว จํานวน   77   ตัวบงชี้   คิดเปนรอย 91.67  ของการบรรลุเปาหมายตามตัว
บงชี้  (1.2 – 2.1)  ( 1.2 – 2.2)   
 

การบรรลุเปาหมาย 
 บรรลุเปาหมาย  เพราะสํานักงานอธิการบดีกําหนดเปาหมายของ  “ตัวบงชี้ที่  1.2 :  รอยละ
ของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่กําหนด”  ไวที่รอยละ  85  
 

การประเมินตนเอง 
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ. การบรรลุเปาหมายของสาํนกังานอธิการบดี 

2  คะแนน บรรลุเปาหมาย 
 

รายการหลักฐาน 
 1.2 - 2.1 แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2552  ของสํานักงานอธิการบดี 
 1.2 – 2.2  ตารางสรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ของสํานักงานอธิการบดี  ประจําปงบประมาณ  2552 
 



 

องคประกอบที่ 3    กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 
 
ตัวบงชี้ท่ี 3.1 :      มีการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา  
 
ชนิดของตัวบงชี้ :   กระบวนการ  
 
เปาหมายป 2552    : ระดับ 7 
 
เกณฑมาตรฐาน :    ระดับ  
 1.  มีการสํารวจความตองการจําเปนของนักศึกษาปที่ 1  
 2.  มีการจัดบริการดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการพัฒนาการเรียนรูของ นักศึกษา  
 3.  มีการจัดบริการดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา  
 4.  มกีารจัดบริการใหคําปรึกษาแกนักศึกษา  
 5.  มีบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษาและศิษยเกา  
 6.  มีการจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนักศึกษาและศิษยเกา  
 7.  มีการประเมินคุณภาพของการใหบริการทั้ง 5 เร่ืองขางตนเปนประจําทุกป  
 8.  นําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมาพัฒนาการจัดบริการแกนักศึกษา  
และศิษยเกา  
 
เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการไมครบ 7 ขอแรก มีการดําเนินการ 7 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 

 
ผลการดําเนินงาน  : 
  ในปการศึกษา 2552   สํานักงานอธิการบดี โดยกองพัฒนานักศึกษา  ไดดําเนินการตาม
องคประกอบที่ 3.1  มีการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา ดังนี้ 
  1.ไดจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา โดยมีการสํารวจความตองการจําเปนของนักศึกษา
ช้ันปที่ 1 ในกิจกรรมฝกซอมพิธีไหวครู (3.1-1.1)  และไดจัดทํารายงานสรุปผลการสํารวจความ
ตองการจําเปนของนักศึกษาชั้นปที่ 1 (3.1-1.2)  ตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  
 2.มีการจัดบริการดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
ไดแก  
     



 

-สถานที่พักผอนและอานหนังสือ (3.1-2.1)   
-บริการยานพาหนะในการดําเนินกิจกรรมของนักศึกษา  หรือการนํานักศึกษาสง 

                     โรงพยาบาลกรณีเจ็บปวย (3.1-2.2)   
-การใหบริการระบบอินเตอรเน็ตแกนักศึกษาหอพัก  (3.1-2.3)   

  3.มีการจัดบริการดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา ไดแก          
  -การบริการหองปฐมพยาบาล และเวชภัณฑเบื้องตน(3.1-3.1)    
 -การประกันอุบัติเหตุแกนักศึกษา  (3.1-3.2)    
 -สถานที่ออกกําลังกาย (3.1-3.3)    
 -ใหความรูดานการดูแลสุขภาพเบื้องตน (3.1-3.4)    
 -หอพักนักศึกษาที่ถูกสุขลักษณะ (3.1-3.5)    
4. มีการจัดบริการใหคําปรึกษาแกนักศึกษา  ไดแก  
  -บริการแนะแนวและใหคําปรึกษาดานการศึกษา อาชีพ และปญหาสวนตัว 

(3.1-4.1)   
  -บริการใหคําปรึกษาแกนักศึกษาวิชาทหารและนักศึกษาผอนผันฯ (3.1-4.2)      
           -บริการใหคําปรึกษาในการจัดกิจกรรมแกสโมสรนักศึกษาคณะ องคการนักศึกษา 
            สภานักศึกษา ฯลฯ (3.1-4.3) 
5.มีการบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษาและศิษยเกา ไดแก  
  -บริการหอพักที่จดทะเบียนถูกตองตามกฎหมาย (3.1-5.1)      
  -บริการสารสนเทศนักศึกษากูยืมเงินกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา  (3.1-5.2)      
  -บริการขอมูลขาวสารการจัดกิจกรรม (3.1-5.3)      

-บริการขาวสารการจัดหางาน  (3.1-5.4)      
-บริการขาวสารทุนการศึกษา(ชนิดใหเปลา)  (3.1-5.5)    

6. มีการจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาชพีแกนกัศึกษาและศิษยเกา ไดแก 
- การจัดอบรมพัฒนาครู ผูบริหารและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ

ครู   (3.1-6.1)   
 7. มีการประเมินคุณภาพของการใหบริการทั้ง 5 เร่ืองขางตนเปนประจาํทุกป  
  - แบบฟอรมการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปที่ 1 (3.1-7.1) 
  - สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปที่ 1 (3.1-7.2) 
ผลการบรรลุเปาหมาย 
 บรรลุเปาหมาย   สํานักงานอธิการบดีกําหนดเปาหมายของ ตัวบงชี้ที่ 3.1 มีการบริการแก
นักศึกษาและศิษยเกา ในระดับ 7  ตามเกณฑมาตรฐานของ สกอ. 
 



 

การประเมินผล 
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ. การบรรลุเปาหมายของสาํนกังานอธิการบดี 

2 คะแนน บรรลุเปาหมาย 
 
รายการหลักฐาน 
 3.1-1.1 แบบสํารวจความตองการความจําเปนของนักศึกษาชั้นปที่ 1 
 3.1-1.2  รายงานสรุปผลการสํารวจความตองการจําเปนของนักศึกษาชั้นปที่ 1 
 3.1-2.1  รูปภาพสถานที่พักผอนและที่อานหนังสือของหอพักนักศึกษา 
 3.1-2.2 หลักฐานการสงตัวของนักศึกษาเขาโรงพยาบาล 
 3.1-2.3      เว็บไซด www.pbru.ac.th  แผนพับประชาสัมพันธหอพักนักศึกษา 
 3.1-3.1  รูปภาพหนวยบริการอนามัยและขอมูลการใชบริการของบุคลากรมหาวิทยาลัย 
 3.1-3.2 บันทึกใบขอเบิกเงินกองทุนพัฒนานักศึกษา 
 3.1-3.3 ภาพถายสถานที่ออกกําลังกาย สนามกีฬา 
 3.1-3.4 สรุปผลการประเมินการอบรมวัยรุนกับสุขภาพและการดูแลสุขภาพโดยวิธี 
ดุลยภาพ 
 3.1-3.5 แผนพับประชาสัมพันธหอพัก 
 3.1-4.1 แฟมขอมูลประวัตินักศึกษา 
 3.1-4.2  แฟมขอมูลนักศึกษาวิชาทหาร 
 3.1-4.3 ภาระงานกจิกรรมและภาพถายการประชุมผูนํานักศึกษา 
 3.1-5.1 รายช่ือหอพักเอกชน 
 3.1-5.2 เอกสารแผนพับและโปรแกรมฐานขอมูล 
 3.1-5.3 เว็บไซด กองพัฒนานักศึกษา เอกสารจดหมายขาวใตรมตาล  ปฏิทินกิจกรรม  

ดอนขังใหญ 
 3.1-5.4 เว็บไซด กองพัฒนานักศึกษา     
 3.1-5.5 จดหมายขาวดอนขังใหญ 

3.1- 6.1 การจัดอบรมพัฒนาครู ผูบริหารและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อการพัฒนา
วิชาชีพครู     
 3.1- 7.1 แบบฟอรมการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปที่ 1 
 3.1- 7.2 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษาชั้นปที่ 1 
 
 



 

ตัวบงชี้ท่ี 3.2 :      มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาท่ีครบถวนและสอดคลองกับคุณลักษณะ 
ของบัณฑิตท่ีพึงประสงค 

 
ชนิดของตัวบงชี้ :   กระบวนการ  
 
เปาหมายป    2552 : ระดับ 4 
 
เกณฑมาตรฐาน :    ระดับ  

1.มีการจัดทําแนวทางสงเสริมการจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับวิสัยทัศนของสถาบันและ 
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  

2.มกีารสงเสริมใหสถาบันและองคการนักศึกษาจัดกิจกรรมนักศึกษาใหครบทุกประเภท 
โดยอยางนอยตองดําเนินการใน 5 ประเภท ดังนี้  

- กิจกรรมวิชาการ  
- กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ  
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม  
- กิจกรรมนันทนาการ  
- กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  

3.มีกระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการหรือกิจกรรม ทั้งที่จัดโดยสถาบันและ
องคการนักศึกษาทุกสิ้นปการศึกษา  

   4.มีการนําผลการประเมนิไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาอยางตอเนื่อง  

 เกณฑการประเมิน :    
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการ ไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 

 
ผลการดําเนินงาน 
 ในปการศึกษา 2552  สํานักงานอธิการบดี  มีผลการดําเนินงานผานระดับ 4 ตามเกณฑ
มาตรฐาน สกอ. ดังนี้ 
 1.มีการจัดทําแนวทางการสงเสริมการจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับวิ สัยทัศนของ
มหาวิทยาลัย 
 



 

เชน  การกําหนดปฏิทินกิจกรรมประจําปการศึกษา  2552 (3.2-1.1) ตลอดจนมีการจัดสรร
งบประมาณเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมนักศึกษาอยางเหมาะสมโดยผานการพิจารณาจากสภา
นักศึกษา คณะกรรมการบริหารงบประมาณเพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณ (3.2-1.2) รวมทั้งจัดทํา
แนวทางการสงเสริมการจัดกิจกรรมนักศึกษาที่สอดคลองกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  โดย สโมสรนักศึกษา องคการนักศึกษา ไดจัดทําโครงการ
โดยมีการระบุลักษณะของผูเขารวมกิจกรรม เปาหมายจํานวนผูเขารวมกิจกรรม วิธีการดําเนินการ
และการประเมินผลกิจกรรม (3.2-1.3) 
 2.มีการสงเสริมใหองคการนักศึกษาจัดกิจกรรมนักศึกษาใน 5 ประเภท ดังนี้ 
   2.1 กิจกรรมสงเสริมวิชาการและวิชาชีพ ไดแก การอบรมทักษะความเปนผูนํา   
อบรมเชิงปฏิบัติการ SOA and Web Services  อบรม Audit By Computer อบรมภาษาจีนเพื่อการ
ส่ือสาร โครงการ การแขงขันทักษะทางดานภาษาอังกฤษ อบรมการถายภาพเบื้องตน  อบรม 
เปเปอรมาเช  และฟงการบรรยายพิเศษ เปลี่ยนวิถีคิด สูนักธุรกิจรุนเยาว,โครงการอบรม สัมมนา
วิชาการ การพัฒนาครู ผูบริหารและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาวิชาชีพครู  (3.2-2.1) 
  2.2 กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ  ไดแก การแขงขันกีฬาดอนขังใหญ
เกมส  แอรโรบิคเพื่อสุขภาพ การแขงขันกีฬา พ.จ.น.ก (3.2-2.2) 
  2.3 กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม ไดแก โครงการแมดีเดน
ประจําป 2552  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสวันคลายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจาฯพระบรมราชินีนารถ ,โครงการพอดีเดนประจําป  2552  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่อง
ในวโรกาสวันคลายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (3.2-2.3)  
  2.4 กิจกรรมนันทนาการ  ไดแก เปดโลกชมรม ชุมนุม  กิจกรรมปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม (3.2-2.4) 
  2.5 กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ไดแก กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณ ี ไดแก กจิกรรมถวายเทียนพรรษา, พิธีไหวครูและฉลองเทียนพรรษา,  สืบสานประเพณี
ลอยกระทง และ โครงการรักษไทย ใจลกูทุง มุงสูฝน ปที่ 3 และลานกิจกรรม กลาคิด กลาทาํ   
(3.2-2.5) 
 3.มีกระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการหรือกิจกรรม ที่จัดโดยองคการนักศึกษา 
หรือสโมสรนักศึกษาคณะ ทุกๆ ส้ินปการศึกษา และเมื่อส้ินสุดกิจกรรม ไดแก  กิจกรรมปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม, พิธีไหวครูและฉลองเทียนพรรษา,งานฉลองเทียนพรรษา, กิจกรรมถวายเทียน, 
กิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง, กิจกรรมประกวด Star Of PBRU 2008, ฯลฯ (3.2-3.1) 
 4.มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาอยางตอเนื่องโดย 
องคการนักศึกษา และกองพัฒนานักศึกษาไดจัดทํารายงานผลการดําเนินกิจกรรม ซ่ึงประกอบดวย 



 

วัตถุประสงค รูปแบบการดําเนินกิจกรรม จํานวนผูเขารวมกิจกรรม ผลการดําเนินกิจกรรม รายงาน
ตอมหาวิทยาลัยไดรับทราบ และ องคการนักศึกษา และกองพัฒนานักศึกษาไดนําผลการประเมินมา
ปรับปรุงการดําเนินงานในครั้งตอไป ไดแก พิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาฯ
พระบรมราชินีนาถ, กิจกรรมปฐมนิเทศ (3.2-4.1) 
  
ผลการบรรลุเปาหมาย 

บรรลุเปาหมาย  โดยสํานักงานอธิการบดีกําหนดเปาหมายของ ตัวบงชี้ที่ 3.2 มีการสงเสริม
กิจกรรมนักศึกษา ที่ครบถวนและสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค  ในระดับ 4  
ตามเกณฑมาตรฐานของ สกอ. 
 
การประเมินผล 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ. การบรรลุเปาหมายของสํานักงานอธิการบดี 
3 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

 
รายการหลักฐาน 
 3.2-1.1 ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา 
 3.2-1.2 รายงานผลการอนุมัติโครงการของสภานักศึกษา 
 3.2-1.3 รายช่ือโครงการประจําปการศึกษา 2552  

3.2-2.1 แฟมกิจกรรมสงเสริมวิชาการและวิชาชีพ 
 3.2-2.2 แฟมกิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ 
 3.2-2.3 แฟมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม 
 3.2-2.4 แฟมกิจกรรมนันทนาการ 
 3.2-2.5 แฟมกิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 
 3.2-3.1 แฟมรายงานผลการจัดกิจกรรม 
 3.2-4.1 แบบประเมินผลการจัดกิจกรรมและการปรับปรุงกิจกรรม  
 
 
 
 
 
 
 



 

องคประกอบที่ 7    การบริหารและการจัดการ  
 
ตัวบงชี้ท่ี 7.2      : ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของสํานักงานอธิการบดี 
 
ชนิดของตัวบงชี้      : กระบวนการ 
 
เปาหมายป  2552   :  ระดับ  4 
 
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 

1. มีกระบวนการสรรหาผูบริหารที่เปนระบบโปรงใส ตรวจสอบได  
2. ผูบริหารดําเนินการบริหารดวยหลักธรรมาภิบาลและใชศักยภาพภาวะผูนําที่

มีอยู โดยคํานึงถึงประโยชนของสถาบันและผูมีสวนไดสวนเสีย  
3. มีกระบวนการประเมินศักยภาพและผลการปฏิบัติงานของผูบริหารที่ชัดเจน 

และเปนที่ยอมรับในสํานักงานอธิการบดี 
4. มีการจัดทําแผนและกลไกการพัฒนาศักยภาพของผู บริหารตามผลการ 

ประเมิน  และดําเนินการตามแผนอยางครบถวน  
 
เกณฑการประเมิน   :  
 

คะแนน  1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการครบทุกขอ 

 
ผลการดําเนินงาน 
 ในปการศึกษา  2552  สํานักงานอธิการบดีมีผลงานผานระดับ  4   ตามเกณฑ  สกอ. คือ 

1. มีกระบวนการสรรหาผูบริหารที่เปนระบบ โปรงใส ตรวจสอบได ดังนี้ 
- ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ไดมาจากการแตงตั้งของอธิการบดี (7.2 – 1.1)   ซึ่ง

เปนไปตามมาตรา   31  และ 43  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. 2547  (7.2 – 1.2)    
 2.ผูบริหารดําเนินการบริหารดวยหลักธรรมาภิบาลและใชศักยภาพภาวะผูนําที่มีอยูโดย 
คํานึงถึงประโยชนของสถาบันและผูมีสวนไดสวนเสีย ดังนี ้

- ยึดหลักการมสีวนรวม เชน มีการติดตั้งกลองรับฟงความคิดเห็นจากบุคลากรและผู 
มีสวนไดสวนเสียในภารกิจของสํานักงานอธิการบดี  (7.2 – 2.1) 

 



 

- ยึดหลักความคุมคา เชน มีการจัดทําแผนการปฏิบัติงาน/แผนปฏิบัติราชการประจําป 
ใหครอบคลุมในทุกภารกิจของสํานักงานอธิการบดี โดยคํานึงถึงประโยชนของสํานักงาน บุคลากร
และผูมีสวนไดสวนเสีย (7.2 – 2.2)  เปนตน 

- ยึดหลักความโปรงใสตรวจสอบได เชน มีการจัดรายงานสรุปผลการจัดเก็บเงินของ
มหาวิทยาลัยเปนประจําทุกเดือน (7.2 – 2.3)  เปนตน 

- ยึดหลักนิติธรรมในการบริหารจัดการ  โดยมีการยึดถือระเบียบขอบังคับตางๆในการ
บริหารจัดการของสํานักงานอธิการบดี เชน ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  วาดวย  การพัสดุ  2535  
และที่แกไขเพิ่มเติม(7.2 – 2.4)   ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  วาดวย  การบริหารงาน
บุคลากร  พ.ศ.  2552  (7.2 – 2.5)    เปนตน 

3. มีกระบวนการประเมินศักยภาพและผลปฏิบัติงานของผูบริหารที่ชัดเจนและเปนที่
ยอมรับในสํานักงานอธิการบดี ดังนี้ 

- สํานักงานอธิการบดีมีหลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานและภาวะผูนําของ
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดีและผูบริหารทุกระดับ  ในสํานักงานอธิการบดี (7.2-3.1 ) ซ่ึงเปนที่
ยอมรับในหนวยงาน 

- มีการรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานของผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
(7.2-3.2) แลวประกาศผลการประเมินสูสาธารณชน ( 7.2-3.3) 

4. มีการจัดทําแผนและกลไกการพัฒนาศักยภาพของผูบริหารตามผลการประเมินและ 
ดําเนินการตามแผนอยางครบถวน ดังนี้ 

- สํานักงานอธิการบดีมีการจัดทําแผนพัฒนาศักยภาพผูบริหาร(7.2-4.1) และมีการ
ดําเนินการตามแผนครบถวน (7.2-4.2) 
การบรรลุเปาหมาย 
 บรรลุเปาหมาย  เพราะสํานักงานอธิการบดีกําหนดเปาหมายของ  “ตัวบงชี้ที่  7.2 :  ภาวะ
ผูนําของผูบริหารทุกระดับของสํานักงานอธิการบดี”  ไวที่ระดับ  4  ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. 
 
การประเมินตนเอง 
 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ. การบรรลุเปาหมายของสาํนกังานอธิการบดี 
3  คะแนน บรรลุเปาหมาย 

 
 
 



 

รายการหลักฐาน 
 

 7.2 – 1.1   คําสั่งแตงตั้งผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
 7.2 – 1.2   มาตรา  31  และมาตรา  43 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. 2547 

 7.2 – 2.1  กลองรับฟงความคดิเห็นจากบุคลากรและผูมีสวนไดสวนเสียในภารกจิของ
สํานักงานอธิการบดี 
 7.2 – 2.2   แผนการปฏิบัติงาน/แผนปฏิบัติราชการประจําป  2552 
 7.2 – 2.3 (ตัวอยาง)รายงานรายรับ – รายจาย ประจําเดือน   ปงบประมาณ  พ.ศ. 2552 
 7.2 – 2.4 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  วาดวย  การพัสดุ  2535  และที่แกไขเพิ่มเติม 

7.2 – 2.5 ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  วาดวย  การบริหารงานบุคลากร  พ.ศ.  
2552 
 7.2 – 3.1   หลักเกณฑและแบบประเมินผลการปฏิบัติงานและภาวะผูนําของผูบริหาร
ภายในสํานักงานอธิการบดี 
 7.2 – 3.2   รายงานผลการประเมินตอผูบริหารสูงสุด 
 7.2 – 3.3   Print out จากเว็บไซตของสํานักงานอธิการบดี ในสวนของผลการประเมิน
ผูอํานวยการสํานักงานอธกิารบดี 
 7.2 – 4.1   แผนพัฒนาศักยภาพของผูบริหารทุกระดับในสํานักงานอธิการบดี  และ
ศักยภาพของผูบริหารสํานักงานอธิการบดี 

7.2 – 4.2   สรุปและหลักฐานประกอบการเขารับการฝกอบรมสัมมนา ของผูบริหารใน
สํานักงานอธิการบดี  เพื่อเพิ่มพูนความรูทักษะและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ตัวบงชี้ 7.3         : มีการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรู 
 
ชนิดของตัวบงชี้      : กระบวนการ 
 
เปาหมายป  2552   :  ระดับ  2 
 
เกณฑมาตรฐาน  :    ระดับ 

1. มีการทบทวนและจัดทําแผนการจัดการความรู  เพื่อมุงสูองคกรแหงการเรียนรู
และประชาสัมพันธเผยแพรใหประชาคมของสถาบันรับทราบ 

2. มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตามเปาหมาย
ไมนอย กวา รอยละ 50 

3. มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตามเปาหมาย
รอยละ  100 

4. มีการติดตามประเมินผลความสําเร็จของการจัดการความรู  
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับใชในการพัฒนากระบวนการจัดการความรูให 

เปนสวนหนึ่งของกระบวนงานปกติและปรับปรุงแผนการจัดการความรู  
 
เกณฑการประเมิน   :  
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการอยางนอย 4 ขอแรก 
 
ผลการดําเนินงาน 
 ในปการศึกษา  2552  สํานักงานอธิการบดีมีผลงานผานระดับ  3  ตามเกณฑมาตรฐาน 
สกอ. คือ 

1. มีการทบทวนและจัดทําแผนการจัดการความรู  เพื่อมุงสูองคกรแหงการเรียนรูและ
ประชาสัมพันธเผยแพรใหประชาคมของสํานักงานอธิการบดีรับทราบ  เชน 

- มีการแตงตั้งคณะกรรมการจัดการความรูของสํานักงานอธิการบดี (7.3-1.1) และ
ประชุม (7.3-1.2) เพื่อดําเนินการจัดทําแผนการจัดการความรูของสํานักงานอธิการบดี แลวนํา
แผนการจัดการความรูที่ไดจัดทําขึ้น  ประชาสัมพันธแจกจายแกหนวยงานตางๆ (7.3-1.3)  เปนตน 

 
 



 

2. มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตามเปาหมายไมนอย
กวารอยละ  50  เชน 

- มีการจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินการตามแผนการจัดการความรูของสํานักงาน
อธิการบดีที่รายงานความกาวหนาของการดําเนินการจัดการความรูตามแผน  50 % เสนอตอ
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี  (7.3- 2.1) 

3. มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตามเปาหมายรอยละ  
100  เชน 

- มีการจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินการตามแผนการจัดการความรูของสํานักงาน
อธิการบดีที่รายงานผลการดําเนินงานตามแผนจัดการความรูครบ  100%  (7.3-3.1) 
 
การบรรลุเปาหมาย 
 บรรลุเปาหมาย  เพราะสํานักงานอธิการบดีกําหนดเปาหมายของ  “ตัวบงชี้  7.3 :  มีการ
พัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรู”  ไวที่ระดับ  2  ตามเกณฑมาตรฐาน  สกอ. 
 
การประเมินตนเอง 
 

คะแนนองิเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ. การบรรลุเปาหมายของสาํนกังานอธิการบดี 
2   คะแนน บรรลุเปาหมาย 

 
รายการหลักฐาน 
 7.3 – 1.1 คําสั่งสํานักงานอธิการบดี  10/2552  เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการจัดความรู  
สํานักงานอธิการบดี 
 7.3 – 1.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการความรูของสํานักงานอธิการบดี 
 7.3 – 1.3 แผนการจัดการความรูของสํานักงานอธิการบดี ประจําป 2552 
 7.3 – 1.4 มีการเผยแพรทาง เว็บไซต  www. op.pbru.ac.th/   
 7.3 – 2.1 รายงานความกาวหนาของการดําเนินการจัดการความรูตามแผน  50 % 
 7.3 – 3.1 รายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนการจัดความรู 
   



 

ตัวบงชี้ท่ี 7.4     : มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาและธํารง 
รักษาไวใหบุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

 
ชนิดของตัวบงชี้    : กระบวนการ 
 
เปาหมายป  2552   : ระดับ  4 มีการดําเนินการอยางนอย  3 ขอแรก 
 
เกณฑมาตรฐาน    : ระดับ 

1. มีการจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนรูปธรรม ภายใตการวิเคราะห
ขอมูลเชิงประจักษ  

2. มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนการสงเสริมสมรรถนะ
ในการปฏิบัติงาน เชน การสรรหา การจัดวางคนลงตําแหนง  การกําหนดเสนทางเดินของตําแหนง  
การสนับสนุนเขารวมประชุมฝกอบรมและหรือเสนอผลงานทางวิชาการ การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน มาตรการสรางขวัญกําลังใจ   มาตรการลงโทษ  รวมทั้งการพัฒนา   และรักษาบุคลากรที่
มีคุณภาพ  

3. มีระบบสวัสดิการและเสริมสรางสุขภาพที่ดี และสรางบรรยากาศที่ดีให 
บุคลากรทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและอยูอยางมีความสุข  

4. มีระบบสงเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพสูงให มีโอกาสประสบ 
ความสําเร็จและกาวหนาในอาชีพอยางรวดเร็วตามสายงาน  

5. มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับอยางเปนระบบ  
6. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจเสนอผูบริหารระดับสูง และมีแนวทาง 

ในการปรับปรุงพัฒนาเพื่อใหดีขึ้น  
 
เกณฑการประเมิน   :  
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการ 3 - 4 ขอแรก มีการดําเนนิการอยางนอย 5 ขอแรก 

 
 
 
 
 



 

ผลการดําเนินงาน 
 ในปการศึกษา  2552  สํานักงานอธิการบดีมีผลงานผานระดับ  4  ตามเกณฑมาตรฐาน  
สกอ. คือ 
 1.  มีการจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนรูปธรรม ภายใตการวิเคราะหขอมูล
เชิงประจักษ โดยไดมีการดําเนินการดังนี้ 

 - สํานักงานอธิการบดีมีการจัดทําแผนบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนรูปธรรม  โดย
คณะกรรมการบริหารบุคคล  ของสํานักงานอธิการบดี (7.4 – 1.1)  แลวไดวิเคราะหสมรรถนะของ
บุคลากรภายในสํานักงานอธิการบดี(7.4 – 1.2) และ ไดสรุปผลการวิเคราะหสมรรถนะของบุคลากร
สายสนับสนุน  สํานักงานอธิการบดี  (7.4 – 1.3) เชน  แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลประจําป
งบประมาณ  2549 – 2552  (7.4 – 1.4)   มีขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  วาดวย  
หลักเกณฑและวิธีการสรรหา คัดเลือก การจางและการบรรจุแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 
2551 (7.4 – 1.5)   
 2.   มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนการสงเสริมสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงาน  ซ่ึงมีการดําเนินงานดังนี้ 

- มีกระบวนการในการกําหนดตําแหนงและการเขาสูตําแหนงของพนักงาน
มหาวิทยาลัยที่มีระเบียบแบบแผนซึ่งเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย (7.4 – 2.1) โดยกระบวนการ
ในการสรรหาและเขาสูตําแหนงจะตองเปนไปตามลําดับขั้นตอน  กลาวคือ มีการจัดทําบันทึก
ขอความเรื่องขออนุมัติจาง พนักงานมหาวิทยาลัยเสนอตออธิการบดี (7.4 – 2.2)  มีการประกาศรับ
สมัครบุคคลเขาทํางาน (7.4 – 2.3) มีการแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อสอบเขาทํางาน 
(7.4 – 2.4) มีการประกาศรายชื่อผูมีสิทธิในการสอบคัดเลือก (7.4 – 2.5) และมีการประกาศผลการ
สอบคัดเลือก  (7.4 – 2.6)       

- มีมาตรการสรางขวัญกําลังใจ  รวมทั้งการพัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ  
เชน  มีการกําหนดหลักเกณฑในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและคาจาง (7.4 -2.7)  มีการจัดทํา
โครงสรางบัญชีอัตราเงินเดือนของบุคลากร  (7.4 -2.8) 

- มีมาตรการในการลงโทษบุคลากรที่ชัดเจนโดยอนุโลมใหยึดตามหลักเกณฑของ
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547  และพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่2) พ.ศ.2551 (7.4 -2.9) และมีการจัดทํา
คูมือจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  และขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี  วาดวย  จรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ. 2552  (7.4 -2.10) 

- มีการจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในสํานักงาน
อธิการบดี  (7.4 -2.11) 



 

 3.   มีระบบสวัสดิการและเสริมสรางสุขภาพที่ดีและสรางบรรยากาศที่ดีใหบุคลากรทํางาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ  และอยูอยางมีความสุข ดังนี้ 

- มีการจัดสิทธิประโยชนประเภทการลาใหแกบุคลากรในหนวยงาน(7.4 – 3.1)   
- มีการจัดทําประกันสังคมใหแกบุคลากรในหนวยงาน  โดยบุคลากรในหนวยงาน

จะไดรับสิทธิประโยชนตางๆจากระบบประกันสังคม (7.4 – 3.2) 
- มีการจัดสวัสดิการในดานที่อยูอาศัย  เชน  บานพัก  แฟลตบุคลากรใหแก

บุคลากรในหนวยงาน (7.4 – 3.3)และคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสวัสดิการที่อยูอาศัย  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี  (7.4 – 3.4)   

-    มีการจัดสวัสดิการบริการทางดานยานพาหนะ เพื่ออํานวยความสะดวก แก
บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน  (7.4 – 3.5)   
 4.   มีระบบสงเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพสูงใหมีโอกาสประสบความสําเร็จ  และ
กาวหนาในอาชีพอยางรวดเร็วตามสายงาน  ไดแก  มีกองทุนพัฒนาบุคลากร เพื่อสนับสนุนให
ขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยไดพัฒนาตัวเองดวยการศึกษาตอ หรือไปอบรมสัมมนา  (7.4 – 
4.1) ,(7.4 – 4.2)  และมีการปรับระดับตําแหนงบุคลากรที่มีความรูความสามารถเขาสูตําแหนงที่
สูงขึ้น  (7.4 – 4.3), (7.4 – 4.4), (7.4 – 4.5) 
 
 
การบรรลุเปาหมาย 
 บรรลุเปาหมาย  เพราะสํานักงานอธิการบดีกําหนดเปาหมายของ  “ตัวบงชี้ที่  7.4 :  มีระบบ
และกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาและดํารงรักษาไวใหบุคคลากรมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ”  ที่ระดับ  4   ตามเกณฑมาตรฐาน  สกอ. 
 
การประเมินตนเอง 
 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ. การบรรลุเปาหมายของสาํนกังานอธิการบดี 
2   คะแนน บรรลุเปาหมาย 

 
รายการหลักฐาน 
 7.4 – 1.1 คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรของสํานักงานอธิการบดี 
 7.4 – 1.2 มีการกําหนดหนาที่และความรับผิดชอบของบุคลากรสํานักงานอธิการบดี  
 



 

 7.4 – 1.3 มีการสรุปผลการวิเคราะหสมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุนสํานักงาน
อธิการบดี 
 7.4 – 1.4 แผนการบริหารบุคลากร  ประจําปงบประมาณ  2549 – 2552  
 7.4 – 1.5  ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  วาดวย  หลักเกณฑและวิธีการ 
สรรหา คัดเลือก การจางและการบรรจุแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 
 7.4 – 2.1 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  เร่ือง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อ
บรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานมหาวิทยาลัย  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 7.4 – 2.2   บันทึกขอความเรื่องขออนุมัติจาง พนักงานมหาวิทยาลัยเสนอตออธิการบดี 
 7.4 – 2.3 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  เร่ือง  รับสมัครงาน 
 7.4 – 2.4 แตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อสอบเขาทํางาน 
 7.4 – 2.5 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี  เร่ือง รายช่ือผูมีสิทธิในการสอบคัดเลือก 
 7.4 – 2.6 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  เร่ือง  ประกาศผลการคัดเลือก 
 7.4 – 2.7 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  เร่ือง  หลักเกณฑในการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือนและคาจาง 
 7.4 – 2.8 โครงสรางบัญชีอัตราเงินเดือนของบุคลากร   
 7.4 – 2.9 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 
และพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่2) พ.ศ.2551 
 7.4 – 2.10 คูมือจรรยาบรรณบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุ รี  และขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  วาดวย  จรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ.
2552 
 7.4 – 2.11 สรุปผลประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในสํานักงานอธิการบดี 
 7.4 – 3.1 เอกสารเรื่อง  “สิทธิประโยชน/ประเภทการลา” 
 7.4 – 3.2 สิทธิประโยชนจากการประกันสังคมในเอกสารเรื่อง  “คูมือผูประกันตน” 
 7.4 – 3.3   ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  วาดวย  สวัสดิการที่พักอาศัยของบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  พ.ศ. 2552 
 7.4 – 3.4 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  เร่ือง  แตงตั้งคณะกรรมการสวัสดิการที่อยู
อาศัยมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี 
 7.4 – 3.5 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  วาดวย  การใชและการเก็บรักษารถยนต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ. 2553 (ประกาศ ณ วันที่  13  กุมภาพันธ  2553)   
 7.4 – 4.1 ระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  วาดวย  เงินกองทุนพัฒนาบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  พ.ศ.  2552 
 



 

 7.4 – 4.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร 
 7.4 – 4.3   แบบประเมินการเขาสูตําแหนงผูบริหาร 
 7.4 – 4.4   คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมิน รายงานการประชุมกรรมการบริหารงาน
บุคคลครั้งที่ 5/2551 และรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยคร้ังที่  8/2551 
 7.4 – 4.5   คําสั่งแตงตั้งผูอํานวยการกองและคําสั่งปรับระดับเปนระดับ 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ตัวบงชี้ท่ี 7.5     :    ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอนและการวิจัย 
 
ชนิดของตัวบงชี้    :   ปจจัยนําเขา 
 
เปาหมายป  2552   : ระดับ  4 มีการดําเนินการอยางนอย  2 ขอแรก 
 
เกณฑมาตรฐาน    :    ระดับ 

1. มีนโยบายในการจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ  
2. มีระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ  
3. มีการประเมินประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของระบบฐานขอมูล  
4. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล  
5. มีการนําผลการประเมินในขอ 3 และ 4 มาปรับปรุงระบบฐานขอมูล  
6. มีการเชื่อมโยงระบบฐานขอมูลของสถาบันผานระบบเครือขายกับสํานักงาน 

คณะกรรมการการอุดมศึกษาตามรูปแบบมาตรฐานที่กําหนด  
 
เกณฑการประเมิน   :  
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการไมครบ 2 ขอแรก มีการดําเนนิการ 2 ขอแรก มีการดําเนนิการอยางนอย 3 ขอแรก 

 
ผลการดําเนินงาน 
 ในปการศึกษา  2552  สํานักงานอธิการบดี มีผลงานผานระดับ 4  ตามเกณฑมาตรฐาน  
สกอ.  คือ 

1. มีนโยบายการจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ  ดังนี้ 
- สํานักงานอธิการบดีมีการยึดถือนโยบายในการจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อการ

ตัดสินใจจากระดับมหาวิทยาลัย  (7.5 – 1.1) ดวยการกําหนดนโยบายของสํานักงานอธิการบดีให
สอดคลองกับนโยบายดานการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย  

2. มีระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ ดังนี้ 
- สํานักงานอธิการบดีมีระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ  โดยใชระบบฐานขอมูลใน

การตัดสินใจรวมกับระบบฐานขอมูลในการตัดสินใจของมหาวิทยาลัย ไดแก  ระบบฐานขอมูลงาน



 

การเงินและการงบประมาณ (7.5 – 2.1)  ระบบฐานขอมูลดานพัสดุ (7.5 – 2.2)  ระบบฐานขอมูลงาน
บริหารบุคคล (7.5 – 2.3)     

3. มีการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบฐานขอมูล โดยการรายงานผล
การดูแลระบบและทําการบันทึกการดูแลระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ตอผูบริหาร   (7.5 
– 3.1) 

4. มีการสํารวจความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล  แลวนํามาปรับปรุงระบบฐานขอมูล  (7.5 – 
4.1) 
   
การบรรลุเปาหมาย 
 บรรลุเปาหมาย  เพราะสํานักงานอธิการบดีกําหนดเปาหมายของ  “ตัวบงชี้ที่  7.5 :  
ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหารการเรียนการสอนและการวิจัย”  ไวที่ระดับ  3 ตาม
เกณฑมาตรฐาน  สกอ. 
 
การประเมินตนเอง 
 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ. การบรรลุเปาหมายของสาํนกังานอธิการบดี 
3   คะแนน บรรลุเปาหมาย 

 
รายการหลักฐาน 
 7.5 – 1.1 นโยบายและแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยระยะ  4  ป 
 7.5 – 2.1 ฐานขอมูลระบบงานการเงิน 
 7.5 – 2.2 ฐานขอมูลระบบการพัสดุและยานพาหนะ 
 7.5 – 2.3 ฐานขอมูลระบบงานบริหารบุคคล 
 7.5 – 3.1 รายงานความคืบหนาการดูแลระบบสารสนเทศเพื่อบริการจัดการขอมูล 
 7.5 – 4.1 มีการสํารวจความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล 
   
 
 



 

ตัวบงชี้ท่ี 7.6 : ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมใน 
        การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา 

 
ชนิดของตัวบงชี้      : ผลผลิต 
 
เปาหมายป  2552    :  ระดับ  4 
 
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 

1. มีการเปดเผยขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางโปรงใส ผานชองทางตาง ๆ อาทิ 
เอกสารสิ่งพิมพ เว็บไซด นิทรรศการ  

2. มีระบบการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนผานชองทางที่เปดเผยและเปนที่
รับรูกัน โดยทั่วอยางนอย  2  ชองทาง  

3. มีการนําความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการบริหารงาน   โดยมี
เจาหนาที่รับผิดชอบและมีการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม  

4. มีที่ปรึกษาที่มาจากภาคประชาชน ทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ และมี
การดําเนินกิจกรรมรวมกันอยางตอเนื่องและชัดเจน เชน จัดประชุมรวมกันอยางนอยปละ 2 คร้ัง  

5. มีกระบวนการหรือกลไกการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชน  
 
เกณฑการประเมิน   :  
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการ 3 - 4 ขอแรก มีการดําเนนิการครบทุกขอ 

 
ผลการดําเนินงาน 
 ในปการศึกษา  2552  สํานักงานอธิการบดีมีผลงานผานระดับ  4  ตามเกณฑมาตรฐาน  
สกอ. ดังนี้ 

1. มีการเปดเผยขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางโปรงใส  ผานชองทางตางๆ  ดังนี้ 
- มีการแสดงขาวสารตางๆสูสาธารณชนผานทางเว็บไซต  :  www.//op.pbru.ac.th (7.6 

– 1 . 1 ) ,www. / / gad.pbru.ac.th( 7 . 6  – 1 . 2 ) ,www. / / plan.pbru.ac.th( 7 . 6  – 1 . 3 ) , 
www.//dsd.pbru.ac.th,(7.6 – 1.4)  เชน มีขาวการประกวดราคาในการจัดซื้อครุภัณฑหรือวัสดุ 

อุปกรณตางๆทางเว็บไซต  มีการแจงประกาศรับสมัครงานในตําแหนงตางๆผานทาง
เว็บไซต  เปนตน 



 

- มีการแสดงขาวสารตางๆสูสาธารณชน  เชน  ขาวการรับสมัคงาน  ขาวการประกวด
ราคาจัดซื้อครุภัณฑและวัสดุอุปกรณตางๆ ผานทางบอรดประชาสัมพันธบริเวณหนาตึกสํานักงาน
อธิการบดี (7.6-1.5) 

-  มีการประชาสัมพันธขาวสารตางๆสูสาธารณชนผานทาง “วารสารดอนขังใหญ”  ซ่ึง
จัดทําโดยหนวยงานประชาสัมพันธ  สังกัดสํานักงานอธิการบดี (7.6-1.6) 
 2.  มีระบบการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนผานชองทางที่เปดเผยและเปนที่รับรู  โดย
ทั่วกันอยางนอย  3  ชองทาง  ดังนี้ 

 - กลองรับฟงความคิดเห็น  (7.6 – 2.1)    
 - เว็บไซตสายตรงผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี   (7.6 – 2.2)    
 - มีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนเกี่ยวของเปนลายลักษณอักษร 

(7.6-2.3) 
 3.  มีการนําความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการบริหารงาน  โดยมีเจาหนาที่
รับผิดชอบและมีการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม  ดังนี้ 

-  มีการประชุมตามโครงการความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกับ
ตํารวจและหนวยงานปกครองสวนทองถ่ิน (อบต.)  เพื่อหาแนวทางปองกันปญหายาเสพติดและ
ระบบความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัยและทองถ่ิน (7.6 – 3.1)   

-มีการรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนที่สงความคิดเห็นผานชองทางรับฟงความ
คิดเห็นทั้ง  3  ชองทาง   (7.6 - 3.2) เสนอตอผูบริหาร 
 4.  มีที่ปรึกษาที่มาจากภาคประชาชน  แบบที่เปนทางการ  คือ  คณะกรรมการในการจัด
สวัสดิการ  และรักษาความปลอดภัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (7.6 – 4.1)    
 

การบรรลุเปาหมาย 
 บรรลุเปาหมาย  เพราะสํานักงานอธิการบดีกําหนดเปาหมายของ  “ตัวบงชี้ที่  7.6  :  ระดับ
ความสําเร็จในการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา”  
ไวที่ระดับ  4  ตามเกณฑมาตรฐานของ  สกอ. 
 

การประเมินตนเอง 
 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ. การบรรลุเปาหมายของสาํนกังานอธิการบดี 
2  คะแนน บรรลุเปาหมาย 

 
 
 



 

รายการหลักฐาน 
 7.6 – 1.1   Home Page  จากเว็บไซต  www.//op.pbru.ac.th  ในสวนที่แสดงรายละเอียดของ
ขาวประชาสัมพันธ/รับสมัครงาน/ จัดซื้อจัดจาง 
 7.6 – 1.2     Home Page  จากเว็บไซต www.//gad.pbru.ac.th ในสวนที่แสดงรายละเอียดของ
ขาวประชาสัมพันธของกองกลาง  สํานักงานอธิการบดี 
 7.6 – 1.3     Home Page  จากเว็บไซต www.//plan.pbru.ac.th  ในสวนที่แสดงรายละเอียดของ
ขาวประชาสัมพันธการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป  เอกสารคําของบประมาณ  
 7.6 – 1.4      Home Page  จากเว็บไซต www.//dsd.pbru.ac.th ในสวนที่แสดงรายละเอียดของ
ขาวประชาสัมพันธกิจกรรมนักศึกษา  เงินกูยืมเพื่อการศึกษา 
 7.6 – 1.5     ภาพปายประชาสัมพันธ ขอมูลขาวสารตาง ๆ ของสํานักงานอธิการบดี  หนาอาคาร
วิทยาภิรมย 
 7.6 – 1.6 วารสารดอนขังใหญ  งานประชาสัมพันธ  สํานักงานอธิการบดี 
 7.6 – 2.1 ภาพถายกลองรับฟงความคิดเห็น   
 7.6 – 2.2 print  out  กระดานสนทนาสายตรงผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
 7.6 – 2.3 บันทึกขอความคิดเห็น  ขอรองเรียน ของภาคประชาชน  
 7.6 – 3.1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการในการจัดสวัสดิการ  และรักษาความปลอดภัยของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
       7.6 – 3.2 เอกสารรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนแลวนําเขาที่ประชุมกรรมการบริหาร
สํานักงานอธิการบดี   
       7.6 – 3.3 รายงานการประชุมโครงการความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกับ
ตํารวจและหนวยงานปกครองสวนทองถ่ิน (อบต.) 
      7.6 – 3.4 การประชาสัมพันธลงดอนขังใหญ 
 7.6 – 4.1 รายชื่อที่ปรึกษาภาคประชาชนในการดูแลความปลอดภัยบริเวณมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเพชรบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ตัวบงชี้ท่ี 7.8      : มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา 
 

ชนิดของตัวบงชี้      : กระบวนการ 
 

เปาหมายป  2552   :   ระดับ 4 
 

เกณฑมาตรฐาน      : ระดับ 
 

1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผูบริหาร 
ระดับสูงและตัวแทนทุกหนวยงานในสังกัดรวมเปนคณะ กรรมการหรือคณะทํางาน โดยผูบริหาร 
ระดับสูงตองมีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยง  

2. มีการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่สงผลกระทบหรือสรางความเสียหายหรือ 
ความลมเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมายในการบริหารงาน และจัดลําดับความสําคัญของ    
ปจจัยเสี่ยง  

3. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง  โดยแผนดังกลาวตองกําหนดมาตรการหรือ
แผนปฏิบัติการในการสรางความรู ความเขาใจใหกับบุคลากรทุกระดับในดานการบริหารความเสี่ยง 
และการดําเนินการแกไข ลด หรือปองกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม  

4. มีการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง  
5. มีการสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ตลอดจนมีการกําหนด 

แนวทางและขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงโดยไดรับความเห็นชอบจากผู
บริหาร สูงสุดของสถาบัน  
 
เกณฑการประเมิน   :  
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการ 3 - 4 ขอแรก มีการดําเนนิการครบทุกขอ 
 
ผลการดําเนินงาน 
 ในปการศึกษา  2552  สํานักงานอธิการบดี มีผลงานผานระดับ  5   ตามเกณฑมาตรฐาน  
สกอ. ดังนี้ 

1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  โดยมีผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
และผูอํานวยการกองทั้ง  3 กอง  ไดแก  กองกลาง  กองนโยบายและแผน  และกองพัฒนานักศึกษา   
 



 

เขารวมเปนกรรมการบริหารความเสี่ยง ซ่ึงคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหนาที่ใหขอเสนอแนะ
การกําหนดนโยบาย  แนวทางในการบริหารความเสี่ยง  (7.8 – 1.1) 

2. สํานักงานอธิการบดีมีการประชุมคณะกรรมการฯ (7.8 – 2.1) เพื่อจัดทําแผนบริหาร
ความเสี่ยง  ซ่ึงในแผนบริหารความเสี่ยงไดมีการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบหรือ
สรางความเสียหายหรือความลมเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมายในการบริหารงานของ
หนวยงานในแผนบริหารความเสี่ยงยังไดมีการจัดอันดับความสําคัญของปจจัยเสี่ยง 

3. สํานักงานอธิการบดีมีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง  โดยแผนดังกลาวไดกําหนด
มาตรการหรือแผนปฏิบัติในการสรางความรู  ความเขาใจใหกับบุคลากรทุกระดับ  และดําเนินการ
แกไขเพื่อลดหรือปองกันความเสี่ยงโดยมีผูรับผิดชอบแตละความเสี่ยงจัดทําแผนการดําเนินงาน
ควบคุมความเสี่ยง  (7.8 – 3.1) 

4. ผูรับผิดชอบแตละความเสี่ยงดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง แลวรายงานผลการ
ปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง   (7.8 – 4.1) 

5. มีการสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงตลอดจนมีการกําหนดแนวทาง  
และขอเสนอแนะตอผูบริหารของสํานักงานอธิการบดีและตอผูบริหารสูงสุด  (7.8 – 5.1) 
การบรรลุเปาหมาย 
 บรรลุเปาหมาย  เพราะสํานักงานอธิการบดีกําหนดเปาหมายของ  “ตัวบงชี้ที่  7.8  :  มีการ
นําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา”  ไวที่ระดับ  4  ตามเกณฑ
มาตรฐาน สกอ. 
การประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ. การบรรลุเปาหมายของสาํนกังานอธิการบดี 
3   คะแนน บรรลุเปาหมาย 

 

รายการหลักฐาน 
 7.8 – 1.1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสํานักงานอธิการบดี 
 7.8 – 2.1 รายงานการประชุมการวิเคราะหความเสี่ยงของสํานักงานอธิการบดี 
 7.8 – 3.1 แผนบริหารความเสี่ยงของหนวยงานในสํานักงานอธิการบดี 
 7.8 – 4.1 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงสํานักงานอธิการบดี 
 7.8 – 5.1 รายงานผลสรุปตอผูบริหาร  
 
 
 

 



 

ตัวบงชี้ท่ี 7.9  : ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชี้และเปาหมายของระดับองคกร
สูระดับบุคคล 

 

ชนิดของตัวบงชี้  : ผลผลิต 
 

เปาหมายป  2552     : ระดับ 7 
 

เกณฑมาตรฐาน  :    ระดับ 
1.  มีการกําหนดแนวทางการดําเนินการในการประเมินผลภายในสถาบัน  
2.  มีแผนงานการประเมินผลภายในสถาบัน  
3.  มีการกําหนดตัวบงชี้และเปาหมายตามพันธกิจและยุทธศาสตรของสถาบัน  
4.  มีการจัดทํา Strategy Map ของหนวยงานในระดับคณะหรือเทียบเทา โดย  

กําหนดเปาประสงคของแตละประเด็นยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับหนวยงานใหเชื่อมโยงกับเปา 
ประสงค และประเด็นยุทธศาสตรของสถาบัน  

5.  มีการยืนยันวิสัยทัศนและประเด็นยุทธศาสตรของสถาบันอุดมศึกษาในระดับ
คณะหรือเทียบเทา 

6.  มีระบบในการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และเปาหมายตามคํารับรอง
ของ ผูบริหารระดับตาง ๆ  

7.  มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และเปาหมายตามคํารับรอง  
8.  มีการนําผลการประเมินผลการดําเนินงานของผูบริหาร ไปเชื่อมโยงกับระบบ

การสราง แรงจูงใจ  
 
เกณฑการประเมิน   :  
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการไมครบ 5 ขอแรก มีการดําเนนิการ  5 -  7 ขอแรก มีการดําเนนิการครบทุกขอ 
 
ผลการดําเนินงาน 
 ในปการศึกษา  2552  สํานักงานอธิการบดีมีผลงานผานระดับ  4  ตามเกณฑมาตรฐาน  
สกอ.  ดังนี้ 

1. มีการกําหนดแนวทางการดําเนินการในการประเมินผลภายในสํานักงานอธิการบดีดังนี้ 
- สํานักงานอธิการบดี  โดยกองนโยบายและแผน  สังกัดสํานักงานอธิการบดี  ได

กําหนดใหตองรายงานผลการดําเนินงานในแผนปฏิบัติราชการทุกๆไตรมาส  แลวนําเสนอตอ 



 

ผูบริหาร โดยจะตองรายงานถึงการดําเนินงานตามโครงการตางๆในแผนปฏิบัติราชการ  การใชจาย
งบประมาณ  เปาหมายของโครงการ  ปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแตละโครงการ  และแนวทาง
แกปญหา/ขอเสนอแนะตางๆในแตละโครงการ    (7.9 – 1.1) 
 2.  มีแผนการประเมินผลการปฏิบัติราชการภายในของหนวยงาน ดังนี้ 

- สํานักงานอธิการบดีไดกําหนดใหการประชุม คณะกรรมการบริหารสํานักงาน
อธิการบดีในแตละครั้ง  ตองมีการติดตามความกาวหนาของการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ  
เปนไตรมาส  (7.9 – 2.1) 
 3.  มีการกําหนดตัวบงชี้และเปาหมายตามพันธกิจและยุทธศาสตรของสถาบัน  ดังนี้ 

- สํานักงานอธิการบดีโดยคณะกรรมการบริหารสํานักงานอธิการบดีไดกําหนดตัวบงชี้  
และเปาหมาย ตามพันธกิจ  กลยุทธ  ของสํานักงานอธิการบดี  โดยบูรณาการจากตัวช้ีวัด/ตัวบงชี้  
และเกณฑการประเมิน/เกณฑการใหคะแนนของ สมศ. สกอ.  และ ก.พ.ร.   (7.9 – 3.1) 

4.  มีการจัดทํา Strategy Map ของหนวยงานในระดับคณะหรือเทียบเทา โดยกําหนด  
เปาประสงคของแตละประเด็นยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับหนวยงานใหเชื่อมโยงกับเปาประสงค และ
ประเด็นยุทธศาสตรของสถาบัน ดังนี้ 

- สํานักงานอธิการบดีโดยคณะกรรมการบริหารสํานักงานอธิการบดีไดจัดทําแผนที่  
(Strategy  map)  ของสํานักงานอธิการบดี  (7.9 – 4.1)ซ่ึงครอบคลุมการกําหนดกลยุทธ  โดยกําหนด
เปาประสงคของแตละประเด็นยุทธศาสตร/กลยุทธ ที่เกี่ยวของกับความรับผิดชอบของหนวยงานให
เชื่อมโยงกับเปาประสงค  และประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   

5.  มีการยืนยันวิสัยทัศนและประเด็นยุทธศาสตรของสถาบันอุดมศึกษาในระดับคณะหรือ
เทียบเทา  เชน 

- สํานักงานอธิการบดีไดมีการยืนยันวิสัยทัศน  และประเด็นยุทธศาสตรของสํานักงาน
อธิการบดี   ลงบนเว็บไซตสํานักงานอธิการบดี  (7.9 – 5.1) และมีการประชาสัมพันธใน
คณะกรรมการบริหารทั่วไป  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  โดยมี ผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน  
หัวหนาสํานักงานทุกคณะ และหัวหนางาน เปนกรรมการ ไดรับทราบโดยทั่วกัน(7.9 – 5.2)  เปนตน 
 
การบรรลุเปาหมาย 
 บรรลุเปาหมาย  เพราะสํานักงานกําหนดเปาหมายของ  “ตัวบงชี้ที่  7.9  :  ระดับความสําเร็จ
ของการถายทอดตัวบงชี้และเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล”  ไวที่ระดับ  7 
 
 
 
 



 

การประเมินตนเอง 
 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ. การบรรลุเปาหมายของสาํนกังานอธิการบดี 
2   คะแนน บรรลุเปาหมาย 

 
รายการหลักฐาน 
 7.9 – 1.1 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการปงบประมาณ  2552 เปนไตร
มาส 
 7.9 – 2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักงานอธิการบดีที่บงบอกถึง
แผนการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ  2552 
ประเด็นยุทธศาสตรและเปาประสงคของมหาวิทยาลัย 
 7.9 – 3.1 แผนกลยุทธที่มีการกําหนดตัวบงชี้ ของสํานักงานอธิการบดี 
 7.9 – 4.1 Strategy  map  ของสํานักงานอธิการบดี  
 7.9 – 5.1  โฮมเพจเว็บไซตที่แสดงปรัชญา  วิสัยทัศน  ของสํานักงานอธิการบดี 
 7.9 - 5.2  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารทั่วไป 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

องคประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 
 
ตัวบงชี้ท่ี 8.1  :  มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย การตรวจสอบการเงิน  
                            และงบประมาณ อยางมีประสิทธิภาพ 
 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 
 

เปาหมายป 2552 : ระดับ 7 
 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 
1. มีแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของสถาบันใหเปนไป

ตามเปาหมาย 
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน แผนการจัดสรร และการวาง

แผนการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได 
3. มีการจัดทําระบบฐานขอมูลทางการเงินที่ผูบริหารสามารถนําไปใชในการ

ตัดสินใจ และวิเคราะหสถานะทางการเงิน 
4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ อยางนอยปละ 2 คร้ัง 
5. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะห

สถานะทางการเงินและความมั่นคงขององคการอยางตอเนื่อง 
6. มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอกทําหนาที่ตรวจติดตามการใชเงิน 

ใหเปนไปตามระเบียบและกฎเกณฑที่สถาบันกําหนด 
7. ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามแผนการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และ

นําขอมูลจากรายงานทางการเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ  
 
เกณฑการประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการไมครบ 5 ขอแรก มีการดําเนินการ 5-6 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 
         
ผลการดําเนินงาน 
 ในปการศึกษา 2552 สํานักงานอธิการบดี มีผลงานผานระดับ 7 ตามเกณฑ
มาตรฐาน สกอ. คือ 

1. มีแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยให
เปนไปตามเปาหมายของแผนกลยุทธ (8.1-1.1, 8.1-1.2) 



 

2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน (8.1-2.1)  แผนการจัดสรร
งบประมาณรายจาย (8.1-2.2) และการวางแผนการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบ
ได โดยมีคณะกรรมการดูแลการใชเงินของสํานักงานอธิการบดีและของมหาวิทยาลัยฯ (8.1-2.3, 
8.1-2.4) 

3. มีการจัดทําระบบฐานขอมูลทางการเงินที่ผูบริหารสามารถนําไปใชในการ
ตัดสินใจและวิเคราะหสถานะทางการเงิน โดยใชการรายงานจากฐานขอมูลในระบบ MIS (8.1-3.1) 
และรายงานจากฐานขอมูลในระบบ GFMIS (8.1-3.2) 

4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ โดยจัดทํารายงานทางการ
เงินเปนประจําทุกเดือน (8.1-4.1, 8.1-4.2)  

5. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะห
สถานะทางการเงิน และความมั่นคงขององคกรอยางตอเนื่อง เชน มีการใชขอมูลทางการเงินจาก
สรุปการใชจายเงินงบประมาณจําแนกเปนรายเดือน และหมวดรายจายมาวิเคราะหตัวบงชี้สถานะ
ทางการเงินและความมั่นคงของมหาวิทยาลัย (8.1-5.1, 8.1-5.2) 

6. มีหนวยงานตรวจสอบภายใน (8.1-6.1) และแตงตั้งหัวหนาหนวยตรวจสอบ
ภายใน  ทําหนาที่ตรวจ  ติดตามการใชงบประมาณใหเปนไปตามระเบียบและกฎเกณฑที่
มหาวิทยาลัยกําหนด (8.1-6.2, 8.1-6.3) และการสงรายงานทางการเงินใหสํานักตรวจเงินแผนดิน
ภูมิภาคที่ 12 เปนประจําทุกเดือน (8.1-6.4) 

7. ผูบริหารของมหาวิทยาลัย  มีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตาม
เปาหมายและนําขอมูลจากรายงานทางการเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ (8.1-7.1, 8.1-
7.2) 

 
การบรรลุเปาหมาย 
 บรรลุเปาหมาย เพราะสํานกังานอธิการบดกีําหนดเปาหมายของ “ตัวบงชี้ที่ 8.1 : มี
ระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย การตรวจสอบทางการเงิน และงบประมาณ
อยางมีประสิทธิภาพ” ไวที่ระดับ 7 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. 
 
 
การประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ. การบรรลุเปาหมายของสาํนกังานอธิการบดี 
3.คะแนน บรรลุเปาหมาย 

 
 



 

รายการหลักฐาน 
8.1-1.1 แผนกลยุทธดานการเงิน สํานักงานอธิการบดี มหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ป พ.ศ. 2552 
8.1-1.2 และแผนปฏิบตัิราชการประจําป ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 (เงินงบประมาณและเงิน

รายได) มหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หนา (1)-(38) 
8.1-2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานทรัพยสินและรายได 
8.1-2.2 แผนกลยุทธดานการเงิน สํานักงานอธิการบดี มหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ป พ.ศ. 2552  
  หนาที่ 4-6 และแผนปฏบิัติราชการประจําป ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 (เงินงบประมาณ

และเงินรายได) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หนา (1)-(38) 
8.1-2.3  คําสั่งสํานักงานอธิการบดี ที่ 5/2552 เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนการใชเงิน 

และดูแลการใชเงินของสํานักงานอธิการบดี  และคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี                 
ที่ 313/2552 เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการรักษาเงนิของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

8.1-2.4 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ 734/2551 เร่ืองแตงตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการ
งานทรัพยสินและรายได มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

8.1-3.1 รายงานจากระบบบริหารจัดการฐานขอมูลการเงินจากระบบ MIS  
8.1-3.2 รายงานจากฐานขอมูลในระบบ GFMIS (รายงานการเงินประจําเดือน) 
8.1-4.1 รายงานการเงินประจําเดือน กรกฎาคม 2552 และเดือน สิงหาคม 2552 
8.1-4.2 รายงานการรับและการจายเงินตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฯ พุทธศักราช 2550 

มาตรา 170 
8.1-5.1 รายงานผลการใชจายงบประมาณ ไตรมาสที่ 1 ถึงไตรมาสที่ 3 ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2552 
 8.1-5.2 ตารางแสดงผลการคํานวณตนทุนผลผลิต 
8.1-6.1 โครงสรางการแบงสวนราชการ 
8.1-6.2 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ 348/2550 เร่ืองแตงตั้งผูปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง

หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 
8.1-6.3 หนังสือขออนุญาตเขาตรวจสอบหนวยงานบริหารคลังและทรัพยสิน 
8.1-6.4 รายงานทางการเงินที่จัดสงใหสํานักตรวจเงินแผนดินภูมิภาคที่ 12 
8.1-7.1 สรุประเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีคร้ังที่ 1/2553 และครั้งที่ 

2/2553 นําเสนอรายงานทางการเงิน ประจําเดือนตุลาคม 2552 และเดือนธันวาคม 2552 
8.1-7.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการการบริหารการเงินและงบประมาณเงินรายไดคร้ังที่ 

2/2552 หนา 17-18 และหนา 20-25 และตารางแสดงผลการคํานวณตนทุนผลผลิต 
 



 

ตัวบงชี้ท่ี 8.2  :  มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยรวมกนั                            
  
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 

 

เปาหมายป 2552 : ระดับ 4 
 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 
1. มีคณะกรรมการวิเคราะหความตองการการใชทรัพยากรของมหาวิทยาลัย 
2. มีผลการวิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากรของมหาวิทยาลัย 
3. มีแผนการใชทรัพยยากรรวมกันกับหนวยงานอื่นภายในมหาวิทยาลัย 
4. มีแผนการใชทรัพยยากรรวมกันกับหนวยงานอื่นภายนอกมหาวิทยาลัย 
5. มีผลการประหยัดงบประมาณที่เกิดจากการใชทรัพยากรรวมกับหนวยงาน

อ่ืน 
 

เกณฑการประเมิน  : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการอยางนอย 4 ขอแรก 
 
ผลการดําเนินงาน 
 ในปการศึกษา  2552 สํานักงานอธิการบดีมีผลงานผานระดับ 4 ตามเกณฑ
มาตรฐาน สกอ. คือ 

1. มีคณะกรรมการวิเคราะหความ ตองการใชทรัพยากรของมหาวิทยาลัย เพื่อ
ใชเปนแนวทางจัดทําแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย (8.2-1.1) 

2. มีผลการวิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากรของมหาวิทยาลัย  เชน 
รายงานการสรุปผลการวิเคราะหความตองการการใชทรัพยากรของมหาวิทยาลัย (8.2-2.1) 

3. มีแผนการใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานอื่น ภายในมหาวิทยาลัย (8.2-3.1) 
เชน การกําหนดหลักเกณฑการใชหองประชุม (8.2-3.2, 8.2-3.3) 

4. มีแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอื่นนอกมหาวิทยาลัย เชน 
บันทึกตกลงโครงการความรวมมือ การจัดการศูนยนอกมหาวิทยาลัย โดยมีการขอใชสถานที่กับ
หนวยงานอื่น  (8.2-4.1) 

 
 
 



 

การบรรลุเปาหมาย 
 บรรลุเปาหมาย เพราะสํานกังานอธิการบดกีําหนดเปาหมายของ “ตัวบงชี้ที่ 8.2 : มี
การใชทรัพยากรภายในและภายนอกมหาวทิยาลัยรวมกัน” ไวที่ระดับ 4 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. 
 
การประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ. การบรรลุเปาหมายของสาํนกังานอธิการบดี 
3 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

 
รายการหลักฐาน 
8.2-1.1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการวเิคราะหความตองการการใชทรัพยากรของมหาวิทยาลัย 
8.2-2.1 รายงานการสรุปผลการวิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากรของมหาวิทยาลัย 
8.2-3.1 แผนการใชทรัพยากรรวมกัน 
8.2-3.2 หลักเกณฑการใชหองประชมุ 
8.2-3.3 รายงานการใชหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร การใชยานพาหนะ และการใชหองประชมุ 
8.2-4.1  บันทึกขอความตกลงโครงการความรวมมอื การจัดการศนูยนอกมหาวทิยาลัย และ

หนังสือราชการในการขอใชหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
 
 



 

องคประกอบที่  9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  
 
ตัวบงชี้ท่ี 9.1  : มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของ 
 กระบวนการบริหารการศึกษา 
 
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 
 
เปาหมายป  2552    :  ระดับ 5 
 
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมกับระดับการ
พัฒนาของสถาบัน 

2. มีการกําหนดนโยบายและให ความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพจาก
คณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของสถาบันภายใตการมีสวนรวมจากภาคีทั้ง
ภายในและภายนอกสถาบัน  

3. มีการกําหนดมาตรฐานตัวบงชี้ และเกณฑคุณภาพที่สอดคลองกับมาตรฐาน 
การอุดมศึกษาและมาตรฐานอื่นๆที่เกี่ยวของ  และสอดคลองกับการประเมินคุณภาพภายนอก  
 4. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพที่ครบถวน ทั้งการควบคุมคุณภาพ  
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพอยางตอเนื่องเปนประจํา (อยางนอย 3 ปนับรวมปที่มี
การติดตาม)  

5. มีการนําผลการประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน  
6. มีระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา 

และใชรวมกันทั้งระดับบุคคล ภาควิชา คณะ และสถาบัน  
7. มีระบบสงเสริมการสรางเครือขายดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวาง 

หนวยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
 
เกณฑการประเมิน   :  
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการไมครบ 4 ขอแรก มีการดําเนนิการ  4  ขอแรก มีการดําเนนิการอยางนอย 5 ขอแรก 

 
 



 

ผลการดําเนินงาน 
 ในปการศึกษา  2552  สํานักงานอธิการบดีมีผลงานผานระดับ  5  ตามเกณฑมาตรฐาน  
สกอ.  คือ 

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมกับระดับการพัฒนา
ของสํานักงานอธิการบดี ดังนี้ 

- สํานักงานอธิการบดีมีการจัดทําคูมือประกนัคุณภาพการศึกษาของสํานกังาน
อธิการบดี ปการศึกษา  2549-2552 (9.1-1.1)   

- มีการแตงตั้งคณะกรรมการประกันคณุภาพการศึกษาของสํานักงานอธกิารบด ีป
การศึกษา 2552  (9.1-1.2) 

- มีการกําหนดเปาหมายของแตละตัวบงชี ้ใหสอดคลองตามบริบท สถานการณและ
การเปลี่ยนแปลงจากภายนอก (9.1 – 1.3) 

-   มีการจัดทําแผนการประเมินคุณภาพภายในสํานกังานอธิการบดี (9.1-1.4) 
-   มีการแตงตัง้คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสํานักงานอธิการบดี ปการศึกษา

2552 (9.1-1.5) 
- มีการตรวจประเมินคุณภาพภายในสํานกังานอธิการบดี ปการศึกษา 2552 (9.1-1.6) 

2. ผูบริหารสํานักงานอธิการบดีมีบทบาทในการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่อง
การประกันคุณภาพ โดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักงาน
อธิการบดี (9.1-2.1) ซ่ึงคณะกรรมการดังกลาวจะทําหนาที่ในการเสนอนโยบายดานการประกัน
คุณภาพการศึกษาแกผูบริหารสํานักงานอธิการบดี (9.1-2.2) 

3. มีการกําหนดมาตรฐานตัวบงชี้ และเกณฑคุณภาพที่สอดคลองกับมาตรฐานการ
อุดมศึกษาและมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ และสอดคลองกับการประเมินคุณภาพภายนอก เชน 

-ใชมาตรฐานตัวบงชี้และเกณฑประเมินตามองคประกอบคุณภาพของ สกอ. (9.3-3.1 
ซ่ึงมาตรฐานดังกลาวครอบคลุมปจจัยที่มีผลตอคุณภาพอยางครบถวนทั้งดานปจจัยนําเขา 
กระบวนการและผลผลิตโดยมาตรฐานตัวบงชี้ของ สกอ. ดังกลาวยังสามารถรองรับการประเมิน
คุณภาพโดยหนวยงานภายนอก เชน สมศ. ก.พ.ร. ได(9.3-3.2) 

4. มีการดําเนนิงานดานการประกันคณุภาพที่ครบถวน ทั้งการควบคุมคุณภาพการตดิตาม 
ตรวจสอบ และประเมนิคุณภาพอยางตอเนื่องเปนประจาํ ประกอบดวย 

- การพัฒนาและควบคุมคุณภาพ โดยเริ่มตนตั้งแต ระดับภาพรวม มีการแตงตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาแผนกลยุทธของสํานักงานอธิการบดีเพื่อกําหนด กลยุทธ วิสัยทัศนของ
สํานักงานอธิการบดี เพื่อตั้งใจจะออกแบบ / พัฒนา / ปรับปรุง และนําไปใชงานไดจริง(9.1-4.1) 
จากนั้นมีการควบคุมคุณภาพโดยการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยใหแตละกองในสังกัดสํานักงาน 



 

อธิการบดีจัดทําแผนปฏิบัติราชการแตละปใหครอบคลุมทุกโครงการ/ กิจกรรม ที่จะนําไปสูการ
ปฏิบัติงานและการพัฒนางาน (9.1-4.2) และในการทําแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณถัดไป 
โดยใชแผนปฏิบัติงานปที่ผานมาเปนฐานขอมูลและพิจารณาทบทวนเพื่อนํามาปรับปรุงพัฒนา
ตอไป(9.1-4.3) 

- การติดตามคณุภาพ มีการจดัทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานตามโครงการ / กิจกรรม 
ตามแผนปฏิบัติงานของกองตางๆในสังกัดสํานักงานอธิการบดีป 2551 (9.1-4.4) 

- การประเมนิคุณภาพ สํานักงานอธิการบดีมีการประเมนิคุณภาพอยางตอเนื่องโดยมี 
การประเมินคณุภาพภายในระดับสํานักงานโดย คณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายในสํานักงาน
อธิการบดี (9.1-4.5) 

5. มีการนําผลการประกันคณุภาพมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน เชน 
- มีการนําผลการประเมินจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสํานักงาน 

อธิการบดี มาพัฒนาปรับปรุงเพื่อใหผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้บรรลุเปาหมายในการตรวจตาม
เกณฑมาตรฐานของสกอ. (9.1-5.1) 

- มีการนําผลการประเมินคุณภาพภายในมาใชในการปรับปรุงแผนพัฒนาคุณภาพ 
(Improvement Plan)  ปการศกึษา  2552  ของสํานักงานอธิการบดี (9.1-5.2) และคูมือการปฏิบัติงาน
ของสํานักงานอธิการบดี (9.1-5.3) 

6. มีระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา และใชรวมกัน
ทั้งระดับบุคคล ภาควิชา คณะ และสถาบัน ดังนี้ 

 - สํานักงานอธิการบดีมีการเผยแพรรายงานการประเมินตนเอง (SAR)  ปการศึกษา  
2551  ของหนวยงานผานเว็บไซตของสํานักงานอธิการบดี (9.1-6.1)  ซ่ึงทุกกองและหนวยงานตางๆ
รวมไปถึงบุคลากรในสํานักงานอธิการบดีสามารถนําสารสนเทศดานการประกันคุณภาพดังกลาวมา
ใชรวมกันได 
 
การบรรลุเปาหมาย 
 บรรลุเปาหมาย  เพราะสํานักงานอธิการบดีกําหนดเปาหมายของ  “ตัวบงชี้ที่  9.1 :   มี
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา”  ไวที่
ระดับ  5  ตามเกณฑมาตรฐาน  สกอ. 
 
 
 
 
 



 

การประเมินตนเอง 
 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ. การบรรลุเปาหมายของสาํนกังานอธิการบดี 
3   คะแนน บรรลุเปาหมาย 

รายการหลักฐาน 
 9.1 – 1.1 คูมือการประกนัคุณภาพการศึกษา  ปการศกึษา  2552ของสํานักงานอธกิารบด ี
 9.1 – 1.2 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประกันคณุภาพการศึกษาของสํานักงานอธกิารบดี  
ปการศึกษา  2552 
 9.1 - 1.3 ตารางกําหนดคาเปาหมายในการดําเนินการประกันคุณภาพการศกึษาของ 
สํานักงานอธิการบดี ปการศึกษา 2552 ในคูมือประกันคณุภาพการศึกษาของสํานักงานอธิการบด ี
 9.1-1.4 แผนการประเมินคุณภาพภายในสํานกังานอธิการบดี ในแผนพัฒนาคณุภาพ  ป
การศึกษา  2552 
 9.1-1.5 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสํานกังานอธิการบดี 
ประจําปการศกึษา 2552 
 9.1 -1.6 กําหนดการประเมินคณุภาพภายใน โดยคณะกรรมการการประเมินคุณภาพ 
ภายในของสํานักงานอธิการบดี 
 9.1 – 2.1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ของสํานักงานอธิการบดี  

9.1–  2.2     การกําหนดนโยบายไวในคูมอืประกันคณุภาพการศึกษา  หนาที่  5 
 9.1 – 3.1    ตัวบงชี้และเกณฑการประเมนิตามองคประกอบคุณภาพ ในคูมือประกนั 
คุณภาพการศกึษาของสํานักงานอธิการบด ีปการศึกษา 2552 หนา 17–80   

6.1 – 3.2 ตารางสรุปตัวบ งชี้ การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ตามองคประกอบคุณภาพ 9 ดานของสํานักงานอธิการบดี ในคูมือประกันคุณภาพ
การศึกษาของสํานักงานอธิการบดีปการศึกษา 2552 

9.1-3.3 ตารางเปรียบเทียบตัวบงชี้ของสกอ. สมศ. ก.พ.ร. กับ KPI ของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฎเพชรบรีุ  ในคูมือประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักงานอธิการบดี ปการศึกษา 2552 
 9.1 - 4.1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาแผนกลยุทธฯของสํานักงานอธิการบดีป
การศึกษา 2552 - 2555 
 9.1- 4.2 แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2551 ของสํานักงานอธิการบดี 
 9.1 - 4.3 แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2552 ของสํานักงานอธิการบดี 
 9.1 - 4.4 รายงานสรุปผลการดําเนินงานตามโครงการ / กิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงาน 
ของสํานักงานอธิการบดีป 2552  
 



 

 9.1- 4.5 กําหนดการประเมินคณุภาพภายใน โดยคณะกรรมการการประเมินคุณภาพ 
ภายในของสํานักงานอธิการบดี 
 9.1 – 5.1  สรุปผลการตรวจประเมินคณุภาพภายในของสํานักงานอธิการบดี 

9.1 – 5.2  แผนพัฒนาคณุภาพ (Improvement  Plan)  ปการศึกษา  2552 
9.1 – 5.3    คูมือปฏิบัติงานของสํานักงานอธิการบด ี

 9.1 - 6.1  Print  Out  จากเว็บไซตของสํานักงานอธิการบดีสวนที่แสดงถึงการเผยแพร
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) และคูมอืการประกันคณุภาพการศึกษาของสํานักงานอธิการบด ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ตัวบงชี้ท่ี 9.2    : มีระบบและกลไกการใหความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพแก 
นักศึกษา 

 
ชนิดของตัวบงชี้    : กระบวนการ 
 
เปาหมายปท่ี 2552 : ระดับ 5 
 
เกณฑมาตรฐาน     : ระดับ  

1. มีระบบการใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา  
2. มีระบบสงเสริมใหนักศึกษานําความรู ด านการประกันคุณภาพไปใชกับ

กิจกรรมนักศึกษา  
3. มีกลไกให นักศึกษามีส วนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษาของ

มหาวิทยาลัย 
4. นักศึกษามีการใชกระบวนการคุณภาพ ในการพัฒนาคุณภาพของกิจกรรมหรือ

โครงการนักศึกษา 
5. นักศึกษาสรางเครือขายการพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหวางสถาบัน 
6. มีระบบติดตามประเมินผลการประกันคุณภาพในกิจกรรมที่นักศึกษา 

ดําเนินการ และในสวนที่นักศึกษามีสวนรวมกับการประกันคุณภาพของสถาบัน  
7. มีการนําผลการประเมินไปพัฒนากระบวนการใหความรู และกลไกการ 

ดําเนินงานประกันคุณภาพที่เกี่ยวของกับนักศึกษาอยางตอเนื่อง  
 
เกณฑการประเมิน   :  
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการไมครบ 4  ขอแรก มีการดําเนินการ 4 - 5 ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 6  ขอแรก 
 
ผลการดําเนินงาน 
 ในปการศึกษา 2552  สํานักงานอธิการบดี มีผลงานผานระดับ  4  ตามเกณฑมาตรฐาน  
สกอ.  คือ 

1. มีระบบการใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษาดวยการ
กําหนดเปนหัวขอใหความรูการประกันคุณภาพการศึกษาในกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหมป  



 

2552 (9.2 – 1.1 )พรอมจัดสงนักศึกษาเขารับการอบรมการเพื่อสงเสริมสนับสนุนการประกัน
คุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา (9.2-1.2) 

2. มีระบบสงเสริมใหนักศึกษานําความรูดานการประกันคุณภาพไปใชกับกิจกรรม
นักศึกษา อาทิรูปแบบการเขียนโครงการจัดกิจกรรมของนักศึกษา (9.2 – 2.1)  โดยมีการจัดระบบให
ทุกกิจกรรม  หรือโครงการของนักศึกษามีการประกันคุณภาพดวยการมีวัตถุประสงค  ตัวช้ีวัด
ความสําเร็จของการจัดกิจกรรม  และมีการวัดผลประเมินผลแลวรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม   
(9.2 – 2.2) 

3. มีกลไกใหนักศึกษามีสวนรวมในการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย  ดวยการจัดสรร
งบประมาณใหนักศึกษา  ดําเนินการจัดทําโครงการตามที่คณะกรรมการสภานักศึกษาพิจารณา
อนุมัติ  (9.2 – 3.1) 

4. นักศึกษามีการใชกระบวนการคุณภาพในการพัฒนาคุณภาพของกิจกรรม  ดวยการ
เสนอโครงการ  กิจกรรม  ตอมหาวิทยาลัย  (9.2 – 4.1)  และรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรมผาน
อาจารยที่ปรึกษา  ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา  และอธิการบดี  (9.2 – 4.2) 

5. นักศึกษาสรางเครือขายการพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหวางสถาบัน  ดวย
การลงนามขอตกลงความรวมมือทางวิชาการดานการประกันคุณภาพการศึกษาของนักศึกษา ใน
ภูมิภาคตะวันตก ( 9.2-5.1) 
การบรรลุเปาหมาย 
 บรรลุเปาหมาย  เพราะสํานักงานอธิการบดีกําหนดเปาหมาย  “ตัวช้ีวัดที่  9.2 :  มีระบบและ
กลไก  การใหความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพแกนักศึกษา”  ไวที่ระดับ  4  ตามเกณฑ
มาตรฐาน  สกอ. 
 
การประเมินตนเอง 
 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ. การบรรลุเปาหมายของสํานักงานอธิการบดี 
2   คะแนน บรรลุเปาหมาย 

 
รายการหลักฐาน 
 9.2 – 1.1 แผนปฏิบัติการและกําหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาในป  2552 
 9.2 – 1.2 กําหนดการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
 9.2 – 2.1 เอกสารการอบรมการเขียนโครงการ 
 9.2 – 2.2 โครงการขององคการนักศึกษา 
 9.2 – 3.1 บันทึกขอความรายงานผลการเสนอโครงการของสภานักศึกษา 



 

 9.2 – 4.1 แบบประเมินกิจกรรมและโครงการที่ไดรับการปรับปรุง 
 9.2 – 4.2 แบบรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม 
 9.2 - 5.1 หนังสือขอตกลงความรวมมือทางวิชาการดานการประกันคุณภาพการศึกษา

ของนักศึกษาในภูมิภาคตะวันตก 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวบงชี้ท่ี 9.3           : ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 



 

 
ชนิดของตัวบงชี้    : ผลผลิต 
 
เปาหมายป  2552    : ระดับ 5 
 
เกณฑมาตรฐาน     :    ระดับ  

1. มีการดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับสํานักงานอยางตอเนื่อง  

2. มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายในโดยสอดคลองกับพันธกิจและ 
พัฒนาการของสํานักงาน  

3. มีการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตอหนวยงานที่เกี่ยวของ
ภายในเวลาที่กําหนด  

4. มีการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการดําเนินงานของหนวยงานอยาง  
ตอเนื่อง 

5. มีนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพที่หนวยงานพัฒนาขึ้น หรือมีการจัดทํา
แนวปฏิบัติที่ดี เพื่อการเปนแหลงอางอิงใหกับหนวยงานและสถาบันอื่น ๆ 

 
เกณฑการประเมิน   : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการไมครบ 3  ขอแรก มีการดําเนนิการ  3  ขอแรก มีการดําเนนิการอยางนอย  4  ขอแรก 

 
ผลการดําเนินงาน 
 ในปการศึกษา  2552  สํานักงานอธิการบดี  มีผลงานผานระดับ  4  ตามเกณฑมาตรฐาน  
สกอ.  คือ 

1.มีการดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
สํานักงานอธิการบดีอยางตอเนื่อง ไดแก 

- มีการแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักงานอธิการบดี (9.3 – 1.1) 
- มีแผนประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักงานอธิการบดี ปการศึกษา 2552 (9.3 – 1.2) 
 
 



 

- มีการจัดทําคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักงานอธิการบดี  ปการศึกษา  2552 
(9.3 – 1.3) 

- มีการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) อยางตอเนื่องเปนประจําทุกป ตั้งแตป
การศึกษา 2548-2551 (9.3 – 1.4) 

- มีการกําหนดคาเปาหมายและตัวบงชี้ที่กําหนดใหสอดคลองกับบริบท สภาพจริง และการ 
เปลี่ยนแปลงขององคกร(9.3 – 1.5) 

- มีการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสํานักงานอธิการบดี (9.3 – 1.6) 
- มกีารตรวจประเมินคุณภาพภายในกองกลาง โดยกรรมการประเมินคุณภาพภายในของ 

มหาวิทยาลัย(9.3 – 1.7) 
2. มีการปรับปรุงระบบประกันคณุภาพภายในใหสอดคลองกับพันธกจิและพัฒนาการการ

ดําเนินงานของสํานักงานอธกิารบด ีเชน 
- การพัฒนาระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศึกษาของสํานักงานอธิการบด ี

ตามที่อธิบายในคูมือการประกันคณุภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2552 (9.3 – 2.1) 
- มีการประชุมผูบริหารสํานักงานอธิการบดีเพื่อติดตาม พัฒนา ปรับปรุง ผลการ

ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาอยางสม่ําเสมอ (9.3 – 2.2) 
3. มีการรายงานผลการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในตอหนวยงานที่เกี่ยวของ 

ภายในเวลาที่กําหนด (9.3 – 3.1) 
4. มีการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการดําเนินงานของหนวยงานอยาง

ตอเนื่อง เชน 
- มีการนําผลการประเมินคุณภาพภายใน ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. มาปรับปรุง 

พัฒนาการดําเนินงานโดยจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ ทําใหผลการดําเนนิงานเปนไปตามเกณฑของ 
สกอ. และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น(9.3 -4.1 )( 9.3 – 4.2)  

- มีการนําผลการประเมนิคณุภาพภายในตามเกณฑมาตรฐานของสกอ. ไปปรับปรุง
แผนปฏิบัติงานประจําปของสํานักงานอธิการบดี ในปการศึกษา 2553 (9.1 – 4.3) 
 
การบรรลุเปาหมาย 
 บรรลุเปาหมาย  เพราะสํานักงานอธิการบดีกําหนดเปาหมายของ  “ตัวช้ีวัดที่  9.3 :  ระดับ
ความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน”  ไวที่ระดับ  4  ตามเกณฑมาตรฐาน  สกอ. 
 
 
 
 



 

การประเมินตนเอง 
 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ. การบรรลุเปาหมายของสาํนกังานอธิการบดี 
3   คะแนน บรรลุเปาหมาย 

 
รายการหลักฐาน 

9.3 – 1.1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประกันคณุภาพการศึกษาของสํานักงานอธกิารบด ี
9.3 – 1.2  แผนประกนัคณุภาพการศึกษาของสํานักงานอธิการบดปีระจําปการศกึษา 2552 
9.3 – 1.3 คูมือประกันคณุภาพการศึกษาของสํานักงานอธิการบดี ปการศึกษา 2552 
9.3 – 1.4 รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR)  ปการศึกษา  2548 -2551 
9.3 – 1.5 ตารางแสดงการกําหนดคาเปาหมายและตวับงชี้ในการปฏิบัติงานประกัน 

คุณภาพการศกึษาของสํานักงานอธิการบด ีในหนงัสือคูมือประกันคณุภาพการศกึษาของสํานักงาน
อธิการบดีปการศึกษา 2552 

9.3 – 1.6 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสาํนักงานอธิการบดี 
9.3 – 1.7 กําหนดการตรวจประเมินคณุภาพภายในของสํานักงานอธิการบดี 
9.3 – 2.1 คูมือการประกนัคุณภาพการศึกษาของสํานกังานอธิการบดี ที่แสดงระบบและ

กลไกการประเมินคุณภาพการศึกษาของสํานักงานอธิการบดี 
9.3 - 2.2 รายงานสรุปผลการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักงาน

อธิการบดีเสนอตอผูบริหาร 
9.3 – 3.1  หนังสือนําสงและ รายงานการประเมินตนเอง(SAR) ประจําปการศกึษา 2552 

ที่สงใหงานมาตรฐานและประกันคณุภาพของมหาวิทยาลัยตามกําหนดเวลา 
9.3 - 4.1 รายงานสรุปผลการตรวจประเมินคณุภาพการศึกษาภายในของสํานักงาน 

อธิการบดี 
 9.3 - 4.2   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement  Plan)    ปการศึกษา  2552 
 9.3 - 4.3 แผนปฏิบัติราชการประจําป2553  ของสํานักงานอธิการบดี   
 



 
 สรุปผลการประเมินตนเองตามองคประกอบคุณภาพเฉพาะตัวบงชี้ของ สกอ. 
 
ตารางที่ ส 1. ตารางสรุปการประเมินตามองคประกอบคุณภาพเฉพาะตัวบงชีข้องสกอ. 
ประเภทสถาบัน       เนนเฉพาะผลติบัณฑิตและพัฒนาสงัคม 
 
องคประกอบคุณภาพ เปาหมาย ผลการ

ดําเนินงาน 
คะแนนการประเมิน 

(ตามเกณฑสกอ.) 
องคประกอบที่ 1 
 ตัวบงช้ีที่ 1.1 
 ตัวบงช้ีที่ 1.2 

 
ระดับ 5 

85% 

 
ผานระดับ  5 

86.67 % 

 
3  คะแนน 
2  คะแนน 

เฉล่ียคะแนน 
องคประกอบท่ี 1 

   
2.50 คะแนน 

องคประกอบที่ 3 
 ตัวบงช้ีที่  3.1 
     ตัวบงช้ีที่  3.2 

 
ระดับ 7 
ระดับ  4 

 
ผานระดับ  6 
ผานระดับ  4 

 
1  คะแนน 
3  คะแนน 

เฉล่ียคะแนน 
องคประกอบท่ี 3 

   
2.00 คะแนน 

องคประกอบที่ 7 
 ตัวบงช้ีที่ 7.2 
     ตัวบงช้ีที่ 7.3 
 ตัวบงช้ีที่ 7.4 
 ตัวบงช้ีที่ 7.5 
    ตัวบงช้ีที่  7.6 
    ตัวบงช้ีที่  7.8 
    ตัวบงช้ีที่  7.9 

 
ระดับ 4 
ระดับ 2 

ระดับ 4  มีการดําเนินการอยางนอย 3 ขอแรก 
ระดับ 4 มีการดําเนินการอยางนอย 2 ขอแรก 

ระดับ  4 
ระดับ  4 
ระดับ 7 

 
ผานระดับ  3 
ผานระดับ  3 
ผานระดับ  4 
ผานระดับ  3 
ผานระดับ  4 
ผานระดับ  4 
ผานระดับ  4 

 
3  คะแนน 
2  คะแนน 
2  คะแนน 
3  คะแนน 
2  คะแนน 
3  คะแนน 
2  คะแนน 

เฉล่ียคะแนน 
องคประกอบท่ี 7 

   
2.42 คะแนน 

องคประกอบที่ 8 
 ตัวบงช้ีที่ 8.1 
 ตัวบงช้ีที่ 8.2 

 
ระดับ 7 
ระดับ 4 

 
ผานระดับ  7 
ผานระดับ  4 

 
3  คะแนน 
3  คะแนน 

เฉล่ียคะแนน 
องคประกอบท่ี 8 

   
3.00 คะแนน 

 

สวนที่  3 



องคประกอบคุณภาพ เปาหมาย ผลการ
ดําเนินงาน 

คะแนนการประเมิน 
(ตามเกณฑสกอ.) 

องคประกอบที่ 9 
 ตัวบงช้ีที่ 9.1 
 ตัวบงช้ีที่ 9.2 
 ตัวบงช้ีที่ 9.3 

 
ระดับ 5 
ระดับ 5 
ระดับ 4 

 
ผานระดับ  5 
ผานระดับ  2 
ผานระดับ  4 

 
3  คะแนน 
2  คะแนน 
3  คะแนน 

เฉล่ียคะแนน 
องคประกอบท่ี 9 

   
2.67 คะแนน 

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัว
บงช้ีของทุก
องคประกอบ 

   
          2.50  คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที่ ส 2. ตารางสรุปการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษาเฉพาะตัวบงชี้ของ สกอ.  
 

มาตรฐานการ
อุดมศึกษา 

เปาหมาย ผลการ
ดําเนินงาน 

คะแนนการประเมิน 
(ตามเกณฑสกอ.) 

มาตรฐานที่  2  ก 
     ตัวบงช้ีที่  1.1 
     ตัวบงช้ีที่  1.2 
     ตัวบงช้ีที่  7.2 
     ตัวบงช้ีที่  7.4 
     ตัวบงช้ีที่  7.5 
     ตัวบงช้ีที่  7.6 
     ตัวบงช้ีที่  7.8 
     ตัวบงช้ีที่  7.9 
     ตัวบงช้ีที่  8.1 
     ตัวบงช้ีที่  8.2 
     ตัวบงช้ีที่  9.1 
     ตัวบงช้ีที่  9.2 
     ตัวบงช้ีที่  9.3 

 
ระดับ  5 

85% 
ระดับ  4 
ระดับ  4 
ระดับ  4 
ระดับ  4 
ระดับ  4 
ระดับ  5 
ระดับ  7 
ระดับ  4 
ระดับ  5 
ระดับ  5 
ระดับ  4 

 
ผานระดับ  5 

86.67% 
ผานระดับ  3 
ผานระดับ  4 
ผานระดับ  3 
ผานระดับ  4 
ผานระดับ  4 
ผานระดับ  4 
ผานระดับ  7 
ผานระดับ  4 
ผานระดับ  5 
ผานระดับ  2 
ผานระดับ  4 

 
3  คะแนน 
2  คะแนน 
3  คะแนน 
2  คะแนน 
3  คะแนน 
2  คะแนน 
3  คะแนน 
2  คะแนน 
3  คะแนน 
3  คะแนน 
3  คะแนน 
2  คะแนน 
3  คะแนน 

 
เฉล่ียคะแนน 
มาตรฐานที่  2  ก 

   
2.61  คะแนน 

มาตรฐานที่  2  ข 
     ตัวบงช้ีที่  3.1 
     ตัวบงช้ีที่  3.2 
 

ระดับ  7 
ระดับ  4 

ผานระดับ  6 
ผานระดับ  4 

1  คะแนน 
3  คะแนน 

เฉลี่ยคะแนน 
มาตรฐานที่  2  ข 

   
2.00  คะแนน 

มาตรฐานที่  3 
     ตัวบงชี้ท่ี  7.3 ระดับ  2 ผานระดับ  3 2  คะแนน 

เฉลี่ยคะแนน 
มาตรฐานที่  3 

  2.00  คะแนน 

เฉล่ียคะแนนรวมทุก   
ตัวบงชี้ของทุกมาตรฐาน 

   
2.50  คะแนน 

 



จุดแข็ง  จุดออน  และแนวทางการพัฒนา 
 
 จากผลการดําเนินงานตามองคประกอบและตัวบงชี้เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา  ป
การศึกษา   2552  ดังที่ไดรายงานไวในผลการดําเนินงานและผลการประกันคุณภาพฯ   ใน   5  
องคประกอบ  ไดแก   
  1.   ปรัชญา  ปณิธาน  วัตถุประสงค  และแผนดําเนินการ 
  2.   กิจกรรมการพัฒนานิสิต / นักศึกษา 
  3.   การบริหารและการจัดการ 
  4.   การเงินและงบประมาณ 
  5.   ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 สามารถสรุป  จุดแข็ง  จุดออน  และแนวทางเสริมเพื่อการพัฒนาในภาพรวมของสํานักงาน
อธิการบดีดังนี้ 
 
องคประกอบท่ี  1  ปรัชญา  ปณิธาน  วัตถปุระสงค และแผนดาํเนินการ   
 จุดแข็ง 
 1.   มีคณะกรรมการจัดทําและพัฒนากลยุทธ ทําหนาที่กําหนดกลยุทธ  วิสัยทัศน  พนัธกิจ  
วัตถุประสงค  แผนดําเนนิการ  และแผนปฏิบัติการประจาํปของมหาวิทยาลัย 
 2.   มีการติดตามตรวจสอบ  ประเมินผลการดําเนินการตามตัวบงชี ้
 3.   มีการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการตลอดป 
 4.  มีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธ  แผนการดําเนนิงาน  เปาประสงค  เปาหมาย
กับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 
 จุดออน 

1. การกําหนดตวับงชี้ของการดําเนินงานในแตละแผนยังไมชัดเจน  ทําใหบรรลุความสําเร็จได
ยาก 
 

องคประกอบท่ี  3  กิจกรรมการพัฒนานิสติ/นกัศึกษา  
 จุดแข็ง 
 1.   จัดบริการสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อสงเสริมพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา 
 2.   จัดและสงเสริมใหนักศกึษาทํากิจกรรมครบทุกดาน 
 
 



 จุดออน 
1.  มีส่ิงอํานวยความสะดวกทีม่ีอายุการใชงานมานานและมีจํานวนไมเพยีงพอตอการใชงาน 
2. นักศึกษาไมเขารวมโดยสมัครใจ  ทําใหโครงการไมประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค

เทาที่ตองการ 
 
องคประกอบท่ี  7  การบริหารและการจัดการ   
 จุดแข็ง 

1. มีกระบวนการบริหารที่โปรงใส  ตรวจสอบการทํางานได 
2. มีการพัฒนาศกัยภาพของผูบริหารและบคุลากรภายในหนวยงานใหไดรับความรูและ

สนับสนุนใหกาวไปสูความสําเร็จในสายอาชีพ 
 จุดออน 
 1.   ขาดกระบวนการประเมนิศักยภาพและผลการปฏิบัติงานของผูบริหาร 
 2. ขาดการเปดโอกาสใหภาคเอกชน ประชาชน และเครือขายตางๆ ไดมีโอกาสเขารวมใน
กระบวนงานของสํานักงานอธิการบดีนอยเกินไป 
  
องคประกอบท่ี  8  การเงินและงบประมาณ   
 จุดแข็ง 
 1.   มีการจัดทาํระบบฐานขอมูลทางการเงินที่ผูบริหารสามารถนําไปใชในการตัดสนิใจและ
วิเคราะหสถานะทางการเงนิ 
 2.  มีหนวยตรวจสอบภายใน  ทําหนาที่ตรวจสอบ  ติดตามการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ  
โปรงใส  ตรวจสอบได 
 

 จุดออน 
 1.  ยังขาดที่ปรึกษาจากภาคประชาชน 
 

องคประกอบท่ี  9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ   
 จุดแข็ง 

1. มีระบบและกลไกประกันคณุภาพทีไ่ดรับการพัฒนามาอยางตอเนื่อง 
2. มีการนําระบบประกันคณุภาพลงสูกิจกรรมนักศึกษา 

 
 
 



 จุดออน 
1. ขาดการมีสวนรวมของนักศกึษากับการประกันคณุภาพของสํานักงานอธิการบดี 
2. ยังไมมีการสรางเครือขายการพัฒนาคุณภาพภายในของสาํนักงานอธิการบดี 

 
สรุปภาพรวมของสํานักงานอธิการบดี 
 ผลการดําเนินงานของสํานักงานอธิการบดีอยูในระดับดี  หากจําแนกตามองคประกอบพบวา  
องคประกอบที่  7  การบริหารและการจัดการ  ควรพัฒนาใหดียิ่งขึ้น  โดยเฉพาะการเปดโอกาสให
บุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการพัฒนาสํานักงานอธิการบดี  ตลอดจนจัดใหมีกระบวนการ
ประเมินศักยภาพและผลการปฏิบัติงานของผูบริหาร  องคประกอบที่  9  เปดโอกาสใหนักศึกษาเขามี
สวนรวมในการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย 
 

แนวทางการพฒันา 
 1.   ควรจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาชพีแกนกัศึกษาและศิษยเกา 
 2.   ควรเปดชองทางที่จะนําความคิดเหน็จากภาคประชาชนไปประกอบการบริหารจดัการ  และ
จัดการศึกษา 
 3.   ควรจัดใหมีการประเมินผลการดําเนินงานทุกหนวยงานยอย  เพื่อวางแผนคณุภาพการ
บริหารจัดการและการบริการแกนักศกึษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

แบบสํารวจขอมูลพื้นฐาน  ประจําปการศึกษา  2552 (การรายงานขอมูล ใหรายงานในรอบป
การศึกษา  ยกเวนเฉพาะที่ระบุใชรอบปงบประมาณ  โดยแยกรายงานระดับกลุมสาขาตาม
นิยามของ สมศ.1   และภาพรวมของสาํนักงานอธิการบดี) 
 

รายการ หนวย ขอมูลอางอิง 
สําหรับ PI 

องคประกอบท่ี  1 
(ใชรอบปงบประมาณ) 

 จํานวนตัวบงช้ีของแผนปฏิบัติงานประจําป
งบประมาณทั้งหมด 

 
 

18 
 

 
 

สกอ. 1.2 

 จํานวนตัวบงช้ีของแผนปฏิบัติงานประจําปที่บรรลุ
เปาหมาย 16 สกอ. 1.2 

องคประกอบท่ี  3 
 ผลการประเมินคุณภาพการใหบริการนักศึกษา  

(เทียบจากคา 5 ระดับ) 

(คาเฉลี่ย 1-5) สกอ. 3.1 

 จํานวนโครงการกิจกรรมนักศึกษาแยกตามประเภท
กิจกรรม   
    - จํานวนกิจกรรมวิชาการ 

 
 

4โครงการ/
กิจกรรม 

สกอ. 3.2 
 

สกอ. 3.2 

    - จํานวนกิจกรรมกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ 2โครงการ/
กิจกรรม 

สกอ. 3.2 

 - จํานวนกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษา
สิ่งแวดลอม 

4โครงการ/
กิจกรรม) 

สกอ. 3.2 

 - จํานวนกิจกรรมนันทนาการ 3โครงการ/
กิจกรรม 

สกอ. 3.2 

 - จํานวนกิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 4โครงการ/
กิจกรรม 

สกอ. 3.2 

 -   จํานวนเงินสนับสนุนจากภายในสถาบัน 289,377,800บาท สกอ.4.3 
องคประกอบท่ี  7 

 จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนทั้งหมด 
 

60 คน 
 

สกอ. 7.4 
 จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนับสนุนที่ไดรับ

การพัฒนาความรูและทักษะวิชาชีพ 
   - ในประเทศ 

(คน) 
 

50 คน 

สกอ. 7.4 
 

สกอ. 7.4 



  

รายการ หนวย ขอมูลอางอิง 
สําหรับ PI 

   - ตางประเทศ  (คน) สกอ. 7.4 
องคประกอบท่ี  8 
ใชรอบปงบประมาณ 2552 

 รายรับทั้งหมดของสํานักงานอธิการบดี
(ปงบประมาณ2552) 

 
 

   (บาท) 

 
 

สกอ.8.1 

 รายรับจากการบริการวิชาการและวิชาชีพ (บาท) สกอ.8.1 
 คาใชจายทั้งหมดของสํานักงานอธิการบดีโดยไมรวม

ครุภัณฑ อาคารสถานที่และที่ดิน 
   - ปงบประมาณ 2552 

 
 

บาท 

 
 

สกอ.8.1 
 - ปการศึกษา บาท สกอ.8.1 

 คาใชจายดานครุภัณฑ อาคาร สถานที่และที่ดิน
(ปงบประมาณ2552) 

บาท สกอ.8.1 

 คาใชจายและมูลคาในการบริการวิชาการและวิชาชีพ บาท) สกอ.8.1 
 เงินเหลือจายสุทธิ(ปงบประมาณ 2552) (บาท) สกอ.8.1 
 สินทรัพยถาวร(ปงบประมาณ 2552) (บาท) สกอ.8.1 

องคประกอบท่ี  9 
 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในตามเกณฑ 5 ระดับของ สกอ. 

 
2.50 คะแนน 

 
สกอ. 9.3 

 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

ภาคผนวก 
 

1.  รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสาํนักงานอธิการบด ี
 

  1.  ผูชวยศาสตราจารยชํานาญ งามสมบัติ ประธานกรรมการ 
  2.  นายสะอาด   เข็มสีดา  กรรมการ 
  3.  นางนับวรรณ   เอมนุกูลกิจ กรรมการ 
  4.  นางสมพร   พิริยะสุขถาวร กรรมการ 
  5.  นางอารีย   เสริมทรัพย กรรมการ 
  6.  นางภควนั   จันทนเสว ี กรรมการ 
  7.  นางสาวทพิยวรรณ  ทองสัมฤทธิ์  กรรมการ 
  8.  นางกอบกาญจน  ศิริธนาวงศ กรรมการ 
  9.  นางสาวสีนวล  ไทยานนท กรรมการและเลขานุการ 
  10. นางสาวน้าํฝน  กะเปราะนอย กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 
2.  รายชื่อคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของสาํนักงานอธิการบด ี
 
  1.  ผูชวยศาสตราจารยชํานาญ งามสมบัติ ประธานกรรมการ 
  2.  นายสะอาด   เข็มสีดา  กรรมการ 
  3.  นางนับวรรณ   เอมนุกูลกิจ กรรมการ 
  4.  นางสมพร   พิริยะสุขถาวร กรรมการ 
  5.  นางอารีย   เสริมทรัพย กรรมการ 
  6.  นางภควนั   จันทนเสว ี กรรมการ 
  7.  นางสาวทพิยวรรณ  ทองสัมฤทธิ์  กรรมการ 
  8.  นางกอบกาญจน  ศิริธนาวงศ กรรมการ 
  9.  นางสาวพจนา  โพธิสุวรรณ กรรมการ 
  10. นางสาวอรทัย  ชูเจริญ  กรรมการ 
  11.นางสาวพิศมัย  มงกุฎ  กรรมการ 
  12.นางสาวศิริ   แฉงฉายา กรรมการ 

สวนที่  4 



  13. นางสาวพยอม  เกิดสมบัต ิ กรรมการ 
  14. นางสาวชนิษศา  พุมสมบัติ กรรมการ 
  15. นางสาวอภิญญา  แจมใส  กรรมการ 
  16. นางสาวธนพร  เกษศร ี  กรรมการ 
  17. นางสาวกรกนกรัตน  พูลเกิด  กรรมการ 
  18. นางสาวนสิา   ดีแกว  กรรมการ 
  19. นางสาวปยนุช  แกวมุกดา กรรมการ 
  20. นางสาวเพยีงใจ  เรืองชัย  กรรมการ 
  21. นางสาวสุภาวด ี  เนียมหอม กรรมการ 
  22. นางสถาพร   บุญหมั่น กรรมการ 
  23.นางสาวรัฐกาญจน  วิโนทัย  กรรมการ 

24. นางสาวอญัธิกา  ถาวรเวช กรรมการ 
25. นางสาวสุนันทา  รักษาราษฎร กรรมการ 
26. นางอาณา   เข็มสีดา  กรรมการ 
27. นางสาวสุชาดา  วงกรอบ กรรมการ 
28. นายธีรวัฒน   เสนะโห  กรรมการ 
29. นายอภวิัฒน   พานทอง กรรมการ 
30. นางสาวยวุดี   แสงสงกลิ่น กรรมการ 
31. นายกิตตภิพ   รักษาราษฎร กรรมการ 
32. นางสาวลัดดา  อินทราพงษ กรรมการ 
33. นายสุเมธ   กรองกําธร กรรมการ 
34. นายอํานาจ   อนันพิทักษ กรรมการ 
35. นายวณัพงศ   วงศพานิช กรรมการ 
36. นางสาวธิดา   สุกสี  กรรมการ 
37. นางสาวสายชล  รอดพน  กรรมการ 
38.  นางสาวน้าํฝน  กะเปราะนอย กรรมการและเลขานุการ 

 
 

   
 


