รายงานการประเมินตนเอง
(Self Assessment Report : SAR)
สานักงานอธิการบดี

ปีการศึกษา 2563

คำนำ
ตามที่ ม หาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลสุ ว รรณภู มิ ก าหนดให้ ห น่ ว ยงานสายสนั บ สนุ น
ดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อให้การสนับสนุนจัดการศึกษาในมหาวิทยาลัยมีคุณภาพ
และมาตรฐานตามที่กาหนด ให้ทุกหน่วยงานดาเนินการจัดทารายงานการประเมินตนเองเป็นประจาทุกปี
เพื่ อ จะได้ น าผลการด าเนิ น งานไปพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง หน่ ว ยงานให้ มี คุ ณ ภาพและมี ค วามเข้ ม แข็ ง ยิ่ ง ขึ้ น
สานั ก งานอธิ ก ารบดี จึงได้จั ด ทา “รายงานการประเมิ น ตนเอง ปีการศึกษา 2563” ขึ้ น เพื่ อ เป็น
การประเมิ น การดาเนิ น งานที่ เกี่ย วข้องกับการประกัน คุณภาพการศึก ษาภายใน ปีก ารศึก ษา 2563
ตั้งแต่วันที่ 1 มิ ถุ นายน 2563 ถึ ง วั น ที่ 31 พฤษภาคม 2564 ประกอบด้วย องค์ ป ระกอบคุณภาพ
5 องค์ประกอบ จานวน 22 ตัวบ่งชี้
การจั ดท ารายงานการประเมิ นตนเอง ปี การศึก ษา 2563 ส าเร็จลุ ล่ ว งได้ ด้ว ยดี อันเนื่อ ง
มาจากความร่วมมือของคณะกรรมการ ตลอดจนบุคลากรที่ตระหนัก ในความสาคัญของการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน สานักงานอธิการบดีหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่สาคัญในการพัฒนาคุณภาพภายใน
หน่วยงานและช่วยสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพของมหาวิทยาลัยต่อไป

สานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
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องค์ประกอบที่ 2 การดาเนินงานตามวิสัยทัศน์ พันธกิจของหน่วยงาน
องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ
องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ
องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
บทที่ 4 สรุปผลการประเมินตนเอง
ตาราง 1 ผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้
ตาราง 2 สรุปผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ
ภาคผนวก
- คาสั่งคณะกรรมการประจาสานักงานอธิการบดี
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บทสรุปผู้บริหำร
ส านั ก งานอธิ ก ารบดี เป็ น ส่ ว นราชการหนึ่ ง ในโครงสร้ า งของมหาวิ ท ยาลั ย ท าหน้ า ที่
เป็นหน่วยงานกลางในการให้บริการ ประสานงาน สนับสนุนงานบริหารและสนับสนุนงานวิชาการในทุก ๆ ด้าน
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสานักงานอธิการบดี ประกอบด้วย 9 กอง ดังนี้
1. กองกลาง
6. กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี
2. กองคลัง
7. กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี
3. กองนโยบายและแผน
8. กองบริหารทรัพยากรวาสุกรี
4. กองบริหารงานบุคคล
9. กองส่งเสริมคุณภาพ
5. กองพัฒนานักศึกษา
สานั ก งานอธิ ก ารบดี ได้ดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา
2563 ตั้ งแต่วันที่ 1 มิถุน ายน 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 โดยดาเนินการตามองค์ประกอบ
คุณภาพ 5 องค์ประกอบ จานวน 22 ตัวบ่งชี้ ตามคู่มือตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2557 ซึ่งมีผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561-2562 และผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2563 สรุปดังนี้
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องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ
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บทที่ 1
บทนำ
1. ประวัติควำมเป็นมำ
พระราชบั ญญัติมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลสุว รรณภูมิ พ.ศ. 2548 ได้จัดตั้งมหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยี ราชมงคลขึ้นแทนสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เป็น 1 ใน 9 แห่ง ที่ ไ ด้ จั ด ตั้ ง ขึ้ น ตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548 เป็ น ต้ น มา
โดยแบ่ ง ส่ ว นราชการออกเป็ น 6 คณะ และ 4 สถาบั น /ส านั ก ได้ แ ก่ คณะครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม
คณะเทคโนโลยี ก ารเกษตรและอุ ต สาหกรรมเกษตร คณะบริ ห ารธุ ร กิ จ และเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะศิลปศาสตร์
หน่ ว ยงานสายสนั บ สนุ น ได้ แก่ สถาบั น วิ จั ยและพั ฒ นา ส านั ก วิ ทยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และสานักงานอธิการบดี
ส านั ก งานอธิ ก ารบดี เป็ น หน่ ว ยงานที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น ตามพระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
ราชมงคล พ.ศ. 2548 ทาหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการให้บริการ ประสานงาน สนับสนุนงานบริหาร
และสนับสนุนงานวิชาการในทุก ๆ ด้าน แบ่งส่วนราชการออกเป็น 9 หน่วยงาน ได้แก่ กองกลาง กองคลัง
กองนโยบายและแผน กองบริ ห ารงานบุ ค คล กองพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา กองบริ ห ารทรั พ ยากรนนทบุ รี
กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี กองบริหารทรัพ ยากรวาสุ กรี และกองส่งเสริม คุณภาพ โดยมุ่งพัฒนา
ให้เป็นหน่วยงานคุณภาพด้านการบริหารจัดการ และการให้บริการที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
เมื่ อ วั น ที่ 28 พฤศจิ ก ายน พ.ศ. 2549 มหาวิ ท ยาลั ย ได้ แ ต่ ง ตั้ ง ให้ น างสาวอุ ไ รวรรณ สมบั ติ ศิ ริ
รักษาราชการแทนหัวหน้าสานักงานอธิการบดี และตั้ ง แต่ วั น ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2551 แต่งตั้งให้บุคคล
ดังกล่าวดารงตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี จนถึงปี พ.ศ. 2552 ต่อมาตาแหน่งผู้อานวยการ
สานักงานอธิการบดีได้ว่างลง เนื่องจากผู้อานวยการสานักงานอธิการบดีโอนย้ายไปยังมหาวิทยาลัยอื่น
เมื่ อ วัน ที่ 30 สิ ง หาคม พ.ศ. 2556 มหาวิท ยาลั ย จึ งได้ แ ต่ง ตั้ ง ผศ.กฤษฎี สุ ข ฉายี รั กษาราชการแทน
ผู้ อ านวยการส านั ก งานอธิ ก ารบดี และเมื่ อ วั น ที่ 1 ธั น วาคม พ.ศ. 2560 มหาวิ ท ยาลั ย ได้ แ ต่ ง ตั้ ง
นางสาวพัชราภรณ์ จันทร์ฉ าย ผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคล รักษาราชการแทน ผู้อานวยการสานักงาน
อธิการบดี และแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ งผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2562
หลั ง จากนั้ น ผู้ อ านวยการส านั ก งานอธิ ก ารบดี ไ ด้ เ กษี ย ณอายุ ก ารราชการ มหาวิ ท ยาลั ย จึ ง แต่ ง ตั้ ง
ให้นายพัฒนพงศ์ วรรณวิไล ผู้อานวยการกองกลาง รักษาราชการแทน ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
ในปัจจุบัน และแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ปณิธำน
“มุ่งมั่นให้บริการที่ดี โดยบริหารจัดการด้วยทีมงานที่มีประสิทธิภาพ”
วิสัยทัศน์
“เป็นหน่วยงานคุณภาพด้านบริหารจัดการเชิงบูรณาการ และให้บริการอย่างมืออาชีพ
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล”
พันธกิจ
เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ พัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตการทางาน
ของบุคลากร
ยุทธศำสตร์และเป้ำประสงค์ของแผนพัฒนำสำนักงำนอธิกำรบดี
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการเพื่อรองรับยุทธศาสตร์และนโยบายของมหาวิทยาลัย
เป้าประสงค์ที่ 1.1 เป็นหน่วยงานสนับสนุนการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์
และนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบบริหารจัดการสานักงานอธิการบดีให้พร้อมรองรับ
การเปลี่ยนแปลง
เป้าประสงค์ที่ 2.1 มีระบบบริหารจัดการมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ที่ 2.2 เป็นหน่วยงานที่สามารถให้บริการอย่างมีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาบุคลากรและคุณภาพชีวิตการทางาน
เป้าประสงค์ที่ 3.1 บุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับภาระงานที่
รับผิดชอบและพันธกิจของหน่วยงาน
--------------------------ข้อมูล : ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ของแผนพัฒนาสานักงานอธิการบดี
อ้างอิงจากแผนพัฒนาสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563-2564 ผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจาสานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2563
เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563
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2. โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน
2.1 โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของสำนักงำนอธิกำรบดี
สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ แบ่งส่วนราชการออกเป็น
9 หน่วยงาน ดังนี้
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2.2 คณะกรรมกำรประจำสำนักงำนอธิกำรบดี
ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจา
สานักงานอธิการบดี ที่ 28/2561 ลงวันที่ มกราคม พ.ศ. 2561

นำยพัฒนพงศ์ วรรณวิไล
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนอธิกำรบดี
ประธำน

นำยอนันทรัตน์ อยู่สบำย
ผู้อำนวยกำรกองกลำง
กรรมกำร

นำงสำวอภิญญำ สกุลพรำหมณ์
ผู้อำนวยกำรกองคลัง
กรรมกำร

นำงสำววิยะดำ นุชพันธุ์
ผู้อำนวยกำร
กองบริหำรงำนบุคคล
กรรมกำร

นำงฤทัยชนก โพธิ์งำม
ผู้อำนวยกำรกองพัฒนำนักศึกษำ
กรรมกำร

อำจำรย์เฉลิม ขุนเอียด
ผู้อำนวยกำร
กองบริหำรทรัพยำกรนนทบุรี
กรรมกำร

นำยปิตชิ น เปี่ยมบริบูรณ์
ผู้อำนวยกำร
กองบริหำรทรัพยำกรสุพรรณบุรี
กรรมกำร

รศ. ดร.ทรงวิทย์ เจริญกิจธนลำภ
ผู้อำนวยกำร
กองบริหำรทรัพยำกรวำสุกรี
กรรมกำร

ผศ. ดร.เสนีย์ พวงยำณี
ผู้อำนวยกำร
กองส่งเสริมคุณภำพ
กรรมกำร

อำจำรย์สุทิน เกษตรรัตนชัย
รองผู้อำนวยกำร
สำนักวิทยบริกำร
และเทคโนโลยีสำรสนเทศ
กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ

นำงสำวอุศนำ อนงค์เวช
ผู้อำนวยกำร
กองนโยบำยและแผน
กรรมกำรและเลขำนุกำร

รศ.สำยหยุด อุไรสกุล
รองศำสตรำจำรย์
คณะศิลปศำสตร์
กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ
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3. บุคลำกร
บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น ของส านั ก งานอธิ ก ารบดี ปีก ารศึก ษา 2563 มี จ านวนทั้ ง สิ้ น 243 คน
จ าแนกตามประเภทบุค ลากร ประกอบด้ ว ย ข้ า ราชการ พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย พนั ก งานราชการ
ลูกจ้างประจาเงินงบประมาณ ลูกจ้างประจาเงินรายได้ และจาแนกระดับตาแหน่ง รายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 3.1 บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น ของสานักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 2563 จาแนกตามประเภท
บุคลากร
ประเภทบุคลำกร
ประจำศูนย์พื้นที่
-หันตรา
-วาสุกรี
-นนทบุรี
-สุพรรณบุรี
ข้ำรำชกำร
-ต่ากว่า ป.ตรี
-ป.ตรี
-ป.โท
พนักงำนมหำวิทยำลัย
-ต่ากว่า ป.ตรี
-ป.ตรี
-ป.โท
พนักงำนรำชกำร
-ต่ากว่า ป.ตรี
-ป.ตรี
-ป.โท
ลูกจ้ำงประจำ
เงินงบประมำณ
-ต่ากว่า ป.ตรี
-ป.ตรี
-ป.โท
ลูกจ้ำงประจำเงินรำยได้
-ต่ากว่า ป.ตรี

สอ.
19
18
1
5
3
2
14
1
11
2
-

กก.
42
42
1
1
29
1
26
2
6

กค.
30
30
3
2
1
26
23
3
1

-

6
6
6

1
-

หน่วยงำนในสังกัดสำนักงำนอธิกำรบดี
กผ. กบ. กพ. กบน. กบส.
16 20
20
33
35
16 20
20
33
35
2
3
2
2
2
1
2
16 18
15
15
18
16 14
14
15
16
3
1
1
2
5
7
2
3
7
2
10
3
-

-

ที่มา : กองบริหารงานบุคคล ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2564
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3
3

10
-

3
5
5

รวม

กบว.
26
26
1
1
15
1
14
9

กสค.
4
4
4
4
-

243
150
27
33
35
17
10
7
170
3
153
12
14
12
2
29

7
2
1
1

-

26
3
15
15

ตารางที่ 3.2 บุคลากรสายสนับสนุนของสานักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 2563 จาแนกตามระดับตาแหน่ง
ประเภทบุคลากร
ข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
ปฏิบัติงาน
3
ชานาญงาน
1
ชานาญงานพิเศษ
ปฏิบัติการ
1
158
ชานาญการ
10
9
ชานาญการพิเศษ
4
เชี่ยวชาญ
เชี่ยวชาญพิเศษ
ผู้อานวยการกอง
1
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
รวม
17
168
หมายเหตุ : พนักงานราชการ ลูกจ้างประจา ลูกจ้างประจาเงินรายได้ ไม่มีระดับตาแหน่ง
ระดับตาแหน่ง

ที่มา : กองบริหารงานบุคคล ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2564
ตารางที่ 3.3 แผนภูมิอัตรากาลังบุคลากรในสานักงานอธิการบดี
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รวม
3
1
159
19
4
1
185

4. กำรบริหำรงบประมำณแผ่นดินและงบประมำณเงินรำยได้
ตารางที่ 4.1 เปรียบเทียบแหล่งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ปีงบประมำณ
ปีงบประมำณ
ปีงบประมำณ
ปีงบประมำณ
2561
2562
2563
2564
แหล่งงบประมำณ
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
200,030,700.00 57,651,292.00 74,438,256.37 106,513,700.00
งบประมาณแผ่นดิน
51,225,900.00 37,434,273.00 37,571,438.99 46,772,000.00
งบประมาณเงินรายได้
251,256,600.00 95,085,565.00 112,009,695.36 153,285,700.00
รวมทั้งสิ้น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้รับ
จัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 251,256,600.00 บาท โดยเป็นงบประมาณแผ่นดินประจาปี 200,030,700.00 บาท
(79.61%) งบประมาณเงินรายได้ 51,225,900.00 บาท (20.39%)
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้รับ
จัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 95,085,565.00 บาท โดยเป็นงบประมาณแผ่นดินประจาปี 57,651,292.00 บาท
(60.63%) งบประมาณเงินรายได้ 37,434,273.00 บาท (39.37%)
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สานั กงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ ได้รับ
จัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 112,009,695.36 บาท โดยเป็นงบประมาณแผ่นดินประจาปี 74,438,256.37 บาท
(66.46%) งบประมาณเงินรายได้ 37,571,438.99 บาท (33.54%)
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สานั กงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ ได้รับ
จัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 153,285,700.00 บาท โดยเป็นงบประมาณแผ่นดินประจาปี 106,513,700.00 บาท
(69.49%) งบประมาณเงินรายได้ 46,772,000.00 บาท (30.51%)
ตารางที่ 4.2 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สานักงานอธิการบดี
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 เมษายน 2564
งบรายจ่าย
จัดสรร
หลังโอน
ผลการเบิกจ่าย
ตาม พรบ.
เปลี่ยนแปลง
ณ 30 เม.ย. 2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(ร้อยละ)
ภาพรวม
106,513,700.00 108,992,614.22 20,850,867.17
19.13
รายจ่ายประจา
12,413,700.00
14,983,614.22
6,685,367.17
44.62
รายจ่ายลงทุน
94,100,000.00
94,009,000.00 14,165,500.00
15.07
สานักงานอธิการบดี ได้รับจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ 46,772,000.00 บาท งบประมาณหลังโอน
เปลี่ยนแปลง 48,795,470.20 บาท ผลการเบิกจ่าย จานวน 18,467,278.57 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.85
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ 1)
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5. อำคำรสถำนที่/สิ่งสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำร
5.1 อำคำรสถำนที่
ส านั กงานอธิการบดี มหาวิทยาลั ย เทคโนโลยีราชมงคลสุ ว รรณภูมิ ตั้ งอยู่ ณ อาคารบู รณมงคล
เลขที่ 60 หมู่ 3 ตาบลหันตรา อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 ประกอบด้วย
หน่วยงานในสังกัด 9 หน่วยงาน ดังนี้
5.1.1 ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ตาบลหันตรา อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
1) กองกลาง
2) กองคลัง
3) กองนโยบายและแผน
4) กองบริหารงานบุคคล
5) กองพัฒนานักศึกษา
6) กองส่งเสริมคุณภาพ
5.1.2 ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
เลขที่ 19 ถนนอู่ทอง ตาบลท่าวาสุกรี อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
1) กองบริหารทรัพยากรวาสุกรี
5.1.3 ศูนย์นนทบุรี
เลขที่ 7/1 ถนนนนทบุรี 1 ตาบลสวนใหญ่ อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
1) กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี
5.1.4 ศูนย์สุพรรณบุรี
เลขที่ 450 หมู่ 6 ถนนสุพรรณบุรี - ชัยนาท ตาบลย่านยาว อาเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 72130
1) กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี
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5.2 สิ่งสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำร
ปีการศึกษา 2563 ส านั กงาอธิการบดี ได้นาระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศมาเป็นเครื่องมื อ
ในการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน อาทิเช่น
5.2.1 ระบบบัน ทึกกิจกรรม 5ส+3 : วัตถุประสงค์ เพื่อรายงานผลการดาเนินงานกิจกรรม
5ส+3 ของทุกหน่ว ยงานในมหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบไปด้วยระบบการบันทึกข้อมูล พื้นที่ของหน่วยงาน
ระบบรายงานการประเมิ น กิ จ กรรม 5ส+3 ระบบการประเมิ น ความพึ ง พอใจต่ อ การรั บ การตรวจ
การนาทาง และการอานวยความสะดวกแก่คณะกรรมการตรวจประเมินในแต่ล ะศูนย์พื้นที่ และระบบ
ตรว จป ระเมิ น กิ จ กรรม 5ส+3 จาก คณะก รรมกา ร ประเมิ น ใ นแต่ ล ะปี ก า รศึ ก ษ า โ ด ยตั ้ ง แ ต่
ปี ก ารศึ ก ษา 2559 ได้พัฒนาระบบดังกล่ าวและนาร่องการใช้งานระบบ พบว่าระบบสามารถดาเนินงาน
ประเมินประสิทธิภาพงาน และกระบวนการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยโดยสานักคุณภาพการศึกษาได้พัฒนาเกณฑ์การประเมินกิจกรรม 5ส+3
ในรูปแบบเชิงการประกวดและให้รางวัลเหรียญทองแดง เหรียญเงิน และเหรียญทอง ตามลาดับคุณภาพ
ของผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ 5ส+3 ซึ่งพัฒนาระบบและเกณฑ์การประเมินโดยกองส่งเสริมคุณภาพ
5.2.2 ระบบศิษย์เก่า (E-Alumni System) : วัตถุประสงค์เพื่อช่วยในการจัดเก็บข้อมู ลนักศึกษา
ที่สาเร็จการศึกษาแล้ว ซึ่งศิษย์เก่าสามารถติดต่อสื่อสาร เยี่ยมชมหรือให้ข้อมูลต่าง ๆ และมหาวิทยาลัย
ยังสามารถติดต่อสื่อสาร ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์ได้ ซึ่งพัฒนาระบบโดยกองพัฒนานักศึกษา
5.2.3 ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management Information
System (HR-MIS) : วัตถุประสงค์เพื่อบริหารจัดการบุคลากร เริ่มตั้งแต่รับสมัครไปจนถึงการเกษียณอายุ
ประกอบไปด้วยระบบย่อยดังนี้ ระบบรับสมัคร บรรจุ แต่งตั้ง ระบบทะเบียนประวัติ ระบบบันทึกการขาด
ลา มาสาย ระบบบั น ทึ กภาระงาน ระบบประเมิน ผลการปฏิบั ติงาน ระบบสวัส ดิการ ระบบเงิน เดือ น
ระบบเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ ระบบพั ฒ นาบุค ลากร ระบบวิ นั ย ค าสั่ ง /ประกาศ ระบบทุ น การศึ ก ษา
ระบบลาศึกษาต่อ ระบบข้อกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ ฯลฯ ซึ่งพัฒนาระบบโดยกองบริหารงานบุคคล
ร่วมกับสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.2.4 ระบบขอใช้บริการห้องประชุม (Meeting Room e-Booking) : วัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นระบบ
อานวยความสะดวกให้กับหน่วยงานในมหาวิทยาลัย ด้านการใช้ห้องประชุม โดยระบบสามารถตรวจสอบ
สถานะของการใช้ ห้ อ งประชุ ม ต่ า ง ๆ มี ระบบการจองห้ องประชุ ม และการอนุ ญาตให้ ใ ช้ ห้ อ งประชุ ม
แบบออนไลน์ ซึ่งพัฒนาระบบโดยกองกลางร่วมกับสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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5.2.5 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ : ทางมหาวิทยาลัย โดยสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ (2560) ได้เปิดให้บริการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์โดยเป็นการพัฒนาระบบด้วยภาษา
Asp.net และฐานข้ อ มู ล เป็ น Microsoft Sql Server โดยบริษัท ธิ้งค์ ซอฟต์ จากัด เริ่มใช้งาน
เมื่อปี พ.ศ. 2550 และทางสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้พัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ขึ้นมาใหม่ในปี พ.ศ. 2557 โดยเป็นการพัฒนาระบบด้วยภาษา PHP ฐานข้อมูล Microsoft Sql Server
ทาให้ ก ารใช้ ง านระบบมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยทดลองใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 2
ที่งานสารบรรณ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นการส่งหนังสือราชการ คาสั่ง ประกาศ
ให้บุคลากรภายในหน่วยงานทราบ ซึ่งระหว่างการทดลองใช้ที่ผ่านมา สานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้ ด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาระบบ เพื่ อ ให้ ต รงตามความต้ อ งการของผู้ ใ ช้ ใ ห้ ม ากที่ สุ ด
โดยทุ ก หน่ ว ยงานได้เริ่มใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 2 อย่างเต็มรูปแบบ เมื่อวันที่ 4 มกราคม
2560 ที่ผ่านมา
5.2.6 ระบบการบริหารความเสี่ยง (RISK) : วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาการดาเนินงาน
ด้านการบริ หารความเสี่ ยงและเป็ นการอานวยความสะดวกกับผู้ปฏิบัติงาน โดยการนาเทคโนโลยีมาใช้ใน
การปฏิ บั ติ ง าน เพื่ อ ลดปริ ม าณการใช้ ก ระดาษและลดระยะเวลาการด าเนิ น งาน ซึ่ ง พั ฒ นาระบบ
โดยกองส่งเสริมคุณภาพ
5.2.7 ระบบก ากั บ ติด ตาม การจัด ทารายงานการประเมิน ตนเองระดั บสถาบัน (Self
Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2563 : วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่อเป็นการพัฒนาการดาเนินงาน
ด้านการจัดทารายงานการประเมินตนเอง ระดับสถาบัน และเป็นการอานวยความสะดวกกับผู้ปฏิบัติงาน
โดยการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อลดปริมาณการใช้กระดาษและลดระยะเวลาการดาเนินงาน
และคณะกรรมการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลสุ ว รรณภู มิ
ปีการศึกษา 2563 สามารถเข้าไปกากับ ติ ดตามการรายงานผลการดาเนินงานในแต่ละตัวบ่งชี้ได้เพื่อเป็น
การควบคุมคุณภาพจากรายงานการประเมินตนเองของระดับสถาบัน ซึ่งพัฒนาระบบโดยกองส่ งเสริม
คุณภาพ

11

 รำยงำนผลกำรดำเนินงำนที่สำคัญของสำนักงำนอธิกำรบดี
ภารกิ จ ส าคั ญ ของส านั ก งานอธิ ก ารบดี ใ นการสนั บ สนุ น การบริ ห ารจั ด การตามพั น ธกิ จ
ของมหาวิ ท ยาลั ย ปีการศึกษา 2563 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามวิสัยทัศน์ “เป็นหน่วยงานคุณภาพ
ด้ า นบริ ห ารจั ด การเชิงบูรณาการ และให้บริการอย่างมืออาชีพภายใต้หลักธรรมาภิบาล” และปณิธาน
“มุ่งมั่นการให้บริการที่ดี โดยการบริหารจัดการด้วยทีมงานที่มีประสิทธิภาพ” มีดังนี้
1. ด้ำนกำรดำเนินงำนตำมพันธกิจหลัก
ปี ก ารศึ ก ษา 2563 ส านั กงานอธิ การบดี มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลสุ ว รรณภู มิ ได้ มี
การส่ ง เสริ ม บุ ค ลากรของหน่ ว ยงาน เพื่ อให้ มี ก ารบริ ห ารจั ดการที่ มี ประสิ ท ธิ ภ าพ โดยได้ จั ดโครงการ
และกิจกรรมที่เพิ่มศักยภาพให้กับบุคลากรสังกัดสานักงานอธิการบดีและหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ อาทิเช่น
1.1 กำรบริหำรจัดกำร กำรกำกับ ติดตำม ผลกำรดำเนินงำนของสำนักงำนอธิกำรบดี
เพื่อให้สานักงานอธิการบดีเกิดการดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความเชื่ องโยงกัน
ทุกหน่วยงาน ทุกมิติของการดาเนินงาน ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้กันระหว่าง
หั ว หน้ า หน่ ว ยงานและหั ว หน้ า งานจึ งก าหนดให้ มีก ารจั ดประชุ มหั ว หน้ า หน่ ว ยงานในสั งกั ด ส านั กงาน
อธิการบดีเป็นประจาทุกเดือนในเรื่องที่เกี่ยวกับการรายงานผลการดาเนินงานด้านต่าง ๆ พิจารณาเห็นชอบ
ให้ ค าปรึ ก ษา และข้ อ เสนอแนะที่ เ กี่ ย วกั บ การด าเนิ น งานของส านั ก งานอธิ ก ารบดี ก ากั บ ติ ด ตามผล
การด าเนิ น งานการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน รายงานผลการด าเนิ น งานตามแผนพั ฒ นา
คุณภาพการศึกษา ติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจาปีของสานักงานอธิการบดี และการบริหาร
จัดการด้านอื่น ๆ
 ประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 4/2563
เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563
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สานักงานอธิการบดี จัดประชุมคณะกรรมการประจาสานักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 2563
ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 โดยมีผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกหน่ วยงาน หัวหน้า
หน่วยงาน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมกันปรึกษาหารือ ทบทวน และให้ข้อเสนอแนะ
ในการดาเนิ น งานของส านั กงานอธิการบดีในปีที่ผ่ านมาเพื่อให้ เกิดประสิ ทธิภ าพต่อการบริหารจัดการ
รายงานผลการดาเนิ น งานของส านั กงานอธิการบดี และพิจารณาให้ ความเห็ นชอบ และข้อเสนอแนะ
ด้านต่าง ๆ เพื่อให้การดาเนินงานของสานักงานอธิการบดีบรรลุตามวัตถุประสงค์
 ประชุมคณะกรรมการประจาสานักงานอธิการบดี ประจาปีการศึกษา 2563
ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563

 ประชุมคณะกรรมการประจาสานักงานอธิการบดี ประจาปีการศึกษา 2563
ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564
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1.2 ด้ำนกำรส่งเสริมและพัฒนำ กำรบริกำร และกำรจัดกิจกรรมให้กับนักศึกษำ
มหาวิทยาลัยมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณภาพและมี ความสามารถ
เชิงวิชาการ ภายใต้ปณิธานที่ว่า “บัณฑิตราชมงคลสุวรรณภูมิ คือคนดี มีความรู้ รักสู้งาน” ในการเสริมสร้าง
คุณลักษณะดังกล่าวให้เกิดขึ้นในตัวบัณฑิตนอกเหนือจากกระบวนการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม
ทางวิ ช าการที่ มี คุ ณ ภาพแล้ว การดาเนินงานด้านกิจการนักศึกษา เพื่อพั ฒนาคุณภาพนักศึกษาเป็นเรื่อง
ที่สาคัญอย่างยิ่ง งานพัฒนานักศึกษาส่วนใหญ่จะดาเนินการผ่านศูนย์พื้นที่ โดยความร่วมมือของฝ่ายกิจการ
นักศึกษา กองบริหารทรัพยากรทั้ง 3 ศูนย์ และกองพัฒนานักศึกษา (ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา) กิจกรรม
ที่สาคัญมีดังนี้
 กำรจัดสวัสดิกำรนักศึกษำและบริกำรต่ำง ๆ ให้กับนักศึกษำ มีดังนี้
1) จัดสวัสดิการด้านสุขภาพและห้องพยาบาล
2) จัดสวัสดิการด้านการประกันอุบัติเหตุ
3) จัดบริการนักศึกษาเจ็บป่วยส่งโรงพยาบาล
4) จัดสวัสดิการด้านการผ่อนผันทหาร
5) จัดสรรทุนการศึกษา และจัดหาแหล่งทุนการศึกษา
6) จัดสวัสดิการหอพักนักศึกษา
7) การบริการจัดหางานและแนะแนวศึกษาต่อ
8) การสนับสนุนนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษหรือมีผลการเรียนดี
9) การส่งเสริมกิจกรรมสโมสรและองค์การนักศึกษา
 กำรส่งเสริม พัฒนำ และกำรจัดกิจกรรมให้กับนักศึกษำ อาทิเช่น
1) กิจกรรมไหว้ครู
2) กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
3) กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
4) โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
5) โครงการเปิดโลกชมรมและโครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย
6) โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา
7) การสืบสานประเพณีตักบาตรทาบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
8) การทาบุญตักบาตรทุกเทศกาลสาคัญ
9) การยกย่องคนดีศรีสุวรรณภูมิ
10) โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์
11) การทอดกฐินสามัคคี
12) กิจกรรมเดินการกุศล “ราชมงคลสุวรรณภูมิสัมพันธ์”
13) การส่งเสริมสนับสนุนผู้มีความสามารถด้านกีฬา ดนตรี และอื่น ๆ
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 พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมพระพิรุณระลึกโปรดเกล้าฯ
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 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาชมรม ประจาปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่
9 - 11 ตุลาคม2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบงานกิจกรรม การประกันคุณภาพ การเบิกจ่ายงบประมาณ
ขั้นตอนการเสนอโครงการ และการสรุปผลการดาเนิน โครงการ ที่นักศึกษาควรทราบ เพื่อความถูกต้อง
ตามระเบียบในการจัดทาโครงการและการดาเนินงานระหว่างปฏิบัติหน้าที่

 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ณ หอประชุมพระพิรุณระลึกโปรดเกล้าฯ
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1.3 ด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกรของหน่วยงำนในสังกัด
 นายพัฒนพงศ์ วรรณวิไล ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี เป็นประธานการประชุมรับฟัง
ความคิ ด เห็ น เพื่ อ การพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลสุ ว รรณภู มิ เพื่ อ ให้ ก ารวางนโยบาย
ยุทธศาสตร์ การส่งเสริม สนับสนุน แสวงหาวิธีการและพัฒนาความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยเป็นไปใน
ทิ ศ ทางเดี ย วกั น โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2563 ณ ห้อง 320318 ชั้น 3
อาคารบูรณมงคล
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1.4 ด้ำนการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
 กฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2563
ณ วัดคลองขอม อาเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

 ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมใจถวายเทียนจานาพรรษา ประจาปี 2563 นางฤทัยชนก โพธิ์งาม
ผู้อานวยการกองพัฒนานักศึกษา นายอนันทรัตน์ อยู่สบาย ผู้อานวยการกองกลาง พร้อมด้วยคณาจารย์
เจ้าหน้าที่ และนักศึกษามหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลสุว รรณภูมิ และนางสาวประไพ แย้มประยูร
จาก สว น ดอก ไม้ ลุ ง มานิ ต ย์ (นายมานิ ต ย์ แย้ ม ประยู ร บั ณ ฑิ ต กิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
ราชมงคลสุ ว รรณภู มิ ) ร่วมกันถวายเทียนจานาพรรษา ประจาปี 2563 เนื่องในวันเข้าพรรษา เมื่อวันที่ 2
กรกฎาคม 2563 ณ วัดไผ่โสมนรินทร์ อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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1.5 กำรส่งเสริม สนับสนุน กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
 ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลสุ ว รรณภูมิ (มทร.สุ ว รรณภูมิ )
รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสานักงานอธิการบดี ประจาปีการศึกษา 2562 โดยได้รับ
เกี ย รติ จ าก ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ แ ก้ ว ตา ขาวเหลื อ ง เป็ นประธาน เมื่ อ วัน ศุ กร์ ที่ 24 กรกฎาคม 2563
ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารบูรณมงคล มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ประชุมคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ส านั ก งานอธิ ก ารบดี ปี ก ารศึ ก ษา 2563 เพื่ อ ก าหนดเป้ า หมาย ก าหนดผู้ รั บ ผิ ด ชอบและวางแผน
การด าเนิ น งานการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ให้ เ ป็ น ไปตามระบบและกลไกด าเนิ น การ
ด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้
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2. ด้ำนกำรวิจัย
สานักงานอธิการบดี มีนโยบายให้การส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรจัดทาโครงการวิจัยเพื่อพัฒนา
ระบบการทางาน และดาเนินการเผยแพร่ผลงานวิจัยต่อสาธารณชน อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้อง
และผู้สนใจทั่วไป ปีการศึกษา 2563 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีบุคลากรในสานักงานอธิการบดีได้รับ
ทุนอุดหนุนจากงบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย จานวน 12 เรื่อง
ตารางที่ 2.1 แสดงหน่วยงานในสังกัดสานักงานอธิการบดีที่มีผลงานวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564
ปีงบประมำณ พ.ศ.
หน่วยงำน
รวม
2562 2563 2564
1) กองคลัง
1
1
2) กองพัฒนานักศึกษา
6
6
3) กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี
2
2
4
4) กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี
3
2
5
5) กองส่งเสริมคุณภาพ
2
1
1
4
รวม
2
6
12
20
ผลงำน/บทควำมวิจัยที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่
สานักงานอธิการบดี ได้ให้การสนับสนุนให้บุคลากรนาเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติที่ผ่านมา
จนถึงปัจจุบัน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) มีผลงานวิจัย ดังนี้
ลำดับที่
ชื่อโครงกำร
กองคลัง
1
การพัฒนาระบบสลิปเงินเดือนออนไลน์
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
กองพัฒนำนักศึกษำ
2
พฤติกรรม และความคาดหวังเกี่ยวกับกิจกรรม
นักศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ

หัวหน้ำโครงกำร

งบประมำณ

นางสาวอภิญญา สกุลพราหมณ์

15,000

นางสาวชวนพิศ เปรมกมล

15,000

3

การรับรู้และการมีส่วนร่วมการประกันคุณภาพ
การศึกษาของผู้นานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ

นายขจรศักดิ์ ฝากสาคร

15,000

4

การปรับตัวของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

นายศราวุฒิ ศิริเชิดฉันท์

15,000
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ลำดับที่
ชื่อโครงกำร
5
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
ของกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ

หัวหน้ำโครงกำร
นางฤทัยชนก โพธิ์งาม

งบประมำณ
15,000

6

พฤติกรรม และความต้องการในการออกกาลังกาย
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ

นางขวัญชนก ศรีละคร

15,000

7

การศึกษาทัศนคติ และพฤติกรรมจิตอาสาของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

นายฐาปกรณ์ คารีขัน

15,000

นายภาสกร เอี่ยมใส

10,000

กองบริหำรทรัพยำกรนนทบุรี
8
การศึกษาปัจจัยทีส่ ่งผลต่อพฤติกรรมในการทางาน
เป็นทีมของบุคลากรสายสนับสนุน สังกัดสานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
9

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบตั ิงานของบุคลากร
สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ

นางสาวมณฑิรา สาระพันธ์

10,000

10

การตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมขิ องนักศึกษา
ศูนย์นนทบุรี ปีการศึกษา 2563

นายประเสริฐศักดิ์ เอี่ยมใส

15,000

11

การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรในกองบริหารทรัพยากร
นนทบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

นางสาวมณฑิรา สาระพันธ์

15,000

นางธัญญารัตน์ ดอกลั่นธม

15,000

นางสาวนิภาพร ทองรอด

15,000

นางสาวสุจิต อินสว่าง

15,000

กองบริหำรทรัพยำกรสุพรรณบุรี
12 การพัฒนาคู่มือการยืมเงินทดรองราชการ
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
13

ความรู้ความเข้าใจของพนักงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิเกี่ยวกับการใช้สิทธิเบิกจ่ายเงิน
ช่วยเหลือการศึกษาบุตร

14

การสารวจวัตถุดิบและต้นทุนการผลิตที่คุ้มค่า
ในการผลิตปุ๋ยชีวภาพเพื่อการบริการรายได้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
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ลำดับที่
ชื่อโครงกำร
15 ปัจจัยที่สง่ ผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์สุพรรณบุรี
16

การพัฒนาระบบแจ้งการโอนเงินด้วยแอปพลิเคชัน่
สาหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ

กองส่งเสริมคุณภำพ
17 การศึกษาและพัฒนาคู่มือการประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับอุดมศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

หัวหน้ำโครงกำร
นายอานวย ช้างโต

งบประมำณ
15,000

นางธัญญารัตน์ ดอกลั่นธม

15,000

นายพัฒน์พล แก้วยม

34,050

18

การศึกษาวิจัยและพัฒนาคู่มือการบริหารจัดการงาน
เอกสารภายในหน่วยงานของบุคลากรสายสนับสนุน
ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

นางสาวสิรัตติกาล ภานุศร

37,400

19

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาองค์กรหลัง
การประเมินคุณภาพการศึกษา สานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

นางสิริพร เรืองสุรัตน์

15,000

20

การศึกษาและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการกากับ
ติดตามรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ด้วยการประยุกต์ใช้โปรแกรมสาเร็จรูป Google Site

นายพัฒน์พล แก้วยม

15,000

22

แนวทำงกำรพัฒนำและกำรปรับปรุงคุณภำพกำรศึกษำภำยใน สำนักงำนอธิกำรบดี ปีกำรศึกษำ 2563
ตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ปีกำรศึกษำ 2562
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24
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บทที่ 2
กำรประกันคุณภำพภำยใน
2.1 ควำมเป็นมำของหน่วยงำน
ในปี พ.ศ. 2548 มหาวิท ยาลั ย เทคโนโลยีร าชมงคลสุ ว รรณภูมิ เป็ น 1 ใน 9 แห่ ง มหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยี ร าชมงคล ซึ่งได้รับการสถาปนาเป็นมหาวิ ท ยาลั ย เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548 มีฐานะ
เป็ น ส ถ าบั น อุ ด มศึ ก ษ า ของรั ฐ ภายใต้ ก ารก ากั บ ดู แ ลกระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย
และนวัตกรรม นั้ น สานักงานอธิการบดีเป็นส่ว นราชการหนึ่งในโครงสร้างของมหาวิทยาลั ย ทาหน้าที่
เป็ น หน่ ว ยงานกลางในการให้ บ ริ ก าร ประสานงาน สนั บ สนุ นงานบริห าร และสนั บ สนุ น งานวิ ช าการ
ในทุก ๆ ด้าน
2.2 นโยบำยประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน สำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล
สุวรรณภูมิ
ส านั ก งานอธิก ารบดี มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลสุ ว รรณภู มิ ได้ ต ระหนั ก ถึง ความส าคั ญ
และความจ าเป็ น ของการประกั น คุ ณภาพการศึก ษาภายใน ตามสาระส าคั ญที่ ระบุใ นพระราชบัญ ญั ติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ประกอบกับพระราชบัญญัติ
ระเบี ย บบริ ห ารราชการกระทรวงศึก ษาธิ การ พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวงว่า ด้ว ยระบบ หลั ก เกณฑ์
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 โดยสานักงานอธิการบดีมุ่งมั่นที่จะบริหารจัดการเพื่อ
ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ เพื่อให้
การดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สอดคล้องในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งสานักงานอธิการบดี
จึงได้กาหนดนโยบายด้านประกันคุณภาพการศึกษาของสานักงานอธิการบดี ดังนี้
นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สานักงานอธิการบดี
1) ส่งเสริมและพัฒ นาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในเพื่อเป็นเครื่องมือและกลไก
พื้นฐานในการพัฒนาและบริหารสานักงานอธิการบดีอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
2) พัฒนาระบบและกลไกการติดตามและตรวจสอบผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3) ส่ ง เสริ ม ให้ บุ ค ลากรทุ ก สายงานมี ส่ ว นร่ ว มในการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน
และปฏิบัติงานครบวงจรคุณภาพ โดยกระจายอานาจและความรับผิดชอบให้ทุกหน่วยงานภายในสานักงาน
อธิการบดี และใช้กระบวนการประกันคุณภาพเป็นวัฒนธรรมการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน
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4) ส่งเสริมและสนับสนุน การแลกเปลี่ ยนเรียนรู้และสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ มุ่ ง ให้ เ กิ ด วั ฒ นธรรมการท างานขององค์ ก ร
และน าไปสู่ ก ารสร้ า งนวั ต กรรมหรื อ แนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ห รื อ มี ผ ลการด าเนิ น งานด้ า นต่ า ง ๆ ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด
การยกระดับคุณภาพของหน่วยงานภายในสานักงานอธิการบดี เพื่อนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
5) ส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นผลจากการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
แก่สาธารณะเพือ่ แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
2.3 ระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในของหน่วยงำน
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสานักงานอธิการบดี ดาเนินการภายใต้ระบบกลไก
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ ว รรณภูมิ โดยดาเนินการ
และรายงานผลการด าเนิ น งานตามคู่ มื อ ตั ว บ่ ง ชี้ แ ละเกณฑ์ ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน
ของสานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่มีความสอดคล้องกับการดาเนินงาน
ตามพันธกิจและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน โดยพัฒนาจากเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ของส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา และตั ว ชี้ วั ด ของส านั ก งาน ก.พ.ร. และก ากั บ ดู แ ล
การด าเนิ น งาน โดยคณะกรรมการประจาส านักงานอธิ การบดี ประกอบด้ ว ย ผู้ อานวยการส านั กงาน
อธิ ก ารบดี เป็ น ประธาน กรรมการประกอบด้ ว ย หั ว หน้ า หน่ ว ยงานในสั ง กั ด ส านั ก งานอธิ ก ารบดี
และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกหน่วยงานสานักงานอธิการบดี จานวน 2 ท่าน มีหน้าที่กาหนดนโยบาย กากับ
ติดตาม การดาเนินงาน พร้อมทั้งให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการพัฒนาให้กับคณะกรรมการขับเคลื่อน
การดาเนิ น การประกัน คุณภาพการศึกษาภายในของส านักงานอธิการบดี เพื่อนาไปใช้ในการปรับปรุง
และพัฒนาการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามพันธกิจและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
2.4 แนวทำงกำรดำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในของหน่วยงำน
สานักงานอธิการบดี กาหนดแนวทาง และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ดังนี้
2.4.1 คณะกรรมการประจาสานักงานอธิการบดี กาหนดนโยบายการดาเนินงานการประกัน
คุณภาพภายใน มีการประชุมทบทวนระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อให้สอดคล้อง
กับสภาพแวดล้อมการดาเนินงาน และกากับติดตามการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
2.4.2 คณะกรรมการขับเคลื่ อนการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สานักงาน
อธิ ก ารบดี รั บ นโยบายจากคณะกรรมการประจาส านั ก งานอธิก ารบดี มาดาเนิ นงานประกั น คุณ ภาพ
การศึ ก ษาภายใน ทั้ งการจั ด ทาแผนการประกั นคุ ณภาพ แผนพั ฒ นาคุณ ภาพ แผนบริ ห ารความเสี่ ย ง
แผนการจัดการความรู้ แผนระบบสารสนเทศ รวมทั้งติดตามรายงานผลการดาเนินงาน
2.4.3 ก าหนดระเบี ย บปฏิ บั ติ เพื่ อ เป็ น แนวทางในการปฏิ บั ติ ข องบุ ค ลากรในส านั ก งาน
อธิการบดี ให้ เป็น ในทิศทางเดีย วกัน และให้ความรู้แก่บุคลากรทุกคนเพื่อให้เกิดความเข้าใจและปฏิบัติ
ตามนโยบายคุณภาพ
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2.4.4 ติดตามการดาเนิน งานและรายงานผลการดาเนินงานตามแผนการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน จานวน 3 ครั้ง และประเมินผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายที่กาหนด
2.4.5 นาผลการประเมิ น คุ ณ ภาพมาจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงาน
กระบวนงาน และส่งผลให้มีการพัฒนาการดาเนินงานของสานักงานอธิการบดี
2.5 ตัวบ่งชี้และเกณฑ์กำรประเมินของกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในของหน่วยงำน
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสานักงานอธิการบดี
ที่ มี ห น่ ว ยงานภายใต้ สั ง กั ด เป็ น ผู้ ร่ ว มรั บ ผิ ด ชอบ ปีการศึกษา 2562 ประกอบไปด้วย 5 องค์ประกอบ
และตัวบ่งชี้ จานวน 22 ตัวบ่งชี้ รายละเอียดดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์ และแผนกำรดำเนินกำร (ตัวบ่งชี้บังคับ 1 ตัวบ่งชี้)
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
องค์ประกอบที่ 2 ภำรกิจหลัก (ตัวบ่งชี้บังคับ 3 ตัวบ่งชี้ คือ 2.1, 2.2 และ 2.3)
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของหน่วยงาน
การบริการแบบกัลยาณมิตร
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนงานโครงการและกิจกรรม
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานตามมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงาน
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระบบและกลไกการพัฒนาแผนกลยุทธ์จากการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์
ของสถาบัน และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการ
ประจาปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์
(สกอ. 5.1 ข้อ 1 ระดับสถาบัน)
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ระบบและกลไกการกากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกคณะดาเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน (สกอ. 5.1 ข้อ 2 ระดับสถาบัน)
ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระบบและกลไกการบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี (สกอ. 1.4 ระดับสถาบัน)
ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 ระบบและกลไกการจัดกิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี (สกอ. 1.5 ระดับสถาบัน)
ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 ระบบและกลไกการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนต่อ
แผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร (สกอ. 5.1 ข้อ 6 ระดับสถาบัน)
ตัวบ่งชี้ที่ 2.9 ระดับความสาเร็จของการบริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (สกอ. 6.1 ระดับหลักสูตร)
ตัวบ่งชี้ที่ 2.10 ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อการดาเนินงานของสถาบัน
(สกอ. 4.1 ระดับสถาบัน)
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.11 ระบบและกลไกการบริหารความเสี่ยงต่อผลการดาเนินงานตามพันธกิจของสถาบัน
(สกอ. 5.1 ข้อ 2 ระดับสถาบัน)
ตัวบ่งชี้ที่ 2.12 ระบบและกลไกการกากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบัน
มีการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่สถาบันกาหนด
(สกอ. 5.1 ข้อ 7 ระดับสถาบัน)
องค์ประกอบที่ 3 กำรบริหำรและกำรจัดกำร (ตัวบ่งชี้บังคับ 5 ตัวบ่งชี้)
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ภาวะผู้นาของผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงาน
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระบบบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระบบและกลไกการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานในสังกัดเพื่อพัฒนา
และธารงรักษาไว้ให้บุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ (ตัวบ่งชี้ มทรส.)
ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการของหน่วยงาน
องค์ประกอบที่ 4 กำรเงินและงบประมำณ (ตัวบ่งชี้บังคับ 1 ตัวบ่งชี้)
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ (ตัวบ่งชี้บังคับ 3 ตัวบ่งชี้)
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การส่งเสริมการดาเนินการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การส่งเสริมการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
2.6 กำรถ่ำยทอดตัวบ่งชี้และเป้ำหมำยของสำนักงำนอธิกำรบดีสู่กำรปฏิบัติและกำรดำเนินกำรตำมตัวบ่งชี้
และเป้ำหมำยของหน่วยงำน
2.6.1 ศึกษาแผนการประกัน คุณภาพการศึกษาภายในของสานักงานอธิการบดี และคู่มือตัวบ่งชี้
และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สาหรับหน่วยงานสายสนับสนุน
2.6.2 ถ่ายทอดแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และคู่มือตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพภายใน สาหรับหน่วยงานสายสนับสนุนสู่บุคลากรของหน่วยงานให้มีส่วนร่วมในการดาเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
2.6.3 กาหนดระยะเวลา และดาเนินการเขียนรายงานการประเมินตนเองของหน่วยงานในสังกัด
สานักงานอธิการบดี
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รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประกอบด้วยสาระสาคัญ 4 บท คือ
- บทที่ 1 บทนำ
เป็นส่วนบทนาของรายงานการประเมินตนเอง ประกอบด้วยรายละเอียดที่เป็นสาระสาคัญ
ของหน่วยงาน การเขียนส่วนนี้เป็นการบรรยายเพื่อให้เห็นสภาพปัจจุบัน
- บทที่ 2 กำรประกันคุณภำพภำยใน
เป็นส่วนที่อธิบายถึงนโยบาย ระบบ และแนวทางการดาเนินงานประกัน คุณภาพการศึกษา
ภายในของหน่วยงาน ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงาน
การถ่ายทอดตัวบ่งชี้และเป้าหมายของมหาวิทยาลัยฯ สู่การปฏิบัติของหน่วยงาน วิธีการดาเนินการตาม
ตัวบ่งชี้และเป้าหมายของหน่วยงาน กระบวนการประเมินตนเอง และจัดทารายงานการประเมินตนเอง
- บทที่ 3 ผลกำรดำเนินงำน
เป็ น ส่ ว นรายการการด าเนิ น งานตามองค์ ป ระกอบและตั ว บ่ ง ชี้ ที่ รั บ ผิ ด ชอบ ตามแผน
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
- บทที่ 4 สรุปผลกำรดำเนินงำน
ในส่ ว นนี้ เป็ น ส่ ว นสรุ ป ค่าเฉลี่ ย การประเมิ นตนเองแต่ ล ะองค์ ประกอบ และค่ าเฉลี่ ย รวม
ทุกองค์ประกอบที่รับผิดชอบ นอกจากนี้ให้หน่วยงานเขียนจุดแข็ง จุดอ่อน แนวทางพัฒนา และแนวทาง
แก้ไข เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องและสาธารณชนรับทราบเพื่อนาไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้ดียิ่งขึ้น การเขียนในส่วนนี้มีลักษณะทั้งเป็นการสังเคราะห์และการประเมิน ในการประเมิน
ประสิทธิผลตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้คุณภาพต่าง ๆ เป็นการสรุปภาพรวมในการดาเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน
ภำคผนวก ประกอบด้วย
- คาสั่งคณะกรรมการประจาสานักงานอธิการบดี
- คาสั่งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2563
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บทที่ 3
ผลการดาเนินงาน
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดาเนินงาน
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
ชนิดของตัวบ่งชี้
ผู้รับผิดชอบหลัก
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้

: กระบวนการ
: สานักงานอธิการบดี
: นายพัฒนพงศ์ วรรณวิไล

ผู้จัดเก็บข้อมูล

: ว่าที่ร้อยตรีจรยุทธ โซ๊ะมาลี

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ

มีการดาเนินการ









คะแนน 3
มีการดาเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ

โทรศัพท์
E-mail
โทรศัพท์
E-mail

:
:
:
:

08-1946-4107
patthanapong.w@rmutsb.ac.th
08-1304-1762
chonrayut_a@hotmail.com

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
6 หรือ 7 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
8 ข้อ

การดาเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน
1. มีการจัดทาแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานที่สอดคล้องกับนโยบายและพันธกิจ
ของหน่วยงาน
2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงานไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน
3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติราชการประจาปีตามภารกิจ
ของหน่วยงาน
4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัดความสาเร็จ
ของการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจาปี
5. มีการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีตามภารกิจของหน่วยงาน
6. มีการติดตามผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติราชการประจาปี
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้งและรายงานผลต่อผู้บริหาร
7. มีการประเมินผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
และรายงานผลต่อผู้บริหารและคณะกรรมการประจาหน่วยงาน
8. มีการนาผลการพิจารณา ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจา
หน่วยงานไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์หรือแผนปฏิบัติราชการประจาปี
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สรุปผลการประเมินตนเอง
เป้าหมายของปีนี้ : 8 ข้อ
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ : 8 ข้อ
เป้าหมายปีต่อไป : 8 ข้อ

เกณฑ์การประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
เกณฑ์การประเมิน

: 5 คะแนน
: 5 คะแนน
: 5 คะแนน

ผลการดาเนินงานและผลการประเมินตนเอง
1. มีการจัดทาแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานที่สอดคล้องกับนโยบายและพันธกิจของหน่วยงาน
สานักงานอธิการบดีมีการแต่งตั้งคณะกรรมการประจาสานักงานอธิการบดี ตามคาสั่งมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี ร าชมงคลสุ ว รรณภู มิ ที่ 28/2561 (1.1-1.1) หั ว หน้ า หน่ ว ยงานในสานักงานอธิการบดี
ร่วมดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาสานักงานอธิการบดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564 และนาเข้าเสนอต่อ
ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการประจ าส านั ก งานอธิ ก ารบดี ครั้ ง ที่ 1/2563 วั น พุ ธ ที่ 29 มกราคม 2563
โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (1.1-1.2)
2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงานไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน
สานักงานอธิการบดีมีการถ่ายทอดแผนพัฒนาสานักงานอธิการบดี ปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2564
ที่ ไ ด้ ก าหนดนโยบายและแผนการด าเนิ น งานที่ ส อดคล้ อ งกั บ พั น ธกิ จ ของส านั ก งานอธิ ก ารบดี ใ ห้ กั บ
หน่วยงานได้ รั บ ทราบ ตามหนังสือสานักงานอธิการบดี ที่ อว 0656.01/ว 438 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่ อ ง ขอเผยแพร่ แ ผนงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน 3 รายการ และหนังสือสานักงาน
อธิการบดี ที่ อว 0656.01/ว 2885 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง ขอเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2564 ส านั ก งานอธิ ก ารบดี มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลสุ ว รรณภู มิ
(1.1-2.1) และได้มีการนาเผยแพร่บน https://president.rmutsb.ac.th/main/content/4529 (1.1-2.2)
ให้ทุกหน่วยงานได้รับทราบ
3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติราชการประจาปีตามภารกิจของหน่วยงาน
ส านั ก งานอธิก ารบดี มี การจั ดท าแผนงาน/โครงการประจ าปี และตั ว ชี้ วัด ที่เ น้น ถึง ภารกิ จหลั ก
ของสานักงานอธิการบดีไว้ในแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านั กงานอธิ ก ารบดี มหาวิท ยาลั ย เทคโนโลยี ราชมงคลสุ ว รรณภู มิ
(1.1-3.1) ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาสานักงานอธิการบดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564
4. มี ตั ว บ่ ง ชี้ ข องแผนกลยุ ท ธ์ เ ป้ า หมายของแต่ ล ะตั ว บ่ ง ชี้ เพื่ อ วั ด ความส าเร็ จ ของการด าเนิ น งาน
ตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจาปี
สานั กงานอธิการบดีมีการกาหนดค่าเป้าหมายการให้บริการ/ตัวชี้วัด ที่ใช้เป็นตัววัดความสาเร็จ
ของการปฏิ บ ั ต ิ ง าน ไว้ในแผนปฏิบั ติราชการประจาปีง บประมาณ พ.ศ. 2563 ส านัก งานอธิ การบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (1.1-3.1)
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5. มีการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีตามภารกิจของหน่วยงาน
หน่วยงานภายในสานักงานอธิการบดี มีการดาเนินงานตามโครงการที่ได้รับจัดสรร ซึ่งเป็นโครงการ
ที่ได้กาหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตามภารกิจหลัก ประเด็นยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัดของสานักงบประมาณ
(1.1-5.1)
6. มี ก ารติ ด ตามผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติราชการประจาปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
และรายงานผลต่อผู้บริหาร
สานักงานอธิการบดีมีการติดตามผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 โดยทุกหน่วยงานต่อผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี เพื่อรวบรวม สรุป วิเคราะห์และรายงาน
ผลเสนอต่อผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี (1.1-6.1)
7. มีการประเมินผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผล
ต่อผู้บริหารและคณะกรรมการประจาหน่วยงาน
สานักงานอธิการบดีจัดทาสรุปรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ที่ มี ผ ลการด าเนิ น งานทั้ ง ตั ว ชี้ วั ด ภารกิ จ หลั ก ตั ว ชี ้ ว ั ด ตาม แผนยุ ท ธศาสตร์ และตั ว ชี้ วั ด
ของ ส า นั ก งบประมาณ และน าเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม หั ว หน้ า หน่ ว ยงานในสั ง กั ด ส านั ก ง าน อธิ ก ารบดี
ครัง้ ที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 (1.1-7.1)
8. มีการนาผลมาพิจารณา ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจาหน่วยงานไปปรับปรุง
แผนกลยุทธ์หรือแผนปฏิบัติราชการประจาปี
สานักงานอธิการบดีได้นาผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ที่มีผลการดาเนินงานทั้งตัวชี้วัดภารกิจหลัก ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัดของสานักงบประมาณ
จากการพิจารณาของที่ประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสานักงานอธิการบดี นามาทบทวนและปรับปรุง
ในการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1.1-8.1)
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รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
1.1-1.1
คาสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ 28/2561
1.1-1.2
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาสานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2563
1.1-2.1
หนังสือสานักงานอธิการบดี ที่ อว 0656.01/ว 438 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง ขอเผยแพร่แผนงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน 3 รายการ
และหนังสือสานักงานอธิการบดี ที่ อว 0656.01/ว 2885 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563
เรื่อง ขอเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
1.1-2.2
การเผยแพร่บน https://president.rmutsb.ac.th/main/content/4529
1.1-3.1
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สานักงานอธิการบดี
1.1-5.1
รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ รอบ 12 เดือน
1.1-6.1
รายงานผลการดาเนินการตามแผน
1.1-7.1
รายงานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 4/2563
เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563
1.1-8.1
แผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2564
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สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการประเมิน…………………………คะแนน
ข้อที่ได้ (โปรดทาเครื่องหมาย ในช่อง ในข้อที่ผ่าน)
ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 7 ข้อ 8
บันทึกข้อค้นพบ (หากมี)
....................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. ...................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. ..
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. ......................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... .....
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
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องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของหน่วยงาน
: การบริการแบบกัลยาณมิตร
ชนิดของตัวบ่งชี้
ผู้รับผิดชอบหลัก
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้

: ผลผลิต
: สานักงานอธิการบดี
: นายพัฒนพงศ์ วรรณวิไล

ผู้จัดเก็บข้อมูล

: นางสาวสุปรียา คงแสงชู

โทรศัพท์
E-mail
โทรศัพท์
E-mail

:
:
:
:

08-1946-4107
patthanapong.w@rmutsb.ac.th
06-2519-3265
supreya.k@rmutsb.ac.th

การประเมิน
ประเมิน โดยใช้ แบบส ารวจความพึงพอใจของผู้ รับบริ การของหน่ว ยงาน โดยจะต้อ งครอบคลุ ม
ประเด็นที่สาคัญ คือ ความพึงพอใจด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้ บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ ให้บริการ
ด้ า นสิ่ ง อานวยความสะดวก ด้านคุณภาพการให้บริการ กลุ่มผู้ใช้บริการ คือ อาจารย์ นักศึกษา บุคลากร
สายสนับสนุน และบุคคลภายนอก จาแนกตามภารกิจที่ต้องให้บริการ
เกณฑ์การประเมิน
ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการซึ่งมีผลการประเมินในภาพรวม
ไม่ต่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน
สรุปผลการประเมินตนเอง
เป้าหมายของปีนี้ : ค่าเฉลี่ย 4.21
เกณฑ์การประเมิน
: 5 คะแนน
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ : ค่าเฉลี่ย 4.23
เกณฑ์การประเมิน
: 5 คะแนน
เป้าหมายปีต่อไป : ค่าเฉลี่ย 4.21
เกณฑ์การประเมิน
: 5 คะแนน
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ตารางคานวณค่าเฉลี่ยของระดั บความพึงพอใจและคะแนนที่ได้ กรณีหน่วยงานหลักมีหน่วยงานย่อย
และทาโครงการ/กิจกรรม ในตัวบ่งชี้เดียวกันมากกว่า 1 โครงการ
(1)
(2)
(3) = (1)x(2)
ผลรวมของค่าคะแนน
หน่วยงาน
ระดับ จานวนผู้ตอบ
เฉลี่ยรวม
ความพึง แบบสอบถาม
ของทุกหน่วยงาน
พอใจ
ที่คูณด้วยจานวนคน
ที่ตอบแบบสอบถาม
สานักงานอธิการบดี (งานบริหารและพัฒนาระบบ)
4.42
56
247.60
กองกลาง
4.25
48
204.19
กองคลัง
4.43
83
367.88
กองนโยบายและแผน
4.42
44
194.44
กองบริหารงานบุคคล
4.61
25
115.15
กองพัฒนานักศึกษา
4.48
140
627.65
กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี
4.06
472
1916.58
กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี
4.05
24
97.17
กองบริหารทรัพยากรวาสุกรี
4.07
56
228.00
กองส่งเสริมคุณภาพ
4.69
25
117.27
รวมทุกหน่วยงานในสานักงานอธิการบดี
4.35
973
4115.92
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
4115.92
ผลรวมของค่าเฉลี่ยรวมทุกหน่วยงานที่คูณด้วยจานวนคนตอบ
= 4.23
973
จานวนผู้ตอบแบบสอบถาม
คะแนนที่ได้
5 คะแนน
- ผลการประเมินความพึงพอใจตั้งแต่ 4.21 ขึ้นไป = 5 คะแนน
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ผลการดาเนินงานและผลการประเมินตนเอง
สานักงานอธิการบดีมีการสารวจระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของหน่วยงาน
เป็ น ประจ าทุ ก ปี ก ารศึ ก ษา โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ด าเนิ น การตามแผนประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ปีการศึกษา 2562 ที่จะนาไปสู่ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์
การพั ฒ นามหาวิทยาลัย เทคโนโลยี ราชมงคลสุ วรรณภูมิ พ.ศ. 2560-2564 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561
และแผนพั ฒ นาส านั ก งานอธิ ก ารบดี มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลสุ ว รรณภู มิ ปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2563-2564 โดยการประเมิ น ความพึ ง พอใจในครั้ ง นี้ ใ ช้ เ ครื่ อ งมื อ ในการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล
คื อ แบบสอบถาม (Questionnaire) ที ่ ใ ช้ ว ิ ธ ี ใ น ก า ร เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล แบ่ ง ออกเป็ น 2 แบบ คื อ
1. แบบสอบถาม 2. แบบสอบถามออนไลน์ โดยใช้ Google from โดยมีรายละเอียดที่ต้องดาเนินการสารวจ
ระดับความพึงพอใจตามภารกิจของแต่ละหน่วยงานที่ให้บริการครบ 4 ด้าน ประกอบด้วย
1. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
2. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ
3. ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
4. ด้านคุณภาพการให้บริการ
โดยจาแนกกลุ่มผู้ใช้บริการออกเป็น 4 กลุ่ม ด้วยกัน คือ
1. อาจารย์ 2. นักศึกษา 3. บุคลากรสายสนับสนุน 4. บุคคลภายนอก
คาถามมีลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่ า (Likert Scale) ซึ่ ง เกณฑ์ ที่ใช้ใน
การกาหนดค่าน้าหนักของการประเมินแบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้
ระดับคะแนน
ระดับความคิดเห็น
5
หมายถึง
เห็นด้วยมากที่สุด
4
หมายถึง
เห็นด้วยมาก
3
หมายถึง
เห็นด้วยปานกลาง
2
หมายถึง
เห็นด้วยน้อย
1
หมายถึง
เห็นด้วยน้อยที่สุด
เกณฑ์ ในการพิ จารณาช่ ว งของคะแนนเกี่ ยวกั บความพึ งพอใจของบุ คลากร โดยก าหนดให้ ระดั บ
การประเมินผลตามเกณฑ์การวัดของ Likert คือ
ระดับ
ความหมาย
4.21 - 5.00
มากที่สุด
3.41 - 4.20
มาก
2.61 - 3.40
ปานกลาง
1.81 - 2.60
น้อย
1.00 - 1.80
ควรปรับปรุง
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การประมวลผลข้อมูล และวิธีการคานวณผลต่างด้วยการวิเคราะห์แนวโน้มเมื่อสารวจและเก็บข้อมูล
เป็ น ที่ เ รี ย บร้ อ ยแล้ ว ด าเนิ น การตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของข้ อ มู ล ก่ อ นที่ จ ะน าข้ อ มู ล ไปประมวลผล
ด้ว ยสู ตรโปรแกรมส าเร็ จ รู ป เพื่อหาค่าเฉลี่ ย ค่าร้อยละ และผลต่างของค่าเฉลี่ ยเมื่อนามาเปรียบเทียบ
ในการสารวจข้อมูลในครั้งนี้ได้ทาการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยจากระดับคะแนนความพึงพอใจ ในปีการศึกษา
2562 และ 2563 เพื่อใช้วัดระดับความพึงพอใจสาหรับใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
การให้บริการต่อไป
วิ ธ ี ก ารคานวณผลต่ า ง และเปอร์เซ็นต์ เพื่อหาค่าเพิ่มขึ้น (ลดลง) จากการวิเคราะห์ แนวโน้ม
(Trend Analysis) โดยมีสูตรการคานวณดังนี้มีวิธีการดังต่อไปนี้
1. การคานวณหาผลต่าง (ค่าเฉลี่ยปีการศึกษา 2563 - ค่าเฉลี่ยปีการศึกษา 2562)
2. การคานวณหาเปอร์เซ็นต์ผลต่าง จากการวิเคราะห์แนวนอน/แนวโน้ม
สูตร

ข้อมูลปีปัจจุบัน ข้อมูลปีฐาน
ข้อมูลปีฐาน
ปีการศึกษา
ปีการศึกษา
ปีการศึกษา

การประเมิ น ความพึ ง พอใจในครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ให้ ท ราบระดั บ ความความพึ ง พอใจ
ของผู้รับบริการที่มีต่อหน่วยงานในสังกัดสานักงานอธิการบดี ทั้ง 10 หน่วยงาน พร้อมนาผลการประเมิน
และข้อเสนอแนะไปพัฒนา ปรับปรุง การให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการให้เป็นไป
ตามมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกาหนด โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ผลการสารวจความพึงพอใจ
ผลจากการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มตี ่อการให้บริการของหน่วยงานในสังกัดสานักงาน
อธิการบดี มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ราชมงคลสุ ว รรณภู มิ ประจาปีการศึกษา 2563 ทั้ง 10 หน่วยงาน
โดยดาเนินการตามรอบระยะเวลา (ตุลาคม-พฤษภาคม 2564) ข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2564
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีจานวนทั้งสิ้น 973 ราย เลือกตอบจากแบบสอบถามออนไลน์โดยใช้
Google from มีรายละเอียดดังนี้
1.1 จานวนผู้ตอบแบบสอบถามแบ่งตามประเภทผู้รับบริการ
การส ารวจระดั บ ความพึ ง พอใจของผู้ รั บ บริ ก ารในภาพรวมของส านั ก งานอธิ ก ารบดี
ปี ก ารศึ ก ษา 2563 มี ผู้ ต อบแบบสอบถามทั้ ง สิ้ น จ านวน 973 คน ผู้ ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่
เป็นนักศึกษา จานวน 487 ราย คิดเป็นร้อยละ 50.0.5 บุคลากรสายสนับสนุน จานวน 387 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 39.77 อาจารย์ จานวน 72 ราย คิดเป็นร้อยละ 7.40 บุคลากรภายนอก 27 ราย คิดเป็นร้อยละ
2.77 ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 สรุปจานวนผู้ตอบแบบสอบถามแบ่งตามประเภทผู้รับบริการ
ลาดับ
ประเภท
จานวน/ราย
1 อาจารย์
72
2 นักศึกษา
487
3 บุคลากรสายสนับสนุน
387
4 บุคคลภายนอก
27
รวม
973

ร้อยละ
7.40
50.05
39.77
2.77
100

1.2 จานวนผู้ตอบแบบสอบถามและระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการในภาพรวมสานักงาน
อธิการบดี
จ านวนผู้ ต อบแบบสอบถามและระดั บ ความพึ ง พอใจของผู้ รั บ บริ ก าร โดยมี ร ายละเอี ย ด
จากการประเมิ น ความพึง พอใจของผู้ รั บบริก ารที่ มีต่ อการให้ บ ริก ารของหน่ ว ยงานในสั ง กั ดส านั กงาน
อธิการบดี ปีการศึกษา 2563 ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1) จานวนผู้รับบริการที่ตอบแบบสอบถาม
หน่ วยงานผู้ ให้ บ ริการที่มีผู้ ตอบแบบสอบถามมากที่สุ ด คือ กองบริห ารทรัพยากรนนทบุรี
จ านวน 472 ราย คิ ดเป็ น ร้ อยละ 48.51 และหน่ว ยงานผู้ ให้ บริ การที่ มี ผู้ ต อบแบบสอบถามน้อ ยที่ สุ ด
คือ กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี จานวน 24 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.47
2) ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจของผู้ รั บ บริ ก ารรวมทุ ก หน่ ว ยงานในส านั ก งานอธิ ก ารบดี
มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.35 คิดเป็นร้อยละ 86.97 โดยหน่วยงาน
ทีม่ ีระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด จานวน 7 หน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานที่ได้คะแนน
มากที่สุดคือ กองส่งเสริมคุณภาพ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.69 คิดเป็นร้อยละ 93.82 และหน่วยงานที่มีระดับ
ความพึงพอใจต่อการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก จานวน 3 หน่วยงาน ซึ่ งหน่วยงานที่ได้ค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุดในระดับมาก คือ กองบริหารทรัพยากรวสุพรรณบุรี ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากับ 4.05 คิดเป็นร้อยละ
80.98 ดังตารางที่ 2

40

ตารางที่ 2 สรุ ปจ านวนผู้ ต อบแบบสอบถาม และระดั บความพึง พอใจของผู้รั บบริ ก ารในภาพรวม
ทุกประเด็นหลักของสานักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 2563
จานวนผู้ตอบ
ระดับความพึงพอใจ
หน่วยงาน
ร้อยละ
แบบสอบถาม
ค่าเฉลี่ย ร้อยละ การแปลผล
1. สานักงานอธิการบดี
56
5.76
4.42
88.43
มากที่สุด
(งานบริหารและพัฒนาระบบ)
2. กองกลาง
48
4.93
4.25
85.08
มากที่สุด
3. กองคลัง
83
8.53
4.43
88.64
มากที่สุด
4. กองนโยบายและแผน
44
4.52
4.42
88.38
มากที่สุด
5. กองบริหารงานบุคคล
25
2.57
4.61
92.12
มากที่สุด
6. กองพัฒนานักศึกษา
140
14.39 4.48
89.66
มากที่สุด
7. กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี
472*
48.51 4.06
81.21
มาก
8. กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี
24*
2.47
4.05* 80.98
มาก
9. กองบริหารทรัพยากรวาสุกรี
56
5.76
4.07
81.43
มาก
10. กองส่งเสริมคุณภาพ
25
2.57
4.69* 93.82
มากที่สุด
รวมทุกหน่วยงานในสานักงานอธิการบดี
973
100
4.35 86.97
มากที่สุด
1.2.1 สรุปคะแนนระดั บความพึงพอใจของผู้รั บบริการในภาพรวมของสานักงานอธิ การบดี
ปีการศึกษา 2563 แยกตามประเด็นหลักทั้ง 4 ด้าน
ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการในภาพรวมของสานักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 2563
โดยมีสาระครอบคลุมตามประเด็นหลัก ทั้ง 4 ด้าน มีระดับความพึงพอใจ คือ
1. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ พบว่า หน่วยงานที่มีระดับความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
มากที ่ ส ุ ด ได้ แ ก่ กองส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพ ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 4.73 และหน่ ว ยงานที่ มี ร ะดั บ ความพึ ง พอใจ
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่ กองบริหารทรัพยากรวาสุกรี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12
2. ความพึ ง พอใจด้ า นกระบวนการขั้ น ตอนการให้ บ ริ ก าร พบว่า หน่วยงานที่ มี ร ะดั บ
ความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ มากที่สุดได้แก่ กองส่งเสริมคุณภาพ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.63 และหน่วยงานที่มีระดับความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
ได้แก่ กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี และกองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01
3. ด้ า นสิ่ ง อานวยความสะดวก พบว่า หน่วยงานที่มีระดับความพึงพอใจด้านสิ่งอานวย
ความสะดวก มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดได้แก่ กองส่งเสริมคุณภาพ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 และหน่วยงานที่มีระดับ
ความพึ ง พอใจด้ านสิ่ งอ านวยความสะดวก มี ค่ าเฉลี่ ยน้ อยที่ สุ ดได้ แก่ กองบริ หารทรั พยากรสุ พรรณบุ รี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03
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4. ด้านคุณภาพการให้บริการในภาพรวม พบว่า หน่วยงานที่มีระดับความพึงพอใจด้านคุณภาพ
การให้บริการในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดได้แก่ กองส่งเสริมคุณภาพ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.72 และหน่วยงาน
ที่มีระดับความพึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี
และกองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03
ภาพรวมของระดับความพึงพอใจทุกด้าน พบว่า หน่วยงานที่มีระดับความพึงพอใจที่มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุ ด ได้แก่ กองส่ งเสริ มคุณภาพ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.69 และหน่ว ยงานที่มีค่าเฉลี่ ยน้อยที่สุ ด ได้แก่
กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี และกองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการในภาพรวมของสานักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 2563
แยกตามประเด็นความพึงพอใจทั้ง 4 ด้าน
ค่าเฉลี่ยประเด็นความพึงพอใจ
หน่วยงาน
1. สานักงานอธิการบดี
(งานบริหารและพัฒนาระบบ)
2. กองกลาง
3. กองคลัง
4. กองนโยบายและแผน
5. กองบริหารงานบุคคล
6. กองพัฒนานักศึกษา
7. กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี
8. กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี
9. กองบริหารทรัพยากรวาสุกรี
10. กองส่งเสริมคุณภาพ
รวม (สอ.)
คิดเป็นร้อยละ

1.ด้านเจ้าหน้าที่
ผู้ให้บริการ

2. ด้านกระบวนการ
3.ด้านสิ่งอานวย
ขั้นตอนการ
ความสะดวก
ให้บริการ

4.ด้านคุณภาพ
การให้บริการ
ในภาพรวม

รวม
4 ประเด็น

4.47

4.42

4.38

4.42

4.42

4.42
4.51
4.47
4.72
4.51
4.16
4.13
4.12
4.73
4.42
88.48

4.17
4.38
4.36
4.55
4.49
4.01
4.01
4.02
4.63
4.30
86.07

4.18
4.40
4.39
4.54
4.47
4.05
4.03
4.05
4.68
4.32
86.30

4.25
4.44
4.46
4.61
4.47
4.03
4.03
4.10
4.72
4.35
87.04

4.25
4.43
4.42
4.61
4.48
4.06
4.05*
4.07
4.69*
4.35
86.97

1.3 ความพึงพอใจต่อการให้บริการในภาพรวมของสานักงานอธิการบดี
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในภาพรวมทั้ง 4 ด้าน ของสานักงานอธิการบดี
มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.35 คิดเป็นร้อยละ 86.87 ซี่งอยู่ในระดับมากที่สุด ประกอบด้วย ความพึงพอใจ
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ 4.42 คิดเป็นร้อยละ 88.48 ความพึงพอใจด้านคุณภาพ
การให้ บ ริ การในภาพรวม มีค่ าเฉลี่ ย เท่ากั บ 4.35 คิด เป็น ร้อยละ 87.04 ความพึ งพอใจด้ านสิ่ งอานวย
ความสะดวก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 คิดเป็นร้อยละ 86.30 และความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอน
การให้บริการ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากับ 4.30 คิดเป็นร้อยละ 86.07 แสดงให้เห็นว่า เจ้าหน้าที่สามารถ
ให้บริการตรงต่อความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 สรุปความพึงพอใจของผู้รับบริการในภาพรวมของสานักงานอธิการบดี
ค่าเฉลี่ย

ร้อยละ

1. ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

4.42

88.48

ระดับความพึง
พอใจ
มากที่สุด

2. ความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ

4.30

86.07

มากที่สุด

3. ความพึงพอใจด้านสิ่งอานวยความสะดวก

4.32

86.30

มากที่สุด

4. ความพึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริการในภาพรวม

4.35

87.04

มากที่สุด

4.35

86.97

มากที่สุด

ประเด็นความพึงพอใจ

รวม

ตารางที่ 5 สรุปความพึงพอใจของผู้รับบริการในภาพรวมของสานักงานอธิการบดี (ประเด็นย่อย)
ค่าเฉลี่ย

ร้อยละ

4.42

88.48

ระดับ
ความพึง
พอใจ
มากที่สุด

1.2 เจ้าหน้าทีม่ ีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และเต็มใจให้บริการ

4.40
4.41

88.04
88.14

มากที่สุด
มากที่สุด

1.3 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยกิริยาสุภาพ เป็นมิตร อัธยาศัยดี เป็นกันเอง

4.46

89.26

มากที่สุด

4.30

86.07

มากที่สุด

4.29
4.31

85.75
86.18

มากที่สุด
มากที่สุด

4.30
4.32

85.99
86.38

มากที่สุด
มากที่สุด

4.32
4.35
4.28
4.28
4.34
4.35
4.36
4.35
4.35
4.35

86.30
87.07
85.65
85.68
86.80
87.04
87.21
86.99
86.93
86.97

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

ประเด็นความพึงพอใจ
1. ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
11 เจ้าหน้าที่ให้คาแนะนาและตอบข้อซักถามได้ตรงประเด็นตามความต้องการของผู้รับบริการ

2. ความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ
2.1 มีเอกสารหรือป้ายประกาศขั้นตอนการให้บริการ
2.2 กระบวนการและขั้นตอนการให้บริการเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน
2.3 มีความรวดเร็วในการให้บริการ
2.4 การให้บริการเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กาหนด
3. ความพึงพอใจด้านสิ่งอานวยความสะดวก
3.1 ความสะดวกในการเข้าถึงการใช้บริการ
3.2 มีการนาระบบสารสนเทศมาให้บริการเผยแพร่ข้อมูล
3.3 มีวัสดุอุปกรณ์หรือสิ่งอานวยความสะดวกในการให้บริการอย่างเพียงพอ
3.4 ความสะอาดและความเป็นระเบียบของสถานที่ให้บริการ
4. ความพึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริการในภาพรวม
4.1 ได้รับบริการตรงตามความต้องการ
4.2 ได้รับบริการทันต่อความต้องการนาไปใช้งาน
4.3 คุณภาพของงานที่ได้รับบริการ
รวม
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จากตารางที่ 5 ในภาพรวม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบ จานวน 973 คน มีความพึงพอใจในระดับ
มาก ที ่ ส ุ ด ทั้ ง 4 ด้ า น มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 4.35 และ เมื ่ อ พิ จ า รณา เป็ น รายด้ า น พบว่ า ผู้ รั บ บริ ก าร
มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ โดยเรียงลาดับได้ดังนี้ อันดับที่ 1 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ย
4.42 ได้ แ ก่ เจ้ า หน้ า ที่ ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารด้ ว ยกิ ริ ย าสุ ภ าพ เป็ น มิ ต ร อั ธ ยาศั ย ดี เป็ น กั น เอง มี ค่ า เฉลี่ ย 4.46
เจ้ าหน้าที่มีความเอาใจใส่ กระตือรื อร้ น และเต็มใจให้บริการ มีค่าเฉลี่ ย 4.41 เจ้าหน้าที่ให้ คาแนะนา
และตอบข้ อ ซั ก ถามได้ ต รงประเด็ น ตามความต้ อ งการของผู้ รั บ บริ ก าร มี ค่ า เฉลี่ ย 4.40 อั น ดั บ ที่ 2
ด้านคุณภาพการให้ บ ริ การในความร่ วม มีค่าเฉลี่ ย 4.35 ได้แก่ ผู้รับบริการได้รับการบริการที่ตรงตาม
ความต้ อ งการ มี ค่ า เฉลี่ ย 4.36 ได้ รั บ บริ ก ารทั น ต่ อ ความต้ อ งการและการน าไปใช้ มี ค่ า เฉลี่ ย 4.35
และคุณภาพการให้บริการที่ได้รับ มีค่าเฉลี่ย 4.35 อันดับที่ 3 ด้านสิ่งอานวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ย 4.32
ได้ แ ก่ ความสะดวกในการเข้า ถึ ง การใช้ บ ริ ห าร มี ค่า เฉลี่ ย 4.35 ความสะอาดและความเป็ น ระเบี ย บ
ของสถานที่ให้บริการ มีค่าเฉลี่ย 4.34 มีการนาระบบสารสนเทศมาให้บริการเผยแพร่ข้อมูล มีค่าเฉลี่ย 4.28
และมีวัสดุอุปกรณ์หรือสิ่งอานวยความสะดวกในการให้บริก ารอย่างเพียงพอ มีค่าเฉลี่ย 4.28 อันดับที่ 4
ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ย 4.30 ได้แก่ การให้บริการเสร็จสิ้นภายในระยะเวลา
ที่กาหนด มีค่าเฉลี่ ย 4.32 กระบวนการและขั้นตอนการให้บริการเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน มีค่าเฉลี่ย 4.31
มีความรวดเร็วในการให้บริการ มีค่าเฉลี่ย 4.30 และมีเอกสารป้ายประกาศขั้นตอนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ย
4.29 ตามลาดับ
1.4 ความพึงพอใจต่อการให้บริการของหน่วยงานในสังกัดสานักงานอธิการบดี ทั้ง 10 หน่วยงาน
มีรายละเอียดดังนี้
1. สานักงานอธิการบดี (งานบริหารและพัฒนาระบบ)
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในภาพรวม ทั้ง 4 ด้าน ของสานักงานอธิการบดี
(งานบริหารและพัฒนาระบบ) มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.42 คิดเป็นร้อยละ 88.43 ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด
ประกอบด้ว ย ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ 4.47 คิดเป็นร้อยละ
89.44 ความพึ ง พอใจด้ า นกระบวนการขั้ น ตอนการให้ บ ริ ก าร เท่ า กั บ 4.42 คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 88.44
ความพึ ง ใจ ด้ า นคุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารในภาพรวม มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 4.42 คิ ด เ ป็ น ร้ อ ย ล ะ 88.33
และความพึงพอใจ ด้านสิ่งอานวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากับ 4.38 คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 87.50
ดังตารางที่ 6
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ตารางที่ 6 สรุปความพึงพอใจของผู้รับบริการในภาพรวมของสานักงานอธิการบดี (งานบริหารและพัฒนาระบบ
แบ่งตามประเด็นหลัก/ย่อย
ประเด็นความพึงพอใจ
1. ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
11 เจ้าหน้าที่ให้คาแนะนาและตอบข้อซักถามได้ตรงประเด็นตามความต้องการของผู้รับบริการ

1.2 เจ้าหน้าทีม่ ีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และเต็มใจให้บริการ
1.3 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยกิริยาสุภาพ เป็นมิตร อัธยาศัยดี เป็นกันเอง
2. ความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ
2.1 มีเอกสารหรือป้ายประกาศขั้นตอนการให้บริการ
2.2 กระบวนการและขั้นตอนการให้บริการเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน
2.3 มีความรวดเร็วในการให้บริการ
2.4 การให้บริการเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กาหนด
3. ความพึงพอใจด้านสิ่งอานวยความสะดวก
3.1 ความสะดวกในการเข้าถึงการใช้บริการ
3.2 มีการนาระบบสารสนเทศมาให้บริการเผยแพร่ข้อมูล
3.3 มีวัสดุอุปกรณ์หรือสิ่งอานวยความสะดวกในการให้บริการอย่างเพียงพอ
3.4 ความสะอาดและความเป็นระเบียบของสถานที่ให้บริการ
4. ความพึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริการในภาพรวม
4.1 ได้รับบริการตรงตามความต้องการ
4.2 ได้รับบริการทันต่อความต้องการนาไปใช้งาน
4.3 คุณภาพของงานที่ได้รับบริการ
รวม

ค่าเฉลี่ย

ร้อยละ

4.47
4.42
4.52
4.48
4.42
4.40
4.42
4.40
4.48
4.38
4.35
4.29
4.33
4.52
4.42
4.48
4.40
4.38
4.42

89.44
88.33
90.42
89.58
88.44
87.92
88.33
87.92
89.58
87.50
87.08
85.83
86.67
90.42
88.33
89.58
87.92
87.50
88.43

ระดับความ
พึงพอใจ
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

2. กองกลาง
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในภาพรวมทั้ง 4 ด้าน ของกองกลาง มีค่าเฉลี่ย
รวมเท่ากับ 4.25 คิดเป็นร้อยละ 85.08 ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด ประกอบด้วย ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่
ผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ 4.42 คิดเป็นร้อยละ 88.33 ความพึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริการ
ในภาพรวม มีค่า เฉลี่ ย เท่ากับ 4.25 คิ ดเป็นร้อ ยละ 85.00 ความพึง พอใจด้า นสิ่ งอานวยความสะดวก
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 คิดเป็นร้อยละ 83.54 และความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ
มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากับ 4.17 คิดเป็นร้อยละ 3.44 ดังตารางที่ 7
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ตารางที่ 7 สรุปความพึงพอใจของผู้รับบริการในภาพรวมของกองกลาง แบ่งตามประเด็นหลัก/ย่อย
ประเด็นความพึงพอใจ
1. ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
11 เจ้าหน้าที่ให้คาแนะนาและตอบข้อซักถามได้ตรงประเด็นตามความต้องการของผู้รับบริการ

1.2 เจ้าหน้าทีม่ ีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และเต็มใจให้บริการ
1.3 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยกิริยาสุภาพ เป็นมิตร อัธยาศัยดี เป็นกันเอง
2. ความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ
2.1 มีเอกสารหรือป้ายประกาศขั้นตอนการให้บริการ
2.2 กระบวนการและขั้นตอนการให้บริการเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน
2.3 มีความรวดเร็วในการให้บริการ
2.4 การให้บริการเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กาหนด
3. ความพึงพอใจด้านสิ่งอานวยความสะดวก
3.1 ความสะดวกในการเข้าถึงการใช้บริการ
3.2 มีการนาระบบสารสนเทศมาให้บริการเผยแพร่ข้อมูล
3.3 มีวัสดุอุปกรณ์หรือสิ่งอานวยความสะดวกในการให้บริการอย่างเพียงพอ
3.4 ความสะอาดและความเป็นระเบียบของสถานที่ให้บริการ
4. ความพึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริการในภาพรวม
4.1 ได้รับบริการตรงตามความต้องการ
4.2 ได้รับบริการทันต่อความต้องการนาไปใช้งาน
4.3 คุณภาพของงานที่ได้รับบริการ
รวม

ค่าเฉลี่ย

ร้อยละ

4.42
4.38
4.38
4.50
4.17
4.17
4.21
4.15
4.17
4.18
4.29
4.10
4.08
4.23
4.25
4.23
4.25
4.27
4.25

88.33
87.50
87.50
90.00
83.44
83.33
84.17
82.92
83.33
83.54
85.83
82.08
81.67
84.58
85.00
84.58
85.00
85.42
85.08

ระดับความ
พึงพอใจ
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

ทั้งนี้ มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ในการพัฒนา ปรับปรุง การให้บริการจากผู้รับบริการสรุปได้ดังนี้
1. ควรปรับปรุงการให้บริการของเจ้าหน้าที่ (ความถี่ 1) ผู้ให้ข้อเสนอแนะคือ “อาจารย์” งานให้บริการ
คือ งานบริการ กายภาพและสิ่งแวดล้อม "หน่วยผลิตเอกสาร"
2. ควรย้ า ยที่ ตั้ ง งานอาคารสถานที่มาอยู่ในที่ติดต่อง่าย พบเห็นได้ง่ายเพราะเป็นสถานที่ให้บริการ
(ความถี่ 1) ผู้ให้ข้อเสนอแนะคือ “บุคลากรสายสนับสนุน ” งานให้บริการ คือ งานสภาและเลขานุการกิจ
"หน่วยสภามหาวิทยาลัย"
3. อยากให้กองกลางสนับสนุนยานพาหนะในด้านการขนย้ายอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการให้บริการ
(ความถี่ 1) ผู้ ใ ห้ ข้ อ เสนอแนะคือ “บุคลากรสายสนับสนุน” งานให้บริการ คือ งานสภาและเลขานุการกิจ
"หน่วยพิธีการและกิจการพิเศษ"
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3. กองคลัง
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในภาพรวมทั้ง 4 ด้าน ของกองคลัง มีค่าเฉลี่ย
รวมเท่ากับ 4.48 คิดเป็นร้อยละ 89.76 ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด ประกอบด้วย ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่
ผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ 4.58 คิดเป็นร้อยละ 91.58 ความพึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริการ
ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 90.09 ความพึ ง พอใจด้านสิ่งอานวยความสะดวก
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 คิดเป็นร้ อ ยละ 88.95 และความพึ ง พอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ
มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากับ 4.40 คิดเป็นร้อยละ 88.42 ดังตารางที่ 8
ตารางที่ 8 สรุปความพึงพอใจของผู้รับบริการในภาพรวมของกองคลัง แบ่งตามประเด็นหลัก/ย่อย
ประเด็นความพึงพอใจ
1. ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
11 เจ้าหน้าที่ให้คาแนะนาและตอบข้อซักถามได้ตรงประเด็นตามความต้องการของผู้รับบริการ
1.2 เจ้าหน้าที่มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และเต็มใจให้บริการ
1.3 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยกิริยาสุภาพ เป็นมิตร อัธยาศัยดี เป็นกันเอง
2. ความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ
2.1 มีเอกสารหรือป้ายประกาศขั้นตอนการให้บริการ
2.2 กระบวนการและขั้นตอนการให้บริการเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน
2.3 มีความรวดเร็วในการให้บริการ
2.4 การให้บริการเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาทีก่ าหนด
3. ความพึงพอใจด้านสิ่งอานวยความสะดวก
3.1 ความสะดวกในการเข้าถึงการใช้บริการ
3.2 มีการนาระบบสารสนเทศมาให้บริการเผยแพร่ขอ้ มูล
3.3 มีวัสดุอุปกรณ์หรือสิ่งอานวยความสะดวกในการให้บริการอย่างเพียงพอ
3.4 ความสะอาดและความเป็นระเบียบของสถานที่ให้บริการ
4. ความพึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริการในภาพรวม
4.1 ได้รับบริการตรงตามความต้องการ
4.2 ได้รับบริการทันต่อความต้องการนาไปใช้งาน
4.3 คุณภาพของงานที่ได้รับบริการ
รวม

ค่าเฉลี่ย

ร้อยละ

4.58
4.57
4.55
4.62
4.40
4.36
4.39
4.46
4.47
4.45
4.51
4.33
4.43
4.51
4.50
4.50
4.51
4.50
4.48

91.58
91.32
91.05
92.37
88.42
87.11
87.89
89.21
89.47
88.95
90.26
86.58
88.68
90.26
90.09
90.00
90.26
90.00
89.76

ระดับความ
พึงพอใจ
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

ทั้งนี้ มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ในการพัฒนา ปรับปรุง การให้บริการจากผู้รับบริการสรุปได้ดังนี้
1. ควรมี ขั้ น ตอนอธิบายกระบวนการทางานที่จัดเจน (ความถี่ 2) ผู้ ใ ห้ ข้ อ เสนอแนะคือ
“บุคลากรสายสนับสนุน” งานให้บริการ คือ งานเบิกจ่าย "หน่วยเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินฯ"
2. ควรปรับปรุงการให้บริการโดยกิริยาวาจาที่สุภาพและอ่อนโยนกับผู้รับบริการ (ความถี่ 1)
ผู้ให้ข้อเสนอแนะคือ “บุคลากรสายสนับสนุน” งานให้บริการ คือ งานบริหารการเงิน "หน่วยยืมเงินทดรอง
ราชการ"
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3. ควรนาเทคโนโลยีมาใช้ให้มากขึ้น และลดจานวนเอกสารบันทึกข้อความในการขอเบิกเงิน
(ความถี่ 1) ผู้ให้ข้อเสนอแนะคือ “อาจารย์” งานบริหารการเงิน "หน่วยจ่ายเงิน"
4. กองนโยบายและแผน
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในภาพรวมทั้ง 4 ด้าน ของกองนโยบายและแผน
มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.42 คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 88.48 ซึ่ ง อยู่ ใ นระดั บ มากที่สุด ประกอบด้วย ความพึงพอใจ
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ 4.50 คิดเป็นร้อยละ 89.92 ความพึงพอใจด้านคุณภาพ
การให้บริการในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 88.99 ความพึงพอใจด้านกระบวนการ
ขั้นตอนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 87.56 ซึ่งเท่ากับ ความพึงพอใจด้านสิ่งอานวย
ความสะดวก มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากับ 4.37 คิดเป็นร้อยละ 87.44 ดังตารางที่ 9
ตารางที่ 9 สรุปความพึงพอใจของผู้รับบริการในภาพรวมของกองนโยบายและแผน
แบ่งตามประเด็นหลัก/ย่อย
ประเด็นความพึงพอใจ
1. ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
11 เจ้าหน้าที่ให้คาแนะนาและตอบข้อซักถามได้ตรงประเด็นตามความต้องการของผู้รับบริการ
1.2 เจ้าหน้าที่มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และเต็มใจให้บริการ
1.3 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยกิริยาสุภาพ เป็นมิตร อัธยาศัยดี เป็นกันเอง
2. ความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ
2.1 มีเอกสารหรือป้ายประกาศขั้นตอนการให้บริการ
2.2 กระบวนการและขั้นตอนการให้บริการเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน
2.3 มีความรวดเร็วในการให้บริการ
2.4 การให้บริการเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาทีก่ าหนด
3. ความพึงพอใจด้านสิ่งอานวยความสะดวก
3.1 ความสะดวกในการเข้าถึงการใช้บริการ
3.2 มีการนาระบบสารสนเทศมาให้บริการเผยแพร่ขอ้ มูล
3.3 มีวัสดุอุปกรณ์หรือสิ่งอานวยความสะดวกในการให้บริการอย่างเพียงพอ
3.4 ความสะอาดและความเป็นระเบียบของสถานที่ให้บริการ
4. ความพึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริการในภาพรวม
4.1 ได้รับบริการตรงตามความต้องการ
4.2 ได้รับบริการทันต่อความต้องการนาไปใช้งาน
4.3 คุณภาพของงานที่ได้รับบริการ
รวม
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ค่าเฉลี่ย

ร้อยละ

4.50
4.42
4.53
4.53
4.37
4.37
4.35
4.40
4.40
4.37
4.42
4.42
4.30
4.35
4.45
4.47
4.47
4.42
4.42

89.92
88.37
90.70
90.70
87.56
87.44
86.98
87.91
87.91
87.44
88.37
88.37
86.05
86.98
88.99
89.30
89.30
88.37
88.48

ระดับความ
พึงพอใจ
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

ทั้งนี้ มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ในการพัฒนา ปรับปรุง การให้บริการจากผู้รับบริการสรุปได้ดังนี้
1. การปฏิบั ติงานที่มีความเร่งด่วนมากอาจส่ งผลให้การส่ งงานเกิดผิ ดพลาดได้ เนื่องจาก
การขอให้ส่งข้อมูลมีความกระชั้นชิด (ความถี่ 2) ผู้ ใ ห้ ข้ อ เสนอแนะคือ “บุคลากรสายสนับสนุน” งานแผน
และงบประมาณ หน่วยจัดทาแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการ
2. อยากให้ มี ก ารจั ด ท าคู่ มื อ หรื อ ประชาสั ม พั น ธ์ ข้ อ มู ล ต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ หน่ ว ยงาน
จะได้ด าเนิ น การได้ ถูก ต้อ ง เช่ น การจั ด ทาแผนงบประมาณ การเปลี่ ยนแผนงบประมาณ การขอโอน
เปลี่ยนแปลงหมวดรายจ่าย เป็นต้น (ความถี่1) ผู้ให้ข้อเสนอแนะคือ “บุคลากรสายสนับสนุน” งานให้บริการ
คือ งานติ ดตามประเมิ น ผลและสารสนเทศ หน่ว ยจัดทารายงานผลการด าเนิน งานและผลการใช้จ่า ย
งบประมาณ
3. มหาวิทยาลัยควรมอบค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2565 ให้กับคณะตั้งแต่เริ่มต้น
ปีงบประมาณหรือก่อนหน้านั้น เพื่อคณะจะได้วางแผนการดาเนินการให้บรรลุเป้ าหมาย เนื่องจากบางปี
มอบค่าเป้าหมายเพิ่มเติมคณะจึงวางแผนการปฏิบัติงานไม่ทัน อาจทาให้การรายงานผลไม่บรรลุเป้าหมาย
ตามที่มหาวิทยาลัยมอบให้คณะ (ความถี่1) ผู้ให้ข้อเสนอแนะคือ “บุคลากรสายสนับสนุน” งานให้บริการ
คือ งานติ ด ตามประเมิ น ผลและสารสนเทศหน่ ว ยจัด ท ารายงานผลการดาเนิ น งานและผลการใช้ จ่ า ย
งบประมาณ
5. กองบริหารงานบุคคล
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในภาพรวม ทั้ง 4 ด้าน ของกองบริหารงานบุคคล
มีค่าเฉลี่ ยรวมเท่า กับ 4.59 คิดเป็นร้ อยละ 91.87 ซึ่ งอยู่ในระดับมากที่สุ ด ประกอบด้วย ความพึงพอใจ
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ 4.71 คิดเป็นร้อยละ 94.29 ความพึงพอใจด้านคุณภาพ
การให้บริการในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.59 คิดเป็นร้อยละ 91.75 ความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอน
การให้บริการ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากับ 4.54 คิดเป็นร้อยละ 90.71 ซึ่งเท่ากับความพึงพอใจด้านสิ่งอานวย
ความสะดวก มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากับ 4.54 คิดเป็นร้อยละ 90.71 ดังตารางที่ 10
ตารางที่ 10 สรุปความพึงพอใจของผู้รับบริการในภาพรวมของกองบริหารงานบุคคล แบ่งตามประเด็นหลัก/ย่อย
ประเด็นความพึงพอใจ
1. ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
11 เจ้าหน้าที่ให้คาแนะนาและตอบข้อซักถามได้ตรงประเด็นตามความต้องการของผู้รับบริการ
1.2 เจ้าหน้าที่มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และเต็มใจให้บริการ
1.3 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยกิริยาสุภาพ เป็นมิตร อัธยาศัยดี เป็นกันเอง
2. ความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ
2.1 มีเอกสารหรือป้ายประกาศขั้นตอนการให้บริการ
2.2 กระบวนการและขั้นตอนการให้บริการเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน
2.3 มีความรวดเร็วในการให้บริการ
2.4 การให้บริการเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาทีก่ าหนด
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ค่าเฉลี่ย

ร้อยละ

4.71
4.67
4.71
4.76
4.54
4.48
4.48
4.67
4.52

94.29
93.33
94.29
95.24
90.71
89.52
89.52
93.33
90.48

ระดับความ
พึงพอใจ
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

ประเด็นความพึงพอใจ
3. ความพึงพอใจด้านสิ่งอานวยความสะดวก
3.1 ความสะดวกในการเข้าถึงการใช้บริการ
3.2 มีการนาระบบสารสนเทศมาให้บริการเผยแพร่ขอ้ มูล
3.3 มีวัสดุอุปกรณ์หรือสิ่งอานวยความสะดวกในการให้บริการอย่างเพียงพอ
3.4 ความสะอาดและความเป็นระเบียบของสถานที่ให้บริการ
4. ความพึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริการในภาพรวม
4.1 ได้รับบริการตรงตามความต้องการ
4.2 ได้รับบริการทันต่อความต้องการนาไปใช้งาน
4.3 คุณภาพของงานที่ได้รับบริการ
รวม

ค่าเฉลี่ย

ร้อยละ

4.54
4.67
4.48
4.48
4.52
4.59
4.57
4.62
4.57
4.59

90.71
93.33
89.52
89.52
90.48
91.75
91.43
92.38
91.43
91.87

ระดับความ
พึงพอใจ
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

6. กองพัฒนานักศึกษา
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในภาพรวมทั้ง 4 ด้าน ของกองพัฒนานักศึกษา
มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.51 คิดเป็นร้อยละ 90.11 ซึ่งงอยู่ในระดับมากที่สุด ประกอบด้วย ความพึงพอใจ
ด้ า นเจ้ า หน้ า ที่ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร มี ค่ า เฉลี่ ย มากที่ สุ ด เท่ า กั บ 4.54 คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 90.82 ความพึ ง พอใจ
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 คิดเป็นร้อยละ 90.00 ความพึงพอใจด้านกระบวนการ
ขั้น ตอนการให้ บ ริ ก าร ค่า เฉลี่ ย เท่ ากั บ 4.50 คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 89.90 และความพึ ง พอใจด้ า นคุ ณ ภาพ
การให้บริการในภาพรวม ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด เท่ากับ 4.49 คิดเป็นร้อยละ 89.73 ดังตารางที่ 11
ตารางที่ 11 สรุปความพึงพอใจของผู้รับบริการในภาพรวมของกองพัฒนานักศึกษา
แบ่งตามประเด็นหลัก/ย่อย
ประเด็นความพึงพอใจ
1. ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
11 เจ้าหน้าที่ให้คาแนะนาและตอบข้อซักถามได้ตรงประเด็นตามความต้องการของผู้รับบริการ
1.2 เจ้าหน้าที่มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และเต็มใจให้บริการ
1.3 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยกิริยาสุภาพ เป็นมิตร อัธยาศัยดี เป็นกันเอง
2. ความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ
2.1 มีเอกสารหรือป้ายประกาศขั้นตอนการให้บริการ
2.2 กระบวนการและขั้นตอนการให้บริการเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน
2.3 มีความรวดเร็วในการให้บริการ
2.4 การให้บริการเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาทีก่ าหนด
3. ความพึงพอใจด้านสิ่งอานวยความสะดวก
3.1 ความสะดวกในการเข้าถึงการใช้บริการ
3.2 มีการนาระบบสารสนเทศมาให้บริการเผยแพร่ขอ้ มูล
3.3 มีวัสดุอุปกรณ์หรือสิ่งอานวยความสะดวกในการให้บริการอย่างเพียงพอ
3.4 ความสะอาดและความเป็นระเบียบของสถานที่ให้บริการ
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ค่าเฉลี่ย

ร้อยละ

4.54
4.60
4.48
4.54
4.50
4.49
4.50
4.50
4.49
4.50
4.47
4.54
4.48
4.51

90.82
92.04
89.59
90.82
89.90
89.80
90.00
90.00
89.80
90.00
89.39
90.82
89.59
90.20

ระดับความ
พึงพอใจ
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

ประเด็นความพึงพอใจ
4. ความพึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริการในภาพรวม
4.1 ได้รับบริการตรงตามความต้องการ
4.2 ได้รับบริการทันต่อความต้องการนาไปใช้งาน
4.3 คุณภาพของงานที่ได้รับบริการ
รวม

ค่าเฉลี่ย

ร้อยละ

4.49
4.45
4.51
4.50
4.51

89.73
88.98
90.20
90.00
90.11

ระดับความ
พึงพอใจ
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

ทั้งนี้ มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ในการพัฒนา ปรับปรุง การให้บริการจากผู้รับบริการสรุปได้ดังนี้
1. ควรจัดทากิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการบ้างจากที่พบเห็นคือเน้นแต่กิจกรรมดาวเดือน
(ความถี่ 1) ผู้ให้ข้อเสนอแนะคือ “นั ก ศึ ก ษา” งานให้บริการ คือ งานกิจกรรมนักศึกษา "หน่วยกิจกรรม
นักศึกษาและพัฒนาวินัย"
2. พบเห็นนักศึกษาสูบบุหรี่ไฟฟ้าและบุหรี่มวน (ความถี่ 1) ผู้ให้ข้อเสนอแนะคือ “อาจารย์”
งานให้บริการ คือ งานสวัสดิการนักศึกษา "หน่วยสวัสดิการนักศึกษา"
3. ควรแนะนาเรื่องอาชีพต่าง ๆ (ความถี่ 1) ผู้ให้ข้อเสนอแนะคือ “นักศึกษา” งานให้บริการ
คือ งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ "หน่วยเตรียมความพร้อมเพื่อการศึกษาและประกอบอาชีพ
7. กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในภาพรวมทั้ง 4 ด้าน ของกองบริหารทรัพยากร
นนทบุรี มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.07 คิดเป็นร้อยละ 81.33 ซึ่งอยู่ในระดับมาก ประกอบด้วย ความพึงพอใจ
ด้ า นเจ้ า หน้ า ที่ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร มี ค่ า เฉลี่ ย มากที่ สุ ด เท่ า กั บ 4.17 คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 83.32 ความพึ ง พอใจ
ด้านสิ่ งอานวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ ย เท่ากับ 4.05 คิดเป็นร้อยละ 80.98 ความพึงพอใจด้านคุณภาพ
การให้บริการในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากับ 4.04 คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 80.76 ซึ่งเท่ากับความพึงพอใจ
ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 4.04 คิดเป็นร้อยละ 80.25 ดังตารางที่ 12
ตารางที่ 12 สรุปความพึงพอใจของผู้รับบริการในภาพรวมของ กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี
แบ่งตามประเด็นหลัก/ย่อย
ประเด็นความพึงพอใจ
1. ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
11 เจ้าหน้าที่ให้คาแนะนาและตอบข้อซักถามได้ตรงประเด็นตามความต้องการของผู้รับบริการ
1.2 เจ้าหน้าที่มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และเต็มใจให้บริการ
1.3 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยกิริยาสุภาพ เป็นมิตร อัธยาศัยดี เป็นกันเอง
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ค่าเฉลี่ย

ร้อยละ

4.17
4.18
4.09
4.23

83.32
83.59
81.82
84.55

ระดับความ
พึงพอใจ
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด

ค่าเฉลี่ย

ร้อยละ

4.04
4.13
4.09
3.90

80.25
82.55
81.86
77.92

ระดับความ
พึงพอใจ
มาก
มาก
มาก
มาก

3.93

78.66

มาก

3. ความพึงพอใจด้านสิ่งอานวยความสะดวก

4.05

80.98

มาก

3.1 ความสะดวกในการเข้าถึงการใช้บริการ

4.03

80.69

มาก

3.2 มีการนาระบบสารสนเทศมาให้บริการเผยแพร่ขอ้ มูล

4.02

80.48

มาก

3.3 มีวัสดุอุปกรณ์หรือสิ่งอานวยความสะดวกในการให้บริการอย่างเพียงพอ

3.98

79.65

มาก

3.4 ความสะอาดและความเป็นระเบียบของสถานที่ให้บริการ

4.16

83.12

มาก

4.04

80.76

มาก

4.1 ได้รับบริการตรงตามความต้องการ

4.08

81.52

มาก

4.2 ได้รับบริการทันต่อความต้องการนาไปใช้งาน

3.97

79.44

มาก

4.3 คุณภาพของงานที่ได้รับบริการ

4.07
4.07

81.34
81.33

มาก
มาก

ประเด็นความพึงพอใจ
2. ความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ
2.1 มีเอกสารหรือป้ายประกาศขั้นตอนการให้บริการ
2.2 กระบวนการและขั้นตอนการให้บริการเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน
2.3 มีความรวดเร็วในการให้บริการ
2.4 การให้บริการเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาทีก่ าหนด

4. ความพึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริการในภาพรวม

รวม

ทั้งนี้ มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ในการพัฒนา ปรับปรุง การให้บริการจากผู้รับบริการสรุปได้ดังนี้
1. ไม่ ส ามารถติ ด ต่ อ หน่ ว ยงานที่ ด าเนิ นงานด้ วยได้ (ความถี่ 4) ผู ้ ใ ห้ ข ้ อ เ ส นอ แ นะ คื อ
“บุคคลภายนอก” งานให้บริการ คือ งานบริหารและพัฒนาระบบ "หน่วยการเงิน บัญชี พัสดุ"
2. ควรปรั บ ปรุ ง ระยะเวลาในการให้ บ ริ ก ารให้ มี ค วามรวดเร็ ว เช่ น การให้ บ ริ ก ารล่ า ช้ า
ระบบบริการล่าช้า ได้เงินช้า เป็นต้น (ความถี่ 24) ผู้ให้ข้อมูลมีความหลากหลาย ทั้ง บุคลากรสายสนับสนุน
บุคคลภายนอก และนักศึกษา งานให้ บ ริการ คือ งานบริการและส่ งเสริมการศึกษา "หน่ว ยสวัส ดิการ
นักศึกษา"
3. ควรลดขั้นตอนบางขั้นตอนเพื่อให้ทางานได้สะดวกขึ้น (ความถี่ 1) ผู้ให้ข้อเสนอแนะคือ
“บุคลากรสายสนับสนุน” งานให้บริการ คือ งานบริหารและพัฒนาระบบ "หน่วยการเงิน บัญชี พัสดุ"
4. ควรมีร้านคอมในมหาวิทยาลัย เวลาเอกสารตกหล่ นจะได้ส่งได้รวดเร็วไม่ ต้องเสี ยเวลา
ออกไปปริ้ น ท์ห น้ าม. (ความถี่ 1) ผู้ ให้ ข้อเสนอแนะคื อ “นักศึกษา” งานให้ บ ริการ คือ งานบริการ
และส่งเสริมการศึกษา "หน่วยสวัสดิการนักศึกษา"
5. ควรจ้างเจ้าหน้าที่ตรวจเอกสาร กยศ. อีก เพราะกว่านักศึกษาจะได้รับเงินใช้เวลานานมาก
จะปิ ด เทอมแล้ ว เงิ น กยศ.เข้ า แค่เ ดื อ นเดี ย ว เป็ น เพราะเจ้ า หน้ า ที่ส่ ง เอกสารล่ า ช้ า ธนาคารจึ ง ไม่ ไ ด้
โอนเข้ามา ควรปรับปรุงอย่างสูง เนื่องจากนักศึกษาหลายคนที่ทักท้วงถึงเรื่องการได้รับเงินล่าช้า (ความถี่ 1)
ผู้ให้ข้อเสนอแนะคือ “นักศึกษา”งานให้บริการ คือ งานบริการและส่งเสริมการศึกษา "หน่วยสวัสดิการ
นักศึกษา"
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8. กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในภาพรวมทั้ง 4 ด้าน ของกองบริหารทรัพยากร
สุ พ ร ร ณ บุ ร ี มี ค่ า เฉลี่ ย รวมเท่ า กั บ 4.07 คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 81.58 ซึ่ ง อยู่ ใ นระดั บ มาก ประกอบด้ ว ย
ความพึ ง พอใจ ด้ า นเจ้ า หน้ า ที่ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร มี ค่ า เฉลี่ ย มากที่ สุ ด เท่ า กั บ 4.16 คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 83.16
ความพึงพอใจด้านสิ่งอานวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 คิดเป็นร้อยละ 81.32 ความพึงพอใจ
ด้านคุณภาพการให้บริการในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 คิดเป็นร้อยละ 81.05 และความพึงพอใจ
ด้ า นกระบวนการขั้ น ตอนการให้ บ ริ ก าร มี ค่ า เฉลี่ ย น้ อ ยที่ สุ ด เท่ า กั บ 4.02 คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 80.79
ดังตารางที่ 13
ตารางที่ 13 สรุปความพึงพอใจของผู้รับบริการในภาพรวมของ กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี
แบ่งตามประเด็นหลัก/ย่อย
ประเด็นความพึงพอใจ
1. ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
11 เจ้าหน้าที่ให้คาแนะนาและตอบข้อซักถามได้ตรงประเด็นตามความต้องการของผู้รับบริการ
1.2 เจ้าหน้าที่มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และเต็มใจให้บริการ
1.3 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยกิริยาสุภาพ เป็นมิตร อัธยาศัยดี เป็นกันเอง
2. ความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ
2.1 มีเอกสารหรือป้ายประกาศขั้นตอนการให้บริการ
2.2 กระบวนการและขั้นตอนการให้บริการเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน
2.3 มีความรวดเร็วในการให้บริการ
2.4 การให้บริการเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาทีก่ าหนด
3. ความพึงพอใจด้านสิ่งอานวยความสะดวก
3.1 ความสะดวกในการเข้าถึงการใช้บริการ
3.2 มีการนาระบบสารสนเทศมาให้บริการเผยแพร่ขอ้ มูล
3.3 มีวัสดุอุปกรณ์หรือสิ่งอานวยความสะดวกในการให้บริการอย่างเพียงพอ
3.4 ความสะอาดและความเป็นระเบียบของสถานที่ให้บริการ
4. ความพึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริการในภาพรวม
4.1 ได้รับบริการตรงตามความต้องการ
4.2 ได้รับบริการทันต่อความต้องการนาไปใช้งาน
4.3 คุณภาพของงานที่ได้รับบริการ
รวม

ค่าเฉลี่ย

ร้อยละ

ระดับความ
พึงพอใจ

4.16
4.16
4.05
4.26
4.02
3.95
4.11
4.00
4.11
4.07
4.16
4.11
4.00
4.00
4.05
4.05
4.05
4.05
4.07

83.16
83.16
81.05
85.26
80.79
78.95
82.11
80.00
82.11
81.32
83.16
82.11
80.00
80.00
81.05
81.05
81.05
81.05
81.58

มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ทั้งนี้ มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ในการพัฒนา ปรับปรุง การให้บริการจากผู้รับบริการสรุปได้ดังนี้
1. อยากให้แก้ไขอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ชารุดบ้านพัก (ความถี่ 1) ผู้ให้ข้อเสนอแนะคือ “บุคลากร
สายสนั บ สนุ น ” งานให้บริการ คือ งานบริการและส่งเสริมการศึกษา "หน่วยสาธารณูปโภคระบบอาคาร
และสิ่งแวดล้อม"
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2. ปรั บปรุ งการให้บ ริการของงานประชาสัมพันธ์ ให้มีใจบริการมากกว่านี้ ควรมีมารยาท
และใส่ใจการทางาน (ความถี่ 1) ผู้ให้ข้อเสนอแนะคือ “อาจารย์” งานให้บริการ คือ งานบริหารและพัฒนา
ระบบ "หน่วยสื่อสารองค์กร"
9. กองบริหารทรัพยากรวาสุกรี
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในภาพรวมทั้ง 4 ด้าน ของกองบริหารทรัพยากร
วาสุกรี มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.91 คิดเป็นร้อยละ 78.30 ซึ่งอยู่ในระดับมาก ประกอบด้วย ความพึงพอใจ
ด้านคุณภาพการให้บริการในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ 3.95 คิดเป็นร้อยละ 78.95 ความพึงพอใจ
ด้านเจ้ าหน้ าที่ผู้ ให้ บริ การ มีค่าเฉลี่ ย เท่ากับ 3.94 คิดเป็นร้อยละ 78.70 ความพึงพอใจด้านสิ่ งอานวย
ความสะดวก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 คิดเป็นร้อยละ 78.61 และความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอน
การให้บริการ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากับ 3.83 คิดเป็นร้อยละ 76.94 ดังตารางที่ 14
ตารางที่ 14 สรุปความพึงพอใจของผู้รับบริการในภาพรวมของกองบริหารทรัพยากรวาสุกรี
แบ่งตามประเด็นหลัก/ย่อย
ประเด็นความพึงพอใจ
1. ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
11 เจ้าหน้าที่ให้คาแนะนาและตอบข้อซักถามได้ตรงประเด็นตามความต้องการของผู้รับบริการ
1.2 เจ้าหน้าที่มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และเต็มใจให้บริการ
1.3 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยกิริยาสุภาพ เป็นมิตร อัธยาศัยดี เป็นกันเอง
2. ความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ
2.1 มีเอกสารหรือป้ายประกาศขั้นตอนการให้บริการ
2.2 กระบวนการและขั้นตอนการให้บริการเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน
2.3 มีความรวดเร็วในการให้บริการ
2.4 การให้บริการเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาทีก่ าหนด
3. ความพึงพอใจด้านสิ่งอานวยความสะดวก
3.1 ความสะดวกในการเข้าถึงการใช้บริการ
3.2 มีการนาระบบสารสนเทศมาให้บริการเผยแพร่ขอ้ มูล
3.3 มีวัสดุอุปกรณ์หรือสิ่งอานวยความสะดวกในการให้บริการอย่างเพียงพอ
3.4 ความสะอาดและความเป็นระเบียบของสถานที่ให้บริการ
4. ความพึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริการในภาพรวม
4.1 ได้รับบริการตรงตามความต้องการ
4.2 ได้รับบริการทันต่อความต้องการนาไปใช้งาน
4.3 คุณภาพของงานที่ได้รับบริการ
รวม

ค่าเฉลี่ย

ร้อยละ

3.94
3.94
3.92
3.94
3.83
3.86
3.86
3.78
3.89
3.93
3.97
3.89
3.97
3.89
3.95
3.94
3.97
3.93
3.91

78.70
78.89
78.33
78.89
76.94
77.22
77.22
75.56
77.78
78.61
79.44
77.78
79.44
77.78
78.95
78.89
79.44
78.52
78.30

ระดับความ
พึงพอใจ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ทั้งนี้ มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ในการพัฒนา ปรับปรุง การให้บริการจากผู้รับบริการสรุปได้ดังนี้ คือ
1. ควรจั ด ส านั ก งานควรให้ เ ป็น ระเบี ยบ มีความสะอาด (ความถี่ 1) ผู้ ใ ห้ ข้อ เสนอแนะคื อ
“อาจารย์” งานให้บริการคือ งานบริการและส่งเสริมการศึกษา "หน่วยสวัสดิการนักศึกษา"
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2. ห้ องน้ าไม่ ส ะอาด คอมพิ ว เตอร์ไ ม่มี ความพร้ อม เก่า หรือ บางครั้ง ก็ค้ างไปเลย ระบบ
อิ น เตอร์ เ น็ ต ไม่ เสถียรพอ (ความถี่ 1) ผู้ ใ ห้ ข้ อ เสนอแนะคือ “นั ก ศึ ก ษา” งานให้บริการคือ งานบริการ
และส่งเสริมการศึกษา "หน่วยกิจกรรมนักศึกษา"
3. ควรปรับปรุงการให้บริการห้องทะเบียน (ความถี่ 2) ผู้ให้ข้อเสนอแนะ “นักศึกษา” งานให้บริการ
คือ งานบริการและส่งเสริมการศึกษา "หน่วยกิจกรรมนักศึกษา"
10. กองส่งเสริมคุณภาพ
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในภาพรวมทั้ง 4 ด้าน ของ กองส่งเสริมคุณภาพ
มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.69 คิดเป็นร้อยละ 93.82 ซึ่ งอยู่ในระดับมากที่สุด ประกอบด้วย ความพึงพอใจ
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ 4.73 คิดเป็นร้อยละ 94.67 ความพึงพอใจด้านคุณภาพ
การให้ บริ การในภาพรวม มีค่าเฉลี่ ย เท่ากับ 4.72 คิดเป็นร้อยละ 94.40 ความพึงพอใจด้านสิ่งอานวย
ความสะดวก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.68 คิดเป็นร้อยละ 93.60 และความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอน
การให้บริการ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากับ 4.63 คิดเป็นร้อยละ 92.60 ดังตารางที่ 15
ตารางที่ 15 สรุปความพึงพอใจของผู้รับบริการในภาพรวมของกองส่งเสริมคุณภาพ แบ่งตามประเด็นหลัก/ย่อย
ประเด็นความพึงพอใจ

ค่าเฉลี่ย ร้อยละ

1. ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
11 เจ้าหน้าที่ให้คาแนะนาและตอบข้อซักถามได้ตรงประเด็นตามความต้องการของผู้รับบริการ
1.2 เจ้าหน้าที่มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และเต็มใจให้บริการ
1.3 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยกิริยาสุภาพ เป็นมิตร อัธยาศัยดี เป็นกันเอง
2. ความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ
2.1 มีเอกสารหรือป้ายประกาศขั้นตอนการให้บริการ
2.2 กระบวนการและขั้นตอนการให้บริการเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน
2.3 มีความรวดเร็วในการให้บริการ
2.4 การให้บริการเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาทีก่ าหนด
3. ความพึงพอใจด้านสิ่งอานวยความสะดวก
3.1 ความสะดวกในการเข้าถึงการใช้บริการ
3.2 มีการนาระบบสารสนเทศมาให้บริการเผยแพร่ขอ้ มูล
3.3 มีวัสดุอุปกรณ์หรือสิ่งอานวยความสะดวกในการให้บริการอย่างเพียงพอ
3.4 ความสะอาดและความเป็นระเบียบของสถานที่ให้บริการ
4. ความพึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริการในภาพรวม
4.1 ได้รับบริการตรงตามความต้องการ
4.2 ได้รับบริการทันต่อความต้องการนาไปใช้งาน
4.3 คุณภาพของงานที่ได้รับบริการ
รวม
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4.73
4.72
4.72
4.76
4.63
4.64
4.60
4.64
4.64
4.68
4.68
4.64
4.72
4.68
4.72
4.72
4.72
4.72
4.69

94.67
94.40
94.40
95.20
92.60
92.80
92.00
92.80
92.80
93.60
93.60
92.80
94.40
93.60
94.40
94.40
94.40
94.40
93.82

ระดับความ
พึงพอใจ

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุดa
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

1. ผลการวิเคราะห์ แ นวโน้มจากการเปรี ยบเทียบระดับความพึงพอใจผู้รั บบริการต่อการให้บริการ
ของหน่วยงานในสังกัดสานักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 2562 และ ปีการศึกษา 2563
ผลการวิเคราะห์ แนวโน้มจากการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจผู้ รับบริการต่อการให้บริการ
ของหน่ว ยงานในสั งกั ด ส านักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 2562 และ ปีการศึกษา 2563 โดยวิเคราะห์
จากค่าเฉลี่ยรายประเด็นหลัก/ย่อย หาผลต่างจากค่าเฉลี่ย และวิเคราะห์ ผลต่างเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของระดับ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของหน่วยงานในสังกัดนานักงานอธิการบดี นาข้อมูล
ที่ได้จากการวิเคราะห์ไปพิจารณาหาข้อเด่น ข้อด้อย ของการให้บริการ เพื่อปรับปรุงพัฒนาการให้บริการ
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการต่อไป
ตารางที่ 16 วิเคราะห์ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อหน่วยงาน
ในสังกัดสานักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563 ในภาพรวมสานักงานอธิการบดี
แบ่งตามประเด็นย่อย
ปีการศึกษา
เพิ่มขึ้น(ลดลง)
2563 2562
ผลต่าง เปอร์เซ็นต์
ประเด็นความพึงพอใจ
ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย
1. ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
4.42
4.18 0.25
5.93
11 เจ้าหน้าที่ให้คาแนะนาและตอบข้อซักถามได้ตรงประเด็นตามความต้องการของผู้รับบริการ
4.40
4.16
0.24
5.89
1.2 เจ้าหน้าทีม่ ีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และเต็มใจให้บริการ
4.41
4.16
0.24
5.82
1.3 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยกิริยาสุภาพ เป็นมิตร อัธยาศัยดี เป็นกันเอง
4.46
4.21
0.26
6.07
2. ความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ
4.30
4.04 0.26
6.41
2.1 มีเอกสารหรือป้ายประกาศขั้นตอนการให้บริการ
4.29
4.04
0.25
6.13
2.2 กระบวนการและขั้นตอนการให้บริการเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน
4.31
4.03
0.27
6.80
2.3 มีความรวดเร็วในการให้บริการ
4.30
4.04
0.26
6.40
2.4 การให้บริการเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กาหนด
4.32
4.06
0.26
6.30
3. ความพึงพอใจด้านสิ่งอานวยความสะดวก
4.32
4.06 0.26
6.39
3.1 ความสะดวกในการเข้าถึงการใช้บริการ
4.35
4.09
0.27
6.50
3.2 มีการนาระบบสารสนเทศมาให้บริการเผยแพร่ข้อมูล
4.28
3.96
0.33
8.23
3.3 มีวัสดุอุปกรณ์หรือสิ่งอานวยความสะดวกในการให้บริการอย่างเพียงพอ
4.28
4.02
0.26
6.57
3.4 ความสะอาดและความเป็นระเบียบของสถานที่ให้บริการ
4.34
4.16
0.18
4.37
4. ความพึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริการในภาพรวม
4.35
4.12 0.24
5.75
4.1 ได้รับบริการตรงตามความต้องการ
4.36
4.12
0.24
5.72
4.2 ได้รับบริการทันต่อความต้องการนาไปใช้งาน
4.35
4.11
0.24
5.80
4.3 คุณภาพของงานที่ได้รับบริการ
4.35
4.11
0.24
5.72
รวม
4.35
4.10 0.25
6.12
สานักงานอธิการบดี
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จากตารางที่ 15 พบว่า ผลการวิเคราะห์ ความพึงพอใจของผู้ รับบริการที่มีต่อหน่วยงานในสั งกัด
สานั ก งานอธิ ก ารบดี ในภาพรวมประเด็นหลักทั้ง 4 ด้าน มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในปี 2563 เท่ากับ 6.12%
เมื่อเปรียบเทียบจากปี 2562 เห็นได้ว่าสานักงานอธิการบดีมีการพัฒนาการให้บริการที่ตรงต่อความต้องการ
ของผู้รับบริการเพิ่มขึ้นในระดับผลต่างอยู่ที่ ค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 0.25 โดยแบ่งเป็นประเด็นความพึงพอใจ ดังนี้
1. ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
ผลการวิ เ คราะห์ ด้ า นความพึ ง พอใจด้ า นเจ้ า หน้ า ที่ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารจะเห็ น ว่ า ความพึ ง พอใจ
ด้านเจ้ า หน้ า ที่ผู้ ใ ห้ บ ริ การมีแนวโน้ มเพิ่ มขึ้น ในปี 2563 เท่า กับ 5.93% เมื่อ เปรี ยบเทียบจากปี 2562
ทั้งนี้จากการวิเคราะห์จะเห็นได้ว่าค่าเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น แสดงให้เห็นว่าเกิดจากการเพิ่มขึ้นในส่วนของเจ้าหน้าที่
ให้ บ ริ ก ารด้ ว ยกิ ริ ย าสุ ภ าพ เป็ น มิ ต ร อั ธ ยาศั ย ดี เป็ น กั น เองเพิ่ ม ขึ้ น 6.07% เจ้ า หน้ า ที่ ใ ห้ ค าแนะน า
และตอบข้ อ ซั ก ถามได้ ต รงประเด็ น ตามความต้ อ งการของผู้ รั บ บริ ก าร เพิ่ ม ขึ้ น มากสุ ด ถึ ง 5.89%
และเจ้าหน้าที่มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และเต็มใจให้บริการเพิ่มขึ้น 5.82% ตามลาดับ
2. ความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ
ผลการวิ เคราะห์ ด้ านความพึ งพอใจด้ านกระบวนการขั้ นตอนการให้ บริ การ จะเห็ นว่ า
ความพึ งพอใจด้ านกระบวนการขั้ น ตอนการให้ บริ การมี แ นวโน้ ม เพิ่ ม ขึ้ น ในปี 2563 เท่ า กั บ 6.41%
เมื่อเปรียบเทียบจากปี 2562 ทั้งนี้จากการวิเคราะห์จะเห็นได้ว่าค่าเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น แสดงให้เห็นว่าเกิดจาก
การเพิ่ ม ขึ้ น ในส่ ว นของกระบวนการและขั้ น ตอนการให้ บ ริ ก ารเข้ า ใจง่ า ยไม่ ซั บ ซ้ อ นเพิ่ ม ขึ้ น 6.80%
มีความรวดเร็วในการให้ บริการเพิ่มขึ้น 6.40% การให้บริการเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กาหนดเพิ่มขึ้น
6.30% และมีเอกสารหรือป้ายประกาศขั้นตอนการให้บริการเพิ่มขึ้นมากสุดถึง 6.13 % ตามลาดับ
3. ความพึงพอใจด้านสิ่งอานวยความสะดวก
ผลการวิ เคราะห์ ด้ านความพึ งพอใจความพึ งพอใจด้ านสิ่ งอ านวยความสะดวก จะเห็ นว่ า
ความพึงพอใจด้านสิ่งอานวยความสะดวกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในปี 2563 เท่ากับ 6.39% เมื่อเปรียบเทียบ
จากปี 2562 ทั้งนี้จากการวิเคราะห์จะเห็นได้ว่าค่าเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น แสดงให้เห็นว่าเกิดจากการเพิ่มขึ้นในส่วน
ของมี ก ารน าระบบสารสนเทศมาให้ บ ริ ก ารเผยแพร่ ข้ อ มู ล เพิ่ ม ขึ้ น มากสุ ด ถึ ง 8.23% มี วั ส ดุ อุ ป กรณ์
หรื อสิ่ งอานวยความสะดวกในการให้ บ ริ การอย่า งเพีย งพอเพิ่ม ขึ้น 6.57% ความสะดวกในการเข้าถึ ง
การใช้บริการเพิ่มขึ้น 6.39% และความสะอาดและความเป็นระเบียบของสถานที่ให้บริการเพิ่มขึ้น 4.37%
ตามลาดับ
4. ความพึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริการในภาพรวม
ผลการวิ เ คราะห์ ค วามพึ ง พอใจด้ า นคุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารในภาพรวม จะเห็ น ว่ า
ความพึ ง พอใจด้ า นคุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารในภาพรวมมี แ นวโน้ ม เพิ่ ม ขึ้ น ในปี 2563 เท่ า กั บ 5.75%
เมื่อเปรียบเทียบจากปี 2562 ทั้งนี้จากการวิเคราะห์จะเห็นได้ว่าค่าเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น แสดงให้เห็นว่าเกิดจาก
การเพิ่มขึ้นในส่วนของได้รับบริการทันต่อความต้องการนาไปใช้งานเพิ่มขึ้นมากสุดถึง 5.80% ได้รับบริการ
ตรงตามความต้องกาเพิ่มขึ้น 5.75% ซึ่งเท่ากับคุณภาพของงานที่ได้รับบริการเพิ่มขึ้น 5.75% ตามลาดับ
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ตารางที่ 17 วิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อหน่วยงานในสังกัดสานักงานอธิการบดี
ปีการศึกษา 2562 และ ปีการศึกษา 2563 ของสานักงานอธิการบดี (งานบริหารและพัฒนาระบบ)
สานักงานอธิการบดี
ประเด็นความพึงพอใจ
1. ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
11 เจ้าหน้าที่ให้คาแนะนาและตอบข้อซักถามได้ตรงประเด็นตามความต้องการของผู้รับบริการ

1.2 เจ้าหน้าทีม่ ีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และเต็มใจให้บริการ
1.3 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยกิริยาสุภาพ เป็นมิตร อัธยาศัยดี เป็นกันเอง
2. ความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ
2.1 มีเอกสารหรือป้ายประกาศขั้นตอนการให้บริการ
2.2 กระบวนการและขั้นตอนการให้บริการเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน
2.3 มีความรวดเร็วในการให้บริการ
2.4 การให้บริการเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กาหนด
3. ความพึงพอใจด้านสิ่งอานวยความสะดวก
3.1 ความสะดวกในการเข้าถึงการใช้บริการ
3.2 มีการนาระบบสารสนเทศมาให้บริการเผยแพร่ข้อมูล
3.3 มีวัสดุอุปกรณ์หรือสิ่งอานวยความสะดวกในการให้บริการอย่างเพียงพอ
3.4 ความสะอาดและความเป็นระเบียบของสถานที่ให้บริการ
4. ความพึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริการในภาพรวม
4.1 ได้รับบริการตรงตามความต้องการ
4.2 ได้รับบริการทันต่อความต้องการนาไปใช้งาน
4.3 คุณภาพของงานที่ได้รับบริการ
รวม

ปีการศึกษา
เพิ่มขึ้น(ลดลง)
2563 2562
ผลต่าง เปอร์เซ็นต์
ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย
4.47
4.19 0.29
6.82
4.42
4.16
0.26
6.17
4.52
4.16
0.36
8.67
4.48
4.24
0.24
5.64
4.42
4.13 0.30
7.20
4.40
4.12
0.28
6.69
4.42
4.08
0.34
8.25
4.40
4.18
0.22
5.16
4.48
4.12
0.36
8.72
4.38
4.06 0.32
7.76
4.35
4.16
0.19
4.67
4.29
3.90
0.39
10.04
4.33
3.96
0.37
9.43
4.52
4.22
0.30
7.13
4.42
4.15 0.26
6.34
4.48
4.16
0.32
7.67
4.40
4.14
0.26
6.18
4.38
4.16
0.22
5.17
4.42
4.13 0.29
7.03

จากตารางที่ 17 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อหน่วยงานในสังกัดสานักงาน
อธิการบดี ของสานักงานอธิการบดี (งานบริหารและพัฒนาระบบ) พบว่า มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในปี 2563
เท่ า กั บ 7.03% เ มื ่ อ เ ปรี ย บเ ที ย บ จากปี 2562 ท าให้ ท ราบว่ า มี ก ารพั ฒ นาการให้ บ ริ ก ารที่ ต รงต่ อ
ความต้องการของผู้รับบริการเพิ่มขึ้น ในทุกประเด็นการให้บริการ
แสดงให้เห็นว่าเกิดจากการเพิ่มขึ้นในส่วนของความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ
เพิ่ ม ขึ้ น มากสุ ด ถึ ง 7.20% ความพึ ง พอใจด้ า นสิ่ ง อ านวยความสะดวกเพิ่ ม ขึ้ น 7.76% ความพึ ง พอใจ
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ ให้บริการเพิ่มขึ้น 6.82% และความพึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริการในภาพรวมเพิ่มขึ้น
6.34%

58

ตารางที่ 18 วิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อหน่วยงานในสังกัดสานักงานอธิการบดี
ปีการศึกษา 2562 และ ปีการศึกษา 2563 ของกองกลาง
ปีการศึกษา
เพิ่มขึ้น(ลดลง)
2563 2562
ผลต่าง เปอร์เซ็นต์
ประเด็นความพึงพอใจ
ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย
1. ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
4.42
4.12 0.30
7.25
11 เจ้าหน้าที่ให้คาแนะนาและตอบข้อซักถามได้ตรงประเด็นตามความต้องการของผู้รับบริการ
4.38
4.06
0.31
7.69
1.2 เจ้าหน้าทีม่ ีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และเต็มใจให้บริการ
4.38
4.15
0.23
5.53
1.3 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยกิริยาสุภาพ เป็นมิตร อัธยาศัยดี เป็นกันเอง
4.50
4.15
0.35
8.54
2. ความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ
4.17
3.90 0.28
7.09
2.1 มีเอกสารหรือป้ายประกาศขั้นตอนการให้บริการ
4.17
3.77
0.40
10.50
2.2 กระบวนการและขั้นตอนการให้บริการเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน
4.21
3.94
0.27
6.88
2.3 มีความรวดเร็วในการให้บริการ
4.15
3.92
0.23
5.85
2.4 การให้บริการเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กาหนด
4.17
3.96
0.21
5.26
3. ความพึงพอใจด้านสิ่งอานวยความสะดวก
4.18
3.93 0.25
6.37
3.1 ความสะดวกในการเข้าถึงการใช้บริการ
4.29
3.98
0.31
7.85
3.2 มีการนาระบบสารสนเทศมาให้บริการเผยแพร่ข้อมูล
4.10
3.90
0.21
5.35
3.3 มีวัสดุอุปกรณ์หรือสิ่งอานวยความสะดวกในการให้บริการอย่างเพียงพอ
4.08
3.83
0.25
6.52
3.4 ความสะอาดและความเป็นระเบียบของสถานที่ให้บริการ
4.23
4.00
0.23
5.73
4. ความพึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริการในภาพรวม
4.25
4.01 0.24
6.07
4.1 ได้รับบริการตรงตามความต้องการ
4.23
4.00
0.23
5.73
4.2 ได้รับบริการทันต่อความต้องการนาไปใช้งาน
4.25
4.02
0.23
5.70
4.3 คุณภาพของงานที่ได้รับบริการ
4.27
4.00
0.27
6.77
รวม
4.25
3.99 0.27
6.69
สานักงานอธิการบดี

จากตารางที่ 18 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อหน่ วยงานในสังกัดสานักงาน
อธิ ก ารบดี ของกองกลาง พบว่ า มี แ นวโน้ ม เพิ่ ม ขึ้ น ในปี 2563 เท่ า กั บ 6.69% เมื่ อ เปรี ย บเที ย บ
จากปี 2562 ท าให้ ท ราบว่ ามี ก ารพั ฒ นาการให้ บ ริ ก ารที่ ตรงต่อ ความต้ องการของผู้ รั บบริ การเพิ่ ม ขึ้ น
ในทุกประเด็นการให้บริการ
แสดงให้ เ ห็ น ว่ า เกิ ด จากการเพิ่ ม ขึ้ น ในส่ ว นของความพึ ง พอความพึ ง พอใจด้ า นเจ้ า หน้ า ที่
ผู้ให้บริการเพิ่มขึ้นมากสุดถึง 7.25% ความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการเพิ่มขึ้น 7.09%
ความพึงพอใจด้านสิ่งอานวยความสะดวกเพิ่มขึ้น 6.37% และความพึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริการ
ในภาพรวมเพิ่มขึ้น 6.07% ตามลาดับ
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ตารางที่ 19 วิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อหน่วยงานในสังกัดสานักงานอธิการบดี
ปีการศึกษา 2562 และ ปีการศึกษา 2563 ของกองคลัง
ปีการศึกษา
เพิ่มขึ้น(ลดลง)
2563 2562
ผลต่าง เปอร์เซ็นต์
ประเด็นความพึงพอใจ
ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย
1. ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
4.51
4.18 0.33
7.87
11 เจ้าหน้าที่ให้คาแนะนาและตอบข้อซักถามได้ตรงประเด็นตามความต้องการของผู้รับบริการ 4.48
4.18
0.30
7.10
1.2 เจ้าหน้าทีม่ ีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และเต็มใจให้บริการ
4.51
4.09
0.41
10.11
1.3 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยกิริยาสุภาพ เป็นมิตร อัธยาศัยดี เป็นกันเอง
4.55
4.28
0.28
6.48
2. ความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ
4.38
4.10 0.28
6.72
2.1 มีเอกสารหรือป้ายประกาศขั้นตอนการให้บริการ
4.31
4.09
0.22
5.40
2.2 กระบวนการและขั้นตอนการให้บริการเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน
4.36
4.09
0.27
6.58
2.3 มีความรวดเร็วในการให้บริการ
4.41
4.08
0.33
8.16
2.4 การให้บริการเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กาหนด
4.43
4.15
0.28
6.74
3. ความพึงพอใจด้านสิ่งอานวยความสะดวก
4.40
4.06 0.34
8.27
3.1 ความสะดวกในการเข้าถึงการใช้บริการ
4.46
4.06
0.40
9.76
3.2 มีการนาระบบสารสนเทศมาให้บริการเผยแพร่ข้อมูล
4.29
4.02
0.27
6.82
3.3 มีวัสดุอุปกรณ์หรือสิ่งอานวยความสะดวกในการให้บริการอย่างเพียงพอ
4.39
4.06
0.32
7.98
3.4 ความสะอาดและความเป็นระเบียบของสถานที่ให้บริการ
4.46
4.11
0.35
8.52
4. ความพึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริการในภาพรวม
4.44
4.15 0.28
6.83
4.1 ได้รับบริการตรงตามความต้องการ
4.43
4.12
0.31
7.53
4.2 ได้รับบริการทันต่อความต้องการนาไปใช้งาน
4.45
4.12
0.32
7.83
4.3 คุณภาพของงานที่ได้รับบริการ
4.43
4.22
0.22
5.18
รวม
4.43
4.13 0.31
7.42
สานักงานอธิการบดี

จากตารางที่ 19 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อหน่วยงานในสังกัด สานักงาน
อธิการบดี ของกองคลัง พบว่า มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในปี 2563 เท่ากับ 7.42% เมื่อเปรียบเทียบจากปี 2562
ท าให้ ทราบว่ ามี การพั ฒนาการให้ บ ริ การที่ ตรงต่ อความต้ องการของผู้ รั บบริ การเพิ่ มขึ้ น ในทุ กประเด็ น
การให้บริการ
แสดงให้เห็นว่าเกิดจากการเพิ่มขึ้นในส่วนของความพึงพอใจด้านสิ่งอานวยความสะดวกเพิ่มขึ้น มาก
ที่ สุ ด ถึ ง 8.27% ความพึ ง พอใจด้ า นเจ้ า หน้ า ที่ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารเพิ่ ม ขึ้ น 7.87% ด้ า นคุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก าร
ในภาพรวมเพิ่ มขึ้น 6.83% และความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้น ตอนการให้ บริ การเพิ่ มขึ้น 6.72%
ตามลาดับ
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ตารางที่ 20 วิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อหน่วยงานในสังกัดสานักงานอธิการบดี
ปีการศึกษา 2562 และ ปีการศึกษา 2563 ของกองนโยบายและแผน
ปีการศึกษา
เพิ่มขึ้น(ลดลง)
2563 2562
ผลต่าง เปอร์เซ็นต์
ประเด็นความพึงพอใจ
ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย
1. ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
4.47
4.17 0.30
7.27
11 เจ้าหน้าที่ให้คาแนะนาและตอบข้อซักถามได้ตรงประเด็นตามความต้องการของผู้รับบริการ 4.41
4.13
0.28
6.89
1.2 เจ้าหน้าทีม่ ีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และเต็มใจให้บริการ
4.45
4.19
0.27
6.38
1.3 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยกิริยาสุภาพ เป็นมิตร อัธยาศัยดี เป็นกันเอง
4.55
4.19
0.36
8.55
2. ความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ
4.36
4.02 0.34
8.52
2.1 มีเอกสารหรือป้ายประกาศขั้นตอนการให้บริการ
4.34
3.94
0.40
10.25
2.2 กระบวนการและขั้นตอนการให้บริการเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน
4.32
4.06
0.26
6.29
2.3 มีความรวดเร็วในการให้บริการ
4.39
3.94
0.45
11.40
2.4 การให้บริการเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กาหนด
4.39
4.13
0.26
6.34
3. ความพึงพอใจด้านสิ่งอานวยความสะดวก
4.39
4.06 0.32
7.97
3.1 ความสะดวกในการเข้าถึงการใช้บริการ
4.43
4.00
0.43
10.80
3.2 มีการนาระบบสารสนเทศมาให้บริการเผยแพร่ข้อมูล
4.43
4.06
0.37
9.09
3.3 มีวัสดุอุปกรณ์หรือสิ่งอานวยความสะดวกในการให้บริการอย่างเพียงพอ
4.32
3.94
0.38
9.67
3.4 ความสะอาดและความเป็นระเบียบของสถานที่ให้บริการ
4.36
4.25
0.11
2.67
4. ความพึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริการในภาพรวม
4.46
4.04 0.42
10.40
4.1 ได้รับบริการตรงตามความต้องการ
4.48
4.19
0.29
6.92
4.2 ได้รับบริการทันต่อความต้องการนาไปใช้งาน
4.48
4.00
0.48
11.93
4.3 คุณภาพของงานที่ได้รับบริการ
4.43
3.94
0.49
12.55
รวม
4.42
4.07 0.35
8.54
สานักงานอธิการบดี

จากตารางที่ 20 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อหน่วยงานในสังกัดสานักงาน
อธิ ก ารบดี ของกองนโยบายและแผน พบว่ า มี แ นวโน้ ม เพิ่ ม ขึ้ น ในปี 256 3 เท่ า กั บ 8.54%
เมื่อเปรียบเทียบจากปี 2562 ทาให้ทราบว่ามีการพัฒนาการให้บริการที่ตรงต่อความต้องการของผู้รับบริการ
เพิม่ ขึ้นในทุกประเด็นการให้บริการ
แสดงให้ เ ห็ น ว่ า เกิ ด จากการเพิ่ ม ขึ้ น ในส่ ว นของความพึ ง พอใจด้ า นคุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก าร
ในภาพรวมเพิ่มขึ้น มากที่สุ ดถึง 10.40% ความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการให้ บริการเพิ่มขึ้น
8.52% ด้านสิ่งอานวยความสะดวกเพิ่มขึ้น 8.27% และความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการเพิ่มขึ้น
7.87% ตามลาดับ
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ตารางที่ 21 วิเ คราะห์ความพึงพอใจของผู้รั บบริ การที่มีต่อหน่วยงานในสังกัดสานักงานอธิการบดี
ปีการศึกษา 2562 และ ปีการศึกษา 2563 ของกองบริหารงานบุคคล
ปีการศึกษา
เพิ่มขึ้น(ลดลง)
2563 2562
ผลต่าง เปอร์เซ็นต์
ประเด็นความพึงพอใจ
ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย
1. ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
4.72
4.00 0.72
18.00
11 เจ้าหน้าที่ให้คาแนะนาและตอบข้อซักถามได้ตรงประเด็นตามความต้องการของผู้รับบริการ 4.68
3.90
0.78
19.85
1.2 เจ้าหน้าทีม่ ีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และเต็มใจให้บริการ
4.72
4.00
0.72
18.00
1.3 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยกิริยาสุภาพ เป็นมิตร อัธยาศัยดี เป็นกันเอง
4.76
4.10
0.66
16.23
2. ความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ
4.55
3.86 0.69
17.96
2.1 มีเอกสารหรือป้ายประกาศขั้นตอนการให้บริการ
4.48
3.86
0.62
16.15
2.2 กระบวนการและขั้นตอนการให้บริการเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน
4.48
3.86
0.62
16.15
2.3 มีความรวดเร็วในการให้บริการ
4.68
4.00
0.68
17.00
2.4 การให้บริการเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กาหนด
4.56
3.71
0.85
22.77
3. ความพึงพอใจด้านสิ่งอานวยความสะดวก
4.54
3.94 0.60
15.21
3.1 ความสะดวกในการเข้าถึงการใช้บริการ
4.64
4.10
0.54
13.30
3.2 มีการนาระบบสารสนเทศมาให้บริการเผยแพร่ข้อมูล
4.44
3.52
0.92
26.00
3.3 มีวัสดุอุปกรณ์หรือสิ่งอานวยความสะดวกในการให้บริการอย่างเพียงพอ
4.52
3.90
0.62
15.76
3.4 ความสะอาดและความเป็นระเบียบของสถานที่ให้บริการ
4.56
4.24
0.32
7.60
4. ความพึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริการในภาพรวม
4.61
3.95 0.66
16.72
4.1 ได้รับบริการตรงตามความต้องการ
4.60
4.00
0.60
15.00
4.2 ได้รับบริการทันต่อความต้องการนาไปใช้งาน
4.64
4.05
0.59
14.64
4.3 คุณภาพของงานที่ได้รับบริการ
4.60
3.81
0.79
20.75
รวม
4.61
3.94 0.67
16.98
สานักงานอธิการบดี

จากตารางที่ 21 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อหน่วยงานในสังกัดสานักงาน
อธิ ก ารบดี ของกองบริ ห ารงานบุ ค คล พบว่ า มี แ นวโน้ ม เพิ่ ม ขึ้ น ในปี 256 3 เท่ า กั บ 16.98%
เมื่อเปรียบเทียบจากปี 2562 ทาให้ทราบว่ามีการพัฒนาการให้บริการที่ตรงต่อความต้องการของผู้รับบริการ
เพิ่มขึ้นในทุกประเด็นการให้บริการ
แสดงให้เห็นว่าเกิดจากการเพิ่มขึ้นในส่วนของความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการเพิ่มขึ้นมากสุด
ถึง 18.00% ความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการเพิ่มขึ้น ที่สุด 17.96% ความพึงพอใจ
ด้านคุณภาพการให้บริการในภาพรวมเพิ่มขึ้น 16.72% ความพึงพอใจด้านสิ่งอานวยความสะดวกเพิ่มขึ้น
15.21% ตามลาดับ
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ตารางที่ 22 วิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อหน่วยงานในสังกัดสานักงานอธิการบดี
ปีการศึกษา 2562 และ ปีการศึกษา 2563 ของกองพัฒนานักศึกษา
สานักงานอธิการบดี
ประเด็นความพึงพอใจ
1. ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
11 เจ้าหน้าที่ให้คาแนะนาและตอบข้อซักถามได้ตรงประเด็นตามความต้องการของผู้รับบริการ

1.2 เจ้าหน้าทีม่ ีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และเต็มใจให้บริการ
1.3 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยกิริยาสุภาพ เป็นมิตร อัธยาศัยดี เป็นกันเอง
2. ความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ
2.1 มีเอกสารหรือป้ายประกาศขั้นตอนการให้บริการ
2.2 กระบวนการและขั้นตอนการให้บริการเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน
2.3 มีความรวดเร็วในการให้บริการ
2.4 การให้บริการเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กาหนด
3. ความพึงพอใจด้านสิ่งอานวยความสะดวก
3.1 ความสะดวกในการเข้าถึงการใช้บริการ
3.2 มีการนาระบบสารสนเทศมาให้บริการเผยแพร่ข้อมูล
3.3 มีวัสดุอุปกรณ์หรือสิ่งอานวยความสะดวกในการให้บริการอย่างเพียงพอ
3.4 ความสะอาดและความเป็นระเบียบของสถานที่ให้บริการ
4. ความพึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริการในภาพรวม
4.1 ได้รับบริการตรงตามความต้องการ
4.2 ได้รับบริการทันต่อความต้องการนาไปใช้งาน
4.3 คุณภาพของงานที่ได้รับบริการ
รวม

ปีการศึกษา
เพิ่มขึ้น(ลดลง)
2563 2562
ผลต่าง เปอร์เซ็นต์
ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย
4.51
4.31 0.20
4.62
4.56
4.33
0.22
5.16
4.46
4.33
0.12
2.86
4.52
4.27
0.25
5.87
4.49
4.39 0.10
2.29
4.48
4.33
0.15
3.35
4.49
4.40
0.10
2.21
4.49
4.42
0.07
1.56
4.49
4.40
0.09
2.04
4.47
4.30 0.16
3.81
4.44
4.33
0.10
2.36
4.51
4.19
0.32
7.63
4.44
4.35
0.09
2.04
4.48
4.33
0.15
3.35
4.47
4.31 0.16
3.80
4.45
4.27
0.18
4.20
4.48
4.31
0.17
3.85
4.48
4.33
0.15
3.35
4.48
4.33 0.16
3.63

จากตารางที่ 22 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อหน่วยงานในสังกัดสานักงาน
อธิการบดี ของกองพัฒนานักศึกษา พบว่า มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในปี 2563 เท่ากับ 3.63% เมื่อเปรียบเทียบ
จากปี 2562 ทาให้ทราบว่ามีการพัฒ นาการให้บริการที่ตรงต่อความต้องการของผู้ รับบริการเพิ่มขึ้น ใน
ทุกประเด็นการให้บริการ
แสดงให้เห็นว่าเกิดจากการเพิ่มขึ้นในส่วนของความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการเพิ่มขึ้นมากสุด
ถึง 4.62% ความพึงพอใจด้านสิ่งอานวยความสะดวกเพิ่มขึ้น 3.81% ด้านคุณภาพการให้บริการในภาพรวม
เพิ่มขึ้น 3.80% และความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการเพิ่มขึ้น 2.29% ตามลาดับ
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ตารางที่ 23 วิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อหน่วยงานในสังกัดสานักงานอธิการบดี
ปีการศึกษา 2562 และ ปีการศึกษา 2563 ของกองบริหารทรัพยากรนนทบุรี
ปีการศึกษา
เพิ่มขึ้น(ลดลง)
2563 2562
ผลต่าง เปอร์เซ็นต์
ประเด็นความพึงพอใจ
ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย
1. ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
4.16
3.99 0.16
4.06
11 เจ้าหน้าที่ให้คาแนะนาและตอบข้อซักถามได้ตรงประเด็นตามความต้องการของผู้รับบริการ 4.17
4.02
0.15
3.80
1.2 เจ้าหน้าทีม่ ีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และเต็มใจให้บริการ
4.08
3.92
0.17
4.29
1.3 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยกิริยาสุภาพ เป็นมิตร อัธยาศัยดี เป็นกันเอง
4.22
4.05
0.17
4.10
2. ความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ
4.01
3.86 0.14
3.74
2.1 มีเอกสารหรือป้ายประกาศขั้นตอนการให้บริการ
4.13
3.90
0.23
5.82
2.2 กระบวนการและขั้นตอนการให้บริการเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน
4.09
3.90
0.19
4.85
2.3 มีความรวดเร็วในการให้บริการ
3.89
3.72
0.17
4.55
2.4 การให้บริการเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กาหนด
3.93
3.93 -0.01
-0.19
3. ความพึงพอใจด้านสิ่งอานวยความสะดวก
4.05
3.71 0.34
9.04
3.1 ความสะดวกในการเข้าถึงการใช้บริการ
4.03
3.83
0.20
5.18
3.2 มีการนาระบบสารสนเทศมาให้บริการเผยแพร่ข้อมูล
4.03
3.67
0.36
9.78
3.3 มีวัสดุอุปกรณ์หรือสิ่งอานวยความสะดวกในการให้บริการอย่างเพียงพอ
3.99
3.60
0.39
10.70
3.4 ความสะอาดและความเป็นระเบียบของสถานที่ให้บริการ
4.15
3.75
0.40
10.68
4. ความพึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริการในภาพรวม
4.03
3.80 0.23
6.06
4.1 ได้รับบริการตรงตามความต้องการ
4.07
3.83
0.23
6.12
4.2 ได้รับบริการทันต่อความต้องการนาไปใช้งาน
3.96
3.78
0.18
4.77
4.3 คุณภาพของงานที่ได้รับบริการ
4.06
3.78
0.28
7.29
รวม
4.06
3.84 0.22
5.73
สานักงานอธิการบดี

จากตารางที่ 23 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อหน่วยงานในสังกัดสานักงาน
อธิ ก ารบดี ของกองบริ ห ารทรั พ ยากรนนทบุ รี พบว่ า มี แ นวโน้ ม เพิ่ ม ขึ้ น ในปี 2563 เท่ า กั บ 5.73%
เมื่อเปรียบเทียบจากปี 2562 ทาให้ทราบว่ามีการพัฒนาการให้บริการที่ตรงต่อความต้องการของผู้รับบริการ
เพิ่มขึ้นในทุกประเด็นการให้บริการ
แสดงให้เห็นว่าเกิดจากการเพิ่มขึ้นในส่วนของด้านสิ่งอานวยความสะดวกเพิ่มขึ้นมากสุดถึง 9.04%
ด้านคุณภาพการให้บริการในภาพรวมเพิ่มขึ้น 6.06% ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการเพิ่มขึ้น 4.06%
ความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการเพิ่มขึ้น 3.74% และ ตามลาดับ
ในส่ วนของความพึง พอใจที่มีแนวโน้มลดลงแบ่งตามประเด็นข้อย่อย คือ การให้ บริการเสร็จสิ้ น
ภายในระยะเวลาที่กาหนด(ลดลง) -0.19%
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ตารางที่ 24 วิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อหน่วยงานในสังกัดสานักงานอธิการบดี
ปีการศึกษา 2562 และ ปีการศึกษา 2561 ของกองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี
ปีการศึกษา
2563 2562
ประเด็นความพึงพอใจ
ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย
1. ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
4.13
4.13
11 เจ้าหน้าที่ให้คาแนะนาและตอบข้อซักถามได้ตรงประเด็นตามความต้องการของผู้รับบริการ 4.08
4.16
1.2 เจ้าหน้าทีม่ ีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และเต็มใจให้บริการ
4.13
4.16
1.3 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยกิริยาสุภาพ เป็นมิตร อัธยาศัยดี เป็นกันเอง
4.17
4.08
2. ความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ
4.01
3.91
2.1 มีเอกสารหรือป้ายประกาศขั้นตอนการให้บริการ
3.92
4.03
2.2 กระบวนการและขั้นตอนการให้บริการเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน
4.09
3.84
2.3 มีความรวดเร็วในการให้บริการ
4.00
3.84
2.4 การให้บริการเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กาหนด
4.04
3.95
3. ความพึงพอใจด้านสิ่งอานวยความสะดวก
4.03
4.01
3.1 ความสะดวกในการเข้าถึงการใช้บริการ
4.13
4.00
3.2 มีการนาระบบสารสนเทศมาให้บริการเผยแพร่ข้อมูล
4.04
3.95
3.3 มีวัสดุอุปกรณ์หรือสิ่งอานวยความสะดวกในการให้บริการอย่างเพียงพอ
4.00
3.95
3.4 ความสะอาดและความเป็นระเบียบของสถานที่ให้บริการ
3.96
4.16
4. ความพึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริการในภาพรวม
4.03
4.14
4.1 ได้รับบริการตรงตามความต้องการ
4.04
4.08
4.2 ได้รับบริการทันต่อความต้องการนาไปใช้งาน
4.00
4.13
4.3 คุณภาพของงานที่ได้รับบริการ
4.04
4.21
รวม
4.05
4.05
สานักงานอธิการบดี

เพิ่มขึ้น(ลดลง)
ผลต่าง เปอร์เซ็นต์
-0.01
-0.07
-0.03
0.09
0.10
-0.11
0.24
0.16
0.09
0.02
0.13
0.09
0.05
-0.20
-0.11
-0.04
-0.13
-0.17
0.00

-0.16
-1.79
-0.79
2.15
2.47
-2.72
6.37
4.11
2.39
0.45
3.13
2.39
1.33
-4.80
-2.72
-0.91
-3.18
-4.01
0.01

จากตารางที่ 24 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อหน่วยงานในสังกัดสานักงาน
อธิการบดี ของกองบริ ห ารทรั พยากรสุ พรรณบุ รี พบว่า มีแนวโน้ ม เพิ่ มขึ้น ในปี 2563 เท่ากั บ 0.01%
เมื่อเปรียบเทียบจากปี 2562 ทาให้ทราบว่ามีการพัฒนาการให้บริการที่ตรงต่อความต้องการของผู้รับบริการ
เพิ่มขึ้น 2 ประเด็นการให้บริการ และ(ลดลง) 2 ประเด็นการให้บริการ
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แสดงให้เห็นว่าเกิดจากการเพิ่มขึ้นในส่วนของความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ
เพิ่มขึ้นมากที่สุด 2.47% ความพึงพอใจด้านสิ่งอานวยความสะดวกเพิ่มขึ้น 0.45% ในส่วนของประเด็ น
ความพึงพอใจที่ (ลดลง) ได้แก่ ความพึงพอใจด้านคุณภาพการให้ บริการในภาพรวม (ลดลง) - 2.72%
และส่วนด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ(ลดลง) -0.16 ทาให้ทราบว่าผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการ
ที่น้อยลงจากเดิม ซึ่งประเด็นที่ควรปรับปรุงและพัฒนาเร่งด่วน คือ คุณภาพของงานที่ได้รับบริการ (ลดลง)
-4.01% ความสะอาดและความเป็ น ระเบีย บของสถานที่ให้ บริก าร (ลดลง) -4.80% ได้ รับบริการทั น
ต่อความต้องการนาไปใช้งาน (ลดลง) -3.18% และประเด็นย่อยอื่น ๆ ที่ลดลงตามลาดับ
ตารางที่ 25 วิเ คราะห์ความพึงพอใจของผู้รั บบริ การที่มีต่อหน่วยงานในสังกัดสานักงานอธิการบดี
ปีการศึกษา 2562 และ ปีการศึกษา 2563 ของกองบริหารทรัพยากรวาสุกรี
สานักงานอธิการบดี
ประเด็นความพึงพอใจ
1. ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
11 เจ้าหน้าที่ให้คาแนะนาและตอบข้อซักถามได้ตรงประเด็นตามความต้องการของผู้รับบริการ

1.2 เจ้าหน้าทีม่ ีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และเต็มใจให้บริการ
1.3 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยกิริยาสุภาพ เป็นมิตร อัธยาศัยดี เป็นกันเอง
2. ความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ
2.1 มีเอกสารหรือป้ายประกาศขั้นตอนการให้บริการ
2.2 กระบวนการและขั้นตอนการให้บริการเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน
2.3 มีความรวดเร็วในการให้บริการ
2.4 การให้บริการเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กาหนด
3. ความพึงพอใจด้านสิ่งอานวยความสะดวก
3.1 ความสะดวกในการเข้าถึงการใช้บริการ
3.2 มีการนาระบบสารสนเทศมาให้บริการเผยแพร่ข้อมูล
3.3 มีวัสดุอุปกรณ์หรือสิ่งอานวยความสะดวกในการให้บริการอย่างเพียงพอ
3.4 ความสะอาดและความเป็นระเบียบของสถานที่ให้บริการ
4. ความพึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริการในภาพรวม
4.1 ได้รับบริการตรงตามความต้องการ
4.2 ได้รับบริการทันต่อความต้องการนาไปใช้งาน
4.3 คุณภาพของงานที่ได้รับบริการ
รวม
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ปีการศึกษา
เพิ่มขึ้น(ลดลง)
2563 2562
ผลต่าง เปอร์เซ็นต์
ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย
4.12
4.04 0.08
1.98
4.13
4.06
0.07
1.63
4.11
4.03
0.08
1.93
4.13
4.03
0.10
2.37
4.02
3.79 0.24
6.22
4.02
3.91
0.11
2.71
4.04
3.71
0.33
8.90
3.96
3.74
0.23
6.13
4.07
3.79
0.28
7.31
4.05
3.85 0.20
5.29
4.09
3.85
0.24
6.13
4.05
3.76
0.29
7.67
4.05
3.82
0.23
6.02
4.00
3.94
0.06
1.49
4.10
4.03 0.07
1.63
4.11
3.97
0.14
3.44
4.13
4.06
0.07
1.63
4.05
4.06 -0.01
-0.13
4.07
3.93 0.15
3.78

จากตารางที่ 25 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อหน่วยงานในสังกัดสานักงาน
อธิ ก ารบดี ของกองบริ ห ารทรั พ ยากรวาสุ ก รี พบว่ า มี แ นวโน้ ม เพิ่ ม ขึ้ น ในปี 2563 เท่ า กั บ 3.78%
เมื่อเปรียบเทียบจากปี 2562 ทาให้ทราบว่ามีการพัฒนาการให้บริการที่ตรงต่อความต้องการของผู้รับบริการ
เพิ่มขึ้น ในทุกประเด็นการให้บริการ
แสดงให้เห็นว่าเกิดจากการเพิ่มขึ้นในส่วนของความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ
เพิ่ ม ขึ้ น มากสุ ด ถึ ง 6.22% ความพึ ง พอใจด้ า นสิ่ ง อ านวยความสะดวกเพิ่ ม ขึ้ น 5.29% ความพึ ง พอใจ
ด้ านเจ้ าหน้ าที่ผู้ ให้ บ ริ การเพิ่มขึ้น 1.98% และ ด้านคุณภาพการให้ บริการในภาพรวมเพิ่มขึ้น 1.63%
ตามลาดับ
ในส่วนของความพึงพอใจที่มีแนวโน้ม(ลดลง)แบ่งตามประเด็นข้อย่อย คือ คุณภาพของงานที่ได้รับ
บริการ (ลดลง) -0.13%
ตารางที่ 26 วิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อหน่วยงานในสังกัดสานักงานอธิการบดี
ปีการศึกษา 2562 และ ปีการศึกษา 2563 ของกองส่งเสริมคุณภาพ
สานักงานอธิการบดี
ประเด็นความพึงพอใจ
1. ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
11 เจ้าหน้าที่ให้คาแนะนาและตอบข้อซักถามได้ตรงประเด็นตามความต้องการของผู้รับบริการ

1.2 เจ้าหน้าทีม่ ีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และเต็มใจให้บริการ
1.3 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยกิริยาสุภาพ เป็นมิตร อัธยาศัยดี เป็นกันเอง
2. ความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ
2.1 มีเอกสารหรือป้ายประกาศขั้นตอนการให้บริการ
2.2 กระบวนการและขั้นตอนการให้บริการเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน
2.3 มีความรวดเร็วในการให้บริการ
2.4 การให้บริการเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กาหนด
3. ความพึงพอใจด้านสิ่งอานวยความสะดวก
3.1 ความสะดวกในการเข้าถึงการใช้บริการ
3.2 มีการนาระบบสารสนเทศมาให้บริการเผยแพร่ข้อมูล
3.3 มีวัสดุอุปกรณ์หรือสิ่งอานวยความสะดวกในการให้บริการอย่างเพียงพอ
3.4 ความสะอาดและความเป็นระเบียบของสถานที่ให้บริการ
4. ความพึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริการในภาพรวม
4.1 ได้รับบริการตรงตามความต้องการ
4.2 ได้รับบริการทันต่อความต้องการนาไปใช้งาน
4.3 คุณภาพของงานที่ได้รับบริการ
รวม
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ปีการศึกษา
เพิ่มขึ้น(ลดลง)
2563
2562
ผลต่าง เปอร์เซ็นต์
ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย
4.73
4.63 0.10
2.26
4.72
4.57
0.15
3.37
4.72
4.62
0.10
2.11
4.76
4.70
0.06
1.32
4.63
4.50 0.13
2.89
4.64
4.45
0.19
4.20
4.60
4.47
0.13
2.87
4.64
4.58
0.06
1.20
4.64
4.49
0.15
3.33
4.68
4.57 0.11
2.50
4.68
4.57
0.11
2.50
4.64
4.60
0.04
0.79
4.72
4.51
0.21
4.67
4.68
4.58
0.10
2.07
4.72
4.62 0.10
2.11
4.72
4.62
0.10
2.11
4.72
4.64
0.08
1.69
4.72
4.60
0.12
2.52
4.69
4.58 0.11
2.44

จากตารางที่ 25 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อหน่วยงานในสังกัดสานักงาน
อธิการบดี ของกองส่งเสริมคุณภาพ พบว่า มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในปี 2563 เท่ากับ 2.44% เมื่อเปรียบเทียบ
จากปี 2562 ทาให้ทราบว่ามีการพัฒนาการให้บริการที่ตรงต่อความต้องการของผู้รับบริการเพิ่มขึ้ นในทุก
ประเด็นการให้บริการ
แสดงให้เห็นว่าเกิดจากการเพิ่มขึ้นในส่วนของความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ
เพิ่มขึ้นมากสุดถึง 2.89% ด้านสิ่งอานวยความสะดวก 2.50% ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการเพิ่มขึ้น 2.26%
และด้านคุณภาพการให้บริการในภาพรวมเพิ่มขึ้น 2.11% ตามลาดับ
5. ประเด็ น ที่ ค วรพั ฒ นา/ปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารของหน่ ว ยงานในสั ง กั ด ส านั ก งาน
อธิการบดี
จากการวิ เ คราะห์ ร ะดั บ ความพึ ง พอใจของผู้ รั บ บริ ก าร ที่ มี ต่ อ การให้ บ ริ ก ารของหน่ ว ยงาน
ในสังกัดสานักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 2563 เปรียบเทียบ กับปีการศึกษา 2562 เพื่อนาไปปรับปรุง
และพัฒนาการให้บริการในปีการศึกษา 2564 ต่อไป ดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 27 ประเด็ นที่ ควรพั ฒนา/ปรั บปรุ งคุ ณภาพการให้ บริ การของหน่ วยงานในสั งกั ดส านั กงาน
อธิการบดี
ลาดับ

ประเด็นที่ควรพัฒนา/ปรับปรุง

กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี
1 ประเด็นที่ 2 ความพึงพอใจด้านกระบวนการ
ขั้นตอนการให้บริการ
ข้อย่อย 2.4 การให้บริการเสร็จสิ้นภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด (ลดลง) -0.19%

กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี
2 ประเด็นที่ 1 ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่
ให้บริการ
ประเด็นย่อย 1.1 เจ้าหน้าที่ให้คาแนะนา
และตอบข้อซักถามได้ตรงประเด็นตาม
ความต้องการของผู้รับบริการ (ลดลง) -17.9%
1.3 เจ้าหน้าที่มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น
และเต็มใจให้บริหาร (ลดลง) -0.79%
ประเด็นที่ 2 ความพึงพอใจด้านกระบวนการ
ขั้นตอนการให้บริการ
ประเด็นย่อย 2.1 มีเอกสารหรือป้ายประกาศ
ขั้นตอนการให้บริการ (ลดลง) -2.72%

แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุง

ผลการดาเนินงาน

- ตรวจสอบกระบวนการขั้นตอน
การให้บริการที่ทาให้การบริการ
เกิดความล่าช้า วางแผน
และปรับปรุงการให้บริการ
ให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ให้เสร็จสิ้น
ภายในระยะเวลาที่กาหนด

( ) ดาเนินการแล้ว
( ) อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ
() ดาเนินการ
ในปีการศึกษา 2564

- ทบทวนการให้บริการจากประเด็น
การให้บริการมีแนวโน้มลดลง
ปรับปรุงการดาเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพและตอบสนอง
ความต้องการของผู้มารับบริการ
ให้ดียิ่งขึ้น
- เพิ่มการใส่ใจในการตอบข้อซักถาม
ให้ตรงตามประเด็นที่ผรู้ ับบริการ
ต้องการได้รับ หากไม่สามารถ
ตอบข้อซักถามได้ให้รับเรื่องไว้
โดยขอชื่อ-เบอร์โทรเพื่อติดต่อกลับ

( ) ดาเนินการแล้ว
( ) อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ
() ดาเนินการ
ในปีการศึกษา 2564
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ลาดับ

ประเด็นที่ควรพัฒนา/ปรับปรุง
ประเด็นที่ 3 ความพึงพอใจด้านสิ่งอานวย
ความสะดวก
ประเด็นย่อยที่ 3.4 ความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบของสถานที่ให้บริการ
(ลดลง) -0.48
ประเด็นที่ 4 ความพึงพอใจด้านคุณภาพ
การบริหารในภาพรวม
ประเด็นย่อย 4.1 ได้รบั การบริการตรงตาม
ความต้องการ (ลดลง) -0.91%
4.2 ได้รับการบริการทันต่อความต้องการ
(ลดลง) -3.18 4.3 คุณภาพของงานที่ได้รับ
บริการ (ลดลง) -4.01

แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุง

ผลการดาเนินงาน

- จัดทาป้ายประกาศขั้นตอน
การให้บริการให้มองเห็น
อย่างชัดเจน
- สร้างนิสัยการรักษาความสะอาด
ของสถานที่และจัดระเบียบเอกสาร
อยู่เสมอ ตามหลัก 5 ส.+3

6. ประเด็ น ที่ ค วรพั ฒ นา/ปรั บ ปรุ ง คุณภาพการให้บริการของหน่วยงานในสังกัดสานักงาน
อธิการบดีจากการตอบแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ข้อเสนอแนะจากการตอบแบบประเมินความพึง พอใจหลั งจากได้ รับบริการ เพื่อนาไปปรับปรุ ง
และพัฒนาการให้บริการในปีการศึกษา 2564 ต่อไป รายละเอียดดังต่อไปนี้
6.1 กองกลาง
1. ควรปรับปรุงการให้บริการของเจ้าหน้าที่ (ความถี่ 1)
- ผู้ให้ข้อเสนอแนะคือ “อาจารย์”
- งานให้บริการ คือ งานบริการ กายภาพและสิ่งแวดล้อม "หน่วยผลิตเอกสาร"
2. ควรย้ายที่ตั้งงานอาคารสถานที่มาอยู่ในที่ติดต่อง่าย พบเห็นได้ง่ายเพราะเป็นสถานที่ให้บริการ
(ความถี่ 1)
- ผู้ให้ข้อเสนอแนะคือ “บุคลากรสายสนับสนุน”
- งานให้บริการ คือ งานสภาและเลขานุการกิจ "หน่วยสภามหาวิทยาลัย"
3. อยากให้กองกลางสนับสนุนยานพาหนะในด้านการขนย้ายอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการให้บริการ
(ความถี่ 1)
- ผู้ให้ข้อเสนอแนะคือ “บุคลากรสายสนับสนุน”
- งานให้บริการ คือ งานสภาและเลขานุการกิจ "หน่วยพิธีการและกิจการพิเศษ"
6.2 กองคลัง
1. ควรมีขั้นตอนอธิบายกระบวนการทางานที่จัดเจน (ความถี่ 2)
- ผู้ให้ข้อเสนอแนะคือ “บุคลากรสายสนับสนุน”
- งานให้บริการ คือ งานเบิกจ่าย "หน่วยเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินฯ"
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2. ควรปรับปรุงการให้บริการโดยกิริยาวาจาที่สุภาพและอ่อนโยนกับผู้รับบริการ (ความถี่ 1)
- ผู้ให้ข้อเสนอแนะคือ “บุคลากรสายสนับสนุน”
- งานให้บริการ คือ งานบริหารการเงิน "หน่วยยืมเงินทดรองราชการ"
3. ควรนาเทคโนโลยีมาใช้ให้มากขึ้น และลดจานวนเอกสารบันทึกข้อความในการขอเบิกเงิน
(ความถี่ 1)
- ผู้ให้ข้อเสนอแนะคือ “อาจารย์”
- งานบริหารการเงิน "หน่วยจ่ายเงิน"
6.3 กองนโยบายและแผน
1. การปฏิบั ติงานที่มีความเร่งด่วนมากอาจส่ งผลให้การส่ งงานเกิดผิ ดพลาดได้ เนื่องจาก
การขอให้ส่งข้อมูลมีความกระชั้นชิด (ความถี่ 2)
- ผู้ให้ข้อเสนอแนะคือ “บุคลากรสายสนับสนุน”
- งานแผนและงบประมาณ หน่วยจัดทาแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการ
2. อยากให้มีการจัดทาคู่มือหรือประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อหน่วยงานจะได้
ดาเนิ น การได้ถูกต้อง เช่น การจั ดทาแผนงบประมาณ การเปลี่ ยนแผนงบประมาณ การขอโอน
เปลี่ยนแปลงหมวดรายจ่าย เป็นต้น (ความถี่1)
- ผู้ให้ข้อเสนอแนะ คือ “บุคลากรสายสนับสนุน”
- งานให้ บ ริ การ คื อ งานติ ดตามประเมิน ผลและสารสนเทศ หน่ว ยจั ด ทารายงานผล
การดาเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ
3. มหาวิทยาลัยควรมอบค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2565 ให้กับคณะตั้งแต่เริ่มต้น
ปีงบประมาณหรือก่อนหน้านั้น เพื่อคณะจะได้วางแผนการดาเนินการให้บรรลุเป้ าหมาย เนื่องจาก
บางปี มอบค่าเป้ า หมายเพิ่ มเติมคณะจึงวางแผนการปฏิบัติงานไม่ทัน อาจทาให้ การรายงานผล
ไม่บรรลุเป้าหมายตามที่มหาวิทยาลัยมอบให้คณะ (ความถี่1)
- ผู้ให้ข้อเสนอแนะคือ “บุคลากรสายสนับสนุน”
- งานให้ บ ริ ก าร คื อ งานติ ด ตามประเมิ น ผลและสารสนเทศหน่ ว ยจั ด ท ารายงานผล
การดาเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ
6.4 กองพัฒนานักศึกษา
1. ควรจัดทากิจกรรมการแข่งทางวิช าการบ้างจากที่พบเห็นคือเน้น แต่ กิจกรรมดาวเดือน
(ความถี่ 1)
- ผู้ให้ข้อเสนอแนะคือ “นักศึกษา”
- งานให้บริการ คือ งานกิจกรรมนักศึกษา "หน่วยกิจกรรมนักศึกษาและพัฒนาวินัย"
2. พบเห็นนักศึกษาสูบบุหรี่ไฟฟ้าและบุหรี่มวน (ความถี่ 1)
- ผู้ให้ข้อเสนอแนะคือ “อาจารย์”
- งานให้บริการ คือ งานสวัสดิการนักศึกษา "หน่วยสวัสดิการนักศึกษา"
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3. ควรแนะนาเรื่องอาชีพต่าง ๆ (ความถี่ 1)
- ผู้ให้ข้อเสนอแนะคือ “นักศึกษา”
- งานให้ บ ริ การ คือ งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ "หน่ว ยเตรียมความพร้อมเพื่อ
การศึกษาและประกอบอาชีพ
6.5 กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี
1. ไม่สามารถติดต่อหน่วยงานที่ดาเนินงานด้วยได้ (ความถี่ 4)
- ผู้ให้ข้อเสนอแนะคือ “บุคคลภายนอก”
- งานให้บริการ คือ งานบริหารและพัฒนาระบบ "หน่วยการเงิน บัญชี พัสดุ"
2. ควรปรับปรุงระยะเวลาในการให้บริการให้มีความรวดเร็ว เช่น การให้บริการล่าช้า ระบบ
บริการล่าช้า ได้เงินช้า เป็นต้น (ความถี่ 24)
- ผู้ให้ข้อมูลมีความหลากหลาย ทั้ง บุคลากรสายสนับสนุน บุคคลภายนอก และนักศึกษา
- งานให้บริการ คือ งานบริการและส่งเสริมการศึกษา "หน่วยสวัสดิการนักศึกษา"
3. ควรลดขั้นตอนบางขั้นตอนเพื่อให้ทางานได้สะดวกขึ้น (ความถี่ 1)
- ผู้ให้ข้อเสนอแนะคือ “บุคลากรสายสนับสนุน”
- งานให้บริการ คือ งานบริหารและพัฒนาระบบ "หน่วยการเงิน บัญชี พัสดุ"
4. ควรมีร้านคอมในมหาวิทยาลัย เวลาเอกสารตกหล่นจะได้ส่งได้รวดเร็วไม่ต้องเสียเวลา
ออกไปปริ้นท์หน้ามหาวิทยาลัย (ความถี่ 1)
- ผู้ให้ข้อเสนอแนะคือ “นักศึกษา”
- งานให้บริการ คือ งานบริการและส่งเสริมการศึกษา "หน่วยสวัสดิการนักศึกษา"
5. ควรจ้างเจ้าหน้าที่ตรวจเอกสาร กยศ. อีก เพราะกว่านักศึกษาจะได้รับเงินใช้เวลานานมาก
จะปิดเทอมแล้ว เงิน กยศ.เข้าแค่เดือนเดียว เป็นเพราะเจ้าหน้าที่ส่งเอกสารล่าช้า ธนาคารจึงไม่ได้
โอนเข้ามาควรปรับ ปรุงอย่ างสูง เนื่องจากนักศึกษาหลายคนที่ทักท้วงถึงเรื่องการได้รับเงินล่าช้า
(ความถี่ 1)
- ผู้ให้ข้อเสนอแนะคือ “นักศึกษา”
- งานให้บริการ คือ งานบริการและส่งเสริมการศึกษา "หน่วยสวัสดิการนักศึกษา"
6.6 กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี
1. อยากให้แก้ไขอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ชารุดบ้านพัก (ความถี่ 1)
- ผู้ให้ข้อเสนอแนะคือ “บุคลากรสายสนับสนุน”
- งานให้บริการ คือ งานบริการและส่งเสริมการศึกษา "หน่วยสาธารณูปโภคระบบอาคาร
และสิ่งแวดล้อม"
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2. ปรับปรุงการให้บริการของงานประชาสัมพันธ์ ให้มีใจบริการมากกว่านี้ ควรมีมารยาท
และใส่ใจการทางาน (ความถี่ 1)
- ผู้ให้ข้อเสนอแนะคือ “อาจารย์”
- งานให้บริการ คือ งานบริหารและพัฒนาระบบ "หน่วยสื่อสารองค์กร"
6.7 กองบริหารทรัพยากรวาสุกรี
1. ควรจัดสานักงานควรให้เป็นระเบียบ มีความสะอาด (ความถี่ 1)
- ผู้ให้ข้อเสนอแนะคือ “อาจารย์”
- งานให้บริการคือ งานบริการและส่งเสริมการศึกษา "หน่วยสวัสดิการนักศึกษา"
2. ห้ องน้ าไม่ ส ะอาด คอมพิ ว เตอร์ไ ม่มี ความพร้ อม เก่า หรือ บางครั้ง ก็ค้ างไปเลย ระบบ
อินเตอร์เน็ตไม่เสถียรพอ (ความถี่ 1)
- ผู้ให้ข้อเสนอแนะคือ “นักศึกษา”
- งานให้บริการคือ งานบริการและส่งเสริมการศึกษา "หน่วยกิจกรรมนักศึกษา"
3. ควรปรับปรุงการให้บริการห้องทะเบียน (ความถี่ 2)
- ผู้ให้ข้อเสนอแนะ “นักศึกษา”
- งานให้บริการคือ งานบริการและส่งเสริมการศึกษา "หน่วยกิจกรรมนักศึกษา"
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รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
2.1-1.1
หนังสือสานักงานอธิการบดี ที่ อว 0656.01/ว 2320 ลงวันที่ 9 กันยายน 2563
เรื่อง ขอส่งรายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ
ของหน่วยงานในสังกัดสานักงานอธิการบดี ประจาปีการศึกษา 2562
2.1-1.2
หนังสือสานักงานอธิการบดีที่ อว 0656.01/ว 2943 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563
เรื่อง ขอส่งแบบประเมิน ลิงค์แบบประเมิน และQR code แบบประเมิน
ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อหน่วยงานในสังกัดสานักงานอธิการบดี
และขอความร่วมมือในการตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ
ของหน่วยงานในสังกัดสานักงานอธิการบดี
2.1-1.3
แบบประเมิน ลิงค์แบบประเมิน และ QR code แบบประเมินความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการที่มีต่อหน่วยงานในสังกัดสานักงานอธิการบดี
2.1-1.4
หนังสืองานบริหารและพัฒนาระบบ สานักงานอธิการบดี
ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง รายงานตัวบ่งชี้ 2.1 ระดับความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการต่อการให้บริการของหน่วยงาน : การบริการแบบกัลยาณมิตร
(รอบ 9 เดือน)
2.1-1.5
หนังสือสานักงานอธิการบดี ที่ อว 0656.01/ว 1009 ลงวันที่ 23 เมษายน 2564
เรื่อง ขอส่งรายงานความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อหน่วยงานในสังกัดสานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจาปีการศึกษา 2563
รอบ 9 เดือน
2.1-1.6
รายงานความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อหน่วยงานในสังกัดสานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจาปีการศึกษา 2563
รอบ 12 เดือน
2.1-1.7
ข้อเสนอแนะ (แบบละเอียด)
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สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ผลการประเมิน ค่าเฉลี่ย..............................ได้..............................คะแนน
คะแนนประเมิน ค่าเฉลี่ย..............................ได้..............................คะแนน
บันทึกข้อค้นพบ (หากมี)
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................... ..............................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. ......................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... .....
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนงานโครงการ และกิจกรรม
ชนิดของตัวบ่งชี้
ผู้รับผิดชอบหลัก
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้

: ผลผลิต
: กองนโยบายและแผน
: นายพัฒนพงศ์ วรรณวิไล

ผู้จัดเก็บข้อมูล

: ว่าที่ร้อยตรีจรยุทธ โซ๊ะมาลี

โทรศัพท์
E-mail
โทรศัพท์
E-mail

:
:
:
:

08-1946-4107
patthanapong.w@rmutsb.ac.th
08-1304-1762
chonrayut_a@hotmail.com

คาอธิบายตัวบ่งชี้
หน่ ว ยงานสนั บ สนุ น มี ก ารด าเนิ นงานตามแผนงานโครงการ และกิ จ กรรม เพื่ อ บรรลุ ป ระสิ ท ธิ ผ ล
และประสิทธิภาพ โดยดาเนินการภายในกาหนดระยะเวลาที่ได้กาหนดไว้
เกณฑ์การประเมิน : ร้อยละ
มี ก ารด าเนิ น งานตามแผนงานโครงการและกิ จ กรรม ภายในก าหนดระยะเวลาที่ ไ ด้ ก าหนดไว้
ร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
น้อยกว่า 85
85-89.99
90-94.99
95-99.99
100
สรุปผลการประเมินตนเอง
เป้าหมายของปีนี้ : ร้อยละ 95
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ : ร้อยละ 100
เป้าหมายปีต่อไป : ร้อยละ 100

เกณฑ์การประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
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: 4 คะแนน
: 5 คะแนน
: 5 คะแนน

ตารางระดับความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนงานโครงการ และกิจกรรมของหน่วยงานภายใน
สานักงานอธิการบดี
จานวนโครงการ
จานวนโครงการ
ที่
หน่วยงาน
ที่ดาเนินการ
ร้อยละ
ตามแผน
ตามแผน
1 สานักงานอธิการบดี (ส่วนกลาง)
100.00
2 กองกลาง
5
5
100.00
100.00
3 กองคลัง
100.00
4 กองนโยบายและแผน
1
1
100.00
5 กองบริหารงานบุคคล
2
2
100.00
6 กองพัฒนานักศึกษา
4
4
100.00
7 กองบริหารงานทรัพยากรนนทบุรี
100.00
8 กองบริหารงานทรัพยากรสุพรรณบุรี
100.00
9 กองบริหารงานทรัพยากรวาสุกรี
100.00
10 กองส่งเสริมคุณภาพ
2
2
100.00
รวม
14
14
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
2.2-1.1
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ผลการประเมิน ร้อยละ..............................ได้..............................คะแนน
คะแนนประเมิน ร้อยละ..............................ได้..............................คะแนน
บันทึกข้อค้นพบ (หากมี)
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. .......
........................................................................................................................... .........................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. ......................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... .....
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานตามมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงาน
ชนิดของตัวบ่งชี้
ผู้รับผิดชอบหลัก
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้

: ผลผลิต
: กองส่งเสริมคุณภาพ
: ผศ.ดร.เสนีย์ พวงยาณี

ผู้จัดเก็บข้อมูล

: นายเสกสรรค์ คงพึ่งทรัพย์

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

มีการดาเนินการ






โทรศัพท์
E-mail
โทรศัพท์
E-mail

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

:
:
:
:

08-6833-8745
seneermutsb@hotmail.com
08-5422-9641
seksan.k@rmutsb.ac.th

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

การดาเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน
1. มีการกาหนดนโยบายการดาเนินการตามมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงาน
2. มีการวิเคราะห์คาอธิบายลักษณะงาน เพื่อกาหนดกิจกรรมการดาเนินงานแผนงาน
การดาเนินการตามมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
3. มีการจัดตั้งคณะกรรมการดาเนินการหรือมีการมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการปรับปรุง กลั่นกรองและพัฒนามาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงาน
4. มีการประเมินผลการดาเนินงานตามมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงาน
5. มีการนาผลการประเมินผลการดาเนินงานมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาขั้นตอน
การปฏิบัติงาน

สรุปผลการประเมินตนเอง
เป้าหมายของปีนี้ : 5 ข้อ
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ : 5 ข้อ
เป้าหมายปีต่อไป : 5 ข้อ

เกณฑ์การประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
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: 5 คะแนน
: 5 คะแนน
: 5 คะแนน

ผลการดาเนินงานและผลการประเมินตนเอง
1. มีการกาหนดนโยบายการดาเนินการตามมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
สานักงานอธิการบดี โดยกองส่งเสริมคุณภาพ ดาเนินการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี พ.ศ. 2546 ในหมวด 3 การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ต่อภารกิจของรัฐ มาตรา 9 การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐให้ส่วนราชการปฏิบัติ
ได้กาหนดไว้ตอนหนึ่งว่าการกาหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการจะต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน
ระยะเวลา และงบประมาณที่จะต้องใช้ในการดาเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์
ของภารกิจ และตัวชี้วัดความสาเร็จของภารกิจ อีกทั้งภารกิจหลักที่มหาวิทยาลัยจะต้องปฏิบัติมี 4 ประการ
คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
การดาเนิ น การตามภารกิจทั้ง 4 ประการดังกล่าว มีค วามสาคั ญ อย่างยิ่งต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย
ทั้งระยะสั้น และระยะยาว ทางกองส่ งเสริมคุณภาพได้วิเคราะห์ การจัดเก็บข้อมูล ในการจั ดทารายงาน
การประเมินตนเอง พบว่า ตัวบ่งชี้ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เน้นกระบวนการ
ปฏิบัติงาน (PDCA) และตัวบ่งชี้สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
(สมศ.) เน้นผลลัพธ์ของการปฏิบัติซึ่งทางมหาวิทยาลัยต้องมีกระบวนการปฏิบัติงานให้ชัดเจน จึงจะได้
ผลลั พ ธ์ข องการปฏิ บั ติ งานที่ ค รบถ้ว นตามส านั กงานรับ รองมาตรฐานและประเมิ นคุ ณ ภาพการศึก ษา
(องค์ ก ารมหาชน) ต้ อ งการแนวทางการพั ฒ นาคู่ มื อ ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง าน (SOP) ทั้ ง สายวิ ช าการ
และสายสนับสนุนเพื่อรับรองตัวบ่งชี้ของ (สกอ.) และ (สมศ.) ดังนี้
1. งานแผนงานติดตามประเมินผลแผนงานและโครงการ (สกอ.) (สมศ.)
2. งานวิเคราะห์ความต้องการทางวิชาการ (สกอ.)
3. งานพัฒนาและบริหารหลักสูตร (สกอ.) (สมศ.)
4. งานรับนักศึกษาใหม่ (สกอ.) (สมศ.)
5. งานเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ (สกอ.) (สมศ.)
6. งานลงทะเบียนนักศึกษา (สกอ.) (สมศ.)
7. งานบริหารด้านการเรียนการสอน (สกอ.) (สมศ.) การออกสหกิจและฝึกงาน
ในสถานประกอบการ การบารุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือ-เครื่องจักรเชิงป้องกัน (สกอ.)
(สมศ.) งานพัฒนานักศึกษา
8. งานบริการหลังการศึกษา (สมศ.)
9. งานพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน (สกอ.) (สมศ.)
10. งานพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (สกอ.) (สมศ.)
11. งานบริหารด้านบริการทางวิชาการแก่สังคม (สกอ.) (สมศ.)
12. งานบริหารด้านการทานุบารุงศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม (สกอ.) (สมศ.)
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13. งานบริหารและพัฒนาองค์กร (สกอ.) (สมศ.)
14. งานบริหารการจัดการความรู้ขององค์กร (สกอ.)
15. งานบริหารระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ (สกอ.)
16. งานบริหารความเสี่ยง (สกอ.) (สมศ.)
17. งานบริหารด้านการเงินและงบประมาณ (สกอ.)
18. รับ-ส่ง หนังสือราชการ (สกอ.)
19. งานสรรหาบุคลากร (สกอ.)
20. งานประเมินผลการปฏิบัติงาน (สกอ.)
21. งานจัดซื้อวัสดุ/จัดจ้าง (สกอ.)
22. งานจัดซื้อครุภัณฑ์/จัดจ้าง (สกอ.)
23. งานจัดเก็บวัสดุและครุภัณฑ์ (สกอ.)
24. งานยานพาหนะ (สกอ.)
25. งานอาคารสถานที่ (สกอ.)
26. งานรักษาความปลอดภัย (สกอ.)
27. ควบคุมเอกสารคุณภาพ (สกอ.)
28. ตรวจติดตามคุณภาพภายใน (สกอ.)
29. ปฏิบัติการแก้ไขและป้องกัน (สกอ.)
30. การทบทวนของฝ่ายบริหาร (สกอ.) และระบบ/กระบวนงานอื่น ๆ
ตามหนังสือที่ ศธ 0585.23/311 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 เรื่อง เสนอแนวทางการพัฒนาคู่มื อ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (SOP) ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน (2.3-1.1)
2. มีการวิเคราะห์คาอธิบายลักษณะงาน เพื่อกาหนดกิจกรรมการดาเนินงานแผนงานการดาเนิ นการ
ตามมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
จากการดาเนิ น การ จัดทากรอบอัตรากาลัง บุคลากรของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 3 (2562-2565)
ตามมาตรา 20 แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 ที่กาหนดให้สภา
สถาบันอุดมศึกษากาหนดกรอบตาแหน่ง โดยกาหนดคราวละ 4 ปี นั้น มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการวิเคราะห์
ภาระงานและทบทวนการกาหนดโครงสร้างการแบ่งงานภายในส่วนราชการของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะห์
จากภารกิจและลักษณะงานที่รับผิดชอบของส่วนราชการในมหาวิทยาลัย และได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองกรอบอัตรากาลังข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน ซึ่งประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเพื่อพิจารณากลั่นกรอง วิเคราะห์ภาระงาน กาหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
โครงสร้างการบริหารงาน ภารกิจ บทบาทหน้าที่ในส่วนงานสายสนับสนุนและให้ข้อเสนอแนะในการจัดทา
กรอบอัตรากาลัง และได้ นาเสนอต่อสภามหาวิ ทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ (2.3-2.1) โดยมีรายละเอียด
การปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานภายในส่วนราชการของมหาวิทยาลัยดังนี้
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1. ปรั บเปลี่ย นภารกิจของงานให้ มีความครอบคลุมตามพันธกิจของส่ วนราชการ โดยระบุ
ภารกิจแต่ละงานที่ต้องรับผิดชอบเพิ่มเติม
2. ปรับเปลี่ยนชื่องานภายในส่วนราชการให้มีความสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน
3. ยุบรวมงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงหรือสอดคล้องกันไว้ที่งานเดียวกัน
4. จัดกลุ่มงาน โดยการแยกภารกิจบางส่วนที่ไม่สอดคล้องกับงานเดิมมากาหนดเป็นงานใหม่
ตามภารกิจของงานที่ต้องรับผิดชอบ
5. ปรับเปลี่ยนโครงสร้างงานภายในของหน่วยงานที่มีศูนย์พื้นที่ที่ต้องรับผิดชอบ 4 ศูนย์พื้นที่
ให้ มี โ ครงสร้ า งการแบ่ ง ส่ ว นงานแบบเดี ย วกั น เพื่ อ ความชั ด เจนในการบริ ห ารจั ด การมหาวิ ทยาลั ย
โดยกองบริ หารงานบุ คคลได้ ด าเนิ นการจั ดประชุ มหั วหน้ างาน และผู้ ปฏิ บั ติ งาน เพื่ อชี้ แจงรายละเอี ยด
การจั ด ท าแบบบรรยายลั ก ษณะงานของมหาวิ ทยาลั ย ให้ ส อดคล้ อ งกั บ โครงสร้ า งการแบ่ งงานภายใน
และอัตรากาลังระยะที่ 3 (ปีงบประมาณ 2562-2565) และแบบประเมินค่างานในการกาหนดระดับตาแหน่ง
ของมหาวิทยาลัย ของแต่ละหน่วยงานและแต่ละตาแหน่งให้เป็นไปในแนวทางและรูปแบบเดียวกัน (2.3-2.2)
สานั กงานอธิการบดี โดยกองส่ งเสริมคุณภาพเป็นหน่ว ยงานที่รับผิ ดชอบการวางระบบคุณภาพ
การด าเนิ น งานมาตรฐานขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง าน (SOP) ของมหาวิ ท ยาลั ย ได้ แ จ้ ง เวี ย นให้ ห น่ ว ยงาน
สายสนับสนุนในสังกัดดาเนินการวิเคราะห์และทบทวนมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (SOP) ที่ประกาศใช้
ทั้งหมด 72 SOP ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558-2563 (2.3-2.3) เพื่ อ ให้ สอดคล้องกับโครงสร้าง ขอบข่ายภาระงาน
และแบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ที่ได้ปรับปรุงใหม่ตามโครงสร้างการแบ่งงานภายใน
และอัตรากาลังระยะที่ 3 (ปีงบประมาณ 2562-2565) ของหน่วยงานสายสนับสนุน (2.3-2.4)
3. มีการจั ด ตั้ งคณะกรรมการด าเนิน การหรื อมีก ารมอบหมายให้มีผู้รั บผิดชอบดาเนิน การปรั บปรุ ง
กลั่นกรองและพัฒนามาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ส านั ก งานอธิ ก ารบดี โดยกองส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพได้ รั บ มอบหมายให้ ด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง พั ฒ นา
และวิเคราะห์ มาตรฐานขั้น ตอนการปฏิบัติงานของแต่ล ะหน่ว ยงาน (SOP) ตามประกาศมหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง การแบ่งงานภายในส่วนราชการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุว รรณภูมิ ลงวั นที่ 19 ธันวาคม 2561 (2.3-3.1) ได้ให้ หน่วยงานในมหาวิทยาลัยดาเนินการปรับปรุง
ทบทวนมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน(SOP) ให้เป็นปัจจุบัน ตามหนังสือกองคลัง ที่ อว 0656.03/1492
ลงวัน ที่ 8 ตุล าคม 2563 เรื่ อง ขอแจ้ งการพิจารณาการแก้ไขมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน ( SOP)
(2.3-3.2) และดาเนินการจัดทาสรุปข้อมูลมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (SOP) (2.3-3.3)
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4. มีการประเมินผลการดาเนินงานตามมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
สานักงานอธิการบดี โดย กองส่งเสริมคุณภาพดาเนินการจัดทาคาสั่ง มทร.สุวรรณภูมิ ที่ 1605/2564
เรื่ อ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการตรวจติ ด ตามการปฏิบั ติ ง านตามมาตรฐานขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง าน (SOP)
(2.3-4.1) โดยคณะกรรมการดาเนินงานตรวจติดตามการปฏิบัติงานตามมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(SOP) มีรองอธิการบดี เป็นประธานกรรมการ ผู้อานวยการสถาบัน สานัก กอง หัวหน้างานใน สถาบัน
สานัก กอง ทุกท่านเป็น กรรมการ และผู้อานวยการกองส่งเสริมคุณภาพ เป็นกรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ 1) วางแผนการตรวจติดตามการปฏิบัติงานตามมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
(SOP) 2) ตรวจติ ด ตามการปฏิบัติงานตามมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานของหน่ ว ยงาน (SOP)
และ 3) สรุปผลการตรวจติดตามการปฏิบัติงานตามมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (SOP)
เพื่อจัดทารายงานสรุปผลการตรวจติดตามดาเนินกิจกรรมการตรวจติดตามการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
ขั้ น ตอนการปฏิบัติงาน (SOP) ของหน่วยงานสายสนับสนุน ระหว่างวันที่ 8 กุมภาพั นธ์ - 5 มีนาคม 2564
(2.3-4.2) โดยคณะกรรมการตรวจฯ ตามคาสั่ง มทร.สุวรรณภูมิ ที่ 1605/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจติดตามการปฏิบัติงานตามมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (SOP) (2.3-4.1) โดยผลการตรวจติดตาม
การปฏิบัติงานตามมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานของหน่ ว ยงาน (SOP) พบข้อบกพร่องที่ตรวจพบหรือ
สถานะของสิ่งที่ต้องปฏิบัติการแก้ไข/ป้องกัน (Corrective/Preventive Action Request Status Log)
ตามแบบฟอร์ม FM-SOP 109-3-11-08 และสรุปผลการตรวจติดตามการปฏิ บัติงานตามมาตรฐานขั้นตอน
การปฏิบัติงานของหน่วยงาน (SOP) ตามแบบฟอร์ม FM-SOP 109-3-11-09 (2.3-4.3)
5. มีการนาผลการประเมินผลการดาเนินงานมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ส านั ก งานอธิ ก ารบดี โดยกองส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพได้ แ จ้ ง รายงานการตรวจติ ด ตามการปฏิ บั ติ ง าน
ตามมาตรฐานขั้ น ตอนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (SOP) กับหน่วยงานสายสนับสนุน ตามหนังสือที่
อว 0656.23/96 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 เรื่อง ขอแจ้งผลการตรวจมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
และการปรับปรุงมาตรฐานขั้นตอนการปฏิ บั ติ ง าน (2.3-5.1) กั บ หน่วยงานที่รับการตรวจติดตามดังกล่าว
เพื่อหน่วยงานได้นาข้อมูลไปพัฒนาขั้นตอนการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่อไป
หน่วยงาน
ข้อคิดเห็นทั่วไปของผู้ตรวจติดตาม
1. กองกลาง
หน่วยงานได้ปฏิบัติตามขั้นตอนการทางาน ได้แก่
SOP 101-02 ประชุมสภามหาวิทยาลัย
SOP 101-06 การสร้างภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย
SOP 101-07 งานเช่ายืมวัสดุอุปกรณ์
SOP 101-10 งานจัดทาหนังสือเดินทางราชการและวีซ่า
SOP 101-11 การให้บริการทางวิชาการ(แบบมีรายได้)
2. กองคลัง
หน่วยงานได้ปฏิบัติตามขั้นตอนการทางาน ได้แก่
SOP 102-01 งานจัดซื้อจัดจ้าง
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3. กองนโยบายและแผน

4. กองบริหารงานบุคคล

SOP 102-02 การขออนุมัติค่าใช้จ่ายและการเบิกจ่ายเงิน
SOP 102-03 งานคืนหลักประกันสัญญา
SOP 102-04 งานทะเบียนคุมทรัพย์สินและค่าเสื่อม
SOP 102-05 งานตรวจสอบพัสดุประจาปีและจาหน่าย
ข้อเสนอแนะ ขั้นตอนในลาดับที่ 4 หายไป
SOP 102-06 การขอขยายเงินกันเงินงบประมาณ
ข้อเสนอแนะ ขัน้ ตอนในลาดับที่ 1 2 และ 7 มีการเปลี่ยนชื่อ
หน่วยงาน เนื่องจากมีการเปลี่ยนโครงสร้าง
หน่วยงานได้ปฏิบัติตามขั้นตอนการทางาน ได้แก่
SOP 103-01 การจัดทางบประมาณเงินแผ่นดิน
SOP 103-02 การจัดทางบประมาณเงินรายได้
SOP 103-03 การจัดสรรงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณ
เงินรายได้
ข้อเสนอแนะ ขั้นตอนในลาดับที่ 4 และ 5 นาเสนอหลักเกณฑ์
แนวทางในการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณ
เงินรายได้ และร่างจัดสรรเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
พิจารณา ไม่พบการดาเนินการตามขั้นตอน แต่ไม่มีผลกระทบ
ต่อคุณภาพการปฏิบัติงาน
SOP 103-04 การกากับติดตาม วิเคราะห์รายงานผลการดาเนินงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
SOP 103-06 งานจัดทาแผนยุทธศาสตร์
SOP 103-07 การจัดทารายงานประเมินผลแผน
หน่วยงานได้ปฏิบัติตามขั้นตอนการทางาน ได้แก่
SOP 104-01 การจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย
SOP 104-02 การดาเนินการเรื่องการศึกษาต่อในประเทศ
และต่างประเทศของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย
SOP 104-03 การดาเนินการเรื่องทุนการศึกษาของข้าราชการ
และพนักงานมหาวิทยาลัย
SOP 104-04 การจัดตั้ง ยุบเลิก ปรับปรุงการบริหารหน่วยงาน
เป็นการภายใน
ข้อเสนอแนะ ขั้นตอนที่ 8 และ 9 ให้ผู้รับผิดชอบขอสาเนาเอกสาร
ที่กองกลางดาเนินการมาจัดเก็บต้นเรื่อง เพื่อให้การดาเนินการ
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5. กองพัฒนานักศึกษา

ครบถ้วนตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน เนื่องจากเป็นขั้นตอน
การปฏิบัติของกองบริหารงานบุคคล หรือหากกองกลาง
จะดาเนินการในขั้นตอนดังกล่าวก็ให้ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ให้ชัดเจน ในส่วนของผู้รับผิดชอบแต่ละขั้นตอน
SOP 104-06 การจัดทากรอบอัตรากาลังข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา
SOP 104-07 เลื่อนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
(สายสนับสนุน) ให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น
SOP 104-08 สรรหาบุคลากร
SOP 104-09 บุคลากรทุกประเภทลาออก
SOP 104-10 การต่อสัญญาจ้างบุคลากร
SOP 104-12 งานกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
SOP 104-13 การรับโอน ให้โอน ย้าย ช่วยราชการกลับต้นสังกัด
SOP 104-14 แต่งตั้งบุคคลทุกประเภทให้ดารงตาแหน่ง
ข้อเสนอแนะ ให้ปรับปรุงเอกสารอ้างอิงให้เป็นปัจจุบัน
SOP 104-18 ประเมินหัวหน้าส่วนราชการ
ข้อเสนอแนะ ขั้นตอนที่ 2 และ 3 สลับกัน เนื่องจากมีการตั้งเรื่อง
และแต่งตั้งคณะกรรมการก่อนจะถึงกาหนดการประเมิน
เมื่อประชุมคณะกรรมการเรียบร้อยแล้ว แจ้งหน่วยงานรับทราบ
กาหนดการและเอกสารเพิ่มเติมที่ต้องใช้นอกเหนือจากประกาศฯ
กาหนด และเพิ่มเติมขั้นตอนที่ 10 อีก 1 ขั้นตอน เป็นการแจ้งผล
การประเมินตามมติสภามหาวิทยาลัยพร้อมส่งเล่มประเมิน
ถึงหน่วยงานผู้รับประเมิน จึงเห็นควรปรับปรุง SOP ให้เป็นปัจจุบัน
SOP 104-19 งานบริการด้านบริหารงานบุคคล
SOP 104-20 การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรทุกประเภท
หน่วยงานได้ปฏิบัติตามขั้นตอนการทางาน ได้แก่
SOP 105-01 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ.
SOP 105-02 ทุนการศึกษา
SOP 105-03 งานรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร
SOP 105-04 งานประกันอุบัติเหตุนักศึกษา
SOP 105-05 งานผ่อนผันทหาร
SOP 105-06 การให้บริการรักษาพยาบาล
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6. กองบริหารทรัพยากรวาสุกรี

7. กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี

หน่วยงานได้ปฏิบัติตามขั้นตอนการทางาน ได้แก่
SOP 101-03 การใช้ยานพาหนะ
SOP 101-04 งานขอใช้อาคารสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
SOP 101-09 การบริการอัดสาเนาเอกสาร
SOP 102-01 งานจัดซื้อจัดจ้าง
SOP 102-03 งานคืนหลักประกันสัญญา
SOP 102-04 งานทะเบียนคุมทรัพย์สินและค่าเสื่อม
SOP 102-05 งานตรวจสอบพัสดุประจาปีและจาหน่าย
SOP 102-06 การขอขยายเงินกันเงินงบประมาณ
SOP 103-04 การกากับติดตาม วิเคราะห์รายงานผลการดาเนินงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
SOP 105-01 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ.
SOP 105-02 ทุนการศึกษา
SOP 105-03 งานรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร
SOP 105-04 งานประกันอุบัติเหตุนักศึกษา
SOP 105-05 งานผ่อนผันทหาร
SOP 105-06 การให้บริการรักษาพยาบาล
SOP 106-01 รักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สิน
ของทางราชการ
SOP 109-02 งานการดาเนินกิจกรรม 5ส +3
SOP 109-03 งานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
หน่วยงานได้ปฏิบัติตามขั้นตอนการทางาน ได้แก่
SOP 101-03 การใช้ยานพาหนะ
SOP 101-04 งานขอใช้อาคารสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
SOP 101-09 การบริการอัดสาเนาเอกสาร
SOP 102-01 งานจัดซื้อจัดจ้าง
SOP 102-02 การขออนุมัติค่าใช้จ่ายและการเบิกจ่ายเงิน
SOP 102-03 งานคืนหลักประกันสัญญา
SOP 102-04 งานทะเบียนคุมทรัพย์สินและค่าเสื่อม
SOP 102-05 งานตรวจสอบพัสดุประจาปีและจาหน่าย
SOP 102-06 การขอขยายเงินกันเงินงบประมาณ
SOP 103-01 การจัดทางบประมาณเงินแผ่นดิน
SOP 103-02 การจัดทางบประมาณเงินรายได้
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8. กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี

SOP 103-03 การจัดสรรงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณ
เงินรายได้
SOP 103-04 การกากับติดตาม วิเคราะห์รายงานผลการดาเนินงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
SOP 103-06 งานจัดทาแผนยุทธศาสตร์
SOP 105-01 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ.
SOP 105-02 ทุนการศึกษา
SOP 105-03 งานรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร
SOP 105-04 งานประกันอุบัติเหตุนักศึกษา
SOP 105-05 งานผ่อนผันทหาร
SOP 105-06 การให้บริการรักษาพยาบาล
SOP 106-01 รักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สินของ
ทางราชการ
SOP 109-02 งานการดาเนินกิจกรรม 5ส +3
หน่วยงานได้ปฏิบัติตามขั้นตอนการทางาน ได้แก่
SOP 101-03 การใช้ยานพาหนะ
SOP 101-04 งานขอใช้อาคารสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
SOP 101-05 การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
SOP 101-09 การบริการอัดสาเนาเอกสาร
SOP 102-01 งานจัดซื้อจัดจ้าง
SOP 102-02 การขออนุมัติค่าใช้จ่ายและการเบิกจ่ายเงิน
SOP 102-03 งานคืนหลักประกันสัญญา
SOP 102-04 งานทะเบียนคุมทรัพย์สินและค่าเสื่อม
SOP 102-05 งานตรวจสอบพัสดุประจาปีและจาหน่าย
SOP 103-01 การจัดทางบประมาณเงินแผ่นดิน
SOP 103-02 การจัดทางบประมาณเงินรายได้
SOP 103-03 การจัดสรรงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณ
เงินรายได้
SOP 103-04 การกากับติดตาม วิเคราะห์รายงานผลการดาเนินงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
SOP 103-07 การจัดทารายงานประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปี
SOP 104-01 การจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย
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9. กองส่งเสริมคุณภาพ

SOP 104-02 การดาเนินการเรื่องการศึกษาต่อในประเทศ
และต่างประเทศของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย
SOP 104-03 การดาเนินการเรื่องทุนการศึกษาของข้าราชการ
และพนักงานมหาวิทยาลัย
SOP 104-10 การต่อสัญญาจ้างบุคลากร
SOP 104-19 งานบริการด้านบริหารงานบุคคล
SOP 105-01 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ.
SOP 105-02 ทุนการศึกษา
SOP 105-03 งานรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร
SOP 105-04 งานประกันอุบัติเหตุนักศึกษา
SOP 105-05 งานผ่อนผันทหาร
SOP 105-06 การให้บริการรักษาพยาบาล
SOP 106-01 รักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สิน
ของทางราชการ
SOP 109-01 งานประกันคุณภาพการศึกษา
SOP 109-02 งานการดาเนินกิจกรรม 5ส +3
SOP 109-03 งานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
หน่วยงานได้ปฏิบัติตามขั้นตอนการทางาน ได้แก่
SOP 109-01 งานประกันคุณภาพการศึกษา
SOP 109-02 งานการดาเนินกิจกรรม 5ส +3
SOP 109-03 งานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
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รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
2.3-1.1
หนังสือที่ ศธ 0585.23/311 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 เรื่อง เสนอแนวทาง
การพัฒนาคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน (SOP) ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน
2.3-2.1
มติสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 11/2561 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2561
https://www.rmutsb.ac.th/university_council/report_meeting/2561/6111.pdf
2.3-2.2
บันทึกข้อความเชิญประชุมการจัดทาแบบบรรยายลักษณะงานรายตาแหน่ง
2.3-2.3
รายชื่อมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (SOP) ที่ประกาศใช้
2.3-2.4
ตารางแสดงขอบข่ายภาระงาน ตามกรอบโครงสร้างระยะที่ 3
(ปีงบประมาณ 2562-2565) และแบบบรรยายลักษณะงาน
2.3-3.1
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่องการแบ่งงานภายในส่วนราชการของ มทร.สุวรรณภูมิ
ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2561
2.3-3.2
บันทึกข้อความที่ อว 0656.03/1492 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2563
เรื่อง ขอแจ้งการพิจารณาการแก้ไขมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (SOP)
2.3.3.3
สรุปข้อมูลมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (SOP)
2.3-4.1
คาสั่ง มทร.สุวรรณภูมิ ที่ 871/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจติดตาม
การปฏิบัติงานตามมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (SOP)
2.3-4.2
หนังสือที่ อว 0656.23/ว 34 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564
เรื่อง การตรวจมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (SOP)
2.3-4.3
รายงานผลการตรวจมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 1/2563
2.3-5.1
หนังสือที่ อว 0585.23/96 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 เรื่อง ขอแจ้งผลการตรวจ
มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานและการปรับปรุงมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
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สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลการประเมิน…………………………คะแนน
ข้อที่ได้ (โปรดทาเครื่องหมาย ในช่อง ในข้อที่ผ่าน)
ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5
บันทึกข้อค้นพบ (หากมี)
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. ......................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... .....
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. ......................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระบบและกลไกการพัฒนาแผนกลยุทธ์จากการวิเคราะห์ SWOT
กับวิสัยทัศน์ของสถาบัน และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
และแผนปฏิบัติการประจาปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุตามตัวบ่งชี้
และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ (สกอ. ระดับสถาบัน ตัวบ่งชี้ 5.1 ข้อ 1)
รอบปีประเมิน
ชนิดของตัวบ่งชี้
ผู้รับผิดชอบหลัก
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้

:
:
:
:

ปีงบประมาณ
กระบวนการ
กองนโยบายและแผน
นางสาวอุศนา อนงค์เวช

ผู้จัดเก็บข้อมูล

: 1) นางสาวรัชชนันท์ ดีมาก
2) นางสาวสุนันทา มณฑปใหญ่

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ
มีการดาเนินการ







คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ

โทรศัพท์ :
E-mail :
โทรศัพท์ :
E-mail :
โทรศัพท์ :
E-mail :

06-1785-9987
tomjaja2518@hotmail.com
08-4939-6391
pucca_2515@hotmail.com
08-4775-5811
papea_com@hotmail.com

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
6 หรือ 7 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
8 ข้อ

การดาเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน
1. มีการจัดทาแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของสภาสถาบัน
โดยการมีส่วนร่วม ของบุคลากรในสถาบัน และได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน
โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติสถาบัน
ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี
ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10
(พ.ศ.2551-2554)
2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับสถาบันไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน
3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจาปีครบ 4 พันธกิจ
คือ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม
4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจาปีและค่าเป้าหมาย
ของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัดความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติการประจาปี
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5. มีการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีครบ 4 พันธกิจ สถาบันควรจัดทา
ปฏิทินการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติงานทั้ง 4 พันธกิจเพื่อใช้เป็นแนวทาง
การดาเนินงานและสร้างความเชื่อมั่นว่าได้มีการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน
ในเวลาที่เหมาะสม
6. มีการติดตามผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจาปี
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา
7. มีการประเมินผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
และรายงานผลต่อผู้บริหารและสภาสถาบันเพื่อพิจารณา
8. มีการนาผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุง
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจาปี

สรุปผลการประเมินตนเอง
เป้าหมายของปีนี้ : 8 ข้อ
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ : 8 ข้อ
เป้าหมายปีต่อไป : 8 ข้อ

เกณฑ์การประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
เกณฑ์การประเมิน

: 5 คะแนน
: 5 คะแนน
: 5 คะแนน

ผลการดาเนินงานและผลการประเมินตนเอง
1. มหาวิ ท ยาลั ยเทคโนโลยีร าชมงคลสุ วรรณภู มิ ไ ด้ จั ด การประชุ ม ทบทวนแผนยุทธศาสตร์
การพัฒ นามหาวิทยาลั ยเทคโนโลยี ราชมงคลสุ ว รรณภูมิ พ.ศ. 2560-2564 ระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน
2561 ณ ห้ อ งประชุ ม นนทรี ชั้ น 8 อาคารเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ศู น ย์ พ ระนครศรี อ ยุ ธ ยา หั น ตรา
โดยมีกระบวนการดาเนินงานดังนี้
1) มี ก ารชี้ แ จงกระบวนการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2560-2564 และอภิปรายผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลสุ ว รรณภู มิ พ.ศ. 2560-2564 ในช่ ว งระยะเวลา 1 ปี 10 เดื อ น
(ปี งบประมาณ 2560 และปี งบประมาณ 2561) โดยรองอธิ ก ารบดี ผู้ กากับประเด็น ยุ ท ธศาสตร์
และมีการรายงานผลการดาเนิ นงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒ นามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ พ.ศ. 2560-2564 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
2) เสนอ (ร่าง) แผนยุ ท ธศาสตร์ การพั ฒ นามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
พ.ศ.2560-2564 ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง 2561 ส าหรั บ เป็ น กรอบทิ ศ ทางการด าเนิ น งานของมหาวิ ท ยาลั ย
ในปี พ.ศ. 2563-2564 ต่อที่ป ระชุมผู้ บริห ารมหาวิท ยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ เมื่อวันที่
3 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารบูรณมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
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ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา และได้จัดทาหนังสือแจ้งเวียนให้กับคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ได้รับทราบ วันที่ 16 มกราคม 2562
3) เสนอ (ร่าง) แผนยุ ท ธศาสตร์ การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
พ.ศ.2560-2564 ฉบับปรับปรุง 2561 ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 2/2562 วันพุธที่
13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้ อ งประชุ ม สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา (2.4-1.1) และได้ รั บ การพิจารณาอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยให้เป็น
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ.2560-2564 ฉบับปรับปรุง
2561 สาหรับเป็นกรอบทิศทางการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ.2563-2564 (2.4-1.2)
2. มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลสุ ว รรณภู มิ มี ก ารถ่ า ยทอดแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2560-2564 ฉบับปรับปรุง 2561 ไปสู่ทุกหน่วยงาน
โดยนาขึ้นบนเว็บไซต์ http://plan.rmutsb.ac.th/plan/home.php เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบ
ในการดาเนินงาน (2.4-2.1) ทั้ ง นี้ มหาวิ ท ยาลั ย ได้มีการจัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีร าชมงคล เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่ อน โดยได้แต่งตั้ง ชุดคณะกรรมการจัดทาแผนกลยุทธ์
ทางการเงินมหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีร าชมงคลสุ วรรณภูมิ ที่มีการวิเคราะห์ สภาพแวดล้ อมด้านการเงิน
เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติ (2.4-2.2)
3. มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีการจัดทาแผนงาน/รายงานผลการปฏิบัติงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยคานึงถึงความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
เป้าหมาย ผลผลิต และกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี ซึ่งในแต่ละปีจะมีแผนงานโครงการ/
กิ จ กรรมที่ ส อดคล้ อ งกับแผนกลยุทธ์ และครอบคลุ ม พั น ธกิ จ ทั้ง 4 ด้าน คือ การจัดการศึกษา การวิจัย
การบริการวิชาการและการทานุศิลปวัฒนธรรม (2.4-3.1)
4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ ที่ได้กาหนดค่าเป้าหมาย
ของแต่ ตั ว ชี้ วั ด เพื่ อ วั ด ความส าเร็ จ ของการปฏิ บั ติ ง านไว้ ใ นแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2560-2564 ไว้ที่หน้า 36-39 (2.4-1.1)
5. มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลสุ ว รรณภู มิ มี ก ารด าเนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ก ารทั้ ง 4
พันธกิจ โดยมีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแบบจัดทาแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เสนอต่อสานักงบประมาณ ไตรมาสที่ 2,3,4 (2.4-5.1)
6. มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ราชมงคลสุวรรณภูมิ มีการติดตามผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
ของแผนปฏิบัติราชการ โดยกองนโยบายและแผนติดตามการรายงานผลของทุกหน่วยงานเป็นรายเดือน
(2.4-6.1) พร้ อ มกั น นี้ ได้มีการจัดประชุมเร่งรั ดติดตามผลการดาเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
เพื่ อ ให้ ห น่ ว ยงานได้ ส รุ ป ผลการด าเนิ น งานและการใช้ จ่ า ยงบประมาณและชี้ แ จงถึ ง สาเหตุ ปั ญ หา
และอุปสรรค ของการดาเนินงานที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563
ครั้งที่ 3/2563 วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 ครั้งที่ 4/2563 วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 (2.4-6.2)
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7. มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ราชมงคลสุวรรณภูมิ รายงานผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2560-2564 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เสนอต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัย (2.4-7.1)
8. มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ราชมงคลสุวรรณภูมิมีการประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี ราชมงคลสุว รรณภูมิ พ.ศ. 2563-2565 โดยเชิ ญ ประชุ ม หัวหน้าหน่วยงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ในวันอังคารที่ 7 เมษายน 2563 เพื่อให้แผนยุทธศาสตร์
การพัฒนามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2560-2564 ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2561
สอดคล้ อ งกั บ พระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี (ฉบั บ ที่ 2)
พ.ศ. 2562 ซึ่ ง มี ม ติ ใ ห้ ห น่ ว ยงาน จัดทาข้อมูลการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2563-2565 และกาหนดประชุมเพื่อร่วมพิจารณาข้อมูลการทบทวน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2563-2565 ในวันศุกร์ที่
19 มิถุนายน 2563 โดยเสนอต่ อ ที่ ประชุมผู้บริหารเพื่อโปรดพิจารณา (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2563-2565 ในวันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 และเสนอ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เพื่อโปรดพิจารณา (ร่าง)
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2563-2565 ในวั น พุ ธ ที่
22 กรกฎาคม 2563 ได้รับความเห็ น ชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2563 วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2563 (2.4-8.1)
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รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
2.4-1.1
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ครั้งที่ 2/2562
2.4-1.2
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
พ.ศ. 2560-2564 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561
2.4-2.1
การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์บน http://plan.rmutsb.ac.th/plan/home.ph
2.4-2.2
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2561-2564
2.4-3.1
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2.4-5.1
รายงานผลการดาเนินงานตัวชี้วัดผลแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2563
2.4-6.1
หนังสือที่ อว 0656.03/1013, อว 0656.17/1482, อว 0656.15/0764
และ อว 0656.15/0851
2.4-6.2
รายงานการประชุมเร่งรัดติดตามผลการดาเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ครั้งที่ 2-4/2563
2.4-7.1
หนังสือที่ อว 0656.04/547 และ อว 0656.04/548
2.4-8.1
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
พ.ศ. 2563-2565
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สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ผลการประเมิน…………………………คะแนน
ข้อที่ได้ (โปรดทาเครื่องหมาย ในช่อง ในข้อที่ผ่าน)
ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 7 ข้อ 8
บันทึกข้อค้นพบ (หากมี)
....................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................ ............................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... ...........
....................................................................................................................... .............................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. ......................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... .....
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. ......................
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ระบบและกลไกการกากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกคณะดาเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน
ชนิดตัวบ่งชี้
ผู้รับผิดชอบหลัก
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้
ผู้จัดเก็บข้อมูล

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1ข้อ
มีการดาเนินการ








: กระบวนการ
: กองคลัง
: นางสาวอภิญญา สกุลพราหมณ์

โทรศัพท์
E-mail
: 1) นางสาวคันธรัตน์ หอมสุวรรณ์ โทรศัพท์
E-mail
: 2) นางสาวชาลินี ขันธมาศ
โทรศัพท์
E-mail
คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ

:
:
:
:
:
:

08-6125-5665
sugunpram@hotmail.com
09-1724-1252
homsuwan.k@hotmail.com
08-8230-2165
chalinee_meelah@hotmail.com

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
7 ข้อ

การดาเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน
1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร
และการวางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
3. มีงบประมาณประจาปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจ
และการพัฒนาสถาบันและบุคลากร
4. มีการจัดทารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อสภาสถาบัน
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
5. มีการนาข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะ
ทางการเงินและความมั่นคงของสถาบันอย่างต่อเนื่อง
6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทาหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงิน
ให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่สถาบันกาหนด
7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย
และนาข้อมูลจากรายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ
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สรุปผลการประเมินตนเอง
เป้าหมายของปีนี้ : 7 ข้อ
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ : 7 ข้อ
เป้าหมายปีต่อไป : 7 ข้อ

เกณฑ์การประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
เกณฑ์การประเมิน

: 5 คะแนน
: 5 คะแนน
: 5 คะแนน

ผลการดาเนินงานและผลการประเมินตนเอง
1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน
มหาวิทยาลัยดาเนินการจัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ระยะ 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 (2.5-1.1) แสดง
กรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีตามประเด็นยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2563-2565 (2.5-1.2)
2. มีแ นวทางจั ด หาทรั พยากรทางด้ า นการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เ งิน
อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
2.1 มีแนวทางการจั ดทรั พยากรด้านการเงิน โดยส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ มีเงินงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบด้ว ย เงินงบประมาณ
แผ่ น ดิ น ที่ ไ ด้ รั บ จั ด สรรจากรั ฐ บาล จานวนเงิน 72,400,700.00 บาท และเงินงบประมาณรายจ่ายจาก
เงินรายได้มหาวิทยาลัยจากเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าปรับ และค่าบริการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
จานวนเงิน 34,831,900.00 บาท (2.5-2.1)
2.2 มี ห ลั ก เกณฑ์ ก ารใช้ จ่ า ยงบประมาณจากเงิ น รายได้ ข องมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคล
สุวรรณภูมิ ดังนี้
2.2.1 มีคณะกรรมการจัดทาคาเสนอของบประมาณรายรับและรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ของมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลสุ ว รรณภู มิ ค าสั่ ง มทรส. ที่ 574/2563 ลงวั น ที่
1 มิถุนายน 2563 (2.5-2.2)
2.2.2 มีหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ
พ.ศ. 2561 และการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ตามข้อบังคับของหมาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 (2.5-2.3)
2.3 มีการวางแผนการใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส่ ตรวจสอบได้ โดยมหาวิทยาลัยกาหนด
ให้หน่วยงานดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (2.5-2.4)
2.4 มี การแต่ งตั้ งคณะกรรมการติ ดตามผลการดาเนิน งานและการใช้ จ่ายงบประมาณประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (2.5-2.5)
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3. มี ง บประมาณประจ าปี ที่ ส อดคล้ อ งกั บ แผนปฏิ บั ติ ก ารในแต่ ล ะพั น ธกิ จ และการพั ฒ นาสถาบั น
และบุคลากร
มีงบประมาณประจาปี 2563 จากแหล่งเงินงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ (2.5-2.1)
ที่มีความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจของมหาวิทยาลัย
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
4. มีการจัดทารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อสภาสถาบันอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
จั ดท ารายงานทางการเงิ น เป็ น ประจ าทุ ก เดื อ น รายงานต่ อมหาวิ ทยาลั ย และรายงานต่ อ
คณะกรรมการนโยบายการเงิ นและทรั พ ย์ สิ น (2.5-4.1) และนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ เพื่อรับทราบสถานะการเงินของมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นาเข้าที่
ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้ งที่ 1 น างบการเงิน เดือน ตุล าคม 2562-มกราคม 2563 เข้าคณะกรรมการนโยบายการเงิน
จากการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่ อวันที่ 24 มีนาคม 2563 ระเบียบวาระที่ 1.2.3 และนาเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563 ระเบียบวาระที่ 1.2.4 (2.5-4.2)
ครั้งที่ 2 น างบการเงินเดือน กุมภาพันธ์ -มีนาคม 2563 เข้าคณะกรรมการนโยบายการเงิน จาก
การประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวัน ที่ 18 พฤษภาคม 2563 ระเบียบวาระที่ 1.2.3 และนาเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563 ระเบียบวาระที่ 1.2.5 (2.5-4.3)
ครั้ งที่ 3 น างบการเงิน เดื อน เมษายน-มิถุ นายน 2563 เข้าคณะกรรมการนโยบายการเงิ น จาก
การประชุ ม ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 14 สิ งหาคม 2563 ระเบียบวาระที่ 1.2.3 และนาเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 ระเบียบวาระที่ 1.2.4 (2.5-4.4)
ครั้งที่ 4 นางบการเงิน เดือน กรกฎาคม-กันยายน 2563 เข้าคณะกรรมการนโยบายการเงิน จาก
การประชุ ม ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 ระเบียบวาระที่ 1.2.3 และนาเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 ระเบียบวาระที่ 1.2.4 (2.5-4.5)
5. มี ก ารน าข้ อ มู ล ทางการเงิ น ไปใช้ ใ นการวิ เ คราะห์ ค่ า ใช้ จ่ า ย และวิ เ คราะห์ ส ถานะทางการเงิ น
และความมั่นคงของสถาบันอย่างต่อเนื่อง
กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้จัดทารายงานสรุปข้อมูลทางการเงินแสดง
การวิเคราะห์เปรียบเทียบรายได้และค่าใช้จ่ายของมหาวิทยาลัยนาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการนโยบาย
การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 ระเบียบ
วาระที่ 1.2.3 เพื่อนาข้อมูลไปใช้ในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย (2.5-5.1)
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มหาวิทยาลัย มอบหมายให้กองคลัง สานักงานอธิการบดี ดาเนินการจัดทาต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อจัดทาและวิเคราะห์ต้นทุนประกอบด้วยผู้บริหาร
ระดับ สู งของมหาวิ ทยาลั ย ผู้ บ ริ ห ารระดับสู งของคณะและผู้ รับ ผิ ดชอบในการดาเนินการจัดท าต้นทุ น
ต่อหน่วย ผลผลิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (2.5-5.2) กากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกคณะ
ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ในแต่ละกิจกรรมด้านการจัดการเรียน
การสอนของนักศึกษาระดับ ปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ทุกกลุ่มสาขาวิชาของแต่ล ะคณะ งานบริการ
วิชาการ งานทานุบารุงศิ ลปวัฒนธรรม งานวิจัย งานทะเบียน งานวิทยบริการ โดยประชุมชี้แจงเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทาต้นทุนต่อหน่วย พร้อมทั้งร่วมกันพิจารณากาหนดแนวทางในการจัดทา
ต้ น ทุ น ต่ อ หน่ ว ยผลิ ต ปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 และรับทราบผลการคานวณต้นทุน ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 (2.5-5.3)
6. มหาวิ ทยาลั ยมี หน่ วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทาหน้า ที่ต รวจ ติด ตามการใช้ เ งิ น ให้
เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีการเร่งรัดติดตามผลการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตาม
แผนทีมหาวิทยาลัยกาหนดประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (2.5-6.1)
ส านั ก งานตรวจสอบภายในเข้ า ตรวจบั ญ ชี ก องทุ น พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2563 สานักตรวจเงินแผ่นดินเข้าตรวจสอบรายงานการเงิน (2.5-6.2)
7. ผู้บริ หารระดับสูงมีการติ ด ตามผลการใช้เ งิน ให้เ ป็น ไปตามเป้าหมาย และน าข้อมูลจากรายงาน
ทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ
มีการรายงานงบการเงิน ประจ าเดือนและประจาปีงบประมาณ เสนอต่อคณะกรรมการนโยบาย
การเงิ น และทรั พ ย์ สิ น ได้รับทราบ และนาเข้าประชุม สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 17
ธันวาคม 2563 ระเบียบวาระที่ 1.2.5 รายงานงบการเงิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (2.5-7.1)
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รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
2.5-1.1
แผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ระยะ 4 ปี พ.ศ. 2561-2564
2.5-1.2
แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2563-2565
2.5-2.1
เอกสารจัดสรรงบประมาณรายจ่ายและงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สานักงานอธิการบดี
2.5-2.2
คณะกรรมการพิจารณาคาเสนอของบประมาณรายจ่ายและงบประมาณรายจ่าย
จากเงินรายได้ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2.5-2.3
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561/ข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วย
การบริหารการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2558 และ (ฉบับที่2) พ.ศ. 2563
2.5-2.4
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
2.5-2.5
คณะกรรมกาติดตามผลการดาเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2.5-4.1
คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน
2.5-4.2
รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน ครัง้ ที่ 1/2563
และรายงานการประชุมการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ครั้งที่ 4/2563
2.5-4.3
รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ 2/2563
และรายงานการประชุมการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ครั้งที่ 6/2563
2.5-4.4
รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ 6/2563
และรายงานการประชุมการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ครั้งที่ 9/2563
2.5-4.5
รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ 8/2563
และรายงานการประชุมการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ครั้งที่ 12/2563
2.5-5.1
รายงานเปรียบเทียบรายได้และรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2563
รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ 8/2563
2.5-5.2
แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อจัดทาต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจาปีงบประมาณ 2563
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2.5-5.3
2.5-6.1
2.5-6.2
2.5-7.1

ผลการคานวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
หนังสือเวียนเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายงานผลการตรวจสอบบัญชีจากสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
และหนังสือขอเข้าตรวจสอบภายในจาก สานักงานตรวจสอบภายใน
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2563
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สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ผลการประเมิน…………………………คะแนน
ข้อที่ได้ (โปรดทาเครื่องหมาย ในช่อง ในข้อที่ผ่าน)
ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 7
บันทึกข้อค้นพบ (หากมี)
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. ......................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... .....
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................ ............................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระบบและกลไกการบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
(สกอ.1.4 ระดับสถาบัน)
ชนิดของตัวบ่งชี้
ผู้รับผิดชอบ
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้

: กระบวนการ
: กองพัฒนานักศึกษา
: นางฤทัยชนก โพธิง์ าม

ผู้จัดเก็บข้อมูล

: นางสาวสุภาพ โสมนัสสา

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
การดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
การดาเนินการ
2 ข้อ

มีการดาเนินการ







โทรศัพท์
E-mail
โทรศัพท์
E-mail

คะแนน 3
การดาเนินการ
3 - 4 ข้อ

:
:
:
:

081-759-2075
Chanok_tai2328@yahoo.com
08-9800-7839
guidance_rmutsb@hotmail.com

คะแนน 4
การดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
การดาเนินการ
6 ข้อ

การดาเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน
1. จัดบริการให้คาปรึกษาทางวิชาการ แนะแนวด้านการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพ
แก่นักศึกษาในสถาบัน
2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา
3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทางานเมื่อสาเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา
4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อ
ไม่ต่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
5. นาผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล
เพื่อส่งให้ผลการประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา
6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า

สรุปผลการประเมินตนเอง
เป้าหมายของปีนี้ : 6 ข้อ
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ : 6 ข้อ
เป้าหมายปีต่อไป : 6 ข้อ

เกณฑ์การประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
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: 5 คะแนน
: 5 คะแนน
: 5 คะแนน

ผลการดาเนินงานและผลการประเมินตนเอง
1. จัดบริการให้คาปรึกษา แนะแนวด้านการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษาในสถาบัน
มหาวิทยาลัย โดยกองพัฒนานักศึกษาได้มีการดาเนินงานจัดบริการให้คาปรึกษาช่วยเหลือ แนะนา
แก่นักศึกษา แนะแนวด้านการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษาในมหาวิทยาลัย เพื่อให้สามารถ
ด ารงชี วิ ต ระหว่ า งก าลั ง ศึ ก ษาได้ อ ย่ า งมี ค วามสุ ข สามารถป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาของตนเองได้
โดยกองพัฒ นานั กศึกษาได้มีการประชุมเพื่อปรึกษาหารือแนวทางการดาเนินงานด้านกิจการนักศึกษา
เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมและการให้บริการแก่นักศึกษา รวมถึงมีบุคลากรและหน่วยงานที่ให้บริการ
ด้านต่าง ๆ ในการให้คาปรึกษา แนะแนวด้านการใช้ชีวิตและการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษาในสถาบัน ดังนี้
1.1 การบริการให้คาปรึกษา
มีการจัดบริการให้คาปรึกษาแก่นักศึกษาทั้งปัญหาด้านการเรียน ปัญหาส่ วนตัว และสังคม
เช่น การใช้ชีวิตความสั มพัน ธ์กับ เพื่อน การเงิน ความรั ก โดยมีห้ อ งบริการให้ คาปรึกษาที่ เป็นส่ ว นตั ว
การดาเนินการให้คาปรึกษาจะเก็บเป็นความลับระหว่างผู้ให้คาปรึกษาและนักศึกษา มีตารางการบริการ
ให้ ค าปรึ ก ษาโดยนั ก จิ ต วิ ท ยาที่ มี ค วามรู้ แ ละความสามารถในการให้ ค าปรึ ก ษา ซึ่ ง นั ก ศึ ก ษาสามารถ
นั ด วั น เวลาที่ส ะดวกล่ว งหน้ าหรือเดิน เข้ามาขอพบตามตารางการให้ บริการได้ (2.6-1.1) นอกจากนี้
ยังมีบุคลากรนักวิชาการศึกษาของหน่วยงานที่ให้บริการให้คาปรึกษาด้านต่าง ๆ ดังนี้
1.1.1 การให้บริการด้านสุขภาพ การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและให้ยารักษาอาการเจ็บป่วย
เบื้ อ งต้ น โดยจั ด ห้ อ งพยาบาลในแต่ ล ะศู น ย์ พื้ น ที่ เ พื่ อ ให้ บ ริ ก ารด้ า นสุ ข ภาพอนามั ย (2.6-1.2)
โดยพยาบาลวิ ช าชี พ ให้ ค าปรึ ก ษา และในกรณี ที่ นั ก ศึ ก ษาเจ็ บ ป่ ว ยหรื อ ประสบอุ บั ติ เ หตุ ร้ า ยแรง
จะน าส่ งโรงพยาบาลและแจ้ ง ให้ ผู้ ป กครองทราบทั นที เวลาให้ บริ การงานพยาบาล วั นจัน ทร์ -วัน ศุก ร์
เวลา 8.30 - 16.30 น. สถานที่ตั้งห้ องพยาบาล ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ชั้น 2 อาคารกิจการ
นั ก ศึก ษา,ศูน ย์ พ ระนครศรี อ ยุ ธ ยา วาสุ ก รี ชั้น 1 อาคาร 3 กองบริห ารทรั พยากรวาสุ กรี ศูน ย์น นทบุ รี
เขตเหนื อ ชั้ น 1 อาคารเฉลิ ม พระเกี ย รติ (อาคาร 17), ศูนย์นนทบุรี เขตใต้ ชั้น 1 อาคารยานพาหนะ
(อาคาร 4), ศู น ย์ สุ พ รรณบุ รี : ชั้น 1 อาคารกองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี โดยมีนักศึกษาเข้าใช้บริการ
จานวน 415 คน
1.1.2 การให้ บ ริ ก ารตรว จ สุ ขภาพนักศึ กษาใหม่ ประจ าปี การศึก ษา 2563 (2.6-1.3)
ระหว่างวัน ที่ 15-19 ธัน วาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ แต่ละศูนย์พื้นที่
เพื่อต้องการทราบข้อมูลการเจ็บป่วยเบื้องต้นของนักศึกษาและให้บริการด้านสุขภาพที่ถูกต้อง เหมาะสม
และป้องกันการเกิดโรคภัยไข้เจ็บที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งเป็นจัดทาฐานข้อมูล ด้านสุขภาพของนักศึกษาใหม่
เพื่ อ เป็ น การส่ ง เสริ ม การรั ก ษาสุ ข ภาพอนามั ย ของนั ก ศึ ก ษาให้ มี ค วามสมบู ร ณ์ แ ข็ ง แรง อี ก ทั้ ง ยั ง มี
การให้คาปรึกษาด้านสุขภาพต่าง ๆ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งมีขั้นตอนของการให้บริการตรวจสุขภาพ
อาทิ การชั่งน้าหนัก วัดส่วนสูง การวัดความดันโลหิต ชีพจร การเจาะเลือด การตรวจร่างกายโดยแพทย์
การตรวจสายตา การตรวจวัดสาย การเอ็ กซเรย์ การตรวจปัสสาวะ เป็นต้น มีนักศึกษานักศึกษาใหม่
เข้ารับการตรวจสุขภาพ จานวน 2,578 คน
104

1.1.3 การให้บริการด้านทุนการศึกษา (2.6-1.4) โดยการบริการจัดหาทุนการศึกษาประเภท
ทุ น ให้ เ ปล่ า จั ด สรรทุ น การศึ ก ษา ด าเนิ น การทุ น ต่ อ เนื่ อ งส าหรั บ ทุ น ที่ ติ ด ตั ว มากั บ นั ก ศึ ก ษา
ติ ด ตามผลการให้ ทุ น เพื่ อ รายงานให้ เ จ้ า ของทุ น ทราบ ซึ่ ง มี นั ก ศึ ก ษาได้ รั บ ทุ น การศึ ก ษาประเภททุ น
ให้ เ ปล่ า ปี ก ารศึ ก ษา 2563 จ านวน 71 ทุ น อาทิ ทุ น มู ล นิ ธิ ท าคาฮาชิ ทุ น วั ด อโยธยา ทุ น การศึ ก ษา
เนื่ องในวั นสถาปนามหาวิท ยาลั ย ทุนมูล นิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ทุนสโมสรโรตารี่กรุงเทพ ทุนเทสโก้โลตัส
และทุ น การศึ ก ษาบริ ษั ท สยามซิ ตี้ ป ระกั น ภั ย จ ากั ด (มหาชน) เป็ น ต้ น นอกจากนี้ ยั ง มี ทุ น การศึ ก ษา
เฉลิมราชกุมารี ซึ่งเป็นประเภททุนการศึกษาต่อเนื่อง ปีการศึกษา 2563 จานวน 2 ทุน
1.1.4 คู่มือนั กศึกษา ปี การศึกษา 2563 (2.6-1.5) ซึ่งเปรียบเสมือนที่ปรึกษาประจาตัว
นั ก ศึ ก ษาทุ ก คน โดยมอบให้ นั ก ศึ ก ษาใหม่ ทุ ก คนในวั น ปฐมนิ เ ทศนั ก ศึ ก ษา ปี ก ารศึ ก ษา 2563
เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการศึกษาระเบียบ ข้อปฏิบัติต่าง ๆ ร่วมกัน และเป็นข้อมู ล
ในการปฏิบัติตนในรั้วมหาวิทยาลัย สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่นักศึกษาควรทราบและสามารถกาหนดแนวทาง
หรื อแผนการเรี ยนได้ถูกต้องเหมาะสมกับความสามารถของตนเอง และในส่ ว นของระเบียบ ข้อบังคับ
ประกาศของมหาวิทยาลัย และข้อปฏิบั ติที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา ทั้งทางด้านวิช าการและด้ านกิจกรรม
นักศึกษา ช่ว ยให้นักศึกษาสามารถปรับ ตัวและวางตนได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีข้อมูล สาคัญ ๆ
เกี่ยวกับสถานที่ บุคลากร หน่วยงานและกิจกรรมต่าง ๆ ที่นักศึกษาควรทราบเพื่อความสะดวกในการติดต่อ
ประสานงานระหว่างที่ศึกษา
1.2 แนะแนวด้านการใช้ชีวิต
1.2.1 การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ออนไลน์ ปีการศึกษา 2563 (2.6-1.6) โดยงานแนะแนว
การศึ ก ษาและอาชี พร่ ว มกั บ กองบริ ห ารทรั พยากรศูน ย์ พื้น ที่ และคณะกรรมการเตรี ยมการปฐมนิเ ทศ
นักศึกษา ได้มีการประชุมและมีมติเห็นชอบในการดาเนินการจัดการปฐมนิเทศใหม่ ผ่านระบบออนไลน์
เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระหว่าง วันที่ 13-19 กรกฎาคม
2563 เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบแนวทางการปฏิบัติ ตนการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย สิ่งที่นักศึกษาควรรู้
ในศู น ย์ พื้ น ที่ ต่ าง ๆของมหาวิท ยาลั ย และการให้ บ ริ ก ารและสวั ส ดิ ก ารนั ก ศึ ก ษากั บ นั กศึ ก ษา รวมถึ ง
เป็นการแนะแนวด้านการใช้ชีวิต การปรับตัวเข้ากับหมู่คณะ และสิ่งแวดล้อม สังคมใหม่ในมหาวิทยาลัย
ได้ด้วยดี โดยมีจานวนนักศึกษาเข้าร่วมการปฐมนิเทศนักศึกษา จานวน 3,032 คน
1.2.2 ปฐมนิ เทศกองทุน เงินให้ กู้ยื มเพื่อการศึกษาออนไลน์ (2.6-1.7) โดยงานสวัส ดิการ
นักศึกษาและกองบริห ารทรัพยากรแต่ศูนย์พื้นที่ ได้ดาเนินการจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษากองทุน
ให้ กู้ยื มเพื่อการศึ กษาออนไลน์ ประจ าปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 21 สิ งหาคม 2563 เพื่อการชี้แจง
แนะแนวทางในการปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การขอกู้ ยื ม เงิ น เพื่ อ การศึ ก ษา (กยศ.) ให้ กั บ นั ก ศึ ก ษาที่ ป ระสงค์
ที่จะขอกู้ยืมเงินทั้งผู้กู้ยืมรายเก่าที่ย้ายสถานศึกษาและนักศึกษาผู้กู้ยืมรายใหม่ และเพื่อเป็นการให้นักศึกษา
ทราบขั้น ตอนการกู้ยื มเงิน กองทุน เงิ น ให้ กู้ยืมเพื่อการศึ กษา รวมถึงเป็ นการปลู ก จิตส านึกให้ นัก ศึกษา
ที่กู้ยืมเงินให้มีความรับผิดชอบในการชาระหนี้ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จานวน 2,046 คน
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1.2.3 คู่มือหอพักมหาวิ ทยาลั ย ปีการศึกษา 2563 (2.6-1.8) เพื่อเป็นการชี้แจงแนะแนว
ทางการปฏิบั ติ ตัว ในการอยู่ ห อพัก นั ก ศึก ษาส าหรั บ นั กศึ ก ษาใหม่ รวมถึ ง กฎ ระเบี ย บ การอยู่ ร่ว มกั น
ของนักศึกษาหอพักและเพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาบุคลิกภาพของจริยธรรมของนักศึกษาที่เข้าพักอาศัย
ในหอพั กให้ เป็ น ผู้ มีร ะเบี ย บวินั ย ฝึ กตนเองในการอยู่ร่ ว มกัน และเคารพในสิ ทธิ์ และเสรีภ าพของผู้ อื่ น
มีความสามัคคี มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม สามารถดาเนินชีวิตในมหาวิทยาลัยได้อย่างถูกต้อง
พร้อมทั้งมีกิจกรรมแนะนาบุคลากรที่ให้บริการดูแลและให้คาปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ในการเข้าพักอาศัย
ในหอพัก กิจกรรมเสริมสร้างความรักความเข้าใจเพื่อนช่วยเพื่อน มีนักศึกษาใหม่เข้าพัก จานวน 125 คน
1.3 การเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษา
1.3.1 ห้ อ งสมุด อาชี พ (2.6-1.9) งานแนะแนวนั ก ศึก ษาและอาชี พ ได้ มี การจั ดให้ บริ ก าร
ห้องสมุดอาชีพ เวลาให้บริการ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น. สถานที่ตั้งศูนย์พระนครศรีอยุธยา
หันตรา ชั้น 2 อาคารกิจการนักศึกษา โดยมีวารสารต่าง ๆ เช่น Job Request งานการศึกษาและอาชีพ
สรรพสารสมัครงานด่วน งานวันนี้ เป็นต้น รวมถึงการจัดหาเอกสารหนังสือเกี่ยวกับการพั ฒนาศักยภาพ
การส่งเสริมสุขภาพจิต การเพิ่มพูนประสบการณ์และความรู้ในการเตรียมตัวประกอบอาชีพ ข้อมูลเกี่ยวกับ
ตลาดแรงงาน แหล่งฝึกงาน สถานประกอบการ เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการพัฒนาตนเอง
และเป็นแหล่งเรียนรู้การรับสมัครงาน การเขียนใบสมัคร และการเตรียมตัวก่อนเข้าสู่โลกอาชีพ
1.3.2 ประชาสั ม พั น ธ์ข่าวสารการรับสมัครงาน (2.6-1.10)ตามอาคารเรียนภายในศูนย์
แต่ ล ะศู น ย์ พื้ น ที่ หอพัก นั กศึ ก ษา ศู น ย์ อ าหาร อาคารกิ จ การนั ก ศึก ษา เช่ น บริ ษัท แคนนอน ไฮ-เทค
(ประเทศไทย) จากั ด บริษัท บีทาเก้น จากัด สาขาบางปะอิน -วังน้อย,บริษัท True เปิดรับตาแหน่งว่าง,
บริ ษัท เอส ที เฟรม แอนด์ ทรั ส จ ากัด ฯลฯ จานวน 250 เรื่อง รวมถึงการประชาสั มพัน ธ์ ผ่ า นทาง
Facebook กองพัฒนานักศึกษา, Facebook งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ, เว็บไซต์ของกองพัฒนา
นั ก ศึ ก ษา กลุ่ ม Line : Rus Part time Job นอกจากนี้ ยั ง จั ด ทาหนั ง สื อ ประชาสัมพันธ์ไปยังคณะ
และศูนย์พื้นที่ ซึ่งนักศึกษาที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามไปยังหน่วยงานที่รับสมัครงาน หรือหน่วยงาน
ที่รับผิ ดชอบได้ โดยมีนักศึกษาสนใจลงทะเบียนข้อมูล ของนักศึกษาที่ส นใจทางานพิเศษนอกเวลาเรียน
จานวน 100 คน
นอกจากนี้ มหาวิ ท ยาลั ย โดยกองพั ฒ นานั ก ศึ ก ษายั ง ได้ มี ก ารเพิ่ ม ช่ อ งทางจั ด บริ ก าร
ให้คาปรึกษา แนะแนวด้านการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษาในสถาบัน โดยนักศึกษาสามารถ
เข้าถึงได้หลากหลายช่องทาง โดยการตอบคาถามผ่านทางกล่องข้อความจากนักศึกษา โดยผู้ ให้บริการ
ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น ๆ เป็นผู้ให้คาปรึกษาและตอบข้อคาถามจากนักศึกษา
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2. มี ก ารให้ ข้ อ มู ล ของหน่ ว ยงานที่ ใ ห้ บ ริ ก ารกิ จ กรรมพิ เ ศษนอกหลั ก สู ต ร แหล่ ง งานทั้ ง เต็ ม เวลา
และนอกเวลาแก่นักศึกษา
มหาวิทยาลัย โดยกองพัฒนานักศึกษาได้มีการให้ข้อมูล ของหน่ว ยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษ
นอกหลั ก สู ต ร แหล่งงาน ทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่ นั ก ศึ ก ษา โดยผ่านทาง Facebook กองพัฒนา
นักศึกษา (2.6-2.1) เว็บไชต์กองพัฒนานักศึกษา (สอ.2.6-2.2) บอร์ดประชาสัมพันธ์/ไวนิลประชาสัมพันธ์
(2.6-2.3 ) และการให้ข้อมูลการให้บริการและสวัสดิการนักศึกษาในวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของทุกปี
การศึ ก ษา (2.6-2.4) เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ ท ราบเกี่ ย วกั บ การให้ บ ริ ก ารด้ า นต่ า ง ๆ และสวั ส ดิ ก ารที่
ม ห า วิ ท ย า ลั ย จั ด ใ ห้ กั บ นั ก ศึ ก ษ า ร ว ม ถึ ง มี ก า ร ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ ข้ อ มู ล เ กี่ ย ว กั บ ห น่ ว ย ง า น
ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารกิ จ กรรมพิ เ ศษนอกหลั ก สู ต ร แหล่ ง งานทั้ ง เต็ ม เวลา และนอกเวลาแก่ นั ก ศึ ก ษา โดยมี
การจัดกิจกรรม/โครงการฝึกอบรมต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างทักษะพัฒนาความรู้ บุคลิกภาพ การแต่งกาย
การพู ด และการแสดงออก การปรั บ ตั ว ในการเข้ า สั ง คมในหมู่ คณะ รวมทั้ ง แหล่ ง ข้ อ มู ล ข่ า วสาร
การรับสมัครงาน และข่าวสารอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษา
สถานที่ ตั้ ง : อาคารกิจการนักศึก ษา (อาคาร 28) กองพัฒนานักศึกษา เบอร์โทร : 035-709089
http://student.rmutsb.ac.th/โดยมี ห น่ ว ยงานให้ บ ริ ก ารกิ จ กรรมพิ เ ศษนอกหลั ก สู ต ร แหล่ ง งานทั้ ง
เต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา ดังนี้
1. งานกิ จ กรรมนักศึกษาและพัฒนางานวินัย (2.6-2.5) ให้บริการ คาปรึกษาการจัดกิจกรรมพิ เ ศษ
นอกหลั ก สู ต รให้ แ ก่ นักศึกษา ชมรม องค์การ/สโมสรนักศึกษา และกิจกรรมต่าง ๆ ที่กองพัฒนานักศึกษา
จัดให้นักศึกษา
2. งานแนะแนวการศึ ก ษาและอาชี พ (2.6-2.6) ให้ บ ริ ก ารนั ก ศึ ก ษาด้ า นการจั ด หาแหล่ ง งาน
ทั้ ง เต็ ม เวลาและนอกเวลาแก่ นั ก ศึ ก ษา แหล่ ง ทุ น การศึ ก ษาต่ อ การบริ ก ารจั ด หางาน แหล่ ง ข้ อ มู ล
การฝึ ก ประสบการณ์ วิชาชีพ จานวน 205 เรื่อง เช่น บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จากัด
บริ ษั ท บี ท าเก้ น จากั ด สาขาบางปะอิน-วังน้อย,บริษัท True เปิ ด รั บ ตาแหน่ ง ว่าง, บริษัท เอส ที เฟรม
แอนด์ ทรัส จากัด ฯลฯ โดยผ่านช่ อ งทางเว็ บ ไชต์ ม หาวิ ท ยาลั ย, Facebook งานแนะแนวการศึกษา
และอาชีพ มทร.สุว รรณภูมิ มีผู้ติดตามจานวน 264 คน, Facebook กองพัฒนานักศึกษา มี ผู้ ติ ด ตาม
จานวน 3,459 คน, Line : RUS Part Time Job มีสมาชิก จานวน 86 คน
3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทางานเมื่อสาเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา
มหาวิ ท ยาลั ย ได้ มี ก ารจั ด กิ จ กรรมเพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มเพื่ อ การท างานเมื่ อ ส าเร็ จ การศึ ก ษา
แก่นักศึกษา โดยกองพัฒนานักศึกษาและกองบริหารทรัพยากรแต่ละศูนย์พื้นที่ได้ดาเนินการจัดกิจกรรม
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 15-18 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี ร าชมงคลสุ ว รรณภู มิ แต่ ล ะศู น ย์ พื้ น ที่ โ ดยมี นั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี สุ ด ท้ า ยเข้ า ร่ ว มโครงการ
จานวน 2,670 คน คิดเป็นร้อยละ 95.26 จากนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายทั้งหมด 2,803 คน มีวัตถุประสงค์
เพื่อเป็น การเตรี ยมความพร้ อมให้กับ นักศึกษาที่กาลังจะส าเร็จการศึกษาให้มีความพร้อมในด้านต่าง ๆ
การพัฒนาบุคลิกภาพ การแต่งกาย การพูด และการแสดงออก รวมถึงปลูกฝั่งให้นักศึก ษาที่กาลังจะจบ
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การศึ ก ษาให้ เ ป็ น ผู้ ที่ มี ค วามพร้ อ มด้ ว ยคุ ณ ธรรม มี จิ ต ส านึ ก ที่ ดี ต่ อ สั ง คม มี ค วามซื่ อ สั ต ย์ ต่ อ ตนเอง
มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ และเพื่อฝึกให้นักศึกษาได้คิด ได้ทา กล้าแสดงออก เป็นผู้นาที่ดีมีความก้าวหน้า
ในหน้ า ที่ ก ารท างาน ซึ่ ง เนื้ อ หา การบรรยายให้ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ แนวคิ ด การใช้ ชี วิ ต หลั ง จบการศึ ก ษา
การเตรี ย มตัว เมื่อส าเร็ จ การศึกษา และการเสวนาพิเศษการเตรี ยมความพร้ อมสู่ โ ลกอาชี พ (2.6-3.1)
โดยได้ รั บ เกี ย รติ จ ากคณบดี 6 คณะเป็ น วิ ท ยากรถ่ า ยทอดความรู้ ป ระสบการณ์ เ กี่ ย วกั บ เรื่ อ งแนวคิ ด
การใช้ ชี วิ ต หลั ง จบการศึ ก ษาและวิ ท ยากรพิ เ ศษ หั ว ข้ อ เรื่ อ ง การเตรี ย มความพร้ อ มสู่ โ ลกอาชี พ
(2.6-3.2) และการให้ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมตัวเมื่อสาเร็จการศึกษา โดยผู้อานวยการสานักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน และผู้อานวยการสานัก วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (2.6-3.3) รวมทั้ง
การจัดทาเล่มปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปีการศึกษา 2563 มอบให้นักศึกษาทุกคนในวันปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
(2.6-3.4) เพื่ อ ใช้ เ ป็ น แนวทางในการสมั ค รงาน การเขี ย นใบสมั ค รงาน การสอบสั ม ภาษณ์ ช่ อ งทาง
การประกอบอาชีพอิสระ รวมถึงสถานศึกษาเพื่อการศึกษาต่อ
4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ากว่า 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5
มหาวิทยาลัย โดยกองพัฒนานักศึกษาได้ทาการประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมและการจัดบริการ
ให้นักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
และนาข้อมูลที่ได้มาเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการด้านการให้บริการให้สอดคล้อง
กับ บทบาทและหน้ า ที่ความรั บ ผิ ดชอบ โดยกองพัฒ นานักศึ กษาได้ด าเนิ นการสอบถามความพึง พอใจ
ต่อคุณภาพการจัดกิจกรรมและการจัดบริการให้นักศึกษาในด้านต่าง ๆ โดยช่วงเวลาในการจัดเก็บข้อมูล
ระหว่างเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 (มิถุนายน 2563-พฤษภาคม 2564) ครอบคลุมทั้งคณะภายใน
ศู น ย์ พื้ น ที ่ แ ละระดั บ ชั ้ น การศึ กษา (2.6-4.1) โดยผลการประเมิน คุณภาพของการจัด กิจกรรมและ
การจัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 กองพัฒนานักศึกษาได้ดาเนินการ
ประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมและการจัดบริการไว้ทุกกิจกรรม โดยประเมินจากกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วม
กิจกรรม/โครงการ/ผู้รับบริการ และการประเมินผลความพึงพอใจในการให้บริการด้านต่าง ๆ มีการกาหนด
ช่วงคะแนน ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ ผลการประเมินผล ดังนี้
1) การจัดบริการให้คาปรึกษาทางวิชาการ แนะแนวด้านการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพแก่ นักศึกษา
ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2563 เก็ บ ข้ อ มู ล จากนั ก ศึ ก ษาผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารทุ ก ชั้ น ปี ทุ ก คณะ มี ผ ลการประเมิ น
ความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 คิดเป็นร้อยละ 90.20
2) ด้านการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้ บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลา
และนอกเวลาแก่ นั ก ศึ ก ษา เก็ บ ข้ อ มู ล จากนั ก ศึ ก ษาผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารทุ ก ชั้ น ปี ทุ ก คณะ มี ผ ลการประเมิ น
ความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.68 คิดเป็นร้อยละ 93.60
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3) ด้ า นการจั ด กิ จ กรรมเตรี ย มความพร้ อ มเพื่ อ การท างานเมื่ อ ส าเร็ จ การศึ ก ษาแก่ นั ก ศึ ก ษา
โดยกองพัฒ นานั กศึกษาและกองบริ ห ารทรัพยากรแต่ล ะศูนย์พื้นที่ได้จัดกิจกรรมโครงการปัจฉิมนิเทศ
นักศึกษา ประจ าปี การศึกษา 2563 จานวน 2,670 คน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุ ด ค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ 4.37 คิดเป็นร้อยละ 87.40
5. นาผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพื่อส่งให้ ผลการประเมิน
สูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา ดังนี้
กองพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาได้ มี ก ารจั ด ประชุ ม การวางแผนการปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ พั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง
การปฏิ บั ติ ง านของกองพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา โดยน าผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารและการจั ด
กิ จ กรรมต่ า ง ๆ ของกองพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา มาใช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล ในการพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง การด าเนิ น งาน
เพื่อส่งผลให้การประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา โดยได้นาผลการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมา นาเสนอที่ประชุมเพื่อหาแนวทางในการดาเนินการ
ประเมิ น ผลเพื่ อ ประเมิ น คุ ณ ภาพการจั ด กิจ กรรมและการจั ด บริ ก ารใจข้ อ 1-3 ทุ กข้ อ ไม่ ต่ ากว่ า 3.51
จากคะแนนเต็ม 5 (2.6-5.1) และนาผลการประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมและการจัดบริการนาเสนอ
เข้าที่ป ระชุมเพื่อพิจ ารณานาไปปรั บปรุ งพัฒ นาตามข้อเสนอแนะ ซึ่งที่ประชุมพิจารณาแล้ วมอบหมาย
ให้ผู้รับผิดชอบแต่ละงานดาเนินการและหาวิธีการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะในแต่ละด้าน
1) การจั ด บริ ก ารให้ ค าปรึ ก ษาทางวิ ช าการ แนะแนวด้ า นการใช้ ชี วิ ต และการเข้ า สู่ อ าชี พ แก่
นั ก ศึ ก ษาในสถาบั น ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2563 เก็ บ ข้ อ มู ล จากนั ก ศึ ก ษาผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารทุ ก ชั้ น ปี ทุ ก คณะ
มีผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 คิดเป็นร้อยละ 90.20
(ผลการประเมินเพิ่มขึ้น จากปีการศึกษา 2562 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47)
2) ด้านการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้ บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลา
และนอกเวลาแก่ นั ก ศึ ก ษา เก็ บ ข้ อ มู ล จากนั ก ศึ ก ษาผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารทุ ก ชั้ น ปี ทุ ก คณะ มี ผ ลการประเมิ น
ความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.68 คิดเป็นร้อยละ 93.60 (ผลการประเมิน
เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2562 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49)
3) ด้ า นการจั ด กิ จ กรรมเตรี ย มความพร้ อ มเพื่ อ การท างานเมื่ อ ส าเร็ จ การศึ ก ษาแก่ นั ก ศึ ก ษา
โดยกองพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาได้ จั ด กิ จ กรรมโครงการปั จ ฉิ ม นิ เ ทศนั ก ศึ ก ษา ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2563
มีความพึงพอใจอยู่ ในระดับ มาก ค่าเฉลี่ ยเท่ ากับ 4.37 คิดเป็นร้อยละ 87.40 (ผลการประเมินเพิ่มขึ้น
จากปีการศึกษา 2562 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35)
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6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า
มหาวิ ท ยาลั ย ได้ มี ก ารเผยแพร่ ใ ห้ ข้ อ มู ล ข่ า วสารและควา มรู้ ที่ เ ป็ น ประโยชน์ แ ก่ ศิ ษ ย์ เ ก่ า
โดยผ่านทางเว็บไซต์ของกองพัฒนานักศึกษา http://student.rmutsb.ac.th (2.6-6.1) เว็บไซต์ของศิษย์เก่าฯ
https://www.rmutsb.ac.th/2016/alumni (2.6-6.2) เว็บไซต์มหาวิทยาลัย https://www.rmutsb.ac.th
(2.6-6.3) Facebook กองพัฒนานักศึกษา (2.6-6.4) เช่น ข่าวสารการรับสมัครงาน การจัดกิจกรรม
ข่าวประชาสั มพั น ธ์ จุ ล สาร มทร.สุ ว รรณภูมิ วารสารวิช าการ และข้อมู ล ให้ ความรู้ที่เ ป็นประโยชน์ใ น
การประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย รวมถึงแหล่งทุนการศึกษาต่อของมหาวิทยาลัย (2.6-6.5)
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รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
2.6-1.1
ตารางบริการให้คาปรึกษา
2.6-1.2
การให้บริการด้านสุขภาพ
2.6-1.3
การให้บริการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา 2563
2.6-1.4
การให้บริการด้านทุนการศึกษา
2.6-1.5
คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2563
2.6-1.6
การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ออนไลน์ ปีการศึกษา 2563
2.6-1.7
การปฐมนิเทศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ออนไลน์
2.6-1.8
คู่มือนักศึกษาหอพักมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563
2.6-1.9
ห้องสมุดอาชีพ
2.6-1.10
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการรับสมัครงาน
2.6-2.1
Facebook กองพัฒนานักศึกษา, กองบริหารทรัพยากรศูนย์พื้นที่
2.6-2.2
เว็บไชต์กองพัฒนานักศึกษา
2.6-2.3
บอร์ดประชาสัมพันธ์ /ไวนิลประชาสัมพันธ์
2.6-2.4
การให้บริการและสวัสดิการศึกษา
2.6-2.5
กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
2.6-2.6
การบริการนักศึกษาด้านการจัดหาแหล่งงาน ทั้งเต็มเวลาและนอกเวลา
2.6-3.1
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2563
2.6-3.2
การเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ
2.6-3.3
ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมตัวเมื่อสาเร็จการศึกษา
2.6-3.4
เล่มปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2563
2.6-4.1
รายงานผลการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการ
2.6-5.1
รายงานการประชุม
2.6-6.1
เว็บไชต์กองพัฒนานักศึกษา
2.6-6.2
เว็บไซต์ของสมาคมศิษย์เก่าฯ
2.6-6.3
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย
2.6-6.4
Facebook กองพัฒนานักศึกษา
2.6-6.5
ข้อมูลแหล่งทุนการศึกษาต่อ ทุนวิจัย ข่าวการรับสมัครงาน จุลสาร จดหมายข่าว
ของมหาวิทยาลัย โครงการพัฒนาอาชีพ
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สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ผลการประเมิน…………………………คะแนน
ข้อที่ได้ (โปรดทาเครื่องหมาย ในช่อง ในข้อที่ผ่าน)
ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 6
บันทึกข้อค้นพบ (หากมี)
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. ......................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... .....
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 ระบบและกลไกการจัดกิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
(สกอ.1.5 ระดับสถาบัน)
ชนิดของตัวบ่งชี้
ผู้รับผิดชอบ
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้

: กระบวนการ
: กองพัฒนานักศึกษา
: นางฤทัยชนก โพธิง์ าม

ผู้จัดเก็บข้อมูล

: นางสาวชวนพิศ เปรมกมล

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
การดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
การดาเนินการ
2 ข้อ

มีการดาเนินการ









คะแนน 3
การดาเนินการ
3 - 4 ข้อ

โทรศัพท์
E-mail
โทรศัพท์
E-mail

:
:
:
:

08-1759-2075
Chanok_tai2328@yahoo.com
09-0986-0109
pramkamon.pissy@hotmail.com

คะแนน 4
การดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
การดาเนินการ
6 ข้อ

การดาเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน
1. จัดทาแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของสถาบันโดยให้นักศึกษา
มีส่วนร่วมในการจัดทาแผนและการจัดกิจกรรม
2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้ดาเนินกิจกรรมในประเภทต่อไปนี้
ให้ครบถ้วน
- กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่กาหนดโดยสถาบัน
- กิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพ
- กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
- กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
- กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา
4. ทุกกิจกรรมที่ดาเนินการ มีการประเมินผลความสาเร็จตามวัตถุประสงค์
ของกิจกรรมและนาผลการประเมินมาปรับปรุงการดาเนินงานครั้งต่อไป
5. ประเมินความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
6. นาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
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สรุปผลการประเมินตนเอง
เป้าหมายของปีนี้ : 6 ข้อ
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ : 6 ข้อ
เป้าหมายปีต่อไป : 6 ข้อ

เกณฑ์การประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
เกณฑ์การประเมิน

: 5 คะแนน
: 5 คะแนน
: 5 คะแนน

ผลการดาเนินงานและผลการประเมินตนเอง
1. จั ดทาแผนการจั ดกิจ กรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของสถาบันโดยให้นักศึกษามีส่วนร่ วมใน
การจัดทาแผนและการจัดกิจกรรม
มหาวิท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลสุ ว รรณภูมิ ให้ ความส าคั ญในการจั ดกิ จกรรมพัฒ นานั กศึ กษา
ที่จะเสริมสร้างให้นักศึกษามีความรู้และประสบการณ์นอกห้องเรียน อันจะส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณลักษณะ
บั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง ประสงค์ ต ามอั ต ลั ก ษณ์ บั ณ ฑิ ต ของมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลสุ ว ร รณภู มิ
โดยเน้ น ให้ นั ก ศึ ก ษามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม ตั้งแต่การวางแผน การดาเนินงาน การประเมินผล
และการปรับปรุงแผน โดยในการจัดทาแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานั กศึกษา ประจาปีการศึกษา 2563
ในภาพรวมของสถาบั น โดยให้ นั ก ศึ ก ษามี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด ท าแผนและการจั ด กิ จ กรรรมประจ าปี
การศึกษานั้น ได้จัดทาขึ้น ภายใต้กรอบแผนการปฏิบัติงานประจาปีของสานักงานอธิการบดี โดยมีผู้นา
นักศึกษาจากสโมสรนักศึกษา องค์การนักศึกษา และชมรมได้มีส่ว นร่วมในการวิเคราะห์ ให้ ข้อคิดเห็ น
เสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการกาหนดแผนการจัด กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2563
เมื่อวัน ที่ 12 มิ ถุนายน 2562 ณ สวนธรรมศรีปทุม จังหวัดปทุมธานี ในโครงการสั มมนาเชิงปฏิบัติการ
องค์การนักศึกษา และสโมสรนักศึกษาคณะ ประจาปีการศึ กษา 2563 โดยมีรองอธิการบดี รองคณบดี
ด้ า นกิ จ การนั ก ศึ ก ษา ผู้ อ านวยการกอง เจ้ า หน้ า ที่ ง านกิ จ กรรม คณะกรรมการองค์ ก ารนั ก ศึ ก ษา
คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะ ประจาปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563 เข้าร่วมโครงการ
สัมมนา และได้มีการสรุป และทบทวนปัญหาที่พบในการดาเนินงานกิ จกรรมในปีที่ผ่านมาเพื่อประกอบ
การตั ด สิ น ใจจั ด กิ จ กรรมให้ มี ค วามเหมาะสมและสอดคล้ อ งกั บ นโยบายการพั ฒ นาคุ ณ ภาพนั ก ศึ ก ษา
ของมหาวิทยาลั ยและกาหนดกิจ กรรมให้ มีความสอดคล้ องกับกิจกรรมทั้ง 5 ประเภท คือ 1. กิจกรรม
ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่กาหนดโดยสถาบัน 2. กิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพ
3. กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 4. กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 5. กิจกรรม
ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกับการจัดโครงการของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการประกันคุณภาพการศึกษา
โดยมี ก ารแบ่ ง กลุ่ ม อภิ ป ราย และได้ ข้ อ เสนอแนะจากคณะกรรมการองค์ ก ารนั ก ศึ ก ษาและสโมสร
นักศึกษาคณะ ว่าควรมีการปรับปรุงวัตถุประสงค์ของแผน และตัวชี้วัดความสาเร็จของแผน ดังนี้
1. เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ ด าเนิ น การกิ จ กรรมพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาที่ ส่ ง เสริ ม ให้ นั ก ศึ ก ษา
มีคุณลักษณะบั ณฑิตที่พึงประสงค์ที่กาหนดโดยสถาบั น ตามอัตลักษณ์บัณฑิต มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ
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2. เพื่อให้นักศึกษาได้ดาเนินการกิจกรรมพัฒนานักศึกษาครบ 5 ประเภท
3. เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและการใช้ทักษะในการประคุณภาพการศึกษา
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์ และเป้าหมายวัดความสาเร็จ
ตัวชี้วัด
เป้าหมายวัดความสาเร็จ
1. ร้อยละของกิจกรรมที่ได้ดาเนินการตามแผน
2.ค่าเฉลี่ยคะแนนการบรรลุวัตถุประสงค์ต่อกิจกรรม/
โครงการ
3. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ
4. ค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจต่อกิจกรรมโครงการ

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
มากกว่า 3.51 (เต็ม 5)
หรือมากกว่าร้อยละ 80
มากกว่าร้อยละ 80
มากกว่า 3.51 (เต็ม 5)
หรือมากกว่าร้อยละ 80

และมี ก ารเสนอโครงการกิ จ กรรมที่ จ ะด าเนิ น การในปี ก ารศึ ก ษา 2563 จ านวนทั้ ง สิ้ น 16
กิจกรรม/โครงการ ประกอบไปด้วย
งบประมาณ
กลุม่
ผู้รับ
ที่
กิจกรรม/โครงการ
เป้าหมาย เงินรายได้ องค์การ ผิดชอบ
1. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์การ
นักศึกษา

อน.มทรส./
นักศึกษาและสโมสรนักศึกษาคณะ
กพ.
ประจาปีการศึกษา 2563
2. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาชมรม
นักศึกษา

อน.มทรส./
ประจาปีการศึกษา 2563
กพ.
3. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนา
นักศึกษา

อน.มทรส./
เครือข่ายประกันคุณภาพกิจกรรมนักศึกษาและ
กพ.
กิจกรรม 9 ราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย
ครั้งที่ 12 **(งดการจัดกิจกรรม)**
4. โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมนักศึกษา
นักศึกษา

อน.มทรส./
ให้มีความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพ
กพ.
การศึกษา (**อยู่ระหว่างดาเนินการ)
5. โครงการประกวดแนวปฏิบัติที่ดีในการดาเนิน
นักศึกษา

อน.มทรส./
กิจกรรมชมรม ตามหลักประกันคุณภาพการศึกษา
กพ.
ปีการศึกษา 2563 **(งดการจัดกิจกรรม)**
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6. โครงการกีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ “สุวรรณภูมิเกมส์”
ครั้งที่ 16 **(งดการจัดกิจกรรม)**
7. โครงการกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 “ศรีวิชัยเกมส์”
**(งดการจัดกิจกรรม)**
8. โครงการราชมงคลสุวรรณภูมิอาสาพัฒนา
ประจาปีการศึกษา 2563
9. โครงการเทศกาลภาพยนตร์สั้นสุวรรณภูมิ
ครั้งที่ 4 (ชมรมคนสร้างสื่อ Media Art)
10. โครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบท
“ค่ายสร้างคน คนสร้างค่าย มทรส. ครั้งที่ 5”
(ชมรมฟูดเทคอาสาเกษตรอยุธยา)
**(งดการจัดกิจกรรม)**
11. โครงการวัยรุ่นยุคใหม่ใส่ใจสังคมพัฒนา
โรงเรียนวัดกุ่มโคก ปี 2 (วัยรุ่นยุคใหม่ใส่ใจสังคม)
**(งดการจัดกิจกรรม)**
12. โครงการอาสาปลูกป่าชายเลน
อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ชมรมต่อยิ้ม)
**(งดการจัดกิจกรรม)**
13. โครงการเดินตามพ่อสานต่อพระราชปณิธาน
สร้างฝายชะลอน้าครั้งที่ 2 (ชมรม Safety forrest)
**(งดการจัดกิจกรรม)**
14 โครงการ อ่างล้างมือเพื่อน้อง (ชมรมพลังใจ)
**(งดการจัดกิจกรรม)**
15. โครงการถ่ายทอดความรู้พื้นฐานเชิงปฏิบัติการ
วิศวกรรมศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์อากาศยาน
(ชมรม FLYING DESIGN CLUB)
**(งดการจัดกิจกรรม)**
16. โครงการสานฝัน ปันรอยยิ้ม
(ชมรมปันยิ้มให้โลกสวย)
**(งดการจัดกิจกรรม)**
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นักศึกษา



อน.มทรส./
กพ.

นักศึกษา



อน.มทรส./
กพ.

นักศึกษา



อน.มทรส./
กพ.
อน.มทรส./
กพ.
อน.มทรส./
กพ.

นักศึกษา



นักศึกษา



นักศึกษา



อน.มทรส./
กพ.

นักศึกษา



อน.มทรส./
กพ.

นักศึกษา



อน.มทรส./
กพ.

นักศึกษา



นักศึกษา



อน.มทรส./
กพ.
อน.มทรส./
กพ.

นักศึกษา



อน.มทรส./
กพ.

(2.7-1.1) และ (2.7-1.2) หลังจากมีการประชุมแผนการจัดกิจกรรมเบื้องต้น แผนผ่า นการเห็นชอบ
จากมติที่เป็นชุมแล้วจะเสนอแผนผ่านการเห็นชอบไปยังรองอธิการบดี เพื่อจัดทากิจกรรมโครงการต่อไป
2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้ดาเนินกิจกรรมในประเภทต่อไปนี้ให้ครบถ้วน
ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้เกิดผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน นอกจากกิจกรรมการเรียน
การสอนตามหลักสูตรแล้ว ต้องมีการดาเนินกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ดาเนินการโดยกองพัฒนานักศึกษา
องค์การนักศึกษาและชมรม เพื่อจะเป็นกิจกรรมส่งเสริมให้นักศึกษาที่ได้เข้าร่วมมีโอกาสได้พัฒนาสติปัญ ญา
สั งคม อารมณ์ ร่ า งกาย คุ ณธรรม จริ ย ธรรม สอดคล้ องกับ คุณ ลั กษณะบัณ ฑิต ที่พึ งประสงค์ ที่ กาหนด
โดยสถาบั น ตามอั ตลั กษณ์บั ณ ฑิต มหาวิท ยาลั ยเทคโนโลยี ราชมงคลสุ ว รรณภูมิ และมีก ารส่ งเสริ มให้
นักศึกษานาความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่ดาเนินการโดยกองพัฒนานักศึกษา
และนักศึกษา จานวน 5 ประเภท ประกอบไปด้วย
2.1 กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่กาหนดโดยสถาบัน
มหาวิทยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลสุ ว รรณภูมิ โดยกองพัฒ นานักศึกษา องค์การนักศึกษา
และชมรม ได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์กาหนดโดยสถาบัน ตามอัตลักษณ์
บัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ คือ
- ใฝ่รู้ (Self-learning) หมายถึง รักในความรู้ มุ่งมั่นแสวงหาความรู้ เพื่อแก้ปัญหา และพัฒนา
ตนเอง
- มีความคิดเชิงระบบ (Systematic thinking) หมายถึง การคิดพิจารณาสิ่งใดในลักษณะ
และสามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับองค์ประกอบย่อยได้อย่างครอบคลุมครบวงจร
- สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Communication) หมายถึง มีทักษะในการถ่ายทอด
น าเสนอข้อ มู ล ข่ า วสาร ร่ ว มถึ ง ความสามารถในการใช้ภ าษาต่ า งประเทศ และเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
เพื่อการสื่อสาร
- เป็นมืออาชีพ (Professional) หมายถึง มีความรู้ ความเข้าใจในศาสตร์วิชาชีพเป็นอย่ างดี
ทักษะความชานาญในการปฏิบัติ และประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างเคร่งครัด
- มีจิตสาธารณะ (Public mind) หมายถึง ตระหนักรู้และคานึงถึงส่วนรวมเป็นจิตที่คิดสร้างสรรค์
เป็นกุศล และมุ่งทากรรมดี เพื่อเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
โดยได้ มี ก ารจั ด กิ จ กรรม ส่ ง เสริ ม คุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง ประสงค์ ก าหนดโดยสถาบั น
ตามอัตลักษณ์บัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ดังนี้ (2.7-2.1) และ (2.7-2.2)
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ความสอดคล้องของโครงการ กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่กาหนดโดยสถาบัน
ตามอัตลักษณ์บัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ
มหาวิทยาลัย

บัณฑิตที่พึงประสงค์

กีฬาและส่งเสริมสุขภาพ

บาเพ็ญประโยชน์ฯ

คุณธรรมจริยธรรม

ศิลปและวัฒนธรรม

3.

มีจิตสาธารณะ

2.







 



-

-



-

นักศึกษา

มิ.ย. 62



อน.มทรส.
/กพ.







 



-

-



-

นักศึกษา

ก.ย.-ต.ค. 63



อน.มทรส.
/กพ.







 



-

-

 

นักศึกษา

มี.ค.-เม.ย. 63



อน.มทรส.
/กพ.

เป็นมืออาชีพ

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนา
องค์การนักศึกษาและสโมสรนักศึกษา
คณะประจาปีการศึกษา 2563
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ชมรม ประจาปีการศึกษา 2563
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการ
พัฒนาเครือข่ายประกันคุณภาพ
กิจกรรมนักศึกษาและกิจกรรม 9 ราช
มงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย
ครั้งที่ 12 **(เลื่อนการจัดไม่มีกาหนด)**

วัน/เดือน
/ปี

การสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ

1.

กลุ่ม
เป้าหมาย

องค์การ

ความคิดเชิงระบบ

กิจกรรม/โครงการ

เงิน
รายได้

ใฝ่รู้

ที่

งบประมาณ

ประเภทโครงการ
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ผู้รับผิดชอบ

ความสอดคล้องของโครงการ กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่กาหนดโดยสถาบัน
ตามอัตลักษณ์บัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ
มหาวิทยาลัย

การสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ

เป็นมืออาชีพ

มีจิตสาธารณะ

บัณฑิตที่พึงประสงค์

กีฬาและส่งเสริมสุขภาพ

บาเพ็ญประโยชน์ฯ

คุณธรรมจริยธรรม

ศิลปและวัฒนธรรม

5.









-



-

-



-

นักศึกษา

เลื่อนจัด
ไม่มีกาหนด









-



-





-

นักศึกษา

ม.ค.-ก.พ. 63

กิจกรรม/โครงการ

โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริม
นักศึกษาให้มีความรู้และทักษะด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษา
(เลื่อนการจัดไม่มีกาหนด)
โครงการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี
ในการดาเนินกิจกรรมชมรม
ตามหลักประกันคุณภาพการศึกษา
ปีการศึกษา 2563 (งดจัดกิจกรรม)

วัน/เดือน
/ปี

ความคิดเชิงระบบ

4.

กลุ่ม
เป้าหมาย

ใฝ่รู้

ที่

งบประมาณ

ประเภทโครงการ
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เงิน
รายได้

องค์การ
ผู้รับผิดชอบ



อน.มทรส.
/กพ.



อน.มทรส.
/กพ.

ความสอดคล้องของโครงการ กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่กาหนดโดยสถาบัน
ตามอัตลักษณ์บัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ
มหาวิทยาลัย

กีฬาและส่งเสริมสุขภาพ

บัณฑิตที่พึงประสงค์





 

 

-



-

นักศึกษา

พ.ย.-ธ.ค.
6.3







 

 

-



-

นักศึกษา

ก.พ. 63







 



-





-

นักศึกษา

ธ.ค.







 

 





-

นักศึกษา

ม.ค.-มี.ค.
63

มีจิตสาธารณะ

ศิลปและวัฒนธรรม

9.

คุณธรรมจริยธรรม

8.

บาเพ็ญประโยชน์ฯ

7.



เป็นมืออาชีพ

โครงการกีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ “สุวรรณภูมิเกมส์”
ครั้งที่ 16 (งดจัดกิจกรรม)
โครงการกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37
“ศรีวิชัยเกมส์” (เลื่อนการจัด)
โครงการราชมงคลสุวรรณภูมิอาสาพัฒนา
ประจาปีการศึกษา 2563
โครงการเทศกาลภาพยนตร์สั้นสุวรรณภูมิ
ครั้งที่ 4 (ชมรมคนสร้างสื่อ Media Art)

การสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ

6.

กลุ่ม
เป้าหมาย

ความคิดเชิงระบบ

กิจกรรม/โครงการ

เงิน
วัน/เดือน รายได้
/ปี

ใฝ่รู้

ที่

งบประมาณ

ประเภทโครงการ
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องค์การ
ผู้รับผิดชอบ





อน.มทรส./กพ.




อน.มทรส.
/กพ.

อน.มทรส./กพ.
อน.มทรส./กพ.

ความสอดคล้องของโครงการ กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่กาหนดโดยสถาบัน
ตามอัตลักษณ์บัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ
มหาวิทยาลัย

ความคิดเชิงระบบ

การสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ

เป็นมืออาชีพ

มีจิตสาธารณะ

บัณฑิตที่พึงประสงค์

กีฬาและส่งเสริมสุขภาพ

บาเพ็ญประโยชน์ฯ

คุณธรรมจริยธรรม

ศิลปและวัฒนธรรม

“ค่ายสร้างคน คนสร้างค่าย มทรส.
ครั้งที่ 5” (ชมรมฟูดเทคอาสาเกษตรอยุธยา)
(งดการจัดกิจกรรม)
11. โครงการวัยรุ่นยุคใหม่ใส่ใจสังคมพัฒนา
โรงเรียนวัดกุ่มโคก ปี 2 (วัยรุ่นยุคใหม่ฯ)
(งดการจัดกิจกรรม)

องค์การ









-



-

-

-

-

นักศึกษา

ส.ค.-ก.พ.
63



อน.มทรส./กพ.







 



-





-

นักศึกษา

ส.ค. 62
ก.พ. 63



อน.มทรส./กพ.

กิจกรรม/โครงการ

10. โครงการค่ายอาสาพัฒนาชนชท

กลุ่ม
เป้าหมาย

เงิน
วัน/เดือน รายได้
/ปี

ใฝ่รู้

ที่

งบประมาณ

ประเภทโครงการ
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ผู้รับผิดชอบ

ความสอดคล้องของโครงการ กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่กาหนดโดยสถาบัน
ตามอัตลักษณ์บัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ
มหาวิทยาลัย

บัณฑิตที่พึงประสงค์

กีฬาและส่งเสริมสุขภาพ

บาเพ็ญประโยชน์ฯ

คุณธรรมจริยธรรม

ศิลปและวัฒนธรรม

-





-

นักศึกษา

ส.ค. 62
ก.พ. 63



อน.มทรส./กพ.



 



-





-

นักศึกษา

ส.ค. 62
ก.พ. 63



อน.มทรส./กพ.



 



-





-

นักศึกษา

ส.ค. 62
ก.พ. 63



อน.มทรส./กพ.





เป็นมืออาชีพ

มีจิตสาธารณะ

องค์การ





อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(ชมรมต่อยิ้ม)
13. โครงการเดินตามพ่อสานต่อพระราชปณิธาน  
สร้างฝายาชะละน้าครั้งที่ 2
(ชมรม Safety forrest)
14. โครงการอ่างล้างมือเพื่อน้อง (ชมรมพลังใจ)  
(งดการจัดกิจกรรม)

กลุ่ม
เป้าหมาย

เงิน
วัน/เดือน รายได้
/ปี

 

การสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ

12. โครงการอาสาปลูกป่าชายเลน

ความคิดเชิงระบบ

กิจกรรม/โครงการ
ใฝ่รู้

ที่

งบประมาณ

ประเภทโครงการ
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ผู้รับผิดชอบ

ความสอดคล้องของโครงการ กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่กาหนดโดยสถาบัน
ตามอัตลักษณ์บัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ
มหาวิทยาลัย

บัณฑิตที่พึงประสงค์

กีฬาและส่งเสริมสุขภาพ

บาเพ็ญประโยชน์ฯ

คุณธรรมจริยธรรม

ศิลปและวัฒนธรรม

-





-

นักศึกษา

ส.ค. 62
ก.พ. 63



อน.มทรส./กพ.



 



-





-

นักศึกษา

ส.ค. 62
ก.พ. 63



อน.มทรส./กพ.





เป็นมืออาชีพ

มีจิตสาธารณะ

องค์การ





ปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์
อากาศยาน (งดการจัดกิจกรรม)
(ชมรม FLYING DESIGN CLUB)
 
16 โครงการสานฝัน ปันรอยยิ้ม
(ชมรมปันยิ้มให้โลกสวย)
(งดการจัดกิจกรรม)

กลุ่ม
เป้าหมาย

เงิน
วัน/เดือน รายได้
/ปี

 

การสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ

15. โครงการถ่ายทอดความรู้พื้นฐานเชิง

ความคิดเชิงระบบ

กิจกรรม/โครงการ
ใฝ่รู้

ที่

งบประมาณ

ประเภทโครงการ
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ผู้รับผิดชอบ

2.2 กิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพ
มหาวิทยาลัย โดยกองพัฒนานักศึกษาได้มีการจัดกิจกรรมด้านการกีฬาและกิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพนักศึกษาเป็นประจาทุกปี เพื่อให้นักศึกษาหันมาเล่นกิจกรรมกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ โดยมีการจัด
กิจกรรมกีฬานอกเหนือจากที่ทางคณะดาเนินการ และสนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีการแข่งขันกีฬา
ในระดับมหาวิทยาลัย ในปีสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ทาให้ไม่มีการจัดการแข่งขัน
กีฬ าภายในมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลสุ ว รรณภู มิ แ ละกี ฬ ามหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคล
แห่งประเทศไทย แต่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยกองพัฒนานักศึกษามีการสนับสนุน
ส่ ง เสริ ม ให้ น้ อ ง ๆ นั ก ศึ ก ษาออกก าลั ง กายมี ก ารให้ บ ริ ก าร สนามกี ฬาและอุ ปกรณ์ กี ฬาทุ กศู นย์ พื้ นที่
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เช่น สนามฟุตบอลกลางแจ้ง สนามแบดมินตัน สนามบาสเก็ตบอล สนามเปตอง สนาม
วอลเลย์บอล สนามเทนนิส เป็นต้น (2.7-2.3)
2.3 กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัย โดยกองพัฒนานักศึกษา องค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษา และชมรมภายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีการจัดกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
ในรูปแบบของชมรม ที่ออกค่ายอาสาหรือจัดกิจกรรมจิตอาสาเป็นประจาต่อเนื่องทุกปี จานวน 4 กิจกรรม/
โครงการ
- โครงการราชมงคลสุวรรณภูมิอาสาพัฒนา ประจาปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 3-7 ธันวาคม
2563 ณ โรงเรียนบ้านดอปอ จังหวัดบึงกาฬ (2.7-2.4)
- โครงการปลูกป่าชายเลน อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563
ณ หน่วยศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก-บางปู (2.7-2.5)
- โครงการเดินตามพ่อสานต่อพระราชปณิธาน สร้างฝายชะลอน้าครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 25-26
พฤศจิกายน 2563 ณ หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ขญ.21 (เขื่อนขุนด่านปราการชล) (2.7-2.6)
2.4 กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม จานวน 1 กิจกรรม/โครงการ
ในส่ วนของทุ กกิ จกรรมโครงการที่ กองพั ฒนานั กศึ กษา องค์ การนั กศึ กษา และชมรมได้ ร่ ว มกั น
จัดกิจกรรมนั้น ได้มีการสอดแทรกกิ จกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมทุกโครงการ ได้สอนให้นักศึกษา
มี แ นวคิ ด แนวทางการปฏิ บั ติ ที่ ดี ไ ม่ ว่ า จะเป็ น การประพฤติ ดี ประพฤติ ช อบ ความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต
การตรงต่ อ เวลา ตามวั ฒ นธรรม ประเพณี หลั ก กฎหมาย การรู้ จั ก การให้ เ กี ย รติ แ ละเคารพผู้ อื่ น
เช่ น การสอนให้ นั ก ศึ ก ษามี ค วามซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต ในการด าเนิ น กิ จ กรรมทุ ก โครงการ มี ค วามโปรงใส่
สามารถตรวจสอบได้ การทางานร่วมกันในทุกโครงการรู้จักให้เกียรติซึ่งกันและกัน ยอมรับในความคิดเห็นต่าง
ตลอดจนการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่และไม่ผิดกฎหมาย เป็นต้น
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2.5 กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัย โดยกองพัฒนานักศึกษา องค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษา ชมรม และนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ให้นักศึกษา
เข้าร่วมกิจกรรม โดยให้ นั ก ศึ ก ษามีการจัดทากิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งเสริมศิลปะและวัฒนาธรรมสามารถ
แสดงออกในทางที่ถูกต้อง และสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยมีการจัดตั้งชมรมสืบสานงานศิลป์วั ฒนธรรม
ถิน่ สุวรรณภูมิ เพื่อทากิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมกัน
3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา
มหาวิทยาลัย โดยกองพั ฒนานักศึกษาสนับสนุนให้นักศึกษาสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายใน
มหาวิทยาลัย ระหว่าง 6 คณะ 4 ศูนย์พื้นที่ และ มีการจัดโครงการให้ความรู้และทักษะด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาให้แก่นักศึกษา ทั้ง 6 คณะ 4 ศูนย์ และเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นประจาทุกปี
การศึกษา จานวน 2 กิจกรรม/โครงการ
- มีการให้ความรู้เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาทาง Web site ของ กองพัฒนานักศึกษา
http://student.rmutsb.ac.th/index_1.php (2.7-3.1)
- มีการให้ความรู้และทักษะการประกันในโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ออนไลน์ (2.7-3.2)
4. ทุกกิจ กรรมที่ด าเนินการ มีการประเมิน ผลความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและนาผล
การประเมินมาปรับปรุงการดาเนินงานครั้งต่อไป
มหาวิทยาลัย โดยกองพัฒนานักศึกษา องค์การนักศึกษาและชมรม ได้จัดกิจกรรมตามแผนกิจกรรม
การพัฒนานักศึกษา โดยในปีการศึกษา 2561 ทุกโครงการมีการประเมินผลความสาเร็จ ของการดาเนิน
กิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมแต่ละโครงการโดยมีรูปแบบในการประเมินความสาเร็จตามวัตถุประสงค์
ของกิ จ กรรม คื อ การจั ด ท าแบบประเมิ น ความพึ ง พอใจต่ อ กระบวนการจั ด กิ จ กรรมของนั ก ศึ ก ษา
การประเมินประโยชน์ในการเข้าร่วมโครงการและการนาไปใช้ ความรู้ที่ได้รับ โดยใช้ แบบสอบถามเพื่อใช้
เป็นตัววัดผลความสาเร็จตัวชี้วัด เช่น ร้อยละความพึงพอใจต่อประโยชน์ในการเข้าร่วมกิจกรรม และมี
การนาผลการประเมินในปีการศึกษา 2563 เป็นฐานข้อมูลสาคัญในการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
ในปีการศึกษา 2564 ต่อไป (2.7-4.1)
5. ประเมินความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคลสุ วรรณภูมิ กองพัฒนานักศึกษา องค์การนักศึกษา และชมรม
มีการประเมิน ความส าเร็ จ ตามวั ตถุป ระสงค์ของแผนกิจกรรมพัฒ นานักศึกษาตามตัว บ่งชี้ความส าเร็ จ
ที่กาหนด และกิจกรรมที่จัดขึ้นมีความหลากหลายเพื่อให้นักศึกษามีโอกาสตัดสินใจเลือกเข้าร่วมกิจกรรม
ตามความสนใจโดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมตลอดปีการศึกษา

125

สรุปผลการประเมินความสาเร็จของกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
ประจาปีการศึกษา 2563
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ในปีการศึกษา 2563 ที่ผ่านมา กองพัฒนานักศึกษา องค์การนักศึกษา และชมรม ได้ดาเนินงาน
ตามแผนกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2563 ได้จัดกิจกรรมทั้งสิ้น จานวน 6 โครงการ
จาก16 โครงการ เนื่องจากการแพร่ร ะบาดของเชื่อโควิด -19 ทาให้ ไม่ส ามารถจัดกิจรกรมได้ ตลอดจน
มีการประเมินความสาเร็จตามตัวชี้วัดของโครงการและแผนการดาเนินงาน โดยภาพรวมมีผลการประเมิน
ความส าเร็ จของแผนกิจ กรรมพัฒ นานั กศึกษา คิดเป็นร้อยละ แยกเป็นแต่ล ะตัว ชี้วัดความส าเร็จ ดังนี้
(2.7-5.1)
ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ผลการดาเนินงาน

1. ร้อยละของกิจกรรมที่ได้ดาเนินการ การดาเนินงานบรรลุเป้าหมายทั้งการจัดกิจกรรมและระยะเวลา
ตามแผน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ในการดาเนินโครงการคิดเป็นร้อยละ 100 ดังนี้
1. จัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาทั้งสิ้น
จานวน 6 โครงการ จากทั้งหมด 16 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100
2. ระยะเวลาในการดาเนินโครงการเป็นไปตามแผน
จานวน 6 โครงการ จากทั้งหมด 16 โครงการ คิดเป็นร้อยละ
37.50
2. ค่าเฉลี่ยคะแนนการบรรลุ
การประเมินความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
วัตถุประสงค์ต่อกิจกรรม/โครงการ
จานวน 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
3. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมาย
การประเมินผู้เข้าร่วมจานวน 6 โครงการคิดเป็นร้อยละ 100
ที่เข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
4. ค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจ
การประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ
ต่อกิจกรรมโครงการ
6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 (2.7-5.4)
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ค่าเฉลี่ยร้อยละการประเมินความสาเร็จของแผนกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา

ร้อยละ
ความสาเร็จ
ร้อยละ 37.50
ไม่บรรลุ
เป้าหมาย

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 75

จากการดาเนินงานตามแผนกิจกรรมพั ฒนานักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2563 ได้มีการจัดกิจกรรม
จานวน 6 โครงการ ซึ่งการดาเนินโครงการดังกล่าวไม่เป็นไปตามแผนที่ได้เสนอไว้ กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
ครอบคลุ ม ตามกิ จ กรรมที่ ส่ ง เสริ ม คุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง ประสงค์ ที่ ก าหนดโดยสถาบั น ตาม
อัตลักษณ์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ผลจากการประเมิน ความสาเร็จของแผนกิจกรรมพัฒ นานักศึกษา มีค่าเฉลี่ยร้อยละการประเมิน
ความสาเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา ร้อยละ 75
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6. นาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
การน าผลการประเมิ น ไปปรั บ ปรุ ง แผนหรื อ ปรั บ ปรุ ง กิ จ กรรมเพื่ อ พั ฒ นานั ก ศึ ก ษา กองพั ฒ นา
นักศึกษา ในการจัดโครงการสัมมนาเชิง ปฏิบัติการองค์การนักศึกษาและสโมสรนักศึกษาคณะเป็นประจา
ทุกปีซึ่งจะมีการรายงานผลการปฏิบัติงานการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาและแนวทางในการปรับปรุง
แผนและปรับปรุงการดาเนินงานกิจกรรมนักศึกษา รวมทั้ง การจัดทาแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
โดยมีการนาผลการประเมินการจัดกิจกรรมและข้อเสนอแสนะแต่ละกิจกรรมที่ดาเนินการและจากเล่ ม
รายงานผลการประเมินความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ข องแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา มาวิเคราะห์
และสรุปผล เพื่อนาไปปรับปรุงพัฒนากิจกรรมนักศึกษาในปีถัดไป
ซึ่งจากการประชุมการประเมินผลการปฏิบัติงานการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา การจัดกิจกรรม
นั กศึ กษา ในปี การศึ กษา 2563 การเตรี ยมแผนการด าเนิ นงานในปีก ารศึ กษา 2564 และแนวทางใน
การปรั บ ปรุ ง แผนและปรั บ ปรุ งการดาเนินงานกิจกรรมนั กศึกษาแบบออนไลน์ วันที่ 5 เมษายน 2564
โดยการประชุ ม ประเมินผลการปฏิบัติงานการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษานั้น ในรอบวันที่ 5 เมษายน
2564 นั้นเป็นการประชุมสรุปผลการดาเนินงานในปีที่ผ่านมาเนื่องจากมีกิจกรรมที่งดจัดหลายกิจกรรม
เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 และเตรียมแผนการดาเนินกิจกรรมในปีการศึกษา 2564 และระดมสมองคิด
กิจกรรมโครงการหรือแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่เข้ากับสถานการณ์ โดยให้นายกสโมสร
นั กศึกษาคณะทุกคณะ อุป นายกองค์การนักศึกษาศู นย์ ร่ว มกั นคิดกิจกรรรมและนาเสนอในที่ประชุ ม
โครงการสัมมนาเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารพัฒนาองค์การนักศึกษาและสโมสรนักศึกษาคณะ ประจาปีการศึกษา 2564
ในช่ว งเดือนมิถุน ายน 2564 ณ สวนธรรมศรีปทุม ในการประชุม จะมี รองอธิการบดี ผู้ ช่ว ยอธิการบดี
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นายกองค์การนักศึกษา นายกสโมสรนักศึกษา คณะกรรมการองค์การ
นั กศึก ษา ประจ าปี ก ารศึ กษา 2563 ประจ าปีก ารศึ กษา 2564 (2.7-6.1) เข้ าร่ว มประชุม มี การนาผล
การประเมิ น มาปรั บ ปรุ ง กระบวนการพั ฒ นาการจั ด กิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษา เพื่ อ ให้ ผ ลการประเมิ น ส าเร็ จ
ตามตัวชี้วัดที่กาหนด หรือตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่อไป
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รายการเอกสารหลักฐาน
รหัส
รายการเอกสารหลักฐาน
2.7-1.1
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2563
2.7-1.2
รายงานประชุมสรุปผล การดาเนินงานของกองพัฒนานักศึกษา
องค์การนักศึกษาและชมรม ปีการศึกษา 2563
2.7-2.1
ตารางความสอดคล้องของโครงการ กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค์ที่กาหนดโดยสถาบัน ตามอัตลักษณ์บัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ)
2.7-2.2
สรุปผลการดาเนินการจัดกิจกรมโครงการ ปีการศึกษา 2563
2.7-2.3
ภาพประกอบสนามกีฬาและอุปกรณ์กีฬา/การประชาสัมพันธ์
2.7-2.4
โครงการราชมงคลสุวรรณภูมิอาสาพัฒนา ประจาปีการศึกษา 2563
เมื่อวันที่ 3-7 ธันวาคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านดอปอ จังหวัดบึงกาฬ
2.7-2.5
โครงการปลูกป่าชายเลน อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ณ หน่วยศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก-บางปู
2.7-2.6
- โครงการเดินตามพ่อสานต่อพระราชปณิธาน สร้างฝายชะลอน้าครั้งที่ 2
เมื่อวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2563 ณ หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
ขญ.21 (เขื่อนขุนด่านปราการชล)
2.7-3.1
มีการให้ความรู้เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาทาง Web site
ของกองพัฒนานักศึกษา http://student.rmutsb.ac.th/index_1.php
2.7-3.2
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2563 ออนไลน์
2.7-4.1
ตารางสรุปผลการประเมินผลความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม
2.7-5.1
สรุปผลการประเมินความสาเร็จของกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
ประจาปีการศึกษา 2562
2.7-6.1
รายงานการประชุมสรุปผลการดาเนินงานขององค์การนักศึกษา
ปีการศึกษา 2563 แบบออนไลน์ วันที่ 5 มิถุนายน 2564
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สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 ผลการประเมิน…………………………คะแนน
ข้อที่ได้ (โปรดทาเครื่องหมาย ในช่อง ในข้อที่ผ่าน)
ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 6
บันทึกข้อค้นพบ (หากมี)
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. ......................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... .....
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. ......................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... .....
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
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ตัวบ่งชี้ 2.8 ระบบและกลไกการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน
ต่อแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร (สกอ.5.1 ข้อ 6)
ตัวบ่งชี้ระดับสถาบัน)
ชนิดของตัวบ่งชี้
ผู้รับผิดชอบหลัก
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้

: กระบวนการ
: กองบริหารงานบุคคล
: นางสาววิยะดา นุชพันธุ์

ผู้จัดเก็บข้อมูล

: นางสาวภาวิณี ชูนุ้ย

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

มีการดาเนินการ










โทรศัพท์
E-mail
โทรศัพท์
E-mail

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 หรือ 4 ข้อ

:
:
:
:

09-8260-6031
wiyada.n@gmail.com
08-3596-4620
sakae-17@hotmail.com

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 หรือ 6 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
7 ข้อ

การดาเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน
1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ทั้งด้านวิชาการ เทคนิคการสอน
และการวัดผลและมีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
ที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์
2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
ให้เป็นไปตามแผนที่กาหนด
3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีและสร้างขวัญและกาลังใจให้คณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุนสามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนนาความรู้
และทักษะทีไ่ ด้จากการพัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผล
การเรียนรู้ของนักศึกษา ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
และดูแลควบคุมให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ
6. มีการประเมินผลความสาเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุน
7. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนา
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
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สรุปผลการประเมินตนเอง
เป้าหมายของปีนี้ : 7 ข้อ
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ : 7 ข้อ
เป้าหมายปีต่อไป : 7 ข้อ

เกณฑ์การประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
เกณฑ์การประเมิน

: 5 คะแนน
: 5 คะแนน
: 5 คะแนน

ผลการดาเนินงานและผลการประเมินตนเอง
1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ทั้งด้านวิชาการ เทคนิค การสอนและการวัดผลและ
มีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์
มหาวิทยาลัยมีการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2563-2565 ที่สอดคล้อง
กับ แผนยุ ทธศาสตร์ การพัฒ นามหาวิทยาลั ย พ.ศ. 2560-2564 โดยได้รับความเห็ นชอบจากที่ประชุ ม
คณะกรรมการบริ ห ารงานบุ ค คลของมหาวิ ท ยาลั ย ครั้ ง ที่ 8/2563 เมื่ อ วั น ที่ 16 พฤศจิ ก ายน 2563
และได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 (2.8-1.1)
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้แจ้งให้บุคลากรทุกกลุ่มและทุกหน่วยงานในสังกัดรับทราบแผนยุทธศาสตร์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2563-2565 และยึดถือปฏิบัติต่อไป (2.8-1.2)
2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่กาหนด
หน่วยงานในสังกัดของมหาวิทยาลัยได้ดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด รวมถึงโครงการ/กิจกรรมที่กาหนด
และดาเนินการกากับติดตามผลการดาเนินงานตามแผนฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้
แผนการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
1. การสรรหาบุคลากรสายสนับสนุน จานวน 1 ครั้ง ในตาแหน่งนิติกร สังกัดกองบริหารงาน
บุคคล ตามแผนการสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัยบุคลากรสายสนับสนุน และสรรหาบุคลากรสายวิชาการ
จ านวน 1 ครั้ ง ในต าแหน่ ง อาจารย์ ส าขาวิ ช าพลศึ ก ษาและนั น ทนาการ สั ง กั ด คณะวิ ท ยาศาสตร์
และเทคโนโลยี จ านวน 1 อั ต รา และอาจารย์ ส าขาวิ ช าสั ง คมศาสตร์ แ ละมนุ ษ ย์ ศ าสตร์ สั ง กั ด คณะ
ศิ ล ป ศา ส ตร์ จ านวน 1 อั ตรา (2.8-2.1) ส่ ว น ก า รบ ร รจุ แ ต่ ง ตั ้ ง มี ก ารส ารวจบุ ค ลากรสายวิ ช าการ
และสายสนั บ สนุ น ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ค รบเพื่ อ เสนอขอก าหนดต าแหน่ ง ที่ สู ง ขึ้ น ทั้ ง บุ ค ลากรสายวิ ช าการ
และสายสนั บ สนุ น ทั้งนี้ สายสนั บ สนุ น มีการจัดทากรอบอัตรากาลั งของมหาวิทยาลั ย ระยะที่ 3 พ.ศ.
2562-2565 ตามที่ ห น่ ว ยงานต่ า ง ๆ ได้ เ สนอข้ อ มู ล การวิ เ คราะห์ แ ละประเมิ น ค่ า งานของต าแหน่ ง
โดยมหาวิทยาลัยได้แต่งแต่งคณะกรรมการประเมินค่างาน และคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคล
ให้ดารงตาแหน่งที่สูงขึ้น ได้พิจารณากลั่นกรองผลการประเมินค่างานในการประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่
19 สิ ง หาคม 2562 คณะกรรมการบริ ห ารงานบุ ค คลประจ ามหาวิ ท ยาลั ย ได้ ใ ห้ ค วามเห็ น ชอบ
ในการประชุมครั้ งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 26 สิ งหาคม 2562และสภามหาวิทยาลั ยได้อนุมัติการกาหนด
กรอบระดั บ ต าแหน่ ง ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ พิ เ ศษ 2/2562 เมื่ อ วั น ที่ 26 กั น ยายน 2562 จ านวน
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454 ตาแหน่ง และได้แจ้งจานวนกรอบระดับตาแหน่ง ตามกรอบอัตรากาลังระยะที่ 3 ให้ทุกหน่วยงาน
ในสังกัดตามหนังสือสานักงานอธิการบดี กองกลาง ที่ อว 0656.02/ว 2434 ลงวันที่ 27 กันยายน 2562
(2.8-2.2)
2. การดาเนินการมหาวิทยาลัยมีการส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรมีความก้าวหน้าสายวิชาชีพ
โดยจั ด ประชุ ม ชี้แ จงเพื่อ ซั กซ้ อมความเข้ าใจเกี่ ย วกั บหลั กเกณฑ์ และวิธี การพิจ ารณาก าหนดต าแหน่ ง
ทางวิช าการ พ.ศ. 2560 ให้ กับ เจ้ าหน้าที่ผู้ ปฏิบัติงาน และคณะกรรมการให้ คาปรึกษาและกลั่ นกรอง
การจั ด ทาผลงานทางวิชาการ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดาเนินการตามประกาศ ก.พ.อ.
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 ซึ่งปัจจุบันมีบุคลากรสายวิชาการอยู่ระหว่าง
การเสนอขอกาหนดตาแหน่งที่ทางวิชาการทั้งสิ้น 190 ราย โดยเสนอขอตาแหน่งศาสตราจารย์ จานวน
1 ราย รองศาสตราจารย์ จานวน 9 ราย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน 180 ราย (2.8-2.3) ส่วนบุคลากร
สายสนับสนุนมหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อประเมินและแต่งตั้งบุคลให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น
ครั้งที่ 2/2563 จานวน 264 ตาแหน่ง ประกอบด้วยระดับชานาญการพิเศษ จานวน 6 ตาแหน่ง ระดับ
ชานาญการ จานวน 256 ตาแหน่ง และระดับชานาญงาน จานวน 2 ตาแหน่ง (2.8-2.4) โดยมีผู้อยู่ระหว่าง
การเสนอขอกาหนดตาแหน่งที่สูงขึ้น จานวน 51 ราย ประกอบด้วย ระดับชานาญการพิเศษ จานวน 2 ราย
ระดับชานาญการ จานวน 48 ราย และระดับชานาญงาน จานวน 1 ราย (2.8-2.5)
3. จากผลการดาเนินงานในระหว่างปี พ.ศ. 2563-2564 มีบุคลากรสายวิชาการได้รับอนุมัติ
ให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ รวมทั้งสิ้น 37 ราย ประกอบด้ว ย ตาแหน่งรองศาสตราจารย์ จานวน 4 ราย
และตาแหน่ งผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ จานวน 33 ราย (2.8-2.6) และมีบุ คลากรสายสนับสนุนได้รับอนุมัติ
ให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น รวมทั้งสิ้น 5 ราย โดยเป็นระดับชานาญการทั้ง 5 ราย (2.8-2.7)
แผนพัฒนาบุคลากร
1. มหาวิทยาลัยสนับสนุน ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาศักยภาพโดยให้บุคลากรไปศึกษาต่อ
และสนั บ สนุ น ทุ น การศึ ก ษา ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ การผลิ ต บั ณ ฑิ ต และก าลั ง คนรองรั บ ภาคการผลิ ต
ในอุ ต สาหกรรมเป้ า หมายของประเทศ และเป็ น ไปตามแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย
โดยในการศึกษา 2563 ได้อนุญาตให้บุคลากรสายวิชาการไปศึกษาต่อภายในประเทศ ระดับปริญญาเอก
ประจาปีการศึกษา 2563 จานวน 9 ราย ด้วยทุนมหาวิทยาลัย จานวน 3 ราย และทุนส่วนตัว จานวน
6 ราย โดยบุคลากรสายสนับสนุน ไม่มีผู้ลาศึกษาต่อ (2.8-2.8)
2. มหาวิ ท ยาลั ย มี ก รอบแผนการพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan)
พ.ศ. 2563-2565 (2.8-2.9) โดยผลการพัฒนารายบุคคลกลุ่มผู้บริหาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด ซึ่งกาหนดเป้าหมายจานวน 56 คน และมีผู้บริหารได้รับการพัฒนารายบุคคล
จานวน 139 คน (2.8-2.10) และส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนไปฝึกอบรม
ประชุ ม สั ม มนา ดู ง าน เพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพด้ า นการจั ด การเรี ย นการสอบ การปฏิ บั ติ ง า น รวมไปถึ ง
การพัฒนาหน่วยงานและมหาวิทยาลัย และมีระบบรายงานผลการพัฒนาบุคลากร (hrs.rmutsb.ac.th)
132

3. มีส วัส ดิก ารเสริม สร้า งสุข ภาพที่ดี และสร้า งขวัญ และกาลัง ใจให้ค ณาจารย์แ ละบุค ลากร
สายสนับสนุนสามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิมีการส่งเสริมให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีการสร้างขวัญและกาลังใจ ซึ่งนอกเหนือจากที่คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
ได้ รั บ สวั ส ดิ ก ารตามที่ ก ฎหมายก าหนดแล้ ว มหาวิ ท ยาลั ย ยั ง ได้ ด าเนิ น การจั ด ให้ มี ส วั ส ดิ ก ารเพิ่ มเติ ม
ด้า นต่ าง ๆ เพื่ อให้ ส ามารถตอบสนองตามเหตุ ผ ลความจ าเป็น ของบุ คลากรโดยก าหนดตามข้อ บัง คั บ
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลสุ ว รรณภู มิ ว่ า ด้ ว ยสวั ส ดิ ก าร พ.ศ. 2558 ได้ แ ก่ เงิ น ช่ ว ยเหลื อ
การศึกษาบุตร, เงินสงเคราะห์กรณีบุคลากรหรือบุคคลในครอบครัวถึงแก่ความตาย, เงินช่วยเหลือสวัสดิการ
เพื่ อ การจั ด งานตามประเพณี เ งิ น สวั ส ดิ ก ารเกี่ ย วกั บ การรั ก ษาพยาบาลบุ ค ลากร และเงิ น ทดแทน
ที่มหาวิทยาลัยจ่ายให้สิ้นสุดอายุสัญญาจ้างเมื่ออายุครบหกสิบปี (2.8-3.1) นอกจากนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริม
ทางด้า นสุ ขภาพของคณาจารย์ และบุ คลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลั ยได้ ร่ว มกั บโรงพยาบาลทหาร
ผ่านศึกจัดให้มีคณะแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ออกหน่วยเคลื่อนที่เพื่อมาให้บริการตรวจสุขภาพ
ประจาปี 2564 ซึ่งได้มีกาหนดจั ด เมื่ อ วันที่ 15 ธันวาคม 2563 ณ หอประชุมพระพิรุณโปรดเกล้าฯ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา โดยมีบุคลากรในสังกัดเข้ารับการตรวจสุขภาพ จานวน 271 ราย (2.8-3.2)
ในด้ า นการสร้ า งขวั ญ และก าลั ง ใจ มหาวิ ท ยาลั ย ได้ ส นั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม ให้ บุ ค ลากรที่ มี ค วามรู้
ความสามารถให้เข้ารับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกรางวัลต่าง ๆ จากหน่วยงานภายนอก
อย่างต่อเนื่อง ได้แก่
1. การเสนอรายชื่อผู้ช่วยศาสตราจารย์อาณัติ รัตนถิรกุล สังกัดคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกรางวัลอาจารย์ต้นแบบด้านการสอนในโครงการรางวัลอาจารย์
ต้ น แบบด้ า นการสอน พ.ศ. 2564 (2.8-3.3) ซึ่ ง จั ด โดยสมาคมเครื อ ข่ า ยการพั ฒ นาวิ ช าชี พ อาจารย์
และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย
2. การเสนอรายชื่อบุคลากรในสังกัดเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติรางวัลครูดี ในโครงการยกย่องเชิดชู
เกี ย รติ ผู้ ป ระกอบวิชาชีพทางการศึกษารางวัล “ผู้บริหารดี ครู ดี บุคลากรดี” ประจาปี พ.ศ. 2563
ซึ่งจัดโดยสานักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุ คลากรทางการศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(2.8-3.4) และได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับรางวัลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา “รางวัลครูดี ”
จานวน 3 ราย ได้แก่
1) ว่าที่ร้อยตรีวิกร วงษ์เสถียร คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2) นางนนทลี บุญทัด การุณยศิริ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาณัติ รัตนถิรกุล คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. มหาวิทยาลัยได้มีการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและลูกจ้างประจา
เพื่ อ เสนอชื่ อ เพื่ อ เข้ า รั บ การคั ด เลื อกรางวั ล ข้ า ราชการพลเรื อ นดี เ ด่ น ประจ าปี พ.ศ. 2563(2.8-3.5)
ซึ่งจัดโดยคณะอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น โดยมีบุคลากรได้รับการคัดเลือกให้ได้รับ
รางวัล จานวน 1 รางวัล คือ รองศาสตราจารย์สายหยุด อุไรสกุล สังกัดคณะศิลปศาสตร์
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4. การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจาปี 2564
ซึ่ ง จั ด โดยมู ล นิ ธิ ช่ ว ยครู อ าวุ โ ส ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ เพื่ อ เชิ ด ชู เ กี ย รติ ป ระวั ติ ชี วิ ต การท างาน
และความประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดีตามจารีตของครู โดยมหาวิทยาลัยขอเสนอรายชื่อพร้อมแบบขอรับ
เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ (มอ. 1) พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติฯ ของบุคลากรในสังกัด
เพื่อ เข้ ารั บ การพิจ ารณาขอรั บ เครื่ องหมายเชิด ชูเ กีย รติ ประกาศนีย บัต ร และเงินช่ ว ยเหลื อ ครู อาวุโ ส
ประจาปี 2564 จานวน 6 ราย (2.8-3.6) ดังนี้
1) รองศาสตราจารย์สายหยุด อุไรสกุล
2) นางสาววรารัตน์ นิยมค้า
3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณา ศรีเพ็ชราพร
4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทนา แสนสุข
5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์วลัยพร สินสวัสดิ์
6) นางสาวสุมาลี บุญนุช
ในการนี้ จากการที่มหาวิทยาลัยมีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี สร้างขวัญและกาลังใจส่งผลให้
คณาจารย์ แ ละบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น ของมหาวิ ท ยาลั ย ปฏิ บั ติ ง านได้ บ รรลุ เ ป้ า หมายของหน่ ว ยงาน
และมหาวิทยาลัย ได้รับคาชื่นชมจากผู้รับบริการทั้งภายในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก ไม่มีข้อ
ร้องเรียนในการปฏิบัติงาน
4. มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนนาความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนา
มาใช้ใ นการจั ด การเรี ยนการสอนและการวั ดผลการเรี ยนรู้ ของนัก ศึก ษา ตลอดจนการปฏิบัติ งาน
ที่เกี่ยวข้อง
มหาวิทยาลัยมีระบบรายงานผลการพั ฒ นาบุ ค ลากร (hrs.rmutsb.ac.th) ในการติดตามผลการนา
ความรู้และทักษะจากการไปฝึกอบรม ประชุมสัมมนา ดูงาน ไปใช้ประโยชน์ (2.8-4.1) ประกอบไปด้วย
ข้อมูลตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนกันยายน 2563 สรุปผลการดาเนินงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัย
บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน ที่ได้รับการพัฒนาด้านการประสบการณ์การบริหารการพัฒนา
ด้านวิชาการ/ภาษา/IT/เทคโนโลยีสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ตามเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ผู้บ ริห าร ไม่น้อยกว่า 7 ชั่ว โมง/ปี งบประมาณ 2563 บุคลากรสายวิช าการและบุคลากรสายสนับสนุน
ร้อยละ 70/ปี งบประมาณ 2563 (2.8-4.2) โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 บุคลากรไดรั บการพัฒนา
เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สรุปได้ ดังนี้
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กลุ่ม

ผลการพัฒนาฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ผลการพัฒนาฯ (ร้อยละ)
จานวน เป็นไปตามเกณฑ์ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ปี งปม. 62 ปี งปม. 63
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย 71
58
13
93.06
81.69
บุคลากรทั้งสิ้น
1,076
513
563
44.30
47.58
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ส่วนงานเร่งรัดบุคลากรเข้ารับการพัฒนาตามเกณฑ์ที่กาหนดโดยเร็ว
5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมให้คณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ
มหาวิทยาลัยดาเนินการด้านจรรยาบรรณเพื่อให้ บุคลากรของมหาวิทยาลั ย ทราบถึงกระบวนการ
ด้านจรรยาบรรณของบุคลากร ดังนี้
1. มี ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลสุ ว รรณภู มิ ว่ า ด้ ว ยจรรยาบรรณของบุ ค ลากร
พ.ศ. 2558 (2.8-5.1) ซึ่งใช้กับบุคลากรทุกประเภทในมหาวิทยาลัย และมีการเผยแพร่ข้อบังคับ ฯ ในเว็บไซต์
ของมหาวิทยาลัย (2.8-5.2) เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ทราบและปฏิบัติตามจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด
2. มีคณะกรรมการจรรยาบรรณ เพื่อพิจารณากรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องจรรยาบรรณ (2.8-5.3)
ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ดังนี้
- คาสั่งที่ 460/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณ ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2558
- คาสั่งที่ 1647/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณ (ก.จ.)
ลงวันที่ 26 กันยายน 2561
- คาสั่งที่ 1036/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณ (ก.จ.)
ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
3. มีการกาหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทางาน
ซึ่งการล่ ว งละเมิ ดหรื อคุ กคามทางเพศในการทางานถื อเป็นความผิ ดทางจรรยาบรรณอย่ างหนึ่ง โดยมี
การแจ้ ง เวี ย นให้ รองอธิ ก ารบดี ผู้ ช่ ว ยอธิ ก ารบดี หั ว หน้ า หน่ ว ยงาน บุ ค ลากรในสั ง กั ด ทุ ก คนทราบ
และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้
- ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทางาน (2.8-5.4)
- ประกาศมหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง แนวปฏิบัติ เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกตามทางเพศในการทางาน (2.8-5.5)
- แผ่นพับแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกตามทางเพศในการ
ทางาน (2.8-5.6)
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6. มี การประเมิ นผลความส าเร็ จของแผนการบริ ห ารและการพั ฒ นาคณาจารย์ แ ละบุ ค ลากร
สายสนับสนุน
ตามที่หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยได้ดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 กองบริห ารงานบุคคลได้รวบรวมผล และรายงานผลการดาเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีตัวชี้วัดยุทธศาสตร์
และตัวชี้วัดกลยุทธ์ รวมทั้งสิ้นจานวน 12 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมายจานวน 10 ตัวชี้วัด และไม่บรรลุเป้าหมาย
จานวน 2 ตัวชี้วัด (2.8-6.1)
7. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน
จากผลการด าเนิ น งานตามแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล ประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2563 กองบริ ห ารงานบุ ค คลได้กาหนดกระบวนการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่ อ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุ ว รรณภู มิ ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 (2.8-7.1) เพื่ อ ให้
การด าเนิ น งานตามแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564
บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด รวมถึงโครงการ/กิจกรรมที่กาหนด
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
2.8-1.1
แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2563-2565
2.8-1.2
- หนังสือกองบริหารงานบุคคล ที่ อว 0656.05/3 ลงวันที่ 4 มกราคม 2564
เรื่อง แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ พ.ศ. 2563-2565 (กลุ่มผู้บริหารมหาวิทยาลัย)
- หนังสือกองบริหารงานบุคคล ที่ อว 0656.05/ว 4 ลงวันที่ 4 มกราคม 2564
เรื่อง แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ พ.ศ. 2563-2565 (ทุกหน่วยงานในสังกัด)
2.8-2.1
แผนการสรรหาบุคลากร
2.8-2.2
หนังสือสานักงานอธิการบดี กองกลาง ที่ อว 0656.02/ว 2434 ลงวันที่ 27 กันยายน
2562 เรื่อง แจ้งกรอบระดับตาแหน่งตามกรอบอัตรากาลัง ระยะที่ 3
2.8-2.3
รายชื่อบุคลากรสายวิชาการอยู่ระหว่างการเสนอขอกาหนดตาแหน่งที่สูงขึ้น
2.8-2.4
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อประเมินและแต่งตั้งบุคคลให้ดารง
ตาแหน่งสูงขึ้น ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563
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2.8-2.5
2.8-2.6
2.8-2.7
2.8-2.8

2.8-2.9
2.8-2.10

2.8-3.1

2.8-3.2

สรุปจานวนผู้สมัครเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งที่สูงขึ้น
รอบที่ 2/2563
รายชื่อผู้ได้รับอนุมัติให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ระหว่างปี 2563-2564
รายชื่อผู้ได้รับอนุมัติให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น ระหว่างปี 2563-2564
- รายชื่อบุคลากรลาศึกษาต่อ ประจาปีการศึกษา 2563
- ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การสนับสนุนทุนการศึกษา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2563
- ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ผลการพิจารณาสนับสนุนทุนการศึกษา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2563
กรอบแผนการพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan)
พ.ศ. 2563-2565
หนังสืองานพัฒนาบุคลากร กองบริหารงานบุคคล ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563
เรื่อง รายงานผลจานวนผู้บริหารทุกระดับที่ได้รับการพัฒนาตาม IDP ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยสวัสดิการ พ.ศ. 2558
ประกาศ ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558
1.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร พ.ศ. 2559
และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560
2. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์กรณีบุคลากรหรือบุคคล
ในครอบครัวถึงแก่ความตาย พ.ศ. 2560 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560
3. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
พ.ศ. 2562
4. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือสวัสดิการเพื่อการจัดงาน
ตามประเพณี พ.ศ. 2562
5. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
บุคลากร พ.ศ. 2562
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการจ่ายเงินทดแทน พ.ศ. 2561
ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561
- หนังสือกองบริหารงานบุคคล ที่ อว 0656.05/- ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563
เรื่อง การให้บริการตรวจสุขภาพประจาปีงบประมาณ 2564
- หนังสือโรงพยาบาลทหารผ่านศึก ที่ อผศ 5111/9134 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2563
เรื่อง การตรวจสุขภาพประจาปีงบประมาณ 2564
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2.8-3.3

2.8-3.4

2.8-3.5

2.8-3.6

2.8-4.1
2.8-4.2

2.8-5.1
2.8-5.2
2.8-5.3

- หนังสือกองบริหารงานบุคคล ที่ อว 0656.05/ว 2274 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563
เรื่อง การให้บริการตรวจสุขภาพประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- หนังสือกองบริหารงานบุคคล ที่ อว 0656.05/ว 2360 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2563
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเตรียมตัวเพื่อเข้ารับการตรวจสุขภาพ
- หนังสือโรงพยาบาลทหารผ่านศึก ที่ อผศ 5111/11777 ลงวันที่ 6 มกราคม 2564
เรื่อง ขอแจ้งค่าบริการตรวจสุขภาพประจาปี 2564
หนังสือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ อว 0656.05/359
ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง ขอเสนอชื่ออาจารย์เพื่อเข้ารับรางวัลอาจารย์
ต้นแบบด้านการสอน พ.ศ. 2564
เกียรติบัตรรางวัลครูดี ประจาปี 2563 ลงวันที่ 16 มกราคม 2564 จานวน 3 ราย
ได้แก่ 1) ว่าที่ร้อยตรีวิกร วงษ์เสถียร
2) นางนนทลี บุญทัด การุณยศิริ
3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาณัติ รัตนถิรกุล
ประกาศคณะอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น
เรื่อง ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจาปี พ.ศ. 2563
ณ วันที่ 24 มีนาคม 2564
หนังสือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ อว 0656.05/548
ลงวันที่ 23 มีนาคม 2564 เรื่อง เสนอรายชื่อบุคลากรในสังกัดเพื่อขอรับเครื่องหมาย
เชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจาปี 2564
ระบบรายงานผลการพัฒนาบุคลากร (hrs.rmutsb.ac.th)
หนังสืองานพัฒนาบุคลากร กองบริหารงานบุคคล ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2563
เรื่อง สรุปรายงานการไปฝึกอบรม ประชุมสัมมนา ดูงาน และการนาความรู้และทักษะ
จากการไปฝึกอบรม ประชุมสัมมนา ดูงาน ไปใช้ประโยชน์ ของบุคลากรในสังกัด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจาเดือนกันยายน พ.ศ. 2563
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ. 2558
หน้าเว็บไซต์การเผยแพร่จรรยาบรรณ
- คาสั่งมหาวิทยาลัย ที่ 460/2558 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2558
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณ
- คาสั่งมหาวิทยาลัย ที่ 1647/2561 ลงวันที่ 26 กันยายน 2561
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณ (ก.จ.)
- คาสั่งมหาวิทยาลัย ที่ 1360/2563 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณ (ก.จ.)
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2.8-5.4

2.8-5.5

2.8-5.6
2.8-6.1

2.8-7.1

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทางาน
ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2563
ประกาศมหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง แนวปฏิบัติเพื่อป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกตามทางเพศในการทางาน
ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2563
แผ่นพับแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกตามทางเพศ
ในการทางาน
หนังสือกองบริหารงานบุคคล ที่ อว 0656.05/471 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2564
เรื่อง รายงานผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
หนังสือสานักงานอธิการบดี ที่ อว 0656.01/692 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2564
เรื่อง ขอส่งมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาจากการประชุม ครั้งที่ 2/2564
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สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 ผลการประเมิน…………………………คะแนน
ข้อที่ได้ (โปรดทาเครื่องหมาย ในช่อง ในข้อที่ผ่าน)
ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 7
บันทึกข้อค้นพบ (หากมี)
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. ......................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... .....
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....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.9 ระดับความสาเร็จของการบริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
(สกอ. 6.1 ตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตร)
ชนิดของตัวบ่งชี้
ผู้รับผิดชอบหลัก
ผู้รับผิดชอบร่วม

: กระบวนการ
: กองกลาง
: กองบริหารทรัพยากรพระนครศรีอยุธยา วาสุกรี, กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี
และกองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี
: นายอนันทรัตน์ อยู่สบาย
โทรศัพท์ : 09-9364-5369
E-mail : anantaraty@gmail.com
: นางสาวธัญญารัตน์ พงษ์จินดา โทรศัพท์ : 08-3890-4764
E-mail : 2531mamay@gmail.com

ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้
ผู้จัดเก็บข้อมูล

เกณฑ์การประเมิน
0

1

2

3

4

5

* ไม่มีระบบ
* ไม่มีกลไก
* ไม่มีแนวคิด
ในการกากับ
ติดตาม
และปรับปรุง
* ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน

* มีระบบ
มีกลไก
* ไม่มีการนา
ระบบกลไก
ไปสู่
การปฏิบัต/ิ
ดาเนินงาน

* มีระบบ มีกลไก
* มีการนาระบบ
กลไกไปสู่
การปฏิบัต/ิ
ดาเนินงาน
* มีการประเมิน
กระบวนการ
* ไม่มีการ
ปรับปรุง/พัฒนา/
กระบวนการ

* มีระบบ มีกลไก
* มีการนาระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ดาเนินงาน
* มีการประเมิน
กระบวนการ
* มีการปรับปรุง/
พัฒนา/
กระบวนการ
จากผลการประเมิน

* มีระบบ มีกลไก
* มีการนาระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ดาเนินงาน
* มีการประเมิน
กระบวนการ
* มีการปรับปรุง/
พัฒนา/
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน
* มีผลจาก
การปรับปรุง
เห็นชัดเจน
เป็นรูปธรรม

* มีระบบ มีกลไก
* มีการนาระบบกลไก
ไปสู่การปฏิบตั ิ/ดาเนินงาน
* มีการประเมินกระบวนการ
* มีการปรับปรุง/พัฒนา/
บูรณาการกระบวนการ
จากผลการประเมิน
* มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม
* มีแนวทางปฏิบัติที่ดี
โดยมี หลักฐานเชิง
ประจักษณ์ ยืนยัน
และกรรมการผูต้ รวจ
ประเมิน
สามารถให้เหตุผลอธิบาย
การเป็นแนวปฏิบตั ิที่ดี
ได้ชัดเจน

สรุปผลการประเมินตนเอง
เป้าหมายของปีนี้ : 5 คะแนน
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ : 4 คะแนน
เป้าหมายปีต่อไป : 5 คะแนน

เกณฑ์การประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
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: 5 คะแนน
: 4 คะแนน
: 5 คะแนน

ผลการดาเนินงานและผลการประเมินตนเอง
1. มีระบบและกลไกสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ส านั ก งานอธิ ก ารบดี มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ราชมงคลสุ ว รรณภู มิ มี ร ะบบการบริ ห ารจั ด การ
จากส่ว นกลางแบ่ งเป็ นศูน ย์ พื้น ที่ และการบริการสิ่ งสนับสนุนการเรียนรู้ มี “หน่ว ยงานเจ้าภาพหลั ก ”
ในการดาเนินการเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ ได้แก่
- ห้องเรียน โดยกองกลาง กองบริหารทรัพยากรวาสุกรี กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี และกองบริหาร
ทรัพยากรนนทบุรี
- ห้องปฏิบัติการ โดยคณะต่าง ๆ
- ที่พักของนักศึกษา สถานพยาบาล และสถานกีฬา โดยกองพัฒนานักศึกษา และงานกิจการนักศึกษา
ของกองบริหารทรัพยากรวาสุกรี กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี และกองบริหารทรัพยากรนนทบุรี
- การจัดการด้านอาหาร โดยกองกลาง กองบริหารทรัพยากรวาสุกรี กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี
และกองบริหารทรัพยากรนนทบุรี
- การบริการคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายและระบบ internet โดยสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

สานักงานอธิการบดี

กองกลาง

กองพัฒนานักศึกษา

งานบริการ กายภาพ
และสิ่งแวดล้อม

งานสวัสดิการนักศึกษา

กองบริหารทรัพยากร
วาสุกรี
งานบริการและ
ส่งเสริมการศึกษา

กองบริหารทรัพยากร
นนทบุรี

กองบริหารทรัพยากร
สุพรรณบุรี

งานบริการและ
ส่งเสริมการศึกษา

แผนผังองค์กรแสดงระบบการบริหารจัดการการบริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
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งานบริการและ
ส่งเสริมการศึกษา

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ ได้แก่
ห้องเรียน

รูปภาพ ห้องเรียน
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ห้องปฏิบัติการ

รูปภาพ ห้องเรียนปฏิบัติการ
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ห้องประชุม

รูปภาพ ห้องประชุม

145

ห้องพยาบาล

สนามกีฬา

146

โรงอาหาร

บริการคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายและระบบ internet
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สานักงานอธิการบดีมีร ะบบและกลไกในการเชื่อมโยงการสนับสนุนการเรียนรู้ โดยรายละเอียด
กระบวนการของระบบและกลไกสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้สามารถอธิบายได้ดังนี้
จากปีการศึกษา 2562 ประเด็นหัวข้อในการพัฒนา คือ ขาดการกาหนดเป้าหมายในการดาเนินงาน
ด้านการบริการสิ่งสนับ สนุ นการเรี ยนรู้ ควรตั้งเป้าหมายในการดาเนินงานด้านการบริการสิ่ งสนับสนุน
การเรี ย นรู้ ใ ห้ ชั ด เจน จึ ง มี ก ารจั ด ท าแผนการพั ฒ นาคุ ณ ภาพและการปรั บ ปรุ ง ในปี ก ารศึ ก ษา 2563
ซึ่ ง จะรายงานในหั ว ข้ อ ที่ 3 ต่ อ ไป และการด าเนิ น งานของระบบและกลไกสิ่ ง สนั บ สนุ น การเรี ย นรู้
ในปีการศึกษา 2563 อธิบายรายละเอียดได้ดังนี้
1. ในทุกศูน ย์ พื้น ที่มีการปฏิบั ติงานตามภารกิจโดยใช้คู่มือการปฏิบัติงานตามมาตรฐานขั้นตอน
การปฏิบัติงาน (SOP) ที่เกี่ยวข้องดังนี้
1) SOP 101-03 การใช้ยานพาหนะ (2.9-1.1)
2) SOP 101-04 การขอใช้อาคารสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์ (2.9-1.2)
3) SOP 105-06 การให้บริการรักษาพยาบาล (2.9-1.3)
2. มีการส ารวจข้อมูล ของสิ่ งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยทุ ก ศู น ย์ พื้ น ที่ ส ารวจข้อมูล ห้ องเรีย น
ห้องปฏิบัติการ ห้องประชุม ห้ องพยาบาล โรงอาหาร และสนามกีฬา มีจานวนเพียงพอและเหมาะสม
ต่อการให้บริการ
3. มีการของบประมาณทั้งแหล่ งงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้เป็นประจาทุกปี
ในการดาเนิ นงานตามภารกิจ เพื่อปรั บปรุงด้านกายภาพ เช่น อาคารเรียน ห้ องเรียน ห้องปฏิบัติการ
ห้องประชุม สนามกีฬา ฯลฯ ดูแลบริหารจัดการด้านสิ่ งอานวยความสะดวกและบริการ สาธารณูปโภค
และความปลอดภัย เช่น การจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด จ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จ้างเหมาดูแลบารุงรักษาสภาพภูมิทัศน์ จ้างเหมาขนย้าย
และจัดเก็บขยะ รวมทั้งจัดหาซื้อวัสดุในการซ่อมแซมอาคาร ครุภัณฑ์ ภายในห้องต่าง ๆ ซึ่งหน่วยงานเสนอ
ของบประมาณต่อมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณในการดาเนินการตามภารกิจต่อไป
4. มี ก ารส ารวจความพึ ง พอใจจากแบบสอบถามความพึ ง พอใจที่ มี ต่ อ การบริ ก ารสิ่ ง สนั บ สนุ น
การเรียนรู้ สุนทรียภาพของอาคารสถานที่และสาธารณูป โภคภายในมหาวิทยาลัย (2.9-1.4) โดยจัดเก็บ
ข้อมูล จากนั กศึกษาและบุคลากรภายในมหาวิทยาลั ย ในภาคเรี ยนที่ 1 และ 2 ของปีการศึกษา 2563
ซึ่งประเด็นวัดความพึงพอใจ แบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ ด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
ด้ า นสิ่ ง อ านวยความสะดวก ด้ า นบริ ก ารรถยนต์ ร าชการ และด้ า นระบบสาธารณู ป โภคและรั ก ษา
ความปลอดภัย โดยประเด็นวัดความพึงพอใจในแต่ละข้อสอดคล้องกับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานขั้นตอน
การปฏิบัติงาน (SOP) ที่เกี่ยวข้องในการบริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
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2. มีการนาระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ดาเนินการ
ระบบการด าเนิ น งานของส านั ก งานอธิ ก ารบดี เ ป็ น ศู น ย์ ก ลาง มอบหมายงานไปยั ง ศู น ย์ พื้ น ที่
ด าเนิ น งานต่ อ ไป ซึ่ ง แต่ ล ะศู น ย์ พื้ น ที่ มี ห น่ ว ยงานรองรั บ การด าเนิ น งาน คื อ งานบริ ก ารปฏิ บั ติ ง าน
ด้านการให้บริการและอานวยความสะดวกต่าง ๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ในปีการศึกษา 2563 การดาเนินงานตามภารกิจหลักของทุกศูนย์พื้นที่ ในการบริการสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ มีการปฏิบัติตาม SOP การขอใช้อาคารสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์, การให้บริการรักษาพยาบาล
นักศึกษา และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และการขอใช้ยานพาหนะราชการ อย่างเป็นประจาสม่าเสมอ
ทั้งนี้ ศู น ย์ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา หั น ตรา มีก ารให้ บริ การจองประชุม ด้ว ยระบบขอใช้ บริ การห้ องประชุ ม
(Meeting Room e-booking) เพื่ออานวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการได้อย่างรวดเร็ว
2. การดาเนินการสารวจข้อมูลอาคารต่าง ๆ รายละเอียดปรากฏดังนี้
ลาดับ
ที่
1
2
3
4

พื้นที่

จานวน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องประชุม ห้องพยาบาล สนามกีฬา โรงอาหาร
อาคาร
หันตรา
29
71 ห้อง
138 ห้อง
37 ห้อง



วาสุกรี
11
55 ห้อง
26 ห้อง
6 ห้อง



นนทบุรี
22
96 ห้อง
225 ห้อง
21 ห้อง



สุพรรณบุรี 11
107 ห้อง
100 ห้อง
13 ห้อง



รวม
73
329 ห้อง
489 ห้อง
77 ห้อง
ตารางสรุปการสารวจข้อมูลอาคารต่าง ๆ

3. ทุกศูนย์พื้นที่จัดทาคาของบประมาณจากแหล่งเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามกาหนดเวลา โดยส่วนใหญ่งบประมาณที่ใช้ในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ตามภารกิ จ เป็ น ประเภทงบลงทุ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง เช่ น โครงการก่ อ สร้ า งอาคาร ปรั บ ปรุ ง อาคาร
ห้องเรีย นต่าง ๆ และงบดาเนิ น งาน เช่น ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าวัส ดุที่ใช้
การซ่ อ มบ ารุ ง ดู แ ลอาคารสถานที่ ภู มิ ทั ศ น์ ต่ า งๆ ซึ่ ง ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 256 4 แต่ ล ะศู น ย์ พื้ น ที่
ได้ รั บ จั ด สรรงบประมาณในการด าเนิ น งาน ซึ่ ง เมื่ อ ทุ ก ศู น ย์ พื้ น ที่ ไ ด้ รั บ จั ด สรรงบประมาณดั ง กล่ า ว
เรี ย บร้ อยแล้ ว จะดาเนิ น งานตามแผนการจัด สรรงบประมาณของแต่ล ะหน่ว ยงาน และมีก ารติด ตาม
การใช้งบประมาณให้เป็นไปตามแผนอย่างสม่าเสมอ
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4. ผลดาเนินงานจากการสารวจความพึงพอใจที่มีต่อการบริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ สุนทรียภาพ
ของอาคารสถานที่และสาธารณูปโภคภายในมหาวิทยาลัย รายละเอียดปรากฏดังนี้
ปีการศึกษา 2562
ที่

รายการ
รวมทัง้ สิน้

จานวนผูต้ อบ
แบบสารวจ
968

บุคลากร
ค่าเฉลีย่
3.87

ร้อยละ
77.34

นักศึกษา
ค่าเฉลีย่
ร้อยละ
3.80
76.01

รวม
ค่าเฉลีย่
ร้อยละ
3.84
76.67

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

463

3.97

79.37

3.80

76.03

3.89

77.70

1 ความพึงพอใจด้านการพัฒนาสุนทรียภาพของอาคารสถานที่

463

3.98

79.60

3.76

75.13

3.87

77.37

2 ความพึงพอใจด้านระบบสาธารณูปโภคภายในมหาวิทยาลัย

463

3.96

79.13

3.85

76.93

3.90

78.03

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

505

3.77

75.30

3.80

75.98

3.78

75.64

1 ความพึงพอใจด้านการพัฒนาสุนทรียภาพของอาคารสถานที่

505

3.64

72.75

3.74

74.85

3.69

73.80

2 ความพึงพอใจด้านระบบสาธารณูปโภคภายในมหาวิทยาลัย

505

3.89

77.85

3.86

77.10

3.87

77.48

ปีการศึกษา 2563
ที่

รายการ
รวมทัง้ สิน้

จานวนผูต้ อบ
แบบสารวจ
590

บุคลากร
ค่าเฉลีย่
3.73

ร้อยละ
74.65

นักศึกษา
ค่าเฉลีย่
ร้อยละ
3.82
76.30

รวม
ค่าเฉลีย่
ร้อยละ
3.77
75.48

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

263

3.72

74.30

3.91

78.20

3.81

76.25

1 ความพึงพอใจด้านการพัฒนาสุนทรียภาพของอาคารสถานที่

263

3.59

71.80

3.90

78.00

3.75

74.90

2 ความพึงพอใจด้านระบบสาธารณูปโภคภายในมหาวิทยาลัย

263

3.84

76.80

3.92

78.40

3.88

77.60

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

327

3.75

75.00

3.72

74.40

3.74

74.70

1 ความพึงพอใจด้านการพัฒนาสุนทรียภาพของอาคารสถานที่

327

3.75

75.00

3.76

75.20

3.76

75.10

2 ความพึงพอใจด้านระบบสาธารณูปโภคภายในมหาวิทยาลัย

327

3.75

75.00

3.68

73.60

3.72

74.30

จากแบบสอบถามความพึงพอใจจากปีการศึกษา 2562 คะแนนรวมอยู่ในระบบมาก มีผลคะแนน
ร้อยละ 76.67 และในปีการศึกษา 2563 มีผลคะแนนอยู่ในระดับมาก มีผลคะแนนร้อยละ 75.48 คิดแล้ว
ลดลงร้อยละ 1.19
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และเมื่อนาข้อมูลมาวิเคราะห์ตามประเด็นทั้ง 4 ด้าน รายละเอียดปรากฏดังนี้
ประเด็น

ค่าเฉลีย่

ค่า S.D.

ร้อยละ

ประเมิน

1.05

82.50

มาก

0.99

79.80

มาก

0.89

1.02

80.90

มาก

0.69

0.86

1.00

81.30

มาก

0.64

0.73

0.97

1.02

81.10

มาก

1.07

0.69

0.53

0.92

0.97

81.55

มาก

4.11

1.12

0.64

0.61

0.88

0.98

82.25

มาก

3.77

3.88

1.40

1.15

0.56

0.99

1.19

77.65

มาก

4.29

4.00

3.85

1.31

1.13

0.46

0.94

1.15

76.95

มาก

4.39

3.70

3.71

1.45

1.33

0.50

0.90

1.21

74.10

มาก

3.96

4.48

3.84

3.85

1.48

1.17

0.57

0.96

1.25

77.00

มาก

3.12

4.00

4.26

3.81

3.80

1.46

1.05

0.63

0.98

1.23

75.95

มาก

3.40

4.25

4.35

4.04

4.01

1.33

0.89

0.55

0.97

1.15

80.20

มาก

3.1 พนักงานขับรถยนต์ให้บริการด้วยความสุภาพเป็นมิตร

3.82

4.39

4.29

3.84

4.09

0.86

0.69

0.46

0.97

0.91

81.70

มาก

3.2 การให้บริการมีความตรงต่อเวลา

3.89

4.36

4.52

3.79

4.14

0.88

0.73

0.51

0.99

0.94

82.80

มาก

3.3 พนักงานขับรถยนต์ขบั อย่างปลอดภัย

3.79

4.39

4.58

3.84

4.15

0.90

0.63

0.50

0.95

0.92

83.00

มาก

3.4 รถยนต์มีประสิทธิภาพที่ดี

3.72

4.43

4.45

3.81

4.10

0.99

0.57

0.57

1.07

1.02

82.05

มาก

3.5 ความสะอาดของรถยนต์

3.82

4.43

4.35

3.82

4.11

0.97

0.69

0.49

1.14

1.05

82.10

มาก

4.1 ห้องน้ามีจานวนเพียงพอต่อผู้ใช้บริการ

3.46

4.43

4.29

3.78

3.99

1.27

0.74

0.46

0.90

1.06

79.80

มาก

4.2 ห้องน้ามีความสะอาด

3.43

4.32

4.29

3.91

3.99

1.26

0.77

0.53

0.86

1.05

79.75

มาก

4.3 ระบบไฟฟ้ามีแสงสว่างเพียงพอ

3.58

4.07

4.19

3.92

3.94

1.21

0.94

0.54

0.90

1.03

78.80

มาก

4.4 มีระบบรักษาความปลอดภัยของอาคารที่ดี

3.37

4.18

4.16

4.08

3.95

1.39

0.77

0.58

0.92

1.16

78.95

มาก

หันตรา

วาสุกรี

นนทบุรี สุพรรณบุรี

รวม

หันตรา

วาสุกรี

1.1 ภูมิทศั น์ของมหาวิทยาลัยฯ ร่มรื่น สวยงาม

3.55

4.36

4.32

1.2 สภาพแวดล้อมภายนอกสะอาดเรียบร้อย

3.52

4.21

4.26

1.3 สภาพแวดล้อมภายในอาคาร สะอาดเรียบร้อย

3.54

4.46

1.4 ห้องเรียนมีอากาศถ่ายเทสะดวก ไม่มีมลภาวะ ด้านกลิ่น สารเคมี และอืน่

3.69

1.5 ห้องเรียนมีความสะอาด

นนทบุรี สุพรรณบุรี

4.27

4.13

1.24

0.68

0.48

0.82

3.97

3.99

1.18

0.83

0.58

0.81

4.32

3.86

4.05

1.17

0.69

0.65

4.43

4.29

3.85

4.07

1.18

0.84

3.74

4.50

4.16

3.82

4.06

1.11

1.6 ห้องเรียนมีขนาดที่เหมาะสม

3.84

4.39

4.29

3.79

4.08

1.7 โต๊ะ เก้าอี้ จัดเป็นระเบียบเรียบร้อย

3.67

4.50

4.35

3.93

1.8 ห้องเรียนมีอปุ กรณ์และเครื่องมือที่ทนั สมัยในการเรียนการสอน

3.30

4.07

4.39

2.1 มีที่นั่งพักผ่อนสาหรับนักศึกษา และผู้มาติดต่อ

3.21

3.89

2.2 สถานที่ออกกาลังกายมีจานวนเพียงพอและเหมาะสม

3.05

3.68

2.3 มีสถานที่จอดรถสาหรับอาจารย์เจ้าหน้าที่และนักศึกษาอย่างเพียงพอ

3.12

2.4 ห้องพยาบาลมีอปุ กรณ์และเครื่องมือครบถ้วน
2.5 เจ้าหน้าที่มีความรู้เรื่องการรักษาพยาบาลเป็นอย่างดี

รวม

1. ด้านกายภาพทีเ่ หมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน

2.ด้านสิ่งอานวยความสะดวก

3.ด้านบริการรถยนต์ราชการ

4.ด้านระบบสาธารณูปโภค และรักษาความปลอดภัย

จากตารางจะพบว่าในภาพรวมผลการประเมินในทุก ๆ ด้าน อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ ยอยู่ในช่ว ง
3.50-4.49 และค่า S.D. น้อยกว่า 1.25 แสดงผลความแตกต่ า งของข้อมูลนั้นมีความแตกต่างกันน้อย
แต่เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลค่าเฉลี่ยของแต่ละศูนย์พื้นที่ พบว่า ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ผลการประเมิน
ในทุก ๆ ด้าน เฉลี่ยแล้วน้อยกว่าศูนย์พื้นที่อื่น ๆ ดังนั้น ในปีการศึกษาต่อไปหน่วยงานควรวางแผนพัฒนา
ประเด็นด้านต่าง ๆ ที่ได้ค่าเฉลี่ยน้อยเป็นลาดับต้น ๆ
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3. มีการประเมินกระบวนการ
จากการใช้ระบบขอใช้บริการห้ อ งประชุ ม (Meeting Room e-booking) สานั ก วิ ท ยบริ ก าร
และเทคโนโลยี ส ารสนเทศ จั ดทาแบบสอบถามความพึงพอใจในการให้ บริการของระบบขอใช้บริการ
ห้องประชุม รายละเอียดปรากฏดังนี้
ปีการศึกษา 2562
รายการระบบสารสนเทศ
ระบบขอใช้บริการห้องประชุม
ง่ายต่อการใช้งาน
ระบบมีความเร็ว
ประหยัดเวลา/ทรัพยากร
สืบค้นข้อมูลง่าย
ความเสถียรของระบบ

ค่าเฉลี่ย
4.49
4.37
4.45
4.47
4.66
4.52

ร้อยละ
89.80
87.40
89.00
89.40
93.20
90.40

แปลผล
ระดับมาก
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด

ค่าเฉลี่ย
4.79
4.70
4.76
4.79
4.89
4.79

ร้อยละ
95.72
94.00
95.20
95.80
97.80
95.80

แปลผล
ระดับมากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

ปีการศึกษา 2563
รายการระบบสารสนเทศ
ระบบขอใช้บริการห้องประชุม
ง่ายต่อการใช้งาน
ระบบมีความเร็ว
ประหยัดเวลา/ทรัพยากร
สืบค้นข้อมูลง่าย
ความเสถียรของระบบ

จากตารางพบว่า ในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในการให้บริการของระบบขอใช้
บริ ก ารห้ อ งประชุ ม ปี ก ารศึ ก ษา 2562 อยู่ ใ นระดั บ มาก มี ค่ า เฉลี่ ย 4.49 คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 89.80
และในปีการศึกษา 2563 อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.79 คิดเป็นร้อยละ 95.72 ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ
5.92
จากผลการดาเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทุกศูนย์พื้นที่ใช้
งบประมาณในการดาเนินงานตามที่ได้รับจัดสรรซ่อมแซมปรับปรุงให้บริการอานวยสะดวกต่างๆ ส่วนใหญ่
เป็ น ไปก าหนดตามแผนงานที่ ก าหนดไว้ มี เ พี ย งบางส่ ว นที่ เ กิ ด ปั ญ หาจากงบประมาณที่ ไ ด้ รั บ จั ด สรร
ไม่ เพี ย งพอ เช่น ค่ า วัส ดุที่ ใช้ ซ่อ มแซมอาคารสถานที่ต่ างๆ ค่ าจ้ างเหมาบารุง รัก ษาเครื่ องปรั บอากาศ
ที่หน่วยงานได้รับงบประมาณจัดสรรเพียงเล็กน้อยทาให้ดูแลให้บริการกับนักศึกษา และบุคลากรได้ไม่เต็ม
ประสิ ท ธิ ภ าพ จึ ง ต้ อ งขอใช้ ง บประมาณส่ ว นกลางของส านั ก งานอธิ ก ารบดี ใ นการด า เนิ น งาน
ทาให้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส่วนใหญ่หน่วยงานใช้งบประมาณในการดาเนินงานสูงกว่างบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร แต่ถึงอย่างไรนั้นในปีงบประมาณต่อไป หน่วยงานคงต้องพิจารณาของบประมาณในการดูแล
บริหารจัดการในการบริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณเดิม
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จากผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการบริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ สุนทรียภาพของอาคาร
สถานที่ แ ละสาธารณู ป โภคภายในมหาวิทยาลัย นามาวิ เ คราะห์ ผลคะแนนเบื้องต้นพบว่าการบริการ
สิ่ งสนั บ สนุ น การเรี ย นรู้ อาจจะพัฒ นาไม่ตรงตามความต้องการของผู้ ใช้บริการ หรืออาจมีบางประเด็ น
ที่เป็นจุดด้อยที่ต้องนามาพัฒนาเป็นการด่วน ซึ่งผลการประเมินความพึงพอใจนี้ได้รายงานให้มหาวิทยาลัย
รับทราบผลการประเมิ น เรี ย บร้ อ ยแล้ ว เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาแก้ไขให้ตรงตามความต้องการของ
ผู้ใช้บริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต่อไป
จากแผนพั ฒ นาคุณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ของส านั ก งานอธิ ก ารบดี ประจ าปี การศึ ก ษา 2563
ผลการดาเนินการรายละเอียดปรากฏดังนี้
ตัวบ่งชี้
2.9 ระดับ
ความสาเร็จ
ของ
การบริการ
สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้
(สกอ. 6.1
ระดับ
หลักสูตร)

จุดที่ควรพัฒนา/
แนวทางการพัฒนา

แผนการพัฒนาและการ
ปรับปรุง

ผลสัมฤทธิ์/ผลการดาเนินงาน/
ผลการปรับปรุง

จุดที่ควรพัฒนา
- การจัดทาสรุป
แบบประเมิน
ความพึงพอใจ
- การพัฒนาระบบ
จองห้องประชุม
ออนไลน์
- พัฒนาระบบ
ประเมิน
ความพึงพอใจ
ในการใช้ห้องประชุม
ในระบบออนไลน์
แนวทางการพัฒนา
- ควรแยกข้อเสนอแนะ
ของแต่ละศูนย์พื้นที่
ออกจากกันจะได้เห็น
ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
ว่าแต่ละศูนย์พื้นที่
ต้องการพัฒนาอะไร
- ควรทาให้เหมือนกัน
ทั้ง 4 ศูนย์พื้นที่

1. จัดทาสรุปแบบประเมิน
ความพึงพอใจ นาเสนอ
แยกเป็นศูนย์พื้นที่
2. พัฒนาระบบ
จองห้องประชุมออนไลน์
ทุกศูนย์พื้นที่
3. พัฒนาระบบ
ประเมินความพึงพอใจ
ในการใช้ห้องประชุม
ในระบบออนไลน์

1. กากับ ติดตามสรุปผลประเมิน
ความพึงพอใจ ของปีการศึกษา
2563 จากทุกศูนย์พื้นที่
ผลการประเมินรวมเท่ากับ
ร้อยละ 75.48
2. นาระบบจองห้องประชุม
ออนไลน์มาใช้งานทุกศูนย์พื้นที่
ผลการดาเนินงาน มีการนาระบบ
จองห้องประชุมออนไลน์
มาใช้งานได้สาเร็จสมบูรณ์
คือ ศูนย์นนทบุรี
ส่วนศูนย์พระนครศรีอยุธยา
วาสุกรี และศูนย์สุพรรณบุรี
อยู่ระหว่างสานักวิทยบริการฯ
นาข้อมูลห้องประชุมเข้าระบบ
จองห้องประชุมออนไลน์
3. พัฒนาแบบประเมิน
การใช้ห้องประชุม
ผ่านระบบจองห้องประชุม
ออนไลน์ ผลการดาเนินงาน
อยู่ระหว่างสานักวิทยบริการฯ
พัฒนาระบบการประเมิน
การใช้ห้องประชุม
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โครงการ/กิจกรรม
1. กากับ ติดตาม
การจัดเก็บข้อมูล
การประเมิน
ความพึงพอใจ
ที่มีต่อการบริการ
สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ฯ
2. นาระบบจอง
ห้องประชุม
ออนไลน์มาใช้งาน
ทุกศูนย์พื้นที่
3. พัฒนาแบบ
ประเมินการใช้
ห้องประชุม
ผ่านระบบจอง
ห้องประชุม
ออนไลน์

กาหนด
เวลา
แล้วเสร็จ
ธ.ค.
2563
และ
พ.ค.
2564

ธ.ค.
2563

ธ.ค.
2563

ผู้กากับ
ผอ.กก.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กก. (หลัก)
กพ. กบน.
กบส. กบว.
(ร่วม)

4. มีการปรับปรุง/พัฒนา/กระบวนการจากผลการประเมิน
ส านั ก งานอธิ ก ารบดี ร่ ว มกั บ ส านั ก วิ ท ยบริ ก าร มี ก ารน าผลการประเมิ น และข้ อ เสนอแนะ
จากความพึงพอใจในการให้บริการของระบบขอใช้บริการห้องประชุม นามาวิเคราะห์และปรับปรุงพัฒนา
ระบบให้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน อีกทั้งได้มีการเพิ่มเติมแบบประเมินความพึงพอใจในการขอใช้
อาคารสถานที่เข้าไปในระบบขอใช้บ ริ การห้ องประชุม เพื่อให้ ส ามารถนาผลการประเมินมาวิเคราะห์
และพัฒนาให้ตรงตามต้องการขอผู้ใช้บริการได้
สานักงานอธิการบดี มีการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานในการให้บริการแจ้งซ่อมอาคารสถานที่
ออนไลน์ การขอใช้ร ถยนต์ร าชการออนไลน์ เพื่อ ลดขั้นตอน อานวยความสะดวกให้ กับผู้ ขอใช้บริการ
และประหยั ด ทรั พ ยากร ซึ่ ง ขณะนี้ มี ก ารปรึ ก ษาวางแผนกั บ บุ ค ลากรส านั ก วิ ท ยบริ ก ารฯ เพื่ อ ขอ
ความอนุเคราะห์จัดสร้างโปรแกรมสาหรับการให้บริการ
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
2.9-1.1
SOP 101-03 การใช้ยานพาหนะ
2.9-1.2
SOP 101-04 การขอใช้อาคารสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
2.9-1.3
SOP 105-06 การให้บริการรักษาพยาบาล
2.9-1.4
ตัวอย่างแบบสอบถามความพึงพอใจทีม่ ีต่อการบริการสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้สุนทรียภาพของอาคารสถานที่และสาธารณูปโภคภายในมหาวิทยาลัย
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สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.9 ผลการประเมิน…………………………คะแนน
ข้อที่ได้ (โปรดทาเครื่องหมาย ในช่อง ในข้อที่ผ่าน)
0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน
บันทึกข้อค้นพบ (หากมี)
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. ......................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... .....
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. ......................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... .....
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.10 ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อการดาเนินงาน
ของสถาบัน (สกอ.4.1 ระดับสถาบัน)
ชนิดของตัวบ่งชี้
ผู้รับผิดชอบหลัก
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้

: กระบวนการ
: กองพัฒนานักศึกษา
: นางฤทัยชนก โพธิง์ าม

ผู้จัดเก็บข้อมูล

: นางสาวชวนพิศ เปรมกมล

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
การดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
การดาเนินการ
2 ข้อ

มีการดาเนินการ







โทรศัพท์
E-mail
โทรศัพท์
E-mail

คะแนน 3
การดาเนินการ
3 - 4 ข้อ

:
:
:
:

08-1759-2075
Chanok_tai2328@yahoo.com
09-0986-0109
pramkamon.pissy@hotmail.com

คะแนน 4
การดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
การดาเนินการ
6 - 7 ข้อ

การดาเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน
1. กาหนดผู้รับผิดชอบในการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
2. จัดทาแผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกาหนดตัวบ่งชี้วัดความสาเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถดาเนินการได้
ตามแผน
3. กากับติดตามให้มีการดาเนินงานตามแผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
4. ประเมินความสาเร็จของตามตัวบ่งชี้ที่วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน
ด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
5. นาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน
7. กาหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ

สรุปผลการประเมินตนเอง
เป้าหมายของปีนี้ : 6-7 ข้อ
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ : 6 ข้อ
เป้าหมายปีต่อไป : 6-7 ข้อ

เกณฑ์การประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
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: 5 คะแนน
: 5 คะแนน
: 5 คะแนน

ผลการดาเนินงานและผลการประเมินตนเอง
1. กาหนดผู้รับผิดชอบในการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลสุ ว รรณภู มิ ก าหนดให้ มี ผู้ รั บ ผิ ด ชอบด้ า นงานท านุ บ ารุ ง
ศิ ล ปวั ฒ นธรรม คื อ กองพั ฒนานั กศึ กษา โดยมี ผู้ ช่ ว ยอธิ ก ารบดี เ รื อ งสิ น ปลื้ ม ปั่ น เป็ น ผู้ ก ากั บ ตั ว ชี้ วั ด
ตามแผนที่กระจายความรับผิดชอบตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน (KPI-Mapping) (2.10-1.1
แผนพั ฒ นาประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2563 มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคล
สุวรรณภูมิ) การประกันคุณภาพการศึกษาภายในและมหาวิทยาลัยได้มีคาสั่ง เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริ ห ารงานศิล ปวั ฒ นธรรม ระดับ มหาวิท ยาลั ย ประจ าปี ง บประมาณ 2563 (2.10-1.2 ค าสั่ ง แต่ง ตั้ ง
คณะกรรมการบริ ห ารงานทานุ บ ารุ งศิ ล ปวัฒ นธรรมระดับ มหาวิ ทยาลั ย ประจ าปี งบประมาณ 2563)
โดยมีคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นที่ปรึกษา กาหนดนโยบาย
แนะน าและติ ด ตามการด าเนิ น งานด้ า นศิ ล ปวั ฒ นธรรมโดยมี ค ณะกรรมการบริ ห ารงานท านุ บ ารุ ง
ศิล ปวัฒ นธรรม จั ด ท าแผนท านุ บ ารุ งศิ ล ปวัฒ นธรรม ระดับ มหาวิ ท ยาลั ย ประชุ ม ติ ดตามประเมิ น ผล
การดาเนิน งาน ปรับ ปรุงแผนงานด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม นอกจากนี้มหาวิทยาลัยได้มีการจั ดทา
SOP (2.10-1.3 ระบบกลไกการดาเนินงานด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม (SOP) เพื่อกาหนดขั้นตอน
ในการปฏิบัติงานให้มีความชัดเจน และเพื่อให้มีการปฏิบัติงานที่ถูกต้องและมีทิศทางในแนวทางเดียวกัน
2.จัดทาแผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกาหนดตัวบ่งชี้วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์
ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถดาเนินการได้ตามแผน
คณะกรรมการด้ า นท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรม ได้ ร่ ว มกั น ประชุ ม จั ด ท าแผนด้ า นการท านุ บ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม ประจาปี 2563 เพื่อกาหนดแผนงานการดาเนินงานด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม กาหนด
ตัวบ่งชี้วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไป
ตามแผนที่ ตั้ ง ไว้ (2.10-2.1 แผนงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ประจาปีงบประมาณ 2563) โดยกาหนด
วัตถุประสงค์ของแผน คือ เพื่ อ ให้ บุ ค ลากรและนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม
ไทยและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืนและกาหนดตัวชี้วัดวัตถุประสงค์ของแผนทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
จานวน 4 ตัวชี้วัดเพื่อให้เกิดการดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ประกอบไปด้วย
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์ และเป้าหมายวัดความสาเร็จ
ตัวชี้วัด
1. จานวนโครงการ/กิจกรรมที่เผยแพร่ความรู้
ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
2. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ต่อประโยชน์ของการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
3. ร้อยละของโครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์
4. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อกระบวนการ
ให้ความรู้
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เป้าหมายวัดความสาเร็จ
5 โครงการ
มากกว่า 3.51 (เต็ม 5) หรือมากกว่าร้อยละ 80
มากกว่า 3.51 (เต็ม 5) หรือมากกว่าร้อยละ 60
มากกว่า 3.51 (เต็ม 5) หรือมากกว่าร้อยละ 80

และมีการเสนอโครงการกิจกรรมที่จะดาเนินการในปีการศึกษา 2563 จานวนทั้งสิ้น 6 กิจกรรม/โครงการ ประกอบด้วย
ที่
1.
2.

3.

4.
5.
6.

กิจกรรม/โครงการ
โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย
เฉลิมพระเกียรติ
โครงการบูรณาการด้านทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมกับ
พันธกิจอื่น
โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม
กิจกรรมหนึ่งความรู้
หนึ่งครูภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
โครงการราชมงคลรักษ์ภาษาไทย
คนรุ่นใหม่ร่วมสืบสานวัฒนธรรม
โครงการประกวดมารยาทไทย
ระดับนานาชาติ
โครงการเสริมศิลป์สร้างเครือข่าย
แห่งวัฒนธรรม
รวมยอดเงินที่ได้รับจัดสรร

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ตุลาคม 2562 มีนาคม 2563
มกราคม 2563

จานวนเงิน
งบประมาณ
290,800
10,000

-



-

คณะวิทยาศาสตร์ฯ

มกราคม 2563

20,000

-



-

คณะศิลปศาสตร์

กุมภาพันธ์ เมษายน 2563
มีนาคม 2563

40,000

-



-

คณะศิลปศาสตร์

200,000

-



-

คณะศิลปศาสตร์

เมษายน 2563

65,000

-



-

คณะศิลปศาสตร์

625,800

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
งปม. งปร. คณะ

- คณะบริหารฯ

(หกแสนสองหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)

3. กากับติดตามให้มีการดาเนินงานตามแผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยได้มีการกากับ ติดตามผลการดาเนินงานตามแผนงานด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ตามแผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี ร ะดั บ มหาวิ ท ยาลั ย แผนงานด้ า นท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรม ประจ าปี
งบประมาณ 2563 โดยมี ค ณะกรรมการบริหารงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ประชุมร่วมกันจาก 6 คณะ
4 ศูนย์พื้นที่ และหน่ ว ยงานสั ง กั ด ในสานักงานอธิการบดีเพื่อติดตามผลการดาเนินงานของแต่ละโครงการ
และให้ผู้รับผิดชอบแต่ละโครงการได้รายงานการเตรียมการจัดการดาเนินโครงการที่กาลังจะมาถึง รายงาน
ความก้ า วหน้ า หรื อ ผลการด าเนิ น โครงการตามแผนที่ ก าหนดไว้ รวมถึ ง รายการปั ญ หา อุ ป สรรค
และข้อเสนอแนะจากการดาเนินการ ก่อนที่จะนาผลการประชุมข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการติดตามผล
การดาเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (2.10-3.1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานศิลปวัฒนธรรม ระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2563 วันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562
และ 2.10-3.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริ ห ารงานศิลปวัฒนธรรม ระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่
3/2563 วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563)
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4. ประเมินความสาเร็จของตามตัวบ่งชี้ที่วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
4.1 จานวนโครงการ/กิจกรรมที่เผยแพร่ความรู้ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
จ านวนโครงการ/กิ จ กรรมที่ เ ผยแพร่ ค วามรู้ ด้ า นท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรมก าหนดค่ า ไว้
6 โครงการ ผลการดาเนินงานมหาวิทยาลัยมีการดาเนินการจัดกิจกรรมที่เผยแพร่ความรู้ด้านทานุบารุง
ศิลปวัฒธรรม ทั้งหมด 6 โครงการ โดยมีการเผยแพร่ ความรู้ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม การบูรณาการ
ที่หลากหลาย เช่น การจัดนิทรรศการ การจัดทาเอกสารเกี่ยวกับความรู้ การสาธิต การบรรยาย ตัวอย่าง
การเผยแพร่ความรู้ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ดังนี้
1. โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยเฉลิมพระเกี ยรติ การจัดนิทรรศการให้ความรู้ สาธิต
การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ภู มิ ปัญญาท้องถิ่น มีดอรัญญิก ขนมไทย ใบตองงานฝีมือ การประกวดร้องเพลง
ไทยลูกทุ่ง (2.10-4.1 สรุ ป รู ป เล่ ม โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยเฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ 17-18
กุมภาพันธ์2563)
2. โครงการบูรณาการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมกับพันธกิจอื่น บรรยายวิธี
ชีวิตชุมชนกรุงเก่า (2.10-4.2 สรุปรูปเล่มโครงการบูรณาการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
กับพันธกิจอื่นเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563)
3. โครงการอนุรั กษ์วัฒนธรรม กิจกรรมหนึ่งความรู้ หนึ่งครูภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการสาธิต
ถ่ายทอดความรู้ ศิลปะการแทงหยวกกล้วย การเล่านิทานคุณธรรม การสวดมนต์สรภัญญะ (2.10-4.3 สรุป
รูปเล่มโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม กิจกรรมหนึ่งความรู้ หนึ่งครูภูมิปัญญาท้องถิ่น เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์
2563)
4. โครงการราชมงคลรั กษ์ ภ าษาไทย คนรุ่น ใหม่ร่ว มสื บสานวั ฒ นธรรม การแสดงการ
การขับ ร้ องเพลงไทยเดิมที่ การร้ องเพลงไทยลู กทุ่ง ด้ว ยภาษาไทยอย่างถูกต้อง และการประกวดการ
ร้ อ งเพลงไทยลู ก ทุ่ ง (2.10-4.4 สรุ ป รู ป เล่ ม โครงการราชมงคลรั ก ษ์ ภ าษาไทย คนรุ่ น ใหม่ ร่ ว มสื บ สาน
วัฒนธรรม เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563)
5. โครงการประกวดมารยาทไทยระดับ นานาชาติ มี การสาธิต การปฏิ บั ติมารยาทไทย
ในรู ป แบบต่าง ๆ (2.10-4.5 โครงการประกวดมารยาทไทยระดับนานาชาติ เมื่อวันที่ 30-31 มกราคม
2563)
6. โครงการเสริมศิลป์สร้างเครือข่ายแห่งวัฒนธรรม มีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทาง
วิชาการ การสาธิตภูมิปัญญาปักผ้าสไบมอญ การแสดงนิทรรศการมอญกรุงศรีบ้านเสากระโดงวิถีชาวรามัญ
กลุ่มสุดท้ายในเมืองมรดกโลก (2.10-4.6 โครงการเสริมศิลป์สร้างเครือข่ายแห่งวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 11-13
กุมภาพันธ์ 2563)
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ตารางที่ 4.1 ตารางประเมินความสาเร็จตัวบ่งชี้วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจาปีการศึกษา 2563
ที่

1.
2.

โครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ

ภาพรวม ตัวบ่งชี้วัดความสาเร็จ
โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยเฉลิมพระเกียรติ

5.

โครงการบูรณาการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
และสิ่งแวดล้อมกับพันธกิจอื่น
โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม กิจกรรมหนึ่งความรู้
หนึ่งครูภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
โครงการราชมงคลรักษ์ภาษาไทย
คนรุ่นใหม่ร่วมสืบสานวัฒนธรรม
โครงการประกวดมารยาทไทยระดับนานาชาติ

6.

โครงการเสริมศิลป์สร้างเครือข่ายแห่งวัฒนธรรม

3.
4.

วันที่จัด

17-18
ก.พ. 63
19
ส.ค. 63
25
ก.พ. 63
26
ก.พ. 63
30-31
ม.ค. 63
11-13
ก.พ. 63

ระดับความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ
ต่อประโยชน์
ของการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ผล

ร้อยละของโครงการ ระดับความพึงพอใจ
ที่บรรลุ
ของผู้เข้าร่วม
วัตถุประสงค์
โครงการ
ไม่น้อยกว่า
ต่อกระบวนการ
ร้อยละ 60
ให้ความรู้
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
แผน
ผล
แผน
ผล
60
80
60
92.60
80
91.39

แผน
80
80

94.60

80

86.30

60

80.00

80

89.70

80

93.00

60

88.60

80

93.00

80

90.20

60

90.60

80

90.08

80

92.00

60

87.50

80

85.60

80

98.60

60

98.65

80

98.00

5. นาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
การน าผลการประเมิ น ไปปรั บ ปรุ ง แผนหรื อ ปรั บ ปรุ ง กิ จ กรรมด้ า นท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรม
คณะกรรมการบริ ห ารงานศิ ล ปวั ฒ นธรรม ระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย จะมี ก ารรายงานผลการปฏิ บั ติ ง าน
การจั ด กิ จ กรรมด้ า นท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมและแนวทางในการปรั บ ปรุ ง แผนและปรั บ ปรุ ง
การดาเนินงานกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนะธรรม โดยมีการนาผลการประเมินการจัดกิจกรรม
และข้ อ เสนอแนะแต่ ล ะกิ จ กรรมที่ ด าเนิ น การและจากเล่ ม รายงานผลการประเมิ น ความส าเร็ จ ตาม
วัตถุป ระสงค์ข องแผนกิจกรรมด้านทานุ บารุง ศิล ปะและวัฒ นธรรม มาวิเคราะห์ และสรุปผลเพื่อนาไป
ปรับปรุงพัฒนากิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมในปีถัดไป ซึ่งจากการ ประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานศิลปวัฒนธรรม ระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2563 เมื่อพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 นั้น มีการนาผล
การประเมินมาปรับปรุงกระบวนการจัดกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อให้ผลการประเมิน
ส าเร็ จ ตามตั ว ชี้ วั ด ที่ ก าหนดหรื อ ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องแผนการจั ด กิ จ กรรมด้ า นท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปะ
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และวัฒนธรรม (2.10-5.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานศิลปวัฒนธรรม ระดับมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 3/2563 วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563)
สรุปผลจากการประชุม ได้ข้อสรุปที่จะนาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรังปรุงการจัดกิจกรรม
เพื่อพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2564 ดังต่อไปนี้
1. แนวทางการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโนนา 2019 (COVID -19)
ว่ า ควรมี แ นวทางการจั ด กิ จ กรรมอย่ า งไรและให้ ค ณะกรรมการร่ ว มกั น หาแนวทางในการด าเนิ น การ
จัดกิจกรรมของหน่วยงานแต่ละคณะว่ามีแนวทางการจัดกิจกรรมอย่างไร
2. การจั ด ทาแผนงานด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย ประจาปีงบประมาณ
2564-2568 ควรมีการให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดทาแผนเพื่อที่จะสอบถามแนวทางในการจัด กิจกรรม
หรือความต้องการในการกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมให้เกิดการบูรณาการต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น
3. การเสนองบประมาณหรื อ การเสนอขอโครงการต่าง ๆ ให้ ทุ ก คณะเสนอขอกิจกรรมโครงการ
ที่ ส ามารถตอบตั ว ชี้ วั ด ของแผนด้ า นการท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรม และให้ ทุ ก คณะเสนอโครงการที่ มี
การทากิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภายนอกและบูรณาการการเรียนการสอนกับศิลปวัฒนธรรม
6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน
มหาวิทยาลัยมีการเผยแพร่ ข่าวสารโครงการ/กิจกรรม หรือการให้บริการวิชาการด้านการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม โดยมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การจัดกิจกรรมก่อนการดาเนินงานเพื่อประชาสัมพันธ์
ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทราบ และเมื่อโครงการ/กิจกรรมดาเนินการแล้วเสร็จ ได้มีการสรุปผลการดาเนินงาน
เผยแพร่ต่อสาธารณชน ซึ่งมีการเผยแพร่ผ่านช่องทางอย่างต่อเนื่อง ตามรายละเอียดดังนี้
1. ภาพข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิ (2.10-6.1)
2. ภาพข่าวในสื่อหนังสือพิมพ์ต่าง ๆ (2.10 -6.2)
3. การเผยแพร่ภาพโครงการกิจกรรมที่จัดขึ้นทาง http://www.rmutsb.ac.th (2.10-6.3)
4. ภาพข่าวกิจกรรม งานสื่อสารองค์กรและกิจการระหว่างประเทศ
https://www.youtube.com/channel/UCM98hotAj3J_ImQEcNEXaGQ (2.10-6.4)
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รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
2.10-1.1
แผนพัฒนาประกันคุณภาพการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ
2.10-1.2
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมระดับมหาวิทยาลัย
ประจาปีงบประมาณ 2563
2.10-1.3
ระบบกลไกการดาเนินงานด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม (SOP)
2.10-2.1
แผนงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ประจาปีงบประมาณ 2563
2.10-3.1
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานศิลปวัฒนธรรม ระดับมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 2/2563 วันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562
2.10-3.2
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานศิลปวัฒนธรรม ระดับมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 3/2563 วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563
2.10-4.1
สรุปรูปเล่มโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยเฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ 17 – 18
กุมภาพันธ์ 2563
2.10-4.2
สรุปรูปเล่มโครงการบูรณาการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมกับพันธกิจ
อื่นเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563)
2.10-4.3
สรุปรูปเล่มโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม กิจกรรมหนึ่งความรู้ หนึ่งครูภูมิปัญญาท้องถิ่น
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563)
2.10-4.4
สรุปรูปเล่มโครงการราชมงคลรักษ์ภาษาไทย คนรุ่นใหม่ร่วมสืบสานวัฒนธรรม เมื่อวันที่
26 กุมภาพันธ์ 2563)
2.10-4.5
โครงการประกวดมารยาทไทยระดับนานาชาติ เมื่อวันที่ 30 – 31 มกราคม 2563
2.10-4.6
โครงการเสริมศิลป์สร้างเครือข่ายแห่งวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 11 – 13 กุมภาพันธ์ 2563
2.10-5.1
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานศิลปวัฒนธรรมระดับ
มหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 3/2563 วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563
2.10-6.1
ภาพข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิ
2.10-6.2
ภาพข่าวในสื่อหนังสือพิมพ์ต่างๆ
2.10-6.3
ภาพกิจกรรมเผยแพร่ภาพโครงการกิจกรรมที่จัดขึ้นทาง http://www.rmutsb.ac.th
2.10-6.4
งานสื่อสารองค์กรและกิจการระหว่างประเทศ
https://www.youtube.com/channel/UCM98hotAj3J_ImQEcNEXaGQ
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สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.10 ผลการประเมิน…………………………คะแนน
ข้อที่ได้ (โปรดทาเครื่องหมาย ในช่อง ในข้อที่ผ่าน)
ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 7
บันทึกข้อค้นพบ (หากมี)
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. ......................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... .....
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. ......................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... .....
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.11 ระบบและกลไกการบริหารความเสี่ยงต่อผลการดาเนินงานตามพันธกิจ
ของสถาบัน (สกอ.5.1 ข้อ 3 ตัวบ่งชี้ระดับสถาบัน)
ชนิดของตัวบ่งชี้
ผู้รับผิดชอบหลัก
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้

: กระบวนการ
: กองส่งเสริมคุณภาพ
: ผศ.ดร.เสนีย์ พวงยาณี

ผู้จัดเก็บข้อมูล

: นายเสกสรรค์ คงพึ่งทรัพย์

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

มีการดาเนินการ






คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 หรือ 4 ข้อ

โทรศัพท์
E-mail
โทรศัพท์
E-mail

:
:
:
:

08-6833-8745
seneermutsb@hotmail.com
08-5422-9641
seksan.k@rmtusb.ac.th

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

การดาเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหาร
ระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันร่วมเป็นคณะกรรมการ
หรือคณะทางาน
2. มีการวิเคราะห์และระบุ ความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง
อย่างน้อย 3 ด้าน ตามบริบทของสถาบัน จากตัวอย่างต่อไปนี้
- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาคารสถานที่)
- ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของสถาบัน
- ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร
การบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ
- ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณ
ของอาจารย์และบุคลากร
- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก
- ความเสี่ยงด้านอื่น ๆ ตามบริบทของสถาบัน
3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลาดับความเสี่ยงที่ได้
จากการวิเคราะห์ ในข้อ 2
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4. มีการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดาเนินการตามแผน
5. มีการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผน และรายงานต่อสภาสถาบัน
เพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. มีการติดตามผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติราชการประจาปี
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้งและรายงานผลต่อผู้บริหาร

สรุปผลการประเมินตนเอง
เป้าหมายของปีนี้ : 6 ข้อ
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ : 6 ข้อ
เป้าหมายปีต่อไป : 6 ข้อ

เกณฑ์การประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
เกณฑ์การประเมิน

: 5 คะแนน
: 5 คะแนน
: 5 คะแนน

ผลการดาเนินงานและผลการประเมินตนเอง
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทน
ที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทางาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ดาเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
และเพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานเป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ย จึ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง
และการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย โดยแบ่งเป็น 2 ชุด ได้แก่ 1) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน 2) คณะกรรมการดาเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ตามคาสั่ง
มทร.สุว รรณภูมิ ที่ 1545/2562 เรื่ อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริห ารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
มทร.สุวรรณภูมิ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สั่ง ณ วันที่ 8 ต.ค. 62 (2.11-1.1)
2. มีการวิเคราะห์และระบุ ความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน
- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)
- ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของสถาบัน
- ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
- ความเสี่ ย งด้า นการปฏิบั ติ งาน เช่น ความเสี่ ยงของกระบวนการบริห ารหลั ก สู ตร การบริห าร
งานวิจัย ระบบงานระบบประกันคุณภาพ
- ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย์
และบุคลากร
- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก
- ความเสี่ยงด้านอื่น ๆ ตามบริบทของสถาบัน
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ใช้แนวทางการจัดการความเสี่ยงตามกรอบการบริหาร
ความเสี่ยง COSO ในการวิเคราะห์ความเสี่ยง โดยแบ่งออกเป็น 7 ด้าน ดังนี้
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)
2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risk : O )
3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F)
4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบ (Compliance Risk : C )
5. ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล (Good Governance Risk )
6. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Risk)
7. ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก
ในปี ง บประมาณ 2563 มหาวิ ท ยาลั ย ได้ วิ เ คราะห์ แ ละระบุ ค วามเสี่ ย ง และปั จ จั ย ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด
คว ามเสี ่ ย ง ตามแบบวิเ คราะห์ ความเสี่ ยง แบบบส. 1 (2.11-2.1) และได้ ผ่ า นความเห็ นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563
โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงออกเป็น 6 ด้าน 9 เรื่อง ได้แก่
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ จานวน 2 เรื่อง
1. บัณฑิตในบางหลักสูตรอาจมีสมรรถนะไม่ตรงกับความต้องการ
2. มหาวิทยาลัยไม่สามารถดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และเป้าหมายการจัดการศึกษาได้
2. ความเสี่ยงเชิงการปฏิบัติงาน จานวน 2 เรื่อง
1. มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ใช้อยู่ปัจจุบันอาจไม่สอดคล้องกับกระบวนการทางาน
ที่ได้ใช้เทคโนโลยี
2. แผนพัฒนาบุคลากรอาจไม่สอดรับกับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย
3. ความเสี่ยงด้านการเงิน จานวน 1 เรื่อง
1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจาปีต่ากว่าเป้าหมาย
4. ความเสี่ยงด้านธรรมมาภิบาล จานวน 2 เรื่อง
1. อาจเกิดความเสียหายด้านประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
2. การเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดซื้อจัดจ้างในมหาวิทยาลัย
5. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จานวน 1 เรื่อง
1. อาจเกิดความไม่มั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีและสารสนเทศ
6. ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก จานวน 1 เรื่อง
1. อาจเกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากรและนักศึกษา
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3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลาดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์
ในข้อ 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประเมินความเสี่ยง แบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้
(1) ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง/ความน่าจะเกิด (Likelihood or Probability)
(2) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)
(3) ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)
ทั้งในเชิงคุณภาพ และในเชิงปริ มาณ โดยใช้มาตรการ/กระบวนการ/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด
ความเสี่ ยง และกลยุ ทธ์ ในการจั ดการความเสี่ ยง 4T ได้ แก่ 1) Avoid (Terminate) ลดโอกาสที่ จะเกิ ดให้
เหลือศูนย์ (หลีกเลี่ยง) 2) Accept (Take) ยอมรับความเสี่ยงนั้น (เฝ้าระวัง) 3) Reduce (Treat) ลดปริมาณ
ความเสี ย หายให้ น้ อ ยลง (ควบคุ ม) 4) Prevent (Treat) ลดโอกาสที่ จ ะเกิ ด ให้ น้ อ ยลง ควบคุ ม ) 5) Share
ร่วมกันรับความเสี่ยงกับองค์กรอื่น หรือคนอื่น และ 6) Transfer โอนความเสี่ยงไปให้องค์กรอื่นหรือคนอื่น
โดยมหาวิ ท ยาลั ย ใช้ การบริหาร/การจัดการความเสี่ยง ได้แก่ 1) Reduce (Treat) ลดปริ ม าณ
ความเสียหายให้น้อยลง (ควบคุม) 2) Prevent (Treat) ลดโอกาสที่จะเกิดให้น้อยลง (ควบคุม) และนามา
จัดลาดับความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามแบบวิเคราะห์ความเสี่ยง แบบบส. 1 (2.11-2.1)
4. มีการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดาเนินการตามแผน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (2.11-4.1) ได้วางแผนจัดการ
ความเสี่ยง 6 ด้าน 9 เรื่อง ใช้งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 1,343,500- บาท ประกอบด้วย
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ จานวน 2 เรื่อง
1. บัณฑิตในบางหลักสูตรอาจมีสมรรถนะไม่ตรงกับความต้องการ
2. มหาวิทยาลัยไม่สามารถดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และเป้าหมายการจัดการศึกษาได้
2. ความเสี่ยงเชิงการปฏิบัติงาน จานวน 2 เรื่อง
1. มาตรฐานขั้ น ตอนการปฏิบัติงานที่ใช้อยู่ปัจจุบันอาจไม่สอดคล้องกับกระบวนการทางาน
ที่ได้ใช้เทคโนโลยี
2. แผนพัฒนาบุคลากรอาจไม่สอดรับกับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย
3. ความเสี่ยงด้านการเงิน จานวน 1 เรื่อง
1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจาปีต่ากว่าเป้าหมาย
4. ความเสี่ยงด้านธรรมมาภิบาล จานวน 2 เรื่อง
1. อาจเกิดความเสียหายด้านประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
2. การเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดซื้อจัดจ้างในมหาวิทยาลัย
5. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จานวน 1 เรื่อง
1. อาจเกิดความไม่มั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีและสารสนเทศ
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6. ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก จานวน 1 เรื่อง
1. อาจเกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากรและนักศึกษา
ทั้ ง นี้ แ ผนบริ ห ารความเสี่ ย งของมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลสุ ว รรณภู มิ ปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2563 ได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่
2/2563 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 (2.11-4.2) ผ่านการประชุมสภา มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 3/2563
เมื่ อ วั น ที่ 12 มี น าคม 2563 และผ่ า นการประชุ ม สภา มทร.สุ ว รรณภู มิ ครั้ ง ที่ 5/2563 เมื่ อ วั น ที่
14 พฤษภาคม 2563 พิจารณาอนุมัติแผนบริหารความเสี่ยง (2.11-4.3) และเผยแพร่แผนบริหารความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้ผู้กากับติดตามและผู้รับผิดชอบ
หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อดาเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงตามมาตรการ/กระบวนการ/โครงการ/
กิจกรรมตามที่ระบุไว้ในแผนฯ (2.11-2.1) (2.11-4.4)
5. มีการติ ดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผน และรายงานต่อสภาสถาบัน เพื่อพิจารณา
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
มหาวิทยาลัยดาเนินการกากับติดตามผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง รอบ 9 เดือน
ตามหนังสือที่ อว.0656.23/ว 160 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2563 เรื่อง ติดตามผลการดาเนินงานตามแผน
บริ หารความเสี่ ยงฯ รอบ 9 เดือน (เดือนตุลาคม 25562-มิถุนายน 2563) ผู้รับผิดชอบหรือหน่ว ยงาน
ที่ รั บ ผิ ด ชอบรายงานผลการด าเนิ น งานตามแผนบริ ห ารความเสี่ ย ง รอบ 9 เดื อ น (2.11 -5.1)
และได้รวบรวมผลการดาเนิ นงานฯ ที่ห น่ว ยงานรายงานมาวิเคราะห์ และสรุปผลการดาเนินงาน ดังนี้
ผลการดาเนิ นงานบรรลุ เป้ าหมาย จ านวน 5 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 55.56 ไม่บรรลุเป้าหมาย จานวน
4 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 44.44 รายละเอียดดังเล่มรายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
มทร.สุว รรณภูมิ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 9 เดื อน (2.11-5.2) โดยนาผลการดาเนินงาน
ดัง กล่ า วเสนอผู้ บ ริ ห ารที่ กากั บ ดู แ ลงานบริ ห ารความเสี่ ย ง ตามหนั ง สื อ ที่ อว 0656.23/223 ลงวั น ที่
7 สิงหาคม 2563 เรื่อง รายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รอบ 9 เดือน (2.11-5.3) นาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มทร.สุวรรณภูมิ และเพื่อคณะกรรมการฯ
ร่ว มกัน พิจ ารณาผลการดาเนิ นงานดังกล่ าว และดาเนินการกากับติดตาม รอบ 12 เดือน ตามหนังสื อ
ที่ อว 0656.23/ว 253 ลงวั น ที่ 8 กั น ยายน 2563 เรื่อ ง ติด ตามผลการด าเนิน งานตามแผนบริ ห าร
ความเสี่ ย งฯ รอบ 12 เดื อน (เดือ นตุ ล าคม 25562-กัน ยายน 2563) (2.11-5.4) และได้ ร วบรวมผล
การดาเนินงานฯ ที่หน่วยงานรายงานมาวิเคราะห์ และสรุปผลการดาเนินงาน ดังนี้ ผลการดาเนินงานบรรลุ
เป้าหมาย จานวน 6 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 77.78 ไม่บรรลุเป้าหมาย จานวน 2 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 22.22
รายละเอี ย ดดั ง เล่ ม รายงานผลการด าเนิ น งานตามแผนบริ ห ารความเสี่ ย ง มทร.สุ ว รรณภู มิ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน (2.11-5.5) นาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
มทร.สุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 (2.11-5.6)
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6. มี การน าผลการประเมิ น และข้อเสนอแนะจากสภาสถาบัน ไปใช้ใ นการปรั บแผนหรื อวิเ คราะห์
ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2564
และมีการดาเนินการตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย (2.11-6.1) ควรมีการจัดลาดับความสาเร็จ
ของการจั ดการศึกษา การวิจัย และทราบวงเงินที่ใช้ดาเนินการเพื่อระบุได้ว่าบัณฑิตนักปฏิบัติ คณะใด
ควรลด ควรเพิ่มจานวนเท่าใด
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
2.11-1.1
ตามคาสั่ง มทร.สุวรรณภูมิ ที่ 1545/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน มทร.สุวรรณภูมิ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สั่ง ณ วันที่ 8 ตุลาคม 62
2.11-2.1
แผนบริหารความเสี่ยง มทร.สุวรรณภูมิ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2.11-4.1
หนังสือที่ อว 0656.23/ว 19 ลงวันที่ 14 มกราคม 2563 เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมจัดทา
(ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง มทร.สุวรรณภูมิ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2.11-4.2
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563
พิจารณาอนุมัติแผนบริหารความเสี่ยง
2.11-4.3
มติการประชุมสภา มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563
และครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 พิจารณาอนุมัติแผนบริหารความเสี่ยง
2.11-4.4
หนังสือที่ อว 0656/159 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2563 เผยแพร่แผนบริหารความเสี่ยง
มทร.สุวรรณภูมิ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2.11-5.1
หนังสือที่ อว.0656.23/ว 160 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2563 เรื่อง ติดตามผลการดาเนินงาน
ตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ รอบ 9 เดือน (เดือนตุลาคม 25562-มิถุนายน 2563)
2.11-5.2
รายงานผลการดาเนินงานจากหน่วยงานในสังกัด มทร.สุวรรณภูมิ รอบ 9 เดือน
2.11-5.3
อว 0656.23/223 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2563 เรื่อง รายงานผลการดาเนินงาน
ตามแผนบริหารความเสี่ยงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 9 เดือน
2.11-5.4
หนังสือที่ อว 0656.23/ว 253 ลงวันที่ 8 กันยายน 2563 เรื่อง ติดตามผลการดาเนินงาน
ตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ รอบ 12 เดือน (เดือนตุลาคม 25562-กันยายน 2563)
2.11-5.5
รายงานผลการดาเนินงานจากหน่วยงานในสังกัด มทร.สุวรรณภูมิ รอบ 12 เดือน
2.11-5.6
รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563
2.11-6.1
แผนบริหารความเสี่ยง มทร.สุวรรณภูมิ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.11 ผลการประเมิน…………………………คะแนน
ข้อที่ได้ (โปรดทาเครื่องหมาย ในช่อง ในข้อที่ผ่าน)
ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 6
บันทึกข้อค้นพบ (หากมี)
............................................................................................................................ ........................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. ......................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... .....
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.12 ระบบและกลไกการกากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบัน
มีการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่สถาบันกาหนด
(สกอ. 5.1 ข้อ 7 ตัวบ่งชี้ระดับสถาบัน)
ชนิดของตัวบ่งชี้
ผู้รับผิดชอบหลัก
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้

: ผลผลิต
: กองส่งเสริมคุณภาพ
: ผศ.ดร.เสนีย์ พวงยาณี

ผู้จัดเก็บข้อมูล

: นายพัฒน์พล แก้วยม

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ

มีการดาเนินการ









โทรศัพท์
E-mail
โทรศัพท์
E-mail

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
4 หรือ 5
หรือ 6 ข้อ

:
:
:
:

08-6833-8745
seneermutsb@hotmail.com
09-0975-9722
patpon.k@rmutsb.ac.th

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
7 หรือ 8 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
9 ข้อ

การดาเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสม
และสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของสถาบัน ตั้งแต่ระดับภาควิชาหรือ
หน่วยงานเทียบเท่าและดาเนินการตามระบบที่กาหนด
2. มีการกาหนดนโยบายและให้ความสาคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
โดยคณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของสถาบัน
3. มีการกาหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของสถาบัน
4. มีการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วนประกอบด้วย
1) การควบคุม ติดตามการดาเนินงาน และประเมินคุณภาพ
2) การจัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อสภาสถาบัน
และสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกาหนดเวลาโดยเป็นรายงาน
ทีม่ ีข้อมูล
ครบถ้วนตามที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนดใน CHE QA Online
และ 3) การนาผลการประเมินคุณภาพไปทาแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสถาบัน
5. มีการนาผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทางาน
และส่งผลให้มีการพัฒนาผลการดาเนินตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้
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6. มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ครบทั้ง 5 องค์ประกอบคุณภาพ
7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา
โดยเฉพาะนักศึกษาผู้ใช้บัณฑิต และผู้ใช้บริการตามพันธกิจของสถาบัน
8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่าง
สถาบัน และมีกิจกรรมร่วมกัน
9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงาน
พัฒนาขึ้น และเผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นสามารถนาไปใช้ประโยชน์

สรุปผลการประเมินตนเอง
เป้าหมายของปีนี้ : 9 ข้อ
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ : 9 ข้อ
เป้าหมายปีต่อไป : 9 ข้อ

เกณฑ์การประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
เกณฑ์การประเมิน

: 5 คะแนน
: 5 คะแนน
: 5 คะแนน

ผลการดาเนินงานและผลการประเมินตนเอง
1. มี ร ะบบและกลไกการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในที่ เ หมาะสมและสอดคล้ อ งกั บ พั น ธกิ จ
และพัฒนาการของสถาบัน ตั้งแต่ระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และดาเนินการตามระบบ
ที่กาหนด
ในปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยได้นากรอบแนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดั บ อุ ด มศึ ก ษา ของ สกอ. ปัจจุบันคือ สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิ จั ย และนวั ต กรรม มาวางระบบและกลไกการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในของมหาวิ ท ยาลั ย
(2.12-1.1 ประกาศ มทร. สุวรรณภูมิ เรื่อง ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุ ว รรณภู มิ ) โดยมี ก องส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพเป็ น หน่ ว ยงานที่ ท าหน้ า ที่ ดู แ ลสนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม
ประสานงานเพื่อนาระบบการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติที่เชื่อมโยงกันทั้ งในศูนย์พื้นที่
คณะ หลักสูตร และหน่วยงานสายสนับสนุน มีการดาเนิ นงานประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ระดับคณะ
ระดับสถาบัน และหน่วยงานสายสนับสนุน ตามระบบและกลไกที่กาหนด โดยให้ทุกหน่วยงานดาเนินงาน
ตามพันธกิจหน่วยงานโดยใช้ระบบประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของงานตามพันธกิจหน่วยงานให้ครอบคลุม
กระบวนการกากับติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ เป็นกรอบแนวทางในการดาเนินงานและให้ถือ
เป็นหน้าที่ของทุกหน่วยงานในการให้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการ
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2. มี ก ารก าหนดนโยบายและให้ ค วามส าคั ญ เรื่ อ งการประกั น คุ ณ ภาพการศึ กษาภายใน
โดยคณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของสถาบัน
มหาวิ ทยาลั ย โดยกองส่ งเสริ มคุ ณภาพแต่งตั้ งคณะกรรมการประกันคุ ณภาพการศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2563 ตามคาสั่งแต่งตั้งที่ 470/2563 ลงวันที่ 24 เมษายน 2563 (2.12-2.1 คาสั่งคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา) คณะกรรมการประกอบด้วยอธิการบดีเป็นประธาน รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี
คณบดี ผู้อานวยการสถาบัน/สานัก เป็นกรรมการทาหน้าที่เป็นผู้ขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ในระดับนโยบาย ให้คาปรึกษา กากับ ติดตามการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ให้ เป็ นไปอย่ างมี ประสิ ทธิ ภาพภายในกรอบนโยบายและหลั กการของมหาวิ ทยาลั ย และมี คณะกรรมการ
ดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย รองอธิการบดีด้านวิชาการ เป็นประธาน ผู้ช่วยอธิการบดี
ด้านวิชาการ รองคณบดีด้านวิชาการและวิจัย รองผู้อานวยการสถาบัน/สานัก ด้านบริหาร ผู้อานวยการกอง
และหัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษาของทุกหน่วยงานเป็นกรรมการ ทาหน้าที่ขับเคลื่อนระบบการประกัน
คุ ณ ภาพการศึ ก ษา พั ฒ นาระบบและกลไกการประกั นคุ ณภาพการศึ ก ษาที่ ส อดคล้ องกั บ ยุ ทธศาสตร์
และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย สร้างเสริมความเข้าใจระบบการประกันคุณภาพการศึกษาสู่หน่วยงานและผู้ปฏิบัติ
จัดทาแผนการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา และกากับติดตามผลการดาเนินงานตามระบบและกลไก
การประกันคุณภาพการศึกษาและรายงานต่อมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง โดยมีผู้อานวยการกองส่งเสริมคุณภาพ
เป็ นกรรมการและเลขานุ การ และมีเจ้ าหน้ าที่ส านักคุณภาพการศึกษาเป็นกรรมการและผู้ ช่วยเลขานุการ
ท าหน้ าที่ วางระบบการประกั นคุ ณภาพการศึ กษา ติ ดตามผลการด าเนิ นงานและให้ ข้ อเสนอแนะ รวมทั้ ง
ประสานงานระหว่ างหน่ วยงานในการด าเนิ นงานประกั นคุ ณภาพการศึ กษา ทบทวน ตรวจสอบ รายงาน
การประเมินตนเองของคณะ/หน่วยงาน และรายงานผล กลับไปยังหน่วยงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไข ดาเนินการ
ประชุมวางแผน และกากับติดตาม ประสานงานการดาเนินงานประกันคุณภาพตามองค์ประกอบ และให้ผู้แทน
ของทุกหน่วยงานนาเสนอรายงานความก้าวหน้าในการดาเนินงานประกันคุณภาพในทุกองค์ประกอบ ทาให้
สามารถเชื่อมโยงข้อมูลและใช้ข้อมูลกลางจากระบบข้อมูลของส่วนกลาง โดยผ่านการทวนสอบความถูกต้อง
ของข้อมูลร่ วมกัน ได้แก่ จ านวนนั กศึกษา ค่า FTES โดยใช้ฐ านข้อ มูล ของส านัก ส่ งเสริมวิชาการและ
งานทะเบี ยน จ านวนบุ คลากรโดยใช้ ข้ อมู ลกลางของกองบริ หารงานบุ คคล การค านวณต้ นทุ นต่ อหน่ วย
ของหลั ก สู ต ร โดยใช้ ข้ อมู ล จากกองคลั ง การก ากั บ ติ ด ตามแผนของหน่ ว ยงานต่ าง ๆ การติ ดตามผล
การดาเนินงานตามข้อเสนอแนะ (2.12-2.2 บันทึกข้อความส่งข้อมูลกลาง, 2.12-2.3 แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึ กษา, 2.12-2.4 รายงานผลการด าเนิ นงานตามแผน) เป็ นต้ น ผลการด าเนิ นงานดั งกล่ าวข้ างต้ น
ดังรายงานการประชุ มคณะกรรมการประกั นคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลั ย ซึ่ งแสดงให้ เห็ นบทบาท
ในการกากับ ติดตาม ประสานงาน รวมทั้งขับเคลื่อนการดาเนินงานให้ทุกภาคส่วนได้ดาเนินงานประกันคุณภาพ
ตามระบบกลไกของมหาวิทยาลั ย (2.12-2.5 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึ กษา
ปีการศึกษา 2562)
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3. มีการกาหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของสถาบัน
ในการจัดทาคู่มือตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงานสนับสนุน
ได้ ก าหนดตั ว บ่ ง ชี้ บั ง คั บ ที่ ทุ ก หน่ ว ยงานในสั ง กั ด มหาวิ ท ยาลั ย ต้ อ งจั ด ท ารายงานการประเมิ น ตนเอง
และมี ก ารก าหนดตั ว บ่ ง ชี้ เ ฉพาะหน่ ว ยงาน ส าหรั บ ภารกิ จ หลั ก ของหน่ ว ยงานในสั ง กั ด มหาวิ ท ยาลั ย
ไว้ ใ นองค์ป ระกอบที่ 2 ภารกิ จ หลั ก รวมตั ว บ่ง ชี้ ที่ห น่ ว ยงานในสั ง กั ดมหาวิ ท ยาลั ยต้ อ งรายงานทั้ ง สิ้ น
5 องค์ประกอบ ตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงานสายสนับสนุน (2.12-3.1 คู่มือ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงานสายสนับสนุน)
4. มี ก ารด าเนิ น งานด้ า นการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในที่ ค รบถ้ ว น ประกอบด้ ว ย
1) การควบคุม ติดตามการดาเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทารายงานประจาปี
ที่ เ ป็ น รายงานประเมิ น คุ ณ ภาพเสนอต่ อ สภาสถาบั น และส านั ก งานปลั ด กระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมตามกาหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่ หน่วยงาน
ต้นสังกัดกาหนดใน CHE QA Online และ 3) การนาผลการประเมินคุณภาพไปทาแผนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถาบัน
กองส่งเสริมคุณภาพกาหนดกลไกการควบคุมคุณภาพโดยให้ทุกหน่วยงานและหลักสูตรจัดทารายงาน
การประเมินตนเองเป็นรอบระยะ 9 เดือน และ 12 เดือน เพื่อควบคุมคุณภาพระบบการดาเนินงานประกัน
คุณภาพ และจัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อให้ความรู้ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพด้านการประกัน
คุณภาพแก่บุคลากรทุกระดับภายในมหาวิทยาลัย โดยได้ดาเนินงานโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เตรียมความพร้อมรับตรวจประเมินคุ ณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรปีการศึกษา 2563 (2.12-4.1
รายงานผลการดาเนิ น โครงการ) โดยกาหนดดาเนินงาน 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมที่ 1 รอบ 9 เดือน
ดาเนิน การช่ว งเดื อนมีนาคม-เมษายน 2564 และกิจกรรมที่ 2 รอบ 12 เดือน ดาเนินการในช่ว งเดือน
มิถุนายน 2564 และเพื่อให้เกิดความเหมาะสมในสถานการณ์ที่ประเทศไทยเกิดการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 จึงได้ปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมให้เกิดความเหมาะสมมาเป็นรูปแบบการประชุมสัมมนา
เชิงปฏิบัติการแบบออนไลน์ ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ทุกหลักสูตร (45 หลักสูตร) ทุกคณะ (6 คณะ) ดาเนินการจัดส่งเล่มรายงานการประเมิน
ตนเองตามระยะเวลาที่ ก าหนด ไปยั ง กองส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพ ระดั บ หลั ก สู ต ร 46 เล่ ม ระดั บ คณะ
6 เล่ม ระดับสถาบัน 1 เล่ม รวมทั้งสิ้น จานวน 51 เล่ม
ขั้นตอนที่ 2 กองส่งเสริมคุณภาพรวบรวมเล่มรายงานการประเมินตนเอง และจัดส่งเล่มรายงาน
การประเมินตนเองให้กับผู้ทรงคุณวุฒิตามคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกากับติดตามฯ ประจาปีการศึกษา
2563
ขั้นตอนที่ 3 ผู้ทรงคุณวุฒิตามคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกากับติด ตามฯ ประจาปีการศึกษา 2563
ตรวจประเมินและให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาย้อนกลับ โดยจัดส่งผลการตรวจประเมินและข้อเสนอแนะ
ตามแบบฟอร์มที่กาหนดไปยังกองส่งเสริมคุณภาพ
174

ขั้น ตอนที่ 4 กองส่ ง เสริ มคุณภาพรวบรวมผลการตรวจประเมิน และข้ อเสนอแนะในการพัฒ นา
นามาวิเคราะห์ตามหลักเกณฑ์ เพื่อกาหนดว่าหลักสูตรใดอยู่ในเกณฑ์ที่จะต้อง เข้าสู่กระบวนการนาเสนอ
และให้ ข้ อ เสนอแนะแบบ “การประชุมสัมมนาออนไลน์ ” โดยการประชุมดังกล่าว ประกอบไปด้วย
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ ท าหน้ า ที่ ต รวจประเมิ น และให้ ข้ อ เสนอแนะการพั ฒ นาหลั ก สู ต ร บุ ค ลากรของคณะ
และหลักสูตรเพื่อบันทึกการประชุม และอาจารย์ประจาหลักสู ตร โดยทั้งรอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน
ดาเนินการประชุ ม สั ม มนาเชิงปฏิบัติการออนไลน์กับผู้ทรงคุณวุฒิ 100% ครบ 45 หลักสูตร และ 6 คณะ
ขั้นตอนที่ 5 สรุปผลการตรวจประเมินและข้อเสนอแนะการพัฒนา และรายงานต่อคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2563 โดยได้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2563 (การประชุมเวียน) ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2564
(2.12-4.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 11 พ.ค. 2564)
ผลการดาเนิ นงานการจั ดอบรมให้ ความรู้งานประกันคุณภาพ สนับสนุนส่ งเสริมการดาเนินงาน
ประกัน คุณภาพบรรลุ วัตถุป ระสงค์โ ครงการ ผลการดาเนินงานกากับติดตามของกองส่ งเสริมคุณภาพ
และคณะกรรมการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย ฯ มี ผ ลให้ ค ะแนนประเมิ น ของหลั ก สู ต ร
คณะ หน่วยงานสายสนับสนุน มีค่าเฉลี่ยคะแนนประเมินสูงขึ้นบรรลุเป้าหมายเชิงคุณภาพ
2) การตรวจสอบคุณภาพ
การดาเนินงานด้านการกากับติดตามและตรวจสอบคุณภาพ มีการดาเนินการ ดังนี้
กองส่งเสริมคุณภาพ ได้มีการกาหนดปฏิทินประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ประจาปีการศึกษา
2563 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1/2563
วันที่ 16 เมษายน 2563 ผ่านที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 และสภา
มหาวิ ท ยาลั ย ครั้ ง ที่ 6/2563 วั น ที่ 11 พฤษภาคม 2563 มติ ที่ ป ระชุ ม เห็ น ชอบ (2.12-4.5 มติ ส ภา
มหาวิทยาลัย) และแจ้งเวียนให้กับทุกหน่วยงานนาไปจัดทาแผนการดาเนินงาน (2.12-4.6 บันทึกแจ้งเวียน
แผนประกั น คุ ณภาพและแผนพัฒ นาคุ ณภาพ ปีก ารศึ กษา 2563) โดยให้ มี ค วามสอดคล้ อ งกับ ปฏิ ทิ น
ของมหาวิทยาลัย และผู้อานวยการกองส่งเสริมคุณภาพได้วางแผนการประชุมออนไลน์ ทดแทนการลงพื้นที่
สั ญจรตามรู ป แบบปี ที่ผ่ านมาเนื่ องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019
เพื่อพบปะพูดคุยสร้างความเข้าใจในการวางแผน และดาเนินการประกันคุณภาพในแต่ละคณะ รวมทั้งได้มี
การก ากับ การดาเนิ น งานตามตัว บ่ งชี้ของทุก หน่ว ยงาน (2.12-4.7 บั นทึกติ ดตามผลการด าเนิน งาน)
โดยหน่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบตั ว บ่ ง ชี้ จ ะเป็ น ผู้ รวบรวมและรายงานผลการด าเนิ น งานให้ ผู้ ก ากั บ ตั ว บ่ ง ชี้
และรายงานต่ อ ผู้ บ ริ ห ารได้ รั บ ทราบ โดยกองส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพเป็ น ผู้ ร วบรวมผลการด าเนิ น งาน
ในเดือน 9 เดือน และ 12 เดือน ในภาพรวมเสนอต่อคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัย
นอกจากนั้ นกองส่งเสริมคุณภาพได้ดาเนินการติดตาม และตรวจสอบเพื่อควบคุมคุณภาพจากรายงาน
การประเมิ น ตนเองของระดั บ หลั ก สู ต ร ระดั บ คณะ หน่ ว ยงานสายสนั บ สนุ น และระดั บ สถาบั น
เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการบริ ห ารการประกั น คุ ณ ภาพของทุ ก ส่ ว นงานของมหาวิ ท ยาลั ย
โดยภายหลั ง จากที่ ไ ด้ ป ระชุ ม พู ด คุ ย ผลการด าเนิ น งานและพิ จ ารณารายงานการประเมิ น ตนเอง
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ของแต่ ล ะระดั บ แล้ ว พบว่ า มี ก ารด าเนิ น งานตามระบบกลไกประกั น คุ ณ ภาพ และใช้ ว งจรคุ ณ ภาพ
ในการกากับและดาเนินงานคุณภาพ แต่การเขียนรายงานการประเมินตนเองยังไม่สะท้อนผลการดาเนินงาน
อย่างเป็ นระบบ กองส่งเสริมคุณภาพจึ งจัดโครงการที่ได้จากผลการวิเคราะห์การดาเนินงานตรวจสอบ
คุณภาพ โดยจัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน (2.12-4.2 รายงานผลการด าเนิ น โครงการ) โดยการแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการก ากั บ ติ ด ตาม
และประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจาปีการศึกษา
2563 ตามคาสั่ง มทรส. ที่ 1369/2563 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2563 (2.12-4.8 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกากับ
ติดตามและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน) ดาเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร และระดับคณะ ในรอบ 12 เดือน (เสมือนจริง) โดยให้คาปรึกษา ข้อเสนอแนะ และแนวทางใน
การพัฒ นาปรั บ ปรุ งการเขีย นรายงานการประเมินตนเอง พร้อมทั้งการเตรียมเอกสารหลั กฐานอ้างอิง
เพื่อให้อาจารย์ประจาหลักสูตรเข้าใจและสามารถเขียนรายงาน SAR ได้ดีขึ้น ซึ่งผลการดาเนินงานพบว่า
ระดับหลักสูตร และระดับคณะ สามารถปรับแก้ไขการเขียนและทาให้คุณภาพรายงานดีขึ้น นอกจากนี้
ยังจัดกิจกรรมให้ความรู้เพื่อเป็นกรอบแนวทางการจัดทารายงาน SAR ให้กับระดับคณะ และระดับสถาบัน
โดยจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการหรือกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online) เป็ น ประจาทุ ก ปี (2.12-4.9 รูปภาพกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เรื่องระบบ CHE QA Online)
3. การประเมินคุณภาพ
กองส่งเสริมคุณภาพกาหนดแผนการตรวจประเมินคุณภาพภายในประจาปีการศึกษา 2562 ทั้งระดับ
หลักสูตร ระดับคณะ ระดับสถาบัน และหน่ ว ยงานสายสนั บ สนุ น และกากับดูแลรับผิดชอบการแต่งตั้ ง
คณะกรรมการตรวจประเมินทุกระดับ (2.12-4.10 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินทุกระดับ)
รวมทั้งดาเนินการในการจัดทาระเบียบค่าตอบแทนผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
จนประกาศใช้ได้ ในปีการศึกษา 2558 (2.12-4.11 ข้อบังคับว่าด้วยการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน ,
2.12-4.12 ประกาศหลั ก เกณฑ์ แ ละอั ต ราค่ า ตอบแทนคณะกรรมการประเมิ น ) รวมทั้ ง ก าหนดแผน
และด าเนิ น กิ จ กรรมโครงการเตรี ย มความพร้ อ มการตรวจประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในให้ กั บ
ทุกระดับ ส่วนงานประสานงานและสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานดาเนินการประเมินคุณภาพของหลักสูตร
คณะ หน่วยงานสายสนับสนุน ตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัย และดาเนินการตรวจประเมินมหาวิทยาลัย
อี ก ทั้ ง ประสานงาน อ านวยความสะดวก และก ากั บ ให้ มี ก ารด าเนิ น งานกรอกข้ อ มู ล และรายงานผล
การประเมินเข้าสู่ระบบ CHE QA Online ของสานักงานปลักกระทรวงการอุดมศึกษาฯให้ทันเวลาภายใน
120 วัน หลังสิ้นปีการศึกษาและนาผลการประเมินทุกระดับในภาพรวมเสนอต่อคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษามหาวิทยาลั ย สภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย เพื่อรับทราบข้อเสนอแนะและนามา
ปรับปรุงพัฒนาในปีการศึกษาถัดไป
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5. มีการนาผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทางาน และส่งผลให้มีการพัฒนา
ผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้
มหาวิ ท ยาลั ย โดยกองส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพได้ ด าเนิ น การตามแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพ ซึ่ ง ส่ ง ผลให้ เ กิ ด
การพัฒนาคุณภาพตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ดังสรุปผลการประเมิน
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ประจาปีการศึกษา 2562 ที่เสนอต่อผู้บ ริหารตามลาดับชั้น (2.12-5.1 สรุปผล
การประเมิ น คุ ณภาพการศึ ก ษาภายใน ประจาปีก ารศึก ษา 2561) และได้น าผลการประเมิ นคุ ณภาพ
การศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา 2562 ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมินและข้อเสนอแนะ
จากผู้บริหารและสภามหาวิทยาลัยมาทาการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) กาหนดแนวทาง
ในการพัฒนา (TOWSmatrix) และจัดทาแผนงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
(2.12-2.3 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2563)
6. มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 5 องค์ประกอบ
คุณภาพ
มหาวิทยาลัยมีระบบสารสนเทศสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทุกองค์ประกอบ
คุณภาพ (2.12-6.1 ระบบสารสนเทศสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน)
6.5.1 ด้านการเรียนการสอน จานวน 6 ระบบ ได้แก่
1) ระบบทะเบียนและประมวลผล
2) ระบบศิษย์เก่านักศึกษา (E-Alumni System)
3) ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (E-Library)
4) ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ
5) ระบบการจัดการความรู้ (Leaning Management System : LMS)
6) ระบบการรับสมัครนักศึกษา
6.5.2 ด้านวิจัย จานวน 1 ระบบ ได้แก่
1) ระบบฐานข้อมูลบริหารงานวิจัย
6.5.3 ด้านบริการวิชาการ จานวน 4 ระบบ ได้แก่
1) ระบบฐานข้อมูลบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
2 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS)
3) ระบบลงทะเบียนฝึกอบรม
4) ระบบศูนย์ทดสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ MOS & Prometric
Testing Center
6.5.4 ด้านบริหารจัดการ จานวน 13 ระบบ ได้แก่
1) ระบบไดอารีออนไลน์ (Rmutsb Blog)
2) ระบบสารสนเทศ (Faculty Information System : FIS)
3) ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์
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4) ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-Document)
5) ระบบ Network Status Report
6) ระบบ RMUTSB WebMail
7) ระบบบันทึกภาระงาน
8) ระบบรายงานสาหรับผู้บริหาร (Executive Information System : EIS)
9) ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management Information
System : HR-MIS)
10) ระบบบริหารจัดการความรู้ (Knowledge Management System : KMS)
11) ระบบกากับติดตามงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
12) ระบบการบริหารความเสี่ยง
13) ระบบบันทึกกิจกรรม 5 ส+3
6.5.5 ด้านการเงิน จานวน 4 ระบบ ได้แก่
1) ระบบงบประมาณ (Budget Management Information System)
2) ระบบพัสดุ (Inventory Management Information System)
3) ระบบการเงิน (Finance Management Information System)
4) ระบบบัญชี (Account Management Information System)
ทั้งนี้เพื่อรองรับการให้บริการกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานต่างๆ โดยมีการเข้าถึงข้อมูลในส่วนงานที่เกี่ยวข้องด้วยระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
7. มี ส่ ว นร่ ว มของผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ในการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา โดยเฉพาะนั ก ศึ ก ษา
ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ใช้บริการตามพันธกิจของสถาบัน
มหาวิ ท ยาลั ย เปิ ด โอกาสให้ ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ได้ แ ก่ บุ ค ลากร อาจารย์ นั ก ศึ ก ษา ผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต
และผู้ใช้บริการ มีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งในฐานะผู้กาหนดแนวทางในการประกัน
คุณภาพการศึกษา ตามคาสั่งแต่งตั้งที่ 470/2563 ลงวันที่ 24 เมษายน 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2563 (2.12-2.1) แต่งตั้งนายกองค์การนัก ศึกษาอุปนายก
สโมสรนักศึกษา และผู้แทนอาจารย์จากคณะต่างๆ เข้าร่วมเป็นกรรมการ และในฐานะผู้ให้ข้อมูลย้อนกลับ
ได้แก่ การให้ ข้อเสนอแนะเพื่อใช้ในการปรับปรุงการให้ บริการ โดยการเชิญกลุ่ มเป้าหมายดังกล่ าวมา
ให้การสัมภาษณ์ในวันรับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน การประเมิ นคุณภาพการจัดการเรียนการ
สอน (2.12-7.1) การประเมิ น ความพึ ง พอใจที่ มี ต่ อ สภาพแวดล้ อ มและสิ่ ง อ านวยความสะดวก
ที่เอื้อต่อการเรียนของนักศึกษา (2.12-7.2) การประเมินความพึงพอใจของบคุลากรที่มีต่อการบริหารจัดการ
ของมหาวิทยาลัยและหน่ วยงานที่สังกัดมหาวิทยาลัยฯ (2.12-7.3) และการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต (2.12-7.4) รวมทั้งส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย (2.12-7.5)
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8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบัน และมีกิจกรรม
ร่วมกัน
มหาวิทยาลัยมีเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 3 เครือข่าย (2.12-8.1)
ได้แก่
1. เครื อข่ ายการประกั นคุ ณภาพการศึ กษา ระดั บสถาบั นการศึ กษา ระหว่ างสถาบั นอุ ดมศึ กษา
ในภูมิภาคตะวันตก จะมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทุก 2 เดือน โดยจะเวียนกันเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรม
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านระบบไลน์กลุ่ม (QA-WEST) การส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมที่เครือข่าย
จัดขึ้น
2. เครื อข่ ายการประกั นคุ ณภาพการศึ กษา ระดั บสถาบั นการศึ กษา ระหว่ างสถาบั นอุ ดมศึ กษา
ในภูมิภาคภาคกลางตอนบน จะดาเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการเข้าร่วมประชุมของมหาวิทยาลัย
ในเครือข่ายและส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมที่เครือข่ายจัดขึ้น
3. เครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันจากการประชุม ระบบไลน์กลุ่ม และการจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเป็นประจาทุกปี
9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น และเผยแพร่
ให้หน่วยงานอื่นสามารถนาไปใช้ประโยชน์
มหาวิทยาลั ย ได้มีแนวปฏิบั ติที่ดีจากการนาความรู้ที่ได้มาจัดการความรู้ใน ปีการศึกษาปัจจุบั น
หรื อ ปี ก ารศึ ก ษาที่ ผ่ า นมาที่ เ ป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษรและจากความรู้ ทั ก ษะของผู้ มี ป ระสบการณ์ ต รง
ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง รวมทั้งมีงานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ที่ห น่ ว ยงานพัฒ นาขึ้น รายงานผลการศึกษาวิจัยต่ อมหาวิทยาลั ย และเผยแพร่ผ ลวิจัยให้ ห น่ว ยงานอื่ น
ทั้งภายในและภายนอกสามารถนาไปใช้ประโยชน์ โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์กองส่งเสริมคุณภาพผลงาน
แนวปฏิบัติที่ดีและงานวิจัย เช่น
1. คู่ มื อ กิ จ กรรม 5ส+3 มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลสุ ว รรณภู มิ ซึ ่ ง พั ฒ น า ร ะ บ บ
โดยกองส่งเสริมคุณภาพ เพื่อเป็นการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานและเพื่อเป็นการลดงบประมาณ
ในส่ ว นของวั ส ดุ สิ้ น เปลื อ ง และได้ ถ่ า ยทอดคู่ มื อ ดั ง กล่ า วผ่ า นคณะกรรมการกิ จ กรรม 5ส+ 3
ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย คณะกรรมการอ านวยการ มี อ ธิ ก ารบดี รองอธิ ก ารบดี ผู้ ช่ ว ยอธิ ก ารบดี ท าหน้ า ที่
ให้ คาปรึ กษา กากับ แนะน า สนั บ สนุ น และกากับดูแลการดาเนินกิจกรรม คณะกรรมการดาเนิ นงาน
กิจกรรม 5ส+3 ประกอบด้วย รองอธิการบดีด้านวิชาการ คณบดี รองคณบดี ผู้อานวยการทุกหน่วยงาน
ทาหน้ า ที่ว างแผน และติดตาม การดาเนินงานกิจกรรม 5ส+3 คณะกรรมการตรวจประเมินกิ จกรรม
5ส+3 ท าหน้ า ที่ ว างแผนการตรวจประเมิ น กิ จ กรรม 5ส+3 ลงตรวจประเมิ น ทุ ก พื้ น ที่ แ ละสรุ ป ผล
และรายงานต่อมหาวิทยาลัย อย่ างต่อเนื่อง โดยหน่ว ยงานในกากับมหาวิทยาลัยฯ จะศึกษาหลั กเกณฑ์
การดาเนินงานกิจกรรมและเกณฑ์การประเมินกิจกรรม 5ส+3 จากคู่มือที่กองส่งเสริมคุณภาพได้จัดทาขึ้น
และจะบันทึกรายงานการประเมิน ตนเองผ่านระบบบันทึกกิจกรรม 5ส+3 ในส่วนของหน่วยงาน โดยก่อน
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การบันทึกผลการดาเนินงานผ่านระบบหน่วยงานจะตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส+3 ภายใน
หน่วยงาน โดยบุคลากรที่จะทาการตรวจประเมินจะผ่านการอบรมที่กองส่งเสริมคุณภาพจัดขึ้นและกลับ
ไปด าเนิ น การถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้ แ ก่ บุ ค ลากรเพื่ อ สร้ า งที ม ผู้ ต รวจประเมิ น ภายในหน่ ว ยงานต่ อ ไป
และคณะกรรมการตรวจประเมินที่แต่งตั้งโดยมหาวิทยาลัยเข้าไปดาเนินการตรวจประเมินผ่านระบบบันทึก
กิจกรรม 5ส+3 ในส่วนของคณะกรรมการตรวจประเมิน และจะมีการลงพื้นที่ ตรวจสอบผลการดาเนินงาน
กิจกรรม 5ส+3 อีกครั้งเมื่อหน่วยงานยื่นความประสงค์จะส่งเข้าร่วมกิจกรรมประกวดการดาเนินกิจกรรม
5ส+3 เพื่อเข้ารับการชิงรางวัลจากมหาวิทยาลัยและกองส่งเสริมคุณภาพจะดาเนินการสารวจความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ระบบการบันทึกกิจกรรม 5ส+3 เพื่อนาข้อเสนอแนะที่ได้จากการสารวจความคิดเห็นมาปรับปรุง
ระบบให้มีประสิทธิภาพตรงตามความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ (2.12-9.1 คู่มือกิจกรรม 5ส+3/คู่มือการใช้
ระบบบันทึกข้อมูลกิจกรรม 5ส+3)
2. คู่มือ การบั น ทึ กข้อมูล การรายงานผลการบริห ารความเสี่ ยง ซึ่งพั ฒ นาระบบโดยกองส่ งเสริ ม
คุณ ภาพ เพื่อ เป็ น การน าเทคโนโลยี มาใช้ใ นการรายงานผลการปฏิบั ติ งานด้ า นการบริห ารความเสี่ ย ง
ของหน่วยงานและเพื่อเป็นการลดงบประมาณในส่วนของวัสดุสิ้นเปลือง และผู้บริหารที่กากับ ดูแลสามารถ
เข้า ไปก ากั บ ติ ดตาม การดาเนิ น งานบริห ารความเสี่ ยงในด้ านต่ าง ๆ ที่รับ ผิ ด ชอบได้ เพื่ อให้ ส ามารถ
ดาเนินการแก้ไข ปรับปรุงการดาเนินงานให้บรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้มี
การถ่ายทอดคู่มือดังกล่ าวในการประชุมชี้แจงให้ความรู้การใช้ระบบการบริห ารความเสี่ยงและทดลอง
ใช้ระบบการบริหารความเสี่ยง ให้กับตัวแทนของหน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้านการบริหารความ และเผยแพร่
บนเว็บไซต์ของกองส่งเสริมคุณภาพ (2.12-9.2 คู่มือการบันทึกข้อมูลการรายงานผลการบริหารความเสี่ยง)
3. คู่มือขั้นตอนการบันทึกข้อมูล SAR ระดับสถาบัน เข้าสู่ระบบกากับ ติดตาม การจัดทารายงาน
การประเมินตนเอง ระดับสถาบัน ซึ่งพัฒนาระบบโดยกองส่งเสริมคุณภาพเพื่อเป็นการนาเทคโนโลยีมาใช้ใน
การปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน และเพื่อเป็นการลดงบประมาณ
ในส่วนของวัสดุสิ้นเปลือง และคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุ ว รรณภู มิ สามารถเข้ าไปกากับ ติด ตาม การรายงานผลการด าเนิ นงานในแต่ล ะตัว บ่ งชี้ไ ด้
เพื่อเป็น การควบคุมคุณภาพจากรายงานการประเมินตนเองของระดับสถาบัน (2.12-9.3 คู่มือขั้นตอน
การบันทึกข้อมูล SAR ระดับสถาบัน)
4. คู่มือระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา (DATA SUPPORT CHEQA)
ซึ่งจัดทาโดยกองส่งเสริมคุณภาพ เพื่อเป็นการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน และเพื่อเป็นการลดงบประมาณในส่วน
ของวัสดุสิ้นเปลือง และเพื่อเป็นฐานข้อมูลเพื่อเก็บเอกสารหลักฐานย้อนหลัง 3-5 ปีการศึกษาเพื่อรองรับ
การตรวจประเมินคุณภาพภายนอก (2.12-9.4 คู่มือการใช้งานระบบ DSC เพื่อสนับสนุนการประกัน
คุณภาพการศึกษา)
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รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
2.12-1.1
ประกาศ มทร. สุวรรณภูมิ เรื่อง ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
2.12-2.1
คาสั่งแต่งตั้งที่ 470/2563 ลงวันที่ 24 เมษายน 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
2.12-2.2
บันทึกข้อความส่งข้อมูลกลาง
2.12-2.3
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2563
2.12-2.4
รายงานผลการดาเนินงานตามแผน
2.12-2.5
รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
2.12-3.1
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานสายสนับสนุน (สวพ. สวท. สวส. และสอ.)
2.12-4.1
รายงานผลการดาเนินโครงการ
2.12.4.2
โครงการกากับติดตามหลักสูตร เพื่อการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR)
2.12-4.3
รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ ครั้งที่ 1/2563
วันที่ 16 เมษายน 2563
2.12-4.4
รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 13 พฤษภาคม 2563
2.12-4.5
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2563 วันที่ 11 พฤษภาคม 2563
2.12-4.6
บันทึกแจ้งเวียนแผนประกันคุณภาพและแผนพัฒนาคุณภาพ ปีการศึกษา 2563
2.12-4.7
บันทึกติดตามผลการดาเนินงาน
2.12-4.8
คาสั่งที่ 1369/2564 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกากับ
ติดตามและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มทร. สุวรรณภูมิ
2.12-4.9
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องระบบ CHE QA Online
2.12-4.10 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับหน่วยงานสายสนับสนุน และระดับสถาบัน
2.12-4.11 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิว่าด้วยการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. 2558
2.12-4.12 ประกาศ มทรส. เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน
2.12-5.1
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา 2562
ที่เสนอต่อผู้บริหารตามลาดับชั้น
2.12-6.1
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
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2.12-7.1
2.12-7.2
2.12-7.3
2.12-7.4
2.12-7.5
2.12-8.1
2.12-9.1
2.12-9.2
2.12-9.3
2.12-9.4

รายงานการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
รายงานการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อสภาพแวดล้อมและสิ่งอานวยความสะดวก
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา ปีการศึกษา 2563
ความพึงพอใจของบุคลากรที่ต่อการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
การเข้าร่วมกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยของนักศึกษา
การเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา
คู่มือกิจกรรม 5ส+3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
คู่มือการบันทึกข้อมูลการรายงานผลการบริหารความเสี่ยง
คู่มือขั้นตอนการบันทึกข้อมูล SAR ระดับสถาบัน
คู่มือการใช้งานระบบ DSC เพื่อสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา
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สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.12 ผลการประเมิน…………………………คะแนน
ข้อที่ได้ (โปรดทาเครื่องหมาย ในช่อง ในข้อที่ผ่าน)
ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 7 ข้อ 8 ข้อ 9
บันทึกข้อค้นพบ (หากมี)
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. ......................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... .....
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................ ............................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
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องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ภาวะผู้นาของผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงาน
ชนิดของตัวบ่งชี้
ผู้รับผิดชอบหลัก
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้

: กระบวนการ
: สานักงานอธิการบดี
: นายพัฒนพงศ์ วรรณวิไล

ผู้จัดเก็บข้อมูล

: ว่าที่ร้อยตรีจรยุทธ โซ๊ะมาลี

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

มีการดาเนินการ








คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 หรือ 4 ข้อ

โทรศัพท์
E-mail
โทรศัพท์
E-mail

:
:
:
:

08-1946-4107
patthanapong.w@rmutsb.ac.th
08-1304-1762
chonrayut_a@hotmail.com

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

การดาเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน
1. คณะกรรมการประจาหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่ตามข้อบังคับที่กาหนดไว้ครบถ้วน
และมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดล่วงหน้า
2. ผู้บริหารมีการกาหนดวิสัยทัศน์ กาหนดทิศทางการดาเนินงาน และสามารถ
ถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนข้อมูล
สารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาหน่วยงาน
3. ผู้บริหารมีการกากับ ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามที่มอบหมาย
รวมทั้งสามารถสื่อสารแผนและผลการดาเนินงานของหน่วยงานไปยังบุคลากร
ในหน่วยงาน
4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
ให้อานาจในการตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม
5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถทางานบรรลุ
วัตถุประสงค์ของสถาบันเต็มตามศักยภาพ
6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคานึงถึงประโยชน์ของหน่วยงาน
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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สรุปผลการประเมินตนเอง
เป้าหมายของปีนี้ : 6 ข้อ
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ : 6 ข้อ
เป้าหมายปีต่อไป : 6 ข้อ

เกณฑ์การประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
เกณฑ์การประเมิน

: 5 คะแนน
: 5 คะแนน
: 5 คะแนน

ผลการดาเนินงานและผลการประเมินตนเอง
1. คณะกรรมการประจาหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่ตามข้อบังคับที่กาหนดไว้ครบถ้วนและมีการประเมิน
ตนเองตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดล่วงหน้า
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประจาสานักงานอธิการบดี ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ที่ 28/2561 ลงวันที่ 9 มกราคม 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจาสานักงานอธิการบดี
(3.1-1.1) และกรรมการได้ ป ระเมิ น ตนเองโดยมี ร ะดั บ คะแนนเฉลี่ ย 4.11 ระดั บ มาก ตามรายงาน
การประเมินตนเองของคณะกรรมการประจาสานักงานอธิการบดี (3.1-1.2)
2. ผู้บริหารมีการกาหนดวิสัยทัศน์ กาหนดทิศทางการดาเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากร
ทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนาข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงาน
และพัฒนาหน่วยงาน
2.1 ผู้บริหารหน่วยงานภายใต้สังกัดสานักงานอธิการบดีมีการจัดทาแผนพัฒนาสานักงานอธิการบดี
ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563-2564 โดยมี ก ารก าหนดวิ สั ย ทั ศ น์ ปณิ ธ าน พั น ธกิ จ ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ รวมไปถึงตัวชี้วั ดและสมรรถนะหลักของบุคลากร เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติที่เป็นระบบ
ชัดเจน (3.1-2.1) และถ่ายทอดเป็นแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2.2 มี ร ะบบและกลไกถ่ า ยทอดนโยบาย วิ สั ย ทั ศน์ และแผนกลยุ ท ธ์ ใ ห้ ห น่ ว ยงานและบุ ค ลากร
ทุกระดับรับทราบและทาความเข้าใจร่วมกันผ่านการประชุมหั วหน้าหน่วยงานในสังกัดสานักงานอธิการบดี
ซึ่ ง ผู้ เ ข้ า ประชุ ม ประกอบด้ ว ยผู้ อ านวยการกองทุ ก กอง เพื่ อ รั บ ทราบและน าไปถ่ า ยทอดต่ อ ไปยั ง
ผู้ใต้บังคับบัญชาทุกระดับต่อไป และยังมีการแจ้งเวียนรายงานการประชุมไปยังทุกหน่วยงานในสานักงาน
อธิการบดีเพื่อให้ ทุกคนรั บ ทราบ พร้ อมทั้งการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของส านักงานอธิการบดี (3.1-2.2)
อีกทางหนึ่งด้วย
2.3 มีระบบฐานข้อมูลของหน่วยงานที่ทันสมัย นามาใช้ในการติดตามผลการบริหารสารสนเทศ
การรายงานผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้คุณภาพที่กาหนดไว้ในแผนกลยุทธ์ เช่น ระบบ google มาพัฒนา
ติ ด ตามการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ระบบบริ ห ารงานบุ ค คลอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ( HRDrmutsb2)
ในการประมวลผลการปฏิบัติงานของบุคลากร การบริหารข้อมูลพื้นฐานบุคลากรเพื่อการบริหารจัดการ
หน่ ว ยงานและส่ งข้ อมูล ให้ ห น่ ว ยงานก ากับภายนอก เช่น สกอ. ระบบสารบรรณอิเ ล็ กทรอนิ กส์ ใช้ใ น
การรับส่งหนังสือราชการในระหว่างหน่วยงานที่สามารถประหยัดเวลา ลดการเดินทาง ดาเนินการได้สะดวก
รวดเร็ว (3.1-2.3)
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3. ผู้บริหารมีการกากับ ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสาร
แผนและผลการดาเนินงานของหน่วยงานไปยังบุคลากรในหน่วยงาน
ผู้ บ ริ ห ารระดั บ ผู้ อ านวยการส านั ก งานอธิ ก ารบดี มี ก ารก ากั บ ติ ด ตามการด าเนิ น งานต่ า ง ๆ
ของผู้อานวยการกองทุกกองผ่านทางการประชุม ดังตัวอย่างเช่นในการประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด
สานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ระเบียบวาระที่ 1.2.1 รายงานผล...
อีกทั้งยังมีการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร แรกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานเพื่อการพัฒนา และติดตามงาน
และยังมีการติดตามโดยการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เช่น ไลน์ เฟสบุ๊ค ในสื่อสารติดตาม (3.1-3.1)
ในระดับกองเมื่อผู้อานวยการสานักงานอธิการบดีได้กากับ ติดตาม การดาเนินการหรือแจ้งแผนงาน
ผู้ อ านวยการก็ จ ะถ่ า ยทอด เผยแพร่ มอบหมายให้ กั บ บุ ค ลากรโดยการจั ด ท าบั น ทึ ก มอบหมายงาน
หรือการประชุมมอบหมายงานและติดตามผลการดาเนินการ
4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้อานาจในการตัดสินใจ
แก่บุคลากรตามความเหมาะสม
ส านั ก งานอธิ ก ารบดี มี ก ารสนั บ สนุ น ให้ บุ ค ลากรในหน่ ว ยงานมี ส่ ว นร่ ว มในการบริ ห ารจั ด การ
โดยการแบ่งมอบภารกิจตามหน่วยงานต่าง ๆ และในระดับกองก็แบ่งมอบภารกิจในแต่ละงานตามโครงสร้าง
ภาระงานซึ่งมีหั วหน้ างานที่มหาวิทยาลั ยแต่งตั้ง ให้ รับผิ ดชอบในการบริหารจัดการตามภารกิจของงาน
และบังคับบัญชาบุคลากรในสังกัดงานนั้น ๆ (3.1-4.1)
5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้ และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถทางานบรรลุวัตถุประสงค์
ของสถาบันเต็มตามศักยภาพ
ผู้บริหารหน่วยงานมีการถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ร่วมงาน โดยการสอนงาน เป็นพี่เลี้ยงในการทางาน
ให้แก่บุคลากรบรรจุใหม่ และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงานโดยการจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา/
ศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทางานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย และนาหลักการจัดการ
ความรู้ มาใช้ เพื่อแลกเปลี่ ยนความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ร่วมกันระหว่างผู้ปฏิบัติงาน ทั้งในระดับ
ส านั กงานอธิก ารบดีแ ละระดั บ กอง รวมถึง ให้ คาแนะนาในการปฏิบัติงาน เช่น ในการประชุ มหั ว หน้ า
หน่วยงานในสังกัดสานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 (3.1-5.1)
6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคานึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผู้ บ ริ ห ารหน่ ว ยงานมี ก ารด าเนิ น งานภายใต้ ห ลั ก ธรรมภิ บ าล คานึ ง ถึ ง ประโยชน์ ข องหน่ ว ยงาน
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้
1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผู้บริหารหน่วยงานมีการดาเนินการตามยุทธศาสตร์
และตั ว ชี้ วั ด ของมหาวิ ท ยาลั ย ซึ่ ง แต่ ล ะหน่ ว ยงานมี ส่ ว นร่ ว มในการรั บ ผิ ด ชอบด าเนิ น การดั ง เช่ น
การที่สานักงานอธิการบดีมีการจัดทาแผนพัฒ นาสานักงานอธิ การบดี ปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2564
โดยมีการกาหนดวิสัยทัศน์ ปณิธาน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ รวมไปถึงตัวชี้วัด
และสมรรถนะหลักของบุคลากร เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติที่เป็นระบบชัดเจน (3.1-6.1)
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2. หลั ก ประสิ ท ธิ ภ าพ (Efficiency) ผู้ บ ริ ห ารหน่ ว ยงาน มี ก ารก ากั บ ดูแ ลการปฏิ บั ติ ง าน
ของแต่ละหน่วยงานให้เป็นไปภารกิจของหน่วยงานโดยมีการกากับและวัดผลการทางานโดยการใช้ระบบ
บริหารงานบุคคลอิเล็กทรอนิกส์ (HRDrmutsb) ในการประมวลผลการปฏิบัติงานของบุคลากร การบริหาร
ข้อมูลพื้นฐานบุคลากรเพื่อการบริหารจัดการหน่วยงานและส่งข้อมูลให้หน่วยงานกากับภายนอกเช่น สกอ.
หรือการนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ใช้ ในการรับส่งหนังสือราชการในระหว่างหน่วยงานที่สามารถ
ประหยัดเวลา ลดการเดือนทาง ดาเนินการได้สะดวกรวดเร็ว มาใช้ในการดาเนินงานและติดตามประเมินผล
การดาเนินงาน ซึ่งก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (3.1-6.2)
3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) ผู้บริหารหน่วยงาน มีการปฏิบัติงานโดยให้บริการ
ตามขั้นตอนการปฏิบัติงานตามเวลาที่กาหนด เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการทั้งหน่วยงาน
ภายใน และหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย เช่น การอานวยความสะดวกในการจัดทาหนังสือเดินทาง
ราชการ และ/หรือหนังสืออานวยความสะดวกในการขอตรวจลงตราหนังสือเดินทางราชการ การดาเนิน
กิ จ กรรมโครงการที่ ต อบสนองต่ อ การให้ บ ริ ก าร เช่ น โครงการให้ บ ริ ก าร เต็ ม ที่ เต็ ม ใจ เต็ ม เวลา
ในกองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี (3.1-6.3)
4. หลั ก ภาระรั บ ผิ ด ชอบ (Accountability) ผู้ บ ริ ห ารหน่ ว ยงาน รั บ ผิ ด ชอบตั ว ชี้ วั ด
และยุทธศาสตร์ตามภารกิจของหน่วยงานต่อผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี และถ่ายทอดสู่หัวหน้างาน
และบุ คลากรโดยการจั ดทาข้อตกลงการกาหนดตัว ชี้วัดเพื่อประเมิ นผลการปฏิ บัติราชการ และวัดผล
ด้วยการประเมินผลตามตัวชี้วัดที่กาหนดไว้ล่วงหน้า (3.1-6.4)
5. หลั ก ความโปร่ ง ใส (Transparency) ผู้ บ ริ ห ารหน่ ว ยงาน ปฏิ บั ติ ง านอย่ า งเปิ ด เผย
ตรงไปตรงมา ผู้ รั บ บริ ก ารทั้ งหน่ ว ยงานภายในและหน่ ว ยงานภายนอก สามารถเข้ าถึ งข้ อ มูล ข่า วสาร
ได้อย่างเสรี ตรวจสอบได้ผ่านเว็บไซต์ (3.1-6.5) ดังนี้
- กองคลัง มีบริการตรวจสอบสถานะการเงิน/รับเช็ค
- กองนโยบายและแผน แผนและงบประมาณ, ผลการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นต้น
- กองบริหารงานบุคคล มีการประชาสัมพันธ์และแสดงสถานการณ์ขอกาหนดตาแหน่ง
ทางวิชาการให้ผู้ขอกาหนดตาแหน่งได้สามารถติดตามการดาเนินการของตนเองโดยสามารถทราบสถานะได้
- กองกลาง มีการประกาศใช้อัตราค่าธรรมเนียมการขอใช้อาคารสถานที่
6. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) การได้มาซึ่งคณะกรรมการประจาสานักงานอธิการบดี
ประกอบด้ว ย ผู้ อานวยการส านั กงานอธิการบดี เป็นประธานกรรมการ กรรมการภายนอกหน่ว ยงาน
ส านั ก งานอธิก ารบดี และผู้ อานวยการทุก คนในส านั กงานอธิ การบดี ตลอดจนมอบหมายให้ ผู้ บ ริห าร
หน่วยงานมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบตัวบ่งชี้ วัดที่เกี่ยวข้องด้วย และการประชุมของคณะกรรมการต่าง ๆ
เพื่อให้บุคลากรในสังกัดร่วมกันพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น ปัญหาต่าง ๆ และการตัดสินในเรื่องที่
เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน (3.1-6.6)
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7. หลักการกระจายอานาจ (Decentralization) มหาวิทยาลัยมีการถ่ายโอนอานาจหน้าที่
ความรับผิดชอบในการตัดสินใจ และการดาเนินงานตามภารกิจต่าง ๆ โดยอธิการบดีแต่งตั้งผู้อานวยการ
ส านั ก งานอธิ ก ารบดี และผู้ อ านวยการกองต่ า ง ๆ ตามความเหมาะสม ตลอดจนแต่ ง ตั้ ง หั ว หน้ า งาน
เพื่ อ ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทนผู้ อ านวยการกองต่ า ง ๆ เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานเป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ย
และมีประสิ ทธิภ าพตามภารกิจต่างๆ ของมหาวิทยาลั ย ตัวอย่างเช่นการมอบอานาจการสั่งจ่ายเงินยืม
ให้กับผู้อานวยการกองคลัง การมอบอานาจการออกหนังสือรับรองให้กับผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคล
ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของการกระจายอานาจ (3.1-6.7)
8. หลักนิติธรรม (Rule of Law) ผู้บริหารหน่วยงาน มีการบริหารงานโดยปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับในการบริหาราชการของมหาวิทยาลัยด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ คานึงถึงสิทธิ
เสรี ภ าพของผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย เช่ น - ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลสุ ว รรณภู มิ ว่ า ด้ ว ย
การบริ ห ารงานบุ ค คลของมหาวิ ท ยาลั ย พ.ศ. 2558 (ประกาศ ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558) ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2558 (ประกาศ ณ วันที่ 8 เมษายน 2558) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 (ประกาศ ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2558)
ข้อบั งคับ มหาวิทยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลสุ ว รรณภูมิ ว่าด้ว ยการบริห ารงานบุคคลของมหาวิทยาลั ย
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559 (ประกาศ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559) ซึ่งมีการแจ้งระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ
หลั ก เกณฑ์ ต่ า ง ๆ ให้ ห น่ ว ยงานทราบและประชาสั ม พั น ธ์ ท างเว็ บ ไซด์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย ( 3.1-6.8)
และการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาจากการไม่มีข้อร้องเรียนสอบสวน
ผู้บริหารจนถึงการลงโทษผู้บริหาร
9. หลักความเสมอภาพ (Equity) ผู้บริหารหน่วยงานยึดหลักความเสมอภาคในการปฏิบัติ
ราชการโดยไม่เลื อกปฏิบั ติ เช่น การช่ว ยเหลื องานฌาปนกิจ กรณีข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงาน
มหาวิท ยาลั ย พนั ก งานราชการ ลู กจ้ างชั่ว คราว โดยจ่า ยเงิน ช่ว ยเหลื อ ในอัต ราเดี ยวกัน ให้ แก่ ทายาท
โดยชอบธรรมเป็ น ผู้ รั บ เงิ น และให้ บ ริ การอย่ างเท่ าเทีย มกันโดยไม่แ บ่งแยก ชายหรือหญิ ง ถิ่น กาเนิ ด
เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ เป็นต้น (3.1-6.9)
10. หลั กมุ่งเน้น ฉันทามติ (Consensus Oriented) ผู้ บริห ารหน่วยงานใช้หลั กฉันทามติ
ในการบริ ห ารงาน เพื่อหาข้อตกลงร่ วมกันในหน่ว ยงาน เช่น ในการประชุ มหั ว หน้าหน่ว ยงานในสั งกัด
สานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ระเบียบวาระที่ 4.1 โดยในที่ประชุมได้
มีการรับฟังความคิดเห็นจากทุกหน่วยงานเพื่อประกอบการพิจารณา และในการประชุมในแต่ละหน่วยงาน
ก็มีการดาเนินการในลักษณะเช่นเดียวกัน (3.1-6.10)
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รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
3.1-1.1
คาสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิที่ 28/2561
ลงวันที่ 9 มกราคม 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจาสานักงานอธิการบดี
3.1-1.2
รายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจาสานักงานอธิการบดี
ประจาปีการศึกษา 2563
3.1-2.1
แผนพัฒนาสานักงานอธิการบดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564
3.1-2.2
หน้าเว็บไซต์สานักงานอธิการบดี (president.rmutsb.ac.th)
3.1-2.3
หน้าเว็บไซต์ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (hrd.rmutsb.ac.th)
และระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
3.1-3.1
รายงานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 4/2563
เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563
3.1-4.1
แผนภูมิแสดงโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในและอัตรากาลังของหน่วยงานต่าง ๆ
3.1-5.1
รายงานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 4/2563
เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563
3.1-6.1
แผนพัฒนาสานักงานอธิการบดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564
3.1-6.2
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์, ระบบบริหารงานบุคคลอิเล็กทรอนิกส์
(HRDrmutsb)
3.1-6.3
รายงานสรุปโครงการ ให้บริการ เต็มที่ เต็มใจ เต็มเวลา ศูนย์สุพรรณบุรี
3.1-6.4
แบบมอบหมายภาระงานและกาหนดตัวชี้วัด
3.1-6.5
หน้าเว็บไซต์การเข้าถึงข้อมูลด้านต่าง ๆ ของหน่วยงาน เช่น กองคลัง
กองนโยบายและแผน กองบริหารงานบุคคล และกองกลาง
3.1-6.6
รายงานการประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ในสานักงานอธิการบดี
3.1-6.7
คาสั่งแต่งตั้งหัวหน้างาน และรักษาราชการแทน
3.1-6.8
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จนถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2559
3.1-6.9
ระเบียบสวัสดิการภายใน
3.1-6.10
รายงานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 4/2563
เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563

189

สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ผลการประเมิน…………………………คะแนน
ข้อที่ได้ (โปรดทาเครื่องหมาย ในช่อง ในข้อที่ผ่าน)
ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 6
บันทึกข้อค้นพบ (หากมี)
............................................................................................................................ ........................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. ......................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... .....
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
ชนิดของตัวบ่งชี้
ผู้รับผิดชอบหลัก
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้

: กระบวนการ
: สานักงานอธิการบดี
: นายพัฒนพงศ์ วรรณวิไล

จัดเก็บข้อมูล

: นางสาวอรณี เวชทัพ

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

มีการดาเนินการ








โทรศัพท์
E-mail
โทรศัพท์
E-mail

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

:
:
:
:

08-1946-4107
patthanapong.w@rmutsb.ac.th
06-1638-4580
oranee.w@gmail.com

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

การดาเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน
1. มีการกาหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้อง
กับแผนกลยุทธ์และภารกิจของหน่วยงาน
2. กาหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะอย่างชัดเจน
ตามประเด็นความรู้ที่กาหนดในข้อ 1
3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะ ของผู้มีประสบการณ์ตรง
(tacit knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กาหนด
ในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่กาหนด
4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กาหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล
และแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี มาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบ
โดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge)
5. มีการนาความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษา
ที่ผ่านมาที่เป็นลายลักษณ์อักษรและจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง
ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง

สรุปผลการประเมินตนเอง
เป้าหมายของปีนี้ : 5 ข้อ
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ : 5 ข้อ
เป้าหมายปีต่อไป : 5 ข้อ

เกณฑ์การประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
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: 5 คะแนน
: 5 คะแนน
: 5 คะแนน

ผลการดาเนินงานและผลการประเมินตนเอง
1. มีการกาหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และภารกิจ
ของหน่วยงาน
สานักงานอธิการบดี แต่งตั้งหัวหน้าหน่วยงาน บุคลากรของหน่วยงานในสังกัดสานักงานอธิการบดี
และผู้ปฏิบัติงานการจัดการความรู้ เพื่อให้ดาเนินการเกี่ยวกับการจัดการความรู้ในองค์กรของสานักงาน
อธิการบดี เป็ น ไปตามเป้ าหมายของการพัฒ นาคุณภาพการบริ ห ารจัดการภาครัฐ ก้ าวสู่ การเป็ นองค์ก ร
แห่ ง การเรี ย นรู้ ท าหน้ าที่ ว างแผนการด าเนิน งานการจั ด การความรู้ ใ นองค์ กร กากั บ ดูแ ลและติด ตาม
การด าเนิ น งานการจั ด การความรู้ ใ นองค์ ก รจั ด ท าแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี เ พื่ อ เผยแพร่ แ ละประชาสั ม พั น ธ์
และจั ดทารายงานผลการดาเนิ น งานการจัดการความรู้ในองค์กรคาสั่งส านั กงานอธิการบดี ที่ 7/2563
เรื่อง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการจัดการความรู้ สานักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 2563 ลงวันที่ 19 สิงหาคม
พ.ศ. 2563 (3.2-1.1) และดาเนินการจัดทาแผนการจัด การความรู้ ปีการศึกษา 2563 ตามแผนการจัดการ
ความรู้ของมหาวิทยาลัย แผนที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการมหาวิทยาลั ย
เพื่ อ รองรั บ การเปลี่ ย นแปลงได้ อ ย่ า งมั่ น คง พั น ธกิ จ ที่ 5 เ พิ ่ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารจั ด การที ่ ดี
ของมหาวิทยาลัย
2. ก าหนดบุค ลากรกลุ่ม เป้ า หมายที่ จ ะพั ฒ นาความรู้ แ ละทั ก ษะอย่า งชั ด เจน ตามประเด็ น ความรู้
ที่กาหนดในข้อ 1
ส านั กงานอธิการบดี ได้ ด าเนิ น การจั ดทาแผนการจั ดการความรู้ ปี การศึ กษา 2563 โดยก าหนด
กิจกรรมการจัดการความรู้และกลุ่มเป้าหมายในการจัดการความรู้หน่วยงานในสังกัดสานักงานอธิการบดี
จานวน 10 หน่วยงาน มีกิจกรรมการจัดการความรู้ จานวน 14 เรื่อง ที่มาจากทีมงานผู้รับผิดชอบการจัดการ
ความรู้ของหน่วยงานในสังกัดสานักงานอธิการบดี (3.2-2.1)
3. มี ก ารแบ่ ง ปั น และแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ จากความรู้ ทั ก ษะ ของผู้ มี ป ระสบการณ์ ต รง (tacit
knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กาหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากร
กลุ่มเป้าหมายที่กาหนด
หน่วยงานมีการค้นหาองค์ความรู้จากบุคลากรที่มีประสบการณ์ของหน่วยงานในสังกัดสานักงาน
อธิ ก ารบดี จนได้ แ นวปฏิ บั ติ ที่ ดี ข องหน่ ว ยงานที่ เ ป็ น ความรู้ จ ากบุ ค ลากรและจั ด ท าเป็ น แนวปฏิ บั ติ
ในการปฏิ บั ติ ง าน และด าเนิ น การเผยแพร่ แ นวปฏิ บั ติ ที่ ดี ใ ห้ กั บ บุ ค ลากรของหน่ ว ยงานได้ น าไปใ ช้
ประโยชน์ ใ นการปฏิ บั ติ ง าน ผ่ า นทางเว็ บ ไซต์ ส านั ก งานอธิ ก ารบดี เพื่ อ ให้ ผู้ แ สวงหาความรู้ ไ ด้ เ ข้ า ถึ ง
องค์ความรู้หรือกระจายความรู้สู่กลุ่มเป้าหมายของหน่วยงานที่ (3.2-3.1)
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4. มีการรวบรวมความรู้ ประเด็น ความรู้ที่กาหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล และแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ
ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี มาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบ โดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร
(explicit knowledge)
น าประเด็น ความรู้ จ ากแผนการจัด การความรู้ มาจั ดท าแนวปฏิบัติ ที่ดี จากความรู้ข องบุ คลากร
ของหน่ ว ยงานในสังกัดสานักงานอธิการบดีเพื่อให้ทุกหน่วยงานนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ และดาเนินการ
รายงานผลการดาเนินงานของสานักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 2563 (3.2-4.1)
5. มีการนาความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมา ที่เป็น
ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร และจากความรู้ ทั ก ษะของผู้ มี ป ระสบการณ์ ต รงที่ เ ป็ น แนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ม าปรั บ
ใช้ในการปฏิบัติงานจริง
ส านั ก งานอธิ ก ารบดี ไ ด้ น าความรู้ ที่ ไ ด้ จั ด ท าเป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร เช่ น ความรู้ ที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ น
แผนการจั ดการความรู้ ความรู้ ที่ระบุ และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ ความรู้จากคู่มือต่ าง ๆ เป็นต้น นาความรู้
มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง เช่น
- ความรู้การใช้งานระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management System) ที่กาหนดให้
ทุกหน่วยงานในสังกัดสานักงานอธิการบดี และทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยดาเนินงาน
การบริหารความเสี่ยงบนระบบ (3.2-5.1)
- ความรู้การใช้งานระบบบันทึกกิจกรรม 5 ส+3 ที่เป็นระบบการจัดการข้อมูลในการประเมิน
กิจกรรม 5ส การประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่ได้ดาเนินการกิจกรรมตามเกณฑ์
การประเมินของคู่มือการดาเนินกิจกรรม (3.2-5.2)
- ความรู้การขอใช้ห้องประชุมออนไลน์ ใช้งานบนระบบออนไลน์ ในการจองห้องประชุม
ภายในศูนย์พระนครศรีอยุธยาหันตรา สามารถดูข้อมูลห้องประชุมต่าง ๆ ภายในที่สามารถ
ให้บริการ พร้อมทั้งตารางการใช้งานของห้องประชุมผ่านระบบดังกล่าว (3.2-5.3)
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รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
3.2-1.1
คาสั่งสานักงานอธิการบดี ที่ 7/2563 ลงวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ สานักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 2563
3.2-2.1
แผนการจัดการความรู้ KM ประจาปีการศึกษา 2563
3.2-3.1
แนวปฏิบัติที่ดี สานักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 2563
3.2-4.1
รายงานผลการดาเนินงานตามแผนการจัดการความรู้
3.2-5.1
ความรู้การใช้งานระบบการบริหารความเสี่ยง
3.2-5.2
ความรู้การใช้งานระบบบันทึกกิจกรรม 5 ส+3
3.2-5.3
ความรู้การขอใช้ห้องประชุมออนไลน์
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สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ผลการประเมิน…………………………คะแนน
ข้อที่ได้ (โปรดทาเครื่องหมาย ในช่อง ในข้อที่ผ่าน)
ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5
บันทึกข้อค้นพบ (หากมี)
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. ......................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... .....
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. ......................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระบบบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน
ชนิดของตัวบ่งชี้
ผู้รับผิดชอบหลัก
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้

: กระบวนการ
: สานักงานอธิการบดี
: นายพัฒนพงศ์ วรรณวิไล

ผู้จัดเก็บข้อมูล

: ว่าที่ร้อยตรีจรยุทธ โซ๊ะมาลี

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 หรือ 4 ข้อ

โทรศัพท์
E-mail
โทรศัพท์
E-mail

:
:
:
:

08-1946-4107
patthanapong.w@rmutsb.ac.th
08-1304-1762
chonrayut_a@hotmail.com

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

หมายเหตุ : คะแนนการประเมินจะเท่ากับ 0 หากพบว่าเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงขึ้นภายในหน่วยงาน
ในรอบปี ก ารประเมิ น ที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ ชี วิ ต และความปลอดภั ย ของนั ก ศึ ก ษา คณาจารย์ บุ ค ลากร
หรือต่อชื่อเสียง ภาพลักษณ์ หรือต่อความมั่นคงทางการเงินของสถานบัน อันเนื่องจากจากความบกพร่อง
ของหน่ ว ยงานในการควบคุม หรื อจั ด การกับ ความเสี่ ยง หรื อปั จ จัย เสี่ ย งที่ ไ ม่มี ประสิ ท ธิ ภ าพเพี ยงพอ
โดยมีหลักฐานประกอบที่ชัดเจน
มีการดาเนินการ







การดาเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหาร
และผู้ที่รับผิดชอบตามภารกิจหลักของหน่วยงานเป็นคณะกรรมการ
2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสียหาย
อย่างน้อย 3 ด้าน จากความเสี่ยงต่อไปนี้
1) ความเสี่ยงด้านทรัพยากร
2) ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์
3) ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน
5) ความเสี่ยงด้านบุคลากรและและธรรมาภิบาล
6) ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก
7) ความเสี่ยงอื่นๆ ตามบริบทของหน่วยงาน
3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และจัดลาดับความเสี่ยง
ที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2
4. มีการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงและดาเนินการตามแผน
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5. มีการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผน และรายงานคณะกรรมการ
ประจาหน่วยงานเพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. มีการนาผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจาหน่วยงาน
ไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป

สรุปผลการประเมินตนเอง
เป้าหมายของปีนี้ : 6 ข้อ
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ : 6 ข้อ
เป้าหมายปีต่อไป : 6 ข้อ

เกณฑ์การประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
เกณฑ์การประเมิน

: 5 คะแนน
: 5 คะแนน
: 5 คะแนน

ผลการดาเนินงานและผลการประเมินตนเอง
1. มีการแต่ งตั้ งคณะกรรมการหรื อคณะทางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริ หารและผู้ที่ รับผิดชอบ
ตามภารกิจหลักของหน่วยงานเป็นคณะกรรมการ
ส านั ก งานอธิ ก ารบดี โดยส านั ก งานอธิ ก ารบดี แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง
และการควบคุมภายในของสานักงานอธิการบดี ตามคาสั่งสานักงานอธิการบดี ที่ 16/2562 ลงวันที่ 15
ตุลาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สานักงานอธิการบดี
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และคาสั่ งสานักงานอธิการบดี ที่ 8/2563 ลงวันที่ 6 ตุล าคม 2563
เรื่ อ ง แต่ งตั้ ง คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งและการควบคุ ม ภายใน ส านั ก งานอธิก ารบดี ป ระจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมี ผู้ อานวยการส านักงานอธิการบดี เป็นประธานกรรมการ ผู้ อานวยการ
หน่ ว ยงานในสั ง กั ด ส านั ก งานอธิ ก ารบดี เป็ น กรรมการ และหั ว หน้ า งานบริ ห ารและพั ฒ นาระบบ
เป็ น กรรมการและเลขานุ การ มี ห น้ า ที่ 1) กาหนดนโยบายและแนวทางในการดาเนินงานการบริห าร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสานักงานอธิการบดี 2) พิจารณาอนุมั ติแผนการบริหารความเสี่ยง
และแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของสานักงานอธิการบดี 3) ติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
ตามแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของสานักงานอธิการบดี 4) รายงานผล
การด าเนิ น งานตามแผนการบริ ห ารความเสี่ ย งต่ อ คณะกรรมการประจ าส านั ก งานอธิ ก ารบดี
และมหาวิทยาลั ยเพื่อพิจารณาและ รั บข้อแนะนา 5) รายงานผลการดาเนินงานตามแผนการปรับปรุง
การควบคุมภายใน ต่อคณะกรรมการประจาสานักงานอธิการบดีและมหาวิทยาลัย (3.3-1.1)
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2. มี ก ารวิ เ คราะห์ แ ละระบุ ค วามเสี่ ย ง และปั จ จั ย ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความเสี ย หายอย่ างน้ อย 3 ด้ าน
จากความเสี่ยงต่อไปนี้
1) ความเสี่ยงด้านทรัพยากร
2) ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์
3) ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน
5) ความเสี่ยงด้านบุคลากรและและธรรมาภิบาล
6) ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก
7) ความเสี่ยงอื่น ๆ ตามบริบทของหน่วยงาน
ส านั ก งานอธิ ก ารบดี ได้ ด าเนิ น การให้ ห น่ ว ยงานในสั ง กั ด ส่ ง ข้ อ มู ล แผนบริ ห ารความเสี่ ย ง
ของหน่ ว ยงาน ตามหนั งสื อส านั กงานอธิการบดี ที่ อว 0656.01/ว 2544 ลงวันที่ 4 ตุล าคม 2562
เรื่อง ขอข้อมูลเพื่อจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง สานักงานอธิการบดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (3.3-2.1)
โดยให้ ห น่ ว ยงานจั ด ท าข้ อ มู ล ตามแบบ บส.1 และแบบ บส.2 (3.3-2.2) และได้ น าเข้ า พิ จ ารณา
ในการประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน
2562 และการประชุมคณะกรรมการประจาสานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 29 มกราคม
2563 ประกอบด้วยความเสี่ยง 3 ด้าน จานวน 3 เรื่อง ดังต่อไปนี้ (3.3-2.3)
1. ความเสี่ยงเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ของสานักงานอธิการบดี
- การบริหารงานไม่บรรลุตามวิสัยทัศน์สานักงานอธิการบดี
2. ความเสี่ยงเชิงการปฏิบัติงาน
- ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการปฏิบัติงานของบุคลากร
3. ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก
- การสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของทางราชการ นักศึกษา และบุคลากรจากอัคคีภัย อุบัติภัย
อุบัติเหตุ และการโจรกรรม
และตามหนังสือสานักงานอธิการบดี ที่ อว 0656.01/ว2483 ลงวันที่ 29 กันยายน 2563 เรื่อง ขอข้อมูล
เพื่อจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง สานักงานอธิการบดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (3.3-2.4) โดยให้หน่วยงาน
จั ดทาข้อมูล ตามแบบ บส.1 และ แบบ บส.2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (3.3-2.5) และได้นาเข้าพิจารณา
ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในสานักงานอธิการบดี ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 และการประชุมคณะกรรมการประจาสานักงานอธิการบดี
ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 ประกอบด้วยความเสี่ยง 3 ด้าน จานวน 5 เรื่อง ดังต่อไปนี้ (3.3-2.6)
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1. ความเสี่ยงเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ของสานักงานอธิการบดี
- โครงสร้างและขอบข่ายภาระงานไม่สอดคล้องกับภารกิจและระเบียบแบบแผนราชการ
- การบริหารงานไม่บรรลุตามวิสัยทัศน์สานักงานอธิการบดี
2. ความเสี่ยงเชิงการปฏิบัติงาน
- เกิดกระบวนการทางานที่ไม่มีประสิทธิภาพ
- เกิดการทุจริตหรือกระทาผิดจรรยาบรรณหรือใช้ตาแหน่งหน้าที่ ของตนเพื่อประโยชน์ส่วนตัวใน
การดาเนินงาน
3. ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก
- เกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของทางราชการ นักศึกษา และบุคลากรจากอัคคีภัย อุบัติภัย
อุบัติเหตุ และการโจรกรรม
3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลาดับความเสี่ยงทีไ่ ด้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2
สานักงานอธิการบดี ดาเนินการประเมินความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และระดับ
ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ระดับความรุนแรง ทั้งในเชิงคุณภาพและในเชิงปริมาณตามคู่มือ
การบริ ห ารความเสี่ ย งและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลั ย เทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภู มิ (3.3-3.1)
นามาจัดลาดับความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยง ตามแบบวิเคราะห์ ความเสี่ยง ตามแบบบส. 1 (3.3-3.2)
โดยใช้มาตรการ/กระบวนการ/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความเสี่ยงและกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง
4. มีการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงและดาเนินการตามแผน
สานักงานอธิการบดี ดาเนินการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง สานักงานอธิการบดี ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 โดยผ่ า นการพิ จ ารณาของที่ ป ระชุ ม หั ว หน้ า หน่ ว ยงานในสั ง กั ด ส านั ก งานอธิ ก ารบดี
ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 และที่ประชุมคณะกรรมการประจาสานักงานอธิการบดี
ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 ประกอบด้วยความเสี่ยง 3 ด้าน จานวน 3 เรื่อง โดยการใช้ผล
การด าเนิ น งานในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่ ง มี ผ ลการด าเนิ น งานในความเสี่ ย ง 3 ด้ า น บรรลุ ผ ล
แต่ได้ปรับปรุงแนวทางในการบริหาร เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพปัจจุบันมากยิ่งขึ้น
และการดาเนินการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง สานักงานอธิการบดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
โดยผ่ านการพิจ ารณาของที่ป ระชุมคณะกรรมการบริห ารความเสี่ ยงและการควบคุมภายในส านักงาน
อธิการบดี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 และการประชุม
คณะกรรมการประจาส านั กงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 ประกอบด้ว ย
ความเสี่ ย ง 3 ด้าน จ านวน 5 เรื่ อง โดยการใช้ผ ลการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งมีผ ล
การด าเนิ น งานในความเสี่ ย ง 3 ด้ า น บรรลุ ผ ล 2 เรื่ อ ง ไม่ บ รรลุ ผ ล 1 เรื่ อ ง (3.3-4.1) ความเสี่ ย ง
3 ด้าน บรรลุผล แต่ได้ปรับปรุงแนวทางในการบริหารเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพปัจจุบันมากยิ่งขึ้น
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5. มีการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนและรายงานคณะกรรมการประจาหน่วยงาน
เพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1
สานักงานอธิการบดี ได้กากับ ติดตาม ผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง โดยให้หน่วยงาน
ดาเนิ น การรายงานผลการด าเนิ น งานตามแผนบริห ารความเสี่ ย งส านั ก งานอธิ ก ารบดี ปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2563 ตามแบบรายงานความคื บ หน้ า การด าเนิ นงานการบริ ห ารความเสี่ ยงและควบคุ ม ภายใน
ตามแบบ บส.3 (3.3-5.1, 3.3-5.2, 3.3-5.3) และให้ทุกหน่วยงานจัดส่งตามระยะเวลาที่ได้กาหนดไว้
ส านั กงานอธิก ารบดีไ ด้ดาเนิ น การรวบรวม สรุปวิ เคราะห์ ผ ลการด าเนินงานดังกล่ า ว ตามรายงานผล
การดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงสานักงานอธิการบดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อนาเสนอต่อ
ที่ประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสานักงานอธิการบดีต่อไป
6. มีการนาผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจาหน่วยงานไปใช้ในการปรับแผน
หรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป
ส านั ก งานอธิ ก ารบดี โดย ส านั ก งานอธิ ก ารบดี ด าเนิ น การน ารายงานผ ลการด าเนิ น งานตาม
แผนบริห ารความเสี่ ยงสานั กงานอธิการบดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปสรุป วิเคราะห์ และพิจารณา
เพื่ อ จั ด ท าแผนบริ ห ารความเสี่ ย งส านั ก งานอธิ ก ารบดี ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 ต่ อ ไป โดยมอบ
ให้ ทุ ก หน่ ว ยงานในสั ง กั ด ส านั ก งานอธิ ก ารบดี ท บทวนประเด็ น ความเสี่ ย งและก าหนดมาตรการ/
กระบวนการ/โครงการ/กิจกรรม เพิ่มเติม เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงบรรลุเป้าหมาย (3.3-6.1)
และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจาหน่วยงาน ในการประชุมคณะกรรมการประจาสานักงาน
อธิการบดี ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564
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รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
3.3-1.1
คาสั่งสานักงานอธิการบดี ที่ 16/2562 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
สานักงานอธิการบดี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
และคาสั่งสานักงานอธิการบดี ที่ 8/2563 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
สานักงานอธิการบดี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
3.3-2.1
หนังสือสานักงานอธิการบดี ที่ อว 0656.01/ว 2544 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2562
เรื่อง ขอข้อมูลเพื่อจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง สานักงานอธิการบดี
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
3.3-2.2
แบบบส.1 และแบบบส.2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
3.3-2.3
1. รายงานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสานักงานอธิการบดี
ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562
2. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาสานักงานอธิการบดี
ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563
3.3-2.4
หนังสือสานักงานอธิการบดี ที่ อว 0656.01/ว2483 ลงวันที่ 29 กันยายน 2563
เรื่อง ขอข้อมูลเพื่อจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง สานักงานอธิการบดี
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
3.3-2.5
แบบบส.1 และแบบบส.2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
3.3-2.6
1. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
สานักงานอธิการบดี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2563
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563
2. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาสานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2564
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564
3.3-3.1
คู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 มกราคม 2559
https://drive.google.com/file/d/101atdIKy-BRd02WfDkMqBdb1yA1Z-I57/
view
3.3-3.2
แบบวิเคราะห์ความเสี่ยง แบบบส. 1
3.3-4.1
หนังสือสานักงานอธิการบดี ที่ อว 0656.01/ว438 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง ขอเผยแพร่แผนงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน 3 รายการ
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3.3-5.1

3.3-5.2

3.3-5.3
3.3-6.1

หนังสือสานักงานอธิการบดี ที่ อว 0656.01/ว1014 ลงวันที่ 23 เมษายน 2564
เรื่อง ขอเผยแพร่แผนบริหารความเสี่ยง สานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หนังสือสานักงานอธิการบดี ที่ อว 0656.01/ว 1632 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2563
เรื่อง ติดตามผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง สานักงานอธิการบดี
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 9 เดือน
หนังสือสานักงานอธิการบดี ที่ อว 0656.01/ว 2372 ลงวันที่ 15 กันยายน 2563
เรื่อง ติดตามผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง สานักงานอธิการบดี
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน
รายงานผลการดาเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 9 เดือน)
รายงานผลการดาเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน)
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สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลการประเมิน…………………………คะแนน
ข้อที่ได้ (โปรดทาเครื่องหมาย ในช่อง ในข้อที่ผ่าน)
ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 6
บันทึกข้อค้นพบ (หากมี)
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. ......................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... .....
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. ......................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. ......................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... .....
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระบบและกลไกการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานในสังกัด เพื่อพัฒนา
และธารงรักษาไว้ให้บุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
ชนิดของตัวบ่งชี้
ผู้รับผิดชอบหลัก
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้

: กระบวนการ
: กองบริหารงานบุคคล
: นางสาววิยะดา นุชพันธุ์

ผู้จัดเก็บข้อมูล

: นางสาวภาวิณี ชูนุ้ย

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

มีการดาเนินการ






โทรศัพท์
E-mail
โทรศัพท์
E-mail

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 หรือ 4 ข้อ

:
:
:
:

09-8260-6031
wiyada.n@gmail.com
08-3596-4620
sakae-17@hotmail.com

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 หรือ 6 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
7 ข้อ

การดาเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน
1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานที่มีการวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงประจักษ์
2. มีการบริหารและการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานให้เป็นไปตามแผนที่กาหนด
3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี สร้างขวัญและกาลังใจให้บุคลากรของหน่วยงาน
สามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. มีระบบการติดตามให้บุคลากรของหน่วยงานนาความรู้และทักษะ
ที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณแก่บุคลากรของหน่วยงาน และดูแลควบคุม
ให้บุคลากรของหน่วยงานถือปฏิบัติ
6. มีการประเมินผลความสาเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร
ของหน่วยงาน
7. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนา
บุคลากรของหน่วยงาน
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สรุปผลการประเมินตนเอง
เป้าหมายของปีนี้ : 7 ข้อ
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ : 5 ข้อ
เป้าหมายปีต่อไป : 7 ข้อ

เกณฑ์การประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
เกณฑ์การประเมิน

: 5 คะแนน
: 4 คะแนน
: 5 คะแนน

ผลการดาเนินงานและผลการประเมินตนเอง
1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์
สานั ก งานอธิ ก ารบดี มีแผนบริหารและพัฒนาทรั พยากรบุคคล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจาสานั กงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่
23 เมษายน 2564 (3.4-1.1)
2. มีการบริหารและการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานให้เป็นไปตามแผนที่กาหนด
ส านั ก งานอธิ ก ารบดี มี ก ารด าเนิ น งานตามแผนบริ ห ารและพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คล ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 และดาเนินการกากับ ติดตามผลการดาเนินงานการบริหารและพัฒนาบุคลากร
ดังนี้
แผนการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
1. ดาเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลัยที่กาหนดให้เกลี่ยอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย
หากมีตาแหน่งที่ว่างลง ดังนั้น ในปี 2563 จึงมีการสรรหาบุคลากรสายสนับสนุน จานวน 1 ครั้ง ในตาแหน่ง
นิติกร สังกัดกองบริหารงานบุคคล ตามแผนการสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัย (3.4-2.1) ส่วนการบรรจุ
แต่ ง ตั้ ง มี ก ารส ารวจบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ค รบเพื่ อ เสนอขอก าหนดต าแหน่ ง ที่ สู ง ขึ้ น
ทั้งนี้ มีการจัดทากรอบอัตรากาลังของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 3 พ.ศ. 2562 -2565 ตามที่หน่วยงานต่าง ๆ
ได้เสนอข้อมูลการวิเคราะห์และประเมินค่างานของตาแหน่ง โดยมหาวิทยาลัยได้แต่งแต่งคณะกรรมการ
ประเมินค่างาน และคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งที่สูงขึ้น ได้พิจารณากลั่นกรอง
ผลการประเมินค่างานในการประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 คณะกรรมการบริหาร
งานบุคคลประจามหาวิทยาลั ย ได้ให้ความเห็นชอบในการประชุม ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม
2562 และสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติการกาหนดกรอบระดับตาแหน่งในการประชุมครั้งที่พิเศษ 2/2562
เมื่ อ วั น ที่ 26 กั น ยายน 2562 จ านวน 454 ต าแหน่ ง และได้ แ จ้ ง จ านวนกรอบระดั บ ต าแหน่ ง
ตามกรอบอัต ราก าลั ง ระยะที่ 3 ให้ ทุ ก หน่ ว ยงานในสั ง กัด ตามหนั ง สื อ ส านั ก งานอธิ ก ารบดี กองกลาง
ที่ อว 0656.02/ว 2434 ลงวันที่ 27 กันยายน 2562 (3.4-2.2)
2. มีการส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรมีความก้าวหน้าสายวิชาชีพ ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
โดยประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อประเมินและแต่งตั้งบุ คลให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น ครั้งที่ 2/2563 จานวน
264 ต าแหน่ ง ประกอบด้ ว ยระดั บ ช านาญการพิ เ ศษ จ านวน 6 ต าแหน่ ง ระดั บ ช านาญการ จ านวน
256 ตาแหน่ง และระดับชานาญงาน จานวน 2 ตาแหน่ง (3.4-2.3) โดยสานักงานอธิการบดีมีผู้อยู่ระหว่าง
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การเสนอขอกาหนดตาแหน่งที่สูงขึ้น จานวน 28 ราย ประกอบด้วย ระดับชานาญการพิเศษ จานวน 2 ราย
ระดับชานาญการ จานวน 26 ราย (3.4-2.4)
3. ปั จ จุ บั น ส านั กงานอธิ การบดีมี บุค ลากรได้รั บอนุมั ติใ ห้ ด ารงต าแหน่ งสู งขึ้ น รวมทั้ งสิ้ น
25 ราย โดยเป็นระดับชานาญงาน จานวน 1 ราย ระดับชานาญการ จานวน 20 ราย และระดับชานาญการ
พิเศษ จานวน 4 ราย (3.4-2.5)
แผนพัฒนาบุคลากร
1. สนับสนุน ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาศักยภาพโดยให้บุคลากรไปศึกษาต่อ และสนับสนุน
ทุนการศึกษา โดยในปีการศึกษา 253 ไม่มีผู้ลาศึกษาต่อ (3.4-2.6)
2. ดาเนินการตามกรอบแผนการพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan)
พ.ศ. 2563-2565 (3.4-2.7) ตามที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ก าหนด โดยผลการพั ฒ นารายบุ ค คลกลุ่ ม ผู้ บ ริ ห าร
ของสานักงานอธิการบดี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบไปด้วยผู้อานวยการ และหัวหน้างาน
โดยเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด ซึ่งกาหนดเป้าหมายจานวน 14 คน และมีผู้ได้รับการพัฒนารายบุค คล
จ านวน 37 คน (3.4-2.8) และส่ งเสริ มสนั บสนุน ให้ บุค ลากรในสั งกั ดส านัก งานอธิการบดีไปฝึ กอบรม
ประชุ ม สั ม มนา ดู ง าน เพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพด้ า นการปฏิ บั ติ ง าน รวมไปถึ ง การพั ฒ นาหน่ ว ยงาน
และมหาวิทยาลัย และมีระบบรายงานผลการพัฒนาบุคลากร (hrs.rmutsb.ac.th) (3.4-2.9)
3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี สร้างขวัญและกาลังใจให้บุคลากรของหน่วยงานสามารถทางาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ส านั ก งานอธิ ก ารบดี มี ก ารส่ ง เสริ ม ให้ บุ ค ลากรมี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี มี ก ารสร้ า งขวั ญ และก าลั ง ใจ
โดยได้รับสวัสดิการตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด ซึ่งนอกเหนือจากที่บุคลากรได้รั บสวัสดิการตามที่กฎหมาย
ก าหนดแล้ ว ยั ง มี ส วั ส ดิ ก ารเพิ่ ม เติ ม ด้ า นต่ า งๆ เพื่ อ ให้ ส ามารถตอบสนองตามเหตุ ผ ลความจ าเป็ น
ของบุ คลากรตามข้อบั งคับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ ว รรณภูมิ ว่าด้ว ยสวัส ดิการ พ.ศ. 2558
ได้แก่ เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร, เงินสงเคราะห์กรณีบุคลากรหรือ บุคคลในครอบครัวถึงแก่ความตาย,
เงินช่วยเหลือสวัสดิการเพื่อการจัดงานตามประเพณี เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลบุคลากร
และเงินทดแทนที่มหาวิทยาลั ยจ่ ายให้ สิ้นสุดอายุสั ญญาจ้ างเมื่ออายุครบหกสิบปี (3.4-3.1) นอกจากนี้
เพื่อเป็ น การส่ ง เสริ มทางด้านสุ ขภาพของบุค ลากร กองบริห ารงานบุค คลได้ร่ ว มกับโรงพยาบาลทหาร
ผ่านศึกจัดให้มีคณะแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ออกหน่วยเคลื่อนที่เพื่อมาให้บริการตรวจสุขภาพ
ประจ าปี 2564 ซึ่ ง ได้ มี ก าหนดจั ด เมื่ อ วั น ที่ 15 ธั น วาคม 2563 ณ หอประชุ ม พระพิ รุ ณ โปรดเกล้ า ฯ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา (3.4-3.2)
ด้านการสร้างขวัญและกาลังใจ มหาวิทยาลัยได้สนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
ให้เข้ารับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกรางวัลต่าง ๆ จากหน่วยงานภายนอกอย่างต่อเนื่อง
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ในการนี้ ตามที่บุคลากรของสานักงานอธิการบดีได้รับสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี สร้างขวัญ
และกาลังใจส่งผลให้บุคลากรปฏิบัติงานได้บรรลุเป้ าหมายของหน่วยงาน และมหาวิทยาลัย ได้รับคาชื่นชม
จากผู้รับบริการทั้งภายในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก ไม่มีข้อร้องเรียนในการปฏิบัติงาน
4. มีร ะบบการติ ด ตามให้บุคลากรของหน่วยงานนาความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ใน
การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
สานักงานอธิการบดีให้บุคลากรในสังกัดดาเนิ นการตามแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย ที่กาหนดให้
บุคลากรรายงานผลการนาความรู้และทักษะจากการไปฝึกอบรม ประชุมสัมมนา ดูงาน ไปใช้ประโยชน์
ในทุ ก ๆ เดื อ น ประกอบไปด้ ว ยข้ อ มู ล ตั้ ง แต่ เ ดื อ นตุ ล าคม 2562 ถึ ง เดื อ นกั น ยายน 2563 สรุ ป ผล
การดาเนิ น งานของผู้ บ ริ ห าร และบุ ค ลากรในสั งกั ดส านัก งานอธิ การบดี มหาวิท ยาลั ย ตามเป้ าหมาย
ที่ม หาวิ ท ยาลั ย ก าหนด ผู้ บ ริ ห าร ไม่ น้ อ ยกว่ า 7 ชั่ว โมง/ปีง บประมาณ 2563 บุ คลากรสายสนับ สนุ น
ร้อยละ 70/ปีงบประมาณ 2563 สรุปได้ดังนี้
- ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดสานักงานอธิการบดี จานวน 10 ราย ได้รับการพัฒนาครบตามเกณฑ์
ที่กาหนด จานวน 5 ราย และยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ จานวน 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 50 (3.4-4.1)
- หน่วยงานในสังกัดสานั กงานอธิการบดีรวมทั้งสิ้น จานวน 10 หน่วยงาน ได้รับการพัฒ นาครบ
ตามเกณฑ์ เป็ น ไปตามเป้ า หมายที่ ก าหนด ร้ อ ยละ 70.39 มี ห น่ ว ยงานที่ เ ป็ น ไปตามเกณฑ์ จ านวน
7 หน่วยงาน และหน่วยงานที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ จานวน 3 หน่วยงาน (3.4-4.2) ทั้งนี้ สานักงานอธิการบดี
ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์เร่งรัดบุคลากรเข้ารับการพัฒนาตามเกณฑ์ที่กาหนด
โดยเร็ว
5. มีการให้ค วามรู้ด้ านจรรยาบรรณแก่บุค ลากรของหน่ วยงาน และดูแลควบคุมให้บุค ลากรของ
หน่วยงานถือปฏิบัติ
สานักงานอธิการบดีกากับดูแลบุคลากรในสังกัดด้านจรรยาบรรณ ภายใต้ข้อกาหนดของมหาวิทยาลัย
โดยมหาวิทยาลัยดาเนินการด้านจรรยาบรรณเพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย ทราบถึงกระบวนการด้าน
จรรยาบรรณของบุคลากร ดังนี้
1. มี ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลสุ ว รรณภู มิ ว่ า ด้ ว ยจรรยาบรรณของบุ ค ลากร
พ.ศ. 2558 (3.4-5.1) และมีการเผยแพร่ข้อบังคับ ฯ ในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย (3.4-5.2) เพื่อเป็น
การประชาสัมพันธ์ให้ทราบและปฏิบัติตามจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด
2. มีคณะกรรมการจรรยาบรรณ เพื่อพิจารณากรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องจรรยาบรรณ (3.4-5.3)
ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ดังนี้
- คาสั่งที่ 460/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณ ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2558
- คาสั่งที่ 1647/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณ (ก.จ.) ลงวันที่ 26 กันยายน 2561
- คาสั่งที่ 1036/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณ (ก.จ.) ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
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3. มีการกาหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทางาน
ซึ่งการล่ ว งละเมิดหรื อคุกคามทางเพศในการทางานถือเป็นความผิ ดทางจรรยาบรรณอย่างหนึ่ง โดยมี
การแจ้งเวียนให้หัวหน้าหน่วยงาน บุคลากรในสังกัด ทุกคนทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้
- ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหา
การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทางาน (3.4-5.4)
- ประกาศมหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
การล่วงละเมิดหรือคุกตามทางเพศในการทางาน (3.4-5.5)
- แผ่นพับแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกตามทางเพศในการทางาน
(3.4-5.6)
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
3.4-1.1
แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล สานักงานอธิการบดี ประจาปีงบประมาณ+
พ.ศ.2564
3.4-2.1
แผนการดาเนินสรรหาฯ และผู้ผ่านการสรรหาบุคลากรสายสนับสนุน
3.4-2.2
หนังสือสานักงานอธิการบดี กองกลาง ที่ อว 0656.02/ว 2434
ลงวันที่ 27 กันยายน 2562 เรื่อง แจ้งกรอบระดับตาแหน่ง ตามกรอบอัตรา
กาลังระยะที่ 3
3.4-2.3
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อประเมินและแต่งตั้งบุคคล
ให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563
3.4-2.4
สรุปจานวนผู้สมัครเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งที่สูงขึ้น
รอบที่ 2/2563
3.4-2.5
รายชื่อผู้ได้รับอนุมัติให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น
3.4-2.6
- ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การสนับสนุนทุนการศึกษา ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2563
- ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ผลการพิจารณาสนับสนุนทุนการศึกษา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2563
3.4-2.7
กรอบแผนการพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan)
พ.ศ. 2563-2565
3.4-2.8
หนังสืองานพัฒนาบุคลากร กองบริหารงานบุคคล ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563
เรื่อง รายงานผลจานวนผู้บริหารทุกระดับที่ได้รับการพัฒนาตาม IDP
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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3.4-2.9
3.4-3.1

3.4-3.2

3.4-4.1

3.4-4.2

ระบบรายงานผลการพัฒนาบุคลากร (hrs.rmutsb.ac.th)
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยสวัสดิการ พ.ศ. 2558
ประกาศ ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558
1.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
พ.ศ. 2559 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560
2. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์กรณีบุคลากรหรือบุคคล
ในครอบครัวถึงแก่ความตาย พ.ศ. 2560 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560
3. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน พ.ศ. 2562
4. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือสวัสดิการเพื่อการจัดงาน
ตามประเพณี พ.ศ. 2562
5. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
บุคลากร พ.ศ. 2562
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการจ่ายเงินทดแทน พ.ศ. 2561
ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561
- หนังสือกองบริหารงานบุคคล ที่ อว 0656.05/- ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563
เรื่อง การให้บริการตรวจสุขภาพประจาปีงบประมาณ 2564
- หนังสือโรงพยาบาลทหารผ่านศึก ที่ อผศ 5111/9134 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2563
เรื่อง การตรวจสุขภาพประจาปีงบประมาณ 2564
- หนังสือกองบริหารงานบุคคล ที่ อว 0656.05/ว 2274 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563
เรื่อง การให้บริการตรวจสุขภาพประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- หนังสือกองบริหารงานบุคคล ที่ อว 0656.05/ว 2360 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2563
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเตรียมตัวเพื่อเข้ารับการตรวจสุขภาพ
- หนังสือโรงพยาบาลทหารผ่านศึก ที่ อผศ 5111/11777 ลงวันที่ 6 มกราคม 2564
เรื่อง ขอแจ้งค่าบริการตรวจสุขภาพประจาปี 2564
- หนังสืองานพัฒนาบุคลากร กองบริหารงานบุคคล ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2563
เรื่อง สรุปรายงานการไปฝึกอบรม ประชุมสัมมนา ดูงาน และการนาความรู้และทักษะ
จากการไปฝึกอบรม ประชุมสัมมนา ดูงาน ไปใช้ประโยชน์ ของบุคลากร
ในสังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจาเดือนกันยายน พ.ศ. 2563
- ข้อมูลจานวนชั่วโมงการพัฒนาในตาแหน่งบริหารของผู้บริหารหน่วยงาน
สานักงานอธิการบดี
ฐานข้อมูลผลการดาเนินการตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ประจาเดือนกันยายน 2563 ภาพรวมของสานักงานอธิการบดี
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3.4-5.1
3.4-5.2
3.4-5.3

3.4-5.4

3.4-5.5

3.4-5.6

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ. 2558
หน้าเว็บไซต์การเผยแพร่จรรยาบรรณ
- คาสั่งมหาวิทยาลัย ที่ 460/2558 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2558
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณ
- คาสั่งมหาวิทยาลัย ที่ 1647/2561 ลงวันที่ 26 กันยายน 2561
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณ (ก.จ.)
- คาสั่งมหาวิทยาลัย ที่ 1360/2563 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณ (ก.จ.)
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทางาน
ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2563
ประกาศมหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง แนวปฏิบัติเพื่อป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกตามทางเพศในการทางาน
ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2563
แผ่นพับแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกตามทางเพศ
ในการทางาน
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สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ผลการประเมิน…………………………คะแนน
ข้อที่ได้ (โปรดทาเครื่องหมาย ในช่อง ในข้อที่ผ่าน)
ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 7
บันทึกข้อค้นพบ (หากมี)
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. ......................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... .....
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. ......................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... .....
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการของหน่วยงาน
ชนิดของตัวบ่งชี้
ผู้รับผิดชอบหลัก
กากับดูแลตัวบ่งชี้

: กระบวนการ
: สานักงานอธิการบดี
: นายพัฒนพงศ์ วรรณวิไล

ผู้จัดเก็บข้อมูล

: นางสาวสุปรียา คงแสงชู

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

มีการดาเนินการ






โทรศัพท์
E-mail
โทรศัพท์
E-mail

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

:
:
:
:

08-1946-4107
patthanapong.w@rmutsb.ac.th
06-2519-3265
supreya.k@rmutsb.ac.th

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

การดาเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน
1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan)
2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารตามพันธกิจของหน่วยงาน
และสามารถนาไปใช้ในการดาเนินงานประกันคุณภาพ
3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ
4. มีการนาผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุง
ระบบสารสนเทศ
5. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องตามที่กาหนด

สรุปผลการประเมินตนเอง
เป้าหมายของปีนี้ : 5 ข้อ
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ : 5 ข้อ
เป้าหมายปีต่อไป : 5 ข้อ

เกณฑ์การประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
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: 5 คะแนน
: 5 คะแนน
: 5 คะแนน

ผลการดาเนินงานและผลการประเมินตนเอง
1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan)
ส านั ก งานอธิ ก ารบดี ได้ ศึ ก ษารวบรวมข้ อ มู ล เกี่ย วกั บ ระบบสารสนเทศของหน่ ว ยงานในสั ง กั ด
เพื่อ น ามาวิเ คราะห์ และจั ดท าแผนระบบสารสนเทศ และการพัฒ นาระบบสารสนเทศของส านัก งาน
อธิการบดี โดยได้ดาเนินการสารวจ และให้หน่วยงานในสังกัดจัดทาข้อมูล ตามหนังสือสานักงานอธิการบดี
ที่ ศธ 0585.01/ว 445 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 โดยได้สรุปวิเคราะห์ข้อมูล จัดทาเป็นแผนระบบ
สารสนเทศและแผนพั ฒ นาระบบสารสนเทศ ประจาปีการศึกษา 2561(3.5-1.1) และได้ดาเนินการ
ให้ หน่ วยงานในสั งกั ดส านั กงานอธิการบดี ทบทวน (ร่าง) แผนระบบสารสนเทศ และการพัฒ นาระบบ
สารสนเทศ ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2561ของส านั ก งานอธิ ก ารบดี ตามหนั ง สื อ ส านั ก งานอธิ ก ารบดี
ที่ ศธ 0585.01/ว 829 ลงวันที่ 10 เมษายน 2562 (3.5-1.2) เพื่อให้การขับเคลื่อนในการจัดทาแผนระบบ
สารสนเทศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สานักงานอธิการบดีได้จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้านระบบ
สารสนเทศ สานักงานอธิการบดี ที่ 9/2562 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562 ที่มีบุค ลากรทุกหน่วยงานในสังกัด
สานักงานอธิการบดีเป็นคณะกรรมการ (3.5-1.3) และได้เผยแพร่แผนระบบสารสนเทศ และการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ ปี พ.ศ. 2561-2564 ของส านั ก งานอธิ ก ารบดี มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคล
สุวรรณภูมิ ตามหนังสือ ที่ อว 0656.01/1116 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (3.5-1.4) ให้กับทุกหน่วยงาน
ได้ทราบ เพื่อเป็นกรอบชี้นาทิศทางในการดาเนินงานด้านสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ ทั้งการปฏิบัติงาน
และการรายงานผลการปฏิ บั ติ ง านตามแผน ส านั ก งานอธิ ก ารบดี ไ ด้ ติ ด ตามข้ อ มู ล การด าเนิ น งาน
ตามแนวทางพั ฒ นาตามแผนระบบสารสนเทศและการพั ฒ นาระบบสารสนเทศ ตามหนั งสื อ ที่
อว 0656.19/112 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อรายงานผลการดาเนินการและแนวทางการใช้งาน
และพัฒนาระบบ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ระบบสารสนเทศของสานักงานอธิการดี มีทั้งสิ้น จานวน 25 ระบบ จาแนกออกเป็น 2 ประเภท คือ
1.1 ระบบสารสนเทศสาเร็จรูป คือ ระบบสารสนเทศที่สานักงานอธิการบดีนามาใช้เพื่อบริหาร
จัดการ และอานวยความสะดวก รวมถึงเป็นระบบที่สามารถสนับสนุน ส่งเสริมพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ซึ่งเป็นระบบที่สานักงานอธิการบดีนามาจากหน่วยงานอื่น ไม่สามารถพัฒนาระบบด้านซอฟต์แวร์ได้โดยตรง
มีจานวน 9 ระบบ จาก 3 หน่วยงาน เป็นระบบที่ใช้รายงานภายภายนอกมหาวิทยาลัย ดังนี้
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ตารางที่ 3.5-1 แสดงรายชื่อระบบสารสนเทศของสานักงานอธิการบดี “ประเภท ระบบสาเร็จรูป”
ลาดับ
หน่วยงานที่
ชื่อระบบ
ที่
รับผิดชอบ
ระบบที่ใช้รายงานหน่วยงานภายนอก
1
ระบบการบริหารงาน
กองคลัง
การเงินการคลังภาครัฐ (งานบริหารการเงิน/
ด้วยระบบ
งานเบิกจ่าย/งานพัสดุ/
อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) งานบัญชี)

การปฏิบัตงิ าน
1. เข้าร่วมโครงการเสริมศักยภาพบุคลากร
มือใหม่ที่ปฏิบัติงานในระบบ GFMIS
ผ่าน Web Online
2. เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร
หลักสูตร การจัดทารายงานการเงินรวม
ภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
เข้าร่วมโครงการรับฟังความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะ กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ
และระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ สาหรับเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ
ในส่วนภูมิภาค
ศึกษาเรียนรู้การใช้งานผ่านระบบ และติดต่อ
สอบถามหาความรู้ประสานงาน
กับกรมบัญชีกลาง

2

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)

กองคลัง
(งานพัสดุ)

3

ระบบบาเหน็จบานาญ
(e-pension)
และระบบบาเหน็จ
ค้าประกัน

กองคลัง
(งานเบิกจ่าย)
ร่วมกับ
กองบริหารงานบุคคล
(งานสารสนเทศ
และสวัสดิการ)
กองบริหารงานบุคคล 1. ดาเนินการตรวจสอบ เพิ่มเติม
(งานสารสนเทศ
ปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
และสวัสดิการ)
2. ดาเนินการขอรับบาเหน็จบานาญ
หรือเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน
กองคลัง (งานเบิกจ่าย) ศึกษาเรียนรู้การใช้งานผ่านระบบ
และติดต่อสอบถามหาความรู้ประสานงาน
กับกรมบัญชีกลาง

4

ระบบจ่ายตรงเงินเดือน
ของกรมบัญชีกลาง
(Direct Payment)

กองบริหารงานบุคคล 1. ดาเนินการปรับปรุงฐานข้อมูล
(งานสารสนเทศ
ให้เป็นปัจจุบัน
และสวัสดิการ)
2. ช่วยอานวยความสะดวกกับส่วนราชการ
ในงานเบิกจ่ายเงินเดือนและงานสิ้นปี
3. ดาเนินการโอนเงินเดือน ค่าจ้างประจา
ค่าตอบแทนและเงินอื่นๆที่จา่ ยในลักษณะ
เดียวกับเงินเดือนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
พาณิชย์ของผู้มีสิทธิโดยตรง
4.เพื่อให้บริการข้อมูลกับบุคลากรภาครัฐ
ของหน่วยงานให้สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วน
บุคคลฝ่ายระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้
5. ผู้ขอรับบริการสามารปรับปรุงแก้ไข
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โครงการ/กิจกรรม/การพัฒนาระบบ
ประจาปี 2564
1. ใช้งานระบบพัฒนา
โดยกรมบัญชีกลาง
2. เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้
ความเข้าใจในการใช้งาน

1. ใช้งานระบบพัฒนา
โดย กรมบัญชีกลาง
2. เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มความรู้
ความเข้าใจในการใช้งาน

1. ใช้งานระบบพัฒนา
โดย กรมบัญชีกลาง
2. เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มความรู้
ความเข้าใจในการใช้งาน

1. ดาเนินการตรวจสอบ เพิ่มเติม
ปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
2. ดาเนินการขอรับบาเหน็จบานาญ
หรือเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน
1. ใช้งานระบบพัฒนา
โดย กรมบัญชีกลาง
2. เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มความรู้
ความเข้าใจในการใช้งาน
1. ดาเนินการปรับปรุงฐานข้อมูล
ให้เป็นปัจจุบัน
2. ช่วยอานวยความสะดวก
กับส่วนราชการในงานเบิกจ่าย
เงินเดือนและงานสิ้นปี
3. ดาเนินการโอนเงินเดือน ค่าจ้าง
ประจา ค่าตอบแทนและเงินอื่น ๆ
ที่จ่ายในลักษณะเดียวกับเงินเดือน
เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์
ของผู้มีสิทธิโดยตรง
4.เพื่อให้บริการข้อมูลกับบุคลากร
ภาครัฐของหน่วยงานให้สามารถ

ลาดับ
ที่

ชื่อระบบ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

การปฏิบัตงิ าน
รายละเอียดส่วนบุคคลได้ด้วยตนเอง

5

ระบบจ่ายตรง
ค่ารักษาพยาบาล

ดาเนินการตรวจสอบ เพิ่มเติม ปรับปรุง
หรือแก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

7

ระบบฐานข้อมูล
ทะเบียนประวัติ
ข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา

กองบริหารงานบุคคล
(งานสารสนเทศ
และสวัสดิการ)

1. ดาเนินการปรับปรุงฐานข้อมูล
ให้เป็นปัจจุบัน
2. ประชาสัมพันธ์สิทธิและข่าวสารให้สมาชิก
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ
1. ดาเนินการปรับปรุงฐานข้อมูล
ให้เป็นปัจจุบัน
2. บันทึกและปรับปรุงแก้ไขข้อมูลทะเบียน
ประวัติ

8

ระบบบริการ
อิเล็กทรอนิกส์สานักงานประกันสังคม

กองบริหารงานบุคคล
(งานสารสนเทศ
และสวัสดิการ)

9

ระบบ Che Qa
Online

กองส่งเสริมคุณภาพ
(งานคุณภาพการบริหาร
จัดการ)

6

กองบริหารงานบุคคล
(งานสารสนเทศ
และสวัสดิการ)
ทาเนียบผู้ดารงตาแหน่ง กองบริหารงานบุคคล
ทางวิชาการแห่งชาติ
(งานสารสนเทศและ
สวัสดิการ)

1. การบริการที่อานวยความสะดวก
สร้างความรวดเร็วให้แก่ผู้ใช้ได้ด้วยการส่ง
ข้อมูลการทารายการของสานักงาน
ประกันสังคมผ่านอินเตอร์เน็ต
2. ดาเนินการการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
แจ้งสิ้นสุดผู้ประกันตน และเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลผู้ประกันตน
3. ดาเนินการการสอบถามข้อมูล
และการตรวจสอบสถานการทาธุรกรรม
ในงานประกันสังคม
1. การบริหารจัดการ การใช้งานและแจ้งไปยัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบ che qa online
2. การเข้าใช้งานภายในระบบเพือ่ ตรวจสอบ
การทางานของระบบ และแจ้งข้อผิดพลาด
ภายในระบบ che qa online ไปยังผู้ดูแล
ระบบ (มหาวิทยาลัยนเรศวร) โดยการติดต่อ
ผ่านทาง E-mail (จดหมายอิเล็กทรอนิกส์)
3. ดาเนินการจัดทาคู่มือการใช้งานภายใน
ระบบ che qa online เพื่อความเข้าใจต่อ
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เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลฝ่ายระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้
5. ผู้ขอรับบริการสามารปรับปรุงแก้ไข
รายละเอียดส่วนบุคคลได้ด้วยตนเอง
ดาเนินการตรวจสอบ เพิ่มเติม
ปรับปรุงหรือแก้ไขข้อมูล
ให้เป็นปัจจุบัน
ดาเนินการปรับปรุงฐานข้อมูล
ให้เป็นปัจจุบัน

สถานะ : อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบ
จาก สกอ.
โดยมีการดาเนินการดังนี้
1. รวบรวมรายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ
ของราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อประโยชน์
ในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
ในสถาบันอุดมศึกษา
2. ดาเนินการบันทึกและปรับปรุง
แก้ไขทะเบียนประวัติข้าราชการ
ให้เป็นปัจจุบัน
1. ดาเนินการขึ้นทะเบียนผูป้ ระกันตน
แจ้งสิ้นสุดผู้ประกันตน
และเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ประกันตน
2. ดาเนินการสอบถามข้อมูล
และการตรวจสอบสถาน
การทาธุรกรรมในงานประกันสังคม

สถานะ: เปิดใช้งานระบบ
1. กสค.ได้จัดทาหนังสือ ขอมอบรหัส
ผู้ใช้ ระดับสถาบัน เมื่อวันที่ 2 ส.ค.62
2. กสค.ได้จัดทาหนังสือ ขอมอบรหัส
ผู้ใช้งาน ระดับคณะ เมื่อวันที่ 5 ส.ค.62

ลาดับ
ที่

ชื่อระบบ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

การปฏิบัตงิ าน

โครงการ/กิจกรรม/การพัฒนาระบบ
ประจาปี 2564

การใช้งานของผู้ใช้งานระบบ che qa online
ทั้งในระดับหลักสูตร และระดับคณะ
4. การจัดอบรมการใช้งานระบบ che qa online

1.2 ระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นโดยหน่วยงาน คือ ระบบสารสนเทศที่สานักงานอธิการบดีพัฒนาขึ้น
เพื่ อ ใช้ บ ริ ห ารจั ด การ และอ านวยความสะดวกด้ า นฐานข้ อ มู ล หรื อ สนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม พั น ธกิ จ ของ
มหาวิทยาลั ย ซึ่งเป็ นระบบที่หน่ วยงานภายในส านักงานอธิการบดีพัฒ นาขึ้นเอง และขอความอนุเคราะห์
จากสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดทาให้ และสามารถพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อรองรับกิจกรรม
ต่อเนื่องในอนาคตได้ มีทั้งหมด 16 ระบบ โดยมี จานวน 6 ระบบที่ใช้ภายในหน่วยงาน จานวน 9 ระบบ
ที่ใช้ภายในมหาวิทยาลัย และจานวน 2 ระบบ รวมเว็บไซต์สานักงานอธิการบดี ระบบที่ใช้ภายในมหาวิทยาลัย
ดังนี้ (3.5-1.5)
ตารางที่ 3.5-2 แสดงรายชื่อระบบสารสนเทศของสานักงานอธิการบดี “ประเภท ระบบสารสนเทศ
ที่พัฒนาขึ้นโดยหน่วยงาน”
ลาดับที่

ชื่อระบบ

ระบบที่ใช้ภายในหน่วยงาน
1
ระบบวันลาออนไลน์

2

ระบบเบิกจ่ายวัสดุ
สานักงาน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

การปฏิบัตงิ าน

กองนโยบายและแผน
(งานติดตามประเมินผล
และสารสนเทศ)

1. การวางแผนขั้นตอนการจัดทา
ระบบวันลาออนไลน์
2. การวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้งาน
ระบบ
3. การออกแบบฐานข้อมูลระบบวันลาออนไลน์
4. การเขียนโปรแกรมในการพัฒนาระบบ
5. การทดสอบระบบ
6. การบารุงรักษา/เพิ่มเติมส่วนขยายของระบบ
1. การวางแผนขั้นตอนการจัดทาระบบเบิกจ่าย
วัสดุสานักงาน
2. การวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้งาน
3. การออกแบบฐานข้อมูลระบบ
4. การเขียนโปรแกรมในการพัฒนาระบบ
5. การทดสอบระบบ
6. การบารุงรักษา/เพิ่มเติมส่วนขยายของระบบ

กองนโยบายและแผน
(งานติดตามประเมินผล
และสารสนเทศ)

216

โครงการ/กิจกรรม/การพัฒนาระบบ
ประจาปี 2564
สถานะ : เปิดใช้งานระบบ
อยู่ระหว่างการใช้งานระบบ
และปรับปรุงระบบ โดยใช้งานระบบ
เป็นปัจจุบัน

สถานะ : เปิดใช้งานระบบ
- ปรับปรุงระบบส่วนงานการออก
รายงานจาแนกตามประเภท
และอุปกรณ์วัสดุสานักงานและแก้ไข
ฟังก์ชั่นการรับเข้าและเบิกจ่ายวัสดุ
สานักงาน

ลาดับที่

ชื่อระบบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

การปฏิบัตงิ าน
1. การวางแผนขั้นตอนการจัดทาระบบระบบ
แสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน
และเงินรายได้
2. การวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้งาน
ระบบ
3. การออกแบบฐานข้อมูลระบบแสดง
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน
และเงินรายได้
4. การเขียนโปรแกรมในการพัฒนาระบบ
5. การทดสอบระบบ
6. การบารุงรักษา/เพิ่มเติมส่วนขยายของระบบ
1. การวางแผนขั้นตอนการจัดทาระบบติดตาม
รายการงบลงทุน
2. การวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้งาน
ระบบ
3. การออกแบบฐานข้อมูลระบบติดตาม
รายการงบลงทุน
4. การเขียนโปรแกรมในการพัฒนาระบบ
5. การทดสอบระบบ

3

ระบบแสดงผล
การเบิกจ่าย
งบประมาณแผ่นดิน
และเงินรายได้

กองนโยบายและแผน
(งานติดตามประเมินผล
และสารสนเทศ)

4

ระบบติดตามรายการ
งบเงินลงทุน

กองนโยบายและแผน
(งานติดตามประเมินผล
และสารสนเทศ)

5

ระบบติดตาม
งบประมาณ
มหาวิทยาลัย (ระบบใหม่

กองนโยบายและแผน
(งานติดตามประเมินผล
และสารสนเทศ)

1. วางแผน รวบรวมข้อมูล และออกแบบ
ฐานข้อมูลระบบโดยวิเคราะห์ข้อมูลาจากผล
การเบิกจ่ายงบประมาณ
2. จัดทาและพัฒนาชุดคาสั่งของระบบ
ในโมดูลหลัก จาแนกตามแผนงาน

(ระบบใหม่นอกเหนือจาก
แผน)*

กองนโยบายและแผน
(งานติดตามประเมินผล
และสารสนเทศ)

1. วางแผน รวบรวมข้อมูล และออกแบบ
ฐานข้อมูลระบบโดยวิเคราะห์ข้อมูล
จากผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
2. จัดทาและพัฒนาชุกคาสั่งของระบบ
ในโมดูลหลัก จาแนกตามแผนงาน

ระบบกิจกรรม
นักศึกษา

กองพัฒนานักศึกษา
(งานกิจกรรมนักศึกษา)

1. มีการออกแบบระบบกิจกรรมนักศึกษา
ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ความต้องการของผู้ใช้
2. อยู่ระหว่างดาเนินการจัดทาระบบกิจกรรม

นอกเหนือ
จากแผน)

6

7

ระบบฐานข้อมูลกลาง
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สถานะ : เปิดใช้งานระบบ
- ปรับปรุงกราฟแสดงผลการเบิกจ่าย
งบประมาณแผ่นดิน โดยแสดง
เปรียบเทียบกับปีที่ผ่าน

สถานะ : เปิดใช้งานระบบ
(ภายในหน่วยงานเป็นผู้ทดสอบระบบ)
1. จัดทาโครงร่างระบบออกแบบ
ฐานข้อมูล เขียนชุดคาสั่งการพัฒนา
ระบบในส่วนงานการจัดการข้อมูลหลัก
และแจ้งให้กับหน่วยงานได้ทราบ
2. ได้จัดทาหนังสือขอความอนุเคราะห์
สวส.เรื่อง ขอพื้นที่การให้บริการ
สารสนเทศ (Web Hosting) 31 ม.ค. 62
3. อัพโหลดระบบขึ้น Web Hosting
และเรียกใช้งานผ่านหน้าเว็บไซต์ กผ.
4. ทดสอบและใช้งานระบบโดยใช้ข้อมูล
งบลงทุน ปีงบประมาณ 2563
สถานะ : อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบ
1. ได้จัดทาโครงร่างระบบออกแบบ
ฐานข้อมูล เขียนชุดคาสั่งการพัฒนา
ระบบในส่วนงานจัดการข้อมูลหลัก
ข้อมูลแผนงาน ผลผลิต งบรายง่าย
และหมวดรายงาน
สถานะ : เปิดใช้งานระบบ ม.ค.64
1. ได้จัดทาระบบฐานข้อมูลกลาง
ส่วนงาน ข้อมูลนักศึกษาใหม่ ผู้สาเร็จ
การศึกษาและนักศึกษาออกระหว่างเรียน
โดย จาแนกข้อมูลตามภาพรวมระดับ
การศึกษา ศูนย์พื้นที่ และคณะ
โดยแสดงผลแยกตามปีการศึกษา 10 ปี
ย้อนหลัง
สถานะ : เปิดใช้งานระบบ
1. ใช้งานระบบกิจกรรมนักศึกษา
อย่างเป็นทางการ ปี 2563

ลาดับที่

ชื่อระบบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

การปฏิบัตงิ าน

โครงการ/กิจกรรม/การพัฒนาระบบ
ประจาปี 2564

นักศึกษา เนื่องจากต้องจัดซื้ออุปกรณ์ในการ
เก็บข้อมูล (ตัวสแกนบาร์โค้ด)
การเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา
3. เพื่อนาผลความพึงพอใจมาปรับปรุงและ
พัฒนา
4. เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้ระบบ
5. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบบันทึกข้อมูล
กิจกรรมนักศึกษาให้สามารถใช้งานได้จริง
และเป็นประโยชน์กับนักศึกษาที่จบการศึกษา
ไปแล้ว สามารถใช้ Transcript กิจกรรมยื่น
สมัครงานตามหน่วยงานต่าง ๆ

ลาดับที่

ชื่อระบบ

ระบบที่ใช้ภายในมหาวิทยาลัย
1
เว็บไซต์สานักงาน
อธิการบดี

2

ระบบขอใช้บริการห้อง
ประชุม
(Meeting Room
e-Booking)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

การปฏิบัตงิ าน

สานักงานอธิการบดี
(งานบริหารและพัฒนา
ระบบ)

1. ขอความอนุเคราะห์สานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดทาเว็บไซต์
2. ประสาน วางแผน ออกแบบ และให้ข้อมูล
เพื่อใช้สาหรับการจัดทาเว็บไซต์
3. พัฒนาและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
และทันสมัย

กองกลาง
(งานบริการ กายภาพ
และสิ่งแวดล้อม)

1. ดาเนินการตรวจสอบข้อมูลการขอใช้บริการ
ห้องประชุมทุกวันและเสนอผู้อานวยการ
เพื่อพิจารณาอนุมัติใช้ประชุมผ่านระบบ
ทาให้ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบการ
ขอใช้บริการห้องประชุมได้ด้วยตนเอง
ผ่านระบบ
2. ดาเนินการจัดทาสถิตกิ ารขอใช้บริการ
และรายงานให้ผู้อานวยการได้รับทราบ
เป็นรายเดือน
3. พัฒนาและปรับปรุงระบบขอใช้ห้องประชุม
เพื่อตอบสนองความต้องการใช้งาน โดยจะมี
การจัดทาแบบสอบถามความพึงพอใจ
ของผู้ใช้งานระบบ และนาข้อมูลมาปรับปรุง
การให้บริการต่อไป
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โครงการ/กิจกรรม/การพัฒนาระบบ
ประจาปี 2564
สถานะ : เปิดใช้งานระบบ
1. ได้ใช้งานเว็บไซต์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
อัพเดทข้อมูลเป็นปัจจุบัน
2. ดาเนินการจัดทาแบบประเมิน
ความพึงพอใจการใช้งานระบบ
โดยระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 3.90
ดาเนินการตรวจสอบ เพิ่มเติมปรับปรุง
แก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

ลาดับที่

ชื่อระบบ

3

โปรแกรมพิมพ์
ใบเสร็จรับเงิน

4

ระบบบริหารงานบุคคล
(HRDrmutsb)

6

ระบบPR Wasukri
Online

7

ระบบบันทึกกิจกรรม
5 ส+3

8

ระบบการบริหารความ
เสี่ยง (RISK)

โครงการ/กิจกรรม/การพัฒนาระบบ
ประจาปี 2564
- กองคลัง (งาน
1. เพิ่มประสิทธิภาพในการทางานให้สะดวก
สถานะ : ปิดระบบ
เบิกจ่าย) หลัก
รวดเร็ว
- ปัจจุบันไม่ได้ใช้โปรแกรมพิมพ์
(ปัจจุบันไม่ได้ใช้)
2. การเก็บรักษาข้อมูลในระบบสารสนเทศ
ใบเสร็จรับเงินจากนักศึกษาเนื่องจาก
- กองบริหารทรัพยากร และการปรับปรุงระบบสารสนเทศ
ได้ใช้การออกใบเสร็จรับเงินจาก
วาสุกรี/สุพรรณบุรี/
3. มีการดาเนินการจัดทาแบบสอบถามความพึง นักศึกษาด้วยโปรแกรมดังนี้
นนทบุรี (งานบริหาร
พอใจ
1. โปรแกรมทะเบียนและประมวลผล
และพัฒนาระบบ) ร่วม 4. ผลความพึงพอใจมาปรับปรุงและและพัฒนา 2. โปรแกรมระบบ
เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้งานระบบ Admission.rmutsb.ac.th
กองบริหารงานบุคคล 1. การส่งเสริมการใช้บริการสารสนเทศ
1. บันทึก ปรับปรุง ตรวจสอบ ข้อมูล
(งานสารสนเทศ
2. ดาเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ทะเบียนประวัตขิ องบุคลากรภายใน
และสวัสดิการ)
3. ดาเนินการประเมินผลปฏิบัติราชการ
มหาวิทยาลัยให้เป็นปัจจุบัน
ของบุคลากรในสังกัด
2. ดาเนินการกาหนดรูปแบบ
การประเมินปฏิบัติราชการตามรอบ
การประเมินที่มหาวิทยาลัยกาหนด
เพื่อนาผลการประเมินไปใช้ในการเลื่อน
เงินเดือนหรือการดาเนินการอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
กองบริหารทรัพยากร 1. มีการออกแบบระบบ PR Wasukri Online สถานะ : เปิดใช้งานระบบ
วาสุกรี
ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ความต้องการของผู้ใช้ 1. ทดสอบและปรับปรุงระบบระบบ PR
(งานบริหารและพัฒนา 2. อยู่ระหว่างดาเนินการจัดทาระบบ PR
Wasukri Online ให้สามารถใช้งาน
ระบบ)
Wasukri Online ข้อมูล (ตัวสแกนบาร์โค้ด)
ได้จริง และเกิดความสะดวก
การเข้าร่วม ระบบ PR Wasukri Online ได้
กับผู้ใช้บริการงานประชาสัมพันธ์
ง่าย
3. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบระบบ PR
Wasukri Online ให้สามารถใช้งานได้จริง
และเกิดความสะดวกกับผู้ใช้บริการ
งานประชาสัมพันธ์
กองส่งเสริมคุณภาพ
1. การออกแบบระบบบันทึกข้อมูลให้ตรง
1. จัดทาหนังสือแจ้งการใช้งานระบบ
(งานคุณภาพการบริหาร ตามเป้าหมายของเกณฑ์การตรวจประเมิน
เมื่อถึงรอบการดาเนินงาน
จัดการ/งานคุณภาพ
กิจกรรม 5 ส+3
2. ได้ดาเนินการอัพโหลดระบบ
การบริหารจัดการ)
2. มีการดาเนินการจัดทาแบบสอบถาม
แบบประเมินความพึงพอใจเข้าสู่ระบบ
ความพึงพอใจ
3. ดาเนินการปรับปรุง พัฒนา
3. นาผลความพึงพอใจมาปรับปรุงและพัฒนา และลดทรัพยากรข้อมูลภายในระบบ
เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้งานระบบ
4. พัฒนาและปรับปรุงภายในของตัวระบบ
บันทึกกิจกรรม 5 ส+3 ตามลาดับ
กองส่งเสริมคุณภาพ
1. ศึกษารายละเอียดเกีย่ วกับการดาเนินการ
สถานะ : อยู่ระหว่างการลดลงใช้งาน
(งานคุณภาพการบริหาร บริหาร
ระบบ
จัดการ/งานคุณภาพ
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
1. จัดทาหนังสือแจ้งการใช้งานระบบ
การบริหารจัดการ)
2.วิเคราะห์และออกแบบระบบการบริหาร
เมื่อถึงรอบการดาเนินงาน
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
2. ได้ดาเนินการอัพโหลดระบบแบบ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

การปฏิบัตงิ าน
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ลาดับที่

9

ชื่อระบบ

ระบบกากับติดตามการ
จัดทารายงานการ
ประเมินตนเองระดับ
สถาบัน
(Self Assessment
Report : SAR)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

การปฏิบัตงิ าน

3. วางผังของระบบ และผังเว็บไซต์เพื่อสาหรับ
รองรับข้อมูลการเขียนระบบ
4. ออกแบบการจัดเก็บข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูล
(Database) เพื่อการประมวลผล
5. ตรวจเช็คระบบ และทดสอบการใช้งาน
ระบบให้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์
6. มีการดาเนินการจัดทาระบบแบบสอบถาม
ความพึงพอใจในระบบ
7.ปรับปรุงและพัฒนาระบบให้สอดคล้อง
กับการดาเนินการบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ
กองส่งเสริมคุณภาพ
1. ศึกษารายละเอียดเกีย่ วกับการเกณฑ์
(งานคุณภาพการบริหาร การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
จัดการ)
ระดับอุดมศึกษาของ สกอ.
2. วิเคราะห์และออกแบบระบบกากับติดตาม
การจัดทารายงานการประเมินตนเองระดับ
สถาบัน
3. วางผังของระบบ และผังเว็บไซต์
เพื่อสาหรับ รองรับข้อมูลการเขียนระบบ
4. ออกแบบการจัดเก็บข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูล
(Database) เพื่อการประมวลผล
5. ตรวจเช็คระบบ และทดสอบการใช้งาน
ระบบให้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์
6. ปรับปรุงและพัฒนาระบบให้สอดคล้อง
กับการดาเนินการการจัดทารายงานการ
ประเมินตนเองระดับสถาบันให้มีประสิทธิภาพ

โครงการ/กิจกรรม/การพัฒนาระบบ
ประจาปี 2564
ประเมินความพึงพอใจเข้าสู่ระบบ
3. ดาเนินการปรับปรุง พัฒนา
และลดทรัพยากรข้อมูลภายในระบบ

1. ได้จัดทาหนังสือเปิดระบบ
เมื่อวันที่ 18 ต.ค. 62
2. จัดทาหนังสือแจ้งการใช้งานระบบ
เมื่อถึงรอบการดาเนินงาน
3. ปรับปรุงและพัฒนาระบบ
ให้สอดคล้องกับการดาเนินการ
การจัดทารายงานการประเมินตนเอง
ระดับสถาบันให้มีประสิทธิภาพ

2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารตามพันธกิจของหน่วยงาน และสามารถนาไปใช้ในการดาเนินงาน
ประกันคุณภาพ
สานักงานอธิการบดีมีระบบสารสนเทศที่สามารถบริหารงานตามพันธกิจของสานักงานอธิการบดี
ครบถ้วน ตามที่รายงานในข้อที่ 1 ซึ่งระบบสารสนเทศดังกล่าวสามารถช่วยให้การบริหารจัดการตามพันธกิจ
ของหน่ ว ยงานสามารถบรรลุ วัตถุป ระสงค์ และยังสามารถนาไปใช้เพื่อการดาเนินงานด้านการประกัน
คุ ณ ภาพการศึ ก ษา โดยน าข้ อ มู ล จากระบบสารสนเทศไป ใช้ ใ น การด าเนิ น งาน การวิ เ คราะห์
การบริหารจัดการ และเป็นข้อมูลประกอบรายงานการประเมินตนเอง ปีก ารศึกษา 2563 ของหน่วยงาน
โดยแบ่ ง ออกเป็ น รอบ ทุก ๆ 4 เดือน เช่น ระบบ Che Qa Online, ระบบบั น ทึ ก กิจกรรม 5 ส+3
ใช้ สาหรั บ การรายงานผลการดาเนินการด้านกิจกรรม 5 ส ตามที่ มหาวิทยาลัยได้กาหนด, ระบบกากับ
ติดตามการจัดทารายงานการประเมินตนเองระดับสถาบัน (Self Assessment Report : SAR) ใช้สาหรับ
ติดตามการจั ดทารายงานการประเมิน ตนเองระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2563 และระบบขอใช้บริการ
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ห้องประชุมออนไลน์ (Meeting Room e-Booking) ใช้สาหรับให้กระบวนการทางานและการบริหาร
จั ดการงานมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ สะดวก และรวดเร็ ว ด้ว ยการนาระบบสารสนเทศมาใช้บริ การที่มีคุ ณภาพ
(3.5-2.1) นอกจากนี้ ทุกระบบสารสนเทศภายในสานักงานอธิการบดีสามารถเชื่อมโยงกันเพื่อใช้ข้อมูล
สนับสนุนในการเป็นข้อมูลเพื่อประกันคุณภาพการศึกษาภายในด้านอื่น ๆ อีกด้วย
3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ
สานั กงานอธิการบดีมีการประเมินความพึงพอใจผู้ ใช้งานระบบสารสนเทศ และประเมินประสิ ทธิภาพ
ของระบบสารสนเทศ เพื่ อน าผลการประเมิ นมาปรั บปรุ งและพั ฒนาระบบให้ มี ประสิ ทธิ ภาพต่ อการใช้ งาน
และการบริการให้มากขึ้น อย่างน้อย จานวน 1 ระบบ คือ เพื่อไม่ให้เกิดการซ้าซ้อนในการประเมินความพึงพอใจ
ต่ อการใช้ งานระบบ ในปี การศึ กษา 2563 ส านั กงานอธิ การบดี ได้ ประสานงานกั บ กองส่ งเสริ มคุ ณภาพ
ที่เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบรวบรวมแบบประเมินและเก็บข้อมูลเพื่อสรุปผลการประเมิน จานวน 3 ระบบ ดังนี้
1. ระบบกากับติดตามการจัดทารายงานการประเมินตนเองระดับสถาบัน (Self Assessment Report : SAR)
ได้ดาเนินการสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานและประสิทธิภาพของระบบกากับติดตามการจัดทา
รายงานการประเมินตนเอง ระดับสถาบัน (อยู่ระว่างระยะเวลาการรายงานข้อมูล)
2. ระบบบั นทึ กกิ จกรรม 5 ส+3 ซึ่ งการประเมิ นในครั้ งนี้ ใช้ วิ ธี เก็ บการข้ อมู ลจากกลุ่ มตั ว อย่ าง
แบบเฉพาะเจาะจงผู้ใช้งานระบบ ดาเนินการเก็บแบบสอบถามผ่านระบบ รอบ 3/2563 ผลการประเมินมีรายสรุปผล
การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ และการประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ
3. ระบบขอใช้บ ริก ารห้องประชุมออนไลน์ (Meeting Room e-Booking) โดยสานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศได้มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบประจาปีการศึกษา 2563 (มิติการ
ให้บริการระบบสารสนเทศ) อยู่ระหว่างการเก็บข้อมูล
4. เว็บไซต์สานักงานอธิการบดี (https://president.rmutsb.ac.th/) สานักงานอธิการบดีร่วมกับสานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดทาเว็บไซต์สานักงานอธิการบดีขึ้นมาใหม่เพื่อเพิ่มความสะดวก
รวดเร็วในการค้นหาข้อมูล เริ่มเปิดใช้งานระบบ ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2564 สานักงานอธิการบดีได้จัดทา
แบบสอบถามการให้บริการเว็บไซต์ของสานักงานอธิการบดี ประจาปี พ.ศ. 2564 ได้ดาเนินการสรุปผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ใช้งาน มีรายละเอียดผลการประเมินดังนี้
3.1 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ และการประเมินประสิทธิภาพของ
ระบบสารสนเทศ ระบบบันทึกกิจกรรม 5 ส. + 3
ระดับคะแนนความพึงพอใจ
ดีมาก
ระดับความพึงพอใจ
ดี
ระดับความพึงพอใจ
ปานกลาง
ระดับความพึงพอใจ
พอใช้
ระดับความพึงพอใจ
ควรปรับปรุง
ระดับความพึงพอใจ
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เท่ากับ
เท่ากับ
เท่ากับ
เท่ากับ
เท่ากับ

4.01 – 5.00
3.01 – 4.00
2.01 – 3.00
1.01 – 2.00
0.00 – 1.00

ตารางที่ 5.3-3 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ และการประเมินประสิทธิภาพ
ของระบบสารสนเทศ ระบบบันทึกกิจกรรม 5 ส+3 รอบ 3/2563 ได้รับอนุเคราะห์ข้อมูลจากกองส่งเสริมคุณภาพ
ระบบบันทึก
ระดับ
กิจกรรม 5 ส + 3 ความพึงพอใจ
ด้านความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ
4.03
ดีมาก
1. ระบบสามารถอานวยความสะดวกในการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.20
ดีมาก
2. ระบบสามารถให้ข้อมูลที่มีความถูกต้อง นาไปใช้ประโยชน์/วิเคราะห์ข้อมูลได้
4.00
ดีมาก
3. ระบบเข้าใจง่าย สามารถใช้งานได้อย่างเข้าใจ และรวดเร็ว
4.00
ดีมาก
4. ตัวอักษร และสีอักษร มีความเหมาะสม
4.00
ดีมาก
5. การจัดวางเครื่องมือ และเมนู
3.93
ดี
ด้านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ
3.97
ดี
6. ระบบมีความรวดเร็ว
4.00
ดี
7. การจัดวางแถบเครื่องมือมีความเหมาะสม
3.93
ดี
8. ระบบใช้ง่ายไม่ซับซ้อน
4.00
ดี
9. ระบบขัดข้องบ่อย
3.87
ดี
10. ระบบเสถียรภาพดี
4.07
ดีมาก
ค่าเฉลี่ยจากคะแนนทั้ง 2 ด้าน
4.00
ดี
การแปลผลอยู่ในระดับ
ดี
ประเด็นประเมิน

จากตางราง พบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ และการประเมินประสิทธิภาพ
ของระบบสารสนเทศ มีผู้ตอบแบบสอบถาม จานวน 11 คน เป็น ชาย 2 คน คิดเป็นร้อยละ 13.33
และหญิง 13 คน คิดเป็นร้อยละ 86.67 แบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ 1. ด้านความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ
2. ด้านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ รายละเอียดผลการประเมินตามตาราง ดังนี้ (3.5-3.1)
1. สรุปด้านความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 อยู่ในระดับ ดีมาก
2. สรุปด้านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 อยู่ในระดับ ดี
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3.2 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเว็บไซต์สานักงานอธิการบดี (งานบริหาร
และพัฒนาระบบ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ตารางที่ 5.3-4 สรุปความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเว็บไซต์สานักงานอธิการบดี (งานบริหารและพัฒนาระบบ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุว รรณภูมิ (ระหว่างเดือนมกราคม-พฤษภาคม 2564) ข้อมูล ณ วันที่ 5
พฤษภาคม 2564
ค่าเฉลี่ย

SD

ร้อยละ

ระดับ
ความพึงพอใจ

2.1 การออกแบบและการจัดรูปแบบ (Design)

3.94

0.57

78.49

มาก

1. มีความสวยงาม ทันสมัย และน่าสนใจของหน้าโฮมเพจ
2. การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน
3. ความเหมาะสมของสีที่ใช้ในการออกแบบเว็บไซต์
4. ความเหมาะสมของตัวอักษรที่ใช้ในการออกแบบเว็บไซต์
5. ภาพกับเนื้อหามีความสอดคล้องกันและสามารถสื่อความหมายได้
6. เมนูง่ายต่อการใช้งานและการเข้าถึง

4.00
3.84
4.08
3.92
3.95
3.84

0.47
0.60
0.49
0.68
0.52
0.55

80.00
76.76
81.62
78.38
78.92
76.76

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

2.2 คุณภาพของเนื้อหาบนเว็บไซต์ (Content)

3.86

0.61

77.21

มาก

1. ความถูกต้องของข้อมูล ข่าวสาร
2. การได้รับข่าวสารที่เป็นประโยชน์
3. ความสะดวกในการค้นหาข้อมูล ข่าวสารต่างๆ
4. ความสะดวกในการเชื่อมโยงข้อมูลภายในเว็บไซต์
5. ความรวดเร็วในการดาวน์โหลดข้อมูล
6. ความเหมาะสมของข้อมูลภายในเว็บไซต์
รวม

3.95
3.89
3.92
3.76
3.84
3.81
3.90

0.52
0.66
0.55
0.64
0.65
0.62
0.59

78.92
77.84
78.38
75.14
76.76
76.22
77.97

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ประเด็นความพึงพอใจ

จากตางราง พบว่ า ผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจของผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารเว็ บ ไซต์ ส านั ก งานอธิ ก ารบดี
(งานบริหารและพัฒนาระบบ) ระหว่างเดือนมกราคม-พฤษภาคม 2564 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 อยู่ในระดับมาก
แบ่งออกเป็น 2 ด้าน รายละเอียดผลการประเมินตามตาราง ดังนี้ (3.5-3.2) คือ 1. การออกแบบและการจัดรูปแบบ
(Design) ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94 อยู่ในระดับ มาก 2. คุณภาพของเนื้อหาบนเว็บไซต์ (Content) ค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.86 อยู่ในระดับ มาก จากผู้ตอบแบบสอบถามมีจานวนทั้งสิ้น 36 คน เป็นชาย 4 คน คิดเป็นร้อยละ 11.11
และหญิ ง 32 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 88.89 ผู้ ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ เ ป็ น บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น
จานวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 69.44 รองลงมาคือ อาจารย์ จานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 13.89 นักศึกษา
จานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 11.11 และบุคลากรภายนอก จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 5.56 ตามลาดับ
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4. มีการนาผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ
จากการดาเนินการสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศตามข้อ 3 กองส่งเสริมคุณภาพ
และส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ผู้ อ อกแบบระบบได้ น าข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการประเมิ น
ความพึงพอใจนาข้อมูลมาวิเคราะห์ เพื่อนามามาปรับปรุงระบบสารสนเทศของหน่วยงานให้แต่ละระบบ
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ได้แก่
1. ระบบบั น ทึ ก กิ จ กรรม 5ส+3 ของกองส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ให้ ผู้ ใ ช้ ง าน
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาได้เข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว หลายช่องทางและมีประสิทธิภาพ
เพิ่มมากยิ่งขึ้น ซึ่งในปีนี้กองส่งเสริมคุณภาพได้ทาการประเมิน ตรวจสอบ ปรับปรุง พัฒนาระบบภายใน
ให้มีความเสถียรมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น และให้มีความถูกต้องครบถ้วนตรงตามวัตถุประสงค์ (3.5-3.1)
(http://eq.rmutsb.ac.th/System_5S)
2. ระบบก ากั บ ติ ด ตามการจั ด ทารายงานการประเมิ น ตนเอง ระดั บ สถาบั น เป็ น ระบบที่ ไ ด้ น า
กรอบแนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ของ สกอ. มาวางระบบ
และกลไกการประกันคุ ณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย โดยมีกองส่งเสริมคุณภาพเป็นหน่วยงาน
ที่ทาหน้าที่ดูแลสนับสนุน ส่งเสริม ประสานงานเพื่อนาระบบการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติ
ที่เชื่ อมโยงกันทั้งในศูนย์ พื้น ที่ คณะ หลั กสูตร และหน่ว ยงานสายสนับสนุน เพื่อเป็นการลดงบประมาณ
ในส่ ว นของวั ส ดุ สิ้ น เปลื อ ง จึ ง ได้ น าเทคโนโลยี ส ารสนเทศมาใช้ ใ นการจั ด ท ารายงานผลการปฏิ บั ติ ง าน
และผู้บริหารที่กากับติดตามการดาเนินงานสามารถแก้ไขปรับปรุงให้ข้อเสนอแนะการดาเนินงานให้บรรลุ
เป้าหมายที่กาหนดไว้ได้ (3.5-4.1) (https://sites.google.com/rmutsb.ac.th/sar-rus-system)
3. ระบบขอใช้บริการห้องประชุมออนไลน์ (Meeting Room e-Booking) เป็นระบบที่กองกลาง
ได้ให้บริการขอใช้ห้องประชุมให้กับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความสะดวก
และรวดเร็ ว ในการให้ บ ริ ก าร เพื่ อ ลดปั ญ หาการขอใช้ บ ริ ก ารที่ ซ้ าซ้ อ นกั น ของห้ อ งประชุ ม ที่ มี อ ยู่ จ ากั ด
และเป็นการบริหารสินทรัพย์ที่มีอยู่ให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ลดค่าใช้จ่ายการใช้ห้องไม่ถูกกับขนาด
ความจุ ข องจ านวนคน และบุ ค ลากรสามารถตรวจสอบการขอใช้ ห้ อ งประชุ ม ได้ ด้ ว ยตนเองผ่ า นระบบ
ช่ ว ยในการตั ด สิ น ใจ และส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศได้ ส อบถามความพึ ง พอใจทุ ก ปี
และในปีการศึกษา 2563 ได้นาผลการประเมินไปตรวจสอบ ปรับปรุง พัฒนาระบบภายให้มีความเสถียร
ถูก ต้ อ งครบถ้ ว น และมี ป ระสิ ทธิ ภ าพเพิ่ มมากขึ้ น ทาให้ ก ารทางานเกิ ดประสิ ท ธิ ภ าพตามวั ตถุ ป ระสงค์
(3.5-4.2) (http://application.rmutsb.ac.th/app/gad_service/index.php)
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5. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องตามที่กาหนด
สานักงานอธิการบดี โดยหน่วยงานในสังกัดสานักงานอธิการบดีดาเนินการส่งข้อมูลผ่านระบบ
เครือข่ายของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ (3.5-1.5)
ระบบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1. ระบบ GFMIS
กรมบัญชีกลาง
2. ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
กรมบัญชีกลาง
3. ระบบบาเหน็จบานาญ (e-pension) และระบบบาเหน็จค้าประกัน กรมบัญชีกลาง
4. ระบบจ่ายตรงเงินเดือนของกรมบัญชีกลาง (Direct Payment)
กรมบัญชีกลาง
5. ระบบจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล
กรมบัญชีกลาง
6. ทาเนียบผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการแห่งชาติ
สกอ.
7. ระบบฐานข้อมูลทะเบียนประวัติข้าราชการพลเรือนใน
สกอ.
สถาบันอุดมศึกษา
8. ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์-สานักงานประกันสังคม
สานักงานประกันสังคม/
คณะ/สถาบัน/สานัก/กอง
9. ระบบฐานข้อมูลเงินเดือน
กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี
10. ระบบ che qa online
สกอ./คณะ/สถาบัน/สานัก
11. ระบบบริหารงานบุคคล HRDrmutsb
คณะ/สถาบัน/สานัก
12. ระบบบันทึกกิจกรรม 5 ส + 3
คณะ/สถาบัน/สานัก
13. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
คณะ/สถาบัน/สานัก

225

รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
3.5-1.1
หนังสือสานักงานอธิการบดี ที่ ศธ 0585.01/ว 445 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
เรื่อง การจัดทาแผนระบบสารสนเทศ และการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ปีการศึกษา 2561 ของหน่วยงาน
3.5-1.2
หนังสือสานักงานอธิการบดี ที่ ศธ 0585.01/ว 829 ลงวันที่ 10 เมษายน 2562
เรื่อง ทบทวน (ร่าง) แผนระบบสารสนเทศ และการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ปีการศึกษา 2561 ของสานักงานอธิการบดี
3.5-1.3
คาสั่งสานักงานอธิการบดี ที่ 9/2562 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด้านระบบสารสนเทศ สานักงานอธิการบดี
3.5-1.4
หนังสือสานักงานอธิการบดี ที่ อว 0656.01/1116 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2562
เรื่อง เผยแพร่แผนระบบสารสนเทศและแนวทางการพัฒนา
ของสานักงานอธิการบดี ปีพ.ศ. 2561-2564 ของสานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
3.5-1.5
แผนระบบสารสนเทศและแนวทางการพัฒนาของสานักงานอธิการบดี
ปีพ.ศ. 2561-2564
3.5-2.1
1. ระบบ Che Qa Online (http://www.cheqa.mua.go.th/)
2. ระบบการบริหารความเสี่ยง
(http://eq.rmutsb.ac.th/System_Risk/index.html)
3. ระบบบันทึกกิจกรรม 5ส+3 (http://eq.rmutsb.ac.th/System_5S)
4. ระบบขอใช้บริการห้องประชุมออนไลน์ (Meeting Room e-Booking)
(http://application.rmutsb.ac.th/app/gad_service/index.php)
5.ระบบกากับ ติดตาม การจัดทารายงานการประเมินตนเอง ระดับสถาบัน
(Self Assessment Report : SAR)
(https://sites.google.com/rmutsb.ac.th/sar-rus-system)
3.5-3.1
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศและการประเมิน
ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ “ระบบบันทึกกิจกรรม 5ส+3”
จัดทาโดยกองส่งเสริมคุณภาพ ปีการศึกษา 2563
และลิงค์ระบบ http://eq.rmutsb.ac.th/System_5S/question/qsa163.php
3.5-3.2
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเว็บไซต์สานักงานอธิการบดี
(งานบริหารและพัฒนาระบบ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
และลิงค์ระบบ
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3.5-4.1

3.5-4.2

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSerHb1gO7h7LXAKaGSX9bdoi
PHsu0Ky3wIPFHCBPscBRv83YQ/viewform
ระบบกากับติดตามการจัดทารายงานการประเมินนเอง ระดับสถาบัน
(Self Assessment Report : SAR) https://sites.google.com/rmutsb.ac.th/sarrus-system
ระบบขอใช้บริการห้องประชุมออนไลน์ (MeetingRoom e-Booking)
https://ebookingroom.rmutsb.ac.th/
หนังสืองานบริหารและพัฒนาระบบ สานักงานอธิการบดี
ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง ขอส่งรายงานการประเมินตนเอง
ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการของหน่วยงาน
ประจาปีการศึกษา 2563 (รอบ 9 เดือน)
ขอส่งรายงานการประเมินตนเอง
ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการของหน่วยงาน
ประจาปีการศึกษา 2563 (รอบ 12 เดือน)
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สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 ผลการประเมิน…………………………คะแนน
ข้อที่ได้ (โปรดทาเครื่องหมาย ในช่อง ในข้อที่ผ่าน)
ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5
บันทึกข้อค้นพบ (หากมี)
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. ......................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. ......................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... .....
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................ ............................
....................................................................................................................................................................
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องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
ชนิดของตัวบ่งชี้
ผู้รับผิดชอบหลัก
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้
ผู้จัดเก็บข้อมูล

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ
มีการดาเนินการ






: กระบวนการ
: กองคลัง
: นางสาวอภิญญา สกุลพราหมณ์

โทรศัพท์
E-mail
: 1) นางสาวคันธรัตน์ หอมสุวรรณ์ โทรศัพท์
E-mail
: 2) นางสาวชาลินี ขันธมาศ
โทรศัพท์
E-mail
คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

:
:
:
:
:
:

08-6125-5665
sugunpram@hotmail.com
091-724-1252
homsuwan.k@hotmail.com
08-8230-2165
chalinee_meelah@hotmail.com

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

การดาเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน
1. มีการวางแผนการใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
2. มีงบประมาณประจาปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจ
และการพัฒนาหน่วยงานและบุคลากร
3. มีการจัดทารายงานการใช้จ่ายเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อคณะกรรมการ
ประจาหน่วยงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
4. มีการตรวจสอบ และติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์
ที่กาหนด
5. มีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนาข้อมูลจากรายงาน
การใช้จ่ายเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ

สรุปผลการประเมินตนเอง
เป้าหมายของปีนี้ : 5 ข้อ
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ : 5 ข้อ
เป้าหมายปีต่อไป : 5 ข้อ

เกณฑ์การประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
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: 5 คะแนน
: 5 คะแนน
: 5 คะแนน

ผลการดาเนินงานและผลการประเมินตนเอง
1. มีการวางแผนการใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
มี แ ผนการใช้ จ่ า ยงบประมาณแผ่ น ดิ น และงบประมาณรายจ่ า ยจากเงิ น เงิ น รา ยได้ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหน่ ว ยงานที่ ไ ด้ ด าเนิ น การจั ด ท า (4.1-1.1) มี ร ายละเอี ย ดเป้ า หมาย
การด าเนิ น งานและการใช้ จ่ ายงบประมาณ ของหน่ว ยงาน รายเดื อ น รายไตรมาส และนาเสนอผ่ า น
ความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย มีความสอดคล้องในแต่ละพันธกิจตามแผนยุทธศาสตร์สานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) (4.1-1.2)
2. มีงบประมาณประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพัน ธกิจและการพัฒนาหน่วยงาน
และบุคลากร
มีงบประมาณประจ าปี ที่ได้รับ จัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้
ของส านั ก งานอธิ ก ารบดี ที่ ส อดคล้ อ งกั บ แผนปฏิ บั ติ ก ารในแต่ ล ะพั น ธกิ จ และการพั ฒ นาหน่ ว ยงาน
และบุคลากรประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดิน จานวน 72,400,700.00 บาท
และงบประมาณเงินรายได้จานวน 34,831,900.00 บาท รวมทั้งสิ้น 107,232,600.00 บาท (4.1-2.1)
ประกอบด้วยหน่วยงานในสังกัดสานักงานอธิการบดี จานวน 9 หน่วยงาน
1. กองกลาง
2. กองคลัง
3. กองนโยบายและแผน
4. กองบริหารงานบุคคล
5. กองพัฒนานักศึกษา
6. กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี
7. กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี
8. กองบริหารทรัพยากรวาสุกรี
9. กองส่งเสริมคุณภาพ
3. มีการจัดทารายงานการใช้จ่ายเงินอย่างเป็นระบบและรายงานต่อคณะกรรมการประจาหน่วยงาน
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
จั ด ท ารายงานการใช้ จ่ า ยงบประมาณแผ่ น ดิ น และงบประมาณรายจ่า ยจากเงิ น รายได้ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 นาส่งกองนโยบายและแผน รายเดือน รายไตรมาส และประจาปีงบประมาณ
(เอกสารหมายเลข 4.1-3.1) เพื่ อรายงานให้ กับ คณะกรรมการประจ าส านักงานอธิก ารบดี ตามค าสั่ ง
ที่ 29/2561 (เอกสารหมายเลข 4.1-3.2) นาเสนอผลการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี พ.ศ. 2563 (4.1-3.3)
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4. มีการตรวจสอบ และติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่กาหนด
สานักงานอธิการบดีมีการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินและตรวจสอบการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตาม
แผนที่กาหนด และรายงานผลให้คณะกรรมการประจาสานักงานอธิการบดีรับทราบ
สานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ทาหน้าที่ตรวจสอบติดตาม
การใช้จ่ายเงินให้ เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด ดาเนินการตรวจสอบตามแผน
การตรวจสอบประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและแก้ไขการใช้จ่าย
เงินให้เป็นไปตามาระเบียบและกฎเกณฑ์ที่กาหนด
5. มีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนาข้อมู ลจากรายงานการใช้จ่ายเงินไปใช้ใน
การวางแผนและการตัดสินใจ
สานักงานอธิการบดี โดยกองคลังเป็นหน่วยรวบรวมผลการใช้จ่ายเงินและรายงานให้กองนโยบาย
และแผนทราบเพื่อให้กองนโยบายและแผนนาเสนอรายงานต่อสานักงานอธิการบดี นาเสนอต่อที่ประชุม
หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสานักงานอธิการบดี
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รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
4.1-1.1
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน
4.1-1.2
แผนยุทธศาสตร์สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)
4.1-2.1
เอกสารจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
4.1-3.1
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
4.1-3.2
คาสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ 29/2561
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจาสานักงานอธิการบดี
4.1-3.3
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาสานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 3/2563
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สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการ
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ผลการประเมิน…………………………คะแนน
ข้อที่ได้ (โปรดทาเครื่องหมาย ในช่อง ในข้อที่ผ่าน)
ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5
บันทึกข้อค้นพบ (หากมี)
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. ......................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... .....
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. ......................
....................................................................................................................................................................
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องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ชนิดของตัวบ่งชี
ผู้รับผิดชอบหลัก
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้

: กระบวนการ
: สานักงานอธิการบดี
: นายพัฒนพงศ์ วรรณวิไล

ผู้จัดเก็บข้อมูล

: นางสาวอรณี เวชทัพ

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ

มีการดาเนินการ










โทรศัพท์
E-mail
โทรศัพท์
E-mail

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
4 หรือ 5 หรือ 6 ข้อ

:
:
:
:

08-1946-4107
patthanapong.w@rmutsb.ac.th
06-1638-4580
oranee.wct@gmail.com

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
7 หรือ 8 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
9 ข้อ

การดาเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้อง
กับพันธกิจและพัฒนาการของหน่วยงาน และดาเนินการตามระบบที่กาหนด
2. มีการกาหนดนโยบายและให้ความสาคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
โดยคณะกรรมการประจาหน่วยงาน
3. มีการกาหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์หรือภารกิจหลักของหน่วยงาน
4. มีการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน
ประกอบด้วย
1) การควบคุม ติดตามการดาเนินงาน และประเมินคุณภาพ
2) การจัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อคณะกรรมการ
ประจาหน่วยงานตามกาหนดเวลา
และ 3) การนาผลการประเมินคุณภาพไปทาแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของหน่วยงาน
5. มีการนาผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทางาน
และส่งผลให้มีการพัฒนาผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้
6. มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา
โดยเฉพาะนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิตและผู้ใช้บริการตามพันธกิจของหน่วยงาน
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8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่าง
หน่วยงานและมีกิจกรรมร่วมกัน
9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงาน
พัฒนาขึ้นและเผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นสามารถนาไปใช้ประโยชน์

สรุปผลการประเมินตนเอง
เป้าหมายของปีนี้ : 9 ข้อ
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ : 9 ข้อ
เป้าหมายปีต่อไป : 9 ข้อ

เกณฑ์การประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
เกณฑ์การประเมิน

: 5 คะแนน
: 5 คะแนน
: 5 คะแนน

ผลการดาเนินงานและผลการประเมินตนเอง
1. มี ร ะบบและกลไกการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในที่ เ หมาะสมและสอดคล้ อ ง กั บ พั น ธกิ จ
และพัฒนาการของหน่วยงานและดาเนินการตามระบบที่กาหนด
ส านั ก งานอธิการบดี มี การดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามนโยบายของ
มหาวิ ท ยาลั ย มี ร ะบบและกลไกการประกั น คุ ณ ภาพคุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในที่ เ หมาะสมกั บ ระดั บ
การพัฒนาของสานักงานอธิการบดีตามเกณฑ์ของ สกอ. โดยแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดาเนินงาน
1.1 คณะกรรมการประจา สานักงานอธิการบดี ตามคาสั่ งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ที่ 28/2561 ลงวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2561 (5.1-1.1) ประกอบด้วย ผู้อานวยการสานักงาน
อธิ ก ารบดี เป็น ประธานกรรมการ ผู้อานวยการหน่วยงานในสัง กัดสานักงานอธิการบดี เป็นกรรมการ
และบุคคลภายนอกหน่วยงานสานักงานอธิการบดี เป็นกรรมการ และผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
เป็นกรรมการและเลขานุการ ทาหน้าที่ กาหนดนโยบาย ให้ความเห็นชอบแผนกลยุทธ์ และแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาของสานักงานอธิการบดี วางระบบการประสานงานและเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
ให้ คาปรึ ก ษาและข้ อ เสนอแนะเกี่ยวกับการดาเนินงาน ติ ด ตามและพิ จ ารณาผลการดาเนินงานตาม
แผนยุ ทธศาสตร์ การพัฒนา แผนปฏิบั ติราชการประจาปี แผนประกันคุณภาพ แผนบริห ารความเสี่ ยง
และแผนการจัดการความรู้ ของสานักงานอธิการบดี
1.2 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สานักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 2563
ตามคาสั่งสานักงานอธิการบดี ที่ 6/2563 ลงวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2563 (5.1-1.2) ประกอบด้วยผู้อานวยการ
ส านั ก งานอธิ ก ารบดี เป็ น ประธานกรรมการ ผู้ อ านวยการหน่ ว ยงานในสั ง กั ด ส านั ก งานอธิ ก ารบดี
เป็นกรรมการ ทาหน้าที่ กาหนดและทบทวนนโยบายคุณภาพการศึกษาและแผนประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน กาหนดแนวทางและมาตรการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ส่งเสริมและสนับสนุน
การดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน กากับ ดูแล ติดตาม การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
และพิจารณาทบทวนผลการดาเนินงานและแผนประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สานักงานอธิการบดี
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2. มีการกาหนดนโยบายและให้ความสาคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยคณะกรรมการ
ประจาหน่วยงาน
ส านั ก งานอธิ ก ารบดี ได้ จั ด ประชุ ม คณะกรรมการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ส านั ก งาน
อธิการบดี และประชุมคณะกรรมการประจาส านักงานอธิการบดี เพื่อร่ว มกันกาหนดแผนการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน มี ก ารกาหนดตั ว บ่ ง ชี้ (KPI-Mapping) การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ปี การศึ กษา 2563 กาหนดผู้ รั บ ผิ ด ชอบ ผู้ จัด เก็บ ข้อ มูล /จัด ทารายงาน และเป้า หมายการดาเนิน งาน
และกาหนดแผนการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีก ารศึกษา 2563 พิจารณาแผน
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สานักงานอธิ ก ารบดี ปีการศึกษา 2563 (5.1-2.1) จากการประชุม
คณะกรรมการประจาสานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 1 กันยายน 2563 ระเบียบวาระที่ 4.1
(ร่าง) แผนการประกันคุณภาพการศึ ก ษาภายใน สานักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 2563 มติที่ประชุม
เห็นชอบแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ส านักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 2563 (5.1-2.2)
และเผยแพร่ แผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และแผนพัฒนาคุณภาพ สานักงานอธิการบดี
ปีการศึกษา 2563 (5.1-2.3) เพื่อให้การดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นไปตามระบบ
และกลไกดาเนินการด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย
3. มีการกาหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์หรือภารกิจหลักของหน่วยงาน
คู่มือตัว บ่ งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ส านักงานอธิการบดี ได้กาหนด
ตัวบ่งชี้บังคับทุกหน่ วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี ต้องจัดทารายงานการประเมินตนเอง จานวน
13 บ่งชี้ และมีการกาหนดตัวบ่งชี้เฉพาะหน่วยงาน สาหรับภารกิจหลักของหน่วยงานในสังกัดสานักงาน
อธิ ก ารบดี จานวน 9 ตัวบ่งชี้ รวมตัวบ่งชี้สานักงานอธิการบดีต้องรายงานทั้งสิ้น 5 องค์ประกอบ จานวน
22 ตัวบ่งชี้ ตามคู่มือตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สานักงานอธิการบดี (5.1-3.1)
4. มีการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การควบคุม
ติด ตามการด าเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทารายงานประจาปีที่เ ป็น รายงานประเมิน
คุณ ภาพเสนอต่อคณะกรรมการประจ าหน่วยงานตามกาหนดเวลา และ 3) การน าผลการประเมิน
คุณภาพไปทาแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน
ส านั ก งานอธิ ก ารบดี มี ก ารก าหนดแผนการด าเนิ น งานการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน
โดยให้ทุกหน่วยงานในสังกัดสานักงานอธิกรบดี จัดทารายงานการประเมินตนเอง 3 รอบ ระยะเวลาสาหรับ
การจั ด ท ารายงานประเมิ น ตนเอง รอบ 6 เดื อ น ก าหนดรายงานภายใน 13 พฤศจิ ก ายน 2563,
รอบ 9 เดือน กาหนดรายงานภายใน 12 กุมภาพันธ์ 2564 และรอบ 12 เดือน กาหนดรายงานภายใน
14 พฤษภาคม 2564 (5.1-4.1) และสานักงานอธิการบดีดาเนินการจัดทารายงานการประเมินตนเอง
สานักงานอธิการบดี นาส่งกองส่งเสริมคุณภาพรวบรวมและรายงานมหาวิทยาลัย
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5. มีการนาผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทางานและส่งผลให้มีการพัฒนาผล
การดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้
ส านั ก งานอธิ การบดี น าผลการประเมิ นคุ ณภาพการศึก ษาภายใน ปี ก ารศึก ษา 2562 (5.1-5.1)
มาพัฒนาและปรับปรุงการดาเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานภายในสังกัดสานักงานอธิการบดี โดยจัดทา
แนวทางการพัฒนาและการปรั บปรุงคุณภาพการศึกษาภายใน สานักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 2563
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562 พิจารณา
แผนพัฒนาคุณภาพ สานักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 2563 (5.1-5.2) จากการประชุม คณะกรรมการ
ประจาสานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 1 กันยายน 2563 ระเบียบวาระที่ 4.2 (ร่าง) แผนพัฒนา
คุณภาพ ส านั กงานอธิการบดี ปี การศึกษา 2563 มติที่ประชุม เห็ นชอบแผนพัฒ นาคุณภาพ สานักงาน
อธิการบดี ปีการศึกษา 2563 (5.1-2.2)
6. มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
หน่วยงานในสังกัดสานักงานอธิการบดี มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพ
การศึ ก ษาภายใน ส านั ก งานอธิ ก ารบดี และตอบสนองการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในระดั บ
มหาวิทยาลัยทุกหน่วยงาน ได้แก่ ระบบบริหารงานบุคคล ระบบกากับ ติดตาม และรายงานผลการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบบันทึกกิจกรรม 5ส+3 (5.1-6.1)
7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษาผู้ใช้บัณฑิต
และผู้ใช้บริการตามพันธกิจของหน่วยงาน
หน่วยงานในสังกัดสานักงานอธิการบดี มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการบริหาร
จั ด การของมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลสุ ว รรณภู มิ (5.1-7.1) ความพึ งพอใจของผู้ รั บ บริ ก าร
ของทุกหน่ วยงานในสังกัดสานักงานอธิการบดี (5.1-7.2) และความพึงพอใจที่มีต่อสภาพแวดล้อมและ
สิ่งอานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 (5.1-7.3) เพื่อนาผลการประเมิน
ความพึงพอใจมาใช้ในการพัฒนาการดาเนินงานของหน่วยงาน
8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงานและมีกิจกรรม
ร่วมกัน
สานักงานอธิการบดี มีกิจ กรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระหว่าง
หน่ ว ยงาน ได้แก่ หน่ว ยงานในสั งกัดส านักงานอธิการบดี มีการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน สานักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 2563 เพื่อร่วมกันกาหนดและวางแผนการดาเนินงาน
(5.1-8.1) และการประชุมคณะกรรมการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สานักงาน
อธิการบดี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 เพื่อแลกเปลี่ยน
เรี ย นรู้ ก ารบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในและร่วมกันกาหนดนโยบาย แนวทางและวางแผน
การดาเนินการงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (5.1-8.2)
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9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้ านการประกันคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น และเผยแพร่
ให้หน่วยงานอื่นสามารถนาไปใช้ประโยชน์
สานักงานอธิการบดี ได้นาความรู้จากการจัดการความรู้ปีการศึกษาที่ผ่านมาที่เป็นลายลักษณ์อักษร
และจากความรู้/ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรงเป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง เช่น
1. คู่มือการใช้งานระบบการบริหารความเสี่ยง (5.1-9.1)
2. คู่มือการใช้งานระบบบันทึกกิจกรรม 5ส+3 ของคณะกรรมการประเมินและหน่วยงาน (5.1-9.2)
3. โครงการวิจัยที่ได้รับเงินอุดหนุนจากงบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564 (5.1-9.3)
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
5.1-1.1
คาสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ 28/2561
ลงวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจาสานักงาน
อธิการบดี
5.1-1.2
ตามคาสั่งสานักงานอธิการบดี ที่ 6/2563 ลงวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สานักงานอธิการบดี
ปีการศึกษา 2563
5.1-2.1
แผนประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สานักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 2563
5.1-2.2
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาสานักงานอธิการบดี
ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563
5.1-2.3
บันทึกข้อความแจ้งเวียนเผยแพร่แผนประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
และแผนพัฒนาคุณภาพ สานักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 2563
5.1-3.1
คู่มือตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
สานักงานอธิการบดี
5.1-4.1
บันทึกข้อความการรายงานการประเมินตนเอง และรายงานผลการดาเนินงาน
ตามแผนพัฒนาคุณภาพ ปีการศึกษา 2563
5.1-5.1
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสายสนับสนุน
ประจาปีการศึกษา 2562
5.1-5.2
แผนพัฒนาคุณภาพ สานักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 2563
5.1-6.1
ระบบบริหารงานบุคคล/ระบบกากับติดตามงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน/ระบบบันทึกกิจกรรม 5ส/ระบบบริหารความเสี่ยง
5.1-7.1
ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ
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5.1-7.2
5.1-7.3
5.1-8.1
5.1-8.2
5.1-9.1
5.1-9.2
5.1-9.3

ความพึงพอใจของผู้รับบริการของทุกหน่วยงานในสังกัดสานักงานอธิการบดี
ความพึงพอใจที่มีต่อสภาพแวดล้อมและสิ่งอานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ของนักศึกษา ปีการศึกษา 2563
รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สานักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรม 5ส+3
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563
คู่มือการใช้งานระบบการบริหารความเสี่ยง
คู่มือการใช้งานระบบบันทึกกิจกรรม 5ส+3
โครงการวิจัยที่ได้รับเงินอุดหนุนจากงบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
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สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ผลการประเมิน…………………………คะแนน
ข้อที่ได้ (โปรดทาเครื่องหมาย ในช่อง ในข้อที่ผ่าน)
ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 7 ข้อ 8 ข้อ 9
บันทึกข้อค้นพบ (หากมี)
....................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. ...................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. ..
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. ......................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. ......................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... .....
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การส่งเสริมการดาเนินการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ชนิดของตัวบ่งชี้
ผู้รับผิดชอบหลัก
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้

: กระบวนการ
: สานักงานอธิการบดี
: นายพัฒนพงศ์ วรรณวิไล

ผู้จัดเก็บข้อมูล

: นางสาวอรณี เวชทัพ

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
ดาเนินการ
1 ข้อ
มีการดาเนินการ







คะแนน 2
ดาเนินการ
2 ข้อ

โทรศัพท์
E-mail
โทรศัพท์
E-mail

คะแนน 3
ดาเนินการ
3 ข้อ

: 08-1946-4107
: patthanapong.w@rmutsb.ac.th
: 06-1638-4580
: oranee.wct@gmail.com

คะแนน 4
ดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
ดาเนินการ
5 ข้อ

การดาเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน
1. มีการจัดทาแผนปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษาตามกระบวนการ PDCA
2. มีการส่งแผนปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษาตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัย
กาหนด
3. มีการดาเนินการตามแผนปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษาตามที่หน่วยงาน
กาหนด
4. มีการประเมินผลความสาเร็จตามแผนปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา
และนาผลการประเมินความสาเร็จมาปรับปรุงแก้ไขในการดาเนินการประกันคุณภาพ
ศึกษาในรอบปีต่อไป
5. มีการส่งรายงานการประเมินตนเองตามกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ที่คณะ/หน่วยงานเทียบเท่ากาหนดตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด

สรุปผลการประเมินตนเอง
เป้าหมายของปีนี้ : 5 ข้อ
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ : 5 ข้อ
เป้าหมายปีต่อไป : 5 ข้อ

เกณฑ์การประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
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: 5 คะแนน
: 5 คะแนน
: 5 คะแนน

ผลการดาเนินงานและผลการประเมินตนเอง
1. มีการจัดทาแผนปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษาตามกระบวนการ PDCA
ส านั ก งานอธิ ก ารบดี ได้ จั ด ท าแผนการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ส านั ก งานอธิ ก ารบดี
ปีการศึกษา 2563 (5.2-1.1) และแผนพัฒนาคุณภาพ สานักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 2563 (5.2-1.2)
ประกอบไปด้วย
1.1 KPI-Mapping การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2563
1.2 กาหนดผู้รับผิดชอบ ผู้จัดเก็บข้อมูล/จัดทารายงาน
1.3 เป้าหมายการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2563
1.4 กาหนดแผนการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2563 ได้ดาเนินการให้แต่ละหน่วยงานในสังกัดสานักงานอธิการบดี พิจารณาทบทวน
เป้าหมายการดาเนินงานให้มีความเหมาะสม แผนดังกล่าวพิจารณาผ่านความเห็นชอบจากการประชุม
คณะกรรมการประจาสานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 1 กันยายน 2563 (5.2-1.3)
2. มีการส่งแผนปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษาตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ส านั ก งานอธิ การบดี ได้ ดาเนิ น การจั ด ทาแผนการประกั นคุ ณภาพการศึ กษาภายใน ส านั กงาน
อธิ ก ารบดี ปี ก ารศึ ก ษา 2563 และแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพ ส านั ก งานอธิ ก ารบดี ปี ก ารศึ ก ษา 2563
ตามระยะเวลาที่กาหนด และเผยแพร่แผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และแผนพัฒนาคุณภาพ
สานักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 2563 บนเว็บไซต์ของสานักงานอธิการบดี เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไป
ตามระบบและกลไกดาเนินการด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย โดยแจ้งหน่วยงาน
ในสังกัดสานักงานอธิการบดีนาไปใช้เป็นเครื่องในการดาเนินงานตามแผนดาเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน สานักงานอธิการบดี (5.2-2.1)
3. มีการดาเนินการตามแผนปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษาตามที่หน่วยงานกาหนด
สานักงานอธิการบดี มีการสนับสนุน กากับ ติดตามแต่ละหน่วยงานในการดาเนินงานให้เป็นไปตาม
แผนการด าเนิ น งานการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ส านั ก งานอธิ ก ารบดี ส านั ก งานอธิ ก ารบดี
กาหนดการรายงานประเมินตนเอง จานวน 3 รอบ (5.2-3.1)
รายงาน รอบ 6 เดือน
ภายในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563
รายงาน รอบ 9 เดือน
ภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564
รายงาน รอบ 12 เดือน
ภายในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564
4. มีการประเมินผลความสาเร็จตามแผนปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา และนาผลการประเมิน
ความสาเร็จมาปรับปรุงแก้ไขในการดาเนินการประกันคุณภาพศึกษาในรอบปีต่อไป
สานักงานอธิการบดี มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562 และนาข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการมาพัฒนาและปรับปรุง ปีการศึกษา 2563 มาพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น (5.2-1.2) และดาเนินการ
รายงานผลการดาเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพ ปีการศึกษา 2563 (5.2-4.1)
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ผลการรายงานประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2563 จานวน 22 ตัวบ่งชี้ บรรลุเป้าหมาย 20 ตัวบ่งชี้
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 90.91 มี ผ ลการประเมิ น ที่ ไ ม่ บ รรลุ 2 ตั ว บ่ ง ชี้ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 9.09 ทั้ ง นี้ ได้ น าผล
การรายงานที่ไม่บรรลุตามเป้าหมาย มาวิเคราะห์เพื่อกาหนดแนวทางแก้ไขในแผนพัฒนาคุณภาพต่อไป
5. มีการส่งรายงานการประเมินตนเองตามกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาที่คณะ/หน่วยงาน
เทียบเท่ากาหนด ตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
หน่วยงานในสังกัดสานักงานอธิการบดี มีการจัดทารายงานการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ ที่ได้รับ
มอบหมาย ตามระยะเวลาที่กาหนด ประจาปีการศึกษา 2563 กาหนดให้ห น่วยงานในสังกัดสานักงาน
อธิการบดี รายงานการประเมิ นตนเอง ภายในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 และจัดทาสรุปและรายงานผล
การประเมิ น ตนเอง น าส่ ง กองส่ งเสริ มคุ ณ ภาพที่ รับ ผิ ดชอบรวมรวมและรายงานการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษาตามระยะเวลาที่กาหนดภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 (5.2-5.1)
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
5.2-1.1
แผนประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สานักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 2563
5.2-1.2
แผนพัฒนาคุณภาพ สานักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 2563
5.2-1.3
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาสานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 3/2563
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563
5.2-2.1
บันทึกข้อความแจ้งเวียนเผยแพร่แผนประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
และแผนพัฒนาคุณภาพ สานักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 2563
5.2-3.1
บันทึกข้อความการรายงานการประเมินตนเอง และรายงานผลการดาเนินงาน
ตามแผนพัฒนาคุณภาพ ปีการศึกษา 2563
5.2-4.1
รายงานผลการดาเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพ ปีการศึกษา 2563
5.2-5.1
หนังสือติดตามการจัดทารายงานผลการประเมินตนเอง
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สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ผลการประเมิน…………………………คะแนน
ข้อที่ได้ (โปรดทาเครื่องหมาย ในช่อง ในข้อที่ผ่าน)
ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5
บันทึกข้อค้นพบ (หากมี)
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. ......................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... .....
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................ ............................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. ......................
....................................................................................................................................................................
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ตัวบ่งขี้ที่ 5.3 การส่งเสริมการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
ชนิดของตัวบ่งชี้
: กระบวนการ
ผู้รับผิดชอบหลัก
: สานักงานอธิการบดี
ผูผ้ กู้ ากับดูแลตัวบ่งชี้ : นายพัฒนพงศ์ วรรณวิไล
ผู้จัดเก็บข้อมูล
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
ดาเนินการ
1 ข้อ
มีการดาเนินการ






โทรศัพท์
E-mail
โทรศัพท์
E-mail

: นางสาวอรณี เวชทัพ

คะแนน 2
ดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
ดาเนินการ
3 ข้อ

:
:
:
:

08-1946-4107
patthanapong.w@rmutsb.ac.th
06-1638-4580
oranee.wct@gmail.com

คะแนน 4
ดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
ดาเนินการ
5 ข้อ

การดาเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน
1. มีการนาผลการประเมินคุณภาพภายในของรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา
ไปจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพและคณะกรรมการประจาหน่วยงานให้ความเห็นชอบ
2. มีการดาเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพที่กาหนดไว้ในข้อ 1
3. มีการติดตามผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
และรายงานผลการติดตามผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ
ต่อคณะกรรมการประจาหน่วยงานเพื่อพิจารณา
4. มีการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ และนาผลการประเมิน
แผนพัฒนาคุณภาพพัฒนาการดาเนินงานต่อไป
5. มีการรายงานผลการดาเนินงาน และผลสัมฤทธิ์ของการดาเนินงานต่อ
คณะกรรมการประจาหน่วยงานเพื่อพิจารณา และรายงานต่อมหาวิทยาลัย/
สภามหาวิทยาลัย

สรุปผลการประเมินตนเอง
เป้าหมายของปีนี้ : 5 ข้อ
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ : 5 ข้อ
เป้าหมายปีต่อไป : 5 ข้อ

เกณฑ์การประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
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: 5 คะแนน
: 5 คะแนน
: 5 คะแนน

ผลการดาเนินงานและผลการประเมินตนเอง
1. มีการนาผลการประเมินคุณภาพภายในของรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา ไปจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพ
และคณะกรรมการประจาหน่วยงานให้ความเห็นชอบ
ปี ก ารศึ ก ษา 2563 ส านั ก งานอธิ ก ารบดี ไ ด้ น าผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน
ของปี ก ารศึ ก ษาที่ ผ่ า นมา (ปี ก ารศึ ก ษา 2562) มาพิ จ ารณาประกอบการจั ด ท าแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
ปี ก ารศึ ก ษา 2563 ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 พิ จ ารณาแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพ ส านั ก งานอธิ ก ารบดี
ปีการศึกษา 2563 (5.3-1.1) จากการประชุมคณะกรรมการประจาสานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 3/2563
วันที่ 1 กันยายน 2563 ระเบียบวาระที่ 4.2 (ร่าง) แผนพั ฒ นาคุณภาพ สานักงานอธิการบดี ปีการศึกษา
2563 มติที่ประชุม เห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพ สานักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 2563 (5.3-1.2)
2. มีการดาเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพที่กาหนดไว้ใน ข้อ 1
สานักงานอธิการบดี ดาเนินการตามแผนพั ฒนาคุณภาพ กาหนดแผนการพัฒนาและการปรับปรุง
โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้กากั บตัวบ่งชี้ และหน่วยงานรับผิดชอบ ของแผนพัฒนาคุณภาพ
ปีการศึกษา 2563 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และรายงานผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ
ปีการศึกษา 2563 (5.3-2.1)
3. มีการติดตามผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และรายงานผล
การติดตามผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพต่อคณะกรรมการประจาหน่วยงานเพื่อพิจารณา
สานักงานอธิการบดี มีการสนับ สนุน กากับ ติดตามแต่ละหน่ว ยงานในการดาเนินงานให้เป็น ไป
ตามแผนการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สานักงานอธิการบดี สานักงานอธิการบดี
กาหนดการรายงานผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ จานวน 3 รอบ (5.3-3.1)
รายงาน รอบ 6 เดือน
ภายในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563
รายงาน รอบ 9 เดือน
ภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564
รายงาน รอบ 12 เดือน
ภายในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564
4. มีการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ และนาผลการประเมินแผนพัฒนาคุณภาพ
พัฒนาการดาเนินงานต่อไป
สานักงานอธิการบดี ดาเนินการประเมินผลความสาเร็จตามแผนพัฒนาคุณภาพ ปีการศึกษา 2562
น าผลการประเมิ น ความส าเร็ จ พร้ อ มข้ อ เสนอแนะจากผลสั ม ฤทธิ์ ข องผลการประเมิ น น ามาพั ฒ นา
และปรับปรุงการดาเนินงานให้มีการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้น ตลอดจนนาผลการประเมินความสาเร็จดังกล่าวมา
วิ เ คราะห์ ห าแนวทางการพั ฒ นาหรื อ การแก้ ไ ขปั ญ หาอุ ป สรรค์ ต่ า ง ๆ เพื่ อ ให้ ด าเนิ น งานบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนด เป็นข้อมูลประกอบการจัดทาแผนการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ปีการศึกษา 2563 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อไป
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5. มี ก ารรายงานผลการด าเนิ น งาน และผลสั ม ฤทธิ์ ข องการด าเนิ น งานต่ อ คณะกรรมการประจ า
หน่วยงานเพื่อพิจารณา และรายงานต่อมหาวิทยาลัย/สภามหาวิทยาลัย
ส านั ก งานอธิ ก ารบดี รายงานผลการด าเนิ น งานตามแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพ ปี ก ารศึ ก ษา 2563
รอบ 9 เดือน ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจาสานักงานอธิการบดี ครั้ งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 23 เมษายน
2564 เพื่อพิจารณาการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา (5.3-5.1)
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
5.3-1.1
แผนพัฒนาคุณภาพ สานักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 2563
5.3-1.2
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาสานักงานอธิการบดี
ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563
5.3-2.1
รายงานผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ สานักงานอธิการบดี
ปีการศึกษา 2563
5.3-3.1
บันทึกข้อความการรายงานการประเมินตนเอง และรายงานผลการดาเนินงานตาม
แผนพัฒนาคุณภาพ ปีการศึกษา 2563
5.3-5.1
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาสานักงานอธิการบดี
ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564
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สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 ผลการประเมิน…………………………คะแนน
ข้อที่ได้ (โปรดทาเครื่องหมาย ในช่อง ในข้อที่ผ่าน)
ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5
บันทึกข้อค้นพบ (หากมี)
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. ......................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... .....
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. ......................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... .....
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
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บทที่ 4
สรุปผลการดาเนินงาน
3.1 สรุปผลการประเมินตนเอง
สรุปผลการประเมินตนเองของสานักงานอธิการบดี ตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินของสานักงาน
อธิการบดี ปีการศึกษา 2563 จานวน 22 ตัวบ่งชี้ มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนน 4.91 อยู่ในระดับดีมาก
โดยมีรายละเอียดตามตารางที่แสดงต่อไปนี้
ตาราง 1 ผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้คุณภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5
ตัวบ่งชี้ที่ 2.6
ตัวบ่งชี้ที่ 2.7
ตัวบ่งชี้ที่ 2.8
ตัวบ่งชี้ที่ 2.9
ตัวบ่งชี้ที่ 2.10
ตัวบ่งชี้ที่ 2.11
ตัวบ่งชี้ที่ 2.12

เป้าหมาย
8 ข้อ 5 คะแนน
ค่าเฉลี่ย 4.21
5 คะแนน
ร้อยละ 95
4 คะแนน
5 ข้อ 5 คะแนน
8 ข้อ 5 คะแนน
7 ข้อ 5 คะแนน
6 ข้อ 5 คะแนน
6 ข้อ 5 คะแนน
7 ข้อ 5 คะแนน
5 คะแนน
6-7 ข้อ 5 คะแนน
6 ข้อ 5 คะแนน
9 ข้อ 5 คะแนน

ผลการดาเนินงาน
ตัวตั้ง
ผลลัพธ์
ตัวหาร
8 ข้อ
4115.92
4.23
973
14 x 100
100.00
14
5 ข้อ
8 ข้อ
7 ข้อ
6 ข้อ
6 ข้อ
7 ข้อ
4 คะแนน
6 ข้อ
6 ข้อ
9 ข้อ
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คะแนน
การประเมิน
(ตามเกณฑ์ สอ.)

บรรลุ
 ไม่บรรลุ

5



5



5



5
5
5
5
5
5
4
5
5
5












ตาราง 1 ผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ (ต่อ)
ตัวบ่งชี้คุณภาพ

เป้าหมาย

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1
6 ข้อ 5 คะแนน
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2
5 ข้อ 5 คะแนน
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3
6 ข้อ 5 คะแนน
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4
7 ข้อ 5 คะแนน
ตัวบ่งชี้ที่ 3.5
5 ข้อ 5 คะแนน
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1
5 ข้อ 5 คะแนน
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1
9 ข้อ 5 คะแนน
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2
5 ข้อ 5 คะแนน
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3
5 ข้อ 5 คะแนน
รวมทุกตัวบ่งชี้ (22 ตัวบ่งชี้)
ผลการประเมินตนเอง

ผลการดาเนินงาน
ตัวตั้ง
ผลลัพธ์
ตัวหาร
6 ข้อ
5 ข้อ
6 ข้อ
5 ข้อ
5 ข้อ
5 ข้อ
9 ข้อ
5 ข้อ
5 ข้อ
(ค่าเป้าหมาย 4.95)
(ดีมาก)

คะแนน
การประเมิน
(ตามเกณฑ์ สอ.)

5
5
5
4
5
5
5
5
5
4.91
ดีมาก

ตาราง 2 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ
คะแนนการประเมินเฉลี่ย
องค์ประกอบ
ผลการประเมิน
I
P
O
รวม
องค์ประกอบที่ 1
5.00
5.00
ดีมาก
องค์ประกอบที่ 2
4.88 5.00 4.92
ดีมาก
องค์ประกอบที่ 3
4.80
4.80
ดีมาก
องค์ประกอบที่ 4
5.00
5.00
ดีมาก
องค์ประกอบที่ 5
5.00
5.00
ดีมาก
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้
4.89 5.00 4.91
ดีมาก
ของทุกองค์ประกอบ
ผลการประเมิน
ดีมาก ดีมาก ดีมาก
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บรรลุ
 ไม่บรรลุ









-

ภาคผนวก
- คาสั่งคณะกรรมการประจาสานักงานอธิการบดี
- คาสั่งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2563
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