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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประกอบไปดวยหนวยงานภายในตามโครงสราง
จํานวนท้ังสิ้น 23 หนวยงาน เปนหนวยงานดานการจัดการเรียนการสอน (คณะ/วิทยาลัย) จํานวน 15 หนวยงาน 
และหนวยงานสายสนับสนุน จํานวน 8 หนวยงาน ประกอบไปดวย สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สถาบันวิจัยและพัฒนา 
สํานักศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย สํานักงานวิทยาเขตตรัง สํานักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช และสํานักงาน
อธิการบดี โดยหนวยงานสายสนับสนุนทําหนาท่ีสนับสนุนการดําเนินงานตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยให
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

 

  คูมือระบบประกันคุณภาพการศึกษา หนวยงานสายสนับสนุน ฉบับนี้ข้ึน โดยมีวัตถุประสงค

ใหหนวยงานสายสนับสนุน ตามโครงสรางของมหาวิทยาลัย ใชเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการบริหาร

จัดการของหนวยงานสายสนับสนุน และหวังเปนอยางยิ่งวาคูมือฉบับนี้จะเปนสวนสนับสนุนใหหนวยงาน

ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในไดอยางมีประสิทธิผลและนําไปสูการพัฒนาระบบการประคุณภาพ

การศึกษาภายในท่ีเขมแข็ง อันจะเปนกลไกสําคัญสูการพัฒนาคุณภาพการทํางานท่ีตอเนื่องตอไป 
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นิยามศัพท 

มหาวิทยาลัย หมายถึง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
หนวยงานสายสนับสนุน หมายถึง หนวยงานตามโครงสรางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ท่ี

นอกเหนือจากหนวยงานการจัดการเรียนการสอน ประกอบไปดวย 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สถาบันวิจัย
และพัฒนา สํานักศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย สํานักงานวิทยาเขตตรัง 
สํานักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช และสํานักงานอธิการบด ี

ระบบและกลไก   หมายถึง   ระบบ หมายถึง ข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีมีการกําหนดอยางชัดเจนวา
ตองทําอะไรบาง  เพ่ือใหไดผลออกมาตามท่ีตองการ ข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานจะตองปรากฎใหทราบโดยท่ัวกันไมวาจะอยูในรูปของเอกสาร
หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส หรือโดยวิธีการอ่ืน ๆ องคประกอบของระบบ 
ประกอบดวย ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต และขอมูลปอนกลับ 

ซ่ึงมีความสัมพันธเชื่อมโยงกัน 
  กลไก หมายถึง สิ่งท่ีทําใหระบบมีการขับเคลื่อนหรือดําเนินอยูได โดยมี

การจัดสรรทรัพยากร มีการจัดองคการ หนวยงาน หรือกลุมบุคคลเปนผู
ดําเนินงาน 

องคความรู หมายถึง เปนความรูท่ีเกิดข้ึนตอเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซ่ึงอาจเกิดข้ึนจากการถายทอด
จากประสบการณ หรือ จากการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูล โดย
ความรูเกิดข้ึนนั้นผูรับสามารถนําไปใชไดโดยตรง หรือสามารถนํามา
ปรับใชได เพ่ือใหเหมาะกับสถานการณหรืองานท่ีกระทําอยูเปนความรูท่ี
เกิดข้ึนตอเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยความรูท่ีเกิดข้ึนนั้นผูรับสามารถนําไปใช
ในลักษณะตาง ๆ ได 

ระบบสารสนเทศ หมายถึง ระบบท่ีประกอบดวยสวนตางๆ ไดแก ระบบคอมพิวเตอรท้ังฮารดแวร  
ซอฟทแวร  ระบบเครือขาย  ฐานขอมูล  ผูพัฒนาระบบ ผูใชระบบ  
พนักงานท่ีเก่ียวของ และ ผู เชี่ยวชาญในสาขา  ทุกองคประกอบนี้
ทํางานรวมกันเพ่ือกําหนด  รวบรวม จัดเก็บขอมูล  ประมวลผลขอมูล
เพ่ือสรางสารสนเทศ และสงผลลัพธหรือสารสนเทศท่ีไดใหผูใชเพ่ือชวย
สนับสนุนการทํางาน การตัดสินใจ  การวางแผน  การบริหาร การ
ควบคุม  การวิเคราะหและติดตามผลการดําเนินงานขององคกร 

ระบบฐานขอมูล หมายถึง กลุมของขอมูลท่ีถูกเก็บรวบรวมไว โดยมีความสัมพันธซ่ึงกันและกัน โดย
ไมไดบังคับวาขอมูลท้ังหมดนี้จะตองเก็บไวในแฟมขอมูลเดียวกันหรือ
แยกเก็บหลาย ๆ แฟมขอมูล 

กระบวนการ PDCA หมายถึง วงจรการบริหารงานคุณภาพ ยอมาจาก 4 คํา ไดแก Plan (วางแผน), Do 

(ปฏิบัติ), Check (ตรวจสอบ) และ Act (การดําเนินการใหเหมาะสม) ซ่ึง
วงจร PDCA สามารถประยุกตใชไดกับทุกๆ เรื่อง 
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บทนํา 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มุงเนนการจัดการศึกษา

ชั้นสูง ในการผลิตบัณฑิตวิชาชีพท่ีมีความสามารถในการบริหารจัดการ

อาชีพดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยี และการบริการ และยึดแนวทางท่ีวา 

“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เนนผลิตบัณฑิต นักปฏิบัติดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีคิดเปน ทําเปน และใชเปน ท่ีมีคุณธรรมและ

จริยธรรม” นอกจากนี้ยังมีนโยบาย ในการพัฒนาสงเสริมการจัดการเรียน 

การสอน การวิจัย การบริการชุมชน อนุรักษ ศิลปวัฒนธรรม และ

สิ่ งแวดลอมอยางยั่ งยืนพรอมพัฒนาบุคลากรใหกาวทันตอกระแส

โลกาภิวัฒน ตามวิสัยทัศนและทรัพยากรท่ีมีอยูอยางโปรงใส 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ซ่ึงเกิดจากการรวมคณะและวิทยาเขตของสถาบันเทคโนโลยี

ราชมงคลในกลุมภาคใต 5 หนวยงาน เขาดวยกัน ไดแก คณะเกษตรศาสตร ทุงใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช วิทยาเขตศรีวิชัย ขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง จังหวัดตรัง และวิทยาเขตภาคใต จังหวัดสงขลา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีพ้ืนท่ีจัดการศึกษา 4 จังหวัด ไดแก 

จังหวัดสงขลา จัดการศึกษา เปน 5 คณะ 1 วิทยาลัย 

        - คณะวิศวกรรมศาสตร 

        - คณะบริหารธุรกิจ 

        - คณะศิลปศาสตร 

        - คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

        - คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

         - วิทยาลัยรัตภูมิ 

 

จังหวัดตรัง จัดการศึกษา เปน 2 คณะ 1 วิทยาลัย  

        - คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง 

        - คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี 

        - วิทยาลัยการโรงแรมและการทองเท่ียว 
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จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดการศึกษา เปน 5 คณะ 1 วิทยาลัย 

        - คณะเกษตรศาสตร 

        - คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

        - คณะสัตวแพทยศาสตร 

        - คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

        - คณะเทคโนโลยีการจัดการ 

       - วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 

 

จังหวัดชุมพร 

        - พ้ืนท่ีชุมพร เปนสวนงานวิจัยและฝกอบรมชุมพร สังกัดคณะเกษตรศาสตร 

 

   
 

 

   
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประกอบไปดวยหนวยงานภายในตามโครงสรางจํานวน

ท้ังสิ้น 23 หนวยงาน เปนหนวยงานดานการจัดการเรียนการสอน (คณะ/วิทยาลัย) จํานวน 15 หนวยงาน 

และหนวยงานสายสนับสนุน จํานวน 8 หนวยงาน ประกอบไปดวย สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สถาบันวิจัย

และพัฒนา สํานักศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย สํานักงานวิทยาเขตตรัง สํานักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช และ

สํานักงานอธิการบดี โดยหนวยงานสายสนับสนุนทําหนาท่ีสนับสนุนการดําเนินงานตามพันธกิจหลักของ

มหาวิทยาลัยใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
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 โครงสรางการแบงสวนราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
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 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ไดกําหนดแผนยุทธศาสตรพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคล ระยะยาว 20 ป (พ.ศ.2561-2581) และ แผนยุทธศาสตรพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

ระยะปานกลาง 5 ป (พ.ศ.2561-2565) ท้ังนี้ ใหความสําคัญและมุงพัฒนาระบบบริหารจัดการองคกรใน

ปจจุบันใหเปนระบบบริหารจัดการสมัยใหม ท่ีมุงเนนผลสําเร็จของงานและความรับผิดชอบมากกวาระเบียบ

และข้ันตอน ภายใตหลักธรรมาภิบาลและเหมาะสมตอบริบทขององคกรและสอดคลองของสภาวการณท่ีมีการ

เปลี่ยนแปลงในปจจุบันและอนาคตโดยมีการกําหนดมาตรฐานประกันคุณภาพของหนวยงานสายสนับสนุนและ

สายสนับสนุนในหนวยงานคณะ/วิทยาลยั จํานวน 2 มาตรฐาน  ดังตอไปนี้ 

มาตรฐานท่ี 1 : คุณภาพของหนวยงานสายสนับสนุนตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

1.1 คุณภาพในการดําเนินงานของ

หนวยงานสายสนับสนุน 

ตัวบงช้ีท่ี 1.1.1 : 

 
รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของ

หนวยงานในการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตรการ

พัฒนามหาวิทยาลัย 

 ตัวบงช้ีท่ี 1.1.2 : ระดับคุณภาพในการใหบริการของหนวยงานสาย

สนับสนุน 

1.2 การบริหารความเสี่ยงและการ

ควบคุมภายใน 

ตัวบงช้ีท่ี 1.2.1 : ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการความเสี่ยง 

 ตัวบงช้ีท่ี 1.2.2 : การวางระบบควบคุมภายในเพ่ือพัฒนาองคกร 

1.3  การจัดการความรู ตัวบงช้ีท่ี 1.3.1 : ระดับคุณภาพในการดําเนินการจัดการความรูตาม

ระบบของมหาวิทยาลัย 

1.4  กิจกรรม 5ส+ ตัวบงช้ีท่ี 1.4.1 : ระดับคุณภาพในการดําเนินงานกิจกรรม 5ส+ ตาม

ระบบของมหาวิทยาลัย 

1.5  การสื่อสารองคกร ตัวบงช้ีท่ี 1.5.1 : ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบฐานขอมูล

หรือระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการภายใน

หนวยงาน 

1.6  บริหารจัดการองคกร ตัวบงช้ีท่ี 1.6.1 : รอยละของบุคลากรท่ีผานหลักสูตรอบรมดาน

เทคโนโลยีดิจิทัลและการสื่อสาร 

 ตัวบงช้ีท่ี 1.6.2 : รอยละของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีสอบผาน

สมรรถนะดานภาษาอังกฤษท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

มาตรฐานท่ี 2 : พันธกิจของหนวยงานสายสนับสนุนเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 

2.1 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
ตัวบงชี้ท่ี 2.1.1 สนับสนุนทรัพยากรสารสนเทศท่ีทันสมัย 

 ตัวบงชี้ท่ี 2.1.2 ปรับปรุงประสิทธิภาพชองทางการสื่อสารเครือขาย

แกนหลักใหเพียงพอตอการใชงาน 

มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา หนวยงานสายสนับสนุน 
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2.2 สํานักสงเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน 
ตัวบงชี้ท่ี 2.2.1 ระบบและกลไกการรับนักศึกษาใหม 

 ตัวบงชี้ท่ี 2.2.2 ระบบและกลไกการบรหิารหลักสูตร 

 ตัวบงชี้ท่ี 2.2.3 การบริการดานวิชาการและงานทะเบียนท่ีทันสมัย

สําหรับอาจารยและนักศึกษา 

2.3 สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 
ตัวบงชี้ท่ี 2.3.1 การผลักดันใหเกิดการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม

ของมหาวิทยาลัย 

2.4 สถาบันวิจัยและพัฒนา ตัวบงชี้ท่ี 2.4.1 สงเสริมและสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัย 

2.5 สํานักศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย ตัวบงชี้ท่ี 2.5.1 ระบบกลไกทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 ตัวบงชี้ท่ี 2.5.2 การสงเสริมสนับสนุนใหเกิดนวัตกรรมท่ีนําไป
พัฒนาวิสาหกิจวัฒนธรรม 

2.6 สํานักงานวิทยาเขตตรัง ตัวบงชี้ท่ี 2.6.1 มีระบบและกลไกการเบิกจาย 

2.7 สํานักงานวิทยาเขต

นครศรีธรรมราช 
ตัวบงชี้ท่ี 2.7.1 รอยละความพึงพอใจของผูใชบริการตอสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู (Ecosystem) 

2.8 สํานักงานอธิการบด ี ตัวบงชี้ท่ี 2.8.1 

 

 

ตัวบงชี้ท่ี 2.8.2 

 

 

 

ตัวบงชี้ท่ี 2.8.3 

 

ระดับความสําเร็จของการใหบริการท่ีสอดคลองกับ

ความตองการของผูรับบริการ  

(สํานักงานอธิการบดี) 

การประเมินผล ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดับ

อาชีวศึกษาและหนวยงานสายสนับสนุน  

(งานประกันคุณภาพ) 

การประยุกตใชระบบสารสนเทศเพ่ือการ

ดําเนินงานวิเทศสัมพันธ (งานวิเทศสัมพันธ) 

 ตัวบงชี้ท่ี 2.8.4 

 

มีระบบในการบรหิารจัดการงานสารบรรณ อยางมี

มาตรฐาน (กองกลาง) 

 ตัวบงชี้ท่ี 2.8.5 พัฒนา สรางสื่อประชาสัมพันธ เขาถึงทุก

กลุมเปาหมาย (กองกลาง) 

 ตัวบงชี้ท่ี 2.8.6 ระยะเวลาในการจัดทําการเบิกจายเงินเดือนและ

คาจางประจํา (กองคลัง) 

 ตัวบงชี้ท่ี 2.8.7 ความสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณ

รายจายภาพรวม(กองคลัง) 

 ตัวบงชี้ท่ี 2.8.8 การจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต (กองคลัง) 

 ตัวบงชี้ท่ี 2.8.9 ระบบการบริหารจัดการจัดทําแบบรูปรายการและ

ประมาณราคางานกอสรางของทางราชการ  

(กองนโยบายและแผน) 
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 ตัวบงชี้ท่ี 2.8.10 ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย 

20 ป สูการปฏิบัติ (กองนโยบายและแผน) 

 ตัวบงชี้ท่ี 2.8.11 ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 

(กองบริหารงานบุคคล) 

 ตัวบงชี้ท่ี 2.8.12 มีระบบกลไกการบริหารงานกิจการนักศึกษา  

(กองพัฒนานักศึกษา) 

 ตัวบงชี้ท่ี 2.8.13 สนับสนุนและตอบสนองตอบทบาทหนาท่ีของสภา

มหาวิทยาลัยและนโยบายของสภามหาวิทยาลัยให

สัมฤทธิผล (สํานักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลศรีวิชัย) 

 ตัวบงชี้ท่ี 2.8.14 ระดับความสําเร็จของการตรวจสอบภายใน 

(สํานักงานตรวจสอบภายใน) 

 ตัวบงชี้ท่ี 2.8.15 มีระบบและกลไกใหชุมชน สังคม มีคุณภาพชีวิตท่ีดี

ข้ึน(โครงการจัดตั้งสํานักการจัดการนวัตกรรมและ

ถายทอดเทคโนโลยี) 

 ตัวบงชี้ท่ี 2.8.16 มีระบบและกลไกข้ันตอนการดําเนินการคุมครอง

ทรัพยสินทางปญญา (โครงการจัดตั้งสํานักการ

จัดการนวัตกรรมและถายทอดเทคโนโลยี) 
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 มาตรฐานท่ี 1 : มาตรฐานประกันคุณภาพการหนวยงานสายสนับสนุนท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

มหาวิทยาลัยกําหนดนโยบายการประกันคุณภาพ และใชเปนแนวปฏิบัติในการดําเนินงานเพ่ือสงเสริม 

สนับสนุนใหหนวยงานไดนําระบบประกันคุณภาพเขาเปนสวนหนึ่งของการบวนการทํางานอยางตอเนื่อง  

 ประกอบไปดวย 5 ประเด็นการประเมิน ดังนี ้

1. คุณภาพในการดําเนินงานของหนวยงานสายสนับสนุน 

2.  การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

3.  การจัดการความรู 

4.  กิจกรรม 5ส+ 

5.  การสื่อสารองคกร 

6.  บริหารจัดการองคกร 

 

  ดานท่ี 1.1  คุณภาพในการดําเนินงานของหนวยงานสายสนับสนุน 

           การดําเนินงานตามพันธกิจของหนวยงานสายสนับสนุนเพ่ือสงเสริมและสนับสนุน การดําเนินงาน

ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยตลอดจนการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ืออํานวยความสะดวก ลด

ข้ันตอน ระยะเวลาและทรัพยากรของหนวยงานในการใหบริการ 

ตัวบงช้ีท่ี 1.1.1 : รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของหนวยงานในการปฏิบัติงานตามแผน 

                           ยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย  

ชนิดของตัวบงช้ี :  ผลผลิต 

คําอธิบายตัวบงช้ี : 

 พิจารณาจากระดับความสําเร็จของการบรรลุเปาหมายแตละตัวบงชี้ท่ีสอดคลองกับแผนปฏิบัติงาน

ของหนวยงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ระยะปานกลาง 5 ป 

(พ.ศ.2561-2565) ท่ีมุงเนนผล 

เกณฑมาตรฐาน  : 

                  
จํานวนตัวบงช้ีของการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ประจําปงบประมาณท่ีบรรลุเปาหมาย

จํานวนตัวบงช้ีของการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ประจําปงบประมาณท้ังหมด
  X 100 

เกณฑการประเมิน : 

 โดยการแปลงคารอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร

การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ เปนคะแนนระหวาง 0-5 โดยกําหนดใหคะแนนเต็ม 5 คะแนน เทากับ รอยละ 100 
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แนวทางการรวบรวมขอมูล : 

1. เอกสารการกําหนดรายการตัวบงชี้ของแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลศรีวิชัย ในรอบปงบประมาณ เปาหมายในแตละตัวบงชี้ และผลการดําเนินงานในตัวบงชี้

เหลานั้น 

2. เอกสารหลักฐานท่ีแสดงใหเห็นวา มหาวิทยาลัยฯ/หนวยงาน มีระบบและกลไกการติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงาน 

3. เอกสารท่ีแสดงถึงการถายทอดตัวบงชี้ไปสูการปฏิบัติ เชน คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ 

คณะทํางานเพ่ือมอบหมายผูรับผิดชอบ วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานของตัวบงชี้ 

และความเชื่อถือไดของขอมูลท่ีไดรับ รวมถึง ระบบการเก็บรักษาและดูแลเอกสารหรือขอมูล

การมีสวนรวมของผูบริหารในแตละระบบของมหาวิทยาลัย 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวบงช้ี เปาหมายป...  ผลการดําเนินงาน 
คะแนน 

(เต็ม 5) 

การบรรลุ

เปาหมาย 

รอยละของการบรรลุ

เปาหมายตามตัวบงชี้

ของหนวยงานในการ

ป ฏิ บั ติ ง า น ต า มแผน

ยุทธศาสตรการพัฒนา

มหาวิทยาลัย 

คารอยละ 

.................. 

คารอยละของการบรรลุ

เปาหมายตามตัวบงชี้ของ

ห น ว ย ง า น ใ น ก า ร

ป ฏิ บั ติ ง า น ต า ม แ ผ น

ยุทธศาสตรการ พัฒนา

มหาวิทยาลัย 

คิดเปน..............คะแนน 

 

บรรลุเปาหมาย/

ไมบรรลุ 

สรุปภาพรวมตัวบงช้ีท่ี 1.1.1 

จุดแข็ง 

1. ................(ระบุเปนรายขอ...................................................................................................................... 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. ................(ระบุเปนรายขอ...................................................................................................................... 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ................(ระบุเปนรายขอ...................................................................................................................... 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

1. ................(ระบุเปนรายขอ...................................................................................................................... 
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ตัวบงช้ีท่ี 1.1.2  :  ระดับคุณภาพในการใหบริการของหนวยงานสายสนับสนุน  

ชนิดของตัวบงช้ี :  ผลผลิต 

คําอธิบายตัวบงช้ี :  พิจารณาจากผลสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการของหนวยงาน 

    ความพึงพอใจของผูรับบริการ  หมายถึง การประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการโดยใชแบบ

ประเมินความพึงพอใจแบบประมาณคา ซ่ึงโดยท่ัวไปจะพิจารณาจากประเด็นทีสําคัญ 3 ประเด็น คือ  

1) ความพึงพอใจดานกระบวนการและข้ันตอนการใหบริการ 

2) ความพึงพอใจดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 

3) ความพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวก 

4) อ่ืนๆ (ถามี) 

เกณฑการประเมิน :   

 ใชคะแนนการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการของหนวยงาน (คะแนนเต็ม 5) ท่ีครอบคลุม 3 

ประเด็น ดังตอไปนี้ 

1) ความพึงพอใจดานกระบวนการและข้ันตอนการใหบริการ 

2) ความพึงพอใจดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 

3) ความพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวก 

 โดยการแปลงคารอยละของการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการของหนวยงาน เปนคะแนน

ระหวาง 0-5 โดยกําหนดใหคะแนนเต็ม 5 คะแนน เทากับ รอยละ 90 

แนวทางการรวบรวมขอมูล: 

1. มีแบบประเมินความพึงพอใจท่ีครอบคลุม 3 ประเด็นท่ีกําหนด 

2. มีการกําหนดชวงเวลาในการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีชัดเจน เหมาะสมกับ

ภารกิจของหนวยงาน 

3. มีเอกสารหรือรายงานสรปุความพึงพอใจของผูรับบริการ ประจําป 

4. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจไปใชในการปรับปรุงการดําเนินการ 
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การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวบงช้ี เปาหมายป...  ผลการดําเนินงาน 
คะแนน 

(เต็ม 5) 
การบรรลุเปาหมาย 

ระดับคุณภาพในการ

ใหบริการของ

หนวยงานสาย

สนับสนุน 

คารอยละ 

.................. 

คารอยละของระดับ

คุณภาพในการใหบริการ

ของหนวยงานสาย

สนับสนุน คิดเปน...... 

คะแนน 

 

บรรลุเปาหมาย/ไม

บรรลุ 

 

สรุปภาพรวมตัวบงช้ีท่ี 1.1.2 

จุดแข็ง 

1. ................(ระบุเปนรายขอ...................................................................................................................... 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. ................(ระบุเปนรายขอ...................................................................................................................... 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1 ................(ระบุเปนรายขอ...................................................................................................................... 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

1. ................(ระบุเปนรายขอ...................................................................................................................... 
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 ดานท่ี 1.2  การบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน 

 หนวยงานสายสนับสนุน มีการกํากับ ติดตามและดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงและการ

ควบคุมภายใน ตามระบบและกระบวนการของมหาวิทยาลัยอยางตอเนื่องและเกิดผลสัมฤทธิ์อยางเปนรูปธรรม 

ตัวบงช้ีท่ี 1.2.1   : ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการความเสี่ยง 

ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงช้ี :   

 หนวยงานสายสนับสนุน มีการกํากับ ติดตามและดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงและการ

ควบคุมภายในตามระบบและกระบวนการของมหาวิทยาลัยอยางตอเนื่องและเกิดผลสัมฤทธิ์อยางเปนรูปธรรม 

มีระบบบริหารความเสี่ยง โดยการบริหารความเสี่ยงและควบคุมปจจัย กิจกรรม และกระบวนการดําเนินงานท่ี

อาจเปนมูลเหตุของความเสียหาย เพ่ือใหระดับความเสี่ยง และขนาดของความเสียหายท่ีเกิดข้ึนในอนาคตอยู

ในระดับท่ียอมรับและควบคุมได โดยคํานึงถึงการเรียนรูวิธีการปองกันจากการคาดการณปญหาลวงหนาและ

โอกาสในการเกิด เพ่ือใหม่ันใจวาระบบงานตาง ๆ มีความพรอมใชงาน มีการปรับปรุงระบบอยางตอเนื่องและ

ทันตอการเปลี่ยนแปลง เพ่ือการบรรลุเปาหมาย 

เกณฑมาตรฐาน  :    

 1. มีการดําเนินงานตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด แตดําเนินการไมครบ

ทุกกระบวนการ  

 2. มีการดําเนินงานตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดทุกกระบวนการ 

 3. มีการดําเนินงานตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดทุกกระบวน มีผลการ

บริหารความเสี่ยงลดลง และรายงานผลการดําเนินงานมายังมหาวิทยาลัยภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

 4. มีการดําเนินงานตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดทุกกระบวนการ มีผล

การบริหารความเสี่ยงลดลงอยางนอย 2 ประเด็น และรายงานผลการดําเนินงานมายังมหาวิทยาลัยภายใน

ระยะเวลาท่ีกําหนด 

 5. มีการดําเนินงานตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดทุกกระบวนการอยาง

ตอเนื่อง มีผลการบริหารความเสี่ยงลดลงอยางนอย 2 ประเด็น มีการรายงานผลการดําเนินงานมายัง

มหาวิทยาลัยภายในระยะเวลาท่ีกําหนดและสามารถควบคุมความเสี่ยงไมใหเกิดซํ้าหรือดําเนินการไมใหความ

เสี่ยงเพ่ิมข้ึน 

เกณฑการประเมิน :   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ดําเนินการตามเกณฑ

มาตรฐาน 1 ขอ 

ดําเนินการตามเกณฑ

มาตรฐาน 2 ขอ 

ดําเนินการตามเกณฑ

มาตรฐาน 3 ขอ 

ดําเนินการตามเกณฑ

มาตรฐาน 4 ขอ 

ดําเนินการตามเกณฑ

มาตรฐาน 5 ขอ 
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แนวทางการรวบรวมขอมูล : 

เกณฑมาตรฐาน เอกสารประกอบการประเมิน 

1. มีการดําเนินงานตามกระบวนการบริหารความ

เสี่ยงท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด แตดําเนินการไมครบ

ทุกกระบวนการ 

1.1 เอกสารท่ีแสดงใหเห็นถึงการดําเนินงานตาม

กระบวนการบริหารความเสี่ยงท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

2. มีการดําเนินงานตามกระบวนการบริหารความ

เสี่ยงท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดทุกกระบวนการ 

2.1 เอกสารท่ีแสดงใหเห็นถึงการดําเนินงานตาม

กระบวนการบริหารความเสี่ยงท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

3. มีการดําเนินงานตามกระบวนการบริหารความ

เสี่ยงท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดทุกกระบวน มีผลการ

บริหารความเสี่ยงลดลง และรายงานผลการ

ดําเนินงานมายังมหาวิทยาลัยภายในระยะเวลาท่ี

กําหนด 

3.1 รายงานผลการดําเนินการตามกระบวนการบริหาร

ความเสี่ยงของหนวยงาน 

4. มีการดําเนินงานตามกระบวนการบริหารความ

เสี่ยงท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดทุกกระบวนการ มีผล

การบริหารความเสี่ยงลดลงอยางนอย 2 ประเด็น 

และรายงานผลการดําเนินงานมายังมหาวิทยาลัย

ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

4.1 เอกสารท่ีแสดงใหเห็นถึงกระบวนการบริหารความ

เสี่ยงลดลงอยางนอย 2 ประเด็น และรายงานผลการ

ดําเนินงานภายในระยะท่ีกําหนด 

5. มีการดําเนินงานตามกระบวนการบริหารความ

เสี่ยงท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดทุกกระบวนการอยาง

ตอเนื่อง มีผลการบริหารความเสี่ยงลดลงอยางนอย 

2 ประเด็น มีการรายงานผลการดําเนินงานมายัง

มหาวิทยาลัยภายในระยะเวลาท่ีกําหนดและ

สามารถควบคุมความเสี่ยงไม ให เ กิด ซํ้าหรือ

ดําเนินการไมใหความเสี่ยงเพ่ิมข้ึน 

5.1 ผลการประเมินการบริหารความเสี่ยงอยาง

ตอเนื่องและมีผลการบริหารความเสี่ยงลดลงอยางนอย 

2 ประเด็น รายงานผลการดําเนินงานท่ีแสดงถึงการ

ควบคุมความเสี่ยงไมใหเกิดข้ึนซํ้าหรือดําเนินการไมให

เกิดความเสี่ยงเพ่ิมข้ึน   

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวบงช้ี เปาหมายป...  ผลการดําเนินงาน 
คะแนน 

(เต็ม 5) 

การบรรลุ

เปาหมาย 

ระดับความสําเร็จ

ของการบริหาร

จัดการความเสี่ยง 

จํานวน........ขอ 

(ระบุขอ) 

จํานวน..............ขอ 

(ระบุขอ) 

 
บรรลุเปาหมาย/

ไมบรรลุ 
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สรุปภาพรวมตัวบงช้ีท่ี 1.2.1 

จุดแข็ง 

1. ................(ระบุเปนรายขอ...................................................................................................................... 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. ................(ระบุเปนรายขอ...................................................................................................................... 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ................(ระบุเปนรายขอ...................................................................................................................... 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

1. ................(ระบุเปนรายขอ...................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

- 16 - 

 

ตัวบงช้ีท่ี 1.2.2  : การวางระบบควบคุมภายในเพ่ือพัฒนาองคกร 

ชนิดของตัวบงช้ี :  กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงช้ี : 

 หนวยงานสายสนับสนุน มีการกํากับ ติดตามและดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงและการ

ควบคุมภายในตามระบบและกระบวนการของมหาวิทยาลัยอยางตอเนื่องและเกิดผลสัมฤทธิ์อยางเปนรูปธรรม 

มีระบบบริหารความเสี่ยง โดยการบริหารความเสี่ยงและควบคุมปจจัย กิจกรรม และกระบวนการดําเนินงานท่ี

อาจเปนมูลเหตุของความเสียหาย เพ่ือใหระดับความเสี่ยง และขนาดของความเสียหายท่ีเกิดข้ึนในอนาคตอยู

ในระดับท่ียอมรับและควบคุมได โดยคํานึงถึงการเรียนรูวิธีการปองกันจากการคาดการณปญหาลวงหนาและ

โอกาสในการเกิด เพ่ือใหม่ันใจวาระบบงานตาง ๆ มีความพรอมใชงาน มีการปรับปรุงระบบอยางตอเนื่องและ

ทันตอการเปลี่ยนแปลง เพ่ือการบรรลุเปาหมาย 

เกณฑมาตรฐาน  : 

 1. มีการดําเนินการวางระบบการควบคุมภายในท่ีคลอบคลุม การดําเนินงานทุกภารกิจของ

หนวยงาน 

 2. หนวยงานมีการดําเนินงานและประเมินผลการควบคุมภายในตามมาตรฐานการควบคุมภายใน

ตามหลักเกณฑกระทรวงการคลัง 

 3. หนวยงานมีการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงข้ึนหรือ

บรรลุตามวัตถุประสงค 

 4. มีการดําเนินการตามแผนปรับปรุง โดยมีการถายทอดใหผูท่ีเก่ียวของดําเนินการตามแบบและมี

การติดตามอยางตอเนื่อง 

 5. มีการติดตามผลการดําเนินงานอยางตอเนื่องและมีการจัดทํารายงานตามรูปแบบตามมาตรฐานท่ี

กําหนดและรายงานผลตอคณะกรรมการบริหารของหนวยงานตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ดําเนินการตาม

เกณฑมาตรฐาน  

1 ขอ 

ดําเนินการตาม

เกณฑมาตรฐาน  

2 ขอ 

ดําเนินการตาม

เกณฑมาตรฐาน  

3 ขอ 

ดําเนินการตาม

เกณฑมาตรฐาน  

4 ขอ 

ดําเนินการตาม

เกณฑมาตรฐาน  

5 ขอ 
 

 

 

 

 



 
 

 

- 17 - 

 

แนวทางการรวบรวมขอมูล : 

เกณฑมาตรฐาน เอกสารประกอบการประเมิน 

1. มีการดําเนินการวางระบบการควบคุมภายในท่ี

คลอบคลุม การดําเนินงานทุกภารกิจของ

หนวยงาน 

1.1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานการ

ควบคุมภายในของหนวยงาน 

2. หนวยงานมีการดําเนินงานและประเมินผลการ

ควบคุมภายในตามมาตรฐานการควบคุมภายใน

ตามหลักเกณฑกระทรวงการคลัง 

2.1 รายงานการประชุมของคณะกรรมการหรือ

คณะทํางานการควบคุมภายใน ในการกําหนดประเด็น

การควบคุมภายในของหนวยงาน 

3. หนวยงานมีการปรับปรุงระบบการควบคุม

ภายในใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงข้ึนหรือ

บรรลุตามวัตถุประสงค 

3.1 รายงานการประชุมของคณะกรรมการหรือ

คณะทํางานการควบคุมภายใน ปจจัยท่ีกอใหเกิดความ

เสี่ยง ประเมินโอกาส และผลกระทบของความเสี่ยง 

4. มีการดําเนินการตามแผนปรับปรุง โดยมีการ

ถายทอดใหผูท่ีเก่ียวของดําเนินการตามแบบและมี

การติดตามอยางตอเนื่อง 

4.1 มีแผนการดําเนินงานของคณะกรรมการหรือ

คณะทํางานการควบคุมภายในของหนวยงาน 

 

5. มีการติดตามผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง

และมีการจัดทํารายงานตามรูปแบบตามมาตรฐาน

ท่ีกําหนดและรายงานผลตอคณะกรรมการบริหาร

ของหนวยงานตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

5.1 รายงานผลการติดตามการดําเนินงานตามแผนการ

ควบคุมภายในของหนวยงาน 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวบงช้ี เปาหมายป...  ผลการดําเนินงาน 
คะแนน 

(เต็ม 5) 
การบรรลุเปาหมาย 

การวางระบบ

ควบคุมภายในเพ่ือ

พัฒนาองคกร 

จํานวน....... ขอ 

(ระบุขอ) 

จํานวน..............ขอ 

(ระบุขอ) 

 
บรรลุเปาหมาย/ไม

บรรลุ 

สรุปภาพรวมตัวบงช้ีท่ี 1.2.2 

จุดแข็ง 

1. ................(ระบุเปนรายขอ...................................................................................................................... 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. ................(ระบุเปนรายขอ...................................................................................................................... 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ................(ระบุเปนรายขอ...................................................................................................................... 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

1. ................(ระบุเปนรายขอ...................................................................................................................... 
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 ดานท่ี 1.3 การจัดการความรู 

 หนวยงานสายสนับสนุน มีการกํากับ ติดตาม และดําเนินการการจัดการความรูตามระบบและ

กระบวนการของมหาวิทยาลัย เพ่ือใหไดมาซ่ึงองคความรู อันเปนประโยชนตอหนวยงาน สงเสริมการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูองคความรูของบุคลากรภายในหนวยงาน ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือบริหาร

จัดการ จัดเก็บ สงวน รักษา และเผยแพร องคความรูของหนวยงานอยางเปนระบบและมุงสูการเปนองคกร

แหงการเรียนรู 

ตัวบงช้ีท่ี 1.3.1  : ระดับคุณภาพในการดําเนินการการจัดการความรูตามระบบของมหาวิทยาลัย 

ชนิดของตัวบงช้ี :  กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงช้ี :   

 หนวยงานตองมีการจัดการความรูเพ่ือมุงสูหนวยงานแหงการเรียนรู โดยมีการรวบรวมองคความรูท่ี

อยูในหนวยงานซ่ึงกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาเปนระบบ เพ่ือใหทุกคนในหนวยงาน

สามารถเขาถึงความรูได กระบวนการในการบริหารจัดการความรูในหนวยงาน ประกอบดวย การระบุความรู 

การคัดเลือก การรวบรวม การจัดเก็บความรู การเขาถึงความรู และการแลกเปลี่ยนความรูท้ังภายในและ

ภายนอกหนวยงาน 

เกณฑมาตรฐาน  : 

1. มีการดําเนินการบริหารจัดการความรูตามกระบวนการท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด แตมีการดําเนินการ

ไมครบทุกกระบวนการ 

2. มีการดําเนินการบริหารจัดการความรูตามกระบวนการท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ครบทุก

กระบวนการ  

3. มีการดําเนินงานตามขอ 2 และมีผลการสรุปองคความรู แนวปฏิบัติท่ีดีรวบรวมและเผยแพร 

อยางเปนระบบผานคลังความรูของหนวยงาน ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

4. มีการดําเนินงานตามขอ 3 และมีการนําองคความรูจากคลังความรูไปใชงานหรือประยุกตใชใน

การดําเนินงานของหนวยงาน 

5. มีการดําเนินงานตามขอ 4 และมีผลการประเมินการนําองคความรูไปใชงานหรือประยุกตใชใน

การดําเนินงานของหนวยงาน ท่ีสงผลตอการเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานอยางเปนรูปธรรม 

เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ดําเนินการตามเกณฑ

มาตรฐานขอ 1  

ดําเนินการตามเกณฑ

มาตรฐานขอ 1-2  

ดําเนินการตามเกณฑ

มาตรฐานขอ 1-3  

ดําเนินการตามเกณฑ

มาตรฐานขอ 1-4  

ดําเนินการตามเกณฑ

มาตรฐานขอ 1-5  
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แนวทางการรวบรวมขอมูล : 

เกณฑมาตรฐาน เอกสารประกอบการประเมิน 

1. มีการดําเนินการบริหารจัดการความรูตาม

กระบวนการท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด แตมีการ

ดําเนินการไมครบทุกกระบวนการ 

1.1 เอกสารท่ีแสดงใหเห็นถึงการดําเนินการการวัด

ความรูตามกระบวนการท่ี มหาวิทยาลัยฯ กําหนด 

2. มีการดําเนินการบริหารจัดการความรูตาม

กระบวนการท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ครบทุก

กระบวนการ 

2.1 เอกสารท่ีแสดงใหเห็นถึงการดําเนินการการวัด

ความรูตามกระบวนการท่ี มหาวิทยาลัยฯ กําหนด 

3. มีการดําเนินงานตามขอ 2 และมีผลการสรุป

องคความรู แนวปฏิบัติท่ีดีรวบรวมและเผยแพร 

อยางเปนระบบผานคลังความรูของหนวยงาน 

ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

3.1 รายงานผลการจัดการความรูของหนวยงาน 

4. มีการดําเนินงานตามขอ 3 และมีการนําองค

ความรูจากคลังความรูไปใชงานหรือประยุกตใชใน

การดําเนินงานของหนวยงาน 

4.1 เอกสารท่ีแสดงถึงการนําองคความรูจากคลังความรู

ไปใชหรือประยุกตใชในการดําเนินงานของหนวยงาน 

5. มีการดําเนินงานตามขอ 4 และมีผลการประเมิน

การนําองคความรูไปใชงานหรือประยุกตใชในการ

ดําเนินงานของหนวยงาน ท่ีสงผลตอการเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการทํางานอยางเปนรูปธรรม 

5.1 ผลการประเมินการนําองคความรูไปใชงานหรือ

ประยุกตใชในการดําเนินงานของหนวยงานท่ีสงผลตอ

การเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานอยางเปนรูปธรรม 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวบงช้ี เปาหมายป...  ผลการดําเนินงาน 
คะแนน 

(เต็ม 5) 

การบรรลุ

เปาหมาย 

ระดับคุณภาพในการดําเนินการ

การจัดการความรูตามระบบของ

มหาวิทยาลัย 

จํานวน....... ขอ 

(ระบุขอ) 

จํานวน........ ขอ 

(ระบุขอ) 

 บรรลุ

เปาหมาย/ไม

บรรลุ 
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สรุปภาพรวมตัวบงช้ีท่ี 1.3.1 

จุดแข็ง 

1. ................(ระบุเปนรายขอ...................................................................................................................... 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. ................(ระบุเปนรายขอ...................................................................................................................... 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ................(ระบุเปนรายขอ...................................................................................................................... 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

1. ................(ระบุเปนรายขอ...................................................................................................................... 
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 ดานท่ี 1.4  กิจกรรม 5ส+ (5ส พลัส) 

 หนวยงานสายสนับสนุนมีการกํากับ ติดตาม และดําเนินการกิจกรรม 5ส+ ตามระบบและ

กระบวนการของมหาวิทยาลัยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพในการปฏิบัติงานและพัฒนาการดําเนินการ

กิจกรรม 5ส+ ของหนวยงาน สูระดับมาตรฐานสากล (Thailand 5S Award 2018)  

ตัวบงช้ีท่ี 1.4.1  : ระดับคุณภาพในการดําเนินงานกิจกรรม 5ส + ตามระบบของมหาวิทยาลัย 

ชนิดของตัวบงช้ี :  กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงช้ี :   

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ไดมีนโยบายท่ีจะพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือความเปนระบบ 

ระเบียบ เกิดสภาพแวดลอมท่ีดีในการทํางาน โดยกําหนดใหมีการจัดกิจกรรม 5ส+ เปนกิจกรรมพ้ืนฐานของ

การปฏิบัติงานตามกระบวนการ PDCA ของทุกหนวยงานและทุกพ้ืนท่ีของมหาวิทยาลัยฯ มาอยางตอเนื่อง 

และเพ่ือเปนการพัฒนาคุณภาพ โดยนําระบบ 5ส+ มาใชเปนเครื่องมือในการกํากับ ดูแล ทุกพ้ืนท่ีของ

มหาวิทยาลัยฯ 

เกณฑมาตรฐาน  :   

1. กําหนดนโยบาย/แนวทาง และแผนการดําเนินงานกิจกรรม 5ส+ ของหนวยงาน 

2. มีการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการกิจกรรม 5ส+ ของหนวยงาน โดยระบุหนาท่ีรับผิดชอบ

อยางชัดเจน 

3. มีการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานกิจกรรม 5ส+ อยางตอเนื่อง 

4. มีผลการประเมินของหนวยงานในสังกัดผานเกณฑการประเมินกิจกรรม 5ส+ (รอยละ 85)  

5. มีการนําผลการประเมินกิจกรรม 5ส+ และขอเสนอแนะไปปรับปรุงการดําเนินงาน 

6. ไดรับรางวัลการประเมินผลการดําเนินงานกิจกรรม 5ส+ ระดับมหาวิทยาลัย 

7. ไดรับรางวัลการประเมินผลการดําเนินงานกิจกรรม 5ส+ ระดับชาติ 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ดําเนินการตามเกณฑ

มาตรฐานขอ 1-2 

ดําเนินการตามเกณฑ

มาตรฐานขอ 1-3 

ดําเนินการตามเกณฑ

มาตรฐานขอ 1-5 

ดําเนินการตามเกณฑ

มาตรฐานขอ 1-6 

ดําเนินการตามเกณฑ

มาตรฐานขอ 1-7 
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แนวทางการการรวบรวมขอมูล : 

เกณฑมาตรฐาน เอกสารประกอบการประเมิน 

1. มีการกําหนดนโยบาย/แนวทาง และแผนการ

ดําเนินงานกิจกรรม 5ส+ ของหนวยงาน 

1.1 ประกาศนโยบายกิจกรรม 5ส+ ของหนวยงาน 

1.2 เอกสารท่ีแสดงถึงแนวทางการดําเนินงานกิจกรรม 5

ส+ ของหนวยงาน 

1.3 แผนการดําเนินงานกิจกรรม 5ส+ ของหนวยงาน 

1.4 ชองทางการสื่อสารกับบุคลากรเ พ่ือถายทอด

นโยบายหรือแนวทางการดําเนินงาน และแผนการ

ดําเนินงานกิจกรรม 5ส+ 

2. มีการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการกิจกรรม 

5ส+ ของหนวยงาน โดยระบุหนาท่ีรับผิดชอบ

อยางชัดเจน 

2.1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานกิจกรรม 5ส+ 

ของหนวยงาน โดยระบุหนาท่ีความรับผิดชอบอยาง

ชัดเจน 

3. มีการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน

กิจกรรม 5ส+ อยางตอเนื่อง 

 

3.1 เอกสารท่ีแสดงถึงการดําเนินงานตามแผนการ

ดําเนินงานกิจกรรม 5ส+  

3.2 ภาพถายกิจกรรมท่ีดําเนินงาน 

4. มีผลการประเมินของหนวยงานในสังกัดผาน

เกณฑการประเมินกิจกรรม 5ส+ (รอยละ 85)  

4.1 ผลการประเมินกิจกรรม 5ส+ ของหนวยงาน 

5. มีการนําผลการประเมินกิจกรรม 5ส+ และ

ขอเสนอแนะไปปรับปรุงการดําเนินงาน 

5.1 เอกสารท่ีแสดงถึงการนําผลการประเมินกิจกรรม 5

ส+ และขอเสนอแนะไปปรับปรุง 

6. ไดรับรางวัลการประเมินผลการดําเนินงาน

กิจกรรม 5ส+ ระดับมหาวิทยาลัย 

6.1 เอกสารท่ีแสดงถึงการไดรับรางวัลกิจกรรม 5ส+

ระดับมหาวิทยาลัย 

7. ไดรับรางวัลการประเมินผลการดําเนินงาน

กิจกรรม 5ส+ ระดับชาติ 

7.1 เอกสารท่ีแสดงถึงการไดรับรางวัลกิจกรรม 5ส+ 

ระดับชาติ 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวบงช้ี เปาหมายป...  ผลการดําเนินงาน 
คะแนน 

(เต็ม 5) 
การบรรลุเปาหมาย 

ระดับคุณภาพในการ

ดําเนินงานกิจกรรม 

5ส + ตามระบบของ

มหาวิทยาลัย 

จํานวน....... ขอ 

(ระบุขอ) 

จํานวน..............ขอ 

(ระบุขอ) 

 

บรรลุเปาหมาย/ไม

บรรลุ 

 

 



 
 

 

- 23 - 

 

สรุปภาพรวมตัวบงช้ีท่ี 1.4.1 

จุดแข็ง 

1. ................(ระบุเปนรายขอ...................................................................................................................... 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. ................(ระบุเปนรายขอ...................................................................................................................... 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ................(ระบุเปนรายขอ...................................................................................................................... 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

1. ................(ระบุเปนรายขอ...................................................................................................................... 
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 ดานท่ี 1.5  การส่ือสารองคกร 

 หนวยงานสายสนับสนุน มีการดําเนินการพัฒนาชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารในการ

ดําเนินงานตามพันธกิจของหนวยงาน ตลอดจนสรางภาพลักษณท่ีดีใหแกองคกรตามแนวทางการจัดการองคกร

สมัยใหม ท้ังนี้ เพ่ือขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสูองคกรสมัยใหมจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองนําวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี และนวัตกรรม เขามามีสวนชวยและสนับสนุนในทุกข้ันตอนของการบริหารจัดการเพ่ือเปลี่ยนผาน

องคกรไปสูยุคดิจิทัล ภายใตความเหมาะสมตอบริบทขององคกรและความสอดคลองของสภาวการณท่ีมีการ

เปลี่ยนแปลงในปจจุบันและอนาคต 

ตัวบงช้ีท่ี 1.5.1   : ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 

                            จัดการภายในหนวยงาน  

ชนิดของตัวบงช้ี :  กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงช้ี : 

 หนวยงานตองสรางความพรอมในการใชงานของขอมูลและสารสนเทศ โดยการวิเคราะหหรือ

ออกแบบหรือพัฒนาระบบฐานขอมูล ระบบสารสนเทศใหตรงกับความตองการใชงาน ทําใหขอมูลและ

สารสนเทศถูกตอง เชื่อถือได ทันเวลา สามารถนําไปใชงานไดจริง และมีระบบรักษาความปลอดภัยของขอมูล 

เกณฑมาตรฐาน  :   

1. มีระบบฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนการปฏิบัติงานตามพันธกิจของหนวยงานให

บรรลุเปาหมาย เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการปฏิบัติงาน 

2. มีการพัฒนาระบบฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศมาใชในกระบวนการทํางาน 

3. มีการใชระบบฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศ ตามขอ 1 เพ่ือใหบริการแกผูรับบริการ ผูมีสวน

ไดสวนเสีย ผูบริหาร ผูปฏิบัติงาน หรือบุคคลภายนอกอยางเหมาะสม 

4. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศ และนําขอเสนอแนะ

ท่ีเปนประโยชนจากผูใชงานระบบฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศมาปรับปรุงหรือพัฒนาระบบ

ใหดียิ่งข้ึน 

5. มีผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศ ไมนอยกวารอย

ละ 85 

เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ดําเนินการตามเกณฑ

มาตรฐาน 1 ขอ 

ดําเนินการตามเกณฑ

มาตรฐาน 2 ขอ 

ดําเนินการตามเกณฑ

มาตรฐาน 3 ขอ 

ดําเนินการตามเกณฑ

มาตรฐาน 4 ขอ 

ดําเนินการตามเกณฑ

มาตรฐาน 5 ขอ 
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แนวทางการรวบรวมขอมูล : 

เกณฑมาตรฐาน เอกสารประกอบการประเมิน 

1. มีระบบฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุน

การปฏิบัติงานตามพันธกิจของหนวยงานใหบรรลุ

เปาหมาย เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการปฏิบัติงาน 

1.1 ระบบฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศท่ี

สอดคลองกับพันธกิจของหนวยงาน 

2. มีการพัฒนาระบบฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศมา

ใชในกระบวนการทํางาน 

2.1 ระบบฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศท่ี

นํามาใชในกระบวนการทํางาน 

3. มีการใชระบบฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศ ตาม

ขอ 1 เพ่ือใหบริการแกผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย 

ผูบริหาร ผูปฏิบัติงาน หรือบุคคลภายนอกอยาง

เหมาะสม 

3 .1  กําหนดกลุ ม เป าหมายผู ใช งานระบบ

ฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศไวอยางชัดเจน 

4. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบฐานขอมูล

หรือระบบสารสนเทศ และนําขอเสนอแนะท่ีเปน

ประโยชนจากผู ใชงานระบบฐานขอมูลหรือระบบ

สารสนเทศมาปรับปรุงหรือพัฒนาระบบใหดียิ่งข้ึน 

4.1 เอกสารท่ีแสดงถึงการประเมินความพึงพอใจ

ของผู ใ ช ง านระบบฐานข อ มู ลหรื อ ร ะบบ

สารสนเทศ 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวบงชี ้ เปาหมายป...  
ผลการ

ดําเนินงาน 

คะแนน 

(เต็ม 5) 

การบรรลุ

เปาหมาย 

ระดับความสํา เ ร็จของการ

พัฒนาระบบฐานขอมูลหรือ

ระบบสารสน เทศเพื่ อกา ร

บริหารจัดการภายในหนวยงาน 

จํานวน.........ขอ 

(ระบุขอ) 

จํานวน......... ขอ 

(ระบุขอ) 

 

บรรลุเปาหมาย/

ไมบรรลุ 

สรุปภาพรวมตัวบงช้ีท่ี 1.5.1 

จุดแข็ง 

1. ................(ระบุเปนรายขอ...................................................................................................................... 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. ................(ระบุเปนรายขอ...................................................................................................................... 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ................(ระบุเปนรายขอ...................................................................................................................... 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

1. ................(ระบุเปนรายขอ...................................................................................................................... 
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 ดานท่ี 1.6  บริหารจัดการองคกร 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ใหความสําคัญและมุงพัฒนาระบบบริหารจัดการองคกรใน

ปจจุบันใหเปนระบบบริหารจัดการสมัยใหม หนวยงานสายสนับสนุน จําเปนตองมีการดําเนินการพัฒนา

บุคลากรในดานเทคโนโลยีดิจิทัลและการสื่อสาร อีกท้ังดานการพัฒนาดานภาษาอังกฤษ เพ่ือขับเคลื่อน

มหาวิทยาลัยไปสูองคกรสมัยใหมจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองนําเทคโนโลยีดิจิทัลและการสื่อสาร การพัฒนาดาน

ภาษาอังกฤษเขามามีสวนชวยและสนับสนุนในทุกข้ันตอนของการบริหารจัดการเพ่ือเปลี่ยนผานองคกรเปน

ระบบบริหารจัดการสมัยใหม ภายใตความเหมาะสมตอบริบทขององคกรและความสอดคลองของสภาวการณท่ี

มีการเปลี่ยนแปลงในปจจุบนัและอนาคต 

ตัวบงช้ีท่ี 1.6.1   : รอยละของบุคลากรท่ีผานหลักสูตรฝกอบรมดานเทคโนโลยีดิจิทัลและการสื่อสาร 

ชนิดของตัวบงช้ี :  ผลผลิต 

คําอธิบายตัวบงช้ี : 

 หนวยงานตองพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ทักษะดานเทคโนโลยีดิจิทัลและการสื่อสาร เตรียมพรอม

ในการพัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนระบบบริหารจัดการองคกรสมัยใหม 

เกณฑมาตรฐาน  :   

1. บุคลากรผานหลักสูตรการฝกอบรมดานเทคโนโลยีดิจิทัล และการสื่อสาร ไมนอยกวารอยละ 50 

เกณฑการประเมิน :  

                           
จํานวนบุคลากรท่ีผานหลักสูตรดานเทคโนโลยีดจิิทัลและการสื่อสาร

จํานวนบุคลากรท่ีปฏิบัติงานจริง
  X 100 

แนวทางการรวบรวมขอมูล : 

1. ดําเนินการดึงขอมูลจากระบบบัญชี 3 มิติ 

2. รายงานขอมูลทุกรายไตรมาส 

3. หลักฐานจากการเขารับการฝกอบรม 
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การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวบงช้ี เปาหมายป...  ผลการดําเนินงาน 
คะแนน 

(เต็ม 5) 

การบรรลุ

เปาหมาย 

รอยละของบุคลากรที่

ผานหลักสตูรฝกอบรม

ดานเทคโนโลยีดิจิทัล

และการสื่อสาร 

คารอยละ 

.................. 

คารอยละของบุคลากรที่

ผานหลักสูตรฝกอบรม

ดานเทคโนโลยีดิจิทัลและ

การสื่อสาร  

คิดเปน..............คะแนน 

 

บรรลุเปาหมาย/ไม

บรรลุ 

สรุปภาพรวมตัวบงช้ีท่ี 1.6.1 

จุดแข็ง 

1. ................(ระบุเปนรายขอ...................................................................................................................... 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. ................(ระบุเปนรายขอ...................................................................................................................... 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ................(ระบุเปนรายขอ...................................................................................................................... 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

1. ................(ระบุเปนรายขอ...................................................................................................................... 

หมายเหตุ   

นิยาม   บุคลากรท่ีปฏิบัติงานจริง คือ  บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยท่ี

ปฏิบัติงานเต็มเวลาตามภาระงานท่ีรับผิดชอบ และตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

1) ตองเปน ขาราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยหรือพนักงานราชการหรือ ลูกจางชั่วคราว

หรือลูกจางประจํา  

2) ตองปฏิบัติงานในหนวยงานมาแลวไมนอยกวา 1 ป 

3) เขาทํางานในหนวยงานโดยใชวุฒิการศึกษาไมนอยกวาระดับปริญญาตรี (ยกเวนบุคลากร

ท่ีปฏิบัติงานภาคสนาม เชน พนักงานขับรถ, พนักงานอาคารสถานท่ี, พนักงานฟารมหรือ 

เทียบเทา เปนตน) 
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ตัวบงช้ีท่ี 1.6.2   : รอยละของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีสอบผานสมรรถนะดานภาษาอังกฤษท่ีมหาวิทยาลัย    

                           กําหนด 

ชนิดของตัวบงช้ี :  ผลผลิต 

คําอธิบายตัวบงช้ี : 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตองการยกระดับคุณภาพการศึกษาและบุคลากรใหมี

ศักยภาพและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันระดับชาติและนานาชาติ จึงไดนํา โปรแกรมการเรียนรู

ภาษาอังกฤษดายตนเอง มาใชพัฒนาภาษาอังกฤษของบุคลากร ซ่ึงบุคลากรท่ีเขาใชงานโปรแกรมการเรียนรู

ภาษาอังกฤษดวยตนเอง เพ่ือพัฒนาทักษะทางดานภาษาอังกฤษและทดสอบภาษาอังกฤษ ตามกรอบมาตรฐาน

อางอิงทางภาษาของสหภาพยุโรป (Common European Framework of Reference for Language: 

CEER) อยางนอย 1 หลักสูตรหรือตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด โดยมหาวิทยาลัยฯ อาจใชโปรแกรม SPEEXX 

หรือโปรแกรมการเรียนรูภาษาอังกฤษดวยตนเองอ่ืนดวยเปนเครื่องมือในการทดสอบสมรรถนะภาษาอังกฤษ

สําหรับบุคลากร โดยกําหนดเกณฑบุคลากรสายสนับสนุนสอบผาน อยางนอย 1 ระดับข้ึนไปภายหลังจากการ

ใชงานโปรแกรมเปนระยะเปนเวลา 1ป 

เกณฑมาตรฐาน  :   

 1. บุคลากรสายสนับสนุนพัฒนาตนเองอยางนอย 1 หลักสูตรจากผลการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ 

(Placement test) รอยละ 80 ข้ึนไป ใหเปนคะแนนเต็ม 5 

เกณฑการประเมิน :  

                           
จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนท่ีสอบผานสมรรถนะดานภาษาอังกฤษท่ีมหาวิทยาลัยฯ กําหนดษ

จํานวนบุคลากรท่ีปฏิบัติงานจริง
  X 100 

แนวทางการรวบรวมขอมูล : 

1. หลักฐานท่ีแสดงถึงการผานสมรรถนะภาษาอังกฤษตามหลักเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

2. ฐานขอมูลการเรียนรูภาษาอังกฤษดวยตนเองผานโปรแกรม SPEEXXหรือโปรแกรมการเรียนรู

ภาษาอังกฤษดวยตนเอง ท่ีรับผิดชอบโดยสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
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การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวบงช้ี เปาหมายป...  ผลการดําเนินงาน 
คะแนน 

(เต็ม 5) 

การบรรลุ

เปาหมาย 

รอยละของบุคลากรสาย

สนับสนุนท่ีสอบผาน

สมรรถนะดานภาษาอังกฤษ

ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

คารอยละ 

.................. 

คารอยละของบุคลากรสายสนับสนุน

ท่ีสอบผานสมรรถนะดาน

ภาษาอังกฤษท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

คิดเปน..............คะแนน 

 

บรรลุเปาหมาย/

ไมบรรลุ 

 

สรุปภาพรวมตัวบงช้ีท่ี 1.6.2 

จุดแข็ง 

1. ................(ระบุเปนรายขอ...................................................................................................................... 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. ................(ระบุเปนรายขอ...................................................................................................................... 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ................(ระบุเปนรายขอ...................................................................................................................... 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

1. ................(ระบุเปนรายขอ)..................................................................................................................... 

 

หมายเหตุ   

 นิยาม    

  บุคลากรท่ีปฏิบัติงานจริง คือ  บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยท่ี

ปฏิบัติงานเต็มเวลาตามภาระงานท่ีรับผิดชอบ และตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

   1) ตองเปน ขาราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยหรือพนักงานราชการ  

   2) ตองปฏิบัติงานในหนวยงานมาแลวไมนอยกวา 1 ป 

   3) เขาทํางานในหนวยงานโดยใชวุฒิการศึกษาไมนอยกวาระดับปริญญาตรี (ยกเวน

บุคลากรท่ีปฏิบัติงานภาคสนาม เชน พนักงานขับรถ, พนักงานอาคารสถานท่ี, พนักงานฟารมหรือ เทียบเทา 

เปนตน) 
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มาตรฐานท่ี 2 : พันธกิจของหนวยงานสายสนับสนุนเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 

 การดําเนินงานตามพันธกิจของหนวยงานสายสนับสนุนท่ีสนับสนุนการดําเนินงานตามโครงสราง

มหาวิทยาลัยใหเปนไปตามพันธกิจท่ีวางไวเพ่ือใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรพัฒนามหาวิทยาลัย หนวยงาน

กําหนดนโยบายการประกันคุณภาพ และใชเปนแนวปฏิบัติในการดําเนินงานเพ่ือสงเสริม สนับสนุนให

หนวยงานไดนําระบบประกันคุณภาพเขาเปนสวนหนึ่งของกระบวนการทํางานอยางเปนระบบ  

2.1 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตัวบงช้ีท่ี 2.1.1  :  สนับสนุนทรัพยากรสารสนเทศท่ีทันสมัย 

ชนิดของตัวบงช้ี  :  กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงช้ี  :   

 ฝายงานวิทยบริการและสารสนเทศ ภายใตสังกัดสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปน

หนวยงานหลักท่ีสนับสนุนทรัพยากรสารสนเทศ ใหแกนักศึกษา คณาจารย บุคลากร ตลอดจนประชาชนท่ัวไป 

ซ่ึงการเปนหนวยงานสนับสนุนท่ีใหบริการทรัพยากรสารสนเทศ จําเปนท่ีจะตองมีทรัพยากรสารสนเทศท่ี

ทันสมัย เขาถึงไดงาย และตรงตามความตองการของผูใช 

เกณฑมาตรฐาน  :   

1. สํารวจความตองการทรัพยากรสารสนเทศ         

2. กําหนดหลักเกณฑและวิเคราะหทรัพยากรกอนจัดซ้ือเปนไปตามความตองการของผูใชและ

ครอบคลุมคณะท่ีเปดสอน         

3. ใหบริการสืบคนทรัพยากรดวยเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและเขาถึงไดงาย         

4. ประชาสัมพันธและสงเสริมการใชทรัพยากร         

5. ประเมินผลความพึงพอใจไมนอยกวารอยละ 85        

เกณฑการประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ดําเนินการตามเกณฑ

มาตรฐาน 1 ขอ 

ดําเนินการตามเกณฑ

มาตรฐาน 2 ขอ 

ดําเนินการตามเกณฑ

มาตรฐาน 3 ขอ 

ดําเนินการตามเกณฑ

มาตรฐาน 4 ขอ 

ดําเนินการตามเกณฑ

มาตรฐาน 5 ขอ 
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แนวทางการรวบรวมขอมูล : 

เกณฑมาตรฐาน เอกสารประกอบการประเมิน 

1. สํารวจความตองการทรัพยากรสารสนเทศ 1.1. มีแผนการสํารวจและจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 

1.2. มีการนําระบบสารสนเทศเขามาใชกับการสํารวจ

ทรัพยากร 

2. กําหนดหลักเกณฑและวิเคราะหทรัพยากร

กอนจัดซ้ือเปนไปตามความตองการของผูใช

และครอบคลุมคณะท่ีเปดสอน 

2.1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการวิเคราะหและพิจารณา

คัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ 

2.2. มีการวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศกอนการจัดซ้ือ 

3. ใหบริการสืบคนทรัพยากรดวยเทคโนโลยีท่ี

ทันสมัยและเขาถึงไดงาย 

3.1. มีการปรับปรุงระบบสืบคนใหมีความทันสมัย เขาถึง

งาย ใชงานไดงาย 

4. ประชาสัมพันธและสงเสริมการใช

ทรัพยากร 

4.1. มีการประชาสัมพันธการใหบริการทรัพยากร

สารสนเทศ 

4.2. มีการจัดกิจกรรมสงเสริมการใชทรัพยากรสารสนเทศ 

5. ประเมินผลความพึงพอใจไมนอยกวารอย

ละ 85 

5.1. มีการประเมินผลรอยละความพึงพอในทรัพยากรท่ีมี

ใหบริการ 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวบงช้ี เปาหมายป... ผลการดําเนินงาน 
คะแนน 

(เต็ม 5) 
การบรรลุเปาหมาย 

สนับสนุนทรัพยากร

สารสนเทศท่ีทันสมัย 

จํานวน....... 

ขอ 

(ระบุขอ) 

จํานวน..............ขอ 

(ระบุขอ) 

 
บรรลุเปาหมาย/ไม

บรรลุ 

สรุปภาพรวมตัวบงช้ีท่ี 2.1.1 

จุดแข็ง 

1. ................(ระบุเปนรายขอ...................................................................................................................... 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. ................(ระบุเปนรายขอ...................................................................................................................... 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ................(ระบุเปนรายขอ...................................................................................................................... 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

1. ................(ระบุเปนรายขอ...................................................................................................................... 
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ตัวบงช้ีท่ี 2.1.2  : ปรับปรุงประสิทธิภาพชองทางการสื่อสารเครือขายแกนหลักใหเพียงพอตอการใช   

                                 งาน     

ชนิดของตัวบงช้ี  :  กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงช้ี  :   

 การปรับปรุงประสิทธิภาพของชองทางการสื่อสารเครือขายแกนหลัก หมายถึง การขยายชอง

ทางการสื่อสารใหรองรับการใชงานท่ีเพ่ิมมากข้ึน ใหมีพ้ืนท่ีคงเหลือรองรับการใชงานอีกไมนอยกวารอยละ 20 

ของขนาดชองทางการสื่อสาร โดยคัดสรรควัสดุอุปกรณท่ีมีคุณภาพไดมาตรฐานมาติดตั้งใชงานและบริหาร

จัดรูปแบบลักษณะการใชงานในการรับสงขอมูลใหเหมาะสมกับแตละชวงเวลา ชองทางการสื่อสารเครือขาย

แกนหลัก หมายถึง ชองทางการสื่อสารท่ีเชื่อมตอระหวางอุปกรณกระจายสัญญาณหลัก(Switch : L2/L3)ของ

อาคารมายังอุปกรณกระจายสัญญาณหลัก(Core Switch : L3) ของวิทยาเขต หมายเหตุ ไมรวมชองทางการ

สื่อสารภายในอาคาร 

เกณฑมาตรฐาน  :   

1. สํารวจปริมาณการใชงานแตละชองทางการสื่อสารของเครือขายแกนหลัก 

2. นําผลการสํารวจมาวิเคราะหและวางแผนปรับปรุง 

3. ดําเนินการตามแผนงาน 

4. ทดสอบและวัดปริมาณการใชงานชองทางการสื่อสารเครือขายแกนหลัก 

5. ปรับปรุงประสิทธิภาพชองทางการสื่อสารเครือขายแกนหลัก ให มี พ้ืน ท่ีการสื่อสาร 

(Bandwidth) คงเหลือเฉลี่ย ไมนอยกวารอยละ 20 

เกณฑการประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ดําเนินการตามเกณฑ

มาตรฐาน 1 ขอ 

ดําเนินการตามเกณฑ

มาตรฐาน 2 ขอ 

ดําเนินการตามเกณฑ

มาตรฐาน 3 ขอ 

ดําเนินการตามเกณฑ

มาตรฐาน 4 ขอ 

ดําเนินการตามเกณฑ

มาตรฐาน 5 ขอ 
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แนวทางการรวบรวมขอมูล : 

เกณฑมาตรฐาน เอกสารประกอบการประเมิน 

1. สํารวจปริมาณการใชงานแตละชอง

ทางการสื่อสารของเครือขายแกนหลัก 

1.1 กําหนดคาของระบบและเก็บขอมูลการใชงานแตละชอง

ทางการสื่อสาร 

1.2 สํารวจอุปกรณท่ีใชในการเชื่อมตอระบบเครือขายแตละ

ชองทาง 

1.3 รวบรวมขอมูลการเชื่อมตอระบบเครือขายแตละพ้ืนท่ี

(Network Map) 

2. นําผลการสํารวจมาวิเคราะหและ

วางแผนปรับปรุง 

2.1 วิเคราะหรูปแบบลักษณะการใชงาน 

2.2 วิเคราะหปริมาณการใชงานแตละชองทาง 

2.3 วิเคราะหการเชื่อมตอระบบเครือขายแตละพ้ืนท่ี 

2.4 สรุปแนวทางในการปรับปรุง 

2.5 ประชุม กําหนดวัตถุประสงคและจัดทําแผนการปรับปรุง

ระบบ  

3. ดําเนินการตามแผนงาน 3.1 ประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานและมอบหมายงาน  

3.2 ติดตามการปฏิบัติงาน  

4. ทดสอบและวัดปริมาณการใชงาน

ชองทางการสื่อสารเครือขายแกนหลัก 

4.1 ทดสอบการใชงาน 

4.2 เก็บขอมูลการใชงานแตละชองทางการสื่อสาร 

4.3 สรุปและหาแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพ 

5. ปรับปรุงประสิทธิภาพชองทางการ

สื่อสารเครือขายแกนหลัก ใหมีพ้ืนท่ีการ

สื่อสาร (Bandwidth) คงเหลือเฉลี่ย ไม

นอยกวารอยละ 20 

5.1 ปรับปรุงประสิทธิภาพตามขอสรุป 

5.2 รายงานผลการดําเนินการ 

 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวบงช้ี เปาหมายป... ผลการดําเนินงาน 
คะแนน 

(เต็ม 5) 
การบรรลุเปาหมาย 

ปรับปรุประสิทธิภาพ

ระบบสารสน เทศ

และระบบเครือขาย 

จํานวน....... 

ขอ 

(ระบุขอ) 

จํานวน..............ขอ 

(ระบุขอ) 

 
บรรลุเปาหมาย/ไม

บรรลุ 
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สรุปภาพรวมตัวบงช้ีท่ี 2.1.2 

จุดแข็ง 

1. ................(ระบุเปนรายขอ...................................................................................................................... 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. ................(ระบุเปนรายขอ...................................................................................................................... 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ................(ระบุเปนรายขอ...................................................................................................................... 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

1. ................(ระบุเปนรายขอ...................................................................................................................... 

** หมายเหตุ - ปริมาณของขอมูลท่ีชองทางการสื่อสารสามารถรับสงไดนั้น เรียกวา ความจุของชองทางการ

สื่อสาร หรือ แบนดวิดธ (Bandwidth) - แบนดวิดธ (Bandwidth) คือ การวัดความเร็วในการสงขอมูล ซ่ึง

โดยมากวัดความเร็วของการสงขอมูลเปน bps (bit per second) ตัวอยาง เชน ขนาดชองทางการสื่อสาร

สามารถรับสงขอมูลสูงสุดได 100 Mbps ใชงาน 80 Mbps ยังคงเหลือรองรับการใชงานอีก 20 Mbps แสดงวา

ยังคงเพียงพอตอการใชงาน แตหากขนาดชองทางการสื่อสารคงเหลือนอยกวา 20 Mbps จะตองขยายเพ่ิมหรือ

บริหารจัดรูปแบบลักษณะการใชงานในการรับสงขอมูลใหเหมาะสมกับแตละชวงเวลา 
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2.2 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  (ยืนยันตามเดิม) 

ตัวบงช้ีท่ี 2.2.1   : ระบบและกลไกการรับนักศึกษาใหม 

ชนิดของตัวบงช้ี  :  กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงช้ี  :   

 เพ่ือใหระบบ และกลไกการรับนักศึกษาใหม มีความโปรงใส ชัดเจน และสอดคลองกับคุณสมบัติของ

นักศึกษา เปนไปตามวิสัยทัศนและพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย 

เกณฑมาตรฐาน  :   

 1. มีระบบ และกลไก                  

 2. มีการนําระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

 3. มีการประเมินกระบวนการ 

 4. มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการผลการการประเมิน 

 5. มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเปนรูปธรรม 

เกณฑการประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ดําเนินการตามเกณฑ

มาตรฐาน 1 ขอ 

ดําเนินการตามเกณฑ

มาตรฐาน 2 ขอ 

ดําเนินการตามเกณฑ

มาตรฐาน 3 ขอ 

ดําเนินการตามเกณฑ

มาตรฐาน 4 ขอ 

ดําเนินการตามเกณฑ

มาตรฐาน 5 ขอ 

แนวทางการรวบรวมขอมูล : 

 รายงานขอมูลผลการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนดพรอมระบุหลักฐานอางอิงผลการ

ดําเนินงานในรายงานการประเมินตนเองของหนวยงาน โดยทํารายงานสรุปเขาท่ีประชุมผูบริหาร 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวบงช้ี เปาหมายป... ผลการดําเนินงาน 
คะแนน 

(เต็ม 5) 
การบรรลุเปาหมาย 

ระบบและกลไกการ

รับนักศึกษาใหม 

จํานวน....... 

ขอ 

(ระบุขอ) 

จํานวน..............ขอ 

(ระบุขอ) 

 
บรรลุเปาหมาย/ไม

บรรลุ 
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สรุปภาพรวมตัวบงช้ีท่ี 2.2.1 

จุดแข็ง 

1. ................(ระบุเปนรายขอ...................................................................................................................... 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. ................(ระบุเปนรายขอ...................................................................................................................... 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ................(ระบุเปนรายขอ...................................................................................................................... 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

1. ................(ระบุเปนรายขอ...................................................................................................................... 
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ตัวบงช้ีท่ี 2.2.2   :  ระบบและกลไกการบริหารหลกัสตูร 

ชนิดของตัวบงช้ี  :  กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงช้ี  :   

 การบริหารหลักสูตรเพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 

๒๕๕๘ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ และกํากับติดตามหลักสูตร เพ่ือใหไดรับการ

รับรองจากสภาวิชาชีพหรือจากหนวยงานตนสังกัด โดยนําผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรไปใชในการ

ปรับปรุง พัฒนา และบริหารจัดการสถานศึกษาอยางเปนรูปธรรมและตอบสนองตอการพัฒนาประเทศ และ

เปนไปตามแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

เกณฑมาตรฐาน  :   

 1. มีระบบ และกลไก การบริหารหลักสูตรเปนไปตามเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด                 

 2. มีการนําระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

 3. มีการประเมินกระบวนการ 

 4. มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการผลการการประเมิน 

 5. มีผลจากการปรับปรุงท่ีชัดเจนเปนรูปธรรม 

 

เกณฑการประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ดําเนินการตามเกณฑ

มาตรฐาน 1 ขอ 

ดําเนินการตามเกณฑ

มาตรฐาน 2 ขอ 

ดําเนินการตามเกณฑ

มาตรฐาน 3 ขอ 

ดําเนินการตามเกณฑ

มาตรฐาน 4 ขอ 

ดําเนินการตามเกณฑ

มาตรฐาน 5 ขอ 

แนวทางการประเมิน : 

 ผลการประเมินคุณภาพหลักสูตร ลักสูตรไดรับการรับรองจากสภาวิชาชีพ หรือรับทราบจาก

หนวยงานตนสังกัด 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวบงช้ี เปาหมายป 2561 ผลการดําเนินงาน 
 การบรรลุ

เปาหมาย 

ระบบและกลไกการบริหาร

หลักสูตร 

จํานวน..............ขอ 

(ระบุขอ) 

จํานวน..............ขอ 

(ระบุขอ) 

 บรรลุ

เปาหมาย/ไม

บรรลุ 
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สรุปภาพรวมตัวบงช้ีท่ี 2.2.2 

จุดแข็ง 

1. ................(ระบุเปนรายขอ...................................................................................................................... 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. ................(ระบุเปนรายขอ...................................................................................................................... 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ................(ระบุเปนรายขอ...................................................................................................................... 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

1. ................(ระบุเปนรายขอ...................................................................................................................... 
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ตัวบงช้ีท่ี 2.2.3   :  การบริการดานวิชาการและงานทะเบียนท่ีทันสมัยสําหรับอาจารยและนักศึกษา 

ชนิดของตัวบงช้ี  :  ผลลัพธ 

คําอธิบายตัวบงช้ี  :   

 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนเปนหนวยงานหลักท่ีสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให

ประสบความสําเร็จ ของมหาวิทยาลัย โดยสนับสนุนระบบท่ีทันสมัย เพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับอาจารย

ผูสอนและนักศึกษาไดใชประโยชนจากขอมูลท่ีเก่ียวของ จากฐานขอมูลระบบงานทะเบียน เชน การลงทะเบียน 

ระบบสารสนเทศสําหรับอาจารยผูสอน 

เกณฑมาตรฐาน  :   

 มีการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ และกิจกรรม ภายในกําหนดระยะเวลาท่ีไดกําหนดไว รอยละ 

100 เทากับ 5 คะแนน 

เกณฑการประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

นอยกวาหรือเทากับ 80 81-85 86-90 91-95 96-100 

แนวทางการรวบรวมขอมูล : 

 หนวยงานรายงานขอมูลผลการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด พรอมระบุหลักฐานอางอิง

ผลการดําเนินงานในรายงานการกิจกรรม/โครงการ เม่ือสิ้นสุดโครงการ และการประเมินตนเอง 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวบงช้ี เปาหมายป... ผลการดําเนินงาน 
คะแนน 

(เต็ม 5) 
การบรรลุเปาหมาย 

ก า ร บ ริ ก า ร ด า น

วิ ช า ก า ร แ ล ะ ง า น

ทะเบียนท่ี ทันส มัย

สําหรับอาจารยและ

นักศึกษา 

คารอยละ

.......... 

รอยละการบริการดาน

วิชาการและงานทะเบียนท่ี

ทันสมัยสําหรับอาจารยและ

นักศึกษา คิดเปน... คะแนน 

 

บรรลุเปาหมาย/ไม

บรรลุ 
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สรุปภาพรวมตัวบงช้ีท่ี 2.2.3 

จุดแข็ง 

1. ................(ระบุเปนรายขอ...................................................................................................................... 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. ................(ระบุเปนรายขอ...................................................................................................................... 

 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ................(ระบุเปนรายขอ...................................................................................................................... 

 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

1. ................(ระบุเปนรายขอ...................................................................................................................... 
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2.3 สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม (ยืนยันตามเดิม) 

ตัวบงช้ีท่ี 2.3.1   : การผลักดันใหเกิดการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมของมหาวิทยาลัย 

ชนิดของตัวบงช้ี  :  กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงช้ี  :   

 สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีพันธกิจหลักในการสงเสริมผลักดันหนวยงานท้ังภายใน

ภายนอก และผูมีสวนไดสวนเสียใหมีการจัดกิจกรรมหรือนวัตกรรมดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมอยางบูรณาการ มีประสิทธิภาพ และยั่งยืนตามองคประกอบของ Green Campus หรือ

มหาวิทยาลัยสีเขียว หมายถึง มหาวิทยาลัยท่ีมีการบูรณาการอนุรักษดานพลังงานและสิ่งแวดลอมเขาไปในการ

เรียนการสอน การวิจัย และในทุกกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ท้ังนี้เพ่ือใหเกิดการทํางานในบรรยากาศท่ีมีความ

ปลอดภัย เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและประหยัดพลังงาน อันกอใหเกิดผลดีตอสิ่งแวดลอมและชุมชนของชาติ 

เกณฑมาตรฐาน  :   

1. มีความรวมมือระหวางหนวยงานภายใน ภายนอก และผูมีสวนไดสวนเสียดําเนินงานดาน

สิ่งแวดลอม 

2. มีแผนการจัดกิจกรรม/นวัตกรรมดานสิ่งแวดลอมท่ีระบุรายละเอียดการดําเนินงานอยางชัดเจน 

3. มีการดําเนินงานตามแผนอยางตอเนื่องเพ่ือสรางกิจกรรมหรือนวัตกรรมท่ีผลักดันการพัฒนา

องคกรตามองคประกอบ Green Campus 

4. มีการเผยแพรกิจกรรม/นวัตกรรม สูสาธารณชน มีการติดตาม ประเมินผล และกําหนดแนว

ทางการปรับปรุงพัฒนา 

5. มีผลการพัฒนางานดานสิ่งแวดลอมชัดเจนเปนรูปธรรม 

เกณฑการประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ดําเนินการตามเกณฑ

มาตรฐานขอ 1 

ดําเนินการตามเกณฑ

มาตรฐานขอ 1-2 

ดําเนินการตามเกณฑ

มาตรฐานขอ 1-3 

ดําเนินการตามเกณฑ

มาตรฐานขอ 1-4 

ดําเนินการตามเกณฑ

มาตรฐานขอ 1-5 

แนวทางการรวบรวมขอมูล : 

เกณฑมาตรฐาน เอกสารประกอบการประเมิน 

1. มีความรวมมือระหวางหนวยงานภายใน 

ภายนอก และผูมีสวนไดสวนเสียดําเนินงาน

ดานสิ่งแวดลอม 

เอกสารแสดงความรวมมือระหวางหนวยงานท่ีเปนลาย

ลักษณอักษร 
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เกณฑมาตรฐาน เอกสารประกอบการประเมิน 

2. มีแผนการจัดกิจกรรม/นวัตกรรมดาน

สิ่งแวดลอมท่ีระบุรายละเอียดการดําเนินงาน

อยางชัดเจน 

แผนการดําเนินงานกิจกรรมดานสิ่งแวดลอม 

3. มีการดําเนินงานตามแผนอยางตอเนื่องเพ่ือ

สรางกิจกรรมหรือนวัตกรรมท่ีผลักดันการ

พัฒนาองคกรตามองคประกอบ Green 

Campus 

รายงานการดําเนินตามแผนกระท่ังเกิดกิจกรรมหรือ

นวัตกรรมท่ีผลักดันการพัฒนาองคกรตามองคประกอบ 

Green Campus แบบประเมินตัวชี้วัด Green Campus 

4. มีการเผยแพรกิจกรรม/นวัตกรรม สู

สาธารณชน มีการติดตาม ประเมินผล และ

กําหนดแนวทางการปรับปรุงพัฒนา 

ชองทางการเผยแพรอยางนอย 2 ชองทาง เอกสารการ

ติดตาม ประเมินผล และเอกสารการกําหนดแนวทางการ

ปรับปรุงพัฒนา รายงานการประชุมคณะกรรมการท่ี

เก่ียวของ 

5. มีผลการพัฒนางานดานสิ่งแวดลอมชัดเจน

เปนรูปธรรม 

เอกสารแสดงผลการพัฒนาท่ีเปนรูปธรรม 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวบงช้ี เปาหมายป... ผลการดําเนินงาน 
คะแนน 

(เต็ม 5) 
การบรรลุเปาหมาย 

การผลักดันให เ กิด

การดําเนินงานดาน

สิ่ ง แ ว ด ล อ ม ข อ ง

มหาวิทยาลัย 

จํานวน....... 

ขอ 

(ระบุขอ) 

จํานวน..............ขอ 

(ระบุขอ) 

 

บรรลุเปาหมาย/ไม

บรรลุ 

สรุปภาพรวมตัวบงช้ีท่ี 2.3.1 

จุดแข็ง 

1. ................(ระบุเปนรายขอ...................................................................................................................... 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. ................(ระบุเปนรายขอ...................................................................................................................... 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ................(ระบุเปนรายขอ...................................................................................................................... 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

1. ................(ระบุเปนรายขอ...................................................................................................................... 
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2.4 สถาบันวิจัยและพัฒนา (ยืนยันตามเดิม) 

ตัวบงช้ีท่ี 2.4.1   :  สงเสริมและสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัย 

ชนิดของตัวบงช้ี  :  กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงช้ี  :   

 สถาบันวิจัยและพัฒนาเปนหนวยงานกลางท่ีสงเสริมและสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัย มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือใหผลผลิตจากการวิจัยสามารถนํากลับมาพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และเปนองค

ความรูทางวิชาการ ซ่ึงกระบวนการวิจัย จะนับรวมตั้งแต ตนน้ํา(การจัดหางบประมาณสนับสนุนการวิจัย) 

กลางน้ํา(การติดตาม ประเมินผลการวิจัย) และปลายน้ํา(การนําผลผลิตการวิจัยไปใชประโยชนตอสังคม และ

ประเทศชาติ) การสงเสริมและสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนา จึงหมายถึง

กระบวนการดําเนินงานใหนักวิจัยไดรับทุนสนับสนุนการวิจัย ดําเนินการวิจัยตามแผนการวิจัย และสามารถ

สงผลผลิตการวิจัยใหกับมหาวิทยาลัยหรือผูใหทุนสนับสนุน ตามระยะเวลาท่ีกําหนด เพ่ือใหผลผลิตการวิจัย

สามารถพัฒนาชีวิต ความเปนอยูท่ีดี ของชุมชนทองถ่ินโดยรอบมหาวิทยาลัย ตามยุทธศาสตรชาติ 20 ป 2560 

- 2579 ตอไป 

เกณฑมาตรฐาน  :   

 1. มีระบบและกลไกในการสงเสริมและสนับสนุนการวิจัย 

 2. มีการกํากับ ติดตาม ผลการดําเนินดานการวิจัยตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

 3. มีการสรุปผลการดําเนินงานดานการวิจัยเสนอตอหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือดําเนินการตอไป 

 4. มีการนําผลการดําเนินมาวิเคราะห ปรับปรุงเพ่ือใชในการวางแผนในการปฏิบัติราชการปตอไป 

 5. มีผลการปรับปรงุการปฏิบัติงานท่ีพัฒนาข้ึนอยางเปนรูปธรรม 

เกณฑการประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ดําเนินการตามเกณฑ

มาตรฐาน 1 ขอ 

ดําเนินการตามเกณฑ

มาตรฐาน 2 ขอ 

ดําเนินการตามเกณฑ

มาตรฐาน 3 ขอ 

ดําเนินการตามเกณฑ

มาตรฐาน 4 ขอ 

ดําเนินการตามเกณฑ

มาตรฐาน 5 ขอ 
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แนวทางการรวบรวมขอมูล : 

เกณฑมาตรฐาน แนวทางการประเมินผล 

1. มีระบบและกลไกในการสงเสริมและสนับสนุนการ

วิจัย 

1.1 ระบบสารสนเทศเพ่ือการวิจัย 

1.2 ระเบียบ / ประกาศ ท่ีเอ้ือตอการวิจัย 

1.3 โครงการ / กิจกรรม ท่ีสนับสนุนดานการวิจัย 

2. มีการกํากับ ติดตาม ผลการดําเนินดานการวิจัย

ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

กระบวนการในการกํากับติดตามหนวยงานใน

มหาวิทยาลัย 

3. มีการสรุปผลการดําเนินงานดานการวิจัยเสนอตอ

หนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือดําเนินการตอไป 

รายงานสรุปผลการดําเนินงานดานการวิจัยเสนอตอ

หนวยงานท่ีเก่ียวของทราบ เพ่ือดําเนินการตอไป  

4. มีการนําผลการดําเนินมาวิเคราะห ปรับปรุงเพ่ือ

ใชในการวางแผนในการปฏิบัติงานปตอไป 

รายงานผลการวิเคราะหและแนวทางในการปรับปรุง 

5. มีผลการปรับปรุงการปฏิบัติงานท่ีพัฒนาข้ึนอยาง

เปนรูปธรรม 

ขอมูลในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป

งบประมาณ 2563 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวบงช้ี เปาหมายป... ผลการดําเนินงาน 
คะแนน 

(เต็ม 5) 

การบรรลุเปาหมาย 

สงเสริมและสนับสนุน

พันธกิจดานการวิจัย 

จํานวน........ขอ 

(ระบุขอ) 

จํานวน..............ขอ 

(ระบุขอ) 

 บรรลุเปาหมาย/ไม

บรรลุ 

สรุปภาพรวมตัวบงช้ีท่ี 2.4.1 

จุดแข็ง 

1. ................(ระบุเปนรายขอ...................................................................................................................... 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. ................(ระบุเปนรายขอ...................................................................................................................... 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ................(ระบุเปนรายขอ...................................................................................................................... 

 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

1. ................(ระบุเปนรายขอ...................................................................................................................... 
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2.5 สํานักศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย 

ตัวบงช้ีท่ี 2.5.1   : ระบบและกลไกทํานุบํารุงศิลปและวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบงช้ี  :  กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงช้ี  :   

 สถาบันอุดมศึกษาตองมีนโยบายแผนงานโครงสรางและการบริหารจัดการงานทํานุบํารุงศิลปและ

วัฒนธรรมท้ังการอนุรักษฟนฟูสืบสานเผยแพรวัฒนธรรมไทยภูมิปญญาทองถ่ินตามจุดเนนของสถาบันอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

เกณฑมาตรฐาน  :   

1. กําหนดผูรับผิดชอบในการดําเนินกิจกรรมดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

2. จัดทําแผนดานทํานุบํารุงศิลปและวัฒนธรรม และกําหนดตัวบงชี้วัดความสําเร็จตาม

วัตถุประสงคของแผน เพ่ือใหสามารถดําเนินการไดตามแผน 

3. กํากับติดตามใหมีการดําเนินงานตามแผนดานทํานุบํารุงศิลปและวัฒนธรรม 

4. ประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ท่ีวัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนดานทํานุบํารุงศิลป

และวัฒนธรรม 

5. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปและวัฒนธรรม 

6. เผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปและวัฒนธรรมตอสาธารณชน 

  

เกณฑการประเมิน  : 

 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ดําเนินการตามเกณฑ

มาตรฐาน 2 ขอ 

ดําเนินการตามเกณฑ

มาตรฐาน 3 ขอ 

ดําเนินการตามเกณฑ

มาตรฐาน 4 ขอ 

ดําเนินการตามเกณฑ

มาตรฐาน 5 ขอ 

ดําเนินการตามเกณฑ

มาตรฐาน 6 ขอ 
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แนวทางการรวบรวมขอมูล : 

เกณฑมาตรฐาน เอกสารประกอบการประเมิน 

1. กําหนดผูรับผิดชอบในการดําเนินกิจกรรม

ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

กําหนดผูรับผิดชอบโดยมีการแตงตั้งคําสั่ง เพ่ือเปนกรอบ

แนวทางในการทํางานในลําดับตอไป เชน การดําเนินงาน 

การรวบรวมผลงาน การสรปุกิจกรรม 

2. จัดทําแผนดานทํานุบํารุงศิลปและวัฒนธรรม 

และกําหนดตัวบงชี้วัดความสําเร็จตาม

วัตถุประสงคของแผน เพ่ือใหสามารถ

ดําเนินการไดตามแผน 

แนวทาง/วิธีการ/กระบวนการ ในการดําเนินงาน กํากับ 

และติดตาม เพ่ือความเขาใจของหนวยงานในมหาวิทยาลัย     

3. กํากับติดตามใหมีการดําเนินงานตามแผน

ดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

แนวทาง/วิธีการ/กระบวนการ ในการกํากับติดตาม

ผูรับผิดชอบในการดําเนินงานตามแผน      

4. ประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ท่ีวัด

ความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนดานทํานุ

บํารุงศิลปและวัฒนธรรม 

แนวทางในการพัฒนา ปรับปรุง เพ่ือเพ่ิมคุณภาพในการ

ดําเนินงานตามวัตถุประสงคของแผนดานทํานุบํารุงศิลปะ

และวัฒนธรรมอยางตอเนื่อง 

5. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือ

กิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปและวัฒนธรรม 

การนําผลการประเมินความสําเร็จของการดําเนินงาน ไป

ปรับปรุงการทํางาน แบบแผน หรือกรอบแนวทางการ

พัฒนา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและสามารถดําเนินงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

6. เผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุ

บํารุงศิลปและวัฒนธรรมตอสาธารณชน 

ชองทางการเผยแพรอยางนอย 2 ชองทาง เอกสารการ

ติดตาม ประเมินผล และเอกสารการกําหนดแนวทางการ

ปรับปรุงพัฒนา รายงานการประชุมคณะกรรมการท่ี

เก่ียวของ 
 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวบงช้ี เปาหมายป... ผลการดําเนินงาน 
คะแนน 

(เต็ม 5) 
การบรรลุเปาหมาย 

ระบบและกลไกทํานุ

บํารุงศิลปและ

วัฒนธรรม 

จํานวน........ขอ 

(ระบุขอ) 

จํานวน..............ขอ 

(ระบุขอ) 

 
บรรลุเปาหมาย/ไม

บรรลุ 
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สรุปภาพรวมตัวบงช้ีท่ี 2.5.1 

จุดแข็ง 

1. ................(ระบุเปนรายขอ...................................................................................................................... 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. ................(ระบุเปนรายขอ...................................................................................................................... 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ................(ระบุเปนรายขอ...................................................................................................................... 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

1. ................(ระบุเปนรายขอ...................................................................................................................... 
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ตัวบงช้ีท่ี 2.5.2   :  การสงเสริมสนับสนุนใหเกิดนวัตกรรมท่ีนําไปพัฒนาวิสาหกิจวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบงช้ี  :  กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงช้ี  :   

 สํานักศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัยดําเนินงานเพ่ือใหหนวยงานผลิตนวัตกรรมท่ีสามารถนําไปพัฒนา

วิสาหกิจวัฒนธรรม โดยมีระบบการติดตาม ประเมินผลและเผยแพรกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

อยางมีประสิทธิผล 

เกณฑมาตรฐาน  :   

1. มีแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ดานการสงเสริม สนับสนุน ใหเกิดนวัตกรรมท่ีนําไปพัฒนา

วิสาหกิจวัฒนธรรม 

2. มีการดําเนินการตามแผนในขอท่ี 1 ครบถวนตามรอบการประเมิน 

3. มีฐานขอมูลเก่ียวกับนวัตกรรมและวิสาหกิจวัฒนธรรม     

4. ประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้วัดในแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมดานการสงเสริมสนับสนุนให

เกิดนวัตกรรมท่ีนําไปพัฒนาวิสาหกิจ      

5. มีการสรุปผลเพ่ือปรับปรุงแผนการสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดนวัตกรรมในปถัดไป 

เกณฑการประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ดําเนินการตามเกณฑ

มาตรฐาน 1 ขอ 

ดําเนินการตามเกณฑ

มาตรฐาน 1-2 ขอ 

ดําเนินการตามเกณฑ

มาตรฐาน 1-3 ขอ 

ดําเนินการตามเกณฑ

มาตรฐาน 1-4 ขอ 

ดําเนินการตามเกณฑ

มาตรฐาน 1-5 ขอ 

แนวทางการรวบรวมขอมูล : 

เกณฑมาตรฐาน เอกสารประกอบการประเมิน 

1. มีแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ดาน

การสงเสริม สนับสนุน ใหเกิดนวัตกรรม

ท่ีนําไปพัฒนาวิสาหกิจวัฒนธรรม 

แนวทาง / วิธีการ / กระบวนการ ในการดําเนินงาน กํากับ และ

ติดตาม เพ่ือความเขาใจของหนวยงานในมหาวิทยาลัย                 

2. มีการดําเนินการตามแผนในขอท่ี 1 

ครบถวนตามรอบการประเมิน 

มีแผนเพ่ือกําหนดการติดตามผลงานตามรอบการประเมิน (6 

เดือน, 9 เดือน, 12 เดือน) เพ่ือสามารถผลักดันการดําเนินงาน

ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ใหบรรลุตามวัตถุประสงค 

3.  มีฐานขอมูลเก่ียวกับนวัตกรรมและ

วิสาหกิจวัฒนธรรม 

แนวทาง / ฐานขอมูล ใหหนวยงานในมหาวิทยาลัยสามารถ

เรียนรู และศึกษาขอมูลเพ่ิมเติม เพ่ือใหเกิความเขาใจและ

สามารถดําเนินงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไดอยางถูกตอง 
 

 



 
 

 

- 49 - 

เกณฑมาตรฐาน เอกสารประกอบการประเมิน 

4.  ประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้วัดในแผน

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมดานการสงเสริม

สนับสนุนใหเกิดนวัตกรรมท่ีนําไปพัฒนา

วิสาหกิจ 

แนวทางในการพัฒนา ปรับปรุง เพ่ือเพ่ิมคุณภาพในการ

ดําเนินงานตามวัตถุประสงคตามตัวบงชี้ท้ังหมดของดาน

ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมอยางตอเนื่อง 

5. มีการสรุปผลเพ่ือปรับปรุงแผนการสงเสริม

และสนับสนุนใหเกิดนวัตกรรมในปถัดไป 

การนําผลการประเมินความสําเร็จของการดําเนินงาน ไป

ปรับปรุงการทํางาน แบบแผน หรือกรอบแนวทางการ

พัฒนา เพ่ือสงเสริมและสามารถสนับสนุนการดําเนินงาน

ใหเกิดนวัตกรรม 
 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวบงช้ี เปาหมายป... ผลการดําเนินงาน 
คะแนน 

(เต็ม 5) 

การบรรลุ

เปาหมาย 

การสงเสริม

สนับสนุนใหเกิด

นวัตกรรมท่ีนําไป

พัฒนาวิสาหกิจ

วัฒนธรรม 

จํานวน....... ขอ 

(ระบุขอ) 

จํานวน..............ขอ 

(ระบุขอ) 

 

บรรลุเปาหมาย/ไม

บรรลุ 

สรุปภาพรวมตัวบงช้ีท่ี 2.5.2 

จุดแข็ง 

1. ................(ระบุเปนรายขอ...................................................................................................................... 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. ................(ระบุเปนรายขอ...................................................................................................................... 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ................(ระบุเปนรายขอ...................................................................................................................... 

 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

1. ................(ระบุเปนรายขอ...................................................................................................................... 
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2.6 สํานักงานวิทยาเขตตรัง (ยืนยันตามเดิม) 

ตัวบงช้ีท่ี 2.6.1   :  มีระบบและกลไกการเบิกจาย 

ชนิดของตัวบงช้ี  :  กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงช้ี  :   

 งานการคลัง  สํานักงานวิทยาเขตตรัง  เปนหนวยงานหลักในการกํากับ  ติดตาม  ควบคุมและ

ดําเนินการเบิกจาย  ในระบบการเบิกจายของวิทยาเขตตรัง   โดยใชระบบบัญชี  3  มิติ ควบคุม ติดตามการ

เบิกจายใหเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด 

เกณฑมาตรฐาน  :   

1. มีระบบและกลไกการเบิกจายท่ีเหมาะสม         

2. มีการกํากับ ติดตาม ใหทุกหนวยงานมีการดําเนินงานตามระบบท่ีกําหนด    

3. มีการดําเนินงานตามระบบการเบิกจายครบถวน ประกอบดวย  การควบคุม  การตรวจสอบ 

การติดตามและรายงาผล    

4. มีการนําผลการเบิกจาย  มาวิเคราะหการดําเนินงานและกําหนดแนวทางการเบิกจาย  

5. มีการรายงานผลการเบิกจายไปยังหนวยงานท่ีเก่ียวของ     

เกณฑการประเมิน  : 

 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ดําเนินการตามเกณฑ

มาตรฐาน 1 ขอ 

ดําเนินการตามเกณฑ

มาตรฐาน 2 ขอ 

ดําเนินการตามเกณฑ

มาตรฐาน 3 ขอ 

ดําเนินการตามเกณฑ

มาตรฐาน 4 ขอ 

ดําเนินการตามเกณฑ

มาตรฐาน 5 ขอ 

แนวทางการรวบรวมขอมูล : 

เกณฑมาตรฐาน เอกสารประกอบการประเมิน 

1. มีระบบและกลไกการเบิกจายท่ีเหมาะสม      1.1 มีระบบการเบิกจาย 

2. มีการกํากับ ติดตาม ใหทุกหนวยงานมีการ

ดําเนินงานตามระบบท่ีกําหนด 

2.1 แนวทาง/วิธีการ/กระบวนการในการกํากับติดตาม 

3. มีการดําเนินงานตามระบบการเบิกจาย

ครบถวน ประกอบดวย  การควบคุม  

การตรวจสอบและการ  ติดตาม  และรายงานผล 

3.1 กระบวนการควบคุม กระบวนการตรวจสอบ 

กระบวนการติดตาม 

4. มีการนําผลการเบิกจาย  มาวิเคราะหการ

ดําเนินงานและกําหนดแนวทางการเบิกจาย 

4.1 แนวทางการปรับปรุงการดําเนินงาน และแผนการ

ปรับปรุงการเบิกจาย 



 
 

 

- 51 - 

เกณฑมาตรฐาน เอกสารประกอบการประเมิน 

5. มีการรายงานผลการเบิกจายไปยังหนวยงานท่ี

เก่ียวของ 

5.1 รายงานผลการเบิกจาย 

 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวบงช้ี เปาหมายป... ผลการดําเนินงาน 
คะแนน  

(เต็ม 5) 
การบรรลุเปาหมาย 

มี ระบบและกลไก

การเบิกจาย 

จํานวน....... 

ขอ 

(ระบุขอ) 

จํานวน..............ขอ 

(ระบุขอ) 

 
บรรลุเปาหมาย/ไม

บรรลุ 

สรุปภาพรวมตัวบงช้ีท่ี 2.6.1 

จุดแข็ง 

1. ................(ระบุเปนรายขอ...................................................................................................................... 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. ................(ระบุเปนรายขอ...................................................................................................................... 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ................(ระบุเปนรายขอ...................................................................................................................... 

 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

1. ................(ระบุเปนรายขอ...................................................................................................................... 
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2.7 สํานักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช  

ตัวบงช้ีท่ี 2.7.1   :  รอยละความพึงพอใจของผูใชบริการตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู (Ecosystem) 

ชนิดของตัวบงช้ี  :  ผลลัพธ 

คําอธิบายตัวบงช้ี  :   

 สํานักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช มีการเตรียมความพรอมทางดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ท่ีคณะ

สามารถใชในการเรียนการสอนตามความเหมาะสม เพ่ือการพัฒนางานบริการของหนวยงานสนับสนุนใหมี

มาตรฐาน คุณภาพการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ ท้ังดานกายภาพ การจัดการสิ่งอํานวยความ

สะดวกและสิ่งสนับสนุนการศึกษา จึงเปนสิ่งสําคัญและเปนไปตามพันธกิจของสํานักงานวิทยาเขต

นครศรีธรรมราช 

เกณฑการประเมิน  : 

 คาเฉลี่ยของคะแนนความพึงพอใจของผูรับบริการ 

แนวทางการรวบรวมขอมูล : 

 ใชแบบประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการตามแบบฟอรมการประเมิน 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวบงช้ี เปาหมายป... ผลการดําเนินงาน 
คะแนน 

(เต็ม 5) 

การบรรลุ

เปาหมาย 

รอยละความพึงพอใจ

ของผูใชบริการตอสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู 

(Ecosystem) 

คารอยละ 

.................. 

คารอยละความพึงพอใจ

ของผูใชบริการตอสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู 

(Ecosystem) 

คิดเปน..............คะแนน 

 

บรรลุเปาหมาย/

ไมบรรลุ 
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สรุปภาพรวมตัวบงช้ีท่ี 2.7.1 

จุดแข็ง 

1. ................(ระบุเปนรายขอ...................................................................................................................... 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. ................(ระบุเปนรายขอ...................................................................................................................... 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ................(ระบุเปนรายขอ...................................................................................................................... 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

1. ................(ระบุเปนรายขอ...................................................................................................................... 
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2.8 สํานักงานอธิการบด ี

ตัวบงชี้ท่ี 2.8.1   : ระดับความสําเร็จของการใหบริการท่ีสอดคลองกับความตองการของผูรับบริการ  

                                 (สํานักงานอธิการบดี) 

ชนิดของตัวบงช้ี  :  ผลผลิต/ผลลัพธ 

คําอธิบายตัวบงช้ี  :   

 การใหบริการถือเปนภารกิจหลักของสํานักงานอธิการบดี ดังนั้นเพ่ือใหการดําเนินงานมีความ

สมบูรณ เกิดประโยชนแกผูรับบริการตามวัตถุประสงค กอใหเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของสํานักงาน

อธิการบดี จึงจําเปนตองมีการประเมินระดับความสําเร็จของการใหบริการท่ีสอดคลองกับความตองการของ

ผูรับบริการ ท่ีครอบคลุมทุกภารกิจและหนวยงานสายสนับสนุนในสังกัดสํานักงานอธิการบดี  

เกณฑมาตรฐาน  :   

1. มีการสํารวจความตองการของผูรับบริการ 

2. มีการวางแผนการใหบริการท่ีสอดคลองกับความตองการของผูรับบริการ 

3. มีการดําเนินการตามแผนการใหบริการท่ีกําหนด 

4. มีการประเมินผลการดําเนินการตามแผนการใหบริการ 

5. มีการนําขอเสนอแนะจากการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินการใหบริการในรอบปตอไป 

เกณฑการประเมิน  : 

 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ดําเนินการตามเกณฑ

มาตรฐาน 1 ขอ 

ดําเนินการตามเกณฑ

มาตรฐาน 2 ขอ 

ดําเนินการตามเกณฑ

มาตรฐาน 3 ขอ 

ดําเนินการตามเกณฑ

มาตรฐาน 4 ขอ 

ดําเนินการตามเกณฑ

มาตรฐาน 5 ขอ 

แนวทางการรวบรวมขอมูล : 

1. หลักฐานท่ีแสดงผลการสํารวจความตองการของผูรับบริการ 

2. แผนการใหบริการท่ีสอดคลองกับความตองการของผูรับบริการ 

3. หลักฐานท่ีแสดงผลการดําเนินงานตามแผนการใหบริการท่ีสอดคลองกับความตองการของ

ผูรับบริการ 

4. หลักฐานท่ีแสดงการประเมินผลแผนการใหบริการ 

5. แผนพัฒนาปรับปรุงการใหบริการตามขอเสนอแนะ 
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การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวบงช้ี เปาหมายป... ผลการดําเนินงาน 
คะแนน 

(เต็ม 5) 

การบรรลุ

เปาหมาย 

ระดับความสําเร็จของ

การใหบริการท่ี

สอดคลองกับความ

ตองการของ

ผูรับบริการ 

คารอยละ 

.................. 

คารอยความสําเร็จของ

การใหบริการท่ี

สอดคลองกับความ

ตองการของผูรับบริการ

คิดเปน.............คะแนน 

 

บรรลุเปาหมาย/ไม

บรรลุ 

 

สรุปภาพรวมตัวบงช้ีท่ี 2.8.1 

จุดแข็ง 

1. ................(ระบุเปนรายขอ...................................................................................................................... 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. ................(ระบุเปนรายขอ...................................................................................................................... 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ................(ระบุเปนรายขอ...................................................................................................................... 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

1. ................(ระบุเปนรายขอ...................................................................................................................... 
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ตัวบงชี้ท่ี 2.8.2  :   ก า รป ร ะ เ มิ นผล  ติ ด ต าม  ต ร ว จสอบ คุณภ าพตามมาต ร ฐ านกา ร ศึ ก ษ า 

                             ระดับอุดมศึกษา ระดับอาชีวศึกษาและหนวยงานสายสนับสนุน (สํานักงานอธิการบดี) 

ชนิดของตัวบงช้ี  :  กระบวนการ  

คําอธิบายตัวบงช้ี  :   

 ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ความวา การประกันคุณภาพการศึกษา 

เปนการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแตละระดับและ

ประเภทการศึกษา โดยมีกลไกการควบคุมตรวจสอบระบบการบริหารคุณภาพการศึกษาท่ีสถานศึกษาจัดข้ึน 

เพ่ือใหเกิดการพัฒนาและสรางความเชื่อม่ันใหแกผูมีสวนเก่ียวของและสาธารณชนวาสถานศึกษานั้นสามารถ

จัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและบรรลุเปาประสงคของหนวยงานตนสังกัดหรือ

หนวยงานท่ีกํากับดูแล  ท้ังนี้เพ่ือดําเนินการตามหลักเกณฑ วิธีการประกันคุณภาพตามกฎกระทรวงการประกัน

คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 และดําเนินการยกระดับคุณภาพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  

 งานประกันคุณภาพ สํานักงานอธิการบดี จึงกํากับการดําเนินการประกันคุณภาพในแตละระดับท้ัง

ในสวนของสายวิชาการและสายสนับสนุน ดังนี้ 

 1) ระดับอุดมศึกษา ประกอบดวย ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย 

 2) ระดับอาชีวศึกษา 

 3) หนวยงานสายสนับสนุน 

เกณฑมาตรฐาน  :   

1. มีระบบและกลไกในการกํากับติดตามตรวจสอบคุณภาพการดําเนินการประกันคุณภาพใน

ระดับอุดมศึกษา ระดับอาชีวศึกษาและหนวยงานสายสนับสนุน 

2. มีคณะกรรมการกํากับติดตามตรวจสอบคุณภาพการดําเนินงานใหเปนไปตามระบบท่ีกําหนดในขอ 1 

3. มีการกํากับติดตามตรวจสอบคุณภาพในแตละระดับและสรุปผลตามแผนการดําเนินงาน 

4. รายงานผลใหคณะกรรมการฯ/ผูบริหาร รับทราบ 

5. มีการเผยแพรผลการประเมินสูสาธารณชน ผานสื่อในรูปแบบตาง ๆ  

6. มีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพจากปท่ีผานมาในเชิงรูปธรรม อาทิ การพัฒนาระบบ วิธีการ แนวทางท่ี

แสดงถึงการพัฒนาจากรูปแบบเดิม  

(เกณฑขอ 6 อางอิงผลการประเมิน ขอเสนอแนะ แนวทางจากปท่ีผานมาเพ่ือแสดงถึงเชิงรูปธรรม) 

เกณฑการประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ดําเนินการตามเกณฑ

มาตรฐาน 1 ขอ 

ดําเนินการตามเกณฑ

มาตรฐาน 2 ขอ 

ดําเนินการตามเกณฑ

มาตรฐาน 3 ขอ 

ดําเนินการตามเกณฑ

มาตรฐาน 4 ขอ 

ดําเนินการตามเกณฑ

มาตรฐาน 5-6 ขอ 
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แนวทางการรวบรวมขอมูล : 

เกณฑมาตรฐาน เอกสารประกอบการประเมิน 

1. มีระบบและกลไกในการกํากับติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพการดําเนินการประกันคุณภาพ

ในระดับอุดมศึกษา ระดับอาชีวศึกษาและ

หนวยงานสายสนับสนุน 

1.1 เอกสารท่ีแสดงใหเห็นถึงระบบและกลไกในการ

กํากับติดตามตรวจสอบคุณภาพการดําเนินการประกัน

คุณภาพในระดับอุดมศึกษา ระดับอาชีวศึกษาและ

หนวยงานสายสนับสนุน 

2. มีคณะกรรมการกํากับติดตามตรวจสอบ

คุณภาพการดําเนินงานใหเปนไปตามระบบท่ี

กําหนดในขอ 1 

2.1 เอกสารคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการกํากับติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพในแตละระดับ 

3. มีการกํากับติดตามตรวจสอบคุณภาพในแตละ

ระดับและสรุปผลตามแผนการดําเนินงาน 

3.1 เอกสารท่ีแสดงถึงการกํากับติดตามตรวจสอบ

คุณภาพในแตละระดับ 

4. รายงานผลใหคณะกรรมการฯ/ผูบริหาร 

รับทราบ 

4.1 เอกสารหรือเลมรายงานสรุปผลการตรวจประเมิน

จากคณะกรรมการตรวจในแตละระดับของหนวยงาน 

5. มีการเผยแพรผลการประเมินสูสาธารณชน 

ผานสื่อในรูปแบบตาง ๆ 

5.1 มีการเผยแพรผลการประเมินผานเว็บไซตของงาน

ประกันคุณภาพการศึกษา 

6. มีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพจากปท่ีผานมา

ในเชิงรูปธรรม อาทิ การพัฒนาระบบ วิธีการ 

แนวทางท่ีแสดงถึงการพัฒนาจากรูปแบบเดิม 

6.1 มีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพจากปท่ีผานมาในเชิง

รูปธรรม อาทิ การพัฒนาระบบ วิธีการ แนวทางท่ีแสดง

ถึงการพัฒนาจากรูปแบบเดิม  
 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวบงช้ี เปาหมายป... ผลการดําเนินงาน 
คะแนน 

(เต็ม 5) 
การบรรลุเปาหมาย 

การประเมินผล ติดตาม 

ตรวจสอบคุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษา 

ระดับอุดมศึกษา ระดับ

อาชีวศึกษาและ

หนวยงานสายสนับสนุน 

จํานวน....... ขอ 

(ระบุขอ) 

จํานวน..............ขอ 

(ระบุขอ) 

 

บรรลุเปาหมาย/ไม

บรรลุ 
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สรุปภาพรวมตัวบงช้ีท่ี 2.8.2 

จุดแข็ง 

1. ................(ระบุเปนรายขอ...................................................................................................................... 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. ................(ระบุเปนรายขอ...................................................................................................................... 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ................(ระบุเปนรายขอ...................................................................................................................... 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

1. ................(ระบุเปนรายขอ...................................................................................................................... 
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ตัวบงช้ีท่ี 2.8.3   :  การประยุกตใชระบบสารสนเทศเพ่ือการดําเนินงานวิเทศสัมพันธ (ยืนยันตามเดิม) 

ชนิดของตัวบงช้ี  :  ผลผลิต/ผลลัพธ 

คําอธิบายตัวบงช้ี  :   

 งานวิเทศสัมพันธปฏิบัติงานโดยมุงเนนกิจกรรมความรวมมือกับมหาวิทยาลัยและสถาบันท้ังในและ

ตางประเทศเพ่ือสรางบทบาทใหมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยในฐานะประตูสูประเทศเพ่ือนบาน

ภายใตบริบทของความเปนนานาชาติ ซ่ึงจําเปนตองมีการประยุกตใชระบบฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศท่ี

สนับสนุนการปฏิบัติงาน โดยสามารถเชื่อมโยงกับทุกหนวยงานท่ีเก่ียวของภายใน ท้ังนี้ ระบบดังกลาวตองมี

ความสะดวกในการใชงานโดยประเมินจากความพึงพอใจของผูใช 

เกณฑมาตรฐาน  :   

1. มีการประยุกตใชระบบฐานขอมูลหรือการประยุกตใชระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนการ

ปฏิบัติงาน 

2. มีการกําหนดสิทธผูรับผิดชอบในการเขาถึงระบบอยางชัดเจน 

3. มีการดําเนินการใชงานระบบฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนการปฏิบัติงาน อยาง

เปนรูปธรรม 

4. มีการประเมินผลการใชงานระบบ (ตามขอ 3) มาพัฒนาปรับปรุงระบบฐานขอมูลหรือระบบ

สารสนเทศท่ีสนับสนุนการปฏิบัติงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินการ 

5. มีผลการปรับปรุงคุณภาพท่ีพัฒนาข้ึนอยางเปนรูปธรรม 

เกณฑการประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ดําเนินการตามเกณฑ

มาตรฐาน 1 ขอ 

ดําเนินการตามเกณฑ

มาตรฐาน 2 ขอ 

ดําเนินการตามเกณฑ

มาตรฐาน 3 ขอ 

ดําเนินการตามเกณฑ

มาตรฐาน 4 ขอ 

ดําเนินการตามเกณฑ

มาตรฐาน 5 ขอ 
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แนวทางการรวบรวมขอมูล : 

เกณฑมาตรฐาน เอกสารประกอบการประเมิน 

1. มีการประยุกตใชระบบฐานขอมูลหรือการ

ประยุกตใชระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนการ

ปฏิบัติงาน 

แนวทางการประเมินผล 

2. มีการกําหนดสิทธผูรับผิดชอบในการเขาถึง

ระบบอยางชดัเจน 

แนวทางในการประยุกตใชระบบฐานขอมูลหรือการ

ประยุกตใชระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนการปฏิบัติงาน

ตามพันธกิจของหนวยงานให บรรลุเปาหมาย เกิดความ

สะดวกและรวดเร็วในการปฏิบัติงาน 

3. มีการดําเนินการใชงานระบบฐานขอมูลหรือ

ระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนการปฏิบัติงาน อยาง

เปนรูปธรรม 

แนวทาง/วิธีการ/กระบวนการในการกํากับติดตาม

หนวยงานในมหาวิทยาลัย 

4. มีการประเมินผลการใชงานระบบ (ตามขอ 3)

มาพัฒนาปรับปรุงระบบฐานขอมูลหรือระบบ

สารสนเทศท่ีสนับสนุนการปฏิบัติงาน เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการดําเนินการ 

แนวทาง/วิธีการ/กระบวนการในการกํากับติดตาม

ผูรับผิดชอบในการเขาถึงระบบ 

5. มีผลการปรับปรุงคุณภาพท่ีพัฒนาข้ึนอยาง

เปนรูปธรรม 

แนวทางในการพัฒนาระบบฐานขอมูลหรือปรับปรุง

ขอมูลสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมคุณภาพในการดําเนินงานของ

งานวิเทศสมัพันธอยางตอเนื่อง 

1. มีการประยุกตใชระบบฐานขอมูลหรือการ

ประยุกตใชระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนการ

ปฏิบัติงาน 

 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวบงช้ี เปาหมายป... ผลการดําเนินงาน 
คะแนน 

(เต็ม 5) 

การบรรลุ

เปาหมาย 

การประยุกตใชระบบ

สารสนเทศเพ่ือการ

ดําเนินงานวิเทศ

สัมพันธ 

จํานวน....... ขอ 

(ระบุขอ) 

จํานวน..............ขอ 

(ระบุขอ) 

 บรรลุเปาหมาย/

ไมบรรลุ 
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สรุปภาพรวมตัวบงช้ีท่ี 2.8.3 

จุดแข็ง 

1. ................(ระบุเปนรายขอ...................................................................................................................... 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. ................(ระบุเปนรายขอ...................................................................................................................... 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ................(ระบุเปนรายขอ...................................................................................................................... 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

1. ................(ระบุเปนรายขอ...................................................................................................................... 
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ตัวบงชี้ท่ี 2.8.4   :  มีระบบในการบริหารจัดการงานสารบรรณ อยางมีมาตรฐาน (กองกลาง) 

ชนิดของตัวบงช้ี  :  กระบวนการ  

คําอธิบายตัวบงช้ี  :   

 กองกลาง เปนศูนยกลางในการบริหารจัดการงานสารบรรณใหเปนไปอยางมีระบบและเปนไปตาม

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยสารบรรณ พ.ศ. 2526 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2548 โดย

มุงเนนคุณภาพ ความถูกตอง และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

เกณฑมาตรฐาน  :   

1. มีระบบและกลไกการบริหารจัดการงานสารบรรณ 

2. มีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในงานสารบรรณ 

3. มีการกํากับ ติดตาม ใหทุกหนวยงานดําเนินการไปตามระเบียบท่ีกําหนด 

4. มีการนําผลการดําเนินงานมาวิเคราะหและปรับปรุงแนวทางการทํางาน 

5. มีผลการปรับปรุงแนวทางการทํางานท่ีชัดเจนและเปนรูปธรรม 

เกณฑการประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ดําเนินการตามเกณฑ

มาตรฐาน 1 ขอ 

ดําเนินการตามเกณฑ

มาตรฐาน 1-2 ขอ 

ดําเนินการตามเกณฑ

มาตรฐาน 1-3 ขอ 

ดําเนินการตามเกณฑ

มาตรฐาน 1-4 ขอ 

ดําเนินการตามเกณฑ

มาตรฐาน 1-5 ขอ 

แนวทางการรวบรวมขอมูล : 

เกณฑมาตรฐาน เอกสารประกอบการประเมิน 

1. มีระบบและกลไกการบริหารจัดการงานสาร

บรรณ 

1. มีระบบและกลไกการบริหารจัดการงานเอกสาร 

2. มีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช

ในงานสารบรรณ 

2. มีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในงาน 

สารบรรณ อยางมีประสิทธิภาพ 

3. มีการกํากับ ติดตาม ใหทุกหนวยงาน

ดําเนินการไปตามระเบียบท่ีกําหนด 

3. ติดตามการดําเนินงานของทุกหนวยงาน เปนไปตาม

ระเบียบท่ีกําหนด 

4. มีการนําผลการดําเนินงานมาวิเคราะหและ

ปรับปรุงแนวทางการทํางาน 

4. มีการนําผลการดําเนินงานมาวิเคราะหและปรับปรุง

แนวทางการทํางาน 

5. มีผลการปรับปรุงแนวทางการทํางานท่ี

ชัดเจนและเปนรูปธรรม 

5. มีรายงานผลการปรับปรุงแนวทางการทํางานท่ีชัดเจน 

และเปนรูปธรรม 
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การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวบงช้ี เปาหมายป... ผลการดําเนินงาน 
คะแนน 

(เต็ม 5) 
การบรรลุเปาหมาย 

มี ร ะ บ บ ใ น ก า ร

บริหารจัดการงาน

สารบรรณ อยางมี

มาตรฐาน 

จํานวน....... 

ขอ 

(ระบุขอ) 

จํานวน..............ขอ 

(ระบุขอ) 

 

บรรลุเปาหมาย/ไม

บรรลุ 

 

สรุปภาพรวมตัวบงช้ีท่ี 2.8.4 

จุดแข็ง 

1. ................(ระบุเปนรายขอ...................................................................................................................... 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. ................(ระบุเปนรายขอ...................................................................................................................... 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ................(ระบุเปนรายขอ...................................................................................................................... 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

1. ................(ระบุเปนรายขอ...................................................................................................................... 
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ตัวบงชี้ท่ี 2.8.5         :  พัฒนา สรางสื่อประชาสัมพันธ เขาถึงทุกกลุมเปาหมาย (กองกลาง) 

ชนิดของตัวบงช้ี  :  กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงช้ี  :   

 งานประชาสัมพันธ เปนหนวยงานหลักในการเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของมหาวิทยาลัย 

เพ่ือเขาถึงประชาชนและบุคลากรในองคกรดวยความรวดเร็ว ถูกตอง ท่ัวถึง และตอเนื่องโดยใชสื่อ

ประชาสัมพันธท่ีทันสมัยมีประสิทธิภาพ รวมท้ังประสานความรวมมือและสนับสนุนการประชาสัมพันธของ

หนวยงานในสังกัด มทร.ศรีวิชัย เพ่ือใหสามารถใชกลยุทธในการประชาสัมพันธเขาถึงกลุมเปาหมาย และมุงม่ัน

พัฒนางานประชาสัมพันธของมหาวิทยาลัยใหเขมแข็งและยั่งยืนพรอมสรางเครือขายสื่อมวลชนทุกภาค เพ่ือ

การประชาสัมพันธ มทร.ศรีวิชัย อยางมีคุณภาพ 

เกณฑมาตรฐาน  :   

 1. มีระบบ กลไกการบริหารงานประชาสัมพันธ 

 2. มีการผลิตสื่อประชาสัมพันธตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย 

 3. มีการกํากับ ติดตามใหทุกหนวยงานดําเนินการจัดสงขอมูลท่ีจะเผยแพรประชาสัมพันธ 

 4. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการดําเนินงานดานประชาสัมพันธ 

 5. มีการเผยแพรขอมูลขาวสารของมหาวิทยาลัยอยางสมํ่าเสมอ และเปนปจจุบัน 

เกณฑการประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ดําเนินการตามเกณฑ

มาตรฐาน 1 ขอ  

ดําเนินการตามเกณฑ

มาตรฐาน 2 ขอ 

ดําเนินการตามเกณฑ

มาตรฐาน 3 ขอ 

ดําเนินการตามเกณฑ

มาตรฐาน 4 ขอ 

ดําเนินการตามเกณฑ

มาตรฐาน 5 ขอ 

แนวทางการรวบรวมขอมูล : 

เกณฑมาตรฐาน เอกสารประกอบการประเมิน 

1.มีระบบและกลไกการดําเนินงานประชาสัมพันธ 1.1 มีระบบการดําเนินงานประชาสัมพันธท่ีใชกันอยาง

แพรหลายภายในมหาวิทยาลัย 

2.มีการผลิตสื่อประชาสัมพันธตาง ๆ ของ

มหาวิทยาลัย 

2.1 มีสื่อประชาสัมพันธท่ีผลิตออกมาใชในการ

ประชาสัมพันธขาวสารตาง ๆ  

3. มีการกํากับ ติดตามใหทุกหนายงานดําเนินการ

จัดสงขอมูลท่ีจะเผยแพรประชาสัมพันธ 

3.1 มีวิธีการและกระบวนการในการกํากับติดตาม

หนวยงานในมหาวิทยาลัย 

4. มีการนําผลการประเมินไปปรบัปรุงการ

ดําเนินงานดานประชาสัมพันธ 

4.1 รายงานการวิเคราะหผลการประเมิน และแนวทาง

ในการปรับปรุงการดําเนินงาน 
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เกณฑมาตรฐาน เอกสารประกอบการประเมิน 

5. มีการเผยแพรขอมูลขาวสารของมหาวิทยาลัย

อยางสมํ่าเสมอ และเปนปจจุบัน 

5.1 ชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสาร

ประชาสัมพันธ 
 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวบงช้ี เปาหมายป... ผลการดําเนินงาน คะแนน(เต็ม 5) 
การบรรลุ

เปาหมาย 

พั ฒ น า  ส ร า ง สื่ อ

ประชาสัมพันธ เขาถึง

ทุกกลุมเปาหมาย 

จํานวน...... ขอ 

(ระบุขอ) 

จํานวน..............ขอ 

(ระบุขอ) 

 
บรรลุเปาหมาย/ไม

บรรลุ 

สรุปภาพรวมตัวบงช้ีท่ี 2.8.5 

จุดแข็ง 

1. ................(ระบุเปนรายขอ...................................................................................................................... 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. ................(ระบุเปนรายขอ...................................................................................................................... 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ................(ระบุเปนรายขอ...................................................................................................................... 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

1. ................(ระบุเปนรายขอ...................................................................................................................... 
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ตัวบงชี้ท่ี 2.8.6         :  ระยะเวลาในการจัดทําการเบิกจายเงินเดือนและคาจางประจํา (กองคลัง) 

ชนิดของตัวบงช้ี  :  กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงช้ี  :   

 การจัดทําการเบิกจายเงินเดือนและคาจางประจําจะตองนําสงกรมบัญชีกลางในแตละเดือน โดยใช

เวลามาชวยกํากับการทํางานใหมีความรวดเร็วยิ่งข้ึน เพ่ือใหสามารถจัดสงไดทันตามระยะเวลาท่ีกรมบัญชีกลาง

กําหนด 

เกณฑมาตรฐาน  :   

1. สามารถสงขอมูลโดยประกอบดวย 1.หนี้บุคคลท่ี 3  2.รายงานรายละเอียดขอเบิก 3.หนังสือสง

รายละเอียดขอเบิก 4.สรุปรายการคาใชจายเก่ียวกับบุคลากร 5.รายงานสรุปรายละเอียดการ

จายเงินเดือน จําแนกตามรหัสบัญชี ใหกรมบัญชีกลางลาชากวาท่ีกําหนด 2 วัน   

2. สามารถสงขอมูลโดยประกอบดวย 1.หนี้บุคคลท่ี 3  2.รายงานรายละเอียดขอเบิก 3.หนังสือสง

รายละเอียดขอเบิก 4.สรุปรายการคาใชจายเก่ียวกับบุคลากร 5.รายงานสรุปรายละเอียดการ

จายเงินเดือน จําแนกตามรหัสบัญชี ใหกรมบัญชีกลางลาชากวาท่ีกําหนด 1 วัน   

3. 1. สามารถสงขอมูลโดยประกอบดวย 1.หนีบุ้คคลท่ี 3  2.รายงานรายละเอียดขอเบิก 3.หนังสือ

สงรายละเอียดขอเบิก 4.สรุปรายการคาใชจายเก่ียวกับบุคลากร 5.รายงานสรุปรายละเอียดการ

จายเงินเดือน จําแนกตามรหัสบัญชี ใหกรมบัญชีกลางภายในเวลาท่ีกําหนด   

4. สามารถสงขอมูลโดยประกอบดวย 1.หนี้บุคคลท่ี 3  2.รายงานรายละเอียดขอเบิก 3.หนังสือสง

รายละเอียดขอเบิก 4.สรุปรายการคาใชจายเก่ียวกับบุคลากร 5.รายงานสรุปรายละเอียดการ

จายเงินเดือน จําแนกตามรหัสบัญชี ใหกรมบัญชีกลางกอนเวลาท่ีกําหนด 1 วัน   

5. สามารถสงขอมูลโดยประกอบดวย 1.หนี้บุคคลท่ี 3  2.รายงานรายละเอียดขอเบิก 3.หนังสือสง

รายละเอียดขอเบิก 4.สรุปรายการคาใชจายเก่ียวกับบุคลากร 5.รายงานสรุปรายละเอียดการ

จายเงินเดือน จําแนกตามรหัสบัญชี ใหกรมบัญชีกลางกอนเวลาท่ีกําหนด 2 วัน  

   

เกณฑการประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

สงกรมบัญชีกลางชา

กวาท่ีกําหนด 2 วัน 

สงกรมบัญชีกลาง

ลาชากวาท่ีกําหนด 1 

วัน 

สงกรมบัญชีกลาง

ภายในเวลาท่ีกําหนด 

สงกรมบัญชีกลาง

กอนเวลาท่ีกําหนด 1 

วัน 

สงกรมบัญชีกลาง

กอนเวลาท่ีกําหนด 2 

วัน 
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แนวทางการรวบรวมขอมูล : 

วัดประสิทธิภาพในการจัดทําการเบิกจายเงินเดือนและคาจางประจํา โดยใชเวลามาชวยกํากับการ

ทํางานใหมีความรวดเร็วยิ่งข้ึน  เพ่ือใหสามารถจัดสงไดทันตามระยะเวลาท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด  โดยมี

เอกสารท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 1. ปฏิทินกําหนดสงขอมูลการเบิกจายเงินเดือนจากกรมบัญชีกลาง  2. รายงานการ

เบิกจายจากระบบจายตรงเงินเดือนของกรมบัญชีกลาง 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวบงช้ี เปาหมายป... ผลการดําเนินงาน คะแนน(เต็ม 5) 
การบรรลุ

เปาหมาย 

ร ะ ย ะ เ ว ล า ใ น กา ร

จั ด ทํ าการ เบิ กจ าย

เงินเดือนและคาจาง

ประจาํ 

จํานวน...... ขอ 

(ระบุขอ) 

จํานวน..............ขอ 

(ระบุขอ) 

 

บรรลุเปาหมาย/ไม

บรรลุ 

สรุปภาพรวมตัวบงช้ีท่ี 2.8.6 

จุดแข็ง 

2. ................(ระบุเปนรายขอ...................................................................................................................... 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

2. ................(ระบุเปนรายขอ...................................................................................................................... 

จุดท่ีควรพัฒนา 

2. ................(ระบุเปนรายขอ...................................................................................................................... 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

2. ................(ระบุเปนรายขอ...................................................................................................................... 
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ตัวบงชี้ท่ี 2.8.7  :  ความสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวม (กองคลัง) 

ชนิดของตัวบงช้ี  :  ผลผลิต/ผลลัพธ 

คําอธิบายตัวบงช้ี  :   

 ความสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวม จะใชอัตราการเบิกจายเงิน

งบประมาณรายจายภาพรวมของสวนราชการ ท้ังท่ีเบิกจายในสวนกลางและสวนภูมิภาค ท้ังนี้ไมรวมเงิน

งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรเพ่ิมเติมระหวางปงบประมาณ โดยจะใชขอมูลการเบิกจายดังกลาวจากระบบ 

GFMIS 

เกณฑมาตรฐาน  :   

 ความสามารถในการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวมของสวนราชการเทียบกับวงเงิน

งบประมาณรายจายภาพรวมท่ีสวนราชการไดรับ 
 

เงินงบประมาณรายจายภาพรวมท่ีสวนราชการเบิก

วงเงินงบประมาณรายจายภาพรวมท่ีสวนราชการไดรับ
 � 100 

 

เกณฑการประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 

แนวทางการรวบรวมขอมูล : 

 วัดความสามารถในการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวมของสวนราชการเทียบกับวงเงิน

งบประมาณรายจายภาพรวมท่ีสวนราชการไดรับ โดยใชรายงานสถานการณใชจายเงินงบประมาณในระบบ 

GFMIS 

 

 

 

 

 



 
 

 

- 69 - 

 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวบงช้ี เปาหมายป... ผลการดําเนินงาน 
คะแนน 

(เต็ม 5) 

การบรรลุ

เปาหมาย 

ความสําเร็จของการ

เบิกจายเงิน

งบประมาณรายจาย

ภาพรวม 

คารอยละ 

.................. 

คารอยละความสําเร็จ

ของการเบิกจายเงิน

งบประมาณรายจาย

ภาพรวม  

คิดเปน..............คะแนน 

 

บรรลุเปาหมาย/ไม

บรรลุ 

 

สรุปภาพรวมตัวบงช้ีท่ี 2.8.4 

จุดแข็ง 

2. ................(ระบุเปนรายขอ...................................................................................................................... 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

2. ................(ระบุเปนรายขอ...................................................................................................................... 

จุดท่ีควรพัฒนา 

2. ................(ระบุเปนรายขอ...................................................................................................................... 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

2. ................(ระบุเปนรายขอ...................................................................................................................... 
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ตัวบงชี้ท่ี 2.8.8   :  การจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต (กองคลัง) 

ชนิดของตัวบงช้ี  :  กระบวนการ  

คําอธิบายตัวบงช้ี  :   

 การจัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิตตามท่ีกรมบัญชีกลางกําหนดและนําเอาผลการคํานวณตนทุน

มาใชในการบรหิารงบประมาณของสวนราชการ 

เกณฑมาตรฐาน  :   

1. เรียกขอมูลคาใชจายจากระบบ GFMIS ตามรูปแบบท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด   

2. จัดทํารายละเอียดคาใชจายเพ่ือสงใหสํานัก/ศูนยตนทุนตรวจสอบความถูกตอง   

3. จัดทํารายงานตามรูปแบบท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด ตารางท่ี 1-4     

4. จัดทํารายงานเปรียบเทียบตามรูปแบบท่ีกรมบัญชีกลางกําหนดตารางท่ี 5-8   

5. จัดทํารายงานตนทุนผลผลิตนําสงกรมบัญชีกลางตามระยะเวลาท่ีกําหนด   

เกณฑการประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ดําเนินการตามเกณฑ

มาตรฐาน 1 ขอ 

ดําเนินการตามเกณฑ

มาตรฐาน 2 ขอ 

ดําเนินการตามเกณฑ

มาตรฐาน 3 ขอ 

ดําเนินการตามเกณฑ

มาตรฐาน 4 ขอ 

ดําเนินการตามเกณฑ

มาตรฐาน 5 ขอ 

แนวทางการรวบรวมขอมูล : 

เกณฑมาตรฐาน เอกสารประกอบการประเมิน 

1.เรียกขอมูลคาใชจายจากระบบ GFMIS ตาม

รูปแบบท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด 

1.ขอมูลคาใชจายจาก GFMIS 

2.จัดทํารายละเอียดคาใชจายเพ่ือสงใหสํานัก/

ศูนยตนทุนตรวจสอบความถูกตอง 

2.บัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิต 

3.จัดทํารายงานตามรูปแบบท่ีกรมบัญชีกลาง

กําหนด ตารางท่ี 1-4 

3.รายงานการเปรียบเทียบ 

4.จัดทํารายงานเปรียบเทียบตามรูปแบบท่ี

กรมบัญชีกลางกําหนดตารางท่ี 5-8 

4.รายงานเปรียบเทียบผลการคํานวณตนทุนตอหนวย

ผลผลิต ตามรูปแบบท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด 

5.จัดทํารายงานตนทุนผลผลิตนําสง

กรมบัญชีกลางตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

5.หนังสือนําสงรายงานผลตนทุนผลผลิตตอกรมบัญชีกลาง 
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การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวบงช้ี เปาหมายป... ผลการดําเนินงาน 
คะแนน 

(เต็ม 5) 
การบรรลุเปาหมาย 

การจัดทําตนทุนตอ

หนวยผลผลิต 

จํานวน....... ขอ 

(ระบุขอ) 

จํานวน..............ขอ 

(ระบุขอ) 

 บรรลุเปาหมาย/ไม

บรรลุ 

สรุปภาพรวมตัวบงช้ีท่ี 2.8.8 

จุดแข็ง 

3. ................(ระบุเปนรายขอ...................................................................................................................... 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

3. ................(ระบุเปนรายขอ...................................................................................................................... 

จุดท่ีควรพัฒนา 

3. ................(ระบุเปนรายขอ...................................................................................................................... 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

3. ................(ระบุเปนรายขอ...................................................................................................................... 
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ตัวบงชี้ท่ี 2.8.9   :  ระบบการบริหารจัดการการจัดทําแบบรูปรายการและประมาณราคางานกอสราง 

                                ของทางราชการ (กองนโยบายและแผน) 

ชนิดของตัวบงช้ี  :  กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงช้ี  :   

 งานออกแบบและพัฒนาอาคารสถานท่ี เปนหนวยงานภายในท่ีใหบริการทางดานการออกแบบ 

เขียนแบบ งานปรับปรุง ซอมแซม งานกอสรางของทางราชการ รวมท้ังงานประมาณราคาคากอสรางใหเปนไป

ตามท่ีหลักเกณฑกําหนด 

เกณฑมาตรฐาน  :   

1. มีระบบกลไกในการใหบริการท่ีเปนมาตรฐานท่ีชัดเจนและครอบคลุมภารกิจของหนวยงาน  

2. มีการดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนดและมีกํากับติดตามไดอยางตอเนื่อง                                                                                                                                       

3. มีระบบสารสนเทศหรือฐานขอมูลท่ีใชในการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ 

4. มีการประเมินผลการทํางานและปรับปรุงการทํางานใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึน 

5. มีผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการเฉลี่ยไมนอยกวารอยละ 85 

เกณฑการประเมิน : 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ดําเนินการตามเกณฑ

มาตรฐาน 1 ขอ 

ดําเนินการตามเกณฑ

มาตรฐาน 2 ขอ 

ดําเนินการตามเกณฑ

มาตรฐาน 3 ขอ 

ดําเนินการตามเกณฑ

มาตรฐาน 4 ขอ 

ดําเนินการตามเกณฑ

มาตรฐาน 5 ขอ 

แนวทางการรวบรวมขอมูล : 

เกณฑมาตรฐาน เอกสารประกอบการประเมิน 

1. มีระบบกลไกในการใหบริการท่ีเปนมาตรฐานท่ี

ชัดเจนและครอบคลุมภาระกิจของหนวยงาน 

1. มีคูมือการปฏิบัติงานควบคุม 

2. มีการดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ี

กําหนดและมีกํากับติดตามไดอยางตอเนื่อง 

2. มีรายงานการประชุมทุกโครงการท่ีไดรับมอบหมาย 

3. มีระบบสารสนเทศหรือฐานขอมูลท่ีใชในการ

ดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ 

3. มีระบบฐานขอมูลครอบคลุมขอมูลท้ังหมด 

4. มีการประเมินผลการทํางานและปรับปรุงการ

ทํางานใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึน 

4. รายงานผลการดําเนินงานประจําเดือน 

5. มีผลการประเมินความพึงพอใจของ

ผูรับบริการเฉลี่ยไมนอยกวารอยละ 85 

5. รายงานผลความพึงพอใจของผูรับบริการ 
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การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวบงช้ี เปาหมายป... ผลการดําเนินงาน 
คะแนน 

(เต็ม 5) 

การบรรลุ

เปาหมาย 

ระบบการบริหาร

จัดการการจัดทําแบบ

รูปรายการและ

ประมาณราคางาน

กอสรางของทาง

ราชการ                                

จํานวน...... ขอ 

(ระบุขอ) 

จํานวน..............ขอ 

(ระบุขอ) 

 

บรรลุเปาหมาย/ไม

บรรลุ 

 

สรุปภาพรวมตัวบงช้ีท่ี 2.8.9 

จุดแข็ง 

1. ................(ระบุเปนรายขอ...................................................................................................................... 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. ................(ระบุเปนรายขอ...................................................................................................................... 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ................(ระบุเปนรายขอ...................................................................................................................... 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

1. ................(ระบุเปนรายขอ...................................................................................................................... 
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ตัวบงชี้ท่ี 2.8.10   :  ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย 20 ป สูการปฏิบัติ  

                                  (กองนโยบายและแผน) (ยืนยันตามเดิม) 

ชนิดของตัวบงช้ี  :  กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงช้ี  :   

 จัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยระยะยาว 20 ป เพ่ือใชเปนกรอบและทิศทางในการ

พัฒนามหาวิทยาลัย  ท่ีมีความสอดคลองกับบริบทของประเทศ และใหเกิดความเชื่อมโยงในการนํากรอบ

ยุทธศาสตรชาติสูการปฏิบัติ 

เกณฑมาตรฐาน  :   

1. มีการจัดทําแผนแมบทฉบับตาง ๆ ท่ีเก่ียวของเพ่ือขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรการพัฒนา

มหาวิทยาลัยระยะยาว 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) สูการปฏิบัติ  เชน แผนยุทธศาสตรการ

พัฒนามหาวิทยาลัย ระยะปานกลาง 5 (พ.ศ.2561-2565) แผนปฏิบัติงานประจําป  

แผนอัตลักษณเชิงพ้ืนท่ี แผนขับเคลื่อนนวัตกรรมสูสังคม เปนตน 

2. มีการสรางความรับรูแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะยาว 20 ป และระยะ

ปานกลาง 5 ป แกประชาคม มทร.ศรีวิชัย 

3. มีการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติงานประจําป โดยป 2562 

มอบหมายผูบริหารระดับรองอธิการบดีในการกํากับดูแลโครงการ Quick win Project 

เพ่ือขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรฯ ในบรรลุตามตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย 

4. มีการ กํากับ ติดตาม และรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดปละ 2 ครั้ง (รอบ 6 เดือน 

และรอบ 12 เดือน) 

5. มีการคณะกรรมการกลั่นกรอง ผลการดําเนินงานตัวชี้วัดกอนเสนอตอสภามหาวิทยาลัย 

 

เกณฑการประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ดําเนินการตามเกณฑ

มาตรฐานขอ 1 

ดําเนินการตามเกณฑ

มาตรฐานขอ 1-2 

ดําเนินการตามเกณฑ

มาตรฐานขอ 1-3 

ดําเนินการตามเกณฑ

มาตรฐานขอ 1-4 

ดําเนินการตามเกณฑ

มาตรฐานขอ 1-5 

แนวทางการรวบรวมขอมูล : 

 มีการกํากับติดตามแผนยุทธศาสตรระยะปานกลาง 5 ป และกํากับติดตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติ

งานประจําป 
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การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวบงช้ี เปาหมายป... ผลการดําเนินงาน คะแนน(เต็ม 5) การบรรลุเปาหมาย 

ขั บ เ ค ลื่ อ น แ ผ น

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ก า ร

พัฒนามหาวิทยาลัย 

20 ป สูการปฏิบัต ิ

จํานวน....... ขอ 

(ระบุขอ) 

จํานวน..............ขอ 

(ระบุขอ) 

 

บรรลุเปาหมาย/ไม

บรรลุ 

สรุปภาพรวมตัวบงช้ีท่ี 2.8.10 

จุดแข็ง 

1. ................(ระบุเปนรายขอ...................................................................................................................... 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. ................(ระบุเปนรายขอ...................................................................................................................... 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ................(ระบุเปนรายขอ...................................................................................................................... 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

1. ................(ระบุเปนรายขอ...................................................................................................................... 
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ตัวบงชี้ท่ี 2.8.11   :  ระบบการพัฒนาบคุลากรสายสนับสนุน (กองบริหารงานบุคคล) 

ชนิดของตัวบงช้ี  :  กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงช้ี  :   

 คุณภาพของการศึกษาจะเกิดข้ึน หากหนวยงานมีบุคลากรท่ีมีคุณภาพ มีความรักองคกร มุงม่ัน ตั้งใจ

ปฏิบัติหนาท่ีตามภาระงานท่ีกําหนด บุคลากรทุกระดับมีความพึงพอใจในการทํางาน มีการพัฒนาบุคลากรตาม

สาขาวิชาชีพ และหาวิธีการท่ีจะธํารงรักษาบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพใหอยูกับองคกรตลอดไป 

เกณฑมาตรฐาน  :   

1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรดานสายสนับสนุนท่ีมีการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ 

2. มีการบริหารและการพัฒนาบุคลากรใหเปนไปตามแผนท่ีกําหนด 

3. มีสวัสดิการ เสริมสรางสุขภาพท่ีดี และสรางขวัญและกําลังใจใหบุคลากรสามารถทํางานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

4. มีระบบการติดตามใหบุคลากรนําความรูและทักษะท่ีไดจากการพัฒนามาใชในการปฏิบัติท่ีเก่ียวของ 

5. มีการใหความรูดานจรรยาบรรณบุคลากร และดูแลควบคุมใหบุคลากรถือปฏิบัติ 

6. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 

7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 

เกณฑการประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 1 

ขอ 

มีการดําเนินการ 2 

ขอ 

มีการดําเนินการ 3 

หรือ 4 ขอ 

มีการดําเนินการ 5 

หรือ 6 ขอ 

มีการดําเนินการ 7 

ขอ 

แนวทางการรวบรวมขอมูล : 

เกณฑมาตรฐาน เอกสารประกอบการประเมิน 

1.มีแผนการบริหารและการพัฒนา

บุคลากรดานสายสนับสนุนท่ีมีการ

วิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ 

1.1 มีแผนพัฒนาบุคลากร ดานสายสนับสนุน ท่ีผานความ

เห็นชอบจากมหาวิทยาลัย 

2.มีการบริหารและการพัฒนาบุคลากรให

เปนไปตามแผนท่ีกําหนด  

2.1 มีการกําหนดแผนงาน/กิจกรรม/โครงการ ภายในแผนพัฒนา

บุคลากรสายสนับสนุน และดําเนินการเปนไปตามแผนท่ีกําหนด 
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เกณฑมาตรฐาน เอกสารประกอบการประเมิน 

3.มีสวัสดิการ เสริมสรางสุขภาพท่ีดี และ

สรางขวัญและกําลังใจใหบุคลากรสามารถ

ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ  

3.1 มีการยกยอง เชิดชูเกียรติแกบุคลากรท่ีไดรับรางวัล หรือ

ผลงานดีเดน โดยวิธีการตาง ๆ 

3.2 มีสวัสดิการแกบุคลากร เชน สวัสดิการหอพัก สวัสดิการ

ตรวจเช็คสุขภาพประจําป รวมท้ังคาตอบแทนพิเศษตาง ๆ 

4.มีระบบการติดตามใหบุคลากรนําความรู

และทักษะท่ีไดจากการพัฒนามาใชในการ

ปฏิบัติท่ีเก่ียวของ  

4.1 มีการจัดกิจกรรม/โครงการท่ีมีวัตถุประสงคในการเพ่ิมความรู

และทักษะการปฏิบัติงาน โดยมีการใชกลไกการติดตามผลการนํา

ความรูและทักษะท่ีไดจากการพัฒนาไปใชภายหลังการอบรม  

5.มีการใหความรูดานจรรยาบรรณ

บุคลากร และดูแลควบคุมใหบุคลากรถือ

ปฏิบัติ  

5.1 มีการเผยแพรและใหความรูดานจรรยาบรรณ รวมถึง

กิจกรรมท่ีสงเสริมการปลูกฝงจรรยาบรรณแกบุคลากรอยาง

สมํ่าเสมอ 

6.มีการประเมินผลความสําเร็จของ

แผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร  

6.1 มีการประเมินผลความสําเร็จของการปฏิบัติงานตามกิจกรรม

ท่ีกําหนดไวในแผน รวมท้ังผลสัมฤทธิ์ของแผนพัฒนาบุคลากร

ดานสายสนับสนุน 

7.มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผน

หรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนา

บุคลากร 

7.1 มีการนําผลการประเมินความสําเร็จของแผนพัฒนาบุคลากร

ดานสายสนบัสนุนไปปรับปรุง 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวบงช้ี เปาหมายป... ผลการดําเนินงาน 
คะแนน 

(เต็ม 5) 

การบรรลุ

เปาหมาย 

ระบบการพัฒนา

บุคลากรสายสนับสนุน 

จํานวน....... ขอ 

(ระบุขอ) 

จํานวน..............ขอ 

(ระบุขอ) 

 บรรลุเปาหมาย/ 

ไมบรรลุ 

สรุปภาพรวมตัวบงช้ีท่ี 2.8.11 

จุดแข็ง 

1. ................(ระบุเปนรายขอ...................................................................................................................... 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. ................(ระบุเปนรายขอ...................................................................................................................... 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ................(ระบุเปนรายขอ...................................................................................................................... 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

1. ................(ระบุเปนรายขอ...................................................................................................................... 
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ตัวบงชี้ท่ี 2.8.12   :  มีระบบและกลไกการบริหารงานกิจการนักศึกษา (กองพัฒนานักศึกษา) 

ชนิดของตัวบงช้ี  :  กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงช้ี  :   

 กองพัฒนานักศึกษา เปนหนวยงานหลัก ในการกํากับ ติดตาม ควบคุม และดําเนินการดานกิจการ

นักศึกษา ท่ีครอบคลุมดานการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา การจัดสวัสดิการ การบริการสุขภาพ การพัฒนา

กีฬา เปนตน ซ่ึงจําเปนตองมีการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานกิจการนักศึกษา เพ่ือใหมีคุณภาพและ

เกิดประสิทธิภาพ ในการดําเนินงานตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย 

เกณฑมาตรฐาน  :   

1. มีระบบและกลไกการบริหารงานกิจการนักศึกษา  

2. มีการดําเนินงานดานกิจการนักศึกษาครอบคลุม ท้ัง 3 พันธกิจหลัก ดังตอไปนี้ 

- การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา วินัยและพัฒนานักศึกษา และกีฬา 

- การแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 

- การบริการและสวัสดิการ การบริการสุขภาพและอนามัย 

3. มีการกํากับ ติดตามการดําเนินงานดานกิจการนักศึกษาและประเมินผลการดําเนินงาน 

4. มีการนําผลการประเมินในขอ 3 ไปปรับปรุงการดําเนินงานดานกิจการนักศึกษา 

5. มีการเผยแพรประชาสัมพันธ หรือรายงานผลการดําเนินงานดานกิจการนักศึกษาตอ

มหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการนโยบายกิจการนักศึกษา 

เกณฑการประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ดําเนินการตามเกณฑ

มาตรฐาน 1 ขอ  

ดําเนินการตามเกณฑ

มาตรฐาน 2 ขอ 

ดําเนินการตามเกณฑ

มาตรฐาน 3 ขอ 

ดําเนินการตามเกณฑ

มาตรฐาน 4 ขอ 

ดําเนินการตามเกณฑ

มาตรฐาน 5 ขอ 
 

แนวทางการรวบรวมขอมูล : 

เกณฑมาตรฐาน เอกสารประกอบการประเมิน 

1. มีระบบและกลไกการบริหารงานกิจการนักศึกษา เอกสารแสดงถึงระบบกลไกการบริหาร 

2. มีการดําเนินงานดานกิจการนักศึกษาครอบคลุม ท้ัง 

3 พันธกิจหลัก ดังตอไปนี ้

   - การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา วินัยและพัฒนา

นักศึกษา และกีฬา 

   - การแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 

   - การบริการและสวัสดิการ การบริการสุขภาพและ

อนามัย 

เอกสารแสดงการดําเนินงานตามพันธกิจกอง 
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เกณฑมาตรฐาน เอกสารประกอบการประเมิน 

3. มีการกํากับ ติดตามการดําเนินงานดานกิจการ

นักศึกษาและประเมินผลการดําเนินงาน 

เอกสารแสดงถึงการกํากับติดตาม 

4. มีการนําผลการประเมินในขอ 3 ไปปรับปรุงการ

ดําเนินงานดานกิจการนักศึกษา 

เอกสารแสดงถึงการนําผลไปปรับปรุง 

5. มีการเผยแพรประชาสัมพันธ หรือรายงานผลการ

ดําเนินงานดานกิจการนักศึกษาตอมหาวิทยาลัยหรือ

คณะกรรมการนโยบายกิจการนักศึกษา 

เอกสารแสดงถึงการเผยแพรขอมูล 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวบงช้ี เปาหมายป... ผลการดําเนินงาน 
คะแนน 

(เต็ม 5) 
การบรรลุเปาหมาย 

มี ระบบและกลไก

ก า ร บ ริ ห า ร ง า น

กิจการนักศึกษา 

จํานวน...... ขอ 

(ระบุขอ) 

จํานวน..............ขอ 

(ระบุขอ) 

 
บรรลุเปาหมาย/ไม

บรรลุ 

สรุปภาพรวมตัวบงช้ีท่ี 2.8.12 

จุดแข็ง 

1. ................(ระบุเปนรายขอ...................................................................................................................... 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. ................(ระบุเปนรายขอ...................................................................................................................... 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ................(ระบุเปนรายขอ...................................................................................................................... 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

1. ................(ระบุเปนรายขอ...................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

- 80 - 

 

ตัวบงชี้ท่ี 2.8.13  :  สนับสนนุและตอบสนองตอบทบาทหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัยและนโยบายของ 

     สภามหาวิทยาลัยใหสัมฤทธิผล (สํานักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย) 

ชนิดของตัวบงช้ี  :  กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงช้ี  :   

 สํานักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ทําหนาท่ีเปนหนวยธุรการของสภา

มหาวิทยาลัย สนับสนุนและขับเคลื่อนการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย โดยมุงสนับสนุนและตอบสนองตอ

บทบาทหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 และ

กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

เกณฑมาตรฐาน 

1. มีการบริหารจัดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ตามท่ีกําหนดไวครบถวนและสัมฤทธิผล 

2. มีการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและมติของสภามหาวิทยาลัย 

3. สนับสนุนการปฏิบัติหนาท่ีของกรรมการสภามหาวิทยาลัยครบถวนตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติ

ของสถาบัน  

4. สนับสนุนการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาลท้ัง 10 ประการ 

5. มีผลการประเมินความพึงพอใจของกรรมการสภามหาวิทยาลัยเฉลี่ยไมนอยกวารอยละ 85 

6. มีผลการปรับปรุงคุณภาพจากผลการประเมินความพึงพอใจอยางเปนรูปธรรม 

เกณฑการประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ดําเนินการตามเกณฑ

มาตรฐานขอ 1-2 ขอ 

ดําเนินการตามเกณฑ

มาตรฐานขอ 1-3 ขอ 

ดําเนินการตามเกณฑ

มาตรฐานขอ 1-4 ขอ 

ดําเนินการตามเกณฑ

มาตรฐานขอ 1-5 ขอ 

ดําเนินการตามเกณฑ

มาตรฐานขอ 1-6 ขอ 
 

แนวทางการรวบรวมขอมูล : 
 

เกณฑมาตรฐาน เอกสารประกอบการประเมิน 

1. มีการบริหารจัดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ตามท่ี

กําหนดไวครบถวนและสัมฤทธิผล 

1. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลศรีวิชัย 

2. การกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน

ตามนโยบายและมติของสภามหาวิทยาลัย 

2. รายงานผลการดําเนินงานตามมติสภา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

3. สนับสนุนการปฏิบัติหนาท่ีของกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยครบถวนตามท่ีกําหนดไวในพระราช             

บัญญัติของสถาบัน 

3. รายงานการประชุม/มติท่ีประชุม/รายงานประจําป

สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
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เกณฑมาตรฐาน เอกสารประกอบการประเมิน 

4. สนับสนุนการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยตามหลั

ธรรมาภิบาลท้ัง 10 ประการ 

4. รายงานการประเมินตนเองตามบทบาทหนาท่ี

กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชั  

๕. มีผลการประเมินความพึงพอใจของกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยเฉลี่ยไมนอยกวารอยละ 85 

 

5. รายงานผลความพึงพอใจของกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

6. มีผลการปรับปรุงคุณภาพจากผลการประเมิน                  

ความพึงพอใจอยางเปนรูปธรรม 

6. เอกสารแสดงถึงการปรับปรุงคุณภาพท่ีพัฒนา 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวบงช้ี เปาหมายป... ผลการดําเนินงาน 
คะแนน 

(เต็ม 5) 

การบรรลุ

เปาหมาย 

สนับสนุนและ
ตอบสนองตอบทบาท
หนาท่ีของสภา
มหาวิทยาลัยและ
นโยบายของสภา
มหาวิทยาลัยให
สัมฤทธิผล 

จํานวน.......ขอ 
(ระบุขอ) 

    จํานวน...........ขอ 
        (ระบุขอ) 

 

บรรลุเปาหมาย/

ไมบรรลุ 

สรุปภาพรวมตัวบงช้ีท่ี 2.8.13 

จุดแข็ง 

1. ................(ระบุเปนรายขอ...................................................................................................................... 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. ................(ระบุเปนรายขอ...................................................................................................................... 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ................(ระบุเปนรายขอ...................................................................................................................... 

ขอเสนอแนะในการปรบัปรุง/พัฒนา 

 1. ................(ระบุเปนรายขอ...................................................................................................................... 
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ตัวบงชี้ท่ี 2.8.14  :  ระดับความสําเร็จของการตรวจสอบภายใน (สํานักงานตรวจสอบภายใน) 

ชนิดของตัวบงช้ี  :  กระบวนการ  

คําอธิบายตัวบงช้ี  :   

 พิจารณาความสามารถของหนวยตรวจสอบภายในในการปฏิบัติตามระเบียบ มาตรฐาน และแนว

ปฏิบัติการตรวจสอบภายในภาคราชการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด 

เกณฑมาตรฐาน  :   

1. มีการจัดทํากฎบัตรการตรวจสอบภายใน 

2. มีการจัดทําการประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยตรวจสอบภายใน 

3. มีการประเมินความเสี่ยงเพ่ือวางแผนการตรวจสอบประจําป และจัดทําแผนการตรวจสอบ

ประจําป 

4. มีการจัดทํารายงานผลการตรวจสอบครบถวนตามท่ีกําหนดในแผนการตรวจสอบ 

5. การรายงานผลการตรวจสอบมีการวิเคราะหถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินงาน

รวมท้ังใหขอเสนอแนะแกผูบริหารและหนวยรับตรวจ 

เกณฑการประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ดําเนินการตามเกณฑ

มาตรฐานขอ 1 

ดําเนินการตามเกณฑ

มาตรฐานขอ 1 - 2 

ดําเนินการตามเกณฑ

มาตรฐานขอ 1 - 3 

ดําเนินการตามเกณฑ

มาตรฐานขอ 1 - 4 

ดําเนินการตามเกณฑ

มาตรฐานขอ 1 - 5 

แนวทางการรวบรวมขอมูล : 

เกณฑมาตรฐาน เอกสารประกอบการประเมิน 

1. มีการจัดทํากฎบัตรการตรวจสอบภายใน 1. กฎบัตรการตรวจสอบภายในไดรับความเห็นชอบจาก

มหาวิทยาลัยฯ และมีการจัดสงกฎบัตรใหกรมบัญชีกลาง

และกลุมตรวจสอบภายในกระทรวงรวมท้ังมีการเผยแพร

กฎบัตรการตรวจสอบใหทุกหนวยงานในสังกัดเพ่ือทราบ

อยางนอย 2 ชองทาง 

2. มีการจัดทําการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของหนวยตรวจสอบภายใน 

2. ดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติ งานของหนวย

ตรวจสอบภายในตามแบบประเมินตนเองและตามแนวทาง

ท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด โดยผูตรวจสอบภายในทุกคนไดมี

สวนรวมในการประเมินผลการปฏิบัติงานดวยตนเอง และ

รายงานผลการประเมินตนเองใหกรมบัญชีกลางและกลุม

ตรวจสอบภายในระดับกระทรวงทราบภายในไตรมาสแรก

ของปงบประมาณ 
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เกณฑมาตรฐาน เอกสารประกอบการประเมิน 

3. มีการประเมินความเสี่ยงเพ่ือวางแผนการ

ตรวจสอบประจําป และจัดทําแผนการ

ตรวจสอบประจําป 

3. ดํา เนินการประเมินความเสี่ยงเ พ่ือวางแผนการ

ตรวจสอบประจําป และจัดทําแผนการตรวจสอบประจําป

ตามผลการประเมินความเสี่ยงฯ โดย 

    3.1 มีการกําหนดเรื่องตรวจสอบการเงินไวในแผนการ

ตรวจสอบ  

    3.2 มีการกําหนดเรื่องตรวจสอบการปฏิบัติตาม

กฎระเบยีบและขอบงัคับไวในแผนการตรวจสอบฯ  

    3.3 มีเรื่องตรวจสอบการดําเนินงานหรือการบริหาร 

อยางนอย 1 เรื่องในแผนการตรวจสอบฯ 

4. มีการจัดทํารายงานผลการตรวจสอบ

ครบถวนตามท่ีกําหนดในแผนการตรวจสอบ 

4. รายงานผลการตรวจสอบครบถวนตามท่ีกําหนดใน

แผนการตรวจสอบประจําปและนําเสนอมหาวิทยาลัยฯ 

เ พ่ือ พิจารณาสั่ ง การ ใหหน วยรับตรวจปฏิบั ติ ต าม

ขอเสนอแนะ 

5. การรายงานผลการตรวจสอบมีการ

วิเคราะหถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ

การดําเนินงานรวมท้ังใหขอเสนอแนะแก

ผูบริหารและหนวยรับตรวจ 

5. รายงานผลการตรวจสอบมีการวิเคราะหถึง

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินงานรวมท้ังให

ขอเสนอแนะแกผูบริหารและหนวยรับตรวจ 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวบงช้ี เปาหมายป... ผลการดําเนินงาน 
คะแนน 

(เต็ม 5) 

การบรรลุ

เปาหมาย 

ระดับความสําเร็จของ

การตรวจสอบภายใน 

จํานวน...... ขอ 

(ระบุขอ) 

จํานวน..............ขอ 

(ระบุขอ) 

 บรรลุเปาหมาย/ไม

บรรลุ 

 

สรุปภาพรวมตัวบงช้ีท่ี 2.8.14 

จุดแข็ง 

1. ................(ระบุเปนรายขอ...................................................................................................................... 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. ................(ระบุเปนรายขอ...................................................................................................................... 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ................(ระบุเปนรายขอ...................................................................................................................... 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

1. ................(ระบุเปนรายขอ...................................................................................................................... 
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ตัวบงชี้ท่ี 2.8.15  :  มีระบบและกลไกใหชุมชน สังคม มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน  

                       (โครงการจัดตั้งสํานักการจัดการนวัตกรรมและถายทอดเทคโนโลยี) 
ชนิดของตัวบงช้ี  :  กระบวนการ  

คําอธิบายตัวบงช้ี  :   

 หนวยบริการทางวิชาการแกสังคมเปนหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

สําหรับเปนกลไกในการขับเคลื่อนพันธกิจดานการบริการทางวิชาการแกสังคมของมหาวิทยาลัยไปสูเปาหมาย  

ท่ีวางไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากข้ึน 

เกณฑมาตรฐาน  :   

1. มีระบบและกลไกการทํางานท่ีเหมาะสม 

2. มีการกํากับ ติดตาม ใหทุกหนวยงานดําเนินงานตามแผนท่ีกําหนด 

3. มีการดําเนินงานตามระบบ และกลไกอยางครบถวน 

4. มีการนําผลการดําเนินงานมาวิเคราะห และกําหนดแนวทางการดําเนินงาน 

5. มีการรายงานผลไปยังหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

เกณฑการประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ดําเนินการตามเกณฑ

มาตรฐาน 1 ขอ 

ดําเนินการตามเกณฑ

มาตรฐาน 1-2 ขอ 

ดําเนินการตามเกณฑ

มาตรฐาน 1-3 ขอ 

ดําเนินการตามเกณฑ

มาตรฐาน 1-4 ขอ 

ดําเนินการตามเกณฑ

มาตรฐาน 1-5 ขอ 

แนวทางการรวบรวมขอมูล : 

เกณฑมาตรฐาน เอกสารประกอบการประเมิน 

1. มีระบบและกลไกการทํางานท่ีเหมาะสม 1. ดําเนินงานตามระบบและกลไกการทํางานท่ีวางไว 

2. มีการกํากับ ติดตาม ใหทุกหนวยงาน

ดําเนินงานตามแผนท่ีกําหนด 

2. กํากับ ติดตาม ใหทุกหนวยงานดําเนินงานตามแผนท่ี

กําหนด 

3. มีการดําเนินงานตามระบบ และกลไกอยาง

ครบถวน 

3. ดําเนินงานตามระบบ และกลไกอยางครบถวน 

4. มีการนําผลการดําเนินงานมาวิเคราะห 

และกําหนดแนวทางการดําเนินงาน 

4. นําผลการดําเนินงานมาวิเคราะห และกําหนดแนว

ทางการดําเนินงานในปตอไป 

5.มีการรายงานผลไปยังหนวยงานท่ีเก่ียวของ 5.รายงานผลไปยังหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
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การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวบงช้ี เปาหมายป... ผลการดําเนินงาน 
คะแนน 

(เต็ม 5) 

การบรรลุ

เปาหมาย 

มีระบบและกลไกให

ชุมชน สังคม มีคุณภาพ

ชีวิตท่ีดีข้ึน 

จํานวน...... ขอ 

(ระบุขอ) 

จํานวน..............ขอ 

(ระบุขอ) 

 
บรรลุเปาหมาย/ไม

บรรลุ 

 

สรุปภาพรวมตัวบงช้ีท่ี 2.8.15 

จุดแข็ง 

1. ................(ระบุเปนรายขอ...................................................................................................................... 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. ................(ระบุเปนรายขอ...................................................................................................................... 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ................(ระบุเปนรายขอ...................................................................................................................... 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

1. ................(ระบุเปนรายขอ...................................................................................................................... 
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ตัวบงชี้ท่ี 2.8.16  :  มีระบบและกลไกข้ันตอนการดําเนินการคุมครองทรัพยสินทางปญญา                         

                       (โครงการจัดตั้งสํานักการจัดการนวัตกรรมและถายทอดเทคโนโลยี) 

ชนิดของตัวบงช้ี  :  กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงช้ี  :   

 สนับสนุน สงเสริม ใหอาจารย นักวิจัย บุคลากร หรือนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ศึกษา คนควา วิจัย 

ตลอดจนสรางสรรคผลงานทรัพยสินทางปญญาในสาขาตาง ๆ 

เกณฑมาตรฐาน  :   

1. มีการจัดโครงการอบรม สัมมนา สรางความรูความเขาใจ ใหตระหนักถึงประโยชนและความสําคัญ

ดานทรัพยสินทางปญญา 

2.  มีระบบและกลไกข้ันตอนการดําเนินการคุมครองทรัพยสินทางปญญา 

3.  มีการสงเสริมสนับสนุนพัฒนา ศักยภาพนักประดิษฐและคุณภาพผลงาน 

4.  มีการกํากับ ติดตาม ใหทุกหนวยงานดําเนินงานตามแผนท่ีกําหนด 

5.  มีการรายงานผลการดําเนินงานดานทรัพยสินทางปญญา 

เกณฑการประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ดําเนินการตามเกณฑ

มาตรฐาน 1 ขอ 

ดําเนินการตามเกณฑ

มาตรฐาน 2 ขอ 

ดําเนินการตามเกณฑ

มาตรฐาน 3 ขอ 

ดําเนินการตามเกณฑ

มาตรฐาน 4 ขอ 

ดําเนินการตามเกณฑ

มาตรฐาน 5 ขอ 

แนวทางการประเมิน : 

เกณฑมาตรฐาน เอกสารประกอบการประเมิน 

1. มีการจัดโครงการอบรม สัมมนา สราง

ความรูความเขาใจ ใหตระหนักถึงประโยชน

และความสําคัญดานทรัพยสินทางปญญา 

1. ดําเนินการจัดโครงการอบรม สัมมนา สรางความรูความ

เขาใจ ใหตระหนักถึง 

ประโยชนและความสําคัญดานทรัพยสินทางปญญา 

2. มีระบบและกลไกข้ันตอนการดําเนินการ

คุมครองทรัพยสินทางปญญา 

2. ดําเนินงานตามระบบและกลไกข้ันตอนการดําเนินการ

คุมครองทรัพยสินทางปญญา 

3. มีการสงเสริมสนับสนุนพัฒนา ศักยภาพนัก

ประดิษฐและคุณภาพผลงาน 

3. สงเสริมสนับสนุนพัฒนา ศักยภาพนักประดิษฐและ

คุณภาพผลงาน 

4. มีการกํากับ ติดตาม ใหทุกหนวยงาน

ดําเนินงานตามแผนท่ีกําหนด 

4. กํากับ ติดตาม ใหทุกหนวยงานดําเนินงานตามแผนท่ี

กําหนด 

5. มีการรายงานผลการดําเนินงานดาน

ทรัพยสินทางปญญา 

5. รายงานผลการดําเนินงานดานทรัพยสินทางปญญา 
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การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวบงช้ี เปาหมายป... 
ผลการ

ดําเนนิงาน 

คะแนน 

(เต็ม 5) 

การบรรลุ

เปาหมาย 

มีระบบและกลไกข้ันตอนการ

ดําเนินการคุมครองทรัพยสิน

ทางปญญา 

จํานวน....... ขอ 

(ระบุขอ) 

จํานวน........ ขอ 

(ระบุขอ) 

 บรรลุ

เปาหมาย/ไม

บรรลุ 

สรุปภาพรวมตัวบงช้ีท่ี 2.8.16 

จุดแข็ง 

1. ................(ระบุเปนรายขอ...................................................................................................................... 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. ................(ระบุเปนรายขอ...................................................................................................................... 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ................(ระบุเปนรายขอ...................................................................................................................... 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

1. ................(ระบุเปนรายขอ..................................................................................................................... 
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ภาคผนวก ก : 
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ง า น ป ร ะ กั น คุณ ภ า พ
สํา นั ก ง า น อ ธิ ก า ร บ ดี


