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คํา นํา
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพ
การศึกษาที่กอใหเกิดคุณภาพอยางตอเนื่อง โดยมีเปาหมายเพื่อสรางระบบประกันคุณภาพใหเปนกลไก
ที่ สํ า คั ญ ของการขั บ เคลื่ อ นพั น ธกิ จ ต า งๆ อี ก ทั้ ง ป จ จุ บั น สํ า นั ก งานอธิ ก ารบดี มหาวิ ท ยาลั ย
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คุณภาพภายนอกของ สมศ. กรอบการปฏิบัติราชการตามมิติดานตางๆ ของสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) องคประกอบคุณภาพเพื่อการประกันคุณภาพภายในของ สกอ. เปนตน
ในฐานะเปนหนวยงานสนับสนุน สํานักงานอธิการบดีไดนําตัวบงชี้ที่มหาวิทยาลัยกําหนดใหรับผิดชอบ
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มีการปรับปรุงโครงสรางคณะกรรมการบริหารระบบคุณภาพ ใหครอบคลุมและสอดคลองกับภารกิจตาม
แนวปฏิบัติที่ดีของการประกันคุณภาพการศึกษา และใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงโครงสรางองคกร
และการบริหารภายในสํานักงานอธิการบดี การปรับปรุงนี้ดําเนินไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจําสํานักงานอธิการบดี
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สํานักงานอธิการบดีดําเนินการ
• ตารางที่ 5 ตารางเปาหมายการปฏิบัตริ าชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
สํานักงานอธิการบดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551ตาราง ป.1
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• ตาราง ป.1 ผลการประเมินสํานักงานอธิการบดี ประจําปการศึกษา 2551
รายตัวบงชี้
• ตาราง ป.2 สรุปผลการประเมิน สํานักงานอธิการบดี ประจําปการศึกษา 2551
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• ตาราง ป.4 สรุปผลการประเมิน สํานักงานอธิการบดี ประจําปการศึกษา 2551
ตามมุมมองการบริหารจัดการ
• ตาราง ส.1 ตารางสรุปการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ
เฉพาะตัวบงชีข้ อง สกอ.
• ตาราง ส.3 ตารางสรุปการประเมินตามมุมมองดานการบริหารจัดการ
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ส ว นนํา
1. ที่ตั้ง
พื้ น ที่ ประสานมิ ต ร
- อาคารสํานักงานอธิการบดี (อาคาร 9)
พื้ น ที่ องครั ก ษ
- อาคารอํานวยการ มศว องครักษ

2. ประวัติความเปนมาและสภาพปจจุบัน
สํานักงานอธิการบดีเป นหนวยงานที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิ ทยาลัยศรีนครินทรวิโ รฒ
พ.ศ.2517 เพื่อเปนศูนยกลางการใหบริการ สนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย การบริการนิสิต การบริหาร
ทรัพยากร การสนับสนุนกิจกรรมการบริหาร ประสานนโยบายทุกๆ ดานของมหาวิทยาลัย
ในระยะแรก ประกอบดวย 5 แผนก ไดแก แผนกสารบรรณ แผนกการเงินและพัสดุ แผนกทะเบียน
และสถิ ติ แผนกบริ ก ารนิ สิ ต และ แผนกอาคารและสถานที่ ต อ มาใน ป พ.ศ.2520
ได มี ป ระกาศ
ทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบงสวนราชการในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2520
ลงวันที่ 19 กันยายน 2520 แบงสวนราชการสํานักงานอธิการบดี ออกเปน 12 กอง ไดแก 1. กองกลาง
2. กองการเจาหนาที่ 3. กองกิจการนิสิต 4. กองคลัง 5. กองแผนงาน 6. กองธุรการวิทยาเขตปทุมวัน 7.
กองธุรการวิทยาเขตพลศึกษา
8. กองธุรการวิทยาเขตบางเขน
9. กองธุรการวิทยาเขตบางแสน
10. กองธุรการวิทยาเขตพิษณุโลก 11. กองธุรการวิทยาเขตมหาสารคาม 12. กองธุรการวิทยาเขตสงขลา
ป 2524 มีการจัดตั้งหนวยตรวจสอบภายใน ตามระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง พ.ศ. 2505 และ
โดยมติคณะรัฐมนตรี ที่ สร 0201/ว 78 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2519
ป 2526 มีการจัดตั้งกองบริการการศึกษา ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2526
และป 2539 จัดตั้งกองวิเทศสัมพันธ ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2539 และมีการ
ยกฐานะวิทยาเขตเปนมหาวิทยาลัย
ป 2542 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครั้งที่ 8/2542 วันที่ 15 ตุลาคม
พ.ศ. 2542 มติอนุมัติใหสํานักงานอธิการบดีปรับโครงสราง แบงหนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี เปน
8 กอง 1 หนวย และ 13 ฝาย ไดแก กองกลาง กองกิจการนิสิต กองการเจาหนาที่ กองคลัง กองบริการ
การศึกษา กองแผนงาน กองวิ เทศสัมพั นธ กองธุร การองครักษ หนวยตรวจสอบภายใน ฝ ายจั ดการ
ทรัพยสินและสวัสดิการ ฝายแนะแนวและใหคําปรึกษา ฝายประกันคุณภาพการศึกษา ฝายประชาสัมพันธ

ฝายพัฒนาบุคลากร ฝายพัสดุกลาง ฝายยานพาหนะและความปลอดภัย ฝายรับนิสิตใหม ฝายวินัยและนิติการ
ฝายสวัสดิการนิสิต ฝายสงเสริมการวิจัย ฝายอาคารสถานที่ และฝายสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ป 2547 ในการประชุม สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครั้งที่ 2/2547 วันที่ 12
มีนาคม
พ.ศ. 2547 อนุมัติใหสํานักงานอธิการบดีปรับโครงสรางเพื่อใหตอบสนองตอแผนพัฒนามหาวิทยาลัย และ
ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย โดยใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2547 ทั้งนี้ใหแบงหนวยงานออกเปน
7 กอง 1 หนวย 5 ฝาย ดังนี้ กองกลาง กองกิจการนิสิต กองการเจาหนาที่ กองคลัง กองบริการการศึกษา
กองแผนงาน กองวิ เ ทศสั ม พั น ธ หน ว ยตรวจสอบภายใน ฝ า ยจั ด การทรั พ ย สิ น ฝ า ยประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษา ฝายพัฒนาสถานที่และสิ่งแวดลอม ฝายยานพาหนะและความปลอดภัย และฝายประชาสัมพันธ
และสารสนเทศ
ป 2548 มี ก ารปรั บ โครงสร า งสํ า นั ก งานอธิ ก ารบดี ตามมติ ค ณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย
ครั้งที่ 9/2548 วันที่ 14 กันยายน พ.ศ.2548 โดยแบงหนวยงานในสํานักงานอธิการบดีออกปน 7 กอง 1 หนวย
3 ฝาย และ 2 ศูนย โดย 1. รวมฝายพัฒนาสถานที่และสิ่งแวดลอม และฝายยานพาหนะและความปลอดภัย
ตั้งเปน ศูนยพัฒนาสภาพกายภาพ การจัดการขนสงและความปลอดภัย 2. ยกฐานะฝายประชาสัมพันธและ
สารสนเทศเปนศูนยสารสนเทศและการประชาสัมพันธ
ปงบประมาณ พ.ศ.2551 สํานักงานอธิการบดี จึงประกอบดวย 7 กอง 1 หนวย และ 3 ฝาย ดังนี้
1. กองกลาง ประกอบดวย 4 งาน ดังนี้
1.1 งานสารบรรณ
1.2 งานการประชุม
1.3 งานสภาคณาจารย
1.4 งานจักรกลการพิมพ
2. กองกิจการนิสติ ประกอบดวย 4 งาน ดังนี้
2.1 งานกิจกรรมนิสิต
2.2 งานแนะแนวใหคําปรึกษา
2.3 งานสวัสดิการนิสิต
2.4 งานศิษยเกาสัมพันธ
3. กองการเจาหนาที่ ประกอบดวย 6 งาน ดังนี้
3.1 งานบริหารงานบุคคล
3.2 งานวิเคราะหอัตราและประเมินผลบุคลากร
3.3 งานทะเบียนประวัติ
3.4 งานวินัยและนิติการ
3.5 งานสวัสดิการบุคลากร
3.6 งานพัฒนาบุคลากร
4. กองคลัง ประกอบดวย 4 งาน ดังนี้
4.1 งานงบประมาณ
4.2 งานการเงิน
4.3 งานการบัญชี
4.4 งานพัสดุ
5. กองบริการการศึกษา ประกอบดวย 4 งาน ดังนี้
5.1 งานทะเบียนนิสิตและสถิติ
5.2 งานพัฒนาหลักสูตร
5.3 งานจัดการเรียนการสอน
5.4 งานรับนิสิตใหม
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6. กองแผนงาน ประกอบดวย 6 งาน ดังนี้
6.1 งานวิเคราะหและประสานงานแผน
6.2 งานติดตามการปฏิบัติงานตามแผน
6.3 งานประเมินผล
6.4 งานรายงานและเผยแพร
6.5 งานแผนงบประมาณ
6.6 งานวางแผนพัฒนาดานกายภาพ
7. กองวิเทศสัมพันธ ประกอบดวย 3 งาน ดังนี้
7.1 งานความรวมมือกับตางประเทศ
7.2 งานพิธีการตางประเทศ
7.3 งานโครงการพิเศษนานาชาติ
8. หนวยตรวจสอบภายใน
9. ฝายจัดการทรัพยสิน
10. ฝายประกันคุณภาพการศึกษา
11. ฝายวิจยั
ป 2551 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2551 วันที่ 8 เมษายน 2551
มีมติเห็นชอบใหมหาวิทยาลัยจัดใหมีการบริหารงานในเชิงยุทธศาสตร เพื่อใหสามารถขับเคลื่อนการพัฒนา
พันธกิจของการเปนมหาวิทยาลัยไดอยางมีเอกภาพ บนพื้นฐานของการใชทรัพยากรและบุคลากรรวมกัน
การบริ ห ารขึ้ น ตรงต อ อธิ ก ารบดี โดยอธิ ก ารบดี ม อบอํ า นาจให รองอธิ ก ารบดี ฝ า ยบริ ห ารกํ า กั บ ดู แ ลการ
บริหารงานบุคคลและการบริหารงบประมาณ หนวยงานภายในระดับกองในสํานักงานอธิการบดีบางหนวยงาน
ไดแยกการบริหารงานหนวยงานใหเปนการบริหารงานในเชิงยุทธศาสตร ไดแก งานรับนิสิตใหม กองบริการ
การศึ ก ษา บริ ห ารงานในรู ป แบบศู น ย ก ารประเมิ น ผลและรั บ นิ สิ ต ขึ้ น ตรงต อ รองอธิ ก ารบดี ฝ า ยวิ ช าการ
งานสวั ส ดิ ก ารบุ ค ลากร กองการเจ า หน า ที่ เป น ศู น ย ส วั ส ดิ ก ารบุ ค ลากร บริ ห ารงานในรู ป แบบศู น ย
การประเมินผลและรับนิสิต ขึ้นตรงตอรองอธิการบดีฝายพัฒนาศักยภาพนิสิต

3. ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ
ปรัชญา
คุณภาพบริการและระบบงานที่เปนมาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเปนเลิศทางการศึกษา
ปณิธาน
มุงมั่นพัฒนาคุณภาพระบบงานใหเปนมาตรฐานสากล
วิสัยทัศน
สํานักงานอธิการบดีเปนศูนยกลางการใหบริการอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัย
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พันธกิจ
1. เปนศูนยกลางการใหบริการ สนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย การบริการนิสิต การบริหาร
ทรัพยากร การสนับสนุนการบริหาร
2. ปรับปรุงการใหบริการใหมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย

เปาประสงค
1. เปนศูนยกลางการใหบริการดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการนิสิต และสนับสนุน
การบริหาร
2. ปรับปรุงการใหบริการใหมีประสิทธิภาพ
3. การบริหารของสํานักงานอธิการบดีตอบสนองยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย

นโยบายคุณภาพ
1. ผูรับบริการมีความพึงพอใจไมนอยกวารอยละ 80
2. การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการสัมฤทธิ์ผลไมนอยกวารอยละ 70
4. โครงสรางหนวยงาน/การบริหารงาน
4.1 โครงสรางสํานักงานอธิการบดี
สํานักงานอธิการบดีเปนหนวยงานเทียบเทาระดับคณะ/สถาบัน/สํานัก ของมหาวิทยาลัย มีภารกิจ
หลัก คือ การใหบริการ และสนับสนุนการบริหารงานของมหาวิทยาลัย
ในปการศึกษา 2551 สํานักงานอธิการบดีประกอบดวย 7 กอง 1 หนวย และ 3 ฝาย ดังนี้
1. กองกลาง
2. กองกิจการนิสติ
3. กองการเจาหนาที่
4. กองคลัง
5. กองบริการการศึกษา
6. กองแผนงาน
7. กองวิเทศสัมพันธ
8. หนวยตรวจสอบภายใน
9. ฝายจัดการทรัพยสิน
10. ฝายประกันคุณภาพการศึกษา
11. ฝายวิจัย
4.2 โครงสรางการบริหาร
การบริหารงานสํานักงานอธิการบดี ในปการศึกษา 2551 แบงเปน 2 ชวง ดังนี้ คือ
ชวงภาคการศึกษาที่ 1 (เดือนมิถุนายน 2551 – กันยายน 2551) สํานักงานอธิการบดีมีหัวหนา
สํานักงานอธิการบดี (นางสาวพัฒนา สงวนกล่ําจิตต) เปนผูบริหาร มีรองอธิการบดีฝายบริหาร กํากับดูแล
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ชวงภาคการศึกษาที่ 2 (เดือนตุลาคม 2551 – ปจจุบัน) มหาวิทยาลัยมอบหมายใหรองอธิการบดีฝาย
บริหาร (รองศาสตราจารยสุภา ปานเจริญ) เปนผูบริหาร กํากับดูแลเชิงนโยบายการบริหารโดยทั่วไปซึ่งเปน
ภาระงานของสํานักงานอธิการบดี (คําสั่งที่ 2585/2551 ลงวันที่ 30 กันยายน 2551 และคําสั่งที่ 354/2552 ลง
วันที่ 10 กุมภาพันธ 2552)

5

6

กองกลาง

กองการเจาหนาที่

หนวยตรวจสอบภายใน

ปการศึกษา 2551

4.1 โครงสรางสํานักงานอธิการบดี

ฝายจัดการทรัพยสิน

กองกิจการนิสิต

กองบริการการศึกษา

ฝายประกันคุณภาพ
การศึกษา

กองคลัง

สํา นั ก งานอธิ ก ารบดี

มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ

ฝายวิจัย

กองแผนงาน

กองวิเทศสัมพันธ

รองอธิการบดี
ฝายบุคคลและทรัพยสิน

คณะกรรมการตรวจติดตามคุณภาพ

คณะกรรมการบริหารระบบคุณภาพ

รองอธิการบดี
ฝายบริหาร

ผูอํานวยการ
กองกลาง

ผูอํานวยการ
กองการเจาหนาที่

หัวหนาฝายจัดการทรัพยสิน

ผูอํานวยการ
กองกิจการนิสิต

คณะกรรมการประจํา
สํานักงานอธิการบดี

รองอธิการบดี
ฝายวางแผนและพัฒนา

หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน

อางอิง คําสั่ง มหาวิทยาลัย ที่ 1929/2550 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2550

4.2 โครงสรางการบริหารสํานักงานอธิการบดี
4.2.1 ปการศึกษา 2551 : มิถุนายน – กันยายน 2551

คณะกรรมการเพื่อรับผิดชอบการควบคุมภายใน
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รองอธิการบดี
ฝายพัฒนาศักยภาพนิสิต

ผูอํานวยการ
กองบริการการศึกษา

หัวหนาฝายประกันคุณภาพ
การศึกษา

ผูอํานวยการ
กองคลัง

หั ว หน า สํา นั ก งานอธิ ก ารบดี

รองอธิการบดี
ฝายกิจการพิเศษ

อธิ ก ารบดี

หัวหนาฝายวิจัย

ผูอํานวยการ
กองแผนงาน

รองอธิการบดี
ฝายวิเทศสัมพันธ

ผูอํานวยการ
กองวิเทศสัมพันธ

รองอธิการบดี
ฝายเครือขายการเรียนรู

รองอธิการบดี
ฝายวิชาการ

รองอธิการบดี
ฝายวิจัย
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รองอธิการบดี
ฝายบุคคล

ผูอํานวยการ
กองกลาง

รองอธิการบดี
ฝายวางแผนและพัฒนา

ผูอํานวยการ
กองการเจาหนาที่

คณะกรรมการเพื่อรับผิดชอบ
การควบคมภายใน

คณะกรรมการบริหารรระบบคุณภาพ
สํานักงานอธิการบดี

รองอธิการบดี
ฝายบริหาร

หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน

รองอธิการบดี
ฝายกิจการพิเศษ

หัวหนาฝายจัดการทรัพยสิน

ผูอํานวยการ
กองกิจการนิสิต

คณะกรรมการประจํา
สํานักงานอธิการบดี

อางอิง คําสั่ง มหาวิทยาลัย ที่ 354/2552 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ 2552

4.2 โครงสรางการบริหารสํานักงานอธิการบดี
4.2.2 ปการศึกษา 2551 : ตุลาคม 2551 – พฤษภาคม 2552

รองอธิการบดี
ฝายพัฒนาศักยภาพนิสิต

ผูอํานวยการ
กองบริการการศึกษา

หัวหนาฝายประกันคุณภาพ
การศึกษา

ผูอํานวยการ
กองคลัง

รองอธิ ก ารบดี ฝ า ยบริ ห าร

รองอธิการบดี
ฝายวิชาการ

อธิ ก ารบดี

หัวหนาฝายวิจัย

ผูอํานวยการ
กองแผนงาน

รองอธิการบดี
ฝายวิเทศสัมพันธ

ผูอํานวยการ
กองวิเทศสัมพันธ

รองอธิการบดี
ฝายเครือขายการเรียนรู

4.3 โครงสรางการบริหารระบบคุณภาพ สํานักงานอธิการบดี
4.3.1 ระหวางมิถุนายน 2551 – ธันวาคม 2551
คณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี

คณะกรรมการบริหารระบบคุณภาพ

คณะกรรมการตรวจติดตามคุณภาพ

4.3.2 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 20/2551 วันที่ 18 ธันวาคม 2551
คณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี

คณะกรรมการบริหารระบบคุณภาพ สํานักงานอธิการบดี

คณะอนุกรรมการ
กิจกรรมมาตรฐาน ISO

คณะอนุกรรมการกิจกรรม
มาตรฐานควบคุมภายใน

คณะอนุกรรมการกิจกรรม
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

คณะอนุกรรมการกิจกรรม
มาตรฐาน สมศ.+ก.พ.ร.+สกอ.

คณะอนุกรรมการกิจกรรม
การจัดการความรู

คณะอนุกรรมการกิจกรรม
การใชทรัพยากรรวมกัน

คณะอนุกรรมการ
กิจกรรมมาตรฐาน PART

คณะอนุกรรมการ
พัฒนาบุคลากร

คณะอนุกรรมการ
กิจกรรม 5 ส

คณะอนุกรรมการ
กิจกรรมมาตรฐานโปรงใส

คณะอนุกรรมการ
ประหยัดพลังงาน

คณะอนุกรรมการ
ตรวจติดตามคุณภาพ

คณะอนุกรรมการอื่นๆ
(ถามี)

4.4 คณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี
ตามคํ า สั่ ง มหาวิ ท ยาลั ย ที่ 1629/2550 ลงวั น ที่ 6 สิ ง หาคม 2550 มหาวิ ท ยาลั ย กํ า หนดให
สํานักงานอธิการบดี มีคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี เพื่อใหการบริหารงานของสํานักงาน
อธิการบดีเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และมีความปนเอกภาพในการบริหารงาน โดยกําหนดใหหัวหนา
สํานักงานอธิการบดี เปนประธาน ผูอํานวยการกองทุกคน หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน หัวหนาฝาย
ทุกคน และผูอํานวยการศูนย เปนกรรมการ โดยมีผูอํานวยการกองกลางเปนกรรมการและเลขานุการ
หัวหนางานการประชุมเปนผูชวยเลขานุการ
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ปงบประมาณ 2552 หัวหนาสํานักงานอธิการบดีเกษียณอายุราชการกอนกําหนด มหาวิทยาลัย
มอบหมายใหรองอธิการบดีฝายบริหารกํากับดูแลเชิงนโยบายการบริหารโดยทั่วไปซึ่งเปนภาระงานของ
สํานักงานอธิการบดี ดังนั้น คณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี จึงประกอบดวย
4.4.1 รายชื่อคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี
ระหวางเดือนมิถุนายน 2551 – 30 กันยายน 2551
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

หัวหนาสํานักงานอธิการบดี (นางสาวพัฒนา สงวนกล่ําจิตต)
ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่ (นางวันดี พวงความสุข)
ผูอํานวยการกองกิจการนิสิต (นางปรีดา อวนล่ํา)
ผูอํานวยการกองคลัง (นางวิไล มาโนชญจิต)
ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา (นางคัชนีย โพคาวัฒนะ)
ผูอํานวยการกองแผนงาน (นางสาวชลีนาถ สิงหเรศร)
ผูอํานวยการกองวิเทศสัมพันธ (อาจารยอรพรรณ วีระวงศ...ปฏิบัติหนาที่)
หัวหนาฝายจัดการทรัพยสิน (นางอังคณา โกสียสวัสดิ์)
หัวหนาฝายประกันคุณภาพการศึกษา (นายชํานาญ แสงแกว....รักษาการ)
หัวหนาฝายวิจัย (นางกรอุษา ศรีสุวรรณ...รักษาการ)
หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน (นางสาวเกศณี ชยาวิวัฒนาวงศ)
ผูอํานวยการกองกลาง (นางสุพรรณี เชษฐเชาวลิต)
หัวหนางานการประชุม (นางศิริรัตน ขันทองคํา)

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

4.4.2 รายชื่อคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี
ตั้งแตเดือนตุลาคม 2551 - ปจจุบัน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
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รองอธิการบดีฝายบริหาร (รองศาสตราจารยสุภา ปานเจริญ)
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป เชี่ยวชาญ 9 (นายชํานาญ แสงแกว)
เจาหนาที่บุคลากรเชี่ยวชาญ 9 (นายเสถียร คามีศักดิ์)
ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่ (นางสุพรรณี เชษฐเชาวลิต)
ผูอํานวยการกองกิจการนิสิต (นางปรีดา อวนล่ํา)
ผูอํานวยการกองคลัง (นางสาวฤดีวรรณ อุดมธัญญรักษ)
ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา (นางคัชนีย โพคาวัฒนะ)
ผูอํานวยการกองแผนงาน (นางอัญชลี ตานะโก)
ผูอํานวยการกองวิเทศสัมพันธ (อาจารยอรพรรณ วีระวงศ....ปฏิบัติหนาที่)
หัวหนาฝายจัดการทรัพยสิน (นางอังคณา โกสียสวัสดิ์)
หัวหนาฝายประกันคุณภาพการศึกษา (นางสาวขนิษฐา สินสงวน....รักษาการ)
หัวหนาฝายวิจัย (นางกรอุษา ศรีสุวรรณ)
หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน (นางมาเรียม ศิลธรรม...ปฏิบัติหนาที่)
ผูอํานวยการกองกลาง (นางสาวชลีนาถ สิงหเรศร)
หัวหนางานการประชุม (นางศิริรัตน ขันทองคํา)

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

4.5 คณะกรรมการระบบคุณภาพ
สํ า นั ก งานอธิ ก ารบดี มี ค ณะกรรมการระบบคุ ณ ภาพ ดํ า เนิ น การกิ จ กรรมคุ ณ ภาพมาตั้ ง แต
ปการศึกษา 2549 ซึ่งประกอบดวย คณะกรรมการ 2 ชุด ไดแก คณะกรรมการบริหารระบบคุณภาพ และ
คณะกรรมการตรวจติดตามคุณภาพ ภารกิจของคณะกรรมการดังกลาวเนนระบบบริหารคุณภาพในระบบ
ISO 9001 : 2000 กิจกรรมที่ดําเนินการทั้งหมดของคณะกรรมการฯ จึงเปนกิจกรรมในระบบ ISO เทานั้น
เมื่ อ สํ า นั ก งานอธิ ก ารบดี ต อ งดํ า เนิ น การกิ จ กรรมต า งๆ ตามมาตรฐานการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษาที่มหาวิทยาลัยกําหนด และจะตองถูกประเมินตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย ประกอบกับ
การเปลี่ ย นแปลงโครงสร า งหน ว ยงานและการบริ ห ารภายในสํ า นั ก งานอธิ ก ารบดี ดั ง นั้ น สํ า นั ก งาน
อธิการบดีจึงมีการปรับปรุงโครงสรางคณะกรรมการบริหารระบบคุณภาพ ใหครอบคลุมและสอดคลองกับ
ภารกิ จ ตามแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ข องการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา และให ส อดคล อ งกั บ การเปลี่ ย นแปลง
โครงสรางองคกรและการบริหารภายในสํานักงานอธิการบดี การปรับปรุงครั้งนี้ดําเนินไปตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 15/2551 วันที่ 21 สิงหาคม 2551 และ ครั้งที่ 20/2551
วันที่ 18 ธันวาคม 2551
คณะกรรมการระบบคุ ณภาพสํ านั ก งานอธิ ก ารบดี ประกอบด ว ย คณะกรรมการบริ ห ารระบบ
คุณภาพ (คําสั่งสํานักงานอธิการบดี ที่ 027/2552 ลงวันที่ 8 มกราคม 2552) อนุกรรมการคุณภาพตาม
สํานักมาตรฐานการประเมิน 4 สํานัก และ อนุกรรมการตามแนวปฏิบัติที่ดีของตัวบงชี้/ตัวชี้วัด รวม 7
อนุกรรมการ และ อนุกรรมการตรวจประเมินคุณภาพอีก 1 ชุด เพื่อดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพตาม
เกณฑของแตละสํานักมาตรฐาน (คําสั่งสํานักงานอธิการบดี ที่ 029 -030/2552 ลงวันที่ 8 มกราคม 2552
และ คําสั่งสํานักงานอธิการบดี ที่ 002/2552 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ 2552)
ดั ง นั้ น ในป ก ารศึ ก ษา 2551 สํ า นั ก งานอธิ ก ารบดี มี ค ณะกรรมการระบบคุ ณ ภาพดํ า เนิ น การ
กิจกรรมในระบบคุณภาพ 2 ชุด คือ ชุดระหวางเดือนมิถุนายน 2551 ถึง ธันวาคม 2551 และ ชุดตั้งแต
เดือนมกราคม 2552 ถึงปจจุบัน
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4.5.1 รายชื่อคณะกรรมการบริหารระบบคุณภาพสํานักงานอธิการบดี
(ชวงระหวางเดือนมิถุนายน 2551 – ธันวาคม 2551)
1. รองศาสตราจารยธนรัตน แตวัฒนา

19. นางสาวปยวรรณ
20. นางสาวขนิษฐา
21. นายปยพงษ

ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพ
การศึกษา
สงวนกล่ําจิตต หัวหนาสํานักงานอธิการบดี
แสงแกว
(เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปเชี่ยวชาญ 9)
คามีศักดิ์
(เจาหนาที่บุคลากรเชี่ยวชาญ 9)
อวนล่ํา
(ผูอํานวยการกองกิจการนิสิต)
ขําจิตรสุทธิ์
(กองแผนงาน)
ทองแสง
(กองบริการการศึกษา)
งามขํา
(กองกิจการนิสิต)
เจริญพจน
(กองการเจาหนาที่)
ดานธานินทร (กองกิจการนิสิต)
แจงพะเนียด (กองคลัง)
จิตชู
(กองคลัง)
เมืองวงค
(กองกลาง)
ธูปสุวรรณ
(กองบริการการศึกษา)
เกตุออน
(กองแผนงาน)
รูเธอรฟอรด
(กองวิเทศสัมพันธ)
แกวพิบูลย
(ฝายจัดการทรัพยสิน)
ใหลอุดม
(ศูนยพัฒนาสภาพกายภาพ
การจัดการขนสง และความปลอดภัย)
บุญเพ็ญ
(ฝายวิจัย)
สินสงวน
(ฝายประกันคุณภาพการศึกษา)
คลายคลึง
(ฝายประกันคุณภาพการศึกษา)

22. นางสาวฐิตินันท

สัมมานุช

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

นางสาวพัฒนา
นายชํานาญ
นายเสถียร
นางปรีดา
นายทศพล
นางสารินา
นางอารีย
นางเก็จวลี
นางสาวภัทรพร
นางเกสรา
นางสาวอัมพา
นางสาวนฤมล
นายศิลปชัย
นางเกษร
นางอัมพิกา
นายณัฐพฤทธ
นางเยาวเรศ

(ฝายประกันคุณภาพการศึกษา)

ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและ
เลขานุการ
กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ

4.5.2 คณะกรรมการตรวจติดตามระบบคุณภาพ
(ชวงระหวางเดือนมิถุนายน 2551 – ธันวาคม 2551)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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หัวหนาสํานักงานอธิการบดี (นางสาวพัฒนา สงวนกล่ําจิตต)
ผูแทนผูบริหารฝายคุณภาพ
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปเชี่ยวชาญ 9 (นายชํานาญ แสงแกว)
ผูอํานวยการกองกิจการนิสิต (นางปรีดา อวนล่ํา)
เจาหนาที่บุคลากรเชี่ยวชาญ 9 (นายเสถียร คามีศักดิ์)
ผูอํานวยการกองกลาง (นางสุพรรณี เชษฐเชาวลิต)
ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่ (นางวันดี พวงความสุข)

ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

ผูอํานวยการกองคลัง (นางวิไล มาโนชญจิต)
ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา (นางคัชนีย โพคาวัฒนะ)
ผูอํานวยการกองแผนงาน (นางสาวชลีนาถ สิงหเรศร)
ผูอํานวยการกองวิเทศสัมพันธ
(นางสาวปานพิมพ เชื้อพลากิจ...รักษาการ)
ผูอํานวยการศูนยสารสนเทศและการประชาสัมพันธ
(อาจารยสามมิติ สุขบรรจง)
ผูอํานวยการศูนยพัฒนาสภาพกายภาพ การจัดการขนสงและ
ความปลอดภัย (ผูชวยศาสตราจารยสมชาย ไกรสังข)
หัวหนาฝายจัดการทรัพยสิน (นางอังคณา โกสียสวัสดิ์)
นางสาววราภรณ เตชะวัฒนเศรษฐ
นางสาวสุนี เหลารัตนเวช
นายสมนึก รุงเรือง
นางเยาวเรศ ใหลอุดม
นางอัมราทิพย คงนอย
นางสาวภัทรพร ดานธานินทร
นางสาวนิภาพรรณ วิโรทัยสกุล
นางสารินา ทองแสง
นางสาวธิดาวัลย ปลื้มคิด
นางอัมพิกา หลอหลอม
นางสุดาวดี เหล็กหมื่นไวย
นางศิริรัตน ขันทองคํา
นางกานดา ไทรฟก
นายนฤพนธ สีแสด
นางมนิดา ถาวรรัตน
นายบัญชา นิ่มประเสริฐ
นายธรรมรัตน ประสาทพจน
นายสมพงษ วรรธนภาคย
นางสาวจตุพร โพธิ์สุข
นายปยพงษ คลายคลึง
นางสาวปยวรรณ บุญเพ็ญ
นางสาวอุษารัตน อินทรพงษพันธุ
หัวหนาฝายประกันคุณภาพการศึกษา (นายพัฒนชัย ปทมะเวณุ)
นางสาวขนิษฐา สินสงวน

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
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4.5.3 คณะกรรมการบริหารระบบคุณภาพสํานักงานอธิการบดี
(ตั้งแตเดือนมกราคม 2552 – ปจจุบัน)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา
รองอธิการบดีฝายบริหาร
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปผูเชี่ยวชาญประจําสํานักงานอธิการบดี
บุคลากรเชี่ยวชาญประจําสํานักงานอธิการบดี
ผูอํานวยการกองกลาง
ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่
ผูอํานวยการกองกิจการนิสิต
ผูอํานวยการกองคลัง
ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา
ผูอํานวยการกองแผนงาน
ผูอํานวยการกองวิเทศสัมพันธ
หัวหนาฝายจัดการทรัพยสิน
หัวหนาฝายประกันคุณภาพการศึกษา
หัวหนาฝายวิจัย
หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน
ผูแทนบุคลากรที่เปนอนุกรรมการมาตรฐาน/กิจกรรมละ 1 คน
นางสาวสุนี เหลารัตนเวช

ที่ปรึกษา
ประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

หมายเหตุ :
ผูแทนจากคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี เปนประธานอนุกรรมการมาตรฐาน/กิจกรรม
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4.6

คณะกรรมการเพื่อรับผิดชอบการควบคุมภายใน
4.6.1 มหาวิทยาลัยมี คําสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 2148/2549 ลงวันที่ 10 ตุลาคม
2549 แตงตั้งใหคณะกรรมการประจําคณะ สถาบัน สํานัก ศูนย และสวนงานในกํากับของมหาวิทยาลัย เปน
คณะกรรมการควบคุมภายในคณะ สถาบัน สํานัก ศูนย และสวนงานในกํากับของมหาวิทยาลัย และใหคณบดี
ผูอํานวยการสถาบัน/สํานัก/ศูนย หรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ สถาบัน
สํานัก ศูนย และสวนงานในกํากับของมหาวิทยาลัย แตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมการควบคุมภายในของคณะ
สถาบั น สํ า นั ก ศู น ย และส ว นงานในกํ า กั บ ของมหาวิ ท ยาลั ย
ประกอบด ว ย คณบดี ผู อํ า นวยการ
หัวหนาหนวยงาน หรือรองคณบดี/รองผูอํานวยการ สถาบัน/สํานัก/ศูนย รองหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่อ
อยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ สถาบัน สํานัก ศูนย และสวนงานในกํากับของมหาวิทยาลัย 1 คนเปนประธาน
กรรมการ กรรมการจํานวนไมนอยกวา 2 คน แตไมเกิน 7 คน เปนกรรมการ แตงตั้งเลขานุการคณะ
สถาบัน สํานัก ศูนย และสวนงานในกํากับของมหาวิทยาลัย เปนกรรมการและเลขานุการ และอาจแตงตั้ง
บุคลากรคนหนึ่งเปนผูชวยเลขานุการ
จากคํ า สั่ ง มหาวิ ท ยาลั ย ดั ง กล า ว สํ า นั ก งานอธิ ก ารบดี จึ ง มี ค ณะกรรมการเพื่ อ รั บ ผิ ด ชอบ
การควบคุมภายใน จํานวน 2
ชุด คือ คณะกรรมการควบคุมภายในสํานักงานอธิการบดี ตามคําสั่ง
มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ ที่ 2148/2549 และ คณะกรรมการส ง เสริ ม การควบคุ ม ภายในสํ า นั ก งาน
อธิการบดี ตาม คําสั่งสํานักงานอธิการบดี ที่ 23/2549 และ คําสั่งสํานักงานอธิการบดี ที่ 05/2550
(1)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

คณะกรรมการควบคุมภายในสํานักงานอธิการบดี

หัวหนาสํานักงานอธิการบดี (นางสาวพัฒนา สงวนกล่ําจิตต)
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปเชี่ยวชาญ 9 (นายชํานาญ แสงแกว)
เจาหนาที่บุคลากรเชี่ยวชาญ 9 (นายเสถียร คามีศักดิ์)
ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่ (นางวันดี พวงความสุข)
ผูอํานวยการกองกิจการนิสิต (นางปรีดา อวนล่ํา)
ผูอํานวยการกองคลัง (นางวิไล มาโนชญจิต)
ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา (นางคัชนีย โพคาวัฒนะ)
ผูอํานวยการกองแผนงาน (นางสาวชลีนาถ สิงหเรศร)
ผูอํานวยการกองวิเทศสัมพันธ (อาจารยอรพรรณ วีระวงศ....ปฏิบัติหนาที่)
ผูอํานวยการศูนยพัฒนาสภาพกายภาพ การจัดการขนสงและความปลอดภัย
(ผูชวยศาสตราจารยสมชาย ไกรสังข)
ผูอํานวยการศูนยสารสนเทศและการประชาสัมพันธ (อาจารยสามมิติ สุขบรรจง)
หัวหนาฝายจัดการทรัพยสิน (นางอังคณา โกสียสวัสดิ์)
หัวหนาฝายประกันคุณภาพการศึกษา (นายชํานาญ แสงแกว....รักษาการ)
หัวหนาฝายวิจัย (นางกรอุษา ศรีสุวรรณ...รักษาการ)
หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน (นางสาวเกศณี ชยาวิวัฒนาวงศ)
ผูอํานวยการกองกลาง (นางสุพรรณี เชษฐเชาวลิต)
หัวหนางานการประชุม (นางศิริรัตน ขันทองคํา)

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
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(2)

คณะกรรมการสงเสริมการควบคุมภายในสํานักงานอธิการบดี

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป เชี่ยวชาญ 9 (นายชํานาญ แสงแกว)
หัวหนาสํานักงานอธิการบดี (นางสาวพัฒนา สงวนกล่ําจิตต)
ผูอํานวยการกองกลาง (นางสุพรรณี เชษฐเชาวลิต)
ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่ (นางวันดี พวงความสุข)
ผูอํานวยการกองกิจการนิสิต (นางปรีดา อวนล่ํา)
ผูอํานวยการกองคลัง (นางวิไล มาโนชญจิต)
ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา (นางคัชนีย โพคาวัฒนะ)
ผูอํานวยการกองแผนงาน (นางสาวชลีนาถ สิงหเรศร)
ผูอํานวยการศูนยพัฒนาสภาพกายภาพ การจัดการขนสงและความปลอดภัย
(ผูชวยศาสตราจารยสมชาย ไกรสังข)
10. หัวหนาฝายประกันคุณภาพการศึกษา (นายพัฒนชัย ปทมะเวณุ)
11. นางสุพัฒนา ชลคีรี

ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ตอมา มหาวิทยาลัยมีคําสั่งที่ 2455/2551 ลงวันที่ 18 กันยายน 2551 แตงตั้งคณะกรรมการเพื่อ
รับผิดชอบการควบคุมภายใน สํานักงานอธิการบดี มีคําสั่งที่ 024/2552 ลงวันที่ 7 มกราคม 2552 ใหยกเลิก
คําสั่ง สํานักงานอธิการบดี ที่ 23/2549 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2549 และแตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมการ
ควบคุมภายใน สํานักงานอธิการบดี โดยทําหนาที่ตามที่คณะกรรมการควบคุมภายในมอบหมาย มีระยะเวลา 2
ป ตั้งแตปงบประมาณ 2552 – 2553 คณะกรรมการสงเสริมการควบคุมภายใน สํานักงานอธิการบดี ชุดนี้
ประกอบดวย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

รองอธิการบดีฝายบริหาร (รองศาสตราจารยสุภา ปานเจริญ)
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป เชี่ยวชาญ 9 (นายชํานาญ แสงแกว)
ผูอํานวยการกองแผนงาน (นางอัญชลี ตานะโก)
ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา (นางคัชนีย โพคาวัฒนะ)
ผูอํานวยการกองกิจการนิสิต (นางปรีดา อวนล่ํา)
ผูอํานวยการกองคลัง (นางสาวฤดีวรรณ อุดมธัญญรักษ)
ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่ (นางสุพรรณี เชษฐเชาวลิต)

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

5. จํานวนบุคลากร
ในปการศึกษา 2551 สํานักงานอธิการบดี ประกอบดวยบุคลากร ไดแก ขาราชการ สาย ข และสาย ค
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน และ ลูกจางประจํา รวมทั้งสิ้น 246 คน จําแนกเปนขาราชการ 107 คน
พนักงานมหาวิทยาลัย 110 คน และลูกจางประจํา 29 คน โดยมีรายละเอียด ในภาคผนวก ก ตารางที่ 1
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6. งบประมาณ
สํานักงานอธิการบดีไดรับงบประมาณดําเนินกิจกรรมของมหาวิทยาลัยจากแหลงงบประมาณ 2 แหลง
ไดแก งบประมาณแผนดิน และงบประมาณเงินรายได โดยในปงบประมาณ 2551 ไดรับงบประมาณทั้งสิ้น
762,731,582.00 บาท จําแนกเปนงบดําเนินการ 119,704,492.00 บาท เงินอุดหนุน 37,352,900.00 บาท
รายจายอื่น 12,677,390.00 บาท งบกลาง 7,000,000.00 บาท งบลงทุน 585,996,800.00 บาท ใชจายไป
ทั้งสิ้น 463,664,454.94 บาท จําแนกเปนงบดําเนินการ 118,715,277.22 บาท เงินอุดหนุน 25,739,316.42
บาท รายจ า ยอื่ น 13,323,513.62 บาท งบกลาง 916,310.10 บาท งบลงทุ น 304,970,037.58 บาท โดยมี
รายละเอียดการไดรับจัดสรรงบประมาณและการใชจายงบประมาณ ในภาคผนวก ก ตารางที่ 2 และ 3

7. ระบบและกลไกประกันคุณภาพ
7.1 ระบบ
สํานักงานอธิการบดี มีภารกิจหลัก คือ การใหบริการ และสนับสนุนการบริหารของมหาวิทยาลัย
ในการบริการและการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ สํานักงานอธิการบดีพิจารณาการใชระบบบริหารคุณภาพ
ISO 9001:2000 มาดําเนินการ ตั้งแตป 2546 จนไดรับการรับรองจากวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ใน
พระบรมราชูปถัมภ (วสท.) ครั้งที่ 1 วันที่ 15 กันยายน 2546 – วันที่ 14 กันยายน 2550 และ ครั้งที่ 2 วันที่
15 กันยายน 2550 – วันที่ 14 กันยายน 2553 การปฏิบัติงานดวยระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2000 ได
ครอบคลุมการปฏิบัติงานของหนวยงาน ไดแก กองกลาง กองการเจาหนาที่ กองกิจการนิสิต กองคลัง
กองบริการการศึกษา กองแผนงาน กองวิเทศสัมพันธ ฝายจัดการทรัพยสิน ฝายประกันคุณภาพการศึกษา
และฝายวิจัย
ในระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2000 สํานักงานอธิการบดีกําหนด Model ระบบบริหารคุณภาพ
สํานักงานอธิการบดี และขั้นตอนการปฏิบัติงานไวอยางชัดเจน ในคูมือคุณภาพ (Quality Manual) และ
มอบหมายใหหนวยงานจัดทําเอกสารและดําเนินการใหเปนไปตามระบบบริหารคุณภาพ ISO ไดแก System
Procedure และ Work Instruction
เมื่อสํานักงานอธิการบดีตองดําเนินการกิจกรรมตางๆ เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานดานการประกัน
คุณภาพการศึกษาที่มหาวิทยาลัยกําหนด และ การประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปของสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) สํานักงานอธิการบดีจะตองรับการประเมินคุณภาพการศึกษา
ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย อีกทั้งตองลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการ สํานักงานอธิการบดี ประจําป
งบประมาณ ของ ก.พ.ร. กับมหาวิทยาลัย สํานักงานอธิการบดีจึงไดจัดทําคูมือการประกันคุณภาพการศึกษา
สํานักงานอธิการบดี ประจําปการศึกษา 2550 – 2552 ขึ้นใหสอดคลองกับคูมือการประกันคุณภาพการศึกษา
ของมหาวิทยาลัย โดยใชระบบบริหารคุณภาพ ISO
9001:2000
เปนฐาน ปรับปรุงโครงสราง
คณะกรรมการบริหารระบบคุณภาพ ใหครอบคลุมและสอดคลองกับภารกิจตามแนวปฏิบัติที่ดีของการประกัน
คุ ณ ภาพการศึ ก ษา และให ส อดคล อ งกั บ การปรั บ ปรุ ง โครงสร า งองค ก รและการบริ ห ารภายในสํ า นั ก งาน
อธิการบดี ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 20/2551 วันที่ 18 ธันวาคม 2551
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7.2 กลไก
กลไกสํ าคั ญ ในการดํ า เนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของสํ านั ก งานอธิ ก ารบดี นั้ น สํ านั ก งาน
อธิการบดีไดกําหนดโครงสรางระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2000 โครงสรางการบริหารระบบคุณภาพทั้ง
ในระดับสํานักงานอธิการบดี และระดับกอง/ฝาย ประกอบดวย คณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี
คณะกรรมการบริหารระบบคุณภาพ สํานักงานอธิ การบดี คณะอนุกรรมการในระบบคุณภาพ สํานักงาน
อธิ ก ารบดี คณะกรรมการคุ ณ ภาพในระดั บ หน ว ยงาน ผู รั บ ผิ ด ชอบการดู แ ลและบั น ทึ ก ข อ มู ล ในระบบ
สารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย (QIS) ผูกํากับดูแลและจัดเก็บขอขอมูลตัวบงชี้/ตัวชี้วัด
และคณะกรรมการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อดําเนินการกิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา ของสํานักงานอธิการบดี
ใหเปนไปตามแนวปฏิบัติที่ดีแหงการประกันคุณภาพของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สํานักงานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โครงสร า งคณะกรรมการบริ ห ารระบบคุ ณ ภาพ สํ า นั ก งานอธิ ก ารบดี มุ ง เน น การกระจายอํ า นาจ
การดําเนินงาน และการปฏิบัติงานแบบมีสวนรวมของบุคลากรในสํานักงานอธิการบดี รายละเอียด ดังนี้
1. คณะกรรมการที่รับผิดชอบคุณภาพการศึกษาในภาพรวม ไดแก
1.1 คณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี
1.2 คณะกรรมการบริหารระบบคุณภาพ สํานักงานอธิการบดี
1.3 คณะอนุกรรมการกิจกรรมมาตรฐาน สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
1.4 คณะอนุกรรมการกิจกรรมมาตรฐาน ISO
1.5 คณะอนุกรรมการกิจกรรมมาตรฐานโปรงใสสําหรับหนวยงานภาครัฐ
1.6 คณะอนุกรรมการกิจกรรมมาตรฐาน PART (ยกเลิก เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีการคําสั่ง
แตงตั้งผูอํานวยการ/หัวหนาฝายในสํานักงานอธิการบดีเปนคณะกรรมการปฏิบัติงานใน
เรื่อง PART)
1.7 คณะอนุกรรมการตรวจติดตาม
1.8 คณะกรรมการการควบคุมภายใน
2. คณะกรรมการที่รับผิดชอบตัวบงชี้/ตัวชี้วัดที่มีผลการดําเนินงานที่ตองปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน
ใหดีขึ้น ไดแก
2.1 คณะอนุกรรมการกิจกรรมพัฒนาบุคลากร
2.2 คณะอนุกรรมการกิจกรรมการจัดการความรู
2.3 คณะอนุกรรมการประหยัดพลังงาน สํานักงานอธิการบดี
2.4 คณะอนุกรรมการการใชทรัพยากรรวมกัน สํานักงานอธิการบดี
2.5 คณะอนุกรรมการกิจกรรม 5 ส
2.6 คณะอนุกรรมการกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
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คณะกรรมการและอนุกรรมการมีหนาที่ที่สอดคลองและครอบคลุมกับภารกิจตามแนวปฏิบัติที่ดีแหง
การประกันคุณภาพของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) สํานักงานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

8. เปาหมายการประกันคุณภาพในป 2551
ในปการศึกษา 2551 สํานักงานอธิการบดีไดกําหนดเปาหมายการประกันคุณภาพการศึกษา ตาม
องคประกอบและตัวชี้วัดที่มหาวิทยาลัยกําหนดใหสํานักงานอธิการบดีดําเนินการ รวมทั้งสิ้น 6 องคประกอบ
22 ตัวบงชี้ รายละเอียดดังปรากฏในภาคผนวก ก ตารางที่ 4 (มติการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงาน
อธิการบดี ครั้งที่ 13/2551 วันที่ 21 กรกฎาคม 2551) ประกอบกับมหาวิทยาลัยใหทุกหนวยงานใชเปาหมาย
ที่ ห น ว ยงานได ล งนามในคํ า รั บ รองการปฏิ บั ติ ร าชการประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ.2551 เป น เป า หมายใน
การประเมินการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่กําหนด (การประชุมคณะกรรมการบริหาร
คุณภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครั้งที่ 02/2552 วันที่ 26 กุมภาพันธ 2552) โดยในปงบประมาณ
พ.ศ. 2551 สํานักงานอธิการบดีไดลงนามในคํารับรองการปฏิบัติราชการ กับมหาวิทยาลัย รวมทั้งสิ้น 13 ตัวชี้วัด
รายละเอีดยดังปรากฏในภาคผนวก ก ตารางที่ 5

9. ผลการดําเนินงาน ปการศึกษา 2551
ในรอบปการศึกษา 2551 สํานักงานอธิการบดีมีตัวบงชี้ที่จะตองทําการประเมิน รวม 22 ตัวบงชี้
สามารถดําเนินการไดบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว 20 ตัวบงชี้ คิดเปนรอยละ 90.91 ของการบรรลุเปาหมาย
(ตาราง ป.1)
ผลประเมินตามองคประกอบคุณภาพ
ผลการประเมิน เฉพาะตัวบงชี้ของ สกอ. ในภาพรวม สํานักงานอธิการบดีจัดอยูในระดับ คะแนน 2.50
อยูในเกณฑ คุณภาพดี เมื่อพิจารณาตามองคประกอบ มี 3 องคประกอบ จัดอยูในระดับคุณภาพดีมาก คือ
องคประกอบที่ 3 องคประกอบที่ 5 และ องคประกอบที่ 6 มี 1 องคประกอบ จัดอยูในเกณฑ คุณภาพดี คือ
องคประกอบที่ 4 มี 1 องคประกอบ จัดอยูในเกณฑ คุณภาพพอใช คือ องคประกอบที่ 2 และ 1 องคประกอบ
จัดอยูในเกณฑยังไมไดคุณภาพ คือ องคประกอบที่ 1 (ตารางที่ ป.2)
ผลการประเมินตัวบงชี้ของ สกอ.กับตัวบงชี้ของมหาวิทยาลัย ในภาพรวม สํานักงานอธิการบดี จัดอยู
ในระดับคะแนน 2.59 อยูในเกณฑ คุณภาพดีมาก เมื่อพิจารณาตามองคประกอบคุณภาพ มี 4 องคประกอบ
จัดอยูในระดับคุณภาพดีมาก คือ องคประกอบที่ 3 องคประกอบที่ 4 องคประกอบที่ 5 และ องคประกอบที่ 6
มี 1 องคประกอบ จัดอยูในเกณฑ คุณภาพดี คือ องคประกอบที่ 2 และ และอยูในเกณฑยังไมไดคุณภาพ 1
องคประกอบ คือ องคประกอบที่ 1 (ตารางที่ ป.2)
ผลประเมินตามมุมมองดานการบริหารจัดการ
ผลการประเมิน เฉพาะตัวบงชี้ของ สกอ. และ ผลการประเมินตัวบงชี้ของ สกอ. กับตัวบงชี้ของ
มหาวิ ท ยาลั ย มี จํ านวน 2 ด าน อยู ในเกณฑ คุ ณภาพดี มาก คื อ ด านที่ 2 กระบวนการภายใน (Internal
Process) และ ดานการเงิน (Finance) มี 1 ดาน จัดอยูในเกณฑคุณภาพดี คือ ดานที่ 4 บุคลากรการเรียนรูและ
นวัตกรรม (Learning and Innovation) และจัดอยูในเกณฑคุณภาพพอใช 1 ดาน คือ ดานที่ 1 ดาน นักศึกษา
และผูมีสวนไดสวนเสีย (Customer)
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การปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551
สํานักงานอธิการบดีทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 กับมหาวิทยาลัย
13 ตัวชี้วัด ดวยคะแนนเปาหมาย เทากับ 2.63 และจากการประเมินผลการดําเนินงาน สํานักงานอธิการบดี
สามารถดําเนินการที่คะแนน 2.47 จากการประเมินผล โดยคณะกรรมการภายในมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 4
กุมภาพันธ 2552 คณะกรรมการประเมินใหคาผลการประเมินในระดับ 2.1329 การดําเนินงานตามคํารับรอง
การปฏิ บั ติ ง านสํ า เร็ จ และสู ง กว า เป า หมายที่ กํ า หนดไว ร วม 9 ตั ว ชี้ วั ด คิ ด เป น ร อ ยละ 69.23 เฉลี่ ย การ
ดําเนินงานตามเปาหมายทั้ง 2 ประเภท คิดเปนรอยละ 80.09 รายละเอียดดังปรากฏในสวนสาระ
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สวนสาระ
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนการดําเนินการ
สถาบันอุดมศึกษาแตละแหง มีปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคที่ไดกําหนดมาตั้งแตเริ่มตั้งสถาบัน และ
อาจปรับเปลี่ยนได ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค ควรระบุใหชัดเจน ใหสมาชิกทุกกลุมในสถาบันไดรับทราบ
ทั้งอาจารย เจาหนาที่ นักศึกษา ตลอดจนผูที่มีสวนไดสวนเสีย เชน ผูปกครอง ชุมชน ผูใชบริการ และสังคม
โดยรวม ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคควรสอดคลองกัน และ เปนแนวทางการดําเนินงานสนับสนุนภารกิจ
หลักของสถาบันอุดมศึกษา ตามหลักการอุดมศึกษามาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา
มาตรฐานวิชาชีพ (ถามี) และสถาบันตองจัดทําแผนกลยุทธ และแผนดําเนินงานที่ชัดเจน เพื่อใหบรรลุปรัชญา
ปณิธาน และวัตถุประสงคของสถาบัน และใหสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาของประเทศ และการเปลี่ยนแปลง
ของกระแสโลก
ในรอบปการศึกษา 2551 ในภาพรวมของสํ านักงานอธิ การบดี ในองคประกอบที่ 4 เปน ตัวบง ชี้
ของ สกอ. และ มหาวิทยาลัย ผลการประเมินองคประกอบนี้ อยูในระดับ 1.5 ซึ่งจัดอยูในเกณฑ ยังไมได
คุณภาพ เนื่องจากการปฏิบัติงานไมบรรลุเปาหมายตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2551 รายละเอียดการดําเนินการดังปรากฏตามรายตัวบงชี้ ดังนี้
ตั ว บ ง ชี้ 1.1 มีการกําหนดปรัชญา หรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนดําเนินงาน
และมีการกําหนดตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : รองอธิการบดีฝายบริหาร ผูจัดเก็บขอมูล : นางสาวสุนี เหลารัตนเวช
หนวยงาน
: สํานักงานอธิการบดี
หนวยงาน
: สํานักงานอธิการบดี
โทรศัพท
: 5009
โทรศัพท
: 5669
ข อ มู ล ประกอบ :
สํานักงานอธิการบดีเปนหนวยงานที่สนับสนุนพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย ในดานการจัดการเรียน
การสอน การวิจัย การบริการวิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ดังนั้นจึงไดกําหนดภารกิจ
เพื่อรองรับการใหบริการแกนิสิต อาจารย บุคลากร ผูบริหาร หนวยงานตางๆ ของมหาวิทยาลัย รวมทั้ง
สังคมและชุมชน โดยคํานึงถึงหลักการของการศึกษาระดับอุดมศึกษา มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐาน
การศึกษาของชาติ มาตรฐานวิชาชีพที่เกี่ยวของ ความพึงพอใจของผูใชบริการรวมถึงยุทธศาสตรดานตางๆ
ของมหาวิทยาลัย
การกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน แผนกลยุทธ ตลอดจนแผนการดําเนินงานของสํานักงานอธิการบดี
จึงไดกําหนดใหสอดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยคํานึงถึงหลักการมาตรฐานตางๆ ที่เกี่ยวของ และ
ทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ โดยนํานโยบายตางๆ ไปพิจารณาใน
ขั้นตอนการวิเคราะห SWOT เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานในการจัดทําแผนยุทธศาสตร และเพื่อใหการดําเนินงาน
ของสํานักงานอธิการบดี เปนไปในทิศทางเดียวกันอยางมีประสิทธิภาพ เปนที่ยอมรับของสังคม
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ผลการดําเนินงาน :
สํานักงานอธิการบดีดําเนินการได 6 ระดับ จาก 7 ระดับ ดังนี้
1. สํานักงานอธิการบดียังคงไวซึ่งปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงคและนโยบาย
คุณภาพ ซึ่งประกาศใชมาตั้งแตป 2549 (51 - 1.1.1, 51 -1.1.2)
2. สํานักงานอธิการบดี มีการปรับปรุงทําแผนยุทธศาสตร เปนแผนยุทธศาสตรระยะ 4 ป (พ.ศ.
2549 – 2552) (51 - 1.1.3) และจัดใหมีการสัมมนาเพื่อการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานอธิการบดี
ประจําปอยางตอเนื่อง ปงบประมาณ พ.ศ.2552 จัดใหมีการสัมมนาเพื่อการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของ
สํานักงานอธิการบดีเมื่อวันที่ 10 – 11 ธันวาคม 2551 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใน
การสัมมนาไดมีการรวมกันวิเคราะหสภาพแวดลอมของหนวยงาน (SWOT Analysis) กําหนดโครงการ/
กิจกรรมเพื่อแกไขจุดออน - ภาวะคุกคาม และกําหนดโครงการ/กิจกรรมเสริมจุดแข็ง – โอกาส เพื่อนําขอมูล
ไปใชประกอบการกําหนดแผนงาน/โครงการ ในปงบประมาณ พ.ศ.2552 แตเนื่องจากการวิเคราะหดังกลาวไม
แลวเสร็จ จึงนํามาดําเนินการตอเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2551 ณ หองประชุม 9 B และ 9 C ชั้น 6 อาคาร
สํ านั ก งานอธิ ก ารบดี โดยวิ เ คราะห จุ ด อ อ น – จุ ด แข็ ง จากผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในของ
สํานักงานอธิการบดี ประจําปการศึกษา 2550 ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ
สํานักงานอธิการบดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 ผลการสํารวจความพึงพอใจของสํานักงานอธิการบดี
ประจําป 2551 และกิจกรรมที่จะตองพัฒนาการดําเนินงานใหเปนไปตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ
สํานักงานอธิการบดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 โดยสรุปเปนกิจกรรม/โครงการที่ควรจะดําเนินการใน
ปงบประมาณ พ.ศ.2552 (51 -1.1.4)
3. การกําหนดตัวบงชี้/ตัวชี้วัดของการดําเนินงานและการกําหนดเปาหมายของแตละตัวบงชี้/ตัวชี้วัด
2 ประเภท
3.1 ตัวบงชี้ของการดําเนินงานและการกําหนดเปาหมายของแตละตัวบงชี้ ตามคูมือการประกัน
คุณ ภาพการศึก ษามหาวิ ทยาลั ย สํานัก งานอธิก ารบดีโ ดยคณะกรรมการบริ หารระบบคุ ณภาพ สํ านั ก งาน
อธิก ารบดี เปนผู พิจารณาเสนอคณะกรรมการประจํ าสํ านักงานอธิก ารบดี โดยพิจารณาจากรายงานการ
ประเมินตนเอง สํานักงานอธิการบดี ประจําปการศึกษา 2550 ประกอบกับการประเมินความเปนไปไดในการ
ดําเนินงานของสํานักงานอธิการบดี ซึ่งเห็นชอบใหกําหนดเปาหมายการดําเนินงานในปการศึกษา 2551 เทากับ
ปการศึกษา 2550 (51 -1.1.5)
3.2 ตัวชี้วัดของการดําเนินงานและการกําหนดเปาหมายของแตละตัวชี้วัดตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ สํานักงานอธิการบดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 ลงนามคํารับรองไวกับมหาวิทยาลัย
จํานวน 14 ตัวชี้วัด (51 - 1.1.6)
4. สํ า นั ก งานอธิ ก ารบดี ดํ า เนิ น กิ จ กรรมตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการที่ ทํ า ไว กั บ มหาวิ ท ยาลั ย ได ค รบ
ทุกภารกิจ
5. การติดตาม ประเมินผล และจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้/ตัวชี้วัด
สํานักงานอธิการบดีกําหนดระบบและกลไกในการติดตาม ประเมินผล และจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินงานตัวชี้วัด เฉพาะตัวชี้วัดที่ทําคํารับรองการปฏิบัติราชการกับมหาวิทยาลัย โดยกําหนดผูรับผิดชอบใน
การกํากับดูแลและผูรับผิดชอบในการจัดเก็บขอมูล รายงานผลปละ 3 ครั้ง คือ รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ
รอบ 12 เดือน ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด (51 - 1.1.7) แตสําหรับตัวบงชี้ของการดําเนินงานตัวบงชี้ ตาม
คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนั้น สํานักงานอธิการบดีกําหนดใหมีผูรับผิดชอบในการกํากับ
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ดูแลและผูรับผิดชอบในการจัดเก็บขอมูล (51 - 1.1.8) แตไมไดกําหนดระบบการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลไวอยางชัดเจน การดําเนินการจึงดําเนินการเพียงปละ 1 ครั้ง ในชวงของการจัดทํารายงานการ
ประเมินตนเอง
6. การนําผลการประเมินและผลการวิเคราะหมาปรับปรุงกลยุทธและแผนการดําเนินงาน
สํานักงานอธิการบดีมีการนําผลการประเมินและผลการวิเคราะหมาใชในการปรับปรุงกลยุทธ
และแผนการดําเนินงาน ตามที่ไดกลาวไวในขอ 1 (51 -1.1.3)
เกณฑมาตรฐาน/การดําเนินงานตามเกณฑ :
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.

ขอมูลประกอบตัวบงชี้
หนวยนับ
มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน
ระดับ
มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนการดําเนินงานและแผนปฏิบัติการ
ระดับ
ประจําป ใหสอดคลองกับภารกิจหลักของหนวยงาน ยุทธศาสตรและ
แผนพัฒนาของชาติ
มีการกําหนดตัวบงชี้ของการดําเนินงาน และกําหนดเปาหมายของ
ระดับ
แตละตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงาน
มีการดําเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ
ระดับ
มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้
ระดับ
อยางนอย ปละ 2 ครั้ง และรายงานผลตอผูบริหารหนวยงาน
มีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธ แผนการดําเนินงาน
ระดับ
เปาประสงค เปาหมายกับยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของชาติ
ตลอดจน สภาพการณปจจุบันและแนวโนมในอนาคตอยางสม่ําเสมอ
มีการนําผลการประเมินและผลการวิเคราะหมาปรับปรุงกลยุทธและ
ระดับ
แผนการดําเนินงานอยางตอเนื่อง

2550
มี
มี

2551
มี
มี

มี

มี

มี
ไมมี

มี
มี

ไมมี

มี

ไมมี

ไมมี

เกณฑการใหคะแนน/คะแนนที่ได :
1. การประเมินอิงเกณฑมาตรฐาน (คะแนนเต็ม 3 คะแนน)
เกณฑมาตรฐาน

คะแนนที่ได

คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

มีการดําเนินการ
ไมครบ 5 ขอแรก

มีการดําเนินการ
5 - 6 ขอแรก

มีการดําเนินการ
ครบทุกขอ

2. พัฒนาการ (คะแนนเต็ม 1 คะแนน) ; มี
3. การประเมินอิงเปาหมาย : 5 ระดับ
ผลการดําเนินงาน ; บรรลุเปาหมาย

2

ไมมี
ไมบรรลุเปาหมาย
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รายการหลักฐาน/ขอมูลอางอิง :
ลําดับ
ขอมูล
ขอมูลประกอบตัวบงชี้
ประกอบ
ตัวบงชี้
1.
1.1 คูมือคุณภาพสํานักงานอธิการบดี (OP-QM-01) หนา 4
1.2 ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ สํานักงานอธิการบดี (webpage สํานักงานอธิการบดี)
2.
2.1 เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี
ครั้งที่ 4/2551 วันที่ 14 กุมภาพันธ 2551 วาระ 4.1.2 เรื่อง การปรับแผน
ยุทธศาสตร สํานักงานอธิการบดี
2.2 เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี
ครั้งที่ 4/2552 วันที่ 12 กุมภาพันธ 2552 เรื่อง การจัดทําแผนปฏิบัติการ
สํานักงานอธิการบดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552
3.
3.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 13/2551
วันที่ 21 กรกฎาคม 2551
3.2 เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี
ครั้งที่ 20/2551 วันที่ 18 ธันวาคม 2551
4.
4.1 เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี
ครั้งที่ 7/2552 วันที่ 30 เมษายน 2552
4.2 เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี
ครั้งที่ 9/2551 วันที่ 15 พฤษภาคม 2551
4.3 เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี
ครั้งที่ 15/2551 วันที่ 21 สิงหาคม 2551
4.4 เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี
ครั้งที่ 16/2551 วันที่ 18 กันยายน 2551
5.
5.1 เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี
ครั้งที่ 7/2552 วันที่ 30 เมษายน 2552
5.2 เอกสารประกอบการประชุมอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประจํา
สํานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 9/2551 วันที่ 15 พฤษภาคม 2551
5.3 เอกสารประกอบการประชุมอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประจํา
สํานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 15/2551 วันที่ 15 สิงหาคม 2551
5.4 เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี
ครั้งที่ 16/2551 วันที่ 18 กันยายน 2551
5.4 คําสั่งสํานักงานอธิการบดี ที่ 004/2552 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2552
เรื่อง แตงตั้งผูกํากับดูแลตัวบงชี้และผูจัดเก็บขอมูล ประจําปการศึกษา 2551
6.
6.1 เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี
ครั้งที่ 4/2551 วันที่ 14 กุมภาพันธ 2551 วาระ 4.1.2 เรื่อง การปรับแผน
ยุทธศาสตร สํานักงานอธิการบดี
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ลําดับเอกสาร
51 – 1.1.1
51 – 1.1.2
51 -1.1.3

51 – 1.1.4

51 – 1.1.5
51 – 1.1.6
51 -1.1.7

51 -1.1.7

51 -1.1.8
51 -1.1.3

ตัวบงชี้ 1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่กําหนด
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : รองอธิการบดีฝายบริหาร ผูจัดเก็บขอมูล : นางสาวสุนี เหลารัตนเวช
หนวยงาน
: สํานักงานอธิการบดี
หนวยงาน
: สํานักงานอธิการบดี
โทรศัพท
: 5009
โทรศัพท
: 5669
ผลการดําเนินงาน :
ในป 2551 สํานักงานอธิการบดีกําหนดเปาหมายการดําเนินงานตัวบงชี้/ตัวชี้วัดของการดําเนินงาน
และการกําหนดเปาหมายของแตละตัวบงชี้/ตัวชี้วัด 2 ประเภท
1. เปาหมายตัวบงชี้ที่มหาวิทยาลัยกําหนดใหสํานักงานอธิการบดีตองทําการประเมินมีตัวบงชี้รวม
22 ตัวบงชี้ สํานักงานอธิการบดีไดกําหนดเปาหมายของแตละตัวบงชี้ประจําปการศึกษา 2551 (51 - 1.2.1)
สามารถดําเนินการไดบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว 20 ตัวบงชี้ คิดเปนรอยละ 90.91 ของการบรรลุเปาหมาย
2. เปาหมายตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 สํานักงาน
อธิการบดีมีตัวชี้วัดที่ตองดําเนินการ จํานวน 13 ตัวชี้วัด (51 - 1.2.2) สามารถดําเนินงานบรรลุเปาหมาย 9
ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 69.23 (51 - 1.2.3)
3. เมื่ อ นํ า เป า หมายและผลการดํ า เนิ น งานบรรลุ เ ป า หมาย ตามข อ 1 และ 2 มาเฉลี่ ย พบว า
สํานักงานอธิการบดีสามารถดําเนินการบรรลุเปาหมาย เฉลี่ยรอยละ 80.07
เกณฑมาตรฐาน/การดําเนินงานตามเกณฑ :
ขอมูลประกอบตัวบงชี้
1. จํานวนตัวบงชี้/ตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ
ที่บรรลุเปาหมาย
1.1 ตัวบงชี้ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
1.2 ตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ สํานักงานอธิการบดี
ประจําปงบประมาณ
2. จํานวนตัวบงชี้/ตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการประจําปทั้งหมด
2.1 ตัวบงชี้ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
2.2 ตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ สํานักงานอธิการบดี
ประจําปงบประมาณ
3. รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้/ตัวชี้วัดของการปฏิบัติงาน
ที่กําหนด
3.1 ตัวบงชี้ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
3.2 ตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ สํานักงานอธิการบดี
ประจําปงบประมาณ

หนวยนับ
จํานวน

2550

2551

17
.....

20
9

22
17

22
13

77.27
-----

90.91
69.23

จํานวน

รอยละ
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เกณฑการใหคะแนน/คะแนนที่ได :
1. การประเมินอิงเกณฑมาตรฐาน (คะแนนเต็ม 3 คะแนน)
เกณฑมาตรฐาน
คะแนน 1

คะแนน 2

บรรลุเปาหมาย
รอยละ 60-74

บรรลุเปาหมาย
รอยละ 75-89

คะแนนที่ได

คะแนน 3
บรรลุเปาหมาย
รอยละ 90-100

2. พัฒนาการ (คะแนนเต็ม 1 คะแนน)
3. การประเมินอิงเปาหมาย : รอยละ 70
ผลการดําเนินงาน
บรรลุเปาหมาย

มี

1

; ไมมี

; ไมบรรลุเปาหมาย

รายการหลักฐาน/ขอมูลอางอิง :
ลําดับที่
ขอมูลประกอบตัวบงชี้
1.
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 13/2551
วันที่ 21 กรกฎาคม 2551

ลําดับเอกสาร
51 – 1.2.1

2.

ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551
Webpage สํานักงานอธิการบดี

51 – 1.2.2

3.

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี
ครั้งที่ 16/2551 วันที่ 18 กันยายน 2551

51 – 1.2.3
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องคประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก
สํานักงานอธิการบดีมีภารกิจหลักในการสนับสนุนพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย ทั้งในดานการจัดการ
เรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารทรัพยากร การ
ปฏิ บัติ งานของสํ านักงานอธิ การบดี เป นการใหบริการแกนิ สิ ต อาจารย บุคลากร บุ คคลทั่ วไป ผู บริ หาร และ
หนวยงานตางๆ ของมหาวิทยาลัย จากบทบาทในการใหบริการดังกลาว การพัฒนาระบบการปฏิบัติงานเพื่อใหเกิด
ความสะดวก รวดเร็วในการใหบริการ อันจะสงผลตอความพึงพอใจแกผูใชบริการ
ปการศึกษา 2551 ในภาพรวมของสํานักงานอธิการบดี ในองคประกอบที่ 2 เปนตัวบงชี้ ของ สกอ.
และ มหาวิทยาลัย จํานวน 2 ตัวบงชี้ ผลการประเมินองคประกอบนี้ตามตัวบงชี้ของ สกอ. อยูในระดับคะแนน
2.00 จัดอยูในเกณฑคุณภาพพอใช ผลการประเมินองคประกอบนี้ตามตัวบงชี้ของ มหาวิทยาลัย อยูในระดับ
คะแนน 2.50 จัดอยูในเกณฑคุณภาพดี รายละเอียดการดําเนินการดังปรากฏตามรายตัวบงชี้ ดังนี้
ตัวบงชี้ 2.1 มีระบบและกลไกในการพัฒนาการปฏิบัติงานและการใหบริการ
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นายชํานาญ แสงแกว

หนวยงาน
โทรศัพท

: สํานักงานอธิการบดี
: 5996

ผูจัดเก็บขอมูล : อนุกรรมการและเลขานุการ
คณะอนุกรรมการกิจกรรมมาตรฐาน
ISO (นางสาวขนิษฐา สินสงวน)
หนวยงาน
: ฝายประกันคุณภาพการศึกษา
โทรศัพท
: 5600

ผลการดําเนินงาน :
จากการนํ า ระบบและกลไกการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน โดยนํ า ระบบคุ ณ ภาพ ISO
9001:2000 มาเปนฐานในการปรับปรุงการใหบริการของสํานักงานอธิการบดี สํานักงานอธิการบดีมีการพัฒนา
กระบวนการ วิธีการปฏิบัติงาน ใหสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ และความพรอมของหนวยงาน ตลอดจน
สอดคลองกับความตองการของผูรับบริการ มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน มีการวางระบบและกลไกการ
บริหารหนวยงาน สํานักงานอธิการบดีดําเนินการได ครบทุกระดับ ดังนี้
1. จากขอกําหนดของระบบบริหารคุณภาพ ISO สํานักงานอธิการบดีไดจัดทําคูมือคุณภาพ ที่แสดงถึง
ขอบเขตและภาพรวมของสํานักงานอธิการบดี นโยบาย ขอกําหนดความรับผิดชอบดานการบริหาร การ
บริหารทรัพยากร การตรวจวัด วิเคราะหและปรับปรุงเพื่อการพัฒนาการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของ
สํานักงานอธิการบดี (51 -2.1.1)
2. สํานักงานอธิการบดี ประกอบดวย 7 กอง 1 หนวย และ 3 ฝ าย ไดแก กองกลาง กองการ
เจ าหน า ที่ กองกิ จ การนิ สิ ต กองคลั ง กองบริ ก ารการศึ ก ษา กองแผนงาน กองวิ เ ทศสั ม พั น ธ หน ว ย
ตรวจสอบภายใน ฝ า ยจั ด การทรั พ ย สิ น ฝ า ยประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา และ ฝ า ยวิ จั ย ในการประชุ ม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2551 วันที่ 8 เมษายน 2551 มีมติเห็นชอบใหมหาวิทยาลัยจัดใหมี
การบริหารงานในเชิงยุทธศาสตร เพื่อใหสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาพันธกิจของมหาวิทยาลัยไดอยางมี
เอกภาพ บนพื้นฐานของการใชทรัพยากรและบุคลากรรวมกัน การบริหารขึ้นตรงตออธิการบดี โดยอธิการบดี
มอบอํานาจใหรองอธิการบดีฝายบริหารกํากับดูแลการบริหารงานบุคคลและการบริหารงบประมาณ หนวยงาน
ภายในระดับกองในสํานักงานอธิการบดีบางหนวยงานไดแยกการบริหารงานหนวยงานใหเปนการบริหารงานใน
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เชิงยุทธศาสตร ไดแก งานรับนิสิตใหม กองบริการการศึกษา บริหารงานในรูปแบบศูนยการประเมินผลและ
รับนิสิต ขึ้นตรงตอรองอธิการบดีฝายวิชาการ งานสวัสดิการบุคลากร กองการเจาหนาที่ เปนศูนยสวัสดิการ
บุคลากร บริหารงานในรูปแบบศูนยการประเมินผลและรับนิสิต ขึ้นตรงตอรองอธิการบดีฝายพัฒนาศักยภาพ
นิสิต สํานักงานอธิการบดีมีการปรับโครงสรางองคกรมีโครงสรางการบริหารงานของหนวยงาน (5.1 – 2.1.2)
3. เพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดของระบบบริหารคุณภาพ ISO กองและฝายในสํานักงานอธิการบดี ได
จัดทําใบคุณลักษณะงาน (Job Description) ของแตละหนวยงานขึ้น เพื่อการกําหนดการปฏิบัติงาน (5.1 – 2.1.3)
4. จาก ใบคุณลักษณะงาน (Job Description) กําหนดใหมีการจัดทํา ระเบียบ ขอบังคับ มาตรการ
และแนวปฏิบัติของหนวยงาน (Procedure Instruction) (5.1 – 2.1.4)
5. จาก ใบคุณลักษณะงาน (Job Description)
กําหนดใหมีการจัดทํา คูมือวิธีปฏิบัติงานที่เปน
มาตรฐาน (Work Instruction) (51 – 2.1.5)
6. มีการประเมินผลและทบทวนขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง ดังนี้ (51 – 2.1.6 , 51 –
2.1.7)
6.1 ในรอบปการศึกษาที่ผานมา สํานักงานอธิการบดีมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการ ในวันที่ 4 กุมภาพันธ 2552 เวลา 15.00 น. ณ กองกิจการนิสิต โดยมีผล
การประเมินในระดับ 2.1329
6.2 มีการแตงตั้งคณะกรรมการกิจกรรมมาตรฐาน ISO
6.3 คณะกรรมการกิจกรรมมาตรฐาน ISO ประชุมทบทวนขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานให
สอดคลองกับการปฏิบัติงานจริง
7. มีการนําผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจําปการศึกษา 2550 ไปพิจารณาปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานใหสอดคลองกับภารกิจหลักของสํานักงานอธิการบดี ในการสัมมนาจัดทําแผนปฏิบัติการสํานักงาน
อธิการบดี ประจําป 2552 วันที่ 10-11 ธันวาคม 2552 (51 – 2.1.9)
เกณฑมาตรฐาน/การดําเนินงานตามเกณฑ :
ขอมูลประกอบตัวบงชี้
1. มี ก ารจั ด ทํ า นโยบาย แผน และการดํ า เนิ น งานในการพั ฒ นาการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก
2. มี โ ครงสร า งการบริ ห ารงานของหน ว ยงาน และมี ก ารวิ เ คราะห
อัตรากําลังที่ชัดเจน
3. มีใบคุณลักษณะงาน (Job Description)

หนวยนับ
ระดับ

2550
มี

2551
มี

ระดับ

มี

มี

ระดับ

มี

มี

4. มีระเบียบ ขอบังคับ มาตรการและแนวปฏิบัติของหนวยงาน
(Procedure Instruction)
5. มีวิธีปฏิบัติงานที่เปนมาตรฐาน (Work Instruction)
6. มีการประเมินผลและทบทวนขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง

ระดับ

มี

มี

ระดับ
ระดับ

มี
มี

มี
มี

7. มีการนําผลประเมินไปพิจารณาปรับปรุงการปฏิบัติงานใหสอดคลอง
กับภารกิจหลักของหนวยงาน

ระดับ

มี

มี
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เกณฑการใหคะแนน/คะแนนที่ได
1. การประเมินอิงเกณฑมาตรฐาน (คะแนนเต็ม 3 คะแนน)
เกณฑมาตรฐาน

คะแนนที่ได

คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

มีการดําเนินการ
1 - 3 ขอแรก

มีการดําเนินการ
4 ขอแรก

มีการดําเนินการ
อยางนอย 5 ขอ

2. พัฒนาการ (คะแนนเต็ม 1 คะแนน) ; มี
3. การประเมินอิงเปาหมาย : 5 ระดับ
ผลการดําเนินงาน ; บรรลุเปาหมาย

3

ไมมี
ไมบรรลุเปาหมาย

รายการหลักฐาน/ขอมูลอางอิง :
ลําดับ
ขอมูล
ขอมูลประกอบตัวบงชี้
ประกอบ
ตัวบงชี้
1.
1.1 คูมือคุณภาพที่แสดงถึงนโยบาย การดําเนินงานในการพัฒนาการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจหลักของสํานักงานอธิการบดี
2.
2.1 โครงสรางการบริหารงานสํานักงานอธิการบดี
3.
3.1 ใบคุณลักษณะงาน (Job Description) ของทุกหนวยงาน
ตัวอยาง ภาระงานกองกิจการนิสิต
4.
4.1 ขั้นตอนระบบงาน (Procedure Instruction)
5.
6.

7.

5.1 คูมือวิธีปฏิบัติงานที่เปนมาตรฐาน (Work Instruction)
6.1 ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ในวันที่ 4 กุมภาพันธ 2552
6.2 คําสั่งสํานักงานอธิการบดี ที่ 002/2552 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ 2552
เรื่องแตงตั้งคณะอนุกรรมการกิจกรรมมาตรฐาน ISO
6.3 รายงานการประชุม คณะอนุกรรมการกิจกรรมมาตรฐาน ISO
- ครั้งที่ 1/2552 วันที่ 9 มีนาคม 2552
- ครั้งที่ 2/2552 วันที่ 27 มีนาคม 2552
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี
ครั้งที่ 4/2552 วันที่ 12 กุมภาพันธ 2552 วาระ 3.3 เรื่อง การจัดทําแผนปฏิบัติการ
สํานักงานอธิการบดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552

ลําดับเอกสาร
51– 2.1.1
51 – 2.1.2
51 – 2.1.3
51 – 2.1.4
51 – 2.1.5
51 – 2.1.6
51 - 2.1.7
51 - 2.1.8

51 – 2.1.9
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ตัวบงชี้ 2.2 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ
(เปนตัวบงชี้ที่ 2.6 ของคูมือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปการศึกษา 2550 – 2553
ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 : มกราคม 2552)
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นายชํานาญ แสงแกว

หนวยงาน
โทรศัพท

: สํานักงานอธิการบดี
: 5996

ผูจัดเก็บขอมูล : อนุกรรมการและเลขานุการ
คณะอนุกรรมการกิจกรรมมาตรฐาน
ISO (นางสาวขนิษฐา สินสงวน)
หนวยงาน
: ฝายประกันคุณภาพการศึกษา
: 5600
โทรศัพท

ผลการดํา เนิ น งาน :
สํานักงานอธิการบดีมีการดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ ซึ่งการสํารวจความพึงพอใจ
โดยทั่วไปพิจารณา 4 ประเด็นสําคัญ ซึ่งสอดคลองกับขอกําหนด ISO ขอ 8.2.1 คือ
1. ความพึงพอใจดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ
2. ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ผูใหบริการ
3. ความพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวก
4. ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ
สํานักงานอธิการบดีมีแผนในการสํารวจความพึงพอใจในการใหบริการตามขอกําหนด ISO 9001:
2000
การสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการดําเนินการ 2 ลักษณะ คือ การสํารวจความพึงพอใจ ณ
จุ ด ให บ ริ ก าร และการสํ า รวจความพึ ง พอใจในภาพรวม ของสํ า นั ก งานอธิ ก ารบดี ในป ก ารศึ ก ษา 2551
สํ า นั ก งานอธิ ก ารบดี ไ ด แ จกแบบสํ า รวจ (51 – 2.2.1) ไปยั ง กลุ ม เป า หมาย ได แ ก ผู บ ริ ห าร คณาจารย /
ผูปฏิบัติงาน นิสิต และผูเกษียณอายุราชการ จํานวน 1,375 ฉบับ ไดรับกลับคืนจํานวน 469 ฉบับ คิดเปน
รอยละ 34.10 คาเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวม อยูในระดับมาก (คะแนนรอยละ 80.04) โดยประเด็นที่ 1
ดานกระบวนการ อยูในระดับมาก คะแนนรอยละ 80.04 อยูในระดับพอใช คะแนนรอยละ 79.90 ประเด็นที่ 2
ดานการบริการ อยูในระดับมาก คะแนนรอยละ 80.18 (51 – 2.2.2) จากขอมูลการตอบแบบสํารวจความพึง
พอใจ ซึ่งมีจํานวนรวม 25 ประเด็น พบวา ความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป มีดังนี้
1. ความพึงพอใจในระดับ 3 ของแบบสํารวจ 25 ประเด็น
มีผูตอบ 5,239 คน
2. ความพึงพอใจในระดับ 3 ของแบบสํารวจ 25 ประเด็น
มีผูตอบ 1,329 คน
มีการสรุปผลและนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการอํานวยการระบบคุณภาพ สํานักงานอธิการบดี เพื่อ
รับทราบและใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงการใหบริการเพื่อใหหนวยงานในสังกัดนําไปปฏิบัติ
ผลรวมของคะแนนสํารวจความพึงพอใจระดับดีขึ้นไป เทากับ 21,033 คะแนน ผลรวมของคะแนนเต็ม
ทั้งหมด เทากับ 26,272 คะแนน รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ เทากับ 80.06
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เกณฑมาตรฐาน/การดําเนินงานตามเกณฑ :
ขอมูลประกอบตัวบงชี้
1. ผลรวมของคะแนนสํารวจความพึงพอใจระดับดีขึ้นไป
2. ผลรวมของคะแนนเต็มทั้งหมด
3. รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ

หนวยนับ
จํานวน
จํานวน
รอยละ

2550
63,966
75,700
84.50

2551
21,033
26,272
80.06

เกณฑการใหคะแนน/คะแนนที่ได
1. การประเมินอิงเกณฑมาตรฐาน (คะแนนเต็ม 3 คะแนน)
เกณฑมาตรฐาน
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

รอยละ 65 รอยละ 74

มากวารอยละ 74 รอยละ 84

มากกวา
รอยละ 84

คะแนนที่ได

2

2. พัฒนาการ (คะแนนเต็ม 1 คะแนน) ; มี
3. การประเมินอิงเปาหมาย : รอยละ 80
ผลการดําเนินงาน ; บรรลุเปาหมาย

ไมมี
ไมบรรลุเปาหมาย

รายการหลักฐาน/ขอมูลอางอิง
ลําดับที่
1.

ขอมูลประกอบตัวบงชี้
1.1 แบบสํารวจความพึงพอใจ
1.2 รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจ ครั้งที่ 1 / 2551 สํานักงานอธิการบดี
1.3 การวิเคราะหขอมูลสํารวจความพึงพอใจ เดือนตุลาคม 2551

ลําดับเอกสาร
51 – 2.2.1
51 – 2.2.2
51 – 2.2.3
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องค ป ระกอบที่ 3 การทํา นุ บํา รุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรม
การทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรมถื อ เป น พั น ธกิ จ สํ า คั ญ ประการหนึ่ ง ของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา ดั ง นั้ น
สถาบันอุดมศึกษาจึงตองมีระบบและกลไกควบคุมการดําเนินงานดานนี้ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
คุณภาพ โดยอาจมีจุดเนนเฉพาะที่แตกตางกันตามปรัชญาและธรรมชาติของแตละสถาบัน และมีการบูรณาการ
เขากับการผลิตบัณฑิต งานวิจัย และการบริการวิชาการ รวมทั้งดําเนินการเพื่อใหเกิดการพัฒนามาตรฐานการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 5 ดาน ไดแก มาตรฐานดานนโยบาย ดานการสงเสริม ดานการสนับสนุน ดานการ
สรางมาตรฐาน และดานการเผยแพรศิลปวัฒนธรรม และเชื่อมโยงความรูทองถิ่นสูสากล อันจะเปนกลไกในการ
ฟนฟู อนุรักษ สืบสาน พัฒนา เผยแพรศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งสรางสรรคสงเสริมภูมิปญญาไทยใหเปนรากฐาน
การพัฒนาองคความรูที่ดีขึ้นไป
ปการศึกษา 2551 ในภาพรวมของสํานักงานอธิการบดี ในองคประกอบที่ 3 สํานักงานอธิการบดี มี
ตัวบงชี้ที่ตองประเมิน รวม 1 ตัวบงชี้ เปนตัวบงชี้ของ สกอ. และ มหาวิทยาลัย ผลการประเมินองคประกอบนี้
อยูในระดับ 3.0 ซึ่งจัดอยูในเกณฑคุณภาพดีมาก รายละเอียดการดําเนินการดังปรากฏตามรายตัวบงชี้ ดังนี้
ตั ว บ ง ชี้ 3.1 มี ร ะบบและกลไกในการทํา นุ บํา รุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรม
(เปนตัวบงชี้ที่ 6.1 ในระบบจัดเก็บเอกสารคุณภาพ (e – sar)

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ผูอํานวยการกองกิจการนิสิต
หนวยงาน
: กองกิจการนิสิต
โทรศัพท
: 5358

ผูจัดเก็บขอมูล : นางสาวภัทรพร ดานธานินทร
หนวยงาน
: กองกิจการนิสิต
โทรศัพท
: 5353

ผลการดํา เนิ น งาน :
ในป ก ารศึ ก ษา 2551 สํา นั ก งานอธิ ก ารบดี ดํา เนิ น การครบ 5 ระดั บ ดั ง นี้
1. มีการกําหนดระบบและกลไกเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สํานักงาน
อธิการบดี ตามแนวปฏิบัติที่ดีในการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย มีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการ
กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (51 - 3.1.1) เพื่อดําเนินงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของสํานักงาน
อธิการบดี (51 – 3.1.2)
2. คณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี เห็นชอบแผนปฏิบัติงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ที่คณะอนุกรรมการฯ เสนอ ซึ่งมี 4 ขอ (51 - 3.1.2) ดังนี้
2.1 จัดโครงการที่เกี่ยวของกับการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมในโอกาสสําคัญ โดยเนนใหบุคลากร
ของสํานักงานอธิการบดีมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรม
2.2 สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรสํานักงานอธิการบดีเขารวมกิจกรรมที่เสริมสรางวัฒนธรรม
ไทย รวมกับมหาวิทยาลัยและหนวยงานตาง ๆ
2.3 สนับสนุนใหบุคลากรสํานักงานอธิการบดีมีบทบาทในการเผยแพร และประชาสัมพันธความรู
เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม
2.4 สงเสริมการดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรม อาทิ การสรางบรรยากาศศิลปะและวัฒนธรรม
การจัดกิจกรรม การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนอยางพอเพียงและตอเนื่อง
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3. แผนปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการฯ ไดกําหนดกิจกรรม/โครงการของปการศึกษา 2552 – 2553
ที่เปนประโยชนสอดคลองกับแนวปฏิบัติที่ดี (51 - 3.1.2) โดยกําหนดกิจกรรมเปน 5 หมวด ดังนี้
3.1 กิจกรรมสงเสริมบุคลากรใหเกิดความเขาใจ และภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
3.2 กิจกรรมสรางสิ่งแวดลอมและบรรยากาศทางวัฒนธรรม
3.3 กิจกรรมวันสําคัญ
3.4 การสงเสริมการดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
3.5 การบูรณาการดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจดานอื่นๆ
จากแผนการดํ า เนิ น งานของคณะอนุ ก รรมการฯ ที่ กํ า หนดไว เ ป น แผนต อ เนื่ อ ง 2 ป ก ารศึ ก ษา
(ปการศึกษา 2551 – 2552) จะเห็นไดวาคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาใหมีกิจกรรมบูรณาการงานดานทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจดานอื่นๆ ในสํานักงานอธิการบดี (51 - 3.1.2)
4. สํานักงานอธิการบดี ดําเนินกิจกรรมสงเสริมการดําเนินงานศิลปวัฒนธรรม จํานวน 1
กิจกรรม คือ กิจกรรมรณรงคแตงกายดวยผาไทยในงานวันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วันที่ 28 เมษายน
2552 ซึ่งเปนการบูรณาการกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับกิจกรรมดานอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย (51 3.1.3)
5. เผยแพร กิ จ กรรมดั ง กล า วไปยั ง บุ ค ลากรและหน ว ยงานต า งๆ ภายในมหาวิ ท ยาลั ย
ดวยระบบหนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส (51 - 3.1.4)
เกณฑมาตรฐาน/การดําเนินงานตามเกณฑ :
ขอมูลประกอบตัวบงชี้
1. มีการกําหนดนโยบายที่ชัดเจน ปฏิบัติได และมีแผนงานรองรับ
2. มีก ารกํ า หนดกิ จ กรรมหรื อ โครงการที่ สอดคล อ งกั บ แผนงาน และ
มีการดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง
3. มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจดานอื่น
4. มีการสงเสริมการดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรม อาทิ การจัดทํา
ฐานขอมูลดานศิลปวัฒนธรรม การสรางบรรยากาศศิลปะและ
วัฒนธรรม การจัดกิจกรรม ประชุม เสวนาทางวิชาการ การจัดสรร
งบประมาณสนับสนุนอยางพอเพียงและตอเนื่อง
5. มีการเผยแพรกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม

หนวยนับ
ระดับ

2550
มี

2551
มี

ระดับ

มี

มี

ระดับ

มี

มี

ระดับ

มี

มี

ระดับ

มี

มี
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เกณฑการใหคะแนน/คะแนนที่ได :
การประเมินอิงเกณฑมาตรฐาน (คะแนนเต็ม 3 คะแนน)

4

เกณฑมาตรฐาน
คะแนนที่ได
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

มีการดําเนินการ
ไมครบ 3 ขอแรก

มีการดําเนินการ
3 ขอแรก

มีการดําเนินการ
อยางนอย 4 ขอแรก

2. การประเมินอิงพัฒนาการ ; มี

3

ไมมี

3. การประเมินอิงเปาหมาย : 5 ระดับ
ผลการดําเนินงาน ; บรรลุเปาหมาย

ไมบรรลุเปาหมาย

รายการหลั ก ฐาน/ข อ มู ล อ า งอิ ง :
ลําดับ
ขอมูล
ประกอบ
ตัวบงชี้
1.

2.
3.
4.
5.
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ขอมูลประกอบตัวบงชี้
1.1 คําสั่งที่ 002/2552 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ 2552
เรื่อง การแตงตั้งคณะอนุกรรมการกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
1.2 เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี
ครั้งที่ 7/2552 วันที่ 30 เมษายน 2552 วาระ 4.3
2.1 เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี
ครั้งที่ 7/2552 วันที่ 30 เมษายน 2552 วาระ 4.3
3.1 เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี
ครั้งที่ 7/2552 วันที่ 30 เมษายน 2552 วาระ 4.3
4.1 ภาพกิจกรรม
5.1 หนังสือเชิญชวนแตงผาไทย ในวันมหาวิทยาลัย 28 เมษายน 2552

ลําดับ
เอกสาร
51 – 3.1.1
51 – 3.1.2
51 – 3.1.2
51 – 3.1.2
51 - 3.1.3
51 - 3.1.4

องคประกอบที่ 4 การบริหารและการจัดการ
สํานักงานอธิการบดีใหความสําคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีคณะกรรมการประจําสํานักงาน
อธิการบดีทําหนาที่กํากับดูแลการทํางานของสํานักงานอธิการบดีใหมีประสิทธิภาพ ปจจัยที่สํานักงานอธิการบดี
จะทําหนาที่บริหารจัดการใหมีคุณภาพ ไดแก ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานขอมูล การบริหารความเสี่ยง
การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพยากรทั้งหมด ฯลฯ เพื่อสัมฤทธิผลตามเปาหมายที่กําหนดไว โดย
ใชหลักการบริหารจัดการบานเมืองและสังคมที่ดี (good governance)
ปการศึกษา 2551 ในภาพรวมของสํานักงานอธิการบดี องคประกอบที่ 4 เปนตัวบงชี้ ของ สกอ.
จํ า นวน 8 ตั ว บ ง ชี้ เป น ตั ว บ ง ชี้ ข องมหาวิ ท ยาลั ย รวม 12 ตั ว บ ง ชี้ ผลการประเมิ น องค ป ระกอบนี้ ต าม
ตัวบงชี้ ของ สกอ. อยูในระดับคะแนน 2.50 จัดอยูในเกณฑคุณภาพดี ผลการประเมินองคประกอบนี้ตาม
ตัวบงชี้ ของ มหาวิทยาลัย อยูในระดับคะแนน 2.58 จัดอยูในเกณฑคุณภาพดีมาก รายละเอียดการดําเนินการ
ดังปรากฏตามรายตัวบงชี้ ดังนี้
ตัวบงชี้ 4.1 ระดับคุณภาพของกรรมการบริหาร
(เปนตัวบงชี้ที่ 7.1 ในระบบจัดเก็บเอกสารคุณภาพ (e – sar)
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ผูอํานวยการกองกลาง

ผูจัดเก็บขอมูล

หนวยงาน

: กองกลาง

หนวยงาน

: นางศิริรัตน ขันทองคํา
นางสาวอัมพิกา มีชัย
: กองกลาง

โทรศัพท

: 5699

โทรศัพท

: 5611

ผลการดําเนินงาน :
ในปการศึกษา 2551 สํานักงานอธิการบดี ไดดําเนินการ ได 6 ระดับ จาก 7 ระดับ ดังนี้
1. สํานักงานอธิการบดี มีคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี (51 – 4.1.1, 51 – 4.1.2, 51 –
4.1.3) และไดกําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี อยางนอยปละ 12 ครั้ง (51 –
4.1.4)
คณะกรรมการประจํ า สํ า นัก งานอธิก ารบดี ประกอบดว ย ผู บ ริห ารสูง สุด ของสํ า นัก งาน
อธิก ารบดี (หัว หนา สํ า นั ก งานอธิ ก ารบดี ) เป น ประธานกรรมการ ผู ชํ า นาญการพิ เ ศษของมหาวิ ท ยาลั ย
ผูอํานวยการกอง ผูอํานวยการศูนย หัวหนาฝาย เปนกรรมการ ผูอํานวยการกองกลาง เปนกรรมการและ
เลขานุการ หัวหนางานการประชุม กองกลาง เปนผูชวยเลขานุการ ตอมาคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ 4/2551 เมื่ อ วั น ที่ 8 เมษายน 2551 มี ม ติใ ห ค วามเห็ น ชอบโครงการจั ด ตั้ ง สํ านั ก งาน
ยุทธศาสตร โดยใหศูนยสารสนเทศและการประชาสัมพันธ และศูนยพัฒนาสภาพกายภาพ การจัดการขนสงและ
ความปลอดภัย อยูภายใตสังกัดสํานักงานยุทธศาสตร ดังนั้นในการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงาน
อธิการบดี ตั้งแตครั้งที่ 11/2551 เดือนกรกฎาคม เปนตนมา กรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี เหลือจํานวน
15 คน
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ในปงบประมาณ 2552 หัวหนาสํานักงานอธิการบดีเกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยไดมอบหมาย
ใหร องอธิ การบดีฝายบริห าร เปนประธานกรรมการคณะกรรมการประจําสํ านัก งานอธิการบดีแ ทน โดยมี
กรรมการทั้งสิ้นจํานวน 17 คน
สํานักงานอธิการบดีมีการเผยแพรคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 – 2552
รายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2550 รายงานผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 รายงานผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2552
บน webpage ของสํานักงานอธิการบดี (51 – 4.1.5) และในระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ
การศึกษา เพื่อใหบุคลากรและบุคคลทั่วไปไดตรวจสอบการดําเนินงาน (51 – 4.1.6)
2. การประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี ในปการศึกษา พ.ศ.2551 มีเรื่องประชุม
ที่สําคัญตามประเด็นดังนี้ (51 – 4.1.7, 51.4.1.8)
2.1. ใหความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร จํานวน 1 ครั้ง
2.2. การจัดทําคําขอตั้งงบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2552 จํานวน 1 ครั้ง
2.3. การจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 จํานวน 1 ครั้ง
2.4. การติด ตามการใช งบประมาณแผ นดิ นและงบประมาณเงิน รายไดข องสํานัก งาน
อธิการบดี ประจําปงบประมาณ 2552 จํานวน 5 ครั้ง
2.5. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามภารกิจหลักของสํานักงานอธิการบดี ดังนี้
2.5.1 แผนปฏิบัติการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2550 จํานวน 1 ครั้ง
2.5.2 การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2550 จํานวน 4 ครั้ง
2.5.3 การจั ด ทํ า รายงานผลการปฏิ บั ติ ร าชการตามคํ า รั บ รองฯ ประจํ า ป
งบประมาณ 2551 จํานวน 2 ครั้ง
2.5.4 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสํานักงานอธิการบดี ประจําป
การศึกษา 2550จํานวน 1 ครั้ง
2.5.5 การกําหนดเปาหมายการดําเนินงานของสํานักงานอธิการบดี ปการศึกษา
2551 จํานวน 1 ครั้ง
2.5.6 กําหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2551 จํานวน 1 ครั้ง
2.5.7 รายงานผลการปฏิ บั ติ ร าชการตามคํ า รั บ รองฯ ประจํ า ป ง บประมาณ
พ.ศ. 2551 จํานวน 1 ครั้ง
2.5.8 สรุปผลการดําเนินงานของสํานักงานอธิการบดี ปงบประมาณ พ.ศ. 2551
จํานวน 1 ครั้ง
2.5.9 การจั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ร าชการ สํ า นั ก งานอธิ ก ารบดี ป ง บประมาณ
พ.ศ. 2552 จํานวน 2 ครั้ง
2.5.10 การอบรมเปนผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จํานวน 2 ครั้ง
2.5.11 รายงานผลการตรวจสอบ (audit) รายการเอกสาร/หลักฐาน ตามรายงานผล
การปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2551 จํานวน 1 ครั้ง
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2.5.12 ผูกํากับดูแลตัวชี้วัดและผูจัดเก็บขอมูล ประจําปการศึกษา 2551 จํานวน 1 ครั้ง
2.5.13 การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552
จํานวน 1 ครั้ง
2.5.14 เปาประสงคและเปาหมายการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2552 จํานวน 1 ครั้ง
2.5.15 การตรวจประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ประจํ า ป ก ารศึ ก ษา 2551
จํานวน 1 ครั้ง
3. คณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี มีการติดตามผลการดําเนินงานที่สําคัญตามภารกิจหลัก
ของหนวยงานอยางครบถวนมากกวาปละ 2 ครั้ง ไดแก การปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
การคุณภาพการศึกษาภายใน การบริหารความเสี่ยง การติดตามการใชงบประมาณ เปนตน (51 – 4.1.7)
4. ในปการศึกษา พ.ศ. 2551 สํานักงานอธิการบดีไดมีการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงาน
อธิการบดี รวมทั้งสิ้น 18 ครั้ง (51 – 4.1.8)
5. มีคณะกรรมการเขารวมประชุมเฉลี่ยรอยละ 90.56 (51 – 4.1.9)
6. งานการประชุมสามารถดําเนินการสงเอกสารใหกรรมการกอนประชุมโดยเฉลี่ย 6 วัน (51 – 4.1.10)
7. มีการประเมินผลงานของผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน โดยมีหลักเกณฑที่ชัดเจนและตกลงกันไวลวงหนา
เกณฑมาตรฐาน/การดําเนินงานตามเกณฑ :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ขอมูลประกอบตัวบงชี้
2550
กรรมการหนวยงานเปดโอกาสใหมีการตรวจสอบการดําเนินงาน
มี
กรรมการหนวยงานมีสวนรวมในการกําหนดและใหความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร
มี
และใหขอสังเกตที่มีนัยสําคัญ
กรรมการหนวยงานติดตามผลการดําเนินงานที่สําคัญตามภารกิจหลักของหนวยงาน
มี
อยางครบถวนมากกวาปละ 2 ครั้ง
มีการประชุมกรรมการหนวยงาน ไมนอยกวา 6 ครั้งตอป
มี
มีกรรมการหนวยงานเขาประชุมโดยเฉลี่ยอยางต่ํารอยละ 80
มี
มีการสงเอกสารใหกรรมการหนวยงาน กอนประชุมโดยเฉลี่ยอยางต่ํา 7 วัน
เฉลี่ย 5 วัน

7. มีการประเมินผลงานของผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน โดยมีหลักเกณฑที่ชัดเจนและ
ตกลงกันไวลวงหนา

มี

2551
มี
มี
มี
มี
มี
เฉลี่ย 6 วัน
มี

เกณฑการใหคะแนน/คะแนนที่ได :
1. การประเมินอิงเกณฑมาตรฐาน (คะแนนเต็ม 3 คะแนน)
เกณฑมาตรฐาน
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

มีการดําเนินการ
1 - 3 ขอ

มีการดําเนินการ
4 ขอ

มีการดําเนินการ
อยางนอย 5 ขอ

คะแนนที่ได

3
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2. พัฒนาการ (คะแนนเต็ม 1 คะแนน) ; มี
3. การประเมินอิงเปาหมาย : 5 ระดับ
ผลการดําเนินงาน ; บรรลุเปาหมาย

ไมมี
ไมบรรลุเปาหมาย

รายการหลักฐาน/ขอมูลอางอิง
ลําดับ
ขอมูล
ลําดับ
ขอมูลประกอบตัวบงชี้
ประกอบ
เอกสาร
ตัวบงชี้
1.
1.1 คําสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 016/2547 ลงวันที่ 8 มกราคม 2547 เรื่อง
51 – 4.1.1
แตงตั้งคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี
1.2 คําสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 1498/2549 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2549
51 – 4.1.2
เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี (เพิ่มเติม)
1.3 คําสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 2699/2551 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2551
51 – 4.1.3
เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี
1.4 ปฏิทินการประชุมผูบริหารมหาวิทยาลัย ประจําป พ.ศ. 2551 -2552
51 – 4.1.4
1.5 Webpage สํานักงานอธิการบดี
51 – 4.1.5
- รายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2550
- รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2550
- รายงานผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2551
- รายงานผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2552
1.6 webpage ฝายประกันคุณภาพการศึกษา : ระบบสารสนเทศเพื่อ
51 – 4.1.6
การประกันคุณภาพการศึกษา
2.
2.1 รายงานสรุปการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี ปการศึกษา 2551 51 – 4.1.7
2.2 หนังสือเชิญประชุม วาระการประชุม และรายงานการประชุมคณะกรรมการประจํา
51 – 4.1.8
สํานักงานอธิการบดี
3.
3.1 รายงานสรุปการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี ปการศึกษา 2551 51 – 4.1.7
4.
4.1 ตารางสรุปการเขารวมประชุมของคณะกรรมการ
51 – 4.1.8
5.
5.1 ตารางสรุปการสงเอกสารวาระการประชุมใหกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี
51 – 4.1.9
6.
6.1 ตารางสรุปการสงเอกสารวาระการประชุมใหกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี
51 – 4.1.10
7.
7.1 แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของขาราชการพลเรือนสามัญ 51 – 4.1.11
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ตัวบงชี้ 4.2

ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของหนวยงาน

(เปนตัวบงชี้ที่ 7.2 ในระบบจัดเก็บเอกสารคุณภาพ (e – sar)
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่ ผูจัดเก็บขอมูล : นางวารุณี มวงมาลี
หนวยงาน

: กองการเจาหนาที่

หนวยงาน

: กองการเจาหนาที่

โทรศัพท

: 5630

โทรศัพท

: 5634

ผลการดําเนินงาน :
ปการศึกษา 2550 สํานักงานอธิการบดีดําเนินการ ได ครบทุกระดับ ดังนี้
สํานักงานอธิการบดีมีกระบวนการสรรหาผูบริหารทุกระดับของสํานักงานอธิการบดีโดยใชหลักเกณฑและ
วิธีการที่ สกอ.กําหนดอยางเปนระบบและตรวจสอบได โดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการที่ไดรับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริ ห ารงานบุ ค คลของมหาวิ ท ยาลั ย มี วิ ธี ก ารที่ โ ปร ง ใสตรวจสอบได (51 – 4.2.1,
51 – 4.2.2, 51 – 4.2.3) และในสวนของผูบริหารหนวยงานในสํานักงานอธิการบดี ไดดําเนินการดวยหลัก
ธรรมาภิบาลและใชศักยภาพภาวะผูนํา สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรไดใชความรูความสามารถ โดยเฉพาะ
ในเรื่องกฎ ระเบียบ ขอกฎหมายตาง ๆ ที่ผูบริหารสั่งการและผูมีสวนไดสวนเสียซึ่งหมายถึงบุคลากรของ
สํานักงานอธิการบดี (51 – 4.2.4, 51 – 4.2.5, 51 - 4.2.6) สํานักงานอธิการบดีมีกระบวนการประเมินศักยภาพ
และผลการประเมินการปฏิบัติงานของผูบริหารโดยใชแบบประเมินของสํานักงาน ก.พ. เปนประจําทุกป ปละ 2
ครั้ง และเปนที่ยอมรับในคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี (51 – 4.2.4, 51 – 4.2.5, 51 – 4.2.6) มี
การจัดทําแผนและกลไกการพัฒนาศักยภาพของผูบริหารตามผลการประเมินและดําเนินการตามแผนอยางครบถวน

โดยใชคูมือการประเมินสมรรถนะ (51 – 4.2.7)
เกณฑมาตรฐาน/การดําเนินงานตามเกณฑ :
1.
2.

3.
4.

ขอมูลประกอบตัวบงชี้
มีกระบวนการสรรหาผูบริหารที่เปนระบบ โปรงใส ตรวจสอบได
ผูบริหารดําเนินการบริหารดวยหลักธรรมาภิบาลและใชศักยภาพ
ภาวะผูนําที่มีอยูโดยคํานึงถึงประโยชนของสถาบันและผูมีสวนได
สวนเสีย
มีกระบวนการประเมินศักยภาพและผลการปฏิบัติงานของผูบริหารที่
ชัดเจนและเปนที่ยอมรับในสถาบัน
มี ก ารจั ด ทํ า แผนและกลไกการพั ฒ นาศั ก ยภาพของผู บ ริ ห ารตาม
ผลการประเมินและดําเนินการตามแผนอยางครบถวน

หนวยนับ
ระดับ
ระดับ

2550
มี
มี

2551
มี
มี

ระดับ

มี

มี

ระดับ

ไมมี

มี
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เกณฑการใหคะแนน/คะแนนที่ได :
1. การประเมินอิงเกณฑมาตรฐาน (คะแนนเต็ม 3 คะแนน)
เกณฑมาตรฐาน
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

มีการดําเนินการ
ไมครบ 3 ขอแรก

มีการดําเนินการ
3 ขอแรก

มีการดําเนินการ
ครบทุกขอ

2. พัฒนาการ ; มี

คะแนนที่ได

3

ไมมี

3. การประเมินอิงเปาหมาย : 3 ขอ
ผลการดําเนินงาน ; บรรลุเปาหมาย

ไมบรรลุเปาหมาย

รายการหลักฐาน/ขัอมูลอางอิง :
ลําดับ
ขอมูล
ขอมูลประกอบตัวบงชี้
ประกอบ
ตัวบงชี้
1.
1.1 หลักเกณฑและวิธีการประเมินประสิทธิภาพผลการปฏิบัติงานของขาราชการ
พลเรือนสามัญ
1.2 มติคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ครั้งที่ 2/2552 วันที่ 2 กุมภาพันธ 2552
1.3 คําสั่งมหาวิทยาลัยที่ 334 – 336/2552 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2552
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการประเมิน
2.
2.1 แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของขาราชการพลเรือน
สามัญ (ก.พ.)
2.2 แบบประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย
3.
3.1 หลักเกณฑและวิธีการประเมินประสิทธิภาพผลการปฏิบัติงานของขาราชการพลเรือน
สามัญ
4.
4.1 คูมือการประเมินสมรรถนะ
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ลําดับ
เอกสาร
51 – 4.2.1
51 – 4.2.2
51 – 4.2.3
51 – 4.2.4
51 – 4.2.5
51 – 4.2.6
51 – 4.2.7

ตัวบงชี้ 4.3

มีการพัฒนาหนวยงานสูองคการเรียนรู

(เปนตัวบงชี้ที่ 7.3 ในระบบจัดเก็บเอกสารคุณภาพ (e – sar)
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นายชํานาญ แสงแกว

ผูจัดเก็บขอมูล : นายณัฐพฤทธ แกวพิบูลย

หนวยงาน

: สํานักงานอธิการบดี

หนวยงาน

: ฝายจัดการทรัพยสิน

โทรศัพท

: 5624

โทรศัพท

: 5993

ผลการดําเนินงาน :
ในปการศึกษา 2551 สํานักงานอธิการบดีดําเนินการ ครบทุกระดับ ดังนี้
ในปงบประมาณ พ.ศ.2551
1. มีการทบทวนและจัดทําแผนการจัดการความรู เพื่อมุงสูองคกรแหงการเรียนรู และประชาสัมพันธ
เผยแพรใหประชาคมของหนวยงานรับทราบ โดยแผนที่จัดทําไวประกอบดวยแผนการจัดการความรูเรื่องตางๆ
ดังตอไปนี้ (51 – 4.3.1)
1.1 องคความรู เรือ่ ง การจัดทําแผนยุทธศาสตรของหนวยงาน
1.2 องคความรู เรือ่ ง การประกันคุณภาพระบบ ISO
1.3 องคความรู เรือ่ ง การควบคุมภายใน
ซึ่ ง การจั ด ทํ า แผนแต ล ะองค ค วามรู ข า งต น บุ ค ลากรของสํ า นั ก งานอธิ ก ารบดี ทั้ ง ระดั บ หั ว หน า
หนวยงาน หัวหนางาน และระดับปฏิบัติงาน มีสวนรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูในการประชุม และเขาศึกษา
องคความรูจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสํานักงานอธิการบดี เพื่อนําความรูดังกลาวไปประยุกตใชใน
งานที่เกี่ยวของ
2. มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตามเปาหมายรอยละ 100
การดําเนินการตามแผนทั้ง 3 องคความรู ที่ไดกลาวไวในขอ 1 ไดดําเนินงานครบทุกขั้นตอนและ
เกิดการมีสวนรวมของบุคลากรของสํานักงานอธิการบดี ซึ่งนับไดวาดําเนินงานตามแผนครบรอยละ 100 ของ
แผนการดําเนินงานแตละองคความรู (51 – 4.3.1)
3. มีการติดตามประเมินผลความสําเร็จของการจัดการความรู การติดตามประเมินผลนัน้ ไดมีการกําหนด
ระยะเวลาการดําเนินงาน กําหนดเปาหมายการดําเนินงาน และกําหนดระยะเวลาความสําเร็จของงานของแตละ
องคความรูไว ซึ่งนับวาประสบความสําเร็จเปนอยางมาก โดยไดรับความรวมมือจากบุคลากรของสํานักงาน
อธิการบดีไดเปนอยางดี (51 – 4.3.1)
4. ในปงบประมาณ พ.ศ.2552 สํานักงานอธิการบดี ไดมีการปรับปรุงโครงสรางองคกรแหงการเรียนรู
โดยแตงตั้งคณะอนุกรรมการกิจกรรมการจัดการความรู สํานักงานอธิการบดี (51 – 4.3.2)
5. คณะอนุกรรมการฯ ไดจัดแบงองคความรูอ อกเปน 2 ระดับ คือ
5.1 ระดั บ สํ า นั ก งานอธิ ก ารบดี มี อ งค ค วามรู ที่ จํ า เป น ต อ จั ด การอยู 2 เรื่ อ ง คื อ การจั ด ทํ า แผน
ยุทธศาสตรของหนวยงาน และการปะเมินคุณภาพระบบบริหาร ISO สวนการควบคุมภายในไดมีการพิจารณาลง
สูการปฏิบัติจริงในหนวยงานที่เกี่ยวของแลว (51 – 4.3.3)
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5.2 ระดั บ กอง/ฝ า ย มี ก ารจั ด การความรู ต ามแผนพั ฒ นาบุ ค ลากรและการจั ด การความรู ข อง
มหาวิทยาลัย โดยมีการจัด ทําแผนการจัดการความรูข องหนวยงาน ระดับกองและฝาย สํานักงานอธิการบดี
มีโครงการนํารอง 3 หนวยงาน ในปงบประมาณ พ.ศ.2552 (51 – 4.3.4) คือ
5.2.1 กองบริการการศึกษา จัดการความรู เรื่อง การลงทะเบียนนิสิต
5.2.2 กองคลัง จัดการความรูเรื่องการเบิกเงินสวัสดิการ การเบิกคาใชจายในการเดินทางและ
ฝกอบรม
5.2.3 กองการเจาหนาที่จัดการความรูเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานระดับบุคคล
หนวยงานตางๆ จะรายงานผลการปฏิบัติงานรอบ 9 เดือน ในเดือนกรกฎาคม 2552
เกณฑมาตรฐาน/การดําเนินงานตามเกณฑ :
1.

2.
3.
4.
5.

ขอมูลประกอบตัวบงชี้
มีการทบทวนและจัดทําแผนการจัดการความรู เพื่อมุงสูองคกรแหง
การเรียนรู และประชาสัมพันธเผยแพรใหประชาคมของหนวยงาน
รับทราบ
มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตาม
เปาหมายไมนอยกวา รอยละ 50
มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตาม
เปาหมาย รอยละ 100
มีการติดตามประเมินผลความสําเร็จของการจัดการความรู
มีการนําผลการประเมินไปปรับใชในการพัฒนากระบวนการจัดการ
ความรูใหเปนสวนหนึ่งของกระบวนงานปกติและปรับปรุงแผนการ
จัดการความรู

หนวยนับ
ระดับ

2550
มี

2551
มี

ระดับ

มี

มี

ระดับ

มี

มี

ระดับ
ระดับ

มี
ไมมี

มี
มี

เกณฑการใหคะแนน/คะแนนที่ได :
1. การประเมินอิงเกณฑมาตรฐาน (คะแนนเต็ม 3 คะแนน)
เกณฑมาตรฐาน
คะแนน 2

คะแนน 3

มีการดําเนินการ
ไมครบ 3 ขอแรก

มีการดําเนินการ
3 ขอแรก

มีการดําเนินการ
อยางนอย 4 ขอแรก

2. พัฒนาการ (คะแนนเต็ม 1 คะแนน) ; มี
3. การประเมินอิงเปาหมาย : 4 ระดับ
ผลการดําเนินงาน ; บรรลุเปาหมาย

42

คะแนนทีได

คะแนน 1

3

ไมมี
ไมบรรลุเปาหมาย

รายการหลักฐาน/ขอมูลอางอิง :
ลําดับ
ขอมูล
ประกอบ
ตัวบงชี้

1.
2.
3.
4.

ลําดับ
เอกสาร

ขอมูลประกอบตัวบงชี้
1.1
2.1
3.1
4.1

แผนการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551
แผนการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551
แผนการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551
คําสั่ง สํานักงานอธิการบดี ที่ 028/2552 ลงวันที่ 8 มกราคม 2552
เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการกิจกรรมการจัดการความรู
5.1 รายงานการควบคุมภายในตอที่ประชุมคณะกรรมการประจํา
สํานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 7/2552 วันที่ 30 เมษายาน 2552 วาระที่ 4.6
5.2 การจัดการความรู ปงบประมาณ พ.ศ.2552

5.

51 – 4.3.1

51 – 4.3.2
51 – 4.3.3
51 – 4.3.4

ตัวบงชี้ 4.4 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาและธํารงรักษาไว ใหบุคลากร
มีคุณภาพและประสิทธิภาพ (เปนตัวบงชี้ที่ 7.4 ในระบบจัดเก็บเอกสารคุณภาพ (e – sar)
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่ ผูจัดเก็บขอมูล : นางอัมราทิพย คงนอย
หนวยงาน

: กองการเจาหนาที่

หนวยงาน

: กองการเจาหนาที่

โทรศัพท

: 5630

โทรศัพท

: 5638

ผลการดําเนินงาน :
ในปการศึกษา 2551 สํานักงานอธิการบดีมีการดําเนินการเรื่องระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากร

บุคคลเพื่อพัฒนาและธํารงรักษาไว ใหบุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ได 3 ระดับ จาก 6 ระดับ ดังนี้
1. สํานักงานอธิการบดีมีการจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลอยางเปนรูปธรรม (51 - 4.4.1)
2. มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนการสงเสริมสมรรถนะในการปฏิบัติงาน เชน
การสนับสนุนเขารวมประชุม ฝกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน มาตรการสรางขวัญกําลังใจ มาตรการลงโทษ
รวมทั้งการพัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ สํานักงานอธิการบดีดําเนินการการตามระบบบริหารงานบุคคลของ
มหาวิทยาลัยภายใตมติคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (51 - 4.4.2)
3. มีระบบสวัสดิการและเสริมสรางสุขภาพที่ดี
และสรางบรรยากาศที่ดีให บุคลากรทํางานไดอยา ง
มีประสิทธิภาพและอยูอยางมีความสุข เชน การบริการการตรวจสุขภาพประจําป การทําประกันอุบัติเหตุใหกับบุคลากร
สํานักงานอธิการบดี การจัดกิจกรรมทัศนศึกษาตางประเทศ (51 – 4.4.3, 51 – 4.4.4, 51 – 4.4.5)
4. มีระบบสงเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพสูงใหมีโอกาสประสบความสําเร็จและกาวหนาในอาชีพ
อยางรวดเร็วตามสายงาน มีขอบังคับมหาวิทยาลัยในการสรรหาหัวหนางาน หัวหนาฝาย และผูอํานวยการกอง
นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารส ง เสริ ม ให บุ ค ลากรก า วหน า โดยกระบวนการพิ จ ารณาเป น ผู ชํ า นาญการ ผู เ ชี่ ย วชาญ และ
ผูเชี่ยวชาญพิเศษ (51 – 4.4.6)
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เกณฑมาตรฐาน/การดําเนินงานตามเกณฑ :
1.
2.

3.
4.
5.
6.

ขอมูลประกอบตัวบงชี้
มีการจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนรูปธรรม ภายใตการ
วิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ
มี ร ะบบและกลไกในการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลที่ เ ป น การส ง เสริ ม
สมรรถนะในการปฏิบัติงาน เชน การสรรหา การจัดวางคนลงตําแหนง
การกําหนดเสนทางเดินของตําแหนง การสนับสนุนเขารวมประชุม
ฝกอบรมและหรือเสนอผลงานทางวิชาการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน
มาตรการสรางขวัญกําลังใจ มาตรการลงโทษ รวมทั้งการพัฒนา และ
รักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ
มีระบบสวัสดิการและเสริมสรางสุขภาพที่ดี และสรางบรรยากาศที่ดีให
บุคลากรทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและอยูอยางมีความสุข
มี ร ะบบส ง เสริ ม สนั บ สนุ น บุ ค ลากรที่ มี ศั ก ยภาพสู ง ให มี โ อกาสประสบ
ความสําเร็จและกาวหนาในอาชีพอยางรวดเร็วตามสายงาน
มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับอยางเปนระบบ
มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจเสนอผูบริหารระดับสูง และมี
แนวทางในการปรับปรุงพัฒนาเพื่อใหดีขึ้น

หนวยนับ
ระดับ

2550
มี

2551
มี

ระดับ

มี

มี

ระดับ

มี

มี

ระดับ

มี

มี

ระดับ
ระดับ

ไมมี
ไมมี

ไมมี
ไมมี

เกณฑการใหคะแนน/คะแนนที่ได :
1. การประเมินอิงเกณฑมาตรฐาน (คะแนนเต็ม 3 คะแนน)
เกณฑมาตรฐาน
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

มีการดําเนินการ
ไมครบ 3 ขอแรก

มีการดําเนินการ
3 -4 ขอแรก

มีการดําเนินการ
อยางนอย
5 ขอแรก

2. พัฒนาการ ; มี
ไมมี
3. การประเมินอิงเปาหมาย : ระดับ 3
ผลการดําเนินงาน ; บรรลุเปาหมาย
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ไมบรรลุเปาหมาย

คะแนนที่ได
2

รายการหลักฐาน/ขัอมูลอางอิง :
ลําดับ
ขอมูล
ขอมูลประกอบตัวบงชี้
ประกอบ
ตัวบงชี้
1.
1.1 แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
2.
2.1 แฟมพัฒนาบุคลากร สํานักงานอธิการบดี จาก ระบบ QIS
3.
3.1 การบริการการตรวจสุขภาพประจําป
เอกสารประชุมคระกรรมการสวัสดิการ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครั้งที่ 1/2551 วันที่ 14 ตุลาคม 2551
3.2 โครงการประกันอุบัติเหตุ
เอกสารประชุมคระกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ครั้งที่ 1/2551 วันที่ 14 ตุลาคม 2551
3.3 โครงการสวัสดิการทัศนศึกษาเพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิต
4.
4.1 ขอกําหนดของมหาวิทยาลัย เรื่อง การสงเสริมความกาวหนา

ลําดับ
เอกสาร
51 – 4.4.1
51 – 4.4.2
51 – 4.4.3
51 – 4.4.4
51 – 4.4.5
51 – 4.4.6

ตัวบงชี้ 4.5 ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร
(เปนตัวบงชี้ที่ 7.5 ในระบบจัดเก็บเอกสารคุณภาพ (e – sar)
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : รองอธิการบดีฝายบริหาร

ผูจัดเก็บขอมูล : บุคลากรเจาของระบบฐานขอมูล

หนวยงาน

: -

หนวยงาน

: สํานักงานอธิการบดี

โทรศัพท

: 5009

โทรศัพท

:

ขอมูลประกอบ :
สํานักงานอธิการบดีเปนหนวยงานที่มีขอมูลและสารสนเทศเพื่อการใหบริการแกบุคลากร/นิสิตใน
มหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป ไดแก ขอมูลเกี่ยวกับนิสิต ขอมูลบุคลากร ขอมูลทางการเงิน ขอมูลงานวิจัย
เปนตน มหาวิทยาลัยโดยสํานักคอมพิวเตอรไดนําขอมูลตางๆ มาจัดทําดวยระบบฐานขอมูลขั้นสูงรองรับขอมูล
เกี่ยวกับนิสิต ขอมูลบุคลากร ขอมูลทางการเงิน สํานักงานอธิการบดีเปนหนวยงานนําขอมูลดังกลาวเขาสู
ระบบ ไดแก ระบบสารสนเทศบริหารทรัพยากรบุคคล HURIS ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารงานการศึกษา
Supreme 2004 ระบบใบเบิกเงินงบประมาณ ระบบงานศิษยเกาสัมพันธ
ปการศึกษา 2550 ไดพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการวิจัย (RANSys)
ตอมา สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) มีขอตกลงใหใชระบบฐานขอมูลรวมกันทั้งประเทศของ วช. ดังนั้น สํานักงาน
อธิการบดีจึงไดยกเลิกการใช ระบบ RANSys
ผลการดําเนินงาน :
สํานักงานอธิการบดี ไดดําเนินการระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร ได 2 ระดับ จาก 8 ระดับ ดังนี้
1. สํานักงานอธิการบดีมีนโยบายในการจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ ดังระบุไวในแผน
ยุทธศาสตรของสํานักงานอธิการบดี พ.ศ. 2549 – 2552 (51 – 4.5.1)
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2. ในปการศึกษา 2551 สํานักงานอธิการบดี โดยฝายประกันคุณภาพการศึกษา ไดจัดทําระบบ
ฐานขอมูลขั้นสูงเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา สําหรับมหาวิทยาลัย (51 – 45.2) นอกจากนั้น สํานักงาน
อธิการบดีมีฐานขอมูลที่ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป ไดแก ขอมูลจํานวนนิสิตเต็มเวลา ดําเนินการโดย
กองแผนงาน (51 – 45.3) ขอมูลการใชหองประชุม ดําเนินการโดยฝายจัดการทรัพยสิน (51 – 4.5.4) ขอมูล
ทางการเงินที่ผูบริหารสามารถนําไปใช ในการตัดสินใจและวิเคราะหสถานะทางการเงิน ดําเนินการโดย
นางสาวอมรรัต น แก วเก็บ (51 – 4.5.5) ข อมู ลการใชไ ฟฟ า ดําเนิน การโดยคณะอนุก รรมการประหยั ด
พลังงาน (51 – 4.5.6)
3. ระบบฐานขอมูลดังกลาวมีความปลอดภัย เนื่องจากผูที่จะเขาสูระบบไดจะตองมีรหัสผาน เพียงแต
วายังไมไดมีการประเมินประสิทธิภาพอยางเปนรูปธรรม (51 – 4.5.6)
เกณฑมาตรฐาน/การดําเนินงานตามเกณฑ :
ขอมูลประกอบตัวบงชี้
1. มีนโยบายในการจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ
2. มีระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ
3.
4.
5.
6.

หนวยนับ
ระดับ
ระดับ

2550
มี
มี

2551
มี
มี

ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ

มี
ไมมี
ไมมี
ไมมี

ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี

มีการประเมินประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของระบบฐานขอมูล
มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล
มีการนําผลการประเมินในขอ 3 และ 4 มาปรับปรุงระบบฐานขอมูล
มีการเชื่อมโยงระบบฐานขอมูลของสถาบันผานระบบเครือขายกับ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามรูปแบบมาตรฐานที่
กําหนด

เกณฑการใหคะแนน/คะแนนที่ได :
1. การประเมินอิงเกณฑมาตรฐาน (คะแนนเต็ม 3 คะแนน)
เกณฑมาตรฐาน
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

มีการดําเนินการ
ไมครบ 2 ขอแรก

มีการดําเนินการ
2 ขอแรก

มีการดําเนินการ
อยางนอย
3 ขอแรก

2. พัฒนาการ ; มี
ไมมี
3. การประเมินอิงเปาหมาย : ระดับ 3
ผลการดําเนินงาน
บรรลุเปาหมาย
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; ไมบรรลุเปาหมาย

คะแนนที่ได
2

รายการหลักฐาน/ขัอมูลอางอิง :
ลําดับ
ขอมูล
ขอมูลประกอบตัวบงชี้
ประกอบ
ตัวบงชี้
1.
1.1 เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี
ครั้งที่ 4/2551 วันที่ 14 กุมภาพันธ 2551 วาระ 4.1.2 เรื่อง การปรับแผน
ยุทธศาสตร สํานักงานอธิการบดี
2.
2.1 ระบบสารสนเทศการประกันคุณภาพเพื่อการบริหาร (QIS)
2.2 ขอมูลจํานวนนิสิตเต็มเวลา
2.3 ขอมูลการขอใชหองประชุม
2.4 เอกสารประกอบการประชุม คณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี
ครั้งที่ 15/2551 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2551 เรื่อง การติดตามการใชจายเงิน
งบประมาณแผนดินและงบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
ของสํานักงานอธิการบดี
3.
3.1 ระบบสารสนเทศการประกันคุณภาพเพื่อการบริหาร (QIS)

ลําดับ
เอกสาร
51 – 4.5.1

51 – 4.5.2
51 – 4.5.3
51 – 4.5.4
51 – 4.5.5

51 – 4.5.6

ตัวบงชี้ 4.6 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวม ในการพัฒนา
หนวยงาน (เปนตัวบงชี้ที่ 7.6 ในระบบจัดเก็บเอกสารคุณภาพ (e – sar)
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : รองอธิการบดีฝายบริหาร

หนวยงาน
โทรศัพท

: สํานักงานอธิการบดี
: 5009

ผูจัดเก็บขอมูล : กรรมการและเลขานุการบริหารระบบ
คุณภาพ สํานักงานอธิการบดี
(นางสาวสุนี เหลารัตนเวช)
หนวยงาน
: สํานักงานอธิการบดี
โทรศัพท
: 5669

ผลการดําเนินงาน :
สํานักงานอธิการบดี ไดดําเนินการเกี่ยวกับการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการ
พัฒนาหนวยงาน ได 3 ระดับ จาก 5 ระดับ ดังนี้
1 จากมาตรฐานการประเมิ น ตามคํ ารั บ รองการปฏิ บั ติ ร าชการ ประจํ าปง บประมาณ พ.ศ.2552
ตัวชี้วัดที่ 13 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและรวม
ติดตามผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งไดใหคําอธิบายอยางชัดเจน สํานักงานอธิการบดีจึงไดปรับปรุงระบบและ
กลไกการดําเนินงานกิจกรรมตามเกณฑการประเมินตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 และตามเกณฑมาตรฐานและตัวชี้วัดความโปรงใสสําหรับหนวยงานภาครัฐ
โดยมีคําสั่งสํานักงานอธิการบดี ที่ 02/2552 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ 2552 แตงตั้งคณะอนุกรรมการกิจกรรม
มาตรฐานความโปรงใสสําหรับหนวยงานภาครัฐ พรอมทั้งกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบใหกับอนุกรรมการฯ
(51 – 4.6.1) ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ ไดมีการประชุม ไดมีการวิเคราะหกลุมเปาหมาย กําหนดระดับการเปด
โอกาสใหประชาชน กําหนดประเด็นที่จะเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวม กําหนดชองทางหรือกลไกใหขอมูล
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ขาวสารแกประชาชนกลุมเปาหมายผูมีสวนไดสวนเสีย กําหนดชองทางหรือกระบวนการรับฟงความคิดเห็น
จากกลุมเปาหมายหรือผูมีสวนไดสวนเสีย
กําหนดระบบและกลไกในการดําเนินการกับขอคิดเห็นจาก
ประชาชนกลุมเปาหมายหรือผูมีสวนไดสวนเสียไปประกอบการปรับปรุงการใหบริการ การจัดการหนวยงาน
เพื่อสนองตอบความตองการของผูรับบริการ กําหนดกิจกรรมสรางความสัมพันธใหตรงกันระหวางหนวยงาน
กับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย และจัดทําแผนการดําเนินงานใหสอดคลองกับแนวปฏิบัติที่ดีตามเกณฑ
มาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกําหนด (51 – 4.6.2)
สํานักงานอธิการบดี กําหนดระดับการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมของประชาชน อยูในระดับ
ของการใหขอมูล คือ เปนการเผยแพรขอมูลขาวสาร โดยสํานักงานอธิการบดีและหนวยงานตางๆ ภายใน
สํานักงานอธิการบดี จะมี website ของมหาวิทยาลัยและ website หนวยงาน เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารของ
สํานักงานอธิการบดีและหนวยงาน หากมีกิจกรรมตางๆ ก็จะมีการแจงขาวไปยังฝายประชาสัมพันธ เพื่อลงขาว
เผยแพรตามชองตางๆ (51 – 4.6.3)
2 เปดโอกาสใหประชาชนและผูรับบริการแสดงความเห็น แจงขอปญหาและขอเสนอแนะตางๆ โดย
จัดกลองรับความคิดเห็นในทุกหนวยงานในสํานักงานอธิการบดี และจัดกลองรับฟงความคิดเห็นในบริเวณพื้นที่
สวนกลางที่สํานักงานอธิการบดีรับผิดชอบ ไดแก หนาลิฟท อาคาร 9 โรงอาหาร และ ใตอาคาร 14 (51 –
4.6.4) และผูใชบริการสามารถแสดงความเห็นผาน webboard หนวยงาน หรือมีบริการสายดวน สําหรับ
ผูใชบริการ เชน หมายเลขโทรศัพท 02-2600-139 สายดวนผูบริโภครับเรื่องราวรองทุกขเกี่ยวกับการใชบริการ
รานอาหารและเครื่องดื่ม หรือสงจดหมาย e-mail ถึงผูบริหารสํานักงานอธิการบดี/หนวยงานในสํานักงาน
อธิการบดี สํานักงานอธิการบดี ไดจัดทําแบบบันทึกความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอการปฏิบัติงานของ
สํานักงานอธิการบดี (51 – 4.6.5)
3 สํานักงานอธิการบดี มีขั้นตอนระบบงาน และคูมือวิธีการปฏิบัติงานกับขอคิดเห็น (51 – 4.6.6)
และ ไดกําหนดแบบรายงานการแกไขและปองกัน (51 – 4.6.7) และมีการนําขอเสนอแนะจากการตอบแบบ
สํารวจความพึงพอใจ มาปรับปรุง/พัฒนาการบริการ เชน กองบริการการศึกษา ไดพัฒนาระบบการแจงผลการ
สําเร็จการศึกษาของนิสิต การรายงานตัวนิสิตใหม โดยสามารถดําเนินการ ผาน website ของมหาวิทยาลัย
เปนตน
เกณฑมาตรฐาน/การดําเนินงานตามเกณฑ :
1.
2.
3.
4.

5.
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ขอมูลประกอบตัวบงชี้
มีการเปดเผยขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางโปรงใส ผานชอง
ทางตาง ๆ อาทิ เอกสารสิ่งพิมพ เว็บไซด นิทรรศการ
มีระบบการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนผานชองทางที่เปดเผย
และเปนที่รับรูกัน โดยทั่วอยางนอย 3 ชองทาง
มีการนําความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการบริหารงาน
โดยมีเจาหนาที่รับผิดชอบและมีการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม
มีที่ปรึกษาที่มาจากภาคประชาชน ทั้งที่เปนทางการและไมเปน
ทางการ และมีการดําเนินกิจกรรมรวมกันอยางตอเนื่องและชัดเจน
เชน จัดประชุมรวมกันอยางนอยปละ 2 ครั้ง
มีกระบวนการหรือกลไกการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชน

หนวยนับ
ระดับ

2550
มี

2551
มี

ระดับ

มี

มี

ระดับ

ไมมี

มี

ระดับ

ไมมี

ไมมี

ระดับ

ไมมี

ไมมี

เกณฑการใหคะแนน/คะแนนที่ได
1. การประเมินอิงเกณฑมาตรฐาน (คะแนนเต็ม 3 คะแนน)
เกณฑมาตรฐาน

คะแนนที่ได

คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

มีการดําเนินการ
ไมครบ 3 ขอแรก

มีการดําเนินการ
3 – 4 ขอแรก

มีการดําเนินการ
ดําเนินการครบทุก
ขอ

2. พัฒนาการ (คะแนนเต็ม 1 คะแนน)
3. การประเมินอิงเปาหมาย : 3 ระดับ
ผลการดําเนินงาน
บรรลุเปาหมาย

มี

2

; ไมมี

; ไมบรรลุเปาหมาย

รายการหลักฐาน/ขอมูลอางอิง :
ลําดับ
ขอมูล
ขอมูลประกอบตัวบงชี้
ประกอบ
ตัวบงชี้
1.
1.1 คําสั่งสํานักงานอธิการบดี ที่ 002/2552 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ 2552
เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการกิจกรรมมาตรฐานความโปรงใสสําหรับหนวยงาน
ภาครัฐ
1.2 เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี
ครั้งที่ 7/2552 วันที่ 30 เมษายน 2552 วาระที่ 4.3 เรื่อง รายงานผลการดําเนินงาน
คณะอนุกรรมการกิจกรรมตามมาตรฐานโปรงใส
1.3 webpage สํานักงานอธิการบดี กอง และ ฝาย
2.
2.1 ภาพกลองรับฟงความคิดเห็น
2.2 แบบบันทึกความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอการปฏิบัติงานของ
สํานักงานอธิการบดี OP-WI-04
3.
3.1 แบบรายงานการแกไขและปองกัน

ลําดับ
เอกสาร
51 – 4.6.1
51 – 4.6.2

51 – 4.6.3
51 - 4.6.4
51 – 4.6.5
51 – 4.6.6
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ตัวบงชี้ 4.7 มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหาร
(เปนตัวบงชี้ที่ 7.7 ในระบบจัดเก็บเอกสารคุณภาพ (e – sar)
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : รองอธิการบดีฝายบริหาร

ผูจัดเก็บขอมูล : นางสาวอมรรัตน แกวเก็บ

หนวยงาน

: สํานักงานอธิการบดี

หนวยงาน

: หนวยตรวจสอบภายใน

โทรศัพท

: 5009

โทรศัพท

: 5669

ข อ มู ล ประกอบ :
สํานักงานอธิการบดีไดนําการบริหารความเสี่ยงมาประกอบการพิจารณาในการบริหารงาน ซึ่งไดมีการ
ดําเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่ไดวางแผนไว อยางไรก็ตามการดําเนินงานตามแผนการบริหาร
ความเสี่ยงมีขอจํากัดในการจัดทําโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในเรื่องการประเมินความเสี่ยง ทั้งในเรื่อง
หนวยงานที่รับผิดชอบ งบประมาณที่ใชในการจัดโครงการ ดังนั้น สํานักงานอธิการบดีจึงใชวิธีการอื่นแทน
โดยอาศัยมติที่ประชุมคณะกรรมการสงเสริมการควบคุมภายในของสํานักงานอธิการบดี มอบหมายใหผูที่มี
ความรูเปนอยางดีในเรื่องการประเมินความเสี่ยง เปนผูใหความรู คําปรึกษาและแนะนําแกบุคลากรของ
สํานักงานอธิการบดี โดยมอบหมายใหดําเนินการทุกครั้งที่มีการประเมินความเสี่ยงของแตละงานในสํานักงาน
อธิการบดี ในรอบปงบประมาณที่มีการประเมินความเสี่ยง ผูบริหารสูงสุดของสํานักงานอธิการบดีไดสื่อสาร
และแจงใหบุคลากรในสํานักงานอธิการบดีทราบผานการประชุมคณะกรรรมการประจําสํานักงานอธิการบดีและ
ใหกรรมการซึ่งเปนหัวหนาหนวยงานไปแจงตอบุคลากรในหนวยงานนั้น ๆ เพื่อใหเกิดประสิทธิผล และมี
ประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยง ผูบริหารสูงสุดของสํานักงานอธิการบดีไดติดตามบริหารความเสี่ยง
อยางสม่ําเสมอ จนสามารถลดความเสี่ยงดังกลาวจนเปนที่ยอมรับไดภายในปงบประมาณ 2552
ผลการดําเนินงาน :
สํานักงานอธิการบดีสามารถดําเนินการได ครบทุก ระดับ เนื่องจากสํานักงานอธิการบดีไดนําการ
ประเมินความเสี่ยงมาบริหารจัดการความเสี่ยง ติดตาม ประเมินผล รวมทั้งบูรณาการการบริหารความเสี่ยง
เขากับระบบการควบคุมภายในของสํานักงานอธิการบดี เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงใหลดลงอยูในระดับที่
สํานักงานอธิการบดียอมรับได เปนการนําการบริหารความเสี่ยงมาใชในระบบการบริหารไดอยางมีประสิทธิผล
และเกิดประสิทธิภาพอยางแทจริง
ในปงบประมาณ 2551 มหาวิทยาลัยมีนโยบายกําหนดใหใชระบบการบริหารความเสี่ยงมาใชใน
กระบวนการบริหารจัดการ และสํานักงานอธิการบดีไดดําเนินการภายใตนโยบายดังกลาว (51 – 4.7.1,
51 – 4.7.2) ดังนี้
1. สํานักงานอธิการบดีมีคําสั่งแตงตั้ง
1.1 คณะกรรมการการควบคุมภายใน (คณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี )
โดยมีหัวหนาสํานักงานอธิการบดี ซึ่งเปนผูบริหารระดับสูงสุดของสํานักงานอธิการบดีเปน
ประธาน และมีผูแทนจากทุกหนวยงานในสังกัด เปนกรรมการ ไดแก ผูอํานวยการกอง/ศูนย และหัวหนา
ฝายตาง ๆ ทําหนาที่กําหนดนโยบายและมอบหมายภารกิจใหคณะกรรมการสงเสริมการควบคุมภายใน
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1.2 คณะกรรมการสงเสริมการควบคุมภายใน (คณะทํางาน)
โดยมีหัวหนาสํานักงานอธิการบดี ซึ่งเปนผูบริหารระดับสูงสุดของสํานักงานอธิการบดีเปน
ประธาน และมีผูแทนจากบางหนวยงานในสังกัดเปนกรรมการ ผูอํานวยการกอง/ศูนยและหัวหนาฝายตาง ๆ
ทําหนาที่
- ตามที่คณะกรรมการการควบคุมภายในมอบหมาย
- มอบหมายบุคคลที่มีความรูความเขาใจในเรื่องการบริหารความเสี่ยงเปนอยางดีเปน
ผูประสานงาน ใหคําแนะนํา สรางความรูความเขาใจใหกับบุคลากรทุกระดับที่มีการ
ประเมินความเสี่ยง ติดตาม ประเมินผลความเสี่ยงที่ไดระบุและวิเคราะหความเสี่ยง
รวมทั้ ง ระบุ ป จ จั ย เสี่ ย ง และยกร า งการรายงานเพื่ อ สรุ ป ผล อี ก ทั้ ง จั ด ทํ า SWOT
Analysis เพื่อปรับปรุงการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยงในรอบปงบประมาณตอไป
2. มีการจัดทําแผนการดําเนินงานการควบคุมภายในแทนแผนการบริหารความเสี่ยง โดยแผน
ดังกลาวกําหนดใหมี (51 – 4.7.3, 51 – 4.1.4, 5.1 – 4.7.5)
• ขั้นตอนการดําเนินการการประเมินความเสี่ยง
• การกําหนดมาตรการ / แผนการจัดการความเสี่ยงเพื่อนําไปปฏิบัติได
• การติดตามและประเมินผลการนํากิจกรรมควบคุมความเสี่ยงไปปฏิบัติงาน
• การปรับปรุงมาตรการ / แผนการจัดการความเสี่ยง
• การรายงานผลการควบคุมภายใน
• การรายงานผลการดําเนินงาน
• การบูรณาการมาตรการ / แผนการจัดการความเสี่ยง เขากับระบบการควบคุมภายในโดย
ผนวกไวในการปฏิบัติงานปกติ เพื่อนําความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหาร
• ผูรับผิดชอบ
• ระยะเวลาการดําเนินงาน
• การสรุปผลการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยงในรอบปงบประมาณ และขอเสนอแนะใน
การปรับปรุงกระบวนการในการบริหารความเสี่ยงในรอบตอไป (โดยการทํา SWOT
Analysis)
3. มีการระบุความเสี่ยงและปจจัยเสี่ยง วิเคราะหความเสี่ยง โดยคํานึงถึงผลกระทบ หรือการสราง
ความเสียหาย หรือความลมเหลว หรือการลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมายในการบริหารงาน พรอมทั้งจัดลําดับ
ความเสี่ยง ภายใตขอบเขต 5 ดาน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย (51– 4.7.6) คือ
ความเสี่ยงดานงบการเงินและงบประมาณ
ความเสี่ยงดานกลยุทธ
ความเสี่ยงดานนโยบาย
ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน
ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก
โดยบุคลากรเจาของงานที่ปฏิบัติรวมกันประเมินความเสี่ยง ดวยการระบุความเสี่ยงและปจจัยเสี่ยง
วิเคราะหความเสี่ยง แลวนําสงใหคณะกรรมการสงเสริมการควบคุมภายในเปนผูจัดลําดับความเสี่ยง พรอมทั้ง
มาตรการหรือแผนการจัดการความเสี่ยง (กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง) โดยพิจารณาจากมิติของโอกาสและ
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ผลกระทบเปนแนวทางในการจัดลําดับ และนําแนวคิดของ 4 T คือ Take : ยอมรับ Treat : ลดหรือควบคุม
Transfer : โอนหรือกระจาย Terminate : หยุดหรือหลีกเลี่ยง ทั้งนี้คณะกรรมการสงเสริมการควบคุมภายใน
ไดมอบหมายใหผูที่มีความรู ความเขาใจเรื่องการบริหารความเสี่ยงเปนอยางดี เปนผูประสานกับหนวยงานใน
สังกัดเพื่อใหความรู คําแนะนําและใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยง แกบุคลากรทุกระดับในดาน
การบริหารความเสี่ยง และดําเนินการแกไข ลดหรือปองกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม รวมทั้งมี
การติดตามเพื่อนําความเสี่ยงมาใชในระบบการบริหารจัดการ การประเมินผลและนํามาบูรณาการเขากับการ
ปฏิบัติงานตามปกติ
4. ผูรับผิดชอบที่กําหนดไวในแผนการดําเนินงานการควบคุมภายใน ดําเนินการตามแผน หากมี
การเปลี่ยนแปลงในเชิงปฏิบัติ จะมีการปรับแผนการดําเนินการการควบคุมภายใน โดยผานความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการการควบคุมภายใน (51 – 4.7.7)
5. มีการสรุปผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานการควบคุมภายใน เสนอคณะกรรมการการ
ควบคุมภายใน และมีการจัดทํา SWOT Analysis เพื่อการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงในรอบปตอไป
(51– 4.7.8 , 51, 51 – 4.7.9, 51 - 4.7.10)
เกณฑมาตรฐาน/การดําเนินงานตามเกณฑ :
1.

2.

3.

4.
5.
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ขอมูลประกอบตัวบงชี้
มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมี
ผูบริหารระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของหนวยงาน
รวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน โดยผูบริหารระดับสูงตอง
มีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหาร
ความเสี่ยง
มี ก ารวิ เ คราะห แ ละระบุ ป จ จั ย เสี่ ย งที่ ส ง ผลกระทบหรื อ สร า งความ
เสียหายหรือความลมเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมายในการ
บริหารงาน และจัดลําดับความสําคัญของปจจัยเสี่ยง
มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง โดยแผนดังกลาวตองกําหนด
มาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการสรางความรู ความเขาใจใหกับ
บุคลากรทุกระดับในดานการบริหารความเสี่ยง และการดําเนินการ
แกไข ลด หรือปองกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม
มีการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง
มีการสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ตลอดจน
มีการกําหนดแนวทางและขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหาร
ความเสี่ยงโดยไดรับความเห็นชอบจากผูบริหาร สูงสุดของหนวยงาน

หนวยนับ
ระดับ

2550
มี

2551
มี

ระดับ

มี

มี

ระดับ

มี

มี

ระดับ
ระดับ

มี
มี

มี
มี

เกณฑการใหคะแนน/คะแนนที่ได
1. การประเมินอิงเกณฑมาตรฐาน (คะแนนเต็ม 3 คะแนน)
เกณฑมาตรฐาน

คะแนนที่ได

คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

มีการดําเนินการ
ไมครบ 3 ขอแรก

มีการดําเนินการ
3 – 4 ขอแรก

มีการดําเนินการ
ครบทุกขอ

2. พัฒนาการ (คะแนนเต็ม 1 คะแนน) ; มี
3. การประเมินอิงเปาหมาย : 4 ระดับ
ผลการดําเนินงาน ; บรรลุเปาหมาย

3

ไมมี

ไมบรรลุเปาหมาย

รายการหลักฐาน/ขอมูลอางอิง :
ลําดับ
ขอมูล
ขอมูลประกอบตัวบงชี้
ประกอบ
ตัวบงชี้
1.
1.1 คําสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 2148/2549 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2549
เรื่อง คณะกรรมการเพื่อรับผิดชอบการควบคุมภายใน
1.2 คําสั่งสํานักงานอธิการบดี ที่ 2365/2549 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2549
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมการควบคุมภายใน
2.
2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี
- ครั้งที่ 9/2551 วันที่ 15 พฤษภาคม 2551 วาระ 5.15
เรื่อง การบริหารความเสี่ยงของสํานักงานอธิการบดี ประจําป 2551
- ครั้งที่ 5/2551 วันที่ 19 กุมภาพันธ 2551 วาระ 1.1.1
เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรูดานประกันคุณภาพ
“เรื่อง การบริหารความเสี่ยงและการลดระยะเวลาและขั้นตอนการปฏิบัติงาน
งานบริการของหนวยงาน”
- ครั้งที่ 2/2551 วันที่ 17 มกราคม 2551 วาระ 4.2.1 เรื่อง การปรับแผนการ
ดําเนินงานการควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
- ครั้งที่ 12/2550 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2550 วาระ 5.1.1 เรื่อง การสงรายงาน
กิจกรรมควบคุมภายความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ 2550
- ครั้งที่ 11/2550 วันที่ 18 ตุลาคม 2550 วาระ 1.3.1 เรื่อง รายงานเงินยืมทด
รองจายตามสัญญายืมเงินของหนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี
2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการสงเสริมการควบคุมภายใน
สํานักงานอธิการบดี

ลําดับ
เอกสาร
51– 4.7.1
51– 4.7.2
51– 4.7.3

51– 4.7.4
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ลําดับ
ขอมูล
ประกอบ
ตัวบงชี้

3.
4.
5.

ขอมูลประกอบตัวบงชี้
- ครั้งที่ 1/25551 วันที่ 26 มีนาคม 2551
- ครั้งที่ 4/2550 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2550
2.3 แบบฟอรมการประเมินความเสี่ยง
3.1 แผนการดําเนินการบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551
4.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี
ครั้งที่ 16/2551 วันที่ 18 กันยายน 2551 วาระที่ 4.1.2 เรื่อง การบริหารความเสี่ยง
5.1 รายงานสรุปผลการดําเนินงานการควบคุมภายใน
5.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี
ครั้งที่ 16/2551 วันที่ 18 กันยายน 2551 วาระที่ 4.1.2 เรื่อง การบริหารความเสี่ยง
5.3 รายงานการควบคุมภายใน

ลําดับ
เอกสาร

51– 4.7.5
51– 4.7.6
51– 4.7.7
51– 4.7.8
51– 4.7.9
51– 4.7.10

ตัวบงชี้ 4.8 ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชี้และเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล
(เปนตัวบงชี้ที่ 7.8 ในระบบจัดเก็บเอกสารคุณภาพ (e – sar)
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : รองอธิการบดีฝายบริหาร

หนวยงาน
โทรศัพท

: สํานักงานอธิการบดี
: 5009

ผูจัดเก็บขอมูล : กรรมการและเลขานุการบริหาร
ระบบคุณภาพ สํานักงานอธิการบดี
(นางสาวสุนี เหลารัตนเวช)
หนวยงาน
: สํานักงานอธิการบดี
โทรศัพท
: 5669

ผลการดําเนินงาน :
สํานักงานอธิการบดี ไดดําเนินการเกี่ยวกับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชี้และเปาหมายของ
ระดับองคกรสูระดับบุคคล ได 6 ระดับ จาก 8 ระดับ ดังนี้
1. มีการกําหนดใหดําเนินการนําเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวของกับการประกันคุณภาพเสนอเปนวาระประจํา
ในการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี และใหกรรมการซึ่งเปนหัวหนาหนวยงานในสํานักงาน
อธิการบดีนําเรื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดีแจงบุคลากรในหนวยงานทราบในการ
ประชุมบุคลากรประจําหนวยงานทุกครั้ง และไดมีการเผยแพรเปาหมายคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําป
2551 – 2552 ใน website สํานักงานอธิการบดี (51 – 4.8.1) ในการดําเนินงานสํานักงานอธิการบดีมีคําสั่ง
มอบหมายผูรับผิดชอบตัวบงชี้ ประจําปการศึกษา 2551 และตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําป
2551 – 2552 (51 – 4.8.2, 51 – 4.8.3)
2. มีการจัดทําแผนการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสํานักงานอธิการบดีและระดับกอง/ฝาย ให
สอดคลองกับแผนการประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย (51 – 4.8.4) และเผยแพรใน website
สํานักงานอธิการบดี (51 – 4.8.5)
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3. มีการกําหนดตัวบงชี้และเปาหมายตามพันธกิจและยุทธศาสตรของหนวยงาน โดยจัดทําคํารับรอง
การการปฏิบัติราชการ ประจําป 2551 – 2552 กับมหาวิทยาลัย (51 – 4.8.6, 51 – 4.8.7)
4. สํ า นั ก งานอธิ ก ารบดี ไ ด นํ า เป า ประสงค ข องแต ล ะประเด็ น ยุ ท ธศาสตร ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ หน ว ยงานให
เชื่อมโยงกับเปาประสงคและประเด็นยุทธศาสตรของสํานักงานอธิการบดี มาจัดทํา Strategy Map ตามแนวทางที่
มหาวิทยาลัยกําหนด (51 – 4.8.8)
5. สํานักงานอธิการบดียังคงไวซึ่งวิสัยทัศน และไดปรับประเด็นยุทธศาสตรของสํานักงานอธิการบดี
จากเดิม 3 ประเด็นยุทธศาสตร เปน 2 ประเด็นยุทธศาสตร 1. ปรับปรุงการใหบริการที่สนับสนุนภารกิจของ
มหาวิทยาลัย และ ปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการสํานักงานอธิการบดีใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้
เนื่องจากผลการประเมินที่ผานมาไมบรรลุ KPI ดวยเหตุที่ประเด็นยุทธศาสตร และกลยุทธบางตัวที่วางไว
จะตองเปนการดําเนินงานในระดับมหาวิทยาลัย สงผลใหการดําเนินงานในประเด็นยุทธศาสตรของสํานักงาน
อธิการบดี ไมสามารถดําเนินการได (51 – 4.8.9)
6. มีการกําหนดใหผูดูแลตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําป 2551 – 2552 รายงาน
ผลการดําเนินงานตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ปละ 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน ครั้งที่ 2 รอบ 9 เดือน และ
ครั้งที่ 3 รอบ 12 เดือน โดยนําเขาพิจารณาในการปะชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี เพื่อกําหนด
แนวทางการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมาย (51 – 4.8.10, 51 – 4.8.9, 51 – 4.8.11, 51 – 4.8.12)
7. สํ านั ก งานอธิ ก ารบดี มี ก ารประเมิ น การดํ า เนิ น งานตามคํ ารั บ รองการปฏิ บั ติ ร าชการ ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ.2551 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ 2552 (52 – 4.8.13) และมีการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ประจําปการศึกษา 2551 ระดับกอง/ฝาย เมื่อเดือนพฤษภาคม 2552
เกณฑมาตรฐาน/การดําเนินงานตามเกณฑ :
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

ขอมูลประกอบตัวบงชี้
มีการกําหนดแนวทางการดําเนินการในการประเมินผลภายในหนวยงาน
มีแผนงานการประเมินผลภายในหนวยงาน
มีการกําหนดตัวบงชี้และเปาหมายตามพันธกิจและยุทธศาสตรของ
หนวยงาน
มีการจัดทํา Strategy Map ของ สํานักงานอธิการบดี โดยกําหนด
เปาประสงคของแตละประเด็นยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับหนวยงาน
ใหเชื่อมโยงกับเปาประสงค และประเด็นยุทธศาสตรของหนวยงาน
มีการยืนยันวิสัยทัศนและประเด็นยุทธศาสตรของหนวยงาน
มีระบบในการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และเปาหมาย
ตามคํารับรองของผูบริหารระดับตาง ๆ
มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และเปาหมาย
ตามคํารับรอง
มีการนําผลการประเมินผลการดําเนินงานของผูบริหารไปเชื่อมโยง
กับระบบการสรางแรงจูงใจ

หนวยนับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ

2550
มี
มี
ไมมี

2551
มี
มี
มี

ระดับ

ไมมี

มี

ระดับ
ระดับ

มี
มี

มี
มี

ระดับ

มี

มี

ระดับ

มี

ไมมี
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เกณฑการใหคะแนน/คะแนนที่ได
1. การประเมินอิงเกณฑมาตรฐาน (คะแนนเต็ม 3 คะแนน)
เกณฑมาตรฐาน

คะแนนที่ได

คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

มีการดําเนินการ
ไมครบ 5 ขอแรก

มีการดําเนินการ
5 - 7 ขอแรก

มีการดําเนินการ
ครบทุกขอ

2. พัฒนาการ (คะแนนเต็ม 1 คะแนน) ; มี
3. การประเมินอิงเปาหมาย : 5 ระดับ
ผลการดําเนินงาน ; บรรลุเปาหมาย

2

ไมมี
ไมบรรลุเปาหมาย

รายการหลักฐาน/เอกสารอางอิง :
ลําดับ
ขอมูล
ขอมูลประกอบตัวบงชี้
ประกอบ
ตัวบงชี้
1. 1.1 เปาหมายคํารับรองการปฏิบัติราชาการ ประจําป 2551 – 2552
1.2 คําสั่งสํานักงานอธิการบดี ที่ 004/2552 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2552
เรื่อง แตงตั้งผูกํากับดูแลตัวชี้วัดและผูจัดเก็บขอมูล ประจําปการศึกษา 2551
1.3 เอกสารประกอบวาระการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี
ครั้งที่ 5/2552 วันที่ 19 มีนาคม 2552 วาะสืบเนื่อง 3.1 เรื่อง เปาประสงคและ
เปาหมายการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552
2. 2.1 เอกสารการประกอบประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี
ครั้งที่ 5/2552 วันที่ 19 มีนาคม 2552 วาะพิจารณา 4.2
เรื่อง การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2551
2.2 แผนปฏิบตั ิการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสํานักงานอธิการบดี
ประจําปการศึกษา 2551 (webpage สํานักงานอธิการบดี)
3. 3.1 คํารับรองการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2551 (webpage สํานักงานอธิการบดี)
3.2 คํารับรองการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2552 (webpage สํานักงานอธิการบดี)
4. Strategy Map สํานักงานอธิการบดี
5. 5.1 เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี ครั้งที่
14/2551 วันที่ 14 กุมภาพันธ 2551 วาระอื่นๆ 4.1.2 เรื่อง การปรับแผน
ยุทธศาสตร สํานักงานอธิการบดี
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ลําดับ
เอกสาร
51 – 4.8.1
51 – 4.8.2
51 – 4.8.3

51 – 4.8.4

51 – 4.8.5
51 – 4.8.6
51 – 4.8.7
51 – 4.8.8
51 – 4.8.9

ลําดับ
ขอมูล
ขอมูลประกอบตัวบงชี้
ประกอบ
ตัวบงชี้
6. 6.1 เอกสารประกอบวาระการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี
ครั้งที่ 9/2551 วันที่ 15 พฤษภาคม 2551 วาระอื่นๆ 5.1.4 เรื่อง รายงานผล
การปฏิบัติราชการ (กพร.) ปงบประมาณ 2551 รอบ 6 เดือน
6.2 เอกสารประกอบวาระการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี
ครั้งที่ 16/2551 วันที่ 18 กันยายน 2551 วาะสืบเนื่อง 3.1.1 เรื่อง รายงานผล
การปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2551
6.3 เอกสารประกอบวาระการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี
ครั้งที่ 7/2552 วันที่ 30 เมษายน 2552 วาะพิจารณา 4.5 เรื่อง ผลการดําเนินงาน
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ สํานักงานอธิการบดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2552 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2551 - มีนาคม 2252)
7. 7.1 เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี
ครั้งที่ 4/2552 วันที่ 12 กุมภาพันธ 2552

ลําดับเอกสาร
51 – 4.8.10

51 – 4.8.11

51 – 4.8.12

51 – 4.8.13

ตัวบงชี้ 4.9 รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรูแ ละทักษะในวิชาชีพ
ทั้งในและตางประเทศ (เปนตัวบงชี้ที่ 7.9 ในระบบจัดเก็บเอกสารคุณภาพ (e – sar)
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่ ผูจัดเก็บขอมูล : นางอัมราทิพย คงนอย
หนวยงาน

: กองการเจาหนาที่

หนวยงาน

: กองการเจาหนาที่

โทรศัพท

: 5699

โทรศัพท

: 5724

สรุปผลการดําเนินงานตามเปาหมาย :
ในปการศึกษา 2551 สํานักงานอธิการบดีมีบุคลากร จํานวน 246 คน (51 – 4.9.1) ไดพัฒนาความรู
ทักษะ โดยการเขารวมการอบรม ประชุม สัมมนา และศึกษาดูงาน รวม 136 กิจกรรม (51 – 4.9.2) จํานวน
ทั้งสิ้น 219 คน (51 – 4.9.3) คิดเปนรอยละ 89.02
เกณฑมาตรฐาน/การดําเนินงานตามเกณฑ :
ขอมูลประกอบตัวบงชี้
1. จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรูและทักษะใน
วิชาชีพทั้งในประเทศและตางประเทศในปการศึกษานั้น
2. จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนในปการศึกษานั้น

หนวยนับ
คน

2550
316

2551
219

คน

360

246

3. รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับพัฒนาความรูและ
ทักษะในวิชาชีพทั้งในและตางประเทศ

รอยละ

87.78

89.02
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เกณฑการใหคะแนน/คะแนนที่ได :
1. การประเมินอิงเกณฑมาตรฐาน (คะแนนเต็ม 3 คะแนน)
เกณฑมาตรฐาน
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

รอยละ 1 – 54

รอยละ 55 – 79

รอยละ 80

2. พัฒนาการ ; มี

คะแนนที่ได
3

ไมมี

3. การประเมินอิงเปาหมาย : รอยละ 80
ผลการดําเนินงาน ; บรรลุเปาหมาย

ไมบรรลุเปาหมาย

รายการหลักฐาน/ขัอมูลอางอิง :
ลําดับที่
1.
2.
3.

ขอมูลประกอบตัวบงชี้
ขอมูลบุคลากร สํานักงานอธิการบดี ประจําปการศึกษา 2551
แฟมพัฒนาบุคลากร สํานักงานอธิการบดี ประจําปการศึกษา 2551
ระบบ QIS แฟมพัฒนาบุคลากร สํานักงานอธิการบดี

ลําดับอกสาร
51 – 4.9.1
51 – 4.9.2
51 – 4.9.3

ตัวบงชี้ 4.10 ระดับความสําเร็จในการลดระยะเวลาและขั้นตอนการปฏิบัติงานบริการ
(เปนตัวบงชี้ที่ 7.10 ในระบบจัดเก็บเอกสารคุณภาพ (e – sar)
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : รองอธิการบดีฝายบริหาร

หนวยงาน

: สํานักงานอธิการบดี

โทรศัพท

: 5009

ผูจัดเก็บขอมูล : นายบัญชา นิ่มประเสริฐ
นางกานดา ไทรฟก
นางสาวสะอาด กิ้มอารีย
หนวยงาน
: กองบริการการศึกษา กองกลาง
ฝายจัดการทรัพยสิน
โทรศัพท
: 5614 , 5610 , 5993

ขอมูลประกอบ :
สํานักงานอธิการบดีไดดําเนินงานเพื่อลดระยะเวลาและขั้นตอนในการใหบริการมาตั้งแตปงบประมาณ
พ.ศ. 2547 โดยในปการศึกษา 2551 สํานักงานอธิการบดี เนนการรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ
ของกระบวนงานที่ดํ าเนิน การมาตั้ งแตป งบประมาณ พ.ศ. 2547 – 2550 ซึ่ง มีก ระบวนงานรวมทั้ งสิ้ น 5
กระบวนงาน ดังนี้
1. การขอใบรับรองการเบิกคารักษาพยาบาลจากตนสังกัดของขาราชการบํานาญ
กองกลางเปน
ผูรับผิดชอบ โดยใหลดระยะเวลาจาก 2 วัน เปน 1 วัน ลดระยะเวลาลงได รอยละ 50
2. การขอใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)
กองบริการการศึกษาเปนผูรับผิดชอบ โดยใหลด
ระยะเวลาจาก 3 วัน เปน 1 วัน ลดระยะเวลาลงได รอยละ 67
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3. การขอรับใบรับรองการสําเร็จการศึกษาของนิสิตและศิษยเกา กองบริการการศึกษาเปนผูรับผิดชอบ

โดยใหลดระยะเวลาจาก 3 วัน เปน 1 วัน ลดระยะเวลาลงได รอยละ 67
4. การขอใชสถานที่ ฝายจัดการทรัพยสินเปนผูรับผิดชอบ โดยใหลดระยะเวลาจาก 2 วัน เปน 1 วัน
ลดระยะเวลาลงได รอยละ 50
5. การบริการรับสงหนังสือแกบุคคลภายนอก กองกลางเปนผูรับผิดชอบ โดยใหลดระยะเวลาจาก 2 วัน
เปน 1 วัน ลดระยะเวลาลงไดรอยละ 50
ผลการดําเนินงาน :
ในปการศึกษา 2551 สํานักงานอธิการบดี สามารถดําเนินงานตามตัวบงชี้นี้ไดครบทุกระดับ โดยสรุป
ไดดังนี้
1. สํา นัก งานอธิ ก ารบดี มี การกํ า หนดนโยบายการดํา เนิน การในการลดระยะเวลาและขั้ น ตอนการ
ปฏิบตั ิงานบริการ จากขอกําหนดของการใชระบบคุณภาพ ISO 9001:2000 (51 - 4.10.1)
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน ไดแก การขอใบรับรองการเบิกคารักษาพยาบาลจากตนสังกัดของ
ขาราชการบํานาญ
กองกลางเปนผูรับผิดชอบ การตรวจสอบวุฒิการศึกษา กองบริการการศึกษาเปน
ผู รั บ ผิ ด ชอบ การขอรั บ ใบรั บ รองการสํ า เร็ จ การศึ ก ษาของนิ สิ ต และศิ ษ ย เ ก า กองบริ ก ารการศึ ก ษาเป น
ผูรับผิดชอบ การขอใชสถานที่
ฝายจัดการทรัพยสินเปนผูรับผิดชอบ การบริการรับสงหนังสือแก
บุคคลภายนอก
กองกลางเปนผูรับผิดชอบ ทุกหนวยงานจัดทําแผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลา
การปฏิบัติงาน (51 - 4.10.2)
3. การดําเนินงานลดขั้นตอน หนวยงานเจาของกระบวนงานไดกําหนดผูรับผิดชอบในการดําเนินงาน
ไวอยางชัดเจน และในคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 ไดกําหนดผูรับผิดชอบไว
อยางชัดเจนเชนกัน (51 – 4.10.3)
4. มีการปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย (51 – 4.10.4, 51 – 4.10.5, 51 – 4.10.6, 51 – 4.10.7, 51 – 4.10.8)
5. การดํ า เนิ น งานใน 5 กระบวนงาน สามารถรั ก ษาระยะเวลาการปฏิ บั ติ ง านได ร อ ยละ 100
(51 – 4.10.4, 51 – 4.10.5, 51 – 4.10.6, 51 – 4.10.7, 51 – 4.10.8) ดังนี้
5.1 การขอใบรับรองการเบิกคารักษาพยาบาลจากตนสังกัดของขาราชการบํานาญ กองกลางเปน
ผูรับผิดชอบ ผูใชบริการทั้งสิ้น 22 ราย สามารถใหบริการตามรอบระยะเวลา 22 ราย
5.2 การขอใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) กองบริการการศึกษาเปนผูรับผิดชอบ มีผูใชบริการ
ทั้งสิ้น 7,472 ราย สามารถใหบริการตามรอบระยะเวลา 7,472 ราย
5.3 การขอรับใบรับรองการสําเร็ จการศึกษาของนิสิตและศิษยเ กา กองบริการการศึกษาเป น
ผูรับผิดชอบ มีผูใชบริการทั้งสิ้น 3,499 ราย สามารถใหบริการตามรอบระยะเวลา 3,499 ราย
5.4 การขอใชสถานที่
ฝายจัดการทรัพยสินเปนผูรับผิดชอบ มีผูใชบริการทั้งสิ้น 836 ราย
สามารถใหบริการตามรอบระยะเวลา 836 ราย
5.5 การบริการรับสงหนังสือแกบุคคลภายนอก กองกลางเปนผูรับผิดชอบ มีผูใชบริการทั้งสิ้น
9,408 ราย สามารถใหบริการตามรอบระยะเวลา 9,408 ราย
6. สํานักงานอธิการบดีกําหนดใหหนวยงานเจาของกระบวนงานรายงานผลการดําเนินงานตอที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคุณภาพการศึกษา ทุก 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน (51 - 4.10.9)
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7. แมวาผลการดําเนินงานมีการประเมินผลการดําเนินงานทั้ง 5 กระบวนงาน สามารถรักษาระยะเวลา
การปฏิบัติงานได รอยละ 100
หนวยงานเจาของกระบวนการไดพิจารณาดําเนินการใหระยะเวลา
การใหบริการลดลงไปอีก โดยสามารถรอรับผลการขอใชบริการไดทันที เชน การขอ Transcript สามารถรอรับ
ไดทันที (51 – 4.10.10)
เกณฑมาตรฐาน/การดําเนินงานตามเกณฑ :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ขอมูลประกอบตัวบงชี้
มีการกําหนดนโยบายการดําเนินการในการลดระยะเวลาและขั้นตอน
การปฏิบัติงานบริการ
มีแผนงานการลดระยะเวลาและขั้นตอนการปฏิบัติงานบริการ
มีการจัดตั้งคณะกรรมการดําเนินการหรือมีการมอบหมายให
มีผูรับผิดชอบดําเนินการ
มีการปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย
มีผลการยืนยัน สามารถลดระยะเวลาและขั้นตอนของการปฏิบัติงาน
ลงไดอยางนอยรอยละ 50
มีระบบในการติดตามผลการดําเนินงาน
มีการประเมินผลการดําเนินงาน
มีการนําผลการประเมินการดําเนินงานไปแกไขปรับปรุงการดําเนินงาน

หนวยนับ
ระดับ

2550
มี

2551
มี

ระดับ
ระดับ

มี
ไมมี

มี
มี

ระดับ
ระดับ

มี
ไมมี

มี
มี

ระดับ
ระดับ
ระดับ

มี
ไมมี
ไมมี

มี
มี
มี

เกณฑการใหคะแนน / คะแนนที่ได :
1. การประเมินอิงเกณฑมาตรฐาน(คะแนนเต็ม 3 คะแนน)
เกณฑมาตรฐาน
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

มีการดําเนินการ
ไมครบ 5 ขอแรก

มีการดําเนินการ
6 ขอแรก

มีการดําเนินการ
ครบทุกขอ

2. พัฒนาการ ; มี

ไมมี

3. การประเมินอิงเปาหมาย : 5 ระดับ
ผลการดําเนินงาน ; บรรลุเปาหมาย
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คะแนนที่ได

ไมบรรลุเปาหมาย

3

รายการหลักฐาน / ขัอมูลอางอิง :
ลําดับ
ขอมูล กระบวนงาน
ขอมูลประกอบตัวบงชี้
ประกอบ
ที่
ตัวบงชี้
1.
1-5
1.1 คูมือคุณภาพ(QM-OP-01)
- วัตถุประสงคคุณภาพขอที่ 2 เรื่องการปรับปรุงการบริการให
มีประสิทธิภาพ ขอ 2.2.1 ลดขั้นตอนหรือระยะเวลาในการ
ใหบริการไดเพิ่มขึ้น 2 บริการ
2.
2.1 แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน
2
- การขอใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)
4
- การขอใชสถานที่
3.
Webpage สํานักงานอธิการบดี
3.1 คํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551
3.2 คํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552
4.
4.1 แบบการจัดเก็บขอมูลผูใชบริการและระยะเวลาใหบริการ
กระบวนงาน : การขอใบรับรองการเบิกคารักษาพยาบาลจาก
ตนสังกัดของขาราชการบํานาญ
4.2 แบบการจัดเก็บขอมูลผูใชบริการและระยะเวลาใหบริการ
กระบวนงาน : การขอใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)
4.3 แบบการจัดเก็บขอมูลผูใชบริการและระยะเวลาใหบริการ
กระบวนงาน : การขอรับใบรับรองการสําเร็จการศึกษาของนิสิต
และศิษยเกา
4.4 แบบการจัดเก็บขอมูลผูใชบริการและระยะเวลาใหบริการ
กระบวนงาน : การขอใชสถานที่
4.5 ทะเบียน รับ – สง หนังสือภายใน ภายนอก
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5.1 แบบการจัดเก็บขอมูลผูใชบริการและระยะเวลาใหบริการ
5.
1
กระบวนงาน การขอใบรับรองการเบิกคารักษาพยาบาลจาก
ตนสังกัดของขาราชการบํานาญ
5.2 แบบการจัดเก็บขอมูลผูใชบริการและระยะเวลาใหบริการ
2
กระบวนงาน การขอใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)
5.3 แบบการจัดเก็บขอมูลผูใชบริการและระยะเวลาใหบริการกระบวนงาน
3
การขอรับใบรับรองการสําเร็จการศึกษาของนิสิตและศิษยเกา
5.4 แบบการจัดเก็บขอมูลผูใชบริการและระยะเวลาใหบริการ
4
กระบวนงานการขอใชสถานที่
5
5.5 ทะเบียน รับ – สง หนังสือภายใน ภายนอก มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

ลําดับ
เอกสาร
51 – 4.10.1

51 – 4.10.2

51 – 4.10.3

51 – 4.10.4

51 – 4.10.5
51 – 4.10.6

51 – 4.10.7
51 – 4.10.8
51 – 4.10.4

51 – 4.10.5
51 – 4.10.6

51 – 4.10.7
51 – 4.10.8
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ลําดับ
ขอมูล กระบวนงาน
ขอมูลประกอบตัวบงชี้
ประกอบ
ที่
ตัวบงชี้
6.
6.1 เอกสารประกอบวาระประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงาน
อธิการบดี ครั้งที่ 7/2552 วันที่ 30 เมษายน 2552
7.
4
การขอ Transcript และ ใบรับรองการศึกษา (webpage กองบริการ
การศึกษา)

ตัวบงชี้ 4.11

ลําดับ
เอกสาร
51 – 4.10.9
51 -4.10.10

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน

(เปนตัวบงชี้ที่ 7.11 ในระบบจัดเก็บเอกสารคุณภาพ (e – sar)
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ประธานคณะอนุกรรมการ
ดําเนินงานตามมาตรการ
ประหยัดพลังงาน
(หัวหนาฝายจัดการทรัพยสิน)
หนวยงาน
: ฝายจัดการทรัพยสิน
โทรศัพท
: 5993

ผูจัดเก็บขอมูล : อนุกรรมการและเลขานุการ
คณะอนุกรรมการดําเนินงานตาม
มาตรการประหยัดพลังงาน
(นางอําพัน เลี้ยงเจริญ)
หนวยงาน
: กองกลาง
โทรศัพท
: 5438

ผลการดําเนินงาน :
ในปการศึกษา 2551 สํานักงานอธิการบดีสามารถดําเนินงานตัวบงชี้นี้ได 5 ระดับ จาก 8 ระดับ โดย
สรุปไดดังนี้
1. คณะอนุ ก รรมการฯ โดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการประจํ า สํ า นั ก งานอธิ ก ารบดี ใน
การประชุม ครั้งที่ 7/2552 วันที่ 30 เมษายาน 2552 ไดกําหนดขอบเขต กิจกรรมที่จะดําเนินการ เพื่อใหบรรลุ
เปาหมายตามเกณฑการประเมินที่กําหนดใหหนวยงานลดการใชพลังงานในสํานักงานอธิการบดีลงใหไดอยางนอย
รอยละ 10 และกําหนดมาตรการการประหยัดพลังงาน (51 – 4.11.1)
2. ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 คณะอนุกรรมการฯ ไดกําหนดขอบเขต กิจกรรมที่จะดําเนินการ
เพื่อใหบรรลุเปาหมาย และไดจัดทําแผนปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการและแผน/กิจรรมที่จะดําเนินงานให
บรรลุเปาหมาย คณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี ในการประชุม ครั้งที่ 7/2552 วันที่ 30 เมษายาน
2552 มีมติเห็นชอบ ขอบเขตและเปาหมาย และแผนการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ (51 – 4.11.2)
3. สํานักงานอธิการบดีแตงตั้งคณะอนุกรรมการประหยัดพลังงาน สํานักงานอธิการบดีตามคําสั่ง
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 029/2552 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2552 คณะอนุกรรมการ
ประหยัดพลังงาน สํานักงานอธิการบดี (51 – 4.11.3)
4. คณะอนุกรรมการฯ ไดกําหนดระบบและกลไกการดําเนินงาน และดําเนินการจัดทําดัชนีพลังงาน
ของสํานักงานอธิการบดี (51 – 4.11.4)
5. คณะอนุกรรมการฯ ไดจัดเก็บขอมูลปริมาณการใชไฟฟาและน้ํามันจริงของหนวยงานภายใน
สํานักงานอธิการบดี ตั้งแตเดือนตุลาคม 2551 – ปจจุบัน เพื่อเปนฐานขอมูลในการประเมินความสําเร็จของ
การประหยัดพลังงาน ซึ่งปริมาณไฟฟา – น้ํามัน ยังไมบรรลุเปาหมาย (51 – 4.11.5 - 51 – 4.11.6)
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6. คณะอนุกรรมการฯ ไดกําหนดระบบในการติดตามผลการดําเนินงาน ดังปรากฏในแผนและ
ปฏิทินกิจกรรม คณะอนุกรรมการประหยัดพลังงาน สํานักงานอธิการบดี ประจําป 2552 (51 – 4.11.7)
เกณฑมาตรฐาน/การดําเนินงานตามเกณฑ :
ขอมูลประกอบตัวบงชี้
1. มี ก ารกํ า หนดนโยบายหรื อ แนวทางการดํ า เนิ น การตามมาตรการ
ประหยัดพลังงาน
2. มีแผนงานการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน

หนวยนับ
ระดับ

2550
มี

2551
มี

ระดับ

มี

มี

3. มี ก ารจั ด ตั้ ง คณะกรรมการดํ า เนิ น การหรื อ มี ก ารมอบหมายให มี
ผูรับผิดชอบดําเนินการ
4. มีการปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย
5. มีผลยืนยันความสามารถลดการใชพลังงานลงรอยละ 10
6. มีระบบในการติดตามผลการดําเนินงาน
7. มีการประเมินผลการดําเนินงาน
8. มีการนําผลการประเมินผลการดําเนินงานไปแกไขปรับปรุง
การดําเนินงาน

ระดับ

มี

มี

ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ

มี
ไมมี
มี
มี
มี

มี
ไมมี
มี
ไมมี
ไมมี

เกณฑการใหคะแนน/คะแนนที่ได :
1. การประเมินอิงเกณฑมาตรฐาน (คะแนนเต็ม 3 คะแนน)
เกณฑมาตรฐาน

คะแนนที่ได

คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

มีการดําเนินการ
ไมครบ 4 ขอแรก

มีการดําเนินการ
4 - 6 ขอแรก

มีการดําเนินการ
ครบทุกขอ

2. พัฒนาการ (คะแนนเต็ม 1 คะแนน)
3. การประเมินอิงเปาหมาย : 4 ระดับ
ผลการดําเนินงาน ; บรรลุเปาหมาย

มี

2

; ไมมี
ไมบรรลุเปาหมาย

รายการหลักฐาน/ขอมูลอางอิง :
ลําดับ
ขอมูล
ขอมูลประกอบตัวบงชี้
ประกอบ
ตัวบงชี้
1.
1.1 เอกสารประกอบบวาระประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 7/2552
วันที่ 30 เมษายน 2552 วาระที่ 4 .1

ลําดับ
เอกสาร
51 – 4.11.1
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ลําดับ
ขอมูล
ขอมูลประกอบตัวบงชี้
ประกอบ
ตัวบงชี้
2.
2.1 เอกสารประกอบวาระประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 7/2552
วันที่ 30 เมษายน 2552 วาระที่ 4 .1
3.
3.1 คําสั่งสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 029/2552 ลงวันที่ 8
มกราคม 2552 เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการประหยัดพลังงาน
4.
4.1 เอกสารประกอบวาระประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 7/2552
วันที่ 30 เมษายน 2552 วาระที่ 4 .1
5.
5.1 เอกสารประกอบวาระประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 7/2552 วันที่
30 เมษายน 2552 วาระที่ 4 .1 : รายงานการใชไฟฟาเปรียบเทียบกับคามาตรฐานการใช
ไฟฟา สํานักงานอธิการบดี ระหวางเดือนตุลาคม 2551 – กุมภาพันธ 2552
5.2 เอกสารประกอบวาระประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 7/2552
วันที่ 30 เมษายน 2552 วาระที่ 4 .1 : รายงานการใชน้ํามัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ระหวางเดือนตุลาคม 2551 – กุมภาพันธ 2552
6.
6.1 เอกสารประกอบวาระประชุมคณะกรรมการประจํา
สํานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 7/2552 วันที่ 30 เมษายน 2552 วาระที่ 4 .1

ลําดับ
เอกสาร
51 – 4.11.2
51 – 4.11.3
51 – 4.11.4
51 – 4.11.5

51 – 4.11.6

51 – 4.11.7

ตัวบงชี้ 4.12 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการดําเนินกิจกรรม 5 ส
(เปนตัวบงชี้ที่ 7.12 ในระบบจัดเก็บเอกสารคุณภาพ (e – sar)
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ประธานคณะอนุกรรมการ
กิจกรรม 5 ส (ผูอ ํานวยการ
กองกลาง)
หนวยงาน
: กองกลาง
โทรศัพท
: 5699

ผูจัดเก็บขอมูล : อนุกรรมการและเลขานุการ
คณะอนุกรรมการกิจกรรม 5 ส
(นางสาวจิตตาภัทร ชะอุมผล)
หนวยงาน
: กองแผนงาน
โทรศัพท
: 5668

ผลการดําเนินงาน :
สําหรับในปการศึกษา 2551 สามารถดําเนินงานไดครบทุกระดับ ดังนี้
1. สํานักงานอธิการบดีมีแผนปฏิบัติงานสงเสริมกิจกรรม 5ส และแผนการตรวจติดตามการปฏิบัติ
กิจกรรม 5ส สํานักงานอธิการบดี (51 – 4.12.1) และไดมีการปรับปรุงแผนเพื่อการดําเนินงานในปงบประมาณ
พ.ศ.2552 โดยกําหนดเปาหมายการดําเนินกิจกรรม 5ส ในรอบ 9 เดือน และมีผลการตรวจติดตามกิจกรรม
5ส. ในรอบ 12 เดือน ไมนอยกวารอยละ 75 (51 – 4.12.2)
2. สํานั ก งานอธิ การบดี มี คํ าสั่ งที่ 02/2550 ลงวั น ที่ 16 กุ ม ภาพั น ธ 2550 แต ง ตั้ ง คณะกรรมการ
สงเสริมกิจกรรม 5ส (51 – 4.12.3) โดยมีบุคลากรจากทุกหนวยงานในสํานักงานอธิการบดี ศูนยพัฒนาสภาพ
กายภาพฯ และศูนยสารสนเทศฯ เปนกรรมการ และไดมีการปรับเปลี่ยนคณะกรรมการตามคําสั่งสํานักงาน
อธิการบดีที่ 002/2552 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ 2552 (51 – 4.12.4) มีการประกาศสํานักงานอธิการบดี
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มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ลงวันที่ 15 มีนาคม 2550 เรื่อง การแบงกลุมใหคณะกรรมการตรวจติดตามการ
ปฏิบัติกิจกรรม 5 ส สํานักงานอธิการบดี (51 – 4.12.5) และมีการปรับเปลี่ยนคณะกรรมการตรวจติดตามการ
ปฏิบัติกิจกรรม 5 ส (51 – 4.12.6)
3. สํานักงานอธิการบดีมีการจัดทํา คูมือ การตรวจประเมินคุณภาพกิจกรรม 5ส สําหรับหนวยงานใน
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (51 – 4.12.7) ซึ่งใชมาตั้งแตมิถุนายน 2550 ตอมา
คณะอนุกรรมการคําสั่งสํานักงานอธิการบดีที่ 002/2552 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ 2552 ไดพิจารณาปรับปรุง
คูมือ การตรวจประเมินคุณภาพกิจกรรม 5ส (51 – 4.12.8)
4. มีการดําเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงาน (51 – 4.12.9) ดังนี้ มีการตรวจติดตามการปฏิบัติ
กิจกรรม 5ส 2 ครั้ง เมื่อ 11 กรกฎาคม 2551 และ วันที่ 5 กันยายน 2551 (51 – 4.12.10)
5. หนวยงานในสํานักงานอธิการบดีสามารถดําเนินการกิจกรรม 5ส ผานเกณฑคะแนนของกิจกรรม
5 ส เฉลี่ยรอยละ 99.20 (51 – 4.12.10)
6. มีระบบในการติดตามผลการดําเนินงาน โดยกําหนดใหมีการตรวจติดตามการปฏิบัติงานของ
หนวยงาน อยางนอยปละ 6 ครั้ง มีการประชุมสรุปผลการตรวจ ติดตาม ทุกครั้งที่มีการตรวจติดตาม (51 –
4.12.1) และประธานคณะกรรมการ/อนุกรรมการกิจกรรม 5ส
7. มีการแตงตั้งคณะทํางานสงเสริมกิจกรรม 5ส สํานักงานอธิการบดี โดยมีคณะทํางานฝายตรวจ
ติดตามและประเมินผล เพื่อดําเนินการประเมินผลการดําเนินงานกิจกรรม (51 – 4.12.11)
8. มีการนําผลการประเมินของคณะทํางานสงเสริมกิจกรรม 5ส ไปปรับปรุงมาตรฐานการตรวจสอบ
5 ส (51 – 4.12.12) และคณะอนุกรรมการกิจกรรม 5 ส คําสั่ง สํานักงานอธิการบดีที่ 002/2552 ลงวันที่ 20
กุมภาพันธ 2552 ไดมีการปรับปรุงการดําเนินงาน และมาตรฐานการตรวจสอบ (51 – 4.12.13)
เกณฑมาตรฐาน/การดําเนินงานตามเกณฑ :
1.
2.
3.
4.
5.

ขอมูลประกอบตัวบงชี้
มีการกําหนดนโยบาย/แนวทาง หรือแผนการดําเนินกิจกรรม 5 ส
มีการจัดตั้งคณะกรรมการการดําเนินงานกิจกรรม 5 ส และ
คณะกรรมการตรวจประเมินกิจกรรม 5 ส
มีคูมือการดําเนินกิจกรรม 5 ส ของหนวยงาน
มีการปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย
มีผลยืนยันหนวยงานผานเกณฑคะแนนของกิจกรรม 5 ส อยางนอย
รอยละ 75

6. มีระบบในการติดตามผลการดําเนินงาน
7. มีการประเมินผลการดําเนินงาน
8. มีการนําผลการประเมินผลการดําเนินงานไปแกไขปรับปรุง
การดําเนินงาน

หนวยนับ
ระดับ
ระดับ

2550
มี
มี

2551
มี
มี

ระดับ
ระดับ
ระดับ

มี
มี
มี

มี
มี
มี

ระดับ
ระดับ
ระดับ

มี
มี
ไมมี

มี
มี
มี
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เกณฑการใหคะแนน/คะแนนที่ได :
1. การประเมินอิงเกณฑมาตรฐาน (คะแนนเต็ม 3 คะแนน)
เกณฑมาตรฐาน

คะแนนทีได

คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

มีการดําเนินการ
ไมครบ 5 ขอแรก

มีการดําเนินการ
5 - 6 ขอแรก

มีการดําเนินการ
ครบทุกขอ

2. พัฒนาการ (คะแนนเต็ม 1 คะแนน) ; มี
3. การประเมินอิงเปาหมาย : 5 ระดับ
ผลการดําเนินงาน ; บรรลุเปาหมาย

3

ไมมี
ไมบรรลุเปาหมาย

รายการหลักฐาน/ขอมูลอางอิง :
ลําดับ
ขอมูล
ขอมูลประกอบตัวบงชี้
ประกอบ
ตัวบงชี้
1.
1.1 แผนปฏิบตั ิงานคณะกรรมการสงเสริมกิจกรรม 5 ส สํานักงานอธิการบดี ปงบประมาณ
พ.ศ.2551 และแผนการตรวจติดตามการปฏิบัติกิจกรรม 5ส สํานักงานอธิการบดี
1.2 เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี
ครั้งที่ 7/2552 วันที่ 30 เมษายน 2552 วาระอืน่ ๆ เรื่อง รายงานการดําเนินงาน
คณะอนุกรรมการสงเสริมกิจกรรม 5 ส สํานักงานอธิการบดี
2.
2.1 คําสั่งสํานักงานอธิการบดี ที่ 02/2550 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ 2550
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมกิจกรรม 5 ส
2.2 คําสั่งสํานักงานอธิการบดี ที่ 002/2552 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ 2552
2.3 ประกาศสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ลงวันที่ 15 มีนาคม
2550 เรื่อง การแบงกลุมคณะกรรมการตรวจติดตามการปฏิบัติกิจกรรม 5 ส
สํานักงานอธิการบดี
2.4 สํานักงานอธิการบดี เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงาน
อธิการบดี ครั้งที่ 7/2552 วันที่ 30 เมษายน 2552 วาระอื่นๆ เรื่อง รายงานการ
ดําเนินงานคณะอนุกรรมการสงเสริมกิจกรรม 5 ส สํานักงานอธิการบดี
3.
3.1 คูมือการตรวจประเมินกิจกรรม 5 ส สํานักงานอธิการบดี (คูมือ/เกณฑการตรวจ)
3.2 เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี
ครั้งที่ 7/2552 วันที่ 30 เมษายน 2552 วาระอืน่ ๆ เรื่อง รายงานการดําเนินงาน
คณะอนุกรรมการสงเสริมกิจกรรม 5 ส สํานักงานอธิการบดี
4.
4.1 แผนการตรวจติดตามการปฏิบัติกิจกรรม 5ส สํานักงานอธิการบดี
4.2 รายงานผลการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส สํานักงานอธิการบดี วันที่ 5 กันยายน 2551
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ลําดับเอกสาร
51 – 4.12.1
51 – 4.12.2

51 – 4.12.3
51 – 4.12.4
51 – 4.12.5

51 – 4.12.6

51 – 4.12.7
51 – 4.12.8

51 – 4.12.9
51 – 4.12.10

ลําดับ
ขอมูล
ขอมูลประกอบตัวบงชี้
ประกอบ
ตัวบงชี้
5.
5.1 รายงานผลการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส สํานักงานอธิการบดี
วันที่ 5 กันยายน 2551
6.
6.1 แผนปฏิบัติงานคณะกรรมการสงเสริมกิจกรรม 5 ส สํานักงานอธิการบดี ปงบประมาณ
พ.ศ.2551 และแผนการตรวจติดตามการปฏิบัติกิจกรรม 5ส สํานักงานอธิการบดี
7.
7.1 คําสั่งสํานักงานอธิการบดี ที่ 06/2550 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2550
เรื่อง คณะทํางานสงเสริมกิจกรรม 5ส สํานักงานอธิการบดี
8.
8.1 มาตรฐานการการตรวจสอบ 5 ส (ฉบับปรับปรุง 2)
8.2 เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 7/2552
วันที่ 30 เมษายน 2552 วาระอืน่ ๆ เรื่อง รายงานการดําเนินงานคณะอนุกรรมการ
สงเสริมกิจกรรม 5ส สํานักงานอธิการบดี

ลําดับเอกสาร
51 – 4.12.10
51 – 4.12.1
51 – 4.12 11
51 – 4.12.12
51 – 4.12 13
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องคประกอบที่ 5 การเงินและงบประมาณ
การเงินและงบประมาณเปนสิ่งที่สําคัญอยางหนึ่งของสถาบันการศึกษา โดยปกติแหลงเงินทุนของ
สถาบันการศึกษาไดมาจากงบประมาณแผนดิน (สําหรับสถานศึกษาของรัฐ) และเงินรายได เชน คาเลาเรียน
ของนักศึกษา รายไดจากงานวิจัย บริการทางวิชาการ คาเชาทรัพยสิน ฯลฯ ผูบริหารสถาบันการศึกษาจะตอง
ทําความเขาใจกับการวิเคราะหทางการเงิน เชน คาใชจายทั้งหมดตอจํานวนนักศึกษา ทรัพยสินถาวรตอจํานวน
นักศึกษา คาใชจายที่สถาบันอุดมศึกษาใชสําหรับการผลิตบัณฑิตตอหัวจําแนกตามกลุมสาขา รายไดทั้งหมด
ของสถาบันการศึกษาภายหลังจากหักงบดําเนินการทั้งหมด งบประมาณในการพัฒนาอาจารย ความรวดเร็วใน
การเบิกจาย รอยละของงบประมาณที่ประหยัดไดหลังจากที่ปฏิบัติตามภารกิจทุกอยางครบถวน สิ่งเหลานี้จะ
เปนการแสดงศักยภาพเชิงการบริหารจัดการดานการเงินของสถานศึกษาที่เนนถึงความโปรงใส ความถูกตอง
ใชเม็ดเงินอยางคุมคา มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชนสูงสุด
ปการศึกษา 2551 ภาพรวมของสํานักงานอธิการบดี ในองคประกอบที่ 5 เปนตัวบงชี้ ของ สกอ.
จํ า นวน 2ตั ว บ ง ชี้ เป น ตั ว บ ง ชี้ ข องมหาวิ ท ยาลั ย รวม 3 ตั ว บ ง ชี้ ผลการประเมิ น องค ป ระกอบนี้ ต าม
ตัวบงชี้ ของ สกอ. และ มหาวิทยาลัย อยูในระดับคะแนน 3.00 จัดอยูในเกณฑคุณภาพดีมาก รายละเอียด
การดําเนินการดังปรากฏตามรายตัวบงชี้ ดังนี้
ตัวบงชี้ 5.1 มีระบบและกลไกการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย การตรวจสอบการเงิน และ
งบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ (เปนตัวบงชี้ที่ 8.1 ในระบบจัดเก็บเอกสารคุณภาพ (e – sar)
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : รองอธิการบดีฝายบริหาร
หนวยงาน
: สํานักงานอธิการบดี
โทรศัพท
: 5009

ผูจัดเก็บขอมูล : นางสาวอมรรัตน แกวเก็บ
หนวยงาน
: หนวยตรวจสอบภายใน
โทรศัพท
: 5655

ข อ มู ล ประกอบ :
สํานักงานอธิการบดีปฏิบัติงานและการใหบริการตามภารกิจหลักของสํานักงานอธิการบดีภายใต
ยุทธศาสตรที่สํานักงานอธิการบดีกําหนดไว พรอมทั้งปฏิบัติงานสนับสนุนพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย โดย
งบประมาณที่ไดรับจัดสรรซึ่งเปนทรัพยากรทางการเงินใหกับสํานักงานอธิการบดี ไดจําแนกงบประมาณไว 4 ดาน
อยางชัดเจนคือ
1. ดานภาระงานประจําของหนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี
2. ดานสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย
3. ดานยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
4. ดานนโยบายของมหาวิทยาลัย
ทั้ ง นี้ สํ า นั ก งานอธิ ก ารบดี บ ริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรทางการเงิ น โดยมี ยุ ท ธศาสตร ข องสํ า นั ก งาน
อธิการบดีเปนเปาหมายและกําหนดกลยุทธทางการเงินเปนกลไกผลักดันใหการใชงบประมาณเกิดประสิทธิผล
และมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับนโยบายการใชเงินของมหาวิทยาลัย รวมทั้งมีกระบวนการบริหารจัดการ
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เกี่ยวกับการใชงบประมาณใหเกิดผลสัมฤทธิ์ของงานและมีการติดตามการใชจายเงินงบประมาณ ทั้งในระดับ
สํานักงานอธิการบดีโดยหัวหนาสํานักงานอธิการบดีและคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี และระดับ
มหาวิทยาลัยโดยผานคณะกรรมการติดตามการใชจายเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยอยางสม่ําเสมอและ
ตอเนื่อง
ผลการดําเนินงาน :
ในปงบประมาณ พ.ศ.2551 สํานักงานอธิการบดีดําเนินการไดครบทุกระดับ ดังนี้
1. สํานักงานอธิการบดีกําหนดยุทธศาสตรประจําปงบประมาณ 2551 เปนเปาหมายในการปฏิบัติงาน
และการให บ ริ ก ารซึ่ ง ได กํ า หนดแผนกลยุ ท ธ ท างการเงิ น เป น กลไกในการขั บ เคลื่ อ นภารกิ จ ของสํ านั ก งาน
อธิการบดีใหบรรลุเปาหมาย โดยกําหนดใหสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัยและของสํานักงบประมาณ
แผนกลยุทธทางการเงินไดถายทอดนําลงสูการปฏิบัติโดยกําหนดเปนนโยบายทางการเงินและผนวกไวใน
แผนการใชจายเงิน และแผนการจัดซื้อจัดจางรายการครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ประจําปงบประมาณ 2551
จําแนกตามผลผลิตและหมวดรายจายของสํานักงานอธิการบดี (51 - 5.1.1, 51 – 5.1.2, 51 5.1.3, 51 – 5.1.4,
51 - 5.1.4) (ในระบบจัดเก็บเอกสารคุณภาพ (e – sar) ระบุ ไววา ไมขอรับการประเมิน)
2. สํานักงานอธิการบดีกําหนดแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงินในปงบประมาณ 2551
จําแนกแหลงไดมาทางการเงิน รวมทั้งมีการจัดทําแผนการจัดสรรงบประมาณ และนํางบประมาณที่ไดรับจัดสรร
มาจัดวางแผนการใชเงินใหเปนไปตามกลยุทธทางการเงินที่สอดแทรกไวเพื่อการนําไปสูการปฏิบัติงานไดจริง
และนํามาเปนมาตรฐานการเปรียบเทียบกับผลการปฏิบัติงาน โดยใหมกี ารติดตามและรายงานการใชจายเงิน
ตอหัวหนาสํานักงานอธิการบดีทุกเดือน และนําเสนอคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดีทุก 2 เดือน
(51 - 5.1.5 , 51 – 5.1.5, 51 – 5.1.6, 51 – 5.1.7, 51 - 5.1.8)
3. สํานักงานอธิการบดีไดจัดทําระบบฐานขอมูลทางการเงินผานระบบการรายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดีทางระบบอิเล็กทรอนิกสของสํานักงานอธิการบดี ซึ่งหัวหนาสํานักงาน
อธิการบดีหรือผูบริหารอื่นๆ ในสํานักงานอธิการบดีสามารถเรียกขอมูลทางการเงินมาใชในการบริหาร การ
วางแผน และการตัดสินใจ (51 - 5.1.9 , 51 – 5.1.10, 51 – 5.1.11, 51 – 5.1.12, 51 – 5.1.13)
4. กองคลังซึ่งเปนหนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี ไดมีการจัดทํารายงานการเงิน ทั้ง
รายงานประจําเดือนและรายงานประจําป โดยเฉพาะเงินงบประมาณแผนดินมีระบบ GFMIS ที่ทางรัฐบาล
กําหนดเปนนโยบายในการจัดเปนระบบฐานขอมูลทางการเงินสําหรับสวนราชการ ซึ่งกองคลังไดจําแนก
รายละเอียดตามหนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยและหนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี เพื่อการควบคุม
การใชจายดวย (51 - 5.1.14, 51 – 5.1.15, 51 – 5.1.16, 51 - 5.1.17)
5. หัวหนาสํานักงานอธิการบดีไดมีการติดตามผลการใชจายเงินใหเปนไปตามเปาหมายทุกเดือน
รวมทั้งเรงรัดการใชจายเงินใหเปนไปตามแผนการใชจายเงิน แผนกลยุทธทางการเงิน และนําขอมูลดังกลาว
เสนอในที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดีทุก 2 เดือน เพื่อพิจารณาวิเคราะหคาใชจายตาง ๆ
ตามผลผลิตและนําผลดังกลาวมาวางแผนและตัดสินใจ กรณีที่การใชเงินดังกลาวไมบรรลุเปาหมาย พรอมทั้ง
บริหารจัดการการใชเงินที่ไมบรรลุเปาหมายดังกลาวอยางทันทวงที เมื่อสิ้นปงบประมาณ สํานักงานอธิการบดี
จัดทํา SWOT Analysis เกี่ยวกับการใชจายเงินงบประมาณ เพื่อนําไปปรับปรุงระบบและกลไกการจัดสรร
การวิเคราะหคาใชจายในปงบประมาณถัดไป รวมถึงการรับทราบผลการวิเคราะหสถานะทางการเงิน และ
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ความมั่ นคงจากรายงานทางการเงิ น ประจําเดื อ นและประจําปที่ หน วยตรวจสอบภายในได รายงานผลการ
ตรวจสอบพรอมขอเสนอแนะดวย (51 - 5.1.18)
6. กองคลังการจัดทํารายงานการเงิน ทั้งรายงานประจําเดือนและรายงานประจําป นําเสนอให
หนวยตรวจสอบภายในและสํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดทําการตรวจสอบและวิเคราะหสถานะทางการเงิน
รวมทั้งทําหนาที่ตรวจสอบตามระเบียบ กฎเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด (51 - 5.1.19, - 51 - 5.1.20)
7. หัวหนาสํานักงานอธิการบดีไดมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมายและนําขอมูล
จากรายงานทางการเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ (51 - 5.1.21)
เกณฑมาตรฐาน / การดําเนินงานตามเกณฑ :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

ขอมูลประกอบตัวบงชี้
หนวยนับ
มีแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของหนวยงาน
ระดับ
ใหเปนไปตามเปาหมาย
มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน แผนการจัดสรร และ
ระดับ
การวางแผนการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพโปรงใส ตรวจสอบได
มีการจัดทําระบบฐานขอมูลทางการเงินที่ผูบริหารสามารถนําไปใช
ระดับ
ในการตัดสินใจและวิเคราะหสถานะทางการเงิน
มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ อยางนอย ปละ 2 ครั้ง
ระดับ
มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และ
ระดับ
วิเคราะหสถานะทางการเงินและความมั่งคงขององคกรอยางตอเนื่อง
มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาที่ตรวจสอบ
ระดับ
ติดตามการใชเงินใหเปนไปตามระเบียบและกฎเกณฑที่สถาบัน
กําหนด
ผูบริหารระดังสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย
ระดับ
และนําขอมูลจากรายงานทางการเงินไปใชในการวางแผนและการ
ตัดสินใจ

2550
ไมมี

2551
มี

มี

มี

ไมมี

มี

มี
มี

มี
มี

มี

มี

มี

มี

เกณฑ ก ารให ค ะแนน/คะแนนที่ ไ ด :
1. การประเมินอิงเกณฑมาตรฐาน (คะแนนเต็ม 3 คะแนน)
เกณฑมาตรฐาน
คะแนนทีได
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คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

มีการดําเนินการ
ไมครบ 5 ขอแรก

มีการดําเนินการ
5 - 6 ขอแรก

มีการดําเนินการ
ครบทุกขอ

3

2. พัฒนาการ (คะแนนเต็ม 1 คะแนน) ; มี

ไมมี

3. การประเมินอิงเปาหมาย : 5 ระดับ
ผลการดําเนินงาน ; บรรลุเปาหมาย

ไมบรรลุเปาหมาย

รายการหลั ก ฐาน/ข อ มู ล อ า งอิ ง :
ลําดับ
ขอมูล
ขอมูลประกอบตัวบงชี้
ประกอบ
ตัวบงชี้
1.
1.1 ยุทธศาสตรของสํานักงานอธิการบดี พ.ศ. 2549 - 2552
1.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี
ครั้งที่ 12/2550 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2550
1.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี
ครั้งที่ 11/2550 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2550
1.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี
ครั้งที่ 9/2550 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2550
2.
2.1 แผนการดําเนินงานของสํานักงานอธิการบดี ประจําปงบประมาณ 2551
(ฉบับปรับปรุง)
2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี
ครั้งที่ 6/2550 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2550
2.3 การจัดสรรงบประมาณ ปงบประมาณ 2551 (จําแนกตามหนวยงาน)
2.4 แผนการใชจายเงินงบประมาณ ปงบประมาณ 2551 (จําแนกตามหนวยงาน)
3.
3.1 เอกสารประกอบการประชุม คณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี
ครั้งที่ 2/2551 วันที่ 17 มกราคม 2551
3.2 เอกสารประกอบการประชุม คณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี
ครั้งที่ 6/2551 วันที่ 20 มีนาคม 2551
3.3 เอกสารประกอบการประชุม คณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี
ครั้งที่ 9/2551 วันที่ 15 พฤษภาคม 2551
3.4 เอกสารประกอบการประชุม คณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี
ครั้งที่ 10/2551 วันที่ 19 มิถุนายน 2551 เรื่อง การติดตามการใชจายเงินงบประมาณ
แผนดินและงบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
ของสํานักงานอธิการบดี
3.5 เอกสารประกอบการประชุม คณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี
ครั้งที่ 15/2551 วันที่ 21 สิงหาคม 2551 เรื่อง การติดตามการใชจายเงินงบประมาณ
แผนดินและงบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
ของสํานักงานอธิการบดี
4.
4.1 รายงานการเงินประจําป – เงินงบประมาณแผนดิน ปงบประมาณ 2551
4.2 รายงานการเงินประจําป – เงินรายได ปงบประมาณ 2551

ลําดับ
เอกสาร
51 - 5.1 .1
51 – 5.1.2
51 – 5.1.3
51 – 5.1.4
51 - 5.1.5
51 - 5.1.6
51 - 5.1.7
51 - 5.1.8
51 - 5.1.9
51 - 5.1.10
51 - 5.1.11
51 - 5.1.12

51 - 5.1.13

51 - 5.1.14
51 - 5.1.15
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ลําดับ
ขอมูล
ประกอบ
ตัวบงชี้

ขอมูลประกอบตัวบงชี้
4.3 รายงานการเงินประจําเดือน – เงินงบประมาณแผนดิน ปงบประมาณ 2551
4.4 รายงานการเงินประจําเดือน – เงินรายได ปงบประมาณ 2551
- แบบรายงานผลการใชจายเงินงบประมาณตามผลผลิต/โครงการ จําแนกตามงบรายจาย
ประจําเดือน
6.1 หนังสือของกองคลังสงถึงหนวยตรวจสอบภายใน เรื่อง
- รายงานงบการเงินประจําป – เงินงบประมาณแผนดิน ประจําปงบประมาณ 2551
- รายงานงบการเงินประจําป – เงินรายได ประจําปงบประมาณ 2551
6.2 หนังสือของกองคลังสงถึง สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน เรื่อง
- รายงานงบการเงินประจําป – เงินงบประมาณแผนดิน ประจําปงบประมาณ 2551
- รายงานงบการเงินประจําป – เงินรายได ประจําปงบประมาณ 2551
- แบบรายงานผลการใชจายเงินงบประมาณตามผลผลิต/โครงการ
จําแนกตามงบรายจาย ประจําเดือน

5.
6.

7.

ลําดับ
เอกสาร
51 - 5.1.16
51 - 5.1.17
51 - 5.1.18
51 - 5.1.19

51 – 5.1.20

51 - 5.1.18

ตัวบงชี้ 5.2 มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันรวมกัน
(เปนตัวบงชี้ที่ 8.2 ในระบบจัดเก็บเอกสารคุณภาพ (e – sar)
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ประธานคณะอนุกรรมการการ
ใชทรัพยากรรวมกัน
(นายชํานาญ แสงแกว)
หนวยงาน
: สํานักงานอธิการบดี
โทรศัพท
: 5996

ผูจัดเก็บขอมูล : อนุกรรมการและเลขานุการ
คณะอนุกรรมการการใชทรัพยากร
รวมกัน (นายสรรควร สัตยมงคล)
หนวยงาน
: ฝายวิจัย
โทรศัพท
: 5654

ผลการดําเนินการ :
ปการศึกษา 2551 ตามเกณฑมาตรฐานสํานักงานธิการบดี ดําเนินการได ครบทุกระดับ ดังนี้
1. สํานักงานอธิการบดีไดปรับโครงสรางการบริหารคุณภาพการศึกษา สํานักงานอธิการบดี และใหมี
คณะอนุกรรมการการใชทรัพยากรรวมกัน (51 - 5.2.1) เพื่อเปนกลไกในการดําเนินการการใชทรัพยากรรวมกัน
ของสํานักงานอธิการบดี ใหเปนไปตามแนวปฏิบัติที่ดีของตัวบงชี้ที่มหาวิทยาลัยใหบรรลุเปาหมาย และใหเกิด
ความชัดเจนในการดําเนินกิจกรรมภายในสํานักงานอธิการบดี
2. คณะอนุกรรมการฯ ไดรวบรวมขอมูลทรัพยากรที่มีอยูในสํานักงานอธิการบดี (51 - 5.2.2) เพื่อ
นํามาวิเคราะหทรัพยากรที่มีอยูในสํานักงานอธิการบดี ที่สามารถนํามาใชรวมกัน
3. มี ก ารจั ด ทํ า แผนการใช ท รั พ ยากรร ว มกั น ของหน ว ยงานในระดั บ กอง/ฝ าย ภายในสํ า นั ก งาน
อธิการบดี
4. มีการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานระดับคณะ/สถาบัน/สํานักภายในมหาวิทยาลัย (51 - 5.2.3)
4.1 ปการศึกษา 2551 กองบริการการศึกษา ซึ่งมีภารกิจจัดทําบัตรประจําตัวนิสิต ไดจัดหา
เครื่องทําบัตรประจําตัวนิสิต จํานวน 2 เครื่อง เพื่อจัดทําบัตรประจําตัวนิสิตในระดับบปริญญาตรี และใหบริการ

72

ทําบัตรประจําตัวนิสิตใหม ระดับบัณฑิตศึกษา ใหกับ บัณฑิตวิทยาลัย โดยบัณฑิตวิทยาลัยจัดหาหมึกพิมพ
ปละ 25 กลอง ซึ่งนอกจากบัณฑิตวิทยาลัยประหยัดงบประมาณจากการจางธนาคารในการจัดทําบัตรประจํา
ตัวนิสิตใหมแลว ยังประหยัดเวลาในการทําบัตรประจําตัวนิสิตดวย เนื่องจากธนาคารใชเวลาทําบัตร 3 เดือน
แตเมื่อขอใชบริการจากกองบริการการศึกษา ใชเวลา 1 เดือน กรณีที่บัตรประจําตัวนิสิตสูญหายหรือนิสิตยาย
คณะ/สาขาวิชา สามารถรอรับบัตรใหมไดทันที (51 -5.2.4)
4.2 ฝายจัดการทรัพยสิน ซึ่งมีหนาที่ดูแลการใชหองประชุมของสํานักงานอธิการบดี ใหบริการ
การใชหองประชุมและสถานที่ ใหกับหนวยงานภายในสํานักงานอธิการบดี และ หนวยงานตางๆ ภายใน
มหาวิทยาลัย ซึ่งในปการศึกษา 2551 มีผูขอใชบริการ รวม 564 ครั้ง (51 – 5.2.5, 51 – 5.2.6)
4.3 สํ า นั ก งานอธิ ก ารบดี ดํ า เนิ น กิ จ กรรมการใช พ าหนะสํ าหรั บ การรั บ – ส ง จดหมาย พั ส ดุ
ครุภัณฑของทางราชการ ระหวาง มศว ประสานมิตร – มศว องครักษ และ มศว องครักษ - มศว ประสานมิตร
(51 -5.2.7) เพื่อเปนการประหยัดคาใชจาย มาตั้งแต ป 2545 และ ยังคงดําเนินการจนถึงปจจุบันนี้ โดย
กําหนดรับ – สง วันละ 1 ครั้ง กลาวคือ
การรับ – สง หนังสือ/เอกสาร
- มศว ประสานมิตร กําหนดเวลารับหนังสือ/เอกสาร จากหนวยงานตางๆ ภายใน มศว
ประสานมิตร ภายใน เวลา 14.00 น. และ จัดสงหนังสือ/เอกสารดังกลาวไปกับรถมหาวิทยาลัยในวันรุงขึ้น
เวลา 06.30 น. เอกสารจะถึง มศว องครักษ ในเวลา 08.30 น.
- มศว องครักษ กําหนดเวลารับหนังสือ/เอกสาร จากหนวยงานตางๆ ภายใน มศว
องครักษ ภายในเวลา 11.00 น. และจัดสงหนังสือ/เอกสารดังกลาวไปกับรถมหาวิทยาลัย เวลา 12.30 น.
เอกสารจะถึง มศว ประสานมิตร ภายในเวลาประมาณ 15.30 น.
การสง – รับ หนังสือ/เอกสาร
- มศว ประสานมิตร เมื่อไดรับเอกสารจาก มศว องครักษแลว งานสารบรรณ กองกลาง
จะดําเนินการคัดแยกหนังสือ/เอกสาร กรณีเปนหนังสือ/เอกสารดวน กองกลางจะโทรฯ แจงหนวยงาน กรณี
เปนเรื่องปกติ เจาหนาที่แตละหนวยงานจะมารับหนังสือ/เอกสารในวันรุงขึ้น
- มศว องครั ก ษ เมื่ อ ได รั บ หนั ง สื อ /เอกสารจาก มศว ปะสานมิ ต ร ในเช า วั น รุ ง ขึ้ น
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ จะดําเนินการคัดแยกเอกสาร กรณีเปนหนังสือ/เอกสารดวน จะโทรฯ แจงหนวยงาน
กรณีเปนเรื่องปกติ เจาหนาที่หนวยงานจะมารับหนังสือ/เอกสารตามปกติ
การดําเนินการในเรื่องดังกลาว สํานักงานอธิการบดี ไดดําเนินการวิเคราะหจากสภาพปญหา
ที่เกิดขึ้น แจงขอตกลงใหทุกหนวยงานทราบและถือเปนแนวปฏิบัติตอเนื่องจนถึงปจจุบัน
5. ฝ ายจั ดการทรั พย สิ น สํ านั กงานอธิ การบดี ได ประเมิ นค าใช จ ายตามเกณฑ ของมหาวิ ทยาลั ย
หนวยงานสามารถประหยัดงบประมาณจาการใชหองประชุมรวมกัน คิดเปนเงิน 1,383,190.00 บาท (51 - 5.2.6)
เกณฑมาตรฐาน/การดําเนินงานตามเกณฑ :
ขอมูลประกอบตัวบงชี้
1. มีคณะกรรมการวิเคราะหความตองการการใชทรัพยากรของ
หนวยงาน
2. มีผลการวิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากรของหนวยงาน
3. มีแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอื่นในสถาบัน

หนวยนับ
ระดับ

2550
มี

2551
มี

ระดับ
ระดับ

มี
ไมมี

มี
มี
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ขอมูลประกอบตัวบงชี้
4. มีแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอื่นนอกสถาบัน
5. มีผลการประหยัดงบประมาณที่เกิดจากการใชทรัพยากรรวมกับ
หนวยงานอื่น

หนวยนับ
ระดับ
ระดับ

2550
ไมมี
ไมมี

2551
มี
มี

เกณฑการใหคะแนน/คะแนนที่ได :
3. การประเมินอิงเกณฑมาตรฐาน (คะแนนเต็ม 3 คะแนน)
เกณฑมาตรฐาน
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

มีการดําเนินการ
ไมครบ 5 ขอแรก

มีการดําเนินการ
5 – 6 ขอแรก

มีการดําเนินการ
ครบทุกขอ

2. พัฒนาการ ; มี

คะแนนทีได

3

ไมมี

3. การประเมินอิงเปาหมาย : 3 ระดับ
ผลการดําเนินงาน ; บรรลุเปาหมาย

ไมบรรลุเปาหมาย

รายการหลักฐาน/ขอมูลอางอิง :
ลําดับ
ขอมูล
ขอมูลประกอบตัวบงชี้
ประกอบ
ตัวบงชี้
1.
1.1 คําสั่งสํานักงานอธิการบดี ที่ 03/2552 ลงวันที่ 8 มกราคม 2552 เรื่อง
คณะอนุกรรมการการใชทรัพยากรรวมกัน
2.
2.1 รายงานขอมูลการวิเคราะหการใชทรัพยากรรวมกันของ กอง/ฝาย
สํานักงานอธิการบดี
2.2 รายงานผลการดําเนินการใชทรัพยากรรวมกันของสํานักงานอธิการบดี
3.
3.1 แผนการใชทรัพยากรรวมกันของ กอง/ฝาย สํานักงานอธิการบดี
3.2 สําเนาบันทึกขอความจากบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ขอความอนุเคราะหจัดทํา
บัตรประจําตัวนิสิต ปการศึกษา 2551
3.3 เอกสารประชาสัมพันธ ฝายจัดการทรัพยสิน “ขั้นตอนการขอใช
หองประชุมและสถานที่”
3.4 สําเนาบันทึกขอความ เรื่อง การสงจดหมาย พัสดุ ครุภัณฑ ของทาง
ราชการ ระหวาง มศว ประสานมิตร – มศว องครักษ และ มศว องครักษ มศว ประสานมิตร
4.
4.1 แผนการใชทรัพยากรรวมกันของ กอง/ฝาย สํานักงานอธิการบดี
4.2 สําเนาบันทึกขอความจากบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ขอความอนุเคราะหจัดทํา
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ลําดับเอกสาร
51 - 5.2.1
51 - 5.2.2
51 – 5.2.3
51 - 5.2.4
51 – 5.2.5
51 – 5.2.6
51 – 5.2.7

51 - 5.2.4
51 – 5.2.5

ลําดับ
ขอมูล
ประกอบ
ตัวบงชี้

5.

ขอมูลประกอบตัวบงชี้

ลําดับเอกสาร

บัตรประจําตัวนิสิต ปการศึกษา 2551
4.3 เอกสารประชาสัมพันธ ฝายจัดการทรัพยสิน “ขั้นตอนการขอใช
หองประชุมและสถานที่”
4.4 สําเนาบันทึกขอความ เรื่องการสง จดหมาย พัสดุ ครุภัณฑ ของทาง
ราชการ ระหวาง มศว ประสานมิตร – มศว องครักษ และ มศว องครักษ มศว ประสานมิตร
ผลการประหยัดงบประมาณที่เกิดจากการใชทรัพยากรรวมกัน

51 – 5.2.6
51 – 5.2.7

51 - 5.2.8

ตัวบงชี้ 5.3 คาใชจายทั้งหมดตอจํานวนบุคลากรประจํา
(เปนตัวบงชี้ที่ 8.3 ในระบบจัดเก็บเอกสารคุณภาพ (e – sar)
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ผูอํานวยการกองคลัง
หนวยงาน
: กองคลัง กองการเจาหนาที่
โทรศัพท
: 5626

ผูจัดเก็บขอมูล : ผูอํานวยการกองคลัง
หนวยงาน
: กองคลัง
โทรศัพท
: 5626

ขอมูลประกอบ :
ในป ง บประมาณ พ.ศ.2551 สํ านั ก งานอธิ ก ารบดี มี ร ายจ า ยจากเงิ น งบประมาณแผ น ดิ น และเงิ น
งบประมาณเงินรายไดรวมทั้งสิ้น 463,664,454.94 บาท จําแนกเปนงบดําเนินการ 158,694,417.36 บาท
งบกลาง 916,310.10 บาท งบลงทุน 304,970,037.58 บาท (51 - 5.3.1, 51 – 5.3.2, 51 – 5.3.2, 51 –
5.3.3, 51 – 5.3.4) เงินเดือนบุคลากรทุกประเภท จํานวน 70,351,870.52 บาท ในปการศึกษา 2551
บุคลากรสํานักงานอธิการบดี มีจํานวนทั้งสิ้น 246 คน (51 - 5.3.5) อัตราสวนคาใชจายทั้งหมดตอจํานวน
บุคลากรประจํา คิดเปน 645,099.26 บาทตอคน
รายการหลักฐาน/ขัอมูลอางอิง :
ลําดับที่
ขอมูลประกอบตัวบงชี้
1.
ตารางที่ 1 งบประมาณ สํานักงานอธิการบดีที่ไดรับจัดสรรใน
ปงบประมาณ พ.ศ.2551 จําแนกตามหมวดรายจาย
2.
ตารางที่ 2 รายจายจริง สํานักงานอธิการบดี ปงบประมาณ พ.ศ.2551
จําแนกตามหมวดรายจาย
3.
ตารางสรุปคาใชจายงบประมาณแผนดิน เดือนตุลาคม 2550 – กันยายน 2551
4.
ทะเบียนคุมงบประมาณรายจายเงินรายได สํานักงานอธิการบดี
ปงบประมาณ พ.ศ.2551
5.
ขอมูลบุคลากร สํานักงานอธิการบดี ประจําปการศึกษา 2551

ลําดับเอกสาร
51 – 5.3.1
51 – 5.3.2
51 – 5.3.3
51 – 5.3.4
51 – 5.3.5

ตัวบงชี้ 5.3 รายงาน แตไมประเมิน
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ตัวบงชี้ 5.4 รอยละของเงินเหลือจายสุทธิตองบดําเนินการ
(เปนตัวบงชี้ที่ 8.4 ในระบบจัดเก็บเอกสารคุณภาพ (e – sar)

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ผูอํานวยการกองคลัง
หนวยงาน
: กองคลัง
โทรศัพท
: 5626

ผูจัดเก็บขอมูล : ผูอํานวยการกองคลัง
หนวยงาน
: กองคลัง
โทรศัพท
: 5626

ขอมูลประกอบ :
ในปง บประมาณ 2551 สํ านั ก งานอธิ การบดี มีง บดํ าเนิ น การจากเงิ น งบประมาณแผน ดิ น และเงิ น
งบประมาณเงินรายได รวมทั้งสิ้น 176,734,782.00 บาท ไดจายคาใชจายงบดําเนินการรวม 158,694,417.36
บาท คงเหลืองบดําเนินการจํานวน 18,040,364.64 บาท คิดเปนรอยละ 10.21 (51 - 5.4.1, 51 – 5.4.2, 51
– 5.4.2, 51 – 5.4.3, 51 – 5.4.4)
เกณฑมาตรฐาน/การดําเนินงานตามเกณฑ :
ขอมูลประกอบตัวบงชี้
1. เงินเหลือจายสุทธิในปงบประมาณนั้น
2. งบดําเนินการในปงบประมาณนั้น
3. รอยละของเงินเหลือจายสุทธิตองบดําเนินการ

2550
6,049,434.77
364,177,890.00
1.66

2551
18,040,364.64
176,734,782.00
10.21

เกณฑการใหคะแนน/คะแนนที่ได

1. การประเมินอิงเกณฑมาตรฐาน (คะแนนเต็ม 3 คะแนน)
เกณฑมาตรฐาน
คะแนน 2

คะแนน 3

1 – 4% ของ
งบดําเนินการ

+5 – 9% หรือ >
15% ของ
งบดําเนินการ

+10 – 15% ของ
งบดําเนินการ

2. พัฒนาการ ; มี
ไมมี
3. การประเมินอิงเปาหมาย : รอยละ 5
ผลการดําเนินงาน ; บรรลุเปาหมาย
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คะแนนที่ได

คะแนน 1

ไมบรรลุเปาหมาย

3

รายการหลักฐาน/ขอมูลอางอิง :
ลําดับที่
ขอมูลประกอบตัวบงชี้
1.
ตารางที่ 1 งบประมาณ สํานักงานอธิการบดีที่ไดรับจัดสรรใน
ปงบประมาณ พ.ศ.2551 จําแนกตามหมวดรายจาย
2.
ตารางที่ 2 รายจายจริง สํานักงานอธิการบดี ปงบประมาณ พ.ศ.2551
3.
ตารางสรุปคาใชจายงบประมาณแผนดิน เดือน ตุลาคม 2550 – กันยายน 2551
4.
ทะเบียนคุมงบประมาณรายจายเงินรายได สํานักงานอธิการบดี
ปงบประมาณ พ.ศ.2551

ลําดับเอกสาร
51 – 5.4.1
51 – 5.4.2
51 – 5.4.3
51 – 5.4.4

ตัวบงชี้ 5.4 รายงาน แตไมประเมิน
ตัวบงชี้ 5.5 งบประมาณสําหรับการพัฒนาบุคลากรทัง้ ในประเทศและตางประเทศตอบุคลากรประจํา
(เปนตัวบงชี้ที่ 8.5 ในระบบจัดเก็บเอกสารคุณภาพ (e – sar)
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่ ผูจัดเก็บขอมูล : นางอัมราทิพย คงนอย
หนวยงาน
: กองการเจาหนาที่
หนวยงาน
: กองการเจาหนาที่
โทรศัพท
: 5630
โทรศัพท
: 56724

ขอมูลประกอบ :
ในป ง บประมาณ 2551 สํ านั ก งานอธิ ก ารบดี ไ ด รั บ จั ด สรรงบประมาณสํ าหรั บ การพั ฒ นาบุ ค ลากร
จํานวนทั้งสิ้น 3,330,630 บาท บุคลากรสายสนับสนุนมีจํานวนทั้งสิ้น 246 คน อัตราสวนงบประมาณสําหรับ
การพัฒนาบุคลากรทั้งในประเทศและตางประเทศตอบุคลากรประจํา คิดเปน 13,539.30 บาทตอคน
รายการหลักฐาน/ขอมูลอางอิง :
ลําดับ
ขอมูลประกอบตัวบงชี้
ที่
1.
1.1 แผนฝกอบรม ประชุม สัมมนา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551
1.2 -ขอมูลบุคลากร สํานักงานอธิการบดี ประจําปการศึกษา 2551

ลําดับเอกสาร
51 – 5.5.1
51 – 5.5.2

ตัวบงชี้ 5.5 รายงาน แตไมประเมิน
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ตัวบงชี้ 5.6 รอยละของเงินเดือนบุคลากรทั้งหมดตอคาใชจายทั้งหมด
(เปนตัวบงชี้ที่ 8.6 ในระบบจัดเก็บเอกสารคุณภาพ (e – sar)
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ผูอํานวยการกองคลัง
หนวยงาน
: กองคลัง
โทรศัพท
: 5626

ผูจัดเก็บขอมูล : ผูอํานวยการกองคลัง
หนวยงาน
: กองคลัง
โทรศัพท
: 5626

ขอมูลประกอบ :
ในปงบประมาณ 2551 สํานักงานอธิการบดีมีคาใชจายทั้งหมด 158,694,417.36 บาท เปนคาใชจาย
สําหรับเงินเดือนจํานวน 70,351,870.52 บาท คิดเปนรอยละ 44.33 ของคาใชจายทั้งหมด (51 - 5.6.1, 51 – 5.6.2,
51 – 5.6.2, 51 – 5.6.3, 51 – 5.6.4)
รายการหลักฐาน/ขอมูลอางอิง
ลําดับที่
ขอมูลประกอบตัวบงชี้
1.
ตารางที่ 1 งบประมาณ สํานักงานอธิการบดีที่ไดรับจัดสรรใน
ปงบประมาณ พ.ศ.2551 จําแนกตามหมวดรายจาย
2.
ตารางที่ 2 รายจายจริง สํานักงาอนธิการบดี ปงบประมาณ พ.ศ.2551
3.
ตารางสรุปคาใชจายงบประมาณแผนดิน เดือน ตุลาคม 2550 – กันยายน 2551
4.
ทะเบียนคุมงบประมาณรายจายเงินรายได สํานักงานอธิการบดี
ปงบประมาณ พ.ศ.2551

ลําดับเอกสาร
51 – 5.6.1
51 – 5.6.2
51 – 5.6.3
51 – 5.6.4

ตัวบงชี้ 5.7 รายงาน แตไมประเมิน
ตัวบงชี้ 5.7 รอยละของคาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบสารสนเทศตองบดําเนินการ
(เปนตัวบงชี้ที่ 8.7 ในระบบจัดเก็บเอกสารคุณภาพ (e – sar)
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ผูอํานวยการกองคลัง
หนวยงาน
: กองคลัง
โทรศัพท
: 5626

ผูจัดเก็บขอมูล : ผูอํานวยการกองคลัง
หนวยงาน
: กองคลัง
โทรศัพท
: 5626

ขอมูลประกอบ :
ในปงบประมาณ 2551 สํ านักงานอธิการบดีมี คาใช จายที่ใชในระบบสารสนเทศ
จํ านวนทั้งสิ้ น
3,379,195.30 บาท มีงบดําเนินการทั้งหมด 158,694,417.36 บาท คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบสารสนเทศตอ
งบดําเนินการ คิดเปนรอยละ 2.13 (51 - 5.7.1, 51 – 5.7.2, 51 – 5.7.2, 51 – 5.7.3, 51 – 5.7.4)
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รายการหลักฐาน/ขอมูลอางอิง :
ลําดับที่
ขอมูลประกอบตัวบงชี้
1.
ทะเบียนคุมครุภัณฑ ประจําปงบประมาณ 2551 (เงินรายได)
2.
ตารางแสดงรายการครุภัณฑคอมพิวเตอรสํานักงานอธิการบดี
ที่ไดรับ จัดสรรปงบประมาณ 2551 (เงินงบประมาณแผนดิน)

ลําดับเอกสาร
51 – 5.7.1
51 – 5.7.2

ตัวบงชี้ 5.7 รายงาน แตไมประเมิน

องคประกอบที่ 6 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายใน เปนปจจัยสําคัญที่แสดงถึงศักยภาพการพัฒนาคุณภาพ
ของสถาบัน โดยตองครอบคลุมทั้งปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต ผลกระทบที่เกิดขึ้น ซึ่งจะตองมีการ
พัฒนาระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในอยางตอเนื่อง และมีกระบวนการจัดการความรู เพื่อใหเกิด
นวัตกรรมดานการประกันคุณภาพภายในที่เปนลักษณะเฉพาะ ของสถาบัน
สํานักงานอธิการบดีมีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพ โดยนําระบบคุณภาพ ISO 9001:2000
มาเปนฐานในการปรับปรุงการใหบริการของสํานักงานอธิการบดี มีการปรับปรุงโครงสรางการบริหารระบบ
คุณภาพ เพื่อดําเนินการใหครอบคลุมและสอดคลองกับภารกิจตามแนวปฏิบัติที่ดีของการประกันคุณภาพ
การศึกษาและตามนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ผูบริหารสํานักงานอธิการบดีไดนํา
นโยบายแนวทางที่มหาวิทยาลัยกําหนดลงสูระดับสํานักงานอธิการบดีและระดับกอง/ฝาย มีการตรวจสอบและ
ประเมินผลการดําเนินงานของแตละภารกิจเปนระยะๆ มีการจัดทําระบบฐานขอมูลและสารสนเทศเพื่อการ
ประกันคุณภาพการศึกษา (QIS) ที่สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาและใชรวมกันทั้งระดับบุคคล และ
หนวยงานมีเครือขายดานการประกันคุณภาพการศึกษา 3 มหาวิทยาลัย มีการดําเนินการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน และเผยแพรรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ตลอดจน รายงานผลการดําเนินงานตาม
คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป ตอสาธารณชน บน website
ในรอบปการศึกษา 2551 ในภาพรวมของสํานักงานอธิการบดี ในองคประกอบที่ 6 เปนตัวบงชี้ ของ
สกอ. จํานวน 2ตัวบงชี้ เปนตัวบงชี้ของมหาวิทยาลัย รวม 2 ตัวบงชี้ ผลการประเมินองคประกอบนี้ตาม
ตัวบงชี้ ของ สกอ. และ มหาวิทยาลัย อยูในระดับคะแนน 3.00 จัดอยูในเกณฑคุณภาพดีมาก รายละเอียด
ตัวปรากฏตามตัวบงชี้ ดังนี้
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ตัวบงชี้ 6.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา
(เปนตัวบงชี้ที่ 9.1 ในระบบจัดเก็บเอกสารคุณภาพ (e – sar)
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นายชํานาญ แสงแกว

หนวยงาน
โทรศัพท

: สํานักงานอธิการบดี
: 5996

ผูจัดเก็บขอมูล : กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการบริหารระบบคุณภาพ
สํานักงานอธิการบดี
หนวยงาน
: สํานักงานอธิการบดี
โทรศัพท
: 5669

ผลการดําเนินงาน :
สํานักงานอธิการบดีดําเนินการได 6 ระดับ จาก 7 ระดับ ดังนี้
1. สํานักงานอธิการบดี มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยนําระบบคุณภาพ
ISO 9001:2000 มาเปนฐานในการปรับปรุงการใหบริการของสํานักงานอธิการบดี ซึ่งผานการรับรองจาก
วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ (วสท.) จํานวน 2 รอบ เรียบรอยแลวคือ
รอบที่ 1 ระหวางวันที่ 15 กันยายน 2546 – วันที่ 14 กันยายน 2549
รอบที่ 2 ระหวางวันที่ 15 กันยายน 2550 – วันที่ 14 กันยายน 2553
สํานักงานอธิการบดีมีคณะกรรมการคุณภาพการศึกษาทั้งในระดับสํานักงานอธิการบดีและระดับกอง/
ฝาย คณะกรรมการทั้งในระดับสํานักงานอธิการบดีและกอง/ฝายดําเนินการประกันคุณภาพฯ เพื่อดําเนินการ
ใหครอบคลุมและสอดคลองกับภารกิจตามแนวปฏิบัติที่ดีของการประกันคุณภาพการศึกษาและตามนโยบาย
การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ประสานและควบคูไปกับมหาวิทยาลัย
เนื่องจากมี
ผูอํานวยการกอง/หัวหนาฝายในสํานักงานอธิการบดีปนกรรมการบริหารคุณภาพ ของมหาวิทยาลัย (51 6.1.1) นํานโยบายแนวทางที่มหาวิทยาลัยกําหนดลงสูระดับสํานักงานอธิการบดีและระดับกอง/ฝาย สําหรับ
คณะกรรมการคุณภาพสํานักงานอธิการบดี มีคณะกรรมการ/อนุกรรมการ รวม 12 ชุด ไดแก คณะกรรมการ
บริ ห ารระบบคุ ณ ภาพการศึ ก ษา คณะอนุ ก รรมการคุ ณ ภาพตามสํ า นั ก มาตรฐานการประเมิ น 4 สํ า นั ก
คณะอนุกรรมการตามแนวปฏิบัติที่ดีของตัวบงชี้/ตัวชี้วัด รวม 7 อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการตรวจประเมิน
คุณภาพอีกหนึ่งชุดเพื่อดําเนิการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑของแตละสํานักมาตรฐาน (51 - 6.1.2)
คณะกรรมการบริ ห ารระบบคุ ณ ภาพ สํ านั ก งานอธิ ก ารบดี ประกอบด ว ย คณะกรรมการประจํ า สํ านั ก งาน
อธิการบดี และอนุกรรมการและเลขานุการคณะอนุกรรมการในระบบคุณภาพอีก 11 คน คณะอนุกรรมการ
ประกอบดวยตัวแทนจากคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดีเปนประธาน และตัวแทนบุคลากรจากกอง/
ฝายเปนกรรมการ
2. สํานักงานอธิการบดีมีการกําหนดแนวทางในการดําเนินงานประกันคุณภาพฯ รวมกัน (51 - 6.1.3)
มีการจัดทําแผนการดําเนินงาน แผนปฏิบัติการประจําปพรอมทั้งเปาหมายและตัวบงชี้ (51 - 6.1.4) มีการ
ประชุมพิจารณาหาแนวทางในการควบคุมคุณภาพ ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานของแตละภารกิจ
เปนระยะๆ และมีการนําผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษารายงานในที่ประชุมคณะกรรมการประจํา
สักงานอธิการบดี อยางตอเนื่อง (51 - 6.1.5, 51 – 6.1.6)
3. สํานักงานอธิการบดีมีการพิจารณาปรับปรุงคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาใหเหมาะสม
สอดคลองกับมาตรฐานตางๆ ที่มหาวิทยาลัยกําหนด (51 - 6.1.7, 51 - 6.1.8)
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4. สํานักงานอธิการบดีมีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพที่ครบถวน ทั้งการควบคุมคุณภาพ
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพอยางตอเนื่องเปนประจํา โดยในป 2550 สํานักงานอธิการบดีซึ่ง
นําระบบ ระบบคุณภาพ ISO 9001:2000 ไดทําการตรวจประเมินคุณภาพ และไดรับรองจาก วิศวกรรมสถาน
แหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ (วสท.) เปนครั้งที่ 2 ระหวางวันที่ 15 กันยายน 2550 – วันที่ 14
กันยายน 2553 (51 - 6.1.9) ปการศึกษา 2550 ไดดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เมื่อวันที่ 21
กรกฎาคม 2551 (51 - 6.1.10) และ ในปการศึกษา 2551 จะมีการดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในในวันที่ 25 มิถุนายน 2552 (51 - 6.1.11)
5. มีการนําผลการประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน โดยจัดใหมีการสัมมนาเพื่อการ
จัดทําแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 10 – 11 ธันวาคม 2551 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งนําผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสํานักงานอธิการบดี ประจําป
การศึกษา 2550 ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานอธิการบดี ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2551 ผลการสํารวจความพึงพอใจ สํานักงานอธิการบดี ประจําป 2551 และกิจกรรมที่
จะตองพัฒนาการดําเนินงาน ใหเปนไปตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ของ สํานักงานอธิการบดี ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2551 (51 - 6.1.12)
6. สํานักงานอธิการบดีมีระบบฐานขอมูลและสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา (QIS) ที่
สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาและใชรวมกันทั้งระดับบุคคล และหนวยงาน (51 - 6.1.13)
7. มีระบบสงเสริมการสรางเครือขายดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางหนวยงานทั้งภายใน
และภายนอกหนวยงาน โดยการจัดสัมมนาโครงการความรวมมือเพื่อสรางเครือขายดานการประกันคุณภาพ
การศึกษา 3 มหาวิทยาลัย ระหวางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ 19 – 20 สิงหาคม 2551 เรื่อง การสรางและพัฒนาตัวบงชี้การประเมินคุณภาพ
การศึกษา สํานักงานอธิการบดี ณ โรงแรมชลพฤกษรีสอรท (51 - 6.1 - 14) และวันที่ 30 – 31 มีนาคม 2552
ณ โรงแรมหินสวยน้ําใสรีสอรท จังหวัดระยอง
เกณฑมาตรฐาน/การดําเนินงานตามเกณฑ :
1.
2.

3.

4.

5.

ขอมูลประกอบตัวบงชี้
มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมกับ
ระดับการพัฒนาของหนวยงาน
มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพจาก
คณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน ภายใต
การมีสวนรวมจากภาคีทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน
มีการกําหนดมาตรฐานตัวบงชี้ และเกณฑคุณภาพที่สอดคลองกับ
มาตรฐานการอุดมศึกษา และมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ และ
สอดคลองกับการประเมินคุณภาพภายนอก
มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพที่ครบถวน ทั้งการควบคุม
คุณภาพการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพอยางตอเนื่อง
เปนประจํา (อยางนอย 3 ปนับรวมปที่มีการติดตาม)
มีการนําผลการประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน

หนวยนับ
ระดับ

2550
มี

2551
มี

ระดับ

มี

มี

ระดับ

มี

มี

ระดับ

มี

มี

ระดับ

มี

มี
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ขอมูลประกอบตัวบงชี้
6. มีระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพ
การศึกษาและใชรวมกันทั้งระดับบุคคล และหนวยงาน
7. มีระบบสงเสริมการสรางเครือขายดานการประกันคุณภาพการศึกษา
ระหวางหนวยงานทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน

หนวยนับ
ระดับ

2550
มี

2551
มี

ระดับ

ไมมี

มี

เกณฑการใหคะแนน/คะแนนที่ได :
1. การประเมินอิงเกณฑมาตรฐาน (คะแนนเต็ม 3 คะแนน)
เกณฑมาตรฐาน

คะแนนทีได

คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

มีการดําเนินการ
ไมครบ 4 ขอแรก

มีการดําเนินการ
4 ขอแรก

มีการดําเนินการ
อยางนอย 5 ขอแรก

2. พัฒนาการ (คะแนนเต็ม 1 คะแนน) ; มี

3

ไมมี

3. การประเมินอิงเปาหมาย 5
ผลการดําเนินงาน ; บรรลุเปาหมาย

ไมบรรลุเปาหมาย

รายการหลักฐาน/ขอมูลอางอิง :
ลําดับ
ขอมูล
ขอมูลประกอบตัวบงชี้
ประกอบ
ตัวบงชี้
1.
1.1 คําสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 385/2552 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ
2552 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการบริหารคุณภาพ ของมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
1.2 คําสั่งสํานักงานอธิการบดี
- ที่ 027/2552 ลงวันที่ 8 มกราคม 2552 เรื่อง คณะกรรมการบริหาร
ระบบคุณภาพสํานักงานอธิการบดี
- ที่ 028/2552 ลงวันที่ 8 มกราคม 2552 เรื่อง คณะอนุกรรมการ
กิจกรรมการจัดการความรู สํานักงานอธิการบดี
- ที่ 029/2552 ลงวันที่ 8 มกราคม 2552 เรื่อง คณะอนุกรรมการ
ประหยัดพลังงานสํานักงานอธิการบดี
2.
- คําสั่งสํานักงานอธิการบดี ที่ 030/2552 ลงวันที่ 8 มกราคม 2552
เรื่อง คณะอนุกรรมการกิจกรรมการการใชทรัพยากรรวมกัน
สํานักงานอธิการบดี
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ลําดับเอกสาร
51 – 6.1.1

51 – 6.1.2

51 – 6.1.1

ลําดับ
ขอมูล
ประกอบ
ตัวบงชี้

3.

4.

5.

6.

7.

ขอมูลประกอบตัวบงชี้

ลําดับเอกสาร

- ที่ 002/2552 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ 2552 เรื่อง แตงตั้งอนุกรรมการ
7 ชุด
3.1 เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี
ครั้งที่ 7/2552 วันที่ 30 เมษายน 2552
3.2 เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี ครั้ง
ที่ 9/2551 วันที่ 15 พฤษภาคม 2551
3.3 เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี ครั้ง
ที่ 15/2551 วันที่ 15 สิงหาคม 2551
3.4 เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี
ครั้งที่ 16/2551 วันที่ 18 กันยายน 2551
4.1 รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการกิจกรรมมาตรฐาน
สมศ.+ก.พ.ร.+สกอ.
- ครั้งที่ 1/2552 วันที่ 27 กุมภาพันธ 2552
- ครั้งที่ 2/2552 วันที่ 13 มีนาคม 2552
- ครั้งที่ 3/2552 วันที่ 22 มีนาคม 2552
- ครั้งที่ 4/2552 วันที่ 2 เมษายน 2552
4.2 เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี
ครั้งที่ 7/2552 วันที่ 30 เมษายน 2552
5.1 ใบรับรองการตรวจประเมินคุณภาพ ISO
5.2 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2550
5.3 แผนปฏิบตั ิการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2551
6.1 เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี
ครั้งที่ 4/2552 วันที่ 12 กุมภาพันธ 2552
6.2 ระบบ QIS http://fis.swu.ac.th/fismain/mis/subpage.asp
8.1 รายงานสัมมนาโครงการความรวมมือเพื่อสรางเครือขายดานการประกัน
คุณภาพการศึกษา 3 มหาวิทยาลัย

51 – 6.1.2
51 – 6.1.3
51 - 6.1.4
51 - 6.1.5
51 - 6.1.6
51 - 6.1.7

51 – 6.1.8
51 – 6.1.9
51 – 6.1.10
51 – 6.1.11
51 – 6.1.12
51 – 6.1.13
51 – 6.1.14
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ตัวบงชี้ 6.2 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
(เปนตัวบงชี้ที่ 9.2 ในระบบจัดเก็บเอกสารคุณภาพ (e – sar)
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นายชํานาญ แสงแกว

หนวยงาน
โทรศัพท

: สํานักงานอธิการบดี
: 5996

ผูจัดเก็บขอมูล : กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการบริหารระบบคุณภาพ
สํานักงานอธิการบดี
หนวยงาน
: สํานักงานอธิการบดี
โทรศัพท
: 5669

ผลการดําเนินงาน :
สํานักงานอธิการบดีดําเนินการได 4 ระดับ จาก 5 ระดับ ดังนี้
1. มี ก ารดํ า เนิ น การตามระบบและกลไกการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในระดั บ สํ า นั ก งาน
อธิการบดี ดังนี้ คือ
1.1 คณะอนุกรรมการในระบบประกันคุณภาพ สํานักงานอธิการบดีไดมีการประชุม และเสนอ
รายงานผลการประชุมตอที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดีเพื่อทราบและพิจารณา (51 6.2.1)
1.2 บุคลากรในสํานักงานอธิการบดีที่ไดรับมอบหมายเขารวมการประชุมคณะกรรมการบริหาร
คุณภาพ ของมหาวิทยาลัย (51 - 6.2.2) นําเรื่องที่เขารวมประชุมรายงานตอรองอธิการบดีฝายบริหารและ
นําเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดีเพื่อทราบและพิจารณาตอไปเปนประจําทุกเดือน
1.3 มีการรายงานผลการดําเนินงานตอที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดีเพื่อ
ทราบและพิจารณา (51 - 6.2.3)
1.4 มีการรายงานผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2551 และ ความกาวหนาของการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552
รอบ 6 เดือน (51 - 6.2.4, 51 - 6.2.7)
2. มี ก ารปรั บ ปรุ ง โครงสร า งประกั น คุ ณ ภาพภายในให ส อดคล อ งกั บ พั น ธกิ จ และพั ฒ นาการของ
สํานักงานอธิการบดี ดังนี้ คือ
คณะกรรมการในระบบคุณภาพระดับสํานักงานอธิการบดี (51 - 6.2.8)
คณะกรรมการคุณภาพระดับกอง/ฝาย ดําเนินการประกันคุณภาพฯ สอดคลอง ประสาน และควบคูไปกับ
มหาวิทยาลัย เนื่องจากผูอํานวยการกอง/หัวหนาฝายในสํานักงานอธิการบดีปนกรรมการบริหารคุณภาพ ของ
มหาวิทยาลัย (51 - 6.2.9) นํานโยบายแนวทางที่มหาวิทยาลัยกําหนดลงสูระดับสํานักงานอธิการบดีและระดับ
กอง/ฝาย และนอกจากนี้มหาวิทยาลัยมอบหมายบุคลากรในสํานักงานอธิการบดีคนหนึ่ง (51 - 6.2.3) เขารวม
การประชุมคณะกรรมการบริหารคุณภาพ ของมหาวิทยาลัย และบุคคลดังกลาวไดนําเรื่องที่เขารวมประชุม
รายงานตอรองอธิการบดีฝายบริหารและนําเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดีเพื่อ
ทราบและพิจารณาตอไปเปนประจําทุกเดือน (51 - 6.2.10) ที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี
มีมติ มอบหมายใหมีผูกํากับดูแลตัวบงชี้ ผูจัดเก็บขอมูลตัวบงชี้ ผูรับผิดชอบตัวชี้วัดของ ก.พ.ร. และ ผูดูแล
และบันทึกขอมูลในระบบ QIS และรองอธิการบดีฝายบริหารไดมีคําสั่งสํานักงานอธิการบดี แตงตั้งบุคลากร
ตามมติขางตน (51 - 6.2.11, 51 – 6.2.12)
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3. มีการรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2550 เมื่อวันที่ 24
กรกฎาคม 2551 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี (51 - 6.2.13) และเสนอรายงานผล
การประเมินพรอมรายงานการประเมินตนเองไปยังฝายประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อรายงานเสนอตอผูบริหาร
สูงสุดของมหาวิทยาลัย (51 - 6.2.14) และไดนํารายงานผลการประเมินตนเองและเอกสารการประเมินตนเอง
ประจําปการศึกษา 2550 เผยแพรบน website สํานักงานอธิการบดี (51 - 6.2.15) และสาธารณชนภายใน
กําหนด นอกจากนี้ยังไดนําเสนอรายงานผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2551 และ 2552 เผยแพรบน website สํานักงานอธิการบดี ดวยเชนกัน (51 - 6.2.16)
4. มีการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการดําเนินงานของหนวยงานอยางตอเนื่อง โดยมี
การปรับปรุงคณะกรรมการคุณภาพสํานักงานอธิการบดี เพื่อดําเนินการใหครอบคลุมและสอดคลองกับภารกิจ
ตามแนวปฏิบัติที่ดี ของการประกัน คุณภาพการศึกษาและตามนโยบายการประกันคุณภาพการศึ กษาของ
มหาวิทยาลัย ไดแก คณะกรรมการบริหารระบบคุณภาพการศึกษา คณะอนุกรรมการคุณภาพตามสํานัก
มาตรฐานการประเมิ น 4 สํ า นั ก คณะอนุ ก รรมการตามแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ข องตั ว บ ง ชี้ / ตั ว ชี้ วั ด รวม 7 ชุ ด
คณะอนุกรรมการตรวจประเมินคุณภาพอีกหนึ่งชุดเพื่อดําเนิการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑของแตละ
สํานักมาตรฐาน (51 - 6.2.17) ไดมีการสัมมนาเพื่อการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานอธิการบดี เมื่อ
วันที่ 10 – 11 ธันวาคม 2551 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยนําผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในของสํานักงานอธิการบดี ประจําปการศึกษา 2550 ผลการปฏิบัติราชการตามคํา
รับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานอธิการบดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 ผลการสํารวจความพึง
พอใจ สํานักงานอธิการบดี ประจําป 2551 และกิจกรรมที่จะตองพัฒนาการดําเนินงาน ใหเปนไปตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการ ของ สํานักงานอธิการบดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 (51 - 6.2.18)
เกณฑมาตรฐาน/การดําเนินงานตามเกณฑ :
1.
2.
3.
4.
5.

ขอมูลประกอบตัวบงชี้
มีการดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับสํานักงานอธิการบดี
มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายในโดยสอดคลองกับพันธกิจ
และพัฒนาการของสถาบัน
มีการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตอหนวยงานที่
เกี่ยวของและสาธารณชนภายในเวลาที่กําหนด
มี ก ารนํ า ผลการประเมิ น ไปใช ใ นการปรั บ ปรุ ง การดํ า เนิ น งานของ
หนวยงานอยางตอเนื่อง
มีนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพที่หนวยงานพัฒนาขึ้น หรือมีการจัดทํา
แนวปฏิบัติที่ดีเพื่อการเปนแหลงอางอิงใหกับหนวยงานและสถาบันอื่น ๆ

หนวยนับ
ระดับ

2550
มี

2551
มี

ระดับ

มี

มี

ระดับ

มี

มี

ระดับ

มี

มี

ระดับ

มี

ไมมี
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เกณฑการใหคะแนน/คะแนนที่ได :
1. การประเมินอิงเกณฑมาตรฐาน (คะแนนเต็ม 3 คะแนน)
เกณฑมาตรฐาน
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

มีการดําเนินการ
ไมครบ 3 ขอแรก

มีการดําเนินการ
3 ขอแรก

มีการดําเนินการ
อยางนอย 4 ขอแรก

2. พัฒนาการ (คะแนนเต็ม 1 คะแนน)

มี

คะแนนที่ได

3

; ไมมี

3. การประเมินอิงเปาหมาย : 4 ระดับ
ผลการดําเนินงาน ; บรรลุเปาหมาย

ไมบรรลุเปาหมาย

รายการหลักฐาน/ขอมูลอางอิง :
ลําดับ
ขอมูล
ประกอบ
ตัวบงชี้
1.
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ขอมูลประกอบตัวบงชี้

ลําดับเอกสาร

1.1. เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี
ครั้งที่ 7/2552 วันที่ 30 เมษายน 2552
- รายงานผลการดําเนินงานคณะอนุกรรมการประหยัดพลังงาน
- รายงานผลการดําเนินงานคณะอนุกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
- รายงานผลการดําเนินงานคณะอนุกรรมการกิจกรรม 5ส
- รายงานผลการดําเนินงานคณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากร
- รายงานผลการดําเนินงานคณะอนุกรรมการกิจกรรมโปรงใส
- รายงานผลการดําเนินงานคณะอนุกรรมการกิจกรรมมาตรฐาน
สมศ.+ก.พ.ร.+สกอ.
1.2. คําสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 3013/2551
ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2551 เรื่อง มอบหมายงานหนาที่
ความรับผิดชอบและลักษณะงานใหบุคลากรปฏิบัติ
1.3. รายงานผลการดําเนินการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง สํานักงานอธิการบดี
ประจําปการศึกษา 2551 เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประจํา
สํานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 7/2552 วันที่ 30 เมษายน 2552
1.4. รายงานผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ
ประจําสํานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 16/2551 วันที่ 18 กันยายน 2551
1.5. ความกาวหนาของการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 รอบ 6 เดือน เอกสารประกอบการประชุม

51 - 6.2.1

51 - 6.2.2

51 - 6.2.3

51 - 6.2.4

51 - 6.2.5

ลําดับ
ขอมูล
ประกอบ
ตัวบงชี้

2.

ขอมูลประกอบตัวบงชี้

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5
2.6
3.

3.1

3.2

3.3

3.4
4.

4.1

คณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 7/2552
วันที่ 30 เมษายน 2552
การปรับปรุงโครงสรางประกันคุณภาพภายใน เอกสารประกอบการ
ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี
- ครั้งที่ 15/2551 วันที่ 21 สิงหาคม 2551
- ครั้งที่ 17/2551 วันที่ 15 ตุลาคม 2551
คําสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 385/2552
ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ 2552 เรื่อง แตงตั้งกรรมการบริหารคุณภาพ
ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คําสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 3013/2551
ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2551 เรื่อง มอบหมายงานหนาที่
ความรับผิดชอบและลักษณะงานใหบุคลากรปฏิบัติ
รายงานการเขารวมประชุม กรรมการบริหารคุณภาพ ของมหาวิทยาลัย
- เอกสารการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี
ครั้งที่ 20/2551 วันที่ 19 ธันวาคม 2552
- เอกสารการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี ครั้งที่
4/2552 วันที่ 12 กุมภาพันธ 2552
- เอกสารการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี ครั้งที่
5/2552 วันที่ 19 มีนาคม 2552
คําสั่งสํานักงานอธิการบดี ที่ 004/2552 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2552
แตงตั้งผูกํากับดูแลตัวชี้สัด และผูจัดเก็บขอมูล ประจําปการศึกษา 2551
คําสั่งสํานักงานอธิการบดี ที่ 002/2552 ลงวันที่ 8 มกราคม 2552
เรื่อง แตงตั้งผูรับผิดชอบ QIS สํานักงานอธิการบดี
รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2550
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี
ครั้งที่ 15/2551 วันที่ 21 สิงหาคม 2551
สําเนาหนังสือถึงผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา
ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2551 เรื่อง รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน สํานักงานอธิการบดี ประจําปการศึกษา 2550
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานอธิการบดี
ประจําปการศึกษา 2550 http://president.swu.ac.th/
content/e1780/index_th.html
รายงานผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัตริ าชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551
คําสั่งสํานักงานอธิการบดี
- ที่ 027/2552 ลงวันที่ 8 มกราคม 2552 เรื่อง คณะกรรมการบริหาร

ลําดับเอกสาร

51 - 6.2.6
51 - 6.2.7
51 - 6.2.8

51 - 6.2.9

51 - 6.2.10

51 - 6.2.11
51 – 6.2.12
51-6.2.13

51-6.2.14

51-6.2.15

51-6.2.16
51-6.2.17
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ลําดับ
ขอมูล
ประกอบ
ตัวบงชี้

ขอมูลประกอบตัวบงชี้
ระบบคุณภาพสํานักงานอธิการบดี
- ที่ 028/2552 ลงวันที่ 8 มกราคม 2552 เรื่อง คณะอนุกรรมการ
กิจกรรมการจัดการความรู สํานักงานอธิการบดี
- ที่ 029/2552 ลงวันที่ 8 มกราคม 2552 เรื่อง คณะอนุกรรมการ
ประหยัดพลังงานรวมกันสํานักงานอธิการบดี
- ที่ 030/2552 ลงวันที่ 8 มกราคม 2552 เรื่อง คณะอนุกรรมการ
กิจกรรมการการใชทรัพยากรรวมกัน สํานักงานอธิการบดี
- ที่ 002/2552 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ 2552
เรื่อง แตงตั้งอนุกรรมการ 7 ชุด
4.2 เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี
ครั้งที่ 4/2552 วันที่ 12 กุมภาพันธ 2552 วาระ สืบเนื่อง เรื่อง การจัดทํา
แผนปฏิบัติการ สํานักงานอธิการบดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552
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ลําดับเอกสาร

51 – 6.2.18

สวนวิเคราะหและสวนสรุป
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ
จุดแข็ง
1. มีการวิเคราะหสภาพแวดลอมของหนวยงาน (SWOT Analysis) อยางสม่ําเสมอ ปละ 1 ครัง้

จุดออน
1. ขาดการนําผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมของหนวยงาน (SWOT Analysis) ไปปรับปรุง
แผนยุทธศาสตร และจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําป อยางเปนรูปธรรม
2. ขาดการวิเคราะหและประเมินผลการดําเนินงาน และพัฒนากิจกรรมเพื่อใหการดําเนินงานเปนไป
ตามเปาหมายตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ และนําผลมาปรับปรุงกลยุทธและแผนการดําเนินงานอยาง
ตอเนื่อง
3. ตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ที่มหาวิทยาลัย กําหนดใหสํานักงานอธิการบดีดําเนินการ
ในบางตัวชี้วัด เปนตัวชี้วัดเปนตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัย ไมใชตัวชี้วัดในระดับสํานักงานอธิการบดี และไมใช
ภารกิจหลักของหนวยงานในสํานักงานอธิการบดี เชน ตัวชี้วัดที่ 3.3.1 ระดับความสําเร็จของโครงการพัฒนา
นิสิต ตัวชี้วัด ที่ 4.4.1 โครงการหรือ กิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะ และ
วัฒนธรรมตอจํานวนโครงการหรือกิจกรรมนักศึกษาทั้งหมด ตัวชี้วัด ที่ 4.4.2 นักศึกษาที่เขารวมโครงการใน
การอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะ และวัฒนธรรม ตัวชี้วัด ที่ 4.4.3 คาใชจายและมูลคาที่ใช
ในการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวชี้วัด ที่ 9 ความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงานของสถาบันอุดมศึกษาตัวชี้วัด ที่ 13 ระดับคุณภาพของการกํากับ
ดูแลของสภาสถาบัน เปนตน

แนวทางการพัฒนาปรับปรุง
1. กําหนดระบบและกลไก (ขั้นตอนการดําเนินงานและผูรับผิดชอบ) ในการดําเนินงาน ตามหลัก

PDCA ที่ชัดเจนและเปนรูปธรรม
2. สื่อสารกับผูเกี่ยวของใหเขาใจบทบาท หนาที่ ระบบและกลไกในการดําเนินงาน
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องคประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก
จุดแข็ง
1. สํานักงานอธิการบดีไดนําระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2000 มาใชในการปฏิบัติงานและการ

ใหบริการ ซึ่งกําหนดใหมีการจัดทําขั้นตอนระบบงาน คูมือวิธีปฏิบัติงาน ตามขอกําหนดของระบบ ทําให
สํานักงานอธิการบดีมีระบบและกลไกพื้นฐานในการพัฒนาการปฏิบัติงานและการใหบริการที่ดี

จุดออน
1. ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2000 ที่นาํ มาใชนั้นขาดการดําเนินงานอยางตอเนื่อง

แนวทางการพัฒนาปรับปรุง
1. จัดทําแผนปฏิบัติงาน และกําหนดระบบการติดตาม ประเมินผล เพื่อการบริหารระบบคุณภาพ ISO

เปนไปอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง

องคประกอบที่ 3 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
จุดแข็ง
1. มีกลไก (คณะอนุกรรมการ) ที่รับผิดชอบในการดําเนินกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของ
สํานักงานอธิการบดี เปนรูปธรรมอยางชัดเจน

จุดออน
--------แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุง
1. สรางความตระหนักใหบุคลากรเห็นวากิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สํานักงานอธิการบดี
เปนกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของสํานักงานอธิการบดี
2. จัดสรรทรัพยากรในการดําเนินงานกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของสํานักงานอธิการบดี
เปนรูปธรรมอยางชัดเจน
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องคประกอบที่ 4 การบริหารและการจัดการ
จุดแข็ง
1. มีกลไก (คณะอนุกรรมการ) ที่รับผิดชอบในการดําเนินกิจกรรมคุณภาพตามแนวปฏิบัติที่ดี ที่ชัดเจน

และเปนรูปธรรม เชน คณะอนุกรรมการกิจกรรมตามมาตรฐานโปรงใสภาครัฐ คณะกรรมการสงเสริมการ
ควบคุมภายใน คณะอนุกรรมการกิจกรรมประหยัดพลังงาน เปนตน
2. มีการจัดทําปฏิทินการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี ประจําทุกป ซึ่งไดรับความ

เห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี
3. มี ก ารรายงานผลการดํ า เนิ น งานตามภารกิ จ หลั ก อย า งสม่ํ า เสมอ เช น รายงานการใช จ า ย
งบประมาณ รายงานผลการดําเนินงานกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง รายงานผลการดําเนินงานเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษา รายงานการเขารวมประชุมคณะกรรมการบริหารคุณภาพ มหาวิทยาลัย เปนตน
4. มีการนําระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส (SWU e – meeting) มาใชในการจัดประชุม ทําใหมีความ
สะดวก และ รวดเร็ว นอกจากนี้เปนแหลงจัดเก็บเอกสาร/หลักฐาน อางอิงตางๆ ของสํานักงานอธิการบดีที่ดี
สามารถสืบคนได
5. มี รู ป แบบการประเมิ น ผู บริ ห ารที่ เ ป น รู ป แบบเดี ยวกั น กั บ ของสํ านั ก งาน ก.พ. มี ห ลั ก เกณฑ แ ละ
แนวปฏิบัติที่เปนรูปธรรม
6. มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหาร และสรุปรายงานการบริหารความเสี่ยง
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดีอยางสม่ําเสมอ และมีการดําเนินกิจกรรมควบคุมความ
เสี่ยงอยางตอเนื่อง
7. หนวยงานใหความรวมมือในการดําเนินการลดขั้นตอนการใหบริการและรักษาเวลาการใหบริการ
ตามมาตรฐานเวลาที่กําหนดไว

จุดออน
1. ระบบฐานขอมูลที่หนวยงานในสํานักงานอธิการบดีรับผิดชอบยังไมมีการประเมินประสิทธิภาพ

ของระบบ ตลอดจนการประเมินความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล เพื่อนํามาปรับปรุงระบบฐานขอมูลใหเกิด
ความสอดคลองกับความตองการของผูปฏิบัติงาน
2. ขาดเวทีและกิจกรรมสําหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู
3. ขาดการสํ า รวจความพึ ง พอใจในการทํ า งานของบุ ค ลากรในสํ า นั ก งานอธิ ก ารบดี เพื่ อ นํ า ผล
การสํารวจมาพัฒนาการดําเนินงานหนวยงาน อันจะสงผลตอการที่บุคลากรมีความรักในหนวยงาน และการ
รักษาบุคลการที่มีประสิทธิภาพใหอยูกับหนวยงานตลอดไป
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แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุง
จัดทําแผนการจัดวาระประชุม คณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี ประจําป เพื่อกําหนด
เปนวาระการประชุมประจําที่สําคัญตามภารกิจหลักของหนวยงาน ที่จะตองติดตามผลการดําเนินการตามแนว
ปฏิบัติที่ดีของการประกันคุณภาพการศึกษา
2. ดําเนินการใหมีการประเมินประสิทธิภาพ ของระบบฐานขอมูล ตลอดจนความพึงพอใจของผูใช
ขอมูล เพื่อนํามาปรับปรุงระบบฐานขอมูลใหเกิดความสอดคลองกับความตองการของผูปฏิบัติงาน
3. จัดใหมีการสํารวจความพึงพอใจในการทํางานของบุคลากรในสํานักงานอธิการบดี เพื่อนําผลการ
สํารวจมาพัฒนาการดําเนินงานหนวยงาน อันจะสงผลตอการที่บุคลากรมีความรักในหนวยงาน และการรักษา
บุคลากรที่มีประสิทธิภาพใหอยูกับหนวยงานตลอดไป
1.

องคประกอบที่ 5 การเงินและงบประมาณ
จุดแข็ง
1. สํานักงานอธิการบดีมีระบบการติดตามการใชงบประมาณของหนวยงานทําใหสามารถใชเปน

ขอมูลในการบริหารงบประมาณไดเปนอยางดี
2. มี ก ลไก (คณะอนุ ก รรมการ) ที่ รั บผิ ดชอบในการดํ า เนิ น กิ จ กรรมการใช ท รั พ ยากรร วมกั น ของ
สํานักงานอธิการบดี เปนรูปธรรมอยางชัดเจน

จุดออน
----แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุง
1. กําหนดขั้นตอนการดําเนินงานที่ชัดเจนและเปนรูปธรรม
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องคประกอบที่ 6 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
จุดแข็ง
1. สํานักงานอธิการบดีมีพื้นฐานการดําเนินงานในระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001;2000 มากอน
2. มีเครือขายการประกันคุณภาพระหวางมหาวิทยาลัย

จุดออน
-----แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุง
1. จัดใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ระหวางเครือขาย เพื่อการพัฒนาสูนวตกรรมการประกันคุณภาพ
ภายใน สํานักงานอธิการบดี
------------------------------------------
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ภาคผนก ก
ตารางที่ 1 จํานวนบุคลากรจําแนกตามหนวยงานและประเภทบุคลากร ของสํานักงานอธิการบดี
ประจําปศึกษา 2551
ปการศึกษา 2551
กอง/ฝาย

ขาราชการ

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

สํานักงานอธิการบดี
กองกลาง
กองการเจาหนาที่
กองกิจการนิสิต
กองคลัง
กองบริการการศึกษา
กองแผนงาน
กองวิเทศสัมพันธ
ฝายจัดการทรัพยสิน
ฝายประกันคุณภาพการศึกษา
ฝายวิจัย

2
13
16
12
18
17
17
5
1
2
1

7
4
9
20
26
8
9
5
2
7
7

หนวยตรวจสอบภายใน

3

6

107

110

รวม

ลูกจาง
ประจํา

ลูกจาง
ชั่วคราว

รวม
9
27
28
35
48
30
28
10
5
9
8

10
3
3
4
5
2
2

9
29

0

246

ขอมูล ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2552
แหลงขอมูล : ระบบ QIS
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ตารางที่ 2 งบประมาณสํานักงานอธิการบดีไดรับจัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ.2551 จําแนกตามหมวดรายจาย
(หนวย : บาท)

หมวดรายจาย/

งบประมาณ

งบประมาณ

แหลงงบประมาณ

แผนดิน

เงินรายได

รวม

งบดํา เนิ น การ

90,104,300.00

29,600,192.00

119,704,492.00

เงินเดือน/คาจาง
คาตอบแทน/ใชสอย/วัสดุ
คาสาธารณูปโภค
เงินอุดหนุน

60,000,000.00
30,104,300.00

7,939,592.00
21,660,600.00

67,939,592.00
51,764,900.00

29,929,900.00

7,423,000.00

37,352,900.00

7,423,000.00
12,677,390.00

15,000,000.00
22352900
12,677,390.00

7,000,000.00

7,000,000.00

4,296,500.00
1,796,500.00
2,500,000.00
60,997,082.00

585,996,800.00
3,255,000.00
582,741,800.00
762,731,582.00

- เงินเดือนพนักงาน
- อุดหนุนทั่วไป
รายจายอื่น

15,000,000.00
14,929,900.00

งบกลาง
งบลงทุ น
ครุภัณฑ
ที่ดิน/สิ่งกอสราง
รวม

581700300
1,458,500.00
580,241,800.00
701,734,500.00

แหลงขอมูล : กองคลัง
หมายเหตุ :
1. ตัวเลขในตารางจะตางกับเลมงบประมาณ เนื่องจาก หักงบประมาณของศูนยพัฒนาสภาพกายภาพฯ และศูนยสารสนเทศฯ
2. ไมรวมคาสาธารณูปโภค เนื่องจากงบประมาณที่ไดรับเปนยอดรวมทั้งมหาวิทยาลัย
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ตารางที่ 3 รายจายจริงสํานักงานอธิการบดีในปงบประมาณ พ.ศ.2551 จําแนกตามหมวดรายจาย
(หนวย : บาท)

หมวดรายจาย/

งบประมาณ

งบประมาณ

แหลงงบประมาณ

แผนดิน

เงินรายได

งบดํา เนิ น การ
เงินเดือน/คาจาง
คาตอบแทน/ใชสอย/วัสดุ
คาสาธารณูปโภค
เงินอุดหนุน
- เงินเดือนพนักงาน
- อุดหนุนทั่วไป
รายจายอื่น

96,846,194.03

21,869,083.19

118,715,277.22

55,773,809.89
41,072,384.14

316,365.26
21,552,717.93

56,090,175.15
62,625,102.07

22,012,611.42
14,261,695.37
7,750,916.05

3,726,705.00
3,726,705.00
13,323,513.62

25,739,316.42
14,261,695.37
11,477,621.05
13,323,513.62

916,310.10

916,310.10

2,127,283.80
2,059,980.80
67,303.00
41,962,895.71

304,970,037.58
12,022,611.84
292,947,425.74
463,664,454.94

งบกลาง
งบลงทุ น
ครุภัณฑ
ที่ดิน/สิ่งกอสราง
รวม

รวม

302,842,753.78
9,962,631.04
292,880,122.74
421,701,559.23

แหลงขอมูล : กองคลัง
หมายเหตุ :
1. รายจายในงบรายจายอื่น และ คาครุภัณฑ จะสูงกวางบประมาณที่ไดรับ เนื่องจากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
รายจาย
2. คาเสื่อมราคา และ คาสาธารณูปโภค ในปนี้ไมไดนํามาคํานวณ
3. คาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ จะสูงกวางบประมาณที่ไดรับ เนื่องจากเปนเงินอุดหนุนวิจัย ที่บันทึกบัญชีในลักษณะ
คาตอบแทน
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ตารางที่ 4 ตารางสรุปเปาหมายการดําเนินงาน ปการศึกษา 2551 ตามองคประกอบและตัวบงชี้
ที่มหาวิทยาลัยกําหนดใหสํานักงานอธิการบดีดําเนินการ
องคประกอบ/ตัวบงชี้
(6 องคประกอบ 26 ตัวบงชี้)

หนวยนับ

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ
1.1 มีการกําหนดปรัชญา หรือปณิธาน ตลอดจนมี
ระดับ
กระบวนการพัฒนากลยุทธแผนดําเนินงานและมีการกําหนดตัว
บงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนใหครบทุก
ภารกิจ
1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่
รอยละ
กําหนด

เปาหมาย

หมายเหตุ

5

ประเมิน

70

ประเมิน

องคประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก
2.1 มีระบบและกลไกในการพัฒนาการปฏิบัติงานและการใหบริการ

ระดับ

5

ประเมิน

2.2 รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ
(เปนตัวบงชี้ 2.6 ของมหาวิทยาลัย)
องคประกอบที่ 3 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
3.1 มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
(เปนตัวบงชี้ 2.4.1 ของสํานักงานอธิการบดี)
องคประกอบที่ 4 การบริหารและการจัดการ
4.1 ระดับคุณภาพของกรรมการบริหาร
4.2 ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของสถาบัน
4.3 มีการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรู

รอยละ

80.00

ประเมิน

ระดับ

5

ประเมิน

ขอ
ระดับ
ระดับ

5
3
4

ประเมิน
ประเมิน
ประเมิน

4.4 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนา และ
ธํารงรักษาไวใหบุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
4.5 ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร
4.6 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามี
สวนรวมในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา
4.7 มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหาร
การศึกษา
4.8 ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชี้และเปาหมายของ
ระดับองคกรสูระดับบุคคล
4.9 รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับพัฒนาความรู
และทักษะในวิชาชีพ ทั้งในประเทศและตางประเทศ
4.10 ระดับความสําเร็จในการลดระยะเวลาและขั้นตอนการปฏิบัติงานบริการ
4.11 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน

ระดับ

3

ประเมิน

ระดับ
ระดับ

3
3

ประเมิน
ประเมิน

ระดับ

4

ประเมิน

ระดับ

5

ประเมิน

รอยละ

80

ประเมิน

ระดับ
ระดับ

5
4

ประเมิน
ประเมิน
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องคประกอบ/ตัวบงชี้
(6 องคประกอบ 26 ตัวบงชี้)

หนวยนับ

เปาหมาย

ระดับ

5

ประเมิน

5.1 มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย การ
ตรวจสอบการเงินและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ
5.2 มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันรวมกัน

ระดับ

5

ประเมิน

ระดับ

3

ประเมิน

5.3 คาใชจายทั้งหมดตอจํานวนบุคลากร

บาท

4.12 ระดับความสําเร็จของการดําเนินกิจกรรม 5 ส

หมายเหตุ

องคประกอบที่ 5 การเงินและงบประมาณ

รายงาน

5.4 รอยละของเงินเหลือจายสุทธิตองบดําเนินการ

รอยละ

>5%

ประเมิน

5.5 *งบประมาณสําหรับการพัฒนาบุคลากรในประเทศและ
ตางประเทศตอจํานวนบุคลากร

สัดสวน

รายงาน

5.6 *รอยละของเงินเดือนบุคลากรทั้งหมดตอคาใชจายทั้งหมด

รอยละ

รายงาน

5.7 *รอยละของคาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบสารสนเทศตอ
งบดําเนินการ

บาท

รายงาน

องคประกอบที่ 6 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
6.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษา

ระดับ

5

ประเมิน

6.2 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับ

4

ประเมิน
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ตารางที่ 5 ตารางเปาหมายและผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบตั ิราชการ สํานักงานอธิการบดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551
ผลการดําเนินงาน รอบ 12 เดือน
ตัวชี้วัดของ ก.พ.ร.

น้ํา
หนัก

หนวยนับ

ผลการ
ดําเนินงาน

เปาหมายที่ทําคํารับรองไว
คะแนน
การ
ประเมิน

คะแนน
ถวง
น้ําหนัก

บรรลุ
เปาหมาย

น้ําหนัก

เปาหมาย
การ
ดําเนินงาน

คะแนน

คะแนน

การ

ถวง

ประเมิน

3.3.1 ระดับความสําเร็จของโครงการพัฒนานิสิต

3.34

ระดับ

5

5.00

16.70

5.00

5.00

16.70

9

4.4.1 รอยละของโครงการหรือ กิจกรรมในการ
อนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ
ศิลปะ และวัฒนธรรมตอจํานวนโครงการ
หรือกิจกรรมนักศึกษาทั้งหมด

2.87

รอยละ

27.11

3.84

11.03

28.57

4.43

12.71

2

4.4.2 รอยละของนักศึกษาที่เขารวมโครงการใน
การอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริม
เอกลักษณ ศิลปะ และวัฒนธรรม

2.87

รอยละ

423.34

5.00

14.35

14.67

0.00

0.00

9

4.4.3 รอยละของคาใชจายและมูลคาที่ใชในการ
อนุรักษ พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ
ศิลปะและวัฒนธรรมตองบดําเนินการ

2.86

รอยละ

2.05

5.00

14.30

0.65

3.26

9.34

9

ผลการดําเนินงาน รอบ 12 เดือน
ตัวชี้วัดของ ก.พ.ร.

น้ํา
หนัก

หนวยนับ

ผลการ
ดําเนินงาน

เปาหมายที่ทําคํารับรองไว
คะแนน
การ
ประเมิน

คะแนน
ถวง
น้ําหนัก

บรรลุ
เปาหมาย

น้ําหนัก

เปาหมาย
การ
ดําเนินงาน

คะแนน

คะแนน

การ

ถวง

ประเมิน

8. ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพ
ภายในที่กอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอยางตอเนื่อง

12

ระดับ

5.00

5.00

60.00

5.00

5.00

60.00

9

9. ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตาม
มาตรการประหยัดพลังงานของ
สถาบันอุดมศึกษา
10. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวง
น้ําหนักของอัตราการเบิกจายเงิน
งบประมาณรายจายลงทุน
11. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวง
น้ําหนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลาการ
ใหบริการ
12. ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอ
หนวยผลผลิต

2

ระดับ

0

0.00

0.00

0

0.00

0.00

9

3

ระดับ

87.88

5.00

15.00

100.00

5.00

15.00

2

2

ระดับ

5.00

5.00

10.00

5.00

5.00

10.00

9

3

ระดับ

4

4.00

12.00

4

4.00

12.00

9

5.75

ระดับ

3.20

3.20

18.40

3.70

3.70

21.28

2

13. ระดับคุณภาพของการกํากับดูแลของ
สภาสถาบัน

ผลการดําเนินงาน รอบ 12 เดือน
ตัวชี้วัดของ ก.พ.ร.

น้ํา
หนัก

หนวยนับ

ผลการ
ดําเนินงาน

เปาหมายที่ทําคํารับรองไว
คะแนน
การ
ประเมิน

คะแนน
ถวง
น้ําหนัก

บรรลุ
เปาหมาย

น้ําหนัก

เปาหมาย
การ
ดําเนินงาน

คะแนน

คะแนน

การ

ถวง

ประเมิน

14. ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสให
ประชาชนเขามามีสวนรวมในการแสดง
ความคิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบผล
การปฏิบัติราชการ

5.75

ระดับ

3

3.00

17.25

3

3.00

17.25

9

15. ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนาบุคลากร
ของสถาบันอุดมศึกษา
20. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตาม
แผนการจัดการความรูเพื่อสนับสนุนประเด็น
ยุทธศาสตร
รวม

5.75

ระดับ

0

0.00

0.00

5

5.00

28.75

2

5.75

ระดับ

4

4.00

23.00

4

4.00

23.00

2

สรุปผลการประเมิน

86

212.03

226.03

2.47

2.63

ผลการประเมินแยกตามมิติ
มิติ

เปาหมายผลการประเมินแยกตามมิติ
น้ําหนัก

คะแนน

มิติที่ 1 ดานประสิทธิผล

41.00

1.38

มิติที่ 2 ดานประสิทธิภาพ

12

มิติที่ 3 ประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
มิติที่ 4 การพัฒนาสถาบัน
รวม

มิติ

น้ําหนัก

คะแนน

มิติที่ 1 ดานประสิทธิผล

41.00

0.95

5.00

มิติที่ 2 ดานประสิทธิภาพ

12

5.00

10

3.70

มิติที่ 3 ประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ

10

3.70

23

2.55

มิติที่ 4 การพัฒนาสถาบัน

23

3.93

86.00

2.47

86.00

2.63

รวม

ตาราง ป.1 ผลการประเมินสํานักงานอธิการบดี ประจําปการศึกษา 2551 รายตัวบงชี้

หนวยนับ

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ
1.1 มีการกําหนดปรัชญา หรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนา
ระดับ
กลยุทธแผนดําเนินงานและมีการกําหนดตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จ
ของการดําเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ
1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่
รอยละ
กําหนด
องคประกอบที่ 2 ภาระกิจหลัก

มุมมอง
ระบบ

ตัวตั้ง
2551

P

6

O

9

ตัวหาร
2551

13

ผลลัพธ
2551

เปาหมาย
2551

5

5

1.50
2

69.23

70

1

มีระบบและกลไกในการพัฒนาการปฏิบัติงานและการใหบริการ

ระดับ

P

7

2.6

รอยละของความพึงพอใจของผูรับบริการ

รอยละ

O

21,033

26,272

5

3

9

80.06

80

2

9

3.00
ระดับ

P

5

5

5

องคประกอบที่ 4 การบริหารและการจัดการ
4.1

ระดับคุณภาพของกรรมการบริหาร

2

7

องคประกอบที่ 3 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

9

2.00

2.1

3.1

บรรลุเปาหมาย

องคประกอบ/ตัวบงชี้
(6 องคประกอบ 29 ตัวบงชี้)

คะแนน

ผลดําเนินงาน ป 2551

คะแนนที่ได
(เกณฑ 3
คะแนน)

3

9

2.50
ขอ

P

5

5

5

3

9

ผลดําเนินงาน ป 2551
มุมมอง
ระบบ

เปาหมาย
2551

บรรลุเปาหมาย

หนวยนับ

คะแนน

องคประกอบ/ตัวบงชี้
(6 องคประกอบ 29 ตัวบงชี้)

คะแนนที่ได
(เกณฑ 3
คะแนน)

4.2

ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของสถาบัน

ระดับ

P

4

4

3

3

9

4.3

มีการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรู

ระดับ

P

5

5

4

3

9

4.4

มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนา และ
ธํารงรักษาไวใหบุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

ระดับ

P

4

4

3

2

9

4.5

ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร

ระดับ

I

2

2

3

2

2

4.6

ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามีสวน
รวมในการพัฒนาหนวยงาน

ระดับ

O

3

3

3

2

9

4.7

มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหาร

ระดับ

P

5

5

4

3

9

4.8

ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชี้และเปาหมายของระดับ
องคกรสูระดับบุคคล

ระดับ

O

7

7

5

2

9

4.9

รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับพัฒนาความรูและ
ทักษะในวิชาชีพ ทั้งในประเทศและตางประเทศ

รอยละ

I

219

89.02

80

3

9

ตัวตั้ง
2551

ตัวหาร
2551

246

ผลลัพธ
2551

ผลดําเนินงาน ป 2551
มุมมอง
ระบบ

เปาหมาย
2551

บรรลุเปาหมาย

4.10 ระดับความสําเร็จในการลดระยะเวลาและขั้นตอนการปฏิบัติงาน
บริการ
4.11 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัด
พลังงาน
4.12 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการดําเนินกิจกรรม 5 ส

หนวยนับ

คะแนน

องคประกอบ/ตัวบงชี้
(6 องคประกอบ 29 ตัวบงชี้)

คะแนนที่ได
(เกณฑ 3
คะแนน)

ระดับ

O

8

8

5

3

9

ระดับ

O

4

4

4

2

9

ระดับ

O

8

8

5

3

9

ตัวตั้ง
2551

ตัวหาร
2551

ผลลัพธ
2551

องคประกอบที่ 5 การเงินและงบประมาณ

3.00

5.1

มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย การ
ตรวจสอบการเงินและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ

ระดับ

P

7

7

5

3

9

5.2

มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันรวมกัน

ระดับ

P

5

5

3

3

9

5.4

*คาใชจายทั้งหมดตอจํานวนบุคลากร

บาท

I

158,694,417.36

5.5

รอยละของเงินเหลือจายสุทธิตองบดําเนินการ

รอยละ

I

18,040,364.64 176,734,782.00

>5

3

9

5.6

*งบประมาณสําหรับการพัฒนาบุคลากรในประเทศและตางประเทศ
ตอจํานวนบุคลากร

บาท

I

18,040,371.64

5.7

*รอยละของเงินเดือนบุคลากรทั้งหมดตอคาใชจายทั้งหมด

รอยละ

I

70,351,870.52 158,694,417.36

246
246

645,099.26
10.21
73,334.84
44.33

5.8

หนวยนับ

มุมมอง
ระบบ

ตัวตั้ง
2551

ตัวหาร
2551

ผลลัพธ
2551

3,379,195.30

158,694,417.36

2.13

เปาหมาย
2551

บรรลุเปาหมาย

องคประกอบ/ตัวบงชี้
(6 องคประกอบ 29 ตัวบงชี้)

คะแนน

ผลดําเนินงาน ป 2551

คะแนนที่ได
(เกณฑ 3
คะแนน)

*รอยละของคาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบสารสนเทศตอ
งบดําเนินการ
องคประกอบที่ 6 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

รอยละ

6.1

ระดับ

P

7

7

5

3

9

ระดับ

O

4

4

4

3

9

6.2

มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษา
ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
เฉลี่ยรวมทุกตัว
ผลการประเมิน
ระบุคะแนนที่เทียบเกณฑได
รายงานผลอยางเดียวไมประเมิน

I

3.00

2.50
คุณภาพดี

90.91

ตาราง ป.2 สรุปผลการประเมิน สํานักงานอธิการบดี ประจําปการศึกษา 2551 ตามองคประกอบคุณภาพ
ผลการประเมิน
1.5 การดําเนินงานยังไมไดคุณภาพ
1.51-2.00 การดําเนินงาน คุณภาพพอใช
2.01-2.50 การดําเนินงาน คุณภาพดี
2.51-3.00 การดําเนินงาน คุณภาพดีมาก

คะแนนการประเมินเฉลี่ย
องคประกอบคุณภาพ
ตัวชี้บง สกอ.
I

ตัวชี้บง สกอ.+สถาบัน

P

O

รวม

องคประกอบที่ 1
องคประกอบที่ 2

2

1
2

องคประกอบที่ 3

3

องคประกอบที่ 4

2

14

องคประกอบที่ 5

6

องคประกอบที่ 6

3

4
3

I

P

O

รวม

ตัวชี้บง สกอ.

ตัวชี้บง สกอ.+สถาบัน

1.50
2.00

2
3

1
2

1.50
2.50

ยังไมไดคุณภาพ

ยังไมไดคุณภาพ

คุณภาพพอใช

คุณภาพดี

3.00

3

3.00

คุณภาพดีมาก

คุณภาพดีมาก

2.58

คุณภาพดี

คุณภาพดีมาก

3.00

คุณภาพดีมาก

คุณภาพดีมาก

3.00

คุณภาพดีมาก

คุณภาพดีมาก

2.50

5

14

3.00

3

6

3.00

3

12
3

2.80
2.00
2.50
2.67
2.82
2.25
2.59
เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของ 2.00
ทุกองคประกอบ
คุณภาพ คุณภาพดี คุณภาพ คุณภาพดี คุณภาพดี คุณภาพดี คุณภาพดี คุณภาพดี
ผลการประเมิน
พอใช
มาก
พอใช
มาก
มาก
มาก

หมายเหตุ

ตารางที่ ป.4 ตารางสรุปการประเมิน สํานักงานอธิการบดี ประจําปการศึกษา 2551 ตามมุมมองดานการบริหารจัดการเฉพาะตัวบงชี้ของ สกอ. และ มศว
ผลการประเมิน
1.5 การดําเนินงานยังไมไดคุณภาพ
1.51-2.00 การดําเนินงาน คุณภาพพอใช
2.01-2.50 การดําเนินงาน คุณภาพดี
2.51-3.00 การดําเนินงาน คุณภาพดีมาก

คะแนนการประเมินเฉลี่ย
มุมมอง
ตัวชี้บง สกอ.
I
ดานที่ 1 นักศึกษาและผู
มีสวนไดสวนเสีย
(Customer)
ดานที่ 2 กระบวนการ
ภายใน(Internal
Process)

17

เฉลี่ยรวม
ผลการประเมิน

O

รวม

4

2.00

6

2.56

I

P

20

O

รวม

4

14

2.00

ตัวชี้บง สกอ.
คุณภาพพอใช

ตัวชี้บง สกอ.+สถาบัน
คุณภาพพอใช

2.62

คุณภาพดีมาก

คุณภาพดีมาก

6

3.00

3

6

3.00

คุณภาพดีมาก

คุณภาพดีมาก

2

5

2.33

5

5

2.50

คุณภาพดี

คุณภาพดี

2.00

2.80

2.50

2.67

2.82

ดานที่ 3 การเงิน
(Finance)
ดานที่ 4 บุคลากรการ
เรียนรูและนวัตกรรม
(Learning and
Innovation)

P

ตัวชี้บง สกอ.+สถาบัน

2.00

2.25

2.59

คุณภาพ คุณภาพ คุณภาพ คุณภาพ คุณภาพ คุณภาพ คุณภาพ คุณภาพ
พอใช
ดีมาก
พอใช
ดี
ดีมาก ดีมาก
ดี
ดีมาก

หมายเหตุ

ตารางที่ ส.1 ตารางสรุปการประเมินตามองคประกอบคุณภาพเฉพาะตัวบงชี้ของ สกอ. และ มศว
เปาหมาย

ผลการ
ดําเนินงาน

คะแนนการประเมิน
(ตามเกณฑ สกอ.)

คะแนนการประเมิน
(ตามเกณฑ มศว)

องคประกอบที่ 1
ตัวบงชี้ที่ 1.1

5

6

2

2

ตัวบงชี้ที่ 1.2

70

69.231

1

1

1.50

1.50

องคประกอบคุณภาพ

เฉลี่ยคะแนน องคประกอบ
ที่ 1
องคประกอบที่ 2
ตัวบงชี้ที่ 2.1

5

7

80

80.05861754

3

ตัวบงชี้ที่ 2.2
ตัวบงชี้ที่ 2.3
ตัวบงชี้ที่ 2.4
ตัวบงชี้ที่ 2.5
ตัวบงชี้ที่ 2.6
เฉลี่ยคะแนน องคประกอบ
ที่ 2

2

2

2.00

2.50

3

3

3.00

3.00

องคประกอบที่ 3
ตัวบงชี้ที่ 3.1

5

5

เฉลี่ยคะแนน องคประกอบ
ที่ 3
องคประกอบที่ 4
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ตัวบงชี้ที่ 4.1

5

5

3

3

ตัวบงชี้ที่ 4.2

3

4

3

3

ตัวบงชี้ที่ 4.3

4

5

3

3

ตัวบงชี้ที่ 4.4
ตัวบงชี้ที่ 4.5

3
3

4
2

2
2

2
2

ตัวบงชี้ที่ 4.6

3

3

2

2

ตัวบงชี้ที่ 4.7

4

5

3

3

ตัวบงชี้ที่ 4.8

5

7

2

2

ตัวบงชี้ที่ 4.9

80

89.02

3

องคประกอบคุณภาพ

เปาหมาย

ผลการ
ดําเนินงาน

ตัวบงชี้ที่ 4.10

5

8

3

ตัวบงชี้ที่ 4.11

4

4

2

ตัวบงชี้ที่ 4.12

5

8

3

เฉลี่ยคะแนน องคประกอบ
ที่ 4

คะแนนการประเมิน
(ตามเกณฑ สกอ.)

คะแนนการประเมิน
(ตามเกณฑ มศว)

2.50

2.58

องคประกอบที่ 5
ตัวบงชี้ที่ 5.1

5

7

3

3

ตัวบงชี้ที่ 5.2
ตัวบงชี้ที่ 5.3

3

5

3

3

ตัวบงชี้ที่ 5.4

0

645099

ตัวบงชี้ที่ 5.5

>5

10.21

ตัวบงชี้ที่ 5.6

0

13539

ตัวบงชี้ที่ 5.7

0

44.33

ตัวบงชี้ที่ 5.8

0

2.13

เฉลี่ยคะแนน องคประกอบ
ที่ 5

3

3.00

3.00

องคประกอบที่ 6
ตัวบงชี้ที่ 6.1

5

7

3

3

ตัวบงชี้ที่ 6.2

4

4

3

3

เฉลี่ยคะแนน องคประกอบ
ที่ 6

3.00

3.00

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัว
บงชี้ของทุกองคประกอบ

2.50

2.59
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ตารางที่ ส.3 ตารางสรุปการประเมินตามมุมมองดานการบริหารจัดการเฉพาะตัวบงชี้ของ สกอ.
มุมมองดาน
การบริหารจัดการ

เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

คะแนนการประเมิน
(ตามเกณฑ สกอ.)

คะแนนการประเมิน
(ตามเกณฑ มศว)

ตัวบงชี้ที่ 2.6

80

80.05861754

2

2

ตัวบงชี้ที่ 4.6

3

3

2

2

2.00

2.00

1. ดานนักศึกษาและผูมี
สวนไดสวนเสีย
ตัวบงชี้ที่ 2.2
ตัวบงชี้ที่ 2.3
ตัวบงชี้ที่ 2.4
ตัวบงชี้ที่ 2.5

เฉลี่ยคะแนนดาน
นักศึกษาและผูมีสวนได
สวนเสีย
2. ดานกระบวนการภายใน
ตัวบงชี้ที่ 1.1

5

6

2

2

ตัวบงชี้ที่ 1.2

70

69.23076923

1

1

ตัวบงชี้ที่ 2.1
ตัวบงชี้ที่ 3.1
ตัวบงชี้ที่ 4.1

5
5
5

7
5
5

3
3

3
3
3

ตัวบงชี้ที่ 4.2

3

4

3

3

ตัวบงชี้ที่ 4.7

4

5

3

3

ตัวบงชี้ที่ 4.8

5

7

2

2

ตัวบงชี้ที่ 4.10
ตัวบงชี้ที่ 4.11
ตัวบงชี้ที่ 4.12

5
4
5

8
4
8

ตัวบงชี้ที่ 6.1

5

7

3

3

ตัวบงชี้ที่ 6.2

4

4

3

3

2.56

2.62

เฉลี่ยคะแนนดาน
กระบวนการภายใน
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3
2
3

มุมมองดาน
การบริหารจัดการ

เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

คะแนนการประเมิน
(ตามเกณฑ สกอ.)

คะแนนการประเมิน
(ตามเกณฑ มศว)

ตัวบงชี้ที่ 5.1

5

7

3

3

ตัวบงชี้ที่ 5.2

3

5

3

3

ตัวบงชี้ที่ 5.4

0

645099.2576

ตัวบงชี้ที่ 5.5

>5

10.20759153

ตัวบงชี้ที่ 5.6

0

13539.14634

ตัวบงชี้ที่ 5.7

0

44.33166062

ตัวบงชี้ที่ 5.8

0

2.129372511

3. ดานการเงิน

ตัวบงชี้ที่ 5.3

เฉลี่ยคะแนนดานการเงิน
4. ดานบุคลากร การ
เรียนรูและนวัตกรรม

3

3.00

3.00

ตัวบงชี้ที่ 4.3

4

5

3

3

ตัวบงชี้ที่ 4.4

3

4.00

2

2

ตัวบงชี้ที่ 4.5

3

2

2

2

ตัวบงชี้ที่ 4.9

80

89.02

3

เฉลี่ยคะแนนดานบุคลากร
การเรียนรูและนวัตกรรม

2.33

2.50

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัว
บงชี้ของทุกดาน

2.50

2.59
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