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ค าน า 
 

กองบริหารงานบุคคล  ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาได้
จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา 2554 ฉบับนี้ตาม
มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประกอบด้วยข้อมูลทั่วไป
ของหน่วยงาน ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน การประเมินตนเองตามองค์ประกอบ และตัวบ่งชี้
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยการสรุปผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ แนวทางการแก้ไข/
ปรับปรุงและพัฒนาติดตามผลการประเมินตนเอง  มีรอบระยะเวลาในการด าเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 
2554  ถึงวันที่           31 พฤษภาคม 2555 เป็นการแสดงถึงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร
ในหน่วยงาน ซึ่งเป็นประเด็นส าคัญในการประเมินผลการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ โดยรวบรวมข้อมูลตาม
องค์ประกอบและตัวชี้วัดที่ได้รับมอบหมายในหน่วยงาน ดังนี้ 

องค์ประกอบท่ี  1  ปรัชญา  ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
     ตัวบ่งชี้  1.1  กระบวนการพัฒนาแผน 
องค์ประกอบท่ี  2  การด าเนินงานตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของหน่วยงาน 
     ตัวบ่งชี้  2.1  ระบบและกลไกในการพัฒนาการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
 ตัวบ่งชี้  2.2  ระบบและกลไกในการให้บริการของหน่วยงาน 
 ตัวบ่งชี้  2.3  ผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ 
องค์ประกอบท่ี  3  การบริหารจัดการ 
 ตัวบ่งชี้  3.1  ภาวะผู้น าของผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงาน 
 ตัวบ่งชี้  3.2  ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
 ตัวบ่งชี้  3.3  การพัฒนาหน่วยงานสู่สถาบันเรียนรู้ 
 ตัวบ่งชี้  3.4  ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 
     ตัวบ่งชี้  3.5                       
องค์ประกอบท่ี 4  การเงินและงบประมาณ 
 ตัวบ่งชี้  4.1   ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
องค์ประกอบท่ี 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 ตัวบ่งชี้  5.1  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 การจัดท ารายงานการประเมินตนเองของกองบริหารงานบุคคลในครั้งนี้ จะรวบรวมรายงาน
ผลการด าเนินงานแต่ละตัวชี้วัดตามองค์ประกอบที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งคณะจัดท าได้รวบรวมข้อมูลดังกล่าวและ
ท าการสรุปผลน ามาปรับปรุงให้ได้มาตรฐานและเกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้การปฏิบัติงานใน
หน่วยงานมีประสิทธิภาพ และน าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมินจากผลการด าเนินงาน ปี 2554 
มาปรับปรุงแก้ไขในการด าเนินงานปี 2555 เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัยต่อไป 

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

                                         (นางสุภัทรา  ปานสุวรรณจิตร์) 
                        ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รักษาราชการแทน 

                                                                              ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล 
                                                                                              31 พฤษภาคม 2555 
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ข้อมูลทั่วไป  
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1.4 โครงสร้างการบริหารจัดการ/แผนภูมิการแบ่งส่วนราชการ 
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 1.5 จ านวนอาจารย์และบุคลากร 7 
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องค์ประกอบที่ 2  การด าเนินงานตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของหน่วยงาน 
- ตัวบ่งชี้ที่ 2.1  ระบบและกลไกในการพัฒนาการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
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- ตัวบ่งชี้ที่ 2.3  ผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ 
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ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน
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กองบริหารงานบุคคล ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

ส่วนที่  1 ข้อมูลเบื้องต้นของหน่วยงาน 
1.1 ประวัติความเป็นมาและสภาพปัจจุบันของหน่วยงาน 
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาจัดตั้งขึ้นตามผลของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 และมีการจัดตั้งส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่าคณะภายในมหาวิทยาลัย   
ตามกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กระทรวงศึกษาธิการพ.ศ.2549 
ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2549 นอกจากนี้ยังได้แบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ .ศ. 2550       
  ผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16         2550            ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยมีการแบ่งส่วน
ราชการในส านักงานอธิการบดีมีการแบ่งส่วนราชการ ดังนี้ 
  1.  กองกลาง 
  2.  กองคลัง 
  3.  กองนโยบายและแผน 
  4.  กองบริหารงานบุคคล 
  5.  กองพัฒนานักศึกษา 
 

จากโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการในส านักงานอธิการบดี หน่วยงานต่างๆ ได้รับมอบหมาย
ภาระงานแตกต่างกันไป กองบริหารงานบุคคล ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจด้านงานบริหารงานบุคคลของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  และไดแ้บ่งกลุ่มงานภายในออกเป็น 4 งาน  ดังนี้ 

 1.  งานบริหารงานบุคคล 
   2.  งานทะเบียนประวัติและบ าเหน็จความชอบ 
  3.  งานพัฒนาบุคลากร 
  4.  งานวินัยและนิติการ 

1.2   ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ 

ปรัชญา  
  จัดสรรทรัพยากรบุคคลมีคุณค่า เพ่ือร่วมกันพัฒนาศักยภาพองค์กร 
 
ปณิธาน  

กองบริหารงานบุคคล บริการดี มีความซื่อสัตย์ มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

วิสัยทัศน์   (Vision) 
                    กองบริหารงานบุคคลเป็นหน่วยงานสนับสนุนงานบริหารและให้บริการบุคลากร 

อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นธรรม 
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พันธกิจ  (Mission) 
 1.   บริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพโดยเน้นความรวดเร็วถูกต้อง  และเป็นธรรม 
 2.   พัฒนาปรับปรุงระบบและกระบวนการบริหารงานบุคคลให้ทันสมัย และสอดคล้องกับ 

     นโยบายอย่างต่อเนื่อง 
 3.   พัฒนาศักยภาพบุคลากรในหน่วยงานให้มีขีดความสามารถสูงขึ้น ทันสมัย พร้อมรับการ 
                เปลี่ยนแปลง 

4.   พัฒนาและน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาสนับสนุนการปฏิบัติงาน  เพ่ือมุ่งประสิทธิภาพ           
      และประสิทธิผล 
5.   ให้บริการด้านการบริหารงานบุคคลที่มีคุณภาพในการสนับสนุนภารกิจหลักของ    
      มหาวิทยาลัยเพ่ือส่งเสริมให้บรรลุปณิธานที่ก าหนด     

                    
วัตถุประสงค์  (Objective) 
 1.   เพ่ือสนับสนุนและพัฒนาภารกิจด้านการบริหารงานบุคคล 
 2.   เพ่ือด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
                ถูกต้อง เป็นธรรม ตามระเบียบ 
 3.   เพ่ือให้ข้อมูล  ค าแนะน า ตอบข้อหารือ เสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลแก่บุคลากร 
                ผู้บริหาร และหน่วยงานของมหาวิทยาลัยอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และทันสมัย 
 
เป้าหมาย (Goals) 
 1.   มีข้ันตอนการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน  
 2.   มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับด้านการบริหารงานบุคคลที่ก าหนดไว้ชัดเจน 

     3.   บุคลากรโดยรวมมีความร่วมมือ ร่วมใจ ในการปฏิบัติงานและมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
 
1.3 โครงสร้างการบริหารจัดการ 

นับตั้งแต่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ประกาศใช้ในราช
กิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้ (ประกาศเมื่อวันที่  18  มกราคม  พ.ศ. 2548)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนาได้มีการจัดท าโครงสร้างแบ่งส่วนราชการ  โดยมีการจัดตั้ง  การรวมและการยุบเลิกส านักงาน
วิทยาเขต  สถาบัน  ส านัก  วิทยาลัย  และคณะ  ตามกฎกระทรวงการจัดตั้งส่วนราชการ  และนอกจากนี้ยังมี
การแบ่งส่วนราชการเป็นส านั กงานคณบดี  ส านักงานผู้อ านวยการ และกองต่างๆ ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ   

ภายหลังจากที่ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีผลบังคับใช้ มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการก าหนดภาระงานและแบ่งส่วนราชการขึ้น 
โดยกองบริหารงานบุคคลมีการแบ่งส่วนราชการเป็นงาน ดังนี้ 

 

  

 

 

กองบริหารงานบุคคล 

งานบริหารงานบุคคล งานทะเบียนประวตัิและบ าเหนจ็ความชอบ งานพัฒนาบุคลากร งานวินัยและนิติการ 
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หน้าที่ความรับผิดชอบภายในกองบริหารงานบุคคล  
 
1.งานบริหารงานบุคคล  มีหน้าที่ความรับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลดังนี้ 

1.1   การก าหนดนโยบายและแผนงาน มีหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงาน
การรับ-ส่งร่างโต้ตอบ เวียนหนังสือ การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน พัสดุ ครุภัณฑ์ จัดท างบประมาณแผนงาน 

1.2   โครงสร้างและอัตราก าลัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารอัตราก าลัง ตาม
กรอบนโยบายและแผนของมหาวิทยาลัย 

1.3   การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง   มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสรรหา การบรรจุ 
การแต่งตั้งสายสอนและสายสนับสนุน การเลื่อนต าแหน่งพนักงานวิทยาลัยและอัตราจ้าง 

1.4   การด าเนินงานตามมติ ครม.   มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการด าเนินติดตามแผน
นโยบายแห่งชาติ ตามค าสั่งที่ขึ้นตรงต่อกระทรวงศึกษาธิการ ทบวงมหาวิทยาลัย คณะกรรมการ
สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

1.5   การยื่นค าร้องและรับรองการปฏิบัติงาน   มีหน้าที่ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในการตรวจสอบ และออกหนังสือรับรองขั้นเงินเดือน รับรองความประพฤติของราชการ พนักงาน
และลูกจ้าง 

1.6   การประกันสังคมของบุคลากร   มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดท าประกันสังคมของ
บุคลากร ในมหาวิทยาลัยที่มิใช่เป็นข้าราชการและลูกจ้างประจ า 
 1.7   การโอนย้ายของข้าราชการ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการท าเรื่องขอโอนย้าย
ข้าราชการ ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามค าสั่งของรัฐบาลให้กลับมาสังกัดในหน่วยงาน การโอนย้ายอัตราก าลังของ
ราชการที่มีความประสงค์ขอโอนย้ายไปยังเขตพ้ืนที่ต่าง ๆ การตัดโอนต าแหน่งอัตราก าลังของมหาวิทยาลัยฯ 

 
2. กลุ่มทะเบียนประวัติและบ าเหน็จความชอบ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับด าเนินการเกี่ยวกับประวัติ
ดังนี้ 

2.1   งานทะเบียนประวัติ มีหน้าที่จัดท าทะเบียนประวัติข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงาน
มหาวิทยาลัย และลูกจ้างชั่วคราว แก้ไขค าน าหน้าชื่อสกุลวันเดือนปีเกิด เพิ่มเติมข้อมูลในทะเบียนประวัติ 

2.2   การลงเวลาปฏิบัติราชการ มีหน้าที่การนับวันที่ปฏิบัติราชการตามระยะเวลาการลา เช่น 
ลาไปต่างประเทศ ลาอุปสมบท ลาป่วย ลากิจ การลาไปท าพิธีฮัจจ์ ลาคลอด การนับเกษียณอายุราชการ 

2.3   การท าบัตรประจ าตัว มีหน้าที่การท าบัตรประจ าตัวข้าราชการมหาวิทยาลัยการขอบัตร
ใหม่ เปลี่ยนบัตรเก่า 

2.4   บ าเหน็จความชอบและบัญชีถือจ่าย   ท าหน้าที่เก่ียวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน
ข้าราชการประจ าปี ( 2 ครั้ง / ปี ) การขอถือจ่ายเงินประจ าต าแหน่งข้าราชการ การด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
การถือจ่ายเพิ่มเติมค่าครองชีพชั่วคราว  

2.5   กองทุน กบข.  ท าหน้าที่ก าหนดเงินชดเชย กบข.( กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ ) 
ควรได้รับเมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติงานของหน่วยงานนั้น ๆ การท าเรื่องเงินทุนกู้ยืมส าหรับซื้อบ้านของธนาคาร
อาคารสงเคราะห์เมื่อปลดเกษียณ เงินกองทุนสวัสดิการกู้ยืมทุนเพ่ือการศึกษา 

2.6   การเสนอขอบ าเหน็จ บ านาญ ท าหน้าที่ค านวณระยะเวลาการปฏิบัติราชการของผู้
เสนอขอที่ลาออก หรือ เกษียณอายุราชการ ควรที่ได้รับเงินบ าเหน็จ บ านาญ 
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2.7   งานสิทธิประโยชน์และบ าเหน็จตกทอด   ท าหน้าที่เกี่ยวกับเอกสารและเงินส่วนที่
ชดเชยให้กับทายาท  เมื่อผู้ปฏิบัติงานได้สิ้นชีวิตในหน้าที่  หรือถือครองทรัพย์สินส่วนที่ตนพึงมีของผู้ตายให้กับ
ทายาท 

2.8   การขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์  มีหน้าที่จัดท าทะเบียนผู้ที่มีสิทธิได้รับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ในขั้นต่าง ๆ การพิจารณาขอผู้ราชทานเครื่องราชให้แก่ข้าราชการและพนักงานประจ า 
การรับและการส่งเครื่องราชให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง 

  2.9  การขอพระราชทานเพลิงศพ มีหน้าที่จัดท าค าร้องขอพระราชทานเพลิงศพให้กับ
ผู้เสียชีวิตที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

2.10 การคัดเลือกข้าราชการดีเด่น   มีหน้าที่เสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับการคัดเลือกเป็น
ข้าราชการดีเด่น ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
 
3.  กลุ่มพัฒนาบุคลากร  มีหน้าที่เก่ียวกับการสนับสนุน  ส่งเสริมให้ข้าราชการฯ  มีโอกาสก้าวหน้า  ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น  2  งานดังต่อไปนี้ 
           3.1   การเสนอข้อก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ   มีหน้าที่เกี่ยวกับการเสนอข้อก าหนด
ต าแหน่ง  ผศ. รศ.   และ  ศ.  การปรับปรุงต าแหน่งของฝ่ายสนับสนุน  การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น 

3.2   งานศึกษาต่อภายในประเทศและต่างประเทศ  มีหน้าที่เก่ียวกับด าเนินการทาง
วิชาการ เกี่ยวกับการเสนอขออนุมัติให้ข้าราชการลาศึกษาต่อ 

3.3   การฝึกอบรม  ประชุม  สัมมนา  ดูงาน  วิจัย  ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ  
มีหน้าที่เก่ียวกับการด าเนินการและขอรับทุน  จากแหล่งต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 

3.4   การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร  มีหน้าที่ด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดฝึกอบรมและ
พัฒนาบุคลากรในเรื่องต่างๆ เช่น  อบรมบุคลากรใหม่ฝึกอบรมและพัฒนาจริยธรรมของข้าราชการ  อบรม
จัดท าผลงานทางวิชาการ  ฯลฯ 

3.5   การชดใช้ทุน มีหน้าที่ด าเนินการวิจัยเนื่องจากการลาศึกษาต่อ  การดูงาน  ฝึกอบรม  
การเน้นผลงานการวิจัย  ที่ได้รับทุน  แต่ไม่เป็นไปตามสัญญาจะด าเนินการทางด้านกฎหมาย  ให้มีการชดใช้
ทุนนั้นๆ 

3.6   การปรับระดับต าแหน่งกองสายสนับสนุน มีหน้าที่ด าเนินการเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยน
ต าแหน่งให้เหมาะสมกับภาระงาน  และการเลื่อนขั้นเงินเดือนของบุคลากรสายสนับสนุน 

 
4.  งานกลุ่มวินัยและนิติการ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับกฎหมาย  ซึ่งแบ่งออกเป็น  3  งาน  ดังนี้ 
           4.1  การสอบสวนทางวินัย มีหน้าที่ด าเนินการเก่ียวกับวินัย  การสอบสวนข้อเท็จจริง  และ
ด าเนินการรวบรวมพยานหลักฐาน จัดท าบทสรุปงานการสอบสวน  เสนอเรื่องการร้องเรียน  ร้องทุกข์  และ
อ่ืนๆ 
  4.2  การยกร่าง   ปรับปรุง  แก้ไขกฎระเบียบข้อบังคับ  มีหน้าที่ด าเนินการปรับ  แก้กฎ  
ระเบียบ  ข้อบังคับเพ่ือให้ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยรับทราบ  และเป็นไปตามมติที่ประชุม  จัดท าเอกสาร
เผยแพร่ข้อมูล  ความรู้เกี่ยวกับกฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับและวิธีปฏิบัติราชการให้แก่ข้าราชการ  พนักงาน
มหาวิทยาลัย  ข้าราชการประจ า  และพนักงานอัตราจ้าง 
  4.3  การพิจารณาคดีปกครองของมหาวิทยาลัย  มีหน้าที่ด าเนินการเกี่ยวกับการ
ด าเนินการฟ้องร้องคดีทั้งทางแพ่งและทางอาญา ค านวณทุนทรัพย์ในการด าเนินคดี  ศึกษารวบรวมเอกสาร
เกี่ยวกับการด าเนินคดีและจัดท าค าฟ้อง  หรือค าให้การยื่นต่อศาลปกครองแถลงข้อเท็จจริงต่อศาลและอ่ืนๆ 
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  4.4  จรรยาบรรณของบุคลากร  มีหน้าที่ด าเนินการเกี่ยวกับกฎระเบียบ   ข้อบังคับตาม
กฎหมาย  จรรยาบรรณตามกฎระเบียบข้าราชการ  การพิจารณาข้าราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย  
ลูกจ้างประจ า  และพนักงานอัตราจ้าง   
  
 
 
 
 
 



 
 

โครงสร้างหน่วยงานและการบริหารของกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
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1.4  จ านวนบุคลากร  
 ปัจจุบันกองบริหารงานบุคคลมีข้อมูลอัตราก าลังดังนี้  
1.4.1  อัตราก าลังในภาพรวม 
 

ต าแหน่ง 

ประเภท วุฒิการศึกษา 

ข้าราชการ 
พนักงาน 

มหา 
วิทยาลยั 

พนักงาน
ตามพันธ

กิจ 
ป.ตร ี ป.โท ป.เอก 

1. ผู้อ านวยการกอง 1 - - - 1 - 
2. รองผู้อ านวยการกอง 1 - - - 1 - 
3. บุคลากร  2 4 4 9 1 - 
4. นิติกร 2 - 1 1 2 - 
5. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป - - 4 4 - - 

รวม   19   คน 6 4 9 14 5 0 
 
1.4.2  รายช่ือบุคลากรในกองบริหารงานบุคคล   

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ประเภท ระดับวุฒิการศึกษา 
1 ผศ.สุภัทรา        ปานสุวรรณจิตร์ รักษาราชการแทน 

ผู้อ านวยการกอง 
ข้าราชการ ปริญญาโท 

2 นางมัณฑนา       ข าหาญ ปฏิบัติหน้าที่ 
รองผู้อ านวยการกอง 

ข้าราชการ ปริญญาโท 

3 นางเฉลิมศรี        สันติธรางกูร บุคลากร ช านาญการ ข้าราชการ ปริญญาตรี 
4 พ.จ.อ.อ านาจ      ใจค าฟู บุคลากร ช านาญการ ข้าราชการ ปริญญาโท 
5 นายทินภัทร       อุปราสิทธิ์ นิติกร ช านาญการ ข้าราชการ ปริญญาโท 
6 นายพีร์              ไทยชนะ นิติกร ช านาญการ ข้าราชการ ปริญญาโท 
7 นางจีรวรรณ์        จิอู ๋ บุคลากร พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาตรี 
8 นางศรัญญา         อินทร์ค าเชื้อ บุคลากร พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาตรี 
9 นางวิไลรัตน์        ยะเชียงค า บุคลากร พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาตรี 
10 น.ส.นฤมล          ชมพูราช เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาตรี 
11 น.ส.วาสนา         จันทร์พลอย บุคลากร พนักงานตามพันธกิจ ปริญญาตรี 
12 น.ส.กฤตติยา       สุรสิทธิ ์ บุคลากร พนักงานตามพันธกิจ ปริญญาตรี 
13 น.ส.นิชาพร         ธรรมสอน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป พนักงานตามพันธกิจ ปริญญาตรี 
14 น.ส.กิ่งกานต์        สารวิาท เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป พนักงานตามพันธกิจ ปริญญาตรี 
15 นางสาวพัชรินทร์   จินตนา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป พนักงานตามพันธกิจ ปริญญาตรี 
16 นางสาวจรรยา       สัมผัส บุคลากร พนักงานตามพันธกิจ ปริญญาตรี 
17 นางสาวภาวิณี       ทรัพย์ปาน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ พนักงานตามพันธกิจ ปริญญาตรี 
18 นางสาวจันจิรา      สุขสามปนั บุคลากร พนักงานตามพันธกิจ ปริญญาตรี 
19 นายศศิพงษ์          เมืองจันทร์ นิติกร พนักงานตามพันธกิจ ปริญญาตรี 
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1.5  ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับงบประมาณ 
  กองบริหารงานบุคคลได้รับจัดสรรงบประมาณจากเงินงบประมาณแผ่นดินในปีงบประมาณ 
2554  แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

1. งบด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ จ านวน  9  โครงการ 
1.1  โครงการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  

 จ านวน  95,544 บาท 
1.2  โครงการส่งเสริมการจัดท าผลงานทางวิชาการท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน ก.พ.อ.    

 จ านวน  60,000  บาท 
1.3  โครงการการเพ่ิมศักยภาพของผู้บริหาร  (โครงการอบรมผู้บริหาร  ระดับ กลาง  สูง)   

 จ านวน  400,000  บาท 
1.4  โครงการอบรมปฐมนิเทศข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยฯ บรรจุใหม่ 

 จ านวน  301,430  บาท 
1.5  โครงการทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ระดับปริญญาโท – เอก  

 จ านวน 12,500,000 บาท 
1.6  โครงการประชุม กองบริหารงานบุคคล มีโครงการย่อย ดังนี้ 

 -    การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานตามพันธกิจ  
 จ านวน   26,876  บาท 

- การประชุมพิจารณาเกี่ยวกับบุคลากรลาศึกษาต่อและการจัดสรรทุนการศึกษา  
          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
          จ านวน 39,996  บาท 

 -    การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย  
 จ านวน  200,000  บาท 

 -    พิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  
 จ านวน  1,951,000  บาท 

  2.  งบด าเนินงานของหน่วยงาน 
2.1  งบพัฒนาหน่วยงาน จ านวน  34,000  บาท 
2.2  งบค่าเดินทางผู้บริหาร จ านวน  50,000  บาท 
2.3  งบค่าวัสดุส านักงาน จ านวน  50,000  บาท 
 รวมงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรทั้งสิ้น        134,000  บาท 
 

 
1.6  เอกลักษณ์หรือวัฒนธรรมองค์กร 
 เอกลักษณ์ของกองบริหารงานบุคคล 

“ พัฒนาคน  พัฒนางาน  เสริมสร้างศักยภาพองค์กร” 
 วัฒนธรรมองค์กรของกองบริหารงานบุคคล 

วัฒนธรรมองค์กรของกองบริหารงานบุคคลก าหนดขึ้น เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพของการท างาน
ร่วมกันในองค์กร และมีระบบการบริหารองค์กรเพ่ือส่งผลให้องค์การมีการบริหารงาน และการท างานร่วมกัน
ของบุคลากรในหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะท าให้สร้างก าลังใจ และการอยู่ร่วมกันอย่างผาสุก และ
ผูกพันกับหน่วยงาน  ได้ก าหนดปัจจัยไว้ดังนี้ 
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1. การผูกพัน (Involvement) และการมีส่วนร่วมในองค์การ 
2. การปรับตัว (Adaptability) ที่เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทั้งภายในและ

ภายนอกองค์การ 
3. การประพฤติปฏิบัติได้สม่ าเสมอ (Consistency) ซึ่งจะท าให้เกิดการท างานที่ประสานกันและ

สามารถคาดหมายพฤติกรรมต่าง ๆ ที่จะเกิดข้ึนได้ 
4. มีภารกิจ (และวิสัยทัศน์) ขององค์การที่เหมาะสม ท าให้องค์การมีกรอบและทิศทางการด าเนินงาน

ที่ชัดเจน 
ปัจจัยทั้ง 4 ส่วนนี้ จะท าให้องค์การสามารถบรรลุสู่ประสิทธิผล (Effectiveness) ตามท่ีต้องการได้ 

ปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์การจึงมีความส าคัญที่จะสนับสนุนให้องค์การบรรลุสู่วิสัยทัศน์ และภารกิจที่ก าหนด
อย่างเหมาะสมได้ ดังแผนภูมิต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.7  สรุปผลการด าเนินงานปรับปรุง พัฒนา ตามผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปีท่ีผ่านมา 

 
จากการที่กองบริหารงานบุคคล ส านักงานอธิการบดี ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายในประจ าปีการศึกษา 2553  ปรากฏผลการประเมินในระดับดี ได้คะแนนค่าเฉลี่ย 4.00 และกองบริหารงาน
บุคคลได้รับข้อเสนอแนะ เพ่ือพัฒนาการด าเนินงานในหน่วยงาน ให้มีคุณภาพมากขึ้น จากการรายงานผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และได้รับค าแนะน าจากคณะกรรมการตรวจประเมินเพ่ือเป็นแนวทาง
ปรับปรุง  แก้ ไข ระบบการปฏิบัติ งาน  ซึ่ งกองบริหารงานบุคคลได้น าข้อเสนอแนะดังกล่ าว เข้ าสู่ 
กระบวนการพัฒนาระบบการท างาน ต่อที่ประชุมบุคลากรของหน่วยงาน ให้ได้มีการด าเนินการต่างๆ ตาม
องค์ประกอบหารประกันคุณภาพ โดยสรุปดังนี้ 

 
 

ความผูกพันในองค์กร การปรับตัว 

วิสัยทัศน์และ
ภารกิจของ
หน่วยงาน 

การปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ 



รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  กองบริหารงานบุคคล  มทร.ลา้นนา ปีการศึกษา 2554 
 

14 

องค์ประกอบคุณภาพ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน 
 (ตามเกณฑ์ สกอ.) 

องค์ประกอบที่  1 
       ตวับ่งชี้ที่  1.1 

 
7 ข้อ 

 
6 ข้อ 

 
4 

องค์ประกอบที่ 7 
  ตัวบ่งชี้ที่  7.1 

 
4 ข้อ 

 
5 ข้อ 

 
5 

       ตัวบ่งชี้ที่  7.2   4 ข้อ 5 ข้อ 2 
       ตัวบ่งชี้ที่  7.3   4 ข้อ 5 ข้อ 5 
       ตัวบ่งชี้ที่  7.4 5 ข้อ 5 ข้อ 4 
องค์ประกอบที่  8 
       ตัวบ่งชี้ที่  8.1 

 
6 ข้อ 

 
6 ข้อ 

 
3 

องค์ประกอบที่  9 
       ตัวบ่งชี้ที่  9.1 

 
5 ข้อ 

 
6 ข้อ 

 
5 

คะแนนรวมทั้งหมด - - 28 
คะแนนเฉลี่ย   4.00 

 
จุดแข็ง (ภาพรวม) 

1.  มีแผนการปฏิบัติราชการของหน่วยงานอย่างชัดเจน สามารถน าไปปฏิบัติงานจริงได้ 
2.  มีระบบเทคโนโลยสีารสนเทศสนับสนุนการบริหารงานภายในหน่วยงาน 
3.  มีกระบวนการปรับปรุงงาน เพ่ือเรียนรู้ข้อผิดพลาดน ามาปรับปรุงแก้ไข 
4.  เป็นหนว่ยงานที่มีความส าคัญต่อการบริหารจดัการมหาวิทยาลัย ในดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล   

 ทุกประเภท 
จุดที่ควรพัฒนา  (ภาพรวม) 

1.  มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เช่น พระราชบัญญัติ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
                   เป็นผลท าให้การท างานมีข้อผิดพลาด 
 2.    พัฒนาระบบการสื่อสารของระบบการปฏิบัติงาน เพื่อให้สัมฤทธิ์ผลและบรรลุตาม 
                   วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 
 3.    ส่งเสริมให้แต่ละกลุ่มงานจัดท าปฏิทินการปฏิบัติงานประจ าปี และสรุปผลการ 
 ด าเนินงาน  เพื่อให้ตรงกับเป้าหมายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน  
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สรุปผลการด าเนินงานปรับปรุง พัฒนา ตามผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปีที่ผ่านมา 
แผนการปรับปรุงจุดที่ควรพัฒนาตามผลการประเมินปีการศึกษา 2553  

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
องค์ประกอบที่ 1    ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ จุดที่ควรพัฒนา
องค์ประกอบ 

แนวทางการแก้ไขปรับปรุง ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
ในการปรับปรุงแก้ไข 

งบประมาณ ตรวจสอบ/ 
ก ากับดูแล 

หมายเหตุ 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.1  การบวนการพัฒนาแผน   
การบวนการ
พัฒนาแผน   

1.   บุคลากรส่วนใหญ่ ยัง 
     ขาดความรู้ความเข้าใจ  
     กฎ  ระเบียบ ข้อบังคับ 
     และกระบวนการในการ  
     ด าเนินงานของงานแต่ละ 
     กลุ่มงานอย่างชัดเจน 
2.   หน่วยงานและบุคลากร 
     ของมหาวิทยาลัย บาง 
     หน่วยงานไม่เข้าใจ 
     ระเบียบวิธีปฏิบัติตาม   
     กฎระเบียบ และ 
     ข้อบังคับท่ีก าหนด   

1.   ก าหนดกฎเกณฑ์การท างาน 
     อย่างเป็นระเบียบ และ 
     ชัดเจนเพื่อให้บุคลากรปฏิบัติ 
     ตามระเบียบ และ ข้อบังคับ 
     ที่ก าหนด 
 
2.   ก าหนดแผนการปฏิบัติงาน 
     ของหน่วยงาน และน าแผน 
     มาปรับปรุงใช้ในการ 
     ด าเนินงานอย่างมี 
     ประสิทธิภาพ 
 

นางมัณฑนา   
ข าหาญ/ 
นางสาวนิชาพร 
ธรรมสอน 
 

1 มิถุนายน 2554 – 
31 พฤษภาคม 2555 

- ผศ.สุภัทรา  
ปานสุวรรณ
จิตร์ 
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องค์ประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ 

 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ จุดที่ควรพัฒนา
องค์ประกอบ 

แนวทางการแก้ไขปรับปรุง ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
ในการปรับปรุงแก้ไข 

งบประมาณ ตรวจสอบ/ 
ก ากับดูแล 

หมายเหตุ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 7.1  
ภาวะผู้น าของ
ผู้บริหารทุก
ระดับของ
หน่วยงาน 
 

1.   ควรมีการประเมนิ   
     ผู้บริหารในทุกหน่วยงาน 
     เป็นประจ าทุกปี และ    
     ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 
2.    ผู้บริหารน าผลการ 
     ประเมินมาปรับใช้ในการ   
     บริหารหน่วยงานอย่าง 
     เป็นระบบและน าผลการ   
     ประเมินมาพัฒนาและ 
     ปรับใช้ในหน่วยงาน 
3.   จัดฝึกอบรมสัมมนาและ 
     ศึกษาดูงานให้กับ    
     ผู้บริหาร 
4.   ผู้บริหารในหน่วยงานมี  
     ภาระงานสอนมาก ไม่มี 
     เวลาศึกษางานใน 
     หน่วยงานอย่างเต็มที่ 
 

1.   สร้างระบบประเมินความพึง 
     พอใจของบุคลากรใน 
     หน่วยงานทุกระดับ 
 
2.   จัดท าโครงการประเมิน 
     ผู้บริหารและให้ความส าคัญ   
     กับการประเมินอย่างจริงจัง 
 
 
 
3.   มหาวิทยาลัยต้องจัดแบ่ง 
     ภาระงานสอนให้ผู้บริหาร 
     น้อยลง เพื่อจดัสรรเวลาใน 
     การบริหารหน่วยงานอย่าง 
     เต็มที ่
 

งานบริหารงาน
ทั่วไป 
 
 
งานทะเบียน
ประวัติ 
 
 
 
 
 
 

1 มิถุนายน 2554 – 
31 พฤษภาคม 2555 

- ผศ.สุภัทรา  
ปานสุวรรณ
จิตร์ 
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องค์ประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ 



รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  กองบริหารงานบุคคล  มทร.ลา้นนา ปีการศึกษา 2554 
 

18 

ตัวบ่งชี้ จุดที่ควรพัฒนา
องค์ประกอบ 

แนวทางการแก้ไขปรับปรุง ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
ในการปรับปรุงแก้ไข 

งบประมาณ ตรวจสอบ/ 
ก ากับดูแล 

หมายเหตุ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 7.2
พัฒนา
หน่วยงานด้วย
กระบวนการ
จัดการความรู้ 

1.   ควรมีการเพ่ิมศักยภาพ 
     ด้านความรู้ในเชิง 
     ปฏิบัติการให้แก่บุคลากร 
2.   มีการสร้างเครือข่าย 
     ความรู้ในองค์กร 
3.   จัดโครงการกิจกรรม  
     บริหารจัดการความรู้โดย   
     มุ่งเน้นการปฏิบัติ 
4.   วางแผนการพัฒนา  
     ระบบการจัดการความรู้ 
     ในองค์กรอย่างต่อเนื่อง 
 

1.   ส่งเสริมบุคลากรใน 
     หน่วยงานเห็นความส าคัญใน 
     การบริหารจัดการความรู้ใน 
     องค์กร 
2.   ผู้บริหารควรให้ความส าคัญ  
     และจูงใจให้บุคลากรใน 
     หน่วยงานอยูเ่สมอ 
3.   จัดอบรมด้านการพัฒนา 
     ความรู้แก่บุคลากรใน  
     หน่วยงานอย่างต่อเนื่อง และ 
     สม่ าเสมอ 
 

ทุกกลุ่มงาน 
 
 
 
ทุกกลุ่มงาน 
 
 
 
ทุกกลุ่มงาน 

1 ม.ค. 55 – 30 เม.ย.
55 

- ผศ.สุภัทรา  
ปานสุวรรณ
จิตร์ 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 7.3
ระบบ
สารสนเทศเพ่ือ
การบริหารและ
การตัดสินใจ 
 
 
 
 

1.   หน่วยงานควรน าระบบ  
     สารสนเทศมาใช้ 
     ปรับปรุงในแผน 
     ด าเนินงานของแต่ละ 
     กลุ่มงานอย่างครอบคลุม  
     และหลากหลายเพ่ือ 
     สะดวกในการน าข้อมูล 
     มาใช้ตามความต้องการ   
     ของผู้รับบริการ 
 

1.   จัดท าแผนและทบทวนแผน 
     ระบบสารสนเทศของ 
     หน่วยงานอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 

น.ส.ภาวิณี   
ทรัพย์ปาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 มิ.ย. 54 -  31 พ.ค. 
55 

- ผศ.สุภัทรา 
ปานสุวรรณ
จิตร์ 

 

ตัวบ่งชี้ จุดที่ควรพัฒนา
องค์ประกอบ 

แนวทางการแก้ไขปรับปรุง ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
ในการปรับปรุงแก้ไข 

งบประมาณ ตรวจสอบ/ 
ก ากับดูแล 

หมายเหตุ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 7.3
ระบบ
สารสนเทศเพ่ือ
การบริหารและ
การตัดสินใจ 
 

2.   สนับสนุนให้บุคลากรใน 
     หน่วยงานซึ่งรับผิดชอบ 
     ในงานด้านต่างๆ น า 
     บทความหรือสาระน่ารู้ 
     เกี่ยวกับงานบริหาร 
     บุคคลลงในระบบ 
     สารสนเทศของ 

2.   ปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
     ของหน่วยงาน โดยน า 
     แบบประเมินความพึงพอใจ 
     ของผู้เข้ารับบริการมาเป็น 
     แนวทางในการปรับปรุง 
     แก้ไขระบบสารสนเทศ 
 

น.ส.ภาวิณี   
ทรัพย์ปาน 

1 มิ.ย. 54 -  31 พ.ค. 
55 

- ผศ.สุภัทรา 
ปานสุวรรณ
จิตร์ 
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องค์ประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ 
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ตัวบ่งชี้ จุดที่ควรพัฒนาองค์ประกอบ แนวทางการแก้ไขปรับปรุง ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
ในการปรับปรุงแก้ไข 

งบประมา
ณ 

ตรวจสอบ/ 
ก ากับดูแล 

หมายเหตุ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 8.1  
ระบบและ
กลไกการเงิน
และ
งบประมาณ 
 

1.  บุคลากรในหน่วยงานยัง 
    ขาดความรู้ความเข้าใจ  
    เกี่ยวกับระเบียบ และ  
    ขั้นตอนการเบิกจ่าย  
    งบประมาณประเภทต่างๆ  
    อย่างถูกต้อง 
2.  ไม่มีระบบฐานข้อมูลที่ใช้    
    ในการควบคุมการใช้ 
    งบประมาณให้ทันเวลา 
    และทันความต้องการใช้ 
    ข้อมูลในการบริหารหรือ 
    การตัดสินใจ 
3.  มีข้อจ ากัดด้านบุคลากร  
    และทรัพยากรสนับสนุน 
    เอ้ือต่อการจัดกิจกรรม 
    เพ่ิมพูนรายได้ 
 

1.   มีระบบและกลไกในการจัดสรร 
     ทรัพยากรทางการเงิน การ 
     วิเคราะห์ค่าใช้จ่าย  

1.1 มีการจัดท าระบบทางการเงิน
โดยเริ่มจากการจัดท าแผนกล
ยุทธ์หน่วยงานมีการก าหนด
ภารกิจและจัดสรร
งบประมาณหลักทั้ง 4 ด้าน 
มีการจัดท าแผนงบประมาณ 
แผนการจัดหาเงินจากแหล่ง
เงินต่างๆ และแผนการใช้เงิน
ให้สอดคล้องกัน 

1.2 มีการจัดหาทรัพยากร 
ทางการเงินอย่างเพียงพอ 
ส าหรับการบริหารภารกิจ
ของหน่วยงานในทุกด้านให้
เป็นไปตามเป้าหมาย 

    1.3  มีระบบฐานข้อมูลทางการเงิน 
          ที่เพียงพอ ทันสมัย ครบถ้วน  
          สามารถน าไปใช้ในการ 
          ตัดสินใจของผู้บริหารทุก 
          ระดับของหน่วยงานได้  

น.ส.กิ่งกานต ์
สาริวาท/ 
น.ส.นฤมล  
 ชมพูราช 

1 มิ.ย. 54 - 31 พ.ค. 
55 

- ผศ.สุภัทรา  
ปานสุวรรณ
จิตร์ 
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องค์ประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ 

ตัวบ่งชี้ จุดที่ควรพัฒนาองค์ประกอบ แนวทางการแก้ไขปรับปรุง ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
ในการปรับปรุงแก้ไข 

งบประมาณ ตรวจสอบ/ 
ก ากับดูแล 

หมายเหตุ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 8.1  
ระบบและ
กลไกการเงิน
และ
งบประมาณ 
 

 
 

2.  การตรวจสอบการเงินและ 
     งบประมาณ  
     2.1  มีการจัดท ารายงานทางการ 
           เงินอย่างเป็นระบบอย่าง 
           น้อยทุก 6 เดือน  
           ปีละ 2 ครั้ง 

2.2  มีหน่วยตรวจสอบภายใน 
2.3  ผู้บริหารระดับสูง จะต้อง 

           ติดตามผลการใช้เงินจาก  
           รายงานทางการเงินให้ 
           เป็นไปตามเป้าหมาย 
 

น.ส.กิ่งกานต ์
สาริวาท/ 
น.ส.นฤมล  
ชมพูราช 

1 มิ.ย. 54 - 31 พ.ค. 
55 

- ผศ.สุภัทรา  
ปานสุวรรณ
จิตร์ 
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องค์ประกอบที่ 9   ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
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ตัวบ่งชี้ จุดที่ควรพัฒนาองค์ประกอบ แนวทางการแก้ไขปรับปรุง ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
ในการปรับปรุงแก้ไข 

งบประมาณ ตรวจสอบ/ 
ก ากับดูแล 

หมายเหตุ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 9.1 
ระบบและ
กลไกการ
ประกัน
คุณภาพภายใน  
 

1.   ควรมีการพัฒนางานด้าน 
     การประกันคุณภาพ 
     การศึกษาให้เป็นระบบ 
     สารสนเทศเพ่ือการ        
     ประกันคุณภาพเพ่ือ 
     น าเอา 

1.   พิจารณาใช้ประโยชน์จาก 
     องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ 
     ต่างๆ  ที่ปรากฏในผลการ 
     ประกันคุณภาพการศึกษาในการ 
     ปรับปรุงพัฒนาปัจจัยต่างๆ  
     อย่างจริงจัง 

นางมัณฑนา 
ข าหาญ/ 
น.ส. นชิาพร 
ธรรมสอน 

1 มิ.ย. 54 - 31 พ.ค. 
55 

- ผศ.สุภัทรา  
ปานสุวรรณ
จิตร์ 

 

ตัวบ่งชี้ จุดที่ควรพัฒนาองค์ประกอบ แนวทางการแก้ไขปรับปรุง ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
ในการปรับปรุงแก้ไข 

งบประมาณ ตรวจสอบ/ 
ก ากับดูแล 

หมายเหตุ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 9.1 
ระบบและ
กลไกการ
ประกัน
คุณภาพภายใน  
 

     ระบบคอมพิวเตอร์เข้ามา 
     ชว่ยให้ท างานง่ายขึ้นและ 
     ไม่ซ้ าซ้อน 
 
2.   ให้ทุกหน่วยงานใน   
     มหาวิทยาลัย มีเจ้าหน้าที่ 
     จัดท างานด้านการ 
     ประกันคณุภาพ 
     การศึกษาโดยเฉพาะ  
     เพราะจะได้ด าเนินงาน 
     และประสานงานกับ 
     หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
     อย่างเข้าใจและต่อเนื่อง 
 

2.   ด าเนินงานประกันคุณภาพ 
     การศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยทันที  
     และปรับให้เข้ากับระบบงานของ 
     กองบริหารงานบุคคล 
 
3.   จัดโครงการท าระบบฐานข้อมูล 
     และสารสนเทศเพ่ือจัดเก็บข้อมูล 
     ผลการปฏิบัติราชการให้เป็น 
     ระบบ 
 

นางมัณฑนา 
ข าหาญ/ 
น.ส. นชิาพร 
ธรรมสอน 

1 มิ.ย. 54 - 31 พ.ค. 
55 

- ผศ.สุภัทรา  
ปานสุวรรณ
จิตร์ 
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ลงช่ือ   .............................................................  ก ากับดูแล 

                     (นางมัณฑนา   ข าหาญ) 
           ต าแหน่ง     รองผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล 
 
           ลงช่ือ .............................................................  ผู้ตรวจสอบ 
                         (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สุภัทรา  ปานสุวรรณจิตร์) 
                    ต าแหน่ง      ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล
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ส่วนที่ 2 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ สกอ.
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รายงานผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
ของหน่วยงานสนับสนุน  

ปีการศึกษา 2554 
 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการ
ด าเนินการ 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.1  การบวนการพัฒนาแผน   
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ  

1. มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของ 
บุคลากรในหน่วยงาน และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

2.   มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงานไปสู่ผู้ปฏิบัติงาน 
3.   มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีตามพันธกิจของหน่วยงาน 
4.   มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ 
     เพ่ือวัดความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
5.   มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีครบตามพันธกิจ 
6.   มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี อย่างน้อย 
     ปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณา 
7.   มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
     และรายงานผลต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณา 
8.   มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของผู้บริหารไปปรับปรุง 
     แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

 
เกณฑ์การประเมิน  :   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 หรือ7 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

8 ข้อ 
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ข้อมูลการด าเนินงาน : 
เกณฑ์ การด าเนินงาน 

1 หน่วยงานได้จัดท าแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน ที่สอดคล้องกับแผนมหาวิทยาลัย 
(1.1–01-01)  โดยมีการประชุมหน่วยงานได้รับความเห็นชอบของบุคลากรใน
หน่วยงาน  (1.1–01-02) โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (1.1–01-03) และมีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์
(strategy) ของหน่วยงาน (1.1–01-04)   

2 มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงานไปสู่ผู้ปฏิบัติงาน โดยจัดท า Chat การ
รับผิดชอบของแต่ละกลุ่มงาน (1.1–02-01) และจัดท ารายงานการประชุมแจ้งให้
บุคลากรหน่วยงานได้รับทราบ (1.1–02-02)       

3 มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์ (Strategic map) ของหน่วยงาน (1.1–03-01) 
และมีการจัดท ารายงานผลวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงาน (1.1–03-02)      

4 มีการก าหนดตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปี และค่าเป้าหมายของ
แต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัดความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผน (1.1–04-01) 
ก าหนดกระบวนการโดยน าเข้าวาระประชุมของหน่วยงาน และให้บุคลากรใน
หน่วยงานเห็นชอบในกระบวนการดังกล่าว   (1.1–04-02)   

5 มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี โดยจัดท าปฏิทินการด าเนินงาน ของ
หน่วยงาน (1.1–05-01) ให้เสร็จตามเวลาที่ก าหนด 

6 หน่วยงานได้มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี 
2554 เพ่ือน าผลรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อรับทราบและพิจารณา (1.1–06-01) 

 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน :  

ตัวบ่งชี้ 1.1 เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนนที่ได้ 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

กระบวนการพัฒนาแผน 6 หรือ7 ข้อ 6 4  
 

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริม:  

1. บุคลากรของกองบริหารงานบุคคลมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน และมีความมุ่งมั่นในการเรียนรู้งาน และ
ปรับแนวทางการปฏิบัติงานให้ทันสมัย 

2. สามารถบริหารทรัพยากรภายใต้ข้อจ ากัดอย่างคุ้มค่า 
3. มีข้ันตอนด าเนินการในการปฏิบัติงานของแต่ละกลุ่มงาน 
4. มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับด้านการบริหารงานบุคคลไว้อย่างชัดเจน 
5. มีผลลัพธ์ของงานที่ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
6. บุคลากรโดยรวมมีความร่วมมือ ร่วมใจ ในการปฏิบัติงานและความสัมพันธ์ที่ดี 
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จุดที่ควรพัฒนา : 
1. บุคลากรส่วนใหญ่ ยังขาดความรู้ความเข้าใจกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกระบวนการในการด าเนินงานของ

งานแต่ละกลุ่มงานอย่างชัดเจน 
2. หน่วยงานและบุคลากรของมหาวิทยาลัย บางหน่วยงานไม่เข้าใจระเบียบวิธีปฏิบัติตามกฎระเบียบ และ

ข้อบังคับที่ก าหนด   
 

แนวทางการพัฒนาปรับปรุง : 
1.  ก าหนดกฎเกณฑ์การท างานอย่างเป็นระเบียบ และชัดเจนเพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติตามระเบียบ และ

ข้อบังคับที่ก าหนด 
2. ก าหนดแผนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน และน าแผนมาปรับปรุงใช้ในการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

รายการเอกสารอ้างอิง : 
 เอกสารหมายเลข 1.1–01-01    แผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน 

เอกสารหมายเลข 1.1–01-02    รายงานการประชุมของหน่วยงาน ครั้ง 1/2554  เมื่อวันที่  
                                       24  มิถุนายน 2554 เรื่อง การบทวนจัดท าแผนกลยุทธ์ของ  
                                       หน่วยงาน 
เอกสารหมายเลข 1.1–01-03    ค าสั่งกองบริหารงานบุคคล มทร.ล้านนา  เรื่อง แต่งตั้ง 
                                       คณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ (strategy) ของหน่วยงาน 
เอกสารหมายเลข 1.1-01-04     มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เห็นชอบการจัดท า 

        แผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน   
เอกสารหมายเลข 1.1–02-01    Chat การรับผิดชอบของแต่ละกลุ่มงาน 
เอกสารหมายเลข 1.1–02-02    รายงานการประชุมของหน่วยงาน ครั้ง 2/2554  เมื่อวันที่  
                                       26  สิงหาคม 2554 
เอกสารหมายเลข 1.1–03-01    กระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์ 
เอกสารหมายเลข 1.1–03-02    รายงานการประชุมของหน่วยงาน ครั้ง 2/2554  เมื่อวันที่  
                                       26  สิงหาคม 2554 

 เอกสารหมายเลข 1.1–04-01    แผนปฏิบัติการประจ าปี  2554  ของกองบริหารงานบุคคล 
 เอกสารหมายเลข 1.1–04-02    ก าหนดค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัดความส าเร็จ 
                                                 ของการด าเนินงานตามแผน ประจ าปี 2553 

เอกสารหมายเลข 1.1–04-03    รายงานการประชุมของหน่วยงาน ครั้ง 2/2554  เมื่อวันที่  
                                       26  สิงหาคม 2554 
เอกสารหมายเลข 1.1–05-01    ปฏิทินการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ประจ าปี 2554 
เอกสารหมายเลข 1.1–06-01    รายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการ  
                                       ประจ าปี 2554 (สรุปการด าเนินการโครงการของ 

        หน่วยงาน) เสนอผู้บริหาร 
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องค์ประกอบที่ 2 การด าเนินงานตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของหน่วยงาน 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 ระบบและกลไกในการพัฒนาการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ  
เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. มีการก าหนดนโยบาย กลยุทธ์ แผนปฏิบัติงาน ตามพันธกิจหลัก 
2. มีโครงสร้างการบริหารจัดการภายในหน่วยงาน และมีการวิเคราะห์อัตราก าลังที่เหมาะสม 
3. มีการก าหนดคุณลักษณะของงาน (Job Description) และก าหนดคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติ (Job 

Specification) 
4. มีระเบียบข้อบังคับมาตรการแนวการปฏิบัติงาน (Procedure Instruction) และวิธีปฏิบัติงานที่เป็น

มาตรฐาน (Work Instruction) 
5. มีการทบทวนประเมินผลขั้นตอนและวิธีปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
6. มีการน าผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน 

เกณฑ์การประเมิน  :   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ  

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 

 
ข้อมูลการด าเนินงาน : 

เกณฑ์ การด าเนินงาน 
1 กองบริหารงานบุคคลได้ก าหนดนโยบายและมีการทบทวนกลยุทธ์ของหน่วยงาน (เอกสารหมายเลข 

2.1-1-01) รวมทั้งจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีของหน่วยงาน (เอกสารหมายเลข 2.1-1-02) 
เพ่ือให้สอดคล้องกับพันธกิจหลักของหน่วยงาน และได้เสนอในที่ประชุมของหน่วยงาน  

2 มีการบริหารจัดการโครงสร้างภายใน (เอกสารหมายเลข 2.1-2.01) และทบทวนโครงสร้างการ
บริการงานและมีวิเคราะห์อัตราก าลังของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง (เอกสารหมายเลข 2.1-2-02)  
เพ่ือให้เหมาะสมกับภาระงานในหน่วยงานอย่างเป็นระบบ (เอกสารหมายเลข 2.1-2-03)   

3 มีการก าหนดคุณลักษณะงานที่ปฏิบัติ และคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน
ต าแหน่งที่ ก.พ.อ. ก าหนด (เอกสารหมายเลข 2.1-3-01) โดยบุคลากรในหน่วยงานทุกคนจะมี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานต าแหน่งที่ก าหนดไว้ 
(เอกสารหมายเลข 2.1-3-02) 

4 4.1  มีการใช้กลไกการปฏิบัติงานที่ยึดผลสัมฤทธิ์ของงานตามข้อตกลงที่ก าหนดไว้ล่วงหน้า และ 
      ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกรอบ 6 เดือน  ตามปีงบประมาณ  แบ่งเป็น 2 รอบ คือ  

-   รอบที่ 1  1 ตุลาคม ของปี  – 31 มีนาคม ของปีถัดไป 
-   รอบท่ี 2   1 เมษายน – 30 กันยายน (เอกสารหมายเลข 2.1-4-01) 

       โดยการประเมินผลปฏิบัติราชการ จะปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนาว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา ประจ าปี  2554  (เอกสารหมายเลข 2.1-4-02) 
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เกณฑ์ การด าเนินงาน 
4 4.2   ก าหนดมาตรฐานเร่งรัดการปฏิบัติงาน โดยออกประกาศก าหนดระยะเวลาการแล้วเสร็จของ  

       งาน (เอกสารหมายเลข 2.1-4-03) ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน  
5 
 
 

มีการทบทวนประเมินผลขั้นตอน และวิธีการปฏิบัติงาน โดยมีการประชุมบุคลากรในหน่วยงาน  
เพ่ือทบทวนผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง (เอกสารหมายเลข 2.1-5-01) 
 

6 
 
 

มีการน าผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุงระบบการปฏิบัติงาน เพ่ือให้เอ้ือต่อการปฏิบัติงานและ
สอดคล้องกับพันธกิจของหน่วยงาน อย่างต่อเนื่อง (เอกสารหมายเลข 2.1-6-01) 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน :  

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนนที่ได้ 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

ระบบและกลไกในการพัฒนาการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

5 6 5  

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริม :  

1.  หน่วยงานมีการก าหนดกลยุทธ์ไว้ที่แผนกลยุทธ์ของกองบริหารงานบุคคล  
2.  มีการทบทวนแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน เป็นประจ าและต่อเนื่อง โดยทบทวนประเมินผล

ขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
3.  มีโครงสร้างการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับภารกิจหลักของหน่วยงาน 
4.  น าระเบียบ ข้อบังคับ มาใช้ในการปฏิบัติงาน และมีวิธีการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน 

 
จุดที่ควรพัฒนา : 

1.  ควรมีการติดตามและทบทวนภาระงานให้ตรงตามคุณลักษณะของงาน (Job Description) และ
ทบทวนก าหนดคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติ (Job Specification) อย่างต่อเนื่อง 

2.  ควรจัดท าระเบียบข้อบังคับมาตรการแนวการปฏิบัติงาน (Procedure Instruction) และวิธี
ปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน (Work Instruction) 

3.  ควรมีการน าผลการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน เพ่ือน าผลไปพิจารณา
ปรับปรุงการปฏิบัติงาน 

แนวทางการพัฒนาปรับปรุง : 

1.  จัดท าระเบียบข้อบังคับมาตรการแนวการปฏิบัติงาน หรือจัดท าประกาศ ระยะการแล้วเสร็จของ
งาน ไว้อย่างชัดเจน และน ามาปฏิบัติงานได้จริง 

2.  ผู้บริหารควรน าผลการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร แจ้งให้บุคลากรทราบ เพ่ือเป็น
แนวทางปรับแก้ไข หรือพัฒนาระบบการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีงบประมาณละ 1 ครั้ง 
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รายการเอกสารอ้างอิง : 
 
  เอกสารหมายเลข 2.1-1.01  แผนกลยุทธ์ของกองบริหารงานบุคคล 
  เอกสารหมายเลข 2.1-1-02 แผนปฏิบัติราชการของกองบริหารงานบุคคลประจ าปี   
                                                               การศึกษา  2554 
      เอกสารหมายเลข 2.1-1-03 รายงานการประชุมภายในหน่วยงาน 

    ครั้งที่  1/2554  วันที่  24 มิถุนายน 2555 
  เอกสารหมายเลข 2.1-2-01 โครงสร้างการบริหารจัดการ กองบริหารงานบุคคล 
  เอกสารหมายเลข 2.1-2-02 รายงานการประชุมภายในหน่วยงาน 

ครั้งที่  2/2554  วันที่  26  สิงหาคม  2554 
  เอกสารหมายเลข 2.1-2-03 ภาระงานของกองบริหารงานบุคคล มทร.ล้านนา 
  เอกสารหมายเลข 2.1-3-01 คุณลักษณะและคุณสมบัติของต าแหน่ง 
      กองบริหารงานบุคคล มทร.ล้านนา 
  เอกสารหมายเลข 2.1-3-02 การก าหนดมาตรฐานต าแหน่ง ตามที่ ก.พ.อ.ก าหนด 
  เอกสารหมายเลข 2.1-4-01 แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสาย 
                                                               สนับสนุน มทร.ล้านนา 

เอกสารหมายเลข 2.1-4-02 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาว่าด้วย  
                                          หลักเกณฑ์ วิธีการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการของ 

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประจ าปี  2554 
เอกสารหมายเลข 2.1-4-03 ประกาศ เรื่อง การก าหนดวิธีการปฏิบัติงาน และระยะเวลา

การแล้วเสร็จของงาน กองบริหารงาบุคคล  
 มทร.ล้านนา 
เอกสารหมายเลข 2.1-5-01 รายงานการประชุมภายในหน่วยงาน   

ครั้งที่  5/2554  วันที่  23  ธันวาคม  2554 
เอกสารหมายเลข 2.1-6-01 กรณศีึกษา การปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงาน เช่น การ

แก้ไขระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับที่น ามาใช้เพ่ือเอ้ือกับระบบ
การปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 ระบบและกลไกในการให้บริการของหน่วยงาน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ  
เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. มีการจัดท ากลยุทธ์ แผนภูมิในการด าเนินงานของการปฏิบัติงานการให้บริการ 
2. มีคณะกรรมการ คณะท างาน หรือหน่วยงานด าเนินงานให้บริการตามแผนที่ก าหนด 
3. มีการก าหนดหลักเกณฑ์และหรือระเบียบในการให้บริการ 
4. มีกระบวนการในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการ 
5. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนภูมิที่ก าหนด 
6. มีการน าผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงการวางแผนการให้บริการในปีต่อไป 

 
เกณฑ์การประเมิน  :   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ  
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ  
มีการด าเนินการ 

3 หรือ 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
 
ข้อมูลการด าเนินงาน : 

เกณฑ์ การด าเนินงาน 
1 กองบริหารงานบุคคลได้ด าเนินการจัดท าแผนกลยุทธ์การให้บริการของหน่วยงาน (เอกสาร

หมายเลข 2.2-1-01)  เพ่ือน าขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการให้บริการ มาท าเป็นแผนภูมิ
ให้ผู้รับบริการรับทราบ (เอกสารหมายเลข 2.2-1-02)   
 

2 กองบริหารงานบุคคลได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์การให้บริการของ
หน่วยงาน (เอกสารหมายเลข 2.2-2-01)  เพ่ือด าเนินงานตามแผนที่ก าหนด โดยคณะกรรมการ
จะท าหน้าที่ก าหนดหลักเกณฑ์ และทบทวนขั้นตอนการให้บริการของหน่วยงาน (เอกสาร
หมายเลข 2.2-2-02)   
 

3 กองบริหารงานบุคคลได้ก าหนดหลักเกณฑ์  ระเบียบในการให้บริการ (เอกสารหมายเลข 2.2-3-
01)  โดยได้น าเรื่องเข้าที่ประชุมของหน่วยงานเพ่ือหารือ และจัดท าหลักเกณฑ์การให้บริการ 
(เอกสารหมายเลข 2.2-3-02) 
 

4 กองบริหารงานบุคคลได้สร้างความสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการ โดยจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการ
ลงใน                      (เอกสารหมายเลข 2.2-4-01) และได้จัดท า Webboard เพ่ือ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และตอบปัญหาเกี่ยวกับการให้บริการ ขั้นตอนการขอรับ
บริการของหน่วยงาน  (เอกสารหมายเลข 2.2-4-02) 
 

5 กองบริหารงานบุคคลมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนภูมิที่ก าหนด โดยมีการตรวจสอบ
เวลาและขั้นตอนการให้บริการ ว่าเป็นไปตามแผนที่ก าหนดหรือไม่  โดยน าเรื่องเข้าที่ประชุมของ
หน่วยงาน (เอกสารหมายเลข 2.2-5-01) 
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การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน :  

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนนที่ได ้

การบรรลุ
เป้าหมาย 

ระบบและกลไกในการให้บริการ
ของหน่วยงาน 

5 5 4  

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริม :  

1.  หน่วยงานมีแผนการให้บริการของหน่วยงาน เพ่ือเผยแพร่ให้ผู้รับบริการได้ทราบ 
2.  บุคลากรในหน่วยงานมีความพร้อมที่จะให้บริการ และสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการ 
3.  มีระบบการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

จุดที่ควรพัฒนา : 
1.  เกณฑ์การให้บริการของหน่วยงาน ยังไม่ครอบคลุมในทุกส่วนงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 
2.  บุคลากรในหน่วยงานมีภาระงานมาก ไม่สามารถให้บริการตามระยะเวลา และข้ันตอนการ

ปฏิบัติงานที่ก าหนดไว้อย่างเป็นระบบ 

แนวทางการพัฒนาปรับปรุง :  
1.   สร้างระบบการให้บริการให้บุคลากรในหน่วยงานรับทราบ โดยมอบหมายจาก  

 ผู้อ านวยการกอง 
2.  เผยแพร่ขั้นตอนการให้บริการของหน่วยงานทุกช่องทาง  และสามารถเข้าถึงการให้บริการอย่าง

รวดเร็ว  
 
รายการเอกสารอ้างอิง : 
 
 เอกสารหมายเลข 2.2-1-01  แผนกลยุทธ์การให้บริการ กองบริหารงานบุคคล 
      มทร.ล้านนา 
 เอกสารหมายเลข 2.2-1-02  แผนภูมิและขั้นตอนการให้บริการ  กองบริหารงานบุคคล 
      มทร.ล้านนา 
 เอกสารหมายเลข 2.2-2.01  คณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์การให้บริการ 
 เอกสารหมายเลข 2.2-2-02  ขั้นตอนการให้บริการของหน่วยงาน 
 เอกสารหมายเลข 2.2-3-01  ประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์ ระเบียบการให้บริการ  
      กองบริหารงานบุคคล มทร.ล้านนา 
 เอกสารหมายเลข 2.2-3-02  รายงานการประชุมในหน่วยงาน 
      ครั้งที่ 5/2554  วันที่ 23 ธันวาคม 2554 
 เอกสารหมายเลข 2.2-4-01  ขั้นตอนการให้บริการของหน่วยงาน ลงใน website ของ 
                                                               กองบริหารงานบุคคล ที่ www.personal.rmutl.ac.th 
 เอกสารหมายเลข 2.2-4-02  Web board  ของกองบริหารงานบุคคล เพ่ือรับฟังความ 
      คิดเห็น  ข้อเสนอแนะ และตอบปัญหาเกี่ยวกับการ 
      ให้บริการของหน่วยงาน 

http://www.personal.rmutl.ac.th/
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 เอกสารหมายเลข 2.2-5-01  รายงานการประชุมภายในหน่วยงาน 
      ครั้งที่ 3/2555  วันที่ 27 เมษายน  2555 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 ผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ  

เกณฑ์มาตรฐาน : 
1. แบบสอบถามความพึงพอใจในการรับบริการของหน่วยงานที่ครอบคลุมภารกิจของหน่วยงาน 
2. แบบประเมินที่น ามาใช้ในการค านวณ ควรไม่น้อยกว่าร้อยละ 81                       
3. สูตรในการค านวณ 

 
 ร้อยละของความพึงพอใจ =  

เกณฑ์การประเมิน  :   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

≤ร้อยละ 50 51-65 66-80 81-95 >ร้อยละ 95 

ข้อมูลการด าเนินงาน : 
 กองบริหารงานบุคคลได้ด าเนินการจัดท าแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการ
ให้บริการของ กองบริหารงานบุคคล มทร.ล้านนา (เอกสารหมายเลข 2.3-1-01) โดยมีวิธีด าเนินการส ารวจความ
พึงพอใจไปยังผู้รับบริการ โดยส่งแบบส ารวจบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกหน่วยงาน (เอกสารหมายเลข 2.3-1.02) 
ซึ่งได้การตอบรับและส่งแบบสอบถามกลับจ านวน 232 คน และอีกทั้งได้ท าแบบประเมินความพึงพอใจ ในเว็บไซด์ 
www.personal_rmutl.ac.th มีจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 58 คน            (เอกสารหมายเลข 2.3-
1.03) รวมทั้งสิ้น 290 คน เพ่ือให้ผู้รับบริการมีทางเลือกท้ัง 2 ช่องทาง  โดยก าหนดการให้บริการไว้ 4 ด้าน คือ 

1. ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 
2. ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ใช้บริการ 
3. ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
4. ความพึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริการ 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน :  

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนนที่ได้ 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

ผลการประเมินความพึงพอใจใน
การให้บริการ 

81-95 71.51 3  

 จากผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจ าปีงบประมาณ 2554 มีค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อย
ละ 71.51  และสามารถจ าแนกความพึงพอใจในแต่ละด้าน ดังนี้ 

1. ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ คิดเป็นร้อยละ  71.55 
2. ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ใช้บริการ คิดเป็นร้อยละ  73.53 
3. ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก คิดเป็นร้อยละ 69.24 
4. ความพึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 71.66 

จุดแข็ง/แนวทางเสริม:  
1.  หน่วยงานมีกระบวนการ และขั้นตอนการให้บริการ อย่างมีประสิทธิภาพ 

ผลรวมค่าเฉลี่ยจากแบบประเมิน 
ค่าคะแนนเต็มของแบบประเมิน 

X 100 

http://www.personal_rmutl.ac.th/
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2.  หน่วยงานมีระบบการประเมินความพึงพอใจที่เป็นมาตรฐาน ตรงกับพันธกิจ และภาระงาน   
 หลักของหน่วยงาน 

3.  สามารถเข้าถึงแบบประเมินความพึงพอใจ ทางระบบสารสนเทศของหน่วยงานได้อย่าง   
 รวดเร็ว  

จุดที่ควรพัฒนา : 
1. หน่วยงานควรด าเนินการการประเมินอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพ่ือเปรียบเทียบการสรุปผลการ

ประเมิน 
2.  จัดท าขั้นตอนการให้บริการในส านักงาน และให้ผู้บริการเข้าใจขั้นตอนการให้บริการได้ง่าย 
3.  จัดท าแผนระบบการบริการ และชี้แจงให้บุคลากรในหน่วยงานได้รับทราบ 

 
แนวทางการพัฒนาปรับปรุง : 

1.  จัดท าขั้นตอนการให้บริการ  เพื่อสะดวกในการติดต่อ เช่น แผนผังการให้บริการ       แผนผัง
ที่ตั้งของกลุ่มงาน ฯลฯ 

2.  อบรมการให้บริการ service mind                     งาน  
3.  แสดงขั้นตอนการท างานลงใน website               

 
 

รายการเอกสารอ้างอิง : 
 

เอกสารหมายเลข  2.3–1–01 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ  
                                          กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
เอกสารหมายเลข  2.3–1–02       วิธีด าเนินการส ารวจความพึงพอใจไปยังผู้รับบริการ โดยส่งแบบ  
                                          ส ารวจบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกหน่วยงาน  ตามหนังสือเวียน 
                                          ที่ ศธ 0583.014/ว346 ลงวันที่  27 เมษายน 2555 เรื่อง แบบ 
                                          ส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการ กองบริหารงานบุคคล  
                                          มทร.ล้านนา 
เอกสารหมายเลข  2.3–1–03       แบบตอบรับและส่งแบบสอบถามกลับจ านวน 232 คน และสรุป  
                                          แบบประเมินความพึงพอใจ ในเว็บไซด์  
                                          www.personal_rmutl.ac.th มีจ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม   
                                          จ านวน 58 คน 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.personal_rmutl.ac.th/
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องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 ภาวะผู้น าของผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงาน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ  
เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ก าหนดทิศทางการด าเนินงานและสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ  มี
ความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการน าข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง 

2. ผู้บริหารมีการก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสาร
แผนและผลการด าเนินงานของหน่วยงานไปยังบุคลากรในหน่วยงาน 

3. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้อ านาจในการตัดสินใจแก่
บุคลากรตามความเหมาะสม 

4. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพ่ือให้สามารถท างานบรรลุวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงานเต็มตามศักยภาพ 

5. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

เกณฑ์การประเมิน  :   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ  

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ  

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

 
ข้อมูลการด าเนินงาน : 

เกณฑ์ การด าเนินงาน 
1 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ก าหนดทิศทางการด าเนินงานและสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ    

โดยผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคลได้ชี้แจงในที่ประชุม เพ่ืออธิบายและท าความเข้าใจเกี่ยวกับ
การบริหารงานในมหาวิทยาลัย  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกบังานบริหารงานบุคคล ในที่ประชุมของหน่วยงาน (เอกสารหมายเลข 3.1-1-01)  และ
น าข้อมูลมาใช้วางแผนการด าเนินงานเพื่อจัดท าเป็นแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน (เอกสารหมายเลข 
3.1-1-02) 

2 ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล มีการก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามที่
มอบหมาย โดยให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย ทบทวนแผนกลยุทธ์ของ
หน่วยงาน รวมทั้งสามารถสื่อสารแผนและผลการด าเนินงานของหน่วยงานไปยังบุคลากรใน
หน่วยงาน (เอกสารหมายเลข 3.1-2-01)  และก าหนดตัวบ่งชี้ ของงานที่ปฏิบัติ ในแผนกลยุทธ์ของ
กองบริหารงานบุคคล (เอกสารหมายเลข 3.1-2-02)  และก าหนดให้ปฏิบัติตามแผนที่ก าหนดไว้  
และมีการประเมินติดตามผลโดยระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (เอกสารหมายเลข      
3.1-2-03)   
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เกณฑ์ การด าเนินงาน 
3 ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ โดยมีการก ากับ ติดตาม

ผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ไปสู่การปฏิบัติ โดยสรุปผลการด าเนินงาน (เอกสารหมายเลข 
3.1-3-01) ตามภารกิจที่ก าหนดไว้  เพื่อปรับแผนการการด าเนินงานเพื่อปรับปรุงในปีต่อไป โดย
สรุปให้ที่ประชุมของหน่วยงาน รับทราบ และน าข้อเสนอแนะ แผนการปรับปรุงของปีที่ผ่านมา 
(เอกสารหมายเลข 3.1-3-02)  ลงในเว็บไซด์ของหน่วยงาน www.personal.rmutl.ac.th    
(เอกสารหมายเลข 3.1-3-03)  
 

4 มีการถ่ายทอดความรู้และสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงาน สามารถพัฒนางาน เพื่อปรับปรุงระบบ
การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ตามข้ันตอนการปฏิบัติงานที่ก าหนดไว้ (เอกสารหมายเลข 3.1-4.01) 
โดยรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ปฏิบัติงานอยู่ 2 ช่องทาง คือ ทาง e-mail และทางโทรศัพท์ 
นอกจากนี้ยังรับฟังข้อคิดเห็นจากการประชุมของหน่วยงานเป็นประจ าทุกเดือน  (เอกสารหมายเลข 
3.1-4.02) เพ่ือปรับปรุงและลดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้มากท่ีสุด 
 

5 มีการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล ซึ่งถ่ายทอดให้ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบถึง หลักธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหาร ในที่ประชุมของหน่วยงาน (เอกสารหมายเลข 3.1-5-01) และเปิดโอกาสให้บุคลากรใน
หน่วยงานได้รับการพัฒนาได้เพ่ิมทักษะในการปฏิบัติงานให้สูงขึ้น เช่น มอบหมายให้เข้าประชุม 
หรืออบรมแทน ตามลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย (เอกสารหมายเลข 3.1-5-02)   
 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน :  

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนนที่ได้ 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

ภาวะผู้น าของผู้บริหารทุกระดับ
ของหน่วยงาน 

4 ข้อ 5 5  

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริม :  

1. หน่วยงานมีผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการ ระบบการท างานของหน่วยงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2. มหาวิทยาลัยฯ สนับสนุนให้น าหลักธรรมาภิบาล มาใช้ในการประเมินผู้บริหาร และให้ยึดหลักการ
บริหารงานแบบโปร่งใส ยุติธรรม 

3. ผู้บริหารมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถ่ายทอดประสบการณ์การปฏิบัติงาน ให้บุคลากรรับทราบอย่าง
ต่อเนื่อง 

จุดที่ควรพัฒนา : 
1. ผู้บริหารมีภาระงานในการสอนมาก ไม่มีเวลาบริหารจัดการในหน่วยงานสายสนับสนุนอย่างเต็มท่ี 
2. ผู้บริหารควรน าผลการประเมินบุคลากรในหน่วยงานแจ้งให้บุคลากรรับทราบ เพ่ือน าผลประเมินที่ได้มา

ปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น 
3. ระบบการประเมินผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ยังไม่ครอบคลุมหรือมีหลักเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน 

 

http://www.personal.rmutl.ac.th/


รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  กองบริหารงานบุคคล  มทร.ลา้นนา ปีการศึกษา 2554 
 

39 

แนวทางการพัฒนาปรับปรุง : 
1. จัดท าระบบการประเมินผู้บริหารของมหาวิทยาลัยให้เป็นแนวทิศทางเดียวกัน  
2. มหาวิทยาลัยต้องจัดแบ่งภาระงานสอนให้ผู้บริหารน้อยลง เพ่ือจัดสรรเวลาในการบริหารงานในหน่วยงาน

สนับสนุนอย่างเต็มที่ 
 
รายการเอกสารอ้างอิง : 
 
เอกสารหมายเลข 3.1-1-01 รายงานการประชุมภายในหน่วยงาน 
    ครั้งที่ 3/2554  วันที่ 28 ตุลาคม 2554 
เอกสารหมายเลข 3.1-1-02 แผนกลยุทธ์ กองบริหรงานบุคคล ปี 2552-2556 และ 
    แผนกลยุทธ์ ของกองบริหารงานบริหารงานบุคคล ปี 2554 -2558 
เอกสารหมายเลข 3.1-2-01   สรุปผลการด าเนินงานปรับปรุง พัฒนา ตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ

ราชการของหน่วยงาน ปี 2554 
เอกสารหมายเลข 3.1-2-02 การก าหนดตัวบ่งชี้  ในแผนกลยุทธ์ของกองบริหารงานบุคคล 
เอกสารหมายเลข 3.1-2-03 การประเมินติดตามผลโดยระบบการประเมินผลการปฏิบัติ 
                                          ราชการ ของบุคลากรในหน่วยงาน 
เอกสารหมายเลข 3.1-3-01 การก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ไปสู่การปฏิบัติ โดย

สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 
เอกสารหมายเลข 3.1-3-02 แผนการปรับปรุงการด าเนินงาน ของปีที่ผ่านมา 
เอกสารหมายเลข 3.1-3-03 เว็บไซด์ของหน่วยงาน www.personal.rmutl.ac.th     
เอกสารหมายเลข 3.1-4-01 นโยบายของผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล 
    ในที่ประชุมหน่วยงาน ครั้งที่ 3/2554  วันที่ 28 ตุลาคม 2554 
เอกสารหมายเลข 3.1-4-02 รวมรายงานการประชุมของหน่วยงาน ปีการศึกษา 2554 
เอกสารหมายเลข 3.1-5-01 หลักธรรมภิบาลของผู้บริหาร ลงใน website ของกองบริหารงานบุคคล และ

รายงานการประชุมของหน่วยงาน ครั้งที่ 3/2554  วันที่ 28 ตุลาคม 2554 
เอกสารหมายเลข 3.1-5-02 รวมบันทึกข้อความมอบหมายให้หัวหน้างานเข้าประชุม หรืออบรมแทน ตาม

ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย  
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2 ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ  

เกณฑ์มาตรฐาน : 
1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
2. มีการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
3. มีการสร้างขวัญและก าลังใจให้บุคลากรสายสนับสนุนสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. มีระบบการติดตามให้บุคลากรสายสนับสนุนน าความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการ

ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 
5. มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
6. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 

 
เกณฑ์การประเมิน  :   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ  
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ  
มีการด าเนินการ 

3 และ 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
 
ข้อมูลการด าเนินงาน : 

เกณฑ์ การด าเนินงาน 
1 มีแผนพัฒนาแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนของหน่วยงาน (เอกสาร

หมายเลข 3.2-1-01) โดยหน่วยงานไดก้ าหนดอัตราก าลังให้สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน  
(เอกสารหมายเลข 3.2-1-02) และได้ก าหนดสมรรถนะของบุคลากรของหน่วยงาน (เอกสาร
หมายเลข 3.2-1-03) เพ่ือใช้เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสาย
สนับสนุนของบุคลากรสายสนับสนุนทุกประเภท 

2 มีการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด โดยมีระบบ   
การสรรหา เพ่ือคัดเลือกบุคลากรอย่างเป็นระบบ โดยจัดท าคู่มือการสรรหา และขั้นตอนการสรร
หาบุคลากรทุกประเภท  (เอกสารหมายเลข 3.2-2-01) เพ่ือให้สรรหาตามระยะเวลาที่ก าหนด 
และเป็นไปตามกรอบอัตราก าลังวางแผนไว้  และมีการวิเคราะห์ค่างาน โดยก าหนดคุณลักษณะ
ของงาน (Job description) และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง (Job specification) (เอกสาร
หมายเลข 3.2-2-02)  โดยยึดหลักเกณฑ์ มาตรฐานการก าหนดต าแหน่ง ของข้าราชการฯ พ.ศ.
2554 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (เอกสารหมายเลข 3.2-2-03) และมีระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) (เอกสาร
หมายเลข 3.2-2-04) ที่ชัดเจน  และได้ก าหนดเส้นทางความก้าวหน้าของต าแหน่งงานไว้เป็นลาย
ลักษณ์อักษร (เอกสารหมายเลข 3.2-2-05) 
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เกณฑ์ การด าเนินงาน 
3 มีการสร้างขวัญและก าลังใจให้บุคลากร โดยมีสวัสดิการให้บุคลากรในหน่วยงาน  

เช่น   1.  มุมกาแฟ และมุมรับประทานอาหาร การรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันเนื่องใน 
             โอกาสพิเศษต่างๆ เพื่อผ่อนคลายระหว่างการท างาน  (เอกสารหมายเลข 3.2-3-01) 

2.   มีสวัสดิการด้านประกันสังคม กองทุนเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา  
     กองทุนสวัสดิการ มทร.ล้านนา เพื่อให้บุคลากรที่ต้องการกู้ยืมเงินในอัตราดอกเบี้ยต่ า 
     (เอกสารหมายเลข 3.2-3-02) 
3.   มีการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงาน โดย

จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม ประชุมสัมมนา และจัดท าฝึกอบรมสัมมนาให้แก่  
บุคลากร  (เอกสารหมายเลข 3.2-3-03) 

4 มีระบบการติดตามให้บุคลากรสายสนับสนุนน าความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง  โดยมีการสรุปรายงานการอบรมสัมมนาจากบุคลากรผู้ที่ได้เข้าอบรม
สัมมนาจากหน่วยงานอื่น (เอกสารหมายเลข 3.2-4-01) 

5 มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน  โดย
ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคลเป็นผู้ประเมินผลส าเร็จของแผนการพัฒนาบุคลากร ซึ่งแบบ
ประเมินผลปฏิบัติราชการจะเป็นการชี้วัดในการประเมินเพ่ือพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน 
ตามผลการสรุปผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานเป็นรายบุคคล (เอกสารหมายเลข 
3.2-5-01) 

6 มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุน โดยมีการน าผลการประเมินปฏิบัติงานของบุคลากร มาปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากร
ของหน่วยงาน และได้รายงานต่อที่ประชุมเพ่ือชี้แจงให้บุคลากรในหน่วยงานทราบ  
(เอกสารหมายเลข 3.2-6-01) 

 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน :  

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2 เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนนที่ได้ 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

ระบบการพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุน 

5 ข้อ 6 ข้อ 5  

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริม :  

1. หน่วยงานมีแผนพัฒนาบุคลากร และมีโครงการเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานอย่าง
ต่อเนื่อง 

2. มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานก้าวหน้าตามโครงสร้างต าแหน่ง 
และน าความรู้ ความสามารถมาปรับใช้ในระบบงาน 

3. มหาวิทยาลัยส่งเสริม และสนับสนุน การก าหนดสมรรถนะของบุคลากร 
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จุดที่ควรพัฒนา : 
1. บุคลากรในหน่วยงานควรได้รับการพัฒนา และสนับสนุนในเรื่องการลาศึกษาต่อ 
2. สนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการพัฒนาตนเองกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย  

 
 
แนวทางการพัฒนาปรับปรุง : 

1. จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร ของสายสนับสนุน เป็นแผนระยะสั้น  
      และระยะยาว ไว้อย่างชัดเจน 
2. ก าหนดสมรรถนะประจ าต าแหน่งงาน มาใช้ในระบบพัฒนาบุคลากร  

  
 
รายการเอกสารอ้างอิง : 
 
 เอกสารหมายเลข 3.2-1-01 แผนการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนของหน่วยงาน 
 เอกสารหมายเลข 3.2-1.02 การก าหนดอัตราก าลังของหน่วยงาน 

เอกสารหมายเลข 3.2-1.03 การก าหนดสมรรถนะบุคลากรของหน่วยงานขั้นตอนการเอกสาร
หมายเลข 3.2-2-01 คู่มือการสรรหาบุคลากรทุกประเภท   

 เอกสารหมายเลข 3.2-2-02 การวิเคราะห์ค่างาน โดยก าหนดคุณลักษณะของงาน  
                                                     (Job description) และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  
                                                     (Job specification) 

เอกสารหมายเลข 3.2-2-03 หลักเกณฑ์ มาตรฐานการก าหนดต าแหน่ง ของ 
                                          ข้าราชการฯ พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
                                          ราชมงคลล้านนา 

 เอกสารหมายเลข 3.2-2-04 ระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานใน 
สถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) 

 เอกสารหมายเลข 3.2-2-05 ก าหนดเส้นทางความก้าวหน้าของต าแหน่งงาน 
      (สายสนับสนุน) 
 เอกสารหมายเลข 3.2-3-01 มุมกาแฟ และมุมรับประทานอาหาร การรับประทาน 

อาหารกลางวันร่วมกันเนื่องในโอกาสพิเศษต่างๆ  
เพ่ือผ่อนคลายระหว่างการท างาน  

เอกสารหมายเลข 3.2-3-02 เอกสารด้านประกันสังคม กองทุนเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา กองทุน
สวัสดิการ มทร.ล้านนา 

เอกสารหมายเลข 3.2-3-03 รวมเอกสารการเข้ารับฝึกอบรม ประชุมสัมมนา ของบุคลากรใน
หน่วยงาน 

เอกสารหมายเลข 3.2-4-01 การสรุปรายงานการอบรมสัมมนาจากบุคลากรผู้ที่ได้เข้าอบรมสัมมนา
จากหน่วยงานอื่น 

 เอกสารหมายเลข 3.2-5-01 ผลการสรุปผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน 
      เป็นรายบุคคล 
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 เอกสารหมายเลข 3.2-6-01 รายงานผลการประเมินปฏิบัติงานของบุคลากร  
     เพ่ือน าผลมาปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน  

                                   และรายงานต่อที่ประชุมเพ่ือชี้แจงให้บุคลากรใน 
    หน่วยงานทราบ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3  การพัฒนาหน่วยงานสู่สถาบันเรียนรู้ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ  
เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผน 
กลยุทธ์และภารกิจของหน่วยงาน 

2. ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย
อย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 

3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการตรง (Tacit Knowledge) 
เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากร
กลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 

4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 ทั้งท่ีมีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ 
ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร 
(Explicit  Knowledge) 

5. มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่เป็นลาย
ลักษณ์อักษร (Explicit  Knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit 
Knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

เกณฑ์การประเมิน  :   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ  

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ  

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

 
 
ข้อมูลการด าเนินงาน : 

เกณฑ์ การด าเนินงาน 
1 กองบริหารงานบุคคล มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่

สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน (เอกสารหมายเลข 3.3-1-01) และได้จัดท า
แผนการจัดการความรู้ของหน่วยงาน (เอกสารหมายเลข 3.3-1-02)  โดยได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในหน่วยงานให้ทราบถึงขั้นตอนการปฏิบัติในแต่ละกลุ่มงาน ตามตารางรายงาน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของหน่วยงาน ตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2554 – เดือน พฤษภาคม 
2555 (เอกสารหมายเลข 3.3-1-03) 
 

2 กองบริหารงานบุคคล ได้ก าหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้อย่างชัดเจนตาม
ประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 (เอกสารหมายเลข 3.3-2-01) และได้ก าหนดประเด็น
ความรู้ในส่วนของการบริหารงานบุคคล เพื่อจัดการความรู้ให้กองบริหารทรัพยากร ในทุก
สังกัดพ้ืนที่ ได้รับทราบถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างท่ัวถึง (เอกสารหมายเลข 3.3-2-02) 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  กองบริหารงานบุคคล  มทร.ลา้นนา ปีการศึกษา 2554 
 

45 

เกณฑ์ การด าเนินงาน 
3 มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการตรง (Tacit 

Knowledge) เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 
ตามที่ได้ศึกษาดูงานคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ (เอกสารหมายเลข      
3.3-3-01) และน าความรู้มาแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหน่วยงาน เพ่ือจัดท า web KM 
ของกองบริหารงานบุคคล (เอกสารหมายเลข 3.3-3-02) 
 

4 มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดไว้ จากแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ที่เป็นแนว
ปฏิบัติที่ดีมาพัฒนา และจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร 
(Explicit  Knowledge) คือ กองบริหารงานบุคคลได้ประชุม (เอกสารหมายเลข 3.3-4-
01)เพ่ือสรุปและรวบรวมขั้นตอนปฏิบัติงานของแต่ละกลุ่มงานมาลงใน web KM ของ
กองบริหารงานบุคคล (เอกสารหมายเลข 3.3-4-02) 
 

5 มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมา
ที่เป็นลายลักษณ์อักษร (Explicit  Knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มี
ประสบการณ์ตรง (Tacit Knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
จริง โดยน าเรื่องมาลงใน                 าน (เอกสารหมายเลข 3.3-5-01) 
 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน :  

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3 เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนนที่ได้ 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

การพัฒนาหน่วยงานสู่สถาบัน
เรียนรู้ 

4 ข้อ 5 ข้อ 5  

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริม:  

1. หน่วยงานมีคณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ และคณะกรรมการด าเนินงานบริหารจัดการในองค์กร 
2. หน่วยงานได้รับการส่งเสริมและผลักดันให้ความส าคัญเรื่องการจัดการความรู้ในองค์กร 

 
จุดที่ควรพัฒนา : 

1. มีการสร้างเครือข่ายความรู้ในองค์กร 
2. มีการเพ่ิมศักยภาพด้านความรู้ในเชิงปฏิบัติการให้แก่บุคลากร 
3. วางแผนและพัฒนา ระบบการจัดการความรู้ในองค์กรอย่างต่อเนื่อง 

แนวทางการพัฒนาปรับปรุง : 
1.    จัดโครงการกิจกรรม บริหารจัดการความรู้ในองค์กรอย่างต่อเนื่อง 
2.    ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงาน เห็นความส าคัญในการจัดการความรู้ในองค์กร 
3.    ส่งบุคลากรในหน่วยงานเพื่อเข้าอบรม เรื่องการจัดการความรู้ภายนอกหน่วยงาน 
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รายการเอกสารอ้างอิง : 
  

เอกสารหมายเลข 3.3-1-01 การก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการ 
ความรู้ของหน่วยงาน 

 เอกสารหมายเลข 3.3-1-02 แผนการจัดการความรู้ กองบริหารงานบุคคล  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

 เอกสารหมายเลข  3.3-1-03 ตารางรายงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของหน่วยงาน  
เดือน มิถุนายน 2554 – เดือน พฤษภาคม 2555 

 เอกสารหมายเลข  3.3-2-01 การก าหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้ 
เอกสารหมายเลข  3.3-2-02 บันทึกข้อความถึงกองบริหารทรัพยากร สังกัดพ้ืนที่  
                                          ได้รับทราบถึงขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 เอกสารหมายเลข  3.3-3-01 ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาดูงานคณะศิลปกรรมและ 
สถาปัตยกรรมศาสตร์   

 เอกสารหมายเลข  3.3-3-02 รายงานการประชุมภายในหน่วยงาน 
ครั้งที่  1/2555  วันที่  20 มกราคม 2555 เพ่ือจัดท า 
website KM ของกองบริหารงานบุคคล 

 เอกสารหมายเลข  3.3-4-01 รายงานการประชุมภายในหน่วยงาน 
ครั้งที่  2/2555   วันที่  29 มีนาคม 2555 

 เอกสารหมายเลข  3.3-4-02 web KM กองบริหารงานบุคคล มทร.ล้านนา 
 เอกสารหมายเลข 3.3-5-01 รวมเรื่องการจัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM  

                              อ่ืน                    
หน่วยงาน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.4  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :           
เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) ของหน่วยงาน 
2. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของหน่วยงาน โดยอย่างน้อยต้อง

ครอบคลุมการบริหารจัดการ การเงินและสามารถน าไปใช้ในการด าเนินงานประกันคุณภาพ 
3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 
4. มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
5. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกท่ีเกี่ยวข้องตามท่ีก าหนด 

เกณฑ์การประเมิน  :   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ  

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ  

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

ข้อมูลการด าเนินงาน : 
เกณฑ ์ การด าเนินงาน 
1 กองบริหารงานบุคคลได้มีการจัดท าแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan)  

 (เอกสารหมายเลข 3.4-1-01) และมีการทบทวนแผนสารสนเทศของหน่วยงานในที่
ประชุมของหน่วยงาน  (เอกสารหมายเลข 3.4-1-02) 
 

2 กองบริหารงานบุคคลมีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของ
หน่วยงาน โดยได้น าแผนสารสนเทศของหน่วยงาน เข้าที่ประชุมเพ่ือหารือร่วมกัน 
(เอกสารหมายเลข 3.4-2-01) ในการน าข้อมูลเพ่ือให้บริการ เกี่ยวกับ งานบริหารงาน
บุคคล ดังนี้  

- กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ แบบฟอร์มต่างๆ พร้อมให้ดาวน์โหลดข้อมูลของแต่
ละกลุ่มงาน ทั้ง 5 กลุ่มงาน  

- รายงานผลการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในหน่วยงาน 
- รายงานจ านวนบุคลากรในมหาวิทยาลัย 
- แบบประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัย 
- แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของกองบริหารงานบุคคล 
- แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศของกองบริหารงานบุคคล 
- ฯลฯ 

3 กองบริหารงานบุคคลมีการพัฒนาระบบสารสนเทศของหน่วยงาน โดยใช้ระบบความพึง
พอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ (เอกสารหมายเลข 3.4-3-01 )เพ่ือประเมินผลการใช้
บริการระบบสารสนเทศของหน่วยงาน  
 
 



รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  กองบริหารงานบุคคล  มทร.ลา้นนา ปีการศึกษา 2554 
 

48 

เกณฑ์ การด าเนินงาน 
4 หน่วยงานน าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศในปีการศึกษา 2553  

(เอกสารหมายเลข 3.4-4-01) มาปรับปรุงระบบสารสนเทศของหน่วยงาน ได้สรุปและ
วิเคราะห์จากการประเมิน มาปรับปรุงหน้า เว็บไซด์ ทั้งก่อนปรับปรุงและหลังปรับปรุง 
(เอกสารหมายเลข 3.4-4-02) 
 

5 หน่วยงานมีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายให้หน่วยงานภายนอก ที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบงานของหน่วยงาน เช่น การส่งผ่านข้อมูลให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) การส่งผ่านข้อมูลให้กรมบัญชีกลาง และการส่งผ่านข้อมูลให้ส านักงาน ก.พ. ฯลฯ 
(เอกสารหมายเลข 3.4-5-01) 
 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน :  

ตัวบ่งชีท้ี ่3.4 เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนนที่ได้ 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
และการตัดสินใจ 

4 ข้อ 5 ข้อ 5  

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริม:  

1. กองบริหารงานบุคคลได้จัดท าระบบการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ และผู้รับบริการข้อมูลของ
กองบริหารงานบุคคล 

2. มีระบบสารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของหน่วยงาน และครอบคลุมระบบ
การบริหารจัดการของหน่วยงาน 
 

จุดที่ควรพัฒนา : 
1. จัดท าแผนสารสนเทศและทบทวนแผนสารสนเทศของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง 
2. น าผลการประเมินความพึงพอใจระบบสารสนเทศมาเป็นแนวทางการปรับปรุงแก้ไขระบบ  
      สารสนเทศ 
 

แนวทางการพัฒนาปรับปรุง : 

1. สนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงาน น าบทความหรือ สาระน่ารู้ เกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลลงในระบบ
สารสนเทศของหน่วยงาน  
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รายการเอกสารอ้างอิง : 
 เอกสารหมายเลข 3.4-1-01 แผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) 
      กองบริหารงานบุคคล มทร.ล้านนา 
 เอกสารหมายเลข 3.4-1-02 รายงานการประชุมของหน่วยงาน 
      ครั้งที่ 2/2554  วันที่ 26 สิงหาคม 2554 
 เอกสารหมายเลข 3.4-2-01 รายงานการประชุมของหน่วยงาน 
      ครั้งที่ 2/2554  วันที่ 26 สิงหาคม 2554 
 เอกสารหมายเลข 3.4-3-01 ระบบความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 
      กองบริหารงานบุคคล มทร.ล้านนา 
 เอกสารหมายเลข 3.4-4-01 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 
      กองบริหารงานบุคคล มทร.ล้านนา ในปีการศึกษา 2553 
 เอกสารหมายเลข 3.4-4-02 สรุปและวิเคราะห์จากการประเมิน ระบบสารสนเทศ 
      กองบริหารงานบุคคล มทร.ล้านนา ทั้งก่อนปรับปรุงและ 
      หลังปรับปรุง 
 เอกสารหมายเลข 3.4-5-01 ข้อมูลเอกสารการส่งผ่านข้อมูลให้ส านักงาน 
      คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) การส่งผ่านข้อมูลให้ 
      กรมบัญชีกลาง และการส่งผ่านข้อมูลให้ส านักงาน ก.พ. 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.5 ระบบบริหารความเสี่ยง 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ  
เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยงประจ าหน่วยงาน 
2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้านตามบริบทของ

หน่วยงาน ตัวอย่างเช่น 
 ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที)่ 
 ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของหน่วยงาน 
 ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหาร ระบบงาน ระบบประกัน

คุณภาพ 
 ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาลโดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย์และ

บุคลากร 
 ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 
 อ่ืน ๆ ตามบริบทของหน่วยงาน 
3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ  

2 
4. มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และด าเนินการตามแผน 
5. มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และรายงานต่อส านักงานตรวจสอบภายในเพ่ือ

พิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
6. มีการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากส านักงานตรวจสอบภายในไปใช้ในการปรับแผนหรือ

วิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 
 

ตัวอย่างความเสี่ยงร้ายแรงที่ให้ผลประเมินเป็นศูนย์ (0) คะแนน เช่น 
1. มีการเสียชีวิตและถูกท าร้ายร่างกายหรือจิตใจอย่างรุนแรงของนักศึกษา  คณาจารย์บุคลากรภายใน

สถาบัน ทั้งๆ ที่อยู่ในวิสัยที่สถาบันสามารถป้องกันหรือลดผลกระทบในเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นได้ แต่ไม่พบแผนการ
จัดการความเสี่ยงหรือไม่พบความพยายามของสถาบันในการระงับเหตุการณ์ดังกล่าว 

2. สถาบันหรือหน่วยงานเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือมีภาพลักษณ์ที่ไม่ดี อันเนื่องมาจากปัจจัยต่างๆ เช่น 
คณาจารย์ นักวิจัยหรือบุคลากรขาดจริยธรรม จรรยาบรรณการไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานหรือกฎกระทรวง และเกิด
เป็นข่าวปรากฏให้เห็นตามสื่อต่าง เช่น หนังสือพิมพ์ ข่าว online เป็นต้น 

3. สถาบันหรือหน่วยงานขาดสภาพคล่องในด้านการเงินจนท าให้ต้องปิดหลักสูตรหรือไม่สามารถปฏิบัติ
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ส่งผลกระทบต่อ
นักศึกษาปัจจุบันที่เรียนอยู่อย่างรุนแรง 
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เกณฑ์การประเมิน  :   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ  

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ  

มีการด าเนินการ 
3 หรือ 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 

 
ข้อมูลการด าเนินงาน : 

เกณฑ์ การด าเนินงาน 
1 กองบริหารงานบุคคล ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและการบริหาร

ความเสี่ยง (เอกสารหมายเลข 3.5-1-01) และมีการทบทวนบทบาทและหน้าที่ของ
คณะกรรมการ อย่างต่อเนื่อง และเห็นชอบจากคณะกรรมการในหน่วยงาน ตาม
รายงานการประชุม (เอกสารหมายเลข 3.5-1-02) 

2 กองบริหารงานบุคคล ได้วิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความ
เสี่ยงตามบริบทของหน่วยงานไว้ 4  ด้าน คือ 

2.1 ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ 
2.2 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 
2.3 ความเสี่ยงด้านการเงิน 
2.4 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ 

ทั้งนี้ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงได้แจ้งให้บุคลากรของหน่วยงานรับทราบตาม
รายงานการประชุมภายในหน่วยงาน ครั้งที่ 2/2554 วันที่ 26 สิงหาคม 2554  
(เอกสารหมายเลข 3.5-2-01) 

3 กองบริหารงานบุคคลได้มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและ
จัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2  ซึ่งได้วิเคราะห์โอกาสและ
ผลกระทบ ภายใต้การก าหนดเกณฑ์ประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงของแต่
ละกลุ่มงานทั้ง 5 กลุ่มงาน (เอกสารหมายเลข 3.5-3-01) 

4 กองบริหารงานบุคคล ได้ด าเนินการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยง
สูง และด าเนินการตามแผน (เอกสารหมายเลข 3.5-4-01) 

5 กองบริหารงานบุคคลได้ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผน           
และรายงานต่อส านักงานตรวจสอบภายในเพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
(เอกสารหมายเลข 3.5-5-01) เพ่ือประเมินว่ากิจกรรมการควบคุมได้นั้น เพียงพอกับ
ความความเสี่ยงที่หลงเหลืออยู่หรือไม่ ถ้ามีความเสี่ยงเหลืออยู่ ทางหน่วยงานจะ
จัดท ากระดาษท าการประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 
(เอกสารหมายเลข 3.5-5-02) 
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การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน :  

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.5 เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนนที่ได้ 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

ระบบบริหารความเสี่ยง 5 ข้อ 5 ข้อ 
 

4 คะแนน  

จุดแข็ง/แนวทางเสริม:  
1. กองบริหารงานบุคคล ได้ก าหนดแนวทาง ขั้นตอน การบริหารความเสี่ยง และได้มีการ 

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในหน่วยงาน 
 2.   หน่วยงานและบุคลากรในหน่วยงานให้ความส าคัญและร่วมกันศึกษาแนว 
                ทางการบริหารความเสี่ยง 
 
จุดที่ควรพัฒนา : 

1.  ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานที่ปฏิบัติงานงานด้านควบคุมภายในและการบริหาร  
 ความเสี่ยงเข้าร่วมการอบรม หรือเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

2. ก าหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการสร้างความรู้ ความเข้าใจกับบุคลากร 

แนวทางการพัฒนาปรับปรุง : 
    1.    ท าความเข้าใจให้กับบุคลากรในระบบบริหารความเสี่ยง และด าเนินการแก้ไข ลด หรือ 
                 ป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในหน่วยงาน 

2.   ก าหนดแผนแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง   
 ระหว่างส านักงานตรวจสอบภายใน และกองบริหารงานบุคคล 

3. น าผลสรุปการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงมาแก้ไขเพ่ือ
พัฒนาระบบงานบริหารความเสี่ยงในปีต่อไปอย่างต่อเนื่อง 

 
รายการเอกสารอ้างอิง : 
 
 เอกสารหมายเลข 3.5-1-01 คณะกรรมการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 
     กองบริหารงานบุคคล มทร.ล้านนา 
 เอกสารหมายเลข 3.5-1-02 รายงานการประชุมภายในหน่วยงาน 
     ครั้งที่ 2/2555 วันที่ 29 มีนาคม 2555 
 เอกสารหมายเลข 3.5-2-01 รายงานการประชุมภายในหน่วยงาน  

ครั้งที่ 2/2554 วันที่ 26 สิงหาคม 2554 
 เอกสารหมายเลข 3.5-3-01 การก าหนดเกณฑ์ประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดความ 
      เสี่ยงของแต่ละกลุ่มงานทั้ง 5 กลุ่มงาน 
 เอกสารหมายเลข 3.5-4-01 แผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และ 
      ด าเนินการตามแผน 
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 เอกสารหมายเลข 3.5-5-01 ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผน            
      และรายงานต่อส านักงานตรวจสอบภายใน 
 เอกสารหมายเลข 3.5-5-01 กระดาษท าการประเมินผลการควบคุมภายในและการ 
      บริหารความเสี่ยง ของกองบริหารงานบุคคล 
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องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ  
เกณฑ์มาตรฐาน  :   

1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงินอย่างมี

ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
3. มีงบประมาณประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจและการพัฒนาหน่วยงานและ

บุคลากร 
4. มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อกองนโยบายและแผนอย่างน้อย ปีละ 2 

ครั้ง 
5. มีการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความ

มั่นคงของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง 
6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ท าหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่

สถาบันก าหนด 
7. ผู้บริหารมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และน าข้อมูล จากรายงานทางการเงินไปใช้

ในการวางแผนและการตัดสินใจ 
 
หมายเหตุ : แผนกลยุทธ์ทางการเงิน เป็นแผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใช้ไปของทรัพยากรทางการเงินของสถาบัน
ที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของสถาบันให้สามารถด าเนินการได้ แผนกลยุทธ์ทางการเงินจะสอดรับไปกับแผนกล
ยุทธ์ของสถาบัน สถาบันควรประเมินความต้องการทรัพยากรที่ต้องจัดหาส าหรับการด าเนินงานตามกลยุทธ์แต่
ละกลยุทธ์และประเมินมูลค่าของทรัพยากรออกมาเป็นเงินทุนที่ต้องการใช้ ซึ่งจะเป็นความต้องการเงินทุนในระยะ
ยาวเท่ากับเวลาที่สถาบันใช้ในการด าเนินการให้กลยุทธ์นั้นบังเกิดผล จากนั้นจึงจะก าหนดให้เห็นอย่างชัดเจนถึง
ที่มาของเงินทุนที่ต้องการใช้ว่าสามารถจัดหาได้จากแหล่งเงินทุนใด เช่น รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษางบประมาณ
แผ่นดินหรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนสะสมของหน่วยงาน เงินบริจาคจากหน่วยงานภายนอกหรือศิษย์เก่า 
หรือหน่วยงานจะต้องมีการระดมทุนด้วยวิธีการอ่ืนๆ อีกเพ่ิมเติมระยะเวลาของ                 แผนกลยุทธ์ทาง
การเงินจะเท่ากับระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 
 
เกณฑ์การประเมิน  :   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ  
มีการด าเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ  
มีการด าเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 
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ข้อมูลการด าเนินงาน : 
เกณฑ์ การด าเนินงาน 

ระดับ 1 มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 
(เอกสารหมายเลข 4.1-1-01) มีการท าแผนกิจกรรมและน าเสนอโครงการพร้อม
ประมาณการรายรับ-รายจ่ายล่วงหน้าหนึ่งปี คณะกรรมการจัดสรรงบประมาณ
ภายในหน่วยงาน (เอกสารหมายเลข 4.1-1-02) 

ระดับ 2 กองบริหารงานบุคคลมีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน แผนการจัดสรร 
และการวางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยได้รับ
การจัดสรรจากงบประมาณแผ่นดินและงบผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย   
(เอกสารหมายเลข 4.1-2-01)     

ระดับ 3 กองบริหารงานบุคคลมีงบประมาณประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่
ละพันธกิจ และการพัฒนาหน่วยงาน และบุคลากร โดยได้รับจากแผนการจัดสรร
เงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  ( เอกสารหมายเลข 4.1-3-01)   

ระดับ 4 มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ โดยรายงานต่อกองนโยบายและ
แผน อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพ่ือรายงานทางการเงินของหน่วยงาน  (เอกสาร
หมายเลข 4.1-4-01)   และรายงานผลการด าเนินงานของโครงการที่ได้รับจัดสรร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (เอกสารหมายเลข 4.1-4-02)    

ระดับ 5 มีการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและวิเคราะห์สถานะทาง
การเงินและความมั่นคงขององค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยได้น าเรื่องเข้าที่ประชุมของ
หน่วยงานเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับสถานะทางการเงินร่วมกัน (เอกสารหมายเลข  
4.1-5-01)    

ระดับ 6 มีหน่วยงานตรวจสอบภายในท าหน้าที่ตรวจติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตาม
ระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยกองบริหารงานบุคคลได้รับ
หนังสือจากส านักงานตรวจสอบภายใน เรื่อง ขอส่งรายงานการตรวจสอบภายใน
ของหน่วยงาน ประจ าแผนปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (เอกสารหมายเลข  
4.1-6-01)     

ระดับ 7  มีผู้บริหารของหน่วยงาน ติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และน า
ข้อมูลจากการรายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนเพื่อการตัดสินใจ จาก
รายงานการประชุมของหน่วยงาน ครั้งที่ 2/2555  ลงวันที่ 29 มีนาคม 2555 
(เอกสารหมายเลข 4.1-7-01)     

 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน :  

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนนที่ได้ 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

ระบบและกลไกการ เงินและ
งบประมาณ 

6 ข้อ 7 ข้อ  5  

 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  กองบริหารงานบุคคล  มทร.ลา้นนา ปีการศึกษา 2554 
 

56 

จุดแข็ง/แนวทางเสริม:  
1. หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัย 
2. มีคณะกรรมการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณ เพื่อความโปร่งใส และสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
3. มีหน่วยงานตรวจสอบในมหาวิทยาลัย เพ่ือท าหน้าที่ตรวจสอบและติดตามผลการใช้งบประมาณให้ถูกต้อง

ตามระเบียบ 
4. เอกสารการเบิกจ่ายถูกต้องชัดเจนเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และแนวทางท่ีก าหนด 
5. มีการรายงานแผน – ผลการใช้งบประมาณเป็นประจ าทุกปี 

 
จุดที่ควรพัฒนา : 

1. บุคลากรในหน่วยงานยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ และขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณ
ประเภทต่างๆ อย่างถูกต้อง 

2. ไม่มีระบบฐานข้อมูลที่ใช้ในการควบคุมการใช้งบประมาณให้ทันเวลาและทันความต้องการใช้ข้อมูลในการ
บริหารหรือการตัดสินใจ 

3. มีข้อจ ากัดด้านงบประมาณ  

แนวทางการพัฒนาปรับปรุง : 
1. มีระบบและกลไกในการจัดสรรทรัพยากรทางการเงิน การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย  

1) มีการจัดท าระบบทางการเงินโดยเริ่มจากการจัดท าแผนกลยุทธ์หน่วยงานมีการก าหนดภารกิจและ
จัดสรรงบประมาณหลักทั้ง 4 ด้าน มีการจัดท าแผนงบประมาณ แผนการจัดหาเงินจากแหล่งเงิน
ต่างๆ และแผนการใช้เงินให้สอดคล้องกัน 

2) มีการจัดหาทรัพยากรทางการเงินอย่างเพียงพอ ส าหรับการบริหารภารกิจของหน่วยงานในทุกด้าน
ให้เป็นไปตามเป้าหมาย 

3) มีระบบฐานข้อมูลทางการเงินที่เพียงพอ ทันสมัย ครบถ้วน สามารถน าไปใช้ในการตัดสินใจของ
ผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงานได้  

2.   การตรวจสอบการเงินและงบประมาณ  
1) มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบอย่างน้อยทุก 6 เดือน ปีละ 2 ครั้ง 
2) มีหน่วยตรวจสอบภายใน 

 
รายการเอกสารอ้างอิง : 
 เอกสารหมายเลข 4.1–01-01    แผนกลยุทธ์ทางการเงิน งบประมาณ  2554 
 เอกสารหมายเลข 4.1–01-02    แผนกิจกรรมโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2554  
 เอกสารหมายเลข 4.1–02-01    งบประมาณแผ่นดินและงบผลประโยชน์ของ  
                                                  มหาวิทยาลัยที่จัดสรรให้กองบริหารงานบุคคล    
            ประจ าปีงบประมาณ 2554 
           เอกสารหมายเลข 4.1–03-01    แผนการจัดสรรเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  
   เอกสารหมายเลข 4.1–04-01   รายงานทางการเงิน เสนอต่อ กองนโยบายและแผน 

เอกสารหมายเลข 4.1–04-02   รายงานผลการด าเนินงานของโครงการที่ได้รับจัดสรร   
                                      ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
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           เอกสารหมายเลข 4.1–05-01    รายงานการประชุมภายในหน่วยงาน 
         ครั้งที่  1/2555 วันที่   20 มกราคม 2555 

  เอกสารหมายเลข 4.1–06-01    รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจ าแผนปีงบประมาณ  
 พ.ศ. 2554 ตามบันทึกข้อความท่ี ศธ 0583.019/ว066    
          16        2554 

  เอกสารหมายเลข 4.1–07-01    รายงานการประชุมภายในหน่วยงาน  
ครั้งที่ 2/2555  ลงวันที่  29  มีนาคม 2555 
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 องค์ประกอบที่  5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ  
 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของ
หน่วยงาน  

2. มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การควบคุม ติดตามการ
ด าเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อส านักงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา 

3. มีการน าผลการประกันคุณภาพภายในมาปรับปรุงการท างาน  และส่งผลให้มีการพัฒนาผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 

4. มีระบบสารสนเทศท่ีให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพภายใน 
5. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพภายใน โดยเฉพาะผู้ใช้บริการตามพันธกิจของ

หน่วยงาน 
6. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพภายในระหว่างหน่วยงานและ 

มีกิจกรรมร่วมกัน 
7. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพภายในที่หน่วยงานพัฒนาขึ้นและเผยแพร่ให้

หน่วยงานอื่นสามารถน าไปใช้ประโยชน์ 
 
เกณฑ์การประเมิน  :   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ  
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ  
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 
6 ข้อ หรือ 7 ข้อ 

 
ข้อมูลการด าเนินงาน : 

เกณฑ์ การด าเนินงาน 
1 กองบริหารงานบุคคล มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน เพ่ือพัฒนาระบบประกัน

คุณภาพของหน่วยงาน และสอดคล้องกับพันธกิจของหน่วยงานที่ได้ก าหนดไว้ คือ แต่งตั้ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพของหน่วยงาน (เอกสารหมายเลข 5.1-1-01) เพ่ือท าหน้าที่
วางแผนและระบบการท างาน เพื่อด าเนินการตามแผน ตรวจสอบ และประเมินผลของแผนที่
ก าหนดไว้ โดยจัดท าปฏิทินการปฏิบัติงานและให้ที่ประชุมของหน่วยงานเห็นชอบ (เอกสาร
หมายเลข 5.1-1-02 
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เกณฑ์ การด าเนินงาน 
2 กองบริหารงานบุคคลได้ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในที่ครบถ้วน ซึ่งได้น าหลัก 

PDCA มาปรับใช้ในระบบการท างาน  เช่น  มีการควบคุมระบบการท างานในหน่วยงานจาก
ผู้อ านวยการกอง หัวหน้ากลุ่มงาน ไปสู่บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ตามโครงสร้างการบริหารงานใน
หน่วยงาน (เอกสารหมายเลข 5.1-2-01) โดยไดต้ิดตามการด าเนินงานของแต่ละงานโดยให้ 
ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานที่ได้ก าหนดไว้ (เอกสารหมายเลข 5.1-2-02)  และได้จัดท า
รายงานประเมินตนเอง เสนอต่อส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาทุกปีการศึกษา 

3 น าผลการประเมินคุณภาพของปีการศึกษา 2553  มาปรับปรุงระบบการท างาน และ
วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน และน าเข้าท่ีประชุมหน่วยงานรับทราบ (เอกสารหมายเลข 5.1-
3-01)   โดยสรุปผลการด าเนนิงานปรับปรุง พัฒนา ตามผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในปีที่ผ่านมา โดยจัดท าเป็นแผนการปรับปรุงจุดที่ควรพัฒนาตามผลการประเมินปี
การศึกษา 2553  (เอกสารหมายเลข 5.1-3-02) 

4 กองบริหารงานบุคคลน าเสนอผลการด าเนินงานประกันคุณภาพ (รายงานการประเมินตนเอง 
ประจ าปีการศึกษา 2553) ลงใน website             (เอกสารหมายเลข 5.1-4-01) เพ่ือ
เป็นการสนับสนุนข้อมูลการประเมินคุณภาพของหน่วยงาน ให้บุคคลภายนอกหรือหน่วยงาน
ภายนอก เช่น กพร. สกอ. และ สมศ.ได้รับทราบอย่างทั่วถึง 

5 กองบริหารงานบุคคลได้จัดท าการประเมินความพึงพอใจ เพ่ือให้ผู้ใช้บริการมีส่วนร่วมในการ
ประเมิน และแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บริการ (เอกสารหมายเลข 5.1-5-01) 
และเสนอต่อคณะกรรมการประกันคุณภาพของหน่วยงานรับทราบ (เอกสารหมายเลข 5.1-
5-02) เพ่ือด าเนินการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะ 

6 กองบริหารงานบุคคลได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพระหว่างหน่วยงาน 
โดยได้เชิญผู้เชี่ยวชาญทางด้านการประกันคุณภาพของส านักงานประกันคุณภาพ มทร.
ล้านนา (เอกสารหมายเลข 5.1-6-01) เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน และให้
ค าแนะน าเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติที่ดีของระบบการประกันคุณภาพของหน่วยงาน 
 

 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน :  

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนนที่ได้ 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

ระบบและกลไกประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

4 หรือ 5 ข้อ 6 ข้อ 5  

จุดแข็ง/แนวทางเสริม:  
1.   หน่วยงานได้จัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของหน่วยงานเป็นประจ าทุกปีการศึกษา 
2.   บุคลากรของหน่วยงาน ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถในด้านการประกันคุณภาพ  
      และระบบการบริหารจัดการของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง       
3.   ผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยงานให้ความส าคัญเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพ 
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จุดที่ควรพัฒนา : 
 1.   พัฒนาระบบสารสนเทศของหน่วยงาน เพ่ือสนับสนุนการประกันคุณภาพภายใน 
                และมีการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง 
  2.   สร้างระบบการปฏิบัติที่ดี หรือระบบงานที่เป็นมาตรฐานเพื่อเผยแพร่ให้หน่วยงานอ่ืน  
                สามารถน ามาใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
 
แนวทางการพัฒนาปรับปรุง : 

1. พิจารณาใช้ประโยชน์จากองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ต่างๆ  ที่ปรากฏในผลการประกัน    
 คุณภาพ การศึกษาในการปรับปรุงพัฒนาปัจจัยต่างๆ อย่างจริงจัง 

2. ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยทันที และปรับให้เข้ากับ  
 ระบบงานของกองบริหารงานบุคคล 

       
รายการเอกสารอ้างอิง : 
 
 เอกสารหมายเลข 5.1-1-01 คณะกรรมการประกันคุณภาพของหน่วยงาน 
 เอกสารหมายเลข 5.1-1-02 ผลการด าเนินการตามแผน ตรวจสอบ และประเมินผล  

โดยจัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน รายงานประชุมของหน่วยงาน ครั้งที่ 
3/2554         2         2554 

 เอกสารหมายเลข 5.1-2-01 โครงสร้างการบริหารงาน กองบริหารงานบุคคล  
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

เอกสารหมายเลข 5.1-2-02 คู่มือการปฏิบัติงาน ของกองบริหารงานบุคคล  
เอกสารหมายเลข 5.1-3-01 ผลการประเมินคุณภาพของปีการศึกษา 2553  มาปรับปรุงระบบการ

ท างาน และวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน เข้าท่ีประชุมภายในหน่วยงาน  
ครั้งที่ 3/2554 วันที่ 28 ตุลาคม 2554 

เอกสารหมายเลข 5.1-3-02 สรุปผลการด าเนินงานปรับปรุง พัฒนา ตามผลการ 
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปีที่ผ่านมา โดยจัดท าเป็นแผนการ
ปรับปรุงจุดที่ควรพัฒนาตามผลการประเมินปีการศึกษา 2553 

 เอกสารหมายเลข 5.1-4-01 ผลการด าเนินงานประกันคุณภาพ (รายงานการประเมินตนเอง
ประจ าปีการศึกษา 2553) ลงใน website             

เอกสารหมายเลข 5.1-5-01 การประเมินความพึงพอใจ เพ่ือให้ผู้ใช้บริการมีส่วนร่วมในการประเมิน 
และแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บริการ 

           เอกสารหมายเลข 5.1-5-02 รายงานการประชุมภายในหน่วยงาน 
     ครั้งที่ 5/2554  วันที่ 23 ธันวาคม 2554 

 เอกสารหมายเลข 5.1-6-01 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพระหว่าง 
    หน่วยงาน โดยได้เชิญผู้เชี่ยวชาญทางด้านการประกัน 
    คุณภาพของส านักงานประกันคุณภาพ มทร.ล้านนา    

     และรายงานการประชุมภายในหน่วยงาน ครั้งที่ 4/2554   
     วันที่ 24 พฤศจิกายน 2554           
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ส่วนที่ 3 
สรุปผลการประเมินตนเอง 

ของหน่วยงาน 
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สรุปผลการด าเนินงานในภาพรวม 
ตารางสรุปการประเมินแยกตามองค์ประกอบและตัวบ่งช้ี 

 

องค์ประกอบคุณภาพ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน 

 (ตามเกณฑ์ สกอ.) 

องค์ประกอบที ่ 1 

       ตวับ่งช้ีท่ี  1.1 

 

6 หรือ 7 ขอ้ 6 4 

องค์ประกอบที ่2 

       ตวับ่งช้ีท่ี  2.1 

 
 5 ขอ้ 6 5 

       ตวับ่งช้ีท่ี  2.2 5 ขอ้ 5 4 

       ตวับ่งช้ีท่ี  2.3     ร้อยละ 81-95 71.51 3 

องค์ประกอบที ่3 

ตวับ่งช้ีท่ี  3.1 
 

4 ขอ้ 5 5 

ตวับ่งช้ีท่ี  3.2 5 ขอ้ 6 5 

5ตวับ่งช้ีท่ี  3.3 4 ขอ้ 5 5 

ตวับง่ช้ีท่ี  3.4 4 ขอ้ 5 5 

ตวับ่งช้ีท่ี  3.5 5 ขอ้ 5 4 

องค์ประกอบที ่4 

ตวับ่งช้ีท่ี 4.1 

 
  6 ขอ้ 7 5 

องค์ประกอบที ่ 5 

       ตวับ่งช้ีท่ี  5.1 

 
4 หรือ 5 ขอ้ 6 5 

คะแนนรวมทั้งหมด - - 50 

คะแนนเฉลีย่ - - 4.54 
 
 
หมายเหตุ  : ผลการประเมินอยู่ใน ระดบั ดีมาก  (คะแนนรวมทั้งหมด / จ านวนตวับ่งช้ี =  50 / 11 =  4.54) 

0.00 - 1.50   การด าเนินงานตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 – 2.50   การด าเนินงานตอ้งปรับปรุง 
2.51 – 3.50   การด าเนินงานระดบัพอใช ้
3.51 – 4.00   การด าเนินงานระดบัดี 
4.51 – 5.00   การด าเนินงานระดบัดีมาก 
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สรุปผลคะแนน 

เฉพาะตัวบ่งช้ีในภาพรวมของมหาวทิยาลยั 
(เฉพาะตัวบ่งช้ีทีรั่บผดิชอบในภาพรวมมหาวทิยาลยั ค าส่ัง มทร. ล้านนา  

ที ่271/2554 และ 272/2554) 
 

ตัวบ่งช้ีทีรั่บผดิชอบ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน 
 (ตามเกณฑ์ สกอ.) 

ค าสั่ง มทร.ลา้นนา ท่ี 271/2554 
ตวับ่งช้ีท่ี  2.2 ร้อยละ 8   
ตวับ่งช้ีท่ี  2.3 ร้อยละ 8   
ตวับ่งช้ีท่ี  2.4 6 ขอ้   
ค าสั่ง มทร.ลา้นนา ท่ี 272/2554 
ตวับ่งช้ีท่ี  13 5   
ตวับ่งช้ีท่ี  14    
 
 


