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กองบริหารงานบุคคล  ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาได้จัดท า
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา 2555 ฉบับนี้ตามมาตรฐาน
การประกันคุณภาพการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประกอบด้วยข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน การประเมินตนเองตามองค์ประกอบ และตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน โดยการสรุปผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุงและพัฒนา
ติดตามผลการประเมินตนเอง  มีรอบระยะเวลาในการด าเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2555  ถึงวันที่           
31 พฤษภาคม 2556 เป็นการแสดงถึงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน ซึ่งเป็นประเด็น
ส าคัญในการประเมินผลการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ โดยรวบรวมข้อมูลตามองค์ประกอบและตัวชี้วัดที่ได้รับ
มอบหมายในหน่วยงาน 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 จะรวบรวมรายงานผล
การด าเนินงานแต่ละตัวชี้วัดตามองค์ประกอบที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งคณะจัดท าได้รวบรวมข้อมูลดังกล่าวและท าการ
สรุปผลน ามาปรับปรุงให้ได้มาตรฐานและเกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้การปฏิบัติงานในหน่วยงานมี
ประสิทธิภาพ และน าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมินจากผลการด าเนินงาน ปี 2555 มาปรับปรุง
แก้ไขในการด าเนินงานปี 2556 เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัยต่อไป 

                                                                                     
............................................................... 
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          ผูช้่วยศาสตราจารย์  รักษาราชการแทน 

                                                                             ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล 
                                                                                             31 พฤษภาคม 2556 
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รายงานผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
ของหน่วยงานสนับสนุน  

ปีการศึกษา 2554 
 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการ
ด าเนินการ 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.1  การบวนการพัฒนาแผน   
ชนิดของตัวบ่งชี้ :  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 
 
ข้อมูลการด าเนินงาน : 

เกณฑ์ การด าเนินงาน 
1 กองบริหารงานบุคคลไดด้ าเนินการจัดท าแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน ที่สอดคล้องกับ

แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข 1.1–1-01)  โดยมีการประชุม
หน่วยงานเพ่ือทบทวนแผนกลยุทธ์และได้รับความเห็นชอบของบุคลากรในหน่วยงาน 
(เอกสารหมายเลข 1.1–1-02) โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข1.1–1-03) และมีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดท าแผน
กลยุทธ์ (strategy ) ของหน่วยงาน (เอกสารหมายเลข 1.1–1-04)   
 

     30 



เกณฑ์ การด าเนินงาน 
2 หน่วยงานได้มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงานไปสู่ผู้ปฏิบัติงาน โดยจัดท า 

Chat การรับผิดชอบของแต่ละกลุ่มงาน (เอกสารหมายเลข 1.1–2-01) และจัดท า
รายงานการประชุมแจ้งให้บุคลากรหน่วยงานได้รับทราบ ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของหน่วยงาน (เอกสารหมายเลข 1.1–2-02) รวมถึงปฏิทินการปฏิบัติงาน
ของแต่ละกลุ่มงาน (เอกสารหมายเลข 1.1-2-03) 

3 หน่วยงานได้จัดท ากระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์ (Strategic map) ของหน่วยงาน 
(เอกสารหมายเลข1.1–3-01)และไดจ้ัดท ารายงานผลวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่าง
แผนกลยุทธ์รวมถึงทบทวนแผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงาน (เอกสารหมายเลข 
1.1–3-02)      

4 หน่วยงานได้ก าหนดตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปี และค่าเป้าหมาย
ของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อประเมินผลวัดความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี (เอกสารหมายเลข 1.1–4-01) ก าหนดกระบวนการโดยน าเข้าวาระ
ประชุมของหน่วยงานเพ่ือเสนอต่อผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคลรับทราบ และ
ชี้แจงให้บุคลากรในหน่วยงานเห็นชอบในกระบวนการก าหนดตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีของหน่วยงาน (เอกสารหมายเลข 1.1–4-02)   

5 หน่วยงานสามารถด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2555 โดยได้มีการจัดท า
ปฏิทินการด าเนินงานของแต่ละกลุ่มงาน (เอกสารหมายเลข 1.1–5-01) เพ่ือให้
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีเสร็จตามเวลาที่ก าหนด 

6 หน่วยงานได้มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี 
2555 เพ่ือน าผลรายงานผลต่อผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคลเพ่ือรับทราบและ
พิจารณา (เอกสารหมายเลข1.1–6-01) และได้ปรับลดตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติราชการ
ปี 2555  

7 หน่วยงานได้ท าการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์            
(เอกสารหมายเลข 1.1 – 7 -01) และรายงานผลต่อผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล
รับทราบ เพ่ือเสนอข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการประจ าปี (เอกสารหมายเลข 1.1 – 7 -02)  

8 มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของผู้อ านวยการกองบริหารงาน
บุคคล เพ่ือน าไปปรับปรุง แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 2555 ซึ่งได้แจ้งให้
บุคลากรในหน่วยงานรับทราบร่วมกัน (เอกสารหมายเลข 1.1 –8 -01) 

 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน :  

ตัวบ่งชี้ 1.1 เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนนที่ได้ 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

กระบวนการพัฒนาแผน 6 หรือ7 ข้อ 8 5  
 

จุดแข็ง/แนวทางเสริม:  
1. บุคลากรของกองบริหารงานบุคคลมีศักยภาพและช านาญในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี และมีความมุ่งมั่น

ในการเรียนรู้งาน และปรับแนวทางการปฏิบัติงานให้ทันสมัย 
2. มีข้ันตอนด าเนินการในการปฏิบัติงานของแต่ละกลุ่มงาน 

    31 

     32 



3. มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับด้านการบริหารงานบุคคลไว้อย่างชัดเจน 
4. มีผลลัพธ์ของงานที่ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
5. บุคลากรโดยรวมมีความร่วมมือ ร่วมใจ ในการปฏิบัติงานและความสัมพันธ์ที่ดี 

 
จุดที่ควรพัฒนา : 

1. ก าหนดตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ 
เพ่ือวัดความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

2. ควรมีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี  
3. ควรมีการประเมินผลและน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนด 

 
แนวทางการพัฒนาปรับปรุง : 

1. ทบทวนก าหนดตัวบ่งชี้แผนปฏิบัติการประจ าปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้อย่างต่อเนื่อง 
2. จัดท าระบบการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ อย่างเป็นระบบ 
3. น าผลการพิจารณา และข้อคิดเห็น มาปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานอย่างจริงจัง และเป็นระบบ 

รายการเอกสารอ้างอิง :  
 เอกสารหมายเลข 1.1–1-01 แผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน 

เอกสารหมายเลข 1.1–1-02       รายงานการประชุมของหน่วยงาน ครั้ง 1/2555  เมือ่วันที่  
                                        22 มิถุนายน 2555 เรื่อง การทบทวนจัดท าแผนกลยุทธ์ของ  
                                        หน่วยงาน 
เอกสารหมายเลข 1.1–1-03      ค าสั่งกองบริหารงานบุคคล มทร.ล้านนา  เรื่อง แต่งตั้ง 
                                        คณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ (strategy) ของหน่วยงาน 
เอกสารหมายเลข 1.1-1-04       มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เห็นชอบการจัดท า 

         แผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน   
เอกสารหมายเลข 1.1–2-01     Chat โครงสร้างการบริหารงาน และการรับผิดชอบของแต่ละงาน 
เอกสารหมายเลข 1.1–2-02     รายงานการประชุมของหน่วยงาน ครั้ง 2/2555  เมื่อวันที่  

27 กรกฎาคม 2555  เรื่อง พิจารณาเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี 2555 

เอกสารหมายเลข 1.1-2-03      ปฏิทินการปฏิบัติงานของแต่ละกลุ่มงาน ปี 2555 
เอกสารหมายเลข 1.1–3-01     แผนกลยุทธ์ (Strategic map) กองบริหารงานบุคคล  
เอกสารหมายเลข 1.1–3-02 รายงานการประชุมของหน่วยงาน ครั้ง 2/2555  เมื่อวันที่  

27 กรกฎาคม 2555 เรื่อง รายงานผลวิเคราะห์ความสอดคล้อง
ระหว่างแผนกลยุทธ์รวมถึงทบทวนแผนปฏิบัติการประจ าปีของ
หน่วยงาน        

เอกสารหมายเลข 1.1–4-01     แผนปฏิบัติการประจ าปี  2555  ของกองบริหารงานบุคคล 
เอกสารหมายเลข 1.1–4-02     รายงานการประชุมของหน่วยงาน ครั้ง 2/2555  เมื่อวันที่  

27 กรกฎาคม 2555  เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้   
เพ่ือวัดความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผน ประจ าปี 2555 

เอกสารหมายเลข 1.1–5-01     ปฏิทินการปฏิบัติงาน และก าหนดการโครงการตามแผนปฏิบัติ  
                                        ราชการ ประจ าปี 2555 



เอกสารหมายเลข 1.1–6-01     รายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการ  
                                        ประจ าปี 2555 (สรุปการด าเนินการโครงการของ 

         หน่วยงาน) เสนอผู้บริหาร    
เอกสารหมายเลข 1.1 -7-01     แบบประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ 

         ประจ าปี 2555  กองบริหารงานบุคคล  
เอกสารหมายเลข 1.1 -7-02     ผลการประเมินการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ 

         ประจ าปี 2555 
เอกสารหมายเลข 1.1 -8-01        รายงานการประชุมของหน่วยงาน ครั้ง 2/2555  เมื่อวันที่  

27 กรกฎาคม 2555  เรื่อง ผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะ เพ่ือน าไปปรับปรุง แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
ประจ าป ี2555 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 าแผนปฏิบัติ งานประจ าปี  2555 (เอกสารหมายเลข 2.1 -1-02)           
เพ่ือให้สอดคล้องกับพันธกิจหลักของหน่วยงาน และได้เสนอในที่ประชุมของหน่วยงาน (เอกสาร
หมายเลข 2.1-1-03)  
           

2 กองบริหารงานบุคคลมีระบบการบริหารจัดการโครงสร้างภายใน (เอกสารหมายเลข 2.1-2.01)   
และทบทวนโครงสร้างการบริการงานและมีวิเคราะห์อัตราก าลังของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง 
(เอกสารหมายเลข 2.1-2-02)  เพ่ือให้เหมาะสมกับภาระงานในหน่วยงานอย่างเป็นระบบ (เอกสาร
หมายเลข 2.1-2-03)   
 

3 กองบริหารงานบุคคลได้ก าหนดคุณลักษณะงานที่ปฏิบัติ และคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นไป
ตามมาตรฐานต าแหน่งที่ ก.พ.อ. ก าหนด (เอกสารหมายเลข 2.1-3-01) โดยบุคลากรในหน่วยงาน
ทุกคนจะมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ (เอกสารหมายเลข 2.1-3-02) และคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงาน
เป็นไปตามมาตรฐานต าแหน่งที่ก าหนดไว้ (เอกสารหมายเลข 2.1-3-03) 
 
 



เกณฑ์ การด าเนินงาน 
4 กองบริหารงานบุคคลได้น าระบบกลไกการปฏิบัติงานโดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานตามข้อตกลงการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนทีไ่ด้ก าหนดไว้ (เอกสารหมายเลข 2.1-4-01 ) และได้มีการ
ก าหนดกลไกการปฏิบัติงานอยู่ 2 วิธี ดังนี ้
4.1  ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานทุกรอบ 6 เดือน ตามปีงบประมาณ             
       โดยแบ่งเป็น 2 รอบ คือ  

-   รอบท่ี 1  1 ตุลาคม ของปี  – 31 มีนาคม ของปีถัดไป 
-   รอบท่ี 2  1 เมษายน – 30 กันยายน (เอกสารหมายเลข 2.1-4-02) 

       โดยการประเมินผลปฏิบัติงานของบุคลากร จะด าเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมิน 
       ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ ประเมินผล 
       การปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประจ าปี  2554           
       (เอกสารหมายเลข 2.1-4-03) 
4.2   ก าหนดมาตรฐานเร่งรัดการปฏิบัติงาน โดยออกประกาศก าหนดระยะเวลาการ                
       แลว้เสร็จของงาน (เอกสารหมายเลข 2.1-4-04) ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน 
4.3   ก าหนดขั้นตอนการแล้วเสร็จของงาน โดยให้ทุกงานจัดท าขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
       (เอกสารหมายเลข 2.1-4-05) 

5 
 
 

กองบริหารงานบุคคลได้ทบทวนประเมินผลขั้นตอน และวิธีการปฏิบัติงาน โดยมีการประชุม
บุคลากรในหน่วยงาน  เพ่ือทบทวนผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง (เอกสารหมายเลข 2.1-5-01) 

6 
 
 

กองบริหารงานบุคคลได้น าผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุงระบบการปฏิบัติงาน โดยได้น าเอา
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของแต่ละกลุ่มงาน มาปรับลดระยะเวลาในการปฏิบัติงานในแต่ละข้ันตอน 
เพ่ือให้เอ้ือต่อการปฏิบัติงานและรักษาระยะเวลาในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ       
(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 าหนดกลยุทธ์ของกองบริหารงานบุคคล ที่สอดคล้องกับแผนมหาวิทยาลัย 
2.  มีการทบทวนแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน โดยทบทวนประเมินผลขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่าง

ต่อเนื่อง 
3.  มีโครงสร้างการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับภารกิจหลักของหน่วยงานกับมหาวิทยาลัย 
4.  มีการทบทวนปรับปรุง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับใหม่มาใช้ในการปฏิบัติงานและมีวิธีการปฏิบัติงาน

ที่เป็นมาตรฐาน 
 
 



จุดที่ควรพัฒนา : 
1.  ควรมีการติดตามและทบทวนภาระงานให้ตรงตามคุณลักษณะของงาน (Job Description) และ

ทบทวนก าหนดคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติ (Job Specification) อย่างต่อเนื่อง 
2.  ควรทบทวนแนวการปฏิบัติงาน และวิธีปฏิบัติงานที่มีการปรับปรุงระบบใหม่ๆที่เป็นมาตรฐาน

อย่างต่อเนื่อง 
3.  ควรมีการน าผลการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน และน าผลไปพิจารณา

ปรับปรุงการปฏิบัติงาน 

แนวทางการพัฒนาปรับปรุง : 

1.  ควรน ากฎระเบียบข้อบังคับมาตรการแนวการปฏิบัติงาน ที่มีการปรับปรุงมาจัดท าประกาศ ไว้
อย่างชัดเจน และน ามาปฏิบัติงานได้จริง 

2.  ผู้บริหารควรน าผลการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร แจ้งให้บุคลากรทราบ เพ่ือเป็น
แนวทางปรับแก้ไข หรือพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน 

 
รายการเอกสารอ้างอิง : 
  เอกสารหมายเลข 2.1-1.01  แผนกลยุทธ์ของกองบริหารงานบุคคล 
  เอกสารหมายเลข 2.1-1-02 แผนปฏิบัติราชการของกองบริหารงานบุคคลประจ าปี   
                                                               การศึกษา  2555 
      เอกสารหมายเลข 2.1-1-03 รายงานการประชุมภายในหน่วยงาน 

    ครั้งที่  1/2555  วันที่  22  มิถุนายน 2555 
เรื่อง การทบทวนกลยุทธ์ของหน่วยงานเพ่ือให้สอดคล้องกับ
ภาระงานตามโครงสร้างต าแหน่ง 

  เอกสารหมายเลข 2.1-2-01 โครงสร้างการบริหารจัดการ กองบริหารงานบุคคล 
  เอกสารหมายเลข 2.1-2-02 รายงานการประชุมภายในหน่วยงาน 

ครั้งที่  3/2555  วันที่  24  สิงหาคม  2555 
เรื่อง การทบทวนและวิเคราะห์อัตราก าลังของบุคลากร    
กองบริหารงานบุคคล 

  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 
      ในสังกัดกองบริหารงานบุคคล ประกอบด้วย 
      ต าแหน่งบุคลากร ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
      ต าแหน่งนิติกร 

เอกสารหมายเลข 2.1-3-03 คุณสมบัติตามมาตรฐานต าแหน่ง ตามท่ี ก.พ.อ.ก าหนด  
  เอกสารหมายเลข 2.1-4-01 ข้อตกลงการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน 
      กองบริหารงานบุคคล 

เอกสารหมายเลข 2.1-4-02 แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสาย 
                                                               สนับสนุน มทร.ล้านนา 



เอกสารหมายเลข 2.1-4-03 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาว่าด้วย  
                                          หลักเกณฑ์ วิธีการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการของ 

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประจ าปี  2554 
เอกสารหมายเลข 2.1-4-04 ประกาศ เรื่อง การก าหนดวิธีการปฏิบัติงาน และระยะเวลา

การแล้วเสร็จของงาน กองบริหารงาบุคคล  
 มทร.ล้านนา 
เอกสารหมายเลข 2.1-4-05 ก าหนดขั้นตอนการแล้วเสร็จของงาน  
เอกสารหมายเลข 2.1-5-01 รายงานการประชุมภายในหน่วยงาน   

ครั้งที่  4/2555  วันที่ 21 กันยายน 2555 
เรื่อง ทบทวนประเมินผลขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน 

เอกสารหมายเลข 2.1-6-01 รายงานการประชุมภายในหน่วยงาน   
ครั้งที่  5/2555  วันที่ 26 ตุลาคม  2555 
เรื่อง  พิจารณาผลการประเมินขั้นตอนการปฏิบัติงานของ  
แต่ละกลุ่มงาน มาปรับลดระยะเวลาในการปฏิบัติงานใน 
แต่ละข้ันตอน  

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 



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) 

 
 



การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน :  

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนนที่ได้ 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

ระบบและกลไกในการให้บริการ
ของหน่วยงาน 

5 5 4  

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริม :  

1.  หน่วยงานมีระบบการให้บริการของหน่วยงาน เพ่ือเผยแพร่ให้ผู้รับบริการได้ทราบทางระบบ
สารสนเทศของหน่วยงาน และส านักงานของหน่วยงาน 

2.  บุคลากรในหน่วยงานมีความพร้อมที่จะให้บริการ มีความสัมพันธ์กับผู้รับบริการทุกระดับ 
3.  มีระบบการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการอย่างต่อเนื่อง 

จุดที่ควรพัฒนา : 
1.  บุคลากรในหน่วยงานมีการปรับเปลี่ยนงานใหม่ อาจจะมีการรับบุคลากรมาเรียนรู้งานท าให้มี

การศึกษางานช้า ไม่สามารถให้บริการตามระยะเวลา และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ก าหนดไว้
อย่างเป็นระบบได้ 

2.  เกณฑ์การให้บริการของหน่วยงาน ยังไม่ครอบคลุมในทุกส่วนงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 

แนวทางการพัฒนาปรับปรุง : 
 1.  เผยแพร่ขั้นตอนการให้บริการของหน่วยงานทุกช่องทาง  และสามารถเข้าถึงการให้บริการ  
      อย่างรวดเร็ว เพื่อให้ระบบบริการมีประสิทธิภาพ  
 2.  จัดท าระบบการให้บริการให้บุคลากรในหน่วยงานรับทราบ โดยมอบหมายจากหัวหน้างาน 
      และผู้บังคับบัญชา 
 

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 3/2555  วันที่ 24  สิงหาคม 2555 
 เอกสารหมายเลข 2.2-4-01  ขั้นตอนการให้บริการของหน่วยงาน ลงใน website ของ 
                                                               กองบริหารงานบุคคล ที่ www.personal.rmutl.ac.th 
 เอกสารหมายเลข 2.2-4-02  Web board  ของกองบริหารงานบุคคล เพื่อรับฟังความ 
      คิดเห็น  ข้อเสนอแนะ และตอบปัญหาเกี่ยวกับการ 
      ให้บริการของหน่วยงาน 

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


 เอกสารหมายเลข 2.2-5-01  รายงานการประชุมภายในหน่วยงาน 
      ครั้งที่ 5/2555  วันที่ 26 ตุลาคม  2555 
      เรื่อง พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
      ด้านการบริการตามแผนภูมิที่ก าหนด 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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
ให้บริการของกองบริหารงานบุคคล มทร.ล้านนา (เอกสารหมายเลข 2.3-1-01) โดยมีวิธีด าเนินการส ารวจความพึง
พอใจไปยังผู้รับบริการ โดยส่งแบบส ารวจบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกหน่วยงาน (เอกสารหมายเลข 2.3-1.02) ซึ่ง
ได้การตอบรับและส่งแบบสอบถามกลับจ านวน 207 คน และอีกทั้งได้ท าแบบประเมินความพึงพอใจในเว็บไซด์ 
www.personal_rmutl.ac.th มีจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 58 คน            (เอกสารหมายเลข 2.3-
1.03) รวมทั้งสิ้น 265 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 81.08 4  

วิธีการค านวณ                
 จากผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจ าปี 2555 ได้มีการค านวณในการคิดค่าเฉลี่ย 
คิดเป็นร้อยละ 81.08   โดยมีวิธีการคิดดังนี้ 

   คะแนนเฉลี่ยรวม    4.054  x    100 = 81.08 

   

     

ผลรวมค่าเฉลี่ยจากแบบประเมิน 
ค่าคะแนนเต็มของแบบประเมิน 

X 100 

 5 

http://www.personal_rmutl.ac.th/


 ในการประเมินผลแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของกอง
บริหารงานบุคคล มทร.ล้านนา สามารถจ าแนกความพึงพอใจในแต่ละด้าน ดังนี้ 

1. ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ คิดเป็นร้อยละ  79.69 
2. ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ใช้บริการ คิดเป็นร้อยละ  83.47 
3. ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก คิดเป็นร้อยละ 78.84 
4. ความพึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 80.90 

จุดแข็ง/แนวทางเสริม:  
1.  หน่วยงานมีระบบการประเมินความพึงพอใจที่เป็นมาตรฐาน ตรงกับพันธกิจ และภาระงาน   

 หลักของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย 
2.  มีระบบการประเมินความพึงพอใจ ทางระบบสารสนเทศของหน่วยงานเป็นไปอย่าง   

 รวดเร็ว  ถูกต้อง และโปร่งใส 
3.  หน่วยงานมีกระบวนการ และขั้นตอนการให้บริการ อย่างมีประสิทธิภาพ 

จุดที่ควรพัฒนา : 
1.  จัดท าแผนระบบการบริการ และชี้แจงให้บุคลากรในหน่วยงานได้รับทราบ ประสานงานใน

หน่วยงาน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพของระบบบริการมากยิ่งขึ้น 
2.  จัดท าขั้นตอนการให้บริการในส านักงาน และให้ผู้บริการเข้าใจขั้นตอนการให้บริการได้ง่าย 
3.  หน่วยงานควรด าเนินการการประเมินอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพ่ือเปรียบเทียบการสรุปผลการ

ประเมิน เพ่ือน าระบบการบริการไปพัฒนาปรับปรุงวิธีการและข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

แนวทางการพัฒนาปรับปรุง : 
1.  ตรวจสอบแผนการบริการให้เป็นไปตามกรอบการปฏิบัติงานทีก าหนดไว้ตามกระบวนการ

ปฏิบัติงาน 
2.  แสดงขั้นตอนการท างานลงใน website               
3.  จัดท าขั้นตอนการให้บริการ  เพื่อสะดวกในการติดต่อ เช่น แผนผังการให้บริการ       แผนผัง

ที่ตั้งของกลุ่มงาน ฯลฯ 

รายการเอกสารอ้างอิง : 
เอกสารหมายเลข  2.3–1–01 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ  
                                          กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
เอกสารหมายเลข  2.3–1–02       วิธีด าเนินการส ารวจความพึงพอใจไปยังผู้รับบริการ โดยส่งแบบ  
                                          ส ารวจบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกหน่วยงานตามหนังสือเวียน 

ที่ ศธ 0583.18/ว142 ลงวันที่  1 มีนาคม  2556  
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบประเมินความพึงพอใจ  
กองบริหารงานบุคคล มทร.ล้านนา 

เอกสารหมายเลข  2.3–1–03       แบบตอบรับและส่งแบบสอบถามกลับจ านวน 207 คน และสรุป  
                                          แบบประเมินความพึงพอใจ ในเว็บไซด์  
                                          www.personal_rmutl.ac.th มีจ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม   
                                          จ านวน 58 คน 

     

http://www.personal_rmutl.ac.th/


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 ผู้บริหารได้ก าหนดนโยบายการบริหารงาน และทิศทางการด าเนินงาน(เอกสารหมายเลข 3.1-1-01)

โดยผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคลได้มีการก าหนดโครงสร้างการบริหารงานและแบ่งส่วน
ราชการตามภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละงานไว้อย่างชัดเจน (เอกสารหมายเลข 3.1-
1-02)  โดยมีการเผยแพร่ข้อมูลในระบบสารสนเทศของหน่วยงาน  เพ่ืออธิบายและท าความเข้าใจ
เกีย่วกับการบริหารงานในมหาวิทยาลัย และน าข้อมูลมาใช้วางแผนการด าเนินงานเพ่ือจัดท าเป็น
แผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน (เอกสารหมายเลข 3.1-1-03) 
 

2 ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล มีการก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานเพ่ือพัฒนา
ความสามารถด้านการบริหาร โดยได้รับแจ้งผลการประเมินจากผู้บริหารโดยตรง เพ่ือน าผลการ
ประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการ (เอกสารหมายเลข 3.1-2-01) และทบทวนแผน
กลยุทธ์ของหน่วยงาน รวมทั้งสามารถสื่อสารแผนและผลการด าเนินงานของหน่วยงานไปยัง
บุคลากรในหน่วยงาน (เอกสารหมายเลข 3.1-2-02) และมีการประเมินติดตามผลโดยระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ (เอกสารหมายเลข 3.1-2-03)   
 
 
 



เกณฑ์ การด าเนินงาน 
3 ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคลสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 

โดยมีการแต่งตั้งหัวหน้างาน(เอกสารหมายเลข 3.1-3-01)ให้รักษาราชการแทนผู้อ านวยการ และ
แต่งตั้งบุคลากรให้รักษาราชการแทนหัวหน้างาน ในกรณีท่ีผู้อ านวยการ/หวัหน้างานติดราชการ ไป
ราชการ (เอกสารหมายเลข 3.1-3-02) และมอบหมายให้หัวหน้างาน หรือบุคลากรในหน่วยงานเป็น
ผู้แทนผู้อ านวยการเข้าร่วมประชุม (เอกสารหมายเลข 3.1-3-03) และมีการก ากับติดตามผลการ
ด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ไปสู่การปฏิบัติ โดยสรุปผลการด าเนินงาน (เอกสารหมายเลข 3.1-3-
04) ตามภารกิจที่ก าหนดไว้   
 

4 ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคลมีการถ่ายทอดความรู้ให้บุคลากรในหน่วยงาน โดยมีการสื่อสาร
ภายในหน่วยงาน โดยก าหนดระเบียบการปฏิบัติงาน สามารถพัฒนางาน เพ่ือปรับปรุงระบบการ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ก าหนดไว้ (เอกสารหมายเลข 3.1-4.01) 
และมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ เช่น มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศระบบ
เครือข่าย internet แบบ Wireless LAN จัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ ที่ทันสมัย สามารถปฏิบัติงาน
ด้วยความรวดเร็ว ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นท์  เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องแสกน ฯลฯ     
เพ่ือให้บุคลากรในหน่วยงานสามารถท างานร่วมกันได้เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน นอกจากนี้ยังรับฟังข้อคิดเห็นจากการประชุมของหน่วยงานเป็นประจ าทุกเดือน  
(เอกสารหมายเลข 3.1-4.02) เพ่ือปรับปรุงและลดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้มากท่ีสุด 
 

5 ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคลมีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล (เอกสารหมายเลข 3.1-5-
01)  โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรในหน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการประเมินผู้อ านวยการกองประจ าทุก
ปี (เอกสารหมายเลข 3.1-5-02) เพ่ือน าผลการประเมินมาปรับปรุงระบบการบริหารจัดการได้อย่าง
เหมาะสม นอกจากนี้มีการดูแลบุคลากรในหน่วยงานในเรื่องของสวัสดิการบุคลากรในด้านต่างๆ 
เช่น รับรองผู้ที่ต้องการกู้ยืมเงินสวัสดิการของมหาวิทยาลัย การจัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกใน
ส านักงาน การจัดหาเครื่องดื่ม ชา กาแฟ ไว้ประจ าส านักงาน มีการจัดเลี้ยงสังสรรค์ตามเทศกาล 
และมีการดูแลสภาพแวดล้อมที่ท างานให้น่าอยู่อย่างสม่ าเสมอ (เอกสารหมายเลข 3.1-5-03) 
 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน :  

ตัวบ่งชีท้ี่ 3.1 เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนนที่ได้ 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

ภาวะผู้น าของผู้บริหารทุกระดับ
ของหน่วยงาน 

4 ข้อ 5 5  

 
 
 
 
 
 
 



จุดแข็ง/แนวทางเสริม :  
1. ผู้บริหารมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถ่ายทอดประสบการณ์การปฏิบัติงาน ให้บุคลากรรับทราบอย่าง

ต่อเนื่อง 
2. หน่วยงานมีผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการ ระบบการท างานของหน่วยงานอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
3. มหาวิทยาลัยฯ สนับสนุนให้น าหลักธรรมาภิบาล มาใช้ในการประเมินผู้บริหาร และให้ยึดหลักการ

บริหารงานแบบโปร่งใส ยุติธรรม 
 

จุดที่ควรพัฒนา : 
1. ผู้บริหารควรก าหนดระบบการบริหารจัดการ โดยประชุมชี้แจงระบบปฏิบัติงานเพ่ือให้พัฒนาหน่วยงาน

สนับสนุนอย่างต่อเนื่องตามระยะเวลาที่ก าหนด 
2. ผู้บริหารควรน าผลการประเมินบุคลากรในหน่วยงานแจ้งให้บุคลากรรับทราบ เพ่ือน าผลประเมินที่ได้มา

ปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของแต่ละบุคคล 
 

แนวทางการพัฒนาปรับปรุง : 
1. มหาวิทยาลัยต้องจัดแบ่งภาระงานสอนให้ผู้บริหารน้อยลง เพ่ือจัดสรรเวลาในการบริหารงานในหน่วยงาน

สนับสนุนอย่างเต็มที่ 
2. ควรจัดท าระบบการประเมินผู้บริหารของมหาวิทยาลัยให้เป็นแนวทิศทางเดียวกัน  

 
รายการเอกสารอ้างอิง : 
 
เอกสารหมายเลข 3.1-1-01 นโยบายการบริหารงานและทิศทางการด าเนินงาน 
    กองบริหารงานบุคคล มทร.ล้านนา 
เอกสารหมายเลข 3.1-1-02 โครงสร้างการบริหารงานและแบ่งส่วนราชการตามภารกิจและ 
     หน้าที่ความรับผิดชอบ  
เอกสารหมายเลข 3.1-1-03 แผนกลยุทธ์ กองบริหรงานบุคคล ปี 2552-2556 และ 
    แผนกลยุทธ์ ของกองบริหารงานบริหารงานบุคคล ปี 2554 -2558 
เอกสารหมายเลข 3.1-2-01   สรุปผลการด าเนินงานปรับปรุง พัฒนา ตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ

ราชการของหน่วยงาน ปี 2555 
เอกสารหมายเลข 3.1-2-02 รายงานการประชุมภายในหน่วยงาน 

ครั้งที่  3/2555  วันที่  24  สิงหาคม  2555 
เรื่อง ทบทวนแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานเพ่ือก าหนดและติดตาม 

    ตัวบ่งชี้ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์  
เอกสารหมายเลข 3.1-2-03 การประเมินติดตามผลโดยระบบการประเมินผลการปฏิบัติ 
                                          ราชการ ของบุคลากรในหน่วยงาน 
เอกสารหมายเลข 3.1-3-01 ค าสั่งแต่งตั้งหัวหน้างาน กองบริหารงานบุคคล 
เอกสารหมายเลข 3.1-3-02 ค าสั่งแต่งตั้งมอบหมายหัวหน้างาน ให้รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกอง 
เอกสารหมายเลข 3.1-3-03 ค าสั่งมอบหมายให้หัวหน้างานเข้าประชุม อบรม แทน 
เอกสารหมายเลข 3.1-3-04 การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์  

ไปสู่การปฏิบัติ โดยสรุปผลการด าเนินงานประจ าปี     



เอกสารหมายเลข 3.1-4-01 นโยบายของผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล 
รายงานการประชุมภายในหน่วยงาน ครั้งที่  4/2555   
วันที่ 21 กันยายน 2555 

เอกสารหมายเลข 3.1-4-02 รวมรายงานการประชุมของหน่วยงาน ปีการศึกษา 2555 
เอกสารหมายเลข 3.1-5-01 หลักธรรมภิบาลของผู้บริหาร ลงใน website ของกองบริหารงานบุคคล  
เอกสารหมายเลข 3.1-5-02 แบบประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร ระดับ

ผู้อ านวยการกอง กองบริหารงานบุคคล  
มทร. ล้านนา ประจ าปีการศึกษา 2555  

เอกสารหมายเลข 3.1-5-03 ภาพบรรยากาศการประชุมภายในหน่วยงาน การจัดกิจกรรมสัมพันธ์ภายใน
หน่วยงาน  

 



ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2 ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ  

เกณฑ์มาตรฐาน : 
1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ ์
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 กองบริหารงานบุคคลมีแผนพัฒนาแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนของ

หน่วยงาน (เอกสารหมายเลข 3.2-1-01) โดยหน่วยงานได้ก าหนดอัตราก าลังให้สอดคล้องกับ
ภารกิจของหน่วยงาน (เอกสารหมายเลข 3.2-1-02) และได้ก าหนดสมรรถนะของบุคลากรของ
หน่วยงาน (เอกสารหมายเลข 3.2-1-03) เพ่ือใช้เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของสายสนับสนุนของบุคลากรสายสนับสนุนทุกประเภท 

2 กองบริหารงานบุคคลมีการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนพัฒนาบุคลากร      
ที่ก าหนด (เอกสารหมายเลข 3.2-2-01)  โดยให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย (2552-2256) ดังนี้ 

2.1 การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร (Recruitment) กองบริหารงานบุคคลมีระบบการ
สรรหา เพ่ือคัดเลือกบุคลากรอย่างเป็นระบบ โดยจัดท าคู่มือการสรรหา และขั้นตอน
การสรรหาบุคลากรทุกประเภท  (เอกสารหมายเลข 3.2-2-02) 

 



เกณฑ์ การด าเนินงาน 
2 2.2 การมอบหมายงาน (Assignment) กองบริหารงานบุคคลได้ก าหนดกลยุทธ์ และ 

โครงการ/กิจกรรมในการมอบหมายงานแก่บุคลากรแต่ละคนอย่างเหมาะสมตาม
มาตรฐานภาระงานในแต่ละต าแหน่ง (เอกสารหมายเลข 3.2-2-03)โดยการวิเคราะห์
ศักยภาพและความถนัดของบุคลากรเป็นรายบุคคล ส่งเสริมให้บุคลากรเพ่ิมพูนความรู้
และทักษะในงานที่ได้รับมอบหมายและเข้าในถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองอย่างชัดเจน  
รวมถึงให้มีการทบทวน และประเมินผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ๆได้รับมอบหมายเป็น
ประจ า (เอกสารหมายเลข 3.2-2-04) แล้วน าผลดังกล่าวมาใช้ในการพิจารณา
มอบหมายงานให้เหมาะสมในครั้งต่อไป 

2.3 การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (Management) กองบริหารงานบุคคลได้ก าหนด
กลยุทธ์ และโครงการ/กิจกรรมในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล เพ่ือให้เกิดระบบ
การบริหารงานมีความยืดหยุ่น และสามารถตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาบุคลากรทั้ง
ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ (เอกสารหมายเลข 3.2-2-05) สร้างวัฒนธรรมในการ
ท างานที่ดี มีความโปร่งใส เป็นธรรมในทุกกระบวนการของการบริหารงานทรัพยากร
บุคคลรวมทั้งการสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแก่การท างาน และมีกลไกการสร้าง
แรงจูงใจในการท างานของพนักงานตามพันธกิจและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา เช่น 
การปรับเลื่อนขั้นเงินเดือน การจัดตั้งกองทุนสวัสดิการ การจ่ายเงินค่าครองชีพ  เป็นต้น 
(เอกสารหมายเลข 3.2-2-06) 

2.4 การพัฒนาบุคลากร (Development) ไดก้ าหนดกลยุทธ์และโครงการกิจกรรมการ 
พัฒนาบุคลากรของหน่วยงานในการปฏิบัติงานมีการวิเคราะห์ค่างาน (เอกสาร
หมายเลข 3.2-2-07) โดยก าหนดคุณลักษณะของงาน (Job description) และ
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง (Job specification) โดยยึดหลักเกณฑ์ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการก าหนดระดับต าแหน่งและการ
แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ .ศ.2554 
(เอกสารหมายเลข 3.2-2-08) การรวมทั้งการพัฒนาบุคลากรในด้านอ่ืนๆ เช่น 
มอบหมายให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการ ประชุม อบรม/สัมมนา ศึกษาดู
งาน การศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น (เอกสารหมายเลข 3.2-2-09) เพ่ือให้บุคลากรทุกคน
มีความสามารถในการปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายขององค์กร  

2.5 การประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน (Assessment)  หน่วยงานมีการประเมินผล 
           การปฏิบัติงานของบุคลากร มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานใน 
           สถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน (เอกสารหมายเลข 3.2-2-10)  โดยยึดหลักเกณฑ์ตาม   
           ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ 
           ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2554  
           (เอกสารหมายเลข 3.2-2-11) และก าหนดเส้นทางความก้าวหน้าของต าแหน่งงาน  
           สายสนับสนุน (เอกสารหมายเลข 3.2-2-12) สามารถสะท้อนผลการปฏิบัติงานของ 
           บุคลากรรายบุคคล รวมทั้งการน าผลการประเมินไปใช้ในการให้พิจารณาผลตอบแทน 
           แก่บุคลากรและน าไปปรับปรุงผลการปฏิบัติงานในรอบต่อไป 
 
 
 



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 
     กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ (เอกสารหมายเลข 3.2-3-02) 
3.   มีการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงาน   

โดยจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม ประชุมสัมมนา และจัดท าฝึกอบรมสัมมนา
ให้แก่บุคลากร (เอกสารหมายเลข 3.2-3-03) 

4 กองบริหารงานบุคคลมีระบบการติดตามให้บุคลากรสายสนับสนุนน าความรู้และทักษะที่ได้จาก
การพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง โดยหน่วยงานมีการสรุปรายงานการอบรมสัมมนา
จากบุคลากรที่ได้เข้าอบรมสัมมนาจากหน่วยงานอื่น (เอกสารหมายเลข 3.2-4-01) 

5 กองบริหารงานบุคคลมีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุน โดยผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคลเป็นผู้ประเมินผลส าเร็จของแผนการพัฒนา
บุคลากร ซึ่งแบบประเมินผลปฏิบัติราชการจะเป็นการชี้วัดในการประเมินเพ่ือพัฒนาบุคลากรใน
หน่วยงานตามผลการสรุปผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานเป็นรายบุคคล (เอกสาร
หมายเลข 3.2-5-01) 

6 กองบริหารงานบุคคลมีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและ
พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน โดยมีการน าผลการประเมินปฏิบัติงานของบุคลากรมาปรับปรุง
แผนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน (เอกสารหมายเลข 3.2-6-01) และได้มอบหมายให้บุคลากร
น าผลการประเมินไปปรับปรุง (เอกสารหมายเลข 3.2-6-02) 
 

 
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 
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 แผนพัฒนาบุคลากร  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปี 2552-2556 
แผนพัฒนาบุคลากร กองบริหารงานบุคคล 

 เอกสารหมายเลข 3.2-1.02 การก าหนดอัตราก าลังของหน่วยงาน 
เอกสารหมายเลข 3.2-1.03 การก าหนดสมรรถนะบุคลากรของหน่วยงาน 
เอกสารหมายเลข 3.2-2-01 แผนการพัฒนาของบุคลากรสายสนับสนุน   
เอกสารหมายเลข 3.2-2-02 คู่มือการสรรหาและขั้นตอนการสรรหาบุคลากร 

ทุกประเภท 
เอกสารหมายเลข 3.2-2-03 การมอบหมายงานแก่บุคลากร 

ตามมาตรฐานภาระงานในแต่ละต าแหน่ง 
เอกสารหมายเลข 3.2-2-04 การทบทวนและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
    ตามภาระงาน 
เอกสารหมายเลข 3.2-2-05 การก าหนดเป้าหมายการพัฒนาบุคลากร 
เอกสารหมายเลข 3.2-2-06 การปรับเลื่อนขั้นเงินเดือน การจัดตั้งกองทุนสวัสดิการ การจ่ายเงินค่า

ครองชีพ  
 เอกสารหมายเลข 3.2-2-0 7 การวิเคราะห์ค่างาน โดยก าหนดคุณลักษณะของงาน  
                                                     (Job description) และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  
                                                     (Job specification) 

เอกสารหมายเลข 3.2-2-08 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วย การก าหนด
ระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น  
พ.ศ.2554 

เอกสารหมายเลข 3.2-2-09 ข้อมูลผลการด าเนินการพัฒนาบุคลากร  
กองบริหารงานบุคคล  ประจ าปีการศึกษา 2555  

เอกสารหมายเลข 3.2-2-10 ระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานใน 
สถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) 

เอกสารหมายเลข 3.2-2-11 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2554 

 เอกสารหมายเลข 3.2-2-12 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 
 เอกสารหมายเลข 3.2-6-01 รายงานผลการประเมินปฏิบัติงานของบุคลากร  

     เพ่ือน าผลมาปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน  
 เอกสารหมายเลข 3.2-6-02 แผนการปรับปรุงการประเมินปฏิบัติงานของบุคลากร 
      กองบริหารงานบุคคล ปีการศึกษา 2555                                    
 
 
 
 
 
 



ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3  การพัฒนาหน่วยงานสู่สถาบันเรียนรู้ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ  
เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผน 
กลยุทธ์และภารกิจของหน่วยงาน 

2. ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย
อย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 

3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการตรง (Tacit Knowledge) 
เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนด ในข้อ 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) เพ่ือด าเนินการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหน่วยงานให้ทราบถึงข้ันตอนการปฏิบัติในแต่ละกลุ่มงาน และได้จัดตั้ง
คณะกรรมการการจัดการความรู้ของหน่วยงาน (เอกสารหมายเลข 3.3-1-03) 

2 กองบริหารงานบุคคล ได้ก าหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้อย่างชัดเจน เน้นการ
พัฒนาทักษะเกี่ยวกับระบบการให้บริการของหน่วยงาน เช่น  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน   การ
จัดท าแผนการด าเนินงานของแต่ละงาน (เอกสารหมายเลข 3.3-2-01) การให้ความรู้
เกี่ยวกับการท าประกันคุณภาพการศึกษา (เอกสารหมายเลข 3.3-2-02) การให้ความรู้ด้าน
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับการลาศึกษาต่อ การก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
(เอกสารหมายเลข 3.3-2-03) โดยพัฒนาความรู้และทักษะตามประเด็นความรู้ในข้อ 1 โดย
เน้นการให้บริการเป็นหลัก ตามโครงสร้างแผนการจัดการความรู้ 5 งาน (เอกสารหมายเลข 
3.3-2-04) 
 
 



เกณฑ์ การด าเนินงาน 
3 คณะกรรมการด าเนินงานจัดการความรู้ได้จัดโครงการเพ่ือแบ่งปันการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

จากความรู้และทักษะของบุคลากรในหน่วยงาน โดยมีการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรสังกัดกองบริหารงานบุคคล มทร.ล้านนา หัวข้อ “การสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ระบบการบริหารงานบุคคล” ระหว่างวันที่ 27-31 มีนาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (เอกสารหมายเลข 3.3-3-01) มีการน าผลการปฏิบัติงานที่เป็น
จุดเด่นของกลุ่มงาน (เอกสารหมายเลข 3.3-3-02) มีการจัดการความรู้เรื่อง “กรณีศึกษา
สภาพปัญหางานด้านบริหารงานบุคคล” มาเป็นประเด็นการจัดการความรู้ให้กับบุคลากร
ของกองบริหารงานบุคคล มทร .ล้านนา และบุคลากรของกองบริหารงานบุคคล            
มทร.ศรีวิชัย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้น าผลมาปรับปรุงแก้ไขสภาพปัญหาของงานที่ปฏิบัติจริง 
 

4 กองบริหารงานบุคคลมีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดไว้ จากแหล่งเรียนรู้
อ่ืนๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนา และจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลาย
ลักษณ์อักษร (Explicit Knowledge) คือ กองบริหารงานบุคคลได้ประชุม (เอกสาร
หมายเลข 3.3-4-01)เพ่ือสรุปและรวบรวมขั้นตอนปฏิบัติงานของแต่ละกลุ่มงานมาลงใน 
web KM ของกองบริหารงานบุคคล (เอกสารหมายเลข 3.3-4-02) มอบหมายบุคลากรใน
หน่วยงานมีส่วนร่วมโดยน าความรู้เผยแพร่ให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยและผู้สนใจภายนอก
มหาวิทยาลัย น าไปใช้ประโยชน์และสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นผ่าน website ของกอง
บริหารงานบุคคล 
 

5 กองบริหารงานบุคคลได้น าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้น ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
ประจ า เช่น ระบบการปฏิบัติงาน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่ปรับเปลี่ยนแก้ไข  (เอกสาร
หมายเลข 3.3-5-01) และมีการน าผลการประเมินจากรอบปีที่ผ่านมามาปรับแผน วิธีการ
จัดการความรู้ ซึ่งจากเดิมจัดเป็นกลุ่มเป้าหมายด้านการให้บริการ (เอกสารหมายเลข 3.3-
5-02) มีแผนงานเสนอประเด็นการจัดการความรู้ กลุ่มเป้าหมาย มีผู้รับผิดชอบด าเนินการ
และสรุปรายงานผลการด าเนินงานด้าน                                      
(เอกสารหมายเลข 3.3-5-03) 
 

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 
3. มีการสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

 

จุดที่ควรพัฒนา :    
1. ควรมีการสร้างเครือข่ายความรู้ในองค์กร 
2. ควรมีการเพ่ิมศักยภาพด้านความรู้ในเชิงปฏิบัติการให้แก่บุคลากร 
3. วางแผนและพัฒนา ระบบการจัดการความรู้ในองค์กรอย่างต่อเนื่อง 
4. การท างานของกองบริหารงานบุคคล เป็นงานบริการที่จะต้องให้บริการตลอดเวลา ท าให้การรวมตัวกัน

เพ่ือจัดกิจกรรม ท าได้ไม่บ่อยครั้ง จึงควรได้หาวิธีการเพ่ือให้สามารถจัดกิจกรรมให้ได้มากครั้งขึ้น 
5. ผู้เข้าร่วมโครงการไม่มีการต่อยอดองค์ความรู้ หรือถอดบทเรียนหลังจากมีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ควรได้มีมาตรการหรือแนวทางการติดตาม 

แนวทางการพัฒนาปรับปรุง : 
 1.  จัดโครงการกิจกรรม บริหารจัดการความรู้ในองค์กรอย่างต่อเนื่อง 
 2.  ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงาน เห็นความส าคัญในการจัดการความรู้ในองค์กร 
 3.  ส่งบุคลากรในหน่วยงานเพ่ือเข้าอบรม เรื่องการจัดการความรู้ภายนอกหน่วยงาน 
 4.  น าเรื่องการจัดการความรู้มาปรับปรุงและน ามาทบทวนเพื่อปรับเป็นแผนปฏิบัติการประจ าปี 

รายการเอกสารอ้างอิง : 
เอกสารหมายเลข 3.3-1-01 การก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการ 

ความรู้ของหน่วยงาน 
 เอกสารหมายเลข 3.3-1-02 แผนการจัดการความรู้ กองบริหารงานบุคคล  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
 เอกสารหมายเลข  3.3-1-03 คณะกรรมการการจัดการความรู้ของหน่วยงาน เอกสารหมายเลข
  3.3-2-01 แผนการด าเนินงานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

เอกสารหมายเลข  3.3-2-02 การให้ความรู้ด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา 
    กองบริหารงานบุคคล 
เอกสารหมายเลข  3.3-2-03 การให้ความรู้ด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบ  

ข้อบังคับการลาศึกษาต่อการก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
เอกสารหมายเลข  3.3-2-04 แผนการจัดการความรู้ของกลุ่มงาน 
เอกสารหมายเลข 3.3-3-01 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสังกัดกองบริหารงาน 
                                          บุคคล มทร.ล้านนา หัวข้อ “การสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยน 

                               เรียนรู้ ระบบการบริหารงานบุคคล”  
ระหว่างวันที่ 27-31 มีนาคม 2556  
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 
 
 
  



 เอกสารหมายเลข  3.3-3-02 ผลการปฏิบัติงานของกลุ่มงาน  
(ภาระงานขั้นตอนการปฏิบัติงาน)ขั้นตอนการให้บริการ 

เอกสารหมายเลข  3.3-4-01 รายงานการประชุมภายในหน่วยงาน 
ครั้งที่  4/2556   วันที่  19  เมษายน 2556 
เรื่อง พิจารณารวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ และ 
จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ในระบบสารสนเทศของหน่วยงาน 

 เอกสารหมายเลข  3.3-4-02 web KM กองบริหารงานบุคคล มทร.ล้านนา 
 เอกสารหมายเลข 3.3-5-01 ระบบการปฏิบัติงาน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับฯที่ 

ปรับเปลี่ยนแก้ไข 
เอกสารหมายเลข 3.3-5-02 ผลการประเมินจากรอบปีที่ผ่านมามาปรับแผน วิธีการจัดการความรู้ 

 เอกสารหมายเลข 3.3-5-03 สรุปรายงานผลการด าเนินงานด้าน KM  
                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 : 
เกณฑ์ 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  
 
 
 



เกณฑ์ การด าเนินงาน 
4 หน่วยงานน าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศในปีการศึกษา 2554  

(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 :  

ตัวบ่งชี้ท่ี 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 

3. กองบริหารงานบุคคลร่วมกับส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาระบบการจัดเก็บ
ข้อมูลบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (MIS : Management Infermation System) 

4. กองบริหารงานบุคคลเริ่มใช้งานระบบรับ – ส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือจัดส่งเอกสารไปยังหน่วยงานใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

จุดที่ควรพัฒนา : 
1. จัดท าแผนสารสนเทศและทบทวนแผนสารสนเทศของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง 
2. น าผลการประเมินความพึงพอใจระบบสารสนเทศมาเป็นแนวทางการปรับปรุงแก้ไขระบบ  
      สารสนเทศ 
3. มีการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลบุคลากรให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 



แนวทางการพัฒนาปรับปรุง : 

1. สนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงาน น าบทความหรือ สาระน่ารู้ เกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลลงในระบบ
สารสนเทศของหน่วยงาน  

2. เพ่ิมช่องทางในการจัดเก็บข้อมูลบุคลากรให้ครบถ้วนสมบูรณ์ สะดวกต่อการค้นหา และสามารถน าข้อมูล
ไปใช้ประโยชน์ได้เพ่ิมมากข้ึน 

รายการเอกสารอ้างอิง : 
 เอกสารหมายเลข 3.4-1-01 แผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) 
      กองบริหารงานบุคคล มทร.ล้านนา 
 เอกสารหมายเลข 3.4-1-02 รายงานการประชุมของหน่วยงาน 
      ครั้งที่ 6/2555  วันที่ 23 พฤศจิกายน 2555 
      เรื่อง ทบทวนแผนการทบทวนแผนสารสนเทศ 
      ของหน่วยงาน ปี 2555 
 เอกสารหมายเลข 3.4-2-01 รายงานการประชุมของหน่วยงาน 
      ครั้งที่ 6/2555  วันที่ 23 พฤศจิกายน 2555 

เรื่อง ทบทวนการวางแผน การจัดท าและคัดสรรข้อมูลสารสนเทศเพ่ือ
ให้บริการทาง website ของหน่วยงาน  
ปี 2555 

 เอกสารหมายเลข 3.4-3-01 ระบบความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 
      กองบริหารงานบุคคล มทร.ล้านนา 
 เอกสารหมายเลข 3.4-4-01 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 
      กองบริหารงานบุคคล มทร.ล้านนา ในปีการศึกษา 2554 
 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. 
 

 

 

 

 

 

 



ตัวบ่งชี้ท่ี 3.5 ระบบบริหารความเสี่ยง 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ  
เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. มีการแต่งตัง้คณะกรรมการหรือคณะท 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 ที่อยู่ในวิสัยที่สถาบันสามารถป้องกันหรือลดผลกระทบในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้  แต่ไม่พบแผนการ
จัดการความเสี่ยงหรือไม่พบความพยายามของสถาบันในการระงับเหตุการณ์ดังกล่าว 

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

3. สถาบันหรือหน่วยงานขาดสภาพคล่องในด้านการเงินจนท าให้ต้องปิดหลักสูตรหรือไม่สามารถปฏิบัติ
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ส่งผลกระทบต่อ
นักศึกษาปัจจุบันที่เรียนอยู่อย่างรุนแรง 
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 5/2555 วันที่ 26 ตุลาคม 2555 
(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           
และรายงานต่อกองนโยบายและแผน เพ่ือพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
(เอกสารหมายเลข 3.5-5-01) เพ่ือประเมินว่ากิจกรรมการควบคุมได้นั้น เพียงพอกับ
ความความเสี่ยงที่หลงเหลืออยู่หรือไม่ ถ้ามีความเสี่ยงเหลืออยู่ ทางหน่วยงานจะ
จัดท ากระดาษท าการประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 
(เอกสารหมายเลข 3.5-5-02) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 3/2555 วันที่ 24 สิงหาคม 2555 
 เอกสารหมายเลข 3.5-2-01 รายงานการประชุมภายในหน่วยงาน  

ครั้งที่ 5/2555 วันที่ 26 ตุลาคม 2555 
 เอกสารหมายเลข 3.5-3-01 การก าหนดเกณฑ์ประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดความ 
      เสี่ยงของแต่ละกลุ่มงานทั้ง 5 กลุ่มงาน 
 เอกสารหมายเลข 3.5-4-01 แผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และ 
      ด าเนินการตามแผน 
 เอกสารหมายเลข 3.5-5-01 ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผน            
      และรายงานต่อกองนโยบายและแผน 
 เอกสารหมายเลข 3.5-5-02 กระดาษท าการประเมินผลการควบคุมภายในและการ 
      บริหารความเสี่ยง ของกองบริหารงานบุคคล 



 

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 
 
 
 
 
 



ข้อมูลการด าเนินงาน : 
เกณฑ์ การด าเนินงาน 

ระดับ 1 กองบริหารงานบุคคลมีการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผน 
กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข 4.1-1-01) มีการท าแผนการ
ด าเนินงานกิจกรรมโครงการและน าเสนอโครงการพร้อมประมาณการรายรับ -
รายจ่ายล่วงหน้าหนึ่งปี โดยคณะกรรมการจัดสรรงบประมาณภายในหน่วยงาน 
(เอกสารหมายเลข 4.1-1-02) 

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

ระดับ 3 กองบริหารงานบุคคลมีงบประมาณประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ
โครงการประจ าปี 2555  เพ่ือเป็นการพัฒนาหน่วยงานและบุคลากร โดยได้รับ
จากแผนการจัดสรรเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ( เอกสารหมายเลข 4.1-
3-01)   

ระดับ 4 กองบริหารงานบุคคลมีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ โดยงาน
บริหารงานทั่วไปได้จัดท ารายละเอียดการใช้งบประมาณ เพ่ือรายงานต่อกอง
นโยบายและแผน อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพ่ือรายงานทางการเงินของหน่วยงาน  
(เอกสารหมายเลข 4.1-4-01) และรายงานผลการด าเนินงานของโครงการที่ได้รับ
จัดสรร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (เอกสารหมายเลข 4.1-4-02)    

ระดับ 5 กองบริหารงานบุคคลมีการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย
และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความมั่นคงขององค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยได้
น าเรื่องเข้าที่ประชุมของหน่วยงานเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับสถานะการใช้งบประมาณ
เพ่ือรับทราบแนวทางการบริหารจัดการเรื่องการเงินร่วมกัน (เอกสารหมายเลข  
4.1-5-01)    

ระดับ 6 หน่วยงานตรวจสอบภายในท าหน้าที่ตรวจติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบ
และกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยกองบริหารงานบุคคลได้รับหนังสือจาก
ส านักงานตรวจสอบภายใน เรื่อง ขอส่งรายงานการตรวจสอบภายในของ
หน่วยงาน ประจ าแผนปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (เอกสารหมายเลข  
4.1-6-01)     

ระดับ 7  ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคลได้ติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
และน าข้อมูลจากการรายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนเพื่อการตัดสินใจ 
จากรายงานการประชุมของหน่วยงาน ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2556 
(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  

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริม:  

1. หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัย 
2. มีคณะกรรมการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณ เพื่อความโปร่งใส และสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
3. มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพ่ือท าหน้าที่ตรวจสอบและติดตามผลการใช้งบประมาณให้ถูกต้องตาม

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

 
จุดที่ควรพัฒนา : 

1. บุคลากรควรติดตามการเปลี่ยนแปลง กฎ ระเบียบ ในการจัดท างบประมาณ และขั้นตอนการเบิกจ่าย
งบประมาณประเภทต่างๆ อย่างถูกต้อง 

2. ทบทวนระบบฐานข้อมูลที่ใช้ในการควบคุมการใช้งบประมาณให้ทันเวลาและทันความต้องการใช้ข้อมูลใน
การบริหารหรือการตัดสินใจ 

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) มีการทบทวนและจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบอย่างน้อยทุก 6 เดือน  

ปีละ 2 ครั้ง 
2) มีหน่วยตรวจสอบภายในท าหน้าที่ตรวจสอบงบประมาณของหน่วยงานอย่างเป็นระบบ 
3)  

รายการเอกสารอ้างอิง : 
 เอกสารหมายเลข 4.1–01-01    แผนกลยุทธ์ทางการเงิน งบประมาณ  2555 
 เอกสารหมายเลข 4.1–01-02    แผนกิจกรรมโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2555 
 เอกสารหมายเลข 4.1–02-01    งบประมาณแผ่นดินและงบผลประโยชน์ของ  
                                                  มหาวิทยาลัยที่จัดสรรให้กองบริหารงานบุคคล    
            ประจ าปีงบประมาณ 2555 



           เอกสารหมายเลข 4.1–03-01    แผนการจัดสรรเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
   เอกสารหมายเลข 4.1–04-01   รายงานทางการเงิน เสนอต่อ กองนโยบายและแผน 

เอกสารหมายเลข 4.1–04-02   รายงานผลการด าเนินงานของโครงการที่ได้รับจัดสรร   
                                      ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

           เอกสารหมายเลข 4.1–05-01   รายงานการประชุมภายในหน่วยงาน 
        ครั้งที่ 5/2555 วันที่ 26 ตุลาคม 2555 
        เรื่อง พิจารณาแนวทางการบริหารจัดการงบประมาณของ   
        หน่วยงานประจ าปี 2555 

  เอกสารหมายเลข 4.1–06-01   รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจ าแผนปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2555  

  เอกสารหมายเลข 4.1–07-01   รายงานการประชุมภายในหน่วยงาน  
        ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2556 

เรื่อง  ติดตามผลการใช้เงินเพ่ือการวางแผนการใช้งบประมาณประจ าปี  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 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 มีบุคลากร
และแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพของหน่วยงาน (เอกสารหมายเลข 5.1-1-01) เพ่ือ
ท าหน้าที่วางแผนและระบบการท างาน เพื่อด าเนินการตามแผน ตรวจสอบ และประเมินผล
ของแผนที่ก าหนดไว้ โดยจัดท าปฏิทินการปฏิบัติงานและให้ที่ประชุมของหน่วยงานเห็นชอบ 
(เอกสารหมายเลข 5.1-1-02) 
 
 
 
 



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 2554 มาปรับปรุงระบบการท างาน และวิเคราะห์
ผลการด าเนินงาน และน าเข้าที่ประชุมหน่วยงานรับทราบ (เอกสารหมายเลข 5.1-3-01)   
โดยสรุปผลการด าเนินงานปรับปรุง พัฒนา ตามผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปีที่
ผ่านมา โดยจัดท าเป็นแผนการปรับปรุงจุดที่ควรพัฒนาตามผลการประเมินปีการศึกษา 2554  
(เอกสารหมายเลข 5.1-3-02) 

4 กองบริหารงานบุคคลน าเสนอผลการด าเนินงานประกันคุณภาพ (รายงานการประเมินตนเอง 
ประจ าปีการศึกษา 2554) 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 
โดยมีการแลกเลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดท ารายงานประกันคุณภาพของกองบริหารงานบุคคล  
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ระหว่างวันที่ 27-31 มีนาคม 2556 (เอกสาร
หมายเลข 5.1-6-01) เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน เพ่ือศึกษาแนวทางและสภาพ
ปัญหาการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสายสนับสนุน และน าแนวทางการปฏิบัติที่ดี
และการจัดท ารายงานประกันคุณภาพที่ถูกต้องมาใช้ในการปฏิบัติงานจริง  
 

 
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 าทุกปี  
     การศึกษา 
2.   บุคลากรของหน่วยงาน ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถในด้านการประกันคุณภาพ  

                และระบบการบริหารจัดการของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง       
 3.   ผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยงานให้ความส าคัญเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพ 
 
จุดที่ควรพัฒนา : 
 1.   น าระบบสารสนเทศของหน่วยงานมาใช้ เพ่ือสนับสนุนการประกันคุณภาพภายใน 
                และมีการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง 
  2.   พัฒนาระบบงานที่เป็นมาตรฐานเพื่อเผยแพร่ให้หน่วยงานอื่น สามารถน ามาใช้ประโยชน์ 
                รว่มกัน 
 
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 
3/2555         24 สิงหาคม 2555 

 เอกสารหมายเลข 5.1-2-01 โครงสร้างการบริหารงาน กองบริหารงานบุคคล  
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

เอกสารหมายเลข 5.1-2-02 คู่มือการปฏิบัติงาน ของกองบริหารงานบุคคล  
เอกสารหมายเลข 5.1-3-01 ผลการประเมินคุณภาพของปีการศึกษา 2554  

มาปรับปรุงระบบการท างาน และวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน เข้าท่ี
ประชุมภายในหน่วยงาน  
ครั้งที่ 5/2555 วันที่ 26 ตุลาคม 2555 

เอกสารหมายเลข 5.1-3-02 สรุปผลการด าเนินงานปรับปรุง พัฒนา ตามผลการ 
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปีที่ผ่านมา โดยจัดท าเป็นแผนการ
ปรับปรุงจุดที่ควรพัฒนาตามผลการประเมินปีการศึกษา 2554 

 เอกสารหมายเลข 5.1-4-01 ผลการด าเนินงานประกันคุณภาพ (รายงานการประเมินตนเอง
ประจ าปีการศึกษา 2554) ลงใน website             

เอกสารหมายเลข 5.1-5-01 การประเมินความพึงพอใจ เพ่ือให้ผู้ใช้บริการมีส่วนร่วมในการประเมิน 
และแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บริการ 

 



           เอกสารหมายเลข 5.1-5-02 รายงานการประชุมภายในหน่วยงาน 
     ครั้งที่ 5/2556 วันที่ 6 เมษายน 2556 

 เอกสารหมายเลข 5.1-6-01 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพระหว่าง 
    หน่วยงาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
    ระหว่างวันที่ 27-31 มีนาคม 2556  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ส่วนที่ 3 
สรุปผลการประเมินตนเอง 

ของหน่วยงาน 



สรุปผลการด าเนินงานในภาพรวม 
ตารางสรุปการประเมินแยกตามองค์ประกอบและตัวบ่งช้ี 

 

องค์ประกอบคุณภาพ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน 

 (ตามเกณฑ์ สกอ.) 

องค์ประกอบที ่ 1 

       ตวับ่งช้ีท่ี  1.1 

 

6 หรือ 7 ขอ้ 6 5 

องค์ประกอบที ่2 

       ตวับ่งช้ีท่ี  2.1 

 
 5 ขอ้ 6 5 

       ตวับ่งช้ีท่ี  2.2 5 ขอ้ 5 4 

       ตวับ่งช้ีท่ี  2.3     ร้อยละ 81-95 81 4 

องค์ประกอบที ่3 

ตวับ่งช้ีท่ี  3.1 
 

4 ขอ้ 5 5 

ตวับ่งช้ีท่ี  3.2 5 ขอ้ 6 5 

5ตวับ่งช้ีท่ี  3.3 4 ขอ้ 5 5 

ตวับ่งช้ีท่ี  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 - - 52 

คะแนนเฉลีย่ - - 4.72 
 
 
หมายเหตุ  : ผลการประเมินอยู่ใน ระดบั ดีมาก  (คะแนนรวมทั้งหมด / จ านวนตวับ่งช้ี =  52 / 11 =  4.72) 

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 

 
 


