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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประกอบไปด้วยหน่วยงานภายในตามโครงสร้าง
จ านวนทั้งสิ้น 23 หน่วยงาน เป็นหน่วยงานด้านการจัดการเรียนการสอน (คณะ/วิทยาลัย) จ านวน 15 หน่วยงาน 
และหน่วยงานสายสนับสนุน จ านวน 8 หน่วยงาน ประกอบไปด้วย ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สถาบันวิจัยและพัฒนา 
ส านักศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย ส านักงานวิทยาเขตตรัง ส านักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช และส านักงาน
อธิการบดี โดยหน่วยงานสายสนับสนุนท าหน้าที่สนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยให้
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

 

  คู่มือระบบประกันคุณภาพการศึกษา หน่วยงานสายสนับสนุน ฉบับนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์
ให้หน่วยงานสายสนับสนุน ตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัย ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการของหน่วยงานสายสนับสนุน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้จะเป็นส่วนสนับสนุนให้หน่วยงาน
ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในได้อย่างมีประสิทธิผลและน าไปสู่การพัฒนาระบบการประคุณภาพ
การศึกษาภายในที่เข้มแข็ง อันจะเป็นกลไกส าคัญสู่การพัฒนาคุณภาพการท างานที่ต่อเนื่องต่อไป 
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แผนภาพแสดงล าดับขั้นตอน 
การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา หนว่ยงานสายสนับสนนุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรวีิชัย 

 
 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย 
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จัดท าแผนการด าเนินงานและแผนตามระบบประกันคุณภาพหน่วยงานสายสนับสนุน 

ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานตามระบบประกันคณุภาพหน่วยงานสายสนับสนุน 
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ปรับปรุงคณุภาพ ตามวงจรคณุภาพ PDCA 

ประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผน 
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นิยามศัพท์ 
มหาวิทยาลัย หมายถึง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
หน่วยงานสายสนับสนุน หมายถึง หน่วยงานตามโครงสร้างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่

นอกเหนือจากหน่วยงานการจัดการเรียนการสอน ประกอบไปด้วย 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สถาบันวิจัย
และพัฒนา ส านักศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย ส านักงานวิทยาเขตตรัง 
ส านักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช และส านักงานอธิการบดี 

ระบบและกลไก   หมายถึง   ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการก าหนดอย่างชัดเจนว่า
ต้องท าอะไรบ้าง  เพ่ือให้ได้ผลออกมาตามที่ต้องการ ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานจะต้องปรากฎให้ทราบโดยทั่วกันไม่ว่าจะอยู่ในรูปของเอกสาร
หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือโดยวิธีการอ่ืน ๆ องค์ประกอบของระบบ 
ประกอบด้วย ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต และข้อมูลป้อนกลับ 

ซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน 
  กลไก หมายถึง สิ่งที่ท าให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือด าเนินอยู่ได้ โดยมี

การจัดสรรทรัพยากร มีการจัดองค์การ หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้
ด าเนินงาน 

องค์ความรู้ หมายถึง เป็นความรู้ที่เกิดขึ้นต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการถ่ายทอด
จากประสบการณ์ หรือ จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล โดย
ความรู้เกิดขึ้นนั้นผู้รับสามารถน าไปใช้ได้โดยตรง หรือสามารถน ามา
ปรับใช้ได้ เพื่อให้เหมาะกับสถานการณ์หรืองานที่กระท าอยู่เป็นความรู้ที่
เกิดขึ้นต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยความรู้ที่เกิดขึ้นนั้นผู้รับสามารถน าไปใช้
ในลักษณะต่าง ๆ ได้ 

ระบบสารสนเทศ หมายถึง ระบบที่ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ได้แก่ ระบบคอมพิวเตอร์ทั้งฮาร์ดแวร์  
ซอฟท์แวร์  ระบบเครือข่าย  ฐานข้อมูล  ผู้พัฒนาระบบ ผู้ใช้ระบบ  
พนักงานที่เกี่ยวข้อง และ ผู้ เชี่ยวชาญในสาขา  ทุกองค์ประกอบนี้
ท างานร่วมกันเพ่ือก าหนด  รวบรวม จัดเก็บข้อมูล  ประมวลผลข้อมูล
เพ่ือสร้างสารสนเทศ และส่งผลลัพธ์หรือสารสนเทศที่ได้ให้ผู้ใช้เพ่ือช่วย
สนับสนุนการท างาน การตัดสินใจ  การวางแผน  การบริหาร การ
ควบคุม  การวิเคราะห์และติดตามผลการด าเนินงานขององค์กร 

ระบบฐานข้อมูล หมายถึง กลุ่มของข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมไว้ โดยมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน โดย
ไม่ได้บังคับว่าข้อมูลทั้งหมดนี้จะต้องเก็บไว้ในแฟ้มข้อมูลเดียวกันหรือ
แยกเก็บหลาย ๆ แฟ้มข้อมูล 

กระบวนการ PDCA หมายถึง วงจรการบริหารงานคุณภาพ ย่อมาจาก 4 ค า ได้แก่ Plan (วางแผน), Do 

(ปฏิบัติ), Check (ตรวจสอบ) และ Act (การด าเนินการให้เหมาะสม) ซึ่ง
วงจร PDCA สามารถประยุกต์ใช้ได้กับทุกๆ เรื่อง 
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บทน ำ 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มุ่งเน้นการจัดการศึกษา
ชั้นสูง ในการผลิตบัณฑิตวิชาชีพที่มีความสามารถในการบริหารจัดการ
อาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และการบริการ และยึดแนวทางที่ว่า 
“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เน้นผลิตบัณฑิต นักปฏิบัติด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่คิดเป็น ท าเป็น และใช้เป็น ที่มีคุณธรรมและ
จริยธรรม” นอกจากนี้ยังมีนโยบาย ในการพัฒนาส่งเสริมการจัดการเรียน 
การสอน การวิจัย การบริการชุมชน อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และ
สิ่ งแวดล้อมอย่างยั่ งยืนพร้อมพัฒนาบุคลากรให้ก้าวทันต่อกระแส
โลกาภิวัฒน์ ตามวิสัยทัศน์และทรัพยากรที่มีอยู่อย่างโปร่งใส 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ซึ่งเกิดจากการรวมคณะและวิทยาเขตของสถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคลในกลุ่มภาคใต้ 5 หน่วยงาน เข้าด้วยกัน ได้แก่ คณะเกษตรศาสตร์ ทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช วิทยาเขตศรีวิชัย ขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง จังหวัดตรัง และวิทยาเขตภาคใต้ จังหวัดสงขลา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีพื้นที่จัดการศึกษา 4 จังหวัด ได้แก่ 

จังหวัดสงขลำ จัดกำรศึกษำ เป็น 5 คณะ 1 วิทยำลัย 

        - คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
        - คณะบริหารธุรกิจ 
        - คณะศิลปศาสตร์ 
        - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
        - คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
         - วิทยาลัยรัตภูมิ 
 

จังหวัดตรัง จัดกำรศึกษำ เป็น 2 คณะ 1 วิทยำลัย  

        - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
        - คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
        - วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
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จังหวัดนครศรีธรรมรำช จัดกำรศึกษำ เป็น 5 คณะ 1 วิทยำลัย 

        - คณะเกษตรศาสตร์ 
        - คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
        - คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
        - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
        - คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
       - วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
 

จังหวัดชุมพร 

        - พ้ืนที่ชุมพร เป็นส่วนงานวิจัยและฝึกอบรมชุมพร สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ 

 

   
 

 

   
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประกอบไปด้วยหน่วยงานภายในตามโครงสร้างจ านวน
ทั้งสิ้น 23 หน่วยงาน เป็นหน่วยงานด้านการจัดการเรียนการสอน (คณะ/วิทยาลัย) จ านวน 15 หน่วยงาน 
และหน่วยงานสายสนับสนุน จ านวน 8 หน่วยงาน ประกอบไปด้วย ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สถาบันวิจัย
และพัฒนา ส านักศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย ส านักงานวิทยาเขตตรัง ส านักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช และ
ส านักงานอธิการบดี โดยหน่วยงานสายสนับสนุนท าหน้าที่สนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกิจหลักของ
มหาวิทยาลัยให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
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 โครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำร มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย 
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 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ก าหนดแผนยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล ระยะยาว 20 ปี (พ.ศ.2561-2581) และ แผนยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ระยะปานกลาง 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ทั้งนี้ ให้ความส าคัญและมุ่งพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรใน
ปัจจุบันให้เป็นระบบบริหารจัดการสมัยใหม่ ที่มุ่งเน้นผลส าเร็จของงานและความรับผิดชอบมากกว่าระเบียบ
และข้ันตอน ภายใต้หลักธรรมาภิบาลและเหมาะสมต่อบริบทขององค์กรและสอดคล้องของสภาวการณ์ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงในปัจจุบันและอนาคตโดยมีการก าหนดมาตรฐานประกันคุณภาพของหน่วยงานสายสนับสนุนและ
สายสนับสนุนในหน่วยงานคณะ/วิทยาลัย จ านวน 2 มาตรฐาน  ดังต่อไปนี้ 

มาตรฐานที่ 1 : คุณภาพของหน่วยงานสายสนับสนุนตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
1.1 คุณภาพในการด าเนินงานของ
หน่วยงานสายสนับสนุน 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.1.1 : 
 

ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของ
หน่วยงานในการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนามหาวิทยาลัย 

 ตัวบ่งช้ีที่ 1.1.2 : ระดับคุณภาพในการให้บริการของหน่วยงานสาย
สนับสนุน 

1.2 การบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.2.1 : ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการความ
เสี่ยง 

 ตัวบ่งช้ีที่ 1.2.2 : การวางระบบควบคุมภายในเพ่ือพัฒนาองค์กร 

1.3  การจัดการความรู ้ ตัวบ่งช้ีที่ 1.3.1 : ระดับคุณภาพในการด าเนินการจัดการความรู้
ตามระบบของมหาวิทยาลัย 

1.4  กิจกรรม 5ส+ ตัวบ่งช้ีที่ 1.4.1 : ระดับคุณภาพในการด าเนินงานกิจกรรม 5ส+ 
ตามระบบของมหาวิทยาลัย 

1.5  การสื่อสารองค์กร ตัวบ่งช้ีที่ 1.5.1 : ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
หรือระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ
ภายในหน่วยงาน 

1.6  บริหารจัดการองค์กร ตัวบ่งช้ีที่ 1.6.1 : ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านหลักสูตรอบรมด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลและการสื่อสาร 

 ตัวบ่งช้ีที่ 1.6.2 : ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่สอบผ่าน
สมรรถนะด้านภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 

มาตรฐานที่ 2 : พันธกิจของหน่วยงานสายสนับสนุนเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
2.1 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1.1 สนับสนุนทรัพยากรสารสนเทศท่ีทันสมัย 

 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1.2 ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบสารสนเทศและ
ระบบเครือข่าย 

มาตรฐานการประกันคณุภาพการศึกษา หน่วยงานสายสนับสนุน 
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2.2 ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2.1 ระบบและกลไกการรับนักศึกษาใหม่ 

 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2.2 ระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร 
 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2.3 การบริการด้านวิชาการและงานทะเบียนที่

ทันสมัยส าหรับอาจารย์และนักศึกษา 
2.3 สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3.1 การผลักดันให้เกิดการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
ของมหาวิทยาลัย 

2.4 สถาบันวิจัยและพัฒนา ตัวบ่งชี้ที่ 2.4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย 
2.5 ส านักศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย ตัวบ่งชี้ที่ 2.5.1 ระบบกลไกท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 ตัวบ่งชี้ที่ 2.5.2 การส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมที่น าไป

พัฒนาวิสาหกิจวัฒนธรรม 
2.6 ส านักงานวิทยาเขตตรัง ตัวบ่งชี้ที่ 2.6.1 มีระบบและกลไกการเบิกจ่าย 
2.7 ส านักงานวิทยาเขต
นครศรีธรรมราช 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.7.1 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ (Ecosystem) 

2.8 ส านักงานอธิการบด ี ตัวบ่งชี้ที่ 2.8.1 ระบบสารสนเทศเพ่ือการปฏิบัติงานของผู้บริหาร 
(ส านักงานอธิการบดี) 

 ตัวบ่งชี้ที่ 2.8.2 มีระบบในการบริหารจัดการงานสารบรรณ อย่าง
มีมาตรฐาน (กองกลาง) 

 ตัวบ่งชี้ที่ 2.8.3 การบันทึกข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างที่บันทึกในระบบ e-
GP มีความครบถ้วนและถูกต้องทันตาม
ก าหนดเวลา (กองคลัง) 

 ตัวบ่งชี้ที่ 2.8.4 ความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายภาพรวม(กองคลัง) 

 ตัวบ่งชี้ที่ 2.8.5 การจัดท าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต (กองคลัง) 

 ตัวบ่งชี้ที่ 2.8.6 ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัย 20 ปี สู่การปฏิบัติ  
(กองนโยบายและแผน) 

 ตัวบ่งชี้ที่ 2.8.7 ร้อยละของบุคลากรที่ยื่นขอก าหนดต าแหน่งที่
สูงขึ้น (กองบริหารงานบุคคล) 

 ตัวบ่งชี้ที่ 2.8.8 มีระบบกลไกการบริหารงานกิจการนักศึกษา 
(กองพัฒนานักศึกษา) 

 ตัวบ่งชี้ที่ 2.8.9 พัฒนา สร้างสื่อประชาสัมพันธ์ เข้าถึงทุก
กลุ่มเป้าหมาย (กองประชาสัมพันธ์) 

 ตัวบ่งชี้ที่ 2.8.10 มีการพัฒนาระบบและกลไกการประคุณภาพ
(กองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ) 
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 ตัวบ่งชี้ที่ 2.8.11 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการ
ด าเนินงานวิเทศสัมพันธ์(กองวิเทศสัมพันธ์และ
การประกันคุณภาพ) 

 ตัวบ่งชี้ที่ 2.8.12 ระบบการบริหารจัดการจัดท าแบบรูปรายการ
และประมาณราคางานก่อสร้างของทางราชการ 
(กองออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที่) 

 ตัวบ่งชี้ที่ 2.8.13 สนับสนุนให้ค าปรึกษาด้านงานกฎหมาย 
(ส านักงานนิติการ) 

 ตัวบ่งชี้ที่ 2.8.14 สนับสนุนและตอบสนองต่อบทบาทหน้าที่ของ
สภามหาวิทยาลัยและนโยบายของสภา
มหาวิทยาลัยให้สัมฤทธิผล (ส านักงานสภา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย) 

 ตัวบ่งชี้ที่ 2.8.15 ระดับความส าเร็จของการตรวจสอบภายใน 
(หน่วยตรวจสอบภายใน) 

 ตัวบ่งชี้ที่ 2.8.16 มีระบบและกลไกให้ชุมชน สังคม มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีข้ึน(หน่วยบริการทางวิชาการแก่สังคม) 

 ตัวบ่งชี้ที่ 2.8.17 มีระบบและกลไกข้ันตอนการด าเนินการคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญา (หน่วยทรัพย์สินทางปัญญา) 
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 มาตรฐานที่ 1 : มาตรฐานประกันคุณภาพการหน่วยงานสายสนับสนุนที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

มหาวิทยาลัยก าหนดนโยบายการประกันคุณภาพ และใช้เป็นแนวปฏิบัติในการด าเนินงานเพ่ือส่งเสริม 
สนับสนุนให้หน่วยงานได้น าระบบประกันคุณภาพเข้าเป็นส่วนหนึ่งของการบวนการท างานอย่างต่อเนื่อง  

 ประกอบไปด้วย 5 ประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
1. คุณภาพในการด าเนินงานของหน่วยงานสายสนับสนุน 
2.  การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
3.  การจัดการความรู้ 
4.  กิจกรรม 5ส+ 
5.  การสื่อสารองค์กร 
6.  บริหารจัดการองค์กร 
 

  ด้านที่ 1.1  คุณภาพในการด าเนินงานของหน่วยงานสายสนับสนุน 

           การด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานสายสนับสนุนเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน การด าเนินงาน
ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยตลอดจนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ืออ านวยความสะดวก ลด
ขั้นตอน ระยะเวลาและทรัพยากรของหน่วยงานในการให้บริการ 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.1.1 : ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของหน่วยงานในการปฏิบัติงานตามแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย  

ชนิดของตัวบ่งช้ี :  ผลผลิต 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : 

 พิจารณาจากระดับความส าเร็จของการบรรลุเป้าหมายแต่ละตัวบ่งชี้ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ระยะปานกลาง 5 ปี 
(พ.ศ.2561-2565) ที่มุ่งเน้นผล 

เกณฑ์มาตรฐาน  : 

                  
จ านวนตัวบ่งช้ีของการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ประจ าปีงบประมาณท่ีบรรลุเป้าหมาย

จ านวนตัวบ่งช้ีของการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ประจ าปีงบประมาณท้ังหมด
  X 100 

เกณฑ์การประเมิน : 

 โดยการแปลงค่าร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ เป็นคะแนนระหว่าง 0-5 โดยก าหนดให้คะแนนเต็ม 5 คะแนน เท่ากับ ร้อยละ 100 
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แนวทางการรวบรวมข้อมูล : 
1. เอกสารการก าหนดรายการตัวบ่งชี้ของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลศรีวิชัย ในรอบปีงบประมาณ เป้าหมายในแต่ละตัวบ่งชี้ และผลการด าเนินงานในตัวบ่งชี้
เหล่านั้น 

2. เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า มหาวิทยาลัยฯ/หน่วยงาน มีระบบและกลไกการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน 

3. เอกสารที่แสดงถึงการถ่ายทอดตัวบ่งชี้ไปสู่การปฏิบัติ เช่น ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
คณะท างานเพ่ือมอบหมายผู้รับผิดชอบ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงานของตัวบ่งชี้ 
และความเชื่อถือได้ของข้อมูลที่ได้รับ รวมถึง ระบบการเก็บรักษาและดูแลเอกสารหรือข้อมูล
การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในแต่ละระบบของมหาวิทยาลัย 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมายปี...  ผลการด าเนินงาน 
คะแนน 
(เต็ม 5) 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

ร้อยละของการบรรลุ
เป้าหมายตามตัวบ่งชี้
ของหน่วยงานในการ
ปฏิ บั ติ ง า นต า มแ ผ น
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัย 

ค่าร้อยละ 
.................. 

ค่าร้อยละของการบรรลุ
เป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของ
ห น่ ว ย ง า น ใ น ก า ร
ป ฏิ บั ติ ง า น ต า ม แ ผ น
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัย 
คิดเป็น..............คะแนน 

 

บรรลุเป้าหมาย/
ไม่บรรลุ 

สรุปภาพรวมตัวบ่งช้ีที่ 1.1.1 
จุดแข็ง 

1. ................(ระบเุปน็รายข้อ...................................................................................................................... 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. ................(ระบเุปน็รายข้อ...................................................................................................................... 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. ................(ระบเุปน็รายข้อ...................................................................................................................... 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

1. ................(ระบเุปน็รายข้อ......................................................................................................................  
 
 
 
 
 



 
 

 
- 11 - 

 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.1.2  :  ระดับคุณภาพในการให้บริการของหน่วยงานสายสนับสนุน  

ชนิดของตัวบ่งช้ี :  ผลผลิต 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  พิจารณาจากผลส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของหน่วยงาน 

    ความพึงพอใจของผู้รับบริการ  หมายถึง การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยใช้แบบ
ประเมินความพึงพอใจแบบประมาณค่า ซึ่งโดยทั่วไปจะพิจารณาจากประเด็นทีส าคัญ 3 ประเด็น คือ  

1) ความพึงพอใจด้านกระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ 
2) ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
3) ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
4) อ่ืนๆ (ถ้ามี) 

เกณฑ์การประเมิน :   

 ใช้คะแนนการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของหน่วยงาน (คะแนนเต็ม 5) ที่ครอบคลุม 3 
ประเด็น ดังต่อไปนี้ 

1) ความพึงพอใจด้านกระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ 
2) ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
3) ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

 โดยการแปลงค่าร้อยละของการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของหน่วยงาน เป็นคะแนน
ระหว่าง 0-5 โดยก าหนดให้คะแนนเต็ม 5 คะแนน เท่ากับ ร้อยละ 90 

แนวทางการรวบรวมข้อมูล: 
1. มีแบบประเมินความพึงพอใจที่ครอบคลุม 3 ประเด็นที่ก าหนด 
2. มีการก าหนดช่วงเวลาในการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่ชัดเจน เหมาะสมกับ

ภารกิจของหน่วยงาน 
3. มีเอกสารหรือรายงานสรุปความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจ าปี 
4. มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจไปใช้ในการปรับปรุงการด าเนินการ 
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การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมายปี...  ผลการด าเนินงาน 
คะแนน 
(เต็ม 5) การบรรลุเป้าหมาย 

ระดับคุณภาพในการ
ให้บริการของ
หน่วยงานสาย
สนับสนุน 

ค่าร้อยละ 
.................. 

ค่าร้อยละของระดับ
คุณภาพในการให้บริการ
ของหน่วยงานสาย
สนับสนุน คิดเป็น...... 
คะแนน 

 

บรรลุเป้าหมาย/ไม่
บรรลุ 

 
สรุปภาพรวมตัวบ่งช้ีที่ 1.1.2 
จุดแข็ง 

1. ................(ระบเุปน็รายข้อ...................................................................................................................... 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. ................(ระบเุปน็รายข้อ......................................................................................................................  
จุดที่ควรพัฒนา 

1 ................(ระบเุปน็รายข้อ...................................................................................................................... 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

1. ................(ระบเุปน็รายข้อ...................................................................................................................... 
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 ด้านที่ 1.2  การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

 หน่วยงานสายสนับสนุน มีการก ากับ ติดตามและด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน ตามระบบและกระบวนการของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องและเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.2.1   : ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการความเสี่ยง 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :   

 หน่วยงานสายสนับสนุน มีการก ากับ ติดตามและด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในตามระบบและกระบวนการของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องและเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม 
มีระบบบริหารความเสี่ยง โดยการบริหารความเสี่ยงและควบคุมปัจจัย กิจกรรม และกระบวนการด าเนินงานที่
อาจเป็นมูลเหตุของความเสียหาย เพ่ือให้ระดับความเสี่ยง และขนาดของความเสียหายที่เกิดขึ้นในอนาคตอยู่
ในระดับที่ยอมรับและควบคุมได้ โดยค านึงถึงการเรียนรู้วิธีการป้องกันจากการคาดการณ์ปัญหาล่วงหน้าและ
โอกาสในการเกิด เพ่ือให้มั่นใจว่าระบบงานต่าง ๆ มีความพร้อมใช้งาน มีการปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่องและ
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย 

เกณฑ์มาตรฐาน  :    

 1. มีการด าเนินงานตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่มหาวิทยาลัยก าหนด แต่ด าเนินการไม่ครบ
ทุกกระบวนการ  
 2. มีการด าเนินงานตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่มหาวิทยาลัยก าหนดทุกกระบวนการ 
 3. มีการด าเนินงานตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่มหาวิทยาลัยก าหนดทุกกระบวน มีผลการ
บริหารความเสี่ยงลดลง และรายงานผลการด าเนินงานมายังมหาวิทยาลัยภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
 4. มีการด าเนินงานตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่มหาวิทยาลัยก าหนดทุกกระบวนการ มีผล
การบริหารความเสี่ยงลดลงอย่างน้อย 2 ประเด็น และรายงานผลการด าเนินงานมายังมหาวิทยาลัยภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 
 5. มีการด าเนินงานตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่มหาวิทยาลัยก าหนดทุกกระบวนการอย่าง
ต่อเนื่อง มีผลการบริหารความเสี่ยงลดลงอย่างน้อย 2 ประเด็น มีการรายงานผลการด าเนินงานมายัง
มหาวิทยาลัยภายในระยะเวลาที่ก าหนดและสามารถควบคุมความเสี่ยงไม่ให้เกิดซ้ าหรือด าเนินการไม่ให้ความ
เสี่ยงเพ่ิมข้ึน 

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

ด าเนินการตามเกณฑ์
มาตรฐาน 1 ข้อ 

ด าเนินการตามเกณฑ์
มาตรฐาน 2 ข้อ 

ด าเนินการตามเกณฑ์
มาตรฐาน 3 ข้อ 

ด าเนินการตามเกณฑ์
มาตรฐาน 4 ข้อ 

ด าเนินการตามเกณฑ์
มาตรฐาน 5 ข้อ 
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แนวทางการรวบรวมข้อมูล : 
เกณฑ์มาตรฐาน เอกสารประกอบการประเมิน 

1. มีการด าเนินงานตามกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงที่มหาวิทยาลัยก าหนด แต่ด าเนินการ
ไม่ครบทุกกระบวนการ 

1.1 เอกสารที่แสดงให้เห็นถึงการด าเนินงานตาม
กระบวนการบริหารความเสี่ยงที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

2. มีการด าเนินงานตามกระบวนการบริหาร
ค ว า ม เ สี่ ย ง ที่ ม ห า วิ ท ย า ลั ย ก า ห น ด ทุ ก
กระบวนการ 

2.1 เอกสารที่แสดงให้เห็นถึงการด าเนินงานตาม
กระบวนการบริหารความเสี่ยงที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

3. มีการด าเนินงานตามกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงที่มหาวิทยาลัยก าหนดทุกกระบวน มี
ผลการบริหารความเสี่ยงลดลง และรายงานผล
การด าเนินงานมายังมหาวิทยาลัยภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

3.1 รายงานผลการด าเนินการตามกระบวนการบริหารความ
เสี่ยงของหน่วยงาน 

4. มีการด าเนินงานตามกระบวนการบริหาร
ค ว า ม เ สี่ ย ง ที่ ม ห า วิ ท ย า ลั ย ก า ห น ด ทุ ก
กระบวนการ มีผลการบริหารความเสี่ยงลดลง
อย่างน้อย 2 ประเด็น และรายงานผลการ
ด าเนินงานมายังมหาวิทยาลัยภายในระยะเวลา
ที่ก าหนด 

4.1 เอกสารที่แสดงให้เห็นถึงกระบวนการบริหารความเสี่ยง
ลดลงอย่างน้อย 2 ประเด็น และรายงานผลการด าเนินงาน
ภายในระยะที่ก าหนด 

5. มีการด าเนินงานตามกระบวนการบริหาร
ค ว า ม เ สี่ ย ง ที่ ม ห า วิ ท ย า ลั ย ก า ห น ด ทุ ก
กระบวนการอย่างต่อเนื่อง มีผลการบริหาร
ความเสี่ยงลดลงอย่างน้อย 2 ประเด็น มีการ
รายงานผลการด าเนินงานมายังมหาวิทยาลัย
ภายในระยะเวลาที่ก าหนดและสามารถควบคุม
ความเสี่ยงไม่ให้เกิดซ้ าหรือด าเนินการไม่ให้
ความเสี่ยงเพ่ิมข้ึน 

5.1 ผลการประเมินการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและ
มีผลการบริหารความเสี่ยงลดลงอย่างน้อย 2 ประเด็น 
รายงานผลการด าเนินงานทีแ่สดงถึงการควบคุมความเสี่ยง
ไม่ให้เกิดข้ึนซ้ าหรือด าเนินการไม่ให้เกิดความเสี่ยงเพ่ิมขึ้น   

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมายปี...  ผลการด าเนินงาน 
คะแนน 
(เต็ม 5) 

การบรรลุเป้าหมาย 

ระดับความส าเร็จ
ของการบริหาร
จัดการความเสี่ยง 

จ านวน........ข้อ 
(ระบุข้อ) 

จ านวน..............ข้อ 
(ระบุข้อ) 

 
บรรลุเป้าหมาย/ไม่

บรรลุ 
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สรุปภาพรวมตัวบ่งช้ีที่ 1.2.1 
จุดแข็ง 

1. ................(ระบเุปน็รายข้อ...................................................................................................................... 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. ................(ระบเุปน็รายข้อ......................................................................................................................  
จุดที่ควรพัฒนา 

1. ................(ระบเุปน็รายข้อ...................................................................................................................... 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

1. ................(ระบเุปน็รายข้อ...................................................................................................................... 
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.2.2  : การวางระบบควบคุมภายในเพื่อพัฒนาองค์กร 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : 

 หน่วยงานสายสนับสนุน มีการก ากับ ติดตามและด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในตามระบบและกระบวนการของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องและเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม 
มีระบบบริหารความเสี่ยง โดยการบริหารความเสี่ยงและควบคุมปัจจัย กิจกรรม และกระบวนการด าเนินงานที่
อาจเป็นมูลเหตุของความเสียหาย เพ่ือให้ระดับความเสี่ยง และขนาดของความเสียหายที่เกิดขึ้นในอนาคตอยู่
ในระดับที่ยอมรับและควบคุมได้ โดยค านึงถึงการเรียนรู้วิธีการป้องกันจากการคาดการณ์ปัญหาล่วงหน้าและ
โอกาสในการเกิด เพ่ือให้มั่นใจว่าระบบงานต่าง ๆ มีความพร้อมใช้งาน มีการปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่องและ
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย 

เกณฑ์มาตรฐาน  : 

 1. มีการด าเนินการวางระบบการควบคุมภายในที่คลอบคลุม การด าเนินงานทุกภารกิจของ
หน่วยงาน 
 2. หน่วยงานมีการด าเนินงานและประเมินผลการควบคุมภายในตามมาตรฐานการควบคุมภายใน
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง 
 3. หน่วยงานมีการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขึ้นหรือ
บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 4. มีการด าเนินการตามแผนปรับปรุง โดยมีการถ่ายทอดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามแบบและมี
การติดตามอย่างต่อเนื่อง 
 5. มีการติดตามผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องและมีการจัดท ารายงานตามรูปแบบตามมาตรฐานที่
ก าหนดและรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารของหน่วยงานตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ด าเนินการตามเกณฑ์

มาตรฐาน 1 ข้อ 
ด าเนินการตามเกณฑ์

มาตรฐาน 2 ข้อ 
ด าเนินการตามเกณฑ์

มาตรฐาน 3 ข้อ 
ด าเนินการตามเกณฑ์

มาตรฐาน 4 ข้อ 
ด าเนินการตามเกณฑ์

มาตรฐาน 5 ข้อ 
 

แนวทางการรวบรวมข้อมูล : 

เกณฑ์มาตรฐาน เอกสารประกอบการประเมิน 
1. มีการด าเนินการวางระบบการควบคุมภายในที่
คลอบคลุม การด าเนินงานทุกภารกิจของ
หน่วยงาน 

1.1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานการ
ควบคุมภายในของหน่วยงาน 
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เกณฑ์มาตรฐาน เอกสารประกอบการประเมิน 
2. หน่วยงานมีการด าเนินงานและประเมินผลการ
ควบคุมภายในตามมาตรฐานการควบคุมภายใน
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง 

2.1 รายงานการประชุมของคณะกรรมการหรือ
คณะท างานการควบคุมภายใน ในการก าหนดประเด็น
การควบคุมภายในของหน่วยงาน 

3. หน่วยงานมีการปรับปรุงระบบการควบคุม
ภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขึ้น
หรือบรรลุตามวัตถุประสงค ์

3.1 รายงานการประชุมของคณะกรรมการหรือ
คณะท างานการควบคุมภายใน ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความ
เสี่ยง ประเมินโอกาส และผลกระทบของความเสี่ยง 

4. มีการด าเนินการตามแผนปรับปรุง โดยมีการ
ถ่ายทอดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามแบบและมี
การติดตามอย่างต่อเนื่อง 

4.1 มีแผนการด าเนินงานของคณะกรรมการหรือ
คณะท างานการควบคุมภายในของหน่วยงาน 

 
5. มีการติดตามผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง
และมีการจัดท ารายงานตามรูปแบบตามมาตรฐาน
ที่ก าหนดและรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหาร
ของหน่วยงานตามระยะเวลาที่ก าหนด 

5.1 รายงานผลการติดตามการด าเนินงานตามแผนการ
ควบคุมภายในของหน่วยงาน 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมายปี...  ผลการด าเนินงาน 
คะแนน 
(เต็ม 5) 

การบรรลุเป้าหมาย 

การวางระบบควบคุม
ภายในเพื่อพัฒนา
องค์กร 

จ านวน....... ข้อ 
(ระบุข้อ) 

จ านวน..............ข้อ 
(ระบุข้อ) 

 
บรรลุเป้าหมาย/ไม่

บรรลุ 

สรุปภาพรวมตัวบ่งช้ีที่ 1.2.2 
จุดแข็ง 

1. ................(ระบเุปน็รายข้อ...................................................................................................................... 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. ................(ระบเุปน็รายข้อ...................................................................................................................... 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. ................(ระบเุปน็รายข้อ......................................................................................................................  
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

1. ................(ระบเุปน็รายข้อ...................................................................................................................... 
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 ด้านที่ 1.3 การจัดการความรู้ 

 หน่วยงานสายสนับสนุน มีการก ากับ ติดตาม และด าเนินการการจัดการความรู้ตามระบบและ
กระบวนการของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้ อันเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน ส่งเสริมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงาน ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือบริหาร
จัดการ จัดเก็บ สงวน รักษา และเผยแพร่ องค์ความรู้ของหน่วยงานอย่างเป็นระบบและมุ่งสู่การเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.3.1  : ระดับคุณภาพในการด าเนินการการจัดการความรู้ตามระบบของมหาวิทยาลัย 

ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :   

 หน่วยงานต้องมีการจัดการความรู้เพ่ือมุ่งสู่หน่วยงานแห่งการเรียนรู้ โดยมีการรวบรวมองค์ความรู้ที่
อยู่ในหน่วยงานซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาเป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคนในหน่วยงาน
สามารถเข้าถึงความรู้ได้ กระบวนการในการบริหารจัดการความรู้ในหน่วยงาน ประกอบด้วย การระบุความรู้ 
การคัดเลือก การรวบรวม การจัดเก็บความรู้ การเข้าถึงความรู้ และการแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน 

เกณฑ์มาตรฐาน  : 

1. มีการด าเนินการบริหารจัดการความรู้ตามกระบวนการที่มหาวิทยาลัยก าหนด แต่มีการ
ด าเนินการไม่ครบทุกกระบวนการ 

2. มีการด าเนินการบริหารจัดการความรู้ตามกระบวนการที่มหาวิทยาลัยก าหนด ครบทุก
กระบวนการ  

3. มีการด าเนินงานตามข้อ 2 และมีผลการสรุปองค์ความรู้ แนวปฏิบัติที่ดีรวบรวมและเผยแพร่ 
อย่างเป็นระบบผ่านคลังความรู้ของหน่วยงาน ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

4. มีการด าเนินงานตามข้อ 3 และมีการน าองค์ความรู้จากคลังความรู้ไปใช้งานหรือประยุกต์ใช้ใน
การด าเนินงานของหน่วยงาน 

5. มีการด าเนินงานตามข้อ 4 และมีผลการประเมินการน าองค์ความรู้ไปใช้งานหรือประยุกต์ใช้ใน
การด าเนินงานของหน่วยงาน ที่ส่งผลต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานอย่างเป็นรูปธรรม 

เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ด าเนินการตามเกณฑ์

มาตรฐานข้อ 1  
ด าเนินการตามเกณฑ์

มาตรฐานข้อ 1-2  
ด าเนินการตามเกณฑ์

มาตรฐานข้อ 1-3  
ด าเนินการตามเกณฑ์

มาตรฐานข้อ 1-4  
ด าเนินการตามเกณฑ์

มาตรฐานข้อ 1-5  
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แนวทางการรวบรวมข้อมูล : 
เกณฑ์มาตรฐาน เอกสารประกอบการประเมิน 

1. มีการด าเนินการบริหารจัดการความรู้ตาม
กระบวนการที่มหาวิทยาลัยก าหนด แต่มีการ
ด าเนินการไม่ครบทุกกระบวนการ 

1.1 เอกสารที่แสดงให้เห็นถึงการด าเนินการการวัดความรู้
ตามกระบวนการที่ มหาวิทยาลัยฯ ก าหนด 

2. มีการด าเนินการบริหารจัดการความรู้ตาม
กระบวนการที่มหาวิทยาลั ยก าหนด ครบทุก
กระบวนการ 

2.1 เอกสารที่แสดงให้เห็นถึงการด าเนินการการวัดความรู้
ตามกระบวนการที่ มหาวิทยาลัยฯ ก าหนด 

3. มีการด าเนินงานตามข้อ 2 และมีผลการสรุปองค์
ความรู้ แนวปฏิบัติที่ดีรวบรวมและเผยแพร่ อย่าง
เป็นระบบผ่านคลังความรู้ของหน่วยงาน ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

3.1 รายงานผลการจัดการความรู้ของหน่วยงาน 

4. มีการด าเนินงานตามข้อ 3 และมีการน าองค์
ความรู้จากคลังความรู้ไปใช้งานหรือประยุกต์ใช้ใน
การด าเนินงานของหน่วยงาน 

4.1 เอกสารที่แสดงถึงการน าองค์ความรู้จากคลังความรู้ไป
ใช้หรือประยุกต์ใช้ในการด าเนินงานของหน่วยงาน 

5. มีการด าเนินงานตามข้อ 4 และมีผลการประเมิน
การน าองค์ความรู้ไปใช้งานหรือประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน ที่ส่ งผลต่อการเ พ่ิม
ประสิทธิภาพในการท างานอย่างเป็นรูปธรรม 

5.1 ผลการประเมินการน าองค์ความรู้ ไปใช้งานหรือ
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินงานของหน่วยงานที่ส่งผลต่อการ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานอย่างเป็นรูปธรรม 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมายป.ี..  
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนน 
(เต็ม 5) 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

ระดับคุณภาพในการด าเนินการ
การจัดการความรู้ตามระบบของ
มหาวิทยาลัย 

จ านวน....... ข้อ 
(ระบุข้อ) 

จ านวน........ ข้อ 
(ระบุข้อ) 

 บรรลุ
เป้าหมาย/ไม่

บรรลุ 

สรุปภาพรวมตัวบ่งช้ีที่ 1.3.1 
จุดแข็ง 

1. ................(ระบเุปน็รายข้อ...................................................................................................................... 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. ................(ระบเุปน็รายข้อ...................................................................................................................... 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. ................(ระบเุปน็รายข้อ......................................................................................................................  
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

1. ................(ระบเุปน็รายข้อ...................................................................................................................... 
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 ด้านที่ 1.4  กิจกรรม 5ส+ (5ส พลัส) 

 หน่วยงานสายสนับสนุนมีการก ากับ ติดตาม และด าเนินการกิจกรรม 5ส+ ตามระบบและ
กระบวนการของมหาวิทยาลัยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพในการปฏิบัติงานและพัฒนาการด าเนินการ
กิจกรรม 5ส+ ของหน่วยงาน สู่ระดับมาตรฐานสากล (Thailand 5S Award 2018)  

ตัวบ่งช้ีที่ 1.4.1  : ระดับคุณภาพในการด าเนินงานกิจกรรม 5ส + ตามระบบของมหาวิทยาลัย 

ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :   

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้มีนโยบายที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือความเป็นระบบ 
ระเบียบ เกิดสภาพแวดล้อมที่ดีในการท างาน โดยก าหนดให้มีการจัดกิจกรรม 5ส+ เป็นกิจกรรมพ้ืนฐานของ
การปฏิบัติงานตามกระบวนการ PDCA ของทุกหน่วยงานและทุกพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยฯ มาอย่างต่อเนื่อง 
และเพ่ือเป็นการพัฒนาคุณภาพ โดยน าระบบ 5ส+ มาใช้เป็นเครื่องมือในการก ากับ ดูแล ทุกพ้ืนที่ของ
มหาวิทยาลัยฯ 

เกณฑ์มาตรฐาน  :   

1. ก าหนดนโยบาย/แนวทาง และแผนการด าเนินงานกิจกรรม 5ส+ ของหน่วยงาน 
2. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการกิจกรรม 5ส+ ของหน่วยงาน โดยระบุหน้าที่รับผิดชอบ

อย่างชัดเจน 
3. มีการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานกิจกรรม 5ส+ อย่างต่อเนื่อง 
4. มีผลการประเมินของหน่วยงานในสังกัดผ่านเกณฑ์การประเมินกิจกรรม 5ส+ (ร้อยละ 85)  
5. มีการน าผลการประเมินกิจกรรม 5ส+ และข้อเสนอแนะไปปรับปรุงการด าเนินงาน 
6. ได้รับรางวัลการประเมินผลการด าเนินงานกิจกรรม 5ส+ ระดับมหาวิทยาลัย 
7. ได้รับรางวัลการประเมินผลการด าเนินงานกิจกรรม 5ส+ ระดับชาติ 

เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ด าเนินการตามเกณฑ์

มาตรฐานข้อ 1-2 
ด าเนินการตามเกณฑ์

มาตรฐานข้อ 1-3 
ด าเนินการตามเกณฑ์

มาตรฐานข้อ 1-5 
ด าเนินการตามเกณฑ์

มาตรฐานข้อ 1-6 
ด าเนินการตามเกณฑ์

มาตรฐานข้อ 1-7 
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แนวทางการการรวบรวมข้อมูล : 
เกณฑ์มาตรฐาน เอกสารประกอบการประเมิน 

1. มีการก าหนดนโยบาย/แนวทาง และแผนการ
ด าเนินงานกิจกรรม 5ส+ ของหน่วยงาน 

1.1 ประกาศนโยบายกิจกรรม 5ส+ ของหน่วยงาน 
1.2 เอกสารที่แสดงถึงแนวทางการด าเนินงานกิจกรรม 5
ส+ ของหน่วยงาน 
1.3 แผนการด าเนินงานกิจกรรม 5ส+ ของหน่วยงาน 
1.4 ช่องทางการสื่อสารกับบุคลากรเพ่ือถ่ายทอดนโยบาย
หรือแนวทางการด าเนินงาน และแผนการด าเนินงาน
กิจกรรม 5ส+ 

2. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการกิจกรรม 
5ส+ ของหน่วยงาน โดยระบุหน้าที่รับผิดชอบ
อย่างชัดเจน 

2.1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานกิจกรรม 5ส+ 
ของหน่วยงาน โดยระบุหน้าที่ความรับผิดชอบอย่าง
ชัดเจน 
 

3. มีการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน
กิจกรรม 5ส+ อย่างต่อเนื่อง 
 

3.1 เอกสารที่แสดงถึงการด าเนินงานตามแผนการ
ด าเนินงานกิจกรรม 5ส+  
3.2 ภาพถ่ายกิจกรรมที่ด าเนินงาน 

4. มีผลการประเมินของหน่วยงานในสังกัดผ่าน
เกณฑ์การประเมินกิจกรรม 5ส+ (ร้อยละ 85)  

4.1 ผลการประเมินกิจกรรม 5ส+ ของหน่วยงาน 

5. มีการน าผลการประเมินกิจกรรม 5ส+ และ
ข้อเสนอแนะไปปรับปรุงการด าเนินงาน 

5.1 เอกสารที่แสดงถึงการน าผลการประเมินกิจกรรม 5
ส+ และข้อเสนอแนะไปปรับปรุง 

6. ได้รับรางวัลการประเมินผลการด าเนินงาน
กิจกรรม 5ส+ ระดับมหาวิทยาลัย 

6.1 เอกสารที่แสดงถึงการได้รับรางวัลกิจกรรม 5ส+ระดับ
มหาวิทยาลัย 

7. ได้รับรางวัลการประเมินผลการด าเนินงาน
กิจกรรม 5ส+ ระดับชาติ 

7.1 เอกสารที่แสดงถึงการได้รับรางวัลกิจกรรม 5ส+ 
ระดับชาติ 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมายปี...  ผลการด าเนินงาน 
คะแนน 
(เต็ม 5) 

การบรรลุเป้าหมาย 

ระดับคุณภาพในการ
ด าเนินงานกิจกรรม 5
ส + ตามระบบของ
มหาวิทยาลัย 

จ านวน....... ข้อ 
(ระบุข้อ) 

จ านวน..............ข้อ 
(ระบุข้อ) 

 
บรรลุเป้าหมาย/ไม่

บรรลุ 
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สรุปภาพรวมตัวบ่งช้ีที่ 1.4.1 
จุดแข็ง 

1. ................(ระบเุปน็รายข้อ...................................................................................................................... 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. ................(ระบเุปน็รายข้อ...................................................................................................................... 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. ................(ระบเุปน็รายข้อ......................................................................................................................  
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

1. ................(ระบเุปน็รายข้อ...................................................................................................................... 
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 ด้านที่ 1.5  การสื่อสารองค์กร 

 หน่วยงานสายสนับสนุน มีการด าเนินการพัฒนาช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการ
ด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงาน ตลอดจนสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กรตามแนวทางการจัดการองค์กร
สมัยใหม่ ทั้งนี้ เพ่ือขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่องค์กรสมัยใหม่จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องน าวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม เข้ามามีส่วนช่วยและสนับสนุนในทุกขั้นตอนของการบริหารจัดการเพ่ือเปลี่ยนผ่าน
องค์กรไปสู่ยุคดิจิทัล ภายใต้ความเหมาะสมต่อบริบทขององค์กรและความสอดคล้องของสภาวการณ์ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงในปัจจุบันและอนาคต 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.5.1   : ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
จัดการภายในหน่วยงาน  

ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : 

 หน่วยงานต้องสร้างความพร้อมในการใช้งานของข้อมูลและสารสนเทศ โดยการวิเคราะห์หรือ
ออกแบบหรือพัฒนาระบบฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศให้ตรงกับความต้องการใช้งาน ท าให้ข้อมูลและ
สารสนเทศถูกต้อง เชื่อถือได้ ทันเวลา สามารถน าไปใช้งานได้จริง และมีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล 

เกณฑ์มาตรฐาน  :   

1. มีระบบฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการปฏิบัติงานตามพันธกิจของหน่วยงานให้
บรรลุเป้าหมาย เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการปฏิบัติงาน 

2. มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการท างาน 
3. มีการใช้ระบบฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศ ตามข้อ 1 เพ่ือให้บริการแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสีย ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน หรือบุคคลภายนอกอย่างเหมาะสม 
4. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศ และน าข้อเสนอแนะ

ที่เป็นประโยชน์จากผู้ใช้งานระบบฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศมาปรับปรุงหรือพัฒนาระบบ
ให้ดียิ่งขึ้น 

5. มีผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศ ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 85 

เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ด าเนินการตามเกณฑ์

มาตรฐาน 1 ข้อ 
ด าเนินการตามเกณฑ์

มาตรฐาน 2 ข้อ 
ด าเนินการตามเกณฑ์

มาตรฐาน 3 ข้อ 
ด าเนินการตามเกณฑ์

มาตรฐาน 4 ข้อ 
ด าเนินการตามเกณฑ์

มาตรฐาน 5 ข้อ 
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แนวทางการรวบรวมข้อมูล : 
เกณฑ์มาตรฐาน เอกสารประกอบการประเมิน 

1. มีระบบฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุน
การปฏิบัติงานตามพันธกิจของหน่วยงานให้บรรลุ
เป้าหมาย เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการ
ปฏิบัติงาน 

1 .1  ระบบฐานข้อมู ลหรื อระบบสารสนเทศที่
สอดคล้องกับพันธกิจของหน่วยงาน 

2. มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศ
มาใช้ในกระบวนการท างาน 

2.1 ระบบฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่น ามาใช้
ในกระบวนการท างาน 

3. มีการใช้ระบบฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศ 
ตามข้อ 1 เพื่อให้บริการแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน หรือบุคคลภายนอก
อย่างเหมาะสม 

3.1 ก าหนดกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้งานระบบฐานข้อมูล
หรือระบบสารสนเทศไว้อย่างชัดเจน 

4. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ ใช้ ระบบ
ฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศ และน าข้อเสนอแนะ
ที่เป็นประโยชน์จากผู้ใช้งานระบบฐานข้อมูลหรือ
ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงหรือพัฒนาระบบให้ดี
ยิ่งขึ้น 

4.1 เอกสารที่แสดงถึงการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานระบบฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศ 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมายปี...  ผลการด าเนินงาน 
คะแนน 
(เต็ม 5) 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

ระดับความส า เ ร็ จของการ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลหรือ
ระบบสา รสน เทศ เพื่ อ ก า ร
บริหารจัดการภายในหน่วยงาน 

จ านวน.........ข้อ 
(ระบุข้อ) 

จ านวน......... ข้อ 
(ระบุข้อ) 

 
บรรลุเป้าหมาย/

ไม่บรรลุ 

สรุปภาพรวมตัวบ่งช้ีที่ 1.5.1 
จุดแข็ง 

1. ................(ระบเุปน็รายข้อ...................................................................................................................... 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. ................(ระบเุปน็รายข้อ...................................................................................................................... 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. ................(ระบเุปน็รายข้อ......................................................................................................................  
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

1. ................(ระบเุปน็รายข้อ...................................................................................................................... 
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 ด้านที่ 1.6  บริหารจัดการองค์กร 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ให้ความส าคัญและมุ่งพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรใน
ปัจจุบันให้เป็นระบบบริหารจัดการสมัยใหม่ หน่วยงานสายสนับสนุน จ าเป็นต้องมีการด าเนินการพัฒนา
บุคลากรในด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและการสื่อสาร อีกทั้งด้านการพัฒนาด้านภาษาอังกฤษ เพ่ือขับเคลื่อน
มหาวิทยาลัยไปสู่องค์กรสมัยใหม่จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องน าเทคโนโลยีดิจิทัลและการสื่อสาร การพัฒนาด้าน
ภาษาอังกฤษเข้ามามีส่วนช่วยและสนับสนุนในทุกขั้นตอนของการบริหารจัดการเพ่ือเปลี่ยนผ่านองค์กรเป็น
ระบบบริหารจัดการสมัยใหม่ ภายใต้ความเหมาะสมต่อบริบทขององค์กรและความสอดคล้องของสภาวการณ์ที่
มีการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันและอนาคต 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.6.1   : ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านหลักสูตรฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและการสื่อสาร 

ชนิดของตัวบ่งช้ี :  ผลผลิต 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : 

 หน่วยงานต้องพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและการสื่อสาร เตรียมพร้อม
ในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นระบบบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่ 

เกณฑ์มาตรฐาน  :   

1. บุคลากรผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และการสื่อสาร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

เกณฑ์การประเมิน :  

                           
จ านวนบุคลากรที่ผ่านหลักสูตรด้านเทคโนโลยีดจิิทัลและการสื่อสาร

จ านวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริง
  X 100 

แนวทางการรวบรวมข้อมูล : 

1. ด าเนินการดึงข้อมูลจากระบบบัญชี 3 มิติ 
2. รายงานข้อมูลทุกรายไตรมาส 
3. หลักฐานจากการเข้ารับการฝึกอบรม 
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การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมายปี...  ผลการด าเนินงาน 
คะแนน 
(เต็ม 5) 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

ร้อยละของบุคลากรที่
ผ่านหลักสตูรฝึกอบรม
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
และการสื่อสาร 

ค่าร้อยละ 
.................. 

ค่าร้อยละของบุคลากรที่
ผ่านหลักสูตรฝึกอบรม
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและ
การสื่อสาร  
คิดเป็น..............คะแนน 

 

บรรลุเป้าหมาย/ไม่
บรรลุ 

สรุปภาพรวมตัวบ่งช้ีที่ 1.6.1 
จุดแข็ง 

1. ................(ระบเุปน็รายข้อ...................................................................................................................... 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. ................(ระบเุปน็รายข้อ......................................................................................................................  
จุดที่ควรพัฒนา 

1. ................(ระบเุปน็รายข้อ...................................................................................................................... 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

1. ................(ระบเุปน็รายข้อ...................................................................................................................... 

หมายเหตุ   
นิยาม   บุคลากรที่ปฏิบัติงานจริง คือ  บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยที่

ปฏิบัติงานเต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบ และต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
1) ต้องเป็น ข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยหรือพนักงานราชการหรือ ลูกจ้างชั่วคราว

หรือลูกจ้างประจ า  
2) ต้องปฏิบัติงานในหน่วยงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 
3) เข้าท างานในหน่วยงานโดยใช้วุฒิการศึกษาไม่น้อยกว่าระดับปริญญาตรี (ยกเว้นบุคลากร

ที่ปฏิบัติงานภาคสนาม เช่น พนักงานขับรถ, พนักงานอาคารสถานที่, พนักงานฟาร์ม
หรือ เทียบเท่า เป็นต้น) 
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.6.2   : ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่สอบผ่านสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  ผลผลิต 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี : 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ต้องการยกระดับคุณภาพการศึกษาและบุคลากรให้มี
ศักยภาพและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันระดับชาติและนานาชาติ จึง ได้น า โปรแกรมการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษด้ายตนเอง มาใช้พัฒนาภาษาอังกฤษของบุคลากร ซึ่งบุคลากรที่เข้าใช้งานโปรแกรมการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง เพ่ือพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษและทดสอบภาษาอังกฤษ ตามกรอบมาตรฐาน
อ้างอิงทางภาษาของสหภาพยุโรป (Common European Framework of Reference for Language: 
CEER) อย่างน้อย 1 หลักสูตรหรือตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยมหาวิทยาลัยฯ อาจใช้โปรแกรม SPEEXX 
หรือโปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองอ่ืนด้วยเป็นเครื่องมือในการทดสอบสมรรถนะภาษาอังกฤษ
ส าหรับบุคลากร โดยก าหนดเกณฑ์บุคลากรสายสนับสนุนสอบผ่าน อย่างน้อย 1 ระดับขึ้นไปภายหลังจากการ
ใช้งานโปรแกรมเป็นระยะเป็นเวลา 1ปี 

เกณฑ์มาตรฐาน  :   

 1. บุคลากรสายสนับสนุนพัฒนาตนเองอย่างน้อย 1 หลักสูตรจากผลการสอบวัดระดับ
ภาษาอังกฤษ (Placement test) ร้อยละ 80 ขึ้นไป ให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

เกณฑ์การประเมิน :  

                           
จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนที่สอบผ่านสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

จ านวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริง
  X 100 

แนวทางการรวบรวมข้อมูล : 

1. หลักฐานที่แสดงถึงการผ่านสมรรถนะภาษาอังกฤษตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
2. ฐานข้อมูลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองผ่านโปรแกรม SPEEXXหรือโปรแกรมการเรียนรู้

ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง ที่รับผิดชอบโดยส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมายปี...  ผลการด าเนินงาน 
คะแนน 
(เต็ม 5) 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

ร้อยละของบุคลากร
สายสนับสนุนที่สอบ
ผ่านสมรรถนะด้าน
ภาษาอังกฤษที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

ค่าร้อยละ 
.................. 

ค่าร้อยละของบุคลากรสาย
สนับสนุนที่สอบผ่าน
สมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ
ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
คิดเป็น..............คะแนน 

 

บรรลุเป้าหมาย/
ไม่บรรลุ 
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สรุปภาพรวมตัวบ่งช้ีที่ 1.6.2 
จุดแข็ง 

1. ................(ระบเุปน็รายข้อ...................................................................................................................... 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. ................(ระบเุปน็รายข้อ......................................................................................................................  
จุดที่ควรพัฒนา 

1. ................(ระบเุปน็รายข้อ...................................................................................................................... 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

1. ................(ระบุเป็นรายข้อ)...................................................................................... ............................... 
 

หมายเหตุ   

 นิยาม    
  บุคลากรที่ปฏิบัติงานจริง คือ  บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยที่
ปฏิบัติงานเต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบ และต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
   1) ต้องเป็น ข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยหรือพนักงานราชการหรือ ลูกจ้าง
ชั่วคราวหรือลูกจ้างประจ า  
   2) ต้องปฏิบัติงานในหน่วยงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 
   3) เข้าท างานในหน่วยงานโดยใช้วุฒิการศึกษาไม่น้อยกว่าระดับปริญญาตรี (ยกเว้น
บุคลากรที่ปฏิบัติงานภาคสนาม เช่น พนักงานขับรถ, พนักงานอาคารสถานที่, พนักงานฟาร์มหรือ เทียบเท่า 
เป็นต้น) 
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มาตรฐานที่ 2 : พันธกิจของหน่วยงานสายสนับสนุนเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 

 การด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานสายสนับสนุนที่สนับสนุนการด าเนินงานตามโครงสร้าง
มหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามพันธกิจที่วางไว้เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัย หน่วยงาน
ก าหนดนโยบายการประกันคุณภาพ และใช้เป็นแนวปฏิบัติในการด าเนินงานเพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้
หน่วยงานได้น าระบบประกันคุณภาพเข้าเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการท างานอย่างเป็นระบบ  

2.1 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.1.1  :  สนับสนุนทรัพยากรสารสนเทศท่ีทันสมัย 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  :   

 ฝ่ายงานวิทยบริการและสารสนเทศ ภายใต้สังกัดส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็น
หน่วยงานหลักท่ีสนับสนุนทรัพยากรสารสนเทศ ให้แก่นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร ตลอดจนประชาชนทั่วไป 
ซึ่งการเป็นหน่วยงานสนับสนุนที่ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ จ าเป็นที่จะต้องมีทรัพยากรสารสนเทศที่
ทันสมัย เข้าถึงได้ง่าย และตรงตามความต้องการของผู้ใช้ 

เกณฑ์มาตรฐาน  :   

 1. มีระบบและกลไกในการส ารวจ จัดหาทรัพยากรสารสนเทศท่ีทันสมัย และใช้งานได้ง่าย  
 2. มีกระบวนการวิเคราะห์ทรัพยากรก่อนจัดซื้อเป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้  
 3. มีการก ากับและติดตามให้มีทรัพยากรสารสนเทศครอบคลุมสาขาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน  
 4. มีการให้บริการทรัพยากรด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเข้าถึงได้ง่าย  
 5. มีการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการใช้ทรัพยากร 

เกณฑ์การประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ด าเนินการตามเกณฑ์

มาตรฐาน 1 ข้อ 
ด าเนินการตามเกณฑ์

มาตรฐาน 2 ข้อ 
ด าเนินการตามเกณฑ์

มาตรฐาน 3 ข้อ 
ด าเนินการตามเกณฑ์

มาตรฐาน 4 ข้อ 
ด าเนินการตามเกณฑ์

มาตรฐาน 5 ข้อ 
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แนวทางการรวบรวมข้อมูล : 
เกณฑ์มาตรฐาน เอกสารประกอบการประเมิน 

1. มีระบบและกลไกในการส ารวจ จัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัย และใช้งานได้
ง่าย 

1.1 มีแผนการส ารวจและจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
1.2 มีกระบวนการส ารวจและจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 

2. มีกระบวนการวิเคราะห์ทรัพยากรก่อนจัดซื้อ
เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้ 

2.1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์และพิจารณา
คัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ 
2.2 มีการวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศก่อนการจัดซื้อ 

3. มีการติดตามให้มีทรัพยากรสารสนเทศ
ครอบคลุมสาขาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน 

3.1 มีการก ากับติดตามให้ได้ทรัพยากรสารสนเทศท่ีทันสมัย 

4. มีการให้บริการทรัพยากรด้วยเทคโนโลยีที่
ทันสมัยและเข้าถึงได้ง่าย 

4.1 มีการประเมินผลความพึงพอใจในทรัพยากรสารสนเทศ
ที่มีให้บริการ 
4.2 มีการวิเคราะห์และปรับปรุงตามผลการประเมิน 

5. มีการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการใช้
ทรัพยากร 

5.1 มีการประชาสัมพันธ์การให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ 
5.2 มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมายปี... ผลการด าเนินงาน 
คะแนน 
(เต็ม 5) 

การบรรลุเป้าหมาย 

สนับสนุนทรัพยากร
สารสนเทศที่ทันสมัย 

จ านวน....... ข้อ 
(ระบุข้อ) 

จ านวน..............ข้อ 
(ระบุข้อ) 

 บรรลุเป้าหมาย/ไม่
บรรลุ 

สรุปภาพรวมตัวบ่งช้ีที่ 2.1.1 
จุดแข็ง 

1. ................(ระบเุปน็รายข้อ...................................................................................................................... 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. ................(ระบเุปน็รายข้อ......................................................................................................................  
จุดที่ควรพัฒนา 

1. ................(ระบเุปน็รายข้อ...................................................................................................................... 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

1. ................(ระบเุปน็รายข้อ...................................................................................................................... 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.1.2  : ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบสารสนเทศและระบบเครือข่าย 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  :   

 ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบสารสนเทศและระบบเครือข่าย(ทรัพยากรและช่องทางการสื่อสาร) ถือ
เป็นภารกิจหลักอีกอย่างหนึ่งของหน่วยงาน เพ่ือรองรับการบริการด้านข้อมูลดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็นระบบศูนย์
ข้อมูล(Data Center) หรือการเข้าถึงทรัพยากรต่างๆผ่านช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเพ่ือสนับสนุน
การเรียนรู้และการบริหารองค์กร 

เกณฑ์มาตรฐาน  :   

 1. มีการส ารวจน าข้อมูลมาวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้งาน 
 2. มีการก าหนดวัตถุประสงค์และวางแผนการปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สาย 
 3. มีการด าเนินการตามแผนงาน 
 4. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน 
 5. มีการปรับปรุงตามการประเมินผลและรายการด าเนินการ 

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

ด าเนินการตามเกณฑ์
มาตรฐาน 1 ข้อ 

ด าเนินการตามเกณฑ์
มาตรฐาน 2 ข้อ 

ด าเนินการตามเกณฑ์
มาตรฐาน 3 ข้อ 

ด าเนินการตามเกณฑ์
มาตรฐาน 4 ข้อ 

ด าเนินการตามเกณฑ์
มาตรฐาน 5 ข้อ 

แนวทางการรวบรวมข้อมูล : 

เกณฑ์มาตรฐาน เอกสารประกอบการประเมิน 
1. มีการวิเคราะห์ประสทิธิภาพทรัพยากรและ
ปริมาณการใช้งานบนช่องทางการสื่อสาร  

1.1 ส ารวจจุดกระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สายและตรวจสอบเก็บ
ข้อมูลการแพร่กระจายคลื่นความถี่ ณ บริเวณที่ก าหนด 
1.2 วิเคราะห์หาแนวทางในการปรับปรุง 

2. มีการวางแผนการปรับปรุงระบบ  2.1 ประชุม ก าหนดวัตถุประสงค์และจัดท าแผนการปรับปรุงระบบ 
3. มีการด าเนนิการตามแผนงาน  3.1 ด าเนินการตามแผนงาน 

- ประชุมชี้แจงแนวทางการปฏบิัติงานและมอบหมายงาน 
- ติดตามการปฏบิัติงาน 
- ทดสอบการใช้งาน             
- สรุปผลการด าเนนิการ 

4. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน  4.1 ประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนงาน 
- ประเมินความพงึพอใจในการใช้งานผา่นช่องทางออนไลน์และ
แบบส ารวจ 

5. มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุงการ
ด าเนินการ 

5.1 ปรับปรุงระบบตามผลการประเมิน 
5.2 รายการด าเนนิการ 
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การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมายปี... ผลการด าเนินงาน 
คะแนน 
(เต็ม 5) 

การบรรลุเป้าหมาย 

ปรับปรุประสิทธิภาพ
ระบบสารสนเทศและ
ระบบเครือข่าย 

จ านวน....... ข้อ 
(ระบุข้อ) 

จ านวน..............ข้อ 
(ระบุข้อ) 

 
บรรลุเป้าหมาย/ไม่

บรรลุ 

สรุปภาพรวมตัวบ่งช้ีที่ 2.1.2 
จุดแข็ง 

1. ................(ระบเุปน็รายข้อ...................................................................................................................... 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. ................(ระบเุปน็รายข้อ......................................................................................................................  
จุดที่ควรพัฒนา 

1. ................(ระบเุปน็รายข้อ...................................................................................................................... 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

1. ................(ระบเุปน็รายข้อ...................................................................................................................... 
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2.2 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   

ตัวบ่งช้ีที่ 2.2.1   : ระบบและกลไกการรับนักศึกษาใหม่ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  :   

 เพ่ือให้ระบบ และกลไกการรับนักศึกษาใหม่ มีความโปร่งใส ชัดเจน และสอดคล้องกับคุณสมบัติของ
นักศึกษา เป็นไปตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย 

เกณฑ์มาตรฐาน  :   

 1. มีระบบ และกลไก                  
 2. มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
 3. มีการประเมินกระบวนการ 
 4. มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการผลการการประเมิน 
 5. มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

เกณฑ์การประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ด าเนินการตามเกณฑ์

มาตรฐาน 1 ข้อ 
ด าเนินการตามเกณฑ์

มาตรฐาน 2 ข้อ 
ด าเนินการตามเกณฑ์

มาตรฐาน 3 ข้อ 
ด าเนินการตามเกณฑ์

มาตรฐาน 4 ข้อ 
ด าเนินการตามเกณฑ์

มาตรฐาน 5 ข้อ 

แนวทางการรวบรวมข้อมูล : 

 รายงานข้อมูลผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดพร้อมระบุหลักฐานอ้างอิงผลการ
ด าเนินงานในรายงานการประเมินตนเองของหน่วยงาน โดยท ารายงานสรุปเข้าที่ประชุมผู้บริหาร 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมายปี... ผลการด าเนินงาน 
คะแนน 
(เต็ม 5) 

การบรรลุเป้าหมาย 

ระบบและกลไกการ
รับนักศึกษาใหม่ 

จ านวน....... ข้อ 
(ระบุข้อ) 

จ านวน..............ข้อ 
(ระบุข้อ) 

 บรรลุเป้าหมาย/ไม่
บรรลุ 
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สรุปภาพรวมตัวบ่งช้ีที่ 2.2.1 
จุดแข็ง 

1. ................(ระบเุปน็รายข้อ...................................................................................................................... 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. ................(ระบเุปน็รายข้อ......................................................................................................................  
จุดที่ควรพัฒนา 

1. ................(ระบเุปน็รายข้อ...................................................................................................................... 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

1. ................(ระบเุปน็รายข้อ...................................................................................................................... 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.2.2   :  ระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  :   

 การบริหารหลักสูตรเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 
๒๕๕๘ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ และก ากับติดตามหลักสูตร เพ่ือให้ได้รับการ
รับรองจากสภาวิชาชีพหรือจากหน่วยงานต้นสังกัด โดยน าผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรไปใช้ในการ
ปรับปรุง พัฒนา และบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมและตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ และ
เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

เกณฑ์มาตรฐาน  :   

 1. มีระบบ และกลไก การบริหารหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด                 
 2. มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
 3. มีการประเมินกระบวนการ 
 4. มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการผลการการประเมิน 
 5. มีผลจากการปรับปรุงทีช่ัดเจนเป็นรูปธรรม 

 
เกณฑ์การประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ด าเนินการตามเกณฑ์

มาตรฐาน 1 ข้อ 
ด าเนินการตามเกณฑ์

มาตรฐาน 2 ข้อ 
ด าเนินการตามเกณฑ์

มาตรฐาน 3 ข้อ 
ด าเนินการตามเกณฑ์

มาตรฐาน 4 ข้อ 
ด าเนินการตามเกณฑ์

มาตรฐาน 5 ข้อ 

แนวทางการประเมิน : 

 ผลการประเมินคุณภาพหลักสูตร ลักสูตรได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพ หรือรับทราบจาก
หน่วยงานต้นสังกัด 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน : 
 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมายปี 2561 ผลการด าเนินงาน 
 การบรรลุ

เป้าหมาย 
ระบบและกลไกการบริหาร
หลักสูตร 

จ านวน..............ข้อ 
(ระบุข้อ) 

จ านวน..............ข้อ 
(ระบุข้อ) 

 บรรลุ
เป้าหมาย/ไม่

บรรลุ 
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สรุปภาพรวมตัวบ่งช้ีที่ 2.2.2 
จุดแข็ง 

1. ................(ระบเุปน็รายข้อ...................................................................................................................... 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. ................(ระบเุปน็รายข้อ...................................................................................................................... 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. ................(ระบเุปน็รายข้อ......................................................................................................................  
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

1. ................(ระบเุปน็รายข้อ...................................................................................................................... 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.2.3   :  การบริการด้านวิชาการและงานทะเบียนที่ทันสมัยส าหรับอาจารย์และนักศึกษา 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  ผลลัพธ์ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  :   

 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นหน่วยงานหลักที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้
ประสบความส าเร็จ ของมหาวิทยาลัย โดยสนับสนุนระบบที่ทันสมัย เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับอาจารย์
ผู้สอนและนักศึกษาได้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่เกี่ยวข้อง จากฐานข้อมูลระบบงานทะเบียน เช่น การ
ลงทะเบียน ระบบสารสนเทศส าหรับอาจารย์ผู้สอน 

เกณฑ์มาตรฐาน  :   

 มีการด าเนินงานตามแผนงานโครงการ และกิจกรรม ภายในก าหนดระยะเวลาที่ได้ก าหนดไว้ ร้อยละ 
100 เท่ากับ 5 คะแนน 

เกณฑ์การประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 80 81-85 86-90 91-95 96-100 

แนวทางการรวบรวมข้อมูล : 

 หน่วยงานรายงานข้อมูลผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด พร้อมระบุหลักฐานอ้างอิง
ผลการด าเนินงานในรายงานการกิจกรรม/โครงการ เมื่อสิ้นสุดโครงการ และการประเมินตนเอง 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมายปี... ผลการด าเนินงาน 
คะแนน 
(เต็ม 5) 

การบรรลุเป้าหมาย 

ก า ร บ ริ ก า ร ด้ า น
วิ ช า ก า ร แ ล ะ ง า น
ทะเบี ยนที่ ทั นสมั ย
ส าหรับอาจารย์และ
นักศึกษา 

ค่าร้อยละ
.......... 

ร้อยละการบริการด้าน
วิชาการและงานทะเบียนที่
ทันสมัยส าหรับอาจารย์และ
นักศึกษา คิดเป็น... คะแนน 

 

บรรลุเป้าหมาย/ไม่
บรรลุ 
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สรุปภาพรวมตัวบ่งช้ีที่ 2.2.3 
จุดแข็ง 

1. ................(ระบเุปน็รายข้อ...................................................................................................................... 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. ................(ระบเุปน็รายข้อ......................................................................................................................  
 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. ................(ระบเุปน็รายข้อ...................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

1. ................(ระบเุปน็รายข้อ...................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
- 39 - 

 

2.3 สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.3.1   : การผลักดันให้เกิดการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัย 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  :   

 สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีพันธกิจหลักในการส่งเสริมผลักดันหน่วยงานทั้งภายใน
ภายนอก และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้มีการจัดกิจกรรมหรือนวัตกรรมด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ มีประสิทธิภาพ และยั่งยืนตามองค์ประกอบของ Green Campus หรือ
มหาวิทยาลัยสีเขียว หมายถึง มหาวิทยาลัยที่มีการบูรณาการอนุรักษ์ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมเข้าไปในการ
เรียนการสอน การวิจัย และในทุกกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดการท างานในบรรยากาศที่มีความ
ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน อันก่อให้เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนของชาติ 

เกณฑ์มาตรฐาน  :   

1. มีความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายใน ภายนอก และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด าเนินงานด้าน
สิ่งแวดล้อม 

2. มีแผนการจัดกิจกรรม/นวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมท่ีระบุรายละเอียดการด าเนินงานอย่างชัดเจน 
3. มีการด าเนินงานตามแผนอย่างต่อเนื่องเพ่ือสร้างกิจกรรมหรือนวัตกรรมที่ผลักดันการพัฒนา

องค์กรตามองค์ประกอบ Green Campus 
4. มีการเผยแพร่กิจกรรม/นวัตกรรม สู่สาธารณชน มีการติดตาม ประเมินผล และก าหนดแนว

ทางการปรับปรุงพัฒนา 
5. มีผลการพัฒนางานด้านสิ่งแวดล้อมชัดเจนเป็นรูปธรรม 

เกณฑ์การประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ด าเนินการตามเกณฑ์

มาตรฐานข้อ 1 
ด าเนินการตามเกณฑ์

มาตรฐานข้อ 1-2 
ด าเนินการตามเกณฑ์

มาตรฐานข้อ 1-3 
ด าเนินการตามเกณฑ์

มาตรฐานข้อ 1-4 
ด าเนินการตามเกณฑ์

มาตรฐานข้อ 1-5 

แนวทางการรวบรวมข้อมูล : 

เกณฑ์มาตรฐาน เอกสารประกอบการประเมิน 
1. มีความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายใน 
ภายนอก และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด าเนินงาน
ด้านสิ่งแวดล้อม 

เอกสารแสดงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เป็นลาย
ลักษณ์อักษร 

2. มีแผนการจัดกิจกรรม/นวัตกรรมด้าน
สิ่งแวดล้อมท่ีระบุรายละเอียดการด าเนินงาน
อย่างชัดเจน 

แผนการด าเนินงานกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม 
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เกณฑ์มาตรฐาน เอกสารประกอบการประเมิน 
3. มีการด าเนินงานตามแผนอย่างต่อเนื่องเพ่ือ
สร้างกิจกรรมหรือนวัตกรรมที่ผลักดันการ
พัฒนาองค์กรตามองค์ประกอบ Green 
Campus 

รายงานการด าเนินตามแผนกระท่ังเกิดกิจกรรมหรือ
นวัตกรรมที่ผลักดันการพัฒนาองค์กรตามองค์ประกอบ 
Green Campus แบบประเมินตัวชี้วัด Green Campus 

4. มีการเผยแพร่กิจกรรม/นวัตกรรม สู่
สาธารณชน มีการติดตาม ประเมินผล และ
ก าหนดแนวทางการปรับปรุงพัฒนา 

ช่องทางการเผยแพร่อย่างน้อย 2 ช่องทาง เอกสารการ
ติดตาม ประเมินผล และเอกสารการก าหนดแนวทางการ
ปรับปรุงพัฒนา รายงานการประชุมคณะกรรมการที่
เกี่ยวข้อง 

5. มีผลการพัฒนางานด้านสิ่งแวดล้อมชัดเจน
เป็นรูปธรรม 

เอกสารแสดงผลการพัฒนาที่เป็นรูปธรรม 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมายปี... ผลการด าเนินงาน 
คะแนน 
(เต็ม 5) 

การบรรลุเป้าหมาย 

การผลักดัน ให้ เกิด
การด าเนินงานด้าน
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ข อ ง
มหาวิทยาลัย 

จ านวน....... ข้อ 
(ระบุข้อ) 

จ านวน..............ข้อ 
(ระบุข้อ) 

 
บรรลุเป้าหมาย/ไม่

บรรลุ 

สรุปภาพรวมตัวบ่งช้ีที่ 2.3.1 
จุดแข็ง 

1. ................(ระบเุปน็รายข้อ...................................................................................................................... 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. ................(ระบเุปน็รายข้อ......................................................................................................................  
จุดที่ควรพัฒนา 

1. ................(ระบเุปน็รายข้อ...................................................................................................................... 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

1. ................(ระบเุปน็รายข้อ...................................................................................................................... 
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2.4 สถาบันวิจัยและพัฒนา  

ตัวบ่งช้ีที่ 2.4.1   :  ส่งเสริมและสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  :   

 สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นหน่วยงานกลางที่ส่ งเสริมและสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อให้ผลผลิตจากการวิจัยสามารถน ากลับมาพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ 
และเป็นองค์ความรู้ทางวิชาการ ซึ่งกระบวนการวิจัย จะนับรวมตั้งแต่ ต้นน้ า(การจัดหางบประมาณสนับสนุน
การวิจัย) กลางน้ า(การติดตาม ประเมินผลการวิจัย) และปลายน้ า(การน าผลผลิตการวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อ
สังคม และประเทศชาติ) การส่งเสริมและสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนา จึงหมายถึง
กระบวนการด าเนินงานให้นักวิจัยได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย ด าเนินการวิจัยตามแผนการวิจัย และสามารถ
ส่งผลผลิตการวิจัยให้กับมหาวิทยาลัยหรือผู้ให้ทุนสนับสนุน ตามระยะเวลาที่ก าหนด เพ่ือให้ผลผลิตการวิจัย
สามารถพัฒนาชีวิต ความเป็นอยู่ที่ดี ของชุมชนท้องถิ่นโดยรอบมหาวิทยาลัย ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 2560 
- 2579 ต่อไป 

เกณฑ์มาตรฐาน  :   

 1. มีระบบและกลไกในการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย 
 2. มีการก ากับ ติดตาม ผลการด าเนินด้านการวิจัยตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 3. มีการสรุปผลการด าเนินงานด้านการวิจัยเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการต่อไป 
 4. มีการน าผลการด าเนินมาวิเคราะห์ ปรับปรุงเพื่อใช้ในการวางแผนในการปฏิบัติราชการปีต่อไป 
 5. มีผลการปรับปรุงการปฏิบัติงานที่พัฒนาขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม 
เกณฑ์การประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ด าเนินการตามเกณฑ์

มาตรฐาน 1 ข้อ 
ด าเนินการตามเกณฑ์

มาตรฐาน 2 ข้อ 
ด าเนินการตามเกณฑ์

มาตรฐาน 3 ข้อ 
ด าเนินการตามเกณฑ์

มาตรฐาน 4 ข้อ 
ด าเนินการตามเกณฑ์

มาตรฐาน 5 ข้อ 
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แนวทางการรวบรวมข้อมูล : 
เกณฑ์มาตรฐาน แนวทางการประเมินผล 

1. มีระบบและกลไกในการส่งเสริมและสนับสนุนการ
วิจัย 

1.1 ระบบสารสนเทศเพ่ือการวิจัย 
1.2 ระเบียบ / ประกาศ ที่เอ้ือต่อการวิจัย 
1.3 โครงการ / กิจกรรม ที่สนับสนุนด้านการวิจัย 

2. มีการก ากับ ติดตาม ผลการด าเนินด้านการวิจัย
ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

กระบวนการในการก ากับติดตามหน่วยงานใน
มหาวิทยาลัย 

3. มีการสรุปผลการด าเนินงานด้านการวิจัยเสนอต่อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการต่อไป 

รายงานสรุปผลการด าเนินงานด้านการวิจัยเสนอต่อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพ่ือด าเนินการต่อไป  

4. มีการน าผลการด าเนินมาวิเคราะห์ ปรับปรุงเพ่ือ
ใช้ในการวางแผนในการปฏิบัติงานปีต่อไป 

รายงานผลการวิเคราะห์และแนวทางในการปรับปรุง 

5. มีผลการปรับปรุงการปฏิบัติงานที่พัฒนาขึ้นอย่าง
เป็นรูปธรรม 

ข้อมูลในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ 2563 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมายปี... ผลการด าเนินงาน 
คะแนน 
(เต็ม 5) 

การบรรลุเป้าหมาย 

ส่งเสริมและสนับสนุน
พันธกิจด้านการวิจัย 

จ านวน........ข้อ 
(ระบุข้อ) 

จ านวน..............ข้อ 
(ระบุข้อ) 

 บรรลุเป้าหมาย/ไม่
บรรลุ 

สรุปภาพรวมตัวบ่งช้ีที่ 2.4.1 
จุดแข็ง 

1. ................(ระบเุปน็รายข้อ...................................................................................................................... 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. ................(ระบเุปน็รายข้อ......................................................................................................................  
จุดที่ควรพัฒนา 

1. ................(ระบเุปน็รายข้อ...................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

1. ................(ระบเุปน็รายข้อ...................................................................................................................... 
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2.5 ส านักศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.5.1   : ระบบและกลไกท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  :   

 สถาบันอุดมศึกษาต้องมีนโยบายแผนงานโครงสร้างและการบริหารจัดการงานท านุบ ารุงศิลปและ
วัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสืบสานเผยแพร่วัฒนธรรมไทยภูมิปัญญาท้องถิ่นตามจุดเน้นของสถาบันอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

เกณฑ์มาตรฐาน  :   

 1. ก าหนดผู้รับผิดชอบในการด าเนินกิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 2. จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรม และก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์
ของแผน เพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน 
 3. ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรม 
 4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุงศิลป
และวัฒนธรรม 
 5. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรม 
 6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
  

เกณฑ์การประเมิน  : 

 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ด าเนินการตามเกณฑ์
มาตรฐาน 1-2 ข้อ 

ด าเนินการตามเกณฑ์
มาตรฐาน 1-3 ข้อ 

ด าเนินการตามเกณฑ์
มาตรฐาน 1-4 ข้อ 

ด าเนินการตามเกณฑ์
มาตรฐาน 1-5 ข้อ 

ด าเนินการตามเกณฑ์
มาตรฐาน 1-6 ข้อ 
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แนวทางการรวบรวมข้อมูล : 
เกณฑ์มาตรฐาน เอกสารประกอบการประเมิน 

1. ก าหนดผู้รับผิดชอบในการด าเนินกิจกรรม
ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ก าหนดผู้รับผิดชอบโดยมีการแต่งตั้งค าสั่ง เพ่ือเป็นกรอบ
แนวทางในการท างานในล าดับต่อไป เช่น การด าเนินงาน 
การรวบรวมผลงาน การสรุปกิจกรรม 

2. จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรม 
และก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผน เพ่ือให้สามารถ
ด าเนินการได้ตามแผน 

แนวทาง/วิธีการ/กระบวนการ ในการด าเนินงาน ก ากับ 
และติดตาม เพื่อความเข้าใจของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย     

3. ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผน
ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

แนวทาง/วิธีการ/กระบวนการ ในการก ากับติดตาม
ผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานตามแผน      

4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัด
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุ
บ ารุงศิลปและวัฒนธรรม 

แนวทางในการพัฒนา ปรับปรุง เพื่อเพ่ิมคุณภาพในการ
ด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง 

5. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือ
กิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรม 

การน าผลการประเมินความส าเร็จของการด าเนินงาน ไป
ปรับปรุงการท างาน แบบแผน หรือกรอบแนวทางการ
พัฒนา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและสามารถด าเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุ
บ ารุงศิลปและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 

ช่องทางการเผยแพร่อย่างน้อย 2 ช่องทาง เอกสารการ
ติดตาม ประเมินผล และเอกสารการก าหนดแนวทางการ
ปรับปรุงพัฒนา รายงานการประชุมคณะกรรมการที่
เกี่ยวข้อง 
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การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมายปี... ผลการด าเนินงาน 
คะแนน 
(เต็ม 5) การบรรลุเป้าหมาย 

ระบบและกลไกท านุ
บ า รุ ง ศิ ล ป แ ล ะ
วัฒนธรรม 

จ านวน........ข้อ 
(ระบุข้อ) 

จ านวน..............ข้อ 
(ระบุข้อ) 

 
บรรลุเป้าหมาย/ไม่

บรรลุ 

สรุปภาพรวมตัวบ่งช้ีที่ 2.5.1 
จุดแข็ง 

1. ................(ระบเุปน็รายข้อ...................................................................................................................... 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. ................(ระบเุปน็รายข้อ......................................................................................................................  
จุดที่ควรพัฒนา 

1. ................(ระบเุปน็รายข้อ...................................................................................................................... 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

1. ................(ระบเุปน็รายข้อ...................................................................................................................... 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.5.2   :  การส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมที่น าไปพัฒนาวิสาหกิจวัฒนธรรม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  :   

 ส านักศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัยด าเนินงานเพ่ือให้หน่วยงานผลิตนวัตกรรมที่สามารถน าไปพัฒนา
วิสาหกิจวัฒนธรรม โดยมีระบบการติดตาม ประเมินผลและเผยแพร่กิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
อย่างมีประสิทธิผล 

เกณฑ์มาตรฐาน  :   

 1.  มีแผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ด้านการส่งเสริม สนับสนุน ให้เกิดนวัตกรรมที่น าไปพัฒนา
วิสาหกิจวัฒนธรรม 
 2.  มีการด าเนินการตามแผนในข้อที่ 1 ครบถ้วนตามรอบการประเมิน 
 3.  มีฐานข้อมูลนวัตกรรมที่น าไปพัฒนาวิสาหกิจวัฒนธรรม 
 4.  ประเมินความส าเร็จของตัวชี้วัดในแผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมด้านการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิด
นวัตกรรมที่น าไปพัฒนาวิสาหกิจ โดยบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดทั้งหมด 
 5. มีการสรุปผลเพื่อปรับปรุงแผนการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมในปีถัดไป 

เกณฑ์การประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ด าเนินการตามเกณฑ์

มาตรฐาน 1 ข้อ 
ด าเนินการตามเกณฑ์

มาตรฐาน 2 ข้อ 
ด าเนินการตามเกณฑ์

มาตรฐาน 3 ข้อ 
ด าเนินการตามเกณฑ์

มาตรฐาน 4 ข้อ 
ด าเนินการตามเกณฑ์

มาตรฐาน 5 ข้อ 

แนวทางการรวบรวมข้อมูล : 

เกณฑ์มาตรฐาน เอกสารประกอบการประเมิน 
1. มีแผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ด้านการ
ส่งเสริม สนับสนุน ให้เกิดนวัตกรรมที่น าไป
พัฒนาวิสาหกิจวัฒนธรรม 

แนวทาง / วิธีการ / กระบวนการ ในการด าเนินงาน ก ากับ 
และติดตาม เพื่อความเข้าใจของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย                 

2. มีการด าเนินการตามแผนในข้อที่ 1 
ครบถ้วนตามรอบการประเมิน 

มีแผนเพื่อก าหนดการติดตามผลงานตามรอบการประเมิน (6 
เดือน, 9 เดือน, 12 เดือน) เพื่อสามารถผลักดันการด าเนินงาน
ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 

3.  มีฐานข้อมูลนวัตกรรมที่น าไปพัฒนา
วิสาหกิจวัฒนธรรม 

แนวทาง / ฐานข้อมูล ให้หน่วยงานในมหาวิทยาลัยสามารถ
เรียนรู้ และศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติม เพื่อให้เกิความเข้าใจและ
สามารถด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมได้อย่าง
ถูกต้อง 
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เกณฑ์มาตรฐาน เอกสารประกอบการประเมิน 
4.  ประเมินความส าเร็จของตัวชี้วัดในแผนท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมด้านการส่งเสริมสนับสนุน
ให้เกิดนวัตกรรมที่น าไปพัฒนาวิสาหกิจ โดย
บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดทั้งหมด 

แนวทางในการพัฒนา ปรับปรุง เพ่ือเพ่ิมคุณภาพในการ
ด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ตามตัวบ่งชี้ทั้งหมดของด้าน
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง 

5. มีการสรุปผลเพื่อปรับปรุงแผนการส่งเสริม
และสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมในปีถัดไป 

การน าผลการประเมินความส าเร็จของการด าเนินงาน ไป
ปรับปรุงการท างาน แบบแผน หรือกรอบแนวทางการ
พัฒนา เพ่ือส่งเสริมและสามารถสนับสนุนการด าเนินงานให้
เกิดนวัตกรรม 

 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน : 
 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมายปี... ผลการด าเนินงาน 
คะแนน 
(เต็ม 5) การบรรลุเป้าหมาย 

การส่งเสริมสนับสนุน
ให้ เกิดนวัตกรรมที่
น าไปพัฒนาวิสาหกิจ
วัฒนธรรม 

จ านวน....... ข้อ 
(ระบุข้อ) 

จ านวน..............ข้อ 
(ระบุข้อ) 

 
บรรลุเป้าหมาย/ไม่

บรรลุ 

สรุปภาพรวมตัวบ่งช้ีที่ 2.5.2 
จุดแข็ง 

1. ................(ระบเุปน็รายข้อ...................................................................................................................... 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. ................(ระบเุปน็รายข้อ......................................................................................................................  
จุดที่ควรพัฒนา 

1. ................(ระบเุปน็รายข้อ...................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

1. ................(ระบเุปน็รายข้อ...................................................................................................................... 
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2.6 ส านักงานวิทยาเขตตรัง 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.6.1   :  มีระบบและกลไกการเบิกจ่าย 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  :   

 งานการคลัง  ส านักงานวิทยาเขตตรัง  เป็นหน่วยงานหลักในการก ากับ  ติดตาม  ควบคุมและ
ด าเนินการเบิกจ่าย  ในระบบการเบิกจ่ายของวิทยาเขตตรัง   โดยใช้ระบบบัญชี  3  มิติ ควบคุม ติดตามการ
เบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 

เกณฑ์มาตรฐาน  :   

 1. มีระบบและกลไกการเบิกจ่ายที่เหมาะสม         
 2. มีการก ากับ ติดตาม ให้ทุกหน่วยงานมีการด าเนินงานตามระบบที่ก าหนด    
 3. มีการด าเนินงานตามระบบการเบิกจ่ายครบถ้วน ประกอบด้วย  การควบคุม   
              การตรวจสอบและการ  ติดตาม  และรายงาผล    
 4. มีการน าผลการเบิกจ่าย  มาวิเคราะห์การด าเนินงานและก าหนดแนวทางการเบิกจ่าย 
 5. มีการรายงานผลการเบิกจ่ายไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง     

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

มาตรฐาน 1 ข้อ 
ด าเนินการตามเกณฑ์

มาตรฐาน 2 ข้อ 
ด าเนินการตามเกณฑ์

มาตรฐาน 3 ข้อ 
ด าเนินการตามเกณฑ์

มาตรฐาน 4 ข้อ 
ด าเนินการตามเกณฑ์

มาตรฐาน 5 ข้อ 

แนวทางการรวบรวมข้อมูล : 

เกณฑ์มาตรฐาน เอกสารประกอบการประเมิน 
1. มีระบบและกลไกการเบิกจ่ายที่เหมาะสม      1.1 มีระบบการเบิกจ่าย 
2. มีการก ากับ ติดตาม ให้ทุกหน่วยงานมีการ
ด าเนินงานตามระบบที่ก าหนด 

2.1 แนวทาง/วิธีการ/กระบวนการในการก ากับติดตาม 

3. มีการด าเนินงานตามระบบการเบิกจ่าย
ครบถ้วน ประกอบด้วย  การควบคุม  
การตรวจสอบและการ  ติดตาม  และรายงาผล 

3.1 กระบวนการควบคุม กระบวนการตรวจสอบ 
กระบวนการติดตาม 

4. มีการน าผลการเบิกจ่าย  มาวิเคราะห์การ
ด าเนินงานและก าหนดแนวทางการเบิกจ่าย 

4.1 แนวทางการปรับปรุงการด าเนินงาน และแผนการ
ปรับปรุงการเบิกจ่าย 

5. มีการรายงานผลการเบิกจ่ายไปยังหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง 

5.1 รายงานผลการเบิกจ่าย 
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การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมายปี... ผลการด าเนินงาน 
คะแนน  
(เต็ม 5) การบรรลุเป้าหมาย 

มีระบบและกลไกการ
เบิกจ่าย 

จ านวน....... ข้อ 
(ระบุข้อ) 

จ านวน..............ข้อ 
(ระบุข้อ) 

 บรรลุเป้าหมาย/ไม่
บรรลุ 

สรุปภาพรวมตัวบ่งช้ีที่ 2.6.1 
จุดแข็ง 

1. ................(ระบเุปน็รายข้อ...................................................................................................................... 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. ................(ระบเุปน็รายข้อ...................................................................................................................... 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. ................(ระบเุปน็รายข้อ......................................................................................................................  
 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

1. ................(ระบเุปน็รายข้อ...................................................................................................................... 
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2.7 ส านักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช  

ตัวบ่งช้ีที่ 2.7.1   :  ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (Ecosystem) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  ผลลัพธ์ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  :   

 ส านักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช มีการเตรียมความพร้อมทางด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ที่คณะ
สามารถใช้ในการเรียนการสอนตามความเหมาะสม เพ่ือการพัฒนางานบริการของหน่วยงานสนับสนุนให้มี
มาตรฐาน คุณภาพการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ทั้งด้านกายภาพ การจัดการสิ่งอ านวยความ
สะดวกและสิ่งสนับสนุนการศึกษา จึงเป็นสิ่งส าคัญและเป็นไปตามพันธกิจของส านักงานวิทยาเขต
นครศรีธรรมราช 

เกณฑ์การประเมิน  : 

 ค่าเฉลี่ยของคะแนนความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

แนวทางการรวบรวมข้อมูล : 

 ใช้แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการตามแบบฟอร์มการประเมิน 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมายปี... ผลการด าเนินงาน 
คะแนน 
(เต็ม 5) 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 
(Ecosystem) 

ค่าร้อยละ 
.................. 

ค่าร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 
(Ecosystem) 
คิดเป็น..............คะแนน 

 

บรรลุเป้าหมาย/
ไม่บรรลุ 
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สรุปภาพรวมตัวบ่งช้ีที่ 1.7.1 
จุดแข็ง 

1. ................(ระบเุปน็รายข้อ...................................................................................................................... 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. ................(ระบเุปน็รายข้อ...................................................................................................................... 
 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. ................(ระบเุปน็รายข้อ...................................................................................................................... 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

1. ................(ระบเุปน็รายข้อ......................................................................................................................  
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2.8 ส านักงานอธิการบดี 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.8.1   : ระบบสารสนเทศเพ่ือการปฏิบัติงานของผู้บริหาร (ส านักงานอธิการบดี) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  :   

 ส านักงานอธิการบดีมีการน าระบบสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการที่สอดรับกับ
ยุทธศาสตร์และนโยบาย เพ่ือให้มีความสมบูรณ์ในกระบวนการท างาน และให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานยิ่งขึ้นของอธิการบดี และรองอธิการบดี ผ่านระบบ Google calendar  

เกณฑ์มาตรฐาน  :   

 ใช้เกณฑ์การประเมินความพึงพอใจของผู้บริหารในการใช้ระบบสารสนเทศที่ครอบคลุม 2 ประเด็น  
  1. ความพึงพอใจด้านความสะดวก  
  2. ความพึงพอใจด้านความถูกต้อง 
เกณฑ์การประเมิน  : 

 มีผลการประเมินผลความพึงพอใจของผู้บริหารต่อการใช้งานระบบสารสนเทศ ร้อยละ 85 ขึ้นไป 

แนวทางการรวบรวมข้อมูล : 

1. มีการประเมินความพึงพอใจที่ครอบคลุม 2 ประเด็นที่ก าหนด 
2. มีเอกสารหรือรายงานสรุปความพึงพอใจของผู้บริหารที่ใช้งานระบบสารสนเทศ  
3. มีการน าผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมายปี... ผลการด าเนินงาน 
คะแนน 
(เต็ม 5) 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

ร้อยละความพึงพอใจ
ต่อการปฏิบัติงานของ
ผู้บริหารผ่านระบบ
สารสนเทศ Google  
calendar 

ค่าร้อยละ 
.................. 

ค่าร้อยละความพึง
พอใจต่อการปฏิบัติงาน
ของผู้บริหารผ่านระบบ
สารสนเทศ Google  
calendar 
คิดเป็น..............คะแนน 

 

บรรลุเป้าหมาย/ไม่
บรรลุ 

 
 
 

สรุปภาพรวมตัวบ่งช้ีที่ 1.8.1 



 
 

 
- 53 - 

จุดแข็ง 
1. ................(ระบเุปน็รายข้อ...................................................................................................................... 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. ................(ระบเุปน็รายข้อ...................................................................................................................... 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. ................(ระบเุปน็รายข้อ......................................................................................................................  

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
1. ................(ระบเุปน็รายข้อ...................................................................................................................... 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.8.2   :  มีระบบในการบริหารจัดการงานสารบรรณ อย่างมีมาตรฐาน (กองกลาง) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนการ  

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  :   

 กองกลาง เป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการงานสารบรรณให้เป็นไปอย่างมีระบบและเป็นไปตาม
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 โดย
มุ่งเน้นคุณภาพ ความถูกต้อง และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

เกณฑ์มาตรฐาน  :   

1. มีระบบและกลไกการบริหารจัดการงานสารบรรณ 
2. มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในงานสารบรรณ 
3. มีการก ากับ ติดตาม ให้ทุกหน่วยงานด าเนินการไปตามระเบียบที่ก าหนด 
4. มีการน าผลการด าเนินงานมาวิเคราะห์และปรับปรุงแนวทางการท างาน 
5. มีผลการปรับปรุงแนวทางการท างานที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม 

เกณฑ์การประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ด าเนินการตามเกณฑ์

มาตรฐาน 1 ข้อ 
ด าเนินการตามเกณฑ์
มาตรฐาน 1-2 ข้อ 

ด าเนินการตามเกณฑ์
มาตรฐาน 1-3 ข้อ 

ด าเนินการตามเกณฑ์
มาตรฐาน 1-4 ข้อ 

ด าเนินการตามเกณฑ์
มาตรฐาน 1-5 ข้อ 

แนวทางการรวบรวมข้อมูล : 

เกณฑ์มาตรฐาน เอกสารประกอบการประเมิน 
1. มีระบบและกลไกการบริหารจัดการงานสาร
บรรณ 

1. มีระบบและกลไกการบริหารจัดการงานเอกสาร 

2. มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน
งานสารบรรณ 

2. มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในงานสาร
บรรณ อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. มีการก ากับ ติดตาม ให้ทุกหน่วยงาน
ด าเนินการไปตามระเบียบที่ก าหนด 

3. ติดตามการด าเนินงานของทุกหน่วยงาน เป็นไปตาม
ระเบียบที่ก าหนด 

4. มีการน าผลการด าเนินงานมาวิเคราะห์และ
ปรับปรุงแนวทางการท างาน 

4. มีการน าผลการด าเนินงานมาวิเคราะห์และปรับปรุงแนว
ทางการท างาน 

5. มีผลการปรับปรุงแนวทางการท างานที่
ชัดเจนและเป็นรูปธรรม 

5. มีรายงานผลการปรับปรุงแนวทางการท างานที่ชัดเจน 
และเป็นรูปธรรม 
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การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมายปี... ผลการด าเนินงาน 
คะแนน 
(เต็ม 5) การบรรลุเป้าหมาย 

มีระบบในการบริหาร
จัดการงานสารบรรณ 
อย่างมีมาตรฐาน 

จ านวน....... ข้อ 
(ระบุข้อ) 

จ านวน..............ข้อ 
(ระบุข้อ) 

 
บรรลุเป้าหมาย/ไม่

บรรลุ 

สรุปภาพรวมตัวบ่งช้ีที่ 2.8.2 
จุดแข็ง 

1. ................(ระบเุปน็รายข้อ...................................................................................................................... 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. ................(ระบเุปน็รายข้อ...................................................................................................................... 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. ................(ระบเุปน็รายข้อ......................................................................................................................  
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

1. ................(ระบเุปน็รายข้อ...................................................................................................................... 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.8.3   :  การบันทึกข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างที่บันทึกในระบบ e-GP มีความครบถ้วน และ   
                               ถูกต้องทันตามก าหนดเวลา (กองคลัง)   
ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  :   

 การจัดท าข้อมูลเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP ส าหรับรายการจัดซื้อจัดจ้างที่อยู่ในหลักเกณฑ์
ที่กระทรวงการคลังก าหนด และลงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง 

เกณฑ์มาตรฐาน  :   

 วัดประสิทธิภาพการบันทึกรายการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP เพ่ือน าไปด าเนินการต่อในระบบ 
Web-online 

จ านวนรายการจัดซื้อ จัดจ้างฯ ที่มีความครบถ้วนและถูกต้องและทันตามก าหนดเวลา 

จ านวนรายการจัดซือ้ จัดจ้างที่บันทึกข้อมูลในระบบ     
       

 
เกณฑ์การประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
76-80 81-85 86-90 91-95 96-100 

แนวทางการรวบรวมข้อมูล : 

 วัดประสิทธิภาพการบันทึกรายการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP เพ่ือน าไปด าเนินการต่อในระบบ 
Web-online โดยเทียบเป็นร้อยละของจ านวนรายการจัดซื้อจัดจ้างที่บันทึกในระบบ e-GP มีความครบถ้วน
และถูกต้องและทันตามก าหนดเวลา 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน : 
 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมายปี... ผลการด าเนินงาน 
คะแนน 
(เต็ม 5) 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

การบันทึกข้อมูล
จัดซื้อจัดจ้างที่บันทึก
ในระบบ e-GP มี
ความครบถ้วน และ   
ถูกต้องทันตาม
ก าหนดเวลา 

ค่าร้อยละ 
.................. 

ค่าร้อยละการบันทึก
ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างที่
บันทึกในระบบ e-GP มี
ความครบถ้วน และ   
ถูกต้องทันตาม
ก าหนดเวลา คิดเป็น
..............คะแนน 

 บรรลุเป้าหมาย/ไม่
บรรลุ 
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สรุปภาพรวมตัวบ่งช้ีที่ 1.8.3 
จุดแข็ง 

1. ................(ระบเุปน็รายข้อ...................................................................................................................... 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. ................(ระบเุปน็รายข้อ......................................................................................................................  
จุดที่ควรพัฒนา 

1. ................(ระบเุปน็รายข้อ...................................................................................................................... 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

1. ................(ระบเุปน็รายข้อ...................................................................................................................... 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.8.4   :  ความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม (กองคลัง) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  :   

 ความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม จะใช้อัตราการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการ ทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ทั้งนี้ไม่รวมเงิน
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพ่ิมเติมระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบ บ 
GFMIS ( GFMIS คือ การบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(Government Fiscal 
Management Information System) ท างานในระบบเครือข่ายแบบรวมศูนย์คอมพิวเตอร์โดยมีชุดเครื่อง
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เรียกว่า เครื่อง Terminal ซึ่งรัฐบาลจะใช้ระบบ GFMIS เป็นเครื่องมือในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารงานการคลังภาครัฐ และสามารถใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายการคลัง 
และปรับทิศทางเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างทันท่วงที) 

เกณฑ์มาตรฐาน  :   

 ความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการเทียบกับวงเงิน
งบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการได้รับ 
 

เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการเบิก

วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการได้รับ
       

 
เกณฑ์การประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
50-59 60-79 70-79 80-89 90-100 

แนวทางการรวบรวมข้อมูล : 

 วัดความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการเทียบกับวงเงิน
งบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการได้รับ โดยใช้รายงานสถานการณ์ใช้จ่ายเงินงบประมาณในระบบ 
GFMIS 
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การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน : 
 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมายปี... ผลการด าเนินงาน 
คะแนน 
(เต็ม 5) 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

ความส าเร็จของการ
เบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่าย
ภาพรวม 

ค่าร้อยละ 
.................. 

ค่าร้อยละความส าเร็จ
ของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่าย
ภาพรวม  
คิดเป็น..............คะแนน 

 

บรรลุเป้าหมาย/ไม่
บรรลุ 

 
สรุปภาพรวมตัวบ่งช้ีที่ 1.8.4 
จุดแข็ง 

1. ................(ระบเุปน็รายข้อ...................................................................................................................... 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. ................(ระบเุปน็รายข้อ...................................................................................................................... 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. ................(ระบเุปน็รายข้อ......................................................................................................................  
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

1. ................(ระบเุปน็รายข้อ...................................................................................................................... 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.8.5   :  การจัดท าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต (กองคลัง) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนการ  

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  :   

 การจัดท าบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตตามที่กรมบัญชีกลางก าหนดและสามารถน าข้อมูลต้นทุนมา
ใช้ในการบริหารทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิผล 

เกณฑ์มาตรฐาน  :   

1. เรียกข้อมูลค่าใช้จ่ายจากระบบ GFMIS ตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางก าหนดจัดท า
รายละเอียดค่าใช้จ่ายเพ่ือส่งให้ส านัก/ศูนย์ต้นทุนตรวจสอบความถูกต้อง 

2. จัดท ารายละเอียดค่าใช้จ่ายเพื่อส่งให้ส านัก/ศูนย์ต้นทุนตรวจสอบความถูกต้อง 
3. จัดท ารายงานผลการค านวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลติตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางก าหนด 
4. จัดท ารายงานเปรียบเทียบผลการค านวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตและวิเคราะห์สาเหตุการ

เปลี่ยนแปลงต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางก าหนด 
5. น าส่งรายงานต้นทุนผลผลิตต่อกรมบัญชีกลางตามระยะเวลาที่ก าหนด 

เกณฑ์การประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ด าเนินการตามเกณฑ์

มาตรฐาน 1 ข้อ 
ด าเนินการตามเกณฑ์

มาตรฐาน 2 ข้อ 
ด าเนินการตามเกณฑ์

มาตรฐาน 3 ข้อ 
ด าเนินการตามเกณฑ์

มาตรฐาน 4 ข้อ 
ด าเนินการตามเกณฑ์

มาตรฐาน 5 ข้อ 

แนวทางการรวบรวมข้อมูล : 

เกณฑ์มาตรฐาน เอกสารประกอบการประเมิน 
1.เรียกข้อมูลค่าใช้จ่ายจากระบบ GFMIS ตาม
รูปแบบที่กรมบัญชีกลางก าหนดจัดท า
รายละเอียดค่าใช้จ่ายเพ่ือส่งให้ส านัก/ศูนย์
ต้นทุนตรวจสอบความถูกต้อง 

1.ข้อมูลค่าใช้จ่ายจาก GFMIS 

2.จัดท ารายละเอียดค่าใช้จ่ายเพื่อส่งให้ส านัก/
ศูนย์ต้นทุนตรวจสอบความถูกต้อง 

2.บัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 

3.จัดท ารายงานผลการค านวณต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลติตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางก าหนด 

3.รายงานการเปรียบเทียบผลการค านวณต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิต ตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางก าหนด 

4.จัดท ารายงานเปรียบเทียบผลการค านวณ
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตและวิเคราะห์สาเหตุการ
เปลี่ยนแปลงต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตตาม
รูปแบบที่กรมบัญชีกลางก าหนด 

4.รายงานเปรียบเทียบผลการค านวณต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิต ตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางก าหนด 
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เกณฑ์มาตรฐาน เอกสารประกอบการประเมิน 
5.น าส่งรายงานต้นทุนผลผลิตต่อกรมบัญชีกลาง
ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

5.หนังสือน าส่งรายงานผลต้นทุนผลผลิตต่อกรมบัญชีกลาง 

 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน : 
 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมายปี... ผลการด าเนินงาน 
คะแนน 
(เต็ม 5) การบรรลุเป้าหมาย 

การจัดท าต้นทุนต่อ
หน่วยผลผลิต 

จ านวน....... ข้อ 
(ระบุข้อ) 

จ านวน..............ข้อ 
(ระบุข้อ) 

 บรรลุเป้าหมาย/ไม่
บรรลุ 

สรุปภาพรวมตัวบ่งช้ีที่ 2.8.5 
จุดแข็ง 

1. ................(ระบเุปน็รายข้อ...................................................................................................................... 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. ................(ระบเุปน็รายข้อ......................................................................................................................  
จุดที่ควรพัฒนา 

1. ................(ระบเุปน็รายข้อ...................................................................................................................... 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

1. ................(ระบเุปน็รายข้อ...................................................................................................................... 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.8.6   :  ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย 20 ปี สู่การปฏิบัติ  
                                  (กองนโยบายและแผน) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  :   

 จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยระยะยาว 20 ปี เพ่ือใช้เป็นกรอบและทิศทางในการ
พัฒนามหาวิทยาลัย  ที่มีความสอดคล้องกับบริบทของประเทศ และให้เกิดความเชื่อมโยงในการน ากรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติ 

เกณฑ์มาตรฐาน  :   

1. มีการจัดท าแผนแม่บทฉบับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยระยะยาว 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) สู่การปฏิบัติ  เช่น แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนามหาวิทยาลัย ระยะปานกลาง 5 (พ.ศ.2561-2565) แผนปฏิบัติงานประจ าปี  
แผนอัตลักษณ์เชิงพื้นที่ แผนขับเคลื่อนนวัตกรรมสู่สังคม เป็นต้น 

2. มีการสร้างความรับรู้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะยาว 20 ปี และระยะ
ปานกลาง 5 ปี แก่ประชาคม มทร.ศรีวิชัย 

3. มีการสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี โดยปี 2562 
มอบหมายผู้บริหารระดับรองอธิการบดีในการก ากับดูแลโครงการ Quick win Project 
เพ่ือขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ฯ ในบรรลุตามตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย 

4. มีการ ก ากับ ติดตาม และรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดปีละ 2 ครั้ง (รอบ 6 เดือน 
และรอบ 12 เดือน) 

5. มีการคณะกรรมการกลั่นกรอง ผลการด าเนินงานตัวชี้วัดก่อนเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
 
เกณฑ์การประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ด าเนินการตามเกณฑ์

มาตรฐานข้อ 1 
ด าเนินการตามเกณฑ์

มาตรฐานข้อ 1-2 
ด าเนินการตามเกณฑ์

มาตรฐานข้อ 1-3 
ด าเนินการตามเกณฑ์

มาตรฐานข้อ 1-4 
ด าเนินการตามเกณฑ์

มาตรฐานข้อ 1-5 

แนวทางการรวบรวมข้อมูล : 

 มีการก ากับติดตามแผนยุทธศาสตร์ระยะปานกลาง 5 ปี และก ากับติดตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติ
งานประจ าปี 
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การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน : 
 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมายปี... ผลการด าเนินงาน คะแนน(เต็ม 5) การบรรลุเป้าหมาย 

ขั บ เ ค ลื่ อ น แ ผ น
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ก า ร
พัฒนามหาวิทยาลัย 
20 ปี สู่การปฏิบัติ 

จ านวน....... ข้อ 
(ระบุข้อ) 

จ านวน..............ข้อ 
(ระบุข้อ) 

 
บรรลุเป้าหมาย/ไม่

บรรลุ 

สรุปภาพรวมตัวบ่งช้ีที่ 2.8.6 
จุดแข็ง 

1. ................(ระบเุปน็รายข้อ...................................................................................................................... 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. ................(ระบเุปน็รายข้อ......................................................................................................................  
จุดที่ควรพัฒนา 

1. ................(ระบเุปน็รายข้อ...................................................................................................................... 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

1. ................(ระบุเป็นรายข้อ.............................................................................................. ........................ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.8.7   :  ร้อยละของบุคลากรที่ยื่นขอก าหนดต าแหน่งที่สูงขึ้น (กองบริหารงานบุคคล) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  ผลผลิต 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  :   

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีนโยบายที่จะส่งเสริมให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในสาย
งานของบุคลากรสายสนับสนุน 

เกณฑ์มาตรฐาน  :   

 ร้อยละของบุคลากรที่ยื่นขอก าหนดต าแหน่งที่สูงขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของบุคลากรที่ถึงเกณฑ์
ยื่นขอ 

เกณฑ์การประเมิน  : 

 ค่าร้อยละของบุคลากรที่ยื่นขอก าหนดต าแหน่งที่สูงขึ้น คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป 

แนวทางการรวบรวมข้อมูล : 

1. 
จ านวนบุคลากรที่ยื่นขอก าหนดต าแหน่งท่ีสูงข้ึน 

บุคลากรที่ถึงเกณฑ์ยื่นขอก าหนดต าแหน่งท่ีสูงข้ึน
       

2. จ านวนที่ค านวณได้ในข้อ 1 คูณด้วย 5 หารด้วย 40 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมายปี... ผลการด าเนินงาน 
คะแนน 
(เต็ม 5) การบรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละของบุคลากร
ที่ ยื่ น ข อ ก า ห น ด
ต าแหน่งที่สูงขึ้น 

ค่าร้อยละ 
..................... 

ร้อยละของบุคลากรที่ยื่นขอ
ก าหนดต าแหน่งที่สูงขึ้น  
คิดเป็น.........คะแนน 

 
บรรลุเป้าหมาย/ 

ไม่บรรลุ 

สรุปภาพรวมตัวบ่งช้ีที่ 2.8.7 
จุดแข็ง 

1. ................(ระบเุปน็รายข้อ...................................................................................................................... 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. ................(ระบเุปน็รายข้อ......................................................................................................................  
จุดที่ควรพัฒนา 

1. ................(ระบเุปน็รายข้อ...................................................................................................................... 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

1. ................(ระบุเป็นรายข้อ.............................................................................................. ........................ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.8.8   :  มีระบบและกลไกการบริหารงานกิจการนักศึกษา (กองพัฒนานักศึกษา) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  :   

 กองพัฒนานักศึกษาเป็นหน่วยงานหลัก ในการก ากับ ติดตาม ควบคุม และด าเนินการด้านกิจการ
นักศึกษา ที่ครอบคลุมด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา การจัดสวัสดิการ การบริการสุขภาพ การพัฒนา
กีฬา เป็นต้น ซึ่งจ าเป็นต้องมีการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานกิจการนักศึกษาเพ่ือให้มีคุณภาพและ
เกิดประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย 

เกณฑ์มาตรฐาน  :   

 1. มีระบบและกลไกการบริหารงานกิจการนักศึกษา  
 2. มีการด าเนินงานด้านกิจการนักศึกษาครอบคลุม ทั้ง 3 พันธกิจหลัก ดังต่อไปนี้ 
      - การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา วินัยและพัฒนานักศึกษา และกีฬา 
      - การแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 
      - การบริการและสวัสดิการ การบริการสุขภาพและอนามัย 
 3. มีการก ากับ ติดตามการด าเนินงานด้านกิจการนักศึกษาและประเมินผลการด าเนินงาน 
 4. มีการน าผลการประเมินในข้อ 3 ไปปรับปรุงการด าเนินงานด้านกิจการนักศึกษา 
 5. มีการเผยแพร่ข้อมูลการด าเนินงานด้านกิจการนักศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 

เกณฑ์การประเมิน  : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ด าเนินการตามเกณฑ์

มาตรฐาน 1 ข้อ  
ด าเนินการตามเกณฑ์

มาตรฐาน 2 ข้อ 
ด าเนินการตามเกณฑ์

มาตรฐาน 3 ข้อ 
ด าเนินการตามเกณฑ์

มาตรฐาน 4 ข้อ 
ด าเนินการตามเกณฑ์

มาตรฐาน 5 ข้อ 
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แนวทางการรวบรวมข้อมูล : 
เกณฑ์มาตรฐาน เอกสารประกอบการประเมิน 

1. มีระบบและกลไกการบริหารงานกิจการ
นักศึกษา 

เอกสารแสดงถึงระบบกลไกการบริหาร 

2.  มีการด าเนินงานด้านกิจการนักศึกษา
ครอบคลุม ทั้ง 3 พันธกิจหลัก ดังต่อไปนี้ 
   - การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา วินัยและ
พัฒนานักศึกษา และกีฬา 
   - การแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 
   - การบริการและสวัสดิการ การบริการ
สุขภาพและอนามัย 

เอกสารแสดงการด าเนินงานตามพันธกิจกอง 

3. มีการก ากับ ติดตามการด าเนินงานด้าน
กิจการนักศึกษาและประเมินผลการด าเนินงาน 

เอกสารแสดงถึงการก ากับติดตาม 

4. มีการน าผลการประเมินในข้อ 3 ไปปรับปรุง
การด าเนินงานด้านกิจการนักศึกษา 

เอกสารแสดงถึงการน าผลไปปรับปรุง 

5. มีการเผยแพร่ข้อมูลการด าเนินงานด้าน
กิจการนักศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 

เอกสารแสดงถึงการเผยแพร่ข้อมูล 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมายปี... ผลการด าเนินงาน 
คะแนน 
(เต็ม 5) การบรรลุเป้าหมาย 

มีระบบและกลไกการ
บริหารงานกิจการ
นักศึกษา 

จ านวน...... ข้อ 
(ระบุข้อ) 

จ านวน..............ข้อ 
(ระบุข้อ) 

 
บรรลุเป้าหมาย/ไม่

บรรลุ 

สรุปภาพรวมตัวบ่งช้ีที่ 2.8.9 
จุดแข็ง 

1. ................(ระบเุปน็รายข้อ...................................................................................................................... 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. ................(ระบเุปน็รายข้อ...................................................................................................................... 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. ................(ระบเุปน็รายข้อ......................................................................................................................  
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

1. ................(ระบุเป็นรายข้อ.............................................................................................. ........................ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.8.9          :  พัฒนา สร้างสื่อประชาสัมพันธ์ เข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย (กองประชาสัมพันธ์) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  :   

 กองประชาสัมพันธ์ เป็นหน่วยงานหลักในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัย 
เพ่ือเข้าถึงประชาชนและบุคลากรในองค์กรด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง ทั่วถึง และต่อเนื่องโดยใช้สื่อ
ประชาสัมพันธ์ที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพ รวมทั้งประสานความร่วมมือและสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ของ
หน่วยงานในสังกัด มทร.ศรีวิชัย เพื่อให้สามารถใช้กลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และมุ่งมั่น
พัฒนางานประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยให้เข้มแข็งและยั่งยืนพร้อมสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนทุกภาค เพ่ือ
การประชาสัมพันธ์ มทร.ศรีวิชัย อย่างมีคุณภาพ 

เกณฑ์มาตรฐาน  :   

 1. มีระบบ กลไกการบริหารงานประชาสัมพันธ์ 
 2. มีการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
 3. มีการก ากับ ติดตามให้ทุกหน่วยงานด าเนินการจัดส่งข้อมูลที่จะเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
 4. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการด าเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ 
 5. มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยอย่างสม่ าเสมอ และเป็นปัจจุบัน 

เกณฑ์การประเมิน  : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ด าเนินการตามเกณฑ์

มาตรฐาน 1 ข้อ  
ด าเนินการตามเกณฑ์

มาตรฐานข้อ 1-2 
ด าเนินการตามเกณฑ์

มาตรฐานข้อ 1-3 
ด าเนินการตามเกณฑ์

มาตรฐานข้อ 1-4 
ด าเนินการตามเกณฑ์

มาตรฐานข้อ 1-5 

แนวทางการรวบรวมข้อมูล : 

เกณฑ์มาตรฐาน เอกสารประกอบการประเมิน 
1.มีระบบและกลไกการบริหารงานประชาสัมพันธ์ 1.1 มีระบบการบริหารงานประชาสัมพันธ์ที่ใช้กันอย่าง

แพร่หลายภายในมหาวิทยาลัย 
2.มีการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัย 

2.1 มีสื่อประชาสัมพันธ์ที่ผลิตออกมาใช้ในการ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ  

3. มีการก ากับ ติดตามให้ทุกหน่ายงานด าเนินการ
จัดส่งข้อมูลที่จะเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

3.1 มีวิธีการและกระบวนการในการก ากับติดตามหน่วยงาน
ในมหาวิทยาลัย 

4. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการ
ด าเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ 

4.1 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน และแนวทางใน
การปรับปรุงการด าเนินงาน 

5. มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัย
อย่างสม่ าเสมอ และเป็นปัจจุบัน 

5.1 ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ 
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การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมายปี... ผลการด าเนินงาน คะแนน(เต็ม 5) การบรรลุเป้าหมาย 

มีระบบและกลไกการ
บริ ห า ร ง านกิ จ ก า ร
นักศึกษา 

จ านวน...... ข้อ 
(ระบุข้อ) 

จ านวน..............ข้อ 
(ระบุข้อ) 

 
บรรลุเป้าหมาย/ไม่

บรรลุ 

สรุปภาพรวมตัวบ่งช้ีที่ 2.8.10 
จุดแข็ง 

1. ................(ระบเุปน็รายข้อ...................................................................................................................... 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. ................(ระบเุปน็รายข้อ...................................................................................................................... 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. ................(ระบเุปน็รายข้อ......................................................................................................................  
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

1. ................(ระบุเป็นรายข้อ.............................................................................................. ........................ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.8.10   :  มีการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ (กองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  :   

 กองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ เป็นหน่วยงานหลักในก ากับ ติดตาม ควบคุม และ
ด าเนินการด้านการประกันคุณภาพ การก าหนดมาตรฐานทั้งในระดับหลักสูตร คณะ สถาบัน มาตรฐานการ
อาชีวศึกษา ตลอดจนระบบคุณภาพของหน่วยงานสายสนับสนุน  ซึ่งจ าเป็นต้องมีการพัฒนาระบบและกลไก
การประกันคุณภาพ เพ่ือควบคุมคุณภาพและประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย 

เกณฑ์มาตรฐาน  :   

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพที่ เหมาะสม ทั้ งในระดับหลักสูตร คณะ สถาบัน 
อาชีวศึกษา ตลอดจนระบบคุณภาพของหน่วยงานสายสนับสนุน 

2. มีการก ากับ ติดตาม ให้ทุกหน่วยงานมีการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพตามระบบกลไกที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

3. มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพที่ครบถ้วน ประกอบไปด้วย การควบคุมคุณภาพ การ
ตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 

4. มีการน าผลการประเมินคุณภาพ มาวิเคราะห์และก าหนดแนวทางการปรับปรุงคุณภาพ และมี
การเผยแพร่ผลการประเมินคุณภาพ สู่สาธารณชน 

 5. มีผลการปรับปรุงคุณภาพท่ีพัฒนาขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม 

เกณฑ์การประเมิน  : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ด าเนินการตามเกณฑ์

มาตรฐาน 1 ข้อ 
ด าเนินการตามเกณฑ์

มาตรฐาน 2 ข้อ 
ด าเนินการตามเกณฑ์

มาตรฐาน 3 ข้อ 
ด าเนินการตามเกณฑ์

มาตรฐาน 4 ข้อ 
ด าเนินการตามเกณฑ์

มาตรฐาน 5 ข้อ 
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แนวทางการรวบรวมข้อมูล : 
 

เกณฑ์มาตรฐาน เอกสารประกอบการประเมิน 
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพที่
เหมาะสม ทั้งในระดับหลักสูตร คณะ สถาบัน 
อาชีวศึกษา ตลอดจนระบบคุณภาพของหน่วยงาน
สายสนับสนุน 

1.1 มีระบบการประกันคุณภาพที่ใช้กันอย่างแพร่หลายทั้ง
ในระดับชาติ หรือนานาชาติ หรือระบบเฉพาะที่
มหาวิทยาลัยพัฒนาขึ้น 
1.2 มีกลไกในการผลักดันการด าเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพ ทั้งในระดับหลักสูตร คณะ สถาบัน อาชีวศึกษา 
ตลอดจนระบบคุณภาพของหน่วยงานสายสนับสนุน 

2. มีการก ากับ ติดตาม ให้ทุกหน่วยงานมีการ
ด าเนินงานด้านประกันคุณภาพตามระบบกลไกที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

2.1 แนวทาง/วิธีการ/กระบวนการในการก ากับติดตาม
หน่วยงานในมหาวิทยาลัย 

3. มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพที่
ครบถ้วน ประกอบไปด้วย การควบคุมคุณภาพ 
การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 

3.1 กระบวนการในการควบคุมคุณภาพ 
3.2 กระบวนการในการตรวจสอบคุณภาพ 
3.3 กระบวนการประเมินคุณภาพ 

4. มีการน าผลการประเมินคุณภาพ มาวิเคราะห์
และก าหนดแนวทางการปรับปรุงคุณภาพ และมี
การเผยแพร่ผลการประเมินคุณภาพ สู่สาธารณชน 

4.1 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพ 
4.2 แนวทางในการปรับปรุงการด าเนินงาน 
4.3 แผนปรับปรุงคุณภาพ 
4.4 ช่องทางการเผยแพร่ผลการประเมินคุณภาพสู่
สาธารณชน 

5. มีผลการปรับปรุงคุณภาพที่พัฒนาขึ้นอย่างเป็น
รูปธรรม 

5.1 เอกสารแสดงถึงผลการปรับปรุงคุณภาพที่พัฒนา 

 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมายปี... ผลการด าเนินงาน 
คะแนน 
(เต็ม 5) การบรรลุเป้าหมาย 

มีการ พัฒนาระบบ
และกลไกการประกัน
คุณภาพ 

จ านวน....... ข้อ 
(ระบุข้อ) 

จ านวน..............ข้อ 
(ระบุข้อ) 

 
บรรลุเป้าหมาย/ไม่

บรรลุ 
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สรุปภาพรวมตัวบ่งช้ีที่ 2.8.11 
จุดแข็ง 

1. ................(ระบเุปน็รายข้อ...................................................................................................................... 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. ................(ระบเุปน็รายข้อ......................................................................................................................  
จุดที่ควรพัฒนา 

1. ................(ระบเุปน็รายข้อ...................................................................................................................... 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

1. ................(ระบเุปน็รายข้อ...................................................................................................................... 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.8.11   :  การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการด าเนินงานวิเทศสัมพันธ์  
                               (กองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  :   

 งานวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติงานโดยมุ่งเน้นกิจกรรมความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและสถาบันทั้งในและ
ต่างประเทศเพ่ือสร้างบทบาทให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยในฐานะประตูสู่ประเทศเพ่ือนบ้าน
ภายใต้บริบทของความเป็นนานาชาติ ซึ่งจ าเป็นต้องมีการประยุกต์ใช้ระบบฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่
สนับสนุนการปฏิบัติงาน โดยสามารถเชื่อมโยงกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน ทั้งนี้ ระบบดังกล่าวต้องมี
ความสะดวกในการใช้งานโดยประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช้ 

เกณฑ์มาตรฐาน  :   

1. มีการประยุกต์ใช้ระบบฐานข้อมูลหรือการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศที่สนับสนุ นการ
ปฏิบัติงาน 

2. มีการก าหนดสิทธ์ผู้รับผิดชอบในการเข้าถึงระบบอย่างชัดเจน 
3. มีการด าเนินการใช้งานระบบฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน อย่าง

เป็นรูปธรรม 
4. มีการประเมินผลการใช้งานระบบ (ตามข้อ 3) มาพัฒนาปรับปรุงระบบฐานข้อมูลหรือระบบ

สารสนเทศที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินการ 
5. มีผลการปรับปรุงคุณภาพท่ีพัฒนาขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม 

เกณฑ์การประเมิน  : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ด าเนินการตามเกณฑ์

มาตรฐาน 1 ข้อ 
ด าเนินการตามเกณฑ์

มาตรฐาน 2 ข้อ 
ด าเนินการตามเกณฑ์

มาตรฐาน 3 ข้อ 
ด าเนินการตามเกณฑ์

มาตรฐาน 4 ข้อ 
ด าเนินการตามเกณฑ์

มาตรฐาน 5 ข้อ 

แนวทางการรวบรวมข้อมูล : 

เกณฑ์มาตรฐาน เอกสารประกอบการประเมิน 
1. มีการประยุกต์ใช้ระบบฐานข้อมูลหรือการ
ประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน 

1.1 แนวทางในการประยุกต์ใช้ระบบฐานข้อมูลหรือการ
ประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการปฏิบัติงานตาม
พันธกิจของหน่วยงานให้ บรรลุเป้าหมาย เกิดความสะดวก
และรวดเร็วในการปฏิบัติงาน 

2. มีการก าหนดสิทธ์ผู้รับผิดชอบในการเข้าถึง
ระบบอย่างชัดเจน 

2.1 แนวทาง/วิธีการ/กระบวนการในการก ากับติดตาม
หน่วยงานในมหาวิทยาลัย 
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เกณฑ์มาตรฐาน เอกสารประกอบการประเมิน 
3. มีการด าเนินการใช้งานระบบฐานข้อมูลหรือ
ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน อย่าง
เป็นรูปธรรม 

3.1 แนวทาง/วิธีการ/กระบวนการในการก ากับติดตาม
ผู้รับผิดชอบในการเข้าถึงระบบ 

4. มีการประเมินผลการใช้งานระบบ (ตามข้อ 3)
มาพัฒนาปรับปรุงระบบฐานข้อมูลหรือระบบ
สารสนเทศที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการด าเนินการ 

4.1 แนวทางในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลหรือปรับปรุง
ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมคุณภาพในการด าเนินงานของงาน
วิเทศสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง 

5. มีผลการปรับปรุงคุณภาพที่พัฒนาขึ้นอย่างเป็น
รูปธรรม 

5.1 เอกสารแสดงถึงผลการปรับปรุงคุณภาพที่พัฒนา 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมายปี... ผลการด าเนินงาน 
คะแนน 
(เต็ม 5) การบรรลุเป้าหมาย 

การประยุกต์ใช้ระบบ
สารสน เทศ เ พ่ื อกา ร
ด าเนินงานวิเทศสัมพันธ์ 

จ านวน........ข้อ 
(ระบุข้อ) 

จ านวน..............ข้อ 
(ระบุข้อ) 

 
บรรลุเป้าหมาย/ไม่

บรรลุ 

 
สรุปภาพรวมตัวบ่งช้ีที่ 2.8.12 
จุดแข็ง 

1. ................(ระบเุปน็รายข้อ...................................................................................................................... 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. ................(ระบเุปน็รายข้อ......................................................................................................................  
จุดที่ควรพัฒนา 

1. ................(ระบเุปน็รายข้อ...................................................................................................................... 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

1. ................(ระบเุปน็รายข้อ...................................................................................................................... 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.8.12   :  ระบบการบริหารจัดการการจัดท าแบบรูปรายการและประมาณราคางานก่อสร้าง 
                                ของทางราชการ (กองออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที่) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  :   

 กองออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที่ เป็นหน่วยงานภายในที่ให้บริการทางด้านการออกแบบ 
เขียนแบบ งานปรับปรุง ซ่อมแซม งานก่อสร้างของทางราชการ รวมทั้งงานประมาณราคาค่าก่อสร้างให้เป็นไป
ตามท่ีหลักเกณฑ์ก าหนด 

เกณฑ์มาตรฐาน  :   

1. มีระบบกลไกในการให้บริการที่เป็นมาตรฐานที่ชัดเจนและครอบคลุมภารกิจของหน่วยงาน  
2. มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดและมีก ากับติดตามได้อย่างต่อเนื่อง                                                                                                                                       
3. มีระบบสารสนเทศหรือฐานข้อมูลที่ใช้ในการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ 
4. มีการประเมินผลการท างานและปรับปรุงการท างานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
5. มีผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ด าเนินการตามเกณฑ์

มาตรฐาน 1 ข้อ 
ด าเนินการตามเกณฑ์

มาตรฐาน 2 ข้อ 
ด าเนินการตามเกณฑ์

มาตรฐาน 3 ข้อ 
ด าเนินการตามเกณฑ์

มาตรฐาน 4 ข้อ 
ด าเนินการตามเกณฑ์

มาตรฐาน 5 ข้อ 

แนวทางการรวบรวมข้อมูล : 

เกณฑ์มาตรฐาน เอกสารประกอบการประเมิน 
1. มีระบบกลไกในการให้บริการที่เป็นมาตรฐานที่
ชัดเจนและครอบคลุมภาระกิจของหน่วยงาน 

1. มีคู่มือการปฏิบัติงานควบคุม 

2. มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด
และมีก ากับติดตามได้อย่างต่อเนื่อง 

2. มีรายงานการประชุมทุกโครงการที่ได้รับมอบหมาย 

3. มีระบบสารสนเทศหรือฐานข้อมูลที่ใช้ในการ
ด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ 

3. มีระบบฐานข้อมูลครอบคลุมข้อมูลทั้งหมด 

4. มีการประเมินผลการท างานและปรับปรุงการ
ท างานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

4. รายงานผลการด าเนินงานประจ าเดือน 

5. มีผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
เฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 

5. รายงานผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
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การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมายปี... ผลการด าเนินงาน 
คะแนน 
(เต็ม 5) การบรรลุเป้าหมาย 

ระบบการบริหารจัดการ
ก า ร จั ด ท า แ บ บ รู ป
รายการและประมาณ
ร า ค า ง า น ก่ อ ส ร้ า ง                                
ของทางราชการ 

จ านวน...... ข้อ 
(ระบุข้อ) 

จ านวน..............ข้อ 
(ระบุข้อ) 

 

บรรลุเป้าหมาย/ไม่
บรรลุ 

 
สรุปภาพรวมตัวบ่งช้ีที่ 2.8.13 
จุดแข็ง 

1. ................(ระบเุปน็รายข้อ...................................................................................................................... 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. ................(ระบเุปน็รายข้อ...................................................................................................................... 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. ................(ระบเุปน็รายข้อ......................................................................................................................  
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

1. ................(ระบเุปน็รายข้อ...................................................................................................................... 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.8.13  :  สนับสนุนให้ค าปรึกษาด้านงานกฎหมาย (ส านักงานนิติการ) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  :   

 สนับสนุนและให้ค าปรึกษาด้านงานกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
การด าเนินงาน 

เกณฑ์มาตรฐาน  :   
1. มีระบบกลไกลในการให้บริการทีเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน 
2. มีการน าระบบสารสนเทศหรือฐานข้อมูลเข้ามาใช้ในการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ 
3. มีการด าเนินงานให้เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดและก ากับติดตามให้เป็นไปตามระยะเวลาที่

ก าหนด 
4. มีการประเมินผลการด าเนินงานและปรับปรุงการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
5. มีผลการการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

เกณฑ์การประเมิน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ด าเนินการตามเกณฑ์

มาตรฐาน 1 ข้อ 
ด าเนินการตามเกณฑ์

มาตรฐาน 2 ข้อ 
ด าเนินการตามเกณฑ์

มาตรฐาน 3 ข้อ 
ด าเนินการตามเกณฑ์

มาตรฐาน 4 ข้อ 
ด าเนินการตามเกณฑ์

มาตรฐาน 5 ข้อ 

แนวทางการรวบรวมข้อมูล : 

เกณฑ์มาตรฐาน เอกสารประกอบการประเมิน 
1. มีระบบกลไกในการให้บริการทีเป็นลายลักษณ์
อักษรที่ชัดเจน 

เอกสารแสดงการมีระบบกลไกการให้บริการที่เป็นลาย
ลักษณ์อักษร 

2. มีการน าระบบสารสนเทศหรือฐานข้อมูลเข้ามา
ใช้ในการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ 

เอกสารแสดงการน าเอาระบบสารสนเทศไปใช้ 

3. มีการด าเนินงานให้เป็นไปตามระยะเวลาที่
ก าหนดและก ากับติดตามให้เป็นไปตามระยะเวลา
ที่ก าหนด 

เอกสารแสดงถึงการก ากับติดตาม 

4. มีการประเมินผลการด าเนินงานและปรับปรุง
การด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

เอกสารแสดงการประเมินผลการด าเนินงาน 

5. มีผลการการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

เอกสารแสดงการประเมินความพึงพอใจ 

 

 



 
 

 
- 77 - 

 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมายปี... ผลการด าเนินงาน 
คะแนน 
(เต็ม 5) การบรรลุเป้าหมาย 

สนับสนุนให้ค าปรึกษา
ด้านงานกฎหมาย 

จ านวน...... ข้อ 
(ระบุข้อ) 

จ านวน..............ข้อ 
(ระบุข้อ) 

 บรรลุเป้าหมาย/ไม่
บรรลุ 

 
สรุปภาพรวมตัวบ่งช้ีที่ 2.8.14 
จุดแข็ง 

1. ................(ระบเุปน็รายข้อ...................................................................................................................... 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. ................(ระบเุปน็รายข้อ...................................................................................................................... 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. ................(ระบเุปน็รายข้อ...................................................................................................................... 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

1. ................(ระบเุปน็รายข้อ......................................................................................................................  
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.8.14  :  สนับสนุนและตอบสนองต่อบทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยและนโยบายของ 
     สภามหาวิทยาลัยให้สัมฤทธิผล (ส านักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  :   

 ส านักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ท าหน้าที่เป็นหน่วยธุรการของสภา
มหาวิทยาลัย สนับสนุนและขับเคลื่อนการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย โดยมุ่งสนับสนุนและตอบสนองต่อ
บทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 และ
กฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีการบริหารจัดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ตามที่ก าหนดไว้ครบถ้วนและสัมฤทธิผล 
2. มีการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและมติของสภามหาวิทยาลัย 
3. สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ

ของสถาบัน  
4. สนับสนุนการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาลทั้ง 10 ประการ 
5. มีผลการประเมินความพึงพอใจของกรรมการสภามหาวิทยาลัยเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
6. มีผลการปรับปรุงคุณภาพจากผลการประเมินความพึงพอใจอย่างเป็นรูปธรรม 

เกณฑ์การประเมิน  : 
  

 

 

 

 

 

 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ด าเนินการตามเกณฑ์ 
มาตรฐาน 1-2 ข้อ 

ด าเนินการตามเกณฑ์ 
มาตรฐาน 1-3 ข้อ 

ด าเนินการตามเกณฑ์ 
มาตรฐาน 1-4 ข้อ 

ด าเนินการตามเกณฑ์ 
มาตรฐาน 1-5 ข้อ 

ด าเนินการตามเกณฑ์ 
มาตรฐาน 1-6 ข้อ 
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แนวทางการรวบรวมข้อมูล : 
 

เกณฑ์มาตรฐาน เอกสารประกอบการประเมิน 
1. มีการบริหารจัดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ตามที่
ก าหนดไว้ครบถ้วนและสัมฤทธิผล 

1. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย 

2. การก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตาม
นโยบายและมติของสภามหาวิทยาลัย 

2. รายงานผลการด าเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

3. สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในพระราช             
บัญญัติของสถาบัน 

3. รายงานการประชุม/มติที่ประชุม/รายงานประจ าปีสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

4. สนับสนุนการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยตาม
หลักธรรมาภิบาลทั้ง 10 ประการ 

4. รายงานการประเมินตนเองตามบทบาทหน้าที่
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

๕. มีผลการประเมินความพึงพอใจของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
 

5. รายงานผลความพึงพอใจของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

6. มีผลการปรับปรุงคุณภาพจากผลการประเมิน                  
ความพึงพอใจอย่างเป็นรูปธรรม 

6. เอกสารแสดงถึงการปรับปรุงคุณภาพที่พัฒนา 

 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมายปี... ผลการด าเนินงาน 
คะแนน 
(เต็ม 5) 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

สนับสนุนและ
ตอบสนองต่อบทบาท
หน้าที่ของสภา
มหาวิทยาลัยและ
นโยบายของสภา
มหาวิทยาลัยให้
สัมฤทธิผล 

จ านวน.......ข้อ 
(ระบุข้อ) 

    จ านวน...........ข้อ 
        (ระบุข้อ) 

 

บรรลุเป้าหมาย/
ไม่บรรลุ 
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สรุปภาพรวมตัวบ่งช้ีที่ 1.8.15 
จุดแข็ง 

1. ................(ระบเุปน็รายข้อ...................................................................................................................... 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. ................(ระบเุปน็รายข้อ......................................................................................................................  
จุดที่ควรพัฒนา 

1. ................(ระบเุปน็รายข้อ...................................................................................................................... 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
 1. ................(ระบุเป็นรายข้อ........................................................................................... ........................... 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.8.15  :  ระดับความส าเร็จของการตรวจสอบภายใน (หน่วยตรวจสอบภายใน) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนการ  

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  :   

 พิจารณาความสามารถของหน่วยตรวจสอบภายในในการปฏิบัติตามระเบียบ มาตรฐาน และแนว
ปฏิบัติการตรวจสอบภายในภาคราชการที่กรมบัญชีกลางก าหนด 

เกณฑ์มาตรฐาน  :   

1. มีการจัดท ากฎบัตรการตรวจสอบภายใน 
2. มีการจัดท าการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน 
3. มีการประเมินความเสี่ยงเพ่ือวางแผนการตรวจสอบประจ าปี และจัดท าแผนการตรวจสอบ

ประจ าปี 
4. มีการจัดท ารายงานผลการตรวจสอบครบถ้วนตามที่ก าหนดในแผนการตรวจสอบ 
5. การรายงานผลการตรวจสอบมีการวิเคราะห์ถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินงาน

รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหารและหน่วยรับตรวจ 

เกณฑ์การประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ด าเนินการตามเกณฑ์

มาตรฐานข้อ 1 
ด าเนินการตามเกณฑ์
มาตรฐานข้อ 1 - 2 

ด าเนินการตามเกณฑ์
มาตรฐานข้อ 1 - 3 

ด าเนินการตามเกณฑ์
มาตรฐานข้อ 1 - 4 

ด าเนินการตามเกณฑ์
มาตรฐานข้อ 1 - 5 

แนวทางการรวบรวมข้อมูล : 

เกณฑ์มาตรฐาน เอกสารประกอบการประเมิน 
1. มีการจัดท ากฎบัตรการตรวจสอบภายใน 1. กฎบัตรการตรวจสอบภายในได้รับความเห็นชอบจาก

มหาวิทยาลัยฯ และมีการจัดส่งกฎบัตรให้กรมบัญชีกลาง
และกลุ่มตรวจสอบภายในกระทรวงรวมทั้งมีการเผยแพร่กฎ
บัตรการตรวจสอบให้ทุกหน่วยงานในสังกัดเพ่ือทราบอย่าง
น้อย 2 ช่องทาง 

2. มีการจัดท าการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของหน่วยตรวจสอบภายใน 

2.  ด า เนินการประเมินผลการปฏิบัติ งานของหน่วย
ตรวจสอบภายในตามแบบประเมินตนเองและตามแนวทาง
ที่กรมบัญชีกลางก าหนด โดยผู้ตรวจสอบภายในทุกคนได้มี
ส่วนร่วมในการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเอง และ
รายงานผลการประเมินตนเองให้กรมบัญชีกลางและกลุ่ม
ตรวจสอบภายในระดับกระทรวงทราบภายในไตรมาสแรก
ของปีงบประมาณ 
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เกณฑ์มาตรฐาน เอกสารประกอบการประเมิน 
3. มีการประเมินความเสี่ยงเพ่ือวางแผนการ
ตรวจสอบประจ าปี และจัดท าแผนการ
ตรวจสอบประจ าปี 

3. ด าเนินการประเมินความเสี่ยงเพ่ือวางแผนการตรวจสอบ
ประจ าปี และจัดท าแผนการตรวจสอบประจ าปีตามผลการ
ประเมินความเสี่ยงฯ โดย 
    3.1 มีการก าหนดเรื่องตรวจสอบการเงินไว้ในแผนการ
ตรวจสอบ  
    3.2 มีการก าหนดเรื่องตรวจสอบการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบและข้อบังคับไว้ในแผนการตรวจสอบฯ  
    3.3 มีเรื่องตรวจสอบการด าเนินงานหรือการบริหาร 
อย่างน้อย 1 เรื่องในแผนการตรวจสอบฯ 

4. มีการจัดท ารายงานผลการตรวจสอบ
ครบถ้วนตามที่ก าหนดในแผนการตรวจสอบ 

4. รายงานผลการตรวจสอบครบถ้วนตามที่ก าหนดใน
แผนการตรวจสอบประจ าปีและน าเสนอมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือ
พิจารณาสั่งการให้หน่วยรับตรวจปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ 

5. การรายงานผลการตรวจสอบมีการวิเคราะห์
ถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
ด าเนินงานรวมทั้งให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหาร
และหน่วยรับตรวจ 

5. รายงานผลการตรวจสอบมีการวิเคราะห์ถึงประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของการด าเนินงานรวมทั้งให้ข้อเสนอแนะ
แก่ผู้บริหารและหน่วยรับตรวจ 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมายปี... ผลการด าเนินงาน 
คะแนน 
(เต็ม 5) การบรรลุเป้าหมาย 

ระดับความส าเร็จของ
การตรวจสอบภายใน 

จ านวน...... ข้อ 
(ระบุข้อ) 

จ านวน..............ข้อ 
(ระบุข้อ) 

 บรรลุเป้าหมาย/ไม่
บรรลุ 

 
สรุปภาพรวมตัวบ่งช้ีที่ 2.8.16 
จุดแข็ง 

1. ................(ระบเุปน็รายข้อ...................................................................................................................... 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. ................(ระบเุปน็รายข้อ...................................................................................................................... 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. ................(ระบเุปน็รายข้อ......................................................................................................................  
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

1. ................(ระบเุปน็รายข้อ...................................................................................................................... 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.8.16  :  มีระบบและกลไกให้ชุมชน สังคม มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน (หน่วยบริการทางวิชาการแก่สังคม) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนการ  

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  :   

 หน่วยบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ส าหรับเป็นกลไกในการขับเคลื่อนพันธกิจด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยไปสู่เป้าหมาย  
ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น 

เกณฑ์มาตรฐาน  :   

1. มีระบบและกลไกการท างานที่เหมาะสม 
2. มีการก ากับ ติดตาม ให้ทุกหน่วยงานด าเนินงานตามแผนที่ก าหนด 
3. มีการด าเนินงานตามระบบ และกลไกอย่างครบถ้วน 
4. มีการน าผลการด าเนินงานมาวิเคราะห์ และก าหนดแนวทางการด าเนินงาน 
5. มีการรายงานผลไปยังหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

เกณฑ์การประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ด าเนินการตามเกณฑ์

มาตรฐาน 1 ข้อ 
ด าเนินการตามเกณฑ์
มาตรฐาน 1-2 ข้อ 

ด าเนินการตามเกณฑ์
มาตรฐาน 1-3 ข้อ 

ด าเนินการตามเกณฑ์
มาตรฐาน 1-4 ข้อ 

ด าเนินการตามเกณฑ์
มาตรฐาน 1-5 ข้อ 

แนวทางการรวบรวมข้อมูล : 

เกณฑ์มาตรฐาน เอกสารประกอบการประเมิน 
1. มีระบบและกลไกการท างานที่เหมาะสม 1. ด าเนินงานตามระบบและกลไกการท างานที่วางไว้ 
2. มีการก ากับ ติดตาม ให้ทุกหน่วยงาน
ด าเนินงานตามแผนที่ก าหนด 

2. ก ากับ ติดตาม ให้ทุกหน่วยงานด าเนินงานตามแผนที่
ก าหนด 

3. มีการด าเนินงานตามระบบ และกลไกอย่าง
ครบถ้วน 

3. ด าเนินงานตามระบบ และกลไกอย่างครบถ้วน 

4. มีการน าผลการด าเนินงานมาวิเคราะห์ และ
ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน 

4. น าผลการด าเนินงานมาวิเคราะห์ และก าหนดแนว
ทางการด าเนินงานในปีต่อไป 

5.มีการรายงานผลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 5.รายงานผลไปยังหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
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การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน : 
 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมายปี... ผลการด าเนินงาน 
คะแนน 
(เต็ม 5) การบรรลุเป้าหมาย 

มี ระบบและกลไกให้
ชุมชน สังคม มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึน 

จ านวน...... ข้อ 
(ระบุข้อ) 

จ านวน..............ข้อ 
(ระบุข้อ) 

 
บรรลุเป้าหมาย/ไม่

บรรลุ 

 
สรุปภาพรวมตัวบ่งช้ีที่ 2.8.17 
จุดแข็ง 

1. ................(ระบเุปน็รายข้อ...................................................................................................................... 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. ................(ระบเุปน็รายข้อ...................................................................................................................... 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. ................(ระบเุปน็รายข้อ......................................................................................................................  
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

1. ................(ระบเุปน็รายข้อ...................................................................................................................... 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.8.17  :  มีระบบและกลไกขั้นตอนการด าเนินการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา                         
                        (หน่วยทรัพย์สินทางปัญญา) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  :   

 สนับสนุน ส่งเสริม ให้อาจารย์ นักวิจัย บุคลากร หรือนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ศึกษา ค้นคว้า วิจัย 
ตลอดจนสร้างสรรค์ผลงานทรัพย์สินทางปัญญาในสาขาต่าง ๆ 

เกณฑ์มาตรฐาน  :   

1. มีการจัดโครงการอบรม สัมมนา สร้างความรู้ความเข้าใจ ให้ตระหนักถึงประโยชน์และ
ความส าคัญด้านทรัพย์สินทางปัญญา 

 2. มีระบบและกลไกขั้นตอนการด าเนินการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 
 3. มีการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนา ศักยภาพนักประดิษฐ์และคุณภาพผลงาน 
 4. มีการก ากับ ติดตาม ให้ทุกหน่วยงานด าเนินงานตามแผนที่ก าหนด 
 5. มีการรายงานผลการด าเนินงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา 

เกณฑ์การประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ด าเนินการตามเกณฑ์

มาตรฐาน 1 ข้อ 
ด าเนินการตามเกณฑ์

มาตรฐาน 2 ข้อ 
ด าเนินการตามเกณฑ์

มาตรฐาน 3 ข้อ 
ด าเนินการตามเกณฑ์

มาตรฐาน 4 ข้อ 
ด าเนินการตามเกณฑ์

มาตรฐาน 5 ข้อ 

แนวทางการประเมิน : 

เกณฑ์มาตรฐาน เอกสารประกอบการประเมิน 
1. มีการจัดโครงการอบรม สัมมนา สร้างความรู้
ความเข้าใจ ให้ตระหนักถึงประโยชน์และ
ความส าคัญด้านทรัพย์สินทางปัญญา 

1. ด าเนินการจัดโครงการอบรม สัมมนา สร้างความรู้ความ
เข้าใจ ให้ตระหนักถึง 
ประโยชน์และความส าคัญด้านทรัพย์สินทางปัญญา 

2. มีระบบและกลไกข้ันตอนการด าเนินการ
คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 

2. ด าเนินงานตามระบบและกลไกขั้นตอนการด าเนินการ
คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 

3. มีการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนา ศักยภาพนัก
ประดิษฐ์และคุณภาพผลงาน 

3. ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนา ศักยภาพนักประดิษฐ์และ
คุณภาพผลงาน 

4. มีการก ากับ ติดตาม ให้ทุกหน่วยงาน
ด าเนินงานตามแผนที่ก าหนด 

4. ก ากับ ติดตาม ให้ทุกหน่วยงานด าเนินงานตามแผนที่
ก าหนด 

5. มีการรายงานผลการด าเนินงานด้าน
ทรัพย์สินทางปัญญา 

5. รายงานผลการด าเนินงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา 
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การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมายป.ี.. 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนน 
(เต็ม 5) 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

มีระบบและกลไกขั้นตอนการ
ด าเนินการคุ้มครองทรัพย์สินทาง
ปัญญา 

จ านวน....... ข้อ 
(ระบุข้อ) 

จ านวน........ ข้อ 
(ระบุข้อ) 

 
บรรลุเป้าหมาย/

ไม่บรรลุ 

 
สรุปภาพรวมตัวบ่งช้ีที่ 2.8.18 
จุดแข็ง 

1. ................(ระบเุปน็รายข้อ...................................................................................................................... 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. ................(ระบเุปน็รายข้อ...................................................................................................................... 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. ................(ระบเุปน็รายข้อ......................................................................................................................  
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

1. ................(ระบเุปน็รายข้อ..................................................................................................................... 



 
 

 
- 91 - 

ภาคผนวก ก : 
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เกณฑ์การประเมิน  

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1.1 ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของหน่วยงานในการปฏิบัติงานตามแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
4.51 – 5.00 ยอดเยี่ยม 
3.51 - 450 ดีเลิส 
2.51 – 3.50 ดี 
1.51 – 2.50 ปานกลาง 
0.00 – 1.50  ก าลังพัฒนา 
 



 


