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คํานํา 

กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นหน่วยงานสนับสนุนการจัด
การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซ่ึงอยู่ในกลุ่มสถาบันเฉพาะทางท่ีเน้นระดับปริญญาตรี    (กลุ่ม ค 2) 
ได้ดําเนินการประเมินคุณภาพการและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่อง การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง 
(Self Assessment Report : SAR) ประจําปีการศึกษา 2554 เล่มน้ี เป็นการรายงานผลการดําเนินงานตาม
องค์ประกอบ ตามตัวบ่งช้ีและเป้าหมายคุณภาพท่ีรับผิดชอบ ท้ังสิ้น จํานวน 15 ตัวบ่งช้ี ดังน้ี 

- สกอ. มีจํานวน 6 ตัวบ่งช้ี (1.1 , 2.4 , 7.2 , 7.4 , 8.1 , 9.1) 
- สมศ. มีจํานวน 1 ตัวบ่งช้ี (9.2.1) 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย มีจํานวน 2 ตัวบ่งช้ี (1.4.1 , 9.3.1) 
- สายสนับสนุน มีจํานวน 6 ตัวบ่งช้ี 

- องค์ประกอบท่ี 12 การดําเนินงานตามวิสัยทัศน์ พันธกิจของหน่วยงาน                 
  (12.9.1 , 12.10.1 , 12.11.1) 
- องค์ประกอบท่ี 13 ผลสัมฤทธ์ิของหน่วยงาน (13.1.1) 
- องค์ประกอบท่ี 14 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ (14.1.1 , 14.2.1) 

โดยใช้ข้อมูลหลักฐานอ้างอิงจากผลการประเมินคุณภาพภายในของกองคลัง เพ่ือ 
 1.  ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานของกองคลังตามระบบและกลไก โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีท่ีรับผิดชอบในองค์ประกอบคุณภาพ ว่าเป็นไปตามเกณฑ์และมาตรฐานที่ต้ังไว้มาก
น้อยเพียงใด 
 2.  ทราบสถานภาพของตนเอง  อันจะนําไปสู่การกําหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์และ
มาตรฐานที่ต้ังไว้ 
 3.  ทราบจุดแข็ง จุดอ่อน แนวทางการพัฒนาปรับปรุง  ตลอดจนข้อเสนอแนะในการพัฒนาการ
ดําเนินงานอย่างต่อเน่ือง   

โดยแบ่งสาระสําคัญออกเป็น 4 บท ประกอบด้วย 
 ส่วนท่ี   1   ข้อมูลเบื้องต้น 
 ส่วนท่ี   2   การประกันคุณภาพภายใน 
 ส่วนท่ี   3   ผลการดําเนินงาน 
 ส่วนท่ี   4   สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 
 ภาคผนวก     

 กองคลัง  ได้รวบรวมและจัดทําเอกสารเล่มน้ี  ด้วยความร่วมมือของบุคลากรทุกท่าน  ซ่ึงข้อมูลท่ีได้จะ
นําไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 

 
 

 
(นางสาวยุพิน   สุทธิกิจพงค์) 

ผู้อํานวยการกองคลัง 
31 พฤษภาคม 2555 
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 ส่วนท่ี 1 ส่วนนํา 

1.1. บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของกองคลัง สํานักงานอธิการบดี ประจําปีการศึกษา 2554   

ตามองค์ประกอบคุณภาพ 11 ด้าน ตามเกณฑ์การประเมินของมหาวิทยาลัย ซ่ึงมีตัวบ่งช้ี  จํานวน 2 ตัวบ่งช้ี ตาม
องค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน ตามเกณฑ์การประเมินของ สกอ. ซ่ึงมีตัวบ่งช้ีจํานวน 6 ตัวบ่งช้ี ตามเกณฑ์การ
ประเมินของ สมศ. ซ่ึงมีตัวบ่งช้ี จํานวน 1 ตัวบ่งช้ี และตามเกณฑ์การประเมินของหน่วยงานสายสนับสนุน 6      
ตัวบ่งช้ี สรุปได้ 3 มุมมองใหญ่ๆ ดังน้ี  

มุมมองท่ี 1 มุมมองตามองค์ประกอบคุณภาพ 
ผลการประเมินตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยโดยภาพรวม คะแนนเฉลี่ย 4.21 อยู่ในระดับ ดี ตามเกณฑ์

ของ สกอ.  คะแนนเฉลี่ย 4.83  อยู่ในระดับ ดีมาก และตามเกณฑ์ของ สมศ.  คะแนนเฉลี่ย 2.17 อยู่ในระดับ ต้อง
ปรับปรุง 
  ผลการประเมินเป็นรายองค์ประกอบ  ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย พบว่า อยู่ในระดับดีมาก  4 
องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินงาน องค์ประกอบท่ี 7 การ
บริหารและการจัดการ องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ  องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
อยู่ในระดับดี  4  องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต องค์ประกอบที่ 12 การดําเนินงานตาม
พันธกิจ ของหน่วยงาน  องค์ประกอบท่ี 13 ผลสัมฤทธ์ิของหน่วยงาน  องค์ประกอบท่ี 14 ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 
 ผลการประเมินเป็นรายองค์ประกอบ  ตามเกณฑ์ของ สกอ.  พบว่า อยู่ในระดับดีมาก  4 องค์ประกอบ 
ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินงาน องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการ
จัดการ องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ  องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
อยู่ในระดับดี  4  องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต  

การประเมินเป็นรายองค์ประกอบ  ตามเกณฑ์ของ สมศ.  พบว่า อยู่ในระดับปรับปรุง 1 องค์ประกอบ 
ได้แก่ ตัวบ่งช้ีที่ 9.2.1 ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด 

มุมมองท่ี 2 มุมมองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พบว่าคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก 
โดยมีคะแนนเฉล่ียในภาพรวม เท่ากับ  4.80 โดยพบว่า มาตรฐานที่อยู่ในระดับดีมาก ได้แก่ มาตรฐาน ก 
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินงาน องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการ
จัดการ องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ  องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษา มาตรฐานที่อยู่ในระดับดี  ได้แก่ องค์ประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 
 

มุมมองท่ี 3 มุมมองด้านการบริหารจัดการ พบว่าคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ ในระดับ ดีมาก 
โดยมีคะแนนเฉล่ียในภาพรวม   เท่ากับ  5  โดยพบว่า  ด้านท่ีอยู่ในระดับดีมาก  ได้แก่   องค์ประกอบท่ี 7 การ
บริหารและการจัดการ  
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 จุดเด่น/แนวทางเสริม จุดอ่อน/แนวทางพัฒนา  และแนวปฏิบัติท่ีดี 
 จุดเด่น 

1. มีการกําหนดปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ และแผนการดําเนินงานที่สอดคลอ้ง
กับพันธกิจ 

2. มีการดําเนินการตามแผนท่ีสอดคล้องกับพันธกิจของกองคลังและมีความเช่ือมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

3. บุคลากรให้ความร่วมมือในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 
4. มีแผนกลยุทธ์ท่ีใช้เป็นเครื่องมือในการดําเนินงาน 
5. มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการอบรมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนํามา

ถ่ายทอดให้บุคลากรรับทราบ 
6. มีการจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
7. มีระบบฐานข้อมูลทางการเงินท่ีมีประสิทธิภาพต่อการนําไปใช้ในการตัดสินใจ 

 แนวทางเสริม 
1. จัดให้มีการทบทวนปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้สามารถ

ปรับแผนการปฏิบัติงานให้เขา้กับสถานการณ์ปัจจุบันได้ 
2. นํากระบวนการ PDCA มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 
3. จัดอบรมเพื่อเพ่ิมพูนความรู้และทักษะการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารความเส่ียงและการ

ควบคุมภายใน 
5. นําข้อมูลทางด้านการเงินมาวิเคราะห์เพ่ือใหก้ารบริหารงบประมาณมีประสทิธิภาพย่ิงขึน้ 

 จุดอ่อน 
1. ไม่มีการนําผลการดําเนินงานมาปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
2. ไม่มีการนําผลลัพธ์จากการปรับปรุงมาพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม 

   แนวทางพัฒนา 
1. นําผลการดําเนินงานมาปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
2. นําผลการปรับปรุงมาพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม 

 แนวปฏบิัติท่ีด ี
  กองคลัง มีการกําหนดนโยบายด้านการประกันคุณภาพ เพ่ือให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วม โดย
กําหนดให้แต่ละฝ่ายรับผิดชอบเป้าหมายคุณภาพระดับฝ่าย และมีการจัดประชุมเพ่ือร่วมแสดงข้อเสนอแนะ 
ข้อคิดเห็นร่วมกัน  
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1.2 ช่ือหน่วยงาน ที่ต้ัง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ 
1.2.1 ช่ือหน่วยงาน  

กองคลัง  สํานักงานอธิการบดี (Finance Department) 

1.2.2 ท่ีต้ัง 
744 อาคารสํานักงานอธิการบดี ช้ัน 2 ถนนสุรนารายณ์ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัด 
นครราชสีมา  

1.2.3 ประวัติความเป็นมาโดยย่อ 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นสถาบันการศึกษาท่ีจัดต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 มาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 บัญญัติให้สถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญา เป็นนิติบุคคล เพ่ือให้สถานศึกษาของรัฐ
ดําเนินกิจการได้โดยอิสระ สามารถพัฒนาระบบบริหาร และการจัดการท่ีเป็นของตนเอง มีความคล่องตัว 
มีเสรีภาพทางวิชาการและอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของสภามหาวิทยาลัย 

 ดังนั้น จึงจัดต้ังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง ขึ้นแทนสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล และ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  เป็นหน่ึงในจํานวนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ท้ัง 9 แห่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มุ่งเน้นผลิตพัฒนากําลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ท่ีมีความรู้ ทักษะ พร้อมปฏิบัติงานในสาขาต่าง ๆ ท่ีตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม 

กองคลัง เป็นหน่วยงานสังกัดอยู่ในสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยการ
จัดต้ังขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน พ.ศ. 2550 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 6 และ มาตรา 9 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 โดยมีการแบ่งหน่วยงานภายในออกเป็น 5 ฝ่าย คือ 

 1.  ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป  
 2.  ฝ่ายบัญชี 
 3.  ฝ่ายการเงิน  
 4.  ฝ่ายเบิกจ่าย 
 5.  ฝ่ายงบประมาณ 

 
1.3 ปณิธาน นโยบาย วิสัยทศัน์ เป้าประสงค์ ภารกิจ 
1.3.1  ปณธิาน 
 ซ่ือสัตย์โปร่งใส  ใส่ใจให้บริการ  ยึดม่ันในระเบียบ 

1.3.2  นโยบาย 
 มุ่งพัฒนาการปฏิบัติงานตามพันธกิจ  ให้มีประสทิธิภาพอย่างต่อเนื่อง 

1.3.3  วิสัยทัศน์ 
 กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  เป็นหน่วยงานท่ีมีศักยภาพในการบริหาร
งบประมาณ  อย่างมีประสิทธิภาพ และเปิดเผยสู่สาธารณชนได้ 
 

 



 

1 - 4 

 
1.3.4 เป้าประสงค์ 

1. ส่งเสริม สนับสนุน การดําเนินงานด้านการเงินและงบประมาณ ท่ีสอดคล้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย   

2.   พัฒนาให้บุคลากรมีทักษะในการปฏิบัติงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

1.3.5  ภารกิจ 

1.  จัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
2.  เบิกจ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงการคลังและระเบียบมหาวิทยาลัย  

เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
3.  จัดเก็บรายได้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
4.  จัดทําบัญชี  และรายงานทางการเงินในภาพรวมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

 
1.4 โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร 

โครงสร้างองค์กร 
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โครงสร้างการบริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
1.5 รายช่ือผู้บริหาร  

1 .   นางสาวยุพิน สุทธิกิจพงค์  ผู้อํานวยการกองคลัง  
2 .   นางสาวศุภวรรณ ปรัชญกุล  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
3 .   นางสาววิมลสิริ มุสิกา  หัวหน้าฝ่ายบัญชี 
4.    นางพรพิมล ปุกสันเทียะ  หัวหน้าฝ่ายการเงิน 
5 .   นางสาวขนิษฐา ชาวนาป่า  หัวหน้าฝ่ายเบิกจ่าย  
6 .   นางสาววัชรี สมคะเนย์  หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ 

 

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
น.ส.ศุภวรรณ  ปรัชญกุล 

ผู้อํานวยการกองคลัง 
น.ส.ยุพิน  สุทธิกิจพงค์ 

นักวิชาการเงินและบัญชี 
น.ส.สุกัญญา  ถึงอนิทร์ 

ฝ่ายการเงิน 
นางพรพิมล  ปุกสันเทียะ 

ฝ่ายบัญชี 
น.ส.วิมลสิริ  มุสิกา 

ฝ่ายงบประมาณ 
น.ส.วัชรี   สมคะเนย์ 

นักวิชาการเงินและบัญชี 
น.ส.สุทธิ   ชวนโพธ์ิ 

เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
น.ส.พรทิพย์  ประจันดุม 

นักวิชาการเงินและบัญชี 
น.ส.มุกรวี  กลูวนานนท ์

นักวิชาการเงินและบัญชี 
น.ส.อรพิน  สิทธิสวนจิก 

เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
น.ส.สกุณา  แซ่ลี ้

นักวิชาการเงินและบัญชี 
น.ส.สมปอง  พวงแก้ว 

ฝ่ายเบิกจ่าย 
น.ส.ขนิษฐา  ชาวนาป่า 

นักวิชาการเงินและบัญชี 
นางพรวิไล  รัตนารกัษ์ 

เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
น.ส.ขนิษฐา   สถิตเมธี 

เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทั่วไป 
น.ส.อัจฉราพร  แปน้ทะเล 
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1.6 จํานวนอาจารย์และบุคลากร 
ในปีการศึกษา 2554 กองคลงั มีบุคลากรทั้งหมด จํานวน  16 คน  รายละเอียดปรากฏดังตารางที่ 1 
 
1.6.1  บุคลากรสายสนบัสนุน 
ตารางที่ 1 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน จําแนกตาม เพศ และวุฒิการศึกษา 

รายการ 
ข้าราชการ 
พลเรือน 

พนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา 

พนักงานราชการ ลูกจ้างประจํา ลูกจ้างชั่วคราว รวมทั้งสิ้น 

1. เพศ 
ชาย - - - - - - 
หญิง 5 8 - 1 2 16 

รวม 5 8 - 1 2 16 

2. วุฒิ
การศึกษา 

ต่ํากว่าป.ตรี - - - 1 - 1 
ป.ตร ี 2 7 - - 2 11 
ป.โท 3 1 - - - 4 
ป.เอก - - - - - - 

รวม 5 8 - 1 2 16 

3. ตําแหน่ง
ทางวิชาการ 

ชํานาญการ       
เชี่ยวชาญ       
เชี่ยวชาญพิเศษ       

รวม       
รวมทั้งหมด       

 
ที่มาข้อมูล : กองบริหารงานบุคคล  ณ  วันที่  31 เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2555 
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1.7  ข้อมูลพ้ืนฐานโดยย่อเก่ียวกับงบประมาณ และอาคารสถานที ่
1..1 งบประมาณ   
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 กองคลัง  ได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น  จํานวน 4,703,075.94 บาท เป็น

งบประมาณแผ่นดิน  จํานวน  3,234,440.59 บาท  และเงินรายได้ จํานวน  1,468,635.35  บาท  รายละเอียด
ปรากฏดังตารางที่ 2  

 
  ตารางท่ี 2 งบประมาณของกองคลัง สํานักงานอธิการบดี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  
 

ประเภทงบรายจ่าย/หมวด งบประมาณแผ่นดิน (บาท) งบประมาณรายได้(บาท) รวมท้ังส้ิน 

 งบบุคลากร 
- เงินเดือน  
- เงินประจําตําแหน่ง                          
- ค่าจ้างประจํา 
- ค่าจ้างช่ัวคราว 

2,441,718.39 
2,096,128.39 
134,400.00 
211,190.00 

- 

350,679.35 
- 
- 
- 

350,679.35 

2,792,397.74 
2,096,128.39 
134,400.00 
211,190.00 
350,679.35 

 งบดําเนินงาน 
- ค่าตอบแทนอื่น 
- ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา 
- ค่าใช้สอยอื่น 
- ค่าใช้จ่ายไปราชการ อบรม ดูงาน ฯลฯ 
- ค่าประกันสังคม 
- ค่าวัสดุ 

452,764.00 
- 

208,350.00 
71,195.00 
35,775.00 

- 
137,444.00 

325,334.00 
56,500.00 
240,500.00 
10,800.00 

- 
17,534.00 

- 

778,098.00 
56,500.00 
448,850.00 
81,995.00 
35,775.00 
17,534.00 
137,444.00 

 งบลงทุน 
- ครุภัณฑ์ 
- ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 

- 
- 
- 

65,000.00 
65,000.00 

- 

65,000.00 
65,000.00 

- 

 งบอุดหนุน 
- ค่าใช้จ่ายพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
- ทุนพัฒนาบุคลากร 

 

180,740.00 
85,240.00 
95,500.00 

727,622.00 
657,122.00 
70,500.00 

908,362.00 
742,362.00 
166,000.00 

 งบรายจ่ายอ่ืน 
- โครงการอบรมระบบ ESS และ RIS 
- โครงการเพ่ิมพูนประสทิธิภาพงานการคลังฯ 
- โครงการเพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับการเบิกจ่าย 
- โครงการพัฒนาการคํานวณต้นทุนต่อ

หน่วยผลผลิต 
 

159,218.20 
32,333.00 
54,637.00 

 
36,545.00 

 
35,703.20 

 

- 
- 
- 
 
- 
 
- 

159,218.20 
32,333.00 
54,637.00 

 
36,545.00 

 
35,703.20 

 

รวมท้ังส้ิน 3,234,440.59 1,468,635.35 4,703,075.94 

 
ที่มาข้อมูล :  กองคลงั  ณ  วันที่  30  เดือนกันยายน  พ.ศ. 2554
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1.7.2   อาคารสถานที ่
ตารางท่ี 3 รายละเอียดอาคารสถานที่ กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

  ปีการศึกษา 2554 
จํานวน 

อาคาร 
ห้อง 
เรียน 

ห้อง 
ปฏิบัติการ 

ห้องพัก
อาจารย์ 

ห้อง
ประชุม 

สํานัก 
งาน 

จํานวน
ช้ัน 

กองคลัง 
อาคารสํานักงานอธิการบดี  

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1 

 
2 

รวมท้ังหมด     1 2 
 
ท่ีมาข้อมูล :  กองคลัง ณ วันท่ี 31 เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2555 
 

1.8 ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา 
 
ตามรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2553 คณะกรรมการตรวจประเมิน

การศึกษาภายใน ศูนย์กลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้ตรวจผลการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในของกองคลัง  ซ่ึงสรุปผลการดําเนินงานตามองค์ประกอบท่ีรับผิดชอบ ดังนี้ 

ระดับกอง 
ผลการประเมินในภาพรวม ตามเกณฑ์ สกอ. จํานวน 6 บ่งช้ี ได้คะแนน 2.17 ถือว่า การดําเนินงานของ

กองคลังได้คุณภาพอยู่ในระดับ ต้องปรับปรุง  

เม่ือพิจารณาตัวบ่งช้ี และเกณฑ์การประเมินของ มหาวิทยาลัย จํานวน 7 ตัวบ่งช้ี ได้คะแนน 2.57 ถือว่า 
การดําเนินงานของกองคลังได้คุณภาพอยู่ในระดับพอใช้  

โดยองค์ประกอบท่ีมีการดําเนินงานอยู่ในระดับต้องปรับปรุงด่วน ได้แก่ องค์ประกอบท่ี 1 และ 2 ซ่ึง
คณะกรรมการตรวจฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนา ดังนี้ 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินงาน (ตัวบ่งช้ีที่ 1.1) 

1. จัดทําแผนกลยุทธ์ให้ครบทั้ง 4 พันธกิจ โดยกําหนดโครงการในแผนแต่ละปี พร้อมค่าเป้าหมายของ
ตัวช้ีวัดในแผนและเสนอเข้าท่ีประชุมกอง เพ่ือพิจารณา 

2. จัดทําแผนปฏิบัติการให้ครบท้ัง 4 พันธกิจ ประจําปีงบประมาณ โดยแสดงตัวบ่งช้ีและโครงการ/
กิจกรรม 

3. ควรมีการประชุมเพ่ือพิจารณาแผนกลยุทธ์และถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ให้กับบุคลากรได้รับทราบ 

4. ควรมีการติดตามผลการดําเนินงานและนําผลการดําเนินงานมาประชุมเพ่ือพิจารณาปรับปรุงแผนกล
ยุทธ์และแผนปฏิบัติการ 

5. มีการนําตัวบ่งช้ีในแผนกลยุทธ์มาวัดการบรรลุเป้าหมายของการปฏิบัติงานตามตัวบ่งช้ีตามแผน     
กลยุทธ์ 
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องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต (ตัวบ่งช้ีท่ี 2.4)  

1. ควรมีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนท่ีแสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร และ
มีการดําเนินการตามแผน 

2. ควรมีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผน/การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรสารสนับสนุน 

ซ่ึงกองคลัง จะนําข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ไปปรับปรุงและพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา 
ในปีการศึกษา 2554 ของกองคลังให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

 ระดับมหาวิทยาลัย 
ตามเป้าหมายคุณภาพ มหาวิทยาลัยกําหนดให้ กองคลัง รับผิดชอบ องค์ประกอบท่ี 8 การเงินและ

งบประมาณ โดยในปีงบประมาณ 2554 คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนา ดังน้ี 

1. ควรจัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย โดยประกอบด้วย
แผนด้านรายรับ ด้านรายจ่าย และการบริหารจัดการทางการเงิน เป็นต้น 

2. ควรมีกระบวนการติดตามผลการใช้จ่ายเงินของมหาวิทยาลัย และรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยอย่าง
ต่อเนื่อง 

 จากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา กองคลัง ได้นํามาปรับปรุงพัฒนา 
ดังน้ี 

1. มีการแต่งต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงิน และจัดโครงการส่งเสริม เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการคลัง : โครงการจัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงินและเร่งรัดติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เพ่ือเชิญคณะกรรมการร่วมพิจารณา
และให้ข้อเสนอแนะในการจัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงิน และนําเสนอสภามหาวิทยาลัย โดยมีมติ
เห็นชอบแผนฯ จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ครั้งท่ี 1/2555 เม่ือวัน
ศุกร์ท่ี 27 มกราคม 2555 

2. มีการแต่งต้ังคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
เพ่ือดําเนินการตามมติเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการและแนวทางการเร่งรัดการใช้จ่าย
งบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
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ส่วนท่ี 2  
การประกันคุณภาพการศึกษาของกองคลัง สํานักงานอธิการบดี 

2.1 ความเป็นมาเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 

กองคลัง สํานักงานอธิการบดี ได้ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 (มาตรา 47 และ มาตรา 48) ซ่ึงบัญญัติเรื่องมาตรฐาน
และการประกันคุณภาพการศึกษาไว้ในหมวด 6 ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา โดยกําหนดให้
มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ  ประกอบด้วย “ระบบ
การประกันคุณภาพภายใน” และ “ระบบการประกันคุณภาพภายนอก” เพ่ือใช้เป็นกลไกในการผดุงรักษาคุณภาพ
และมาตรฐานของสถาบันอุดมและกําหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ี
ต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงานประจําปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพ่ือรองรับการประกัน
คุณภาพภายนอก 

สาระสําคัญของการดําเนินการในระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 คือการ
ดําเนินการตามวงจรคุณภาพ PDCA คือ มีการวางแผน (Plan) การสร้างกลไกควบคุมการปฏิบัติงาน (Do) การ
ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงาน (Check)  เพ่ือให้ทราบจุดแข็ง จุดอ่อนในการนําไปสู่การพัฒนาปรับปรุง 
(Action) อย่างต่อเน่ืองตามองค์ประกอบคุณภาพและตัวบ่งช้ีคุณภาพ 

ขั้นตอนของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ได้มีการดําเนินการต้ังแต่การวิเคราะห์สถานการณ์ การ
กําหนดปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ รวมไปถึงการกําหนดนโยบาย
คุณภาพ  อีกทั้งการนํากิจกรรม 5 ส และเอกสารคุณภาพ คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน (PM) จากน้ันนําผลลัพธ์จาก
การปฏิบัติงานมาเขียนรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) โดยมีการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในทุกปี และแก้ไขรายงานการประเมินตนเองตามท่ีผู้ตรวจประเมินคุณภาพเสนอต่อ
หน่วยงานและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเน่ือง 

2.2  นโยบายประกันคุณภาพของหน่วยงาน 

 กองคลงั ได้กําหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือแสดงความมุ่งม่ันและให้ความสําคัญด้าน
การให้บริการที่มุ่งเน้นคุณภาพและให้ได้มาตรฐานอย่างแท้จรงิ ดังนี้ 

 “มุ่งพัฒนาการปฏบิัติงานตามพันธกิจ ให้มีประสิทธภิาพอย่างต่อเนื่อง” 

 การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ได้กําหนดแนวทางปฏิบัติโดยเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรใน
กองคลัง ดังน้ี 

1. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ให้ได้มาตรฐานตามองค์ประกอบคุณภาพ
ที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

2. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
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3. พัฒนาบุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ท้ังด้านระบบและกลไก การติดตามและ
การประเมินผลการศึกษาภายใน 

4. พัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพจากหน่วยงานภายนอก 
5. นําผลการประเมินการประกันคุณภาพการศกึษาภายในมาปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 

2.3 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของกองคลัง สํานักงานอธิการบดี 

กองคลังกําหนดให้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษา  
และดําเนินการโดยบุคลากรทุกคนในสังกัดกองคลัง เรื่องที่ต้องดําเนินการประกอบด้วย 

1. การควบคุมคุณภาพ คือ การมีระบบและกลไกในการควบคุมภายในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ 
เพ่ือให้ได้ผลตามเกณฑ์คุณภาพที่กําหนด โดยแต่ละองค์ประกอบคุณภาพได้กําหนดตัวบ่งช้ีคุณภาพ ขั้นตอนการ
ดําเนินงานที่เป็นวงจรคุณภาพ PDCA มีเกณฑ์คุณภาพและเป้าหมายคุณภาพ ซ่ึงขั้นตอนการดําเนินงานต่าง ๆ มี
ความสัมพันธ์และเช่ือมโยงกันอย่างเป็นระบบ โดยอาศัยกลไกให้มีบุคลากรและหน่วยงานรับผิดชอบต้ังแต่ระดับ
นโยบายจนถึงระดับปฏิบัติการ 

2. การตรวจสอบคุณภาพ คือ การตรวจติดตามหรือตรวจสอบระบบและกลไกของการดําเนินงานท่ี
กําหนดไว้ ทําให้ทราบถึงประสิทธิภาพของระบบและกลไกว่าสามารถดําเนินการได้อย่างต่อเน่ืองและมีประสิทธิผล
ของการดําเนินการมากน้อยเพียงไร 

3. การประเมินคุณภาพ คือ กระบวนการวิเคราะห์และเปรียบเทียบผลการดําเนินการตามเกณฑ์คุณภาพ
ท่ีกําหนดกับเป้าหมายและนําผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 
2.4 แนวทางการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงาน  

จากนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน กองคลังได้กําหนดแนวทางการดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในดังน้ี 

ข้ันตอนในการจัดการระบบประกันคุณภาพภายในหน่วยงานกองคลัง 
1.  ข้ันเตรียมการ เตรียมความพร้อมของบุคลากร สร้างความตระหนัก พัฒนาความรู้ทักษะ และ

แต่งตั้งกรรมการท่ีรับผิดชอบ 
2.  การดําเนินงาน 
 -  วางแผนการปฏิบัติงาน (P) 
  -  กําหนดเป้าหมายหรือมาตรฐานการศึกษา 
  -  จัดลําดับความสําคัญของเป้าหมาย 
  -  กําหนดแนวทางการดําเนินงาน 
 -  กําหนดระยะเวลา 
 -  กําหนดงบประมาณ 
 -  กําหนดผู้รับผิดชอบ 
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-  ดําเนินการตามแผน (D) 
  -  ส่งเสริม สนับสนุน 
  -  จัดสิ่งอํานวยความสะดวก สนับสนุนทรัพยากร 
  -  กํากับ ติดตาม 
  -  ให้การนิเทศ 

-  การตรวจสอบประเมินผล (C) 
  -  วางกรอบการประเมิน 
  -   จัดหาหรือจัดทําเคร่ืองมือ 
  -  เก็บข้อมูล 
  -  วิเคราะห์ข้อมูล 
  -  แปลความหมาย 
  -  ตรวจสอบ / ปรับปรุงคุณภาพการประเมิน 

-  นําผลการประเมินมาปรับปรุงงาน (A) 
  -  ปรับปรุงการปฏิบัติงานของบุคลากร 
 -  วางแผนในระยะต่อไป 
 -  จัดทําข้อมูลสารสนเทศ 
3.  การรายงาน 
 -  จัดทํารายงานประเมินตนเองหรือรายงานประจําปี (SAR)  
 -  รวบรวมผลการดําเนินงานและการประเมิน 
 -  วิเคราะห์ตามมาตรฐาน 
 -  เขียนรายงาน 

2.5 ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในท้ังการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบและการประเมินคุณภาพของ
กองคลัง เป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2546 กล่าวคือ กําหนดให้มีตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ 
โดยคํานึงถึงความเหมาะสมกับบริบทของมหาวิทยาลัย สอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา ตลอดจนมาตรฐาน
และกฎเกณฑ์อ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ซ่ึงครอบคลุมปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพครบถ้วนทั้งปัจจัยนําเข้า กระบวนการและ
ผลผลิต หรือผลลัพธ์ 

 มหาวิทยาลัย กําหนดเป้าหมายคุณภาพโดยนําตัวบ่งชี้ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยและ       
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมาบูรณาการเป็นกรอบการดําเนินงาน ซ่ึงสอดคล้องกับจุดเน้นของมหาวิทยาลัย คือ 
กลุ่มสถาบันเฉพาะทางท่ีเน้นระดับปริญญาตรี (กลุ่ม ค 2) ซ่ึงกองคลังรับผิดชอบตัวบ่งช้ี จํานวน 15 ตัวบ่งช้ี ดังนี้  
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- สกอ. มีจํานวน 6 ตัวบ่งช้ี (1.1 , 2.4 , 7.2 , 7.4 , 8.1 , 9.1) 
- สมศ. มีจํานวน 1 ตัวบ่งช้ี (9.2.1) 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย มีจํานวน 2 ตัวบ่งช้ี (1.4.1 , 9.3.1) 
- สายสนับสนุน มีจํานวน 6 ตัวบ่งช้ี 

- องค์ประกอบที่ 12 การดําเนินงานตามวิสัยทัศน์ พันธกิจของหน่วยงาน                 
  (12.9.1 , 12.10.1 , 12.11.1) 
- องค์ประกอบที่ 13 ผลสัมฤทธ์ิของหน่วยงาน (13.1.1) 
- องค์ประกอบที่ 14 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ (14.1.1 , 14.2.1) 

 

2.6 การถ่ายทอดตัวบ่งช้ีและเป้าหมายของมหาวิทยาลยัฯ สู่การปฏิบัติ 

 มหาวิทยาลัยใช้ระบบการถ่ายทอดตัวบ่งช้ีและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย ไปยังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องใน
รูปแบบของการกําหนดเป้าหมายคุณภาพ ประจําปีการศึกษา ท่ีระบุองค์ประกอบ ตัวบ่งช้ีและเป้าหมายคุณภาพใน
ระดับหน่วยงานสายสนับสนุน คณะและสาขาวิชา รวมถึงการลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการตามตัวบ่งช้ีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ระหว่างอธิการบดีกับรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกับ
ผู้อํานวยการกองคลัง  

2.7 วิธีการดําเนินการตามตัวบ่งช้ีและเป้าหมาย 

 กองคลัง ได้ดําเนินการตามตัวบ่งช้ีและเป้าหมาย โดยมีวิธีการและขั้นตอน ดังต่อไปน้ี 

 2.7.1 ศึกษามาตรฐานและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
 1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา 
 2. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2565) สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 
 3. กรอบแผนพัฒนาการศึกษาระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2551 – 2565) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน 
 4. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 5. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 6. แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2568) 
 7. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 8. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ .ศ . 2552 สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 
 9. คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 (กุมภาพันธ์ 
2554) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 10. คู่ มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ .ศ . 2554 – 2558) ระดับอุดมศึกษา ฉบับ
สถานศึกษา (แก้ไขเพ่ิมเติม พฤศจิกายน 2554) สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) 
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 11. ระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008 ของมหาวิทยาลัย ตามคู่มือการปฏิบัติงาน (PM) ท่ี
กองคลังรับผิดชอบ (PM-32) 
 12. เป้าหมายคุณภาพ (KPI) ตามองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

 2.7.2 วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลมาตรฐานและเอกสารท่ีเกี่ยวข้องในข้อ 2.7.1 เป็นกรอบแนวทางใน
การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพ่ือให้สามารถวัดและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในท่ี
เกี่ยวข้อง 

2.8 กระบวนการประเมินตนเอง และจัดทํารายงานการประเมินตนเอง 

 กระบวนการประเมินตนเองและจัดทํารายงานการประเมินตนเอง เป็นการตรวจสอบและประเมินผลการ
ดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีขององค์ประกอบคุณภาพ เพ่ือให้ทราบสถานภาพท่ีแท้จริง อันจะนําไปสู่การกําหนด
แนวทางและพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์และมาตรฐานที่ต้ังไว้ต่อไป โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

 2.8.1 กระบวนการประเมินตนเอง 
 กระบวนการตรวจและประเมินตนเอง เป็นกระบวนการศึกษา ติดตามและตรวจประเมินการ
ดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามองค์ประกอบ ตัวบ่งช้ีว่าบรรลุตามเป้าหมายมากน้อยเพียงใด 
จึงได้วางแนวทางตามข้ันตอนการพัฒนาคุณภาพ 4 ขั้นตอน  (PDCA) โดยมีรายละเอียดตามขั้นตอน ดังนี้ 

1. การวางแผน (Plan)  
- แต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
- วางแผนการประเมินต้ังแต่ต้นปีการศึกษา โดยนําผลการประเมินปีก่อนหน้าน้ีมาใช้เป็นข้อมูลใน
การวางแผน 

- วางแผนการประเมินประจําปีการศึกษาใหม่ ตามองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด
ในเป้าหมายคุณภาพ 

- มีคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาหรือเอกสารต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
- กําหนดการดําเนินงานในแต่ละตัวบ่งช้ีตามองค์ประกอบ 

2. การดําเนินงานและเก็บข้อมูล (Do)  
- บุคลากรทุกคนดําเนินงานและเก็บข้อมูลตามองค์ประกอบ ตัวบ่งช้ีท่ีเกี่ยวข้อง 
- ดําเนินงานและเก็บข้อมูลพร้อมบันทึกผลการดําเนินงานในรอบปีการศึกษาตามแบบฟอร์มการ
รายงานการประเมินตนเองท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

3. การประเมินคุณภาพ (Check)  
- ประเมินตนเองตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพในแต่ละองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีท่ีเกี่ยวข้อง 
- มีการดําเนินงานตามองค์ประกอบแต่ละองค์ประกอบหรือไม่ อย่างไร 
- หาข้อมูลเพ่ิมเติม เพ่ือสนับสนุนด้านเอกสารและหลักฐาน 
- วิเคราะห์จุดอ่อน แนวทางแก้ไข จุดแข็งและแนวทางเสริม 
- จัดทํารายงานการประเมินตนเองและเตรียมการประเมินระดับกอง 
- ประเมินคุณภาพในระดับกอง 
- นําผลการประเมินคุณภาพมาปรับปรุงแก้ไขและจัดทํารายงานการประเมินตนเองตามที่
คณะกรรมการประเมินคุณภาพสรุปผลการดําเนินงานและเตรียมการประเมินระดับสํานักงาน
อธิการบดีและมหาวิทยาลัยต่อไป 

- นําผลการประเมินคุณภาพมาวางแผนพัฒนาคุณภาพในปีการศึกษาถัดไป 
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4. การเสนอแนวทางปรับปรุง (Action) 
- นําผลการประเมินและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพระดับกอง มาวางแผน
ปรับปรุงและดําเนินการด้วยการปรับแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี เพ่ือเสนอขอตั้ง
งบประมาณหรือจัดทําโครงการในปีถัดไป 

2.8.2 การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง 

 การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง เป็นเอกสารในการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน ท่ีได้
ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา ตามท่ีคณะกรรมการประเมินคุณภาพสรุปผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ตามแบบฟอร์มการรายงานการประเมินตนเองท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
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2.9 เป้าหมายคุณภาพ ปีการศึกษา 2554 
 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งช้ีคุณภาพ เกณฑ์การประเมิน น้ําหนัก เป้าหมาย 

องค์ประกอบที่ 1 ปรชัญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินงาน 
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ.1.1)    

(สมศ.16) (สมศ.17) 
1 ข้อ 1 คะแนน 5 8 ข้อ 

2 หรือ 3 ข้อ 2 คะแนน 
4 หรือ 5 ข้อ 3 คะแนน 
6 หรือ 7 ข้อ 4 คะแนน 

8 ข้อ 5 คะแนน 
1.4.1 ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัว

บ่งช้ีของการปฏิบัติงานตามแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร.อีสาน 
1) 

50-59 1 คะแนน 5 ร้อยละ 75 
60-69 2 คะแนน 
70-79 3 คะแนน 
80-89 4 คะแนน 
90-100 5 คะแนน 

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร

สายสนับสนุน (สกอ.2.4) (ก.พ.ร.12)   
(สมศ.14) 

1 ข้อ 1 คะแนน 5 7 ข้อ 
2 ข้อ 2 คะแนน 

3 หรือ 4 ข้อ 3 คะแนน 
5 หรือ 6 ข้อ 4 คะแนน 

7 ข้อ 5 คะแนน 
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
7.1 ภาวะผู้นําของสภาสถาบัน 

คณะกรรมการประจําหน่วยงานและ
ผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน (สกอ.7.1) 
(ก.พ.ร.9.1,9.2) (สมศ.12,13) 

1 ข้อ 1 คะแนน 

ขอยกเลิกการรายงาน
ข้อมูล 

2 หรือ 3 ข้อ 2 คะแนน 
4 หรือ 5 ข้อ 3 คะแนน 

6 ข้อ 4 คะแนน 
7 ข้อ 5 คะแนน 

7.2 การพัฒนาสถาบัน/หน่วยงานสู่สถาบัน
เรียนรู้ (สกอ.7.2) (ก.พ.ร.12) 

1 ข้อ 1 คะแนน 5 5 ข้อ 
2 ข้อ 2 คะแนน 
3 ข้อ 3 คะแนน 
4 ข้อ 4 คะแนน 
5 ข้อ 5 คะแนน 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งช้ีคุณภาพ เกณฑ์การประเมิน น้ําหนัก เป้าหมาย 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ (ต่อ) 
7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ.7.4) 

(ก.พ.ร.9.2) 
1 ข้อ 1 คะแนน 5 6 ข้อ 
2 ข้อ 2 คะแนน 

3 หรือ 4 ข้อ 3 คะแนน 
5 ข้อ 4 คะแนน 
6 ข้อ 5 คะแนน 

7.6.1 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของ
ผู้บริหารสถาบัน/ผู้บริหารระดับคณะหรือ
เทียบเท่า (สมศ.13) 

1 ข้อ 1 คะแนน 

ขอยกเลิกการรายงาน
ข้อมูล 

2 ข้อ 2 คะแนน 
3 ข้อ 3 คะแนน 
4 ข้อ 4 คะแนน 
5 ข้อ 5 คะแนน 

องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 
8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 

(สกอ.8.1) 
 

1 ข้อ 1 คะแนน 5 7 ข้อ 
2 หรือ 3 ข้อ 2 คะแนน 
4 หรือ 5 ข้อ 3 คะแนน 

6 ข้อ 4 คะแนน 
7 ข้อ 5 คะแนน 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
9.1 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ

การศึกษาภายใน (สกอ.9.1) (ก.พ.ร.6) 
(สมศ.15) 

1 ข้อ 1 คะแนน 5 9 ข้อ 
2 หรือ 3 ข้อ 2 คะแนน 
4 หรือ 5 หรือ 

6 ข้อ 
3 คะแนน 

7 หรือ 8 ข้อ 4 คะแนน 
9 ข้อ 5 คะแนน 

9.2.1 ผลการประเมินการประกันคณุภาพ
ภายในรับรองโดยต้นสังกัด (สมศ.15) 

ค่าเฉล่ียผลการ
ประเมินฯ 3 ปี 
ย้อนหลังปี
การศึกษา 
53,54,55 

5 คะแนน 5 5.00 
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องคป์ระกอบ/ตัวบ่งชี้คุณภาพ เกณฑ์การประเมิน น้ําหนัก เป้าหมาย 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา (ต่อ) 
9.3.1 ระดับความสําเร็จในการดําเนินการ

กิจกรรม 5ส (มทร.อีสาน 4) 
1 ข้อ 1 คะแนน 5 8 ข้อ 

2 หรือ 3 ข้อ 2 คะแนน 
4 หรือ 5 ข้อ 3 คะแนน 
6 หรือ 7 ข้อ 4 คะแนน 

8 ข้อ 5 คะแนน 
องค์ประกอบที่ 12 การดําเนินงานตามวิสัยทัศน์ พนัธกิจ ของหน่วยงาน 
12.9.1 กระบวนการปฏิบัติงานงบประมาณให้มี

ประสทิธิภาพ (สายสนับสนุน 12.24) 
1 ข้อ 1 คะแนน 5 8 ข้อ 

2 หรือ 3 ข้อ 2 คะแนน 
4 หรือ 5 ข้อ 3 คะแนน 
6 หรือ 7 ข้อ 4 คะแนน 

8 ข้อ 5 คะแนน 
12.10.1 กระบวนการปฏิบัติงานเบิกจ่ายท่ีมีความ

ถูกต้องตามระเบียบ  (สายสนับสนุน 
12.25) 

1 ข้อ 1 คะแนน 5 8 ข้อ 
2 หรือ 3 ข้อ 2 คะแนน 
4 หรือ 5 ข้อ 3 คะแนน 
6 หรือ 7 ข้อ 4 คะแนน 

8 ข้อ 5 คะแนน 
12.11.1 การบริหารจัดการงานการเงนิให้มี

ประสทิธิภาพ (สายสนับสนุน 12.26) 
1 หรือ 2 ข้อ 1 คะแนน 5 9 ข้อ 
3 หรือ 4 ข้อ 2 คะแนน 
5 หรือ 6 ข้อ 3 คะแนน 
7 หรือ 8 ข้อ 4 คะแนน 

9 ข้อ 5 คะแนน 
องค์ประกอบที่ 13 ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงาน 
13.1.1 ร้อยละของความรู้ความเข้าใจ

กระบวนการปฏิบัติงานการคลัง       
(กองคลงั 13.2) 

ร้อยละ 50-59 1 คะแนน 5 ร้อยละ 
90-100 ร้อยละ 60-69 2 คะแนน 

ร้อยละ 70-79 3 คะแนน 
ร้อยละ 80-89 4 คะแนน 
ร้อยละ 90-100 5 คะแนน 
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องคป์ระกอบ/ตัวบ่งชี้คุณภาพ เกณฑ์การประเมิน นํ้าหนัก เป้าหมาย 

องค์ประกอบที่ 14 ความพงึพอใจของผู้รับบริการ 
14.1.1 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รบับริการ  

การคลัง (กองคลัง 14.4) 
ร้อยละ 50-59 1 คะแนน 5 ร้อยละ 

90-100 ร้อยละ 60-69 2 คะแนน 
ร้อยละ 70-79 3 คะแนน 
ร้อยละ 80-89 4 คะแนน 
ร้อยละ 90-100 5 คะแนน 

14.2.1 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรภายใน
หน่วยงาน (กองคลัง 14.5) 

ร้อยละ 50-59 1 คะแนน 5 ร้อยละ 
90-100 ร้อยละ 60-69 2 คะแนน 

ร้อยละ 70-79 3 คะแนน 
ร้อยละ 80-89 4 คะแนน 
ร้อยละ 90-100 5 คะแนน 
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ส่วนท่ี  3 
ผลการดําเนินงาน 

 

องค์ประกอบที่ 1      ปรัชญา  ปณิธาน  วัตถุประสงค์  และแผนดาํเนินการ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1          กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ.1.1) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี      กระบวนการ 
การคิดรอบปี          ปีงบประมาณ 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ท่ีสอดคล้องกับนโยบายของสภาสถาบัน/คณะกรรมการประจําหน่วยงาน โดย
การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบัน/หน่วยงาน และได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน โดยเป็น
แผนท่ีเช่ือมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของ
กลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565)  และแผนพัฒนา
การศึกษา ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2551-2554) 

2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับสถาบันไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 
3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจําปีครบ 4 พันธกิจ คือด้านการเรียนการ

สอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
4. มีตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจําปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งช้ี เพ่ือวัด

ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี 
5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีครบ 4 พันธกิจ 
6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติการประจําปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และ

รายงานผลต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณา 
7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีองแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ  1 ครั้ง และรายงานผลต่อ

ผู้บริหารและสภาสถาบัน/คณะกรรมการประจําหน่วยงานเพ่ือพิจารณา 
8. มีการนําผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของสภาสถาบัน/คณะกรรมการประจํา

หน่วยงานไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี 

เกณฑ์การประเมิน 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 
 2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
 6 หรือ 7 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
8 ข้อ 
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ผลการดําเนินงาน 

 ในปีงบประมาณ 2554 กองคลัง ได้นําข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ศูนย์กลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ซ่ึงได้รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ประจําปีการศึกษา 2553 มาปรับปรุงระบบและกลไกในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ตาม
เป้าหมายคุณภาพท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด โดยมีผลการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน ดังน้ี 

1. กองคลัง ได้จัดทําแผนกลยุทธ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-2556 ท่ีสอดคล้องกับพันธกิจ (กค. 
1.1-1-01) โดยมีการจัดประชุมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการกําหนดปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ทบทวนแผนกลยุทธ์และได้รับความเห็นชอบจากบุคลากรทุกคน (กค.1.1-1-02) โดยมีกระบวนการ
พิจารณาแผนให้สอดคล้องกับปรัชญา หรือปณิธาน ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน 
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับท่ี 2 (พ .ศ . 2551 – 2565) (กค .1.1-1-03) และ
แผนพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2551 – 2554) (กค.1.1-1-04) และแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 – 2556 (กค.1.1-1-
05) ซ่ึงมีการแต่งต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธ์กองคลัง (กค.1.1-1-06) เพ่ือดําเนินการจัดทํา
แผนกลยุทธ์  กองคลัง 

2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์สู่หน่วยงานระดับฝ่าย และระดับบุคคล โดยจัดประชุม (กค.1.1-2-01) 
เพ่ือให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และรับทราบแผนกลยุทธ์ และสร้างความเข้าใจ
เก่ียวกับวิสัยทัศน์ ปณิธาน พันธกิจ และเป้าหมายของกลยุทธ์ และมีการกําหนดผู้รับผิดชอบแผนกล
ยุทธ์อย่างเป็นทางการ (กค.1.1-2-02) โดยมีคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี (PM-32) 
(กค.1.1-2-03) เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 

3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์ไปเป็นแผนปฏิบัติการประจําปี ครบทุกพันธกิจ (กค.1.1-3-01) โดย
การจัดทําแผนท่ียุทธศาสตร์กองคลัง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 – 2556 (Strategy Map) 
(กค.1.1-3-02) และจัดทํารายงานการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างแผนกลยุทธ์กับแผนปฏิบัติ
การ (กค.1.1-3-03) 

4. มีการกําหนดตัวบ่งช้ีและค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ (กค.1.1-4-01)แผนปฏิบัติ
การประจําปี เพ่ือวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน โดยมีการจัดประชุมเพ่ือร่วมกันจัดทํา
ตัวบ่งช้ีและค่าเป้าหมาย (กค.1.1-4-02) 

5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีครบทุกพันธกิจของกองคลัง (กค.1.1-5-01) 
6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติการประจําปี และรายงานต่อผู้อํานวยการ

กองคลังเพ่ือพิจารณา (กค.1.1-6-01) 
7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ และรายงานต่อผู้อํานวยการกองคลัง

เพ่ือพิจารณา (กค.1.1-7-01) 
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8. มีการนําผลการนําข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ประจําปีการศึกษา 2553 มาปรับปรุงผลการดําเนินงาน (กค.1.1-8-01) เพ่ือทบทวน
วิสัยทัศน์ พันธกิจของกองคลัง (กค.1.1-8-02)  

ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ 

 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน 
คะแนนการ 
ประเมิน 

ผลการประเมินตนเองเทียบ
กับค่าเป้าหมาย 

มีการดําเนินการ 
8 ข้อ 

 8 ข้อ  5 คะแนน  บรรลุ
เป้าหมาย 

 ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

การวิเคราะห์ จุดแข็ง – แนวทางเสริม  และจุดอ่อน - แนวทางแก้ไข 
 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1. มีการกําหนดปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ 

วิสัยทัศน์ และแผนการดําเนินงานที่สอดคลอ้ง
กับพันธกิจ 

2. มีการดําเนินการตามแผนท่ีสอดคล้องกับ   
พันธกิจของกองคลงั และมีความเช่ือมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

3. บุคลากรให้ความร่วมมือในการดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

1. จัดให้มีการทบทวนปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ อย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้
สามารถปรับแผนการปฏิบัติงานให้เข้ากับ
สถานการณ์ปัจจุบันได้ 

2. มีการนํากระบวนการ PDCA มาประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงาน 

จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 
- - 

เอกสารและหลักฐานอ้างอิง 
 

ลําดับ หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสารหรือหลักฐานอ้างอิง แหล่งข้อมูล 
1 กค. 1.1-1-01 แผนกลยุทธ์กองคลงั สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2553 – 2556) 
กองคลัง 

2 กค. 1.1-1-02 รายงานการประชุม ครั้งท่ี 7/2554 เม่ือวันท่ี 29 เมษายน 
2554 เกี่ยวกับการจัดทําแผนกลยุทธ์กองคลงั 

กองคลัง 

3 กค. 1.1-1-03 กรอบแผนพัฒนาการศึกษาระยะยาว 15 ปี (พ.ศ. 2551 – 
2565) 

กองคลัง 

4 กค. 1.1-1-04 แผนพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2551 – 2554) กองคลัง 

5 กค. 1.1-1-05 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี       
ราชมงคลอีสาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 – 2556 

กองคลัง 
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6 กค. 1.1-1-06 คําสั่งกองคลงั เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธ์
กองคลงั 

กองคลัง 

7 กค. 1.1-2-01 รายงานการประชุม ครั้งท่ี 7/2554 เม่ือวันท่ี 29 เมษายน 
2554 เกี่ยวกับการจัดทําแผนกลยุทธ์กองคลงั 

กองคลัง 

8 กค. 1.1-2-02 แผนกลยุทธ์กองคลงัท่ีระบุผูร้ับผิดชอบอย่างเป็นทางการ กองคลัง 

9 กค. 1.1-2-03 คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี (PM-32) กองคลัง 

10 กค. 1.1-3-01 แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2553 ของแต่ละฝ่าย
ในสังกัดกองคลัง 

กองคลัง 

11 กค. 1.1-3-02 แผนท่ียุทธศาสตร์กองคลงั สํานักงานอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

กองคลัง 

12 กค. 1.1-3-03 การวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างแผนกลยุทธ์กับ
แผนปฏิบัติการประจําปี 

กองคลัง 

13 กค. 1.1-4-01 ตัวบ่งช้ีและเป้าหมายท่ีระบุในแผนกลยุทธ์กองคลงั กองคลัง 

14 กค. 1.1-4-02 รายงานการประชุม ครั้งท่ี 9/2554 เม่ือวันท่ี 26 สิงหาคม 
2554 

กองคลัง 

15 กค. 1.1-5-01 แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2554 ของแต่ละฝ่าย
ในสังกัดกองคลัง 

กองคลัง 

16 กค. 1.1-6-01 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปี 
2554 ของแต่ละฝ่ายในสงักดั 

กองคลัง 

17 กค. 1.1-7-01 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปี 
2554 ของแต่ละฝ่ายในสงักดั 

กองคลัง 

18 กค. 1.1-8-01 รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 
2553 

กองคลัง 

19 กค. 1.1-8-02 รายงานการประชุม รายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2554 
เม่ือวันท่ี 26 สิงหาคม 2554 เกี่ยวกับการทบทวนปรัชญา 
วิสัยทัศน์ พันธกิจของกองคลงั 

กองคลัง 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.4.1   ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งช้ีของการปฏิบัติงานตามแผน  
    ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร.อีสาน1) 
ชนิดตัวบ่งชี ้           ผลผลิต  
การคิดรอบปี        ปีงบประมาณ 
 
สูตรการคํานวณ 
 

จํานวนตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบติังานตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน ประจําปีงบประมาณท่ีบรรลุเป้าหมาย  

X 100 
จํานวนตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  

ราชมงคลอีสานประจําปีงบประมาณทั้งหมด  
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เกณฑ์การประเมิน 

 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  
ร้อยละ 50 - 59  ร้อยละ 60 - 69  ร้อยละ 70 – 79  ร้อยละ 80 – 89  ร้อยละ 90 – 100  

ผลการดําเนินงาน 
ในปีงบประมาณ  2554 กองคลัง มีการจัดโครงการตามแผนกลยุทธ์ จํานวน 4 โครงการ จากเงิน

งบประมาณแผ่นดิน โดยมีจํานวนตัวบ่งช้ีตามแผนกลยุทธ์ท้ังหมด 2 ตัวบ่งช้ี และสามารถดําเนินการบรรลุ
เป้าหมาย  2 ตัวบ่งช้ี  คิดเป็นร้อยละ 100 (กค. 1.4.1-1-01) (กค. 1.4.1-1-02) (กค. 1.4.1-1-03) (กค. 1.4.1-1-
04) 

ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน 
คะแนนการ 
ประเมิน 

ผลการประเมินตนเองเทียบ
กับค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ 75 ร้อยละ 100  5 คะแนน  บรรลุ
เป้าหมาย 

 ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

การวิเคราะห์ จุดแข็ง – แนวทางเสริม  และจุดอ่อน - แนวทางแก้ไข 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

1. กองคลังมีแผนกลยุทธ์ ที่ใช้เป็นเครื่องมือใน
การดําเนินการตามพันธกิจ 

- 

จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 
- - 

เอกสารและหลักฐานอ้างอิง 

 

ลําดับ หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสารหรือหลักฐานอ้างอิง แหล่งข้อมูล 
1 กค. 1.4.1-1-01 แผนกลยุทธ์กองคลงั สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2553 – 
2556) 

กองคลงั 
 

2 กค. 1.4.1-1-02 ผลการดําเนินโครงการตามแผนกลยุทธ์กองคลัง กองคลงั 
3 กค. 1.4.1-1-03 สรุปผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อการให้บริการ  

กองคลงั ประจําปีการศึกษา 2554 
กองคลงั 

4 กค. 1.4.1-1-04 แฟ้มประวัติบุคลากรกองคลงั กองคลงั 
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องค์ประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4   ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน (สกอ.2.4) 
ชนิดของตัวบง่ช้ี      กระบวนการ 
การคิดรอบปี          ปีการศึกษา  
เกณฑ์มาตรฐาน  

1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ท้ังทางด้านวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผลและ
แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่กําหนด 
3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพท่ีดี และสร้างขวัญและกําลังใจให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน

สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนนําความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้

ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ตลอดจนการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้อง 
5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมให้คณาจารย์และ

บุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ 
6. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร

สายสนับสนุน 
หมายเหตุ 
 หลักฐานสําหรับการประเมินในเกณฑ์มาตรฐานข้อท่ี 3  เช่น  ผลการประเมิน  หรือผลการสํารวจความพึง
พอใจของคณาจารย์์และบุคลากร ด้านสวัสดิการ การเสริมสร้างสุขภาพท่ีดี และการสร้างขวัญและกําลังใจหรือ
หลักฐานเชิงประจักษ์อ่ืนๆ ท่ีเช่ือมโยงให้เห็นการทํางานได้ดีขึ้น 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
3 หรือ 4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
 5 หรือ 6 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
7 ข้อ 

ผลการดําเนินงาน 

 ในปีการศึกษา 2554 กองคลัง ได้นําข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ศูนย์กลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ซ่ึงได้รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ประจําปีการศึกษา 2553 มาปรับปรุงและพัฒนาระบบการพัฒนาบุคลากรในสังกัด โดยกําหนดให้บุคลากร
มีส่วนร่วมในการจัดทําแผนการพัฒนาบุคลากร ร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย
คุณภาพ ดังมีผลการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน ดังนี้ 
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1. มีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจําปีการศึกษา 2554  (กค.2.4-1-01) และมีการ
วิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนด้านบุคลากร (กค.2.4-1-02) โดยให้บุคลากรจัดทําแฟ้มประวัติบุคลากร     
กองคลัง (กค.2.4-1-03) 

2. มีการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่กําหนด โดยมีแนวปฏิบัติใน
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่เป็นระบบ (กค.2.4-2-01) มีการกําหนดคําอธิบายลักษณะงาน (JD) 
และคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง (JS) (กค.2.4-2-02) มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรตาม 
PM-37 (กค.2.4-2-03)  

3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพท่ีดี และสร้างขวัญและกําลังใจให้บุคลากรสายสนับสนุนสามารถทํางาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ (กค.2.4-3-01)  การส่งเสริมให้บุคลากร
ได้รับความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน (กค.2.4-3-02)  การส่งเสริมสวัสดิการการตรวจเช็คสุขภาพ
ประจําปี ร่วมกับแผนกงานพยาบาลของมหาวิทยาลัย (กค.2.4-3-03) และให้บุคลากรตอบแบบ
ประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อกองคลัง (กค.2.4-3-04) 

4. มีระบบการติดตามให้บุคลากรสายสนับสนุนนําความรู้และทักษะที่ได้จาการพัฒนามาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน (กค.2.4-4-01) และมีการจัดการความรู้ แนะนํา อบรมให้ความรู้แก่บุคลากรกองคลัง และ
หน่วยงานอ่ืน (กค.2.4-4-02) 

5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมให้บุคลากรสายสนับสนุนถือ
ปฏิบัติ โดยมีการแต่งต้ังคณะกรรมการกํากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ (กค.2.4-5-01) โดยทํา
หน้าท่ีกํากับ ควบคุมด้านจรรยาบรรณบุคลากร มีการสนับสนุนการอบรมความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณ 
(กค.2.4-5-02) และมีระเบียบปฏิบัติด้านจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัย เพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ 
(กค.2.4-5-03) และได้มีการจัดประชุมบุคลากรเพ่ือช้ีแจงให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณ (กค.2.4-5-04) 

6. ยังไม่ได้ดําเนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน 
7. ยังไม่ได้ดําเนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน 
คะแนนการ 
ประเมิน 

ผลการประเมินตนเองเทียบ
กับค่าเป้าหมาย 

7 ข้อ 5 ข้อ  4 คะแนน  บรรลุ
เป้าหมาย 

 ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 
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การวิเคราะห์ จุดแข็ง – แนวทางเสริม  และจุดอ่อน - แนวทางแก้ไข 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

1. บุคลากรกองคลัง มีจรรยาบรรณในการ
ปฏิบัติงาน มีความซ่ือสัตย์ อดทน เสียสละ 

2. มีการปลูกฝังให้ บุคลากรมีความรู้ และมี
จรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน 

1. จัดให้มีการอบรมให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณ 
คุณธรรม จริยธรรมแก่บุคลากร 

จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 

1. ยังไม่มีการนําผลการปรับปรุงแผนการพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุน 

1. นําผลการปรับปรุงแผนการพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา 

เอกสารและหลักฐานอ้างอิง 
 

ลําดับ หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสารหรือหลักฐานอ้างอิง แหล่งข้อมูล 
1 กค. 2.4-1-01 แผนการพัฒนาบุคลากรกองคลัง ประจําปีการศึกษา 

2554 
กองคลัง 

2 กค. 2.4-1-02 ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนด้านบุคลากร กองคลัง 

3 กค. 2.4-1-03 แฟ้มประวัติบุคลากรกองคลงั 
 

กองคลัง 

4 กค. 2.4-2-01 แผนการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร กองคลัง 

5 กค. 2.4-2-02 เอกสารการบรรยายลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะ
ตําแหน่ง (Job Description & Job Specification : 
JD & JS) 

กองคลัง 

6 กค. 2.4-2-03 สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรกองคลงั 
ประจําปีการศกึษา 2554 

กองคลัง 

7 กค. 2.4-3-01 รายงานการประชุมครั้งที่ 3 เม่ือวันท่ี 20 ธันวาคม 2554 กองคลัง 

8 กค. 2.4-3-02 รูปภาพบรรยากาศการจัดงานเลี้ยงสงัสรรค ์เน่ืองใน
โอกาสต่าง ๆ โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์กองคลงั 
http://www.finance.rmuti.ac.th/ 

กองคลัง 

9 กค. 2.4-3-03 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานสําหรับบุคลากรสาย
สนับสนุน 

กองคลัง 

10 กค. 2.4-3-04 โปรแกรมการตรวจสุขภาพประจําปีของมหาวิทยาลัย กองคลัง 

11 กค. 2.4-3-05 แบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีต่อกองคลัง กองคลัง 

12 กค. 2.4-4-01 แฟ้มประวัติบุคลากรกองคลงั กองคลัง 

13 กค. 2.4-4-02 หนังสือเชิญบุคลากรกองคลงั เป็นวิทยากรบรรยาย กองคลัง 
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14 กค. 2.4-4-03 การจัดทํา KM และเผยแพร่ผา่นทางเว็บไซต์กองคลงั 
http://www.finance.rmuti.ac.th/ 

กองคลัง 

15 กค. 2.4-5-01 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการกํากับดูแลการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณบุคลากรกองคลงั ประจําปีการศึกษา 2554 

กองคลัง 

16 กค. 2.4-5-02 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการกํากับดูแลการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณบุคลากรกองคลงั ประจําปีการศึกษา 2554 
ซ่ึงระบุหน้าท่ีของคณะกรรมการ 

กองคลัง 

17 กค. 2.4-5-03 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ด้าน
การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 

กองคลัง 

18 กค. 2.4-5-04 รายงานการประชุม ครั้งท่ี 11/2554 เม่ือวันที่ 21 
กันยายน 2554 

กองคลัง 

 
 

องค์ประกอบท่ี 7  การบริหารและการจัดการ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี  7.2     การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรยีนรู้/การพัฒนาสู่หน่วยงานเรียนรู้ (สกอ.7.2) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี     กระบวนการ 
การคิดรอบปี        ปีการศึกษา   
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีการกําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ท่ีสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน/
หน่วยงานอย่างน้อยคลอบคลุมพันธ์กิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย 

2. กําหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายท่ีจะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัยอย่าง
ชัดเจนตามประเด็นความรู้ท่ีกําหนดในข้อ 1 

3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง(Tacit Knowledge)  เพ่ือ
ค้นหาแนวปฏิบัติท่ีดีตามประเด็นความรู้ท่ีกําหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายท่ี
กําหนด 

4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ท่ีกําหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ ท่ี
เป็นแนวปฏิบัติท่ีดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (Explicit 
Knowledge)  

5. มีการนําความรู้ท่ีได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมาท่ีเป็นลายลักษณ์
อักษร (Explicit Knowledge)  และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit Knowledge) ท่ี
เป็นแนวปฏิบัติท่ีดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
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เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
 2 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
 4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

ผลการดําเนินงาน 

 ในปีการศึกษา 2554 กองคลัง กําหนดนโยบายให้บุคลากรในสังกัด ตระหนักและให้ความสําคัญกับการ
จัดการความรู้ (KM) โดยส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนเข้ารับการอบรม และนําความรู้ท่ีได้รับมาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน ซ่ึงมีผลการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน ดังน้ี 

1. มีการกําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์โดยได้
กําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้คือ การพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานกอง
คลังให้มีประสิทธิภาพ ไว้ในแผนกลยุทธ์กองคลัง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2553 - พ.ศ.2556  (กค.
7.2-1-01) และกําหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการความรู้ 
ระยะ 4  ปี (พ.ศ. 2554 – 2557) (กค.7.2-1-02) 

2. บุคลากรกองคลัง ได้เข้าร่วมอบรมสัมมนาเพ่ือพัฒนาความรู้และทักษะการปฏิบัติงานกองคลัง (กค.
7.2-2-01) บุคลากรกองคลัง มีการแบ่งปันและแลกเปล่ียนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะจากการเข้ารับ
การอบรม และนํามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน โดยจัดทํา KM และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์กอง
คลัง (กค.7.2-2-02)  

3. บุคลากรกองคลังได้รับเชิญจากหน่วยงานอื่นให้ไปเป็นวิทยากรบรรยายความรู้เกี่ยวกับการเบิกจ่าย 
(กค.7.3-3-01)และส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการการจัดการความรู้ (Knowledge Management : 
KM) (กค.7.3-3-02) และนํามาประชุมร่วมกันเพ่ือจัดทําการจัดการความรู้ (7.3-3-03) 

4. มีการจัดประชุมเพ่ือรวบรวมความรู้ด้านการปฏิบัติงานมาจัดทําเป็นคู่มือ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (กค.
7.3-4-01) โดยได้มีการเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์ อักษร (Explicit Knowledge) ผ่านทาง
เว็บไซต์กองคลัง (กค.7.3-4-02) 

5. มีการนําความรู้ท่ีได้จากการเข้ารับการอบรมจัดการความรู้ท่ีเป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง โดยได้มีการประชุมกองคลัง เพ่ือมอบหมายให้แต่ละฝ่ายจัดทําการจัดการความรู้ (KM) 
(กค.7.3-5-01) และนําเผยแพร่ทางเว็บไซต์กองคลัง (กค.7.3-5-02) 

ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน 
ผลการประเมินตนเองเทียบ

กับเป้าหมาย 
5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน  บรรลุ

เป้าหมาย 
 ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 
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การวิเคราะห์ จุดแข็ง – แนวทางเสริม  และจุดอ่อน – แนวทางแก้ไข 

 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1. กองคลังมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร

ได้รับการอบรมเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้  
2. มีการกําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการ

จัดการความรู้ท่ีสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ 
3. มีการนําความรู้ที่ได้รับมาถ่ายทอดให้บุคลากร

รับทราบ 

1. จัดอบรม หรือส่งเสริมบุคลากรให้มีส่วนร่วมในการ
เพ่ิมพูนความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงาน 

จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 
- - 

เอกสารและหลักฐานอ้างอิง 
 

ลําดับ หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสารหรือหลักฐานอ้างอิง แหล่งข้อมูล 
1 กค. 7.2-1-01 แผนกลยุทธ์กองคลงั ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2553 - 

พ.ศ. 2556 
กองคลัง 

2 กค. 7.2-1-02 แผนยุทธศาสตร์การประกันคณุภาพการศึกษาและการ
จัดการความรู้ ระยะ 4  ปี (พ.ศ. 2554 – 2557) 

กองคลัง 

3 กค. 7.2-2-01 แฟ้มประวัติบุคลากรกองคลงั กองคลัง 

4 กค. 7.2-2-02 เว็บไซต์กองคลัง http://www.finance.rmuti.ac.th/ กองคลัง 

5 กค. 7.2-3-01 หนังสือเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย 
 

กองคลัง 

6 กค. 7.2-3-02 คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ท่ี 
0301/2554 เรื่อง แต่งต้ังผู้เข้าร่วมโครงการการจัดการ
ความรู้ (Knowledge Management : KM) วิธีปฏิบัติท่ีดี 

กองคลัง 

7 กค. 7.2-3-03 รายงานการประชุม ครั้งท่ี 11/2554 เม่ือวันที่ 29 กันยายน 
2554 

กองคลัง 

8 กค. 7.2-4-01 คู่มือ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (PM-32) กองคลัง 

9 กค. 7.2-4-02 เว็บไซต์กองคลัง http://www.finance.rmuti.ac.th/ กองคลัง 

10 กค. 7.2-5-01 รายงานการประชุม ครั้งท่ี 9/2554 เม่ือวันท่ี 26 สิงหาคม 
2554  

กองคลัง 

11 กค. 7.2-5-02 รายงานการประชุม ครั้งท่ี 11/2554 เม่ือวันที่ 29 กันยายน 
2554 

กองคลัง 

12 กค. 7.2-5-03 เว็บไซต์กองคลัง http://www.finance.rmuti.ac.th/ กองคลัง 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  7.4     ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ.7.4) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี      กระบวนการ 
การคิดรอบปี          ปีการศึกษา 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีการแต่งต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเส่ียง  โดยมีผู้บริหารระดับสูง และตัวแทนท่ี
รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบัน/หน่วยงานร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทํางาน 

2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยท่ีก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย  3 ด้านตามบริบทของ
สถาบัน/หน่วยงาน จากตัวอย่างต่อไปน้ี 
- ความเส่ียงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 
- ความเส่ียงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของสถาบัน/หน่วยงาน 
- ความเส่ียงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน  เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจัย 

ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
- ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย์และ

บุคลากร 
- ความเส่ียงจากเหตุการณ์ภายนอก 
- อ่ืนๆ ตามบริบทของสถาบัน 

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงท่ีได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2 
4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงท่ีมีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน 
5. มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานต่อสภาสถาบันเพ่ือพิจารณาอย่างน้อยปี

ละ 1 ครั้ง 
6. มีกานําผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากสภาสถาบัน/คณะกรรมการประจําหน่วยงานไปใช้ในการ

ปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 
หมายเหตุ 
 คะแนนการประเมินจะเท่ากับ 0  หากพบว่าเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงข้ึนภายในสถาบันในรอบปีการประเมิน
ท่ีส่งผลกระทบต่อชีวิตและความปลอดภัยของนักศึกษา  คณาจารย์  บุคลากร  หรือต่อช่ือเสียงภาพลักษณะหรือ
ต่อความม่ันคงทางการเงินของสถาบัน  อันเน่ืองมาจากความบกพร่องของสถาบันในการควบคุม  หรือจัดการกับ
ความเสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยงท่ีไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอโดยมีหลักฐานประกอบที่ชัดเจน 
 ตัวอย่างความเสี่ยงร้ายแรงที่ให้ผลประเมินเป็นศูนย์ (0) คะแนน เช่น 

1. มีการเสียชีวิตและถูกทําร้ายร่างกายหรือจิตใจอย่างรุนแรงของนักศึกษา  คณาจารย์บุคลากรภายใน
สถาบัน  ท้ังๆ  ท่ีอยู่ในวิสัยท่ีสถาบันสามารถป้องกันหรือลดผลกระทบในเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นได้ แต่ไม่
พบแผนการจัดการความเสี่ยงหรือไม่พบความพยายามของสถาบันในการระงับเหตุการณ์ดังกล่าว 
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2. สถาบันหรือหน่วยงานเสื่อมเสียช่ือเสียงหรือมีภาพลักษณะท่ีไม่ดี  อันเน่ืองมาจากปัจจัยต่างๆ  เช่น
คณาจารย์  นักวิจัยหรือบุคลากรขาดจริยธรรม  จรรยาบรรณการไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานหรือ
กฎกระทรวง และเกิดเป็นข่าวปรากฏเห็นตามสื่อต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ ข่าว online  เป็นต้น 

3. สถาบันหรือหน่วยงานขาดสภาพคล้องในด้านการเงินจนทําให้ต้องปิดหลักสูตรหรือไม่สามารถ 
ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้
ส่งผลกระทบต่อนักศึกษาปัจจุบันท่ีเรียนอยู่อย่างรุนแรง 

เกณฑ์การประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
 2 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
3 หรือ 4  ข้อ 

มีการดําเนินการ 
 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6 ข้อ 

ผลการดําเนินงาน 

 ในปีการศึกษา 2554 กองคลัง ได้ดําเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมาอย่าง
ต่อเน่ือง โดยการส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการอบรม และนํามาประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน ซ่ึงมีผลการดําเนินงาน
ตามเกณฑ์มาตรฐาน ดังนี้ 

1. มีการแต่งต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (กค.7.4-1-
01) โดยระบุหน้าที่ความรับผิดชอบ และแนวทางการดําเนินงานชัดเจน โดยมีการประชุม
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (กค.7.4-1-02) 

2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง 4 ด้านตามบริบทของ
มหาวิทยาลัย ดังนี้ 

- ความเสี่ยงด้านการบริหารเงินยืมนอกงบประมาณ 
- ความเสี่ยงด้านการจัดทําบัญชี 
- ความเสี่ยงด้านการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ กรณียืมเงินทดรองจ่าย 
- ความเสี่ยงด้านการเบิกจ่ายทุนพัฒนาบุคลากร 
โดยมีการจัดทํารายงานการบริหารความเสี่ยง ประจําปี 2553 (กค.7.4-2-01) ซ่ึงในรายงานมีการ

กําหนดขั้นตอน/กิจกรรม/โครงการ (กค.7.4-2-02) วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง (กค.
7.4-2-03) มีการระบุความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง (กค.7.4-2-04) และมีการวิเคราะห์ความเสี่ยง (กค.
7.4-2-05) 

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ได้จากวิเคราะห์ใน
ข้อ 2  ซ่ึงระบุอยู่ในรายงานการบริหารความเสี่ยง โดยมีการประเมินโอกาสและผลกระทบของ
ความเสี่ยง (กค.7.4-3-01) โดยมีการกําหนเกณฑ์มาตรฐานระดับความรุนแรงของผลกระทบ และ
เกณฑ์มาตรฐานระดับความเสี่ยง (กค.7.4-3-02) โดยมีการจัดระดับความเสี่ยงเป็นเชิงคุณภาพ 
(กค.7.4-3-03)  
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4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน (กค.7.4-4-01) 
โดยการสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากร (กค.7.4-4-02) 

5. มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานต่อผู้อํานวยการกองคลัง (กค.
7.4-5-01) เพ่ือพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

6. มีการนําผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์
ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป (กค.7.4-6-01) 

ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน 
ผลการประเมินตนเองเทียบ

กับเป้าหมาย 
6 ข้อ   6 ข้อ 5 คะแนน  บรรลุ

เป้าหมาย 
 ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

การวิเคราะห์ จุดแข็ง – แนวทางเสริม  และจุดอ่อน – แนวทางแก้ไข 

 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1. มีการวางแผนการบริหารความเสี่ยงและการ

ควบคุมภายใน 
2. กองคลัง มีการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม

ภายในท่ีมีประสิทธิภาพ โดยสามารถลดความเสี่ยง
ในการปฏิบัติงานได้จริง 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีความรู้ความ
เข้าใจการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  

จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 
- - 

เอกสารและหลักฐานอ้างอิง 

 

ลําดับ หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสารหรือหลักฐานอ้างอิง แหล่งข้อมูล 
1 กค. 7.4-1-01 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการ

ควบคุมภายใน ประจําปีการศึกษา 2554 
กองคลัง 

2 กค. 7.4-1-02 รายงานการบริหารความเส่ียงและการควบคมุภายใน กองคลัง 

3 กค. 7.4-2-01 รายงานการบริหารความเส่ียง ประจําปีการศึกษา 2554 
- ความเส่ียงด้านการบริหารเงินยืมนอกงบประมาณ 
- ความเส่ียงด้านการจัดทําบัญชี 
- ความเสี่ยงด้านการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ กรณียืมเงินทดรองจ่าย 

- ความเส่ียงด้านการเบิกจ่ายทุนพัฒนาบุคลากร 

กองคลัง 
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4 กค. 7.4-2-02 ERM 1 : การกําหนดขั้นตอน โครงการ กิจกรรม (Key 
Process) 

กองคลัง 

5 กค. 7.4-2-03 ERM 2 : การกําหนดวัตถุประสงค์ (Objective Map) กองคลัง 

6 กค. 7.4-2-04 ERM 6 : การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง กองคลัง 

7 กค. 7.4-2-05 ERM 6 : การวิเคราะห์ความเสี่ยง กองคลัง 

8 กค. 7.4-3-01 ERM 6 : การประเมินความเสี่ยง กองคลัง 

9 กค. 7.4-3-02 ERM 4 : เกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาสท่ีจะเกิดความ
เสี่ยง เกณฑ์มาตรฐานระดับความรุนแรงของผลกระทบ 

กองคลัง 

10 กค. 7.4-3-03 ERM 6 : การประเมินความเสี่ยง กองคลัง 

11 กค. 7.4-4-01 รายงานการบริหารความเส่ียง ประจําปีการศึกษา 2554 กองคลัง 

12 กค. 7.4-4-02 รายงานการประชุมการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน 

กองคลัง 

13 กค. 7.4-5-01 รายงานผลการประเมินการบริหารความเสี่ยง โดยเสนอ
ผู้อํานวยการกองคลังลงนาม เพ่ือส่งให้สํานักงาน
อธิการบดีรวบรวมเสนอหน่วยตรวจสอบภายใน 

หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 

14 กค. 7.4-6-01 รายงานการประชุม ครั้งท่ี  5/2555 เม่ือวันท่ี 28 
มีนาคม 2555  

กองคลัง 
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องค์ประกอบที่  8    การเงินและงบประมาณ 

ตัวบ่งชี้ท่ี  8.1    ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ.8.1) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี     กระบวนการ 
การคิดรอบปี         ปีงบประมาณ 
เกณฑ์มาตรฐานท่ัวไป 

1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินท่ีสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน 
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการได้เงินอย่างมี

ประสิทธิภาพ โปร่งใน ตรวจสอบได้ 
3. มีงบประมาณประจําปีท่ีสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจและการพัฒนาสถาบัน/

หน่วยงานและบุคลากร 
4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อสภาสถาบัน/คณะกรรมการประจํา

หน่วยงานอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
5. มีการนําข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความ

ม่ันคงของสถาบัน/หน่วยงานอย่างต่อเนื่อง 
6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหน้าที่ตรวจติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบ

และกฎเกณฑ์ ท่ีสถาบัน/หน่วยงานกําหนด 
7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนําข้อมูลจากรายงานทาง

การเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ 
 
หมายเหตุ 
 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน  เป็นแผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใช้ไปของทรัพยากรทางการเงินของสถาบัน/
หน่วยงานที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของสถาบัน/หน่วยงานให้สามารถดําเนินการได้  แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
จะสอดรับไปกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน/หน่วยงาน  สถาบัน/หน่วยงานควรประเมินความต้องการทรัพยากรที่ต้อง
จัดหาสําหรับการดําเนินงานตามกลยุทธ์แต่ละกลยุทธ์และประเมินมูลค่าของทรัพยากรออกมาเป็นเงินทุนที่
ต้องการใช้ ซ่ึงจะเป็นความต้องการเงินทุนในระยะยาวเท่ากับเวลาท่ีสถาบัน/หน่วยงานใช้ในการดําเนินการให้กล
ยุทธ์น้ันบังเกิดผลจากน้ันจึงจะกําหนดให้เห็นอย่างชัดเจนถึงที่มาของเงินทุนที่ต้องการใช้ว่าสามารถจัดหาได้จาก
แหล่งเงินทุนใด เช่น รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา งบประมาณแผ่นดินหรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนสะสม
ของหน่วยงาน เงินบริจาคจากหน่วยงานภายนอกหรือศิษย์เก่า หรือสถาบัน/หน่วยงานจะต้องมีการระดมทุนด้วย
วิธีการอ่ืนๆ อีกเพ่ิมเติม เช่น การแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นมูลค่า รวมท้ังมีการวิเคราะห์ต้นทุนของการ
ดําเนินงานด้วย เช่น  ต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตบัณฑิตในแต่ละหลักสูตร  โดยท่ีระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ทาง
การเงินจะเท่ากับระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ของสถาบัน/หน่วยงาน 
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เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
 2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
 6 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
7 ข้อ 

ผลการดําเนินงาน 

 ในปีงบประมาณ 2554 กองคลัง ได้บริหารงบประมาณที่ได้รับจัดสรร อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผลการ
ดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน ดังนี้ 

1. มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงินท่ีสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย (กค.8.1-1-01) 
โดยแสดงถึงแหล่งท่ีมาและแหล่งใช้ไปของงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร และมีการแต่งต้ัง
คณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงิน กองคลัง ประจําปีงบประมาณ 2554 (กค.8.1-1-
02) โดยบุคลากรทุกคนในสังกัดกองคลังมีมติเห็นชอบแผนกลยุทธ์ทางการเงินจากการประชุม
ครั้งท่ี 5/2555 เม่ือวันท่ี 28 มีนาคม 2555 (กค.8.1-1-03) 

2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน ท่ีเหมาะสมกับลักษณะของการใช้จ่ายและเพียงพอ
สําหรับการบริหารจัดการ (กค.8.1-2-01) และมีหลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการได้
เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ (กค.8.1-2-02) 

3. กองคลังได้รับจัดสรรงบประมาณประจําปีสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจและการ
พัฒนาบุคลากรในแต่ละปีอย่างเหมาะสม (กค.8.1-3-01) 

4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อผู้อํานวยการกองคลัง อย่างน้อยปี
ละ 2 ครั้ง โดยรายงานคร้ังที่ 1 รอบ 6 เดือน (กค.8.1-4-01)  และรายงานครั้งที่ 2 รอบ 12 
เดือน (กค.8.1-4-02) เพ่ือจะได้ทราบถึงความเคลื่อนไหวการใช้จ่ายงบประมาณ  

5. มีการนําข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและ
ความม่ันคงอย่างต่อเน่ือง เพ่ือเป็นการพยากรณ์รายจ่ายในอนาคต (กค.8.1-5-01)   

6. มีหน่วยตรวจสอบภายใน ทําหน้าท่ีตรวจติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ ท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด โดยกองคลังได้แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบภายใน (กค.8.1-6-01) และ
ได้รับการตรวจประจําปีงบประมาณ 2554จากหน่วยตรวจสอบภายใน (กค.8.1-6-02)  และมี
การรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรต่อบุคลากรกองคลัง (กค.8.1-6-03)   

7. ผู้อํานวยการกองคลังมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนําข้อมูลจากรายงาน
ทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ (กค.8.1-7-01) โดยจัดทําเป็นรายงานผลการใช้
จ่ายงบประมาณ 2554 (กค.8.1-7-02)   
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ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ 

 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน 
ผลการประเมินตนเองเทียบ

กับเป้าหมาย 
7 ข้อ 7 ข้อ 5 คะแนน  บรรลุ

เป้าหมาย 
 ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

การวิเคราะห์ จุดแข็ง – แนวทางเสริม  และจุดอ่อน – แนวทางแก้ไข 

 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน 

หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการได้เงิน
อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

2. มีระบบฐานข้อมูลทางการเงินท่ีมีประสิทธิภาพต่อ
การใช้ในการตัดสินใจ 

3. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ 
และรายงานต่อผู้บริหารทราบเป็นระยะ ๆ 

4. มีการตรวจสอบและติดตามผลการใช้จ่าย
งบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ 

1. ควรมีการวิเคราะห์หรือพยากรณ์การจัดหา/การใช้
ไปงบประมาณ เพ่ือให้สามารถบริหารงบประมาณ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 
- - 

เอกสารและหลักฐานอ้างอิง 
 

ลําดับ หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสารหรือหลักฐานอ้างอิง แหล่งข้อมูล 
1 กค. 8.1-1-01 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน กองคลัง ประจําปีงบประมาณ 

2553 – 2556 
กองคลัง 

2 กค. 8.1-1-02 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนกลยทุธ์ทางการเงิน กองคลัง 

3 กค. 8.1-1-03 รายงานการประชุมครั้งที่ 5/2555 เม่ือวันท่ี 28 มีนาคม 
2555 

กองคลัง 

4 กค. 8.1-2-01 แนวทางการจัดสรรทรัพยากรทางการเงิน กองคลัง 

5 กค. 8.1-2-02 แนวทางการจัดหาแหล่งของเงิน กองคลัง 

6 กค. 8.1-3-01 หนังสือแจ้งการจัดสรรงบประมาณท่ีได้รับประจําปี
งบประมาณ 2554 

กองคลัง 

7 กค. 8.1-4-01 รายงานการประชุมครั้งที่ 7/2554 เม่ือวันท่ี 29 เมษายน 
2554 

กองคลัง 
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8 กค. 8.1-4-02 รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2555 เม่ือวันท่ี 26 ตุลาคม
2554 

กองคลัง 

9 กค. 8.1-5-01 การวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้เพียงพอ กองคลัง 

10 กค. 8.1-6-01 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบภายใน กองคลัง 

11 กค. 8.1-6-02 บันทึกข้อความที่ ศธ0586(ตสน.)/2742 ลงวันที่10 
สิงหาคม 2554 เรื่องการตรวจสอบด้านบัญชี การเงิน 
พัสดุ ยานพาหนะ กยศ กรอ และโครงการวิจัย 

กองคลัง 

12 กค. 8.1-6-03 รายงานการประชุมครั้งที่ 7/2554 เม่ือวันท่ี 29 เมษายน 
2554 

กองคลัง 

13 กค. 8.1-7-01 คู่มือการปฏิบัติงานระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
ทรัพยากรองค์กร  (ERP) ระบบบริการการศึกษา (ESS) 
ระบบบริหารเงินเดือน (PAYROLL)  ระบบออก
ใบเสร็จรับเงิน มทร.อีสาน (RMUTI Invoice System : 
RIS) ระบบ e-slip   
 

กองคลัง 

14 กค. 8.1-7-02 รายงานการประชุมครั้งที่ 7/2554 เม่ือวันท่ี 29 เมษายน 
2554 

กองคลัง 

 

องค์ประกอบท่ี  9    ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี  9.1     ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.9.1)   
ชนิดของตัวบ่งช้ี      กระบวนการ 
การคิดรอบปี          ปีการศึกษา 
เกณฑ์มาตรฐานท่ัวไป 

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการ
ของสถาบัน/หน่วยงาน ต้ังแต่ระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

2. มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการระดับ
นโยบายและผู้บริหารสูงสุดของสถาบัน/หน่วยงาน 

3. มีการกําหนดตัวบ่งช้ีเพ่ิมเติมตามอัตลักษณ์ของสถาบัน/หน่วยงาน 
4. มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การควบคุม ติดตาม

การดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อ
สภาสถาบัน/คณะกรรมการประจําหน่วยงานและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกําหนดเวลา 
โดยเป็นรายงานท่ีมีข้อมูลครบถ้วนตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA 
Online และ 3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน/
หน่วยงาน 
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5. มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และส่งผลให้มีการพัฒนาการ
ดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งช้ี 

6. มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบท้ัง 9 องค์ประกอบคุณภาพ 
7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษาผู้ใช้บัณฑิต และ

ผู้ใช้บริการตามพันธกิจของสถาบัน/หน่วยงาน 
8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบัน/หน่วยงาน และมี

กิจกรรมร่วมกัน 
9. มีแนวปฏิบัติท่ีดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น และเผยแพร่ให้

หน่วยงานอ่ืนสามารถนําไปใช้ประโยชน์ 

เกณฑ์การประเมิน 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 
 2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
4 หรือ 5 หรือ 6 

ข้อ 

มีการดําเนินการ 
 7 หรือ 8 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
9 ข้อ 

 

ผลการดําเนินงาน 

 ในปีการศึกษา 2554 กองคลัง ได้นําผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 
2553 มาปรับปรุงแผนการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายใน โดยกําหนดนโยบายให้บุคลากรทุกคนมีส่วน
ร่วมในการดําเนินการประกันคุณภาพ  โดยมีผลการดําเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพ ดังนี้ 

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและ
พัฒนาการของหน่วยงาน และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนดโดยมีการดําเนินงานการประกันคุณภาพ
ด้านระบบงานตาม มาตรฐาน ISO 9001 : 2008 (PM-32) (กค.9.1-1-01) มีการแต่งต้ังคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา (กค.9.1-1-02) เพ่ือร่วมกันดําเนินการตามเป้าหมายคุณภาพท่ีมหาวิทยาลัย
กําหนด (กค.9.1-1-03) และมีการจัดประชุมเพ่ือร่วมกันดําเนินการประกันคุณภาพ (กค.9.1-1-04) 
จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจําปีการศึกษา 2554 (กค.9.1-1-05) 

2. มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการ
ระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของสถาบัน (กค.9.1-2-01, 9.1-2-02) 

3. มีการกําหนดตัวบ่งช้ีเพ่ิมเติมตามอัตลักษณ์ของสถาบัน (กค.9.1-3-01) 

4. มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การควบคุม 
ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานประเมิน
คุณภาพเสนอต่อสภาสถาบันและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกําหนดเวลา โดยเป็น
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รายงานท่ีมีข้อมูลครบถ้วนตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online 
และ 3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน (กค.9.1-4-
01, กค.9.1-4-02, กค.9.1-4-03, กค.9.1-4-04) 

5.  มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และส่งผลให้มีการพัฒนาการ
ดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งช้ี (กค.9.1-5-01) 

6. มีระบบสารสนเทศท่ีให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9 องค์ประกอบ
คุณภาพ (กค.9.1-6-01, กค.9.1-6-02) 

7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา (กค.9.1-7-01, กค.9.1-7-02, กค.9.1-
7-03) 

8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงาน และมีกิจกรรม
ร่วมกัน (กค.9.1-8-01) 

9. มีแนวปฏิบัติท่ีดีด้านการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีพัฒนาขึ้น และเผยแพร่ให้หน่วยงานอ่ืนสามารถ
นําไปใช้ประโยชน์ (กค.9.1-9-01) 

ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน 
ผลการประเมินตนเองเทียบ

กับเป้าหมาย 
9 ข้อ 9 ข้อ 5 คะแนน  บรรลุ

เป้าหมาย 
 ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

การวิเคราะห์ จุดแข็ง – แนวทางเสริม  และจุดอ่อน - แนวทางแก้ไข 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

1. มีการสร้างระบบและกลไกการประกั น
คุณภาพการศึกษา และให้บุคลากรกองคลังมี
ส่วนร่วม 

2. มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญเรื่อง
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

1. มี ก าร พัฒ นาระบบการประกั น คุณ ภ าพ
การศึกษาให้ได้มาตรฐานตามท่ีกําหนดไว้ 

จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 
- - 
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เอกสารและหลักฐานอ้างอิง 

 

ลําดับ หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสารหรือหลักฐานอ้างอิง แหล่งข้อมูล 
1 กค. 9.1-1-01 แฟ้ม PM-32 งานการเงินและบัญชี ระบบ ISO 

9001:2008 
กองคลงั 

2 กค. 9.1-1-02 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา กองคลงั 

3 กค. 9.1-1-03 องค์ประกอบ / ตัวบ่งช้ี และเป้าหมายคุณภาพ ปี
การศึกษา 2554 

กองคลงั 

4 กค. 9.1-1-04 รายงานการประชุมครั้งที่ 3/2555 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 
2555 

กองคลงั 

5 กค. 9.1-1-05 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจําปีการศึกษา 
2555 

กองคลงั 

6 กค. 9.1-2-01 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง 
ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 :2008 

กองคลงั 

7 กค. 9.1-2-02 แผนปฏิบติังาน การประกันคุณภาพการศกึษา (การ
ดําเนินงานประเมินคุณภาพภายใน/การจัดทํา SAR   
กองคลงั ประจําปีการศึกษา 2554 ( 1 มิ.ย. 54- 31 
พ.ค. 55) 

กองคลงั 

8 กค. 9.1-3-01 คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 
2553-2554  มทร.อีสาน 

กองคลงั 

9 กค. 9.1-4-01 แผนปฏิบัติงาน การประกันคุณภาพการศกึษา (การ
ดําเนินงานประเมินคุณภาพภายใน/การจัดทํา SAR   
กองคลงั ประจําปีการศึกษา 2554 (1 มิ.ย. 54 - 31   
พ.ค. 55) 

กองคลงั 

10 กค. 9.1-4-02 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา  กองคลงั 

11 กค. 9.1-4-03 แผนปฏิบัติงานการดําเนินงานการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน หน่วยงานระดับกองในสังกัดสํานักงาน
อธิการบดี ประจําปีการศึกษา พ.ศ. 2554 

กองคลงั 

12 กค. 9.1-4-04 กรอบการดําเนินงานการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
ประจําปีการศกึษา 2554 

กองคลงั 

13 กค. 9.1-5-01 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจําปีการศึกษา 
2555 

กองคลงั 

14 กค. 9.1-5-02 รายงานการประชุมครั้งที่ 8/2554 เม่ือวันที่ 8 มิถุนายน 
2554 

กองคลงั 

15 กค. 9.1-6-01 ระบบ CHE OA Online  
 

กองคลงั 
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16 กค. 9.1-6-02 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรองค์กร  
(ERP) ระบบบริการการศึกษา (ESS) ระบบบริหาร
เงินเดือน (PAYROLL)  ระบบออกใบเสร็จรับเงิน มทร.
อีสาน (RMUTI Invoice System : RIS) ระบบ  e-slip   

กองคลงั 

17 กค. 9.1-7-01 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

กองคลงั 

18 กค. 9.1-7-02 แผนปฏิบัติงานการประกันคณุภาพการศึกษา (การ
ดําเนินงานประเมินคุณภาพภายใน /การจัดทํา SAR 
กองคลงั ประจําปีการศึกษา 2553 ( 1 มิ.ย. 54 - 31 
พ.ค. 55) 

กองคลงั 

19 กค. 9.1-7-03 แผนปฏิบัติงานการดําเนินงานการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน หน่วยงานระดับกองในสังกัดสํานักงาน
อธิการบดี ประจําปีการศึกษา พ.ศ. 2553 

กองคลงั 

20 กค. 9.1-8-01 คําสั่ง มทร.อีสาน ที่ 0628/2555 เร่ืองแต่งต้ังผู้เข้าร่วม
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ 
มทร. “ราชมงคล.......บูรณาการความรู้สู่การปฏิบัติ” 

กองคลงั 

21 กค. 9.1-9-01 แนวปฏิบัติท่ีดีด้านการยืมเงิน กองคลงั 
 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 9.2      ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกดั (สมศ. 15) 
ชนิดของตัวบง่ช้ี   ผลผลิต  
การคิดรอบป ี           ปีการศึกษา  
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ใช้คะแนนผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาในภายในโดยต้นสังกัด 

วิธีการคํานวณ 

 

 ผลรวมคะแนนประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยต้นสังกดั 
 

 จํานวนปี 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
 คะแนนประเมนิผลการประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาโดยต้นสังกัด 

หมายเหตุ 
  ใช้คะแนนประเมินระบบประกันคุณภาพภายในของสถาบัน/หน่วยงาน ตามที่หน่วยงานต้นสังกัดกําหนด 
ย้อนหลัง 3 ปี ท้ังนี้ สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เริ่มใช้คะแนนต้ังแต่ปี
การศึกษา 2553 (เนื่องจากใช้เกณฑ์การประเมินใหม่) เช่น  
 ประเมินปี 2554 ใช้คะแนนประเมิน 1 ปี คือ ปี 2553 
 ประเมินปี 2555 ใช้ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมิน 2 ปี คือ ปี 2554 และ 2553 
 ประเมินปี 2556 ใช้ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมิน 3 ปี คือ ปี 2555, 2554 และ 2553  
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  กรณีของการประเมินระดับคณะ หากประเมินการประกันคุณภาพภายในของคณะไม่ครบทุกตัวท่ีกําหนด
ในระดับสถาบัน ให้ใช้คะแนนจากการประเมินในระดับสถาบันของตัวบ่งช้ีน้ันมาใช้แทน 

ผลการดําเนินงาน 
  ใน ปี ก ารศึ กษ า  2553 กองคลั ง ดํ า เนิ น ก ารต ามระบบป ระ กันคุณ ภ าพการศึ กษ าภ าย ใน  
รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  มีคะแนนผลการประเมินเฉลี่ย  เท่ากับ 2.17 คะแนน ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์ 
ต้องปรับปรุง 

ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน 
ผลการประเมินตนเองเทียบ

กับเป้าหมาย 
5.00 2.17 คะแนน  บรรลุ

เป้าหมาย 
 ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

การวิเคราะห์ จุดแข็ง – แนวทางเสริม  และจุดอ่อน - แนวทางแก้ไข 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- - 
จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 

1. แผนกลยุทธ์ไม่ครบถ้วนตามพันธกิจ วิสัยทัศน์ 
วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 

2. ขาดแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 

1. จัดประชุมเพ่ือทบทวนและจัดทําแผนกลยุทธ์และ
แผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 

เอกสารและหลักฐานอ้างอิง 

 

ลําดับ หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสารหรือหลักฐานอ้างอิง แหล่งข้อมูล 
1 กค. 9.2.1-01 รายงานการประเมินตนเอง ประจําปีการศึกษา 2554 กองคลงั 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 9.3         ระดับความสําเร็จในการดําเนินการกิจกรรม 5ส (มทร.อีสาน 4) 
ชนิดของตัวบง่ช้ี        ผลผลิต 
การคิดรอบปี            ปีการศึกษา 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีการกําหนดนโยบาย/แนวทาง หรือแผนการดําเนินกิจกรรม 5ส 
2. มีการจัดต้ังคณะกรรมการการดําเนินงานกิจกรรม 5ส และคณะกรรมการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส 
3. มีคู่มือการดําเนินกิจกรรม 5ส ของหน่วยงาน 
4. มีการปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
5. มีผลยืนยันหน่วยงานผ่านเกณฑ์คะแนนของกิจกรรม 5ส อย่างน้อยร้อยละ 75 
6. มีระบบในการติดตามผลการดําเนินงาน 
7. มีการประเมินผลการดําเนินงาน 
8. มีการนําผลการประเมินผลการดําเนินงานไปแก้ไขปรับปรุงการดําเนินงานเกณฑ์การประเมิน 
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เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  

มีการดําเนินการ  
1 หรือ 2 ข้อ  

มีการดําเนินการ  
3 หรือ 4 ข้อ  

มีการดําเนินการ  
5 หรือ 6 ข้อ  

มีการดําเนินการ  
7 ข้อ  

มีการดําเนินการ  
8 ข้อ  

ผลการดําเนินงาน 
1. มีการกําหนดนโยบาย/แนวทางการดําเนินกิจกรรม 5ส (กค.9.3.1-1-01) และมีแผนการดําเนิน

กิจกรรม 5ส ประจําปีการศึกษา 2553 (กค.9.3.1-1-02) 
2. มีการจัดต้ังคณะกรรมการดําเนินงานกิจกรรม 5ส กองคลัง ประจําปีการศึกษา 2553  (กค.9.3.1-2-

01) และคณะกรรมการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส ประจําปีการศึกษา 2553 (กค.9.3.1-2-02) ซ่ึง
กําหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน 

3. มีคู่มือการดําเนินกิจกรรม 5ส ของกองคลัง (กค.9.3.1-3-01) 
4. มีการปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมาย โดยการจัดประชุม เพ่ือช้ีแจงและทําความเข้าใจแก่บุคลากร 

(กค .9.3.1-4-01)  มีการกําหนดพ้ืนท่ี ท่ีแต่ละคนต้องรับผิดชอบ  (กค .9.3.1-4-02) และมีการ
ดําเนินงานกิจกรรม 5ส (กค.9.3.1-4-03) และมีการบันทึกภาพก่อนดําเนินกิจกรรม 5ส และหลัง
ดําเนินกิจกรรม 5ส (กค.9.3.1-4-04) 

5. มีผลยืนยัน กองคลัง ผ่านเกณฑ์คะแนนกิจกรรม 5ส อย่างน้อยร้อยละ 75 (กค.9.3.1-5-01) 
6. มีระบบในการติดตามผลการดําเนินงานกิจกรรม 5ส โดยการจัดทําแผนการติดตามผลการดําเนินงาน 

และแนวทางปฏิบัติในการติดตามผลการดําเนินงานกิจกรรม 5ส (กค.9.3.1-6-01) 
7. มีการประเมินผลการดําเนินงาน โดยการจัดทํารายงานผลการประเมินการดําเนินงานกิจกรรม 5ส 

ประจําปีการศึกษา 2553 (กค.9.3.1-7-01) เสนอต่อผู้อํานวยการกองคลัง 
8. มีการนําผลการประเมินการดําเนินงานกิจกรรม 5ส ไปปรับปรุงการดําเนินงาน โดยการประชุมกอง

คลัง เพ่ือช้ีแจงผลการดําเนินกิจกรรม 5ส (กค.9.3.1-8-01)  

ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน 
ผลการประเมินตนเองเทียบกับ

เป้าหมาย 
8 ข้อ 8 ข้อ 5 คะแนน  บรรลุ

เป้าหมาย 
 ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 
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การวิเคราะห์ จุดแข็ง – แนวทางเสริม  และจุดอ่อน - แนวทางแก้ไข 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

1. บุคลากรทุกระดับ มีส่วนร่วมในการดําเนิน
กิจกรรม 5ส และตระหนักถึงความสําคัญ ของ
การดําเนินกิจกรรม 5ส 

2. มีการกําหนดนโยบายกิจกรรม 5ส ท่ีชัดเจน 
ทําให้บุคลากรทุกคนทราบ และถือปฏิบัติไป
ในแนวทางเดียวกัน 

1. การดําเนินกิจกรรม 5ส ต้องมีการดําเนินงาน
อย่างสมํ่าเสมอ และต่อเน่ือง 

2. มีการติดตามผลการดําเนินงาน และนําผลการ
ดําเนินงาน มาปรับปรุง และพัฒนาการดําเนิน
กิจกรรม 5ส 

จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 
- - 

เอกสารและหลกัฐานอ้างอิง 
 

ลําดับ หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสารหรือหลักฐานอ้างอิง แหล่งข้อมูล 
1 กค. 9.3.1-1-01 นโยบายการดําเนินกิจกรรม 5ส กองคลงั กองคลงั 
2 กค. 9.3.1-1-02 แผนการดําเนินกิจกรรม 5ส กองคลงั ประจําปี

การศึกษา 2554 
กองคลงั 

3 กค. 9.3.1-2-01 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานกิจกรรม 5ส กอง
คลัง ประจําปีการศึกษา 2554 

กองคลงั 

4 กค. 9.3.1-2-02 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส 
กองคลงั ประจําปีการศึกษา 2554 

กองคลงั 

5 กค. 9.3.1-3-01 คู่มือการดําเนินกิจกรรม 5ส ของกองคลัง กองคลงั 

6 กค. 9.3.1-4-01 รายงานการประชุมกองคลงั เกี่ยวกับการช้ีแจง และทํา
ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรม 5ส 

กองคลงั 

7 กค. 9.3.1-4-02 การกําหนดพ้ืนท่ีกิจกรรม 5ส และผู้รับผิดชอบ กองคลงั 

8 กค. 9.3.1-4-03 ภาพการดําเนินงานกิจกรรม 5ส ประจําปีการศึกษา 
2554 

กองคลงั 

9 กค. 9.3.1-4-04 ตัวอย่างภาพก่อน และหลงั การดําเนินกิจกรรม 5ส 
ประจําปีการศกึษา 2554 

กองคลงั 

10 กค. 9.3.1-5-01 ผลคะแนนการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส ประจําปี
การศึกษา 2554 

กองคลงั 

11 กค. 9.3.1-6-01 แผนการติดตามผลการดําเนินงาน และแนวทางปฏิบัติ
ในการติดตามผลการดําเนินงานกิจกรรม 5ส กองคลงั 
ประจําปีการศกึษา 2554 

กองคลงั 

12 กค. 9.3.1-7-01 รายงานการประชุม การติดตามผลการดําเนินกิจกรรม   
5 ส 

กองคลงั 

13 กค. 9.3.1-8-01 ผลคะแนนการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส ประจําปี
การศึกษา 2554 

กองคลงั 
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องค์ประกอบที่  12    การดําเนินงานตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของหน่วยงาน 

องค์ประกอบที่ 12.9.1  :   กระบวนการปฏิบัติงานงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ (สายสนับสนุน 12.24) 

การคิดรอบปี         :   ปีงบประมาณ 2554 

ชนิดของตัวบ่งช้ี     :   กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบ่งชี้   :      

 หน่วยงานจะต้องมีการบริหารจัดการเกี่ยวกับงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ  จะต้องมีแผนการติตาม
การใช้จ่ายงบประมาณที่สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรหรือแผนการจัดสรรงบประมาณ / มีการประเมิน
ความสําเร็จของแผนการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ / มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงวิธีการดําเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีแผนการปฏบัิติงานท่ีสอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจําปี โดยได้รับการอนุมัติจาก
ผู้บริหาร 

2. มีกระบวนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ ตามระเบียบ หลักเกณฑ์ท่ีกําหนด และถ่ายทอดองค์ความรู้ 
(KM) สู่ผู้ปฏิบัติภายในหน่วยงาน 

3. มีระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจําป ีและระบบการควบคุม ติดตามการใช้
จ่ายงบประมาณได้อย่างถูกต้อง ทันเวลา 

4. มีการนําการบริหารความเสี่ยงมาประเมินผลการปฏิบัติงาน 
5. มีการติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นรายไตรมาส และรายงานผลต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณา 
6. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานเป็นรายไตรมาส และรายงานผลต่อผู้บริหารเพ่ือ

พิจารณา 
7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุง และพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 
8. มีการนําผลลัพธ์ท่ีเกิดจากการปรบัปรุงและพัฒนาที่เป็นรูปธรรมชัดเจน 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

  1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

6 หรือ 7 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

8 ข้อ 
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ผลการดําเนินงาน 

1. ฝ่ายงบประมาณมีแผนการปฏิบัติการ โดยได้รับการอนุมัติจากผู้อํานวยการกองคลัง (กค.12.9.1-1-
01) 

2. มีกระบวนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ ตามระเบียบ หลักเกณฑ์ท่ีกําหนด และถ่ายทอดองค์ความรู้ 
(KM) โดยปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏิบัติงาน(กค.12.9.1-2-01) 

3. มีระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Government Fiscal Management 
System : GFMIS) เกี่ยวกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจําปี และระบบการควบคุม ติดตามการใช้
จ่ายงบประมาณได้อย่างถกูต้อง ทันเวลา (กค.12.9.1-3-01) 

4. มีการนําการบริหารความเสี่ยงมาประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยได้จัดทําการบริหารความเสี่ยงด้าน
การเบิกจ่ายทุนพัฒนาบุคลากร (กค.12.9.1-4-01) 

5. มีการติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นรายไตรมาส และรายงานผลต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณา(กค.
12.9.1-5-01) 

6. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานเป็นรายไตรมาส และรายงานผลต่อผู้บริหารเพ่ือ
พิจารณา(กค.12.9.1-06-01) และได้จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินโครงการ (กค.12.9.1-6-02) 

7. ยังไม่ได้ดําเนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน 
8. ยังไม่ได้ดําเนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ 

เป้าหมาย 
ผลการดําเนินงานประเมิน

ตนเองเทียบกับเกณฑ์ 

คะแนนการ 

ประเมิน 

ผลการประเมินตนเองเทียบ
กับเป้าหมาย 

มีการดําเนินการ 

8 ข้อ 

6  ข้อ 4 คะแนน  บรรลุ
เป้าหมาย 

 ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

การวิเคราะห์ จุดแข็ง – แนวทางเสริม  และจุดอ่อน – แนวทางแก้ไข 

 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
- - 

จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 
1. ขาดการนําผลการปรับปรุงไปพัฒนาการ

ปฏิบัติงาน 

2. การนําผลลัพธ์ท่ีเกิดจากการปรับปรุงยังไม่เป็น
รูปธรรม 

1. นําผลไปปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงาน 

 

 

 



3 -29  

เอกสารและหลักฐานอ้างอิง 
 

ลําดับ หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสารหรือหลักฐานอ้างอิง แหล่งข้อมูล 
1 กค. 12.9.1-1-01 แผนการปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2554 ฝ่ายงบประมาณ 
2 กค. 12.9.1-2-01 คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน งานการเงินและบัญชี    

(PM-32) 
ฝ่ายงบประมาณ 

3 กค. 12.9.1-3-01 รายงานด้านงบประมาณจากระบบ GFMIS ฝ่ายงบประมาณ 

4 กค. 12.9.1-4-01 รายงานการบริหารความเส่ียงและการควบคมุภายใน
ด้านการเบิกจ่ายทุนพัฒนาบุคลากร 

ฝ่ายงบประมาณ 

5 กค. 12.9.1-5-01 รายงานผลการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ฝ่ายงบประมาณ 

6 กค. 12.9.1-6-01 รายงานผลการดําเนินงานเสนอผู้อํานวยการกองคลัง ฝ่ายงบประมาณ 

7 กค. 12.9.1-6-02 สรุปผลการดําเนินโครงการ ฝ่ายงบประมาณ 

 

องค์ประกอบที่ 12.10.1 : กระบวนการปฏิบัติงานเบิกจ่ายที่มีความถูกต้องตามระเบียบ                         

                               (สายสนับสนุน 12.25) 

การคิดรอบปี         :  ปีงบประมาณ 2554 

ชนิดของตัวบ่งช้ี      :  กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบ่งชี้       :     

 หน่วยงานจะต้องมีการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานการเบิกงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ  จะต้องมี
แผนการการดําเนินงานขอเบิกเงินงบประมาณท่ีสอดคล้องกับงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรหรือแผนการจัดสรร
งบประมาณ / มีการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามระเบียบ / มีการประเมินผลการประเมินผลความสําเร็จของ
แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ / มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงวิธีการดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีแผนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจําปี โดยได้รับการอนุมัติจากผู้บริหาร 
2. มีกระบวนการปฏิบัติงานอย่างมีระบบ ถูกต้องตามระเบียบ โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ (KM) ให้แก่

บุคลากร 
3. มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการบริหารจัดการกระบวนการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

โปร่งใส ตรวจสอบได้  
4. มีการติดตามผล เร่งรัดการเบิกจ่ายเป็นรายไตรมาส และรายงานผลต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณา 
5. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานเป็นรายไตรมาส และรายงานผลต่อผู้บริหารเพ่ือ

พิจารณา 
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6. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุง และพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 
7. มีการนําผลลัพธ์ท่ีเกิดจากการปรับปรุงและพัฒนาที่เป็นรูปธรรมชัดเจน 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

  1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

3 หรือ 4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

5 หรือ 6 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

7 ข้อ 

 

ผลการดําเนินงาน 

1. ฝ่ายเบิกจ่ายมีแผนการปฏิบัติงานท่ีสอดคลอ้งกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจําปี โดยได้รับการอนุมัติ
จากผู้อํานวยการกองคลัง (กค.12.10.1-1-01) โดยจัดโครงการ อบรมสัมมนาการเพ่ิมพูนความรู้เกี่ยวกับ
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ สําหรับส่วนราชการ วันท่ี 20 – 21 ธันวาคม 2553 (กค.12.10.1-1-02) 

2. มีกระบวนการปฏิบัติงานอย่างมีระบบ ถูกต้องตามระเบียบ โดยปฏิบัติงานตามคู่มือขั้นตอนการทํางาน 
งานการเงินและบัญชี (PM-32) (กค.12.10.1-2-01) และถา่ยทอดองค์ความรู้ (KM) ให้แก่บุคลากร โดย
จัดทํา KM เรื่องอัตราการเบิกจ่าย (กค.12.10.1-2-02) 

3. มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการบริหารจัดการกระบวนการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยได้จัดทําความเส่ียงด้านการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ กรณียืม
เงินทดรองจ่าย  (กค.12.10.1-3-01) 

4. มีการติดตามผล เร่งรัดการเบิกจ่ายเป็นรายไตรมาส และรายงานผลต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณา โดยได้จัดทํา
บันทึกข้อความแจ้งหน่วยงานให้ดําเนินการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ (กค.12.10.1-4-01) 

5. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานเป็นรายไตรมาส และรายงานผลต่อผู้บริหารเพ่ือ
พิจารณา(กค.12.10.1-5-01)  

6. ยังไม่ได้ดําเนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน 
7. ยังไม่ได้ดําเนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน  
 

ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ 

เป้าหมาย 
ผลการดําเนินงานประเมิน

ตนเองเทียบกับเกณฑ์ 

คะแนนการ 

ประเมิน 

ผลการประเมินตนเองเทียบ
กับเป้าหมาย 

มีการดําเนินการ 

7 ข้อ 

5  ข้อ  4 คะแนน  บรรลุ
เป้าหมาย 

 ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 
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การวิเคราะห์ จุดแข็ง – แนวทางเสริม  และจุดอ่อน - แนวทางแก้ไข 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- - 
จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 

1. ยังไม่มีการนําผลการประเมินการจัดโครงการไป
ปรับปรุงและพัฒนา 

1. นําข้อเสนอแนะการจัดโครงการมาปรับปรุงและ
พัฒนาให้มีประสทิธิภาพ 

เอกสารและหลักฐานอ้างอิง  

 

ลําดับ หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสารหรือหลักฐานอ้างอิง แหล่งข้อมูล 
1 กค. 12.10.1-1-01 แผนการปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2554 ฝ่ายเบิกจ่าย 
2 กค. 12.10.1-1-02 โครงการ อบรมสัมมนาการเพ่ิมพูนความรู้เกี่ยวกับการ

เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ สําหรับส่วนราชการ วันท่ี      
20 – 21 ธันวาคม 2553 

ฝ่ายเบิกจ่าย 

3 กค. 12.10.1-2-01 คู่มือขั้นตอนการทํางาน งานการเงินและบัญชี (PM-32) ฝ่ายเบิกจ่าย 

4 กค. 12.10.1-2-02 เว็บไซต์กองคลัง  
http://www.finance.rmuti.ac.th/km.html 
การจัดการความรู้ เรื่องอัตราการเบิกจ่าย 
- อัตราค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการและฝึกอบรม 
- อัตราการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
- อัตราการเบิกค่าใช้จ่ายเงินรายได้สําหรับนักศึกษา 
- อัตราค่าเบ้ียประชุมตามกฤษฎีกาค่าเบ้ียประชุม

กรรมการ 
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน 

ฝ่ายเบิกจ่าย 

5 กค. 12.10.1-3-01 รายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคมุภายใน
ด้านการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
กรณียืมเงินทดรองจ่าย 

ฝ่ายเบิกจ่าย 

6 กค. 12.10.1-4-01 บันทึกข้อความ กค.747/2554 ลงวันท่ี 5 สิงหาคม 
2554 เรื่อง เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจําปี 
2554 

ฝ่ายเบิกจ่าย 

7 กค. 12.10.1-5-01 บันทึกข้อความที่ กค. พิเศษ/2554 ลงวันที ่31 ตุลาคม 
2554 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจําปี 2554 

ฝ่ายเบิกจ่าย 

8 กค. 12.10.1-6-01 บันทึกข้อความที่ กค.พิเศษ/2554 ลงวันท่ี 3 มกราคม 
2554 เรื่อง ขอเชิญบุคลากรฝ่ายประชุม 

ฝ่ายเบิกจ่าย 
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องค์ประกอบที่ 12.11.1 :   การบริหารจัดการงานการเงินให้มีประสิทธิภาพ (สายสนับสนุน 12.26) 

การคิดรอบปี         :   ปีงบประมาณ 2554 

ชนิดของตัวบ่งช้ี     :   กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบ่งชี้   :      

 หน่วยงานจะต้องมีการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ  จะต้องมีแผนการการ
ดําเนินงานการรับ – จ่ายเงินที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การรับ - จ่ายเงิน/มีการประเมินความสําเร็จของแผนการ
รับ - จ่ายเงินที่กําหนดไว้ / มีการจัดทํารายงานเงินสดคงเหลือประจําวันเพ่ือเสนอผู้บริหาร/ มีการนําผลการ
ประเมินไปปรับปรุงวิธีการดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีแผนการดําเนินงานการรับ – จ่ายเงินท่ีสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การรับ – จ่ายเงิน  โดยได้รับการอนุมัติ
จากผู้บริหาร 

2. มีกระบวนการปฏิบัติงานอย่างมีระบบ ถูกต้องตามระเบียบ โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ (KM) ให้แก่
บุคลากร 

3. มีระยะเวลาในการดําเนินการจ่ายเงินตามกระบวนการที่เสร็จสมบูรณ์ทุกวันทําการ และ/หรือภายใน       
3 - 5 วันทําการ (กรณีมีกระบวนการดําเนินงานท่ีซับซ้อน) 

4. มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการบริหารจัดการกระบวนการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

5. มีการติดตามผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนท่ีกําหนด เป็นรายไตรมาส และรายงานผลต่อผู้บริหาร 
6. มีการจัดทํารายงานเงินสดคงเหลือประจําวันเสนอผู้บริหารทุกสิ้นวันทําการ 
7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานเป็นรายไตรมาส และรายงานผลต่อผู้บริหาร 
8. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุง และพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 
9. มีการนําผลลัพธ์ท่ีเกิดจากการปรับปรุงและพัฒนาที่เป็นรูปธรรมชัดเจน 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

  1 หรือ 2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

3 หรือ 4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

5 หรือ 6 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

7 หรือ 8 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

9 ข้อ 

ผลการดําเนินงาน 

1. ฝ่ายการเงินมีแผนการดําเนินงานการรับ – จ่ายเงิน (กค.12.11.1-1-01) ท่ีสอดคล้องกบัหลักเกณฑ์การรับ 
– จ่ายเงิน (กค.12.11.1-1-02)  โดยได้รับการอนุมัติจากผู้อํานวยการกองคลัง และดําเนนิการตามปฏิทิน
การศึกษา ที่กําหนดให้นักศึกษาลงทะเบียนในปีการศึกษา 2554 (กค.12.11.1-01-03) 
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2. มีกระบวนการปฏิบัติงานอย่างมีระบบ ถูกต้องตามระเบียบ โดยปฏิบัติงานตามคู่มือขั้นตอนการทํางาน 
(PM-32) (กค.12.11.1-2-01) และถ่ายทอดองค์ความรู้ (KM) ให้แก่บุคลากร โดยการจัดทําการจัดการ
ความรู้ KM เรื่อง การยืมเงินทดรองจ่าย  (กค.12.11.1-2-02) 

3. มีระยะเวลาในการดําเนินการจ่ายเงินตามกระบวนการที่เสร็จสมบูรณ์ทุกวันทําการ และ/หรือภายใน       
3 - 5 วันทําการ (กรณีมีกระบวนการดําเนินงานท่ีซับซ้อน) (กค.12.11.1-3-01) 

4. มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการบริหารจัดการกระบวนการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยได้จัดทํารายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในด้านการบริหาร
เงินยืมนอกงบประมาณ (กค.12.11.1-4-01) 

5. มีการติดตามผลการปฏิบัติงาน และรายงานผลต่อผู้อํานวยการกองคลงั (กค.12.11.1-5-01) 
6. มีการจัดทํารายงานเงินสดคงเหลือประจําวันเสนอผู้บริหารทุกสิ้นวันทําการ  (กค.12.11.1-6-01) 
7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานเป็นรายไตรมาส และรายงานผลต่อผู้อํานวยการ   

กองคลงั (กค.12.11.1-7-01) 
8. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรงุ และพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น (กค.12.11.1-8-01) 
9. ยังไม่มีการดําเนินการตามเป้าหมายคุณภาพ 

 
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ 

เป้าหมาย 
ผลการดําเนินงานประเมิน

ตนเองเทียบกับเกณฑ์ 

คะแนนการ 

ประเมิน 

ผลการประเมินตนเองเทียบ
กับเป้าหมาย 

มีการดําเนินการ 

9 ข้อ 

 8 ข้อ  4 คะแนน  บรรลุ
เป้าหมาย 

 ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

การวิเคราะห์ จุดแข็ง – แนวทางเสริม  และจุดอ่อน - แนวทางแก้ไข 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- - 
จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 

- - 

เอกสารและหลักฐานอ้างอิง 
 

ลําดับ หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสารหรือหลักฐานอ้างอิง แหล่งข้อมูล 
1 กค. 12.11-1-01 แผนการปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2554 ฝ่ายการเงิน 

2 กค. 12.11-1-02 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ฝ่ายการเงิน 

3 กค. 12.11-1-03 ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2554 

 

ฝ่ายการเงิน 
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4 กค. 12.11.1-2-01 คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน งานการเงินและบัญชี    
(PM-32) 

ฝ่ายการเงิน 

5 กค. 12.11.1-2-02 เว็บไซต์กองคลัง 
http://www.finance.rmuti.ac.th/km.html  
การจัดการความรู้ เรื่อง การยืมเงินทดรองจ่าย   

ฝ่ายการเงิน 

6 กค. 12.11.1-3-01 เอกสารการเบิกจ่ายเงิน ฝ่ายการเงิน 

7 กค. 12.11.1-4-01 รายงานการบริหารความเส่ียงและการควบคมุภายใน
ด้านความเสี่ยงด้านการบริหารเงินยืมนอกงบประมาณ 

ฝ่ายการเงิน 

8 กค. 12.11.1-5-01 บันทึกข้อความ ท่ี กค.พิเศษ/2554 ลงวันที ่31 ตุลาคม 
2554 เรื่องรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปี 2554 

ฝ่ายการเงิน 

9 กค. 12.11.1-6-01 สมุดรายงานเงินคงเหลือประจําวัน ฝ่ายการเงิน 

10 กค. 12.11.1-7-01 รายงานการประชุมฝ่ายการเงิน เป็นรายไตรมาส ฝ่ายการเงิน 

11 กค. 12.11.1-8-01 เว็บไซต์กองคลัง 
http://www.finance.rmuti.ac.th/km.html  
การจัดการความรู้ เรื่อง การยืมเงินทดรองจ่าย   

ฝ่ายการเงิน 

 

องค์ประกอบที่  13 ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงาน 

ตัวบ่งชี้ท่ี 13.1.1   :   ร้อยละของความรู้ความเข้าใจกระบวนการปฏิบัติงานการคลัง (สายสนับสนุน 13.9) 

การคิดรอบปี        :   ปีงบประมาณ 2554 

ชนิดของตัวบ่งช้ี    :   ปัจจัยนําเข้า 

คําอธิบายตัวบ่งชี้   : 

 หน่วยงานจะต้องมีการถ่ายทอด ให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการปฏิบัติงานอย่างละเอียด ชัดเจน  โดยมี
การนําข้อมูลลงเว็บไซด์ การจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน  การประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ การอบรมสัมมนา การจัดทํา
เอกสารเผยแพร่ เพ่ือสร้างความเข้าใจในกระบวนการปฏิบัติงานให้แก่ผู้รับบริการ เป็นทิศทางเดียวกัน 

 
สูตรการคํานวณ 
 

จํานวนช้ินงานที่ปรับปรุงแก้ไข 
X 100 

จํานวนช้ินงานท้ังหมด 
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เกณฑ์การประเมิน 

 

ผลการดําเนินงาน 

กองคลัง ได้มีการจัดการประชุมเพ่ือช้ีแจงเกี่ยวกับการจัดการความรู้ KM เพ่ือให้บุคลากรทุกคนได้
รับทราบ (กค.13.1.1-01) และส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการอบรมเพิ่มพูนความรู้ เพ่ือนํามาประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงาน (กค .13.1.1-02) และนํามาจัดทําการจัดการความรู้ของกองคลังเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ 
http://www.finance.rmuti.ac.th/km.html  (กค.13.1.1-03) และได้จัดทําแบบประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการของกองคลัง ประจําปีการศึกษา 2554 เพ่ือสํารวจความคิดเห็นของผู้รับบริการ และนํามาปรับปรุง
พัฒนาต่อไป (กค.13.1.1-04) 

ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ 

เป้าหมาย 
ผลการดําเนินงานประเมิน

ตนเองเทียบกับเกณฑ์ 

คะแนนการ 

ประเมิน 

ผลการประเมินตนเองเทียบ
กับเป้าหมาย 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 77.72  3 คะแนน  บรรลุ
เป้าหมาย 

 ไม่บรรลุ
เป้าหมาย
เป้าหมาย 

การวิเคราะห์ จุดแข็ง – แนวทางเสริม  และจุดอ่อน – แนวทางแก้ไข 

 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
- - 

จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 
1. จะต้องมีการพัฒนาการปฏิบัติให้มี

ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 
1. บุคลากรทุกคนร่วมมือร่วมใจปฏิบัติงานใหมี้

ผลงานท่ีมีประสิทธิภาพ 

เอกสารและหลักฐานอ้างอิง 
 

ลําดับ หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสารหรือหลักฐานอ้างอิง แหล่งข้อมูล 
1 กค. 13.1.1-01 รายงานการประชุม ครั้งท่ี 9/2554 เม่ือวันท่ี 26 

สิงหาคม 2554 และ รายงานการประชุม ครั้งที่ 
11/2554 เม่ือวันท่ี 29 กันยายน 2554 

กองคลงั 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  
ร้อยละ 50 - 59  ร้อยละ 60 - 69  ร้อยละ 70 – 79  ร้อยละ 80 – 89  ร้อยละ 90 – 100  
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2 กค. 13.1.1-02 หนังสือเชิญบุคลากรกองคลงัเข้าอบรม กองคลงั 

3 กค. 13.1.1-03 เว็บไซต์กองคลัง 
http://www.finance.rmuti.ac.th/km.html  
การจัดการความรู้ เรื่อง การยืมเงินทดรองจ่าย   

กองคลงั 

4 กค. 13.1.1-04 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของ
กองคลงั ประจําปีการศึกษา 2554 

กองคลงั 

 

องค์ประกอบท่ี  14 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 14.1.1     :    ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการการคลัง (สายสนับสนุน 14.4) 

การคิดรอบปี          : ปีงบประมาณ 2554 

ชนิดของตัวบ่งช้ี      : ปัจจัยนําเข้า 

คําอธิบายตัวบ่งชี้     : 

 หน่วยงานทําการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานภายในและภายนอกรวมทั้ง
ข้อเสนอแนะ เพ่ือใช้ในการปรับปรุง พัฒนา การบริการงานการคลัง 

 
สูตรการคํานวณ 
 

ค่าคะแนนเฉลีย่รวมของความพึงพอใจ 
X 100 

ค่าคะแนนเต็มของความพึงพอใจ 

 

เกณฑ์การประเมิน 

 

 

 

 

 

 

 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  
ร้อยละ 50 - 59  ร้อยละ 60 - 69  ร้อยละ 70 – 79  ร้อยละ 80 – 89  ร้อยละ 90 – 100  
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ผลการดําเนินงาน 

 กองคลัง ได้ดําเนินการตามตัวบ่งช้ีที่ 14.1.1 โดยแจกแบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของกอง
คลัง สํานักงานอธิการบดี ประจําปีการศึกษา 2554 ให้ผู้รับบริการประเมินความพึงพอใจ ผลการประเมิน ดังน้ี 

1. ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 
- พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี การวางตัวเหมาะสม  3.93 คะแนน 
- ให้บริการด้วยความเต็มใจ และเอาใจใส่  3.89 คะแนน 
- ให้บริการด้วยความยุติธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ  3.91 คะแนน 
- ให้คําแนะนํา ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง 3.89 คะแนน 
- สามารถแก้ปัญหา อุปสรรค ได้อย่างเหมาะสม  3.80 คะแนน 

 
2. ด้านกระบวนการ/ข้ันตอนการให้บริการ 

- มีช่องทางการให้บริการท่ีเหมาะสม   3.91 คะแนน 
- ขั้นตอนการให้บริการมีระบบชัดเจน ไม่ซับซ้อน  3.89 คะแนน 
- มีการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ใน Web Site   3.68 คะแนน 

 สรุปคะแนนเฉล่ียในภาพรวม ได้ค่าคะแนน 3.86 คิดเป็นร้อยละ 77.72 ซ่ึงถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดี  

ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ 

เป้าหมาย 
ผลการดําเนินงานประเมิน

ตนเองเทียบกับเกณฑ์ 

คะแนนการ 

ประเมิน 

ผลการประเมินตนเองเทียบ
กับเป้าหมาย 

ร้อยละ 90 – 100 ร้อยละ  77.72 3 คะแนน  บรรลุ
เป้าหมาย 

 ไม่บรรลุ
เป้าหมาย
เป้าหมาย 

 

การวิเคราะห์ จุดแข็ง – แนวทางเสริม  และจุดอ่อน – แนวทางแก้ไข 

 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
- - 

จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 
1. จะต้องมีการพัฒนาการปฏิบัติให้มี

ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 
1. บุคลากรทุกคนร่วมมือร่วมใจปฏิบัติงานใหมี้

ผลงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
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เอกสารและหลักฐานอ้างอิง 
 

ลําดับ หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสารหรือหลักฐานอ้างอิง แหล่งข้อมูล 
1 กค. 14.1.1-01 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของ

กองคลงั ประจําปีการศึกษา 2554 
กองคลงั 

ตัวบ่งชี้ท่ี 14.2.1    :    ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรภายในหน่วยงาน (สายสนับสนุน 14.5) 

การคิดรอบปี         : ปีงบประมาณ 2554 

ชนิดของตัวบ่งช้ี     : ปัจจัยนําเข้า 

คําอธิบายตัวบ่งชี้    : 

 หน่วยงานทําการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรภายในหน่วยงาน รวมท้ังข้อเสนอแนะ เพ่ือใช้ในการ
ปรับปรุง พัฒนา การบริหารจัดการภายในหน่วยงาน 

สูตรการคํานวณ 
 

ค่าคะแนนเฉลีย่รวมของความพึงพอใจ 
X 100 

ค่าคะแนนเต็มของความพึงพอใจ 

 

เกณฑ์การประเมิน 

 

ผลการดําเนินงาน 

 กองคลัง ได้ดําเนินการตามตัวบ่งช้ีท่ี 14.2.1 โดยได้จัดทําแบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากรภายใน
กองคลัง และแจกให้บุคลากรประเมินผล ซ่ึงสรุปผลการประเมินแยกเป็น 2 ส่วน ดังน้ี 

1. ทัศนคติในการปฏิบัติงาน ได้คะแนน 4.45 คะแนน คิดเป็นร้อยละ  89 

2. ความพึงพอใจของบุคลากรภายในกองคลัง ได้คะแนน 4.42 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 88.40 

 

 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  
ร้อยละ 50 - 59  ร้อยละ 60 - 69  ร้อยละ 70 – 79  ร้อยละ 80 – 89  ร้อยละ 90 – 100  
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ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ 

เป้าหมาย 
ผลการดําเนินงานประเมิน

ตนเองเทียบกับเกณฑ์ 

คะแนนการ 

ประเมิน 

ผลการประเมินตนเองเทียบ
กับเป้าหมาย 

ร้อยละ 90 – 100 ร้อยละ 89 

และ ร้อยละ 88.40 

4 คะแนน  บรรลุ
เป้าหมาย 

 ไม่บรรลุ
เป้าหมาย
เป้าหมาย 

การวิเคราะห์ จุดแข็ง – แนวทางเสริม  และจุดอ่อน – แนวทางแก้ไข 

 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
- - 

จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 
1. บุคลากรขาดการคิดวิเคราะห์และนําความรู้

ความสามารถท่ีมีมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 
1. พัฒนาบุคลากรให้คิดวิเคราะห์ และเพ่ิมทักษะการ

ปฏิบัติงาน 

เอกสารและหลักฐานอ้างอิง 

 

ลําดับ หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสารหรือหลักฐานอ้างอิง แหล่งข้อมูล 
1 กค. 14.2.1-01 สรุปผลการวิเคราะหแ์บบประเมินความพึงพอใจ 

ประจําปีการศกึษา 2554 
กองคลงั 
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