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ส่วนที่ 1 
ส่วนน ำ 

 
1. ประวัติควำมเป็นมำและสภำพปัจจุบัน 

 ในปี พ.ศ. 2492 กระทรวงศึกษำธิกำร ได้จัดตั้ง “โรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง” ที ่
ซอยประสำนมิตร ถนนสุขุมวิท เพื่อผลิตครูในสำขำวิชำต่ำง ๆ รวมทั้งวิชำทำงวิทยำศำสตร์ โรงเรียนฝึกหัดครู
ชั้นสูงได้เปลี่ยนเป็น “วิทยำลัยวิชำกำรศึกษำ ประสำนมิตร” ตำม “พระรำชบัญญัติวิทยำลัยวิชำกำรศึกษำ 
พ.ศ. 2497” เมื่อวันที่ 22 สิงหำคม 2497 โดยมี คณะวิชำวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ ที่ประกอบด้วย 5 
แผนกวิชำ คือ คณิตศำสตร์  คหกรรมศำสตร์ เคมี  ชีววิทยำ  ฟิสิกส์  เมื่อ พ.ศ. 2508 ได้เปิดแผนกวิชำ
วิทยำศำสตร์ทั่วไปเพ่ิมขึ้น ต่อมำในปี พ.ศ. 2517 วิทยำลัยวิชำกำรศึกษำได้รับกำรยกฐำนะเป็นมหำวิทยำลัย 
โดยได้รับพระมหำกรุณำธิคุณ พระรำชทำนนำมว่ำ “ศรีนครินทรวิโรฒ” ซึ่งหมำยควำมว่ำ มหำวิทยำลัยที่
เจริญ เป็นศรีสง่ำแก่มหำนคร ตำม “พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ .ศ. 2517” คณะวิชำ
วิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “คณะวิทยำศำสตร์” เมื่อวันที่ 28 มิถุนำยน พ.ศ. 2517 ได้มี
กำรแบ่งส่วนรำชกำรเป็น ส ำนักงำนคณบดี และภำควิชำ  

 คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงเป็นระบบที่
ชัดเจนตำมโครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำรและโครงสร้ำงกำรบริหำร ดังนี้ 

 1.  ภำควิชำคณิตศำสตร์ 
 2.  ภำควิชำคหกรรมศำสตร์ 
 3.  ภำควิชำเคมี 
 4.  ภำควิชำชีววิทยำ 
 5.  ภำควิชำฟิสิกส์ 
 6.  ภำควิชำวิทยำศำสตร์ทั่วไป 
 7.  ส ำนักงำนคณบดี 
 ส ำนักงำนคณบดี คณะวิทยำศำสตร์ เดิมที่ท ำกำรอยู่ที่ ชั้น 1 ของอำคำร 10 ต่อมำได้สร้ำง

อำคำรศูนย์เครื่องมือวิทยำศำสตร์ (อำคำร 19) จึงได้ย้ำยส ำนักงำนคณบดีมำอยู่ที่ชั้น 3B อำคำร 19 ตั้งแต่ 
พ.ศ. 2547 เป็นต้นมำ จนถึงปัจจุบัน 

 ส ำนักงำนคณบดี คณะวิทยำศำสตร์ มีคณบดีเป็นผู้บังคับบัญชำ โดยมีรำยนำมเรียง
ตำมล ำดับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  ดังนี้ 

 1.  รองศำสตรำจำรย์ ดร.ประยงค์   พงษ์ทองเจริญ  พ.ศ. 2518 - 2526 
 2.  รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุมณฑำ   พรหมบุญ  พ.ศ. 2526 - 2530 
 3.  ศำสตรำจำรย์ ดร.สุทัศน์   ยกส้ำน   พ.ศ. 2530 - 2532 
 4.  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ดำภรณ์   วีรสำร   พ.ศ. 2532 - 2536 
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 5.  รองศำสตรำจำรย์ ดร.บุญเอิญ   มิลินทสูตร  พ.ศ. 2536 - 2538 
 6.  รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุเทพ  ทองอยู่   พ.ศ. 2538 - 2540 
 7.  รองศำสตรำจำรย์ ดร.วิเชียร  มำกตุ่น   พ.ศ. 2540 - 2544 
 8.  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ยุวดี   นำคะผดุงรัตน์  พ.ศ. 2544 - 2548 
 9.  ศำสตรำจำรย์ ดร.วิเชียร  มำกตุ่น   พ.ศ. 2548 - 2557 
 10. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ศิรินุช เทียนรุ่งโรจน์  พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน 

 ส ำนักงำนคณบดี คณะวิทยำศำสตร์ มีคณบดีเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบและมอบหมำยให้
เลขำนุกำรคณะดูแลรับผิดชอบ ดังนั้นกำรบริหำรงำนของส ำนักงำนคณบดี ซ่ึงได้รับมอบหมำยงำนด้ำนต่ำง ๆ 
จำกคณบดีและรองคณบดีฝ่ำยต่ำง ๆ นอกจำกนั้นยังประสำนงำนและให้บริกำรกับภำควิชำภำยในคณะ
วิทยำศำสตร์  ส ำหรับผู้ด ำรงต ำแหน่งเลขำนุกำรคณะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มีรำยนำมดังต่อไปนี้ 

 1.  รองศำสตรำจำรย์ ดร. สุมณฑำ  พรหมบุญ 
 2.  อำจำรย์อุรุพีร์  ปัญจะ   
 3.  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สุรีย์  แขวงโสภำ 
 4.  อำจำรย์จิตติมำ  เหมกิตติวัฒน์   
 5.  อำจำรย์ภัทณีญำ  ไชยสุข   
 6.  รองศำสตรำจำรย์พรพรรณ  เลิศทวีสินธุ์   
 7.  นำงสำวเกศณี  ชยำวิวัฒนำวงศ์   
 8.  นำยสวัสดิ์  รอดภัย 
 9.  นำงสำวอัญชลีรัตน์  บุญชินวุฒิกุล   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1  ที่ตั้ง  ส ำนักงำนคณบดี คณะวิทยำศำสตร์  
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2.  ปรัชญำ ปณิธำน วิสัยทัศน์ ค่ำนิยม พันธกิจ  ยุทธศำสตร*์ 
*ที่มำ แผนยุทธศำสตร์ 5 ปี (ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 - 2562) 
 

2.1 ปรัชญำ (Philosophy) 
กำรศึกษำ  คือ  ควำมเจริญงอกงำม 

2.2 ปณิธำน (Pledge) 
มุ่งม่ันงำนสอนและงำนวิจัยด้ำนวิทยำศำสตร์ เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพสูง มีคุณธรรมและ

จริยธรรมใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิตและมีจิตสำธำรณะ 
2.3 วิสัยทัศน์ (Vision)  

เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ กำรวิจัย และสร้ำงนวัตกรรมด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีสู่สำกล 
2.4 ค่ำนิยม (Core Values) 

S Scientific Excellence     
C Corporate and Social Responsibility  
I International Recognition    

2.5 พันธกิจ (Mission) 

1. ผลิตบัณฑิตที่มีศักยภำพทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม 

2. พัฒนำงำนวิจัยเพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้และนวัตกรรมด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีสู่สำกล 

3. บูรณำกำรองค์ควำมรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีสู่กำรพัฒนำชุมชนและสังคมอย่ำงยั่งยืน 

4. บริหำรจัดกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพตำมหลักธรรมำภิบำล 

5. ท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
2.6 ประเด็นยุทธศำสตร์ (Strategic Issues) 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำนิสิตและบุคลำกรไปสู่สังคมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำงำนวิจัยสหสำขำวิชำ และบูรณำกำรกำรวิจัยกับพันธกิจอ่ืน 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 สร้ำงควำมร่วมมือกับพันธมิตรในกำรบริกำรวิชำกำรเพ่ือพัฒนำชุมชนและสังคม

อย่ำงยั่งยืน 
ยุทธศำสตร์ที่ 4 สร้ำงระบบบริหำรที่มีคุณภำพโดยใช้เครื่องมือทำงกำรบริหำรและเทคโนโลยี

สำรสนเทศที่เหมำะสม 
ยุทธศำสตร์ที่ 5 ส่งเสริมกำรท ำนุบ ำรุงวัฒนธรรมและศิลปะอย่ำงยั่งยืน 

  



รำยงำนกำรประเมินตนเอง ระดับส ำนักงำนคณบดี คณะวิทยำศำสตร์ ปีกำรศึกษำ 2557 Page 5 

 

3.  โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน 
 

 ส ำนักงำนคณบดี คณะวิทยำศำสตร์  เป็นหน่วยงำนกลำงที่สนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรและ
ปฏิบัติภำรกิจหลักของคณะวิทยำศำสตร์ โดยกำรบริหำรงำนภำยในของส ำนักงำนคณบดี ท ำหน้ำที่สนับสนุน
ให้บริกำรกับภำควิชำในคณะวิทยำศำสตร์  โดยมีโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน ดังนี้ 

 
แผนภำพที่ 1 : โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

คณบดีคณะวิทยำศำสตร์ 
คณะกรรมกำรประจ ำคณะวิทยำศำสตร์ 

 

หัวหน้ำงำนคลังและพัสด ุ

เลขำนุกำรคณะ หัวหน้ำภำควชิำ 

 
รองคณบด ี

 

อธิกำรบดี 

ผู้ช่วยคณบด ี

หัวหน้ำงำนนโยบำยและแผน หัวหน้ำงำนบริกำรกำรศึกษำ 

บุคลำกร 
 

บุคลำกร 
 

บุคลำกร 
 

บุคลำกร 
 

คณะกรรมกำรบริหำรงำนส ำนักงำนคณบดี 

หัวหน้ำงำนบรหิำรและธุรกำร 
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 ส ำนักงำนคณบดี คณะวิทยำศำสตร์  มีกำรแบ่งส่วนงำน เพ่ือสนับสนุนภำรกิจหลักของ                       
คณะวิทยำศำสตร์ ได้แก่  กำรผลิตบัณฑิต  กำรวิจัย  กำรบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชน และกำรท ำนุบ ำรุง
วัฒนธรรมและศิลปะ โดยมีกลไกกำรด ำเนินกำรเพ่ือสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรของผู้บริหำร และกำรบริกำร
นิสิต  อำจำรย์ บุคลำกรภำยในคณะวิทยำศำสตร์  ตำมโครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนงำน คือ  1. งำนบริหำรและ
ธุรกำร  2. งำนคลังและพัสดุ  3. งำนบริกำรกำรศึกษำ  4. งำนนโยบำยและแผน 

 
แผนภำพที่ 2 : กำรแบ่งส่วนงำน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

คณะวิทยำศำสตร์ 

งำนบริกำรกำรศึกษำ 
 

งำนบริหำรและธุรกำร 

1. หน่วยสำรบรรณ 
2. หน่วยประชำสัมพันธ ์
3. หน่วยกำรเจ้ำหน้ำที ่
4. หน่วยอำคำรสถำนที ่

และซ่อมบ ำรงุ 
5. หน่วยยำนพำหนะ 
6. หน่วยโสตทัศนูปกรณ ์

7. หน่วยบริกำรอัดส ำเนำ 
8. หน่วยจัดกำรประชมุ 
9. หน่วยสำรสนเทศ 
10. หน่วยสวัสดิกำร 

 

1. หน่วยประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ 

2. หน่วยกิจกำรนิสิต 
3. หน่วยจัดกำรเรียน 

กำรสอน 
4. หน่วยพัฒนำหลักสูตร 
5. หน่วยบริกำรวชิำกำร 
6. หน่วยวิจัย 

 

งำนคลังและพัสดุ 

1. หน่วยกำรเงินและบัญช ี
2. หน่วยพัสด ุ

 
 

1. หน่วยนโยบำยและแผน 
2. หน่วยแผนงบประมำณ 

3. หน่วยติดตำมและ
ประเมินผล 

 

คณะกรรมกำรประจ ำคณะวิทยำศำสตร์

วิทยำศำสตร์ 

ภำควิชำ ส ำนักงำนคณบดี 

คณะกรรมกำรบริหำรงำนส ำนักงำนคณบดี 

งำนนโยบำยและแผน 
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4. ระบบและกลไกประกันคุณภำพ 
 

 ส ำนักงำนคณบดี คณะวิทยำศำสตร์  ด ำเนินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำให้สอดคล้องกับ
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของคณะวิทยำศำสตร์ โดยก ำหนดองค์ประกอบของคุณภำพกำรปฏิบัติงำนตำม
แนวทำงของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) และตำมภำรกิจของคณะวิทยำศำสตร์ ทั้งนี้เพ่ือ
มุ่งส่งเสริมประสิทธิภำพของกำรปฏิบัติงำน และสร้ำงควำมพึงพอใจต่อผู้ใช้บริกำร โดยมีกระบวนกำรดังนี้ 

 
ปัจจัยน ำเข้ำ  (Input)  กระบวนกำร  (Process)  ผลผลิต  (Output) 

- ปรัชญำ ปณิธำน วิสัยทัศน์  
   พันธกิจ และวัตถุประสงค์ 
-  แผนปฏิบัติงำน 
-  บุคลำกร 
-  งบประมำณ 
-  วัสดุอุปกรณ์ 

 -  กำรบริหำรจัดกำร 
-  ระบบและกลไก 
   กำรประกันคุณภำพ 
-  กำรบริหำรควำมเสี่ยง 

 -  ปริมำณและคุณภำพของ  
   งำนและกำรบริกำร 
-  ควำมพึงพอใจ 
   ของผู้ใช้บริกำร 

 

 
 

 
 
  

ข้อมูลย้อนกลับ 
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5.  เป้ำหมำยกำรประกันคุณภำพในปีกำรศึกษำ  2557 
ส ำนักงำนคณบดี คณะวิทยำศำสตร์ ได้จัดท ำเป้ำหมำยตำมตัวชี้วัดต่ำง ๆ  ของแต่ละองค์ประกอบ 

ดังตำรำงที่ 1 
 

ตำรำงท่ี 1  เป้ำหมำยกำรประกันคุณภำพ ปีกำรศึกษำ 2557 

องค์ประกอบ/ตัวช้ีวัด 
เป้ำหมำย ปี 2557 

หน่วยนับ คะแนน 

องค์ประกอบที่ 5  กำรบริหำรจัดกำร 
ตัวบ่งช้ีที่ 1 แผนกำรด ำเนินงำนหรือปฏิทินกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 5 ข้อ 5 
ตัวบ่งช้ีที่ 2 ระบบกำรพัฒนำบุคลำกร 6 ข้อ 5 
ตัวบ่งช้ีที่ 3 ร้อยละของบุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำควำมรู ้และทักษะวิชำชีพท่ีสอดคล้องกับกำร

ปฏิบัติงำน 
ร้อยละ 85 5 

ตัวบ่งช้ีที่ 4 ระดับควำมพึงพอใจและควำมผูกพันของบุคลำกรต่อสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน 4.5 คะแนน 4.5 
ตัวบ่งช้ีที่ 5 ระบบบริหำรควำมเสี่ยง 7 ข้อ 5 
ตัวบ่งช้ีที่ 6 กำรพัฒนำหน่วยงำนสู่องค์กรเรียนรู้ 7 ข้อ 5 
ตัวบ่งช้ีที่ 7 ระดับควำมส ำเร็จของกำรให้บริกำรที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร 5 ข้อ 5 
ตัวบ่งช้ีที่ 8 ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร 4.51 

คะแนน 
4.51 

ตัวบ่งช้ีที่ 9 กำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 5 ข้อ 5 

 

6.  บุคลำกร 
 

6.1 จ ำนวนบุคลำกรปัจจุบัน 
ส ำนักงำนคณบดี คณะวิทยำศำสตร์ มีบุคลำกรสำยสนับสนุนวิชำกำร จ ำนวน 31 คน จ ำแนกเป็น

ข้ำรำชกำรพลเรือน 4 คน  พนักงำนมหำวิทยำลัย 23 คน  และลูกจ้ำงประจ ำ 4 คน  (ข้อมูล ณ วันที่ 30 
มิถุนำยน พ.ศ. 2558) รำยละเอียดดังตำรำงที่ 2 

ตำรำงท่ี 2  แสดงจ ำนวนบุคลำกร ส ำนักงำนคณบดี คณะวิทยำศำสตร์ 
 

ล ำดับที่ ต ำแหน่ง 
สถำนภำพ 

ลูกจ้ำงประจ ำ 

จ ำนวน 

ข้ำรำชกำร 
พนักงำน

มหำวิทยำลัย 

1 เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 2 7  - 9 

2 บุคลำกร  1 -  - 1 

3 นักวิชำกำรเงินและบัญชี   - 3  - 3 
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ล ำดับที่ ต ำแหน่ง 
สถำนภำพ 

ลูกจ้ำงประจ ำ 

จ ำนวน 

ข้ำรำชกำร 
พนักงำน

มหำวิทยำลัย 

4 นักวิชำกำรพัสดุ 1 2  - 3 

5 ผู้ปฏิบัติงำนบริหำร  - 4**  - 4 

6 นักวิชำกำรศึกษำ  - 3  - 3 

7 นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน  - 1  - 1 

8 นักประชำสัมพันธ์  - 1  - 1 

9 นักวิชำกำรโสตทัศนศึกษำ  - 1  - 1 

10 พนักงำนบริกำรอัดส ำเนำ  -  1  - 1 

11 ช่ำงไฟฟ้ำ  -  - 1 1 

12 พนักงำนบริกำรเอกสำรทั่วไป - - 1 1 

13 ผู้ช่วยช่ำงทั่วไป -  - 2 2 

รวม (คน) 4 23 4 31 

ร้อยละ 12.90 74.20 12.90 100 

 

หมายเหตุ * มีลูกจ้างประจ ามาช่วยราชการในหน่วยงาน จ านวน 1 คน คือ นายสังคม  อุดสัย ต าแหน่งพนักงานขบัรถยนต์ 
** มีพนักงานมหาวิทยาลัย ไปช่วยราชการท่ีภาควิชาคหกรรมศาสตร์ จ านวน 1 คน คือ นางสาวภทรพรรณ พืชเงิน ต าแหน่ง
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 

 
6.2 กำรพัฒนำบุคลำกร 
ส ำนักงำนคณบดี คณะวิทยำศำสตร์  มีบุคลำกรสำยสนับสนุนวิชำกำร จ ำนวน  31  คน ได้รับกำร

พัฒนำ ในปีกำรศึกษำ 2557 จ ำนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ  

 

  



รำยงำนกำรประเมินตนเอง ระดับส ำนักงำนคณบดี คณะวิทยำศำสตร์ ปีกำรศึกษำ 2557 Page 10 

 

7.  งบประมำณ 
 ส ำนักงำนคณบดี คณะวิทยำศำสตร์  ได้รับจัดสรรงบประมำณประจ ำปี พ.ศ. 2558 เป็นเงิน

ทั้งสิ้น  20,450,000 บำท  (ยีส่บิล้ำนสี่แสนห้ำหมื่นบำทถ้วน) ประกอบด้วย งบประมำณแผ่นดิน ได้รับกำรจัดสรร
ในรูปแผนงำน / โครงกำร เป็นเงิน 19,436,200 บำท (สิบเก้ำล้ำนสี่แสนสำมหมื่นหกพันสองร้อยบำทถ้วน) 
และงบประมำณเงินรำยได้ ในรูปแผนงำน / โครงกำร เป็นเงิน 1,013,800 บำท (หนึ่งล้ำนหนึ่งหมื่นสำมพัน
แปดร้อยบำทถ้วน) พิจำรณำรำยละเอียด ดังตำรำงที่ 3
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ตำรำงที่  3 เงินจัดสรรงบประมำณแผ่นดินและเงินรำยได้ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2557 
(คิดตำมปีงบประมำณตั้งแต่ 1 ตุลำคม 2557 - 30 กันยำยน 2558) ส่วนรำชกำร ส ำนักงำนคณบดี คณะวิทยำศำสตร์ 

หมวดรำยจ่ำย 
งบประมำณแผ่นดิน เงินรำยได ้ งบประมำณรวม 

คณะ ส ำนักงำนคณบด ี ร้อยละ คณะ ส ำนักงำนคณบด ี ร้อยละ คณะ ส ำนักงำนคณบด ี ร้อยละ 

 (1) งบบุคลำกร 56,808,200 0 0.00 7,810,400 0 0.00 64,618,600 0 0.00 

 - เงินเดือนค่ำจ้ำงประจ ำ 55,090,800 0 0 0 0 0.00 55,090,800 0 0.00 

 - ค่ำจ้ำงชั่วครำว 1,717,400 0 0 7,810,400 0 0.00 9,527,800 0 0.00 

 (2) งบด ำเนินงำน 8,839,000 19,436,200 13.68 20,632,700 92,200 0.06 29,471,700 19,528,400 13.75 

 - ค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสด ุ 8,839,000 17,392,200 12.24 14,921,900 92,200 0.06 23,760,900 17,484,400 12.31 

 - ค่ำเช่ำบ้ำน+ค่ำจำ้งเหมำท ำควำมสะอำดอำคำรคณะ  0 2,044,000 1.44 0 0 0.00 0 2,044,000 1.44 

 - ค่ำสำธำรณูปโภค 0 0 0.00 5,710,800 0 0.00 5,710,800 0 0.00 

 (3) งบลงทุน  11,271,400 0 0.00 10,683,000 491,600 0.35 21,954,400 491,600 0.35 

 - ครุภัณฑ์ 11,271,400 0 0.00 10,683,000 491,600 0.35 21,954,400 491,600 0.35 

 - ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 

 (4) งบเงินอุดหนุน 11,813,700 0 0.00 10,139,300 375,000 0.26 21,953,000 375,000 0.26 

 - สำขำวิชำที่ขำดแคลน (ค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ/
ครุภัณฑ์) 

0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 

 - โครงกำรผลิตแพทย์เพิ่ม 733,300 0 0.00 0 0 0.00 733,300 0 0.00 

 - สำขำวิชำที่ขำดแคลน 1,186,900 0 0.00 0 0 0.00 1,186,900 0 0.00 
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หมวดรำยจ่ำย 
งบประมำณแผ่นดิน เงินรำยได ้ งบประมำณรวม 

คณะ ส ำนักงำนคณบด ี ร้อยละ คณะ ส ำนักงำนคณบด ี ร้อยละ คณะ ส ำนักงำนคณบด ี ร้อยละ 

 - ทุนเรียนดี/ทุนกำรศึกษำ 3,183,400 0 0.00 0 0 0.00 3,183,400 0 0.00 

 - ทุนวิจัย (เพื่อถำ่ยทอดเทคโนโลยี) + สร้ำงอค์ควำมรู้ 6,710,100 0 0.00 2,932,600 0 0.00 9,642,700 0 0.00 

 - งบพัฒนำหน่วยงำน /พัฒนำบุคลำกร/สมทบกองทุน/
กองทุนพัฒนำครู 5 ป ี

0 0 0.00 7,206,700 375,000 0.26 7,206,700 375,000 0.26 

 (5) รำยจ่ำยอ่ืน - - - 3,555,400 55,000 0.04 3,555,400 55,000 0.04 

 - ค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ + โครงกำร 0 0 0 2,915,800 55,000 0.04 2,915,800 55,000 0.04 

 - อนุรักษ์ส่งเสริมและพัฒนำศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรม 0 0 0 639,600 0 0.00 639,600 0 0.00 

 (6) งบกลำง - - - 500,000 - 0.00 500,000 0 0.00 

 - ฉุกเฉิน 0 0 0 500,000 0 0.00 500,000 0 0.00 

รวมทั้งสิ้น (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) 88,732,300 19,436,200 13.68 53,320,800 1,013,800 0.71 142,053,100 20,450,000 14.40 

          ข้อมูลจำก  งบประมำณแผ่นดิน  ประจ ำปี พ.ศ. 2558  และงบประมำณเงินรำยได้ ประจ ำปี พ.ศ. 2558 
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ส่วนที่ 2 

ส่วนสำระ 
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ส่วนที่ 2 
ผลกำรด ำเนินงำนและผลกำรประเมิน 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 1 :  แผนกำรด ำเนินงำนหรือปฏิทินกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนกำร 
กำรคิดรอบปี : ปีงบประมำณ 
ผู้ก ำกับตัวบ่งช้ี : รองคณบดีฝ่ำยบริหำร เลขำนุกำรคณะ  
เจ้ำหน้ำที่รวบรวมข้อมูล : นำยสัญญำ พำลุน, นำงสำวปรำณี  ประสงค์ 
 
ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้: 

ส ำนักงำนคณบดี มีพันธกิจหลัก คือ สนับสนุนพันธกิจของคณะในด้ำนต่ำง ๆ ได้แก่ ด้ำนกำรเรียน
กำรสอน  ด้ำนกำรพัฒนำนิสิต ด้ำนวิจัย ด้ำนบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคมและด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม รวมทั้งด้ำนกำรบริหำรงำนต่ำง ๆ ของคณะ ในกำรด ำเนินพันธกิจหลักส ำนักงำนคณบดีต้องมีกำร
ก ำหนดทิศทำงกำรปฏิบัติงำนหรือกำรด ำเนินงำนที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะ อีกทั้งต้องมีกำรพัฒนำแนว
ทำงกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนคณบดี เพ่ือให้ส ำนักงำนคณบดีสำมำรถสนับสนุนกำรบรรลุวิสัยทัศน์ของ
คณะ  และมีทิศทำงกำรด ำเนินพันธกิจต่ำง ๆ เป็นแนวทำงเดียวกับคณะ 

ในกระบวนกำรจัดท ำและพัฒนำแผนด ำเนินงำนหรือปฏิทินด ำเนินงำนประจ ำปีของส ำนักงำนคณบดี 
ต้องเปิดโอกำสให้สมำชิกทุกคนมีส่วนร่วมทั้งในกำรจัดท ำและกำรร่วมกันรับผิดชอบด ำเนินกำรตำมแผนกำร
ด ำเนินงำนหรือปฏิทินกำรด ำเนินงำนที่ก ำหนดขึ้น 
 
เกณฑ์มำตรฐำน : ข้อ 

1. บุคลำกรทุกคนในส ำนักงำนคณบดี มีส่วนร่วมในกำรจัดท ำหรือทบทวน แผนกำรด ำเนินงำนหรือ
ปฏิทินกำรด ำเนินงำนประจ ำปี   

2. ส ำนักงำนคณบดีน ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี (Action plan) ของคณะไปท ำแผนกำรด ำเนินงำน
หรือปฏิทินกำรด ำเนินงำนประจ ำปี โดยกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรในส ำนักงำนคณบดี และมี
สำระของแผนกำรด ำเนินงำนหรือปฏิทินกำรด ำเนินงำนประจ ำปีครอบคลุมตำมพันธกิจ  

3. มีผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรด ำเนินงำนหรือปฏิทินกำรด ำเนินงำนประจ ำปี บรรลุตัวบ่งชี้  
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ (กรณีที่เป็นแผน) หรือร้อยละ 80 ของกิจกรรมทั้งหมดที่ได้
ปฏิบัติ (กรณีเป็นปฏิทิน) 

4. มีกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนอย่ำงน้อยปีละ 2 ครั้ง และรำยงำนผลในที่ประชุม
ส ำนักงำนคณบดีเพ่ือพิจำรณำ 
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5. มีกำรน ำผลกำรพิจำรณำ  ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของที่ประชุมส ำนักงำนคณบดีไปปรับปรุง 
กำรปฏิบัติงำน 
 

เกณฑ์กำรประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีกำรด ำเนินกำร 
1 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
2 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
3 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
4 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
5 ข้อ 

 
ผลกำรด ำเนินงำน 
 1. บุคลำกรทุกคนในส ำนักงำนคณบดี มีส่วนร่วมในกำรจัดท ำหรือทบทวน แผนกำรด ำเนินงำน
หรือปฏิทินกำรด ำเนินงำนประจ ำปี  

ส ำนักงำนคณบดี คณะวิทยำศำสตร์ได้มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรงำนส ำนักงำนคณบดี 
คณะวิทยำศำสตร์ (OFF57_1_1.1) เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนคณบดี คณะวิทยำศำสตร์ด ำเนินไป
ด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ ทั้งนี้ยังได้จัดท ำแผนปฏิบัติกำรส ำนักงำนคณบดี (Action Plan) 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 (OFF57_1_1.2) ไดม้ีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรงำนส ำนักงำนคณบดี 
คณะวิทยำศำสตร์ ครั้งที่ 8/2557 วำระที่ 4.2 เพ่ือร่วมกันทบทวนแผนกำรด ำเนินงำน พิจำรณำโครงกำร/
กิจกรรม ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย และก ำหนดผู้รับผิดชอบ (OFF57_1_1.3) จำกนั้นมีกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริหำรงำนส ำนักงำนคณบดี คณะวิทยำศำสตร์ ครั้งที่ 3/2558 วำระที่ 3.1 (OFF57_1_1.4) 
โดยมติที่ประชุมได้เสนอให้มีกำรเพ่ิมโครงกำร/กิจกรรมในแผนปฏิบัติกำรของส ำนักงำนคณบดี คณะ
วิทยำศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 (ฉบับปรับปรุง) (OFF57_1_1.5) เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไป
อย่ำงมีประสิทธิภำพตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี พ.ศ. 2558 ของส ำนักงำนคณบดี คณะวิทยำศำสตร์  

  
2. ส ำนักงำนคณบดีน ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี (Action plan) ของคณะไปท ำแผนกำรด ำเนินงำน

หรือปฏิทินกำรด ำเนินงำนประจ ำปี โดยกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรในส ำนักงำนคณบดี และมีสำระของ
แผนกำรด ำเนินงำนหรือปฏิทินกำรด ำเนินงำนประจ ำปีครอบคลุมตำมพันธกิจ  

ส ำนักงำนคณบดี คณะวิทยำศำสตร์ได้น ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี (Action Plan) ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2558 ของคณะวิทยำศำสตร์ (OFF57_1_2.1) มำพิจำรณำและก ำหนดกิจกรรมเพ่ือให้
สอดคล้องกับแผนปฏิบัติกำร (Action Plan) ของส ำนักงำนคณบดี คณะวิทยำศำสตร์ และน ำเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรงำนส ำนักงำนคณบดี คณะวิทยำศำสตร์  ครั้งที่ 8/2557 วำระที่ 4.2 เพ่ือร่วม
พิจำรณำ (OFF57_1_1.3) โดยสนับสนุนให้บุคลำกรในส ำนักงำนคณบดี คณะวิทยำศำสตร์ได้มีส่วนร่วมใน
กำรจัดท ำโครงกำร/กจิกรรมต่ำง ๆ พร้อมทั้งสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของคณะวิทยำศำสตร์ เพ่ือให้บรรลุพันธ
กิจ (Mission) ทั้ง 5 ด้ำน คือ 

1. ผลิตบัณฑิตที่มีศักยภำพทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม 
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2. พัฒนำงำนวิจัยเพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้และนวัตกรรมด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีสู่สำกล 
3. บูรณำกำรองค์ควำมรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีสู่กำรพัฒนำชุมชนและสังคมอย่ำง

ยั่งยืน 
4. บริหำรจัดกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพตำมหลักธรรมำภิบำล 
5. ท ำนุบ ำรุงวัฒนธรรมและศิลปะ 

 

ทั้งนี้ส ำนักงำนคณบดี คณะวิทยำศำสตร์ยังได้ก ำหนดแผนปฏิบัติกำร (Action Plan) ที่
ประกอบไปด้วยโครงกำร/กิจกรรมที่ตอบสนองพันธกิจด้ำนบริหำรจัดกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพตำมหลัก 
ธรรมำภิบำลของคณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

3. มีผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรด ำเนินงำนหรือปฏิทินกำรด ำเนินงำนประจ ำปี บรรลุตัวบ่งชี้ 
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ (กรณีที่เป็นแผน) หรือร้อยละ 80 ของกิจกรรมทั้งหมดที่ได้ปฏิบัติ 
(กรณีเป็นปฏิทิน) 

ส ำนักงำนคณบดี คณะวิทยำศำสตร์ได้ด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร (Action Plan) ซึ่ง
ประกอบด้วยประเด็นยุทธศำสตร์ (Strategic Issues) 5 ยุทธศำสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำนิสิตและบุคลำกรไปสู่สังคมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต  จ ำนวน 3 เป้ำประสงค์ 3 
ตัวชี้วัด บรรลุวัตถุประสงค์ คิดเป็นร้อยละ 100 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำงำนวิจัยสหสำขำวิชำและบูรณำกำรกำรวิจัยกับพันธกิจอ่ืน  ไม่มีเป้ำประสงค์ 
และไม่มีตัวช้ีวัด  

ยุทธศำสตร์ที่ 3 สร้ำงควำมร่วมมือกับพันธมิตรในกำรบริกำรวิชำกำรเพ่ือพัฒนำชุมชนและสังคม
อย่ำงยั่งยืน ไม่มีเป้ำประสงค์ และไม่มีตัวช้ีวัด 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 สร้ำงระบบบริหำรที่มีคุณภำพโดยใช้เครื่องมือทำงกำรบริหำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศที่เหมำะสม จ ำนวน 1 เป้ำประสงค์ 1 ตัวชี้วัด บรรลุวัตถุประสงค์ คิดเป็นร้อยละ 100 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 ส่งเสริมกำรท ำนุบ ำรุงวัฒนธรรมและศิลปะอย่ำงยั่งยืน จ ำนวน 1 เป้ำประสงค์ 1 
ตัวชี้วัด บรรลุวัตถุประสงค์ คิดเป็นร้อยละ 100 

พันธกิจด้ำนบริหำรจัดกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพตำมหลักธรรมำภิบำล ซึ่งแบ่งเป็น 2 ภำระกิจดังนี้ 
1. ภำระกิจด้ำนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ประกอบไปด้วยโครงกำรป้องกันอัคคีภัยและ

อพยพหนีไฟ (OFF57_1_3.1) และโครงกำร Big Cleaning Day (OFF57_1_3.2) ซึ่ง
ได้ก ำหนดค่ำเป้ำหมำยและตัวชี้วัดของโครงกำรมำกกว่ำหรือเท่ำกับร้อยละ 80 ทั้งนี้ผล
กำรด ำเนินงำนได้บรรลุวัตถุประสงค์และส ำเร็จตำมแผนกำรด ำเนินงำน 

2. ภำระกิจด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ประกอบไปด้วยโครงกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำส ำนักงำนคณบดี (OFF57_1_3.3) ซึ่งได้ก ำหนดค่ำเป้ำหมำยและตัวชี้วัดไว้
และอยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินงำน 
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ดังนั้นสรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรด ำเนินงำน (Action Plan) ของส ำนักงำนคณบดี คณะ
วิทยำศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 (OFF57_1_3.4) คิดค่ำเฉลี่ยเท่ำกับร้อยละ 100 ของกิจกรรม
ทั้งหมดท่ีได้ก ำหนดไว้  

 

 

4. มีกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนอย่ำงน้อยปีละ 2 ครั้ง และรำยงำนผลในที่ประชุม
ส ำนักงำนคณบดีเพื่อพิจำรณำ 

ส ำนักงำนคณบดี คณะวิทยำศำสตร์ได้มีกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร (Action Plan) และ
มีกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของแผนปฏิบัติกำร (Action Plan) ส ำนักงำนคณบดี คณะวิทยำศำสตร์  
ครั้งที่ 1 (OFF57_1_4.1) พร้อมทั้งน ำผลกำรด ำเนินงำนรำยงำนในที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรงำน
ส ำนักงำนคณบดี ครั้งที่ 1/2558 วำระท่ี 4.4 (OFF57_1_4.2)   

ทั้งนี้ยังมีกำรด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่องและได้รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของแผนปฏิบัติกำร 
(Action Plan) ส ำนักงำนคณบดี คณะวิทยำศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 2 
(OFF57_1_4.3) และน ำผลเสนอพิจำรณำในที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรงำนส ำนักงำนคณบดี ครั้งที่  
2/2558 วำระที่ 4.1 (OFF57_1_4.4) ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรงำนส ำนักงำนคณบดีมีมติเสนอให้
เพ่ิมโครงกำร/กิจกรรมในแผนปฏิบัติกำร (Action Plan) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 ของส ำนักงำน
คณบดี คณะวิทยำศำสตร์ ดังนี้ 

1. โครงกำรพัฒนำสมรรถนะบุคลำกร เรื่อง กำรพัฒนำกำรสื่อสำรด้วยภำษำอังกฤษ 
2. โครงกำรพัฒนำสมรรถนะบุคลำกร ครั้งที่ 1 เรื่องกำรใช้ IT เพ่ือกำรจัดกำรประชุม 
3. โครงกำรงำนวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2558 
4. กิจกรรมรณรงค์ใส่ผ้ำไทย 
 

หลังจำกนั้นที่ประชุมมีมติเห็นชอบและเสนอให้ด ำเนินกำรติดตำมอย่ำงต่อเนื่องเพ่ือให้ผลกำร
ด ำเนินงำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพจึงได้มีกำรด ำเนินกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของแผนปฏิบัติกำร ครั้ง
ที่ 3 (OFF57_1_4.5) และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรงำนส ำนักงำนคณบดี ครั้งที่ 3/2558 วำระ
ที่ 3.1 (OFF57_1_1.4) ซึ่งที่ประชุมเสนอแนะเพ่ิมเติมในเรื่องของกิจกรรม ดังนี้ 

1. ให้น ำประเด็นที่ได้ในแต่ละโครงกำรมำปรับปรุงในกำรจัดท ำในปีต่อไป 
2. บรรจุโครงกำรเกี่ยวกับกำรท ำวิจัยของสำยสนับสนุนเข้ำในแผนปฏิบัติกำรในปีต่อไป 

(ยุทธศำสตร์ที่ 2 )  
3. กำรเขียนคู่มือ/แนวปฏิบัติที่ดี 
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5. มีกำรน ำผลกำรพิจำรณำ  ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของที่ประชุมส ำนักงำนคณบดีไปปรับปรุง
กำรปฏิบัติงำน 

ส ำนักงำนคณบดี คณะวิทยำศำสตร์ได้ด ำเนินกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของแผนปฏิบัติกำร 
(Action Plan) อย่ำงต่อเนื่องและสรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร ส ำนักงำนคณบดี คณะ
วิทยำศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 (OFF57_1._3.4) เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรงำน
ส ำนักงำนคณบดี แสดงควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะ (OFF57_1._5.1) เพ่ือน ำผลดังกล่ำวไปปรับปรุงกำร
ปฏิบัติงำนในแต่ละด้ำนให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลมำกขึ้น  
 
ผลกำรประเมินตนเอง 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินกำร ผลกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 
5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน  

 
รำยกำรหลักฐำนอ้ำงอิง 

รหัสเอกสำร รำยกำรเอกสำรหลักฐำน 
OFF57_1_1.1 ค ำสั่งที่ 263/2557 แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรงำนส ำนักงำนคณบดี 
OFF57_1_1.2 แผนปฏิบัติกำรส ำนักงำนคณบดี (Action Plan) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 

OFF57_1_1.3 
รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักงำนคณบดี คณะวิทยำศำสตร์ ครัง้ที่ 8/2557 วนัที่ 19 
พฤศจิกำยน 2557 

OFF57_1_1.4 
รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักงำนคณบดี คณะวิทยำศำสตร์ ครัง้ที่ 3/2558  วันที่ 3 
กรกฎำคม 2558 

OFF57_1_1.5 
แผนปฏิบัติกำร (Action Plan) คณะวิทยำศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558  (ฉบับ
ปรับปรุง)  

OFF57_1_2.1 แผนปฏิบัติกำร (Action Plan) คณะวิทยำศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 
OFF57_1_3.1 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน โครงกำรป้องกันอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ 
OFF57_1_3.2 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน โครงกำร Big Cleaning Day 
OFF57_1_3.3 บันทึกขออนุมัติ/ข้อเสนอ โครงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำส ำนักงำนคณบดี 

OFF57_1_3.4 
สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ ส ำนักงำนคณบดี คณะวิทยำศำสตร์ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2558 

OFF57_1_4.1 
รำยงำนติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของแผนปฏิบัติกำร (Action Plan) ประจ ำปี 
งบประมำณ พ.ศ. 2558 ส ำนักงำนคณบดี คณะวิทยำศำสตร์ ครั้งที่ 1  

OFF57_1_4.2 
รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรงำนส ำนักงำนคณบดี ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 27 
กุมภำพันธ์ 2558  

OFF57_1_4.3 รำยงำนติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของแผนปฏิบัติกำร (Action Plan) ส ำนักงำนคณบดี คณะ
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รหัสเอกสำร รำยกำรเอกสำรหลักฐำน 
วิทยำศำสตร์ ครั้งที่ 2 

OFF57_1_4.4 
รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรงำนส ำนักงำนคณบดี ครั้งที่ 2/2558 วันที่ 16 
มิถุนำยน 2558 

OFF57_1_4.5 
รำยงำนติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของแผนปฏิบัติกำร (Action Plan) ส ำนักงำนคณบดี คณะ
วิทยำศำสตร์ ครั้งที่ 3 

OFF57_1_5.1 
รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรงำนส ำนักงำนคณบดี ครั้งที่ 4/2558 วันที่ 16 
กรกฎำคม 2558  
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ตัวบ่งชี้ที่ 2 : ระบบกำรพัฒนำบุคลำกร 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนกำร 
กำรคิดรอบปี : ปีกำรศึกษำ 
ผู้ก ำกับตัวบ่งช้ี : รองคณบดีฝ่ำยบริหำร 
เจ้ำหน้ำที่รวบรวมข้อมูล : นำงวัลย์ลิกำ สวัสดิ์นฤเดช และ นำงสำวพิมพ์ประภำ  บุญใช้ 
 
ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี :  
 คุณภำพของกำรศึกษำจะเกิดขึ้นถ้ำหน่วยงำนมีบุคลำกรที่มีคุณภำพ มีควำมรักองค์กร มุ่งมั่น ตั้งใจ
ปฏิบัติหน้ำที่ตำมภำระงำนที่ก ำหนด ผู้บริหำรมีกำรมอบหมำยงำนให้กับผู้ใต้บังคับบัญชำตำมศักยภำพ  
ควำมถนัด ควำมสนใจของแต่ละบุคคล บุคลำกรทุกระดับมีควำมพึงพอใจในกำรท ำงำน หน่วยงำนมีกำร
พัฒนำบุคลำกรตำมสำขำวิชำชีพและหำวิธีกำรที่จะธ ำรงรักษำบุคลำกรที่มีประสิทธิภำพให้อยู่กับองค์กร
ตลอดไป 
 
เกณฑ์มำตรฐำน : ข้อ 

1. มีแผนกำรพัฒนำบุคลำกรที่มีกำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรของบุคลำกร โดยสอดคล้องกับ Job 
Description และแผนกำรพัฒนำบุคลำกรของคณะ/หน่วยงำน รวมทั้งครอบคลุมกำรพัฒนำ
ทักษะภำษำอังกฤษให้แก่บุคลำกรด้วย 

2. มีกำรพัฒนำบุคลำกรให้เป็นไปตำมแผนที่ก ำหนด 
3. มีกำรสร้ำงบรรยำกำศที่ดีของสถำนที่ท ำงำนด้วยกิจกรรม 5ส 
4. มีระบบกำรติดตำมกำรน ำควำมรู้และทักษะที่ได้จำกกำรพัฒนำมำใช้ในกำรปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้อง 
5. มีกำรประเมินผลควำมส ำเร็จของแผนกำรพัฒนำบุคลำกร 
6. มีกำรน ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงแผนกำรพัฒนำบุคลำกร 

 
เกณฑ์กำรประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีกำรด ำเนินกำร 

1 หรือ 2 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

3 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

4 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

5 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

6 ข้อ 
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ผลกำรด ำเนินงำน 

1. มีแผนกำรพัฒนำบุคลำกรที่มีกำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรของบุคลำกร โดยสอดคล้องกับ Job  
Description และแผนกำรพัฒนำบุคลำกรของคณะ/หน่วยงำน รวมทั้งครอบคลุมกำรพัฒนำทักษะ
ภำษำอังกฤษให้แก่บุคลำกรด้วย 

ส ำนักงำนคณบดีเป็นหน่วยงำนกลำงที่สนับสนุนภำรกิจของคณะวิทยำศำสตร์ในด้ำนกำรผลิต
บัณฑิต กำรวิจัย กำรบริกำรวิชำกำร และกำรท ำนุบ ำรุงวัฒนธรรมและศิลปะ โดยมีกำรแบ่งโครงสร้ำงกำร
ปฏิบัติงำนเป็น 4 ด้ำน ได้แก่ งำนบริหำรและธุรกำร งำนบริกำรกำรศึกษำ งำนคลังและพัสดุ และงำนนโยบำย
และแผน ในกำรนี้มีบุคลำกรที่ปฏิบัติหน้ำที่ในต ำแหน่งต่ำง ๆ ซึ่งมีกำรมอบหมำยภำระงำน Job Description 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2557 (OFF57_2_1.1) เพ่ือให้กำรสนับสนุนและขับเคลื่อนภำรกิจของคณะวิทยำศำสตร์
ให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์จึงมีกำรจัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกรส ำนักงำนคณบดี คณะวิทยำศำสตร์ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2558 – 2562 (OFF57_2_1.2) ซึ่งมีกำรวิเครำะห์สถำนภำพปัจจุบัน (SWOT Analysis) 
ด้ำนสมรรถนะบุคลำกรของส ำนักงำนคณบดีให้สอดคล้องกับ Job Description และสอดรับกับแผน
ยุทธศำสตร์และวิสัยทัศน์ของคณะวิทยำศำสตร์ รวมทั้งมีกำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษให้แก่บุคลำกร โดยได้
น ำแผนกำรพัฒนำบุคลำกรเข้ำท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริหำรงำนส ำนักงำนคณบดีครั้งที่ 8/2557 วำระที่ 4.4 
(OFF57_2_1.3) 
 

2. มีกำรพัฒนำบุคลำกรให้เป็นไปตำมแผนที่ก ำหนด 
           บุคลำกรส ำนักงำนคณบดี ได้มีกำรพัฒนำตนเองโดยกำรเข้ำร่วมประชุม อบรมในสำยงำนที่
เกี่ยวข้อง โดยบุคลำกรทีป่ฏิบัติหน้ำที่ในงำนบริหำรและธุรกำร งำนบริกำรกำรศึกษำ งำนคลังและพัสดุ และ
งำนนโยบำยและแผน ได้มีกำรเข้ำร่วมประชุม อบรมด้ำนควำมรู้และทักษะที่เก่ียวกับกำรปฏิบัติงำน กำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรสื่อสำรด้วยภำษำอังกฤษ ดังนี้ 

กำรพัฒนำระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 3 
กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรหลักสูตรกำรเงิน พัสดุ และกำรเขียนโครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 
กำรจัดท ำรำคำกลำงและกำรบริหำรสัญญำให้มีควำมรัดกุม 
กำรอบรมหลักสูตรติดตำมยุทธศำสตร์ (swu-sap) 
กำรประชุมชี้แจงแนวทำงกำรจัดท ำข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยระดับหลักสูตร 
กำรพัฒนำกำรสื่อสำรด้วยภำษำอังกฤษ 
English for socializing 
กำรใช้ IT เพ่ือจัดกำรประชุม 
กำรพัฒนำเว็บไซด์หน่วยงำนด้วย DotNetNuke7 
กำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง"พัฒนำทักษะในกำรประเมินค่ำงำนแก่บุคลำกร” 
กำรป้องกันอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ 
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โดยมีรำยละเอียดตำมเอกสำร “สรุปกำรไปประชุม อบรม ศึกษำดูงำน ส ำนักงำนคณบดี ประจ ำปีกำรศึกษำ 
2557” (OFF57_2_2.1) 

 
3. มีกำรสร้ำงบรรยำกำศที่ดีของสถำนที่ท ำงำนด้วยกิจกรรม 5ส 

ส ำนักงำนคณบดีได้น ำกิจกรรม 5ส มำช่วยจัดควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยภำยในหน่วยงำน เป็น
กำรสร้ำงบรรยำกำศที่ดี และเป็นกำรสร้ำงควำมส ำนึกในเรื่องมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนให้ดีขึ้น โดยได้มีกำร
จัดท ำคู่มือกำรด ำเนินกิจกรรม 5ส ประจ ำปีกำรศึกษำ 2557 และจัดโครงกำรปฏิบัติกำร 5ส ของส ำนักงำน
คณบดี “BIG CLEANING DAY” ประจ ำปีกำรศึกษำ 2557 ในวันที่  1 กรกฎำคม  2558 สถำนที่จัดโครงกำร 
ห้อง 19-101 , 19-308 และ 19-309 (OFF57_2_3.1)  ซึ่งมีผลท ำให้บุคลำกรของส ำนักงำนคณบดี มีควำมรู้  
ควำมเข้ำใจแนวคิดพ้ืนฐำนกำรด ำเนินงำน 5ส ร่วมกันพิจำรณำวำงแผนเพ่ือพัฒนำกำรจัดควำมเป็นระเบียบ
เรียบร้อยภำยในหน่วยงำน และสำมำรถจัดกำรดูแลท ำให้มีบรรยำกำศสภำพแวดล้อมที่ดีภำยในหน่วยงำนเอ้ือ
ต่อกำรท ำงำนในกำรบริกำร ท ำให้กำรปฏิบัติงำนสนับสนุนพันธกิจด้ำนต่ำง ๆ ของคณะวิทยำศำสตร์ด ำเนินไป
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 

4. มีระบบกำรติดตำมกำรน ำควำมรู้และทักษะที่ได้จำกกำรพัฒนำมำใช้ในกำรปฏิบัติงำนที่ 
เกี่ยวข้อง 

ส ำนักงำนคณบดีได้มีระบบกำรติดตำมกำรน ำควำมรู้และทักษะที่ได้จำกกำรพัฒนำมำใช้ในกำร
ปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้อง โดยกำรให้ผู้ที่ไปประชุม อบรม ศึกษำดูงำน จัดท ำรำยงำนเสนอผ่ำนหัวหน้ำงำน 
(OFF57_2_4.1) และมีกำรจัดท ำคู่มือแนวปฏิบัติที่ดีเผยแพร่ทำงเว็บไซต์ของคณะ ได้แก่ 

คู่มือกำรใช้ระบบกำรจัดประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (OFF57_2_4.2) 
http://science.swu.ac.th/Portals/22/QA/KM/docs/2557/KM_emeeting.pdf  
แนวปฏิบัติที่ดีในกำรเขียนข้อเสนอโครงกำร (OFF57_2_4.3) 
http://science.swu.ac.th/Portals/22/Plan%20&%20Policy/Documents/manual_wri

ting_2014.pdf 
 

5. มีกำรประเมินผลควำมส ำเร็จของแผนกำรพัฒนำบุคลำกร 
ส ำนักงำนคณบดีได้มีกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรพัฒนำบุคลำกรส ำนักงำนคณะวิทยำศำสตร์

ประจ ำปีงบประมำณ 2558 โดยได้มีกำรส ำรวจควำมต้องกำรของบุคลำกรในกำรพัฒนำตนเอง 
(OFF57_2_5.1) จัดท ำโครงกำรพัฒนำกรอบสมรรถนะนิสิตและบุคลำกร คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยศรี
นครินทรวิโรฒ ประจ ำปีงบประมำณ 2557 – 2561 (OFF57_2_5.2) และได้ด ำเนินกำรในกำรจัดประชุม 
อบรมเพ่ือพัฒนำบุคลำกร และจัดส่งบุคลำกรให้เข้ำร่วมประชุม อบรมด้ำนควำมรู้ทักษะที่เกี่ยวกับกำร
ปฏิบัติงำน กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษ ส ำนักงำนคณบดีได้มีกำรประเมินผล
ควำมส ำเร็จของแผนกำรพัฒนำบุคลำกรส ำนักงำนคณะวิทยำศำสตร์ประจ ำปีงบประมำณ 2558 

http://science.swu.ac.th/Portals/22/QA/KM/docs/2557/KM_emeeting.pdf
http://science.swu.ac.th/Portals/22/Plan%20&%20Policy/Documents/manual_writing_2014.pdf
http://science.swu.ac.th/Portals/22/Plan%20&%20Policy/Documents/manual_writing_2014.pdf
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(OFF57_2_5.3) พบว่ำกำรพัฒนำบุคลำกรเป็นไปตำมแผนพัฒนำบุคลำกร ประจ ำปีงบประมำณ 2558 และ
ได้น ำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรงำนส ำนักงำนคณบดีครั้งที่ 2/2558 วำระท่ี 4.2 (OFF57_2_5.4)  
 

6. มีกำรน ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงแผนกำรพัฒนำบุคลำกร 
จำกผลกำรประเมินผลควำมส ำเร็จของแผนกำรพัฒนำบุคลำกรส ำนักงำนคณะวิทยำศำสตร์

ประจ ำปีงบประมำณ 2558 ได้มีกำรพิจำรณำเพ่ือน ำไปปรับปรุงแผนกำรพัฒนำบุคลำกรในปีต่อไป โดย
คณะกรรมกำรบริหำรงำนส ำนักงำนคณบดีได้ให้ข้อเสนอแนะว่ำควรด ำเนินกำรจัดกรอบสมรรถนะหลักและ
เฉพำะของบุคลำกรสำยสนับสนุนวิชำกำรให้แล้วเสร็จ และควรมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือสร้ำงแนว
ปฏิบัติที่ดแีละให้เกิดควำมคล่องตัวในงำนด้ำนกำรเงินและพัสดุ นอกจำกนี้บุคลำกรควรได้รับกำรพัฒนำทักษะ
กำรสื่อสำรภำษำอังกฤษอย่ำงต่อเนื่อง โดยมีรำยละเอียดตำมรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรงำน
ส ำนักงำนคณบดีครั้งที่ 2/2558 วำระท่ี 4.2 (OFF57_2_5.4) 

 
ผลกำรประเมินตนเอง 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินกำร ผลกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 
6 ข้อ 6 ข้อ 5  

 
รำยกำรหลักฐำนอ้ำงอิง 

รหัสเอกสำร รำยกำรเอกสำรหลักฐำน 
OFF57_2_1.1 ภำระงำน Job Description ประจ ำปีกำรศึกษำ 2557 
OFF57_2_1.2 แผนพัฒนำบุคลำกรส ำนักงำนคณบดี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 – 2562 
OFF57_2_1.3 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรงำนส ำนักงำนคณบดีครั้งที่ 8/2557 วันที่ 19 

พฤศจิกำยน 2557 
OFF57_2_2.1 สรุปกำรไปประชุม อบรม ศึกษำดูงำน ส ำนักงำนคณบดี ประจ ำปีกำรศึกษำ 2557 
OFF57_2_3.1 โครงกำรปฏิบัติกำร 5ส ของส ำนักงำนคณบดี “BIG CLEANING DAY” 
OFF57_2_4.1 รำยงำนกำรไปประชุม อบรม ศึกษำดูงำน ส ำนักงำนคณบดี ประจ ำปีกำรศึกษำ 2557 
OFF57_2_4.2 คู่มือกำรใช้ระบบกำรจัดประชุมอิเล็กทรอนิกส์  
OFF57_2_4.3 แนวปฏิบัติที่ดีในกำรเขียนข้อเสนอโครงกำร 
OFF57_2_5.1 ผลส ำรวจควำมต้องกำรกำรน ำไอทีมำใช้ในกำรปฏิบัติงำน  
OFF57_2_5.2 โครงกำรพัฒนำกรอบสมรรถนะนิสิตและบุคลำกร คณะวิทยำศำสตร์             

มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจ ำปีงบประมำณ 2557 – 2561 
OFF57_2_5.3 กำรประเมินผลควำมส ำเร็จของแผนกำรพัฒนำบุคลำกรส ำนักงำนคณะวิทยำศำสตร์

ประจ ำปีงบประมำณ 2558 
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รหัสเอกสำร รำยกำรเอกสำรหลักฐำน 
OFF57_2_5.4 รำยงำนประชุมคณะกรรมกำรบริหำรงำนส ำนักงำนคณบดีครั้งที่ 2/2558 วันที่ 16 

มิถุนำยน 2558 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3 : ร้อยละของบุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำควำมรู้ และทักษะวิชำชีพที่สอดคล้องกับ
กำรปฏิบัติงำน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ปัจจัยน ำเข้ำ 
กำรคิดรอบป ี: ปีกำรศึกษำ 
ผู้ก ำกับตัวบ่งช้ี : รองคณบดีฝ่ำยบริหำร 
เจ้ำหน้ำที่รวบรวมข้อมูล : นำงวัลย์ลิกำ สวัสดิ์นฤเดช และ นำงสำวพิมพ์ประภำ  บุญใช้ 
 
ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี :  
 มุ่งประเมินกำรให้โอกำสในกำรเรียนรู้เพ่ิมเติมแก่บุคลำกร ให้มีโอกำสได้รับกำรพัฒนำที่เป็นธรรม 
และเป็นกำรประเมินระบบกำรบริหำรงำนที่ เป็นธรรมของผู้บริหำร ในกำรเปิดโอกำสให้บุคลำกร 
(นอกเหนือจำกบุคลำกรสำยวิชำกำร) ได้มีโอกำสในกำรพัฒนำตนเอง เพ่ือเพ่ิมพูนควำมรู้และทักษะวิชำชีพที่
สอดคล้องกับกำรปฏิบัติงำน ด้วยกำรเข้ำร่วมกำรฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนำวิชำกำรหรือวิชำชีพ และ
กำรศึกษำดูงำนทั้งภำยในและภำยนอกหน่วยงำน ทั้งท่ีมีค่ำใช้จ่ำยและไม่มีค่ำใช้จ่ำย 
 
เกณฑ์กำรประเมิน :  

แปลงค่ำร้อยละของบุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำควำมรู้ เป็นคะแนนระหว่ำง 0 – 5 
ก ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

 
วิธีกำรค ำนวณ : 

1. ค ำนวณร้อยละของจ ำนวนบุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำควำมรู้ และทักษะวิชำชีพ  ตำมสูตร 
  

จ ำนวนบุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำควำมรู้  

X 100 
จ ำนวนบุคลำกรทั้งหมด 

 
2. แปลงค่ำร้อยละที่ค ำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

   คะแนนที่ได้  = 
  

ค่ำร้อยละของจ ำนวนบุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำควำมรู้  

X 5 
80 

 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

1. จ ำนวนบุคลำกรทั้งหมด หมำยถึง บุคลำกรทั้งท่ีปฏิบัติงำนจริงและลำศึกษำต่อ 
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2. จ ำนวนบุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำควำมรู้ หมำยถึง บุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำควำมรู้ โดยเข้ำ
ร่วมอบรม/ประชุม/สัมมนำวิชำกำรหรือวิชำชีพ/ลำศึกษำต่อทั้งในประเทศหรือต่ำงประเทศและ
กำรศึกษำดูงำนทั้งภำยในและภำยนอกหน่วยงำนในปีกำรศึกษำนั้น 

3. ไม่นับซ้ ำแม้ว่ำบุคลำกรคนนั้นจะได้รับกำรพัฒนำหลำยครั้งในปีกำรศึกษำนั้นก็ตำม 
4. สำมำรถนับรวมกำรฝึกอบรม ประชุม สัมมนำวิชำกำรหรือวิชำชีพที่คณะ/หน่วยงำนของตนเอง

จัด 
 

ผลกำรด ำเนินงำน 
 จ ำนวนบุคลำกรในส ำนักงำนคณบดี คณะวิทยำศำสตร์ มีจ ำนวนทั้งสิ้น 31 คน ซึ่งมีบุคลำกรที่ได้เข้ำ
ร่วมอบรม/ประชุม/สัมมนำวิชำกำรหรือวิชำชีพ รวมถึงกำรดูงำน ในปีกำรศึกษำ 2557 จ ำนวน 29 คน 
รำยละเอียดตำมเอกสำร “สรุปกำรไปประชุม อบรม ศึกษำดูงำน ส ำนักงำนคณบดี ประจ ำปีกำรศึกษำ 
2557” (OFF57_3_1.1) คิดเป็นบุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำควำมรู้ และทักษะวิชำชีพที่สอดคล้องกับกำร
ปฏิบัติงำนร้อยละ 93.55 
 

ผลกำรด ำเนินงำน 
คะแนนประเมินตนเอง 

ตัวตั้ง ตัวหำร ผลลัพธ์ 
29 31 ร้อยละ 93.55 5 

 
ผลกำรประเมินตนเอง 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินกำร ผลกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 
ร้อยละ 85 ร้อยละ 93.55 5  

 
รำยกำรหลักฐำนอ้ำงอิง 

รหัสเอกสำร รำยกำรเอกสำรหลักฐำน 
OFF57_3_1.1 สรุปกำรไปประชุม อบรม ศึกษำดูงำน ส ำนักงำนคณบดี ประจ ำปีกำรศึกษำ 2557 
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ตัวบ่งชี้ที่ 4 : ระดับควำมพึงพอใจและควำมผูกพันของบุคลำกรต่อสภำพแวดล้อมในกำร
ท ำงำน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลลัพธ์ 
กำรคิดรอบป ี: ปีกำรศึกษำ  
ผู้ก ำกับตัวบ่งช้ี : รองคณบดีฝ่ำยประกันคุณภำพกำรศึกษำ  
เจ้ำหน้ำที่รวบรวมข้อมูล : นำงสำวมณฑวรรณ  ช่อชมเกษม 
 
ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี :  
 กำรส ำรวจควำมพึงพอใจ และควำมผำสุกของบุคลำกร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส ำรวจควำมคิดเห็น
ของบุคลำกรที่มีต่อระบบบริหำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคล เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรก ำหนดปัจจัยส ำคัญที่สร้ำง
ควำมผำสุก และสร้ำงควำมผูกพันของผู้ปฏิบัติงำนได้อย่ำงเหมำะสม โดยมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงำน เน้นวิธีปฏิบัติ
ต่ำง ๆ ที่ส ำคัญน ำไปสู่บรรยำกำศกำรท ำงำนที่มีสมรรถนะสูง รวมทั้งกำรผูกใจผู้ปฏิบัติงำนให้ท ำงำนเพ่ือ
สนับสนุนบรรยำกำศดังกล่ำว และท ำให้หน่วยงำนสำมำรถปรับเปลี่ยนให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงอันน ำไปสู่
ควำมส ำเร็จ  
 วิธีกำรประเมินควำมผูกพันของบุคลำกรอย่ำงน้อยต้องมีประเด็นกำรประเมินดังต่อไปนี้ 

1. ด้านหน้าที่ความรับผิดชอบ เพ่ือส ำรวจกำรมอบหมำยภำระงำนที่ตรงกับควำมรู้ ควำมสำมำรถ 
ควำมเชี่ยวชำญ และปริมำณงำนที่เหมำะสมกับต ำแหน่ง รวมถึงควำมมีอิสระในกำรตัดสินใจและ
ได้รับกำรยอมรับ 

2. ด้านวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือส ำรวจบรรยำกำศในกำรท ำงำน (กำรร่วมมือ ร่วมคิด ร่วมท ำ ร่วม
แก้ปัญหำ) กำรให้ควำมเคำรพนับถือ และให้เกียรติซึ่งกันและกัน และแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ควำม
คิดเห็นในกำรแก้ปัญหำ และพัฒนำกำรท ำงำน 

3. ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน เพ่ือส ำรวจกำรจัดสถำนที่ เครื่องมือส ำหรับกำรปฏิบัติงำน 
วัสดุ อุปกรณ์ต่ำง ๆ ที่เพียงพอต่อควำมต้องกำร ทันสมัย และเหมำะสมกับกำรปฏิบัติงำน 

4. ด้านภาวะผู้น าองค์กร เพ่ือส ำรวจกำรให้ควำมส ำคัญต่อบุคลำกร โดยมีกำรยกย่องชมเชยและให้
ก ำลังใจบุคลำกรในโอกำสต่ำง ๆ และกำรเปิดโอกำสให้ผู้ปฏิบัติงำนได้แสดงควำมคิดเห็น 

5. ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือส ำรวจกำรแสดงควำมคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำน และมีกำรให้ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพัฒนำและ
ปรับปรุง 

6. ด้านสวัสดิการ เพ่ือส ำรวจประเด็นกำรจัดสวัสดิกำรที่เพียงพอและเหมำะสม ควำมสะดวกสบำย
ในกำรขอรับสวัสดิกำรต่ำง ๆ  

7. ด้านการพัฒนาบุคลากร/การสร้างความก้าวหน้าในสายงาน เพ่ือส ำรวจกำรสนับสนุนส่งเสริม
กำรพัฒนำบุคลำกรและสร้ำงควำมก้ำวหน้ำในสำยงำนอย่ำงเป็นระบบ  
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เกณฑ์กำรประเมิน : 
ค ำนวณค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจและควำมผูกพันของบุคลำกร 

ต่อสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน จำกคะแนนเต็ม 5 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

ข้อมูลจำกกำรส ำรวจควำมพึงพอใจ อย่ำงน้อยร้อยละ 70 ของจ ำนวนบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนจริง (ไม่
นับรวมลำศึกษำต่อ) 

 

ผลกำรด ำเนินงำน 
 ตำมท่ีส ำนักงำนคณบดี คณะวิทยำศำสตร์ได้มีกำรส ำรวจควำมพึงพอใจและควำมผูกพันของบุคลำกร
ต่อสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน (OFF57_4_1.1) จำกผลกำรส ำรวจ (OFF57_4_1.2) มีผู้ตอบแบบประเมิน
ทั้งหมด 30 คน เป็นเพศชำย 9 คน และเพศหญิง 21 คน (คิดเป็นร้อยละ 96.77 ของจ ำนวนบุคลำกร
ส ำนักงำนคณบดีที่ปฏิบัติงำนจริง จำก 31 คน) โดยมีค่ำเฉลี่ยของผลกำรส ำรวจในแต่ละประเด็น ดังนี้ 

1. ด้ำนหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ          คิดเป็นค่ำเฉลี่ย  4.33 
2. ด้ำนวัฒนธรรมองค์กร           คิดเป็นค่ำเฉลี่ย  4.02 
3. ด้ำนสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน        คิดเป็นค่ำเฉลี่ย  4.10 
4. ด้ำนผู้น ำ              คิดเป็นค่ำเฉลี่ย  4.05 
5. ด้ำนกำรประเมินผลกำรท ำงำน         คิดเป็นค่ำเฉลี่ย  3.92 
6. ด้ำนสวัสดิกำร            คิดเป็นค่ำเฉลี่ย  3.53 
7. ด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกร/กำรสร้ำงควำมก้ำวหน้ำในสำยงำน  คิดเป็นค่ำเฉลี่ย  3.98 
และสรุปภำพรวมควำมพึงพอใจและควำมผูกพันของบุคลำกรต่อสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน คิด

เป็นค่ำเฉลี่ย 3.99 ซึ่งเป็นคะแนนที่อยู่ในระดับดี 
ในกำรนี้ ยังมีข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 
1. ควรมีกำรตระหนักถึงโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนที่มีอยู่ภำยในองค์กรให้เกิดควำมเข้มแข็งในแต่ละ

สำยงำนตำมโครงสร้ำงเพ่ือให้กำรบริหำรงำนภำยในมีประสิทธิภำพมำกขึ้น 
2. กำรท ำงำนควรจะต้องมีกำรปรึกษำกัน (เฉพำะงำน) ไม่ควรแบ่งแยกระดับเพรำะทุกคนมี

ควำมส ำคัญในกำรขับเคลื่อนองค์กรไปในทิศทำงเดียวกัน (เฉพำะคน) ด้ำนสวัสดิกำรก็มีส่วนส ำคัญ และควร
สร้ำงขวัญและก ำลังใจให้แก่พนักงำนโดยกำรชื่นชมผู้ปฏิบัติงำนดีเด่น (ในรอบ 6 เดือน หรือ 1 ปี) โดยให้เป็น
เกียรติบัตรแก่พนักงำน  

3. น่ำจะให้เข้ำร่วมรับฟังกำรประเมินกำรคิดกำรตัดแต้ม หรือข้อมูลที่ต้องชี้แจงด้วยกัน 
จำกนั้น ได้มีกำรรำยงำนผลกำรส ำรวจในที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรงำนส ำนักงำนคณบดี ครั้งที่ 

2/2558 วำระที่ 4.3 (OFF57_4_1.3) ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นควรให้คณะกรรมกำรบริหำรงำนส ำนักงำนคณบดี
แจ้งให้บุคลำกรทรำบเกี่ยวกับสวัสดิกำรของคณะวิทยำศำสตร์ และมหำวิทยำลัย อีกท้ังยังเห็นควรให้มีกำร
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สร้ำงขวัญและก ำลังใจให้แก่บุคลำกรโดยกำรชื่นชมผู้ปฏิบัติงำนดีเด่น (ในรอบ 6 เดือน หรือ 1 ปี) เช่น กำรยก
ย่องและให้เกียรติบัตรแก่บุคลำกรที่ปฏิบัติงำนดีเด่น 
 
ผลกำรประเมินตนเอง 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินกำร ผลกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 
4.5 คะแนน 

(จำกคะแนนเต็ม 5) 
3.99 คะแนน 3.99 คะแนน  

 
รำยกำรหลักฐำนอ้ำงอิง 

รหัสเอกสำร รำยกำรเอกสำรหลักฐำน 
OFF57_4_1.1 แบบส ำรวจควำมพึงพอใจและควำมผูกพันของบุคลำกรต่อสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน 
OFF57_4_1.2 ผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจและควำมผูกพันของบุคลำกรต่อสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน 
OFF57_4_1.3 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรงำนส ำนักงำนคณบดี ครั้งที่ 2/2558  

วันที่ 16 มิถุนำยน 2558 
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ตัวบ่งชี้ที่ 5 :  ระบบบริหำรควำมเสี่ยง 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนกำร 
กำรคิดรอบป ี:  ปีงบประมำณ   
ผู้ก ำกับตัวบ่งช้ี : รองคณบดีฝ่ำยประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
เจ้ำหน้ำที่รวบรวมข้อมูล : เลขำนุกำรคณะ  และ นำงสำวพิลำสลักษณ์ ลือเลิศ 
   
ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี :  

เพ่ือให้หน่วยงำนมีระบบบริหำรควำมเสี่ยง โดยกำรบริหำรและควบคุมปัจจัย  กิจกรรมและ
กระบวนกำรด ำเนินงำนที่อำจเป็นมูลเหตุของควำมเสียหำย (ทั้งในรูปของตัวเงิน หรือไม่ใช่ตัวเงิน เช่น 
ชื่อเสียง และกำรฟ้องร้อง จำกกำรไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ประสิทธิภำพ ประสิทธิผล หรือ
ควำมคุ้มค่ำ) เพ่ือให้ระดับควำมเสี่ยง และขนำดของควำมเสียหำยที่จะเกิดขึ้นในอนำคตอยู่ในระดับที่ยอมรับ
และควบคุมได้ โดยค ำนึงถึงกำรเรียนรู้วิธีกำรป้องกันจำกกำรคำดกำรณ์ปัญหำล่วงหน้ำและโอกำสในกำรเกิด 
เพ่ือป้องกันหรือบรรเทำควำมรุนแรงของปัญหำรวมทั้งกำรมีแผนส ำรองต่อภำวะฉุกเฉิน เพ่ือให้มั่นใจว่ำ
ระบบงำนต่ำงๆมีควำมพร้อมใช้งำน มีกำรปรับปรุงระบบอย่ำงต่อเนื่องและทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง เพ่ือกำร
บรรลุเป้ำหมำยของหน่วยงำนตำมยุทธศำสตร์หรือกลยุทธ์เป็นส ำคัญ 

 
เกณฑ์มำตรฐำน : ข้อ 

1. มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำนบริหำรควำมเสี่ยง โดยมีผู้บริหำรระดับสูงที่
รับผิดชอบพันธกิจหลักของหน่วยงำนร่วมเป็นคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำน 

2. มีกำรวิเครำะห์และระบุควำมเสี่ยง อย่ำงน้อย 2 ประเด็นตำมบริบทของหน่วยงำนภำยใต้กรอบ
กำรวิเครำะห์ ดังเช่น 

- ด้ำนกำรเงิน 
- ด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบ 
- ด้ำนปฏิบัติกำร 
- ด้ำนบริบทอ่ืน ๆ ของหน่วยงำนเช่น ด้ำนภัยพิบัติ ด้ำนชื่อเสียง  ล  

ทั้งนี้ต้องเป็นไปตำมข้อก ำหนดของมหำวิทยำลัย 
3. มีกำรประเมินโอกำสและผลกระทบของควำมเสี่ยงและจัดล ำดับควำมเสี่ยงที่ได้จำกกำรวิเครำะห์ในข้อ 2 
4. มีกำรวิเครำะห์และระบุสำเหตุที่ก่อให้เกิดควำมเสี่ยง (ปัจจัยเสี่ยง) ที่เป็นปัจจัยภำยนอกหรือ

ปัจจัยที่ไม่สำมำรถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อกำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจของหน่วยงำน และเป็นปัจจัย
ภำยในหน่วยงำน 

5. มีกำรจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงที่มีระดับควำมเสี่ยงสูงและมีกำรด ำเนินกำรตำมแผน  รวมทั้ง
จัดส่งรำยงำนตำมก ำหนดของมหำวิทยำลัย 
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6. มีกำรก ำกับติดตำม ประเมินผลกำรด ำเนินงำนแผนบริหำรควำมเสี่ยงตำมตัวชี้วัดควำมเสี่ยงที่
ส ำคัญ (Key Risk Indicators) โดยมีระดับของควำมเสี่ยงลดลงจำกเดิม และรำยงำนผลต่อ
คณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำนเพื่อพิจำรณำ 

7. มีกำรน ำผลกำรประเมินและข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำนไปใช้ในกำรปรับ
แผนหรือวิเครำะห์ควำมเสี่ยงในรอบปีถัดไป 

 
เกณฑ์กำรประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีกำรด ำเนินกำร 

1 หรือ 2 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

3 หรือ 4 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

5 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

6 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

7 ข้อ 
 

ผลกำรด ำเนินงำน 
1. มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำนบริหำรควำมเสี่ยง โดยมีผู้บริหำรระดับสูง          

ที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของหน่วยงำนร่วมเป็นคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำน 
       ส ำนักงำนคณบดี   ได้มี กำรเสนอชื่ อบุคลำกรส ำนั กงำนคณบดี เป็นกรรมกำร  ใน

คณะอนุกรรมกำรด ำเนินกำรบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน ส ำนักงำนคณบดี  โดยมีเลขำนุกำรคณะ
เป็นที่ปรึกษำ(OFF57_5_1.1)  มีภำระหน้ำที่ ดังนี้ 

  1. วิเครำะห์และระบุควำมเสี่ยงรวมถึงปัจจัยที่ก่อให้เกิดควำมเสี่ยงของส ำนักงำนคณบดี  
  2. ประเมินโอกำสและผลกระทบพร้อมทั้งจัดล ำดับควำมเสี่ยงที่ได้จำกกำรวิเครำะห์ 

  3. จัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงที่มีระดับควำมเสี่ยงสูง และด ำเนินกำรตำมแผน 
  4. ติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักงำน

คณบดี 
              นอกจำกนั้น บุคลำกรส ำนักงำนคณบดียังร่วมเป็นกรรมกำรในคณะกรรมกำรด ำเนินงำนบริหำร
ควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน คณะวิทยำศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ 2558 (OFF57_5_1.2)   
 

2. มีกำรวิเครำะห์และระบุควำมเสี่ยง อย่ำงน้อย 2 ประเด็นตำมบริบทของหน่วยงำนภำยใต้
กรอบกำรวิเครำะห์ ดังเช่น 

- ด้ำนกำรเงิน 
- ด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบ 
- ด้ำนปฏิบัติกำร 
- ด้ำนบริบทอ่ืน ๆ ของหน่วยงำนเช่น ด้ำนภัยพิบัติ ด้ำนชื่อเสียง ฯลฯ 

ทั้งนี้ต้องเป็นไปตำมข้อก ำหนดของมหำวิทยำลัย 
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คณะอนุกรรมกำรด ำเนินกำรบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน ส ำนักงำนคณบดี มีกำรประชุม
ร่วมกัน ในครั้งที่ 1/2557 วำระที่ 4.1 (OFF57_5_2.1) และมีผลวิเครำะห์ควำมเสี่ยง (OFF57_5_2.2)                    
เพ่ือวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและระบุควำมเสี่ยงอย่ำงน้อย 2 ประเด็น ตำมบริบทของหน่วยงำนภำยใต้                
กรอบกำรวิเครำะห์ ได้ประเด็นควำมเสี่ยง ดังนี้ 

 1. ด้ำนควำมปลอดภัยจำกอำคำรช ำรุด 
2. ด้ำนกำรบริหำรงบประมำณ 
3. ด้ำนควำมปลอดภัยจำกกำรเกิดอัคคีภัย 
4. ด้ำนบุคลำกร 
5. ด้ำนสภำพสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน/กิจกรรมไม่เหมำะสม เนื่องจำกกลิ่น  

 
ได้มีกำรน ำประเด็นควำมเสี่ยงเข้ำพิจำรณำในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรงำนส ำนักงำนคณบดี  

ครั้งที่ 7/2557 วำระที่ 4.1 (OFF57_5_2.3) 
 
3. มีกำรประเมินโอกำสและผลกระทบของควำมเสี่ยงและจัดล ำดับควำมเสี่ยงที่ ได้จำกกำรวิเครำะห์              

ในข้อ 2 
   คณะกรรมกำรบริหำรงำนส ำนักงำนคณบดี ได้มีกำรประชุม ครั้งที่  7/2557 วำระที่ 4.1 

(OFF57_5_2.3) เพ่ือประเมินโอกำสและผลกระทบของควำมเสี่ยงและได้จัดล ำดับควำมเสี่ยงจำกมำกไปน้อย  
ดังนี้ (OFF57_5_2.2)  

1. ด้ำนควำมปลอดภัยจำกอำคำรช ำรุด  (25) 
2. ด้ำนกำรบริหำรงบประมำณ (25) 
3. ด้ำนสภำพสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน/กิจกรรมไม่เหมำะสม เนื่องจำกกลิ่น  (20) 
4. ด้ำนควำมปลอดภัยจำกกำรเกิดอัคคีภัย (10) 
5. ด้ำนบุคลำกร (9) 

 
4. มีกำรวิเครำะห์และระบุสำเหตุที่ก่อให้เกิดควำมเสี่ยง (ปัจจัยเสี่ยง) ที่เป็นปัจจัยภำยนอกหรือ

ปัจจัยที่ไม่สำมำรถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อกำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจของหน่วยงำน และเป็นปัจจัยภำยใน
หน่วยงำน 

   คณะอนุกรรมกำรด ำเนินกำรบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน  ส ำนักงำนคณบดี 
(OFF57_5_2.1) ได้มีกำรวิเครำะห์และระบุสำเหตุที่ก่อให้เกิดควำมเสี่ยง ที่เป็นปัจจัยภำยนอกหรือปัจจัยที่ไม่
สำมำรถควบคุมได้อันส่งผลต่อกำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจของส ำนักงำนคณบดี และปัจจัยภำยในหน่วยงำนได้ 
(OFF57_5_2.2)  และน ำเข้ำพิจำรณำในที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรงำนส ำนักงำนคณบดี ครั้งที่ 7/2557 
วำระท่ี 4.1  (OFF57_5_2.3)  
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5. มีกำรจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงที่มีระดับควำมเสี่ยงสูงและมีกำรด ำเนินกำรตำมแผนฯ 
รวมทั้งจัดส่งรำยงำนตำมก ำหนดของมหำวิทยำลัย 

   ส ำนักงำนคณบดี ได้มีกำรจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยง โดยน ำประเด็นควำมเสี่ยงสูงไปจัดท ำแผน
บริหำรควำมเสี่ยง ประจ ำปีงบประมำณ 2558 (OFF57_5_5.1)  และได้รำยงำนให้คณบดีทรำบ เมื่อวันที่ 21 
ตุลำคม 2557 (OFF57_5_5.2) 

 
6. มีกำรก ำกับติดตำม ประเมินผลกำรด ำเนินงำนแผนบริหำรควำมเสี่ยงตำมตัวชี้วัดควำมเสี่ยง            

ที่ ส ำคัญ (Key Risk Indicators) โดยมีระดับของควำมเสี่ยงลดลงจำกเดิม และรำยงำนผลต่อ
คณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำนเพื่อพิจำรณำ 

   ส ำนักงำนคณบดี  ได้มีกำรก ำกับติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินควำมเสี่ยงตำมแผนบริหำรควำม
เสี่ยง ตำมตัวชี้วัด ควำมเสี่ยงที่ส ำคัญ ปีละ 2 ครั้ง คือ รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน เพ่ือประเมินผลส ำเร็จของ
กำรด ำเนินงำนปัญหำ อุปสรรค และแนวทำงกำรแก้ไข ตลอดจนข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง โดยมีกำร
ติดตำม ครั้งที่  1 รอบ 6 เดือน (ตุลำคม 2557 - มีนำคม 2558) (OFF57_5_6.1)   ในกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริหำรงำนส ำนักงำนคณบดี ครั้งที่ 1/2558 วำระที่ 4.1.1 (OFF57_5_6.2)  และได้มีกำร
ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนเพ่ือลดควำมเสี่ยงลงจำกเดิมในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรงำนส ำนักงำน
คณบดี                        ครั้งที่ 3/2558  วำระท่ี 4.2  (OFF57_5_6.3)  ในประเด็นควำมเสี่ยง ดังนี้ 

       1)  ด้ำนควำมปลอดภัยจำกอำคำรช ำรุดให้ผู้ รับผิดชอบติดตำมกำรของบประมำณ                       
หำกได้งบประมำณตำมที่เสนอขอให้เร่งด ำเนินกำรปรับปรุงอำคำรที่ช ำรุดต่อไป 

       2)  ด้ำนสภำพสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน/กิจกรรมไม่เหมำะสม เนื่องจำกกลิ่น  มีควำมเสี่ยง
ลดลง เนื่องจำกติดตั้งชุดเติมอำกำศในบ่อบ ำบัดน้ ำเสีย อำคำร 19  ท ำให้กลิ่นเหม็นอำคำร 19 ลดลงอย่ำง
มำก โดยมอบให้ผู้รับผิดชอบดูแล บ ำรุงรักษำอุปกรณ์เติมอำกำศ และเสนอให้ควรจัดซื้ออุปกรณ์เพ่ิมขึ้นอีก 1 
ชุด เพื่อช่วยยืดอำยุกำรใช้งำนของอุปกรณ์   

      3)  ด้ำนกำรบริหำรงบประมำณ  ได้มีกำรเร่งรัดกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณแผ่นดิน  โดยใน                 
ไตรมำสที่ 3 ของปีงบประมำณ 2558 กำรเบิกจ่ำยงบประมำณเป็นไปตำมเป้ำหมำยตำมที่คณะและ
มหำวิทยำลัยก ำหนด ในส่วนของงบประมำณเงินรำยได้ อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรเร่งรัดกำรเบิกจ่ำยให้เป็นไป                 
ตำมเป้ำหมำยตำมท่ีคณะและมหำวิทยำลัยก ำหนด 

 
7. มีกำรน ำผลกำรประเมินและข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำนไปใช้ในกำรปรับ

แผนหรือวิเครำะห์ควำมเสี่ยงในรอบปีถัดไป 
  ส ำนักงำนคณบดี คณะวิทยำศำสตร์ มีกำรน ำผลกำรประเมินและข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำร

บริหำรงำนส ำนักงำนคณบดี ครั้งที่ 6/2557 วำระที่ 4.2 ในประเด็นควำมเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ไปใช้ในกำร
วิเครำะห์ควำมเสี่ยงในปีงบประมำณ 2558 (OFF57_5_7.1) และกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรงำน
ส ำนักงำนคณบดี ครั้งที่ 7/2557 วำระท่ี 4.1 (OFF57_5_2.3)   
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  ส ำหรับควำมเสี่ยงที่ด ำเนินในปีงบประมำณ 2558 ซี่งจะต้องติดตำมในรอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 57 – 
30 ก.ย. 58 ) และจะน ำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรงำนส ำนักงำนคณบดีพิจำรณำในเดือนกันยำยน 
2558  

 
ผลกำรประเมินตนเอง 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินกำร ผลกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 
7 ข้อ 7 ข้อ 5 คะแนน   

 
รำยกำรหลักฐำนอ้ำงอิง 

รหัสเอกสำร รำยกำรเอกสำรหลักฐำน 
OFF57_5_1.1 ค ำสั่งคณะวิทยำศำสตร์ ที่ 278/2557 แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรด ำเนินกำรบริหำรควำม

เสี่ยงและควบคุมภำยใน ส ำนักงำนคณบดี ประจ ำปีงบประมำณ 2558 
OFF57_5_1.2 ค ำสั่งคณะวิทยำศำสตร์ ที่ 260/2557  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนบริหำรควำมเสี่ยง

และควบคุมภำยใน คณะวิทยำศำสตร์  ประจ ำปีงบประมำณ 2558 
OFF57_5_2.1 รำยงำนกำรประชุมคณะอนุกรรมกำรด ำเนินกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

และควบคุมภำยใน ส ำนักงำนคณบดี ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 17 ตุลำคม 2557 
OFF57_5_2.2 รำยงำนกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง ส ำนักงำนคณบดี คณะวิทยำศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ 

2558  
OFF57_5_2.3 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรงำนส ำนักงำนคณบดี  ครั้งที่ 7/2557 

วันที่ 20 ตุลำคม 2558 
OFF57_5_5.1 แผนบริหำรควำมเสี่ยง ส ำนักงำนคณบดี คณะวิทยำศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ 2558 
OFF57_5_5.2 บันทึกรำยงำนแผนบริหำรควำมเสี่ยงส ำนักงำนคณบดี ลงวันที่ 21 ตุลำคม 2557 
OFF57_5_6.1 รำยงำนประเมินผลและกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน (รอบ 6 เดือน)   
OFF57_5_6.2 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรงำนส ำนักงำนคณบดี ครั้งที่ 1/2558 

วันที่ 27 กุมภำพันธ์ 2558 
OFF57_5_6.3 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรงำนส ำนักงำนคณบดี ครั้งที่ 3/2558 

วันที่ 3 กรกฏำคม 2558 
OFF57_5_7.1 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรงำนส ำนักงำนคณบดี ครั้งที่ 6/2557  

วันที่ 17 กันยำยน 2557  
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ตัวบ่งชี้ที่ 6 : กำรพัฒนำหน่วยงำนสู่องค์กรเรียนรู้ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนกำร 
กำรคิดรอบปี : ปีกำรศึกษำ 
ผู้ก ำกับตัวบ่งช้ี :  รองคณบดีฝ่ำยประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
เจ้ำหน้ำที่รวบรวมข้อมูล : นำงสำวพิลำสลักษณ์  ลือเลิศ, นำงสำวมณฑวรรณ ช่อชมเกษม 
 
ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี :  
 มำตรฐำนกำรอุดมศึกษำข้อที่ 3 ก ำหนดให้มหำวิทยำลัยมีกำรสร้ำงและพัฒนำสังคมฐำนควำมรู้และ
สังคมแห่งกำรเรียนรู้ ดังนั้นหน่วยงำนจึงต้องมีกำรจัดกำรควำมรู้เพ่ือมุ่งสู่สถำบันแห่งกำรเรียนรู้เช่นกัน โดยมี
กำรรวบรวมองค์ควำมรู้ที่มีอยู่ในหน่วยงำน ซึ่งกระจัดกระจำยอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสำรมำพัฒนำให้เป็น
ระบบ เพื่อให้ทุกคนในหน่วยงำนสำมำรถเข้ำถึงควำมรู้ และพัฒนำตนเองให้เป็นผู้รู้รวมทั้งปฏิบัติงำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ อันจะส่งผลให้มหำวิทยำลัยและหน่วยงำนมีควำมสำมำรถในเชิงแข่งขันสูงสุด กระบวนกำรใน
กำรบริหำรจัดกำรควำมรู้ในหน่วยงำน ประกอบด้วย กำรระบุควำมรู้ กำรคัดเลือก กำรรวบรวม กำรจัดเก็บ
ควำมรู้ กำรเข้ำถึงข้อมูล และกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ทั้งภำยในและภำยนอกหน่วยงำน กำรสร้ำงบรรยำกำศ
และวัฒนธรรมกำรเรียนรู้ภำยในหน่วยงำน กำรก ำหนดแนววิธีปฏิบัติงำน ตลอดจนกำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรควำมรู้ในหน่วยงำนให้ดียิ่งขึ้น 

 
เกณฑ์มำตรฐำน : ข้อ 

1. มีกำรก ำหนดผู้รับผิดชอบ หรือคณะท ำงำนกำรจัดกำรควำมรู้ โดยมีผู้บริหำรหน่วยงำนร่วมเป็น
คณะท ำงำน 

2. มีกำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรควำมรู้ โดยก ำหนดประเด็นควำมรู้ และเป้ำหมำยของกำรจัดกำร
ควำมรู้ที่สนับสนุนวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ หรือสอดคล้องกับสมรรถนะหลักของหน่วยงำน และก ำหนด
บุคลำกรกลุ่มเป้ำหมำยที่จะพัฒนำควำมรู้และทักษะอย่ำงสอดคล้อง 

3. มีกำรแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จำกควำมรู้ และทักษะของผู้มีประสบกำรณ์ตรง (Tacit 
Knowledge) และรวบรวมควำมรู้จำกแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆตำมประเด็นควำมรู้ที่ก ำหนดในข้อ 2 
เพ่ือก ำหนดเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำน และเผยแพร่ไปสู่บุคลำกรกลุ่มเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

4. บุคลำกรกลุ่มเป้ำหมำยที่ก ำหนดน ำแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนตำมข้อ 3 ไปปฏิบัติ และ
ผู้รับผิดชอบ หรือคณะท ำงำนมีกำรติดตำมปัญหำอุปสรรคและผลที่เกิดขึ้นจำกกำรน ำไปปฏิบัติ  

5. รวบรวมแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนที่น ำไปใช้ตำมข้อ 4 แล้วได้ผลดีมำพัฒนำเป็นแนวปฏิบัติที่ดี 
และจัดเก็บอย่ำงเป็นระบบโดยเผยแพร่เป็นลำยลักษณ์อักษร (Explicit Knowledge) และมี
ระบบสนับสนุนให้ผู้ที่เก่ียวข้องน ำแนวปฏิบัติที่ดีมำใช้ในกำรพัฒนำปรับปรุงกำรท ำงำน 

6. มีกำรประเมินผลควำมส ำเร็จของแผนกำรจัดกำรควำมรู้ตำมตัวบ่งชี้ของแผน และรำยงำนผลต่อ
คณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำนเพื่อพิจำรณำ 
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7. น ำข้อเสนอแนะจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำนไปพัฒนำหรือปรับปรุงแผนกำร
จัดกำรควำมรู้ในปีต่อไป 

 
เกณฑ์กำรประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีกำรด ำเนินกำร 

1 หรือ 2 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

3 หรือ 4 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

5 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

6 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

7 ข้อ 
 

ผลกำรด ำเนินงำน 
1. มีกำรก ำหนดผู้รับผิดชอบ หรือคณะท ำงำนกำรจัดกำรควำมรู้ โดยมีผู้บริหำรหน่วยงำนร่วม

เป็นคณะท ำงำน 
 ส ำนักงำนคณบดี ได้มีผู้บริหำรและบุคลำกรร่วมเป็นอนุกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
ระดับส ำนักงำนคณบดี คณะวิทยำศำสตร์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2557 (OFF57_6_1.1) โดยคณะอนุกรรมกำร
ดังกล่ำว ได้มีภำระหน้ำที่ในกำรด ำเนินกำรจัดกำรควำมรู้  
 

2. มีกำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรควำมรู้ โดยก ำหนดประเด็นควำมรู้และเป้ำหมำยของกำรจัดกำร
ควำมรู้ที่สนับสนุนวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ หรือสอดคล้องกับสมรรถนะหลักของหน่วยงำน และก ำหนดบุคลำกร
กลุ่มเป้ำหมำยที่จะพัฒนำควำมรู้และทักษะอย่ำงสอดคล้อง 

ส ำนักงำนคณบดี ได้มีกำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรควำมรู้ (OFF57_6_2.1) ซึ่งได้น ำเสนอที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริหำรงำนส ำนักงำนคณบดี ครั้งที่ 6/2557 วำระที่ 4.1 (OFF57_6_2.2) และมีกำรส ำรวจ
ควำมต้องกำรกำรน ำสำรสนเทศมำใช้ในกำรปฏิบัติงำน (OFF57_6_2.3) โดยน ำผลกำรส ำรวจมำก ำหนด
ประเด็นควำมรู้และกลุ่มเป้ำหมำยของกำรจัดกำรควำมรู้  เสนอในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรงำน
ส ำนักงำนคณบดี ครั้งท่ี 8/2557 วำระที่ 4.5 (OFF57_6_2.4) ทั้งนี้ ได้มีกำรก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำยที่จะพัฒนำ
ควำมรู้ เพ่ือพัฒนำสมรรถนะและทักษะของบุคลำกรส ำนักงำนคณบดี ให้มีประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน  

 
3. มีกำรแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จำกควำมรู้ และทักษะของผู้มีประสบกำรณ์ตรง (Tacit 

Knowledge) และรวบรวมควำมรู้จำกแหล่งเรียนรู้ อ่ืนๆตำมประเด็นควำมรู้ที่ก ำหนดในข้อ 2 
เพื่อก ำหนดเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำน และเผยแพร่ไปสู่บุคลำกรกลุ่มเป้ำหมำยที่ก ำหนด 
 ส ำนักงำนคณบดี ได้มีกำรจัดโครงกำรพัฒนำสมรรถนะบุคลำกร คณะวิทยำศำสตร์ เรื่อง กำรใช้ IT 
เพ่ือกำรจัดกำรประชุม ในวันที่ 14 มกรำคม 2558 ณ ห้อง 10-110 ชั้น 1 อำคำร 10 คณะวิทยำศำสตร์ โดย
เชิญบุคลำกรที่มีประสบกำรณ์และควำมรู้ในเรื่อง E-Meeting มำเป็นวิทยำกรให้ควำมรู้แก่คณำจำรย์ 
บุคลำกรและผู้จัดกำรประชุมของทุกงำนในส ำนักงำนคณบดี ได้แก่ งำนบริหำรและธุรกำร งำนบริกำร
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กำรศึกษำ งำนคลังและพัสดุ และงำนนโยบำยและแผน (OFF57_6_3.1) พร้อมทั้งได้สร้ำงแนวในกำรปฏิบัติ
และเผยแพร่ไปยังกลุ่มเป้ำหมำย ผ่ำนกำรอบรม และเว็บไซต์คณะวิทยำศำสตร์ (OFF57_6_3.2) 
 

4. บุคลำกรกลุ่มเป้ำหมำยที่ก ำหนดน ำแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนตำมข้อ 3 ไปปฏิบัติ และ
ผู้รับผิดชอบ หรือคณะท ำงำนมีกำรติดตำมปัญหำอุปสรรคและผลที่เกิดขึ้นจำกกำรน ำไปปฏิบัติ  

ส ำนักงำนคณบดี ได้มีกำรติดตำมปัญหำและอุปสรรคและผลที่เกิดข้ึนจำกกำรน ำไปปฏิบัติ โดยได้มี
กำรออกแบบติดตำมผลกำรน ำไปใช้จำกกลุ่มเป้ำหมำย (OFF57_6_4.1) ผลของกำรติดตำมพบว่ำ ปัญหำของ
กำรน ำ E-Meeting ไปใช้ในกำรปฏิบัติงำน มีดังนี้ 

1. ติดขัดในเรื่องกำรเพ่ิมข้อมูล/วำระ เนื่องจำกฝึกอบรมกับกำรปฏิบัติงำนจริงไม่เหมือนกัน 
2. กำร export file วำระหรือรำยงำนกำรประชุม มักพบปัญหำในเรื่องของตัวอักษรที่เปลี่ยนเป็น

ภำษำอ่ืน  
ทั้งนี้ ได้น ำผลจำกแบบติดตำมผลดังกล่ำวเสนอที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรงำนส ำนักงำนคณบดี 

ครั้งที่ 2/2558 วำระที่ 4.4 (OFF57_6_4.2) 
 
5. รวบรวมแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนที่น ำไปใช้ตำมข้อ 4 แล้วได้ผลดีมำพัฒนำเป็นแนวปฏิบัติที่

ดีและจัดเก็บอย่ำงเป็นระบบโดยเผยแพร่เป็นลำยลักษณ์อักษร (Explicit Knowledge) และมีระบบ
สนับสนุนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องน ำแนวปฏิบัติที่ดีมำใช้ในกำรพัฒนำปรับปรุงกำรท ำงำน 

ส ำนักงำนคณบดี ได้จัดท ำแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนเรื่องกำรจัดประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) 
(OFF57_6_3.2) และท ำกำรเผยแพร่เพื่อให้ควำมรู้แก่บุคลำกรทั้งกลุ่มเป้ำหมำย และบุคลำกรในส ำนักงำน
คณบดี ผ่ำนทำงเว็บไซต์คณะวิทยำศำสตร์ (OFF57_6_5.1) เพ่ือให้บุคลำกรหรือผู้ที่เกี่ยวข้องน ำคู่มือไปเป็น
แนวปฏิบัติในกำรจัดกำรประชุม  

 
6. มีกำรประเมินผลควำมส ำเร็จของแผนกำรจัดกำรควำมรู้ตำมตัวบ่งชี้ของแผน และรำยงำนผล

ต่อคณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำนเพื่อพิจำรณำ 
ตำมตัวชี้วัดควำมส ำเร็จในแผนกำรจัดกำรควำมรู้ กลุ่มเป้ำหมำยที่เข้ำร่วมโครงกำรน ำควำมรู้ที่ได้มำ

ใช้ในกำรปฏิบัติงำนจริงได้ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 70 จำกกำรประเมินผลควำมส ำเร็จของแผนกำรจัดกำรควำมรู้ 
พบว่ำกลุ่มเป้ำหมำย จำกทุกงำนของส ำนักงำนคณบดี ได้น ำควำมรู้กำรจัดกำรประชุมอิเล็กทรอนิกส์ ไป
ปฏิบัติงำนได้จริง จำกกลุ่มเป้ำหมำยจ ำนวน 7 คน ได้น ำควำมรู้ไปใช้จ ำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่ง
บรรลุควำมส ำเร็จของแผนกำรจัดกำรควำมรู้ และผลกำรประเมินนี้ ได้น ำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรประจ ำ
คณะ ครั้งที่ 13/2558 วำระท่ี 4.2.1 (OFF57_6_6.1) เพ่ือพิจำรณำและให้ข้อเสนอแนะ 

 
7. น ำข้อเสนอแนะจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำนไปพัฒนำหรือปรับปรุงแผนกำร

จัดกำรควำมรู้ในปีต่อไป 
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จำกที่ประชุมคณะกรรมกำรประจ ำคณะ ครั้งที่ 13/2558 วำระท่ี 4.2.1 (OFF57_6_6.1) ได้
พิจำรณำผลควำมส ำเร็จของแผนกำรจัดกำรควำมรู้ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะให้น ำปัญหำอุปสรรคที่พบไป
ปรับปรุงแก้ไข เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น และเห็นควรให้จัดอบรมให้ควำมรู้แก่บุคลำกร
ในเรื่องดังกล่ำวในปีต่อไป 
 
ผลกำรประเมินตนเอง 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินกำร ผลกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 
7 ข้อ 7 ข้อ 5 คะแนน  
 

รำยกำรหลักฐำนอ้ำงอิง 
รหัสเอกสำร รำยกำรเอกสำรหลักฐำน 

OFF57_6_1.1 ค ำสั่งแต่งตั้งที่ 20/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
ระดับส ำนักงำนคณบดี คณะวิทยำศำสตร์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2557 

OFF57_6_2.1 แผนกำรจัดกำรควำมรู้ 
OFF57_6_2.2 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรงำนส ำนักงำนคณบดี ครั้งที่ 6/2557  

วันที่ 17 กันยำยน 2558 
OFF57_6_2.3 แบบส ำรวจควำมต้องกำรกำรน ำไอทีมำใช้ในกำรปฏิบัติงำน 
OFF57_6_2.4 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักงำนคณบดี ครั้งที่ 8/2557  

วันที่ 19 พฤศจิกำยน 2557 
OFF57_6_3.1 สรุปโครงกำรพัฒนำสมรรถนะบุคลำกร คณะวิทยำศำสตร์ เรื่อง กำรใช้ IT เพ่ือกำรจัดกำร

ประชุม 
OFF57_6_3.2 แนวในกำรปฏิบัติ กำรจัดกำรประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) 
OFF57_6_4.1 แบบติดตำมกำรน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ เรื่อง กำรใช้ IT เพ่ือกำรจัดกำรประชุม 
OFF57_6_4.2 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรงำนส ำนักงำนคณบดี ครั้งที่ 2/2558 

วันที่ 16 มิถุนำยน 2558 
OFF57_6_5.1 คู่มือ E-Meeting ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์คณะวิทยำศำสตร์ 

(http://science.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=7300&language=th-TH) 
OFF57_6_6.1 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำคณะ ครั้งที่ 13/2558  

วันที่ 6 กรกฎำคม 2558 
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ตัวบ่งชี้ที่ 7 : ระดับควำมส ำเร็จของกำรให้บริกำรที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของ
ผู้รับบริกำร 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนกำร 
กำรคิดรอบปี : ปีกำรศึกษำ 
ผู้ก ำกับตัวบ่งชี้ : รองคณบดีฝ่ำยประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
เจ้ำหน้ำที่รวบรวมข้อมูล : นำงสำวมณฑวรรณ ช่อชมเกษม 

 
ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี :  

กำรให้บริกำรถือเป็นภำรกิจที่ส ำคัญของหน่วยงำน เพ่ือให้ผลกำรด ำเนินงำนมีควำมสอดคล้องกับ
ควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรและมีประสิทธิภำพ หน่วยงำนจึงจ ำเป็นต้องมีกำรส ำรวจควำมต้องกำรของ
ผู้รับบริกำร เพ่ือน ำไปวำงแผนและออกแบบกำรบริกำรที่เหมำะสม รวมทั้งมีกำรประเมินควำมส ำเร็จของกำร
ให้บริกำรที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรด้วย 
 
เกณฑ์มำตรฐำน : ข้อ 

1. มีกำรส ำรวจควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร 
2. มีกำรวำงแผนและออกแบบกำรให้บริกำรที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร โดย

ก ำหนดตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของกำรบริกำรที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรอย่ำง
ชัดเจน 

3. มีกำรสื่อสำรภำยในหน่วยงำนเกี่ยวกับกำรบริกำรที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรใน
ทุกระดับ  

4. มีกำรด ำเนินกำรตำมแผน และติดตำมประเมินผลควำมส ำเร็จของกำรบริกำรที่สอดคล้องกับ
ควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรตำมตัวชี้วัดที่ก ำหนดแล้วน ำเสนอในที่ประชุมประจ ำส ำนักงำน
คณบดีเพื่อพิจำรณำ 

5. มีกำรน ำผลกำรประเมินและผลกำรพิจำรณำมำปรับปรุงกำรด ำเนินกำรให้บริกำรในรอบปีต่อไป 
 
เกณฑ์กำรประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีกำรด ำเนินกำร 

1 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

2 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

3 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

4 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

5 ข้อ 
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ผลกำรด ำเนินงำน 
1. มีกำรส ำรวจควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร 
ส ำนักงำนคณบดี คณะวิทยำศำสตร์ ได้มีกำรส ำรวจควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรต่อกำรบริกำรใน

ส ำนักงำนคณบดี (OFF57_7_1.1) โดยมีผู้ตอบแบบส ำรวจทั้งหมด 26 คน และมีผลกำรส ำรวจควำมต้องกำร
ของผู้รับบริกำร  ซึ่งมีประเด็นกำรส ำรวจ ดังนี้ 

1. บริกำรที่ต้องกำรหรือคำดหวังว่ำจะได้รับ                       คิดเป็นค่ำเฉลี่ย ร้อยละ 4.47  
2. ควำมพึงพอใจต่อประเด็นต่อไปนี้ ที่ส ำนักงำนคณบดีให้บริกำร คิดเป็นค่ำเฉลี่ย ร้อยละ 4.33 
             2.1 กระบวนกำรและข้ันตอนกำรให้บริกำร      คิดเป็นค่ำเฉลี่ย ร้อยละ 4.54 
             2.2 สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก          คิดเป็นค่ำเฉลี่ย ร้อยละ 3.88 
             2.3 กำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่        คิดเป็นค่ำเฉลี่ย ร้อยละ 4.56  
3. สรุปภำพรวมควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร                     คิดเป็นค่ำเฉลี่ย ร้อยละ 4.39 
ในกำรนี้ได้มีข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในเรื่องควำมสะอำด กำรจัดเอกสำรและควำมเป็น

ระเบียบของโต๊ะผู้ให้บริกำร รวมทั้งจำกผลกำรส ำรวจประเด็นด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกมีผลค่ำเฉลี่ย 3.88 
ซึ่งเป็นค่ำเฉลี่ยที่ต่ ำสุด (OFF57_7_1.2) 

 
2. มีกำรวำงแผนและออกแบบกำรให้บริกำรที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร โดย

ก ำหนดตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของกำรบริกำรที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรอย่ำงชัดเจน 
ส ำนักงำนคณบดี คณะวิทยำศำสตร์ ได้น ำผลกำรส ำรวจควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรต่อกำรบริกำร

ในส ำนักงำนคณบดี เสนอที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรงำนส ำนักงำนคณบดี ครั้งที่ 1/2558 วำระที่ 4. 6  
(OFF57_7_2.1) และมีกำรวำงแผนจัดท ำโครงกำร Big Cleaning Day (5ส) เพ่ือให้สอดคล้องกับควำม
ต้องกำรของผู้รับบริกำร โดยได้เสนอเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรงำนส ำนักงำนคณบดี ครั้งที่ 2/2558 
วำระท่ี 4.5 (OFF57_7_2.2)  

 
3. มีกำรสื่อสำรภำยในหน่วยงำนเกี่ยวกับกำรบริกำรที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร

ในทุกระดับ  
ส ำนักงำนคณบดีได้แจ้งผลกำรส ำรวจและแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำที่สอดคล้องกับควำมต้องกำร

ของผู้รับบริกำร ให้บุคลำกรในส ำนักงำนคณบดี ผ่ำนทำงหนังสือเวียน เรื่อง ผลกำรส ำรวจควำมต้องกำรของ
ผู้รับบริกำรต่อกำรบริกำรของส ำนักงำนคณบดี คณะวิทยำศำสตร์  ลงวันที่  25 พฤษภำคม 2558  
(OFF57_7_3.1) 
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4. มีกำรด ำเนินกำรตำมแผน และติดตำมประเมินผลควำมส ำเร็จของกำรบริกำรที่สอดคล้องกับ
ควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรตำมตัวชี้วัดที่ก ำหนดแล้วน ำเสนอในที่ประชุมประจ ำส ำนักงำนคณบดีเพื่อ
พิจำรณำ 

ส ำนักงำนคณบดีได้มีกำรจัดโครงกำร Big Cleaning Day ณ วันที่ 1 กรกฎำคม 2558 
(OFF57_7_4.1) ซึ่งจำกผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร มีผู้ตอบแบบประเมินเพ่ิมขึ้นจำก 513 
คน เป็น 751 คน (เพ่ิมข้ึน 238 คน)  

ผลกำรด ำเนินงำนจำกช่วงก่อนกำรจัดท ำโครงกำร Big Cleaning Day (5ส) (OFF57_7_4.2) มี
ค่ำเฉลี่ยในด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกเท่ำกับ 4.22 และค่ำเฉลี่ยของควำมพึงพอใจโดยรวมเท่ำกับ 4.30 ซึ่ง
ภำยหลังกำรจัดท ำโครงกำร Big Cleaning Day (5ส) (OFF57_7_4.3) ค่ำเฉลี่ยในด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก
เพ่ิมข้ึนเป็น 4.33 และค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจโดยรวมเพ่ิมข้ึนเป็น 4.38 คะแนน 

  
หน่วยงำน ก่อนกำรจัดโครงกำร หลังกำรจัดโครงกำร 

รวมจ ำนวนผู้ตอบแบบประเมิน 513 751 
 
ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจ 

ค่ำเฉลี่ย ก่อนกำรจัดโครงกำร หลังกำรจัดโครงกำร 
ค่ำเฉลี่ย ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 4.22 4.33 
ค่ำเฉลี่ย ควำมพึงพอใจโดยรวม 4.30 4.38 
หมำยเหตุ :  ก่อนกำรจัดโครงกำร = ตั้งแต่ 20 พ.ย. 2557 – 30 มิ.ย. 2558 
  หลังกำรจัดโครงกำร = ตั้งแต่ 1 ก.ค. 2558 – 15 ก.ค. 2558 

 
5. มีกำรน ำผลกำรประเมินและผลกำรพิจำรณำมำปรับปรุงกำรด ำเนินกำรให้บริกำรในรอบปี

ต่อไป 
ส ำนักงำนคณบดี ได้เสนอผลกำรประเมินควำมส ำเร็จของโครงกำร Big Cleaning Day ในที่ประชุม

คณะกรรมกำรบริหำรงำนส ำนักงำนคณบดี ครั้งที่ 3/2558 วำระที่ 4.3 (OFF57_7_5.1) โดยจำกผลกำร
ประเมินจะเห็นได้ว่ำ คะแนนในด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกและควำมพึงพอใจโดยรวมมีค่ำเฉลี่ยที่สูงขึ้น และ
ขอให้บุคลำกรส ำนักงำนคณบดีรักษำควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยตำมหลักกำรของ 5ส ต่อไป รวมถึงกำร
พัฒนำควำมรู้ของบุคลำกรในเรื่องวิชำชีพและกฎระเบียบให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 
 
ผลกำรประเมินตนเอง 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินกำร ผลกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 
5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน  
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รำยกำรหลักฐำนอ้ำงอิง 
รหัสเอกสำร รำยกำรเอกสำรหลักฐำน 

OFF57_7_1.1 แบบส ำรวจควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรต่อกำรบริกำรในส ำนักงำนคณบดี 
OFF57_7_1.2 ผลส ำรวจควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรต่อกำรบริกำรในส ำนักงำนคณบดี 
OFF57_7_2.1 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรงำนส ำนักงำนคณบดี ครั้งที่ 1/2558  

วันที่ 27 กุมภำพันธ์ 2558 
OFF57_7_2.2 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรงำนส ำนักงำนคณบดี ครั้งที่ 2/2558  

วันที่ 16 มิถุนำยน 2558 
OFF57_7_3.1 บันทึกข้อควำมแจ้งผลกำรส ำรวจควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรต่อกำรบริกำรในส ำนักงำน

คณบดี 
OFF57_7_4.1 สรุปโครงกำร Big Cleaning Day 
OFF57_7_4.2 ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรของส ำนักงำนคณบดี ก่อนกำรจัดโครงกำร Big 

Cleaning Day (ก่อน 1 ก.ค. 2558) 
OFF57_7_4.3 ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรของส ำนักงำนคณบดี หลังกำรจัดโครงกำร Big 

Cleaning Day (หลัง 15 ก.ค. 2558) 
OFF57_7_5.1 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรงำนส ำนักงำนคณบดี ครั้งที่ 3/2558  

วันที่ 3 กรกฎำคม 2558 
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ตัวบ่งชี้ที่ 8 : ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลลัพธ์ 
กำรคิดรอบปี : ปีกำรศึกษำ 
ผู้ก ำกับตัวบ่งช้ี : รองคณบดีฝ่ำยบริหำร และรองคณบดีฝ่ำยประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
เจ้ำหน้ำที่รวบรวมข้อมูล : นำยสัญญำ พำลุน 
 
ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี :  

กำรให้บริกำรของส ำนักงำนคณบดีเพ่ือพิจำรณำกำรตอบสนองและกำรแสดงควำมรับผิดชอบต่อ
ผู้รับบริกำร ซึ่งถือเป็นบทบำทของหน่วยงำน กำรตอบสนองดังกล่ำวจะมีคุณภำพมำกน้อยเพียงใด สำมำรถสะท้อน
ได้จำกควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร ซึ่งกำรส ำรวจควำมพึงพอใจโดยทั่วไปจะพิจำรณำ 4 ประเด็นส ำคัญ คือ 

1. ด้ำนกระบวนกำร ขั้นตอนกำรให้บริกำร 
2. ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร 
3. ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
4. ด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร 

 
เกณฑ์กำรประเมิน :  

ค ำนวณค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร จำกคะแนนเต็ม 5 

 
หมำยเหตุ : 

ข้อมูลจำกกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร อย่ำงน้อยร้อยละ 50 ของกลุ่มเป้ำหมำยหรือ
ผู้รับบริกำรที่ก ำหนด หรือเป็นไปตำมระเบียบวิธีวิจัย 

 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

1. หลักฐำนที่แสดงถึงจ ำนวนผู้รับบริกำร (โดยมีกำรก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำยหรือผู้รับบริกำร) 
2. รำยงำนผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรแยกตำมด้ำน 

 
ผลกำรด ำเนินงำน 

ส ำนักงำนคณบดี คณะวิทยำศำสตร์ ได้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรงำนส ำนักงำนคณบดี คณะ
วิทยำศำสตร์ ครั้งที่ 8/2557 วำระที่ 4.8 (OFF57_8_1.1)  เพ่ือพิจำรณำ ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นของผล
ส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรงำนต่ำง ๆ ในส ำนักงำนคณบดี ส ำหรับบุคคลภำยในและบุคคลภำยนอก 
จำกปีกำรศึกษำ 2556 (OFF57_8_1.2) เพ่ือให้สะท้อนควำมเป็นจริง โดยมีกำรปรับปรุงแก้ไขแบบประเมิน
ควำมพึงพอใจที่สะท้อนถึงประเด็นกำรท ำงำนอย่ำงชัดเจนและได้เพ่ิมช่องทำงในกำรส ำรวจควำมพึงพอใจ 2 
ช่องทำงคือ 1. กำรใช้แบบส ำรวจควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรแบบตำมโต๊ะท ำงำนในแต่ละงำน 
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(OFF57_8_1.3) 2. กำรใช้แบบสอบถำมโดยใช้ระบบ e-survey (OFF57_8_1.4) ซึ่งส ำรวจควำมพึงพอใจ
ทั่วไป 5 ประเด็น คือ 

 1. ควำมพึงพอใจด้ำนกระบวนกำร และข้ันตอนกำรให้บริกำรของผู้ปฏิบัติงำน 
 2. ควำมพึงพอใจด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร 
 3. ควำมพึงพอใจด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
 4. ควำมพึงพอใจต่อคุณภำพกำรให้บริกำร  
 5. ควำมพึงพอใจในภำพรวม 
 

ทั้งนี้ส ำนักงำนคณบดี ได้ก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำยผู้รับบริกำร โดยแบ่งตำมโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน
ส ำนักงำนคณบดี คณะวิทยำศำสตร์ (OFF57_8_1.5) และที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรงำนส ำนักงำน
คณบดี มติเสนอให้ก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำยเพ่ือเป็นข้อมูลประกอบกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร 
ดังนี้  

  1. งำนบริหำรและธุรกำร    จ ำนวน   300 คน 
  2. งำนบริกำรกำรศึกษำ     จ ำนวน   500 คน 
  3. งำนนโยบำยและแผน     จ ำนวน   200 คน 
  4. งำนคลังและพัสดุ    จ ำนวน   300 คน 
     รวมทั้งสิ้น  จ ำนวน 1,300 คน 

โดยส ำนักงำนคณบดี คณะวิทยำศำสตร์ได้ประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรของส ำนักงำน
คณบดี รวมทั้งสิ้นจ ำนวน 752 ฉบับ ซึ่งแบ่งเป็นบุคคลภำยใน จ ำนวน 663 ฉบับ และบุคคลภำยนอก 89 
ฉบับ ซึ่งสรุปผลกำรประเมิน  แบ่งตำมสำยงำนของส ำนักงำนคณบดี ดังนี้ 

 

หน่วยงำนที่ใช้บริกำร 
กลุ่มเป้ำหมำย 

(คน) 
จ ำนวนผู้ตอบ  

(คน) 
คิดเป็นร้อยละ 

(กลุ่มเป้ำหมำย) 
คิดเป็นร้อยละ 

(ผู้ตอบ) 
งำนบริหำรและธุรกำร    300 157 52.33 20.88 
งำนบริกำรกำรศึกษำ    500 265 53.00 35.24 
งำนคลังและพัสดุ  300 168 56.00 22.34 
งำนนโยบำยและแผน   200 162 81.00 21.54 

รวม 1,300 752 
มำกกว่ำร้อยละ 50 
ของกลุ่มเป้ำหมำย 

100 

 

สรุปผลแบบส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรในแต่ละงำนของส ำนักงำนคณบดีได้มำกกว่ำ
ร้อยละ 50 ของกลุ่มเป้ำหมำย ดังนั้น เพ่ือพิจำรณำกำรตอบสนองและกำรแสดงควำมรับผิดชอบต่อ
ผู้รับบริกำรเพ่ือสะท้อนได้จำกควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร ซึ่งค ำนวณค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจของ
ผู้รับบริกำรของผลส ำรวจ 4 ประเด็นส ำคัญ ดังนี้ 
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1. ด้ำนกระบวนกำร ขั้นตอนกำรให้บริกำร  ค่ำเฉลี่ยคะแนนเท่ำกับ   4.35 คะแนน 
2. ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร   ค่ำเฉลี่ยคะแนนเท่ำกับ  4.35 คะแนน 
3. ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก  ค่ำเฉลี่ยคะแนนเท่ำกับ 4.33 คะแนน 
4. ด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร  ค่ำเฉลี่ยคะแนนเท่ำกับ 4.38 คะแนน 

 

ทั้งนี้ผลสรุปของควำมพึงพอใจทั้ง 4 ด้ำนคิดค่ำเฉลี่ยรวมเป็นคะแนนได้เท่ำกับ 4.35 
คะแนน (OFF57_8_1.6)  และได้รำยงำนสรุปผลควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร เสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริหำรส ำนักงำนคณบดี ครั้งที่ 3/2558 วำระที่ 4.1 (OFF57_8_1.7) ร่วมพิจำรณำผล
กำรประเมินควำมพึงพอใจ ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นของผู้รับบริกำรของส ำนักงำนคณบดี เพ่ือน ำไป
พัฒนำ ปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนและกำรให้บริกำรที่มีประสิทธิภำพมำกข้ึนต่อไป 

 
ผลกำรประเมินตนเอง 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินกำร ผลกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 
4.51 คะแนน  4.35 4.35 คะแนน  

 
รำยกำรหลักฐำนอ้ำงอิง 

รหัสเอกสำร รำยกำรเอกสำรหลักฐำน 

OFF57_8_1.1 
รำยงำนกำรประชุม ครั้งที่ 8/2557 วำระที่ 4.8 ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรของส ำนักงำน
คณบดี 

OFF57_8_1.2 รำยงำนสรุปแบบประเมินควำมพึงพอใจ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2556 
OFF57_8_1.3 แบบฟอร์มกำรประเมินควำมพึงพอใจ 
OFF57_8_1.4 แบบฟอร์มกำรประเมินควำมพึงพอใจบนระบบ e-survey 
OFF57_8_1.5 โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนส ำนักงำนคณบดี คณะวิทยำศำสตร์ 

OFF57_8_1.6 
สรุปรำยงำนผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร ส ำนักงำนคณบดี คณะวิทยำศำสตร์ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 

OFF57_8_1.7 
รำยงำนกำรประชุม ครั้งที่ 3/2558 วำระที่ 4.1 เรื่องผลสรุปควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรและ
ข้อเสนอแนะ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 9 : กำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน  
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนกำร 
กำรคิดรอบปี : ปีกำรศึกษำ  
ผู้ก ำกับตัวบ่งช้ี : รองคณบดีฝ่ำยประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
เจ้ำหน้ำที่รวบรวมข้อมูล :  นำงชลรดำ  สำรทสมัย 
  
ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี :  

กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในเป็นภำรกิจของสถำบันอุดมศึกษำตำมที่ก ำหนดไว้ใน
พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มหำวิทยำลัยจึงก ำหนด 
ให้มีระบบและกลไกกำรควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนำกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนให้เป็นไปตำม
นโยบำย เป้ำประสงค์ และระดับคุณภำพตำมมำตรฐำนที่มหำวิทยำลัยก ำหนด เพ่ือให้มีกำรวัดผลส ำเร็จของ
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน รวมทั้งกำรรำยงำนผลกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำต่อหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสำธำรณชน มีกำรประเมินและปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง และมีนวัตกรรมที่เป็น
แบบอย่ำงที่ด ี
 
เกณฑ์มำตรฐำน : ข้อ 

1. มีกำรก ำหนดนโยบำยและให้ควำมส ำคัญเรื่องกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในโดยหัวหน้ำ
ส ำนักงำนคณบดี และมีกำรถ่ำยทอดให้บุคลำกรทุกคนรับทรำบ 

2. มีระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน และด ำเนินกำรตำมระบบและกลไกที่
ก ำหนด  

3. มีกำรควบคุมคุณภำพ กำรตรวจสอบคุณภำพ และกำรประเมินคุณภำพ พร้อมทั้งจัดท ำรำยงำน
กำรประเมินตนเอง (SAR) เสนอต่อคณะตำมก ำหนดเวลำ 

4. มีกำรน ำผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในมำปรับปรุงกำรท ำงำน และส่งผลให้มี
พัฒนำกำรของผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวมในรอบปีที่ประเมินสูงขึ้นกว่ำปีก่อน 

5. บุคลำกรในส ำนักงำนคณบดีทุกคนให้กำรสนับสนุนกิจกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของ
ส ำนักงำนคณบดี คณะและ/หรือมหำวิทยำลัย โดยมีส่วนร่วมในลักษณะต่ำง ๆ ได้แก่ กำรเข้ำ
ร่วมอบรม/ประชุม/ประชำพิจำรณ์ด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ร่วมเป็นผู้ประเมินและ/
หรือผู้ประสำนงำนในกำรประเมินระดับต่ำงๆ หรือร่วมเป็นกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ระดับต่ำง ๆ 
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เกณฑ์กำรประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีกำรด ำเนินกำร 
1 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
2 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
3 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
4 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
5 ข้อ 

 
หมำยเหตุ : 

ปีกำรศึกษำ 2557 เกณฑ์ข้อที่ 4 ยกเว้นกำรประเมินในส่วนของ “ส่งผลให้มีพัฒนำกำรของผลกำร
ด ำเนินงำนในภำพรวมในรอบปีที่ประเมินสูงขึ้นกว่ำปีก่อน” 
 
ผลกำรด ำเนินงำน 

1. มีกำรก ำหนดนโยบำยและให้ควำมส ำคัญเรื่องกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในโดย
หัวหน้ำส ำนักงำนคณบดี และมีกำรถ่ำยทอดให้บุคลำกรทุกคนรับทรำบ 

ส ำนักงำนคณบดี คณะวิทยำศำสตร์ มีคณะอนุกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ระดับ
ส ำนักงำนคณบดี (OFF57_9_1.1) ได้ให้ควำมส ำคัญเรื่องกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ตำมประกำศ 
เรื่อง นโยบำยคุณภำพ ของคณะวิทยำศำสตร์ (OFF57_9_1.2) และได้มีกำรถ่ำยทอดนโยบำยให้บุคลำกรทุก
คนรับทรำบผ่ำนทำงเว็บไซต์ คณะวิทยำศำสตร์ (OFF57_9_1.3) และน ำเสนอคณะกรรมกำรบริหำร
ส ำนักงำนคณบดี คณะวิทยำศำสตร์ ครั้งที่ 8/2557 วำระท่ี (OFF57_9_1.4) 

 
2. มีระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน และด ำเนินกำรตำมระบบและกลไกที่ 

ก ำหนด  
ส ำนักงำนคณบดี คณะวิทยำศำสตร์ ได้มีกำรก ำหนดแผนกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพ

กำรศึกษำภำยใน (OFF57_9_2.1) โดยมีคณะอนุกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ระดับส ำนักงำนคณบดี 
(OFF57_9_1.1) ท ำหน้ำที่ควบคุมติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมที่ก ำหนดไว้สอดคล้องกับคู่มือกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับส ำนักงำนคณบดี (OFF57_9_2.2) เพ่ือจัดท ำรำยงำนกำรประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำของส ำนักงำนคณบดี ประจ ำปีกำรศึกษำ 2557 

 
3. มีกำรควบคุมคุณภำพ กำรตรวจสอบคุณภำพ และกำรประเมินคุณภำพ พร้อมทั้งจัดท ำ 

รำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) เสนอต่อคณะตำมก ำหนดเวลำ 
ส ำนักงำนคณบดี คณะวิทยำศำสตร์มีกำรควบคุมคุณภำพ ตรวจสอบคุณภำพ และประเมิน

คุณภำพผ่ำนกำรประชุมคณะอนุกรรมกำรประกันคุณภำพ ครั้งที่ 1/2557 , ครั้งที่ 2/2558 (OFF57_9_3.1) 
พร้อมทั้งจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) น ำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรงำนส ำนักงำนคณบดี 
ครั้งที่ 4/2558 วำระท่ี 4.1 (OFF57_9_3.2) เพ่ือเตรียมควำมพร้อมในกำรรับกำรประเมินวันที่ 24 กรกฎำคม 
2558 
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4. มีกำรน ำผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในมำปรับปรุงกำรท ำงำน และส่งผลให้มี 
พัฒนำกำรของผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวมในรอบปีที่ประเมินสูงขึ้นกว่ำปีก่อน 

ส ำนักงำนคณบดี คณะวิทยำศำสตร์ ได้น ำผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ปีกำรศึกษำ 
2556 (OFF57_9_4.1) มำปรับปรุงกำรท ำงำน แต่ด้วยเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำในปีก่อนและปี
ปัจจุบันมีควำมต่ำงกัน จึงไม่สำมำรถน ำมำเปรียบเทียบได้ (ยกเว้นกำรประเมินในส่วนของ “ส่งผลให้มี
พัฒนำกำรของผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวมในรอบปีที่ประเมินสูงขึ้นกว่ำปีก่อน”) 
 

5. บุคลำกรในส ำนักงำนคณบดทีุกคนให้กำรสนับสนุนกิจกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
ของส ำนักงำนคณบดี คณะและ/หรือมหำวิทยำลัย โดยมีส่วนร่วมในลักษณะต่ำง ๆ ได้แก่ กำรเข้ำร่วม
อบรม/ประชุม/ประชำพิจำรณ์ด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ร่วมเป็นผู้ประเมินและ/หรือผู้
ประสำนงำนในกำรประเมินระดับต่ำงๆ หรือร่วมเป็นกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำระดับต่ำง ๆ 

บุคลำกรในส ำนักงำนคณบดีทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำดังต่อไปนี้ 
1. มีส่วนร่วมในคณะอนุกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ระดับส ำนักงำนคณบดี 

(OFF57_9_1.1) 
2. มีส่วนร่วมในคณะอนุกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ระดับคณะ (OFF57_9_5.1) 
3. เข้ำร่วมฟังกำรชี้แจงเกณฑ์ประกันคุณภำพกำรศึกษำ ระดับส ำนักงำนคณบดี 

(OFF57_9_5.2) 
4. มีส่วนร่วมในกำรร่ำงรำยงำนกำรประเมินตนเอง (OFF57_9_5.3) 
5. มีส่วนร่วมในโครงกำรประชำพิจำรณ์รำยงำนกำรประเมินตนเอง (OFF57_9_5.4)  

นอกจำกนี้ได้มีค ำสั่งแต่งตั้งให้นำงชลรดำ สำรทสมัย บุคลำกรส ำนักงำนคณบดี คณะ
วิทยำศำสตร์เป็นผู้ประสำนงำน กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับส ำนักงำนคณบดี คณะ
วิทยำศำสตร์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2557 (OFF57_9_5.5) 

 
ผลกำรประเมินตนเอง 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินกำร ผลกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 
5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน  

 
รำยกำรหลักฐำนอ้ำงอิง 

รหัสเอกสำร รำยกำรเอกสำรหลักฐำน 
OFF57_9_1.1 ค ำสั่งคณะวิทยำศำสตร์ ที่ 20/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรประกันคุณภำพ

กำรศึกษำภำยใน ระดับส ำนักงำนคณบดี 
OFF57_9_1.2 ประกำศคณะวิทยำศำสตร์ เรื่อง นโยบำยคุณภำพ ณ วันที่ 1 ตุลำคม 2557 
OFF57_9_1.3 เว็บเพจหน้ำประกันคุณภำพกำรศึกษำ แสดงนโยบำยคุณภำพ 
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รหัสเอกสำร รำยกำรเอกสำรหลักฐำน 
OFF57_9_1.4 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักงำนคณบดี คณะวิทยำศำสตร์ ครั้งที่ 

8/2557 วันที่ 19 พฤศจิกำยน 2557  
OFF57_9_2.1 แผนกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ ระดับส ำนักงำนคณบดี คณะวิทยำศำสตร์ 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2557 
OFF57_9_2.2 คู่มือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับส ำนักงำนคณบดี ปีกำรศึกษำ 2557 
OFF57_9_3.1 รำยงำนกำรประชุมคณะอนุกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับส ำนักงำน

คณบดี ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 26 พฤษภำคม  2558 
OFF57_9_3.2 คณะกรรมกำรบริหำรส ำนักงำนคณบดี คณะวิทยำศำสตร์ ครั้งที่ 4/2558  

ในวันที่ 16 กรกฎำคม 2558  
OFF57_9_4.1 รำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับส ำนักงำนคณบดี คณะวิทยำศำสตร์ 

มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีกำรศึกษำ 2556  
OFF57_9_5.1 ค ำสั่งคณะวิทยำศำสตร์ ที่ 21/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรและคณะอนุกรรมกำร

ประกันคุณภำพกำรศึกษำ คณะวิทยำศำสตร์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2557 
ค ำสั่งคณะวิทยำศำสตร์ ที่ 107/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรและคณะอนุกรรมกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ คณะวิทยำศำสตร์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2557 (เพ่ิมเติม) 

OFF57_9_5.2 รำยงำนกำรประชุมคณะอนุกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับส ำนักงำน
คณบดี ครั้งที่ 1/2558  

OFF57_9_5.3 ผู้รับผิดชอบ/ผู้ก ำกับตัวบ่งชี้/เจ้ำหน้ำที่รวบรวมข้อมูล ตัวบ่งชี้  
กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ส ำนักงำนคณบดี คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ ปีกำรศึกษำ 2557 

OFF57_9_5.4 ใบเซ็นชื่อประชำพิจำรณ์รำยงำนกำรประเมินตนเอง ในวันที่ 15 กรกฎำคม 2558 
OFF57_9_5.5 ค ำสั่งมหำวิทยำลัยศรีนครินทรโรฒ ที่ 2212/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมิน

คุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับส ำนักงำนคณบดี คณะวิทยำศำสตร์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 
2557 
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ส่วนที่ 3   

ส่วนสรุป 
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ส่วนที่ 3   

ส่วนสรุป 
 
 สรุปผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ปีกำรศึกษำ  2557  โดยแยกเป็นผลกำร

ประเมินในภำพรวมขององค์ประกอบที่ 5 กำรบริหำรจัดกำรของแต่ละตัวบ่งชี้ ดังตำรำงสรุปต่อไปนี้ 
 

ตำรำงสรุปผลกำรประเมินตำมองค์ประกอบคุณภำพ 
 

องค์ประกอบ/ตัวช้ีวัด 
เป้ำหมำย ปี 2557 ผลกำรด ำเนินกำร 

หน่วยนับ คะแนน หน่วยนับ คะแนน 

องค์ประกอบที่ 5  กำรบริหำรจัดกำร   
ตัวบ่งช้ีที่ 1 แผนกำรด ำเนินงำนหรือปฏิทินกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 5 ข้อ 5 5 ข้อ 5 
ตัวบ่งช้ีที่ 2 ระบบกำรพัฒนำบุคลำกร 6 ข้อ 5 6 ข้อ 5 
ตัวบ่งช้ีที่ 3 ร้อยละของบุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำควำมรู้ และ

ทักษะวิชำชีพท่ีสอดคล้องกับกำรปฏิบัติงำน 
ร้อยละ 85 5 ร้อยละ 

93.55 
5 

ตัวบ่งช้ีที่ 4 ระดับควำมพึงพอใจและควำมผูกพันของบุคลำกรต่อ
สภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน 

4.5 คะแนน 4.5 3.99 
คะแนน 

3.99 

ตัวบ่งช้ีที่ 5 ระบบบริหำรควำมเสี่ยง 7 ข้อ 5 7 ข้อ 5 
ตัวบ่งช้ีที่ 6 กำรพัฒนำหน่วยงำนสู่องค์กรเรียนรู้ 7 ข้อ 5 7 ข้อ 5 
ตัวบ่งช้ีที่ 7 ระดับควำมส ำเร็จของกำรให้บริกำรที่สอดคล้องกับ

ควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร 
5 ข้อ 5 5 ข้อ 5 

ตัวบ่งช้ีที่ 8 ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร 4.51 
คะแนน 

4.51 4.35 
คะแนน 

4.35 

ตัวบ่งช้ีที่ 9 กำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 5 ข้อ 5 5 ข้อ 5 
     4.82 

 
 จำกผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ ระดับส ำนักงำนคณบดีนั้น ได้น ำผลกำรด ำเนินงำนมำ

วิเครำะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และอุปสรรค ดังตอ่ไปนี้ 
จุดแข็ง 

1. บุคลำกรในส ำนักงำนคณบดีพร้อมที่จะเรียนรู้กับสิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ รวมถึงกำรให้กำรสนับสนุน
กับนโยบำยของคณะวิทยำศำสตร์ และ นโยบำยคุณภำพ 

2. ส ำนักงำนคณบดีได้รับงบประมำณสนับสนุนกิจกรรมต่ำงๆ อย่ำงเต็มที่ 
3. ส ำนักงำนคณบดีมีขั้นตอนและกระบวนกำรในกำรบริหำรจัดกำรที่เป็นระบบ 
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กำรเสริมสร้ำงควำมแข็งแกร่ง 
1. พัฒนำบุคลำกรให้มีศักยภำพสูงขึ้นทั้งด้ำนวิชำกำร กำรปฏิบัติงำน และกำรให้บริกำร เช่น จัด

กิจกรรมพัฒนำควำมรู้ที่ช่วยในกำรปฏิบัติงำนให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น น ำไอทีมำใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน เป็นต้น 

2. บริหำรจัดกำรกำรใช้งบประมำณให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
3. จัดโครงกำร/กิจกรรม กำรจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนและงำนวิจัย เพ่ือที่จะได้มีกำรพัฒนำใน 

สำยงำนควำมก้ำวหน้ำของบุคลำกรสำยสนับสนุนวิชำกำรในระดับสูงขึ้น 

จุดอ่อน 

1. กำรให้บริกำรของส ำนักงำนยังไม่สอดรับกับควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรมำกเท่ำท่ีควร 
2. ขำดแรงจูงใจในกำรท ำงำน/กำรปฏิบัติงำน 

แนวทำงแก้ไข 

1. วิเครำะห์ปัญหำของงำนที่ไม่สอดรับกับควำมต้องกำรเพ่ือจัดท ำแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ 
2. มีกำรยกย่องบุคลำกรที่มีกำรปฏิบัติงำนดีเยี่ยม 

 

 






