
บทที่ 2 
ผลการด าเนินงานและผลการประเมินคุณภาพการศึกษา  

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี (กองงานวิทยาเขตบางนา)  

ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน ผล 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดบริการให้ค าปรึกษา แนะแนว
ด้านการใช้ชีวิตและการเข้าสู่
อาชีพแก่นักศึกษา   

กองงานวิทยาเขตบางนา ด าเนินการจัดบริการให้ค าปรึกษา แนะแนว 
ด้านการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษา ดังนี้ 
1. การบริการให้ค าปรึกษา  
กองงานวิทยาเขตบางนา จัดบริการให้ค าปรึกษา โดยมี 2 หน่วยงาน 
ในสังกัดงานกิจการและบริการนักศึกษา กองงานวิทยาเขตบางนา คือ     
        1) หน่วยแนะแนวการศึกษาและอาชีพ  
        2) หน่วยบริการการศึกษา  
โดยหน่วยแนะแนวการศึกษาและอาชีพ จัดบริการให้ค าปรึกษาในด้านการ
เรียน ด้านอาชีพ และในด้านอ่ืน ๆ เช่น การลงทะเบียน เรียน การย้ายคณะ
สาขาวิชา, ทุนการศึกษา, ทุน กยศ., ทุน กรอ. แก่นักศึกษาที่มาขอรับ
ค าปรึกษา โดยมีช่องทาง การให้ค าปรึกษา ดังนี้  
        1) ให้ค าปรึกษาที่ส านักงานหน่วยแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 
อาคารพระบาง (PBB) ชั้นล่าง  อาคารสองแคว 1 (SK1) ชั้น 1 และชั้น 2 ,ห้อง
ประชาสัมพันธ์ อาคารคณฑี (KTB) ชั้นล่าง  
        2) ให้ค าแนะน าและตอบค าถามทางโทรศัพท์ส่วนตัวและทาง
แอพพลิเคชั่นไลน์  

     ซึ่งในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 มีนักศึกษามาใช้บริการ  
รับค าปรึกษาจากหน่วยแนะแนวการศึกษาและอาชีพ และตอบแบบสอบถาม
จ านวน 94 คน โดยมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด  
( = 4.65)  โดยนักศึกษามีความคิดเห็นว่าการให้บริการด้วยความสุภาพ 
การเอาใจใส่ของเจ้าหน้าที่อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( = 4.76) และมีนักศึกษา
มาใช้บริการรับค าปรึกษาจากหน่วยบริการการศึกษา ตอบแบบสอบถาม 
จ านวน 54 คน โดยมีความพึงพอใจในภาพรวมจากการรับบริการ อยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด 

กวข.1.1.1.1 
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กวข.1.1.1.3  
 
 
 
กวข.1.1.1.4  
 
กวข.1.1.1.5  
 
กวข.1.1.1.6 
 
กวข.1.1.1.7 
 
 
กวข.1.1.1.8 

-แผนและผลการด าเนินงานการประเมิน   
 คุณภาพการศึกษา องค์ประกอบที่ 1      
 การผลิตบัณฑิต ตัวบ่งชี้ที่ 1.1             
 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี       
-รายงานผลการประเมินการให้บริการ   
 ด้านการให้ค าปรึกษาหน่วยแนะแนว   
 การศึกษาและอาชีพ ภาคเรียนที่   
 1/2562 และภาคเรียนที่ 2/2562 
 -รายงานผลการประเมินสอบถาม        
 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้  
 ค าปรึกษาการเรียน (หน่วยบริการ  
 การศึกษา) ภาคเรียนที่ 1/2562   
-รายงานผลการประเมินโครงการปฐมนิเทศ  
 นักศึกษาใหม่ภาคเรียนที่1/2562   
-รายงานผลการประเมินโครงการปฐมนิเทศ 
 นักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2562 
-เอกสารการแนะน าและตอบค าถาม  

  เกี่ยวกับการเรียนทางแอพพลิเคชั่นไลน์  
-รายงานผลการประเมินกิจกรรมการให้   
 ค าปรึกษาแบบกลุ่ม (หน่วยบริการ            
 การศึกษา) 
-รายงานผลการประเมินโครงการแนะแนว  
 การศึกษาและอาชีพ กิจกรรมทักษะการ 
 ใช้สื่อสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการเรียน       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 22 - 
 

ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน ผล 
1. 

(ต่อ) 
  (  = 4.82) โดยนักศึกษามีความคิดเห็นว่าบรรยากาศการให้บริการเป็น

กันเอง อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( = 4.93)  
    ส าหรับในภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2562  มีนักศึกษามาใช้บริการรับ
ค าปรึกษาจากหน่วยแนะแนวการศึกษาและอาชีพ และตอบแบบสอบถาม
จ านวน 82 คน โดยมีความพึงพอใจในภาพรวมจากการรับบริการอยู่ในระดับ
มากที่สุด ( = 4.71) โดยนักศึกษามีความคิดเห็นว่าการให้บริการด้วยความ
สุภาพ การเอาใจใส่ของเจ้าหน้าที่และมีบรรยากาศการให้บริการเป็นกันเอง  
อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( = 4.82) และมีการให้บริการแนะแนวแบบกลุ่ม      
โดยจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
นักศึกษาได้ทราบถึงระบบการเรียนการสอนและการปรับตัวให้เข้ากับระบบ
การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย รู้จักการวางแผนการเรียน โดยแนะน าให้
รู้จักสถานที่และหน่วยงานต่าง ๆ ที่นักศึกษามีความจ าเป็นต้องติดต่อใน
ระหว่างเรียน การจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาค 1 ปีการศึกษา 
2562  มีนักศึกษาตอบแบบสอบถาม จ านวน 1,800 คน มีผลการประเมิน
ความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.14) โดยนักศึกษา มีความ
คิดเห็นว่าเจ้าหน้าที่มีความพร้อมในการแนะน าให้ข้อมูลการเข้ารับฟังการ
ปฐมนิเทศ มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.22) และจัดโครงการ
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 นักศึกษาตอบ
แบบสอบถามจ านวน 181 คน ค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.50)  
โดยนักศึกษามีความคิดเห็นว่าการปฐมนิเทศมีความจ าเป็นต่อการวาง
แผนการเรียน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( = 4.65) และจัดกิจกรรมให้
ค าปรึกษาแบบกลุ่มแก่นักศึกษาใหม่ มีนักศึกษาตอบแบบสอบถาม จ านวน  
64 คน มีผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก                   
( = 4.34) โดยนักศึกษามีความพึงพอใจภาพรวมในการเข้าร่วมกิจกรรม       
ครั้งนี้  มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( = 4.59) และจัดกิจกรรมอบรม
ทักษะการใช้  
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน ผล 
1. 

(ต่อ) 
 สื่อสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการเรียนมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษาได้พัฒนา

ทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบอินเทอร์เน็ตให้เป็นประโยชน์
ต่อการเรียน มีนักศึกษาตอบแบบสอบถามจ านวน 70 คน มีผลการประเมิน
ค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.91) โดยนักศึกษามีความคิดเห็น
และความพึงพอใจในการน าความรู้และทักษะจากการอบรมไปประยุกต์ใช้ให้
เกิดประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนมีค่าเฉลี่ยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด          
(  = 4.90) 
สรุป : จากการด าเนนิงานด้านการบริการให้ค าปรึกษาและการจัด
กิจกรรม/โครงการ จ านวน 7 กิจกรรม เก็บข้อมูลจ านวน 2,345 คน และ
มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.58) 
     2. การแนะแนวด้านการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา  
       กองงานวิทยาเขตบางนา จัดบริการแนะแนวด้านการใช้ชีวิตแก่
นักศึกษา โดยจัดโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ดังนี้  
2.1 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
กองงานวิทยาเขตบางนา โดยงานกิจการและบริการนักศึกษาได้จัดบริการให้
ค าปรึกษาแนะแนวแบบกลุ่ม เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตให้แก่
นักศึกษา โดยจัดกิจกรรม ศึกษาดูงาน ณ โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา 
ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษา ได้น าองค์ความรู้และ
หลักค าสอนที่พระบาท-สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชได้ทรงศึกษา 
ทดลอง  เพ่ือเป็นแบบอย่างในการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยึดความประหยัด การประกอบอาชีพด้วยความ 
ถูกต้อง ซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ปฏิบัติตนในทางท่ีดี ลดละ
สิ่งชั่ว ประพฤติตนตามหลักศาสนาโดยจัดในภาคเรียนที่ 1 และ ภาคเรียนที่ 
2 ปีการศึกษา 2562 มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในภาคเรียนที่ 1/2562           
จ านวน 40 คน มีผลการประเมินค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด                    
( = 4.85)  โดยนักศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กวข.1.1.1.9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-รายงานผลการประเมินโครงการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรม
ศึกษาดูงาน ณ โครงการส่วนพระองค์
สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ภาคเรียน
ที่1/2562 และภาคเรียนที่ 2/2562 
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน ผล 
1. 

(ต่อ) 
 มีความพึงพอใจที่ได้รับประโยชน์และความรู้จากการเข้าร่วมโครงการ/

กิจกรรม อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.77) และในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2562 มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 35 คน มีผลการประเมินค่าเฉลี่ยรวมอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด ( = 4.69) โดยนักศึกษามีความพึงพอใจที่ได้รับประโยชน์
และความรู้จากการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม มีผลการประเมินค่าเฉลี่ย
รวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( = 4.69) 
       2.2 จัดกิจกรรมอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทไทย  
    กองงานวิทยาเขตบางนา โดยงานกิจการและบริการนักศึกษาได้จัด
กิจกรรมอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทไทย โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้นักศึกษา ได้เรียนรู้วิธีการใช้ชีวิตในสังคมและการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
รู้จักมารยาทในการ  อยู่ร่วมกันในสังคมไทย เช่น การทักทาย การไหว้ การ
รับไหว้ในระดับต่างๆ การเข้าพบผู้ใหญ่ การนอบน้อมต่อผู้อื่น เป็นต้น ซึ่งจัด
ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 52 
คน มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.75) โดยนักศึกษาเห็นว่า
สามารถน าความรู้และทักษะจากการอบรมไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ใน
การเข้าสู่การท างาน/การประกอบอาชีพเมื่อจบการศึกษาได้     มีค่าเฉลี่ย
รวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (  = 4.81)  
   2.3 จัดกิจกรรมอบรมแผนที่ความคิด..ชีวิตดี๊ดี เคล็ดไม่ลับสู่ความส าเรีจ 
(Mind Mapping) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความรู้แก่นักศึกษาในด้านการ
ด าเนินชีวิต มีการวางแผนการเรียนอย่างเป็นระบบ ซึ่งจัดในภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา2562  มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 53 คน มีผลการ
ประเมินอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( = 4.77) โดยนักศึกษาสามารถน าความรู้
และทักษะจากการอบรม ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาการ
เรียนได้มากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด (  = 4.75) 
  **สรุป : จากการด าเนินงานการแนะแนวด้านการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา  

 
 
 
 
 
 
กวข.1.1.1.10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กวข.1.1.1.11   

 
 
 
 
 
 
-รายงานผลการประเมินโครงการ 
แนะแนวการศึกษาและอาชีพ  
กิจกรรม อบรมการพัฒนาบุคลิกภาพ
และ มารยาทไทย 
 
 
 
 
 
 
 
-รายงานผลการประเมินโครงการ 
แนะแนวการศึกษาและอาชีพ  
กิจกรรมอบรมแผนที่ความคิด...ชีวิตดี๊ดี 
เคล็ดไม่ลับสู่ความส าเร็จ  
(Mind Mapping) 
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน ผล 
1. 

(ต่อ) 
 

 

 

  

จ านวน 4 กิจกรรม ทั้งหมด 180 คน มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับ          
มากที่สุด  ( = 4.77) 
    3. ด าเนินการให้บริการด้านการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษา  

      กองงานวิทยาเขตบางนา ด าเนินการให้บริการด้านการเข้าสู่อาชีพให้แก่
นักศึกษา ดังนี้  
    3.1 จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ด้านแนะแนวการศึกษา
และอาชีพ หัวข้อ “กิจกรรมอบรมการถ่ายภาพด้วยมือถือ น าไปสู่การเป็น
ช่างภาพแบบมืออาชีพ” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษาได้รับความรู้ใน
การประกอบอาชีพ สามารถน าความรู้และนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ ซึ่งจัด ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 มี
นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 
จ านวน 40 คน มีผลการประเมินค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด             (
 = 4.62) โดยนักศึกษาให้ความคิดเห็นและความพึงพอใจด้านการอ านวย
ความสะดวกและให้ค าแนะน าของนักวิชาการท่ีรับผิดชอบกิจกรรมอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด ( =4.77) และมีความพึงพอใจในการสื่อสารและถ่ายทอด
ความรู้ของวิทยากรอยู่ในระดับ มากที่สุด ( =4.57) 
    3.2   จัดโครงการส่งเสริมวิชาการและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ซึ่ง
เป็นกิจกรรมในการน านักศึกษาไปทัศนศึกษาเยี่ยมชมเพื่อเพ่ิมพูน
ประสบการณ์ให้เห็นสภาพความเป็นจริงของการประกอบ อาชีพ ให้แก่
นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ กิจกรรม “เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ป.ป.ช.” มีนักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรม จ านวน 50 คน  มีผลการประเมินค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
( = 4.57) โดยนักศึกษา มีความพึงพอใจในภาพรวมกับการร่วมกิจกรรม ใน
ครั้งนี้ มีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( = 4.67)  

 
 
 
 
 
กวข.1.1.1.12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กวข.1.1.1.13 

 
 
 
 
 
-รายงานผลการประเมินโครงการ
ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา  
ด้านแนะแนว การศึกษาและอาชีพ 
กิจกรรมอบรมการถ่ายภาพด้วยมือถือ 
น าไปสู่การเป็นช่างภาพแบบมืออาชีพ” 
 
 
 
 
 
 
-รายงานผลการประเมินโครงการ
ส่งเสริม วิชาการและคุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค์ กิจกรรมเยี่ยมชม
พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ  
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ ป.ป.ช. 
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน ผล 
1. 

(ต่อ) 
 
 
 
 

 

 3.3 จัดโครงการส่งเสริมวิชาการและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
กิจกรรมศึกษาดูงาน “เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทย” ซึ่งเป็นกิจกรรมในการน า
นักศึกษาไปทัศนศึกษาเยี่ยมชมเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ให้เห็นสภาพความ
เป็นจริงของการประกอบอาชีพ ให้แก่นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มีนักศึกษา 
เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 50 คน มีผลการประเมินค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด ( = 4.56) โดยนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์
เยี่ยมชมที่นักศึกษาได้รับ สามารถน าไปพัฒนาการเรียนและสร้างแรงบันดาล
ใจในการเรียนมากข้ึนมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( = 4.62) 
**สรุป : จากการด าเนินงานให้บริการด้านการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษา 
จ านวน 3 กิจกรรม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในภาพรวมของปีการศึกษา 2562 
ทั้งหมด 140 คน มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  
(  = 4.58) 

กวข.1.1.1.14 -รายงานผลการประเมินโครงการ
ส่งเสริมวิชาการและคุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค์ กิจกรรมเยี่ยมชม
พิพิธภัณฑ์ศาลไทย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 
 

มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่
ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอก
หลักสูตรแหล่งงานทั้งเต็มเวลา
และนอกเวลาแก่นักศึกษา 

กองงานวิทยาเขตบางนา มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรม
พิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา โดยมี
การประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
ตลอดปีการศึกษา เช่น บริษัท อิคาโน่ (ประเทศไทย) จ ากัด, บริษัท โทเทิล 
เซอร์วิสเซส โซลูชั่น จ ากัด (มหาชน), บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพลส (ประเทศไทย) 
จ ากัด, บริษัท ไอทีซิตี้ จ ากัด (มหาชน), บริษัท นัมเบอร์วันแลนด์ จ ากัด เป็น
ต้น บริการข้อมูลแหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา มีผลการ
ประเมินการให้บริการสารสนเทศทางอาชีพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
มีนักศึกษาตอบแบบสอบถาม จ านวน 86 คน ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 
4.42) โดยนักศึกษามีความคิดเห็นว่าความพึงพอใจในการให้บริการใน
ภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.51)  ในภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2562 มีนักศึกษาตอบแบบสอบถาม จ านวน 68 คน ค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด ( = 4.64) โดยนักศึกษามีความคิดเห็นว่าได้ความรู้จาก  

กวข.1.1.2.1 
 
 
 
 
กวข.1.1.2.2 
 
กวข.1.1.2.3 
 
กวข.1.1.2.4                    

-รายงานการประเมินการให้บริการ 
ด้านสารสนเทศทางอาชีพ  
หน่วยแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 
ภาคเรียนที่ 1/2562 และภาคเรียนที่ 
2/2562 ปีการศึกษา 2562 
-เอกสารขอประชาสัมพันธ์การ                    
รับสมัครงาน   
-เอกสาร วารสารสถานการณ์
ตลาดแรงงานของกรมจัดหางาน 
-ข้อมูลสรุปการท างานของนักศึกษา 
ณ บริษัท โทเทิล เซอร์วิสเซส จ ากัด 
(มหาชน) ปี พ.ศ. 2562 – 2563 
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน ผล 
2. 
(ต่อ) 

 บริการสารสนเทศ ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( = 4.75) ซึ่งในส่วนของการ
ด าเนินงานการให้บริการจัดหางานและประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานมีหน่วยงาน
มารับสมัครนักศึกษาที่กองงานวิทยาเขตบางนา เพ่ือไปปฏิบัติงานนอกเวลา  
(part time) และเต็มเวลา (full time) ณ บริษัท โทเทิล เซอร์วิสเซส โซลูชั่น จ ากัด 
(มหาชน) ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2562-2563 จ านวน 2 คน คือ 
1. นางสาวจิดาภา  ดีเลิศ  นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ  
2. นายทิวากร  ชัยเขื่อนขันธุ์  นักศึกษาคณะนิติศาสตร์   
โดยนางสาวจิดาภา ดีเลิศ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ และนายทิวากร ชัยเขื่อนขันธุ์ 
นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ได้รับการประเมินผลการท างานอยู่ในระดับดี ซี่งนักศึกษา
ทั้ง 2 คนได้รับการประเมินว่า มีความขยันตั้งใจ มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับ
มอบหมายได้เป็นอย่างดี และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่อยู่เสมอสามารถท างานได้ด้วย
ตนเอง มีความพยายามในการแก้ไขปัญหา และมีความสุภาพเรียบร้อย 
**สรุป : จากการด าเนินงานการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรม
พิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา จ านวน  
2 ภาคการศึกษา เก็บข้อมูลจากนักศึกษา จ านวน 154 คน มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่
ในระดับมากที่สุด (  = 4.53 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ให้ข้อมูลและความรู้ 
ที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษา 
หรือศิษย์เก่า 

กองงานวิทยาเขตบางนา ด าเนินการจัดบริการให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์
แก่นักศึกษาหรือศิษย์เก่าโดยจัดบริการสารสนเทศทางด้านการศึกษา ด้านอาชีพ 
และด้านการด าเนินชีวิต โดยจัดบอร์ดและจัดแฟ้ม ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ เช่น         
การรับสมัครกิจกรรรมพัฒนานักศึกษา ข่าวเรื่องทุนการศึกษา ข่าวการรับสมัครงาน 
ข้อมูลโอกาสในการเข้าสู่อาชีพของสาขาวิชาในคณะต่างๆ ข้อมูลแนวทางการ
ประกอบอาชีพประเภทต่างๆ ข้อมูลสถานการณ์ตลาดแรงงานและข้อมูลแนว
ทางการด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีผลการประเมินการให้บริการ
ด้านสารสนเทศทางอาชีพ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  มีนักศึกษาตอบ  

กวข.1.1.2.1  
 
 
 
 
กวข.1.1.3.1        

-รายงานการประเมินการให้บริการ 
ด้านสารสนเทศทางอาชีพ  
หน่วยแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 
ภาคเรียนที่ 1/2562 และภาคเรียนที่ 
2/2562  
-ภาพถ่ายบอร์ดให้ข้อมูลความรู้
เกี่ยวกับทุนการศึกษา การรับสมัคร
งาน, การด าเนินชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน ผล 
3.       

(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบสอบถาม จ านวน 86 คน ค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก  ( = 4.42) โดย
นักศึกษามีความพึงพอใจในการให้บริการในภาพรวม ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ( = 4.51)  และมีผลการประเมินในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
มีนักศึกษาตอบแบบสอบถาม จ านวน 68 คน ค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ( = 4.64)  โดยนักศึกษาได้รับความรู้จากบริการสารสนเทศทางอาชีพ
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.75)   
**สรุป : จากการด าเนินงานการให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่
นักศึกษาหรือศิษย์เก่า ด้านสารสนเทศทางการศึกษาด้านอาชีพและด้าน
การด าเนินชีวิตแก่นักศึกษา จ านวน 2 ภาคการศึกษา และจากการตอบ
แบบสอบถามต่างๆ จ านวน 154 คน มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับ 
มากที่สุด ( = 4.53) 

 และโอกาสในการเข้าสู่อาชีพ การเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่อาชีพ การเตรียม     
ความพร้อม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ประเมินคุณภาพของการจัด
กิจกรรมและการจัดบริการใน         
ข้อ 1 – 3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5 

กองงานวิทยาเขตบางนา ด าเนินการน าผลที่ได้จากการประเมินคุณภาพของ
การจัดกิจกรรมและการให้บริการ ในข้อ 1-3 ทุกข้อ  ไม่ต่ ากว่า 3.51      
จากคะแนนเต็ม 5 สรุปได้ดังนี้ 
   1. จัดบริการให้ค าปรึกษา แนะแนวด้านการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพ 
แก่นักศึกษา 
 - ด้านการบริการให้ค าปรึกษา จ านวน 7 กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด (  = 4.58) 
 - การแนะแนวด้านการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา จ านวน 4 กิจกรรม 
มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.77) 
 - การให้บริการด้านการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษา จ านวน 3 กิจกรรม    
มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.58) 
   2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร 
แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด (  = 4.53)    

กวข.1.1.4.1 
 
 
 
กวข.1.1.1.2 
 
 
 
กวข.1.1.1.3 
 
 
กวข.1.1.1.4 
 
กวข.1.1.1.5 
 

-สรุปผลการประเมินคุณภาพของการ
บริการให้ค าปรึกษาบริการสารสนเทศ                    
ทางอาชีพและการจัดโครงการ/กิจกรรม
ต่างๆ   
-รายงานผลการประเมินการให้บริการ 
ด้านการให้ค าปรึกษา หน่วยแนะแนว
การศึกษาและอาชีพ ภาคเรียนที่ 1  
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
-รายงานผลการประเมินการให้บริการ 
ด้านการให้ค าปรึกษา หน่วยบริการ
การศึกษา 
-รายงานผลการประเมินโครงการ
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาค 1/2562 
-รายงานผลการประเมินโครงการ
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาค 2/2562 
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน ผล 
4.

(ต่อ) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. มีการให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษาหรือศิษย์เก่า           
โดยจัดบริการสารสนเทศทางการศึกษาและอาชีพ รวมถึงด้านอ่ืนๆ โดยการ
จัดบอร์ดและแฟ้มข้อมูลลักษณะอาชีพต่างๆ มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับ          
มากที่สุด (  = 4.53) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กวข.1.1.1.6 
 
กวข.1.1.1.7     
 
 
กวข.1.1.1.8      
 
 
กวข.1.1.1.9 
 
 
กวข.1.1.1.10 
 
 
กวข.1.1.1.11 
 
 
 
กวข.1.1.1.12 
 

-เอกสารการแนะน าและตอบค าถาม
เกี่ยวกับการเรียนทางแอพพลิเคชั่นไลน์ 
-รายงานผลการประเมินกิจกรรมการให้
ค าปรึกษาแบบกลุ่ม (หน่วยบริการ
การศึกษา) 
-รายงานผลการประเมินโครงการแนะแนว
การศึกษาและอาชีพกิจกรรมทักษะการใช้
สื่อสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการเรียน    
-รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมกิจกรรมศึกษาดูงาน      
ณ โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา 
-รายงานผลการประเมินโครงการแนะแนว
การศึกษาและอาชีพ กิจกรรมอบรม 
การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทไทย 
-รายงานผลการประเมินโครงการแนะแนว
การศึกษาและอาชีพกิจกรรมอบรมแผนที่
ความคิด...ชีวิตดี๊ดี เคล็ดไม่ลับสู่ 
ความส าเร็จ (Mind Mapping) 
-รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริม
พัฒนาศักยภาพนักศึกษา ด้านแนะแนว
การศึกษาและอาชีพ กิจกรรมอบรมการ
ถ่ายภาพด้วยมือถือ น าไปสู่การเป็นช่างภาพ
แบบมืออาชีพ   
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน            หลักฐาน ผล 
4.

(ต่อ) 
 

  กวข.1.1.1.13 
 
 
 
 
กวข.1.1.1.14                 
 

-รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริม
วิชาการและคุณลักษณะบัณฑิตที่ 
พึงประสงค์ กิจกรรมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์
และหอจดหมายเหตุการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ป.ป.ช.   
-รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริม
วิชาการและคุณลักษณะบัณฑิตที่ 
พึงประสงค์ กิจกรรมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์  
ศาลไทย 

 

5. 
 

น าผลการประเมินจากข้อ 4  
มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการ
และการให้ข้อมูลเพื่อส่งให้ผล
การประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไป
ตามความคาดหวังของนักศึกษา   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  กองงานวิทยาเขตบางนา ด าเนินการน าผลที่ได้จากการประเมินจากข้อ 4 
มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูลเพ่ือส่งให้ผลการประเมิน
สูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา ดังนี้   

1. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาค 1/2561  
ข้อเสนอแนะ  
        - สถานที่ที่ใช้ในการจัดปฐมนิเทศแออัด คับแคบ อากาศร้อน  
แนวทางปรับปรุงแก้ไข 
        -การจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาค 1/2562                   
ได้ด าเนินการจัด ณ อาคารสองแคว 1 ชั้น 7 ซึ่งเป็นอาคารใหม่ กว้างขวาง
สะดวกสบาย และมีเครื่องปรับอากาศท าให้อากาศไม่ร้อน 
      2.  โครงการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กิจกรรมทักษะการใช้สื่อ
สารสนเทศเพ่ือพัฒนาการเรียน 
ข้อเสนอแนะ  
       - เป็นกิจกรรมที่ดีมีประโยชน์ วิทยากรบรรยายสนุก อยากให้มี 
กิจกรรมดีๆ แบบนี้อีก 
    3.  โครงการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กิจกรรมอบรมการพัฒนา
บุคลิกภาพและมารยาทไทย 

กวข.1.1.5.1  
 
 
กวข.1.1.5.2  
 
 
กวข.1.1.5.3     
 
 
กวข.1.1.5.4 
 
 
 
กวข.1.1.5.5    

-รายงานการประชุมงานกิจการและ
บริการนักศึกษาครั้งที่ 3/2562            
วันที่ 6 มิถุนายน 2562 
-รายงานการประชุมงานกิจการและ
บริการนักศึกษาครั้งที่ 5/2562             
วันที่ 22 สิงหาคม 2562   
-รายงานการประชุมงานกิจการและ
บริการนักศึกษา ครั้งที่ 7/2562           
วันที่ 15 ตุลาคมคม 2562 
-รายงานการประชุมคณะท างานโครงการ
ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพนักศึกษา      
ด้านเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ครั้งที่ 
1/2562 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 
-รายงานการประชุมคณะท างานโครงการ
ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา               
ด้านแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ครั้งที่ 
1/2562 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562  
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน           หลักฐาน ผล 
5. 

(ต่อ) 
 

         ข้อเสนอแนะ  
        -วิทยากรบรรยายสนุก เข้าใจง่าย 
        -ควรจัดให้มีกิจกรรมนี้อย่างต่อเนื่อง 
4. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  
- กิจกรรมศึกษาดูงาน ณ โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต  
ภาค 1/2562 
        ข้อเสนอแนะ  
- เป็นกิจกรรมที่ดี ได้รับความรู้และประสบการณ์ สามารถน าความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ ควรจัดให้มีกิจกรรมนี้ต่อไป ส าหรับในภาค 2/2562  กิจกรรม
ศึกษาดูงาน ณ โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พบว่า สถานที่
ศึกษาดูงานมี การปรับปรุงสถานที่ภายในโครงการฯ จึงไม่สะดวกในการเยี่ยมชม 
ทางหน่วยแนะแนวการศึกษาและอาชีพ จึงได้น าข้อมูลดังกล่าวไป ปรับแผนการ
ด าเนินงานให้เหมาะสมต่อไป         
5. โครงการส่งเสริมวิชาการและคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ตาม กิจกรรมเยี่ยม
ชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและกิจกรรมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์รัฐสภาและสภาผู้แทนราษฎร์ 
       ข้อเสนอแนะ 
       - ได้รับความรู้และประสบการณ์เพ่ิมข้ึน 
       - อยากให้จัดกิจกรรมเช่นนี้อีก 
6. โครงการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กิจกรรมอบรมแผนที่ความคิด...ชีวิตดี๊ดี 
เคล็ดไม่ลับสู่ความส าเร็จ (Mind Mapping) 
        ข้อเสนอแนะ 
        -อยากให้เพ่ิมเวลาในการจัดกิจกรรมและควรจัดกิจกรรมในลักษณะนี้ 
อย่างต่อเนื่อง 
 

กวข.1.1.5.6 
 
 
 
กวข.1.1.5.7 
 
 
 
กวข.1.1.5.8 
 
 
กวข.1.1.5.9 
 
 
กวข.4.1.7.1 
 
   
 
 
 
กวข.4.1.4.3     
 

-รายงานการประชุมคณะท างานโครงการ
ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพนักศึกษา        
ด้านแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ครั้งที่ 
1/2563 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 
-รายงานการประชุมคณะท างานโครงการ
ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพนักศึกษา           
ด้านเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ครั้งที่ 
1/2563 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 
-รายงานการประชุมหน่วยแนะแนว
การศึกษาและอาชีพ ครั้งที่ 1/2563  
วันที่ 14 เมษายน 2563   
-สรุปผลการส ารวจความสนใจเข้ารว่ม
โครงการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 
และโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
-บันทึกข้อความที่ อว 0601/0106/608 
ลงวันที่            27 กันยายน 2562 เรื่อง
รายงานแผนและผลการปฏิบัติราชการ
ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 (12 เดือน)  
-บันทึกข้อความที่ อว 0601.0601         
ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2563  
เรื่อง ขออนุมัติปรับรูปแบบ/ยกเลิก
โครงการ/ กิจกรรมตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563         
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน ผล 
5. 

(ต่อ) 
 
 
 
 

 7. โครงการส่งเสริมวิชาการและคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ กิจกรรม
เสริมสร้างประสบการณ์ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ การป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ป.ป.ช.        
        ข้อเสนอแนะ 
        -อยากให้จัดกิจกรรมดีๆ แบบนี้อีก 
        -อยากให้พาไปในสถานที่หลากหลาย 
ปัญหาอุปสรรค 
        -การจัดกิจกรรมที่ต้องน านักศึกษาไปนอกสถานที่ ส่วนใหญ่จะพบ
ปัญหาเกี่ยวกับการจราจร ซึ่งท าให้ไปถึงจุดหมายช้า และนักศึกษามีเวลา       
ในการศึกษาเรียนรู้ประสบการณ์น้อยลง 
     กองงานวิทยาเขตบางนา ได้ด าเนินการน าข้อเสนอแนะของนักศึกษา 
ที่เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ที่มีความคิดเห็นว่าควรจัดกิจกรรม/
โครงการในลักษณะเช่นนี้ให้แก่นักศึกษารุ่นต่อไป และน าผลการส ารวจ     
ความต้องการเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการมาประชุมเพ่ือวางแผนและจัดท า
แผนการจัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ ในปีงบประมาณ 2563 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เกณฑ์การประเมิน (ข้อ) (กระบวนการ)  

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

 

เป้าหมาย........5..ข้อ ท าได้......5....ข้อ  บรรลุเป้าหมาย  ไม่บรรลุเป้าหมาย    เป้าหมายปีต่อไป  5  ข้อ 
รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ์........5.00........คะแนน (เต็ม 5) 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปกีารศึกษา 2562 
 

ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน ผล 
1 จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา

นักศึกษาในภาพรวมของ
หน่วยงานโดยให้นักศึกษามีส่วน
ร่วมในการจัดท าแผนและการจัด
กิจกรรม 

          คณะกรรมการด าเนินการกองงานวิทยาเขตบางนา ได้ร่วมกันจัดท า
แผนกลยุทธ์ (แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี พ.ศ. 2560 – 2564) เพ่ือจัดท า
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยก าหนดให้
โครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษาเป็นพันธกิจหลักที่ต้องด าเนินการ จัดท า
แผนปฎิบัติราชการตามแผนพัฒนาและส่งเสริมกิจการนักศึกษาประจ าปี 
2562 และ ประจ าปี 2563 ทั้งนี้ ได้แต่งตั้งนักศึกษาให้มีส่วนร่วมในการเป็น
คณะท างานโดยการคัดเลือกนักศึกษาแต่ละกิจกรรม 

กวข.1.2.1.1    
 
 
กวข.1.2.1.2   
 
กวข.1.2.1.3  
 
กวข.1.2.1.4  
                   
   
กวข.1.2.1.5 
  
                           

-ค าสั่งกองงานวิทยาเขตบางนา  
แต่งตั้งคณะท างานโครงการ/กิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาด้านต่างๆ 
-ขอส่งแผนการปฏิบัติราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
-ขอส่งแผนการปฏิบัติราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
-ขอจัดส่งแผนปฎิบัติราชการ  
(ด้านพัฒนาและส่งเสริมกิจการนักศึกษา)   
ประจ าปีงบประมาณ 2562 
-ขอจัดส่งแผนปฎิบัติราชการ  
(ด้านพัฒนาและส่งเสริมกิจการนักศึกษา)   
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 
 
 
 
 
 

2 ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาให้ด าเนินกิจกรรม      
ในประเภทต่อไปนี้ให้ครบถ้วน 
- โครงการส่งเสริมวิชาการและ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
- โครงการส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษา ด้านกีฬาและ
นันทนาการ 

กองงานวิทยาเขตบางนา ได้จัดท าแผนการจัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาและด าเนินการโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ครบถ้วนทุกกิจกรรม
ประกอบด้วย 
โครงการส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ที่ก าหนดโดยสถาบัน 
จ านวน 1 โครงการ คือ โครงการส่งเสริมวิชาการและคุณลักษณะบัณฑิต   
ที่พึงประสงค์ ปีการศึกษา 2562 
จ านวน 7 กิจกรรม 
- กิจกรรมอบรม”เครือข่ายนักศึกษา PRE-degree :จากพ่ีถึงน้อง  
-กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ เทคนิคเตรียมตัวสอบวิชา
ภาษาอังกฤษ ENG 1001 
  

กวข.1.2.2.1    
 
 
 
กวข.1.2.2.2    
 
 
กวข.1.2.2.3    
 

-เอกสารประกอบรายงานผลการด าเนินงาน
โครงการส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที ่           
พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
รามค าแหง จ านวน 7 กิจกรรม 
-เอกสารประกอบรายงานผลการด าเนินงาน
โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 
ด้านกีฬาและนันทนาการ 
-เอกสารประกอบรายงานผลการด าเนินงาน
โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 
ด้านบ าเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม                              
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน ผล 
2 

(ต่อ) 
- โครงการส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษา ด้านบ าเพ็ญ
ประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
- โครงการส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษา ด้านคุณธรรม 
และจริยธรรม 
- โครงการส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษา ด้านศิลปะ
และวัฒนธรรมไทย 

- กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การเขียนข้อสอบวิชากฎหมาย     
แบบอัตนัย  
- กิจกรรมศึกษาดูงาน “เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุการณ์
ป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ ป.ป.ช.”  
- กิจกรรมศึกษาดูงาน “เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทย” 
- กิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการ “ทักษะการประชาสัมพันธ์” 
- กิจกรรมเสวนาวิชาการ “สร้างแรงบันดาลใจความมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
“RU : The beginning of success”  
ผลการประเมินความคิดเห็นผู้ร่วมกิจกรรมค่าเฉลี่ยรวม 4.57       
    - โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ด้านกีฬาและ
นันทนาการ นักศึกษาร่วมกิจกรรมมีการพัฒนาร่างกาย และจิตใจ สามารถ
น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลสิ่งเสพติด 
จ านวน 5 กิจกรรม 
-กิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตซอล 
-กิจกรรมทัศนศึกษาและเรียนรู้นอกห้องเรียน 22 ส.ค. 62 
-กิจกรรมทัศนศึกษาและเรียนรู้นอกห้องเรียน 11 มี.ค. 63 
-กิจกรรมอบรมศิลปะป้องกันตัว (มวยไทย) 
-กิจกรรมประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
 ผู้ร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในระดับมาก ผลการประเมินค่าเฉลี่ย 4.30 
     - โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ด้านบ าเพ็ญประโยชน์
และรักษาสิ่งแวดล้อม จ านวน 2 กิจกรรม  
- กิจกรรมมหาวิทยาลัยรามค าแหง วิทยาเขตบางนา สร้างฝายชะลออน้ า  
จังหวัดอุทัยธานี 
-กิจกรรมมหาวิทยาลัยรามค าแหง วิทยาเขตบางนา ปลูกป่า 
เฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดอุทัยธานี 
ผลการประเมินความคิดเห็นผู้ร่วมกิจกรรมค่าเฉลี่ย 4.47    

กวข.1.1.1.9 
 
 
 
 
 
กวข.1.2.2.4    
                   
 

-เอกสารประกอบรายงานผลการด าเนินงาน
โครงการสร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 
(อ้างอิง กวข. 1.1.1.9 รายงานผลการ
ประเมินโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษา ด้านคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรม
ส่วนพระองค์ สวนจิตลดา) 
-เอกสารประกอบรายงานผลการด าเนินงาน
โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
ด้านศิลปวัฒนธรรม 
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน ผล 
2 

(ต่อ) 
   - โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

จ านวน 2 กิจกรรม ประกอบด้วย  
- กิจกรรมศึกษาดูงาน ณ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตลดา 28 ส.ค. 62 
- กิจกรรมศึกษาดูงาน ณ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตลดา 12 ก.พ. 63 
ผลการประเมินความคิดเห็นผู้ร่วมกิจกรรมค่าเฉลี่ย รวม 4.77 
     - โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ด้านศิลปวัฒนธรรม  
จ านวน 4 กิจกรรม ประกอบด้วย  
- กิจกรรมศึกษาประวัติศาสตร์ ณ จ.พระนครศรีอยุธยา  
- กิจกรรมศึกษาศิลปะสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ณ พระบรมมหาราชวัง 
และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
- กิจกรรมศึกษาประวัติศาสตร์ ณ นิทรรศรัตนโกสินทร์  
- กิจกรรมเข้าชมพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราช  
ณ จังหวัดชลบุรี  
ผู้ร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยจากสถานที่
ส าคัญทางประวัติศาสตร์  
ผลการประเมินความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย 4.80 

 
 

  
 
 

3 จัดกิจกรรมให้ความรู้และ
ทักษะการประกันคุณภาพ
การศึกษาแก่นักศึกษา 

กองงานวิทยาเขตบางนา ให้ความส าคัญการส่งเสริมความรู้ด้านประกัน
คุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 โดยเผยแพร่ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับ 
การประกันคุณภาพการศึกษา น าเสนอในรู้วีดีทัศน์ และการอธิบาย
ความส าคัญการประกันคุณภาพการศึกษาให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจและ
ตระหนักต่อการมีส่วนร่วม โดยเชิญชวนร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ความ
ร่วมมือตอบแบบ สอบถามเพ่ือน าผลมาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการด้าน 
ต่างๆ โดยให้ความรู้แก่นักศึกษาในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ภาค 1            
ปีการศึกษา 2562 ค่าเฉลี่ย 4.01 และพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาค 2           
ปีการศึกษา 2562 นอกจากนี้ยังได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการ
ประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยน าเสนอ 

กวข.1.2.3.1    
 
 
 
 
กวข.1.2.3.2    
 

-เอกสารประกอบรายงานผลการ
ด าเนินงานก าหนดการกิจกรรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
ในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาค 1  
ปีการศึกษา 2562 
-เอกสารประกอบรายงานผลการ
ด าเนินงานก าหนดการกิจกรรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน ผล 
3  ในรูปวีดีทัศน์ระหว่างคาบเรียนประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาหลังจาก

การรับฟังการให้ความรู้ ผลการประเมินนักศึกษาได้รับรู้ข้อมูลการประกัน
คุณภาพในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.50 

 ในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาค 2  
ปีการศึกษา 2562  
: บายศรีสู่ขวัญฉันท์น้องพ่ี          

 

4 ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ มีการ
ประเมินผลความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมและน า
ผลการประเมินมาปรับปรุงการ
ด าเนินงานครั้งต่อไป 

      คณะท างานทุกโครงการจะด าเนินการ โดยยึดหลักวงจรคุณภาพ PDCA 
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาผู้ร่วมกิจกรรม น าเข้าท่ีประชุม
คณะท างาน งานกิจการบริการนักศึกษา และเสนอรายงานผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยทราบน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองงานวิทยาเขต 
บางนา พิจารณา ส่วนผู้ปฏิบตัิจะน าผลการประเมินไปปรับปรุงแก้ไขพัฒนา 
ในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป 
การน าผลการประเมินไปปรับปรุง 
1. วางแผนการด าเนินงานและประชุมหารือ แนวทางพัฒนาในทุกๆ กิจกรรม
เพ่ือน าไปพัฒนาการจัดโครงการ ปีการศึกษาต่อไป ให้เห็นเป็นรูปธรรม 
2. จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้สอดคล้องในทุกๆ ด้าน เพ่ิมและลดกิจกรรม
ตามความต้องการนักศึกษา  

กวข.1.2.4.1    
 
 
กวข.1.2.4.2  
 
 
กวข.1.2.4.3 
 
 
กวข.1.2.4.4         
 
 
กวข.1.2.4.5 

-สรุปรายงานผลการประเมินโครงการ
ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์
ของมหาวิทยาลัยรามค าแหง  
-สรุปรายงานผลการประเมินโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 
ด้านกีฬาและนันทนาการ 
-สรุปรายงานผลการประเมินโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาด้านบ าเพ็ญ
ประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม 
-สรุปรายงานผลการประเมินโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
ด้านศิลปวัฒนธรรม 
-สรุปรายงานผลการประเมินโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม        

 

5 ประเมินความส าเร็จตามวัตถุ 
ประสงค์ของแผนการจัดการ
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

กองงานวิทยาเขตบางนา มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบโครงการด าเนินการ
รายงานแผน/ผล การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาทุกโครงการ ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามแผนและผลให้สอดคล้องกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
ทั้ง 5 ด้าน ทั้งนี้ได้น าเสนอกองงานวิทยาเขตบางนาทุกโครงการ และสรุปแผน
และผลเสนอต่อมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นหลักฐาน 

กวข.1.2.5.1    
 
 
กวข.1.2.5.2 
 
 
 

-รายงานผลการด าเนินงานในแผนพัฒนา
และส่งเสริมกิจการนักศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 รอบ 12 เดือน 
-รายงานผลการด าเนินงานในแผนพัฒนา
และส่งเสริมกิจการนักศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน 
 

 

 



- 37 - 
 
 

ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน ผล 
6 น าผลการประเมินไปปรับปรุง

แผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรม
เพ่ือพัฒนานักศึกษา 

      คณะกรรมการบริหารกองงานวิทยาเขตบางนา น ารายงานผลการ
ประเมินโครงการต่าง ๆ เข้าที่ประชุมงานกิจการและบริการนักศึกษามา
พิจารณา และเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาเขตบางนามา
พิจารณา และมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบโครงการด าเนินการปรับปรุงพัฒนา 
ในการจัดโครงการ/กิจกรรมในปีการศึกษา 2562  การรวมกิจกรรมเพ่ิมการ
ประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงผ่านช่องทางกลุ่ม Face Book, Line การเพ่ิมเอกสาร
ประกอบการจัดกิจกรรม จัดโครงการกิจกรรมเชิงบูรณาการ  มีการ
ประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงผ่านช่องทางกลุ่ม การเพ่ิมเอกสารประกอบการจัด
กิจกรรม จัดโครงการกิจกรรมเชิงบูรณาการมีการประชาสัมพันธ์ผ่านทางเพจ 
PR Ramkhamange University ,Pr Ru Bangna Campus และเพ่ิมการให้
ความรู้ด้านประกันคุณภาพแก่นักศึกษาให้ทั่วถึงทุกกิจกรรม พิจารณาแผน 
การจัดสรรงบประมาณด าเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้
สอดคล้องในทุก ๆ ด้าน  เพ่ิมและลดกิจกรรมตามความต้องการนักศึกษา 

กวข.1.2.6.1    
 
 
 
 
 
 
 
กวข.1.2.6.2    
 
 
กวข.1.2.6.3    
 
 
กวข.1.2.6.4 
 

-บันทึกงานกิจการและบริการนักศึกษา  
ที่  อว0601.0106(ก)/371 ลงวันที่ 29 
มิถุนายน 2563 เรื่อง แนวทางการพัฒนา
ปรับปรุงแก้ไข โครงการส่งเสริมศักยภาพ
นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2562 
เพ่ือน าผลประเมินมาปรับปรุงแผนหรือ
ปรับปรุงการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
-รายงานการประชุม งานกิจการและ
บริการนักศึกษา ครั้งที่ 5/2562  
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 
-รายงานการประชุม งานกิจการและ
บริการนักศึกษา ครั้งที่ 3/2563 
 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2563 
-บันทึกข้อความขออนุมัติปรับรูปแบบ/
ยกเลิก โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาร พ.ศ.2563 
ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2563 

 

 

เกณฑ์การประเมิน  (ข้อ)  (กระบวนการ) 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 1 ข้อ มีการด าเนินการ 2 ข้อ มีการด าเนินการ 3 – 4 ข้อ มีการด าเนินการ 5 ข้อ มีการด าเนินการ 6 ข้อ 
 

เป้าหมาย....6....ข้อ ท าได้....6....ข้อ   บรรลุเป้าหมาย   ไม่บรรลุเป้าหมาย เป้าหมายปีต่อไป....6....ข้อ 

รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ์...........5.00...........คะแนน  (เต็ม 5) 
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องค์ประกอบที่ 3  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตังบ่งชี้ที่ 3.1  ระบบและกลไกการท าน าบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน ผล 
1. ก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุ

บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
      กองงานวิทยาเขตบางนา ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท างาน
ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

กวข. 3.1.1.1  
 

-ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและ
คณะท างานด าเนินงานด้านการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

 

2. จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม และก าหนดตัว
บ่งชี้วัดความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผน 

     กองงานวิทยาเขตบางนา มีแผนการด าเนินงานโครงการด้านท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม จ านวน 5 โครงการ  และก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของแผน ดังนี้  
1. ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม  ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 85   
2. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ไม่ต่ ากว่า 3.65 

กวข. 3.1.2.1  
 
กวข. 3.1.2.2  

-แผนงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ปีพ.ศ. 2562  
-เอกสารโครงการด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมและรายงานผลการประเมิน 
จ านวน 5 โครงการ 

 

3. ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงาน
ตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

กองงานวิทยาเขตบางนา ก าหนดให้มีการติดตาม การด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี มีการประชุมของคณะกรรมการและ
คณะท างานด้านการท านุบ ารุงศิลปะ และวัฒนธรรม , มีการรายงานผล 
การด าเนินโครงการ เมื่อการด าเนินการจัดโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

กวข. 3.1.3.1 
 
 
 
 
 
กวข.3.1.3.2 
กวข.3.1.3.3 
 
 
 
กวข.3.1.3.4 

 

-รายงานการประชุมด้านกิจกรรมส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 1/2562                
เมื่อวันที่ 31 พ.ค.2562 วาระที่ 4 และ 
ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 6 ก.ย. 2562 
วาระท่ี 3 ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่           
16 ธ.ค. 2562 วาระท่ี 3 
-รายงานผลการด าเนินงาน 
-รายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด 
และรายงานแผนและผลการปฏิบัติ
ราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดือน) 
-รายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดและ
รายงานแผนและผลการปฏิบัติราชการตาม
แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 (รอบ 9 เดือน) 
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน ผล 
   กวข.4.1.6.1 

 
 
 
 

กวข.4.1.5.2 

-รายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดและ
รายงานแผนและผลการปฏิบัติราชการตาม
แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน) 
-รายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด 
รอบ 7 เดือน  และรายงานแผนและผล 
การปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 

 

4. ประเมินความส าเร็จของตาม 
ตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

     กองงานวิทยาเขตบางนา มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบโครงการด าเนินการ
รายงานผลการจัดโครงการ/กิจกรรม เสนอต่อคณะกรรมการบริหารงานของ
วิทยาเขตบางนา และมหาวิทยาลัย จ านวน 5 โครงการ ซึ่งส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ทุกโครงการ ดังนี้ 
1. โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  
    1.1. กิจกรรมศึกษาประวัติศาสตร์ ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   
 (x   = 4.78) ระดับมากที่สุด 
           เพราะผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี ความภาคภูมิใจและเกิดจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ควรจัด กิจกรรมแบบนี้ต่อไป 
1.2.  กิจกรรมศึกษาศิลปะสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ณ พระบรมมหาราชวัง 
           และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม  (x  = 4.81) ระดับมากที่สุด   
           เพราะผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี ความภาคภูมิใจและเกิดจิตส านึกในการ 
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ควรจัด กิจกรรมแบบนี้ต่อไป และวิทยากร 
มีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
1.3. กิจกรรมศึกษาประวัติศาสตร์ ณ นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ (x  =4.84) 
ระดับมากท่ีสุด  

กวข. 4.1.1.1 
 

กวข. 4.1.2.1 
 
 

 กวข. 3.1.2.2 
 
 

กวข. 3.1.3.2 

กวข. 3.1.4.1 
 
 
 
 
 
 

 

-แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี                
พ.ศ.2560 - 2564                                          
-แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 
-เอกสารโครงการด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม และรายงานผลการประเมิน 
จ านวน 5 โครงการ 
-รายงานผลการด าเนินงาน 
-แผนและผลการด าเนินงานโครงการ             
ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน ผล 
            เพราะผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี ความภาคภูมิใจและเกิดจิตส านึกในการ

อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  และเป็น กิจกรรมที่สร้างเสริมประสบการณ์ความรู้ 
อยากให้จัดอีก    
1.4. กิจกรรมเข้าชมพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราช  
จังหวัดชลบุรี         
           (x   = 4.80) ระดับมากท่ีสุด เพราะ เป็นกิจกรรมที่ดีมาก สามารถน า
ความรู้ที่ได้จากการเข้าชมแหล่งหินโบราณ ภูมิปัญญาท้องถิ่นของอ่างศิลา 
สามารถน า ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ และอยากให้จัดกิจกรรมแบบนี้อีก 
2. โครงการชีวิตดีมีสุข   (x   = 4.03) ระดับมาก เพราะ ผู้เข้าร่วมโครงการรู้
คุณค่าของชีวิตมีความสุขในการท างานเป็นการสร้างจิตส านึกและเชิดชู 
การอุทิศตนและเสียสละในการท างาน 
3. โครงการประเพณีไทย “ลอยกระทง” (x  = 3.41) ระดับปานกลาง  เพราะ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีส่วนร่วมในการท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรมประเพณีไทย 
และได้ตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมได้เป็นอย่างดี 
4. โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์   
     (x   = 4.55) ระดับมากที่สุดเพราะเป็นกิจกรรมที่ท าให้มีส่วนร่วมในการ
เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ได้แสดงความกตัญญูกตเวที 
น้อมร าลึกใน พระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดี 
5. โครงการส่งเสริมพัฒนาบุคลากร กองงานวิทยาเขตบางนา กิจกรรมอบรม
ให้ความรู้เรื่องสร้างเสริมสุขภาพกับภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย  
     (x   = 4.36) ระดับมาก เพราะเป็นกิจกรรมที่ท าให้มีส่วนร่วมในการท านุ
บ ารุงศิลปะวัฒนธรรม ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน ผล 
5. 
 

น าผลการประเมินไปปรับปรุง
แผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมเผยแพร่
กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อ
สาธารณชน 

     คณะกรรมการบริหารงานของกองงานวิทยาเขตบางนา น ารายงานผล
การประเมินโครงการต่างๆ มาพิจารณา และมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/กิจกรรม ด าเนินการปรับปรุงพัฒนาในครั้งต่อไป ประกอบกับ
พิจารณาแผนการจัดสรรงบประมาณในการจัดโครงการในปีต่อไป โดยมีมติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้น าข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแก้ไขการ
จัดโครงการ/กิจกรรมในครั้งต่อไป เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
       
 
 
 
 
 
 
 

กวข.3.1.3.1 
 
 
 
 
 
กวข. 4.1.2.1  
 
กวข. 3.1.5.1    
 
 
 
 
 
 
 
 
กวข.3.1.5.2 

-รายงานการประชุมด้านกิจกรรมส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 1/2562   
เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2562 วาระที่ 4 , 
ครั้งที่ 2/2562  เมื่อวันที่ 6 ก.ย. 2562  
วาระท่ี 3 และครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 16 
ธ.ค.2562 วาระท่ี 3 
-แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 
-รายงานการประชุมงานกิจการและ
บริการนักศึกษา ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 
6  มิ.ย. 2562  วาระท่ี 3 , ครั้งที่ 5/2562 
เมื่อวันที่ 22 ส.ค.2562  วาระที่ 3 ,ครั้งที่ 
6/2562 เมื่อวันที่        6 ก.ย.2562 
วาระท่ี 3,ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 19 
มี.ค. 2563 วาระท่ี 3,     ครั้งที่ 3/2563 
เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 2563 วาระที่ 4 
-รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารวิทยาเขตบางนา 

 

6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการ
ด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมต่อสาธารณชน 

       กองงานวิทยาเขตบางนา ได้มีการเผยแพร่กิจกรรมด้านการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม  ผ่านทางบอร์ดประชาสัมพันธ์  ข่าวรามค าแหง และ
ทางเว็บไซต์ 

กวข. 3.1.6.1 - ภาพการจัดบอร์ด                                  
- ข่าวรามค าแหง 
- www.bangna.ru.ac.th 
- Application Line 

 

 
 
 
 

 

 

http://www.bangna.ru.ac.th/
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เกณฑ์การประเมิน  (ข้อ)  (กระบวนการ) 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 1 ข้อ มีการด าเนินการ 2 ข้อ มีการด าเนินการ 3-4 ข้อ มีการด าเนินการ 5 ข้อ มีการด าเนินการ 6 ข้อ 

 

เป้าหมาย....6....ข้อ ท าได้....6....ข้อ   บรรลุเป้าหมาย   ไม่บรรลุเป้าหมาย เป้าหมายปีต่อไป....6....ข้อ 

รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ์...........5.00...........คะแนน  (เต็ม 5) 
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องค์ประกอบที่ 4  การบริหารจัดการ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1      แผนการด าเนินงาน (สกอ.5.1.1) 

ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน ผล 
1 พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการ

วิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์
ของหน่วยงาน 

ผู้บริหารกองงานวิทยาเขตบางนา และคณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) กองงานวิทยาเขตบาง
นา  มีส่วนร่วมในส่วนร่วมในการจัดท าและทบทวนแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้อง
กับนโยบายมหาวิทยาลัยผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาเขตบาง
นา และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2563              โดยน า
ข้อเสนอแนะจากมติสภามหาวิทยาลัยรามค าแหง ปีงบประมาณ 2562 มา
ปรับปรุงการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2563 ดังนี้ 

1. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมศักยภาพของกองงานวิทยาเขตบางนา 
(SWOT Analysis) 

2. ปรับโครงการ/กิจกรรม ให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ของเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพการศึกษาและเกณฑ์ตามแผนยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์  กองงานวิทยาเขตบางนา  

 

กวข.4.1.1.1 
 
 
 
 
 
 
กวข.4.1.1.2  
 
 
 
 
กวข.4.1.1.3 
 
 
 
กวข.4.1.1.4 
 
 
 
 
 
 

-แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี   
(พ.ศ. 2560 – 2564) การวิเคราะห์ SWOT 
ของกองงานวิทยาเขตบางนา (บันทึก
ข้อความที่ กวข.ธว.20/2563    ลงวันที่ 9 
กุมภาพันธ์ 2563 
เรื่อง การปรับและทบทวนแผนกลยุทธ์ 5 ปี            
(พ.ศ. 2560 – 2564)  
-รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหาร
กองงานวิทยาเขตบางนา ครั้งที่  4/2562 
วันที่ 28 มิถุนายน 2562 วาระท่ี 4.15 เรื่อง 
ขอเสนอ (ร่าง) แผนการปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
-รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหาร
กองงานวิทยาเขตบางนา ครั้งที่ 6/2562 
วาระ 4.6 วันที่ 23 สิงหาคม 2562   
เรื่อง มติทบทวนโครงการและกิจกรรม 
-รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหาร
กองงานวิทยาเขตบางนา ครั้งที่ 8/2562 
วาระท่ี 5.3 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562  
เรื่อง ขอหารือ การทบทวน วิสัยทัศน์ 
ปณิธาน อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ค่านิยม
องค์การ พันธกิจ และการทบทวนแผน 
กลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT กับ
วิสัยทัศน์กองงานวิทยาเขตบางนา และ(ร่าง)  
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน ผล 
    

 
กวข.4.1.1.5 
 
 
 
กวข.4.1.1.6 
 
 
 
 
กวข.4.1.1.7 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 กองงานวิทยาเขตบางนา 
-บันทึกข้อความ อว 0601.0106/1020 
วันที่ 11 ธันวาคม 2562 เรื่อง ขออนุมัติ
ปรับแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
-บันทึกข้อความที่ อว 0601.0106/122 
วันที่ 22 มกราคม 2563 เรื่อง ขอปรับ
ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย/กลยุทธ์                
ตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563  
-รายงานการประชุมรายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารกองงานวิทยาเขต 
บางนา ครั้งที่ 3/2563  วาระที่ 4.4   
วันที่ 19 พฤษภาคม 2563   
เรื่อง การปรับรูปแบบ/ยกเลิก โครงการ/
กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  
พ.ศ. 2563      

 

2 พัฒนาแผนกลยุทธ์ไปสู่
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
ตามกรอบเวลา รวมทั้ง
วิเคราะห์สถานะทางการเงิน
ของหน่วยงาน 

จากแผนกลยุทธ์หรือแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564 ) กอง
งานวิทยาเขตบางนา ได้แปลงไปสู่การปฏิบัติ โดยได้จัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี 2563 และ สถานะทางการเงินของหน่วยงาน ที่มีความ
สอดคล้องเชื่อมโยงกับการปฏิบัติราชการ ประจ าปี 2563 รวมถึงการ
วิเคราะห์จัดท ารายงานทางการเงิน รายไตรมาส เสนอผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับ 

กวข.4.1.2.1 
 
 
 
 
 

-แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 (บันทึกข้อความท่ี อว.
0601.0106/77 วันที่ 16 มกราคม 2563 
เรื่องการจัดส่งแผนการปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563) 
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน ผล 
   กวข.4.1.2.2 -รายงานแผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณ

จากรายได้ งบแผ่นดินของกองงานวิทยาเขต
บางนา (รายไตรมาส  1 – 2 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563) 

 

3 มีตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี และแผนกลยุทธ์ มี
การก าหนดค่าเป้าหมายแต่ละ
ตัวบ่งชี้เพ่ือวัดผลส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

คณะกรรมการบริหารกองงานวิทยาเขตบางนาได้ร่วมกันก าหนด KPI 
Template ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือ
ก าหนดเป้าหมายของการด าเนินงาน และสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และ
พันธกิจของมหาวิทยาลัย สามารถด าเนินงานส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนด
ดังนี้ 

1. ตัวบ่งชี้ในแผนกลยุทธ์รวมจ านวน 6 ตัวบ่งชี้   
(จ านวน 11 ตัวชี้วัด 11 โครงการ) 

2. ตัวบ่งชึ้ที่สามารถด าเนินการได้ตามแผนกลยุทธ์  
          ในรอบ 7 เดือน จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ 

กวข.4.1.3.1 
 

-รายการแสดงตัวบ่งชี้ ตามแผนกลยุทธ์ KPI 
Template  ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2563 กองงานวิทยาเขต
บางนา (บันทึกข้อความที่ อว 
0601.0107/547 วันที่ 1 มิถุนายน  2563 
เรื่อง ขอส่งค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
และ KPI Template ในแผน 
ปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยรามค าแหง) 

 

4 มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 และแผนกลยุทธ์ครบตาม
พันธกิจ 

กองงานวิทยาเขตบางนามีการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการที่
ก าหนดไว้และด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ทั้ง 4 พันธกิจ คือ 

1. ส่งเสริมกระจายโอกาสความเสมอภาคและความเป็นธรรมทาง
การศึกษาหลากหลายรูปแบบในลักษณะการศึกษาเพ่ือปวงชนให้มี
ความรู้คู่คุณธรรม 

2. สนับสนุนและส่ ง เ สริ มการบริ การทางวิ ช าการ แก่ สั งคม              
แก่ประชาชน เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน 

3. สนับสนุนและส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลป วัฒนธรรม 
4. สนับสนุนและส่งเสริมพัฒนาการบริหารจัดการตามแนวทางของ

การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
       ทั้งนี้มีการรายงานเสนอต่อผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย เพ่ือ
รวบรวมจัดท าเป็นรายงานประจ าปี พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

กวข.4.1.4.1 
 
 
 
 
 
 
กวข.4.1.4.2 
 
 
 

-โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (บันทึกขัอความที่ 
อว 0601.0106/814 วันที่ 28 ตุลาคม 
2562 เรื่อง ขอยืนยันโครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ   
พ.ศ. 2563 ของหมวดงบเงินอุดหนุน  
ตามยุทธศาสตร์) 
-บันทึกข้อความที่ อว 0601.0106/539 ลง
วันที่ 26พฤษภาคม 2563   
เรื่อง การปรับรูปแบบ/ยกเลิก โครงการ/
กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน ผล 
  กองงานวิทยาเขตบางนา ไม่สามารถด าเนินการโครงการ/กิจกรรมได้ตาม

แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ.2563 (ตั้งแต่เดือน มีนาคม เป็นต้นไป) สาเหตุจาก
มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรค โควิด-19 ดังนั้น กอง
งานวิทยาเขตบางนาได้มีการวิเคราะห์ปรับเปลี่ยนแผนการด าเนินงาน
กิจกรรม/โครงการให้สอดคล้องกับวิถีการด าเนินงานแบบใหม่ เช่น  

- โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563  
ปรับเป็นรูปแบบปฐมนิเทศน์ระบบออนไลน์  

          -    โครงการประกันคุณภาพการศึกษา ปรับรูปแบบเป็นระบบ 
               ออนไลน์ 

กวข.4.1.4.3 -บันทึกข้อความที่ อว 0601.0106/ 658 ลง
วันที่ 26 มิถุนายน 2563    
เรื่อง ขออนุมัติปรับรูปแบบ/ยกเลิก 
โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

 

5 มีการติดตามผลการด าเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
และรายงานผลต่อผู้บริหารเพ่ือ
พิจารณา 
 

กองงานวิทยาเขตบางนา ก าหนดให้มีการติดตามการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้
ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2563 ปีละ 2 ครั้ง คือ 

1. รายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด รอบ 7 เดือน  
2. รายงานผลการด าเนนงานตามตัวชี้วัด รอบ 9 เดือน  

โดยคณะกรรมการบริหารวิทยาเขตบางนาได้ร่วมกันพิจารณาในการประชุม
คณะกรรมการบริหารฯ 
 

กวข.4.1.5.1   
 
 
 
 
 
กวข.4.1.5.2 
 
 
 
 
 
 
กวข.4.1.5.3 
 
 
 

-รายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2563  
วันที่ 9 มิถุนายน 2563 วาระที่ 4.8  
เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด
รอบ 7 เดือน (KPI Template) และ
รายงานแผนและผลการปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
-รายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดรอบ 
7 เดือน (บันทึกข้อความที่ อว 0601.0106 
/547 วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เรื่อง รายงาน
ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดรอบ 7 เดือน 
(KPI Template) และรายงานแผนและผล
การปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563) 
-รายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดรอบ 
9 เดือน (KPI Template) และรายงานแผน
และผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปี 
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน ผล 
    งบประมาณ พ.ศ. 2563  (บันทึกข้อความที่ 

อว 0601.0106(ธ)/348 ลงวันที่  
22 มิถุนายน 2563) 

 

6 มีการประเมินผลการด าเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และ
รายงานต่อผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย 

กองงานวิทยาเขตบางนาได้รายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผน
กลยุทธ์ตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
(รอบ 12 เดือน) และรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด รอบ 12 เดือน 
โดยน าเสนอต่อมหาวิทยาลัย 

กวข.4.1.6.1 
 
 
 

-บันทึกข้อความที่ อว 0601.0106 / 608 
ลงวันที่ 27 กันยายน 2562    
เรื่อง ขอจัดส่งรายงานผลการด าเนินงาน
ตามตัวชี้วัดและรายงานแผนและผลการ
ปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
(รอบ 12 เดือน) 

 

7 มีการน าข้อคิดเห็นและข้อ 
เสนอแนะของคณะกรรมการ
บริหารงานหรือมหาวิทยาลัยไป
ปรับปรุงแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

จากมติสภาพมหาวิทยาลัยได้รายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562รอบ 12 เดือน  
กองงานวิทยาเขตบางนา มีการด าเนินงานครบทุกตัวชี้วัด และมีผลการ
ด าเนินงานบรรลุเป้าหมายครบทุกโครงการ  

กวข.4.1.7.1 
 
 
 
 
 
 
กวข.4.1.7.2 

-บันทึกข้อความที่ อว 0601.0106 / 608 
ลงวันที่ 27 กันยายน 2562    
เรื่อง ขอจัดส่งรายงานผลการด าเนินงาน
ตามตัวชี้วัดและรายงานแผนและผลการ
ปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
(รอบ 12 เดือน) 
-บันทึกข้อความที่ งปพ.113 ลงวันที่  
15 มกราคม 2563  เรื่อง ขอให้ด าเนินการ
ตามมติสภามหาวิทยาลัยรามค าแหง  
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*ปีงบประมาณท่ีใช้ = ปีการศึกษา +1 เช่นประเมินปีการศึกษา 2561 ปีงบประมาณท่ีใช้คือ 2563 
เกณฑ์การประเมิน  (ข้อ)  (กระบวนการ) 

 
 

เกณฑ์การประเมิน  (ข้อ)  (กระบวนการ) 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 1 ข้อ มีการด าเนินการ 2 หรือ 3 ข้อ มีการด าเนินการ 4 หรือ 5 ข้อ มีการด าเนินการ 6 ข้อ มีการด าเนินการ 7 ข้อ 

 

เป้าหมาย....7....ข้อ ท าได้....7....ข้อ   บรรลุเป้าหมาย   ไม่บรรลุเป้าหมาย เป้าหมายปีต่อไป....7....ข้อ 

รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ์...........5.00...........คะแนน  (เต็ม 5) 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3 การบริหารความเสี่ยง (สกอ. 5.1.3) 
 

ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน               หลักฐาน ผล 

1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือ
คณะท างานบริหารความเสี่ยง 
โดยมีผู้บริหารระดับสูงและ
ตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลัก
ของหน่วยงานร่วมเป็น
คณะกรรมการหรือคณะท างาน 

           กองงานวิทยาเขตบางนา มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน  กองงานวิทยาเขตบางนา โดย
ประกอบด้วย  รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขต เป็นประธาน ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายวิทยาเขต  ผู้อ านวยการกองงานวิทยาเขตบางนา  หัวหน้างาน 
ทุกหน่วยงาน  และตัวแทนจากหน่วยงานภายในกองงานวิทยาเขตบางนา  
เป็นคณะกรรมการ  
 

กวข.4.3.1.1 
 
 
 
กวข.4.3.1.2 
 

-รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน กองงาน
วิทยาเขตบางนา ครั้งที่ 1/62  วาระท่ี 3.1  
เมื่อวันที่ 4 พ.ย. 62 
-ค าสั่งกองงานวิทยาเขตบางนา  
ที่ 28/2562  ลว. 2 ต.ค. 62 แตง่ตั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ กองงาน
วิทยาเขตบางนา 
 

 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

มีการวิเคราะห์และระบุปัจจัย
เสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยหรือปัจจัย
ภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ 
ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตาม
พันธกิจของหน่วยงาน 

          คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน  กองงาน
วิทยาเขตบางนา มีการประชุมเพ่ือวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยง ประเมิน
โอกาสและผลกระทบ ที่มีผลต่อการบรรลุเป้าหมายของการด าเนินงาน
ตามพันธกิจของหน่วยงาน 
          โดยทางส านักงานบริหารความเสี่ยงมีการปรับปรุงแผนบริหาร
ความเสี่ยงตามแบบฟอร์มใหม่ (มร.คส.1) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ซึ่งกองงานวิทยาเขตบางนา มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงโดยทบทวน
ผลการด าเนินงานของปีที่ผ่านมา โดยน าความเสี่ยงที่หลงเหลืออยู่มา
วิเคราะห์ร่วมกับปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน รวมทั้ง
ประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
จ านวน 5 ด้าน ดังนี้ 
    1. ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์  (เรื่อง การก าหนด 
โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ กองงานวิทยาเขตบางนา)     
    2. ความเสี่ยงด้านบุคลากรและธรรมาภิบาล  (เรื่อง การก ากับดูแล
องค์กรที่ดี (การบริหารจัดการด้านธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณ) 
 

กวข.4.3.1.1 
 
 
 
 
กวข.4.3.2.1         
 
 
 
กวข.4.3.2.2 
 
 
 
กวข.4.3.2.3 
 
 

-รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน กองงาน
วิทยาเขตบางนา ครั้งที่ 1/62 วาระท่ี 4.1 
เมื่อวันที่ 4 พ.ย. 62 (เรื่อง พิจารณา
วิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงฯ) 
-แผนการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายใน (Action Plan) กองงาน 
วิทยาเขตบางนา ปีงบประมาณ 2563 
-แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน   
กองงานวิทยาเขตบางนา (มร.คส.1)  
ประจ าปีงบประมาณ 2563  
จ านวน 5 ด้าน 
-แผนภูมิความเสี่ยงตามเกณฑ์มาตรฐานการ
ประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และ
ระดับความรุนแรงของผลกระทบ  
จ านวน 5 ด้าน 
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน                หลักฐาน ผล 

2. 
(ต่อ) 

     3. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร  (เรื่อง การจัดสรรก าลังเจ้าหน้าที่เพื่อ
การรักษาความปลอดภัย)  และ (เรื่องกระบวนการการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ) 
    4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน  (เรื่อง การบริหารจัดการระบบ
น ้าประปา)  และ  (เรือ่ง การพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมกีฬาแก่
นักศึกษา) 
    5. ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน  (เรื่อง การให้บริการของ
หน่วยงานต่อนักศึกษา/ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านการเงินและ
พัสดุ)                       

   

3. จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงตาม
ข้อ 2 และด าเนินงานตามแผน
และส่งผลให้ระดับความเสี่ยง
ลดลงจากเดิม 

           คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน  กองงาน
วิทยาเขตบางนา  มีการประชุมวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงของ
หน่วยงาน เพ่ือจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจ าปี
งบประมาณ 2563 ตามแบบ มร.คส.1  ซึ่งมีผู้รับผิดชอบความเสี่ยง 
แต่ละด้านและก าหนดเวลาแล้วเสร็จ และติดตามการรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจ าปี
งบประมาณ 2563 (รอบ 6 เดือน)   โดยมีการก าหนดมาตรการควบคุม
ความเสี่ยงของกองงานวิทยาเขตบางนา  พบว่า  มาตรการควบคุม 
ความเสี่ยงฯ ที่มีอยู่สามารถลดลงได้ จ านวน 5 ด้าน ดังนี้  
     1. ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์  (เรื่อง การก าหนด 
โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ กองงานวิทยเขตบางนา            
    จากการด าเนินการตามมาตรการควบคุมความเสี่ยง   
ระดับความเสี่ยงมีแนวโน้มที่ลดลง  ร้อยละ 80 
    2. ความเสี่ยงด้านบุคลากรและธรรมาภิบาล  (เรื่อง การก ากับดูแล
องค์กรที่ดี (การบริหารจัดการด้านธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณ) 

กวข.4.3.2.2 
 
 
 
กวข.4.3.1.1 
 
 
 
 
 
กวข.4.3.3.1        
 
 
 
 

-แผนบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน   
กองงานวิทยาเขตบางนา (มร.คส.1) 
ประจ าปีงบประมาณ 2563  
จ านวน 5 ด้าน 
-รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน กองงาน
วิทยาเขตบางนา ครั้งที่ 1/62 วาระท่ี 3.5   
(เรื่อง พิจารณาการจัดท าแผนบริหารความ
เสี่ยงและควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 
2563 
-แบบติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน กองงานวิทยาเขตบางนา  
(รอบ 6 เดือน) ปีงบประมาณ 2563 
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           จากการด าเนินการตามมาตรการควบคุมความเสี่ยง  
ระดับความเสี่ยงมีแนวโน้มที่ลดลง  ร้อยละ 90 
    3. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร  (เรื่อง การจัดสรรก าลังเจ้าหน้าที่เพื่อการ
รักษาความปลอดภัย)   
    จากการด าเนินการตามมาตรการควบคุมความเสี่ยง 
ระดับความเสี่ยงมีแนวโน้มที่ลดลง  ร้อยละ 80   
       3.1 ความเสี่ยงด้านทรัพยากร  (เรื่อง กระบวนการการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ) 
    จากการด าเนินการตามมาตรการควบคุมความเสี่ยง 
ระดับความเสี่ยงมีแนวโน้มที่ลดลง  ร้อยละ 80 
    4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน  (เรื่อง การบริหารจัดการระบบ
น ้าประปา) 
    จากการด าเนินการตามมาตรการควบคุมความเสี่ยง 
ระดับความเสี่ยงมีแนวโน้มที่ลดลง  ร้อยละ 90 
       4.2 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน  (เรื่อง การพัฒนาและส่งเสริม
กิจกรรมกีฬาแก่นักศึกษา) 
      จากการด าเนินการตามมาตรการควบคุมความเสี่ยง 
ระดับความเสี่ยงมีแนวโน้มที่ลดลง  ร้อยละ 80 
    5. ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน  (เรื่อง การให้บริการของ
หน่วยงานต่อนักศึกษา/ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านการเงินและ
พัสดุ 
     จากการด าเนินการตามมาตรการควบคุมความเสี่ยง 
ระดับความเสี่ยงมีแนวโน้มที่ลดลง  ร้อยละ 80                 

กวข.4.3.3.2 
 

-แผนและผลการด าเนินงานการบริหาร          
ความเสี่ยง กองงานวิทยาเขตบางนา 
ประจ าปีงบประมาณ 2563  
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4. มีการติดตาม และประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผน และรายงาน
ต่อสถาบันเพ่ือพิจารณา อย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 

         คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน กองงานวิทยา
เขตบางนา  มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน ตามแบบติดตาม
และประเมินผลการด าเนินงานตามแผน (มร.คส.7) รวมทั้งรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจ าปี
งบประมาณ 2562 (รอบ 12 เดือน) และรายงานผลการเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (รอบ 6 เดือน) ประจ าปีงบประมาณ 
2563 และจัดท ารายงานเสนอต่อผู้บริหารและรายงานให้มหาวิทยาลัย
รามค าแหงพิจารณาต่อไป 
          โดยทางส านักงานบริหารความเสี่ยงมีการปรับปรุงแบบติดตามผล
การด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ตามแบบฟอร์มใหม่ (มร.คส.3) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งกองงานวิทยาเขตบางนา มีการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงโดยทบทวนผลการด าเนินงานของปีที่ผ่านมา โดยน า
ความเสี่ยงที่หลงเหลืออยู่มาวิเคราะห์ร่วมกับปัจจัยสภาพแวดล้อม
ภายนอกและภายใน  รวมทั้งประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และ
ระดับความรุนแรงของผลกระทบ จ านวน 5 ด้าน 
          คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกองงานวิทยาเขตบางนา มีการ
ติดตามน าผลการพิจารณา และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ
ประจ ามหาวิทยาลัยรามค าแหง  มาพิจารณาเป็นแนวทางในการบริหาร
จัดการความเสี่ยงของกองงานวิทยาเขตบางนา และรายงานให้
มหาวิทยาลัยทราบ โดยทางมหาวิทยาลัยฯ มีการประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยรามค าแหงและได้รายงานผลการประชุม
กลับมาให้หน่วยงานทราบ 
          กองงานวิทยาเขตบางนา ได้รบัอนมุัตงิบประมาณฯการจัด
กิจกรรม “บรหิารความเสี่ยงและควบคุมภายใน”  กองงานวิทยาเขต
บางนา ในโครงการส่งเสริมพัฒนาบคุลากร โดยจะจัดในวนัที่  

กวข.4.3.1.1 
 
 
 
 
 
 
กวข.4.3.4.1 
 
 
 
 
 
กวข.4.3.4.2 
 
 
 
กวข.4.3.4.3 
 
 
 
กวข.4.3.4.4 

         

-รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
ความเสี่ยงฯ กองงานวิทยาเขตบางนา              
ครั้งที่ 2/63 วาระที่ 3.1 เมื่อวันที่         17 
ก.พ. 2563 (การติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 
2563) 
-รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และผล
การด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน (ตามแบบ 
มร.คส.7 ปรับปรุง และ แบบ ปย.2)         
รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2562  
-รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน            
(ตามแบบ มร.คส.3) รอบ 6 เดือน 
ปีงบประมาณ 2563 
-บันทึกข้อความ การยกเลิกการจัดกิจกรรม
“การบริหารความเสี่ยง” ในโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 
2563 
-บันทึกข้อความ ขอส่งแผนบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 
2563 (เพ่ิมเติม) 
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  ๒๕ มีนาคม 2563 แตเ่นื่องจากติดสถานการณโ์รคระบาด โควิด-๑๙ 
จึงขอยกเลกิการจัดกิจกรรม โดยมีการปรบัแผนการตั งรบัผลกระทบ
ของความเสี่ยงในชว่งการแพร่ระบาดฯ 

กวข.4.3.4.5 
 

-บันทึกข้อความ ขอให้ก าหนดวันมา
ปฏิบัติงานตามสัดส่วน 60:40 

 

5. มีการน าผลการประเมิน และ
ข้อเสนอแนะจากสถาบันไปใช้ใน
การปรับแผนหรือวิเคราะห์ความ
เสี่ยงในรอบปีถัดไป 

        คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน มีการน าผล
การประเมินและข้อเสนอแนะจากผู้บริหารกองงานวิทยาเขตบางนา       
มาทบทวนและปรับปรุงแก้ไขเพ่ือจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2563 โดยน าสาระส าคัญและข้อเสนอแนะ
จากผู้บริหารกองงานวิทยาเขตบางนา ในการติดตามการด าเนินการจาก
มติสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัย
รามค าแหง รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน ของปีงบประมาณ 2562 
แล้วให้น ามาร่วมวิเคราะห์เพ่ือพิจารณาในการจัดท าความเสี่ยง  ใน
ปีงบประมาณ 2563  โดยพิจารณาบริบทของหน่วยงานเป็นส่วนส าคัญ 

กวข.4.3.5.1 
 
 
 
 
กวข.4.3.5.2 
 
 
 
 
กวข.4.3.5.3 
 
 
 
กวข.4.3.1.1 
 
 
 
 
 

-มติสภามหาวิทยาลัยรามค าแหง ครั้งที่ 
15/62 วาระท่ี 4.26 ลงวันที่ 15 ม.ค.63 
เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 
2562 (รอบ 12 เดือน) 
-การติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน (ตามแบบ มร.คส.7 และ  
แบบปย.2) ปีงบประมาณ 2562  
(รอบ 12 เดือน)  
-รายงานผลการด าเนินงานคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน       
กองงานวิทยาเขตบางนา ประจ าปี
งบประมาณ 2562 (รอบ 12 เดือน) 
-รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน กองงาน
วิทยาเขตบางนา ครั้งที่ 1/62 วาระท่ี 3.5 
เมื่อวันที่ 4 พ.ย. 62 (เรื่อง พิจารณาการ
จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน ปีงบประมาณ 2563) 
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   กวข.4.3.2.2 -แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน   
กองงานวิทยาเขตบางนา (มร.คส.1) 
ประจ าปีงบประมาณ 2563  
จ านวน 5 ด้าน 

 

 

 
 
เกณฑ์การประเมิน (ข้อ) (กระบวนการ)  

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

 

เป้าหมาย........5..ข้อ ท าได้......5....ข้อ  บรรลุเป้าหมาย  ไม่บรรลุเป้าหมาย    เป้าหมายปีต่อไป  5  ข้อ 
รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ์........5.00........คะแนน (เต็ม 5) 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.4 ภาวะผู้น าของผู้บริหาร 
 

ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน ผล 
1. 

 
ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ก าหนดทิศ
ทางการด าเนินงาน และสามารถ
ถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ
มีความสามารถในการวางแผน
กลยุทธ์ มีการน าข้อมูล
สารสนเทศ เป็นฐานในการ
ปฏิบัติงานและพัฒนาหน่วยงาน 

      ผู้อ้านวยการกองงานวิทยาเขตบางนา มีการก้าหนดวิสัยทัศน์ 
และนโยบายในการด้าเนินงาน และถ่ายทอด โดยการจัดประชุมชี แจง
ให้แก่บุคลากรทุกระดับรับทราบ  พร้อมน้าข้อมูลเข้าสู่ระบบสารสนเทศ
ของหน่วยงานเพ่ือให้บุคลากรได้เข้าถึงนโยบายได้ตลอดเวลาเมื่อ
ต้องการทราบโดยเข้า www.bangna.ru.ac.th และผู้อ้านวยการ        
กองงานวิทยาเขตบางนา ยังสามารถน้าข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการ
ปฏิบัติงานและพัฒนาหน่วยงาน อันได้แก่ 
1.ระบบบุคลากร บริหารด้านทรัพย์กรมนุษย์ 
2.ระบบการเงินและพัสดุ (3มิติ) บริหารด้านงบประมาณรายจ่ายที่
ได้รับจัดสรรประจ้าปี 

กวข.4.4.1.1 
กวข.4.4.1.2 
กวข.4.4.1.3 
 
 
 
กวข.4.4.1.4 
กวข.4.4.1.5 

-หนังสือเชิญประชุม 
-บัญชีเซ็นชื่อผู้ร่วมรับฟัง 
www.bangna.ru.ac.th 
(ข้อมูลสารสนเทศในการปฏิบัติงาน
และพัฒนาหน่วยงาน) วิสัยทัศน์และ
นโยบายของผู้บริหาร 
-ระบบบุคลากร 
-ระบบบัญชี 3 มิติ 

 

2. ผู้บริหารมีการก ากับ ติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานตามที่
มอบหมาย รวมทั้งสามารถ
สื่อสารแผนและผลการ
ด าเนินงานของหน่วยงานไปยัง
บุคลากรในสถาบัน 
 
 
 

   ผู้อ านวยการกองงานวิทยาเขตบางนา มีการด าเนินงานโดยก ากับ 
ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน ของหน่วยภายในกองงานวิทยา
เขตบางนา ดังนี้  
     ด้าน 1.งานธุรการ  นโยบายให้จัดระบบการท างาน รวดเร็ว ถูกต้อง
โปร่งใส  และพัฒนาประสิทธิภาพให้ชัดเจนและตรวจสอบได้และได้
ส่งเสริมความก้าวหน้าของบุคลากร  มีการจัดท าแผนและรายงานผล
การใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี เป็นรายไตรมาส ให้รับทราบการใช้จ่าย
งบประมาณ เพ่ือเป็นระบบการเบิกจ่ายงบประมาณอย่างรวดเร็ว 
ถูกต้องและสามารถตรวจสอบได้ และยังมีการส่งเสริมความก้าวหน้า
ของบุคลากร มีการจัดท าแผนและรายงานผลการด าเนินงานด้านการ
บริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน มีการด าเนินจัดโครงการ
พัฒนาบุคลากร หลายกิจกรรม อันเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้าง
ความก้าวหน้าของบุคลากรทั้งสิ้น 
 

กวข.4.1.5.2 
 
 
 
กวข.4.1.5.3 
 
 
 
กวข.4.6.1.4 
 
กวข.4.6.5.5 
 

-รายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด
ของ รอบ 7 เดือน และรายงานการ
แผนและผลการปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
-รายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด
ของ รอบ 9 เดือน และรายงานการ
แผนและผลการปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
-แผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน     
ปี 2563 
-รายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด
ของแผนพัฒนาบุคลากร 

 

http://www.bangna.ru.ac.th/
http://www.bangna.ru.ac.th/
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2. 

(ต่อ) 
 ด้าน 2.งานกิจการและบริการนักศึกษา  

   นโยบายในการมารตราการส่งเสริมสนับสนุนการบริการโดยรวดเร็ว
และประทับใจผู้ใช้บริการ ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาในทุกๆ
ด้าน  ตามลักษณะบัณฑิตพ่ึงประสงค์  มีแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาได้ด าเนินการครบถ้วนทั้ง 5 ด้าน อันได้แก่ 
1.กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ท่ีก าหนดโดยสถาบัน 
2.กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 
3.กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
4.กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
5.กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
ด้าน 3.งานแพทย์และอนามัย    
    มีนโยบายการบูรณาการเครือข่ายระบบบริการทางการแพทย์และ
ระบบส่งต่อที่เป็นเอกภาพ การช่วยเหลือสังคมการเปิดให้สังคมมีส่วน
ร่วมฯ 
 ด้าน 4.งานอาคารสถานที่  
       มีนโยบายในการดูแล ให้สภาพแวดล้อมภูมิทัศน์ฯโดยรอบของ 
วข. 
น่าอยู่ สะอาดและปลอดภัย เพ่ือเป็นการสนับสนุนการเรียนการสอน               
ที่เหมาะสมและเพียงพอ  
 

 
 
กวข.4.4.2.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
กวข.1.1.1.4 
 
 
กวข.4.4.2.2 
 
 
 
กวข.4.4.2.3 
 
 
 
กวข.4.4.2.4 
 

สายสนับสนุน 2563  
(รอบ 9 เดือน) 
-รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหาร วข. ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 9 
กรกฎาคม 2563 วาระที่ 5.1 รายงาน
ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด
แผนพัฒนาบุคลากร  (สายสนบัสนุน) 
ประจ าปีงบประมาณ 2563            
รอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2562 – 
มิถุนายน  2563) 
-รายงานผลการประเมินโครงการ
ส่งเสริมวิชาการและคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ 
-โครงการส่งเสริมพัฒนาบุคลากร วข. 
กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทย 
-รายงานผลการด าเนินงาน โครงการ
ส่งเสริมพัฒนาบุคลากร วข. กิจกรรม
สร้างเสริมสุขภาพภูมิปัญญาการแพทย์
แผนไทย 
-รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหาร วข. ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 9  
มิถุนายน 2563 วาระท่ี 4.1 รายงาน
สรุปผลการประเมินกิจกรรมสร้างเสริม
สุขภาพภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 
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2. 
(ต่อ) 

  กวข.5.1.5.1 
 
 
กวข.4.4.2.5 
 

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจความพร้อม
ทางกายภาพสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษาและ
อาจารย์ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร วข.           
ครั้งที่ 4/2563  เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 วาระที่ 
4.3 รายงานผลการประเมินความพึง      พอใจความ
พร้อมทางกายภาพ ประกอบการประกันคุณภาพ
การศึกษา  

 

3. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากร
ในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการ ให้อ านาจ        
ในการตัดสินใจแก่บุคลากร
ตามความเหมาะสม 

     ผู้อ านวยการกองงานวิทยาเขตบางนา สนับสนุนให้บุคลากรมีส่วน
ร่วมในการบริหารจัดการ โดยให้อ านาจในการตัดสินใจในรูปแบบการ
บริหารจัดการแบบ คณะกรรมการ/คณะท างาน  ด้านต่างๆของ          
กองงานวิทยาเขตบางนา มีผู้บริหารร่วมเป็นที่ปรึกษา/ ประธานหรือ
กรรมการ ตามค าสั่งการแต่งตั้งคณะกรรมการด้านต่างๆ ดังนี้  
คณะกรรมการ/คณะท างาน   
      1. คณะกรรมการบริหารวิทยาเขตบางนา                      เ                
เพ่ือให้บริหารและปฎิบัติราชการของกองงานวิทยาเขตบางนา ด าเนิน
ไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพตามพันธกิจของหน่วยงาน 
    2.  คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา วข.  
        เพ่ือให้การด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย บรรลุตามปรัชญาปณิธาน พันธกิจของ วข. เพ่ือพร้อม
รองรับการตรวจประเมินคุณภาพ 
    3.  คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ 2560 - 
2564) กองงานวิทยาเขตบางนา      

 
 
 
 
 
 
กวข.4.4.3.1 
 
 
 
กวข.4.4.3.2 
 
 
กวข.4.4.3.3 
 

 
 
 
 
 
 
-ค าสั่งมหาวิทยาลัยรามค าแหง ที่ 4223/2561    ลว. 
21 ธันวาคม 2561 ยกเลิกค าสั่งและแต่งตั้ง
กรรมการบริหารวิทยาเขตบางนามหาวิทยาลัย
รามค าแหง  
-ค าสั่งกองงานวิทยาเขตบางนา ที่ 31/2562           
ลว. 10 ตุลาคม  2562  แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาเขตบางนา 
-ค าสั่งกองงานวิทยาเขตบางนา ที่ 45/2562             
ลว.9 ธันวาคม 2562  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท า
แผน กลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี                
(พ.ศ.2560 -2564)  กองงานวิทยาเขตบางนา 
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3. 
(ต่อ) 

        เพ่ือให้แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี มีความ
สอดคล้องและเชื่อมโยงตามแนวนโยบายและพันธกิจของมหาวิทยาลัย
รามค าแหง รวมทั้งการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการและจัดท ารายงานประเมินผลการปฏิบัติราชการตามเกณฑ์
การประกันคุณภาพการศึกษา 
    4.  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
        เพ่ือให้การบริหารความเสี่ยง วข. การจัดท าแผนบริหารความ
เสี่ยง การก าหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการสร้างความรู้      
ความเข้าใจให้กับบุคลากรในด้านการบริหารความเสี่ยงและการ
ด าเนินการ แก้ไข ลดหรือป้องกันความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม
ต่อเนื่องและเพ่ือให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ครอบคลุมในทุกๆ ด้าน และเกิดประโยชน์สูงสุด  
    5.  คณะกรรมการจัดการความรู้ (KM)  วข.  
        เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการจัดการความรู้ (KM) กองงาน
วิทยาเขตบางนา มหาวิทยาลัยรามค าแหง เป็นไปตามกระบวนการที่
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัยและ
มาตรฐานการอุดมศึกษา ข้อที่ 3 ก าหนดให้สถาบันมีการสร้างและ
พัฒนาความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้  
        6. คณะท างานด าเนินงานโครงการความร่วมือทางวิชการใน
การอบรมภาคทฤษฎีให้แก่ผู้ขอใบอนุญาตขับรถและผุ้ขอต่อใบอนุญาต 
ระหว่างมหาวิทยาลัยรามค าแหง กับ ส านักงานขนส่ง พ้ืนที่ 3 
         เพ่ือให้การด าเนินการเกี่ยวกับอบรมภาคทฤษฎีฯ ด าเนินไป
ด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ   

กวข.4.4.3.4 
 
 
 
กวข.4.4.3.5 
 
 
กวข.4.4.3.6 

-ค าสั่งกองงานวิทยาเขตบางนา ที่ 28/2562   
ลว. 2  ตุลาคม 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน กองงาน
วิทยาเขตบางนา 
-ค าสั่งกองงานวิทยาเขตบางนา ที่  29/2562  
ลว. 2 ตุลาคม 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการ
ความรู้ (KM)  วข. 
-ค าสั่งกองงานวิทยาเขตบางนา ที่ 08/2563  
ลว. 3 กุมภาพันธ์ 2563 แต่งตั้งคณะท างาน
โครงการส าหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถและผู้ขอ
ต่ออายุใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วย
รถยนต์ 
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4. ผู้บริหาร บริหารงานด้วย       
หลักธรรมาภิบาลอย่าง
ครบถ้วน ทั้ง 10 ประการ        
ที่อธิบายการด าเนินงานอย่าง
ชัดเจน 

ผู้บริหารกองงานวิทยาเขตบางนา มีการบริหารงานด้วยหลักธรรมา          
ภิบาลอย่างครบถ้วน ทั้ง 10 ประการ คณะกรรมการหน่วยงานได้ท า
การประเมินผลการบริหารของผู้อ านวยการกองงานวิทยาเขตบางนา 
รายงานผลการประเมินผู้บริหารหน่วยงานสนับสนุน (ผู้อ านวยการ 
กองงานวิทยาเขตบางนา) ประเมินผลทั้งสองด้านได้ค่าเฉลี่ยรวม 4.13  
     ด้านบทบาทหน้าที่ตามพันธกิจ ค่าเฉลี่ยรวม 4.32 ระดับคุณภาพ
อยู่ในระดับด ี
     ด้านการบริหารงานด้านหลักธรรมาภิบาลค่าเฉลี่ยรวม 4.11  
ระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี    
     ปีการศึกษา 2562  มีผู้ตอบประเมินจ านวน 102 คน               
จาก 120 คน คิดเป็นร้อยละ 85 
    ด าเนินการประเมินผลการบริหารผู้อ านวยการกองงานวิทยาเขต
บางนา และรายงานผลเมื่อวันที่  5 มิถุนายน 2563  ตามท่ี กวข.
4.4.4.2 รายงานผลการประเมินผู้บริหารหน่วยงานสนับสนุน  
(ผู้อ านวยการกองงานวิทยาเขตบางนา) และผู้อ านวยการกองงาน
วิทยาเขตบางนา ได้น าผลมาปรับปรุงในการด าเนินการที่สอดคล้องกับ
หลักธรรมาภิบาล      
หลักธรรมาภิบาลข้อ 1 บริหารงานโดยยึดหลักประสิทธิผล 
(Effectiveness) หมายถึง 
1. มีผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
แผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ  
2. มีการติดตามประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็น
ระบบ 

กวข.4.4.4.1 
 
 
กวข.4.4.4.2 
 
 
 
 
 
 
 
กวข.4.4.4.3 
 
 
 
กวข.4.4.4.4 
 
 
 
 
 
 

-ค าสั่งกองงานวิทยาเขตบางนา ที่ 27/2562               
ลว. 2 ตุลาคม 2562  แต่งตั้งคณะท างานประเมิน
ผู้บริหารหน่วยงานสนับสนุน  
-รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร วข.             
ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 9 มิถุนายน 2563 วาระท่ี 
4.10 เรื่อง รายงานผลการประเมินผู้บริหาร
หน่วยงานสนับสนุน (ผอ.วข) ตามองค์ประกอบที่ 4 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.4  
  - ส าเนาบันทึกข้อความ  อว 0601.0106 (ธ)/284  
วันที่ 5 ทิถุนายน 2563  เรื่อง รายงานผลการ
ประเมินผู้บริหารหน่วยงานสนับสนุน  (ผอ.วข.)  
-รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารวิทยา
เขตบางนา ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 9 มิถุนายน 2563 
วาระท่ี 4.8 เรื่อง รายงานการผลการด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัด รอบ 7 เดือน และรายงาน       -แผนและ
ผลการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2562  
แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ        
พ.ศ.2563 (แผนโครงการยุทธศาสตร์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563  พัฒนาบุคลากรให้มี
บทบาทเชิงรุก ซื่อสัตย์ และภักดีต่อองค์กร 
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4. 
(ต่อ) 

 ผลการด าเนินงาน  ผู้อ านวยการกองงานวิทยาเขตบางนา ได้ปฏิบัติ
ราชการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการ
ตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ และมีการติดตามประเมินผล
และพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ ดังปรากฏใน ตัวอย่าง
โครงการ 

- โครงการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรกองงานวิทยาเขตบางนา 
2563 

- มีการด าเนินงานตาม “แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 (แผนโครงการยุทธศาสตร์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563”  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาบริหาร 
เพ่ือความมั่นคง  กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาบุคลากรให้มีบทบาทเชิง
รุก ซื่อสัตย์และภักดีต่อองค์กร 

   

  หลักธรรมาภิบาลข้อ 2  หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง  
- มีการบริหารราชการตามแนวทางการก ากับดูแลที่ดี  
- มีการใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมให้ 

สามารถประหยัดต้นทุนค่าใช้จ่าย ประหยัดแรงงาน ประหยัด 
เวลาและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีด
ความสามารถในการปฏิบัติงานราชการ 

ผลการด าเนินงาน ผู้อ านวยการกองงานวิทยาเขตบางนา มีการบริหาร
ราชการตามแนวทางการก ากับ ดูแลที่ดี โดยมอบหมายให้งานธุรการ
จัดท าแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร และให้มีการรวบรวมผลการ
ด าเนินงานและความส าเร็จของแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรให้
หน่วยงานรับทราบ โดยให้สอดคล้องกับผลปฏิบัติราชการ และ
นโยบายของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้กองงานวิทยาเขตบางนา มีการ
บริหารและพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ เกิดประสิทธิภาพ 

กวข.4.4.4.5 -รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร วข.         
ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563  
วาระท่ี 5.1 รายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด 
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4. 
(ต่อ) 

 หลักธรรมภิบาลข้อ 3  หลักการตอบสนอง (Responsiveness) หมายถึง 
1.การให้บริการที่สามารถด าเนินการได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนดและสร้าง
ความเชื่อมั่นความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวังและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง 
ผลการด าเนินงาน  มหาวิทยาลัยได้มีการลงนาม MOU กับ กรมการขนส่ง
ทางบก การจัดการอบรมส าหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถและผู้ขอต่ออายุ 
ใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ระหว่าง ส านักงานขนส่ง
กรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 3 กับ มหาวิทยาลัยรามค าแหง ซึ่งในการลงนาม 
MOU นั้น จะมีการระบุ หลักสูตรการอบรม ระยะเวลาส าหรับการจัดการ
อบรม และ ระยะเวลาส าหรับการส่งผลการอบรมต่อกรมการขนส่งไว้อย่าง
ชัดเจน ผู้อ านวยการกองงานวิทยาเขตบางนา จึงได้ ควบคุม ก ากับ ดูแล 
บุคลากรผู้เกี่ยวข้อง ให้ปฏิบัติงานเคร่งครัด 

กวข.4.4.4.6 
 
 
 
 
กวข.4.4.4.7 
 
 
 
 

-บันทึกความตกลง “การจัดอบรมส าหรับผู้ขอรับ
ใบอนุญาตขับรถและผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ
ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ระหว่างส านักงาน
ขนส่งกรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 3 กับ มหาวิทยาลัย
รามค าแหง MOU 
-รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร วข.   
ครั้งที่ 1/25623 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563  วาระ
ที่ 4.3 รายงานผลการประเมินความคิดเห็น ผู้เข้า
อบรมภาคทษฤฏีตามบันทึกความตกลง        รุ่น 
72 

 

  หลักธรรมาภิบาลข้อ 4  หลักการรับผิดชอบ (Accountability) หมายถึง 
1) การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และผลงานต่อเป้าหมาย         
ที่ก าหนดไว้  
2) อยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวังของสาธารณะ  
3) มีการแสดงถึงความส านึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ 
ผลการด าเนินงาน ผู้อ านวยการกองงานวิทยาเขตบางนา ได้มีการแสดงถึง
ส านึกในการรับผิดชอบต่อ ปัญหาสาธารณะ ซึ่งตรงกับการคาดหวังของ
สาธารณะ โดยให้การสนับสนุนในการเข้าร่วมกิจกรรมอบรมโครงการ
ส าหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถและผู้ขอต่ออายุ ใบอนุญาตขับรถตาม
กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ได้ลงนาม MOU  และมอบหมายให้มี
คณะกรรมการรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายต่างๆ  

กวข.4.4.4.8 
 
 
 
กวข.4.4.4.9 

-โครงการส าหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถและผู้ขอ
ต่ออายุใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วย
รถยนต์ ระหว่างส านักงานขนส่งกรุงเทพมหานคร
พ้ืนที่ 3 กับ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
-คณะท างานโครงการส าหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับ
รถและผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย
ว่าด้วยรถยนต์ 

 

  หลักธรรมาภิบาลข้อ 5  หลักความโปร่งใส (Transparency) หมายถึง 
1) กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมาชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัย และ
สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี              

กวข.4.4.4.10 
 
 

ประกาศกองงานวิทยาเขตบางนา เรื่อง รับสมัคร
คัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย   
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4. 
(ต่อ) 

 โดยผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถรู้ทุกขั้นตอนในการด าเนินกิจกรรม หรือ
กระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้  
ผลการด าเนินงาน ผู้อ านวยการกองงานวิทยาเขตบางนา มีกระบวนการ
ท างานเปิดเผย ตรวจสอบได้ โดยผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถรู้ทุกขั้นตอนใน
การด าเนินกิจกรรม หรือกระบวนการต่างๆและสามารถตรวจสอบได้ เช่น 
การรับสมัครคัดเลือกบุคคล ให้มีการติดประกาศอย่างเปิดเผยให้ทราบ           
ทั่วกัน และลงในประกาศเว็ปไซต์ 

   

  หลักธรรมาภิบาลข้อ 6  หลักการมีส่วนร่วม (Participation) หมายถึง 
1) การกระบวนการที่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่บุคคลากร มีโอกาสได้เข้าร่วม  
ในการรับรู้ เรียนรู้ท าความเข้าใจ ร่วมเสนอปัญหา  ประเด็นที่ส าคัญที่
เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไข ปัญหา ร่วมในกระบวนการ
ตัดสินใจ และร่วมกระบวนการพัฒนา 
ผลการด าเนินงาน  ผู้อ านวยการกองงานวิทยาเขตบางนา เปิดรับฟังปัญหา 
ข้อเสนอแนะ ร่วมคิดแนวทาง แก้ไขปัญหา จากทุกระดับชั้นการบริหาร         
ทั้งผู้บริหารและผู้ใต้บังคับบัญชา อีกทั้งร่วมรับฟังปัญหาจากพ้ืนที่ปฏิบัติงาน
จริง เพ่ือน าเสนอและปรึกษาคณะกรรมการบริหาร กองงานวิทยาเขตบาง
นา เช่น  การจัดท าแบบส ารวจเข้าร่วมโครงการสิ่งเสริมพัฒนาบุคลากร 
กองงานวิทยาเขตบางนา  กิจกรรม การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน วันที่ 11 – 12 มกราคม 2563 
ณ อ าเภอ     วังน้ าเขียว จังหวัดนครราชสีมา ประกอบการประชุมใหญ่
สามัญประจ าปี            บุคลการ วข.  

กวข.4.4.4.11 
 
 
 
 
 
กวข.4.4.4.12 
 

-แบบส ารวจการเข้าร่วมโครงการสิ่งเสริม
พัฒนาบุคลากร กองงานวิทยาเขตบางนา  
กิจกรรม การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
วันที่ 11 – 12 มกราคม 2563 ณ อ าเภอ        
วังน้ าเขียว จังหวัดนครราชสีมา  
-บันทึกข้อความที่ อว 0601.0106/1200 ขอ
อนุมัติบุคลากรเข้าร่วมโครงการโครงการ       
ส่งเสริมพัฒนาบุคลากร กองงานวิทยาเขต         
บางนา  กิจกรรม การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงาน วันที่ 11 – 12 มกราคม 2563 ณ 
อ าเภอวังน้ าเขียว จังหวัดนครราชสีมา  

 

  หลักธรรมาภิบาลข้อ 7 หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) 
หมายถึง 
1) การถ่ายโอนอ านาจ การตัดสินใจ ทรัพยากร และภารกิจจากผู้บริหาร
ให้แก่หน่วยงาน ด าเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร  
  

กวข.4.4.4.13 
 
กวข.4.4.4.14  
 
 

-โครงสร้างแบ่งส่วนราชการ กองงานวิทยาเขต
บางนา 
-โครงสร้างการบริหารงานภายใน กองงาน
วิทยาเขตบางนา และโครงสร้างงานธุรการ 
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4.
(ต่อ) 

 2) การมอบอ านาจ และความรับผิดชอบในการตัดสินใจ และการ
ด าเนินการให้แก่หัวหน้างาน โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการ
ให้บริการต่อผู้ใต้บังคับบัญชา  
ผลการด าเนินงาน ผู้อ านวยการกองงานวิทยาเขตบางนา ยึดถือ 
หลักธรรมาภิบาลในการบริหารและมีการกระจายอ านาจ การมอบอ านาจ 
ความรับผิดชอบในการตัดสินใจได้อย่างอิสระ แก่หัวหน้างานตามโครงสร้าง
การแบ่งส่วนราชการ กองงานวิทยาเขตบางนา และคณะกรรมการต่างๆ 

กวข.4.4.4.15 
 
 
 
 
 

ค าสั่งกองงานวิทยาเขตบางนา ที่ 48/2562  
ลว.27 ธันวาคม 2562  เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการดูแลความปลอดภัยและ          
ความเรียบร้อย กองงานวิทยาเขตบางนา 
 

 

  หลักธรรมาภิบาลข้อ 8  หลักนิติธรรม (Rule of Law) หมายถึง 
1) การใช้อ านาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการบริหารราชการ
ด้วยความเป็นธรรมไม่ เลือกปฏิบัติ  และค านึงถึงสิทธิ  เสรีภาพของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา 
ผลการด าเนินงาน  ผู้อ านวยการกองงานวิทยาเขต ยึดในกฎหมาย 
กฎระเบียบ ข้อบังคับในการบริหารงานราชการด้วยความเป็นธรรมไม่เลือก
ปฏิบัติ และค านึงถึงสิทธิ เสรีภาพของผู้ใต้บังคับบัญชา เช่น ให้มีการ
ด าเนินการสอบสวน ชี้แจงตามกระบวนการของหลักนิติธรรม ใช้อ านาจ
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับใด ๆ เมื่อมีกรณีเหตุอันไม่คาดคิดเกิดขึ้น และมี
การว่ากล่าวตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร หรือตามแต่เหตุ  

กวข.4.4.4.16 
 
 
 
 
 
 

-รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
วิทยาเขตบางนา ครั้งที่ 5/2563 วันที่ 9 
กรกฎาคม 2563 วาระที่ 5.2 รายงานว่ากล่าว
ตักเตือน นายจีรวัฒน์ คนซื่อ ตามมติที่ประชุม 
ก.บ.ม.ร. วาระท่ี 4.14 ครั้งท่ี 11/2563 เมื่อ
วันที่ 4 มิถุนายน 2563 เรื่อง กระดาษค าตอบ
บรรจุผิดกล่อง (กระบวนวิชา ENG 1001
ปะปนมาในกระบวนวิชา POL 2101) ในการ
สอบซ่อมภาค 1/2562 
  - ส าเนาบันทึกข้อความ ที่ อว 0601.0106(
ธ)/358  ลงวันที่                  25  มิถุนายน  
2563 

 

  หลักธรรมาภิบาลข้อ 9  ความเสมอภาค (Equity) หมายถึง  
1) สามารถปฏิบัติและให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มีการแบ่งแยก
ด้านชาย หญิงถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการสภาพทาง
กาย หรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจ และสังคม ความ
เชื่อทางศาสนา  

กวข.4.4.4.17 
 
 
 
 

-ค าสั่งกองงานวิทยาเขตบางนา ที่ 47/2562 
ลว.25 ธันวาคม 2562  เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการโครงการส่งเสริมพัฒนา
บุคลากร กองงงานวิทยาเขตบางนา 
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน               หลักฐาน ผล 

4. 
(ต่อ) 

 2) ส่งเสริมการศึกษา การฝึกอบรม และอ่ืนๆ 
ผลการด าเนินงาน ดังปรากฏใน 
      - การเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับได้มีส่วนร่วมเป็นกรรมการ / 
คณะท างาน กิจกรรม/โครงการ เช่น โครงการส่งเสริมพัฒนาบุคลากร 
กองงานวิทยาเขตบางนา 2563 

กวข.4.4.4.18 
 

-ส าเนาบันทึกข้อความ ที่ อว0601.0106/
พิเศษ ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2562 เรื่อง ขอ
อนุมัติใช้เงินสวัสดิการกองงานวิทยาเขตบาง
นา เพื่อสนับสุนนการแข่งขันกีฬาบุคลากร
ภายใน “สุพรรณิการ์เกมส์” ครั้งที่ 44 และ
สนับสนุนกิจกรรมการประชุมใหญ่สามัญ
ประจ าปี 2563 

 

  หลักธรรมาภิบาลข้อ 10  หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) 
หมายถึง 
1.การหาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็น
ข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพ่ือหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลที่
ได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบ
โดยตรงซึ่งต้องไม่มีข้อคัดค้านที่ยุติไม่ได้ในประเด็นที่ส าคัญโดยฉันทามติไม่
จ าเป็นต้องหมายความว่าเป็นความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์  
ผลการด าเนินงาน ผู้อ านวยการกองงานวิทยาเขตบางนาร่วมรับฟังข้อมูล
และข้อคิดเห็นเพื่อสรุปเป็นข้อตกลงภายในกลุ่มผู้บริหารกองงานวิทยาเขต
บางนา  

กวข.4.4.4.19 
 
 
กวข.4.4.4.20 

-แบบส ารวจรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริม
พัฒนาบุคลากร กองงานวิทยาเขตบางนา 
2563 
-รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
วข. ครั้งที่ 8/2562 วันที่ 26 พฤศจิกายน 
2562 วาระที่ 4.10 เรื่อง ขออนุมัติหลักการ
จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาบุคลากร กองงาน
วิทยาเขตบางนา 2563 ในวันที่   11 – 12 
มกราคม 2563  
จ.นครราชสีมา 

 

5 
 

คณะกรรมการหน่วยงาน
ประเมินผลการบริหารงาน
ของหน่วยงาน  และ
ผู้บริหารน าผลการประเมิน
ไปปรับปรุงการบริหารงาน
อย่างเป็นรูปธรรม 
 

คณะกรรมการหน่วยงานได้ท าการประเมินผลการบริหารของผู้อ านวยการ
กองงานวิทยาเขตบางนา 
เอกสารอ้างอิง  
      รายงานผลการประเมินผู้บริหารหน่วยงานสนับสนุน (ผู้อ านวยการ
กองงานวิทยาเขตบางนา) ประเมินผลทั้งสองด้านได้ค่าเฉลี่ยรวม 4.13  
ข้อที ่1.ด้านบทบาทหน้าที่ตามพันธกิจ ค่าเฉลี่ยรวม 4.32               
ระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี 
ข้อที่ 2.ด้านการบริหารงานด้านหลักธรรมาภิบาล  ค่าเฉลี่ยรวม 4.11 
ระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี    

กวข.4.4.4.1 
 
 
 
กวข.4.4.5.1 

 
 

-ค าสั่งกองงานวิทยาเขตบางนา ที่ 27/2562 
ลว. 2 ตุลาคม 2562 แต่งตั้งคณะท างาน
ฝ่ายประเมินผู้บริหาร หน่วยงานสนับสนุน 
กองงานวิทยาเขตบางนา 
-อว 0601.0106(ธ)/284  ลว. 5 มิถุนายน 
2563 รายงานผลการประเมินผู้บริหาร
หน่วยงานสนับสนุน (ผู้อ านวยการกองงาน
วิทยาเขตบางนา) 
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน               หลักฐาน ผล 

5. 
(ต่อ) 

 มีผู้ตอบประเมินจ านวน  102  คน  จาก 120 คน คิดเป็นร้อยละ 85            
ด าเนินการประเมินผลการบริหารผู้อ านวยการกองงานวิทยาเขตบางนา
และรายงานผลเมื่อ วันที่ 5  มิถุนายน 2563  รายงานผลการประเมิน
ผู้บริหารหน่วยงานสนับสนุน (ผู้อ านวยการกองงานวิทยาเขตบางนา)          
ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร วข. ครั้งที่ 4/2563          
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 ซึ่งผลการประเมินการบริหารงานด้านหลักธรร
มาภิบาล ทั้ง 10 ประการ ค่าเฉลี่ยรวม 4.11 อยู่ในระดับดี แต่เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อแล้ว หลักธรรมาภิบาลข้อ 7 หลักการกระจายอ านาจ                   
ได้คะแนน 4.05 อยู่ในระดับดี เพียงแต่ระดับคะแนนน้อยที่สุด ซึ่งถือได้ว่า
ไม่เป็นอุปสรรคต่อการบริหารงาน 
     ซ่ึงผู้อ านวยการกองงานวิทยาเขตบางนา ได้มีการชี้แจงต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหาร วข. ถึงหลักการกระจายอ านาจ เช่น การแต่งตั้ง
คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ และมีการก าหนดหน้าที่มอบหมายไว้ชัดเจน 
เพ่ือให้คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งได้มีการพิจารณาเสนอ
ความคิดเห็น ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะต่าง ๆ และน าเสนอต่อ
ผู้บริหารในนามคณะกรรมการ เพ่ือการตัดสินใจต่อไป 
      และในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา -19 
(covid -19) ผู้อ านวยการกองงานวิทยาเขตบางนา ได้มีมาตรการแนว
ปฏิบัติในการเฝ้าระวังคัดกรอง และป้องกันการควบคุมเชื้อโรค (covid -
19) ตามประกาศของมหาวิทยาลัยรามค าแหง และกรมควบคุมโรค 
กระทรวงสาธารณสุข โดยกองงานวิทยาเขตบางนา ได้มีการจัดหา
แอลกอฮอล์เจลใส ท าความสะอาดมือโดยไม่ต้องใช้น้ า และน้ ายาท าความ
สะอาดฆ่าเชื้อ เพ่ือเป็นการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค ส าหรับ
นักศึกษา เจ้าหน้าที่ ตลอดจนประชาชนทั่วไปผู้มาติดต่อราชการ และมี     

กวข.4.4.4.2 
 
 
 
 
 
กวข.4.4.5.2 

 
 
 
กวข.4.4.5.3 
 
 
 
 
 
 
 

-รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร         
กองงานวิทยาเขตบางนา ครั้งที่ 4/2563 
วันที่ 9 มิถุนายน 2563 วาระที่ 4.10    
รายงานผลการประเมินผู้บริหารหน่วยงาน
สนับสนุน (ผู้อ านวยการกองงานวิทยาเขต
บางนา) 
-บันทึกข้อความ ที่ อว 0601.0106/ 317 
ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563                เรื่อง 
รายงานมาตรการเฝ้าระวังและการป้องกัน
ควบคุมเชื้อโรค (covid -19) 
-บันทึกข้อความ ที่ อว 0601.0106/ว. 21 
ลงวันที่ 11 มีนาคม 2563            เรื่อง 
ขอเชิญประชุมบุคลากร กองงานวิทยาเขต
บางนา 
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน               หลักฐาน ผล 

5. 
(ต่อ) 

 การจัดจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และมีประชุมชี้แจงเพ่ือท า
ความเข้าใจกับแนวปฏิบัติในการเฝ้าระวัง และควบคุมโรค(covid -19)  
ให้กับบุคลากรในหน่วยงานได้รับทราบทั่วกัน ส่วนในช่วงที่มหาวิทยาลัย
รามค าแหง ปิดท าการชั่วคราว เพื่อมิให้มีผลกระทบกับการปฏิบัติงานได้มี
การให้บุคลากรสลับหมุนเวียนกันมาปฏิบัติงาน 

   

 
 
เกณฑ์การประเมิน (ขอ้) (กระบวนการ)  

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

 

เป้าหมาย....5....ข้อ ท าได้......5.....ข้อ                                บรรลุเป้าหมาย         ไม่บรรลุเป้าหมาย เป้าหมายปตี่อไป...5...ข้อ 
รวมคะแนนประเมนิตามเกณฑ์........5.00........คะแนน (เตม็ 5) 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  4.5  การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้  
ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน               หลักฐาน ผล 

1. มีการก าหนดประเด็นความรู้
และเป้าหมายของการจัดการ
ความรู้   ที่สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์     ของหน่วยงาน
ครอบคลุมพันธกิจของ
หน่วยงาน 
 

      กองงานวิทยาเขตบางนา มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาหน่วยงานสู่
องค์การเรียนรู้ ท าหน้าที่จัดท าแผน ก าหนดประเด็นความรู้ เป้าหมายของ
การจัดการความรู้และบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่สอดคล้องกับแผน กลยุทธ์
ของกองงานวิทยาเขตบางนา  คือ เรื่อง  “เทคนิคการเขียนรายงานการ
ประชุม” ซึ่งจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จ านวน 3 ครั้ง  ดังนี้ 
ครั้งที่ 1    วันที่ 31 มกราคม 2563 
ครั้งที่ 2    วันที ่20 กุมภาพันธ์ 2563 
ครั้งที่ 3    วันที ่17 มีนาคม 2563 

 
 
 
 
 

กวข.4.1.2.1 
 
กวข.4.5.1.1 
 
 
 
 
กวข.4.5.1.2 
 
กวข.4.5.1.3 
 
 
 
 
กวข.4.5.1.4 
กวข.4.5.1.5 
 

-แผนปฏิบัตริาชการประจ าปี 2563       กองงาน
วิทยาเขตบางนา   
-ค าสั่งกองงานวิทยาเขตบางนา                ที่ 
29/2562  ลว 2 ตุลาคม 2562              เรื่อง  
แต่งตั้งคณะกรรมการจดัการความรู้(KM) กองงาน
วิทยาเขตบางนา ประจ าปีงบประมาณ 2562 
-แผนการปฏิบตัิงานการจดัการความรู้ (KM) กอง
งานวิทยาเขตบางนา ปี 2562     
-รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ 
(KM) ครั้งท่ี 1/2562 เมื่อวันที่            31 
ตุลาคม 2562 วาระที่ 4 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา
การจัดท าแผนการจดัการความรู้ และ ก าหนด
ประเด็นองค์ความรู้  
-ขออนุมัติจัด “กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู”้ ใน
โครงการส่งเสริมพัฒนาบุคลากร วข. 
ส่งข้อมูลการด าเนินการจัดการความรู้ ประจ าปี 
2562 

 

2. ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย    
ที่จะพัฒนาความรู้และทักษะ        
อย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้    
ที่ก าหนดในข้อ 1 
 

คณะกรรมการจัดการความรู้ (KM) กองงานวิทยาเขตบางนา  มีการก าหนด
บุคลากรเป้าหมาย (ท่ีจะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการเขียนรายงานการ
ประชุม) ของการจัดการความรู้และบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่สอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์ของกองงานวิทยาเขตบางนา  คือ เรื่อง  “เทคนิคการเขียน
รายงานการประชุม” จ านวน 12 คน ดังนี้  
1.นายอิทธิพัทธ์  ประเสริฐศรี   ต าแหน่ง บุคลากรปฏิบัติการ 
2.นางสาวนุจนารถ  เงินฉาย    ต าแหน่ง นักวิชากรเงินและบัญชีปฏิบัติการ 

กวข. 4.5.2.1 
 
 
 
 
 

-รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการ
ความรู้ (KM) ครั้งที่ 2/2562  เมื่อวันที่ 14 
มกราคม 2563 วาระที่ 4.1 พิจารณา
ผู้เข้าร่วม กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
หัวข้อเรื่อง  “เทคนิคการเขียนรายงานการ
ประชุม” 
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน               หลักฐาน ผล 

  3.นางสาวเพราพิลาศ  สุขเกษม  ต าแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน 
4.นายณัฐพล  เลาคา              ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 
5.นายธนพัชร์  อิ่มลอย            ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ                       
6.นายกสิพัฒน์  สละทาน         ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ                                                  
7.นางสาวธัญชนก  อ้นโต         ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 
8.น.ส.อารียา  อาทรประชาชิต   ต าแหน่ง พยาบาลปฏิบัติการ 
9.นายฉัตรชัย  ตู้จินดา            ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
10.นายวินิตย์  ทองชะอม        ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
11.นางสาวกวิสรา  ระดาสาร    ต าแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน 
12.นางสาวปาริฉัตร  สละทาน   ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 

กวข.4.5.2.2 -บันทึกข้อความที่ อว 0601.0106/พิเศษ 
ลงวันที่ 15 มกราคม 2563               
เรื่อง ขอรายชื่อบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) กองงานวิทยาเขต
บางนา  
 

 

3. มีการแบ่งปันและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก
ความรู้ ทักษะของ   
ผู้มีประสบการณ์ตรง          
(tacit knowledge) เพ่ือ
ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตาม
ประเด็นความรู้ที่ก าหนดใน
ข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่
บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่
ก าหนด 

     คณะกรรมการจัดการความรู้ (KM) กองงานวิทยาเขตบางนา ได้พิจารณา
และมีมติให้  นายศักดา  ดอกแก้ว ต าแหน่ง  นักวิชาการศึกษาช านาญการ  
ด ารงต าแหน่ง หัวหน้างานธุรการ เป็นผู้ถ่ายทอด และ นางทิพวัลย์  วงษ์ธัญกรณ์  
ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปช านาญการ  และ นางรัชนี  อิ่มลอย 
ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปช านาญการ เป็นผู้ร่วมถ่ายทอดความรู้ เป็นผู้
แบ่งปันความรู้และให้ค าปรึกษาจากประสบการณ์ตรงกับกลุ่มเป้าหมายทุกคน   

กวข.4.5.3.1 
 
 
 
กวข.4.5.3.2 
 
 
 
 
 
 
กวข.4.5.3.3 
กวข. 4.5.3.4 

-บันทึกข้อความที่ อว 0601.0106/พิเศษ 
ลงวันที่ 24 มกราคม 2563             เรื่อง 
ขออนุญาตด าเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้ 
(KM) 
-บัญชีเซ็นต์ชื่อบุคลากรผู้เข้าร่วมเสวนา 
“เทคนิคการเขียนรายงานการประชุม” 
ด าเนินการทั้งหมด 3 ครั้ง  
ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563 
ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 
2563 
ครั้งที่ 3 วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563         
-เอกสารการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้           
-ภาพประกอบการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
จ านวน 3 ครั้ง 
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน                หลักฐาน ผล 

4. มีการรวบรวมความรู้ตาม
ประเด็นความรู้ที่ก าหนดใน
ข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล
และแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่เป็น
แนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและ
จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดย
เผยแพร่ออกมาเป็นลาย
ลักษณ์อักษร (explicit 
knowledge) 

    คณะกรรมการจัดการความรู้  (KM) กองงานวิทยาเขตบางนา มีการรวบรวม
ความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 ทั้งที่อยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้
อ่ืนๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบ โดยเผยแพร่
ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge)  ได้รวบรวมความรู้จากการ
เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากร จ านวน 3 ครั้ง เรื่อง  เทคนิคการเขียน
รายงานการประชุม และความรู้ของผู้ถ่ายทอด กับกลุ่มเป้าหมายมีข้อซักถาม 
ต่างๆมากมาย  เผยแพร่ใน www.bangna.ru.ac.th  และคู่มือการปฏิบัติงาน 
เรื่อง “เทคนิคการเขียนรายงานการประชุม” ที่หน่วยวิเคราะห์นโยบายและแผน
และประกันคุณภาพเพ่ือให้เป็นแหล่งเรียนรู้ อันประโยชน์ส าหรับบุคลากรใน
หน่วยงาน  ต่อไป  

กวข. 4.5.4.1 
 
กวข. 4.5.4.2 
 
 
 
 
 

-คูม่ือการปฏิบัติงาน เรื่อง “เทคนิคการ
เขียนรายงานการประชุม ” 
-www.bangna.ru.ac.th 
 
 

 

5. 

 

มีการน าความรู้ที่ได้จากการ
จัดการความรู้ในปีการศึกษา
ปัจจุบัน หรือ ปีการศึกษาที่
ผ่านมาท่ีเป็นลายลักษณ์
อักษร (explicit 
knowledge) และจาก
ความรู้ทักษะของผู้มี
ประสบการณ์ตรง (tacit 
knowledge) ที่เป็นแนว
ปฏิบัติที่ดี มาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง 

     กลุ่มเป้าหมายคือ บุคลากรที่ได้รับความรู้จากการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เรื่อง “เทคนิคการเขียนรายงานการประชุม” ได้น าความรู้จากการเข้าร่วมเสวนา 
ไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานจริง  ในการจดบันทึกรายงานการประชุม จาก
การประชุมย่อยของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในกองงานวิทยาเขตบางนา 
 
     

กวข. 4.5.5.1 
 
กวข. 4.5.5.2 
 
กวข. 4.5.5.3 
 
 
 

-การติดตามผลการน าความรู้ KM  
มาปรับใช้ 
-ตัวอย่างการเขียนรายงานการประชุม 
ความเสี่ยง ครั้งที่ 2/63 ลว.17 ก.พ. 63   
-ตัวอย่างการเขียนรายงานการประชุม 
คณะท างานการจัดการความรู้ ครั้งที่ 2/63 
ลว.14 ม.ค. 63   
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เกณฑ์การประเมิน (ข้อ) (กระบวนการ)  

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

 

เป้าหมาย........5..ข้อ ท าได้......5....ข้อ  บรรลุเป้าหมาย  ไม่บรรลุเป้าหมาย    เป้าหมายปีต่อไป  5  ข้อ 
รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ์........5.00........คะแนน (เต็ม 5) 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.6 แผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน  (สกอ.5.1.6)   

ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน               หลักฐาน ผล 

1. มีแผนการบริหารและแผนพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุน ที่มีการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 

     กองงานวิทยาเขตบางนา ได้แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนพัฒนา
บุคลากร กองงานวิทยาเขตบางนา เพื่อด าเนินการจัดท าแผนบริหาร
บุคลากรและแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปี 2563 โดยให้สอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติราชการของกองงานวิทยาเขตบางนา โดยค านึกถึงผลจากการ
วิเคราะห์ประสิทธิภาพการท างาน มีการน าข้อมูลการวิเคราะห์ด้าน
อัตราก าลังของบุคลากร และน าข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุงแก้ไข เพ่ือให้
สอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวังของผู้ปฏิบัติงานและของ
หน่วยงาน มีการน าสมรรถนะหลัก สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานของ
หน่วยงาน โดยมีประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาบุคลากรและ
การเลื่อนข้ันเงินเดือน/เพิ่มค่าจ้าง  

 
 
 
 
 
 
 
 

กวข.4.6.1.1 
 
 
 
 
กวข.4.61.2 
 
 
กวข.4.6.1.3 
 
กวข.4.6.1.4 
 
กวข.4.6.1.5 
 
 
กวข.4.6.1.6 
กวข.4.6.1.7 
 
กวข.4.6.1.8 
 

-ค าสั่งกองงานวิทยาเขตบางนาที่ 02/2562 
ลงวันที่ 8 มกราคม 2562 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร
และแผนพัฒนาบุคลากรกองงานวิทยาเขต
บางนา 
-แผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร 
สายสนับสนุน 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) ของ
กองงานวิทยาเขตบางนา 
-แผนการบริหารบุคลากร 1 ปี (พ.ศ.2563) 
กองงานวิทยาเขตบางนา 
-แผนพัฒนาบุคลากร 1 ปี (พ.ศ.2563) 
กองงานวิทยาเขตบางนา 
-แผนการด าเนินงานการพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
กองงานวิทยาเขตบางนา 
-JD ของบุคลากร ในแต่ละต าแหน่ง 
-ผลการประเมินการปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน (แบบ ปมร.) 
-รายงานผลการวิเคราะห์กรอบอัตราลูกจ้าง 
มหาวิทยาลัย กองงานวิทยาเขตบางนา 
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน               หลักฐาน ผล 

2. มีการด าเนินงานการบริหารและ 
การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
ตามแผนที่ก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   มีการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน เป็นไปตามแผนที่
ก าหนด มีการติดตามผลการด าเนินงานการพัฒนาบุคลากร ดังนี้ 
 - รายงานผลการวิเคราะห์กรอบอัตราลูกจ้างมหาวิทยาลัย 
 - การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร กองงานวิทยาเขตบางนา 
 - แผนและผลการด าเนินงานพัฒนาบุคลากรกองงานวิทยาเขตบางนา  
   ประจ าปี 2563 
 - ขออนุมัติจัดโครงการส่งเสริมพัฒนาบุคลากร กองงานวิทยาเขตบางนา  
   กิจกรรม การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและ 
   ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
 - ขออนุมัติจัดโครงการส่งเสริมพัฒนาบุคลากร กองงานวิทยาเขตบางนา  
   กิจกรรม สร้างเสริมสุขภาพกับภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 
 - ขออนุมัติจัดโครงการส่งเสริมพัฒนาบุคลากร กองงานวิทยาเขตบางนา  
   กิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 - รายงานผลการอบรมบุคลากร กองงานวิทยาเขตบางนา ปี 2563 
และอันเนื่องมาจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิค 19 จึงไม่
สามารถด าเนินการจัดกิจกรรมในบางกิจกรรมได้ตามแผนที่ก าหนดและได้
ด าเนินการปรับรูปแบบ/ยกเลิก โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
 - โครงการประกันคุณภาพการศึกษา (ปรับรูปแบบ) 
 - กิจกรรมบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในวิทยาเขตบางนา  
   (ปรับรูปแบบ) 

กวข.4.6.2.1 
 
กวข.4.6.2.2 
 
กวข.4.6.2.3 
 
กวข.4.6.2.4 
 
 
 
 
กวข.4.6.2.5 
 
 
 
กวข.4.6.2.6 
 
 
กวข.4.6.2.7 
 

-รายงานผลการวิเคราะห์กรอบอัตราลูกจ้าง 
มหาวิทยาลัย กองงานวิทยาเขตบางนา 
-การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร 
กองงานวิทยาเขตบางนา 
-แผนและผลการด าเนินงานพัฒนาบุคลากร 
กองงานวิทยาเขตบางนา ประจ าปี 2563 
-ขออนุมัติจัดโครงการส่งเสริมพัฒนา
บุคลากร กองงานวิทยาเขตบางนา กิจกรรม 
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงาน 
-ขออนุมัติจัดโครงการส่งเสริมพัฒนา
บุคลากร กองงานวิทยาเขตบางนา กิจกรรม 
สร้างเสริมสุขภาพกับภูมิปัญญาการแพทย์
แผนไทย 
-ขออนุมัติจัดโครงการส่งเสริมพัฒนา
บุคลากร กองงานวิทยาเขตบางนา กิจกรรม 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
-รายงานผลการอบรมบุคลากร กองงาน 
วิทยาเขตบางนา  ปี 2563 
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  - กิจกรรมการสร้างภาพลักษณ์องค์กร 
   (เลื่อนระยะเวลาการจัดกิจกรรม) 

กวข.4.6.2.8 
 

-การปรับรูปแบบ/ยกเลิก โครงการ/
กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 

 

3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี 
และสร้างขวัญและก าลังใจให้
บุคลากรสายสนับสนุนสามารถ
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

     กองงานวิทยาเขตบางนา มีแผนในการเสริมสร้างบรรยากาศและ
สิ่งแวดล้อมท่ีดีในสถานท างาน เสริมสร้างสุขภาพและบรรยากาศแห่ง
ความเป็นองค์กรที่มีระเบียบ มีคุณภาพและมีความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน มีการจัดโครงการส่งเสริมพัฒนาบุคลากร กองงาน
วิทยาเขตบางนา กิจกรรม สร้างเสริมสุขภาพกับภูมิปัญญาการแพทย์ 
แผนไทย , กิจกรรม การพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน เป็นการจัดกิจกรรมสัมมนากองงานวิทยา
เขตบางนาประจ าปี นอกเหนือจากการให้ความรู้แล้ว ยังเป็นการเปิด
โอกาสแสดงความคิดเห็นและร่วมมือในการท างาน มีช่องทางการสื่อสาร
หลายช่องทางระหว่างผู้บริหารกับบุคลากร และระหว่างบุคลากรด้วยกัน
ที่ปฏิบัติงานอยู่ต่างสายงาน เพ่ือท าให้เกิดความรู้สึกที่ดีและพัฒนางาน
ร่วมกันที่จะน าไปสู่การท างานเป็นทีม มีสวัสดิการ สร้างขวัญและก าลังใจ
ให้บุคลากรสายสนับสนุน ด้านการรักษาพยาบาล กรณีเสียชีวิต การตรวจ
สุขภาพประจ าปี เป็นต้น 

กวข.4.6.3.1 
 
 
 
กวข.4.6.3.2 
 
 
กวข.4.6.3.3 
กวข.4.6.3.4 
 
 
 
กวข.4.6.3.5 
 
 

-รายงานการประเมินผล กิจกรรม        
การพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงาน 
-รายงานการประเมินผล กิจกรรม            
สร้างเสริมสุขภาพกับภูมิปัญญาการแพทย์
แผนไทย 
-แบบฟอร์มตรวจสุขภาพ ประจ าปี 2563 
-บันทึกข้อความที่ อว 0601.0106/พิเศษ 
ลงวันที่ 24 เมษายน 2563                
เรื่อง ขออนุมัติใช้เงินสวัสดิการ กองงาน
วิทยาเขตบางนา 
-หนังสือที่ อว 0601.0106/666 ลงวันที่ 23 
มิถุนายน 2563                         เรื่อง 
ค่ารักษาพยาบาลคนไข้นอก 

 

4. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณ
บุคลากรสายสนับสนุน และดูแล
ควบคุมให้บุคลากรสายสนับสนุน 
ถือปฏิบัติ 

     กองงานวิทยาเขตบางนา มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณแก่
บุคลากรผ่านทางข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามค าแหง ว่าด้วยจรรยาบรรณ
ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างมหาวิทยาลัยรามค าแหง 
โดยการแจ้งเวียนให้บุคลากรทุกคนในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติ  

กวข.4.6.4.1 
 
 
 

-ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามค าแหงว่าด้วย 
จรรยาบรรณข้าราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัย และลูกจ้างมหาวิทยาลัย
รามค าแหง พ.ศ. 2551  
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   กวข.4.6.4.2 
 

-บันทึกข้อความที่ อว 0601.0106/ว.59 ลง
วันที่ 25 มิถุนายน 2563 เรื่อง แจ้งเวียน
คู่มือจรรยาบรรณของบุคลากร 

 

5. 

 

มีการประเมินผลความส าเร็จของ
แผนการบริหารและแผนการ
พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 

     กองงานวิทยาเขตบางนา ได้ด าเนินการประเมินผลความส าเร็จของ
แผนการบริหารและแผนการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ตามแผน
ยุทธศาสตร์ จ านวน 2 โครงการ 5 กิจกรรม ดังนี้ 
 1. โครงการส่งเสริมพัฒนาบุคลากร 
 กองงานวิทยาเขตบางนา 
    1.1 กิจกรรม การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับมากที่สุด         
ได้ค่าเฉลี่ย 4.53 
    1.2 กิจกรรม สร้างเสริมสุขภาพกับภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย            
ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับมาก ได้ค่าเฉลี่ย 4.36 
    1.3 กิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคนิคการเขียนรายงานการประชุม 
ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับมาก ได้ค่าเฉลี่ย 4.31 
    และอันเนื่องมาจากสภาพการณ์การระบาดของโรคโควิค 19 จึงไม่
สามารถด าเนินการจัดกิจกรรมในบางกิจกรรมได้ตามแผนที่ก าหนด และ
ได้ด าเนินการปรับรูปแบบ/ยกเลิกโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
1. โครงการส่งเสริมพัฒนาบุคลากร กองงานวิทยาเขตบางนา 
    1.4 กิจกรรม บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน วิทยาเขต  
บางนา (ยกเลิก) 
    1.5 กิจกรรม การสร้างภาพลักษณ์องค์กร 
(เลื่อนระยะเวลาการจัดกิจกรรม) 
 2. โครงการประกันคุณภาพการศึกษา  
    (ปรับรูปแบบ) 

กวข.4.6.5.1 
 
 
 
 
 
กวข.4.6.5.2 
 
 
 
 
 
กวข.4.6.5.3 
 
 
 
 
กวข.4.6.5.4 
 
 
 
 

-บันทึกข้อความที่ อว 0601.0106(ธ)/348 
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2563 เรื่อง รายงาน
ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดรอบ 9 เดือน 
(KPI) และรายงานแผนและผลการปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
-บันทึกข้อความที่ อว 0601.30106(ธ)/123 
ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง รายงาน
การประเมินโครงการส่งเสริมพัฒนา
บุคลากรกองงานวิทยาเขตบางนา กิจกรรม 
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
-บันทึกข้อความที่ อว 0601.30106(พ)/152
ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เรื่อง รายงาน
สรุปผลการประเมินกิจกรรม            สร้าง
เสริมสุขภาพกับภูมิปัญญาการแพทย์            
แผนไทย 
-บันทึกข้อความที่ อว 0601.30106(ธ)/279 
ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2563 เรื่อง รายงาน
การประเมินโครงการส่งเสริมพัฒนา
บุคลากร กองงานวิทยาเขตบางนา กิจกรรม 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคนิคการเขียนรายงาน
การประชุม 
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   กวข.4.6.5.5 -อว 0601.0106(ธ)/ 367.1          
วันที่ 29 มิถุนายน 2563 เรื่อง ขอรายงาน
ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของ
แผนพัฒนาบุคลากร (สายสนับสนุน) 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 รอบ 9 เดือน 
(ต.ค.2562 – มิ.ย.2563) 

 

6. มีการน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการ
บริหารและการพัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุน 

 

     กองงานวิทยาเขตบางนา ได้ด าเนินการประเมินการวัดผลสัมฤทธิ์ของ
การพัฒนาด้านกรอบอัตราก าลัง การพัฒนาทักษะและความรู้จากเข้ารับ
การอบรม การจัดกิจกรรมต่างๆ เสนอผู้บริหารเพื่อทราบถึงปัญหาและ
แนวทางการปรับปรุงในการด าเนินงานในรอบปีถัดไป โดยวิเคราะห์ปัญหา 
อุปสรรค ข้อเสนอแนะต่างๆ และน ามาปรับแผนของปีถัดไป แล้วน าเสนอ
คณะกรรมการบริหารวิทยาเขตบางนา เพื่อพิจารณาและหาแนวทางการ
บริหารจัดการ แก้ไขปัญหาโดยการรวบรวมปัญหาและอุปสรรคบรรจุใน
แผนการบริหารและแผนการพัฒนาบุคลากรในคราวต่อไป 

 

 

กวข.4.6.6.1 
 
กวข.4.6.6.2 
 
กวข.4.6.6.3 
 
 
 
 
กวข.4.6.6.4 
 
 
กวข.4.6.6.5 

-ร่างแผนพัฒนาบุคลากร กองงานวิทยาเขต
บางนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
-ร่างแผนบริหารบุคลากร กองงานวิทยาเขต
บางนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
-บันทึกข้อความที่ อว 0601.0107/15 
ลงวันที่ 6 มกราคม 2563 เรื่อง รายงานผล
การวิเคราะห์กรอบอัตราลูกจ้าง
มหาวิทยาลัย (ลักษณะลูกจ้างประจ า)           
กองงานวิทยาเขตบางนา 
-รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหาร  
กองงานวิทยาเขตบางนา ครั้งที่ 2/2563 
วันที่ 18 มีนาคม2563 วาระที่ 4 ข้อ 4.4 
-รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหาร  
กองงานวิทยาเขตบางนา ครั้งที่ 4/2563 
วันที่ 9 มิถุนายน 2563 วาระที่ 4 ข้อ 4.1 
และ ข้อ 4.9 
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เกณฑ์การประเมิน (ข้อ) (กระบวนการ)  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5  

มีการด าเนินการ 1 ข้อ มีการด าเนินการ 2 ข้อ มีการด าเนินการ 3-4  ข้อ มีการด าเนินการ 5 ข้อ  มีการด าเนินการ 6 ข้อ  
 

เป้าหมาย............6....ข้อ…..………. ท าได้.............6....ข้อ.............  บรรลุเป้าหมาย         ไม่บรรลุเป้าหมาย เป้าหมายปีต่อไป............6.ข้อ................ 
รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ์........5.00........คะแนน (เต็ม 5) 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.7  การประกันคุณภาพการศึกษา(สกอ.5.1.7) 
ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน               หลักฐาน ผล 

1. ให้ความส าคัญเรื่องการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน  โดย
คณะกรรมการระดับนโยบาย
และผู้บริหารสูงสุดของ
หน่วยงาน 

     ผู้บริหารกองงานวิทยาเขตบางนา ได้ให้ความส าคัญกับการประกัน
คุณภาพการศึกษา ถือเป็นภาระงานด้านหนึ่ง อยู่ภายใต้การก ากับ ติดตาม 
ผลการด าเนินงานในรอบปี และแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา วข. วางแผน/ประชุมชี้แจง เกณฑ์มาตรฐาน เกณฑ์การประเมิน 
และติดตามผลตามตัวบ่งชี้ รวมทั้งส่งตัวแทนร่วมเป็นคณะกรรมการประกัน
คุณภาพ ส านักงานอธิการบดี และบุคลากรเข้าร่วมประชุม/อบรมเชิง
ปฏิบัติการจากส านักประกันฯ เพ่ือน าความรู้มาถ่ายทอดอย่างต่อเนื่อง    
และมอบหน่วยวิเคราะห์นโยบายและแผนและประกันคุณภาพ งานธุรการ 
รวบรวมผลการด าเนินงานจาก ๕ องค์ประกอบ 11 ตัวบ่งชี้ และจัดท า
รายงานผลการประเมินตนเอง(SAR)เสนอต่อคณะกรรมการบริหารวิทยาเขต
บางนา เพื่อรองรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ทุกปี   

กวข.4.7.1.1 
 
 
กวข.4.7.1.2 
 
 
กวข.4.7.1.3 
 
กวข.4.7.1.4 
 
 
กวข.4.7.1.5 

-ค าสั่ง  มร. 3741 /61 แต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหาร กองงานวิทยาเขต
บางนา  
-ค าสั่ง วข. 31/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา กองงานวิทยา
เขตบางนา 
-แผนการด าเนินงานประกันคุณภาพ               
ปี 2562 
-ค าสั่ง มร . 1985/61 แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ของส านักงาน
อธิการบดี 
-บันทึกข้อความส่ง บุคลากรร่วมโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง  การตรวจ
ประเมินคุณภาพ ระบบ Online  ส าหรับ 
หน่วยงานสนับสนุน  

 

2. มีการด าเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ตามระบบและกลไกท่ี
สถาบันก าหนด ประกอบด้วย 
การควบคุมคุณภาพ การ
ติดตามการด าเนินงาน การ
ตรวจสอบคุณภาพ และการ
ประเมินคุณภาพ 

     กองงานวิทยาเขตบางนา  มีคณะกรรมการประกันคุณภาพ เป็นผู้
ด าเนินงานตามระบบและกลไกตามที่ส านักประกันคุณภาพ ก าหนดเกณฑ์
มาตรฐานและเกณฑ์การประเมิน และจัดโครงการให้ความรู้ด้านประกัน
คุณภาพแก่บุคลากรเป็นประจ าทุกปี ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี 2563  และสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (ปี 2560-2564) 
ของคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ วข.โดยได้ด าเนินการตามหลัก 
PDCA ซึ่งเป็นเครื่องมือในการควบคุมคุณภาพ และกลไกในการปฏิบัติงานมี
การติดตามผลการด าเนินงานและตรวจสอบคุณภาพมีการ  

กวข.4.1.1.1 
 
กวข.4.1.1.4 
 
 
 
 
 

-แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี กองงานวิทยาเขต
บางนา (ปี 2560-2564) 
-รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
ครั้งที่ 8/2562 วาระท่ี 5.3 วันที่ 26 พ.ย. 
62 เรื่อง หารือ การทบทวนวิสัยทัศน์ 
ปณิธาน อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ค่านิยม 
องค์การ พันธกิจ และการทบทวนแผน 
กลยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการปี 2563  วิทยา
เขตบางนา 
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  ทบทวนวิสัยทัศน์ ปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และมีการประเมินผลการ
ท างานในรอบปี เสนอผ่านคณะกรรมการบริหารวิทยาเขตบางนา รับทราบ
ผลตลอดปีการศึกษา และในปีการศึกษา 2562 ส านักประกันฯ ได้ก าหนด
แนวทางการตรวจประเมินคุณภาพให้สอดคล้องกับสถานการณ์โรคระบาด 
ไวรัสโคโรน่า -19ใช้ในการประเมิน และเปลี่ยนรูปแบบการตรวจเป็นระบบ
Online โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ผู้เกี่ยวข้อง  ทุกหน่วยงาน และกอง
งานวิทยาเขตบางนา ได้ปรับรูปแบบการจัดโครงการให้ความรู้ความเข้าใจ
แก่บุคลากรในการประกันคุณภาพในปีการศึกษา 2562  เป็นการเผยแพร่
ข้อมูลผ่านทางแอพพลิเคชั่นไลน์ 

กวข.4.1.2.1 
กวข.4.1.5.1 
 
 
 
 
กวข.4.7.1.2 
 
 
กวข.4.7.1.5 
 
 
 
กวข.4.7.2.1    
 
 
กวข.4.7.2.2    
 
กวข.4.7.2.3            
 
กวข.4.7.2.4    
 
 
 
 

-แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2563 
-รายงานผลการประชุมครั้งที่ 4/2563 วันที่ 
9 มิถุนายน 63 วาระที่ 4.8            เรื่อง 
รายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด        
7 เดือน และรายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจ าปี 2563 
-ค าสั่ง วข. 31/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา กองงานวิทยา
เขตบางนา  
-บันทึกข้อความส่ง บุคลากรร่วมโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง  การตรวจ
ประเมินคุณภาพ ระบบ Online  ส าหรับ 
หน่วยงานสนับสนุน  
-ค าสั่ง วข. 45/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดท าแผนปฏิบัติราชการ     5 ปี และแผน
ประจ าปี วข. 
-เอกสารการแนะน าการให้ความรู้ความ
เข้าใจแก่บุคลากรทางแอพพลิเคชั่นไลน์ 
-คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา หน่วยงาน
สนับสนุน 
-แนวทางการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษา หน่วยงานสนับสนุน  ปีการศึกษา 
2562 (ใช้เฉพาะกับสถานการณ์โรคระบาด
ไวรัสโคโรน่า -19 )                                                        

 



- 82 - 
 

ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน                หลักฐาน ผล 

3.   กวข.4.7.2.5    
 
กวข.4.7.3.1   
 
กวข.4.7.3.2   
 
 
 
 
กวข.4.7.3.3    
 
 
 
กวข.4.7.3.4   

-แผนและผลการด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาปีการศึกษา 2562 
-รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 
ปีการศึกษา 2561  
-รายงานผลการประชุมคณะกรรมการ
บริหารวิทยาเขตบางนา  ครั้งที่ 7/2562 ลง
วันที่ 18 ตุลาคม 2562 วาระที่ 3  เรื่อง
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ปี
การศึกษา 2561 
-รายงานการประชุมคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา  ครั้งที่ 3 /2562            
วาระท่ี 3.1 รายงานผลการเข้ารับฟัง
หน่วยงาน  สนับสนุน ส านักงานอธิการบดี 
-สรุปผลการปรับปรุงและค่าเป้าหมายตาม
ผลการประเมิน  ปีการศึกษา 2562 

 

4. มีระบบสารสนเทศ เพ่ือบริหาร
จัดการตามพันธกิจ ของ
หน่วยงาน ซึ่งสามารถน าระบบ
สารสนเทศจากหน่วยงานอ่ืนที่
เกี่ยวข้องน ามาใช้ประโยชน์  

 

กองงานวิทยาเขตบางนา  มีระบบสารสนเทศให้ข้อมูลสนับสนุนการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา จ านวน 2 ระบบและหน่วยงานจัดท า
ขึ้นเอง  1 ระบบ  ได้แก่ 

1. ระบบสารสนเทศการเงินและงบประมาณ  
       พัสดุ  (ระบบ 3 มิติ) 
2. ระบบสารสนเทศด้านบุคลากร 
3. www.bangna .ru.ac.th 

 
 
 

กวข.4.7.4.1 
 
กวข.4.7.4.2    
กวข.4.7.4.3       

-ระบบสารสนเทศทางการเงินและ
งบประมาณ 
-พัสดุ  (ระบบ 3มิติ) 
-ระบบสารสนเทศด้านบุคลากร 
www.bangna.ru.ac.th 
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5. 

 

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในการประกันคุณภาพ
การศึกษา เช่น นักศึกษา 
ผู้ใช้บริการ ตามพันธกิจของ
หน่วยงาน ฯลฯ 

     กองงานวิทยาเขตบางนาได้ให้ความส าคัญในการมีส่วนได้ส่วนเสียใน
การประกันคุณภาพการศึกษา โดยส่งบุคลากรเข้าไปเป็นคณะกรรมการ
ร่วมกับส านักงานอธิการบดีเพ่ือรับรู้/ทราบผลในการด าเนินงานในการ
ให้บริการของหน่วยงานต่างๆ  ด้านการผลิตบัณฑิต มีส่วนร่วมในการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของนักศึกษาในการประเมินกิจกรรม/โครงการ
ต่าง ๆ ได้แก่ ด้านกีฬา ด้านความพึงพอใจการใช้อินเตอร์เน็ทไร้สาย  ด้าน
บริการสารสนเทศห้องสมุด  การให้บริการของนักศึกษาที่มาขอรับบริการ 
กับหน่วยงานต่างๆ เช่น งานแพทย์และอนามัย งานช่างและยานพาหนะ  
เป็นต้น 

กวข.4.7.1.4   
 
 
กวข.4.9.1.5 
 
กวข.5.1.5.4 
 
 
กวข.5.1.5.5 
 
กวข.5.1.5.6 

-ค าสั่ง มร . 1985/61 แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ของส านักงาน
อธิการบดี 
-รายงานความพึงพอใจการให้บริการ
นักศึกษาของหน่วยงาน ปีการศึกษา 2562 
-เอกสารสรุปผลการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการงานบริการสารสนเทศ
ห้องสมุด วข.   
-เอกสารสรุปผลการประเมินความพึงพอใจ
ด้านการให้บริการลานกีฬาแก่นักศึกษา 
-เอกสารสรุปผลการประเมินของผู้ใช้บริการ
อินเทอร์เน็ทไร้สาย 

 

 
 
เกณฑ์การประเมิน (ข้อ) (กระบวนการ)  

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

 

เป้าหมาย............5....ข้อ…..………. ท าได้.............5....ข้อ.............  บรรลุเป้าหมาย         ไม่บรรลุเป้าหมาย เป้าหมายปีต่อไป............5.ข้อ................ 
รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ์........5.00........คะแนน (เต็ม 5) 
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1. ประเมินโดยใช้แบบส ารวจความ
พึงพอใจของผู้รับบริการของ
หน่วยงาน โดยครอบคลุม
ประเด็นที่ส าคัญ คือ ความพึง
พอใจ 
 ด้านกระบวนการ

ขั้นตอนการให้บริการ  
 ด้านเจ้าหน้าที่            

ผู้ให้บริการ  
 ด้านสิ่งอ านวย          

ความสะดวก  
 ด้านคุณภาพ                

การให้บริการ  
ซึ่งมีกลุ่มผู้ใช้บริการ คือ  
 อาจารย์  
 นักศึกษา  
 บุคลากรสายสนับสนุน  
 บุคคลภายนอก  

และจ าแนกตามภารกิจที่ต้อง
ให้บริการ 

     กองงานวิทยาเขตบางนา เป็นหน่วยงานสังกัดส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง มีภารกิจหลักด้านการสนับสนุนการเรียน     
การสอน โดยกองงานวิทยาเขตบางนาถูกก าหนดให้เป็นสถานที่เรียนของ
นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 และมีโครงสร้างหน่วยงานเพื่อรองรับการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจหลัก ซึ่งประกอบไปด้วย 
 1. งานธุรการ มีหน้าที่หลักด้านการบริหารจัดการระบบเอกสาร 
การเงิน งบประมาณ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรและงานด้านพัสดุจัดซื้อ
จดัจ้าง 
 2. งานอาคารสถานที่ มีหน้าที่หลักด้านการบริหารจัดการอาคาร
สถานที่และสภาพภูมิทัศน์ รวมถึงระบบรักษาความปลอดภัยและ
การจราจร 
 3. งานช่างและยานพาหนะ มีหน้าที่หลักด้านการบริการ
ยานพาหนะ ซ่อมบ ารุง ไฟฟ้าและประปา 
 4. งานกิจการและบริการนักศึกษา มีหน้าที่หลักด้านการส่งเสริม
และพัฒนากิจการนักศึกษา รวมไปถึงการแนะแนวให้ค าปรึกษา และการ
บริการด้านสวัสดิการนักศึกษา 
 5. งานแพทย์และอนามัย มีหน้าที่หลักด้านการส่งเสริมให้
ค าปรึกษา ป้องกันและรักษาพยาบาลเบื้องต้น 

     ในรอบปีการศึกษา 2561 ที่ผ่านมา กองงานวิทยาเขตบางนา  
ไดจ้ัดท าแผนงานการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการ
ให้บริการของหน่วยงาน โดยก าหนดให้ทุกหน่วยงานด าเนินการจัดเก็บ  

กวข.4.9.1.1 
 
 
 
กวข.4.9.1.2 
 
 
กวข.4.9.1.3 
 
 
กวข.4.9.1.4 
 
 
กวข.4.9.1.5 
 
 
กวข.4.9.1.6 

 

-ค าสั่งกองงานวิทยาเขตบางนา                     
ที่ 19/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานด้าน
การประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการต่อ
การให้บริการของหน่วยงาน 
-รายงานการประชุม คณะท างานด้านการ
ประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการต่อการ
ให้บริการของหน่วยงาน ครั้งที ่1/62 
-แผนการด าเนินงานการประเมินความพึง
พอใจผู้รับบริการต่อการให้บริการของ
หน่วยงาน ปีการศึกษา 2562 
-รายงานการประชุม คณะท างานด้านการ
ประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการต่อการ
ให้บริการของหน่วยงาน ครั้งที ่1/63 
-รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจ
การใช้บริการต่อการให้บริการของ
หน่วยงาน ประจ าปีการศึกษา 2562  
-(ร่าง) แผนการด าเนินงานการประเมิน
ความพึงพอใจผู้รับบริการต่อการให้บริการ
ของหน่วยงาน ปีการศึกษา2563 
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  ข้อมูลโดยการสุ่มตัวอย่างจากผู้ใช้บริการเป็นรายไตรมาศ รวม 4 ไตรมาส 
และจ าแนกตามภารกิจที่ต้องให้บริการ ซึ่งประกอบไปด้วย 
1. งานธุรการ ให้บริการเก่ียวกับการติดต่อประสานงานด้านเอกสาร 
การเงิน พัสดุและการเจ้าหน้าที่ 
2. งานอาคารสถานที่ ให้บริการเกี่ยวกับการใช้อาคารสถานที่ 
3. งานช่างและยานพาหนะ ให้บริการเกี่ยวกับยานพาหนะ 
4. งานกิจการและบริการนักศึกษา ให้บริการเกี่ยวกับกิจการนักศึกษา 
แนะแนวการศึกษาและอาชีพ จ าหน่ายต ารา บริการวิชาการและบริการ
อุปกรณ์กีฬานันทนาการ 
5. งานแพทย์และอนามัย ให้บริการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและการให้
ค าปรึกษาด้านสุขภาพ 
     โดยใช้แบบสอบถามของกองงานวิทยาเขตบางนา ประเมินความพึง
พอใจของผู้รับบริการหน่วยงาน ซึ่งครอบคลุมประเด็นที่ส าคัญ คือ ความ
พึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ด้านคุณภาพการให้บริการ ซึ่งมีกลุ่ม
ผู้ใช้บริการ ประกอบด้วย อาจารย์ นักศึกษา บุคลากรสายสนับสนุนและ
บุคคลภายนอก  
     ผลจากการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการ
ของหน่วยงานแยกเป็นรายหน่วยงาน พบว่า 
1. งานธุรการ  
     จากการสุ่มกลุ่มตัวอย่างเพ่ือท าการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ ซึ่งมีจ านวน 45 คน จ าแนกเป็น นักศึกษา 20 คน อาจารย์  

   



- 86 - 
 

ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน               หลักฐาน ผล 

  5 คน บุคลากร วข. 11 คน บุคคลภายนอก 9 คน โดยผู้รับบริการมีความ
พึงพอใจต่อการให้บริการซึ่งจ าแนกเป็นกลุ่มผู้ใช้บริการ ได้ดังนี้ 
1.1 นักศึกษา 
1) ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ   
ในระดับมากที่สุด มีค่าคะแนนเฉลี่ย ( ̅) เท่ากับ 4.23 คะแนน 
2) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 
มีค่าคะแนนเฉลี่ย ( ̅) เท่ากับ 4.45 คะแนน 
3) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในระดับมาก
ที่สุด มีค่าคะแนนเฉลี่ย ( ̅) เท่ากับ 4.20 คะแนน 
4) ด้านคุณภาพการให้บริการ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในระดับมาก
ที่สุด มีค่าคะแนนเฉลี่ย ( ̅) เท่ากับ 4.30 คะแนน 
ภาพรวม ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด  
มีค่าคะแนนเฉลี่ย ( ̅) เท่ากับ 4.29 คะแนน 
1.2 อาจารย์ 
1) ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ  
ในระดับมาก มีค่าคะแนนเฉลี่ย ( ̅) เท่ากับ 4.13 คะแนน 
2) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 
มีค่าคะแนนเฉลี่ย ( ̅) เท่ากับ 4.33 คะแนน 
3) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในระดับมาก    
มีค่าคะแนนเฉลี่ย ( ̅) เท่ากับ 4.06 คะแนน 
4) ด้านคุณภาพการให้บริการ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในระดับ 
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  มากที่สุด มีค่าคะแนนเฉลี่ย ( ̅) เท่ากับ 4.20 คะแนน 
ภาพรวม ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในระดับมาก  

มีค่าคะแนนเฉลี่ย ( ̅) เท่ากับ 4.18 คะแนน 
1.3 บุคลากร วข. 
1) ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ  

ในระดับมากที่สุด มีค่าคะแนนเฉลี่ย ( ̅) เท่ากับ 4.30 คะแนน 
2) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 

มีค่าคะแนนเฉลี่ย ( ̅) เท่ากับ 4.54 คะแนน 
3) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในระดับมาก

ที่สุด มีค่าคะแนนเฉลี่ย ( ̅) เท่ากับ 4.27 คะแนน 
4) ด้านคุณภาพการให้บริการ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในระดับมาก

ที่สุด มีค่าคะแนนเฉลี่ย ( ̅) เท่ากับ 4.30 คะแนน 
ภาพรวม ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด  

มีค่าคะแนนเฉลี่ย ( ̅) เท่ากับ 4.36 คะแนน 
1.4 บุคคลภายนอก 
1) ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ  

ในระดับมากที่สุด มีค่าคะแนนเฉลี่ย ( ̅) เท่ากับ 4.22 คะแนน 
2) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 

มีค่าคะแนนเฉลี่ย ( ̅) เท่ากับ 4.41 คะแนน 
3) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในระดับมาก   

มีค่าคะแนนเฉลี่ย ( ̅) เท่ากับ 4.11 คะแนน 
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  4) ด้านคุณภาพการให้บริการ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในระดับมาก

ที่สุด มีค่าคะแนนเฉลี่ย ( ̅) เท่ากับ 4.30 คะแนน 
ภาพรวม ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด  

มีค่าคะแนนเฉลี่ย ( ̅) เท่ากับ 4.26 คะแนน 
สรุปภาพรวม ผู้รับบริการมีความพึงพอใจการให้บริการของงานธุรการ 

ในระดับมากที่สุด มีค่าคะแนนเฉลี่ย ( ̅) เท่ากับ 4.27 คะแนน 
2. งานอาคารสถานที่ 
จากการท าการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ซึ่งมีจ านวน 20 คน 
จ าแนกเป็น นักศึกษา 7 คน อาจารย์ 1 คน บุคคลภายนอก 12 คน  โดย
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการซึ่งจ าแนกเป็นกลุ่มผู้ใช้บริการ 
ได้ดังนี้ 
2.1 นักศึกษา 
1) ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ   

ในระดับมาก มีค่าคะแนนเฉลี่ย ( ̅) เท่ากับ 4.07 คะแนน 
2) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ 

ในระดับมากท่ีสุด มีค่าคะแนนเฉลี่ย ( ̅) เท่ากับ 4.40 คะแนน 
3) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในระดับมาก   

มีค่าคะแนนเฉลี่ย ( ̅) เท่ากับ 4.07 คะแนน 
4) ด้านคุณภาพการให้บริการ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในระดับมาก

ที่สุด มีค่าคะแนนเฉลี่ย ( ̅) เท่ากับ 4.40 คะแนน 
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  ภาพรวม ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด  

มีค่าคะแนนเฉลี่ย ( ̅) เท่ากับ 4.23 คะแนน 
2.2 อาจารย์ 
1) ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ   

ในระดับมากที่สุด มีค่าคะแนนเฉลี่ย ( ̅) เท่ากับ 4.67 คะแนน 
2) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ในระดับ      

มากที่สุด มีค่าคะแนนเฉลี่ย ( ̅) เท่ากับ 5.00 คะแนน 
3) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในระดับมาก   

มีค่าคะแนนเฉลี่ย ( ̅) เท่ากับ 4.00 คะแนน 
4) ด้านคุณภาพการให้บริการ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ในระดับมาก

ที่สุด มีค่าคะแนนเฉลี่ย ( ̅) เท่ากับ 5.00 คะแนน  
ภาพรวม ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด  

มีค่าคะแนนเฉลี่ย ( ̅) เท่ากับ 4.67 คะแนน 
2.3 บุคคลภายนอก 
1) ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ    

ในระดับมากที่สุด มีค่าคะแนนเฉลี่ย ( ̅) เท่ากับ 4.50 คะแนน 
2) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 

มีค่าคะแนนเฉลี่ย ( ̅) เท่ากับ 4.44 คะแนน 
3) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในระดับมาก  

มีค่าคะแนนเฉลี่ย ( ̅) เท่ากับ 4.14 คะแนน 
4) ด้านคุณภาพการให้บริการ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ 
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  ในระดับมากที่สุด มีค่าคะแนนเฉลี่ย ( ̅) เท่ากับ 4.39 คะแนน 
ภาพรวม ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด  

มีค่าคะแนนเฉลี่ย ( ̅) เท่ากับ 4.37 คะแนน 
สรุปภาพรวม ผู้รับบริการมีความพึงพอใจการให้บริการของงานอาคาร

สถานที่ ในระดับมากที่สุด มีค่าคะแนนเฉลี่ย ( ̅) เท่ากับ 4.42 คะแนน 
3. งานช่างและยานพาหนะ 
  จากการสุ่มกลุ่มตัวอย่างเพ่ือท าการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ ซึ่งมีจ านวน 22 คน จ าแนกเป็น นักศึกษา  
9 คน อาจารย์ 3 คน บุคลากร วข. 10 คน  
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ ดังนี้ 
3.1 นักศึกษา 
1) ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจใน

ระดับมาก มีค่าคะแนนเฉลี่ย ( ̅) เท่ากับ 3.96 คะแนน 
2) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในระดับมาก        

มีค่าคะแนนเฉลี่ย ( ̅) เท่ากับ 4.11 คะแนน 
3) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในระดับมาก   

มีค่าคะแนนเฉลี่ย ( ̅) เท่ากับ 4.15 คะแนน 
4) ด้านคุณภาพการให้บริการ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในระดับมาก         

มีค่าคะแนนเฉลี่ย ( ̅) เท่ากับ 4.00 คะแนน 
ภาพรวม ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในระดับมาก  
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  มีค่าคะแนนเฉลี่ย ( ̅) เท่ากับ 4.06 คะแนน 
3.2 อาจารย์  
1) ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ    

ในระดับมาก มีค่าคะแนนเฉลี่ย ( ̅) เท่ากับ 4.00 คะแนน 
2) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในระดับมาก     

มีค่าคะแนนเฉลี่ย ( ̅) เท่ากับ 4.00 คะแนน 
3) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในระดับมาก       

มีค่าคะแนนเฉลี่ย ( ̅) เทา่กับ 4.11 คะแนน 
4) ด้านคุณภาพการให้บริการ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในระดับมาก    

มีค่าคะแนนเฉลี่ย ( ̅) เท่ากับ 4.22 คะแนน 
ภาพรวม ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในระดับมาก  

มีค่าคะแนนเฉลี่ย ( ̅) เท่ากับ 4.10 คะแนน 
3.3 บุคลากร วข. 
1) ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ      

ในระดับมาก มีค่าคะแนนเฉลี่ย ( ̅) เท่ากับ 4.00 คะแนน 
2) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในระดับมาก         

มีค่าคะแนนเฉลี่ย ( ̅) เท่ากับ 4.00 คะแนน 
3) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในระดับมาก     

มีค่าคะแนนเฉลี่ย ( ̅) เท่ากับ 3.97 คะแนน 
4) ด้านคุณภาพการให้บริการ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในระดับมาก        

มีค่าคะแนนเฉลี่ย ( ̅) เท่ากับ 4.03 คะแนน 
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  ภาพรวม ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในระดับมาก  

มีค่าคะแนนเฉลี่ย ( ̅) เท่ากับ 4.00 คะแนน 
สรุปภาพรวม ผู้รับบริการมีความพึงพอใจการให้บริการของงานช่าง

และยานพาหนะ ในระดับมาก มีค่าคะแนนเฉลี่ย ( ̅) เท่ากับ 4.05 
คะแนน 
4. งานกิจการและบริการนักศึกษา 
จากการสุ่มกลุ่มตัวอย่างเพ่ือท าการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
ซึ่งมีจ านวน 80 คน จ าแนกเป็น นักศึกษา 50 คน อาจารย์ 10 คน 
บุคลากร วข. 11 คน บุคคลภายนอก 9 คน ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ ดังนี้ 
4.1 นักศึกษา 
1) ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจใน

ระดับมากที่สุด มีค่าคะแนนเฉลี่ย ( ̅) เท่ากับ 4.51 คะแนน 
2) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 

มีค่าคะแนนเฉลี่ย ( ̅) เท่ากับ 4.70 คะแนน 
3) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในระดับมาก

ที่สุด มีค่าคะแนนเฉลี่ย ( ̅) เท่ากับ 4.56 คะแนน 
4) ด้านคุณภาพการให้บริการ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในระดับมาก

ที่สุด มีค่าคะแนนเฉลี่ย ( ̅) เท่ากับ 4.71 คะแนน 
ภาพรวม ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด  

มีค่าคะแนนเฉลี่ย ( ̅) เท่ากับ 4.62 คะแนน 
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  4.2 อาจารย ์
1) ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจใน

ระดับมากที่สุด มีค่าคะแนนเฉลี่ย ( ̅) เท่ากับ 4.66 คะแนน 
2) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 

มีค่าคะแนนเฉลี่ย ( ̅) เท่ากับ 4.80 คะแนน 
3) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในระดับมาก

ที่สุด มีค่าคะแนนเฉลี่ย ( ̅) เท่ากับ 4.63 คะแนน 
4) ด้านคุณภาพการให้บริการ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในระดับมาก

ทีสุ่ด มีค่าคะแนนเฉลี่ย ( ̅) เท่ากับ 4.73 คะแนน 
ภาพรวม ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด  

มีค่าคะแนนเฉลี่ย ( ̅) เท่ากับ 4.71 คะแนน 
4.3 บุคลากร วข. 
1) ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจใน

ระดับมากที่สุด มีค่าคะแนนเฉลี่ย ( ̅) เท่ากับ 4.27 คะแนน 
2) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 

มีค่าคะแนนเฉลี่ย ( ̅) เท่ากับ 4.36 คะแนน 
3) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในระดับมาก

ที่สุด มีค่าคะแนนเฉลี่ย ( ̅) เท่ากับ 4.30 คะแนน 
4) ด้านคุณภาพการให้บริการ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในระดับมาก

ที่สุด มีค่าคะแนนเฉลี่ย ( ̅) เท่ากับ 4.55 คะแนน 
ภาพรวม ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด  
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  มีค่าคะแนนเฉลี่ย ( ̅) เท่ากับ 4.37 คะแนน 
4.4 บุคคลภายนอก 
1) ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจใน

ระดับมากที่สุด มีค่าคะแนนเฉลี่ย ( ̅) เท่ากับ 4.81 คะแนน 
2) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 

มีค่าคะแนนเฉลี่ย ( ̅) เท่ากับ 4.93 คะแนน 
3) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในระดับมาก

ที่สุด มีค่าคะแนนเฉลี่ย ( ̅) เท่ากับ 4.85 คะแนน 
4) ด้านคุณภาพการให้บริการ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในระดับมาก

ที่สุด มีค่าคะแนนเฉลี่ย ( ̅) เท่ากับ 5.00 คะแนน 
ภาพรวม ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด  

มีค่าคะแนนเฉลี่ย ( ̅) เท่ากับ 4.90 คะแนน 
สรุปภาพรวม ผู้รับบริการมีความพึงพอใจการให้บริการของงานกิจการ
และบริการนักศึกษา ในระดับมากที่สุด 

มีค่าคะแนนเฉลี่ย ( ̅) เท่ากับ 4.65 คะแนน 
5. งานแพทย์และอนามัย 
จากการสุ่มกลุ่มตัวอย่างเพ่ือท าการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
ซึ่งมีจ านวน 80 คน จ าแนกเป็น นักศึกษา 50 คน อาจารย์ 9 คน 
บุคลากร วข. 16 คน บุคคลภายนอก 5 คน  
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ ดังนี้ 
5.1 นักศึกษา 
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  1) ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจใน

ระดับมากที่สุด มีค่าคะแนนเฉลี่ย ( ̅) เท่ากับ 4.50 คะแนน 
2) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 

มีค่าคะแนนเฉลี่ย ( ̅) เท่ากับ 4.63 คะแนน 
3) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในระดับมาก

ที่สุด มีค่าคะแนนเฉลี่ย ( ̅) เท่ากับ 4.55 คะแนน 
4) ด้านคุณภาพการให้บริการ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในระดับมาก

ที่สุด มีค่าคะแนนเฉลี่ย ( ̅) เท่ากับ 4.63 คะแนน 
ภาพรวม ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด  

มีค่าคะแนนเฉลี่ย ( ̅) เท่ากับ 4.58 คะแนน 
5.2 อาจารย์ 
1) ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจใน

ระดับมากที่สุด มีค่าคะแนนเฉลี่ย ( ̅) เท่ากับ 4.59 คะแนน 
2) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 

มีค่าคะแนนเฉลี่ย ( ̅) เท่ากับ 4.81 คะแนน 
3) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในระดับมาก

ที่สุด มีค่าคะแนนเฉลี่ย ( ̅) เท่ากับ 4.70 คะแนน 
4) ด้านคุณภาพการให้บริการ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในระดับมาก

ที่สุด มีค่าคะแนนเฉลี่ย ( ̅) เท่ากับ 4.70 คะแนน 
ภาพรวม ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด  

มีค่าคะแนนเฉลี่ย ( ̅) เท่ากับ 4.70 คะแนน 
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  5.3 บุคลากร วข. 
1) ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจใน

ระดับมากที่สุด มีค่าคะแนนเฉลี่ย ( ̅) เท่ากับ 4.40 คะแนน 
2) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 

มีค่าคะแนนเฉลี่ย ( ̅) เท่ากับ 4.54 คะแนน 
3) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในระดับมาก

ที่สุด มีค่าคะแนนเฉลี่ย ( ̅) เท่ากับ 4.44 คะแนน 
4) ด้านคุณภาพการให้บริการ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในระดับมาก

ที่สุด มีค่าคะแนนเฉลี่ย ( ̅) เท่ากับ 4.50 คะแนน 
ภาพรวม ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด  

มีค่าคะแนนเฉลี่ย ( ̅) เท่ากับ 4.47 คะแนน 
5.4 บุคคลภายนอก 
1) ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจใน

ระดับมากที่สุด มีค่าคะแนนเฉลี่ย ( ̅) เท่ากับ 4.27 คะแนน 
2) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 

มีค่าคะแนนเฉลี่ย ( ̅) เท่ากับ 4.33 คะแนน 
3) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในระดับมาก

ที่ สุ ด  มี ค่ า ค ะแนน เฉลี่ ย  (  ̅) เ ท่ า กั บ  4 . 27  คะแนน 
4) ด้านคุณภาพการให้บริการ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในระดับมาก

ที่สุด มีค่าคะแนนเฉลี่ย ( ̅) เท่ากับ 4.47 คะแนน 
ภาพรวม ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด  
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  มีค่าคะแนนเฉลี่ย ( ̅) เท่ากับ 4.33 คะแนน 
สรุปภาพรวม ผู้รับบริการมีความพึงพอใจการให้บริการของงานแพทย์
และอนามัย ในระดับมากที่สุด 
 มีค่าคะแนนเฉลี่ย ( ̅)เท่ากับ 4.52 คะแนน 
     เมื่อน าข้อมูลจากการประเมินทั้งหมดมาวิเคราะห์และท าการ
ประเมินสรุประดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของ
กองงานวิทยาเขตบางนาในภาพรวมจะพบว่า ผู้รับบริการมีความพึง
พอใจในระดับมากที่สุด มีค่าคะแนนเฉลี่ย ( ̅) เท่ากับ 4.40 คะแนน 
จากนั้น ได้จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานเสนอผู้บังคับบัญชา 

ตามล าดับ เพ่ือน าข้อเสนอแนะไปพัฒนาปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพ
การให้บริการของหน่วยงานต่อไป 

   

 
หมายเหตุ 
 การแบ่งระดับคะแนนเพื่อประเมินระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของหน่วยงาน ใช้ช่วงคะแนนดังนี้ 
 ช่วงคะแนน 1.00-1.78  หมายถึง มีความพึงพอใจน้อยที่สุด 
 ช่วงคะแนน 1.79-2.59  หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย 
 ช่วงคะแนน 2.60-3.39 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง 
 ช่วงคะแนน 3.40-4.19 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก  
 ช่วงคะแนน 4.20-5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจมากที่สุด 
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เกณฑ์การประเมิน  
 ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของหน่วยงาน มีผลการประเมินในภาพรวม จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 
 

เป้าหมาย 3.55 คะแนน ท าได้ 4.40 คะแนน √ บรรลุเป้าหมาย       ไม่บรรลุเป้าหมาย เป้าหมาย ปีต่อไป 3.60 คะแนน 

รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ์  4.40 คะแนน 
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องค์ประกอบที่ 5  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน ผล 
1 มีการเตรียมความพร้อมทาง

กายภาพ (ห้องเรียน Cyber  
Classroom และสภาพแวดล้อม
ด้านการเรียนรู้ฯ) ที่เหมาะสมและ
เพียงพอ 

 

      กองงานวิทยาเขตบางนา ปฏิบัติงานร่วมกับส านักเทคโนโลยีการศึกษา 
โดยมีหน่วยโสตทัศนศึกษา วิทยาเขตบางนา ดูแลด้านสื่อการเรียนการสอน  
ได้จัดเตรียมความพร้อมของห้องเรียน (Cyber Classroom) และ
สภาพแวดล้อมด้านการเรียนรู้ที่เหมาะสมและเพียงพอ ดังนี้ 

- มีการจัดห้องเรียนระดับปริญญาตรี จ านวน 13 ห้อง โดยมีห้องเรียนที่มี
ห้องควบคุมระบบ จ านวน  7  ห้อง พร้อมมีอุปกรณ์การศึกษาประจ า
ห้องเรียน ประกอบด้วย  
- กล้องโทรทัศน์            
- เครื่องถ่ายทอดสัญญาณภาพ 3 มิติ  
- เครื่องรับโทรทัศน์        
- จอ LCD 
- ไมโครโฟน                
- เครื่องมัลติมีเดียคอมพิวเตอร ์
- Projecter พร้อมจอ     
- อุปกรณ์ห้องควบคุมระบบและเจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษาประจ าเพ่ือ
ควบคุมดูแลระบบ พร้อมทั้งได้จัดเจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกประจ า
ห้องเรียน เพ่ือปฏิบัติงานเปิด-ปิด ท าความสะอาด ดูแลความเรียบร้อย  
บริการอาจารย์ผู้สอน บ ารุงรักษาวัสดุครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ภายใน
ห้องเรียนให้พร้อมใช้งาน 
- มีการจัดการสภาพแวดล้อมด้านการเรียนรู้ โดยจัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
รับผิดชอบพื้นท่ี ท าความสะอาด ขนถ่ายขยะมูลฝอย ตัดแต่งต้นไม้ ตัดหญ้า 
ปลูกต้นไม้ ตกแต่งสวนหย่อม ปรับสภาพภูมิทัศน์ จัดที่นั่งพักผ่อนแก่ 

กวข.5.1.1.1 
 
 
 
 
 
กวข.5.1.1.2 
 

 

เอกสารแสดงรายละเอียด 
- ห้องเรียน 
- อุปกรณ์การศึกษาประจ าห้องเรียน 
- ผู้ปฏิบัติงานดูแลอาคาร ห้องเรียน 
- รายงานการซ่อมบ ารุงวัสดุอุปกรณ์
ห้องเรียน 
เอกสารแสดงข้อมูลสภาพแวดล้อมด้านการ
เรียนรู้ 
- ผู้ปฏิบัติงานดูแลพื้นที่ บรรยากาศทางการ
ศึกษา 
- แบบประเมินผลงานประจ าวัน 
- คณะกรรมการควบคุมร้านค้า,ภาพถ่าย,
ผู้ประกอบการร้านค้า 
- จุลินทรีย์ดูแลสภาพแวดล้อมทางการ
ศึกษา 
- เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยองค์การ
สงเคราะห์ทหารผ่านศึก (รปภ.อผศ.), 
รายงานเหตุการณ์ประจ าเดือน, การ
ตรวจเช็คท่อดับเพลิง 
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน ผล 
  นักศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมร้านค้าดูแลร้านอาหารบริการ

นักศึกษา ได้น าจุลินทรีย์ชีวภาพมาประยุกต์ใช้ดูแลสภาพแวดล้อม 
บรรยากาศทางการศึกษา อีกทั้งมีการจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยชีวิตและ
ทรัพย์สินของนักศึกษา และตรวจตรารักษาความปลอดภัย ภายใน
มหาวิทยาลัยฯ โดยให้มีการรายงานเหตุการณ์ประจ าวันและประจ าเดือน
อย่างต่อเนื่อง ให้ความส าคัญกับการตรวจเช็คท่อดับเพลิงเพ่ือเติมน้ ายา
ดับเพลิง กรณีอาจเกิดอัคคีภัยขึ้นได้ จัดระบบการจราจร จอดรถภายใน
มหาวิทยาลัยให้เป็นระเบียบ 

   

2 มีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวก
และสิ่งสนับสนุนทางการศึกษา
เช่น ห้องสมุด  ฐานข้อมูล
ทรัพยากรการเรียนรู้ 
วารสารวิชาการเพ่ือการสืบค้น 
ฯลฯ ที่เพียงพอและทันสมัย 

     กองงานวิทยาเขตบางนา ปฏิบัติงานร่วมกับส านักหอสมุดกลาง โดยจัด
ให้มีห้องสมุดประจ าวิทยาเขตบางนา เพื่ออ านวยความสะดวกและ
สนับสนุนทางการศึกษาให้บริการแก่นักศึกษาอย่างเพียงพอและทันสมัย
ประกอบด้วยการใช้ฐานข้อมูลทรัพยากรการเรียนรู้ เพื่อการสนับสนุนทาง
การศึกษาให้บริการแก่นักศึกษาอย่างเพียงพอและบริการสื่อสิ่งพิมพ์ทั้ง
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ  เช่นหนังสือท่ัวไป ต าราเรียน วิทยานิพนธ์ 
ดุษฎีนิพนธ์ วารสารและหนังสือพิมพ์ การให้บริการสัญญาณ WIFI จ านวน 
8 จุด และคอมพิวเตอร์ให้บริการสืบค้น และฟังค าบรรยายสด (Cyber 
Classroom) และย้อนหลัง(Course On Demand) จ านวน 34 เครื่อง 

กวข.5.1.2.1 
 
กวข.5.1.2.2 
กวข.5.1.2.3 
กวข.5.1.2.4 
กวข.5.1.2.5 

-แผนผังที่ตั้ง รายละเอียดหน่วยบริการ และ
ข้อปฏิบัติห้องสมุดวิทยาเขตบางนา 
-ฐานข้อมูลทรัพยากรการเรียนรู้ 
WWW.Lib.ru.ac.th 
-ภาพประกอบการให้บริการสัญญาณ WIFI 
-ภาพประกอบการให้บริการสื่อมัลติมีเดีย 

 

 

 

3 มีการจัดพ้ืนที่/ สถานที่ส าหรับ
นักศึกษาได้พบปะ สังสรรค์
แลกเปลี่ยนสนทนา หรือท างาน
ร่วมกัน 

      กองงานวิทยาเขตบางนา โดยงานกิจการและบริการนักศึกษาได้
มอบหมายให้หน่วยกีฬาและสวัสดิการนักศึกษาด าเนินการใช้พ้ืนที่อาคาร
เรียนชั้นเดียว (BNB7) เป็นสถานที่พบปะสังสรรค์ จัดกิจกรรมด้านกีฬา เพื่อ
ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ออกก าลังกาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และยัง
เป็นการสร้างชื่อเสียงให้แก่ มหาวิทยาลัยฯ จากการแข่งขันกีฬาต่างๆที่ 
จัดขึ้น เช่น ฟุตซอล เปตอง น ามาซึ่งความสามัคคีในการท ากิจกรรมร่วมกัน 

กวข.5.1.3.1 

 

-เอกสารแสดงข้อมูลการใช้พ้ืนที่ / สถานที่
จัดกิจกรรมด้านกีฬาของนักศึกษา 

 

 

http://www.lib.ru.ac.th/
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน ผล 
4 มีบริการคอมพิวเตอร์ 

อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
     กองงานวิทยาเขตบางนา ได้จัดให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง โดย
เชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตจาก ม.รามค าแหง (หัวหมาก) มายังกองงาน
วิทยาเขตบางนา ด้วยความเร็ว 500 เมกกะบิต ติดตั้งสัญญาณ RU-
Campus Wireless Network บริเวณใต้อาคาร PRB,KTB,PBB และอาคาร
อ านวยการรวม 25 จุด 

กวข.5.1.4.1 -เอกสารแสดงรายละเอียดข้อมูล 
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 

 

5 มีการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้แยกตาม
คณะที่มีการจัดการเรียนการสอน 
และน าผลการประเมินมา
ปรับปรุงในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
หน่วยงานให้เห็นอย่างเป็น
รูปธรรม 

     มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้แยกตามคณะที่มีการจัดการเรียนการสอนและน าผลการประเมิน
มาปรับปรุงในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
- ด้านห้องเรยีนและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ผลการประเมินความพึงพอใจ
จากการให้บริการพบว่า นักศึกษาให้ค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจภาพรวม
เท่ากับ 3.97 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกคณะ เรียงตามล าดับค่า
คะแนนเฉลี่ยเป็นรายคณะได้ ดังนี้ คณะเศรษฐศาสตร์ 4.10 คณะ
บริหารธุรกิจ 4.07  คณะนิติศาสตร์ 3.99 คณะศึกษาศาสตร์ 3.98 คณะ
มนุษยศาสตร์ 3.93 คณะรัฐศาสตร์ 3.91 คณะวิทยาศาสตร์ 3.84  และ
คณะสื่อสารมวลชน 3.69 อาจารย์ผู้สอน ให้ค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ
ภาพรวมเท่ากับ 4.15 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ส าหรับระบบโสต
ทัศนศึกษา มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจภาพรวมเท่ากับ 4.85 มีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมากท่ีสุด และภาพรวมเสนอให้ด าเนินการการปรับปรุงเรื่องสื่อ
การเรียนการสอน เช่น จอโปรเจคเตอร์ ทีวี ให้มีขนาดใหญ่และทันสมัย  
มากขึ้น 
   เรื่องการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย องค์การ
สงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในการเพิ่มประสิทธิภาพ และพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงาน 
- ด้านห้องสมุด ฐานข้อมูลเพื่อการเรียนรู้  วารสารเพื่อการสืบค้น ฯลฯ ผล
การประเมินความพึงพอใจจากการให้บริการ  3 ด้าน พบว่าด้านความพึง 

กวข.5.1.5.1 
 
 
กวข.5.1.5.2 
 
กวข.5.1.5.3 
กวข.5.1.5.4 
 
 
กวข.5.1.5.5 
 
 
 
กวข.5.1.5.6 
 
 
 

-รายงานผลการประเมินความพึงพอใจความ
พร้อมทางกายภาพประกอบการประกัน
คุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562 
-รายงานผลประเมินแผนปฏิบัติงานไตรมาส
ที่ 2/2563 
-เอกสารการน าผลการประเมินมาปรับปรุง 
-เอกสารสรุปผลการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการงานบริการสารสนเทศ
ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา 
-เอกสารสรุปผลการประเมินความพึงพอใจ
การให้บริการ 
  - กิจกรรมด้านกีฬา 
  - การใช้บริการลานกีฬา 
-เอกสารสรุปผลการประเมิน ของ
ผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย 
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน ผล 
  พอใจในการใช้บริการ มีค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจภาพรวมเท่ากับ 4.38 

ด้านทรัพยากรสารสนเทศ มีค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจภาพรวมเท่ากับ 
4.44 และด้านสถานที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจภาพรวมเท่ากับ4.12 
ซึ่งมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ทั้ง 3 ด้าน  
- ด้านการจัดพื้นที่/สถานที่  ให้นักศึกษาได้พบปะสังสรรค์ จัดท ากิจกรรม 
ท างานร่วมกัน การจัดกิจกรรมด้านกีฬา โครงการส่งเสริมศักยภาพนักศึกษา 
ด้านกีฬาและนันทนาการ กิจกรรมการแข่งขันกีฬาเปตอง ผลการประเมิน
ความพึงพอใจพบว่านักศึกษาให้ค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.37 
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ส่วนผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้
บริการลานกีฬา มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มากเช่นกัน 
- ด้านการจัดบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ผลการประเมินความพึงพอใจ
จากการให้บริการ พบว่าการให้บริการผ่านระบบสัญญาณ RU-Campus 
Wireless Network นักศึกษาให้ค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจภาพรวม 
เท่ากับ 3.76 มีความพึงพอใจระดับมาก โดยเรื่องการมีระบบ Login 
ตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้ตาม พรบ.คอมพิวเตอร์และการแก้ไขปัญหาเมื่อระบบ
สัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สายขัดข้อง มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าทุกข้อที่ประเมิน 
(ค่าเฉลี่ย 3.57 และ 3.58 ตามล าดับ) 

   

6 รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจของนักศึกษาและอาจารย์
ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และ
ผลการปรับปรุงในส่วนที่เกี่ยวข้อง
มายังคณะ 

- กองงานวิทยาเขตบางนา ได้ส่งรายงานผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ไปตามคณะ โดยมี คณะ
นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์  
คณะบริหารธุรกิจ คณะศึกษาศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และคณะ
สื่อสารมวลชน 
ทั้งนี้เพ่ือให้เป็นไปตามระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา จึงได้ท า
การส่งผลการแก้ไขปรับปรุงในส่วนที่เกี่ยวข้องที่ได้ด าเนินการไปยังคณะที่
นักศึกษาได้เสนอแนะมา โดยเรื่องการปรับปรุงสื่อการเรียนการสอน ทีวี   

กวข.5.1.6.1 
 
 
 
 
กวข.5.1.6.2 
 
 

-เอกสารรายงานผลการประเมินความพึงพอ
ใจความพร้อมทางกายภาพประกอบการ
ประกันคุณภาพ การศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2562 ของนักศึกษา และอาจารย์
ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ไปยังคณะ 
-เอกสารแจ้งผลการปรับปรุงจาก
ข้อเสนอแนะการประเมินฯ ของนักศึกษาไป
ยังคณะ 
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน ผล 
  ให้มีขนาดใหญ่และทันสมัยมากข้ึนได้มีหนังสือส่งไปยังหน่วยงานที่

รับผิดชอบ คือ หน่วยโสตทัศนศึกษาวิทยาเขตบางนา เพื่อขอข้อมูลการ
ปรับปรุงในเรื่องดังกล่าว และได้น าส่งข้อมูลการปรับปรุงไปยังคณะที่
เสนอแนะให้มีการแก้ไข ปรับปรุง โดยมี คณะนิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ 
คณะมนุษยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ และคณะ
สื่อสารมวลชน ส่วนเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัยองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ให้มีการปรับปรุงด้านพฤติกรรม
การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เพ่ือให้งานมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน นั้น ได้มีหนังสือแจ้งไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ 
หน่วยรักษาความปลอดภัย งานอาคารสถานที่วิทยาเขตบางนา เพ่ือขอ
ข้อมูลการปรับปรุงในเรื่องดังกล่าว และได้น าส่งข้อมูลการปรับปรุง ไปยัง
คณะที่เสนอแนะให้มีการแก้ไขปรับปรุง โดยมี คณะนิติศาสตร์ และคณะ
ศึกษาศาสตร์ 

   

 
 
เกณฑ์การประเมิน (ข้อ) (กระบวนการ)  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5  
มีการด าเนินการ 1 ข้อ มีการด าเนินการ 2 ข้อ มีการด าเนินการ 3  ข้อ มีการด าเนินการ 4 ข้อ  มีการด าเนินการ 5 – 6 ข้อ  

 

เป้าหมาย............6....ข้อ…..………. ท าได้.............6....ข้อ.............  บรรลุเป้าหมาย         ไม่บรรลุเป้าหมาย เป้าหมายปีต่อไป............6….ข้อ................ 
รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ์........5.00........คะแนน (เต็ม 5) 

 
 

 
 

 


