
แบบฟอร์มการน าเสนอแนวปฏิบัติทีด่ี(Good Practices) หรือนวตักรรม (Innovation) 
 ระดับหน่วยงาน ร่วมกบัมหาวทิยาลยัในเครือข่ายเขตภาคเหนือตอนล่าง 

 
มหาวทิยาลัยราชภัฏนครสวรรค์    ส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน  
ผู้ทีเ่กีย่วข้อง/ผู้รับผดิชอบหลัก.  งานประกนัคุณภาพ กลุ่มงานบริหารส านักงานฯ 
1.ช่ือผลงาน  กระบวนการติดตามและประเมินผลการฏิบัติงานของบุคลากรเพือ่การพฒันาหน่วยงาน 
2.บทสรุปของโครงการ 
 ความคาดหวงัของการปฏิบติังานในหน่วยงานยอ่มมีความตอ้งการใหบุ้คลากรปฏิบติังานใหบ้รรลุ
เป้าหมายในหนา้ท่ีและความรับผดิชอบตามภาระงานท่ีไดม้อบหมายใหป้ฏิบติั การท่ีจะท าใหก้ารปฏิบติังาน    
ของบุคลากรภายในหน่วยงานตรงตามเป้าหมายและไดผ้ลลพัธ์ท่ีตอ้งการนั้น จ  าเป็นอยา่งยิง่ท่ีหน่วยงานจะตอ้ง    
มีระบบและกลไก หรือวธีิปฏิบติัต่าง ๆ เขา้มาเป็นแนวทางในการปฏิบติังานใหแ้ก่บุคลากร  
 ระบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบติังานนั้นถือเป็นหน่ึงในกระบวนการท่ีจะช่วยขบัเคล่ือนให้
บุคลากรภายในหน่วยงานปฏิบติังานไดต้รงตามเป้าหมายท่ีวางไว ้อีกทั้งยงัก่อใหเ้กิดความโปร่งใส บริสุทธ์ิ 
ยติุธรรม สามารถตรวจสอบการปฏิบติังานไดต้ลอดเวลา ทั้งในช่วงเวลาปกติและช่วงเวลาท่ีเกิดปัญหา อุปสรรค
ต่อการด าเนินงาน สามารถหาขอ้บกพร่องต่าง ๆ ไดอ้ยา่งตรงจุด  และแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งทนัท่วงทีช่วยลด
ขอ้ผดิพลาดต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนจากการปฏิบติังานของบุคลากรไดเ้ป็นอยา่งดี  ส านกัส่งเสริมวชิาการและงาน
ทะเบียนจึงไดน้ าแนวคิดดงักล่าวมาใชเ้ป็นส่วนหน่ึงของการบริหารจดัการภายในหน่วยงาน โดยก าหนดการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบติังานของบุคลากรตามกระบวนงาน ซ่ึงประกอบดว้ย ภาระงานหลกั  
ภาระงานรอง และภาระงานอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บมอบหมาย ใหส้ าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี ไดผ้ลตรงตามเป้าหมายท่ีวางไว ้
และก่อใหเ้กิดการพฒันาหน่วยงานอยา่งต่อเน่ือง  
 

3.วตัถุประสงค์และเป้าหมาย 
 1. เพื่อสร้างระบบและกลไกลในการตรวจสอบการปฏิบติังานของบุคลากร 
 2. เพื่อใหเ้กิดความโปร่งใส ในการปฏิบติังานดา้นต่าง ๆ ของบุคลากร 
 3. เพื่อใหผู้บ้ริหารสามารถตรวจสอบและติดตามการปฏิบติังานของบุคลากรไดอ้ยา่งสม ่าเสมอ 
 4. เพื่อใหผู้บ้ริหารสามารถน าขอ้มูลท่ีไดม้าใชใ้นการวางแผน ควบคุมและตดัสินใจในการท างาน 
 5. เพื่อใหบุ้คลากรมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัในการปฏิบติังาน และร่วมแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน 
 6. เพื่อใหเ้กิดการพฒันาหน่วยงานแบบมีส่วนร่วม(ระหวา่งผูบ้ริหาร บุคลากร และผูมี้ส่วนไดเ้สีย) 
 7. เพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรม ทศันคติ วธีิคิดและกระบวนการปฏิบติังานของบุคลากร ใหเ้ป็นไปใน 
                  ทิศทางเดียวกนั 
 

 
 



ระบบและกลไกการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามกระบวนงานของบุคลากร 
ส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 

IN PUT 
 
 
 
 
PROCESS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OUTPUT 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบาย บุคลากร
  

งบประมาณ 

ผู้บริหาร 

แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบติังานของ
บุคลากร 

ก าหนดตวัช้ีวดัและเป้าหมายของการติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบติังานตามกระบวนงานของบุคลากร 

เผยแพร่ไปยงับุคลากรเพื่อรับทราบแนวทางการติดตามและ
ประเมินผล 

ด าเนินการตรวจสอบและเก็บรวมรวมขอ้มูล 

วสัดุ/อปุกรณ์ 

ประเมินผลการปฏิบติังาน 

โครงสร้างการบริหารงาน 

ระดบัความส าเร็จของการปฏิบติังานเม่ือเทียบกบัเป้าหมาย 
ท่ีก าหนดไว ้

ระดบัความส าเร็จท่ีเป็นไปตาม
เป้าหมาย 

ระดบัความส าเร็จท่ีไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

ทบทวนปัญหาและอุปสรรคเพื่อ
หาแนวทางแกไ้ขและปรับปรุง 

กระบวนงาน 

วเิคราะห์ขอ้มูลสารสนเทศ 



แนวทางการด าเนินการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามกระบวนงานของบุคลากร 
 1. การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบติังาน  ประกอบดว้ยคณะผูบ้ริหาร 
ผูท้รงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่าง ๆ  ผูมี้ส่วนไดเ้สีย  และตวัแทนบุคลากร 
 2. ศึกษาขอ้มูลผลการปฏิบติังานของบุคลากรภายในส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน ในรอบปีท่ี
ผา่นมา 

3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อก าหนดแนวทาง วธีิการ ขั้นตอนและตวัช้ีวดัของการติดตามและประเมินผล
การปฏิบติังานใหส้อดคลอ้งกบักระบวนงานตามโครงสร้างการบริหารงานของบุคลากรส านกัส่งเสริมวชิาการ
และงานทะเบียน 
 4. ประชุมบุคลากรส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน เพื่อแจง้ใหบุ้คลากรทราบถึงแนวทางการ
ติดตามและประเมินผลการปฏิบติังานตามกระบวนงาน 
 5. บุคลากรส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียนจดัท ารายงานผลการปฏิบติังานตามกระบวนงาน โดย
แบ่งออกเป็น 3 ดา้น คือ 1) ภาระงานหลกั      2) ภาระงานรอง       3) ภาระงานอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 6. ติดตามและประเมินผลการปฏิบติังานของบุคลากรภายในหน่วยงาน โดยคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบติังาน โดยพิจารณาจากรายงานผลการปฏิบติังานของบุคลากร เทียบกบัเป้าหมายท่ีก าหนดไว้
ในกระบวนงานตามภาระงานทั้ง 3 ดา้น 
 7. คณะกรรมการสรุปผลการติดตามและประเมินผลการปฏิบติังาน เสนอต่อผูบ้ริหารเพื่อใชเ้ป็น
สารสนเทศเพื่อการบริหารงานและการตดัสินใจ โดยแบ่งออกเป็น 2 กรณีดงัน้ี 
  7.1 ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

ด าเนินการต่อโดยประชุมบุคลากรในรูปของการระดมสมองเพื่อหาปัจจยัท่ีเป็นเหตุให้
การปฏิบติังานดงักล่าวไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด พร้อมทั้งหาวธีิแกไ้ข 

  7.2 ผลการด าเนินงานท่ีเป็นไปตามเป้าหมาย 
ส่งเสริมและพฒันาใหมี้ผลการด าเนินงานท่ีดียิง่ข้ึนในรูปแบบต่าง ๆ เช่นการพฒันา

ศกัยภาพของบุคลากร การฝึกอบรมต่าง ๆ การท ากิจกรรมแลเปล่ียนเรียนรู้ เป็นตน้ 
 

ลกัษณะของการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 การติดตามผลการปฏิบติังานของบุคลากรภายในหน่วยงานท าโดย 

1.ติดตามผลการปฏิบติังานโดยใชร้ายละเอียดการเบิก-จ่ายงบประมาณ   
 รอบระยะเวลา  1.ติดตามทุกเดือนโดยหวัหนา้กลุ่มงาน 
    2.ติดตามทุกไตรมาสโดยคณะกรรมการฯ 
    3.ตามความเหมาะสมของกิจกรรม / ภาระงาน 

  2.ติดตามผลการปฏิบติังานจากการจดัท ารายงานผลการปฏิบติังานตามกระบวนงานรายบุคคล 
   รอบระยะเวลา  บุคลากรจดัท ารายงานผลการปฏิบติังานรายบุคคลทุก 6 เดือน 
 



  3.ติดตามผลการปฏิบติังานจากการสอบถามผูป้ฏิบติังานโดยตรงของผูบ้ริหาร / คณะกรรมการฯ 
   รอบระยะเวลา  ตามความเหมาะสม (แลว้แต่กิจกรรม / ภาระงาน) 
  4.ติดตามผลการปฏิบติังานผา่นระบบเทคโนโลยสีารสนเทศภายในหน่วยงาน 
   รอบระยะเวลา  สามารถติดตามไดต้ลอดเวลา 
  5.ติดตามผลการปฏิบติังานจากการน าเสนอในท่ีประชุมบุคลากรประจ าเดือน 
   รอบระยะเวลา  ทุกเดือน 
 

การประเมินผลการปฏิบติังานตามกระบวนงานของบุคลากรท าโดย ยดึหลกัดงัน้ี 
1. ปริมาณและคุณภาพ :  มีปริมาณและคุณภาพของงานเหมาะสมและสามารถสนบัสนุนหรือช่วยเหลือ

งานอ่ืนท่ีไม่ใช่หนา้ท่ีตนเอง 
2. ความคุม้ค่า:  ด าเนินภารกิจคุม้ค่า ทุกกิจกรรมโครงการ ใชเ้วลาในการจดัเก็บและรวมรวบขอ้มูลเพื่อใช้

ในการจดัท ารายงาน และจดัเตรียมรายการหลกัฐานแลว้เสร็จไดต้ามก าหนดเวลา ขอ้มูลถูกตอ้ง รวดเร็วและบาง
กิจกรรมโครงการสามารถพฒันาใหเ้ป็นตวัอยา่งกิจกรรมได ้

3. ความประหยดั:  มีความประหยดัและชกัน าผูอ่ื้นประหยดั 
4. ความรวดเร็ว :  ผลงานรวดเร็วทนัเวลา มีคุณภาพไดภ้ายในเวลาท่ีก าหนดและมีขอ้มูลท่ีหน่วยงานอ่ืน

สามารถน าไปใชไ้ด ้
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



แนวทางการด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร   ส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลยัราชภัฏนครสวรรค์ 

กระบวนการ วธีิการ/เคร่ืองมือ ค าส าคัญ / หลกัการ เอกสารอ้างองิ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ หมายเหตุ 

1. แต่งตั้งกรรมการติดตาม 
และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร (ทมี
ติดตาม)  
 

- ประชุมกรรมการบริหารของ
ส านกังานฯ  
 

- โครงสร้างการบริหาร -รายงานการประชุม 
-ค าสั่งแต่งตั้งฯ  

กนัยายน รองผอ.ฝ่าย
บริหาร 

 

2.ก าหนดตัวช้ีวดัและ
เป้าหมายของการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร 

- ประชุมวเิคราะห์ทบทวนการ
ด าเนินงาน และก าหนดตวัช้ีวดัและ
เป้าหมายของการด าเนินการ
ติดตามและประเมินผล 
- วางแผนการด าเนินการติดตาม
และประเมินผล 
-จดัท าเคร่ืองมือติดตามและ
ประเมินผล 

-แผนกลยทุธ์ 
- กระบวนงาน  
- ภาระงาน 
- ขอ้เสนอแนะภายใน-
ภายนอก 
-กระบวนการ PDCA  

-รายงานการประชุม 
-แผนการด าเนินการฯ 

กนัยายน-
ตุลาคม 

ทีมติดตาม  

3. เผยแพร่ให้บุคลากร
รับทราบ  

- จดัท ารายละเอียดของแผนการ
ติดตามและประเมินผล 
-ประชุมช้ีแจงรายละเอียดของการ
ด าเนินงาน และมอบหมายให้
ผูรั้บผดิชอบ 
 

- ความเขา้ใจ ความ
ตระหนกั  
 
 

- เอกสารรายละเอียดการ
ติดตามและประเมินผล 
-รายงานการประชุม  

ตุลาคม ทีมติดตาม  



กระบวนการ วธีิการ/เคร่ืองมือ ค าส าคัญ / หลกัการ เอกสาร/แหล่งอ้างองิ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ หมายเหตุ 

4. ด าเนินการติดตาม  
รวบรวมข้อมูล 

- สอบถาม 
- รายงานท่ีประชุม 
- เอกสารรายงาน  
- ส่ือสารเทคโนโลยภีายใน-
ภายนอก 

- กลัยาณมิตร  
- อยา่งต่อเน่ือง 
-วฒันธรรมองคก์ร ของ
การท างานเป็นทีม  
 

- รายงานความกา้วหนา้ 
-รายงานการพฒันาตนเอง 
-แฟ้มสะสมงานรายบุคคล  
-เทคโนโลยกีารส่ือสาร
ภายในส านกังาน(Pop 
Messenger)  
- www.Facebook.com 
/regis.nsru 

ตลอดปี -ทีมติดตาม 
-ผูไ้ดรั้บ
มอบหมาย 

 

5. วเิคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ 
 

-จดักลุ่มและประมวลผลขอ้มูลให้
เป็นขอ้มูลสารสนเทศ  
- ประชุมวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงเน้ือหา 
- จดัท ารายงานผลการด าเนินงาน 

- ผลสัมฤทธ์ิของงาน 
-ระดบัความส าเร็จตาม
เกณฑ ์
 

- แฟ้มระบบการจดัเก็บ
ขอ้มูล 
- รายงานการประชุม 

-มีนาคม กบั  
- กนัยายน 

-ผูไ้ดรั้บ
มอบหมาย 
-ทีมติดตาม 

 

6.ประเมินผลการปฏิบติังาน - ประชุมคณะผูบ้ริหาร ก าหนด
แนวทางการประเมินผลการ
ปฏิบติังานใหเ้หมาะสม 
- จดัเก็บรวบรวมและวเิคราะห์
ขอ้มูล  
- ประชุมสรุปผลการประเมิน 
- แจง้ผลการประเมินและ
ขอ้เสนอแนะเป็นรายบุคคล  

-  ประเมิน 360 องศา 
- สมรรถนะ 
- ผลสัมฤทธ์ิของงาน 
    - ปริมาณและคุณภาพ 
    -รวดเร็วตรงตามเวลา 
    - ความประหยดั 

    - ความคุม้ค่า 
 

-แบบประเมินผลการ
ปฏิบติังาน 
- รายงานการประชุม 

-มีนาคม กบั  
- กนัยายน 

-ทีมติดตาม 
-ผูบ้ริหาร 

 

http://www.facebook.com/


กลยุทธ์หรือปัจจัยทีน่ าไปสู่แนวปฏิบัติทีด่ี 
1. ก าหนดเกณฑก์ารด าเนินงานตามกระบวนการ PDCA 
2. ก าหนดเป้าหมายและนโยบายการปฏิบติังานโดยคณะกรรมการ 
3. จดัท าระบบและกลไกลการตรวจสอบติดตามการปฏิบติังาน 
4. น าขอ้มูลเขา้สู่ท่ีประชุมบุคลากรเพื่อร่วมพิจารณาใหส้อดคลอ้งเป็นแนวเดียวกบัการปฏิบติั 
5. ส่งเสริมสนบัสนุนอยา่งต่อเน่ือง ดว้ยการใหค้  าแนะน า ช่วยเหลือ และใหข้วญัก าลงัใจ 

  

ประโยชน์ทีไ่ด้จากผลงาน 
1.การปฏิบติังานของบุคลากรเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงาน 

 2.บุคลากรปฏิบติังานดว้ยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้
 3.ผูบ้ริหารสามารถน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการก ากบั ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบติังานดงักล่าว
มาเป็นสารสนเทศเพื่อการตดัสินใจในการวางแผนในปีต่อไป 
 5.เพื่อใหบุ้คลากรมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัในการปฏิบติังาน และสามารถแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนได้
อยา่งตรงประเด็น 
 6.เพื่อใหเ้กิดการพฒันาหน่วยงานแบบมีส่วนร่วม(ระหวา่งผูบ้ริหาร บุคลากร และผูมี้ส่วนไดเ้สีย) 
 

ปัจจัยเกือ้หนุนความส าเร็จ 
 1.การมีวฒันธรรมองคก์รท่ีดี คือ 1) บุคลากรภายในหน่วยงานมีความพร้อมและเปิดกวา้งในการเรียนรู้ 
และพร้อมจะพฒันาทกัษะต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็นต่อการปฏิบติังานและการน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนั ถือเป็นองคก์รแห่ง
การเรียนรู้อยา่งแทจ้ริง      2) บุคลากรภายในหน่วยงานมุ่งเนน้การท างานเป็นทีม (Team Work) และใหค้วาม
ร่วมมือในการปฏิบติังานอยา่งเตม็ความสามารถ 
 2.การน าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาสนบัสนุนการปฏิบติังาน และเป็นแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมใหแ้ก่
บุคลากร เช่น การแลกเปล่ียนเรียนรู้ ผา่น  Registrar.NSRU Forum   
 
แนวทางในการพฒันาในอนาคต 
 1.คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบติังาน รวบรวมรายงานผลการปฏิบติังานตาม
กระบวนงานของบุคลากรภายในหน่วยงาน มาเป็นแนวทางในการปรับปรุง พฒันาการปฏิบติังานของบุคลากร 
 2.จดัระดมความคิดระหวา่งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบติังานฯ คณะ
ผูบ้ริหาร และบุคลากรภายในหน่วยงาน เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุง พฒันาผลการปฏิบติังานของบุคลากร  
 3.คณะกรรมการฯ พิจารณาแนวทางการติดตามและประเมินผลการปฏิบติังาน พร้อมทั้งก าหนดระดบั
ความส าเร็จของงานใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางการปฏิบติังานของบุคลากร และบริบทของหน่วยงาน 
 4.สร้างความรับรู้ และตระหนกัถึงความส าคญัและผลส าเร็จของการปฏิบติังานแก่บุคลากรในทุกๆ ดา้น
ทั้งภาระงานหลกั ภาระงานรอง และภาระงานอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บมอบหมาย



การเปรียบเทยีบผลการด าเนินงานก่อน และหลงัการน าผลงานไปใช้ 

 

ด้านทีน่ าไปใช้ ก่อนการน าผลงานไปใช้ หลงัการน าผลงานไปใช้ ตัวช้ีวดัความส าเร็จ 
ดา้นบุคลากร บุคลากรมีการพฒันางานทั้งท่ีเป็นภาระงาน

หลกั ภาระงานรอง และภาระงานอ่ืน ๆ ท่ี
ไดรั้บมอบหมายค่อนขา้งนอ้ย และมีความ
ล่าชา้ 

 - บุคลากรมีความกระตือรือร้นท่ีจะพฒันา
ตนเองในดา้นต่าง ๆ ทั้งทกัษะท่ีเก่ียวกบังาน 
และทกัษะท่ีน าไปใชใ้นชีวติ ประจ าวนั 
 - มีการจดัท ากระบวนงาน และจดัสรรภาระ
งานของบุคลากรอยา่งชดัเจน 

- คู่มือการปฏิบติังาน / กระบวนงาน ท่ี
ระบุภาระงานขอบุคลากรอยา่งชดัเจน 
- จ านวนบุคลากรท่ีเสนอขอเขา้ร่วม
อบรมและพฒันาตนเองในดา้นต่าง ๆ 
คิดเป็นร้อยละ 100 
 

ดา้นการบริหารจดัการส านกั ระบบการติดตามและประเมินการด าเนินงาน
ดา้นต่างๆ ของหน่วยงานท่ีขาดความต่อเน่ือง 
ไม่มีก าหนดระยะเวลาท่ีชดัเจน และไม่เป็น
ระบบเท่าท่ีควร การเรียกดูขอ้มูลการ
ด าเนินงานโครงการ / กิจกรรมมีความล่าชา้ 
ไม่เป็นไปตามแผนงานท่ีก าหนด 

มีระบบสารสนเทศเพื่อการตดัสิในในการ
บริหารจดัการ ท่ีผูบ้ริหารสามารถเรียกดู
ขอ้มูลไดต้ลอดเวลา และสามารถน าขอ้มูล
ไปใชป้ระกอบการวางแผนพฒันาหน่วยงาน
ในปีถดัไป  

 - มีฐานขอ้มูลเพื่อสนบัสนุนการ
ตดัสินใจของผูบ้ริหารท่ีพฒันาโดย
บุคลากรภายในหน่วยงาน 
 -มีผลการประเมิน ตวับ่งช้ีท่ี 7.3  ระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารและการ
ตดัสินใจ คะแนนเตม็ 5  

ดา้นการเงินและงบประมาณ - ระยะเวลาการด าเนินงานและโครงการไม่
เป็นไปตามแผน 
- ไม่มีการวเิคราะห์ความคุม้ค่าของโครงการ
กบังบประมาณท่ีใชใ้นแต่ละโครงการ 

การด าเนินการเบิก – จ่ายงบประมาณเป็นไป
ตามแผนงานท่ีก าหนด และมีความเหมาะสม
ในทุกกิจกรรม / โครงการ 

- ประสิทธิภาพในการบริหาร
งบประมาณเป็นไปตามแผนท่ีก าหนด
ไว ้และมีการรายงานการวิเคราะห์ผล
การใชง้บประมาณ 



 

 
 

ด้านทีน่ าไปใช้ ก่อนการน าผลงานไปใช้ หลงัการน าผลงานไปใช้ ตัวช้ีวดัความส าเร็จ 
ดา้นการประกนัคุณภาพ - บุคลากรภายในหน่วยงานยงัขาดความ

เขา้ใจในตวัช้ีวดั การเขียนรายงานและ
การจดัเตรียมเอกสารประกอบการ
ด าเนินงานดา้นการประกนัคุณภาพ 
- บุคลากรภายในหน่วยงานยงัไม่มีส่วน
ร่วมในการด าเนินงานดา้นการประกนั
คุณภาพ 

บุคลากรมีความเขา้ใจในตวัช้ีวดัต่าง ๆ ของ
การประกนัคุณภาพ และเขา้มามีส่วนร่วมใน
การด าเนินงาน 100% 

ผลคะแนนการประเมินคุณภาพภายใน 
จากคณะกรรมการภายนอก ปีการศึกษา 
2553 – 2554 มีผลการด าเนินงานดีข้ึน 
ปีการศึกษา 2552 ปีการศึกษา 2553 

2.75 4.64 
และไดรั้บการช่ืนชม ยกยอ่งจาก
คณะกรรมการจากหน่วยงานต่าง ๆ 
ดงัน้ี 
1.คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลการปฏิบติัราชการฯ  ได้
ใหข้อ้เสนอแนะเก่ียวกบั 
2.คณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน(บุคคลภายนอก)  
3.คณะกรรมการรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา 
 


