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ก 

คํานํา 

 รายงานผลการดําเนินงานตามมาตรการและกิจกรรมตามนโยบายการกํากับดูแลองค์การท่ีดี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔ จัดทําขึ้นตามมติการประชุม
คณะกรรมการด้านการบริหารจัดการที่ดี ที่กําหนดให้มหาวิทยาลัยรายงานผลการดําเนินงานตาม
มาตรการและกิจกรรมตามนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดีต่อคณะกรรมการด้านการบริหารจัดการ
ที่ดีและสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

 การจัดทํารายงานผลการดําเนินงานได้กําหนดรูปแบบการรายงานเป็น ๒ มิติ ได้แก่ มิติที่ ๑ 
หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้างเมืองที่ดี ตามแนวทางของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (สํานักงาน ก .พ .ร . ) ซึ่งประกอบด้วย ๑๐ องค์ประกอบ ได้แก่ ประสิทธิผล 
(Effectiveness) ประสิทธิภาพ (Efficiency) การตอบสนอง (Responsiveness) ภาระรับผิดชอบ 
(Accountability) ความโปร่งใส (Transparency) การมีส่วนร่วม (Participation) การกระจาย
อํานาจ (Decentralization) นิติธรรม (Rule of Law) ความเสมอภาค (Equity) และมุ่งเน้นฉันทามติ 
(Consensus Oriented) มิติที่ ๒ การรายงานผลการดําเนินงานตามมาตรการและกิจกรรมตาม
นโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับได้รับความ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 ผลการติดตามและทบทวนการดําเนินงานนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี ประจําปี พ.ศ. 
๒๕๕๔ จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการพิจารณาเพ่ือทบทวน ปรับปรุงการดําเนินงานและบริหาร
จัดการมหาวิทยาลัย ตลอดจนการส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม โดยมุ่งหมาย
การเป็นองค์การที่มีสุจริตธรรม ตามเจตนารมณ์ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้างเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และยึดถือประโยชน์เพ่ือชุมชน สังคมและประเทศชาติ 
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ความเป็นมา ๑๐ 
มิติที่ ๑ หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้างเมืองที่ดี ตามแนวทางของสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สํานกังาน ก.พ.ร.) ๑๒ 
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๑ 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้ให้ความสําคัญและกําหนดให้มีนโยบายกํากับดูแล
องค์การที่ดีในแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ทั้งในกรอบแผนระยะยาว พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๕
แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔ และได้พิจารณาทบทวนค่านิยม
หลักของมหาวิทยาลัย พร้อมข้อเสนอแนะด้านนโยบายและแนวปฏิบัติต่อคณะกรรมการ    ด้านการ
บริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เพ่ือรวบรวมจัดทําเป็นเอกสารนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่
ดีและมาตรการและกิจกรรมตามนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร ซึ่งได้มีการเผยแพร่ภายในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานได้รับทราบ เพ่ือให้เป็นไปตามข้อกําหนด
ของมติที่ประชุมคณะกรรมการด้านการบริหารจัดการที่ดี ที่กําหนดให้มหาวิทยาลัยรายงานผลการ
ดําเนินงานตามมาตรการ โครงการฯ ต่อคณะกรรมการด้านการบริหารจัดการที่ดี และสภามหาวิทยาลัย  
ปีละ ๑ ครั้ง 
 มหาวิทยาลัยจึงดําเนินการจัดทํารายงานผลการดําเนินการ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔ (๑๕ สิงหาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔) ได้นําเสนอข้อมูลหลัก ๒ มิติ คือ มิติที่ ๑ หลักธรรมาภิบาลของ
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามแนวทางของสํานักงานคณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการ 
(สํานักงาน ก.พ.ร.) และมิติที่ ๒ การรายงานผลการดําเนินงานตามมาตรการและกิจกรรมตามนโยบายการ
กํากับดูแลองค์การที่ดีของมหาวิทยาลัย 
 มหาวิทยาลัยได้วางแผนและดําเนินการที่เป็นรูปธรรมตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี สํานักงาน ก.พ.ร. ดังต่อไปน้ี 

๑. หลักประสิทธิผล  
มหาวิทยาลัยได้กําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนยุทธศาสตร์ตามกรอบแผนระยะยาว แผนปฏิบัติ
ราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจําปี และแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

๒. หลักประสิทธิภาพ  
มุ่งพัฒนาตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยว่าด้วย ระบบบริหารจัดการองค์การให้
มีประสิทธิภาพ เช่น ระบบติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ระบบประเมิน
ผู้ปฏิบัติงานประเมินผู้บริหาร การปรับปรุงโครงสร้างองค์การและระบบงานในสํานักงาน การ
พัฒนาระบบบริหารมหาวิทยาลัยที่มีความคล่องตัวมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล รวมทั้งการ
บริหารจัดการมหาวิทยาลัยตามพันธกิจให้เกิดความคุ้มค่า เช่น การจัดทําแผนงบประมาณเชิง
ยุทธศาสตร์ การรายงานผลการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  จัดทํารายงาน PART 
และรายงานต้นทุนการผลิต 

๓. หลักการตอบสนอง  
ดําเนินการปรับระบบบริหารจัดการให้สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
(PMQA) พัฒนาการให้บริการในรูปแบบ e -Service ทั้งการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ปรับปรุงกฎ ระเบียบต่างๆ และการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน มีคณะกรรมการภาคประชาชน
เพ่ือพัฒนาระบบกลไกการรับรู้ความคาดหวังความต้องการของประชาชน การตอบสนองการ
ให้บริการและข้อร้องเรียนผ่านช่องทางเปิดเผย สายด่วนถึงอธิการบดี ผู้บริหารทุกระดับ ตู้รับฟัง
ความคิดเห็น การจัดประชุมที่เชิญประชาคมภายในและภายนอก การสํารวจความพึงพอใจผู้ใช้
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๒ 

บัณฑิต มีหน่วยงานกองประชาสัมพันธ์ประสานงานและจัดการเรื่องร้องเรียนมหาวิทยาลัย จุด
บริการในหน่วยงาน และหน่วยบริการ ตลอดจนการพัฒนาโดยใช้นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การให้บริการ เช่น ระบบทะเบียนออนไลน์ ระบบสืบค้นทรัพยากรห้องสมุด ระบบสืบค้นข้อมูล
สัญญาทางพัสดุแบบครบวงจร เป็นต้น การพัฒนาผู้ทําหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการท่ีมี
ความรู้ความสามารถและมีใจให้บริการ 

๔. หลักภาระความรับผิดชอบ  
กําหนดให้มีการจัดทําคําบรรยายลักษณะงาน (JD) ภาระงานและหน้าที่ความรับผิดชอบตาม
ตําแหน่งงานของมหาวิทยาลัย การถ่ายทอดตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายองค์การสู่ระดับบุคคลด้วยระบบ
การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ มีระบบการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานที่เช่ือมโยง
กับระบบจูงใจและเงินรางวัล กิจกรรมยกย่องชมเชย การควบคุมภายในและระบบบริหารความ
เสี่ยง การให้ความสําคัญกับการปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองชุมชน และสังคม 

๕. หลักความโปร่งใส  
มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ภาคส่วนต่างๆ หลากหลายรูปแบบและหลากหลายช่องทาง เช่น 
เว็บไซต์ ข่าวประชาสัมพันธ์ การติดประกาศ อินเตอร์เน็ต แผ่นพับ จดหมายข่าว และการแถลง
ข่าวกับสื่อมวลชน มีการดําเนินการตามกลไกการตรวจสอบภายใน มีการรายงานผลการควบคุม
ภายในต่อที่ประชุมคณบดี ที่ประชุมสภา รายงานผลการตรวจสอบทางการเงินต่อที่ประชุม
ผู้บริหารระดับสูง (CEO) และที่ประชุมสภา  

๖. หลักการมีส่วนร่วม  
มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารมหาวิทยาลัยโดยให้บุคลากรร่วมเป็นคณะกรรมการ 
คณะทํางานในระดับต่างๆ การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการประชุม สัมมนา ระดมความคิดเห็น
ต่างๆ 

๗. หลักการกระจายอํานาจ  
มีการมอบหมายและการกระจายอํานาจการตัดสินใจที่เป็นลายลักษณ์อักษร เช่น การมอบอํานาจ
จากอธิการบดีให้รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทน การมอบอํานาจในการอนุมัติการใช้จ่ายเงิน
และอนุมัติการเบิกจ่ายเงินแทนอธิการบดี ให้แก่รองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ และคณบดีต่างๆ การ
มอบอํานาจให้คณบดี ผู้อํานวยการ และผู้รับผิดชอบให้ปฏิบัติราชการแทน เป็นต้น 

๘. หลักนิติธรรม  
มหาวิทยาลัยดําเนินการจัดทํากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เป็นธรรม และเป็นรูปธรรมชัดเจน 
ในการบริหารจัดการเพ่ือเกิดความเท่าเทียมกัน มีกลไกการให้ความเป็นธรรมในกระบวนการสอบ
หาข้อเท็จจริง การกล่าวโทษ การพิจารณาความผิด และกระบวนการอุทธรณ์ร้องทุกข์ที่ให้ความ
เป็นธรรม 

๙. หลักความเสมอภาค  
มีการกระจายโอกาสทางการศึกษาเพ่ือความเสมอภาคผ่านระบบการคัดเลือกศึกษาต่อที่
หลากหลาย การให้ความเสมอภาคในการสอบคัดเลือก การสรรหาบุคลากรเข้าปฏิบัติงาน 
จัดระบบการให้บริการท่ีคํานึงถึงความเสมอภาค เช่นการจัดระบบบัตรคิว จัดระบบบริการทาง
กายภาพสําหรับผู้พิการและด้อยโอกาส 
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๑๐. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ 
มีการหาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้อง ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้
กระบวนการเพ่ือหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลที่ได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่ม
ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง ซึ่งต้องไม่มีการคัดค้านที่ยุติไม่ได้ในประเด็นที่สําคัญ โดยฉันทามติไม่
จําเป็นต้องหมายความว่าเป็นความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์ 
  

รายงานผล การประเมินผู้อํานวยการ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการดูแล
องค์การตามหลักธรรมาภิบาล 
 
ตอนที่ 1 สถานภาพผู้ตอบแบบประเมิน 
 

เพศ จํานวน ร้อยละ(%) 
ชาย 7 46.67 
หญิง 8 53.33 

อายุ จํานวน ร้อยละ(%) 
31 – 40 ปี 10 66.67 
41 – 50 ปี 4 26.67 
มากกว่า 50 ปี 1 6.67 

วุฒิการศึกษาสูงสุด จํานวน ร้อยละ(%) 
ปริญญาตร ี 11 73.33 
ปริญญาโท 4 26.67 

ตําแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน จํานวน ร้อยละ(%) 
รองอธิการบดี 1 6.67 
รองผู้อํานวยการ 3 20 
หัวหน้ากลุ่มงาน 10 66.67 
เจ้าหน้าที่ 1 6.67 

 
ผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด 15 คน 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการดําเนินงานตามมาตรการและกิจกรรมตามนโยบายการกํากับดูแลองค์การท่ีดี สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

๔ 

 
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
 

ข้อคําถาม ค่าเฉล่ีย ระดับความคิดเห็น 

1. ประสิทธิผล (Effectiveness) 

1.1  มีการกําหนดวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์และเป้าหมายที่สอดคล้อง
กับพันธกิจและค่านิยมขององค์การและมีการประกาศให้รับรู้ร่วมกัน 

4.87 มากท่ีสุด 

1.2  มีระบบงานท่ีเอ้ือต่อการทํางานตามแผนยุทธศาสตร์ นําไปสู่การปฏิบัติและ
บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 

4.93 มากท่ีสุด 

1.3  ใช้อํานาจบริหารจากระดับสูงสู่ระดับปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดเอกภาพในการบังคับ
บัญชา 

4.73 มากท่ีสุด 

1.4  มีการบังคับบัญชาหลายขั้นตอนเป็นการประกันความถูกต้องและความ
ยุติธรรม 

4.80 มากท่ีสุด 

1.5  มีการติดตาม ประเมินผล พัฒนา และปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่อง
เป็นระบบ 

4.93 มากท่ีสุด 

รวม 4.85 มากท่ีสุด 

2. ประสิทธิภาพ (Effciency) 

2.1  มีการบริหารกระบวนการทํางานท่ีมุ่งเน้นในการตอบสนองความต้องการของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นระบบและท่ัวถึง 

4.93 มากท่ีสุด 

2.2  มีการบริหารงานท่ีใช้ทรัพยากร แรงงานและเวลาอย่างคุ้มค่า 4.73 มากท่ีสุด 

2.3  มีข้ันตอนการจัดสรรงบประมาณอย่างเป็นระบบและมีการจัดทํารายงาน
การเงินสมํ่าเสมอและถูกต้อง 

4.67 มากท่ีสุด 

2.4  มีการวางแผนการกําหนดอัตรากําลังภายในหน่วยงานไว้อย่างชัดเจน 4.67 มากท่ีสุด 

2.5  มีการใช้เทคโนโลยีต่างๆ ท่ีทันสมัยเพ่ือลดต้นทุน 4.93 มากท่ีสุด 

รวม 4.79 มากท่ีสุด 

3. การตอบสนอง (Responsiveness) 

3.1  ผู้บริหารรับฟังข้อเสนอแนะจากประชาคมในเรื่องนโยบายหรือการบริหาร 4.87 มากท่ีสุด 

3.2  แผนปฏิบัติงานของหน่วยงานได้มาจากความคดิเห็นของสมาชิกส่วนใหญ่ใน
หน่วยงาน 

4.67 มากท่ีสุด 

3.3  ผู้บริหารเป็นผู้ท่ีบุคลากรส่วนใหญ่ในประชาคมของหน่วยงานให้การสนับสนุน 5.00 มากท่ีสุด 

3.4  มีการทํางานเป็นทีมในการบริหารงาน 4.93 มากท่ีสุด 

3.5  สามารถตอบสนองแก้ปัญหาข้อร้องเรียนอย่างทันท่วงที 4.67 มากท่ีสุด 

รวม 4.83 มากท่ีสุด 

4. ภาระรับผิดชอบ (Accountability) 

4.1  มีการกําหนดทิศทางและแผนการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน รวมท้ังผู้รับผิดชอบ
ภายในของแต่ละงาน 

4.93 มากท่ีสุด 

4.2  ผู้บริหารได้สื่อสารและทําความเข้าใจในเร่ืองของแผนรวมขององค์การแก่ทุก
คนท่ีรับผิดชอบ 

4.87 มากท่ีสุด 



รายงานผลการดําเนินงานตามมาตรการและกิจกรรมตามนโยบายการกํากับดูแลองค์การท่ีดี สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

๕ 

ข้อคําถาม ค่าเฉล่ีย ระดับความคิดเห็น 

4.3  ในการปฏิบัติงาน บุคลากรจะทราบถึงดัชนีชี้วัด และวิธีการ/ข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน 

4.87 มากท่ีสุด 

4.4  มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน และมีการวางแผนสํารองในกรณีเกิด
ปัญหาความขัดแย้ง 

4.73 มากท่ีสุด 

4.5  มีระบบให้บุคลากรตระหนักในความรับผิดชอบในหน้าท่ีของตนและหน้าท่ีต่อ
สังคม รวมท้ังพร้อมรับการตรวจสอบ 

4.67 มากท่ีสุด 

รวม 4.81 มากท่ีสุด 

5. ความโปร่งใส (Transparency) 

5.1  มีระบบการคัดเลือกบุคลากรเข้าใหม่ท่ีโปร่งใส 4.93 มากท่ีสุด 

5.2  มีระบบบริหารการเงินและพัสดุท่ีรัดกุม 4.53 มากท่ีสุด 

5.3  มีระบบการตรวจสอบการทํางานในหน่วยงานท่ีมีประสิทธิภาพสูง 4.80 มากท่ีสุด 

5.4  มีการกระจายข้อมูลข่าวสารขององค์การอย่างเปิดเผยให้แก่บุคลากร
ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบอย่างท่ัวถึง 

4.67 มากท่ีสุด 

5.5  มีระบบท่ีรองรับการตรวจสอบจากภายนอก ท่ีเน้นให้ทุกภาคส่วน (สื่อมวลชน 
สมาคมวิชาชีพ ประชาชนและผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย) เข้ามาร่วมในการตรวจสอบ
อย่างเป็นระบบ 

4.67 มากท่ีสุด 

รวม 4.72 มากท่ีสุด 

6. การมีส่วนร่วม (Participation) 

6.1  มีการรับฟังความคิดเห็นของบุคลากร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มพร้อมท้ัง
นํามาปรับปรุงการทํางานเมื่อได้รับข้อเสนอแนะ 

4.93 มากท่ีสุด 

6.2  ประสานสัมพันธ์ ทํางานเป็นทีม และสร้างเครือข่ายในการทํางาน 4.80 มากท่ีสุด 

6.3  บุคลากรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในระดับนโยบาย และแสดงความคิดเห็น
ของตนเองได้อย่างอิสระ 

4.60 มากท่ีสุด 

6.4  มีการใช้กระบวนการตัดสินใจโดยใช้เสียงส่วนใหญ่ 4.80 มากท่ีสุด 

6.5  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ทําความเข้าใจ 
ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหาหรือ ประเด็นท่ีสําคัญท่ีเกี่ยวข้อง ร่วมคิด
แนวทาง ร่วมกันแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และร่วม
กระบวนการพัฒนา 

4.67 มากท่ีสุด 

รวม 4.76 มากท่ีสุด 

7. การกระจายอํานาจ (Decentralization) 

7.1  การเปิดโอกาสให้ปรับเปลี่ยนแผนงานได้โดยง่าย เพ่ือให้สอดคล้องกับความ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม 

4.87 มากท่ีสุด 

7.2  ทุกหน่วยงานมีอิสระในการบริหารจัดการและหารายได้ของตนเอง โดยมี
เกณฑ์กลางในการดําเนินการเหมือนกัน 

4.53 มากท่ีสุด 

7.3  มีการถ่ายโอนอํานาจการตัดสินใจ ทรัพยากร และภารกิจให้แก่ผู้ร่วมงาน
บริหารอย่างเหมาะสม 

4.67 มากท่ีสุด 

7.4  มุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

5.00 มากท่ีสุด 
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7.5  มีการปรับปรุงกระบวนการ และเพ่ิมผลิตภาพเพ่ือผลการดําเนินงานท่ีดีของ
องค์การ 

5.00 มากท่ีสุด 

รวม 4.81 มากท่ีสุด 

8. นิติธรรม (Rule of Law) 

8.1  มีการกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าท่ีในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน 4.93 มากท่ีสุด 

8.2  มีการกําหนดภาระหน้าท่ีหรือข้ันตอนการดําเนินงานของหน่วยงานสามารถ
กระทําได้ 

4.80 มากท่ีสุด 

8.3  มีการออกกฎ ระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานท่ีสอดคล้องกับอํานาจตาม
กฎหมาย 

4.67 มากท่ีสุด 

8.4  ยึดหลักความเป็นธรรม ความเสมอภาคในการปฏิบัติงาน และกล้ายืนหยัดใน
สิ่งท่ีถูกต้อง 

4.80 มากท่ีสุด 

8.5  ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติราชการทําหน้าท่ี โดยมีการคํานึงถึงกฎหมาย กฎระเบียบ 
ข้อบังคับในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดและเป็นธรรม 

4.93 มากท่ีสุด 

รวม 4.83 มากท่ีสุด 

9. ความเสมอภาค (Equity) 

9.1  การส่งเสริมการดําเนินงานให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท้ังภายในและภายนอก
องค์การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มีการเลือก
ปฏิบัติ 

4.80 มากท่ีสุด 

9.2  การสร้างสภาพแวดล้อมในการทํางานเพื่อเอ้ือต่อการให้บริการแก่ผู้รับบริการ
ทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค 

4.87 มากท่ีสุด 

9.3  การควบคุม ติดตามและตรวจสอบการให้บริการเพ่ือให้เกิดความเสมอภาค 
เป็นธรรมและเท่าเทียม 

4.73 มากท่ีสุด 

9.4  มีการใช้ระบบสัญญาจ้างงานกับบุคลากรอย่างเป็นธรรมและชัดเจน 4.93 มากท่ีสุด 

9.5  การสามารถท่ีจะร้องทุกข์ต่อกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์ได้ เม่ือไม่ได้รับความ
เป็นธรรมจากผู้บังคับบัญชา 

4.80 มากท่ีสุด 

รวม 4.83 มากท่ีสุด 

10. มุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) 

10.1 การปฏิบัติงานมีกระบวนการในการแสวงหาฉันทามติหรือข้อตกลงร่วมกัน
ระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีเกี่ยวข้อง 

4.93 มากท่ีสุด 

10.2 กลุ่มท่ีได้รับผลกระทบโดยตรงจะต้องไม่มีข้อคัดค้านท่ีหาข้อยุติไม่ได้เป็น
ประเด็นสําคัญ 

4.87 มากท่ีสุด 

10.3 ส่งเสริมให้มีการทําข้อตกลงท่ีเกิดจากการใช้กระบวนการแสวงหาฉันทามติ
จากกลุ่มผู้ได้รับประโยชน์และกลุ่มเสียประโยชน์ 

4.93 มากท่ีสุด 

10.4 การดําเนินการกํากับดูแลให้มีการปฏิบัติงานตามข้อตกลง 4.93 มากท่ีสุด 

10.5 การหาข้อตกลงท่ัวไปภายในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีเกี่ยวข้อง ซ่ึงเป็น
ข้อตกลงท่ีเกิดจากการใช้กระบวนการเพ่ือหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลท่ีได้รับ
ประโยชน์และเสียประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มท่ีได้รับผลกระทบโดยตรง 

4.93 มากท่ีสุด 

รวม 4.92 มากท่ีสุด 

รวมท้ังหมด 4.81 มากท่ีสุด 
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๗ 

ตารางแสดงผลการประเมินตามหลักธรรมาภิบาลของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

หลักธรรมาภิบาล ผลการประเมิน หลักฐาน หมายเหตุ 
๑. ประสิทธิผล (Effectiveness) 4.85 

แบบประเมินการดูแลองค์การ
ตามหลักธรรมาภิบาล  
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การบริหารตามหลักธรรมา 
ภิบาล หน้า 4 – 6 
www.rmutp.ac.th/z.app/goodgovernance/ 

 

 
๒. ประสิทธิภาพ (Efficiency) 4.79  
๓. การตอบสนอง (Responsiveness) 4.83  
๔. ภาระรับผิดชอบ (Accountability) 4.81  
๕. ความโปร่งใส (Transparency) 4.72  
๖. การมีส่วนรว่ม (Participation) 4.76  
๗. การกระจายอํานาจ (Decentralization) 4.81  
๘. นิติธรรม (Rule of Law) 4.83  
๙. ความเสมอภาค (Equity) 4.83  
๑๐. มุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) 4.92  

คะแนนเฉลี่ยรวม 4.81   
 
 

ผลการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดี 
สํานักสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 
แผนภาพที่ ๑ ระดับการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
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๘ 

 
แผนภาพที่ ๒ การปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี จําแนกตาม
ระดับของการดําเนินการ 
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๙ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายงานผลการดําเนินงานตามมาตรการ 
และกิจกรรมโดยนโยบายการกํากับดูแลองค์การท่ีดี 
ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 



รายงานผลการดําเนินงานตามมาตรการและกิจกรรมตามนโยบายการกํากับดูแลองค์การท่ีดี สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

๑๐ 

ความเป็นมา 
 

 ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ รวมทั้งสอดคล้องกับเกณฑ์
การพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ (Ed.PEx) ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของหน่วยงาน
ภาครัฐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครจึงได้จัดทํานโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี ซึ่ง
ประกอบด้วยนโยบายหลักและแนวปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี ๔ ด้าน คือ ด้านรัฐ 
สังคมและสิ่งแวดล้อม ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านองค์การ และด้านผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือให้
การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะทําให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ 
ศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารราชการของมหาวิทยาลัย ตลอดจนเป็นมาตรฐานและเป็นแนวทางใน
การปฏิบัติ รวมทั้งเป็นค่านิยมร่วมสําหรับองค์การและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ทั้งน้ี ได้รับความเห็นชอบ
จากสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว 

 เ พ่ือให้เกิดแนวทางปฏิบัติที่ เ ป็นรูปธรรม ถ่ายทอดไปยังคณะ/หน่วยงานต่างๆ ภายใน
มหาวิทยาลัย คณะกรรมการด้านการบริหารจัดการที่ดี จึงมีคําสังเพ่ือจัดทํามาตรการและกิจกรรมตาม
นโยบายการกํากับดูแลองค์การท่ีดี   ซึ่งสาระสําคัญประกอบไปด้วยนโยบายหลัก  ๔  ด้าน  แนวปฏิบัติ 
๑๔ ข้อ มาตรการ/กิจกรรมที่ดําเนินงานท่ีผ่านมาจนถึงปัจจุบัน และมาตรการ/กิจกรรมที่ควรดําเนินการ
ในปีต่อไป (๒๕๕๓-๒๕๕๗) ผ่านการเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย 

 ซึ่งกําหนดให้มหาวิทยาลัยรายงานผลการดําเนินงานตามมาตรการและกิจกรรมตามนโยบายการ
กํากับดูแลองค์การท่ีดีต่อคณะกรรมการด้านการบริหารจัดการที่ดี และสภามหาวิทยาลัยทุกปีน้ัน โดยได้
ดําเนินงานตามมาตรการและกิจกรรมแล้ว จึงได้จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามมาตรการ/กิจกรรม
ตามนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔  เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการด้านการบริหาร
จัดการที่ดี และสภามหาวิทยาลัย โดยกําหนดรูปแบบการรายงานออกเป็น ๒ มิติ คือ 

มิติที่ ๑ การรายงานผลการดําเนินงานตามคู่มือการจัดระดับการกํากับดูแลองค์การภาครัฐตาม
หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance Rating) ของ ก.พ.ร.  

มิติที่ ๒ การรายงานผลการดําเนินงานตามมาตรการและกิจกรรมตามนโยบายการกํากับดูแล
องค์การที่ดีของมหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
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๑๑ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพที่ ๓ แสดงแนวทางการรายงานผลการดําเนินงานตามมาตรการและกิจกรรมตามนโยบายการ
กํากับดูแลองค์การที่ดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการดําเนินงานตามมาตรการและกิจกรรม
ตามนโยบายการกํากับดูแลองค์การทีด่ี มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

มิติที่ ๒ 

มิติที่ ๑ 

หลักธรรมาภิบาลของการบริหาร 
กิจการบ้านเมืองท่ีดี 

๑. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) 

๒. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) 

๓. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) 

๔. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) 

๕. หลักความโปร่งใส (Transparency) 

๖. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) 

๗. หลักการกระจายอาํนาจ (Decentralization) 

๘. หลักนิติธรรม (Rule of Law) 

๙. หลักความเสมอภาค (Equity) 

๑๐. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus oriented) 

 

นโยบายการกํากับดูแลองค์การ

๑. นโยบายด้านรัฐ สังคมและส่ิงแวดล้อม 

๒. นโยบายด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้

๓. นโยบายด้านองค์การ 

๔. นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน 
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๑๒ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มิติที่ ๑  
หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้างเมืองท่ีดี 

หลักธรรมาภิบาลของ 
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

๑.หลักประสทิธิผล (Effectiveness) 

๒. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) 

๓. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) 

๔. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) 

๕. หลักความโปร่งใส (Transparency) 

๖. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) 

๗. หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) 

๘. หลักนิติธรรม (Rule of Law) 

๙. หลักความเสมอภาค (Equity) 

๑๐. หลักมุ่งเน้นฉันทามต ิ(Consensus Oriented) 
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๑๓ 

การดําเนินงานในการกํากับดูแลองค์การตามหลักธรรมาภิบาล มีดังน้ี 
 

 
 

 
มีการจัดทําและกําหนดวิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ตลอดจนมีระบบการ

บริหารทรัพยากรบุคคลและการบริหารจัดการสารสนเทศ สนองตอบต่อหลักประสิทธิผล ดังน้ี 
(๑)  มีการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๗ ให้

สนองตอบต่อวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัย 
(๒)  กําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนยุทธศาสตร์ โดยจัดทํากรอบแผนระยะยาว (พ.ศ. ๒๕๕๔ – 

๒๕๕๗) แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจําปี 
(๓)  มีระบบและกลไกกํากับ ติดตาม ประเมินผลแผนยุทธศาสตร์อย่างชัดเจน 

 
สรุปสาระสําคญัได้ดังแผนภาพ ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. หลักประสิทธผิล (Effectiveness) 

หลักธรรมาภิบาลของ 
การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

๑. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) 

๒. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) 

๓. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) 

๔. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) 

๕. หลักความโปร่งใส (Transparency) 

๖. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) 

๗. หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) 

๘. หลักนิติธรรม (Rule of Law) 

๙. หลักความเสมอภาค (Equity) 

๑๐.หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) 

แผนแม่บท ICT พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๗ 

แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี 

แผนปฏิบัติราชการประจําปี 

ระบบและกลไกการกํากับติดตามประเมินผล 

๑.หลักประสิทธิผล (Effectiveness) 
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๑๔ 

 

 
การบริหารใหม้ีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึง 
๑) จัดระบบบริหารจัดการองค์การให้มีประสิทธิภาพ  โดยใช้แนวทางการพัฒนาคุณภาพสู่เกณฑ์

คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่เป็นเลิศ (Ed.PEx) การจัดให้มีระบบประเมินผู้บริหารในระดับต่างๆ  
ใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม การบริหารจัดการลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การเพ่ิมประสิทธิภาพ
การสื่อสารภายในและภายนอกองค์การด้วยการพัฒนาระบบการสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและ
วิทยุกระจายเสียง  การปรับปรุงโครงสร้างองค์การและระบบงานในสํานักงาน การพัฒนาระบบบริหารให้
มีความคล่องตัว  มีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล เป็นต้น  นอกจากน้ี ได้มีการกําหนดกลยุทธ์การ
พัฒนาการบริหารจัดการองค์การที่สําคัญ  ทั้งในเรื่องเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ที่สามารถรองรับการ
เปลี่ยนแปลง  มีบุคลากรที่มีศักยภาพ ความสามารถในการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลง  มีวัฒนธรรม
การอยู่ร่วมกันแบบเอ้ืออาทร  มีภูมิคุ้มกันโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง  มีสารสนเทศที่มีคุณภาพ ใช้ใน
การตัดสินใจและประเมินสถานการณ์เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง  มีสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ที่ดี  เป็นต้น 

๒) บริหารจัดการตามพันธกิจให้เกิดความคุ้มค่า  โดย 
(๒.๑) เช่ือมโยงกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัยกับแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปีและแผนปฏิบัติ

ราชการประจําปี เพ่ือจัดทําแผนงบประมาณเชิงยุทธศาสตร์ ตามกรอบระบบงานงบประมาณท่ีเน้นผลงาน
เชิงยุทธศาสตร์ 

(๒.๒) มีการติดตามผลการปฏิบัติงานและแผนการใช้งบประมาณ จากระบบงานการวางแผน
และบริหารงบประมาณ (BPM) ประจําเดือน ประจําไตรมาสและประจําปี 

(๒.๓) มีการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานจากการใช้จ่าย
งบประมาณ (PART) ที่สอดคล้องกับระบบงานงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ โดยแสดงให้
เห็นว่ามหาวิทยาลัยสามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดความคุ้มค่า 

(๒.๔) มีการจัดทํารายงานผลการคํานวณคํานวณรายจ่ายต่อผลผลิตหรือต้นทุนผลผลิต
มหาวิทยาลัย ในส่วนการวิเคราะห์ต้นทุนผลผลิต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ทําให้ได้ทราบต้นทุนต่อ
ผลผลิตด้านการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการบริการสุขภาพ 
ซึ่งเป็นข้อมูลสารสนเทศสําคัญในการพิจารณาประสิทธิภาพของการปฏิบัติและความคุ้มค่าของแผนงาน/
โครงการต่างๆ เมื่อเปรียบเทียบกับประโยชน์ที่ได้รับ นอกจากน้ี จากข้อมูลสารสนเทศจากการวิเคราะห์
เปรียบเทียบการคํานวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ และปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ ทําให้มหาวิทยาลัยทราบสาเหตุการเปลี่ยนแปลงของต้นทุน และสามารถดําเนินการจัดทํา
แผนเพ่ิมประสิทธิภาพของการดําเนินงานสําหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

(๒.๕) มีข้อมูลสารสนเทศที่ได้จัดทําเพ่ือติดตามการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิผล ทั้งรายงาน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (สงป.๓๐๑/สงป.๓๐๒) รายงานการวิเคราะห์ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART) รายงานต้นทุนผลผลิตเป็นข้อมูลและสารสนเทศสําคัญ
ประกอบการทบทวนผลการดําเนินงานในกระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ การปรับปรุงกรอบการ
ประเมินผลมหาวิทยาลัย ทั้งระบบการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการภายในระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

 

๒. หลักประสิทธภิาพ (Efficiency) 
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๑๕ 

สรุปสาระสําคญัได้ดังแผนภาพ ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่เป็นเลิศ 

แผนงบประมาณเชงิยุทธศาสตร ์

รายงานผลการใช้จา่ยงบประมาณ (สงป.๓๐๑/สงป.๓๐๒) 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานจากการใช้งบประมาณ 

รายงานต้นทนุต่อหน่วยผลผลิต 

๒. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) หลักธรรมาภิบาลของ 
การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

๑. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) 

๔. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) 

๕. หลักความโปร่งใส (Transparency) 

๖. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) 

๗. หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) 

๘. หลักนิติธรรม (Rule of Law) 

๙. หลักความเสมอภาค (Equity) 

๑๐.หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) 

๓. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) 

๓. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) 
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๑๖ 

 
 

มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจําปี เพ่ือสนองตอบ
ต่อความคาดหวัง และความต้องการท่ีหลากหลายและแตกต่างของนักศึกษา บุคลากร ประชาชน
ผู้รับบริการ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนสังคม และประเทศชาติ สร้างความเช่ือมั่นและความ
ไว้วางใจจากผู้รับบริการ ดังน้ี 

๑) ให้ความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพการให้บริการตามพันธกิจที่ได้รับมอบหมาย โดย
กําหนดให้ทุกคณะ/หน่วยงาน ใช้แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (Ed.PEx) ที่มุ่ง
คุณภาพการให้บริการแก่ผู้มารับบริการต่างๆ เป็นสําคัญ โดยการปรับปรุงขั้นตอนกระบวนการ รักษาและ
และปรับปรุงมาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ ปรับปรุงกฎระเบียบ ตลอดจนพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน
อย่างต่อเน่ือง 

๒) มีระบบและกลไกการรับรู้ความคาดหวัง/ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือกําหนดทิศทางในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ ให้ตรงกับความต้องการท่ี
หลากหลายและแตกต่างของผู้รับบริการ สอดคล้องเช่ือมโยงกับบริบทของ ชุมชน สังคม และประเทศชาติ  
โดยการแต่งต้ังคณะกรรมการภาคประชาชนเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัย เพ่ือทําหน้าที่เสนอแนะ ส่งเสริม และ
สนับสนุนกระบวนการพัฒนาระบบราชการ  การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยให้ประสบ
ผลสําเร็จ ให้คําปรึกษาและให้ข้อคิดเห็นในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้บรรลุตามยุทธศาสตร์ที่
กําหนด มีส่วนร่วมในการติดตาม ตรวจสอบ และรายงานผลเพ่ือให้มหาวิทยาลัยดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการ แผนปฏิบัติการ และแผนต่างๆ ที่วางไว้ 

๓) การตอบสนองการให้บริการและการแก้ไขข้อร้องเรียน ได้แก่ 
(๓.๑) มีระบบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่านช่องทางท่ีเปิดเผยและเป็นที่รับรู้กัน

โดยทั่วกัน เช่น ตู้รับฟังความคิดเห็น www.rmutp.ac.th  จดหมายหรือไปรษณีย์ เป็นต้น 
(๓.๒) การจัดประชุมประชาคมมหาวิทยาลัยในทุกภาคส่วน ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพ่ือทบทวนวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ พิจารณา
ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมายและกําหนดกลยุทธ์หลัก แผนงาน/โครงการ ผลผลิต ผลลัพธ์ ทรัพยากรท่ีจะใช้
ประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี แผนปฏิบัติราชการประจําปี และแผนพัฒนาอ่ืนๆ  

(๓.๓) การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ เช่น 1) การสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต เพ่ือนําผลการสํารวจมาเป็นข้อมูลในการจัดทําแผน/วางแผนการผลิตบัณฑิต พัฒนากระบวนการ
ผลิตบัณฑิต โดยการให้แสดงความคิดเห็นตามแบบสํารวจผ่านช่องทางไปรษณีย์  และทางเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน  2) การมีระบบการจัดการข้อร้องเรียน โดยการจัดต้ังสํานักงานประสานและจัดการเร่ือง
ร้องเรียนมหาวิทยาลัยขึ้น เพ่ือรองรับภารกิจด้านการจัดการข้อร้องเรียนต่างๆ ซึ่งผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์มีทั้ง
ประชาชนท่ัวไป หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนบุคลากรของมหาวิทยาลัย  โดยใช้ช่องทางทั้งที่
ติดต่อโดยตรงมายังมหาวิทยาลัย หรือผู้บริหารทุกระดับ ส่งผ่านไปรษณีย์ หรือส่งด้วยตนเองหรือผ่านทางตู้
รับร้องเรียน การส่งข้อความผ่านระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรือการส่งข้อความผ่าน Hot 
line บนเว็บไซต์มหาวิทยาลัย การแจ้งด้วยตนเองหรือทางโทรศัพท์ ผ่านส่วนราชการหรือผู้บริหารระดับสูง
ของรัฐ อาทิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผู้ว่าราชการ
จังหวัด นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นต้น เพ่ือให้การตอบสนองข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ที่มีมายังมหาวิทยาลัย

๓. การตอบสนอง (Responsiveness) 
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๑๗ 

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความพึงพอใจแก่ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ที่สมควรได้รับการแก้ไขหรือ
เยียวยาสามารถรายงานผลไปยังส่วนราชการหรือผู้บริหารระดับสูงของรัฐบาลได้ทันตามกําหนด 

(๓.๔) การจัดให้มีช่องทาง/เครือข่ายการให้บริการที่มีความครบถ้วนและมีประสิทธิผล 
มหาวิทยาลยัจัดให้มีช่องทางการให้บริการแก่นักศึกษาและประชาชนผู้รับบริการ ตามช่องทางต่างๆ ได้แก่ 
จุดบริการในคณะ/หน่วยงาน ศูนย์บริการประชาชน หน่วยงานบริการเคล่ือนที่ นอกจากน้ียังมีการ
ให้บริการทางอินเตอร์เน็ตที่ครอบคลุมรอบด้าน เช่น ระบบทะเบียนและประมวลผล ระบบจัดการเรียน
การสอน e-learning ระบบสารสนเทศการวิจัย บริการวิชาการ ระบบสารสนเทศบุคลากร การเงิน ระบบ
ทะเบียนกิจกรรมนักศึกษา ศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารด้านการแนะแนวและการประชาสัมพันธ์ตําแหน่งงาน 
เป็นต้น 

๔) การนํานวัตกรรมมาพัฒนามาตรฐานคุณภาพการให้บริการ เช่น ระบบทะเบียนออนไลน์ 
ระบบสืบค้นทรัพยากรห้องสมุด (OPAC) ระบบตรวจสอบรายการยืมและยืมต่อทรัพยากรห้องสมุด  ระบบ
บริหารจัดการเรียนการสอน (E-learning) ระบบบริหารจัดการทดสอบหลักสูตรมาตรฐานความรู้
ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ (E-testing) ระบบสมัครอบรมออนไลน์ (E-training) โปรแกรมบันทึกการ
สอนของอาจารย์ ระบบบริการผู้ป่วยสวัสดิการ หน่วยเคลื่อนที่เร็ว หน่วยเคลื่อนที่ของคณะ ระบบการ
สืบค้นข้อมูลสัญญาทางพัสดุแบบครบวงจร ระบบบริการข้อมูลข่าวสารด้านการคลังผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ E-Service การพัฒนาระบบข้อมูลเพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร (MIS) ให้
สามารถเชื่อมโยงฐานข้อมูลต่างๆ ได้อย่างทั่วถึงในทุกหน่วยงาน โดยในปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีการจัดทํา
ฐานข้อมูลจํานวน ๑๐ ฐาน ตามแนวทางของ สกอ. และเป็นตัวช้ีวัด ก.พ.ร. เช่น ฐานข้อมูลบุคลากร 
(HRM)  ระบบฐานข้อมูลนักศึกษาเป็นต้น 

๕) การพัฒนาผู้ทําหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการที่มีความรู้ความสามารถและมีใจให้บริการ 
(Service Mind)  

การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นภารกิจสําคัญที่มหาวิทยาลัยต้องจัดขึ้นเพ่ือพัฒนาทักษะและ
ความรู้ที่จําเป็นพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากรเปิดโอกาสให้ได้รับประสบการณ์ ความ
ชํานาญ และทัศนคติใหม่ๆ เกิดความเจริญก้าวหน้าในอาชีพ และเป็นการเตรียมความพร้อมสําหรับ
บุคลากรต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต การพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นกระบวนการที่มุ่งพัฒนาความรู้
ความสามารถของบุคลากร โดยมีเป้าหมายเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน และ
เพ่ิมสมรรถนะด้านมีใจให้บริการ (Service Mind)  

ดังน้ัน มหาวิทยาลัยจึงได้มีแผนพัฒนาบุคลกร โดยมีรูปแบบการพัฒนาบุคลการท่ี
หลากหลายดังน้ี   

๑) การศึกษาต่อ   
๒) การฝึกอบรม   
๓) การศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา และการไปเสนอผลงานวิชาการ   
๔) การไปปฏิบัติงานบริการวิชาการ   
๕) การไปเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ   
๖) การพัฒนาโดยใช้ระบบการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาผลการปฏิบัติงาน   
๗) การฝึกปฏิบัติงานการทํางาน (Training on the Job)   
๘) การพัฒนาในรูปแบบอ่ืนๆ  
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๑๘ 

ซึ่งเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคลากรและมหาวิทยาลัย  นอกจากน้ี ยังมีการจัดโครงการ
เพ่ือเปิดโอกาสให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยได้แสดงนวัตกรรมที่สนับสนุนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
ย่ิงขึ้นอีกด้วย  

 
สรุปสาระสําคญัได้ดังแผนภาพ ดังน้ี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักธรรมาภิบาลของ 
การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

๑. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) 

๒. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) 

๓. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) 

๔. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) 

๕. หลักความโปร่งใส (Transparency) 

๖. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) 

๗. หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) 

๘. หลักนิติธรรม (Rule of Law) 

๙. หลักความเสมอภาค (Equity) 

๑๐.หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) 

๓. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) 

ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการในรูปแบบ e - Service 

ระบบการรับรู้ความคาดหวัง/ความตอ้งการของผู้รับบรกิาร 
/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี 

การปรับปรุงการให้บริการและแก้ไขข้อร้องเรียน 

การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

ระบบบริหารจัดการเรียนการสอน (E-learning) 

การเพ่ิมพูนทักษะของผู้ปฏิบัติงานและมาตรฐานวิชาชีพสากล 
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๑๙ 

 
 

 
มีการดําเนินการตามหลักภาระรับผิดชอบ ดังน้ี 
๑) กําหนดตําแหน่ง คําบรรยายลักษณะงาน ภาระงาน และหน้าที่ความรับผิดชอบตามตําแหน่ง

งานตามพันธกิจที่ได้รับมอบหมาย 
๒) มีการถ่ายทอดตัวช้ีวัดและเป้าหมายของมหาวิทยาลัยไปยังคณะ/หน่วยงานและระดับบุคคล 

โดยจัดให้มีการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการและการปฏิบัติงานเป็นประจําทุกปี 
๓)  มีระบบการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตลอดจนมีการเช่ือมโยงกับระบบแรงจูงใจ

และเงินรางวัล ตลอดจนกิจกรรมการยกย่องชมเชยในรูปแบบต่างๆ ทั้งในระดับคณะ/หน่วยงาน และ
ระดับบุคคล 

๔)  มีแนวทางการควบคุมภายในตามที่ราชการส่วนกลางและสภามหาวิทยาลัยกําหนด/ใช้
ข้อเสนอแนะ 

๕)  มีแนวทางการบริหารความเสี่ยงในองค์การตามที่ราชการส่วนกลางและสภามหาวิทยาลัย
กําหนด/ใช้ข้อเสนอแนะ 

๖)  มีกลไกและกระบวนการสนับสนุนให้คณะ/หน่วยงาน ตลอดจนบุคลากรให้ความสําคัญกับ
สังคม ชุมชน โดยเฉพาะอย่างย่ิงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

สรุปสาระสําคญัได้ ดังแผนภาพ ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

๔. ภาระรับผิดชอบ (Accountability) 

กําหนดตําแหน่ง คาํบรรยายลักษณะงานกระบวน 
และหน้าทีค่วามรับผิดชอบ 

การถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายไปยัง 
หน่วยงานและระดับบุคคล 

มีแนวทางการบริหารความเสี่ยง 

๔. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) 

มีกลไกและกระบวนการสนับสนนุใหห้น่วยงาน 
ตลอดจนบุคลากรให้ความสําคัญกับสงัคมและชุมชน 

มีระบบการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
ระบบแรงจูงใจและเงินรางวัล 

มีแนวทางการและระบบควบคุมภายใน 

หลักธรรมาภิบาลของ 
การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีหลัก

๑. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) 

๒. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)๒. หลัก๒. ๒. 

๓. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) 

๔. รับผิดชอบ (Accountability) 

๕. หลักความโปร่งใส (Transparency) 

๖. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) 

๗. หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) 

๘. หลักนิติธรรม (Rule of Law) 

๙. หลักความเสมอภาค (Equity) 

๑๐.หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented)
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๒๐ 

 

 
มีการดําเนินการตามหลักความโปร่งใส ดังน้ี 
๑)  การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้แก่ภาคส่วนต่างๆ เช่น รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อมูลการรับ

สมัครงาน โดยใช้รูปแบบที่หลากหลายช่องทาง ได้แก่ เว็บไซต์ ข่าวประชาสัมพันธ์ประจําวัน การติด
ประกาศทั่วไป สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัย (FM) สถานีโทรทัศน์อินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัย 
(Channel) วารสารข่าวรายเดือน รายงานประจําปีมหาวิทยาลัย รายงานทางการเงิน แผ่นพับ จดหมาย
ข่าว และการแถลงข่าวโดยตรงกับสื่อมวลชน เป็นต้น 

๒)  มีระบบและกลไกการตรวจสอบภายใน โดยกําหนดปฏิทินให้สํานักงานตรวจสอบภายใน เพ่ือ
ดําเนินการตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะแก่คณะ/หน่วยงาน ตลอดจนมีระบบการรายงานต่อราชการ
ส่วนกลางที่เก่ียวข้อง เช่น สํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน มีการรายงานผลการตรวจสอบทาง
การเงินของคณะ/หน่วยงานต่อที่ประชุมคณบดี การรายงานสถานภาพสินทรัพย์และการลงทุนของ
มหาวิทยาลัยต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยทุกเดือน และมีแผนในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ มีการดําเนินการเกี่ยวกับกลไกในการตรวจสอบภายใน คือ 

แต่งต้ังคณะกรรมการการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัย ตามคําสั่ง
มหาวิทยาลัย ที่ ๐๔/๒๕๕๔ ดําเนินการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง เพ่ือ
พิจารณาแนวทางการจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยงของสํานักในเรื่อง 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง โครงการพัฒนาระบบถ่ายทํารายการโทรทัศน์ 
การวิเคราะห์ความเสี่ยง โครงการพัฒนาการจัดการฝกึอบรมสัมมนา  
การวิเคราะห์ความเสี่ยง โครงการพัฒนาระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ 
การวิเคราะห์ความเสี่ยง โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย 

๓) มีระบบและกลไกการรายงานผล ได้แก่ 
รายงานการควบคุมภายในมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณต่อที่ประชุมคณบดี ที่ประชุมสภา

มหาวิทยาลัยและสํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
การรายงานผลการตรวจสอบรายงานทางการเงิน ของคณะ/หน่วยงานต่อที่ประชุมคณบดี ซึ่งมี

มติให้ขอความร่วมมือจากคณะ/หน่วยงานต่อที่ประชุมคณบดี ขอความร่วมมือคณะ/หน่วยงาน            
ให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการเงิน ระบบควบคุมภายใน และกํากับ ดูแล เร่งรัด ดําเนินการเรื่องการ
ชําระคืนเงินยืมตามกําหนดเวลา 

การรายงานการควบคุมภายใน กําหนดให้เป็นตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ
มหาวิทยาลัยและคณะ/หน่วยงาน (ระหว่างอธิการบดี กับ คณบดี ผู้อํานวยการศูนย์ สถาบัน สํานัก และ
ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี) 

๔) มีระบบและกลไกการดําเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้แก่ 
มีการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการสื่อสาร 

สร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ทุกหน่วยงานและภาคส่วนต่างๆ ของหน่วยงาน และใช้เป็นกรอบในการปฏิบัติ
ราชการและบูรณาการด้านการป้องกัน ปราบปรามและแก้ไขปัญหาการทุจริต คอร์รัปช่ันร่วมกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตอบสนองกับนโยบายรัฐบาลสอดคล้องกับบริหารราชการแผ่นดิน และยุทธศาสตร์ชาติว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
  

๕. ความโปร่งใส (Transparency) 
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๒๑ 

สรุปสาระสําคญัได้ดังภาพ ดังน้ี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักธรรมาภิบาลของ 
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี

๑. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) 

๒. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) 

๓. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) 

๔. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) 

๕. หลักความโปร่งใส (Transparency) 

๖. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) 

๗. หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) 

๘. หลักนิติธรรม (Rule of Law) 

๙. หลักความเสมอภาค (Equity) 

๑๐.หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) 

การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้แก่ภาคส่วนต่างๆ 

มีระบบและกลไกการตรวจสอบภายใน 

มีระบบและกลไกการรายงานผลการดาํเนินงาน 

มีระบบและกลไกการดําเนินการด้านการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต 

๕. หลักความโปร่งใส (Transparency) 



รายงานผลการดําเนินงานตามมาตรการและกิจกรรมตามนโยบายการกํากับดูแลองค์การท่ีดี สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

๒๒ 

๖. การมีส่วนร่วม (Participation)  
 

มีการดําเนินการ ดังน้ี 
๑) การจัดระบบและกลไกการมีส่วนร่วม โดยกําหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ให้สอดคล้อง

กับธรรมชาติและบริบทของมหาวิทยาลัย ที่เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารงานของ 
หน่วยงาน เช่น การเปิดโอกาสให้เป็นคณะกรรมการ คณะทํางาน ในระดับต่างๆ โดยจัดองค์ประกอบให้
เหมาะสม เช่น ผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน ผู้ปฏิบัติงานในระดับต่างๆ นอกจากน้ียังใช้
รูปแบบการประชุม สัมมนา การระดมความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมอย่าง
เต็มที่ 

๒) เผยแพร่ข้อมูลการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย เช่น รายงานประจําปี ผลการดําเนินงาน รายการ
ประชุมของกรรมการชุดต่างๆ ให้แก่ ผู้เก่ียวข้อง และผู้สนใจทราบ ด้วยช่องทางที่หลากหลายเป็นประจํา 

๓) มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากบุคลากรของมหาวิทยาลัยและ
บุคคลภายนอก ในการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมเป็นระยะ โดยใช้การสื่อสารที่หลากหลาย 

สรุปสาระสําคญัได้ดังแผนภาพ ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักธรรมาภิบาลของ 
การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

๑. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) 

๒. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) 

๓. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) 

๔. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) 

๕. หลักความโปร่งใส (Transparency) 

๖. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) 

๗. หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) 

๘. หลักนิติธรรม (Rule of Law) 

๙. หลักความเสมอภาค (Equity) 

๑๐.หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) 

จัดระบบและกลไกการมีส่วนร่วมโดยกําหนดเป็นนโยบาย 
และแนวทางปฏิบตัิให้สอดคล้องกับธรรมชาติ 

และบริบทของหนว่ยงาน 

เผยแพร่ข้อมูลการบริหารจัดการของหน่วยงาน  
ในรูปแบบต่างๆ และหลากหลายช่องทาง 

มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
จากบุคลากรของหน่วยงานและบคุคลภายนอก 

๖. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) 



รายงานผลการดําเนินงานตามมาตรการและกิจกรรมตามนโยบายการกํากับดูแลองค์การท่ีดี สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

๒๓ 

๗. การกระจายอํานาจ (Decentralization)  
 

การมอบและการกระจายอํานาจการตัดสินใจของมหาวิทยาลัย โดยอธิการบดีมีนโยบายที่จะมอบ
และกระจายอํานาจการตัดสินใจให้แก่รองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ และคณบดี/ผู้อํานวยการศูนย์ สถาบัน 
สํานัก ภายใต้ระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้องอย่างเต็มที่ โดยจัดทําเป็นคําสั่งลายลักษณ์อักษร เช่น 

 มอบและกระจายอํานาจให้ผู้อํานวยการ ปฏิบัติราชการแทนผู้อํานวยการในด้านต่างๆ ที่
เก่ียวข้อง 

 มอบอํานาจของรองผู้อํานวยการ ในการอนุมัติการใช้จ่ายเงินและอนุมัติการเบิกจ่ายเงิน ซึ่ง
เป็นการลดขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน ลดรอบระยะเวลาการทํางานให้แก่รองผู้อํานวยการฝ่ายต่างๆ และ 
หน่วยงาน 

 กระจายอํานาจการตัดสินใจในเรื่องการบริหารจัดการภายในหน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบ 
นอกจากน้ียังมีการพิจารณาและทบทวนเพ่ือกํากับติดตามเรื่องการมอบและกระจายอํานาจให้เหมาะสม
และทันเหตุการณ์เป็นประจําทุกปี  

สรุปสาระสําคญัได้ดังแผนภาพ ดังน้ี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักธรรมาภิบาลของ 
การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

๑. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) 

๒. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) 

๓. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) 

๔. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) 

๕. หลักความโปร่งใส (Transparency) 

๖. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) 

๗. หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) 

๘. หลักนิติธรรม (Rule of Law) 

๙. หลักความเสมอภาค (Equity) 

๑๐.หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) 

มอบและกระจายอํานาจการบริหารให้รองผูอ้ํานวยการ 
ปฏิบัติราชการแทนอํานวยการในด้านต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

และบริบทของสํานกั 

มอบอํานาจของผู้อาํนวยการในการอนุมัติการใช้จ่ายเงินและ
อนุมัติการเบิกจ่ายเงินให้แก่ รองผู้อํานวยการฝ่ายต่างๆ  

มอบอํานาจให้รองผู้อํานวยการและผูท้ี่รับผิดชอบ 
ให้ปฏิบัติราชการแทนจากบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

ในการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมเป็นระยะ 

๗. หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) 

กระจายอํานาจการตัดสินใจในเรื่องบรหิารจัดการ 
ภายในสํานัก 



รายงานผลการดําเนินงานตามมาตรการและกิจกรรมตามนโยบายการกํากับดูแลองค์การท่ีดี สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

๒๔ 

๘. นิติธรรม (Rule of Law)  
 

มีการดําเนินการตามหลักนิติธรรม โดย 
๑) มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่รองรับอย่างชัดเจน เป็นธรรม และนํามาใช้ในการบริหาร

จัดการเพ่ือให้เกิดความเท่าเทียมกัน เช่น พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๑ พระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และ  พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๒) มีกลไกการให้ความเป็นธรรมโดยการจัดให้มีกระบวนการสอบหาข้อเท็จจริง การกล่าวโทษ การ
พิจารณาความผิด และกระบวนการอุทธรณ์ร้องทุกข์ที่ให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ถูกกล่าวหา การเปิดโอกาสให้
แสดงหลักฐานและรับทราบสิทธิของตน การจัดกระบวนการพิจารณาท่ีเป็นกลางและเป็นธรรม ให้อิสระ
แก่กรรมการสอบสวนหรือผู้วินิจฉัย 

๓) มีกระบวนการอุทธรณ์ ร้องทุกข์ มหาวิทยาลัย โดยการแต่งต้ังคณะกรรมการอุทธรณ์และร้อง
ทุกข์ประจํามหาวิทยาลัย เพ่ือให้การดําเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้อง
ทุกข์ ของมหาวิทยาลัย ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม สอดรับกับพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง จึงเห็นควร
แต่งต้ังคณะกรรมอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํา มหาวิทยาลัย เพ่ือปฏิบัติหน้าที่เป็นองค์กรกลางทําหน้าที่
แทนสภามหาวิทยาลัยในการรับและพิจารณาการอุทธรณ์และร้องทุกข์ของบุคลากรทุกประเภทใน
มหาวิทยาลัย 

 
สรุปสาระสําคญัได้ดังแผนภาพ ดังน้ี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักธรรมาภิบาลของ 
การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

๑. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) 

๒. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) 

๓. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) 

๔. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) 

๕. หลักความโปร่งใส (Transparency) 

๖. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) 

๗. หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) 

๘. หลักนิติธรรม (Rule of Law) 

๙. หลักความเสมอภาค (Equity) 

๑๐.หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) 

มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ถือปฏิบัติในพันธกิจ 
ของสถาบันอุดมศกึษาต่างๆ รองรับอย่างชัดเจน  

และเท่าเทียมกัน 

มีกลไกการให้ความเป็นธรรม โดยการจัดให้มีกระบวนการสอบ
หาข้อเท็จจรงิ การกล่าวโทษ การพิจารณาความผิด  

และกระบวนการอทุธรณ์ร้องทุกข ์

มีกระบวนการอุทธรณ์ ร้องทุกข์ มหาวิทยาลัยโดยการแต่งตั้ง
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัย  

ในการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมเป็นระยะ 

มีการปรับปรุงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
ให้ทันสมัยและทันเหตุการณ์อย่างสมํ่าเสมอ 

๘. หลักนิติธรรม (Rule of Law) 



รายงานผลการดําเนินงานตามมาตรการและกิจกรรมตามนโยบายการกํากับดูแลองค์การท่ีดี สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

๒๕ 

๙. ความเสมอภาค (Equity)  
 

มีการดําเนินการตามหลักความเสมอภาค โดย 
๑) การกระจายโอกาสในการเข้าทํางาน เพ่ือความเสมอภาค โดยจัดระบบการคัดเลือก อาทเิช่น

การสอบรับเข้าจากข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานจากส่วนราชการต่างๆ 
๒) การใช้หลักความเสมอภาคในการสรรหาผูบ้ริหารในระดับต่างๆ การสอบคัดเลือกและสรรหา

บุคคลเข้าปฏิบัติงาน ที่กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการอย่างชัดเจนและมีกระบวนการท่ีโปร่งใส 
๓) การให้ความเสมอภาคแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยในการเข้าสู่เส้นทางความก้าวหน้า 
๔) การจัดระบบการให้บริการแก่ผู้รับบริการทีค่ํานึงถึงความเสมอภาค เช่นการจัดระบบบัตรคิว 

และการนัดหมายตามลําดับ เป็นต้น 
๕) การจัดระบบการบริการทางกายภาพสําหรับผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส เช่น ปรับปรุงอาคาร 

ทางเดินเท้า และห้องนํ้าสําหรับคนพิการ เป็นต้น  
 

สรุปสาระสําคญัได้ดังแผนภาพ ดังน้ี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดระบบการคัดเลือกเข้าทํางาน 
ที่เป็นธรรมและเท่าเทียมกัน 

การให้หลักความเสมอภาคภายในการสอบคัดเลือก 
สรรหาบุคคลเข้าปฏิบัติงาน 

การจัดระบบการให้บริการแก่ผู้รับบรกิาร 
ที่คํานึงถึงความเสมอภาค 

หลักธรรมาภิบาลของ 
การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

๑. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) 

๒. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) 

๓. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) 

๔. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) 

๕. หลักความโปร่งใส (Transparency) 

๖. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) 

๗. หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) 

๘. หลักนิติธรรม (Rule of Law) 

๙. หลักความเสมอภาค (Equity) 

๑๐.หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) 

๙. หลักความเสมอภาค (Equity) 

การจัดระบบอํานวยความสะดวกสําหรับผู้พิการ 
และผู้ด้อยโอกาส 



รายงานผลการดําเนินงานตามมาตรการและกิจกรรมตามนโยบายการกํากับดูแลองค์การท่ีดี สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

๒๖ 

๑๐. มุ่งเนน้ฉันทามติ (Consensus Oriented)  
 

มีการดําเนินการตามหลักมุ่งเน้นฉันทามติ โดย 
๑) มีการแต่งต้ังคณะกรรมการผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้อง เพ่ือปฏิบัติงานหาข้อตกลงทั่วไป  ใน

การดําเนินงานตามนโยบายมหาวิทยาลัย 
๒) มีการประชุมเพ่ือหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลท่ีได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์แต่ละงาน 
๓) มีรายงานฉันทามติที่บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ในแต่ละงานที่ต้องการหาฉันทามติที่เป็น

ความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์ 
 

 สรปุสาระสําคญัได้ดังแผนภาพ ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

หลักธรรมาภิบาลของ 
การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

๑. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) 

๒. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) 

๓. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) 

๔. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) 

๕. หลักความโปร่งใส (Transparency) 

๖. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) 

๗. หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) 

๘. หลักนิติธรรม (Rule of Law) 

๙. หลักความเสมอภาค (Equity) 

๑๐.หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) 

การแต่งตั้งคณะกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทีเ่ก่ียวข้อง 

การประชุมเพ่ือหาข้อคิดเหน็ จากกลุ่มบุคคลที่ได้รับประโยชน์
และเสียประโยชนแ์ต่ละงาน 

มีรายงานฉันทามติที่บันทึกเปน็ลายลกัษณ์อักษร ในแต่ละงานที่
ต้องการหาฉันทามติที่เป็นความเห็นพ้องโดยเอกฉันท ์

๑๐.หลักมุ่งเน้นฉันทามติ 
(Consensus Oriented) 



รายงานผลการดําเนินงานตามมาตรการและกิจกรรมตามนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

๒๗ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มิติท่ี ๒ 
รายงานผลการดําเนินงานตามมาตรการและกิจกรรมตามนโยบายการกํากับดแูลองค์การท่ีด ี



รายงานผลการดําเนินงานตามมาตรการและกิจกรรมตามนโยบายการกํากับดูแลองค์การท่ีดี สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

๒๘ 

การดําเนินการตามนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี มีดังน้ี 
 

 
  

๑.๑ มุ่งม่ันทาํงานให้คุ้มค่า และรับผิดชอบต่อสังคม 
 

๑.๑.๑  สร้างความสํานึกรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการส่งเสริมผลิตภัณฑ์
ชุมชนที่คํานึงถึงความปลอดภัยผู้บริโภค และการผลิตที่ไมท่ําลายสิ่งแวดล้อม 

  
มาตรการ/กิจกรรม 

ท่ีดําเนินการผ่านมาจนถึง
ปัจจุบัน 

มาตรการ/กิจกรรม 
ท่ีควรดําเนินการ  

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ 

ผลการดําเนินงาน 
ท่ีผ่านมา 

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

เอกสารประกอบ 
การรายงาน 

ลดการใช้กระดาษ โดยการใช้
ระบบ e-Document แทน 
 

ส่งเสริมให้มีการพัฒนาซอฟแวร์ใน
ลักษณะ e-Document ใช้งานเพ่ิม
มากขึ้น 

- ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ 
 

- ระบบประเมินการเรียนการ
สอนออนไลน์ 

https://edoc.rmutp.ac.th/login.aspx 
 
 
http://eassess.rmutp.ac.th/ 

 

  
๑.๑.๒  สร้างระบบกํากับ ดูแล เพ่ือป้องกันผลกระทบด้านลบต่อสังคม 
 

มาตรการ/กิจกรรม 
ท่ีดําเนินการผ่านมาจนถึง

ปัจจุบัน 

มาตรการ/กิจกรรม 
ท่ีควรดําเนินการ  

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ 

ผลการดําเนินงาน 
ท่ีผ่านมา 

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

เอกสารประกอบ 
การรายงาน 

ใช้ Fire wall Policy และระบบ
บันทึกข้อมูลจาราจรทาง
คอมพิวเตอร์ ป้องกันการกระทํา
ความผิดทางคอมพิวเตอร์เพ่ือไม่ให้
เกิดผลกระทบด้านลบต่อสังคมใน
การกระทําอาชญากรรมทาง
คอมพิวเตอร์ 

ปรับ Fire wall Policy ตาม
รูปแบบของอาชญากรรมทาง
คอมพิวเตอร์ที่ปรับเปล่ียนไป 
 

- ติดต้ัง Fire wall ทุกศูนย์ 
 

- บันทึกข้อมูลจาราจรทาง
คอมพิวเตอร์ทุกศูนย์ 

Fire wall Policy อยู่ในเคร่ือง Fire wall 
 
ข้อมูลจาราจรทางคอมพิวเตอร์ อยู่ใน
เคร่ือง logger 

 
๑.๑.๓  กําหนดมาตรการการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด และคุม้ค่า 
 

มาตรการ/กิจกรรม 
ท่ีดําเนินการผ่านมาจนถึง

ปัจจุบัน 

มาตรการ/กิจกรรม 
ท่ีควรดําเนินการ  

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ 

ผลการดําเนินงาน 
ท่ีผ่านมา 

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

เอกสารประกอบ 
การรายงาน 

ให้ทุกหน่วยงานใช้คอมพิวเตอร์แม่
ข่ายรวมท่ีสํานักวิทยฯ เพ่ือเป็นการ
ประหยัดและใช้ทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่า ลดค่าใช้จ่ายในการจ้าง
เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ ลดค่าไฟฟ้า  

ติดต้ังระบบ Web Hosting โดยใช้
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพียงเคร่ือง
เดียวให้ใช้กับทุกหน่วยงาน 

- Web Hosting บุคลากร 
 

- Web Hosting นักศึกษา 

http://uhost.rmutp.ac.th/ 
 
http://shost.rmutp.ac.th/webshost/ 
 

 
 

๑. นโยบายด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม 



รายงานผลการดําเนินงานตามมาตรการและกิจกรรมตามนโยบายการกํากับดูแลองค์การท่ีดี สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

๒๙ 

 
 
  

๒.๑ มุ่งม่ันพฒันาระบบการให้บริการที่ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ และผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียอย่างทั่วถึงและรวดเร็ว 

 
๒.๑.๑ ให้ความสําคญัต่อการให้บริการต่างๆ เพ่ืออํานวยความสะดวกให้กับประชาชน/ผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย 
 

มาตรการ/กิจกรรม 
ท่ีดําเนินการผ่านมาจนถึง

ปัจจุบัน 

มาตรการ/กิจกรรม 
ท่ีควรดําเนินการ  

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ 

ผลการดําเนินงาน 
ท่ีผ่านมา 

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

เอกสารประกอบ 
การรายงาน 

พัฒนาระบบ e-Service เพ่ือ
ให้บริการกับผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียอย่างท่ัวถึงและ
รวดเร็ว 

พัฒนาระบบ e-Service เพ่ือ
ให้บริการกับผู้รับบริการอย่าง
ต่อเนื่อง โดยสํารวจจากความ
ต้องการของผู้ใช้เป็นหลัก 

- ระบบแจ้งปัญหาด้าน IT 
 
 
- ระบบแนะนําหนังสือห้องสมุด 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร 
 

- ฐานข้อมูลออนไลน์ 
 

- ฐานข้อมูล e-Book 

http://netapp.rmutp.ac.th/web/Con
tactLoginForm.aspx?do=1 
 
http://lib.arit.rmutp.ac.th/2552/for
m_book/ 
 
 
http://lib.arit.rmutp.ac.th/ 
 
http://www.rmutp.ac.th/ฐานข้อมูล-
e-book/ 
 

 
๒.๑.๒ เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแบ่งปันข้อมูลข่าวสาร รับฟัง

ความคิดเห็นจากผู้ที่เก่ียวข้อง เข้ามามีบทบาทให้ความร่วมมือ เสรมิพลังอํานาจ เพ่ือ
พัฒนาการให้บริการ 

 
มาตรการ/กิจกรรม 

ท่ีดําเนินการผ่านมาจนถึง
ปัจจุบัน 

มาตรการ/กิจกรรม 
ท่ีควรดําเนินการ  

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ 

ผลการดําเนินงาน 
ท่ีผ่านมา 

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

เอกสารประกอบ 
การรายงาน 

บริการข้อมูลข่าวสาร 
ข้อมูลสารสนเทศ 
ส่ือการเรียนการสอนตามอัธยาศัย 
แบบเสนอแนะความคิดเห็น 
 

บริการข้อมูลข่าวสาร 
ข้อมูลสารสนเทศ 
ส่ือการเรียนการสอนตามอัธยาศัย 
แบบเสนอแนะความคิดเห็น 
ระบบ Radio on demand 
ระบบ Learning on demand 

- ระบบ facebook มหาวิทยาลัย 
- ระบบ twitter มหาวิทยาลัย 
- ระบบ RMUTP youtube 

Channel 
 

- ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ 
- วีดีโอส่ือการสอน 

www.facebook.com/RmutpFB 
http://twitter.com/#!/rmutp_twit 
http://www.youtube.com/user/RM
UTPChannel 
 
http://dc.rmutp.ac.th/datacenter/ 
http://mmd.rmutp.ac.th/ 
 

 
 
 

๒. นโยบายด้านผู้รบับริการและผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 



รายงานผลการดําเนินงานตามมาตรการและกิจกรรมตามนโยบายการกํากับดูแลองค์การท่ีดี สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

๓๐ 

 
 
  

๓.๑ มุ่งม่ันที่จะบริหารจัดการงานพัฒนาองค์การให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
 

๓.๑.๑ พัฒนาระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 
 

มาตรการ/กิจกรรม 
ท่ีดําเนินการผ่านมาจนถึง

ปัจจุบัน 

มาตรการ/กิจกรรม 
ท่ีควรดําเนินการ  

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ 

ผลการดําเนินงาน 
ท่ีผ่านมา 

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

เอกสารประกอบ 
การรายงาน 

นําเอาระบบ ICT เข้ามาใช้ในการ
บริหารจัดการ การบริหาร
มหาวิทยาลัยเพ่ือให้ผลการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ เช่น 
ระบบงาน ERP, BPB และ HRM 
 

พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการ
จัดการ (Management 
Information System) 

- ระบบงาน ERP, BPB และ 
HRM 
 

- ระบบภาวะการมีงานทําของ
บัณฑิต 

http://bpm.rmutp.ac.th:8088/ 
http://hrm.rmutp.ac.th/ 
 
http://job.rmutp.ac.th/ 
 

 
๓.๑.๒ จัดให้มีแผนบรหิารความเสี่ยงในการจัดทํายุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ และ

งบประมาณ 
 

มาตรการ/กิจกรรม 
ท่ีดําเนินการผ่านมาจนถึง

ปัจจุบัน 

มาตรการ/กิจกรรม 
ท่ีควรดําเนินการ  

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ 

ผลการดําเนินงาน 
ท่ีผ่านมา 

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

เอกสารประกอบ 
การรายงาน 

1. แต่งต้ังคณะกรรมการหรือ
คณะทํางานบริหารความเส่ียง 
โดยมีผู้บริหารระดับสูงและ
ตัวแทนท่ีรับผิดชอบพันธกิจหลัก
ของสถาบันร่วมเป็น
คณะกรรมการหรือคณะทํางาน 

2. ประเมินโอกาสและผลกระทบ
ของความเส่ียงและจัดลําดับ
ความเส่ียงที่ได้จากการวิเคราะห์ 

3. จัดทําแผนบริหารความเส่ียงที่มี
ระดับความเส่ียงสูง และ
ดําเนินการตามแผน 

4. มีการติดตาม และประเมินผล
การดําเนินงานตามแผน และ
รายงานต่อสภาสถาบันเพ่ือ
พิจารณาอย่างน้อย ปีละ 1 คร้ัง 

5. มีการนําผลการประเมิน และ
ข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันไป
ใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์
ความเส่ียงในรอบปีถัดไป 

 

ทบทวน ประเมินโอกาสและ
ผลกระทบของความเส่ียงและ
จัดลําดับความเส่ียงที่ได้จากการ
วิเคราะห์ใหม่ 

- วิเคราะห์และระบุความเส่ียง 
และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความ
เส่ียง โครงการพัฒนาระบบ
ถ่ายทํารายการโทรทัศน์ และ 
e-learning ตามบริบทการ
ดําเนินงานของสํานัก 
เนื่องจากการผลิตส่ือและ e-
learning เป็นกลยุทธหลักของ
มหาวิทยาลัย 

http://arit.rmutp.ac.th/sar/ 
 

 

๓. นโยบายด้านองค์การ 



รายงานผลการดําเนินงานตามมาตรการและกิจกรรมตามนโยบายการกํากับดูแลองค์การท่ีดี สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

๓๑ 

๓.๑.๓ เร่งรัด กํากับการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดความคุ้มค่า 
 

มาตรการ/กิจกรรม 
ท่ีดําเนินการผ่านมาจนถึง

ปัจจุบัน 

มาตรการ/กิจกรรม 
ท่ีควรดําเนินการ  

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ 

ผลการดําเนินงาน 
ท่ีผ่านมา 

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

เอกสารประกอบ 
การรายงาน 

พัฒนาระบบงานการวางแผน
ทรัพยากรของมหาวิทยาลัย (ERP) 
 
 
   
พัฒนาระบบงานการวางแผนและ
บริหารงบประมาณ (BPM) 
 
 
 
พัฒนาระบบติดตามการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการ 

ปรับระบบรายงานของระบบงาน
การวางแผนทรัพยากรของ
มหาวิทยาลัย (ERP) ให้ตรงกับ
ความต้องการของผู้บริหาร 
 
ปรับระบบรายงานของระบบงาน
การวางแผนและบริหาร
งบประมาณให้ตรงกับความต้องการ
ของผู้บริหาร 
 
ประยุกต์ใช้ระบบติดตามการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ร่วมกับระบบระบบงานการวางแผน
และบริหารงบประมาณ (BPM) 
 

- ระบบงาน ERP, BPB  
 

- ระบบติดตามการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการ 

http://bpm.rmutp.ac.th:8088/ 
 
http://dc.rmutp.ac.th/plan/ 
 

 
๓.๑.๔ ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติตามค่านิยม จรรยาบรรณข้าราชการ 
 

มาตรการ/กิจกรรม 
ท่ีดําเนินการผ่านมาจนถึง

ปัจจุบัน 

มาตรการ/กิจกรรม 
ท่ีควรดําเนินการ  

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ 

ผลการดําเนินงาน 
ท่ีผ่านมา 

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

เอกสารประกอบ 
การรายงาน 

เผยแพร่หลักปฏิบัติจรรยาบรรณ
ข้าราชการ 
 
จัดทําระบบร้องเรียนจรรยาบรรณ
และวินัย 

เผยแพร่หลักปฏิบัติ เร่ือง
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.
2553 
เผยแพร่หลักปฏิบัติจรรยาบรรณ
ข้าราชการ 
 

- เผยแพร่หลักปฏิบัติ
จรรยาบรรณข้าราชการ 
 

- ระบบร้องเรียนจรรยาบรรณ
และวินัย 

hrm.offpre.rmutp.ac.th/news.php 
 
 
hrm.rmutp.ac.th/edu_web/compl
aint.dll?mode=initAdd 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการดําเนินงานตามมาตรการและกิจกรรมตามนโยบายการกํากับดูแลองค์การท่ีดี สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

๓๒ 

 
 
  

๔.๑ ใหค้วามสําคัญกับการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ เสมอภาค โปร่งใส 
และเปน็ธรรม 

 
๔.๑.๑ จัดให้มีระบบการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร

อย่างทั่วถึงและต่อเน่ือง 
 

มาตรการ/กิจกรรม 
ท่ีดําเนินการผ่านมาจนถึง

ปัจจุบัน 

มาตรการ/กิจกรรม 
ท่ีควรดําเนินการ  

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ 

ผลการดําเนินงาน 
ท่ีผ่านมา 

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

เอกสารประกอบ 
การรายงาน 

เผยแพร่แนวทางการพัฒนาระบบ
สมรรถนะเพ่ือพัฒนาการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนครอย่าง
ทั่วถึงและต่อเนื่อง ได้แก่เร่ือง 
 กรอบแนวคิดในการพัฒนา

ระบบสมรรถนะในองค์กร  
 ประโยชน์ของระบบสมรรถนะ

ในการพัฒนาองค์กร  
 ความหมายของสมรรถนะ  
 คุณลักษณะพ้ืนฐาน 

(Underlying Characteristic 
or Attribute)  
 สมรรถนะในการทํางาน  
 องค์ประกอบของระบบ

สมรรถนะ (Components of 
a Competency Model)  
 บทบาทและหน้าที่ของ

ผู้บังคับบัญชาและ
ผู้ใต้บังคับบัญชา  
 การประเมินสมรรถนะ 

(Competency 
Assessment)  
 ประเภทของสมรรถนะในการ

ทํางาน  
 ขั้นตอนการกําหนดและ

พัฒนาระบบสมรรถนะ 
(Competency 
Development Model)  
 บทบาทของผู้บริหารในการ

นําระบบสมรรถนะมาใช้ 
(Executive Role for 
Competency 
Implementation)  

จัดทําทะเบียนความรู้เร่ืองแนว
ทางการพัฒนาระบบสมรรถนะเพ่ือ
พัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร 
 
 

- เผยแพร่แนวทางการพัฒนา
ระบบสมรรถนะเพ่ือ
พัฒนาการบริหารทรัพยากร
บุคคล  

- แนวทางการพัฒนาระบบ
ทดสอบสมรรถนะบุคลากร 

http://competency.rmutp.ac.th/ 
 
 
 
http://cas.rmutp.ac.th/  
 

 

๔. นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน 



รายงานผลการดําเนินงานตามมาตรการและกิจกรรมตามนโยบายการกํากับดูแลองค์การท่ีดี สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

๓๓ 

๔.๑.๒ สร้างโอกาสในการเข้ารับการพัฒนาเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตําแหน่งระดับ
บริหารอย่างเท่าเทียมกัน 

 
มาตรการ/กิจกรรม 

ท่ีดําเนินการผ่านมาจนถึง
ปัจจุบัน 

มาตรการ/กิจกรรม 
ท่ีควรดําเนินการ  

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ 

ผลการดําเนินงาน 
ท่ีผ่านมา 

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

เอกสารประกอบ 
การรายงาน 

จัดฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้และความพร้อมด้าน IT 
1)   หลักสูตรเตรียมสอบรับรอง

มาตรฐานสากล Microsoft 
Office 2010 

2)   หลักสูตรบริหารระบบงาน
ทะเบียนนักศึกษา Register 
Administration 

3)   หลักสูตรการฝึกอบรมทักษะ
การสร้างบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง 

4)   โครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการกําหนดค่าเป้าหมาย
และตัวชี้วัดเฉพาะของสํานักวิ
ทบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

5)   หลักสูตรการใช้โปรแกรม 
Microsoft Words 2010 ขั้น
สูง สําหรับนักศึกษา 

6)   หลักสูตรการใช้โปรแกรม 
Microsoft Excel 2010 ขั้น
สูง สําหรับนักศึกษา 

7)   หลักสูตรการติดต้ังและ
บํารุงรักษาระบบเครือข่าย 
Network Fundamental 

8)   หลักสูตร LAN Switching 
and Wireless 

9)   หลักสูตร Advance Adobe 
Flash Professional CS5 & 
Workshop 

10) หลักสูตรการใช้โปรแกรม 
Microsoft Words 2010 ขั้น
สูง สําหรับบุคลากรสาย
สนับสนุน 

11) หลักสูตร Advance Video 
Editing & Workshop 

12) หลักสูตร Adobe Encore 
CS5 & Workshop 

13) หลักสูตรคอมพิวเตอร์กราฟิก
เพ่ือการตกแต่งภาพ 

14) หลักสูตรการสร้างส่ือเอนิเมชั่น
เพ่ือการตกแต่งภาพ 

 

จัดฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้เร่ืองมาตรฐานการกําหนด
ตําแหน่งของข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา 
 

- จัดฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรให้
มีความรู้และความพร้อมเร่ือง
มาตรฐานการกําหนดตําแหน่ง
ของข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา 

- จัดฝึกอบรมเพ่ิมพูนทักษะของ
ผู้ปฏิบัติงานและมาตรฐาน
วิชาชีพสากล 22 หลักสูตร 

 
 

http://arit.rmutp.ac.th/ 
ผลการดําเนินงานปี 2554 
 
 

  



รายงานผลการดําเนินงานตามมาตรการและกิจกรรมตามนโยบายการกํากับดูแลองค์การท่ีดี สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

๓๔ 

มาตรการ/กิจกรรม 
ท่ีดําเนินการผ่านมาจนถึง

ปัจจุบัน 

มาตรการ/กิจกรรม 
ท่ีควรดําเนินการ  

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ 

ผลการดําเนินงาน 
ท่ีผ่านมา 

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

เอกสารประกอบ 
การรายงาน 

15) หลักสูตรการใช้โปรแกรมเพ่ือ
พัฒนาระบบงาน
อิเล็กทรอนิกส์ Advanced 
PHP 

16) หลักสูตรคอมพิวเตอร์สําหรับ
ผู้บริหาร 

17) หลักสูตรการใช้ฐานข้อมูล
ออนไลน์เพ่ือการวิจัย 

19) หลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้
สารสนเทศ 

20) หลักสูตรสัมมนาและศึกษาดู
งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และห้องสมุด 

21) หลักสูตร Microsoft 
Windows 1 Installing and 
Configuring 

22) หลักสูตรอบรม Core 
Servlets and Java Server 
Pages 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 



รายงานผลการดําเนินงานตามมาตรการและกิจกรรมตามนโยบายการกํากับดูแลองค์การท่ีดี สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

๓๕ 

๔.๑.๓ จัดทําหลักเกณฑ์ แนวทางในการสรรหา แต่งต้ัง โยกย้ายบุคลากรให้เกิดความเป็น
ธรรม โดยยึดหลักสมรรถนะและผลงาน 

 
มาตรการ/กิจกรรม 

ท่ีดําเนินการผ่านมาจนถึง
ปัจจุบัน 

มาตรการ/กิจกรรม 
ท่ีควรดําเนินการ  

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ 

ผลการดําเนินงาน 
ท่ีผ่านมา 

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

เอกสารประกอบ 
การรายงาน 

เผยแพร่แนวทางพัฒนาระบบ
สมรรถนะ 
 กรอบแนวคิด  
 ประโยชน์ของระบบสมรรถนะ  
 ความหมายของสมรรถนะ  
 คุณลักษณะพ้ืนฐานท่ีต้องการ  
 สมรรถนะในการทํางาน  
 องค์ประกอบของระบบ

สมรรถนะ  
 บทบาทและหน้าที่ของ

ผู้บังคับบัญชาและ
ผู้ใต้บังคับบัญชา  
 การประเมินสมรรถนะ  
 ประเภทของสมรรถนะ  
 ขั้นตอนการกําหนดและ

พัฒนาระบบสมรรถนะ  
 บทบาทของผู้บริหารในการ

นําระบบสมรรถนะมาใช้  

จัดทําเคร่ืองมือในการประเมิน
สมรรถนะเพ่ือพัฒนาการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 
 

- เผยแพร่แนวทางการพัฒนา
ระบบสมรรถนะเพ่ือ
พัฒนาการบริหารทรัพยากร
บุคคล  

- แนวทางการพัฒนาระบบ
ทดสอบสมรรถนะบุคลากร 

http://competency.rmutp.ac.th/ 
 
 
 
http://cas.rmutp.ac.th/  
 

 
๔.๑.๔ ส่งเสริมความสมดุลระหว่างการใช้ชีวิตและการทํางาน 

 
มาตรการ/กิจกรรม 

ท่ีดําเนินการผ่านมาจนถึง
ปัจจุบัน 

มาตรการ/กิจกรรม 
ท่ีควรดําเนินการ  

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ 

ผลการดําเนินงาน 
ท่ีผ่านมา 

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

เอกสารประกอบ 
การรายงาน 

เผยแพร่กรอบความหมายของ 
“คุณภาพชีวิต” และ “ความสมดุล
ระหว่างชีวิตกับการทํางาน” 
 
ส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชามี
ความรู้สึกว่าตนมีอํานาจทีจะจัด
จัดการภาระงาน กิจกรรมการ
ปฏิบัติงานต่างๆ และบริหารเวลาที่
จะใช้ในการปฏิบัติงานให้เหมาะกับ
สภาพความต้องการของตนเอง 

มาตรการ/กิจกรรมได้แก่  
1) ความยืดหยุ่นในการทํางาน  
2) การมีส่วนร่วมในชุมชน  
3) การส่งเสริมสุขภาพและความ

เป็นอยู่ที่ดี  
4) การมีส่วนร่วมในการบริหาร 

และการปรับเปล่ียนวัฒนธรรม
องค์กร 

5) การลาหยุดงานทั้งที่ได้รับ
ค่าตอบแทนและไม่ได้รับ
ค่าตอบแทน  

6) การดูแลผู้อยู่ในอุปการะ  
7) ความช่วยเหลือทางการเงิน  
 

- ความยืดหยุ่นในการทํางาน  
- การมีส่วนร่วมในชุมชน  
- ส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชา

สมรรถนะในการทํางาน 
- ประความพอใจของ

ผู้ปฏิบัติงานต่อสภาพแวดล้อม 
ระบบ และบรรยากาศในการ
ทํางาน     

- นํา IT เข้ามาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน  
 

http://competency.rmutp.ac.th/ 
 
http://cas.rmutp.ac.th/  
 

 
 



รายงานผลการดําเนินงานตามมาตรการและกิจกรรมตามนโยบายการกํากับดูแลองค์การท่ีดี สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

๓๖ 

๔.๑.๕ น้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนของข้าราชการ 
 

มาตรการ/กิจกรรม 
ท่ีดําเนินการผ่านมาจนถึง

ปัจจุบัน 

มาตรการ/กิจกรรม 
ท่ีควรดําเนินการ  

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ 

ผลการดําเนินงาน 
ท่ีผ่านมา 

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

เอกสารประกอบ 
การรายงาน 

เผยแพร่ข้อมูล  ข่าวสาร  ความรู้  
และกิจกรรมท่ีส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง โดยน้อมนํา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
แนวทางในการปฏิบัติตนของ
ข้าราชการ 

 

ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นแนวทางในการปฏิบัติตนของ
ข้าราชการ โดยการพัฒนา
ระบบงานขึ้นมาใช้เอง 
 
เลือกใช้อุปกรณ์ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีที่
เหมาะสมลดการซื้อของจาก
ต่างประเทศ 
 

- เลือกใช้อุปกรณ์ระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมลดการ
ซื้อของจากต่างประเทศ 
 

- พัฒนาซอฟแวร์ที่จําเป็นขึ้นใช้
งานเอง 

http://nms.rmutp.ac.th/ 
 
 

 
 
ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน 

การดําเนินงานตามนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี มีปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน ดังน้ี 

๑. บุคลากรส่วนใหญ่เป็นลูกจ้างช่ัวคราวทําให้มีความคิดว่าขาดความมั่นคงในการทํางาน ขาดขวัญ
และกําลังใจในการทํางาน 

๒. หน่วยงานมีที่ต้ังอยู่หลายแห่งทําให้การประชาสัมพันธ์และประสานงานทําได้ยาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการดําเนินงานตามมาตรการและกิจกรรมตามนโยบายการกํากับดูแลองค์การท่ีดี สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

๓๗ 

 
เอกสารประกอบการรายงานผลการดาํเนินงาน 

๑. กรอบแผนระยะยาว (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๕) 
๒. คู่มือการจัดทําระบบบริหารความเสี่ยง 
๓. ประกาศสภามหาวิทยาลัย เรื่องนโยบายกํากับดูแลองค์การที่ดี 
๔. แผนปฏิบัติราชการ ประจําปี พ.ศ.๒๕๕๔ 
๕. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับ พ.ศ. 2554-2557) 
๖. แผนปฏิ บั ติราชการ  ๔  ปี  ตามแผนแม่บทเทคโนโล ยีสารสนเทศและการสื่ อสาร                

(ฉบับ พ.ศ. 2554-2557) 
๗. โครงสร้างการบริหารสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๘. นโยบาย ตัวบ่งช้ีเฉพาะ (KPI) สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๙. คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2554 สํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการดําเนินงานตามมาตรการและกิจกรรมตามนโยบายการกํากับดูแลองค์การท่ีดี สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

๓๘ 

 
ภาคผนวก 
 

 คําสั่งสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที ่ ๒๓/๒๕๕๔ เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการ
ด้านการบริหารจัดการที่ดี สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 


