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รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report - SAR) ส่วนพัสดุ ฉบับนี้ จัดท าขึ้นโดย
มีวัตถุประสงค์เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดในปีการศึกษา 
2559 (กรกฎาคม 2559 - มิถุนายน 2560) ต่อมหาวิทยาลัยและเผยแพร่ต่อสาธารณชน ซึ่งเป็นการด าเนินงาน
ตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยได้น าระบบประกันคุณภาพของที่ประชุม อธิการบดี                        
แห่ งประเทศไทย (Council of University Presidents of Thailand Quality Assurance; CUPT QA) มาใช้
แทนระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยหน่วยงาน
สนับสนุนยังคงใช้ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินของมหาวิทยาลัย ซึ่งอิงตามระบบ CUPT QA และในปี
การศึกษา 2559 หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอนสามารถพิจารณาน าเกณฑ์ EdPEx/TQA หรือน าระบบ
คุณภาพอ่ืน ๆ ที่เป็นมาตรฐานและเป็นการพัฒนาคุณภาพทั่วทั้งองค์กร โดยสะท้อนการขับเคลื่อนพันธกิจและ
วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย มาปรับใช้ในหน่วยงานได้ เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการและพัฒนาหน่วยงานสู่ความ
เป็นเลิศ และไม่เป็นภาระซ้ าซ้อนแก่หน่วยงาน 

ส่วนพัสดุได้ด าเนินการประกันคุณภาพภายในตามนโยบายของมหาวิทยาลัย มีการพัฒนาตัวบ่งชี้ 
และเกณฑ์การประเมินให้สอดคล้องกับแนวทางการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย โดยปรับคะแนนเป็น 7 
ระดับ อิงตามระบบ CUPT QA และด าเนินการประกันคุณภาพ 2 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 การ
บริหารจัดการ (เป็นองค์ประกอบที่ก ากับควบคุมการบริหารจัดการของหน่วยงาน เพ่ือให้ด าเนินงานตามพันธ
กิจหลักได้อย่างมีคุณภาพ ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ที่ทุกหน่วยงานต้องด าเนินการ) และองค์ประกอบที่ 2 ภารกิจ
ของหน่วยงาน รวมจ านวนตัวบ่งชี้ทั้งหมด 7 ตัวบ่งชี้ 

ส่วนพัสดุ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ จะเป็นข้อมูลสารสนเทศพ้ืนฐาน
ที่จะน าไปสู่การพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานของหน่วยงานและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลต่อไป 
  
  
 

                           นายอรรถพร  อุ่นโสมย์ 
                                หวัหน้าส่วนพัสดุ 
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บทสรุปผู้บริหาร 

 ส่วนพัสดุ เป็นหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี ขึ้นตรงต่อ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และมี
หัวหน้าส่วนพัสดุ เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด ท าหน้าที่หลักในการให้บริการจัดหาพัสดุให้แก่หน่วยงาต่างๆ รวมทั้ง
เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับด้านการพัสดุ เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมการเรียน การสอน และการวิจัยทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จ าเป็นต่อการพัฒนาของมหาวิทยาลัย ตามหลักการการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัยในรูปแบบ “รวมบริการ ประสานภารกิจ”  

ส่วนพัสดุได้ด าเนินการประกันคุณภาพตามนโยบายของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา 
โดยเริ ่มด าเนินการประกันคุณภาพ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 และได้มีการพัฒนาตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การ
ประเมินตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเป็นประจ าทุกปี โดยตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นมา มหาวิทยาลัย
ได้น าระบบประกันคุณภาพของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (Council of University Presidents of 
Thailand Quality Assurance; CUPT QA) มาใช้แทนระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ ส่วนพัสดุได้มีการพัฒนาตัวบ่งชี้  และเกณฑ์การประเมินให้
สอดคล้องกับแนวทางการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย โดยปรับคะแนนเป็น 7 ระดับ อิงตามระบบ CUPT 
QA และด าเนินการประกันคุณภาพ 2 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการ ( เป็น
องค์ประกอบที่ก ากับควบคุมการบริหารจัดการของหน่วยงาน เพ่ือให้ด าเนินงานตามพันธกิจหลักได้อย่างมี
คุณภาพ ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ที่ทุกหน่วยงานต้องด าเนินการ) และองค์ประกอบที่ 2 ภารกิจของหน่วยงาน รวม
จ านวนตัวบ่งชี้ทั้งหมด 7 ตัวบ่งชี้ และสามารถสรุปผลการประกันคุณภาพของส่วนพัสดุ ไดด้ังนี้  
 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ คะแนนประเมิน 
องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการ  
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารและจัดการของผู้บริหารหน่วยงาน 4 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 คุณภาพของบุคลากรภายในหน่วยงาน 3 
องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจของหน่วยงาน  
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารจัดการงานธุรการ 4 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 มีระบบและกลไกในการจัดซื้อ/จัดจ้าง 3 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 มีระบบและกลไกในการตรวจรับ/ตรวจการจ้าง 3 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 มีระบบและกลไกในการบริหารคลังพัสดุ 3 
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ส่วนพัสดุ มีผลการด าเนินงานที่เป็นจุดแข็ง (Strengths) ดังนี้ 

 องค์ประกอบท่ี 1  การบริหารจัดการ 

1. ผู้บริหารมีการก าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับภารกิจของมหาวิทยาลัยไว้อย่าง
ชัดเจน 

2. พนักงานให้ความร่วมมือและสนใจที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการจัดการความรู้ (KM) การ 
บริหารความเสี่ยง (RM) การประกันคุณภาพ (QA) ฯลฯ 

3. ส่วนพัสดุมีการจัดการประชุมส่วนเป็นประจ าทุกเดือนอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือรายงานผลการ 
ด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น พนักงานได้แสดงความคิดเห็นร่วมกันแก้ไข ทุกคนได้
รับทราบข่าวสารอย่างทั่วถึง ตลอดจนมีการวางแผนท ากิจกรรมร่วมกัน   

4. มีการติดตาม ตรวจสอบการตอบกลับแบบส ารวจความพึงพอใจเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง และ 
มีความพยายาม และหมั่นส่งแบบส ารวจความพึงพอใจให้ผู้ใช้บริการซ้ าหลายๆ ครั้ง เพื่อให้ได้
ข้อมูลมากที่สุด 

5. ผู้บริหารส่งเสริมสนับสนุนให้พนักงานไปอบรมทั้งภายในภายนอก เพ่ือพัฒนาตนเองให้มี 
ความรู้ที่ทันยุคทันเหตุการณ์อย่างสม่ าเสมอ 

6. พนักงานมีใจใฝ่เรียนรู้ และพร้อมที่จะพัฒนาตนเอง  เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องตาม 
กฎและระเบียบ 

 องค์ประกอบท่ี 2  ภารกิจของหน่วยงาน 

1. มีระบบรับ – ส่ง หนังสือที่มีประสิทธิภาพ 
2. พนักงานธุรการ สามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได้ 
3. ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
4. ขยัน ทุ่มเท สามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได้ 
5. เรียนรู้งานตลอดเวลา ตื่นตัว กระตือรือร้น 
6. ปฏิบัติตามระเบียบฯ และนโยบายโดยเคร่งครัด 
7. มีระบบบริหารคลังพัสดุใช้ในการจัดการควบุมทะเบียนทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยได้อย่าง

ถูกต้อง รวดเร็วสามารถพัฒนาระบบบริหารคลังพัสดุให้ตรงตามความต้องการได้ และ
ปรับปรุงให้ทันสมัยได้ตลอดเวลา 
 

          ทั้งนี ้ส่วนพัสดุ มีเรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) ดังนี้ 

องค์ประกอบที่ 1  การบริหารจัดการ 
1. ควรส่งพนักงานเข้าอบรมในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ (KM) การบริหารความ

เสี่ยง (RM) การประกันคุณภาพ (QA) เพ่ือให้เข้าใจยิ่งขึ้น 



 ง 

2. ควรเพิ่มช่องทางการได้มาซึ่งข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีเสียได้ส่วนเสีย เพื่อให้ได้ข้อมูลจาก
หลายๆ ฝ่าย  และมีการตอบกลับในจ านวนที่มากข้ึน 

3. ควรเชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุของส่วนราชการ เช่น ระเบียบ 
ข้อบังคับ กฎหมาย หรือ มติ ครม. เป็นต้น เพ่ือให้พนักงานได้เพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ และ
รับทราบข่าวสารหรือข้อมูลใหม่ๆ จากผู้รู้โดยตรง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อพัฒนาพนักงาน
ให้เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุอย่างมืออาชีพ 
 
องค์ประกอบที่ 2  ภารกิจของหน่วยงาน 

1. ควรมีคู่มือปฏิบัติงาน เพื่อไว้ให้บุคคลที่เข้ามาใหม่ได้ยึดเป็นแนวปฏิบัติ ลดระยะเวลาการสอนงาน 
2. พัฒนาเพิ่มพูนความรู้ เพื่อให้สามารถใช้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 
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บทที่ 1  
 

บทน า 

 
 
 
    ก.  สภาพแวดล้อมขององค์การ   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐที่ไม่เป็นส่วน
ราชการอยู่ในก ากับของรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย (พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
พ.ศ.2533 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2533) 

ส่วนพัสดุ จัดตั้งขึ้นตาม ประกาศการแบ่งส่วนงาน มหาวิทยาลัยฯ ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2535 
และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 109 ตอนที่ 83 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2535 เป็นหน่วยงานหนึ่ง                 
มีฐานะเป็นส่วน สังกัดส านักงานอธิการบดี โดยมีภารกิจหลักในด้านการบริหารจัดการด้านการพัสดุ 

ปัจจุบันส่วนพัสดุมุ่งหวังสนับสนุนมหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีชั้นเลิศ และเป็นที่พ่ึงของสังคม จึงได้มีการพัฒนาตนเองและได้ปรับโครงสร้างองค์กรและ
การบริหาร โดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารพัสดุ กล่าวคือ มีความเปิดเผย ความโปร่งใส           
ตรวจสอบได้ เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม สามารถอธิบายได้อย่างมีเหตุมีผล และค านึง
ประโยชน์ของมหาวิทยาลัยเป็นส าคัญ เพ่ือให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้
ได้มีการแบ่งงานภายในเป็น 4 งาน มีรายละเอียด ดังนี้  

1.  งานธุรการ  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการรับ - ส่งหนังสือ การควบคุมทะเบียนหนังสือรับ-  
หนังสือส่ง การร่างโต้ตอบหนังสือ การพิมพ์เอกสารต่างๆ การบันทึกเลขคุมงาน การตรวจสอบราคาครั้ง
สุดท้าย การออกใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง  การร่างพิมพ์สัญญาซื้อ/จ้าง การท าบันทึกแต่งตั้งกรรมการตรวจรับ/
ตรวจการจ้าง  การเก็บรวมรวมข้อมูล  การจัดท ารายงานต่างๆ  เก็บและสืบค้นหนังสือ  การท าส าเนา
หนังสือ  การจัดท าวาระและเตรียมเอกสารการประชุมประจ าเดือนของส่วนพัสดุ  ควบคุมดูแลเกี่ยวกับ
การมาและกลับในการปฏิบัติของพนักงาน  ด าเนินการเกี่ยวกับการลาประเภทต่างๆ  ของพนักงาน    
ควบคุมดูแลเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์  จัดเตรียมแบบฟอร์มต่างๆ  จัดท าวาระและเตรียมเอกสารการ
ประชุมประจ าเดือนของส่วนพัสดุ  ดูแลห้องประชุมของส่วนพัสดุ  ติดต่อประสานงานต่างๆ และงานอ่ืนๆ 
ที่ได้รับมอบหมาย 

2.  งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ บริการจัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุ โดยยึดหลักการ
จัดหาที่มีความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงิน โดยใช้ต้นทุนต่ าและประหยัดที่สุด  ด้วยค านึงถึงคุณสมบัติที่ดี 
จ านวนเหมาะสม ราคายุติธรรม ทันเวลาใช้งาน ความโปร่งใส เปิด เผย ตรวจสอบได้ เพ่ือความ                      

ลักษณะองค์การ (Organizational Description) 
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มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนความรับผิดชอบต่อผลส าเร็จของงาน ซึ่งในการจัดหาพัสดุ                  
ส่วนพัสดุจะด าเนินการจัดหาตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2554                  
ประกอบกับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 โดย
การจัดซื้อหรือการจัดจ้าง กระท าได้  5  วิธี  ดังนี้ 

1) วิธีซื้อหรือการจ้างโดยวิธีตกลงราคา   

2) วิธีซื้อหรือการจ้างโดยวิธีสอบราคา 

3) วิธีซื้อหรือการจ้างโดยวิธีประกวดราคา       

4) วิธีซื้อหรือการจ้างโดยวิธีพิเศษ 

5) วิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด 

3.  งานตรวจรับ/ตรวจการจ้าง  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการรับพัสดุจากผู้ประกอบการ 
ประสานงาน/นัดหมายคณะกรรมการเพ่ือท าการตรวจรับ/ตรวจการจ้าง  จัดเตรียมเอกสารการตรวจรับ/
ตรวจการจ้าง  ด าเนินการตรวจรับ/ตรวจการจ้าง ส่งมอบพัสดุให้แก่หน่วยงาน บันทึกข้อมูลการตรวจรับ/
ตรวจการจ้าง รายงานผลการตรวจรับ/ตรวจการจ้าง สรุปเอกสารการตรวจรับ/ตรวจการจ้าง ตรวจสอบ
เอกสารการเบิกจ่าย ประสานงานกับงานทะเบียนในการออกรหัสพัสดุติดรหัสครุภัณฑ์ จัดท ารายงาน
ประจ าเดือนผลการตรวจรับ/จ้าง 

 4.  งานคลังและทะเบียนพัสดุ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับควบคุมทะเบียนครุภัณฑ์  
ก าหนดรหัสครุภัณฑ์ จัดท ารหัสครุภัณฑ์ ตรวจสอบครุภัณฑ์ประจ าปี  จัดท ารายงาน ตรวจสอบประวัติการ
ซ่อมแซมครุภัณฑ์ บันทึกประวัติการซ่อมแซมครุภัณฑ์ จ าหน่ายครุภัณฑ์  จัดสรรครุภัณฑ์ส าหรับบุคลากร
ใหม่ จัดเก็บแฟ้มเอกสารจัดซื้อ/จัดจ้าง ควบคุมฐานข้อมูลการจัดเก็บเอกสาร ควบคุมวัสดุสิ้นเปลือง
ส านักงาน ตรวจสอบ/ควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ และการจัดท ารายงานประจ าเดือน 
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

บริหารจัดการด้านการพัสดุตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือประโยชน์สูงสุดของมหาวิทยาลัย 
 
พันธกิจ (Missions) 

ส่วนพัสดุ มีภารกิจหลัก ดังนี้ 
1.  ให้บริการจัดหาพัสดุ  ควบคุมและจ าหน่ายพัสดุ  ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย   

อย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล เปิดเผย โป่รงใส ตรวจสอบได้ และมีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม  
2.  เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศทางด้านการพัสดุ เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร  
3.  พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรด้านพัสดุให้มีประสิทธิภาพโดยใช้ระบบเทคโนโลยี  

ที่ทันสมัย 
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4.  สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการ 
 

ค่านิยมหลัก ( Core Values) 
ยึดมั่นความถูกต้อง ซื่อสัตย์ โปร่งใส ประหยัด คุ้มค่า ตรงตามเวลา บริการด้วยใจ (Service 

Mind) ใฝ่เรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 

สมรรถนะหลักขององค์กร (Core Competencies) 

1.  บุคลากรมีความรู้ด้านระเบียบพัสดุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2554  
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 และด้านกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือเวียน มติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้องกับการพัสดุ 
 2.  บุคลากรมีความช านาญด้านการพัสดุอย่างมืออาชีพ 

3.  บริหารจัดการการจัดหาพัสดุ ให้เป็นไปตามแผนและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย  
4.  มีระบบสารสนเทศท่ีสามารถอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการได้อย่างทั่วถึง 

 
บุคลากร (Workforce Profile)  

ปีการศึกษา 2559 ส่วนพัสดุมีบุคลากรทั้งสิ้น  29  คน จ าแนกเป็นคุณวุฒิระดับปริญญาโท               
7 คน (ร้อยละ 24.14) ระดับปริญญาตรี 19 คน (ร้อยละ 65.52) และระดับต่ ากว่าปริญญาตรี 3 คน   
(ร้อยละ 10.34) โดยจ าแนกตามต าแหน่ง ประกอบด้วยหัวหน้าส่วน 1 คน เจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการวิชาชีพ
และบริหารงานทั่วไป 21 คน พนักงานธุรการ 6 คน และพนักงานบริการ 1 คน โดยมีรายละเอียด ดังนี้   

แผนผังที่ 1   จ านวนบุคลากร ปี พ.ศ.2559 แยกตามวุฒิการศึกษา  

 
 

 
 
 
 
 จ านวนบุคลากรส่วนพัสดุ 

(29 คน) 

ป.โท ( 7 คน ) 

ป.ตรี (19 คน) 

ต่ ากว่า ป.ตรี ( 3 คน ) 
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สินทรัพย์ (Assets) 

1.  อาคารสถานที่ ที่ท าการของส่วนพัสดุอยู่ในอาคารบริหาร ชั้น  1  ซึ่ งภ าย ในส่วน
พัสดุ  ประกอบด้วย ห้องท างาน ห้องถ่ายเอกสาร ห้องจัดเก็บวัสดุ ห้องจ าหน่ายของที่ระลึก ห้องจัดเตรียม
อาหาร และอาคารคลังพัสดุ 
  2.  เทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ส าคัญ ส่วนพัสดุมีเครื่องมือและอุปกรณ์สิ่งอ านวยความสะดวก
ส าหรับการด าเนินงาน ประกอบด้วย เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับการปฏิบัติงาน 1 เครื่อง ต่อ 1 คน                         
เครื่องสแกนเนอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องโทรศัพท์ เครื่องโทรสาร เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด 
  3.  ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ ได้แก่ ระบบพัสดุคงคลัง  ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)  
 
กฎระเบียบข้อบังคับ (Regulatory Requirement) 

ส่วนพัสดุ ด าเนินการภายใต้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ดังนี้ 
 1.  ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2554 
 2.  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549     
 3.  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 4.  กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือเวียน มติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้องกับการพัสดุ 
 5.  แนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการ   

ค านวณราคากลาง 
 
ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์การ   
โครงสร้างองค์กรและการบริหาร (Organization and Administration Charts) 

1.  โครงสร้างการบริหารงาน 
       ส่วนพัสดุ เป็นหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี ซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับดูแลการ
ด าเนินงานของรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และมีหัวหน้าส่วนพัสดุเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด 
   2.  การแบ่งสายงาน 

            ส่วนพัสดุ มีการแบ่งสายงานออกเป็น 4 งาน ประกอบด้วย งานธุรการ งานจัดซื้อ/
จัดจ้าง  งานตรวจรับ/ตรวจการจ้าง และงานคลังและทะเบียนพัสดุ โดยมีรายละเอียดตามแผนภูมิ
โครงสร้างองค์กร ดังนี้ 
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แผนภูมิโครงสร้างองค์กร 

แผนภูมิโครงสร้างการบริหาร 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

อธิการบดี 

หัวหน้าส่วนพัสดุ 
นายอรรถพร อุ่นโสมย์ 

หัวหน้างานธุรการ 
น.ส.นภัสวรรณ  ภิญโญดม

ดม 

หัวหน้างานจัดซ้ือ/จัดจ้าง 
นางจีรภรณ์  โชติพนัส 

หัวหน้างานคลังและทะเบียนพัสดุ 
น.ส.วัชรี  หยู่เย็น 

หัวหน้างานตรวจรับ/ตรวจการจ้าง 
นายอุทิตย์  ศรีอินทร์ 

       นางกิตติยา     สิงห์สุทธิไพบูลย์ 
       นางสุกานดา    เทพเสนา 
       นางสุดารัตน์    ภูมิภู 
       นายเอกสยาม   ชาติพัฒนางกูร 
       น.ส.อนัญญา    กูบโคกกรวด 
       น.ส.จิราภรณ์   เชิดชูสุวรรณ 
       นายสมภพ      จินดาพี  

          

       นางสุนทรารีย์ มีใหม่ 
       นางกนกพร    ดอกไม้กุล 
       น.ส.เพลินพิศ  เนียมแผน 
       นางโสรยา      ภัทรเศรณี 
       นายเทอดพงษ์ กองษา 
       น.ส.วชิรญาณ์  สุมะโน 

       น.ส.นภภัค   สีหมงคล 
       น.ส.ล าไพร   อนุวาล 
       นางสุวรรณี   เมืองแก้ว 
       น.ส.พนิดา   สิทธิถาวร 
       นางบุญตา   เอี่ยมศุภมงคล 

       นางไพจิตรี    ปิยะพงศธร 
       นางพัชณี      สัจจะมโน 
       น.ส.ทิพย์ลดา แจ่มดวง 
       น.ส.สมศรี     รวมใหม่ 
       น.ส.ศิรินุช     สมณะ 
       น.ส.รัตน์ฤทัย  วังทรายทอง 
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ผู้เรียนและลูกค้า (Students and Other Customers) 

ประเภทลูกค้า ความคาดหวังต่อผลิตภัณฑ์ บริการ และการปฏิบัติ 
บุคคลภายในมหาวิทยาลัย 

(ผู้บริหาร/อาจารย์/บุคลากร
และนกัศึกษา ) 

-  จัดหาพัสดุที่มีคุณภาพ ประหยัดและคุ้มค่าตามงบประมาณที่ได้รับ  
   จัดสรร และพัสดุมีความถูกต้องตรงตามสัญญา 
-  ได้รับพัสดุที่มีคุณภาพ ถูกต้อง และทันเวลาการใช้งาน  
-  การบริการการจัดหาพัสดุเป็นไปตามข้ันตอน ถูกต้องตามกระบวนการ 
   การจัดหาพัสดุ มีความรวดเร็ว แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลา  โดยเต็ม 
   ใจให้บริการทั้งในด้านการจัดหาและการให้ข้อมูลต่างๆ มีความ 
   กระตือรือร้น และไม่เลือกปฏิบัติ  
-  การปฏิบัติงานด้านพัสดุ โดยการน าระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 
   การจัดการ มาสนับสนุนการปฏิบัติงาน เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น   
   ได้แก่ ระบบพัสดุ-คงคลัง โดยระบบดังกล่าวจะเชื่อมโยงข้อมูลจากงาน 
   ต่างๆ ท าให้การจัดหาพัสดุมีความสะดวก รวดเร็ว และมีความคล่องตัว 
   ยิ่งขึน้ ระบบสามารถท าการสืบค้นข้อมูล ติดตามงาน และรายงานการ 
   จัดหาพัสดุได้ ซึ่งผู้บริหารสารมารถน าข้อมูลไปพิจารณาเพื่อการ 
   ตัดสินใจต่อไปได้  

บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย 
(ผู้ประกอบการ) 

-  การได้รับเอกสารและข้อมูลต่างๆ ที่ถูกต้องชัดเจนและเป็นปัจจุบัน เพ่ือ 
   สามารถสรรหาหรือเสนอสินค้าได้อย่างถูกต้องตรงตามความต้องการ 
-  การติดต่อสื่อสารที่ดี   
-  การให้บริการด้วยความเต็มใจ ไม่เลือกปฏิบัติ  
-  เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการหรือผู้มาติดต่อ สามารถติดต่อสอบถาม 
   ข้อมูลได้ หรือปัญหาทีเ่กี่ยวข้องกับงานพัสดุได้โดยตรงที่ส่วนพัสดุได้  
   หรือช่องทาง e-mail 

 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่  
1.  ผู้ใช้งาน ได้แก่ ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษาโดยได้ใช้ของที่ถูกต้อง ตรงตามเวลาการ

ใช้งาน ซึ่งหากจัดซื้อพัสดุไม่ถูกต้องหรือตรงตามเวลา ก็ส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 
2.  ผู้ประกอบการ ได้แก่ บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ที่มสี่วนได้ส่วนเสียทั้งทางตรงและทางอ้อม  

 
คู่ความร่วมมือที่เป็นทางการ/บทบาทในระบบงาน (Partners) 

ส่วนพัสดุ จะติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ประกอบด้วย ศูนย์/ส านักวิชา/สถาบันและหน่วยงานต่างๆ ที่มีความต้องการจัดหาพัสดุในระบบงาน โดย
เชื่อมโยงในส่วนของงบประมาณ ดังนี้ 
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ส่วนแผนงาน  ส่วนพัสดุจะประสานงานและด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างตามแผนและ
นโยบาย รายงานผลการจัดหาพัสดุ 

ส่วนการเงินและบัญชี  ติดต่อประสานงานในเรื่องการเบิกจ่ายเรื่องงบประมาณ  
หน่วยงานภายใน ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยที่ต้องการให้ส่วนพัสดุด าเนินการจัดหา

พัสดุ  รวมถึงการเบิกจ่ายวัสดุสิ้นเปลืองส านักงาน  โดยเชื่อมโยง                
การท างานด้วยระบบฐานข้อมูลพัสดุคงคลัง 

 
 
 
ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ (Strategic Challenges) 
 1.  เป็นหน่วยงานกลางเพียงหน่วยงานเดียวของมหาวิทยาลัยที่มีหน้าที่และความรับผิดชอบใน
การบริหารจัดการงานด้านการพัสดุอย่างครบวงจร 
 2.  ด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง รวมทั้งการตรวจรับ/ตรวจการจ้าง ได้ตามกรอบระยะเวลามาตรการ
บริหารงบประมาณและการคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ (Strategic Advantages)  
 1.  มีระบบการบริหารงานแบบ “รวมบริการ ประสานภารกิจ” ที่มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
ใหม้ีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ก่อให้เกิดการประหยัด คุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ 
 2.  มีการพัฒนาระบบสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง เพ่ือรองรับการปฏิบัติ งานพัสดุ  มีฐานข้อมูลที่ดี  
สืบค้นได้ 

3.  บุคลากร มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการพัสดุ มีการท างานร่วมกันเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ 
ตลอดทั้งกระบวนการให้บริการที่รวดเร็ว ประทับใจ 
 4.  ผู้บริหารระดับสูงให้ความส าคัญและสนับสนุน ในการด า เนินการจัดซื้ อ /จัดจ้ า ง  เช่น 
จัดบุคลากรช่วยการปฏิบัติงานชั่วคราวในส่วนของการจัดซื้อ/จัดจ้างงบประมาณแผ่นดิน มาช่วยในการ
ถ่ายเอกสาร และสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้การจัดซื้อ/จัดจ้างสะดวกรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น เป็นต้น ตลอดจนมีการติดตามอย่างใกล้ชิด และให้รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างเป็นระยะอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้การจัดซื้อแล้วเสร็จตามแผนที่ก าหนดไว้ 

5.  ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารในด้านงบประมาณส าหรับส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม สัมมนา
กับหน่วยงานภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัยฯ อย่างสม่ าเสมอ 

6.  มีอุปกรณ์เครื่องใช้ส านักงานพอเพียงส าหรับการปฏิบัติ งาน เช่น เครื่ องคอมพิวเตอร์  
เครื่องพิมพ์ เครื่องถ่ายเอกสาร โทรศัพท์ เป็นต้น  

สภาวการณ์ขององค์กร (Organizational Situation) 
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ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ (Performance Improvement System) 
 ส่วนพัสดุ มีแนวทางในการด าเนินการเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนี้ 
 1.  มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษา (QA) การบริหารความเสี่ยง (RM) การจัดการ
ความรู้ (KM) มาปรับปรุง แก้ไข และพัฒนางานพัสดุในด้านต่างๆ 
 2.  จากการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการส่วนพัสดุ ได้น าข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นต่างๆ 
มาปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ 
  3.  มีการปรับปรุงรูปแบบ Check list ให้มีความละเอียดและชัดเจนยิ่งขึ้น เพ่ือให้หน่วยงาน
สามารถน าไปใช้ปฏิบัติงานได้จริงและถูกต้องตรงตามระเบียบฯ พัสดุ               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 10 

บทที่ 2 
 

 

ผลการด าเนินงานและผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งช้ี 
 
องค์ประกอบที่ 1  การบริหารจัดการ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1   : ผลการบริหารและจัดการของผู้บริหารหน่วยงาน   
  ปีการศึกษา 2559 (ก.ค. 59 - มิ.ย. 60) 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  : กระบวนการ 
 
ประเด็นการประเมิน : 

ให้ประเมินในประเด็น ดังนี้ 
1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT หรือแผนปฏิบัติการโดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์

ของหน่วยงานและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย โดยก าหนดตัวบ่งชี้ของแผนกล
ยุทธ์/แผนปฏิบัติการประจ าปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพ่ือวัดความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติการประจ าปี 

2. ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก
ปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของ
หน่วยงานและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

3. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการด าเนินงานอย่าง
ชัดเจน 

4. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรงและแหล่ง
เรียนรู้อื่น ๆ ตามประเด็นความรู้ที่ครอบคลุมพันธกิจของหน่วยงานและจัดเก็บอย่างเป็นระบบ
โดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

5. การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน 
6. ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและ

สอดคล้องกับพันธกิจของหน่วยงานและพัฒนาการของหน่วยงานที่ได้ปรับให้การด าเนินงาน
ด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานหน่วยงานตามปกติที่ประกอบด้วย 
การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 
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เกณฑ์การประเมิน CUPT QA (7 คะแนน) : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 6 คะแนน 7 

ไม่มีการ
ด าเนินงาน 
ตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 
 

มีผลการด าเนินงาน
เบื้องต้น  
(เป็นข้อมูลดิบ  
เริ่มมรีะบบ  
แต่ยังไมส่มบรูณ์  
ไม่สามารถ/  
ไม่มีการวิเคราะห์) 

มีการเก็บข้อมลู
อย่างเป็นระบบ 
สามารถ/มผีล
การวิเคราะห์การ
ด าเนินงานเทียบ
กับเป้าหมาย 

3 + มี
แนวโน้ม 
ผลการ
ด าเนินงาน
ของระบบดี
ท าให้เกิดผล
เป็นไป/ 
ในทิศทางตาม
เป้าหมายที่
ก าหนด 

4 + มีผลการ
ด าเนินงาน
เหนือกว่าที่
เกณฑ์ก าหนด
ส่งผลใหเ้กิด
การพัฒนา
ระบบ 

5 + มีผลการ
ด าเนินงาน 
ที่เท่าหรือสูงกว่าคู่
เทียบในระดับชั้น
น าของประเทศ  
มีการด าเนินงานท่ี
ดีต่อเนื่องส่งผลให้
การด าเนินงาน
เทียบเท่าหรือสูง
กว่าคู่เทียบ (คู่
เทียบช้ันน ำ
ระดับประเทศ) 

Excellent 
(Example of 
World-class 
or Leading 
Practices) 

Absolutely 
Inadequate 

The QA practice 
to fulfil the 
criterion is not 
implemented. 
There are no 
plans, 
documents, 
evidences or 
results 
available. 
Immediate 
improvement 
must be made. 

Inadequate and 
Improvement is 
Necessary 
The QA practice to 
fulfil the criterion 
is still at its 
planning stage or is 
inadequate where 
improvement is 
necessary. There is 
little document or 
evidence available. 
Performance of 
the QA practice 
shows little or 
poor results. 
  

Inadequate but 
Minor 
Improvement 
Will Make It 
Adequate 
The QA practice 
to fulfil the 
criterion is 
defined and 
implemented 
but minor 
improvement is 
needed to fully 
meet them. 
Documents are 
available but no 
clear evidence 
to support that 
they have been 
fully used. 
Performance of 
the QA practice 
shows 
inconsistent or 
some results. 

Adequate as 
Expected 
The QA 
practice to 
fulfil the 
criterion is 
adequate and 
evidences 
support that it 
has been fully 
implemented. 
Performance 
of the QA 
practice shows 
consistent 
results as 
expected. 

Better Than 
Adequate 
The QA 
practice to 
fulfil the 
criterion is 
better than 
adequate. 
Evidences 
support that 
it has been 
efficiently 
implemented. 
Performance 
of the QA 
practice 
shows good 
results and 
positive 
improvement 
trend. 

Example of Best 
Practices 
The QA practice 
to fulfil the 
criterion is 
considered to be 
example of best 
practices in the 
field. Evidences 
support that it 
has been 
effectively 
implemented. 
Performance of 
QA practice 
shows very good 
results and 
positive 
improvement 
trend. 

Excellent 
The QA practice 
to fulfil the 
criterion is 
considered to 
be excellent or 
example of 
worldclass 
practices in the 
field. Evidences 
support that it 
has been 
innovatively 
implemented. 
Performance of 
the QA practice 
shows excellent 
results and 
outstanding 
improvement 
trends. 
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT หรือแผนปฏิบัติการโดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของ
หน่วยงานและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย โดยก าหนดตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์/
แผนปฏิบัติการประจ าปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพ่ือวัดความส าเร็จของการด าเนินงาน
ตามแผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติการประจ าปี 

ส่วนพัสดุได้มีการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมีขั้นตอนและ
การด าเนินการให้ได้มาซึ่งแผนปฏิบัติการ ดังนี้ 

ในเริ่มต้นส่วนพัสดุได้ให้พนักงานประชุมปรึกษาหารือร่วมกัน โดยให้แต่ละงานท าการรวบรวม
ข้อมูล แจ้งปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา เพ่ือน ามาใช้เป็น
ข้อมูลพ้ืนฐานในการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งการจัดท าแผนปฏิบัติ
การของส่วนพัสดุจะท าตามกระบวนการและขั้นตอนการจัดท าแผนของส่วนแผนงาน โดยหัวหน้า
ส่วนพัสดุและหัวหน้างานทั้ง 4 งาน ได้ไปเข้าร่วมประชุมรับฟังค าชี้แจงการจัดท าแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และด าเนินการตามรูปแบบที่ส่วนแผนงานก าหนด โดยจัดท าแผน
ในระบบการจัดท าแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย ซึ่งในการจัดท าแผนปฏิบัติการนั้น ได้มีการ
ก าหนดกรอบการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้สอดคล้องกับภารกิจหลัก
ของหน่วยงาน และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2555 -
2564) ในยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ ภายใต้อัตตาภิบาลของมหาวิทยาลัย 
แผนงานหลัก การบริหารจัดการภายใต้อัตตาภิบาลของมหาวิทยาลัย โดยในการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี ส่วนพัสดุได้ก าหนดเป้าหมายผลผลิตและตัวชี้วัดไว้อย่างชัดเจน (ดังเอกสารประกอบที่                  
1.1.1-1) เพื่อใช้วัดความส าเร็จของการด าเนินงาน ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีของมหาวิทยาลัย ซ่ึงในการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ส่วนพัสดุ
ได้มีการก าหนดผู้รับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน โดยจะจัดแบ่งให้แต่ละงานรับผิดชอบดูแลในแต่ละตัวบ่งชี้ 
เช่น ตัวบ่งชี้จ านวนผลงานที่เกิดจากการจัดการความรู้และมีการน าไปใช้จริง  มอบให้หัวหน้างาน
จัดซื้อ/จัดจ้างเป็นผู้ดูแล ตัวบ่งชี้ระดับผลการประเมินการประกันคุณภาพด้านการบริหารจัดการ 
มอบให้หัวหน้างานธุรการเป็นผู้ดูแล ตัวบ่งชี้ร้อยละของการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่ด าเนินงาน
แล้วเสร็จสมบูรณ์ มอบให้หัวหน้างานตรวจรับ/ตรวจการจ้างเป็นผู้ดูแล และตัวบ่งชี้การน านวัตกรรม
มาใช้สนับสนุนการให้บริการแบบรวมบริการประสานภารกิจ มอบให้หัวหน้างานคลังและทะเบียน
พัสดุเป็นผู้แล  

หลังจากได้มีการจัดท าแผนเสร็จเรียบร้อยแล้ว หัวหน้าส่วนพัสดุได้มีการถ่ายทอดแผนปฏิบัติ
การประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ให้พนักงานทุกคนได้รับทราบ เพ่ือให้พนักงานทุกคนได้
ตระหนักถึงความส าคัญของการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ โดยได้ท าการถ่ายทอด                  
แผนและนโยบายมหาวิทยาลัยผ่านที่ประชุมประจ าเดือนส่วนพัสดุครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันที่ 16 
พฤศจิกายน 2559    
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ส่วนพัสดุได้มีการด าเนินงานเพ่ือให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่ตั้งไว้ โดยหัวหน้าส่วนพัสดุได้มี
การติดตาม ตรวจสอบผลการด าเนินงานทุกตัวบ่งชี้ โดยสอบถามและให้พนักงานที่รับผิดชอบ                
ในตัวบ่งชี้นั้นๆ รายงานผลการด าเนินงาน รวมทั้งรายงานปัญหาอุปรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้น ผ่านที่ประชุม
ประจ าเดือนส่วนพัสดุ อย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกเดือน นอกจากที่ส่วนพัสดุจะมีการรายงานในที่
ประชุมส่วนพัสดุแล้ว ยังได้มีการรายงานผลด าเนินการตามแผนให้ผู้บริหารรับทราบด้วย โดยเสนอ
รายงานผ่านส่วนแผนงาน เป็นประจ าทุกไตรมาส รวม 4 ครั้ง และในส่วนของการด าเนินงานในการ
จัดหาพัสดุในส่วนของงบลงทุนได้มีการรายงานเสนอรองอธิการบดีฝ่ายบริหารในที่ประชุมในก ากับ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร จากการรายงานผลการด าเนินงาน ได้มีการประเมินผลการด าเนินงานตาม
ตัวบ่งชี้ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จ านวน 4 ครั้ง (ทุกไตรมาส) โดยท าการเปรียบเทียบผลการ
ด าเนินงานกับแผนปฏิบัติการที่ตั้งไว้ในแต่ละตัวบ่งชี้ แล้วค านวณออกมาเป็นคะแนนร้อยละ ซึ่งได้มี
การให้รายละเอียดการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในแต่ละไตรมาส โดยแบบประเมินได้เสนอผ่านส่วน
แผนงาน มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของผู้บริหารหน่วยงานและ
คณะกรรมการติดตามการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจ าปีต่อไป 

 
2. ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัย

ภายนอกหรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานและให้
ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ส่วนพัสดุได้มีการปรับปรุงคณะท างานบริหารความเสี่ยงขึ้นใหม่                 
โดยได้เพ่ิมจ านวนพนักงานส่วนพัสดุให้เข้ามามีส่วนร่วมเป็นคณะท างานมากขึ้น ตามค าสั่งแต่งตั้ง
คณะท างานบริหารความเสี่ยงตามค าสั่งที่ 1590/2559 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 (ดังเอกสาร
ประกอบที่ 1.1.2-1) และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ส่วนพัสดุได้มีการประชุมพนักงาน เพ่ือร่วมกัน
ค้นหาปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงตามบริบทของหน่วยงาน และวางแผนการด าเนินงานเพ่ือจัดท า
แผนการบริหารความเสี่ยงของส่วนพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยเริ่มด าเนินงานค้นหา
ปัจจัยเสี่ยง และท าการวิเคราะห์และท าให้ค้นพบปัจจัยเสี่ยงจ านวน 2 ปัจจัย คือ 1) ความเสถียรของ
ระบบสารสนเทศบริหารการคลังและพัสดุ 2) ความสูญเสียงบประมาณจากการไม่สามารถด าเนินการ
ตามกระบวนการจัดหาพัสดุได้อย่างมีประสิทธิภาพ (งบประมาณถูกตัดกรณีไม่สามารถจัดหาได้ตาม
กรอบเวลา/หรือต้องจัดสรรงบส ารองเพ่ิมเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเพ่ิม -ลดปริมาณงาน) ซึ่งเป็น
ประเภทความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน (O) (ดังเอกสารประกอบที่ 1.1.2-2) คณะท างานบริหารความเสี่ยง
ประจ าหน่วยงาน ท าการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2560 
แล้ว ระดับความเสี่ยงคะแนนอยู่ที่ 6 ซึ่งยอมรับได้  และส่วนพัสดุมีการจัดท าแผนการปรับปรุง                 
การควบคุมภายในระดับหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 พร้อมทั้งมีการก าหนดกิจกรรม
ควบคุม เพ่ือให้ความเสี่ยงนั้นลดลง โดยผ่านระบบบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย และเสนอ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย แล้วคณะกรรมการฯ มีมติอนุมัติรายงานแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และได้จ าแนกปัญหา
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ออกจากความเสี่ยง โดยการจัดแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของส่วนพัสดุนั้น คณะกรรมการฯ 
ได้พิจารณาเห็นว่าเป็นปัญหาที่หน่วยงานสามารถด าเนินการแก้ไขได้เอง หากไม่สามารถแก้ไขได้                
ให้เสนอเรื่องไปที่ผู้มีอ านาจหรือผู้ทีเกี่ยวข้องตามขั้นตอน เพ่ือให้ปัญหาได้รับการแก้ไข  (ดังเอกสาร
ประกอบที่ 1.1.2-3) ซึ่งส่วนพัสดุ ก็ได้ด าเนินการตามแผนการปรับปรุงภายในและท ากิจกรรมควบคุม
ตามที่ได้ก าหนดไว้แล้ว และมีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และรายงานต่อ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยทราบแล้ว เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560  

และจากการที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของส่วนพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560                
ได้พิจารณาให้เป็นความเสี่ยงระดับหน่วยงาน เป็นระดับหน่วยงาน แต่คณะกรรมการฯ ก็ยังเล็งเห็นว่า
น่าจะมีปัจจัยเสี่ยงต่อบริบทของส่วนพัสดุ จึงได้มีการวิเคราะห์และค้นพบว่าความเสี่ยงที่เกิดขึ้น                
กับงานด้านพัสดุ เป็นความเสี่ยงในหัวข้อ “ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตาม
กฎระเบียบที่ก าหนดไว้” โดยคณะกรรมการฯ จัดให้เป็นความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งส่วนพัสดุได้
เห็นชอบและด าเนินการจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยง ในระดับมหาวิทยาลัย ที่คณะกรรมการฯ 
ก าหนดให้ส่วนพัสดุด าเนินการนั้น ส่วนพัสดุได้รายงานเสนอคณะกรรมการฯ ในรูปแบบ SUT-RM6 
เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 และหลังจากนั้นได้มีการรายงานและประเมินผลการ
ด าเนินงานในแบบ SUT-RM8 ให้หน่วยตรวจสอบภายในรับทราบแล้วเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560                
(ดั งเอกสารอ้างอิงที่  1 .1.2 -4) และมีการรายงานผลอีกครั้ งเมื่ อวันที่  18 เมษายน 2560                          
(ดังเอกสารประกอบที่ 1.1.2-5)   

ต่อมามหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้ทุกหน่วยงานจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุม
ภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนั้น ส่วนพัสดุได้มีการประชุมระดมสมองเพ่ือวิเคราะห์
และค้นหาปัจจัยเสี่ยง โดยได้พบปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวกับ “ความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่พัสดุเกิดจาก
ความไม่รู้ ไม่เข้าใจในระเบียบวิธีปฏิบัติ” และได้น าเสนอคณะกรรมการฯ เรียบร้อยแล้ว แต่เมื่อคณะ
กรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นปัญหา ไม่ใช้ระดับมหาวิทยาลัย จึงไม่ต้องรายงานเสนอ
คณะกรรมการฯ แต่ส่วนพัสดุต้องด าเนินจัดท ากิจกรรมควบคุมให้แล้วเสร็จ และต้องมีการรายงานผล
การจัดท ากิจกรรมควบคุมให้หน่วยตรวจสอบภายในทราบต่อไป  

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 ส่วนพัสดุ ได้มีการเสนอแผนบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 ในเรื่อง “ครุภัณฑ์สูญหาย” ซึ่งอยู่ในระหว่างคณะกรรมการฯ พิจารณา 
(ดังเอกสารประกอบที่ 1.1.2-6) 

 
3. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการด าเนินงานอย่างชัดเจน 

หวัหน้าส่วนพัสดุ ได้มีการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการ โดย
สรุปดังนี้  

1.  มีการด าเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน ก าหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจการ
ด าเนินงานที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย มีการวางแผนและถ่ายทอดแผนปฏิบัติ
การของหน่วยงานไปสู่พนักงานทุกคน เพื่อให้พนักงานมีความสามารถในการวางแผนปฏิบัติงาน และ
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จัดวางระบบงานเพ่ือให้พนักงานด าเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบตามขั้นตอน ตลอดจนมี
การให้ค าปรึกษาชี้แนะแนวทาง และร่วมแก้ไขปัญหาการท างานเมื่อพนักงานมีปัญหาในการ
ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ซึ่งการช่วยแก้ไขปัญหาไม่ใช่จะช่วยแก้ไขเฉพาะพนักงานส่วนพัสดุเท่านั้น ยังให้
ค าปรึกษาและแนะแนวทางให้แก่หน่วยงานอื่นๆ ตลอดจนผู้ประกอบการที่ติดขัดมีปัญหาเกี่ยวกับงาน
พัสดุด้วย ซึ่งสามารถช่วยแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง  และมีการจัดล าดับความส าคัญของงาน และ
บริหารเวลาในอย่างเหมาะสม เพ่ือให้การท างานบรรลุตามทิศทางที่ก าหนด  

2. มีการบริหารตามรูปแบบนโยบาย “รวมบริการ ประสานภารกิจ” เพ่ือใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า 
และให้เกิดประโยชน์สูงสุด อีกทั้งได้ร่วมกับฝ่ายบริหารก าหนดมาตรการบริหารงบประมาณและการ
คลัง เพ่ือตอบสนองความต้องการใช้ครุภัณฑ์ของผู้รับบริการให้ทันต่อเวลาการใช้งาน สร้างระบบ 
Check list เพ่ือให้การบริการจัดหาพัสดุเป็นไปตามขั้นตอน ถูกต้องตามกระบวนการ การจัดหามี
ความรวดเร็วแล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลา มีการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน 
(TOR) เพ่ือช่วยหน่วยงานให้สามารถด าเนินการจัดท า TOR ได้อย่างถูกต้อง ซึ่งเมื่อหน่วยงานจัดท า 
TOR ได้อย่างถูกต้องแล้วโดยไม่มีการแก้ไข ก็ส่งผลให้การจัดหาพัสดุมีความรวดเร็วขึ้น ถูกต้อง                  
มีคุณภาพ ประหยัดและคุ้มค่า ตอบสนองความต้องการของบุคคลภายในมหาวิทยาลัย (ผู้บริหาร 
อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา) ได้ และในการท างานพนักงานทุกคนได้น าข้อมูลระบบสารสนเทศ
การบริหารการคลัง (ระบบ MIS) ในการท างานเพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างรวดเร็วและ                   
มีประสิทธิภาพ  

3. มีการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่มีผลประโยชน์ด้านอ่ืนที่ขัดแย้งกับการปฏิบัติ
หน้าที่การบริหารงานจะตระหนักถึงภาระรับผิดชอบเสมอ และจะมีการสร้างจิตส านึกให้พนักงาน              
มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนและการเพ่ิมพัฒนาศักยภาพของพนักงานเสมอ โดยจะกล่าวทุก
ครั้งในที่ประชุมส่วนพัสดุ และได้มีการก ากับติดตามและประเมินผลตามแบบรายงานผลการ
ด าเนินงานและการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี  ในทุกไตรมาส โดยรายงาน
มหาวิทยาลัยเพ่ือมหาวิทยาลัยจะได้มีข้อมูลในการประกอบการบริหารแผนปฏิบัติการและแผนการใช้
จ่ายเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ต่อไป 

4. ยึดหลักความโปร่งใส มีการตรวจสอบการท างานของพนักงาน  ตลอดจนมีการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารด้านพัสดุให้ผู้ที่เก่ียวข้องทราบอย่างทั่วถึง  

5. เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และร่วมแสดงความคิดเห็นได้ มีการรับฟัง
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง และน าไปปรับปรุ งการบริหารงาน
พัสดุให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

6. มีการก าหนดภาระหน้าที่ ขั้นตอนการด าเนินงานหน่วยงาน และมอบหมายงานให้แก่
พนักงานได้อย่างเหมาะสม ทั้งปริมาณและคุณภาพ รวมทั้งให้อ านาจใจการตัดสินใจในงานที่ได้รับ
มอบหมายด้วย  

7. มีการก าหนดขอบเขต อ านาจ และหน้าที่ในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน มีความเป็นธรรม 
เสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ นอกจากนั้นยังมีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและข้อกฎหมายที่
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เกี่ยวข้องกับหน่วยงานด้วย 
8. มีการบริหารจัดการงานพัสดุให้แก่พนักงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างทัดเทียมกัน 

และเปิด  โอกาสให้พนักงานหรือทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถแสดงความคิดเห็น เสนอแนะได้ 
9. นอกจากนี้ยังได้มอบอ านาจในการตัดสินใจให้หัวหน้างานมีอ านาจในการตัดสินใจ ตาม

ความเหมาะสมภายใต้กฎระเบียบและแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย 
10. มีการน าข้อเสนอแนะและความคิดเห็นที่ได้ทั้งจากภายในและภายนอกมาใช้ในการ

ตัดสินใจการบริหารงาน โดยมีการใช้กระบวนการตัดสินใจ เพ่ือสรุปข้อคิดเห็น และมีการบริหารงาน
โดยยึดหลักฉันทามติ 
 

4. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรงและแหล่งเรียนรู้
อ่ืน ๆ ตามประเด็นความรู้ที่ครอบคลุมพันธกิจของหน่วยงานและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่
ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

ส่วนพัสดุได้ตระหนักถึงความส าคัญของการค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ที่มีอยู่ในตัวของ
พนักงานที่ปฏิบัติงาน และมีประสบการณ์ที่สามารถด าเนินงานให้ส าเร็จลุล่วง ดังนั้น เพ่ือให้ได้องค์
ความรู้ที่มีประเด็นที่สอดคล้องกับพันธกิจของหน่วยงาน ในเริ่มต้นการด าเนินการเพ่ือจัดท าแผนการ
จัดการความรู้ ส่วนพัสดุได้มีการประชุมเพ่ือวางแผนการด าเนินงาน และส ารวจความคิดเห็นโดยให้
พนักงานแสดงความคิดเห็นว่า ต้องการจะจัดท าแผนการจัดการความรู้ในประเด็นใด เพ่ือถ่ายทอด
แล้ว สามารถท าให้พนักงานในส่วนพัสดุและหน่วยงานอ่ืนๆ ของมหาวิทยาลัยน าไปปฏิบัติได้ถูกต้อง 
ซึ่งพนักงานส่วนพัสดุได้สรุปเห็นตรงกันว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ควรจัดท าแผนการจัดการ
ความรู้ในหัวข้อ “คู่มือการจัดการเบิกจ่ายวัสดุสิ้นเปลืองส านักงานด้วยระบบ MIS” จากนั้นจึงได้มี
การจัดท าแผนการจัดการความรู้ตามกรอบและขั้นตอนของมหาวิทยาลัย (ดังเอกสารประกอบที่ 
1.1.4-1) ซึ่งบัดนี้ได้มีการจัดการความรู้ในขั้นตอนการจัดการความรู้ให้เป็นระบบ โดยท าการรวบรวม
ความรู้ในส่วนของขั้นตอนการเบิกจ่ายวัดสดุส านักงาน มาจัดเก็บให้เป็นหมวดหมู่ในรูปแบบเอกสาร
และรูปแบบไฟล์เอกสารเมือเรียบร้อยแล้ว จะด าเนินการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตามกระบวนการ
จัดท าแผนการจัดการความรู้ต่อไป  

จากการจัดการความรู้ ส่วนพัสดุได้มีการรายงานผลการด าเนินงานให้คณะกรรมการจัดการ
ความรู้ของมหาวิทยาลัยทราบเป็นระยะอย่างต่อเนื่องทุกไตรมาส ซึ่งการด าเนินการเป็นไปตามกรอบ
ที่ก าหนดไว้ในแผนการจัดการความรู้ทุกประการ (ดังเอกสารประกอบที่ 1.1.4-2) 

 
5. การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน  

จากที่ส่วนพัสดุได้จัดท าแผนปฏิบัติการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2560 ส่วน
พัสดุได้มีการติดตามผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยหัวหน้าส่วนพัสดุได้มีการก ากับดูแล และ
ติดตามการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคนอย่างใกล้ชิด  หากงานใดล่าช้าก็จะมีการเร่งรัด สอบถามถึง
ปัญหาและช่วยแก้ไขปัญหา เพ่ือให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามแผน เช่น การจัดหา
พัสดุ หากรายการใดมีการด าเนินการล่าช้า จะส่งผลกระทบต่อการที่ผู้ใช้งานได้รับพัสดุไม่ตรงตาม
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ก าหนด และส่งผลให้การเบิกจ่ายล่าช้า ดังนั้น หัวหน้าส่วนพัสดุจึงมีการติดตามเร่งรัด ประเมินผลการ
ด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้การจัดการหาพัสดุส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย เป็นต้น  
         ในการปฏิบัติงานด้านพัสดุ พนักงานทุกคนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบพัสดุ 
กฎหมาย มติ ครม. และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่วนพัสดุจึงได้มีการวางแผนในการส่งพนักงาน
ไปอบรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการท างาน โดยในปีๆ หนึ่ง ส่วนพัสดุจะส่งพนักงานในแต่ละงานไป
อบรมให้ทุกงานและครบทุกคน ไม่ว่าจะเป็นพนักงานเก่าหรือพนักงานที่เข้าใหม่ ซึ่งในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 ส่วนพัสดุได้ส่งพนักงานอบรมในหัวข้อต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก รวมจ านวน                  
13 คน (ดังเอกสารประกอบที่ 1.1.5.1) ซึ่งเมื่อพนักงานที่ไปเข้ารับการอบรมในหัวข้อต่างๆ แล้ว เมื่อ
กลับมาจะต้องมาถ่ายทอดความรู้ที่ได้มาให้แก่พนักงานส่วนพัสดุทราบในที่ประชุมส่วนพัสดุ ซึ่ง
พนักงานทุกคนในส่วนพัสดุก็จะได้มีโอกาสได้รับความรู้ใหม่ๆ จากเพ่ือนพนักงานที่ไปเข้ารับการอบรม
มาด้วยเช่นกัน ซึ่งแนวปฏิบัตินี้หัวหน้าส่วนพัสดุได้ก าหนดไว้ให้ทุกคนปฏิบัติ เพราะเล็งเห็น
ความส าคัญที่พนักงานส่วนพัสดุทุกคนจะต้องมีการเพ่ิมพูนความรู้ใหม่ๆ ตลอด เพ่ือให้สามารถน ามา
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานด้านพัสดุอย่างยิ่ง 
        และจากการด าเนินการตามแนวปฏิบั ติข้างต้นนั้น สามารถตรวจสอบและประเมินได้ว่า
พนักงานที่ไปเข้ารับการอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจหรือไม่ และเมื่อพนักงานปฏิบัติงานแล้ว
สามารถน าความรู้ที่ได้มาไปปรับใช้กับงานของตนได้อย่างถูกต้องหรือไม่ ซึ่งวิธีการดังกล่าวเป็นการ
ประเมินศักยภาพของพนักงานว่าพนักงานมีความรู้ความสามารถในระดับใด ต้องมีการพัฒนาตนเอง
ให้ก้าวหน้าต่อไปอย่างไร   

นอกจากการที่ส่งพนักงานไปอบรมในหัวข้อต่างๆ แล้ว ส่วนพัสดุยังได้จัดโครงการสัมมนาเพ่ือ
เพ่ิมพูนประสิทธิภาพการท างานด้านพัสดุให้แก่พนักงาน ในหัวข้อเรื่อง “แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุรูปแบบใหม่ ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560” เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 โดยได้เชิญวิทยากรภายนอกมาบรรยายให้
ความรู้ (ดังเอกสารประกอบที่ 1.1.5-2)          
 

6. ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและสอดคล้อง
กับพันธกิจของหน่วยงานและพัฒนาการของหน่วยงานที่ได้ปรับให้การด าเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานหน่วยงานตามปกติที่ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การ
ตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 
        ส่วนพัสดุได้มีการด าเนินงานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ อย่างเป็นระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพภายใน โดยมีการแต่งตั้งคณะท างานประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนพัสดุ ตามค าสั่งที่ 
241/2551 ลงวันที่ 1 เมษายน 2551  เพ่ือเป็นกลไกที่ส าคัญในการบริหารจัดการระบบการประกัน
คุณภาพของส่วนพัสดุ ซึ่งคณะท างานได้มีการประชุมอย่างต่อเนื่องโดยผ่านที่ประชุมประจ าเดือนส่วน
พัสดุ และท าการรายงานความเคลื่อนไหว แจ้งข่าวสาร ถ่ายทอดความรู้ต่างๆ  ที่เกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพให้พนักงานทุกคนรับทราบ ตลอดจนได้มีการติดตาม ควบคุม การด าเนินงานการประกัน
คุณภาพภายในของส่วนพัสดุให้เป็นไปตามกรอบและประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย  

                   หัวหน้าส่วนพัสดุได้ให้ความส าคัญของการท าประกันคุณภาพภายในเป็นอย่างยิ่ง โดยในการ
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ประชุมประจ าเดือนส่วนพัสดุทุกครั้ง หัวหน้าส่วนพัสดุจะเน้นย้ าให้บุคลากรเล็งเห็นความส าคัญของ
การท าประกันคุณภาพ พร้อมทั้งถ่ายทอดข้อมูลเกี่ยวกับการประกันคุณภาพให้บุคลากรได้รับทราบ
อย่างทั่วถึง และขอความร่วมมือบุคลากรในการจัดท าประกันคุณภาพของส่วนพัสดุ โดยให้ถือเป็น
ภารกิจหลักที่ต้องปฏิบัติร่วมกัน ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี  ในการท ารายงานประเมินตนเอง
ส่วนพัสดุมีการแบ่งกลุ่มบุคลากรให้รับผิดชอบจัดท ารายงานในแต่ละตัวบ่งชี้ (ดังเอกสารประกอบที่ 
1.1.6-1) เมื่อแบ่งกลุ่มแล้วบุคลากรจะเข้าร่วมกันท า ระดมสมอง ระดมความคิด พร้อมกับมีการ
อธิบายขั้นตอนในการจัดท ารายงานประเมินตนเอง ซึ่งเป็นการศึกษาและท าความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในด้วย โดยเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการท า
ประกันคุณภาพ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 
2559 ได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ นอกจากนั้นหากมีการอบรมหรือการประชุมเกี่ยวกับการท าประกันส่วน
พัสดุจะส่งบุคลากรเข้าร่วมทุกครั้ง 

              คณะท างานได้มีการก าหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตามภารกิจของหน่วยงาน ในองค์ประกอบที่ 2  
การบริหารจัดการภารกิจหลัก โดยมีตัวบ่งชี้ 4 ตัวบ่งชี้ ซึ่งจัดท าตามโครงสร้างการบริหารของ
หน่วยงาน จ านวน 4 งาน คือ 1) งานธุรการ   2) งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  3) งานตรวจรับ/ตรวจการจ้าง 
และ 4) งานคลังและทะเบียนพัสดุ เพื่อแสดงให้เห็นการบริหารจัดการการด าเนินงานตามภารกิจหลัก
ของหน่วยงาน และจะได้น าผลที่ได้จากการประเมินน าไปปรับปรุงพัฒนางานในภารกิจหลักต่างๆ ให้
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น   

มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การควบคุม 
ติดตามการด าเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมิน
คุณภาพเสนอต่อมหาวิทยาลัยตามก าหนดเวลา  โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด และ 3) การน าผลการประเมินคุณภาพไปท าแผนการพัฒนาคุณภาพของ
หน่วยงานส่วนพัสดุมีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 

1)  การควบคุม ติดตามการด าเนินงาน และประเมินคุณภาพ  โดยส่วนพัสดุได้มีการวางแผน 
และควบคุมก ากับดูแลการประกันคุณภาพภายในให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการการท าประกันคุณภาพ
ของส่วนพัสดุและให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาของมหาวิทยาลัย มีการติดตามผลการด าเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้เพ่ือน ามาจัดท ารายงานประเมินตนเอง และมีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
โดยในปีการศึกษา 2558 ได้มีการติดตามและรายงานความคืบหน้าผลการด าเนินงานตามมาตรการ
ของหน่วยงานในการประเมินรอบที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้มีการรายงานความคืบหน้า                      
ผลการด าเนินงานตามมาตรการของหน่วยงาน จากผลประเมินคุณภาพภายในหน่วยงาน และผลการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558 รอบแรก ซึ่งมีการรายงานเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 
(ดังเอกสารประกอบที่ 1.1.6-2) และมีการรายงานรอบสอง เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560 (ดังเอกสาร
ประกอบที่ 1.1.6-3)  

2)  การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อมหาวิทยาลัยตาม
ก าหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  ส่วนพัสดุได้มีการจัดท า
รายงานประเมินตนเอง โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามตัวบ่งชี้ที่มหาวิทยาลัยก าหนด พร้อม
กรอกข้อมูลลงระบบฐานข้อมูลรายงานประเมินตนเอง (SAR) online ของมหาวิทยาลัย และหลังจาก
การที่ได้รับการประเมินแล้ว ได้น ารายงานประเมินที่ผ่านการตรวจประเมินเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์
ส่วนพัสดุ เพื่อให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียได้เข้าศึกษาข้อมูลได้ด้วย   
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3)  การน าผลการประเมินคุณภาพไปท าแผนการพัฒนาคุณภาพของหน่วยงาน  หลังจากที่
ได้รับการตรวจประเมินเรียบร้อยแล้ว ส่วนพัสดุได้น าผลการประเมินมาพัฒนาระบบการท างานของ
ส่วนพัสดุให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  โดยปีการศึกษา 2558  คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน (ระดับหน่วยงาน) ได้เสนอแนวทางเสริมเกี่ยวกับเรื่องการท าประกันคุณของส่วนพัสดุ  ดังนี้ 
              จุดแข็ง (Strengths) 

1. ผู้บริหารมีหลักธรรมภิบาลและเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 
และให้อ านาจในการตัดสินใจภายใต้ระเบียบและแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย  

2. มีระบบการบริหารจัดการ การจัดการสารสนเทศ การบริหารความเสี่ยง และการ
จัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพ 

3. บุคลากรมีความสามารถและทุ่มเทให้กับการท างาน และมีการพัฒนาบุคลากรให้
สามารถท างานทดแทนกันได ้

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้  (Area for Improvement) 
1. การพัฒนาคู่มือ/แนวปฏิบัติให้เป็น best practice เพ่ือเผยแพร่สู่สาธารณะ ซึ่ง

สะท้อนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
2. การก าหนดตัวชี้วัดที่สะท้อนคุณภาพของหน่วยงานให้มีความท้าทายมากขึ้น 
3. การท าความเข้าใจในเกณฑ์ของตัวบ่งชี้ที่ก าหนดขึ้นใหม่ 
4. สนับสนุนการให้มีความร่วมมือของคณะกรรมการตรวจรับ/ตรวจจ้างมากยิ่งขึ้น 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
1. งานด้านพัสดุเป็นงานที่มีความเสี่ยงสูง ควรมีการด าเนินการทุกขั้นตอนให้ถูกต้องตาม

ระเบียบ และกฎหมาย 
2. จัดอบรมบุคลากรด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น การก าหนดราคากลาง เป็นต้น 
3. ควรมีการวิเคราะห์ปริมาณงานที่เพ่ิมขึ้นจากการขยายงานของมหาวิทยาลัยอย่าง

ต่อเนื่อง และรวดเร็ว เพื่อให้มีจ านวนบุคลากรที่เหมาะสม   
ซึ่งส่วนพัสดุได้มีการน าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการฯ มาปรับปรุงการบริหารงานพัสดุ 

แล้ว 
 
การประเมินตนเอง  : 
 

ผลการประเมินตนเอง 

4 คะแนน 
 
รายการหลักฐาน  : 

เอกสารประกอบที่ 1.1.1-1 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2560        
เอกสารประกอบที่ 1.1.2-1 ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ 1590/2559 
 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559  

 เอกสารประกอบที่ 1.1.4-1   แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  
    2560  

เอกสารประกอบที่ 1.1.4-2   แบบรายงานแผน – ลด การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ 
การจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
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เอกสารประกอบที่ 1.1.5-1   แบบแจ้งแผนความต้องการใช้จ่ายงบพัฒนาบุคลากรที่จัดสรรให้ 
    หน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

เอกสารประกอบที่ 1.1.5-2   โครงการสัมมนาเพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการท างาน  
ส่วนพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ 2560 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารงานพัสดุรูปแบบใหม่ 
ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดภุาครฐั พ.ศ. 
2560  

เอกสารประกอบที่ 1.1.6-1   ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
    ระดับหน่วยงาน ปีการศึกษา 2558  

เอกสารประกอบที่ 1.1.6-2   ผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
    ปีการศึกษา 2558 รอบสอง 

เอกสารประกอบที่ 1.1.2-4   รายงานการจัดการความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2560  

เอกสารประกอบที่ 1.1.2-5  แบบเสนอชื่อความเสี่ยงเชิงนโยบายระดับมหาวิทยาลัย  
เพ่ือพิจารณาท าแผนการบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2   :  ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
   ปีการศึกษา 2559 (ก.ค. 59 - มิ.ย. 60) 

 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนการ 
 
ประเด็นในการประเมิน : เกี่ยวข้องกับเกณฑ์ AUN QA 10.5, 10.6, 11.5 
1. มีการวิเคราะห์และพัฒนาคุณภาพของการบริการ และคุณภาพของสิ่งอ านวยความสะดวกอย่าง

สม่ าเสมอ (AUN QA 10.5) 
2. มีระบบและกลไกการรวบรวมและการรับข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม (เช่น มี

ช่องทำงหลำกหลำยในกำรรับข้อมูล เป็นต้น) (AUN QA 10.6) 
3. มีข้อมูลป้อนกลับอยู่ในระดับความพึงพอใจที่ก าหนดไว้ มีการติดตาม (monitored) และเทียบเคียง

เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาระบบงาน (AUN QA 11.5) 
 
เกณฑ์การประเมิน : เทียบเท่ากับคะแนน AUN QA ระดับ 2-7 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีผลการด าเนินงาน
เบื้องต้น  
(เป็นข้อมูลดิบ  
เริ่มมรีะบบ แต่ยัง 
ไม่สมบูรณ์ ไม่สำมำรถ/ 
ไม่มีกำรวิเครำะห์) 

มีการเก็บข้อมลูอย่าง
เป็นระบบสามารถ/ 
มีผลการวิเคราะห์ 
การด าเนินงานเทยีบกับ
เป้าหมาย 

2 + มีแนวโน้ม 
ผลการด าเนินงานของ
ระบบดีท าใหเ้กิดผล
เป็นไป/ในทิศทางตาม
เป้าหมายที่ก าหนด 

3 + มีผลการด าเนินงาน
เหนือกว่าที่เกณฑ์
ก าหนดส่งผลให้เกดิ 
การพัฒนาระบบ 

4 + มีการด าเนินงานท่ีดี
ต่อเนื่องส่งผลให้การ
ด าเนินงานเทียบเท่าหรือ
สูงกว่าคู่เทียบ (คู่เทียบช้ัน
น ำระดับประเทศ) หรือ
เป็นวัฒนธรรมองค์กร 

Inadequate and 
Improvement is 
Necessary 
The QA practice to 
fulfil the criterion is 
still at its planning 
stage or is inadequate 
where improvement is 
necessary. There is 
little document or 
evidence available. 
Performance of the 
QA practice shows 
little or poor results. 
 

Inadequate but 
Minor Improvement 
Will Make It 
Adequate 
The QA practice to 
fulfil the criterion is 
defined and 
implemented but 
minor improvement 
is needed to fully 
meet them. 
Documents are 
available but no clear 
evidence to support 
that they have been 
fully used. 
Performance of the 
QA practice shows 
inconsistent or some 
results. 

Adequate as 
Expected 
The QA practice to 
fulfil the criterion is 
adequate and 
evidences support that 
it has been fully 
implemented. 
Performance of the QA 
practice shows 
consistent results as 
expected. 

Better Than 
Adequate 
The QA practice to 
fulfil the criterion is 
better than adequate. 
Evidences support that 
it has been efficiently 
implemented. 
Performance of the QA 
practice shows good 
results and positive 
improvement trend. 

Example of Best 
Practices 
The QA practice to fulfil 
the criterion is 
considered to be 
example of best 
practices in the field. 
Evidences support that it 
has been effectively 
implemented. 
Performance of QA 
practice shows very good 
results and positive 
improvement trend. 
Excellent (Example of 
World-class or Leading 
Practices) 
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แนวทางในการประเมิน : เกี่ยวข้องกับเกณฑ์ AUN QA 10.5, 10.6, 11.5 
                              แนวทางในการประเมิน  1 2 3 4 5 
1.  Quality of support services and facilities (at the library, 

laboratory, IT facility and student services) is subjected to 
evaluation and enhancement (AUN QA 10.5) 

 มีกำรวิเครำะห์และพัฒนำคุณภำพของกำรบริกำร และคุณภำพของสิ่ง
อ ำนวยควำมสะดวกอย่ำงสม่ ำเสมอ 

     

2. The stakeholder’s feedback mechanisms are systematic and 
subjected to evaluation and enhancement (AUN QA 10.6)  

 มีระบบและกลไกการรวบรวมและการรับข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทุกกลุ่ม (เช่น มีช่องทางหลากหลายในการรับข้อมูล 

     

3. The satisfaction levels of stakeholders are established, 
monitored and benchmarked for improvement (AUN QA 11.5) 

 มีข้อมูลป้อนกลับอยู่ในระดับความพึงพอใจที่ก าหนดไว้ มีการติดตาม 
(monitored) และเทียบเคียงเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาระบบงาน 

     

 
วิธีการประเมิน   : 
1. การหาข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอาจใช้เครื่องมือที่หลากหลาย เช่น การส ารวจ  

การสัมภาษณ์ เป็นต้น 
2. การศึกษาจากกลุ่มเจาะจง (Focus Group) หรือใช้ข้อมูลการด าเนินงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน  : 

 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

           ปีการศึกษา 2559 ส่วนพัสดุได้มีการเตรียมการจัดท าแบบส ารวจความพึงพอใจ โดยได้มีการ
ประชุมทบทวน วางแผน และเตรียมการเพ่ือจัดท าแบบส ารวจความพึงพอใจ ซึ่งส่วนพัสดุได้มีการ
ทบทวน และน าปัญหาที่เกิดจากด าเนินงานจากรอบปีที่ผ่านมา น ามาวิเคราะห์  เพ่ือปรับวิธีการ
ด าเนินงานเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล ในประเด็นต่อไปนี้  

                   1. การตั้งข้อค าถามที่ถามผู้ใช้บริการ มีความยุ่งยากซับซ้อนหรือไม่ ง่ายและสะดวกต่อ
ตอบหรือไม่  

                   2. ช่องทางการรับข้อมูลจากผู้รับบริการ ควรเพิ่มช่องทางให้มีหลากหลายในการรับข้อมูล 
                   3. กลุ่มเป้าหมาย ควรก าหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน โดยเลือกเฉพาะผู้ที่มารับบริการ

เท่านั้น ก็จะได้รับข้อมูลจากผู้รับบริการจริงๆ  
                   4. มีการวางแผนการติดตามการส่งแบบส ารวจความพึงพอใจ ในกรณีที่มีผู้ตอบกลับน้อย

ราย ก็จะให้ท าการส่งแบบสอบถามซ้ าหลายรอบ จนกว่าจะได้ตามจ านวนที่น่าเชื่อถือได้ 
            เมื่อมีการประชุมเตรียมความพร้อมแล้ว และได้มีการจัดท าแบบส ารวจความพึงพอใจเสร็จ

เรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้น ส่วนพัสดุจึงส่งแบบส ารวจให้ผู้รับบริการ จ านวน 300 คน โดยส่งแบบ
ประเมินผ่านระบบออนไลน์ ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 31 มิถุนายน 
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

2560  และส่วนพัสดุได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว สรุปผลการส ารวจ ดังนี้ 
             ปีการศึกษา 2559 ส่วนพัสดุได้สอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านประสิทธิภาพของ

ระบบงานพัสดุผ่านระบบ Online ซึ่งผู้ให้บริการมีความพึงพอใจ ดังนี้ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการอยู่ใน
ระดับมาก ค่าเฉลี่ย = 4.31  ด้านกระบวนการให้บริการอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย = 4.16  และด้าน
ระบบการให้บริการอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย = 4.15 และผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อระบบงาน
พัสดุในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.23  จากคะแนนเต็ม 5.00 (ดังเอกสารประกอบที่ 1.2.1-1)  

             จากการสอบถามความพึงพอใจในครั้งนี้นั้น ส่วนพัสดุได้ข้อมูลป้อนกลับที่ดีที่สามารถน าไปใช้ใน
การพัฒนาการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ ให้ดีขึ้นไปได้ โดยผู้รับบริการได้
ให้ข้อมูลในประเด็นดังนี้ ในเรื่องการให้บริการมีความพึงพอใจในการให้บริการทั้ง 4 งานมาก ในเรื่อง
เจ้าหน้าที่น้อย ปริมาณงานมาก ขอเป็นก าลังใจ และในเรื่องการช่วยเหลือได้รับการติดต่อประสานงาน
ดี ซึ่งจากข้อเสนอแนะเหล่านี้ ส่วนพัสดุจะน าไปปรับปรุงพัฒนางานพัสดุให้มีประสิทธิภาพต่อไป  
 

 
 
 
การประเมินตนเอง  : 
 

ผลการประเมินตนเอง 

3 คะแนน 
 
 
รายการหลักฐาน  : 

เอกสารประกอบที่ 1.2.1-1 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ปีการศึกษา 2559 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3   :  คุณภาพของบุคลากรภายในหน่วยงาน  
   ปีการศึกษา 2559 (ก.ค. 59 - มิ.ย. 60) 

 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนการ 
 
ประเด็นในการประเมิน  :  ให้ประเมินในประเด็น ดังนี้ 
1. การวางแผนบุคลากรสายสนับสนุน (ด้ำนห้องสมุด ด้ำนห้องปฏิบัติกำร  ด้ำนเทคโนโลยีและ

สำรสนเทศ  ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก และกำรบริกำรนักศึกษำ) เพ่ือให้การด าเนินงานด้านต่าง ๆ  
สนับสนุนให้การศึกษา การวิจัย และการบริการให้เกิดประสิทธิภาพ (AUN QA 7.1 ภาคผนวก 1) 

2. ระบบการสรรหาและเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนให้เหมาะสมกับต าแหน่งงาน  
(AUN QA 7.2 ภาคผนวก 1) 

3. การประเมินความรู้ ความสามารถของบุคลากรสายสนับสนุน (AUN QA 7.3 ภาคผนวก 1) 
4. การฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากรให้ตรงกับความต้องการและศักยภาพของบุคลากรสาย

สนับสนุน (AUN QA 7.4 ภาคผนวก 1) 
5. การบริหารจัดการ รวมทั้งการให้รางวัลหรือผลตอบแทน การสร้างแรงจูงใจ และการได้รับการ

ยอมรับ เพ่ือให้การด าเนินการด้านต่าง ๆ สนับสนุนการศึกษา การวิจัย และการบริการให้เกิด
ประสิทธิภาพ (AUN QA 7.5 ภาคผนวก 1) 
 
เกณฑ์การประเมิน CUPT QA (7 คะแนน) : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 6 คะแนน 7 
ไม่มีการ
ด าเนินงาน 
ตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 

มีผลการด าเนินงาน
เบื้องต้น  
(เป็นข้อมูลดิบ  
เริ่มมรีะบบ  
แต่ยังไมส่มบรูณ์  
ไม่สำมำรถ/  
ไม่มีกำรวิเครำะห์) 

มีการเก็บ
ข้อมูลอย่าง
เป็นระบบ 
สามารถ/มผีล
การวิเคราะห์
การด าเนินงาน
เทียบกับ
เป้าหมาย 

3 + มีแนวโน้ม 
ผลการ
ด าเนินงานของ
ระบบดีท าให้
เกิดผลเป็นไป/ 
ในทิศทางตาม
เป้าหมายที่
ก าหนด 

4 + มีผลการ
ด าเนินงาน
เหนือกว่าที่
เกณฑ์ก าหนด
ส่งผลใหเ้กิด
การพัฒนา
ระบบ 

5 + มีผลการ
ด าเนินงาน 
ที่เท่าหรือสูงกว่าคู่
เทียบในระดับชั้นน า
ของประเทศ  
มีการด าเนินงานท่ีดี
ต่อเนื่องส่งผลให้การ
ด าเนินงานเทียบเท่า
หรือสูงกว่าคู่เทียบ (คู่
เทียบช้ันน ำ
ระดับประเทศ) 

Excellent 
(Example of 
World-class 
or Leading 
Practices) 
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คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 6 คะแนน 7 
Absolutely 
Inadequate 
The QA practice 
to fulfil the 
criterion is not 
implemented. 
There are no 
plans, 
documents, 
evidences or 
results 
available. 
Immediate 
improvement 
must be made. 

Inadequate and 
Improvement is 
Necessary 
The QA practice 
to fulfil the 
criterion is still 
at its planning 
stage or is 
inadequate 
where 
improvement is 
necessary. There 
is little 
document or 
evidence 
available. 
Performance of 
the QA practice 
shows little or 
poor results. 
  

Inadequate but 
Minor 
Improvement 
Will Make It 
Adequate 
The QA practice 
to fulfil the 
criterion is 
defined and 
implemented 
but minor 
improvement is 
needed to fully 
meet them. 
Documents are 
available but no 
clear evidence to 
support that they 
have been fully 
used. 
Performance of 
the QA practice 
shows 
inconsistent or 
some results. 

Adequate as 
Expected 
The QA practice 
to fulfil the 
criterion is 
adequate and 
evidences 
support that it 
has been fully 
implemented. 
Performance of 
the QA practice 
shows 
consistent 
results as 
expected. 

Better Than 
Adequate 
The QA 
practice to 
fulfil the 
criterion is 
better than 
adequate. 
Evidences 
support that 
it has been 
efficiently 
implemented. 
Performance 
of the QA 
practice 
shows good 
results and 
positive 
improvement 
trend. 

Example of Best 
Practices 
The QA practice to 
fulfil the criterion is 
considered to be 
example of best 
practices in the 
field. Evidences 
support that it has 
been effectively 
implemented. 
Performance of QA 
practice shows very 
good results and 
positive 
improvement trend. 

Excellent 
The QA practice 
to fulfil the 
criterion is 
considered to be 
excellent or 
example of 
worldclass 
practices in the 
field. Evidences 
support that it 
has been 
innovatively 
implemented. 
Performance of 
the QA practice 
shows excellent 
results and 
outstanding 
improvement 
trends. 

 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน  : 
 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

จากการเติบโตของมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยได้
มีหน่วยงาน และส านักวิชาขึ้นใหม่หลายหน่วยงาน ซึ่งมหาวิทยาลัยจะต้องสนับสนุนสิ่งอ านวยความ
สะดวกต่างๆ  ฉะนั้น ส่วนพัสดุซึ่งมีหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ จึงคาดการณ์ว่าส่วนพัสดุจะมี
ปริมาณงานที่เพ่ิมขึ้น ดังนั้นเพ่ือรองรับการขยายตัวของมหาวิทยาลัยต่อไปอีกในอนาคต ส่วนพัสดุจึงได้
ค านึงถึงจ านวนพนักงานต้องมีความเหมาะสมสอดคล้องกับริมาณงานที่จะเกิดขึ้น จึงได้วางแผน
เกี่ยวกับอัตราก าลัง โดยในเบื้องต้นได้ท าหนังสือถึงส่วนการเจ้าหน้าที่ให้ท าการวิเคราะห์อัตราก าลัง               
แต่เนื่องภารกิจของส่วนการเจ้าหน้าที่มีเป็นจ านวนมาก โดยส่วนการเจ้าหน้าที่ได้ไปท าการวิเคราะห์
อัตราก าลังให้กับหน่วยงานอ่ืนๆ ก่อน และจะท าการวิเคราะห์อัตราก าลังให้ส่วนพัสดุภายหลั ง ซึ่งใน
เรื่องนี้ส่วนพัสดุได้มีการติดตามอย่างต่อเนื่อง    

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 พนักงานส่วนพัสดุได้สอบโยกย้ายไปท างานหน่วยงานอ่ืนภายใน
มหาวิทยาลัย จ านวน 2 อัตรา ในการนี้ ส่วนพัสดุจึงได้มีการประสานงานกับส่วนการเจ้าหน้าที่เพ่ือให้
ส่วนการเจ้าหน้าที่จัดสรรพนักงานทดแทนอัตราที่ว่างลง ต่อจากนั้นส่วนพัสดุได้มีการด าเนินการตาม
กระบวนการสรรหาของมหาวิทยาลัย โดยมีส่วนร่วมในการก าหนดคุณสมบัติประจ าต าแหน่งนั้นๆ มี
การออกข้อสอบปฏิบัติ มีการเข้าร่วมเป็นกรรมการคุมสอบปฏิบัติ และร่วมเป็นกรรมการสอบ
สัมภาษณ์ จนแล้วเสร็จสิ้นในกระบวนการสรรหา  
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ส่วนพัสดุได้บริหารงานบุคคลภายใต้การก ากับดูแลของหัวหน้าส่วนพัสดุ โดยยึดแนวปฏิบัติของ
มหาวิทยาลัย ในทุกๆ เรื่อง และได้ก าหนดนโยบายเพ่ือให้พนักงานได้ปฏิบัติตาม เช่น เรื่องการ
ปฏิบัติงานเรื่องการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ เรื่องการเข้าร่วมอบรมหรือพัฒนาตนเอง  เป็นต้น ซ่ึงสิ่ง
เหล่านี้ เป็นสิ่งส าคัญที่จะส่งเสริมการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยให้ส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย 
นอกจากนั้นยังสามารถน ามาเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการประเมินความรู้ ความสามารถของพนักงาน ซึ่ง
จะได้รู้ระดับความสามารถของพนักงานแต่ละคน และจะได้สนับสนุนให้มีการพัฒนาให้สูงขึ้นต่อไปได้ 
โดยในปีนี้ส่วนพัสดุได้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ส่งพนักงานเข้าร่วม
อบรมทั้งภายในภายนอก จ านวน 26 คน (ดังเอกสารประกอบที่ 1.3.1-2)  

            
 
 
การประเมินตนเอง  : 
 

ผลการประเมินตนเอง 

3 คะแนน 
 
รายการหลักฐาน  : 

เอกสารประกอบที่ 1.3.1-1  แผนความต้องการใช้จ่ายงบพัฒนาบุคลากรที่จัดสรรให้ 
   หน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560     

เอกสารประกอบที่ 1.3.1-2  แบบสรุปการไปอบรม/สัมมนา/กิจกรรมต่างๆ ของส่วนพัสดุ 
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องค์ประกอบที่ 2  ภารกิจของหน่วยงาน 
 
 ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1    :  ระบบและกลไกการบริหารจัดการงานธุรการ 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี    :  กระบวนการ 
 
แนวทางด าเนินการ :   

1. มีระบบและกลไกในการบริหารจัดการงานธุรการที่เป็นการส่งเสริมประสิทธิภาพในการด าเนินงาน
ธุรการ   

2. มีการจัดท าแผนปฏิบัติการและผู้รับผิดชอบงานอย่างชัดเจน  
3. มีระบบติดตาม ตรวจสอบ และรายงานผลการด าเนินงาน และประเมินผลการด าเนินงาน  
4. มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการปฏิบัติงาน  
5.  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนางาน  

 
เกณฑ์การประเมิน CUPT QA (7 คะแนน) : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 6 คะแนน 7 
ไม่มีการ
ด าเนินงาน 
ตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 
 

มีผลการ
ด าเนินงาน
เบื้องต้น  
(เป็นข้อมูลดิบ  
เริ่มมรีะบบ  
แต่ยังไมส่มบรูณ์  
ไม่สำมำรถ/  
ไม่มีกำร
วิเครำะห์) 

มีการเก็บข้อมลู
อย่างเป็นระบบ 
สามารถ/มผีล
การวิเคราะห์การ
ด าเนินงานเทียบ
กับเป้าหมาย 

3 + มีแนวโน้ม 
ผลการ
ด าเนินงานของ
ระบบดีท าให้
เกิดผลเป็นไป/ 
ในทิศทางตาม
เป้าหมายที่
ก าหนด 

4 + มีผลการ
ด าเนินงาน
เหนือกว่าที่
เกณฑ์ก าหนด
ส่งผลใหเ้กิด
การพัฒนา
ระบบ 

5 + มีผลการ
ด าเนินงาน 
ที่เท่าหรือสูงกว่าคู่
เทียบในระดับชั้นน า
ของประเทศ  
มีการด าเนินงานท่ีดี
ต่อเนื่องส่งผลให้การ
ด าเนินงานเทียบเท่า
หรือสูงกว่าคู่เทียบ 
(คู่เทียบช้ันน ำ
ระดับประเทศ) 

Excellent 
(Example of 
World-class or 
Leading 
Practices) 

Absolutely 
Inadequate 
The QA practice 
to fulfil the 
criterion is not 
implemented. 
There are no 
plans, 
documents, 
evidences or 
results 
available. 
Immediate 
improvement 
must be made. 

Inadequate and 
Improvement is 
Necessary 
The QA practice 
to fulfil the 
criterion is still 
at its planning 
stage or is 
inadequate 
where 
improvement is 
necessary. There 
is little 
document or 
evidence 
available. 
Performance of 
the QA practice 
shows little or 
poor results. 
  

Inadequate but 
Minor 
Improvement 
Will Make It 
Adequate 
The QA practice 
to fulfil the 
criterion is 
defined and 
implemented 
but minor 
improvement is 
needed to fully 
meet them. 
Documents are 
available but no 
clear evidence to 
support that they 
have been fully 
used. 
Performance of 
the QA practice 
shows 
inconsistent or 
some results. 

Adequate as 
Expected 
The QA practice 
to fulfil the 
criterion is 
adequate and 
evidences 
support that it 
has been fully 
implemented. 
Performance of 
the QA practice 
shows 
consistent 
results as 
expected. 

Better Than 
Adequate 
The QA 
practice to 
fulfil the 
criterion is 
better than 
adequate. 
Evidences 
support that 
it has been 
efficiently 
implemented. 
Performance 
of the QA 
practice 
shows good 
results and 
positive 
improvement 
trend. 

Example of Best 
Practices 
The QA practice to 
fulfil the criterion is 
considered to be 
example of best 
practices in the 
field. Evidences 
support that it has 
been effectively 
implemented. 
Performance of QA 
practice shows very 
good results and 
positive 
improvement trend. 

Excellent 
The QA practice 
to fulfil the 
criterion is 
considered to be 
excellent or 
example of 
worldclass 
practices in the 
field. Evidences 
support that it 
has been 
innovatively 
implemented. 
Performance of 
the QA practice 
shows excellent 
results and 
outstanding 
improvement 
trends. 
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณจากมาตรการกระตุ้น
การลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และจากงบประมาณ
แผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หัวหน้าส่วนพัสดุได้รับทราบนโยบายและแผนการจัดหา
พัสดุจากมหาวิทยาลัย และหลังจากนั้นได้ประชุมพนักงานเพ่ือแจ้งนโยบายและแผนการจัดหาพัสดุ 
รวมถึงการเบิกจ่าย ว่าส่วนพัสดุจะต้องด าเนินการจัดพัสดุให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 คือ วันที่ 30 
ธันวาคม 2559  

งานธุรการได้มีการประชุมหารือกันเพ่ือวางแผนการด าเนินงาน เนื่องจากปริมาณงานการจัดหา
พัสดุมีเป็นจ านวนมาก โดยการจัดหาพัสดุจะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่
มหาวิทยาลัยก าหนด เพราะฉะนั้น งานธุรการจึงต้องด าเนินงานทุกขั้นตอนที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปอย่าง
รวดเร็ว ถูกต้อง เพ่ือเอ้ืออ านวยให้การจัดหาพัสดุมีความสะดวกคล่องตัวยิ่งขึ้น ดังนั้น ไม่ว่างานใด
ขั้นตอนใดของงานธุรการ จะต้องมีการตรวจสอบเอกสารอย่างละเอียด การบันทึกข้อมูลในระบบได้
อย่างครบถ้วนถูกต้อง มีการติดตาม มีการจัดเก็บเอกสารได้อย่างเป็นระบบเพ่ือง่ายต่อการสืบค้นหา               
มีระบบควบคุมเอกสาร เพ่ือป้องกันเอกสารสูญหาย มีการติดตามประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อย่างป็นระบบ และหากด าเนินการแล้วมีข้อเสนอแนะจากงานจัดซื้อจัดจ้าง งานตรวจรับตรวจการจ้าง 
และงานคลังและทะเบียนพัสดุแล้ว จะน าข้อสังเกตข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการด าเนินงาน เช่น                
ในเรื่อง การรับ-ส่งงาน ควรมีการให้เจา้หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเซ็นรับเอกสาร เพ่ือป้องกันเอกสารสูญ
หาย เรื่องการสแกนเอกสารสัญญาให้คณะกรรมการ หากมีการแจ้งว่าไม่ได้รับ พนักงานก็จะ
ด าเนินการส่งซ้ าให้ หรือเอกสารของหน่วยงานไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ก็จะมีการประสานหน่วยงานให้
เข้าใจและส่งเรื่องคืน โดยไม่เก็บเรื่องไว้ เพ่ือไม่ให้เรื่องล่าช้า เป็นต้น   

งานธุรการได้มีระบบการท างานทดแทนกัน โดยพนักงานธุรการทุกคนจะต้องมีการเรียนรู้งาน
ทุกหน้าที่ ไม่ว่าจะเป็น งานทะเบียนรับหนังสือ งานส่งหนังสือ งานออกรหัสวัสดุ งานการประชุม 
พนักงานทุกคนจะต้องเรียนรู้ สามารถปฏิบัติงานได้  

โดยการด าเนินการเริ่มต้นในการจัดท าระบบการท างานทดแทนกัน พนักงานธุรการได้มีการ
ประชุมหารือร่วมกัน โดยหัวหน้าส่วนพัสดุได้ให้นโยบายในหลักการท างานและก าหนดเป้าหมาย ไว้ว่า 
พนักงานทุกคนจะต้องมีความรู้ความสามารถในงานหลายๆ ด้าน ดังนั้นเพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมาย
งานธรุการต้องมีระบบการจัดการที่ดี เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนงานจัดซื้อจัดจ้าง งานตรวจรับตรวจการ
จ้าง และงานคลังให้สามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสิ่งหนึ่งที่ส าคัญ พนักงานควรต้องมี
การพัฒนาตนเองให้มีสมรรถนะที่สูงขึ้น เพ่ือให้มีความพร้อมในการก้าวสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นในอนาคตได้  

หลังจากนั้น ที่ได้มีการประชุมหารือกัน มีการวางแผนการท างาน และเริ่มเรียนรู้งานแล้ว งาน
ธุรการได้ด าเนินการตามระบบการท างานทดแทนกัน โดยเริ่มจากให้พนักงานได้ถ่ายทอดเทคนิควิธีการ
ท างานในแต่ละหน้าที่ที่แต่ละคนรับผิดชอบ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และก าหนด
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

เป้าหมายที่ชัดเจน โดยทุกคนต้องมีสามารถท างานแทนกัน ซึ่งในการทดลองระบบในระยะแรก
พนักงานยังไม่สามารถบริหารจัดการงานประจ าของตนเองและงานที่จะต้องท าแทนคนอ่ืนได้ จึงส่งผล
กระทบงานประจ าของแต่ละคนที่ไปปฏิบัติงานแทน จากปัญหาที่เกิดขึ้นพนักงานธุรการจึงได้มีการ
หารือกัน เพ่ือหาวิธีการจัดการให้การท างานแทนคนอ่ืน ส่งผลกระทบต่องานประจ าหน้าที่หลักของ
ตนเองน้อยที่สดุ และในที่สุดพนักงานธุรการก็ได้ค้นพบวิธีการจัดการในการท างานแทนกันได้ โดยมี
การผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันท าเป็นรอบๆ เช่น การท าหน้าที่ในงานทะเบียนส่ง จะแบ่งกันท างานแทน
เป็นช่วงเวลา โดยเป็นรอบเช้า 1 คน และรอบบ่าย 1 คน ซึ่งพนักงานสามารถท างานทดแทนกันได้ 
และสามารถท างานประจ าหน้าที่หลักของตนเองได้ด้วย ฉะนั้น งานธุรการจึงพิจารณาเห็นว่าการ
ด าเนินการดังกล่าวเป็นระบบที่ดีและเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด โดยดูจากผลการท างานและ
พนักงานมีการพัฒนาตนเองและมีส่วนร่วมในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 

1. สามารถบริหารจัดการได้ดียิ่งข้ึน  
2. มีการวางแผนการท างานร่วมกัน 
3. มีการคิดค้นวิธีการปฏิบัติงานที่ส่งเสริมให้การท างานมีความสะดวกและรวดเร็วขึ้น  
4. มีการจัดสรรเวลาการท างาน ว่าใครจะท าแทนกันในช่วงเวลาใดบาง เพ่ือไม่ให้ไปกระทบงาน

ประจ าที่ตนเองรับผิดชอบ  
ซึ่งสิ่งด าเนินการเหล่านี้ เป็นแนวทางที่ดีมีแนวโน้มผลการด าเนินงานของระบบที่ดี ซึ่งส่งผลให้

การท างานของงานธุรการเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ แต่อย่างไรก็ตามงานธุรการยังต้องมีการพัฒนา
ระบบให้พนักงานธุรการสามารถท างานแทนกันได้อย่างคล่องแคล้ว รวดเร็ว ถูกต้อง และมี
ประสิทธิภาพยิ่งๆ ขึ้นไป 

 
 
 
 
การประเมินตนเอง  : 
 

ผลการประเมินตนเอง 

4 คะแนน 
 
เอกสารอ้างอิง :   
  2.1.2-1  ระบบทะเบียนรับ-ส่ง  
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2          :  มีระบบและกลไกในการจัดซื้อ/จัดจ้าง 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี    :  กระบวนการ 
 
แนวทางด าเนินการ :   
1. มีการจัดท าแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 
2. มีระบบและกลไกในการจัดซื้อ/จัดจ้างที่เป็นการส่งเสริมประสิทธิภาพในการจัดซื้อ/จัดจ้าง เช่น มี

ระบบการจัดซื้อ/จัดจ้าง มีขั้นตอนการจัดซื้อ/จัดจ้าง มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อ/จัดจ้าง ให้
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยทางการอิเล็กทรอนิกส์  

3. มีการด าเนินการตามแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง และประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายร้อยละ 100  
(ตามปีงบประมาณ) 

4. มีการติดตาม ประเมินผลส าเร็จของการจัดซื้อ/จัดจ้าง  
5. มีการน าผลการประเมินไปปรับใช้ในการพัฒนาการจัดซื้อ/จัดจ้าง การน าผลการประเมินไปปรับปรุง  
 
เกณฑ์การประเมิน CUPT QA (7 คะแนน) : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 6 คะแนน 7 
ไม่มีการ
ด าเนินงาน 
ตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 
 

มีผลการ
ด าเนินงาน
เบื้องต้น  
(เป็นข้อมูลดิบ  
เริ่มมรีะบบ  
แต่ยังไมส่มบรูณ์  
ไม่สำมำรถ/  
ไม่มีกำร
วิเครำะห์) 

มีการเก็บข้อมลู
อย่างเป็นระบบ 
สามารถ/มผีลการ
วิเคราะห์การ
ด าเนินงานเทียบกับ
เป้าหมาย 

3 + มีแนวโน้ม 
ผลการ
ด าเนินงานของ
ระบบดีท าให้
เกิดผลเป็นไป/ 
ในทิศทางตาม
เป้าหมายที่
ก าหนด 

4 + มีผลการ 
ด าเนินงาน
เหนือกว่า 
ที่เกณฑ์
ก าหนดส่งผล
ให้เกิดการ
พัฒนาระบบ 

5 + มีผลการ
ด าเนินงาน 
ที่เท่าหรือสูงกว่าคู่
เทียบในระดับชั้นน า
ของประเทศ  
มีการด าเนินงานท่ีดี
ต่อเนื่องส่งผลให้การ
ด าเนินงานเทียบเท่า
หรือสูงกว่าคู่เทียบ 
(คู่เทียบช้ันน ำ
ระดับประเทศ) 

Excellent 
(Example of 
World-class or 
Leading 
Practices) 

Absolutely 
Inadequate 
The QA 
practice to 
fulfil the 
criterion is 
not 
implemente
d. There are 
no plans, 
documents, 
evidences or 
results 
available. 
Immediate 
improvemen
t must be 
made. 

Inadequate 
and 
Improvement 
is Necessary 
The QA practice 
to fulfil the 
criterion is still 
at its planning 
stage or is 
inadequate 
where 
improvement is 
necessary. 
There is little 
document or 
evidence 
available. 
Performance of 
the QA practice 
shows little or 
poor results.  

Inadequate but 
Minor 
Improvement Will 
Make It Adequate 
The QA practice to 
fulfil the criterion is 
defined and 
implemented but 
minor improvement 
is needed to fully 
meet them. 
Documents are 
available but no 
clear evidence to 
support that they 
have been fully 
used. Performance 
of the QA practice 
shows inconsistent 
or some results. 

Adequate as 
Expected 
The QA practice 
to fulfil the 
criterion is 
adequate and 
evidences 
support that it 
has been fully 
implemented. 
Performance of 
the QA practice 
shows 
consistent 
results as 
expected. 

Better Than 
Adequate 
The QA 
practice to  
fulfil 
 the criterion 
is better than 
adequate. 
Evidences 
support that 
it has been 
efficiently 
implemented. 
Performance 
of the QA 
practice 
shows good 
results and 
positive 
improvement 
trend. 

Example of Best 
Practices 
The QA practice to 
fulfil the criterion is 
considered to be 
example of best 
practices in the 
field. Evidences 
support that it has 
been effectively 
implemented. 
Performance of QA 
practice shows very 
good results and 
positive 
improvement trend. 

Excellent 
The QA practice 
to fulfil the 
criterion is 
considered to be 
excellent or 
example of 
worldclass 
practices in the 
field. Evidences 
support that it 
has been 
innovatively 
implemented. 
Performance of 
the QA practice 
shows excellent 
results and 
outstanding 
improvement 
trends. 
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน  : 
 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณจากมาตรการกระตุ้น
การลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และจากงบประมาณ
แผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หัวหน้าส่วนพัสดุได้รับทราบนโยบายและแผนการจัดหา
พัสดุจากมหาวิทยาลัย และหลังจากนั้นได้ประชุมพนักงานเพ่ือแจ้งนโยบายและแผนการจัดหาพัสดุ 
รวมถึงการเบิกจ่าย ว่าส่วนพัสดุจะต้องด าเนินการจัดพัสดุให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 คือวันที่ 30 
ธันวาคม 2559  

งานจัดซื้อจัดจ้าง จึงได้มีประชุมเพ่ือการวางแผนและปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานของการ
จัดซื้อ/จัดจ้าง และสอดคล้องแผนของมหาวิทยาลัย และมาตรการการบริหารงบประมาณและการคลัง
ของมหาวิทยาลัย โดยในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จะด าเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อ/จัดจ้างแต่
ละวิธี มีการสืบราคา มีท าแบบรายงานขอซื้อขอจ้าง มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อ/จัดจ้าง มีการ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง มีการจัดท าสัญญาซื้อสัญญาจ้าง ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย
การพัสดุ และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอิเล็กทรอนิกส์  มีระบบการติดตามเร่งรัดการ
จัดซื้อ/จัดจ้างให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลา โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สามารถด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ 100 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นไปตามกรอบที่ก าหนดไว้ การด าเนินงานของจัดซื้อจัด
จ้างจะมีการงานสรุปผลการจัดหาและมีการประเมินแล้วเสร็จกี่รายการ ซึ่งจะมีการรายงานผลเป็น
ประจ าทุกเดือน (ดังเอกสารประกอบที่ 2.2.2-1) 

 
การประเมินตนเอง  : 
 

ผลการประเมินตนเอง 

3 คะแนน 
 
เอกสารอ้างอิง : 

  2.2.2-1  รายงานการจัดซื้อ/จัดจ้าง 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3         :  มีระบบและกลไกในการตรวจรับ/ตรวจการจ้าง 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี    :  กระบวนการ 
 
แนวทางด าเนินการ :   
1.  มีการจัดท าแผนการตรวจรับ/ตรวจการจ้าง ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย     
2.  มีระบบและกลไกในการตรวจรับ/ตรวจการจ้าง ที่เป็นการส่งเสริมประสิทธิภาพในการตรวจรับ/

ตรวจการจ้าง เช่น มีระบบการตรวจรับ/ตรวจการจ้าง มีการบริหารสัญญา มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจรับ/ตรวจการจ้าง โดยปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการพัสดุ พศ. 
2554 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  

3.  มีการด าเนินการตามแผนการตรวจรับ/ตรวจการจ้าง และประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย ร้อยละ 
100 (ตามปีงบประมาณ)  

4.  มีการติดตาม ประเมินผลส าเร็จของการตรวจรับ/ตรวจการจ้าง   
5.  มีการน าผลการประเมินไปปรับใช้ในการพัฒนาการตรวจรับ/ตรวจการจ้าง   
 
เกณฑ์การประเมิน CUPT QA (7 คะแนน) : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 6 คะแนน 7 
ไม่มีการ
ด าเนินงาน 
ตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 
 

มีผลการ
ด าเนินงาน
เบื้องต้น  
(เป็นข้อมูลดิบ  
เริ่มมรีะบบ  
แต่ยังไมส่มบรูณ์  
ไม่สำมำรถ/  
ไม่มีกำร
วิเครำะห์) 

มีการเก็บข้อมลู
อย่างเป็นระบบ 
สามารถ/มผีลการ
วิเคราะห์การ
ด าเนินงานเทียบกับ
เป้าหมาย 

3 + มีแนวโน้ม 
ผลการ
ด าเนินงานของ
ระบบดีท าให้
เกิดผลเป็นไป/ 
ในทิศทางตาม
เป้าหมายที่
ก าหนด 

4 + มีผลการ
ด าเนินงาน
เหนือกว่าที่
เกณฑ์ก าหนด
ส่งผลใหเ้กิด
การพัฒนา
ระบบ 

5 + มีผลการ
ด าเนินงาน 
ที่เท่าหรือสูงกว่าคู่
เทียบในระดับชั้น
น าของประเทศ  
มีการด าเนินงานท่ี
ดีต่อเนื่องส่งผลให้
การด าเนินงาน
เทียบเท่าหรือสูง
กว่าคู่เทียบ (คู่
เทียบช้ันน ำ
ระดับประเทศ) 

Excellent 
(Example of 
World-class or 
Leading 
Practices) 

Absolutely 
Inadequate 
The QA 
practice to 
fulfil the 
criterion is not 
implemented. 
There are no 
plans, 
documents, 
evidences or 
results 
available. 
Immediate 
improvement 
must be made. 

Inadequate 
and 
Improvement 
is Necessary 
The QA practice 
to fulfil the 
criterion is still 
at its planning 
stage or is 
inadequate 
where 
improvement is 
necessary. 
There is little 
document or 
evidence 
available. 
Performance of 
the QA practice 
shows little or 
poor results. 
  

Inadequate but 
Minor 
Improvement Will 
Make It Adequate 
The QA practice to 
fulfil the criterion is 
defined and 
implemented but 
minor 
improvement is 
needed to fully 
meet them. 
Documents are 
available but no 
clear evidence to 
support that they 
have been fully 
used. Performance 
of the QA practice 
shows inconsistent 
or some results. 

Adequate as 
Expected 
The QA practice 
to fulfil the 
criterion is 
adequate and 
evidences 
support that it 
has been fully 
implemented. 
Performance of 
the QA practice 
shows 
consistent 
results as 
expected. 

Better Than 
Adequate 
The QA 
practice to 
fulfil the 
criterion is 
better than 
adequate. 
Evidences 
support that 
it has been 
efficiently 
implemented. 
Performance 
of the QA 
practice 
shows good 
results and 
positive 
improvement 
trend. 

Example of Best 
Practices 
The QA practice to 
fulfil the criterion 
is considered to 
be example of 
best practices in 
the field. 
Evidences support 
that it has been 
effectively 
implemented. 
Performance of 
QA practice shows 
very good results 
and positive 
improvement 
trend. 

Excellent 
The QA practice to 
fulfil the criterion 
is considered to be 
excellent or 
example of 
worldclass 
practices in the 
field. Evidences 
support that it has 
been innovatively 
implemented. 
Performance of 
the QA practice 
shows excellent 
results and 
outstanding 
improvement 
trends. 
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน  : 
 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณจากมาตรการกระตุ้น
การลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และจากงบประมาณ
แผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หัวหน้าส่วนพัสดุได้รับทราบนโยบายและแผนการจัดหา
พัสดุจากมหาวิทยาลัย และหลังจากนั้นได้ประชุมพนักงานเพ่ือแจ้งนโยบายและแผนการจัดหาพัสดุ 
รวมถึงการเบิกจ่าย ว่าส่วนพัสดุจะต้องด าเนินการจัดพัสดุให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 คือวันที่ 30 
ธันวาคม 2559  

งานตรวจรับ/ตรวจการจ้าง จึงได้มีการประชุมเพ่ือเตรียมความพร้อมรองรับภารกิจดังกล่าว โดย
ได้มีการประชุมวางแผนและปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานของการตรวจรับ/ตรวจการจ้าง และ
สอดคล้องกับแผนของมหาวิทยาลัย และตามมาตรการการบริหารงบประมาณและการคลังของ
มหาวิทยาลัย โดยในการด าเนินงานตรวจรับตรวจการจ้าง งานตรวจรับตรวจการจ้างมีระบบและกลไก
ในการตรวจรับ/ตรวจการจ้างที่เป็นการส่งเสริมประสิทธิภาพในการตรวจับ/ตรวจการจ้าง เช่น มีระบบ
การตรวจรับ/ตรวจการจ้าง มีขั้นตอนการตรวจรับ/ตรวจการจ้าง มีการบริหารสัญญา มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจรับ/ตรวจการจ้างให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการพัสดุ  มีการ
ปฏิบัติการตรวจรับ/ตรวจการจ้าง ตามระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการพัสดุ ซึ่งเป็นไปอย่างมีระบบ 
และตามขั้นตอนการตรวจรับ/ตรวจจ้าง และมีระบบการติดตามเร่งรัดให้ผู้ประกอบการจัดส่งของตาม
ก าหนดที่ระบุไว้ในสัญญา หากมีการส่งมอบล่าช้าจะมีการสงวนสิทธิ์การปรับ ซึ่งเป็นไปตามหลักการ
บริหารสัญญา นอกจากนั้นยังมีการตรวจสอบและศึกษาสัญญาอย่างละเอียดเพ่ือเตรียมความพร้อมใน
การตรวจรับ/ตรวจการจ้าง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีการด าเนินการตามแผนการตรวจรับ/
ตรวจการจ้าง และได้ด าเนินการตรวจรับแล้วเสร็จคิดเป็นร้อยละ 98.63 และมีการติดตาม ตรวจสอบ
ผลการปฏิบัติงาน มีการเร่งรัดทั้งในส่วนของหน่วยงานและผู้ประกอบการเพ่ือให้ด าเนินการส่งมอบ
และตรวจรับ/ตรวจจ้างให้เป็นไปตามแผน และมีการตรวจสอบผลการด าเนินงาน เพ่ือให้ถูกต้องตาม
สัญญา นอกจากนั้นมีการรายงานสรุปผลการตรวจรับ/ตรวจการจ้าง และมีการประเมินผลส าเร็จว่ามี
การตรวจรับ/ตรวจการจ้างไปแล้วกี่รายการ ซึ่งจะมีการรายงานผลเป็นประจ าทุกเดือน (ดังเอกสาร
ประกอบที่ 2.3.3-1) 
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การประเมินตนเอง  : 
 

ผลการประเมินตนเอง 

3 คะแนน 
 
เอกสารอ้างอิง  :    
 2.3.3-1  รายงานผลการตรวจรับ/ตรวจการจ้าง  
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4         :  มีระบบและกลไกในการบริหารคลังพัสดุ 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี    :  กระบวนการ 
 
แนวทางด าเนินการ : 
1.  มีการจัดท าแผนการบริหารคลังพัสดุ ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย     
2.  มีระบบและกลไกในการบริหารคลังพัสดุ ที่เป็นการส่งเสริมประสิทธิภาพในการบริหารคลังพัสดุ 

เช่น มีระบบการควบคุมทะเบียนทรัพย์สิน มีระบบการตรวจสอบครุภัณฑ์ มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจส ารวจครุภัณฑ์ มีการจ าหน่าย โอน ยืม โดยปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยฯ 
ว่าด้วยการพัสดุ พศ. 2554 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  

3.  มีการด าเนินการตามแผนการบริหารคลังพัสดุและประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายร้อยละ 100  
(ตามปีงบประมาณ)  

4.  มีการติดตาม ประเมินผลส าเร็จของการบริหารคลังพัสดุ    
5.  มีการน าผลการประเมินไปปรับใช้ในการพัฒนาการบริหารคลังพัสดุ    

 

เกณฑ์การประเมิน CUPT QA (7 คะแนน) : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 6 คะแนน 7 
ไม่มีการ
ด าเนินงาน 
ตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 
 

มีผลการ
ด าเนินงาน
เบื้องต้น  
(เป็นข้อมูลดิบ  
เริ่มมรีะบบ  
แต่ยังไมส่มบรูณ์  
ไม่สำมำรถ/  
ไม่มีกำรวิเครำะห์) 

มีการเก็บข้อมลูอย่าง
เป็นระบบ 
สามารถ/มผีลการ
วิเคราะห์การ
ด าเนินงานเทียบกับ
เป้าหมาย 

3 + มี
แนวโน้ม 
ผลการ
ด าเนินงาน
ของระบบดี
ท าให้เกิดผล
เป็นไป/ 
ในทิศทาง
ตาม
เป้าหมายที่
ก าหนด 

4 + มีผลการ
ด าเนินงาน
เหนือกว่าที่
เกณฑ์ก าหนด
ส่งผลใหเ้กิดการ
พัฒนาระบบ 

5 + มีผลการ
ด าเนินงาน 
ที่เท่าหรือสูงกว่าคู่
เทียบในระดับชั้นน า
ของประเทศ  
มีการด าเนินงานท่ีดี
ต่อเนื่องส่งผลให้
การด าเนินงาน
เทียบเท่าหรือสูง
กว่าคู่เทียบ (คู่เทียบ
ช้ันน ำ
ระดับประเทศ) 
 

Excellent 
(Example of 
World-class or 
Leading 
Practices) 

Absolutely 
Inadequate 
The QA 
practice to 
fulfil the 
criterion is 
not 
implemented. 
There are no 
plans, 
documents, 
evidences or 
results 
available. 
Immediate 
improvement 
must be 
made. 

Inadequate and 
Improvement is 
Necessary 
The QA practice 
to fulfil the 
criterion is still at 
its planning stage 
or is inadequate 
where 
improvement is 
necessary. There 
is little document 
or evidence 
available. 
Performance of 
the QA practice 
shows little or 
poor results. 
  

Inadequate but Minor 
Improvement Will 
Make It Adequate 
The QA practice to 
fulfil the criterion is 
defined and 
implemented but 
minor improvement is 
needed to fully meet 
them. Documents are 
available but no clear 
evidence to support 
that they have been 
fully used. 
Performance of the QA 
practice shows 
inconsistent or some 
results. 

Adequate as 
Expected 
The QA 
practice to 
fulfil the 
criterion is 
adequate and 
evidences 
support that 
it has been 
fully 
implemented. 
Performance 
of the QA 
practice 
shows 
consistent 
results as 
expected. 

Better Than 
Adequate 
The QA practice 
to fulfil the 
criterion is 
better than 
adequate. 
Evidences 
support that it 
has been 
efficiently 
implemented. 
Performance of 
the QA practice 
shows good 
results and 
positive 
improvement 
trend. 

Example of Best 
Practices 
The QA practice to 
fulfil the criterion is 
considered to be 
example of best 
practices in the 
field. Evidences 
support that it has 
been effectively 
implemented. 
Performance of QA 
practice shows very 
good results and 
positive 
improvement 
trend. 

Excellent 
The QA practice to 
fulfil the criterion is 
considered to be 
excellent or 
example of 
worldclass 
practices in the 
field. Evidences 
support that it has 
been innovatively 
implemented. 
Performance of the 
QA practice shows 
excellent results 
and outstanding 
improvement 
trends. 
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน  : 
 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณจากมาตรการกระตุ้น
การลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และจากงบประมาณ
แผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หัวหน้าส่วนพัสดุได้รับทราบนโยบายและแผนการจัดหา
พัสดุจากมหาวิทยาลัย และหลังจากนั้นได้ประชุมพนักงานเพ่ือแจ้งนโยบายและแผนการจัดหาพัสดุ 
รวมถึงการเบิกจ่าย ว่าส่วนพัสดุจะต้องด าเนินการจัดพัสดุให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 คือวันที่ 30 
ธันวาคม 2559 

งานทะเบียนและคลังพัสดุ จึงได้มีการประชุมวางแผนในการรองรับการออกรหัสและการ
ลงทะเบียนทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้เป็นตามแผน และที่สอดคล้องกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัย โดยงานคลังและทะเบียนพัสดุ มีระบบและกลไกในการบริหารคลังพัสดุที่เป็นการ
ส่งเสริมประสิทธิภาพในการบริหารคลังพัสดุ เช่น มีระบบการควบคุมทะเบียนทรัพย์สิน มีระบบการ
ตรวจสอบครุภัณฑ์ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจส ารวจครุภัณฑ์ มีการจ าหน่าย โอน ยืม โดย
ปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการพัสดุ มีกลไกในการบริหารคลังพัสดุด าเนินการผ่านระบบ
คลังพัสดุของมหาวิทยาลัย ซึ่งพัฒนาโดยสถานพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการข้อมูล 
(Management Information System) (MIS) โดยมีการเบิกจ่ายวัสดุสิ้นเปลืองส านักงาน online 
ผ่านระบบ การควบคุมทะเบียนทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย การสืบค้นข้อมูลทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 
เพ่ือเป็นข้อมูลในการตัดสินใจของผู้บริหาร มีการตรวจสอบครุภัณฑ์ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจ
ส ารวจครุภัณฑ์ มีการจ าหน่าย โอน ยืม โดยปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการพัสดุ                 
(ดังเอกสารอ้างอิงที่ 2.2.4-1) มีการบริหารคลังพัสดุให้เป็นไปตามแผนการท างานของส่วนพัสดุ ซึ่ง
ก าหนดการจัดท าทะเบียนครุภัณฑ์ในปีงบประมาณ 2560 เป็นร้อยละ 98.63 และมีการติดตาม
ผลส าเร็จของการบริหารคลังพัสดุโดยการรายงานการด าเนินงานของผู้รับผิดชอบในการควบคุมดูแล
ทะเบียนทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย (ดังเอกสารอ้างอิงที่ 2.2.4-1)  

 
การประเมินตนเอง  : 
 

ผลการประเมินตนเอง 

3 คะแนน 
 
เอกสารอ้างอิง :  
 2.2.4-1  รายงานการส ารวจครุภัณฑ์  
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บทที่ 3 
 

สรุปคะแนนการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี ้

 

 

องค์ประกอบ/ ตัวบ่งชี้ 
คะแนนการ

ประเมินตนเอง 
องค์ประกอบท่ี 1 การบริหารจัดการ  
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารและจัดการของผู้บริหารหน่วยงาน 4 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 คุณภาพของบุคลากรภายในหน่วยงาน 3 
องค์ประกอบท่ี 2 ภารกิจของหน่วยงาน  
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารจัดการงานธุรการ 4 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 มีระบบและกลไกในการจัดซื้อ/จัดจ้าง 3 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 มีระบบและกลไกในการตรวจรับ/ตรวจการจ้าง 3 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 มีระบบและกลไกในการบริหารคลังพัสดุ 3 
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บทที่ 4 
 

 

จุดแข็ง (Strengths) และเร่ืองที่สามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
 
ส่วนพัสดุ ด ำเนินกำรประกันคุณภำพภำยในตำมนโยบำยของมหำวิทยำลัย ซึ่งได้น ำระบบ

ประกันคุณภำพของที่ประชุมอธิกำรบดีแห่งประเทศไทย (Council of University Presidents of 
Thailand Quality Assurance; CUPT QA) มำใช้แทนระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) โดย ส่วนพัสดุด ำเนินกำรประกันคุณภำพ                         
2 องค์ประกอบ ส่วนพัสดุ ตัวบ่งชี้ และมีจุดแข็งและเรื่องที่สำมำรถปรับปรุงได้ ดังนี้ 

 

องค์ประกอบ/ ตัวบ่งชี้ 
จุดแข็ง (Strengths)/ 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
องค์ประกอบท่ี 1 การบริหารจัดการ 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 ผลการบริหารและ

จัดการของผู้บริหาร
หน่วยงาน 

จุดแข็ง (Strengths) 
1) ผู้บริหำรมีกำรก ำหนดนโยบำยและแนวทำงปฏิบัติ 
    เกี่ยวกับภำรกิจของมหำวิทยำลัยไว้อย่ำงชัดเจน 
2) พนักงำนให้ควำมร่วมมือและสนใจที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับ 

เรื่องกำรจัดกำรควำมรู้ (KM) กำรบริหำรควำมเสี่ยง 
(RM) กำรประกันคุณภำพ (QA) ฯลฯ 

3) ส่วนพัสดุมีกำรจัดกำรประชุมส่วนเป็นประจ ำทุกเดือน
อย่ำงสม่ ำเสมอ เพ่ือรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ปัญหำ
อุปสรรคที่เกิดขึ้น พนักงำนได้แสดงควำมคิดเห็นร่วมกัน
แก้ไข ทุกคนได้รับทรำบข่ำวสำรอย่ำงทั่วถึง ตลอดจนมี
กำรวำงแผนท ำกิจกรรมร่วมกัน   

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
1) ควรส่งพนักงำนเข้ำอบรมในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับกำร

จัดกำรควำมรู้ (KM) กำรบริหำรควำมเสี่ยง (RM) กำร
ประกันคุณภำพ (QA) เพ่ือให้เข้ำใจยิ่งขึ้น 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.2 ข้อมูลป้อนกลับจาก
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

จุดแข็ง (Strengths) 
1) มีกำรติดตำม ตรวจสอบกำรตอบกลับแบบส ำรวจควำม

พึงพอใจเป็นระยะอย่ำงต่อเนื่อง และมีควำมพยำยำม 
และหมั่นส่งแบบส ำรวจควำมพึงพอใจให้ผู้ใช้บริกำรซ้ ำ
หลำยๆ ครั้ง เพื่อให้ได้ข้อมูลมำกที่สุด 
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องค์ประกอบ/ ตัวบ่งชี้ 
จุดแข็ง (Strengths)/ 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
องค์ประกอบที่ 1  การบริหารจัดการ (ต่อ) 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2  ข้อมูลป้อนกลับ 
                  จากผู้มีส่วนได้ 
                  ส่วนเสีย (ต่อ) 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 

1) ควรเพิ่มช่องทำงกำรได้มำซึ่งข้อมูลป้อนกลับจำกผู้มีเสีย
ได้ส่วนเสีย เพื่อให้ได้ข้อมูลจำกหลำยๆ ฝ่ำย  และมีกำร
ตอบกลับในจ ำนวนที่มำกขึ้น  

ตัวบ่งช้ีที่ 1.3 คุณภาพของ 
 บุคลากรภายใน 
 หน่วยงาน 

จุดแข็ง (Strengths) 
1) ผู้บริหำรส่งเสริมสนับสนุนให้พนักงำนไปอบรมทั้งภำยใน

ภำยนอก เพ่ือพัฒนำตนเองให้มีควำมรู้ที่ทันยุคทัน
เหตุกำรณ์อย่ำงสม่ ำเสมอ 

2) พนักงำนมีใจใฝ่เรียนรู้ และพร้อมที่จะพัฒนำตนเอง  
เพ่ือให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้ถูกต้องตำมกฎและระเบียบ 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
1)  ควรเชิญวิทยำกรภำยนอกมำให้ควำมรู้ที่เกี่ยวข้องกับ

งำนพัสดุของส่วนรำชกำร เช่น ระเบียบ ข้อบังคับ 
กฎหมำย หรือ มติ ครม. เป็นต้น เพ่ือให้พนักงำนได้
เพ่ิมพูนควำมรู้ ทักษะ และรับทรำบข่ำวสำรหรือข้อมูล
ใหม่ๆ จำกผู้รู้โดยตรง อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง เพ่ือพัฒนำ
พนักงำนให้เป็นเจ้ำหน้ำที่พัสดุอย่ำงมืออำชีพ  

องค์ประกอบท่ี 2 ภารกิจของหน่วยงาน 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 ระบบและกลไกการ

บริหารจัดการงาน
ธุรการ 

จุดแข็ง (Strengths) 
1) มีระบบรับ – ส่ง หนังสือที่มีประสิทธิภำพ 
2) พนักงำนธุรกำร สำมำรถปฏิบัติงำนทดแทนกันได้ 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
1) ควรมีคู่มือปฏิบัติงำน เพ่ือไว้ให้บุคคลที่เข้ำมำใหม่ได้ยึด 
    เป็นแนวปฏิบัติ ลดระยะเวลำกำรสอนงำน 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 มีระบบและกลไกใน
การจัดซื้อ/จัดจ้าง 

จุดแข็ง (Strengths) 
1) ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้  
2) ขยัน ทุ่มเท สำมำรถปฏิบัติงำนทดแทนกันได้ 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
1) พัฒนำเพิ่มพูนควำมรู้ เพ่ือให้สำมำรถใช้ปฏิบัติงำนได ้

อย่ำงถูกต้อง 
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องค์ประกอบ/ ตัวบ่งชี้ 
จุดแข็ง (Strengths)/ 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
องค์ประกอบที่ 2  ภารกิจของหน่วยงาน(ต่อ) 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.3 มีระบบและกลไกใน

การตรวจรับ/ตรวจ
การจ้าง 

จุดแข็ง (Strengths) 
1) เรียนรู้งำนตลอดเวลำ ตื่นตัว กระตือรือร้น 
2) ปฏิบัติตำมระเบียบฯ และนโยบำยโดยเคร่งครัด 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
1) กำรพัฒนำเพิ่มพูนควำมรู้ เพ่ือใช้ปฏิบัติงำน 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.4  มีระบบและกลไกใน 
                  การบริหารคลังพัสดุ 

จุดแข็ง (Strengths) 
1) มีระบบบริหำรคลังพัสดุใช้ในกำรจัดกำรควบคุมทะเบียน 

ทรัพย์สินของมหำวิทยำลัยได้อย่ำงถูกต้อง รวดเร็ว 
สำมำรถพัฒนำระบบบริหำรคลังพัสดุให้ตรงตำมควำม 
ต้องกำรได้ และปรับปรุงให้ทันสมัยได้ตลอดเวลำ 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
- 
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