


 

   

คํานํา 
 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้มีนโยบายให้ทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยดําเนินการประกัน
คุณภาพภายใน เพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ในหมวด 6 ที่ว่าด้วย
มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 48 ที่กล่าวว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นเรื่อง
ที่สถานศึกษาจะต้องดําเนินการ  โดยถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษาที่ต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่อง  และต้องมีการจัดทํารายงานประจําปี เสนอต่อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  
และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอกต่อไป  

ส่วนแผนงานได้ตระหนักและเห็นถึงความสําคัญของการประกันคุณภาพภายใน โดยได้เริ่ม
ดําเนินการด้านการประกันคุณภาพตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นมา ทั้งนี้ ได้กําหนดเกณฑ์การ
ประเมินผลงานโดยมุ่งเน้นการวัดผลสัมฤทธิ์ในการดําเนินงานตามภารกิจหลักของส่วนแผนงาน อัน
ได้แก่ การดําเนินงานวิเคราะห์จัดทํางบประมาณ การวางแผนและประเมินผล และการวิจัยสถาบันและ
สารสนเทศ อย่างต่อเนื่อง  ซึ่งงานต่างๆ ตามข้างต้นถือว่าเป็นพันธกิจหลักที่ต้องมีการปรับปรุงและ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง  สําหรับการ
ประกันคุณภาพปีการศึกษา 2553 นี้   ส่วนแผนงานได้นํากรอบแนวคิดการพัฒนาคุณภาพการบริหารงาน
ภาครัฐ (PMQA) ของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) มาใช้ประกอบในการกําหนดตัวบ่งช้ีด้วย  
พร้อมทั้ง ได้ปรับปรุงการวัดตัวบ่งช้ีบางตัวตามข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพภายใน เมื่อปี
การศึกษา 2552  เพิ่มเติม  ทั้งนี้ เพื่อการมุ่งพัฒนาคุณภาพของส่วนแผนงานให้ไปสู่การมีแนวปฏิบัติที่ดี 
(Best Practices) และการก้าวไปสู่ความเป็นเลิศตามพันธกิจต่อไป 

 โดยคู่มือการประกันคุณภาพภายในฉบับนี้  ได้จัดทําขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจเก่ียวกับการดําเนินงาน
ระบบการประกันคุณภาพภายในองค์กร โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นข้อมูลสารสนเทศที่สะท้อนให้เห็นถึง
ความพยายามของบุคลากรส่วนแผนงานที่มุ่งสร้างสรรค์คุณภาพให้เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน และพร้อมจะ
รักษาคุณภาพและพัฒนาตลอดไป 

 
 
 

         
(นายศราวุธ   ป้อมสินทรัพย)์ 

หัวหน้าส่วนแผนงาน 
มิถุนายน 2554 
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บทท่ี  1 
ภาพรวมหน่วยงาน 

 

1. ความเป็นมา 
 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ
วันที่ 29 กรกฎาคม 2533 โดยมาตรา 6 กําหนดให้มหาวิทยาลัยแบ่งส่วนงานเป็น 1) สํานักงานอธิการบดี 
2) สํานักวิชา 3) สถาบัน 4) ศูนย์ ทั้งนี้ ส่วนแผนงานเป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดสํานักงานอธิการบดีซึ่งมี
ฐานะเทียบเท่ากอง อยู่ภายใต้การบริหารงานโดยรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน มีหน้าที่ในการกําหนดนโยบาย 
และแผนการจัดการศึกษา ดําเนินการประสานการจัดทําแผนพัฒนาอุดมศึกษากับทบวงมหาวิทยาลัย 
ศึกษาวิเคราะห์  เสนอแนะเก่ียวกับคําของบประมาณประจําปี  ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน  
จัดทําผังแม่บท  พิจารณาดําเนินการจัดตั้ง และยุบรวมหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย จัดทําคลังข้อมูล
พัฒนาระบบสารสนเทศ และการวิจัยสถาบัน 
 ปัจจุบัน ส่วนแผนงานได้แยกเป็น 4 งาน ได้แก่ 1) งานวางแผน ติดตามและประเมินผล 2) งาน
วิเคราะห์งบประมาณ 3) งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ และ 4) งานธุรการ โดยพัฒนาการของงานตาม
ภารกิจตั้งแต่เร่ิมดําเนินการจนถึงปัจจุบันเป็นดังนี้  
 

1)  งานวางแผน ติดตามและประเมินผล 
ในปัจจุบันได้พัฒนาการจัดทําแผนที่ครบวงจรยิ่งขึ้น  (PDCA)  โดยเร่ิมตั้งแต่การจัดทําแผน

ที่มีการพัฒนาให้เป็นแผนเชิงยุทธศาสตร์  ที่ได้มีการกําหนดยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ และ
ตัวบ่งช้ีที่ชัดเจน  ตามหลักลิขิตสมดุล (Balanced Scorecard) ใน 4 มิติ คือ  มิติผู้รับริการ  มิติกระบวนการ
ภายใน  มิตินวัตกรรมและการเรียนรู้  และมิติการเงิน   และมีกระบวนการประเมินผลแผนโดยตั้งแต่
ปีงบประมาณ  2548  เป็นการรายงานผลการดําเนินงานตามผลผลิต กิจกรรมและตัวบ่งช้ีตามแผนปฏิบัติ
การประจําปีผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย  ตั้งแต่ในปีงบประมาณ 2550 เป็นต้นมา 
ส่วนแผนงานได้พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลให้เป็นการประเมินผลในเชิงความสําเร็จตามยุทธศาสตร์
การพัฒนามหาวิทยาลัยโดยใช้  Scorecard  Cockpit  ซึ่งจะแสดงให้เห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนพร้อมทั้งพัฒนา
ระบบในส่วนของการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณที่เป็นตัวสะท้อนผลงานการบริหารจัดการของตัวบ่งช้ี
ต่างๆ ว่าอยูใ่นระดับใดเพื่อให้สามารถนําผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนา 

 
2) งานวิเคราะห์งบประมาณ     

ได้ดําเนินการจัดทํางบประมาณโดยในระยะแรกเป็นระบบงบประมาณแบบแสดง
รายการ (Line-Item  Budgeting)  ซึ่งมีการแสดงค่าใช้จ่ายไว้อย่างชัดเจนจึงช่วยในการควบคุมการใช้จ่าย

ของหน่วยงานได้ดีแต่มีข้อเสียคือ  ไม่สามารถวัดความสําเร็จของงานได้เพราะไม่สามารถมองเห็นความ
เช่ือมโยงระหว่างทรัพยากรกับผลที่ต้องการให้เกิดขึ้น รวมถึงการควบคุมรายละเอียดของการใช้จ่ายเงินทํา
ให้หน่วยงานขาดความคล่องตัวในการบริหาร  ดังนั้น  แนวทางการจัดทํางบประมาณในระยะต่อมาจึงได้ถูก
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พัฒนาเป็นระบบงบประมาณแบบแผนงาน (Program Budgeting) ซึ่งแสดงการเช่ือมโยงการจัดสรร

งบประมาณเข้ากับการวางแผน และได้ถูกพัฒนาสู่ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน (Performance 
Based  Budgeting) ซึ่งมุ่งเน้นผลสําเร็จของผลผลิตและผลลัพธ์  มีตัวบ่งช้ีผลสัมฤทธิ์ของงานที่สามารถวัด

และประเมินผลการทํางานได้ชัดเจน มีความยืดหยุ่นในกระบวนการทํางานและเน้นความรับผิดชอบของ

เจ้าภาพหลัก  และตั้งแต่ปี  2546 จนถึงปัจจุบันได้พัฒนาไปสู่ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตาม
ยุทธศาสตร์  (Strategic  Performance  Based  Budgeting “SPBB”)  ซึ่งมุ่งเน้นการจัดการทรัพยากร

ให้เกิดประสิทธิผล คุ้มค่า ให้ความสําเร็จตามเป้าหมายทุกระดับตั้งแต่เป้าหมายของหน่วยงานจนถึงระดับ
มหาวิทยาลัย โดยมุ่งเน้นผลสําเร็จตามเป้าหมายแผนยุทธศาสตร์ของ มทส. และมุ่งเน้นหลักการบริหาร
จัดการที่ดี  ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางในการพัฒนาการจัดทําแผนของมหาวิทยาลัย 

 

3) งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ  

ได้ดําเนินการเก่ียวกับการวิจัยสถาบันโดยเร่ิมแต่งตั้งคณะกรรมการวิจัยสถาบันชุดแรกในปี 
พ.ศ. 2539 โดยมีวาระการดํารงตําแหน่ง 2 ปี ซึ่งคณะกรรมการฯ มีหน้าที่ พิจารณาและให้ความเห็นชอบ
โครงการวิจัยสถาบันที่มีผู้เสนอขอรับเงินอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัย  พิจารณาและรับรองรายงาน
ความก้าวหน้าของการวิจัยสถาบันและรายงานการวิจัยสถาบันฉบับสมบูรณ์  กําหนดหลักเกณฑ์และวิธี
ปฏิบัติเก่ียวกับเงินอุดหนุนการวิจัยสถาบัน ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยเงินอุดหนุน
การวิจัยสถาบัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 เสนอขอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือผู้ประเมิน เพื่อดําเนินการใน
เรื่องใดๆ ที่อยูใ่นขอบเขตของอํานาจและหน้าที่ของกรรมการชุดนี้ และหน้าที่อื่นๆ ที่เก่ียวกับการวิจัยสถาบัน
ตามที่อธิการบดีหรือสภาวิชาการมอบหมาย  ปัจจุบันคณะกรรมการวิจัยสถาบันเป็นกรรมการชุดที่ 7  หมด
วาระในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2553 และกรรมการชุดที่ 8 ซึ่งจะหมดวาระในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2555  

ในปี พ.ศ. 2548 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้มีแนวคิดเพื่อพัฒนาหน่วยงาน และเป็น
การให้โอกาสแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยสถาบัน คณะกรรมการวิจัย
สถาบันจึงได้เห็นชอบให้มีคณะอนุกรรมการวิจัยสถาบันขึ้นมาชุดหนึ่งเพื่อทําหน้าที่กําหนดหลักเกณฑ์และวิธี
ปฏิบัติเก่ียวกับการให้ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยสถาบันขนาดเล็ก พิจารณาและให้ความเห็นชอบข้อเสนอ
โครงการวิจัยสถาบันขนาดเล็กที่มีผู้เสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยสถาบันจากมหาวิทยาลัย พิจารณาและ
รับรองรายงานความก้าวหน้า และรายงานการวิจัยสถาบันฉบับสมบูรณ์ของโครงการวิจัยสถาบันขนาดเล็ก 
รายงานผลการดําเนินงานเก่ียวกับโครงการวิจัยสถาบันขนาดเล็กให้คณะกรรมการวิจัยสถาบันทราบ และ
หน้าที่อื่นๆ ที่เก่ียวกับการวิจัยสถาบันตามที่คณะกรรมการวิจัยสถาบันมอบหมาย  ทั้งนี้ โครงการวิจัยสถาบัน
ขนาดเล็กใหใ้ช้งบประมาณ ไม่เกิน 20,000 บาทต่อโครงการ     ปั จ จุ บั น  พ . ศ .  2 5 5 3  มี
ผลงานวิจัยสถาบันที่แล้วเสร็จ จํานวน 44 เรื่อง (โครงการวิจัยปกติ จํานวน 33 เรื่อง โครงการวิจัยขนาดเล็ก 11 
เรื่อง) ซึ่งได้เผยแพร่บทคัดย่อผ่านทางเว็บไซต์ส่วนแผนงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553)  เผยแพร่เล่ม
รายงานที่ส่วนแผนงาน และศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาทั้งรูปแบบเอกสารและรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน
เว็บไซต์ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาในหมวด “คลังปัญญา มทส.” 
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ด้านสารสนเทศได้ดําเนินการจัดทําและวิเคราะห์ข้อมูลด้านนักศึกษา หลักสูตร บุคลากร 
การเงิน ผู้สําเร็จการศึกษา และด้านอื่นๆ เพื่อจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลสารสนเทศ นํารายงานต่อมหาวิทยาลัย 
และหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่เก่ียวข้อง พร้อมทั้งให้บริการสารสนเทศทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยเช่นกัน  นอกจากนี้ ยังได้พัฒนาระบบ ICT ต่างๆ ขึ้นมา เพื่อรวบรวมสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย สร้างเครือข่าย ส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันในองค์กร การทํางานเป็นทีม บุคลากรทุกคน
สามารถเข้าใช้ระบบ ให้ข้อคิดเห็นเพื่อการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้นไป และเป็นการนําระบบ ICT มาใช้เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการปฏิบัติงาน ปัจจุบันมีระบบสําหรับใช้งานที่แล้วเสร็จ จํานวน 9 ระบบ อยู่ระหว่างดําเนินการ
และพัฒนาจํานวน 3 ระบบ จัดทําระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารงานของส่วนแผนงาน คณะอนุกรรมการ
วิจัยสถาบัน เป็นคลังข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัยที่ให้บริการด้านข้อมูล สถิติและสารสนเทศ 

 
4)   ด้านธุรการ 

รับผิดชอบเก่ียวกับการรับ-สง่ เอกสาร การจัดเก็บเอกสาร ร่างโตต้อบจดหมาย ดูแลและ
อํานวยความสะดวกในงานประชุม การจัดเตรียมเอกสารการประชุม การดําเนนิการด้านธุรการ ดา้น
การเงิน และพัสด ุ  ให้บริการด้านการพมิพ์เอกสารและสําเนาเอกสาร การประสานงานกับหน่วยงานทัง้
ภายในและภายนอก มีการใหบ้ริการงานสนับสนนุงานตา่งๆ ภายในส่วนแผนงาน Service Mind การทํางาน
แบบครบวงจรและการทํางานเป็นทีมงานเป็นความสามัคคี ร่วมแรง ร่วมใจ 

ตั้งแต ่ปีการศึกษา 2549 ไดม้ีการนําระบบ ICT มาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อช่วยลดขัน้ตอน
การดําเนินงาน ได้แก่ ระบบ E-Document มีการจัดเก็บเอกสารในรูปไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ทําให้สะดวกตอ่
การค้นหาและเพิม่ประสิทธิภาพในการทํางานมากยิง่ขึ้น 
 

2. วิสัยทัศน์ และพันธกิจ 

วิสัยทัศน์ 
ส่วนแผนงานเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้   โดยมี ICT เป็นเครื่องมือในการค้นหา พัฒนา และจัดการ

ความรู้เพื่อสู่ความเป็นเลิศในงาน ด้านการวางแผน การประเมินผล งบประมาณ   วิจัยสถาบันและ
สารสนเทศ   และงานสนับสนุนการตัดสินใจ 

พันธกิจ 
1. จัดทําแผนที่สะท้อนนโยบายและเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย โดยมีการ

กําหนดเป้าประสงค์ของการพัฒนามหาวิทยาลัยที่ชัดเจน ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานเพื่อการ
ปรับปรุงและพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง 

2.  สนับสนุนการจัดสรรงบประมาณเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
ภายใต้หลักการรวมบริการ ประสานภารกิจ  โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

3.  พัฒนาระบบคลังข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและดําเนินการวิจัยสถาบันเพื่อนําเสนอข้อมูล
ประกอบการวางแผนทางการศึกษาและการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย 
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3. แผนพัฒนาหน่วยงาน 
3.1 การพัฒนาส่วนแผนงานไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยมียุทธศาสตร์คือ มีองค์ความรู้

ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง/งาน/ปี บุคลากรส่วนแผนงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีความรู้ ความเข้าใจในองค์ความรู้
ที่เลือกเรียนรู้ ในระดับดี กระบวนงานมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (ความรู้ + คน + การปฏิบัติจริง) มีผลงาน
เป็นเอกสารที่สามารถใช้เผยแพร่และอ้างอิงได้ ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง/งาน/ปี โดยมีแผนจัดการความรู้ส่วน
แผนงาน มีการบริหารจัดการความรู้โดยใช้โมเดลเกลียวความรู้ ใช้ Knowledge Management ขับเคลื่อน 
Learning Organization มีคลังจัดเก็บความรู้และเข้าถึงได้รวดเร็ว จัดบรรยากาศและสถานที่ที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ 

3.2 สร้างขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน โดยมี ICT เป็นเครื่องมือในการทํางาน เพื่อพัฒนา
ส่วนแผนงานไปสู่การเป็นสํานักงานอัตโนมัติ โดยมียุทธศาสตร์คือ มี ICT ที่เหมาะสม โดยนํามาใช้เป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้และปฏิบัติงาน พัฒนา ปรับปรุง และประยุกตใ์ช้ ICT ไม่น้อยกว่า 2 รายการ/ปี โดยมี
ความคิดที่จะมุ่งพัฒนาสํานักงานอัตโนมัติ มีระบบ E-Document พัฒนาระบบที่มีให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เน้นการ
ทํางานแบบ Online พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้าน ICT และมีพฤติกรรมองค์กรที่ใช้ ICT ในการทํางาน 

3.3 การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทํางานให้มีคุณภาพและผ่านการประเมินคุณภาพตาม
เกณฑ์ที่กําหนด เพื่อยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถของการดําเนินงานตามภารกิจส่วนแผนงานให้ไปสู่
ความเป็นเลิศ มีผลการประเมินคุณภาพฯ ไม่ต่ํากว่า 2.5 – 3 โดยมีวัฒนธรรมองค์กรแบบมุ่งเน้นผลงาน มุ่ง
ทํางานเป็นทีม และเป็นทีมเรียนรู้ พัฒนาและใช้ระบบประกันคุณภาพฯ ส่วนแผนงาน พัฒนานวัตกรรมเพื่อ
การประกันคุณภาพส่วนแผนงาน 
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Strategy Map การพัฒนาส่วนแผนงาน 
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* รายละเอียดปรากฏตามเล่มแผนกลยุทธ์การพัฒนา ระยะ 5 ปี  พ.ศ. 2555 - 2559 

4. โครงสร้างองค์กรและการบริหารงาน 

4.1 โครงสร้างการบริหารงาน 
ส่วนแผนงานเป็นหน่วยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี ขึ้นตรงต่อรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน 

และมีหัวหน้าส่วนแผนงานกํากับดูแล  
4.2 การแบ่งสายงาน 

ส่วนแผนงาน มีการแบ่งงานออกเป็น 4 งาน ประกอบด้วย (1) งานธุรการ (2) งานวางแผน ติดตามและ
ประเมินผล (3) งานวิเคราะห์งบประมาณ และ (4) งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ ซึ่งแต่ละงานกําหนดให้มี
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตามงานดังนี้ งานธุรการ 4 คน งานวางแผน ติดตามและประเมินผล 4 คน งานวิเคราะห์
งบประมาณ 4 คน งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ 4 คน โดยมีรายละเอียดงานต่างๆ ที่ รับผิดชอบ  
ดังแสดงในแผนภูมิที่ 1.1 
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แผนภูมิที่ 1.1  แสดงการจัดโครงสร้างการบริหารงานของสว่นแผนงาน 
  

 4.3 ภารกิจหลัก 
4.3.1 งานธุรการ มีหนา้ท่ีความรับผิดชอบ ดังนี ้

1. ดําเนินงานเก่ียวกับงานธุรการท่ัวไป เช่น รับ-ส่งเอกสาร จัดเก็บเอกสาร ร่างโต้ตอบ
หนังสือท่ัวไป ดูแลแบบฟอร์มประเภทต่างๆ เป็นต้น 

2. ดําเนินงานเก่ียวกับงานการเงินและดูแลการเบิกจ่ายวัสดุสํานักงาน 
3. ดําเนินการเก่ียวกับงานบุคคลของพนักงานส่วนแผนงาน 
4. ประสานงานประชุมที่เก่ียวข้องกับส่วนแผนงาน 
5. ประสานงานท่ัวไปกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก  
6. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

4.3.2 งานวิเคราะห์งบประมาณ มีหน้าท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 
1. จัดทําคําของบประมาณแผ่นดิน 
2. จัดทําคําขอแปรญัตติ/ขอเพิ่มงบประมาณแผ่นดิน 
3. จัดทําคําช้ีแจงงบประมาณแผ่นดินต่อคณะกรรมาธิการพิจารณางบประมาณประจําปี 
4. การประเมินนโยบาย แผนงาน และโครงการเพื่อการจัดสรรงบประมาณ 
5. จัดทํางบประมาณประจําปีของมหาวิทยาลัย  
6. การติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัย 
7. จัดทํารายงานผลการดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณเสนอสํานักงบประมาณ 
8. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

งานวิเคราะห์
งบประมาณ 

งานวางแผน 
ติดตามและ
ประเมินผล 

งานวิจัยสถาบัน
และสารสนเทศ 

หัวหนา้ส่วนแผนงาน 
นายศราวุธ  ป้อมสนิทรัพย์ 

1. นางสาวฐินิดา  ประมวลทรัพย์ 
2. นายวัลลพ   ล้อมตะค ุ
3. นางสาวจิณห์นิภา  ปราสาทหนิพมิาย 

4. นางสาววริฏฐา ประเสริฐ 
 

1. นางภัททิยา  วิมลญาณ 
2. นางสาวพัชรี  ดงกระโทก 

3. นางสาวคนึงนิจ  ชอบสอาด 
4. นางสาววริษฐา  เกษมครบุรี 
 

1. นางสาวจุไรรัตน์  วิสัยดี 
2. นางสาวจันทนี  วีระชัย 
3. นายสมจิต  มณีวงค ์
4. นายณัฐวุฒิ  ชาติเผือก 
5. น.ส.ชลลดา ดอนศรีจันทร์ 

 

งานธุรการ 

1. นางภารด ี  ศิริพลไพบูลย์ 
2. นางสาวอรุโณทัย  ผลาพฤกษ ์

3. นางไพเราะ  ทองนุช 
4. นางสาวอภิญญา  เดชวรรณ 
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4.3.3 งานวางแผน ติดตามและประเมินผล มีหน้าท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 
1. จัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัย (แผน 10 ปี และแผน 5 ปี)  
2. จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี  
3. จัดวางระบบเก่ียวกับการติดตามประเมินผล 
4. จัดทํารายงานการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปี            

                        ของมหาวิทยาลัย 
5. จัดทํารายงานประจําปีเพื่อเผยแพร่ผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 
6. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

4.3.4 งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ มีหน้าท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้  
1. จัดเก็บรวบรวม ดําเนินการเก่ียวกับการวิเคราะห์ วิจัยเพื่อใช้ประกอบการวางแผน 

                        การศึกษา และวางแผนการบริหารมหาวิทยาลัย 
2. จัดทํารายงานวิจัยสถาบันเสนอผู้บริหารเพื่อประกอบการตดัสินใจ เช่น เรื่องภาวะการ

ทํางานของผูส้ําเร็จการศึกษา และเรื่องความพึงพอใจของนายจ้างต่อการจา้งงานผูส้ําเร็จ
การศึกษา และความพึงพอใจของอาจารย์ที่ปรึกษาตอ่บัณฑิต 

3. ประสานด้านการวิจัยสถาบันกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
4. จัดทําและปรับปรุงเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัยสถาบัน 
5. เป็นเลขานุการของคณะกรรมการวิจัยสถาบัน และคณะอนุกรรมการวิจัยสถาบัน 
6. ร่วมวางระบบและพัฒนาระบบคลังข้อมูลและระบบประมวลผลสารสนเทศเพื่อการ

วางแผนและการตัดสินใจ 
7. เป็นแหล่งสารสนเทศกลางของการบริหารและจัดการของมหาวิทยาลัย 
8. จัดเก็บรวบรวม วิเคราะห์ และจําแนกหมวดหมู่ข้อมูลสถิติด้านต่างๆ เช่น ข้อมูลนักศึกษา

ใหม่ประจําปี และข้อมูลนักศึกษาเต็มเวลา เป็นต้น 
9. ประสานด้านสารสนเทศกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
10. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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บทท่ี 2 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงาน 

 
1. นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา 

1.1 ประยุกตใ์ช้ระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาที่มหาวิทยาลยัมอียู่ มาใช้เป็นเครื่องมือ
มาตรฐานในการจัดทําระบบการประกันคุณภาพภายในของส่วนแผนงาน  

1.2 ดําเนินการตามแนวทางของคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลยัทีไ่ด้
กําหนดไว้ เช่น แนววธิีการกําหนดตัวบง่ช้ีที่สอดคล้องและตอบสนองต่อมหาวิทยาลยั และการรับการ
ประเมินตรวจสอบคุณภาพโดยหน่วยงานและ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มหาวิทยาลยักําหนดไว้ 

1.3 กําหนดให้คณะทํางานประกันคุณภาพภายในของส่วนแผนงานเป็นผู้จัดทําแผนการประกัน
คุณภาพ การกํากับ ควบคุม ดูแลและประสานงานการดาํเนินการประกันคุณภาพภายในของส่วนแผนงาน 
และการประสานกับหน่วยงานภายนอกในดา้นการประกันคุณภาพให้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

1.4 ให้มีการกําหนดปัจจัยที่สง่ผลต่อคุณภาพการดาํเนินงานของส่วนแผนงาน พร้อมทัง้เกณฑ์  
ตัวบ่งช้ี กําหนดผู้รับผิดชอบ และวิธีการประเมินในแต่ละองค์ประกอบ 

1.5 ให้มีการนาํผลการประกันคุณภาพและขอ้แนะนําจากผู้ประเมินคุณภาพ มาใช้ประกอบการ
ปรับปรุงพัฒนาการดําเนินการของส่วนแผนงาน เพื่อให้เกิดการยกระดับความสําเร็จที่สูงยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

1.6 ให้มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจกรรมการประกันคุณภาพภายในส่วนแผนงานที่ได้ดําเนินการ
ไปแล้ว และที่อยู่ระหว่างการดําเนินการ แก่บุคคลและหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อให้
ทราบผลสําเร็จและความคืบหน้าในการดําเนินการประกันคุณภาพของส่วนแผนงานต่อสาธารณชนโดยท่ัวไป 

 

2. คณะทํางานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
บทบาทและหน้าที่ของคณะทํางานประกันคุณภาพภายในของส่วนแผนงาน เป็นดังนี้  
2.1 จัดทําแผนดําเนินการและกําหนดปฏิทินกิจกรรมการประกันคุณภาพของส่วนแผนงาน ที่

สอดคล้องกับแผนปฏิทินการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
2.2 กําหนดและปรับปรุงตัวบง่ช้ีในการประกันคุณภาพการศึกษาของส่วนแผนงานให้เหมาะสม 

และสอดคลอ้งตอบสนองต่อตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลยัอยู่เสมอ 
2.3 จัดทําคู่มือการประกันคุณภาพภายในของส่วนแผนงาน 
2.4 กํากับติดตาม และให้ข้อเสนอแนะในการดําเนนิการต่างๆ เพื่อให้มีผลการประเมนิคุณภาพได้

ในระดับตามเกณฑ์และเป้าหมายที่กําหนดไว ้
2.5 จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของส่วนแผนงาน 
2.6 เตรียมความพร้อมของส่วนแผนงานเพือ่รับการประเมินทั้งภายในและภายนอก 
2.7 หน้าที่อืน่ๆ ที่เก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ตามทีม่หาวิทยาลยัมอบหมาย 
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โดยคณะทํางานประกันคุณภาพประจําส่วนแผนงาน ประกอบด้วย 
 1. หัวหน้าส่วนแผนงาน    เป็นประธาน 
 2. นางสาวอรุโณทัย  ผลาพฤกษ์   เป็นคณะทํางาน 
 3. นางภัททิยา  วิมลญาณ   เป็นคณะทํางาน 
 4. นางสาวจุไรรัตน์  วิสัยดี   เป็นคณะทํางาน 
 5. นางสาวฐินิดา  ประมวลทรัพย์   เป็นคณะทํางาน 
 6. นายณัฐวุฒิ  ชาติเผือก    เป็นคณะทํางานและเลขานุการ 
 
3. แผนปฏิบัติการประกันคณุภาพการศึกษาภายในของส่วนแผนงาน  ปีการศึกษา 2553 

กิจกรรม ช่วงเวลาตามแผน 
1.  การจัดทําคู่มอืประกันคุณภาพ ส่วนแผนงาน ปีการศึกษา 2553 (Plan) พฤษภาคม 2553 
2. การเก็บข้อมูลตามตัวบ่งช้ี ปีการศึกษา 2553 คร้ังที่ 1 (ช่วงระหว่าง

เดือน มิถุนายน 2553–กันยายน 2553 ) พร้อมทั้งปรับปรุงการ
ดําเนินการตามความเหมาะสม (Do) 

ตุลาคม 2553 

3. การเก็บข้อมูลตามตัวบง่ช้ี ปีการศึกษา 2553 คร้ังที่ 2 (ช่วงระหว่าง
เดือน ตุลาคม 2553-มกราคม 2554) พร้อมทั้งปรับปรุงการดําเนนิการ
ตามความเหมาะสม (Do) 

กุมภาพันธ ์2554 

4. การเก็บข้อมูลตามตัวบ่งช้ี ปีการศึกษา 2553 คร้ังที่ 3 (ช่วงระหว่าง
เดือน กุมภาพันธ ์2554-พฤษภาคม 2554) พร้อมทั้งปรับปรุงการ
ดําเนินการตามความเหมาะสม (Do) 

พฤษภาคม 2554 

5. จัดทํารายงานประเมินตนเอง (SAR) ส่วนแผนงาน ปีการศึกษา 2553  
ส่งให้ฝ่ายวิชาการ (Do) 

มิถุนายน 2554 

6. การประเมินคุณภาพภายใน ส่วนแผนงาน โดยคณะกรรมการที่
มหาวิทยาลยักําหนด (Check) 

สิงหาคม 2554 

7. การนําผลการประเมินคุณภาพที่ได ้ไปใช้ทบทวนปรับปรุงการ
ดําเนินการตามแนวทางการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย (Act) 

สิงหาคม 2554 
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4. กระบวนการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 ด้วยในปีการศึกษา 2549 เป็นปีแรกที่มหาวิทยาลัยได้กําหนดให้มีการจัดทําแผนการประกัน
คุณภาพภายในให้ครอบคลุมไปถึงหน่วยงานต่างๆ ในสํานักงานอธิการบดี ดังนั้น ส่วนแผนงาน ซึ่งเป็น
หน่วยงานหนึ่งในสํานักงานอธิการบดี จึงได้จัดทําระบบการประกันคุณภาพภายในของส่วนแผนงาน และได้
มีการประเมินคุณภาพภายในเป็นคร้ังแรก ในระยะเร่ิมแรก ระบบประกันคุณภาพของส่วนแผนงานที่ได้
พัฒนาโดยใช้แนวคิดเชิงระบบ (System Approach) ซึ่งประกอบด้วย ปัจจัยนําเข้า (Input) ปัจจัย
กระบวนการ (Process) และปัจจัยผลผลิต (Output/Outcome) และได้กําหนดเป็นตัวบ่งช้ีทั้งสิ้น 15 ตัวบ่งช้ี 
ใน 4 ปัจจัย ได้แก่   (1) ปัจจัย ปณิธาน วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยและแผนปฏิบัติการประจําปี     
(2) ปัจจัยระบบบริหารจัดการ การพัฒนาสถาบันและบุคลากร (3) ปัจจัยการประกันคุณภาพ และ         
(4)   ปัจจัยบริหารจัดการภารกิจหลัก ซึ่งภายหลังจากที่ได้มีการประเมินตนเอง (SAR) ในคร้ังแรกนี้แล้ว 
พบว่า มีส่วนที่เป็นจุดแข็ง และสามารถนํามาพัฒนาต่อยอดให้เป็นจุดเด่นมากยิ่งขึ้นได้ในหลายส่วน 
นอกจากนี้ ยังพบว่ามีบางจุดที่ต้องแก้ไขให้เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น  อาทิ การจัดทําแผนกลยุทธ์ของส่วนแผนงาน
ในระดับที่พร้อมเผยแพร่ การจัดทําแผนการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
และการพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพภายในให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เป็นต้น ซึ่งสิ่งที่ได้ค้นพบ
เหล่านี้จะเป็นประเด็นสําคัญที่ส่วนแผนงานจะได้นําไปดําเนินการในรอบการประเมินของปีการศึกษาต่อไป 
 ปีการศึกษา 2550 ส่วนแผนงานมีผลการประเมินคุณภาพภายในระดับดีมาก (ได้ 2.81 คะแนนจาก
คะแนนเต็ม 3 คะแนน) มีตัวบ่งช้ีที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับคะแนน 3 เต็ม ทั้งสิ้น 14 ตัวบ่งช้ี  (จาก
ทั้งหมด 17 ตัวบ่งช้ี) และตัวบ่งช้ีที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับที่ควรปรับปรุงทั้งสิ้น 3 ตัวบ่งช้ี   นอกจากนี้ 
ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้มีข้อแนะนําสําหรับการ
ปรับปรุงคุณภาพตัวบ่งช้ีให้ดียิ่งขึ้น  ซึ่งส่วนแผนงานได้นําข้อแนะนําดังกล่าวมาดําเนินการ และได้มีการเพิ่ม
ตัวบ่งช้ีใหม่โดยทันทีอีก 1 ตัวบ่งช้ี ในองค์ประกอบที่ 10 ส่วนที่เหลือได้นําไปเพิ่มเติมในคู่มือการประกัน
คุณภาพส่วนแผนงาน ปีการศึกษา 2551 ต่อไป 
 ปีการศึกษา 2551 ฝ่ายวิชาการ และงานประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนส่งเสริมวิชาการ ได้จัดการ
ประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2552  เพื่อช้ีแจงทําความเข้าใจตัวบ่งช้ีที่ปรับใหม่ของมหาวิทยาลัย ที่มีความ
สอดคล้องกับ สมศ. ก.พ.ร. และ สกอ.  และขอให้หน่วยงานต่างๆ นําไปปรับปรุงตัวบ่งช้ีของหน่วยงานให้
สอดคล้องต่อไป ดังนั้น  ส่วนแผนงานจึงได้นําข้อมูลดังกล่าว รวมทั้งข้อแนะนําจากคณะผู้ทรงคุณวุฒิที่
ได้มาประเมินคุณภาพ มาปรับปรุงตัวบ่งช้ีของส่วนแผนงานอีกคร้ัง และส่วนแผนงานได้มีการดําเนินการให้
เป็นไปตามเป้าหมายของตัวบ่งช้ีดังกล่าว ได้มีการประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ซึ่งมีผลการ
ประเมินคุณภาพภายในระดับดีมาก (ได้ 2.89 คะแนน จากคะแนนเต็ม 3 คะแนน) และจากการประเมินโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกได้ให้ข้อแนะนําในส่วนของการเพิ่มเติมและยกระดับตัวช้ีวัดให้สูงยิ่งขึ้นไปสู่ระดับ
ผลลัพธ์ตามภารกิจซึ่งส่วนแผนงานได้นําข้อแนะนําดังกล่าวมาปรับปรุงเพิ่มเติมในคู่มือการประกันคุณภาพ
ส่วนแผนงาน ปีการศึกษา 2552 ต่อไป 
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 ปีการศึกษา 2552 คณะทํางานประกันคุณภาพภายใน ส่วนแผนงาน ได้ปรับปรุงตัวบ่งช้ีและเกณฑ์
มาตรฐานให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย รวมทั้งข้อแนะนําจากผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้มาประเมินคุณภาพส่วน
แผนงาน มาปรับปรุงตัวบ่งช้ีและเกณฑ์มาตรฐานของส่วนแผนงานอีกคร้ัง และส่วนแผนงานได้มีการ
ดําเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายของตัวบ่งช้ีดังกล่าว โดยได้มีการประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก ซึ่งได้มีผลการประเมินคุณภาพภายในระดับดีมาก (ได้ 2.73 คะแนน จากคะแนนเต็ม 3 คะแนน)
และจากการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกไดใ้ห้ข้อแนะนําในส่วนต่างๆ เพื่อยกระดับตัวช้ีวัดให้สูงยิ่งขึ้น 
ซึ่งส่วนแผนงานจะได้นําข้อเสนอแนะดังกล่าวมาปรับปรุงเพิ่มเติมในคู่มือการประกันคุณภาพส่วนแผนงาน ปี
การศึกษา 2553 ต่อไป 
 ปีการศึกษา 2553 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ทําการปรับปรุงคู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 เพื่อใช้ในการดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป และส่วนแผนงานได้ปรับปรุงตัวบ่งช้ีและเกณฑ์
มาตรฐานให้สอดคล้องกับข้อมูลดังกล่าวโดยได้นําแนวความคิดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ มาบูรณาการร่วมกับตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย เพื่อวัดประสิทธิภาพใน
องค์ประกอบต่างๆ ที่สําคัญต่อการบริหาร และการให้บริการที่ครบถ้วนสมบูรณ์ และนําข้อแนะนําจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้จากการประเมินในรอบที่ผ่านมา และนํามาทําเป็นตัวบ่งช้ีในการประเมินในรอบปี
การศึกษา 2553 นี้  
 

แนวคิดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  
(Public Sector Management Quality Award : PMQA) 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
องค์ประกอบสําคัญตามกรอบแนวคิดในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ใน  

7 ประเด็น ดังนี้ (1) การนําองค์การ (2) การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ (3) การให้ความสําคัญกับผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (4) การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ (5) การมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากร  
(6) การจัดกระบวนการ และ (7) ผลลัพธ์ 
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การกําหนดกรอบการวัดผลเพื่อการประกันคุณภาพของหน่วยงาน 
 

การพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ 

(PMQA) 

 
การวัดคุณภาพและการรายงาน (SAR) 

1. การวางแผนเชิง
ยุทธศาสตร์ 

ตัวบ่งช้ี 1.1  กระบวนการพัฒนาแผน 

2. การนําองค์การ ตัวบ่งช้ี 7.1  ภาวะผูน้ําของหัวหน้าหน่วยงาน 

3. การวัด การวิเคราะห์และ
การจัดการความรู้ 

ตัวบ่งช้ี 7.2  การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรการเรียนรู้ 
ตัวบ่งช้ี 7.3  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 

4. การมุ่งเน้นพัฒนา
บุคลากร 

ตัวบ่งช้ี 12.5 การพัฒนาขีดความสามารถในการสนับสนุนภารกิจ
หน่วยงาน 

5. การให้ความสําคัญกับ
ผู้รับบริการ และผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสยี 

6. การจัดกระบวนการ 

7. ผลลัพธ ์

ตัวบ่งช้ี 7.4  ระบบบริหารความเสีย่ง 
ตัวบ่งช้ี 9.1  ระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
ตัวบ่งช้ี 12.1  ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการวางแผน 

ติดตาม ประเมินผล 
ตัวบ่งช้ี 12.2  ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินงานด้าน

งบประมาณของมหาวิทยาลยั 
ตัวบ่งช้ี 12.3  ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานวิจัยสถาบัน 
ตัวบ่งช้ี 12.4  ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการจัดทําสารสนเทศ

มหาวิทยาลยัเพื่อการให้บริการ 

รวม 7 ประเด็น รวม 11 ตัวบ่งชี ้
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สรุปองค์ประกอบคุณภาพ 4 ด้าน  11  ตัวบง่ชี ้
 

องค์ประกอบ/ตัวบง่ชี ้ ชนิดของตวับ่งชี ้

องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดําเนินการ  
ตัวบ่งช้ี 1.1    กระบวนการพัฒนาแผน กระบวนการ 

องค์ประกอบท่ี 7 การบริหาร และการจัดการ  
ตัวบ่งช้ี 7.1   ภาวะผู้นําของหวัหน้าหน่วยงาน กระบวนการ 

ตัวบ่งช้ี 7.2   การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรการเรียนรู้ กระบวนการ 

ตัวบ่งช้ี 7.3   ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ กระบวนการ 

ตัวบ่งช้ี 7.4   ระบบบริหารความเสีย่ง  กระบวนการ 

องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  
ตัวบ่งช้ี 9.1   ระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน กระบวนการ 

องค์ประกอบท่ี 12 การบริหารจัดการภารกิจหลัก  
ตัวบ่งช้ี 12.1  ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการวางแผน ติดตาม 

ประเมินผล 
กระบวนการ, ผลผลิต, 

ผลลัพธ ์

ตัวบ่งช้ี 12.2  ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนนิงานด้าน
งบประมาณของมหาวิทยาลยั 

กระบวนการ, ผลผลิต, 
ผลลัพธ ์

ตัวบ่งช้ี 12.3  ประสิทธภิาพและประสิทธิผลของงานวิจัยสถาบัน กระบวนการ, ผลผลิต, 
ผลลัพธ ์

ตัวบ่งช้ี 12.4  ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการจัดทําสารสนเทศ
มหาวิทยาลยัเพื่อการให้บริการ 

กระบวนการ, ผลผลิต, 
ผลลัพธ ์

ตัวบ่งช้ี 12.5  การพัฒนาขีดความสามารถในการสนับสนนุภารกิจหน่วยงาน กระบวนการ, ผลผลิต, 
ผลลัพธ ์
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บทท่ี 3 
ตัวบ่งชีแ้ละเกณฑ์การประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 

 
1. แนวทางการพัฒนาตัวบง่ชี้เพื่อการประกันคุณภาพภายในของส่วนแผนงาน  

หลักการ 

1. ตัวบ่งช้ีพัฒนาขึ้นภายใต้องค์ประกอบ 4 ด้านซึ่งมีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่กําหนดใน
กฎมหาวิทยาลัยว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 

2. ตัวบ่งช้ีประเมินปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิตหรือผลลัพธ์ โดยตัวบ่งช้ีผลผลิตและ
ผลลัพธ์จะมีทั้งที่มหาวิทยาลัยพัฒนาขึ้น ทั้งนี้เพื่อความเช่ือมโยงและความเป็นเอกภาพของ
ระบบประกันคุณภาพอุดมศึกษา 

3. จํานวนตัวบ่งช้ีที่พัฒนาขึ้นเป็นเพียงจํานวนตัวบ่งช้ีขั้นต่ํา หน่วยงานสามารถเพิ่มเติมตัวบ่งช้ี
และเกณฑ์มาตรฐานได้ตามความเหมาะสมกับระดับการพัฒนาของหน่วยงาน 

 
ผลการประเมินในภาพรวมและรายองค์ประกอบ 

ช่วงคะแนน ผลการประเมิน 

คะแนน 0.00 - 1.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

คะแนน 1.51 – 2.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุง 

คะแนน 2.51 - 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช้ 

คะแนน 3.51 - 4.50 การดําเนินงานระดับด ี

คะแนน 4.51 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก  

 
วิธีการคิดผลการประเมนิ 

1) รายองค์ประกอบคุณภาพ นําคะแนนทุกตัวบง่ช้ีในองค์ประกอบมารวมกัน หารด้วยจํานวนตัว
บ่งช้ีทั้งหมดในองค์ประกอบนัน้ จะเป็นคะแนนเฉลีย่รายองค์ประกอบ 

2) ภาพรวม นําคะแนนทุกตัวบ่งช้ีของทุกองค์ประกอบคุณภาพมารวมกัน หารด้วยจํานวนตัวบ่งช้ี
ทั้งหมดของทุกองค์ประกอบ จะเป็นคะแนนเฉลีย่ในภาพรวม 
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2. ระบบประกันคุณภาพภายใน 
2.1 ปีการศึกษา 2549  เป็นปีแรกที่ส่วนแผนงานได้จัดทําประกันคุณภาพเพื่อสนับสนุนต่อนโยบายการ

ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยที่ให้ดําเนินการครอบคลุมในทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัย โดย
ระบบประกันคุณภาพในช่วงแรกที่ส่วนแผนงานได้จัดทํา ไดใ้ช้แนวคิดเชิงระบบ (System Approach)  
ซึ่งประกอบด้วย 4 ปัจจัย 15 ตัวบ่งช้ี 

2.2 ปีการศึกษา 2550  ส่วนแผนงานได้ปรับปรุงตัวบ่งช้ี โดยได้นําข้อแนะนําจากผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผู้ประเมินมาประกอบการปรับปรุงในรายละเอียดเกณฑ์ต่างๆใน 4 ปัจจัย 15 ตัวบ่งช้ี 

2.3 ปีการศึกษา 2551 มหาวิทยาลัยได้ปรับตัวบ่งช้ีตามแนวทางการพัฒนาตัวบ่งช้ีของ สกอ. ทุกตวับง่ช้ี 
จํานวน 41 ตัวบ่งช้ี และผนวกรวมกับตัวบ่งช้ีของมหาวิทยาลัย 5 ตัวบ่งช้ี รวมองค์ประกอบคุณภาพ
ของมหาวิทยาลัยทั้งหมด 9 ด้าน 46 ตัวบ่งช้ี ส่วนแผนงานจึงได้ปรับตัวบ่งช้ีให้มีความสอดคลอ้งกับ
ตัวบ่งช้ีที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงในข้างต้น ในทั้ง 5 ปัจจัย 15 ตัวบ่งช้ี 

2.4 ปีการศึกษา 2552  ส่วนแผนงานได้ปรับตัวบ่งช้ีเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงยิ่งขึ้นจากเกณฑ์การ
ประเมินเดิม และได้นําข้อแนะนําของผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้ประเมินในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งในรอบการ
ประเมินนี้มีทั้งสิ้น 5 ปัจจัย 15 ตัวบ่งช้ี   

2.5 ปีการศึกษา 2553 ส่วนแผนงานได้ปรับตัวบ่งช้ีและเกณฑ์มาตรฐานให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย
และของ สกอ. และได้นําข้อแนะนําของผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้ประเมินในช่วงปีที่ผ่านมา ซึ่งในรอบการ
ประเมินนี้มีทั้งสิ้น 4 ปัจจัย 11 ตัวบ่งช้ี โดยมีรายละเอียดองค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์
การประเมิน ดังต่อไปนี้ 
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สรุปตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายในของส่วนแผนงาน ท่ีสอดคล้องกับองคป์ระกอบการประกัน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
 

จํานวนตัวบ่งช้ี 
องค์ประกอบ ปัจจัย

นําเข้า 
กระบวนการ ผลผลิต /  

ผลลัพธ์ 
รวม 

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการ

ดําเนินการ 

- 1 

(1.1) 

- 1 

2. การเรียนการสอน - - - - 

3. กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา - - - - 

4. การวิจัย - - - - 

5. การบริการทางวิชาการแก่สังคม - - - - 

6. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม - - - - 

7. การบริหารและการจัดการ - 4 
(7.1)(7.2)(7.3)(7.

4) 

- 4 

8. การเงินและงบประมาณ - - - - 

9. ระบบกลไกการประกันคุณภาพ - 1 
(9.1) 

- 1 

10. องค์ประกอบตามนโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 
3 ดี (3D)” 

- - - - 

11. การปรับแปลงถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี - - - - 

12. การบริหารจัดการภารกิจหลัก  5 

(12.1)(12.2) 
(12.3) 

(12.4)(12.5) 

5 

(12.1)(12.2) 
(12.3) 

(12.4)(12.5) 

5 

รวม - 11 5 11 
หมายเหตุ : องค์ประกอบที่ 12 ชนดิของตัวบ่งชี้เป็นทั้งกระบวนการ ผลผลิต ผลลัพธ์ 
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3. องค์ประกอบคุณภาพ ตวับ่งชี้ และเกณฑ์ประเมิน 
 
องค์ประกอบท่ี 1 ปณิธาน วสัิยทัศน์ ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนปฏิบัติการประจําป ี
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 :  กระบวนการพัฒนาแผน  
ชนิดของตวับ่งชี้ : กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบ่งชี้ : หน่วยงานมีพันธกิจหลัก คือ การวางแผน ติดตามและประเมินผล การวิเคราะห์

งบประมาณมหาวิทยาลัย การทําวิจัยสถาบันและสารสนเทศในการดําเนินพันธกิจหลัก หน่วยงาน
จําเป็นต้องมีการกําหนดทิศทางการพัฒนาและการดําเนินงานของหน่วยงาน  เพื่อให้หน่วยงานดําเนินการ
สอดคล้องกับอัตลักษณ์หรือจุดเน้น มีคุณภาพ มีความเป็นสากล และเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ดังนั้น 
หน่วยงานต้องกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ตลอดจนมีการพัฒนาแผนกลยุทธ์และแผนดําเนินงานเพื่อเป็น
แนวทางในการดําเนินงานของหน่วยงาน 

ในการพัฒนาแผนกลยุทธ์ นอกเหนือจากการพิจารณาอัตลักษณ์หรือจุดเน้นของ
หน่วยงานแล้ว  จะต้องคํานึงถึง ยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย   รวมถึงทิศทางการพัฒนา
มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ เพื่อให้การดําเนินงานของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับ และสามารถ
ตอบสนองมหาวิทยาลัยในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสม 

เกณฑ์มาตรฐาน :  
1. มีกระบวนการพัฒนาแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานให้สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานและแผน

ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน 
2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธส์ูก่ารปฏิบัต ิ
3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยทุธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจําปีครบ 3 พันธกิจ 
4. มีการกําหนดตัวบ่งช้ีของการดําเนินงาน และกําหนดเป้าหมายของแตล่ะตัวบง่ช้ีเพื่อวัด

ความสําเร็จของการดําเนินงาน 
5. มีการดําเนนิการตามแผนที่กําหนดไว้ครบ 3 พันธกิจ 
6. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนนิงานตามตัวบ่งช้ี อย่างนอ้ยปลีะ 2 คร้ัง 
7. มีการประเมินผลการดําเนนิงานตามตัวบง่ช้ีของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง และรายงาน

ผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา 
8. มีการนําผลการประเมินและผลการวิเคราะห์มาปรับปรุงกลยุทธ์และแผนการดาํเนินงานอย่าง

ต่อเนื่อง 

เกณฑ์การประเมนิ : 
 

คะแนน 1  คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนนิการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนนิการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการดําเนนิการ 

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการดําเนนิการ 

6 หรือ 7 ข้อ 
มีการดําเนนิการ 

8 ข้อ 
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องค์ประกอบท่ี   7    การบริหาร และการจัดการ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 7.1 :       ภาวะผูน้ําของหัวหน้าหน่วยงาน 

ชนิดของตวับ่งชี ้:   กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบ่งชี้ : ปัจจัยสนับสนุนที่สําคัญต่อการเจริญก้าวหน้าของหน่วยงาน คือหัวหน้าหน่วยงาน 

นั้นๆ หากหัวหน้าหน่วยงานมีวิสัยทัศน์ เป็นผู้นําที่ดี มีธรรมาภิบาล รับผิดชอบต่อสังคม รักความก้าวหน้า 
ดูแลบุคลากรอย่างดี เปิดโอกาสให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร มีความสามารถในการตัดสินใจ
แก้ปัญหา และกํากับดูแล ติดตามผลการดําเนินงานของหน่วยงานไปในทิศทางที่ถูกต้อง จะทําให้หน่วยงาน
เจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็ว 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. หัวหน้าหน่วยงานมีการดําเนินการตามภาระงานและมีการวางแผนล่วงหน้า 
2. หัวหน้าหน่วยงานมีวิสัยทัศน์ กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยัง

บุคลากร มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนําข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการ
ปฏิบัติงานและพัฒนาหน่วยงาน 

3. หัวหน้าหน่วยงานมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้ง
สามารถสื่อสารแผนและผลการดําเนินงานของหน่วยงานไปยังบุคลากรในหน่วยงาน 

4. หัวหน้าหน่วยงานสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ใหอ้าํนาจใน
การตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม 

5. หัวหน้าหน่วยงานถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถทํางานบรรลุ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงานเต็มตามศักยภาพ 

6. หัวหน้าหน่วยงานบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

เกณฑ์การประเมนิ : 
คะแนน 1  คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนนิการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนนิการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนนิการ 
3 ข้อ 

มีการดําเนนิการ 
4 ข้อ 

มีการดําเนนิการ 
5 หรือ 6 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  7.2  : มีการพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรการเรียนรู้  

ชนิดของตวับ่งชี ้:   กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบ่งชี้ : กําหนดให้หน่วยงานมีการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้  

ซึ่งต้องมีการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้  โดยมีการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยูใ่นหนว่ยงาน
ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในหน่วยงานสามารถ
เข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้
สถาบันอุดมศึกษามีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด กระบวนการในการบริหารจัดการความรู้ในหน่วยงาน 
ประกอบด้วย การระบุความรู้ การคัดเลือก การรวบรวม การจัดเก็บความรู้ การเข้าถึงข้อมูล  และการ
แลกเปลี่ยนความรู้ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน การสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายใน
หน่วยงาน การกําหนดแนววิธีปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการความรู้ในหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. มีการกําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผน 
กลยุทธ์ของหน่วยงาน  

2. กําหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้อย่างชัดเจน 

3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit 
knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กําหนด และเผยแพร่ไปสู่บุคลากร
ในหน่วยงาน 

4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กําหนด ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ 
ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์
อักษร (explicit knowledge) 

5. มีการนําความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมา ที่
เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง 
(tacit knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

เกณฑ์การประเมนิ :  
คะแนน 1  คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนนิการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนนิการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนนิการ 
3 ข้อ 

มีการดําเนนิการ 
4 ข้อ 

มีการดําเนนิการ 
5 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 7.3 :     ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 
ชนิดของตวับ่งชี้ :   กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบ่งชี้ : หน่วยงานควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสนิใจทีส่อดรับ

กับนโยบายและการวางแผนระดับหน่วยงาน เพื่อให้เป็นระบบที่สมบูรณ์สามารถเช่ือมโยงกับทุกหน่วยงานที่

เก่ียวข้องทั้งภายในและภายนอก เป็นระบบที่ใช้งานได้ทั้งเพือ่การบริหาร การวางแผน และการตัดสินใจของ

ผู้บริหารทุกระดับ เพื่อการปฏบัิติงานตามภารกิจทุกด้านของบุคลากร เพื่อการตดิตามตรวจสอบและ

ประเมินการดําเนินงาน ตลอดจนเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงาน ทั้งนี้ ระบบดังกล่าวตอ้งมีความ

สะดวกในการใช้งานโดยประเมินจากความพงึพอใจของผูใ้ช้ 
เกณฑ์มาตรฐาน :  

1. มีนโยบายในการจัดทําระบบฐานข้อมูลระบบการจัดทําแผนและติดตามผลการดําเนินงานเพื่อ
การตัดสินใจ 

2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบัน โดยอยา่งนอ้ยตอ้ง
ครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถ
นําไปใช้ในการดําเนินงานประกันคุณภาพ 

3. มีการประเมินความพงึพอใจของผูใ้ช้ระบบสารสนเทศ 
4. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
5. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้องตามที่กําหนด 

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1  คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนนิการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนนิการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนนิการ 
3 ข้อ 

มีการดําเนนิการ 
4 ข้อ 

มีการดําเนนิการ 
5 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 7.4 :        ระบบบริหารความเสี่ยง 

ชนิดของตวับ่งชี้  :   กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบ่งชี้ : เพื่อให้หน่วยงานมีระบบบริหารความเสี่ยง โดยการบริหารและควบคุมปัจจัย  

กิจกรรม  และกระบวนการดําเนินงานที่อาจเป็นมูลเหตุของความเสียหาย (ทั้งในรูปของตัวเงิน หรือไม่ใช่ตัว
เงิน เช่น ช่ือเสียง และการฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล หรือความคุ้มค่า) เพื่อให้ระดับความเสี่ยง และขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่
ในระดับที่ยอมรับและควบคุมได้  โดยคํานึงถึงการเรียนรู้วิธีการป้องกันจากการคาดการณ์ปัญหาล่วงหน้า
และโอกาสในการเกิด  เพื่อป้องกันหรือบรรเทาความรุนแรงของปัญหา  รวมทั้งการมีแผนสํารองต่อภาวะ
ฉุกเฉิน เพื่อให้มั่นใจว่าระบบงานต่างๆ มีความพร้อมใช้งาน  มีการปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่องและทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงเพื่อการบรรลุเป้าหมายของหน่วยงานตามยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์เป็นสําคัญ 

เกณฑ์มาตรฐาน :  
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีหัวหน้าหน่วยงานและ

ตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของหน่วยงานร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทํางาน  
2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 1 ด้าน ตาม

บริบทของหน่วยงาน 
3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ได้จากการ

วิเคราะห์ความเสี่ยง   
4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน   
5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานต่อมหาวิทยาลัยเพื่อ

พิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 คร้ังมีการนําผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใช้
ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 

เกณฑ์การประเมนิ : 
คะแนน 1  คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนนิการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนนิการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนนิการ 
3 ข้อ 

มีการดําเนนิการ 
4 ข้อ 

มีการดําเนนิการ 
5 ข้อ 
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องค์ประกอบท่ี   9    ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี  9.1 :      ระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ชนิดของตัวบ่งชี้ :   กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบ่งชี้ :  การประกันคุณภาพเป็นภารกิจของหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานต้องสร้างระบบและกลไก

ในการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการดําเนินงานของหน่วยงานให้เป็นไปตามนโยบาย 
เป้าประสงค์ และระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนดโดยหน่วยงานและมหาวิทยาลัย ตลอดจนหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง มีการวัดผลสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รวมทั้งการรายงานผลการประกัน
คุณภาพต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน  มีการประเมินและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
และมีนวัตกรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดี 
                              การประกันคุณภาพภายในถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารที่ต้อง
ดําเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการสร้างจิตสํานึกให้เห็นว่าเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในการ
พัฒนาคุณภาพ ทั้งนี้ เพื่อเป็นหลักประกันแก่สาธารณชนให้มั่นใจได้ว่าหน่วยงานสามารถสร้างผลผลิตที่มี
คุณภาพ 

เกณฑ์มาตรฐาน :  

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมกับระดับการพัฒนาของ
หน่วยงาน 

2. มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญเรื่องของการประกันคุณภาพภายใน โดยคณะทํางาน
ของหน่วยงาน 

3. มีการกําหนดมาตรฐานตัวบ่งช้ี และเกณฑ์คุณภาพที่สอดคล้องกับมาตรฐานของมหาวิทยาลัย 
และมาตรฐานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง และสอดคล้องกับการประเมินคุณภาพภายนอก  

4. มีการดําเนนิงานดา้นการประกันคุณภาพที่ครบถ้วน 
5. มีการนําผลการประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนนิงาน และสง่ผลให้มีการพัฒนาผล

การดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งช้ี 
6. มีระบบฐานขอ้มลูและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพภายใน  
7. มีส่วนร่วมของผู้มสี่วนไดส้่วนเสียในการประกันคุณภาพ และผูใ้ช้บริการตามพันธกิจของ

หน่วยงาน 
เกณฑ์การประเมนิ : 

คะแนน 1  คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนนิการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนนิการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการดําเนนิการ 

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการดําเนนิการ 

6 ข้อ 
มีการดําเนนิการ 

7 ข้อ 
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องค์ประกอบท่ี   12    การบริหารจัดการภารกิจหลัก 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 12.1 : ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการวางแผน ติดตาม และประเมินผล  
ชนิดของตัวบ่งชี้ :  กระบวนการ, ผลผลิต, ผลลัพธ์ 

คําอธิบายตัวบ่งชี้  : การแสดงถึง ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการจัดทําแผน ที่เกิดจากการ

มีส่วนร่วมภายในหน่วยงาน โดยแผนปฏิบัติการประจําปีต้องมีความสอดคล้องและเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ของการพัฒนามหาวิทยาลัย ต้องมีผลผลิต ผลลัพธ์และตัวบ่งช้ีที่สามารถวัดผลงานได้อย่าง
ชัดเจน และรวมถึงการให้ความสําคัญต่อผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยได้นําข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียมาพัฒนาปรับปรุงกระบวนงานและผลงานให้ตอบสนองต่อความต้องการและเกิดประโยชน์สูงสุด 

เกณฑ์มาตรฐาน : 
1. มีกระบวนการวางแผน เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานที่ชัดเจน 
2. มีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดทําแผน 
3. บุคลากรสามารถถ่ายทอดความรู้ในกระบวนการจัดทําแผนให้กับหน่วยงานได้ 
4. หน่วยงานเป้าหมายมีความเข้าใจในกระบวนการจัดทําแผน และแผนมีความเชื่อมโยง

สามารถถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติได้ 
5. หน่วยงานของมหาวิทยาลัยสามารถดําเนินการได้ตามเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

เกณฑ์การประเมนิ : 

คะแนน 1  คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนนิการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนนิการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนนิการ 

3 ข้อ 
มีการดําเนนิการ 

4 ข้อ 
มีการดําเนนิการ 

5 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 12.2 :       ประสทิธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินงานด้านงบประมาณของ
มหาวิทยาลัย 

ชนิดของตัวบ่งชี้ :    กระบวนการ, ผลผลิต, ผลลัพธ์ 

คําอธิบายตัวบ่งชี้  : การแสดงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระบวนการจัดทํางบประมาณของ

มหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน   โดยงบประมาณประจําปีต้องมีความ
สอดคล้องและเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ของการพัฒนามหาวิทยาลัย   ต้องมีผลผลิต ผลลัพธ์
และตัวบ่งช้ีที่สามารถวัดผลงานได้อย่างชัดเจน และรวมถึงการให้ความสําคัญต่อผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียโดยได้นําข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาพัฒนาปรับปรุงกระบวนงานและผลงานให้ตอบสนอง
ต่อความต้องการและเกิดประโยชน์สูงสุด 

เกณฑ์มาตรฐาน :  
1. มีกระบวนการจัดสรรงบประมาณประจําปี ที่มีความสอดคล้องเช่ือมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ 
      การพัฒนามหาวิทยาลัย 
2. มีกระบวนการมีส่วนร่วมของหน่วยงานในระดับต่างๆ ในการจัดทํางบประมาณประจําปี 
3. มีการกํากับ ติดตาม และเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี  
4. มีผลการใช้จ่ายงบประมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของงบประมาณทั้งหมด 
5. มีผลการใช้จ่ายงบประมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของงบประมาณทั้งหมด 

เกณฑ์การประเมนิ 

คะแนน 1  คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนนิการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนนิการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนนิการ 

3 ข้อ 
มีการดําเนนิการ 

4 ข้อ 
มีการดําเนนิการ 

5 ข้อ 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

\\203.158.4.86\institut\C03-ประกันคุณภาพการศึกษา\ตัวช้ีวัด-สผ\00-Handbook\53-เล่ม\คู่มือ-2553.doc 

26 

ตัวบ่งชี้ท่ี 12.3  :       ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานวิจัยสถาบัน  

ชนิดของตัวบ่งชี้  :   กระบวนการ, ผลผลิต, ผลลัพธ์ 

คําอธิบายตัวบ่งชี้  : ภารกิจสําคัญประการหนึ่งของมหาวิทยาลัยคือการผลิตบัณฑิตเฉพาะทางด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งข้อมูลนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา นักศึกษาเต็มเวลา 
และความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต เป็นการแสดงถึงความสําเร็จของมหาวิทยาลัย และเป็นการขยายโอกาสทาง
การศึกษาในหลักสูตรที่สูงกว่าปริญญาตรี  นอกจากนี้ ยังเป็นปัจจัยสําคัญอย่างยิ่งต่อการบริหารและการ
ตัดสินใจในด้านนโยบาย การวางแผนการรับนักศึกษาใหม่ และการกําหนดกลยุทธ์ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย  
ดังนั้น การจัดทํารายงานด้านนักศึกษา ด้านบัณฑิต และผลงานวิจัยสถาบันอื่น ต้องมีความถูกต้อง 
ครบถ้วน ทันเวลาที่เหมาะสม จึงเป็นปัจจัยที่สําคัญและเป็นภารกิจที่สําคัญภารกิจหนึ่งของส่วนแผนงานที่
จะต้องดําเนินการจัดทําและสนับสนุนอย่างเต็มประสิทธิภาพ  รวมถึงการให้ความสําคัญในการรับฟัง
ข้อคิดเห็น ข้อแนะนําจากผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาปรับปรุงพัฒนาให้ตอบสนองตรงตามความ
ต้องการและเกิดประโยชน์สูงสุด 

เกณฑ์มาตรฐาน  :  
1. มีการกําหนดบุคลากร แผนการดําเนินงานในการจัดทํา และขั้นตอนในการปฏิบัติงานไว้ชัดเจน 
2. มีการดําเนินการให้งานวิจัยสถาบันด้านนักศึกษา ด้านบัณฑิต ผลงานวิจัยสถาบันอื่น ดําเนิน

ไปเป็นลําดับตามแผนที่กําหนดไว้เป็นระยะๆ และอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานวิจัยผ่านทางเว็บไซต์ และให้กับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  
4. มีการนําข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ  ผลการประเมินความพึงพอใจจากการให้ความรู้ด้านการวจัิย

สถาบัน (ถ้ามี) จากคณะกรรมการวิจัยสถาบัน คณะกรรมการอื่น หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่
เก่ียวข้องมาประกอบการปรับปรุงและพัฒนาการวิจัย 

5. มีการนําผลการวิจัยที่ได้มาเป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารที่สอดคล้องต่อ
นโยบายของมหาวิทยาลัย 

เกณฑ์การประเมนิ 
คะแนน 1  คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนนิการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนนิการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนนิการ 
3 ข้อ 

มีการดําเนนิการ 
4 ข้อ 

มีการดําเนนิการ 
5 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 12.4  : ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการจัดทําสารสนเทศมหาวิทยาลัยเพื่อให้
บริการ 

ชนิดของตัวบ่งชี้ :   กระบวนการ, ผลผลิต, ผลลัพธ์ 

คําอธิบายตัวบ่งชี้  : สารสนเทศของมหาวิทยาลัย ได้แก่ ด้านนักศึกษา ผู้สําเร็จการศึกษา ด้านบุคลากร 

ด้านงบประมาณ ด้านหลักสูตรและด้านอาคารสถานที่ เป็นต้น เป็นปัจจัยสําคัญอย่างยิ่งต่อการบริหารและ
การตัดสินใจในด้านนโยบาย แผน และการกําหนดกลยุทธ์ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย  ดังนั้น สารสนเทศที่มี
ความถูกต้อง ครบถ้วนและทันเวลา จึงเป็นปัจจัยที่สําคัญและเป็นภารกิจหนึ่งของส่วนแผนงานที่จะต้อง
ดําเนินการจัดทําและสนับสนุนอย่างเต็มประสิทธิภาพ  รวมถึงการให้ความสําคัญในการรับฟังข้อคิดเห็น 
ข้อแนะนําจากผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาปรับปรุงพัฒนาสารสนเทศ ให้ตอบสนองตรงตาม
ความต้องการและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัย 

เกณฑ์มาตรฐาน  :  
1. มีการกําหนดแผนการดําเนินงานในการจัดทําและให้บริการสารสนเทศ 
2. มีการดําเนินการจัดทําสารสนเทศตามแผนที่กําหนด 
3. มีการนําเทคโนโลยีและสารสนเทศ มาสนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทําสารสนเทศ 
4. มีการเผยแพร่และให้บริการสารสนเทศแก่หน่วยงานต่างๆ ที่ขอรับบริการ 
5. มีการนําข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) จากคณะกรรมการวิจัยสถาบันหรือคณะกรรมการ

อื่นที่เก่ียวข้องมาประกอบการปรับปรุงและพัฒนาสารสนเทศ 

เกณฑ์การประเมนิ : 

คะแนน 1  คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนนิการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนนิการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนนิการ 

3 ข้อ 
มีการดําเนนิการ 

4 ข้อ 
มีการดําเนนิการ 

5 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 12.5  :  การพัฒนาขีดความสามารถในการสนบัสนุนภารกิจของหน่วยงาน 

ชนิดของตัวบ่งชี้  :  กระบวนการ,   ผลผลิต,   ผลลัพธ์ 

คําอธิบายตัวบ่งชี้ :  บุคลากรของหน่วยงานได้รับการสนับสนุนให้มีการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถ

อย่างต่อเนื่อง โดยผู้บริหารของหน่วยงานได้ให้ความสําคัญ และผลักดันให้บุคลากรในระดับต่างๆ ได้มี
โอกาสในการพัฒนาตนเอง ทั้งนี้ ในการวัดผลได้วัดจากร้อยละของบุคลากรประจําของหน่วยงานที่ได้รับ
การพัฒนาความรู้และทักษะในวิชาชีพต่อบุคลากรประจําทั้งหมด โดยไม่นับซ้ําแม้ว่าบุคลากรนั้นจะได้รับ
การพัฒนาความรู้หลายคร้ังก็ตาม และเพื่อให้การดําเนินการและการพัฒนาการบริการที่มีประสิทธิภาพได้
มีการนําเทคโนโลยีและสารสนเทศมาช่วยสนับสนุนการให้บริการ  มีการพัฒนาสู่การให้บริการแบบครบ
วงจร  การลดขั้นตอนการทํางานและมีการจัดเตรียมความพร้อมเพื่อการให้บริการอยู่เสมอ  ซึ่งทั้งหมดนี้จะ
เป็นส่วนสําคัญอย่างยิ่งในการช่วยสนับสนุนการดําเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานให้เป็นไปได้อย่าง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ   

เกณฑ์มาตรฐาน  :   
1. บุคลากรหน่วยงานร้อยละ 80 ได้รับการอบรม สมัมนา หรอืดูงาน ตามที่มหาวิทยาลยัและ

หน่วยงานภายนอกจัดขึ้น เพือ่พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรหน่วยงาน 
2. มีการให้บริการสนับสนนุงานต่างๆ ของหน่วยงานแบบ Service mind และบุคลากรทํางานอยา่ง

เต็มขีดความสามารถ 
3. มีการดําเนนิงานและการทํางานเป็นทีมงานในการให้บริการ 
4. มีการนําเอาเทคโนโลยีและสารสนเทศมาช่วยสนับสนนุในการให้บริการ 
5. มีการประเมินผลการให้บริการและนําผลการประเมินมาพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการ 

เกณฑ์การประเมนิ : 

คะแนน 1  คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนนิการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนนิการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนนิการ 

3 ข้อ 
มีการดําเนนิการ 

4 ข้อ 
มีการดําเนนิการ 

5 ข้อ 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก 1 
 

แนวทางการพัฒนาคุณภาพสําหรับตัวบ่งชี้ท่ีใช้ประเมนิกระบวนการ 
1. องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดําเนนิการ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 : กระบวนการพัฒนาแผน 

เรื่องท่ีควรพิจารณา ตัวอย่างแนวทางการพัฒนา  
1.  การพัฒนากลยุทธ์   1.1 มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทํากลยุทธ์ (Strategy) เพื่อนําองค์กรไปสู่

ความสําเร็จที่พึงประสงค์ ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ 
(Mission) เป้าประสงค์ (Goal) และวัตถุประสงค์ (Objective) คณะกรรมการ
ได้วิเคราะห์จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) โอกาส 
(Opportunity) และภยัคุกคาม (Threats)  เพือ่นํามาสู่การกําหนดกลยุทธ์ที่
ชัดเจนและครอบคลุมทุกภารกิจของหน่วยงาน 

1.2 เมื่อได้กลยุทธ์แล้ว คณะกรรมการนํากลยุทธม์าจัดทําเป็นแผนดําเนนิการใน
ทุกระดับ โดยความร่วมมือและเข้าใจร่วมกันของบุคลากร เพื่อให้มีแนวทาง
ชัดเจนว่าหน่วยงานจะพัฒนาไปอย่างไรตามช่วงเวลาตา่งๆ งานยอ่ยต่างๆใน
หน่วยงานจะร่วมกันรับผิดชอบอย่างไร 

2.  การจัดทําแผน
ดําเนินงาน    

2.1 งานยอ่ยตา่งๆ ของหน่วยงาน ตอ้งมีความชัดเจนว่าจะทําอะไร เมื่อใด โดย
ใคร ใช้งบประมาณเท่าใด และกําหนดตัวบง่ช้ีหลัก (KPI) พร้อมทั้งเป้าหมาย 
(Target) ที่จะใช้วัดความสําเร็จของการดําเนินงานในแต่ระยะเวลา 

2.2  งานย่อยต่างๆ ของหน่วยงาน ดําเนินงานตามแผนโดยมีระบบการติดตาม
การดําเนินงานว่าเป็นไปตามแผนหรือไม่ หากไม่เป็นไปตามแผนจะ
ดําเนินการแก้ไขปรับปรุงการดําเนินงานอย่างไร 

2.3  เมื่อครบรอบปีให้มีการประเมินผลการดําเนินงานว่าได้ดําเนินงาน
ครบถ้วนตามแผนหรือไม่ โดยให้พิจารณาผลการดําเนินงานย้อนหลัง
อย่างน้อย 3 ปี ว่าการดําเนินงานที่ผ่านมาสอดคล้องกับกลยุทธ์ รวมทั้ง
ทบทวนว่ากลยุทธ์ยังเหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบันหรือไม่ หาก 
ไม่เหมาะสมก็ต้องพิจารณาปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ต่อไป 

2.4  ให้มีการพิจารณาทบทวนและหากจําเป็นก็ปรับปรุงตัวบ่งช้ีหลัก รวมทั้ง
เป้าหมายของแต่ละตัวบ่งช้ีให้เหมาะสมยิ่งขึ้นในการวัดความสําเร็จของ
ผลการดําเนินงาน 

2.5  ให้มีการรายงานผลการดําเนินงานในแต่ละตัวบ่งช้ี โดยเปรียบเทียบกับ
เป้าหมายอย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง ต่อมหาวิทยาลัย 
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2. องคป์ระกอบท่ี 7 การบริหารและจัดการ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 7.2 : มีการพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรการเรียนรู้ 

เรื่องท่ีควรพิจารณา ตัวอย่างแนวทางการพัฒนา  

1. ระบบการพัฒนาสู่
องค์กรการเรียนรู้ 

1.1 มีระบบในการให้ความรู้และทักษะด้านการจัดการความรู้แก่บุคลากร 
ทุกคน 

1.2 มีระบบส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับ มีส่วนร่วมและมีการใช้กระบวนการ
จัดการความรู้ในการดําเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

1.3 มีระบบในการนําผลการประเมินคุณภาพจากภายในและภายนอกด้านการ
จัดการความรู้ มาปรับปรุง พัฒนาระบบและกลไกการจัดการความรู้ของ
มหาวิทยาลัย 

1.4 มีระบบการนําองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ได้จากการจัดการความรู้ไปใช้
ให้เกิดประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยและสังคม 

2. กลไกที่จะทําให้
สัมฤทธิผล 

2.1 มีกลไกในการให้ความรู้และทักษะด้านการจัดการความรู้แก่บุคลากร 
ทุกระดับ เช่น มีคณะกรรมการหรือผู้รับผิดชอบ มีงบประมาณที่ชัดเจน 

2.2 มีกลไกสร้างชุมชนนักปฏิบัติในการจัดการความรู้ให้มีการดําเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง 

2.3 มีกลไกการนําผลการประเมินคุณภาพจากภายในและภายนอกด้านการ
จัดการความรู้ มาปรับปรุง พัฒนาระบบและกลไกการจัดการความรู้ของ
มหาวิทยาลัย 

2.4 มีกลไกในการนําองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ได้จากการจัดการความรู้ไปใช้
ให้เกิดประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยและสังคม 

3. กิจกรรมที่ควร
ดําเนินการ 

3.1 มีเป้าหมายและตัวบ่งช้ีที่ชัดเจนในการจัดการความรู้ 
3.2 มีแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการในการจัดการความรู้ 
3.3 มีการดําเนินการเพื่อให้เกิดองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ได้จากการจัดการ

ความรู้ 
3.4 มีการเผยแพร่นวัตกรรมด้านการจัดการความรู้อย่างสม่ําเสมอ เช่น การ

จัดประชุมสัมมนา การจัดพิมพ์เป็นวารสาร ทั้งนี้ เพื่อการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และยกย่องให้เกียรติแก่ผู้เป็นเจ้าของนวัตกรรม 

3.5 มีชุมชนนักปฏิบัติและเครือข่ายด้านการจัดการความรู้ ทั้งระหว่างหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย 

3.6 มีบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัย 
3.7 มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

ความรู้ในองค์กร 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 7.4 : ระบบบริหารความเสีย่ง 
เรื่องท่ีควรพิจารณา ตัวอย่างแนวทางการพัฒนา  

1. คณะกรรมการหรือ

คณะทํางาน 

1.1 ตั้งคณะกรรมการ หรือคณะทํางานโดยมีผู้บริหารของหน่วยงานร่วมเป็น

คณะกรรมการหรือคณะทํางาน 

1.2 ระบุรายละเอยีดของการทํางาน เช่น นโยบายหรือแนวทางในการดําเนนิงาน 

หน้าที่ความรับผดิชอบที่ชัดเจน กําหนดระยะเวลาให้มีการประชุมของ

คณะกรรมการหรือคณะทํางาน อยา่งสม่ําเสมอ 

2. การกําหนดปัจจัย

เสี่ยง 

2.1 วิเคราะห์และระบุปัจจัยเสีย่งที่ส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย 

หรือความลม้เหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายในการบริหาร 

2.2 จัดลําดับความสําคัญของปัจจัยเสี่ยง โดยพิจารณาจากมิตขิองโอกาส

และผลกระทบจากความเสี่ยง 

2.3 จัดทําแผนบริหารความเสีย่งเพื่อการบรรลุเป้าหมาย โดยตอ้งกําหนด

มาตรการหรือแผนปฏิบัติการทีจ่ะสร้างความรู้ ความเข้าใจใหกั้บบุคลากร

ในมหาวิทยาลยั และดาํเนินการแก้ไข ลด หรอืป้องกันความเสี่ยงที่จะ

เกิดขึ้นอยา่งเป็นรูปธรรม 

3. การสร้างแผนการ

จัดการความเสี่ยง 

3.1 วิเคราะห์ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ที่เกิดขึ้นในการบริหารจัดการด้านตา่งๆ  

3.2 สร้างมาตรการควบคุมความเสี่ยงโดยใช้เทคนิค 4 T คือ Take การ

ยอมรับความเสี่ยง, Treat การลดหรือควบคุมความเสี่ยง, Transfer การ

โอนหรอืกระจายความเสีย่ง และ Terminate การหยุดหรือหลีกเลี่ยง

ความเสี่ยง  เพื่อลดมลูเหตุของแต่ละโอกาสที่องค์กรจะเกิดความ

เสียหาย (ทั้งในรูปแบบของตัวเงินและไมใ่ช่ตัวเงิน เช่น ช่ือเสยีง การ

ฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรอืความคุ้มค่า คุณค่า) 
  

4. การสรุปผลและ
บูรณาการ 

4.1 ดําเนินการตามแผนฯ รายงานความก้าวหน้าหรือความแลว้เสร็จของการ
ดําเนินการตามแผน  

4.2 สรุปผลการดําเนินงานและประเมินผลความสาํเร็จของการดําเนินงาน 
ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข พร้อมข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงแผนการดําเนินงาน 

 
 
 
 
 



 

\\203.158.4.86\institut\C03-ประกันคุณภาพการศึกษา\ตัวช้ีวัด-สผ\00-Handbook\53-เล่ม\คู่มือ-2553.doc 

33 

3. องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 9.1 : ระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

เรื่องท่ีควรพิจารณา ตัวอย่างแนวทางการพัฒนา   

1. ระบบประกัน
คุณภาพ 

1.1 หน่วยงานอาจพัฒนาระบบประกันคุณภาพที่เหมาะสมกับระดบัการพัฒนา
ของหน่วยงาน โดยอาจเป็นระบบประกันคุณภาพที่ใช้กันแพร่หลาย หรือ
เป็นระบบเฉพาะที่หน่วยงานพัฒนาขึ้นเอง 

1.2 ระบบประกันคุณภาพที่นํามาใช้ต้องเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารหน่วยงานที่ดําเนินการเป็นประจํา โดยเร่ิมจากการวางแผน การ
ดําเนินการตามแผน การตรวจสอบประเมินผลและการปรับปรุงพัฒนา
เพื่อให้การดาํเนินภารกิจบรรลุเป้าประสงค์และมีการพัฒนาอยา่ง
ต่อเนื่อง 

2. กลไกการประกัน
คุณภาพ 

2.1 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานต้องให้ความสําคัญและกําหนดนโยบายการ
ประกันคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจนโดยเกิดจากการมีส่วนร่วมจากทุก
ภาคีทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั 

2.2 มีคณะทํางานของหน่วยงานรับผิดชอบการจัดระบบประกันคุณภาพ 
พร้อมทั้งกําหนดมาตรฐาน ตวับ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินคุณภาพที่
เหมาะสม 

2.3 มีกลไกการเช่ือมโยงการปฏิบัติงานตั้งแต่ระดับบุคคล ระดบังานย่อยๆ 
ระดับหน่วยงานถึงระดับมหาวิทยาลยัเพื่อใหไ้ด้คุณภาพตามที่กําหนด 

2.4 มีคู่มือคุณภาพในแต่ละระดับเพื่อกํากับการดําเนนิงาน 
2.5 มีกลไกการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและกระตุน้ให้เกิดการพัฒนา

คุณภาพอย่างตอ่เนื่อง  
3. มาตรฐาน ตัวบ่งช้ี 

และเกณฑ์
คุณภาพ 

3.1 การกําหนดมาตรฐานที่ใช้เป็นกรอบในการดําเนินงานตอ้งสอดคล้องกับ
มาตรฐานการอดุมศึกษา ตลอดจนมาตรฐานและกฎเกณฑ์อื่นๆ ที่
เก่ียวข้อง เช่น มาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายนอกโดยหน่วยงาน
ต่างๆ  

3.2 ตัวบ่งช้ีที่พัฒนาขึ้นต้องสามารถช้ีวัดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
มาตรฐานที่กําหนดได้ทั้งหมดและต้องครอบคลุมปัจจัยที่มผีลต่อ
คุณภาพครบถ้วนทั้งปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลติหรอืผลลัพธ ์

3.3 เกณฑ์หรือแนวปฏิบัติที่ดีทีใ่ช้กํากับแต่ละตัวบง่ช้ีต้องสามารถวัดระดับ
คุณภาพตามเป้าหมายของตัวบง่ช้ีนั้นๆ และที่สาํคัญต้องเป็นเกณฑ์ที่นําไปสู่
การปรับปรุงพัฒนาอย่างตอ่เนือ่ง 
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เรื่องท่ีควรพิจารณา ตัวอย่างแนวทางการพัฒนา   

4. ระบบฐานข้อมูล
เพื่อการประกัน
คุณภาพ 

4.1 จัดใหม้ีระบบฐานข้อมลูและสารสนเทศทีส่นับสนุนการประกันคุณภาพ
การศึกษาที่ถูกต้องและสามารถใช้ร่วมกันได้ทั้งระดับบุคคล หน่วยงาน
และมหาวิทยาลยั 

4.2 ระบบฐานข้อมูลขา้งตน้เป็นระบบฐานข้อมูลที่เช่ือมโยงกับระบบ
ฐานข้อมูลหลักของมหาวิทยาลัย ซึง่สามารถนาํมาใช้เพื่อการวางแผน 
การปฏิบัติงานประจํา การตรวจสอบประเมนิผล ตลอดจนถึงเพื่อการ
ปรับปรุงพัฒนา 

5. การจัดการความรู้
ด้านการประกัน
คุณภาพ 

5.1 มีการให้ความรู้และทักษะดา้นการประกันคุณภาพแก่บุคลากรอย่าง
สม่ําเสมอ 

5.2 ส่งเสริมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดําเนนิการด้านประกัน
คุณภาพการศึกษาเพื่อนําไปสูน่วัตกรรมใหม่ๆ   

5.3 จัดใหม้ีการเผยแพร่นวัตกรรมอย่างสม่าํเสมอ เช่น จัดประชุมสัมมนา 
จัดพิมพ์วารสาร เพื่อส่งเสริมและยกยอ่งเจ้าของนวัตกรรม 

5.4 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายดา้นการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่าง
หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  
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ภาคผนวก 2 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพประกันการศึกษา ส่วนแผนงาน  

ปีการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
 

องค์ประกอบ / ตัวบง่ชี ้ ผู้รับผิดชอบ 
องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนนิการ  

ตัวบ่งช้ี 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน อรุโณทัย 

องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ  

ตัวบ่งช้ี 7.1 ภาวะผู้นําของหัวหน้าหน่วยงาน หัวหน้าส่วน 

ตัวบ่งช้ี 7.2 การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรการเรียนรู้ อรุโณทัย 

ตัวบ่งช้ี 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตดัสนิใจ ณัฐวุฒิ 

ตัวบ่งช้ี 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง ฐินิดา 

องค์ประกอบท่ี 9 ระบบกลไกการประกันคุณภาพ  

ตัวบ่งช้ี 9.1 ระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน จุไรรัตน ์

องค์ประกอบท่ี 12 การบริหารจัดการภารกิจหลัก  

ตัวบ่งช้ี 12.1   ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการวางแผน ติดตาม 
ประเมินผล 

อรุโณทัย 

ตัวบ่งช้ี 12.2  ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนนิงานด้านงบประมาณ
ของมหาวิทยาลยั 

ฐินิดา 

ตัวบ่งช้ี 12.3  ประสิทธภิาพและประสิทธิผลของงานวิจัยสถาบัน จุไรรัตน ์

ตัวบ่งช้ี 12.4  ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการจัดทําสารสนเทศ
มหาวิทยาลยัเพื่อการให้บริการ 

ณัฐวุฒิ 

ตัวบ่งช้ี 12.5  การพัฒนาขีดความสามารถในการสนับสนนุภารกิจหน่วยงาน ภัททิยา 
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ภาคผนวก 3 
ค่าเปา้หมายท่ีตั้งไว้ตามตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนแผนงาน 

ปีการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี
 

คะแนน 
องค์ประกอบ / ตัวบง่ชี ้

เต็ม เป้าหมาย 
องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนนิการ 

ตัวบ่งช้ี 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 5 4 

องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ   

ตัวบ่งช้ี 7.1 ภาวะผู้นําของหัวหน้าหน่วยงาน 5 5 

ตัวบ่งช้ี 7.2 การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรการเรียนรู้ 5 5 

ตัวบ่งช้ี 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตดัสนิใจ 5 4 

ตัวบ่งช้ี 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 5 4 

องค์ประกอบท่ี 9 ระบบกลไกการประกันคุณภาพ   

ตัวบ่งช้ี 9.1 ระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 5 5 

องค์ประกอบท่ี 12 การบริหารจัดการภารกิจหลัก   

ตัวบ่งช้ี 12.1   ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการวางแผน 
ติดตาม ประเมินผล 

5 5 

ตัวบ่งช้ี 12.2  ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนนิงานด้าน
งบประมาณของมหาวิทยาลยั 

5 4 

ตัวบ่งช้ี 12.3  ประสิทธภิาพและประสิทธิผลของงานวิจัยสถาบัน 5 5 

ตัวบ่งช้ี 12.4  ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการจัดทําสารสนเทศ
มหาวิทยาลยัเพื่อการให้บริการ 

5 4 

ตัวบ่งช้ี 12.5  การพัฒนาขีดความสามารถในการสนับสนนุภารกิจ
หน่วยงาน 

5 4 
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