


 

   

ค าน า 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้มีนโยบายให้ทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยด าเนินการประกัน
คุณภาพภายใน เพื่อให้สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ในหมวด 6 ที่ว่าด้วย
มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 48 ที่กล่าวว่า การประกันคุณภาพภายในเป็นเรื่องที่
สถานศึกษาจะต้องด าเนินการ  โดยถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  และต้องมีการจัดท ารายงานประจ าปี เสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา   และเพื่อรองรับการประกัน
คุณภาพภายนอกต่อไป  

ส่วนแผนงานได้ตระหนักและเห็นถึงความส าคัญของการประกันคุณภาพภายใน โดย ได้เริ ่ม
ด าเนินการด้านการประกันคุณภาพตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นมา ทั้งนี้ ได้ก าหนดเกณฑ์การประเมินผล
งานโดยมุ่งเน้นการวัดผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินงานตามภารกิจหลักของส่วนแผนงาน อันได้แก่ การด าเนินงาน
วิเคราะห์จัดท างบประมาณ การวางแผนและประเมินผล และการวิจัยสถาบันและสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง  
ซึ่งงานต่างๆ ตามข้างต้นถือว่าเป็นพันธกิจหลักที่ต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์
สูงสุดต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง  ส าหรับการประกันคุณภาพปีการศึกษา 2555 นี้   ส่วน
แผนงานได้น ากรอบแนวคิดการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานภาครัฐ (PMQA) ของคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.) มาใช้ประกอบในการก าหนดตัวบ่งชีด้้วย  พร้อมทั้งได้ปรับปรุงการวัดตัวบ่งชีบ้างตัวตามข้อสังเกต
ของผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพภายใน เมื่อปีการศึกษา 2554  เพิ่มเติม  ทั้งนี้ เพื่อการมุ่งพัฒนาคุณภาพของ
ส่วนแผนงานให้ไปสู่การมีแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) และการก้าวไปสู่ความเป็นเลิศตามพันธกิจต่อไป 

 โดยคู่มือการประกันคุณภาพภายในฉบับนี้  ได้จัดท าขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงาน
ระบบการประกันคุณภาพภายในองค์กร โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นข้อมูลสารสนเทศที่สะท้อนให้เห็นถึงความ
พยายามของบุคลากรส่วนแผนงานที่มุ่งสร้างสรรคค์ุณภาพให้เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน และพร้อมจะรักษาคุณภาพ
และพัฒนาตลอดไป 
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บทที่  1 
ภาพรวมหน่วยงาน 

 
1. ความเป็นมา 
 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่  
29 กรกฎาคม 2533 โดยมาตรา 6 ก าหนดให้มหาวิทยาลัยแบ่งส่วนงานเป็น 1) ส านักงานอธิการบดี 2) ส านักวิชา 
3) สถาบัน 4) ศูนย์ ทั้งนี้ ส่วนแผนงานเป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดส านักงานอธิการบดีซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากอง  
อยู่ภายใต้การบริหารงานโดยรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน มีหน้าที่ในการก าหนดนโยบาย และแผนการจัดการศึกษา 
ด าเนินการประสานการจัดท าแผนพัฒนาอุดมศึกษากับทบวงมหาวิทยาลัย ศึกษาวิเคราะห์ เสนอแนะเกี่ยวกับ 
ค าของบประมาณประจ าปี ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน จัดท าผังแม่บท พิจารณาด าเนินการจัดตั้ง และ
ยุบรวมหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย จัดท าคลังข้อมูลพัฒนาระบบสารสนเทศ และการวิจัยสถาบัน 
 ปัจจุบัน ส่วนแผนงานได้แยกเป็น 4 งาน ได้แก่ 1) งานวางแผน ติดตามและประเมินผล 2) งานวิเคราะห์
งบประมาณ 3) งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ และ 4) งานธุรการ โดยพัฒนาการของงานตามภารกิจตั้งแต่เริ่ม
ด าเนินการจนถึงปัจจุบันเป็นดังนี้  
 

1)  งานวางแผน ติดตามและประเมินผล 
ในปัจจุบันได้พัฒนาการจัดท าแผนที่ครบวงจรยิ่งขึ้น (PDCA) โดยเริ่มตั้งแต่การจัดท าแผนที่มีการ

พัฒนาให้เป็นแผนเชิงยุทธศาสตร์  ที่ได้มีการก าหนดยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ และตัวบ่งชี้ที่ชัดเจน  
ตามหลักลิขิตสมดุล (Balanced Scorecard) ใน 4 มิติ คือ มิติผู้รับบริการ มิติกระบวนการภายใน มิตินวัตกรรม
และการเรียนรู้ และมิติการเงิน และมีกระบวนการประเมินผลแผนโดยตั้งแต่ปีงบประมาณ 2548 เป็นการรายงาน
ผลการด าเนินงานตามผลผลิต กิจกรรมและตัวบ่งชี้ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ
มหาวิทยาลัย ตั้งแต่ในปีงบประมาณ 2550 เป็นต้นมา ส่วนแผนงานได้พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลให้เป็น
การประเมินผลในเชิงความส าเร็จตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยโดยใช้ Scorecard  Cockpit ซึ่งจะแสดง
ให้เห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนพร้อมทั้งพัฒนาระบบในส่วนของการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณที่ เป็นตัวสะท้อนผลงาน
การบริหารจัดการของตัวบ่งชี้ต่างๆ ว่าอยู่ในระดับใดเพื่อให้สามารถน าผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนา 

 
2)  งานวิเคราะห์งบประมาณ     

ได้ด าเนินการจัดท างบประมาณโดยในระยะแรกเป็นระบบงบประมาณแบบแสดงรายการ 
(Line-Item  Budgeting) ซึ่งมีการแสดงค่าใช้จ่ายไว้อย่างชัดเจนจึงช่วยในการควบคุมการใช้จ่ายของหน่วยงานได้
ดีแต่มีข้อเสียคือ ไม่สามารถวัดความส าเร็จของงานได้เพราะไม่สามารถมองเห็นความเชื่อมโยงระหว่างทรัพยากรกับ
ผลที่ต้องการให้เกิดขึ้น รวมถึงการควบคุมรายละเอียดของการใช้จ่ายเงินท าให้หน่วยงานขาดความคล่องตัวในการ
บริหาร ดังนั้น แนวทางการจัดท างบประมาณในระยะต่อมาจึงได้ถูกพัฒนาเป็นระบบงบประมาณแบบแผนงาน 
(Program Budgeting) ซึ่งแสดงการเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณเข้ากับการวางแผน และได้ถูกพัฒนาสู่ระบบ
งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน (Performance Based  Budgeting) ซึ่งมุ่งเน้นผลส าเร็จของผลผลิตและ
ผลลัพธ์ มีตัวบ่งชี้ผลสัมฤทธิ์ของงานที่สามารถวัดและประเมินผลการท างานได้ชดัเจน มีความยืดหยุ่นในกระบวนการ
ท างานและเน้นความรับผิดชอบของเจ้าภาพหลัก และตั้งแต่ปี 2546 จนถึงปัจจุบันได้พัฒนาไปสู่ระบบงบประมาณ
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แบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ (Strategic Performance Based Budgeting “SPBB”) ซึ่งมุ่งเน้นการ
จัดการทรัพยากรให้เกิดประสิทธิผล คุ้มค่า ให้ความส าเร็จตามเป้าหมายทุกระดับตั้งแต่เป้าหมายของหน่วยงานจนถึง
ระดับมหาวิทยาลัย โดยมุ่งเน้นผลส าเร็จตามเป้าหมายแผนยุทธศาสตร์ของ มทส. และมุ่งเน้นหลักการบริหารจัดการ
ที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางในการพัฒนาการจัดท าแผนของมหาวิทยาลัย 

 
3) งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ  

ได้ด าเนินการเกี่ยวกับการวิจัยสถาบันโดยเริ่มแต่งตั้งคณะกรรมการวิจัยสถาบันชุดแรกในปี 
พ.ศ. 2539 โดยมีวาระการด ารงต าแหน่ง 2 ปี  ซึ่งคณะกรรมการฯ มีหน้าที่ พิจารณาและให้ความเห็นชอบ
โครงการวิจัยสถาบันที่มีผู้ เสนอขอรับเงินอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิ ทยาลัย พิจารณาและรับรองรายงาน
ความก้าวหน้าของการวิจัยสถาบันและรายงานการวิจัยสถาบันฉบับสมบูรณ์  ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ
เก่ียวกับเงินอุดหนุนการวิจัยสถาบัน ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยเงินอุดหนุนการวิจัยสถาบัน 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 เสนอขอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือผู้ประเมิน เพื่อด าเนินการในเรื่องใดๆ ที่อยู่ในขอบเขต
ของอ านาจและหน้าที่ของกรรมการชุดนี้ และหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวกับการวิจัยสถาบันตามที่อธิการบดีหรือสภาวิชาการ
มอบหมาย  ปัจจุบันคณะกรรมการวิจัยสถาบันเป็นกรรมการชุดที่ 7 หมดวาระในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2553 และ
กรรมการชุดที่ 8 ซึ่งจะหมดวาระในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2555  

ในปี พ.ศ. 2548 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้มีแนวคิดเพื่อพัฒนาหน่วยงาน และเป็นการให้
โอกาสแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยสถาบัน คณะกรรมการวิจัยสถาบันจึงได้
เห็นชอบให้มีคณะอนุกรรมการวิจัยสถาบันขึ้นมาชุดหนึ่งเพื่อท าหน้าที่ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ให้ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยสถาบันขนาดเล็ก พิจารณาและให้ความเห็นชอบข้อเสนอโครงการวิจัยสถาบันขนาดเล็ก
ที่มีผู้เสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยสถาบันจากมหาวิทยาลัย พิจารณาและรับรองรายงานความก้าวหน้า และ
รายงานการวิจัยสถาบันฉบับสมบูรณ์ของโครงการวิจัยสถาบันขนาดเล็ก  รายงานผลการด าเนินงานเกี่ยวกับ
โครงการวิจัยสถาบันขนาดเล็กให้คณะกรรมการวิจัยสถาบันทราบ และหน้าที่อื่นๆ ที่เก่ียวกับการวิจัยสถาบันตามที่
คณะกรรมการวิจัยสถาบันมอบหมาย  ทั้งนี้ ส าหรับโครงการวิจัยสถาบันขนาดเล็ก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้
ประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรรทุนวิจัยเพื่อโครงการวิจัยสถาบันขนาดเล็ก พ.ศ. 2555 โดยจะจัดสรรทุนให้ครั้งละ 1 ทุน 
ในวงเงินไม่เกิน 50,000 บาท  ปัจจุบัน พ.ศ. 2555 มีผลงานวิจัยสถาบันที่แล้วเสร็จ จ านวน 57 เรื่อง (โครงการวิจัยปกติ 
จ านวน 35 เรื่อง โครงการวิจัยขนาดเล็ก 22 เรื่อง) ซึ่งได้เผยแพร่บทคัดย่อผ่านทางเว็บไซต์ส่วนแผนงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 
31 ตุลาคม 2555)  เผยแพร่เล่มรายงานที่ส่วนแผนงาน และศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาทั้งรูปแบบเอกสารและ
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาในหมวด “คลังปัญญา มทส.” 

ด้านสารสนเทศได้ด าเนินการจัดท าและวิเคราะห์ข้อมูลด้านนักศึกษา หลักสูตร บุคลากร การเงิน 
ผู้ส าเร็จการศึกษา และด้านอื่นๆ เพื่อจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลสารสนเทศ น ารายงานต่อมหาวิทยาลัย และหน่วยงาน
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่เก่ียวข้อง พร้อมทั้งให้บริการสารสนเทศทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
เช่นกัน  นอกจากนี้ ยังได้พัฒนาระบบ ICT ต่างๆ ขึ้นมา เพื่อรวบรวมสารสนเทศของมหาวิทยาลัย สร้างเครือข่าย 
ส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันในองค์กร การท างานเป็นทีม บุคลากรทุกคนสามารถเข้าใช้ระบบ ให้ข้อคิดเห็นเพื่อการ
พัฒนาที่ดียิ่งขึ้นไป และเป็นการน าระบบ ICT มาใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน ปัจจุบันมีระบบส าหรับใช้
งานที่แล้วเสร็จจ านวน 9 ระบบ และอยู่ระหว่างด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาขึ้นใหม่อีก 3 ระบบ ได้แก่ ระบบ
งบประมาณมหาวิทยาลัย ระบบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ และระบบการจัดท าแผนและติดตามผลการด าเนินงาน 
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โดยทั้ง 3 ระบบนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งของระบบ MIS เป็นฐานข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย (Single Data 
warehouse) ที่ให้บริการด้านการจัดท าแผน และด้านงบประมาณของมหาวิทยาลัย 

4)  ด้านธุรการ 
รับผิดชอบเก่ียวกับการรับ-ส่ง เอกสาร การจัดเก็บเอกสาร ร่างโต้ตอบจดหมาย ดูแลและอ านวย

ความสะดวกในงานประชุม การจัดเตรียมเอกสารการประชุม การด าเนินการด้านธุรการ ด้านการเงิน และพัสดุ
ให้บริการด้านการพิมพ์เอกสารและส าเนาเอกสาร การประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก มีการ
ให้บริการงานสนับสนุนงานต่างๆ ภายในส่วนแผนงานแบบ Service Mind การท างานแบบครบวงจรและการ
ท างานเป็นทีมงานเป็นความสามัคคี ร่วมแรง ร่วมใจ 

ตั้งแต่ ปีการศึกษา 2549 ได้มีการน าระบบ ICT มาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อช่วยลดขั้นตอนการ
ด าเนินงาน ได้แก่ ระบบ E-Document มีการจัดเก็บเอกสารในรูปไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ท าให้สะดวกต่อการค้นหา
และเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานมากยิ่งขึ้น 

2. วิสัยทัศน์ และพันธกิจ 

วิสัยทัศน์ 
ส่วนแผนงานเป็นต้นแบบชั้นน าด้านการวางแผนยุทธศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศ 

พันธกิจ 
1.  การจัดท าแผนเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย 
2.  การจัดท างบประมาณของมหาวิทยาลัย  
3.  การวิจัยสถาบันและการจัดท าสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 

3. แผนพัฒนาหน่วยงาน 
3.1 การพัฒนาส่วนแผนงานไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยมียุทธศาสตร์คือ มีองค์ความรู้ไม่น้อย

กว่า 1 เรื่อง/งาน/ปี บุคลากรส่วนแผนงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีความรู้ ความเข้าใจในองค์ความรู้ที่เลือกเรียนรู้ 
ในระดับดี กระบวนงานมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (ความรู้ + คน + การปฏิบัติจริง) มีผลงานเป็นเอกสารที่สามารถ
ใช้เผยแพร่และอ้างอิงได้ ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง/งาน/ปี โดยมีแผนจัดการความรู้ส่วนแผนงาน มีการบริหารจัดการ
ความรู้โดยใช้โมเดลเกลียวความรู้ ใช้ Knowledge Management ขับเคลื่อน Learning Organization มีคลัง
จัดเก็บความรู้และเข้าถึงได้รวดเร็ว จัดบรรยากาศและสถานที่ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

3.2 สร้างขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน โดยมี ICT เป็นเครื่องมือในการท างาน เพื่อพัฒนาส่วน
แผนงานไปสู่การเป็นส านักงานอัตโนมัติ โดยมียุทธศาสตร์คือ มี ICT ที่เหมาะสม โดยน ามาใช้เป็นเครื่องมือในการ
เรียนรู้และปฏิบัติงาน พัฒนา ปรับปรุง และประยุกต์ใช้ ICT ไม่น้อยกว่า 2 รายการ/ปี โดยมีความคิดที่จะมุ่งพัฒนา
ส านักงานอัตโนมัติ มีระบบ E-Document พัฒนาระบบที่มีให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เน้นการท างานแบบ Online พัฒนา
บุคลากรให้มีความรู้ด้าน ICT และมีพฤติกรรมองค์กรที่ใช้ ICT ในการท างาน 

3.3 การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการท างานให้มีคุณภาพและผ่านการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ที่
ก าหนด เพื่อยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถของการด าเนินงานตามภารกิจส่วนแผนงานให้ไปสู่ความเป็นเลิศ  
มีผลการประเมินคุณภาพฯ ไม่ต่ ากว่า 2.5 – 3 โดยมีวัฒนธรรมองค์กรแบบมุ่งเน้นผลงาน มุ่งท างานเป็นทีม และ
เป็นทีมเรียนรู้ พัฒนาและใช้ระบบประกันคุณภาพฯ ส่วนแผนงาน พัฒนานวัตกรรมเพื่อการประกันคุณภาพ 
ส่วนแผนงาน 
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Strategy Map การพัฒนาส่วนแผนงาน 
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* รายละเอียดปรากฏตามเล่มแผนกลยทุธ์การพัฒนา ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2555 - 2559 
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4. โครงสร้างองค์กรและการบริหารงาน 

4.1 โครงสร้างการบริหารงาน 
ส่วนแผนงานเป็นหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี ขึ้นตรงต่อรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน และมี

หัวหน้าส่วนแผนงานก ากับดูแล  
4.2 การแบ่งสายงาน 

ส่วนแผนงาน มีการแบ่งงานออกเป็น 4 งาน ประกอบด้วย (1) งานธุรการ (2) งานวางแผน ติดตามและ
ประเมินผล (3) งานวิเคราะหง์บประมาณ และ (4) งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ ซึ่งแต่ละงานก าหนดให้มีเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบตามงานดังนี้ งานธุรการ 5 คน งานวางแผน ติดตามและประเมินผล 4 คน งานวิเคราะห์งบประมาณ 4 คน 
งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ 4 คน โดยมีรายละเอียดงานต่างๆ ที่รับผิดชอบ ดังแสดงในแผนภูมทิี่ 1.1 
 
      
      
                                   
      
      
      
      
       
 
 

 
 

แผนภูมิที่ 1.1  แสดงการจัดโครงสร้างการบริหารงานของสว่นแผนงาน 
  

 4.3 ภารกิจหลัก 
4.3.1 งานธุรการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

1. ด าเนินงานเกี่ยวกับงานธุรการทั่วไป เช่น รับ-ส่งเอกสาร จัดเก็บเอกสาร ร่างโต้ตอบหนังสือ
ทั่วไป ดูแลแบบฟอร์มประเภทต่างๆ เป็นต้น 

2. ด าเนินงานเก่ียวกับงานการเงินและดูแลการเบิกจ่ายวัสดุส านักงาน 
3. ด าเนินการเก่ียวกับงานบุคคลของพนักงานส่วนแผนงาน 
4. ประสานงานประชุมที่เกี่ยวข้องกับส่วนแผนงาน 
5. ประสานงานทั่วไปกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก  
6. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

งานวิเคราะห์
งบประมาณ 

งานวางแผน ติดตาม
และประเมินผล 

งานวิจัยสถาบันและ
สารสนเทศ 

หัวหน้าส่วนแผนงาน 
นายศราวุธ  ป้อมสินทรัพย์ 

1. นายวัลลพ  ล้อมตะคุ 
2. นางจิณห์นิภา  ปราสาทหินพิมาย 
3. นางสาววรฏิฐา  ประเสริฐ 
4. นางสาวชนิภา  วสันต์ศิริกุล 
 

1. นางภัททิยา  วิมลญาณ 
2. นางสาวพัชรี  ดงกระโทก 
3. นางสาววริษฐา  เกษมครบุร ี
4. นางสาวชลลดา  ดอนศรีจันทร ์
5. นางช่ออุบล  บูราณ 
 

1. นางสาวจุไรรัตน์  วิสยัด ี
2. นางสาวจงชญา  วีระชัย 
3. นายสมจิต  มณีวงค์ 
4. นายวัชรพล  เหลืองวัฒนะวุฒ ิ
 

งานธุรการ 

1. นางภารดี  ศิริพลไพบูลย ์
2. นางสาวอรุโณทัย  ผลาพฤกษ ์
3. นางไพเราะ  ทองนุช 
4. นายณัฐวุฒิ  ชาติเผือก 
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4.3.2 งานวิเคราะห์งบประมาณ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
1. จัดท าค าของบประมาณแผ่นดิน 
2. จัดท าค าขอแปรญัตติ/ขอเพิ่มงบประมาณแผ่นดิน 
3. จัดท าค าชี้แจงงบประมาณแผ่นดินต่อคณะกรรมาธิการพิจารณางบประมาณประจ าปี 
4. การประเมินนโยบาย แผนงาน และโครงการเพื่อการจัดสรรงบประมาณ 
5. จัดท างบประมาณประจ าปีของมหาวิทยาลัย  
6. การติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัย 
7. จัดท ารายงานผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณเสนอส านักงบประมาณ 
8. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

4.3.3 งานวางแผน ติดตามและประเมินผล มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
1. จัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัย (แผน 10 ปี และแผน 5 ปี)  
2. จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  
3. จัดวางระบบเก่ียวกับการติดตามประเมินผล 
4. จัดท ารายงานการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของ

มหาวิทยาลัย 
5. จัดท ารายงานประจ าปีเพื่อเผยแพร่ผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
6. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

4.3.4 งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้  
1. จัดเก็บรวบรวม ด าเนินการเกี่ยวกับการวิเคราะห์ วิจัยเพื่อใช้ประกอบการวางแผนการศึกษา 

และวางแผนการบริหารมหาวิทยาลัย 
2. จัดท ารายงานวิจัยสถาบนัเสนอผู้บริหารเพื่อประกอบการตัดสินใจ เช่น เร่ืองภาวะการท างาน

ของผู้ส าเร็จการศึกษา และเร่ืองความพึงพอใจของนายจา้งต่อการจ้างงานผู้ส าเร็จการศึกษา 
และความพึงพอใจของอาจารย์ที่ปรึกษาต่อบัณฑิต 

3. ประสานด้านการวิจัยสถาบันกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
4. จัดท าและปรับปรุงเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัยสถาบัน 
5. เป็นเลขานุการของคณะกรรมการวิจัยสถาบัน และคณะอนุกรรมการวิจัยสถาบัน 
6. ร่วมวางระบบและพัฒนาระบบคลังข้อมูลและระบบประมวลผลสารสนเทศเพื่อการวางแผน

และการตัดสินใจ 
7. เป็นแหล่งสารสนเทศกลางของการบริหารและจัดการของมหาวิทยาลัย 
8. จัดเก็บรวบรวม วิเคราะห์ และจ าแนกหมวดหมู่ข้อมูลสถิติด้านต่างๆ เช่น ข้อมูลนักศึกษาใหม่

ประจ าปี และข้อมูลนักศึกษาเต็มเวลา เป็นต้น 
9. ประสานด้านสารสนเทศกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
10. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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บทที่ 2 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงาน 

 
1. นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา 

1.1 ประยุกต์ใช้ระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาที่มหาวิทยาลัยมีอยู่ มาใช้เป็นเครื่องมือ
มาตรฐานในการจัดท าระบบการประกันคุณภาพภายในของส่วนแผนงาน  

1.2 ด าเนินการตามแนวทางของคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ได้ก าหนดไว้ 
เช่น แนววิธีการก าหนดตัวบ่งชี้ที่สอดคล้องและตอบสนองต่อมหาวิทยาลัย และการรับการประเมิน
ตรวจสอบคุณภาพโดยหน่วยงานและ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ 

1.3 ก าหนดให้คณะท างานประกันคุณภาพภายในของส่วนแผนงานเป็นผู้จัดท าแผนการประกันคุณภาพ 
การก ากับ ควบคุม ดูแลและประสานงานการด าเนินการประกันคุณภาพภายในของส่วนแผนงาน 
และการประสานกับหน่วยงานภายนอกในด้านการประกันคุณภาพให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

1.4 ให้มีการก าหนดปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการด าเนินงานของส่วนแผนงาน พร้อมทั้งเกณฑ์  
ตัวบ่งชี้ ก าหนดผู้รับผิดชอบ และวิธีการประเมินในแต่ละองค์ประกอบ 

1.5 ให้มีการน าผลการประกันคุณภาพและข้อแนะน าจากผู้ประเมินคุณภาพ มาใช้ประกอบการปรับปรุง
พัฒนาการด าเนินการของส่วนแผนงาน เพื่อให้เกิดการยกระดับความส าเร็จที่สูงยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

1.6 ให้มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจกรรมการประกันคุณภาพภายในส่วนแผนงานที่ได้ด าเนินการไปแล้ว 
และที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ แก่บุคคลและหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อให้
ทราบผลส าเร็จและความคืบหน้าในการด าเนินการประกันคุณภาพของส่วนแผนงานต่อสาธารณชน
โดยทั่วไป 

 
2. คณะท างานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

บทบาทและหน้าที่ของคณะท างานประกันคุณภาพภายในของส่วนแผนงาน เป็นดังนี้  
2.1 จัดท าแผนด าเนินการและก าหนดปฏิทินกิจกรรมการประกันคุณภาพของส่วนแผนงาน ที่

สอดคล้องกับแผนปฏิทินการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย  
2.2 ก าหนดและปรับปรุงตัวบ่งชี้ในการประกันคุณภาพการศึกษาของส่วนแผนงานให้เหมาะสม และ

สอดคล้องตอบสนองต่อตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยอยู่เสมอ 
2.3 จัดท าคู่มือการประกันคุณภาพภายในของส่วนแผนงาน 
2.4 ก ากับติดตาม และให้ข้อเสนอแนะในการด าเนินการต่างๆ เพื่อให้มีผลการประเมินคุณภาพได้ใน

ระดับตามเกณฑ์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
2.5 จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของส่วนแผนงาน 
2.6 เตรียมความพร้อมของส่วนแผนงานเพื่อรับการประเมนิทั้งภายในและภายนอก 
2.7 หน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวกับการประกนัคุณภาพการศึกษา ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย 
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โดยคณะท างานประกันคุณภาพประจ าส่วนแผนงาน ประกอบด้วย 
 1. หัวหน้าส่วนแผนงาน    เป็นประธาน 
 2. นางสาวอรุโณทัย  ผลาพฤกษ์   เป็นคณะท างาน 
 3. นางภัททิยา  วิมลญาณ    เป็นคณะท างาน 
 4. นางสาวจุไรรัตน์  วิสัยดี    เป็นคณะท างาน 
 5. นางสาววริฏฐา  ประเสริฐ   เป็นคณะท างาน 
 6. นางสาวชนิภา  วสันต์ศิริกุล   เป็นคณะท างานและเลขานุการ 
 
3. แผนปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของส่วนแผนงาน  ปีการศึกษา 2554-2556 

กิจกรรม 
ช่วงเวลาตามแผน (ปีการศึกษา) 

2554 2555 2556 
1. การจัดท าคู่มือประกันคุณภาพ ส่วนแผนงาน (Plan) พฤษภาคม 

2554 
พฤษภาคม 

2555 
 

พฤษภาคม 
2556 

 
2. การจัดเก็บข้อมูลและประเมินตามตัวบ่งชี้ ครั้งที่ 1 

(ช่วงระหว่างเดือน มิถุนายน–กันยายน) พร้อมทั้ง
ปรับปรุงการด าเนินการตามความเหมาะสม (Do) 

ตุลาคม 
2554 

ตุลาคม 
2555 

ตุลาคม 
2556 

3. การเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชี้ ครั้งที ่2 (ช่วงระหว่างเดือน 
ตุลาคม -มกราคม) พร้อมทั้งปรับปรุงการด าเนินการ
ตามความเหมาะสม (Do) 

กุมภาพันธ ์
2555 

กุมภาพันธ์ 
2556 

กุมภาพันธ์ 
2557 

4. การเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชี้ ครั้งที ่3 (ช่วงระหว่างเดือน 
กุมภาพันธ ์-พฤษภาคม) พร้อมทั้งปรับปรุงการ
ด าเนินการตามความเหมาะสม (Do) 

พฤษภาคม 
2555 

พฤษภาคม 
2556 

พฤษภาคม 
2557 

5. จัดท ารายงานประเมินตนเอง (SAR) ส่วนแผนงานส่ง
ให้ฝ่ายวิชาการ (Do) 

มิถุนายน 
2555 

มิถุนายน 
2556 

มิถุนายน 
2557 

6. การประเมินคุณภาพภายใน ส่วนแผนงาน โดย
คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยก าหนด (Check) 

สิงหาคม 
2555 

สิงหาคม 
2556 

สิงหาคม 
2557 

7. การน าผลการประเมินคุณภาพที่ได้ ไปใช้ทบทวน
ปรับปรุงการด าเนินการตามแนวทางการประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลัย (Act) 

สิงหาคม 
2555 

สิงหาคม 
2556 

สิงหาคม 
2557 
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4. กระบวนการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 ด้วยในปีการศึกษา 2549 เป็นปีแรกที่มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้มีการจัดท าแผนการประกันคุณภาพ
ภายในให้ครอบคลุมไปถึงหน่วยงานต่างๆ ในส านักงานอธิการบดี ดังนั้น ส่วนแผนงาน ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งใน
ส านักงานอธิการบดี จึงได้จัดท าระบบการประกันคุณภาพภายในของส่วนแผนงาน และได้มีการประเมินคุณภาพ
ภายในเป็นครั้งแรก ในระยะเริ่มแรก ระบบประกันคุณภาพของส่วนแผนงานที่ได้พัฒนาโดยใช้แนวคิดเชิงระบบ 
(System Approach) ซึ่งประกอบด้วย ปัจจัยน าเข้า (Input) ปัจจัยกระบวนการ (Process) และปัจจัยผลผลิต 
(Output/Outcome) และได้ก าหนดเป็นตัวบ่งชีท้ั้งสิ้น 15 ตัวบ่งชี้ ใน 4 ปัจจัย ได้แก่ (1) ปัจจัย ปณิธาน วิสัยทัศน์ 
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยและแผนปฏิบัติการประจ าปี (2) ปัจจัยระบบบริหารจัดการ การพัฒนาสถาบันและ
บุคลากร (3) ปัจจัยการประกันคุณภาพ และ (4) ปัจจัยบริหารจัดการภารกิจหลัก ซึ่งภายหลังจากที่ได้มีการ
ประเมินตนเอง (SAR) ในครั้งแรกนี้แล้ว พบว่า มีส่วนที่เป็นจุดแข็ง และสามารถน ามาพัฒนาต่อยอดให้เป็นจุดเด่น
มากยิ่งขึ้นได้ในหลายส่วน นอกจากนี้ ยังพบว่ามีบางจุดที่ต้องแก้ไขให้เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น  อาทิ การจัดท าแผน    
กลยุทธ์ของส่วนแผนงานในระดับที่พร้อมเผยแพร่ การจัดท าแผนการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาไปสู่การเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ และการพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพภายในให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เป็นต้น ซึ่งสิ่ง
ที่ได้ค้นพบเหล่านี้จะเป็นประเด็นส าคัญที่ส่วนแผนงานจะได้น าไปด าเนินการในรอบการประเมินของปีการศึกษา
ต่อไป 
 ปีการศึกษา 2550 ส่วนแผนงานมีผลการประเมินคุณภาพภายในระดับดีมาก(ได้ 2.81 คะแนนจาก
คะแนนเต็ม 3 คะแนน) มีตัวบ่งชี้ที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับคะแนน 3 เต็ม ทั้งสิ้น 14 ตัวบ่งชี้ (จากทั้งหมด 17 
ตัวบ่งชี้) และตัวบ่งชี้ที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับที่ควรปรับปรุงทั้งสิ้น 3 ตัวบ่งชี้ นอกจากนี้ ผลการประเมินโดย
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้มีข้อแนะน าส าหรับการปรับปรุงคุณภาพตัวบ่งชี้ให้ดี
ยิ่งขึ้น  ซึ่งส่วนแผนงานได้น าข้อแนะน าดังกล่าวมาด าเนินการ และได้มีการเพิ่มตัวบ่งชี้ใหม่โดยทันทีอีก 1 ตัวบ่งชี้ 
ในองค์ประกอบที่ 10 ส่วนที่เหลือได้น าไปเพิ่มเติมในคู่มือการประกันคุณภาพส่วนแผนงาน ปีการศึกษา 2551 
ต่อไป 
 ปีการศึกษา 2551 ฝ่ายวิชาการ และงานประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนส่งเสริมวิชาการ ได้จัดการประชุม
เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2552  เพื่อชี้แจงท าความเข้าใจตัวบ่งชี้ที่ปรับใหม่ของมหาวิทยาลัย ที่มีความสอดคล้องกับ  
สมศ. ก.พ.ร. และ สกอ.  และขอให้หน่วยงานต่างๆ น าไปปรับปรุงตัวบ่งชี้ของหน่วยงานให้สอดคล้องต่อไป ดังนั้น  
ส่วนแผนงานจึงได้น าข้อมูลดังกล่าว รวมทั้งข้อแนะน าจากคณะผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้มาประเมินคุณภาพ มาปรับปรุง 
ตัวบ่งชี้ของส่วนแผนงานอีกครั้ง และส่วนแผนงานได้มีการด าเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายของตัวบ่งชี้ดังกล่าว 
ได้มีการประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ซึ่งมีผลการประเมินคุณภาพภายในระดับดีมาก (ได้ 2.89 
คะแนน จากคะแนนเต็ม 3 คะแนน) และจากการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกได้ให้ข้อแนะน าในส่วนของการ
เพิ่มเติมและยกระดับตัวชี้วัดให้สูงยิ่งขึ้นไปสู่ระดับผลลัพธ์ตามภารกิจซึ่งส่วนแผนงานได้น าข้อแนะน าดังกล่าวมา
ปรับปรุงเพิ่มเติมในคู่มือการประกันคุณภาพส่วนแผนงาน ปีการศึกษา 2552 ต่อไป 
 ปีการศึกษา 2552 คณะท างานประกันคุณภาพภายใน ส่วนแผนงาน ได้ปรับปรุงตัวบ่งชี้และเกณฑ์
มาตรฐานให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย รวมทั้งข้อแนะน าจากผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้มาประเมินคุณภาพส่วนแผนงาน  
มาปรับปรุงตัวบ่งชี้และเกณฑ์มาตรฐานของส่วนแผนงานอีกคร้ัง และส่วนแผนงานได้มีการด าเนินการให้เป็นไปตาม
เป้าหมายของตัวบ่งชี้ดังกล่าว โดยได้มีการประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ซึ่งได้มีผลการประเมิน
คุณภาพภายในระดับดีมาก (ได้ 2.73 คะแนน จากคะแนนเต็ม 3 คะแนน) และจากการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
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ภายนอกได้ให้ข้อแนะน าในส่วนต่างๆ เพื่อยกระดับตัวชี้วัดให้สูงยิ่งขึ้น ซึ่งส่วนแผนงานจะได้น าข้อเสนอแนะ
ดังกล่าวมาปรับปรุงเพิ่มเติมในคู่มือการประกันคุณภาพส่วนแผนงาน ปีการศึกษา 2553 ต่อไป 
 ปีการศึกษา 2553 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ท าการปรับปรุงคู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 เพื่อใช้ในการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป และส่วนแผนงานได้ปรับปรุงตัวบ่งชี้และเกณฑ์มาตรฐานให้สอดคล้องกับข้อมูล
ดังกล่าวโดยได้น าแนวความคิดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ มาบูรณาการร่วมกับตัวบ่งชี้การ
ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย เพื่อวัดประสิทธิภาพในองค์ประกอบต่างๆ ที่ส าคัญต่อการบริหาร และการ
ให้บริการที่ครบถ้วนสมบูรณ์ และน าข้อแนะน าจากผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้จากการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา และน ามา
ท าเป็นตัวบ่งชี้ในการประเมินในรอบปีการศึกษา 2553  
 ปีการศึกษา 2554 คณะท างานประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนแผนงานได้ปรับเกณฑ์มาตรฐานใน
องค์ประกอบที่ 12 การบริหารจัดการภารกิจหลัก เพื่อให้ รองรับกับแผนกลยุทธ์ส่วนแผนงาน ระยะ 5 ปี  
พ.ศ. 2555-2559 และสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยมอบหมายผู้รับผิดชอบในแต่ละตัวบ่งชี้
ด าเนินการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าว 
 ปีการศึกษา 2555 คณะท างานประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนแผนงาน ได้ปรับปรุงตัวบ่งชี้ให้สอดคล้อง
กับมหาวิทยาลัย และปรับเกณฑ์มาตรฐานให้สูงขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน รวมทั้งน าข้อแนะน าจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้มาประเมินคุณภาพส่วนแผนงาน มาปรับปรุงตัวบ่งชี้และเกณฑ์มาตรฐานของส่วนแผนงานอีกคร้ัง 

 
แนวคิดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  

(Public Sector Management Quality Award : PMQA) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
องค์ประกอบส าคัญตามกรอบแนวคิด ในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  ใน  

7 ประเด็น ดังนี้ (1) การน าองค์การ (2) การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ (3) การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย (4) การวัด การวิ เคราะห์และการจัดการความรู้  (5) การมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากร  
(6) การจัดกระบวนการ และ (7) ผลลัพธ์ 
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การก าหนดกรอบการวัดผลเพือ่การประกันคุณภาพของหน่วยงาน 
 

การพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ 

(PMQA) 

 
การวัดคุณภาพและการรายงาน (SAR) 

1. การวางแผนเชิงยุทธศาสตร ์ ตัวบ่งชี้ 1.1  กระบวนการพัฒนาแผน 
2. การน าองค์การ ตัวบ่งชี้ 7.1  ภาวะผู้น าของผู้บรหิารหน่วยงาน 

3. การวัด การวิเคราะห์และ
การจัดการความรู้ 

ตัวบ่งชี้ 7.2  การพัฒนาหนว่ยงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู ้
ตัวบ่งชี้ 7.3  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสนิใจ 

4. การมุ่งเน้นพฒันาบุคลากร ตัวบ่งชี้ 12.5 การพัฒนาขีดความสามารถในการสนบัสนนุภารกิจหน่วยงาน 
5. การให้ความส าคัญกับ

ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

ตัวบ่งชี้ 7.4  ระบบบริหารความเสี่ยง 
ตัวบ่งชี้ 9.1  ระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
ตัวบ่งชี้ 12.1  ประสิทธิภาพและประสทิธิผลของกระบวนการวางแผน ติดตาม 

ประเมินผล 
ตัวบ่งชี้ 12.2  ประสิทธิภาพและประสทิธิผลของการด าเนินงานดา้น

งบประมาณของมหาวิทยาลัย 
ตัวบ่งชี้ 12.3  ประสิทธิภาพและประสทิธิผลของงานวิจัยสถาบัน 
ตัวบ่งชี้ 12.4  ประสิทธิภาพและประสทิธิผลของการจัดท าสารสนเทศ

มหาวิทยาลยัเพื่อการให้บริการ 

6. การจัดกระบวนการ 
7. ผลลัพธ ์

รวม 7 ประเด็น รวม 11 ตัวบ่งชี้ 
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สรุปองค์ประกอบคุณภาพ 4 ด้าน  11  ตัวบ่งชี้ 
 

องค์ประกอบ/ตัวบง่ชี ้ ชนิดของตัวบ่งชี ้

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินการ  
ตัวบ่งชี้ 1.1    กระบวนการพัฒนาแผน กระบวนการ 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหาร และการจัดการ  
ตัวบ่งชี้ 7.1   ภาวะผู้น าของผู้บริหารหน่วยงาน กระบวนการ 
ตัวบ่งชี้ 7.2   การพัฒนาหนว่ยงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู ้ กระบวนการ 
ตัวบ่งชี้ 7.3   ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสนิใจ กระบวนการ 
ตัวบ่งชี้ 7.4   ระบบบริหารความเสี่ยง  กระบวนการ 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  
ตัวบ่งชี้ 9.1   ระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน กระบวนการ 

องค์ประกอบที่ 12 การบริหารจัดการภารกิจหลัก  
ตัวบ่งชี้ 12.1  ประสทิธิภาพและประสทิธิผลของกระบวนการวางแผน ติดตาม 

ประเมินผล 
กระบวนการ 

ตัวบ่งชี้ 12.2  ประสทิธิภาพและประสทิธิผลของการด าเนินงานด้านงบประมาณ
ของมหาวิทยาลัย 

กระบวนการ 

ตัวบ่งชี้ 12.3  ประสทิธิภาพและประสทิธิผลของงานวจิัยสถาบนั กระบวนการ 
ตัวบ่งชี้ 12.4  ประสทิธิภาพและประสทิธิผลของการจัดท าสารสนเทศมหาวิทยาลัย

เพื่อการให้บริการ 
กระบวนการ 

ตัวบ่งชี้ 12.5  การพัฒนาขีดความสามารถในการสนบัสนุนภารกิจหน่วยงาน กระบวนการ 
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บทที่ 3 
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 

 
1. แนวทางการพัฒนาตัวบ่งชี้เพื่อการประกันคุณภาพภายในของส่วนแผนงาน  

หลักการ 
1. ตัวบ่งชี้พัฒนาขึ้นภายใต้องค์ประกอบ 4 ด้านซึ่งมีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎ

มหาวิทยาลัยว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2555 
2. ตัวบ่งชี้ประเมินปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิตหรือผลลัพธ์ โดยตัวบ่งชี้ผลผลิตและผลลัพธ์จะมี

ทั้งที่มหาวิทยาลัยพัฒนาขึ้น ทั้งนี้เพื่อความเชื่อมโยงและความเป็นเอกภาพของระบบประกัน
คุณภาพอุดมศึกษา 

3. จ านวนตัวบ่งชี้ที่พัฒนาขึ้นเป็นเพียงจ านวนตัวบ่งชี้ขั้นต่ า หน่วยงานสามารถเพิ่มเติมตัวบ่งชี้และ
เกณฑ์มาตรฐานได้ตามความเหมาะสมกับระดับการพัฒนาของหน่วยงาน 

 
ผลการประเมินในภาพรวมและรายองค์ประกอบ 

ช่วงคะแนน ผลการประเมิน 
คะแนน 0.00 - 1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
คะแนน 1.51 – 2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
คะแนน 2.51 - 3.50 การด าเนินงานระดับพอใช ้
คะแนน 3.51 - 4.50 การด าเนินงานระดับด ี
คะแนน 4.51 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก  

 
วิธีการคิดผลการประเมิน 

1) รายองค์ประกอบคุณภาพ น าคะแนนทุกตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบมารวมกัน หารด้วยจ านวนตัวบ่งชี้
ทั้งหมดในองค์ประกอบนั้น จะเป็นคะแนนเฉลี่ยรายองค์ประกอบ 

2) ภาพรวม น าคะแนนทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบคุณภาพมารวมกัน หารด้วยจ านวนตัวบ่งชี้
ทั้งหมดของทุกองค์ประกอบ จะเป็นคะแนนเฉลี่ยในภาพรวม 
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2. ระบบประกันคุณภาพภายใน 
2.1 ปีการศึกษา 2549 เป็นปีแรกที่ส่วนแผนงานได้จัดท าประกันคุณภาพเพื่อสนับสนุนต่อนโยบายการประกัน

คุณภาพของมหาวิทยาลัยที่ให้ด าเนินการครอบคลุมในทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัย โดยระบบประกัน
คุณภาพในช่วงแรกที่ส่วนแผนงานได้จัดท า ได้ใช้แนวคิดเชิงระบบ (System Approach)  ซึ่ง
ประกอบด้วย 4 ปัจจัย 15 ตัวบ่งชี้ 

2.2 ปีการศึกษา 2550 ส่วนแผนงานได้ปรับปรุงตัวบ่งชี้ โดยได้น าข้อแนะน าจากผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้ประเมินมา
ประกอบการปรับปรุงในรายละเอียดเกณฑ์ต่างๆใน 4 ปัจจัย 15 ตัวบ่งชี้ 

2.3 ปีการศึกษา 2551 มหาวิทยาลัยได้ปรับตัวบ่งชี้ตามแนวทางการพัฒนาตัวบ่งชี้ของ สกอ. ทุกตัวบ่งชี้ 
จ านวน 41 ตัวบ่งชี้ และผนวกรวมกับตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัย 5 ตัวบ่งชี้ รวมองค์ประกอบคุณภาพของ
มหาวิทยาลัยทั้งหมด 9 ด้าน 46 ตัวบ่งชี้ ส่วนแผนงานจึงได้ปรับตัวบ่งชี้ให้มีความสอดคล้องกับตวับ่งชีท้ี่ได้
มีการเปลี่ยนแปลงในข้างต้น ในทั้ง 5 ปัจจัย 15 ตัวบ่งชี้ 

2.4 ปีการศึกษา 2552  ส่วนแผนงานได้ปรับตัวบ่งชี้เพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงยิ่งขึ้นจากเกณฑ์การประเมิน
เดิม และได้น าข้อแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้ประเมินในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งในรอบการประเมินนี้มีทั้งสิ้น  
5 ปัจจัย 15 ตัวบ่งชี้   

2.5 ปีการศึกษา 2553 ส่วนแผนงานได้ปรับตัวบ่งชี้และเกณฑ์มาตรฐานให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยและของ 
สกอ. และได้น าข้อแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้ประเมินในช่วงปีที่ผ่านมา ซึ่งในรอบการประเมินนี้มีทั้งสิ้น 
4 ปัจจัย 11 ตัวบ่งชี้  

2.6 ปีการศึกษา 2554 คณะท างานประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนแผนงานได้ปรับเกณฑ์มาตรฐานใน
องค์ประกอบที่ 12 การบริหารจัดการภารกิจหลัก เพื่อให้รองรับกับแผนกลยุทธ์ส่วนแผนงาน ระยะ 5 ปี  
พ.ศ. 2555-2559 และสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  

2.7 ปีการศึกษา 2555 คณะท างานประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนแผนงาน ได้ปรับปรุงตัวบ่งชี้ให้สอดคล้อง
กับมหาวิทยาลัย และปรับเกณฑ์มาตรฐานให้สูงขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน ซึ่งในรอบการ
ประเมินนี้มีทั้งสิ้น 4 ปัจจัย 11 ตัวบ่งชี้  โดยมีรายละเอียดองค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การ
ประเมิน ดังต่อไปนี้  
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สรุปตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายในของส่วนแผนงาน ที่สอดคล้องกับองค์ประกอบการประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัย 
 

องค์ประกอบ 
จ านวนตัวบ่งชี้ 

ปัจจัย
น าเข้า 

กระบวนการ ผลผลิต /  
ผลลัพธ์ 

รวม 

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการ
ด าเนินการ 

- 1 
(1.1) 

- 1 

2. การเรียนการสอน - - - - 
3. กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา - - - - 
4. การวิจัย - - - - 
5. การบริการทางวิชาการแก่สังคม - - - - 
6. การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม - - - - 
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 

รวม - 11 5 11 
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3. องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์ประเมิน 
 
องค์ประกอบที่ 1 ปณิธาน วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนปฏิบัติการประจ าป ี
 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 : กระบวนการพัฒนาแผน  
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : ส่วนแผนงานมีพันธกิจหลัก คือ การวางแผน ติดตามและประเมินผล การวิเคราะห์งบประมาณ
มหาวิทยาลัย การท าวิจัยสถาบันและสารสนเทศในการด าเนินพันธกิจหลัก ส่วนแผนงานจ าเป็นต้องมีการก าหนด
ทิศทางการพัฒนาและการด าเนินงานของส่วนแผนงาน  เพื่อให้ส่วนแผนงานด าเนินการสอดคล้องกับอัตลักษณ์หรือ
จุดเน้น มีคุณภาพ มีความเป็นสากล และเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ดังนั้น ส่วนแผนงานต้องก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ตลอดจนมีการพัฒนาแผนกลยุทธ์และแผนด าเนินงานเพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานของส่วนแผนงาน 

  ในการพัฒนาแผนกลยุทธ์ นอกเหนือจากการพิจารณาอัตลักษณ์หรือจุดเน้นของส่วนแผนงาน
แล้ว จะต้องค านึงถึง ยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย รวมถึงทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ เพื่อให้
การด าเนินงานของส่วนแผนงานเป็นไปอย่างมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับ และสามารถตอบสนองมหาวิทยาลัยใน
ทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสม 
เกณฑ์มาตรฐาน :  

1. มีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร
ในหน่วยงาน โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจน
สอดคล้องกับจุดเน้นของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 
2555-2564) 

2. มีการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการประจ าปีระดับหน่วยงานไปสู่บุคลากรภายในหน่วยงาน 
3. มีการทบทวน/ก าหนดผู้รับผิดชอบแผนปฏิบัติการประจ าปี ครบทุกภารกิจของหน่วยงาน 
4. มีตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัดความส าเร็จของการ

ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
5. มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีครบทุกภารกิจ 
6. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี  อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และ

รายงานผลต่อผู้บริหารหน่วยงานและคณะกรรมการติดตามการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
7. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และ

รายงานผลต่อผู้บริหารหน่วยงานและคณะกรรมการติดตามการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
8. มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของผู้บริหารหน่วยงานและคณะกรรมการ

ติดตามการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจ าปี 
เกณฑ์การประเมิน : 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 หรือ 7 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

8 ข้อ 
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องค์ประกอบที่   7    การบริหาร และการจัดการ 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 : ภาวะผู้น าของผู้บริหารหน่วยงาน 
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : ปัจจัยสนับสนุนที่ส าคัญต่อการเจริญก้าวหน้าของหน่วยงาน คือผู้บริหารหน่วยงาน 
นั้นๆ หากผู้บริหารหน่วยงานมีวิสัยทัศน์ เป็นผู้น าที่ดี มีธรรมาภิบาล รับผิดชอบต่อสังคม รักความก้าวหน้า ดูแล
บุคลากรอย่างดี เปิดโอกาสให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร มีความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหา 
และก ากับดูแล ติดตามผลการด าเนินงานของหน่วยงานไปในทิศทางที่ถูกต้อง จะท าให้หน่วยงานเจริญรุดหน้าอย่าง
รวดเร็ว 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. ผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ หรือข้อบังคับมหาวิทยาลัยที่ก าหนดครบถ้วน 
2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มี

ความสามารถในการวางแผนการด าเนินงาน มีการน าข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและ
พัฒนาหน่วยงาน 

3. ผู้บริหารมีการก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสาร
แผนและผลการด าเนินงานของหน่วยงานไปยังบุคลากรในหน่วยงาน 

4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานมีสว่นร่วมในการบริหารจัดการ ให้อ านาจในการตัดสินใจแก่
บุคลากรตามความเหมาะสม 

5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถท างานบรรลุวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงานเต็มตามศักยภาพ 

6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงาน มหาวิทยาลัย และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย  

7. มหาวิทยาลัยประเมินผลการด าเนินงานของผู้บริหารหน่วยงานตามระบบการประเมินของ
มหาวิทยาลัย 

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

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
7 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ที่  7.2 : การพัฒนาหน่วยงานสู่องคก์รแห่งการเรียนรู้  
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : ก าหนดให้ส่วนแผนงานมีการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้          
ซึ่งต้องมีการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้  โดยมีการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในส่วนแผนงานซึ่ง
กระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในส่วนแผนงานสามารถเข้าถึง
ความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้สถาบันอุดมศึกษามี
ความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด กระบวนการในการบริหารจัดการความรู้ในส่วนแผนงาน ประกอบด้วย การระบุ
ความรู้ การคัดเลือก การรวบรวม การจัดเก็บความรู้ การเข้าถึงข้อมูล  และการแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน การสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในหน่วยงาน การก าหนดแนววิธีปฏิบัติงาน 
ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรู้ในหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับภารกิจของ
หน่วยงาน  

2. ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน
อย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่ก าหนด 

3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) 
เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนด และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรในหน่วยงาน 

4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนด ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่เป็น
แนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร 
(explicit knowledge) 

5. มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมา ที่เป็น  
ลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit 
knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

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

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 : ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : ส่วนแผนงานมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจที่สอดรับกับ

นโยบายและการวางแผนระดับหน่วยงาน เพื่อให้เป็นระบบที่สมบูรณ์สามารถเชื่อมโยงกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทั้งภายในและภายนอก เป็นระบบที่ใช้งานได้ทั้งเพื่อการบริหาร การวางแผน และการตัดสินใจของผู้บริหารทุก

ระดับ เพื่อการปฏิบัติงานตามภารกิจทุกด้านของบุคลากร เพื่อการติดตามตรวจสอบและประเมินการด าเนินงาน 

ตลอดจนเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาส่วนแผนงาน ทั้งนี้ ระบบดังกล่าวต้องมีความสะดวกในการใช้งานโดยประเมิน

จากความพึงพอใจของผู้ใช้ 
หมายเหตุ : เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง เทคโนโลยีที่ใช้จัดการด้านสารสนเทศ โดยน าคอมพิวเตอร์ 
และระบบการสื่อสารโทรคมนาคมเข้ามาช่วยในการรับ-ส่ง การรวบรวม และการจัดเก็บข้อมูล การประมวลผล 
การพิมพ์ การสร้างรายงาน ฯลฯ รวมไปถึงเทคโนโลยีที่ท าให้เกิดระบบการให้บริการ การใช้เงิน และการดูแลข้อมูล
ด้วย 
 ระบบสารสนเทศ หมายถึง ระบบซึ่งรวบรวม และมีการจัดการข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่เป็น
ประโยชน์ เพื่อใช้ด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ระบบสารสนเทศ มีหลายประเภท เช่น 

1. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 
2. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 
3. ระบบประมวลผลรายวัน 

เกณฑ์มาตรฐาน :  
1. มีนโยบายและ/หรือแผนระบบสารสนเทศ 
2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามภารกิจของหน่วยงาน โดยครอบคลุมการ 

การบริหารจัดการ และสามารถน าไปใช้ในการด าเนินงานประกันคุณภาพ 
3. มีการประเมินความพงึพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 
4. มีการน าผลการประเมินความพงึพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
5. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายในและ/หรือภายนอกที่เก่ียวข้อง 

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

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ที ่7.4 : ระบบบรหิารความเสี่ยง 
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : เพื่อให้ส่วนแผนงานมีระบบบริหารความเสี่ยง โดยการบริหารและควบคุมปัจจัย  กิจกรรม  
และกระบวนการด าเนินงานที่อาจเป็นมูลเหตุของความเสียหาย (ทั้งในรูปของตัวเงิน หรือไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ชื่อเสียง 
และการฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือความคุ้มค่า) 
เพื่อให้ระดับความเสี่ยง และขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับและควบคุมได้  โดย
ค านึงถึงการเรียนรู้วิธีการป้องกันจากการคาดการณ์ปัญหาล่วงหน้าและโอกาสในการเกิด  เพื่อป้องกันหรือบรรเทา
ความรุนแรงของปัญหา  รวมทั้งการมีแผนส ารองต่อภาวะฉุกเฉิน เพื่อให้มั่นใจว่าระบบงานต่างๆ มีความพร้อมใช้
งาน  มีการปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อการบรรลุเป้าหมายของส่วนแผนงานตาม
ยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์เป็นส าคัญ 
เกณฑ์มาตรฐาน :  

1. มีการแต่งตั้งคณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหาร และบุคลากรภายในหน่วยงานร่วมเป็น
คณะท างาน 

2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงตามบริบทของหน่วยงาน 
3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยง   
4. มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และด าเนินการตามแผน   
5. มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความ

เสี่ยงของมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 
6. มีการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยไปใช้

ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 
เกณฑ์การประเมิน : 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 หรือ 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
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องค์ประกอบที่   9    ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 
ตัวบ่งชี้ที่  9.1: ระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
ชนิดของตัวบ่งชี้: กระบวนการ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้: การประกันคุณภาพเป็นภารกิจของส่วนแผนงาน ซึ่งส่วนแผนงานต้องสร้างระบบและกลไกใน
การควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการด าเนินงานของส่วนแผนงานให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าประสงค์ 
และระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนดโดยส่วนแผนงานและมหาวิทยาลัย ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการ
วัดผลส าเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รวมทั้งการรายงานผลการประกันคุณภาพต่อหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน  มีการประเมินและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และมีนวัตกรรมที่เป็นแบบอย่างที่
ดี 
 การประกันคุณภาพภายในถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารที่ต้องด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีการสร้างจิตส านึกให้เห็นว่าเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในการพัฒนาคุณภาพ ทั้งนี้ เพื่อ
เป็นหลักประกันแก่สาธารณชนให้มั่นใจได้ว่าส่วนแผนงานสามารถสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพ 
หมายเหตุ:      แนวปฏิบัติที่ดี หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ท าให้องค์การประสบความส าเร็จ 
หรือสู่ความเป็นเลิศตามเป้าหมาย เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้น ๆ มีหลักฐานของความส าเร็จปรากฏ
ชัดเจน โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติหรือขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรู้และประสบการณ์ บันทึกเป็นเอกสาร
เผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
เกณฑ์มาตรฐาน :  

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจและพัฒนาการของ
หน่วยงาน และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

2. มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเร่ืองการประกันคุณภาพภายใน โดยผู้บริหารหน่วยงานและ
มหาวิทยาลัย 

3. มีการก าหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามภารกิจของหน่วยงาน 
4. มีการด าเนินงานด้านการประกนัคุณภาพภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 

1) การควบคุม ติดตามการด าเนินงาน และประเมินคุณภาพ 
2) การจัดท ารายงานประจ าปีที่ เป็นรายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อ มหาวิทยาลัยตาม    

ก าหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด และ 
3) การน าผลการประเมินคุณภาพไปท าแผนการพัฒนาคุณภาพของหน่วยงาน 

5. มีการน าผลการประกนัคุณภาพภายในมาปรับปรุงการท างาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของหน่วยงานทุกตัวบ่งชี ้ 

6. มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพภายในของหน่วยงาน 
7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนไดส้่วนเสยีในการประกันคุณภาพ โดยเฉพาะคณาจารย์ นักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต 

หรือผู้ใช้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน  
8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพระหว่างหน่วยงานภายในและ/หรือ

ภายนอกสถาบนั และมีกิจกรรมร่วมกัน 
9. มีแนวปฏิบัตทิี่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น และเผยแพร่ให้หน่วยงาน

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

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 หรือ 5 หรือ 6 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
7  หรือ 8 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
9 ข้อ 

 
 
องค์ประกอบที่   12    การบริหารจัดการภารกิจหลัก 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 12.1 : ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการวางแผน ติดตาม และประเมินผล  
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  : การแสดงถึง ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการจัดท าแผน ที่เกิดจากการมีส่วน
ร่วมภายในหน่วยงาน โดยแผนปฏิบัติการประจ าปีต้องมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์
ของการพัฒนามหาวิทยาลัย ต้องมีผลผลิต ผลลัพธ์และตัวบ่งชี้ที่สามารถวัดผลงานได้อย่างชัดเจน และรวมถึงการ
ให้ความส าคัญต่อผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยได้น าข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาพัฒนาปรับปรุง
กระบวนงานและผลงานให้ตอบสนองต่อความต้องการและเกิดประโยชน์สูงสุด 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. มีกระบวนการจัดท าแผน เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม 
2. มีการให้ความรู้ด้านการจัดท าแผนให้กับบุคลากรส่วนแผนงานและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
3. หน่วยงานของมหาวิทยาลัยตระหนักและให้ความส าคัญของกระบวนการจัดท าแผน ติดตามและ

ประเมินผล 
4. บุคลากรงานวางแผนสามารถให้ค าปรึกษาด้านการจัดท าแผนและรายงานให้กับหน่วยงานได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ 
5. หน่วยงานของมหาวิทยาลัยสามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

เกณฑ์การประเมิน : 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 12.2 : ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนนิงานด้านงบประมาณของมหาวิทยาลัย 
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  : การแสดงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระบวนการจัดท างบประมาณของมหาวิทยาลัย 
โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน   โดยงบประมาณประจ าปีต้องมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ของการพัฒนามหาวิทยาลัย   ต้องมีผลผลิต ผลลัพธ์และตัวบ่งชี้ที่สามารถวัดผลงานได้
อย่างชัดเจน และรวมถึงการให้ความส าคัญต่อผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยได้น าข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียมาพัฒนาปรับปรุงกระบวนงานและผลงานให้ตอบสนองต่อความต้องการและเกิดประโยชน์สูงสุด 
เกณฑ์มาตรฐาน :  

1. มีกระบวนการจัดท างบประมาณของมหาวิทยาลัย ที่มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ของการพัฒนามหาวิทยาลัย 

2. มีการน าเครื่องมือและเทคนิคทางด้านงบประมาณ มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดท า
งบประมาณของมหาวิทยาลัย  

3. บุคลากรงานวิเคราะห์งบประมาณสามารถให้ค าปรึกษาด้านการจัดท างบประมาณให้กับหน่วยงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. มีการน าข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการการเงินฯ มาด าเนินการ
ให้เกิดผลแบบเป็นรูปธรรม 

5. มีการก ากับ ติดตาม และเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี  
6. มีผลการใช้จ่ายงบประมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของงบประมาณทั้งหมด (รวมเงินกันเหลื่อมปี) 

เกณฑ์การประเมิน 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 12.3 : ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานวิจัยสถาบัน  
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  : ภารกิจส าคัญประการหนึ่งของมหาวิทยาลัยคือการผลิตบัณฑิตเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ซึ่งข้อมูลนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา นักศึกษาเต็มเวลา และความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต เป็นการแสดงถึงความส าเร็จของมหาวิทยาลัย และเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาในหลักสูตรที่สูงกว่า
ปริญญาตร ี นอกจากนี้ ยังเป็นปัจจัยส าคัญอย่างยิ่งต่อการบริหารและการตัดสินใจในด้านนโยบาย การวางแผนการ
รับนักศึกษาใหม่ และการก าหนดกลยุทธ์ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย  ดังนั้น การจัดท ารายงานด้านนักศึกษา ด้าน
บัณฑิต และผลงานวิจัยสถาบันอื่น ต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลาที่เหมาะสม จึงเป็นปัจจัยที่ส าคัญและเป็น
ภารกิจที่ส าคัญภารกิจหนึ่งของส่วนแผนงานที่จะต้องด าเนินการจัดท าและสนับสนุนอย่างเต็มประสิทธิภาพ  รวมถึง
การให้ความส าคัญในการรับฟังข้อคิดเห็น ข้อแนะน าจากผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาปรับปรุงพัฒนาให้
ตอบสนองตรงตามความต้องการและเกิดประโยชน์สูงสุด  นอกจากนี้ ควรมีคู่มือการด าเนินงานวิจัยสถาบันตาม
เอกลักษณ์ของ มทส. เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานวิจัยสถาบันให้กับนักวิจัยหน้าใหม่ 
เกณฑ์มาตรฐาน :  

1. มีการก าหนดแผนการด าเนินงานวิจัยสถาบันไว้ชัดเจน 
2. มีการด าเนินการให้งานวิจัยสถาบันด้านนักศึกษา ด้านบัณฑิต ผลงานวิจัยสถาบันอื่น ด าเนินไปเป็น

ล าดับตามแผนที่ก าหนดไว้เป็นระยะๆ และอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานวิจัยผ่านทางเว็บไซต์ และให้กับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  
4. มีการน าข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ  ผลการประเมินความพึงพอใจจากการให้ความรู้ด้านการวิจัย

สถาบัน (ถ้ามี) จากคณะกรรมการวิจัยสถาบัน คณะกรรมการอื่น หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง
มาประกอบการปรับปรุงและพัฒนาการวิจัย 

5. มีการศึกษาและก าหนดประเด็นหัวข้อวิจัยหรือโจทย์วิจัยที่ได้รับจากหน่วยงาน บุคคลที่สนใจ
ด าเนินการ และงานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ ส่วนแผนงาน ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย เพื่อวางแผนการด าเนินงานวิจัยสถาบันให้สามารถสร้างเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์
มหาวิทยาลัยให้โดดเด่นยิ่งขึ้น 

6. มีการน าผลการวิจัยที่ได้มาเป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารที่สอดคล้องต่อนโยบายของ
มหาวิทยาลัย 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1  คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 12.4 : ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการจัดท าสารสนเทศมหาวิทยาลัยเพ่ือให้บริการ 
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  : สารสนเทศของมหาวิทยาลัย ได้แก่ ด้านนักศึกษา ผู้ส าเร็จการศึกษา ด้านบุคลากร ด้าน
งบประมาณ ด้านหลักสูตรและด้านอาคารสถานที่ เป็นต้น เป็นปัจจัยส าคัญอย่างยิ่งต่อการบริหารและการตัดสินใจ
ในด้านนโยบาย แผน และการก าหนดกลยุทธ์ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย  ดังนั้น สารสนเทศที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน
และทันเวลา จึงเป็นปัจจัยที่ส าคัญและเป็นภารกิจหนึ่งของส่วนแผนงานที่จะต้องด าเนินการจัดท าและสนับสนุน
อย่างเต็มประสิทธิภาพ  รวมถึงการให้ความส าคัญในการรับฟังข้อคิดเห็น ข้อแนะน าจากผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย มาปรับปรุงพัฒนาสารสนเทศ ให้ตอบสนองตรงตามความต้องการและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัย 
เกณฑ์มาตรฐาน :  

1. มีการก าหนดแผนการด าเนินงานในการจัดท าและให้บริการสารสนเทศ 
2. มีการด าเนินการจัดท าสารสนเทศตามแผนที่ก าหนด 
3. มีการน าเทคโนโลยีและสารสนเทศ มาสนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดท าสารสนเทศ 
4. มีการเผยแพร่และให้บริการสารสนเทศแก่หน่วยงานต่างๆ ที่ขอรับบริการ 
5. มีการสนับสนุนการพัฒนาระบบสารสนเทศส่วนแผนงานที่เชื่อมโยงกับ MIS ของมหาวิทยาลัย 
6. มีการน าข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)  จากผู้บริหารมาประกอบการปรับปรุงและพัฒนา

สารสนเทศ 
เกณฑ์การประเมิน : 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 หรือ 6 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 12.5 : การพัฒนาขีดความสามารถในการสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน 
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : บุคลากรของหน่วยงานได้รับการสนับสนุนให้มีการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถอย่าง
ต่อเนื่อง โดยผู้บริหารของหน่วยงานได้ให้ความส าคัญ และผลักดันให้บุคลากรในระดับต่างๆ ได้มีโอกาสในการ
พัฒนาตนเอง ทั้งนี้ ในการวัดผลได้วัดจากร้อยละของบุคลากรประจ าของหน่วยงานที่ได้รับการพัฒนาความรู้และ
ทักษะในวิชาชีพต่อบุคลากรประจ าทั้งหมด โดยไม่นับซ้ าแม้ว่าบุคลากรนั้นจะได้รับการพัฒนาความรู้หลายครั้งก็
ตาม และเพื่อให้การด าเนินการและการพัฒนาการบริการที่มีประสิทธิภาพได้มีการน าเทคโนโลยีและสารสนเทศมา
ช่วยสนับสนุนการให้บริการ  มีการพัฒนาสู่การให้บริการแบบครบวงจร  การลดขั้นตอนการท างานและมีกา ร
จัดเตรียมความพร้อมเพื่อการให้บริการอยู่เสมอ ซึ่งทั้งหมดนี้จะเป็นส่วนส าคัญอย่างยิ่งในการช่วยสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานให้เป็นไปได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ   
เกณฑ์มาตรฐาน :   

1. บุคลากรหน่วยงานร้อยละ 80 ได้รับการอบรม สัมมนา หรือดูงาน ตามที่มหาวิทยาลัยและหน่วยงาน
ภายนอกจัดขึ้น เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรหน่วยงาน 

2. บุคลากรหน่วยงานทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรม 5ส ของหน่วยงาน เพื่อตอบสนองนโยบายของ
มหาวิทยาลัย 

3. มีการให้บริการสนับสนุนงานต่างๆ ของหน่วยงานแบบ Service mind และบุคลากรท างานอย่างเต็ม
ขีดความสามารถ 

4. มีการด าเนินงานและการท างานเป็นทีมงานในการให้บริการ 
5. มีการน าเอาเทคโนโลยีและสารสนเทศมาช่วยสนับสนนุในการให้บริการ 
6. มีการประเมินผลการให้บริการและน าผลการประเมินมาพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการ 

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

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 หรือ 6 ข้อ 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก 1 
 

แนวทางการพัฒนาคุณภาพส าหรับตัวบ่งชี้ทีใ่ช้ประเมินกระบวนการ 
1. องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินการ 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 : กระบวนการพฒันาแผน 

เรื่องที่ควรพิจารณา ตัวอย่างแนวทางการพัฒนา  
1.  การพัฒนากลยุทธ์   1.1 มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดท ากลยุทธ์ (Strategy) เพื่อน าองค์กรไปสู่ความส าเร็จ

ที่พึงประสงค์ ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) 
เป้าประสงค์ (Goal) และวัตถุประสงค์ (Objective) คณะกรรมการได้วิเคราะห์
จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) โอกาส (Opportunity) และภัย
คุกคาม (Threats)  เพื่อน ามาสูก่ารก าหนดกลยุทธ์ที่ชัดเจนและครอบคลุมทุก
ภารกิจของหน่วยงาน 

1.2 เมื่อได้กลยุทธ์แล้ว คณะกรรมการน ากลยุทธ์มาจัดท าเปน็แผนด าเนนิการในทุก
ระดับ โดยความร่วมมือและเข้าใจร่วมกันของบุคลากร เพื่อให้มีแนวทางชัดเจนว่า
หน่วยงานจะพฒันาไปอยา่งไรตามช่วงเวลาตา่งๆ งานย่อยตา่งๆในหน่วยงานจะ
ร่วมกันรับผิดชอบอย่างไร 

2.  การจัดท าแผน
ด าเนินงาน    

2.1 งานย่อยต่างๆ ของหน่วยงาน ต้องมีความชัดเจนว่าจะท าอะไร เมื่อใด โดยใคร ใช้
งบประมาณเทา่ใด และก าหนดตัวบ่งชี้หลัก (KPI) พร้อมทั้งเป้าหมาย (Target) ที่
จะใช้วัดความส าเร็จของการด าเนินงานในแต่ระยะเวลา 

2.2  งานย่อยต่างๆ ของหน่วยงาน ด าเนินงานตามแผนโดยมีระบบการติดตามการ
ด าเนินงานว่าเป็นไปตามแผนหรือไม่ หากไม่เป็นไปตามแผนจะด าเนินการ
แก้ไขปรับปรุงการด าเนินงานอย่างไร 

2.3  เมื่อครบรอบปีให้มีการประเมินผลการด าเนินงานว่าได้ด าเนินงานครบถ้วนตาม
แผนหรือไม่ โดยให้พิจารณาผลการด าเนินงานย้อนหลังอย่างน้อย 3 ปี ว่าการ
ด าเนินงานที่ผ่านมาสอดคล้องกับกลยุทธ์ รวมทั้งทบทวนว่ากลยุทธ์ยัง
เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบันหรือไม่ หากไม่เหมาะสมก็ต้องพิจารณา
ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ต่อไป 

2.4  ให้มีการพิจารณาทบทวนและหากจ าเป็นก็ปรับปรุงตัวบ่งชี้หลัก รวมทั้งเป้าหมาย
ของแต่ละตัวบ่งชี้ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้นในการวัดความส าเร็จของผลการ
ด าเนินงาน 

2.5  ให้มีการรายงานผลการด าเนินงานในแต่ละตัวบ่งชี้ โดยเปรียบเทียบกับ
เป้าหมายอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ต่อมหาวิทยาลัย 

 
 
 



 - 30 - 30 

2. องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและจัดการ 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 : มีการพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู ้

เรื่องที่ควรพิจารณา ตัวอย่างแนวทางการพัฒนา  

1. ระบบการพัฒนาสู่
องค์กรการเรียนรู้ 

1.1 มีระบบในการให้ความรู้และทักษะด้านการจัดการความรู้แก่บุคลา กร 
ทุกคน 

1.2 มีระบบส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับ มีส่วนร่วมและมีการใช้กระบวนการจัดการ
ความรู้ในการด าเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

1.3 มีระบบในการน าผลการประเมินคุณภาพจากภายในและภายนอกด้านการ
จัดการความรู้ มาปรับปรุง พัฒนาระบบและกลไกการจัดการความรู้ของ
มหาวิทยาลัย 

1.4 มีระบบการน าองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ได้จากการจัดการความรู้ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยและสังคม 

2. กลไกที่จะท าให้
สัมฤทธิผล 

2.1 มีกลไกในการให้ความรู้และทักษะด้านการจัดการความรู้แก่บุคลากร 
ทุกระดับ เช่น มีคณะกรรมการหรือผู้รับผิดชอบ มีงบประมาณที่ชัดเจน 

2.2 มีกลไกสร้างชุมชนนักปฏิบัติในการจัดการความรู้ให้มีการด าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง 

2.3 มีกลไกการน าผลการประเมินคุณภาพจากภายในและภายนอกด้านการจัดการ
ความรู้ มาปรับปรุง พัฒนาระบบและกลไกการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย 

2.4 มีกลไกในการน าองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ได้จากการจัดการความรู้ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยและสังคม 

3. กิจกรรมที่ควร
ด าเนินการ 

3.1 มีเป้าหมายและตัวบ่งชี้ที่ชัดเจนในการจัดการความรู้ 
3.2 มีแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการในการจัดการความรู้ 
3.3 มีการด าเนินการเพื่อให้เกิดองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ ได้จากการจัดการ

ความรู ้
3.4 มีการเผยแพร่นวัตกรรมด้านการจัดการความรู้อย่างสม่ าเสมอ เช่น การจัด

ประชุมสัมมนา การจัดพิมพ์เป็นวารสาร ทั้งนี้ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ยกย่องให้เกียรติแก่ผู้เป็นเจ้าของนวัตกรรม 

3.5 มีชุมชนนักปฏิบัติและเครือข่ายด้านการจัดการความรู้ ทั้งระหว่างหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย 

3.6 มีบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัย 
3.7 มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรู้

ในองค์กร 
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 : ระบบบริหารความเสี่ยง 
เรื่องที่ควรพิจารณา ตัวอย่างแนวทางการพัฒนา  

1. คณะกรรมการหรือ

คณะท างาน 

1.1 ตั้งคณะกรรมการ หรือคณะท างานโดยมีผูบ้ริหารของหน่วยงานร่วมเป็น

คณะกรรมการหรือคณะท างาน 

1.2 ระบุรายละเอียดของการท างาน เช่น นโยบายหรือแนวทางในการด าเนินงาน 

หน้าที่ความรบัผิดชอบที่ชดัเจน ก าหนดระยะเวลาให้มีการประชมุของ

คณะกรรมการหรือคณะท างาน อย่างสม่ าเสมอ 

2. การก าหนดปัจจัย

เสี่ยง 

2.1 วิเคราะห์และระบปุัจจัยเสี่ยงที่สง่ผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย หรือ

ความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายในการบริหาร 

2.2 จัดล าดบัความส าคัญของปัจจยัเสี่ยง โดยพจิารณาจากมิติของโอกาสและ

ผลกระทบจากความเสี่ยง 

2.3 จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย โดยต้องก าหนดมาตรการ

หรือแผนปฏิบัติการที่จะสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับบุคลากรใน

มหาวิทยาลยั และด าเนินการแก้ไข ลด หรือป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น

อย่างเป็นรูปธรรม 

3. การสร้างแผนการ

จัดการความเสี่ยง 

3.1 วิเคราะห์ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ที่เกิดขึ้นในการบริหารจัดการด้านต่างๆ  

3.2 สร้างมาตรการควบคุมความเสี่ยงโดยใช้เทคนิค 4 T คือ Take การยอมรับ

ความเสี่ยง, Treat การลดหรือควบคุมความเสี่ยง, Transfer การโอนหรือ

กระจายความเสี่ยง และ Terminate การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง  เพื่อ

ลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่องค์กรจะเกิดความเสียหาย (ทั้งในรูปแบบของ

ตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงนิ เช่น ชื่อเสียง การฟ้องร้องจากการไมป่ฏบิัติตาม

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือความคุ้มค่า 

คุณค่า)   
4. การสรุปผลและ

บูรณาการ 
4.1 ด าเนินการตามแผนฯ รายงานความก้าวหนา้หรือความแล้วเสร็จของการ

ด าเนินการตามแผน  
4.2 สรุปผลการด าเนนิงานและประเมินผลความส าเร็จของการด าเนินงาน ปัญหา

อุปสรรคและแนวทางการแก้ไข พร้อมข้อเสนอแนะในการปรบัปรุงแผนการ
ด าเนินงาน 
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3. องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 : ระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

เรื่องที่ควรพิจารณา ตัวอย่างแนวทางการพัฒนา   

1. ระบบประกัน
คุณภาพ 

1.1 หน่วยงานอาจพฒันาระบบประกันคุณภาพที่เหมาะสมกับระดบัการพัฒนาของ
หน่วยงาน โดยอาจเป็นระบบประกันคุณภาพที่ใช้กนัแพร่หลาย หรือเป็น
ระบบเฉพาะที่หน่วยงานพัฒนาข้ึนเอง 

1.2 ระบบประกันคุณภาพที่น ามาใชต้้องเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
หน่วยงานที่ด าเนินการเปน็ประจ า โดยเริ่มจากการวางแผน การด าเนินการตาม
แผน การตรวจสอบประเมินผลและการปรับปรุงพฒันาเพื่อให้การด าเนิน
ภารกิจบรรลุเป้าประสงค์และมกีารพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

2. กลไกการประกัน
คุณภาพ 

2.1 ผู้บริหารสูงสดุของหน่วยงานต้องให้ความส าคัญและก าหนดนโยบายการ
ประกันคุณภาพการศึกษาที่ชดัเจนโดยเกิดจากการมีสว่นร่วมจากทุกภาคีทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั 

2.2 มีคณะท างานของหน่วยงานรับผิดชอบการจัดระบบประกันคุณภาพ พร้อมทั้ง
ก าหนดมาตรฐาน ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพที่เหมาะสม 

2.3 มีกลไกการเชื่อมโยงการปฏบิัติงานตั้งแต่ระดับบุคคล ระดับงานย่อยๆ ระดับ
หน่วยงานถึงระดับมหาวิทยาลัยเพื่อให้ได้คุณภาพตามที่ก าหนด 

2.4 มีคู่มือคุณภาพในแต่ละระดบัเพื่อก ากับการด าเนินงาน 
2.5 มีกลไกการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ

อย่างต่อเนื่อง  
3. มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ 

และเกณฑ์คุณภาพ 
3.1 การก าหนดมาตรฐานที่ใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับ

มาตรฐานการอุดมศึกษา ตลอดจนมาตรฐานและกฎเกณฑ์อื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
เช่น มาตรฐานเพื่อการประกันคณุภาพภายนอกโดยหน่วยงานตา่งๆ  

3.2 ตัวบ่งชีท้ี่พัฒนาขึน้ต้องสามารถชี้วัดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานที่
ก าหนดได้ทัง้หมดและต้องครอบคลุมปัจจยัที่มีผลต่อคุณภาพครบถ้วนทั้ง
ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิตหรือผลลัพธ์ 

3.3 เกณฑ์หรือแนวปฏิบัติที่ดีที่ใช้ก ากับแต่ละตัวบ่งชีต้้องสามารถวัดระดับคุณภาพ
ตามเป้าหมายของตัวบ่งชีน้ั้นๆ และที่ส าคัญต้องเป็นเกณฑ์ที่น าไปสู่การปรับปรุง
พัฒนาอยา่งต่อเนื่อง 

4. ระบบฐานข้อมูลเพื่อ
การประกันคุณภาพ 

4.1 จัดให้มีระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่สนับสนนุการประกันคณุภาพ
การศึกษาที่ถูกต้องและสามารถใช้ร่วมกันได้ทั้งระดบับุคคล หน่วยงานและ
มหาวิทยาลัย 
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เรื่องที่ควรพิจารณา ตัวอย่างแนวทางการพัฒนา   

4.2 ระบบฐานข้อมูลข้างต้นเปน็ระบบฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกับระบบฐานข้อมูล
หลักของมหาวิทยาลัย ซึ่งสามารถน ามาใช้เพื่อการวางแผน การปฏิบัติงาน
ประจ า การตรวจสอบประเมนิผล ตลอดจนถึงเพื่อการปรับปรุงพัฒนา 

5. การจัดการความรู้
ด้านการประกัน
คุณภาพ 

5.1 มีการให้ความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพแก่บุคลากรอย่างสม่ าเสมอ 
5.2 ส่งเสริมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการด าเนินการด้านประกันคุณภาพ

การศึกษาเพื่อน าไปสูน่วัตกรรมใหม่ๆ  
5.3 จัดให้มีการเผยแพรน่วัตกรรมอย่างสม่ าเสมอ เช่น จัดประชุมสมัมนา จัดพิมพ์

วารสาร เพื่อส่งเสริมและยกย่องเจ้าของนวัตกรรม 
5.4 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงาน

ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  
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ภาคผนวก 2 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนแผนงาน  

ปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
 

องค์ประกอบ / ตัวบ่งชี ้ ผู้รับผิดชอบ 
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ  

ตัวบ่งชี้ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน หัวหน้าส่วน 
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ  
ตัวบ่งชี้ 7.1 ภาวะผู้น าของผู้บรหิารหน่วยงาน หัวหน้าส่วน 
ตัวบ่งชี้ 7.2 การพัฒนาหนว่ยงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู ้ ชนิภา 
ตัวบ่งชี้ 7.3 ระบบสารสนเทศเพือ่การบริหารและการตัดสินใจ จุไรรัตน ์
ตัวบ่งชี้ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง วริฏฐา 
องค์ประกอบที่ 9 ระบบกลไกการประกันคุณภาพ  
ตัวบ่งชี้ 9.1 ระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน จุไรรัตน ์
องค์ประกอบที่ 12 การบริหารจัดการภารกิจหลัก  
ตัวบ่งชี้ 12.1   ประสทิธิภาพและประสทิธิผลของกระบวนการวางแผน ติดตาม   
                  ประเมินผล 

อรุโณทัย 

ตัวบ่งชี้ 12.2  ประสทิธิภาพและประสทิธิผลของการด าเนินงานด้านงบประมาณของ 
                 มหาวิทยาลยั 

วริฏฐา 

ตัวบ่งชี้ 12.3  ประสทิธิภาพและประสทิธิผลของงานวจิัยสถาบนั จุไรรัตน ์
ตัวบ่งชี้ 12.4  ประสทิธิภาพและประสทิธิผลของการจัดท าสารสนเทศมหาวิทยาลัย 
                 เพื่อการให้บริการ 

จุไรรัตน ์

ตัวบ่งชี้ 12.5  การพัฒนาขีดความสามารถในการสนบัสนุนภารกิจหน่วยงาน ภัททิยา 
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ภาคผนวก 3 
ค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ตามตัวบง่ชี้ประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนแผนงาน 

ปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 

องค์ประกอบ / ตัวบ่งชี ้
คะแนน 

เต็ม เป้าหมาย 
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
ตัวบ่งชี้ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 5 5 
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
ตัวบ่งชี้ 7.1 ภาวะผู้น าของผู้บรหิารหน่วยงาน 5 5 
ตัวบ่งชี้ 7.2 การพัฒนาหนว่ยงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู ้ 5 5 
ตัวบ่งชี้ 7.3 ระบบสารสนเทศเพือ่การบริหารและการตัดสินใจ 5 5 
ตัวบ่งชี้ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 5 5 
องค์ประกอบที่ 9 ระบบกลไกการประกันคุณภาพ 
ตัวบ่งชี้ 9.1 ระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 5 5 
องค์ประกอบที่ 12 การบริหารจัดการภารกิจหลัก 
ตัวบ่งชี้ 12.1   ประสทิธิภาพและประสทิธิผลของกระบวนการวางแผน 

ติดตาม ประเมนิผล 
5 5 

ตัวบ่งชี้ 12.2  ประสทิธิภาพและประสทิธิผลของการด าเนินงานด้าน
งบประมาณของมหาวิทยาลัย 

5 5 

ตัวบ่งชี้ 12.3  ประสทิธิภาพและประสทิธิผลของงานวจิัยสถาบนั 5 5 
ตัวบ่งชี้ 12.4  ประสทิธิภาพและประสทิธิผลของการจัดท าสารสนเทศ

มหาวิทยาลยัเพื่อการให้บริการ 
5 5 

ตัวบ่งชี้ 12.5  การพัฒนาขีดความสามารถในการสนบัสนุนภารกิจหน่วยงาน 5 5 
 



 

   

เอกสาร  คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนแผนงาน  ปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 
ที่ปรึกษา  รองศาสตราจารย์ ดร. สิทธิชัย  แสงอาทิตย์   รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์  สถิตย์โชค  โพธิ์สอาด   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผน 

 

คณะท างาน คณะท างานประกันคุณภาพการศึกษาประจ าส่วนแผนงาน 
นายศราวุธ  ป้อมสินทรัพย์    ประธานคณะท างาน 

   นางสาวจุไรรัตน์  วิสัยดี    คณะท างาน 
   นางภัททิยา  วิมลญาณ    คณะท างาน 
   นางสาวอรุโณทัย  ผลาพฤกษ์   คณะท างาน 
   นางสาววริฏฐา  ประเสริฐ    คณะท างาน 
   นางสาวชนิภา  วสันต์ศิริกุล    คณะท างานและเลขานุการ 

 

ปีที่พิมพ์  มิถุนายน 2556 

 

จ านวน  15 เล่ม 

 

ออกแบบปก นางสาวชนิภา  วสันต์ศิริกุล 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนแผนงาน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
111 ถนนมหาวิทยาลัย ต าบลสุรนารี อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000  
โทรศัพท์ 0-4422-4069  โทรสาร 0-4422-4050  http://web.sut.ac.th/dpn/ e-mail: plandiv@sut.ac.th  

 




