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คํานํา 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีไดมีนโยบายใหทุกหนวยงานของมหาวิทยาลัยดําเนินการประกัน

คุณภาพภายใน เพื่อใหสอดคลองกับ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ในหมวด 6 ที่วาดวย

มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 48 ที่กลาววา การประกันคุณภาพภายในเปนเรื่องที่

สถานศึกษาจะตองดําเนินการ  โดยถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร

การศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง  และตองมีการจัดทํารายงานประจําป เสนอตอหนวยงานที่เก่ียวของ 

เปดเผยตอสาธารณชน เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  และเพื่อรองรับการประกัน

คุณภาพภายนอกตอไป  

สวนแผนงานไดตระหนักและเห็นถึงความสําคัญของการประกันคุณภาพภายใน โดยไดเริ ่ม

ดําเนินการดานการประกันคุณภาพตั้งแตปการศึกษา 2549 เปนตนมา ทั้งนี้ ไดกําหนดเกณฑการประเมินผล

งานโดยมุงเนนการวัดผลสัมฤทธิ์ในการดําเนินงานตามภารกิจหลักของสวนแผนงาน อันไดแก การดําเนินงาน

วิเคราะหจัดทํางบประมาณ การวางแผนและประเมินผล และการวิจัยสถาบันและสารสนเทศอยางตอเนื่อง  

ซึ่งงานตางๆ ตามขางตนถือวาเปนพันธกิจหลักที่ตองมีการปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเนื่องเพื่อประโยชน

สูงสุดตอผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียที่เก่ียวของ  สําหรับการประกันคุณภาพปการศึกษา 2556 นี้   สวน

แผนงานไดนํากรอบแนวคิดการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานภาครัฐ (PMQA) ของคณะกรรมการพัฒนาระบบ

ราชการ (ก.พ.ร.) มาใชประกอบในการกําหนดตัวบงชีด้วย  พรอมทั้งไดปรับปรุงการวัดตัวบงชีบ้างตัวตามขอสังเกต

ของผูทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพภายใน เมื่อปการศึกษา 2555  เพิ่มเติม  ทั้งนี้ เพื่อการมุงพัฒนาคุณภาพของ

สวนแผนงานใหไปสูการมีแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) และการกาวไปสูความเปนเลิศตามพันธกิจตอไป 

 โดยคูมือการประกันคุณภาพภายในฉบับนี้  ไดจัดทําข้ึนเพื่อสรางความเขาใจเก่ียวกับการดําเนินงาน

ระบบการประกันคุณภาพภายในองคกร โดยหวังเปนอยางยิ่งวาจะเปนขอมูลสารสนเทศที่สะทอนใหเห็นถึงความ

พยายามของบุคลากรสวนแผนงานที่มุงสรางสรรคคุณภาพใหเกิดข้ึนในการปฏิบัติงาน และพรอมจะรักษาคุณภาพ

และพัฒนาตลอดไป 
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บทที่  1 

ภาพรวมหนวยงาน 

 

1. ความเปนมา 

 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 ประกาศใชในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่  

29 กรกฎาคม 2533 โดยมาตรา 6 กําหนดใหมหาวิทยาลัยแบงสวนงานเปน 1) สํานักงานอธิการบดี 2) สํานักวิชา 

3) สถาบัน 4) ศูนย ทั้งนี้ สวนแผนงานเปนหนวยงานหนึ่งในสังกัดสํานักงานอธิการบดีซึ่งมีฐานะเทียบเทากอง  

อยูภายใตการบริหารงานโดยรองอธิการบดีฝายวางแผน มีหนาที่ในการกําหนดนโยบาย และแผนการจัดการศึกษา 

ดําเนินการประสานการจัดทําแผนพัฒนาอุดมศึกษากับทบวงมหาวิทยาลัย ศึกษาวิเคราะห เสนอแนะเก่ียวกับ 

คําของบประมาณประจําป ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน จัดทําผังแมบท พิจารณาดําเนินการจัดตั้ง และ

ยุบรวมหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย จัดทําคลังขอมูลพัฒนาระบบสารสนเทศ และการวิจัยสถาบัน 

 ปจจุบัน สวนแผนงานไดแยกเปน 4 งาน ไดแก 1) งานวางแผน ติดตามและประเมินผล 2) งานวิเคราะห

งบประมาณ 3) งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ และ 4) งานธุรการ โดยพัฒนาการของงานตามภารกิจตั้งแตเร่ิม

ดําเนินการจนถึงปจจุบันเปนดังนี้  

 

1)  งานวางแผน ติดตามและประเมินผล 

ในปจจุบันไดพัฒนาการจัดทําแผนที่ครบวงจรยิ่งข้ึน (PDCA) โดยเร่ิมตั้งแตการจัดทําแผนที่มีการ

พัฒนาใหเปนแผนเชิงยุทธศาสตร  ที่ไดมีการกําหนดยุทธศาสตร เปาประสงค ผลผลิต ผลลัพธ และตัวบงชี้ที่ชัดเจน  

ตามหลักลิขิตสมดุล (Balanced Scorecard) ใน 4 มิติ คือ มิติผูรับบริการ มิติกระบวนการภายใน มิตินวัตกรรม

และการเรียนรู และมิติการเงิน และมีกระบวนการประเมินผลแผนโดยตั้งแตปงบประมาณ 2548 เปนการรายงาน

ผลการดําเนินงานตามผลผลิต กิจกรรมและตัวบงชี้ตามแผนปฏิบัติการประจําปผานระบบเครือขายคอมพิวเตอรของ

มหาวิทยาลัย ตั้งแตในปงบประมาณ 2550 เปนตนมา สวนแผนงานไดพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลใหเปน

การประเมินผลในเชิงความสําเร็จตามยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยโดยใช Scorecard  Cockpit ซึ่งจะแสดง

ใหเห็นผลลัพธที่ชัดเจนพรอมทั้งพัฒนาระบบในสวนของการติดตามการใชจายงบประมาณที่เปนตัวสะทอนผลงาน

การบริหารจัดการของตัวบงชี้ตางๆ วาอยูในระดับใดเพื่อใหสามารถนําผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนา 

 

2)  งานวิเคราะหงบประมาณ     

ไดดําเนินการจัดทํางบประมาณโดยในระยะแรกเปนระบบงบประมาณแบบแสดงรายการ 

(Line-Item  Budgeting) ซึ่งมีการแสดงคาใชจายไวอยางชัดเจนจึงชวยในการควบคุมการใชจายของหนวยงานได

ดีแตมีขอเสียคือ ไมสามารถวัดความสําเร็จของงานไดเพราะไมสามารถมองเห็นความเชื่อมโยงระหวางทรัพยากรกับ

ผลที่ตองการใหเกิดข้ึน รวมถึงการควบคุมรายละเอียดของการใชจายเงินทําใหหนวยงานขาดความคลองตัวในการ

บริหาร ดังนั้น แนวทางการจัดทํางบประมาณในระยะตอมาจึงไดถูกพัฒนาเปนระบบงบประมาณแบบแผนงาน 

(Program Budgeting) ซึ่งแสดงการเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณเขากับการวางแผน และไดถูกพัฒนาสูระบบ

งบประมาณแบบมุงเนนผลงาน (Performance Based  Budgeting) ซึ่งมุงเนนผลสําเร็จของผลผลิตและ

ผลลัพธ มีตัวบงชี้ผลสัมฤทธิ์ของงานที่สามารถวัดและประเมินผลการทํางานไดชดัเจน มีความยืดหยุนในกระบวนการ

ทํางานและเนนความรับผิดชอบของเจาภาพหลัก และตั้งแตป 2546 จนถึงปจจุบันไดพัฒนาไปสูระบบงบประมาณ
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แบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร (Strategic Performance Based Budgeting “SPBB”) ซึ่งมุงเนนการ

จัดการทรัพยากรใหเกิดประสิทธิผล คุมคา ใหความสําเร็จตามเปาหมายทุกระดับตั้งแตเปาหมายของหนวยงานจนถึง

ระดับมหาวิทยาลัย โดยมุงเนนผลสําเร็จตามเปาหมายแผนยุทธศาสตรของ มทส. และมุงเนนหลักการบริหารจัดการ

ที่ดี ซึ่งสอดคลองกับแนวทางในการพัฒนาการจัดทําแผนของมหาวิทยาลัย 

 

3) งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ  

ไดดําเนินการเก่ียวกับการวิจัยสถาบันโดยเร่ิมแตงตั้งคณะกรรมการวิจัยสถาบันชุดแรกในป 

พ.ศ. 2539 โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 2 ป ซึ่งคณะกรรมการฯ มีหนาที่  พิจารณาและใหความเห็นชอบ

โครงการวิจัยสถาบันที่มีผู เสนอขอรับเงินอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัย พิจารณาและรับรองรายงาน

ความกาวหนาของการวิจัยสถาบันและรายงานการวิจัยสถาบันฉบับสมบูรณ กําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติ

เก่ียวกับเงินอุดหนุนการวิจัยสถาบัน ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วาดวยเงินอุดหนุนการวิจัยสถาบัน 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 เสนอขอแตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือผูประเมิน เพื่อดําเนินการในเร่ืองใดๆ ที่อยูในขอบเขต

ของอํานาจและหนาที่ของกรรมการชุดนี้ และหนาที่อ่ืนๆ ที่เก่ียวกับการวิจัยสถาบันตามที่อธิการบดีหรือสภาวิชาการ

มอบหมาย  ปจจุบันคณะกรรมการวิจัยสถาบันเปนกรรมการชุดที่ 9 หมดวาระในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2557  

ในป พ.ศ. 2548 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ไดมีแนวคิดเพื่อพัฒนาหนวยงาน และเปนการให

โอกาสแกบุคลากรของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยสถาบัน คณะกรรมการวิจัยสถาบันจึงได

เห็นชอบใหมีคณะอนุกรรมการวิจัยสถาบันข้ึนมาชุดหนึ่งเพื่อทําหนาที่กําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการ

ใหทุนอุดหนุนโครงการวิจัยสถาบันขนาดเล็ก พิจารณาและใหความเห็นชอบขอเสนอโครงการวิจัยสถาบันขนาดเล็ก

ที่มีผูเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยสถาบันจากมหาวิทยาลัย พิจารณาและรับรองรายงานความกาวหนา และ

รายงานการวิจัยสถาบันฉบับสมบูรณของโครงการวิจัยสถาบันขนาดเล็ก รายงานผลการดําเนินงานเก่ียวกับ

โครงการวิจัยสถาบันขนาดเล็กใหคณะกรรมการวิจัยสถาบันทราบ และหนาที่อ่ืนๆ ที่เก่ียวกับการวิจัยสถาบันตามที่

คณะกรรมการวิจัยสถาบันมอบหมาย  ทั้งนี้ สําหรับโครงการวิจัยสถาบันขนาดเล็ก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได

ประกาศหลักเกณฑการจัดสรรทุนวิจัยเพื่อโครงการวิจัยสถาบันขนาดเล็ก พ.ศ. 2555 โดยจะจัดสรรทุนใหคร้ังละ 1 ทุน 

ในวงเงินไมเกิน 50,000 บาท  ปจจุบัน พ.ศ. 2556 มีผลงานวิจัยสถาบันที่แลวเสร็จ จํานวน 68 เร่ือง (โครงการวิจัยปกติ 

จํานวน 38 เร่ือง โครงการวิจัยขนาดเล็ก 30 เร่ือง) ซึ่งไดเผยแพรบทคัดยอผานทางเว็บไซตสวนแผนงาน (ขอมูล ณ วันที่ 

23 เมษายน 2557)  เผยแพรเลมรายงานที่สวนแผนงาน และศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษาทั้งรูปแบบเอกสารและ

รูปแบบอิเล็กทรอนิกสผานเว็บไซตศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษาในหมวด “คลังปญญา มทส.” 

ดานสารสนเทศไดดําเนินการจัดทาํและวิเคราะหขอมูลดานนักศึกษา หลักสูตร บุคลากร การเงิน 

ผูสําเร็จการศึกษา และดานอ่ืนๆ เพื่อจัดเก็บเปนฐานขอมูลสารสนเทศ นํารายงานตอมหาวิทยาลัย และหนวยงาน

ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่เก่ียวของ พรอมทั้งใหบริการสารสนเทศทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

เชนกัน  นอกจากนี้ ยังไดพัฒนาระบบ ICT ตางๆ ข้ึนมา เพื่อรวบรวมสารสนเทศของมหาวิทยาลัย สรางเครือขาย 

สงเสริมการเรียนรูรวมกันในองคกร การทํางานเปนทีม บุคลากรทุกคนสามารถเขาใชระบบ ใหขอคิดเห็นเพื่อการ

พัฒนาที่ดียิ่งข้ึนไป และเปนการนําระบบ ICT มาใชเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน ปจจุบันมีระบบสําหรับใช

งานที่แลวเสร็จจํานวน 9 ระบบ และอยูระหวางดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาข้ึนใหมอีก 2 ระบบ ไดแก ระบบ

งบประมาณมหาวิทยาลัย และระบบการจัดทําแผนและติดตามผลการดําเนินงาน โดยทั้ง 2 ระบบนี้ จะเปนสวน
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หนึ่งของระบบ MIS เปนฐานขอมูลกลางของมหาวิทยาลัย (Single Data warehouse) ที่ใหบริการดานการจัดทํา

แผน และดานงบประมาณของมหาวิทยาลัย 

4)  ดานธุรการ 

รับผิดชอบเก่ียวกับการรับ-สง เอกสาร การจัดเก็บเอกสาร รางโตตอบจดหมาย ดูแลและอํานวย

ความสะดวกในงานประชุม การจัดเตรียมเอกสารการประชุม การดําเนินการดานธุรการ ดานการเงิน และพัสดุ

ใหบริการดานการพิมพเอกสารและสําเนาเอกสาร การประสานงานกับหนวยงานทั้งภายในและภายนอก มีการ

ใหบริการงานสนับสนุนงานตางๆ ภายในสวนแผนงานแบบ Service Mind การทํางานแบบครบวงจรและการ

ทํางานเปนทมีงานเปนความสามัคคี รวมแรง รวมใจ 

ตั้งแต ปการศึกษา 2549 ไดมีการนําระบบ ICT มาใชในการปฏิบัติงานเพื่อชวยลดข้ันตอนการ

ดําเนินงาน ไดแก ระบบ E-Document มีการจัดเก็บเอกสารในรูปไฟลอิเล็กทรอนิกส ทําใหสะดวกตอการคนหา

และเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานมากยิ่งข้ึน 

2. วิสัยทัศน และพันธกิจ 

วิสัยทัศน 

สวนแผนงานเปนตนแบบชั้นนําดานการวางแผนยุทธศาสตรของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศ 

พันธกิจ 

1.  การจัดทําแผนเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย 

2.  การจัดทํางบประมาณของมหาวิทยาลัย  

3.  การวิจัยสถาบันและการจัดทําสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 

3. แผนพัฒนาหนวยงาน 

3.1 การพัฒนาสวนแผนงานไปสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู โดยมียุทธศาสตรคือ มีองคความรูไมนอย

กวา 1 เร่ือง/งาน/ป บุคลากรสวนแผนงาน ไมนอยกวารอยละ 80 มีความรู ความเขาใจในองคความรูที่เลือกเรียนรู 

ในระดับดี กระบวนงานมีการพฒันาอยางตอเนื่อง (ความรู + คน + การปฏิบัติจริง) มีผลงานเปนเอกสารที่สามารถ

ใชเผยแพรและอางอิงได ไมนอยกวา 1 เร่ือง/งาน/ป โดยมีแผนจัดการความรูสวนแผนงาน มีการบริหารจัดการ

ความรูโดยใชโมเดลเกลียวความรู ใช Knowledge Management ขับเคลื่อน Learning Organization มีคลัง

จัดเก็บความรูและเขาถึงไดรวดเร็ว จัดบรรยากาศและสถานที่ที่เอ้ือตอการเรียนรู 

3.2 สรางขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน โดยมี ICT เปนเครื่องมือในการทํางาน เพื่อพัฒนาสวน

แผนงานไปสูการเปนสํานักงานอัตโนมัติ โดยมียุทธศาสตรคือ มี ICT ที่เหมาะสม โดยนํามาใชเปนเคร่ืองมือในการ

เรียนรูและปฏิบัติงาน พัฒนา ปรับปรุง และประยุกตใช ICT ไมนอยกวา 2 รายการ/ป โดยมีความคิดที่จะมุงพัฒนา

สํานักงานอัตโนมัติ มีระบบ E-Document พัฒนาระบบที่มีใหสมบูรณยิ่งข้ึน เนนการทํางานแบบ Online พัฒนา

บุคลากรใหมีความรูดาน ICT และมีพฤติกรรมองคกรที่ใช ICT ในการทํางาน 

3.3 การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทํางานใหมีคุณภาพและผานการประเมินคุณภาพตามเกณฑที่

กําหนด เพื่อยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถของการดําเนินงานตามภารกิจสวนแผนงานใหไปสูความเปนเลิศ  

มีผลการประเมินคุณภาพฯ ไมต่ํากวา 2.5 – 3 โดยมีวัฒนธรรมองคกรแบบมุงเนนผลงาน มุงทํางานเปนทีม และ

เปนทีมเรียนรู พัฒนาและใชระบบประกันคุณภาพฯ สวนแผนงาน พัฒนานวัตกรรมเพื่อการประกันคุณภาพ 

สวนแผนงาน 
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* รายละเอียดปรากฏตามเลมแผนกลยทุธการพัฒนา ระยะ 5 ป พ.ศ. 2555 - 2559 
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4. โครงสรางองคกรและการบริหารงาน 

4.1 โครงสรางการบริหารงาน 

สวนแผนงานเปนหนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี ข้ึนตรงตอรองอธิการบดีฝายวางแผน และมี

หัวหนาสวนแผนงานกํากับดูแล  

4.2 การแบงสายงาน 

สวนแผนงาน มีการแบงงานออกเปน 4 งาน ประกอบดวย (1) งานธุรการ (2) งานวางแผน ติดตามและ

ประเมินผล (3) งานวิเคราะหงบประมาณ และ (4) งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ ซึ่งแตละงานกําหนดใหมีเจาหนาที่

ผูรับผิดชอบตามงานดังนี ้งานธุรการ 5 คน งานวางแผน ติดตามและประเมินผล 4 คน งานวิเคราะหงบประมาณ 4 คน 

งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ 5 คน โดยมีรายละเอียดงานตางๆ ที่รับผิดชอบ ดังแสดงในแผนภูมิที่ 1.1 

 

      

      

                                   

      

      

      

      

       

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 1.1  แสดงการจัดโครงสรางการบริหารงานของสวนแผนงาน 

  

 4.3 ภารกิจหลัก 

4.3.1 งานธุรการ มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังน้ี 

1. ดําเนินงานเก่ียวกับงานธุรการทั่วไป เชน รับ-สงเอกสาร จัดเก็บเอกสาร รางโตตอบหนังสือ

ทั่วไป ดูแลแบบฟอรมประเภทตางๆ เปนตน 

2. ดําเนินงานเก่ียวกับงานการเงินและดูแลการเบิกจายวัสดุสํานักงาน 

3. ดําเนินการเก่ียวกับงานบุคคลของพนักงานสวนแผนงาน 

4. ประสานงานประชุมที่เก่ียวของกับสวนแผนงาน 

5. ประสานงานทั่วไปกับหนวยงานตางๆ ทั้งภายในและภายนอก  

6. งานอ่ืนๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

งานวิเคราะห

งบประมาณ 

งานวางแผน ติดตาม

และประเมินผล 

งานวิจัยสถาบันและ

สารสนเทศ 

หัวหนาสวนแผนงาน 

นายศราวุธ  ปอมสินทรัพย 

1. นายวัลลพ  ลอมตะคุ 

2. นางจิณหนิภา  ปราสาทหินพิมาย 

3. นางสาววริฏฐา  ประเสริฐ 

4. นางสาวชนิภา  วสันตศิริกุล 

 

1. นางภัททิยา  วิมลญาณ 

2. นางสาวพัชรี  ดงกระโทก 

3. นางสาววริษฐา  เกษมครบุรี 

4. นางสาวชลลดา  ดอนศรีจันทร 

5. นางชออุบล  บูราณ 

 

1. นางสาวจุไรรัตน  วิสัยดี 

2. นางสาวจงชญา  วีระชัย 

3. นายสมจิต  มณีวงค 

4. นายวัชรพล  เหลืองวัฒนะวุฒิ 

5. นางประวีณา  หอมตา 

งานธุรการ 

1. นางภารดี  ศิริพลไพบูลย 

2. นางสาวอรุโณทัย  ผลาพฤกษ 

3. นางไพเราะ  ทองนุช 

4. นายณัฐวุฒิ  ชาติเผือก 
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4.3.2 งานวิเคราะหงบประมาณ มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังน้ี 

1. จัดทําคําของบประมาณแผนดิน 

2. จัดทําคําขอแปรญัตติ/ขอเพิ่มงบประมาณแผนดิน 

3. จัดทําคําชี้แจงงบประมาณแผนดินตอคณะกรรมาธิการพิจารณางบประมาณประจําป 

4. การประเมินนโยบาย แผนงาน และโครงการเพื่อการจัดสรรงบประมาณ 

5. จัดทํางบประมาณประจําปของมหาวิทยาลัย  

6. การติดตามผลการใชจายเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัย 

7. จัดทํารายงานผลการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณเสนอสํานักงบประมาณ 

8. งานอ่ืนๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

4.3.3 งานวางแผน ติดตามและประเมินผล มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังน้ี 

1. จัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัย (แผน 10 ป และแผน 5 ป)  

2. จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป  

3. จัดวางระบบเก่ียวกับการติดตามประเมินผล 

4. จัดทํารายงานการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปของ

มหาวิทยาลัย 

5. จัดทํารายงานประจําปเพื่อเผยแพรผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 

6. งานอ่ืนๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

4.3.4 งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังน้ี  

1. จัดเก็บรวบรวม ดําเนินการเก่ียวกับการวิเคราะห วิจัยเพื่อใชประกอบการวางแผนการศึกษา 

และวางแผนการบริหารมหาวิทยาลัย 

2. จัดทํารายงานวิจัยสถาบนัเสนอผูบริหารเพื่อประกอบการตัดสินใจ เชน เร่ืองภาวะการทํางาน

ของผูสําเร็จการศึกษา และเร่ืองความพึงพอใจของนายจางตอการจางงานผูสาํเร็จการศึกษา 

และความพึงพอใจของอาจารยที่ปรึกษาตอบัณฑิต 

3. ประสานดานการวิจัยสถาบันกับหนวยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

4. จัดทําและปรับปรุงเคร่ืองมือที่ใชในการเก็บขอมูลเพื่อการวิจัยสถาบัน 

5. เปนเลขานุการของคณะกรรมการวิจัยสถาบัน และคณะอนุกรรมการวิจัยสถาบัน 

6. รวมวางระบบและพัฒนาระบบคลังขอมูลและระบบประมวลผลสารสนเทศเพื่อการวางแผน

และการตัดสินใจ 

7. เปนแหลงสารสนเทศกลางของการบริหารและจัดการของมหาวิทยาลัย 

8. จัดเก็บรวบรวม วิเคราะห และจําแนกหมวดหมูขอมูลสถิติดานตางๆ เชน ขอมูลนักศึกษาใหม

ประจําป และขอมูลนักศึกษาเต็มเวลา เปนตน 

9. ประสานดานสารสนเทศกับหนวยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

10. งานอ่ืนๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
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บทที่ 2 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหนวยงาน 

 

1. นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา 

1.1 ประยุกตใชระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาที่มหาวิทยาลัยมีอยู มาใชเปนเคร่ืองมือ

มาตรฐานในการจัดทําระบบการประกันคุณภาพภายในของสวนแผนงาน  

1.2 ดําเนินการตามแนวทางของคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ไดกําหนดไว 

เชน แนววิธีการกําหนดตัวบงชี้ที่สอดคลองและตอบสนองตอมหาวิทยาลัย และการรับการประเมิน

ตรวจสอบคุณภาพโดยหนวยงานและ/หรือผูทรงคุณวุฒิที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว 

1.3 กําหนดใหคณะทํางานประกันคุณภาพภายในของสวนแผนงานเปนผูจัดทําแผนการประกันคุณภาพ 

การกํากับ ควบคุม ดูแลและประสานงานการดําเนินการประกันคุณภาพภายในของสวนแผนงาน 

และการประสานกับหนวยงานภายนอกในดานการประกันคุณภาพใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

1.4 ใหมีการกําหนดปจจัยที่สงผลตอคุณภาพการดําเนินงานของสวนแผนงาน พรอมทั้งเกณฑ  

ตัวบงชี้ กําหนดผูรับผิดชอบ และวิธีการประเมินในแตละองคประกอบ 

1.5 ใหมีการนําผลการประกันคุณภาพและขอแนะนําจากผูประเมินคุณภาพ มาใชประกอบการปรับปรุง

พัฒนาการดําเนินการของสวนแผนงาน เพื่อใหเกิดการยกระดับความสําเร็จที่สูงยิ่งข้ึนอยางตอเนื่อง 

1.6 ใหมีการประชาสัมพันธ เผยแพรกิจกรรมการประกันคุณภาพภายในสวนแผนงานที่ไดดําเนินการไปแลว 

และที่อยูระหวางการดําเนินการ แกบุคคลและหนวยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อให

ทราบผลสําเร็จและความคืบหนาในการดําเนินการประกันคุณภาพของสวนแผนงานตอสาธารณชน

โดยทั่วไป 

 

2. คณะทํางานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

บทบาทและหนาที่ของคณะทํางานประกันคุณภาพภายในของสวนแผนงาน เปนดังนี้  

2.1 จัดทําแผนดําเนินการและกําหนดปฏิทินกิจกรรมการประกันคุณภาพของสวนแผนงาน ที่

สอดคลองกับแผนปฏิทินการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

2.2 กําหนดและปรับปรุงตัวบงชี้ในการประกันคุณภาพการศึกษาของสวนแผนงานใหเหมาะสม และ

สอดคลองตอบสนองตอตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยอยูเสมอ 

2.3 จัดทําคูมือการประกันคุณภาพภายในของสวนแผนงาน 

2.4 กํากับติดตาม และใหขอเสนอแนะในการดําเนินการตางๆ เพื่อใหมีผลการประเมินคุณภาพไดใน

ระดับตามเกณฑและเปาหมายที่กําหนดไว 

2.5 จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของสวนแผนงาน 

2.6 เตรียมความพรอมของสวนแผนงานเพื่อรับการประเมนิทั้งภายในและภายนอก 

2.7 หนาที่อ่ืนๆ ที่เก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย 
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โดยคณะทํางานประกันคุณภาพประจําสวนแผนงาน ประกอบดวย 

 1. หัวหนาสวนแผนงาน    เปนประธาน 

 2. นางสาวอรุโณทัย  ผลาพฤกษ   เปนคณะทํางาน 

 3. นางภัททิยา  วิมลญาณ    เปนคณะทํางาน 

 4. นางสาวจุไรรัตน  วิสัยด ี    เปนคณะทํางาน 

 5. นางสาววริฏฐา  ประเสริฐ   เปนคณะทํางาน 

 6. นางสาวชนิภา  วสันตศิริกุล   เปนคณะทาํงานและเลขานุการ 

 

3. แผนปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสวนแผนงาน  ปการศึกษา 2555-2557 

กิจกรรม 
ชวงเวลาตามแผน (ปการศึกษา) 

2555 2556 2557 

1. การจัดทําคูมือประกันคุณภาพ สวนแผนงาน (Plan) พฤษภาคม 
2555 

พฤษภาคม 
2556 

 

พฤษภาคม 
2557 

 
2. การจัดเก็บขอมูลและประเมินตามตัวบงชี้ คร้ังที่ 1 

(ชวงระหวางเดือน มิถุนายน–กันยายน) พรอมทั้ง

ปรับปรุงการดาํเนินการตามความเหมาะสม (Do) 

ตุลาคม 
2555 

ตุลาคม 
2556 

ตุลาคม 
2557 

3. การเก็บขอมูลตามตัวบงชี้ ครั้งที ่2 (ชวงระหวางเดือน 

ตุลาคม -มกราคม) พรอมทั้งปรับปรุงการดาํเนินการ

ตามความเหมาะสม (Do) 

กุมภาพันธ 
2556 

กุมภาพันธ 
2557 

กุมภาพันธ 
2558 

4. การเก็บขอมูลตามตัวบงชี้ คร้ังที ่3 (ชวงระหวางเดือน 

กุมภาพันธ -พฤษภาคม) พรอมทั้งปรับปรุงการ

ดําเนินการตามความเหมาะสม (Do) 

พฤษภาคม 
2556 

พฤษภาคม 
2557 

พฤษภาคม 
2558 

5. จัดทํารายงานประเมินตนเอง (SAR) สวนแผนงานสง

ใหฝายวิชาการ (Do) 
มิถุนายน 

2556 
มิถุนายน 
2557 

มิถุนายน 
2558 

6. การประเมินคุณภาพภายใน สวนแผนงาน โดย

คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยกําหนด (Check) 
สิงหาคม 
2556 

สิงหาคม 
2557 

สิงหาคม 
2558 

7. การนําผลการประเมินคุณภาพที่ได ไปใชทบทวน

ปรับปรุงการดาํเนินการตามแนวทางการประกัน

คุณภาพของมหาวิทยาลัย (Act) 

สิงหาคม 

2556 

สิงหาคม 

2557 

สิงหาคม 

2558 
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4. กระบวนการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 ดวยในปการศึกษา 2549 เปนปแรกที่มหาวิทยาลัยไดกําหนดใหมีการจัดทําแผนการประกันคุณภาพ

ภายในใหครอบคลุมไปถึงหนวยงานตางๆ ในสํานักงานอธิการบดี ดังนั้น สวนแผนงาน ซึ่งเปนหนวยงานหนึ่งใน

สํานักงานอธิการบดี จึงไดจัดทําระบบการประกันคุณภาพภายในของสวนแผนงาน และไดมีการประเมินคุณภาพ

ภายในเปนคร้ังแรก ในระยะเร่ิมแรก ระบบประกันคุณภาพของสวนแผนงานที่ไดพัฒนาโดยใชแนวคิดเชิงระบบ 

(System Approach) ซึ่งประกอบดวย ปจจัยนําเขา (Input) ปจจัยกระบวนการ (Process) และปจจัยผลผลิต 

(Output/Outcome) และไดกําหนดเปนตัวบงชีท้ั้งสิ้น 15 ตัวบงชี้ ใน 4 ปจจัย ไดแก (1) ปจจัย ปณิธาน วิสัยทัศน 

ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยและแผนปฏิบัติการประจําป (2) ปจจัยระบบบริหารจัดการ การพัฒนาสถาบันและ

บุคลากร (3) ปจจัยการประกันคุณภาพ และ (4) ปจจัยบริหารจัดการภารกิจหลัก ซึ่งภายหลังจากที่ไดมีการ

ประเมินตนเอง (SAR) ในคร้ังแรกนี้แลว พบวา มีสวนที่เปนจุดแข็ง และสามารถนํามาพัฒนาตอยอดใหเปนจุดเดน

มากยิ่งข้ึนไดในหลายสวน นอกจากนี้ ยังพบวามีบางจุดที่ตองแกไขใหเปนรูปธรรมยิ่งข้ึน  อาทิ การจัดทําแผน    

กลยุทธของสวนแผนงานในระดับที่พรอมเผยแพร การจัดทําแผนการจัดการความรูเพื่อการพัฒนาไปสูการเปน

องคกรแหงการเรียนรู และการพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพภายในใหมีความสมบูรณยิ่งข้ึน เปนตน ซึ่งสิ่ง

ที่ไดคนพบเหลานี้จะเปนประเด็นสําคัญที่สวนแผนงานจะไดนําไปดําเนินการในรอบการประเมินของปการศึกษา

ตอไป 

 ปการศึกษา 2550 สวนแผนงานมีผลการประเมินคุณภาพภายในระดับดีมาก(ได 2.81 คะแนนจาก

คะแนนเต็ม 3 คะแนน) มีตัวบงชี้ที่มีผลการประเมินอยูในระดับคะแนน 3 เต็ม ทั้งสิ้น 14 ตัวบงชี ้(จากทั้งหมด 17 

ตัวบงชี้) และตัวบงชี้ที่มีผลการประเมินอยูในระดับที่ควรปรับปรุงทั้งสิ้น 3 ตัวบงชี้ นอกจากนี้ ผลการประเมินโดย

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยผูทรงคุณวุฒิ ไดมีขอแนะนําสําหรับการปรับปรุงคุณภาพตัวบงชี้ใหดี

ยิ่งข้ึน  ซึ่งสวนแผนงานไดนําขอแนะนําดังกลาวมาดําเนินการ และไดมีการเพิ่มตัวบงชี้ใหมโดยทันทีอีก 1 ตัวบงชี้ 

ในองคประกอบที่ 10 สวนที่เหลือไดนําไปเพิ่มเติมในคูมือการประกันคุณภาพสวนแผนงาน ปการศึกษา 2551 

ตอไป 

 ปการศึกษา 2551 ฝายวิชาการ และงานประกันคุณภาพการศึกษา สวนสงเสริมวิชาการ ไดจัดการประชุม

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2552  เพื่อชี้แจงทําความเขาใจตัวบงชี้ที่ปรับใหมของมหาวิทยาลัย ที่มีความสอดคลองกับ  

สมศ. ก.พ.ร. และ สกอ.  และขอใหหนวยงานตางๆ นําไปปรับปรุงตัวบงชี้ของหนวยงานใหสอดคลองตอไป ดังนั้น  

สวนแผนงานจึงไดนําขอมูลดังกลาว รวมทั้งขอแนะนําจากคณะผูทรงคุณวุฒิที่ไดมาประเมินคุณภาพ มาปรับปรุง 

ตัวบงชี้ของสวนแผนงานอีกครั้ง และสวนแผนงานไดมีการดําเนินการใหเปนไปตามเปาหมายของตัวบงชี้ดังกลาว 

ไดมีการประเมินคุณภาพโดยผูทรงคุณวุฒิภายนอก ซึ่งมีผลการประเมินคุณภาพภายในระดับดีมาก (ได 2.89 

คะแนน จากคะแนนเต็ม 3 คะแนน) และจากการประเมินโดยผูทรงคุณวุฒิภายนอกไดใหขอแนะนําในสวนของการ

เพิ่มเติมและยกระดับตัวชี้วัดใหสูงยิ่งข้ึนไปสูระดับผลลัพธตามภารกิจซึ่งสวนแผนงานไดนําขอแนะนําดังกลาวมา

ปรับปรุงเพิม่เติมในคูมือการประกันคุณภาพสวนแผนงาน ปการศึกษา 2552 ตอไป 

 ปการศึกษา 2552 คณะทํางานประกันคุณภาพภายใน สวนแผนงาน ไดปรับปรุงตัวบงชี้และเกณฑ

มาตรฐานใหสอดคลองกับมหาวิทยาลัย รวมทั้งขอแนะนําจากผูทรงคุณวุฒิที่ไดมาประเมินคุณภาพสวนแผนงาน  

มาปรับปรุงตัวบงชี้และเกณฑมาตรฐานของสวนแผนงานอีกคร้ัง และสวนแผนงานไดมีการดําเนินการใหเปนไปตาม

เปาหมายของตัวบงชี้ดังกลาว โดยไดมีการประเมินคุณภาพโดยผูทรงคุณวุฒิภายนอก ซึ่งไดมีผลการประเมิน

คุณภาพภายในระดับดีมาก (ได 2.73 คะแนน จากคะแนนเต็ม 3 คะแนน) และจากการประเมินโดยผูทรงคุณวุฒิ
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ภายนอกไดใหขอแนะนําในสวนตางๆ เพื่อยกระดับตัวชี้วัดใหสูงยิ่งข้ึน ซึ่งสวนแผนงานจะไดนําขอเสนอแนะ

ดังกลาวมาปรับปรุงเพิ่มเติมในคูมือการประกันคุณภาพสวนแผนงาน ปการศึกษา 2553 ตอไป 

 ปการศึกษา 2553 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดทําการปรับปรุงคูมือการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 เพื่อใชในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 

ตั้งแตปการศึกษา 2553 เปนตนไป และสวนแผนงานไดปรับปรุงตัวบงชี้และเกณฑมาตรฐานใหสอดคลองกับขอมูล

ดังกลาวโดยไดนําแนวความคิดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ มาบูรณาการรวมกับตัวบงชี้การ

ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย เพื่อวัดประสิทธิภาพในองคประกอบตางๆ ที่สําคัญตอการบริหาร และการ

ใหบริการที่ครบถวนสมบูรณ และนําขอแนะนําจากผูทรงคุณวุฒิที่ไดจากการประเมินในรอบปที่ผานมา และนํามา

ทําเปนตัวบงชี้ในการประเมินในรอบปการศึกษา 2553  

 ปการศึกษา 2554 คณะทํางานประกันคุณภาพการศึกษา สวนแผนงาน ไดปรับเกณฑมาตรฐานใน

องคประกอบที่ 12 การบริหารจัดการภารกิจหลัก เพื่อใหรองรับกับแผนกลยุทธสวนแผนงาน ระยะ 5 ป พ.ศ. 

2555-2559 และสนับสนุนแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย โดยมอบหมายผูรับผิดชอบในแตละตัวบงชี้ดําเนินการ

ปรับปรุงเกณฑมาตรฐานดังกลาว 

 ปการศึกษา 2555 คณะทํางานประกันคุณภาพการศึกษา สวนแผนงาน ไดปรับปรุงตัวบงชี้ใหสอดคลอง

กับมหาวิทยาลัย และปรับเกณฑมาตรฐานใหสูงข้ึนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน รวมทั้งนําขอแนะนําจาก

ผูทรงคุณวุฒิที่ไดมาประเมินคุณภาพสวนแผนงาน มาปรับปรุงตัวบงชี้และเกณฑมาตรฐานของสวนแผนงาน 

 ปการศึกษา 2556 คณะทํางานประกันคุณภาพการศึกษา สวนแผนงาน ไดพัฒนาปรับปรุงตัวบงชี้ตาม

ขอเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาในรอบที่ผานมา โดยปรับเพิ่มตัวบงชี้ใหม 1 ตัวบงชี้ และ

ยกระดับเกณฑมาตรฐานใหสูงข้ึน รวมทั้งสนับสนุนแนวคิดเร่ือง Happy Workplace ของมหาวิทยาลัย 
 

แนวคิดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  

(Public Sector Management Quality Award : PMQA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องคประกอบสํา คัญตามกรอบแนวคิดในการพัฒ นาคุณ ภาพการบ ริหารจัดการภาครัฐ ใน  

7 ประเด็น ดังนี้ (1) การนําองคการ (2) การวางแผนเชิงยุทธศาสตร (3) การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมี

ส วน ได ส วน เสี ย  (4) ก ารวัด  การวิ เค ราะห และการจั ดการความ รู  (5) การมุ ง เน นพัฒ นาบุ คลากร  

(6) การจัดกระบวนการ และ (7) ผลลัพธ 

Organizational Profile:
Environment, Relationships, and Challenges

4
Information, Analysis, and Knowledge Management

1
Leadership

2
Strategic
Planning

3
Customer&

Market Focus

5
Human 

Resource 
Focus

6
Process 

Management

7
Business 
Results
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การกําหนดกรอบการวัดผลเพ่ือการประกันคุณภาพของหนวยงาน 

 

การพัฒนาคุณภาพการ

บริหารจัดการภาครัฐ 

(PMQA) 

 

การวัดคุณภาพและการรายงาน (SAR) 

1. การวางแผนเชิงยุทธศาสตร ตัวบงชี้ 1.1  กระบวนการพัฒนาแผน 

2. การนําองคการ ตัวบงชี้ 7.1  ภาวะผูนาํของผูบริหารหนวยงาน 

3. การวัด การวิเคราะหและ

การจัดการความรู 

ตัวบงชี้ 7.2  การพัฒนาหนวยงานสูองคกรแหงการเรียนรู 

ตัวบงชี้ 7.3  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสนิใจ 

4. การมุงเนนพฒันาบุคลากร ตัวบงชี้ 12.5 การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรและการพัฒนางานสู

องคกรแหงความสุข 

5. การใหความสําคัญกับ

ผูรับบริการ และผูมีสวนได

สวนเสีย 

ตัวบงชี้ 7.4  ระบบบริหารความเสี่ยง 

ตัวบงชี้ 7.5  ความพงึพอใจของผูรับบริการแบบ “รวมบริการ ประสานภารกิจ” 

ตัวบงชี้ 9.1  ระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

ตัวบงชี้ 12.1  ประสิทธิภาพและประสทิธิผลของกระบวนการวางแผน ติดตาม 

ประเมินผล 

ตัวบงชี้ 12.2  ประสิทธิภาพและประสทิธิผลของการดําเนินงานดาน

งบประมาณของมหาวิทยาลัย 

ตัวบงชี้ 12.3  ประสิทธิภาพและประสทิธิผลของงานวิจัยสถาบัน 

ตัวบงชี้ 12.4  ประสิทธิภาพและประสทิธิผลของการจัดทําสารสนเทศ

มหาวิทยาลยัเพือ่การใหบริการ 

6. การจัดกระบวนการ 

7. ผลลัพธ 

รวม 7 ประเด็น รวม 12 ตัวบงชี้ 
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สรุปองคประกอบคุณภาพ 4 ดาน  12  ตัวบงชี้ 

 

องคประกอบ/ตัวบงชี ้ ชนิดของตัวบงชี ้

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ  

ตัวบงชี้ 1.1    กระบวนการพัฒนาแผน กระบวนการ 

องคประกอบที่ 7 การบริหาร และการจัดการ  

ตัวบงชี้ 7.1   ภาวะผูนาํของผูบริหารหนวยงาน กระบวนการ 

ตัวบงชี้ 7.2   การพัฒนาหนวยงานสูองคกรแหงการเรียนรู ผลผลติ 

ตัวบงชี้ 7.3   ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสนิใจ กระบวนการ 

ตัวบงชี้ 7.4   ระบบบริหารความเสี่ยง  กระบวนการ 

ตัวบงชี้ 7.5   ความพงึพอใจของผูรับบริการแบบ “รวมบริการ ประสานภารกิจ” ผลผลติ 

องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  

ตัวบงชี้ 9.1   ระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน กระบวนการ 

องคประกอบที ่12 การบริหารจัดการภารกิจหลัก  

ตัวบงชี้ 12.1  ประสทิธิภาพและประสทิธิผลของกระบวนการวางแผน ติดตาม 

ประเมินผล 

กระบวนการ 

ตัวบงชี้ 12.2  ประสทิธิภาพและประสทิธิผลของการดาํเนินงานดานงบประมาณ

ของมหาวิทยาลัย 

กระบวนการ 

ตัวบงชี้ 12.3  ประสทิธิภาพและประสทิธิผลของงานวจิัยสถาบนั กระบวนการ 

ตัวบงชี้ 12.4  ประสทิธิภาพและประสทิธิผลของการจัดทําสารสนเทศมหาวิทยาลัย

เพื่อการใหบริการ 

กระบวนการ 

ตัวบงชี้ 12.5  การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรและการพัฒนางานสูองคกร

แหงความสุข 

กระบวนการ 
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บทที่ 3 

ตัวบงชี้และเกณฑการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ 

 

1. แนวทางการพัฒนาตัวบงชี้เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสวนแผนงาน  

หลักการ 

1. ตัวบงชี้พัฒนาข้ึนภายใตองคประกอบ 4 ดานซึ่งมีความสอดคลองกับหลักเกณฑที่กําหนดในกฎ

มหาวิทยาลัยวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2556 

2. ตัวบงชี้ประเมินปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิตหรือผลลัพธ โดยตัวบงชี้ผลผลิตและผลลัพธจะมี

ทั้งที่มหาวิทยาลัยพัฒนาข้ึน ทั้งนี้เพื่อความเชื่อมโยงและความเปนเอกภาพของระบบประกัน

คุณภาพอุดมศึกษา 

3. จํานวนตัวบงชี้ที่พัฒนาข้ึนเปนเพียงจํานวนตัวบงชี้ข้ันต่ํา หนวยงานสามารถเพิ่มเติมตัวบงชี้และ

เกณฑมาตรฐานไดตามความเหมาะสมกับระดับการพัฒนาของหนวยงาน 

 

ผลการประเมินในภาพรวมและรายองคประกอบ 

ชวงคะแนน ผลการประเมิน 

คะแนน 0.00 - 1.50 การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 

คะแนน 1.51 – 2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง 

คะแนน 2.51 - 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช 

คะแนน 3.51 - 4.50 การดําเนินงานระดับด ี

คะแนน 4.51 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก  

 

วิธีการคิดผลการประเมิน 

1) รายองคประกอบคุณภาพ นําคะแนนทุกตัวบงชี้ในองคประกอบมารวมกัน หารดวยจํานวนตัวบงชี้

ทั้งหมดในองคประกอบนั้น จะเปนคะแนนเฉลี่ยรายองคประกอบ 

2) ภาพรวม นําคะแนนทุกตัวบงชี้ของทุกองคประกอบคุณภาพมารวมกัน หารดวยจํานวนตัวบงชี้

ทั้งหมดของทุกองคประกอบ จะเปนคะแนนเฉลี่ยในภาพรวม 
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2. ระบบประกันคุณภาพภายใน 

2.1 ปการศึกษา 2549 เปนปแรกที่สวนแผนงานไดจัดทําประกันคุณภาพเพื่อสนับสนุนตอนโยบายการประกัน

คุณภาพของมหาวิทยาลัยที่ใหดําเนินการครอบคลุมในทุกหนวยงานของมหาวิทยาลัย โดยระบบประกัน

คุณภาพในชวงแรกที่ สวนแผนงานไดจัดทํ า ได ใชแนวคิดเชิ งระบบ (System Approach)  ซึ่ ง

ประกอบดวย 4 ปจจัย 15 ตัวบงชี้ 

2.2 ปการศึกษา 2550 สวนแผนงานไดปรับปรุงตัวบงชี้ โดยไดนําขอแนะนําจากผูทรงคุณวุฒิ ผูประเมินมา

ประกอบการปรับปรุงในรายละเอียดเกณฑตางๆใน 4 ปจจัย 15 ตัวบงชี้ 

2.3 ปการศึกษา 2551 มหาวิทยาลัยไดปรับตัวบงชี้ตามแนวทางการพัฒนาตัวบงชี้ของ สกอ. ทุกตัวบงชี้ 

จํานวน 41 ตัวบงชี้ และผนวกรวมกับตัวบงชี้ของมหาวิทยาลัย 5 ตัวบงชี้ รวมองคประกอบคุณภาพของ

มหาวิทยาลัยทั้งหมด 9 ดาน 46 ตัวบงชี้ สวนแผนงานจึงไดปรับตัวบงชี้ใหมีความสอดคลองกับตวับงชีท้ี่ได

มีการเปลี่ยนแปลงในขางตน ในทั้ง 5 ปจจัย 15 ตัวบงชี ้

2.4 ปการศึกษา 2552  สวนแผนงานไดปรับตัวบงชี้เพื่อยกระดับคุณภาพใหสูงยิ่งข้ึนจากเกณฑการประเมิน

เดิม และไดนําขอแนะนําของผูทรงคุณวุฒิที่ไดประเมินในชวงที่ผานมา ซึ่งในรอบการประเมินนี้มีทั้งสิ้น  

5 ปจจัย 15 ตัวบงชี้   

2.5 ปการศึกษา 2553 สวนแผนงานไดปรับตัวบงชี้และเกณฑมาตรฐานใหสอดคลองกับมหาวิทยาลัยและของ 

สกอ. และไดนําขอแนะนําของผูทรงคุณวุฒิที่ไดประเมินในชวงปที่ผานมา ซึ่งในรอบการประเมินนี้มีทั้งสิ้น 

4 ปจจัย 11 ตัวบงชี้  

2.6 ปการศึกษา 2554 สวนแผนงานไดปรับเกณฑมาตรฐานในองคประกอบที่ 12 การบริหารจัดการภารกิจ

หลัก เพื่อใหรองรับกับแผนกลยุทธสวนแผนงาน ระยะ 5 ป พ.ศ. 2555-2559 และสนับสนุนแผน

ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย  

2.7 ปการศึกษา 2555 สวนแผนงานไดปรับปรุงตัวบงชี้ใหสอดคลองกับมหาวิทยาลัย และปรับเกณฑ

มาตรฐานใหสูงข้ึนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน ซึ่งในรอบการประเมินนี้มีทั้งสิ้น 4 ปจจัย 11 ตัวบงชี้ 

2.8 ปการศึกษา 2556 สวนแผนงานไดนําขอเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาในรอบที่ผานมา 

เพื่อพัฒนาปรับปรุงตัวบงชี้ โดยปรับเพิ่มตัวบงชี้ใหม 1 ตัวบงชี้ และยกระดับเกณฑมาตรฐานใหสูงข้ึน 

รวมทั้งสนับสนุนแนวคิดเร่ือง Happy Workplace ของมหาวิทยาลัย 
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สรุปตัวบงชี้การประกันคุณภาพภายในของสวนแผนงาน ที่สอดคลองกับองคประกอบการประกันคุณภาพ

การศึกษาของมหาวิทยาลัย 

 

องคประกอบ 

จํานวนตัวบงชี้ 

ปจจัย

นําเขา 

กระบวนการ ผลผลิต /  

ผลลัพธ 

รวม 

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการ

ดําเนินการ 

- 1 

(1.1) 

- 1 

2. การเรียนการสอน - - - - 

3. กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา - - - - 

4. การวิจัย - - - - 

5. การบริการทางวิชาการแกสังคม - - - - 

6. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม - - - - 

7. การบริหารและการจัดการ - 3 

(7.1)(7.3) 

(7.4) 

2 

(7.2)(7.5) 

5 

8. การเงินและงบประมาณ - - - - 

9. ระบบกลไกการประกันคุณภาพ - 1 

(9.1) 

 

- 1 

10. องคประกอบตามนโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา  

3 ดี (3D)” 

- - - - 

11. การปรับแปลงถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี - - - - 

12. การบริหารจัดการภารกิจหลัก - 5 

(12.1)(12.2) 

(12.3) 

(12.4)(12.5) 

- 5 

รวม - 10 2 12 
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3. องคประกอบคุณภาพ ตัวบงชี้ และเกณฑประเมิน 

 

องคประกอบที่ 1 ปณิธาน วิสัยทัศน ยุทธศาสตรชาติ และแผนปฏิบัติการประจําป 

 

ตัวบงชี้ที่ 1.1 : กระบวนการพัฒนาแผน  

ชนิดของตัวบงชี ้: กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงชี้ : สวนแผนงานมีพันธกิจหลัก คือ การวางแผน ติดตามและประเมินผล การวิเคราะหงบประมาณ

มหาวิทยาลัย การทําวิจัยสถาบันและสารสนเทศในการดําเนินพันธกิจหลัก สวนแผนงานจําเปนตองมีการกําหนด

ทิศทางการพัฒนาและการดําเนินงานของสวนแผนงาน  เพื่อใหสวนแผนงานดําเนินการสอดคลองกับอัตลักษณหรือ

จุดเนน มีคุณภาพ มีความเปนสากล และเจริญเติบโตอยางยั่งยืน ดังนั้น สวนแผนงานตองกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ 

ตลอดจนมีการพัฒนาแผนกลยุทธและแผนดําเนินงานเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงานของสวนแผนงาน 

  ในการพัฒนาแผนกลยุทธ นอกเหนือจากการพิจารณาอัตลักษณหรือจุดเนนของสวนแผนงาน

แลว จะตองคํานึงถึง ยุทธศาสตรดานตางๆ ของมหาวิทยาลัย รวมถึงทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ เพื่อให

การดําเนินงานของสวนแผนงานเปนไปอยางมีคุณภาพ เปนที่ยอมรับ และสามารถตอบสนองมหาวิทยาลัยใน

ทิศทางที่ถูกตองเหมาะสม 

เกณฑมาตรฐาน :  

1. มีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปที่สอดคลองกับภารกิจของหนวยงาน โดยการมีสวนรวมของบุคลากร

ในหนวยงาน โดยเปนแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจน

สอดคลองกับจุดเนนของแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะ 10 ป (พ.ศ. 

2555-2564) 

2. มีการถายทอดแผนปฏิบัติการประจําประดับหนวยงานไปสูบุคลากรภายในหนวยงาน 

3. มีการทบทวน/กําหนดผูรับผิดชอบแผนปฏิบัติการประจําป ครบทุกภารกิจของหนวยงาน 

4. มีตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการประจําป และคาเปาหมายของแตละตัวบงชี้ เพื่อวัดความสําเร็จของการ

ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป 

5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปครบทุกภารกิจ 

6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการประจําป อยางนอยปละ 2 คร้ัง และ

รายงานผลตอผูบริหารหนวยงานและคณะกรรมการติดตามการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการประจําป อยางนอยปละ 1 คร้ัง และ

รายงานผลตอผูบริหารหนวยงานและคณะกรรมการติดตามการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

8. มีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของผูบริหารหนวยงานและคณะกรรมการ

ติดตามการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจําป 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1  คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

6 หรือ 7 ขอ 

มีการดําเนินการ 

8 ขอ 
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องคประกอบที่   7    การบริหาร และการจัดการ 

 

ตัวบงชี้ที่ 7.1 : ภาวะผูนําของผูบริหารหนวยงาน 

ชนิดของตัวบงชี ้: กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงชี้  : ปจจัยสนับสนุนที่สําคัญตอการเจริญกาวหนาของหนวยงาน คือผูบริหารหนวยงาน 

นั้นๆ หากผูบริหารหนวยงานมีวิสัยทัศน เปนผูนําที่ดี มีธรรมาภิบาล รับผิดชอบตอสังคม รักความกาวหนา ดูแล

บุคลากรอยางดี เปดโอกาสใหบุคลากรเขามามีสวนรวมในการบริหาร มีความสามารถในการตัดสินใจแกปญหา 

และกํากับดูแล ติดตามผลการดําเนินงานของหนวยงานไปในทิศทางที่ถูกตอง จะทําใหหนวยงานเจริญรุดหนาอยาง

รวดเร็ว 

เกณฑมาตรฐาน : 

1. ผูบริหารปฏิบัติหนาที่ตามระเบียบ หรือขอบังคับมหาวิทยาลัยที่กําหนดครบถวน 

2. ผูบริหารมีวิสัยทัศน กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มี

ความสามารถในการวางแผนการดําเนินงาน มีการนําขอมูลสารสนเทศเปนฐานในการปฏิบัติงานและ

พัฒนาหนวยงาน 

3. ผูบริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสาร

แผนและผลการดําเนินงานของหนวยงานไปยังบุคลากรในหนวยงาน 

4. ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรในหนวยงานมีสวนรวมในการบริหารจัดการ ใหอํานาจในการตัดสินใจแก

บุคลากรตามความเหมาะสม 

5. ผูบริหารถายทอดความรูและสงเสริมพัฒนาผูรวมงาน เพื่อใหสามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงคของ

หนวยงานเต็มตามศักยภาพ 

6. ผูบริหารบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชนของหนวยงาน มหาวิทยาลัย และผูมี

สวนไดสวนเสีย  

7. มหาวิทยาลัยประเมินผลการดําเนินงานของผูบริหารหนวยงานตามระบบการประเมินของ

มหาวิทยาลัย 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1  คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

6 ขอ 

มีการดําเนินการ 

7 ขอ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 19

ตัวบงชี้ที่  7.2 : การพัฒนาหนวยงานสูองคกรแหงการเรียนรู  

ชนิดของตัวบงชี ้: ผลผลิต 

คําอธิบายตัวบงชี้ : กําหนดใหสวนแผนงานมีการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู          

ซึ่งตองมีการจัดการความรูเพื่อมุงสูองคกรแหงการเรียนรู  โดยมีการรวบรวมองคความรูที่มีอยูในสวนแผนงานซึ่ง

กระจัดกระจายอยูในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาใหเปนระบบ เพื่อใหทุกคนในสวนแผนงานสามารถเขาถึง

ความรู และพัฒนาตนเองใหเปนผูรู รวมทั้งปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหสถาบันอุดมศึกษามี

ความสามารถในเชิงแขงขันสูงสุด กระบวนการในการบริหารจัดการความรูในสวนแผนงาน ประกอบดวย การระบุ

ความรู การคัดเลือก การรวบรวม การจัดเก็บความรู การเขาถึงขอมูล  และการแลกเปลี่ยนความรูทั้งภายในและ

ภายนอกหนวยงาน การสรางบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรูภายในหนวยงาน การกําหนดแนววิธีปฏิบัติงาน 

ตลอดจนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรูในหนวยงานใหดียิ่งข้ึน 

เกณฑมาตรฐาน : 

1. มีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรูที่สามารถแกปญหาและตอบสนอง

ความตองการของหนวยงาน  

2. แสวงหาความรูตามประเด็นความรูที่กําหนดทั้งที่มีอยูในตัวบุคคลและแหลงเรียนรูอื่นๆ เพื่อนํามา

วิเคราะห สังเคราะห และจัดทําเปนลายลักษณอักษร (explicit knowledge) 

3. มีการนําองคความรูที่ไดตามประเด็นความรูที่กําหนดมาทดลองใชในการปฏิบัติงานจริง 

4. มีการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูความรูที่ไดจากการจัดการความรูทั้งภายในและภายนอก

หนวยงาน 

5. มีการทบทวนความรูที่ไดจากการจัดการความรูและนําไปพัฒนาปรับปรุงเพื่อพัฒนาสูแนวปฏิบัติที่ด ี

เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1  คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
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ตัวบงชี้ที่ 7.3 : ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 

ชนิดของตัวบงชี ้: กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงชี้ : สวนแผนงานมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจที่สอดรับกับ

นโยบายและการวางแผนระดับหนวยงาน เพื่อใหเปนระบบที่สมบูรณสามารถเชื่อมโยงกับทุกหนวยงานที่เก่ียวของ

ทั้งภายในและภายนอก เปนระบบที่ใชงานไดทั้งเพื่อการบริหาร การวางแผน และการตัดสินใจของผูบริหารทุก

ระดับ เพื่อการปฏิบัติงานตามภารกิจทุกดานของบุคลากร เพื่อการติดตามตรวจสอบและประเมินการดําเนินงาน 

ตลอดจนเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาสวนแผนงาน ทั้งนี้ ระบบดังกลาวตองมีความสะดวกในการใชงานโดยประเมิน

จากความพึงพอใจของผูใช 
หมายเหตุ : เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง เทคโนโลยีที่ใชจัดการดานสารสนเทศ โดยนําคอมพิวเตอร 
และระบบการสื่อสารโทรคมนาคมเขามาชวยในการรับ-สง การรวบรวม และการจัดเก็บขอมูล การประมวลผล 
การพิมพ การสรางรายงาน ฯลฯ รวมไปถึงเทคโนโลยีที่ทําใหเกิดระบบการใหบริการ การใชเงิน และการดูแลขอมูล
ดวย 
 ระบบสารสนเทศ หมายถึง ระบบซึ่งรวบรวม และมีการจัดการขอมูลใหอยูในรูปแบบที่เปน

ประโยชน เพื่อใชดําเนินการอยางใดอยางหนึ่ง ระบบสารสนเทศ มีหลายประเภท เชน 

1. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 

2. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 

3. ระบบประมวลผลรายวัน 

เกณฑมาตรฐาน :  

1. มีนโยบายและ/หรือแผนระบบสารสนเทศ 

2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามภารกิจของหนวยงาน โดยครอบคลุมการ 

การบริหารจัดการ และสามารถนําไปใชในการดําเนินงานประกันคุณภาพ 

3. มีการประเมินความพงึพอใจของผูใชระบบสารสนเทศ 

4. มีการนําผลการประเมินความพงึพอใจของผูใชระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 

5. มีการสงขอมูลผานระบบเครือขายของหนวยงานภายในและ/หรือภายนอกที่เก่ียวของ 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1  คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
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ตัวบงชี้ที ่7.4 : ระบบบริหารความเสี่ยง 

ชนิดของตัวบงชี ้: กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงชี้ : เพื่อใหสวนแผนงานมีระบบบริหารความเสี่ยง โดยการบริหารและควบคุมปจจัย  กิจกรรม  

และกระบวนการดําเนินงานที่อาจเปนมูลเหตุของความเสียหาย (ทั้งในรูปของตัวเงิน หรือไมใชตัวเงิน เชน ชื่อเสียง 

และการฟองรองจากการไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือความคุมคา) 

เพื่อใหระดับความเสี่ยง และขนาดของความเสียหายที่จะเกิดข้ึนในอนาคตอยูในระดับที่ยอมรับและควบคุมได  โดย

คํานึงถึงการเรียนรูวิธีการปองกันจากการคาดการณปญหาลวงหนาและโอกาสในการเกิด  เพื่อปองกันหรือบรรเทา

ความรุนแรงของปญหา  รวมทั้งการมีแผนสํารองตอภาวะฉุกเฉิน เพื่อใหมั่นใจวาระบบงานตางๆ มีความพรอมใช

งาน  มีการปรับปรุงระบบอยางตอเนื่องและทันตอการเปลี่ยนแปลงเพื่อการบรรลุเปาหมายของสวนแผนงานตาม

ยุทธศาสตรหรือกลยุทธเปนสําคัญ 

เกณฑมาตรฐาน :  

1. มีการแตงตั้งคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผูบริหาร และบุคลากรภายในหนวยงานรวมเปน

คณะทํางาน 

2. มีการวิเคราะหและระบุความเสี่ยง และปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยงตามบริบทของหนวยงาน 

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ไดจากการวิเคราะหความเสี่ยง   

4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน   

5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานตอคณะกรรมการบริหารความ

เสี่ยงของมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอยางนอยปละ 2 คร้ัง 

6. มีการนําผลการประเมิน และขอเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยไปใช

ในการปรับแผนหรือวิเคราะหความเสี่ยงในรอบปถัดไป 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1  คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 หรือ 4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

6 ขอ 
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ตัวบงชี้ที ่7.5 : ความพึงพอใจของผูรับบริการแบบ “รวมบริการ ประสานภารกิจ” 

ชนิดของตัวบงชี ้: ผลผลิต 

คําอธิบายตัวบงชี้ : ความพึงพอใจของบุคลากรที่มารับบริการที่มีตอการบริหารจัดการแบบ “รวมบริการ ประสาน

ภารกิจ” โดยฝายบริหารใชแบบสอบถามความพึงพอใจของผูรับบริการแบบ “รวมบริการ ประสานภารกิจ” ในสํานัก

วิชา ศูนย/สถาบัน สวน และหนวยงานตางๆ ถามแนวคิดของการบริหารงานแบบรวมบริการ ประสานภารกิจ 

จําแนกตามมิติความพึงพอใจ ไดแก 1) ดานผูรับบริการ 2) ดานกระบวนการภายใน 3) ดานการเงิน และ 4) ดาน

นวัตกรรมและการเรียนรู 

สูตรการคํานวณ : 

 

คะแนนความพึงพอใจของผูตอบ 

จํานวนผูตอบทั้งหมด 

 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1  คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ต่ํากวาหรือเทากับ 

1.50 

1.51 – 2.50 2.51 – 3.50 3.51 – 4.50 มากกวาหรือ

เทากับ 4.51 
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องคประกอบที่   9    ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

 

ตัวบงชี้ที่  9.1: ระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

ชนิดของตัวบงชี:้ กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงชี้: การประกันคุณภาพเปนภารกิจของสวนแผนงาน ซึ่งสวนแผนงานตองสรางระบบและกลไกใน

การควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการดําเนินงานของสวนแผนงานใหเปนไปตามนโยบาย เปาประสงค 

และระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนดโดยสวนแผนงานและมหาวิทยาลัย ตลอดจนหนวยงานที่เก่ียวของ มีการ

วัดผลสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รวมทั้งการรายงานผลการประกันคุณภาพตอหนวยงานที่

เก่ียวของ และเปดเผยตอสาธารณชน  มีการประเมินและปรับปรุงอยางตอเนื่อง และมีนวัตกรรมที่เปนแบบอยางที่

ดี 

 การประกันคุณภาพภายในถือเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารที่ตองดําเนินการอยาง

ตอเนื่อง โดยมีการสรางจิตสํานึกใหเห็นวาเปนความรับผิดชอบรวมกันของทุกคนในการพัฒนาคุณภาพ ทั้งนี้ เพื่อ

เปนหลักประกันแกสาธารณชนใหมั่นใจไดวาสวนแผนงานสามารถสรางผลผลิตที่มีคุณภาพ 

หมายเหตุ:      แนวปฏิบัติที่ดี หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ทําใหองคการประสบความสําเร็จ 

หรือสูความเปนเลิศตามเปาหมาย เปนที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้น ๆ มีหลักฐานของความสําเร็จปรากฏ

ชัดเจน โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติหรือข้ันตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรูและประสบการณ บันทึกเปนเอกสาร

เผยแพรใหหนวยงานภายในหรือภายนอกสามารถนําไปใชประโยชนได 

เกณฑมาตรฐาน :  

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสมและสอดคลองกับภารกิจและพัฒนาการของ

หนวยงาน และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

2. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเร่ืองการประกันคุณภาพภายใน โดยผูบริหารหนวยงานและ

มหาวิทยาลัย 

3. มีการกําหนดตัวบงชี้เพิ่มเติมตามภารกิจของหนวยงาน 

4. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพภายในที่ครบถวน ประกอบดวย 
1) การควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 
2) การจัดทํ ารายงานประจําปที่ เปนรายงานประเมิน คุณภาพเสนอตอมหาวิทยาลัยตาม    

กําหนดเวลา โดยเปนรายงานที่มีขอมูลครบถวนตามทีม่หาวิทยาลัยกําหนด และ 
3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพของหนวยงาน 

5. มีการนําผลการประกันคุณภาพภายในมาปรับปรุงการทํางาน และสงผลใหมีการพัฒนาผลการ

ดําเนินงานตามตัวบงชี้ของหนวยงานทุกตัวบงชี ้ 

6. มีระบบสารสนเทศที่ใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพภายในของหนวยงาน 

7. มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสยีในการประกันคุณภาพ โดยเฉพาะคณาจารย นักศึกษา ผูใชบัณฑิต 

หรือผูใชบริการตามภารกิจของหนวยงาน  

8. มีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพระหวางหนวยงานภายในและ/หรือ

ภายนอกสถาบนั และมีกิจกรรมรวมกัน 

9. มีแนวปฏิบัตทิี่ดีหรืองานวิจัยดานการประกันคุณภาพที่หนวยงานพัฒนาข้ึน และเผยแพรใหหนวยงาน

อ่ืนสามารถนาํไปใชประโยชน 
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เกณฑการประเมิน: 

คะแนน 1  คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ  

4 หรือ 5 หรือ 6 ขอ 

มีการดําเนินการ 

7  หรือ 8 ขอ 

มีการดําเนินการ 

9 ขอ 

 

 
องคประกอบที่   12    การบริหารจัดการภารกิจหลัก 

 

ตัวบงชี้ที่ 12.1 : ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการวางแผน ติดตาม และประเมินผล  

ชนิดของตัวบงชี ้: กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงชี้  : การแสดงถึง ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการจัดทําแผน ที่เกิดจากการมีสวน

รวมภายในหนวยงาน โดยแผนปฏิบัติการประจําปตองมีความสอดคลองและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร เปาประสงค

ของการพัฒนามหาวิทยาลัย ตองมีผลผลิต ผลลัพธและตัวบงชี้ที่สามารถวัดผลงานไดอยางชัดเจน และรวมถึงการ

ใหความสําคัญตอผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย โดยไดนําขอคิดเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสียมาพัฒนาปรับปรุง

กระบวนงานและผลงานใหตอบสนองตอความตองการและเกิดประโยชนสูงสุด 

เกณฑมาตรฐาน : 

1. มีกระบวนการจัดทําแผน เรงรัด ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานที่ชัดเจน เปนรูปธรรม 

2. มีระบบกลไกสนับสนุนบทบาทการดําเนินงานของหนวยงานเจาภาพหลักในการถายทอดแผน

ยุทธศาสตรฯ สูการปฏิบัติ ในสวนของโครงการที่มีเจาภาพหลัก และโครงการบูรณาการ 

3. มีการใหความรูดานการจัดทําแผนใหกับบุคลากรสวนแผนงานและหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย 

4. หนวยงานของมหาวิทยาลัยตระหนักและใหความสําคัญของกระบวนการจัดทําแผน ติดตามและ

ประเมินผล 

5. บุคลากรงานวางแผนสามารถใหคําปรึกษาดานการจัดทําแผนและรายงานใหกับหนวยงานไดอยาง

มีประสิทธิภาพ 

6. หนวยงานของมหาวิทยาลัยสามารถดําเนินการไดตามเปาหมายไมนอยกวารอยละ 80 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1  คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 หรือ 6 ขอ 
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ตัวบงชี้ที่ 12.2 : ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินงานดานงบประมาณของมหาวิทยาลัย 

ชนิดของตัวบงชี ้: กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงชี้  : การแสดงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระบวนการจัดทํางบประมาณของมหาวิทยาลัย 

โดยการมีสวนรวมของบุคลากรในหนวยงาน   โดยงบประมาณประจําปตองมีความสอดคลองและเชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตร เปาประสงคของการพัฒนามหาวิทยาลัย   ตองมีผลผลิต ผลลัพธและตัวบงชี้ที่สามารถวัดผลงานได

อยางชัดเจน และรวมถึงการใหความสําคัญตอผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสียโดยไดนําขอคิดเห็นจากผูมีสวนไดสวน

เสียมาพัฒนาปรับปรุงกระบวนงานและผลงานใหตอบสนองตอความตองการและเกิดประโยชนสูงสุด 

เกณฑมาตรฐาน :  

1. มีกระบวนการจัดทํางบประมาณของมหาวิทยาลัย ที่มีความสอดคลองเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร 

เปาประสงคของการพัฒนามหาวิทยาลัย 

2. มีการนําเคร่ืองมือและเทคนิคทางดานงบประมาณ มาใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทํา

งบประมาณของมหาวิทยาลัย  

3. บุคลากรงานวิเคราะหงบประมาณสามารถใหคําปรึกษาดานการจัดทํางบประมาณใหกับหนวยงานได

อยางมีประสิทธิภาพ 

4. มีการนําขอสังเกตและขอเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการการเงินฯ มาดําเนินการ

ใหเกิดผลแบบเปนรูปธรรม 

5. มีการกํากับ ติดตาม และเรงรัดการใชจายงบประมาณประจําป  

6. มีผลการใชจายงบประมาณไมนอยกวารอยละ 80 ของงบประมาณทั้งหมด (รวมเงินกันเหลื่อมป) 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1  คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

6 ขอ 
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ตัวบงชี้ที่ 12.3 : ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานวิจัยสถาบัน  

ชนิดของตัวบงชี ้: กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงชี้  : ภารกิจสําคัญประการหนึ่งของมหาวิทยาลัยคือการผลิตบัณฑิตเฉพาะทางดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี ซึ่งขอมูลนักศึกษาใหม ระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา นักศึกษาเต็มเวลา และความพึงพอใจของผูใช

บัณฑิต เปนการแสดงถึงความสําเร็จของมหาวิทยาลัย และเปนการขยายโอกาสทางการศึกษาในหลักสูตรที่สูงกวา

ปริญญาตรี  นอกจากนี้ ยังเปนปจจัยสําคัญอยางยิ่งตอการบริหารและการตัดสินใจในดานนโยบาย การวางแผนการ

รับนักศึกษาใหม และการกําหนดกลยุทธตางๆ ของมหาวิทยาลัย  ดังนั้น การจัดทํารายงานดานนักศึกษา ดาน

บัณฑิต และผลงานวิจัยสถาบันอ่ืน ตองมีความถูกตอง ครบถวน ทันเวลาที่เหมาะสม จึงเปนปจจัยที่สําคัญและเปน

ภารกิจที่สําคัญภารกิจหนึ่งของสวนแผนงานที่จะตองดําเนินการจัดทาํและสนับสนุนอยางเต็มประสิทธิภาพ  รวมถึง

การใหความสําคัญในการรับฟงขอคิดเห็น ขอแนะนําจากผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย มาปรับปรุงพัฒนาให

ตอบสนองตรงตามความตองการและเกิดประโยชนสูงสุด  นอกจากนี้ ควรมีคูมือการดําเนินงานวิจัยสถาบันตาม

เอกลักษณของ มทส. เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงานวิจัยสถาบันใหกับนักวิจัยหนาใหม 

เกณฑมาตรฐาน :  

1. มีการกําหนดแผนการดําเนินงานวิจัยสถาบันไวชัดเจน 

2. มีการดําเนินการใหงานวิจัยสถาบันดานนักศึกษา ดานบัณฑิต ผลงานวิจัยสถาบันอ่ืน ดําเนินไปเปน

ลําดับตามแผนที่กําหนดไวเปนระยะๆ และอยางมีประสิทธิภาพ 

3. มีการประชาสัมพันธเผยแพรผลงานวิจัยผานทางเว็บไซต และใหกับหนวยงานที่เก่ียวของ  

4. มีการนําขอสังเกต/ขอเสนอแนะ  ผลการประเมินความพึงพอใจจากการใหความรูดานการวิจัย

สถาบัน (ถามี) จากคณะกรรมการวิจัยสถาบัน คณะกรรมการอ่ืน หรือผูมีสวนไดสวนเสียที่เก่ียวของ

มาประกอบการปรับปรุงและพัฒนาการวิจัย 

5. มีการศึกษาและกําหนดประเด็นหัวขอวิจัยหรือโจทยวิจัยที่ไดรับจากหนวยงาน บุคคลที่สนใจ

ดําเนินการ และงานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ สวนแผนงาน ที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของ

มหาวิทยาลัย เพื่อวางแผนการดําเนินงานวิจัยสถาบันใหสามารถสรางเสริมอัตลักษณและเอกลักษณ

มหาวิทยาลัยใหโดดเดนยิ่งข้ึน 

6. มีการนําผลการวิจัยที่ไดมาเปนขอมูลสนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหารที่สอดคลองตอนโยบายของ

มหาวิทยาลัย 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1  คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนนิการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

6 ขอ 
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ตัวบงชี้ที่ 12.4 : ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการจัดทําสารสนเทศมหาวิทยาลัยเพ่ือใหบริการ 

ชนิดของตัวบงชี ้: กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงชี้  : สารสนเทศของมหาวิทยาลัย ไดแก ดานนักศึกษา ผูสําเร็จการศึกษา ดานบุคลากร ดาน

งบประมาณ ดานหลักสูตรและดานอาคารสถานที่ เปนตน เปนปจจัยสําคัญอยางยิ่งตอการบริหารและการตัดสินใจ

ในดานนโยบาย แผน และการกําหนดกลยุทธตางๆ ของมหาวิทยาลัย  ดังนั้น สารสนเทศที่มีความถูกตอง ครบถวน

และทันเวลา จึงเปนปจจัยที่สําคัญและเปนภารกิจหนึ่งของสวนแผนงานที่จะตองดําเนินการจัดทําและสนับสนุน

อยางเต็มประสิทธิภาพ  รวมถึงการใหความสําคัญในการรับฟงขอคิดเห็น ขอแนะนําจากผูรับบริการ และผูมีสวนได

สวนเสีย มาปรับปรุงพัฒนาสารสนเทศ ใหตอบสนองตรงตามความตองการและเกิดประโยชนสูงสุดตอมหาวิทยาลัย 

เกณฑมาตรฐาน :  

1. มีการกําหนดแผนการดําเนินงานในการจัดทําและใหบริการสารสนเทศ 

2. มีการดําเนินการจัดทําสารสนเทศตามแผนที่กําหนด 

3. มีการนําเทคโนโลยีและสารสนเทศ มาสนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทําสารสนเทศ 

4. มีการเผยแพรและใหบริการสารสนเทศแกหนวยงานตางๆ ที่ขอรับบริการ 

5. มีการสนับสนุนการพัฒนาระบบสารสนเทศสวนแผนงานที่เชื่อมโยงกับ MIS ของมหาวิทยาลัย 

6. มีการนําขอสังเกต/ขอเสนอแนะ (ถามี) จากผูบริหารมาประกอบการปรับปรุงและพัฒนา

สารสนเทศ 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1  คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 หรือ 6 ขอ 
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ตัวบงชี้ที่ 12.5 : การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรและพัฒนางานสูองคกรแหงความสุข 

ชนิดของตัวบงชี ้: กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงชี้ : บุคลากรของหนวยงานไดรับการสนับสนุนใหมีการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถอยาง

ตอเนื่อง โดยผูบริหารของหนวยงานไดใหความสําคัญ และผลักดันใหบุคลากรในระดับตางๆ ไดมีโอกาสในการ

พัฒนาตนเอง ทั้งนี้ ในการวัดผลไดวัดจากรอยละของบุคลากรประจําของหนวยงานที่ไดรับการพัฒนาความรูและ

ทักษะในวิชาชีพตอบุคลากรประจําทั้งหมด โดยไมนับซ้ําแมวาบุคลากรนั้นจะไดรับการพัฒนาความรูหลายคร้ัง      

ก็ตาม และเพื่อใหการดําเนินการและการพัฒนาการบริการที่มีประสิทธิภาพไดมีการนําเทคโนโลยีและสารสนเทศ

มาชวยสนับสนุนการใหบริการ  มีการพัฒนาสูการใหบริการแบบครบวงจร  การลดข้ันตอนการทํางานและมีการ

จัดเตรียมอุปกรณใหพรอมเพื่อการใหบริการอยูเสมอ การทํา 5ส สวนแผนงาน เพื่อตอบสนองนโยบายของ

มหาวิทยาลัย และนําแนวคิดของ Happy Workplace ในดาน Happy Relax มาใชในหนวยงาน เพื่อใหบุคลากร

ผอนคลายจากการทํางาน ซึ่งทั้งหมดนี้จะเปนสวนสําคัญอยางยิ่งในการชวยสนับสนุนการดําเนินงานตามภารกิจ

ของหนวยงานใหเปนไปไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ   

เกณฑมาตรฐาน :   

1. บุคลากรหนวยงานรอยละ 80 ไดรับการอบรม สัมมนา หรือดูงาน ตามที่มหาวิทยาลัยและหนวยงาน

ภายนอกจัดข้ึน เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรหนวยงาน 

2. บุคลากรหนวยงานทุกคนไดเขารวมกิจกรรม 5ส ของหนวยงาน เพื่อตอบสนองนโยบายของ

มหาวิทยาลัย 

3. นําแนวคิด Happy Workplace มาใชในหนวยงาน โดยในชวงแรกจะเนนในดาน Happy Relax  

4. มีการใหบริการสนับสนุนงานตางๆ ของหนวยงานแบบ Service mind และบุคลากรทํางานอยางเต็ม

ขีดความสามารถ 

5. มีการดําเนินงานและการทาํงานเปนทีมงานในการใหบริการ 

6. มีการนําเอาเทคโนโลยีและสารสนเทศมาชวยสนับสนนุในการใหบริการ 

7. มีการประเมินผลการใหบริการและนาํผลการประเมินมาพัฒนาและปรับปรุงการใหบริการ 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1  คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

6 หรือ 7 ขอ 
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ภาคผนวก 1 

 

แนวทางการพัฒนาคุณภาพสําหรับตัวบงชี้ทีใ่ชประเมินกระบวนการ 

1. องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ 

 

ตัวบงชี้ที่ 1.1 : กระบวนการพฒันาแผน 

เร่ืองที่ควรพิจารณา ตัวอยางแนวทางการพัฒนา  

1.  การพัฒนากลยุทธ   1.1 มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทํากลยุทธ (Strategy) เพื่อนําองคกรไปสูความสาํเร็จ

ที่พึงประสงค ประกอบดวย วิสัยทัศน (Vision) พันธกิจ (Mission) 

เปาประสงค (Goal) และวัตถุประสงค (Objective) คณะกรรมการไดวิเคราะห

จุดแข็ง (Strength) จุดออน (Weakness) โอกาส (Opportunity) และภัย

คุกคาม (Threats)  เพื่อนํามาสูการกําหนดกลยุทธที่ชัดเจนและครอบคลุมทุก

ภารกิจของหนวยงาน 

1.2 เมื่อไดกลยุทธแลว คณะกรรมการนํากลยุทธมาจัดทําเปนแผนดาํเนนิการในทุก

ระดับ โดยความรวมมือและเขาใจรวมกันของบุคลากร เพื่อใหมีแนวทางชัดเจนวา

หนวยงานจะพฒันาไปอยางไรตามชวงเวลาตางๆ งานยอยตางๆในหนวยงานจะ

รวมกันรับผิดชอบอยางไร 

2.  การจัดทําแผน

ดําเนินงาน    

2.1 งานยอยตางๆ ของหนวยงาน ตองมีความชัดเจนวาจะทําอะไร เมื่อใด โดยใคร ใช

งบประมาณเทาใด และกําหนดตัวบงชีห้ลัก (KPI) พรอมทั้งเปาหมาย (Target) ที่

จะใชวัดความสําเร็จของการดําเนินงานในแตระยะเวลา 

2.2  งานยอยตางๆ ของหนวยงาน ดําเนินงานตามแผนโดยมีระบบการติดตามการ

ดําเนินงานวาเปนไปตามแผนหรือไม หากไมเปนไปตามแผนจะดําเนินการ

แกไขปรับปรุงการดําเนินงานอยางไร 

2.3  เมื่อครบรอบปใหมีการประเมินผลการดําเนินงานวาไดดําเนินงานครบถวนตาม

แผนหรือไม โดยใหพิจารณาผลการดําเนินงานยอนหลังอยางนอย 3 ป วาการ

ดําเนินงานที่ผานมาสอดคลองกับกลยุทธ รวมทั้งทบทวนวากลยุทธยัง

เหมาะสมกับสภาพการณในปจจุบันหรือไม หากไมเหมาะสมก็ตองพิจารณา

ปรับเปลี่ยนกลยุทธตอไป 

2.4  ใหมีการพิจารณาทบทวนและหากจําเปนก็ปรับปรุงตัวบงชี้หลัก รวมทั้งเปาหมาย

ของแตละตัวบ งชี้ ให เหมาะสมยิ่ง ข้ึนในการวัดความสําเร็จของผลการ

ดําเนินงาน 

2.5  ใหมีการรายงานผลการดําเนินงานในแตละตัวบงชี้ โดยเปรียบเทียบกับ

เปาหมายอยางนอยปละ 2 คร้ัง ตอมหาวิทยาลัย 
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2. องคประกอบที่ 7 การบริหารและจัดการ 

 

ตัวบงชี้ที่ 7.2 : มีการพัฒนาหนวยงานสูองคกรแหงการเรียนรู 

เร่ืองที่ควรพิจารณา ตัวอยางแนวทางการพัฒนา  

1. ระบบการพัฒนาสู

องคกรการเรียนรู 

1.1 มีระบบในการใหความรูและทักษะดานการจัดการความรูแกบุคลากร 

ทุกคน 

1.2 มีระบบสงเสริมใหบุคลากรทุกระดับ มีสวนรวมและมีการใชกระบวนการจัดการ

ความรูในการดําเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

1.3 มีระบบในการนําผลการประเมินคุณภาพจากภายในและภายนอกดานการ

จัดการความรู มาปรับปรุง พัฒนาระบบและกลไกการจัดการความรูของ

มหาวิทยาลัย 

1.4 มีระบบการนําองคความรูและนวัตกรรมที่ไดจากการจัดการความรูไปใชใหเกิด

ประโยชนแกมหาวิทยาลัยและสังคม 

2. กลไกที่จะทาํให

สัมฤทธิผล 

2.1 มีกลไกในการใหความรูและทักษะดานการจัดการความรูแกบุคลากร 

ทุกระดับ เชน มีคณะกรรมการหรือผูรับผิดชอบ มีงบประมาณที่ชัดเจน 

2.2 มีกลไกสรางชุมชนนักปฏิบัติในการจัดการความรูใหมีการดําเนินงานอยาง

ตอเนื่อง 

2.3 มีกลไกการนําผลการประเมินคุณภาพจากภายในและภายนอกดานการจัดการ

ความรู มาปรับปรุง พัฒนาระบบและกลไกการจัดการความรูของมหาวิทยาลัย 

2.4 มีกลไกในการนําองคความรูและนวัตกรรมที่ไดจากการจัดการความรูไปใชใหเกิด

ประโยชนแกมหาวิทยาลัยและสังคม 

3. กิจกรรมที่ควร

ดําเนินการ 

3.1 มีเปาหมายและตัวบงชี้ที่ชัดเจนในการจัดการความรู 

3.2 มีแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการในการจัดการความรู 

3.3 มีการดําเนินการเพื่อใหเกิดองคความรูและนวัตกรรมที่ไดจากการจัดการ

ความรู 

3.4 มีการเผยแพรนวัตกรรมดานการจัดการความรูอยางสม่ําเสมอ เชน การจัด

ประชุมสัมมนา การจัดพิมพเปนวารสาร ทั้งนี้ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูและ

ยกยองใหเกียรติแกผูเปนเจาของนวัตกรรม 
3.5 มีชุมชนนักปฏิบัติและเครือขายดานการจัดการความรู ทั้งระหวางหนวยงานภายใน

มหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย 

3.6 มีบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรูภายในมหาวิทยาลัย 

3.7 มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรู

ในองคกร 
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ตัวบงชี้ที่ 7.4 : ระบบบริหารความเสี่ยง 

เร่ืองที่ควรพิจารณา ตัวอยางแนวทางการพัฒนา  

1. คณะกรรมการหรือ

คณะทํางาน 

1.1 ตั้งคณะกรรมการ หรือคณะทํางานโดยมีผูบริหารของหนวยงานรวมเปน

คณะกรรมการหรือคณะทํางาน 

1.2 ระบุรายละเอียดของการทํางาน เชน นโยบายหรือแนวทางในการดาํเนินงาน 

หนาที่ความรับผิดชอบที่ชดัเจน กําหนดระยะเวลาใหมีการประชมุของ

คณะกรรมการหรือคณะทํางาน อยางสม่ําเสมอ 

2. การกําหนดปจจัย

เสี่ยง 

2.1 วิเคราะหและระบปุจจัยเสี่ยงที่สงผลกระทบหรือสรางความเสียหาย หรือ

ความลมเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมายในการบริหาร 

2.2 จัดลําดบัความสําคัญของปจจยัเสี่ยง โดยพจิารณาจากมิติของโอกาสและ

ผลกระทบจากความเสี่ยง 

2.3 จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อการบรรลุเปาหมาย โดยตองกําหนดมาตรการ

หรือแผนปฏิบัติการที่จะสรางความรู ความเขาใจใหกับบุคลากรใน

มหาวิทยาลยั และดาํเนินการแกไข ลด หรือปองกันความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึน

อยางเปนรูปธรรม 

3. การสรางแผนการ

จัดการความเสี่ยง 

3.1 วิเคราะหความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง ที่เกิดข้ึนในการบริหารจัดการดานตางๆ  

3.2 สรางมาตรการควบคุมความเสี่ยงโดยใชเทคนิค 4 T คือ Take การยอมรับ

ความเสี่ยง, Treat การลดหรือควบคุมความเสี่ยง, Transfer การโอนหรือ

กระจายความเสี่ยง และ Terminate การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง  เพื่อ

ลดมูลเหตุของแตละโอกาสที่องคกรจะเกิดความเสียหาย (ทั้งในรูปแบบของ

ตัวเงินและไมใชตัวเงนิ เชน ชื่อเสียง การฟองรองจากการไมปฏิบัติตาม

กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือความคุมคา 

คุณคา) 
  

4. การสรุปผลและ

บูรณาการ 

4.1 ดําเนินการตามแผนฯ รายงานความกาวหนาหรือความแลวเสร็จของการ

ดําเนินการตามแผน  

4.2 สรุปผลการดําเนนิงานและประเมินผลความสาํเร็จของการดําเนินงาน ปญหา

อุปสรรคและแนวทางการแกไข พรอมขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผนการ

ดําเนินงาน 
 

 

 

 

 

 



 33

3. องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

 

ตัวบงชี้ที่ 9.1 : ระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

เร่ืองที่ควรพิจารณา ตัวอยางแนวทางการพัฒนา   

1. ระบบประกัน

คุณภาพ 

1.1 หนวยงานอาจพฒันาระบบประกันคุณภาพที่เหมาะสมกับระดบัการพัฒนาของ

หนวยงาน โดยอาจเปนระบบประกันคุณภาพที่ใชกันแพรหลาย หรือเปน

ระบบเฉพาะที่หนวยงานพัฒนาข้ึนเอง 

1.2 ระบบประกันคุณภาพที่นาํมาใชตองเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร

หนวยงานที่ดําเนินการเปนประจํา โดยเร่ิมจากการวางแผน การดําเนินการตาม

แผน การตรวจสอบประเมินผลและการปรับปรุงพฒันาเพื่อใหการดําเนิน

ภารกิจบรรลุเปาประสงคและมกีารพัฒนาอยางตอเนื่อง 

2. กลไกการประกัน

คุณภาพ 

2.1 ผูบริหารสูงสดุของหนวยงานตองใหความสําคัญและกําหนดนโยบายการ

ประกันคุณภาพการศึกษาที่ชดัเจนโดยเกิดจากการมีสวนรวมจากทุกภาคีทั้ง

ภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั 

2.2 มีคณะทํางานของหนวยงานรับผิดชอบการจัดระบบประกันคุณภาพ พรอมทั้ง

กําหนดมาตรฐาน ตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพที่เหมาะสม 

2.3 มีกลไกการเชื่อมโยงการปฏิบัติงานตั้งแตระดับบุคคล ระดับงานยอยๆ ระดับ

หนวยงานถึงระดับมหาวิทยาลัยเพื่อใหไดคุณภาพตามที่กําหนด 

2.4 มีคูมือคุณภาพในแตละระดบัเพื่อกํากับการดําเนินงาน 

2.5 มีกลไกการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและกระตุนใหเกิดการพัฒนาคุณภาพ

อยางตอเนื่อง 
 

3. มาตรฐาน ตัวบงชี้ 

และเกณฑคุณภาพ 

3.1 การกําหนดมาตรฐานที่ใชเปนกรอบในการดําเนินงานตองสอดคลองกับ

มาตรฐานการอุดมศึกษา ตลอดจนมาตรฐานและกฎเกณฑอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ 

เชน มาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายนอกโดยหนวยงานตางๆ  

3.2 ตัวบงชีท้ี่พัฒนาข้ึนตองสามารถชี้วัดคุณลักษณะที่พึงประสงคตามมาตรฐานที่

กําหนดไดทัง้หมดและตองครอบคลุมปจจยัที่มีผลตอคุณภาพครบถวนทั้ง

ปจจัยนาํเขา กระบวนการ ผลผลิตหรือผลลัพธ 

3.3 เกณฑหรือแนวปฏิบัติที่ดีที่ใชกํากับแตละตัวบงชีต้องสามารถวัดระดับคุณภาพ

ตามเปาหมายของตัวบงชีน้ั้นๆ และที่สาํคัญตองเปนเกณฑที่นาํไปสูการปรับปรุง

พัฒนาอยางตอเนื่อง 

4. ระบบฐานขอมูลเพื่อ

การประกันคุณภาพ 

4.1 จัดใหมีระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่สนับสนนุการประกันคุณภาพ

การศึกษาที่ถูกตองและสามารถใชรวมกันไดทั้งระดบับุคคล หนวยงานและ

มหาวิทยาลัย 

 

 



 34

เร่ืองที่ควรพิจารณา ตัวอยางแนวทางการพัฒนา   

4.2 ระบบฐานขอมูลขางตนเปนระบบฐานขอมูลที่เชื่อมโยงกับระบบฐานขอมูล

หลักของมหาวิทยาลัย ซึ่งสามารถนํามาใชเพื่อการวางแผน การปฏิบัติงาน

ประจํา การตรวจสอบประเมนิผล ตลอดจนถึงเพื่อการปรับปรุงพัฒนา 

5. การจัดการความรู

ดานการประกัน

คุณภาพ 

5.1 มีการใหความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพแกบุคลากรอยางสม่าํเสมอ 

5.2 สงเสริมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูในการดําเนินการดานประกันคุณภาพ

การศึกษาเพื่อนําไปสูนวัตกรรมใหมๆ  

5.3 จัดใหมีการเผยแพรนวัตกรรมอยางสม่าํเสมอ เชน จัดประชุมสมัมนา จัดพิมพ

วารสาร เพื่อสงเสริมและยกยองเจาของนวัตกรรม 

5.4 สงเสริมการสรางเครือขายดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางหนวยงาน

ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  
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ภาคผนวก 2 

ผูรับผิดชอบตัวบงชี้ประกันคุณภาพการศึกษา สวนแผนงาน  

ปการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี 

 

องคประกอบ / ตัวบงชี ้ ผูรับผิดชอบ 

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ  

ตัวบงชี้ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน หัวหนาสวน 

องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ  

ตัวบงชี้ 7.1 ภาวะผูนาํของผูบริหารหนวยงาน หัวหนาสวน 

ตัวบงชี้ 7.2 การพัฒนาหนวยงานสูองคกรแหงการเรียนรู ชนิภา 

ตัวบงชี้ 7.3 ระบบสารสนเทศเพือ่การบริหารและการตัดสินใจ จุไรรัตน 

ตัวบงชี้ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง วริฏฐา 

ตัวบงชี้ 7.5 ความพงึพอใจของผูรับบริการแบบ “รวมบริการ ประสานภารกิจ” ชนิภา 

องคประกอบที่ 9 ระบบกลไกการประกันคุณภาพ  

ตัวบงชี้ 9.1 ระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน จุไรรัตน 

องคประกอบที่ 12 การบริหารจัดการภารกิจหลัก  

ตัวบงชี้ 12.1   ประสทิธิภาพและประสทิธิผลของกระบวนการวางแผน ติดตาม   

                  ประเมินผล 

อรุโณทัย 

ตัวบงชี้ 12.2  ประสทิธิภาพและประสทิธิผลของการดาํเนินงานดานงบประมาณของ 

                 มหาวิทยาลยั 

วริฏฐา 

ตัวบงชี้ 12.3  ประสทิธิภาพและประสทิธิผลของงานวจิัยสถาบนั จุไรรัตน 

ตัวบงชี้ 12.4  ประสทิธิภาพและประสทิธิผลของการจัดทําสารสนเทศมหาวิทยาลัย 

                 เพื่อการใหบริการ 

จุไรรัตน 

ตัวบงชี้ 12.5  การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรและการพัฒนางานสูองคกร

แหงความสุข 

ภัททิยา 
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ภาคผนวก 3 

คาเปาหมายที่ตั้งไวตามตัวบงชี้ประกันคุณภาพการศึกษา สวนแผนงาน 

ปการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

 

องคประกอบ / ตัวบงชี ้
คะแนน 

เต็ม เปาหมาย 

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 

ตัวบงชี้ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 5 5 

องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 

ตัวบงชี้ 7.1 ภาวะผูนาํของผูบริหารหนวยงาน 5 5 

ตัวบงชี้ 7.2 การพัฒนาหนวยงานสูองคกรแหงการเรียนรู 5 5 

ตัวบงชี้ 7.3 ระบบสารสนเทศเพือ่การบริหารและการตัดสินใจ 5 5 

ตัวบงชี้ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 5 5 

ตัวบงชี้ 7.5 ความพงึพอใจของผูรับบริการแบบ “รวมบริการ ประสานภารกิจ” 5 4 

องคประกอบที่ 9 ระบบกลไกการประกันคุณภาพ 

ตัวบงชี้ 9.1 ระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 5 5 

องคประกอบที่ 12 การบริหารจัดการภารกิจหลัก 

ตัวบงชี้ 12.1   ประสทิธิภาพและประสทิธิผลของกระบวนการวางแผน ติดตาม 

ประเมินผล 

5 5 

ตัวบงชี้ 12.2  ประสทิธิภาพและประสทิธิผลของการดาํเนินงานดานงบประมาณ

ของมหาวิทยาลัย 

5 5 

ตัวบงชี้ 12.3  ประสทิธิภาพและประสทิธิผลของงานวจิัยสถาบนั 5 5 

ตัวบงชี้ 12.4  ประสทิธิภาพและประสทิธิผลของการจัดทําสารสนเทศ

มหาวิทยาลยัเพื่อการใหบริการ 

5 5 

ตัวบงชี้ 12.5  การพัฒนาขีดความสามารถของบคุลากรและการพัฒนางานสู

องคกรแหงความสุข 

5 5 

 



 

   

เอกสาร  คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา สวนแผนงาน  ปการศึกษา 2556  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 

ที่ปรึกษา  รองศาสตราจารย ดร.สิทธิชัย  แสงอาทิตย   รองอธิการบดีฝายวางแผน 

   ผูชวยศาสตราจารย ดร.สถิตยโชค  โพธิ์สอาด  ผูชวยอธิการบดีฝายวางแผน 

 

คณะทํางาน คณะทํางานประกันคุณภาพการศึกษาประจําสวนแผนงาน 

นายศราวุธ  ปอมสินทรัพย    ประธานคณะทํางาน 

   นางสาวจุไรรัตน  วิสัยดี    คณะทํางาน 

   นางภัททิยา  วิมลญาณ    คณะทํางาน 

   นางสาวอรุโณทัย  ผลาพฤกษ   คณะทํางาน 

   นางสาววริฏฐา  ประเสริฐ    คณะทํางาน 

   นางสาวชนิภา  วสันตศิริกุล    คณะทํางานและเลขานุการ 

 

ปที่พิมพ  มิถุนายน 2557 

 

จํานวน  10 เลม 

 

ออกแบบปก นางสาวชนิภา  วสันตศิริกุล 

 

 

 

 

 

 

 

 

สวนแผนงาน สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

111 ถนนมหาวิทยาลัย ตําบลสุรนารี อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000  

โทรศัพท 0-4422-4069  โทรสาร 0-4422-4050  http://web.sut.ac.th/dpn/ e-mail: plandiv@sut.ac.th  
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