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ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ  

ส านักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 2554 

 

1. วิสัยทัศน์  เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านการบริหารและสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย 

2. อัตลักษณ์  การเรียนรู้และพัฒนา 

ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 

ตัวบ่งช้ีที่ 1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของส านักงานอธิการบดี 

ตัวบ่งช้ีที่ 2 ร้อยละเฉลี่ยของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ที่ส านักงานอธิการบดีจัดขึ้น 

ตัวบ่งช้ีที่ 3 จ านวนหน่วยงานของส านักงานอธิการบดีที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับหน่วยงานอื่น 

3. เอกลักษณ์  กัลยาณมิตร จิตอาสา พึ่งพาได้  

4. พันธกิจ   ส่งเสริม สนับสนุน ให้บริการ และก ากับดูแลการด าเนินงานตามภารกิจมหาวิทยาลัย 

5. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

5.1 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  

ส านักงานอธิการบดีจัดให้มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่สอดคล้องกับ

นโยบาย หลักการและแนวทางการด าเนินงานที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยเริ่มต้นจากกระบวนการวางแผน   

การด าเนินงานตามแผน การตรวจสอบประเมิน และการปรับปรุงพัฒนา ทั้งนี้ เพ่ือให้การด าเนินภารกิจของ

ส านักบรรลุเป้าประสงค์และมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเป็นหลักประกันให้มั่นใจว่าส านักสามารถสร้าง

ศักยภาพทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 

5.2 มาตรฐาน ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมิน 

มหาวิทยาลัยก าหนดมาตรฐานและตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพตามแนวทางที่

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพัฒนาขึ้นในองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน ที่มีความครอบคลุมพันธกิจ

หลัก 4 ประการของการอุดมศึกษา และพันธกิจสนับสนุน ได้แก่ (1) ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และ

แผนการด าเนินงาน (2) การผลิตบัณฑิต (3) กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา (4) การวิจัย (5) การบริการวิชาการ

แก่สังคม (6) การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (7) การบริหารและการจัดการ (8) การเงินและงบประมาณ

(9) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
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ระดับส านัก ด าเนินเฉพาะองค์ประกอบคุณภาพในการสนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกิจหลัก

ของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ (1) ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนการด าเนินงาน 

(7) การบริหารและการจัดการ (8) การเงินและงบประมาณ (9) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ระดับส านัก รวมทั้งหมด 12 ตัวบ่งชี้ โดยสอดคล้องกับการประเมินคุณภาพภายในและ

ภายนอก รวมทั้งก าหนดเพ่ือพัฒนาคุณภาพการบริหาร แยกตามประเภทดังนี้ 

 ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายใน (สกอ.) 7 ตัวบ่งชี้ 

 ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ 3 ตัวบ่งชี้ 

 ตัวบ่งชี้ด้านคุณภาพการบริหารและพัฒนาส านัก 2 ตัวบ่งชี้ 

o ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายนอก (สมศ.) 1 ตัวบ่งชี้ 

o ก าหนดเพ่ิม 1 ตัวบ่งชี้  

5.3 กลไกการประกันคุณภาพ 

กลไกการประกันคุณภาพของส านักงานอธิการบดีที่ส าคัญ และส่งผลให้การด าเนินงานประสบ

ผลส าเร็จ น าไปสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง คือ คณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ซึ่งรับผิดชอบในการ

ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพในส านัก 

ปีการศึกษา 2554 คณะกรรมการบริหารส านักงานอธิการบดี ก าหนดให้มีคณะท างานด้านการ

ประกันคุณภาพ เพ่ือท าหน้าที่ตามนโยบายที่คณะกรรมการบริหารส านักงานอธิการบดีก าหนด คือ (1) จัดท า

แนวทางการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ และแผนการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ

ภายในส านักงานอธิการบดี ให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางที่มหาวิทยาลัยก าหนด (2) ประสาน ส่งเสริม

และสร้างความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพ ให้แก่บุคลากรของส านักงานอธิการบดี  (3) ติดตาม ประเมิน 

และจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผน (4) เตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายใน ส านักงาน

อธิการบดี (5) น าเสนอแนวทางการพัฒนาคุณภาพการด าเนินงาน (6) จัดเตรียมข้อมูล เอกสารหลักฐาน เพ่ือ

รับการประเมินคุณภาพภายใน ส านักงานอธิการบดี ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 

นอกจากนี้ ส านักงานอธิการบดีก าหนดให้มีคณะท างาน เพ่ือพัฒนาคุณภาพด้านต่างๆ ดังนี้ (1) 

ด้านสารสนเทศ (2) การสื่อสารภายในองค์กร (3) คณะท างานด้านด้านการวางแผนงาน (4) การบริหารความ

เสี่ยง (5) การพัฒนาบุคลากร (6) การบริหารงานด้วยหลักธรรมมาภิบาล (7) การเงินและงบประมาณ (8) 

สาธารณูปโภคและสุขภาวะของบุคลากร (9) การจัดการความรู้ 
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6. แผนการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ ส านักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 2554 

กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาแล้วเสร็จ 

1. การพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  
      1.1 แต่งตั้งคณะท างานประกันคุณภาพ งานประกันคุณภาพฯ ภายในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2554 

     1.2 พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 1. คณะท างานประกันคุณภาพ ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2554 
2. คณะกรรมการบริหารอธิการบดี/ผู้บริหาร ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 

     1.3 ด าเนินตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ทุกกอง/หน่วยงาน ภายในวันที่ 1 ธันวาคม  2554 
2. การสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่บุคลากร เช่น  

   2.1 การท างานภายใต้ระบบการประกันคุณภาพ คณะท างานประกันคุณภาพ ภายในเดือน มกราคม 2555 

 

2.2 การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามตัวบ่งชี้ คณะท างานประกันคุณภาพ ภายในเดือน มกราคม 2555 

 

ภายในเดือน เมษายน 2555 

  2.3 การสื่อสารประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ คณะท างานประกันคุณภาพ ตลอดปี 
3. การติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน ทุกกอง/หน่วยงาน ส่งงานประกันคุณภาพ  

 

  ครั้งท่ี 1 ภายในวันท่ี 1 กันยายน 2554 

 

ครั้งท่ี 2 ภายในวันท่ี 1 ธันวาคม 2554 

 

ครั้งท่ี 3 ภายในวันท่ี 1 มีนาคม 2555 

 

ครั้งท่ี 4 ภายในวันท่ี 1 เมษายน 2555 (บางเกณฑ์) 

4. การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2555 
5. การประเมินคุณภาพภายใน ภายใน มิถุนายน 2555 
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7. องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน ส านักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 2554 

ตัวบ่งชี/้เกณฑ์ ระดับส านัก 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบในการ

ส่งเสริม/
สนับสนุน 

คณะท างานที่
รับผิดชอบ 

หน่วย
วัด 

ผลประเมิน
ปีการศึกษา 

2553 

ค่าเป้าหมายปีการศึกษา 2554 

ผลงาน ค่าคะแนน 

ค่าคะแนนรวมตัวบ่งช้ีของ สกอ. (7 ตัวบ่งช้ี) 3.57  4.14 
ค่าคะแนนตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์ (3 ตัวบ่งช้ี) -  3.67 
ค่าคะแนนตัวบ่งช้ีด้านคุณภาพการบริหารและพัฒนาส านัก (2 ตัวบ่งช้ี) -  4.26 
ค่าคะแนนรวม (12 ตัวบ่งช้ี) -  4.04 
    
องค์ประกอบท่ี  1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 3  4.00 
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน กองแผนงาน คณะท างานด้าน

แผนงาน 
ข้อ 3 6 4 

1.2 ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ 0  3.67 
    1.2.1 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะ โครงการจัดตั้ง

กองการเจ้าหน้าที่ 
หัวหน้าโครงการ

จัดตั้งกองฯ 
ร้อยละ  85 3.51 

   1 . 2 . 2  ร ะ ดั บ ค ว า ม พึ ง พอ ใ จ ข อ ง บุ ค ล า ก ร ทุ ก ร ะ ดั บ ต่ อ
กระบวนการพัฒนาความรู้และทักษะของส านักงาน
อธิการบดี 

โครงการจัดตั้ง
กองการเจ้าหน้าที่ 

หัวหน้าโครงการ
จัดตั้งกองฯ 

ระดับ  3.51 3.51 

   1.2.3    ระดับความส าเร็จเฉลี่ยของการพัฒนาศักยภาพบุคลากร โครงการจัดตั้ง
กองการเจ้าหน้าที่ 

หัวหน้าโครงการ
จัดตั้งกองฯ 

ระดับ  4 4 
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ตัวบ่งชี/้เกณฑ์ ระดับส านัก 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบในการ

ส่งเสริม/
สนับสนุน 

คณะท างานที่
รับผิดชอบ 

หน่วย
วัด 

ผลประเมิน
ปีการศึกษา 

2553 

ค่าเป้าหมายปีการศึกษา 2554 

ผลงาน ค่าคะแนน 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารจัดการ 3.75  4.5 
7.1 ภาวะผู้น าของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน กองกลาง คณะท างานด้าน

การบริหารงาน 
ด้วยหลักธรรมาภิ

บาล 

ข้อ 2 5 3 

7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ ศูนย์การจัดการ
ความรู้ 

คณะท างานด้าน
การจัดการความรู้ 

ข้อ 3 5 5 

7.3 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ ส านักคอมฯ คณะท างานด้าน
สารสนเทศ 

ข้อ 5 5 5 

7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง กองแผนงาน คณะท างานด้าน
การบริหารความ

เสี่ยง 

ข้อ 5 6 5 

7.5 ตัวบ่งชี้ด้านคุณภาพการบริหารและพัฒนาส านัก -  4.26 
     7.5.1 ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน โครงการจัดตั้ง

กองการเจ้าหน้าที่ 
คณะท างานด้าน

การพัฒนา
บุคลากร 

ข้อ - 7 5 

    7.5.2 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารส านัก (ใช้ผล คณะกรรกมาร คณะท างานด้าน คะแนน - 3.51 3.51 
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ตัวบ่งชี/้เกณฑ์ ระดับส านัก 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบในการ

ส่งเสริม/
สนับสนุน 

คณะท างานที่
รับผิดชอบ 

หน่วย
วัด 

ผลประเมิน
ปีการศึกษา 

2553 

ค่าเป้าหมายปีการศึกษา 2554 

ผลงาน ค่าคะแนน 

ประเมินจากผลประเมินที่สภา/ค.กก.อ านวยการจัดตั้งขึ้น โดยค่า
คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

บริหารส านักงาน
อธิการบดี 

การบริหารงาน 
ด้วยหลักธรรมาภิ

บาล 
องค์ประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ 3  3 
8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ กองคลัง/กอง

แผนงาน 
คณะท างานด้าน
ก า ร เ งิ น แ ล ะ
งบประมาณ 

ข้อ 3 4 3 

องค์ประกอบที่  9  การประกันคุณภาพ 4  4 
9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน งานประกัน

คุณภาพฯ 
คณะท างานด้าน
ก า ร ป ร ะ กั น
คุณภาพ 

ข้อ 4 7 4 

 

 

 

 



7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

  



8 

 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ส านักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 2554 

ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ระดบัมหาวิทยาลัย ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ระดบัส านัก 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบในการ
ส่งเสริม/สนบัสนุน 

ผู้รับผิดชอบในการ
ส่งเสริม/สนบัสนุน 

หน่วยนับ 
ผลการประเมิน 

ปีการศึกษา 
2553 

ค่าเป้าหมาย 
2554 

องค์ประกอบที่  1  ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 

  สกอ.       คะแนน 3.00 4.00 

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน กองแผนงาน คณะท างานด้านการ
วางแผน 

ข้อ 5 6 

  1.  มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับ
นโยบายของสภาสถาบัน โดยการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในสถาบันและได้รับความเห็นชอบจาก
สภาสถาบัน โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกบัปรัชญา
หรือปณิธานและพระราชบญัญัติสถาบัน  
ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน 
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 
(พ.ศ. 2551–2565) และแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที ่10 (พ.ศ. 2551 – 
2554) 

1. มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกบั
นโยบายของคณะกรรมการประจ าส านกั โดยการ
มีส่วนร่วมของบุคลากรในส านกัและได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าส านกั โดย
เป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและ
ข้อบังคับของส านัก (ถ้ามี)  ตลอดจนสอดคล้อง
กับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ระยะ 
5 ปี (พ.ศ. 2555-2559) 

      

  2.    มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับสถาบัน
ไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 

2.    มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับส านักไปสู่
ทุกหน่วยงานภายใน 

      

  3.  มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เปน็
แผนปฏิบัติงานประจ าปีครบ 4 พันธกิจ คือ ด้าน
การเรียนการสอน การวิจยั การบริการทาง
วิชาการ และการท านบุ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 

3.  มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เปน็
แผนปฏิบัติงานประจ าปีครบทุกพันธกจิของส านัก  
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ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ระดบัมหาวิทยาลัย ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ระดบัส านัก 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบในการ
ส่งเสริม/สนบัสนุน 

ผู้รับผิดชอบในการ
ส่งเสริม/สนบัสนุน 

หน่วยนับ 
ผลการประเมิน 

ปีการศึกษา 
2553 

ค่าเป้าหมาย 
2554 

  4.  มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ ์แผนปฏบิตัิงาน
ประจ าปีและค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบง่ชี้ เพื่อ
วัดความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกล
ยุทธ์และแผนปฏบิัติงานประจ าป ี

4.  มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ ์แผนปฏบิตัิงาน
ประจ าปีและค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบง่ชี้ เพื่อ
วัดความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกล
ยุทธ์และแผนปฏบิัติงานประจ าป ี

      

  5.    มีการด าเนินการตามแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปีครบ 4 พันธกิจ 

5.    มีการด าเนินการตามแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปีครบทุก พันธกิจ 

      

  6.  มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้
ของแผนปฏิบัติงานประจ าปอีย่างน้อยปลีะ 2 
ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา 

6.  มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้
ของแผนปฏิบัติงานประจ าปอีย่างน้อยปลีะ 2 
ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารหรือ
คณะกรรมการประจ าส านักเพื่อพิจารณา 

      

  7.  มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้
ของแผนกลยุทธ์อยา่งน้อยปีละ 1 ครั้งและ
รายงานผลต่อผู้บริหารและสภาสถาบันเพื่อ
พิจารณา 

7. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้
ของแผนกลยุทธ์อยา่งน้อยปีละ 1 ครั้งและ
รายงานผลต่อผู้บริหารและคณะกรรมการประจ า
ส านักเพื่อพจิารณา 

      

  8.    มีการน าผลการพิจารณาข้อคิดเหน็และ
ข้อเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรงุแผน กล
ยุทธ์และแผนปฏบิัติงานประจ าป ี

8. มีการน าผลการพิจารณาขอ้คิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าส านักไป
ปรับปรุงแผน กลยุทธ์และแผนปฏิบัติงาน
ประจ าป ี

    

  
   - 1.2 ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ส านักงานอธิการบดี         

  
   - 1.2.1 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพฒันา

ความรู้และทักษะ 
โครงการจัดตั้งกอง

การเจ้าหนา้ที ่
หัวหน้าโครงการ

จัดตั้งกองฯ 
ร้อยละ  85 

 - 3.51 
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ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ระดบัมหาวิทยาลัย ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ระดบัส านัก 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบในการ
ส่งเสริม/สนบัสนุน 

ผู้รับผิดชอบในการ
ส่งเสริม/สนบัสนุน 

หน่วยนับ 
ผลการประเมิน 

ปีการศึกษา 
2553 

ค่าเป้าหมาย 
2554 

   - 1.2.2 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับ
ต่อกระบวนการพัฒนาความรู้และทกัษะของ
ส านักงานอธกิารบด ี

ระดับ  3.51 

 - 3.51 

   - 1.2.3    ระดับความส าเร็จเฉลี่ยของการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร 

ระดับ  4 

 - 4 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารจัดการ 
  สกอ. สกอ.     คะแนน     

7.1 ภาวะผู้น าของสภาสถาบันและผู้บรหิารทุก
ระดับของสถาบัน 

7.1 ภาวะผู้น าของสภาสถาบันและผู้บริหารทุก
ระดับของสถาบัน 

กองกลาง คณะท างานด้านการ
บริหารงานด้วยหลัก

ธรรมาภิบาล 

ข้อ 2.00 3.00 

  3 5 

  1. ค.กก.คณะปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนด
ครบถ้วนและมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์
ที่ก าหนดล่วงหนา้ 

1. ค.กก.คณะปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนด
ครบถ้วนและมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์
ที่ก าหนดล่วงหนา้ 

      

  2.  ผู้บริหารมีวิสยัทัศน์ ก าหนดทิศทางการ
ด าเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากร
ทุกระดับมีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ 
มีการน าข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการ
ปฏิบัติงานและพัฒนาคณะ 

2. คณะกรรมการประจ าส านัก หรือผู้บริหาร มี
วิสัยทัศน์ ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน และ
สามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทกุระดบัมี
ความสามารถในการวางแผนกลยุทธ ์มีการน า
ข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและ
พัฒนาส านัก 
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ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ระดบัมหาวิทยาลัย ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ระดบัส านัก 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบในการ
ส่งเสริม/สนบัสนุน 

ผู้รับผิดชอบในการ
ส่งเสริม/สนบัสนุน 

หน่วยนับ 
ผลการประเมิน 

ปีการศึกษา 
2553 

ค่าเป้าหมาย 
2554 

  3.  ผู้บริหารมีการก ากับ ติดตามและประเมินผล
การด าเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถ
สื่อสารแผนและผลการด าเนินงานของคณะไปยัง
บุคลากรในคณะ 

3. คณะกรรมการประจ าส านัก หรือผู้บริหาร มี
การก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสารแผนและ
ผลการด าเนินงานของส านักไปยังบุคลากรใน
ส านัก 

      

  4.  ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในสถาบันมี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้อ านาจในการ
ตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม 

4. คณะกรรมการประจ าส านัก หรือผู้บริหาร
สนับสนุนให้บุคลากรในส านักส่วนรว่มในการ
บริหารจัดการ ให้อ านาจในการตัดสินใจแก่
บุคลากรตามความเหมาะสม 

      

  5.  ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนา
ผู้ร่วมงานเพื่อให้สามารถท างานบรรลุ
วัตถุประสงค์ของคณะเต็มตามศักยภาพ 

5. คณะกรรมการประจ าส านัก หรือผู้บริหาร
ถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน
เพื่อให้สามารถท างานบรรลุวัตถุประสงค์ของ
ส านักเต็มตามศักยภาพ 

      

  6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภบิาล โดย
ค านึงถึงประโยชน์ของสถาบัน และผู้มีสว่นได้
ส่วนเสีย 

6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภบิาล โดย
ค านึงถึงประโยชน์ของส านักและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 

      

  7.  ค.กก.คณะประเมินผลการบริหารงานของ
คณะและผู้บริหารน าผลการประเมินไปปรับปรุง
การบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม  

7.  คณะกรรมการประจ าส านักน าผลการ
ประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอยา่งเป็น
รูปธรรม  

      

7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู ้ 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรยีนรู้ ศูนย์การจัดการความรู ้ คณะท างานด้านการ
จัดการความรู ้

คะแนน 3.00 5.00 

ข้อ 3 5 
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ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ระดบัมหาวิทยาลัย ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ระดบัส านัก 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบในการ
ส่งเสริม/สนบัสนุน 

ผู้รับผิดชอบในการ
ส่งเสริม/สนบัสนุน 

หน่วยนับ 
ผลการประเมิน 

ปีการศึกษา 
2553 

ค่าเป้าหมาย 
2554 

  1.  มีการก าหนดประเด็นความรูแ้ละเป้าหมาย
ของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกล
ยุทธ์ของมหาวิทยาลยัอยา่งน้อยครอบคลุมพันธ
กิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจยั  

1. มีการก าหนดประเด็นความรู้และเปา้หมาย
ของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ของส านัก 

      

  2.  ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนา
ความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและด้าน
การวิจยัอย่างชัดเจนตามประเด็นความรูท้ี่ก าหนด
ในข้อ 1 

2.  ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนา
ความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและด้าน
การวิจยัอย่างชัดเจนตามประเด็นความรูท้ี่ก าหนด
ในข้อ 1 

      

  3.  มีการแบ่งปันและแลกเปลีย่นเรียนรู้จาก
ความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit 
Knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏบิัติที่ดีตาม
ประเด็นความรู้ที่ก าหนดในขอ้ 1 และเผยแพร่
ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 

3.  มีการแบ่งปันและแลกเปลีย่นเรียนรู้จาก
ความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit 
Knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏบิัติที่ดีตาม
ประเด็นความรู้ที่ก าหนดในขอ้ 1 และเผยแพร่
ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 

      

  4.  มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่
ก าหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่ง
เรียนรู้อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและ
จัดเก็บอยา่งเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็น
ลายลักษณ์อกัษร (Explicit Knowledge) 

4.  มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่
ก าหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่ง
เรียนรู้อื่นๆ ทีเ่ป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและ
จัดเก็บอยา่งเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็น
ลายลักษณ์อกัษร (Explicit Knowledge) 
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ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ระดบัมหาวิทยาลัย ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ระดบัส านัก 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบในการ
ส่งเสริม/สนบัสนุน 

ผู้รับผิดชอบในการ
ส่งเสริม/สนบัสนุน 

หน่วยนับ 
ผลการประเมิน 

ปีการศึกษา 
2553 

ค่าเป้าหมาย 
2554 

  5.   มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ใน
ปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผา่นมาที่
เป็นลายลักษณ์อกัษร (Explicit Knowledge) 
และจากความรู้ ทกัษะของผู้มีประสบการณ์ตรง  
(Tacit Knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัตทิี่ดีมาปรับ
ใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

5.   มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ใน
ปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผา่นมาที่
เป็นลายลักษณ์อกัษร (Explicit Knowledge) 
และจากความรู้ ทกัษะของผู้มีประสบการณ์ตรง  
(Tacit Knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัตทิี่ดีมาปรับ
ใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

      

7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการ
ตัดสินใจ 

7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการ
ตัดสินใจ 

ส านักงานประกัน
คุณภาพการศึกษา
และสารสนเทศ 

คณะท างานด้าน
สารสนเทศ 

คะแนน 5.00 5.00 

ข้อ 5 5 

  1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information 
System Plan) 

1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information 
System Plan) 

      

  2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการ
ตัดสินใจตามพันธกจิของสถาบัน โดยอยา่งน้อย
ต้องครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวจิัย 
การบริหารจัดการ และการเงินและสามารถ
น าไปใช้ในการด าเนินงานประกันคุณภาพ 

2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการ
ตัดสินใจตามพันธกจิของส านัก 

      

  3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใชร้ะบบ
สารสนเทศ 

3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใชร้ะบบ
สารสนเทศ 

      

  4. มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้
ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 

4. มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้
ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 

      

  5. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของ
หน่วยงานภายนอกที่เกีย่วข้องตามที่ก าหนด  

5. มีการส่งข้อมูลเข้าระบบเครือข่ายของ
หน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัย (E-
document) 
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ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ระดบัมหาวิทยาลัย ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ระดบัส านัก 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบในการ
ส่งเสริม/สนบัสนุน 

ผู้รับผิดชอบในการ
ส่งเสริม/สนบัสนุน 

หน่วยนับ 
ผลการประเมิน 

ปีการศึกษา 
2553 

ค่าเป้าหมาย 
2554 

7.4 ระบบบริหารความเสีย่ง 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง กองแผนงาน คณะท างานด้านการ
บริหารความเส่ียง 

คะแนน 5.00 5.00 

ข้อ 6 6 

 1.  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างาน
บริหารความเส่ียง โดยมีผู้บริหารระดับสงูและ
ตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของ
มหาวิทยาลัยรว่มเป็นคณะกรรมการหรอื
คณะท างาน  

1.  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างาน
บริหารความเส่ียง โดยมีผู้บริหารระดับสงูและ
ตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของ
มหาวิทยาลัยรว่มเป็นคณะกรรมการหรอื
คณะท างาน  

      

 2.  มีการวิเคราะห์และระบุความเส่ียง และปัจจยั
ที่ก่อให้เกิดความเส่ียงอย่างน้อย 3 ด้าน ตาม
บริบทของมหาวิทยาลยั จากตวัอยา่งต่อไปนี้  

2.  มีการวิเคราะห์และระบุความเส่ียง และปัจจยั
ที่ก่อให้เกิดความเส่ียงอย่างน้อย 3 ด้าน ตาม
บริบทของมหาวิทยาลยั จากตวัอยา่งต่อไปนี้  

      

 -   ความเส่ียงด้านทรัพยากร (การเงิน 
งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร
สถานที่)  

-   ความเส่ียงด้านทรัพยากร (การเงิน 
งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร
สถานที่)  

      

 -   ความเส่ียงด้านยุทธศาสตร์  หรือกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัย 

 -   ความเส่ียงด้านยุทธศาสตร์  หรือกลยุทธ์ของ
ส านัก 

      

 -   ความเส่ียงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ 

-   ความเส่ียงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ 

      

 -  ความเส่ียงด้านการปฏิบัติงานเช่น ความเส่ียง
ของกระบวนการบริหารหลักสูตร    การบริหาร
งานวิจัย  ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 

-  ความเส่ียงด้านการปฏิบัติงานเช่น ความเส่ียง
ของกระบวนการบริหารหลักสูตร    การบริหาร
งานวิจัย  ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
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ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ระดบัมหาวิทยาลัย ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ระดบัส านัก 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบในการ
ส่งเสริม/สนบัสนุน 

ผู้รับผิดชอบในการ
ส่งเสริม/สนบัสนุน 

หน่วยนับ 
ผลการประเมิน 

ปีการศึกษา 
2553 

ค่าเป้าหมาย 
2554 

 -   ความเส่ียงด้านบุคลากรและความเส่ียงด้าน
ธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของ
อาจารย์และบุคลากร  

-   ความเส่ียงด้านบุคลากรและความเส่ียงด้าน
ธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของ
อาจารย์และบุคลากร  

      

 -   ความเส่ียงจากเหตุการณ์ภายนอก -   ความเส่ียงจากเหตุการณ์ภายนอก       

 3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความ
เส่ียงและจัดล าดับความเส่ียงที่ได้จากการ
วิเคราะห์ในข้อ 2  

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความ
เส่ียงและจัดล าดับความเส่ียงที่ได้จากการ
วิเคราะห์ในข้อ 2  

      

 4. มีการจัดท าแผนบริหารความเส่ียงที่มีระดับ
ความเส่ียงสูง และด าเนินการตามแผน 

4. มีการจัดท าแผนบริหารความเส่ียงที่มีระดับ
ความเส่ียงสูง และด าเนินการตามแผน 

      

 5. มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน
ตามแผนและรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

5. มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน
ตามแผนและรายงานต่อคณะกรรมการประจ า
ส านักเพื่อพจิารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

      

 6.  มีการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะ
จาก ค.กก.คณะ ไปใช้ในการปรับแผนหรือ
วิเคราะห์ความเส่ียงในรอบปีถัดไป  

6.  มีการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะ
จาก คณะกรรมการประจ าส านักไปใช้ในการปรับ
แผนหรือวิเคราะห์ความเส่ียงในรอบปีถดัไป  

      

  - มีการเผยแพร ่วิสยัทัศน์ นโยบายของผู้บริหาร  - มีการเผยแพร ่วิสยัทัศน์ นโยบายของผู้บริหาร       

  - สร้างการมีส่วนร่วมโดยการรับฟังความคิดเห็น 
เช่น การจัดประชุมบุคลากรทั้งองค์กร อย่างน้อย 
2 ครั้งต่อปีการศึกษา 

 - สร้างการมีส่วนร่วมโดยการรับฟังความคิดเห็น 
เช่น การจัดประชุมบุคลากรทั้งองค์กร อย่างน้อย 
2 ครั้งตอ่ปีการศึกษา 
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ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ระดบัมหาวิทยาลัย ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ระดบัส านัก 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบในการ
ส่งเสริม/สนบัสนุน 

ผู้รับผิดชอบในการ
ส่งเสริม/สนบัสนุน 

หน่วยนับ 
ผลการประเมิน 

ปีการศึกษา 
2553 

ค่าเป้าหมาย 
2554 

   - มีการเผยแพร่ผลการตรวจสอบด้านบคุลากร 
การเงิน สถานที่ ครุภัณฑ์และการบริหารความ
เส่ียง (ทั้งชีวิตและทรัพย์สินของนิสิต นักศึกษา 
คณาจารย์และบุคลากร) โดยผู้ตรวจสอบ
ภายนอกต่อสาธารณชน 

 - มีการเผยแพร่ผลการตรวจสอบด้านบคุลากร 
การเงิน สถานที่ ครุภัณฑ์และการบริหารความ
เส่ียง (ทั้งชีวิตและทรัพย์สินของนิสิต นักศึกษา 
คณาจารย์และบุคลากร) โดยผู้ตรวจสอบ
ภายนอกต่อสาธารณชน 

      

   - มีการเผยแพร่ผลการส ารวจความพึงพอใจของ
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 

 - มีการเผยแพร่ผลการส ารวจความพึงพอใจของ
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 

      

   - ผลการประเมินผู้บริหารโดยคณะกรรมการ
ที่มาจากการสรรหาอย่างเป็นระบบไม่ต่ ากวา่ 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

 - ผลการประเมินผู้บริหารโดยคณะกรรมการ
ที่มาจากการสรรหาอย่างเป็นระบบไม่ต่ ากวา่ 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

      

7.5.2 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร
สถาบัน 

7.5.2 การปฏิบัติตามบทบาทหนา้ที่ของผู้บริหาร
สถาบัน 

คณะกรรมการ 
ประจ าส านกั 

คณะท างานด้าน
บริหารด้วยหลักธรร

มาภิบาล 

คะแนน 3.51 3.51 

7.6 ตัวบ่งชี้สะท้อนภารกิจของส านัก 7.6 ตัวบ่งชี้สะท้อนภารกิจของส านกั           

2.4 ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 7.6.1 ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนบัสนุน กองการเจ้าหน้าที ่ คณะท างานด้านการ
พัฒนาบุคลากร 

คะแนน 
- 

 5.00  

ข้อ  7  

  1.  มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ทั้ง
ด้านวิชาการ เทคนิคการสอนและการวดัผล และ
มีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงประจักษ ์

1.  มีแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงประจักษ์ 
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ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ระดบัมหาวิทยาลัย ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ระดบัส านัก 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบในการ
ส่งเสริม/สนบัสนุน 

ผู้รับผิดชอบในการ
ส่งเสริม/สนบัสนุน 

หน่วยนับ 
ผลการประเมิน 

ปีการศึกษา 
2553 

ค่าเป้าหมาย 
2554 

  2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่
ก าหนด 

2. มีการบริหารและบุคลากรสายสนับสนุนให้
เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 

      

  3.  มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ด ีและสร้าง
ขวัญและก าลังใจให้คณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนสามารถท างานได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

3.  มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ด ีและสร้าง
ขวัญและบุคลากรสายสนบัสนุนสามารถท างาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

      

  4.  มีระบบการตดิตามให้คณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุนน าความรู้และทักษะที่ได้จากการ
พัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการ
วัดผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ตลอดจนการ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 

4.  มีระบบการตดิตามให้บุคลากรสายสนับสนุน
น าความรู้และทกัษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ใน
การปฏิบัติงานที่เกีย่วข้อง 

      

  5.  มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคมุให้
คณาจารย์และบุคลากรสายสนบัสนุนถอืปฏิบัติ 

5.  มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณบุคลากร
สายสนับสนุน และดแูลควบคุมให้บุคลากรสาย
สนับสนุนถือปฏิบัต ิ

      

  6. มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการ
บริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบคุลากร
สายสนับสนุน  

6. มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการ
บริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน  

      

  7. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือ
ปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุน 

7. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือ
ปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุน 

      

องค์ประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ 
  สกอ. สกอ.     คะแนน     
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ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ระดบัมหาวิทยาลัย ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ระดบัส านัก 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบในการ
ส่งเสริม/สนบัสนุน 

ผู้รับผิดชอบในการ
ส่งเสริม/สนบัสนุน 

หน่วยนับ 
ผลการประเมิน 

ปีการศึกษา 
2553 

ค่าเป้าหมาย 
2554 

8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ กองแผน/คลัง/
ตรวจสอบ 

คณะท างานด้าน
การเงินและ
งบประมาณ 

คะแนน 3.00 3.00 

ข้อ 3 4 

  1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ของสถาบัน 

1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ของส านัก 

กองแผนงาน       

  2.  มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน  
หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้
เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

2.  มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน  
หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้
เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

      

  3. มีงบประมาณประจ าปีที่สอดคล้องกับแผน
ปฎิบัติงานในแต่ละพันธกิจและการพัฒนาคณะ
และบุคลากร 

3. มีงบประมาณประจ าปีที่สอดคล้องกับแผน
ปฎิบัติงานในแต่ละพันธกิจและการพัฒนาส านัก
และบุคลากร 

      

  4. มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็น
ระบบ และรายงานต่อ ค.กก.คณะอยา่งน้อยปีละ 
2 ครั้ง 

4. มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็น
ระบบ และรายงานต่อคณะกรรมการประจ า
ส านักอยา่งน้อยปีละ 2 ครั้ง 

กองคลัง       

  5.  มีการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการ
วิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทาง
การเงินและความมั่นคงของมหาวิทยาลยัอยา่ง
ต่อเนื่อง 

5.  มีการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการ
วิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทาง
การเงินและความมั่นคงของส านักอย่างต่อเนื่อง 

      

  6.  มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก 
ท าหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตาม
ระเบียบและกฎเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

6.  มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก 
ท าหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตาม
ระเบียบและกฎเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

ส านักงานตรวจสอบ
ภายใน 

      



19 

 

ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ระดบัมหาวิทยาลัย ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ระดบัส านัก 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบในการ
ส่งเสริม/สนบัสนุน 

ผู้รับผิดชอบในการ
ส่งเสริม/สนบัสนุน 

หน่วยนับ 
ผลการประเมิน 

ปีการศึกษา 
2553 

ค่าเป้าหมาย 
2554 

  7.  ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงิน
ให้เป็นไปตามเป้าหมาย และน าข้อมูลจาก
รายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการ
ตัดสินใจ 

7.  คณะกรรมการประจ าส านักหรือผู้บริหาร
ระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตาม
เป้าหมาย และน าข้อมูลจากรายงานทางการเงิน
ไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ 

กองแผนงาน       

องค์ประกอบที่  9  การประกันคุณภาพ 
  สกอ. สกอ.     คะแนน     

9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน ส านักงานประกัน
คุณภาพการศึกษา
และสารสนเทศ 

คณะท างานด้านการ
ประกันคุณภาพ 

คะแนน 4.00 4.00 

ข้อ 7 7 

  1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
พันธกิจและพัฒนาการของมหาวิทยาลยั ตั้งแต่
ระดับภาควิชาหรือหนว่ยงานเทียบเท่า และ
ด าเนินการตามระบบทีก่ าหนด 

1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
พันธกิจและพัฒนาการของส านักและด าเนินการ
ตามระบบที่ก าหนด 

      

  2.  มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเร่ือง
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดย
คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุด
ของมหาวิทยาลยั  

2.  มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเร่ือง
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดย
คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุด
ของส านัก 

      

  3.    มีการก าหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอตัลักษณ์
ของมหาวิทยาลยั 

3. มีการก าหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์
ของส านัก 
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ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ระดบัมหาวิทยาลัย ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ระดบัส านัก 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบในการ
ส่งเสริม/สนบัสนุน 

ผู้รับผิดชอบในการ
ส่งเสริม/สนบัสนุน 

หน่วยนับ 
ผลการประเมิน 

ปีการศึกษา 
2553 

ค่าเป้าหมาย 
2554 

  4.  มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบดว้ย 1) 
การควบคุม ติดตามการด าเนินงาน และการ
ประเมินคุณภาพ 2) การจัดท ารายงานประจ าปีที่
เป็นรายงานการประเมินคุณภาพเสนอตอ่สภา
มหาวิทยาลัย และส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาตามก าหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มี
ข้อมูลครบถ้วนตามที่ส านกังานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาก าหนดใน CHE QA  Online และ 
3) การน าผลการประเมินคุณภาพไปท าแผนการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

4.  มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบดว้ย 1) 
การควบคุม ติดตามการด าเนินงาน และการ
ประเมินคุณภาพ 2) การจัดท ารายงานประจ าปีที่
เป็นรายงานการประเมินคุณภาพเสนอตอ่
คณะกรรมการประจ าส านัก และ มหาวทิยาลัย 
ตามก าหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มขี้อมูล
ครบถ้วนตามที่ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาก าหนดใน CHE QA  Online และ 3) 
การน าผลการประเมินคุณภาพไปท าแผนการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของส านัก 

      

  5.  มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในมาปรับปรุงการท างาน และส่งผลให้ มีการ
พัฒนาผลการด าเนินงานของตวับ่งชี้ตามแผนกล
ยุทธ์ทุกตัวบ่งชี ้

5.  มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในมาปรับปรุงการท างาน และส่งผลให้ มีการ
พัฒนาผลการด าเนินงานของตัวบ่งชี้ตามแผนกล
ยุทธ์ทุกตวับ่งชี ้

      

 6.    มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9 
องค์ประกอบคุณภาพ 

6.    มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 4 
องค์ประกอบคุณภาพ 

      

 7.  มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการ
ประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนกัศึกษา 
ผูใ้ช้บัณฑิต และผู้ใช้บริการตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย 

7.  มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการ
ประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะผู้ใช้บริการ
ตามพันธกจิของส านกั 
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ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ระดบัมหาวิทยาลัย ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ระดบัส านัก 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบในการ
ส่งเสริม/สนบัสนุน 

ผู้รับผิดชอบในการ
ส่งเสริม/สนบัสนุน 

หน่วยนับ 
ผลการประเมิน 

ปีการศึกษา 
2553 

ค่าเป้าหมาย 
2554 

 8.    มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระหวา่งมหาวทิยาลัย 
และมีกิจกรรมร่วมกัน 

8.    มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระหวา่งสถาบนั และมี
กิจกรรมร่วมกัน 

    

  
 9.  มีแนวปฏิบตัิทีด่ีหรืองานวิจัยด้านการ

ประกันคุณภาพการศึกษาทีห่น่วยงานพัฒนาขึ้น 
และเผยแพร่ให้หนว่ยงานอื่นสามารถน าไปใช้
ประโยชน ์ 

9.  มีแนวปฏิบัติที่ดีหรอืงานวิจยัด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาที่หนว่ยงานพัฒนาขึ้น และ
เผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นสามารถน าไปใช้
ประโยชน ์ 

    

  

 

 




















