
 

 

 
 
 

รายงานการประชุม 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ ระดับส านัก/หน่วยงานเทียบเท่า 

วันที่ 25 มิถุนายน 2558 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมบุณฑริก ชั้น 2 ส านักงานอธิการบดี  
……………………………… 

ผู้มาประชุม 

1. รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายประกัน
คุณภาพและสารสนเทศ 

ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง ประธาน 

2. ผู้อ านวยการกองกลาง นางนลินี ธนสันติ  
3. (แทน) ผู้อ านวยการกองแผนงาน นายวิรุธน์ บัวงาม  
4. ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ นางพนมศรี เลิศศุภวิทย์นภา  
5. หัวหน้าส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาและ

สารสนเทศ 
นางสาวทัศนีย์ สาคะริชานนท์  

6. (แทน) ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ นางศิมาพร กาเผือกงาม  
7. (แทน) ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์และ

เครือข่าย 
นางสาววาสนา สะอาด  

8. (แทน) รักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านัก
บริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 

นางสาวสมาพร  นนท์พละ  

9. รษ.หัวหน้าส านักอ านวยการ 
ส านักบริหารทรัพย์สินฯ 

นายธเนศ  สีห์พิทักษ์เกียรติ  

10. นางสาวสายใจ จันเวียง เลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม 

1. ผู้อ านวยการกองคลัง นายรัชชนนท์  แกะมา ติดราชการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางสาวขนิษฐา   จูมลี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
2. นายฉัตรชัย  พรหมนา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
3. นางวนิดา ชนะกานนท์ หัวหน้างานบริหารทั่วไป 
4. นางสาวกมลวรรณ  จันทป นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
5. นางจุรีวรรณ สายสมาน นักวิชาการการเงินและบัญชี  
6. นางสาวเต็มศิริ  ชิดดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   
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เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 
- ไม่มี 

ระเบียนวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม 
- ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
- ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 4.1  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ ระดับส านัก/หน่วยงาน
เทียบเท่า ปีการศึกษา 2557 

ฝ่ายเลขานุการเสนอที่ประชุม เสนอที่ประชุม ตามที่ส านักงานประกันคุณภาพ
การศึกษาและสารสนเทศ ได้จัดประชุมบุคลากรที่ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพตามตัวบ่งชี้ที่หน่วยงาน
รับผิดชอบ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน องค์ประกอบที่ 1-4 ระดับ
ส านัก/หน่วยงานเทียบเท่านั้น โดยมีประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดังนี้ 

  



 

 

องค์ประกอบ/ตัวบง่ชี ้ ส านักคอมพิวเตอร์ฯ ส านักวิทยบริการ ส านักงานอธิการบด ี
ส านัก 

บริหารทรัพย์สินฯ 
องค์ประกอบที่ 1 แนวการด าเนินงาน 

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน  (ข้อมูลตามปีงบประมาณ) 

1. มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ทีส่อดคล้องกับนโยบายของ
คณะกรรมการประจ าส านักโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรใน
ส านักและได้รบัความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าส านัก
โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรชัญาหรือปณิธาน ตลอดจน
สอดคล้องกับแผนกลยทุธ์มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 
ปี (พ.ศ. 2555-2559) 

มีการด าเนินการโดยจัดสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ ประชุม ก าหนดกรอบแนว
ทางการด าเนินงานในแต่ละปีผา่นการ
สัมมนาภายในส านัก 
เสนอผลต่อที่ประชุมส านักเพื่อให้ความ
เห็นชอบ 

มี 2 แผนได้แก่ แผนกลยุทธ ์
แผนปฏบิัติการ เสนอทีป่ระชุม
ส านักให้ความเห็นชอบ  
ด าเนินการตามระบบ PDCA 
1. กรรมการประจ า  
2. กรรมการบริหาร 
 

  

2.    มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับส านักไปสูทุ่กหน่วยงาน
ภายใน 

 มีการท าแผนกลยุทธ ์
แผนปฏบิัติการ เพื่อน าไปสู่
แผนปฏบิัติราชการรายบุคคล 
(TOR) โดยในแผนมีการระบุวา่
อยู่ในกลยุทธ์ไหนในแผนกลยทุธ ์
มีผลการการข้ึนเงินเดือน 

ยังมีการถ่ายทอดไม่ครบทุก
หน่วยงาน 

 

3.    มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏบิัติงาน
ประจ าปีครบทุกพันธกิจของส านัก 

 มีการก าหนดค่าเป้าหมาย โดยมี
การปรับแผนยุทธ์ศาสตร์ทุกป ี

  

4.    มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ ์แผนปฏบิัติงานประจ าปีและ
ค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบง่ชี้เพื่อวัดความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏบิัติงานประจ าปี 

    

5.    มีการด าเนินการตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีครบทุก
พันธกิจ 

รายการต่อที่ประชุมผู้บริหารส านักเป็น
ประจ า และเสนอทีป่ระชุมส านกัเป็น
รอบไตรมาส 
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องค์ประกอบ/ตัวบง่ชี ้ ส านักคอมพิวเตอร์ฯ ส านักวิทยบริการ ส านักงานอธิการบด ี
ส านัก 

บริหารทรัพย์สินฯ 
6.    มีการติดตามผลการด าเนนิงานตามตวับ่งชี้ของ
แผนปฏบิัติงานประจ าปีอย่างนอ้ยปีละ 2 คร้ัง และรายงาน
ผลต่อคณะกรรมการบริหารส านักหรือเทียบเท่าเพื่อพิจารณา 

    

7.    มีการประเมินผลการด าเนนิงานตามตวับ่งชี้ของแผนกล
ยุทธ์อย่างน้อยปีละ 1 คร้ังและรายงานผลต่อคณะ
กรรมการบริหารส านักหรือเทียบเท่า และคณะกรรมการ
ประจ าส านักเพื่อพิจารณา 

การประเมินผลการด าเนนิงานตามแผน
กลยุทธ์ ถ้าในปีที่ประเมนิไม่มี คก. ต้อง
ระบุในการประเมนิ 

 -  

8.    มีการน าผลการพิจารณาขอ้คิดเห็นและข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประจ าส านักไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏบิัติงานประจ าปี  

โดยน าผลการด าเนนิงาน 3 ปียอ้นหลัง
มาปรับปรุงแต่ยังไม่ครบทุกข้อ 

น าข้อเสนอแนะเข้าทีป่ระชุม
ส านักฯ เมื่อได้ก็น ามาปรับปรุง
แผนกลยุทธ์ พร้อมรายงานผล
เป็นระยะ 

  

องค์ประกอบที่ 2 การบริหารจดัการ 

2.1 ระบบพัฒนาบุคลากร (ถอดแนวปฏิบัติโดยส านักวิทยบริการ) 
1.    มีแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรที่มีการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ ์

- มีแผนพัฒนา 55-59 มีการวิเคราะห์ 
SWOT  
- ผู้บริหารมีนโยบายให้บุคลากรไป
พัฒนาตนเอง  
- มีงบประมาณส าหรับพัฒนาบคุลากร
รายละ 10,000 บาท /ป ี
- มีการก าหนดเกณฑ์เพิ่ม ให้เป็นไป
ตาม PDCA  
-  
 

- แผนยุทธ์ศาสตร์ มีการท า 
SWOT จากทุกฝา่ย ผลที่ได้
น าเข้าสู่ข้อตกลงการปฏิบัติการ 
TOR  ตั้งด้วยแผนกลยุทธ์ของ
ส านักแล้วถา่ยทอดเป็น
แผนพัฒนาบุคลากร โดยลงถึง
ฝ่ายการด าเนินงาน 
โดยมีการรายงานผลการ
ด าเนินงานต่อที่ประชุม กก.
บริหาร เป็นประจ าทุกเดือน 

- มีแผนบริหาร มีแผน
ปฏิบัติงานประจ าปีกรอบ
อัตราก าลัง  
- มีการประเมินแผนกลยุทธ ์
มีการท าแผน IDP  
 

ใช้ข้อมูลจากแบบ
ข้อตกลง TOR รอบ 6 
เดือน มีการติดตาม
รายบุคคล เร่ิม
ด าเนินการในเดือน 
มี.ค. 58  
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องค์ประกอบ/ตัวบง่ชี ้ ส านักคอมพิวเตอร์ฯ ส านักวิทยบริการ ส านักงานอธิการบด ี
ส านัก 

บริหารทรัพย์สินฯ 
 (แผนบริหาร แผนพัฒนา) 

 

2.มีการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผนที่
ก าหนด 

ฝ่ายบุคคลติดตามและรายงานสถิติ มีการติดตาม รายงาน   

3.มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและ
ก าลังใจให้บุคลากรสามารถท างานได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

มีตรวจสุขภาพ ปีใหม่ สัมมนานอก
สถานที ่

มีตรวจสุขภาพ กีฬา ส านักวิทย
สัมพันธ์   

มีตรวจสุขภาพ กีฬา รถรับ-ส่ง มีกิจกรรมตรวจสุขภาพ
ประจ าปีของส านักฯ 

4.มีระบบการติดตามให้บุคลากรน าความรู้และทักษะทีไ่ด้
จากการพัฒนามาใช้ในการปฏบิตัิงานที่เก่ียวข้อง 

มีแบบฟอร์มการรายงานผลการ
ฝึกอบรม น าสง่ฝ่ายบุคคล เพื่อน าเสนอ
ที่ประชุมผู้บริหารต่อไป 
มีข้อจ ากัดเรื่องการติดตามผลหลังการ
ฝึกอบรม 

มีแบบฟอร์มการรายงานผลการ
ฝึกอบรม  
การติดตามผลหลังอบรมฯ โดย
การบรรจุไว้ใน TOR 

  

5.มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณบุคลากรและดูแลควบคุม
ให้บุคลากรถือปฏิบัติ 

ใช้ประกาศจรรยาบรรณกลางของมหาวิทยาลัย มีคณะกรรมการก ากับดูแล 

6.มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการ
พัฒนาบุคลากร 

เสนอผลเข้าคณะกรรมการบริหาร สรุปผลการด าเนนิงานตามแผน
ในรอบสิ้นปี เพื่อเสนอทีป่ระชุม 
คณะกรรมการบริหาร ในแผน
แต่ละ โครงการมีการประเมิน
ความพึงพอใจทุกโครงการ 

  

7.มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการ
บริหารและการพัฒนาบุคลากร  

 มีการน าผลการประเมิน
แผนพัฒนา ปีงบประมาณ 
2557 เสนอคณะกรรมการ
บริหารส านัก เพื่อปรุบปรุงแผน
บริหารและแผนพัฒนา 

ประเมินแล้วน าไปปรับปรุง
พัฒนา 
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องค์ประกอบ/ตัวบง่ชี ้ ส านักคอมพิวเตอร์ฯ ส านักวิทยบริการ ส านักงานอธิการบด ี
ส านัก 

บริหารทรัพย์สินฯ 
บุคลากร ปีงบประมาณ 2558 

2.2 ภาวะผู้น าของคณะกรรมการประจ าส านักและผู้บริหารทุกระดับของส านัก 

1.    คณะกรรมการประจ าส านกั และผู้บริหารทุกระดบัของ
ส านัก ปฏิบัติหนา้ที่ตามที่กฎหมายก าหนดครบถ้วนและมีการ
ประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ทีก่ าหนดล่วงหนา้  

ก าหนด บทบาทหน้าที่ของ
คณะกรรมการ 
 

มีการจัดท าแบบประเมนิตนเอง 
โดยแบบประเมินดงักล่าวผ่านที่
ประชุมคณะกรรมการประจ า
ส านักตามที่ก าหนด 

เอาบทบาทหน้าที่มาก าหนด
เป็นแบบประเมินตนเอง โดย
ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าส านัก 

 

2.    ผู้บริหาร มีวิสัยทัศน ์ก าหนดทิศทางการด าเนนิงานและ
สามารถถ่ายทอดไปยงับุคลากรทุกระดับมีความสามารถใน
การวางแผนกลยุทธ์มีการน าข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการ
ปฏิบัติงานและพัฒนาส านัก 

มีการรวบรมนโยบายทุกดา้นโดย
เผยแพร่ผ่านทางรายงานประจ าปี 

มีการประชุมปรับปรุงแผน
ยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ 
แผนปฏบิัติการประจ าปี โดย
บุคลากรทุกคนมีสว่นร่วม โดย
ใช้ข้อมูลสารสนเทศเปน็ฐานใน
การปฏิบัติงาน ทัง้ที่เปน็
ฐานข้อมูลที่ส านักพฒันาขึ้นเอง
และใช้ร่วมกับมหาวิทยาลยั 

16 หน่วยงาน มผีู้บริหาร 5 
คนที่ต้องรับการประเมนิ 
ยังไม่มีการถ่ายทอดลงสู่ตัว
บุคคลยังไม่ครบทุกหน่วยงาน 
การถ่ายทอดลงสูบุ่คคลโดย
ผ่านระบบการท าค ารับรองฯ 
เร่ิมปีงบ 2559 

 

3.    ผู้บริหาร มีการก ากับ ติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานตามที่มอบหมายรวมทั้งสามารถสื่อสารแผนและผล
การด าเนินงานของส านักไปยงับคุลากรในส านัก 

การรายงานผลการด าเนนิงานผา่นการประชุมของส านัก 

4.    ผู้บริหารสนับสนนุให้บุคลากรในส านักส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการให้อ านาจในการตดัสินใจแก่บุคลากรตามความ
เหมาะสม 

มีการตั้งแต่ง และมอบหมายรอง
ผู้อ านวยการ และหัวหน้าฝ่ายในแต่ละ
ฝ่ายเพื่อด าเนนิงานของแต่ละฝ่าย 

- มีการจัดประชุมร่วมกับ
บุคลากร ตั้งบุคลากรร่วมเป็น
ผู้แทนของคณะกรรมการส านัก 
-มีการตั้งแต่ง และมอบหมาย
รองผู้อ านวยการ และหัวหนา้

ยังไม่มีการมอบอ านาจจาก
รองถึงผอ.กอง 

มีการตั้งแต่ง และ
มอบหมายรอง
ผู้อ านวยการ และ
หัวหน้าฝ่ายในแต่ละ
ฝ่ายเพื่อด าเนนิงานของ
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ส านัก 

บริหารทรัพย์สินฯ 
ฝ่ายในแตล่ะฝา่ยเพื่อด าเนนิงาน
ของแต่ละฝ่าย 

แต่ละฝา่ย 

5.    ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพฒันาผู้ร่วมงาน
เพื่อให้สามารถท างานบรรลุวัตถปุระสงค์ของส านักเต็มตาม
ศักยภาพ 

มีการถ่ายทอดความรู้ในการสัมมนา 
ปฏิบัติการประจ าปีของส านัก 

ผู้อ านวยการเปน็ผู้ถ่ายทอด โดย
ผ่านเวทผีู้บริหารพบประชาคม 
-ถ่ายทอดความรู้เรื่องการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 
และหลักธรรมาภิบาลในการ
บริหาร และจรรยาบรรณของ
บุคลากร 

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
โดยมีผู้หริหารเป็นผู้ให้ความรู้
ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าส านักงานอธิการบดี 
ส่วนใหญ่เป็นวาระเพื่อทราบ 

ถ่ายทอดผ่านที่ประชุม
คณะกรรมการประจ า
ส านักในเร่ืองการ
บริหารการเงิน 

6.    ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลโดยค านึงถึง
ประโยชน์ของส านักและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ต้องระบุกลุ่มผู้มีสว่นได้ส่วนเสียว่าเป็น
ใคร 

เพิ่มกลุ่มนักศึกษามีส่วนร่วมใน
การให้ความคิดเห็นในการ
ปรับปรุงแผนการด าเนินงาน
ของส านัก 
น าผลประมนิความพงึพอใจของ 
นักศึกษา/ผู้รับบริการ ไป
ปรับปรุงการด าเนินงานของ
ห้องสมุดและฝ่ายเทคโนโลยีทาง
การศกึษา 

 มีการประเมินความพงึ
พอใจของผู้รับบริการ 
เช่น นักศึกษา 
ผู้ประกอบการ  

7.  คณะกรรมการประจ าส านักน าผลการประเมินไปปรับปรุง
การบริหารงานอยา่งเป็นรปูธรรม 
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องค์ประกอบ/ตัวบง่ชี ้ ส านักคอมพิวเตอร์ฯ ส านักวิทยบริการ ส านักงานอธิการบด ี
ส านัก 

บริหารทรัพย์สินฯ 
2.3 การพัฒนาหน่วยงานสู่หน่วยงานเรียนรู้ 

1.    มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการ
จัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของส านัก 

  ก าหนดประเด็นเพียง 1 เร่ือง/
ด้าน 

 

2.    ก าหนดบุคลากรกลุ่มเปา้หมายที่จะพฒันาความรู้และ
ทักษะที่สอดคล้องกับพนัธกิจของส านักอย่างชัดเจนตาม
ประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 

  ระบุกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน 
และต้องผ่านทีป่ระชุม
คณะกรรมการประจ า
ส านักงานอธิการบด ี

 

3.    มีการแบ่งปันและแลกเปลีย่นเรียนรู้จากความรู้ ทักษะ
ของผู้มีประสบการณ์ตรง(Tacit Knowledge) เพื่อค้นหาแนว
ปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ทีก่ าหนดในข้อ 1 และเผยแพร่
ไปสูบุ่คลากรกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 

    

4.    มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 
1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ที่เป็นแนว
ปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่
ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (Explicit Knowledge) 

    

5. มีการน าความรู้ทีไ่ด้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษา
ปัจจุบนัหรือปีการศึกษาที่ผา่นมา ที่เป็นลายลักษณ์อักษร 
(Explicit Knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มี
ประสบการณ์ตรง (Tacit Knowledge) ที่เป็นแนวปฏบิัติที่ดี
มาปรับใช้ในการปฏบิัติงานจริง 
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บริหารทรัพย์สินฯ 
2.4 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 

1.    มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) การน าแผนสารสนเทศของ ม. มาเป็น
ตัวตั้งต้น เพื่อถ่ายทอดเปน็แผนส านักฯ 
และน าแผนปฏิบัตงิานรายบุคคลของ
นักคอมฯ มาผนวกเข้ากับแผน
สารสนเทศส านักฯ 

เป็นแผนที่สอดคล้องกับ
มหาวิทยาลยัโดยสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ของส านัก 

  

2.    มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสนิใจตาม
พันธกิจของส านัก 

มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่
น ามาใช้ในส านักเอง โดยรายงานผล
การด าเนินทุกเดือน 

   

3.    มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ มีการประเมิน 2 ส่วนทั้งสารสนเทศ
การบริหาร และส่วนที่เปน็ของส านัก
เอง 

   

4.    มีการรายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้
ระบบสารสนเทศต่อคณะกรรมการบริหารส านักหรือเทียบเท่า
เพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ และน าผลการประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 

    

5. มีการส่งข้อมูลเข้าระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายในของ
มหาวิทยาลยั (E-document) 

    

2.5 ระบบบริหารความเสี่ยง 

1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความ
เสี่ยง โดยมีผูบ้ริหารระดับสูงและตัวแทนที่รบัผิดชอบพันธกิจ
หลักของมหาวิทยาลัยร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน  

คณะกรรมการความเสี่ยงของส านัก 
รายงานผลตาม ปีการศึกษา แตใ่ช้
ข้อมูลปีงบประมาณ 2557-2558 
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บริหารทรัพย์สินฯ 
2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปจัจัยที่ก่อให้เกิด
ความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตามบริบทของมหาวิทยาลัย 
จากตัวอย่างต่อไปนี ้ 
- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศ อาคารสถานที่) 
- ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 
- ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคับ 
- ความเสี่ยงด้านการปฏบิัติงาน เช่น ความเสี่ยงของระบบงาน 
ระบบประกันคุณภาพ 
- ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงดา้นธรรมาภบิาล 
โดยเฉพาะจรรยาบรรณของบุคลากร 
- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 
- อื่นๆ ตามบรบิทของส านัก 

    

3.มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและ
จัดล าดบัความเสี่ยงที่ไดจ้ากการวิเคราะห์ในข้อ 2 

ข้อควรระวังควรมีการจัดล าดับ     

4.มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดบัความเสี่ยงสูง 
และด าเนนิการตามแผน 

    

5.มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนและ
รายงานต่อรายงานต่อคณะกรรมการบริหารส านักหรือ
เทียบเท่า เพื่อพิจารณาอย่างนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
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องค์ประกอบ/ตัวบง่ชี ้ ส านักคอมพิวเตอร์ฯ ส านักวิทยบริการ ส านักงานอธิการบด ี
ส านัก 

บริหารทรัพย์สินฯ 
6.มีการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประจ าส านักไปใช้ในการปรับแผนหรือ
วิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 

    

องค์ประกอบที่ 3 การเงินและงบประมาณ 

3.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (ถอดแนวปฏิบัติโดยส านักงานอธิการบดี) 

1.    มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ของส านัก 

-น าข้อเสนอแนะจากผลประเมนิ qa มา
บรรจุในแผนกลยทุธ์ทางการเงินทุกปี 
แล้ววิเคราะห ์SWOT 
 

มีการวิเคราะห์ SWOT เพื่อหา
ความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ของส านัก 
มีการปรับแผนยุทธ์ศาสตร์ตาม
มหาวิทยาลยั ป ี2559-2561 

- มีการวิเคราะห์ SWOT 
-เสนอแผนกลยุทธท์างการเงิน
ของส านักน าเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการประจ า
ส านักฯ 
-มีการปรับแผนยุทธ์ศาสตร์
ตามมหาวิทยาลัย ป ี2559-
2561 
 

 

2.    มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดา้นการเงินหลักเกณฑ์
การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ 
โปร่งใสตรวจสอบได ้

  มีการวางแผนการใช้เงินของ
ส านัก 

 

3.    มีงบประมาณประจ าปทีี่สอดคล้องกับแผนปฎบิัติงานใน
แต่ละพันธกิจและการพฒันาส านักและบุคลากร 

แผนปฏบิัติการประจ าปีของหนว่นงาน 

4.    มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเปน็ระบบและ
รายงานต่อคณะกรรมการประจ าส านักอย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง 

ที่ประชุมคณะกรรมการประจ านัก
ก าหนดให้มีการรายงานสถานะทางการ
เงินเป็นประจ าเดือน 

  รายงานต่อที่ประชุม
คณะกรรมการ 1 คร้ัง 
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5.    มีการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์
ค่าใช้จ่ายและวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความมัน่คงของ
ส านักอย่างต่อเนื่อง 

 มีการวิเคราะห์การใช้จ่าย
งบประมาณของส านัก 2-3 ปี 
เพื่อเปรียบเทียบการใช้จ่ายเงนิ
ในแต่ละป ี

 มีการท าแผนทางการ
เป็นเทียบปีต่อต่อเนื่อง
จากใช้เงินรายได ้

6.    มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ท าหนา้ที่
ตรวจ ติดตามการใช้เงนิให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่
สถาบนัก าหนด 

ให้หน่วยงานท าหนังสือถึงหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในเพื่อให้เข้ามา
ตรวจสอบเป็นเร่ืองๆไปไม่ต้องรอตาม
รอบปฏิทินของตรวจสอบภายใน 

   

7.  ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงนิให้เป็นไปตาม
เป้าหมายและน าข้อมูลจากรายงานทางการเงนิไปใช้ในการ
วางแผนและการตัดสินใจ 

คณะกรรมการบริหาร และ
คณะกรรมการประจ าส านัก มีมติให้
เจ้าหน้าที่การเงินรายงานสถานทางการ
เงินเป็นประจ าทุกเดือน 

มีการรายงานสถานะทางการ
โดยผ่านทีป่ระชุมคณะกรรมการ
บริหาร เงินเป็นประจ าทุกเดือน 

 มีการรายงานสถานะ
ทางการเงินต่อผูบ้ริหาร
สูงสุดของส านักเป็น
ประจ าทุกเดือน 

องค์ประกอบที่ 4 การประกันคุณภาพการศึกษา 

4.1 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพภายใน  

1.     มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพนัธกิจและพฒันาการของ
ส านักและด าเนนิการตามระบบที่ก าหนด 

    

2.     มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเร่ืองการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยคณะกรรมการระดับ
นโยบายและผูบ้ริหารสูงสุดของส านัก 

    

3.     มีการก าหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามภารกิจของส านัก     
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องค์ประกอบ/ตัวบง่ชี ้ ส านักคอมพิวเตอร์ฯ ส านักวิทยบริการ ส านักงานอธิการบด ี
ส านัก 

บริหารทรัพย์สินฯ 
4.     มีการด าเนินงานดา้นการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การควบคุม ติดตามการ
ด าเนินงาน และการประเมินคณุภาพ 2) การจัดท ารายงาน
ประจ าปีที่เปน็รายงานการประเมินคุณภาพเสนอต่อ
คณะกรรมการประจ าส านักและมหาวิทยาลยัตามก าหนดเวลา
โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถว้นตามระบบสารสนเทศที่
มหาวิทยาลยัก าหนด และ 3) การน าผลการประเมินคุณภาพ
ไปท าแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของส านัก 

    

5.     มีการน าผลการประกันคณุภาพการศึกษาภายในมา
ปรับปรุงการท างาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผลการ
ด าเนินงานของตัวบ่งชี้ตามแผนกลยุทธ์ทุกตัวบง่ชี้ 

    

6.     มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนนุการประกนั
คุณภาพการศึกษาภายในครบทัง้ 4 องค์ประกอบคุณภาพ 

    

7.     มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนไดส้่วนเสียในการประกันคุณภาพ
การศึกษาโดยเฉพาะผู้ใชบ้ริการตามพันธกิจของส านัก 

    

8.     มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงานหรือสถาบนัและมี
กิจกรรมร่วมกัน 

    

9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาที่หน่วยงานพฒันาขึ้นและเผยแพร่ให้หน่วยงานอืน่
สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ (ถอดแนวปฏิบัติโดยส านักคอม) 

    






