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การสรุปผลโครงการอบรมระบบประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการความรู้ 

โครงการ  อบรมระบบประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการความรู้ กองแผนงาน 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพ่ือจัดกิจกรรมเผยแพร่เก่ียวกับนโยบาย และความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา 
2. เพ่ือสร้างความเข้าใจเรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาให้แก่บุคลากรภายในกองแผนงาน 
3. เพ่ือเรียนรู้การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง/ตรวจสอบ (Self/Check  Assessment  Report, SAR/CAR) 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 เจ้าหน้าที่กองแผนงาน มหาวิทยาลัยนเรศวร มีผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวนทั้งสิ้น 16 คน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในรูปแบบการจัดกิจกรรมและประโยชน์ที่ได้รับอยู่ในระดับดี  
วิธีการด าเนินการ 

1. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือก าหนดรูปแบบการจัดกิจกรรม ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย และเตรียมความพร้อมใน
ด้านต่างๆ 

2. ขออนุมัติด าเนินโครงการ 
3. ติดต่อประสานงานในด้านวิทยากร สถานที่ ที่จะเข้าด าเนินการอบรม จัดท าเอกสารการอบรม  
4. ด าเนินโครงการตามวัน เวลา และกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
5. สรุปผลการด าเนินโครงการ โดยสรุปจากแบบสอบถามความพึงพอใจของรูปแบบและประโยชน์ที่ได้รับจากการ 

จัดกิจกรรม พร้อมรูปภาพกิจกรรม และจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ 
6. น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากการจัดโครงการเสนอคณะกรรมการเพ่ือจัดท าแนวปฏิบัติในการ 

พัฒนาการจัดโครงการในครั้งต่อไป 
ระยะเวลาด าเนินงาน 
 เดือน สิงหาคม 2558  
สถานที่ในการจัดโครงการ 
 ห้องประชุมกองแผนงาน ชั้น 3 อาคารมิ่งขวัญ 
ผลการด าเนินโครงการ 
1. ผลการประเมินข้อมูลพื้นฐานของผู้เข้าร่วมโครงการ 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ มีจ านวนทั้งสิ้น 16 คน โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามกลับมา จ านวน 16 ฉบับ 
1.1 ข้อมูลทั่วไป : สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถามการเข้าร่วมตามโครงการฯ 

1.1.1 เพศ 
สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถามการเข้าร่วมตามโครงการฯ เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 81.25 และ 

เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 18.75  
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1.1.2 อายุ  
สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถามการเข้าร่วมตามโครงการฯ ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ  

50 รองลงมาอายุระหว่าง 21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 25 และอายุ 50 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 6.25 ตามล าดับ 
1.1.3 การศึกษา 
สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถามการเข้าร่วมตามโครงการฯ ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาโท คิดเป็น 

ร้อยละ 68.75 รองลงมาระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 31.25  
1.1.4 ประเภทบุคลากร 
สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถามการเข้าร่วมตามโครงการฯ ส่วนใหญ่เป็นบุคลากรประเภท 

พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ คิดเป็นร้อยละ 56.25 รองลงมาบุคลากรประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยเงินแผ่นดิน คิดเป็น
ร้อยละ 31.25 และบุคลากรประเภทข้าราชการ คิดเป็นร้อยละ 12.50 ตามล าดับ 
 

1.2 ความพึงพอใจในด้านการด าเนินกิจกรรมของโครงการฯ 
ผู้เข้าร่วมโครงการและตอบแบบสอบถามฯ มีความพึงพอใจในด้านวิทยากร ด้านสถานที่/ระยะเวลา          

ด้านความรู้ความเข้าใจ และด้านการน าความรู้ไปใช้ การด าเนินกิจกรรมของโครงการ อยู่ในระดับ “ดี” โดยพบว่ามีความพึง
พอใจในด้านต่างๆ ดังนี้ 
  - ด้านวิทยากร พบว่ามีความพึงพอใจประเด็นความสามารถในการอธิบายเนื้อหามากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 
4.75 รองลงมาประเด็นการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน คิดเป็นร้อยละ 4.69 และในประเด็นการใช้เวลา
ตามท่ีก าหนดไว้พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจน้อยสุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.50 
  - ด้านสถานที่/ระยะเวลา พบว่ามีความพึงพอใจประเด็นสถานที่สะอาดและมีความเหมาะสมและประเด็น
ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 4.38 รองลงมาประเด็นความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ คิด
เป็นร้อยละ 4.31 ตามล าดับ 
  - ด้านความรู้ความเข้าใจ พบว่ามีความพึงพอใจประเด็นความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้หลังการอบรมมาก
ที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.06 รองลงมาประเด็นความเข้าใจในเรื่องนี้ก่อนการอบรม คิดเป็นร้อยละ 2.94 
  - ด้านการน าความรู้ไปใช้ พบว่ามีความพึงพอใจประเด็นสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้ คิดเป็นร้อยละ 4.38 รองลงมาประเด็นคาดว่าสามารถน าความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้ คิดเป็นร้อยละ 4.25 
 
 1.3 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
  1.3.1 ข้อเสนอแนะในการเข้าร่วมอบรมครั้งต่อไป 
   - ขอให้จัดโครงการแบบนี้ทุกปี เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจกับบุคลากร 
   - การเตรียมการควรมีความพร้อมไม่กระชั้นชิดในการประสานงาน 
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1.3.2 หัวข้อที่ท่านอยากให้จัดอบรมครั้งต่อไป 
   - เทคนิคการติดต่อประสานงานและจิตบริการ 
   - การจัดท าวิจัยสาบัน 

2. ปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการด าเนินโครงการ 
 - ไม่มี - 

3. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินโครงการ 
 - ไม่มี - 

4. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

เชิงปริมาณ เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ เอกสารอ้างอิง 
เจ้าหน้าที่กองแผนงาน
มหาวิทยาลัยนเรศวรเข้า
ร่วมโครงการ 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ
ไม่น้อยกว่า 80% 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
100% 

ใบลงลายมือชื่อผู้ เข้าร่วม
โครงการฯ 

เชิงคุณภาพ เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ เอกสารอ้างอิง 
ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมดมี
ความพึงพอใจในรูปแบบ
การจัดกิจกรรมและ
ประโยชน์ที่ได้รับ 

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการฯ ไม่น้อยกว่า 80% 

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการฯ 86.30% 

สรุปผลแบบประสอบถาม
ความพึงพอใจ 

 
5. แนวปฏิบัติที่ดีจากการอบรม 
  5.1 แนวปฏิบัติที่ดีการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
  แนวปฏิบัติที่ดี หมายถึง วิธีปฏิบัติหรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ท าให้องค์การประสบความส าเร็จหรือน าไปสู่
ความเป็นเลิศตามเป้าหมาย เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้นๆและมีหลักฐานของความส าเร็จปรากฏชัดเจน โดยมี
การสรุปวิธีปฏิบัติหรือขั้นตอนตลอดจนความรู้และประสบการณ์ที่ได้บันทึกเป็นเอกสารและเผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือ
ภายนอกสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

 5.2 แนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา 
  5.2.1 ก าหนดเป็นส่วนหนึ่งในนโยบายการบริหารงานของหน่วยงาน 
  5.2.2 ก าหนดผู้รับผิดชอบในภาพรวม โดยแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
  5.2.3 ก าหนดผู้รับผิดชอบ ก ากับดูแล การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีการมอบหมายอย่าง
ชัดเจน 
  5.2.4 พัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับพันธกิจ วิสัยทัศน์ของหน่วยงาน 



4 
 

 

  5.2.5 จัดให้มีการประชุม ชี้แจง ท าความเข้าใจกับบุคลากร ชี้แจงขั้นตอน แนวปฏิบัติต่างๆที่ ชัดเจนเพ่ือ
สร้างเป็นวัฒนธรรมในการท างานเกิดความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรทุกระดับ 
  5.2.6 จัดให้มีการตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานภายใน เพ่ือตรวจสอบและประเมินการ
ด าเนินงานภายในหน่วยงาน 
  5.2.7 น าผลการประเมินภายในมาปรับแก้ไข จัดท ารายงานการประเมินตนเองเสนอมหาวิทยาลัย 
  5.2.8 จัดกิจกรรมหาแนวปฏิบัติที่ดีส าหรับงานประกันคุณภาพ 

5.3 แนวทางการจัดเตรียมข้อมูลและเอกสารแนบประกอบตัวบ่งช้ี 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินการ 
ตัวบ่งชี้ 1.1   : กระบวนการพัฒนาแผน 
ชนิดของตัวบ่งชี้  : กระบวนการ 
ปีที่ใช้จัดเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล  : นางสาวนิตย์ระดี  มาลัยทิพย์ 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
เกณฑ์การประเมิน ตัวอย่างหลักฐาน/เอกสารอ้างอิง 

ข้อ 1 มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร
หน่วยงาน และได้  

แผนกลยุทธ์ของส่วนงาน 
1. แผนกลยุทธ์ของกองแผนงาน 
   - ตัวบ่งชี้ และค่าเป้าหมาย 
2. รายงาน/ตารางการวิเคราะห์ 
   - ความเชื่อมโยงกับปรัชญา/พันธกิจ/ปฎิญญา 
   - ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ.
2551-2565) 
   - แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-
2559) ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2558-2559) 
การมีส่วนร่วมของบุคลากรในส่วนงาน 
1. รานงานการประชุมการทบทวนแผนกลยุทธ์ที่เน้นการระดมการ
มีส่วนร่วมของบุคลากรกองแผนงาน 
2. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ ากองแผนงานที่
พิจารณาและอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบต่อแผนกลยุทธ์ของกอง
แผนงาน 
3. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ของกองแผนงาน 
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องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินการ 

เกณฑ์การประเมิน ตัวอย่างหลักฐาน/เอกสารอ้างอิง 

ข้อ 2 มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานไปสู่ทุก
หน่วยงานย่อยภายใน 

การถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ 
   - รายงานการประชุมกองแผนงานเพ่ือการอธิบาย/ชี้แจงเพ่ือท า
ความเข้าใจแผนกลยุทธ์ที่จัดท าหรือปรับปรุงใหม่และมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 

ข้อ 3 มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติ
การประจ าปีครบตามพันธกิจของหน่วยงาน 

กระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์ 
1. แผนปฏิบัติการประจ าปีที่มีตัวบ่งชี้และเป้าหมายความส าเร็จ
ของตัวบ่งชี้แต่ละตัวชัดเจนทั้งนี้แผนปฏิบัติการดังกล่าวจะต้อง
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ 
2. ตารางสรุปการจัดโครงการ/กิจกรรม ตามพันธกิจกองแผนงาน 
3. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าและติดตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี ของกองแผนงาน 

ข้อ 4 มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปี 
และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพ่ือวัดความส าเร็จ
ของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 

1. แผนกลยุทธ์ของส่วนงาน : ระบุตัวบ่งชี้ และค่าเป้าหมาย 
2. แผนปฏิบัติการประจ าปี : ระบุโครงการ/กิจกรรม ตัวบ่งชี้      
ค่าเป้าหมายและความพึงพอใจของแต่ละโครงการ 
 

ข้อ 5 มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
ครบตาม พันธกิจของหน่วยงาน 

1. ตารางสรุปการจัดโครงการ/กิจกรรม ตามพันธกิจกองแผนงาน 
2. รายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีกอง
แผนงาน 
3. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าและติดตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี ของกองแผนงาน 

ข้อ 6 มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ
แผนปฏิบัติการประจ าปีอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และ
รายงานผลต่อคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน เพ่ือ
พิจารณา 

1. รายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี : 
เป็นรายไตรมาส หรือรอบ 6 เดือน/9 เดือน/12 เดือน 
2. รายงานสรุปผลการด าเนินงานตามข้อ 1 เสนอต่อผู้บริหาร/
คณะกรรมการประจ ากองแผนงาน เพ่ือพิจารณาและให้
ข้อเสนอแนะต่อผลการด าเนินงาน 
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องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินการ 

เกณฑ์การประเมิน ตัวอย่างหลักฐาน/เอกสารอ้างอิง 

7. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผน 
กลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลต่อ
คณะกรรมการประจ าหน่วยงาน เพื่อพิจารณา 

การประเมินผล 
1. รายงานสรุปผลการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ
แผนกลยุทธ์ 
รายงานผล 
รายงานสรุปผลการด าเนินงานตามข้อ 1 เสนอต่อผู้บริหาร/
คณะกรรมการประจ ากองแผนงาน เพ่ือพิจารณาและให้
ข้อเสนอแนะต่อผลการด าเนินงาน 

ข้อ 8 มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าหน่วยงานไป
ปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

1. รายงานสรุปผลการด าเนินงาน และข้อเสนอแนะต่อผลการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการประจ ากองแผนงาน 
2. ตารางสรุปแผนการด าเนินตามข้อเสนอแนะ 
3. รายละเอียดการปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ า 

 
องค์ประกอบที่ 2 การบริหารและการจัดการ  
ตัวบ่งชี้ 2.1   : ระบบการพัฒนาบุคลากร 
ชนิดของตัวบ่งชี้  : กระบวนการ 
ปีที่ใช้จัดเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล  : นางสาวพรพัสนันท์  กลมโนนไทย  และนางสาวเฉลิมพร  ฉ่ าไกร 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

เกณฑ์การประเมิน ตัวอย่างหลักฐาน/เอกสารอ้างอิง 

ข้อ 1 มีแผนการพัฒนาบุคคลากรที่มีการวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงประจักษ์ โดยมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ของงานตามเป้าหมาย
ขององค์การ 

1. เอกสารแสดงการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร
กองแผนงาน 
   - ผลส ารวจความต้องการอัตราก าลังในอนาคตอย่างน้อย 5 ปี 
   - ผลส ารวจความต้องการการพัฒนาตนเอง 
   - ข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน 
2. แผนพัฒนาบุคลากรกองแผนงาน 
3. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรกอง
แผนงาน 
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ตัวบ่งชี้ 2.1 : ระบบการพัฒนาบุคลากร 

เกณฑ์การประเมิน ตัวอย่างหลักฐาน/เอกสารอ้างอิง 

ข้อ 2 มีการพัฒนาบุคลากรให้ท างานเกิดผลส าเร็จตาม
ผลสัมฤทธิ์ของงานสู่เป้าหมายขององค์กรและ
ด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรที่ก าหนด 

1. โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร (ตามเกณฑ์ข้อ 1 ) 
2. การก าหนดวิธีการ/กระบวนการติดตามหลังจากที่ได้รับการ
พัฒนา  

ข้อ 3 มีการด าเนินการหรือกิจกรรมที่สร้างขวัญและ
ก าลังใจให้บุคลากรสามารถท างานมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ของ
งานตามเป้าหมายขององค์กร 

1. ประกาศเรื่องสวัสดิการของมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน
2. โครงการ/กิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีและ
การสร้างขวัญก าลังใจให้บุคลากร เช่น การตรวจสุขภาพประจ าปี 
การให้รางวัลเพ่ือสนับสนุนบุคลากรหน่วยงานท าคุณประโยชน์ 

ข้อ 4 มีระบบการติดตามให้บุคลากรน าความรู้และ
ทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงาน มุ่งสู่
ผลสัมฤทธิ์ของงานตามเป้าหมายขององค์กร 

1. การก าหนดวิธีการ/กระบวนการติดตามหลังจากได้รับการ
พัฒนา 
   - แบบฟอร์มการติดตาม/แบบส ารวจการน าความรู้ไปใช้
พัฒนาการปฏิบัติงานหรือตนเอง 
2. รายงานผลการติดตามการน าความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วม
ประชุม/สัมมนา/ศึกษา/ดูงาน หรือเข้ารับการฝึกอบรม 

ข้อ 5 มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณบุคลากร และ
ดูแลควบคุมให้บุคลากรถือปฏิบัติ 

1. ประกาศมหาวิทยาลัยด้านจรรยาบรรณบุคลากร 
2. โครงการ/กิจกรรมการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณ 
   - การบรรยาย/ประชุม/อบรม 
   - การเผยแพร่บน website 

ข้อ 6 มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการพัฒนา
บุคลากร 

รายงานประเมินผลส าเร็จของแผนการพัฒนาบุคลากรกองแผนงาน 
ตามตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน หรือเป้าหมาย (ซึ่งควรได้
ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงแผนเพื่อด าเนินการในปีต่อๆไปที่
ชัดเจน 

ข้อ 7 มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือ
ปรับปรุงการพัฒนาบุคลากร 

1. น าผลการประเมินความส าเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรกอง
แผนงานไปปรับปรุงแผนฯ 
2. การสรุปผลการด าเนินการแผนพัฒนาบุคลากรกองแผนงาน 
เปรียบระหว่าง แผน-ผล  
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ตัวบ่งชี้ 2.2   : ภาวะผู้น าของคณะกรรมการประจ าหน่วยงานและผู้บริหารของหน่วยงาน     
ชนิดของตัวบ่งชี้  : กระบวนการ 
ปีที่ใช้จัดเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล  : นางรุ้งทอง ไวทยกุล  และนางวรรณรัตน์  ครุธน้อย 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

เกณฑ์การประเมิน ตัวอย่างหลักฐาน/เอกสารอ้างอิง 

ข้อ 1 คณะกรรมการประจ าหน่วยงาน ปฏิบัติหน้าที่
ตามท่ีกฎหมายก าหนดครบถ้วนและมีการประเมิน
ตนเองตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดล่วงหน้า  

1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองแผนงาน 
2. รายงานการประชุม/มติที่ประชุมการพิจารณาหลักเกณฑ์/
วิธีการในการประเมินตนเอง 
3. แบบประเมินตนเองคณะกรรมการประจ ากองแผนงาน 
4. รายงานผลการประเมินของคณะกรรมการประจ ากองแผนงาน 

ข้อ 2 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ก าหนดทิศทางการ
ด าเนินงานและสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ 
มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการน าข้อมูล
สารสนเทศเป็นฐานในในการปฏิบัติงานและพัฒนา
หน่วยงาน 

1. รายละเอียดการก าหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผน
ยุทธศาสตร์/แผนกลยุทธ์ 
2. การถ่ายทอด/ชี้แจงนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผน
ยุทธศาสตร์/แผนกลยุทธ์ไปยังบุคลากรของส่วนงาน 
   - รายงานการประชุม 
   - เอกสารเผยแพร่การชี้แจง 
3. ระบบฐานข้อมูลที่สามารถใช้ในการติดตาม/ตัดสินใจในการ
บริหารงาน 
   - ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริการและการตัดสินใจ (NUIS)  
   - ระบบบัญชีสามมิติ  
   - ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
   - ระบบลาออนไลน์ 

ข้อ 3 ผู้บริหารมีการก ากับ ติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการรวมทั้งสามารถสื่อสาร
แผนและผลการด าเนินงานสู่ผลสัมฤทธิ์ของงานตาม
เป้าหมายของหน่วยงานไปยังบุคลากรในหน่วยงาน 

1. รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงาน
ในแผนปฏิบัติการประจ าปี 
2. ช่องทางการแจ้งแผนและผลการด าเนินงาน 
   - การประชุม 
   - หนังสือเวียน 
   - Website 
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ตัวบ่งชี้ 2.2 : ภาวะผู้น าของคณะกรรมการประจ าหน่วยงานและผู้บริหารของหน่วยงาน     

เกณฑ์การประเมิน ตัวอย่างหลักฐาน/เอกสารอ้างอิง 

ข้อ 4 ผู้บริหารมอบหมายให้บุคลากรในหน่วยงานได้
ท างานตามที่มอบให้ สู่ผลสัมฤทธิ์ของงานตามเป้าหมาย
ของหน่วยงาน และให้อ านาจในการตัดสินใจแก่
บุคลากรตามความเหมาะสม 

1. โครงสร้างการแบ่งส่วนงานของกองแผนงาน 
2. ค าสั่งแต่งตั้งหัวหน้างานกองแผนงานและการมอบหมายอ านาจ
หน้าที่ของหัวหน้างาน (Job description ของแต่ละรายบุคคล) 
3. ช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจากบุคลากร 
   - การประชุม 
   - เว็บบอร์ด 
   - กล่องรับความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
   - สายตรง 

ข้อ 5 ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนา
ผู้ร่วมงาน เพ่ือให้สามารถท างานบรรลุวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงานเต็มตามศักยภาพ 

1. รายงานสรุปผลการเข้าร่วมอบรม/สัมมนาของบุคลากรกอง
แผนงาน/ผอ./หัวหน้างาน 
2. การจัดท าเอกสาร/คู่มือการปฏิบัติงานของกองแผนงาน 

ข้อ 6 ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดย
ค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   

หลักฐานที่แสดงผลการด าเนนิงานตามหลักธรรมาภิบาล 10 ประการ
ดังนี ้
หลักประสิทธิผล 
1. การก าหนดยุทธศาสตร์ เปา้หมายตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
การประจ าปีอย่างชัดเจน 
2. ก าหนดกระบวนการติดตามเพื่อให้เป็นไปตามเปา้หมายตามแผน  
กลยุทธ์และแผนปฏบิัติการประจ าปีอย่างต่อเนื่อง 
3. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏบิัติการ
ประจ าป ี
4. การปรับปรุงพัฒนาหากผลการด าเนินงานไม่เปน็ไปตามเป้าหมาย
หรือเสริมจุดแข็ง 
5. การรายงานผลการด าเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ ากอง
แผนงาน 
หลักประสิทธิภาพ 
1. การก าหนดแนวทางเพื่อก ากบัดูแลให้การด าเนินงานเป็นไปตามแผน
ที่วางไว ้
2. กระบวนการให้บริการตามภารกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างคุ้มค่า 
หลักการตอบสนอง 
1. โครงการ/กิจกรรมที่สร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจและตอบสนอง
ความต้องการของผู้รับบริการ 
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ตัวบ่งชี้ 2.2 : ภาวะผู้น าของคณะกรรมการประจ าหน่วยงานและผู้บริหารของหน่วยงาน     

เกณฑ์การประเมิน ตัวอย่างหลักฐาน/เอกสารอ้างอิง 

 หลักภาระรับผิดชอบ 
1. ผลการด าเนินงานตามพันธกิจที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์/
แผนปฏิบัติการประจ าปี 
2. การทบทวนและปรับปรุงการบริหารงานตามความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
หลักความโปร่งใส 
1. การประชาสัมพันธ์/เผยแพร่กระบวนการ/ขั้นตอนในการ
ปฏิบัติงาน 
2. รายงานการติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และรายงาน
ทางการเงิน 
3. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี 
หลักการมีส่วนร่วม 
1. การแต่งตั้งบุคคลภายนอกเพ่ือเข้าร่วมเป็นกรรมการเพ่ือการรับรู้ 
เรียนรู้ หรือร่วมแก้ปัญหา 
2. รายงานการประชุม/มติที่ประชุมของคณะกรรมการที่มี
บุคคลภายนอกร่วมเป็นกรรมการ 
3. ช่องทางการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่
เกี่ยวข้อง 
   - ตู้รับความคิดเห็น 
   - สายตรง/สายด่วน 
   - เว็บบอร์ด 
4. รายงานสรุปข้อมูลจากช่องทางการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสาร  
หลักการกระจายอ านาจ 
1. โครงสร้างการแบ่งส่วนงานของกองแผนงาน 
2. ค าสั่งแต่งตั้งหัวหน้างานกองแผนงานและการมอบหมายอ านาจ
หน้าที่ของหัวหน้างาน 
3. การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
4. ผลการประเมินความพึงพอใจ และการปรับปรุงพัฒนา 
หลักนิติธรรม 
1. กฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศมหาวิทยาลัย 
2. ช่องทางการเผยแพร่ หรือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกฎระเบียบ 
ข้อบังคับ ประกาศมหาวิทยาลัย 
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ตัวบ่งชี้ 2.2 : ภาวะผู้น าของคณะกรรมการประจ าหน่วยงานและผู้บริหารของหน่วยงาน     

เกณฑ์การประเมิน ตัวอย่างหลักฐาน/เอกสารอ้างอิง 

 หลักความเสมอภาค 
1. กฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศมหาวิทยาลัย หรือการให้บริการ
ด้านต่างๆแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
2. หลักและวิธีการปฏิบัติต่างๆของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับ
บุคคลภายนอก 
หลักมุ่งเน้นฉันทามติ 
1. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของบุคคลภายในและภายนอก 
2. รายงานสรุปการรับฟังความคิดเห็นจากช่องทางต่างๆ 

ข้อ 7 คณะกรรมการประจ าหน่วยงาน ประเมินผลการ
บริหารงานของผู้บริหารและน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 

1. แบบประเมินตนเองคณะกรรมการประจ ากองแผนงาน 
2. ผลการประเมินคณะกรรมการประจ ากองแผนงาน 
3. สรุปข้อเสนอแนะ และการปรับปรุงพัฒนาการบริหารงาน 
   - การจัดท าแผนรองรับข้อเสนอแนะ 
   - รายงานสรุปผลการปรับปรุงพัฒนาเสนอคณะกรรมการประจ า
กองแผนงาน 

 

ตัวบ่งชี้ 2.3   : การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้     
ชนิดของตัวบ่งชี้  : กระบวนการ 
ปีที่ใช้จัดเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล  : นางสาวชิดชนก  ตุ้มพ่วง 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

เกณฑ์การประเมิน ตัวอย่างหลักฐาน/เอกสารอ้างอิง 

ข้อ 1 มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของ
การจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
หน่วยงาน 

1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างานเพ่ือรับผิดชอบการ
จัดการความรู้(KM) 
2. รายงานส ารวจ/การศึกษาประเด็นยุทธศาสตร์เพ่ือน าประเด็นไป
จัดการความรู้(KM) 
3. รายงานการประชุม/มติที่ประชุมที่มีการพิจารณาก าหนด
ประเด็นความรู้ และกลุ่มเป้าหมายในการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้อง
อย่างน้อย 2 ประเด็น 
4. แผนปฏิบัติการในการจัดการความรู้(KM)และเผยแพร่ให้
ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
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ตัวบ่งชี้ 2.3 : การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้    

เกณฑ์การประเมิน ตัวอย่างหลักฐาน/เอกสารอ้างอิง 

ข้อ 2 มีการก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนา
ความรู้และทักษะอย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่
ก าหนดในข้อ 1 

1. แผนปฏิบัติการในการจัดการความรู้(KM) 
2. หนังสือขออนุมัติโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ข้อ 3 มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ 
ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) เพ่ือ
ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 
1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 

1. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ก าหนดวิธีการ ช่วงเวลาในการเข้า
ร่วมกิจกรรม 
2. ช่องทางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้/การเผยแพร่ 
   - การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนโดยตรง 
   - การแลกเปลี่ยนผ่านเว็บไซต์ 
3. การบันทึกประเด็นการแลกเปลี่ยนและปัจจัยสู่ความส าเร็จ 
 

ข้อ 4 มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนด
ในข้อ 1 ทั้งท่ีมีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ที่
เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนา และจัดเก็บอย่างเป็นระบบ
โดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (explicit 
knowledge) 

1. การบันทึกประเด็นการแลกเปลี่ยนและปัจจัยสู่ความส าเร็จ 
2. การจัดท าแนวปฏิบัติที่ดีเพ่ือน าไปทดลองใช้ 

ข้อ 5 มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ใน
ปีงบประมาณปัจจุบันหรือปีงบประมาณท่ีผ่านมา ที่เป็น
ลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจาก
ความรู้ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit 
knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง 

1. การน าแนวปฏิบัติที่ดีไปทดลองใช้และข้อดี/ข้อจ ากัดในการ
น าไปใช้ 
2. สรุปประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวปฏิบัติที่ดี ประโยชน์ 
ข้อดี/ข้อจ ากัดของการน าไปใช้ 
3. เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
   - การสกัดความรู้จากกลุ่มเป้าหมาย, 
   - การน าทดลองไปใช้ 
   - ผลการน าไปทดลองใช้ 
   - ข้อดี/ข้อจ ากัด/ข้อควรระวัง 
   - ประโยชน์ที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
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ตัวบ่งชี้ 2.4   : ระบบบริหารความเสี่ยง     
ชนิดของตัวบ่งชี้  : กระบวนการ 
ปีที่ใช้จัดเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล  : นางพนิดา  ควรหาเวช 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

เกณฑ์การประเมิน ตัวอย่างหลักฐาน/เอกสารอ้างอิง 

ข้อ 1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างาน
บริหารความเสี่ยงโดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนที่
รับผิดชอบพันธกิจหลักของหน่วยงานร่วมเป็น
คณะกรรมการหรือคณะท างาน 

1. ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการ/คณะท างานด้านบริหารความเสี่ยง
ของกองแผนงาน 
   - หนังสือเชิญประชุม 
   - รายงานการประชุม/มติที่ประชุม 

ข้อ 2 มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงและปัจจัยที่
ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 เรื่อง ตามบริบทของ
หน่วยงาน จากตัวอย่างต่อไปนี้ - ความเสี่ยงด้านทรัพยากร 
(การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยี สารเสนเทศ อาคาร
สถานท่ี) – ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของ
หน่วยงาน – ความเสี่ยงดา้นนโยบาย กฎหมาย ระเบยีบ 
ข้อบังคับ – ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของ
กระบวนการบริหาร ระบบงานระบบการประกันคุณภาพ – 
ความเสีย่งด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล 
โดยเฉพาะจรรยาบรรณของบุคลากร – ความเสีย่งจาก
เหตุการณ์ภายนอก   

1. แผนบริหารความเสี่ยงของกองแผนงานโดยระบุรายละเอียดการ
วิเคราะห์และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง อย่างน้อย 3 เรื่อง (แยก
เป็นรายด้าน) 
 

ข้อ 3 มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความ
เสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 
2   

1. รายละเอียดการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง
รายด้าน โดยจัดล าดับความส าคัญความเสี่ยงรายด้านและภาพรวม 

ข้อ 4 มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความ
เสี่ยงสูงและด าเนินการตามแผน 

1. แผนบริหารรายด้านตามที่ได้จัดล าดับความส าคัญ 
   - ก าหนดมาตรการ/แผนการปฏิบัติงาน 
   - ก าหนดผู้รับผิดชอบ และระยะเวลาด าเนินการ 
2. รายงานแผนบริหารความเสี่ยงรายด้านต่อคณะกรรมการประจ า
กองแผนงาน (วาระเพ่ือพิจารณา/ขอข้อเสนอแนะ) 

ข้อ 5 มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตาม
แผนและรายงานต่อคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน 
และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและระบบการ
ควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง 

1. การติดตามและประเมินผล 
   - ก าหนดกระบวนการ/ขั้นตอนการติดตาม 
   - ก าหนดแบบประเมินผลการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงราย
ด้าน 
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ตัวบ่งชี้ 2.4 : ระบบบริหารความเสี่ยง    

เกณฑ์การประเมิน ตัวอย่างหลักฐาน/เอกสารอ้างอิง 

 2. รายงานสรุปผลการด าเนินงานของความเสี่ยงรายด้าน และใน
ภาพรวม เสนอคณะกรรมการประจ ากองแผนงาน และ
มหาวิทยาลัย (อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง) 

ข้อ 6 มีการน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประจ าหน่วยงานและคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในของ
มหาวิทยาลัยไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความ
เสี่ยงในรอบปีถัดไป 

1. รายงานสรุปผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประจ ากองแผนงาน/มหาวิทยาลัย 
   - แจ้งประชุม และผู้รับผิดชอบ 
2. แผนบริหารความเสี่ยงปีถัดไปที่สอดคล้องกับผลการประเมิน 
และข้อเสนอแนะ 

 

องค์ประกอบที่ 3 การเงินและงบประมาณ     
ตัวบ่งชี้ 3.1   : ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
ชนิดของตัวบ่งชี้  : กระบวนการ 
ปีที่ใช้จัดเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล  : นางวรรณรัตน์  ครุฑน้อย  นางสาวปชญารัตน์  แตงอ่อน   และนางสุนทรี  ตุงคะสิริ 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

เกณฑ์การประเมิน ตัวอย่างหลักฐาน/เอกสารอ้างอิง 

ข้อ 1 มีนโยบายและแผนทางการเงินที่ระบุหลักเกณฑ์
การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงินอย่างมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได ้หรือ แนวทางจัดหา
ทรัพยากรทางด้านการเงิน (ถ้าม)ี 

1. นโยบายการบริหารของกองแผนงาน (นโยบายด้านการเงินและ
งบประมาณ) 
2. ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน 
งบประมาณเงินรายได้ 
3. แผนกลยุทธ์ของกองแผนงาน 
4. แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
 

ข้อ 2 มีงบประมาณประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติ
การในแต่ละพันธกิจ และการพัฒนาหน่วยงาน และ
บุคลากร   

1. แผนปฏิบัติงานประจ าปี 
2. เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปี(แยกตามแผนงาน
โครงการ) 
   - งบประมาณแผ่นดิน 
   - งบประมาณเงินรายได้ 
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 ตัวบ่งช้ี 3.1 : ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 

เกณฑ์การประเมิน ตัวอย่างหลักฐาน/เอกสารอ้างอิง 

ข้อ 3 มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ
และรายงานต่อคณะกรรมการประจ าหน่วยงานอย่าง
น้อยปีละ 2 ครั้ง 

1. รายงานทางการเงิน (แยกตามประเภทงบประมาณ) 
2. รายงานการประชุม/มติที่ประชุมคณะกรรมการเกี่ยวกับรายงาน
ทางการเงิน (ตามระยะเวลาที่ก าหนดอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง) 

ข้อ 4 มีการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์
ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความ
มั่นคงของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง 

1. รายงานผลการวิเคราะห์สถานะทางการเงินของหน่วยงาน 
2. เอกสารการน าเสนอผลการวิเคราะห์ต่อคณะกรรมการประจ า
กองแผนงาน 
3. การน าเสนอผ่านระบบสารสนเทศทางการเงิน(ถ้ามี) 
4. รายงานการประชุม/มติที่ประชุมเพ่ือพิจารณาข้อมูลทางการเงิน
เพ่ือวางแผนการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามพันธกิจ 

ข้อ 5 มีการตรวจติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตาม
ระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

1. มีการก าหนดผู้รับผิดชอบดูแลการใช้เงินและให้ให้เป็น job 
description ของผู้รับผิดชอบ 
 

ข้อ 6 ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้
เป็นไปตามเป้าหมายและน าข้อมูลจากรายงานทาง
การเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ 

1. รายงานทางการเงิน (แยกตามประเภทงบประมาณ) 
2. กระบวนการ/ขั้นตอนการติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
3. รายงานแผนและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (แยกตาม
ประเภทงบประมาณ) 
4. หนังสือน าส่งรายงานทางการเงิน และการเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ 
5. รายงานการประชุม/มติที่ประชุม/ข้อเสนอแนะที่ใช้เป็นข้อมูลใน
การวางแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

 

องค์ประกอบที่ 4 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ     
ตัวบ่งชี้ 4.1   : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 
ชนิดของตัวบ่งชี้  : กระบวนการ 
ปีที่ใช้จัดเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล  : นางสาวปิ่นปินัทธ์  ค าภู่  และนางสาวชิดชนก  ตุ่มพ่วง 
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ตัวบ่งชี้ 4.1 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

เกณฑ์การประเมิน ตัวอย่างหลักฐาน/เอกสารอ้างอิง 

ข้อ 1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของ
หน่วยงาน ตั้งแต่ระดับหน่วยงานย่อย และด าเนินการ
ตามระบบที่ก าหนด 

1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้านการประกันคุณภาพภายในกอง
แผนงาน 
   - หนังสือเชิญประชุม 
   - รายงานการประชุม 
2. คู่มือการประกันคุณภาพภายในหน่วยงานสนับสนุน
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
3. แผนยุทธศาสตร์/แผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติงานประจ าปี ด้าน
ประกันคุณภาพ 
4. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์/แผนกลยุทธ์/
แผนปฏิบัติงานประจ าปีด้านประกันคุณภาพ 

ข้อ 2 มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่องการ
ประกันคุณภาพภายใน โดยคณะกรรมการระดับ
นโยบายและผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน 

1. นโยบายด้านการประกันคุณภาพ 
2. แผนยุทธศาสตร์/แผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติงานประจ าปี ด้าน
ประกันคุณภาพ 
 

ข้อ 3 มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในที่
ครบถ้วนประกอบด้วย 
  1) การควบคุม ติดตามการด าเนินงาน และประเมิน
คุณภาพ  
  2) การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมิน
คุณภาพ เสนอต่อคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน และ
จัดส่งมหาวิทยาลัยตามก าหนดเวลา และ 
  3) การน าผลการประเมินคุณภาพไปท าแผนการ
พัฒนาคุณภาพของหน่วยงาน   

1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้านการประกันคุณภาพภายในกอง
แผนงาน 
   - หนังสือเชิญประชุม 
   - รายงานการประชุม 
2. แผนการจัดท าการประกันคุณภาพ กองแผนงาน 
3. รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  
4. แผนพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพปี
ที่ผ่านมา พร้อมผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาการด าเนินงาน 

ข้อ 4 มีการน าผลการประกันคุณภาพภายในมาปรับปรุง
การท างาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผลการด าเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของ
ตัวบ่งชี้ทั้งหมด 

1. แผนพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพปี
ที่ผ่านมา พร้อมผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาการด าเนินงาน 
2. รายงานการด าเนินงานตามข้อ 1 
3. การเปรียบเทียบผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์
ระหว่างปีที่ผ่านมากับปีที่รับการประเมิน 
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ตัวบ่งชี้ 4.1 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 

เกณฑ์การประเมิน ตัวอย่างหลักฐาน/เอกสารอ้างอิง 

ข้อ 5 มีข้อมูลสารสนเทศท่ีสนับสนุนการประกัน
คุณภาพภายใน ครบทุกองค์ประกอบคุณภาพ 

1. แสดงรายละเอียดของระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและ
จัดการ 
   - ระบบ CHEQA Online  
   - ระบบ QAD Service 
   - ระบบบัญชี 3 มิติ  
   - ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

ข้อ 6 มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกัน
คุณภาพ โดยเฉพาะผู้ใช้บริการตามพันธกิจของ
หน่วยงาน 

1. รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการตาม
พันธกิจของกองแผนงาน  
   - ในด้านการบริการกองแผนงานให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมา 
วิเคราะห์/การปรับปรุง การท างานของกองแผนงาน 

ข้อ 7 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามพันธกิจระหว่าง
หน่วยงาน และมีกิจกรรมร่วมกัน 

1. โครงการ/กิจกรรม การประชุม สัมมนา อบรม กับกองแผนงาน
หรือหน่วยงานอื่นๆภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย 
   - โครงการที่ได้รับการอนุมัติ 
   - รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ 
   - รายงานสรุปโครงการ/กิจกรรม เพื่อเผยแพร่ 
   - ภาพถ่ายการจัดโครงการ/กิจกรรม 

ข้อ 8 มีแนวปฏิบัติที่ดี หรืองานวิจัย หรืองานวิเคราะห์ 
เพ่ือพัฒนางานตามพันธกิจที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น และ
เผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นสามารถน าไปใช้ประโยชน์ 

1. โครงการ/กิจกรรมเพ่ือคัดเลือกแนวปฏิบัติที่ดี 
2. รายละเอียดแนวปฏิบัติที่ดี 
3. หนังสือรับรองจากหน่วยงานภายนอกที่น าแนวปฏิบัติที่ไปใช้
ประโยชน์ 

 

องค์ประกอบที่ 5 ภารกิจหลัก 
ตัวบ่งชี้ 5.1   : การสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีในสถานที่ท างาน 
ชนิดของตัวบ่งชี้  : กระบวนการ 
ปีที่ใช้จัดเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล  : นางสาววิภาภรณ์  อินทุยศ และนายเป็นเอก  จ าปาดิบ 
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ตัวบ่งชี้ 5.1 : การสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีในสถานที่ท างาน 
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

เกณฑ์การประเมิน ตัวอย่างหลักฐาน/เอกสารอ้างอิง 

ข้อ 1 มีการส ารวจ คัดแยก ของที่จ าเป็นต้องใช้งานกับ
ไม่จ าเป็นออกจากกัน และท าการขจัดของที่ไม่
จ าเป็นต้องใช้งานโดยท าให้ถูกขั้นตอนของหน่วยงาน 

1. หลักฐานที่แสดงถึงการน าแนวคิด 5 ส มาใช้ภายในหน่วยงาน 
 

ข้อ 2 มีการจัดวางสิ่งของที่จ าเป็นต้องใช้งาน ให้เป็น
ระเบียบ หมวดหมู่และสะดวกต่อการใช้งาน โดย
ค านึงถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการใช้งาน 

1. หลักฐานที่แสดงถึงการคัดแยก และขจัดสิ่งของที่ไม่จ าเป็น
ภายใต้ขั้นตอนที่ถูกต้องของหน่วยงาน 
   - คู่มือการจัดท า 5 ส 

ข้อ 3 มีการจัดสถานที่ท างานให้มีความสะอาด เกิด
บรรยากาศที่ดีในการท างาน 

1. ที่ท างานสะอาดมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย  
   - รูปถ่ายหรือหลักฐานการตรวจประเมิน 5 ส 

ข้อ 4 มีการก าหนดมาตรฐาน และรักษามาตรฐาน 
ตลอดจนมีการปรับปรุงมาตรฐานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

1. ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการ/คณะท างานเพ่ือรับผิดชอบในการ
จัดท า 5 ส 
2. กระบวนการ/ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการ
ด าเนินงาน โครงการ 5 ส 
 

ข้อ 5 บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการสร้างสิ่งแวดล้อม
ที่ดีในการท างาน 

1. การด าเนินงาน โครงการ 5 ส 
   - ภาพกิจกรรม 
   - รายงานสรุปผลการจัดโครงการ 5 ส 

 

ตัวบ่งชี้ 5.2   : ระดับความส าเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ 
ชนิดของตัวบ่งชี้  : ผลผลิต 
ปีที่ใช้จัดเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล  : นางรุ้งทอง  ไวทยกุล   
                                 นางสาวนิตย์ระดี  มาลัยทิพย์   นางสาวปิ่นปินัทธ์   ค าภู่   และนายพีระพล  นกเผือก 
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ตัวบ่งชี้ 5.2 : ระดับความส าเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

เกณฑ์การประเมิน ตัวอย่างหลักฐาน/เอกสารอ้างอิง 

ข้อ 1 มีการส ารวจความต้องการของผู้รับบริการ 1. แบบส ารวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการกองแผนงาน 
2. ข้อเสนอแนะจาก รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจ
ผู้ใช้บริการกองแผนงาน 
   - รวบรวมความต้องการของผู้ใช้บริการกองแผนงานจากแบบ
ส ารวจความพึงพอใจฯมาพิจารณา 
3. รายงานการประชุมกองแผนงาน 
   - มติที่ประชุมพิจารณาความต้องการจากแบบสอบถาม(โดยอาจ
ดูจากระบบที่มีเสียงมาก) 
   

ข้อ 2 มีการวางแผนการให้บริการที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้รับบริการ 

1. บรรจุโครงการในแผนปฏิบัติการกองแผนงาน 
   - โครงการ/กิจกรรม ที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการกอง
แผนงานจากแบบส ารวจความพึงพอใจฯ 

ข้อ 3 มีการด าเนินการตามแผนให้บริการที่ก าหนด 1. รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ 
    

ข้อ 4 มีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนการ
ให้บริการ 

1. รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ 
   - การประเมินผลแผนการให้บริการ 

ข้อ 5 มีการน าข้อเสนอแนะจากการประเมินมาปรับปรุง
การด าเนินการให้บริการในรอบปีต่อไป 

1. แผนพัฒนาปรับปรุงจากผลการประเมินฯ 

 

ตัวบ่งชี้ 5.3   : ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
ชนิดของตัวบ่งชี้  : ผลผลิต 
ปีที่ใช้จัดเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล  : นางสาวปิ่นปินัทธ์  ค าภู่  และนายพีระพล  นกเผือก 
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ตัวบ่งชี้ 5.3 : ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

เกณฑ์การประเมิน ตัวอย่างหลักฐาน/เอกสารอ้างอิง 

ใช้คะแนนผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของหน่วยงาน (คะแนนเต็ม 5)  
ที่ครอบคลุม 4 ประเด็นดังต่อไปนี้  

1. ความพึงพอใจดา้นกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ  
2. ความพึงพอใจดา้นเจ้าหนา้ทีผู่้ให้บริการ  
3. ความพึงพอใจดา้นสิง่อ านวยความสะดวก  

 4. ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ 
หมายเหตุ ส าหรับหน่วยงานที่ไม่ได้มีพันธกิจหลักดา้นบริการโดยตรง อนุโลมให้ใช้คะแนน
ประเมินความพงึพอใจของผู้รับบริการในกรณีที่หน่วยงานจัดโครงการมีตัวอย่างการ
ค านวณ ดังนี ้
     xi = ค่าเฉลี่ยโครงการ/กิจกรรม ที ่i (คะแนนเต็ม 5)  
     ni = จ านวนคนที่ตอบแบบสอบถามของโครงการ/กิจกรรมที่ i  
       i = 1 ถึง p  
      p = จ านวนโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด  

ตัวอย่างการค านวณ 
กองแผนงาน ปีงบประมาณ........ ได้จัดกิจกรรม/โครงการให้บริการ จ านวน 5 กิจกรรม/ 
โครงการ และมีผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ รายละเอียด ดังนี ้
   กิจกรรมที่ 1 มีค่าเฉลี่ย 3.55 จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 90 คน 
   กิจกรรมที่ 2 มีค่าเฉลี่ย 4.55 จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 80 คน 
   กิจกรรมที่ 3 มีค่าเฉลี่ย 3.85 จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 95 คน 
   กิจกรรมที่ 4 มีค่าเฉลี่ย 4.30 จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 90 คน 
   กิจกรรมที่ 5 มีค่าเฉลี่ย 4.15 จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 85 คน 
ดังนั้น ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ =  (3.55x90)+(4.55x80)+(3.85x95)+(4.30x90)+(4.15x85) 

                                                         90+80+95+90+85 
                                   = 3.965 (ทศนิยม 2 ต าแหน่ง ดังนั้น จึงเท่ากับ 3.97) 
                 คะแนนทีไ่ด ้ = 3.97 

 

1. จ านวนโครงการ/กิจกรรมการให้บริการ
ทั้งหมด 
2. จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการ
ประเมินผลความพึงพอใจของผู้รบับริการ 

 

ตัวบ่งชี้ 5.4   : ระดับความส าเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน 
ชนิดของตัวบ่งชี้  : ผลผลิต 
ปีที่ใช้จัดเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล  : นางสาวธาริณี  สิงหเดช  และนายกิตติ์ธเนศ  สุรียพรศิริกุล 
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ตัวบ่งชี้ 5.4 : ระดับความส าเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

เกณฑ์การประเมิน ตัวอย่างหลักฐาน/เอกสารอ้างอิง 

ข้อ 1 มีการก าหนดหรือทบทวนกระบวนการด าเนินงาน
หลัก (Core Process) ที่ส าคัญครบถ้วน ครอบคลุมการ
ด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน โดยมีการ
วิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างกระบวนการต่างๆ เพ่ือ
ท าให้การด าเนินงานของหน่วยงานหรือของ
มหาวิทยาลัยมีความสอดคล้องกัน 

1. คู่มือการปฏิบัติงาน Work System ของกองแผนงาน 
2. การทบทวน Flow chart การท างานของทุกงานภายในกอง
แผนงาน 

ข้อ 2 มีการจัดท าหรือทบทวนข้อก าหนดที่ส าคัญของ
กระบวนการด าเนินงานหลัก (Core Process) ที่ส าคัญ
จากความคาดหวัง และความต้องการของผู้รับบริการ 

1. คู่มือการปฏิบัติงาน Work System ของกองแผนงาน 
2. ทบทวน Flow chart การท างานของทุกงานภายในกอง
แผนงาน (ก าหนดระยะเวลาการท างานของแต่ละข้ันตอน) 

ข้อ 3 มีการออกแบบหรือทบทวนกระบวนการจาก
ข้อก าหนดที่ส าคัญ จัดท ามาตรฐานและจัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงาน พร้อมทั้งก าหนดผู้รับผิดชอบชัดเจน 

1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ในกองแผนงาน 
2. คู่มือการปฏิบัติงาน  Work System ของกองแผนงาน 
   - มีระบบ Tracking และมีผู้รับผิดชอบก ากับติดตาม/ระยะเวลา
สิ้นสุดในแต่ละขั้นตอนการท างาน 

ข้อ 4 มีการทบทวน และหรือปรับปรุงกระบวนการตาม
คู่มือการปฏิบัติงาน เพ่ือท าให้งานมีประสิทธิภาพ เช่น 
ควบคุมค่าใช้จ่าย ลดค่าใช้จ่าย ลดระยะเวลาด าเนินงาน 
ลดข้อผิดพลาด ลดข้อร้องเรียน เป็นต้น 

1. คู่มือการปฏิบัติงาน  Work System ของกองแผนงาน 
   - ปรับปรุงกระบวนการท างานของแต่ละงานภายในกองแผนงาน
(Flow chart) 

ข้อ 5 มีการก ากับติดตาม และประเมินผลการปรับปรุง 
จัดท ารายงานผลการปรับปรุงเสนอต่อผู้บังคับบัญชา 
เพ่ือให้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะที่จะเป็นแนวทางใน
การก าหนดกระบวนการที่จะด าเนินงานใน
ปีงบประมาณต่อไป 

1. ปรับปรุงกระบวนการท างานของแต่ละงานภายในกองแผนงาน
(Flow chart) 
2. รายงานการประชุมกองแผนงาน 

 


