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ค ำน ำ 

มหาวิทยาลัยนเรศวรได้มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพที่ใช้ส าหรับมหาวิทยาลัย คณะหน่วยงาน และ
หน่วยงานสนับสนุน มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาการด าเนินงานของส่วนงานตามภารกิจ ดังนั้น  มหาวิทยาลัยจึงได้
ก าหนดเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในส าหรับหน่วยงาน สนับสนุน โดยประยุกต์เกณฑ์การประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา 2553 ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้สอดคล้องและเหมาะสม
กับบริบท ของหน่วยงานสนับสนุน จ านวน 4 องค์ประกอบ ในองค์ประกอบที่  1,7,8,9 และก าหนดเกณฑ์การ
ประเมินเพ่ิมเติมเฉพาะที่สอดคล้องกับพันธกิจหลักและปฎิญญาของหน่วยงาน หลักในการจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ตลอดจนให้ หน่วยงานเล็งเห็นความเชื่อมโยงการด าเนินงานของ
หน่วยงานที่สนับสนุนพันธกิจหลักของ มหาวิทยาลัย และท้ายที่สุดตัวบ่งชี้ที่ใช้ในการประเมินคุณภาพภายในส าหรับ
หน่วยงาน สนับสนุน มีความครบถ้วนตามกระบวนการประเมินทั้งปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และ ผลผลิต  ได้
อนุมัติด าเนินการตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน ส าหรับมหาวิทยาลัย คณะหน่วยงาน และ
หน่วยงานสนับสนุน โดยให้เริ่มใช้ด าเนินการตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป 

แนวปฏิบัติที่ดี ของการประกันคุณภาพภายในกองแผนงาน ในการจัดท าคู่มือการจัดท าประกันคุณภาพ
ภายใน กองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีงบประมาณ 2558 เล่มนี้จัดท าขึ้น เพ่ือเผยแพร่ 
สื่อสาร สร้างความเข้าใจแก่ส่วนงาน ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ประเมินและผู้ที่เกี่ยวข้อง น าไปใช้เป็นแนวทางในการวาง
แผนการด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามนโยบายของมหาวิทยาลัย  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการประกัน
คุณภาพภายใน กองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร เล่มนี้จะเอ้ือประโยชน์ต่อการด าเนินการ
ประกันคุณภาพ ของกองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี ได้เป็นอย่างดีและยังจะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจอีกทางหนึ่ง
ด้วย 
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1 คู่มือการจัดท าการประกนัคุณภาพภายใน กองแผนงาน ส านกังานอธกิารบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ข้อมูลพื้นฐานของกองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 

กองแผนงานมีประวัติความเป็นมาโดยย่อ ดังนี้ 
      พ.ศ.2533  มีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยนเรศวรขึ้นในจังหวัดพิษณุโลก โดยการยกวิทยฐานะจากมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตพิษณุโลก (ตามราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 107 ตอนที่  131 ลงวันที่  29 กรกฎาคม 
2533) พร้อมจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้แก่ ส านักงานอธิการบดี และหน่วยงานอื่นๆ โดยให้แบ่ง
ส่วนราชการ ในส านักงานอธิการบดี เป็น กองกลาง กองกิจการนิสิต กองบริการการศึกษา และกองแผนงาน (ตาม
ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.2534 และปรับปรุงแก้ไข พ.ศ.
2539) และคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย (ก.ม.) ได้ก าหนดให้มีการแบ่งส่วนราชการภายใน
กองแผนงาน ออกเป็น 4 งาน 1. งานธุรการ  2. งานวิเคราะห์งบประมาณและอัตราก าลัง  3. งานวิจัยสถาบันและ
สารสนเทศ  4. งานผังแม่บทและออกแบบก่อสร้าง  
 พ.ศ.2545  สภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุมครั้งที่ 102(3/2545) เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2545 
ได้มีมติอนุมัติให้มีการแบ่งส่วนราชการภายในกองแผนงานเพิ่มเติมอีก 1 งาน ท าให้ กองแผนงาน    มีการแบ่งส่วน
ราชการภายในออกเป็น 5 งาน 1. งานธุรการ  2. งานวิเคราะห์แผนและงบประมาณ            3. งานวิจัยสถาบัน
และสารสนเทศ 4. งานติดตามและประเมินผล  5. งานผังแม่บทและออกแบบก่อสร้าง 
  พ.ศ.2552  สภามหาวิทยาลัยนเรศวร  ในคราวประชุมครั้งที่  141 (2/2552) เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2552  
ได้มีมติอนุมัติให้มีการย้ายงานผังแม่บทและออกแบบก่อสร้างไปสังกัดกองอาคารสถานที่  และต่อมาสภา
มหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 145(6/2552) เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2552  ได้มีมติปรับเปลี่ยนชื่องานและเพ่ิม
งานส่วนราชการกองแผนงาน แบ่งออกเป็น 5 งาน  ดังนี้  1. งานธุรการ  2. งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ  3. 
งานวิเคราะห์งบประมาณและอัตราก าลัง  4. งานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล  5. งานวิเคราะห์ต้นทุน 
 พ.ศ.2558 สภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุมครั้งที่ 207 (5/2558) เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2558 
ได้มีมิตกิารปรับโครงสร้างหน่วยงานภายใต้ส านักงานอธิการบดี  โดยแบ่งส่วนราชการภายในกองแผนงาน ออกเป็น 
2 งาน 1. งานงบประมาณ  2. งานติดตามและประเมินผล มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2558)  
 
 
วิสัยทัศน ์  

“กองแผนงานเป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพในการจัดท าแผนเพ่ือตอบสนองต่อนโยบายของมหาวิทยาลัย 
โดยอาศัยข้อมูลและสารสนเทศชี้น าบนพ้ืนฐานของการมีระบบและกระบวนงานที่มีประสิทธิภาพ” 
 
 
พันธกิจ 
 1.1  แปลงนโยบายของผู้บริหารมาจัดท าแผนในรูปแบบต่างๆ 

1.2  รวบรวม กลั่นกรองข้อมูลเพื่อให้ได้สารสนเทศส าหรับการตัดสินใจ 
1.3  สนับสนุนการท างานของหน่วยงานอื่นๆ ให้ตอบสนองต่อทิศทางของมหาวิทยาลัย 
1.4  จัดการระบบงานและกระบวนงานภายในให้มีประสิทธิภาพ 



 

 

2 คู่มือการจัดท าการประกนัคุณภาพภายใน กองแผนงาน ส านกังานอธกิารบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร 

วัตถุประสงค์   
 1. เพ่ือก าหนดและเชื่อมโยงแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยสู่แผนปฏิบัติการอย่างถูกต้อง และใช้เป็นกรอบ
หรือแนวทางในการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล อย่างเป็นระบบสอดคล้องกับนโยบาย และ
โครงสร้างการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย 
   2. เพ่ือด าเนินการจัดท านโยบายและแผนการพัฒนาหน่วยงานให้สอดคล้องตามเป้าหมายและทิศทางที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 
     3. เพ่ือเป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศทางการบริหาร และการวางแผนและประกอบการตัดสินใจแก่คณะ
ผู้บริหาร ผู้เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป 

4. เพ่ือพัฒนากลไกลการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและขั้นตอนที่มี
ประสิทธิภาพ เพ่ือให้มหาวิทยาลัยได้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 
 
เป้าหมาย 
 เป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่วางแผนพัฒนาและบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของชาติ 
และสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่แผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
ภารกิจหลัก 

กองแผนงาน เป็นหน่วยงานสนับสนุนการก าหนดทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัย มีหน้าที่วิเคราะห์ 
วิจัย เก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ วิเคราะห์นโยบาย แผนงาน โครงการ จัดท าและวิเคราะห์ความต้องการ
ทรัพยากร เสนอข้อมูลประกอบการวางแผนของมหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร อัน
จะน าไปสู่ความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย  
 
  
นโยบายกองแผนงาน ด้านการประกันคุณภาพ 

- มีการก าหนดให้การประกันคุณภาพภายในหน่วยงาน เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการของหน่วยงาน
ที่จ าเป็นต้องมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

- ส่งเสริมและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้มี
ความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะและมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพของหน่วยงาน 

- มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุงและการพัฒนางานด้านการประกันคุณภาพของหน่วยงานให้เป็น
ระบบ โดยแต่งตั้งคณะกรรมการด้านการประกันคุณภาพในหน่วยงาน และมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบโดยตรงตาม
ข้อบ่งชี้ 

- ปรับปรุงผลการประเมินคุณภาพในกรอบเวลาที่สามารถน าผลการประเมินไปปรับแผนการด าเนินการใน
การวางแผน เพื่อให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
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ปฏิญญากองแผนงาน 
ส่วนที่ 1  เป้าหมาย (GOAL) 
"เป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่ในวางแผนพัฒนาและบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อให้สอดคล้องกับ 

ยุทธศาสตร์ของชาติ และสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่แผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยอย่างมี
ประสิทธิภาพ" 
 

ส่วนที่ 2  วัตถุประสงค์ (OBJECTIVES) 
1. ท าหน้าที่จัดท าแผนงานในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน 

ยุทธศาสตร์สู่แผนการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของชาติ 
2. ท าหน้าที่เป็นแหล่งข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลที่ส าคัญในการบริหารพัฒนาการขับเคลื่อน 

ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ส่วนที่ 3  คุณลักษณะที่พึงมี (CHARACTERISTICS) 
1. เป็นแหล่งข้อมูลด้านแผนงาน และวิเคราะห์แผนงาน เพ่ือสนับสนุนการบริหาร เพ่ือขับเคลื่อน 

ยุทธศาสตร์สู่แผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย 
2. เป็นหน่วยงานมีคุณภาพ รวดเร็ว แม่นย า มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง 
3. บุคลากรมีจิตบริการ 
4. บุคลากรมีจริยธรรม ซื่อสัตย์ เป็นแบบอย่างท่ีดีของมหาวิทยาลัย 
5. บุคลากรมีความสามารถ และเข้าใจในการปฏิบัติงานทางด้านการจัดท าแผนงาน และสามารถ 

น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
6. เป็นหน่วยงานที่ได้รับความพึงพอใจจากผู้รับบริการ ส่วนราชการในมหาวิทยาลัย และ 

บุคคลภายนอก 
 

ส่วนที่ 4  ทรัพยากรที่ใช้ในการด าเนินการ (INPUTS) 
1. บุคลากร (Man) 

     1.1 บุคลากรมีความเชี่ยวชาญ และมีความสามารถทางด้านการวางแผนงาน การ 
จัดการงบประมาณและการจัดท าแผนงาน 

      1.2 มีคณะกรรมการในการบริหารการด าเนินงานของหน่วยงาน เพ่ือการ 
ด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

      1.3 บุคลากรมีความสามารถทางด้านเทคโนโลยีระบบสารสนเทศเพ่ือการติดตาม  
ผลการด าเนินงานตามแผนงาน 

      1.4 บุคลากรมีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับภารงานที่รับผิดชอบ 
2. งบประมาณ (Money) 

      2.1 งบประมาณแผ่นดิน 
      2.2 เงินนอกงบประมาณแผ่นดินประเภทเงินรายได้ 

3. ทรัพยากร (Material) 



 

 

4 คู่มือการจัดท าการประกนัคุณภาพภายใน กองแผนงาน ส านกังานอธกิารบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร 

      3.1 เครื่องมือ อุปกรณ์ สถานที่ 
      3.2 ทรัพยากรอ่ืนๆนอกเหนือจากข้อหนึ่งและสอง 

4. การบริหารจัดการ (Management) 
      4.1 ผู้บริหารมีภาวะผู้น า มีความสามารถทางด้านบริหารจัดการแผนงาน งบประมาณ  

และประสบการณ์เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป 
4.2 การบริหารยึดหลักธรรมาภิบาล 

      4.3 ผู้บริหารมีความรอบรู้ในเรื่องโครงสร้างและการบริหารจัดการหน่วยงานอื่นของ 
มหาวิทยาลัย 

      4.4 มีการบริหารจัดการบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ส่วนที่ 5  กระบวนการด าเนินงาน (PROCESS) 
1. มีการจัดท าระบบสารสนเทศในการบริหารและจัดการแผนงาน 
2. ให้บริการฐานข้อมูลทางด้านแผนงาน แก่ทุกหน่วยงานและผู้บริหารของมหาวิทยาลัย 
3. มีระบบการจัดการการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ สะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
4. มีการติดตามอ านวยความสะดวก แก้ไขปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน 
5. สร้างฐานข้อมูลแผนงาน งบประมาณ ของแต่ละหน่วยงานในมหาวิทยาลัย 
6. มีแผนการพัฒนาบุคลากรภายในหน่วยงาน 
7. ก ากับและควบคุมงบประมาณท้ังงบประมาณแผ่นดินและเงินนอกงบประมาณแผ่นดินให้เบิกจ่ายเป็นไป

ตามแผนงาน ผลผลิตและโครงการ 
 

ส่วนที่ 6  ผลลัพธ์ (OUTCOMES) 
1. มหาวิทยาลัยสามารถด าเนินแผนการปฏิบัติการการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ทุกหน่วยงานสามารถด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภารกิจหลัก       

กองแผนงาน ตามมติสภามหาวิทยาลัยนเรศวร (JOB DESCRIPTIONS)  
 
 

ยุทธศาสตร์กองแผนงาน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การจัดการข้อมูลและประมวลสารสนเทศให้มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ และ  
น าไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การจัดท าแผน การผลักดันแผนไปสู่การปฏิบัติ และติดตามประเมินผลอย่าง  
เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
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ค่านิยมองค์กร 
   กองแผนงาน เป็นหน่วยงานสนับสนุนการก าหนดทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัย มีหน้าที่วิเคราะห์ 
วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ วิเคราะห์นโยบาย แผนงาน โครงการ จัดท าและวิเคราะห์ความต้องการ
ทรัพยากรเสนอข้อมูลประกอบการวางแผนมหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร อันจะ
น าไปสู่การขับเคลื่อนในการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป 

PLAN  
P   = Perfect   มีความเชี่ยวชาญ - บุคลากรกองแผนงาน มีความรู้ ทักษะ มีความเชี่ยวชาญ สามารถ

วิเคราะห์บริหารจัดการข้อมูลเพื่อรองรับการปฏิบัติ / บริหารจัดการงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
L   = LIKE       เป็นที่พอใจ – บุคลากรกองแผนงาน มีความยินดีในการให้บริการแก่ผู้รับบริการอย่าง

เต็มความสามารถ สามารถตอบสนองความต้องการในทุกๆ ด้าน ในการบริหารจัดการ เพ่ือให้ผู้รับบริการเกิดความ
พึงพอใจ 

A   = Accession  เป็นที่ยอมรับ - บุคลากรกองแผนงาน มีความเข้าใจและสามารถในการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความน่าเชื่อถือเป็นที่ยอมรับ 

N   = Network   เชื่อมโยงเครือข่าย - บุคลากรกองแผนงาน มีเครือข่ายกองแผนงาน ทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย ในด้านนโยบายและแผน และในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือการปฏิบัติงาน
อย่างเป็นรูปธรรม  
 
SWOT กองแผนงาน 

1)  จุดแข็ง (Strengths) 
  - บุคลากรมีความเข้าใจและสามารถในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานได้
 อย่างมีประสิทธิภาพ 

- บุคลากรกองแผนงานแผนงาน มีความรู้ ทักษะ มีความเชี่ยวชาญ สามารถวิเคราะห์บริหาร
จัดการข้อมูลเพื่อรองรับการปฏิบัติ / บริหารจัดการงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- บุคลากรสามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ ในการบริหารจัดการข้อมูล เพ่ือให้
เกิดความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ 

- กองแผนงานมีเครือข่ายในด้านนโยบายและแผน ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  
  - กองแผนงานมีแผนกลยุทธ์ที่มีความชัดเจนและครอบคลุม 
  - บุคลากรกองแผนงานมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีในการปฏิบัติงาน 
  - กองแผนงานมีเจตคติ ความตั้งใจ ทุ่มเท มุ่งม่ัน ขยัน อดทน และรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 
  - กองแผนงานมีกลยุทธ์การปฏิบัติงานทั้งงานประจ า (เชิงรับ) และงานเชิงนโยบาย (เชิงรุก) 
  - มีงบประมาณ/วัสดุ/อุปกรณ์ อย่างพอเพียง 

 - กองแผนงานเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร เพ่ือเสนอข้อมูลประกอบการ
วางแผนมหาวิทยาลัย 
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2)  จุดอ่อน (Weaknesses) 
  - บุคลากรขาดขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
  - ขาดความต่อเนื่องด้านนโยบายและแนวปฏิบัติจากผู้บริหาร  

- ยังไม่มีความชัดเจนในการก าหนดปฏิทินในการปฏิบัติงานแต่ละชิ้นงาน 
  - การก ากับและก าหนดวิธีปฏิบัติงานตามแผน ขาดความสม่ าเสมอในการประชุม  
  - ยังไม่มีการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ 
  - ยังไม่มีนโยบายการก าหนดอัตราก าลังตามโครงสร้าง 
  - บุคลากรยังขาดทักษะการสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศ 

3) โอกาส (Opportunities) 
  - การบริหารและก าหนดทิศทางของผู้บริหารมหาวิทยาลัยมีความต่อเนื่อง 
  - ผลักดันการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล 
  - มีความเข้มแข็ง ในด้านการประสานงานเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัย  
  - มียุทธศาสตร์ในการจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัยจากแหล่งอื่นๆ 
  - มีเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานและลดขั้นตอนการท างาน 
  - มีช่องทางในการสื่อสารที่หลากหลาย เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูล 
 4) ข้อจ ากัด (Threats) 
  - การเปลี่ยนแปลงนโยบายของผู้บริหารส่งผลกระทบต่อการปรับบทบาทการท างาน และความ
 ต่อเนื่องของงาน ต้องชะลอตัวลง 

- ยังขาดความร่วมมือจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
- ขาดประสิทธิภาพของระบบฐานข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย 

  - หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยขาดความเข้าใจต่อกระบวนการท างานของกองแผนงาน 
 โดยเฉพาะการวิเคราะห์ที่ต้องอาศัยระยะเวลา 
  - ยังไม่มีความคล่องตัว ในเรื่องของนโยบายในการจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงาน 
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ลักษณะงานและขอบข่ายหน้าที่ความรับผิดชอบโดยทั่วไป 
 1. งานธุรการ  มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณทุกชนิด งานการเงิน งานพัสดุ 
งบประมาณ งานบุคคล และงานธุรการทั่วไป และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีผู้บริหารมหาวิทยาลัยมอบหมาย 
 2. งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ  มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
ทางด้านนิสิต บุคลากร อาคารสถานที่ โปรแกรมการศึกษา ภาวะการมีงานท าของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา และ
เผยแพร่ข้อมูลมหาวิทยาลัยในรูปของการจัดท ารายงานประจ าปี 

- ด าเนินการจัดท าสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและพัฒนามหาวิทยาลัย 
  - ด าเนินการวิจัยสถาบันเพ่ือการวางแผนและพัฒนามหาวิทยาลัย 

 - ด าเนินการจัดเก็บและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลพ้ืนฐาน 5 ด้าน ได้แก่ โปรแกรมการศึกษา 
นิสิต/บัณฑิต บุคลากร งบประมาณ และอาคารสถานที่  เพ่ือสนับสนุนการวางแผนและพัฒนา
มหาวิทยาลัย 

  - ด าเนินการจัดท าเอกสารเผยแพร่สารสนเทศ 
  - ให้บริการข้อมูลสารสนเทศ และให้ค าปรึกษาแนะน า 
  - ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

- ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมอบหมาย 
3. งานวิเคราะห์งบประมาณและอัตราก าลัง มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการวิเคราะห์อัตราก าลัง 

จัดท างบประมาณประจ าปีของมหาวิทยาลัย จัดสรรงบประมาณประจ าปี  และจัดท าแผนและผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

- เสนอนโยบาย หลักเกณฑ์ วงเงินงบประมาณ แนวปฏิบัติในการจัดท ารายละเอียดค าขอตั้ง
งบประมาณพร้อมกลั่นกรองเหตุผลรายละเอียดค าขอตั้งงบประมาณแผ่นดินและรายได้ 

- วิเคราะห์ เสนอหลักเกณฑ์ การจัดสรรต าแหน่งอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย 
- วิเคราะห์กลั่นกรองเหตุผล รายละเอียด การขอก าหนดต าแหน่งผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ

เป็นอาจารย์ และการให้ผู้ เกษียณอายุราชการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย เสนอต่อคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

- เสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับงบประมาณและอัตราก าลัง 
- ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
- ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมอบหมาย 

4. งานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการวิเคราะห์แผนงานและ
โครงการต่าง ๆ จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา จัดท าแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย และติดตาม
ประเมินผลแผน/โครงการต่าง ๆ 
  - วิเคราะห์เสนอแนะนโยบายเกี่ยวกับแผนพัฒนา 

- วิเคราะห์และจัดท าแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย 
- ประสานงานให้มีการด าเนินการตามแผนและน าแผนไปสู่การปฏิบัติในลักษณะเชิงยุทธศาสตร์

ด้วยการก าหนดผลผลิต ผลลัพธ์ และตัวชี้วัดผลส าเร็จแก่หน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย 
- ประสานงาน  วิเคราะห์โครงการใหม่หรือยกเลิก โครงการเฉพาะกิจของมหาวิทยาลัย 
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- ประสาน วิเคราะห์การแบ่งส่วนราชการและการจัดตั้ง ขยาย ยุบ รวม หรือยกเลิก หน่วยงาน 
- จัดท าแผนและผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
- ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
- ติดตามและประเมินผลงาน/โครงการที่ได้รับมอบหมาย 
- ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
- ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมอบหมาย 

5. งานวิเคราะห์ต้นทุน มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการวิเคราะห์ต้นทุนผลผลิตของมหาวิทยาลัย 
เพ่ือให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์วิธีการค านวณต้นทุนผลผลิตส านักมาตรฐานด้านการบัญชีภาครัฐ กรมบัญชีกลาง 
กระทรวงการคลัง 
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บทที่ 1   
 

การประกันคุณภาพภายในของกองแผนงาน 
 
 

 มหาวิทยาลัยนเรศวรได้มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพที่ใช้ส าหรับมหาวิทยาลัย คณะหน่วยงาน 
และหน่วยงานสนับสนุน ซึ่งท าหน้าที่สนับสนุนและท าหน้าที่ด้านการบริหาร โดยก าหนดนโยบายส่งเสริมให้ทุก
ส่วนงานมีส่วนร่วมในกระบวนการประกันคุณภาพ เกิดจิตส านึกในการพัฒนาคุณภาพ ตลอดจนด าเนินการ
ประกันคุณภาพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  

จุดมุ่งหมายของการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในก็เพ่ือตรวจสอบและประเมินการด าเนินงานของ
กองแผนงาน ตามระบบและกลไกที่มหาวิทยาลัยได้ก าหนดขึ้น ทั้งนี้ เพ่ือให้กองแผนงานได้ทราบสถานภาพที่
แท้จริง อันจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางและพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์และมาตรฐานที่ตั้งไว้อย่างต่อเนื่อง การ
ประเมินคุณภาพที่มีประสิทธิภาพนั้น กองแผนงานจ าเป็นต้องก าหนดบทบาทหน้าที่อย่างเหมาะสมและ
สอดคล้องกับกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
   
1.1 วัตถุประสงคข์องการประกันคุณภาพภายในของกองแผนงาน     

1.1.1  เพ่ือพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในให้มีประสิทธิภาพ 
1.1.2  เพ่ือติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานการควบคุมคุณภาพการด าเนินงานอย่าง

เป็นระบบและต่อเนื่อง 
1.1.3  เพื่อน าผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงาน เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด 
1.1.4  เพ่ือเผยแพร่ สื่อสารสร้างความเข้าใจแก่ ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง อันจะช่วยให้ทุกฝ่ายได้

รับทราบ เข้าใจ และจะได้น าไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 
1.2 เป้าหมายการด าเนินงาน 
 1.2.1 เพื่อพัฒนาแผนกลยุทธ์ แผนการด าเนินงานกองแผนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2562 
ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 2555-2559 มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยการมี
ส่วนร่วมของผู้บริหารและบุคลากรกองแผนงาน ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจ ากองแผนงาน 
 1.2.3 เพ่ือสร้างความเชื่อมโยงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในกับแผนกลยุทธ์ พันธกิจของกอง
แผนงานอย่างเป็นรูปธรรม 
 

1.3 นโยบายด้านการประกันคุณภาพ ตามผลการด าเนินงานตามภารกิจหลัก ดังนี้ 
 1.3.1 มีการก าหนดให้การประกันคุณภาพภายในหน่วยงาน เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการของ
หน่วยงานที่จ าเป็นต้องมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
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 1.3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะและมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพของหน่วยงาน 
 1.3.3 มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุงและการพัฒนางานด้านการประกันคุณภาพของหน่วยงาน
ให้เป็นระบบ โดยแต่งตั้งคณะกรรมการด้านการประกันคุณภาพในหน่วยงาน และมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบ
โดยตรง 

1.3.4 ปรับปรุงผลการประเมินคุณภาพในกรอบเวลาที่สามารถน าผลการประเมินไปปรับแผนการ
ด าเนินการในการวางแผน เพ่ือให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

 
1.4 หลักการและวิธีการประกันคุณภาพภายในของกองแผนงาน 
       1.4.1 หลักการการประกันคุณภาพภายในของกองแผนงาน 

     1)  ระบบการประกันคุณภาพภายในกองแผนงาน จะต้องค านึงถึงองค์ประกอบคุณภาพที่ใช้เป็น
แนวทางในการควบคุม การตรวจสอบและการประเมินคุณภาพ ตามคู่มือการประกันคุณภาพภายในส่วนงาน
สนับสนุน ทีก่ าหนด   

     2)  ก าหนดกลไกการประกันคุณภาพภายในกองแผนงาน 
       1.4.2 วิธีการประกันคุณภาพภายในของกองแผนงาน 
               วิธีการประกนัคุณภาพภายใน กองแผนงาน มีแนวปฏิบัติดังนี้     

      1)  กองแผนงาน แต่งตั้งคณะกรรมการที่รับผิดชอบการด าเนินการประกันคุณภาพ ในแต่ละส่วน
งาน โดยมีหน้าที่พัฒนา บริหารและติดตามการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน เพ่ือก าหนดนโยบายที่ชัดเจน
มุ่งสู่การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   

 2)  กองแผนงาน พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน เพ่ือใช้ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินคณุภาพภายในให้มีประสิทธิภาพภายใต้นโยบายและหลักการที่มหาวิทยาลัยก าหนด     

 3)  กองแผนงาน ด าเนินการตามระบบประกันคุณภาพภายใน โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารจัดการ     
      1.4.3 การรายงานผลการประกันคุณภาพภายใน กองแผนงาน 

   ระบบการประกันคุณภาพภายในกองแผนงาน  ถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริการจัดการของ
กองแผนงาน ต้องด าเนินการอย่างมีระบบและต่อเนื่อง ต้องจัดท ารายงานการประเมินคุณภาพภายใน เสนอต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัย และส่วนงานที่เก่ียวข้อง เพ่ือรับการตรวจประเมินประจ าปี 
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1.5  แนวปฏิบัติที่ดีในการประกันคุณภาพภายในของกองแผนงาน     
 1.5.1  ก าหนดเป็นส่วนหนึ่งในนโยบายการบริหารงานกองแผนงาน 
 1.5.2  ก าหนดผู้รับผิดชอบในภาพรวม โดยแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน 
 1.5.3  ก าหนดผู้รับผิดชอบ ก ากับดูแล การด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาขึ้นเป็นการ
เฉพาะ โดยมีการมอบหมายอย่างชัดเจน 
 1.5.4  พัฒนางานการประกันคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับพันธกิจ วิสัยทัศน์ของกองแผนงาน  
 1.5.5 จัดให้มีการตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานภายใน เพ่ือเตรียมการตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพจากกรรมการภายนอก 
 1.5.6 จัดให้มีการประชุม ชี้แจง ท าความเข้าใจกับบุคลากร ชี้แจงขั้นตอน แนวปฏิบัติต่างๆ ที่ชัดเจน
เพ่ือสร้างเป็นวัฒนธรรมในการท างาน เกิดความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรทุกระดับ 
 1.5.7 จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายใน โดยบุคลากรกองแผนงาน เพ่ือตรวจสอบและประเมินการ
ด าเนินงานของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย 
 1.5.8 น าผลการประเมินภายในมาปรับแก้ไข จัดท ารายงานการประเมินตนเองเสนอมหาวิทยาลัย 
 1.5.9 จัดกิจกรรมหาแนวปฏิบัติที่ดีส าหรับงานประกันคุณภาพภายใน 
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1.6 ยุทธศาสตร์ตามแผนกลยุทธ์กองแผนงาน 
 

วิสัยทัศน์ :    
กองแผนงานเป็นหน่วยงานที่มีศกัยภาพในการจัดท าแผนเพ่ือตอบสนองต่อนโยบายของมหาวิทยาลัยโดยอาศัยข้อมูลและสารสนเทศชี้น าบนพืน้ฐานของการมีระบบ
และกระบวนงานที่มีประสิทธภิาพ 

  

พันธกิจ :  
 

1. แปลงนโยบายของผู้บริหารมาจัดท า
แผนในรูปแบบต่างๆ 

2. รวบรวม กลั่นกรองข้อมูล
เพ่ือให้ได้สารสนเทศ
ส าหรับการตัดสินใจ 

3. สนับสนุนการท างานของหน่วยงานอื่นๆ 
ให้ตอบสนองต่อทิศทางของมหาวิทยาลัย 

4. จัดการระบบงานและ
กระบวนงานภายในให้มี
ประสิทธิภาพ 

     

ยุทธศาสตร์ : 
ยุทธศาสตร์ 1 การจัดการข้อมูลและประมวลสารสนเทศให้มีความถูกต้อง 
เชื่อถือได้ และน าไปใช้ประโยชนใ์นการตัดสินใจ 

ยุทธศาสตร์ 2 การจัดท าแผน การผลักดันแผนไปสู่การปฏิบัติ และติดตามประเมินผล
อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

   
ด้านประสิทธิผล: ข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจในการพัฒนามหาวิทยาลัยมีความถูกต้อง การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด 

 

ด้านคุณภาพบริการ: 
ข้อมูลตรงตามความต้องการส าหรับผู้บริหารและหน่วยงานภายใน

มหาวิทยาลัย 
แผนมีความชัดเจนและเกิดการมสี่วนร่วมในการน าแผนไปสู่การปฏิบัติ 

   
ด้านประสิทธิภาพ : 

 
การประมวลผลข้อมลูมีประสิทธภิาพ 

การด าเนินภารกิจหลักมีแผนรองรับสู่
เป้าหมายท่ีก าหนด 

ทรัพยากรส าหรับการด าเนินงาน
สอดคล้องกับแผนการปฏิบัติงาน 

    
ด้านการพัฒนา
องค์กร : 

 

การจัดการฐานข้อมูลรอบ
ด้านครอบคลุมตามนโยบาย

ของมหาวิทยาลัย 

การพัฒนาบุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพพร้อมปฏิบัติงาน
ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 

การสร้างขวัญและก าลังใจใน
การท างานให้กับบุคลากรกอง

แผนงาน 

การวิเคราะห์ภาระงานที่
ชัดเจนและด าเนินงานได้มี

ประสิทธิภาพ 

การจัดการความรู้(KM) ที่
ครอบคลุมตามภารกิจที่ได้รับ
มอบหมายและมีประโยชน์ใน
การปฏิบัติงานของบุคลากร 
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รายละเอียดแผนกลยุทธ์ แผนการด าเนินงานกองแผนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2562  
แสดงความสอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายในกองแผนงาน 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ ความสอดคล้องแผนกลยุทธ์ฯ 

องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา 
ปณิธาน วัตถุประสงค ์และ
แผนด าเนินการ 

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 2.1.1 วิเคราะห์ความสอดคล้องเชื่อมโยงแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
แผนกลยุทธ์หน่วยงานและทบทวนการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ 
โดยใช้กระบวนการมสี่วนร่วม และถ่ายทอดแผนไปสู่การปฏิบตั ิ

องค์ประกอบท่ี 2  การ
บริหารและการจัดการ 

2.1 ระบบการพัฒนาบุคลากร  2.3.1 การจัดท าปฏิทินแผนการท างาน และสร้างคู่มือการปฏิบัติงาน
ครบตามโครงสร้างของหน่วยงาน 

  2.2 ภาวะผู้น าของคณะกรรมกร
ประจ าหน่วยงาน และผู้บริหาร
ของหน่วยงาน 

2.2.1 มีกลไกการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผน 

  2.3 การพัฒนาสถาบันสูส่ถาบัน
เรียนรู ้

2.5.1 จัดท าแผนงาน/โครงการ/กจิกรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านต่างๆ      

    2.8.1 มีการจดัการความรู้ (KM) ที่ครอบคลมุตามภารกิจท่ีไดร้ับ
มอบหมายและสามารถน ามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงาน                                

    2.8.2 สร้างระบบเครือข่ายผู้ปฏิบตัิงานด้านนโยบายและแผน 
  2.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 2.1.1 วิเคราะห์ความสอดคล้องเชื่อมโยงแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 

แผนกลยุทธ์หน่วยงาน และทบทวนการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ 
โดยใช้กระบวนการมสี่วนร่วม และถ่ายทอดแผนไปสู่การปฏิบตั ิ                
2.3.1 การจัดท าปฏิทินแผนการท างานและสร้างคู่มือการปฏิบัติงาน
ครบตามโครงสร้างของหน่วยงาน 

    

องค์ประกอบท่ี 3  การเงิน
และงบประมาณ 

3.1 ระบบและกลไกการเงินและ
งบประมาณ 

2.1.1 วิเคราะห์ความสอดคล้องเชื่อมโยงแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
แผนกลยุทธ์หน่วยงาน และทบทวนการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ ์
โดยใช้กระบวนการมสี่วนร่วม และถ่ายทอดแผนไปสู่การปฏิบตัิ 

องค์ประกอบท่ี 4 ระบบและ
กลไกการประกันคณุภาพ 

4.1 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพภายใน 

2.2.1 มีกลไกการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผน 

องค์ประกอบท่ี 5 ภารกิจหลัก 5.1 การพัฒนาสุนทรียภาพในมติิ
ทางศิลปะและวัฒนธรรม   

  5.2 ความต้องการของผูร้ับบริการ 2.2.1 มีกลไกการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผน 
  5.3 ระดับความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการ 
2.2.1 มีกลไกการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผน 

  5.4 ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ
ด าเนินการ 

2.3.1 การจัดท าปฏิทินแผนการท างานและสร้างคู่มือการปฏิบัติงาน
ครบตามโครงสร้างของหน่วยงาน   

    
2.7.1 มีการวิเคราะห์และแบ่งภาระงานท่ีชัดเจนและด าเนินงานตาม
ภาระงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
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1.7 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในของกองแผนงาน 
  
 ระบบ 
 กองแผนงานได้ก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนในการด าเนินงาน ซึ่งประกอบด้วย ปัจจัย
น าเข้า กระบวนการ ผลผลิต ผลลัพธ์ และข้อมูลป้อนกลับ สอดคล้องมีความเชื่อมโยงกัน 
 กลไก 
 กองแผนงานมีกลไกในการขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพ โดยมีมาตรการของการควบคุมติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงาน มีการประสานงานแลกเปลี่ยนข้อมูล ให้ค าปรึกษาและให้การ
สนับสนุน 
 กระบวนการ 
 การประกันคุณภาพ ด าเนินการตามกระบวนการพัฒนาคุณภาพ PDCA คือ การวางแผน (Plan) การ
ด าเนินงานและเก็บข้อมูล (Do) การประเมินคุณภาพ (Check) และการเสนอแนวทางปรับปรุง (Act) โดยมี
รายละเอียดดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
15 คูม่ือการจดัท าการประกนัคณุภาพภายใน กองแผนงาน ส านกังานอธิการบดี มหาวิทยาลยันเรศวร 

                                      กระบวนการการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คู่มือการประกันคุณภาพภายในหน่วยงานสนับสนุนมหาวิทยาลยันเรศวร 
พ.ศ. 2556 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558) และนโยบายการบริหารงานกอง
แผนงาน 

แผนรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาและแผนพัฒนาคณุภาพฯ 

ก าหนดองค์ประกอบ ตัวบ่งช้ี เป้าหมาย และผูร้ับผดิชอบ 

สร้างความรู้ ความเข้าใจรายตัวบ่งช้ีแก่บุคลากร 

จัดท าร่างรายงายการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ ตัวบ่งช้ี 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคณุภาพภายใน
กองแผนงาน 

แผนการ
ด าเนินงาน 

(Plan) 

จัดท าเอกสารแนวปฏิบตัิที่ดี คู่มือการประกันคณุภาพฯ 
ปีงบประมาณ 2558 

จัดท ารายงานการประเมินตนเอง/เอกสารอ้างอิงรายองค์ประกอบ 
และรายตัวบ่งช้ี 

ด าเนินการตามแผนรองรับฯ และแผนพัฒนาคุณภาพฯ และถ่ายทอดแผน
กลยุทธ์หน่วยงานสู่บุคลากร 

ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน กองแผนงานฯ 

จัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง 

รายงานผลตามแผนรองรับการประกันฯ และแผนพัฒนาคณุภาพ 

การด าเนินงาน
ตามแผน (Do) 

แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคณุภาพภายในกองแผนงาน 
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น าผลการตรวจประเมินของคณะกรรมการประจ ากองแผนงาน พิจารณา
ร่วมกันในท่ีประชุมคณะกรรมการประกันคณุภาพกองแผนงาน 

จัดท าแผนรองรับการตรวจประเมนิของคระกรรมการประกันคณุภาพ
ภายในกองแผนงานและแผนพัฒนาคุณภาพฯ 

ประชุมกองแผนงาน/แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อหาแนวทางพัฒนาการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพ ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น 

การน าผลการ
ประเมินมาปรับปรุง 

(Action) 

ประเมินผลความส าเร็จการจดัท ารายงานการประเมินตนเอง (พัฒนาการ) 
และประเมินผลความพึงพอใจต่อกระบวนการฯ 

รับการประเมินจากคณะกรรมการ 

เผยแพรผ่ลการด าเนินงานประกันคุณภาพ 

สรุปผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ี 

การประเมินผล 
(Check) 
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เริ่มต้น

สิ้นสุด

ก าหนดผู้รับผิดชอบ

ประชุมคณะท างาน

รวบรวมข้อมูล

จัดท าร่างรายงาน

เสนอต่อผู้บริหาร

ปรับปรุงแก้ไขและจัดท า
รายงานฉบับสมบูรณ์

ส่งรายงานให้ 
กองประกันคุณภาพฯ

เตรียมหลักฐานอ้างอิง

กรอกข้อมูลในระบบ
Q-ANT

เข้ารับการตรวจประเมิน

1.8  แผนภูมิแสดงขั้นตอนการประเมินคุณภาพภายในของกองแผนงาน 
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ขั้นตอนการประเมินคุณภาพภายในกองแผนงาน 
 

ขั้นตอน ระยะเวลา กิจกรรม ค าอธิบาย 
1 ธันวาคม 57  

 
 

กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประสานงานให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดทราบเพ่ือน าไป
วางแผนด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลและจัดท า
รายงาน 

2 มีนาคม 58  
 
 
 
 

กองแผนงานจัดประชุมคณะท างานเพ่ือชี้แจงสร้าง
ความเข้าใจและมอบหมายให้แต่ละงานที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัดทราบและเก็บรวบรวมข้อมูล   

3 ทั้งปี  
 
 

 

คณะกรรมการการประกันคุณภาพกองแผนงาน
รวบรวมข้อมูล เพ่ือน ามาประมวลผลและสรุป 

4 สิงหาคม 58  
 
 

คณะกรรมการประกันคุณภาพกองแผนงานจัดท า
ร่างรายงาน 

5 กันยายน 58  

กรอกข้อมูลในระบบ Q-ANT ระบบฐานข้อมูล
ประกันคุณภาพ ส าหรับหน่วยงานสนับสนุน 

6 กันยายน 58  
 
 
 
 

น าเสนอร่างรายงานต่อผู้บริหารกองแผนงาน เพ่ือ
พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ 

7 ตุลาคม 58  
 
 

ปรับปรุงแก้ไขรายงานให้มีความถูกต้องครบถ้วน 
ตามข้อเสนอแนะของผู้บริหาร และจัดท ารายงาน
ฉบับสมบูรณ์ 
 

8 พฤศจิกายน 
58 

 ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ให้กองพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ประเมินฯ เพื่อรวบรวมและจัดท า
รายงานการประเมิน (SAR) และส่งให้ผู้ตรวจ
ประเมิน ต่อไป 
 

  

ก าหนดผู้รับผิดชอบ 

ประชุมคณะท างาน 

รวบรวมข้อมูล 

จัดท าร่างรายงาน 

เสนอต่อผู้บริหาร 

ปรับปรุงแก้ไขและจัดท า 
รายงานฉบับสมบูรณ์ 

ส่งรายงานให้กองพัฒนา
ประกันคุณภาพ 

กรอกข้อมูลในระบบ  
Q-ANT 
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ขั้นตอน ระยะเวลา กิจกรรม ค าอธิบาย 
9 พฤศจิกายน 

58 
 
 
 
 

 รวบรวมและจัดระบบเอกสารอ้างอิง/หลักฐานที่
เกี่ยวข้องในการสืบค้น และตรวจประเมิน 

10 พฤศจิกายน 
58 

 
 
 
 
                   

เข้ารับการตรวจประเมินฯ จากผู้ตรวจประเมินฯ 
ซึ่งกองพัฒนาประกันคุณภาพฯ จะประสานวัน 
เวลา สถานที่ ให้ทราบ โดยมีการตรวจเอกสาร/
หลักฐาน ที่เก่ียวข้อง และสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง
เพ่ิมเติม 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

เตรียมเอกสารหลักฐาน
อ้างอิง 

เข้ารับการตรวจประเมินฯ 

สิ้นสุด 



 20 คู่มือการจัดท าการประกนัคุณภาพภายใน กองแผนงาน ส านกังานอธกิารบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร 

1.9 แผนการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพภายในกองแผนงาน 

ล าดับ รายละเอียด/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2558 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน ครั้งที่ 1/2558             
2 ก าหนดผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายใน             
3 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพภายใน             
4 จัดท าแผนการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายใน             
5 ประชุมคณะกรรมการประจ ากองแผนงานพิจารณาให้ความเห็นชอบ             
6 เก็บข้อมูล เอกสาร หลักฐานแต่ละตัวบ่งชี้             
7 ประชุมติดตามประเมินผลการด าเนินคุณภาพภายใน             
8 รวบรวมข้อมูลเอกสารหลักฐาน เขียนรายงานการประเมินตนเอง             
9 จัดท า(ร่าง) รายงานการประเมินตนเอง(SAR)             
10 ลงระบบ Q-ANT             
11 พิจารณา(ร่าง) SAR โดยผู้บรหิารประจ ากองแผนงาน             
12 ปรับปรุงแก้ไข ตรวจสอบ SAR โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน  และจัดท า

รายงานฉบับสมบูรณ์ 
            

13 รวบรวมและจัดระบบเอกสารอ้างอิง/หลักฐานที่เกี่ยวข้องในการสืบค้น และตรวจ
ประเมิน 

            

14 เข้ารับการตรวจประเมิน             
15 น าผลการประเมิน/ข้อเสนอแนะ จากคณะกรรมการไปจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพส าหรับ

ปีต่อไป 
            

16 น าผลการประเมินคุณภาพมาปรับปรุงการท างานและพัฒนาการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้
ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 
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1.10 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่พัฒนาขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. มีระบบติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการด า เนินงานการควบคุมคุณภาพการ

ด าเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
  3. น าผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงาน เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด 
  4. ผู้บริหารและบุคลากรมีความร่วมมือ กระตือรือร้นและท างานเป็นทีมในด้านต่าง ๆ รวมถึง 
การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

5. บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยมีขวัญและก าลังใจและทัศนคติที่ดีต่อการด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 
 
 

1.11 แนวทางการขยายผลหรือเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีให้หน่วยงานอื่น 
1. ท าเล่มแนวปฏิบัติที่ ดี  การจัดท าคู่มือการประกันคุณภาพภายใน กองแผนงาน 

ปีงบประมาณ 2558 
2. แจ้งเพ่ือเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดี ฯ ผ่านทาง Website กองแผนงาน 
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บทที่ 2 
 

ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน ของกองแผนงาน 
 
2.1 ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายในส่วนงานสนับสนุน 
       การประกันคุณภาพภายใน ส่วนสนับสนุนระดับกอง ก าหนดตัวบ่งชี้แยกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
    1)  ตัวบ่งชี้คุณภาพ ก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้เป็น 5 ระดับ มีคะแนน 1-5  
    2)  ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ อยู่ในรูปของค่าเฉลี่ย ก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้เป็น 5 ระดับ มีคะแนน 
1-5 โดยเป็นค่าต่อเนื่อง มีจุดทศนิยม โดยใช้จุดทศนิยมสองต าแหน่ง 
            
2.2 เกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้   
       เกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้แบ่งเป็น 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 กรณีที่ไม่ด าเนินการใดๆ หรือ
ด าเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนนให้ได้ 0 คะแนน โดยมีความหมายของคะแนน ดังนี้  
   คะแนน 0.00 – 1.50   หมายถึง    การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน  
   คะแนน 1.51 – 2.50   หมายถึง    การด าเนินงานต้องปรับปรุง  
   คะแนน 2.51 – 3.50   หมายถึง    การด าเนินงานระดับพอใช้  
   คะแนน 3.51 – 4.50   หมายถึง    การด าเนินงานระดับดี  
   คะแนน 4.51 – 5.00   หมายถึง    การด าเนินงานระดับดีมาก 
 
2.3 ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายใน 
       การประเมินคุณภาพภายในส าหรับหน่วยงานระดับกองหรือหน่วยงานเทียบเท่า 5 องค์ประกอบ
คุณภาพ มีจ านวนตัวบ่งชี้ที่แตกต่างกัน  ดังนี้ 
 องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
 องค์ประกอบที่ 2 การบริหารจัดการ 
 องค์ประกอบที่ 3 การเงินและงบประมาณ 
 องค์ประกอบที่ 4 ระบบและกลการประกันคุณภาพ 
 องค์ประกอบที่ 5 ภารกิจหลัก 
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ตัวบ่งชี้ ชนิดของตัวบ่งช้ี 

จ านวนตัวบ่งช้ี 
ที่จัดท ารายงาน 

ปีงบประมาณ 
2557 

ปีงบประมาณ 
2558 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ    

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน กระบวนการ / / 
องค์ประกอบที่ 2  การบริหารและการจัดการ    

2.1 ระบบการพัฒนาบุคลากร  ปัจจัยน าเข้า/
กระบวนการ 

/ / 

2.2 ภาวะผู้น าของคณะกรรมกรประจ าหน่วยงาน และผู้บริหารของ
หน่วยงาน 

กระบวนการ / / 

2.3 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ กระบวนการ / / 
2.4 ระบบบริหารความเสี่ยง กระบวนการ / / 
องค์ประกอบที่ 3  การเงินและงบประมาณ    

3.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ปัจจัยน าเข้า/
กระบวนการ 

/ รายงานข้อมูลแต่
ไม่ค านวณคะแนน 

องค์ประกอบที่ 4 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ    

4.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน กระบวนการ / / 
คะแนนเฉลี่ย 6 ตัวบ่งช้ี ยกเว้น 3.1 (ค่าน้าหนักร้อยละ 50)  6+1 6+1 
องค์ประกอบที่ 5 ภารกิจหลัก    
5.1 การสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีในสถานที่ท างาน ผลผลิต / / 
5.2 ระดับความส าเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับความ 
ต้องการของผู้รับบริการ 

ผลผลิต / / 

5.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ผลผลิต / / 
5.4 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ
ด าเนินการ 

ผลผลิต / / 

5.5 ระดับความส าเร็จของการจัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชี้คุณภาพ
มหาวิทยาลัย 

ผลผลิต / (รายงานข้อมูลแต่
ไม่ค านวณคะแนน) 

คะแนนเฉลี่ย 4+1 ตัวบ่งช้ี (ค่าน้ าหนักร้อยละ 50)  5 4 
รวม 10 ตัวบ่งชี้ ปัจจัยน าเข้า+

กระบวนการ+
ผลผลิต 

12 (6+1)+4=11 
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องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน    
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 หน้าที่หลักของหน่วยงานสนับสนุน คือ การสนับสนุนการเรียนการสอน และการบริหาร หรือสนับสนุน
พันธกิจด้านอ่ืนๆ ของมหาวิทยาลัย ในการด า เนินงานจ าเป็นต้องมีการก าหนดทิศทางการพัฒนาและการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน เพ่ือให้หน่วยงานด าเนินการสอดคล้องกับอัตลักษณ์หรือจุดเน้น มีคุณภาพ มีความเป็น
สากล และเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ดังนั้น หน่วยงานต้องก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ตลอดจนมีการพัฒนาแผนกล
ยุทธ์และแผนด าเนินงานเพือ่เป็นแนวทางในการด าเนินงาน  
 ในการพัฒนาแผนกลยุทธ์นอกเหนือจากการพิจารณาอัตลักษณ์หรือจุดเน้นของหน่วยงานแล้ว จะต้อง
ค านึงถึงหลักการอุดมศึกษา กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา 
มาตรฐานวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ ของชาติ รวมถึงทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก ทั้งนี้เพ่ือให้การด าเนินงานของหน่วยงานเป็นไป
อย่างมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ และสามารถตอบสนองสังคมในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสม 
 แผนกลยุทธ์ หมายถึง แผนระยะยาวของหน่วยงาน โดยทั่วไปเป็นระยะเวลา 5 ปี เป็นแผนที่ก าหนดทิศ
ทางการพัฒนาของหน่วยงาน แผนกลยุทธ์ ประกอบไปด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์ ผลการ
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม กลยุทธ์ต่างๆ ของหน่วยงานควรครอบคลุมทุกภารกิจของ
หน่วยงาน มีการก าหนดตัวบ่งชี้ความส าเร็จของแต่ละกลยุทธ์ และค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้  เพ่ือวัดระดับ
ความส าเร็จของการด าเนินงานตามกลยุทธ์ โดยหน่วยงานน าแผนกลยุทธ์มาจัดท าแผนด าเนินงานหรือแผนปฏิบัติ
การประจ าปีที่สอดคล้องกัน 
 แผนปฏิบัติการประจ าปี หมายถึง แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาในการด าเนินงานภายใน 1 ปี เป็นแผนที่
ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ลงสู่ภาคปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดการด าเนินงานจริงตามกลยุทธ์ ประกอบด้วย โครงการหรือ
กิจกรรมต่างๆ ที่จะต้องด าเนินการในปีนั้นๆ 
 
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของโครงการหรือกิจกรรม ค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้
เหล่านั้น รวมทั้งมีการระบุผู้รับผิดชอบหลักหรือหัวหน้าโครงการ งบประมาณในการด าเนินการ รายละเอียดและ
ทรัพยากรที่ต้องใช้ในการด าเนินโครงการที่ชัดเจน  
 
รอบระยะเวลา ปีงบประมาณ (1 ตุลาคม 2557 –30 กันยายน 2558)  
 
เกณฑ์การประเมิน    

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  

มีการด าเนินการ 1 ข้อ มีการด าเนินการ 2  
หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 4 
หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 6 ข้อ มีการด าเนินการ 7 
หรือ 8 ข้อ 
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แนวทางการจัดเตรียมข้อมูลและเอกสารแนบประกอบตัวบ่งชี้ 

เกณฑ์การประเมิน ตัวอย่างหลักฐาน/เอกสารอ้างอิง หลักฐาน/เอกสาร ปงีบประมาณ 2558 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินการ  
ตัวบ่งชี้ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 

1. มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ท่ีสอดคล้องกับ
นโยบายของมหาวิทยาลัย และปฏญิญา
ของหน่วยงาน โดยการมสี่วนร่วมของ
บุคลากร หน่วยงาน และได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจ า
หน่วยงาน (P) 

แผนกลยุทธข์องกองแผนงาน 
1. แผนกลยุทธ์ของกองแผนงาน : ระบุตัวบ่งช้ี 
และค่าเป้าหมาย 
2. รายงาน/ตารางการวิเคราะห์ : 
  - ความเชื่อมโยงกับปรัชญา/พันธกิจ/
วัตถุประสงค์ 
  - ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 11 2555-2559 
การมีส่วนร่วมของบุคลากรในกองแผนงาน 
1. รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการจัดท าแผน
กลยุทธ์ของส่วนงาน : 
  - หนังสืออนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
  - หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการ/กจิกรรม 
  - รายนามผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 
2. รายงานสรุปผลการจดัโครงการ/กิจกรรมการ
จัดท าแผนกลยุทธ์ของส่วนงาน 
3. รายงานการประชุมของคณะกรรมการจดัท า
แผนกลยุทธ์ของกองแผนงาน ที่รับผิดชอบใน
การจัดท าแผนกลยุทธ ์
4. รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดท าแผน
กลยุทธ์ของกองแผนงาน ที่พิจารณาและอนุมัติ
หรือให้ความเห็นชอบต่อแผนกลยทุธ์ของกอง
แผนงาน 

- แผนกลยุทธ์ แผนการด าเนินงานกองแผนงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2562 
- ปฏิญญากองแผนงาน 
- รายงานการประชุม/ทบทวนแผนฯ  (ครั้งท่ี.... 
หน้า..... วาระ....) 
- ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนฯ 
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจดัท าแผนกลยุทธ์
ของกองแผนงาน  

2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ของ
หน่วยงานไปสู่ทุกหน่วยงานย่อยภายใน (P) 

การถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ 
1. การจัดโครงการ/กจิกรรม เพื่อถ่ายทอดแผน
กลยุทธ์ของส่วนงาน : 
  - หนังสืออนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
  - หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการ/กจิกรรม 
  - รายนามผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 
2. การถ่ายทอดกลยุทธ์ช่องทางอื่นๆ : 
  - หนังสือเวียน(พร้อมหลักฐานการจัด) 
  - เว็บไซต์กองแผนงาน 
 

- รายงานการประชุมกองแผนงาน แผนกลยุทธ์
กองแผนงาน  มอบหมายผูร้ับผดิชอบ (ครั้งท่ี.... 
หน้า.....วาระ....) 
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เกณฑ์การประเมิน ตัวอย่างหลักฐาน/เอกสารอ้างอิง หลักฐาน/เอกสาร ปงีบประมาณ 2558 
3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็น
แผนปฏิบัติการประจ าปีครบตามพันธกิจ
ของหน่วยงาน (P) 

กระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์ 
1. การจัดโครงการ/กจิกรรม เพื่อแปลงแผนกล
ยุทธ์เป็นแผนปฏิบตัิการประจ าปีของกอง
แผนงาน 
  - หนังสืออนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
  - หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการ/กจิกรรม 
  - รายนามผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 
2. แผนปฏิบัติการประจ าปีกองแผนงาน 
ครอบคลมุพันธกิจ และสอดคล้องกับแผนกล
ยุทธ์ : ระบุโครงการกิจกรรม ตัวบง่ช้ีและค่า
เป้าหมาย 

- แผนกลยุทธ์ แผนการด าเนินงานกองแผนงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2562 (หน้า...) 
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจดัท าและตดิตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปี ของกองแผนงาน  
- แผนปฏิบัติการประจ าปี กองแผนงาน 
ประจ าปี 2558 (หน้า....) 

4. มีตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติ
การประจ าปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัว
บ่งช้ี เพื่อวัดความส าเรจ็ของการด าเนินงาน
ตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
ประจ าป ี(P) 

1. แผนกลยุทธ์ของกองแผนงาน : ระบุตัวบ่งช้ี 
และค่าเป้าหมาย 
2. แผนปฏิบัติการประจ าปีกองแผนงาน : ระบุ
โครงการกิจกรรม ตัวบ่งช้ีและค่าเป้าหมาย 

- แผนกลยุทธ์ แผนการด าเนินงานกองแผนงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2562 (หน้า...) 
- แผนปฏิบัติการประจ าปี กองแผนงาน 
ประจ าปี 2558 (หน้า.....) 

5. มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิการ
ประจ าปี ครบตาม พันธกิจของหน่วยงาน 
(D) 

รายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิ
การประจ าปี  

- แผนกลยุทธ์ แผนการด าเนินงานกองแผนงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2562) (หน้า..) 
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจดัท าและตดิตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปี ของกองแผนงาน  
-  แผนปฏิบัติการประจ าปี กองแผนงาน 
ประจ าปี 2558 (หน้า.....) 

6. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัว
บ่งช้ีของแผนปฏิบัติการประจ าปีอย่างน้อย
ปีละ 2 ครั้ง และรายงานผลต่อ
คณะกรรมการประจ าหน่วยงาน เพื่อ
พิจารณา (C) 

1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตามและ
รายงานผลการด าเนินงาน  
2. แผนการตดิตาม/รายงานผล 
3. เอกสารการแสดงการติดตาม/รายงานการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติการ
ประจ าป ี: เป็นรายไตรมาส หรือรอบ 6  เดือน/
9 เดือน/และ 12 เดือน (อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง) 
4. รายงานสรุปผลการด าเนินงานตามข้อ 3 
เสนอต่อผูบ้ริหาร/คณะกรรมการประจ ากอง
แผนงาน เพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะต่อผล
การด าเนินงาน 

- รายงานการประชุมกองแผนงาน การติดตาม
การด าเนินงานในแผนปฏิบัติการประจ าปี  
(ครั้งท่ี.... หน้า.....วาระ....) 
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7. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัว
บ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
และรายงานผลต่อคณะกรรมการประจ า
หน่วยงาน เพื่อพิจารณา (C) 

การประเมินผล 
1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตามและ
รายงานผลการด าเนินงาน  
2. รายงานสรุปผลการประเมินผลการด าเนินงาน
ตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ 
รายงานผล 
รายงานผลการด าเนินงานตามข้อ 2 เสนอต่อ
ผู้บริหารและคณะกรรมการประจ าส่วนงาน เพื่อ
พิจารณา และให้ข้อเสนอแนะต่อผลการ
ด าเนินงาน 

- บันทึกข้อความ  เรื่องรายงานผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีแผนกลยุทธ์ แผนการ
ด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
กองแผนงาน    
- รายงานการประชุมกองแผนงาน การติดตาม
การด าเนินงานในแผนปฏิบัติการประจ าปี  
(ครั้งท่ี.... หน้า.....วาระ....) 

8. มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น 
และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ า
หน่วยงานไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการประจ าป ี(A) 

1. รายงานสรุปผลการด าเนินงาน และ
ข้อเสนอแนะต่อผลการด าเนินงานของ
คณะกรรมการประจ ากองแผนงาน 
2. ตารางสรุปแผนการด าเนินตามข้อเสนอแนะ 
3. รายละเอียดการปรับปรุงแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการประจ าปี  
* การปรับปรุงอาจจะไมค่รบทุกประเด็นตาม
ข้อเสนอแนะ 

- รายงานการประชุมกองแผนงาน แนวทางการ
ปรับปรุงแผน   กลยุทธ์ในครั้งต่อไป (ครั้งท่ี.... 
หน้า.....วาระ....) 
- แผนปฏิบัติการประจ าปี กองแผนงาน 
ประจ าปี 2558 (หน้า.....) 
- บันทึกข้อความรายงานผลการประชุม
พิจารณา (รา่ง) แนวทางการพิจารณาโครงการ
กองแผนงาน ประจ าปี  2559 
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องค์ประกอบที่ 2 การบริหารและการจัดการ  
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 ระบบการพัฒนาบุคลากร  
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 ภาวะผู้น าของคณะกรรมการประจ าหน่วยงานและผู้บริหารของหน่วยงาน  
ตัวบ่งช้ีที ่2.3 การพัฒนาหน่วยงานสู่สถาบันเรียนรู้  
ตัวบ่งช้ีที ่2.4 ระบบบริหารความเสี่ยง  
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 ระบบการพัฒนาบุคลากร   
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ  
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  

คุณภาพของการศึกษาจะเกิดขึ้นถ้าหน่วยงานมีบุคลากรที่มีคุณภาพ มีความรักองค์กร มุ่งมั่น ต้ังใจปฏิบัติ
หน้าที่ตามภาระงานที่ก าหนด ผู้บริหารมีการมอบหมายงานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาตามศักยภาพ ความถนัด ความ
สนใจของแต่ละบุคคล บุคลากรทุกระดับมีความพึงพอใจในการท างาน มีการพัฒนาบุคลากรตามสาขาวิชาชีพ และ
หาวิธีการที่จะธ ารงรักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพให้อยู่กับองค์กรตลอดไป  

จรรยาบรรณบุคลากร หมายถึง ประมวลความประพฤติที่บุคลากรพึงปฏิบัติเพื่อรักษา ส่งเสริมเกียรติคุณ 
ชื่อเสียง และฐานะของบุคลากรสายตามที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด โดยอาจใช้กรอบแนวทางตามประกาศ ก.พ.อ. 
เรื่อง มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา โดยต้องยึดมั่นในหลักการ 6 ประการ คือ 1) ยึดมั่น
และยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 2) ซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ 3) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและสามารถ
ตรวจสอบได้ 4) ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม 5) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 6) ไม่ใช้อ านาจ
ครอบง า ผิดท านองคลองธรรมต่อนิสิต และต้องครอบคลุมจรรยาบรรณ 10 ประการ คือ  1) จรรยาบรรณต่อ
ตนเอง 2) จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ  3) จรรยาบรรณต่อการปฏิบัติงาน  4) จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน  5) 
จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา 6) จรรยาบรรณต่อผู้ใต้บังคับบัญชา 7) จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมงาน 8) จรรยาบรรณ
ต่อนิสิตและผู้รับบริการ 9) จรรยาบรรณต่อประชาชน และ10) จรรยาบรรณต่อสังคม  

บุคลากร หมายถึง บุคลากรประจ าทั้งหมด ที่มีสัญญาจ้างกับหน่วยงานทั้งปีงบประมาณ  
 การให้อ านาจในการตัดสินใจ หมายถึง การให้อ านาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและในการ
ปฏิบัติแก่ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับงาน เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
  
เกณฑ์การประเมิน    

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ    

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ      
3 ข้อ หรือ 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ      
5 ข้อ หรือ 6 ข้อ 

มีการด าเนินการ 7 ข้อ 
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แนวทางการจัดเตรียมข้อมูลและเอกสารแนบประกอบตัวบ่งชี้ 

เกณฑ์การประเมิน ตัวอย่างหลักฐาน/เอกสารอ้างอิง หลักฐาน/เอกสาร ปงีบประมาณ 2558 

องค์ประกอบที่ 2 การบริหารและการจัดการ 
ตัวบ่งชี้ 2.1 ระบบการพัฒนาบุคลากร 

1. มีแผนการพัฒนาบุคคลากรทีม่กีาร
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมุง่สู่
ผลสัมฤทธ์ิของงานตามเป้าหมายของ
องค์การ (P) 

1. เอกสารแสดงการวิเคราะห์ข้อมลูเพื่อจัดท า
แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร 
- ข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถที่จ าเป็นในการ
ปฏิบัติงาน 
2. แผนการพัฒนาบุคลากรกองแผนงาน 

- แผนพัฒนาบุคลากรกองแผนงาน ประจ าปี
งบประมาณ 2557-2559 
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจดัท าแผนพัฒนา
บุคลากร ของกองแผนงาน 
- แผนกลยุทธ์ แผนการด าเนินงานกองแผนงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2562 (หน้า...) 

2. มีการพัฒนาบุคลากรให้ท างานเกิดผล
ส าเรจ็ตามผลสัมฤทธ์ิของงานสู่เปา้หมาย
ขององค์กรและด าเนินการตามแผนพัฒนา
บุคลากรที่ก าหนด (D) 

1. โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาบคุลากรกอง
แผนงาน 
2. การก าหนดวิธีการ/กระบวนการติดตาม
หลังจากได้รับการพัฒนา 

- แผนพัฒนาบุคลากรกองแผนงาน ประจ าปี
งบประมาณ 2557-2559  (หน้า.....) 
- การติดตามผลการน าความรู้ทีไ่ดจ้ากการเข้า
ร่วมประชุม/สัมมนา/ศึกษา/ดูงาน หรือเข้ารับ
การฝึกอบรม 

3. มีการด าเนินการหรือกิจกรรมท่ีสร้าง
ขวัญและก าลังใจให้บุคลากรสามารถ
ท างานมุ่งสู่ผลสัมฤทธ์ิของงานตาม
เป้าหมายขององค์กร (D++) 

1. โครงการ/กิจกรรมท่ีส่งเสริมบคุลากรกอง
แผนงาน  

- โครงการพัฒนาบุคลากร ประจ าปี
งบประมาณ 2558 
- โครงการตรวจสุขภาพประจ าปี 2558 
- ภาพกิจกรรมการต่างๆ (วันปีใหม่ วัน
สงกรานต์) 

4. มีระบบการติดตามให้บุคลากรน าความรู้
และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน มุ่งสู่ผลสัมฤทธ์ิของงานตาม
เป้าหมายขององค์กร (C++) 

1. การก าหนดวิธีการ/กระบวนการติดตาม
หลังจากได้รับการพัฒนา 
- แบบฟอร์มการติดตาม/การน าความรู้ไปใช้
พัฒนาการปฏิบัติงาน 
2. สรุปผล/รายงานผลการติดตาม 

- รายงานการประชุมกองแผนงานเรื่อง 
รายงานผลการเข้าร่วมประชุม/สัมมนา/ศึกษา/
ดูงาน (ครั้งท่ี.... หน้า.....วาระ....) 
- แบบติดตามประเมินตดิตามผลการน าความรู้
ที่ได้จากการเข้าร่วมประชุม/สมัมนา/ศึกษา/ดู
งาน หรือเข้ารับการฝึกอบรม 
- รายงานการประเมินติดตามผลการน าความรู้
ที่ได้จากการเข้าร่วมประชุม/สมัมนา/ศึกษา/ดู
งาน หรือเข้ารับการฝึกอบรม 
- ผลของการน าความรู้ที่ไดร้ับมาใช้ในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 
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เกณฑ์การประเมิน ตัวอย่างหลักฐาน/เอกสารอ้างอิง หลักฐาน/เอกสาร ปงีบประมาณ 2558 
5. มีการให้ความรูด้้านจรรยาบรรณ
บุคลากร และดูแลควบคมุให้บุคลากรถือ
ปฏิบัต ิ

1. ประกาศมหาวิทยาลัยด้านจรรยาบรรณ 
2. การจัดท าแผน/การเข้าร่วม/โครงการ/
กิจกรรมให้ความรูด้้านจรรยาบรรณ 
- การประชุม/อบรม/สมัมนา 
- การเผยแพร่บน Website 
3. กระบวนการส่งเสรมิ และแนวทางการ
ด าเนินการเรื่องจรรยาบรรณบุคลากร 

- บันทึกข้อความ เรื่อง การให้ความรู้แก่
บุคลากรเกี่ยวกับคณุธรรม จริยธรรมและการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ของบุคลากร
มหาวิทยาลยันเรศวร  
- ข้อบังคับด้านจรรยาบรรณบุคลากร  
- เนื้อหาเรื่องจรรยาบรรณบคุลากร 

6. มีการประเมินผลความส าเร็จของ
แผนการพัฒนาบุคลากร (C) 

1. รายงานประเมินผลส าเร็จของแผนพัฒนา
บุคลากร ตามตัวช้ีวัดผลการด าเนนิงานหรือ
เป้าหมาย 

- รายงานสรุปการประเมินผลส าเรจ็ของแผนที่
มีผลการประเมินเรียบร้อยแล้ว 
- รายงานการประชุมกองแผนงาน ผลการ
ประเมินของการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
(ครั้งท่ี.... หน้า.....วาระ....) 

7. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผน
หรือปรับปรุงการพัฒนาบุคลากร (A) 

1. หลักฐานการน าผลการประเมินความส าเร็จ
ของแผนพัฒนาบุคลากรกองแผนงาน (จากผล
การประเมินตามเกณฑ์ข้อ 6) ไปปรับปรุง
แผนพัฒนาบุคลากรฯ  

- แผนพัฒนาบุคลากรกองแผนงาน ประจ าปี
งบประมาณ 2557-2559  
- เล่มงบประมาณการจดัสรรเงินนอก
งบประมาณแผ่นดินประเภทเงินรายได้ 
- ผลการประเมินความส าเร็จของแผนพัฒนา
บุคลากร  
- รายงานการประชุมกองแผนงาน น า
ข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากร 
(ครั้งท่ี.... หน้า.....วาระ....) 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 ภาวะผู้น าของคณะกรรมการประจ าหน่วยงานและผู้บริหารของหน่วยงาน     
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ  
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  

ปัจจัยสนับสนุนที่ส าคัญต่อความเจริญก้าวหน้าของหน่วยงาน คือ คณะกรรมการประจ าหน่วยงาน และ
ผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงานนั้นๆ หากคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน และผู้บริหารมีวิสัยทัศน์เป็นผู้น าที่ดี มี
ธรรมาภิบาล รับผิดชอบต่อสังคม รักความก้าวหน้า ดูแลบุคลากรอย่างดี เปิดโอกาสให้บุคคล ภายนอกหน่วยงาน
เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร มีความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหา และก ากับดูแลติดตามผลการด าเนินงาน
ของหน่วยงานไปในทิศทางที่ถูกต้อง จะส่งผลให้มหาวิทยาลัยบรรลุตามยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ได้อย่างรวดเร็ว  

หลักธรรมาภิบาล หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการต่างๆ ให้
เป็นไปในครรลองคลองธรรม นอกจากนี้ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถน าไปใช้ได้ทั้งภาครัฐและ
เอกชน ธรรมที่ใช้ในการบริหารงานนี้มีความหมายอย่างกว้างขวาง กล่าวคือ หาได้มีความหมายเพียงหลักธรรมทาง
ศาสนาเท่านั้น แต่รวมถึงศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและความถูกต้อง ชอบธรรมทั้งปวง ซึ่งวิญญูชนพึงมีและพึง
ประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ การปราศจากการแทรกแซงจากองค์การภายนอก เป็นต้น หลัก
ธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ที่เหมาะสมจะน ามาปรับใช้ในภาครัฐมี 
10 องค์ประกอบ ดังนี้  
 1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
แผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือ
หน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกัน และมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นน าของประเทศ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขต่อ
ประชาชน โดยการปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทางยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ที่ชัดเจนมีกระบวนการปฏิบัติงาน 
และระบบงานที่เป็นมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 

2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการก ากับดูแลที่ดี ที่มีการ
ออกแบบกระบวนการปฏิบัติงาน โดยใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมให้องค์การสามารถใช้
ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงาน และระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติราชการตามภารกิจเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม  

3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การให้บริการที่สามารถด าเนินการได้ภายในระยะเวลาที่
ก าหนด และสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความต้องการของประชาชน
ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง  

4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และผลงาน
ต่อเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวังของสาธารณะ รวมทั้ง
การแสดงถึงความส านึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ  

5) หลักความโปร่งใส (Transparency) คือ กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ชี้แจงได้เมื่อมีข้อ
สงสัย และสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี  โดยประชาชนสามารถรู้ทุก
ขั้นตอนในการด าเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้  

6) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) คือ กระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ท าความเข้าใจร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา หรือประเด็นที่
ส าคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และร่วมกระบวนการพัฒนา
ในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา  
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 7) หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) คือ การถ่ายโอนอ านาจการตัดสินใจ ทรัพยากร และ
ภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอ่ืนๆ (ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น) และภาคประชาชน
ด าเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอ านาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการ
ด าเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการต่อผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ ส่วน
เสีย การปรับปรุงกระบวนการ และเพ่ิมผลิตภาพเพ่ือผลการด าเนินงานที่ดีของส่วนราชการ  

8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใช้อ านาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการบริหาร
ราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

9) หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่มีการ
แบ่งแยกด้านชายหรือหญิง ถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะ
ของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรม และอ่ืน ๆ  

10) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) คือการหาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียที่เก่ียวข้อง ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพ่ือหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลที่ได้รับประโยชน์และ
เสียประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรง ซึ่งต้องไม่มีข้อคัดค้านที่ยุติไม่ได้ในประเด็นที่ส าคัญ โดย
ฉันทามต ิไม่จ าเป็นต้องหมายความว่าเป็นความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์  

คณะกรรมการประจ าหน่วยงาน ขึ้นอยู่กับบริบทของหน่วยงานและหน่วยงานก าหนดขึ้นเอง  
ผู้บริหาร หมายถึง ผู้บริหารของหน่วยงาน 

 
เกณฑ์การประเมิน    

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ    
2 ข้อ หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 4 ข้อ มีการด าเนินการ 5 ข้อ 
หรือ 6 ข้อ 

มีการด าเนินการ      
7 ข้อ 
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แนวทางการจัดเตรียมข้อมูลและเอกสารแนบประกอบตัวบ่งชี้ 

เกณฑ์การประเมิน ตัวอย่างหลักฐาน/เอกสารอ้างอิง หลักฐาน/เอกสาร ปงีบประมาณ 2558 
ตัวบ่งชี้ 2.2 ภาวะผู้น าของคณะกรรมการประจ าหน่วยงานและผู้บริหารของหน่วยงาน 
1. คณะกรรมการประจ าหน่วยงาน ปฏิบัติ
หน้าท่ีตามที่กฎหมายก าหนดครบถ้วนและ
มีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนดล่วงหน้า (การบริหาร) 

1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจ ากอง
แผนงาน 
2. รายงานการประชุม/มติที่ประชุมพิจารณา
หลักเกณฑ์/วิธีการประเมินตนเอง 
3. แบบประเมินผลคณะกรรมการประจ ากอง
แผนงาน 
4. รายงานผลการประเมินของคณะกรรมการ
กองแผนงาน 

- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจ ากอง
แผนงาน 
- แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการประจ า
กองแผนงาน 
- รายงานการประชุมกองแผนงาน (ครั้งท่ี.... 
หน้า.....วาระ....) 

2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน ์ก าหนดทิศทางการ
ด าเนินงานและสามารถถ่ายทอดไปยัง
บุคลากรทุกระดับ มคีวามสามารถในการ
วางแผนกลยุทธ์ มีการน าข้อมูลสารสนเทศ
เป็นฐานในในการปฏิบัติงานและพฒันา
หน่วยงาน (การบริหาร+P) 

1. รายละเอียดการก าหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ แผนกลยุทธ ์
2. การถ่ายทอด/ช้ีแจงนโยบาย วิสัยทัศน์ แผน
กลยุทธ์ไปยังบุคลากรกองแผนงาน 
  - รายงานการประชุม 
  - เอกสารการเผยแพร/่การชี้แจง 
 3. ระบบฐานข้อมูลที่สามารถใช้ในการติดตาม/
ตัดสินใจในการบริหารงาน 
  - ระบบสารสนเทศทางการเงิน 
  - ระบบสารสนเทศเกีย่วกับการบริหารและการ
ประกันคณุภาพ 

- วิสัยทัศน์ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ 
- ระบบสารสนเทศเพื่อการบริการและการ
ตัดสินใจ (NUIS)  
- ระบบบัญชีสามมิติ  
- ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ์
- ระบบลาออนไลน ์
- รายงานการประชุมกองแผนงาน เรื่อง การ
ทบทวนแผนกลยุทธ์ฯ/แผนปฏิบัตกิาร
ประจ าป/ี การทบทวนแผนพัฒนาบุคลากร/ 
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน/แผนประกันคุณภาพ/
แผนบริหารความเสี่ยง/แผน KM เพื่อ
รับทราบ   (ครั้งท่ี.... หน้า.....  วาระ....) 

3. ผู้บริหารมีการก ากับ ติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การรวมทั้งสามารถสื่อสารแผนและผลการ
ด าเนินงานสูผ่ลสัมฤทธ์ิของงานตาม
เป้าหมายของหน่วยงานไปยังบุคลากรใน
หน่วยงาน (การบริหาร+D) 

1. รายงานการตดิตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลด าเนินงานของหน่วยงาน 
2. ช่องทางการแจ้งแผนและผลการด าเนินงาน 
  - การประชุม 
  - จดหมายข่าว/หนังสือเวียน 
  - Website 

- รายงานการประชุมกองแผนงาน (ครั้งท่ี.... 
หน้า.....  วาระ....) 
- ก ากับติดตามประเมินผลในแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี กองแผนงาน ประจ าปี 2558 (หน้า...) 

4. ผู้บริหารมอบหมายให้บุคลากรใน
หน่วยงานได้ท างานตามที่มอบให้ สู่
ผลสัมฤทธ์ิของงานตามเป้าหมายของ
หน่วยงาน และให้อ านาจในการตดัสินใจแก่
บุคลากรตามความเหมาะสม (การบริหาร+
D) 

1.โครงสรา้งการแบ่งส่วนงาน และอ านาจหน้าที่
ของผู้บริหารทุกระดับ 
2. ค าสั่งแต่งตั้งผู้บรหิารระดับต่างๆ และการ
มอบหมายอ านาจหน้าท่ี 
3. ช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็น/ขอ้เสนอแนะ
จากบุคลากร 
  - การประชุม 
  - สายตรง 

- ค าสั่งแต่งตั้งหัวหน้างานกองแผนงาน 
- ค าสั่งมอบหมายอ านาจผู้อ านวยการกอง
แผนงาน 
- รายงานการประชุมกองแผนงาน เรื่อง ค าสั่ง
แต่งตั้งหัวหน้างาน  เพื่อรับทราบ (ครั้งท่ี.... 
หน้า.....วาระ....) 
- Job Description  กองแผนงาน ส านักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีงบประมาณ 
2558 
- โครงสร้างการบริหารงาน กองแผนงาน 
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เกณฑ์การประเมิน ตัวอย่างหลักฐาน/เอกสารอ้างอิง หลักฐาน/เอกสาร ปงีบประมาณ 2558 
5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสรมิ
พัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถท างาน
บรรลุวตัถุประสงค์ของหน่วยงานเต็มตาม
ศักยภาพ (การบรหิาร+D) 

1. การมอบหมายใหส้อนงานแก่บคุลากรแต่ละ
ระดับ 
2. การจัดท าเอกสารคู่มือการปฏิบตัิงานของ
หน่วยงาน 
3. การจัดโครงการ/กจิกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างผู้บริหารกบับุคลากร 

- นโยบายการบริหารของกองแผนงาน 
- รายงานสรุปผลการเข้าร่วมประชุม/อบรม/
สัมมนา ของผู้อ านวยการกองแผนงาน 
- รายงานการประชุมกองแผนงาน เรื่อง.. เพื่อ
รับทราบ (ครั้งท่ี.... หน้า.....วาระ....) 
- คู่มือปฏิบัติงาน Work System กองแผนงาน 

6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมา     
ภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงาน
และผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยี  (การบริหาร+D) 

หลักฐานที่แสดงผลการด าเนินงานตามหลัก   
ธรรมาภิบาล 10 ประการ 

- นโยบายการบริหารงานของกองแผนงาน 
- สรุปผลการประเมินการบริหารงานผู้บริหาร
(ผอ.)/(หัวหน้างาน) 
 

7. คณะกรรมการประจ า
หน่วยงาน ประเมินผลการบริหารงานของ
ผู้บริหารและน าผลการประเมินไปปรับปรุง
การบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 

1. แบบประเมินผลการบรหิารของส่วนงาน 
2. ผลการประเมินคณะกรรมการประจ ากอง
แผนงาน 
3. สรุปข้อเสนอแนะ และการปรับปรุง
พัฒนาการบริหารงาน 
  - การจัดท าแผนรองรับข้อเสนอแนะ 
  - รายงานสรุปผลการปรับปรุงพัฒนาเสนอคระ
กรรมการประจ ากองแผนงาน 

- สรุปผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการ
ประจ ากองแผนงาน 
- สรุปผลการประเมินการบริหารงานผู้บริหาร
(ผอ.)/(หัวหน้างาน) 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้    
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ   
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  

มาตรฐานการอุดมศึกษาข้อที่ 3 ก าหนดให้หน่วยงานมีการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคม
แห่งการเรียนรู้ ซึ่งต้องมีการจัดการความรู้เพ่ือมุ่งสู่หน่วยงานแห่งการเรียนรู้ โดยมีการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ใน
หน่วยงานซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคนในหน่วยงานสามารถ
เข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  อันจะส่งผลให้หน่วยงานมี
ความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด กระบวนการในการบริหารจัดการความรู้ในสถาบัน ประกอบด้วย การระบุ
ความรู้ การคัดเลือก การรวบรวม การจัดเก็บความรู้ การเข้าถึงข้อมูล และการแลกเปลี่ยนความรู้ ทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน การสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในหน่วยงาน การก าหนดแนววิธีปฏิบัติงาน 
ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ การบริหารจัดการความรู้ในหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น  

แนวปฏิบัติที่ดี หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ท าให้องค์การประสบความส าเร็จหรือสู่ความ
เป็นเลิศตามเป้าหมาย เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้นๆ มีหลักฐานของความส าเร็จปรากฏชัดเจน โดยมี
การสรุปวิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรู้และประสบการณ์ บันทึกเป็นเอกสาร เผยแพร่ให้
หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได ้ 
 

เกณฑ์การประเมิน    

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ    

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 3 ข้อ มีการด าเนินการ 4 ข้อ มีการด าเนินการ 5 ข้อ 
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แนวทางการจัดเตรียมข้อมูลและเอกสารแนบประกอบตัวบ่งชี้ 

เกณฑ์การประเมิน ตัวอย่างหลักฐาน/เอกสารอ้างอิง หลักฐาน/เอกสาร ปงีบประมาณ 2558 
ตัวบ่งชี้ 2.3 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ 
1. มีการก าหนดประเด็นความรู้และ
เป้าหมายของการจัดการความรู้ที่
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน 

1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างานเพื่อ
รับผิดชอบการจัดการความรู้ (KM) 
  - รายงานการประชุม 
2. รายงานการประชุม/เพื่อน าประเด็นไปจัดการ
ความรู้ (KM) 
3. แผนปฏิบัติการในการจดัการความรู ้(KM) 
และเผยแพร่ใหผู้้เกี่ยวข้องทราบ 

- แผนการจัดการความรู้ KM 
- นโยบาย แผนงาน และแผนกลยทุธ์ ประจ าปี
งบประมาณ 2558-2562  
- โครงการการจดัการความรูภ้ายในกอง
แผนงาน 
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนนิการจัดการ
ความรู้ (Knowledge Management) ของ
กองแผนงาน 
- รายงานการประชุมกองแผนงาน  (ครั้งท่ี.... 
หน้า..... วาระ....) 

2. มีการก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่
จะพัฒนาความรู้และทักษะอยา่งชัดเจน
ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 

1. การก าหนดกลุม่เป้าหมายในการจัดการ
ความรู ้(KM) ที่สอดคล้องกับประเด็นความรู้ที่
ก าหนดไว้ในข้อ 1 

- แผนการจัดการความรู้ KM 
- รายงานการประชุมภายในกองแผนงาน  
(ครั้งท่ี.... หน้า.....   วาระ....) 

3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรยีนรู้จาก
ความรู ้ทักษะของผู้มีประสบการณ์
ตรง (tacit knowledge) เพื่อค้นหาแนว
ปฏิบัติที่ดตีามประเด็นความรู้ที่ก าหนดใน
ข้อ 1 และเผยแพรไ่ปสู่บุคลากร
กลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 

1. โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ ที่ก าหนดวิธีการ 
ช่วงเวลาในการเข้าร่วมกจิกรรม 
2. ช่องทางในการแลกเปลีย่นเรยีนรู้/การ
เผยแพร ่
  -  การเข้าร่วมโครงการแลกเปลีย่นเรียนรู้
โดยตรง 
  - Website 
 3. การบันทึกประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
  

- โครงการการจดัการความรูภ้ายในกอง
แผนงาน 
- รายงานสรุปผลการจัดโครงการการพัฒนา
บุคลากรกองแผนงาน 
- รายงานสรุปผลการจัดโครงการจัดความรู้
ภายใน  
- รายงานการประชมุกองแผนงาน (ครั้งท่ี.... 
หน้า.....  วาระ....) 
- ภาพกิจกรรมโครงการการจดัการความรู้
ภายในกองแผนงาน 
- เผยแพรผ่่านทางเว็บไซต์กองแผนงาน 

4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้
ที่ก าหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและ
แหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบตัิที่ดีมา
พัฒนา และจัดเกบ็อย่างเป็นระบบโดย
เผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร 
(explicit knowledge) 

1. การรายงานประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
2. การจัดท าแนวปฏิบตัิที่ดีเพื่อน าไปทดลองใช้ 

- รายงานสรุปผลการจัดโครงการพัฒนา
บุคลากรกองแผนงาน 
- รายงานสรุปผลโครงการจัดการความรู้ภายใน
กองแผนงาน 
- รายงานการเข้าร่วมประชุม/สัมมนา/ศึกษาดู
งาน หรือเข้ารับการฝึกอบรมของบุคลากร  
(ครั้งท่ี.... หน้า.....วาระ....) 
- เผยแพรผ่่านทางเว็บไซต์กองแผนงาน 
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เกณฑ์การประเมิน ตัวอย่างหลักฐาน/เอกสารอ้างอิง หลักฐาน/เอกสาร ปงีบประมาณ 2558 
5. มีการน าความรู้ที่ไดจ้ากการจดัการ
ความรู้ในปีงบประมาณปัจจุบันหรอื
ปีงบประมาณที่ผ่านมา ที่เป็นลายลักษณ์
อักษร (explicit knowledge) และจาก
ความรู้ทักษะของผู้มีประสบการณต์รง 
(tacit knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี
มาปรับใช้ในการปฏิบตัิงานจริง 

1. การน าแนวปฏิบัติที่ดไีปทดลองใช้ และข้อดี/
ข้อจ ากัดในการน าไปใช้ 
2. สรุปประเด็นการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ แนว
ปฏิบัติที่ดีประโยชน์ ข้อดี/ข้อจ ากดัในการ
น าไปใช้ 
3. เผยแพร/่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู ้
  - เรื่องเล่าของกลุม่เป้าหมาย 
  - การน าไปทดลองใช้ 
  - ผลของการน าไปทดลองใช้ 
  - ข้อดี/ข้อจ ากัด/ข้อควรระวัง 
  - ประโยชน์ที่ได้รบัจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้   

- รายงานสรุปผลการจัดโครงการพัฒนา
บุคลากรกองแผนงาน 
- รายงานสรุปผลโครงการจัดการความรู้ภายใน
กองแผนงาน 
- รายงานการเข้าร่วมประชุม/สัมมนา/ศึกษาดู
งาน หรือเข้ารับการฝึกอบรมของบุคลากร 
(ครั้งท่ี.... หน้า.....วาระ....) 
- เผยแพรผ่่านทางเว็บไซต์กองแผนงาน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4 ระบบบริหารความเสี่ยง     
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ  
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  

เพ่ือให้หน่วยงานมีระบบบริหารความเสี่ยง โดยการบริหารและควบคุมปัจจัย กิจกรรมและ กระบวนการ
ด าเนินงานที่อาจเป็นมูลเหตุของความเสียหาย (ทั้งในรูปของตัวเงิน หรือไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ชื่อเสียงและการฟ้องร้อง
จากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือความคุ้มค่า) เพ่ือให้ระดับความ
เสี่ยง และขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับและควบคุมได้  โดยค านึงถึงการ
เรียนรู้วิธีการป้องกันจากการคาดการณ์ปัญหาล่วงหน้า และโอกาสในการเกิดเพ่ือป้องกันหรือบรรเทาความรุนแรง
ของปัญหา รวมทั้งการมีแผนส ารองต่อภาวะฉุกเฉิน เพ่ือให้มั่นใจว่าระบบงานต่างๆ มีความพร้อมใช้งาน มีการ
ปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่อง และทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพ่ือการบรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน ตามยุทธศาสตร์
หรือกลยุทธ์เป็นส าคัญ  
 
หมายเหตุ: คะแนนการประเมินจะเท่ากับ 0 หากพบว่าเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงขึ้นภายในหน่วยงานในรอบปีการประเมินที่ส่งผล
กระทบต่อชีวิตและความปลอดภัยของบุคลากร ผู้รับบริการ หรือต่อช่ือเสียงภาพลักษณ์ หรือต่อความมั่นคงทางการเงินของ
หน่วยงาน อันเนื่องมาจากความบกพร่องของหน่วยงาน ในการควบคุม หรือจัดการกับความเสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยงที่ไม่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอ โดยมีหลักฐานประกอบท่ีชัดเจน  
 

เกณฑ์การประเมิน    

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ    

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ      
3 ข้อ หรือ 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 5 ข้อ มีการด าเนินการ 6 ข้อ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
39 คู่มือการจัดท าการประกนัคุณภาพภายใน กองแผนงาน ส านกังานอธกิารบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร 

แนวทางการจัดเตรียมข้อมูลและเอกสารแนบประกอบตัวบ่งชี้ 

เกณฑ์การประเมิน ตัวอย่างหลักฐาน/เอกสารอ้างอิง หลักฐาน/เอกสาร ปงีบประมาณ 2558 
ตัวบ่งชี้ 2.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรอื
คณะท างานบรหิารความเสี่ยงโดยมี
ผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนท่ีรับผิดชอบ
พันธกิจหลักของหน่วยงานร่วมเปน็
คณะกรรมการหรือคณะท างาน (Risk 
Management + P) 

1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างานด้าน
บริหารความเสี่ยง 
  - หนังสือเชิญประชุม 
  - รายงานการประชุม/มติที่ประชุม 

- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
กองแผนงาน 

2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสีย่งและ
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสีย่งอย่างน้อย 3 
เรื่อง ตามบริบทของหน่วยงาน จากตัวเอ
ย่างต่อไปนี้ - ความเสี่ยงด้านทรัพยากร 
(การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยี 
สารเสนเทศ อาคารสถานท่ี) – ความเสีย่ง
ด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของหน่วยงาน 
– ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ – ความเสี่ยงดา้นการ
ปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของ
กระบวนการบริหาร ระบบงานระบบการ
ประกันคณุภาพ – ความเสี่ยงด้านบุคลากร
และความเสีย่งด้านธรรมาภิบาล 
โดยเฉพาะจรรยาบรรณของบุคลากร – 
ความเสีย่งจากเหตุการณ์ภายนอก  (Risk 
Management + P) 

1. แผนบริหารความเสี่ยงโดยระบรุายละเอียด
การวิเคราะห์และปัจจยัทีก่่อให้เกิดความเสี่ยง
อย่างน้อย 3 เรื่อง 

- แผนบริหารความเสี่ยงของกอง
แผนงาน ประจ าปีงบประมาณ 2558 (อย่าง
น้อง 3 เรื่อง) 
- รายงานการประชุมกองแผนงาน  แผนบริหาร
ความเสีย่งของกองแผนงาน ประจ าปี
งบประมาณ 2558 

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของ
ความเสีย่งและจดัล าดับความเสีย่งที่ได้จาก
การวิเคราะห์ในข้อ 2  (Risk 
Management + P) 

1. รายละเอียดการประเมินโอกาส และ
ผลกระทบของความเสี่ยงรายด้าน โดยจัดล าดับ
ความส าคญัความเสี่ยงรายด้านและภาพรวม 

- แผนบริหารความเสี่ยงของกอง
แผนงาน ประจ าปีงบประมาณ 2558 
- รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 
- รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการ
ควบคุมภายใน 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ ากอง
แผนงาน พิจารณาแผนบริหารความเสี่ยงของ
กองแผนงาน ประจ าปีงบประมาณ 2558  
(ครั้งท่ี.... หน้า.....วาระ....) 

4. มีการจัดท าแผนบริหารความเสีย่งท่ีมี
ระดับความเสี่ยงสูงและด าเนินการตามแผน  
(Risk Management + PD) 

1. แผนบริหารรายด้านตามที่ไดจ้ดัล าดบั
ความส าคญั 
  - ก าหนดมาตรการ/แผนการปฏบิัติงาน 
ผู้รับผิดชอบ และระยะเวลาด าเนนิการ 
2. รายงานแผนบรหิารความเสีย่งรายด้านต่อ
คณะกรรมการประจ าหน่วยงาน (วาระเพื่อ
พิจารณา/ขอข้อเสนอแนะ) 

- รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการ
ควบคุมภายในกองแผนงาน 
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เกณฑ์การประเมิน ตัวอย่างหลักฐาน/เอกสารอ้างอิง หลักฐาน/เอกสาร ปงีบประมาณ 2558 
5. มีการติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนและรายงานตอ่
คณะกรรมการประจ าหน่วยงาน และ
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งและระบบ
การควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาอยา่งน้อยปีละ 1 ครั้ง  (Risk 
Management + C) 

1. การติดตามและประเมินผล 
  - ก าหนดกระบวนการ/ขั้นตอนการติดตาม 
  - ก าหนดแบบประเมินผลการด าเนินงาน
บริหารความเสี่ยง 
  - การแจ้งให้ผูร้ับผดิชอบ/ผู้เกีย่วข้องทราบและ
ถือปฏิบัต ิ
  - รายงานผลการด าเนินงานตามระยะเวลาที่
ก าหนดโดยผูร้ับผดิชอบ 
2. รายงานสรุปผลการด าเนินงานของความเสี่ยง
รายด้านและในภาพรวม เสนอคณะกรรมการ
ประจ ากองแผนงาน และมหาวิทยาลัย (อย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง) 

- บันทึกข้อความรายงานผลความก้าวหน้าของ
ผลการด าเนินการตามแผนปรับปรุงการควบคุม
ภายในกองแผนงาน 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ ากอง
แผนงาน (ครั้งท่ี.... หน้า.....วาระ....) 
- ผลการด าเนินการบริหารความเสี่ยง 

6. มีการน าผลการประเมินและ
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ า
หน่วยงานและคณะกรรมการบรหิารความ
เสี่ยงและระบบการควบคมุภายในของ
มหาวิทยาลยัไปใช้ในการปรับแผนหรือ
วิเคราะหค์วามเสี่ยงในรอบปีถัดไป (Risk 
Management + A) 

1. รายงานสรุปผลการประเมิน และ
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ ากอง
แผนงาน/มหาวิทยาลัย 
  - แจ้งที่ประชุม และผู้รบัผิดชอบ 
2. แผนบริหารความเสี่ยงในปีถัดไปที่สอดคล้อง
กับผลการประเมิน และข้อเสนอแนะ 

- แผนบริหารความเสี่ยงของกอง
แผนงาน ประจ าปีงบประมาณ 2558 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ ากอง
แผนงาน (ครั้งท่ี.... หน้า.....วาระ....) 
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องค์ประกอบที่ 3 การเงินและงบประมาณ     
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ  
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ  
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  

หน่วยงานจะต้องมีระบบในการจัดหาและจัดสรรเงินอย่างมีประสิทธิภาพจะต้องมีแผนกลยุทธ์ทางด้าน
การเงิน ซึ่งเป็นแผนจัดหาเงินทุนจากแหล่งเงินทุนต่างๆ ที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานให้สามารถ
ด าเนินการได้ มีการวิเคราะห์รายได้ ค่าใช้จ่ายของการด าเนินงาน ทั้งจากงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้อ่ืนๆ 
ที่หน่วยงานได้รับ มีการจัดสรรงบประมาณ และการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบครบทุกพันธกิจมี
ระบบการตรวจสอบการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ รายงานทางการเงินต้องแสดงรายละเอียดการใช้จ่ายในทุก
ภารกิจ โครงการ กิจกรรม เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความมั่นคงของหน่วยงานได้  
 
เกณฑ์การประเมิน    

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ    
2 ข้อ หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 4 ข้อ มีการด าเนินการ 5 ข้อ มีการด าเนินการ 6 ข้อ 
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แนวทางการจัดเตรียมข้อมูลและเอกสารแนบประกอบตัวบ่งช้ี 
 

เกณฑ์การประเมิน ตัวอย่างหลักฐาน/เอกสารอ้างอิง หลักฐาน/เอกสาร ปงีบประมาณ 2558 
องค์ประกอบท่ี 3 การเงินและงบประมาณ 
ตัวบ่งชี้ 3.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
1. มีนโยบายและแผนทางการเงินที่ระบุ
หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวาง
แผนการใช้เงินอย่างมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ หรือ 
แนวทางจัดหาทรัพยากรทางดา้นการเงิน 
(ถ้ามี) (P) 

1. นโยบายการบริหารกองแผนงาน 
  - ด้านการเงินและงบประมาณ 
2. ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงิน
งบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ และงบประมาณ
จากแหล่งอ่ืนๆ 
3. เอกสารการชี้แจง/เผยแพร่รายละเอียด 

- แผนกลยุทธ์ แผนการด าเนินงานกองแผนงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2562 (หน้า...) 
- SWOT ทางด้านการเงิน 
- นโยบายการบริหารของกองแผนงาน 
(นโยบายด้านการเงินและงบประมาณ) 
- แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

2. มีงบประมาณประจ าปีที่สอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติการใน 
แต่ละพันธกิจ และการพัฒนาหน่วยงาน 
และบุคลากร  (P) 

1. แผนปฏิบัติการประจ าปีกองแผนงาน 
2. เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปี (แยก
ตามแผนงานโครงการ) 

- แผนปฏิบัติการประจ าปี 2558 กองแผนงาน 
(หน้า.....) 
- ตารางสรุป  (หน้า.....) 

3. มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่าง
เป็นระบบและรายงานต่อคณะกรรมการ
ประจ าหน่วยงานอยา่งน้อยปีละ    
2 ครั้ง (P) 

1. รายงานทางการเงิน (แยกตามประเภท
งบประมาณ) 
2. รายงานการประชุม/มติที่ประชุม
คณะกรรมการเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน (ตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง) 

- รายงานการเงินด้านงบประมาณแผ่นดิน 
- รายงานการเงินด้านงบประมาณรายได ้
- รายงานการประชุมคณะกรรมการกอง
แผนงาน รายงานการเงินด้านงบประมาณ กอง
แผนงาน 

4. มีการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการ
วิเคราะหค์่าใช้จ่าย และวิเคราะหส์ถานะ
ทางการเงินและความมั่นคงของหน่วยงาน
อย่างต่อเนื่อง (D) 

1. รายงานผลการวิเคราะหส์ถานะทางการเงิน
ของหน่วยงาน 
2. เอกสารการน าเสนอผลการวิเคราะห์ต่อ
คณะกรรมการประจ าหน่วยงาน 
3. การน าเสนอผ่านระบบสารสนเทศทางการเงิน 
4. รายงานการประชุม/มติที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ข้อมูลทางการเงิน เพื่อวางแผนการใช้จ่ายเงินให้
เป็นไปตามพันธกิจ 

- ตารางการวิเคราะหส์อดคล้องการจัดสรร
งบประมาณ   
- รายงานงบประมาณรายไตรมาส 
- รายงานสถานะ การใช้งบประมาณโครงการ 
ประจ าปี 2558 (รอบ 3 6 12 เดือน) 

5. มีการตรวจติดตามการใช้เงินให้เป็นไป
ตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มหาวทิยาลัย
ก าหนด (C) 

1. รายงานผลการตรวจสอบประจ าปี - ค าสั่งแต่งตั้ง 
- flow chart ขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณ 
- รายงานผลการตรวจสอบประจ าปี 

6. ผู้บริหารระดับสูงมีการตดิตามผลการใช้
เงินให้เป็นไปตามเป้าหมายและน าข้อมูล
จากรายงานทางการเงินไปใช้ในการ
วางแผนและการตดัสินใจ (CA) 

1. รายงานทางการเงิน (แยกตามประเภท
งบประมาณ) 
2. กระบวนการ/ขั้นตอนการตดิตามการใช้
จ่ายเงินงบประมาณ 
3. รายงานแผนและผลการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ (แยกตามประเภทงบประมาณ) 
4. หนังสือน าส่งรายงานทางการเงินและการ
เร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
5. รายงานการประชุม/มติที่ประชุม/
ข้อเสนอแนะที่ใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการใช้
จ่ายเงินงบประมาณ 

- รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณเสนอต่อ
ผู้บริหารเป็นประจ าทุกเดือน 
- รายงานสรุปการวิเคราะห์ ค่าใช้จ่ายการเงิน 
เพื่อประกอบการตัดสินใจ 
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องค์ประกอบที่ 4 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  
ตัวบ่งชี้ 4.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน  
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ  
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งหน่วยงานต้องสร้างระบบและกลไกในการ
ควบคุม ตรวจสอบ ประเมิน และพัฒนาการด าเนินงานของหน่วยงานให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าประสงค์ และ
ระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนดโดย มหาวิทยาลัยและหน่วยงานต้นสังกัด ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมี
การวัดผลส าเร็จของการประกันคุณภาพภายใน รวมทั้งการรายงานผลการประกันคุณภาพต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
และเปิดเผยต่อสาธารณชน มีการประเมินและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และมีนวัตกรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดี  

การประกันคุณภาพภายใน ถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีการสร้างจิตส านึกให้เห็นว่าเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในการพัฒนาคุณภาพของงาน
ตามพันธกิจ ทั้งนี้เพ่ือเป็นหลักประกันแก่สาธารณชนให้มั่นใจได้ว่า หน่วยงาน สามารถสร้างผลผลิตตามพันธกิจ ที่
มีคุณภาพ  

ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการก าหนดอย่างชัดเจนว่าต้องท าอะไรบ้างเพ่ือให้ได้ผลออกมา
ตามที่ต้องการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยทั่วกันไม่ว่าจะอยู่ในรูปของเอกสารหรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือโดยวิธีการอื่นๆ องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต และ
ข้อมูลป้อนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน  

กลไก หมายถึง สิ่งที่ท าให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือด าเนินอยู่ได้ โดยมีการจัดสรรทรัพยากรมีการจัด
องค์การ หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ด าเนินงาน  
 รายงานการประเมินคุณภาพ หมายถึง รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ที่รวมผลการประเมินคุณภาพ
ภายในระดับหน่วยงาน จากกรรมการประเมินฯ เรียบร้อยแล้วไว้ด้วย 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) หมายถึง กลุ่มคนต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบ หรืออาจได้รับผลกระทบ
จากการด าเนินการและความส าเร็จของหน่วยงาน ตัวอย่างของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญ เช่น นักศึกษา 
ผู้ปกครอง สมาคมผู้ปกครอง ผู้ปฏิบัติงาน คู่ความร่วมมือ ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ คณะกรรมการ
ก ากับดูแลหน่วยงานในด้านต่างๆ ศิษย์เก่า นายจ้าง สถาบันการศึกษาอ่ืนๆ องค์การที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลกฎ 
ระเบียบ องค์การที่ให้เงินสนับสนุน ผู้เสียภาษี ผู้ก าหนดนโยบาย ผู้ส่งมอบ ตลอดจนชุมชนในท้องถิ่นและชุมชน
วิชาการหรือวิชาชีพ  

แนวปฏิบัติที่ดี หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ท าให้องค์การประสบความส าเร็จหรือสู่ความ
เป็นเลิศตามเป้าหมาย เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้นๆ มีหลักฐานของความส าเร็จปรากฏชัดเจน โดยมี
การสรุปวิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรู้และประสบการณ์ บันทึกเป็นเอกสาร เผยแพร่ให้
หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได ้ 
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เกณฑ์การประเมิน    

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

ข้อ 
มีการด าเนินการ        

2 ข้อ  
มีการด าเนินการ            
3 ข้อ หรือ 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ           
5 ข้อ หรือ 6 ข้อ 

มีการด าเนินการ 7 ข้อ 
หรือ 8 ข้อ 

 

 
แนวทางการจัดเตรียมข้อมูลและเอกสารแนบประกอบตัวบ่งช้ี 
 

 

เกณฑ์การประเมิน ตัวอย่างหลักฐาน/เอกสารอ้างอิง หลักฐาน/เอกสาร ปีงบประมาณ 2558 

องค์ประกอบท่ี 4 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1   ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 
1. มีระบบและกลไกการประกันคณุภาพ
ภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธ
กิจและพัฒนาการของหน่วยงาน ตั้งแต่
ระดับหน่วยงานย่อย และด าเนินการตาม
ระบบท่ีก าหนด (P) 

1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้านประกัน
คุณภาพภายในกองแผนงาน 
  -  รายงานการประชุม 
2. แผนกลยุทธ์/แผนปฏิบตัิการประจ าปี ด้าน
ประกันคณุภาพ 
3. คู่มือการประกันคณุภาพภายในกองแผนงาน 
4. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์/
แผนปฏิบัติการประจ าปี ดา้นประกันคุณภาพ 

- ค าสั่งการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคณุภาพ
ภายในกองแผนงาน 
- คู่มือการประกันคณุภาพภายในหน่วยงาน
สนับสนุนมหาวิทยาลยันเรศวร พ.ศ. 2557 
- ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรือ่ง แนวปฏิบัติ
ในการจัดท ารายงานการประเมินผลการ
ด าเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ 
- คู่มือการประกันคณุภาพการศึกษากองแผนงาน 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ ากอง
แผนงาน พิจารณาการด าเนินงานการประกัน
คุณภาพ กองแผนงาน ปีงบประมาณ 2558  
(ครั้งท่ี...หน้า....วาระ....) 

2. มีการก าหนดนโยบายและให้
ความส าคญัเรื่องการประกันคุณภาพ
ภายใน โดยคณะกรรมการระดับนโยบาย
และผูบ้ริหารสูงสดุของหน่วยงาน (P) 

1. นโยบายด้านการประกันคุณภาพ 
2. แผนกลยุทธ์/แผนปฏิบตัิการประจ าปี ด้าน
ประกันคณุภาพ 

- นโยบายการบริหาร กองแผนงาน  เรื่อง 
นโยบายดา้นการประกันคณุภาพ (หน้า.....) 
- ค าสั่งการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคณุภาพ
ภายใน กองแผนงาน 
- แผนกลยุทธ์ แผนการด าเนินงานกองแผนงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2562 

3) การน าผลการประเมินคณุภาพไปท า
แผนการพัฒนาคณุภาพของหน่วยงาน  
(DCA) 

1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ
ภายในกองแผนงาน 
 - รายงานการประชุม 
2. แผนปฏิบัติงานประกันคณุภาพการศึกษาของ
กองแผนงาน 
3. กระบวนการ/ขั้นตอนการตดิตามการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพของกองแผนงาน 
4. ร่างรายงานการประเมินตนเอง SAR 
5. รายงานผลกาประเมินตนเอง รอบ
ปีงบประมาณที่ผ่านมา 
 

- ค าสั่งการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคณุภาพ
ภายในกองแผนงาน 
- รายงานประจ าปีทีเ่ป็นรายงานการประเมิน
คุณภาพภายใน SAR  ประจ าปี 2557 
- แผนพัฒนาการจัดท าการประกนัคุณภาพ กอง
แผนงาน ปีงบประมาณ 2558  
- (ร่าง) รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
ประจ าปีงบประมาณ 2558 
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 6. แผนพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะของการ
ประเมินคุณภาพปีท่ีผ่านมา พร้อมผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการด าเนินงาน 

- รายงานการประชุมกองแผนงาน การพิจารณา 
รายงานแผนการด าเนินงานการจดัท า SAR 
ปีงบประมาณ 2558  (ครั้งท่ี...หน้า....วาระ....) 

4. มีการน าผลการประกันคณุภาพภายใน
มาปรับปรุงการท างาน และส่งผลให้มีการ
พัฒนาผลการด าเนินงานตามตัวบง่ช้ีของ
แผนกลยุทธ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของตัว
บ่งช้ีทั้งหมด (A) 

1. แผนพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะของการ
ประเมินคุณภาพปีท่ีผ่านมา พร้อมผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลาการด าเนินงาน 
2. รายงานการด าเนินงานตามข้อ 1 
3. การเปรียบเทียบการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ี
ของแผนกลยุทธ์ ระหว่างปีท่ีผา่นมากับปีท่ีรับ
การประเมิน 

- นโยบาย แผนงาน และแผนกลยทุธ์ ประจ าปี
งบประมาณ 2558-2562 (หน้า.....) 
- ตารางสรุปรายงานผลการด าเนินงานตาม
ข้อเสนอแนะการประกันคณุภาพ มหาวิทยาลยั
นเรศวร ประจ าปีการศึกษา 2557 
- รายงานการประชุมกองแผนงาน  การติดตามผล
การด าเนินการประกันคุณภาพ การวางแผนการ
พัฒนาตามข้อเสนอแนะการประเมิน/ตรวจสอบ
ตนเอง ประจ าปี 2558 (ครั้งท่ี...หน้า....วาระ....) 

5. มีข้อมูลสารสนเทศท่ีสนับสนุนการ
ประกันคณุภาพภายใน ครบทุก
องค์ประกอบคุณภาพ 

1. แสดงรายละเอียดของระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารและจัดการ 
  - ระบบสารสนเทศดา้นการเงิน 
  - ระบบสารสนเทศดา้นบุคคล 
  - ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการ
ประกันคณุภาพ 

- ระบบ CHEQA Online  
- ระบบ QAD Service 
- ระบบบัญชี 3 มิติ  
- ระบบการจดัซื้อจัดจา้งภาครัฐ 

6. มีส่วนร่วมของผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีในการ
ประกันคณุภาพ โดยเฉพาะผู้ใช้บรกิารตาม
พันธกิจของหน่วยงาน 

1. เอกสารที่แสดงถึงการเข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรมของบุคคลภายนอก 

- รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ กองแผนงาน ตามพันธกิจของ
หน่วยงาน 

7. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามพันธกิจ
ระหว่างหน่วยงาน และมีกิจกรรมร่วมกัน 

1. โครงการ/กิจกรรมการประชุม สัมมนา อบรม 
  - โครงการทีไ่ดร้ับการอนุมตั ิ
  - รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ 
  - รายงานสรุปโครงการ/กิจกรรม เพื่อเผยแพร ่
  - ภาพถ่ายการจัดโครงการ/กิจกรรม 

- รายงานผลการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ด้านการ
ประกันคณุภาพกับกองหรือหน่วยงานอ่ืนๆภายใน
หรือภายนอกมหาวิทยาลยั 

8. มีแนวปฏิบัติที่ดี หรืองานวิจัย หรืองาน
วิเคราะห ์เพื่อพัฒนางานตามพันธกิจท่ี
หน่วยงานพัฒนาขึ้น และเผยแพรใ่ห้
หน่วยงานอ่ืนสามารถน าไปใช้ประโยชน ์

1. โครงการ/กิจกรรมเป็นแนวปฏบิัติที่ด ี
  - โครงการทีไ่ดร้ับการอนุมตั ิ
  - รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ 
  - รายงานสรุปโครงการ/กิจกรรม  
  - ภาพถ่ายการจัดโครงการ/กิจกรรม 
  - การเผยแพร่และประชาสมัพันธ์ 
2. รายละเอียดแนวปฏิบัติที่ด ี

- คู่มือการจัดท าการประกันคณุภาพกองแผนงาน 
ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลยันเรศวร 
เผยแพร่ทางเว็บไซต ์
- (ระบุผู้น าไปใช้) 
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บทที่ 3 
 

ตัวบ่งชี้เฉพาะ กองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี 
 
 

3.1 ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายใน กองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี 
       กองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี ด าเนินการประกันคุณภาพภายในโดยใช้ 12 ตัวบ่งชี้  ดังนี้ 
  1) ตัวบ่งชี้คุณภาพ     จ านวน 7 ตัวบ่งชี้     
  2) ตัวบ่งชี้เชิง ปริมาณ จ านวน 5 ตัวบ่งชี้    

     

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้คุณภาพ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี 

ปัจจัยน าเข้า
(Input) 

กระบวนการ 
(Process) 

ผลผลิต/
ผลกระทบ

(Output/ 
Impact) 

1. ตัวบ่งช้ีคุณภาพ    
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ    
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน    
องค์ประกอบที่ 2  การบริหารและการจัดการ    
2.1 ระบบการพัฒนาบุคลากร     
2.2 ภาวะผู้น าของคณะกรรมกรประจ าหน่วยงาน และผู้บริหารของ
หน่วยงาน 

   

2.3 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้    
2.4 ระบบบริหารความเสี่ยง    
องค์ประกอบที่ 3  การเงินและงบประมาณ    
3.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ    
องค์ประกอบที่ 4 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ    
4.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน    
2. ตัวบ่งช้ีปริมาณ    
องค์ประกอบที่ 5 การด าเนินงานภารกิจหลัก    
5.1 การสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีในสถานที่ท างาน    

5.2 ระดับความส าเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้รับบริการ 

   

5.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ    

5.4 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการด าเนินการ    

5.5 ระดับความส าเร็จของการจัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชี้คุณภาพ
มหาวิทยาลัย 
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3.2 ตัวบ่งชี้ปริมาณ 
 กองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี มีตัวบ่งชี้เฉพาะส่วนงาน จ านวน  5  ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
 

องค์ประกอบที ่5 ภารกิจหลัก  
5.1 การสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีในสถานที่ท างาน 
5.2 ระดับความส าเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ 
5.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ  
5.4 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน  
 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 การสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีในสถานที่ท างาน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลผลิต  
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  

การน าแนวคิด 5 ส คือแนวคิดเกี่ยวกับการจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสถานที่ท างาน หรือสถาน
ประกอบการ มาใช้ เพ่ือก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดีมีความปลอดภัยในการท างาน น ามาซึ่งความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย อันจะส่งผลไปสู่การเพ่ิมผลผลิต หรือประสิทธิภาพของการท างาน ซึ่งการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี มี
ตามแนวคิด 5 ส ประกอบด้วย สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย 
 
หมายเหตุ  1. สะสาง หมายถึง การจัดแยกระหว่างสิ่งท่ีจ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานกับสิ่งของที่ไม่จ าเป็นต้องใช้ในการ

ปฏิบัติงานให้ออกจากกันอย่างชัดเจน  
2. สะดวก หมายถึง การจัดสิ่งของที่จ าเป็นต้องใช้การปฏิบัติงานใหถู้กที่ถูกทางเพื่อให้เกิดความสะดวกในการ 

หยิบใช้งานมากท่ีสุด 
3. สะอาด หมายถึง การก าจัดสิ่งสกปรก ฝุ่นละออง และสิ่งไม่พึงประสงค์ให้หมดไป 
4. สุขลักษณะ หมายถึง การรักษาและปรับปรุงการปฏิบัติ 3 ส แรก โดยก าหนดเป็นมาตรฐานและปฏิบัติให้ดี

ขึ้นและรักษาใหด้ีตลอดไป 
5. สร้างนิสัย หมายถึง การมีความสามารถที่จะปฏิบัติในวิธีการต่างๆ ท่ีสนับสนุน เพื่อสร้างให้สภาพภายใน

สถานท่ีท างานเกิดอุปนิสยัที่ดี และมีระเบียบวินัย 
    

เกณฑ์การประเมิน    

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ    

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 3 ข้อ มีการด าเนินการ 4 ข้อ มีการด าเนินการ 5 ข้อ 
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แนวทางการจัดเตรียมข้อมูลและเอกสารแนบประกอบตัวบ่งช้ี 
 

เกณฑ์การประเมิน หลักฐาน/เอกสาร ที่ควรมี 
ตัวบ่งชี้ 5.1  การสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีในสถานที่ท างาน 
1. มีการส ารวจ คัดแยก ของที่จ าเป็นต้องใช้งาน
กับไม่จ าเป็นออกจากกัน และท าการขจัดของที่ไม่
จ าเป็นต้องใช้งานโดยท าให้ถูกขั้นตอนของ
หน่วยงาน 

- ค าสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการกิจกรรม 5 ส ของกองแผนงาน 
- ภาพกิจกรรม การขัดแยก สิ่งที่ต้องใช้งานกับสิ่งที่ไม่จ าเป็นออก 
(ภาพแยกกระดาษ) 
- บันทึกขออนุมัติด าเนินโครงการ 5 ส 
- โครงการ 5 ส 
- คู่มือการด าเนินการ 5 ส ของกองแผนงาน 

2. มีการจัดวางสิ่งของที่จ าเป็นต้องใช้งาน ให้เป็น
ระเบียบ หมวดหมู่และสะดวกต่อการใช้งาน โดย
ค านึงถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการ
ใช้งาน 

- บันทึกขออนุมัติด าเนินโครงการ 5 ส 
- โครงการ 5 ส 
- มาตรการและแนวทางภายในส านักงาน 
- ภาพถ่ายก่อนและหลังจากการท า Big Cleaning Day 

3. มีการจัดสถานที่ท างานให้มีความสะอาด เกิด
บรรยากาศที่ดีในการท างาน 

-  ผลสรุปโครงการกิจกรรม 5 ส กองแผนงาน  
-  ภาพถ่ายบรรยากาศส านักงาน ก่อนและหลังจากด าเนินการท า
กิจกรรม 5 ส แล้ว 

4. มีการก าหนดมาตรฐาน และรักษามาตรฐาน 
ตลอดจนมีการปรับปรุงมาตรฐานให้ดีขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง 

- มาตรฐานกลาง 5 ส ในเล่มคู่มือการด าเนินการ 5 ส ของกอง
แผนงาน 
- รายงานการประชุมกองฯ เรื่อง 5 ส เกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ที่
บุคลากรทุกคนควรรู้ 

5. บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการสร้าง
สิ่งแวดล้อมท่ีดีในการท างาน 

- ภาพถ่ายกิจกรรม 5 ส  
- ภาพถ่ายการด าเนินตามมาตรการและแนวทางภายในส านักงาน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2  ระดับความส าเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลผลิต  
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  

การให้บริการถือเป็นภารกิจที่ส าคัญของหน่วยงาน ดังนั้น เพ่ือให้ผลการด าเนินงานมีความสอดคล้อง
กับความต้องการของผู้รับบริการ ก่อให้เกิดประโยชน์ ตรงตามวัตถุประสงค์ และมีประสิทธิภาพ หน่วยงานจึง
จ าเป็นต้องมีการส ารวจความต้องการของผู้รับบริการในเบื้องต้น  
 
เกณฑ์การประเมิน    

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 

 

เกณฑ์การประเมิน หลักฐาน/เอกสาร ที่ควรมี 

ตัวบ่งชี้ 5.2  ระดับความส าเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ 

1. มีการส ารวจความต้องการของผู้รับบริการ  
 

- แบบส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการกองแผนงาน 
ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2557 
- รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการกอง
แผนงาน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 
- บันทึกข้อความอนุเคราะห์ตอบแบบส ารวจ 

2. มีการวางแผนการให้บริการที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้รับบริการ  

- รายงานการประชุมกองแผนงาน เรื่อง การพิจารณาการ
ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน กองแผนงาน (ครั้งที่.... 
หน้า....วาระ...) 
- ข้อเสนอแนะในการจัดท าการส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการกองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 
- แผนปรับปรุงคุณภาพการท างานของกองแผนงาน ตาม
ข้อเสนอแนะผู้รับบริการประจ าปี 2558 
- แผนพัฒนาบุคลากรกองแผนงาน ประจ าปีงบประมาณ 
2557-2559 (ฉบับปรับปรุง) 
- คู่มือการปฏิบัติงาน Work System ของกองแผนงาน 



 50 คู่มือการจัดท าการประกันคุณภาพภายใน กองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร 

เกณฑ์การประเมิน หลักฐาน/เอกสาร ที่ควรมี 

3. มีการด าเนินการตามแผนให้บริการที่ก าหนด  - รายงานสรุปการเข้าร่วมประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
หรือเข้ารับการฝึกอบรมของบุคลากร 
- แผนพัฒนาบุคลากรกองแผนงาน ประจ าปีงบประมาณ 
2557-2559 (ฉบับปรับปรุง) 
- Job Description 
- คู่มือการปฏิบัติงาน Work System ของกองแผนงาน 

4. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนการให้บริการ  - รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการกอง
แผนงาน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
- ตารางเปรียบเทียบผลการส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการกองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจ าปีปีงบประมาณ 2557-2558 

5. มีการน าข้อเสนอแนะจากการประเมินมาปรับปรุงการ
ด าเนินการให้บริการในรอบปีต่อไป 

- รายงานการประชุมกองแผนงาน เรื่อง การพิจารณาแผน
โครงการปรับปรุงการท างานของกองแผนงาน (ครั้งที่....
หน้า....วาระ...) 
- ข้อเสนอแนะในการจัดท าการส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการกองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ (สอดคล้องกับ ก.พ.ร.)   
ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลผลิต  
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  

เพ่ือพิจารณาการตอบสนองและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม  ชุมชน ซึ่งถือเป็นบทบาทของ
หน่วยงาน การตอบสนองดังกล่าวจะมีคุณภาพมากน้อยเพียงใด สามารถสะท้อนได้จากความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ ทั้งประชาชนผู้มารับบริการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งการส ารวจ
ความพึงพอใจโดยทั่วไปจะพิจารณา 4 ประเด็นส าคัญ คือ  

1. ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ  
2. ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  
3. ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  
4. ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ  
ทั้งนี้ อาจรวมถึงความพึงพอใจต่อบทบาทของหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย 3 ด้าน คือ การเป็นผู้เตือนสติ

สังคม การชี้น าสังคม การตอบสนองความต้องการของสังคม  
 

ความพึงพอใจของผู้รับบริการ หมายถึง การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยใช้แบบประเมินความ
พึงพอใจแบบประมาณค่า ซึ่งโดยทั่วไปจะพิจารณาจากประเด็นที่ส าคัญ คือ ความพึงพอใจด้านกระบวนการ 
ขั้นตอนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ด้านคุณภาพการให้บริการ  
 

เกณฑ์การประเมิน ใช้คะแนนผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของหน่วยงาน (คะแนนเต็ม 5)  
ที่ครอบคลุม 4 ประเด็นดังต่อไปนี้  

1. ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ  
2. ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  
3. ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  

 4. ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ 
 

หมายเหตุ  ส าหรับหน่วยงานที่ไม่ได้มีพันธกิจหลักด้านบริการโดยตรง อนุโลมให้ใช้คะแนนประเมินความ       
    พึงพอใจของผู้รับบริการในกรณีท่ีหน่วยงานจัดโครงการ มีตัวอย่างการค านวณ ดังนี้  

 
วิธีการค านวณ ความพึงพอใจ =  

xi = ค่าเฉลี่ยโครงการ/กิจกรรม ที ่i (คะแนนเต็ม 5)  
ni = จานวนคนท่ีตอบแบบสอบถามของโครงการ/กิจกรรมที ่i  
i = 1 ถึง p  
p = จ านวนโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด  
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.4 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน  
ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลผลิต  
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  

เพ่ือให้หน่วยงานมีการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการส าคัญที่สามารถสร้างประโยชน์ให้กับผู้รับบริการ
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้วยรูปแบบหรือวิธีที่หลากหลายสอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวังของ
ผู้รับบริการรวมทั้งน าไปสู่การบรรลุพันธกิจของมหาวิทยาลัย  
กระบวนการด าเนินงาน หมายถึง ขั้นตอนที่เชื่อมโยงกันในการปฏิบัติงานตามภารกิจต่างๆ ในการปฏิบัติมักมี
ผู้เกี่ยวข้องเป็นผู้รับบริการ เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือ เกี่ยวข้องกับบุคลากรส่วนใหญ่  ซึ่งมีได้หลาย
กระบวนการ หลายลักษณะที่แตกต่างกันตามภารกิจของหน่วยงาน  เช่น กระบวนการพัฒนาหลักสูตร 
กระบวนการจัดท างบประมาณ กระบวนการจัดหาพัสดุ กระบวนการฝึกอบรม กระบวนการจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตร กระบวนการจัดสรรทุนวิจัย เป็นต้น  
ข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการด าเนินงาน หมายถึง สิ่งที่ เป็นปัจจัยส าคัญต่อความส าเร็จของ
กระบวนการด าเนินงานที่ก าหนดขึ้น โดยต้องสอดคล้องกับความคาดหวังหรือความต้องการของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งนี้ ข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการอาจมีมากกว่า 1 ข้อก็ได้ เช่น บุคลากร
ต้องการให้การจัดหาพัสดุได้พัสดุที่มีคุณภาพ เหมาะกับการปฏิบัติงานและราคาสมเหตุสมผล เป็นต้น ซ่ึง
หลังจากได้ข้อก าหนดแล้ว หน่วยงานจึงน ามาออกแบบกระบวนการและจัดท าเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ต่อไป  
 
 
เกณฑ์การประเมิน    

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

เกณฑ์การประเมิน หลักฐาน/เอกสาร ที่ควรมี 
ตัวบ่งชี้ 5.4  ระดับความส าเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน 
1. มีการก าหนดหรือทบทวนกระบวนการด าเนินงานหลัก 
(Core Process) ที่ส าคัญครบถ้วน ครอบคลุมการ
ด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน โดยมีการวิเคราะห์
ความเชื่อมโยงระหว่างกระบวนการต่างๆ เพ่ือท าให้การ
ด าเนินงานของหน่วยงานหรือของมหาวิทยาลัยมีความ
สอดคล้องกัน  

- ภารกิจหลัก/ปฏิญญากองแผนงาน  
- คู่มือการปฏิบัติงาน  Work System ของกองแผนงาน 
- การทบทวน Flow chart การท างานของทุกหน่วยงาน
ภายในกองแผนงาน  

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

- การทบทวน Flow chart การท างานของทุกหน่วยงาน
ภายในกองแผนงาน (ก าหนดระยะเวลาการท างานของแต่
ละข้ันตอน) 

3. มีการออกแบบหรือทบทวนกระบวนการจากข้อก าหนด
ที่ส าคัญ จัดท ามาตรฐานและจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 
พร้อมทั้งก าหนดผู้รับผิดชอบชัดเจน  

- คู่มือการปฏิบัติงาน  Work System ของกองแผนงาน 
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ในกองแผนงาน 

4. มีการทบทวน และหรือปรับปรุงกระบวนการตามคู่มือ
การปฏิบัติงาน เพื่อท าให้งานมีประสิทธิภาพ เช่น ควบคุม
ค่าใช้จ่าย ลดค่าใช้จ่าย ลดระยะเวลาด าเนินงาน ลด
ข้อผิดพลาด ลดข้อร้องเรียน เป็นต้น  

- Flow chart การท างานของทุกหน่วยงานภายในกอง
แผนงาน ที่ปรับปรุง 

5. มีการก ากับติดตาม และประเมินผลการปรับปรุง จัดท า
รายงานผลการปรับปรุงเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพ่ือให้
พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะที่จะเป็นแนวทางในการ
ก าหนดกระบวนการที่จะด าเนินงานในปีงบประมาณต่อไป 

- Flow chart การท างานของทุกหน่วยงานภายในกอง
แผนงาน ที่ปรับปรุง 
- รายงานการประชุมภายในกองแผนงาน การเสนอแนว
ทางการปรับปรุง  (ครั้งที่.... หน้า.....วาระ....) 

 

 

 
 
 
 
 
 



การหาวิธกีารปฏิบตัิที่ด/ีนวัตกรม การประกันคุณภาพภายในของกองแผนงาน จากข้อเสนอแนะคณะกรรมการตรวจการประเมิน

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน  1) จดัท าโครงการ กิจกรรมตามแผนกลยุทธท์ี่ตอบสนองพันธกิจ วสัิยทัศน์ นส.นิตระดีย์ มาลับทิพย์

 2) ถ่ายทอดแผนกลยุทธสู่์บุคลากรทุกคน

 3) มอบหมายผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม

 4) จดัประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจดัท าแผนฯ

 5) ก าหนดเป้าหมายและตัวบ่งชีใ้นโครงการ/กิจกรรม

 6) ติดตามโครงการ/กิจกรรมตามแผนกลยุทธท์ุก 6 เดือน/ 9 เดือน และ 12 เดือน

 7) รายงานผลโครงการ/กิจกรรมตามรอบเวลา และวเิคราะห์ความส าเร็จ

 8) ประเมินผลส าเร็จแผนและผลเสนอคณะกรรมการประจ ากองแผนงนและปรับปรุง

9) มีการทบทวนแผนกลยุทธ ์แผนการด าเนินงานกองแผนงาน พ.ศ. 2557-2562 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2558

2.1 ระบบการพัฒนาบุคลากร 1) ท าระบบติดตามผลหลังการอบรมของบุคลากรเกีย่วกับการน าความรู้ไปพัฒนาต่อยอด
2) จดัท าแผนพัฒนาบุคลากร ด้านปฏิบัติงาน

3) ให้ความรู้ด้านจรรยาบรณบุคลากรและควบคุมให้ถือปฏิบัติ

องค์ประกอบที่ 2  การ
บริหารและการจดัการ

นางสาวพรพัสนันท์  กลมโนนไทย 
และนางสาวเฉลิมพร  ฉ่ าไกร

  6) มีการติดตามผลการด าเนินงานของแผนกลยุทธ ์23 ก.ย 2557 แต่บาง KPI ไม่ได้ประเมิน เช่น กลยุทธ ์
1.2.1 มีการจดัการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ... KPI เชิงคุณภาพ ปี 2557 คือ 4 งาน, กลยุทธ ์1.3.1 
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุน... KPI เชิงคุณภาพ คือ ระดับดี, กลยุทธ ์1.4 ข้อมูล เพื่อการ
ตัดสินใจ... KPI เชิงคุณภาพ ระดับดี เป็นต้น

  7) ไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนวา่มีการน าข้อเสนอแนะ... ไปปรับปรุงและพัฒนาแผนทั้ง 2 อย่างไร(ตามเกณฑ์ข้อ 8) 
เช่น บางรายงานการประชุมฯ มีเพียง ก าหนดวนัด าเนินการโครงการ หรือเห็นชอบเล่มแผนฯ เท่านัน้ เนือ่งจาก
เป็นปีแรกที่ใช้แผนกลยุทธน์ี ้จงึควรก าหนดแนวทางการปรับปรุงแผนกลยุทธใ์นคร้ังต่อไปด้วย

4) จดัท าแบบส ารวจความต้องการการเข้าร่วมอบรมฯ ความพึงพอใจเกีย่วกับสวสัดิการการ
เสริมสร้างสุขภาพและการสร้างขวญัและก าลังใจเพื่อเป็นข้อมูลเชิงประจกัษ์ประกอบการ
พัฒนาแผนพัฒนาบุคลากรฯ ในปีต่อไป

ข้อสังเกต
  แผนพัฒนาบุคลากร มีการวเิคราะห์ข้อมูลเชิงประจกัษ์ โดยมีความละเอียดในการนับปริมาณงานที่ท าเป็นราย
ชิน้และนาที แต่พบวา่ยังไม่มีตัวชีว้ดัของแผน ท าให้มองเห็นเป้าหมายของการพัฒนาบุคลากรยังไม่ชัดเจน และ
ท าให้ยากต่อการประเมินผลส าเร็จของแผน     
  ข้อ 6 หลักฐานรายงานการประชุมที่น ามาใช้ 2.1.6(1) เป็นการมอบบุคลากรให้ประเมินแผน และให้น าเข้า
ประชุมคร้ังต่อไป ซ่ึงยังไม่ใช่หลักฐานที่เห็นวา่มีการประเมินผลส าเร็จของแผนที่มีผลการประเมินเรียบร้อยแล้ว
  ข้อ 7 วาระการประชุมตาม 2.1.7(1) ไม่พบผลการประเมิน “ความส าเร็จของแผนพัฒนาบุคลากร” ซ่ึงมีเพียง
การรวบรวมการประเมินและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อพิจารณา และไม่มีมติของที่
ประชุม 
     ในการประเมินความส าเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรควรเร่ิมจากการก าหนด KPI ในแผนพัฒนาบุคลากร 
แล้วประเมินผลความส าเร็จของ KPI แต่ละตัว แล้ววเิคราะห์ในภาพรวมวา่บรรลุผลตาม KPI กีตั่วและควรมีการ
วเิคราะห์เพิ่มเติมวา่แผนที่ต้ังไวท้ าให้บุคลากรได้รับการพัฒนาแล้วท าให้สามารถท างานได้ดีขึน้มากน้อยแค่ไหน 
ควรพัฒนาเพิ่มเติมด้านใด เหตุใดจงึไม่เป็นไปตามแผน เป็นต้น เพื่อที่จะได้น าไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการ
บริหารและพัฒนาบุคลากรต่อไปได้

  1) จดุเด่น มีการใช้หลักการ  7s  ของ McKinsey 
วเิคราะห์ SWOT เป็นค่าตัวเลขของสถานภาพ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ ากองแผนฯ แล้ว

  2) มีการวเิคราะห์ความสอดคล้องของแผนกลยุทธฯ์ กับ แผนพัฒนาการศึกษาฯ ระยะที่ 11 ของมหาวทิยาลัย
 แต่ต้องดูในแผนกลยุทธข์องกองฯ (ส่วนที่ 4)

  3) การถ่ายทอดแผนกลยุทธฯ์ ไปสู่ทุกหน่วยงานย่อยภายใน ใช้รายงานการประชุมฯ ที่เห็นชอบเล่มแผนฯ ยัง
ไม่ชัดเจน และเวบ็ไซต์เป็นเพียงการประชาสัมพันธ ์จงึควรด าเนินการอย่างเป็นทางการ

  4) รวม 6 โครงการ แต่โครงการอบรมระบบประกันคุณภาพการศึกษาและการจดัการความรู้ ก าหนด KPI 
บุคลากรได้รับการตรวจสุขภาพ 100%

  5) ควรน าเสนอหลักฐานการติดตามผลการด าเนินงานของแผนปฏิบัติการให้เน้นตามตัวบ่งชี ้และการบรรลุ
หรือไม่ ไม่ใช่ด้านการใช้งบประมาณเท่านัน้

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา
 ปณิธาน วตัถุประสงค์ 
และแผนด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบองค์ประกอบ ตัวบง่ชี้ ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ ป ี2557 แนวปฏิบตัิที่ด/ีนวัตกรรม



การหาวิธกีารปฏิบตัิที่ด/ีนวัตกรม การประกันคุณภาพภายในของกองแผนงาน จากข้อเสนอแนะคณะกรรมการตรวจการประเมิน

ผู้รับผิดชอบองค์ประกอบ ตัวบง่ชี้ ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ ป ี2557 แนวปฏิบตัิที่ด/ีนวัตกรรม

2.2 ภาวะผู้น าของคณะกรรมกร
ประจ าหน่วยงาน และผู้บริหารของ
หน่วยงาน

ข้อ 1 ยังไม่มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน มีเพียงการประเมินสมรรถนะโดยรอง
อธกิารบดีฝ่ายแผน

1) จดัท ารายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจ ากองแผนงาน และการ
ประเมินการบริหารงานผู้บริหาร (ผอ./หัวหน้างาน) เสนอต่อที่ประชุมบุคลากรรับทราบ

นางรุ้งทอง  ไวทยกุล  และนางวรรณ
รัตน์  ครุธน้อย

2) ประชุมหน่วยงานเพื่อให้บุคลากรร่วมก าหนดทิศทางการบริหารงานในองค์กร หรือ
ประชุมทบทวนแผนกลยุทธฯ์

2.3 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ ไม่ได้ข้อ 5 เนือ่งจากยังไม่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี 1) สรุปรวบรวมความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพ พัฒนาเป็นคู่มือใช้งานและ
เผยแพร่ให้บุคลากรในกองแผนงานถือปฏิบัติให้ตรงกัน

นส.ชิดชนก ตุ้มพ่วง

2) จดัท าเผยแพร่ความรู้ Webite

2.4 ระบบบริหารความเส่ียง ข้อ 2 การวเิคราะห์และระบุความเส่ียง ควรผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการฯ 1. ด าเนินการตามแผนบริหารความเส่ียงโดยการวเิคราะห์จดุอ่อนจดุแข็งและข้อเสนอแนะ
จากเร่ืองที่ต้องแก้ไขเร่งด่วนตามล าดับ
2. มีการน าแผนบริหารความเส่ียงรายงานต่อคณะกรรมการความเส่ียงกองแผนงาน

1) ปรับปรุงแผนกลยุทธท์างการเงินให้แสดงผลประจกัษญ์ได้

2) จดัประชุมพิจารณาการจดัสรรงบประมาณ

3) วเิคราะห์ค่าใช้จา่ยทุกไตรมาส

4) ผู้บริหารติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย

5) รายงานผลการใช้เงินกับคณะกรรมการประจ าทุกไตรมาส

องค์ประกอบที่ 3  
การเงินและงบประมาณ

3.1 ระบบและกลไกการเงินและ
งบประมาณ

นางวรรณรัตน์  ครุฑน้อย  นางสาว
ปชญารัตน์  แตงอ่อน  และนาง
สุนทรี  ตุงคะสิริ

ข้อสังเกต
           กองแผนงานมีแผนกลยุทธท์างการเงิน แต่ไม่ได้ก าหนดตัวชีว้ดั โครงการ/กิจกรรม ที่สอดคล้องกับแผน
กลยุทธข์องหน่วยงาน เพื่อสะท้อนถึงแหล่งที่มาและแหล่งใช้ไปของเงินที่ต้องใช้ในการด าเนินงานตามแผนกล
ยุทธ ์ที่ส าคัญไม่มีการท า SWOT  ทางด้านการเงิน
ข้อเสนอแนะ
  1. ควรมีนโยบายทางการเงินในแผนกลยุทธท์างการเงิน
  2. ควรมีการจดัท าตารางการวเิคราะห์ความสอดคล้องการจดัสรรงบประมาณตามพันธกิจ
  3. ควรมีการวเิคราะห์งบการเงินเพื่อให้ผู้บริหารสามารถน าไปใช้ในการตัดสินใจด้านต่างๆ ได้ทันกับสถานการณ์
  4. ควรมีการวเิคราะห์รายรับ-รายจา่ย ตามแผนกลยุทธท์างการเงิน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการต้ังปีงบประมาณ
ในปีต่อไป
  5. ควรมีการวเิคราะห์และจดัท าแผน/มาตรการควบคุม และประหยัดค่าใช้จา่ยในการด าเนินงาน  โดยเฉพาะ
รายการที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึน้ ซ่ึงอาจสร้างปัญหาทางด้านการเงินและงบประมาณของหน่วยงาน
  6. ควรมีการรายงานสถานะทางการเงินและติดตามผลการใช้จา่ยเงิน ในที่ประชุมคณะกรรมการประจ ากอง 
โดยก าหนดกรอบระยะเวลา อาจเป็น 3 เดือน 6 เดือน หรือ 12 เดือน

ข้อสังเกต
  แผนพัฒนาบุคลากร มีการวเิคราะห์ข้อมูลเชิงประจกัษ์ โดยมีความละเอียดในการนับปริมาณงานที่ท าเป็นราย
ชิน้และนาที แต่พบวา่ยังไม่มีตัวชีว้ดัของแผน ท าให้มองเห็นเป้าหมายของการพัฒนาบุคลากรยังไม่ชัดเจน และ
ท าให้ยากต่อการประเมินผลส าเร็จของแผน     
  ข้อ 6 หลักฐานรายงานการประชุมที่น ามาใช้ 2.1.6(1) เป็นการมอบบุคลากรให้ประเมินแผน และให้น าเข้า
ประชุมคร้ังต่อไป ซ่ึงยังไม่ใช่หลักฐานที่เห็นวา่มีการประเมินผลส าเร็จของแผนที่มีผลการประเมินเรียบร้อยแล้ว
  ข้อ 7 วาระการประชุมตาม 2.1.7(1) ไม่พบผลการประเมิน “ความส าเร็จของแผนพัฒนาบุคลากร” ซ่ึงมีเพียง
การรวบรวมการประเมินและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อพิจารณา และไม่มีมติของที่
ประชุม 
     ในการประเมินความส าเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรควรเร่ิมจากการก าหนด KPI ในแผนพัฒนาบุคลากร 
แล้วประเมินผลความส าเร็จของ KPI แต่ละตัว แล้ววเิคราะห์ในภาพรวมวา่บรรลุผลตาม KPI กีตั่วและควรมีการ
วเิคราะห์เพิ่มเติมวา่แผนที่ต้ังไวท้ าให้บุคลากรได้รับการพัฒนาแล้วท าให้สามารถท างานได้ดีขึน้มากน้อยแค่ไหน 
ควรพัฒนาเพิ่มเติมด้านใด เหตุใดจงึไม่เป็นไปตามแผน เป็นต้น เพื่อที่จะได้น าไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการ
บริหารและพัฒนาบุคลากรต่อไปได้

นางพนิดา ควรหาเวช



การหาวิธกีารปฏิบตัิที่ด/ีนวัตกรม การประกันคุณภาพภายในของกองแผนงาน จากข้อเสนอแนะคณะกรรมการตรวจการประเมิน

ผู้รับผิดชอบองค์ประกอบ ตัวบง่ชี้ ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ ป ี2557 แนวปฏิบตัิที่ด/ีนวัตกรรม

2) จดัท าคู่มือเอกสารอ้างอิง เป็นแนวปฏิบัติ

5) เผยแพร่ผลการด าเนินงานทาง Website

6) จดัท าแผนพัฒนคุณภาพ

7) จดัท าข้อมูลในระบบสารสนเทศ Q-ANT ที่พัฒนาขึน้ส าหรับการประกันคุณภาพภายใน

1) จดุเด่น และเป็นแบบอย่างที่ดี คือ มีคณะกรรมการ QA ของกองแผนที่สมบูรณ์มากที่สุด ทั้งในส่วนของ
หน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล, มีคู่มือแนวปฏิบัติในการจดัเตรียมเอกสารส าหรับการตรวจประเมิน
 2557 ซ่ึงควรน าไปสู่การปฏิบัติได้ มีนโยบาย QA ที่ชัดเจน และมีปฏิทินการประกันซ่ึงควรเพิ่มก าหนดการ
ประชุมคณะ กก.QA ด้วย

4.1 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพภายใน

องค์ประกอบที่ 4 ระบบ
และกลไกการประกัน
คุณภาพ

1) ระดมสมองเพื่อร่วมค้นหา แนวทางปฏิบัติที่ดีและจดัท าเล่มแนวปฏิบัติที่ดี อย่างเป็น
รูปธรรม

2) จดุเด่น เป็นกองเดียวที่การประเมินแผนกลยุทธ ์แต่จะต้องน าผลการประกันฯ ไปปรับปรุงการท างาน และ
ส่งผลการพัฒนาทุกตัวบ่งชีใ้นแผนกลยุทธ ์เนือ่งจากเป็นปีแรกที่ใช้แผนกลยุทธน์ี ้จงึควรก าหนดแนวทางการ
ปรับปรุงแผนกลยุทธใ์นคร้ังต่อไปด้วย

3) ด าเนินการตามระบบการประกันคุณภาพฯ ที่สมบูรณ์ โดยมีการควบคุม ติดตาม และ
ประเมินคุณภาพ

4) น าวงจร PDCA เข้ามาใช้ในงานด้านระบบคุณภาพและการปรับปรุงกลไกการประกัน
คุณภาพฯ

ข้อสังเกต
           กองแผนงานมีแผนกลยุทธท์างการเงิน แต่ไม่ได้ก าหนดตัวชีว้ดั โครงการ/กิจกรรม ที่สอดคล้องกับแผน
กลยุทธข์องหน่วยงาน เพื่อสะท้อนถึงแหล่งที่มาและแหล่งใช้ไปของเงินที่ต้องใช้ในการด าเนินงานตามแผนกล
ยุทธ ์ที่ส าคัญไม่มีการท า SWOT  ทางด้านการเงิน
ข้อเสนอแนะ
  1. ควรมีนโยบายทางการเงินในแผนกลยุทธท์างการเงิน
  2. ควรมีการจดัท าตารางการวเิคราะห์ความสอดคล้องการจดัสรรงบประมาณตามพันธกิจ
  3. ควรมีการวเิคราะห์งบการเงินเพื่อให้ผู้บริหารสามารถน าไปใช้ในการตัดสินใจด้านต่างๆ ได้ทันกับสถานการณ์
  4. ควรมีการวเิคราะห์รายรับ-รายจา่ย ตามแผนกลยุทธท์างการเงิน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการต้ังปีงบประมาณ
ในปีต่อไป
  5. ควรมีการวเิคราะห์และจดัท าแผน/มาตรการควบคุม และประหยัดค่าใช้จา่ยในการด าเนินงาน  โดยเฉพาะ
รายการที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึน้ ซ่ึงอาจสร้างปัญหาทางด้านการเงินและงบประมาณของหน่วยงาน
  6. ควรมีการรายงานสถานะทางการเงินและติดตามผลการใช้จา่ยเงิน ในที่ประชุมคณะกรรมการประจ ากอง 
โดยก าหนดกรอบระยะเวลา อาจเป็น 3 เดือน 6 เดือน หรือ 12 เดือน

นางสาวปิ่นปินัทธ ์ ค าภู่  และ
นางสาวชิดชนก  ตุ้มพ่วง



กองแผนงาน ส านักงานอธกิารบดี มหาวิทยาลัย
แผนปฏบิตัิงานประกันคุณภาพภายใน กองแผนงาน ปงีบประมาณ 2558

ที่ กิจกรรม วิธกีาร กลุม่เปา้หมาย ก าหนดการ เอกสารประกอบ ดัชนีคุณภาพ ผู้รับผิดชอบ
1 แต่งต้ังคณะกรรมการการประกนัคุณภาพภายใน กองแผนงาน 1.1 จดัท าค าส่ังคณะกรรมการฯ คณะกรรมการการประกนัคุณภาพ

ภายใน กองแผนงาน
ภายในเดือนธนัวาคม 2557 1.1 ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการฯ มีค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการฯ งานธรุการ

2 จดัท าประกาศนโยบายการประกนัคุณภาพ เป้าหมาย
ปฏทิิน ผู้รับผิดชอบ การประกนัคุณภาพภายใน  จดัประชุมคณะกรรมการฯ เพือ่พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบ ภายในเดือนมกราคม-กนัยายน 2558 2.1 นโยบายการประกนัฯ กองแผนงาน 1.เล่มแนวปฏบิัติทีดี่การประกนัฯ งานวจิยัสถาบันฯ

2.1 จดัท าร่างนโยบายการประกนัคุณภาพ 2. มีแผนรองรับ
2.2 จดัท าแผนรองรับแผนพฒันาคุณภาพ เป้าหมาย ปฏทิิน 3. มีแผนพฒันาคุณภาพ
ผู้รับผิดชอบการประกนัฯ 4. มีเป้าหมาย
2.3 เผยแพร่สู่บุคลากร 5. มีปฏทิินการประกนัฯ

6. รายชื่อผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้
3 เผยแพร่ข่าวสารงานประกนัคุณภาพ 3.1 เผยแพร่บุคลากรภายในหน่วยงานทางจดหมายเวยีน บุคลากรกองแผนงาน ภายในเดือน กนัยายน 2558 3.1 จดหมายเวยีน บุคลากรได้รับข่าวสารการประกนัฯ งานวจิยัสถาบันฯ

3.2 เผยแพร่ทาง Website 3.2 File ข้อมูลประกนัคุณภาพ
4 จดัท ารายงานการประเมินตนเอง SAR กองแผนงาน 4.1 จดัท ารายงานการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ ภายในเดือนกนัยายน 2558 4.1 รายงานการด าเนินงาน เล่มรายงานการประเมินตนเองและ ทุกงาน

4.2 จดัเอกสารอา้งองิ 4.2 เอกสารอา้งองิ บันทึกข้อมูลลงในระบบ Q-ANT
4.3 เสนอมหาวทิยาลัย
4.4 บันทึกข้อมูลลงในระบบ Q-ANT มหาวทิยาลัย

5 สรุปผลและทบทวนผลการด าเนินงาน 5.1 ประชุมคณะกรรมการการประกนัคุณภาพฯ สรุปผลการ คณะกรรมการการประกนัคุณภาพฯ ภายในเดือนพฤศจกิายน 2558 5.1 ผลการประเมินคุณภาพภายในกอง
แผนงาน

ผลการประเมิน งานวจิยัสถาบันฯ

ด าเนินงานด้านประกนัคุณภาพฯ และจดัท าแผนในปีถัดไป 5.2 แผนรองรับ/แผนพฒันา แผนรองรับและแผนพฒันาคุณภาพ
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เอกสารอ้างอิง 

 
 
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร. 2558. คู่มือการประกันคุณภาพ 

ภายในหน่วยงานสนับสนุน ระดับกอง สังกัดส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.2556  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558). พิษณุโลก: กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร. 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. 2553. คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2553. กรุงเทพมหานครฯ: ห้างหุ้นส่วนจ ากัดภาพพิมพ์. 
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ภาคผนวก 
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นิยามศัพท์ 

 

กระบวนการด าเนินงานหลัก (Core Process) หมายถึง ขั้นตอนหรือกิจกรรมที่ส าคัญที่
เชื่อมโยงกันในการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน ในการปฏิบัติมักมีผู้เกี่ยวข้องเป็นรับบริการ 
เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือเกี่ยวข้องกับบุคลากรส่วนใหญ่ ซึ่งมีได้หลายกระบวนการ หลายลักษณะที่
แตกต่างกันตามภารกิจหลักของหน่วยงาน เช่น กระบวนการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดท า
งบประมาณ กระบวนการจัดหาพัสดุ กระบวนการฝึกอบรม กระบวนการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร และ
กระบวนการจัดสรรทุนวิจัย เป็นต้น 

กลไก หมายถึง สิ่งที่ท าให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือด าเนินอยู่ได้ โดยมีการจัดสรรทรัพยากรมี
การจัดองค์การ หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ด าเนินงาน 

การถ่ายทอด หมายถึง การชี้แจงท าความเข้าใจโดยผู้บริหารไปยังหน่วยงานย่อยภายในเพ่ือให้
ทราบถึงวิสัยทัศน์ กลยุทธ์และเป้าหมายของกลยุทธ์ มีการก าหนดผู้รับผิดชอบด าเนินงานตามแผน     
กลยุทธ์อย่างเป็นทางการ 

การประกันคุณภาพภายใน หมายถึง กระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีการสร้างจิตส านึกให้เห็นว่าเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในการพัฒนาคุณภาพ
ของงานตามพันธกิจ ทั้งนี้เพ่ือเป็นหลักประกันแก่สาธารณชนให้มั่นใจได้ว่า หน่วยงาน สามารถสร้าง
ผลผลิตตามพันธกิจที่มีคุณภาพ โดยระบบประกันคุณภาพที่น ามาใช้ต้องเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารที่ด าเนินการเป็นประจ า โดยเริ่มจากการวางแผน (Plan) การด าเนินการตามแผน (Do) การ
ตรวจสอบประเมิน (Check) และการปรับปรุงพัฒนา (Act) เพ่ือให้การด าเนินภารกิจบรรลุเป้าประสงค์
และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

การประเมินความส าเร็จของแผนพัฒนาบุคลากร หมายถึง การประเมินผลความส าเร็จของ
การปฏิบัติงานตามกิจกรรมที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาบุคลากร รวมทั้งผลสัมฤทธิ์ของแผนพัฒนา
บุคลากรตามวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน (KPI) หรือเป้าหมายของแผนพัฒนาบุคลากร 

การมุ่งผลสัมฤทธิ์ หมายถึง ความมุ่งมั่นจะปฏิบัติงานให้ดีหรือให้เกินมาตรฐานที่มีอยู่ โดย
มาตรฐานนี้อาจเป็นผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของตนเอง หรือเกณฑ์วัดผลสัมฤทธิ์ที่องค์กรก าหนดขึ้น 
อีกทั้งยังหมายรวมถึงการสร้างสรรค์พัฒนาผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ยากหรือ
ท้าทายชนิดที่อาจไม่เคยมีผู้ใดสามารถกระท าได้มาก่อน 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing) หมายถึง การที่กลุ่มคนที่มีความสนใจในเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่งร่วมกัน มารวมตัวกันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้วยความสมัครใจ เพ่ือร่วมสร้างความเข้าใจ
หรือพัฒนาแนวปฏิบัติในเรื่องนั้นๆ ทั้งนี้ หน่วยงานอาจเชิญบุคคลที่มีผลงานดีเด่นมาถ่ายทอดความรู้ 
เคล็ดลับในการปฏิบัติงาน หรือนวัตกรรมผ่านเวทีต่างๆ  
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การสร้างขวัญและก าลังใจ หมายถึง มีการจัดสภาพแวดล้อมบรรยากาศการทางาน การจัด
สวัสดิการ การดูแลเอาใจใส่บุคลากรทุกคนอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันมีการสร้างบรรยากาศของ
ความสุขในการท างาน มีการจัดพ่ีเลี้ยง โดยจัดผู้ที่มีประสบการณ์ให้ค าแนะนาช่วยเหลือในการ
ปฏิบัติงาน มีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการพัฒนาร่วมกันเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้แสดงความคิดเห็น
และร่วมมือในการท างาน มีช่องทางในการสื่อสารหลายช่องทางระหว่างผู้บังคับบัญชาและ
ผู้ใต้บังคับบัญชา รวมทั้งระหว่างผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือให้เกิดความรู้สึกที่ดีและพัฒนางานด้วยกัน มีการ
ดูแลสุขภาพของบุคลากร มีสวัสดิการตรวจเช็คสุขภาพ ส่งเสริมการออกกาลังกายในรูปแบบต่าง ๆ  ใน
การดูแลสุขภาพ 

การให้อ านาจในการตัดสินใจ หมายถึง การเปิดโอกาสให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมใน
การใช้อ านาจในการตัดสินใจตามขอบเขตที่เหมาะสม และร่วมรับผิดชอบในผลของการตัดสินใจดังกล่าว 
ทั้งนี้เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

ข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการด าเนินงาน หมายถึง สิ่งที่เป็นปัจจัยส าคัญต่อความส าเร็จ
ของกระบวนการดาเนินงานที่ก าหนดขึ้น โดยต้องสอดคล้องกับความคาดหวังหรือความต้องการของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งนี้ ข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการอาจมีมากกว่า 1 ข้อก็ได้ 
ยกตัวอย่างเช่น ผู้รับบริการต้องการการบริการที่รวดเร็ว ดังนั้น ข้อก าหนดที่ส าคัญ คือ ระยะเวลาในการ
ให้บริการ ซึ่งหลังจากได้ข้อก าหนดแล้ว หน่วยงานจึงนามาออกแบบกระบวนการและจัดท า เป็น
มาตรฐานการปฏิบัติงานต่อไป 

คณะกรรมการประจาหน่วยงาน หมายถึง คณะกรรมการที่หน่วยงานแต่งตั้งขึ้นเพ่ือท าหน้าที่
บริหารหน่วยงาน ก ากับดูแลหรือให้ค าแนะนา และข้อเสนอแนะในการด าเนินงานของหน่วยงานนั้น 
ประกอบไปด้วย ผู้บริหารของหน่วยงานและบุคลากรภายในหน่วยงาน หรืออาจจะมีบุคลากรภายนอก
หน่วยงาน เพ่ือร่วมให้ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงาน คณะกรรมการประจ าหน่วยงานทุกคนควรได้รับการ
ชี้แจงและท าความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน อาทิ ข้อบังคับที่ว่า
ด้วยการบริหารงานบุคคลและผู้บริหาร รวมทั้งทิศทางการพัฒนาคุณภาพของหน่วยงาน กรอบทิศทาง
การพัฒนาหน่วยงาน เพ่ือให้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ท่ีมีต่อมหาวิทยาลัยก่อนจะปฏิบัติหน้าที่ 

ความพึงพอใจของผู้รับบริการ หมายถึง ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยใช้
แบบประเมินความพึงพอใจแบบประมาณค่า ซึ่งโดยทั่วไปจะพิจารณาจากประเด็นที่ส าคัญ คือ ความพึง
พอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านสิ่งอานวยความสะดวก ด้าน
คุณภาพการให้บริการ 

ความรู้ที่ชัดเจ้ง (Explicit Knowledge) หมายถึง ความรู้ที่ปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษรไม่ว่า
จะอยู่ในรูปแบบเอกสาร สิ่งพิมพ์ ตารา คู่มือปฏิบัติงาน หรือรูปแบบอ่ืนใด หน่วยงานควรมีการจัดเก็บ
ความรู้ที่ชัดแจ้งอย่างเป็นระบบ เป็นหมวดหมู่เพ่ือให้บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการเพ่ิมพูนความรู้  
สามารถเข้าถึงแนวปฏิบัติที่ดีได้ง่าย 
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ความรู้ที่ ฝั งลึกอยู่ ในตัวคน  (Tacit Knowledge) หมายถึง  ความรู้ที่ เป็นทักษะและ
ประสบการณ์ท่ีสั่งสมมายาวนาน เป็นภูมิปัญญา เคล็ดลับในการปฏิบัติงาน หรือนวัตกรรม 

จรรยาบรรณบุคลากร หมายถึง ประมวลความประพฤติที่บุคลากรพึงปฏิบัติเพ่ือรักษา ส่งเสริม
เกียรติคุณ ชื่อเสียง และฐานะของบุคลากรสายตามที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด โดยอาจใช้กรอบแนวทาง
ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา โดยต้องยึดมั่นใน
หลักการ 6 ประการ คือ 1) ยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 2) ซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ 3) ปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 4) ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม 
5) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 6) ไม่ใช้อ านาจครอบง า ผิดท านองคลองธรรมต่อนิสิต และต้องครอบคลุม
จรรยาบรรณ 10 ประการ คือ 1) จรรยาบรรณต่อตนเอง 2) จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 3) จรรยาบรรณต่อ
การปฏิบัติงาน 4) จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน 5) จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา 6) จรรยาบรรณต่อ
ผู้ใต้บังคับบัญชา 7) จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมงาน 8) จรรยาบรรณ ต่อนิสิตและผู้รับบริการ 9) จรรยา      
บรรณต่อประชาชน และ 10) จรรยาบรรณต่อสังคม 

แนวปฏิบัติที่ดี หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ทาให้องค์การประสบความส าเร็จ
หรือสู่ความเป็นเลิศตามเป้าหมาย  เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้นๆ มีหลักฐานของ
ความส าเร็จปรากฏชัดเจน โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรู้และ
ประสบการณ ์บันทึกเป็นเอกสาร เผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

บุคลากร หมายถึง บุคลากรประจ าทั้งหมด ที่มีสัญญาจ้างกับหน่วยงานทั้งปีงบประมาณ 

ปฏิญญาของหน่วยงาน หมายถึง ข้อก าหนดที่จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นกรอบในการด าเนินงานของแต่
ละหน่วยงาน โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานเข้าใจในบทบาทหน้าที่
และภารกิจอันจะน าไปสู่การพัฒนาองค์กรต่อไป 

ประเด็นความรู้ (Knowledge Vision) หมายถึง สิ่งที่ก าหนดขึ้นเป็นหัวข้อในการจัดการ
ความรู้หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเป็นปัจจัยก าหนดความส าเร็จของการจัดการความรู้ในเรื่องนั้นได้ 
ทั้งนี้ หน่วยงานควรศึกษาเป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์  หรือวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของ
หน่วยงาน ว่ามีประเด็นใดที่มุ่งเน้นเป็นส าคัญ เพ่ือน ามาใช้ในการก าหนดประเด็นความรู้ให้สอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน 

แผนกลยุทธ์ หมายถึง แผนระยะยาวของหน่วยงาน โดยทั่วไปเป็นระยะเวลา 5 ปี เป็นแผนที่
ก าหนดทิศทางการพัฒนาของหน่วยงาน แผนกลยุทธ์ ประกอบไปด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ 
วัตถุประสงค์ ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม กลยุทธ์ต่างๆ ของหน่วยงานควร
ครอบคลุมทุกภารกิจของหน่วยงาน มีการก าหนดตัวบ่งชี้ความส าเร็จของแต่ละกลยุทธ์ และค่าเป้าหมาย
ของตัวบ่งชี้ เพ่ือวัดระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามกลยุทธ์ โดยหน่วยงานนาแผนกลยุทธ์มาจัด
ทาแผนด าเนินงานหรือแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกัน 



 
63 คู่มือการจัดท าการประกนัคุณภาพภายใน กองแผนงาน ส านกังานอธกิารบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร 

แผนปฏิบัติการประจ าปี หมายถึง แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาในการด าเนินงานภายใน 1 ปี 
เป็นแผนที่ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ลงสู่ภาคปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดการด าเนินงานจริงตามกลยุทธ์ ประกอบด้วย 
โครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่จะต้องด าเนินการในปีนั้นๆ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ ตัว
บ่งชี้ความส าเร็จของโครงการหรือกิจกรรมค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้ เหล่านั้น  รวมทั้งมีการระบุ
ผู้รับผิดชอบหลักหรือหัวหน้าโครงการงบประมาณในการด าเนินการ รายละเอียดและทรัพยากรที่ต้องใช้
ในการด าเนินโครงการที่ชัดเจน 

แผนพัฒนาบุคลากร หมายถึง แนวทาง กลยุทธ์ หรือวิธีการที่ก าหนดไว้ เพ่ือใช้ในการพัฒนา
บุคลากรขององค์กร ทุกระดับ ทุกประเภท ตามลักษณะงานและสาขาวิชาชีพ เพ่ือพัฒนาบุคลากร
ภายในองค์กรให้มีคุณลักษณะตามที่องค์กรต้องการ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) หมายถึง กลุ่มคนต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบหรืออาจได้รับ
ผลกระทบจากการด าเนินการและความส าเร็จของหน่วยงาน ตัวอย่างของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่
ส าคัญ เช่น นักศึกษา ผู้ปกครอง สมาคมผู้ปกครอง ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ให้ความร่วมมือ ทั้งท่ีเป็นทางการและ
ไม่เป็นทางการคณะกรรมการกากับดูแลหน่วยงานในด้านต่างๆ ศิษย์เก่า นายจ้าง สถาบันการศึกษาอ่ืนๆ 
องค์การที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลกฎ ระเบียบ องค์การที่ให้เงินสนับสนุน ผู้เสียภาษี ผู้ก าหนดนโยบาย ผู้ส่ง
มอบ ตลอดจนชุมชนในท้องถิ่นและชุมชนวิชาการหรือวิชาชีพ 

ผู้รับบริการ หมายถึง บุคคลที่มีความประสงค์ หรือบุคคลที่เข้ารับบริการจากหน่วยงาน ทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม ครอบคลุมถึงผู้รับบริการทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต เช่น ผู้ปกครอง นิสิต 
บุคลากร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นต้น 

พันธกิจของหน่วยงาน หมายถึง หน้าที่โดยรวมขององค์กร พันธกิจเป็นการตอบค าถามว่า 
“องค์กรพยายามบรรลุอะไร” พันธกิจอาจก าหนดลูกค้าหรือตลาดที่องค์กรให้บริการ สมรรถนะหลักของ
องค์กร (Core competencies) หรือเทคโนโลยีที่องค์กรใช้ 

ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการก าหนดอย่างชัดเจนว่าต้องท าอะไรบ้างเพ่ือให้
ได้ผลออกมาตามที่ต้องการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยทั่วกันไม่ว่าจะอยู่ในรูป
ของเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือโดยวิธีการอ่ืนๆ องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย ปัจจัย
น าเข้า กระบวนการ ผลผลิต และข้อมูล ป้อนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน 

ระบบการติดตามให้บุคลากรน าความรู้และทักษะท่ีได้จากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงาน 
หมายถึง การก าหนดแนวทาง หรือวิธีการติดตาม ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการอบรมหรือการพัฒนา 
เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าบุคลากรสามารถน าความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงาน 
หรือปรับปรุงตนเอง โดยอาจใช้กลไกการติดตามผลการน าความรู้และทักษะไปใช้ภายหลังการอบรมหรือ
พัฒนา 6-9 เดือน หรือใช้กลไกการจัดการความรู้เป็นเครื่องมือในการติดตาม 
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รายงานการประเมินคุณภาพ หมายถึง รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ที่รวมผลการ
ประเมินคุณภาพภายในระดับหน่วยงาน จากกรรมการประเมินฯ เรียบร้อยแล้วไว้ด้วย 

หลักธรรมาภิบาล หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการต่างๆ 
ให้เป็นไปในครรลองธรรม นอกจากนี้ ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถน าไปใช้ได้ทั้งภาครัฐ
และเอกชน ธรรมที่ใช้ในการบริหารงานนี้มีความหมายอย่างกว้างขวาง กล่าวคือ หาได้มีความหมาย
เพียงหลักธรรมทางศาสนาเท่านั้น แต่รวมถึงศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและความถูกต้อง ชอบธรรมทั้ง
ปวง ซึ่งวิญญูชนพึงมีและพึงประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ การปราศจากการ
แทรกแซงจากองค์การภายนอก เป็นต้น หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good 
Governance) ที่เหมาะสมจะนามาปรับใช้ในภาครัฐมี 10 องค์ประกอบ ดังนี้  

1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียง
กับส่วนราชการหรือหน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกัน  และมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นน าของ
ประเทศ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน โดยการปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทางยุทธศาสตร์ และ
เป้าประสงค์ที่ชัดเจนมีกระบวนการปฏิบัติงาน และระบบงานที่เป็นมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตาม
ประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 

2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการก ากับดูแลที่ดี ที่มี
การออกแบบกระบวนการปฏิบัติงาน โดยใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมให้
องค์การสามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงาน และระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนา
ขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจ เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้ มี
ส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

3) หลักการตอบสน อง (Responsiveness) คือ การให้บริการที่สามารถด าเนินการได้ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด และสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความ
ต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง 

4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่
และผลงานต่อเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวัง
ของสาธารณะ รวมทั้งการแสดงถึงความส านึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ 

5) หลักความโปร่งใส (Transparency) คือ กระบวน การเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ชี้แจงได้
เมื่อมีข้อสงสัย และสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี  โดยประชาชน
สามารถรู้ทุกข้ันตอนในการด าเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้ 

6) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) คือ กระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชนและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ท าความเข้าใจร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา 
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หรือประเด็นที่ส าคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทางร่วมกัน แก้ไขปัญหาร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และ
ร่วมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา 

7) หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) คือ การถ่ายโอนอ านาจการตัดสินใจ 
ทรัพยากร และภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอ่ืนๆ (ราชการบริหารส่วน
ท้องถิ่น) และภาคประชาชนด าเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอ านาจและความ
รับผิดชอบในการตัดสินใจและการด าเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการ
ให้บริการต่อผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ และเพ่ิมผลิตภาพเพ่ือผลการ
ด าเนินงานที่ดีของส่วนราชการ 

8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใช้อ านาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการ
บริหารราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

9) หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกัน
โดยไม่มีการแบ่งแยกด้าน ชายหรือหญิง ถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกาย
หรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การ
ฝึกอบรม และอ่ืน ๆ 

10) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) คือการหาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่มผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการ เพ่ือหาข้อคิดเห็นจากกลุ่ม
บุคคลที่ได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรง ซึ่งต้องไม่มีข้อ
คัดค้านที่ยุติไม่ได้ในประเด็นที่ส าคัญ โดยฉันทามติไม่จ าเป็นต้องหมายความว่าเป็นความเห็นพ้องโดยเอก
ฉันท ์ 

5 ส หมายถึง เทคนิคหรือวิธีการจัดหรือปรับปรุงสถานที่ท างาน หรือสภาพท างานให้เกิดความ
สะดวก ความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด หรือเอ้ืออ านวยให้เกิดประสิทธิภาพในการท างาน ความ
ปลอดภัยและคุณภาพของงาน อันเป็นพื้นฐานในการเพ่ิมผลผลิต โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

สะสาง คือ การจัดแยกระหว่างสิ่งที่จ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานกับสิ่งของที่ไม่จ าเป็นต้องใช้
ในการปฏิบัติงานให้ออกจากกันอย่างชัดเจน 

สะดวก คือ การจัดสิ่งของที่จ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานให้ถูกที่ถูกทาง เพ่ือให้เกิดความ
สะดวกในการหยิบใช้งานมากที่สุด 

สะอาด คือ การก าจัดสิ่งสกปรก ฝุ่นละออง และสิ่งไม่พึงประสงค์ให้หมดไป 

สุขลักษณะ คือ การรักษาและปรับปรุงการปฏิบัติ 3 ส แรก โดยก าหนดเป็นมาตรฐานและ
ปฏิบัติให้ดีขึ้นและรักษาให้ดีตลอดไป 
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สร้างนิสัย คือ การมีความสามารถท่ีจะปฏิบัติในวิธีการต่าง ๆ ที่สนับสนุนเพื่อสร้างให้สภาพ
ภายในสถานที่ท างานเกิดอุปนิสัยที่ดี และมีระเบียบวินัย 
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ภาพกิจกรรม 
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