การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR)
Self Assessment Report
สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาเขตกําแพงแสน
รวบรวมและเรียบเรียงโดย
งานประกันคุณภาพการศึกษา กองบริการการศึกษา (กําแพงแสน)
มกราคม 2557

http://www.kps.ku.ac.th/kpsoffice/

คํานํา
สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ไดจัดทําคูมือการ
เขียนรายงานการประเมินตนเอง ( SAR) Self Assessment Report สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ฉบับนี้ขึ้น
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนแนวทางปฏิบัติในการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของสํานักงานวิทยาเขต
กําแพงแสน ใหสอดคลองกับคูมือตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพภายใน สําหรับสถาบัน สํานัก ปการศึกษา
2554 และปการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่กําหนด
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บทที่ 1 กระบวนการประเมินคุณภาพภายใน
สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ดําเนินการตามระบบ
ประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยยึดหลักการดําเนินงาน เปน 3 สวน คือ การควบคุมคุณภาพ
การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ โดยรูปแบบระบบประกันคุณภาพที่สอดคลองกับการดําเนินงาน
และธรรมชาติของสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแส ตาม 6 องคประกอบ
1.1 การประเมินคุณภาพภายใน
เพื่อใหทันกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงจากภายนอกและสามารถเชื่อมโยงการประกันคุณภาพ
ภายในและภายนอกได สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสนไดดําเนินการทบทวนและปรับปรุงการประเมินคุณภาพ
ภายในอยางตอเนื่องเพื่อใชประเมินระดับคุณภาพ โดยมีความสอดคลองกับแนวทางและตัวบงชี้ของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รวมทั้งแนวทาง และตัวบงชี้ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) การพัฒนาปรับปรุงตัวบงชี้การประเมินในระบบประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย
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1.2 แผนงานการประเมินคุณภาพภายในประจําป

1. วางแผน และปรับปรุงแผน
ดําเนินการ (P)
2. เก็บขอมูล 12 เดือน
ตามตัวบงชี้ (D)
3. กอง/ศูนย จัดทํา SAR
เตรียมการประเมินและมีการ
แตงตั้ง กรรมการประเมิน
กอง/ศูนย
4.ประเมิน กอง/ศูนย (C)
5. นําผล (4) มาจัดทํา SAR
เตรียมการประเมินและมีการ
แตงตั้งคณะอนุกรรมการจัดทํา
SAR สํานักงานวิทยาเขตฯ
6. ประเมินสํานักงานวิทยาเขต
กําแพงแสน (C)
7. แตงตั้งคณะกรรมการ
ประเมินวิทยาเขต/
มหาวิทยาลัย
8. วิทยาเขตกําแพงแสน
เตรียมรับการประเมิน
9. ประเมินมหาวิทยาลัย(C)
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กิจกรรมดําเนินการ
10. หนวยงานทุกระดับจัดทํา
แผนพัฒนาปรับปรุงตามผล
การประเมิน (A) และนําผล
การประเมินไปใชในการจัดทํา
แผนปฏิบัติงานประจําปตอไป
(P)

1.3 แนวทางการประเมินคุณภาพภายในประจําป
สําหรับแนวทางการประเมินคุณภาพภายในแตละปการศึกษา มหาวิทยาลัยมีรูปแบบการดําเนินงาน ดังนี้
1. ดําเนินการประเมินคุณภาพภายในเปนรายหนวยงานยอยเทียบเทา
2. ระยะเวลาดําเนินการ ประมาณหนวยงานละ 1 – 2 วัน โดยทุกหนวยงานดําเนินการใหแลวเสร็จ
ภายในเดือนพฤษภาคมของทุกป
3. สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสนเปนผูแตงตั้งคณะกรรมการประเมินฯ โดยใหแตละ หนวยงานยอย
นําเสนอรายชื่อคณะกรรมการประเมินฯ ซึ่งประกอบดวย ประธานฯ และกรรมการประเมินฯ ที่ผานการฝกอบรมผู
ประเมินฯ ตามแนวทางการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินของ สกอ. ประมาณ 3-5 คน
4. ขอมูลพื้นฐานผลการดําเนินงาน ( Common Data Set) กําหนดใหสง ภายในวันที่ 2 กรกฎาคม เพื่อ
สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสนจะไดนําขอมูลมาวิเคราะหและสังเคราะหจัดทํารายงานประกันคุณภาพของวิทยา
เขต โดยตองเปนขอมูลที่ถูกตองและสอดคลองตรงกันกับ SAR ของหนวยงาน ทั้งนี้ SAR ของหนวยงานตองจัดสง
ใหคณะกรรมการประเมินฯ กอนเขาไปประเมินคุณภาพประจําป
5. ภายหลังรับการประเมินฯ แลว รายงานการประเมินตนเอง ( SAR) ของหนวยงานใหปรับแกไขตามผล
การประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน และสงมาที่สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ภายในวันที่ 20
มิถุนายน (ยกเวนหนวยงานที่ไดรับการประเมินหลังวันที่ 20 มิถุนายน)
6. หลังจากคณะกรรมการดําเนินการประเมินคุณภาพภายในของแตละ หนวยงานยอยแลวเสร็จ ตอง
จัดสงรายงานผลการประเมินไปยังหนวยงานที่รับการประเมินฯ และสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ภายใน 2
สัปดาห
7. ใหหนวยงานจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงเสนอสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ภายในวันที่ 30 ตุลาคม
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บทที่ 2 เกณฑประเมินคุณภาพภายใน
สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน มีเกณฑการประเมินคุณภาพภายในที่อางอิงกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ที่สามารถกําหนดตัวบงชี้ที่ครอบคลุม 6 องคประกอบคุณภาพ และสอดคลองกับภารกิจของหนวยงานเปนสําคัญ
กําหนดตัวบงชี้เปน 2 ประเภท คือ ตัวบงชี้เชิงคุณภาพ และตัวบงชี้เชิงปริมาณ ดังนี้
1) ตัวบงชี้เชิงคุณภาพ จะระบุเกณฑมาตรฐานเปนขอๆ กําหนดเกณฑการประเมินตัวบงชี้เปน 5 ระดับ
มีคะแนนตั้งแต 1 ถึง 5 การประเมินจะนับจํานวนขอและระบุวาผลการดําเนินงานไดกี่ขอ ไดคะแนนเทาใด กรณีที่
ไมดําเนินการใดๆ หรือดําเนินการไมครบที่จะได 1 คะแนน ใหถือวาได 0 คะแนน
2) ตัวบงชี้เชิงปริมาณ อยูในรูปของรอยละ หรือคาเฉลี่ย กําหนดเกณฑการประเมินเปนคะแนนระหวาง 1
ถึง 5 โดยเปนคาตอเนื่อง (มีจุดทศนิยม) สําหรับการแปลงผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ (ซึ่งอยูในรูปรอยละหรือ
คาเฉลี่ย) เปนคะแนน ทําโดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ โดยที่แตละตัวบงชี้จะกําหนดคารอยละ หรือคาเฉลี่ยที่
คิดเปนคะแนน 5 ไว ตัวอยางเชน
ตัวอยางที่ 1 กําหนดคารอยละ 80 เปนคะแนน 5 ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ไดรอยละ 65.80
65.80
คะแนนที่ได =
= 4.11
× 5
80
ตัวอยางที่ 2 กําหนดคารอยละ 80 เปนคะแนน 5 ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ไดรอยละ 85
85
คะแนนที่ได =
= 5.31 = 5.00
× 5
80
หลักการคํานวณการแปลงคารอยละหรือคาเฉลี่ยเปนคะแนน สรุปไดดังนี้
1) ผลการดําเนินงานเทากับหรือสูงกวาคารอยละหรือคาเฉลี่ยที่กําหนดใหเปนคะแนน 5 จะไดคะแนน 5
(ตามตัวอยางที่ 2)
2) ผลการดําเนินงานต่ํากวาคารอยละหรือคาเฉลี่ยที่กําหนดใหเปนคะแนน 5 คํานวณคะแนนที่ได ดังนี้
คะแนนที่ได =

คารอยละหรือคาเฉลี่ยที่ไดจากการดําเนินการ
คารอยละหรือคาเฉลี่ยที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 ของตัวบงชี้นั้นๆ
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ขอปฏิบัติเรื่องจุดทศนิยม
การคํานวณคารอยละ คาเฉลี่ย และคาคะแนน ใหใชทศนิยม 2 ตําแหนง โดยการปดทศนิยมตําแหนงที่ 3
ตามหลักการปดทศนิยม (ตั้งแตเลข 5 ขึ้นไปปดขึ้น) เชน
72.364 เปน 72.36
3.975 เปน 3.98
การกําหนดเกณฑประเมินคุณภาพภายใน
กําหนดเกณฑการประเมินตัวบงชี้เปน 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต 1 ถึง 5 กรณีที่ไมดําเนินการใดๆ หรือ
ดําเนินการไมครบที่จะได 1 คะแนน ใหได 0 คะแนน สําหรับการประเมินเปาหมาย และพัฒนาการไมคิดคาคะแนน
แตใหระบุเพียงบรรลุเปาหมาย หรือไมบรรลุเปาหมาย และมีพัฒนาการ หรือไมมีพัฒนาการเทานั้น
สําหรับ
ความหมายของคะแนน มีดังนี้
คะแนน 0.00-1.50 หมายถึง การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน
คะแนน 1.51-2.50 หมายถึง การดําเนินงานตองปรับปรุง
คะแนน 2.51-3.50 หมายถึง การดําเนินงานระดับพอใช
คะแนน 3.51-4.50 หมายถึง การดําเนินงานระดับดี
คะแนน 4.51-5.00 หมายถึง การดําเนินงานระดับดีมาก
การประเมินผลการดําเนินงานเทียบกับเปาหมาย
การประเมินเปาหมาย ไมมีการกําหนดคาคะแนน พิจารณาจากผลการดําเนินงานในรอบปที่ประเมิน
เปรียบเทียบกับเปาหมายที่กําหนดไว ถาตัวบงชี้ใดมีผลการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด หรือสูงกวา
เปาหมาย ถือวาบรรลุเปาหมาย ทั้งนี้ การกําหนดเปาหมายตองมีหลักฐานรายงานการประชุมของคณะกรรมการ
ประจําหนวยงานอางอิงดวย โดยการกําหนดเปาหมายไมควรกําหนดต่ํากวาผลการดําเนินงานในปที่ผานมา
การประเมินพัฒนาการเทียบกับผลการดําเนินงานในรอบปที่ผานมา
การประเมินพัฒนาการ ไมมีการกําหนดคาคะแนน พิจารณาจากผลการดําเนินงานในปที่ประเมินเทียบกับผล
การดําเนินงานในปที่ผานมา โดยตัวบงชี้ที่มีพัฒนาการพิจารณาจาก “ผลการดําเนินงานในปที่ประเมินสูงกวาผล
การดําเนินงานในปที่ผานมา ” ในกรณีที่ไมมีผลการประเมินในรอบปที่ผานมา สืบเนื่องจากครั้งนั้นยังไมมีการ
ประเมินในตัวบงชี้ดังกลาว จะไมประเมินพัฒนาการ
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บทที่ 3 ตัวบงชี้การประเมินคุณภาพภายใน
การประเมินคุณภาพภายในสําหรับสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ตาม 6 องคประกอบคุณภาพ
มีจํานวน 12 ตัวบงชี้ ดังนี้
ตารางที่ 3.1 รายละเอียดตัวบงชี้ที่มีภารกิจสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ
องคประกอบ / ตัวบงชี้

ความเชื่อมโยง

ชนิดของ
ตัวบงชี้
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ (1 ตัวบงชี)้
ตัวบงชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
สกอ.1.1
กระบวนการ
องคประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก (3 ตัวบงชี)้
ตัวบงชี้ที่ 2.1 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ
มก.
ผลผลิต
ตัวบงชี้ที่ 2.2 ระดับความสําเร็จของการใหบริการที่
มก.
กระบวนการ
สอดคลองกับความตองการของผูรับบริการ
ตัวบงชี้ที่ 2.3 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและ
สมศ.11
ผลผลิต
วัฒนธรรม
องคประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ (5 ตัวบงชี)้
ตัวบงชี้ที่ 3.1 ภาวะผูนําของคณะกรรมการประจําหนวยงาน สกอ.7.1
กระบวนการ
และผูบริหารทุกระดับของหนวยงาน
ตัวบงชี้ที่ 3.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู
สกอ.7.2
กระบวนการ
ตัวบงชี้ที่ 3.3 ระบบบริหารความเสี่ยง
สกอ.7.4
กระบวนการ
ตัวบงชี้ที่ 3.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร
สกอ.2.4
กระบวนการ
ตัวบงชี้ที่ 3.5 รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาความรู
มก.
ปจจัยนําเขา
และทักษะวิชาชีพที่สอดคลองกับการปฏิบัติงาน ทั้งใน
ประเทศหรือตางประเทศ
องคประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ (1 ตัวบงชี)้
ตัวบงชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
สกอ.8.1
กระบวนการ
องคประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ (1 ตัวบงชี)้
ตัวบงชี้ที่ 5.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา สกอ.9.1
กระบวนการ
ภายใน
องคประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน (1 ตัวบงชี)้
ตัวบงชี้ที่ 6.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและปรับปรุง
ก.พ.ร.
กระบวนการ
กระบวนการดําเนินงาน
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รอบป
ปงบประมาณ
ปการศึกษา
ปการศึกษา
ปการศึกษา
ปการศึกษา
ปการศึกษา
ปการศึกษา
ปการศึกษา
ปการศึกษา

ปงบประมาณ
ปการศึกษา
ปงบประมาณ
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องคประกอบที่ 1
ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ
ตัวบงชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ.1.1)
ชนิดของตัวบงชี้
กระบวนการ
คําอธิบายตัวบงชี้
หนาที่หลักของหนวยงานสนับสนุน คือ การสนับสนุนการเรียนการสอน และการบริหาร หรือสนับสนุนพันธ
กิจดานอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย ในการดําเนินงานจําเปนตองมีการกําหนดทิศทางการพัฒนาและการดําเนินงานของ
หนวยงาน เพื่อใหหนวยงานดําเนินการสอดคลองกับอัตลักษณหรือจุดเนน มีคุณภาพ มีความเปนสากล และ
เจริญเติบโตอยางยั่งยืน ดังนั้น หนวยงานตองกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ ตลอดจนมีการพัฒนาแผนกลยุทธและแผน
ดําเนินงานเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงาน
ในการพัฒนาแผนกลยุทธ นอกเหนือจากการพิจารณาอัตลักษณหรือจุดเนนของหนวยงานแลว จะตอง
คํานึงถึงหลักการอุดมศึกษา กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา
มาตรฐานวิชาชีพที่เกี่ยวของ ยุทธศาสตรดานตางๆ ของชาติ รวมถึงทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก ทั้งนี้ เพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานเปนไป
อยางมีคุณภาพเปนที่ยอมรับ และสามารถตอบสนองสังคมในทิศทางที่ถูกตองเหมาะสม
นิยามศัพท
แผนกลยุทธ หมายถึง แผนระยะยาวของหนวยงานโดยทั่วไปมักใชเวลา 5 ป เปนแผนที่กําหนดทิศทางการ
พัฒนาของหนวยงาน แผนกลยุทธประกอบไปดวยวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค วัตถุประสงค ผลการวิเคราะหจุด
แข็ง จุดออน โอกาสและภัยคุกคาม กลยุทธตางๆ ของหนวยงานควรครอบคลุมทุกภารกิจของหนวยงาน มีการ
กําหนดตัวบงชี้ความสําเร็จของแตละกลยุทธและคาเปาหมายของตัวบงชี้เพื่อวัดระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามกลยุทธ โดยหนวยงานนําแผนกลยุทธมาจัดทําแผนดําเนินงานหรือแผนปฏิบัติการประจําป
แผนปฏิบัติการประจําป หมายถึง แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาในการดําเนินงานภายใน 1 ป เปนแผนที่
ถายทอดแผนกลยุทธลงสูภาคปฏิบัติ เพื่อใหเกิดการดําเนินงานจริงตามกลยุทธ ประกอบดวย โครงการหรือกิจกรรม
ตางๆ ที่จะตองดําเนินการในปนั้นๆ เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนกลยุทธ ตัวบงชี้ความสําเร็จของโครงการหรือ
กิจกรรม คาเปาหมายของตัวบงชี้เหลานั้น รวมทั้งมีการระบุผูรับผิดชอบหลักหรือหัวหนาโครงการ งบประมาณใน
การดําเนินการ รายละเอียดและทรัพยากรที่ตองใชในการดําเนินโครงการที่ชัดเจน
รอบระยะเวลา

รอบปงบประมาณ (1 ต.ค. 25... – 30 ก.ย. 25...)
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เกณฑมาตรฐาน
1. มีการจัดทําแผนกลยุทธที่สอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย
โดยการมีสวนรวมของบุคลากรใน
หนวยงาน และไดรับความเห็นชอบจากกรรมการประจํา หนวยงาน โดยเปนแผนฯ ที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธาน
และแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคลองกับจุดเนนของกลุมสถาบัน
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับ
ที่ 10 (พ.ศ.2551-2554)
2. มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับหนวยงาน ไปสูทุกหนวยงานภายใน
3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติการประจําปครบทุกพันธกิจของหนวยงาน
4. มีตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจําป และคาเปาหมายของแตละตัวบงชี้ เพื่อวัดความสําเร็จ
ของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป
5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปครบทุกพันธกิจของหนวยงาน
6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการประจําป อยางนอยปละ 2 ครั้ง และ
รายงานผลตอผูบริหารเพื่อพิจารณา
7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ อยางนอยปละ 1 ครั้ง และรายงานผลตอ
ผูบริหาร และคณะกรรมการประจําหนวยงาน เพื่อพิจารณา
8. มีการนําผลการพิจารณาขอคิดเห็นและ ขอเสนอแนะของคณะกรรมการประจําหนวยงานไปปรับปรุงแผน
กลยุทธ และแผนปฏิบัติการประจําป
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 หรือ 3 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
6 หรือ 7 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
8 ขอ

ตัวอยางแนวทางปฏิบัติ
1. มีการจัดทําแผนกลยุทธที่สอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมีสวนรวมของบุคลากรใน
หนวยงาน และไดรับความเห็นชอบจากกรรมการ ประจําหนวยงานโดยเปนแผนฯ ที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือ
ปณิธาน และแผนกลยุทธ ของมหาวิทยาลัย พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคลองกับจุดเนนของ
กลุมสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551-2554)
1.1 มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธานของ หนวยงาน หากหนวยงานไดกําหนดปรัชญาหรือปณิธานอยูแลว
ตั้งแตเริ่มตน หนวยงาน ควรทบทวนวาปรัชญาหรือปณิธานยังมีความเหมาะสมกับสภาพการณในปจจุบันของ
หนวยงานหรือไม หากเหมาะสมตองดําเนินการใหแนใจวาสมาชิกในหนวยงาน และผูมีสวนเกี่ยวของไดรับทราบโดย
ทั่วกัน
1.2 หากตองมีการปรับแกปรัชญาหรือปณิธานของ หนวยงาน ตามสภาพการณที่เปลี่ยนไป ควรเปนการ
กําหนดปรัชญาหรือปณิธานรวมกันทั้งผูบริหารและผูปฏิบัติงาน เพื่อเปนที่ยอมรับของทุกฝาย อันจะนําไปสูความ
รวมมือรวมใจกันปฏิบัติงานใหบรรลุผลตามปรัชญาหรือปณิธานที่ไดกําหนดรวมกัน และไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจําหนวยงาน
1.3 มีการพัฒนาแผนกลยุทธใหสอดคลองกับปรัชญาหรือปณิธานและนโยบาย
ของหนวยงานและของ
มหาวิทยาลัยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยจุดเนนของมหาวิทยาลัย และแผนอุดมศึกษาระยะยาว รวมทั้งหลักการ
และมาตรฐานตางๆ ที่เกี่ยวของ โดยทําตารางวิเคราะหใหชัดเจนวาปรัชญาหรือปณิธานและนโยบายของ หนวยงาน
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และกลยุทธสอดคลองกันในประเด็นใด อยางไร หากมีประเด็นที่ไมสอดคลองควรพิจารณาปรับแกใหสอดคลอง
1.4 มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธ (strategy) เพื่อนํา หนวยงาน ไปสูความสําเร็จที่พึง
ประสงค ประกอบดวย วิสัยทัศน (vision) พันธกิจ (mission) เปาประสงค (goal) และวัตถุประสงค (objective)
คณะกรรมการควรวิเคราะหจุดแข็ง (strength) จุดออน (weakness) โอกาส (opportunity) และภัยคุกคาม
(threat) เพื่อนําไปสูการกําหนดกลยุทธที่ชัดเจนและครอบคลุมทุกภารกิจของ หนวยงาน อันไดแก การสนับสนุน
การเรียนการสอน การวิจัย และการบริหาร หรือสนับสนุนพันธกิจดานอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย วิสัยทัศน และแผน
กลยุทธที่ หนวยงานกําหนดควรผานการประชาพิจารณรวมกันจากทั้งผูบริหาร และผูปฏิบัติงาน เพื่อใหเกิดการ
ยอมรับของทุกฝาย อันจะนําไปสูความรวมมือรวมใจกันปฏิบัติงานใหบรรลุผลตามความมุงหวังของ หนวยงาน และ
ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําหนวยงาน
2. มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับหนวยงานไปสูทุกหนวยงานภายใน
2.1 มีการชี้แจงทําความเขาใจกับผูบริหารหนวยงานยอยภายในถึงวิสัยทัศน กลยุทธ และเปาหมายของ
กลยุทธ และมีการกําหนดหนวยงานภายในรับผิดชอบดําเนินงานตามแผนกลยุทธอยางเปนทางการ
2.2 มีการกําหนดเปาหมายในการดําเนินงานตามแผนกลยุทธของแตละหนวยงานภายในและมีการ
มอบหมายอยางเปนทางการ
3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติการประจําปครบทุกพันธกิจของหนวยงาน
3.1 มีการจัดทําแผนที่กลยุทธ (Strategic map) เพื่อชวยในการแปลงแผนกลยุทธไปสูแผนปฏิบัติการตาม
กระบวนการของ Balance scorecard
3.2 มีการจัดทํารายงานผลการวิเคราะหความสอดคลองระหวางแผนกลยุทธกับแผนปฏิบัติการประจําป
ครบทุกพันธกิจของหนวยงาน
4. มีตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจําป และคาเปาหมายของแตละตัวบงชี้ เพื่อวัด
ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป
4.1 มีการจัดทําตัวบงชี้ (KPI) พรอมทั้งเปาหมาย (target) ของแตละตัวบงชี้ที่จะใชวัดความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติการประจําป ทั้งนี้ ควรจัดทําพรอมกับการจัดทําแผนกลยุทธ และ
แผนปฏิบัติการประจําป
4.2 มีกระบวนการสงเสริมใหผูบริหาร และผูปฏิบัติงาน ผูที่เกี่ยวของในการดําเนินการตามตัวบงชี้มีสวนรวม
ในการจัดทําตัวบงชี้และคาเปาหมาย เพื่อใหเกิดการยอมรับของทุกฝาย อันจะนําไปสูความรวมมือรวมใจกัน
ปฏิบัติงานใหบรรลุผลตามเปาหมายที่ไดกําหนดรวมกัน
5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปครบทุกพันธกิจของหนวยงาน
หนวยงานควรจัดทําปฏิทินการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานครบทุกพันธกิจ เพื่อใชเปนแนวทางการ
ดําเนินงาน และสรางความเชื่อมั่นวาไดมีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานในเวลาที่เหมาะสม
6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการประจําป อยางนอยปละ 2 ครั้ง และ
รายงานผลตอผูบริหารเพื่อพิจารณา
มีการพัฒนาระบบการติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการวาเปนไปตามแผนหรือไม และควรมีการ
รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้เทียบกับคาเปาหมายเสนอตอผูบริหาร ในชวงเวลาหนึ่งๆ เชน 3 เดือน หรือ 6
เดือน หากไมเปนไปตามแผนควรจะมีการวิเคราะหถึงสาเหตุและนําเสนอแนวทางการแกไขปรับปรุง
คูมือการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน
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7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ อยางนอยปละ 1 ครั้ง และรายงานผล
ตอผูบริหาร และคณะกรรมการประจําหนวยงานเพื่อพิจารณา
มีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธโดยการเปรียบเทียบผลของตัวบงชี้การดําเนินงานตามแผน
กลยุทธกับคาเปาหมาย และนําผลการประเมินที่ไดบรรจุเขาวาระเพื่อพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการประจํา
หนวยงานเปนประจํา อยางนอยปละ 1 ครั้ง
8. มีการนําผลการพิจารณาขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการประจําหนวยงานไปปรับปรุง
แผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติการประจําป
8.1 มีการมอบหมายผูรับผิดชอบในการดําเนินงานตามขอเสนอแนะที่ไดรับมา และมีการจัดทําแผนการ
ปรับปรุงตามขอเสนอแนะ
8.2 มีการนําแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําปที่ไดรับการปรับปรุงเสนอคณะกรรมการประจํา
หนวยงาน

คูมือการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน
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ตัวอยาง

รายการหลักฐาน

1. มีการจัดทําแผนกลยุทธที่ สอดคลองกับนโยบายของ 1.1 แผนกลยุทธที่มีการวิเคราะหความเชื่อมโยง
มหาวิทยาลัย โดยการมี สวนรวมของบุคลากร ในคณะ ความสอดคลองกับกลยุทธของมหาวิทยาลัย กรอบ
และหนวยงานและ ไดรับ ความเห็นชอบ จากสภา แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551
มหาวิทยาลัยโดยเปนแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธาน– 2556) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
และพระราชบัญญัติ ตลอดจนสอดคลองกับจุดเนนของกลุม ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551 – 2554) โดยตองเขาที่
มหาวิทยาลัย กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว
15 ป ฉบับที่ 2 ประชุมคณะกรรมการประจําหนวยงานใน วาระเพื่อ
(พ.ศ.2551–2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษ พิจารณา
ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551 – 2554)
1.2 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปของสํานักงานวิทยาเขต
ประเด็นการพิจารณาความครบถวน 3 ประเด็น
กําแพงแสน
1. แผนกลยุทธที่สอดคลองกับนโยบายมหาวิทยาลัย (และ
1.3 แผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ ที่
แผนพัฒนาอุดมศึกษา10ป)
สอดคลองกับแผนกลยุทธสํานักงานวิทยาเขต
2. การมีสวนรวมของบุคลากรในการจัดทําแผน ตอง
ประกอบดวย คณะผูบริหาร หัวหนาภาควิชา สาขา กําแพงแสน
1.4 รายงานประชุมคณะกรรมการ
หลักสูตร หัวหนาหนวยงาน ตัวแทนบุคลากร
ตัวแทนอาจารย โดยมีสวนรวมในการกําหนดกลยุทธ ประจําหนวยงานที่มีการทบทวนปรัชญา ปณิธาน
วัตถุประสงค และแผนการดําเนินงาน เขามาใน
แผนงาน โครงการ ตลอดจนมีการประชาพิจารณ
รายงานการประชุมของหนวยงาน
แผนเพื่อใหเกิดการยอมรับของทุกฝายเพื่อนําไปสู
ความรวมมือในการปฏิบัติตามแผน
1.5 รายงานการประชุม ที่จะตองมีบุคลากรของ
3. ความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําวิทยาเขต
บุคลากรเขารวมทุกคน
กําแพงแสนอาจตรวจสอบจากรายงานการประชุม
1.6 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการของสํานักงานวิทยา
กก.ประจําวิทยาเขตกําแพงแสน
เขตกําแพงแสน ในการจัดทําแผนกลยุทธ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
2. มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับมหาวิทยาลัยไปสูทุก 2.1 รายงานการประชุมบุคลากร ของสํานักงาน
หนวยงานภายใน
วิทยาเขตกําแพงแสนเขารวม รอยละ 80 (มีการ
ประเด็นการพิจารณา มีการดําเนินงาน อยางนอย 2 กําหนดรายชื่อผูรับผิดชอบการดําเนินงานตามแผน
ประเด็นตอไปนี้
กลยุทธอยางชัดเจน)
1. แสดงกระบวนการถายทอดแผนไปสูการปฏิบัติ
2.2 บันทึกแจงแผนกลยุทธใหหนวยงานภายในทราบ
2. มีการประชุมชี้แจงแผนฯใหผูบริหารหนวยงาน
หัวหนาภาควิชา ไดรับทราบเปาหมายแผนกลยุทธ
3. มีการกําหนดหนวยงานที่รับผิดชอบดําเนินการตาม
แผนอยางเปนทางการ
4. มีคําสั่งมอบหมายใหรับผิดชอบที่ชัดเจนในการ
ปฏิบัติตามแผนกลยุทธ

คูมือการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน
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รายการหลักฐาน

3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติการ
ประจําปครบทุกพันธกิจของหนวยงาน
ประเด็นการพิจารณา ครบ 2 ประเด็น
• มีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางแผนกลยุทธ
กับแผนปฏิบัติการประจําปทุกพันธกิจ คือ ดานการ
เรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และ
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม แสดงแผนงาน
โครงการ ครบถวนทุกพันธกิจ

3.1 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป ของหนวยงานที่
สอดคลองกับของสํานักงาน วิทยาเขตกําแพงแสน
(ครอบคลุมทั้ง 4 พันธกิจ)

4. มีตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจําป
และคาเปาหมายของแตละตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จ
ของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ
ประจําป
ประเด็นการพิจารณา 2 ประเด็น (ไมครบไมผาน
เกณฑ)
1. ตัวชี้วัดแผนกลยุทธ และคาเปาหมาย
2. ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ และคาเปาหมาย
แนวปฏิบัติและการเชื่อมโยงสอดคลอง
หนวยงานใดไมไดจัดทําแผนกลยุทธ (4ป) จะไมมีตัวชี้วัด
แผนกลยุทธ

4.1 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป ของสาขาที่สอดคลองกับ
ของสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน

5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปครบทุก
พันธกิจ
ประเด็นการพิจารณา
แสดงรายละเอียดการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ครบทุกพันธกิจ คือ ดานการเรียนการสอน การวิจัย การ
บริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของ
แผนปฏิบัติการประจําป อยางนอยปละ 2 ครั้ง และ
รายงานผลตอผูบริหารเพื่อพิจารณา
ประเด็นการพิจารณา 2 ประเด็น
• รายงานการติดตามตัวชี้วัดตามแผน อยางนอย ป
ละ 2 ครั้ง
• หลักฐานเชิงประจักษที่มีการรายงานตอผูบริหาร
อยางนอย 2 ครั้ง เชน บันทึกเสนอคณบดี หรือการ
นําเสนอในที่ประชุมกรรมการบริหารสูงสุด

3.2 แผนที่ยุทธศาสตร 1 ป และ 4 ป (แผนผัง) ควร
มีการจัดทําแผนที่กลยุทธ (Strategic map) เพื่อ
ชวยในการแปลงแผนกลยุทธไปสูแผนปฏิบัติการตาม
กระบวนการของ Balance scorecard

4.2 แผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ
4.3 ตัวบงชี้แผนปฏิบัติการประจําป และคา
เปาหมาย
4.4 รายงานการประชุมสํานักงานวิทยาเขต
กําแพงแสนที่จะตองมีบุคลากรในหนวยงาน รอยละ
80
4.5 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจํา
หนวยงานที่มีวาระพิจารณาแผนปฏิบัติงานของ
สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน
5.1 แผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ
5.2 รายงานผลการดําเนินงานตามแผน ปฏิบัติงาน
ประจําป ครบทุกพันธกิจ

6.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจํา
หนวยงาน ใหสาขารายงานผลการดําเนินงานตามตัว
บงชี้ เขาคณะกรรมการประจําหนวยงานในวาระเพื่อ
พิจารณา ถาไมมีใชการรายงานไตรมาส 3 เฉพาะ
การประเมินในปนี้
6.2 การทบทวนผลการดําเนินงานของผูบริหาร และ
ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานที่ติดตามผลสําเร็จของแผน
โดยเปรียบคาเปาหมาย (+หรือ-)
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เกณฑมาตรฐาน/การประเมินคุณภาพ

รายการหลักฐาน

7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผน
กลยุทธ อยางนอยปละ 1 ครั้ง และรายงานผลตอ
ผูบริหารและสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาประเด็นการ
พิจารณา 2 ประเด็น
• รายงานการติดตามตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ อยาง
นอย ปละ 1 ครั้ง
• หลักฐานเชิงประจักษที่มีการรายงานตอผูบริหาร
อยางนอย 1 ครั้ง เชน บันทึกเสนอผูบริหาร หรือการ
นําเสนอในที่ประชุมกรรมการประจําหนวยงาน
• ผูบริหาร- หรือคณะกรรมการประจําวิทยาเขตให
ขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุง
8. มีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น
และ
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการประจําวิทยาเขตไป
ปรับปรุงแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป
ประเด็นการพิจารณา 2 ประเด็น
• ตองแสดงขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงของผูบริหาร
หรือคณะกรรมการประจําวิทยาเขต
• มีการปรับปรุงแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ
ประจําปตามขอเสนอแนะคณะกรรมการประจําวิทยาเขต

7.1 บันทึกเสนอผูบริหารและคณะกรรมการประจํา
หนวยงานพรอมรายงานผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติงานประจําป ไตรมาส 1
7.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจํา
หนวยงาน (การนําเสนอผลการดําเนินงานตามแผนฯ
ตอที่วิทยาเขตควรเปนวาระเพื่อพิจารณา ไมใชแจง
เพื่อทราบ)

8.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจํา
หนวยงาน
8.2 สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน
8.3 มีการมอบหมายผูรับผิดชอบในการดําเนินการ
ตามขอเสนอแนะของผูบริหารหรือกรรมการประจํา
หนวยงานควรมีการจัดทําแผนการปรับปรุงที่ชัดเจน
ตามขอเสนอแนะ

คูมือการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน
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ตัวอยาง
1. มีการจัดทําแผนกลยุทธที่สอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมีสวนรวมของบุคลากร
ในคณะ และไดรับความเห็นชอบจากกรรมการประจําคณะ โดยเปนแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธาน
และแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคลองกับจุดเนนของกลุมสถาบัน
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551-2554)
คณะเกษตร กําแพงแสน ไดมีกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร/กลยุทธของคณะเกษตร กําแพงแสน ดังนี้
1) เมื่อวันพุธที่ 12 ธันวาคม 2550 คณะเกษตร กําแพงแสน ไดจัดการบรรยายพิเศษหัวขอ “ขั้นตอนการ
จัดทําแผนกลยุทธ : วิธีการ และผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ โดยมี รศ.ปภัสวดี วีรกิตติ คณะศึกษาศาสตร เปนวิทยากร
เพื่อใหคณะกรรมการประจําคณะเกษตร กําแพงแสน และนักวิเคราะหนโยบายและแผน ไดรูจักขั้นตอนการจัดทําแผน
กลยุทธ : วิธีการและผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ เพื่อวางแผนการจัดทํากลยุทธของคณะเกษตร กําแพงแสน
[1.1-1-1 (1) - (2)]
2) เมื่อวันอังคารที่ 4 มีนาคม 2551 คณะเกษตร กําแพงแสน ไดจัดโครงการเตรียมความพรอมการจัดทํา
แผนกลยุทธคณะเกษตร กําแพงแสน หัวขอบรรยายพิเศษ หัวขอ “แผนพัฒนาอุดมศึกษาในประเทศไทย” โดยมี
ผูบริหารคณะเกษตร กําแพงแสน หัวหนาภาควิชา หัวหนาสํานักงานเลขานุการ บุคลากรภาควิชา/สาขาวิชา/สํานักงาน
เลขานุการ และรองคณบดีฝายวิจัยคณะสัตวแพทยศาสตร เขารวมโครงการ เพื่อใหผูบริหารและบุคลากรไดรับความรู
เกี่ยวกับแผนพัฒนาอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) และเปนขอมูลในการจัดทําแผนกลยุทธ
ของคณะเกษตร กําแพงแสน โดยมี ดร.กฤษณพงศ กีรติกร อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา และที่
ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี เปนวิทยากรบรรยาย(1.1-1-2)
3) คณะเกษตร กําแพงแสน ไดจัดทําโครงการ “จัดทําแผนกลยุทธคณะเกษตร กําแพงแสน" ระหวางวันที่
13-15 มีนาคม พ.ศ. 2551 โดยไดเชิญบุคลากรทุกภาคสวน ไดแก ผูบริหารคณะเกษตร กําแพงแสน ไดแกคณบดี รอง
คณบดีฝาย ผูแทนคณาจารย ที่ปรึกษาคณบดี หัวหนาภาควิชาทุกภาควิชา ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร หัวหนา
สํานักงานเลขานุการ และตัวแทนบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการทุกภาควิชา/ สํานักงานเลขานุการ
ลูกจางประจํา และลูกจางชั่วคราว โดยมี รศ.ปภัสวดี วีรกิตติ คณะศึกษาศาสตร บางเขน และคุณสยาวไลย โชคมา
เสริมกุล กองแผนงาน บางเขน เปนวิทยากร โดยรวมระดมความคิดเห็นและรวมวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และ
อุปสรรค เพื่อวิเคราะหสภาพแวดลอมและประเมินตนเอง และรวมกัน ยกรางแผนยุทธศาสตรคณะเกษตร กําแพงแสน
10 ป (พ.ศ. 2551-2561) ประกอบดวย วิสัยทัศน พันธกิจ ปรัชญาและปณิธาน เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร
วัตถุประสงค กลยุทธ กิจกรรมและตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนยุทธศาสตร[1.1-1-3 (1) - (2)]
4) เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2551 ไดจัดทําโครงการ “แปลงแผนยุทธศาสตรไปสูการจัดทํางบประมาณ”
โดยมีผูบริหารและบุคลากรคณะเกษตร กําแพงแสน ประกอบดวย คณบดี รองคณบดี และอนุกรรมการดําเนินงาน
จัดทําแผนยุทธศาสตรฯ เขารวมระดมความคิดเห็นและจัดทําแผนปฏิบัติการ 4 ป ซึ่งไดกําหนดผลผลิต โครงการ/
กิจกรรม ตัวชี้วัด เปาหมายการดําเนินงาน และงบประมาณ จําแนกตามกลยุทธ โดยมี รศ.ปภัสวดี วีรกิตติ คณะ
ศึกษาศาสตร เปนวิทยากร หลังจากเสร็จสิ้นโครงการคณะฯ ไดแผนระยะยาวขององคกรในชวงดํารงตําแหนง 4 ป
(2552-2555) และนํามากําหนดเปนแผนปฏิบัติการประจําปใหแกภาควิชา/สาขา/สํานักงานเลขานุการ ดําเนินการ
จัดทําขอมูล (1.1-1-4)
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5) หลังจากไดยกรางแผนยุทธศาสตรคณะเกษตร กําแพงแสน 10 ป (พ.ศ.2551-2561) ไดเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะเกษตร กําแพงแสน เพื่อพิจารณาและปรับปรุงแกไข และใหความเห็นชอบรางแผน
ยุทธศาสตรฯ หลังจากรางแผนยุทธศาสตรฯ ไดรับความเห็นชอบ ไดจัดทําโครงการ “ประชาพิจารณแผนยุทธศาสตร
พัฒนาคณะเกษตร กําแพงแสน” ระหวางวันที่ 8, 15, 22 พฤษภาคม 2551โดยใหบุคลากรทุก ภาคสวนสามารถเขา
รวมในวันใดก็ไดหรือจะเขารวมทุกวันก็ไดเชนกัน และมีคณะอนุกรรมการฝายประชาพิจารณซึ่งคณะกรรมการจะสรุป
แผนยุทธศาสตรที่คณะกรรมการประจําคณะเกษตร กําแพงแสน รางมาใหรับทราบ ประมาณ
20 นาที หลังจากนั้น เปด
ใหผูเขารวมแสดงความคิดเห็นจนกวาจะไมมีผูใดเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงปดการประชาพิจารณ ของทั้ง 3 วัน
คณะกรรมการประชาพิจารณจะจัดทําสรุปขอคิดเห็นของบุคลากร เพื่อเสนอคณะกรรมการประจําคณะเกษตร
กําแพงแสน เพื่อปรับปรุงแผนยุทธศาสตรและจัดทําแผนดําเนินการอยางเปนทางการตอไป(1.1-1-5)
6) หลังจากคณะกรรมการประจําคณะเกษตร กําแพงแสน ไดพิจารณาทบทวนและปรับปรุงแกไขแผน
ยุทธศาสตรคณะเกษตร กําแพงแสน เรียบรอยแลว ไดจัดทําโครงการ “รับฟงความคิดเห็นแผนยุทธศาสตร คณะ
เกษตร กําแพงแสน จากผูทรงคุณวุฒิภายนอก”เมื่อวันที่ วันที่ 26 สิงหาคม 2551 ณ โรงแรมมารวย การเดน
กรุงเทพมหานคร โดยมีผูบริหารคณะเกษตร กําแพงแสน และผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก (หนวยงานราชการ เอกชน
และคณาจารยเกษียณอายุของคณะเกษตร กําแพงแสน) เขารวมโครงการ เพื่อใหผูทรงคุณวุฒิภายนอก ไดรับทราบ
ขอมูล ระดมความคิด และมีสวนรวมในการจัดทําแผนยุทธศาสตรคณะเกษตร กําแพงแสน ซึ่งคณะฯ ใชเปนแนวทาง
และวางแผนการพัฒนาคณะเกษตร กําแพงแสน ในอนาคต (1.1-1-6)
7) เมื่อวันที่ 30 – 30 มีนาคม 2553 คณะเกษตร กําแพงแสน ไดจัดทําโครงการสัมมนาระดมความคิดเพื่อ
จัดทําเอกสารประกอบการเปลี่ยนชื่อคณะเกษตร กําแพงแสน ณ โรงแรมเมธาวลัย ชะอํา จังหวัดเพชรบุรี โดยการ
ระดมความคิดเห็นของรองอธิการบดีวิทยาเขตกําแพงแสนและบุคลากรคณะเกษตร กําแพงแสนทุกภาคสวน เพื่อให
จัดทําเอกสารประกอบการเปลี่ยนชื่อคณะใหม ใหสอดคลองกับหลักสูตร รายวิชา และภารกิจ รวมทั้งกําหนดทิศ
ทางการดําเนินงานที่ชัดเจน เพื่อรองรับภารกิจภายใตชื่อใหมของคณะฯ และมอบเลขานุการคณะกรรมการประจํา
คณะฯ สรุปรายงานการประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็น แลวสงใหผูเขารวมสัมมนาพิจารณาปรับปรุงแกไขทาง
e-mail กอนที่จะสงใหคณาจารยทุกทานไดรับทราบ โดยขอใหหัวหนาภาควิชาและคณาจารยที่เขารวมในการสัมมนา
ครั้งนี้ไดนําเรื่องความจําเปนในการปรับปรุงชื่อคณะฯ และที่มาของชื่อคณะฯ ใหมทั้ง 5 ชื่อ ชี้แจงใหคณาจารย
รับทราบในที่ประชุมภาควิชา คณะฯ จะกําหนดวันที่จะประชุมคณาจารยเพื่อชี้แจงเรื่องเหตุผลและความจําเปนใน
การปรับปรุงชื่อคณะฯ แลวจะแจกแบบสอบถามเพื่อการทําประชาพิจารณ ใหคณาจารยทุกทานตอบกลับ โดยได
กําหนดการจัดประชุมชี้แจงคณาจารยทั้งคณะฯ ในวันศุกรที่ 21 พฤษภาคม 2553(1.1-1-7)
8) เมื่อวันที่ 2, 4, 6, 18 สิงหาคม 2553 คณะเกษตร กําแพงแสน ไดจัดทําโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
“แผนพัฒนาคณะเกษตร กําแพงแสน 4 ป (2554-2558) ณ หองประชุมคณะเกษตร กําแพงแสน และหองประชุม
กําพล อดุลวิทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน เพื่อใหผูบริหาร บุคลากรคณะเกษตร กําแพงแสน นิสิต และ
ผูทรงคุณวุฒิ ระดมความคิดในการจัดทําแผนพัฒนาคณะเกษตร กําแพงแสน 4 ป (2554-2558) และนโยบายการ
พัฒนาคณะเกษตรกําแพงแสน และรับฟงความคิดเห็นจากบุคคลภายนอก และนําขอคิดเห็นและขอเสนอแนะมา
กําหนดทิศทางการดําเนินงานในการพัฒนาคณะเกษตร กําแพงแสน(1.1-1-8)
9) เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2553 คณะเกษตร กําแพงแสน ไดจัดทําการเชื่อมโยงยุทธศาสตรคณะเกษตร
กําแพงแสน กับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย โดยไดจัดทําผังความเชื่อมโยงยุทธศาสตรของคณะและมหาวิทยาลัย
พรอมแผนที่ยุทธศาสตรคณะเกษตร กําแพงแสน(1.1-1-9)
10) เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2553 คณะเกษตร กําแพงแสน ไดจัดโครงการ “จัดทําแผนปฏิบัติราชการของ
นโยบายการพัฒนาคณะเกษตร กําแพงแสน ในระยะ 4 ป (วันที่ 17 มิถุนายน 2554 – 16 มิถุนายน 2558)” ณ หอง
ธีระ สูตะบุตร (หองประชุม 3) คณะเกษตร กําแพงแสน เพื่อระดมความคิดเห็นของผูบริหารและบุคลากรในการ
คูมือการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน
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จัดทําแผนปฏิบัติราชการของนโยบายการพัฒนาคณะเกษตร กําแพงแสน ในระยะ 4 ป (วันที่ 17 มิถุนายน 2554 –
16 มิถุนายน 2558) (1.1-1-10)
11) คณะเกษตร กําแพงแสน ไดจัดทําแผนปฏิบัติการ 4 ป (พ.ศ. 2551-2555) ใหแก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2551 [1.1-1-11 (1) - (2)] และปรับแผนปฏิบัติการ 4 ป
(พ.ศ. 2552-2555) คณะเกษตร กําแพงแสน
[1.1-1-12 (3)]
12) เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2553 คณะเกษตร กําแพงแสน ไดจัดทําแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2555 – 2559
ตามหลักเกณฑและแนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติการใหสอดคลองกับนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยที่แถลงตอสภา
มหาวิทยาลัย [1.1-1-12 (1) – (2)]
13) เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2555 คณะเกษตร กําแพงแสน ไดจัดใหมีการประชุมเรื่อง “การจัดทําแผนปฏิบัติ
การประจําปและการรายงานผล” เพื่อใหบุคลากรคณะเกษตร กําแพงแสน ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทําแผนปฏิบัติ
การประจําป และการรายงานผลแผนปฏิบัติการประจําป มีความรูความเขาใจในการจัดทําแผนปฏิบัติการและการ
รายงานผลของหนวยงานใหสอดคลองและเชื่อมโยงกับแผนของมหาวิทยาลัย[1.1-1-13 (1)-(2)]
14) เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2555 คณะเกษตร กําแพงแสน ไดจัดทํารายละเอียดเปาหมายตัวชี้วัด โครงการ
และงบประมาณ บรรจุไวในแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2555 – 2558) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในสวนของคณะ
เกษตร กําแพงแสน ซึ่งมีมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะเกษตร กําแพงแสน ครั้งที่ 15/2555 เมื่อ
วันพุธที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2555[1.1-1-14 (1) – (3)]
2. มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับคณะไปสูทุกหนวยงานภายใน
คณะเกษตร กําแพงแสน มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับคณะไปสูหนวยงานภายใน ดังนี้
1) คณบดีแจงนโยบายและวิสัยทัศน รวมทั้งแผนเชิงรุก (ดานการบริหารจัดการ การศึกษา การวิจัยและ
บริการวิชาการ การพัฒนานิสิต การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม วิเทศสัมพันธ และการประกันคุณภาพ) และ
แผนปฏิบัติราชการของนโยบายการพัฒนาคณะฯ (ดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการ
บริหารจัดการ) ในระยะเวลา 4 ป ตั้งแตวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2554 – 27 มิถุนายน พ.ศ. 2558) ใหกับผูบริหาร
เพื่อใหหัวหนาภาควิชานําไปถายทอดใหกับบุคลากรภายในหนวยงานตอไป (1.1-2-1 (1) - (2))
2) จัดโครงการพบปะบุคลากรคณะเกษตร กําแพงแสน และงานปใหม คณะเกษตร กําแพงแสน เมื่อ
วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2555 เพื่อเปนเวทีในการแลกเปลี่ยนทัศนะ และขอคิดเห็นในการดําเนินงานดานตาง ๆ
ระหวางผูบริหารและบุคลากรทุกสายงานของคณะเกษตร กําแพงแสน(1.1-2-2 (1)) และแจงนโยบายและวิสัยทัศน
ในการบริหารงานคณะเกษตร กําแพงแสน (28 มิถุนายน 2554 – 27 มิถุนายน 2558)(1.1-2-2 (1) - (2))
3) แจงนโยบายและวิสัยทัศนในการบริหารงานคณะเกษตร กําแพงแสน ผานทาง
website
คณะเกษตร กําแพงแสน และแผนเชิงรุก (ดานการบริหารจัดการ ดานการศึกษา ดานการวิจัยและบริการวิชาการ
ดานการพัฒนานิสิต ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ดานวิเทศสัมพันธ ดานการประกันคุณภาพ) และแผนปฏิบัติ
ราชการของนโยบายการพัฒนาคณะ ในระยะ 4 ป (ดานการเรียนการสอน ดานการวิจัย ดานการบริการวิชาการ
ดานการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม ดานการบริหารจัดการ) ตั้งแตวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2554 – 27 มิถุนายน พ.ศ.
2558 ใหกับบุคลากรคณะเกษตร กําแพงแสน ไดรับทราบ (1.1-2-3)
3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธกิจ คือ ดานการเรียน
การสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการ ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
คณะเกษตร กําแพงแสน มีการจัดทําแผนที่กลยุทธ (Strategic map) เพื่อชวยในการแปลงแผน กลยุทธ
ไปสูแผนปฏิบัติการตามกระบวนการของ Balance scorecard (1.1-3-1)
คูมือการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน
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คณะเกษตร กําแพงแสน มีการจัดทําแผนกลยุทธ/ยุทธศาสตรสอดคลองกับแผนปฏิบัติการประจําปครบ
ทั้ง 4 พันธกิจ [1.1-3-2 (1) - (4)] รายละเอียดดังนี้
1. ดานการเรียนการสอน
1.1 แผนงานจัดการเรียนการสอน
1.2 แผนงานพัฒนานิสิต
2. ดานการวิจัย
2.1 แผนงานวิจัย
3. ดานการบริการวิชาการ
3.1 แผนงานบริการวิชาการ
4. ดานการบริหารจัดการ
4.1 แผนงานพัฒนาบุคลากร
4.2 แผนงานประกันคุณภาพ
4.3 แผนงานบริหารจัดการ
5. ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
5.1 แผนงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
4. มีตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจําป และคาเปาหมายของ แตละตัวบงชี้ เพื่อวัด
ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป
คณะเกษตร กําแพงแสน ไดกําหนดตัวบงชี้ในแผนยุทธศาสตรคณะเกษตร กําแพงแสน และ แผนปฏิบัติการ
ประจําป โดยไดกําหนดเปาหมายของตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน(1.1-4-1) และ [1.1-4-2,
1.1-4-2 (1) – (11)]
5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธกิจ
คณะเกษตร กําแพงแสน ไดจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปและมีการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ ครบ 4
พันธกิจ ไดแก ดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (1.1-5-1)
6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการประจําป อยางนอยปละ 2 ครั้ง และ
รายงานผลตอผูบริหารเพื่อพิจารณา
 คณะเกษตร กําแพงแสน มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการประจําป
จํานวน 3 ครั้ง สรุปและรายงานผลตอผูบริหารเพื่อพิจารณาดังนี้
1) ครั้งที่ 1 หนวยนโยบายและแผน สํานักงานเลขานุการคณะเกษตร กําแพงแสน แจงภาควิชา/สาขาวิชา/
สํานักงานเลขานุการ เพื่อใหจัดเตรียมการรายงานผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2554 – 31 มีนาคม 2555) กอนที่จะมีการรายงานผลการดําเนินงาน
[1.1-6-1 (1)]
2) ครั้งที่ 2 หนวยนโยบายและแผน สํานักงานเลขานุการคณะเกษตร กําแพงแสน แจงภาควิชา/สาขาวิชา/
สํานักงานเลขานุการ ขอใหจัดเตรียมการรายงานผลการดําเนินงาน แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
ครั้งที่ 2 (1 เมษายน – 30 กันยายน 2555)[1.1-6-1 (2)]
3) ครั้งที่ 3 หนวยนโยบายและแผน สํานักงานเลขานุการคณะเกษตร กําแพงแสน แจงภาควิชา/สาขาวิชา/
สํานักงานเลขานุการ การรายงานผลการดําเนินงาน แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 2
(1 เมษายน – 30 กันยายน 2555)[1.1-6-1 (3)]
คูมือการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน
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 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน และคณะเกษตร กําแพงแสน กําหนดใหมีการ
รายงานผลการดําเนินงานอยางเปนทางการปละ 2 ครั้ง ครั้งแรกเปนการรายงานผลการดําเนินงาน ครั้งที่ 1
(1 ตุลาคม 2554 - 31 มีนาคม 2555) ครั้งที่ 2 เปนการรายงานผลการดําเนินงาน ครั้งที่ 2 (1 เมษายน – 30
กันยายน 2555) และรายงานผลตอผูบริหารคณะ/คณะกรรมการประจําคณะเกษตร กําแพงแสน เพื่อพิจารณา
ดังนี้
1) ครั้งที่ 1 กองแผนงานและประกันคุณภาพ สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ขอใหคณะเกษตร กําแพงแสน
รายงานผลแผนการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2554 – 31 มีนาคม[1.1-6-2
2555) (1)]
2) ครั้งที่ 2 กองแผนงานและประกันคุณภาพ สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ขอใหคณะเกษตร
กําแพงแสน รายงานผลแผนการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 2 (1 เมษายน – 30 กันยายน
2555) [1.1-6-2 (2)]
7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ อยางนอยปละ 1 ครั้ง และรายงานผล
ตอผูบริหาร และคณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา
 หนวยนโยบายและแผน ไดรวบรวมและสรุปผลการรายงานผลแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณพ.ศ.
2555 คณะเกษตร กําแพงแสน เสนอผูบริหาร/คณะกรรมการประจําคณะเกษตร กําแพงแสน เพื่อทราบและพิจารณา
ในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะเกษตร กําแพงแสน จํานวน 2 ครั้ง ดังนี้
1) ครั้งที่ 1 การายงานผลแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 คณะเกษตรกําแพงแสน
ครั้งที่ 1 [1.1-7-1 (1) – (5)]
2) ครั้งที่ 2 การรายงานผลแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 คณะเกษตร กําแพงแสน
ครั้งที่ 2 [1.1-7-2 (1) – (2)]
 ที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะเกษตร กําแพงแสน ไดพิจารณาผลการดําเนินงานในรอบ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ตามตัวบงชี้และเปาหมายของแผนกลยุทธ และที่ประชุมมีมติเห็นชอบและใหดําเนินการ
ตอไป และคณะฯ จัดสงขอมูลใหมหาวิทยาลัยเพื่อดําเนินการตอไป [1.1-7-3 (1) - (2)]
8. มีการนําผลการพิจารณาขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการประจําคณะไปปรับปรุงแผน
กลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป
 คณะเกษตร กําแพงแสน ไดจัดโครงการประชุม เรื่อง “ทบทวนแผนยุทธศาสตรและนโยบายการพัฒนา
คณะเกษตร กําแพงแสน” เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 เพื่อใหผูบริหารและบุคลากรคณะเกษตร กําแพงแสน ที่รับผิดชอบ
ในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป พิจารณาทบทวน/ปรับปรุงการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปใหสอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตรคณะเกษตร กําแพงแสน (พ.ศ. 2551-2561) แผนปฏิบัติการ 4 ป พ.ศ. 2555 – 2559 คณะเกษตร
กําแพงแสน นโยบายการพัฒนาคณะเกษตร กําแพงแสน ในระยะ 4 ป (วันที่ 17 มิถุนายน 2554 – 16 มิถุนายน 2558)
และแผนยุทธศาสตร คณะเกษตร กําแพงแสน พ.ศ. 2551 – 2561 ฉบับปรับปรุ
[1.1-8-1
ง
(1) – (4)]
 คณะเกษตร กําแพงแสน นําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของผูบริหาร/
คณะกรรมการประจําคณะเกษตร กําแพงแสน ไปทบทวน/ปรับปรุง แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ มีการ
มอบหมายผูรับผิดชอบในการดําเนินงานทุกหนวยงานภายในคณะใหความสําคัญเกี่ยวกับขอมูล/เอกสารในการ
รายงานผลแผนปฏิบัติการประจําป และตรวจสอบใหตรงตามกําหนดเวลาในการจัดสง รวมทั้งใหมีการทบทวนแผน
ยุทธศาสตรคณะเกษตร กําแพงแสน (พ.ศ. 2551 – 2561) แผนปฏิบัติการ 4 ป (พ.ศ. 2555-2559) และนโยบาย
การพัฒนาคณะเกษตร กําแพงแสน เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปในครั้งตอไป [1.1-8-2 (1) – (2)]

คูมือการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน
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รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสาร
1.1-1-1 (1)
สรุปการบรรยายพิเศษ หัวขอ “ขั้นตอนการจัดทําแผนกลยุทธ : วิธีการและผลลัพธ
1.1-1-1 (2)
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะเกษตร กําแพงแสน ครั้งที่ 17/2550
เมื่อวันพุธที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550
1.1-1-2
สรุปโครงการเตรียมความพรอมการจัดทําแผนกลยุทธคณะเกษตร กําแพงแสน
1.1-1-3 (1)
สรุปโครงการ “จัดทําแผนกลยุทธคณะเกษตร กําแพงแสน"
1.1-1-3 (2)
แผนยุทธศาสตรคณะเกษตร กําแพงแสน พ.ศ. 2551-2561
1.1-1-4
สรุปโครงการ “แปลงแผนยุทธศาสตรไปสูการจัดทํางบประมาณ”
1.1-1-5
สรุปโครงการ “ประชาพิจารณแผนยุทธศาสตรพัฒนาคณะเกษตร กําแพงแสน”
1.1-1-6
สรุปโครงการ “รับฟงความคิดเห็นแผนยุทธศาสตร คณะเกษตร กําแพงแสน จาก
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก”
1.1-1-7
สรุปโครงการสัมมนาระดมความคิดเพื่อจัดทําเอกสารประกอบการเปลี่ยนชื่อคณะเกษตร
กําแพงแสน
1.1-1-8
สรุปโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “แผนพัฒนาคณะเกษตร กําแพงแสน 4 ป (2554-2558)
1.1-1-9
การเชื่อมโยงยุทธศาสตรคณะเกษตร กําแพงแสน กับยุทธศาสตรชองมหาวิทยาลัย
1.1-1-10
สรุปโครงการ “จัดทําแผนปฏิบัติราชการของนโยบายการพัฒนาคณะเกษตร กําแพงแสน ใน
ระยะ 4 ป (วันที่ 17 มิถุนายน 2554 – 16 มิถุนายน 2558)”
1.1-1-11 (1) แผนปฏิบัติการ 4 ป (พ.ศ.2551-2554) คณะเกษตร กําแพงแสน
1.1-1-11 (2) แผนปฏิบัติการ 4 ป (พ.ศ.2551-2554) คณะเกษตร กําแพงแสน ภาพรวมคณะ
1.1-1-11 (3) แผนปฏิบัติการ 4 ป (พ.ศ.2552-2555) คณะเกษตร กําแพงแสน ภาพรวมคณะ
1.1-1-12 (1) แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2555 – 2559 คณะเกษตร กําแพงแสน
1.1-1-12 (2) แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2555 – 2559 ภาพรวมคณะเกษตร กําแพงแสน
1.1-1-13 (1) สรุปโครงการประชุมเรื่อง “การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปและการรายงานผล” เมื่อวันที่
9 มกราคม พ.ศ. 2555
1.1-1-13 (2) เอกสารประกอบการประชุม โครงการประชุมเรื่อง “การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปและ
การรายงานผล” เมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2555
1.1-1-14 (1) การบรรจุตัวชี้วัด โครงการ งบประมาณ เขาไวในแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2555 –
2558) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร หนวยงาน คณะเกษตร กําแพงแสน
1.1-1-14 (2) การบรรจุตัวชี้วัด โครงการ งบประมาณ เขาไวในแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2555 –
2558) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร หนวยงาน ภาพรวมคณะเกษตร กําแพงแสน
1.1-1-14 (3) รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะเกษตร กําแพงแสน ครั้งที่ 15/2555
เมื่อวันพุธที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2555
1.1-2-1 (1)
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะเกษตร กําแพงแสน ครั้งที่ 15/2554วัน
พฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554
1.1-2-1 (2)
รายงานการนําเสนอนโยบายและวิสัยทัศนคณบดีคณะเกษตร กําแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รองศาสตราจารยธงชัย มาลา วาระการดํารงตําแหนง 4 ป (28
มิถุนายน 2554 – 27 มิถุนายน 2558)
1.1-2-2 (1)
สรุปโครงการ “พบปะบุคลากคณะเกษตร กําแพงแสน” และ “งานปใหม
คูมือการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน
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หมายเลขเอกสาร
1.1-2-2 (2)
1.1-2-3
1.1-3-1
1.1-3-2 (1)
1.1-3-2 (2)
1.1-3-2 (3)
1.1-3-2 (4)
1.1-4-1
1.1-4-2
1.1-4-2 (1)
1.1-4-2 (2)
1.1-4-2 (3)
1.1-4-2 (4)
1.1-4-2 (5)
1.1-4-2 (6)
1.1-4-2 (7)
1.1-4-2 (8)
1.1-4-2 (9)
1.1-4-2 (10)
1.1-4-2 (11)
1.1-5-1
1.1-6-1 (1)
1.1-6-1 (2)

ชื่อเอกสาร
คณะเกษตร กําแพงแสน” วันที่ 29 ธันวาคม 2554”
นโยบายและวิสัยทัศนในการบริหารงาน คณะเกษตร กําแพงแสน คณบดีคณะเกษตร
กําแพงแสน (รศ.ดร.ธงชัย มาลา) ตั้งแตวันที่ 28 มิถุนายน 2554 – 27 มิถุนายน 2558)
นโยบายและวิสัยทัศนในการบริหารงานคณะเกษตร กําแพงแสน w( ebsite)
แผนที่ยุทธศาสตรคณะเกษตร กําแพงแสน (Strategy Map)
แผนปฎิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 คณะเกษตร กําแพงแสน เสนอเขาที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะเกษตร กําแพงแสน
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะเกษตร กําแพงแสน ครั้งที่ 2/2555
วันพุธที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2555
แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 คณะเกษตร กําแพงแสน สงขอมูลใหงาน
แผนงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ 2555
แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ภาพรวมคณะเกษตร กําแพงแสน
แผนยุทธศาสตรคณะเกษตร กําแพงแสน พ.ศ.2551-2561 ฉบับปรับปรุง
วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2555
แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 คณะเกษตร กําแพงแสน
แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ภาพรวมคณะเกษตร กําแพงแสน
แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ภาควิชากีฏวิทยา
แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ภาควิชาเกษตรกลวิธาน
แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ภาควิชาปฐพีวิทยา
แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ภาควิชาพืชไรนา
แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ภาควิชาพืชสวน
แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ภาควิชาโรคพืช
แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ภาควิชาสงเสริมฯ
แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ภาควิชาสัตวบาล
แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพฯ
แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 สวนกลาง
คณะเกษตรกําแพงแสน และสํานักงานเลขานุการ
แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 สํานักงานเลขานุการ
แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
คณะเกษตร กําแพงแสนอยูในเอกสารหมายเลข 1.1-4-2
บันทึกขอความ สํานักงานเลขานุการ เรื่อง การรายงานผลการดําเนินงาน แผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2554 – 31 มีนาคม 2555) ตามหนังสือ
ที่ ศธ 0513.20201/ว 00929 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2555
บันทึกขอความ สํานักงานเลขานุการ เรื่อง ขอใหจัดเตรียมการรายงานผลการดําเนินงาน
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 2(1 เมษายน – 30 กันยายน 2555)
ตามหนังสือที่ ศธ 0513.20201/ว 01961 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2555
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หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสาร
1.1-6-1 (3)
บันทึกขอความ สํานักงานเลขานุการ เรื่อง การรายงานผลการดําเนินงาน แผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 2 (1 เมษายน – 30 กันยายน 2555) ตามหนังสือที่
ศธ 0513.20201/ว 02513 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2555
1-1-6-2 (1) บันทึกขอความ กองแผนงานและประกันคุณภาพ สํานักงาน
วิทยาเขตกําแพงแสน เรื่อง การรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2554 – 31 มีนาคม 2555)
ตามหนังสือที่ ศธ 0513.20102(4)/ว 0937 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2555
1-1-6-2 (2) บันทึกขอความ กองแผนงานและประกันคุณภาพ สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน เรื่อง การ
รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 2 (1 เมษายน – 30
กันยายน 2555) ตามหนังสือที่ ศธ 0513.20102(4)/ว 2536 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2555
1.1-7-1 (1)
บันทึกขอความ สํานักงานเลขานุการ เรื่อง การรายงานผลแผนปฏิบัติการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2555 คณะเกษตร กําแพงแสน ครั้งที่ 1
ตามหนังสือที่ ศธ 0513.20201/01944 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2555
1.1-7-1 (2)
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะเกษตร กําแพงแสน
ครั้งที่ 12/2555 เมื่อวันพุธที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2555
1.1-7-1 (3)
สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะเกษตร กําแพงแสน
ครั้งที่ 12/2555 เมื่อวันพุธที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2555
1.1-7-1 (4)
บันทึกขอความ ขอสงรายงานผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2554 – 31 มีนาคม 2555) และสรุป
รายงานผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 1 คณะ
เกษตร กําแพงแสน
1.1-7-1 (5)
สรุปรายงานผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 1 ภาพรวมคณะเกษตร กําแพงแสน
1.1-7-2 (1)
การรายงานผลแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
คณะเกษตร กําแพงแสน ครั้งที่ 2 (1 เมษายน – 30 กันยายน 2555)
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะเกษตร กําแพงแสน
ตามหนังสือที่ ศธ 0513.20201/03617 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2555
1.1-7-2 (2)
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะเกษตร กําแพงแสน
วาระพิเศษ วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
1.1-7-3 (1)
บันทึกขอความ สํานักงานเลขานุการ เรื่อง ขอสงรายงานผลแผนปฏิบัติการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2555 คณะเกษตร กําแพงแสน ครั้งที่ 2
(1 เมษายน – 30 กันยายน 2555) ตามหนังสือที่ ศธ 0513.20201/03683 ลงวันที่ 29
พฤศจิกายน 2555 และสรุปรายงานผลแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ครั้ง
ที่ 2 คณะเกษตร กําแพงแสน
1.1-7-3 (2)
รายงานผลแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 2
(1 เมษายน – 30 กันยายน 2555) ภาพรวมคณะเกษตร กําแพงแสน
1.1-8-1 (1)
บันทึกขอความขอสงสรุปผลโครงการประชุมเรื่อง ทบทวนแผนยุทธศาสตรและนโยบายการ
พัฒนาคณะเกษตร กําแพงแสน และแผนยุทธศาสตรคณะเกษตร กําแพงแสน พ.ศ. 2551 –
2561 ฉบับปรับปรุง
คูมือการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน
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หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสาร
1.1-8-1 (2)
สรุปโครงการประชุม เรื่อง “ทบทวนแผนยุทธศาสตรและนโยบายการพัฒนาคณะเกษตร
กําแพงแสน”
1.1-8-1 (3)
แผนยุทธศาสตรคณะเกษตร กําแพงแสน พ.ศ. 2551 – 2561 ฉบับปรับปรุง
1.1-8-1 (4)
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะเกษตร กําแพงแสน
ครั้งที่ 9/2555 เมื่อวันพุธที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
1.1-8-2 (1)
การรายงานผลแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
คณะเกษตร กําแพงแสน ครั้งที่ 2 (1 เมษายน – 30 กันยายน 2555)
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะเกษตร กําแพงแสน
ตามหนังสือที่ ศธ 0513.20201/03617 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2555
อยูในเอกสารหมายเลข 1.1-7-2 (1)
1.1-8-2 (2)
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะเกษตร กําแพงแสน
วาระพิเศษ วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 อยูในเอกสารหมายเลข 1.1-7-2 (2)
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องคประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก

ตัวบงชี้ที่ 2.1
ตัวบงชี้ที่ 2.2
ตัวบงชี้ที่ 2.3

ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ (มก.)
ระดับความสําเร็จของการใหบริการที่สอดคลองกับความตองการของ
ผูรับบริการ (มก.)
การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.11)
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ตัวบงชี้ที่ 2.1
ชนิดของตัวบงชี้

ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ (มก.)
ผลผลิต

คําอธิบายตัวบงชี้
เพื่อพิจารณาการตอบสนองและการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม ชุมชน ซึ่งถือเปนบทบาทของหนวยงาน
การตอบสนองดังกลาวจะมีคุณภาพมากนอยเพียงใด สามารถสะทอนไดจากความพึงพอใจของผูรับบริการ ทั้ง
ประชาชนผูมารับบริการ เจาหนาที่ของรัฐ หรือหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งการสํารวจความพึงพอใจ
โดยทั่วไปจะพิจารณา 4 ประเด็นสําคัญ คือ
1. ความพึงพอใจดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ
2. ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ผูใหบริการ
3. ความพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวก
4. ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ
ทั้งนี้ อาจรวมถึงความพึงพอใจตอบทบาทของหนวยงาน/มหาวิทยาลัย 3 ดาน คือ การเปนผูเตือนสติสังคม
การชี้นําสังคม การตอบสนองความตองการของสังคม
นิยามศัพท
ความพึงพอใจของผูรับบริการ หมายถึง การประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการโดยใชแบบประเมิน
ความพึงพอใจแบบประมาณคา ซึ่งโดยทั่วไปจะพิจารณาจากประเด็นที่สําคัญ คือ ความพึงพอใจดานกระบวนการ
ขั้นตอนการใหบริการ ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก ดานคุณภาพการใหบริการ
รอบระยะเวลา รอบปการศึกษา (1 มิ.ย. 25... - 31 พ.ค. 25...)
เกณฑการประเมิน
คํานวณคาเฉลี่ยความพึงพอใจของผูรับบริการไดเทาไร ถือวาไดคะแนนเทานั้น
ขอมูลที่ตองการ
1. หลักฐานที่แสดงผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ
2. จํานวนโครงการ/กิจกรรมการใหบริการทั้งหมด
3. จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการประเมินผลความพึงพอใจของผูรับบริการ
วิธีการคํานวณ
ความพึงพอใจ

xn
= ∑ i i

∑n

i

คาเฉลี่ยโครงการ/กิจกรรมที่ i (คะแนนเต็ม 5)
ni = จํานวนคนที่ตอบแบบสอบถามของโครงการ/กิจกรรมที่ i
i = 1 ถึง p
p = จํานวนโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด
xi =
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ตัวอยางการคํานวณ
สํานัก ก มีผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ จํานวน 5 กิจกรรม รายละเอียดดังนี้
กิจกรรมที่ 1 มีคาเฉลี่ย 3.55 จํานวนผูตอบแบบสอบถาม 90 คน
กิจกรรมที่ 2 มีคาเฉลี่ย 4.00 จํานวนผูตอบแบบสอบถาม 80 คน
กิจกรรมที่ 3 มีคาเฉลี่ย 3.85 จํานวนผูตอบแบบสอบถาม 95 คน
กิจกรรมที่ 4 มีคาเฉลี่ย 4.30 จํานวนผูตอบแบบสอบถาม 90 คน
กิจกรรมที่ 5 มีคาเฉลี่ย 4.15 จํานวนผูตอบแบบสอบถาม 85 คน
(3.55×90)+(4.00×80)+(3.85×95)+
ดังนั้น คาเฉลี่ยความพึงพอใจ = (4.30×90)+(4.15×85)
90+80+95+90+85
= 3.965 = 3.97
คะแนนที่ได = 3.97 คะแนน
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ตัวอยาง
ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2555 สํานักงานประกันคุณภาพ มีโครงการ/กิจกรรมการใหบริการทั้งหมด 35 กิจกรรม
โครงการ
คาเฉลี่ย
จํานวน
ผลคูณคาเฉลี่ยกับ
ผูตอบแบบ
จํานวนผูตอบ
สอบถาม
แบบสอบถาม
1.โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจประเมินคุณภาพ
กิจกรรมนิสิต และการประกวด 1 องคกรนิสิต 1 กิจกรรม
3.74
73
273.02
คุณภาพ ประจําปการศึกษา 2555
(สําหรับนิสิต)
2.โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจประเมินคุณภาพ
กิจกรรมนิสิต และการประกวด 1 องคกรนิสิต 1 กิจกรรม
4.07
25
101.75
คุณภาพ ประจําปการศึกษา 2555 (สําหรับอาจารยที่
ปรึกษาองคกรนิสิตและเจาหนาที่กิจการนิสิต)
3.โครงการประชุมเสวนาการเขียนผลการดําเนินงานตาม
4.19
49
205.31
ตัวบงชี้ ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2555
4.โครงการชี้แจงการประเมินคุณภาพภายใน
3.95
104
410.80
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ปการศึกษา 2554
5.โครงการชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน ป
4.02
159
639.18
การศึกษา 2555 สําหรับคณะวิชา
6.โครงการชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน ป
3.88
112
434.56
การศึกษา 2555 สําหรับสถาบัน สํานัก
7.โครงการสัมมนา เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
3.81
55
209.55
เพื่อเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน” ครั้งที่ 2
8.โครงการสัมมนา เรื่อง เกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการ
3.75
66
247.50
ดําเนินการที่เปนเลิศ (EdPEx)
9.โครงการสัมมนาเครือขายผูนํานิสิต เรื่อง “การพัฒนา
และสงเสริมคุณภาพกิจกรรมนิสิตมหาวิทยาลัย
3.83
56
214.48
เกษตรศาสตร ประจําป 2555”(1 ชมรม/สโมสร 1
กิจกรรมคุณภาพ)
10.โครงการรางวัลคุณภาพ มก. ครั้งที่ 6
4.15
271
1,124.65
11.โครงการเสริมสรางศักยภาพการจัดทําแผนยุทธศาสตร 3.83
214
819.62
12.โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูและระดมความคิดเห็น
เพื่อจัดทําขอเสนอแนะการปรับปรุงตัวบงชี้และเกณฑการ
4.34
68
295.12
ประเมินคุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา (C-IQA)
13.โครงการครบรอบ 1 ทศวรรษ สํานักประกันคุณภาพ
กิจกรรม เสวนา “มองหนาแลหลัง...การประกันคุณภาพ
4.30
52
223.60
ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร”
14.โครงการอบรมผูประเมินคุณภาพกิจกรรมนิสิต
4.07
30
122.10
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปการศึกษา 2555
คูมือการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน
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โครงการ
15.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติงาน เรื่อง กระบวนการจัดทํา
แผน รุนที่ 1 สําหรับคณะวิชา
16.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติงาน เรื่อง กระบวนการจัดทํา
แผน รุนที่ 2 สําหรับสถาบัน สํานัก
17.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กระบวนการ
ปรับปรุงงานของสํานักงานเลขานุการคณะ
18.โครงการฝกอบรมเลขานุการคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายใน มก.ปการศึกษา 2555 รุนที่ 1 วิทยาเขต
กําแพงแสน
19.โครงการฝกอบรมเลขานุการคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายใน มก.ปการศึกษา 2555 รุนที่ 2 วิทยาเขตบาง
20.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใชงานระบบฐานขอ
มูลดานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา
2554
21.โครงการเยี่ยมบานคุณภาพ ประจําป 2555รุนที่ 1
กรณีศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร
22.โครงการเยี่ยมบานคุณภาพ ประจําป 2555รุนที่ 2
กรณีศึกษาคณะวิทยาศาสตร
23.โครงการเยี่ยมบานคุณภาพ ประจําป 2555รุนที่ 3
กรณีศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร
24.โครงการเยี่ยมบานคุณภาพ และการจัดการความรูดาน
การผลิตบัณฑิต ประจําป 2556 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร
และวิทยาเขตกําแพงแสน
25.ตอนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช
26.ตอนรับคณะศึกษาดูงานจากนิสิตปริญญาโท สาขา
การบริหารการศึกษา มก.
27.ตอนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
28.ตอนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันวิชาการปองกัน
ประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย
29.กระบวนการประเมินคุณภาพภายใน ประจําป
การศึกษา 2554 (ขอมูลปอนกลับจากหนวยงาน)
30.กระบวนการประเมินคุณภาพภายใน ประจําป
การศึกษา 2554 (ขอมูลปอนกลับจากคณะกรรมการ)
31.กระบวนการประเมินคุณภาพภายในของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปการศึกษา 2554
จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน

คาเฉลี่ย

จํานวน
ผูตอบแบบ
สอบถาม

ผลคูณคาเฉลี่ยกับ
จํานวนผูตอบ
แบบสอบถาม

4.19

41

171.79

4.14

53

219.42

4.09

31

126.79

4.08

28

114.24

4.11

53

217.83

4.18

50

209

4.24

36

152.64

4.15

33

136.95

4.42

38

167.96

4.49

29

130.21

4.65

17

79.05

4.89

4

19.56

4.11

33

135.63

4.38

40

175.20

4.42

48

4.31

198

853.38

4.38

6

26.28

คูมือการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน
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โครงการ
32.กระบวนการประเมินคุณภาพภายในของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปการศึกษา 2554
จากหนวยงานภายใน มก.
33.ความพึงพอใจในการใชระบบฐานขอมูลดานประกัน
คุณภาพการศึกษา (CHE QA Online) ประจําป
การศึกษา 2554
34.ความพึงพอใจตอการใหบริการจดหมายขาวของ
สํานักงานประกันคุณภาพ
35.ความพึงพอใจตอการใหบริการเว็บไซตของสํานักงาน
ประกันคุณภาพ
รวม

คาเฉลี่ย

จํานวน
ผูตอบแบบ
สอบถาม

ผลคูณคาเฉลี่ยกับ
จํานวนผูตอบ
แบบสอบถาม

4.10

89

364.90

3.45

45

155.25

3.90

289

1,127.1

3.96

296

1,172.16

2,788

11,288.74

ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ
= ผลรวมของผลคูณคาเฉลี่ยกับจํานวนผูตอบแบบสอบถาม = 11,288.74
ผลรวมของผูตอบแบบสอบถาม
2
,791.00
คะแนนที่ได
= 4.04 คะแนน
เกณฑการประเมิน
คํานวณคาเฉลี่ย ความพึงพอใจของผูรับบริการไดเทาไร ถือวาไดคะแนนเทานั้น
รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
14-2.1-1
14-2.1-2
14-2.1-3
14-2.1-4
14-2.1-5
14-2.1-6
14-2.1-7

ชื่อเอกสาร
แบบเก็บภารกิจหลัก 6 การบริการทางวิชาการแกสังคม ตัวบงชี้ 2.1 ความระดับความพึง
พอใจของผูรับบริการ
สรุปแบบประเมินผลโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจประเมินคุณภาพกิจกรรมนิสิต
และการประกวด 1 องคกรนิสิต 1 กิจกรรมคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2555 (สําหรับ
นิสิต)
สรุปแบบประเมินผลโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจประเมินคุณภาพกิจกรรม
นิสิต และการประกวด 1 องคกรนิสิต 1 กิจกรรมคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2555
(สําหรับอาจารยที่ปรึกษาองคกรนิสิตและเจาหนาที่กิจการนิสิต)
สรุปผลการประเมินแบบประเมินโครงการประชุมเสวนาการเขียนผลการดําเนินงานตาม
ตัวบงชี้ ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2555
สรุปผลประเมินโครงการชี้แจงการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ปการศึกษา 2554
รายงานผลการประเมินโครงการชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา
2555 สําหรับคณะวิชา และสถาบัน สํานัก
รายงานผลการประเมินโครงการสัมมนา เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อเตรียม
ความพรอมสูประชาคมอาเซียน” ครั้งที่ 2

คูมือการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน
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หมายเลขเอกสาร
14-2.1-8
14-2.1-9
14-2.1-10
14-2.1-11
14-2.1-12
14-2.1-13
14-2.1-14
14-2.1-15
14-2.1-16
14-2.1-17
14-2.1-18
14-2.1-19
14-2.1-20
14-2.1-21
14-2.1-22
14-2.1-23
14-2.1-24
14-2.1-25
14-2.1-26

ชื่อเอกสาร
รายงานผลการประเมินโครงการสัมมนา เรื่อง เกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการ
ที่เปนเลิศ (EdPEx)
รายงานสรุปผลโครงการสัมมนาเครือขายผูนํานิสิต เรื่อง “การพัฒนาและสงเสริม
คุณภาพกิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป 2555
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจโครงการรางวัลคุณภาพ มก. ครั้งที่ 6
ผลการประเมินโครงการเสริมสรางศักยภาพการจัดทําแผนยุทธศาสตร
สรุปผลการประเมินแบบประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ โครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรูและระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทําขอเสนอแนะการปรับปรุงตัวบงชี้และเกณฑการ
ประเมินคุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา (C-IQA)
ผลการประเมินโครงการครบรอบ 1 ทศวรรษ สํานักประกันคุณภาพ กิจกรรม เสวนา
“มองหนาแลหลัง...การประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร”
สรุปผลการประเมินโครงการอบรมนิสิตผูตรวจประเมินกิจกรรมนิสิต ปการศึกษา 2555
รายงานผลการประเมินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติงาน เรื่อง กระบวนการจัดทําแผน รุนที่ 1
สําหรับคณะวิชา รุนที่ 2 สถาบัน สํานัก
รายงานผลการประเมินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กระบวนการปรับปรุงงานของ
สํานักงานเลขานุการคณะ
สรุปผลการประเมินโครงการฝกอบรมเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
มก.ปการศึกษา 2555
สรุปแบบสอบถาม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การใชงานระบบฐานขอมูลประกัน
คุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา CHE QA Online System”
รายงานสรุปผลโครงการเยี่ยมบานคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป
2555 รุนที่ 1 กรณีศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร รุนที่ 2 กรณีศึกษาคณะวิทยาศาสตร
รุนที่ 3 กรณีศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร
สรุปผลการประเมินโครงการเยี่ยมบานคุณภาพ และการจัดการความรูดานการผลิต
บัณฑิต ประจําป 2556 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร และวิทยาเขตกําแพงแสน
รายงานผลการประเมินการตอนรับคณะศึกษาดูงาน ประจําปการศึกษา 2555
สรุปผลการวิเคราะหแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการประเมิน
คุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2554
สรุปผลการประเมินจากแบบสอบถาม การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปการศึกษา 2554 ระหวางวันที่ 4 – 7 กันยายน 2555
สําหรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย
สรุปผลการประเมินจากแบบสอบถามเรื่อง ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมตอ
กระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ประจําปการศึกษา 2554
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการใชระบบฐานขอมูล CHE QA Online ระดับ
คณะวิชา และทานผูใชงานระบบ
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร มก. เรื่อง ความพึงพอใจตอการใหบริการ
จดหมายขาว (QA.KU)ของสํานักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ประจําปการศึกษา 2555

คูมือการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน
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หมายเลขเอกสาร

ชื่อเอกสาร

14-2.1-27

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร มก. เรื่อง ความพึงพอใจตอการใหบริการ
เว็บไซต (www.qa.ku.ac.th) ของสํานักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ประจําปการศึกษา 2555

คูมือการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน
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ตัวบงชี้ที่ 2.2 ระดับความสําเร็จของการใหบริการที่สอดคลองกับความตองการของผูรับบริการ (มก.)
ชนิดของตัวบงชี้

กระบวนการ

คําอธิบายตัวบงชี้
การใหบริการถือเปนภารกิจที่สําคัญของหนวยงาน ดังนั้น เพื่อใหผลการดําเนินงานมีความสอดคลองกับ
ความตองการของผูรับบริการ กอใหเกิดประโยชน ตรงตามวัตถุประสงค และมีประสิทธิภาพ หนวยงานจึง
จําเปนตองมีการสํารวจความตองการของผูรับบริการในเบื้องตน
รอบระยะเวลา รอบปการศึกษา (1 มิ.ย. 25... - 31 พ.ค. 25...)
เกณฑมาตรฐาน (ขอ)
1. มีการสํารวจความตองการของผูรับบริการ
2. มีการวางแผนการใหบริการที่สอดคลองกับความตองการของผูรับบริการ
3. มีการดําเนินการตามแผนการใหบริการที่กําหนด
4. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการใหบริการ
5. มีการนําขอเสนอแนะจากการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินการใหบริการในรอบปตอไป
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ขอ

ขอมูลที่ตองการ
1. หลักฐานที่แสดงผลการสํารวจความตองการของผูรับบริการ
2. แผนการใหบริการที่สอดคลองกับความตองการของผูรับบริการ
3. หลักฐานที่แสดงผลการดําเนินงานตามแผนการใหบริการที่สอดคลองกับความตองการของผูรับบริการ
4. หลักฐานที่แสดงการประเมินผลแผนการใหบริการ
5. แผนพัฒนาปรับปรุงจากผลการประเมินฯ

คูมือการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน
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ตัวอยาง
ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2555 สํานักงานประกันคุณภาพ มีผลการดําเนินงานครบ 5 ขอ ดังนี้
1. มีการสํารวจความตองการของผูรับบริการ
สํานักงานประกันคุณภาพ มีการสํารวจความตองการของผูรับบริการใน 2 รูปแบบคือ จากแบบ
สํารวจความตองการของผูรับบริการ ในปการศึกษา 2555 สํานักงานประกันคุณภาพไดทําการสํารวจความตองการ
ของผูรับบริการจากบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรทุกวิทยาเขต (14-2.2-1-1) และรวบรวม
ขอเสนอแนะจากแบบประเมินโครงการสัมมนา/ฝกอบรมที่สํานักประกันคุณภาพไดดําเนินการในรอบปการศึกษา
2554 – 2555 (14-2.2-1-2) เพื่อสรุปขอมูลที่ไดนํามาเปนขอมูลประกอบในการวางแผนการใหความรูดานประกัน
คุณภาพของสํานักงานประกันคุณภาพ
2. มีการวางแผนการใหบริการที่สอดคลองกับความตองการของผูรับบริการ
สํานักงานประกันคุณภาพไดนําผลการสํารวจในขอ 1 มาวางแผนการใหบริการเพื่อสอดคลองกับ
ความตองการ ซึ่งไดพิจารณาจากหัวขอกิจกรรมที่มีผูรับบริการตองการมาก หรือจัดซ้ําอีก ทั้งพิจารณาจากลําดับ
ความสําคัญของหัวขอที่ทันตอสถานการณปจจุบัน เพื่อสามารถกาวทันตอการเปลี่ยนแปลงจากหนวยงานภายนอก
รวมทั้งหัวขอกิจกรรมดานประกันคุณภาพสําหรับผูบริหารหนวยงาน เพื่อใหผูบริหารหนวยงานกาวทันการ
เปลี่ยนแปลงดานประกันคุณภาพจากภายนอก โดยบรรจุกิจกรรมการใหบริการที่มีความตองการใหดําเนินการไวใน
แผนปฏิบัติงานประจําปของงานพัฒนาและฝกอบรม งานตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน และงานวิเคราะห
ขอมูลและสารสนเทศ ซึ่งเปนสวนหนึ่งของแผนงานสํานักประกันคุณภาพ โดยกําหนดแผนกิจกรรมการใหบริการซึ่ง
พิจารณาจาก

(14-2.2-2-2)

2.1 แผนกิจกรรมที่มีความสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน ไดแก
- โครงการเสริมสรางศักยภาพการจัดทําแผนยุทธศาสตร (14-2.2-2-1)
- โครงการสัมมนา เรื่อง เกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ (EdPEx)

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กระบวนการจัดทําแผน รุนที่ 1 สําหรับคณะวิชารุนที่ 2
สําหรับ สถาบัน สํานัก (14-2.2-2-3)
- การประชุมชี้แจงตัวบงชี้และการจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพ ประจําป 2555 (14-2.2-2-4)
- โครงการฝกอบรมเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําป 2556
(14-2.2-2-5)
- โครงการประชุมชี้แจงตัวบงชี้และเกณฑประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ประจําป 2556 (14-2.2-2-6)
- โครงการอบรมผูตรวจประเมินคุณภาพกิจกรรมนิสิต (14-2.2-2-7)
2.2 แผนกิจกรรมที่ไดจากหัวขอที่ผูรับบริการมีความตองการสอดคลองกันมากที่สุด ไดแก
- โครงการเยี่ยมบานคุณภาพ ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป 2555 ดําเนินการ 3
รุน ไดแก รุนที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร รุนที่ 2 คณะวิทยาศาสตร รุนที่ 3 คณะสัตวแพทยศาสตร (14-2.2-2-8)
- โครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ 6 (14-2.2-2-9)
- โครงการเยี่ยมบานคุณภาพและการจัดการความรูดานการผลิตบัณฑิต ประจําป 2556
(14-2.2-2-10)
2.3 แผนกิจกรรมที่ไดจากหัวขอดานประกันคุณภาพสําหรับผูบริหาร ไดแก
- โครงการสัมมนา เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน
คูมือการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน
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ครั้งที่ 2 เพื่อใหหัวหนาภาควิชาไดทราบถึงแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับภูมิภาค ซึ่งเปนโครงการ
อบรมนอกแผนกลยุทธของฝายพัฒนาและฝกอบรม (14-2.2-2-11)
3. มีการดําเนินการตามแผนการใหบริการที่กําหนด
ในปการศึกษา 2555 สํานักงานประกันคุณภาพ ไดดําเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม ตามที่กําหนดไว
ในแผนกลยุทธงานตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน และ งานพัฒนาและฝกอบรม อยางครบถวน ดังนี้
- โครงการประชุมชี้แจงตัวบงชี้และเกณฑประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ประจําป 2555 สําหรับคณะวิชา และ สถาบัน สํานัก 19-20 มิถุนายน 2555 (14-2.2-3-1)
- โครงการเสริมสรางศักยภาพการจัดทําแผนยุทธศาสตร วันที่ 25 มิถุนายน 2555 (14-2.2-3-2)
- โครงการสัมมนา เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน
ครั้งที่ 2 วันที่ 24 กรกฎาคม 2555 (14-2.2-3-3)
- โครงการเยี่ยมบานคุณภาพ ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป 2555 รุนที่ 1
วันที่ 6 สิงหาคม 2555 รุนที่ 2 วันที่ 7 สิงหาคม 2555 รุนที่ 3 วันที่ 9 สิงหาคม 2555 (14-2.2-3-4)
- โครงการสัมมนา เรื่อง เกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ (EdPEx)
วันที่ 18 กันยายน 2555 (14-2.2-3-5)
- โครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ 6 เปนโครงการเผยแพรแนวปฏิบัติที่ดี
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูกันภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วันที่ 18 ธันวาคม 2555 (14-2.2-3-6)
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กระบวนการจัดทําแผน รุนที่ 1 สําหรับคณะวิชาวันที่ 24-25
ธันวาคม 2555 และ รุนที่ 2 สถาบัน สํานัก วันที่ 7-8 มกราคม 2556 (14-2.2-3-7)
- โครงการอบรมผูตรวจประเมินคุณภาพกิจกรรมนิสิต วันที่ 6 กุมภาพันธ 2556 (14-2.2-3-8)
- โครงการประชุมชี้แจงตัวบงชี้และเกณฑประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ปการศึกษา 2556 สําหรับคณะวิชา และ สถาบัน สํานัก วันที่ 7 กุมภาพันธ 2556 (14-2.2-3-9)
- โครงการฝกอบรมเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําป 2556
รุนที่ 1 วันที่ 23 เมษายน 2556 รุนที่ 2 25 เมษายน 2556 (14-2.2-3-10)
- โครงการเยี่ยมบานคุณภาพและการจัดการความรูดานการผลิตบัณฑิต ประจําป 2556
วันที่ 9-11 พฤษภาคม 2556 (14-2.2-3-11)
4. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการใหบริการ
สํานักงานประกันคุณภาพ มีการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนโดยใหแตละงานที่รับผิดชอบ
รายงานผลการดําเนินงานตอที่ประชุมบุคลากรสํานักประกันคุณภาพรายไตรมาส ซึ่งสวนใหญดําเนินการได
ตามแผนงานที่กําหนด (14-2.2-4-1) แตมีบางโครงการไมบรรลุตามแผนการใหบริการ ที่ปรากฏในแผน-ผล
การปฏิบัติงานประจําป (14-2.2-4-2) ไดแก
- โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ ( EdPEx) ยังไมสามารถจัดโครงการ
ตามระยะเวลาที่กําหนด เนื่องจากยังไมมีหนวยงานใดสามารถเปนหนวยงานนํารองดําเนินงานตามเกณฑคุณภาพ
การศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ (EdPEx)
5. มีการนําขอเสนอแนะจากการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินการใหบริการในรอบปตอไป
จากโครงการอบรม/สัมมนาที่สํานักประกันคุณภาพเปนผูดําเนินการไดมีการรวบรวมขอเสนอแนะจาก
การประเมินโครงการ/กิจกรรมในปการศึกษาที่ผานมา เพื่อนํามาใชปรับปรุงการจัดโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ
ในปการศึกษานี้ เชน โครงการสัมมนาดานประกันคุณภาพสําหรับผูบริหาร การเตรียมพรอมเขาสูประชาคม
อาเซียน ซึ่งสํานักงานประกันคุณภาพไดจัดโครงการประชุม/สัมมนาในเรื่องที่เกี่ยวของเพื่อตอบสนองความตองการ
ไดแก โครงการสัมมนา เรื่อง เกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ ( EdPEx) โครงการสัมมนา เรื่อง
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อเตรียมความพรอมสูประชาคม อาเซียน ครั้งที่ 2 (14-2.2-5-1) เปนตน
คูมือการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน
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รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
14-2.2-1-1
14-2.2-1-2
14-2.2-2-1
14-2.2-2-2
14-2.2-2-3
14-2.2-2-4
14-2.2-2-5
14-2.2-2-6
14-2.2-2-7
14-2.2-2-8
14-2.2-2-9
14-2.2-2-10
14-2.2-2-11
14-2.2-3-1
14-2.2-3-2
14-2.2-3-3
14-2.2-3-4
14-2.2-3-5
14-2.2-3-6
14-2.2-3-7
14-2.2-3-8
14-2.2-3-9
14-2.2-3-10
14-2.2-3-11
14-2.2-4-1

ชื่อเอกสาร
แบบสํารวจความตองการของผูรับบริการ สํานักงานประกันคุณภาพ
ขอเสนอแนะจากผูเขารวมโครงการปการศึกษา 2554 -2555
รายงานสรุปผลโครงการเสริมสรางศักยภาพการจัดทําแผนยุทธศาสตร
รายงานสรุปผลโครงการสัมมนา เรื่อง เกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ
(EdPEx)
รายงานสรุปผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กระบวนการจัดทําแผน
รายงานสรุปผลการประชุมชี้แจงตัวบงชี้และการจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพ
ประจําป 2555
รายงานสรุปผลโครงการฝกอบรมเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ประจําป 2556
รายงานสรุปผลโครงการประชุมชี้แจงตัวบงชี้และเกณฑประเมินคุณภาพภายใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป 2556
รายงานสรุปผลโครงการอบรมผูตรวจประเมินคุณภาพกิจกรรมนิสิต
รายงานสรุปผลโครงการเยี่ยมบานคุณภาพ ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป 2555
รายงานสรุปผลโครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ 6
รายงานสรุปผลโครงการเยี่ยมบานคุณภาพและการจัดการความรูดานการผลิตบัณฑิต
ประจําป 2556
รายงานสรุปผลโครงการสัมมนา เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อเตรียมความพรอมสู
ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 2
รายงานสรุปผลการประชุมชี้แจงตัวบงชี้และการจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพ
ประจําป 2555
รายงานสรุปผลโครงการเสริมสรางศักยภาพการจัดทําแผนยุทธศาสตร
รายงานสรุปผลโครงการสัมมนา เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อเตรียมความพรอมสู
ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 2
รายงานสรุปผลโครงการเยี่ยมบานคุณภาพ ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป 2555
รายงานสรุปผลโครงการสัมมนา เรื่อง เกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ
(EdPEx)
รายงานสรุปผลโครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ 6
รายงานสรุปผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กระบวนการจัดทําแผน
รายงานสรุปผลโครงการอบรมผูตรวจประเมินคุณภาพกิจกรรมนิสิต
รายงานสรุปผลโครงการประชุมชี้แจงตัวบงชี้และเกณฑประเมินคุณภาพภายใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป 2556
รายงานสรุปผลโครงการฝกอบรมเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ประจําป 2556
รายงานสรุปผลโครงการเยี่ยมบานคุณภาพและการจัดการความรูดานการผลิตบัณฑิต
ประจําป 2556
- แผนและผลการดําเนินงานงานพัฒนาและฝกอบรมรายไตรมาส
- แผนและผลการดําเนินงานงานตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในรายไตรมาส
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หมายเลขเอกสาร
14-2.2-4-2
14-2.2-5-1

ชื่อเอกสาร
แผนและผลการดําเนินงานงานพัฒนาและฝกอบรมรายไตรมาส
ขอเสนอแนะจากผูเขารวมโครงการปการศึกษา 2554 -2555

คูมือการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน

34

ตัวบงชี้ที่ 2.3 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.11)
ชนิดของตัวบงชี้

ผลผลิต

คําอธิบายตัวบงชี้
ศิลปะและวัฒนธรรมเกี่ยวของกับความสุนทรียและรสนิยม เกิดรูปแบบวิถีชีวิตและสังคม โดยมีลักษณะที่
เปนพลวัต มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จําเปนตองรูทันอยางมีปญญา โดยมีแผนในการพัฒนาใหความรูและ
ประสบการณดานสุนทรียภาพในบริบทของศิลปะและวัฒนธรรม สามารถเลือกรับ รักษาและสรางใหตนเองและ
สังคมอยูรวมกันอยางรูคุณคาความงาม อยางมีสุนทรียที่มีรสนิยม
รอบระยะเวลา รอบปการศึกษา (1 มิ.ย. 25... - 31 พ.ค. 25...)
เกณฑมาตรฐาน
1. การมีสวนรวมของบุคลากรในหนวยงานที่กอใหเกิดวัฒนธรรมที่ดี
2. สิ่งแวดลอมดานความปลอดภัยของอาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแตงอยางมีความสุนทรีย
3. ปรับแตงและรักษาภูมิทัศนใหสวยงาม สอดคลองกับธรรมชาติ และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
4. การจัดใหมีพื้นที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอื้อและสงเสริมใหนิสิต และ/หรือบุคลากรมีสวนรวมอยาง
สม่ําเสมอ
5. ระดับความพึงพอใจของบุคลากร และ/หรือนิสิตที่เกี่ยวกับประเด็น 1 – 4 ไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ
3 ขอ
4 ขอ
5 ขอ
ขอมูลที่ตองการ
1. หลักฐานที่แสดงรายละเอียดของโครงการหรือกิจกรรมที่พัฒนาสุนทรียภาพดานศิลปะและวัฒนธรรมที่
หนวยงานดําเนินการตลอดปในแตละปการศึกษา
2. โครงการหรือกิจกรรมที่แสดงรายละเอียดที่กําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายของความสําเร็จอยางเปน
รูปธรรม รายงานผลการประเมินการมีสวนรวม
3. เอกสารหลักฐานหรือผลการประเมินดานสภาพแวดลอม ความปลอดภัย ความสะอาด สุขอนามัย และ
ความสวยงาม
4. รายงานสรุปผลการประเมินการจัดใหมีพื้นที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอื้อและสงเสริมใหนิสิต และ/
หรือบุคลากรมีสวนรวมอยางสม่ําเสมอ
5. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร และ/หรือนิสิตที่เกี่ยวกับประเด็น 1 – 4
หมายเหตุ
1. สะอาด หมายถึง ไมรก มีระเบียบ รักษางาย ใชสะดวก
2. สุขลักษณะ หมายถึง สะอาด ปลอดภัย ไรมลภาวะ สุขกาย สบายใจ เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
3. สวยงาม หมายถึง มีการจัดแตงอาคาร สภาพแวดลอมอยางเหมาะสม สอดคลองกับพื้นที่แวดลอม ไม
สิ้นเปลือง และไมกอใหเกิดผลกระทบตอสภาพแวดลอม
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ตัวอยาง
เกณฑมาตรฐาน/การประเมินคุณภาพ
1. การมีสวนรวมของบุคลากรในมหาวิทยาลัยที่กอใหเกิด
วัฒนธรรมที่ดี
พิจารณาจาก :
• การมีสวนรวมของบุคลากรในการพัฒนาสุนทรีภาพดาน
วัฒนธรรม
• ยกตัวอยางโครงการ กิจกรรมการมีสวนรวมของบุคลากร
2. อาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแตงอยางมี
คุณคาทางสุนทรีย
พิจารณาจาก :
• การออกแบบ ตกแตงอาคารสถานที่
หมายเหตุเพิ่มเติม
• ตรวจเยี่ยมสุนทรียภาพ/สถานที่
• ภาพถาย
3. ปรับแตงและรักษาภูมิทัศนใหสวยงาม สอดคลองกับ
ธรรมชาติ และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
พิจารณาจาก :
การปรับปรุงภูมิทัศนและสภาพแวดลอมใหสวยงาม
หมายเหตุเพิ่มเติม
• ตรวจเยี่ยมสุนทรียภาพ/สถานที่
• ภาพถาย
4. มีพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่เอื้อและสงเสริมตอการจัดกิจกรรม
และมีการจัดกิจกรรมอยางสม่ําเสมอ
พิจารณาจาก :
• ระบุหรือพื้นที่จัดกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

รายการหลักฐาน
1. ประกาศเกี่ยวกับโครงการหรือกิจกรรมดาน
วัฒนธรรมโดยบุคลากรมีสวนรวม

2. ภาพอาคารสถานที่ สะอาด และตกแตงอยางมี
คุณคาทางสุนทรียะ

3. ภาพ ปรับแตงและรักษาภูมิทัศนใหสวยงาม
ตามธรรมชาติ และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

4. ภาพมีพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่เอื้อและสงเสริมตอ
การจัดกิจกรรม และมีการจัดกิจกรรมอยาง
สม่ําเสมอ

หมายเหตุเพิ่มเติม
• ตรวจเยี่ยมสุนทรียภาพ/สถานที่
• ภาพถาย
5. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาไมต่ํากวา 5. รายงานประเมินความพึงพอใจของบุคลากร
3.51 จากคะแนนเต็ม 5
และนักศึกษาตอโครงการกิจกรรมในขอ 1-4
พิจารณาจาก :
ขอมูลจากกองแผนงาน
• ความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาดาน
สภาพแวดลอม สุนทรีภาพดานภูมิทัศน ไมต่ํากวา 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5
คูมือการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน
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ตัวอยาง
ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2555 สํานักงานประกันคุณภาพ มีผลการดําเนินงานครบ 5 ขอ ดังนี้
1. การมีสวนรวมของบุคลากรในสถาบันที่กอใหเกิดวัฒนธรรมที่ดี
สํานักงานประกันคุณภาพสนับสนุนใหบุคลากรมีสวนรวมกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาสุนทรียภาพดาน
ศิลปะและวัฒนธรรมที่ทางมหาวิทยาลัยหรือหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยดําเนินการ กอใหเกิดวัฒนธรรมที่ดี
จํานวน 10 โครงการ ดังนี้
(1) โครงการรวมทําบุญบําเพ็ญกุศลถวายเปนพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชา วันที่ 4 มิถุนายน 55
(2) โครงการรวมทําบุญบําเพ็ญกุศลถวายเปนพุทธบูชาเนื่องในวันอาสาฬหบูชา วันที่ 2 สิงหาคม 55
(3) โครงการบริจาคโลหิต จัดโดยคณะวนศาสตร จํานวน 4 ครั้ง/ป (วันที่
13 มิถุนายน 55 ,
วันที่ 7 กันยายน 55, วันที่ 7 ธันวาคม 55, วันที่ 1 มีนาคม 56)
(4) โครงการถวายผาพระกฐินพระราชทาน ประจําป 2555 ณ วัดอุดมธานี อ.เมือง จ.นครนายก
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2555
(5) โครงการวันขอบคุณบุคลากร วันที่ 25 ธันวาคม 2555
(6) โครงการวันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครบรอบปท70ี่ วันที่ 2 กุมภาพันธ 2556
(7) โครงการรวมทําบุญบําเพ็ญกุศลถวายเปนพุทธบูชาเนื่องในวันมาฆบูชา วันที่ 25 กุมภาพันธ 2556
(8) โครงการ “สืบสานประเพณีสงกรานตในรั้วนนทรี” วันที่ 11 เมษายน 2556
(9) โครงการครบรอบ 1 ทศวรรษ สํานักประกันคุณภาพ และกิจกรรมมุทิตาจิตแกคณะกรรมการ
ประจําสํานักประกันคุณภาพที่เกษียณอายุราชการ วันที่ 28 กันยายน 55
(10) โครงการสงทายปเกาตอนรับปใหม 2556 วันที่ 26 ธันวาคม 2555 (14-2.3-1-1)
2. สิ่งแวดลอมดานความปลอดภัยของอาคารสถานที่ สะอาด ถูกสุขลักษณะและตกแตงอยางมีความ
สุนทรีย
สํานักงานประกันคุณภาพ มีพื้นที่ปฏิบัติงานที่ชั้น 9 อาคารสารนิเทศ 50 ซึ่งทางอาคารไดจัดดูแลดาน
ความปลอดภัยโดยจัดจางเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง มีการติดตั้งกลองวงจรปด มีการปด
ประกาศเรื่องแผนดินไหวและติดตั้งถังดับเพลิงประจําอาคารทุกชั้น (14-2.3-2-1) สําหรับดานการดูแลอาคารสถานที่
ใหสะอาด ทางอาคารไดจัดจางบริษัทและสงเจาหนาที่ทําความสะอาดอาคารประจําทุกชั้นและพื้นที่รอบอาคารให
สะอาด (14-2.3-2-2) นอกจากนี้สํานักงานประกันคุณภาพ ไดจัดโครงการรณรงคการควบคุมกําจัดหนู สํานักงาน
ประกันคุณภาพ มก. เพื่อปองกันการแพรกระจายของโรคติดตอจากหนู และลดความสูญเสียจากการทําลายวัสดุ
อุปกรณตางๆ ทางการศึกษา รวมไปถึงพื้นที่ตัวอาคาร ( 14-2.3-2-3) มีการตกแตงสํานักฯ อยางมีสุนทรียและ
สวยงาม เชน จัดหาตนไมประดับมาตกแตงสํานักฯ (14-2.3-2-4) และสงเสริมใหบุคลากรมีสวนรวมในการดูแลความ
สะอาดสํานักฯ โดยจัดกิจกรรมทําความสะอาดพื้นที่ที่รับผิดชอบในโครงการ “วันพัฒนาและปลูกตนไม มก.
ประจําป 2555” วันที่ 25 มิถุนายน 2554 (14-2.3-2-5) และโครงการกิจกรรม 5 ส. วันที่ 11 เมษายน 2556
(14-2.3-2-6)
3. ปรับแตงและรักษาภูมิทัศนใหสวยงามตามธรรมชาติ สอดคลองกับธรรมชาติและเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม สํานักงานประกันคุณภาพ ไดรับความอนุเคราะหจากกองยานพาหนะอาคาร และสถานที่ จัดสง
เจาหนาที่ ดูแลรักษาภูมิทัศน โดยการจัดหาไมประดับมาตกแตงใหกับสํานักฯ เพื่อใหเกิดบรรยากาศ ที่รมรื่น สวยงาม
(14-2.3-3-1) นอกจากนี้สํานักฯ มีการสงเสริมใหบุคลากรไดตระหนักถึงความสําคัญของการอนุรักษพลังงานและ
สิ่งแวดลอม โดยมีคณะทํางานลดใชพลังงาน สํานักงานประกันคุณภาพ (14-2.3-3-2)
4. การจัดใหมีพื้นที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอื้อและสงเสริมใหนักศึกษาและบุคลากรมีสวนรวมอยาง
คูมือการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน
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สม่ําเสมอ

สํานักงานประกันคุณภาพ มีการใชพื้นที่ทางวัฒนธรรมทั้งหมด 4 แหง แบงเปนของสวนกลาง
มหาวิทยาลัย 3 แหง และพื้นที่ชั้น 9 อาคารสารนิเทศ 50 ในสวนของสํานักงานประกันคุณภาพ อีก 1 แหง คือ
1) พื้นที่โถงชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ป ในการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม เชน กิจกรรมรดน้ําขอพร
ในวันสงกรานต (14-2.3-4-1)
2) บริเวณรอบสระน้ําหนาอาคารสารนิเทศ 50 ป ที่ใชจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมอยางตอเนื่องในวัน
สําคัญตางๆ เชน การทําบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปใหม (14-2.3-4-2)
3) อาคารพุทธเกษตร ที่บุคลากรของสํานักฯ เขารวมกิจกรรมสําคัญตางๆ ทางศาสนา ที่มหาวิทยาลัย
จัดขึ้นเปนประจําทุกป (14-2.3-4-3)
4) นอกจากนี้ยังมีการใชพื้นที่ชั้น 9 ในการจัดโครงการครบรอบ 1 ทศวรรษ สํานักประกันคุณภาพ
และกิจกรรมมุทิตาจิตแกคณะกรรมการประจําสํานักประกันคุณภาพที่เกษียณอายุราชการ และโครงการสงทายป
เกาตอนรับปใหม (14-2.3-4-4)
5. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่เกี่ยวกับประเด็น 1-4 ไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
ระดับความพึงพอใจของบุคลากรตอการดําเนินงานพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรมของ
สํานักงานประกันคุณภาพในภาพรวม เทากับ 3.6
8 จากคะแนนเต็ม 5โดยมีผลการประเมินความพึงพอใจในประเด็นที่
1-4 ไมต่ํากวา 3.51 (14-2.3-5-1)
รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสาร
14-2.3-1-1
บันทึก/เอกสารเชิญชวนบุคลากรสํานักฯ เขารวมกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาสุนทรียภาพ
ที่มหาวิทยาลัยหรือหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยจัดขึ้น จํานวน 10 โครงการ
14-2.3-2-1
ภาพเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย/กลองวงจรปด/ถังดับเพลิง
14-2.3-2-2
ภาพเจาหนาที่ทําความสะอาดประจําชั้น 9 อาคารสารนิเทศ 50
14-2.3-2-3
โครงการรณรงคการควบคุมกําจัดหนู สํานักงานประกันคุณภาพ มก.
14-2.3-2-4
ภาพตนไมที่ประดับตกแตงสํานักฯ
14-2.3-2-5
โครงการ “วันพัฒนาและปลูกตนไม มก.”
14-2.3-2-6
โครงการกิจกรรม 5 ส.
14-2.3-3-1
ภาพตนไมที่ประดับตกแตงสํานักฯ
14-2.3-3-2
คณะทํางานลดใชพลังงาน สํานักงานประกันคุณภาพ
14-2.3-4-1
ภาพการใชพื้นที่ทางวัฒนธรรมของสวนกลางมหาวิทยาลัย บริเวณโถงชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50

คูมือการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน
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องคประกอบที่ 3
การบริหารและการจัดการ
ตัวบงชี้ที่ 3.1
ตัวบงชี้ที่ 3.2
ตัวบงชี้ที่ 3.3
ตัวบงชี้ที่ 3.4
ตัวบงชี้ที่ 3.5

ภาวะผูนําของคณะกรรมการประจําหนวยงานและผูบริหารทุกระดับของหนวยงาน (สกอ.7.1)
การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู (สกอ.7.2)
ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ.7.4)
ระบบการพัฒนาบุคลากร (สกอ.2.4)
รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาความรู และทักษะวิชาชีพ ที่สอดคลองกับการปฏิบัติงาน
ทั้งในประเทศหรือตางประเทศ (มก.)

คูมือการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน
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ตัวบงชี้ที่ 3.1 ภาวะผูนําของคณะกรรมการประจําหนวยงาน และผูบริหาร ทุกระดับของหนวยงาน
(สกอ.7.1)
ชนิดของตัวบงชี้

กระบวนการ

คําอธิบายตัวบงชี้
ปจจัยสนับสนุนที่สําคัญตอการเจริญกาวหนาของหนวยงาน คือ คณะกรรมการประจําหนวยงาน และ
ผูบริหารทุกระดับของหนวยงานนั้นๆ หากคณะกรรมการประจําหนวยงาน และผูบริหารมีวิสัยทัศน เปนผูนําที่ดี มี
ธรรมาภิบาล รับผิดชอบตอสังคม รักความกาวหนา ดูแลบุคลากรอยางดี เปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวมใน
การบริหาร มีความสามารถในการตัดสินใจแกปญหา และกํากับดูแล ติดตามผลการดําเนินงานของหนวยงานไปใน
ทิศทางที่ถูกตอง จะทําใหหนวยงานเจริญรุดหนาอยางรวดเร็ว
นิยามศัพท
หลักธรรมาภิบาล หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการตางๆ ใหเปนไปใน
ครรลองธรรม นอกจากนี้ ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถนําไปใชไดทั้งภาครัฐและเอกชน ธรรมที่ใชใน
การบริหารงานนี้มีความหมายอยางกวางขวาง กลาวคือ หาไดมีความหมายเพียงหลักธรรมทางศาสนาเทานั้น แต
รวมถึงศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและความถูกตองชอบธรรมทั้งปวง ซึ่งวิญูชนพึงมีและพึงประพฤติปฏิบัติ อาทิ
ความโปรงใสตรวจสอบได การปราศจากการแทรกแซงจากองคการภายนอก เปนตนหลักธรรมาภิบาลของการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี (Good Governance) ที่เหมาะสมจะนํามาปรับใชในภาครัฐมี10 องคประกอบ ดังนี้
1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของ
แผนการปฏิบัติราชการตามที่ไดรับงบประมาณมาดําเนินการ
รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับสวนราชการหรือ
หนวยงานที่มีภารกิจคลายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นนําของประเทศเพื่อใหเกิดประโยชนสุขตอ
ประชาชนโดยการปฏิบัติราชการจะตองมีทิศทาง ยุทธศาสตร และเปาประสงคที่ชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงาน
และระบบงานที่เปนมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงอยางตอเนื่องและเปนระบบ
2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการกํากับดูแลที่ดีที่มีการออกแบบ
กระบวนการปฏิบัติงานโดยใชเทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมใหองคการสามารถใชทรัพยากรทั้ง
ดานตนทุน แรงงานและระยะเวลาใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการตาม
ภารกิจเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม
3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การใหบริการที่สามารถดําเนินการไดภายในระยะเวลาที่
กําหนด และสรางความเชื่อมั่น ความไววางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความตองการของประชาชน
ผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกตาง
4. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่และผลงานตอ
เปาหมายที่กําหนดไว โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยูในระดับที่สนองตอความคาดหวังของสาธารณะ รวมทั้งการ
แสดงถึงความสํานึกในการรับผิดชอบตอปญหาสาธารณะ
5. หลักความโปรงใส (Transparency) คือ กระบวนการเปดเผยอยางตรงไปตรงมา ชี้แจงไดเมื่อมีขอสงสัย
และสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารอันไมตองหามตามกฎหมายไดอยางเสรี โดยประชาชนสามารถรูทุกขั้นตอนในการ
ดําเนินกิจกรรมหรือกระบวนการตางๆ และสามารถตรวจสอบได
6. หลักการมีสวนรวม (Participation) คือ กระบวนการที่ขาราชการ ประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียทุก
กลุมมีโอกาสไดเขารวมในการรับรู เรียนรู ทําความเขาใจ รวมแสดงทัศนะ รวมเสนอปญหาหรือประเด็นที่สําคัญที่
คูมือการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน

40

เกี่ยวของ รวมคิดแนวทาง รวมการแกไขปญหา รวมในกระบวนการตัดสินใจ และรวมกระบวนการพัฒนาในฐานะ
หุนสวนการพัฒนา
7. หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) คือ การถายโอนอํานาจการตัดสินใจ ทรัพยากร และ
ภารกิจจากสวนราชการสวนกลางใหแกหนวยการปกครองอื่นๆ (ราชการบริหารสวนทองถิ่น ) และภาคประชาชน
ดําเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร
รวมถึงการมอบอํานาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการ
ดําเนินการใหแกบุคลากร โดยมุงเนนการสรางความพึงพอใจในการใหบริการตอผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
การปรับปรุงกระบวนการ และเพิ่มผลิตภาพเพื่อผลการดําเนินงานที่ดีของสวนราชการ
8. หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใชอํานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับในการบริหารราชการ
ดวยความเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ และคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผูมีสวนไดสวนเสีย
9. หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การไดรับการปฏิบัติและไดรับบริการอยางเทาเทียมกันโดยไมมีการ
แบงแยกดาน ชายหรือหญิง ถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะ
ของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝกอบรมและอื่นๆ
10. หลักมุงเนนฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาขอตกลงทั่วไปภายในกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย
ที่เกี่ยวของ ซึ่งเปนขอตกลงที่เกิดจากการใชกระบวนการเพื่อหาขอคิดเห็นจากกลุมบุคคลที่ไดรับประโยชนและเสีย
ประโยชน โดยเฉพาะกลุมที่ไดรับผลกระทบโดยตรงซึ่งตองไมมีขอคัดคานที่ยุติไมไดในประเด็นที่สําคัญ โดยฉันทา
มติไมจําเปนตองหมายความวาเปนความเห็นพองโดยเอกฉันท
รอบระยะเวลา

รอบปการศึกษา (1 มิ.ย. 25... – 31 พ.ค. 25...)

เกณฑมาตรฐาน
1. คณะกรรมการประจําหนวยงาน ปฏิบัติหนาที่ตามระเบียบ/ขอบังคับที่กําหนดครบถวนและมีการประเมิน
ตนเองตามหลักเกณฑที่กําหนดลวงหนา
2. ผูบริหารมีวิสัยทัศน กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ
มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ มีการนําขอมูลสารสนเทศเปนฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาหนวยงาน
3. ผูบริหารมีการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสารแผน
และผลการดําเนินงานของหนวยงาน ไปยังบุคลากรในหนวยงาน
4. ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรใน หนวยงาน มีสวนรวมในการบริหารจัดการใหอํานาจในการตัดสินใจแก
บุคลากรตามความเหมาะสม และผูบริหารมีการจัดประชุมบุคลากร อยางนอย 2 ครั้งตอปการศึกษา
5. ผูบริหารถายทอดความรูและสงเสริมพัฒนาผูรวมงาน เพื่อใหสามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงคของ
หนวยงาน เต็มตามศักยภาพ
6. ผูบริหารบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชนของหนวยงาน และผูมีสวนไดสวนเสีย
7. คณะกรรมการประจําหนวยงานประเมินผลการบริหารงานของหนวยงาน และผูบริหารนําผลการประเมิน
ไปปรับปรุงการบริหารงานอยางเปนรูปธรรม
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 หรือ 3 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
6 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
7 ขอ

ตัวอยางแนวทางปฏิบัติ
1. คณะกรรมการประจํา หนวยงาน ปฏิบัติหนาที่ตามระเบียบ/ขอบังคับที่กําหนดครบถวนและมีการ
คูมือการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน
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ประเมินตนเองตามหลักเกณฑที่กําหนดลวงหนา
1.1 คณะกรรมการประจําหนวยงานทุกคนควรไดรับการชี้แจงและทําความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายขอบังคับ
ตางๆ ที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ขอบังคับตางๆ อาทิ ขอบังคับที่วาดวยการบริหารงาน
บุคคลและผูบริหาร รวมทั้งทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศกรอบทิศทางการพัฒนาหนวยงาน
และอัตลักษณของหนวยงาน/มหาวิทยาลัย เพื่อใหทราบถึงบทบาทหนาที่ที่มีตอหนวยงาน กอนจะปฏิบัติหนาที่
1.2 คณะกรรมการประจํา หนวยงานกํากับดูแลหนวยงานไปสูทิศทางที่กําหนดรวมกันระหวางผูบริหาร
หนวยงาน และคณะกรรมการประจํา หนวยงาน และมีความสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
ประเทศ รวมทั้งทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลก
1.3 มีการเปดเผยประวัติกรรมการประจําหนวยงาน รายงานการประเมินตนเอง และรายงานตอสาธารณชน
2. ผูบริหารมีวิสัยทัศน กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ
มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ
มีการนําขอมูลสารสนเทศเปนฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนา
หนวยงาน
2.1 ผูบริหารและคณะกรรมการประจํา หนวยงาน มีสวนรวมกันในการกําหนดนโยบายและจัดทําวิสัยทัศน
พันธกิจ แผนกลยุทธ และนําสูการปฏิบัติที่เปนระบบชัดเจน โดยมีการกําหนดตัวบงชี้คุณภาพ (KPI) ของงานที่
ปฏิบัติ ที่ควรมีการพิจารณาจาก 1) มิติการพัฒนาองคกร เชน การสงเสริมใหบุคลากรมีโอกาสศึกษา เรียนรู พัฒนา
ตนเองอยางตอเนื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู 2) มิติการพัฒนา หรือการปรับปรุงกระบวนหลัก
ของหนวยงาน เชน การสนับสนุนการเรียนการสอน/ ทิศทางการสงเสริมการวิจัย/การบริการวิชาการแกสังคม/การ
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 3) มิติผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสีย เชน ความพึงพอใจของผูรับบริการ โดย
คํานึงถึงความคุมคาของการใชจายเงิน งบประมาณ และใหสอดคลองกับเปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตร หรือ
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธของหนวยงานอยางเหมาะสม โดยพิจารณาจากความคุมคาของการจัดเก็บขอมูล และการ
รายงานขอมูลกับประโยชนที่จะไดรับ
2.2 ผูบริหารสรางระบบและกลไกการถายทอดนโยบาย วิสัยทัศน และแผนกลยุทธใหหนวยงานและ
บุคลากรทุกระดับทราบและมีความเขาใจรวมกัน
2.3 ควรจัดทําระบบฐานขอมูลของหนวยงานใหทันสมัย นํามาใชในการติดตามผลการบริหารสารสนเทศ
การรายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้คุณภาพ (KPI) ที่กําหนดไวในแผนกลยุทธอยางนอยปละ 2 ครั้ง และนํา
ขอมูลที่ไดมาใชเพื่อการตัดสินใจปรับแผนกลยุทธไดอยางทันการ
3. ผูบริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสาร
แผนและผลการดําเนินงานของหนวยงาน ไปยังบุคลากรในหนวยงาน
3.1 ผูบริหารมีการกํากับ ติดตามผลการนํานโยบายและแผนกลยุทธไปสูการปฏิบัติในการประชุมผูบริหาร
อยางนอยปละ 1-2 ครั้ง เพื่อทบทวนเปาหมาย หรือปรับแผนการดําเนินงานใหสอดคลองกับสภาพการณยิ่งขึ้น
พรอมทั้งสรางกลไกภายในเพื่อสื่อสารแผนการดําเนินงานไปยังบุคลากรกลุมเปาหมายทุกระดับที่เกี่ยวของ
3.2 ผูบริหารมีการประเมินผลการดําเนินงานที่สําคัญตามภารกิจของหนวยงาน อยางครบถวน รวมทั้ง
การติดตามผลสัมฤทธิ์ อยางนอยปละ 1 ครั้ง เพื่อทบทวนเปาหมาย หรือปรับแผนการดําเนินงานในรอบปถัดไป
พรอมแจงผลการดําเนินงานไปยังบุคลากรทุกระดับผานการสื่อสารภายใน โดยใชสื่อตางๆ ที่ตรงกับกลุมเปาหมาย
4. ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรใน หนวยงาน มีสวนรวมในการบริหารจัดการใหอํานาจในการตัดสินใจ
แกบุคลากรตามความเหมาะสม และผูบริหารมีการจัดประชุมบุคลากร อยางนอย 2 ครั้งตอปการศึกษา
คูมือการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน
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4.1 ผูบริหารควรมีระบบการสื่อสาร 2 ทาง เพื่อรับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากบุคลากรผูปฏิบัติงาน
อันจะทําใหไดขอมูลเพื่อการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง
4.2 ผูบริหารดําเนินการปรับลดขั้นตอนกระบวนการบริหารจัดการโดยการมอบอํานาจในการตัดสินใจแก
ผูบริหารหรือผูปฏิบัติระดับถัดไป เพื่อเพิ่มความคลองตัว พรอมกับมีการกํากับ และตรวจสอบเพื่อใหเกิดความมั่นใจ
วาระบบการทํางานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุมคา และมีความเสี่ยงอยูในระดับที่ยอมรับได
4.3 ผูบริหารมีการสงเสริมสนับสนุนกิจกรรม เพื่อเปนการสรางขวัญและกําลังใจตอบุคลากรเปนประจําอยาง
ตอเนื่อง เชน การจัดโครงการรางวัลคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการโครงการพัฒนาองคการใหคลองตัว
(lean organization) เปนตน
5. ผูบริหารถายทอดความรูและสงเสริมพัฒนาผูรวมงานเพื่อใหสามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงคของ
หนวยงาน เต็มตามศักยภาพ
5.1 ผูบริหารมีการถายทอดความรูแกผูรวมงาน โดยเนนการเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานใหสูงขึ้นอยาง
ตอเนื่องหรือเพิ่มศักยภาพในการทํางานใหบรรลุวัตถุประสงค เชน การสอนงานที่หนางาน (on – the – job
training) จัดทําคูมือการปฏิบัติงาน เปนตน
5.2 ผูบริหารในระดับตางๆ ควรนําหลักการจัดการความรูมาใช เพื่อการแลกเปลี่ยนความรู และถายทอด
ประสบการณรวมกันระหวางผูปฏิบัติงาน อาทิ การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู การสรางเครือขายชุมชนนักปฏิบัติ
(community of practices) เปนตน
6. ผูบริหารบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลโดยคํานึงถึงประโยชนของหนวยงาน และผูมีสวนไดสวนเสีย
6.1 ผูบริหารควรยึดหลักธรรมาภิบาลเปนเครื่องมือในการบริหารการดําเนินงาน
ของหนวยงาน ใหไปสูทิศทางที่
กําหนดรวมกันระหวางผูบริหารหนวยงาน และคณะกรรมการประจําหนวยงาน โดยใหสอดคลองกับทิศทางการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศและทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลก
6.2 ผูบริหารมีการดําเนินงานภายใตหลักธรรมาภิบาลโดยเฉพาะในประเด็นการปกปองผลประโยชนของผูมี
สวนไดสวนเสียในเรื่องคุณภาพทางวิชาการและเปดโอกาสใหมีสวนรวมจากทุกฝายที่เกี่ยวของในการดําเนินงาน
6.3 ผูบริหารมีการเปดเผยประวัติ มีรายงานประเมินตนเอง จัดทํารายงานสรุปผลการทํางานและรายงาน
การเงินของหนวยงาน เสนอตอคณะกรรมการประจําหนวยงาน เปนประจําทุกป
6.4 ผูบริหารมีการติดตามผลการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายในของ
หนวยงาน และรายงานการเงินของหนวยงาน เสนอตอคณะกรรมการประจําหนวยงาน เปนประจําทุกป
7. คณะกรรมการประจําหนวยงาน ประเมินผลการบริหารงานของหนวยงาน และผูบริหารนําผลการ
ประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอยางเปนรูปธรรม
7.1 กรรมการประจําหนวยงาน ประเมินผลการบริหารงานของหนวยงาน และผูบริหารตามที่ระบุไวใน
กฎหมายหรือพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัย และขอบังคับมหาวิทยาลัยที่วาดวยการบริหารงานบุคคลผูบริหาร
และขอบังคับที่เกี่ยวของกับการประเมิน หรือตามขอตกลงที่ทํารวมกันระหวางกรรมการประจําหนวยงาน และ
ผูบริหาร
7.2 กรรมการประจําหนวยงาน ควรยึดหลักการประเมินผลการบริหารงานแบบกัลยาณมิตร กลาวคือใช
หลักการที่มุงเนนการใหขอเสนอแนะเชิงสรางสรรค นําผลการประเมินไปใชในการพัฒนา หรือปรับปรุงหนวยงาน
ใหเจริญกาวหนาอยางตอเนื่อง
7.3 ผูบริหารมีการนําผลการประเมินจากกรรมการประจําหนวยงาน ไปใชปรับปรุงการบริหารงาน อาทิ
จัดทําแผนการบริหารงานและรายงานผลการดําเนินงานตอกรรมการประจําหนวยงาน ในโอกาสที่เหมาะสม
คูมือการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน
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ตัวอยาง

เกณฑมาตรฐาน/การประเมินคุณภาพ
รายการหลักฐาน
2. ผูบริหารมีวิสัยทัศน กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และ
2.1 รายงานการประชุมของกรรมการบริหาร/
คณะกรรมการประจําหนวยงานที่มีวาระพิจารณา
สามารถถายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มีความสามารถใน
การวางแผนกลยุทธ มีการนําขอมูลสารสนเทศเปนฐานในการ นโยบายและกําหนดทิศทางในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย
ปฏิบัติงานและพัฒนามหาวิทยาลัย
พิจารณาจาก :
2.2 หลักฐานการถายทอดนโยบายทิศทางฯ ไปสู
• มีการกําหนดทิศองคกร (วิสัยทัศน เปาประสงค คานิยม บุคลากรทุกระดับ
แผนการดําเนินงาน)
2.3 ฐานขอมูลนโยบายและทิศทางในการพัฒนา
• มีการถายทอดและสื่อสารไปยังบุคลากร
มหาวิทยาลัย รายงานผลการดําเนินงานตามตัว
บงชี้ และแผนกลยุทธ
• มีการวางแผนกลยุทธ
• มีฐานขอมูลและใชในการตัดสินใจ
3. ผูบริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการ
3.1 รายงานการประชุมวาระเพื่อพิจารณา
ดําเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสารแผนและ เกี่ยวกับการติดตามผลการดําเนินงานตามนโยบาย
และทิศทางในการพัฒนา
ผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยไปยังบุคลากรใน
3.2 หลักฐานการแจงผลการดําเนินงานตาม
มหาวิทยาลัย
นโยบายและทิศทางในการพัฒนาใหบุคลากรทุก
พิจารณาจาก :
ระดับทราบ
• วิธีการกํากับติดตามประเมินผลการดําเนินงานที่สําคัญ (ผล
การดําเนินงานตามแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการ)
• รายงานการประชุมที่มีการกํากับติดตามผลการดําเนินงาน
• เมื่อมีการกํากับติดตามแลวมีการสื่อสารผลการดําเนินงานไป
ยังบุคลากรอยางไร(ยกตัวอยางหรือแสดงรายงานการประชุม
หรือขอมูลที่สื่อสารไปยังบุคลากรที่เกี่ยวของกับผลการ
ดําเนินงาน)
• ควรใชการสื่อสารแบบ 2 ทาง
หมายเหตุเพิ่มเติม
• ผูบริหารควรมีการกํากับติดตามผลการดําเนินงานที่
มอบหมายใหบุคลากร(หรือผูรับผิดชอบ) มากกวารอยละ 80
• ผูบริหารควรเปรียบเทียบจํานวนเรื่องที่มอบหมายให
บุคลากร (หรือผูรับผิดชอบ) ไปดําเนินการ และมีการรายงาน
มายังผูบริหารภายในเวลาที่กําหนด
4. ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรในมหาวิทยาลัยมีสวนรวมใน 4.1 หลักฐานการรับฟงขอคิดเห็นและ
การบริหารจัดการ ใหอํานาจในการตัดสินใจแกบุคลากรตาม ขอเสนอแนะจากบุคลากร (อาจเปนการประชุม
ระดมความคิดเห็นหรือการสอบถามความคิดเห็น)
ความเหมาะสม
4.2 หลักฐานการมอบอํานาจและการมอบหมาย
พิจารณาจาก :
งาน
• การสนับสนุนและเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการ 4.3 หลักฐานการใหขวัญกําลังใจแกบุคลากร เชน
บริหารจัดการ
คูมือการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน
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• การใหอํานาจในการตัดสินใจ (คําสั่งการมอบอํานาจ)
หมายเหตุเพิ่มเติม
• ควรยกตัวอยางกิจกรรมที่แสดงใหเห็นวาผูบริหารได
สนับสนุนใหบุคลากรมีสวนรวมในการบริหารจัดการองคกร
5. ผูบริหารถายทอดความรูและสงเสริมพัฒนาผูรวมงาน
เพื่อใหสามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัยเต็ม
ตามศักยภาพ
พิจารณาจาก :
• การถายทอดความรูและประสบการณของผูบริหาร
• การพัฒนาและสงเสริมศักยภาพผูรวมงาน
หมายเหตุเพิ่มเติม
• ผูบริหาร หมายถึงผูบริหารสูงสุดและผูบริหารระดับตางๆ
• วิธีการถายทอดองคความรูของผูบริหารเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของผูรวมงาน เชน การสอนงาน การเปนพี่เลี้ยง
การเปนวิทยากร การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู การ
สรางเครือขายชุมชนนักปฏิบัติ และการกําหนดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานที่สําคัญที่ผูบริหารมีสวนรวม
6. ผูบริหารบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึง
ประโยชนของมหาวิทยาลัยและผูมีสวนไดสวนเสีย
พิจารณาจาก :
• การบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล
• รายงานการประเมินตนเองของผูบริหารตามหลักธรรมมาภิ
บาล 10 ประการ

รางวัลตางๆ

รายการหลักฐาน

หลักฐานการถายทอดความรูจากผูบริหารแก
ผูรวมงาน เชน การสอนงาน หรือ คูมือการ
ปฏิบัติงาน หรือการกระบวนการ KM มาใชในการ
ในการพัฒนาผูรวมงาน

6.1หลักฐานที่แสดงวาผูบริหารใชหลักธรรมาภิ
บาล (10 ประการ) ในการบริหารงาน (คูมือ
สกอ.หนา 41)
6.2 รายงานการประชุมวาระเพื่อพิจารณา
เกี่ยวกับการติดตามผลการตรวจสอบภายใน การ
ควบคุมภายใน รายงานการเงิน
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7. สภามหาวิทยาลัยประเมินผลการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัยและผูบริหารนําผลการประเมินไปปรับปรุงการ
บริหารงานอยางเปนรูปธรรม
พิจารณาจาก :
• กรรมการประจําหนวยงาน มีการประเมินผลการ
ดําเนินงานของผูบริหาร
• ผูบริหาร นําเอาผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุง
หมายเหตุเพิ่มเติม
• กรรมการบริหารสูงสุดประเมินผลการดําเนินในภาพรวม
ของทีมบริหาร
• ไมใชการประเมินตนเองของกรรมการประจําคณะ
(การประเมินตนเองของกรรมการประจําหนวยงาน อยูใน
เกณฑขอที่ 1)
8. ผลการประเมินการดําเนินงานของกรรมการบริหารสูงสุด
และผลการประเมินผูบริหารของคณะ/หนวยงาน
ไดระดับคะแนน 3.51 ขึ้นไป (แสดงวิธีการประเมินและผลการ
ประเมินทั้งในสวนของกรรมการบริหารสูงสุด หรือ
การประเมินผูบริหาร)
พิจารณาจาก :
• ผลการประเมินกรรมการบริหารสูงสุด ไดระดับคะแนน
3.51 ขึ้นไป
• ผลการประเมินผูบริหารไดระดับคะแนน 3.51
ขึ้นไป
หมายเหตุเพิ่มเติม
• รายงานการประเมินตนเองของกรรมการบริหารสูงสุด
(ตามเกณฑการประเมินในขอที่ 1) ไดระดับคะแนน 3.51 ขึ้น
ไปรายงานการประเมินตนเองของผูบริหาร ไดระดับคะแนน
3.51 ขึ้นไป (ตามเกณฑการประเมินในขอ ที่ 6)

รายการหลักฐาน
7.1 รายงานผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัย/
คณบดี ที่ประเมินโดยสภามหาวิทยาลัย
7.2 หลักฐานการนําผลการประเมินไปปรับปรุง

8.1 รายงานสรุปผลการประเมินการบริหารงาน
ของกรรมการบริหารสูงสุด

หมายเหตุ : หากจะประเมินผานเกณฑการประเมินมาตรฐานขอที่ 6 นั้น ตองแสดงขอมูลการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลครบถวนทั้ง 10 ประการ ตามนิยามศัพทที่ระบุไว ซึ่งสอดคลองเปนไปตามเกณฑของ สมศ.
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ตัวอยาง

ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2555 สํานักงานประกันคุณภาพ มีผลการดําเนินงานครบ 8 ขอ ดังนี้
1. ผูบริหารปฏิบัติหนาที่ตามระเบียบ/ขอบังคับที่กําหนดครบถวนและมีการประเมินตนเองตาม
หลักเกณฑที่กําหนดลวงหนา
สํานักงานประกันคุณภาพเปนหนวยงานภายใตสังกัดสํานักงานอธิการบดี (14-3.1-1-1) มีนางสาววิไลรัตน
วิริยะวิบูลยกิจ เปนผูบริหาร ซึ่งไดรับการแตงตั้งใหเปนรักษาราชการแทนผูอํานวยการสํานักงานประกันคุณภาพ เมื่อ
วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2555 (14-3.1-1-2) และไดรับแตงตั้งใหเปนผูอํานวยการสํานักงานประกันคุณภาพ เมื่อวันที่
14 มีนาคม 2556 (14-3.1-1-3) โดยผูอํานวยการไดปฏิบัติหนาที่ตามระเบียบ/ขอบังคับที่กําหนดอยางครบถวน
รวมทั้งใหความสําคัญกับการประกันคุณภาพซึ่งเปนสวนหนึ่งของการดําเนินงาน และการบริหารจัดการ ดังนั้น จึงได
วางหลักเกณฑในการประเมินตนเองโดยประเมินจากผลการบริหารงานในรอบปการศึกษาที่สะทอนผลผานการประเมิน
คุณภาพภายในตาม 6 องคประกอบคุณภาพ ของสํานักงานประกันคุณภาพ (14-3.1-1-4)
2. ผูบริหารมีวิสัยทัศน กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ
มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ
มีการนําขอมูลสารสนเทศเปนฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนา
หนวยงาน
ผูอํานวยการ และบุคลากรสํานักงานฯ ไดรวมกันกําหนดวิสัยทัศน ทิศทางการดําเนินงาน และทบทวน
แผนกลยุทธของหนวยงาน ตามกระบวนการขั้นตอนการจัดทําแผนอยางเปนระบบ (14-3.1-2-1) และมีการ
ถายทอดแผนกลยุทธสํานักงานฯ ใหหัวหนางานและบุคลากรของแตละงาน ไดรวมกันพิจารณาจัดทําแผนปฏิบัติ
งานประจําป เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงานในแตละรอบป (14-3.1-2-2) ทั้งนี้ ไดเสนอแผนกลยุทธและ
แผนปฏิบัติงานของสํานักงานฯ ใหคณะกรรมการนโยบายการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพื่อ
พิจารณา (14-3.1-2-3) รวมทั้งไดมีการติดตามความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนในทุกรอบไตรมาส โดย
กําหนดใหแตละงานจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนรายไตรมาส (3.1-2-4) เพื่อใชเปนขอมูลในการ
ตัดสินใจปรับแผนไดอยางทันการณ
3. ผูบริหารมีการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถ
สื่อสารแผนและผลการดําเนินงานของหนวยงาน ไปยังบุคลากรในหนวยงาน
เพื่อใหกลไกการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผนเปนลําดับชั้นอยางตอเนื่อง
สํานักงานประกันคุณภาพไดกําหนดระบบการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย ดังนี้
3.1 คณะกรรมการนโยบายการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มอบนโยบายการ
บริหารงาน และพิจารณาแผนดําเนินงาน สํานักงานประกันคุณภาพ ผานผูอํานวยการสํานักงานฯ ในการประชุม
คณะกรรมการนโยบายฯ (14-3.1-3-1)
3.2
ผูอํานวยการสํานักงานฯ ถายทอดนโยบายและแผนใหกับบุคลากร ในการประชุมบุคลากร
สํานักงานฯ (14-3.1-3-2)
3.3 ผูอํานวยการสํานักงานฯ กําหนดใหแตละงานรายงานความกาวหนาของผลการดําเนินงานตามแผน
รวมถึงปญหาอุปสรรค และแนวทางการแกไข เปนประจําทุกเดือนในการประชุมบุคลากรสํานักงานฯ
และเมื่อ
ครบรอบไตรมาสจะรายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานวาสามารถบรรลุเปาหมายไดมากนอย
เพียงใด หรือมีประเด็นใดที่ควรตองปรับแผนใหสอดคลองกับสภาพการทํางานในปจจุบัน (14-3.1-3-3)
4. ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรในหนวยงาน
มีสวนรวมในการบริหารจัดการ ใหอํานาจในการ
ตัดสินใจแกบุคลากรตามความเหมาะสม และผูบริหารมีการจัดประชุมบุคลากรอยางนอย 2 ครั้งตอปการศึกษา
ผูอํานวยการไดมอบหมายและใหอํานาจในการตัดสินใจแกหัวหนางาน ในการกํากับติดตามการ
ดําเนินงานตามภารกิจที่ไดรับมอบหมาย (14-3.1-4-1) รวมทั้ง ใหความสําคัญกับการสรางกระบวนการสื่อสารอยาง
คูมือการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน
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มีประสิทธิภาพ โดยมีการสื่อสารอยางตรงไปตรงมาทั้ง 2 ทางอยางเปดใจจากผูบริหารสูผูปฏิบัติ และจากผูปฏิบัติสู
ผูบริหาร ซึ่งจะกอใหเกิดความเขาใจในกันและกัน ทําใหบุคลากรรูสึกมีสวนรวมและเปนเจาของงาน โดยมีการรับฟง
ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะของแตละงานจากการประชุมบุคลากรเปนประจําทุกเดือน นอกจากนี้ ยังมีการ
บริหารงานในรูปของคณะกรรมการ/คณะทํางาน ที่มอบหมายใหบุคลากรไดหมุนเวียนกันเปนประธานคณะทํางาน
เพื่อฝกการเปนผูนําที่จะวางแผนและติดตามงาน ไดแก คณะกรรมการประกันคุณภาพของสํานักงานฯ (14-3.1-42) คณะทํางานในระบบประกันคุณภาพของสํานักงานฯ (14-3.1-4-3) และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ
สํานักงานฯ (14-3.1-4-4)
5. ผูบริหารถายทอดความรูและสงเสริมพัฒนาผูรวมงาน เพื่อใหสามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงคของ
หนวยงาน เต็มตามศักยภาพ
ผูอํานวยการสํานักงานฯ ไดสงเสริมใหเกิดวัฒนธรรมการเรียนรูอยางตอเนื่องภายในสํานักงานฯ ตั้งแต
เปนผูใหคําปรึกษากับบุคลากรในกรณีที่เกิดปญหาในการทํางาน พรอมทั้งสนับสนุนใหบุคลากรไดเขาอบรม สัมมนา
ศึกษาดูงานในสวนที่เกี่ยวของกับภารกิจอยางสม่ําเสมอ (14-3.1-5-1) เพื่อใหบุคลากรไดพัฒนาความรู และทักษะ
ใหสามารถทํางานไดบรรลุเปาหมายตามที่กําหนด นอกจากนี้ ผูอํานวยการและบุคลากรไดรวมกัน กําหนดประเด็น
ความรูสําหรับจัดกิจกรรม KM ภายในสํานักงานฯ เพื่อใหเกิดการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน (14-3.1-5-2)
รวมทั้งมีการจัดทําคูมือปฏิบัติงานของแตละงานเพื่อใหบุคลากรสามารถเรียนรูการทํางาน และสามารถทํางาน
ทดแทนกันได (14-3.1-5-3)
6. ผูบริหารบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลโดยคํานึงถึงประโยชนของหนวยงานและผูมีสวนไดสวนเสีย
การบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลของผูอํานวยการสํานักงานประกันคุณภาพ เปนดังนี้
6.1 หลักประสิทธิผล ( Effectiveness): ผูอํานวยการมีการบริหารงานโดยคํานึงถึงการปฏิบัติงานให
บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของแผนปฏิบัติงานที่กําหนด โดยในปงบประมาณพ.ศ.255 5 มีผลการดําเนินงาน
บรรลุเปาหมายในแผนปฏิบัติงาน จํานวน 41 ตัวบงชี้ จาก 46 ตัวบงชี้ คิดเปนรอยละ 89.13 (14-3.1-6-1)
6.2 หลักประสิทธิภาพ (Efficiency): ผูอํานวยการมีการบริหารงานภายใตงบประมาณที่จํากัดครบทุก
ภารกิจ โดยในปงบประมาณ พ.ศ.255 5 สํานักงานฯ ไดรับจัดสรรเงินรายได 2,385,137 บาท และสามารถหา
รายไดเพิ่ม 834,500 บาท รวม 3,219,637 บาท เพื่อใชในการดําเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงค โดยงานธุรการจะ
รายงานสถานะทางการเงินตอที่ประชุมบุคลากรเปนประจําทุกเดือน เพื่อเปนขอมูลในการตัดสินใจในการบริหารจัด
การเงินรายไดของสํานักงานฯ ใหเกิดประโยชนสูงสุด และรายงานสรุปผลการใชงบประมาณ ป พ.ศ.2555 เมื่อสิ้น
ปงบประมาณ (14-3.1-6-2)
6.3 หลักการตอบสนอง (Responsiveness): มีการสํารวจความตองการของผูรับบริการ และนํามาวาง
แผนการดําเนินงานที่สอดคลองความตองการของผูรับบริการ (14-3.1-6-3) นอกจากนี้ ผูอํานวยการมีการติดตาม
ระยะเวลาการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนจากรายงานความกาวหนาของแตละงาน (14-3.1-3-3) ซึ่งทุกโครงการ
ไดรับการตอบรับจากผูบริหาร บุคลากร และนิสิต มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร เปนอยางดี พิจารณาไดจากผลการ
ประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการในรอบปการศึกษา 2555 จํานวน 35 กิจกรรมที่ดําเนินการ มีคาเฉลี่ย 4.04
อยูในระดับดี จากคะแนนเต็ม 5.00 (14-3.1-6-4)
6.4 หลักภาระรับผิดชอบ ( Accountability): สํานักงานประกันคุณภาพเปนหนวยงานที่ขับเคลื่อน
ภารกิจดานการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซึ่งผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ
พ.ศ.2555 สามารถบรรลุเปาหมายระดับกลยุทธไดครบทุกตัวบงชี้ สําหรับการแสดงความสํานึกในการรับผิดชอบตอ
ปญหาสาธารณะ ผูอํานวยการไดมีการกําหนดนโยบายการประหยัดพลังงาน ทรัพยากร และการอนุรักษรักษา
สิ่งแวดลอม ของสํานักงานประกันคุณภาพ (14-3.1-6-5) รวมทั้งไดมอบหมายใหงานธุรการประชาสัมพันธกิจกรรม
สาธารณประโยชนตางๆ ใหบุคลากรสํานักงานฯ รับทราบ โดยมีบุคลากรบางคนไดมีสวนรวมในกิจกรรมดังกลาว
ไดแก การบริจาคโลหิต และการบริจาคสิ่งของในโครงการปนรักสูนอง (14-3.1-6-6)
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6.5 หลักความโปรงใส ( Transparency): ผูอํานวยการไดกําหนดใหงานธุรการแจงสถานะทางการเงิน
และการเบิกจายวัสดุของสํานักงานฯ ในที่ประชุมบุคลากรเปนประจําทุกเดือน มีการแตงตั้งคณะกรรมการ ตรวจเงิน
คงเหลือ เพื่อตรวจสอบรายงานเงินคงเหลือประจําวันกอนจัดสงกองคลังเปนประจําทุกเดือน (14-3.1-6-7)
6.6 หลักการมีสวนรวม (Participation): มีการเรียนเชิญผูทรงคุณวุฒิภายนอก ผูบริหารมหาวิทยาลัย
และผูบริหารจากคณะวิชา สถาบัน สํานัก ที่เกี่ยวของ เขารวมเปนคณะกรรมการนโยบายประกันคุณภาพ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (14-3.1-6-8) เพื่อรวมเปนทีมบริหารสํานักงานประกันคุณภาพ มีการแตงตั้ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพ สําหรับคณะวิชา (14-3.1-6-9) คณะกรรมการประกันคุณภาพ สําหรับสถาบัน
สํานัก (14-3.1-6-10) เพื่อรวมเปนทีมงานขับเคลื่อนการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร นอกจากนี้
ในการดําเนินโครงการตางๆ ไดมีการรวบรวมขอมูลปอนกลับจากผูรับบริการเพื่อใชประโยชนในการพัฒนาปรับปรุง
การดําเนินงานอยางตอเนื่อง
6.7 หลักการกระจายอํานาจ (
Decentralization): ผูอํานวยการมีการมอบอํานาจใหหัวหนางานเปนผู
กํากับติดตามงานตามภารกิจที่ไดรับมอบหมายกอนเสนอถึงผูอํานวยการ และคณะกรรมการนโยบายฯ เปนลําดับ
ชั้น รวมทั้งมีการมอบอํานาจใหมีผูปฏิบัติราชการแทนผูอํานวยการในกรณีที่ผูอํานวยการติดภารกิจ เพื่อใหสามารถ
ตัดสินใจ ในการดําเนินงานตางๆ ใหมีความราบรื่น (14-3.1-6-11)
6.8 หลักนิติธรรม (
Rule of Law): ผูอํานวยการบริหารงานภายใตกฎระเบียบ และขอบังคับตางๆ
อยางเครงครัด โดยคํานึงถึงความเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ ใหความสําคัญกับการปฏิบัติงานตามหลักจรรยาบรรณ
และมีการถายทอดจรรยาบรรณใหกับบุคลากรทุกคนไดทราบและทําความเขาใจรวมกัน (14-3.1-6-12) นอกจากนี้
ตั้งแตตนปพ.ศ. 2556 ผูอํานวยการไดกําหนดใหบุคลากรนําขอชวนคิดที่เปนคติสอนใจตางๆ มาเลาสูกันฟง ในการ
ประชุมบุคลากรสํานักงานฯ ดวย (14-3.1-6-13)
6.9 หลักความเสมอภาค ( Equity): ผูอํานวยการใหโอกาสแกบุคลากรทุกคนอยางเทาเทียมกันในการ
พัฒนาตนเองเพื่อใหมีความรู และทักษะในการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับภารกิจ รวมถึงมีความกาวหนาในตําแหนง
งาน โดยกําหนดเปนตัวบงชี้ความสําเร็จดานการพัฒนาบุคลากร
6.10 หลักมุงเนนฉันทามติ ( Consensus Oriented): ผูอํานวยการมีการขอฉันทามติจากที่ประชุม
บุคลากรในวาระการพิจารณาอยางตอเนื่อง เพื่อใหเปนขอตกลงรวมกันในการดําเนินงานดานตางๆ ไดแก
การพิจารณารูปแบบการจัดกิจกรรมครบรอบ 10 ป สํานักประกันคุณภาพ การปรับปรุงแนวทางการประเมิน
คุณภาพภายใน สํานักงานประกันคุณภาพ (14-3.1-6-14)
7. ผูบริหารระดับสูงประเมินผลการบริหารงานของผูบริหาร
ผูอํานวยการจะไดรับการประเมินผลการบริหารงานในรอบป ซึ่งเปนการประเมินความดีความชอบ จาก
รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพ (14-3.1-7-1)
8. บุคลากรประเมินภาวะผูนําของผูบริหารและผูบริหารนําผลการประเมินภาวะผูนําไปปรับปรุงการ
บริหารงานอยางเปนรูปธรรม
กระบวนการประเมินภาวะผูนําของผูอํานวยการโดยบุคลากร เปนดังนี้
8.1 สํานักงานอธิการบดีจัดทําแบบประเมินภาวะผูนําสงใหบุคลากรประเมินผูอํานวยการ(14-3.1-8-1)
8.2 สํานักงานประกันคุณภาพรวบรวมผลการประเมินภาวะผูนํา วิเคราะห และประมวลผล เสนอ
สํานักงานอธิการบดีเพื่อพิจารณา โดยในรอบปการศึกษา 2555 ผูอํานวยการมีผลการประเมินภาวะผูนําภาพรวมที่
คาเฉลี่ย 3.28 อยูในระดับปานกลาง (14-3.1-8-2)
8.3 สํานักงานอธิการบดีสรุปผลการประเมินภาวะผูนําของทุกหนวยงานภายในสํานักงานอธิการบดี
และสรุปรายงานผลประเมินเสนอผูบริหารทุกหนวยงาน
8.4 ผูอํานวยการพิจารณาผลการประเมิน และปรับปรุงการบริหารงานในประเด็นที่มีผลการประเมิน
นอยกวา 3.50 จากคะแนนเต็ม 5 หรือประเด็นที่เปนขอควรปรับปรุงจากคําถามปลายเปด
8.5 สํานักงานอธิการบดีติดตามผลการปรับปรุงการบริหารงานจากผลประเมินภาวะผูนําในรอบปถัดไป
คูมือการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน
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รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสาร
14-3.1-1-1
ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง การปรับสถานภาพสํานักประกันคุณภาพ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปน สํานักงานประกันคุณภาพ ลงวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2555
14-3.1-1-2
คําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรที่ 1999/2555 เรื่อง แตงตั้งผูรักษาราชการแทนผูอํานวยการ
สํานักงานประกันคุณภาพ ลงวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2555
14-3.1-1-3
คําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่ 1240/2556 เรื่อง การแตงตั้งขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา ใหดํารงตําแหนงผูบริหารประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ลงวันที่ 23 เมษายน
2556
14-3.1-1-4
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน สํานักงานประกันคุณภาพ ปการศึกษา 2555
14-3.1-2-1
แผนกลยุทธ สํานักงานประกันคุณภาพ
14-3.1-2-2
แผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556 ของงานตางๆ
14-3.1-2-3
รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วาระการพิจารณาแผนของสํานักงานประกันคุณภาพ
14-3.1-2-4
รายงานการประชุมบุคลากร ครั้งที่ 4/2556 วันที่ 2 เมษายน 2556 วาระที่ 4.1 สรุปแผนและ
ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556 (รอบ 6 เดือน)
14-3.1-3-1
รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ครั้งที่ 3/2555 วันที่ 26 ธันวาคม 2555 วาระสืบเนื่องที่ 3.1 ปฏิทินการดําเนินงาน
สํานักงานประกันคุณภาพ ประจําปงบประมาณ 2556
14-3.1-3-2
รายงานการประชุมบุคลากรสํานักงานประกันคุณภาพ ครั้งที่ 3/2556 วันที่ 5 มีนาคม 2556
วาระแจงเพื่อทราบ แผนงานสํานักงานประกันคุณภาพ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
14-3.1-3-3
รายงานการประชุมบุคลากรสํานักงานประกันคุณภาพ ปการศึกษา 2555 วาระเรื่องรายงาน
ความกาวหนาของแตละงาน
14-3.1-4-1
- คําสั่งสํานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่ 3/2551 เรื่อง แตงตั้งหัวหนาฝาย
ของสํานักประกันคุณภาพ
- คําสั่งสํานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่ 8/2551 เรื่อง แตงตั้งหัวหนาฝาย
ของสํานักประกันคุณภาพ แกไขครั้งที่ 1
14-3.1-4-2
- คําสั่งสํานักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่ 1/2555 เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพ ของสํานักงานประกันคุณภาพ ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 55
- คําสั่งสํานักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่ 1/2556 เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพ ของสํานักงานประกันคุณภาพ (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 13
กุมภาพันธ 2556
14-3.1-4-3
- คําสั่งสํานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่ 2/2555 เรื่อง แตงตั้ง
คณะทํางานในระบบประกันคุณภาพ ของสํานักงานประกันคุณภาพ ลงวันที่ ลงวันที่ 19
พฤศจิกายน 2555
- คําสั่งสํานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่ 2/2556 เรื่อง แตงตั้ง
คณะทํางานในระบบประกันคุณภาพ ของสํานักงานประกันคุณภาพ (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 13
กุมภาพันธ 2556
14-3.1-4-4
คําสั่งสํานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่ 11/2555 เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ของสํานักงานประกันคุณภาพ ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2555
คูมือการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน
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หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสาร
14-3.1-5-1
รายงานผลการพัฒนาบุคลากรสํานักงานประกันคุณภาพ ปการศึกษา 2555
14-3.1-5-2
รายงานการประชุมบุคลากรสํานักงานประกันคุณภาพ ครั้งที่ 5/2555 วันที่ 13 ธันวาคม
2555 วาระการพิจารณากําหนดแผน KM ของสํานักงานประกันคุณภาพ
14-3.1-5-3
คูมือปฏิบัติงานสํานักงานประกันคุณภาพ ปการศึกษา 2555
14-3.1-6-1
สรุปผลการบรรลุเปาหมายตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติงานสํานักงานประกันคุณภาพ
ปงบประมาณ พ.ศ.2555
14-3.1-6-2
รายงานทางการเงินของสํานักงานประกันคุณภาพ ปงบประมาณ พ.ศ.2555
14-3.1-6-3
รายงานผลการสํารวจความตองการของผูรับบริการสํานักงานประกันคุณภาพ ปการศึกษา
2555
14-3.1-6-4
รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ สํานักงานประกันคุณภาพ
ปการศึกษา 2555
14-3.1-6-5
นโยบายการประหยัดพลังงาน ทรัพยากร และการอนุรักษรักษาสิ่งแวดลอม ของสํานักงาน
ประกันคุณภาพ
14-3.1-6-6
รายงานการประชุมบุคลากรสํานักงานประกันคุณภาพ ปการศึกษา 2555 วาระเรื่องแจง
เพื่อทราบ
14-3.1-6-7
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการเงินคงเหลือประจําวัน ของสํานักประกันคุณภาพ
14-3.1-6-8
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการนโยบายการประกันคุณภาพ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ลงวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2555
14-3.1-6-9
คําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรที่ 2985/2555 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ
สําหรับคณะวิชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ลงวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2555
14-3.1-6-10
คําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรที่ 2986/2555 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ
สําหรับสถาบัน สํานัก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ลงวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2555
14-3.1-6-11
คําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรที่ 3318/2555 เรื่อง แตงตั้งผูปฏิบัติหนาที่แทนผูอํานวยการ
สํานักงานประกันคุณภาพ ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.55
14-3.1-6-12
รายงานการประชุมบุคลากรสํานักงานประกันคุณภาพ ครั้งที่ 3/2556 วันที่ 5 มีนาคม 2556
เรื่องแจงเพื่อทราบ 1.1 จรรยาบรรณบุคลากรสถาบันอุดมศึกษาที่ควรถือปฏิบัติ
14-3.1-6-13
ขอชวนคิด จากรายงานการประชุมบุคลากรสํานักงานประกันคุณภาพ ปการศึกษา 2555
14-3.1-6-14
รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ สํานักงานประกันคุณภาพ ครั้งที่ 8/2555
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2555 วาระการพิจารณา 4.2 แนวทางการดําเนินงานประกันคุณภาพ
ของสํานักงานประกันคุณภาพ ปการศึกษา 2555 ของสํานักงานประกันคุณภาพ หลังการปรับ
โครงสราง
14-3.1-7-1
รายงานผลการประเมินความดีความชอบของผูอํานวยการสํานักงานประกันคุณภาพ
ปงบประมาณ พ.ศ.2555
14-3.1-8-1
แบบประเมินภาวะผูนําของผูบริหาร สังกัดสํานักงานอธิการบดี ปการศึกษา 2555
14-3.1-8-2
รายงานผลการประเมินภาวะผูนําของผูอํานวยการสํานักงานประกันคุณภาพ ปการศึกษา 2555
14-3.1-1-1
ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง การปรับสถานภาพสํานักประกันคุณภาพ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปน สํานักงานประกันคุณภาพ ลงวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2555
14-3.1-1-2
คําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรที่ 1999/2555 เรื่อง แตงตั้งผูรักษาราชการแทนผูอํานวยการ
สํานักงานประกันคุณภาพ ลงวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2555
คูมือการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน
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ตัวบงชี้ที่ 3.2

การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู (สกอ.7.2)

ชนิดของตัวบงชี้

กระบวนการ

คําอธิบายตัวบงชี้
มาตรฐานการอุดมศึกษาขอที่ 3 กําหนดใหหนวยงานมีการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรูและสังคมแหง
การเรียนรู ซึ่งตองมีการจัดการความรูเพื่อมุงสูหนวยงานแหงการเรียนรู โดยมีการรวบรวมองคความรูที่มีอยูใน
หนวยงานซึ่งกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาใหเปนระบบ เพื่อใหทุกคนในหนวยงานสามารถ
เขาถึงความรู และพัฒนาตนเองใหเปนผูรู รวมทั้งปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหหนวยงานมี
ความสามารถในเชิงแขงขันสูงสุด กระบวนการในการบริหารจัดการความรูในหนวยงาน ประกอบดวย การระบุ
ความรู การคัดเลือก การรวบรวม การจัดเก็บความรู การเขาถึงขอมูล และการแลกเปลี่ยนความรูทั้งภายในและ
ภายนอกหนวยงาน การสรางบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรูภายในหนวยงาน การกําหนดแนววิธีปฏิบัติงาน
ตลอดจนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรูในหนวยงานใหดียิ่งขึ้น
นิยามศัพท
แนวปฏิบัติที่ดี หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ทําใหองคการประสบความสําเร็จ หรือสูความ
เปนเลิศตามเปาหมาย เปนที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้นๆ มีหลักฐานของความสําเร็จปรากฏชัดเจน โดยมี
การสรุปวิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรูและประสบการณ บันทึกเปนเอกสาร เผยแพรให
หนวยงานภายในหรือภายนอกสามารถนําไปใชประโยชนได
รอบระยะเวลา

รอบปการศึกษา (1 มิ.ย. 25... – 31 พ.ค. 25...)

เกณฑมาตรฐาน
1. มีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรูที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของ
หนวยงาน
2. กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายที่จะพัฒนาความรูและทักษะในการปฏิบัติงานอยางชัดเจนตามประเด็น
ความรูที่กําหนดในขอ 1
3. มีการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง (tacit knowledge)
เพื่อคนหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 และเผยแพรไปสูบุคลากรกลุมเปาหมายที่กําหนด
4. มีการรวบรวมความรูตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 ทั้งที่มีอยูในตัวบุคคลและแหลงเรียนรูอื่นๆ ที่
เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษร
(explicit
knowledge)
5. มีการนําความรูที่ไดจากการจัดการความรูในปการศึกษาปจจุบันหรือปการศึกษาที่ผานมาที่เปนลาย
ลักษณอักษร (explicit knowledge) และจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง (tacit knowledge) ที่เปน
แนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ขอ

คูมือการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
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ตัวอยางแนวทางปฏิบัติ
1. มีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรูที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของ
หนวยงาน
1.1 หนวยงานควรศึกษาเปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตร หรือวัตถุประสงคเชิงกลยุทธของหนวยงาน วา
มีประเด็นใดที่มุงเนนเปนสําคัญ หรือมุงสูอัตลักษณใดที่ตองการ เพื่อนํามาใชในการกําหนดแผนยุทธศาสตรหรือ
แผนปฏิบัติการในการจัดการความรูใหสอดคลองกับแผนกลยุทธของหนวยงาน
1.2 บุคคลที่เกี่ยวของในการกําหนดประเด็นความรู อาจประกอบดวย ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ
หัวหนาฝาย หัวหนางาน ที่กํากับดูแลดานยุทธศาสตรหรือกลยุทธที่เกี่ยวของกับภารกิจของหนวยงาน รวมทั้งดาน
อื่นๆ ที่เปนไปตามอัตลักษณของหนวยงาน
1.3 หนวยงานควรมีเปาหมายในการจัดการความรู โดยเนนเรื่องการพัฒนาทักษะความสามารถของบุคลากร
ภายในเปนหลัก รวมทั้งประเด็นการจัดการความรูที่หนวยงานมุงเนนตามอัตลักษณ เชน เทคนิคการปรับปรุงการ
ทํางาน เทคนิคการเพิ่มผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการภายในหนวยงาน เปนตน
2. กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายที่จะพัฒนาความรูและทักษะ ในการปฏิบัติงาน อยางชัดเจนตาม
ประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1
2.1 กําหนดกลุมเปาหมายที่จะไดรับการพัฒนาความรูและทักษะในการปฏิบัติงาน
2.2 หนวยงานควรกําหนดนโยบายใหมีการสํารวจผลการปฏิบัติงานที่เปนจุดเดนของบุคลากร โดยเฉพาะ
ดานการใหบริการ การปฏิบัติงานตามภารกิจที่สะทอนอัตลักษณของหนวยงาน
เพื่อนํามากําหนดเปนประเด็น
สําหรับใชในกระบวนการจัดการความรูใหไดองคความรูที่เปนประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพผลการดําเนินงาน
3. มีการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง (tacit knowledge)
เพื่อคนหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 และเผยแพรไปสูบุคลากรกลุมเปาหมายที่กําหนด
3.1 หนวยงานควรเชิญบุคลากรภายใน หรือภายนอกที่มีผลงานดีเดนทางดานวิชาการและผลงานทางดาน
วิจัย รวมทั้งผลงานดานอื่นๆ ที่หนวยงานมุงเนนมาถายทอดความรู เคล็ดลับ หรือนวัตกรรม อยางสม่ําเสมอผานเวที
ตางๆ เชน การจัดประชุมสัมมนา เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกับเจาของความรู เคล็ดลับ หรือนวัตกรรมดังกลาว
3.2 หนวยงานควรสงเสริมใหมีบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรูภายในหนวยงาน เชน การสงเสริมใหมี
ชุมชนนักปฏิบัติและเครือขายดานการจัดการความรู
ทั้งระหวางหนวยงาน ภายในหนวยงาน และภายนอก
หนวยงาน/มหาวิทยาลัย เพื่อใหเกิดวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางตอเนื่อง โดยการจัดสรรทรัพยากรอยาง
เหมาะสม ทั้งดานงบประมาณ เวลา สถานที่
4. มีการรวบรวมความรูตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 ทั้งที่มีอยูในตัวบุคคลและแหลงเรียนรูอื่นๆ
ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษร (explicit
knowledge)
4.1 มีการกําหนดผูรับผิดชอบในการวิเคราะห สังเคราะหความรูทั้งที่มีอยูในตัวบุคคลและแหลงเรียนรูอื่นๆ
ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยางเปนระบบ เปนหมวดหมู เพื่อใหบุคลากรกลุมเปาหมายที่ตองการ
เพิ่มพูนความรูความสามารถเขาถึงแนวปฏิบัติที่ดีไดงาย
4.2 ควรมีการใชประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และเผยแพร
ความรูในองคกร ใหเกิดความประหยัดและเกิดประโยชนสูงสุด
4.3 ควรมีการจัดพิมพวารสาร หรือสื่อสิ่งพิมพ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูและยกยองใหเกียรติแกผูเปน
เจาของความรู เคล็ดลับ หรือนวัตกรรมดังกลาว
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5. มีการนําความรูที่ไดจากการจัดการความรูในปการศึกษาปจจุบันหรือปการศึกษาที่ผานมา ที่เปนลาย
ลักษณอักษร (explicit knowledge) และจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง (tacit knowledge)
ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง
5.1 ผูรับผิดชอบควรวิเคราะหความรูจากแนวปฏิบัติที่ดีจากแหลงตางๆ เชน นวัตกรรมที่ไดจากการจัดการ
ความรูไปใชใหเกิดประโยชนแกหนวยงาน และสังคม นํามาปรับใชใหเหมาะสมกับบริบทของหนวยงานที่เปน
กลุมเปาหมาย
5.2 ผูรับผิดชอบควรขยายผลการปรับใชไปยังหนวยงานตางๆ และติดตามวัดผลตามประเด็นความรูและ
เปาหมายของการจัดการความรูที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของหนวยงาน
5.3 มีกลไกการนําผลการประเมินคุณภาพจากภายในและภายนอกดานการจัดการความรู มาปรับปรุงและ
พัฒนาระบบและกลไกการจัดการความรูของหนวยงาน
5.4 ผูรับผิดชอบควรสรุปผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นตามเปาประสงคที่กําหนดไวในประเด็นยุทธศาสตร หรือกลยุทธ
ของหนวยงาน

ตัวอยาง

เกณฑมาตรฐาน/การประเมินคุณภาพ
2. กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายที่จะพัฒนาความรูและ
ทักษะดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัยอยางชัดเจนตาม
ประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1
พิจารณาจาก :
• กลุมเปาหมายในการพัฒนาองคความรูสอดคลอง
กับองคความรูในขอที่ 1
3. มีการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรู ทักษะของ
ผูมีประสบการณตรง ( tacit Knowledge)เพื่อคนหาแนว
ปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 และเผยแพร
ไปสูบุคลากรกลุมเปาหมายที่กําหนด
พิจารณาจาก :
• การจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู (KM)
4. มีการรวบรวมความรูตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1
ทั้งที่มีอยูในตัวบุคคลและแหลงเรียนรูอื่นๆ ที่เปนแนวปฏิบัติที่
ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปน
ลายลักษณอักษร (explicit knowledge)
พิจารณาจาก :
• การรวบรวมองคความรูเปนลายลักษณอักษร
• การจัดเก็บองคความรูอยางเปนระบบสามารถสืบคนและ
นําไปใชได
หมายเหตุเพิ่มเติม
• การรวบรวมองคความรู (ขอที่1)เปนลายลักษณอักษร
• การจัดเก็บอยางเปนระบบ เชน การจัดเก็บในรูปแบบของ
เอกสาร (จัดทําเปนเอกสารเผยแพร วารสาร) การจัดเก็บใน

รายการหลักฐาน
หลักฐานการกําหนดกลุมเปาหมายที่จะพัฒนา
ความรูตามประเด็นในขอ1

หลักฐานการดําเนินการจัดการความรูตาม
ประเด็นในขอ 1 และมีการเผยแพรความรูไปยัง
กลุมเปาหมาย

หลักฐานการรวบรวมความรูตามประเด็นในขอ 1
มาจัดเก็บอยางเปนระบบ โดยกําหนด
ผูรับผิดชอบเพื่อจัดหมวดหมูความรู ซึ่งควรมีการ
นํา IT เขามาชวย
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เกณฑมาตรฐาน/การประเมินคุณภาพ
รายการหลักฐาน
รูปแบบของไฟลอิเลคทรอนิกส (จัดเก็บเปน
DATA ใน
เว็บไซต)
5. มีการนําความรูที่ไดจากจากการจัดการความรูในป
หลักฐานสรุปผลการดําเนินงานจากการจัดการ
การศึกษาปจจุบันหรือปการศึกษาที่ผานมาที่เปนลายลักษณ ความรูว านําไปใชประโยชนอยางไร เปนไปตาม
อักษร(explicit knowledge)และจากความรู ทักษะของผูมี วัตถุประสงคหรือไม
ประสบการณตรง (tacit Knowledge) ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดี
พิจารณาจาก :
• มีหลักฐานการนําเอาความรูไปใชเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือ มีการนําเอาความรูจากปที่ผานมา
(ที่เปนลายลักษณอักษร) มาใชในการปฏิบัติงานจริง
• แสดงตัวอยางหรืออางถึงบุคคล หนวยงานที่นําเอาองค
ความรูไปใชจริง
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ตัวอยาง

ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2555 สํานักงานประกันคุณภาพ มีผลการดําเนินงานครบ 5 ขอ ดังนี้
1. มีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรูที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของ
หนวยงาน
สํานักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรตระหนักถึงการสรางสังคมแหงการเรียนรู โดยมี
เปาหมายตามกลยุทธในการสงเสริมใหมหาวิทยาลัยเปนองคกรแหงการเรียนรูดานการประกันคุณภาพ ที่มี
ผูอํานวยการ บุคลากรสํานักงานประกันคุณภาพ และบุคลากรจากหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยไดรวมกันกําหนด
ประเด็นความรูสําหรับจัดกิจกรรม KM ภายในสํานักงานประกันคุณภาพจากการประชุมบุคลากรสํานักงานประกัน
คุณภาพครั้งที่ 5/2555 (14-3.2-1-1) โดยในปการศึกษา 2555 มีการวางแผนจัดกิจกรรม KM จํานวน 1 เรื่อง คือ
แนวปฏิบัติในการดําเนินงานของเลขานุการคณะผูประเมิน (14-3.2-1-2) ซึ่งเปนความรูจําเปนที่บุคลากรสํานักฯ
รวมถึงบุคลากรจากหนวยงานภายในจะใชในการดําเนินงานเพื่อการบรรลุตามกลยุทธของสํานักฯ กลาวคือ
เปาหมายของการจัด KM จะเนนใหบุคลากรมีการพัฒนาทักษะความสามารถในการนําความรู ความเขาใจ แนวคิด
และวิธีการที่ไดรับไปประยุกตใชกับการดําเนินงานตามภารกิจไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายที่จะพัฒนาความรูและทักษะในการปฏิบัติงานอยางชัดเจนตาม
ประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1
มีการกําหนดกลุมเปาหมายของการจัดกิจกรรม KM ประกอบดวย ผูอํานวยการ บุคลากรสํานักฯ และ
บุคลากรจากหนวยงานหนวยงานภายใน รวม 18 คน เขารวมกิจกรรม KM เพื่อพัฒนาความรูและทักษะในการ
ปฏิบัติงานตามประเด็นความรูที่กําหนด ซึ่งครอบคลุมบุคลากรสํานักฯ ที่กําหนดไวในขอ 1 มีการกําหนด
ผูรับผิดชอบดําเนินงานจัดการความรูใหเปนไปตามแผน โดยพิจารณาจากงานที่มีภารกิจโดยตรงในเรื่องที่จัดการ
ความรู คือ แนวปฏิบัติในการดําเนินงานของเลขานุการคณะผูประเมิน รับผิดชอบโดยงานตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพภายใน (14-3.2-2-1)
3. มีการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรู
ทักษะของผูมีประสบการณตรง
(tacit
knowledge) เพื่อคนหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ
1 และเผยแพรไปสูบุคลากร
กลุมเปาหมายที่กําหนด
มีการสงเสริมใหเกิดวัฒนธรรมการเรียนรูอยางตอเนื่องภายในสํานักฯ โดยสนับสนุนใหบุคลากรไดเขา
อบรม สัมมนา ในสวนที่เกี่ยวของกับภารกิจอยางสม่ําเสมอ และเมื่อไดรับการอบรม สัมมนา แลวกําหนดใหมีการ
นําความรูที่ไดมาแลกเปลี่ยนกันในการเขารวมโครงการฯ (14-3.2-3-1) รวมทั้งเผยแพรผานเว็บไซตสํานักงาน
ประกันคุณภาพ (14-3.2-3-2) สําหรับรูปแบบของการจัดกิจกรรม KM ของสํานักฯ จะใชวิธีการแบงปนและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูจากประสบการณ และความชํานาญของบุคลากรสํานักฯ ในกิจกรรม
KM เรื่อง แนวปฏิบัติในการดําเนินงานของเลขานุการคณะผูประเมิน ไดกําหนดใหรวมกันแลกเปลี่ยนทําความเขา
ตัวบงชี้และเกณฑการประเมินฯ สําหรับคณะวิชา สถาบัน และสํานัก ที่ไดมีการปรับปรุงใหสอดคลองกับตัวบงชี้
และเกณฑการประเมินคุณภาพภายใน ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รวมทั้งมีการกําหนดให
นําตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพภายนอกของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(สมศ.) และหารือในประเด็นคําถามจากผูรับบริการมีความเขาใจในตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพภายใน
สําหรับคณะวิชา สถาบัน และสํานัก
4. มีการรวบรวมความรูตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 ทั้งที่มีอยูในตัวบุคคลและแหลงเรียนรู
อื่นๆ ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษร
(explicit knowledge)
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สํานักงานประกันคุณภาพไดรวบรวมและจัดเก็บองคความรูอยางเปนระบบและมีชองทางการเผยแพร
ความรูในหนวยงาน ซึ่งสรางความสะดวก และเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานใหกับบุคลากร โดยมีผูรับผิดชอบการจัด
กิจกรรม KM เปนผูสรุปประเด็นความรูไวเปนรายลักษณอักษร และนําขอมูลเผยแพรใหกับบุคลากรไดเขาถึงองค
ความรูจากระบบและตัวบุคคลไดโดยงาย ไดแก e-mail, www.qa.ku.ac.th (14-3.2-4-1)
5. มีการนําความรูที่ไดจากการจัดการความรูในปการศึกษาปจจุบันหรือปการศึกษาที่ผานมาที่เปนลาย
ลักษณอักษร (explicit knowledge) และจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง (tacit knowledge) ที่
เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง
สํานักงานประกันคุณภาพใหความสําคัญของการจัดการความรูในหนวยงาน ดังนั้น ความรูที่ไดจากการ
จัดการความรูในปการศึกษา 2554 ไดถูกนํามาใชปฏิบัติงานจริงในการดําเนินงานตามภารกิจของสํานักฯ ประจําป
การศึกษา 2555 (14-3.2-5-1) สําหรับการจัดการความรูในเรื่องของการใชระบบสมรรถนะ เพื่อพัฒนาคน พัฒนา
งาน มาใชในการกําหนดความสามารถหลักของงานตามภารกิจที่งานตางๆ รับผิดชอบ และมีวิธีการในการบริหาร
บุคคลมาใชในงานของตนไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงการไดนําความรูจาก KM เรื่อง ตัวบงชี้และเกณฑการ
ประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2554 มาใชในการตอบคําถามเกี่ยวกับตัวบงชี้และเกณฑประเมิน และ
มีความเขาใจในตัวบงชี้และเกณฑประเมินสําหรับใชเปนแนวทางในการทําหนาที่เปนกรรมการและเลขานุการ
ประเมินคุณภาพภายใน พรอมทั้งการไดนําความรูจาก KM เรื่อง แบบฟอรมการประเมินคุณภาพภายใน สําหรับ
คณะ สถาบัน สํานัก ประจําปการศึกษา 2554มาใชในการทําหนาที่เปนกรรมการและเลขานุการประเมินคุณภาพ
ภายในไดอยางถูกตองสอดคลองตามตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกได (14-3.2-5-2)
รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
14-3.2-1-1
14-3.2-1-2
14-3.2-2-1
14-3.2-3-1
14-3.2-3-2
14-3.2-4.1
14-3.2-5-1
14-3.2-5-2

ชื่อเอกสาร
รายงานการประชุมบุคลากรสํานักประกันคุณภาพ ครั้งที่ 5/2555 วันที่ 13 ธันวาคม 2555
โครงการจัดการความรู สํานักงานประกันคุณภาพ เรื่อง แนวปฏิบัติในการดําเนินงานของ
เลขานุการคณะผูประเมิน
รายงานการประชุมบุคลากรสํานักประกันคุณภาพ ครั้งที่ 5/2555 วันที่ 13 ธันวาคม 2555
บันทึกเชิญเขารวมโครงการจัดการความรู สํานักงานประกันคุณภาพ เรื่อง แนวปฏิบัติใน
การดําเนินงานของเลขานุการคณะผูประเมิน ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2556
เว็บไซตสํานักงานประกันคุณภาพ
การจัดเก็บประเด็นความรูในระบบ
แบบติดตามการนําความรูจาก KM ไปใชประโยชน
แบบสรุปการนําความรูจาก KM ไปใชประโยชน
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ตัวบงชี้ที่ 3.3 ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ.7.4)
ชนิดของตัวบงชี้

กระบวนการ

คําอธิบายตัวบงชี้
เพื่อให หนวยงานมีระบบบริหารความเสี่ยง โดยการบริหารและควบคุมปจจัย กิจกรรม และกระบวนการ
ดําเนินงานที่อาจเปนมูลเหตุของความเสียหาย (ทั้งในรูปของตัวเงิน หรือไมใชตัวเงิน เชน ชื่อเสียง และการฟองรอง
จากการไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือความคุมคา ) เพื่อใหระดับความ
เสี่ยง และขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยูในระดับที่ยอมรับและควบคุมได โดยคํานึงถึงการเรียนรู
วิธีการปองกันจากการคาดการณปญหาลวงหนาและโอกาสในการเกิด เพื่อปองกันหรือบรรเทาความรุนแรงของ
ปญหา รวมทั้งการมีแผนสํารองตอภาวะฉุกเฉิน เพื่อใหมั่นใจวาระบบงานตางๆ มีความพรอมใชงาน มีการปรับปรุง
ระบบอยางตอเนื่องและทันตอการเปลี่ยนแปลงเพื่อการบรรลุเปาหมายของ หนวยงาน ตามยุทธศาสตรหรือกลยุทธ
เปนสําคัญ
รอบระยะเวลา

รอบปการศึกษา (1 มิ.ย. 25... – 31 พ.ค. 25...)

เกณฑมาตรฐาน
1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผูบริหารระดับสูง และตัวแทนที่
รับผิดชอบภารกิจหลักของหนวยงานรวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน
2. มีการวิเคราะหและระบุความเสี่ยง และปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยงอยางนอย 3 ดาน ตามบริบทของ
หนวยงาน ตัวอยางเชน
- ความเสี่ยงดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)
- ความเสี่ยงดานยุทธศาสตร หรือกลยุทธของหนวยงาน
- ความเสี่ยงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
- ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน เชน ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารงาน การใหบริการ การบริหาร
งานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ
- ความเสี่ยงดานบุคลากรและความเสี่ยงดานธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของบุคลากร
- ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก
- อื่นๆ ตามบริบทของหนวยงาน
3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ไดจากการวิเคราะหในขอ 2
4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน
5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานตอคณะกรรมการประจํา หนวยงาน
เพื่อพิจารณาอยางนอยปละ 1 ครั้ง
6. มีการนําผลการประเมิน และขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประจํา หนวยงาน ไปใชในการปรับแผนหรือ
วิเคราะหความเสี่ยงในรอบปถัดไป
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 หรือ 4 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 ขอ
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มีการดําเนินการ
6 ขอ
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หมายเหตุ
คะแนนการประเมินจะเทากับ 0 หากพบวาเกิดเหตุการณรายแรงขึ้นภายใน หนวยงาน ในรอบปการประเมิน
ที่สงผลกระทบตอชีวิตและความปลอดภัยของ บุคลากร ผูรับบริการ หรือตอชื่อเสียงภาพลักษณ หรือตอความมั่นคง
ทางการเงินของหนวยงาน อันเนื่องมาจากความบกพรองของ หนวยงาน ในการควบคุม หรือจัดการกับความเสี่ยง
หรือปจจัยเสี่ยงที่ไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ โดยมีหลักฐานประกอบที่ชัดเจน
ตัวอยางความเสี่ยงรายแรงที่ใหผลประเมินเปนศูนย (0) คะแนน เชน
1. มีการเสียชีวิตและถูกทํารายรางกายหรือจิตใจอยางรุนแรงของบุคลากรภายในหนวยงาน ทั้งๆ ที่อยูในวิสัย
ที่หนวยงานสามารถปองกันหรือลดผลกระทบในเหตุการณที่เกิดขึ้นได แตไมพบแผนการจัดการความเสี่ยง หรือไม
พบความพยายามของหนวยงานในการระงับเหตุการณดังกลาว
2. หนวยงานเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือมีภาพลักษณที่ไมดี อันเนื่องมาจากปจจัย ตางๆ เชน นักวิจัยหรือบุคลากร
ขาดจริยธรรม จรรยาบรรณ การไมปฏิบัติตามมาตรฐาน หรือกฎกระทรวง และเกิดเปนขาวปรากฏใหเห็นตามสื่อ
ตางๆ เชน หนังสือพิมพ ขาว Online เปนตน
3. หนวยงานขาดสภาพคลองในดานการเงินจนทําใหไมสามารถปฏิบัติงานได สงผลกระทบตอผูรับบริการ
อยางรุนแรง
การไมเขาขายที่ทําใหผลการประเมินไดคะแนนเปนศูนย (0) ไดแก
1. หนวยงานมีการวิเคราะหและจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงเชิงปองกัน หรือมีแผนรองรับเพื่อลดผลกระทบ
สําหรับความเสี่ยงที่ทําใหเกิดเรื่องรายแรงดังกลาวไวลวงหนา และดําเนินการตามแผน
2. เปนเหตุสุดวิสัย อยูนอกเหนือการบริหารจัดการ (การควบคุมหรือการปองกัน) ของหนวยงาน
3. เหตุการณรายแรงดังกลาวมีความรุนแรงที่ลดนอยลงมากจากแผนรองรับผลกระทบที่ไดกําหนดไวลวงหนา
ตัวอยางแนวทางปฏิบัติ
1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผูบริหารระดับสูงและตัวแทนที่
รับผิดชอบภารกิจหลักของหนวยงาน รวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน
1.1 มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางาน ประกอบดวยผูบริหารระดับสูง และตัวแทนที่รับผิดชอบใน
แตละภารกิจหลักของหนวยงาน
1.2 มีการระบุรายละเอียดการทํางานของคณะกรรมการหรือคณะทํางาน เชน นโยบายหรือแนวทางในการ
ดําเนินงาน หนาที่ความรับผิดชอบ กําหนดระยะเวลาใหมีการประชุมของคณะกรรมการหรือคณะทํางานฯ อยาง
สม่ําเสมอ
2. มีการวิเคราะหและระบุความเสี่ยง และปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยงอยางนอย 3 ดาน ตามบริบทของ
หนวยงาน จากตัวอยางตอไปนี้
- ความเสี่ยงดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)
- ความเสี่ยงดานยุทธศาสตร หรือกลยุทธของหนวยงาน
- ความเสี่ยงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
- ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน เชน ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารงาน การใหบริการ การบริหาร
งานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ
- ความเสี่ยงดานบุคลากรและความเสี่ยงดานธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของบุคลากร
- ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก
2.1 วิเคราะหและระบุความเสี่ยงพรอมปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยงที่สงผลกระทบหรือสรางความ
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เสียหาย หรือความลมเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมายในการปฏิบัติงาน
2.2 ประเด็นความเสี่ยงที่นํามาพิจารณาควรมองถึงเหตุการณในอนาคตที่มีโอกาสเกิดขึ้นและสงผล
กระทบตอหนวยงานดานชื่อเสียง คุณภาพการใหบริการ รวมถึงความสูญเสียทางดานชีวิตบุคลากร และทรัพยสิน
ของหนวยงานเปนสําคัญ
2.3 ปจจัยเสี่ยงหรือปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยงอาจใชกรอบแนวคิดในเรื่องที่เกี่ยวของกับคน อาคาร
สถานที่ อุปกรณ วิธีการปฏิบัติงาน สภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอก เปนตน
2.4 จัดลําดับความสําคัญของปจจัยเสี่ยง โดยพิจารณาจากมิติของโอกาสและผลกระทบจากความเสี่ยง
3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ไดจากการวิเคราะหในข2อ
3.1 ระดับความเสี่ยงอาจกําหนดเปนเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพที่สะทอนถึงความเสี่ยงระดับสูกลาง
ง ต่ํา ได
3.2 ควรมีการกําหนดเกณฑการประเมินความเสี่ยงทั้งในดานของโอกาสและผลกระทบ
3.3 การประเมินโอกาสในการเกิดความเสี่ยง ใหประเมินจากความถี่ที่เคยเกิดเหตุการณเสี่ยงในอดีต หรือ
ความนาจะเปนที่จะเกิดเหตุการณในอนาคต โดยคาดการณจากขอมูลในอดีต รวมถึงสภาพแวดลอมที่เกี่ยวของกับ
การควบคุมปจจัยเสี่ยงในปจจุบัน
3.4 การประเมินผลกระทบของความเสี่ยง ใหประเมินจากความรุนแรง ถามีเหตุการณเสี่ยงดังกลาว
เกิดขึ้น โดยจะมีความรุนแรงมาก ถากระทบตอความเชื่อมั่นตอคุณภาพการใหบริการของหนวยงาน ฐานะการเงิน
ขวัญกําลังใจและความปลอดภัยของบุคลากร เปนตน
4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงและดําเนินการตามแผน
4.1 จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อการบรรลุเปาหมาย โดยตองกําหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการที่
จะสรางความรู ความเขาใจใหกับบุคลากรในหนวยงาน และดําเนินการแกไข ลด หรือปองกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น
อยางเปนรูปธรรม
4.2 สรางมาตรการควบคุมความเสี่ยงโดยใชเทคนิค4 T คือ Take การยอมรับความเสี่ยง Treat การลดหรือ
ควบคุมความเสี่ยง Transfer การโอนหรือกระจายความเสี่ยง และ Terminate การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง เพื่อ
ลดมูลเหตุของแตละโอกาสที่หนวยงานจะเกิดความเสียหาย (ทั้งในรูปแบบของตัวเงินและไมใชตัวเงิน เชน ชื่อเสียง
การฟองรองจากการไมปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ขอบังคับประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือความคุมคาคุณคา)
5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานตอคณะกรรมการประจําหนวยงาน
เพื่อพิจารณาอยางนอยปละ 1 ครั้ง
5.1 มีการรายงานความกาวหนาหรือผลการดําเนินงานตามแผนตคณะกรรมการ
อ
ประจําหนวยงาน
5.2 มีการรายงานสรุปผลการดําเนินงานและประเมินผลความสําเร็จของการดําเนินงาน ปญหาอุปสรรค
และแนวทางการแกไข พรอมขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผนการดําเนินงานตอคณะกรรมการประจําหนวยงาน
6. มีการนําผลการประเมิน และขอเสนอแนะจาก คณะกรรมการประจํา หนวยงานไปใชในการปรับแผน
หรือวิเคราะหความเสี่ยงในรอบปถัดไป
แผนบริหารความเสี่ยงในรอบปถัดไปควรพิจารณาระดับความเสี่ยงที่เหลืออยูหลังการจัดการความเสี่ยง
และขอเสนอแนะจาก คณะกรรมการประจํา หนวยงาน รวมทั้งความเสี่ยงใหมจากนโยบาย หรือสภาพแวดลอมที่
เปลี่ยนแปลงไปทั้งภายในหนวยงาน และจากหนวยงานกํากับ
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ตัวอยาง
เกณฑมาตรฐาน/การประเมินคุณภาพ

รายการหลักฐาน

1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความ
เสี่ยง โดยมีผูบริหารระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจ
หลักของมหาวิทยาลัยรวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน
พิจารณาจาก :
• คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
(ผูบริหารระดับสูงรวมเปนคณะทํางาน)
2. มีการวิเคราะหและระบุความเสี่ยง และปจจัยที่กอใหเกิด
ความเสี่ยงอยางนอย 3 ดาน ตามบริบทของมหาวิทยาลัย จาก
ตัวอยางตอไปนี้
- ความเสี่ยงดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบ
เทคโนโลยี สารสนเทศ อาคาร สถานที่
- ความเสี่ยงดานยุทธศาสตร หรือกลยุทธของ
มหาวิทยาลัย
- ความเสี่ยงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
- ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน เชน ความเสี่ยงของ
กระบวนการ บริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจัย
ระบบงาน ระบบประกัน คุณภาพ
- ความเสี่ยงดานบุคลากรและความเสี่ยงดานธรรมาภิบาล
โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารยและบุคลากร
- ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก
พิจารณาจาก :
• มีการวิเคราะหความเสี่ยงอยางนอย 3 ดาน
3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและ
จัดลําดับความเสี่ยงที่ไดจากการวิเคราะหในขอ 2
พิจารณาจาก :
• มีการประเมินโอกาสและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น
จากความเสี่ยงที่เลือกมาวิเคราะหอยางนอย 3 ดาน
• แสดงตารางการประเมินโอกาสและผลกระทบ (ความ
เสี่ยงอยางนอย 3 ดาน)
4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง
และดําเนินการตามแผน
พิจารณาจาก :
• มีแผนบริหารความเสี่ยง(สูง)
• แผนบริหารความเสี่ยงที่ผานความเห็นชอบของ
กรรมการบริหารสูงสุด

1. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
โดยมีผูบริหารระดับสูงรวมเปนคณะกรรมการ

2. หลักฐานการวิเคราะหและระบุความเสี่ยง โดย
ตองระบบอยางนอย 3 ดาน ตามบริบทของ
หนวยงาน

3. หลักฐานการประเมินโอกาสและผลกระทบ
ของความเสี่ยง ซึ่งตองการกําหนดเกณฑการ
ประเมินความเสื่ยง โอกาสในการเกิด ความถี่
ผลกระทบที่เกิดขึ้นวามีความรุนแรงหรือไม

4. แผนบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ
ปจจุบัน
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เกณฑมาตรฐาน/การประเมินคุณภาพ

รายการหลักฐาน

5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และ
รายงานตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอยางนอยปละ 1
ครั้ง
พิจารณาจาก :
• มีการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง
• มีการรายงานตอกรรมการบริหารสูงสุดอยางนอย 1 ครั้ง
6. มีการนําผลการประเมิน และขอเสนอแนะจากสภา
มหาวิทยาลัยไปใชในการปรับแผนหรือวิเคราะหความเสี่ยงใน
รอบปถัดไป
พิจารณาจาก :
• มีการนําเอาผลการประเมิน ขอเสนอแนะไปปรับแผนบริหาร
ความเสี่ยง
• แสดงความเห็นหรือขอเสนอแนะของกรรมการบริหารสูงสุด
• มีการนําเอาขอเสนอแนะไปปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง

5. รายงานการประชุมในวาระเพื่อพิจารณา
เกี่ยวกับการติดตามผลการดําเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยง และรายงานผลการดําเนินงาน
ตอสภามหาวิทยาลัย/คณะกรรมการประจํา
หนวยงาน อยางนอย ปละ 1 ครั้ง ในวาระเพื่อ
พิจารณา
6. การนําขอเสนอแนะจากสภา/คณะกรรมการ
ประจําหนวยงาน (ขอ 5.) มาใชในการปรับแผน
และวิเคราะหความเสี่ยงในปถัดไป อาจใชเปน
รายงานการประชุม หรือ แผนบริหารความเสี่ยง
ที่ระบุไดวามีการนําขอเสนอแนะมาปรับปรุง
อยางไร
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ตัวอยาง

ผลการดําเนินงาน
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 สํานักงานประกันคุณภาพ มีผลการดําเนินงานครบ 6 ขอ ดังนี้
1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยงหรือผูรับผิดชอบงานบริหารความ
เสี่ยงของหนวยงาน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง วิทยาเขตบางเขน
ที่ 2780/2554 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2554 โดยมีคณะ สถาบัน สํานัก เปนประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และ
ผูอํานวยการกองเปนกรรมการ คณะกรรมการชุดนี้มีอํานาจกํากับดูแลใหหนวยงานในวิทยาเขตบางเขน ดําเนินการ
บริหารความเสี่ยงตามนโยบายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (14-3.3-1-1) ซึ่งสํานักงานประกันคุณภาพ ไดตระหนัก
ถึงความสําคัญของนโยบายการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จึงไดออกคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสํานักงานประกันคุณภาพ โดยใหมีการดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงของ
หนวยงาน และประสานงานการบริหารความเสี่ยงในระดับมหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง ตามคําสั่งสํานักงานประกัน
คุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่ 11/2555 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2555 คําสั่งสํานักงานประกันคุณภาพ โดยมี
การแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสํานักงานประกันคุณภาพ จํานวน 13 คน มีผูอํานวยการสํานักงาน
ประกันคุณภาพ เปนประธานคณะทํางาน หัวหนางานและบุคลากรสํานักงานฯ เปนคณะทํางาน และคําสั่ง
สํานักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่ 3/2556 (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ 2556 จํานวน
1 คน (14-3.3-1-2) กําหนดใหมีหนาที่ในการดําเนินการบริหารความเสี่ยงภายในสํานักงานประกันคุณภาพ
ใหสอดคลองกับนโยบาย และวิธีดําเนินการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ควบคุม ดูแล ติดตามความกาวหนา
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงแผนการการบริหารความเสี่ยง รวบรวมและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงของ
สํานักงานประกันคุณภาพตอมหาวิทยาลัย
2. มีการวิเคราะหและระบุความเสี่ยง และปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยงตามบริบทของหนวยงาน
ตัวอยางเชน
2.1 ความเสี่ยงดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)
2.2 ความเสี่ยงดานยุทธศาสตร หรือกลยุทธของหนวยงาน
2.3 ความเสี่ยงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
2.4 ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน เชน ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารงานการใหบริการ การ
บริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ
2.5 ความเสี่ยงดานบุคลากรและความเสี่ยงดานธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของบุคลากร
2.6 ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก
2.7 อื่นๆ ตามบริบทของหนวยงาน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสํานักงานประกันคุณภาพ รับนโยบายการบริหารความเสี่ยงของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 (14-3.3-2-1) และไดดําเนินงานวิเคราะหความเสี่ยง และ
ปจจัยเสี่ยงที่อาจะสงผลกระทบหรือสรางความเสียหายของสํานักงานประกันคุณภาพ และดําเนินการตาม
กระบวนการวิเคราะหและระบุความเสี่ยง เปนไปตามคูมือการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองคกร
ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (14-3.3-2-2) พรอมทั้งไดมีการประชุมคณะกรรมการความเสี่ยงสํานักงานประกัน
คุณภาพ เพื่อดําเนินการตามวิเคราะหความเสี่ยงดังกลาว ซึ่งไดบูรณาการการบริหารความเสี่ยงและระบบการ
ควบคุมภายในไวดวยกัน (14-3.3-2-3)
3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ไดจากการวิเคราะห
ในขอ 2
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสํานักงานประกันคุณภาพ ไดมีการประเมินโอกาสและผลกระทบ
คูมือการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน
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ของความเสี่ยงที่เกี่ยวของตามนโยบายที่มหาวิทยาลัยกําหนด ที่อาจมีผลกระทบตอการบรรลุผลสําเร็จตาม
วัตถุประสงค ซึ่งพบปจจัยเสี่ยงสําคัญที่ตองจัดการ ไดแก ดานการบริหารงานบุคคล โดยไดวิเคราะหความเสี่ยง
ระดับสูง กลาง ต่ํา เพื่อนํามาลําดับความเสี่ยงที่มีความจําเปนจะตองแกไขกอนในลําดับแรก (14-3.3-3-1)
4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน
โดยในปงบประมาณ 2556 สํานักงานประกันคุณภาพ ไดมีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงของ
สํานักงานฯ โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสํานักงานประกันคุณภาพ ไดดําเนินการจัดทําแผนบริหาร
ความเสี่ยงรวมกันตามแบบฟอรม R-ERM F2 ไดแก ดานการบริหารงานบุคคล พรอมรายงานผลใหมหาวิทยาลัยฯ
ทราบ (14-3.3-4-1)
5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานตอที่ประชุมหนวยงาน เพื่อ
พิจารณาอยางนอยปละ 1 ครั้ง
ผูรับผิดชอบตามแผนบริหารความเสี่ยงของสํานักงานประกันคุณภาพ ไดดําเนินการตามแผนฯ และ
ติดตามความคืบหนาเปนระยะ เพื่อใหการดําเนินการตามแผนฯ ไดสัมฤทธิ์ผล และรายงานผลสงผูอํานวยการ
สํานักงานฯ เพื่อรวบรวมและจัดทํารายงานผลการบริหารความเสี่ยง ระดับสํานักงานตอไป ตามแบบฟอรม
KU-ERM F1-3 ซึ่งประกอบดวย แบบ KU-ERM F1 รายงานผลการบริหารความเสี่ยงของสํานักประกันคุณภาพ
(14-3.3-5-1) แบบ KU-ERM F2 แผนบริหารความเสี่ยงของสํานักฯ (14-3.3-4-1) และรายงานผลการประเมิน
องคประกอบของการควบคุมภายใน (ปย.1) และรายงานสงมหาวิทยาลัยฯ ทราบ (14-3.3-5-2) โดยการ
ดําเนินการดังกลาว ซึ่งไดนําแผนความเสี่ยงเขาที่ประชุมบุคลากรสํานักงานประกันคุณภาพ เพื่อพิจารณาให
ขอเสนอแนะเพื่อปรับแผนตอไป
6. มีการนําผลการประเมิน และขอเสนอแนะจากที่ประชุมหนวยงานไปใชในการปรับแผนหรือ
วิเคราะหความเสี่ยงในรอบปถัดไป
สํานักประกันคุณภาพ ไดนํา แผนการบริหารความเสี่ยงรายงานตอที่ประชุมบุคลากรสํานักงานประกัน
คุณภาพ ครั้งที่ 3/2556 (14-3.3-6-1) และในที่ประชุมฯ ไดใหขอเสนอแนะในดานการบริหารบริหารงานบุคคล
ซึ่งสํานักฯ ไดนํามาพิจารณาปรับแผน และดําเนินการแกไขตามขอเสนอแนะของที่ประชุมตอไป รวมทั้งสํานักงาน
ประกันคุณภาพ ไดจัดทําแผนและระบุความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเชนเพื่อรายงาน
มหาวิทยาลัยตอไป (14-3.3-6-2)
รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
14-3.3-1-1
14-3.3-1-2

14-3.3-2-1
14-3.3-2-2
14-3.3-2-3
14-3.3-3-1

ชื่อเอกสาร
คําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่ 2780/2554 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง วิทยาเขตบางเขน สั่ง ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2554
- คําสั่งสํานักงานประกันคุณภาพ มก. ที่ 11/2555 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงของสํานักงานประกันคุณภาพ สั่ง ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2555
- คําสั่งสํานักประกันคุณภาพ มก. ที่ 3/2556 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ของสํานักงานประกันคุณภาพ แกไขเพิ่มเติม สั่ง ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ 2556
นโยบายการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยง ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2556
คูมือการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองคกร ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสํานักประกันคุณภาพ
แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)
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หมายเลขเอกสาร
14-3.3-4-1
14-3.3-5-1
14-3.3-5-2
14-3.3-6-1
14-3.3-6-2

ชื่อเอกสาร
แผนบริหารความเสี่ยง ตามแบบฟอรม R-ERM F2
KU-ERM F1 รายงานผลการบริหารความเสี่ยงของสํานักประกันคุณภาพ
รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน (ปย.1)
รายงานผลการประชุมบุคลากรสํานักงานประกันคุณภาพ ครั้งที่ 3/2556
แผนและระบุความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเชน
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ตัวบงชี้ที่ 3.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร (สกอ.2.4)
ชนิดของตัวบงชี้

กระบวนการ

คําอธิบายตัวบงชี้
คุณภาพของการศึกษาจะเกิดขึ้นถาหนวยงานมีบุคลากรที่มีคุณภาพ มีความรักองคกร มุงมั่น ตั้งใจปฏิบัติ
หนาที่ตามภาระงานที่กําหนด ผูบริหารมีการมอบหมายงานใหกับผูใตบังคับบัญชาตามศักยภาพ ความถนัด ความ
สนใจของแตละบุคคล บุคลากรทุกระดับมีความพึงพอใจในการทํางาน มีการพัฒนาบุคลากรตามสาขาวิชาชีพ และ
หาวิธีการที่จะธํารงรักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพใหอยูกับองคกรตลอดไป
นิยามศัพท
จรรยาบรรณบุคลากร หมายถึง ประมวลความประพฤติที่บุคลากรพึงปฏิบัติ เพื่อรักษา สงเสริมเกียรติคุณ
ชื่อเสียง และฐานะของบุคลากรตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด โดยอาจใชกรอบแนวทางตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง
มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา โดยตองยึดมั่นในหลักการ 6 ประการ คือ 1) ยึดมั่นและยืน
หยัดในสิ่งที่ถูกตอง 2) ซื่อสัตยสุจริตและรับผิดชอบ 3) ปฏิบัติหนาที่ดวยความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได 4)
ปฏิบัติหนาที่โดยไมเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรม 5) มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน 6) ไมใชอํานาจครอบงําผิดทํานองคลอง
ธรรมตอนิสิต และตองครอบคลุมจรรยาบรรณ 10 ประการ คือ 1) จรรยาบรรณตอตนเอง 2) จรรยาบรรณตอ
วิชาชีพ 3) จรรยาบรรณตอการปฏิบัติงาน 4) จรรยาบรรณตอหนวยงาน 5) จรรยาบรรณตอผูบังคับบัญชา 6)
จรรยาบรรณตอผูใตบังคับบัญชา 7) จรรยาบรรณตอผูรวมงาน 8) จรรยาบรรณตอนิสิตและผูรับบริการ 9)
จรรยาบรรณตอประชาชน และ 10) จรรยาบรรณตอสังคม
บุคลากร หมายถึง บุคลากรประจําทั้งหมด ที่มีสัญญาจางกับหนวยงานทั้งปการศึกษา
การใหอํานาจในการตัดสินใจ หมายถึง การใหอํานาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและในการปฏิบัติ
แกผูปฏิบัติงาน ซึ่งเปนผูมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับงาน เพื่อใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
รอบระยะเวลา

รอบปการศึกษา (1 มิ.ย. 25... – 31 พ.ค. 25...)

เกณฑมาตรฐาน
1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรที่มีการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ
2. มีการบริหารและการพัฒนาบุคลากรใหเปนไปตามแผนที่กําหนด
3. มีสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพที่ดี
และสรางขวัญและกําลังใจใหบุคลากรสามารถทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
4. มีระบบการติดตามใหบุคลากรนําความรูและทักษะที่ไดจากการพัฒนามาใชในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ
5. มีการใหความรูดานจรรยาบรรณบุคลากร และดูแลควบคุมใหบุคลากรถือปฏิบัติ
6. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร
7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากร
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 หรือ 4 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 หรือ 6 ขอ

คูมือการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
7 ขอ
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ตัวอยางแนวทางปฏิบัติ
1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรที่มีการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ
ขอมูลที่ควรพิจารณาประกอบการวางแผนการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลควรครอบคลุม
ขอมูลที่สําคัญ ดังตอไปนี้
1.1 ขอมูลอัตรากําลังของบุคลากรในปจจุบัน รวมทั้งที่ตองการในอนาคตอยางนอย 5 ปขางหนา เพื่อใช
ในการวางแผนความตองการดานบุคลากรของหนวยงาน กําหนดอัตรากําลังที่ตองการเพื่อการปฏิบัติงานตามแผน
ยุทธศาสตร และการพัฒนางานประจํา กําหนดแผนการจางงานและวิธีการสรรหาบุคลากรที่มีความรูความสามารถ
มีทัศนคติที่ดีใหเขามาสูกระบวนการคัดสรร อาจมีการสรรหาทั้งจากภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย
1.2 ขอมูลจากการสํารวจความตองการในการอบรม (training needs) ของบุคลากร เพื่อใหไดรับการ
ฝกอบรมตามเกณฑที่หนวยงานกําหนด และสามารถนําความรูที่ไดรับมาพัฒนางานของตนใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
ซึ่งผูบริหารหนวยงานสามารถประเมินความตองการนี้ได ขอมูลเกี่ยวกับความสามารถ (competencies) ที่จําเปน
ตอการปฏิบัติงาน ในระดับตางๆ เพื่อใชในการปฐมนิเทศ และฝกอบรมใหผูปฏิบัติงานมีความเขาใจในวิธีการทํางาน
เกิดกระบวนการเรียนรูเกี่ยวกับแนวคิด กฎเกณฑ มีทัศนคติและทักษะที่ดี เพื่อเพิ่มผลการปฏิบัติงานของ
ผูปฏิบัติงาน รวมทั้งขอมูลเกี่ยวกับการสอนงาน การหมุนเวียนใหไปทํางานในดานอื่นๆ การเขาศึกษาในโครงการที่
มหาวิทยาลัยจัดขึ้น
1.3 ขอมูลปอนกลับของผลการปฏิบัติงานและผลการพัฒนาตามเสนทางความกาวหนาของสายงานใน
รอบปที่ผานมา เพื่อใชในการมอบหมายงานหรือมีขอตกลงในการทํางาน และใชเพื่อการปรับปรุงแกไข ชมเชย ให
รางวัล ตลอดจนปรับปรุงคาตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและเปนธรรม รวมทั้งการสรรหาคนเกง คนดีเขามา
ปฏิบัติงานในหนวยงาน
1.4 ขอมูลการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออนดานทรัพยากรมนุษยวามีประเด็นใดบางที่ควรมีการวางแผน เพื่อ
การปรับปรุงแกไขแผนพัฒนาทรัพยากรใหสอดคลองกับความตองการและความคาดหวังของผูปฏิบัติงาน และของ
หนวยงาน
2. มีการบริหารและการพัฒนาบุคลากรใหเปนไปตามแผนที่กําหนด
2.1 มีการสรรหา คัดเลือกบุคลากรอยางเปนระบบ โปรงใส และกําหนดแนวปฏิบัติไวเปนลายลักษณ
อักษร เพื่อใหไดบุคลากรไดทราบ ภายใตเวลาที่กําหนด และเปนไปตามกรอบอัตรากําลังที่มหาวิทยาลัยวางแผนไว
2.2 มีการวิเคราะหงาน (job analysis) โดยกําหนดใหมีคําอธิบายลักษณะงาน (job description)
การระบุคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง (job specification) รวมทั้งความสามารถ (competencies ) ที่จําเปนตอการ
ปฏิบัติงาน เพื่อใชในการปฐมนิเทศ และการฝกอบรมวิธีการทํางานและทักษะที่จําเปนใหผูปฏิบัติงานเขาใจในงาน
2.3 มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน (job evaluation) ที่มีรูปแบบชัดเจน มีการกําหนดเสนทางเดินของ
ตําแหนงงาน (career path) ของบุคลากรทุกกลุม วิเคราะหปริมาณการเขา – ออกของบุคลากรแตละกลุม และ
พิจารณาหาแนวทางการปรับปรุงแกไขและติดตามผล
2.4 มีการพัฒนาบุคลากรใหเปนไปตามแผนและเสนทางเดินของตําแหนงงานที่กําหนด รวมทั้งติดตาม
ตรวจสอบเปนรายบุคคล เพื่อการสงเสริมสนับสนุนอยางตอเนื่อง
3. มีสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพที่ดี และสรางขวัญและกําลังใจใหบุคลากรสามารถทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
3.1 สรางบรรยากาศของสถานที่ทํางานใหนาอยู ตั้งแตสภาพแวดลอม บรรยากาศการทํางาน การจัด
สวัสดิการ การเอาใจใสดูแลบุคลากรทุกคนอยางเสมอภาคทัดเทียมกัน การสรางบรรยากาศของความสุขในการ
ทํางาน
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3.2 มีระบบสงเสริมสนับสนุนการเสนอขอรับรางวัลของบุคลากร เชน มีการติดตามขอมูลแหลงใหรางวัล
ตางๆ เพื่อประชาสัมพันธใหบุคลากรทราบโดยเร็ว มีการกระตุนและชวยเหลือผูที่มีศักยภาพเพื่อขอรับรางวัลในดาน
ตางๆ เชน ชวยจัดทําเอกสารการขอรับรางวัลประสานงานในกระบวนการขอรับรางวัลหรืองานธุรการอื่นๆ
3.3 มีการยกยองใหเกียรติผูไดรับรางวัลโดยวิธีการตางๆเชน ประชาสัมพันธผลงานที่ไดรับรางวัลทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย จัดบรรยากาศพิเศษเพื่อเปนเกียรติ พิจารณาความดีความชอบเปนกรณีพิเศษ
3.4 มีระบบพี่เลี้ยง โดยจัดใหผูที่มีประสบการณเคยไดรับรางวัลใหคําแนะนําชวยเหลือและสนับสนุน
บุคลากรรุนใหมในการขอรับรางวัลตางๆ
3.5 มีกิจกรรมที่กอใหเกิดการพัฒนารวมกันเปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชาไดมีโอกาสแสดงความคิดเห็น
และรวมมือในการทํางาน มีชองทางการสื่อสารหลายชองทางระหวางผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา รวมทั้ง
ระหวางผูใตบังคับบัญชาดวยกัน เพื่อทําใหเกิดความรูสึกที่ดีและพัฒนางานรวมกัน
3.6 มีนโยบายดูแลสุขภาพของบุคลากร ทั้งในเชิงปองกันและสงเสริม มีสวัสดิการตรวจเช็คสุขภาพ
สงเสริมการออกกําลังกายในรูปแบบตางๆ เชน สนับสนุนดานสถานที่ออกกําลังกาย สนับสนุนผูเชี่ยวชาญในการ
แนะนําดานการดูแลสุขภาพ
4. มีระบบการติดตามใหบุคลากรนําความรูและทักษะที่ไดจากการพัฒนามาใชในการปฏิบัติงานที่
เกี่ยวของ
ทุกหลักสูตรการฝกอบรม หรือทุกโครงการที่มีวัตถุประสงคในการเพิ่มความรูและทักษะการปฏิบัติงาน
ควรกําหนดแนวทาง หรือวิธีการติดตาม ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการอบรม หรือการพัฒนาเพื่อใหเกิดความมั่นใจวา
บุคลากรสามารถนําความรูและทักษะที่ไดจากการพัฒนามาใชในการปฏิบัติงานหรือปรับปรุงตนเอง โดยอาจใช
กลไกการติดตามผลการนําความรูและทักษะไปใชภายหลังการอบรมหรือพัฒนา 6-9 เดือน หรือใชกลไกการจัดการ
ความรูเปนเครื่องมือในการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของการอบรมหรือการพัฒนา เปนตน
5. มีการใหความรูดานจรรยาบรรณบุคลากร และดูแลควบคุมใหบุคลากรถือปฏิบัติ
5.1 หนวยงานจัดใหมีการใหความรูดานจรรยาบรรณ และกิจกรรมสงเสริมการปลูกฝงจรรยาบรรณแก
บุคลากรอยางสม่ําเสมอ
5.2 ผูรับผิดชอบในการใหความรูดานจรรยาบรรณ ควรมีการติดตามผลการปรับปรุงและพัฒนาตนเอง
ของบุคลากรอยางตอเนื่อง
6. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร
หนวยงานจัดใหมีการประเมินผลความสําเร็จของการปฏิบัติงานตามกิจกรรมที่กําหนดไวในแผน รวมทั้ง
ผลสัมฤทธิ์ของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน (KPI) หรือเปาหมายของ
แผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร โดยที่ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานและคาเปาหมายนั้นควรมีความเชื่อมโยงกับ
กลยุทธของหนวยงาน และนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากรใน
รอบปถัดไป
7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากร
7.1 นําผลการประเมินความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรไปปรับปรุงแผนการ
บริหารและการพัฒนาบุคลากร
7.2 ดําเนินการตามแผนปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากรตามระยะเวลาที่กําหนด
7.3 มีการสํารวจความตองการ และความพึงพอใจของบุคลากรที่เขารวมกิจกรรมตางๆ ที่มีวัตถุประสงค
เพื่อการพัฒนาบุคลากร เพื่อเปนขอมูลประกอบการจัดทําแผนการพัฒนาบุคลากรในระยะตอไป
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ตัวอยาง
เกณฑมาตรฐาน/การประเมินคุณภาพ

รายการหลักฐาน

1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยทั้งดานวิชาการ
เทคนิคการสอนและการวัดผลและมีแผนการบริหารและการ
พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะหขอมูลเชิง
ประจักษ

1. แผนบริหารและพัฒนาอาจารย และแผน
บริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน

2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุนใหเปนไปตามแผนที่กําหนด

2. รายงานการดําเนินงานตามแผนบริหารและ
พัฒนาบุคลากรตามแผนในขอ 1

3. มีสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพที่ดี และสรางขวัญและ
กําลังใจใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนสามารถ
ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ

3.1 ประกาศ คําสั่ง นโยบายดานสวัสดิการ
เสริมสรางสุขภาพที่ดี
3.2 ประกาศรางวัล สรางขวัญ กําลังใจให
บุคลากรที่ทํางานอยางมีประสิทธิภาพ

4. มีระบบการติดตามใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 4.1 ประกาศ นโยบายการติดตามใหบุคลากรนํา
นําความรูและทักษะที่ไดจากการพัฒนามาใชในการจัดการ
ความรูจ ากการพัฒนามาใชในการทํางาน 4.2
เรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรูของนิสิต ตลอดจนการ รายงานการไปราชการของบุคลากร
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ
5. มีการใหความรูดานจรรยาบรรณอาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุน และดูแลควบคุมใหคณาจารยและบุลากรสาย
สนับสนุนถือปฏิบัติ

5.1 คูมือจรรยาบรรณอาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุน
5.2 การใหความรูกับอาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุน เกี่ยวกับจรรยาบรรณของบุคลากร
5.3 ประกาศการกํากับ ดูแล ควบคุมใหอาจารย
และบุคลากรสายสนับสนุน ปฏิบัติตามจารยา
บรรณ
5.4 รายงานการประชุมอาจารยบุคลากรที่มีการ
แจงเกี่ยวกับจรรยาบรรณของบุคลากร
6. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการ 6. รายงานประเมินผลสําเร็จของแผนการบริหาร
พัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
และการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุน ในขอ 1
7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการ 7. แผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและ
บริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน บุคลากรสายสนับสนุน หรือประกาศ นโยบาย
คําสั่ง การดําเนินงานที่มีการปรับปรุง สืบเนื่อง
สอดคลองกับผลการประเมินในขอ 6
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ผลการดําเนินงาน

ตัวอยาง

ในปการศึกษา 2555 สํานักงานประกันคุณภาพ มีผลการดําเนินงานครบ 7 ขอ ดังนี้
1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรที่มีการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ
โดยมีการวิเคราะหอัตรากําลัง (14-3.4-1-1) สถิติการเขาออกของบุคลากร (14-3.4-1-2) แผนการ
พัฒนาบุคลากร 4 ป ของสํานักประกันคุณภาพ (14-3.4-1-3) โดยไดใหโอกาสแตละฝายวิเคราะหและจัดทํา
แผนพัฒนาบุคลากรเปนรายบุคคล สามารถพัฒนาบุคลากรไดตรงกับความรับผิดชอบและความตองการของแตละ
บุคคล โดยแบงออกเปน 4 ดานไดแก 1) ทักษะในการปฏิบัติงาน 2) ทักษะในการประกันคุณภาพ 3) ทักษะทาง
คอมพิวเตอร 4) ความรูที่สนใจ รวมทั้งนําระบบการประเมินสมรรถนะมาใช ในการดําเนินการตามแผนการพัฒนา
บุคลากร (14-3.4-1-4)
2. มีการบริหารและการพัฒนาบุคลากรใหเปนไปตามแผนที่กําหนด
ในปการศึกษา 2555 ไดมีการสรรหาบุคลากรในตําแหนงที่วางและดําเนินการสอบ (14-3.4-2-1) โดยมี
การวิเคราะหภาระงานและสงเสริมพัฒนาบุคลากรทุกคนใหมีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานทั้ง 4 ดาน
โดยเฉพาะเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียนโดยสงหัวหนางาน และบุคลากรเขาอบรมภาษาอังกฤษ
และ
สงเสริมใหบุคลากรไดรับการฝกอบรม การเขารวมประชุมสัมมนา ในโอกาสตางๆ (14-3.4-2-2) รวมทั้งมีการจัด
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในสํานักงานประกันคุณภาพ ไดแก เรื่องการแลกเปลี่ยนประสบการณของเลขานุการ
คณะกรรมการประเมินฯ (14-3.4-2-3)
3. มีสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพที่ดี และสรางขวัญและกําลังใจใหบุคลากรสามารถทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
โดยงานธุรการไดดําเนินการจัดหาอุปกรณสํานักงานประเภทวัสดุ ครุภัณฑฯลฯ (14-3.4-3-1) เพื่ออํานวย
ความสะดวกตอการปฏิบัติงานตามภารกิจตางๆ ดําเนินการจัดหาตนไมมาประดับตามจุดตางๆ ภายในสํานักเพื
ฯ ่อเปน
การสรางบรรยากาศที่ดี (14-3.4-3-2) มีการดูแลสวัสดิการและสิทธิประโยชนตางๆ ใหบุคลากรภายในสํานักฯ เชน
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ การประกันอุบัติเหตุ/สุขภาพบุคลากร การตรวจสุขภาพประจําป ในดานสรางขวัญและ
กําลังใจใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ ในปงบประมาณ 2555 ไดดําเนินการจัดหาคอมพิวเตอร
เครื่องใหมทดแทนเครื่องที่ใชงานมานาน (14-3.4-3-3)
4. มีระบบการติดตามใหบุคลากรนําความรูและทักษะที่ไดจากการพัฒนามาใชในการปฏิบัติงานที่
เกี่ยวของ
งานธุรการมีการติดตามบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาตนเอง กระตุนการนําความรูและทักษะมาใชในการ
ปฏิบัติงาน จากแบบติดตามการนําความรูจากการเขารวมกิจกรรมไปใชประโยชน ปการศึกษา 2555 จากบุคลากร
สํานักงานประกันคุณภาพทั้งหมดจํานวน 13 คน โดยใหมีการประเมินตนเองหลังการเขารวมอบรม 3 – 5 เดือน
จากนั้นใหประเมินผลการปฏิบัติงานโดยผูบังคับบัญชาระดับตน เพื่อเปนขอมูลใหผูบริหารวิเคราะหปรับปรุงระบบ
การพัฒนาบุคลากรตอไป (14-3.4-4-1)
5. มีการใหความรูดานจรรยาบรรณบุคลากร และดูแลควบคุมใหบุคลากรถือปฏิบัติ
โดยผูอํานวยการสํานักงานประกันคุณภาพ ไดอธิบายและชี้แจงประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เรื่อง ขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2553
ในการประชุมบุคลากรสํานักงานประกันคุณภาพ ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2556 เพื่อรณรงค เผยแพร
ใหเปนการรักษาและสงเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียงและฐานะของบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และเพื่อเปน
การควบคุมใหบุคลากรถือปฏิบัติตอไป (14-3.4-5-1)
และมีการจัดโครงการสัมมาทิฐิ เรื่อง “หลักธรรมและ
จรรยาบรรณ กับการปฏิบัติงานดวยความรักองคกร” เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2556 เวลา ณ หองประชุม 1 สํานัก
ประกันคุณภาพ
เพื่อเปนการเสริมสรางความรูความเขาใจใหแกบุคลากรในเรื่องเกี่ยวกับหลักธรรมทาง
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พระพุทธศาสนาและจรรยาบรรณบุคลากรตอการปฏิบัติงานภายในองคกร และเพื่อใหยึดถือเปนแนวปฏิบัติตน
ภายในองคกรตอไป (14-3.4-5-2)
6. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร
สํานักงานประกันคุณภาพไดกําหนดแผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ 2555 ซึ่งมี จํานวนทั้งสิ้น 5
กิจกรรม ไดแก 1) การเขารวมประชุม/สัมมนา/ฝกอบรม 2)การศึกษาดูงาน 3)กิจกรรมสัมมาทิฐิบุคลากรสํานักงาน
ประกันคุณภาพ 4) การจัดการความรูของบุคลากรสํานักงานประกันคุณภาพ และ 5) กิจกรรมทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมซึ่งสามารถดําเนินการไดครบตามตัวชี้วัดและเปาหมาย 5 กิจกรรม (14-3.4-6-1)
7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากร
สํานักงานประกันคุณภาพไดมีการนําผลการประเมินความสําเร็จของแผนการบริหารงานและ
แผนพัฒนาบุคลากรไปปรับปรุงแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรโดยมีการจัดทําแผนการดําเนินงานอยาง
ตอเนื่องในปงบประมาณถัดไป (14-3.4-7-1)
รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
14-3.4-1-1
14-3.4-1-2
14-3.4-1-3
14-3.4-1-4
14-3.4-2-1
14-3.4-2-2
14-3.4-2-3
14-3.4-3-1
14-3.4-3-2
14-3.4-3-3

14-3.4-4-1
14-3.4-5-1
14-3.4-5-2
14-3.4-6-1
14-3.4-7-1

ชื่อเอกสาร

แผนวิเคราะหอัตรากําลัง
สถิติการเขา – ออก ของบุคลากรสํานักประกันคุณภาพในรอบปการศึกษา 2555
แผนพัฒนาบุคลากร 4 ป ของสํานักงานประกันคุณภาพ
ระบบการประเมินสมรรถนะบุคลากรของสํานักงานประกันคุณภาพ
ประกาศสํานักงานประกันคุณภาพ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัยเงินรายได
สรุปการเขารวมประชุม อบรม สัมมนา ของบุคลากรสํานักประกันคุณภาพในรอบป
การศึกษา 2555
โครงการจัดการความรู
รายงานการจัดซื้อวัสดุ และครุภัณฑ
ภาพถายทัศนียภาพภายในสํานักประกันคุณภาพ
- สมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
- การประกันสุขภาพ/อุบัติเหตุบุคลากร
- การตรวจสุขภาพประจําปของบุคลากร
- จัดหาคอมพิวเตอรเครื่องใหมทดแทนเครื่องที่ใชงานมานาน
สรุปแบบติดตามการนําความรูจากการอบรมมาใชประโยชนในการปฏิบัติงาน
รายงานการประชุมบุคลากรสํานักงานประกันคุณภาพ ครั้งที่ 3/2556
สรุปโครงการสัมมาทิฐิ เรื่อง “หลักธรรมและจรรยาบรรณกับการปฏิบัติงานดวยความรัก
องคกร”
-ตารางสรุปการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร
-แผนและผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ 2555 ของสํานักงานประกันคุณภาพ
-แผนงานสํานักงานประกันคุณภาพ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556
แผนงานสํานักงานประกันคุณภาพ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556
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ตัวบงชี้ที่ 3.5 รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาความรู และทักษะวิชาชีพที่สอดคลองกับการ
ปฏิบัติงานทั้งในประเทศหรือตางประเทศ (มก.)
ชนิดของตัวบงชี้

ปจจัยนําเขา

คําอธิบายตัวบงชี้
มุงประเมินการใหโอกาสในการเรียนรูเพิ่มเติมแกบุคลากร ใหมีโอกาสไดรับการพัฒนาที่เปนธรรม และเปน
การประเมินระบบการบริหารงานที่เปนธรรมของผูบริหารในการเปดโอกาสใหบุคลากร (นอกเหนือจากบุคลากรสาย
วิชาการ) ไดมีโอกาสในการพัฒนาตนเองดวยการเขารวมการฝกอบรม/ประชุม /สัมมนาและการดูงานทั้งภายในและ
ภายนอกหนวยงาน/มหาวิทยาลัย/ประเทศ อยางเทาเทียมกัน ทั้งที่มีคาใชจายและไมมีคาใชจาย
นิยามศัพท
บุคลากร หมายถึง บุคลากรประจําทั้งหมด ที่มีสัญญาจางกับหนวยงานทั้งปการศึกษา
บุคลากรที่ไดรับการพัฒนา หมายถึง บุคลากรประจําที่หนวยงานสนับสนุน หรืออนุญาต หรือใหไปศึกษาตอ
ไปฝกอบรม สัมมนา หรือดูงาน เปนตน ทั้งนี้ จะ ไมนับซ้ํา แมวาบุคลากรคนนั้นจะไดรับการพัฒนาหลายครั้งในป
การศึกษานั้นก็ตาม
รอบระยะเวลา รอบปการศึกษา (1 มิ.ย. 25... - 31 พ.ค. 25...)
เกณฑการประเมิน
รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาความรู ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 80 ขึ้นไป
ขอมูลที่ตองการ
1. จํานวนบุคลากรในปการศึกษานั้น ทั้งที่ปฏิบัติงานจริง และลาศึกษาตอ
2. จํานวนบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาทั้งในประเทศหรือตางประเทศ
ในปการศึกษานั้น
วิธีการคํานวณ
1. คํานวณรอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาความรู และทักษะวิชาชีพฯ
จํานวนบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาฯ
จํานวนบุคลากร (รวมลาศึกษาตอ)

× 100

2. แปลงรอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได =

รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาฯ
X5
รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาฯ ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5
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ตัวอยาง
ผลการดําเนินงาน
สํานักงานประกันคุณภาพ มีการสนับสนุนและสงเสริมการพัฒนาความรูและทักษะวิชาชีพใหกับ
บุคลากร โดยสนับสนุนใหบุคลากรไปศึกษาดูงาน ฝกอบรม สัมมนา และประชุมตามความจําเปน และสอดคลองกับ
การปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เสริมสรางความรูความเขาใจในงานแตละดานและสรางโอกาสใน
การเรียนรูเพื่อเปนประสบการณในการดําเนินชีวิตและการปฏิบัติงานของบุคลากร
1. จํานวนบุคลากรทั้งหมด ทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ 13 คน
2. จํานวนบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาทั้งในหรือตางประเทศ 13 คน
ดังนั้น รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาความรูและทักษะวิชาชีพ
= จํานวนบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา ฯ
X 100
จํานวนบุคลากรทั้งหมด (รวมลาศึกษาตอ)
= 13 x 100
= 100
13
เกณฑการประเมิน
รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาความรู ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 80 ขึ้นไป
คะแนนที่ได
= รอยละของจํานวนบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา ฯ x 5
รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาฯ ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได
= 100 x 5
80
= 5.00 คะแนน
รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
14-3.5-1
14-3.5-2

ชื่อเอกสาร
ตารางการสรุปการประชุม/อบรม/สัมมนา ดูงานของบุคลากรสํานักประกันคุณภาพ
จํานวนบุคลากรและอัตรากําลังของสํานักประกันคุณภาพ
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องคประกอบที่ 4
การเงินและงบประมาณ
ตัวบงชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ.8.1)
ชนิดของตัวบงชี้

กระบวนการ

คําอธิบายตัวบงชี้
หนวยงาน จะตองมีระบบในการจัดหาและจัดสรรเงินอยางมีประสิทธิภาพ จะตองมีแผนกลยุทธทางดาน
การเงินซึ่งเปนแผนจัดหาเงินทุนจากแหลงเงินทุนตางๆ ที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธของ หนวยงานใหสามารถ
ดําเนินการได มีการวิเคราะหรายได คาใชจายของการดําเนินงาน ทั้งจากงบประมาณแผนดินและเงินรายไดอื่นๆ ที่
หนวยงาน ไดรับ
มีการจัดสรรงบประมาณและการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบครบ
ทุกพันธกิจ มีระบบการตรวจสอบการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ รายงานทางการเงินตองแสดงรายละเอียดการใช
จายในทุกภารกิจ โครงการ กิจกรรมเพื่อใหสามารถวิเคราะหสถานะทางการเงินและความมั่นคงของหนวยงานได
นิยามศัพท
แผนกลยุทธทางการเงิน เปนแผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใชไปของทรัพยากรทางการเงินของหนวยงานที่
สามารถผลักดันแผนกลยุทธของหนวยงานใหสามารถดําเนินการได แผนกลยุทธทางการเงินจะสอดรับไปกับแผนกล
ยุทธของหนวยงาน หนวยงานควรประเมินความตองการทรัพยากรที่ตองจัดหาสําหรับการดําเนินงานตาม
กลยุทธแตละกลยุทธ และประเมินมูลคาของทรัพยากรออกมาเปนเงินทุนที่ตองการใช
ซึ่งจะเปนความตองการเงินทุนในระยะยาวเทากับเวลาที่หนวยงานใชในการดําเนินการให
กลยุทธนั้นบังเกิดผล จากนั้นจึงจะกําหนดใหเห็นอยางชัดเจนถึงที่มาของเงินทุนที่ตองการใชวาสามารถจัดหาไดจาก
แหลงเงินทุนใด เชน รายไดคาธรรมเนียมการศึกษา งบประมาณแผนดินหรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนสะสม
ของหนวยงาน เงินบริจาคจากหนวยงานภายนอกหรือศิษยเกา หรือหนวยงานจะตองมีการระดมทุนดวยวิธีการอื่นๆ
อีกเพิ่มเติม เชน การแปลงทรัพยสินทางปญญาเปนมูลคา รวมทั้งมีการวิเคราะหตนทุนของการดําเนินงานดวย โดย
ที่ระยะเวลาของแผนกลยุทธทางการเงินจะเทากับระยะเวลาของแผนกลยุทธของหนวยงาน
รอบระยะเวลา

รอบปงบประมาณ (1 ต.ค. 25...– 30 ก.ย. 25...)

เกณฑมาตรฐาน
1. มีแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของหนวยงาน
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน หลักเกณฑการจัดสรร และการวางแผนการใชเงินอยางมี
ประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได
3. มีงบประมาณประจําปที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติการในแตละภารกิจและการพัฒนา หนวยงาน และ
บุคลากร
4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ และรายงานตอคณะกรรมการประจํา หนวยงาน อยาง
นอยปละ 2 ครั้ง
5. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทางการเงินและความ
มั่นคงของหนวยงานอยางตอเนื่อง
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6. มี หนวยงานตรวจสอบภายใน และภายนอก ทําหนาที่ตรวจ ติดตามการใชเงินใหเปนไปตามระเบียบและ
กฎเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด
7. ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูลจากรายงานทางการเงิน
ไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 หรือ 3 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
6 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
7 ขอ

ตัวอยางแนวทางปฏิบัติ
1. มีแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของหนวยงาน
1.1 แผนกลยุทธทางการเงินเปนแผนที่แสดงใหเห็นถึงแหลงที่มาและแหลงใชไปของเงินที่ตองใชในการ
ดําเนินงานตามแผนกลยุทธ
1.2 หนวยงานควรตั้งคณะกรรมการทําหนาที่ดําเนินการวิเคราะหทรัพยากรที่ตองใชในการดําเนินงาน
ตามแผนกลยุทธของหนวยงาน และทําการประเมินมูลคาของทรัพยากรที่ตองใชซึ่งจะเปนงบประมาณในการ
ดําเนินการตามแผน และกําหนดแหลงที่มาของงบประมาณดังกลาว ซึ่งอาจจะเปนงบประมาณแผนดิน เงินรายได
หนวยงาน เงินบริจาค หรือหนวยงานจะตองจัดใหมีการระดมทุนจากแหลงทุนตางๆ กอนที่จะนําขอมูลเหลานั้นมา
จัดทํางบประมาณประจําปตามแหลงงบประมาณนั้นๆ
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน หลักเกณฑการจัดสรร และการวางแผนการใชเงินอยางมี
ประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได
2.1 มีแนวทางการจัดหาแหลงเงินทุนที่เหมาะสมกับลักษณะของคาใชจายหรือเงินทุน และเพียงพอ
สําหรับการบริหารภารกิจของหนวยงานในทุกดานใหเปนไปตามเปาหมาย
2.2 มีแนวทางในการจัดสรรทรัพยากรตามหลักเกณฑที่กําหนดลวงหนาและไดรับการยอมรับโดยทั่วไป
ของประชาคม ในกรณีที่มีหลักเกณฑในการจัดสรรทรัพยากรอยูแลวควรไดมีการทบทวนความเหมาะสมของ
หลักเกณฑใหสอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน
2.3 มีแผนการจัดหาทรัพยากรทางการเงินอยางเพียงพอ สําหรับการบริหารภารกิจของหนวยงานในทุก
ดานใหเปนไปตามเปาหมาย และมีแผนใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อจะทําใหรายไดรายจาย เปนไปอยาง
เหมาะสม
3. มีงบประมาณประจําปที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติการในแตละภารกิจและการพัฒนา หนวยงาน และ
บุคลากร
หนวยงานอาจจะมีวิธีการและหลักการในการทํางบประมาณประจําปที่แตกตางกันได แตอยางไรก็ตาม
หลังจากไดมีการจัดทํางบประมาณประจําปเสร็จแลวกอนที่จะนํางบประมาณประจําปเสนอกรรมการประจํา
หนวยงาน ควรไดมีการวิเคราะหการใชไปของเงินตามงบประมาณในดานตางๆ ดังนี้
- งบประมาณประจําปสอดคลองกับแผนปฏิบัติการประจําปที่กําหนดไวในแตละปมากนอยเพียงใด
- เมื่อวิเคราะหตามภารกิจของหนวยงานแลว งบประมาณประจําปในแตละภารกิจมีความเพียงพอมาก
นอยเพียงใด
- เมื่อวิเคราะหตามแผนการพัฒนาหนวยงานแลว งบประมาณประจําปสําหรับการพัฒนาบุคลากรมีความ
เหมาะสมตามนโยบายมากนอยเพียงใด
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4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ และรายงานตอคณะกรรมการประจําหนวยงาน อยาง
นอยปละ 2 ครั้ง
มีการจัดทํารายงานทางการเงินที่อยางนอยประกอบไปดวยงบรายรับ คาใชจาย และงบดุล อยางเปน
ระบบ อยางนอยทุก 6 เดือน ปละ 2 ครั้ง เพื่อจะไดรูถึงสถานะของเงินรายได หักคาใชจายแลวหนวยงานมี
งบประมาณเหลือเพียงพอที่จะใชในกิจกรรมของหนวยงานในชวงถัดไป มีการนํารายงานทางการเงินเสนอผูบริหาร
ของหนวยงาน และคณะกรรมการประจําหนวยงาน
5. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทางการเงินและความ
มั่นคงของหนวยงานอยางตอเนื่อง
5.1 จัดทํารายงานการใชเงินงบประมาณตามแผนการดําเนินงานเสนอผูบริหาร เปนรายงานที่แจงให
ผูบริหารไดทราบวา ไดใชเงินตามแผนหรือไมและไดใชเงินกับกิจกรรมใด มีผลลัพธจากการทํางานอยางไรบาง
มีงบประมาณเหลือจายในแตละแผนเทาไร
5.2 มีการจัดทําคาใชจายตอกิจกรรม
5.3 มีการจัดทํารายงานการลงทุนของหนวยงาน
5.4 มีการวิเคราะหเพื่อพยากรณรายรับและรายจายในอนาคต
6. มีหนวยงานตรวจสอบภายใน และภายนอก ทําหนาที่ตรวจ ติดตามการใชเงินใหเปนไปตามระเบียบ
และกฎเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด
6.1 หนวยงานที่มีสํานักงานตรวจเงินแผนดินเปนผูตรวจสอบภายนอกอยูแลวนั้น หากสํานักงานตรวจเงิน
แผนดินไมไดเขาตรวจสอบเปนประจําทุกป ควรจัดใหมีผูตรวจสอบภายนอกเขาตรวจสอบตามระเบียบที่
มหาวิทยาลัยกําหนด
6.2 มีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในของหนวยงาน (Audit committee) อยางเปนทางการ
7. ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูลจากรายงานทาง
การเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ
7.1 ผูบริหารสามารถใชระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจชวยในการติดตามการใชเงิน
จัดทํารายงานตางๆ ที่เปนสิ่งจําเปนที่ผูบริหารจะตองทราบ
และนําขอมูลมาวิเคราะหสถานะทางการเงินของ
หนวยงาน
7.2 มีการนํารายงานทางการเงินเสนอผูบริหาร/กรรมการประจําหนวยงานตามแผนที่กําหนด

ตัวอยาง

เกณฑมาตรฐาน/การประเมินคุณภาพ
1. มีแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของ
หนวยงาน

รายการหลักฐาน
แผนกลยุทธทางการเงินของสํานักงานวิทยาเขต
กําแพงแสน ที่ 4 กอง 2 ศูนย ใชอางอิงได

2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน หลักเกณฑการ
จัดสรร และการวางแผนการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ
โปรงใส ตรวจสอบได
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เกณฑมาตรฐาน/การประเมินคุณภาพ
3. มีงบประมาณประจําปที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติการในแต
ละพันธกิจและการพัฒนามหาวิทยาลัยและบุคลากร
พิจารณาจาก :
• งบประมาณสอดคลองกับแผนปฏิบัติการ
• การวิเคราะหความตองการงบประมาณของ
แผนปฏิบัติการประจําป ตองมีความสอดคลองเหมาะสม
เพียงพอ
4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ และ
รายงานตอสภามหาวิทยาลัยอยางนอยปละ 2 ครั้ง
พิจารณาจาก :
• มีการจัดทํารายงานทางการเงิน
• มีการรายงานตอกรรมการบริหารสูงสุดอยางนอย 2 ครั้งตอ
ป
5. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย
และวิเคราะหสถานะทางการเงินและความมั่นคงของ
มหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง
พิจารณาจาก :
• มีรายงานการวิเคราะหคาใชจายหรือตนทุนตอ
หนวยงาน
6. มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาที่ตรวจ
ติดตามการใชเงินใหเปนไปตามระเบียบและกฎเกณฑที่
มหาวิทยาลัยกําหนด
พิจารณาจาก :
• แสดงรายงานผลการตรวจสอบภายใน
7. ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตาม
เปาหมาย และนําขอมูลจากรายงานทางการเงินไปใชในการ
วางแผนและการตัดสินใจ
พิจารณาจาก :
• ผูบริหารมีการติดตามการใชจายเงินใหเปนไปตามเปาหมาย
และเปนไปตามแผนการใชจายงบประมาณ
• แสดงใหเห็นถึงการกํากับติดตามการใชจายงบประมาณให
เปนไปตามเปาหมาย (หรือรายงานการประชุม
กรรมการบริหารสูงสุดวาระการรายงานทางการเงิน /การ
ติดตามการใชจายงบประมาณ

รายการหลักฐาน
3. แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2553

4. รายงานผลการใชเงินตามไตรมาส (ที่รายงาน
ตอกองนโยบายและแผน) ที่ผานการพิจารณาจาก
:สภามหาวิทยาลัย/คณะกรรมการประจํา
หนวยงาน อยางนอยปละ 2 ครั้ง
5. รายงานการประชุมของกรรมการบริหารวาระ
เพื่อพิจารณา ที่แสดงวาไดมีการนําขอมูลทาง
การเงินมาใชในการวิเคราะหคาใชจาย และ
สถานะทางการเงินของหนวยงาน
6.1 รายงานผลการตรวจสอบภายในที่เปนการ
ตรวจติดตามจากผูตรวจสอบภายในของ
หนวยงาน
6.2 รายงานผลการตรวจสอบภายในจาก สตง.
7. รายงานผลการใชเงินตามแผนตาม
ปงบประมาณ ที่ผานการพิจารณาจาก :ผูบริหาร/
คณะกรรมการประจําหนวยงาน
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ตัวอยาง

ผลการดําเนินงาน
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 สํานักงานประกันคุณภาพ มีผลการดําเนินงานครบ 7 ขอ ดังนี้
1. มีแผนกลยุทธ/แผนการใชจายเงินที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของหนวยงาน
สํานักงานประกันคุณภาพ มีการจัดทําแผนกลยุทธทางการเงิน (14-4.1-1-1) ที่สอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติราชการ 4 ป รวมทั้งมีการวิเคราะหคาใชจายจากฐานการใชจายจริงของงบประมาณปที่
ผานมา ประมาณการคาใชจายลวงหนาไว 5 ป เพื่อจัดทําแผนคําของบประมาณแผนดิน และงบประมาณเงินรายได
โดยยึดหลักการใชทรัพยากรอยางประหยัด และกอใหเกิดประโยชนสูงสุด และใหสอดคลองกับภารกิจของ
สํานักงานฯ ทั้ง 4 ดาน (14-4.1-1-2)
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน หลักเกณฑการจัดสรร และการวางแผนการใชเงินอยาง
มีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได
สํานักงานประกันคุณภาพ มีการจัดทําแผนที่ยุทธศาสตร และแผนการดําเนินงานของสํานักประกัน
คุณภาพ เพื่อจัดสรร และวางแผนการใชเงินของโครงการและกิจกรรมตางๆ ใหการดําเนินงานเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนด รวมทั้งดําเนินการจัดหางบประมาณให
เพียงพอสําหรับการบริหารงานภายในสํานักงานประกันคุณภาพ โดยของบประมาณเพิ่มเติมจากงบกลาง
มหาวิทยาลัย หมวดงบอุดหนุนทั่วไป เพื่อใชดําเนินงานในบางโครงการที่มีคาใชจายสูง เชน โครงการสัมมนา
เครือขายผูนํานิสิต เรื่อง “การพัฒนาและสงเสริมคุณภาพกิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป
2555” (14-4.1-2-1) และสําหรับบางโครงการสํานักงานประกันคุณภาพ ก็แสวงหายรายไดเพื่อใหใชการ
บริหารงานภายในดวยเชนกัน โดยเรียกเก็บคาลงทะเบียน เชน โครงการจัดการความรู “การบริหารจัดการงานวิจัย
และบริการวิชาการ” (14-4.1-2-2) โครงการอบรมผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร 2 (14-4.1-2-3)
ซึ่งมีคาใชจายคอนขางสูง จึงมีการเรียกเก็บคาใชจายจากผูเขารวมโครงการ เพื่อลดรายจายของสํานักประกัน
คุณภาพดวย
3. มีงบประมาณประจําปที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติการในแตละภารกิจและการพัฒนาหนวยงาน และ
บุคลากร
สํานักงานประกันคุณภาพ มีการวิเคราะหคาใชจายจริงในรอบปที่ผานมา มีงบประมาณประจําปที่
สอดคลองกับแผนปฏิบัติการในแตละภารกิจ (14-4.1-3-1) โดยมีการจัดโครงการสัมมาทิฐิ เรื่อง การจัดทํา
แผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ (สปค.01) และการจัดทําแผนดําเนินงาน
ของสํานักประกันคุณภาพ (14-4.1-3-2) และการจัดโครงการสัมมาทิฐิ เรื่อง การจัดทําแผนดําเนินงาน และสาน
สัมพันธสํานักประกันคุณภาพ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555
(14-4.1-3-3) จัดรวมกันระหวางผูบริหาร
คณะกรรมการประจําสํานักฯ และบุคลากร การจัดโครงการดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อรวมกันจัดทําแผน วิเคราะห
แผนปฏิบัติการใหสอดคลองกับภารกิจของสํานักงานฯ รวมทั้งวิเคราะหงบประมาณเพื่อการพัฒนาบุคลากรให
เหมาะสมกับภารกิจของสํานักงานฯ ดวย
4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ
และรายงานตอผูบริหารหนวยงาน/ที่ประชุม
หนวยงาน/ที่ประชุมหนวยงาน อยางนอยปละ 2 ครั้ง
งานธุรการ มีการรายงานผลการใชเงินเปนประจําทุกเดือนใหผูบริหารและบุคลากรสํานักงานฯ ในการ
ประชุมบุคลากรสํานักฯ ทราบ (14-4.1-4-1) และมีการมอบหมายใหรายงานผลการใชเงินเขาที่ประชุมบุคลากร
สํานักประกันคุณภาพ เพื่อใหทราบถึงสถานะของการใชเงินในปจจุบันและอนาคต พรอมทั้งติดตามผลการใชเงินให
เปนไปตามเปาหมายที่กําหนด (14-4.1-4-2)
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5. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการบริหารงานของหนวยงานอยางตอเนื่อง
สํานักงานประกันคุณภาพ มีการวิเคราะหขอมูลการใชจายเงินยอนหลัง 5 ป และวิเคราะหสถานะทาง
การเงินและความมั่นคงของหนวยงานเปนประจําทุกเดือน พรอมทั้งรายงานใหผูบริหารทราบ เพื่อใชในการปรับ
แผนการใชเงินในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยสํานักงานฯ ไดจัดโครงการการจัดการความรู และโครงการอบรมผู
ประเมินคุณภาพภายในขึ้น โดยมีการเก็บคาใชจายเพื่อเปนการลดรายจายในการจัดกิจกรรมดังกลาว มิใหกระทบ
กับงบประมาณที่ไดรับจัดสรร และเพื่อใหเพียงพอตอการใชงบประมาณในปนั้น (14-4.1-5-1)
6. มีคณะกรรมการ/คณะทํางาน/ผูรับผิดชอบทําหนาที่ตรวจ ติดตามการใชเงินใหเปนไปตามระเบียบ
และกฎเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด
สํานักงานประกันคุณภาพ มีการใชจายเงิน ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยเงิน
รายได เพื่อใหความถูกตอง และตรงตามหลักเกณฑที่มหาวิทยาลัยฯ กําหนด (14-4.1-6-1) และมีการติดตาม
ตรวจสอบการใชเงินของสํานักงานประกันคุณภาพ โดยกรรมการตรวจสอบเงินคงเหลือประจําวัน (14-4.1-6-2)
และรายงานเงินคงเหลือเปนประจําทุกเดือน (14-4.1-6-3) ตอกองคลัง เพื่อสรุปเสนอมหาวิทยาลัย
7. ผูบริหารหนวยงานมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูลจากรายงานทาง
การเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ
สํานักงานประกันคุณภาพ มีการรายงานผลการดําเนินงานการใชเงิน ใหผูบริหารสํานักงานฯ เปน
ประจําทุกเดือน โดยผานที่ประชุมบุคลากรสํานักฯ ทําใหบุคลากรมีสวนรวมรับทราบผลการใชเงินใหเปนไปตาม
แผน พรอมทั้งเรงรัดใหดําเนินการใชเงินใหเปนไปตามแผนที่กําหนด (14-4.1-7-1 และ 14-4 .1-4-2) และไดมี
การรายงานผลการดําเนินงานงบประมาณเงินรายได 4 ไตรมาส เพื่อเสนอตอที่ประชุมคณบดี และ
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพื่อนําขอมูลจากรายงานทางการเงินไปใชในการวางแผนและการบริหาร
งบประมาณมหาวิทยาลัย รวมทั้งเพื่อเปนขอมูลในการของบประมาณในรอบปตอไป (14-4.1-7-2)
รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
14-4.1-1-1
14-4.1-1-2
14-4.1-2-1
14-4.1-2-2
14-4.1-2-3
14-4.1-3-1
14-4.1-3-2
14-4.1-3-3
14-4.1-4-1
14-4.1-4-2
14-4.1-5-1
14-4.1-6-1
14-4.1-6-2
14-4.1-6-3
14-4.1-7-1
14-4.1-7-2

ชื่อเอกสาร
แผนกลยุทธทางการเงิน และแผนปฏิบัติราชการ 4 ป
เอกสารคําของบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555
โครงการสัมมนาเครือขายผูนํานิสิต เรื่อง “การพัฒนาและสงเสริมคุณภาพกิจกรรมนิสิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป 2555”
โครงการจัดการความรู “การบริหารจัดการงานวิจัยและบริการวิชาการ”
โครงการอบรมผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร 2
แผนปฏิบัติการของสํานักประกันคุณภาพ
โครงการสัมมาทิฐิ เรื่อง การจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากรายงานผลการ
ประเมินคุณภาพ (สปค.01) และการจัดทําแผนดําเนินงานของสํานักประกันคุณภาพ
โครงการสัมมาทิฐิ เรื่อง การจัดทําแผนดําเนินงาน และสานสัมพันธสํานักประกันคุณภาพ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
รายงานความกาวหนา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555
รายงานการประชุมบุคลากรของสํานักงานประกันคุณภาพ
บันทึกการปรับแผนงบประมาณเงินรายได ปงบประมาณ พ.ศ.2555
ระเบียบของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยเงินรายได
รายงานเงินคงเหลือประจําวัน
รายงานแจงยอดเงินคงเหลือ ประจําสิ้นงวดเดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2555
รายงานการประชุมของสํานักประกันคุณภาพ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555
รายงานผลการดําเนินงานงบประมาณเงินรายได 4 ไตรมาส ปงบประมาณ พ.ศ.2555
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องคประกอบที่ 5
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ตัวบงชี้ที่ 5.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.9.1)
ชนิดของตัวบงชี้

กระบวนการ

คําอธิบายตัวบงชี้
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ซึ่งหนวยงานตองสรางระบบและกลไกในการ
ควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการดําเนินงานของหนวยงานใหเปนไปตามนโยบาย เปาประสงค และระดับ
คุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด โดยมหาวิทยาลัยและหนวยงานตนสังกัด ตลอดจนหนวยงานที่เกี่ยวของ มีการ
วัดผลสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รวมทั้งการรายงานผลการประกันคุณภาพตอหนวยงานที่
เกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชน มีการประเมินและปรับปรุงอยางตอเนื่อง และมีนวัตกรรมที่เปนแบบอยางที่ดี
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในถือเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการ
อยางตอเนื่อง โดยมีการสรางจิตสํานึกใหเห็นวาเปนความรับผิดชอบรวมกันของทุกคนในการพัฒนาคุณภาพของ
งานตามภารกิจ ทั้งนี้ เพื่อเปนหลักประกันแกสาธารณชนใหมั่นใจไดวาหนวยงานสามารถสรางผลผลิตตามภารกิจที่
มีคุณภาพ
นิยามศัพท
ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการกําหนดอยางชัดเจนวาตองทําอะไรบางเพื่อใหไดผลออกมา
ตามที่ตองการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะตองปรากฏใหทราบโดยทั่วกันไมวาจะอยูในรูปของเอกสารหรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกสหรือโดยวิธีการอื่นๆ องคประกอบของระบบ ประกอบดวย ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิตและ
ขอมูลปอนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธเชื่อมโยงกัน
กลไก หมายถึง สิ่งที่ทําใหระบบมีการขับเคลื่อนหรือดําเนินอยูได โดยมีการจัดสรรทรัพยากร มีการจัด
องคการ หนวยงาน หรือกลุมบุคคลเปนผูดําเนินงาน
รายงานการประเมินคุณภาพ หมายถึง รายงานการประเมินตนเอง ( SAR) ที่รวมผลการประเมินคุณภาพ
ภายในระดับหนวยงาน จากกรรมการประเมินฯ เรียบรอยแลวไวดวย
ผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) หมายถึง กลุมคนตางๆ ที่ไดรับผลกระทบ หรืออาจไดรับผลกระทบ
จากการดําเนินการและความสําเร็จของหนวยงาน ตัวอยางของกลุมผูมีสวนไดสวนเสียที่สําคัญ เชน นิสิต ผูปกครอง
สมาคมผูปกครอง ผูปฏิบัติงาน คูความรวมมือทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ คณะกรรมการกํากับดูแล
หนวยงานในดานตางๆ ศิษยเกา นายจาง สถาบันการศึกษาอื่นๆ องคการที่ทําหนาที่ กํากับดูแลกฎ ระเบียบ องคการ
ที่ใหเงินสนับสนุน ผูเสียภาษี ผูกําหนดนโยบายผูสงมอบ ตลอดจนชุมชนในทองถิ่น และชุมชนวิชาการ หรือวิชาชีพ
แนวปฏิบัติที่ดี หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ทําใหองคการประสบความสําเร็จ หรือสูความ
เปนเลิศตามเปาหมาย เปนที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้นๆ มีหลักฐานของความสําเร็จปรากฏชัดเจน โดยมี
การสรุปวิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรูและประสบการณ บันทึกเปนเอกสาร เผยแพรให
หนวยงานภายในหรือภายนอกสามารถนําไปใชประโยชนได
คูมือการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน
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ตัวบงชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ หมายถึง ตัวบงชี้เพิ่มเติมนอกเหนือจากตัวบงชี้ที่กําหนดไว และแสดงความ
เปนตัวตนของหนวยงาน มุงไปสูความเปนเลิศขององคกร โดยการกําหนดตัวบงชี้อัตลักษณจะตองมีการดําเนินการ
อยางเปนระบบ มีแผนการดําเนินงานที่ชัดเจน
รอบระยะเวลา

รอบปการศึกษา (1 มิ.ย. 25... – 31 พ.ค. 25...)

เกณฑมาตรฐาน
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสมและสอดคลองกับภารกิจและพัฒนาการของ
หนวยงาน ตั้งแตระดับหนวยงานยอย และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
2. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพภายใน
โดยคณะกรรมการระดับ
นโยบายและผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน (ใชการกําหนดนโยบายของสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน)
3. มีการกําหนดตัวบงชี้เพิ่มเติมตามลักษณะเฉพาะของหนวยงานที่สอดคลองกับอัตลักษณของมหาวิทยาลัย
4. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพภายในที่ครบถวน ประกอบดวย 1) การควบคุม ติดตามการ
ดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพ เสนอตอ
คณะกรรมการประจําหนวยงาน และจัดสงสํานักประกันคุณภาพตามกําหนดเวลา และ 3) การนําผลการประเมิน
คุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพของหนวยงาน
5. มีการนําผลการประกันคุณภาพภายในมาปรับปรุงการทํางาน และสงผลใหมีการพัฒนาผลการดําเนินงาน
ตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธทุกตัวบงชี้
6. มีระบบสารสนเทศที่ใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพภายในครบทั้ง 6 องคประกอบคุณภาพ
7. มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการประกันคุณภาพ โดยเฉพาะผูใชบริการตามพันธกิจของหนวยงาน
8. มีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพระหวางมหาวิทยาลัย และมีกิจกรรมรวมกัน
9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยดานการประกันคุณภาพที่ หนวยงานพั ฒนาขึ้น และเผยแพรใหหนวยงานอื่น
สามารถนําไปใชประโยชน
หมายเหตุ “สถาบัน สํานัก ตองมีตัวบงชี้เพิ่มเติมอยางนอย 1 ตัวบงชี้ โดยกําหนดใหเปนตัวบงชี้ที่ 5.2 ซึ่งเปนตัว
บงชี้เพิ่มเติมตามลักษณะเฉพาะของหนวยงานที่สอดคลองกับอัตลักษณของมหาวิทยาลัย ไวเปน
หลักฐานประกอบการประเมินตามเกณฑมาตรฐานขอ 3 ของตัวบงชี้ที่ 5.1 ทั้งนี้
ตัวบงชี้ที่ 5.2
ไมตองนําคะแนนไปรวมกับการประเมินคุณภาพภายใน”
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 หรือ 3 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 หรือ 5
หรือ 6 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
7 หรือ 8 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
9 ขอ

ตัวอยางแนวทางปฏิบัติ
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสมและสอดคลองกับภารกิจและพัฒนาการของ
หนวยงาน ตั้งแตระดับหนวยงานยอย และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
1.1 หนวยงานควรใชระบบประกันคุณภาพที่มหาวิทยาลัยกําหนด หรือพัฒนาระบบประกันคุณภาพที่
เหมาะสมกับระดับการพัฒนาของหนวยงาน ทั้งนี้ อาจบูรณาการ ระบบประกันคุณภาพที่ใชกันแพรหลายทั้งใน
ระดับชาติ หรือนานาชาติ
1.2 ระบบประกันคุณภาพที่นํามาใชตองเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการที่ดําเนินการเปน
ประจํา โดยเริ่มจากการวางแผน การดําเนินการตามแผน การตรวจสอบ ประเมินและการปรับปรุงพัฒนา เพื่อให
คูมือการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน
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การดําเนินภารกิจบรรลุเปาประสงคและมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง
1.3 มีการกําหนดผูรับผิดชอบและประสานงานดานการประกันคุณภาพเพื่อผลักดันใหมีการประกัน
คุณภาพเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง ตั้งแตระดับหนวยงาน หนวยงานยอย จนถึงระดับผูปฏิบัติแตละบุคคล
2. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพภายใน โดยคณะกรรมการระดับ
นโยบายและผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน
2.1 คณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน ตองใหความสําคัญและกําหนด
นโยบายการประกันคุณภาพที่ชัดเจน โดยเกิดจากการมีสวนรวมจากทุกภาคีทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน
2.2 มีหนวยงานหรือคณะกรรมการรับผิดชอบการจัดระบบการประกันคุณภาพพรอมทั้งกําหนดมาตรฐาน
ตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพที่เหมาะสม
2.3 มีกลไกเชื่อมโยงการปฏิบัติงานตั้งแตระดับบุคคล ระดับหนวยงานยอย ระดับหนวยงาน ถึงระดับ
มหาวิทยาลัย เพื่อใหไดคุณภาพตามที่มหาวิทยาลัยหรือหนวยงานกําหนด
2.4 มีคูมือคุณภาพในแตละระดับเพื่อกํากับการดําเนินงานใหสูการปฏิบัติที่เปนรูปธรรม
2.5 มีกลไกการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและกระตุนใหเกิดการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง
3. มีการกําหนดตัวบงชี้เพิ่มเติมตามลักษณะเฉพาะของหนวยงานที่สอดคลองกับอัตลักษณของ
มหาวิทยาลัย
3.1 หนวยงานอาจกําหนดมาตรฐานและกําหนดตัวบงชี้ที่ใชเปนกรอบในการดําเนินงานของหนวยงาน
เพิ่มเติมตามอัตลักษณของตนเอง แตทั้งนี้ตองไมขัดกับมาตรฐานการอุดมศึกษา ตลอดจนมาตรฐาน และกฎเกณฑ
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ
3.2 ตัวบงชี้ที่เพิ่มเติมขึ้นตามอัตลักษณของหนวยงาน ควรชี้วัดคุณลักษณะที่พึงประสงคครบถวนทั้ง
ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิตหรือผลลัพธ
3.3 เกณฑหรือแนวปฏิบัติที่ดีที่ใชกํากับแตละตัวบงชี้ ตองสามารถวัดระดับคุณภาพตามเปาหมายของตัว
บงชี้นั้นๆ และเปนเกณฑที่นําไปสูการปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่อง
4. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพภายในที่ครบถวน ประกอบดวย 1) การควบคุม ติดตามการ
ดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพ เสนอตอ
คณะกรรมการประจําหนวยงาน และจัดสงสํานักประกันคุณภาพตามกําหนดเวลา และ
3) การนําผลการ
ประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพของหนวยงาน
4.1 มีการดําเนินการตามระบบการประกันคุณภาพภายในที่สมบูรณครบถวนโดยมีการกําหนดการ
ควบคุมคุณภาพ การติดตามการดําเนินงาน และการประเมินคุณภาพ
4.2 มีการนําวงจร PDCA เขามาใชในการดําเนินงานดานระบบคุณภาพ และการปรับปรุงระบบและกลไก
การประกันคุณภาพภายใน
4.3 มีการจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพที่มีขอมูลครบถวนเสนอคณะกรรมการ
ประจําหนวยงานพิจารณา พรอมทั้งเสนอมาตรการและแผนเรงรัดการพัฒนาคุณภาพตามผลการประเมินในแตละป
โดยสงรายงานใหมหาวิทยาลัย และเปดเผยตอสาธารณชน
5. มีการนําผลการประกันคุณภาพภายในมาปรับปรุงการทํางาน และสงผลใหมีการพัฒนาผลการ
ดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธทุกตัวบงชี้
หนวยงานควรมอบหมายใหผูรับผิดชอบตัวบงชี้ของแผนกลยุทธนําผลจากการประเมินคุณภาพ มาตรการ
และแผนพัฒนาคุณภาพในแตละป ไปวิเคราะหและดําเนินการหรือประสานงานกับคณะกรรมการ/หนวยงานที่
เกี่ยวของเพื่อพิจารณาปรับปรุงการดําเนินงานในสวนที่รับผิดชอบโดยตรงหรือรวมรับผิดชอบ โดยมีเปาหมายใหผล
การดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธของหนวยงาน มีการพัฒนาขึ้นจากปกอนหนาทุกตัวบงชี้
6. มีระบบสารสนเทศที่ใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพภายในครบทั้ง 6 องคประกอบคุณภาพ
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หนวยงานควรจัดใหมีระบบสารสนเทศที่สามารถนําเสนอขอมูลประกอบการดําเนินการประกันคุณภาพที่
ถูกตอง เปนปจจุบันครบทั้ง 6 องคประกอบคุณภาพ และสามารถใชรวมกันไดทั้งระดับบุคคล หนวยงานยอย
หนวยงาน และมหาวิทยาลัย รวมถึงเปนระบบที่สามารถเชื่อมตอกับระบบฐานขอมูลที่มหาวิทยาลัยจัดทําขึ้น
7. มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการประกันคุณภาพ โดยเฉพาะผูใชบริการตามพันธกิจของ
หนวยงาน
หนวยงานควรสงเสริมใหบุคลากรของหนวยงานเขามามีสวนรวมในกระบวนการประกันคุณภาพ และเปด
โอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสีย โดยเฉพาะผูรับบริการตามภารกิจของหนวยงาน เชน ผูรับบริการดานการวิจัย หรือ
ชุมชนผูรับบริการทางวิชาการของหนวยงาน ไดเขามามีสวนรวมในการประกันคุณภาพ อาทิ ในรูปแบบของการรวม
เปนกรรมการ การรวมกําหนดตัวบงชี้และเปาหมาย การใหขอมูลปอนกลับ หรือการใหความรวมมือกับหนวยงาน
ในการดําเนินกิจกรรมตางๆ ดานการประกันคุณภาพ เปนตน
8. มีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพระหวางมหาวิทยาลัย และมีกิจกรรมรวมกัน
8.1 มีการสรางเครือขายการประกันคุณภาพระหวางมหาวิทยาลัย
8.2 มีการทํางานดานการประกันคุณภาพรวมกันในเครือขาย
มีผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และมี
พัฒนาการดานตางๆ ที่เกิดขึ้น จากการแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในเครือขาย
8.3 มีการติดตาม ประเมินผลการสรางเครือขาย เพื่อนําไปสูการพัฒนาการทํางานรวมกันอยางตอเนื่อง
9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยดานการประกันคุณภาพทีห่ นวยงานพัฒนาขึ้น และเผยแพรใหหนวยงาน
อื่นสามารถนําไปใชประโยชน
9.1 มีกระบวนการคัดสรรแนวปฏิบัติที่ดี ในแตละกิจกรรมที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานดานการประกัน
คุณภาพภายใน
9.2 มีการเผยแพรแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา ที่เปนวิธีปฏิบัติที่ดีใหกับสาธารณชน และให
หนวยงานอื่นไปใชประโยชน
9.3 มีการวิจัยสถาบันดานการประกันคุณภาพ และนําผลไปพัฒนางานดานการประกันคุณภาพ
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ตัวอยาง

ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2555 สํานักงานประกันคุณภาพ มีผลการดําเนินงานครบ 9 ขอ ดังนี้
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสมและสอดคลองกับภารกิจและพัฒนาการของ
หนวยงาน ตั้งแตระดับหนวยงานยอย และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
สํานักงานประกันคุณภาพ ไดดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 6 องคประกอบ ตาม
คูมือตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพภายในที่สํานักงานอธิการบดีกําหนด (14-5.1-1-1) โดยมีการแตงตั้ง
คณะกรรมการการประกันคุณภาพของสํานักงานประกันคุณภาพ ประกอบดวย รองอธิการบดีงานประกันคุณภาพ
คณะกรรมการนโยบายการประกันคุณภาพ มก. เปนที่ปรึกษา และผูอํานวยการสํานักงานประกันคุณภาพ ทําหนาที่
เปนประธาน บุคลากรทุกคนมีสวนรวมในการเปนกรรมการและมีการดําเนินงานอยางชัดเจน (14-5.1-1-2) รวมทั้ง
แตงตั้งคณะทํางานในระบบประกันคุณภาพ สํานักงานประกันคุณภาพ เพื่อจัดทํารายงานการประเมินตนเอง สอบ
ทานเอกสาร หลักฐาน และประสานงานการประกันคุณภาพของสํานักงานประกันคุณภาพ และคณะทํางาน
ปรับปรุงคูมือประกันคุณภาพ (14-5.1-1-3) ซึ่งไดกําหนดแผนการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพภายในของ
สํานักงานประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2555 เพื่อกํากับ ดูแล และติดตามผลการปฏิบัติงานใหเปนไปตาม
ระยะเวลาและเปาหมายที่กําหนด (14-5.1-1-4)
2. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพภายใน โดยคณะกรรมการระดับ
นโยบายและผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน
สํานักงานประกันคุณภาพ มีการกําหนดนโยบายและวางแผนการประกันคุณภาพของสํานักงานประกัน
คุณภาพ (14-5.1-2-1) โดยมีคณะกรรมการประกันคุณภาพ ของสํานักงานประกันคุณภาพ ทําหนาที่ในการกํากับ
และติดตาม จากการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ ของสํานักงานประกันคุณภาพ (14-5.1-2-2) เพื่อใหทุก
หนวยงานยอยบริหารจัดการระบบงานตางๆ ใหตอบสนองตามภารกิจที่กําหนด และสอดคลองกับนโยบายและ
แผนการดําเนินงานของคณะกรรมการประกันคุณภาพ สํานักงานอธิการบดี ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 4/2555 เมื่อวัน
ศุกรที่ 2 พฤศจิกายน 2555 (14-5.1-2-3) โดยบุคลากรสํานักงานประกันคุณภาพเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อน
การดําเนินงานตามนโยบายและแผนงานดังกลาว
3. มีการกําหนดตัวบงชี้เพิ่มเติมตามลักษณะเฉพาะของหนวยงานที่สอดคลองกับอัตลักษณของ
มหาวิทยาลัย
สํานักงานประกันคุณภาพ ไดกําหนดตัวบงชี้เพิ่มเติมตามลักษณะเฉพาะของสํานักฯ ซึ่งสอดคลองกับอัต
ลักษณของมหาวิทยาลัย ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการการประกันคุณภาพของสํานักงานประกันคุณภาพ จํานวน 2
ตัวบงชี้ ไดแก ตัวบงชี้ที่ 14.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาบุคลากรเพื่อผลสัมฤทธิ์ของงาน และตัวบงชี้ที่ 14.2
ตามคูมือการประกันคุณภาพ สํานักงานอธิการบดี (14-5.1-3-1)
4. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพภายในที่ครบถวน ประกอบดวย 1) การควบคุม ติดตาม
การดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพ เสนอตอ
คณะกรรมการประจําหนวยงาน และจัดสงสํานักงานประกันคุณภาพตามกําหนดเวลา และ 3) การนําผลการ
ประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพของหนวยงาน
สํานักงานประกันคุณภาพ มีการดําเนินงานดานประกันคุณภาพภายในที่ครบถวน โดยมีการการควบคุม
คุณภาพ ติดตามการดําเนินงานในทุกภารกิจใหเปนไปตามแผนการดําเนินงาน จากการประชุมบุคลากรประจํา
สํานักงานประกันคุณภาพ เปนประจําทุกเดือน และรายไตรมาส (14-5.1-4-1) ซึ่งในแตละงานไดจัดทํารายงาน
สรุปผลการดําเนินงาน (14-5.1-4-2) เพื่อรวบรวมผลการดําเนินงาน ในการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง
(SAR) ของสํานักงานประกันคุณภาพ (14-5.1-4-3) เพื่อนําเสนอคณะกรรมการประกันคุณภาพ สํานักงานอธิการบดี
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และรองรับการประเมินคุณภาพภายในจากสํานักงานอธิการบดี (14-5.1-4-4) และดําเนินการจัดทําแผนพัฒนา
ปรับปรุงจากผลการประเมินคุณภาพภายในในแตละรอบปตอไป (14-5.1-4-5)
5. มีการนําผลการประกันคุณภาพภายในมาปรับปรุงการทํางาน และสงผลใหมีการพัฒนาผลการ
ดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธทุกตัวบงชี้
สํานักงานประกันคุณภาพ มีการติดตามผลการดําเนินงานของแตละงาน เพื่อใหการดําเนินงานเปนไป
ตามแผนการดําเนินงาน และเปาหมายตามตัวบงชี้ที่กําหนด โดยแตละงานรายงานความกาวหนาผลการดําเนินงาน
และรายงานปญหาอุปสรรคจากการดําเนินงานเปนประจําทุกเดือน ในการประชุมบุคลากรสํานักงานประกัน
คุณภาพ (14-5.1-5-1) ซึ่งมีผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธของสํานักงานประกันคุณภาพ จํานวน 9
ตัวบงชี้ บรรลุเปาหมายที่กําหนด จํานวน 8 ตัวบงชี้ หากประเมินผลการพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของ
แผนกลยุทธของสํานักงานประกันคุณภาพ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2555 พบวา ทุกตัวบงชี้มี
พัฒนาการ โดยยกเวนตัวบงชี้ในกลยุทธที่ 4 “สรางแรงจูงใจใหผูเกี่ยวของทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมในการ
ดําเนินงานดานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย” มีการกําหนดตัวบงชี้แตกตางกันในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 กับ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ทําใหไมสามารถเทียบพัฒนาการได (145.1-5-2)
6. มีระบบสารสนเทศที่ใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพภายในครบทั้ง 6 องคประกอบคุณภาพ
สํานักงานประกันคุณภาพ มีระบบขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพ ออกเปน 3 สวน ไดแก สวนที่ 1
ขอมูลดานสารสนเทศ มีการจัดทําเว็บไซตสํานักงานประกันคุณภาพ ( www.qa.ku.ac.th) (14-5.1-6-1) เพื่อ
รวบรวมขอมูลดานการประกันคุณภาพ ที่งายตอการสืบคน และประชาสัมพันธงานดานการประกันคุณภาพ อีกทั้ง
ยังเปนคลังรวบรวมขอมูลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอก เชน รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน
ของหนวยงานตางๆ ฐานขอมูลผูประเมินหนวยงานภายใน มก. รวมถึงเปนแหลงรวมเว็บลิงค ไปยังหนวยงานตางๆ
ที่เกี่ยวของกับการประกันคุณภาพ เชน สกอ. สมศ. ก.พ.ร. เปนตน สวนที่ 2 ขอมูลที่สนับสนุนการประกันคุณภาพ
ในรูปแบบตางๆ เชน จดหมายขาวรายเดือน (14-5.1-6-2) จดหมายเวียน เพื่อแจงใหทราบถึงการเคลื่อนไหว และ
ขอมูลขาวสารตางๆ เกี่ยวกับการดําเนินงานตามภารกิจของสํานักงานประกันคุณภาพ งานประกันคุณภาพภายใน
และภายนอก (14-5.1-6-3) มีการรวบรวมขอมูลสรุปผลการดําเนินงานและประเด็นสําคัญที่ไดเรียนรูทั้งหมด
จากโครงการกิจกรรมที่ดําเนินการของสํานักงานประกันคุณภาพ (14-5.1-6-4) เพื่อเผยแพรบนเว็บไซตของสํานักฯ
ซึ่งโครงการกิจกรรมสวนใหญสามารถสรางเครือขายการประกันคุณภาพกับหนวยงานตางๆ ที่เปนแหลงขอมูลที่ได
ในการพัฒนาการดําเนินงานของสํานักประกันคุณภาพ และมหาวิทยาลัย สวนที่ 3 การรวบรวมขอมูลจากเอกสาร
หลักฐานตางๆ เกี่ยวกับกับการดําเนินงาน โดยขอมูลสารสนเทศทั้ง 3 สวน ที่สํานักงานประกันคุณภาพดําเนินการ
เปนระบบการรวบรวมขอมูลเพื่อสนับสนุนการประกันคุณภาพภายในของสํานักงานประกันคุณภาพ ทั้ง 6
องคประกอบ นอกจากนี้ ไดมีการจัดทําระบบสารสนเทศ Intranet สํานักงานประกันคุณภาพ data z on
‘qaku17’ (z:) (14-5.1-6-5) เพื่อเชื่อมโยงขอมูลการดําเนินงานและแลกเปลี่ยนขอมูลการดําเนินงานรวมกันของ
สํานักงานประกันคุณภาพ
7. มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการประกันคุณภาพ โดยเฉพาะผูใช บริการตามพันธกิจของ
หนวยงาน
สํานักงานประกันคุณภาพ มีการสงเสริมใหบุคลากรทุกคนมีสวนรวมในกระบวนการประกันคุณภาพ
โดยมีการแตงตั้งคณะทํางานในระบบประกันคุณภาพ สํานักงานประกันคุณภาพ เพื่อจัดทํารายงานการประเมิน
ตนเอง สอบทานเอกสาร หลักฐาน และประสานงานการประกันคุณภาพของสํานักงานประกันคุณภาพ และ
คณะทํางานปรับปรุงคูมือประกันคุณภาพ (14-5.1-1-3) รวมทั้งเปดโอกาสใหบุคลากรจากหนวยงานทั้งในระดับ
คณะ และหนวยงานสนับสนุนระดับสถาบัน สํานัก ไดมีสวนรวมในการเปนคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
สํานักงานประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2554 เพื่อใหขอมูลปอนกลับในการดําเนนิงานประกันคุณภาพของ
สํานักงานประกันคุณภาพ (14-5.1-7-1) รวมทั้งเปนคณะกรรมการฯ และคณะอนุกรรมการฯ ชุดตางๆ เพื่อรวม
หารือ และใหขอเสนอแนะในการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพตามภารกิจของสํานักงานประกันคุณภาพ
คูมือการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน
85

(14-5.1-7-2)
8. มีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพระหวางมหาวิทยาลัย
และมีกิจกรรม
รวมกัน
สํานักงานประกันคุณภาพ มีระบบสงเสริมการสรางเครือขายดานการประกันคุณภาพระหวางหนวยงาน
ทั้งภายในและภายนอก โดยเปนหนวยงานกลางในการจัดโครงการกิจกรรมตางๆ เพื่อสรางเครือขายในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพที่สอดคลองกับนโยบายและการพัฒนาพันธกิจในดานตางๆ ของ
มหาวิทยาลัย เชน โครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ 6 ประจําป 2555 (14-5.1-8-1)
สําหรับการสรางเครือขายดานการประกันคุณภาพจากภายนอกมหาวิทยาลัย สํานักงานประกันคุณภาพ มีสวนรวม
ในการเปนคณะทํางานเครือขายการประกันคุณภาพการศึกษา รวมกับ 9 สถาบัน ซึ่งมีการจัดกิจกรรมตางๆ รวมกัน
เชน การประชุมคณะทํางานเครือขายการประกันคุณภาพการศึกษา (14-5.1-8-2) การเขารวมโครงการบรรยาย
และเสวนาตางๆ (14-5.1-8-3)
9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยดานการประกันคุณภาพที่ หนวยงานพั ฒนาขึ้น และเผยแพรให
หนวยงานอื่นสามารถนําไปใชประโยชน
สํานักงานประกันคุณภาพ มีการเผยแพรแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา ที่เปนวิธีปฏิบัติที่ดี
ใหกับสาธารณชน และใหหนวยงานอื่นไปใชประโยชน ผานการถายทอดจากกระบวนการศึกษาดูงานของ
สถาบันการศึกษาตางๆ จํานวน 4 สถาบัน ไดแก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นิสิตปริญญาโท สาขาการ
บริหารการศึกษา มก. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และสถาบันวิชาการปองกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย
(14-5.1-9-1)
รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสาร
14-5.1-1-1
คูมือตัวบงชี้และเกณฑประเมินคุณภาพภายใน สํานักงานอธิการบดี
14-5.1-1-2
คําสั่งสํานักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่ 1/2555 เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ของสํานักงานประกันคุณภาพ ลงวันที่ 19
พฤศจิกายน 2555 และคําสั่งสํานักงานประกันคุณภาพ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายใน ของสํานักงานประกันคุณภาพ (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ 2556
14-5.1-1-3
คําสั่งสํานักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่ 2/2555 เรื่อง แตงตั้ง
คณะทํางานในระบบประกันคุณภาพ ของสํานักงานประกันคุณภาพ และคําสั่งสํานักงาน
ประกันคุณภาพ เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานในระบบประกันคุณภาพ ของสํานักงานประกัน
คุณภาพ (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ 2556
14-5.1-1-4
แผนการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน ของสํานักงานประกันคุณภาพ ประจําป
การศึกษา 2555
14-5.1-2-1
นโยบายและแผนการประกันคุณภาพ ของสํานักงานประกันคุณภาพ
14-5.1-2-2
รายงานการประชุมคณะกรรมการการประกันคุณภาพของสํานักงานประกันคุณภาพ
ครั้งที่ 8/2555 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2555
14-5.1-2-3
รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ สํานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 4/2555
วันศุกรที่ 2 พฤศจิกายน 2555
14-5.1-3-1
รายงานการประชุมคณะกรรมการการประกันคุณภาพของสํานักงานประกันคุณภาพ
ครั้งที่ 8/2555 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2555
14-5.1-4-1
รายงานการประชุมบุคลากรสํานักงานประกันคุณภาพ วาระรายงานความกาวหนาของทุกงาน
14-5.1-4-2
รายงานสรุปผลการดําเนินงานของแตละงาน ประจําปการศึกษา 2555
คูมือการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน
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หมายเลขเอกสาร
14-5.1-4-3
14-5.1-4-4
14-5.1-4-5
14-5.1-5-1
14-5.1-5-2
14-5.1-6-1
14-5.1-6-2
14-5.1-6-3
14-5.1-6-4
14-5.1-6-5
14-5.1-7-1
14-5.1-7-2

14-5.1-8-1
14-5.1-8-2
14-5.1-8-3
14-5.1-9-1

ชื่อเอกสาร
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) สํานักงานประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2555
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน สํานักงานประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2554
แผนพัฒนาปรับปรุงจากผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2554 (สปค.01)
รายงานความกาวหนาผลการดําเนินงานของแตละงาน
การประเมินกลยุทธตามแผนงานสํานักงานประกันคุณภาพ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2554 และปงบประมาณ พ.ศ. 2555
เว็บไซตสํานักงานประกันคุณภาพ (www.qa.ku.ac.th)
จดหมายขาวรายเดือน
จดหมายเวียน
สรุปผลการดําเนินงานโครงการกิจกรรมตางๆ บนเว็บไซต
ระบบสารสนเทศ Intranet สํานักงานประกันคุณภาพ data z on ‘qaku17’ (z:)
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
สํานักงานประกันคุณภาพ
- คําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่ 7/2556 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดทํารายงาน
การประเมินคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2555 ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สั่ง ณ วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2556
- คําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่ 8/2556 เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการในการ
ดําเนินงานจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2555
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สั่ง ณ วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2556
โครงการกิจกรรมตางๆ เพื่อสรางเครือขายในการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพ
การประชุมคณะทํางานเครือขายการประกันคุณภาพการศึกษา
โครงการเสวนา “ความสําเร็จของการบูรณาการภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา”
วันที่ 22 มีนาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
เอกสารประกอบการศึกษาดูงาน ไดแก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นิสิตปริญญา
โท สาขาการบริหารการศึกษา มก. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สถาบันวิชาการปองกัน
ประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย
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องคประกอบที่ 6
การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน
ตัวบงชี้ที่ 6.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการดําเนินงาน (ก.พ.ร.)
ชนิดของตัวบงชี้

กระบวนการ

คําอธิบายตัวบงชี้
เพื่อใหหนวยงานมีการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการสําคัญที่สามารถสรางประโยชนใหกับผูรับบริการหรือผูมี
สวนไดสวนเสีย ดวยรูปแบบหรือวิธีที่หลากหลายสอดคลองกับความตองการและความคาดหวังของผูรับบริการ
รวมทั้งนําไปสูการบรรลุพันธกิจของมหาวิทยาลัย
นิยามศัพท
กระบวนการดําเนินงาน หมายถึง ขั้นตอนที่เชื่อมโยงกันในการปฏิบัติงานตามภารกิจตางๆ ในการปฏิบัติมัก
มีผูเกี่ยวของเปนผูรับบริการ เปนผูมีสวนไดสวนเสีย หรือเกี่ยวของกับบุคลากรสวนใหญ ซึ่งมีไดหลายกระบวนการ
หลายลักษณะที่แตกตางกันตามภารกิจของหนวยงาน เชน กระบวนการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดทํา
งบประมาณ กระบวนการจัดหาพัสดุ กระบวนการฝกอบรม กระบวนการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร กระบวนการ
จัดสรรทุนวิจัย เปนตน
ขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนการดําเนินงาน หมายถึง สิ่งที่เปนปจจัยสําคัญตอความสําเร็จของ
กระบวนการดําเนินงานที่กําหนดขึ้น โดยตองสอดคลองกับความคาดหวังหรือความตองการของผูรับบริการและผูมี
สวนไดสวนเสีย ทั้งนี้ขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนการอาจมีมากกวา 1 ขอก็ได เชน บุคลากรตองการใหการ
จัดหาพัสดุไดพัสดุที่มีคุณภาพ เหมาะกับการปฏิบัติงานและราคาสมเหตุสมผล เปนตน ซึ่งหลังจากไดขอกําหนดแลว
หนวยงานจึงนํามาออกแบบกระบวนการและจัดทําเปนมาตรฐานการปฏิบัติงานตอไป
รอบระยะเวลา รอบปงบประมาณ (1 ต.ค. 25.. – 30 ก.ย. 25..)
เกณฑมาตรฐาน
1. มีการกําหนดหรือทบทวนกระบวนการดําเนินงานหลัก (Core Process) ที่สําคัญครบถวน ครอบคลุมการ
ดําเนินงานตามภารกิจของหนวยงาน โดยมีการวิเคราะหความเชื่อมโยงระหวางกระบวนการตางๆ เพื่อทําใหการ
ดําเนินงานของหนวยงานหรือของมหาวิทยาลัยมีความสอดคลองกัน
2. มีการจัดทําหรือทบทวนขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนการดําเนินงานหลัก ( Core Process) ที่สําคัญ
จากความคาดหวัง และความตองการของผูรับบริการ
3. มีการออกแบบหรือทบทวนกระบวนการจากขอกําหนดที่สําคัญ จัดทํามาตรฐานและจัดทําคูมือการ
ปฏิบัติงาน พรอมทั้งกําหนดผูรับผิดชอบชัดเจน
4. มีการทบทวน และหรือปรับปรุงกระบวนการตามคูมือการปฏิบัติงาน เพื่อทําใหงานมีประสิทธิภาพ เชน
ควบคุมคาใชจาย ลดคาใชจาย ลดระยะเวลาดําเนินงาน ลดขอผิดพลาด ลดขอรองเรียน เปนตน
5. มีการกํากับติดตาม และประเมินผลการปรับปรุง จัดทํารายงานผลการปรับปรุงเสนอตอผูมีอํานาจเพื่อให
พิจารณาและใหขอเสนอแนะที่จะเปนแนวทางในการกําหนดกระบวนการที่จะดําเนินการในปงบประมาณตอไป
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เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ
3 ขอ
4 ขอ
5 ขอ
ขอมูลที่ตองการ
1. เอกสารแสดงแผนภาพและรายชื่อของกระบวนการตางๆ
2. เอกสารแสดงขอกําหนดที่สําคัญและวิธีการไดมาซึ่งขอกําหนดดังกลาว
3. คูมือการปฏิบัติงาน
4. ประกาศ คําสั่ง หรือเอกสารแสดงวาไดกําหนดผูรับผิดชอบที่ชัดเจน
5. เอกสารหลักฐานการแตงตั้งคณะทํางานติดตามความกาวหนา
6. รายงานสรุปการติดตามความกาวหนาที่ยืนยันไดวา ไดนําผลดังกลาวมาปรับปรุงกระบวนการตามคูมือ
การปฏิบัติงาน เพื่อใหงานมีประสิทธิภาพ
7. รายงานผลการปรับปรุงกระบวนการที่เสนอตอผูมีอํานาจ

ตัวอยาง
เกณฑมาตรฐาน/การประเมินคุณภาพ

รายการหลักฐาน

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่
เหมาะสมและสอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการของ
มหาวิทยาลัย ตั้งแตระดับภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทา
และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
พิจารณาจาก :
• มีระบบและไกลการประกันคุณภาพระดับคณะ
• มีการดําเนินการตามระบบที่กําหนด
หมายเหตุเพิ่มเติม
ระบบการประกันคุณภาพ
• มีการกําหนดแนวทางการประกันคุณภาพระดับคณะ
• มีการกําหนดแนวทางการประเมินคุณภาพระดับ
• มีการประเมินคุณภาพ
• มีการสะทอนผลการประเมินเพื่อนําไปปรับปรุง
2. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการระดับ
นโยบายและผูบริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัย
พิจารณาจาก :
• มีนโยบายการประกันคุณภาพ ที่กําหนดไวเปนลักษณอักษร
• มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ
• มีรายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ

1. ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง คูมือ ที่เกี่ยวกับการ
ดําเนินงานการประกันคุณภาพของหนวยงาน

2. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ
รายงานการประชุมคณะกรรมการประกัน
คุณภาพ

คูมือการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน
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เกณฑมาตรฐาน/การประเมินคุณภาพ

รายการหลักฐาน

3. มีการกําหนดตัวบงชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณของ
มหาวิทยาลัย
พิจารณาจาก :
• ตัวบงชี้ที่สะทอนอัตลักษณและผานการเห็นชอบของ
ผูบริหาร
4. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ที่ครบถวน ประกอบดวย
1) การควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และประเมิน
คุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมิน
คุณภาพเสนอตอสภามหาวิทยาลัยและสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกําหนดเวลา โดยเปน
รายงานที่มีขอมูลครบถวนตามที่สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online และ
3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
พิจารณาจาก :
• มีการดําเนินการตามระบบประกันคุณภาพที่กําหนดไว
ครบถวน
5. มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมา
ปรับปรุงการทํางาน และสงผลใหมีการพัฒนาผลการ
ดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธทุกตัวบงชี้
พิจารณาจาก :
• แสดงแผนพัฒนาคุณภาพจากผลการตรวจประเมิน
(Improvement plan)
• การนําเอาผลการประเมินไปปรับปรุง

3. ตัวบงชี้ที่เปนอัตลักษณของมหาวิทยาลัย
(สํานึกดี มุงมั่น สรางสรรค สามัคคี) และควร
จะเปนตัวบงชี้ที่เกี่ยวกับนิสิต (ตัวบงชี้ที่ 1.4)

6. มีระบบสารสนเทศที่ใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในครบทั้ง 9 องคประกอบคุณภาพ
พิจารณาจาก :
• แสดงระบบสารสนเทศที่เปนแหลงขอมูลสนับสนุนการ
ประกันคุณภาพ 9 องคประกอบ(ระดับหนวยงาน ใหแสดง
ระบบสารสนเทศที่สอดคลองกับองคประกอบคุณภาพที่
ประเมินตนเอง ซึ่งอาจจะไมครบ 9 องคประกอบ)

6. ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการประกัน
คุณภาพ เชน ระบบฐานขอมูลบุคลากร
ระบบฐานขอมูลงานวิจัย และผลงานตีพิมพ
ระบบฐานขอมูลนิสิต

4.1 รายงานการประเมินตนเองตามแบบฟอรม
CHE QA Online
4.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจํา
หนวยงาน ที่มีการนํารายงานประเมินตนเอง
เขาวาระพิจารณา
4.3 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน
ประจําปการศึกษายอนหลัง

5.1 รายงานสรุปผลการดําเนินงานหรือ
โครงการ/ กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปที่มีการผลการดําเนินงานที่พัฒนาขึ้น
5.2 แผนพัฒนาปรับปรุง (สปค.01)
5.3 การเปรียบเทียบผลการพัฒนาตัวบงชี้ของ
แผนกลยุทธที่เพิ่มขึ้น
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เกณฑมาตรฐาน/การประเมินคุณภาพ
7. มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษา ผูใชบัณฑิต และผูใชบริการ
ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
พิจารณาจาก :
• แสดงกิจกรรมการประกันคุณภาพที่นักศึกษามีสวนรวม
(ตองมี)
• แสดงกิจกรรมการประกันคุณภาพที่ผูใชบัณฑิต ผูรับบริการ
ผูมีสวนไดสวนเสียอื่นๆมีสวนรวมในการประกันคุณภาพ
8. มีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาระหวางมหาวิทยาลัย และมีกิจกรรมรวมกัน
พิจารณาจาก :
• แสดงเครือขายภายนอกมหาวิทยาลัย
• แสดงกิจกรรมที่ทํารวมกัน
9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาที่หนวยงานพัฒนาขึ้น และเผยแพรใหหนวยงานอื่น
สามารถนําไปใชประโยชน
พิจารณาจาก :
• แนวปฏิบัติที่ดีที่มีการเผยแพรใหหนวยงานอื่นนําไปใชได
หรือ แสดงผลงานวิจัยที่มีการเผยแพรใหหนวยงานอื่น
นําไปใชได

รายการหลักฐาน
7.1 รายงานการประเมินโดยนักศึกษา
7.2 รายงานความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
7.3 รายงานการประเมินโครงการโดย
บุคคลภายนอก

8.1 หนังสือเชิญรวมเปนเครือขาย
8.2 หนังสือรวมลงนาม [MOU ความรวมมือ
ดานประกันคุณภาพกับหนวยงานภายนอก
(สามารถใชหลักฐานระดับวิทยาเขตได)
9. งานวิจัยดานประกันคุณภาพ หรือแนว
ปฏิบัติที่ดีดานการประกันคุณภาพ
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ตัวอยาง

ผลการดําเนินงาน
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 สํานักงานประกันคุณภาพ มีผลการดําเนินงานครบ 5 ขอ ดังนี้
1. มีการกําหนดหรือทบทวนกระบวนการดําเนินงานหลัก ( Core Process) ที่สําคัญครบถวน
ครอบคลุมการดําเนินงานตามภารกิจของหนวยงาน โดยมีการวิเคราะหความเชื่อมโยงระหวางกระบวนการ
ตางๆ เพื่อทําใหการดําเนินงานของหนวยงานหรือของมหาวิทยาลัยมีความสอดคลองกัน
สํานักงานประกันคุณภาพ ไดมีการทบทวนกระบวนการดําเนินงานหลักตามภารกิจของสํานักงาน
ประกันคุณภาพ ประจํา ปงบประมาณ 2555 (14-6.1-1-1) ในการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพของ
สํานักงานประกันคุณภาพ ครั้งที่ 3/2555 (14-6.1-1-2) โดยรวมกันวิเคราะหความเชื่อมโยงระหวาง กระบวนการ
ตางๆ ที่เกี่ยวของ และสอดคลองกับการดําเนินงานของสํานักงานประกันคุณภาพ และไดกําหนดกระบวนการหลักที่
สําคัญใหครอบคลุมการดําเนินงานตามภารกิจของสํานักงานประกันคุณภาพ โดยมีการวิเคราะหเชื่อมโยง
กระบวนการตางๆ พรอมทั้งผูรับผิดชอบในแตละงาน เพื่อใหการดําเนินงานของสํานักงานประกันคุณภาพมีความ
สอดคลองกัน ดังนี้
กระบวนการดําเนินงานหลักของ
กระบวนการดําเนินงานตางๆ ในระดับ
ผูรับผิดชอบ
สํานักงานฯ
งาน
- กระบวนการตรวจติดตามและการ
- กระบวนการพัฒนาปรับปรุงการประกัน - งานพัฒนาและ
ประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัย คุณภาพการศึกษา
ฝกอบรม
เกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
- กระบวนการตรวจติดตามและการ
- งานตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพภายใน
ประเมินคุณภาพ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
- กระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษา - งานวิเคราะหขอมูล
ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
และสารสนเทศ
- กระบวนการใหความรู ความเขาใจ - กระบวนการจัดประชุม สัมมนา และ
- งานพัฒนาและ
ดานประกันคุณภาพ
ฝกอบรม
ฝกอบรม
2. มีการจัดทําหรือทบทวนขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนการดําเนินงานหลัก ( Core Process)
ที่สําคัญจากความคาดหวัง และความตองการของผูรับบริการ
สํานักงานประกันคุณภาพ มีการทบทวนกระบวนงานดําเนินงานหลัก โดยการนําขอมูลปอนกลับและ
ผลการประเมินความพึงพอใจจากผูรับบริการจากการดําเนินงานตามกระบวนการตางๆ มาพิจารณาเพื่อทบทวน
ขอกําหนดที่สําคัญในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายที่กําหนด และเปนไปตามความ
คาดหวัง และความตองการของผูรับบริการ ซึ่งไดมีการปรับกระบวนงานหลัก 2 กระบวนงาน ดังนี้
- กระบวนการตรวจติดตามและการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร งานตรวจสอบ
และประเมินคุณภาพไดมีการสํารวจผลการดําเนินงาน โดยไดรับขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายในวา หนวยงานสงรายงานการประเมินตนเองใหกับคณะกรรมการลาชา ทําใหไมมีเวลาศึกษา SAR ไดทัน ควร
กําหนดระยะเวลาการจัดสงใหชัดเจน สํานักงานฯ จึงปรับระยะเวลาดําเนินงานในกระบวนการโดยกําหนดให
หนวยงานสงรายงานการประเมินตนเองใหคณะกรรมการประเมินฯ อยางนอย 1 สัปดาห และยังคงใหหนวยงาน
รายงานผลการดําเนินงานรอบ 9 เดือน เพื่อเปนติดตามผลการดําเนินงานของหนวยงานตางๆ ใหสามารถปรับ
ผลการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ และมีความพรอมในการรับประเมินฯ มากยิ่งขึ้น สําหรับขอเสนอแนะอีกขอที่
สํานักงานไดนํามาพิจารณาคือ หนวยงานไมมีการอางอิงเอกสารหลักฐานที่ชัดเจน ทําใหไมสะดวกในการตรวจ
คูมือการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน
92

เอกสาร จึงปรับกระบวนการทํางานที่สงเสริมใหหนวยงานจัดเตรียมเอกสารเปนระบบอิเล็กทรอนิกส ผลักดันให
หนวยงานจัดเก็บขอมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสมากขึ้น และกรอกขอมูลในระบบ CHE QA Online เพื่อให
คณะกรรมการฯ สามารถตรวจประเมินฯ ผานระบบได รวมทั้งมีแผนงานในการจัดทําฐานขอมูลกลางของ
มหาวิทยาลัยที่ใชดานการประกันคุณภาพ เพื่อใหทุกหนวยงานสามารถเก็บรวบรวมขอมูลไดแนวเดียวกัน
(14-6.1-2-1)
- กระบวนการใหความรู ความเขาใจดานประกันคุณภาพ งานพัฒนาและฝกอบรมไดมีการสํารวจความ
ตองการของผูรับบริการอยางตอเนื่อง จากการสอบถามผูรับบริการทุกครั้งภายหลังการจัดกิจกรรม/โครงการตางๆ
โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 มีขอเสนอแนะจากผูรับบริการวาควรเพิ่มชองทางใหบุคลากรในทุกวิทยาเขต
สามารถเขารวมโครงการสรางความรู ความเขาใจ ดานการประกันคุณภาพ จึงไดปรับเพิ่มกระบวนการถายทอด
สัญญาณการประชุม สัมมนา ผานเครือขาย Nontri Live และ Teleconference ตามขอเสนอ (14-6.1-2-2)
3. มีการออกแบบหรือทบทวนกระบวนการจากขอกําหนดที่สําคัญ จัดทํามาตรฐานและจัดทําคูมือการ
ปฏิบัติงาน พรอมทั้งกําหนดผูรับผิดชอบชัดเจน
สํานักงานประกันคุณภาพมีการประชุมเพื่อทบทวนและปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานตามภารกิจ
ของสํานักงาน โดยกําหนดใหแตละงานที่รับผิดชอบในกระบวนการตางๆ จัดทํามาตรฐานและคูมือการปฏิบัติงาน
พรอมกําหนดผูรับผิดชอบในแตละขั้นตอนอยางชัดเจนเพื่อใหผูปฏิบัติงานสามารถดําเนินงานไดเปนแนวทาง
เดียวกัน (14-6.1-3-1)
4. มีการทบทวน และหรือปรับปรุงกระบวนการตามคูมือการปฏิบัติงานเพื่อทําใหงานมีประสิทธิภาพ
เชน ควบคุมคาใชจาย ลดคาใชจาย ลดระยะเวลาดําเนินงาน ลดขอผิดพลาด ลดขอรองเรียน เปนตน
สํานักงานประกันคุณภาพไดกําหนดใหงานที่รับผิดชอบดําเนินการปรับปรุงกระบวนงานตามคูมือการ
ปฏิบัติงาน เพื่อใหงานมีประสิทธิภาพ ทั้งในเรื่อง การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ลดคาใชจาย ลดขอผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงาน และการรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ ดังนี้
- กระบวนการตรวจติดตามและการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดมีการปรับ
กระบวนงานโดยมีการกําหนดระยะเวลาการจัดสงรายงานการประเมินตนเองของคณะ สํานัก สถาบัน โดยกําหนดให
หนวยงานสงรายงานการประเมินตนเองใหคณะกรรมการประเมินฯ อยางนอย 1 สัปดาห และเพิ่มกระบวนงานใน
การติดตามใหหนวยงานรายงานผลการดําเนินงานรอบ 9 เดือน เปนการติดตามผลการดําเนินงานของหนวยงาน
ตางๆ ใหสามารถปรับผลการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ และมีความพรอมในการรับประเมินฯ ลดขอผิดพลาดตางๆ
ไดมากยิ่งขึ้น สําหรับการปรับกระบวนการทํางานที่สงเสริมใหหนวยงานจัดเตรียมเอกสารเปนระบบอิเล็กทรอนิกส
ผลักดันใหหนวยงานจัดเก็บขอมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสมากขึ้น มีการกรอกขอมูลในระบบ CHE QA Online ซึ่ง
ชวยใหคณะกรรมการฯ สามารถตรวจประเมิน ฯ ผานระบบไดสะดวก และชวยใหหนวยงานที่รับประเมิน
ลดคาใชจายคาในสวนคากระดาษ และคาหมึกปริ๊นทไดเปนอยางดี (14-6.1-4-1)
- กระบวนการใหความรู ความเขาใจดานประกันคุณภาพ ผลจากการทบทวน และการปรับปรุง
กระบวนงาน โดยการเพิ่มกระบวนการถายทอดสัญญาณการประชุม สัมมนา ผานเครือขาย Nontri Live และ
Teleconference พบวา สามารถลดคาใชจายในการจัดประชุมชี้แจงตัวบงชี้ และแนวทางการประเมินคุณภาพ
ภายใน ซึ่งในปงบประมาณ พ.ศ.2555 จะดําเนินการชี้แจงไปทุกวิทยาเขต มีคาใชจายรวม 86 ,064 บาท แตใน
ปงบประมาณ พ.ศ.2555 ดําเนินการ ณ วิทยาเขตบางเขน และถายทอดสัญญาณการประชุมไปยังทุกวิทยาเขต มี
คาใชจายรวม 25,423 บาท ซึ่งมีอัตราการลดลงคิดเปนรอยละ 70.46 (14-6.1-4-2)
5. มีการกํากับติดตาม และประเมินผลการปรับปรุง จัดทํารายงานผลการปรับปรุงเสนอตอผูมีอํานาจ
เพื่อใหพิจารณาและใหขอเสนอแนะที่จะเปนแนวทางในการกําหนดกระบวนการที่จะดําเนินการใน
ปงบประมาณตอไป
สํานักงานประกันคุณภาพมีการกํากับติดตาม และประเมินผลหลังจากการปรับปรุงกระบวนการตางๆ
โดยมีการสรุปรายงานผลการปรับปรุงการดําเนินงานหลักตอผูอํานวยการสํานักงานฯ ในที่ประชุมคณะกรรมการ
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ประกันคุณภาพของสํานักงานฯ ครั้งที่ 4/2555 เพื่อพิจารณาและใหขอเสนอแนะที่เปนแนวทางในการกําหนด
กระบวนการที่จะดําเนินการในปงบประมาณตอไป ดังนี้ (14-6.1-5.1)3rt
- งานตรวจสอบและประเมินคุณภาพ รายงานผลการติดตามการจัดสงผลการดําเนินงานรอบ 9 เดือน
ของหนวยงานตางๆ ยังมีบางหนวยงานที่ไมสามารถรายงานผลไดตามระยะเวลาที่กําหนด เนื่องจากอยูในระหวาง
การดําเนินงาน โดยผูอํานวยการสํานักงานประกันคุณภาพไดใหขอเสนอแนะในการดําเนินงานปงบประมาณตอไป
วาควรมีการติดตามเปนระยะๆ และแจงใหหนวยงานทราบลวงหนา
- งานพัฒนาและฝกอบรม รายงานผลจากการปรับขั้นตอนการปฏิบัติงาน ไดแก การจัดทํารายงานการ
ประชุม จากเดิม 3 วัน เปน 2 วัน การประสานงานโรงพิมพ และพิสูจนอักษรกอนจัดพิมพเลมคูมือฯ จากเดิม 3
สัปดาห เปน 2 สัปดาห และการจัดสงคูมือฯ ใหหนวยงาน จากเดิม 2-3 วัน เปน 1 วัน วายังไมเห็นผลลัพธที่ชัดเจน
ในปการศึกษา 2554 เนื่องดวยการเผยแพรคูมือฯ ใหกับหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย มีความลาชา เหตุเพราะ
ไมไดมีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงจากกรณีเกิดภัยพิบัติน้ําทวม ที่ทําใหไมสามารถทํางานได โดยผูอํานวยการ
สํานักงานฯ ไดใหขอเสนอแนะวา ดังนั้นควรมีการวางแผนบริหารความเสี่ยงที่อาจจะเกิดจากภัยธรรมชาติและไมใช
ภัยธรรมชาติดวย
รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสาร
14-6.1-1-1
ขั้นตอนการดําเนินงานหลักของสํานักงานประกันคุณภาพ
14-6.1-1-2
รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพของสํานักงานประกันคุณภาพ ครั้งที่
3/2555
14-6.1-2-1
กระบวนการตรวจติดตามและการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
14-6.1-2-2
กระบวนการใหความรู ความเขาใจดานประกันคุณภาพ
14-6.1-3-1
คูมือปฏิบัติงาน
- งานตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
- งานพัฒนาและฝกอบรม
- งานวิเคราะหขอมูลและสารสนเทศ
14-6.1-4-1
รายงานความกาวหนา
- งานตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
- งานพัฒนาและฝกอบรม
14-6.1-5-1
รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพของสํานักงานประกันคุณภาพ ครั้งที่
4/2555

คูมือการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน

94

บรรณานุกรม
คณะเกษตร กําแพงแสน. 2555. รายงานการประเมินตนเอง (SAR) คณะเกษตร กําแพงแสน. นครปฐม:
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน. 2555-2557. คูมือการประกันคุณการศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน. นครปฐม: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน.
สํานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 2554. คูมือตัวบงชี้และเกณฑประเมินคุณภาพภายใน สําหรับ
สํานัก สถาบันมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. กรุงเทพมหานคร: หางหุนสวนจํากัดสหประชาพาณิชย.
. 2555. รายงานการประเมินตนเอง (SAR) สํานักงานประกันคุณภาพ. กรุงเทพมหานคร:
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.
เอกสารวิชาการ 1/2556 งานประกันคุณภาพการศึกษา กองบริการการศึกษา (กําแพงแสน)
ที่ปรึกษา
1. นายวิโรจน ทองสุพรรณ
ผูอํานวยการสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน
2. คณะกรรมการประกันคุณภาพ สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน
คณะผูจัดทํา
1. นางธณาภรณ สระทองมา
2. น.ส.เยาวภา มณีเนตร

หัวหนางานประกันคุณภาพการศึกษา
นักวิชาการศึกษา

พิมพครั้งที่ 1 มกราคม 2557 จํานวน 25 เลม
พิมพที่ งานประกันคุณภาพการศึกษา กองบริการการศึกษา (กําแพงแสน) โทร 3949 และ 3266
http://www.kps.ku.ac.th/kpsoffice/
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