
                                         แนวปฏิบัตทิี่ดใีนแต่ละองค์ประกอบ 
องค์ประกอบ ที่ ๑ การผลิตบัณฑิต 

ไม่มีการด าเนินการในองค์ประกอบนี้ 
องค์ประกอบที่ ๒ การวิจัย 

ไม่มีการด าเนินการในองค์ประกอบนี้ 
  องค์ประกอบท่ี ๓  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๑  การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
เกณฑ์มาตรฐาน 
ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน แนวปฏิบัติที่ดี 

๑. มีการก าหนดผู้รบัผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

-มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการท านบุ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
กองบริการการศึกษา 

๒. มีการจัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
และก าหนดตัวบ่งช้ีวัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์
ของแผน 

-มีการก าหนดแผนการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
-มีการก าหนดโครงการต่างๆ เช่น 
    โครงการวันอาสาฬหบูชาและวนัเข้าพรรษา 
    โครงการวันปีใหม ่
    โครงการวันสงกรานต ์
    โครงการวันวิสาขบูชา 
    โครงการวัฒนธรรมครอบครัว 
-มีการก าหนดนโยบายและวตัถุประสงค์การท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมในรายงานการประชุมคณะกรรมการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

๓. มีการก ากับตดิตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้าน
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

-มีการบันทึกในรายงานการประชุมคณะกรรมการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมในวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

๔. มีการประเมินความส าเร็จของแผนตามตัวบ่งช้ีที่วัด
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

-มีการประเมินความส าเร็จของแผนตามตัวบ่งช้ีในโครงการ
ตามวัตถุประสงค์ของแผนและกิจกรรมในรายงานการ
ประชุม (รายงานผลการด าเนินงาน รอบ ๑๒ เดือน) 

๕. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้าน
การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 

-มีการน าผลการประเมินความส าเร็จของโครงการเสนอต่อที่
ประชุมโดยมีการทบทวนโครงการ/กิจกรรมของแผนการ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมอยูใ่น(ร่าง)แผนโครงการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และในรายงานการประชุม
คณะกรรมการศลิปะและวัฒนธรรมในวาระที่ ๔ เรื่อง
พิจารณาแผนท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในปีการศึกษา 

 
 
 
 



ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน แนวปฏิบัติที่ดี 

๖. เผยแพร่กจิกรรมหรือการบริการดา้นท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 

๑. จัดบอรด์ 
๒. เผยแพร่ในเว็ปไซด์ ของกอง 
๓. เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัย 
๔. ร่วมจดักิจกรรมตา่งๆกับทางมหาวิทยาลัย 
-มีรูปภาพกิจกรรมต่างๆ 
-การเผยแพร่กิจกรรมทางเว็ปไซด์ 

 
  องค์ประกอบท่ี ๔ การบริหารจัดการ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๔.๑ การบรหิารของสถาบันเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลกัษณ์ของสถาบัน 
เกณฑ์มาตรฐาน 
ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน แนวปฏิบัติที่ดี 

๑. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT กับ
วิสัยทัศน์ของหน่วยงาน 

-ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัตริาชการ 
-แผนปฏิบัตริาชการ ๕ ปี 
แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ 
-รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัตริาชการ
ครั้งท่ี ๑ วาระที่ ๔.๑ เรื่องพิจารณาทบทวนแผนปฏบิัติ
ราชการ ๕ ปี 
           วาระที่ ๔.๒ เรื่องพิจารณาแผนปฏิบัตริาชการ
ประจ าป ี
-รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการ ครั้งที่ ๔ 
วาระที่ ๔.๑ เรื่องพิจารณาทบทวนแผนปฏิบัตริาชการ ๕ ปี 
วาระที่ ๔.๒ เรื่องพิจารณาแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

๒. พัฒนาแผนกลยุทธ์ไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงิน และ
แผนปฏิบัตริาชการประจ าปตีามกรอบเวลารวมทั้ง
วิเคราะหส์ถานะทางการเงินของหน่วยงาน 

-แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ๕ ปีของกองบริการการศึกษา 
-แผนกลยุทธ์ทางการเงินประจ าปงีบประมาณ 
-รายงานการเงินและวิเคราะห์งบประมาณต่อผู้บริหาร 
แผนกลยุทธ์ทางการเงินประจ าปีงบประมาณพัฒนามาจาก
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ๕ ปี ของกองบริการการศึกษามี
การน าข้อมูลทางการเงินและรายงานทางการเงินมา
วิเคราะห์และแสดงสถานะทางการเงินของกองฯเพื่อการ
ตัดสินใจของผู้บริหาร 

๓. มีตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์แผนปฏบิัติการประจ าปีและ
ค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งช้ีเพื่อวัดความส าเร็จของ
การด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบตัิการ
ประจ าป ี

-แผนปฏิบัตกิารราชการ ๕ ป ี
-แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
กองบริการการศึกษามภีารกจิตามตัวบ่งชี้  
๑ ตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ ์๕ ป ีจ านวน ๙ ตัวบ่งชี้ และ ๙ ค่า
เป้าหมาย  
๒.ตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติงานประจ าป ีม ี๘ ตัวบ่งชี้ และ ๑๖ 
ค่าเป้าหมาย 



 
ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน แนวปฏิบัติที่ดี 

๔. มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิการประจ าปีและแผน
กลยุทธ์ครบตามพันธกิจ 

-ปฏิทินการจัดท าแผนและรายงานติดตามผล 
-ค ารับรองปฏิบัตริาชการระหว่างอธิการบดีกับผู้อ านวยการฯ 
-ค ารับรองปฏิบัตริาชการระหว่างผู้อ านวยการฯกับหัวหน้า
งาน 
-ผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองปฏิบัติราชการ 
กองบริการการศึกษา มีพันธกิจ ๕ ด้าน คือ 
๑.สนับสนุนการพัฒนาคณุภาพการศึกษาด้านการเรยีนการ
สอนการพัฒนาสื่อการสอนและส่งเสรมิการรักษามาตรฐาน
ด้านหลักสูตร 
๒.พัฒนาทักษะด้านการเรยีนการสอนของอาจารย์ให้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน 
๓.สนับสนุนและส่งเสรมิการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อ
ความสมานฉันท์และปลูกฝังค่านยิมไทยแก่บุคลากร 
๔.ประสานงานการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา 
๕.สนับสนุนระบบการบริหารจัดการตามแนวทางหลัก 
ธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี
 

๕. มีการตดิตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของ
แผนปฏิบัติการประจ าปีอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้งและ
รายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา 

-รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการ ครั้งที่ 
วาระที่   เรื่องผลการปฏบิัติงาน งานธุรการ งานพัฒนา
หลักสตูรและการสอน งานพัฒนาอาจารย์ และงานส่งเสริม
วิจัยและต ารา 
กองบริการการศึกษาโดยคณะกรรมการบรหิารจดัการกอง
บริการการศึกษาได้ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการ
ด าเนินงานของแผนปฏิบตัิราชการประจ าปี ปลีะ ๔ ครั้งโดย
หัวหน้างานผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ีเปน็ผู้รายงานต่อผู้บรหิารและ
คณะกรรมการบรหิารจดัการกองฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน แนวปฏิบัติที่ดี 

๖. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผน
กลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ ๑  ครั้งและรายงานผลต่อ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย 

-รายงานผลการด าเนินงานตามรอบ  ๑๒  เดือน (Kpi 
template)และรายงานแผนและผลการปฏิบตัิราชการตาม
แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ 
-รายงานผลการด าเนินงานตามรอบ  ๖  เดือน (Kpi 
template)และรายงานแผนและผลการปฏิบตัิราชการตาม
แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ 
-รายงานผลการด าเนินงานตามรอบ  ๙  เดือน (Kpi 
template)และรายงานแผนและผลการปฏิบตัิราชการตาม
แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ 
-เปรียบเทียบผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดของแผนปฏิบตัิ
ราชการ กับผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดของแผนปฏิบัติ
ราชการ 
 
 

   
๗. มีการน าผลการพิจารณาข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะ

ของสภามหาวิทยาลัยไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการประจ าป ี

-รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการ วาระที่ 
๔.๑ เรื่องพิจารณาทบทวนแผนปฏิบัติราชการ ๕  ปี 
วาระที่ ๔.๒ เรื่องพิจารณา แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  องค์ประกอบท่ี ๔ การบริหารจัดการ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๔.๓ การบรหิารความเสีย่ง 
เกณฑ์มาตรฐาน 
ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน แนวปฏิบัติที่ดี 

๑. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหาร
ความเสีย่งโดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนท่ี
รับผิดชอบพันธกิจหลักของหน่วยงานร่วมเป็น
คณะกรรมการหรือคณะท างาน 

-ค าสั่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
-แผนการด าเนินการงานบริหารความเสีย่งและการควบคุม
ภายในปีงบประมาณ 
กองบริการการศึกษามีคณะกรรมการด าเนินงานบริหาร
ความเสีย่ง 

๒. มีการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยทีไ่ม่
สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธ
กิจของหน่วยงาน 

-รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน ครั้งท่ี   วาระที่ ๔ พิจารณาปจัจัยเสี่ยงและ
แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 
-รายงานการประชุมคณะกรรมการการบรหิารจดัการ ครั้งท่ี 
วาระที่ ๔ พิจารณาวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงและ
ปัจจัยเสี่ยงของโครงการ/กิจกรรมเพื่อจัดท าแผนบริหาร
ความเสีย่งปีงบประมาณ 
-สรุปวิเคราะห์และระบุความเสีย่งและปัจจยัที่ก่อให้เกิด
ความเสีย่ง 
-แผนภาพการระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง (มร.คส.๒) 
คณะกรรมการได้น าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบมหาวิทยาลัยเป็นแนวทางในการจัดท าแผนบริหาร
ความเสีย่งและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ๕ ด้านดังนี ้
๑.ด้านยุทธ์ศาสตร์/กลยุทธ์ ได้แกก่ระบวนการบริหารจัดการ
แผน มี ๔ ขั้นตอน มีความเสี่ยงและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความ
เสี่ยง ๔ ปัจจยัเสี่ยง 
๒.ด้านการปฏิบตัิงาน ได้แก ่
๑)กระบวนการพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑม์าตรฐานของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มี ๕ ขั้นตอน มี
ความเสีย่งและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ๗ ปัจจัยเสี่ยง 
๒)กระบวนการการจดัการเรียนการสอนปรญิญาตรภีูมิภาค 
มี ๑๑ ขั้นตอนมีความเสี่ยงและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง 
๑๑ ปัจจยัความเสี่ยง 
๓)ด้านทรัพยากร ได้แก่ กระบวนการจัดการระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ มี ๔ ขั้นตอน มีความเสี่ยงและปจัจัยที่ก่อให้เกิด
ความเสีย่ง ๔ ปัจจัยเสี่ยง 
๔)ด้านบุคลากร ได้แก่ กระบวนการจัดการแผนพัฒนา
บุคลากร มี ๓ ขั้นตอน มีความเสีย่งและปัจจัยที่ก่อให้เกดิ



ความเสี่ยง ๓ ปัจจัยเสี่ยง 
ที่ประชุมได้มีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวางในเรื่องของ
ระดับความเสี่ยงซึ่งที่ประชุมมมีติเห็นชอบโดยให้ความเสี่ยง
ด้านปฏิบัติงานคือ 
   ๑กระบวนการพัฒนาหลักสตูรตามเกณฑ์มาตรฐานของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีระดับความเสี่ยงสูง
ใน ๒ ด้าน คือ 
๑)บางหลักสูตรไมเ่ป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ/เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร 
๒)ไมม่ีการพัฒนาหลักสตูรให้มคีุณภาพมากขึ้น 
    ๒.กระบวนการจดัการเรียนการสอนปรญิญาตรภีูมิภาค 
๑.อาจารย์บรรยายสรุปไม่ครบตามเวลาที่ก าหนดในตาราง
บรรยายสรุป 

๓. มีการจัดท าแผนบรหิารความเสี่ยงตามข้อ ๒
ด าเนินงานตามแผน และส่งผลใหร้ะดับความเสี่ยง
ลดลงจากเดิม 

-แผนบริหารความเสี่ยงและควบคมุภายในปีงบประมาณ 
(มร.คส.๖) 
กองบริการการศึกษามีแผนบริหารความเสี่ยงและด าเนินการ
ตามแผนบริหารความเสี่ยงโดยใช้มาตรการควบคุมความ
เสี่ยงในแตล่ะด้านเพื่อให้ระดบัความเสีย่งลดลง และ
ก าหนดให้มีผูร้ับผิดชอบด าเนินการตามแผนบรหิารความ
เสี่ยงให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาทีก่ าหนดดังนี ้
๑.ด้านการปฏิบตัิงาน ได้แก ่
-กระบวนการพัฒนาหลักสตูรตามเกณฑ์มาตรฐานของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
-กระบวนการการจัดการเรยีนการสอนปริญญาตรีภูมภิาค 
๒.ด้านยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ได้แก ่
-กระบวนการบริหารจดัการแผน 
๓.ด้านทรัพยากร ได้แก ่
-กระบวนการจดัการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๔.ด้านบุคลากร ได้แก ่
-กระบวนการจดัการแผนพัฒนาบคุลากร 
ทั้งนี้ส านักบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในขอให้กอง
บริการการศึกษาพิจารณาความเสีย่งด้านการพัฒนาบรหิาร
เพื่อความมั่นคงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในปีการศึกษา  
ดังนั้นคณะกรรมการจึงได้ก าหนดความเสีย่ง 
๕.ด้านการพัฒนาบริหารเพื่อความมั่นคง 
-ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
 



๔. มีการตดิตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผน
และรายงานต่อสถาบันเพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ 
ครั้ง 

-รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายใน ครั้งท่ี   วาระที่ ๔ เรื่องพิจารณาติดตาม
และประเมินผลการด าเนินงานตามแผน(มร.คส ๗)โครงการ
ความเสีย่งของกองบริการการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 
(รอบ ๑๒ เดือน) 
-ส่งผลการด าเนินงานตามแผนบรหิารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในประจ าปีงบประมาณ (รอบ ๑๒ เดือน) 
-รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายใน ครั้งท่ี   วาระที่ ๔.๓ เรื่องพิจารณาผล
การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผน ประจ าปี
งบประมาณ (รอบ ๑๒ เดือน) 
--รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายใน ครั้งท่ี   วาระที่ ๔. เรื่องติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนโครงการความเสี่ยงของ
กองบริการการศึกษา ปีงบประมาณ (รอบ ๖ เดือน) 
- ส่งผลการด าเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุม
ภายในประจ าปีงบประมาณ (รอบ ๖ เดือน) 
 
 

๕.. มีการน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากสถาบัน
ไปใช้ในการปรับแผน หรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบ
ปีถัดมา 

-แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
ปีงบประมาณ 
-รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายในครั้งท่ี      วาระที่๔ เรื่องประเมินความเสี่ยง
และปัจจยัเสีย่งของกิจกรรม/โครงการเพื่อจัดท าแผนบริหาร
ความเสีย่งของกิจกรรม/โครงการเพื่อจัดท าแผนบริหารความ
เสี่ยงปีงบประมาณ 
-รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการครั้งที่    
วาระที๔่.๖ เรื่องพิจารณาแผนบรหิารความเสี่ยง 
ปีงบประมาณ 
-รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายในครั้งท่ี   วาระที่ ๔ เรื่องพิจารณาแบบติดตาม
และประเมินผลการด าเนินงาน (รอบ ๖ เดือน) 
-รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน ครั้งท่ี    วาระที่ ๔ เรื่องพิจารณาแบบ
ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน (รอบ ๑๒ เดือน) 
-รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการ ครั้งที่  
วาระที ่๔.๒ เรื่องพิจารณาผลการติดตามและประเมินผล



การด าเนินงานตามแผน (มร.คส ๗)ประจ าปี  (รอบ ๖ เดือน) 
-รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการ ครั้งที่ 
วาระที่ ๔.๓ เรื่องพิจารณาผลการติดตามและประเมินผล
การด าเนินงานตามแผน(มร.คส ๗)ประจ าปี(รอบ ๑๒ เดือน) 
-ส่งผลการด าเนินงานตามแผนบรหิารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในประจ าปีงบประมาณ     (รอบ ๖ เดือน) 
--ส่งผลการด าเนินงานตามแผนบรหิารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในประจ าปีงบประมาณ     (รอบ ๑๒ เดือน) 

 
  องค์ประกอบท่ี ๔ การบริหารจัดการ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๔.๔ ภาวะผู้น าของผู้บรหิาร 
เกณฑ์มาตรฐาน 
ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน แนวปฏิบัติที่ดี 

๑. ผู้บริหารมีวสิัยทัศน์ ก าหนดทิศทางการด าเนินงานและ
สามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มีความสามารถ
ในการวางแผนกลยุทธ์มีการน าข้อมูลสารสนเทศเป็นฐาน
ในการปฏิบัติงานและพัฒนาหน่วยงาน 

-แผนปฏิบัติราชการ ๕ ปี 
-แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
-ค าสั่งคณะกรรมการบริหารจัดการ 
-แผนการด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารจัดการ 
รายงานการเงินและวิเคราะห์งบประมาณต่อผู้บริหาร 
-เอกสารการตรวจสอบอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
เน่ืองจากบุคลากรในกองบริการการศึกษามีจ านวน
บุคลากรน้อย แต่มีภาระงานทางวิชาการหลายด้าน 
ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษาจงึได้มีการจัดต้ังทีมงาน
เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของการท างานให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น เกิดผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นการ
ประสมประสานข้ามหน้าที่งานโดยค านึงถึงศักยภาพ
ความสามารถของบุคลากรในแต่ละงาน การท างานเป็นทีม
สิ่งที่เห็นเด่นชัดคือการปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ.2561 ของ
มหาวิทยาลัยทีถ่ึงรอบการปรับปรุงกองบริการการศึกษาได้
น าเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวทิยาลัยอนุมัติได้ทั้งหมดเพือ่
ส่งส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบต่อไป 
แผนกลยุทธ์ของกองบริการการศึกษา ผู้อ านวยการกองได้
น าแผนกลยุทธข์องมหาวิทยาลัยมาเป็นแนวทางในการ
จัดท าแผนของกองฯซ่ึงมีตัวชีว้ัดที่เกี่ยวกับกองบริการ
การศึกษา ทั้งน้ีคณะกรรมการแผนไดมีการจัดประชุม
พิจารณาแผนกลยุทธ์ของกองบริการการศึกษาโดย
ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษาเป็นประธานฯและได้
น าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารจัดการ 
 



๒. ผู้บริหารมีการก ากับตดิตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามที่มอบหมายรวมทั้งสามารถสือ่สารแผนและผลการ
ด าเนินงานของหน่วยงานไปยังบุคลากรในสถาบัน 

-ค ารับรองปฏิบัตริาชการระหว่างผู้อ านวยการกองกับ
หัวหน้างาน 
-รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการ ครั้งที่ 
วาระที่ ๓.๑ ผลการปฏิบัติงานของงานธุรการ งาน
พัฒนาหลักสตูรและการสอน งานพัฒนาอาจารย์และ
งานส่งเสรมิวิจัยและต ารา 
กองบริการการศึกษาโดยคณะกรรมการบรหิารจดัการได้
ก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามทีม่ีการ
ท าค ารับรองการปฏิบัตริาชการระหว่างผู้อ านวยการกอง
กับหัวหน้างานโดยหัวหน้างานน าเสนอผลงานต่อที่
ประชุมฯโดยน าปญัหาอุปสรรคแจง้ในที่ประชุมปี
การศึกษาละ ๔ ครั้ง นอกจากนี้ยังมีการประชุมบุคลากร
ทั้งกองเพื่อรับทราบผลการปฏิบตังิาน 

๓. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการให้อ านาจในการตัดสินใจแก่บุคลากร
ตามความเหมาะสม 

-ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจดัท าแผน 
-ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน 
-รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายในครั้งที ่
 

  -ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการ 
-รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการ ครั้งที่ 
-นโยบายท างานเป็นทีม 
-ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่ง
การเรยีนรู้กองบริการการศึกษา 
-ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร 
-รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการ ครั้งที่ 
วาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
         ๔.๑ พิจารณาทบทวนแผนปฏิบัติราชการ ๕ ปี 
         ๔.๒ พิจารณาแผนปฏิบัตริาชการ ประจ าป ี
-ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกนัคุณภาพ 

 
 
 
 
 
 
 



     
 
 

คู่มือ      

         การประกันคุณภาพ 
              การศึกษา 
 

                                 

 
                             โดย คณะพัฒนาเป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู้ 



                                           กองบริการการศึกษา 
                                                      ค าน า 
 
  แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) การประกันคุณภาพภายในกองบริการการศึกษา 
ส านักงานอธิการบดีเล่มนี้จัดท าขึ้นเพื่อแสดงถึงวิธีการปฏิบัติ ขั้นตอนการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดผล
สัมฤทธิ์ด้านการประกันคุณภาพ ภายในของกองบริการการศึกษา ส านักงานอธิการบดี เป็นท่ี
ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้นๆ มีหลักฐานของความส าเร็จปรากฏชัดเจน โดยมีการสรุปวิธี
ปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรู้และประสบการณ์บันทึกเป็นเอกสาร เผยแพร่ให้
หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
  กองบริการการศึกษา ส านักงานอธิการบดี หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแนวปฏิบัติท่ีดี 
(Good Practice) การประกันคุณภาพการศึกษาภายในกองบริการการศึกษาฉบับนี้ จะเป็น
ประโยชน์ต่อการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ให้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผน 
กลยุทธข์องกองบริการการศึกษาได้เป็นอย่างดี และยังเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจอีกทางหนึ่งด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                 สารบัญ 
                                                                                                              หน้า 
วัตถุประสงค์                                                                                                ๑ 
ระบบ กลไก กระบวนการ                                                                                 ๑ 
นโยบายการประกันคุณภาพ                                                                              ๑ 
ขั้นตอนการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน                                                          ๔ 
วิธีการด าเนินการประกันคุณภาพ                                                                        ๕ 
การเขียนรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน           ๖ 
แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดท าระบบประกันคุณภาพของกองบริการการศึกษา         ๙ 
การเผยแพร่แนวทางการปฏิบัติที่ดี              ๑๐ 
แผนการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา           ๑๒ 
การเก็บข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

๑.๑ การท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม            ๑๕                                                                   
๑.๒ การบริหารสถาบันเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพท์ตามพันธกิจ 
      กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของสถาบัน            ๑๘ 
๑.๓ การบริหารความเสี่ยง             ๒๓  
๑.๔ ภาวะผู้น าของผู้บริหาร             ๓๐ 
๑.๕ การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันการเรียนรู้            ๓๘ 
๑.๖ แผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน          ๔๔ 
๑.๗ การประกันคุณภาพการศึกษา             ๔๗ 

ผู้รับผิดชอบแต่ละตัวบ่งชี้                                                                                  ๕๐ 
ภาคผนวก 
ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติและเอกสารหลักฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                          แนวปฏิบัติทีด่ี (Good Practice) การประกนัคุณภาพภายใน 
                                                        กองบริการการศึกษา ส านักงานอธิการบดี 
                                                        ................................................................ 
วตัถุประสงค์ 

เพ่ือให้การดาเนินการด้านการประกันคุณภาพ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี เป็นไปด้วยความ 
เรียบร้อย มีระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินผลและพัฒนาการด าเนินงานการประกัน 
คุณภาพของกองบริการการศึกษา ให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าประสงค์ และระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่
ก าหนดโดยมหาวิทยาลัยรามค าแหง ตลอดจนการจัดท ารายงานผลการประเมินคุณภาพและน าผลการประเมิน
ไปปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง กองบริการการศึกษา ส านักงานอธิการบดี จึงได้จัดท าแนวปฏิบัติที่ดี 
(Good Practice) การประกันคุณภาพภายในกองบริการการศึกษาส านักงานอธิการบดีขึ้น โดยมีกระบวนการ
จัดทาแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากหน่วยงานที่มีการปฏิบัติด้านการประกัน
คุณภาพที่ดี (Best Practice)และอ้างถึงคู่มือการประกันคุณภาพภายในหน่วยงานสายสนับสนุน มหาวิทยาลัย
รามค าแหง 

ระบบ กลไก กระบวนการและนโยบายการประกนัคุณภาพ กองบริการการศึกษา ส านักงานอธิการบดี 
ระบบ 
กองบริการการศึกษา ได้ก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนในการดาเนินงาน  เพ่ือให้ได้ผล

ออกมาตามที่ต้องการ ซึ่งองค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต ผลลัพธ์ 
และข้อมูลป้อนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน 

กลไก 
กองบริการการศึกษา มีกลไกในการขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพให้ด า เนินอยู่ได้ โดยมี

มาตรการของการควบคุม ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงาน มีการประสานงาน แลกเปลี่ยน
ข้อมูลให้ค าปรึกษาและให้การสนับสนุน ส่งเสริมซึ่งกันและกัน คือ 
๑. คณะกรรมการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา กองบริการการศึกษา ส านักงานอธิการบดี 
๒. คณะกรรมการกองบริการการศึกษา ส านักงานอธิการบดี 

กระบวนการ 
กองบริการการศึกษา มีการด าเนินการประกันคุณภาพ ตามแนวคิดของหลักการบริหารที่เป็น

กระบวนการครบวงจร (PDCA) ประกอบด้วย ๔ ขั้นตอนคือ 
๑. การร่วมกันวางแผน (Planning)                  
๒. การร่วมกันปฏิบัติตามแผน (Doing) 
๓. การร่วมกันตรวจสอบ (Checking) 
๔. การร่วมกันปรับปรุง (Action) 

นโยบาย 



กองบริการการศึกษา ส านักงานอธิการบดี ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการประกันคุณภาพ ซึ่งเป็น
ปัจจัยส าคัญในการส่งเสริมและพัฒนาการปฏิบัติงานขององค์กร ให้ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและมี
คุณภาพมาตรฐานสากล จึงได้ก าหนดนโยบายการด าเนินงานประกันคุณภาพ ไว้ดังนี้ 
๑. จัดให้มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน กองบริการการศึกษาส านักงานอธิการบดี ดังนี้ 

๑.๑ ระบบการประกันคุณภาพภายใน กองบริการการศึกษา ได้แก่ คู่มือการประกันคุณภาพภายใน 
หน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยรามค าแหง พ.ศ.๒๕๕๖ และขั้นตอนการด าเนินงานประกันคุณภาพ กอง
บริการการศึกษา 

๑.๒ กลไกการประกันคุณภาพภายใน กองบริการการศึกษา ได้แก่ คณะกรรมการด าเนินการประกัน 
คุณภาพ และ คณะกรรมการกองบริการการศึกษา ส านักงานอธิการบดี 
๒. ส่งเสริมให้น าระบบและกลไกการประกันคุณภาพเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร 
จดัการองค์กรที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
๓. ให้ด าเนินการประกันคุณภาพภายในให้ครบถ้วน ประกอบด้วย การควบคุม การติดตามผล 
การด าเนินการ การตรวจสอบและประเมินคุณภาพ 
๔. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านการประกันคุณภาพอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมให้มี 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกกองบริการการศึกษา 
๕. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมและมีส่วนรับผิดชอบในการด า เนินกิจกรรมการประกัน
คุณภาพภายในของกองบริการการศึกษา 
๖. จัดท ารายงานการประเมินตนเอง และรับการประเมินคุณภาพภายในจากคณะกรรมการที่ 
มหาวิทยาลัยแต่งตั้งทุกปีงบประมาณ พร้อมทั้งเผยแพร่สู่สาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนา 
๗. ให้น าผลการประเมินคุณภาพภายใน มาปรับปรุงและพัฒนากระบวนการท างาน เพ่ือให้เกิดสัมฤทธิ์ 
ผลและมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วธีิการด าเนินการประกนัคุณภาพ 
๑. การเตรียมความพร้อมของบุคลากรเก่ียวกับการประกันคุณภาพภายใน โดยการด าเนินการ ดังนี้ 

๑.๑ สร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรในเรื่องการประกันคุณภาพ 
๑.๒ พัฒนาทักษะ ความรู้ ให้กับบุคลากร เกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูล เอกสารหลักฐานการ 

ประกันคุณภาพภายใน 
๑.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมและมีส่วนรับผิดชอบในการด าเนิน 

กิจกรรมการประกันคุณภาพภายในของกองบริการการศึกษา 
๒. การจัดท าระบบ กลไก กระบวนการและนโยบายการประกันคุณภาพ กองบริการการศึกษา ส านักงาน 
อธิการบดี ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจ โดยด าเนินการ ดังนี้ 

๒.๑ จัดท าระบบ กลไก กระบวนการประกันคุณภาพภายใน เพ่ือเป็นแนวทางการด าเนินงาน 
ตามมาตรฐาน PDCA 

๒.๒ ก าหนดนโยบายการประกันคุณภาพ ให้บุคลากรยึดถือและปฏิบัติ โดยคณะกรรมการ 
กองบริการการศึกษาหรือผู้บริหารกองบริการการศึกษา 
๓. การแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน เพ่ือขับเคลื่อนระบบการประกัน 
คุณภาพ 
๔. การก าหนดผู้รับผิดชอบแต่ละตัวบ่งชี้ ในการเก็บข้อมูล เอกสารหลักฐานการประกันคุณภาพ 
๕. การจัดประชุมคณะกรรมการด าเนินการประกันคุณภาพ เพ่ือติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน 
๖. การทบทวนผลจากการประเมินคุณภาพ ในรอบปีที่ผ่านมา เพ่ือวางแผนพัฒนาการด าเนินงานในปี 
ถัดไป 
๗. การด าเนินการตามแผนการประกันคุณภาพท่ีก าหนดอย่างครบถ้วน ประกอบด้วย การควบคุม 
การติดตาม และประเมินผล 
๘. การรวบรวมข้อมูล เอกสารหลักฐานการประกันคุณภาพ และการวิเคราะห์ SWOT ในแต่ละ 
องค์ประกอบ 
๙. การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นการรายงานการประเมินตนเอง SAR เสนอต่อที่ประชุม 
คณะกรรมการกองบริการการศึกษาให้ความเห็นชอบและเสนอต่อมหาวิทยาลัย 
๑๐. การรับการประเมิน ตรวจสอบการประกันคุณภาพประจ าปี จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ 
ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
๑๑. การสรุปผลการประเมินและน าผลที่ได้จากการประเมินมาวางแผนปรับปรุงการด าเนินงาน 
๑๒. การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพกองบริการการศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน 
๑๓. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการประกันคุณภาพของกองบริการการศึกษา 
๑๔. การพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
 
 



การเขียนรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ความหมายของรายงาน 
 รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หมายถึง รายงานการประเมินผลตนเอง 
(Self Assessement Report : Sar)ที่มหาวิทยาลัย ฯ เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแล 
และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
วัตถุประสงค์ของการจัดท ารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 การจัดท ารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มีวัตถุประสงค์ เพ่ือ 
 ๑. เพ่ือให้มหาวิทยาลัยด าเนินการตามมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๒ ที่ว่า “ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก” 
 ๒. เพ่ือให้มหาวิทยาลัยฯทราบสัมฤทธิผลในการด าเนินงานของตนเอง ทราบจุดแข็ง จุดที่ควรปรับ 
ปรุง ส าหรับเป็นข้อมูลในการวางแผนการด าเนินงานในปีต่อไป 
 ๓. เพ่ือให้หน่วยงานต้นสังกัดของมหาวิทยาลัยที่มีข้อมูลพื้นฐานที่จ าเป็นส าหรับการส่งเสริมสนับสนุน
การจัดการอุดมศึกษาในแนวทางท่ีเหมาะสม 
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยรามค าแหง ก าหนดรูปเล่มรายงานการประเมินตนเอง เรียงล าดับดังนี้ 
 ๑. ปกนอก รายงานการประเมินตนเอง ของกองบริการการศึกษา ระหว่างวัน เดือน ปีถึง วันเดือนปี 
 ๒. ค าน า 

๓. สารบัญเรื่อง สารบัญภาพ หรือสารบัญตาราง(ถ้ามี) 
๔. ส่วนน าข้อมูลเบื้องต้น ประกอบด้วย ประวัติ ตราประจ ามหาวิทยาลัย ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ วัตถุประสงค์ นโยบาย เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ และข้อมูลโครงสร้างบุคลากร 
 ๕. ผลการด าเนินงาน และผลการประเมินคุณภาพเทียบกับเกณฑ์ และเทียบกับเป้าหมายในรอบปี 
ปัจจุบันตามตัวบ่งชี้ในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ ได้แก่ 

 ๑. องค์ประกอบที่ ๑ การผลิตบัณฑิต        ไม่มีการด าเนินการ 
๒. องค์ประกอบที่  ๒ การวิจัย                ไม่มีการด าเนินการ 
๓. องค์ประกอบที่  ๓  การท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม 
๔. องค์ประกอบที่  ๔  การบริหารจัดการ 
๕. องค์ประกอบที่  ๔  ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑  แผนการด าเนินการ 
๖. องค์ประกอบที่  ๔  ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๓  การบริหารความเสี่ยง 
๗. องค์ประกอบที่  ๔  ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๔  ภาวะผู้น าของผู้บริหาร 
๘. องค์ประกอบที่  ๔  ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๕  การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ 



๙. องค์ประกอบที่  ๔  ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๖  แผนการพัฒนาบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสาย 
   สนับสนุน 
๑๐. องค์ประกอบที่  ๔  ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๗  การประกันคุณภาพการศึกษา 
๑๑. องค์ประกอบที่  ๔  ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๙ ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการ 
      ของหน่วยงาน 
๑๒.. องค์ประกอบที่ ๖  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้            ไม่มีการด าเนินการ 

              ผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นส่วนที่เขียนถึงการด าเนินงานจริง เพ่ือ
เป็นข้อมูลส าหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกตามแผนที่
ก าหนดไว้ โดยมีรูปแบบการน าเสนอตามตัวบ่งชี้ในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพของส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา และที่เพ่ิมเติมของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ควรเขียนให้สั้น กะทัดรัด โดยยึดการอ้างอิงจาก
แหล่งข้อมูลต่างๆประกอบลักษณะการเขียนรายงาน เป็นการบรรยาย สังเคราะห์ และการประเมินประสิทธิผล
ตามเกณฑ์ที่ชี้ให้เห็นถึงการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย สิ่งที่ต้องรายงาน 
ต่อไปนี้  
   ๑. กิจกรรมที่มหาวิทยาลัยด าเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้ 
  ๒. การประเมินผลตามเกณฑ์ 
  ๓. การประเมินผลเทียบกับเป้าหมายในตัวบ่งชี้นั้นๆ 

๔. จุดแข็ง จุดอ่อนและแนวทางการพัฒนาปรับปรุง 
 ๖. สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา โดยแยกเป็นผลการประเมินในภาพรวมของแต่ละ
องค์ประกอบคุณภาพและแต่ละมาตรฐานการอุดมศึกษา ตลอดจนจุดเด่น และจุดที่ควรปรับปรุง แผนและ
เป้าหมายการพัฒนาในปีต่อไป 
 ผลการประเมินในภาพรวมของแต่ละองค์ประกอบและมาตรฐานอุดมศึกษารวมถึงวิธีการเสริมจุดแข็ง
การปรับปรุงแก้ไขหรือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ดียิ่งขึ้นการเขียนรายงานนี้ จะเป็นการสังเคราะห์และ
การประเมินเพ่ือรายงานสรุปผลส าเร็จของการด าเนินงานการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ตาม
องค์ประกอบคุณภาพและตามมาตรฐานการอุดมศึกษาตลอดจนแผนและเป้าหมายการด าเนินงานระยะสั้น
ระยะยาวในอนาคต 
 ๗. รายงานตัวเลข ซึ่งเป็นผลการประเมินเฉพาะตามตัวบ่งชี้ของ สกอ.ในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ 
แต่ละมาตรฐานการอุดมศึกษา และแต่ละมุมมองด้านการบริหารจัดการ 
 

  การเรียงล าดับรายงานการประเมินตนเองของ 
  กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
                  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

๑. ปกนอก 
๒. ค าน า 



๓. สารบัญ 
๔. ส่วนที่ ๑ ข้อมูลเบื้องต้น ประกอบด้วย 
   ๔.๑ ประวัติความเป็นมาของหน่วยงาน 
   ๔.๒ ปรชัญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย  
   ๔.๓ บุคลากร และงบประมาณ 
   ๔.๔ โครงสร้างการบริหารจัดการ 
๕. ส่วนที่ ๒ ผลการด าเนินงาน และผลการประเมินคุณภาพเทียบกับเกณฑ์ ในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ 
๖. ส่วนที่ ๓ สรุปผลการประเมินตนเอง 
ความหมายของหมายเลขในข้อมูลอ้างอิง ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ตัวเลขตัวที่ ๑ หมายถึง องค์ประกอบที่........  
ตัวเลขตัวที่ ๑ และ ๒ หมายถึง ตัวบ่งชี้ที่..................  
ตัวเลขตัวที่ ๓ หมายถึง ข้อที่ในเกณฑ์มาตรฐาน...........  

          ตัวเลขตัวที่ ๔ หมายถึง ล าดับเอกสารที่อ้างอิงของข้อมูล........    
                                                                                                                                                                                                            
 ตัวอย่างที่ ๑       เช่น  ๑.๑.๓.๑  หมายถึง 

                             องค์ประกอบที่ ๑ 
                             ตัวบง่ชี้ที่ ๑.๑ 
                             ข้อที่ ๓  ในเกณฑ์มาตรฐาน 
                             ล าดบัเอกสารที่ ๑  ของข้อมูลอ้างอิง 
ตัวอย่างที่ ๒  
                             องค์ประกอบที่ ๔ 
                             ตัวบง่ชี้ที่ ๔.๑ 
                             ข้อที่ ๓  ในเกณฑ์มาตรฐาน 
                             ล าดบัเอกสารที่ ๑  ของข้อมูลอ้างอิง 
ตัวอย่างที่ ๓ 
                             องค์ประกอบที่ ๔ 
                             ตัวบง่ชี้ที่ ๔.๗ 
                             ข้อที่ ๓  ในเกณฑ์มาตรฐาน 
                             ล าดบัเอกสารที่ ๑  ของข้อมูลอ้างอิง 
 
 

 



              การสร้างความรู้ความเข้าในการประกันคุณภาพให้กับบุคลากรความรู้ความเข้าใจของบุคลากร
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพส่งผลกับความร่วมมือในการด าเนินการประกันคุณภาพตามแนวทางท่ีกองบริการ
การศึกษาก าหนด ได้เห็นความส าคัญในการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่การปฏิบัติ จึงได้ด าเนินการดังนี้  
๑. จัดประชุมเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาของกองบริการการศึกษาให้แก่
บุคลากรทุกระดับ ตามเอกสารคู่มือ การประกันคุณภาพภายใน ของกองบริการการศึกษา 
๒. จัดสัมมนาบุคลากรและผู้ประสานงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนากระบวนการตรวจรับ
การประเมิน  
๓. จัดอบรมการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR)  
๔. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์มาตรฐานและตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๑ เพ่ือให้บุคลากรได้ตระหนักและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานและตัวบ่งชี้และเกณฑ์ใน
การประเมินคุณภาพภายในและเตรียมหลักฐาน เพ่ือการประเมินคุณภาพภายในจากส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.)  
๕. ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมระบบ CHE –QA Online  
๖. ประชุมชี้แจงเครือข่ายผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพเพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับการตรวจประเมิน
ภายในและพัฒนาผู้ตรวจประเมินภายใน  
              กองบริการการศึกษา ได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาศักยภาพของผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน
เพราะตระหนักดีว่าคุณภาพของผลการตรวจประเมินขึ้นอยู่กับคุณภาพของผู้ตรวจประเมินจึงได้มีการพัฒนา
ผู้ตรวจประเมินดังนี้  
๑. ส่งบุคลากรของกองบริการการศึกษา ที่เป็นผู้ตรวจประเมินเข้าร่วมอบรมกับเครือข่าย เพ่ือสร้างความรู้ 
ความเขา้ใจเกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐานและตัวบ่งชี้บริบทใหม่ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  
๒. ส่งบุคลากรของกองบริการการศึกษา เข้าร่วมอบรมเป็นผู้ตรวจประเมินเพ่ิมเติมหลักสูตร ๓ วัน  
๓. ส่งบุคลากรของกองบริการการศึกษาเข้าร่วมอบรมเพ่ือเป็นประธานตรวจประเมิน ณ ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  
๔. จัดประชุมเพ่ือชี้แจงท าความเข้าใจก่อนวันเข้าตรวจประเมินจริง  
๕. จัดท าคู่มือการประกันคุณภาพภายใน ทุกปีการศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางในการรับการตรวจประเมินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดท าระบบประกันคุณภาพของกองบริการการศึกษา 
๑. การมีคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในกองบริการการศึกษาทุกปีการศึกษาท าให้บุคคลได้ศึกษา
รายละเอียดต่างๆ ขององค์ประกอบคุณภาพ      ด้าน ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ พร้อมตัวอย่างการเขียนรายงาน
การประเมินตนเอง (SAR) ท าให้หน่วยงานและผู้ประสานงานประกันคุณภาพรวมทั้งผู้ตรวจประเมินมีความ
เข้าใจตรงกันในการรองรับและตรวจประเมิน  
๒. การมีคู่มือการจัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชี้และแบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูลที่มีการก าหนดรายละเอียดของ
ข้อมูลที่จัดเก็บอย่างละเอียด และให้มีการน าเสนอข้อมูลตามแบบฟอร์มไว้ในรายงานการประเมินตนเอง ท าให้



การรายงานการประเมินตนเองของกองฯ มีความสมบูรณ์และท าให้ผู้ประเมิน สามารถศกึษาข้อมูลจากรายงาน
การประเมินตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
๓. การประเมินคุณภาพ เป็นประจ าทุกปีตั้งแต่ปีการศึกษา  
๔. ก าหนดผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ในระดับกองฯ จึงท าให้การจัดท ารายงานการประเมินตนเองระดับกองฯ เป็น
การด าเนินการที่มีส่วนร่วมจากผู้รับผิดชอบโดยตรง  
๕. การประเมินคุณภาพภายในระดับกองเป็น คณะกรรมการประเมินคุณภาพประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ภายใน 
ผลของการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  
๑. ทุกหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานตามภารกิจหลัก ได้แก่กลุ่มงาน มีการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
จัดท ารายงานการประเมินตนเองและรับการตรวจประเมิน  
๒. กองบริการการศึกษา ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพภายในด้วยคะแนน ๔.๕๐ (จากคะแนนเต็ม ๕)  
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ  
๑. ผู้บริหารสูงสุดให้ความส าคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษาโดยด ารงต าแหน่งประธานคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับกองฯ มีการสนับสนุนให้คณะท างานและบุคลากรทุกหน่วยงานเข้ารับการ
อบรม เพ่ือเพ่ิมความรู้ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการท างานที่คล่องตัวรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
๒. กลุ่มงาน เห็นความส าคัญและให้ความร่วมมือกับกองฯ ในการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 
โดยเฉพาะการรับประเมินคุณภาพเป็นประจ าทุกปี  
๓. มีหน่วยงาน คือ กลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์งานประกันคุณภาพการศึกษารับผิดชอบการประกันคุณภาพ
การศึกษาท่ีมีความเข้มแข็งและต่อเนื่อง  
๔. บุคลากรของกองทุกกลุ่มงานมีความสามัคคีเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน มุ่งม่ันในการท างานตั้งแต่ระดับกลุ่มงาน  
๕. มีการบริหารจัดการฐานข้อมูลหลักอย่างสม่ าเสมอ  
๖. มีการให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่องแก่บุคลากร  
การน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไปพัฒนาปรับปรุงผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง  
           กองบริการการศึกษา ได้ตระหนักและเล็งเห็นความส าคัญของการประกันคุณภาพท่ีครบถ้วนทั้งการ
ควบคุมคุณภาพ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพตามกระบวนการ PDCA จึงได้ก าหนดแนว
ทางการน าผลการประเมินมาพัฒนา ดังนี้  
๑. คณะกรรมการบริหารกองฯ ได้ให้ความส าคัญกับการน าผลการประเมินไปพัฒนาและปรับปรุง ซึ่งก าหนด
เป็นนโยบายส าคัญ  
๒.ก าหนดให้ทุกกลุ่มงานจัดท าแผนการน าผลการประเมินไปพัฒนาและปรับปรุง (Action Plan) เสนอต่อ 
มหาวิทยาลัยฯ  
๓. ก าหนดให้แต่ละกลุ่มงานด าเนินการตามอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่ก าหนด และน าผลการ
ประเมินไปพัฒนาและปรับปรุง เสนอต่อคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยน าผลการประเมินคุณภาพทั้ง ภายใน
และภายนอกไปพัฒนาและปรับปรุง ดังนี้  



๑. งานประกันคุณภาพการศึกษากลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์น าเสนอผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในต่อ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือพัฒนาและให้ข้อเสนอแนะ  
๒. ผู้อ านวยการน าเสนอผลการประเมินคุณภาพการศึกษาต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในงานประกันคุณภาพ
การศึกษา เพ่ือพัฒนาและให้ข้อเสนอแนะ  
๓. ผลการประเมินคุณภาพฯน าไปสู่การปรับแผนยุทธศาสตร์แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการบรรลุเป้าหมาย
หลักของมหาวิทยาลัย  
๔. มอบหมายผู้รับผิดชอบระดับนโยบายและระดับผู้ปฏิบัติ เพ่ือน าผลการประเมินไปพัฒนาและปรับปรุง  
๕. ก าหนดแนวทางก ากับและติดตามประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย 
การเผยแพร่แนวทางการปฏิบัติที่ดี (Best Practice)  
๑. จัดท าฐานขอ้มูลการปฏิบัติที่ดีรวบรวมไว้ในเว็บไซต์ของงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา กอง
บริการการศึกษา 
๒. รวบรวมเป็นเล่มเผยแพร่ให้กับบุคลากร และผู้เข้าศึกษาดูงานการประกันคุณภาพการศึกษา  
โครงการ/กิจกรรม/เอกสารที่งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาจัดท าข้ึน เพ่ือรายงานผลและสร้าง
ความรู้ความเข้าใจให้แก่บุคลากรของกองฯ  
ตัวบ่งชี้เพื่อการประกันคุณภาพภายใน 
 ก าหนดตังบ่งชี้เป็น 1 ประเภท คือ ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ ดังนี้ 
  ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ จะระบุเกณฑ์มาตรฐานเป็นข้อๆก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้เป็น 5 ระดับ 
มีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 การประเมินจะนับจ านวนข้อและระบุว่าผลการด าเนินงานได้กี่ข้อ ได้คะแนนเท่าใด 
กรณีท่ีไม่ด าเนินการใดๆหรือด าเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน ให้ถือว่าได้ 0 คะแนน 
 ข้อปฏิบัติเรื่องจุดทศนิยม 
 การค านวณค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าคะแนนให้ใช้ทศนิยม 2 ต าแหน่ง โดยการปัดทศนิยม 
ต าแหน่งที่ 3 ตามหลักการปัดทศนิยม (ตั้งแต่เลข 5 ขึ้นไปปัดขึ้น) เช่น 
  72.364 เป็น 72.36 
  3.975 เป็น 3.98 
ก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ 
 ก าหนดเกณฑ์การตัวบ่งชี้เป็น 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 
กรณีท่ีไม่ได้ด าเนินการใดๆหรือด าเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนนให้ได้ 0 คะแนน โดยมีความหมายของ
คะแนน ดังนี้ 
 คะแนน 0.00 – 1.50 หมายถึง  การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
 คะแนน 1.51 – 2.50 หมายถึง  การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
 คะแนน 2.51 – 3.50 หมายถึง  การด าเนินงานระดับพอใช้ 
 คะแนน 3.51 – 4.50 หมายถึง  การด าเนินงานระดับดี 
 คะแนน 4.51 – 5.00 หมายถึง  การด าเนินงานระดับดีมาก 



การเก็บข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
       เกณฑ์การด าเนินงาน             ผลการด าเนินงาน                หลักฐาน 
องค์ประกอบที่ ๓ การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
๑. มีการก าหนดผู้รับผิดชอบในการ 

ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
กองบริการการศึกษาให้
ความส าคัญด้านการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมโดยมีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการท านุบ ารุง 
ศิลปะและวัฒนธรรม 

- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม กองบริการ
การศึกษา 

๒. มีการจัดท าแผนด้านท านุบ ารุง 
ศิลปะและวัฒนธรรมและ
ก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จ 
ตามวัตถุประสงค์ของแผน 

กองบริการการศึกษาโดย
คณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมได้ก าหนดตัวชี้วัด 
วัตถุประสงค์ของแผนที่สอดคล้อง
กับแผนกลยุทธ์ปรับปรุงจากแผนปี 
๒๕๕๙ โดยในปีการศึกษา ๒๕๖๐
ได้ก าหนดโครงการ/กิจกรรมด้าน
ท านุศิลปวัฒนธรรม จ านวน๖
โครงการ ได้แก่ 
- โครงการวันอาสาฬหบูชาและวัน
เข้าพรรษา 
- โครงการถวายความอาลัยและ
ถวายพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช 
- โครงการวันปีใหม่ 
- โครงการวันสงกรานต์ 
- โครงการวันวิสาขบูชา 
- โครงการวัฒนธรรมครอบครัว 

- แผนการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
โครงการต่างๆ 
-โครงการวันอาสาฬหบูชาและ
วันเข้าพรรษา 
- โครงการถวายความอาลัย
และถวายพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 
- โครงการวันปีใหม่ 
- โครงการวันสงกรานต์ 
- โครงการวันวิสาขบูชา 
-โครงการวัฒนธรรมครอบครัว 
- นโยบายและวัตถุประสงค์
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
- รายงานการประชุม
คณะกรรมการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมครั้งที่๒/
๒๕๖๐ลงวันที่ ๑๔ ก.ค.
๒๕๖๐วาระท่ี๔.๑เรื่องการ
พิจารณาแผนการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

๓. มีการก ากับติดตามให้มีการ
ด าเนินงานตามแผนด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

คณะกรรมการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมมีการติดตาม
ทบทวนการด าเนินงานดังนี้ 

- รายงานการประชุม
คณะกรรมการธรรมนุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ประชุม 



๑.โครงการวันอาสาฬหบูชาและ
เข้าพรรษาในการประชุมครั้งที่๒/
๒๕๖๐วันที่๑๔ก.ค.๖๐วาระท่ี๔.๒
เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
๒.โครงการวันเฉลิมพระชนพรรษา
ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรา
ลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรในการ
ประชุมครั้งที่1/2561วันที่13 มิ.ย.
61วาระที่4เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

ครั้งที3่/2560วันที่19 ต.ค.
2560 
ประชุมครั้งที่4/2560วันที่22
ธ.ค.2560 
ประชุมครั้งที่1/2561 วันที่13 
มิ.ย.2561 

  ทั้งนี้กองบริการการศึกษามีการ
จัดท าวัฒนธรรมองค์กรที่ยั่งยืนคือ
การร่วมกันแต่งกายในชุดผ่าไทยทุก
วันพุธและวันส าคัญต่างๆ 

 

๔. มีการประเมินความส าเร็จของ
แผนตามตัวบ่งชี้ที่วัด
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์
ของแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

มีการประเมินความส าเร็จของแผน
ตามตัวบ่งชี้ในโครงการตาม
วัตถุประสงค์ของแผนและกิจกรรม 
ดังนี้ 
๑.โครงการวันอาสาฬหบูชาและวัน
เข้าพรรษา มีผลประเมิน4.26อยู่ใน
ระดับ มาก 
๒. โครงการวันขึ้นปีใหม่ มีผล
ประเมิน3.51อยู่ในระดับ มาก 
๓. โครงการวันสงกรานต์ มีผล
ประเมิน4.43อยู่ในระดับ มาก 
๔ .โครงการวันวิสาขบูชา มีผล
ประเมิน4.63อยู่ในระดับ มาก 
๕ .โครงการวัฒนธรรมครอบครัว มี
ผลประเมิน4.47อยู่ในระดับ มาก 
๖โครงการถวายความอาลัย และ
ถวายพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช มีผลประเมิน4.47
อยู่ในระดับ มาก 

- ประเมินแผนการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
- รายงานการประชุมครั้งที่
3/2560 วันที่ 22 ธ.ค.2560
วาระท่ี3.1(รายงานผลการ
ด าเนินงานรอบ 6 เดือน 
- รายงานการประชุมครั้งที่
1/2561 วันที่13 มิ.ย.2561
วาระท่ี 3.1(รายงานผลการ
ด าเนินงานรอบ 12 เดือน 
- แผนและผลการปฏิบัติงาน
ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
รอบ 12 เดือน 



 
๕. น าผลการประเมินไปปรับปรุง

แผนหรือกิจกรรมด้านการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ได้น าผลการประเมินความส าเร็จ
ของโครงการปีการศึกษา2560
เสนอต่อที่ประชุมโดยมีการทบทวน
โครงการ/กิจกรรมของแผนการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของปี
การศึกษา2561 

- (ร่าง)แผนโครงการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 2561 
- รายงานการประชุม
คณะกรรมการศิลปวัฒนธรรม
ครั้งที่1/2561เมื่อวันที่13มิย.
2561วาระที่4เรื่องพิจารณา
แผนท านุบ ารุงวัฒนธรรม ปี
การศึกษา 2561 

๖. เผยแพร่กิจกรรมหรือการ
บริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมต่อสาธารณชน 

๑. จัดบอร์ดหน้ากองบริการ
การศึกษา 
๒. เผยแพร่ใน Web side ของกอง 
๓. เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของทาง
มหาวิทยาลัย 
๔. ร่วมจัดกิจกรรมต่างๆกับทาง
มหาวิทยาลัย 

- รูปภาพกิจกรรมต่างๆ 
- การเผยแพร่กิจกรรมทาง 
Web side 

 
 
 
เกณฑ์การประเมิน (ข้อ) กระบวนการ 
 
      คะแนน 1       คะแนน 2       คะแนน 3       คะแนน 4      คะแนน 5 
 มีการด าเนินการ 
       1 ข้อ 

  มีการด าเนินการ 
       2 ข้อ 

  มีการด าเนินการ 
       3 ข้อ 

  มีการด าเนินการ 
        4 ข้อ 

  มีการด าเนินการ 
        5 ข้อ 

 
   เป้าหมาย 6 ข้อ    ท าได้ 6 ข้อ  บรรลุเป้าหมาย   ไม่บรรลุเป้าหมาย เป้าหมายปีต่อไป 6 ข้อ 

 
                              รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ์    5    คะแนน (เต็ม 5) 
 
 
 
 



การเก็บข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
       เกณฑ์การด าเนินงาน             ผลการด าเนินงาน                หลักฐาน 
องค์ประกอบที่  ๔ การบริหารจัดการ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ การบริหารของสถาบันเพื่อการก ากับติดตามผลลัพท์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ 
ของสถาบัน 
๔.๑ แผนการด าเนินงาน 
 ๑. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการ

วิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์
ของหน่วยงาน 

กองบริการการศึกษาโดย
คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการได้มีการประชุมครั้งที่
1/2560 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม2560
วาระท่ี4 เรื่องพิจารณาแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ 2560
และเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
จัดการในรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารจัดการครั้งที่
4/2560 เมื่อวันที่ 19 ธ.ค.2560 
      วาระท่ี4.1 เรื่องพิจารณา
ทบทวนแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี
(พ.ศ. 2560 – 2564) 
      วาระท่ี 4.2 เรื่องพิจารณา
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2561 
     โดยการทบทวน วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ  SWOT ให้สอดคล้องกับ
พันธกิจของกองบริการการศึกษา 

- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดท าแผนปฏิบัติราชการที่
5/2560 
- แผนปฏิบัติราชการ5ปี 
(2560 – 2564) 
- แผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ2561 
- รายงานการประชุม
คณะกรรมการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการครั้งที่
1/2560 เมื่อวันที่31ตุลาคม
2560 
     วาระท่ี4.1 เรื่องพิจารณา
ทบทวนแผนปฏิบัติราชการ5ปี
(พ.ศ.2560 – 2564) 
      วาระท่ี4.2 เรื่องพิจารณา 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี
2561 
- รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารจัดการ
ครัง้ที่4/2560 เมื่อวันที่ 19
ธันวาคม2560 
   วาระท่ี4.1 เรื่องพิจารณา
ทบทวนแผนปฏิบัติราชการ5ปี
(พ.ศ.2560 – 2564)วาระที่
4.2 เรื่องพิจารณาแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี2561 



 ๒. พัฒนาแผนกลยุทธ์ไปสู่แผนกล
ยุทธ์ทางการเงิน และ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี
ตามกรอบเวลารวมทั้งวิเคราะห์
สถานะทางการเงินของ
หน่วยงาน 

กองบริการการศึกษาจัดท า
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561โดยพัฒนา
มาจากแผนปฏิบัติราชการ5ปี 
    แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
ประจ าปีงบประมาณ 2561 พัฒนา
มาจากแผนกลยุทธ์ทางการเงิน5ปี
ของกองบริการการศึกษามีการน า
ข้อมูลทางการเงินและรายงาน
ทางการเงินมาวิเคราะห์และแสดง
สถานะทางการเงินของกองฯเพ่ือ
การตัดสินใจของผู้บริหาร 

- แผนกลยุทธ์ทางการเงิน5ปี
ของกองบริการการศึกษา
(2560 – 2564) 
- แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
ประจ าปีงบประมาณ2561 
- รายงานการเงินและ
วิเคราะห์งบประมาณต่อ
ผู้บริหาร 

 ๓. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์
แผนปฏิบัติการประจ าปีและค่า
เป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้เพ่ือ
วัดความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการประจ าปี 

กองบริการการศึกษามีภารกิจตาม
ตัวบ่งชี้ 
1. ตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ 5 ปี
จ านวน9ตัวบ่งชี้และ9ค่าเป้าหมาย 
2. ตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปี2561 มี 8 ตัวบ่งชี้และ16
ค่าเป้าหมาย 

- แผนปฏิบัติราชการ5ปี(2560 
– 2564) กองบริการ
การศึกษา 
- แผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ2561 

 ๔. มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การประจ าปี และแผนกลยุทธ์
ครบตามพันธกิจ 

กองบริการการศึกษา มีพันธกิจ 5
ด้านคือ 
1. สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้านการเรียนการสอน
การพัฒนาสื่อการสอนและส่งเสริม
การรักษามาตรฐานด้านหลักสูตร 
2. พัฒนาทักษะด้านการเรียนการ
สอนของอาจารย์ให้มีประสิทธิภาพ
เพ่ิมมากข้ึน 
3. สนับสนุนและส่งเสริมการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อความ
สมานฉันท์และปลูกฝังค่านิยมไทย
แก่บุคลากร 
4. ประสานงานการใช้ระบบ

- ปฏิทินการจัดท าแผนและ
รายงานติดตามผล 
- ค ารับรองปฏิบัติราชการ
ระหว่างอธิการบดีกับ
ผู้อ านวยการ 
- ค ารับรองปฏิบัติราชการ
ระหว่างผู้อ านวยการกับ
หัวหน้างาน 
- ผลการปฏิบัติงานตามค า
รับรองปฏิบัติราชการ 



สารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
5. สนับสนุนระบบการบริหาร
จัดการตามแนวทางหลักธรรมาภิ
บาลของการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

 ๕. มีการติดตามผลการด าเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีอย่างน้อยปีละ2ครั้ง
และรายงานผลต่อผู้บริหารเพ่ือ
พิจารณา 

กองบริการการศึกษาโดยคณะ
กรรมการบริหารจัดการกองบริการ
การศึกษาได้ติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผลการด าเนินงานของ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีปีละ4
ครั้งโดยหัวหน้างานผู้รับผิดชอบตัว
บ่งชี้เป็นผู้รายงานต่อผู้บริหารและ
คณะกรรมการบริหารจัดการกองฯ 

- รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารจัดการ
ครั้งที่3/2560 วันที่18 ตุลาคม 
2560 
ครั้งที่4/2560วันที่19ธันวาคม 
2560 
ครั้งที่1/2561วันที่30เมษายน 
2561 
ครั้งที่2/2561วันที่27มิถุนายน 

   2561 
วาระท่ี3.1ผลการปฏิบัติงาน 
งานธุรการงานหลักสูตรและ
การสอนงานพัฒนาอาจารย์ 
และงานส่งเสริมวิจัยและต ารา 

 ๖. มีการประเมินผลการด าเนินงาน 
ตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์
อย่างน้อยปีละ1ครั้งและ
รายงานผลต่อผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย 

กองบริการการศึกษาโดยคณะ
กรรมการบริหารจัดการมีการ
ประเมินผลตามตัวบ่งชี้ตามแผนกล
ยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการโดยมี
การรายงานผลการด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัดรอบ 6เดือน 9 เดือนและ12
เดือน(KPI Template)และรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ2561 
   รายงานผลรอบ12เดือน/2560
บรรลุเป้าหมาย18ตัวชี้วัด3
เป้าประสงค์คิดเป็นร้อยละ100 
   รายงานผลรอบ6เดือน/2561
บรรลุเป้าหมาย6ตัวชี้วัด1

- หนังสือที่กบศ.1014/2560
รายงานผลการด าเนินงานตาม
รอบ12เดือน(KPI Template) 
และรายงานแผนและผลการ
ปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560 
- หนังสือที่กบศ.222/2561
รายงานผลการด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัดรอบ6เดือน(KPI 
Template)และรายงานแผน
และผลการปฏิบัติราชการตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 



เป้าประสงค์คิดเป็นร้อยละ 37.5 
   รายงานผลรอบ 9 เดือน/2561
บรรลุเป้าหมาย 13 ตัวชี้วัด1
เป้าประสงค์คิดเป็นร้อยละ 81.25 
และเสนอต่อผู้อ านวยการกองและ
มหาวิทยาลัย 

- เปรียบเทียบผลการ
ด าเนินงานตามตัวชี้วัดของ
แผนปฏิบัติราชการปีพ.ศ.
2560กับผลการด าเนินงาน
ตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติ
ราชการปี พ.ศ.2561 

 ๗. มีการน าผลการพิจารณา
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ
สภามหาวิทยาลัยไปปรับปรุง
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 

   คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการได้มีการประชุมปรับ
แผนปฏิบัติราชการ5ปี(พ.ศ.2560 – 
2564) และแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี2561โดยน าเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริหาร
จัดการในการประชุมครั้งที่4/2560
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม2560 
    วาระท่ี4.1 เรื่องพิจารณา
ทบทวนแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี
(พ.ศ.2560 – 2564) 
   วาระท่ี4.2 เรื่องพิจารณา
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี2561 
    

- รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารจัดการ
ครั้งที่4/2560 เมื่อวันที่ 19
ธันวาคม 2560 
วาระท่ี4.1 เรื่องพิจารณา
ทบทวนแผนปฏิบัติราชการ5ปี
(พ.ศ.2560 – 2564) 
  วาระท่ี4.2 เรื่องพิจารณา
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี
2561 

 
 
เกณฑ์การประเมิน (ข้อ) กระบวนการ 
 
      คะแนน 1       คะแนน 2       คะแนน 3       คะแนน 4      คะแนน 5 
 มีการด าเนินการ 
       1 ข้อ 

  มีการด าเนินการ 
    2 หรือ 3 ข้อ 

  มีการด าเนินการ 
     4 หรือ 5 ข้อ 

  มีการด าเนินการ 
        6 ข้อ 

  มีการด าเนินการ 
        7 ข้อ 

 
   เป้าหมาย 7 ข้อ    ท าได้ 7 ข้อ  บรรลุเป้าหมาย   ไม่บรรลุเป้าหมาย เป้าหมายปีต่อไป 7 ข้อ 

 
                              รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ์    5    คะแนน (เต็ม 5) 
 
 



การเก็บข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
       เกณฑ์การด าเนินงาน             ผลการด าเนินงาน                หลักฐาน 
องค์ประกอบที่ ๔ การบริหารจัดการ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๓ การบริหารความเสี่ยง 
 
๑
. 

มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือ
คณะท างานบริหารความเสี่ยงโดยมี
ผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบ
พันธกิจหลักของหน่วยงานร่วมเป็น
คณะกรรมการหรือคณะท างาน 

กองบริการการศึกษามี
คณะกรรมการด าเนินงาน
บริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในหน่วยงาน
ประกอบด้วยผู้บริหาร/
หัวหน้างาน/ตัวแทนจาก
หน่วยต่างๆร่วมเป็น
คณะกรรมการ 

- ค าสั่งคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายในที่7/2560 
- แผนการด าเนินการงาน
บริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน
ปีงบประมาณ2561 
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มีการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิด
จากปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผล
ต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของ
หน่วยงาน 

คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงและควบคุมภายในใน
การประชุมครั้งที่3/2560 เมื่อ
วันที่ 14 ก.ย.60วาระที่4
พิจารณาวิเคราะห์และ
ประเมินความเสี่ยงและปัจจัย
เสี่ยงของกิจกรรม/โครงการ
เพ่ือจัดท าแผนบริหารความ
เสี่ยงประจ าปีงบประมาณ
2561 โดยน าข้อเสนอ 
แนะจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
มหาวิทยาลัยเป็นแนวทางใน
การจัดท าแผนบริหารความ
เสี่ยงประจ าปีงบประมาณ
2561วิเคราะห์และระบุความ
เสี่ยงและปัจจัยที่ก่อให้เกิด
ความเสี่ยง 5 ด้าน 
ดังนี้ 
1.ด้านยุทธศาสตร์/กลยุทธ์
ได้แก่กระบวนการบริหาร

- รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุม
ภายในครั้งที่3/2560 วันที่ 
14 ก.ย.2560วาระที่4 
พิจารณาปัจจัยเสี่ยงและ
แผนบริหารความเสี่ยง
ปีงบประมาณ 2561 
- รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
จัดการครั้งที่3/2560 วันที่
18 ต.ค.2560 วาระที่ 4.4 
พิจารณาวิเคราะห์และ
ประเมินความเสี่ยงและ
ปัจจัยเสี่ยงของโครงการ/
กิจกรรมเพ่ือจัดท าแผน
บริหารความเสี่ยง
ปีงบประมาณ 2561 
- สรุปวิเคราะห์และระบุ
ความเสี่ยงและปัจจัยที่
ก่อให้เกิดความเสี่ยง 



จัดการแผนมี4ขั้นตอนมีความ
เสี่ยงและปัจจัยที่ก่อให้เกิด
ความเสี่ยง 4 ปัจจัยเสี่ยง 
2.ด้านการปฏิบัติงาน ได้แก่ 
1)กระบวนการพัฒนา
หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
ของส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษามี 5ขั้นตอนมี
ความเสี่ยงและปัจจัยที่
ก่อให้เกิดความเสี่ยง 7 ปัจจัย
เสี่ยง 
2)กระบวนการการจัดการ
เรียนการสอนปริญญาตรี
ภูมิภาคมี 11ข้ันตอนมีความ
เสี่ยงและปัจจัยที่ก่อให้เกิด
ความเสี่ยง 11 ปัจจัยเสี่ยง 
3.ด้านทรัพยากร ได้แก่
กระบวนการจัดระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมี4
ขั้นตอนมีความเสี่ยงและปัจจัย
ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง 4ปัจจัย
ความเสี่ยง 
4.ด้านบุคลากร ได้แก่
กระบวนการจัดการ
แผนพัฒนาบุคลากรมี 3
ขั้นตอนมีความเสี่ยงและปัจจัย
ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง 3 
ปัจจัยเสี่ยง 
   ที่ประชุมได้มีการอภิปราย
กันอย่างกว้างขวางในเรื่องของ
ระดับความเสี่ยงซึ่งที่ประชุมมี
มติเห็นชอบโดยให้ความเสี่ยง
ด้านปฏิบัติงานคือ 



1กระบวนการพัฒนาหลักสูตร
ตามเกณฑ์มาตรฐานของ
ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษามีระดับความเสี่ยง
สูงใน  2  ด้านคือ 
1)บางหลักสูตรไม่เป็นไปตาม
กรอบ 
มาตรฐานคุณวุฒิ/เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร 
2) ไม่มีการพัฒนาหลักสูตรให้
มีคุณภาพมากขึ้น 
2. กระบวนการจัดการเรียน
การสอนปริญญาตรีภูมิภาค 
1. อาจารย์บรรยายสรุปไม่
ครบตามเวลาที่ก าหนดใน
ตารางบรรยายสรุป  
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มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงตามข้อ2 
ด าเนินงานตามแผนและส่งผลให้ระดับ
ความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

กองบริการการศึกษามีแผน
บริหารความเสี่ยงและ
ด าเนินการตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงโดยใช้มาตรการ
ควบคุมความเสี่ยงในแต่ละ
ด้านเพื่อให้ระดับความเสี่ยง
ลดลงและก าหนดให้มี
ผู้รับผิดชอบด าเนินการตาม
แผนบริหารความเสี่ยงให้แล้ว
เสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด
ดังนี้ 
1. ด้านการปฏิบัติงาน ได้แก่ 
- กระบวนการพัฒนาหลักสูตร
ตามเกณฑ์มาตรฐานของ
ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 
- กระบวนการการจัดการ

- แผนบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายใน
ปีงบประมาณ2561 
(มร.คส.6) 



เรียนการสอนปริญญาตรี
ภูมิภาค 
2 ด้านยุทธ์ศาสตร์/กลยุทธ์
ได้แก่ 
- กระบวนการบริหารจัดการ
แผน 
3 ด้านทรัพยากรได้แก่ 
- กระบวนการจัดการระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
4 ด้านบุคลากรได้แก่ 
- กระบวนการจัดการ
แผนพัฒนาบุคลากร 
ทั้งนี้ส านักบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายในขอให้กอง
บริการการศึกษาพิจารณา
ความเสี่ยงด้านการพัฒนา
บริหารเพื่อความม่ันคง
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
ในปีการศึกษา2560 ดังนั้น
คณะ 
กรรมการจึงได้ก าหนดความ
เสี่ยง 
5ด้านการพัฒนาบริหารเพ่ือ
ความมั่นคง 
- ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
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มีการติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนและรายงานต่อสถาบัน
เพ่ือพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

ปีงบประมาณ 2560
คณะกรรมการ 
บริหารความเสี่ยงมีการ
ติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง 
ครั้งที่2/2560 คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงเมื่อวันที่ 5 

- รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุม
ภายในครั้งที่2/2560 วันที่ 
5 ก.ย.2560 วาระท่ี 4เรื่อง
พิจารณาติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงาน
ตามแผน(มร.คส.7) 



ก.ย.2560 วาระท่ี 4 เรื่อง
พิจารณาติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงาน
ตามแผน (มร.คส.7) 
โครงการความเสี่ยงของกอง
บริการการศึกษาประจ าปี
งบประมาณ2560 (รอบ 12 
เดือน) 
ครั้งที่2/2560 คณะกรรมการ
บริหารจัดการเมื่อวันที่ 18 
ต.ค.2560 วาระท่ี 4.3 เรื่อง
พิจารณาแบบติดตามและ
ประเมินผลตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง(รอบ 12 เดือน) 
ปีงบประมาณ 2561 
คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงมีการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงาน
ตามแผนบริหารความเสี่ยง 
ครั้งที่1/2561 เมื่อวันที่ 30 
มี.ค.2561 วาระที่ 4 เรื่อง
พิจารณาแบบติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงาน
ตามแผนบริหารความเสี่ยง 
ประจ าปีงบประมาณ 2561  
(รอบ 6 เดือน) 
น าเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารจัดการของ
กองและรายงานต่อประธาน
การด าเนินงานบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุมภายใน 
ครั้งที่1/2561 คณะกรรมการ
บริหารจัดการเมื่อวันที่ 30 

โครงการความเสี่ยงของ
กองบริการการศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ 
2560 (รอบ 12 เดือน) 
-ส่งผลการด าเนินงานตาม
แผนบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายใน
ประจ าปีงบประมาณ2560 
(รอบ 12 เดือน) 
 - รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารการ
จัดการครั้งที่3/2560 วันที่
18 ต.ค.2560วาระที่ 4.3 
เรื่องพิจารณาผลการ
ติดตามและประเมินผล
การด าเนินงานตามแผน 
ประจ าปีงบประมาณ2560 
(รอบ 12 เดือน) 
- รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุม
ภายในครั้งที่1/2561 วันที่ 
30 มี.ค.2561วาระที่4 
ติดตามและประเมินผล
การด าเนินงานตามแผน
โครงการความเสี่ยงของ
กองบริการการศึกษา
ปีงบประมาณ2561 (รอบ6
เดือน) 
- ส่งผลการด าเนินงานตาม
แผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายในประจ าปี
งบประมาณ2561 (รอบ6



เม.ย.2561 วาระท่ี 4.2 เรื่อง
เสนอเพ่ือติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงาน
ตามแผนโครงการบริหาร
ความเสี่ยงของกองบริการ
การศึกษา ปีงบประมาณ 
2561 
(รอบ 6 เดือน) 
 

เดือน) 
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มีการน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะ
จากสถาบันไปใช้ในการปรับแผนหรือ
วิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 

ในปีงบประมาณ 2560
คณะกรรมการบริหารจัดการ
ในคราวประชุมครั้งที่4/2559 
เมื่อวันที่11พ.ย.2559วาระที่
4.พิจารณาแผนความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน
ประจ าปีงบประมาณ2560 
เพ่ือพิจารณาระบบบริหาร
ความเสี่ยงวิเคราะห์และระบุ
ปัจจัยเสี่ยง 4 ด้าน คือ 
1. ด้านยุทธ์ศาสตร์/กลยุทธ์
ได้แก่กระบวนการบริหาร
จัดการแผน 
2. ด้านการปฏิบัติงาน ได้แก่ 
1)กระบวนการพัฒนา
หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
ของส านักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา 
2)กระบวนการจัดการเรียน
การสอนปริญญาตรีภูมิภาค 
3. ด้านทรัพยากร ได้แก่
กระบวนการจัดการระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
4. ด้านบุคลากร ได้แก่

- แผนบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน 
ปีงบประมาณ 2560 
- รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุม
ภายในครั้งที่4/2559 เมื่อ
วันที่ 11 พ.ย.2559 วาระที่
4 ประเมินความเสี่ยงและ
ปัจจัยเสี่ยงของกิจกรรม/
โครงการเพื่อจัดท าแผน
บริหารความเสี่ยงของ
กิจกรรม/โครงการเพ่ือ
จัดท าแผนบริหารความ
เสี่ยงปีงบประมาณ2560 
- รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
จัดการครั้งที่5/2559 วันที่ 
26 ธ.ค.2559วาระท่ี4.6
พิจารณาแผนบริหารความ
เสี่ยงปีงบประมาณ2560 
- รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุม



กระบวนการจัดการ
แผนพัฒนาบุคลากร 

ภายในครั้งที่1/2560เมื่อ
วันที่10เม.ย.2560วาระที่ 
4เรื่องพิจารณาแบบ
ติดตามและประเมินผล
ด าเนินงาน(รอบ 6 เดือน) 
 

  ในปีงบประมาณ2560
คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงและควบคุมภายในมีการ
ติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงครั้งท่ี1/2560 เมื่อ
วันที่ 10 เม.ย.2560วาระที่4 
เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณาผลการ
ด าเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง(รอบ 6 เดือน) 
    ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 5 
ก.ย.2560 วาระท่ี 4 เรื่อง
พิจารณาแบบติดตามและ
ประเมินผลตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง (รอบ 12 เดือน) 
    คณะกรรมการบริหาร
จัดการในคราวประชุมครั้งที่
3/2560 เมื่อวันที่ 18 ต.ค.
2560 วาระที่ 4.3 พิจารณา
วิเคราะห์และประเมินความ
เสี่ยงและปัจจัยของกิจกรรม/
โครงการเพื่อจัดท าแผน
บริหารความเสี่ยงประจ าปี
2561 โดยน าข้อเสนอแนะ
จากคณะกรรมการตรวจสอบ
มหาวิทยาลัยเป็นแนวทางใน
การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 

- รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุม
ภายในครั้งที่2/2560 เมื่อ
วันที่ 5 ก.ย.2560วาระที่4 
เรื่องพิจารณาแบบติดตาม
และประเมินผลการ
ด าเนินงาน(รอบ 12เดือน) 
- รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
จัดการครั้งที่2/2560เม่ือ
วันที่ 24 มิ.ย.2560 วาระท่ี 
4.2 เรื่องพิจารณาผลการ
ติดตามและประเมินผล
การด าเนินงานตามแผน 
(มร.คส.7) ประจ าปี2560(
รอบ 6 เดือน) 
- รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
จัดการครั้งที่3/2560วันที่ 
18 ต.ค.2560วาระที่4.3
เรื่องพิจารณาผลการ
ติดตามและประเมินผล
การด าเนินงานตามแผน 
(มร.คส.7) ประจ าปี2560 
(รอบ 12 เดือน) 
- ส่งผลการด าเนินงานตาม



แผนบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายใน
ประจ าปีงบประมาณ 
2560 
(รอบ 12 เดือน) 
- รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
จัดการครั้งที่3/2560วันที่ 
18 ต.ค.2560วาระที่4.4
พิจารณาวิเคราะห์และ
ประเมินความเสี่ยงและ
ปัจจัยเสี่ยงของโครงการ/
กิจกรรมเพ่ือจัดท าแผน
บริหารความเสี่ยง
ปีงบประมาณ 2561 
 

 
 
เกณฑ์การประเมิน (ข้อ) กระบวนการ 
 
      คะแนน 1       คะแนน 2       คะแนน 3       คะแนน 4      คะแนน 5 
 มีการด าเนินการ 
       1 ข้อ 

  มีการด าเนินการ 
        2 ข้อ 

  มีการด าเนินการ 
        3  ข้อ 

  มีการด าเนินการ 
        4 ข้อ 

 มีการด าเนินการ 
        5 ข้อ 

 
   เป้าหมาย 5 ข้อ    ท าได้ 5 ข้อ  บรรลุเป้าหมาย   ไม่บรรลุเป้าหมาย เป้าหมายปีต่อไป 5 ข้อ 

 
                              รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ์    5    คะแนน (เต็ม 5) 
 
 
 
 
 
 



การเก็บข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
       เกณฑ์การด าเนินงาน             ผลการด าเนินงาน                หลักฐาน 
องค์ประกอบที่ ๔  
ตัวบ่งชี้ ที่ ๔.๔ ภาวะผู้น าของผู้บริหาร 
 ๑.    ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์

ก าหนดทิศทางการ
ด าเนินงานและสามารถ
ถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุก
ระดับ มีความสามารถใน
การวางแผนกลยุทธ์ มีการ
น าข้อมูลสารสนเทศเป็นฐาน
ในการปฏิบัติงานและพัฒนา
หน่วยงาน 

เนื่องจากบุคลากรในกองบริการ
การศึกษามีจ านวนบุคลากรน้อย 
แต่มีภาระงานทางวิชาการหลาย
ด้าน ผู้อ านวยการกองบริการ
การศึกษาจึงได้มีการจัดตั้งทีมงาน
เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
การท างานให้มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น เกิดผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นการ
ประสมประสานข้ามหน้าที่งานโดย
ค านึงถึงศักยภาพความสามารถของ
บุคลากรในแต่ละงาน การท างาน
เป็นทีม สิ่งที่เห็นเด่นชัดคือการ
ปรับปรุงหลักสูตรพ.ศ.2561ของ
มหาวิทยาลัยที่ถึงรอบการปรับปรุง
หลักสูตร กองบริการการศึกษาได้
น าเสนอหลักสูตรต่อสภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติได้ทั้งหมดเพ่ือ
ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษารับทราบต่อไป 
    แผนกลยุทธ์ของกองบริการ
การศึกษา ผู้อ านวยการกองได้น า
แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยมา
เป็นแนวทางในการจัดท าแผนของ
กองฯ ซึ่งมีตัวชี้วัดที่เก่ียวข้องกับ
กองบริการการศึกษา ทั้งนี้
คณะกรรมการแผนได้มีการจัด
ประชุมพิจารณาแผนกลยุทธ์ของ
กองบริการการศึกษาโดย
ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา

- แผนปฏิบัติราชการ 5ปี(พ.ศ. 
2560 – 2564) 
- แผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 
- ค าสั่งคณะกรรมการบริหารจัดการ
ที่ 10/2560 
- แผนการด าเนินงานของ
คณะกรรมการบริหารจัดการ 
- รายงานการเงินและวิเคราะห์
งบประมาณต่อผู้บริหาร 
- เอกสารการตรวจสอบอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 
 
 



เป็นประธานและได้น าเสนอต่อ
คณะกรรมการบริหารจัดการ 

 ๒. ผู้บริหารมีการก ากับติดตาม
และประเมินผลการ
ด าเนินงานตามที่มอบหมาย
รวมทั้งสามารถสื่อสารแผน
และผลการด าเนินงานของ
หน่วยงานไปยังบุคลากรใน
สถาบัน 

กองบริการการศึกษาโดยคณะ
กรรมการบริหารจัดการได้ก ากับ
ติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานตามที่มีการท าค ารับรอง
การปฏิบัติราชการระหว่าง
ผู้อ านวยการกองกับหัวหน้างาน 
โดยหัวหน้างานน าเสนอผลงานต่อ
ที่ประชุมฯโดยน าปัญหาอุปสรรค
แจ้งในที่ประชุมปีการศึกษาลุ 4 
ครั้งนอกจากนี้ยังมีการประชุม
บุคลากรทั้งกองเพื่อรับทราบผล
การปฏิบัติงาน 

- ค ารับรองปฏิบัติราชการระหว่าง
ผู้อ านวยการกองกับหัวหน้างาน 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารจัดการครั้งที่3/2560วันที่18
ต.ค.2560 
ครั้งที4/2560วันที่19ธ.ค.2560 
ครั้งที่1/2561วันที่30เม.ย.2561 
ครั้งที่2/2561วันที่27มิ.ย.2561 
วาระท่ี3.1 ผลการปฏิบัติงานของ
งานธุรการ งานพัฒนาหลักสูตรและ
การสอน งานพัฒนาอาจารย์และ
งานส่งเสริมวิจัยและต ารา 

 ๓. ผู้บริหารสนับสนุนให้
บุคลากรในหน่วยงานมีส่วน
ร่วมในการบริหารจัดการ ให้
อ านาจในการตัดสินใจแก่
บุคลากรตามความเหมาะสม 

กองบริการการศึกษาได้ให้บุคลากร
มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการโดย
มีผู้บริหารร่วมเป็นที่ปรึกษาหรือ
กรรมการในการปฏิบัติงานหรือ
ร่วมกันแก้ปัญหา นอกจากภาระ
งานประจ าโครงสร้างองค์กรแล้ว 
ยังจัดตั้งคณะกรรมการบริหาร
จัดการ บริหารเชิงนโยบายกอง
บริการการศึกษาและ
คณะกรรมการรับผิดชอบ
ด าเนินการตามตัวบ่งชี่ในแต่ละ
องค์ประกอบ เช่น 
1.คณะกรรมการบริหารจัดการ 
2.คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร 
3.คณะกรรมการพัฒนาเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ 
นอกจากนี้ผู้อ านวยการกองบริการ
การศึกษามีการมอบนโยบาย
สนับสนุนการท างานเป็นทีมและ

- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท า
แผนฯที่5/2560 
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ที่
พิเศษ/2560 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในครั้งที่2/2560 
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
จัดการที่10/2560 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารจัดการครั้งที่3/2560 
- นโยบายท างานเป็นทีม 
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา
สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้กอง
บริการการศึกษาที่ 2/2560 
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา
บุคลากรที่8/2560 



คณะกรรมการแต่ละชุดข้างต้นได้มี
การประชุมอภิปรายแสดงความ
คิดเห็นในเรื่องที่เก่ียวข้องโดยมี
ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา
เป็นประธาน 

 ๔. ผู้บริหารบริหารด้วยหลักธรร
มาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 
10 ประการที่อธิบายการ
ด าเนินงานอย่างชัดเจน 

ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา
บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล
อย่างครบถ้วน 10 ประการมีการ
ส ารวจความคิดเห็นของบุคลากร 
พบว่าบุคลากรที่ตองแบบประเมิน
เห็นว่าผู้อ านวยการกองบริการ
การศึกษาบริหารงานด้วยหลักธรร
มาภิบาลครบถ้วนทั้ง 10 ประการ
ดังนี้ 
หลักประสิทธิผล  
ได้บริหารงานตามภารกิจหลักของ
กองบริการการศึกษา ทั้ง4งานคือ
งานธุรการ งานพัฒนาหลักสูตร
และการสอน งานพัฒนาอาจารย์ 
และงานส่งเสริมวิจัยและต ารา โดย
ก ากับควบคุม ดูแล ติดตาม ตาม
แผนงานเป็นหลัก คือแผนปฏิบัติ
ราชการ 5 ปี(ฉบับพ.ศ.2560 – 
2564)และแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ2561ซึ่งบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์และค่าเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ดังรายงานแผนและผลที่ได้
รายงานต่อกองแผนงาน(รอบ6 
เดือน,9 เดือนและ12เดือน) 
หลักประสิทธิภาพ 
กองบริการการศึกษานอกจาก
บริหารงานได้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์และค่าเป้าหมายตาม

 
 
 
 
 
 
 
 
 
หลักประสิทธิผล  
- แผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ 2561 
- หนังสือรายงานแผนและผลการ
ด าเนินงานตามตัวชี้วัด(KPI)รอบ6 
เดือน9 เดือนและ12 เดือน 
 
 
 
 
 
 
 
 
หลักประสิทธิภาพ 
-ค ารับรองปฏิบัติราชการระหว่าง
ผู้อ านวยการกับหัวหน้างาน 
- การมอบหมายงาน 
 



หลักประสิทธิผลแล้วยังบริหารงาน
ตามประสิทธิภาพคือมุ่งเน้นการ
ก ากับดูแลที่ดีโดยได้ด าเนินการตาม
ค ารับรอง การปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2561
ระหว่างหัวหน้างานกับผู้อ านวยการ
กองในการปฏิบัติราชการให้เกิดผล
งานที่ดีบรรลุตามเป้าหมายของ
ตัวชี้วัด 
หลักการตอบสนอง 
สามารถบริหารงานได้ส าเร็จตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดดังรายงานแผน
และผลการปฏิบัติราชการต่อกอง
แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ2561 
สามารถบริหารงานทุกงานในกองฯ
ได้แก่งานพัฒนาอาจารย์ งานการ
จัดการเรียนการสอนปริญญาตรี
ภูมิภาค และงานพัฒนาหลักสูตร
และการสอน ได้แก่ผู้รับบริการ คือ
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ด้วยความ
พึงพอใจ อยู่ในระดับดีมาก ดัง
ปรากฏในเอกสารการประเมิน
ผู้รับบริการทั้ง 3 งาน 
 
หลักภาระรับผิดชอบ 
มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติ
หน้าที่และผลงานต่อเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ดังรายงานแผนและผล
ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ2561มีการประชุม
คณะกรรมการบริหารจัดการกองฯ
เพ่ือรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอ 

 
 
 
 
 
 
 
หลักการตอบสนอง 
- ผลการประเมินผลการด าเนินงาน
งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
- ผลการประเมินความพึงพอใจของ
อาจารย์ต่อการให้บริการการจัดการ
เรียนการสอนระดับปริญญาตรี 
- ผลการประเมินโครงการ 
-เทคนิคการเรียนการสอนยุคดิจิตัล 
-จุดประกายความส าเร็จ:ศักยภาพ
อาจารย์เพ่ือการสร้างผลงานทาง
วิชาการสาขามนุษยศาสตร์/สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
 
 
 
 
 
หลักภาระรับผิดชอบ 
-รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารจัดการ ครั้งที่ 4/2560 
 
 
 
 
 



แนะ ปัญหาต่างๆเพ่ือน ามา
พิจารณาด าเนินการแก้ไขปรับปรุง
ได้ดีขึ้น 
หลักความโปร่งใส 
ในการจัดท าโครงการต่างๆ
บุคลากรทุกคนจะมีส่วนร่วมในรูป
ของค าสั่งแต่งตั้งเป็นกรรมการฝ่าย
ต่างๆมีกรรมการตรวจรับการจัดซื้อ
จัดจ้างถูกต้องตามระเบียบการเงิน
พัสดุมีการแจ้งเวียนเรื่องต่างๆให้
บุคลากรทราบอยู่ตลอดเวลา 
ตลอดจนมีการรายงานการใช้จ่าย
จากเงินรองจ่ายต่อหน่วยตรวจสอบ
ภายในทุกเดือนและทะเบียนคุม
บัญชีเงินฝากธนาคาร เงินทดรอง
จ่ายของกองบริการการศึกษา 
หลักการมีส่วนร่วม 
มีการแต่งตั้งบุคลากรในกองฯเป็น
กรรมการชุดต่างๆเช่น
กรรมการบริหารจัดการกองฯ
กรรมการประกันคุณภาพ 
กรรมการบริหารความเสี่ยง 
กรรมการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
ซึ่งมีการประชุมหารือแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกันตลอดเวลา 
ตลอดจนนโยบายการท างานเป็น
ทีมของกองฯเพ่ือเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของการท างาน 
หลักการกระจายอ านาจ 
มีการมอบอ านาจและความ
รับผิดชอบต่อการตัดสินใจในการ
ท างานตามสายการบังคับบัญชา 
 

 
 
 
หลักความโปร่งใส 
- การรายงานการใช้จ่ายจากเงินรอง
จ่ายต่อหน่วยตรวจสอบภายในและ
ทะเบียนคุมบัญชีเงินฝากธนาคาร 
เงินทดรองจ่าย 
- บันทึกแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
พัสดุ 
- นโยบายทางการเงิน(แนวปฏิบัติ
ทางการเงินของกองบริการ
การศึกษา) 
 
 
 
หลักการมีส่วนร่วม 
- ค าสั่งคณะกรรมการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมที่ 22/2560ลงวันที่
20 ต.ค.2560 
- ค าสั่งคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุมภายใน ที่
พิเศษ/2560 
- ค าสั่งคณะกรรมการบริหารจัดการ 
ที่10/2560 
- ค าสั่งคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา ที่ 1/2560 
 
หลักการกระจายอ านาจ 
- การมอบหมายงาน 
 
 
 



หลักนิติธรรม 
มีการแจ้งเวียนเผยแพร่ข่าวสาร ข้อ
กฏหมายเช่นกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการประเมินผลการปฏิบัติ 
ราชการ ซึ่งเป็นเรื่องส าคัญ
เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ของ
บุคลากรโดยตรง 
หลักความเสมอภาค 
ใช้หลักเกณฑ์การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานในการเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย/
ลูกจ้างมหาวิทยาลัย อย่างเท่าเทียม
กัน ตามประกาศมหาวิทยาลัย
รามค าแหง เรื่องหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ และใช้นโยบายทาง
การเงินส าหรับทุกคนโดยไม่เลือก
ปฏิบัติ 
หลักมุ่งเน้นฉันทามติ 
กองบริการการศึกษาด าเนินการ
บริหารความเสี่ยง 4 ด้าน โดย
คณะกรรมการบริหารจัดการในการ
ประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่18
ตุลาคม 2560 พิจารณาแบบ
บริหารความเสี่ยงปีงบประมาณ
2561โดยที่ประชุมร่วมกันอภิปราย
จัดล าดับความเสี่ยงแต่ในที่สุด
ถือเอาเสียงข้างมากเป็นฉันทามติ 
จึงให้ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน
เป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง 

หลักนิติธรรม 
- เอกสารแจ้งเวียน 
 
 
 
 
 
หลักความเสมอภาค 
- หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
หลักมุ่งเน้นฉันทามติ 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารจัดการครั้งที่ 3/2560วันที่18
ต.ค.2560 วาระท่ี4.4 เรื่องการ
วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง
และปัจจัยเสี่ยงของกิจกรรม/
โครงการเพื่อจัดท าแผนบริหารความ
เสี่ยงปีงบประมาณ 2561 

๕. คณะกรรมการบริหารกอง
ประเมินผลการบริหารงาน
ของหน่วยงานและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริหารจัดการมีการ
ติดตามประเมินผลการบริหารและ
รายงานผลการด าเนินงาน ปัญหา 

- รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารจัดการครั้งที่ 3,4/2560 ครั้ง
ที่1-2/2561 วาระท่ี3.1ผลการ



น าผลการประเมินไป
ปรับปรุงการบริหารงาน
อย่างเป็นรูปธรรม 

อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ประกอบด้วย 
1.ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ 2560 
2.ติดตามผลด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2561 
3.รายงานผลการประเมินผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ
แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ 2561 
4.รายงานผลการประเมินการ
บริหารงานของกองบริการ
การศึกษาจากผลการประชุม
คณะกรรมการบริหารจัดการกอง
บริการการศึกษา 
    โดยผู้บริหารได้น าผลการ
ประเมินไปปรับปรุงการบริหารงาน
คือการพัฒนาสถาบันสู่สถาบันการ
เรียนรู้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้
บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดการความรู้เรื่อง
เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ 
โดยมีการจัดความรู้ 3 ครั้งมีการ
แบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้
ระหว่างกลุ่มและบุคลากรน าความรู้
มาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 
องค์ความรู้ 3 ครั้ง มีดังนี้ 
ครั้งที่ 1 วันที่ 27กุมภาพันธ์ 2561 
ครั้งที่ 2 วันที่ 27มีนาคม 2561 
ครั้งที่ 3 วันที่ 24เมษายน 2561 

ปฏิบัติงานงานธุรการ,งานพัฒนา
หลักสูตรและการสอน,งานพัฒนา
อาจารย์,งานส่งเสริมวิจัยและต ารา 
-รายงานผลการประเมินการ
บริหารงานของกองบริการการศึกษา
จากผลการประเมินของคณะ
กรรมการบริหารจัดการกองบริการ
การศึกษา 
- ขออนุมัติโครงการจัดการความรู้ 
- เอกสารการรายงานการจัด
กิจกรรมโครงการ3โครงการ 
-แนวปฏิบัติที่ดีของการเขียนหนังสือ
ราชการ แผ่นพับ “องค์ความรู้ที่ได้
จากการเข้าร่วมกิจกรรม เทคนิคการ
เขียนหนังสือราชการ” 

 
 
 



เกณฑ์การประเมิน (ข้อ) กระบวนการ 
 
      คะแนน 1       คะแนน 2       คะแนน 3       คะแนน 4      คะแนน 5 
 มีการด าเนินการ 
       1 ข้อ 

  มีการด าเนินการ 
        2 ข้อ 

  มีการด าเนินการ 
        3  ข้อ 

  มีการด าเนินการ 
        4 ข้อ 

  มีการด าเนินการ 
        5 ข้อ 

 
   ป้าหมาย 5 ข้อ    ท าได้ 5 ข้อ  บรรลุเป้าหมาย   ไม่บรรลุเป้าหมาย เป้าหมายปีต่อไป 5 ข้อ 

 
                              รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ์    5    คะแนน (เต็ม 5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การเก็บข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
       เกณฑ์การด าเนินงาน             ผลการด าเนินงาน                หลักฐาน 
องค์ประกอบที่ ๔ 
ตัวบ่งชี้ ที่ ๔.๕  การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ 
 
๑
. 

มีการก าหนดประเด็นความรู้และ
เป้าหมายของการจัดการความรู้ที่
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
หน่วยงานครอบคลุมพันธกิจของ
หน่วยงาน 

ตามค าสั่ง กบศ.ที่ 2/2560ลงวันที่
16 มิถุนายน 2560 เรื่องแต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้กองบริการการ 
ศึกษา ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดประสิทธิผล 
การด าเนินงานตามภารกิจหลัก
ของแนวทางการประกันคุณภาพ
การศึกษา ในปีการศึกษา 2560 
   คณะกรรมการฯในการประชุม
ครั้งที่ 1/2561 เมือวันที่10 ม.ค.
2561วาระที่4.2 เรื่องการจัดการ
ความรู้ปีการศึกษา 2560 ได้มีการ
ก าหนดประเด็นความรู้ในปี
การศึกษา 2560 จ านวน 1 
ประเด็น คือเทคนิคการเขียน
หนังสือราชการ 

- ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาสู่การ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
กองบริการการศึกษาค าสั่ง
ที่ 2/2560 ลงวันที่16มิ.ย. 
2560 
- แผนจัดการความรู้ กอง
บริการการศึกษา 2560 
หน้า 1 แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.
2561 
- รายงานการประชุมครั้งที่
1/2560วันที่6 ธ.ค.2560
วาระท่ี3.1 เรื่องแต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาสู่การ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
กองบริการการศึกษา 
วาระท่ี4.2 เรื่องการจัดการ
เรียนรู้ปีการศึกษา2560
รายงานการประชุมครั้งที่
1/2561วันที่ 10 ม.ค.2561
ขออนุมัติโครงการจัดการ
ความรู้ 
(กิจกรรมชุนชนนักปฏิบัติ)
เรื่องเทคนิคการเขียน
หนังสือราชการ รางานการ
ประชุมครั้งที่2/2561วันที่ 
20 ก.พ.2561วาระที่4.1 
การวางแผนการด าเนินการ



ตามแผนพัฒนาองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ 
- ขออนุมัติงบประมาณ
โครงการการจัดการความรู้
กองบริการการศึกษา ปี
การศึกษา2560 เรื่อง
เทคนิคการเขียนหนังสือ
ราชการ 

 
๒
. 

มีการก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย
ที่จะพัฒนาความรู้และทักษะอย่าง
ชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่ก าหนด
ในข้อ 1 

คณะกรรมการจัดการความรู้ใน
การประชุมครั้งที่ 2/2561เมื่อวันที่ 
20ก.พ.2561 วาระท่ี4.1การ
วางแผนการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้
มีการก าหนกกลุ่มเป้าหมาย ตาม
ประเด็นความรู้ ดังนี้ 
นักวิชาการศึกษา จ านวน 14 คน 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จ านวน 
1 คน 
นักวิชาการเงิน จ านวน 1 คน 

- รายงานการประชุมครั้งที่
2/2561 วันที่ 20ก.พ.2561
วาระท่ี4.1 การวางแผนการ
ด าเนินการตามแผนพัฒนา
องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
- แผนจัดการความรู้กอง
บริการการศึกษาปี
การศึกษา2561 หน้า 1 
- เอกสารประกอบการ
จัดการความรู้เรื่องเทคนิค
การเขียนหนังสือราชการ 

 
๓
. 

มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
จากความรู้ทักษะของผู้มี
ประสบการณ์ตรง (tacit 
knowledge)เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่
ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 
1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากร
กลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 

คณะกรรมการจัดการความรู้ได้จัด
กิจกรรม ดังนี้ 
-ประเด็นความรู้เรื่องเทคนิคการ
เขียนหนังสือราชการโดยคณะ
กรรมการฯได้จัดให้มีชุมชนนัก
ปฏิบัติคือบุคลากรกองบริการ
การศึกษา จ านวน18คนเป็น
กลุ่มเป้าหมายโดยได้เชิญรอง
อธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกัน
คุณภาพและรองอธิการบดีฝ่าย
ธุรการและคุณปาริ๙ต ปุษยะ
นาวินมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ใน
แนวทางเรื่องเทคนิคการเขียน
หนังสือราชการจ านวน 3 ครั้งดังนี้ 

- รายงานการจัดกิจกรรม
ชุมชนนักปฏิบัติครั้งที่
1/2561วันที่ 27 ก.พ.2561 
- รายงานการจัดกิจกรรม
ชุมชนนักปฏิบัติครั้งที่ 
2/2561วันที่ 27 มี.ค.2561 
รายงานการจัดกิจกรรม
ชุมชนนักปฏิบัติครั้งที่
3/2561 วันที่24 เม.ย.2561 
 



ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 27 ก.พ.2561
ชุมชนนักปฏิบัติได้เชิญวิทยากร
ภายในมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นผู้มี
ความรู้ความสามารถมี
ประสบการณ์ตรงในด้านการเขียน
หนังสือราชการมาให้ความรู้แก่
สมาชิกชุมชนนักปฏิบัติ 
ครั้งที่2วันที่27มี.ค.2561สมาชิก 
ชุมชนนักปฏิบัติได้ร่วมเสวนา
พ้ืนฐานด้านหลักการเขียนหนังสือ
ราชการและได้จัดกิจกรรมเชิง
ปฏิบัติการให้บุคลากรแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ปัญหาที่เกิดจากการเพ่ือฝึก
ปฏิบัติงานโดยมีหนังสือตัวอย่าง
หรือหนังสือจากหน่วยงาน
ภายนอกและขึ้นน าเสนอผลงาน 
ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 24 เม.ย.2561
สมาชิกชุมชนนักปฏิบัติได้ร่วม
เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้น าการ
เขียนหนังสือราชการมาวิพากย์
แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นพร้อมกับน า
ปัญหาและอุปสรรคของการเขียน
หนังสือราชการ ซึ่งจะสรุปเป็น
แนวทางปฏิบัติและสรุปผลเป็น
แนวปฏิบัติที่ดีจากการแลกเปลี่ยน
ความรู้ชุมชนนักปฏิบัติการจัดการ
ความรู้เรื่องเทคนิคการเขียน
หนังสือราชการประจ าปีการศึกษา
2560 และร่วมกันเสวนาดูสรุปผล
และข้อเสนอแนะของการ
ประเมินผลโครงการอบรมฯการ
จัดการความรู้เรื่องเทคนิคการ
เขียนหนังสือราชการ 



 
๔
. 

มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็น
ความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ใน
ตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆที่เป็น
แนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บ
อย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมา
เป็นลายลักษณ์อักษร 
(explicit knowledge) 

ชุมชนนักปฏิบัติได้รวบรวม
ประเด็นความรู้ต่างๆและน าเสนอ
แนวปฏิบัติที่ดีที่ได้จากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการเสวนา
ประสบการณ์ความรู้ของผู้เข้าร่วม
ชุมชนนักปฏิบัติที่เป็นแนวปฏิบัติ
มาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็น
ระบบโดยเผยแพร่เป็นลายลักษณ์
อักษร 
(explicit knowledge) ดังนี้ 
แนวปฏิบัติที่ดีในการเขียนหนังสือ
ราชการ 
คณะกรรมการพัฒนาเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ฯได้น าแนวปฏิบัติที่
ดีในการเขียนหนังสือราชการ
เผยแพร่ให้แก่บุคลากรและ
เผยแพร่ลงในเว๊บไซค์ของกอง
บริการการศึกษา 
http;//eduservice.ru.ac.th. 
และแผ่นพับ “องค์ความรู้ที่ได้จาก
การเข้าร่วมกิจกรรมเทคนิคการ
เขียนหนังสือราชการ” 

- รายงานการประชุมครั้งที่ 
3/2561 วันที่ 24 เม.ย.
2561วาระที่ 4 เรื่องแนว
ปฏิบัติที่ดีในการจัดการ
ความรู้เรื่องเทคนิคการ
เขียนหนังสือราชการ วาระ
ที่ 4.1 สรุปผลเทคนิคการ
เขียนหนังสือราชการ 
- แนวปฏิบัติที่ดีของเทคนิค
การเขียนหนังสือราชการ 
- เว๊บไซค์ km กองบริการ
การศึกษา 
http;//eduservice.ru.ac.
th. 
แผ่นพับ“องค์ความรู้ที่ได้
จากการเข้าร่วมกิจกรรม
เทคนิคการเขียนหนังสือ
ราชการ” 

 
๕
. 

มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการ
ความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปี
การศึกษาท่ีผ่านมาท่ีเป็นลายลักษณ์
อักษร 
(explicit knowledge) และจาก
ความรู้ทักษะของผู้มีประสบการณ์
ตรง (tacit knowledge) ที่เป็นแนว
ปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
จริง 

บุคลากรกองบริการการศึกษาที่
เข้าร่วมกจิกรรมชุมชนนัก
ปฏิบัติการจัดการความรู้เรื่อง
เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ
สามารถน าความรู้ที่ได้รับไป
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ
ดังนี้คือ 
1.งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
1.1 หนังสือภายนอก 
-แจ้งการปิดหลักสูตรมหาวิทยาลัย
รามค าแหง 

- คู่มือเทคนิคการเขียน
หนังสือราชการ 
- รายงานการประเมินผล
การจัดการความรู้เรื่อง
เทคนิคการเขียนหนังสือ
ราชการ 
- มีการน าผลการเขียน
หนังสือราชการไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
1.งานพัฒนาหลักสูตรและ
การสอน 1.1หนังสือ



-แจ้งผลการพิจารณาหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
2. งานพัฒนาอาจารย์ 
2.1 หนังสือภายใน 
-ขอความอนุเคราะห์ในการ
ประชาสัมพันธ์ถ่ายภาพท าข่าว 
-ค าสั่งกองบริการการศึกษาแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินการจัดการ
ความรู้ 
2.2 หนังสือภายนอก 
-ขออนุญาตให้ข้าราชการเป็น
วิทยากร 
-ขอขอบคุณวิทยากร 
3. งานส่งเสริมวิจัยและต ารา 
3.1 หนังสือภายใน 
-การปฏิบัติงาน ณ ศูนย์สอบส่วน
ภูมิภาค 
-การบันทึกเทปการบรรยายสรุป
ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2561 
-ขอส่งส าเนาค าสั่งแต่งตั้งผู้
ประสานงานสอบไล่ระดับปริญญา
ตรีส่วนภูมิภาค 
-ขอความอนุเคราะห์จัดส่งตาราง
บรรยายสรุปส่วนภูมิภาค 
-ขออนุมัติให้คณาจารย์บันทึกเทป
การบรรยายสรุปกระบวนวิชา  
Ram 1000 
4. งานธุรการ 
4.1 หนังสือภายใน 
-ขอเชิญข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ร่วมงานสืบสานศิลปวัฒนธรรม
ประเพฯวันสงกรานต์ 
-ขออนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ภายนอก 
- แจ้งการปิดหลักสูตร
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
-แจ้งผลการพิจารณา
หลักสูตรของมหาวิทยาลัย
รามค าแหง 
2 งานพัฒนาอาจารย์ 
2.1 หนังสือภายใน 
- ขอความอนุเคราะห์ในการ
ประชาสัมพันธ์ถ่ายภาพท า
ข่าว 
- ค าสั่งกองบริการ
การศึกษาแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินการ
จัดการความรู้ 
2.2 หนังสือภายนอก 
-ขออนุญาตให้ข้าราชการ
เป็นวิทยากร 
-ขอขอบคุณวิทยากร 
3. งานส่งเสริมวิจัยและ
ต ารา 
3.1 หนังสือภายใน 
- การปฏิบัติงาน ณ ศูนย์
สอบ 
ส่วนภูมิภาค 
- การบันทึกเทปการ
บรรยายสรุปภาคเรียนที่1ปี
การศึกษา2561 
- ขอส่งส าเนาค าสั่งแต่งตั้งผู้
ประสานงานสอบไล่ระดับ
ปริญญาตรีส่วนภูมิภาค 
- ขอความอนุเคราะห์จัดส่ง
ตารางบรรยายสรุปส่วน



อ านวยความสะดวกในการสอบ
ภาคฤดูร้อน 
-ขออนุมัติเบิกเงินค่าตอบแทนใน
การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
บรรยายในชั้นเรียน 
-ขออนุมัติข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
รับสมัครนักศึกษา 
คณะกรรมการฯได้จัดท ารายงาน
การติดตามผลหลังโครงการอบรม
การจัดการความรู้เรื่องการจัดท า
คู่มือการปฏิบัติงาน 
-สรุปผลประเมินโครงการอบรม
จัดการความรู้เรื่องการจัดท าคู่มือ
การปฏิบัติงาน 

ภูมิภาค 
-ขออนุมัติให้คณาจารย์
บันทึกเทปการบรรยายสรุป
กระบวนวิชา Ram 1000 
4 งานธุรการ 
4.1 หนังสือภายใน 
- ขอเชิญข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ร่วมงานสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีวัน
สงกรานต์ 
- ขออนุมัติแต่งตั้งเป็น
กรรมการอ านวยความ
สะดวก 
ในการสอบภาคฤดูร้อน 
-ขออนุมัติเบิกเงิน
ค่าตอบแทนในการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
บรรยายในชั้นเรียน 
- ขออนุมัติข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการรับสมัคร
นักศึกษา 
- การติดตามผลการน า
ความรู้ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานของงานธุรการ 
งานพัฒนาอาจารย์ 
งานพัฒนาหลักสูตรและการ
สอน และงานส่งเสริมวิจัย
และต ารา 

 
 
 
 



เกณฑ์การประเมิน (ข้อ) กระบวนการ 
 
      คะแนน 1       คะแนน 2       คะแนน 3       คะแนน 4      คะแนน 5 
 มีการด าเนินการ 
       1 ข้อ 

  มีการด าเนินการ 
        2 ข้อ 

  มีการด าเนินการ 
        3  ข้อ 

  มีการด าเนินการ 
        4 ข้อ 

  มีการด าเนินการ 
        5 ข้อ 

 
  เป้าหมาย 5 ข้อ   ท าได้ 5 ข้อ  บรรลุเป้าหมาย   ไม่บรรลุเป้าหมาย เป้าหมายปีต่อไป 5 ข้อ 

 
                              รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ์    5    คะแนน (เต็ม 5) 
 
 
การเก็บข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
       เกณฑ์การด าเนินงาน             ผลการด าเนินงาน                หลักฐาน 
องค์ประกอบที่ ๔ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๖ แผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
 ๑. มีแผนการบริหารและพัฒนา

บุคลากรสายสนับสนุนที่มีการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

กองบริการการศึกษาโดย
คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร
จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรกอง
บริการการศึกษาประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 – 2564 
ในคราวประชุมครั้งที่2/2560 วาระ
ที่ 4.1 เรื่องพิจารณาการจัดท า
แผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
ปีงบประมาณ 2560 – 2564(แผน 
5 ปี)เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2560 และมี 
การจัดท าแผนการบริหารและ
แผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
ปีการศึกษา 2560 ในการประชุม
คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรครั้ง
ที่ 1/2560 วาระที่ 4 เรื่องเสนอ
เพ่ือพิจารณาการบริหารและการ
พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน กอง

- แผนการบริหารและการ
พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
ปีการศึกษา 2560 
- รายงานการประชุม
คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร
ครั้งที่2/2560 วาระที่ 4.1 
เรื่องพิจารณาการจัดท า
แผนพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนปีงบประมาณ  
2560 – 2564 (แผน 5 ปี) 
เมื่อวันที่ 24 พ.ย.2560 
- รายงานการประชุม
คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร 
ครั้งที่ 1/2560 วาระที่ 4 เรื่อง
เสนอเพ่ือพิจารณาการบริหาร
และการพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุน กองบริการ



บริการการศึกษา ปีการศึกษา 
2560 เมื่อวันที่ 29 มิ.ย.2560  

การศึกษา ปีการศึกษา 2560 
เมื่อวันที่ 29 มิ.ย.2560 

 ๒. มีการด าเนินงานการบริหารและ
การพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนตามแผนที่ก าหนด 

กองบริการการศึกษาโดย
คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรกอง
บริการการศึกษา และงานธุรการ
รับผิดชอบในการบริหารและพัฒนา
บุคลากรตามแผนที่ก าหนด โดยส่ง
บุคลากรเข้ารับการอบรม ประชุม 
สัมมนา ตามโครงการต่างๆภายใน
และภายนอก 
    ด้านการบริหาร กองบริการ
การศึกษาได้ด าเนินการพัฒนา
ความก้าวหน้าในอาชีพ โดยมี
บุคลากรภายในกองได้รับ
ความก้าวหน้าในอาชีพและได้มีการ
เติบโตในสายงานโดยได้รับการ
บรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 3 
ต าแหน่ง 

- แผนการบริหารและการ
พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
ปีการศึกษา 2560 
- บันทึกข้อความส่งรายชื่อ
บุคลากรเข้ารับการอบรม 
ประชุม สัมมนา 
- ค าสั่งมหาวิทยาลัย
รามค าแหง เรื่องจ้างพนักงาน
มหาวิทยาลัย 

 ๓. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพดี 
และสร้างขวัญและก าลังใจให้
บุคลากรสายสนับสนุนสามารถ
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

กองบริการการศึกษามีโครงการ
วัฒนธรรมครอบครัวเพ่ือให้ความ
ช่วยเหลือและเป็นขวัญก าลังใจแก่
บุคลากรทุกคนรวมถึงโครงการเฝ้า
ระวังความดันโลหิต เพื่อให้
บุคลากรได้ติดตามข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับสุขภาพ ได้รู้เท่าทันโรค รู้
เคล็ดลับการรักษาสุขภาพ 

- โครงการวัฒนธรรม
ครอบครัว 
- บัญชีสวัสดิการกองบริการ
การศึกษา 
- โครงการเฝ้าระวังความดัน
โลหิต 

 ๔. มีการให้ความรู้ด้าน
จรรยาบรรณบุคลากรสาย
สนับสนุนและดูแลควบคุมให้
บุคลากรสายสนับสนุนถือ
ปฏิบัติ 

กองบริการการศึกษาโดย
คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร
ก าหนดให้ใช้จรรยาบรรณ
ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย
และลูกจ้างมหาวิทยาลัยรามค าแหง
พ.ศ.2551 เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 
2/2560 วาระที่ 3 เรื่องเสนิเพื่อ

- เอกสารเผยแพร่
จรรยาบรรณบุคลากร
(มหาวิทยาลัยรามค าแหง) 
- รายงานการประชุม
คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร 
ครั้งที่ 1/2561 วาระที่ 5 
เรื่องการรายงานผลการปฏิบัติ



ทราบ ข้อ 2 การให้ความรู้ด้าน
จรรยาบรรณบุคลากรกองบริการ
การศึกษา และดูแลควบคุมให้
บุคลากรกองบริการการศึกษาถือ
ปฏิบัติเมื่อวันที่ 22 พ.ย.2560 
ทั้งนี้ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม/
กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย 
จ านวน 1 โครงการ คือ 
1.โครงการฝึกอบรมเรื่องการ
ป้องกันการทุจริตในหน่วยงานของ
รัฐ 

ตามจรรยาบรรณฯของ
บุคลากร กองบริการ
การศึกษา เมื่อวันที่ 19 มิ.ย.
2561 
- หนังสือมอบหมายการ
ควบคุมดูแลบุคลากรถือปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณ 

 ๕. มีการประเมินผลความส าเร็จ
ของแผนการบริหารและ
แผนการพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุน 

กองบริการการศึกษาโดย
คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรมี
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
แผนการบริหารและพัฒนา
บุคลากรกองบริการการศึกษาโดยมี
โครงการทั้งหมด 12 โครงการและ
ผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย 
12 โครงการคิดเป็นร้อยละ 100 มี
การประเมินความพึงพอใจของ
บุคลากรโดยผลการประเมินเฉลี่ย
อยู่ในระดับมาก 4.93 พร้อมจัดท า
รายงานปัญหา อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร 

- รายงานผลการประเมิน
ผลส าเร็จของแผนการบริหาร
และพัฒนาบุคลากร 
- รายงานการประเมินความ
พึงพอใจของบุคลากร
หน่วยงาน 
- เอกสารรายงานการเข้ารับ
การอบรมโครงการต่างๆของ
บุคลากร 

 ๖. มีการน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการ
บริหารและการพัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุน 

กองบริการการศึกษาโดย
คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรกอง
บริการการศึกษาเมื่อคราวประชุม
ครั้งที่1/2561วาระที่4เรื่องเสนอ
เพ่ือพิจารณาแผนการบริหารการ
บริหารและการพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนกองบริการการศึกษาปี
การศึกษา2560 เมื่อวันที่ 19 มิ.ย.
2561 

- รายงานการประชุม
คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร
ครั้งที่1/2561วาระที่4เรื่อง
เสนอเพ่ือพิจารณาแผนการ
บริหารและการพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุนกอง
บริการการศึกษา 2560 เมื่อ
วันที่ 19 มิ.ย.2561 
- แผนการปริหารและพัฒนา



บุคลากรสายสนับสนุน ปี
การศึกษา 2561 

เกณฑ์การประเมิน (ข้อ) กระบวนการ 
  
      คะแนน 1       คะแนน 2       คะแนน 3       คะแนน 4      คะแนน 5 
 มีการด าเนินการ 
       1 ข้อ 

  มีการด าเนินการ 
        2 ข้อ 

  มีการด าเนินการ 
    3  หรือ 4 ข้อ 

  มีการด าเนินการ 
        5 ข้อ 

  มีการด าเนินการ 
        6 ข้อ 

 
  เป้าหมาย 6 ข้อ    ท าได้ 6 ข้อ  บรรลุเป้าหมาย   ไม่บรรลุเป้าหมาย เป้าหมายปีต่อไป 6 ข้อ 

 
                              รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ์    5    คะแนน (เต็ม 5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การเก็บข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
       เกณฑ์การด าเนินงาน             ผลการด าเนินงาน                หลักฐาน 
องค์ประกอบที่ ๔ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๗ การประกันคุณภาพการศึกษา 
 
๑
. 

ให้ความส าคัญเรื่องการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในโดยคณะกรรมการ
ระดับนโยบายและผู้บริหาร
สูงสุดของหน่วยงาน 

กองบริการการศึกษาให้ความส าคัญเรื่องการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยมีการ
ก าหนดนโยบายการประกันคุณภาพในแต่ละ
องค์ประกอบ โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ ครั้งที่ 4/2556 วาระท่ี 4.2 เรื่อง
พิจารณานโยบายการประกันคุณภาพ วันที่ 18 
ก.ค.2556 โดยผนวกกับคู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในส าหรับหน่วยงานสนับสนุนของ
ส านักประกันคุณภาพการศึกษา 

- ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการการ
ประกันคุณภาพ 
- แผนการด าเนินการ
ด้านประกันคุณภาพ 
- นโยบายการ
ประกันคุณภาพ 
การศึกษากองบริการ
การศึกษา 
- รายงานการประชุม
คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพครั้งที่
4/2556วาระที่ 4.2 
เรื่องพิจารณา
นโยบายการประกัน
คุณภาพวันที่ 18 
ก.ค.2556 
- คู่มือการประกัน
คุณภาพภายใน
ส าหรับหน่วยงาน
สนับสนุน ปี
การศึกษา 2560 

 
๒
. 

มีการด าเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในตามระบบและกลไกที่
สถาบันก าหนดประกอบด้วย 
การควบคุมคุณภาพ การ
ติดตามการด าเนินงาน การ
ตรวจสอบคุณภาพ และการ

1.)คณะกรรมการประกันคุณภาพและ
คณะกรรมการบริหารจัดการกองมีการประชุม
ติดตามประกันคุณภาพ ปีการศึกษาละ 4 ครั้ง มี
การจัดท าระบบการประกันคุณภาพตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 
2.)มีการจัดท ารายงานการประเมินตนเองเสนอ
ต่อคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินคุณภาพ

- รายงานการประชุม
คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ กอง
บริการการศึกษา 
ครั้งที่3/60 วันที่ 9 
ต.ค.2560 
ครั้งที่4/60 วันที่ 22 



ประเมินคุณภาพ การศึกษาภายใน 
3.)กองบริการการศึกษาได้น าผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2559 มาจัดท า
แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของกอง ในปี
การศึกษา 2560 

ธ.ค.2560 
ครั้งที่ 1/61 วันที่13
ก.พ.2561 
ครั้งที่2/61 วันที่21 
พ.ค.2561 
เรื่องการพิจารณา
การประกันคุณภาพ
การศึกษา 

 
๓
. 

มีการน าผลการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในมา
ปรับปรุงการท างานและ
ส่งผลให้มีการพัฒนาผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ
แผนกลยุทธ์ 

การน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ของกองบริการการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2559 มาพัฒนาคุณภาพการศึกษาของกองบริการ
การศึกษา 
องค์ประกอบที่ 3 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
คณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมมีการ
ทบทวนแผนการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมในปี
การศึกษา 2559รายงานการประชุมครั้งที่1/60 
วันที่ 14 ก.ค.60 วาระท่ี 4.3 พิจารณาการจัดท า
วัฒนธรรมองค์กรที่ยั่งยืน 
ในปีการศึกษา 2560 มีการด าเนินงานตาม
แผนการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ทั้ง 6 โครงการ 
องค์ประกอบที่ 4 การบริหารจัดการ 
-ตัวบ่งชี้ท่ี ๔.๕ การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันการ
เรียนรู้ 
มีการรายงานการติดตามผลหลังโครงการอบรม
การจัดการความรู้เรื่องการจัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงาน 
และในปีการศึกษา 2560 ได้มีการจัดประเด็น
ความรู้เรื่องเทคนิคการเขียนหนังสือราชการโดย
คณะกรรมการฯได้จัดให้มีชุมชนนักปฏิบัติคือ
บุคลากรกองบริการการศึกษาจ านวน 19 คนเป็น
กลุ่มเป้าหมาย ทั้งนี้สมาชิกชุมชนนักปฏิบัติได้ร่วม
เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงการเขียนหนังสือ
ราชการที่ถูกต้องครอบคลุม มีการแลกเปลี่ยน

- รายงานการ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในกอง
บริการการศึกษา ปี
การศึกษา 2559 
- สรุปผลการ
ปรับปรุงตามผลการ
ประเมินในรอบปีที่
ผ่านมาและเป้าหมาย
ส าคัญในปี 2560 
- รายงานการประชุม
ครั้งที่ 
2/2560 วันที่ 14 
ก.ค.60 วาระท่ี 4.3 
พิจารณาการจัดท า
วัฒนธรรมองค์กรที่
ยั่งยืน 
-รายงานการจัด
กิจกรรมชุมชนนัก
ปฏิบัติครั้งที่ 1/2561 
วันที่ 27 ก.พ. 2561 
- รายงานการจัด
กิจกรรมชุมชนนัก
ปฏิบัติครั้งที่ 2/2561 
วันที่ 27มี.ค. 2561 



ข้อคิดเห็นและน าปัญหาและอุปสรรคของการ
เขียนหนังสือราชการและได้มีการจัดท ารายงาน
การจัดการความรู้คือ 
-เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ 
-แผ่นพับองค์ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรม
เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ 

- รายงานการจัด
กิจกรรมชุมชนนัก
ปฏิบัติครั้งที่ 3/2561 
วันที่ 24 เม.ย. 2561 
- เว็บไซค์ของกอง
บริการการ 
ศึกษา 
http;//eduservice.
ru.ac.th. 
แผ่นพับองค์ความรู้ที่
ได้จากการเข้าร่วม
กิจกรรมเทคนิคการ
เขียนหนังสือราชการ 
- เอกสารการน าไปใช้ 

 
๔
. 

มีระบบสาสนเทศเพ่ือการ
ประกันคุณภาพการศึกษาที่
ใช้ข้อมูลสนับสนุนการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในครบทุกองค์ประกอบ
คุณภาพ 

มีระบบสารสนเทศท่ีให้ข้อมูลสนับสนุนการ
ประกันคุณภาพการศึกษาช่วยในการปฏิบัติงาน 
การเก็บข้อมูล สืบค้นข้อมูล คือ 
ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร 
ระบบฐานข้อมูลบุคลากร 
ระบบข้อมูล 3 มิติ 

-ระบบสารสนเทศ 
กองบริการการศึกษา 
ระบบฐานข้อมูล
หลักสูตร 
ระบบฐานข้อมูล
บุคลากร 
ระบบฐานข้อมูล 3 
มิต ิ

 
๕
. 

มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียในการประกันคุณภาพ
การศึกษา เช่น นักศึกษา 
ผู้ใช้บริการตามพันธกิจของ
หน่วยงาน ฯลฯ 

กองบริการการศึกษาโดยงานพัฒนาหลักสูตรและ
การสอนและงานส่งเสริมวิจัยและต ารามีการ
ประเมินผลการให้บริการของเจ้าหน้าที่ในแต่ละ
งาน โดยน าผลการประเมินไปปรับปรุงการ
ให้บริการให้ดียิ่งขึ้น งานพัฒนาอาจารย์จัดอบรม
ให้กับคณาจารย์เพื่อเพ่ิมพูนความรู้ มีการ
ประเมินผลโครงการที่จัดอบรมโดยน าผลการ
ประเมินมาพัฒนา ปรับปรุงให้ดีขึ้นในการจัด
ประชุมครั้งต่อไป 

- ผลการประเมินผล
การด าเนินงานงาน
พัฒนาหลักสูตรและ
การสอน 
-ผลการประเมิน
ความพึงพอใจของ
อาจารย์ต่อการ
ให้บริการการจัดการ
เรียนการสอนระดัง
ปริญญาตรี 
- ผลการประเมิน



โครงการ    
   เทคนิคการเรียน
การสอนยุคดิจิตอล 
    จุดประกาย
ความส าเร็จ : ศักย
ภายอาจารย์เพ่ือการ
สร้างผลงานทาง
วิชาการ สาขา
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์/สาขา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 
 
 
 
 
เกณฑ์การประเมิน (ข้อ) กระบวนการ 
  
      คะแนน 1       คะแนน 2       คะแนน 3       คะแนน 4      คะแนน 5 
 มีการด าเนินการ 
       1 ข้อ 

  มีการด าเนินการ 
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                              รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ์    5    คะแนน (เต็ม 5) 
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                                   ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ และเอกสารหลักฐาน 
1. มีการพัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT และความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
โดยเชื่อมโยง/สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ของสถาบัน ท้ังนี้การพัฒนาแผนกลยุทธ์ต้องเกิด
จากการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน  มีการจัดแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ของ
หน่วยงาน เพ่ือน าไปสู่การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการวิเคราะห์สภาพองค์กร (SWOT Analysis) 
และจัดท าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี ท้ังนี้แผนกลยุทธ์ของหน่วยงานต้องสอดคล้อง
และมีส่วนสนับสนุนวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ของสถาบันให้บรรลุผลส าเร็จด้วย ตัวอย่างเอกสาร
หลักฐาน เช่น แผนกลยุทธ์ประจ าปี ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธร์ายงานการ
ประชุมการจัดท าแผนกลยุทธ์ประจ าปี 
2. มีการน าแผนกลยุทธ์ท่ีพฒันาไปสู่แผนปฏิบัติการประจ าปี พร้อมก าหนดตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติการประจ าปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวชี้วัดเพื่อวัดความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ รวมท้ังมีการถ่ายทอดแผนท้ังสองไปสู่บุคลากรทุก
ระดับภายในหน่วยงาน 
2.1 มีการจัดท าแผนกลยุทธ ์(Strategic Map) เพ่ือช่วยในการแปลงแผนกลยุทธ์ไปสู่แผนปฏิบัติ 
การตามกระบวนการ Balance Scorecard 
2.2 มีการจัดท ารายงานผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างแผนกลยุทธ์กับแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีตามพันธกิจของหน่วยงาน 
2.3 ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน เช่น แผนปฏิบัติการประจ าปี แผนที่กลยุทธ์ท่ีแสดงให้เห็นถึงการ 
แปลงไปสู่แผนปฏิบัติการ 
3. มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี และมีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด
ของแผนปฏิบัติการประจ าปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารหน่วยงานและ
คณะกรรมการประจ าหน่วยงานเพ่ือพิจารณาหน่วยงานควรจัดท าปฏิทินการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานและสร้างความเชื่อมั่นได้ว่ามีการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการในเวลาท่ีเหมาะสม รวมถึงมีการพัฒนาระบบติดตามการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการว่าเป็นไปตามแผนหรือไม่ และควรมีการรายงานผลการด าเนินงาน 
ตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการเทียบกับค่าเป้าหมายเสนอต่อผู้บริหารในช่วงเวลาหนึ่งๆ เช่น 3 
เดือน หรือ 6เดือน ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน เช่น รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
รอบ 6 เดือน 12 เดือน 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน กลุ่มตัวบ่งชี้กลางของหน่วยงานสนับสนุน 



4. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ ์อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงาน
ผลต่อผู้บริหารและคณะกรรมการประจ าหน่วยงานเพื่อพิจารณามีการประเมินผลการด าเนินงาน
ตามแผนกลยุทธ์โดยการเปรียบเทียบผลของตัวชี้วัดการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์กับค่าเป้าหมาย 
และน าผลการประเมินเสนอต่อผู้บริหารหน่วยงานและท่ีประชุม 
คณะกรรมการประจ าหน่วยงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน เช่น รายงานผล
การด าเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ 
5. มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของผู้บริหารหน่วยงานและ
คณะกรรมการประจ าหน่วยงานไปประกอบการพิจารณาการด าเนินงานระหว่างปี และ/หรือ การ
ปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการในปีถัดไปมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการด าเนินงาน
ตามข้อเสนอแนะท่ีได้รับมา และมีการจัดท าแผนการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ ตัวอย่างเอกสาร
หลักฐาน เช่น แผนการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
1. ผู้บริหารด าเนินการก าหนดวิสัยทัศน์และถ่ายทอดวิสัยทัศน์ไปยังบุคลากรทุกระดับภายใน 
หน่วยงานผู้บริหารเป็นผู้ก าหนดหรือทบทวนวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน โดยวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน
ต้องมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสถาบันและมีส่วนสนับสนุนให้วิสัยทัศน์ของสถาบันสามารถ
บรรลุผลส าเร็จได้รวมท้ังผู้บริหารสร้างระบบและกลไกการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ และแผนกลยุทธ์ให้
บุคลากรทุกระดับทราบและมีความเข้าใจร่วมกัน ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน เช่น วิสัยทัศน์ของ
หน่วยงานท่ีสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสถาบัน 
2. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนท้ัง 10 ประการที่ค านึงถึงประโยชน์
ของสถาบันและผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย โดยอธิบายการด าเนินงานอย่างชัดเจน 
2.1 ผู้บริหารควรยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นเคร่ืองมือในการบริหารการด าเนินงานของหน่วยงานให้ 
ไปสู่ทิศทางท่ีวิสัยทัศน์ก าหนดไว้ โดยเฉพาะในประเด็นการปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียท้ังในด้านการให้บริการวิชาการและการสนับสนุนผลการด าเนินการของสถาบัน 
2.2 ผู้บริหารมีการติดตามผลการด าเนินการตามกลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยง และการควบคุม 
ภายในของหน่วยงาน และการรายงานทางการเงินของหน่วยงานเสนอคณะกรรมการประจ า
หน่วยงานเป็นประจ าทุกปี 
2.3 ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน เช่น ผลการบริหารงานของผู้บริหารภายใต้หลักธรรมาภิบาล 10 
ประการ ปฏิทินติดตามผลการด าเนินงานของหน่วยงาน รายงานการติดตามการใช้เงินของ
หน่วยงาน รายงานข้อมูลสารสนเทศที่ใช้ในการบริหารงาน เป็นต้น 
3. มีผลการประเมินการปฏิบัติงานตามบทบาทและธรรมาภิบาลของผู้บริหารหน่วยงาน โดยผู้ 



ประเมินเป็นบุคลากรประจ าหน่วยงาน 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2 ภาวะผู้น าของผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงาน 
บุคลากรของหน่วยงานประเมินผลการบริหารงานของผู้บริหารหน่วยงานตามท่ีระบุไว้ในกฎหมาย
หรือพระราชบัญญัติของสถาบัน และข้อบังคับของสถาบันท่ีว่าด้วยการบริหารงานบุคคลผู้บริหาร 
และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการประเมิน ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน เช่น รายงานผลการประเมิน
ผู้บริหารของหน่วยงานโดยบุคลากร 
4. มีผลการประเมินการปฏิบัติงานตามบทบาทของผู้บริหารหน่วยงาน โดยผู้ประเมินเป็น 
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลของสถาบันมีผลการประเมินการบริหารงานของ
ผู้บริหารหน่วยงานโดยคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลท่ีได้รับการแต่งตั้งโดยสภา
สถาบัน ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน เช่น รายงานผลการประเมินโดยคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผล 
5. ผู้บริหารน าผลการประเมินในข้อ 3 และข้อ 4 ไปปรับปรุงการปฏิบัติงานของตน 
มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานของผู้บริหารหน่วยงานตามผลการประเมินการบริหารงานของ
ผู้บริหารหรือปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผล 
ตัวอย่างเอกสารหลักฐานเช่น หลักฐานเชิงประจักษ์ท่ีแสดงให้เห็นถึงการปรับปรุงการปฏิบัติงาน
ของผู้บริหารตามผลการประเมิน หรือข้อเสนอแนะมีการส ารวจความต้องการของบุคลากรเกี่ยวกับ
การการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ท่ีมีความจ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน หรือสามารถน ามา
พัฒนางานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ิมมากขึ้น และมีการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการ
เพ่ิมพูนความรู้ตามความต้องการของบุคลากรดังกล่าว โดยบุคลากรต้องได้รับการเพ่ิมพูนความรู้
แลประสบการณ์อย่างน้อย 15 ชั่วโมง/ปี/คน โดยบุคลากรให้นับรวมตั้งแต่ข้าราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างประจา และลูกจ้างชั่วคราว แต่ไม่นับรวมบุคลากรที่บรรจุ
เข้าท างานไม่ถึง 9 เดือน ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน เช่น รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนา
บุคลากรประจ าปี 
1. มีการส ารวจความต้องการรับบริการวิชาการของชุมชน และผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอก 
สถาบันมีการส ารวจความต้องการชุมชน หรือผู้รับบริการภายในสถาบัน อาจท าการส ารวจโดยใช้ 
แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ หรือประชุมแลกความเห็นร่วมกันระหว่างชุมชน/ผู้รับบริการกับ
หน่วยงานก็ได้เพื่อประกอบการจัดท าแผนการบริการวิชาการตามจุดเน้นและพันธกิจของ
หน่วยงาน ตัวอย่างเอกสารหลักฐานเช่น ผลการส ารวจความต้องการรับบริการจากผู้รับบริการทุก
กลุ่ม 



2. มีโครงการบริการวิชาการประจ าปีท่ีสอดคล้องกับนโยบายและแผนบริการวิชาการของสถาบัน 
และความต้องการของชุมชน โดยให้ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 บุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนา 
3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการ ไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
เมื่อหน่วยงานมีการให้บริการวิชาการแก่ผู้รับบริการท้ังจากภายในและภายนอกสถาบันแล้ว ควรมี
การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในด้านต่างๆ ด้วย เช่น ด้านความรู้หรือประโยชน์ที่ได้รับ 
ด้านประสิทธิภาพของการให้บริการ ด้านขั้นตอนการให้บริการ เป็นต้น ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน 
เช่น ผล การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการบริการวิชาการ 
4. มีการประเมินความส าเร็จตามตัวชี้วัดของโครงการบริการวิชาการในข้อ 2 และน าเสนอ
ผู้บริหารหน่วยงานและคณะกรรมการประจ าหน่วยงานเพ่ือพิจารณาตัวชี้วัดของโครงการบริการ
วิชาการควรมีตัวชี้วัดเชิงคุณภาพรวมอยู่ด้วยเพื่อใช้วัดความส าเร็จและคุณภาพของการให้บริการ
วิชาการแก่สังคม ตัวอย่างตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ เช่น ร้อยละผู้เข้ารับการอบรมท่ีมีความรู้เพิ่มมากขึ้น 
จ านวนหลังคาเรือนท่ีมีรายได้เพิ่มมากขึ้นจากการอบรมไปหารายได้เสริม เป็นต้น ตัวอย่างเอกสาร
หลักฐาน เช่น รายงานการประเมินความส าเร็จตามตัวชี้วัดของโครงการบริการวิชาการ 
5. มีการน าผลการประเมินในข้อ 3 และข้อ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการแก่
สังคมในปีถัดไปผลการประเมินความพึงพอใจและข้อเสนอแนะของผู้รับบริการเป็นดัชนีชี้วัดที่ดีถึง
คุณภาพของการให้บริการวิชาการ ซึ่งหน่วยงานควรมีการพัฒนาการให้บริการวิชาการในด้านท่ีมี
ผลการประเมินน้อยหรือพัฒนาตามข้อเสนอแนะท่ีส าคัญเพื่อให้หน่วยงานสามารถจัดกิจกรรม/
โครงการบริการวิชาการท่ีตรงกับความต้องการของผู้รับบริการให้ได้มากท่ีสุด หรือน าผลการ
ประเมินความส าเร็จตามตัวชี้วัดของโครงการมาปรับปรุงหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการแก่สังคม
ในปีถัดไป ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน เช่น รายงานผลการปรับปรุงการให้บริการวิชาการแก่สังคม
ตามผลการประเมินความพึงพอใจและข้อเสนอแนะของผู้รับบริการ แผนการปรับปรุงโครงการ
บริการวิชาการและการให้บริการตามผลการประเมินความพึงพอใจและข้อเสนอแนะ 
1. มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ท่ีสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ของสถาบันและแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน 
1.1 หน่วยงานควรศึกษาเป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ หรือวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของ 
หน่วยงาน ว่ามีประเด็นใดที่มุ่งเน้นเป็นส าคัญเพ่ือนามาใช้ในการก าหนดประเด็นความรู้และการ
ก าหนดแผนปฏิบัติการในการจัดการความรู้ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรการเรียนรู้ 



1.2 บุคคลท่ีเกี่ยวข้องในการก าหนดประเด็นความรู้อาจประกอบด้วย ผู้อ านวยการ รอง 
ผู้อ านวยการ และหัวหน้างานแต่ละส่วนงาน 
1.3 หน่วยงานควรมีเป้าหมายในการจัดการความรู้ โดยเน้นเรื่องการพัฒนาทักษะความสามารถ 
ของบุคลากรภายในสถาบันเป็นหลัก เช่น ด้านการท าผลงานวิจัย ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ด้านการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ ด้านเทคนิคการ
ปรับปรุงหลักสูตร ด้านการพัฒนานักศึกษาให้มีผลการเรียนรู้ตามความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิต 
เป็นต้น 
1.4 ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน เช่น แผนการจัดการความรู้ของหน่วยงานท่ีแสดงให้เห็นถึงการ 
เช่ือมโยงระหว่างประเด็นความรู้ท่ีหน่วยงานก าหนดกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานหรือแผนกลยุทธ์
ของสถาบัน 
2. ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และงานตามพันธกิจของหน่วยงานอย่าง
ชัดเจนตามประเด็นความรู้ท่ีก าหนดในข้อ 1 
2.1 กลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อย่างน้อยควรเป็นบุคลากรท่ีปฏิบัติงานหรือมี 
ส่วนเกี่ยวข้องกับประเด็นความรู้ท่ีก าหนด เช่น การจัดการความรู้ด้านการทาผลงานวิจัยบุคลากร
กลุ่มเป้าหมายควรเป็นคณาจารย์ เป็นต้น 
2.2 ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน เช่น แผนการจัดการความรู้ของหน่วยงานท่ีแสดงถึงบุคลากร 
กลุ่มเป้าหมายท่ีจะพัฒนาความรู้และงานตามพันธกิจ 
3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit 
Knowledge) เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ท่ีก าหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่
บุคลากรกลุ่มเป้าหมายท่ีก าหนด 
3.1 หน่วยงานอาจมีการเชิญบุคลากรภายใน หรือภายนอกท่ีมีผลงานดีเด่นหรือมีความรู้ความ 
เช่ียวชาญตามประเด็นความรู้ที่ก าหนด มาถ่ายทอดความรู้ เคล็ดลับหรือนวัตกรรมอย่างสม่ าเสมอ
ผ่านเวทีต่างๆ เช่น การจัดประชุมสัมมนา การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นต้น 
3.2 หน่วยงานควรมีส่วนส่งเสริมให้มีบรรยากาศหรือวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในหน่วยงาน และ 
ภายในสถาบัน เช่น เข้าร่วมชุมชนนักปฏิบัติและเครือข่ายด้านการจัดการความรู้ เพ่ือให้เกิด
วัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
3.3 ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน เช่น โครงการหรือกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการความรู้ 



4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ท่ีก าหนดในข้อ 1 ท้ังท่ีมีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่ง
เรียนรู้อื่นๆท่ีเป็นแนวปฏิบัติที่ดี มาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลาย
ลักษณ์อักษร(Explicit Knowledge) 
4.1 มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ท้ังท่ีอยู่ในตัวบุคคล ความรู้ท่ีได้จากการจัดกิจกรรม 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ท่ีเป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาหรือจัดเก็บเป็นระบบ เป็น
หมวดหมู่เพื่อให้บุคลากรกลุ่มเป้าหมายท่ีต้องการเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถเข้าถึงความรู้และ
น ามาเป็นแนวปฏิบัติได้ง่าย 
4.2 ควรมีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และ 
เผยแพร่ความรู้ในองค์กรให้เกิดความประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด 
4.3 ควรจัดพิมพ์เอกสาร หรือส่ือสิ่งพิมพ ์เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และยกย่องให้เกียรติแก่ผู้เป็น 
เจ้าของความรู ้เคล็ดลับ หรือนวัตกรรมดังกล่าว 
4.4 ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน เช่น สรุปองค์ความรู้ท่ีได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เอกสารท่ี 
หน่วยงานจัดท าเพ่ือการเผยแพร่องค์ความรู้ 
5. มีการน าความรู้ท่ีได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาท่ีผ่านมาท่ีเป็น 
ลายลักษณ์อักษร (Explicit Knowledge) และจากความรู ้ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit 
Knowledge) ท่ีเป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
5.1 ผู้บริหารส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้รับผิดชอบ และบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องน าความรู ้เคล็ดลับ หรือ 
ทักษะมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของหน่วยงานของตน และหน่วยงานท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย 
5.2 ผู้รับผิดชอบมีการติดตาม ส ารวจการนาความรู้ไปใช้ในหน่วยงานของตน และหน่วยงานท่ีเป็น 
กลุ่มเป้าหมาย หรือมีการสรุปผลสัมฤทธิ์ท่ีเกิดขึ้นตามตัวชี้วัดความส าเร็จท่ีก าหนดไว้ในแผนการ
จัดการความรู้ 
5.3 ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน เช่น เอกสารสรุปโครงการ/กิจกรรมการจัดการความรู้ รายงานสรุป 
ผลสัมฤทธิ์การจัดการความรู้ตามตัวชี้วัดของกิจกรรม/โครงการ 
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและ
บุคลากรของหนว่ยงานร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน 
1.1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานตามระบบบริหารความเส่ียง ประกอบด้วย 
ผู้บริหารระดับสูง และตัวแทนท่ีรับผิดชอบในแต่ละส่วนงานของหน่วยงาน 
1.2 มีการระบุรายละเอียดการทางานของคณะกรรมการหรือคณะท างาน เช่น นโยบายหรือ 



แนวทางในการด าเนินงาน หน้าท่ีความรับผิดชอบ ก าหนดระยะเวลาให้มีการประชุมของ
คณะกรรมการหรือคณะท างาน อย่างสม่ าเสมอ 
1.3 ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน เช่น ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน 
2. มีการวิเคราะห์และระบุความเส่ียง และปัจจัยเส่ียงอันเกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยท่ีไม่ 
สามารถควบคุมได้ท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานอย่างน้อย 1 ด้าน 
2.1 วิเคราะห์และระบุความเสี่ยงพร้อมปัจจัยท่ีก่อให้เกิดความเส่ียงท่ีส่งผลกระทบหรือสร้างความ 
เสียหาย หรือความล้มเหลว หรือลดโอกาสท่ีจะบรรลุเป้าหมายในการบริหารงานของหน่วยงาน 
ตัวอย่างปจัจัยท่ีก่อให้เกิดความเสียหายในด้านต่างๆ เช่น 
- ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ (ปัจจัยท่ีเป็นเหตุให้กลยุทธ์ของหน่วยงานไม่บรรลุผลส าเร็จ) 
- ความเส่ียงด้านการเงินและงบประมาณ 
- ความเส่ียงด้านการปฏิบัติงาน (ปัจจัยท่ีเกีย่วกับกระบวนการท างาน บุคลากร และทรัพยากรที่ 
  จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงาน) 
- ความเส่ียงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย กฏระเบียบ และข้อบังคับ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 
- ความเส่ียงจากเหตุการณ์ภายนอก (เช่น การเปลี่ยนแปลงของค่านิยม สภาพสังคม เศรษฐกิจ ภัย
พิบัติจากธรรมชาต ิภาวการณ์แข่งขันด้านคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา นักศึกษา 
ผู้ปกครอง ผู้ใช้บริการ) 
2.2 ประเด็นความเส่ียงท่ีน ามาพิจารณาต้องมองถึงเหตุการณ์ในอนาคตท่ีมีโอกาสเกิดขึ้นและ 
ส่งผลกระทบต่อหน่วยงานและสถาบันด้านชื่อเสียง คุณภาพการศึกษา รวมถึงความสูญเสีย
ทางด้านชีวิตบุคลากร และทรพัย์สินของหน่วยงานและสถาบันเป็นส าคัญ 
2.3 ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน เช่น แบบวิเคราะห์ความเสี่ยงของหน่วยงาน (RM-2) 
3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเส่ียง และจัดล าดับความเสี่ยงท่ีได้จากการ
วิเคราะห์ในข้อ 2 
3.1 ระดับความเสี่ยงอาจก าหนดเป็นเชิงปริมาณ หรือเชิงคุณภาพท่ีสะท้อนถึงความเส่ียงระดับสูง 
กลาง ต่ า ได ้ท้ังนี้ควรมีการก าหนดเกณฑ์การประเมินความเส่ียงท้ังในมิติของโอกาสท่ีจะเกิดและ
ผลกระทบ 
3.2 การประเมินโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง ให้ประเมินจากความถี่ที่เคยเกิดเหตุการณ์เส่ียงในอดีต 
หรือความน่าจะเป็นท่ีจะเกิดเหตุการณ์ในอนาคตโดยคาดการณ์จากข้อมูลในอดีต รวมถึง
สภาพแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้องกับการควบคุมปัจจัยเสี่ยงในปัจจุบัน 



3.3 การประเมินผลกระทบของความเส่ียงให้ประเมินจากความรุนแรงหากเกิดเหตุการณ์เส่ียง 
ดังกล่าวขึ้นจริง โดยจะมีความรุนแรงมากถ้ากระทบต่อความเชื่อมั่นต่อคุณภาพทางการศึกษาของ
สถาบันฐานะการเงิน ขวัญก าลังใจและความปลอดภัยของบุคลากร เป็นต้น 
3.4 มหาวิทยาลัย ได้ก าหนดเกณฑ์การประเมินโอกาสท่ีจะเกิด และผลกระทบของความเส่ียงไว้ใน
คู่มือการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ซึ่งหน่วยงานสามารถน าเกณฑ์ดังกล่าวมาใช้ในการ
ประเมินโอกาสและผลกระทบของความเส่ียงได้ 
3.5 จัดล าดับความส าคัญของความเส่ียง โดยพิจารณาจากคะแนนประเมินของมิติโอกาสท่ีจะเกิด 
เหตุการณ์เส่ียง และมิติผลกระทบจากความเส่ียง 
3.6 ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน เช่น แบบระบุเหตุการณ์และประเมินความเส่ียง (RM2-1) 
4. มีการจัดท าแผนบริหารความเส่ียง และด าเนินงานตามแผน โดยผลจากการด าเนินงานตามแผน 
ต้องส่งผลให้ระดับความเส่ียงลดลงจากเดิม 
4.1 จัดท าแผนบริหารความเส่ียงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย โดยต้องก าหนดมาตรการหรือ 
แผนปฏิบัติการท่ีจะสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรของหน่วยงาน และด าเนินการแก้ไข ลด 
หรือป้องกันความเส่ียงท่ีเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม 
4.2 สร้างมาตรการควบคุมความเส่ียงโดยใช้เทคนิค 4T คือ Take การยอมรับความเส่ียง, Treat 
การลดหรือควบคุมความเสี่ยง, Transfer การโอนหรือกระจายความเส่ียง และ Terminate การ
หยุดหรือหลีกเล่ียงความเส่ียง เพ่ือลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสท่ีหน่วยงานและสถาบันจะเกิดความ
เสียหายท้ังในรูปแบบของตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ชื่อเสียง การฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือความคุ้มค่า คุ้มทุน 
4.3 ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน เช่น แผนบริหารความเสี่ยงประจ าปีของหน่วยงาน (RM-3) 
5. มีการติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และรายงานต่อผู้บริหารและคณะกรรมการ 
ประจ าหน่วยงานเพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
5.1 มกีารรายงานความก้าวหน้าหรือผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงต่อผู้บริหารและ 
คณะกรรมการประจ าหน่วยงาน 
5.2 มีการรายงานสรุปผลการด าเนินงานและประเมินผลความส าเร็จของการด าเนินงาน ปัญหา 
อุปสรรคและแนวทางการแก้ไข พร้อมข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนการด าเนินงานต่อผู้บริหาร
และคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน 
5.3 ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน เช่น รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง แบบ 
ติดตามผลการจัดการความเสี่ยง (RM-4) 



6. มีการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าหน่วยงานไปใช้ในการปรับ 
แผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไปแผนบริหารความเส่ียงในรอบปีถัดไปควรพิจารณา
ระดับความเส่ียงท่ีเหลืออยู่หลังการจัดการความเสี่ยงและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ า
หน่วยงานประจ าปี รวมท้ังความเส่ียงใหม่จากนโยบายหรือสภาพแวดล้อมทางการศึกษาท่ี
เปลี่ยนแปลงไปท้ังภายในสถาบันและจากหน่วยงานกากับ ตัวอย่างเอก สาร หลักฐาน เช่น แบบ
สรุปผลการประเมินความเสี่ยงภายหลังการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง (RM-5) 
1. มีการออกแบบ จัดท าหรือทบทวนกระบวนงานหลักท่ีส าคัญของหน่วยงาน โดยต้องน า 
กระบวนงานหลักท่ีออกแบบไปปฏิบัติ 
1.1 หน่วยงานต้องมีกระบวนงานหลักเพื่อสร้างผลลัพธ์ตามพันธกิจของหน่วยงาน ในหน่วยงาน 
หน่ึงๆ อาจมีกระบวนงานหลักมากกว่า 1 กระบวนงานก็ได้ขึ้นอยู่กับพันธกิจหลักของหน่วยงาน 
ดังนั้นในล าดับแรกหน่วยงานควรวิเคราะห์งานหลักตามพันธกิจของหน่วยงานก่อน และก าหนดให้
ผู้รับผิดชอบในงานหลักแต่ละงานนั้นด าเนินการจัดท ากระบวนงานท่ีแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน
โดยละเอียด หรือจัดท าเป็นแผนผังกระบวนการปฏิบัติงานในรูปแบบของ flowchart 
1.2 หากกระบวนงานหลักของหน่วยงานมีผู้รับผิดชอบเป็นบุคลากรระดับปฏิบัติการ ให้หัวหน้า 
งานตามสายงานการบริหารตรวจสอบความเหมาะสมและความถูกต้องของกระบวนงานหลักทุก
กระบวนงาน 
1.3 กระบวนงานหลักต้องสามารถนามาปฏิบัติได้จริง และสามารถปฏิบัติซ้ าได้โดยให้ผลการ 
ด าเนินงานท่ีมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพเหมือนเดิมทุกครั้ง 
1.4 ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน เช่น กระบวนงานหลักท่ีส าคัญตามพันธกิจของหน่วยงาน 
2. มีการจัดท าคู่มือปฏิบัติงานของกระบวนงานหลักของหน่วยงาน 
กระบวนงานหลักประกอบไปด้วยขั้นตอนการปฏิบัติงานหลายขั้นตอน แต่ละขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานอาจมีรายละเอียดปลีกย่อยมากมาย ดังนั้นในกระบวนงานหลักหนึ่งๆ ผู้รับผิดชอบควร
จัดท าเป็นคู่มือตัวบ่งชี้ท่ี 2.5 ระบบบริหารงานคุณภาพ 
ปฏิบัติงานท่ีแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานโดยละเอียด และแสดงตัวอย่างแบบฟอร์มหรือระเบียบ
ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน ได้แก่ คู่มือปฏิบัติงานของกระบวนงานหลักของ
หน่วยงาน 
3. มีการปรับปรุงกระบวนงานหลักในคู่มือปฏิบัติงาน หากเกิดการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการ 
ปฏิบัติงานของกระบวนงานหลักตามความต้องการของผู้รับบริการ หรือมีการเปลี่ยนแปลงของ
กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติงาน 



3.1 ให้เลือกกระบวนงานหลักของหน่วยงานมารายงานผลการด าเนินงานเพียง 1 กระบวนงาน 
เท่านั้น 
3.2 ผู้รับผิดชอบอาจมีการปรับปรุงกระบวนงานหลักให้มีขั้นตอนการปฏิบัติที่กระชับ ลดขั้นตอน 
การให้บริการ หรือปรับปรุงขั้นตอนการให้บริการตามความคาดหวังของผู้รับบริการ หรือปรับปรุง
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงระเบียบการปฏิบัติงาน 
3.3 กระบวนงานหลักท่ีมีประสิทธิผลต้องค านึงถึงรอบเวลาและประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน 
หรือให้บริการ 
3.4 หากกระบวนงานหลักมีขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพดีอยู่แล้วก็ไม่จ าเป็นต้องมีการ 
ปรับปรุงกระบวนงานหลักก็ได ้
3.5 ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน เช่น คู่มือปฏิบัติงานท่ีแสดงให้เห็นถึงการปรับปรุงกระบวนงานหลัก 
4. มีการจัดการความรู้ หรือการประเมินกระบวนการของกระบวนงานหลักภายในองค์กร เพื่อ
ร่วมกันแก้ปัญหาท่ีพบเจอในระหว่างการปฏิบัติงาน 
4.1 การรายงานผลการด าเนินงานของเกณฑ์ข้อ 4 ควรมีการเชื่อมโยงกับการรายงานผลการ 
ด าเนินงานของเกณฑ์ข้อ 3 ด้วย กล่าวคือ กระบวนงานหลักท่ีมีการปรับปรุงกระบวนการและถูก
รายงานไว้ในเกณฑ์ข้อ 3 ควรมีการน ากระบวนงานหลักดังกล่าวมาจัดการความรู้ หรือสื่อสารให้
บุคลากรภายในหน่วยงานได้ทราบถึงการปรับปรุง หรือมีการประเมินกระบวนการหลักท่ีปรับปรุง
ว่ามีประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินการหรือไม่ 
4.2 บุคลากรท่ีปฏิบัติงานในกระบวนงานหลักของหน่วยงาน ควรมีจะบันทึกปัญหา อุปสรรคที่พบ 
เจอระหว่างปฏิบัติงาน โดยการบันทึกควรบันทึกในแบบฟอร์มหรือสมุดบันทึก โดยน าปัญหาและ
อุปสรรคเหล่านี้มาจัดการความรู้และร่วมกันหาวิธีแก้ปัญหาไม่ให้เกิดขึ้นอีกในอนาคต หรืออาจ
น ามา ปรับปรุงกระบวนงานหลักก็ได้ เพ่ือให้ผลการด าเนินงานหรือการให้บริการมีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
4.3 ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน เช่น การประชุมกลุ่มระหว่างผู้ปฏิบัติงานเพื่อวิเคราะห์ปัญหาท่ีพบ 
เจอและหาวิธีแก้ปัญหา การท ากิจกรรมควบคุมคุณภาพด้วยกิจกรรมกลุ่ม (Quality Control 
Cycle: QCC)สรุปผลการประชุมกลุ่ม/กิจกรรม QCC ท่ีแสดงให้เห็นถึงผลการปฏิบัติงานท่ีเกิดจาก
การแก้ปัญหาร่วมกัน 
5. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรือมีนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน 
ตลอดจนสร้างความพึงพอใจให้ผู้รับบริการ 
5.1 ผู้ปฏิบัติงานและหัวหน้างานควรให้ความส าคัญในการค้นหาแนวปฏิบัติท่ีดี เช่น ลดขั้นตอนที่ 



ไม่จ าเป็นการให้บริการแก่นักศึกษาเพื่อลดระยะเวลาการให้บริการและลดการใช้ทรัพยากรท่ีไม่
จ าเป็น เป็นต้น หรือสร้างสรรค์นวัตกรรมท่ีสามารถใช้อ านวยความสะดวก หรือช่วยลดภาระงาน 
หรือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานและการให้บริการได้ 
5.2 ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน เช่น เคร่ืองมือ หรือเทคโนโลยี หรือแนวปฏิบัติท่ีดี หรือนวัตกรรม 
ท่ีหน่วยงานน ามาใช้เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน 
1. มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามท่ีมหาวิทยาลัย 
ก าหนด และสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของหน่วยงาน 
1.1 หน่วยงานสนับสนุนมีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในท่ี 
มหาวิทยาลัยจัดท าประกาศไว้ อันประกอบด้วย การวางแผน การด าเนินงานตามแผนหรือการ
ควบคุมคุณภาพ (ด้วยเกณฑ์การประกันคุณภาพส าหรับหน่วยงานสนับสนุน ) การก ากับติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินและปรับปรุงพัฒนาเพ่ือให้การด าเนินงานตามพันธกิจบรรลุเป้าประสงค์
และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
1.2 มีการก าหนดผู้รับผิดชอบและประสานงานด้านการประกันคุณภาพเพ่ือผลักดันให้มีการ 
ประกันคุณภาพเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องภายในหน่วยงานตั้งแต่ผู้บริหารจนถึงระดับผู้ปฏิบัติงานแต่ละ
บุคคล 
1.3 ในการควบคุมคุณภาพการปฏิบัติงาน หน่วยงานอาจก าหนดและเพิ่มตัวบ่งชี้เฉพาะตามพันธ 
กิจหลักและจุดเน้นของหนว่ยงานเพิ่มเติมจากท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดได้ตามความเหมาะสม 
1.4 ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน เช่น รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ท่ีอธิบายให้เห็นการ 
ด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในของหน่วยงานตามท่ีมหาวิทยาลัย
ก าหนด แผนภูมิแสดงระบบและกลไกการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของหน่วยงาน 
2. มีการก าหนดนโยบายหรือให้ความส าคัญเร่ืองการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยผู้บริหาร 
ระดับสูงของหน่วยงาน 
2.1 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานต้องให้ความส าคัญหรือก าหนดนโยบายการประกันคุณภาพ 
ภายในของหน่วยงาน โดยเกิดจากการมีส่วนร่วมจากบุคลากรทุกคนในหน่วยงาน 
2.2 มีการก าหนดมาตรฐาน ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินท่ีเหมาะสม และมีคู่มือคุณภาพภายใน 
เพ่ือก ากับการด าเนินงานให้สู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม 
2.3 มีกลไกการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและกระตุน้ให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
2.4 ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน เช่น การประชุมคณะกรรมการประจ าส านักท่ีมีการแจ้งถึงนโยบาย 



การประกันคุณภาพของหน่วยงาน หรือการประชุมภายในหน่วยงานท่ีผู้บริหารแจ้งหรือถ่ายทอด
ให้บุคลากรได้ทราบถึงการให้ความส าคัญกับการประกันคุณภาพภายในของหน่วยงาน แผนกลยุทธ์
ประจ าปีท่ีแสดงนโยบายการประกันคุณภาพของหน่วยงาน 
3. มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การ 
ควบคุมคุณภาพ ก ากับติดตามการด าเนินงาน ตรวจสอบคุณภาพ และประเมินคุณภาพ 2) การ
จัดท าตัวบ่งชี้ท่ี 2.6 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
รายงานประเมินตนเองประจาปี (SAR) เสนอต่อผู้บริหารหน่วยงาน 3) การน าผลการประเมิน
คุณภาพไปท าแผนการพัฒนาผลการด าเนินงานของหน่วยงาน 
3.1 มีการด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในท่ีสมบูรณ์ครบถ้วน โดยมีการก าหนดการ 
ควบคุมคุณภาพ การติดตามการด าเนินงาน และการประเมินคุณภาพ 
3.2 มีการน าวงจร PDCA เข้ามาใช้ในการด าเนินงานด้านระบบคุณภาพ และการปรับปรุงระบบ 
และกลไกการการประกันคุณภาพภายใน 
3.3 มีการจัดท ารายงานประเมินตนเองประจ าปีท่ีมีการรายงานข้อมูลครบถ้วนตามท่ีสถาบัน 
ก าหนด พร้อมกับมีการรวบรวมเอกสารหลักฐานท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือจัดส่งให้แก่คณะกรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายในและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
3.4 เอกสารหลักฐาน เช่น รายงานประเมินตนเองประจ าปี (SAR) แผนการพัฒนาคุณภาพและ 
ปรับปรุงผลการด าเนินงานตามผลการประเมินคุณภาพภายใน 
4. มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการท างาน และส่งผลให้เกิดการ
คงไว้หรือพัฒนาผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์หน่วยงานควรมอบหมายให้
ผูร้ับผิดชอบตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ น าผลจากการประเมินคุณภาพและแผนพัฒนาคุณภาพในแต่
ละปีไปวิเคราะห์และด าเนินการหรือประสานงานกับหน่วยงานหรือเจ้าหน้าท่ีท่ีเพ่ือพิจารณา
ปรับปรุงการด าเนินงานในส่วนท่ีรับผิดชอบโดยตรงหรือร่วมรับผิดชอบ โดยมีเป้าหมายให้ผลการ
ด าเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานมีการพัฒนาขึ้นจากปีก่อนหน้า ตัวอย่าง
เอกสารหลักฐาน เช่น รายงานผลการพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงานตัวชี้วัดกลยุทธ์ตามผลการ
ประเมินคุณภาพภายใน หรือเอกสารอื่นท่ีแสดงให้เห็นถึงการน าผลการประเมินคุณภาพภายในมา
ปรับปรุงการท างาน/พัฒนาผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดกลยุทธ์ 
5. หน่วยงานเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมในกระบวนการประกันคุณภาพของหน่วยงาน 
หรือการเพิ่มเติมเกณฑ์มาตรฐานเฉพาะหน่วยงานหน่วยงานควรส่งเสริมให้นักศึกษา คณาจารย์ 
บุคลากรภายในสถาบัน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งเป็นผู้รับบริการตามพันธกิจของหน่วยงาน



โดยตรง เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการประกันคุณภาพภายใน อาทิ ในรูปแบบของการร่วมเป็น
กรรมการ การร่วมก าหนดตัวบ่งชี้เฉพาะตามพันธกิจหลักและจุดเน้นของหน่วยงานการให้ข้อมูล
ป้อนกลับ หรือการให้ความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ด้านประกันคุณภาพ เป็นต้น
ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน เช่น การประชุมหารือกันระหว่างบุคลากรหน่วยงานและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียท่ีมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการบริหารงาน การปฏิบัติงานและการ
ให้บริการ, แบบส ารวจความคิดเห็น, การสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
6. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงานและมีกิจกรรม
ร่วมกันการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพระหว่าง
หน่วยงานท้ังภายในและภายนอกสถาบัน เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์หรือแสดงความคิดเห็นท่ี
มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพและการท างานของหน่วยงานร่วมกัน ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน เช่น การจัด
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพร่วมกันระหว่างหน่วยงานท้ังภายในและภายนอก
สถาบันสานักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานท่ีให้บริการวิชาการแก่ผู้รับบริการท้ังภายในและ
ภายนอกสถาบันโดยเฉพาะส่วนงานประชาสัมพันธ์ งานอาคารสถานท่ี งานยานพาหนะ และงาน
การเงิน ดังนั้นหน่วยงานควรมีการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ โดยการประเมินความพึง
พอใจควรแบ่งส่วนการประเมินเป็นด้านๆตามความเหมาะสม อย่างน้อยให้ครอบคลุม 3 ด้าน คือ 
ด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้านบุคลากรผู้ให้บริการและด้านการส่ือสารและประชาสัมพันธ์ ท้ังนี้
การให้บริการหน่วยงานควรมุ่งเน้นประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการให้บริการเป็นส าคัญ เช่น 
การปรับ-ลดขั้นตอนการให้บริการเพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการและลดรอบเวลาการ
ให้บริการ การจัดหาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยอ านวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ การ 
ตอบปัญหาแก่ผู้รับบริการด้วยความเต็มใจและทันท่วงที เป็นต้น นอกจากนี้หน่วยงานควรมีการ
ส ารวจความต้องการรับบริการของผู้รับบริการด้วยเพ่ือน ามาปรับกิจกรรมหรือการให้บริการได้ตรง
ความต้องการของผู้รับบริการมากย่ิงขึ้น ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน เช่น ผลการประเมินความพึง
พอใจของผู้รับบริการ ผลการส ารวจความต้องการรับบริการของผู้ใช้บริการส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน ควรท าการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีเป็นนักศึกษาและคณาจารย์ 
โดยส ารวจความพึงพอใจทุกส่วนงานท่ีมีการให้บริการ ได้แก่ การรับสมัครนักศึกษาการลงทะเบียน
เรียน การเพิ่ม-ถอนรายวิชา การติดตามการส่งผลการเรียนของนักศึกษาจากอาจารย์ และการจัด
ตารางสอน ตารางเรียน โดยการประเมินความพึงพอใจควรแบ่งส่วนการประเมินเป็นด้านๆ ตาม
ความเหมาะสม อย่างน้อยให้ครอบคลุม 3 ด้าน คือ ด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้านบุคลากรผู้
ให้บริการ และด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน เช่น ผลการประเมิน



ความพึงพอใจของผู้รับบริการกองพัฒนานักศึกษา ส านักงานอธิการบดี ควรท าการส ารวจความพึง
พอใจของผู้รับบริการที่เป็นนักศึกษาและศิษย์เก่า การประเมินความพึงพอใจควรท าการประเมิน
ส่วนงานท้ัง 2 ส่วน คือ 1) ส่วนงานการจัดกิจกรรมให้แก่นักศึกษา ได้แก่ กิจกรรมพิเศษนอก
หลักสูตร กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานท่ีจัดให้แก่นักศึกษา 2) ส่วนงานการจัดบริการ
ให้แก่นักศึกษาและศิษย์เกา่ ได้แก่ บริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิต บริการ
ทุนการศึกษา บริการข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา และบริการข้อมูลหรือความรู้ท่ี
เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า โดยแต่ละส่วนงานอาจแบ่งการประเมินแยกย่อย
เป็นด้านๆ ตามความเหมาะสม อย่างน้อยให้ครอบคลุม 3 ด้าน คือ ด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้าน
บุคลากรผู้ให้บริการ และด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ท้ังนี้การประเมินความพึงพอใจควร
ท าการประเมินภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง เพ่ือท่ีหน่วยงานจะได้น าผลการประเมินมาพัฒนาคุณภาพ
การให้บริการฯ ในภาคการศึกษาต่อไปได้อย่างทันต่อความต้องการของนักศึกษาและศิษย์เก่า 
ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน เช่น ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและศิษย์เก่ากอง
นโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานท่ีให้บริการแก่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
เป็นหลัก การบริการท่ีจัดให้แก่หน่วยงาน ได้แก่ การให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทาแผนงาน/กลุ่ม
ตัวบ่งชี้เฉพาะตามพันธกิจหลักและจุดเน้นของหน่วยงาน 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
โครงการและงบประมาณ การติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน การติดตามผล
การปฏิบัติราชการรายบุคคล รวมท้ังการจัดท ารายงานข้อมูลสารสนเทศด้านงบประมาณต่างๆ 
เพ่ือใช้ในการบริหารและการตัดสินใจของผู้บริหาร จึงควรมีการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการเพื่อนาผลการประเมินมาปรับปรุงการให้บริการในปีต่อๆ ไปให้ดียิ่งขึ้นและตอบสนอง
ต่อความต้องการของผู้รับบริการ โดยการประเมินความพึงพอใจควรแบ่งส่วนการประเมินเป็น
ด้านๆ ตามความเหมาะสม อย่างน้อยให้ครอบคลุม 3 ด้าน คือ ด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้าน
บุคลากรผู้ให้บริการ และด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ เอกสารหลักฐาน เช่น ผลการ 
ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการส านักงานอธิการบดี  
1. มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินของสถาบันให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ 
สถาบันงานการเงินเป็นส่วนงานหนึ่งของส านักงานอธิการบดี มีหน้าท่ีดูแลตรวจสอบการเบิกจ่าย
งบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบ/ข้อบังคับทางการเงิน ดูแลตรวจสอบงบรายได้และค่าใช้จ่ายใน
แต่ละปีของสถาบันดังนั้นงานการเงินควรมีส่วนร่วมกับกองนโยบายและแผนในการจัดทาแผนกล



ยุทธ์ทางการเงินของสถาบัน เช่นมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณ เงิน
รายได้และค่าใช้จ่ายของสถาบันในแต่ละปีตัวอย่างเอกสารหลักฐาน เช่น 
2. จัดท าหลักเกณฑ์ และขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณ พร้อมเผยแพร่ให้หน่วยงานภายใน
สถาบันได้รับทราบ 
2.1 งานการเงิน ควรรวบรวมระเบียบการเงินท่ีเกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณของ 
กระทรวงการคลังและสานักงานตรวจสอบเงินแผ่นดิน โดยอาจนาระเบียบเหล่านั้นมาจัดทาเป็น
กระบวนการหรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ง่ายต่อการทาความเข้าใจและสะดวกต่อการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ีประจาหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย 
2.2 ระเบียบการเงินท่ีทางกระทรวงการคลังหรือสานักงานตรวจสอบเงินแผ่นดินได้ประกาศให้ใช้ 
ใหม ่งานการเงินควรมีการเผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยได้ทราบ
โดยท่ัวกัน เพ่ือเจ้าหน้าท่ีของแต่ละหน่วยงานปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกันตามระเบียบนั้น 
2.3 ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน เช่น ระเบียบงานการเงินและหนังสือบันทึกแจ้งหน่วยงาน 
3. จัดเก็บเอกสารส าคัญเกี่ยวการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นระบบและสามารถสืบค้นได้ง่าย 
การจัดเก็บเอกสารที่ส าคัญเกี่ยวกับงานการเงินต่างๆ ควรค านึงถึงปลอดภัยและความสะดวกใน
การสืบค้นเพื่อน ามาใช้งานหรือเพื่อแสดงหลักฐานของการตรวจสอบภายใน ดังนั้นการจัดเก็บ
เอกสารควรจัดเก็บให้เป็นระบบ เช่น การจัดเก็บเอกสารตามล าดับตัวอักษร การจัดเก็บเอกสาร
ตามตัวเลข การจัดเก็บเอกสาตามชื่อเรื่อง การจัดเก็บเอกสารตามปีปฏิทิน หรือการก าหนดรหัส
หมวดหมู่เอกสาร นอกจากนี้งานการเงินควรจัดท า 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
บัญชีคุมแฟ้มเอกสาร และจัดให้มีระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ด้วย ตัวอย่างเอกสาร
หลักฐาน เช่น แฟ้มควบคุมดัชนีสืบค้นเอกสาร บัญชีคุมแฟ้มเอกสาร เป็นต้น 
4. มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อผู้บริหารระดับสูงของสถาบัน
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้งมีการจัดท ารายงานทางการเงินท่ีอย่างน้อยประกอบด้วย งบรายรับ 
ค่าใช้จ่าย และงบดุลอย่างเป็นระบบ อย่างน้อยทุก 6 เดือน หรือปีละ 2 ครั้ง เพ่ือจะได้รู้ถึงสถานะ
ของเงินรายได้ หักค่าใช้จ่ายแล้วสถาบันมีงบประมาณเหลือเพียงพอท่ีจะใช้ในกิจกรรมของสถาบัน
ในช่วงถัดไป มีการน ารายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารระดับสูงของสถาบัน และสภาสถาบัน 
ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน เช่น รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบดุลของสถาบันรอบ 6 เดือน 12 
เดือน 
5. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ท าหน้าท่ีตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตาม 



ระเบียบกฎหมายและกฎเกณฑ์ท่ีสถาบันก าหนด 
5.1 สถาบันการศึกษาของรัฐมีส านักงานตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้ตรวจสอบภายนอกท่ีมา 
ด าเนินการตรวจสอบการใช้งบประมาณเป็นประจ าทุกป ี
5.2 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) หรือรวมท้ังผู้ตรวจสอบภายใน 
อย่างเป็นทางการ 
5.3 ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน เช่น รายงานของส านักงานตรวจเงินแผ่นดินท่ีแสดงผลการ 
ตรวจสอบการใช้งบประมาณประจ าปี รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบภายในของสถาบันท่ี
แสดงผลการตรวจสอบการใช้งบประมาณประจ าปีกองนโยบายและแผน 
1. กลยุทธ์ทางการเงินของสถาบันท่ีสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน 
1.1 แผนกลยุทธ์ทางการเงินเป็นแผนที่แสดงให้เห็นถึงแหล่งท่ีมาและแหล่งใช้ไปของเงินท่ีต้องใช้ 
ในการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ 
1.2 สถาบันควรตั้งคณะกรรมการท าหน้าท่ีด าเนินการวิเคราะห์ทรัพยากรที่ต้องใช้ในการ 
ด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของสถาบัน และท าการประเมินมูลค่าของทรัพยากรท่ีต้องใช้ซึ่งเป็น
งบประมาณในการด าเนินการตามแผน และก าหนดแหล่งท่ีมาของงบประมาณดังกล่าวซึ่งอาจจะ
เป็นงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้สถาบัน เงินบริจาค หรือสถาบันจะต้องจัดให้มีการระดมทุน
จากแหล่งทุนต่างๆ ก่อนท่ีจะนาข้อมูลเหล่านั้นมาจัดทางบประมาณประจาปีตามแหล่งงบประมาณ
นั้นๆ 
1.3 ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน เช่น แผนกลยุทธ์ทางการเงินของสถาบัน 
2. มีงบประมาณประจาปีท่ีสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ และการพัฒนาสถาบันและบุคลากร 
ภายในสถาบัน 
2.1 มีแนวทางการจัดหาแหล่งเงินทุนท่ีเหมาะสมกับลักษณะของค่าใช้จ่ายหรือเงินทุนและ 
เพียงพอ สาหรับการบริหารพันธกิจของสถาบันในทุกด้านให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
2.2 มีแนวทางในการจัดสรรทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดล่วงหน้า ในกรณีท่ีมีหลักเกณฑ์ใน 
การจัดสรรทรัพยากรอยู่แล้วควรได้มีการทบทวนความเหมาะสมของหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ในปัจจุบัน 
2.3 ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน เช่น รายงานการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน หลักเกณฑ์ท่ี 
สถาบันใช้ในการจัดสรรงบประมาณ 
3. มีการจัดท ารายงานติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณเสนอต่อผู้บริหารอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง 



(รายไตรมาส)การจัดท ารายงานการเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาสเสนอต่อผู้บริหาร จัดเป็น
ข้อมูลสารสนเทศที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการตัดสินใจของผู้บริหารเป็นอย่างมาก ท้ังในแง่
ของการติดตามความก้าวหน้าผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดกลยุทธ์ของสถาบันและการใช้
งบประมาณของแต่ละหน่วยงาน ดังนั้นการจัดท ารายงานควรเสนอข้อมูลท่ีครอบคลุมท้ังสองส่วน
ดังกล่าวและจัดให้มีการรายงานทุกๆ 3 เดือน หรืออย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน 
เช่น รายงานการประชุม หรือเล่มรายงานการติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ รายงานผลการ
ด าเนินงานตามตัวชี้วัดกลยุทธ์ประจ าปี 
4. มีการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินท่ีประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วน 
ค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอน เพ่ือวิเคราะห์ความ
คุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต 
4.1 จัดท ารายงานการใช้เงินงบประมาณตามแผนการด าเนินงานเสนอผู้บริหารระดับสูงของ 
สถาบัน เป็นรายงานท่ีแจ้งให้ผู้บริหารได้ทราบว่า ได้ใช้เงินตามแผนหรือไม่และได้ใช้เงินกับ
กิจกรรมใด มีผลลัพธ์จากการด าเนินงานอย่างไรบ้าง มีงบประมาณเหลือจ่ายในแต่ละแผนเท่าไร 
4.2 การจัดท าค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนต่อหลักสูตร 
และค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร ล้วนเป็นต้นทุนท่ีใช้ในการบริหารงานของสถาบันท้ังสิ้น ดังนั้น
สถาบันควรมีการวิเคราะห์ต้นทุนท้ังหมดที่สถาบันใช้ดาเนินการตามพันธกิจและแผนยุทธศาสตร์ใน
แต่ละปีงบประมาณเพ่ือน าไปสู่การวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร และวิเคราะห์
ความมั่นคงทางการเงินของสถาบันตลอดจนนาไปสู่วางแผนงบประมาณเพื่อสร้างโอกาสในการ
แข่งขันของสถาบันในอนาคต 
4.3 ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน เช่น รายงานการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร 
รายงานการวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายต่างๆ ของสถาบัน 
5. มีการนาผลการรายงานติดตามผลการเบิกจ่ายไปปรับปรุงการด าเนินงาน 
จากการติดตามผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดกลยุทธ์และผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส 
หากพบว่ามีหน่วยงานภายในสถาบันมีผลการดาเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงาน ทางกองนโยบาย
และแผนควรมีมาตรการในการเร่งรัดติดตามให้หน่วยงานดังกล่าวมีผลดาเนินงานตามท่ีสถาบัน
ก าหนดไว ้หรือน าผลการติดตามฯ ของปีงบประมาณปัจจุบัน มาปรับปรุงการติดตามผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณและผลด าเนินงานตามตัวชี้วัดกลยุทธ์ในปีถัดไปให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลยิง่ขึ้นตัวอย่างเอกสารหลักฐาน เช่น แผนแนวทางการปรับปรุงการติดตามการเบิกจ่าย
งบประมาณประจ าปีรายงานผลการปรับปรุงตามแผนแนวทางการปรับปรุง เป็นต้น 



1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรท่ีมีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
ส านักงานอธิการบดีเป็นหน่วยงานท่ีด าเนินการแทนระดับสถาบันในการจัดท าแผน ติดตาม และ 
รายงานผลการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน ซึ่งควรมีข้อมูลพิจารณาสา
หรับใช้ประกอบการวางแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรของสถาบัน ควรครอบคลุมข้อมูลท่ีส าคัญ 
ดังต่อไปนี ้
1.1 ข้อมูลอัตรากาลังของบุคลากรในปัจจุบัน รวมท้ังท่ีต้องการในอนาคตอย่างน้อย 5 ปีข้างหน้า 
เพ่ือใช้ในการวางแผนความต้องการด้านบุคลากรของสถาบัน ก าหนดอัตราก าลังท่ีต้องการเพ่ือการ
ปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์และการพัฒนางานประจ า ก าหนดกระบวนการคัดสรร อาจมีการ
สรรหาทั้งจากภายนอกและภายในสถาบัน 
1.2 ข้อมูลจากการส ารวจความต้องการในการอบรมของบุคลากรท้ังสายวิชาการและสาย 
สนับสนุน เพ่ือให้ได้รับการฝึกอบรมตามภาระงานท่ีรับผิดชอบ และสามารถน าความรู้ท่ีได้รับมา
พัฒนางานของตนให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น ซึ่งหัวหน้าหน่วยงานสามารถประเมินความต้องการนี้
ได ้ข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถ (Competencies) ท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในระดับต่างๆ เพ่ือ
ใช้ในการปฐมนิเทศ และฝึกอบรมให้ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจในวิธีการท างาน เกิดกระบวนการ
เรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิด กฎเกณฑ ์มีทัศนคติและทักษะท่ีดี เพ่ือเพิ่มผลการปฏิบัติงานของ
ผู้ปฏิบัติงาน 
1.3 ข้อมูลป้อนกลับของการปฏิบัติงานและผลการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าของสายงาน 
ในรอบปีท่ีผ่านมา เพ่ือใช้ในการมอบหมายงานหรือมีข้อตกลงในการทางานและใช้เพื่อปรับปรุง
แก้ไข ชมเชยให้รางวัล ตลอดจนปรับปรุงค่าตอบแทนและสวัสดิการท่ีเหมาะสมและเป็นธรรม 
รวมท้ังการสรรหาคนเก่ง คนดีเข้ามาปฏิบัติงานในหน่วยงาน 
1.4 ข้อมูลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนด้านทรัพยากรมนุษย์ว่ามีประเด็นใดบ้างท่ีควรมีการ 
วางแผน เพ่ือการปรับปรุงแก้ไขแผนพัฒนาทรัพยากรให้สอดคล้องกับความต้องการและความ
คาดหวังของผู้ปฏิบัติงาน และของสถาบัน 
1.5 ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน เช่น แผนกรอบอัตรากาลังบุคลากรของสถาบัน แผนพัฒนา 
บุคลากรท่ีมีการเทียบกับคาอธิบายลักษณะงาน (Job Description) ของบุคลากรแต่ละต าแหน่ง 
2. มีการบริหารและการพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
2.1 มีการสรรหา คัดเลือกบุคลากรอย่างเป็นระบบ โปร่งใสและก าหนดแนวปฏิบัติไว้เป็นลาย 
ลักษณ์อักษร เพ่ือให้อาจารย์หรือบุคลากรได้ทราบภายใต้เวลาท่ีก าหนด และเป็นไปตามกรอบ
อัตรากาลังท่ีสถาบันวางไว้ 



2.2 มีการวิเคราะห์งาน (Job Analysis) โดยก าหนดให้มีค าอธิบายลักษณะงาน (Job 
Description) การระบุคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง (Job Specification) รวมท้ังความสามารถ 
(Competencies) ท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน เพื่อใช้ในการปฐมนิเทศ และการฝึกอบรมวิธีการ
ท างานและทักษะท่ีจ าเป็นให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจในงาน 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3 ระบบการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 
2.3 มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Job Evaluation) ท่ีมีรูปธรรมชัดเจน มีการก าหนดเส้นทาง 
เดินของต าแหน่งงาน (Career Path) ของบุคลากรทุกกลุ่ม วิเคราะห์ปริมาณการเข้า-ออกของ
บุคลากรแต่ละกลุ่ม และพิจารณาหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไขและติดตามผล 
2.4 มีการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนและเส้นทางเดินของ 
ต าแหน่งที่ก าหนด รวมท้ังติดตามตรวจสอบเป็นรายบุคคล เพ่ือการส่งเสริมสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง 
2.5 ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน เช่น รายงานผลการพัฒนาบุคลากรตามแผนบริหารและพัฒนา 
บุคลากร 
3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพท่ีดี และสร้างขวัญและก าลังใจให้บุคลากรสามารถท างานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
3.1 สร้างบรรยากาศของสถานท่ีท างานให้น่าอยู่ ตั้งแต่สภาพแวดล้อม บรรยากาศการท างาน 
การจัดสวัสดิการ การเอาใจใส่ดูแลบุคลากรทุกคนอย่างเสมอภาคทัดเทียมกัน การสร้างบรรยากาศ
ของความสุขในการท างาน 
3.2 มีระบบส่งเสริมสนับสนุนเสนอขอรับรางวัลของคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน เช่น มี 
การติดตามข้อมูลแหล่งให้รางวัลต่างๆ เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
ทราบโดยเร็ว มีการกระตุ้นและช่วยเหลือผู้มีศักยภาพเพ่ือขอรับรางวัลในด้านต่างๆ เช่น ช่วยจัดท า
เอกสารการขอรับรางวัล ประสานงานในกระบวนการขอรับรางวัลหรืองานธุรการอื่นๆ 
3.3 มีระบบพี่เลี้ยง โดยจัดให้ผู้ท่ีมีประสบการณ์เคยได้รับรางวัลให้ค าแนะน า ช่วยเหลือ และ 
สนับสนุนอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนรุ่นใหม่ในการขอรับรางวัลต่างๆ 
3.4 มีกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดการพัฒนาบุคลากรร่วมกัน มีช่องทางการสื่อสารหลายช่องทางระหว่าง 
ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา และระหว่างผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยกัน เพ่ือท าให้เกิดความรู้สึกที่
ดีและพัฒนางานร่วมกัน 
3.5 มีนโยบายดูแลสุขภาพของบุลากร ท้ังในเชิงป้องกันและส่งเสริม มีสวัสดิการตรวจเช็คสุขภาพ 
ส่งเสริมการออกก าลังกายในรูปแบบต่างๆ เช่น สนับสนุนด้านสถานท่ีออกก าลังกาย สนับสนุน
ผู้เชี่ยวชาญในการแนะน าด้านการดูแลสุขภาพ 



3.6 ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน เช่น เอกสารท่ีแสดงถึงสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพท่ีสถาบันจัดให้ 
บุคลากร การจัดเวทีหรือหาแหล่งให้รางวัลต่างๆให้แก่คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนท่ี
ปฏิบัติงานดีเด่น 
4. มีระบบการติดตามให้บุคลากรน าความรู้และทักษะท่ีได้จากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงานท่ี 
เกี่ยวข้องทุกหลักสูตรการฝึกอบรม หรือทุกโครงการท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มความรู้และทักษะ
การปฏิบัติงานควรก าหนดแนวทาง หรือวิธีการติดตาม ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการอบรมหรือการ
พัฒนา เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าบุคลากรสามารถน าความรู้และทักษะท่ีได้จากการพัฒนามาใช้ใน
การปฏิบัติงาน หรือปรับปรุงตนเองโดยอาจใช้กลไกติดตามผลการน าความรู้และทักษะไปใช้
ภายหลังการอบรมหรือพัฒนา 6-9 เดือน หรือใช้กลไกการจัดการความรู้เป็นเครื่องมือในการ
ติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของการอบรม หรือการพัฒนา เป็นต้นตัวอย่างเอกสารหลักฐาน เช่น 
แบบการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร 
5. มีการก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร และการ 
ประเมินผลความส าเร็จของแผน 
5.1 สถาบันด าเนินการติดตามการบริหารและพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนเป็น 
ระยะๆ ตามความเหมาะสม เช่น 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
5.2 มีการจัดท าแบบฟอร์มการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรทั้ง 
สายวิชาการและสายสนับสนุน เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือและอ านวยความสะดวกในการติดตาม 
5.3 มีการรายงานผลการพัฒนาบุคลากรตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรแก่ผู้บริหารระดับสูง 
ของสถาบัน เพ่ือให้ข้อเสนอแนะในการน าไปปรับปรุงแผนการพัฒนาบุคลการของสถาบัน 
5.4 สถาบันจัดให้มีการประเมินผลความส าเร็จของการปฏิบัติงานตามกิจกรรมท่ีก าหนดไว้ในแผน 
รวมท้ังผลสัมฤทธ์ิของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนตาม
ตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน (KPI) หรือเป้าหมายของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร โดยท่ี
ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานและค่าเป้าหมายนั้นควรมีความเชื่อมโยงกับกลยุทธ์ของสถาบัน และน า
ผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากรในรอบปีถัดไป 
5.5 ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน เช่น แบบการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารและพัฒนา 
บุคลากร รายงานการประเมินความส าเร็จตามตัวชี้วัดของแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร 
6. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 
6.1 น าผลการประเมินความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสาย 
สนับสนุนไปจัดท าแผนการปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 



6.2 ด าเนินการตามแผนปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากรตามระยะเวลาที่ก าหนด 
6.3 มีการส ารวจความต้องการ และความพึงพอใจของคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนท่ีเข้า 
ร่วมกิจกรรมต่างๆ ท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ส าหรับใช้
เป็นข้อมูลประกอบการจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากรในรอบปีถัดไป 
6.4 ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน แผนปรับปรุงการบริหารและพัฒนาบุคลากร รายงานผลการ 
ด าเนินงานตามแผนปรับปรุงการบริหารและพัฒนาบุคลากร รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจ
ของบุคลากรเกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาบุคลากรส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้
จัดบริการผ่านระบบเครือข่ายหลายระบบท่ีให้บริการท้ังแก่นักศึกษาและอาจารย์ ดังนั้นในแต่ละ
ระบบท่ีจัดให้บริการควรมีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการผ่านระบบเครือข่ายเหล่านั้น 
ซึ่งการส ารวจความพึงพอใจอาจส ารวจผ่านแบบสอบถามหรือจัดท าเป็นแบบส ารวจออนไลน์ก็ได้ 
โดยให้ท าการประเมินให้ครอบคลุมอย่างน้อย 3 ด้าน คือ ด้านบุคลกรผู้ให้บริการและการให้
ค าปรึกษาในการเข้าใช้ระบบ ด้านประสิทธิภาพการใช้งานของระบบ และด้านการออกแบบการใช้
งานของระบบ เพื่อน าผลการประเมินมาปรับปรุงระบบให้สามารถใช้งานได้มีประสิทธิภาพและ
ตอบสนองต่อความ 
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