
แนวทางการด าเนินงาน 

ประกันคุณภาพภายใน  

ส าหรับการจัดท ารายงานประเมินตนเอง 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KM Forum 



1 

 

บทที่ 1 

บทนํา 

 

1.1 ความเปนมาในการจัดการความรู เร่ือง แนวทางการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน สําหรับการจัดทํารายงาน 

ประเมินตนเอง 

 สํานักทะเบียนและประมวลผล มีการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในอยางตอเนื่องโดยพยายามบูรณา

การ การดําเนินงานใหกลายเปนสวนหนึ่งของงานประจํา และจากขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําสํานักทะเบียนฯ 

และคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน วา สํานักทะเบียนฯ มีจุดเดนที่เปดโอกาสใหบุคลากร มีสวนรวมในการ

พัฒนาดานตางๆ โดยเฉพาะการดําเนินงานประกันคุณภาพ  ดําเนินงานโดยผานคณะกรรมการซึ่งเปนตัวแทนฝายรวมกัน

กําหนดแนวทางในการดําเนินงานประกันคุณภาพสํานักทะเบียนฯ  

 นอกจากนั้น การดําเนินงานในรูปแบบการมีสวนรวมโดยผานคณะกรรมการซึ่งเปนตัวแทนฝาย มักจะมี

คณะกรรมการหมุนเวียนสับเปลี่ยนมาทําหนาที่ในทุกป ดังนั้น คณะทํางานในแตละชุดจึงจําเปนตองเรียนรู และทําความ

เขาใจกับงานประกันคุณภาพ เพื่อยึดเปนแนวทางในการดําเนินงานงาน รวมถึงสามารถถายทอดความรูใหแกบุคลากร

ภายในฝาย รวมถึงบุคลากรภายนอก เพื่อสรางความเขาใจในกระบวนการดําเนินงานที่ถูกตอง    

  ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในทุกประเภทมีความชัดเจนมากข้ึน โดยเฉพาะการจัดทํา

รายงานประเมินตนเองใหเปนไปอยางถูกตองตามเกณฑมาตรฐานที่สวนกลางกําหนด  จึงจําเปนตองจัดการความรูนี้ข้ึน  

 

1.2 วัตถุประสงค 

 1. เพื่อจะไดสรางความเขาใจในกระบวนงานประกันคุณภาพวามีประโยชนและสามารถนําไปปรับใชกับ

กระบวนการทํางานในชีวิตประจําวัน 

 2. เพื่อใหการดําเนินงานประกันคุณภาพ สามารถตอบโจทยและสอดคลองกับนโยบายของสํานักทะเบียนฯ 

รวมถึงมีความเชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ MASS Strategy 

1.3 ขอบเขต 

การดําเนินงานประกันคุณภาพ จะมีรอบการดําเนินงานตามรอบปการศึกษา  โดยเร่ิมจากกระบวนการจัดทํา

แผนการดําเนินงาน สิ้นสุดถึงกระบวนการจัดทําเปนรูปเลมเสร็จสมบูรณ เรียกวา รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
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1.4 คําจํากัดความ 

 1. KPI (Key Performance Indicator)  คือ เคร่ืองมือที่ใชวัดผลการดําเนินงานหรือประเมินผลการดําเนินงาน

ในดานตางๆ ขององคกร ซึ่งสามารถแสดงผลการวัดหรือประเมินในรูปขอมูลเชิงปริมาณเพื่อสะทอนประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานขององคกรของหนวยงานภายนอกในองคกร ในที่นี้จะใชชื่อเรียกแตกตางกันไปตามแตละ

ประเภท 

- สํานักทะเบียนฯ จะเรียกวา ตัวแสดงผลงาน 

- QA  เรียกวา  ตัวบงชี้ 

- Action Plan เรียกวา ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ   

2.MASS Strategy  คือ ยุทธศาสตรแนวทางการบริหารงาน โดยบุคลากรสํานักทะเบียนฯ ไดรวมกันกําหนด

หลักการสําคัญของการบริหารงานและการดําเนินงานเพื่อ “มุงสูการเปนสํานักทะเบียนตนแบบ ภายใตตัวอักษรสี่ตัว คือ 

MASS ดังนี้ 

- Modern กาวล้ํา นําสมัย หมายถึงการบริหารและการจัดการดวยวิชาการและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ทันสมัยได

มาตรฐานเทียบเทาสากล 

- Accuracy ถูกตอง แมนยํา หมายถึง การบริการขอมูลทางการศึกษาที่ถูกตอง ครบถวน 

- Smart สะดวก รวดเร็ว หมายถึง การบริการที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

- Smile ใสใจ เต็มใจ หมายถึง การบริการที่ยึดถือผูรับบริการเปนสูนยกลางอยางตั้งใจและจริงใจ 
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บทที่ 2 

กระบวนการดําเนินงานประกนัคุณภาพสํานักทะเบียนและประมวลผล 

2.1 ภาพรวมการดําเนินงานประกันคุณภาพสํานักทะเบียนและประมวลผล 

 ในการจัดทําภาพรวมตัวชี้วัดของสํานักฯ  ไดแก MASS (Outcome, นโยบาย ผอ.), ประกันคุณภาพ 

QA, ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ (Action plan)  โดยในการดําเนินงาน จะยึดตัวชี้วัดประกันคุณภาพเปนหลัก โดยที่

ผานมาสํานักทะเบียนฯ ไดมีการกําหนดตัวชี้วัดตางๆ เพื่อใหสอดคลองกับตัวชี้วัดประกันคุณภาพ เพื่องายตอการ

ดําเนินการ   

 ในการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพภายใน  และ ตัวแสดงผลงาน (KPI) เนื่องจากคณะกรรมการ

ดําเนินงานประกันคุณภาพฯ ซึ่งเปนตัวแทนจากฝายตางๆ มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนภาระหนาที่ จึงจําเปนตองถายทอด

ความรูและความเขาใจแกคณะกรรมการชุดใหม    

 หลักการทั่วไปของงานประกันคุณภาพ โดยงานประกันคุณภาพ เปนงานที่ตองการวางแผนลวงหนา  

และเปนระบบ และสิ่งที่สําคัญในการตรวจประเมิน คือ หลักฐานอางอิง ซึ่งที่ผานมา สํานักทะเบียนฯ ไดคะแนนอยูใน

ระดับดี  โดยสํานักทะเบียนฯ มีลักษณะของงานบริการในสองฝง คือ ฝงผูใหบริการ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อตอบสนอง

ความตองการดานคุณภาพไดตามที่กําหนดไวลวงหนา สวนฝงผูรับบริการ ผลลัพธที่เกิดข้ึน คือ จะไดรับบริการที่มี

คุณภาพ สงผลสะทอนไปยังตัวบงชี้ตางๆ  โดยตัวบงชี้จะแบงตามเกณฑตางๆ เชน สกอ. ซึ่งจะเนนดูกระบวนการเปน

หลัก  สวน สมศ. จะเนนการวัดที่ผลผลิตและผลลัพธ (Output + Outcome) โดยผลผลิตจะสงผลตอเนื่องไปยังผลลัพธ 

อยางไรก็ตามสํานักทะเบียนฯ มุงเนนความสําคัญในดานกระบวนการเปนหลัก นอกจากนั้นยังมีการจัดทําตัวบงชี้ภารกิจ

หลักเพิ่มเติม เพื่อที่จะสงเสริมใหเกิดการพัฒนาตอยอดข้ึนทุกป 

ลักษณะการประเมินคุณภาพ 

  1. เปนการใหขอมูลที่ชวยใหมีการปรับปรุงตนเองใหทํางานใหดีข้ึน โดยไมถือเปนการจับผิด มี

จุดมุงหมายชัดเจนวาทําไปเพื่อปรับปรุง (คุณภาพ) กระบวนการใหดียิ่งข้ึน 

  2. เปนงานที่ตองทําในวงจรอยูแลว ไมใชการเพิ่มภาระ โดยควรจะทําใหกลายเปนสวนหนึ่งกับ

กระบวนการทํางานปกติ ซึง่ถือเปนจุดประสงคหลัก  

  3. เปนงานที่ตองทําอยางตอเนื่อง โดยควรใหความสําคัญเฉพาะเร่ืองเกณฑตางๆ ควรตีความเกณฑการ

ประเมินใหชัดเจน เชน ครบทุกพันธกิจ นั่นคือครอบคลุมถึงอะไร เปนตน 

  4. เปนงานของทุกคนไมใชการสรางผลงานของใคร 

  5. เปนงานที่ตองทําดวยใจเปนกลาง สะทอนผลงานตามความเปนจริง 

  6. เปนงานที่ทุกคนตองทําดวยความเต็มใจ และอยากทํา 
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  7. เปนงานที่ตองทําใหถูกตองตามหลักวิธีการ ผูทําตองมีความรูในการประเมิน 

  8. เปนเร่ืองที่ทุกฝายที่เก่ียวของตองรวมมือกันทําใหเสร็จ 

  9. เปนงานที่ตองเอาผลไปใชประโยชนในการพัฒนาตนเอง 

  10. เปนงานที่ตองเผยแพรผลการประเมินใหผูเก่ียวของทุกฝายทราบ 

 2.1.1 ภาพรวม การดําเนินงานดานการประกันคุณภาพภายใน และ ตัวแสดงผลงาน  (KPI)  สํานัก

ทะเบียนฯ 

  ลักษณะและความหมายของ KPI โดย KPI (Key Performance Indicator) ใชในการประเมินการ

ทํางาน ซึ่ง KPI แบงเปน 2 กลุมไดแก 

  KPI ท่ีมุงเนนผลผลิต/ผลลัพธ  จะเปน KPI ท่ีดูผลปลายทางเปนหลัก ท่ีไดออกมาจะอยูใน

รูปแบบ Output และ Outcome  ประกอบดวย 2  ประเภท คือ  

1.1 KPI หลัก ประกอบดวย 

Output (ในระดับฝาย/รายบคุคล) : 

- ตัวแสดงผลงานตามงานพัฒนา ตาม MASS Strategy คือ ตัวแสดงผลงานที่กําหนดข้ึน จากการ

ดําเนินการจัดทําแผนกิจกรรมตางๆ ในโครงการ ตามแผนกลยุทธ MASS  

- ตัวแสดงผลงานประจํา คือ ตัวแสดงผลงานท่ีมีการกําหนดจากภาระงานประจําของบุคลากร

ภายในหนวยงาน  

Outcome (ในระดับสํานัก) : 

 - นโยบาย ผอ. โดยกําหนดจากแนวทางการบริหาร ของผูอํานวยการสํานักทะเบียนฯ ในดานตางๆ 

ไดแก ดานการบริการ ดานเทคโนโลยี ดานการบริหารจัดการภายใน ดานการสื่อสาร 

1.2 KPI การปฏิบัติราชการของหนวยงาน (Action Plan) ซึ่งเปน KPI ตามแผนปฏิบัติการที่ผูอํานวยการ

สํานักทะเบียนฯ ไดลงนามไวกับอธิการบดี เพื่อคํ้าประกันวาเปาหมายในการทํางานในแตละปงบประมาณ  จะบรรลุ

เปาหมายตามที่กําหนดไว และถาแผนปฏิบัติการดําเนินการไดสําเร็จ จะสงผลตอความสําเร็จของเปาหมายที่กําหนดไว

เชนกัน  ซึ่งคะแนน  Action Plan  จะมีผลกับงบประมาณพิเศษที่หนวยงานไดรับเพ่ิมเติม  
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2. KPI มุงเนนกระบวนการ (Process)  

ในกระบวนการระหวางทางในการดําเนินงาน ตองดูวามีข้ันตอนการดําเนินงานอยางไร การดําเนินงานพบกับ

ความเสี่ยงหรือไม การดําเนินงานเปนไปตามแผนและเปาหมายที่กําหนดไวหรือไม โดย KPI ที่มุงเนนกระบวนการ

ประกอบดวย 

2.1 การประกันคุณภาพ  (Quality Assurance) หรือ QA  คือ กิจกรรมการบริหารคุณภาพ ที่ทําใหเกิด

ความมั่นใจวาจะบรรลุขอกําหนดทางคุณภาพ และเปนกระบวนการที่มีการวางแผนไวลวงหนาอยางเปนระบบ และ

สามารถตอบสนองความตองการดานคุณภาพไดตามขอตกลง ซึ่งทุกปการศึกษา สํานักทะเบียนฯ ตองมีการจัดทํารายงาน

ประเมินตนเอง หรือ SAR (Self Assessment Report) และรอรับตรวจจากกรรมการภายนอก 

2.2 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

2.2.1 การบริหารความเสี่ยง คือ  การปฏิบัติภารกิจ หรือการปฏิบัติงานในแตละวัน และมีโอกาสพบ

กับเหตุการณหรือสถานการณที่มีความไมแนนอน และมีผลทําใหเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การร่ัวไหล ความสูญ

เปลา ทําใหไมสามารถดําเนินงานใหบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคหรือเปาหมายที่ตั้งไวได จึงตองมีการกําหนด

แนวทางเพื่อปองกันความเสี่ยง ลดความเสียหายที่เกิดจากความเสี่ยง โดยมีแนวทางคือ การหลีกเลี่ยง การแบงปน การลด 

และการยอมรับ 

2.2.2 การควบคุมภายใน เปนกระบวนการปฏิบัติงานที่กํากับดูแลฝายบริหารและบุคลากรขององคกร 

เพื่อสรางความมั่นใจวาการดําเนินงานของหนวยงานจะบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน ทั้งดานประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล โดยการควบคุมภายใน ถือเปนวิธีการหน่ึงในการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากปจจัยภายใน ซึ่งอยูใน

วิสัยที่ควบคุมได โดยจัดใหมีกิจกรรมการควบคุมอยางเพียงพอและเหมาะสมกับลักษณะ ขนาด และความซับซอนของ

หนวยงาน 
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ความเชื่อมโยงของตัวชี้วัดแตละประเภท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากแผนภาพ จะเห็นไดวา การประกันคุณภาพ (QA) และการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน เปน

กระบวนการที่แทรกซึม เพื่อควบคุมใหเกิดการดําเนินงานตามบรรลุวัตถุประสงค เกิดผลปลายทาง Output และ 

Outcome ที่ตองการ 

สรุปความเชื่อโยง KPI 2557 

MASS Strategy (Outcome,นโยบาย ผอ.), QA, Action Plan 
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จากแผนภาพตาราง แสดงจํานวนตัวชี้วัดในภาพรวมของสํานักทะเบียนฯ จํานวนทั้งหมด 37 ตัว  โดยในการ

ดําเนินงานจัดทํา KPI ทั้งหมด ไมตองมีการดําเนินการหมดทั้ง 37 ตัว เนื่องจาก KPI บางตัวมีการดําเนินงานเหมือนกัน 

สงผลใหสามารถวางแผนการดําเนินงานไดอยางเหมาะสม  

   

 

 

 

 

 

 

 

ขอแตกตางระหวาง KPI 

ตัวชี้วัด รอบการประเมิน แบบฟอรม เกณฑการประเมิน 

1. KPI สํานัก 

   - งานพัฒนา 

(Mass) 

   - งานประจํา 

รายไตรมาส แบบฟอรมจากภายในหนวยงาน มีการกําหนดคาความยากงาย กําหนด

เกณฑการใหคะแนน และคิดเปนคะแนน

เต็มรอยละ 100  

2. Action Plan ปงบประมาณ แบบฟอรมจากสวนกลาง (รายงาน

ผานระบบ) 

คิดคะแนนเปนรอยละ  คะแนนเตม็เปน

รอยละ 100 

3. QA ปการศึกษา แบบฟอรมจากสวนกลาง คิดคะแนนจากคาเฉลีย่ทุกตัวบงช้ี 

คะแนนเตม็ 5 คะแนน 
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การประกันคุณภาพการศึกษา 

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบดวย 2 ระบบคือ 

 1.ระบบการประกันคุณภาพภายใน เปนการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษาของสถาบันการศึกษาจากภายใน 

2. ระบบการประกันคุณภาพภายนอก  เปนการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษาของสถาบันการศึกษาจากภายนอก โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ซึ่งจะ

มีการตรวจประเมินทุก 5 ป 

สิ่งที่มีความสําคัญในงานประกันคุณภาพ คือ ตองมีการวางแผนลวงหนา จากนั้นจึงลงมือปฏิบัติ และตรวจสอบ

เมื่อรูขอบกพรองเราจึงทําการปรับปรุงแกไข เรียกวงจรนี้วา วงจรประกันคุณภาพ PDCA 
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ขั้นตอนการดําเนินงานประกันคุณภาพ 

 การดําเนินงานประกันคุณภาพ ไมใชการนําข้ันตอน 3 ข้ันตอนไปทําพรอมกันปลายป ตองมีการคอย

ดําเนินการไป แตไมจําเปนตองทําตลอดทั้งป เพราะงานประกันคุณภาพไมใชการสรางภาระ  สิ่งสําคัญ คือ ควรคํานึงถึง

การจัดเก็บเอกสารอยางเปนระบบ 

 

1. การเตรียมการ   เปนการเตรียมความพรอมของบุคลากร  เพื่อสรางความตระหนักถึงคุณคาของการประกัน

คุณภาพภายในและการทํางานเปนทีม โดยมีการชี้แจง ทําความเขาใจโดยใชวิทยากรมืออาชีพจากภายนอก  และบุคลากร

ทุกคน มีโอกาสเขารวมประชุมรับทราบพรอมกัน และตองพัฒนาความรู ทักษะเก่ียวกับการประกันคุณภาพภายในให

บุคลากรทุกคนเกิดความมั่นใจในการดําเนินงานประกันคุณภาพ   การแตงตั้งคณะกรรมการผูรับผิดชอบในการ

ประสานงาน กํากับดูแล ชวยเหลือสนับสนุนใหทุกฝายทํางานรวมกันและเชื่อมโยงเปนทีม 

2. ขั้นการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน ประกอบดวยขั้นตอนหลัก 4 ขั้นตอน 

    2.1 การวางแผน  จะตองมีการกําหนดเปาหมาย แนวทางการดําเนินงาน ผูรับผิดชอบงานระยะเวลาและ

ทรัพยากรที่ตองใช สําหรับแผนตางๆ ที่ควรจัดทํา เชน แผนปฏิบัติการประจําป  แผนการประเมินคุณภาพและแผน

งบประมาณ เปนตน 

   2.2 การปฏิบัติตามแผน ในระหวางชวงการดําเนินงาน บุคลากรตองมีการเรียนรูเพิ่มเติมตลอดเวลา และ

ผูบริหารควรใหการสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรทุกคนทํางานอยางมีความสุข จัดสิ่งอํานวยความสะดวก สนับสนุน

ทรัพยากรเพื่อการปฏิบัติ กํากับ ติดตามการทํางานทั้งระดับบุคลากร รายกลุม รายหมด และการใหการนิเทศ 

   2.3 การตรวจสอบประเมินผล ซึ่งเปนกลไกสําคัญที่จะกระตุนใหเกิดการพัฒนา เพราะจะทําใหไดขอมูล

ยอนกลับที่แสดงวาการดําเนินงานที่ผานมาบรรลุเปาหมายเพียงใด โดยการประเมินตองจัดวางกรอบการประเมิน จัดหา

หรือจัดทําเคร่ืองมือ จัดเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล แปลความขอมูล และการตรวจสอบ ปรับปรุงคุณภาพการ

ประเมิน 
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   2.4 การนําผลการประเมินมาปรับปรุงงาน เมื่อแตละฝายประเมินผลเสร็จแลวจะสงผลใหคณะกรรมการ

รับผิดชอบชอบนาํไปวิเคราะห และแปลผลแลวนําเสนอผลตอผูเก่ียวของนําไปปรับปรุงการปฏิบัติงานของผูบริหารและ

บุคลากร นาํไปวางแผนในระยะตอไป และจดัทําเปนขอมูลสารสนเทศหรือการเขียนรายงานประเมินตนเอง 

3. ข้ันการจัดทํารายงานประเมินตนเองหรือรายงานประจําป 

เมื่อสถานศึกษาดําเนนิการประเมินผลภายในเสร็จแลวจะจัดทาํรายงาน  โดยเร่ิมจากรวบรวมผลการดําเนนิงาน

และผลการประเมินมาวิเคราะหจําแนกตามมาตรฐานการศึกษาและเขียนรายงาน 

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

หนวยงาน หนาที่ 

ภายนอก ม.ธรรมศาสตร  

1. สํานักงานตรวจเงินแผนดนิ (สตง.) - ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลและใหคําแนะนํา

เก่ียวกับการเงินภาครัฐ และวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ของงานให

เกิดความเชื่อมั่นของการไดมาและการใชจายงบประมาณ   

 - การบริหารทรัพยากรแผนดนิใหมีประสิทธิภาพ 

ประสิทธผิล ประหยัด คุมคา โปรงใส (รอบการประเมินผล 

เปนปงบประมาณ) 

2. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) - ผลักดัน เสนอแนะนโยบายตอคณะรัฐมนตรี ในเร่ืองที่เปน

ประโยชนตอการปฏิบัติราชการ โดยการพัฒนาระบบ

ราชการผานกลไกตางๆ เชน การพัฒนาแผนยุทธศาสตร 5 

ป,แผนการบริหารราชการแผนดิน 5 ป  

3. สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษา องคการมหาชน (สมศ) 

- พัฒนาเกณฑ วิธีการประเมนิคุณภาพภายนอก และการ

ประเมินผลการจัดศึกษา เพื่อใหมีการตรวจสอบคุณภาพ

ของสถานศึกษาทุกระดบั ประเมินผลเปนปการศึกษา ทุกๆ 

5 ป 

4. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบในการศึกษา 

วิเคราะห วิจัย ปญหาและแนวทางการพฒันาการ

อุดมศึกษาและจัดทาํขอเสนอนโยบายและมาตรฐานการ

อุดมศึกษา จัดทําแผนพัฒนาการอุดมศึกษาใหสอดคลองกับ
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หนวยงาน หนาที่ 

ความตองการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

และแผนการศึกษาแหงชาติและพันธสัญญาที่เปนไปตาม

ขอเสนอตกลงระหวางประเทศ พรอมทั้งวิเคราะห 

หลักเกณฑ และแนวทางการสนบัสนนุทรัพยากร จัดตั้ง 

จัดสรรงบประมาณอุดหนุนสถาบันอุดมศึกษาและวิทยาลัย

ชุมชนตามหลักเกณฑและแนวทางที่กําหนด ตลอดจน

เสนอแนะการจัดตั้ง ยุบ รวม ปรับปรุงและยกเลิก

สถาบนัอุดมศึกษาและวทิยาลัยชุมชน 

ภายใน ม.ธรรมศาสตร  

สํานักงานสงเสริมมาตรฐานประกันคุณภาพ - ประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายนอกและภายใน

มหาวิทยาลยั 

- การจัดการคุณภาพ  ปรับปรุงและพัฒนาระบบงาน 

- การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การบริหาร

การเปลี่ยนแปลงองคกร และการจัดการองคความรู 

- เปนศูนยกลางขอมูลสารสนเทศดานการประกันคุณภาพ

ของมหาวิทยาลัย 

กองแผนงาน - ประเมินแผนการปฏิบัติการ หรือ Action Plan ทุก

ปงบประมาณ 
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บทที่ 3 

ความรูที่จําเปนตอการดําเนินงาน 

สํานักทะเบียนไดจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู  เร่ือง “แนวทางการดําเนินงานประกันคุณภาพ

ภายใน สําหรับการจัดทํารายงานประเมินตนเอง” ระหวางวันที่ 21-23 มีนาคม พ.ศ.2557 ณ โรงแรมสสีดา รีสอรท 

จังหวัดนครนายก  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการ ถายทอดเทคนิคและประสบการณในการดําเนินงานประกันคุณภาพจาก

วิทยากรผูมีประสบการณ  รวมถึงแนวทางในการจัดทําเลมรายงานประเมินตนเอง (SAR)  รวมถึงการแลกเปลี่ยน...เรียนรู

ในกลุมยอย เพื่อกําหนดแนวทางการจัดทํารายงานประเมินตนเองในแตละตัวบงชี้  

3.1 เทคนิคและประสบการณการดําเนินงานประกันคุณภาพโดยวิทยากรผูมีประสบการณ 

สํานักทะเบียนและประมวลผลไดรับเกียรติจาก อาจารย ดร.ยงศักดิ์ ขจรผดุงกิตติ อาจารยประจําคณะ

วิทยาศาสตรและกรรมการประจําสํานัก ไดแบงปนประสบการณในฐานะผูตรวจประเมิน แตเดิม งานประกันคุณภาพ

ไมไดมีบทบาทเหมือนปจจุบัน  ซึ่งตามที่ ผอ.ไดกลาวในชวงแรก KPI แบงเปนสองกลุม ไดแก KPI ที่มุงเนนผลลัพธ และ 

KPI ที่มุงเนนกระบวนการ สิ่งสําคัญคืออยูที่การจัดทําแผน  แตเดิมมีตัวชี้วัดบางตัวที่เปนลักษณะข้ันบันได จึงตองเร่ิมตน

ตั้งแตการจัดทําแผน ซึ่งหากไมมีแผนก็ถือวาตัวชี้วัดนั้นไมผานเกณฑการประเมิน   

  โดยอาจารยยงศักดิ์ ไดกลาววา งานประกันคุณภาพเปนเร่ืองที่ยาก ในชวงแรกที่เพิ่งรับหนาที่ทํางานดาน

ประกันคุณภาพในคณะวิทยาศาสตร มีคณะทํางานกลุมเล็กๆ ซึ่งอาจารยยงศักดิ์ ไดใหขอคิดในการจัดทํางานประกัน

คุณภาพวา ทําแลวมีประโยชนหรือไม ในเมื่อเปนสิ่งที่ยากลําบาก แตไมสามารถปฏิเสธการจัดทํา เพราะตองถูก

ตรวจสอบจากภายนอกตลอดเวลา และในเม่ือตองจัดทําแลว สุดทายก็ตองจัดทําใหไดประโยชน เพ่ือใหเกิดการพัฒนา

หนวยงานอยางแทจริง ไมวาหนวยงานเกิดเหตุขัดของใดๆ เชน ภัยพิบัติตางๆ เราสามารถที่จะฟนมาไดอยางรวดเร็ว

เนื่องจากมีเกณฑและระบบที่วางไวชัดเจน ไมควรทําเฉพาะเนนการไดคะแนน แตควรเนนไปในทิศทางการพัฒนา

หนวยงานอยางยั่งยืนจริงๆ จึงตองมีการลงรายละเอียด เพื่อหาวิธีและข้ันตอนในการดําเนินงาน 

โดยอาจารยยงศักดิ์ ไดเลาถึงประสบการณในการจัดทํารายงานประเมินตนเอง ในฐานะที่ดํารงตําแหนงรอง

วิชาการของคณะวิทยาศาสตร ไดมีการจัดทํารายงานประเมินตนเองจํานวนสี่เลม โดยเร่ิมปที่สองดวยการเปลี่ยนแปลง

รูปแบบ จากเดิมที่รับผิดชอบทุกตัวบงชี้ก็เร่ิมมีการกระจายงานใหแกสวนงานตางๆ ที่เก่ียวของในดานนั้นๆ  แตสุดทายก็

ตองนํามาจัดทําโดยการเขียนรายงานประเมินตนเองดวยตนเอง โดยไดรับขอมูลและเอกสารตางๆ จากฝายที่เก่ียวของ จึง

เกิดคําถามวา ในการเขียนรายงานประเมินตนเองโดยผูที่ไมไดลงมือปฏิบัติงานในดานตางๆ อยางแทจริง จะประสบ

ความสําเร็จ มีคุณภาพดีเพียงพอหรือไม ซึ่งอาจารยยงศักดิ์ไดกลาววา สําเร็จไดในระดับหนึ่ง แตไมไดลงรายละเอียดใน

เชิงลึกในตัวบงชี้นั้นๆ อยางแทจริง ดังนั้นในปที่สามจึงเปลี่ยนรูปแบบอีกคร้ัง โดยมอบหมายใหสวนงานที่เก่ียวของลงมือ

รวบรวมขอมูลและเขียนรายงานประเมินตนเองในสวนที่เก่ียวของ แลวคณะทํางานของอาจารยยงศักดิ์จะเปนผูดูแลใน

D:\ตาย\Tay\ตาย\QA ภายใน\SAR56\อบรมกรรมการ QA1\สรุป\KM สีดารีสอรท.Doc 

 



14 

 

ภาพรวมเพื่อใหเปนเร่ืองเดียวกัน ซึ่งอาจารยยงศักดิ์ไดใชเวลาในการเปลี่ยนระบบถึงสี่ป โดยเนนใหทุกคนมีสวนรวมใน

การรับผิดชอบวาตองทําอะไรและตองการอะไร เพื่อที่จะไดเขียนออกมา  โดยตองเร่ิมจากการศึกษานิยามของแตละตัว

บงชี้ ตามที่คูมือกําหนด  สิ่งสําคัญในการเขียน คือ การเขียนใหตรงโจทยสิ่งที่ตองการ เพื่อที่กรรมการประเมินสามารถ

ประเมินคะแนนได  

ในความเปนจริงแลว ในเร่ืองของกระบวนการ ตองเร่ิมจากการมีแผน   ในชวงตนปควรจะมีการจัดประชุม เพื่อ

จัดทําแผนในการตอบโจทย KPI  รวมถึงกําหนดโครงการและกลยุทธอะไรที่จะทําใหบรรลุตามแผนนั้น ซึ่งควรจะมีการ

ทบทวนแผนใหมของแตละปเสมอ   และการวางแผนควรมีความชัดเจน  สิ่งสําคัญที่ตองคํานึงถึงและที่ขาดกันเปน

สวนใหญ คือ ตัวชี้วัดความสําเร็จในโครงการตางๆ เพื่อสามารถประเมินความสําเร็จของโครงการได ซึ่งตัวชี้วัด

ความสําเร็จในแตละโครงการอาจมีไมเหมือนกัน  อาจจะเปนจํานวน ตัวเลข การปฏิบัติหรือไมปฏิบัติ  ซึ่งตองมีความ

เหมาะสมและชัดเจนและตองผานการพูดคุย วาจะใชตัวชี้วัดในรูปแบบใด 

การทํางานประกันคุณภาพแมจะเร่ิมจากกลุมเล็กๆ แตควรจะมีการผลักดันใหเกิดการมีสวนรวมกับทุกคน 

เพื่อใหเกิดประโยชนอยางแทจริง ไมแบงแยกวาเปนงานของใคร ทุกคนตองรับรูและมีสวนรวม ซึ่งในการสัมมนาคร้ังนี้ 

มีการแบงกลุม workshop เพื่อรวมกันศึกษานิยามและทําความเขาใจ สิ่งที่สําคัญที่สุดคือ ทําใหทุกสิ่งทุกอยางเขาไปใน

ชีวิตประจํา ไมใชฤดูกาลของงานประกันคุณภาพ โดยทั่วไปเมื่อถึงฤดูกาลในการสงเลมประเมินตนเอง มักจะเกิดความ

วุนวายในการจัดหาเอกสารและหลักฐานตางๆ วาเราไดทําอะไรไปบางแลว แตถาเราสามารถยอยสิ่งเหลานี้ใหกลายเปน

เร่ืองประจํา ซึ่งสิ่งสําคัญไมใชเราเขียนวาเราทําอะไร สิ่งสําคัญคือหลักฐานวาเราทําอะไรไปบาง การเก็บเอกสารจึงสําคัญ  

ซึ่งถาเราสามารถรูวาเอกสารชุดใดที่จะสามารถใชในการเปนหลักฐานอางอิงการจัดทําตัวบงชี้ มารวมกัน เมื่อถึงเวลาก็

รวบรวม จะทําใหสามารถผอนแรงไดมาก  

อาจารยยงศักดิ์ กลาววาแมงานประกันคุณภาพนั้นแมจะเปนเร่ืองที่ยุงยาก แตเราตองปรับทัศนคติใหมองถึง

ประโยชนแทจริงขององคกร เพราะถาตองทําในสิ่งที่เราคิดวาไมมีประโยชน เราก็ไมมีใจ เมื่อใดที่ เขาไปอยูใน

ชีวิตประจําวันแลวก็ไมใชเร่ืองยุงยากอีกตอไป ซึ่งในงานประกันคุณภาพ ตองมีการเปลี่ยนแปลงเสมอเพื่อใหเกิดการ

พัฒนาในทางที่ดีข้ึน 
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3.2 เทคนิคและขอเสนอแนะที่เปนประโยชน 

 สํานักทะเบียนฯ ไดจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู ในเร่ืองในสวนของเทคนิคขอเสนอแนะ จาก

การสัมมนาเชงิปฏิบัติการ เพื่อแลกเปลี่ยน...เรียนรู   ในเร่ือง “แนวทางการดําเนนิงานประกันคุณภาพภายใน สําหรับการ

จัดทํารายงานประเมินตนเอง” ระหวางวันที่ 21-23 มีนาคม พ.ศ.2557 ณ โรงแรมสสีดา รีสอรท จังหวัดนครนายก โดยมี

การการแลกเปลี่ยนเรียนรูในกลุมยอย เพื่อกําหนดแนวทางการเขียนรายงานประเมินตนเองในแตละตัวบงชี้ ใหเปนไปตาม

เกณฑอยางถูกตองครบถวน โดยแบงเนื้อหาออกเปน 2 สวน คือ สรุปสาระสําคัญจากวิทยากร และสรุปสาระสําคัญจาก

การ workshop    โดยยึดตามวงจรประกันคุณภาพ ตามกระบวนการ  PDCA  ไดแก 

 1. Plan (การวางแผน)  หมายถึง การวางแผนการดําเนินงานอยางรอบคอบ ครอบคลุมถึงการกําหนดหัวขอที่

ตองการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงการพัฒนาสิ่งใหมๆ การแกปญหาที่เกิดข้ึนจากการปฏิบัติงาน  มีการกําหนด

เปาหมาย หรือวัตถประสงคของการดําเนินงาน  การจัดอันดับความสําคัญของ เปาหมาย กําหนดการดําเนินงาน กําหนด

ระยะเวลาการดําเนินงาน กําหนดผูรับผิดชอบหรือผูดําเนินการและกําหนดงบประมาณที่จะใช การเขียนแผนดังกลาวอาจ

ปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสมของลักษณะ การดําเนินงาน การวางแผนยังชวยใหเราสามารถคาดการณสิ่งที่เกิดข้ึนใน

อนาคต และชวยลดความสญูเสียตางๆที่อาจเกิดข้ึนได 

 2. Do (ปฏิบัติตามแผน) หมายถึง การดําเนินการตามแผน อาจประกอบดวย การมีโครงสรางรองรับ การ

ดําเนินการ เชน คณะกรรมการหรือหนวยงานของคณะ 

 3. Check (ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน) หมายถึง การประเมินแผน อาจประกอบดวย การประเมิน

โครงสรางที่รองรับ การดําเนินการ การประเมินข้ันตอนการดําเนินงาน และการประเมินผลของ การดําเนินงานตามแผนที่

ไดตั้งไว โดยในการประเมินดังกลาวสามารถ ทําไดเอง โดยคณะกรรมการที่รับผิดชอบแผนการดําเนินงานนั้น ๆ ซึ่งเปน

ลักษณะของการประเมินตนเอง โดยไมจําเปนตองตั้งคณะกรรมการ อีกชุดมาประเมินแผน หรือไมจําเปนตองคิดเคร่ืองมือ

หรือแบบประเมิน ที่ยุงยากซับซอน 

  4. Act (การดําเนินงานใหเหมาะสม) หมายถึง การนําผลการประเมินมาพัฒนาแผน อาจประกอบดวย การนํา

ผลการ ประเมินมาวิเคราะหวามีโครงสราง หรือข้ันตอนการปฏิบัติงานใดที่ควร ปรับปรุงหรือพัฒนาสิ่งที่ดีอยูแลวใหดี

ยิ่งข้ึนไปอีก และสังเคราะหรูปแบบ การดําเนินการ ในปตอไป 
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ตัวบงชี้มธ.11 : ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ  หนวยวัด :  คาเฉลี่ย 

ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต   

 

ลําดับ

ที่ 

องคประกอบ 

คุณภาพ 

  

Keyword 

  

  

เอกสารที่ตองใช สถานะ แนวการเขียน 

มธ.11 ระดับความพึงพอใจของ         

  

  

ผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ

เก่ียวกับประสิทธิภาพการทํางาน/การ

บริการ  

  1. ความพึงพอใจดานกระบวนการ 

ข้ันตอนการใหบริการ 

  2. ความพึงพอใจดานเจาหนาท่ี/ผู

ใหบริการ 

  3. ความพึงพอใจดานการอํานวยความ

สะดวก 

  4. ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ 

  5. ระบบสารสนเทศ 

 - ความพึง

พอใจ 

แนบ 11.1.1 

แบบสอบถาม 

กระดาษ 

 - แบบสอบถาม 

Online  

อยู

ระหวาง

การ

สํารวจ 

การสํารวจความพึงพอใจ

กิจกรรมมีการอธิบายตัวบงช้ี 

วา มีท้ัง 5 กิจกรรม ในดาน

กิจกรรมดังตอไปน้ี 

  

  

 ผลการประเมินความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ อยางนอยรอยละ 80 ของ

กิจกรรม/โครงการท่ีดําเนินการ หรือรอยละ 

80  ของผูรับบริการ 

 - ผล รอยละ 

80 
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สรุปสาระสําคัญจากวิทยากร 

โดยทั่วไปคาเฉลี่ย ไมควรต่ํากวา 3.51 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 หัวหนาฝายยุทธศาสตร กลาวเสริมวา ผล

คะแนนแตละดานควรมีการนําผลไปปรับปรุงการใหบริการ ซึ่งสถานะปจจุบัน สํานักทะเบียนฯ ยังไมมีการนําตัวเลขไปใช

จริงๆ  

อาจารยยงศักดิ์ กลาววา ควรมีการนําผลคะแนนเขาที่ประชุม เพื่อพิจารณาดานที่ไดคะแนนไมดี เพื่อนําไปใสใน

แผนเพื่อการประปรุงตอไป ซึ่งคะแนนปลาสุดสํานักทะเบียนฯ ไดคะแนนเพิ่มจากปที่แลว 

สรุปสาระสําคัญจากการ workshop  

ความพึงพอใจผูรับบริการ ซึ่งฝายยุทธศาสตรจะมีการออกแบบสอบถามเพื่อสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ 

ผานชองทางตางๆ เชน ชองทางออนไลนผานหนาเว็บไซตสํานักทะเบียนฯ รวมถึงชองทางกระดาษ โดยคณะกรรมการ

ดําเนินงานประกันคุณภาพ (QA ชุดที่ 1) รับหนาที่แจกและเก็บแบบสอบถามจากนักศึกษาที่เขามาใชบริการหนา

เคานเตอร แบงเปนการสํารวจความพึงพอใจทั้งหมด 5 ดาน  นอกจากนั้นผลความพึงพอใจของผูรับบริการยังสามารถตอบ

โจทยในตัวชี้วัดการปฏิบัติงานราชการ  
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ตัวบงชี้ สนท 1 : ระดับความความสําเร็จในการปองกันความผิดพลาดของการถอนชื่อคะแนนต่ํา  

หนวยวัด :  ขอ  ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 

ลําดับ

ท่ี 

องคประกอบ 

คุณภาพ 
Keyword เอกสารท่ีตองใช สถานะ แนวการเขียน 

สนท. 

1 

ระดับความสําเร็จในการปองกัน

ความผิดพลาดของการถอนช่ือ

คะแนนต่ํา 

        

  ขอ 1 มีการทบทวนข้ันตอนการ

ปฏิบัติงาน จัดทํา Checklist และ

มีการประชุมรวมกันกอนการ

ปฏิบัติงาน 

 - ทบทวนข้ันตอน  

 - checklist  

 - การประชุม/

brief 

 - ประชุมรวมกันกอนการ

ปฏิบัติงาน (ภาพรวม) 

ลักษณะของการทํา

แผนการปฏิบัติงาน 

- บันทึกความจํา / 

รายงานการประชุมเพ่ือ

ทบทวนข้ันตอนการ

ปฏิบัติงานกอนลงมือ

ปฏิบัติจริง 

 - Checklist ท่ีใชในการ

ปฏิบัติงาน 

   - สรุปขอผิดพลาดจากรอบท่ี

ผานมาปรับปรุงข้ันตอนกอนการ

ทําถอนช่ือ (รายกลุมยอย) 

- ใหเขียนเปนรูปแบบของ

ประโยคท่ีสามารถเอาไปใชได

เหมือนกันทุกคน 
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ลําดับ

ท่ี 

องคประกอบ 

คุณภาพ 
Keyword เอกสารท่ีตองใช สถานะ แนวการเขียน 

  ขอ 2 มีการตรวจตดิตาม (Audit) 

ในการปฏิบัติงานการถอนช่ือ

คะแนนต่ําตลอดกระบวนการ 

 - ตรวจ ตดิตาม  

- ตลอด

กระบวนการ 

 - แบบฟอรมรายงานผล

การตรวจติดตามในแต

รอบของการถอนช่ือ  

- ทป สงสถานะกลับ ทบ 

ก็เปนเอกสารได และ

ดําเนินการอยางไร 

   - ตองอธิบายถึงข้ันตอนของ

การตรวจติดตาม และอางอิง

เอกสารท่ีลงนามกลับมาวาไดทํา

การตรวจสอบแลว 

   - ภายใน สนท. (ระหวางฝาย 

หรือ cross-check) 

    - ภายนอก สนท. ระหวาง 

สนท. กับคณะ 

 

 

 

  ขอ 3 มีการจดัเก็บสถิติลักษณะ

ความเสีย่ง พรอมท้ังสรุปรายงาน

ผลการปฏิบัติงานตอผูอํานวยการ

เปนประจาํทุกเดือน 

 - สถิตลิักษณะ

ความเสีย่ง  

 - การรายงานผล 

 - ประจาํทุกเดือน 

(ผอ.ตองลงนาม

รบัทราบทุกเดือน) 

 - สรุปผลการรายงาน

สถิต ิความเสี่ยง ในแตละ

เดือน ใหรายงานราย

เดือน (ตั้งแตเริม่

ดําเนินการจัดทํา 

ACCURACY ถอนช่ือ

คะแนนต่ํา) 

- ตรวจสอบเอกสารอีก

ครั้งวาเริ่มดําเนินการ

เมื่อไร(รายงานการ

ประชุม) 

    

D:\ตาย\Tay\ตาย\QA ภายใน\SAR56\อบรมกรรมการ QA1\สรุป\KM สีดารีสอรท.Doc 

 



20 

 

ลําดับ

ท่ี 

องคประกอบ 

คุณภาพ 
Keyword เอกสารท่ีตองใช สถานะ แนวการเขียน 

  ขอ 4 นําขอมูล ขอเท็จจริงท่ีไดจาก

การประชุม สถิติตางๆ รวมถึงการ

มองภาพอนาคต มารวบรวมและ

วิเคราะหจัดทํา QC Tools เปน

การวางแผนกลยุทธหรือแผนการ

ปฏิบัติการเชิงปองกันหรือเชิงรุก 

เพ่ือปองกันและแกไขปญหา 

 - QC Tools : 

แผนผังกางปลา 

 - สถิต ิ 

 - แผนกลยุทธ  

 - แผนปฏิบัติการ

ในเชิงปองกัน/

แกไข 

 - สรุปผลการดาํเนินงาน

จัดทําเปน Mini Kaizen 

   - mini kaizen  

  ขอ 5 ดําเนินการท้ัง 4 ขอ และไม

เกิดความผิดพลาดในการถอนช่ือ

คะแนนต่ํา หรือ ไดรับการชมเชย 

 - ไมเกิดความ

ผิดพลาด 

 - การชมเชย 

      

 

สรุปสาระสําคัญจากจากวิทยากร 

ในเกณฑมาตรฐานขอที่ 4 มีการนําขอมูล ขอเท็จจริงที่ไดจากการประชุม สถิติตางๆ รวมถึงการมองภาพ

อนาคต มารวบรวมและวิเคราะหจัดทํา QC Tool เชน การวิเคราะหแผนผังกางปลา โดยหัวหนาฝายยุทธศาสตร 

กลาววา เกณฑการประเมินของสํานักทะเบียนฯ คอนขางทาทาย มุงเนนการปรับกระบวนงานนําไปสูการพัฒนา โดยอ.

สัญญา เศรฐพิทยากร กรรมการประจําสํานัก ไดใหขอเสนอแนะวา ควรจัดเก็บสถิติในลักษณะความเสี่ยง นําไปใชเพ่ือ

นําไปสูการวิเคราะหการจัดทํา QC Tool  

 

สรุปสาระสําคัญจากการ workshop 

ตัวบงชี้ สนท.1 ระดับความความสําเร็จในการปองกันความผิดพลาดของการถอนชื่อคะแนนต่าํ  โดยจะยึดตาม

เกณฑมาตรฐาน 5 ขอ โดยเร่ิมจากการเก็บขอมูล วางแผนในการประชุม แจงเจาหนาที่ที่เก่ียวของเพื่อทบทวนปญหาและ

วางแผนแกไข โดยจะมีการจัดประชุมใหเปนลายลักษณอักษร ใชเปนหลักฐาน มีการ Audit กับคณะ โดยคณะตองยนืยนั

ขอมูลความถูกตอง มีการเก็บสถิตขอมูลตางๆ รวบรวมปญหา สรุปรายงานเสนอผูอํานวยการ อาจจะเปนรอบไตรมาส 

หรือภาคการศึกษา นําขอมูลตางๆ มาจัดทาํวิเคราะห QC Tool โดยใชแผนผังกางปลา   

 คุณกรกนก ประภาสโสภณ กลาวเสริมในประเด็นนีว้า ปกติเปนงานทีท่ําเปนประจําอยูแลว อาจจะตองปรับให

รัดกุมมากข้ึน งานตรงนี้จะเปนไปตามรอบคะแนน การสงผลคะแนนตามรอบจะมี 4 รอบ หลังจากที่สงคะแนนตามรอบ
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แลว เชนรอบที่ 1 หลังจากคะแนนต่าํออกมาแลว  ฝายประมวลขอมูลจะดึงขอมูลคะแนนต่ํา  เพื่อเปนการเช็คขอมูล และ

หลังจากนัน้ก็มีการ Audit กับคณะ ตามรายชื่ออีกคร้ังหนึ่ง 

นอกจากนั้นในตัวบงชี้ สนท.1 ในเกณฑขอที่ 3 ตองมีการรายงานผลตอผูอํานวยการทุกเดือน ซึ่งในปจจุบัน มี

เฉพาะการรายงานตามรอบการสงคะแนน  ซึ่งจริงๆ แลวตองมีการรายงานเปนประจําทุกเดือน ถาเดือนไหนทีไ่มขอมูลการ

ถอนชื่อคะแนนต่ํา  ก็ยังตองรายงานตามเกณฑขอที่ 3  โดยในปจจุบันไมไดมีการรายงานเปน KPI ประจําเดือน จึง

จําเปนตองรายงานในลักษณะผานกรรมการ QA โดยเพื่อบันทึกขอมูลเขาสูระบบรายงานผลฯ เปนประจําทุกเดือน 
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ตัวบงชี้ สนท 2 :  รอยละของการประกาศผลการศึกษาไดตามเวลามาตรฐาน 

หนวยวัด :  ผลผลิต  ชนิดของตัวบงชี้ : รอยละ 

 

ลําดับ

ที่ 

องคประกอบ 

คุณภาพ 

Keyword เอกสารที่ตองใช สถานะ แนวการเขียน 

สนท. 2 รอยละของการประกาศผล

การศึกษาไดตามเวลามาตรฐาน 

เวลามาตรฐาน  - รายละเอียด จํานวนวิชา 

ของ ป.ตรี โครงการปกต ิ

  เขียนสรุปผลจากการคํานวณ

ปริมาณวิชาท้ังหมด แตท้ังน้ี

ตองเพ่ิมรายละเอียดของขอมูล

การเพ่ิมข้ึนของจํานวนวิชาก 

  

  

ขอ 1 ประกาศผลการศึกษาได

ตามเวลามาตรฐานนอยกวา 80% 

 - เวลามาตรฐาน 

SLA 

 - ผลคะแนน

รายวิชา นศ.ป.ตร ี

 - เอกสารจํานวนวิชาระดับ

ปริญญาตรโีครงการปกต ิท่ี

ศึกษาท่ีศูนยรังสิต ศูนย

ลําปาง และทาพระจันทรใน

แตละวิชา/sec นับตอ ก.พ. - 

เม.ย.  

    

  

  

ขอ 2 ประกาศผลการศึกษาได

ตามเวลามาตรฐาน 80 - 89 % 

   - จํานวนการบันทึกผล

ประกาศผลการศึกษาในแค

ละครั้ง 

    

  

  

ขอ 3 ประกาศผลการศึกษาได

ตามเวลามาตรฐาน 90 - 100 % 

        

  

  

ขอ 4 ประกาศผลการศึกษาไดเร็ว

กวาเวลามาตรฐานไมเกิน 50 % 

        

  

  

ขอ 5 ประกาศผลการศึกษาไดเร็ว

กวาเวลามาตรฐานเกิน 50 % 

   - ขอสถิติเพ่ือใหเห็นวาตอง

จํานวนเพ่ิมข้ึนก่ีเปอรเซ็น 
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สรุปสาระสําคัญจากวิทยากร 

โดยหัวหนาฝายยุทธศาสตรฯ กลาววา จากขอเสนอแนะของ     อาจารยทรงศักดิ์  กรรมการประจําสํานัก ไดมี

ขอเสนอแนะใหมีการรวบรวมแผนในขอ 1-3 ไปไวในแผนเดียวกัน  สวนขอ 2-4 ควรจะมีการวัดเปนระดับความสําเร็จ

ของการดําเนินการตามแผน คุณบุญจิรา ภูเงิน ไดชี้แจงวา ไมสามารถที่จะรวมแผนไปไวดวยกันไดในทางปฏิบัติ เนื่องจาก

ถาเปลี่ยนเกณฑดังกลาวจะสงผลใหการเขียนรายงานในขอ 2-4 กลายเปนรายงานซ้ํา   

 อาจารยสัญญา แนะนําวาควรมีการเทียบเคียงกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ และควรมีการซักซอมการ

ดําเนินการตามแผนดวย เชน ซอมรับมือสถานการณ Shutdown (ดึงปลั๊ก) เพื่อทดสอบระบบ ในชวงฤดูงานที่เบาบาง  

ซึ่งในทางปฏิบัติอาจเปนเร่ืองที่ยาก โดยผูอํานวยการฯ มองวาเปนเร่ืองที่มีความเสี่ยงสูงที่ขอมูลสําคัญบางสวนจะสูญหาย 

ซึ่งจากสองประเด็นดังกลาวเบื้องตน ยังตองนําไปพิจารณาในที่ประชุมกรรมการประจําตอไป 

 อาจารยยงศักดิ์ ไดเสนอแนวคิดวา ในกรณีที่พิจารณาแลววายุงยากในการปฏิบตัิมากเกินไป อาจไมจําเปนตอง

ปฏิบัติก็ได ซึง่ตองพิจารณาโดยการชั่งน้าํหนักวา ปริมาณงานทีเ่พิ่มข้ึนคุมคากับประโยชนที่ไดรับหรือไม 

สรุปสาระสําคัญจากการ workshop 

วัดเฉพาะปริญญาตรี ปกติ รังสติ-ทาพระจนัทร ลาํปาง เนื่องจาก มหาวิทยาจะมีการนําผลการสงคะแนน นาํไป

พิจารณาการตัดเงนิเดือนผูสอนซึ่งเปนปฏิทนิ สวนในโครงการพเิศษมีปฏิทินการเปดปดภาคเรียนที่หลากหลาย รวมถึงมี

การใชอาจารยพิเศษ 

แนวการเขียน จะมีการสรุปจากจํานวนรายวชิาทัง้หมด โดยเพิ่มรายละเอียดในสถิติการเพิ่มเติมรายวิชาในภาค 1 

ปการศึกษา 2555 และภาคที่ 1 ปการศึกษา 2556  เพื่อแสดงใหเห็นวา จํานวนรายวชิา/section ในชวงเวลาเดียวกันของ

ปการศึกษา2555/2556 แมจะมีจํานวนรายวชิา/section เพิ่มมากข้ึน แตยังคงใชเวลามาตรฐานเดิม คือ 7 วันทําการ ตอง

ทําตอเดือน กพ.-พ.ค. ซึ่งจะไดขอมูลถึงเดือน เมษายน โดยจะมกีารทํางานคูขนาน คือ ประธาน QA2 เลขา ผอ. จะเปน

ฝายตรวจทานไปพรอมๆ กัน หลังจากนัน้จะนําขอเสนอแนะมาปรับปรุงในคร้ังเดียว 
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ตัวบงชี้ สนท 3 :  ระดับความสําเร็จของการดําเนินกิจกรรมตามแผนการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของระบบ

เครือขายเทคโนโลยีสารสนทศเพ่ือสนับสนุนระบบบริการทางการศึกษา 

หนวยวัด :  กระบวนการ  ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 

 

PDCA องคประกอบคุณภาพ Keyword เอกสารที่ตองใช สถานะ แนวการเขียน 

สนท. 3 ระดับความสําเร็จของการดําเนิน

กิจกรรมตามแผนการรักษาความ

มั่นคงปลอดภยัของระบบเครือขาย

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ

สนับสนุนระบบริการทาง

การศึกษา 

        

 PLAN ขอ 1 จัดทําแผนปฏบัิติการ นับ

ตามปงบประมาณ 2556 (ต.ค. 55 

- ก.ย. 56) 

 - แผนปฏิบัติการ   - แผนการดําเนินงาน    - สกอ. 1.1  แผนกลยุทธ 

 - สกอ 7.4 แผนบริหาร

ความเสีย่ง 

เพ่ือการเขียนรายงานให

รอยเรยีง (เตรียมเอกสาร

แนบใหพ่ีคุณบุญจริา) 

PLAN ขอ 2 จัดทําแผนการสํารองและกู

คืนขอมูลจากความเสยีหาย 

(Backup and Reacovery) 

ประจําปงบประมาณ 2556 

- แผนสํารอง/กูคืน

ขอมูล 

   

  PLAN ขอ 2 จัดทําแผนการสํารองและกู

คืนขอมูลจากความเสยีหาย 

(Backup and Reacovery) 

ประจําปงบประมาณ 2556 

 

 - แผนสํารอง/กูคืน

ขอมูล 
 - แผนการสํารองขอมูล 

-  แบบฟอรม 

   - การจดัทําback up 

ขอมูล 

 

D:\ตาย\Tay\ตาย\QA ภายใน\SAR56\อบรมกรรมการ QA1\สรุป\KM สีดารีสอรท.Doc 

 



25 

 

 

สรุปสาระสําคัญจากวิทยากร 

โดยหัวหนาฝายยุทธศาสตรฯ กลาววา จากขอเสนอแนะของ     อาจารยทรงศักดิ์  กรรมการประจําสํานัก ไดมี

ขอเสนอแนะใหมีการรวบรวมแผนในขอ 1-3 ไปไวในแผนเดียวกัน  สวนขอ 2-4 ควรจะมีการวัดเปนระดับความสําเร็จ

ของการดําเนินการตามแผน คุณบุญจิรา ภูเงิน ไดชี้แจงวา ไมสามารถที่จะรวมแผนไปไวดวยกันไดในทางปฏิบัติ เนื่องจาก

ถาเปลี่ยนเกณฑดังกลาวจะสงผลใหการเขียนรายงานในขอ 2-4 กลายเปนรายงานซ้ํา   

PDCA องคประกอบคุณภาพ Keyword 
เอกสารที่ตองใช 

สถานะ แนวการเขียน 

  PLAN ขอ 3 จัดทําแผนแกไขปญหาหาก

สถานการณความไมแนนอนและ

ภัยพิบัติท่ีอาจเกิดข้ึนกับระบบ

ฐานขอมูลและสารสนเทศ 

 - แผน/แนวทางแกไข  - แผน/แนวทางแกไข

หากเกิดความไมแนนอน 

    

 DO 

CHECK 

ขอ 4 ผูรับผิดชอบปฏิบัติกิจกรรม

ตามแผนปฏิบัติการสาํเร็จทุก

กิจกรรมตามเวลาท่ีกําหนดและมี

การจดบันทึกหรือจัดเก็บหลักฐาน 

 - สําเร็จทุกกิจกรรม 

                                                                                                                                                                                                                                                                

เวลาท่ีกําหนด 

                                                                                                                                                                                                                                                                

หลักฐาน 

 - แบบฟอรมรายงานผล

การปฏิบัติงาน 

   - รายงานผลความสําเร็จ

ของการดําเนินท้ัง 3 แผน 

 - ผลท่ีไมสําเร็จเพราะ

ไมไดรับงบประมาณ แตถา

หากแผนน่ีผานกรรมการ 

IT หรือไม ตรวจสอบกับ 

สปข. วาวาระพิจารณา

งบประมาณ สนท. ได

หรือไม 

ACT ขอ 5 มีการสงขอมูลผานระบบ

เครือขายของหนวยงานภายนอกท่ี

เก่ียวของตามท่ีกําหนด 

สงขอมูล 

เครือขาย 

- รายงานการจัดทํา

ระบบ 

 - ระบบสารสนเทศเพ่ือ

สืบคนการลอกเลียนแบบ

วิทยานิพนธ (หอสมุด

จายเงินเอง) 
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 อาจารยสัญญา เศรษฐพิทยากร แนะนําวาควรมีการเทียบเคียงกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ และควรมีการ

ซักซอมการดําเนินการตามแผนดวย เชน ซอมรับมือสถานการณ Shutdown (ดึงปลั๊ก) เพื่อทดสอบระบบ ในชวงฤดูงาน

ที่เบาบาง  ซึ่งในทางปฏิบัติอาจเปนเร่ืองที่ยาก โดยผูอํานวยการฯ มองวาเปนเร่ืองที่มีความเสี่ยงสูงที่ขอมูลสําคัญบางสวน

จะสูญหาย ซึ่งจากสองประเด็นดังกลาวเบื้องตน ยังตองนําไปพิจารณาในที่ประชุมกรรมการประจําตอไป 

 อาจารยยงศักดิ์ ไดเสนอแนวคิดวา ในกรณีที่พิจารณาแลววายุงยากในการปฏิบัติมากเกินไป อาจไมจําเปนตอง

ปฏิบัติก็ได ซึ่งตองพิจารณาโดยการชั่งน้ําหนักวา ปริมาณงานที่เพิ่มข้ึนคุมคากับประโยชนที่ไดรับหรือไม 

สรุปสาระสําคัญจากการ workshop 

โดยในการดําเนินงานที่ผานมามกีารจัดทําแผนเพื่อของบประมาณ แตมีปญหาถูกตีกลับ จึงตองกลับมาทบทวน

แผนอีกคร้ัง   

การจัดทําแผนปฏิบัติการ ตองอางอิงจากแผนระดับนโยบายสํานักทะเบียนฯ  เพื่อที่จะกลายเปนแผนปฏิบัติการ 

ซึ่งจะตองเก่ียวของกับแผนกลยทุธและแผนบริหารความเสี่ยง ซึง่ตองมีความรอยเรียงกัน   

การจัดทําแผนการสาํรองและการกูคืนขอมูล   ซึ่ง สวนสนท.3 จะนับตามปงบประมาณ  โดยแผนนี้แปลงมาจาก

แผนใหญ โดยมาจากการทํา MA เปนสวนใหญ 

แผนแกไขปญหาจากสถานการณความไมแนนอนตางๆ  แผนทีจ่ะรองรับวาถาเกิดเหตุการณข้ึน เราจะมีการ

ดําเนินการอยางไร เชน ภัยจากเหตุการณอุทกภัย ซึ่งมีการเชาพื้นที่วาง server พื้นที่ภายนอก 

ตั้งแตแผนแรก ถึงแผนที่ 3 ไดมกีารดําเนินการทุกแผน รวมถึงมกีารจัดเก็บเอกสาร คือ ตองมีการรายงานความ

คืบหนารายเดือน รายไตรมาส แนวการเขียน จะเปนในลักษณะอธิบายรายละเอียด เพื่อเชื่อมโยงกับ ตัวบงชี้ สกอ. 7.3 

อาจจะตบแผนนี้ไปเปนสวนหนึง่ของแผน IT ดวย  
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ตัวบงชี้ สกอ 7.3 :  ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 

หนวยวัด :  ขอ  ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 

PDCA 
องคประกอบ 

คุณภาพ 
Keyword เอกสารที่ตองใช สถานะ แนวการเขียน 

สกอ. 7.3 ระบบสารสนเทศเพ่ือการ

บริการและการตัดสินใจ 
    

 PLAN ขอ 1 มีแผนระบบ

สารสนเทศ (Information 

System Plan) 

แผน

สารสนเทศ 

  - นโยบายดาน IT  

  - แผนระบบ

สารสนเทศฯ (ตองมี

ตัวช้ีวัดท่ีมีเกณฑท่ี

ชัดเจน) 

    - รายละเอียดของ

โครงการฯ ยอยตางๆ 

   -  อางอิงแผนใหญและ แผน 

Mass ของ สนท. แลวคอยทํา

เปนแผน IT 

 - แผนท่ีออกมาจะตอง

ครอบคลมุเก่ียวกับดาน IT 

ท้ังหมด 

 - ระบบสารสนเทศเพ่ือสืบคน

การลอกเลียนแบบวิทยานิพนธ 

(หอสมดุจายเงินเอง) 

 - เพ่ิมสิทธิใหเจาหนาท่ีหอสมุด

ในการใชระบบเพ่ือบันทึก/

ยกเลิกหน้ีสิน 

 DO ขอ 2 มีระบบสารสนเทศ

เพ่ือการบริหารและการ

ตัดสินใจตามพันธกิจของ

สํานัก โดยอยางนอยตอง

ครอบคลมุการบริหาร

จัดการ และการเงิน และ

สามารถนําไปใชในการ

ดําเนินงานได 

ระบบ

สารสนเทศ 

การตัดสินใจ 

ดานการ

บริหาร

จัดการ  

ตามพันธกิจ 

นําไปใชใน

การ

ดําเนินงาน

ได (เพ่ือมา

ใชใน QA) 

 - ผลงานท่ีแสดงถึง

ระบบสารสนเทศเพ่ือ

การบริหาร/การ

ตัดสินใจ  

 - เครื่อง ADM 

 - การเพ่ิมชองทางใน

การชําระเงินออนไลน

กับธนาคารกสิกรไทย

สําหรับนักศึกษา

โครงการปกติระดับ

บัณฑิตศึกษาเฉพาะ

เหมาจาย 

 - ผลการดาํเนินงาน

โครงการ e -Journal  

 - ใบเสร็จนักศึกษาป

   - อางอิงเก่ียวกับแผนของ มธ 

ดวยวา สนท. มีการนํามาใชเพ่ือ

การตัดสินใจหรือเปลา 
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PDCA 
องคประกอบ 

คุณภาพ 
Keyword เอกสารที่ตองใช สถานะ แนวการเขียน 

สูงระบบจายเปน

หนวยกิจ 

CHECK  ขอ 3 มีการประเมินความ

พึงพอใจของผูใชระบบ

สารสนเทศ 

ความพึง

พอใจ 

 - แบบสอบถาม

สํารวจความพึงพอใจ 

(ทบทวน

แบบสอบถาม) 

    

 ACT ขอ 4 มีการนําผลการ

ประเมินความพึงพอใจของ

ผูใชระบบสารสนเทศมา

ปรับปรุงระบบสารสนเทศ 

ผลความพึง

พอใจ การ

ปรับปรุง

ระบบ 

 - สรุปผลความพึง

พอใจ และสรุป

ขอเสนอแนะการ

ใหบริการ 

   - นําผลความพึงพอใจไป

ปรับปรุงใหระบบ IT ดีข้ึน

อยางไร? 

ACT  ขอ 5 มีการสงขอมูลผาน

ระบบเครือขายของ

หนวยงานภายนอกท่ี

เก่ียวของตามท่ีกําหนด 

สงขอมูล 

เครือขาย 

 - รายงานการจัดทํา

ระบบ 

   - ระบบสารสนเทศเพ่ือสืบคน

การลอกเลียนแบบวิทยานิพนธ 

(หอสมุดจายเงินเอง) 

 

สรุปสาระสําคัญจากวิทยากร 

ในเกณฑขอที่ 1 การจัดทําแผนสารสนเทศ (Information System Plan)  ควรจัดทําแผนออกมาเปนรูปเลม

ของแผนระบบสารสนเทศ ไมใชแคกระดาษแผนเดียว รวมถึงตองมีรายละเอียด เชน โครงการ ตัวชี้วัด ผูรับผิดชอบ 

โดยในแตละโครงการยอยมีตัวชี้วัด รวมถึงมีตัวชี้วัดในระดับแผนใหญ 

ในสวนของการวางแผนและการตัดสินใจของผูบริหารทุกระดับ ผูอํานวยการ ไดเสนอวา อาจจะมีผานการลงความ

เห็นชอบจากรายงานการประชุมโดยคณะกรรมการบริหาร 

ในสวนของการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศ มีการจัดทําผลประเมินออกมาแลว ควรจะมี

การนําผลไปปรับปรุง โดยฝายประมวลขอมูลตองรับผิดชอบในการประเมินผลความพึงพอใจ รวมถึงวิเคราะหผล

ความพึงพอใจออกมา เพ่ือรายงานผลรวมถึงเสนอแนวทางปรับปรุงตอผูอํานวยการตอไปรวมถึงผานมติจากที่

ประชุมกรรมการบริหาร นอกจากนั้น ขอควรระวัง ควรกําหนดแบบสอบถามใหครอบคลุมทุกประเด็นตามคํานิยามใน

ระบบสารสนเทศ  
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สรุปสาระสําคัญจากการ workshop 

1. มีมีแผนสารสนเทศ มาจาก แผนนโยบาย แผน mass ตางๆ  อาจจะมีการอางอิงจากแผน ของ สปข. ตองมี

การแจงรายละเอียดในแผนวามีการดําเนินงานอยางไรบาง โครงการอะไรบาง หัวหนาฝายยุทธศาสตร กลาววา ประเด็นที่

แสดงถึงความสามารถดําเนินการได ยอนไปที่การจัดทําแผนสารสนเทศ ที่ตองจัดทําออกมาเปนเลม โดยในแผนจะมี

โครงการ มีตัวชี้วัดโครงการ รวมถึงตัวชี้วัดความสําเร็จของแผน 

2. ระบบนี้ตองครอบคลุมถึงพันธกิจของสํานักทะเบียนฯ และมองไปถึงการบริหารจัดการและการเงิน  ในเร่ือง

สามารถนําไปดําเนินการได บุญจิรา สถาบันประมวลขอมูล จะมีการจัดประชุมเพื่อวางแนวทางการเขียนของแตละ

หนวยงาน  

3. อาจจะมีการปรับปรุงในสวนแบบสอบถามเพื่อใหตอบโจทยมากข้ึน เพราะจะมีผลไปถึงขอ 4 ในการนําผลการ

ประเมินไปปรับปรุง เพราะตอนนี้เรามีระบบที่พัฒนาเพิ่มมากข้ึน จึงควรปรับเปลี่ยนแบบสอบถามใหสอดคลองกัน 

4. ในการนําผลการประเมินจากตวัเลขความพึงพอใจ รวมถึงขอเสนอแนะมาปรับปรุงในสวนที ่

5. ฝายประมวลคาดวาจะใชระบบสารสนเทศระบบสารสนเทศเพื่อสืบคนการลอกเลียนแบบวิทยานิพนธ   

ในกรณีที่ผลการดําเนินงานมีการดําเนินงานยาวไปถึงเดือนกรกฎาคม ซึ่งชวงที่เขียนรายงานจะสิ้นสุดผลงาน ณ เดือน

พฤษภาคม สามารถเขียนในลักษณะการพยากรณได นอกจากนั้น หัวหนาฝายยุทธศาสตร ขอใหฝายประมวลขอมูล จัดทํา

สถิติในการวิเคราะหความพึงพอใจ สวนฝายยุทธศาสตรจะทําหนาที่เขียนบทความในการวิเคราะหให 

คุณธมลวรรณ ปนมณี ไดเสนอแนะเพิ่มเติม ในสวนแบบสอบถามวา จํานวนแบบสอบถามมีจํานวนเยอะเกินไป ทําให

นักศึกษาไมอยากกรอกแบบสอบถาม อยากใหแบบสอบถามกระชับมากข้ึน 

ผูอํานวยการสํานักทะเบียนฯ  กลาวถึงกรณีศึกษาจากจุฬาลงกรณฯ มีการตัดสิทธิ์การใชอินเตอรเน็ตกรณีนิสิตไมไดไปเขา

ประเมินแบบสอบถาม ซึ่งในกรณีของธรรมศาสตร อาจจะไมสามารถดําเนินการได เนื่องจาก อาจจะมีขอทวงติงในเร่ือง

การปดก้ันสิทธิ เสรีภาพ 
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ตัวบงชี้สกอ. 1.1 :  กระบวนการพัฒนาแผน   หนวยวัด : ขอ 

ชนิดของตัวบงชี้  :  กระบวนการ  

PDCA 
องคประกอบ 

คุณภาพ 
Keyword เอกสารท่ีตองใช สถานะ แนวการเขียน 

PLAN  

  

ขอ 1 มีการจดัทําแผนกล

ยุทธท่ีสอดคลองกับนโยบาย

ของสํานัก โดยการมีสวนรวม

ของบุคลากรในสถาบัน และ

ไดรับความเห็นชอบจาก

กรรมการประจําสาํนัก  โดย

เปนแผนท่ีเช่ือมโยงกับ

ปรัชญาหรือปณิธานและ 

พรบ. ตลอดจนสอดคลองกับ

จุดเนนของกลุมสถาบัน 

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะ

ยาว 15 ป ฉบับท่ี 2(พ.ศ. 

2551-2565) และแผนพัฒนา

การศึกษาระดับอุดมศึกษา 

ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-

2559) 

 - แผนกลยุทธ                         

- นโยบายสํานักฯ 

  - นโยบายการบริหารตาม 

Mass Strategy 

 - แผนกลยุทธ Mass 

Strategy  

  

  มีการจัดทําแผน 3 ป 

ยึดตามวาระของผอ.  

บอกถึงแผนกลยุทธ ท่ี

สอดคลองกับนโยบาย 

ผอ. 

- แผนกลยุทธ  จัดทํา

แผนกลยุทธ(2556-

2558)ตามวาระของผอ.     

- สอดคลองตามกรอบฯ 

(ความเช่ือมโยง) 
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PDCA 
องคประกอบ 

คุณภาพ 
Keyword เอกสารท่ีตองใช สถานะ แนวการเขียน 

  
 - ความเช่ือมโยง

ระหวางแผน 

 -  ตารางแสดงนโยบาย

ยุทธศาสตรชาติ + แผนกลยุทธ 

มธ. ฉ.11 + แผนกลยุทธ 

MASS Strategy 

  

Do 

ขอ 2 มีการถายทอดแผนกล

ยุทธระดับสํานักไปสูทุก

หนวยงานภายใน 

- การถายถอดแผนกล

ยุทธ ไปสูบุคลากรทุก

ระดับ 

- ตัวช้ีวัดตามกลยุทธ MASS (มี

แผน) 

 - การถายทอดแผนกลยุทธ(นํา

แผนไปปฏิบัติ) เชน การจดัทํา 

workshop/อบรม / การ

จัดเก็บขอมลูตัวช้ีวัด 

 - รายงานการประชุม  

 - ภาพประกอบ      

 - ใบเซ็นช่ือ ใบเชิญประชุม 

 

วิธีการถายทอดแผนกล

ยุทธไปสูระดับฝายและ

รายบุคคล 

 DO ขอ 3 มีกระบวนการแปลง

แผนกลยุทธเปนแผนปฏบัิติ

การประจําปครบตามพันธกจิ

ของหนวยงาน 

 - แปลงแผนกลยุทธ 

เปนแผนปฏิบัติการ

ประจําปครบตามพันธ

กิจ 

  

 - แผนกลยุทธ MASS 

Strategy 

 - แผนปฏิบัติราชการประจําป 

(MASS ป 56) 

 - Action Plan 

 - รายละเอียดกิจกรรม/

โครงการตางๆ 

 - ตารางบูรณาการตัวแสดง

ผลงานของสํานักทะเบียนฯ 

กับตัวบงช้ีอ่ืนๆ ของ มธ.  

- บันทึกเชิญประชุมเขารวม

จัดทํา KPI 

  วิธีการแปลงแผนกลยุทธ 

สนท. ไปเปนแผนปฏิบัติ

การประจําปครบตาม

พันธกิจ (MASS) 

 DO 

  

  

ขอ 4 มีตัวบงช้ีของแผนกล

ยุทธ แผนปฏิบัติการประจําป 

และคาเปาหมายของแตละตัว

บงช้ี เพ่ือวัดความสําเรจ็ของ

การดําเนินงานตามแผน 

 - ตัวบงช้ีแผนกลยุทธ 

(MASS) 

 

  

 - แบบฟอรมท่ี 1.1-1 

 - แผนกลยุทธ MASS 

Strategy  

 - ตารางสรุปขอมลูตัวช้ีวัด 

MASS 

  มKีPI มีคาเปาหมาย 

เพ่ือวัดความสาํเร็จของ

การดําเนินงาน 
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PDCA 
องคประกอบ 

คุณภาพ 
Keyword เอกสารท่ีตองใช สถานะ แนวการเขียน 

   - ตัวบงช้ีแผนปฏิบัติ

ราชการประจําป 

 - แบบฟอรมท่ี 1.1-2 

- แผนปฏิบัตริาชการประจําป 

คาเปาหมาย 

    

   - คาเปาหมายของแต

ละตัวบงช้ี 

 คาเปาหมายของแตละแผน     

 DO ขอ 5 ดําเนินการตาม

แผนปฏิบัติการประจําปครบ

ตามพันธกิจของหนวยงาน 

 - ดําเนินการตาม

แผนปฏิบัติการประจําป

ครบตามพันธกิจ 

 - แผนปฏิบัติราชการประจําป 

(MASS 56 + Action Plan) - 

ผลการประเมิน Action Plan 

-ผลการดําเนินงาน MASS 56 

  มีการดําเนินการตาม

แผน MASS 56 กับ 

ACTION PLAN ครบทุก

ตัว 

CHECK ขอ 6 มีการตดิตามผลการ

ดําเนินงานตามตัวบงช้ีของ

แผนปฏิบัติการประจําป 

อยางนอยปละ 2 ครั้ง และ

รายงานตอผูบริหารเพ่ือ

พิจารณา 

- ติดตามผลการ

ดําเนินงานตามตัว 

(เปนไปตามแผนท่ีวาง

ไวหรือไม)บงช้ีของ

แผนปฏิบัตริาชการ

ประจําป 

- แบบฟอรมท่ี 1.1-2 

 - แนวทางการรายงานผลการ

ปฏิบัติราชการประจําป 

(รายงานผานระบบ) 

 - การรายงานผล MASS 56 

 การติดตามผลการ

ดําเนินงานตามตัวบงช้ี

ของแผนปฏิบัติการ

ประจําปอยางสม่ําเสมอ 

(MASS รายเดือนและ

รายไตรมาส สวน 

ACTIION plan ราย

เดือน) และรายงานตอ 

ผูบริหารเพ่ือพิจารณา 

CHECK ขอ 6 มีการตดิตามผลการ

ดําเนินงานตามตัวบงช้ีของ

แผนปฏิบัติการประจําป 

อยางนอยปละ 2 ครั้ง และ

รายงานตอผูบริหารเพ่ือ

พิจารณา 

 - ติดตามผลการ

ดําเนินงานตามตัว 

(เปนไปตามแผนท่ีวาง

ไวหรือไม)บงช้ีของ

แผนปฏิบัตริาชการ

ประจําป 

- อยางนอยปละ 2 ครั้ง 

- รายงานตอผูบริหาร 

 - แบบฟอรมท่ี 1.1-2 

 - แนวทางการรายงานผลการ

ปฏิบัติราชการประจําป 

(รายงานผานระบบ) 

 - การรายงานผล MASS 56 

  

- ปฏิทินการปฏิบัติงานการ

จัดทําแผนปฏิบัติราชการ

ประจําป 

  การติดตามผลการ

ดําเนินงานตามตัวบงช้ี

ของแผนปฏิบัติการ

ประจําปอยางสม่ําเสมอ 

(MASS รายเดือนและ

รายไตรมาส สวน 

ACTIION plan ราย

เดือน) และรายงานตอ 

ผูบริหารเพ่ือพิจารณา 
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PDCA 
องคประกอบ 

คุณภาพ 
Keyword เอกสารท่ีตองใช สถานะ แนวการเขียน 

CHECK  

  

  

  

ขอ 7 มีการประเมนิผลการ

ดําเนินงานตามตัวบงชี้ของ

แผนกลยุทธ อยางนอยปละ 

1 ครั้ง และรายงานผลตอ

ผูบริหารและกรรมการประจาํ 

เพ่ือพิจารณา 

 - ประเมินผลการ

ดําเนินงานตามตัวบงช้ี

ของแผนกลยุทธ (แผน 

Mass) 

ดูผลกระทบ 

 - แบบฟอรม 1.1-1 

 - ข้ันตอนการตดิตามผลการ

ดําเนินงานตามตัวบงช้ี 

(Flowchart) 

 - ตัวอยางการรายงานผลการ

ดําเนินงาน 

 - สรุปผลการดาํเนินงานตาม

ตัวบงช้ีแผนกลยุทธ 

   มีการประเมินผลการ

ดําเนินงานตามตัวบงช้ี

ของแผนกลยุทธ และ

รายงานผลตอผูบริหาร

และกรรมการประจํา ป

ละ 2 ครั้ง  เพ่ือ

พิจารณา 

  

  

  

 - อยางนอยปละ 1 

ครั้ง 

 - เมื่อถึงรอบการประเมินผล

การปฏิบัตริาชการ จะมีการ

ประเมินผลการดาํเนินงานตาม

ตัวบงช้ีในภาพรวม รายฝาย 

รายบุคคล ตามรอบไตรมาส 

    

 - รายงานตอผูบริหาร  - รายงานการประชุม

กรรมการบริหาร  

    

 - รายงานตอกรรมการ

ประจํา 

 - รายงากนการประชุมประจาํ     

ACT  

  

ขอ 8 มีการนําผลการ

พิจารณา ขอคิดแห็น และ

ขอเสนอแนะของกรรมการ

ประจําไปปรับปรุงแผนกล

ยุทธและแผนปฏิบัติการ

ประจําป 

 - ผลการพิจารณา 

ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ

ของกรรมการประจํา 

 - รายงานการประชุม ขอเสนอ 

ขอคิดเห็นของกรรมการประจํา 

(ปการศึกษาเดมิ) 

  ตองบอกถึงการนําผล

การพิจารณา ขอคิด

แห็น และขอเสนอแนะ

ของกรรมการประจําไป

ปรับปรุงแผนกลยุทธ

และแผนปฏิบัติการ

ประจําป (เปนรูปธรรม) 

 - ปรับปรุงแผนกลยุทธ 

แผนปฏิบัตริาชการ

ประจําป 

 - ผลการปรับปรุง การทบทวน 

แผนกลยุทธ /แผนปฏิบัติ

ราชการประจําป     
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สรุปสาระสําคัญจากการถายทอดประสบการณของวิทยากร 

ผูอํานวยการฯ กลาววา  ซึ่งใน สกอ.1.1 มีการระบุไวชัดเจนวา ตองมีการจัด ทําแผนกลยุทธ และนโยบายของ

สํานักทะเบียนฯ โดยการจัดทําแผน ตองมีหลักฐานการมีสวนรวมของบุคลากร เชน สัมมนาที่ไหน เมื่อไหร  รายงาน

การประชุม (ระบุรายละเอียดเนื้อหาสาระชัดเจน) ในการจัดทําแผนตองมีลักษณะการมีสวนรวมจากระดับบนถึงระดบัลาง  

และมีการผานการลงมติเห็นชอบจากกรรมการประจําสํานัก นอกจากนั้นมีการเชื่อมโยงกับปรัชญาปณิธานและ

พระราชบัญญัติสถาบัน และสอดคลองกับจุดเนนของกลุมสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 

(พ.ศ.2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) 

 โดยผูอํานวยการฯ ไดแนะนําวา กองแผนไดมีการจัดทําตารางความเชื่อมโยงไวแลว ในกรณีที่เกิดการทวงติงจาก

กรรมการตรวจประเมิน สํานักทะเบียนฯ ควรมีการจัดทําเพิ่ม ขยายความเชื่อมโยงกับกลยุทธของสํานักทะเบียนฯ โดย 

หัวหนาฝายยุทธศาสตร ไดชี้แจงเพิ่มเติมในการผานมติในรายงานประชุม กรรมการควรลงนามวา เห็นชอบ แทน 

รับทราบ 

  นอกจากนั้นตองมีกระบวนการถายทอดแผน และแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติการประจําปครบตามพันธ

กิจของสํานักทะเบียนฯ (ไมควรใชพันธกิจหลัก)   

 อาจารยยงศักดิ์  ไดขยายความเก่ียวกับการจัดทําแผนเพิ่มเติม โดยถากรรมการประเมินที่เครงครัด ก็จะลง

รายละเอียดตัวแผน เชน กลยุทธ โครงการอะไร ตัวบงชี้ และตองเชื่อมโยงกับปรัชญาปณิธาน โดยตองรระบุไวในแผน

ชัดเจนวาเชือ่มโยงอยางไร นอกจากนั้นการใสเอกสารอางอิง ควรอางอิงเลขเอกสารใหชัดเชน เพื่อใหงายตอกรรมการใน

การตรวจเอกสาร เชน เอกสารแนบ สกอ.1.1.1.1  อาจารยยงศักดิ์มีความเห็นเพิ่มเติม ในเร่ืองการเจอกรรมการตรวจ

ประเมินที่เครงครัด จะสงผลดีมากกวา เพื่อที่จะไดสรางความรอบคอบในการเตรียมตัวรับการตรวจประเมิน 

อาจารยยงศักดิ์ ไดเพิ่มเติม ในเกณฑมาตรฐานขอที่ 8 กลาวถึงลักษณะกากรนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และ

ขอเสนอแนะของกรรมการประจํา ไปปรับปรุงแผนกลยุทธ ซึ่งตองมีการดําเนินงานใหครบ รอบป 

สรุปสาระสําคัญจากการ workshop 

- มีการจัดทําแผน 3 ป ยึดตามวาระของผูอํานวยการ บอกถึงแผนกลยุทธ ทีส่อดคลองกับนโยบายผูอํานวยการ  

- แผนกลยทุธ  จัดทําแผนกลยทุธ (2556-2558) ตามวาระของผูอํานวยการ     

- สอดคลองตามกรอบฯ (ความเชื่อมโยง 

- การมีสวนรวมของบุคลากร มีการจัดประชุมรวมกัน ประชุมกรรมการ QA1-2 ประชุมฝาย (ประชุมบุคลาการ

แตละฝาย)  
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ตัวบงชี้สกอ. 8.1  :  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ   . ชนิดของตัวบงชี ้:   กระบวนการ  

หนวยวัด :  ขอ  

ลําดับ

ท่ี 

องคประกอบ 

คุณภาพ 
Keyword เอกสารท่ีตองใช สถานะ แนวการเขียน 

สกอ.

8.1 

ระบบและกลไกการเงิน

และงบประมาณ 

        

  ขอ 1 มีแผนกลยุทธทาง

การเงินท่ีสอดคลองกับ

แผนกลยุทธของสํานัก

ทะเบียนฯ 

 - แผนกลยุทธทาง

การเงิน 

 - แผนกลยุทธทาง

การเงินของสํานักฯ 

  

  ขอตัวอยางจากคณะ

พยาบาลและคณะพาณิชย 

มาดูเปนแนวทางและปรับ

ใหสอดคลองตามบริบท

สํานัก 

  

  

   - แผนกลยุทธของ

สํานักทะเบียนฯ 

 - แผนกลยุทธของ

สํานักฯ  

    

  

  

   - ความสอดคลอง

ระหวางแผน 

     

  ขอ 2 มีแนวทางจัดหา

ทรัพยากรทางดานการเงิน 

หลักเกณฑการจัดสรร 

และการวางแผนการใช

เงินอยางมีประสิทธิภาพ 

โปรงใส ตรวจสอบได 

 - แนวทางการจัดหา

ทรัพยากรทางดาน

การเงิน 

 หลักเณฑการ

จัดสรร แบงเปน 

งบประมาณท่ีได

จัดสรรวงเงิน

งบประมาณแลว 

เชน งบคลัง งบ

พิเศษ - 

Flowchart การ

จัดทําคําขอตั้ง

งบประมาณ

รายจายจากรายได

หนวยงาน - คูมือ

การจัดทํา

งบประมาณ - 

รายละเอียดคําขอ

ตั้งงบประมาณ

งบประมาณ

  บอกถึงแนวทางการจัดสรร

งบประมาณ การวางแผน

การใชเงิน อยางมี

ประสิทธิภาพ โปรงใส 

ตรวจสอบไดเพ่ิม

รายละเอียดงบประมาณ

โครงการเรียนดี และกองทุน

คาธรรมเนียม ตามระเบียบ

ของ มธ. ทุนสงเคราะหจาก

กองกิจการนักศึกษา - (มี

แผนกลยุทธ/หลักการ

บริหารเงินสดในมือเพ่ือใหมี

เงินใชจายในปงบประมาณ

ได) 
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ลําดับ

ท่ี 

องคประกอบ 

คุณภาพ 
Keyword เอกสารท่ีตองใช สถานะ แนวการเขียน 

สนับสนุนเพ่ิมเตมิ - 

แผนการใชจายเงิน 

งบคลัง พิเศษ 

  

  

   - หลักเกณฑการ

จัดสรร 

งบประมาณท่ีได

จัดสรรวงเงิน

งบประมาณแลว 

เชน งบคลัง งบ

พิเศษ และ

งบประมาณ

สนับสนุน 

    

  

  

   - การวางแผนการใช

เงิน 

      

  

  

ขอ 3 มีงบประมาณ

ประจําปท่ีสอดคลองกับ

แผนปฏิบัติการในแตละ

พันธกิจและการพัฒนา

สํานักทะเบียนฯ และ

บุคลากร 

 - งบประมาณ

ประจําปท่ีสอดคลอง

กับแผนปฏิบัติการใน

แตละพันธกิจ 

 - แผนตางๆ ของ

สํานักฯ ไดแก 

Strategy Map  

Action Plan แผน

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

แผนงานประจาํ 

 - งบประมาณ 

ไดแก รายละเอียด

คําขอตั้ง

งบประมาณ

ประจําป คําขอตั้ง

งบประมาณดาน

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

   งบประมาณฯ ตอง

สอดคลองกับแผนปฏิบัติ

การตาม MASS  

       - สอดคลองกับการ

พัฒนาสํานักทะเบียน

และบุคลากร 

 - งบประมาณใน

การพัฒนาบุคลากร  

  รายงานการใชจายรายไตร

มาสท่ีเสนอ มธ และมีการ

ติดตามประเมินผลความ

สอดคลองกับการพัฒนา

บุคลากร 
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ลําดับ

ท่ี 

องคประกอบ 

คุณภาพ 
Keyword เอกสารท่ีตองใช สถานะ แนวการเขียน 

    ขอ 4 มีการจดัทํารายงาน

ทางการเงินอยางเปน

ระบบ และรายงานตอ

คณะกรรมการประจํา

อยางนอยปละ 2 ครั้ง 

 - จัดทํารายงาน

ทางการเงินท่ีเปน

ระบบ 

 - รายงานสถานะ

ทางการเงินของ

สํานักทะเบียนฯ 

  (เพ่ิม)รายงานฐานะการเงิน 

ประกอบดวยงบรายได 

คาใชจาย และงบดลุ (รอบ 

6 เดือน) รอบ 1 ตค 56-มีค 

57 รอบ 2 เมย - กย 57 

       - รายงานตอ

คณะกรรมการประจํา 

อยางนอยปละ 2 ครั้ง 

 - การเสนอ

รายงานตอ

คณะกรรมการ

ประจํา 

  ทําแผนการประชุม

กรรมการประจําสาํนัก 2 

เดือนครั้ง 

    ขอ 5 มีการนําขอมลูทาง

การเงินไปใชในการ

วิเคราะหคาใชจาย และ

วิเคราะหสถานะทาง

การเงินและความมั่นคง

ของสํานักอยางตอเน่ือง 

 - การวิเคราะห

คาใชจาย 

 - รายงานสถานะ

ทางการเงิน มีการ

สรุปผล/วิเคราะห

การใชจาย

งบประมาณ 

  

  บอกถึงการนําขอมูลทาง

การเงินของสํานักไป

วิเคราะหคาใชจาย สถานะ

ทางการเงินอยางตอเน่ือง 

       - การวิเคราะห

สถานะทางการเงิน

และความมั่นคงของ

สํานักฯ  อยาง

ตอเน่ือง 

 - รายงาน

สถานะการลงทุน  

    

    ขอ 6 มีหนวยงาน

ตรวจสอบภายในและ

ภายนอก ทําหนาท่ีตรวจ 

ติดตามการใชเงินให

เปนไปตามระเบียบและ

กฎเกณฑ 

 - หนวยงาน

ตรวจสอบภายในและ

ภายนอก ตรวจ

ติดตามการใชเงินให

เปนไปตามระเบียบ

และกฎเกณฑ 

 - เอกสารท่ีบอกถึง

การตรวจสอบจาก

หนวยงาน  ภายใน

และภายนอก  

 - แบบฟอรมการ

ตรวจสอบความ

ถูกตองของการ

เบิกจาย

งบประมาณ 

 - รายงานสรุปผล

การจายเงินของ

สํานักฯ 

   -สํานักงานตรวจสอบ

ภายใน มธ ตรวจสํานัก

เรียบรอยแลว 

 -เขา กบม การตรวจ

ติดตามลูกหน้ีหนวยงาน   

-มีรายงานสํานักงานตรวจ

เงินแผนดิน (สตง)  

 -ขอรายงานการประชุม 

กบม 

D:\ตาย\Tay\ตาย\QA ภายใน\SAR56\อบรมกรรมการ QA1\สรุป\KM สีดารีสอรท.Doc 

 



38 

 

ลําดับ

ท่ี 

องคประกอบ 

คุณภาพ 
Keyword เอกสารท่ีตองใช สถานะ แนวการเขียน 

    ขอ 7 ผูบริหารระดับสูงมี

การติดตามผลการใชเงิน

ใหเปนไปตามเปาหมาย 

และนําขอมลูจากรายงาน

ทางการเงินไปใชในการ

วางแผนและการตดัสินใจ 

 - ผูบรหิารติดตามผล

การใชเงินใหเปนไป

ตามเปาหมาย 

 - รายงานสถานะ

ทางการเงินฯ - 

รายงานสรุปผลการ

ใชจายเงิน - 

รายงานประชุม

เรื่องโอที (ประชุม

แลว)  

  นําผลมาเทียบกับแผน และ

ปรับแกไขหรือจัดทํา

ขอเสนอแนะ 

       - นําขอมูลฯ ไป

วางแผนและตัดสินใจ 

      

 

สรุปสาระสําคัญจากวิทยากร 

โดยตองมีระบบในการจัดหาและจัดสรรเงินอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงตองมีแผนกลยุทธทางดานการเงินซึ่งเปน

แผนจัดหาเงินทุนจากแหลงเงินทุนตางๆที่สมารถผลักดันแผนกลยุทธของสํานักทะเบียนฯ ใหสามารถดําเนินการได โดย

สรุปสาระสําคัญเพิ่มเติม จากเกณฑการประเมิน ดังนี้  

 1. มีแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของสํานักทะเบียนฯ หัวหนาฝายยุทธศาสต กลาวถึง

ประเด็น การจัดทําแผนกลยุทธทางการเงิน ตองแยกออกมาเปนเลม  ซึ่งในปที่แลวโดนกรรมการทวงติงในเร่ืองแผนกล

ยุทธทางการเงิน โดยหัวหนาฝายยุทธศาสตร ไดชี้แจงวา ในความเปนจริงแลว ควรจะเพ่ิมรายละเอียดในการบริหารเงิน

ใหเกิดรายได เชน เงินสะสม ลงไปในแผนกลยุทธดวย ซึ่งแผนกลยุทธทางการเงินเปนเร่ืองที่ยาก  

2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน หลักเกณฑการจัดสรร และการวางแผนการใชเงินอยางมี

ประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได 

3. มีงบประมาณประจําปที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติการในแตละพันธกิจและการพัฒนาสํานักทะเบียนฯ และ

บุคลากร 

4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ และรายงานตอคณะกรรมการประจําสํานักทะเบียนฯ อยาง

นอยปละ 2 คร้ัง 

5. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทางการเงินและความมั่นคงของ

สํานักทะเบียนฯ อยางตอเนื่อง 
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6. มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาที่ตรวจ ติดตามการใชเงินใหเปนไปตามระเบียบและ

กฎเกณฑที่สํานักทะเบียนฯ กําหนด 

7. ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูลจากรายงานทางการเงินไปใช

ในการวางแผนและการตัดสินใจ 

 ในการวิเคราะหรายได คาใชจายของการดําเนินงาน ทั้งจากงบประมาณแผนดินและเงินรายไดอ่ืนๆ ที่สํานัก

ทะเบียนฯไดรับ โดยในอนาคต มีการพัฒนาความระบบการเงิน พัสดุ และงบประมาณ ใหมีความเชื่อมโยงกัน เพื่อใชใน

การวิเคราะหรายได คาใชจายอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

สรุปสาระสําคัญจากการ Workshop 

 ในเกณฑมาตรฐานขอที่ 2 เลขานุการสํานักทะเบียนฯ กลาวถึงประเด็น ในชวงตนปงบประมาณ สํานักทะเบียน

ฯ ประสบปญหาการขาดแคลนงบประมาณ ตองรองบประมาณ โดยไดปรับแนวทางในการบริหารจัดการงบประมาณ โดย

ตองมีการบริหารเงินสดในชวงตนปงบประมาณ เพือ่ใหเพียงพอกับงบประมาณคาใชจาย ซึ่งเปนแนวทางที่ตองปฏิบัติในตน

ปงบประมาณป 2558 (ควรเพิ่มเติมในแนวทาง) หลักการการบริหารเงินสดในเมือ เพื่อไดมีเงินใชจายในปงบประมาณ

ตอไปดวย หัวหนายุทธศาสตรฯ กลาเสริมวา โดยหลักการและแนวทางเหลานี้ควรนําเขาไปไวในแผนกลยุทธทางการเงิน

ดวย ผูอํานวยการ กลาววา ความจริงแลวไมตองรอเพื่อจะจัดทําหลักการนี้ในปงบประมาณหนา สามารถนําหลักการ

เหลานี้ใสในแผนกลยุทธทางการเงินไดเลย โดยสํานักทะเบียนฯ โดนกรรมการประเมินทวงติงในเร่ืองแผนกลยุทธทาง

การเงินที่แทจริง ซึ่งสามารถนํา Best Practice (แนวปฏิบัติที่ดี) ของคณะพยาบาลและคณะพาณิชย โดยดูใหสอดคลองกับ

บริบทกับสํานักทะเบียนฯ ซึ่งในปจจุบันสํานักทะเบียนฯ มีการโอนเงินไปมาโดยยังไมมีแผน ซึ่งตองการใหมีแผนที่กําหนด

ไวลวงหนา 

  เนื่องจากเวลากรรมการมาประเมินมักจะถามขอมูลที่เปนปจจุบันมากกวา ซึ่งเตรียมไวก็ดี นอกเหนือจะนํา

หลักการเหลานี้ไวในขอเสนอแนะและแนวทางการพัฒนา ตองนําหลักการไปใสไวในแผนกลยุทธดวย โดยในแผนกลยุทธ

ทางการเงิน ควรมีแนวทางการบริหารจัดการเงิน และในแผนตองมีการบริหารความเสี่ยงเขาไปรองรับในนัน้ และตองมีการ

พัฒนาเคร่ืองมือเพิ่มเขาไปเร่ือยๆ 

ในเกณฑมาตรฐานขอที่ 5 การวิเคราะหคาใชจายยังไมมีการทําอยางจริงจัง ควรวิเคราะหเปนหมวดคาใชจาย 

วาคาใชจายหมวดไหนในไตรมาส 1 ที่มีคาใชจายสูงและสอดคลองกับกิจกรรมในชวงนั้นหรือไม เชน งบประมาณการจาง

นักศึกษาชวยงาน  คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (OT) ซึ่งควรมีขอมูลบันทึกไววางบประมาณการใชจายเงิน

มีความสอดคลองกับภาระงานในแตละชวงเวลาเพียงใด เพื่อจะไดนําขอมูลมาวิเคราะหการใชจายงบประมาณ ควรจัดทํา

เปนระยะ หรือไตรมาศ เชน ชวงข้ึนทะเบียนนักศึกษา  เปนตน 

D:\ตาย\Tay\ตาย\QA ภายใน\SAR56\อบรมกรรมการ QA1\สรุป\KM สีดารีสอรท.Doc 

 



40 

 

ในเกณฑมาตรฐานขอที่ 6  ระบุชัดเจนวามีรายงานการตรวจสอบของตรวจสอบภายใน รวมถึง สตง.เตรียม  

พรอมไว 
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ตัวบงชี้สกอ. 7.1 : ภาวะผูนําของคณะกรรมการประจําสํานักทะเบยีนฯ และผูบริหารทุกระดับของสํานักทะเบียนฯ 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ  

หนวยวัด : ขอ 

PDCA องคประกอบ 

คุณภาพ 

Keyword เอกสารท่ีตองใช สถานะ แนวการเขียน 

สกอ.7.1 ภาวะผูนําของ

คณะกรรมการประจํา

สํานักทะเบียนฯ และ

ผูบริหารทุกระดับของ

สํานักทะเบียนฯ 

        

 Plan  ขอ 1 คณะกรรมการ

ประจําปฏิบัติหนาท่ีตามท่ี

กฎหมายกําหนดครบถวน

และมีการประเมินตนเอง

ตามหลักเกณฑท่ีกําหนด

ลวงหนา 

 - กรรมการ

ประจําปฏิบัติ

หนาท่ีตาม

กฎหมาย

ครบถวน 

 - ขอบังคับ มธ. วา

ดวยการแตงตั้ง

กรรมการประจํา

สถาบัน สํานัก ศูนยฯ 

พ.ศ. 2532 

 - คําสั่งแตงตั้ง

กรรมการประจํา

สํานักฯ 

 - สิ่งท่ีแสดงใหเห็นถึง

การปฏิบัตหินาท่ีตาม

กฎหมายไดอยาง

ครบถวน (มาจาก

รายงานการประชุม

วาระตางๆ เชน 

รายงานสถานะ

ทางการเงิน ฯลฯ ) 

  ขอ 1 วางนโยบาย เชน  แผนบริหารความเสี่ยง 

แนวทางการลงทุน แผนบริหาร ตวับงช้ีคุณภาพ 

ขอ 2 วางระเบียบขอบังคับการบรหิารงาน เชน 

ประเมินข้ันเงินเดือน 

ขอ 3 วางระเบียบขอบังคับเก่ียวกับงานบุคคล 

เชน แนวทางการคัดเลือบุคคลเขาทํางาน/เงิน

เพ่ิมประสิทธิภาพ  

ขอ 4  พิจารณางบประมาณ เชน แผนการใช

งบประมาณ/ขอใชเงินสะสมระหวางปครั้งท่ี 1 

ขอ 5 ใหคําปรึกษาและเสนอความเห็น

ผูอํานวยการ   

  

  

   - มีการประเมิน

ตนเองลวงหนา 

 - ผลการประเมนิ

ตนเองของ

คณะกรรมการประจํา 

  ระบุผลการประเมินตนเองจากแบบสอบถาม ท้ัง

ชุดเดิม และชุดใหม 
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 PDCA องคประกอบ 

คุณภาพ 

Keyword เอกสารท่ีตองใช สถานะ แนวการเขียน 

  Plan  ขอ 2 ผูบริหารมีวิสัยทัศน 

กําหนดทิศทางการ

ดําเนินงาน และสามารถ

ถายทอดไปยังบุคลากรทุก

ระดับมีความสามารถใน

การวางแผนกลยุทธ มีการ

นําขอมลูสารสนเทศเปน

ฐานในการปฏิบัติงานและ

พัฒนาสถาบัน 

 - ผูบรหิาร

กําหนดทิศ

ทางการ

ดําเนินงาน + 

วางแผนกลยุทธ 

 - ถายทอดไปยัง

บุคลากรทุก

ระดับ 

 - นโยบายการ

บริหารงานตาม 

MASS Strategy 

 -รายงานประจําป

หนา 29 และ หนา 

56  

  เขียนใหสอดคลองกับนโยบาย 

       - ถายทอดไปยัง

บุคลากรทุก

ระดับ 

 - ลักษณะของการ

ถายถอดฯ ไปยัง

บุคลากรทุกระดับ ( 

ในรูปแบบของ Cross 

Functional 

Management 

(ถายทอดจาก

ผูบริหารลงมา) จาก

การประชุม/สมัมนา 

และตัวแทนฝายใน

ฐานะ กก. QA พรอม

ท้ังการประชุมกลุม

ยอย (Small Group) 

-กิจกรรมสานใจ - ใบ

เซ็นช่ือเขารวม

กิจกรรมสานใจ -

อบรมระบบ KPI 
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 PDCA องคประกอบ 

คุณภาพ 

Keyword เอกสารท่ีตองใช สถานะ แนวการเขียน 

       - นําขอมูล

สารสนเทศเปน

ฐานในการ

ปฏิบัติงานและ

พัฒนาสํานัก 

 - การนําระบบ IT 

เขามาชวยในการ

ติดตามการปฏิบัติงาน

ตามนโยบาย  (มี

ระบบตดิตามผลการ

ดําเนินงานของ สนท. 

และ ระบบ Action 

Plan)  

 -ระบบ KPI /e-

journal 

    

  Check  ขอ 3 ผูบริหารมีการกํากับ 

ติดตามและประเมินผลการ

ดําเนินงานตามท่ี

มอบหมาย รวมท้ังสามารถ

สื่อสารแผนและผลการ

ดําเนินงานของสถาบันไป

ยังบุคลากรในสถาบัน 

 - การกํากับ 

ติดตาม 

 - เอกสารแสดงถึง

การกํากับติดตาม 

(เชน การรายงาน

สถานะทางการเงิน 

รายงาน

ความกาวหนาของ

โครงการรักษาความ

มั่นคงปลอดภยัของ

เครือขายเทคโนโลย ี

ท่ีเสนอ ผอ.) ผาน

กรรมการ QA 

  เขียนใหสอดคลองกับเกณฑการประเมิน 

       - การ

ประเมินผลการ

ดําเนินงาน 

 - การประเมินผลการ

ดําเนินงานตามแผน

กลยุทธในภาพรวม 

ทุก 6 เดือน (การ

ประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการ ทบทวน

เปาหมาย /ปรับ

แผนการดาํเนินงาน

ในรอบถัดไป) 
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  PDCA องคประกอบ 

คุณภาพ 

Keyword เอกสารท่ีตองใช สถานะ แนวการเขียน 

      - สื่อสารแผน+

ผล ไปยัง

บุคลากรทุก

ระดับ 

 - การสื่อสารแผน + 

ผล  ผานทางหัวหนา

ฝาย กรรมการ QA 

รายงานการประชุม 

Facebook กลุม

สํานักทะเบียนฯ/

ประชุมฝาย และสรปุ

รายงานการประชุม 

    

   Do ขอ 4 ผูบริหารสนับสนุนให

บุคลากรในสถาบันมสีวน

รวมในการบรหิารจดัการให

อํานาจในการตัดสินใจแก

บุคลากรตามความ

เหมาะสม 

 - บุคลากรมี

สวนรวมในการ

บริหารจดัการ 

  

 - สิ่งท่ีแสดงถึงการมี

สวนรวมในการ

บริหารจดัการ  เชน

ภาพ กิจกรรมสานใจ 

/สัมมนา 

 

  เขียนใหครอบคลุมและสอดคลองกับเกณฑ 

(ควรระวังในสวนของกิจกรรมสานใจ ท่ีควรมีการ

จัดกิจกรรมใหเนนในการลงความเห็นของ

ประชาคม ในการเสนอความคิดเหน็ในงานท่ี

เก่ียวกับการบรหิารจดัการ) 

       - ใหอํานาจการ

ตัดสินใจแก

บุคลากรตาม

ความเหมาะสม 

 - การใหอํานาจ

ตัดสินใจ ไดแกการ

แตงตั้งคณะกรรมการ

ชุดตางๆ เชนคําสั่ง

แตงตั้งกรรมการตาง 

ๆ (เชน อุทธรณรอง

ทุกข สัมมนาประจําป 

ฯลฯ) 
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  PDCA องคประกอบ 

คุณภาพ 

Keyword เอกสารท่ีตองใช สถานะ แนวการเขียน 

  Do ขอ 5 ผูบริหารถายทอด

ความรูและสงเสรมิพัฒนา

ผูรวมงาน เพ่ือใหสามารถ

ทํางานบรรลุวัตถุประสงค

ของสํานักเต็มตามศักยภาพ 

 - ผูบรหิาร

ถายทอดความรู 

สงเสริมพัฒนา

ผูรวมงาน เพ่ือให

ทํางานบรรลุ

วัตถุประสงคของ

หนวยงาน 

 - บันทึกการสง

บุคลากรเขารับการ

ฝกอบรมหลักสตูร

ตางๆ  (GAP, I-

KNOW) - การจัดงาน 

Forum ตางๆ (เปน

การใหบุคลากรทุก

ระดับ มสีวนรวมใน

การระดมสมอง 

ถายทอด

ประสบการณระหวาง

คณะ)-รูปภาพ

ประกอบ/ ใบเซ็นช่ือ 

  เขียนใหครอบคลุมและสอดคลองกับเกณฑ 

    ขอ 6 ผูบริหารบรหิารงาน

ดวยหลักธรรมาภิบาล โดย

คํานึงถึงประโยชนของ

สํานักทะเบียนฯ และผูมี

สวนไดสวนเสีย 

 - หลักธรรมาภิ

บาล  
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 PDCA องคประกอบ 

คุณภาพ 

Keyword เอกสารท่ีตองใช สถานะ แนวการเขียน 

      7) หลักการกระจายอํานาจ ผอ. มอบอํานาจ

เลขา นายทะเบียน ทพ. มอบอํานาจใหทะเบียน

ประวัติ มธ. มอบ อํานาจให ผอ.  

8) หลักนิติธรรม เชน ยึดตามกฎระเบียบ

ขอบังคับ  

 9) หลักความเสมอภาค เชน การเลือกกรรมการ

ประจํา สนท. การสงบุคลากรอบรม สวัสดิการ  

ชุดฟอรม 

10) หลักมุงเนนฉันทามต ิเชน ประชุมประชาคม 

workshop การอนุมัตปิริญญา การปรับปฏิทิน

การศึกษา ข้ึนทะเบียนบัณฑิต 

   ACT ขอ 7 กรรมการประจํา

สํานักประเมินผลการ

บริหารงานของสถาบันและ

ผูบริหารนําผลการประเมิน

ไปปรับปรุงการบรหิารงาน

อยางเปนรูปธรรม 

 - กรรมการ

ประจํา

ประเมินผลการ

บริหารงานของ

สํานัก 

 - รายงานการประชุม

กรรมการประจํา

สํานักท่ีแสดงถึงการ

ประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของสํานัก  

  

  กรรมการประจําประเมินผลการบริหารงานของ

สํานัก 

 (จัดทํา MASS ผลการประเมิน ผลการปรับปรุง  

และนําผลไปรายงานผลใหกรรมการทราบ) 

      

- นําผลการ

ประเมินไป

ปรับปรุงอยาง

เปนรูปธรรม 

- เอกสารท่ีแสดงให

เห็นถึงการนําไป

ปรับปรุงอยางเปน

รูปธรรม 
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 สรุปสาระสําคัญจากวิทยากร 

ในเกณฑมาตรฐานขอ 6  ผูบริหารบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชนของสํานักทะเบียนฯ 

และผูมีสวนไดสวนเสีย ซึ่งถือเปนตัวบงชี้ที่มีความยาก  อาจารยยงศักดิ์ กลาววา ตัวบงชี้ สกอ.7.1 เปนตัวที่มีความยาก 

เนื่องจากตองอธิบายใหครบหลักธรรมาภิบาลทั้ง 10 องคประกอบ ไลเลียงไปวาแตละองคประกอบทําอะไรบาง โดยใน

บางเร่ืองที่ทํา อาจจะตอบโจทยหลายองคประกอบ แตโดยรวมแลวตองครบทั้ง 10 องคประกอบ 

สรุปสาระสําคัญจากการ workshop 

 ในเกณฑมาตรฐานขอที่ 2 การนําขอมูลสารสนเทศ เราอาจมีระบบมารองรับเชน ระบบ KPI เพื่อมารองรับใน

การติดตาม สวนเคร่ืองมือลาสุดคือ E-journal  อยูในชวงกําลังเรงดําเนินการ และ Automatic Document machine มี

การทํา Dashboard สามารถนํามาชวยได โดยเฉพาะตัวเลขสถิตที่สามารถนํามาใชได สถิติทั่วไป หรือสถิติเพื่อใชในการ

ตัดสินใจ แกปญหาเก่ียวกับความเสี่ยง ควรนํามาใชดวย  

 ในเกณฑมาตรฐานขอที่ 4  ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรในสถาบันมีสวนรวมในการบริหารจัดการใหอํานาจใน

การตัดสินใจแกบุคลากรตามความเหมาะสม ใน keyword ของบุคลากรมีสวนรวมในการบริหารจัดการ คุณบุญจิรา ภู

เงิน ไดตั้งขอสังเกตจากผลการประชุม workshop โดยมีการยกตัวอยางกิจกรรมสานใจ ซึ่งเปนกิจกรรมที่สํานักทะเบียนฯ 

จัดข้ึนเปนประจําทุกเดือน  และเปนกิจกรรมที่มีความหลากหลาย ควรจะยกตัวอยางในสวนของกิจกรรมเก่ียวกับการ

สัมมนาเชิงปฏิบัติการมากกวา  โดยหากใชกิจกรรมสานใจเพื่อใหตอบโจทยในเกณฑมาตรฐานขอที่ 4 จําเปนตองเปน

หัวขอหรือกิจกรรมในลักษณะการลงมติ หรือการเสนอความเห็นเก่ียวกับการบริหารจัดการภายในสํานักทะเบียนฯ  

เลขานุการสํานักทะเบียนฯ ไดเสนอความคิด อยากใหเพิ่มกิจกรรมในการปรับเปลี่ยน Paradigm Shift (การปรับเปลี่ยน

กระบวนทัศน) เพราะในสํานักทะเบียนฯ  บุคลากรยังมีความแตกตางดานความคิด เพื่อใหการรวมคิดรวมสรางของ

บุคลากรเปนไปในทิศทางเดียวกัน ควรมีการอบรมเพิ่มเติม และเปนในลักษณะตอเนื่อง (ประเด็นนี้ควรเขียนใน

ขอเสนอแนะสําหรับการพัฒนา)   
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ตัวบงชี้สมศ. 17 : ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปนเอกลักษณของสํานักทะเบียนฯ 

ชนิดของตัวบงชี้ :  ผลผลิต 

หนวยวัด : ขอ 

PDCA 
องคประกอบ 

คุณภาพ 
Keyword 

เอกสารท่ี

ตองใช 
สถานะ 

แนวทางการ

เขียน 

สมศ.17 ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจดุเดนท่ี

สงผลสะทอนเปนเอกลักษณของสาํนัก

ทะเบียนฯ  

(ใช องคกรแหงการรวมคิด...รวม

สราง) 

- โครงการพัฒนาระบบประเมินผลการ

ปฏิบัติงานระดับฝายและรายบุคคล 

 - โครงการการมีสวนรวมในการ

บริหารงานของสํานักทะเบียนฯและ

ประมวลผล (Co-Creator) 

- โครงการพบปะเครือขายผูรับบริการ 

เพ่ือสรางการมีสวนรวมในรูปแบบ Co-

Creator ในงานบริการและ

ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของ

องคกร 

ครั้งตอไป Accuracy ขอเปน "ถูกตอง 

แมนยํา"  หรือ SMART สะดวกรวดเร็ว 

นิยาม ความเปนธรรม   หมายถึง การ

กระทําท่ีชอบดวยเหตุผล ความซื่อตรง 

ยุติธรรม "ความเปนธรรมในสังคม" คือ 

การอยูรวมกันอยางมีเหตผุล เคารพ 

สิทธิ เคารพความแตกตาง รับผิดชอบ

ตอหนาท่ี และการใชเสรภีาพอยางมี

ความรับผิดชอบ ความเช่ียวชาญดาน

กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ของ สนท 

      

  

PLAN  

ขอ 1 มีการกําหนดกลยุทธการ

ปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับจุดเนน จุดเดน 

หรือความเชียวชาญเฉพาะของสํานัก 

โดยไดรับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการประจําสํานัก 

 - กลยุทธการปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับ

จุดเนน จุดเดน หรือความเช่ียวชาญ

เฉพาะของสํานัก 

 - กลยุทธ

และ

แผนปฏิบัติ

งาน สํานัก

ทะเบียนฯ 

องคกรแหง

การรวมคดิ...

รวมสราง 

   

  การกําหนดกล

ยุทธฯ รวมคิด...

รวมสราง ตองมี

ความสอดคลอง

กับจุดเนนของ 

สนท. และผาน

ความเห็นชอบ

จากกรรมการ

ประจํา 
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PDCA องคประกอบ 

คุณภาพ Keyword 
เอกสารท่ี

ตองใช 
สถานะ 

แนวทางการ

เขียน 

     - ความเห็นชอบจากกรรมการประจํา

สํานัก 

 - คําสั่ง

แตงตั้ง

กรรมการ

การมีสวน

รวมฯ 

 - รายงาน

การประชุม

กรรมการ 

    

   ประจํา 

 - เอกสารท่ี

แสดงการ

ผานมติ

ประชุมสภา

มหาวิทยาลยั 

  

  

Do  

ขอ 2 มีการสรางระบบการมีสวนรวม

ของบุคลากรในการปฏบัิติตามกลยุทธท่ี

กําหนดอยางครบถวนสมบูรณ 

 - การมสีวนรวมของบุคลากรตามกล

ยุทธท่ีกําหนดอยางครบถวนสมบูรณ 

 - โครงการท่ี

เก่ียวของ 

 - รายงาน

สรุปผลการมี

สวนรวม 

 - เอกสารท่ี

แสดงการ

ผานมติ

ประชุมสภา

มหาวิทยาลยั 

  วิธีการสราง

ระบบการมี

สวนรวมของ

บุคลากรตาม

กลยุทธอยาง

ครบถวน 

  

Check  

ขอ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของ

บุคลากรท่ีเก่ียวกับการดาํเนินการตาม

จุดเนน และจุดเดน หรือความเช่ียวชาญ

เฉพาะของสํานัก ไมต่ํากวา 3.51 จาก

คะแนนเตม็ 5 

 - ผลการประเมินความพึงพอใจของ

บุคลากรฯ ไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนน

เต็ม 5 

 - แบบ

ประเมิน

ความพึง

พอใจ 
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สรุปสาระสําคัญจากวิทยากร 

ผูอํานวยการ กลาววา หนวยงานสวนใหญ จะใชเอกลักษณตัวเดียวกับมหาวิทยาลัย คือ “ความเปนธรรม” โดย

หัวหนาฝายยุทธศาสตร สอบถามถึงประเด็นเอกลักษณของมหาวิทยาลัย จะมีการปรับเปลี่ยนในปตอๆ ไปหรือไม ซึ่งเปน

เร่ืองที่คาดการณไมได 

โดยสรุปสาระสําคัญเพิ่มเติม จากเกณฑการประเมิน ดังนี้  

 1.  มีการกําหนดกลยุทธการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับจุดเนน จุดเดน หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสํานัก

ทะเบียนฯ  โดยไดรับการเห็นชอบจากกรรมการประจําสํานักทะเบียนฯ 

 2.  มีการสรางระบบการมีสวนรวมของบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธที่กําหนดอยางครบถวนสมบูรณ 

 3.  ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เก่ียวกับการดําเนินการตามจุดเนน และจุดเดน หรือความ

เชี่ยวชาญเฉพาะของสํานัก ไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

 4.  ผลการดําเนินงานบรรลุตามจุดเนน จุดเดน หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสํานักและเกิดผลกระทบที่เกิด

ประโยชนและสรางคุณคาตอสังคม 

 5.  บุคลากร /สํานัก มีเอกลักษณตามจุดเนน จุดเดน หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะที่กําหนด และไดรับการยอมรับ

ในระดับชาต ิ

PDCA องคประกอบ 

คุณภาพ 
Keyword 

เอกสารท่ี

ตองใช 
สถานะ 

แนวทางการ

เขียน 

ACT  ขอ 4 ผลการดําเนินงานบรรลุตาม

จุดเนน จุดเดน หรือความเช่ียวชาญ

เฉพาะของสํานักและเกิดผลกระทบท่ี

เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอสงัคม 

 - ผลการดาํเนินงานท่ีบรรลุฯ  

 - ประโยชนและคุณคาตอสังคม 

 - ผลการ

ดําเนินงานท่ี

เกิด

ประโยชน

และสามารถ

สรางคณุคา

ตอสังคม 

    

ขอ 5 บุคลากร/สาํนัก มีเอกลักษณตาม

จุดเนน จุดเดน หรือความเช่ียวชาญ

เฉพาะท่ีกําหนด และไดรับการยอมรับ

ในระดับชาต ิ

 - บุคลากร / สํานัก มีเอกลักษณฯ 

 - ไดรับการยอมรับในระดับชาต ิ

 - ผลการ

ยอมรับใน

ระดับชาต ิ
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 อ.ยงศักดิ์ ไดกลาวถึงประเด็น สมศ.17 ของสํานักทะเบียนฯ ที่ตองทบทวนใหม โดยทางมหาวิทยาลัยไดกําหนด

เอกลักษณไว คือ ความเปนธรรม โดยไมไดบังคับหนวยงานในมหาวิทยาลัยใหกําหนดตามมหาวิทยาลัย โดยสํานัก

ทะเบียนฯ เปน 1 ใน 14 หนวยงาน ในหัวขอ “องคกรแหงการรวมคิด...รวมสราง” ซึ่งตองตีความความหมายในเร่ืองของ 

อัตลักษณ  คือ ลักษณะเฉพาะของบัณฑิตที่จบไป สวนเอกลักษณ คือ เอกลักษณขององคกรเปนอยางไรเม่ือมองจาก

บุคคลภายนอก โดยใน 14 หนวยงาน ที่เสนอไปนั้น มีประเด็นคําถามวาเหมาะสมหรือไม เชน คณะเศรษฐศาสตร 

(วิเคราะหเปนเนนคุณภาพ) กรรมการมีความเห็นวานาจะเปนที่ตัวบุคคลหรือบัณฑิตมากกวา สวนสํานักทะเบียนฯ 

องคกรแหงการรวมคิด...รวมสราง นาจะเปนมุมมองที่สํานักทะเบียนฯ มองตัวเองหรือไม ซึ่งตองทบทวนอีกคร้ัง แตสํานัก

ทะเบียนฯ มี keyword คือ Co-Creator คือมีลักษณะที่ตรงตามเกณฑ คือ คนภายนอก แตยังตองปรับมุมมอง 

นอกจากนั้นในตัวโครงการ ยังขาดตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการแตละโครงการ 

 ซ่ึงหัวหนาฝายยุทธศาสตร กลาววา ในเอกลักษณของสํานักทะเบียนฯ ซึ่งตองการ มุงเนนการเปนสํานัก

ทะเบียนฯ ตนแบบ  คือ Modern (รวดเร็ว ทันสมัย) Accuracy (ถูกตอง แมนยํา) Smart (สะดวก รวดเร็ว) Smile(ใสใจ 

เต็มใจ) ซึ่งสํานักทะเบียนฯ ยังมีปญหากับตัว Smile ที่ยังไมบรรลุเปาหมาย 

ซึ่งสํานักทะเบียนฯ ตองมีการปรับในสวนของการเพ่ิมตัวชี้วัด และชื่อเพ่ือใหตอบโจทย สมศ.17 

สรุปสาระสําคัญจากการ Workshop 

 ผูอํานวยการใหขอสังเกตวาเกณฑขอ 4-5 ไมสามารถที่จะดําเนินการได ในอนาคตควรใชตัวรวมของมหาวิทยาลัย

ในเร่ือง “ความเปนธรรม”  กรรมการ QA กลาวชมวาเรามีการรวมคิดรวมสรางจากภายใน อยางไรก็ตามการประเมิน

คะแนนพิจารณาจากภายนอก เชน กลุมศิษยเกา ผูใชบัณฑิต รวมถึงบุคลากรภายในธรรมศาสตร ไมวาจะเปนเจาหนาที ่

รวมถึงอาจารย 
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ตัวบงชี้สกอ. 7.2 : การพัฒนาสํานักทะเบียนฯ สูสํานักแหงการเรียนรู 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ  

หนวยวัด : ขอ 

PDCA 
องคประกอบ 

คุณภาพ 
Keyword เอกสารท่ีตองใช สถานะ แนวการเขียน 

สกอ.7.2 การพัฒนาสํานัก

ทะเบียนฯ สู

สํานักเรยีนรู/

Action Plan  ขอ

1.3.1)  และขอ

3.2)       

ต้ังตนทําแผน โดอยวาง

จากกลุมเปาหมาย 3 

กลุม เปนหลกั 

PLAN ขอ 1 มีการ

กําหนดประเด็น

ความรูและ

เปาหมายของการ

จัดการความรูท่ี

สอดคลองกับแผน

กลยุทธของสํานัก

ทะเบียนฯ อยาง

นอยครอบคลมุ

พันธกิจของ

หนวยงาน 

 

 

 

 

- การกําหนดประเด็น

ความรูและเปาหมายของ

การจัดการความรู 

- สอดคลองกับแผนกล

ยุทธของสํานักฯ อยางนอย

ครอบคลมุพันธกิจ 

7.2.1.1 คําสั่งแตงตั้งกรรมการ 

KM 

7.2.1.2 แผนการจดัการความรู 

7.2.1.3 รายงานการประชุม

คณะกรรมการ KM วาระ

พิจารณาแผน 

7.2.1.4 รายงานแผน km เขา

กรรมการประจํา เพ่ือพิจารณา 

 

แผนการจดัการความรูท่ี

กําหนดประเด็น

สอดคลอง ครอบคลุม 
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PDCA องคประกอบ 

คุณภาพ 

Keyword เอกสารท่ีตองใช สถานะ แนวการเขียน 

 PLAN ขอ 2 กําหนด

บุคลากร

กลุมเปาหมายท่ี

จะพัฒนาความรู

และทักษะตาม

พันธกิจของ

หนวยงานอยาง

ชัดเจนตาม

ประเด็นความรูท่ี

กําหนดในขอ 1 

 - กําหนดกลุมเปาหมายท่ี

จะ พัฒนาทักษะ ความรู 

บุคลากรใหชัดเจน  

7.2.2.1 แผนท่ีสืบเน่ืองจากขอ 1    กําหนดกลุมโดย

แบงเปน 

1. ภายใน สนท. (เลม 

วิดิโอ) 

2. ภายใน มธ (จัด 

forum)  

  2.1 คณะ/อาจารย 

  2.2 นักศึกษา 

3. ภายนอกมธ. 

  3.1 เครือขายสนท.ท่ัว

ประเทศ 

  3.2 เครือขายอ.แนะ

แนว 

   

 - คนภายนอก มธ. (วิดิ

โอเก่ียวกับงานบริการ

ใหมๆ)  หลังจากน้ี

(ประชุมกําหนด

ประเด็น) 

   7.2.2.2 รายงานการประชุม

กรรมการ KM การพิจารณาแผน

กําหนดประเด็น 
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PDCA องคประกอบ 

คุณภาพ 

Keyword เอกสารท่ีตองใช สถานะ แนวการเขียน 

 DO ขอ 3 มีการ

แบงปนและ

แลกเปลีย่นเรยีนรู

จากความรู ทักษะ

ของผูมี

ประสบการณตรง 

เพ่ือคนหาแนว

ปฏิบัติท่ีดตีาม

ประเด็นความรูท่ี

กําหนดในขอ 1 

และเผยแพรไปสู

บุคลากร

กลุมเปาหมายท่ี

กําหนด 

 - แบงปนและแลกเปลี่ยน 

เผยแพรไปสูบุคลากร

กลุมเปาหมายท่ีกําหนด 

กลุมภายใน สนท. 

   เอกสารแนบ 7.2.3.1 

Facebook กลุมสํานักทะเบียนฯ 

  เอกสารแนบ 7.2.3.2 หนาเว็บ 

KM Blog 

เอกสารแนบ 7.2.3.3 สรุป

Forum 

เอกสารแนบ 7.2.3.4 mini 

kaizen 

เอกสารแนบ 7.2.3.5 regplan(

ภายในสนท. 

ภายใน มธ. 

  - เอกสารแนบ 7.2.3.6 nureg 

chanel  

 -  เอกสารแนบ 7.2.3.7 สรปุ

ถอนช่ือคะแนนต่ํา 

ภายนอก มธ. 

  -  เอกสารแนบ 7.2.3.8 

registrar network 

  -  เอกสารแนบ 7.2.3.9 สรุป

นิเทศโครงการเรียนดีชนบท 

   -  เอกสารแนบ 7.2.3.10 

สรุปผลการศึกษาดูงาน/

แบบสอบถามกอน-หลังดูงาน 

  - เอกสารแนบ 7.2.3.11 

สัมมนาเครือขาย สนท.ท่ัว

ประเทศ 

 แบงการแลกเปลี่ยนเปน 

2 แบบ  

1. การจัดเวที

แลกเปลีย่น ประชุม 

Forum 

2. การแลกเปลี่ยนผาน

ระบบออนไลน 

  2.1 เว็บไซต KM / 

Registrarnetwork 

  2.2 FB - Fanpage 

สํานักทะเบียนฯ และ

งานรับเขา 

  2.3 สถานีYoutube 

NuREG (นักศึกษา) 

/REG-Plan (กลุม

บุคลากรสนท.) 

  - (เพ่ิมเตมิ ควรมี

การปชสพ.คลปิใหกับ

คนในสํานักมากข้ึน เชน 

ชวงรอประชุม ตั้งเปน

หนาแรกระหวางรอ

ประชุมเสมอ) 
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PDCA องคประกอบ 

คุณภาพ 

Keyword เอกสารท่ีตองใช สถานะ แนวการเขียน 

 Do ขอ 4 มีการ

รวบรวมความรู

ตามประเด็น

ความรูท่ีกําหนด

ในขอ 1 ท้ังท่ีมอียู

ในตัวบุคคลและ

แหลงเรียนรูอ่ืนๆ 

ท่ีเปนแนวปฏิบัติ

ท่ีดีมาพัฒนาและ

จัดเก็บอยางเปน

ระบบโดยเผยแพร

ออกมาเปนลาย

ลักษณอักษร 

 - มีการจดัเก็บและ

เผยแพรเปนลายลักษณ

อักษร 

7.2..4.1 เลมสรุป Forum / 

Mini Kaizen 

7.2..4.2 link การประชาสมัพันธ 

คลิป วีดีโอ 

  ขอเสนอตองทําเพ่ิมเติม

คลิปวีดีโอตองมีการเพ่ิม

การบรรยายสั้นๆ ดวย 

Act  ขอ 5 มีการนํา

ความรูท่ีไดจาก

การจัดการความรู

ในปการศึกษา

ปจจุบันหรือป

การศึกษาท่ีผาน

มาท่ีเปนลาย

ลักษณอักษร และ

จากความรู ทักษะ

ของผูมี

ประสบการณ

ตรงท่ีเปนแนว

ปฏิบัติท่ีดีมาปรับ

ใชในการ

ปฏิบัติงานจริง 

 - นําแนวปฏิบัติท่ีดีจาก

การจัดการความรู มาใชใน

การปฏิบัติงานจริง 

7.2.5.1  สรุปForum 

7.2.5.2 mini kaizen (วิธีปรับ

กระบวนการใหลดนอยลง) 

7.2.5.3 regplan (ภายในสนท./

nureg รับบริการ) 

  - การกําหนดประเด็น 

ตองมาจากการสํารวจ

การรับรูขาวสาร 

 - รายงานประชุมเปน

ท่ีมาการกําหนด

ประเด็น 

ผลท่ีนํามาปรับใช มี 2 

เร่ือง คือ นิเทศ

โครงการรับเขา 

 - เร่ืองถอนชื่อคะแนน

ตํ่า 

 - mini kaizen การ

รับสมัครออนไลน  

(รับเขา) 
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สรุปสาระสําคัญจากวิทยากร 

โดยมีการนําความรูมาสรางเปนฐานความรูและนํามาใชประโยชนในการทํางาน ซึ่งสํานักทะเบียนฯ ไดมีการ

จัดทําในรูปแบบ เลมคูมือความรู เพื่อพัฒนาระบบงานใหมีคุณภาพ รวมถึงนําไปสูการแลกเปลี่ยนเรียนรูทั้งภายในและ

ภายนอกสํานักทะเบียนฯ  ควรสรางวัฒนธรรมการเรียนรูข้ึนมา และนําเทคโนโลยีเขาไปประยุกตใช โดยสรุปสาระสําคัญ

เพิ่มเติม จากเกณฑการประเมิน ดังนี ้

1. มีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรูที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของ      สํานัก

ทะเบียนฯ อยางนอยครอบคลุมพันธกิจของหนวยงาน ซึ่งตองสอดคลองกับ MASS โดยหัวหนาฝายยุทธศาสตรฯ ได

กลาวเสริมวา ในปกอนการกําหนดประเด็นความรูที่สอดคลองกับแผน MASS ของสํานักทะเบียนฯ แบงเปน 3 สวน คือ 

- หนากระดาน ACCURACY  

- วิดิโอความรูในงานบริการนักศึกษา (SMART) 

- กรรมการ KM โดยการจดั Forum  

ซึ่งในปกอนยังขาดตัว MINI KAIZEN ในสวนของ ACCURACY ซึ่งตองฝากไวที่ตัว สนท.1 

2. กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายที่จะพัฒนาความรูและทักษะตามพันธกิจของหนวยงานอยางชัดเจนตาม

ประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 

3. มีการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง (tacit knowledge)  คือ

ความรูเพื่อคนหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 และเผยแพรไปสูบุคลากรกลุมเปาหมายที่กําหนด 

การเผยแพรอาจจะนับ Facebook เว็บไซต แตการตีความในสวนนี้ ในความหมายของ KM สวนของ explicit 

knowledge จะดึงมาจาก tacit knowledge ออกมาเปนลายลักษณอักษร เพื่อใหสามารถจับตองได เชน วิดิโอ ที่ตอง

เพิ่มคําอธิบายประกอบเพื่อแสดงถึงลายลักษณอักษร การจัดทํา ppt เผยแพรความรูข้ึนเว็บไซต  

4. มีการรวบรวมความรูตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 ทั้งที่มีอยูในตัวบุคคลและแหลงเรียนรูอ่ืนๆ ที่เปน  

แนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษร (explicit knowledge) ตอง

เพิ่มเติมวากําหนดไววาอยางไร 

5. มีการนําความรูที่ไดจากการจัดการความรูในปการศึกษาปจจุบันหรือปการศึกษาที่ผานมาที่เปนลายลักษณ

อักษร  

1.(explicit knowledge) เปนความรู และจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง (tacit knowledge) ที่

เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง  ผูอํานวยการกลาวเสริมวา ตองมีหลักฐาน การทํางานบางอยางไมควร

ทําแลวเก็บไว จะตองเผยแพร เชน เผยแพรรูปเพื่อรณรงค ปายไวนิลตางๆ เปนหลักฐานของการนํามาปรับใช ปรับจาก

อะไร และมีตัวเปรียบเทียบ 
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อาจารยยงศักดิ์ กลาวเสริมวา เกณฑขอนี้ เปดชองใหสามารถใชความรูที่จัดในปการศึกษาปจจุบันได โดยตอง

รวมหลักฐานที่แสดงใหเห็นชัดถึงการเปลี่ยนแปลงจากเดิม และนํามาวิเคราะหรวบรวมเปนเลม Mini Kaizen และนําไปสู

การเปลี่ยนแปลง 

หัวหนาฝายยุทธศาสตร กลาววา เนื่องจากเรามีการปรับเพิ่มกลุมเปาหมาย เชน เครือขายสํานักทะเบียนฯ ทั่ว

ประเทศ  กลุมนักวิชาการศึกษาภายใน มธ. ซึ่งสํานักทะเบียนฯ มีการจัดทํา KM เก่ียวกับผูรับบริการ แตอาจจะมีการ

เปลี่ยนรูปแบบ ใหอยูในรูปวิดิโอ เร่ิมจากการเผยแพรบริการใหมในรูปแบบวิดิโอ โดยทําการสํารวจการรับรูบริการใหม วา

กลุมเปาหมายรูจักหรือไม จากนั้นนํามาจัดทําวิดิโอประชาสัมพันธ และสํารวจการรับรูอีกคร้ังหนึ่งวา กลุมเปาหมายรูจัก

บริการเพิ่มข้ึนมากนอยอยางไร  จึงเกิดคําถามวา วิธีการนี้สามารถตอบโจทยการเผยแพรในกลุมนักศึกษาหรือไม 

ผูอํานวยการ ไดใหความเห็นวา สํานักทะเบียนฯ มีการตอยอดจากการเผยแพรบริการใหมในสื่อประชาสัมพันธ

อ่ืนๆ และไดตอยอดออกมาเปนรูปแบบบของวิดิโอ การจะตอบโจทยขอนี้ได ตองมีการอธิบายที่มาที่ไป รวมถึงความ

เชื่อมโยงใหชัดเจนวาทําไมถึงใชวิดิโอ 

คุณคณิตา ไดสอบถามถึงกรณีคูมือรับสมัครลงใน Youtube ของฝายรับเขาศึกษาถือวานับไดหรือไม 

อาจารยยงศักดิ์กลาววา อยูที่การอธิบายของเรา วาชัดเจนแคไหน โดยหัวหนาฝายยุทธศาสตรฯ เสริมวา 

กรรมการประเมินเคยใหขอเสนอแนะไววาเราสามารถแฝงการทํา KM ไปสูผูรับบริการดวย ซึ่งถาผูรับบริการมีการรับรู 

ปญหาก็จะลดลง 

สุดทายผูอํานวยการไดใหแนวคิดวา ควรยอนกลับไปดูแผนกลยยุทธดวยวาสอดคลองหรือไม  

หัวหนาฝายยุทธศาสตรฯ  กลาวเสริมในประเด็นนี้ วา ไดมีการจัดทํา KM โดยรอยเรียงตามหนา MASS ซึ่ง เกิด

จากการทํางานของ ACCURACY ดวยการจัดทําเลมคูมือความรู  การทํางานของ SMART จากการจัดทําวิดิโอเผยแพร

ความรู การทํางานของ SMILE จากการสํารวจการรับรูความเขาใจในบริการสํานักทะเบียนฯ ในสวนของ Modern ผาน

จากการสัมมนาเครือขายสํานักทะเบียนฯ ทั่วประเทศ 

 

สรุปสาระสําคัญจากการ workshop 

 เปนการตั้งตนทําแผนโดยแบงกลุมเปาหมายออกเปน 3 กลุมหลักๆ ไดแก…  โดยการดําเนินงานใน 7.2 จะมีการ

ดําเนินงานโดยคณะกรรมการ KM ในการจัดทําแผน โดยในแผนการจัดการความรูที่กําหนดประเด็นสอดคลอง ครอบคลุม

ประเด็น ไดแก  mass : ถอนชื่อคะแนนต่ํา (สนท.1) รับสมัครออนไลน (A3)  พันธกิจ : mini Kaizen รับสมัคร 

ในเกณฑมาตรฐานขอที่ 3 กําหนดใหมีการแลกเปลี่ยนใน 2 รูปแบบ ไดแก การจัดเวทีแลกเปลี่ยนประชุม Forum และ

การแลกเปลี่ยนโดยชองทางออนไลน (เว็บไซต KM Blog/registrarnetwork, Facebook Fanpage สนท/รับเขา, สถานี 
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Youtube-Nureg/Reg Plan Tu)   โดยเพิ่มเติมการประชาสัมพันธผานชองทาง Youtube ในระหวางการรอเปดประชุม 

หรือชวงเบรก เปนการย้ําใหเกิดความเคยชิน 

ในเกณฑมาตรฐานขอที่ 4 การเผยแพรใหเปนลายลักษณอักษร ในสวนการเผยแพรผานคลิปวิดิโอ ควรเพิ่มเติม

คําอธิบายที่เปนลายลักษณอักษรไวดวย เชน อาจะเปนรูปแบบการบรรยายแบบสั้นๆ  

คุณสุนทร แกวไชย มีขอสงสัยวา ผลผลิตที่ไดจากการ km  คืออะไร โดยคุณดวงพร โสติถิมานนท ไดอธิบายเพิ่มเติมวา 

ผลผลิตที่ไดจะออกมาในรูปแบบของการปรับกระบวนการทํางาน หรือเทคนิคที่แตละคนมี โดยนํามารวบรวม เพื่อ

ยอนกลับไปปรับปรุงกกระบวนงานอีกคร้ัง  

เลขานุการ ไดใหความเห็นวา ทําอยางไรใหคนในสํานักยอมรับ km เขามาปรับใชในกระบวนงาน ควรจะมีการ

ติดตามวา มีการนําเอา km ไปปรับปรุงกระบวนการจริงหรือไม ไมใชทําแลวเก็บไว ซึ่งอาจจะตองโดนกรรมการประเมิน

ทวงติงประเด็นนี้แนนอน ดังนั้นควรผลักดันใหมีการนํา Km ไปปฏิบัติจริงๆ อาจจะเปนในรูปแบบของการกําหนดเปน

ตัวชี้วัดใหแตละสวนงานดําเนินการ หัวหนาฝายยุทธศาสตรฯ กลาวเสริมในประเด็นนี้วา ไมจําเปนตองจัดทําเปนตัวชี้วัดทุก

เร่ือง แตควรจะตีความในลักษณะกํากับติดตาม  
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ตัวบงชี้สกอ. 7.4 : ระบบบริหารความเสี่ยง 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ  

หนวยวัด : ขอ 

PDCA 
องคประกอบ 

คุณภาพ 
Keyword เอกสารที่ตองใช แนวการเขียน สถานะ 

สกอ.

7.4 

ระบบบริหารความ

เสี่ยง/Action Plan ขอ 

2.2)         

 Plan 

  

ขอ 1 มีการแตงตั้ง

คณะกรรมการหรือ

คณะทํางานบริหาร

ความเสี่ยง โดยมี

ผูบริหารระดับสูงและ

ตัวแทนที่รับผิดชอบ

พันธกิจของสํานัก

ทะเบียนฯ รวมเปน

คณะกรรมการหรือ

คณะทํางาน 

 - มีการแตงตั้ง

คณะกรรมการบริหารความ

เสี่ยง 

 7.4.1.1 คําสั่งแตงตั้ง

คณะกรรมการ QA สํานัก

ทะเบียนฯ  

 - ตองเขาที่ประชุม กก.

ประจํา 

 - การมีสวนรวมของ

กรรมการ QA 

 - จดรายงานการประชุม

พรอมมีมติในแตละเร่ือง 
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ลําดับที ่ องคประกอบ 

คุณภาพ 

Keyword เอกสารที่ตองใช แนวการเขียน สถานะ 

Plan ขอ 2 มีการวิเคราะห

และระบุความเสี่ยง 

และปจจัยที่กอใหเกิด

ความเสี่ยงอยางนอย 3 

ดาน 

- สามารถวิเคราะหปจจยัที่

ทําใหเกิดความเสี่ยง 

  7.4.2.1 ตารางการวิเคราะห 

และระบปุจจัยเสี่ยง 

ทั้ง 7 ดาน โดยแบงเปน

ดานที่ สนท. มีความเสี่ยง 

4 ดาน 

1.ดานยุทธศาสตร 

2.ดานนโยบาย 

3.ดานการปฏิบตัิงาน 

(สนท.1,สนท.3 

4.ดานเหตกุารณภายนอก 

 

  

 Plan 

ขอ 3 มีการประเมิน

โอกาสและผลกระทบ

ของความเสี่ยงและ

จัดลําดบัความเสี่ยงที่ได

จากการวิเคราะหในขอ 

2 

 - ประเมินโอกาสสิ่งที่จะ

เกิดความเสี่ยง 

ผลกระทบจากความเสี่ยง 

จัดลําดบัความเสี่ยง 

7.4.31.  ตารางการการ

ประเมินโอกาส ผลกระทบ 

รวมถึงมีการจัดลําดบัความ

เสี่ยง 

ทําแผนโดยดึงความเสี่ยง

ที่มีการประเมินจาก ขอ 2 

มาวิเคราะหโอกาส 

ผลกระทบ และจัดลําดบั 

  

  

Do 

ขอ 4 มีการจัดทําแผน

บริหารความเสี่ยงที่มี

ระดับความเสี่ยงสูง 

และดําเนนิการตาม

แผน 

 - ทําแผนบริหารความเสี่ยง 

 - ดําเนินการตามแผนความ

เสี่ยง 

7.4.4.1 แผนบริหารความ

เสี่ยงปงบประมาณ 2556-

2557 

จัดลําดบัความสําคัญแผน 

นําความเสีย่งจากขอ 3 

มาจัดลาํดับ เลือกทําแผน 

พรอมเสนอผานกรรมการ

ประจํา 

  

  

  

    7.4.4.2 รายงานผลการ

ดําเนินงานตามแผนบริหาร

ความเสี่ยง ตามรอบ 

    

 Check 

  

ขอ 5 มีการติดตาม 

และประเมินผลการ

ดําเนินงานตามแผน 

และรายงานตอ

คณะกรรมการ 

 - ติดตาม ประเมนิผล ตาม

แผนบริหารความเสี่ยง 

 - รายงานประเมินผล ตอ

คณะกรรมการประจําเพื่อ

พิจารณา 

7.4.5.1 สรุปการดําเนินการใน

แผนบริหารความเสี่ยงทั้งหมด

ผานที่ประชุมกรรมการ 1 คร้ัง 
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ลําดับที ่ องคประกอบ 

คุณภาพ 

Keyword เอกสารที่ตองใช แนวการเขียน สถานะ 

  

  

ประจําสํานักทะเบียนฯ 

เพื่อพิจารณาอยางนอย

ปละ 1 คร้ัง 

    

 Act ขอ 6 มีการนําผลการ

ประเมิน และ

ขอเสนอแนะจาก

คณะกรรมการประจํา

สํานักทะเบียนฯ ไปใช

ในการปรับแผนหรือ

วิเคราะหความเสี่ยงใน

รอบปถัดไป 

 - นําขอเสนอ และผลการ

ประเมิน วิเคราะหความ

เสี่ยงตอไป 

7.4.6.1 รายงานการประชุมที่

มีขอเสนอแนะจากกรรมการ

ประจํา 

7.4.6.2 เอกสารที่แสดงถึงการ

ปฏิบัติตามขอเสนอแนะจาก 

กก. 

    

 

สรุปสาระสําคัญจากวิทยากร 

สํานักทะเบียนฯ ไดเร่ิมจัดทํามานานแลว เปนเร่ืองการควบคุมปจจัยเสี่ยงในการทํางานลวงหนา ซึ่งแมจะมีระบบ

การจัดการที่ดีแลว แตหากยังมีความเสี่ยงเกิดข้ึน ตองหาแนวทางแกไข โดยสรุปสาระสําคัญเพิ่มเติม จากเกณฑการ

ประเมิน ดังนี้  

 1. มีการแตงตั้งกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยผูบริหารระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบพันธ

กิจหลัก 

 2. วิเคราะหและระบุความวามเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง อยางนอย 3 ดาน 

 3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงจากการวิเคราะหขอ 2 (ไมใชการ

ประชุมคร้ังเดียวแลวครบทุกขอ) 

 4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน 

 5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานตอสภามหาวิทยาลัย อยางนอยปละ 1 

คร้ัง 
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 6. มีการนําผลการประเมิน และขอเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลยัไปใชการปรับแผนหรือวิเคราะหความเสี่ยงใน

รอบปถัดไป ถาเปนกรณีเกิดเหตุรายแรงกระทบตอความปลอดภัยของนักศึกษา คณาจารย บุคลากร หรือชื่อเสียง

ภาพลักษณ ความมั่นคงสถาบัน โดยที่ไมมีการปองกันควบคุม หรือจัดการกับความเสี่ยง คะแนนการประเมินจะเทากับ 

ศูนย ซึ่งสวนใหญจะเปนระดับมหาวิทยาลัย เชน เคยเกิดเหตุการณกรณีที่อาจารยลวงละเมิดทางเพศกับนักศึกษา ซึ่ง

มหาวิทยาลับไดมีแนวทางแกไขโดยการจัดหอง consult ไวโดยเฉพาะ 

สรุปสาระสําคัญจากการ workshop 

 ใน สกอ.7.4 จากเกณฑมาตรฐานขอ 1-4 จะเปนในลักษณะการจัดทําแผน ซึ่ง 

ในเกณฑมาตรฐานขอที่ 1 ในการเขาประชุมกรรมการประจํา หรือกรรมการ QA ควรมีการจดบันทึกรายงานการประชุม 

เพื่อที่จะไดทราบมติที่เก่ียวของ เพื่อนําไปใชดําเนินงานตอไปได 

ในเกณฑมาตรฐานขอที่ 2 สํานักทะเบียนฯ ไดมีการระบุความเสี่ยง 4 ดาน ไดแก  

1. ดานยุทธศาสตร 

2. ดานนโยบาย 

3. ดานการปฏิบัติงาน (สนท.1,สนท.3) 

4. ดานเหตุการณภายนอก 

โดยมีที่มา จากการประชุมเชิงปฏิบัติการกับอาจารย มานะ ชัยวงศโรจน ซึ่งมีการวางนโยบายและยุทธศาสตรไว

คราวๆ แลว  สวนในดานการปฏิบัติงาน เราไดวิเคราะหจากกระบวนการ ผลจากการปฏิบัติงานจากการจัดทํากระบวนการ 

A เชน ถอนชื่อ สวนเหตุการณภายนอก เราไดมีการจัดทําแผนบริหารความพรอมตอสภาวิกฤต ไวแลว จึงกําหนดประเด็น 

4 ขอข้ึนมาเพื่อใหเปนไปตามเกณฑ 

เลขานุการ ไดตั้งขอสังเกต ในประเด็นที่ในปลายปงบประมาณ 2557 จะมีการเกษียณอายุราชการพรอมกัน

จํานวนมาก ในสวนนี้ก็ถือวาเปนความเสี่ยงเชนกัน ควรจะนําไปใสไวในแผนหรือไม  

โดยปหนามีขอสังเกตุวา อาจจะตองมีการเปลี่ยนเนื่องจากประเด็นดังกลาวสามารถนําไปตอยอดในปตอไปได 

หัวหนาฝายยุทธศาสตรกลาววา ความเสี่ยงในดานตางๆ บางดาน ไดมีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงไวแลว เชน มีการ

ประชุม workshop ในดานกลยุทธและนโยบาย  ในดานการปฏิบัติงาน มีการจัดทํา Accuracy ในกระบวนการถอนชื่อ

คะแนนต่ําและการอนุมัติปริญญา ดานเหตุการณภายนอก ซึ่งเรามีการจัดทําแผนแลว และมีการดําเนินการตามแผน เชน 

ชวงวิกฤตทางการเมืองเมื่อเดือน ธ.ค.56 สิ่งที่ตองคํานึงตอไป คือ ตองมีการเขาที่ประชุมกรรมการประจําสํานัก 
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ตัวบงชี้ มธ.10  :   ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 

ชนิดของตัวบงชี้  :  กระบวนการ  

หนวยวัด :  ขอ 

PDCA 
องคประกอบ 

คุณภาพ 
Keyword เอกสารที่ตองใช สถานะ แนวการเขียน 

มธ.10 ระบบการพฒันาบุคลากร

สายสนับสนนุ 

Action Plan ขอ 3.2) 

      

ตามจรรยาบรรณ 6 หลัก 

10 ขอ 

วิเคราะหแผนในเชิง OM เชนปริณ

มาณงานสอดคลองกับเวลาหรือไม 

  

 Plan 

ขอ 1 มีแผนการบริหาร

และการพัฒนาบุคลากร

สายสนับสนนุที่มีการ

วิเคราะหขอมูลเชิง

ประจักษ 

 - แผนที่แสดง

ใหเห็นถึงการ

วิเคราะห

ขอมูลเชิง

ประจักษ 

10.1.1  แผนบริหารบุคคล 

 

   - จัดทําแผนใหสอดคลองกับ 

mass รวบรวมรายละเอียดกับ 

สวัสดิการ สรางขวัญกําลงัใจ การ

พัฒนาบุคลากร ทักษะการ

ปฏิบัติงาน อยูในแผน 

 - ชองวาง competency  

 - มองแผนอัตรากําลัง 

 - ศึกษาดูงาน 
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PDCA องคประกอบ 

คุณภาพ 

Keyword เอกสารที่ตองใช สถานะ แนวการเขียน 

Do ขอ 2 มีการบริหารและ

การพัฒนาบุคลากรสาย

สนับสนนุใหเปนไปตาม

แผนที่กําหนด 

- พัฒนา

บุคลากรสาย

สนับสนนุได

ตามแผน 

10.2.1  การกําหนดเกณฑ/

แนวทาง เชน I know /รายงาน

ผลหลังอบรม 

10.2.2 การรายงานผลตามรอบ 

 เชน แบบฟอรมรายงานอบรม/

รายงานผลตามรอบ 

10.2.3 รายงานการศึกษาดูงาน

จาก modern 

 

- มีการกําหนดเกณฑ   

 - มีการรายงานผลตามรอบ 

 - แบบฟอรมการรายงานผลการ

อบรม ภายใน 5 วัน 

(ตอบโจทย 4 และ 6 มีการ

ติดตาม) 

Do ขอ 3 มีสวัสดิการ

เสริมสรางสุขภาพทีด่ี 

และสรางขวัญกําลังใจให

บุคลากรสายสนับสนุน

สามารถทาํงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

- สวัสดิการ

ดานสุขภาพ 

10.3.1ดานสุขภาพ 

ออกกําลังกาย โยคะ ในกิจกรรม

สานใจ 
  

 

 

- สรางขวัญ

กําลังใจ 

10.3.2  ขวัญกําลังใจ 

 - I know 

 - แตงกายชุดฟอรม 

 - top up 

- สงเสริมการทํางานเพื่อ

ความกาวหนา (สงผลงานขรก./

พนง) 

 - เคร่ืองมือการทํางานที่ทนัสมยั 

(เปลี่ยนคอมฯ ทุก 5 ป) 
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PDCA องคประกอบ 

คุณภาพ 

Keyword เอกสารที่ตองใช สถานะ แนวการเขียน 

  

 Check 

ขอ 4 มีระบบการติดตาม

ใหบุคลากรสายสนับสนนุ

นําความรูและทักษะที่ได

จากการพัฒนามาใชใน

การปฏิบัติงานที่เก่ียวของ 

 - ติดตามการ

นําความรูที่

ไดรับจากการ

พัฒนามาใชใน

การทํางาน 

 10.4.1 แบบฟอรมรายงานผล

การเขารวมอบรม/บรรยาย/

เสวนา/ประชุมวิชาการ 

 10.4.2  แบบฟอรมประเมนิผล

สานใจ รายเดือน/รายป 

10.4.5 แบบฟอรมประเมนิผล

การดูงาน 

10.4.6 แจงขอมูลการเขารวม

พัฒนาความรู 

  เขียนใหสอดคลองกับเกณฑขอ 

1,3,5 

- มีการนําผล competency มา

แสดงใหเห็นวาบุคลากรมีการ

พัฒนาทักษะเพ่ิมขึ้น 

(แบบฟอรมของ หน.และในฝาย

ในการติดตามการอบรม) 

  

 Do 

ขอ 5 มีการใหความรูดาน

จรรยาบรรณอาจารยและ

บุคลากรสายสนับสนุน 

และดแูลควบคุมให

บุคลากรสายสนับสนุนถือ

ปฏิบัต ิ

 - 

จรรยาบรรณ

ในการ

ปฏิบัติงาน 

  - 10.5.1 คําสั่งแตงตั้ง

กรรมการอุธรณรองทุกข /

รายงานประชุมกรรมการอุธรณ

รองทุกข (มีรายงานประชุม) 

 -  10.5.2 จัดบรรยาย เร่ือง 

จรรยาบรรณ ในกิจกรรมสานใจ 

    

  

 Check 

ขอ 6 มีการประเมินผล

ความสําเร็จของแผนการ

บริหารและการพัฒนา

บุคลากรสายสนับสนุน 

 - ประเมินผล

การพัฒนาบุ

คลการ 

 - 10.6.1 แบบสํารวจความพึง

พอใจภายในสํานักฯ (เชน สาน

ใจ) 

 - 10.6.2 รายงานการประเมิน

เทียบกับแผน 

  นําผลการประเมินของกรรมการป

กอนมาใช 

  

 Act 

ขอ 7 มีการนําผลการ

ประเมินไปปรับปรุงแผน

หรือปรับปรุงการบริหาร

และการพัฒนาบุคลากร

สายสนับสนนุ 

 - นําผลไป

ปรับปรุงการ

พัฒนา

บุคลากร 

 - 10.7.1 เอกสารที่แสดงวามี

กิจกรรมใหมหรือพัฒนา

กิจกรรมเดิม 

  เพิ่มขอเสนอแนะ  

- บันทึกเวียนอบรม ควรมีระบุ

ความสําคัญวาเก่ียวของอยางไรกับ 

kpi อ่ืนในมหาวิทยาลัย) 

- ใหกระตุน PR บอยๆ  
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สรุปสาระสําคัญจากวิทยากร 

โดยสรุปสาระสําคัญเพิ่มเติม จากเกณฑการประเมิน ดังนี้  

 1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษอยูในแผน ซึ่ง

ตองจัดทําเปนแผนเฉพาะ  

 2. มีการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนตามแผนที่กําหนด ซึ่งตองเปนแผนสืบเนื่องมาจากขอหนึ่ง 

 3. มีสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพที่ดี และสรางขวัญและกําลังใจใหบุคลากรสายสนับสนุนสามารถทํางานไดอยาง

มีประสิทธิภาพ 

 4. มีระบบการติดตามใหบุคลากรสายสนับสนุนนําความรูและทักษะที่ไดจากการพัฒนามาใชในการปฏิบัติงานที่

เก่ียวของ 

 5. มีการใหความรูดานจรรยาบรรณอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน  และดูแลควบคุมใหบุคลากรสาย

สนับสนุนถือปฏิบัต ิ

 6. มีการประเมินผลสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 

 7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 

  โดยหัวหนาฝายยุทธศาสตรไดเสนอประเด็นเพิ่มเติม จากขอเสนอแนะกรรมการประเมินปกอน ในเร่ืองการจัดทํา

แผนอัตรากําลังโดยตองแสดงสัดสวนปริมาณงานตอกําลังคนอยางชัดเจน (การจัดทํา OM) 

สรุปสาระสําคัญจากการ workshop 

เกณฑมาตรฐานขอที่ 1ควรมีแผนบริหารบุคลากรในภาพรวม (แผนอัตรากําลัง) ที่แสดงสัดสวนที่ชัดเจนระหวาง

ปริมาณงานและกําลังคนที่ตองการ โดยสอดคลองกับแผนกลยุทธ คุณดวงพรกลาววา ในการเขียนแผนบริหารบุคคล 

จะตองเขียนใหมีความสอดคลองกับกลยุทธ Mass โดยคลอบคลุม รายละเอียดกับ สวัสดิการ การสรางขวัญกําลังใจ 

จรรยาบรรณ และการพัฒนาบุคลากร  ทักษะความสามารถการปฏิบัติงาน ซึ่งจะมาจากการประเมิน Competency ที่จะ

มาจากหัวหนาฝายในแตละฝาย เพื่อดูชองวางที่เกิดข้ึนเพื่อจัดหาหลักสูตรเติมเต็มใหกับบุคลากร  รวมถึงการวางแผน

อัตรากําลัง  การศึกษาดูงาน 

 เลขานุการกลาววา ในการสงบุคลากรเขาอบรม ควรมีการติดตามวา มีการนําความรูในการอบรมนําไปปรับใช

อยางไร อาจจะเปนการติดตามจากหัวหนาฝาย  ซึ่งอาจจะนําไปเปรียบเทียบกับ competency   

D:\ตาย\Tay\ตาย\QA ภายใน\SAR56\อบรมกรรมการ QA1\สรุป\KM สีดารีสอรท.Doc 

 



67 

 

 หัวหนาฝายยุทธศาสตร กลาววา ตัวบงชี้นี้ถือวาเปนการครอบคลุมหลายๆ ประเด็น ไมวาจะเปนการพัฒนา การ

ติดตามประเมินผล  เปนการมองเพิ่มมิติ ไมไดมีแคการวัดคนเกงจากผล KPI หรือ competency แตมองอีกดานหนึ่งคือ 

จรรยาบรรณ และสวัสดิการ  โจทยคือ ทําอยางไรที่จะทําให 3 มิตินี้ไปฝงอยูในแผนพัฒนาบุคลากร 

 นอกจากนั้น ผลจากการอบรม คุณบุญจิรา ภูเงิน ไดตั้งขอสังเกตุวา จะนําผลที่ไดไปเทียบกับอะไร หัวหนาฝาย

ยุทธศาสตรกลาวเสริมวา นอกจากการนําผล Competency มาใชแลว  ก็มีการเพิ่มเติมโดย มีการปรับความตองการใน

การอบรม โดยหัวหนาฝายและบุคลากร สามารถเลือกหัวขอที่จะอบรมไดเอง สวนการติดตามผลคงตองมีการปรับ

แบบฟอรมที่ใชในการรายงานอีกคร้ัง 
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ตัวบงชี้สกอ. 9.1  :  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ชนิดของตัวบงชี้ :   กระบวนการ  

หนวยวัด :   ขอ 

PDCA 
องคประกอบ 

คุณภาพ 

  

Keyword 

  

  

เอกสารที่ตองใช แนวการเขียน สถานะ 

สกอ.

9.1 

ระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน         

  

  

ขอ 1 มีระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในที่เหมาะสมและ

สอดคลองกับพันธกิจและ

พัฒนาการของสํานัก

ทะเบียนฯ ตั้งแตระดบัฝาย 

และดําเนนิการตามระบบที่

กําหนด 

 - ระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพ 

 9.1.1.1 คําสั่งเร่ืองแตงตั้ง

คณะกรรมการประกัน

คุณภาพในสาํนักทะเบียน

ฯ  

 

 9.1.1.2 เอกสารที่แสดง

ใหเห็นถึงการมีระบบและ

กลไกลการประกัน

คุณภาพ (อาจมีการจัด

ประชุม) 

ตองระบุหนาทีด่าน

ประกันคุณภาพที่

ชัดเจนแสดงใหเห็น

ถึงการทําประกัน

คุณภาพทุกฝายใน

หนวยงาน 

 

สอดคลองกับพันธ

กิจและพัฒนาการ  

  

  

  

   - ความสอดคลองของ

กลไกกับพันธกิจสํานัก

ทะเบียนฯ 
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PDCA องคประกอบ 

คุณภาพ 

Keyword 

 

เอกสารที่ตองใช แนวการเขียน สถานะ 

  

  

ขอ 2 มีการกําหนด

นโยบายและใหความสําคัญ

เร่ืองการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน โดย

คณะกรรมการระดับ

นโยบายและผูบริหารสูงสุด

ของสํานักทะเบยีนฯ 

 - กําหนดนโยบายการ

ประกันคุณภาพศึกษา

ภายใน 

 9.2.2.1  นโยบายการ

บริหารของหนวยงาน 

  - ผลจากการประชุมกก.

บริหาร หลักการตางๆ 

เก่ียวกับการประกัน

คุณภาพ การจัดทําแผน

ตางๆ เชน แผนงาน แผน

เงิน 

  

    

  

  

ขอ 3 มีการกําหนดตัวบงชี้

เพิ่มเติมตามอัตลักษณของ

สํานักทะเบียนฯ 

 - อัตลักษณของสํานัก

ทะเบียนฯ 

(ตัวบงชี้ภารกิจหลัก สนท.) 

9.1.3.1 รายงานประชุม 

กก.บริหาร/ประจํา เร่ือง

การกําหนดอัตลักษณ 

สนท. 

แสดงใหเห็นถึง

เหตุผลของการ

เลือกกําหนด KPI 

ตามภารกิจ 

  

  

  

ขอ 4 มีการดําเนินงานดาน

การประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในที่ครบถวน 

 - ดําเนินงานดานประกัน

คุณภาพไดครบถวน 

9.1..4.1 มีรายงานผล QA 

ตอ กกก.ประจําทุกเดือน

ทาง mail 

ตองมีการ

ดําเนินงานเปนไป

ตามกระบวนการ 

PDCA 

  

  

  

    9.1..4.2 บันทึกสงรายงาน

ประเมินตนเองให

มหาวิทยาลยั ปทีผ่านมา 

รายงานการ

ประเมินตนเอง สง

มหาวิทยาลยัในป

การศึกษาที่ผานมา 

ใหทันเวลา ผาน 

กก.ประจํา (ชวง

เดือน ก.ค.) 

  

  

  

    9.1.4.3 นําขอมูลใน SAR 

ไปใสขอมูลเขาระบบ che 

QA online 
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PDCA องคประกอบ 

คุณภาพ 

Keyword 

 

เอกสารที่ตองใช แนวการเขียน สถานะ 

  

  

    9.1.4.3 นําผลไปปรับปรุง

ทําแผน 

    

  

  

ขอ 5 มีการนําผลการ

ประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในมาปรับปรุงการ

ทํางาน และสงผลใหการ

พัฒนาผลการดําเนนิงาน

ตามตัวบงชี้ของแผนกล

ยุทธทุกตัวบงชี ้

 - นําผลการประกัน

คุณภาพมาปรับปรุง 

 9.1.5.1  

ขอเสนอแนะจากการ

ประเมินคุณภาพภายใน ป

การศึกษา2555 

ตองเขียนในแผน

ปรับปรุงใหครบ

ทุกองคประกอบ  

  

  

  

ขอ 6 มีระบบสารสนเทศที่

ใหขอมูลสนับสนนุการ

ประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในครบทั้ง 6 

องคประกอบคุณภาพ 

 - ระบบสารสนเทศ

สนับสนนุการประกัน

คุณภาพ 

9.1.6.1 มีระบบรองรับทัง้ 

6 องคประกอบ 

องค 1 แผน  link  ระบบ

ประเมินผลการปฏิบัตงิาน 

องค 2 ภารกิจหลัก link  

ระบบ google docs  

ระบบบริการทาง

การศึกษา 

องค 7 บริหารการจัดการ 

link  ระบบ (การเงิน 

พัสดุ oracle 

องค 8  link  ระบบ

ประเมินผลการปฏิบัตงิาน 

oracle 

องค 9 ประกันคุณภาพ 

link  ระบบ  

อัตลักษณ ระบบ

ประเมินผลการปฏิบัตงิาน 

ติดตามโครงการ 

เขียนใหเห็นถึงการ

นําขอมูลมาใชใน

งานประกัน

คุณภาพ 
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PDCA องคประกอบ 

คุณภาพ 

Keyword 

 

เอกสารที่ตองใช แนวการเขียน สถานะ 

  

  

ขอ 7 มีสวนรวมของผูมี

สวนไดสวนเสียในการ

ประกันคุณภาพการศึกษา 

โดยเฉพาะนักศึกษา ผูใช

บัณฑิตและผูใชบริการตาม

พันธกิจของสถาบนั 

 - การมีสวนรวมของ

ผูใชบริการ 

ภายใน มธ. 

9.1.7.1 นักศึกษา 

 - คําสั่งกรรมการ co 

creator 

- ภาพการรวมกิจกรรม

ของฑูตกิจกรรม มธ. 

- สรุปแบบสอบถาม 

 - แทรก คําจํากัด

ความของกลุมผูมี

สวนไดสวนเสียใน

ตัว template เชน 

กลุมผูใชบัณฑิต 

(ไมอยูในงาน

เก่ียวกับประกัน

คุณภาพโดยตรง) 

และในปถัดไปให

ฝายที่เก่ียวของทํา

แบบสอบถามผูใช

บัณฑิตพรอม

ประเมินผล 

(หารือกับ กก.QA 

กลางเร่ืองปรับ

เกณฑเก่ียวกับผูใช

บัณฑิต) 

สรุป เนนการใช

แบบสอบถาม 

รวบรวม

ขอเสนอแนะเพื่อ

มาปรับปรุง  

 - เชิญบัณฑิตเขา

มามีสวนรวมใน

การประกัน

คุณภาพ เชน เขา

มาเปนกรรมการ

ประจํา 
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PDCA องคประกอบ 

คุณภาพ 

Keyword 

 

เอกสารที่ตองใช แนวการเขียน สถานะ 

    - อาจปรับมาจาก 

kpi ติดตามงาน

จากภายนอก   

 - เนนการมีสวน

รวมของ นศ. 

 

  

  

    9.1.7.2 คณะ/อาจารย 

- แบบสอบถาม 

- forum 

    

  

  

    ภายนอก มธ. 

9.1.7.3 เครือขาย สนท.

ทั่วประเทศ 

9.1.7.4 เครือขาย

โรงเรียน 

    

  

  

ขอ 8 มีเครือขายการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูดานการ

ประกันคุณภาพการศึกษา

ระหวางสํานักและมี

กิจกรรมรวมกัน 

 - เครือขายดานประกัน

คุณภาพ 

9.1.8.1 การเขารวม

กิจกรรมสนท.ทั่ว

ประเทศ9.1.8.2 การเขา

รวมกิจกรรมเครือขาย 

มธ.9.1.8.3 KM Blog/

เว็บไซตที่พูดคุยเกี่ยวกับ

การประกันคุณภาพ 
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PDCA องคประกอบ 

คุณภาพ 

Keyword 

 

เอกสารที่ตองใช แนวการเขียน สถานะ 

  

  

ขอ 9 มีแนวปฏิบตัิที่ดีหรือ

งานวิจยัดานการประกัน

คุณภาพการศึกษาที่

หนวยงานพัฒนาข้ึน และ

เผยแพรใหหนวยงานอ่ืน

สามารถนาํไปใชประโยชน 

 - แนวปฏิบัตทิี่ดี เปน

แบบอยางได 

9.1.9.1 สรุปเลม สนท.1 

ถอนชื่อคะแนนต่าํ 

9.1.9.2 สรุปเลม Forum 

การเบิกจายเงินในการ

สอบคัดเลือก 

เขียนเพิ่มเติมให

เห็นเปนรูปเลม 

แนวทางนอกจาก

เลมสรุป 

 - แสดงใหเห็นถึง

การปรับ

กระบวนการ

ทํางานของคณะ 

  

 

สรุปสาระสําคัญจากวิทยากร 

โดยจะมองวงจรของการประกันคุณภาพทั้งหมด ซึ่งสํานักทะเบียนฯ ตองสรางระบบและกลไกในการควบคุม

ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการดําเนินงานของสํานักทะเบียนฯ ใหเปนไปตามนโยบาย  

 ระบบ หมายถึง ข้ันตอนการปฏิบัติงานที่มีการกําหนดอยางชัดเจนวาตองทําอะไรบางเพื่อใหไดผลออกมาตามที่

ตองการ ซ่ึงข้ันตอนการปฏิบัติงานจะตองปรากฏใหทราบโดยทั่วกัน ไมวาจะอยูในรูปของเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส

หรือโดยิธีการอ่ืนๆ  

 กลไก หมายถึง สิ่งที่ทําใหระบบมีการขับเคลื่อนได โดยมีการจัดสรรทรัพยากร มีการจัดองคการ หนวยงาน หรือ

กลุมบุคคลผูดําเนินงาน 

โดยสรุปสาระสําคัญเพิ่มเติม จากเกณฑการประเมิน ดังนี้  

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการ

ของสํานักทะเบียนฯ ตั้งแตระดับฝาย และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

2. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเร่ืองการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการระดับ

นโยบายและผูบริหารสูงสุดของสํานักทะเบียนฯ  

3. มีการกําหนดตัวบงชี้เพ่ิมเติมตามอัตลักษณ (สนท) ของสํานักทะเบียนฯ 

4. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถวน ประกอบดวย 1) การควบคุม ติดตาม

การดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพเสนอตอคณะกรรมการ

ประจําสํานักทะเบียนฯ โดยหัวหนาฝายยุทธศาสตร ไดกลาวเสริมในประเด็นน้ีวา มีขอแนะนําจากกรรมการประจํา
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อาจารยสัญญาและอาจารยยงศักดิ์ วา ควรจะมีการรายงานผลระหวางทางในลักษณะการรายงานความคืบหนาผาน

ระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยการดึงขอมูลออกจากระบบทุกเดือนในรูปแบบตาราง Excel หรืออาจจะเพ่ิม

ชองทางในระบบเพ่ือใหกรรมการประจําเขาไปติดตามความคืบหนา ตอคณะกรรมการประจํา และสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกําหนดเวลา โดยเปนรายงานที่มีขอมูลครบถวนตามที่สํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online ปญหาคือระบบยังไม Support อยางเพียงพอ และ 3) การนําผลการประเมิน

คุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสํานักทะเบียนฯ 

5. มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และสงผลใหมีการพัฒนาผลการ

ดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธทุกตัวบงชี้ 

6. มีระบบสารสนเทศที่ใหขอมลูสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9 องคประกอบคุณภาพ 

7. มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษา ผูใชบัณฑิต และ

ผูใชบริการตามพันธกิจของสํานักทะเบียนฯ 

8. มีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางสถาบัน และมีกิจกรรมรวมกัน 

9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยดานการประกันคุณภาพการศึกษาที่หนวยงานพัฒนาข้ึน และเผยแพรให

หนวยงานอ่ืนสามารถนําไปใชประโยชน ซึ่งผูอํานวยการกลาววา เทาที่เคยเห็นสวนใหญจะเปนงานวิจัยเกี่ยวกับการ

ประกันคุณภาพ ซึ่งเปนเร่ืองที่ยาก  

 

สรุปสาระสําคัญจากการ workshop 

ในเกณฑมาตรฐานขอท่ี 4 เพ่ิมเติมในสวนการรายงานผลการดําเนินงานใหกับกรรมการประจําเปนประจําทุกเดือน และ

มีการดําเนินงานตามกระบวนการ PDCA คือ Plan Do Check Act  ซึ่งการตอบโจทยขอน้ีได ตองเขียนใหเห็นถึงกระบวนการ 

PDCA ซึ่งหัวหนาฝายยุทธศาสตรกลาววา ในเกณฑของ PDCA จะฝงอยูในเกณฑมาตรฐานแตละขอของตัวบงช้ีประกันคุณภาพ  

 ในสวนของระบบ Che QA Online จะคลายๆ กับระบบติดตามประเมินผลของสํานักทะเบียนฯ ซึ่งหนวยงานตองเขาไป

ใสรายละเอียดตัวบงช้ีท่ีรับผิดชอบจึงจะถือวาเสร็จสิ้นกระบวนการ 

เกณฑมาตรฐานขอท่ี 5 คุณดวงพร ไดกลาววา ทุกปฝายประกันคุณภาพ จะมีแบบฟอรมแบบปรับปรุงการประกัน

คุณภาพ เพ่ือดูวาผลสรุปประเมินตนเองวาเราสรุปวาอยางไร และกรรมการมีขอเสนอแนะอยางไรบาง และเรามีแนวทางท่ีจะ

ปรับปรุงกระบวนการน้ันอยางไรเพ่ือใหการปฏิบัติงานดีข้ึน เพ่ือนํามาตอบโจทยในเกณฑมาตรฐานขอท่ี 5  โดยผูอํานวยการได

ช้ีแจงเพ่ิมเติมเก่ียวกับเกณฑขอท่ี 5 ท่ี ระบุวา มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และ

สงผลใหการพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธทุกตัวบงชี ้โดยคําวาทุกตัวบงชี้ หมายถึง ตองจัดทําแผน
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ปรับปรุงทุกตัวบงชี้ ถึงจะมีตัวไหนที่ไมตองปรับปรุงก็ตองรายงาน และอันไหนที่ตองพัฒนาก็ตองใสไวใน template ดวย 

เพื่องายตอกรรมการในการตรวจประเมิน และอาจจะมีการนําตัวนี้เขาที่ประชุมกรรมการ และมีรายงานการประชุมชี้แจง

วามีการปรับปรุงสวนใดบาง 

เกณฑมาตรฐานขอที่ 6 ขอมูลบนเว็บไซตเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงควรจัดเก็บสํารองไว เพื่อเปนหลักฐานตอไป 

เกณฑมาตรฐานขอที่ 7 มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษา 

ผูใชบัณฑิตและผูใชบริการตามพันธกิจของสถาบนั  โดยหัวหนาฝายยุทธศาสตรมองงา ในสวนของผูใชบัณฑิตเปนผลงานที่

ออกมาจากคณะ ซึ่งสํานักทะเบียนฯ เปนหนวยงานสนับสนนุ  โดยเลขานุการ ไดกลาวเสนอวา ในสวนของสํานักทะเบียนฯ 

ควรจะมองในแงของการขอขอมูลเก่ียวกับบัณฑิตของบริษัทตางๆ   โดยควรขยายความเพิ่มเติม ระบุใหชัดเจนวา กลุมผูใช

บัณฑิต คําจํากัดความสําหรับสํานกัทะเบียนฯ คือแบบ โดยตองปรับใน template ซึ่งผูอํานวยการกลาววา จริงๆ แลวตอง

มีสวนรวมในงานประกันคุณภาพ ซึ่งตัวนี้ถือวาเปนตัวใหญ ผูอํานวยการ เสนอวา ตอไปเราควรจะเชิญกลุมผูใชบัณฑิตมา

เปนกรรมการประจํา เพื่อใหเขามามีสวนรวมในงานประกันคุณภาพ ซึ่งบางปกรรมการอาจจะมีขอทวงติงในประเด็นนี้ได 

โดยสรุปวาควรจะเนนการทําแบบสอบถามถึงความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต หรือควรจะเขียนคําจํากัดความใหชัดเจน ใน

template วา กลุมผูใชบัณฑิตไมเก่ียวของกับสํานักทะเบียนฯ โดยตรง  

 เลขานุการ ไดเสนอเพิ่มเติมวา การโทรกลับไปเพื่อสอบถามความพึงพอใจ เหมาะสมหรือไม ผูอํานวยการกลาววา

ควรจะเปนในรูปแบบสอบถามมากกวา และนําผลที่ไดไปปรับปรุง และอาจจะมีการยอนกลับไปเพื่อติดตามผลหลัง

ปรับปรุง และพยายามนําเขาสูกระบวนการ PDCA ซึ่งจะตองใชเวลา สําหรับการตัดเกณฑออก ถือวาไมเหมาะสม ควรจะ

สอบถามกับกรรมการประกันคุณภาพสวนกลางของมหาวทิยาลยั เพราะวาเมื่อกรรมการตรวจประเมินมาตรวจ อาจเกิดขอ

สงสัยได ทําใหการจัดทํารายงานประเมินตนเองขาดความนาเชื่อถือ จึงควรจะเพิ่มคํานิยามมากกวา และอาจมีการวาง

แนวทางในการดําเนินงานปตอไป 

 เกณฑมาตรฐานขอที่ 9 คุณดวงพร กลาววา แนวปฏิบัติที่ดี  ควรจะเปนรูปเลม มีหลักการอยางไร สามารถ

แกปญหาอยางไรบาง หนวยงานอ่ืนถึงนําไปใชได เชน กระบวนงานถอนชื่อคะแนนต่ํา เมื่อมีการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยน

เรียนรู จึงมองวา เมื่อสํานักทะเบียนฯ ปรับเปลี่ยนกระบวนการ คณะก็นําไปปรับใชไดเชนกัน ถือวาเปนแนวปฏิบัติที่ดีได  

โดยผูอํานวยการ ไดแยงในประเด็นนี้ เพราะตามเกณฑนั้นหมายถึงแนวปฏิบัติที่ดีในงานประกันคุณภาพ ซึ่งจริงๆ แลวการ

ทํางานวิจัยเก่ียวกับประกันคุณภาพถือวาเปนแนวทางที่เหมาะสมกวา 
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