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ค ำน ำ 

 

ส านักงานเลขานุการของคณะเป็นหน่วยสนับสนุนที่ส าคัญยิ่งต่อคณะ  

มีภารกิจในการสนับสนุนการบรหิารจัดการภายในคณะให้มีประสิทธิภาพ และ

เกิดประสิทธิผล ซึ่งแต่เดิมการประเมินคุณภาพภายในของส านักงานเลขานุการ 

จะแตกต่างกัน ไปในแต่ละคณะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้บริหาร  หรือ

คณะกรรมการประกันคุณภาพของคณะ โดยที่ส านักงานเลขานุการเป็น

หน่วยงานสนับสนุนที่มีความส าคัญและมีผลต่อการด าเนินงานด้านบริหาร

จัดการของคณะ ซึ่งคณะที่มีส านักงานเลขานุการที่เข้มแข็ง จะสามารถผลักดัน

ผลงานตามภารกิจหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย  ที่ผ่านมาการด าเนินการ

ประเมินคุณภาพภายในของส านักงานเลขานุการมีความหลากหลายมาก ดงันัน้ 

เพื่อให้การประเมินคุณภาพภายในส านักงานเลขานุการมีความชัดเจน และมี

แนวทางในการด าเนินการที่สอดคล้องกันในทุกคณะ ส านักงานประกันคุณภาพ

จึงได้มีการส ารวจความคิดเห็นเก่ียวกับการประเมินฯ ส านักงานเลขานุการของ

คณะ และผลการส ารวจความคิดเห็นจากส านักงานเลขานุการของคณะ พบว่า  

รอ้ยละ 70.59 (12 หน่วยงาน จาก 17 หน่วยงานที่ตอบแบบส ารวจ) เห็นว่าควร

มีตัวบ่งชี้เฉพาะส าหรับการประเมินฯ ส านักงานเลขานุการของคณะ 

ในการนี้ ส านักงานประกันคุณภาพจึงได้ก าหนดรูปแบบการประเมิน

คุณภาพภายใน ส านักงานเลขานุการของคณะ ปีการศึกษา 2556 เพื่อเป็น

แนวทางในการด าเนินงานที่เป็นรูปแบบเดียวกันทุกคณะ และก่อให้เกิด

ความก้าวหน้าในการด าเนินงานในภาพรวมต่อไป  

ส านักงานประกันคุณภาพ 

มีนาคม 2556 
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บทที่ 1   กรอบกำรประเมินคุณภำพภำยใน ส ำนักงำนเลขำนุกำร 

ของคณะ ปีกำรศึกษำ 2556 

 

   แนวทำงกำรประกนัคุณภำพภำยใน ส ำนักงำนเลขำนกุำร 

ของคณะ ปีกำรศึกษำ 2556 

 

1.1.1 หลักกำรก ำหนดตัวบ่งชี ้

การก าหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน ส านักงาน

เลขานุการของคณะ ปีการศึกษา 2556 มีหลักการส าคัญ ดังนี้ 

1) ตัวบ่งชี้ที่ก าหนดขึ้นเป็นตัวบ่งชี้ขั้นต่ าที่มีความครอบคลุมกับ

ภารกิจของส านักงานเลขานุการของคณะ ที่เป็นหน่วยสนับสนุน

การบริหารจัดการภายในคณะ ทั้งนี้ ส านักงานเลขานุการฯ 

สามารถเพิ่มเติมตัวบ่งชี้ได้ตามความเหมาะสมที่จะท าให้การ

บรหิารจัดการภายในคณะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 

2) ตัวบ่งชี้ทีก่ าหนดแบ่งเป็น 2 ประเภท คอื ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ และ 

ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ โดยมีความครอบคลุมในการประเมินทั้งด้าน

ปัจจัยน าเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต ทั้งนี้ ตัวอย่าง

แนวทางการปฏิบัติในตัวบ่งชี้ที่มีความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้ของ

คณะ สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่คู่มือตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมิน

คุณภาพภายใน ส าหรับคณะวิชา ปีการศึกษา 2554 และ 

ปีการศึกษา 2555 

1.1 
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1.1.2 กำรก ำหนดเกณฑ์ประเมินคุณภำพภำยใน 

ให้เป็นไปตามการก าหนดเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายในของคณะ โดย

ก าหนดเกณฑ์ประเมินฯ เป็น 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 กรณีที่ไม่มีการ

ด าเนินการใดๆ หรือการด าเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน ให้ได้ 0 คะแนน 

ซึ่งความหมายของคะแนน มีดังนี้ 

คะแนน 0.00 – 1.50  หมายถงึ การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

คะแนน 1.51 – 2.50  หมายถงึ การด าเนินงานต้องปรับปรุง 

คะแนน 2.51 – 3.50  หมายถงึ การด าเนินงานระดับพอใช้ 

คะแนน 3.51 – 4.50  หมายถงึ การด าเนินงานระดับดี 

คะแนน 4.51 – 5.00  หมายถงึ  การด าเนินงานระดับดีมาก 

 

    แนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยใน ส ำนักงำนเลขำนุกำร 

ของคณะ ปีกำรศึกษำ 2556 

 

เพื่อให้การประเมินคุณภาพภายในส านักงานเลขานุการของคณะมี

แนวทางที่ชัดเจน และสามารถสนับสนุนการบรหิารจัดการภายในคณะได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงได้ก าหนดแนวทางการประเมิน

คุณภาพภายใน ส านักงานเลขานุการของคณะ ปีการศึกษา 2556 ดังนี้ 

1) ให้ส านักงานเลขานุการฯ ประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ขั้นต่ าที่

มหาวิทยาลัยก าหนด จ านวน 12 ตัวบ่งชี้ หรืออาจเพิ่มเติมตัวบ่งชี้ที่

1.2 
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แสดงถึงการสนับสนุนการบริหารจัดการภายในคณะให้มี

ประสิทธิภาพ  

2) ให้คณะเป็นผู้ก าหนดระยะเวลาการประเมินคุณภาพภายใน รวมถึง

การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินฯ ส านักงานเลขานุการฯ  ทั้งนี ้

คณะกรรมการประเมินฯ จะต้องไม่เป็นผู้ที่ปฏิบัติงานภายใน

ส านักงานเลขานุการฯ และคุณสมบัติของกรรมการฯ ให้เป็นไปตาม

แนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินระดับภาควิชาหรือ

หน่วยงานเทยีบเทา่ ที่มหาวิทยาลัยก าหนด  

3) เมื่อคณะกรรมการฯ ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในส านักงาน

เลขานุการตามระยะเวลาที่คณะก าหนดแล้ว จะต้องส่งรายงานผล

การประเมินฯ ไปยังส านักงานเลขานุการ ภายใน 1 เดือน เพื่อให้

ส านักงานเลขานุการ น าไปใช้เป็นข้อมูลในการจัดท าแผนพัฒนา

ปรับปรุง  

4) ใหส้ านักงานเลขานุการ ส่งแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ

คณะกรรมการฯ ไปยังคณบดี ภายใน 1 เดือน หลังจากได้รับรายงาน

ผลการประเมินคุณภาพภายใน ตามข้อ 3) พร้อมทั้งรายงาน

ความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงต่อคณบดี

เป็นระยะ 
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ตำรำงท่ี 1  องคป์ระกอบและตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายใน ส านกังาน

เลขานุการของคณะ ปีการศึกษา 2556 

องค์ประกอบ / ตัวบง่ชี ้ ควำมเชื่อมโยง ชนิดของตัวบ่งชี ้ รอบป ี

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์และแผนกำรด ำเนนิกำร 

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1 กระบวนการ 

พัฒนาแผน 

มก. กระบวนการ งบประมาณ 

องค์ประกอบที่ 2 ภำรกิจหลัก  

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.1 ระดับความ 

พงึพอใจของผู้รับบริการ 

มก. ผลผลิต การศึกษา 

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.2 การปรับปรุงงาน มก. กระบวนการ การศึกษา 

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.3 การพัฒนา

สุนทรียภาพในมติทิางศลิปะ

และวัฒนธรรม 

สมศ. 11 ผลผลิต การศึกษา 

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.4 การให้บริการ 

แก่นสิิต 

มก. กระบวนการ การศึกษา 

องค์ประกอบที่ 3 กำรบริหำรและจัดกำร  

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.1 ภาวะผู้น าของ

หัวหน้าส านักงานเลขานกุาร

ของคณะ และหัวหนา้งานใน

ส านักเลขานุการท้ังหมด 

มก. ผลผลิต การศึกษา 

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.2 ระบบการพัฒนา

บุคลากร 

มก. กระบวนการ การศึกษา 
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องค์ประกอบ / ตัวบง่ชี ้ ควำมเชื่อมโยง ชนิดของตัวบ่งชี ้ รอบป ี

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.3 ร้อยละของ

บุคลากรท่ีได้รับการพัฒนา

ความรู้และทักษะวิชาชพีท่ี

สอดคล้องกับการปฏบัิตงิาน 

ท้ังในประเทศและต่างประเทศ 

มก. ปัจจัยน าเขา้ การศึกษา 

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.4 การพัฒนา

สถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ 

มก. กระบวนการ การศึกษา 

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.5 ระบบบริหาร

ความเสี่ยง 

มก. กระบวนการ งบประมาณ 

องค์ประกอบที่ 4 กำรเงินและงบประมำณ  

ตัวบ่งช้ีท่ี 4.1 ผลการปฏบัิตงิาน 

ด้านการเงิน บัญชี และพัสด ุ

มก. กระบวนการ งบประมาณ 

องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ 

ตัวบ่งช้ีท่ี 5.1 ระบบและกลไก

การประกันคุณภาพภายในของ

ส านักงานเลขานุการ 

มก. กระบวนการ การศึกษา 
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บทที่ 2  ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภำพภำยใน ส ำนักงำน

เลขำนุกำรของคณะ ปีกำรศึกษำ 2556 

ตำรำงท่ี 2 ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายใน ส านักงานเลขานุการของ

คณะ ปีการศึกษา 2556 แยกตามด้านปัจจัยน าเข้า ด้าน

กระบวนการ และด้านผลผลิต 

องค์ประกอบที ่ ปัจจัยน ำเขำ้ กระบวนกำร ผลผลิต รวม 

1. ปรัชญา ปณธิาน 

วัตถุประสงค์ และ 

แผนด าเนนิการ 

- ตัวบ่งช้ี 1.1 - 1 

2. ภารกิจหลัก - ตัวบ่งช้ี 2.2, 

2.4 

ตัวบ่งช้ี 2.1, 

2.3 

4 

3. การบริหารและจัดการ ตัวบ่งช้ี 3.3 ตัวบ่งช้ี 3.2, 

3.4, 3.5 

ตัวบ่งช้ี 3.1 5 

4. การเงินและงบประมาณ - ตัวบ่งช้ี 4.1 - 1 

5. ระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพ 

- ตัวบ่งช้ี 5.1 - 1 

รวม 1 8 3 12 
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องค์ประกอบที่ 1 ปรชัญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์ และแผนด ำเนนิกำร 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1  กระบวนกำรพัฒนำแผน (มก.) 

 

ชนิดของตวับ่งชี ้ กระบวนการ 

ค ำอธบิำยตัวบ่งชี้  

หน้าที่หลักของส านักงานเลขานุการของคณะ คือ การสนับสนุนการ

เรียนการสอน และการบรหิาร หรือสนับสนุนภารกิจด้านอื่นๆ ของคณะ ในการ

ด าเนินงานจ าเป็นต้องมีการก าหนดทิศทางการพัฒนาและการด าเนินงานของ

ส านักงานฯ เพื่อให้ส านักงานฯ ด าเนินการสอดคล้องกับอัตลักษณ์หรือจุดเน้น

ของคณะ มีคุณภาพ มีความเป็นสากล และเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ดังนั้น 

ส านักงานฯ ต้องก าหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ ตลอดจนมีการจัดท าแผนด าเนินงาน

เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงาน 

นิยำมศัพท์ 

แผนกลยุทธ์ หมายถงึ แผนระยะยาวของหน่วยงานโดยทั่วไปมักใช้เวลา 

5 ปี เป็นแผนที่ก าหนดทิศทางการพัฒนาของหน่วยงาน แผนกลยุทธ์ประกอบ

ไปด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์ ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง 

จุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคาม กลยุทธ์ต่างๆ ของหน่วยงานควรครอบคลุม 

ทุกภารกิจของหน่วยงาน มีการก าหนดตัวบ่งชี้ความส าเร็จของแต่ละกลยุทธ์

และค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้เพื่อวัดระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตาม  

กลยุทธ์ โดยหน่วยงานน าแผนกลยุทธ์มาจัดท าแผนด าเนินงานหรือแผนปฏิบัติ

การประจ าปี 
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แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี หมายถึง แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาในการ

ด าเนินงานภายใน 1 ปี เป็นแผนที่ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ลงสู่ภาคปฏิบัติ เพื่อให้

เกิดการด าเนินงานจรงิตามกลยุทธ์ ประกอบด้วย โครงการหรือกิจกรรมต่างๆ 

ที่จะต้องด าเนินการในปีนั้นๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์  ตัวบ่งชี้

ความส าเร็จของโครงการหรือกิจกรรม ค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้เหล่านั้น 

รวมทั้งมีการระบุผู้รับผิดชอบหลักหรือหัวหน้าโครงการ งบประมาณในการ

ด าเนินการ รายละเอียดและทรัพยากรที่ต้องใช้ในการด าเนินโครงการที่ชัดเจน 

คณะกรรมกำรบริหำรส ำนักงำนเลขำนุกำร ประกอบด้วย ผู้บริหาร

คณะที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบส านักงานเลขานุการ หัวหน้าส านักงาน

เลขานุการ หัวหน้างานภายในส านักงานเลขานุการ (ถ้ามี) หรือ ผู้แทนแต่ละ

หน่วยงานย่อยภายในส านักงานเลขานุการ โดยให้หัวหน้าส านักงานเลขานุการ

ก าหนดให้กรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่กรรมการและเลขานุการ 

รอบระยะเวลำ      รอบปีงบประมาณ (1 ต.ค. 2555 – 30 ก.ย. 2556) 

เกณฑ์มำตรฐำน  

1.  มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ของส านักงานเลขานุการที่สอดคล้องกับ

นโยบายของคณะ โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในส านักงานเลขานุการ และ

ได้รับความเห็นชอบจากกรรมการบริหารส านักงานเลขานุการ โดยเป็นแผนฯ  

ที่เชือ่มโยงกับปรัชญาหรอืปณิธาน และแผนกลยุทธ์ของคณะ  

2.  มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ของส านักงานเลขานุการ ไปสู่ทุก

หน่วยงานย่อยภายในส านักงานเลขานุการ 

3.  มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์ของส านักงานเลขานุการเป็น

แผนปฏิบัติการประจ าปีครบทุกพันธกจิของส านักงานเลขานุการ 
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4.  มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปีของส านักงาน

เลขานุการของคณะ และคา่เปา้หมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัดความส าเร็จของ

การด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปีของส านักงาน

เลขานุการของคณะ 

5.  มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีครบทุกพันธกิจของ

ส านักงานเลขานุการ 

6. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการ

ประจ าปีของส านักงานเลขานุการ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และรายงานผลต่อ

คณะกรรมการบรหิารส านักงานเลขานุการ และคณบดี เพื่อพิจารณา 

7.  มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ของ

ส านักงานเลขานุการ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลต่อคณะกรรมการ 

บรหิารส านักงานเลขานุการ และคณบดี เพื่อพิจารณา 

8.  มีการน าผลการพิจารณาข้อคิด เห็น  และข้อ เสนอแนะของ 

คณะกรรมการบริหารส านักงานเลขานุการ และคณบดี ไปปรับปรุงแผน 

กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจ าปีของส านักงานเลขานุการ 

เกณฑ์กำรประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มกีาร

ด าเนนิการ  

1 ข้อ 

มกีาร

ด าเนนิการ 

 2 หรือ 3 ข้อ 

มกีาร

ด าเนนิการ  

4 หรือ 5 ข้อ 

มกีาร

ด าเนนิการ  

6 หรือ 7 ข้อ 

มกีาร

ด าเนนิการ  

8 ข้อ 
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องค์ประกอบที่ 2 ภำรกิจหลัก 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1  ระดับควำมพงึพอใจของผู้รบับริกำร (มก.)   

 

ชนิดของตัวบ่งชี้   ผลผลิต 

ค ำอธบิำยตัวบ่งชี ้

เพื่อพิจารณาการตอบสนองและการแสดงความรับผิดชอบต่อการ

ให้บริการ ซึ่งถือเป็นบทบาทของหน่วยงาน การตอบสนองดังกล่าวจะมี

คุณภาพมากน้อยเพียงใด สามารถสะท้อนได้จากความพึงพอใจของ

ผู้รับบรกิาร ทั้งจากคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ซึ่งการส ารวจความพึงพอใจ

โดยทั่วไปจะพิจารณา 4 ประเด็นส าคัญ คือ  

1.  ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ  

2.  ความพึงพอใจด้านเจา้หน้าทีผู่้ให้บริการ  

3.  ความพึงพอใจด้านสิง่อ านวยความสะดวก  

4.  ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ  

นิยำมศัพท์ 

ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร หมายถึง  การประเมินความพึงพอใจ

ของผู้รับบริการโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจแบบประมาณค่า  ซึ่ง

โดยทั่วไปจะพิจารณาจากประเด็นที่ส าคัญ คอื ความพึงพอใจด้านกระบวนการ 

ขั้นตอนการให้บริการ  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

และด้านคุณภาพการให้บริการ  

รอบระยะเวลำ  รอบปีการศึกษา (1 ม.ิย. 2556 - 31 พ.ค. 2557) 
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เกณฑ์กำรประเมนิ 

ใช้ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบรกิาร (คะแนนเต็ม 5) 

ข้อมูลท่ีต้องกำร 

1.  หลักฐานที่แสดงผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบรกิาร 

2.  จ านวนการให้บริการทัง้หมด 

3.  จ านวนการให้บริการที่มีการประเมินผลความพึงพอใจของ

ผู้รับบรกิาร  

วิธกีำรค ำนวณ  

  ความพึงพอใจ   =   



i

ii

n

nx
 

  

 ix  คา่เฉลี่ยการให้บริการที่ i  (คะแนนเต็ม 5) 

 in  จ านวนคนที่ตอบแบบสอบถามของการให้บริการที่ i 

  i   =   1 ถงึ p 

  p  =   จ านวนการให้บริการทั้งหมด 

ตัวอย่ำงกำรค ำนวณ  

ส านักงานเลขานุการของคณะ ก มีผลการส ารวจความพึงพอใจของ

ผู้รับบรกิาร จ านวน 5 บรกิาร รายละเอียดดังนี้  

บรกิารที่ 1 มีคา่เฉลีย่ 3.55  จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม  90 คน 

บรกิารที่ 2 มีคา่เฉลี่ย 4.00  จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม  80 คน 

บรกิารที่ 3 มีคา่เฉลีย่ 3.85  จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม  95 คน 

บรกิารที่ 4 มีคา่เฉลี่ย 4.30  จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม  90 คน 

บรกิารที่ 5 มีคา่เฉลีย่ 4.15  จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม  85 คน 
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ดังนัน้ คา่เฉลีย่ความพึงพอใจ  = 

(3.55×90)+(4.00×80)+(3.85×95)+ 

(4.30×90)+(4.15×85) 

90+80+95+90+85 

         =   3.965   =  3.97 

             คะแนนท่ีได้  =   3.97  คะแนน 

 

หมำยเหตุ  ส านักงานเลขานกุารสามารถเลอืกแนวทางการประเมินไดต้าม

ความเหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของ

ส านักงานฯ มากทีสุ่ด โดยเสนอแนวทางการประเมินฯ ไว ้2 แนวทาง ดังนี ้

1. ใช้คะแนนการประเมินความพงึพอใจของผู้รับบรกิารจาก

แบบสอบถามชุดเดียวทีส่อบถามการให้บริการของส านักงาน

เลขานุการในภาพรวม 

2. ใช้คะแนนเฉลี่ยการประเมนิความพึงพอใจของผู้รับบรกิารจาก

แบบสอบถามในแตล่ะกระบวนการที่ส านักงานเลขานุการให้บริการ  
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2  กำรปรับปรุงงำน (มก.)   

 

ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 

ค ำอธบิำยตัวบ่งชี้  

การที่องค์กรจะมีสมรรถนะสูงสุดภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงได้นั้น

จ าเป็นจะต้องมีการพัฒนาปรับปรุงการท างานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งวิธีการ

ปรับปรุงการท างานนั้นต้องมาจากการร่วมกันคิด ร่วมกันท า และร่วมกันแก้ไข

ปัญหาที่เกดิขึน้ภายในองคก์รอย่างเป็นระบบในทุกภาคส่วน เพื่อให้งานมีความ

เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ สามารถลดขั้นตอนที่ไม่จ าเป็นเพื่อความ

รวดเร็วในการปฏิบัติงาน ลดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ส่งผลให้การ

ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้การปรับปรุงการท างานยังเป็น

ยุทธวิธีส าหรับพัฒนาบุคลากรให้เติบโตไปพรอ้มๆ กับองคก์รด้วย 

นิยำมศัพท์ 

กำรปรับปรุงงำน หมายถึง การหาวิธีการปฏิบัติงานที่สามารถด าเนิน

กจิกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น  

กำรปรับปรุงกำรบริกำร หมายถงึ การปรับปรุงงานบรกิาร เพื่อให้การ

บริการดีขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตอบสนองต่อความต้องการของ

ผู้รับบริการ มีการก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานซึ่งจะมีประโยชน์ต่อ

หน่วยงาน และบุคลากรในหน่วยงานหลายประการ ทั้งด้านประสิทธิภาพการ
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ปฏิบัติงาน การสร้างแรงจูงใจ การปรับปรุงงาน และการประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1. ด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การมีมาตรฐานการปฏิบัติงานจะ

ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง การ

เปรียบเทียบผลงานที่ท าได้กับที่ควรจะเป็นมีความชัดเจน มองเห็น

แนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงานให้เกดิผลได้มากขึ้น และช่วยให้

มีการฝึกฝนตนเองให้เข้าสู่มาตรฐานได้ 

2. ด้านการสร้างแรงจูงใจ มาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นสิ่งเร้าให้เกิด

ความมุ่งมั่นไปสู่มาตรฐาน ผู้ปฏิบัติงานที่มีความสามารถจะเกิด

ความรู้สึกท้าทาย ผู้ปฏิบัติงานที่มุ่งความส าเร็จจะเกิดความมานะ

พยายาม ผู้ปฏิบัติงานดีจะเกดิความภาคภูมิใจและสนุกกับงาน 

3. ด้านการปรับปรุงงาน มาตรฐานการปฏิบัติงานจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงาน

ทราบว่าผลงานที่มีคุณภาพจะต้องปฏิบัติอย่างไร ช่วยให้ไม่ต้อง

ก าหนดรายละเอียดของงานทุกครั้ง ท าให้มองเห็นแนวทางในการ

ปรับปรุงและพัฒนาความสามารถของผู้ปฏิบัติงานและช่วยให้

สามารถพิจารณาถึงความคุ้มค่าและเป็นประโยชน์ต่อการเพิ่ม

ผลผลิต 

4. ด้านการควบคุมงาน มาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นเครื่องมือที่

ผู้บังคับบัญชาใช้ควบคุมการปฏิบัติงาน ผู้บังคับบัญชาสามารถ

มอบหมายอ านาจหน้าที่ และส่งผ่านค าสั่งได้ง่ายขึ้น ช่วยให้สามารถ

ด าเนินงานตามแผนงานง่ายขึน้ และควบคุมงานได้ดีขึน้ 
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5. ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน มาตรฐานการปฏิบัติงานช่วยให้

การประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีหลักเกณฑ์ ป้องกันไม่ให้

มีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยความรู้สึกการเปรียบเทียบผล

การปฏิบัติงานที่ท าได้กับมาตรฐานการปฏิบัติงาน มีความชัดเจน

และช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานยอมรับผลการประเมินได้ดีขึน้ 

รอบระยะเวลำ     รอบปีการศึกษา (1 ม.ิย. 2556 – 31 พ.ค. 2557) 

เกณฑ์มำตรฐำน 

1. หน่วยงานภายในส านักงานเลขานุการ ต้องมีหัวข้อในการปรับปรุง
งานไม่น้อยกว่า 2 หัวข้อ และน าเสนอหัวข้อโครงการปรับปรุงงานผ่านความ

เห็นชอบจากที่ประชุมหัวหน้างานของส านักงานเลขานุการ 

2. มีการจัดท ากิจกรรมการปรับปรุงงาน พร้อมระบุ เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ และกระบวนการปรับปรุงงานหรือ กระบวนการ PDCA  และ

บรรจุกิจกรรมการปรับปรุงงานไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปีของส านักงาน

เลขานุการ 

3. มีการด าเนินการตามโครงการปรับปรุงงานให้แล้วเสร็จภายในรอบ

หนึ่งปี และมีการรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการต่อ ที่ประชุม

คณะกรรมการบรหิารส านักงานเลขานุการ 

4. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามโครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ โดย

ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบรหิารส านักงานเลขานุการ 
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5. มีการประเมินโครงการปรับปรุงงานจากที่ประชุมคณะกรรมการ

บรหิารส านักงานเลขานุการ 

เกณฑ์กำรประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มกีาร

ด าเนนิการ  

1 ข้อ 

มกีาร

ด าเนนิการ  

2 ข้อ 

มกีาร

ด าเนนิการ  

3 ข้อ 

มกีาร

ด าเนนิการ  

4 ข้อ 

มกีาร

ด าเนนิการ  

5 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3  กำรพัฒนำสุนทรยีภำพในมติิทำงศิลปะและวัฒนธรรม 

(สมศ. 11)  : (รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนภำพรวมคณะ) 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้   ผลผลิต 

ค ำอธบิำยตัวบ่งชี ้

ศิลปะและวัฒนธรรมเกี่ยวข้องกับความสุนทรีย์และรสนิยม เกิดรูปแบบ

วิถีชีวิตและสังคม โดยมีลักษณะที่เป็นพลวัต มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

จ าเป็นต้องรู้ทันอย่างมีปัญญา โดยมีแผนในการพัฒนาให้ความรู้และ

ประสบการณ์ด้านสุนทรียภาพในบริบทของศิลปะและวัฒนธรรม สามารถ

เลือกรับ รกัษาและสรา้งให้ตนเองและสังคมอยู่ร่วมกันอย่างรู้คุณค่าความงาม 

อย่างมีสุนทรยี์ที่มีรสนิยม 

รอบระยะเวลำ  รอบปีการศึกษา (1 ม.ิย. 2556 - 31 พ.ค. 2557) 

เกณฑ์มำตรฐำน 

1. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงานที่ก่อให้เกดิวัฒนธรรมที่ดี 

2. สิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที่  สะอาด 

ถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมีความสุนทรยี์ 

3. ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และ

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

4. การจัดให้มีพื้นที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริมให้

นิสิต และ/หรือบุคลากรมีส่วนร่วมอย่างสม่ าเสมอ 

5. ระดับความพึงพอใจของบุคลากร และ/หรือนิสิตที่เกี่ยวกับประเด็น  

1 – 4 ไม่ต่ ากวา่ 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
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เกณฑ์กำรประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มกีาร

ด าเนนิการ  

1 ข้อ 

มกีาร

ด าเนนิการ  

2 ข้อ 

มกีาร

ด าเนนิการ  

3 ข้อ 

มกีาร

ด าเนนิการ  

4 ข้อ 

มกีาร

ด าเนนิการ  

5 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4  กำรให้บริกำรแก่นิสิต (มก.)   

 

ชนิดของตวับ่งชี ้ กระบวนการ 

ค ำอธบิำยตัวบ่งชี้ 

นอกเหนือจากภารกิจหลักที่ส านักงานเลขานุการของคณะจะต้อง

ด าเนินการแล้ว การให้บริการแก่นิสิตก็เป็นอีกหนึ่งภารกิจที่ส านักงาน

เลขานุการของคณะสามารถสนับสนุนพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต โดยการ

จัดบรกิารด้านกายภาพ และสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอือ้ต่อการเรียนการสอน 

เช่น การบริการด้านงานทะเบียน ด้านกิจกรรมนิสิต รวมทั้งสื่อเทคโนโลยีเพื่อ

การศึกษา ห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้อื่นๆ  เป็นต้น เพื่อให้เกิดการ

พัฒนาการให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ส านักงานเลขานุการของ

คณะควรด าเนินการให้มีการประเมินผลการให้บริการ เพื่อจะได้น าผลการ

ประเมินไปพัฒนาปรับปรุง 

นิยำมศัพท์ 

กำรให้บริกำรแก่นิสิต หมายถึง การด าเนินภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการ

จัดบรกิารด้านกายภาพ และสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอือ้ต่อการเรียนการสอน 

เช่น การบริการด้านงานทะเบียน ด้านกิจกรรมนิสิต รวมทั้งสื่อเทคโนโลยีเพื่อ

การศึกษา ห้องสมุดและแหล่งการเรียนรูอ้ื่นๆ เป็นต้น  

รอบระยะเวลำ     รอบปีการศึกษา (1 ม.ิย. 2556 – 31 พ.ค. 2557) 
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เกณฑ์มำตรฐำน  

1. มีการประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับการให้บริการแก่นิสิตเป็น

ประจ าทุกป ี

2. มีการประเมินครบ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้าน

เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และด้านคุณภาพการ

ให้บริการ 

3. มีนิสิตทั้งหมดทุกระดับเข้าประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 หรือ

จ านวนที่เป็นตัวแทนตามหลักสถติิที่ยอมรับได้ 

4. มีผลการประเมินคุณภาพการให้บริการแก่นิสิต ไม่ต่ ากว่า 3.51 จาก

คะแนนเต็ม 5 

5. มีการน าผลประเมินการให้บริการแก่นิสิตในข้อ 4 รายงานต่อ 

คณะกรรมการบรหิารส านักงานเลขานุการ เพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ มาใช้

ในการพัฒนาการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของนิสิต 

เกณฑ์กำรประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มกีาร

ด าเนนิการ  

1 ข้อ 

มกีาร

ด าเนนิการ  

2 ข้อ 

มกีาร

ด าเนนิการ  

3 ข้อ 

มกีาร

ด าเนนิการ  

4 ข้อ 

มกีาร

ด าเนนิการ  

5 ข้อ 

 

หมำยเหตุ   การเก็บรวบรวมข้อมูลตามเกณฑม์าตรฐานข้อ 3 ให้รวบรวม

ข้อมูลให้ครอบคลุมนิสิตทุกระดับ (นสิิตปรญิญาตร ีและนสิติ

บัณฑติศึกษา) 
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องค์ประกอบที่ 3 กำรบริหำรและกำรจัดกำร 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1  ภำวะผู้น ำของหัวหน้ำส ำนักงำนเลขำนุกำร และหัวหน้ำงำนใน

ส ำนักงำนเลขำนุกำรท้ังหมด (มก.)   

 

ชนิดของตวับ่งชี ้  ผลผลิต 

ค ำอธบิำยตัวบ่งชี ้

ปัจจัยสนับสนุนที่ส าคัญต่อความเจริญก้าวหน้าของส านักงาน

เลขานุการของคณะ คอื หัวหน้าส านักงานเลขานุการของคณะ และหัวหน้างาน

ในส านักงานเลขานุการของคณะนั้นๆ (ถ้ามี) หากหัวหน้าส านักงานเลขานุการ

ของคณะ และผู้บริหารทุกระดับของส านักงานเลขานุการของคณะมีวิสัยทัศน์  

เป็นผู้น าที่ดี มีการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล รับผิดชอบต่อสังคม รัก

ความก้าวหน้า ดูแลบุคลากรอย่างทั่วถึง รับฟังความคิดเห็นของบุคลากรใน

ส านักงานเลขานุการของคณะ มีความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหา และ

ก ากับดูแล ติดตามผลการด าเนินงานของส านักงานเลขานุการของคณะไปใน

ทิศทางที่เหมาะสม จะท าให้ส านักงานเลขานุการของคณะมีความก้าวหน้า

อย่างรวดเร็ว 

นิยำมศัพท์ 

หลักธรรมำภิบำล หมายถงึ การปกครอง การบรหิาร การจัดการ การ

ควบคุม ดูแลกิจการต่างๆ ให้เป็นไปในครรลองธรรม นอกจากนี้ ยังหมายถึง

การบรหิารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถน าไปใช้ได้ทัง้ภาครัฐและเอกชน ธรรมที่ใช้ใน

การบริหารงานนี้มีความหมายอย่างกว้างขวาง กล่าวคือ หาได้มีความหมาย
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เพยีงหลักธรรมทางศาสนาเท่านั้น แต่รวมถงึศีลธรรม คุณธรรม จรยิธรรมและ

ความถูกต้องชอบธรรมทั้งปวง ซึ่งวิญญูชนพึงมีและพึงประพฤติปฏิบัติ อาทิ 

ความโปร่งใสตรวจสอบได้ การปราศจากการแทรกแซงจากองค์การภายนอก 

เป็นต้น หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  (Good 

Governance) ที่เหมาะสมจะน ามาปรับใชใ้นภาครัฐมี 10 องคป์ระกอบ ดังนี้  

1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการที่

บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับ

งบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือ

หน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับช้ันน าของ

ประเทศเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนโดยการปฏิบัติราชการจะต้องมี

ทิศทาง ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ที่ชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงานและ

ระบบงานที่เป็นมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนาปรับปรุง

อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 

2. หลักประสิทธิภำพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนว

ทางการก ากับดูแลที่ดีที่มีการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิค

และเครื่องมือการบรหิารจัดการที่เหมาะสมให้องคก์ารสามารถใช้ทรัพยากรทั้ง

ด้านต้นทุน แรงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีด

ความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจเพื่อตอบสนองความต้องการ

ของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

3. หลักกำรตอบสนอง (Responsiveness) คือ การให้บริการที่

สามารถด าเนินการได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด และสร้างความเชื่อมั่น ความ

ไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความต้องการของประชาชน

ผู้รับบรกิาร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง 
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4. หลักภำระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความ

รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และผลงานต่อเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยความ

รับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวังของสาธารณะ  รวมทั้ง

การแสดงถงึความส านึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ 

5. หลักควำมโปร่งใส (Transparency) คือ กระบวนการเปดิเผยอย่าง

ตรงไปตรงมา ชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัยและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่

ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชนสามารถรู้ทุกขั้นตอนในการ

ด าเนินกจิกรรมหรอืกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้ 

6. หลักกำรมีส่วนร่วม (Participation) คือ กระบวนการที่ข้าราชการ 

ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ 

ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหาหรือประเด็นที่ส าคัญที่

เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ 

และรว่มกระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา 

7. หลักกำรกระจำยอ ำนำจ (Decentralization) คือ การถ่ายโอน

อ านาจการตัดสินใจ ทรัพยากร และภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่

หน่วยการปกครองอื่นๆ (ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น) และภาคประชาชน

ด าเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอ านาจและความ

รับผิดชอบในการตัดสินใจและการด าเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการ

สรา้งความพึงพอใจในการให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การ

ปรับปรุงกระบวนการ และเพิ่มผลิตภาพเพื่อผลการด าเนินงานที่ดีของ 

ส่วนราชการ 

8. หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใช้อ านาจของกฎหมาย 

กฎระเบียบ ข้อบังคับในการบริหารราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ 

และค านึงถึงสิทธิเสรภีาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 



การประเมนิคุณภาพภายใน ส านักงานเลขานุการของคณะ ปีการศึกษา 2556 
25 

9. หลักควำมเสมอภำค (Equity) คือ การได้รับการปฏิบัติและได้รับ

บริการอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่มีการแบ่งแยกด้าน ชายหรือหญิง ถิ่นก าเนิด 

เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของ

บุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การ

ฝึกอบรมและอื่นๆ 

10. หลักมุ่งเน้นฉันทำมติ (Consensus Oriented) คือ การหา

ข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิด

จากการใช้กระบวนการเพื่อหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลที่ได้รับประโยชน์และ

เสียประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงซึ่งต้องไม่มีขอ้คัดคา้นที่

ยุติไม่ได้ในประเด็นที่ส าคัญ โดยฉันทามติไม่จ าเป็นต้องหมายความว่าเป็น

ความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์ 

ที่มำ  คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศกึษาระดับอุดมศึกษา  

พ.ศ.2553 

รอบระยะเวลำ      รอบปีการศึกษา (1 ม.ิย. 2556 – 31 พ.ค. 2557) 

เกณฑ์กำรประเมนิ 

ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินภาวะผู้น า (คะแนนเต็ม 5) 

แนวทำงกำรปฏิบัติ  

1. ในการประเมินภาวะผู้น าของหัวหน้าส านักงานเลขานุการ และ

หัวหน้างานในส านักงานเลขานุการทั้งหมด ควรมีการตั้งคณะกรรมการ หรือ

คณะท างาน เป็นผู้ด าเนินการในกระบวนการประเมินต่างๆ ได้แก่ การตั้งข้อ

ค าถามการประเมิน การรวบรวม และสรุปผลการประเมิน ทั้งนี้ เพื่อความ

โปรง่ใสในการประเมิน 
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2. กลุ่มเป้าหมายในการประเมินภาวะผู้น าของหัวหน้าส านักงาน

เลขานุการ และหัวหน้างานในส านักงานเลขานุการทั้งหมด ควรครอบคลุมถึง

คณะกรรมการประจ าคณะ (คณบดี รองคณบดี และหัวหน้าภาควิชา) และ

บุคลากรทัง้หมดในสังกัดส านักงานเลขานุการ 

3. ผลการประเมินภาวะผู้น าของหัวหน้าส านักงานเลขานุการ และหัวหน้า

งานในส านักงานเลขานุการทั้งหมด จะต้องแจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

ส านักงานเลขานุการ และคณะกรรมการประจ าคณะเพื่อรับทราบ และมีบันทึกไว้

ในรายงานการประชุมฯ 

หมำยเหต ุ   กรณีท่ีโครงสร้างส านักงานเลขานุการของคณะไม่มีต าแหน่งหวัหน้า

งาน ให้ประเมินเฉพาะหัวหน้าส านักงานเลขานุการ 

แนวทำงกำรประเมินภำวะผู้น ำ พิจำรณำจำก 

1. การมีวิสัยทัศน์ ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไป

ยังบุคลากรทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการน าข้อมูล

สารสนเทศเป็นฐานในการปฏบิัติงาน และพัฒนาหน่วยงาน 

2. มีการก ากับติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามที่มอบหมาย 

รวมทั้งสามารถสื่อสารแผน และผลการด าเนินงานของหน่วยงานไปยังบุคลากรใน

หน่วยงาน 

3. มีการสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 

ให้อ านาจในการตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม 

4. มีความสามารถถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมการพัฒนาผู้ร่วมงาน 

เพื่อให้สามารถท างานบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานอย่างเต็มตามศักยภาพ 

5. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยค านงึถึงประโยชน์ของหน่วยงาน 

และผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2  ระบบกำรพัฒนำบุคลำกร (มก.)    

 

ชนิดของตวับ่งชี ้ กระบวนการ   

ค ำอธบิำยตัวบ่งชี้  

คุณภาพของการศึ กษาจะ เกิดขึ้ นถ้ าหน่ วยงานมีบุคลากรที่ มี

จรรยาบรรณ มีคุณภาพ มีความรักองค์กร มุ่งมั่น ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ตามภาระ

งานที่ได้รับมอบหมาย ผู้บริหารมีการมอบหมายงานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาตาม

ศักยภาพ ความถนัด ความสนใจของแต่ละบุคคล บุคลากรทุกระดับมีความพึง

พอใจในการท างาน มีการพัฒนาบุคลากรตามสาขาวิชาชีพ และหาวิธีการที่จะ

ธ ารงรักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพให้อยู่กับองคก์รตลอดไป   

นิยำมศัพท์ 

จรรยำบรรณบุคลำกร หมายถงึ ประมวลความประพฤติที่บุคลากรพึง

ปฏิบัติ เพื่อรักษา ส่งเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียง และฐานะของบุคลากรตามที่

สภามหาวิทยาลัยก าหนด โดยอาจใช้กรอบแนวทางตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง 

มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา  โดยต้องยึดมั่นใน

หลักการ 6 ประการ คือ 1) ยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 2) ซื่อสัตย์สุจริต

และรับผิดชอบ 3) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้  

4) ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม 5) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 

6) ไม่ใช้อ านาจครอบง าผิดท านองคลองธรรมต่อนิสิต และต้องครอบคลุม

จรรยาบรรณ 10 ประการ คือ 1) จรรยาบรรณต่อตนเอง 2) จรรยาบรรณต่อ

วิชาชีพ  3) จรรยาบรรณต่อการปฏิบัติงาน 4) จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน  

5) จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา 6) จรรยาบรรณต่อผู้ใต้บังคับบัญชา  
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7) จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมงาน 8) จรรยาบรรณต่อนิสิตและผู้รับบริการ 9) 

จรรยาบรรณต่อประชาชน และ 10) จรรยาบรรณต่อสังคม 

บุคลำกร หมายถึง บุคลากรประจ าในสังกัดของส านักงานเลขานุการ

ของคณะทั้งหมด ที่มีสัญญาจ้างกับหน่วยงานทั้งปีการศึกษา  

กำรให้อ ำนำจในกำรตัดสินใจ หมายถึง การให้อ านาจและความ

รับผิดชอบในการตัดสินใจและในการปฏิบัติแก่ผู้ปฏิบัติงาน  ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ 

ความเข้าใจเกี่ยวกับงาน เพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ที่มำ  คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศกึษาระดับอุดมศึกษา  

พ.ศ.2553 

รอบระยะเวลำ      รอบปีการศึกษา (1 ม.ิย. 2556 – 31 พ.ค. 2557) 

เกณฑ์มำตรฐำน  

1.  มีแผนการบรหิารและการพัฒนาบุคลากรที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง

ประจักษ ์

2.  มีการบรหิารและการพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 

3.  มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและก าลังใจให้

บุคลากรสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.  มีระบบการติดตามให้บุคลากรน าความรู้และทักษะที่ได้จากการ

พัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 

5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณบุคลากร และดูแลควบคุมให้

บุคลากรถอืปฏิบัติ 

6.  มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนา

บุคลากร และรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารส านักงานเลขานุการ 

เพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ 
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7.  มีการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะตามข้อ 6 ไปปรับปรุงแผน

หรือปรับปรุงการบรหิารและการพัฒนาบุคลากร 

เกณฑ์กำรประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มกีาร

ด าเนนิการ  

1 ข้อ 

มกีาร

ด าเนนิการ  

2 ข้อ 

มกีาร

ด าเนนิการ  

3 หรือ 4 ข้อ 

มกีาร

ด าเนนิการ  

5 หรือ 6 ข้อ 

มกีาร

ด าเนนิการ 

7 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3  ร้อยละของบคุลำกรท่ีได้รับกำรพัฒนำควำมรู้และทักษะ

วิชำชีพที่สอดคล้องกับกำรปฏิบัติงำนทั้งในประเทศและ

ต่ำงประเทศ (มก.)   

 

ชนิดของตวับ่งชี ้  ปัจจัยน าเข้า 

ค ำอธบิำยตัวบ่งชี้ 

มุ่งประเมินการให้โอกาสในการเรียนรู้เพิ่มเติมแก่บุคลากร ให้มี

โอกาสได้รับการพัฒนาที่เป็นธรรม และเป็นการประเมินระบบการบรหิารงานที่

เป็นธรรมของผู้บริหารในการเปิดโอกาสให้บุคลากร ได้มีโอกาสในการพัฒนา

ตนเองด้วยการเข้าร่วมการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนาและการดูงานทั้งภายใน

และภายนอกหน่วยงาน /มหาวิทยาลัย /ประเทศ อย่างเท่าเทียมกัน ทั้งที่มี

คา่ใช้จา่ยและไม่มีค่าใช้จา่ย 

นิยำมศัพท์ 

บุคลำกร หมายถึง บุคลากรประจ าในสังกัดของส านักงานเลขานุการ

ของคณะทั้งหมด ที่มีสัญญาจ้างกับหน่วยงานทั้งปีการศึกษา  

บุคลำกรท่ีได้รับกำรพัฒนำ หมายถึง บุคลากรประจ าในสังกัดของ

ส านักงานเลขานุการที่ได้รับการสนับสนุน หรืออนุญาต หรือให้ไปศึกษาต่อ  

ไปฝึกอบรม สัมมนา หรือดูงาน เป็นต้น ทั้งนี ้จะไม่นับซ้ ำแม้ว่าบุคลากรคนนั้น

จะได้รับการพัฒนาหลายคร้ังในปีการศึกษานั้นก็ตาม 

รอบระยะเวลำ  รอบปีการศึกษา (1 ม.ิย. 2556 - 31 พ.ค. 2557) 
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เกณฑ์กำรประเมนิ 

ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ที่ก าหนดให้เป็นคะแนน

เต็ม 5 = รอ้ยละ 80 ขึน้ไป 

ข้อมูลท่ีต้องกำร 

1. จ านวนบุคลากรประจ าในสังกัดของส านักงานเลขานุการ ใน 

ปีการศึกษานั้น ท้ังที่ปฏิบัติงำนจรงิ และลำศึกษำต่อ 

2. จ านวนบุคลากรประจ าในสังกัดของส านักงานเลขานุการที่ได้รับการ

พัฒนาทั้งในประเทศหรอืต่างประเทศในปีการศึกษานั้น  

วิธกีำรค ำนวณ  

1. ค านวณรอ้ยละของบุคลากรประจ าในสงักัดของส านักงานเลขานุการ

ที่ได้รับการพัฒนาความรู ้และทักษะวิชาชีพฯ 

 

จ านวนบุคลากรประจ าท่ีได้รับการพัฒนาความรู ้และทักษะฯ 
X 100 

จ านวนบุคลากรประจ าท้ังหมดในปีการศึกษานั้น (รวมลาศึกษาต่อ) 

 

2. แปลงรอ้ยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทยีบกับคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนท่ีได้ = 

รอ้ยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาฯ 

X 5 รอ้ยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาฯ ที่ก าหนดให้

เป็นคะแนนเต็ม 5 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.4  กำรพัฒนำสถำบันสูส่ถำบันเรียนรู ้(มก.)   

 

ชนิดของตวับ่งชี ้ กระบวนการ 

ค ำอธบิำยตัวบ่งชี้  

มาตรฐานการอุดมศึกษาข้อที่ 3 ก าหนดให้หน่วยงานมีการสร้างและ

พัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งต้องมีการจัดการความรู้

เพื่อมุ่งสู่หน่วยงานแห่งการเรียนรู้ โดยมีการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ใน

หน่วยงานซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ 

เพื่อให้ทุกคนในหน่วยงานสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ 

รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  อันจะส่งผลให้หน่วยงานมี

ความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด กระบวนการในการบริหารจัดการความรู้ใน

หน่วยงาน ประกอบด้วย การระบุความรู้ การคัดเลือก การรวบรวม การ

จัดเก็บความรู้ การเข้าถึงข้อมูล และการแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งภายในและ

ภายนอกหน่วยงาน การสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายใน

หน่วยงาน การก าหนดแนววิธีปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรู้ในหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น 

นิยำมศัพท์ 

แนวปฏิบัติท่ีดี หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนกำรปฏิบัติท่ีท ำให้

ส ำนักงำนเลขำนุกำรประสบควำมส ำเร็จตำมภำรกิจท่ีได้รับมอบหมำย 

หรอืสู่ควำมเป็นเลิศตำมเป้ำหมำย เป็นที่ยอมรับในวงวิชำกำรหรอืวิชำชีพ

นั้นๆ มีหลักฐานของความส าเร็จปรากฏชัดเจน โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติ หรือ

ขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรู้และประสบการณ์ บันทึกเป็นเอกสาร 

เผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
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รอบระยะเวลำ      รอบปีการศึกษา (1 ม.ิย. 2556 – 31 พ.ค. 2557) 

เกณฑ์มำตรฐำน  

1. มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่

สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของส านักงานเลขานุการ 

2. ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะในการ

ปฏิบัติงานอย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 

3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้  ทักษะของผู้มี

ประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็น

ความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเปา้หมายที่ก าหนด 

4. มีการรวบรวมความรูต้ามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่

ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บ

อย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณอ์ักษร (explicit knowledge) 

5. มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบัน

หรือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และ

จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ที่เป็น 

แนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจรงิ 

เกณฑ์กำรประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มกีาร

ด าเนนิการ  

1 ข้อ 

มกีาร

ด าเนนิการ  

2 ข้อ 

มกีาร

ด าเนนิการ  

3 ข้อ 

มกีาร

ด าเนนิการ  

4 ข้อ 

มกีาร

ด าเนนิการ  

5 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.5  ระบบบริหำรควำมเสี่ยง (มก.)   
 

ชนิดของตวับ่งชี ้ กระบวนการ 

ค ำอธบิำยตัวบ่งชี้  

เพื่อให้ส านักงานเลขานุการของคณะมีระบบบริหารความเสี่ยง โดยการ

บริหารและควบคุมปัจจัย กิจกรรม และกระบวนการด าเนินงานที่อาจเป็น

มูลเหตุของความเสียหาย (ทั้งในรูปของตัวเงิน หรือไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ชื่อเสียง 

และการฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรอืความคุ้มค่า) เพื่อให้ระดับความเสี่ยง และขนาด

ของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับและควบคุมได้  

โดยค านึงถึงการเรียนรู้วิธีการป้องกันจากการคาดการณ์ปัญหาล่วงหน้าและ

โอกาสในการเกดิ เพื่อป้องกันหรอืบรรเทาความรุนแรงของปัญหา รวมทั้งการมี

แผนส ารองต่อภาวะฉุกเฉิน เพื่อให้มั่นใจว่าระบบงานต่างๆ มีความพร้อมใช้งาน 

มีการปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อการบรรลุ

เป้าหมายของส านักงานเลขานุการ และคณะตามยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์เป็น

ส าคัญ 

รอบระยะเวลำ      รอบปีงบประมาณ (1 ต.ค. 2555 – 30 ก.ย. 2556) 

เกณฑ์มำตรฐำน  

1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรอืคณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมี

ผู้บริหารที่รับผิดชอบส านักงานเลขานุการ ร่วมเป็นคณะกรรมการหรือ

คณะท างาน 

2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง

อย่างน้อย 1 ด้าน ตามบรบิทของส านักงานเลขานุการ ตัวอย่างเช่น 
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-  ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ อาคารสถานที่) 

-  ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของคณะ 

-  ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 

-  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการ

บรหิารหลักสูตร การบรหิารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 

-  ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะ

จรรยาบรรณของอาจารย์และบุคลากร 

-  ความเสี่ยงจากเหตุการณภ์ายนอก 

-  อื่นๆ ตามบรบิทของส านักงานเลขานุการของคณะ 

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับ

ความเสี่ยงที่ได้จากการวเิคราะห์ในข้อ 2 

4. มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง  และ

ด าเนินการตามแผน 

5. มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และรายงาน

ต่อคณะกรรมการบริหารส านักงานเลขานุการ เพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ

อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

6. มีการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหาร

ส านักงานเลขานุการ ไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปี

ถัดไป 
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เกณฑ์กำรประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มกีาร

ด าเนนิการ  

1 ข้อ 

มกีาร

ด าเนนิการ  

2 ข้อ 

มกีาร

ด าเนนิการ  

3 หรือ 4 ข้อ 

มกีาร

ด าเนนิการ  

5 ข้อ 

มกีาร

ด าเนนิการ  

6 ข้อ 

หมำยเหตุ :  คะแนนการประเมินจะเท่ากับ 0 หากพบว่าเกิดเหตุการณ์

ร้ายแรงขึ้นภายในคณะในรอบปีการประเมิน ที่ส่งผลกระทบต่อ

ชีวิตและความปลอดภัยของนิสิต คณาจารย์ บุคลากร หรือต่อ

ชื่อเสียงภาพลักษณ์ หรือต่อความมั่นคงทางการเงินของคณะ  

อันเนื่องมาจากความบกพร่องของคณะในการควบคุม  หรือ

จัดการกับความเสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยงที่ไม่มีประสิทธิภาพ

เพยีงพอ โดยมีหลักฐานประกอบที่ชัดเจน 

ตัวอย่ำงควำมเสี่ยงร้ำยแรงท่ีให้ผลประเมินเป็นศูนย์ (0) คะแนน เช่น 

1. มีการเสียชีวิตและถูกท าร้ายร่างกายหรือจิตใจอย่างรุนแรงของนิสิต

คณาจารย์ บุคลากรภายในคณะ ทั้งๆ ที่อยู่ในวิสัยที่ส านักงานเลขานุการของ

คณะ และคณะสามารถป้องกันหรือลดผลกระทบในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้  

แต่ไม่พบแผนการจัดการความเสี่ยงหรือไม่พบความพยายามของส านักงาน

เลขานุการของคณะ และคณะในการระงับเหตุการณด์ังกล่าว 

2. คณะเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือมีภาพลักษณ์ที่ไม่ดี อันเนื่องมาจากปัจจัย

ต่างๆ เช่น บุคลากรส านักงานเลขานุการขาดจริยธรรม จรรยาบรรณ การไม่

ปฏิบัติตามมาตรฐานหรือกฎกระทรวง และเกิดเป็นข่าวปรากฏให้เห็นตามสื่อ

ตา่งๆ เช่น หนังสือพิมพ์ ข่าว online เป็นต้น 
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3. คณะขาดสภาพคล่องในด้านการเงินจนท าให้ต้องปิดหลักสูตรหรือไม่

สามารถปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ ส่งผลกระทบต่อนิสิตปัจจุบันที่เรียนอยู่อย่าง

รุนแรง 

 

กำรไม่เขำ้ขำ่ยที่ท ำให้ผลกำรประเมินได้คะแนนเปน็ศูนย์ (0) ได้แก ่

1. ส านักงานเลขานุการของคณะ และคณะมีการวิเคราะห์และจัดท า

แผนบริหารความเสี่ยงเชิงป้องกัน หรือมีแผนรองรับเพื่อลดผลกระทบส าหรับ

ความเสี่ยงที่ท าให้เกดิเรื่องรา้ยแรงดังกล่าวไว้ล่วงหน้า และด าเนินการตามแผน 

2. เป็นเหตุสุดวิสัย อยู่นอกเหนือการบริหารจัดการ (การควบคุมหรือ

การป้องกัน) ของส านักงานเลขานุการของคณะ และคณะ 

3. เหตุการณ์ร้ายแรงดังกล่าวมีความรุนแรงที่ลดน้อยลงมากจากแผน

รองรับผลกระทบที่ได้ก าหนดไว้ล่วงหน้า  
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องค์ประกอบที่ 4 กำรเงนิและงบประมำณ 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1  ผลกำรปฏิบัติงำนดำ้นกำรเงิน บัญชี และพัสดุ (มก.) 
 

ชนิดของตวับ่งชี ้ กระบวนการ 

ค ำอธบิำยตัวบ่งชี้  

ส านักงานเลขานุการจะต้องมีระบบในการควบคุม และดูแลรักษาเงินของ

คณะให้ปลอดภัย มีการด าเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินรายได้ตาม

ระเบียบทางการเงินอย่างเคร่งครัด มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็น

ระบบครบทุกพันธกิจ และเป็นปัจจุบัน มีระบบการตรวจสอบการใช้เงินอย่างมี

ประสิทธิภาพ รายงานทางการเงินต้องแสดงรายละเอียดการใช้จา่ยในทุกพันธกิจ 

โครงการ กจิกรรม เพื่อให้สามารถน าเสนอผู้บรหิารเพื่อการวิเคราะห์สถานะทาง

การเงิน และความมั่นคงของคณะ 

รอบระยะเวลำ      รอบปงีบประมาณ (1 ต.ค. 2555 – 30 ก.ย. 2556) 

เกณฑ์มำตรฐำน  

1. มีการจัดท าขั้นตอนและก าหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานด้านการเงิน 

บัญช ีและพัสดุ ของหน่วยงานอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร และเผยแพร ่

ประชาสัมพันธ์ให้ผูเ้ก่ียวข้องทราบเพื่อถอืปฏิบัติ 

2. มีระบบการควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปตามขั้นตอนและสามารถ

ด าเนินการได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 70 

3. มีการบริหาร ติดตามลูกหนี้ และตรวจสอบผลการช าระหนี้ลูกหนี้

เงินยืม ให้ช าระหนีเ้ป็นไปตามระเบยีบที่ก าหนดได้ ไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 80 
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4. มีการจัดท ารายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 

โดยมีการเสนอรายงานทางการเงินต่อผู้บริหารทุกเดือน อย่างช้าภายในวันที่ 

15 ของเดือนถัดไป เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการภายในหน่วยงาน 

5. มีการบริหารจัดการพัสดุให้มีจ านวนเพียงพอ และทันต่อการ

ปฏิบัติงาน ตรงตามความต้องการของผู้รับบรกิาร 

6. มีการก ากับ ดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่

เกี่ยวข้องกับการเงิน บัญชีและพัสดุ ให้ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับและ

หลักเกณฑ์ที่ก าหนด โดยมีผลการประเมินความพึงพอใจต่อการบริการด้าน

การเงิน บัญช ีและพัสดุ แต่ละด้านไม่น้อยกวา่ 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

7. ในรอบปีคณะได้รับการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบภายในหรือ 

ผู้ตรวจสอบภายนอกคณะ โดยรายงานผลการตรวจสอบต้องไม่พบประเด็น

การปฏิบัติผดิระเบียบที่มีผลกระทบรา้ยแรง 

เกณฑ์กำรประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มกีาร

ด าเนนิการ  

1 ข้อ 

มกีาร

ด าเนนิการ  

2 หรือ 3 ข้อ 

มกีาร

ด าเนนิการ  

4 หรือ 5 ข้อ 

มกีาร

ด าเนนิการ  

6 ข้อ 

มกีาร

ด าเนนิการ  

7 ข้อ 
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องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกกำรประกนัคุณภำพ 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1  ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพภำยในของส ำนักงำน

เลขำนุกำร (มก.) 

 

ชนิดของตวับ่งชี ้ กระบวนการ 

ค ำอธบิำยตัวบ่งชี้  

การประกันคุณภาพภายในถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร

จัดการที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการสร้างจิตส านึกให้เห็นว่าเป็น

ความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในการพัฒนาคุณภาพผลการด าเนินงาน 

ทั้งนี ้เพื่อเป็นหลักประกันแกส่าธารณชนให้มั่นใจได้ว่าหน่วยงานสามารถสร้าง

ผลงานที่มีคุณภาพ 

นิยำมศัพท์ 

 ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการก าหนดอย่างชัดเจนว่า

ต้องท าอะไรบ้างเพื่อให้ได้ผลออกมาตามที่ต้องการ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

จะต้องปรากฏให้ทราบโดยทั่วกันไม่ว่าจะอยู่ ในรูปของเอกสารหรือสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีการอื่นๆ องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย 

ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิตและข้อมูลป้อนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธ์

เช่ือมโยงกัน 

  กลไก หมายถงึ สิ่งที่ท าให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือด าเนินอยู่ได้ โดยมี

การจัดสรรทรัพยากร มีการจัดองค์การ หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้

ด าเนินงาน 
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แนวปฏิบัติท่ีดี หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนกำรปฏิบัติท่ีท ำให้

ส ำนักงำนเลขำนุกำรประสบควำมส ำเร็จตำมภำรกิจท่ีได้รับมอบหมำย 

หรอืสู่ควำมเป็นเลิศตำมเป้ำหมำย เป็นที่ยอมรับในวงวิชำกำรหรอืวิชำชีพ

นั้นๆ มีหลักฐานของความส าเร็จปรากฏชัดเจน โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติ หรือ

ขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรู้และประสบการณ์ บันทึกเป็นเอกสาร 

เผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

รอบระยะเวลำ      รอบปีการศึกษา (1 ม.ิย. 2556 – 31 พ.ค. 2557) 

เกณฑ์มำตรฐำน  

1. มีการถ่ายทอดแผนงานประกันคุณภาพของส านักงานเลขานุการให้

บุคลากรในส านักงานเลขานุการทราบ 

2. บุคลากรในส านักงานเลขานุการร้อยละ 80 มีโอกาสได้รับความรู้ 

ความเข้าใจในระบบประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย และคณะ 

3. มีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้บุคลากรในส านักงานเลขานุการรับรู้ และ

เข้าใจในความหมายของเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัย และคณะ 

และมีอัตลักษณต์ามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

4. มีการด าเนินงาน และรายงานผลการด าเนินงานตามวงจร PDCA ใน

ทุกงานของส านักงานเลขานุการ 

5. มีการพัฒนาปรับปรุงจากการด าเนินงานในข้อ 4 และจากผลการ

ประเมินคุณภาพภายในรอบปีที่ผา่นมา  

6. มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพทั้งภายใน หรือ

ภายนอกคณะ อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

 



การประเมนิคุณภาพภายใน ส านักงานเลขานุการของคณะ ปีการศึกษา 2556 
42 

เกณฑ์กำรประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มกีาร

ด าเนนิการ  

1 ข้อ 

มกีาร

ด าเนนิการ  

2 ข้อ 

มกีาร

ด าเนนิการ  

3 หรือ 4 ข้อ 

มกีาร

ด าเนนิการ  

5 ข้อ 

มกีาร

ด าเนนิการ  

6 ข้อ 

  



 

 

 

 

 

   มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์มุง่สร้างศาสตร์ 
แหง่แผน่ดนิ เพือ่ความกนิดอียูด่ขีองชาติ 

 
 ส านกึด ี มุง่มัน่   สร้างสรรค ์  สามัคคี 

 

เอกสารวิชาการ 1/2556 

ส านักงานประกนัคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มีนาคม 2556 


