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คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา                                                
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย 

 



คํานํา 
 
การดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน สถาบัน สํานักและส่วนงานสนับสนุนระดับกอง มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาการดําเนินงานของส่วนงานตามภารกิจ ดังนั้น 
มหาวิทยาลัยจึงได้กําหนดเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในสําหรับสถาบัน สํานักและส่วนงานสนับสนุนระดับ
กอง โดยประยุกต์เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา(สกอ.) และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)(สมศ.) สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทของส่วนงาน และกําหนดเกณฑ์
การประเมินเพ่ิมเติมเฉพาะท่ีสอดคล้องกับภารกิจหลักของส่วนงาน  มุ่งหวังให้ส่วนงานเชื่อมโยงการดําเนินงาน
ของส่วนงานเข้ากับพันธกิจของมหาวิทยาลัย  

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ในคราวประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๕๘ เม่ือวันเสาร์ท่ี ๕ มีนาคม 
พ.ศ.๒๕๕๘ ได้อนุมัติตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพส่วนงานสนับสนุน ระดับสถาบัน สํานักและกอง 
โดยให้เริ่มใช้ดําเนินการต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เป็นต้นไป 

คู่มือการประกันคุณภาพภายใน สํานักงานตรวจสอบภายใน สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเล่มนี้จัดทําข้ึน เพ่ือเผยแพร่ สื่อสาร สร้างความเข้าใจแก่ส่วนงาน ผู้ปฏิบัติงาน ผู้
ประเมินและผู้ท่ีเก่ียวข้อง นําไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัย 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการประกันคุณภาพภายใน สํานักงานตรวจสอบภายใน สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่มนี้ จะเอ้ือประโยชน์ต่อการดําเนินการประกันคุณภาพ ของ
สํานักงานตรวจสอบภายใน สํานักงานอธิการบดี ได้เป็นอย่างดี 

   
              คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 

                                               มีนาคม ๒๕๕๘ 

               

 

 

 

 

 

  



สารบัญ 

หน้า 
คํานํา   
บทท่ี ๑ การประกันคุณภาพภายในส่วนงานสนับสนุน ๑ 

๑.๑ วัตถุประสงค์ของการประกันคุณภาพภายใน    ๑ 
๑.๒ หลักการและวิธีการการประกันคุณภาพภายใน    ๑ 
     ๑.๒.๑ หลักการการประกันคุณภาพภายใน ๑ 
     ๑.๒.๒ วิธีการประกันคุณภาพภายใน ๑ 
     ๑.๒.๓ การรายงานผลการประกันคุณภาพภายใน ๒ 
๑.๓ กระบวนการประเมินคุณภาพภายใน  ๒ 
๑.๔ ข้ันตอนการประเมินคุณภาพภายในส่วนงานสนับสนุน ๓ 
 ๑.๔.๑ การเตรียมการของส่วนงานก่อนการตรวจประเมิน ๓ 
    ๑.๔.๒ การดําเนินการของส่วนงานระหว่างการตรวจประเมิน ๔ 
   ๑.๔.๓  การดําเนินการของส่วนงานหลังการตรวจประเมิน ๕ 

บทท่ี ๒ ตัวบ่งชี้กลางและเกณฑ์การประเมินคุณภาพส่วนงานสนับสนุน ๑๓ 
๒.๑ ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายในส่วนงานสนับสนุน ๑๓ 
๒.๒ เกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้   ๑๓ 
๒.๓ ตัวบ่งชี้กลางและเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน ๑๓ 
 องค์ประกอบท่ี ๑ การบริหารจัดการ  ๑๓ 

บทท่ี ๓ ตัวบ่งชี้เฉพาะ สํานักงานตรวจสอบภายใน สํานักงานอธิการบดี ๒๒ 
 ๓.๑ ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายใน สํานักงานตรวจสอบภายใน สํานักงานอธิการบดี ๒๒ 
 ๓.๒ ตัวบ่งชี้เฉพาะส่วนงาน  ๒๓ 
   องค์ประกอบท่ี ๒  การดําเนินงานภารกิจหลัก ๒๓ 
บทท่ี ๔ รูปแบบการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ๒๘ 
 ๔.๑ ส่วนประกอบของรายงานการประเมินตนเอง ๒๘ 
 ๔.๒ ตัวอย่างรายงานการประเมินตนเอง ๒๙  

                                             
                                    

 



 
 

บทที่ ๑   
การประกันคุณภาพภายในส่วนงานสนับสนุน 

 

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพัฒนาระบบประกันคุณภาพท่ีใช้สําหรับสถาบัน สํานัก และ
ส่วนงานระดับกอง ซ่ึงทําหน้าท่ีสนับสนุนและทําหน้าท่ีด้านการบริหาร โดยกําหนดนโยบายส่งเสริมให้ทุกส่วน
งานมีส่วนร่วมในกระบวนการประกันคุณภาพ เกิดจิตสํานึกในการพัฒนาคุณภาพ ตลอดจนดําเนินการประกัน
คุณภาพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  

๑.๑ วัตถุประสงค์ของการประกันคุณภาพภายใน     
๑) เพ่ือตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานของสถาบัน สํานักและส่วนงานระดับกอง ตามระบบ

คุณภาพและกลไกท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดข้ึน  
๒) เพ่ือให้สถาบัน สํานักและส่วนงานระดับกอง ทราบสถานภาพของตนเอง อันจะนําไปสู่การกําหนด 

แนวทางและพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์และมาตรฐานท่ีตั้งไว้อย่างต่อเนื่อง 
๓) เพ่ือให้สถาบัน สํานักและส่วนงานระดับกอง ทราบจุดแข็ง จุดท่ีควรปรับปรุง ตลอดจนได้รับ

ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการดําเนินงานเพ่ือเสริมจุดแข็งและพัฒนาจุดท่ีควรปรับปรุงของส่วนงานอย่าง
ต่อเนื่อง     

๔) เพ่ือให้ข้อมูลสาธารณะท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทําให้ม่ันใจว่าสถาบัน สํานักและส่วน
งานระดับกอง สามารถดําเนินงานท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามท่ีกําหนด     

๕) เพ่ือให้มหาวิทยาลัย และส่วนงานท่ีเก่ียวข้อง มีข้อมูลพ้ืนฐานท่ีจําเป็นสําหรับการส่งเสริมสนับสนุน
การบริหารจัดการในแนวทางท่ีเหมาะสม  
 

๑.๒ หลักการและวิธีการประกันคุณภาพภายใน 
       การประกันคุณภาพภายในส่วนงานสนับสนุน จะนําไปสู่การปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพ ซ่ึงต้องมีมาตรฐาน
เป็นตัวกําหนดในทุกด้าน มหาวิทยาลัยจึงกําหนดหลักการและวิธีการประกันคุณภาพภายใน ไว้ดังนี้ 
       ๑.๒.๑ หลักการการประกันคุณภาพภายใน 

     ๑) ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถาบัน สํานักและส่วนงานระดับกอง จะต้องคํานึงถึง
องค์ประกอบคุณภาพท่ีใช้เป็นแนวทางในการควบคุม การตรวจสอบและการประเมินคุณภาพ ตามคู่มือการ
ประกันคุณภาพภายในส่วนงานสนับสนุน ท่ีกําหนด   

     ๒) สถาบัน สํานักและส่วนงานระดับกอง กําหนดกลไกการประกันคุณภาพภายในเฉพาะสําหรับ
ส่วนงาน 
       ๑.๒.๒ วิธีการประกันคุณภาพภายใน 
               วิธีการประกันคุณภาพภายใน ให้ใช้แนวปฏิบัติดังนี้     

      ๑) สถาบัน สํานักและส่วนงานระดับกอง แต่งต้ังคณะกรรมการท่ีรับผิดชอบการดําเนินการ
ประกันคุณภาพในแต่ละส่วนงาน โดยมีหน้าท่ีพัฒนา บริหารและติดตามการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน 



   ๒                                                                  สํานักงานตรวจสอบภายใน สํานักงานอธิการบดี  
 

ตลอดจนประสานกับส่วนงานภายนอก เพ่ือให้เกิดความม่ันใจว่าการบริหารจัดการในระดับต่างๆ จะเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ   

 ๒) สถาบัน สํานักและส่วนงานระดับกอง พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน เพ่ือใช้กํากับ 
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในให้มีประสิทธิภาพภายใต้นโยบายและหลักการท่ีมหาวิทยาลัย
กําหนด     

 ๓) สถาบัน สํานักและส่วนงานระดับกอง ดําเนินการตามระบบประกันคุณภาพภายใน โดยถือเป็น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการ     
      ๑.๒.๓ การรายงานผลการประกันคุณภาพภายใน 

   ระบบการประกันคุณภาพภายใน ถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารท่ีสถาบัน สํานักและส่วน
งานระดับกอง ต้องดําเนินการอย่างมีระบบและต่อเนื่อง ส่วนงานต้องจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพ
ภายใน เสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการประจําสถาบัน สํานัก และส่วนงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือรับการตรวจ
ประเมินประจําปี 

 

๑.๓ กระบวนการประกันคุณภาพภายใน  
 การประกันคุณภาพ ดําเนินการตามกระบวนการพัฒนาคุณภาพ PDCA คือ การวางแผน (Plan) การ
ดําเนินงานและเก็บข้อมูล (Do) การประเมินคุณภาพ (Check) และการเสนอแนวทางปรับปรุง (Act) โดยมี
รายละเอียดดังนี้  
 P = เริ่มกระบวนการต้ังแต่ต้นปีการศึกษาโดยนําผลการประเมินปีก่อนหน้านี้มาใช้เป็นข้อมูลในการ
วางแผน 
 D = ดําเนินงานและเก็บข้อมูลบันทึกผลการดําเนินงานต้ังแต่ต้นปีการศึกษา คือเดือนท่ี ๑ – เดือนท่ี 
๑๒ ของปีการศึกษา (เดือนมิถุนายน – เดือนพฤษภาคมปีถัดไป) 
 C = ประเมินผลการดําเนินงานของสํานัก สถาบันและส่วนงานระดับกอง แต่ละปีการศึกษา 
 A = วางแผนปรับปรุงและดําเนินการปรับปรุงตามผลการประเมิน โดยสํานัก สถาบันและส่วนงาน
ระดับกอง นําข้อเสนอแนะและผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน มาวางแผนปรับปรุง
การดําเนินงานประจําปีและเสนอต้ังงบประมาณปีถัดไป  
       จุดมุ่งหมายของการประเมินคุณภาพภายใน เพ่ือตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานของส่วนงาน
ตามระบบและกลไกท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ท้ังนี้ เพ่ือให้ส่วนงานทราบสถานภาพท่ีแท้จริง อันจะนําไปสู่การ
กําหนดแนวทางและพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์และมาตรฐานท่ีต้ังไว้อย่างต่อเนื่อง การประเมินคุณภาพท่ีมี
ประสิทธิภาพนั้น ท้ังคณะผู้ประเมินและส่วนงานรับการประเมิน จําเป็นต้องกําหนดบทบาทหน้าท่ีของตนเอง
อย่างเหมาะสม 

ท้ังนี้ ส่วนงานต้องวางแผนจัดกระบวนการประเมินคุณภาพภายใน ให้เสร็จก่อนสิ้นปีงบประมาณ ท่ีจะ
เริ่มวงรอบการประเมิน เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของส่วนงาน ดังนี้      

๑) เพ่ือให้สามารถนําผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปใช้ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการได้
ทันในปีงบประมาณถัดไป และต้ังงบประมาณได้ทันก่อนเดือนตุลาคม      



คู่มือการประกันคุณภาพภายใน  ๓ 
 

๒) เพ่ือให้สามารถจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพภายในส่งให้มหาวิทยาลัย และเผยแพร่ต่อ
สาธารณชนได้ภายใน ๑๒๐ วัน นับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 

 

๑.๔ ข้ันตอนการประเมินคุณภาพภายในส่วนงานสนับสนุน 
       ๑.๔.๑ การเตรียมการของส่วนงานก่อนการตรวจประเมิน 

     ๑) การเตรียมรายงานการประเมินตนเอง 
                  (๑) จัดทํารายงานการประเมินตนเอง โดยใช้รูปแบบท่ีกําหนด 
                  (๒) จัดเตรียมเอกสารหรือหลักฐานอ้างอิงในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ     

       (๒.๑) เอกสารหรือหลักฐานอ้างอิงในแต่ละตัวบ่งชี้ต้องเป็นข้อมูลในช่วงเวลาเดียวกับท่ี
นําเสนอในรายงานการประเมินตนเอง ตลอดจนสาระในเอกสารต้องตรงกับชื่อเอกสารท่ีระบุในรายงานการ
ประเมินตนเอง   

   (๒.๒) การนําเสนอเอกสารในช่วงเวลาตรวจเยี่ยมสามารถบรรจุ หรือจัดเก็บ หรือเชื่อมโยง 
ไว้บนระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร ซ่ึงทําให้การจัดเก็บเป็นระบบและง่ายต่อการค้นหาของคณะกรรมการ
ประเมิน และไม่เป็นภาระเรื่องการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานของส่วนงาน   
              ๒) การเตรียมบุคลากร 
                  (๑) การเตรียมบุคลากรในส่วนงาน ควรมีความครอบคลุมประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้     

   (๑.๑) ทําความเข้าใจเก่ียวกับการประเมินคุณภาพในประเด็นท่ีสําคัญๆ อาทิการประเมิน
คุณภาพคืออะไร มีความสําคัญต่อการพัฒนาอย่างไร ข้ันตอนการประเมินคุณภาพเป็นเช่นไร  

   (๑.๒) เน้นย้ํากับบุคลากรในการให้ความร่วมมือการตอบคําถามหรือการสัมภาษณ์ โดยยึด
หลักว่าตอบตามสิ่งท่ีปฏิบัติจริงและผลท่ีเกิดข้ึนจริง     

   (๑.๓) เปิดโอกาสให้มีการอภิปราย ซักถาม แสดงความคิดเห็น เพ่ือสร้างความกระจ่างใน
การดําเนินงานของทุกส่วนงานในทุกประเด็น เพ่ือความเข้าใจท่ีถูกต้องของบุคลากร  

   (๑.๔) เน้นย้ําให้บุคลากรท้ังหมดตระหนักว่าการประกันคุณภาพ คือภารกิจประจําท่ีต้อง
ร่วมมือกันทําอย่างต่อเนื่อง     
                   (๒) การเตรียมบุคลากรผู้ประสานงานในระหว่างการตรวจเยี่ยมจําเป็นต้องมีบุคลากร จํานวน 
๑ – ๓ คน ทําหน้าท่ีประสานงานระหว่างคณะผู้ประเมินกับบุคคล หรือส่วนงานท่ีเก่ียวข้อง ท้ังนี้ ผู้
ประสานงานควรเตรียมตัว ดังนี้     
                 (๒.๑) ทําความเข้าใจทุกกิจกรรมของแผนการประเมินอย่างละเอียด   

    (๒.๒) ทําความเข้าใจอย่างดีกับภารกิจของส่วนงานและมหาวิทยาลัยเพ่ือสามารถให้ข้อมูล
ต่อผู้ประเมิน รวมท้ังต้องรู้ว่าจะต้องติดต่อกับใครหรือส่วนงานใด หากผู้ประเมินต้องการข้อมูลเพ่ิมเติมท่ีตนเอง
ไม่สามารถตอบได้ 

    (๒.๓) มีรายชื่อ สถานท่ี หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ท่ีคณะกรรมการประเมินจะเชิญมาให้
ข้อมูลอย่างครบถ้วน     



   ๔                                                                  สํานักงานตรวจสอบภายใน สํานักงานอธิการบดี  
 

 (๒.๔) ประสานงานล่วงหน้ากับผู้ท่ีจะให้ข้อมูลท่ีเป็นบุคลากรภายใน และภายนอกส่วน
งาน ว่าจะเชิญมาเวลาใด ห้องใด หรือพบกับใครตามตารางการประเมินท่ีคณะกรรมการประเมินกําหนด 

 (๒.๕) เม่ือมีปัญหาในการอํานวยความสะดวกแก่คณะผู้ประเมินจะต้องสามารถ
ประสานงานแก้ไขได้ทันที   
         ๓) การเตรียมสถานท่ีสําหรับคณะผู้ประเมิน   
            (๑) ห้องทํางานของคณะผู้ประเมิน   
                 (๑.๑) จัดเตรียมห้องทํางานและโต๊ะท่ีกว้างพอสําหรับวางเอกสารจํานวนมากโดยเป็นห้อง
ท่ีปราศจากการรบกวนขณะทํางาน เพ่ือความเป็นส่วนตัวของคณะกรรมการ  

     (๑.๒) จัดเตรียมคอมพิวเตอร์อุปกรณ์เครื่องเขียนในห้องทํางานและอุปกรณ์เสริมอ่ืนๆ ให้
คณะผู้ประเมินพร้อมใช้งานได้ตามความต้องการ  

     (๑.๓) จัดเตรียมโทรศัพท์พร้อมหมายเลขท่ีจําเป็นไว้ในห้องทํางานหรือบริเวณใกล้เคียง  
        (๑.๔) ห้องทํางานควรอยู่ใกล้กับท่ีจัดเตรียมอาหารว่าง อาหารกลางวัน ตลอดจนบริการ
สาธารณูปโภคอ่ืนๆ   

     (๑.๕)  ควรประสานงานกับคณะผ้ปูระเมิน เพ่ือทราบความต้องการพิเศษอันใด 
       (๒) ห้องท่ีใช้สัมภาษณ์ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ฯลฯ ควรจัดไว้เป็นการเฉพาะให้
เหมาะสมกับการใช้งาน   
               ๔) คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน   
                    (๑) มหาวิทยาลัยแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพส่วนงานสนับสนุน จํานวน ๕ 
รูป/คน ประกอบด้วยประธานกรรมการ ๑ รูป/คน และกรรมการ อีก ๔ รูป/คน จากภายนอกส่วนงานรับการ
ตรวจประเมิน 
     ท้ังนี้ ประธานกรรมการตรวจประเมิน เป็นบุคลากรภายนอกส่วนงาน ผ่านการฝึกอบรม
หลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. และดํารงตําแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อํานวยการสํานัก/สถาบัน คณบดี รอง
คณบดี  

(๒) ส่วนงานประสานงานกับประธานหรือตัวแทนของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ เพ่ือ
ร่วมเตรียมแผนการประเมินคุณภาพภายใน อาทิ การจัดตารางเวลาเข้าตรวจเยี่ยมการให้ ข้อมูลท่ี
คณะกรรมการประเมินฯ ต้องการเพ่ิมเติมก่อนการตรวจเยี่ยม การนัดหมายต่างๆ  เป็นต้น   
       

        ๑.๔.๒ การดําเนนิการของส่วนงานระหว่างการตรวจประเมิน 
              ๑) เปิดโอกาสให้บุคลากรท้ังหมดได้ร่วมรับฟังคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ชี้แจงวัตถุประสงค์
และวิธีการประเมินในวันแรกของการตรวจเยี่ยม     
              ๒) บุคลากรพึงปฏิบัติงานตามปกติระหว่างการตรวจเยี่ยม แต่เตรียมพร้อมสําหรับการนําเยี่ยมชม 
หรือตอบคําถาม หรือรับการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ     



คู่มือการประกันคุณภาพภายใน  ๕ 
 

 ๓) จัดให้มีผู้ประสานงานทําหน้าท่ีตลอดช่วงการตรวจเยี่ยม ท้ังนี้เพ่ือประสานงานกับบุคคลหรือ
ส่วนงานท่ีคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ต้องการข้อมูลและเพ่ือนําเยี่ยมชมส่วนงานภายในตลอดจนอํานวย
ความสะดวกอ่ืนๆ  
 ๔) ในกรณีท่ีคณะกรรมการประเมินคุณภาพทํางานต่อหลังเวลาราชการ ควรให้มีผู้ประสานงาน
ส่วนหนึ่งอยู่อํานวยความสะดวก  
 ๕) บุคลากรท้ังหมดควรได้มีโอกาสรับฟังการให้ข้อมูลป้อนกลับ จากคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพ เม่ือสิ้นสุดการตรวจเยี่ยม ตลอดจนเปิดโอกาสให้ซักถามหรือข้อความเห็นเพ่ิมเติมได้ตามความ
เหมาะสม  
 

   ๑.๔.๓  การดําเนินการของส่วนงานหลังการตรวจประเมิน 
       ๑) ผู้บริหารสถาบัน สํานักและส่วนงานสนับสนุนระดับกอง รวมท้ังผู้เก่ียวข้องนําผลการประเมิน

และข้อเสนอแนะเข้าสู่การประชุมหรือสัมมนาระดับต่างๆ เพ่ือวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินภารกิจ
อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป โดยอาจจัดทําเป็นแผนปฏิบัติการในการแก้ไขจุดท่ีควรปรับปรุงและเสริมจุดแข็งซ่ึง
ประกอบด้วยกิจกรรมท่ีต้องดําเนินการกําหนดเวลาเริ่มต้นจนถึงเวลาสิ้นสุดกิจกรรม งบประมาณสําหรับแต่ละ
กิจกรรม ตลอดจนผู้รับผิดชอบกิจกรรมเหล่านั้น ท้ังนี้ เพ่ือให้สามารถติดตามตรวจสอบผลการพัฒนาได้อย่าง
ต่อเนื่อง  
 ๒) พิจารณาการจัดกิจกรรมเสริมสร้างขวัญและกําลังใจ โดยแสดงให้เห็นว่า สถาบัน สํานักและ
ส่วนงานสนับสนุนระดับกอง ชื่นชมผลสําเร็จท่ีเกิดข้ึน และตระหนักว่าผลสําเร็จท้ังหมดมาจากความร่วมมือ
ร่วมใจของทุกฝ่าย  
 ๓) สถาบัน สํานักและส่วนงานสนับสนุนระดับกอง ควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่คณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพภายในต่อไป  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   ๖                                                                  สํานักงานตรวจสอบภายใน สํานักงานอธิการบดี  
 

 
 

แผนภูมิแสดงข้ันตอนการประเมินคุณภาพ 
ส่วนงานสนับสนุน  

 
 

  

                                                                 

 

 

       

                                                                                                                                 ไม่รับรอง 
 

                                                                 

                                                                                                                  

           

            

  

 

 

                                                                                                                                    

                                                                                                                                        

 

 

 

 
 

จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

นําเสนอกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 

สํานักงานประกันคุณภาพนําส่งคณะกรรมการตรวจประเมิน 

คณะกรรมการฯตรวจประเมินส่วนงานสนับสนุน 

ส่วนงานสนับสนุน 

หัวหน้าส่วนงานรับรอง 
SAR 

มหาวิทยาลัยนําผล
การประเมินและ

ข้อมูลจัดทํารายงาน
การประเมินตนเอง
ของมหาวิทยาลัย 

ส่วนงาน 
ตรวจสอบและรับรอง 

 

นําเสนอคณะกรรมการ 
ประกันคุณภาพการศึกษา 

 

รายงานผล 
การตรวจประเมิน 

 

ไม่รับรอง 

รับรอง 

รับรอง 



คู่มือการประกันคุณภาพภายใน  ๗ 
 

แผนภูมิแสดงข้ันตอนการประเมินคุณภาพ 
ส่วนงานสนับสนุน (ต่อ) 

 
 
 
 

                                                          

 

 

 

                                                                                              

                                                                                                                                    

                                                                                                                                        

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มหาวิทยาลัยนําผลการประเมินและ
ข้อมูลจัดทํารายงาน                 

การประเมินตนเองของมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยรับการตรวจประเมินคุณภาพ     
การศึกษาภายในประจําปี 

จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) 

นําเสนอคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา

พิจารณา 
 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

นําเสนอสภาวิชาการและสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ 

 

ไม่อนุมัติ 

ส่วนงานจัดการศึกษา/
ส่วนงานสนับสนุนนํา
แผนพัฒนาคุณภาพ

ปรับปรุงงานตามภารกิจ
ท่ีรับผิดชอบ 

อนุมัติ 



   ๘                                                                  สํานักงานตรวจสอบภายใน สํานักงานอธิการบดี  
 

ข้ันตอนการประเมินคุณภาพภายใน 
ส่วนงานสนับสนุน 

 
 

ข้ันตอน ระยะเวลา กิจกรรม คําอธิบาย 
๑ ภายใน  

๒๕ 
พฤษภาคม  

 
 

 

ส่วนงานสนับสนุนดําเนินการ ดังนี้ 
   ๑. จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
ตามตัวบ่งชี้ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
   ๒. จัดเตรียมเอกสาร/หลักฐาน ประกอบ
รายงานการประเมินตนเอง 

๒ ภายใน  
๒๕ 

พฤษภาคม  

 
 
 
 
 

หัวหน้าส่วนงานรับรองรายงานการประเมินตนเอง  
(SAR)  ซ่ึงจัดทําเรียบร้อยแล้ว 

๓ ภายใน  
๒๕ 

พฤษภาคม  

 
 
 
 

 

ส่วนงานส่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
จํานวน ๖ ฉบับ ไปยังกรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ก่อนการ
ประเมินไม่น้อยกว่า ๗ วัน 

๔ ภายใน  
๓๐ 

พฤษภาคม  

 
 
 

สํานักงานประกันคุณภาพ เ ก็บรายงานการ
ป ร ะ เ มิ น ต น เ อ ง  ๑  ฉ บั บ  แ ล ะ นํ า ส่ ง ใ ห้
คณะกรรมการตรวจประเมินส่วนงานสนับสนุน 
จํานวน ๕ ฉบับ 

๕ ๑-๑๕ 
มิถุนายน  

 
 
 
 
 

    ๑.  มหาวิทยาลัยแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพส่วนงานสนับสนุน จํานวน ๕ 
รูป/คน ประกอบด้วยประธานกรรมการ ๑ รูป/คน 
และกรรมการ อีก ๔ รูป/คน จากภายนอกส่วน
งานรับการตรวจประเมิน 
   ๒. ประธานกรรมการตรวจประเมิน เป็น
บุคลากรภายนอกส่วนงาน ผ่านการฝึกอบรม
หลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. และดํารงตําแหน่ง 
ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ อํานวยการสํานัก/สถาบัน 
คณบดี รองคณบดี  
    ๓. คณะกรรมการตรวจประเมิน เข้าตรวจ
ประเมินคุณภาพส่วนงานสนับสนุน ตามตัวบ่งชี้ท่ี
กําหนด 

  

จัดทํารายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) 

คณะกรรมการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาส่วนงาน

สนับสนุน 

หัวหน้าส่วนงาน
รับรอง SAR 

นําเสนอกรรมการและ
เลขานุการคณะกรรมการ 
ประกันคุณภาพการศึกษา 

สํานักงานประกันคุณภาพนําส่ง 
คณะกรรมการตรวจประเมิน 



คู่มือการประกันคุณภาพภายใน  ๙ 
 

ข้ันตอน ระยะเวลา กิจกรรม คําอธิบาย 
๖  

ภายใน 
๒๕ 

มิถุนายน  

 
 
 
 
 

     ๑. คณะกรรมการเสนอผลการประเมินต่อส่วน
งาน ด้วยวาจา  เ พ่ื อรั บ ฟั งความ คิด เห็นและ
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 
     ๒. ส่วนงาน ถ้ามีข้อโต้แย้งให้ดําเนินการภายใน 
๗ วันนับจากวันท่ีรับฟังผลการประเมินด้วยวาจา 
     ๓. คณะกรรมการ ส่งร่างรายงานผลการตรวจ
ประเมินต่อส่วนงานภายใน ๗ วันนับจากวันสุดท้าย
ของการตรวจประเมิน 
     ๔. ส่วนงานรับร่างรายงานผลการประเมินและ
พิจารณารับรอง  

๗  
ภายใน 

๓๐ 
มิถุนายน  

 
 
 
 
 

      ๑.  คณะกรรมการตรวจประเ มิน จัดส่ ง
รายงานผลการตรวจประเมินท่ีส่วนงานรับรองแล้ว
ให้กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันสุดท้าย
ของการตรวจประเมิน 
      ๒. สํานักงานประกันคุณภาพ  ตรวจสอบและ
ส่งผลการประเมินให้ส่วนงาน 

๘  
กรกฎาคม  

 
 
 
 
 
 

   ๑. สํานักงานประกันคุณภาพนําผลการประเมิน
และข้อมูลจัดทํารายงานการประเมินตนเองของ
มหาวิทยาลัย 
   ๒. นําเสนอรายงานการประเมินตนเองของ
มหาวิทยาลัยต่อคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
   ๓. จัดเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบรายงาน
การประเมินตนเอง 

๙ กันยายน 
 

    คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน สกอ. ตรวจประเมินมหาวิทยาลัยประจําปี 

มหาวิทยาลัยนําผล
การประเมินและ

ข้อมูลจัดทํารายงาน            
การประเมินตนเอง
ของมหาวิทยาลัย 

รายงานผล 
การตรวจ
ประเมิน 

 

นําเสนอกรรมการและ
เลขานุการคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

 

มหาวิทยาลัยรับการตรวจ
ประเมินคุณภาพ     

การศึกษาภายในประจําปี 



   ๑๐                                                                  สํานักงานตรวจสอบภายใน สํานักงานอธิการบดี  
 

ข้ันตอน ระยะเวลา กิจกรรม คําอธิบาย 
๑๐ ตุลาคม   ๑. มหาวิทยาลัยแต่ง ต้ังคณะกรรมการจัดทํา

แผนพัฒนาคุณภาพจากผลการตรวจประเมิน 
๒. จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ 

๑๑ พฤศจิกายน   ๑. เสนอคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
พิจารณา 
๒. คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
พิจารณาเห็นชอบหรือปรับปรุง 
๓. คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
 
 
 
 
 
 
 

๑๒ พฤศจิกายน   ๑. สภาวิชาการพิจารณาแผนพัฒนาคุณภาพและ
นําเสนอสภามหาวิทยาลัย 
๒. สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติหรือปรับปรุง
แก้ไข 
๓. คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ปรับปรุงแก้ไขแผนพัฒนาคุณภาพ 
๔. เผยแผ่แผนพัฒนาคุณภาพท่ีสภามหาวิทยาลัย
อนุมัติแก่ส่วนงานจัดการศึกษาและส่วนงาน
สนับสนุน 
 
 
 

จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ 
(Improvement Plan) 

นําเสนอ
คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ

การศึกษา
พิจารณา 

 

นําเสนอ 
สภาวิชาการ

และสภา
มหาวิทยาลัย

พิจารณาอนุมัติ 
 



คู่มือการประกันคุณภาพภายใน  ๑๑ 
 

ข้ันตอน ระยะเวลา กิจกรรม คําอธิบาย 
๑๓ พฤศจิกายน   ๑. ส่วนงานจัดการศึกษานําแผนพัฒนาคุณภาพไป

ปรับปรุงงานตามภารกิจ 
๒. ส่วนงานสนับสนุนนําแผนพัฒนาคุณภาพไป
ปรับปรุงงานตามภารกิจ 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนงานจัด
การศึกษา/ส่วนงาน

สนับสนุนนํา
แผนพัฒนาคุณภาพ
ปรับปรุงงานตาม

ภารกิจท่ีรับผิดชอบ 



   ๑๒                                                                  สํานักงานตรวจสอบภายใน สํานักงานอธิการบดี  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปรัชญาของมหาวิทยาลัย 

จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม 

 



 

 

บทที่ ๒ 

ตัวบ่งช้ีกลางและเกณฑ์การประเมินคุณภาพส่วนงานสนับสนุน 
 
๒.๑ ตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพภายในส่วนงานสนับสนุน 
       การประกันคุณภาพภายในสําหรับ สถาบัน สํานักและส่วนสนับสนุนระดับกอง กําหนดตัวบ่งชี้แยก
เป็น ๒ ประเภท ดังนี้ 
    ๑) ตัวบ่งชี้กลาง ใช้ประเมินทุกส่วนงาน คือ องค์ประกอบท่ี ๑ การบริหารจัดการ จํานวน ๖ ตัวบ่งชี้  
    ๒) ตัวบ่งชี้เฉพาะ ใช้ประเมินเฉพาะส่วนงาน คือ องค์ประกอบท่ี ๒ การดําเนินงานภารกิจหลัก  
                                   

๒.๒ เกณฑ์การประเมินตัวบ่งช้ี   
       เกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้แบ่งเป็น ๕ ระดับ มีคะแนนต้ังแต่ ๑ ถึง ๕ กรณีท่ีไม่ดําเนินการใดๆ หรือ
ดําเนินการไม่ครบท่ีจะได้ ๑ คะแนนให้ได้ ๐ คะแนน โดยมีความหมายของคะแนน ดังนี้  
   คะแนน ๐.๐๐ - ๑.๕๐   หมายถึง    การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน  
   คะแนน ๑.๕๑ - ๒.๕๐   หมายถึง    การดําเนินงานต้องปรับปรุง  
   คะแนน ๒.๕๑ - ๓.๕๐   หมายถึง    การดําเนินงานระดับพอใช้  
   คะแนน ๓.๕๑ - ๔.๕๐   หมายถึง    การดําเนินงานระดับดี  
   คะแนน ๔.๕๑ - ๕.๐๐   หมายถึง    การดําเนินงานระดับดีมาก 
 
๒.๓ ตัวบ่งช้ีกลางและเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน 
       การดําเนินการประกันคุณภาพภายใน สําหรับส่วนงานสนับสนุนใช้ตัวบ่งชี้กลาง ในองค์ประกอบท่ี 
๑ การบริหารจัดการ  จํานวน ๖ ตัวบ่งชี้ ดังนี้  
              ๑.๑ กระบวนการพัฒนาแผน 
  ๑.๒ การพัฒนาส่วนงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้   
  ๑.๓ สารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ   
  ๑.๔ ระบบบริหารความเสี่ยง 
  ๑.๕ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 
  ๑.๖ การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร 
  

องค์ประกอบท่ี ๑  การบริหารจัดการ 

หลักการ 
 ส่วนงานสนับสนุนการศึกษาแต่ละแห่งควรมีปรัชญา ปณิธาน และวิสัยทัศน์เพ่ือเป็นเป้าหมายในการ
ทํางานท่ีชัดเจน และเผยแพร่ให้รับทราบท่ัวกัน ท้ังบุคลากรในส่วนงานตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น 
อาจารย์ นิสิต ชุมชน และผู้ใช้บริการ  ปรัชญา ปณิธาน และวิสัยทัศน์ของส่วนงานควรสอดคล้องกันและใช้เป็น
แนวทางการดําเนินงาน เพ่ือสนับสนุนภารกิจหลักของส่วนงาน โดยส่วนงานต้องจัดทําแผนพัฒนาและ
แผนปฏิบัติการท่ีชัดเจน เพ่ือให้บรรลุปรัชญา ปณิธาน และวิสัยทัศน์ของส่วนงาน และสอดคล้องกับทิศทางการ
พัฒนาของมหาวิทยาลัย พร้อมกันนี้ต้องให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีโดยมีคณะกรรมการประจํา
ส่วนงานคอยทําหน้าท่ี ในการกํากับดูแลการทํางานให้มีประสิทธิภาพ โดยแต่ละส่วนงานจะต้องบริหารจัดการด้าน



๑๔                                                                   สํานักงานตรวจสอบภายใน สํานักงานอธิการบดี  
 

ต่างๆ ให้มีคุณภาพ เช่น ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานข้อมูล การบริหารความเสี่ยง การบริหารการเปลี่ยนแปลง 
การบริหารทรัพยากรท้ังหมด ฯลฯ เพ่ือสัมฤทธิผลตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้โดยใช้หลักธรรมาภิบาล  

ตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๑  : กระบวนการพัฒนาแผน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  : กระบวนการ 
ช่วงเวลาข้อมูล  : ปีการศึกษา 
คําอธิบายตัวบ่งช้ี   
 ในการดําเนินพันธกิจหลักของส่วนงานสนับสนุนการศึกษาแต่ละแห่ง จําเป็นต้องมีการกําหนดทิศ
ทางการพัฒนาและการดําเนินงานของส่วนงาน เพ่ือให้ส่วนงานดําเนินการสอดคล้องกับอัตลักษณ์หรือจุดเน้น 
มีคุณภาพ มีความเป็นสากล และเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ดังนั้น ส่วนงานต้องกําหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ   
ตลอดจนมีการพัฒนาแผนพัฒนาระยะ ๕ ปี และแผนปฏิบัติการประจําปี เพ่ือเป็นแนวทางในการดําเนินงาน
ของส่วนงาน  

 แผนพัฒนา หมายถึง แผนระยะยาวของส่วนงาน โดยท่ัวไปมักใช้เวลา ๕ ปี เป็นแผนท่ีกําหนดทิศ
ทางการพัฒนาของส่วนงาน แผนพัฒนาประกอบด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์ ผลการ 
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคาม กลยุทธ์ต่าง ๆ ของส่วนงาน ควรครอบคลุมทุกภารกิจของส่วน
งาน  มีการกําหนดตัวบ่งชี้ความสําเร็จของแต่ละกลยุทธ์และค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้ เพ่ือวัดระดับความสําเร็จ
ของการดําเนินงานตามกลยุทธ์ โดยส่วนงานนําแผนพัฒนามาจัดทําเป็นแผนปฏิบัติการประจําปี  

  แผนปฏิบัติการประจําปี หมายถึง แผนระยะสั้นท่ีมีระยะเวลาในการดําเนินงานภายใน ๑ ปี เป็น
แผนท่ีถ่ายทอดแผนพัฒนาลงสู่ภาคปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดการดําเนินงานจริงตามกลยุทธ์ ประกอบด้วยโครงการหรือ
กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีจะต้องดําเนินการในปีนั้น ๆ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนา ตัวบ่งชี้ความสําเร็จของ
โครงการหรือกิจกรรม ค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้เหล่านั้น รวมท้ังมีการระบุผู้รับผิดชอบหลักหรือหัวหน้าโครงการ  
งบประมาณในการดําเนินการ รายละเอียดและทรัพยากรท่ีต้องใช้ในการดําเนินโครงการท่ีชัดเจน  
 หมายเหตุ  ส่วนงานระดับสถาบัน/สํานัก ต้องมีแผนพัฒนาระยะ ๕ ปีของตนเอง สําหรับส่วนงาน
ระดับกองใช้แผนพัฒนาระยะ ๕ ปีของมหาวิทยาลัย 
 

เกณฑ์มาตรฐาน  
 ๑. มีการจัดทําแผนพัฒนาท่ีสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร
ในส่วนงาน โดยเป็นแผนท่ีเชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธาน หรือวิสัยทัศน์ของส่วนงาน   
 ๒. มีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีของส่วนงานท่ีสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดย
การมีส่วนร่วมของบุคลากรในส่วนงาน 
 ๓. มีการถ่ายทอดแผนการดําเนินงานและแผนปฏิบัติการประจําปีของส่วนงานไปสู่บุคลากรภายใน
ส่วนงาน 
 ๔. มีตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการประจําปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวชี้วัด เพ่ือวัดความสําเร็จของ
การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปี 
 ๕. การดําเนินงานบรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติการประจําปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
 ๖. มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการประจําปี อย่างน้อยปี
ละ ๒ ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณา 
 



คู่มือการประกันคุณภาพภายใน  ๑๕ 
 

 ๗. มีการนําผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของผู้บริหารส่วนงานไปปรับปรุงแผน 
ปฏิบัติการประจําปี 
 

เกณฑ์การประเมิน 
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดําเนินการ 

๑ ข้อ 
มีการดําเนินการ 
๒ หรือ ๓ ข้อ 

มีการดําเนินการ 
๔ หรือ ๕ ข้อ  

มีการดําเนินการ 
๖ ข้อ 

มีการดําเนินการ 
๗ ข้อ 

 

เอกสาร/หลักฐานท่ีต้องการ  
 ๑. ส่วนงานระดับสถาบัน/สํานัก ต้องมีแผนพัฒนาระยะ ๕ ปีของตนเอง สําหรับส่วนงานระดับกอง
ใช้แผนพัฒนาระยะ ๕ ปีของมหาวิทยาลัย 
 ๒. แผนปฏิบัติการประจําปีของแต่ละส่วนงานท่ีใช้เป็นแนวทางในการทํางานของส่วนงาน 
 ๓. เอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในส่วนงาน ในการจัดทํา
หรือถ่ายทอดแผนปฏิบัติการประจําปีของส่วนงาน เช่น การประชุม สัมมนา หรืออบรม หรือการประชุม
ประจําเดือนของส่วนงาน 

๔. ตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการประจําปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวชี้วัดท่ีส่วนงานกําหนดไว้ 
สําหรับวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีของส่วนงาน และมีการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจําปีท่ีระบุไว้ในแผนฯ 
 ๕. รายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการประจําปี 
 ๖. เอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดงให้เห็นว่า ส่วนงานมีการนําผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแผนการดําเนินงานและแผนปฏิบัติการประจําปีในปีถัดไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖                                                                   สํานักงานตรวจสอบภายใน สํานักงานอธิการบดี  
 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๒        :  การพัฒนาส่วนงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี     :    กระบวนการ 
ช่วงเวลาข้อมูล      :   ปีการศึกษา 
คําอธิบายตัวบ่งช้ี  

  มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้แต่ละส่วนงานภายใน สร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการ
เรียนรู้  ซ่ึงต้องมีการจัดการความรู้ตามภารกิจของแต่ละส่วนงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยมีการรวบรวม
องค์ความรู้ท่ีมีอยู่ในส่วนงาน ซ่ึงกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทุก
คนในส่วนงานสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมท้ังปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อัน
จะส่งผลให้ส่วนงานมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด  กระบวนการในการบริหารจัดการความรู้ในส่วนงาน 
ประกอบด้วย การระบุความรู้ การคัดเลือก การรวบรวม การจัดเก็บความรู้ การเข้าถึงข้อมูล และการ
แลกเปลี่ยนความรู้ท้ังภายในและภายนอกส่วนงาน การสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในส่วน
งาน การกําหนดแนววิธีปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการความรู้ในส่วนงานให้ดียิ่งข้ึน  
 

เกณฑ์มาตรฐาน    
 ๑. มีการกําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ของส่วนงานท่ีสอดคล้องกับ
ภารกิจของส่วนงาน 
   ๒. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้  ทักษะของผู้ มีประสบการณ์ตรง (tacit 
knowledge) เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติท่ีดีตามประเด็นความรู้ท่ีกําหนดในข้อ ๑ 
   ๓. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ท่ีกําหนดในข้อ ๑ ท้ังท่ีมีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่ง
เรียนรู้อ่ืนๆ ท่ีเป็นแนวปฏิบัติท่ีดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร 
(explicit knowledge)  อย่างน้อยปีละ ๒ เรื่อง 
   ๔. บุคลากรของส่วนงานนําแนวปฏิบัติท่ีดีในข้อ ๓ มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
   ๕. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างส่วนงานและมีกิจกรรมร่วมกัน 

   

เกณฑ์การประเมิน 
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดําเนินการ 

๑ ข้อ 
มีการดําเนินการ 

 ๒ ข้อ 
มีการดําเนินการ 

๓ ข้อ  
มีการดําเนินการ 

๔ ข้อ 
มีการดําเนินการ 

๕ ข้อ 

เอกสารหรือหลักฐานท่ีต้องการ  
 ๑. คําสั่ง/ประกาศแต่งต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานจัดการความรู้ของส่วนงาน 
 ๒. แผนจัดการความรู้ของส่วนงานท่ีระบุประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ประจํา
ส่วนงาน 
 ๓. รายงานการประชุมคณะกรรมการหรือคณะทํางานจัดการความรู้ของส่วนงาน 
 ๔. บันทึกผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 ๕. หลักฐานการเผยแพร่ความรู้หรือแนวปฏิบัติท่ีดี เช่น แผ่นพับ เว็บไซต์ คู่มือการปฏิบัติงาน 
 ๖. หลักฐานแสดงให้เห็นว่าบุคลากรนําความรู้หรือแนวปฏิบัติท่ีดีไปใช้ในการปฏิบัติงาน 



คู่มือการประกันคุณภาพภายใน  ๑๗ 
 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๓      :  สารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  : กระบวนการ 
ช่วงเวลาข้อมูล      :  ปีการศึกษา 
คําอธิบายตัวบ่งช้ี   
  ส่วนงานสนับสนุนการศึกษาแต่ละแห่ง ควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการ
ตัดสินใจท่ีสอดรับกับนโยบายและการวางแผนของส่วนงาน เพ่ือให้เป็นระบบท่ีสมบูรณ์สามารถเชื่อมโยงกับทุก
ส่วนงานท่ีเก่ียวข้องท้ังส่วนกลางและภูมิภาค  เป็นระบบท่ีใช้งานได้ท้ังเพ่ือการบริหาร การวางแผน และการ
ตัดสินใจของผู้บริหารของส่วนงานทุกระดับ เพ่ือการปฏิบัติงานตามภารกิจทุกด้านของบุคลากร เพ่ือการ
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินการดําเนินงาน ตลอดจนเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาส่วนงาน ท้ังนี้ ระบบ
ดังกล่าว ต้องมีความสะดวกในการใช้งานโดยประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช้  
 
เกณฑ์มาตรฐาน  
 ๑. มีสารสนเทศภายในส่วนงานเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจของผู้บริหารส่วนงาน 
 ๒. ผู้บริหารและบุคลากรของส่วนงานอย่างน้อยร้อยละ ๕๐ ใช้ประโยชน์จากสารสนเทศในการ
บริหารและปฏิบัติงาน 
 ๓. จํานวนสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจเพ่ิมข้ึนอย่างน้อยปีละ ๒ เรื่อง 
 ๔. มีการเผยแพร่สารสนเทศของส่วนงานให้ผู้เก่ียวข้องในส่วนงานอ่ืนนําไปใช้ประโยชน์ 
 ๕. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้มาปรับปรุงสารสนเทศของส่วนงาน 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดําเนินการ 

๑ ข้อ 
มีการดําเนินการ 

 ๒ ข้อ 
มีการดําเนินการ 

๓ ข้อ  
มีการดําเนินการ 

๔ ข้อ 
มีการดําเนินการ 

๕ ข้อ 
 

เอกสาร/หลักฐานท่ีต้องการ  
 ๑. ระบบสารสนเทศของส่วนงานท่ีสามารถนํามาใช้ในการบริหารจัดการภายในส่วนงาน 
 ๒. เอกสาร/หลักฐาน/ข้อมูล ท่ีแสดงให้เห็นว่าผู้บริหารและบุคลากรนําสารสนเทศมาใช้ในการ
บริหารละการปฏิบัติงาน 
 ๓. รายงานการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศของส่วนงาน 
 ๔. รายงานการปรับปรุงระบบสารสนเทศตามผลการประเมิน 
 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๔      :  ระบบบริหารความเสี่ยง 
ชนิดของตัวบ่งช้ี     :  กระบวนการ 
ช่วงเวลาข้อมูล    : ปีการศึกษา 
คําอธิบายตัวบ่งช้ี  

 ส่วนงานสนับสนุนการศึกษาจําเป็นต้องมีระบบบริหารความเสี่ยง เพ่ือบริหารจัดการปัจจัย กิจกรรม 
และกระบวนการดําเนินงานท่ีอาจเป็นมูลเหตุของความเสียหาย ท้ังในรูปของตัวเงิน หรือไม่ใช่ตัวเงิน เช่น 



๑๘                                                                   สํานักงานตรวจสอบภายใน สํานักงานอธิการบดี  
 

ชื่อเสียง และการฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือ
ความคุ้มค่า ส่งผลให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตอยู่ในระดับท่ียอมรับ
และควบคุมได้ โดยคํานึงถึงการเรียนรู้วิธีการป้องกันจากการคาดการณ์ปัญหาล่วงหน้าและโอกาสในการเกิด 
รวมท้ังการมีแผนสํารองต่อภาวะฉุกเฉิน  
 

เกณฑ์มาตรฐาน  
 ๑. มีการแต่งต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยงประจําส่วนงาน โดยมีผู้บริหาร
ระดับสูงและตัวแทนท่ีรับผิดชอบภารกิจหลักของส่วนงานร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทํางาน   
 ๒. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงและปัจจัยท่ีก่อให้เกิดความเสี่ยง อย่างน้อย ๒ ด้าน ตาม
บริบทของส่วนงาน ตัวอย่างเช่น     
  - ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร  สถานท่ี)   
  - ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของส่วนงาน 
  - ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ   
  - ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหาร
งานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ  
  - ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของ
บุคลากร     
  - ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก   
  ๓. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงท่ีได้จากการวิเคราะห์
ในข้อ ๒ 
  ๔. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงท่ีมีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน ทําให้ความ
เสี่ยงลดลงหรือหมดไป อย่างน้อยปีละ ๒ เรื่อง 
  ๕. มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนและรายงานต่อผู้บริหารและคณะกรรมการ
ประจําส่วนงาน เพ่ือพิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
  ๖. มีการนําผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากผู้บริหารและคณะกรรมการประจําส่วนงาน ไปใช้
ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 
 

เกณฑ์การประเมิน 
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดําเนินการ 

๑ ข้อ 
มีการดําเนินการ 

 ๒ ข้อ 
มีการดําเนินการ 
๓ หรือ ๔ ข้อ  

มีการดําเนินการ 
๕ ข้อ 

มีการดําเนินการ 
๖ ข้อ 

 
 หมายเหตุ :   
 ๑. ส่วนงานระดับกองรายงานผลการดําเนินงานต่อผู้บริหารท่ีกํากับส่วนงาน ไม่ต้องรายงานต่อ
คณะกรรมการประจําส่วนงาน 
 ๒. คะแนนการประเมินจะเท่ากับ ๐ หากพบว่าเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงข้ึนภายในสถาบัน สํานักและ
ส่วนงานระดับกอง ในรอบปีการประเมิน ท่ีส่งผลกระทบต่อชีวิตและความปลอดภัยของบุคลากร หรือต่อ
ชื่อเสียง ภาพลักษณ์ หรือต่อความม่ันคงทางการเงินของส่วนงาน อันเนื่องมาจากความบกพร่องของส่วนงานใน



คู่มือการประกันคุณภาพภายใน  ๑๙ 
 

การควบคุม หรือจัดการกับความเสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยงท่ีไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ โดยมีหลักฐานประกอบท่ี
ชัดเจน  
 ตัวอย่างความเสี่ยงร้ายแรงท่ีให้ผลประเมินเป็นศูนย์ (๐) คะแนน เช่น   
 ๑. มีการเสียชีวิตและถูกทําร้ายร่างกายหรือจิตใจอย่างรุนแรงของบุคลากรภายในส่วนงาน ท้ังๆ ท่ี
อยู่ในวิสัยท่ีส่วนงานสามารถป้องกันหรือลดผลกระทบในเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนได้ แต่ไม่พบแผนการจัดการความ
เสี่ยงหรือไม่พบความพยายามของส่วนงานในการระงับเหตุการณ์ดังกล่าว     
 ๒. ส่วนงานเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือมีภาพลักษณ์ท่ีไม่ดี อันเนื่องมาจากปัจจัยต่างๆ เช่น บุคลากรขาด
จริยธรรม จรรยาบรรณ การไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานหรือกฎกระทรวง และเกิดเป็นข่าวปรากฏให้เห็นตามสื่อ
ต่าง เช่น หนังสือพิมพ์ ข่าว online เป็นต้น     
  การไม่เข้าข่ายท่ีทําให้ผลการประเมินได้คะแนนเป็นศูนย์ (๐) ได้แก่  
    ๑. สถาบัน สํานักและส่วนงานระดับกอง มีการวิเคราะห์และจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงเชิง
ป้องกัน หรือมีแผนรองรับเพ่ือลดผลกระทบสําหรับความเสี่ยงท่ีทําให้เกิดเรื่องร้ายแรงดังกล่าวไว้ล่วงหน้า และ
ดําเนินการตามแผน     
 ๒. เป็นเหตุสุดวิสัย อยู่นอกเหนือการบริหารจัดการ (การควบคุมหรือการป้องกัน) ของส่วนงาน    
 ๓. เหตุการณ์ร้ายแรงดังกล่าวมีความรุนแรงท่ีลดน้อยลงมากจากแผนรองรับผลกระทบท่ีได้กําหนด
ไว้ล่วงหน้า  

เอกสารหรือหลักฐานท่ีต้องการ  

 ๑. คําสั่งหรือประกาศแต่งต้ังคณะทํางาน/คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของส่วนงาน 
 ๒. รายงานการประชุมคณะทํางาน/คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของส่วนงาน 
 ๓. แผนบริหารความเสี่ยงของส่วนงาน 
 ๔. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
 ๕. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําส่วนงานท่ีมีวาระการติดตามแผนบริหารความเสี่ยงของ
ส่วนงาน 
 ๖.รายงานผลการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงตามข้อเสนอแนะของผู้บริหารและคณะกรรมการ
ประจําส่วนงาน 
 
 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๕    : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนการ 
ช่วงเวลาข้อมูล  : ปีการศึกษา 
คําอธิบายตัวบ่งช้ี   
 การประกันคุณภาพภายในเป็นภารกิจของมหาวิทยาลัย ตามท่ีกําหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ซ่ึงสถาบัน สํานักและส่วนงานระดับ
กอง ต้องสร้างระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการดําเนินงานของส่วนงานให้
เป็นไปตามนโยบาย เป้าประสงค์ และระดับคุณภาพตามมาตรฐานท่ีกําหนดโดยส่วนงานและมหาวิทยาลัย 
ตลอดจนหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง มีการวัดผลสําเร็จของการประกันคุณภาพภายในรวมท้ังการรายงานผลการ



๒๐                                                                   สํานักงานตรวจสอบภายใน สํานักงานอธิการบดี  
 

ประกันคุณภาพต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน มีการประเมินและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
และมีนวัตกรรมท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดี  
 การประกันคุณภาพภายในถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารท่ีต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่อง 
โดยมีการสร้างจิตสํานึกให้เห็นว่าเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในการพัฒนาคุณภาพการทํางาน ท้ังนี้ 
เพ่ือเป็นหลักประกันแก่สาธารณชนให้ม่ันใจได้ว่าส่วนงานสามารถสร้างผลผลิตท่ีมีคุณภาพ    
 

เกณฑ์มาตรฐาน  
 ๑. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจและพัฒนาการ
ของส่วนงาน 
 ๒. มีการดําเนินการประกันคุณภาพภายในส่วนงานตามระบบท่ีกําหนดและจัดทํารายงานการ
ประเมินตนเองส่งต่อคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระยะเวลาท่ีกําหนด   
 ๓. มีการนําผลการประเมินคุณภาพภายในส่วนงานมาจัดทําเป็นแผนพัฒนาคุณภาพของส่วนงาน ท่ี
ระบุตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายวัดความสําเร็จท่ีชัดเจน   
 ๔. ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพของส่วนงานบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐ 
 ๕. มีแนวปฏิบัติท่ีดีด้านการประกันคุณภาพภายในท่ีส่วนงานพัฒนาข้ึน และเผยแพร่ให้ส่วนงานอ่ืน
สามารถนําไปใช้ประโยชน์  
 
เกณฑ์การประเมิน 
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดําเนินการ 

๑ ข้อ 
มีการดําเนินการ 

 ๒ ข้อ 
มีการดําเนินการ 

๓ ข้อ  
มีการดําเนินการ 

๔ ข้อ 
มีการดําเนินการ 

๕ ข้อ 
 
เอกสาร/หลักฐานท่ีต้องการ  
 ๑. คู่มือการประกันคุณภาพภายในของส่วนงาน 
 ๒. คําสั่งหรือประกาศแต่งต้ังคณะกรรมการ/คณะทํางานประกันคุณภาพภายในของส่วนงาน 
 ๓. รายงานการประชุมของคณะกรรมการ/คณะทํางานประกันคุณภาพภายในของส่วนงาน 
 ๔. รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของส่วนงาน 
 ๕. แผนพัฒนาคุณภาพจากผลการประเมินคุณภาพภายใน 
 ๖. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ 
 ๗. เอกสาร หลักฐานหรือเว็บไซต์ ท่ีเผยแพร่แนวปฏิบัติท่ีดีด้านประกันคุณภาพภายในท่ีส่วนงาน
พัฒนาข้ึน 
  
 
 
 



คู่มือการประกันคุณภาพภายใน  ๒๑ 
 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๖    : การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนการ 
ช่วงเวลาข้อมูล  : ปีการศึกษา 
คําอธิบายตัวบ่งช้ี  

 การส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงาน ตลอดจนมี
ทัศนคติท่ีดี มีจริยธรรม จะส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน ท้ังนี้ แผนพัฒนาบุคลากรของส่วน
งานท่ีผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลรายบุคคล จะนําไปสู่การบรรลุเป้าหมายตามภารกิจของส่วนงาน  
 จริยธรรม หมายถึง การประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี สํานึกในหน้าท่ี เอ้ือเฟ้ือต่อพระธรรมวินัย 
คุณธรรมและจริยธรรม ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วย ประมวลจริยธรรม 
พุทธศักราช ๒๕๕๕ 

เกณฑ์มาตรฐาน  

 ๑. มีแผนพัฒนาบุคลากรประจําปีของส่วนงาน ท้ังด้านความรู้และทักษะท่ีจําเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลรายบุคคล 
 ๒. ดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรประจําปี บรรลุเป้าหมายของแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
 ๓. บุคลากรของส่วนงานได้รับการพัฒนาความรู้หรือทักษะท่ีจําเป็นต่อการปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๕๐ ต่อปี 
 ๔. มีระบบการติดตามให้บุคลากรนําความรู้และทักษะท่ีได้จากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงาน
และการปฏิบัติงานพัฒนาดีข้ึนเป็นท่ีประจักษ์ 
 ๕. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณและดูแลให้บุคลากรถือปฏิบัติ 
 ๖. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรและนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผน 
 
เกณฑ์การประเมิน  

 
เอกสาร/หลักฐานท่ีต้องการ  
 ๑. แผนพัฒนาบุคลากรประจําปีของส่วนงาน 
 ๒. รายงานผลโครงการ/กิจกรรมพัฒนาความรู้หรือทักษะของบุคลากร เช่น รายงานผลกิจกรรม
ฝึกอบรมการใช้โปรแกรม word  ข้ันมืออาชีพ 
 ๓. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรประจําปี 
 ๔. บัญชีรายชื่อบุคลากรในส่วนงาน 
 ๕. รายงานผลการติดตามการนําความรู้และทักษะท่ีได้จากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงาน 
 ๖. เอกสารประกอบการประชุมส่วนงาน 
   

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 
๑  ข้อ 

มีการดําเนินการ 
๒  ข้อ 

มีการดําเนินการ 
๓  หรือ ๔ ข้อ  

มีการดําเนินการ 
๕ ข้อ 

มีการดําเนินการ 
๖  ข้อ 



 
 

บทที่ ๓ 
ตัวบ่งช้ีเฉพาะ สํานักงานตรวจสอบภายใน สํานักงานอธิการบดี 

 

๓.๑ ตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพภายใน สํานักงานตรวจสอบภายใน   สํานักงานอธิการบดี 
       สํานักงานตรวจสอบภายใน สํานักงานอธิการบดี ดําเนินการประกันคุณภาพภายในโดยใช้ ๑๐ ตัวบ่งชี้  
ดังนี้ 
   ๑) ตัวบ่งชี้กลาง  จํานวน ๖ ตัวบ่งชี้     
   ๒) ตัวบ่งชี้เฉพาะ   จํานวน ๔ ตัวบ่งชี้    
     

องค์ประกอบ/ตัวบ่งช้ีคุณภาพ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี 

ปัจจัยนําเข้า
(Input) 

กระบวนการ 
(Process) 

ผลผลิต/
ผลกระทบ

(Output/ 
Impact) 

๑.ตัวบ่งช้ีกลาง    
องค์ประกอบท่ี ๑ การบริหารจัดการ    
     ๑.๑ กระบวนการพัฒนาแผน  √  
     ๑.๒ การพัฒนาส่วนงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้   √  
     ๑.๓ สารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ  √  
     ๑.๔ ระบบบริหารความเสี่ยง  √  
     ๑.๕ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน  √  
     ๑.๖ การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร  √  
๒. ตัวบ่งช้ีเฉพาะ    
องค์ประกอบท่ี ๒  การดําเนินงานภารกิจหลัก    
     ๒.๑ ระบบและกลไกการตรวจสอบด้านงบประมาณ การเงิน บัญชี  
           และพัสดุ 

 √  

     ๒.๒ ระบบและกลไกการควบคุมภายใน  √  

     ๒.๓ ระบบและกลไกการบริหารความเสี่ยง  √  

     ๒.๔ ความพึงพอใจของผู้รับบริการ   √ 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



คู่มือการประกันคุณภาพภายใน  ๒๓ 
 

๓.๒ ตัวบ่งช้ีเฉพาะส่วนงาน  
  สํานักงานตรวจสอบภายใน สํานักงานอธิการบดี มีตัวบ่งชี้เฉพาะส่วนงาน จํานวน ๔ ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

 

องค์ประกอบท่ี ๒  การดําเนินงานภารกิจหลัก 
 

หลักการ 
 มหาวิทยาลัยให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีสภามหาวิทยาลัยทําหน้าท่ี ในการกํากับดูแล
การทํางานของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ  สํานักงานตรวจสอบภายใน สํานักงานอธิการบดี เป็นส่วนงาน
สนับสนุนหลักในการบริหารจัดการด้านต่างๆ ให้มีคุณภาพ เช่น งานตรวจสอบ ติดตามประเมินผล การ
วิเคราะห์ดําเนินงานด้านงบประมาณ การเงิน การบัญชี การพัสดุ การควบคุมภายในและการประเมินความ
เสี่ยงของทุกส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องหรือท่ี
ได้รับมอบหมาย เพ่ือให้สัมฤทธิผลตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้โดยใช้หลักธรรมาภิบาลเพ่ือให้ผู้รับบริการพึงพอใจ 
โดยดําเนินการ ในจํานวน  ๔ ตัวบ่งชี้  
 

ตัวบ่งช้ี จํานวน ๔ ตัวบ่งช้ี คือ 
๒.๑ ระบบและกลไกการตรวจสอบด้านงบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุ 
๒.๒ ระบบและกลไกการควบคุมภายใน 
๒.๓ ระบบและกลไกการบริหารความเสี่ยง 
๔.๔ ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๒.๑       : ระบบและกลไกการตรวจสอบด้านงบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  : กระบวนการ 
ช่วงเวลาข้อมูล  :  ปีงบประมาณ 
คําอธิบายตัวบ่งช้ี  

ส่วนงานจะต้องมีระบบและกลไกในการตรวจสอบการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ รายงานผลการ
ตรวจสอบทางการเงิน บัญชี และพัสดุ เพ่ือให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการด้านงบประมาณ 
การเงิน บัญชี และพัสดุได้ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน  
 ๑. มีแผนตรวจสอบประจําปีท่ีผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 ๒. ผลการดําเนินงานตามแผนตรวจสอบประจําปี บรรลุตามเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
 ๓. มีการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยและส่วนงาน
ภาครัฐท่ีเก่ียวข้อง 

๔. มีการรายงานผลการตรวจสอบหรือข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินงานต่อส่วนงานผู้รับ
ตรวจ และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

๕. มีการติดตามผลตามข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะในการตรวจสอบครั้งก่อน 
๖. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามระบบและกลไกการตรวจสอบ และนําผลการประเมินมา

ปรับปรุงการทํางานอย่างเป็นรูปธรรม 
 



๒๔                                                                    สํานักงานตรวจสอบภายใน สํานักงานอธิการบดี  

เกณฑ์การประเมิน  

 
 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๒.๒    :  ระบบและกลไกการควบคุมภายใน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี     :  กระบวนการ 
ช่วงเวลาข้อมูล   :  ปีการศึกษา 
คําอธิบายตัวบ่งช้ี  

ส่วนงานจะต้องมีระบบและกลไกในการการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ รายงานผลการควบคุมภายใน
เพ่ือให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัยได้ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน  
๑. มีแผนการควบคุมภายในประจําปีท่ีผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
๒. ผลการดําเนินงานตามแผนการควบคุมภายในประจําปี บรรลุตามเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

 ๓. มีการปฏิบัติงานการควบคุมภายในตามมาตรฐานการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยและส่วนงาน
ภาครัฐท่ีเก่ียวข้อง 

๔. มีการรายงานผลการควบคุมภายในหรือข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินงานต่อส่วนงาน
ผู้รับตรวจและรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  

๕. มีการติดตามผลตามข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะในการตรวจสอบครั้งก่อน 
๖. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามระบบและกลไกการควบคุมภายใน และนําผลการประเมินมา

ปรับปรุงการทํางานอย่างเป็นรูปธรรม 
 

เกณฑ์การประเมิน  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 
๑  ข้อ 

มีการดําเนินการ 
๒  ข้อ 

มีการดําเนินการ 
๓ หรือ ๔ ข้อ 

มีการดําเนินการ 
๕ ข้อ 

มีการดําเนินการ 
๖  ข้อ 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 
๑  ข้อ 

มีการดําเนินการ 
๒  ข้อ 

มีการดําเนินการ 
๓ หรือ ๔ ข้อ 

มีการดําเนินการ 
๕ ข้อ 

มีการดําเนินการ 
๖  ข้อ 



คู่มือการประกันคุณภาพภายใน  ๒๕ 
 

 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๒.๓  : ระบบและกลไกการบริหารความเสี่ยง 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  : กระบวนการ 
ช่วงเวลาข้อมูล      : ปีการศึกษา 
คําอธิบายตัวบ่งช้ี  
  เพ่ือให้การดําเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยมีเป้าหมายและทิศทางท่ีชัดเจน 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องกํากับและควบคุมปัจจัย กิจกรรม และกระบวนการดําเนินงานท่ีอาจเป็น
มูลเหตุของความเสียหาย (ท้ังในรูปของตัวเงิน หรือไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ชื่อเสียง และการฟ้องร้องจากการไม่
ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือความคุ้มค่า) เพ่ือให้ระดับความเสี่ยง 
และขนาดของความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตอยู่ในระดับท่ียอมรับและควบคุมได้ โดยคํานึงถึงการเรียนรู้
วิธีการป้องกันจากการคาดการณ์ปัญหาล่วงหน้าและโอกาสในการเกิด เพ่ือป้องกันหรือบรรเทาความรุนแรง
ของปัญหา รวมท้ังการมีแผนสํารองต่อภาวะฉุกเฉิน เพ่ือให้ม่ันใจว่าระบบงานต่างๆ มีความพร้อมใช้งาน มีการ
ปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพ่ือการบรรลุเป้าหมายของส่วนงานเป็นสําคัญ โดย
จัดทําเป็นคู่มือการบริหารความเสี่ยงท้ังระดับส่วนงานและระดับมหาวิทยาลัย และเผยแพร่ให้ส่วนงานภายใน
มหาวิทยาลัยได้รับทราบและยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน  
 ๑. มีแผนการบริหารความเสี่ยงประจําปี โดยครอบคลุมความเสี่ยงระดับส่วนงานและระดับ
มหาวิทยาลัย ในแผนปฏิบัติการ 
 ๒. มีการกํากับติดตามการบริหารความเสี่ยงในระดับส่วนงานและระดับมหาวิทยาลัย  
 ๓. มีการติดตามประเมินผลและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ของมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง 
 ๔. มีคู่มือการบริหารความเสี่ยงระดับส่วนงานและระดับมหาวิทยาลัย และเผยแพร่ต่อส่วนงานภายใน
มหาวิทยาลัย 
 ๕. การดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงประจําปี บรรลุผลตามเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
 ๖. มีการนําข้อเสนอแนะและความคิดเห็นจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและสภามหาวิทยาลัย 
มาใช้ในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง 
 

เกณฑ์การประเมิน  

 
  

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 
๑  ข้อ 

มีการดําเนินการ 
๒  ข้อ 

มีการดําเนินการ 
 ๓ ข้อ 

มีการดําเนินการ 
๔ หรือ ๕ ข้อ 

มีการดําเนินการ 
๖ ข้อ 



๒๖                                                                    สํานักงานตรวจสอบภายใน สํานักงานอธิการบดี  

ตัวบ่งช้ีท่ี ๒.๔  : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
ชนิดตัวบ่งช้ี  : ผลผลิต/ผลกระทบ 
ช่วงเวลาข้อมูล  : ปีการศึกษา  
คําอธิบายตัวบ่งช้ี 

คุณภาพการบริการของสํานักงานตรวจสอบภายใน สํานักงานอธิการบดี สามารถประเมินได้จากความ
พึงพอใจของผู้รับบริการ ท้ังอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน  โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ (คะแนนเต็ม ๕) ท่ีครอบคลุม ๔ ประเด็น ดังนี้    
      ๑. ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ข้ันตอนการให้บริการ  

๒. ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ  
      ๓. ความพึงพอใจด้านสิ่งอํานวยความสะดวก  
      ๔. ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ  
 

เกณฑ์การประเมิน 
 ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการท่ีครอบคลุม ๔ ประเด็นข้างต้น โดยมีคะแนน
เต็ม ๕ คะแนน 
 

เอกสาร/หลักฐานท่ีต้องการ  
 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการสํานักงานตรวจสอบภายใน สํานักงานอธิการบดี 
ประจําปีท่ีประเมิน 
 



 

 

บทที่ ๔ 
รูปแบบการเขียนรายงานการประเมินตนเอง 

 

 มหาวิทยาลัยได้กําหนดรูปแบบการเขียนรายงานการประเมินตนเอง เพ่ือให้การจัดทํารายงาน
การประเมินตนเองของสถาบัน สํานักและส่วนงานสนับสนุนระดับกอง เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
และนําไปสู่การรวบรวม จัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบตามวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย  
 

๔.๑ ส่วนประกอบของรายงานการประเมินตนเอง 
      รายงานการประเมินตนเองของสถาบัน สํานักและส่วนงานสนับสนุนระดับกอง ประกอบด้วย
ส่วนต่างๆ ดังนี้ 
 ๑) ปก 
 ๒)  คํานํา  
 ๓) บทสรุปผู้บริหาร 
 ๔) สารบัญ 
 ๕)  บทท่ี ๑ บทนํา 
    ๑.๑ ชื่อส่วนงาน ท่ีต้ัง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ 
    ๑.๒ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์และพันธกิจ 
    ๑.๓ โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร 
    ๑.๔ รายชื่อผู้บริหาร และบุคลากรภายในส่วนงาน 
    ๑.๕ ข้อมูลพ้ืนฐานโดยย่อเก่ียวกับงบประมาณและสถานท่ี 
    ๑.๖ ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีท่ีผ่านมา 
 ๖) บทท่ี ๒  ผลการประเมินตามตัวบ่งชี้  
          ๒.๑ ตัวบ่งชี้กลาง  
     องค์ประกอบท่ี ๑  การบริหารจัดการ     
          ๒.๒ ตัวบ่งชี้เฉพาะส่วนงาน  
     องค์ประกอบท่ี ๒  การดําเนินงานภารกิจหลัก 
 ๗)  บทท่ี ๓  สรุปผลการประเมิน 
    ๓.๑ ตารางสรุปการประเมิน     
        ตาราง ส.๑  ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ 
    ๓.๒ วิธีปฏิบัติท่ีดีและผลการดําเนินงานท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีหรือนวัตกรรมท่ี 
     สร้างข้ึน (ถ้ามี) 
 



  ๒๘                                            สํานักงานตรวจสอบภายใน  สํานักงานอธิการบดี 
 

 

 ๘) ภาคผนวก     
   รายชื่อคณะกรรมการ/คณะทํางานการประกันคุณภาพของส่วนงาน 

๔.๒ ตัวอย่างรายงานการประเมินตนเอง  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  คู่มือการประกันคุณภาพภายใน                                                                           ๒๙ 

 

 (รูปแบบปก) 

 

 
 

รายงานการประเมินตนเอง  

(Self Assessment Report) 

ปีการศึกษา  ๒๕๕๗ 

 

ของ 

 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

(ช่ือส่วนงาน)........................................................ 

 

 

เพ่ือรับการประเมินคุณภาพภายใน 

วันที่ ........ เดือน ................. พ.ศ. ........... 

 

 

 



  ๓๐                                            สํานักงานตรวจสอบภายใน  สํานักงานอธิการบดี 
 

 

คํานํา 

 .................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

 

         - ลายเซ็น - 

                   (...................................................) 

         ตําแหน่ง ........................... 

 



  คู่มือการประกันคุณภาพภายใน                                                                           ๓๑ 

 

บทสรุปผู้บริหาร 

 รูปแบบบทสรุปสําหรับผู้บริหาร ความยาวประมาณ ๑-๕ หน้า โดยมีโครงสร้างและแนวทาง 
ในการเขียน ดังนี้  

 ๑. ข้อมูลท่ัวไป (๔-๕ บรรทัด)  
  ประกอบด้วย ชื่อหน่วยงาน จุดประสงค์ของการก่อต้ัง และผลการดําเนินงานตามพันธกิจ 
พร้อมพัฒนาการ  

 ๒. ผลการประเมินคุณภาพการภายใน  
  ๑)  ผลการประเมินรายองค์ประกอบคุณภาพ 
  ๒) จุดแข็งและแนวทางเสริมจุดแข็ง (๓-๕ ข้อ) 
  ๓) จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง (๓-๕ ข้อ) 
  ๔) วิธีปฏิบัติท่ีดีหรือนวัตกรรม (ถ้ามี) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ๓๒                                            สํานักงานตรวจสอบภายใน  สํานักงานอธิการบดี 
 

 

สารบัญ 

          หน้า 

คํานํา ก 
บทสรุปผู้บริหาร ข 
สารบัญ   ค 

บทท่ี ๑  บทนํา   ๑ 

 ๑.๑  ชื่อส่วนงาน ท่ีตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ     
 ๑.๒  ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์และพันธกิจ    
 ๑.๓ โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร   
 ๑.๔  รายชื่อผู้บริหาร และบุคลากรภายในส่วนงาน   
 ๑.๕ ข้อมูลพ้ืนฐานโดยย่อเก่ียวกับงบประมาณและสถานท่ี   
 ๑.๖  ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีท่ีผ่านมา   

บทท่ี ๒  ผลการประเมินตามตัวบ่งช้ี   
     ๒.๑ ตัวบ่งชี้กลาง  
    องค์ประกอบท่ี ๑  การบริหารจัดการ 
  ๒.๒ ตัวบ่งชี้เฉพาะส่วนงาน  
    องค์ประกอบท่ี ๒  การดําเนินงานภารกิจหลัก  

บทท่ี ๓ สรุปผลการประเมิน   
  ๓.๑ ตารางสรุปการประเมิน     
       ตาราง ส.๑  ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ 
  ๓.๒ วธิีปฏิบัติท่ีดีและผลการดําเนินงานท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีหรือนวัตกรรมท่ี 
      สร้างข้ึน (ถ้ามี) 
ภาคผนวก        
 รายชื่อคณะกรรมการประกันคุณภาพของส่วนงาน  
 

 

 

 



  คู่มือการประกันคุณภาพภายใน                                                                           ๓๓ 

 

บทท่ี ๑ 

บทนํา 

๑.๑ ชื่อส่วนงาน ท่ีตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ 
 .................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 

๑.๒ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์และพันธกิจ 
 .................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 

๑.๓ โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร  
 .................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 

๑.๔  รายชื่อผู้บริหาร และบุคลากรภายในส่วนงาน 
 .................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 

๑.๕  ข้อมูลพ้ืนฐานโดยย่อเก่ียวกับงบประมาณ และสถานท่ี 
 .................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 

๑.๖  ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีท่ีผ่านมา 
 .................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 

 

 



  ๓๔                                            สํานักงานตรวจสอบภายใน  สํานักงานอธิการบดี 
 

 

บทท่ี ๒ 
ผลการประเมินตามตัวบ่งช้ี 

๒.๑ ตัวบ่งช้ีกลาง 

องค์ประกอบท่ี ๑ การบริหารจัดการ 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๑  : กระบวนการพัฒนาแผน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  : กระบวนการ 
ช่วงเวลาข้อมูล  : ปีการศึกษา 
เกณฑ์มาตรฐาน  

ข้อท่ี เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
๑ มีการจัดทําแผนพัฒนาท่ีสอดคล้องกับนโยบาย

ของมหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร
ในส่วนงาน โดยเป็นแผนท่ีเชื่อมโยงกับปรัชญา
หรือปณิธาน หรือวิสัยทัศน์ของส่วนงาน   

  

๒ มีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีของส่วนงาน
ท่ีสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดย
การมีส่วนร่วมของบุคลากรในส่วนงาน 

  

๓ มี ก า ร ถ่ า ยทอ ดแผ น กา ร ดํ า เ นิ น ง านแล ะ
แผนปฏิ บั ติการประจํ า ปีของส่ วนงานไปสู่
บุคลากรภายในส่วนงาน 

  

๔ มีตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการประจําปี และค่า
เป้าหมายของแต่ละตัวชี้วัด เพ่ือวัดความสําเร็จ
ของการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปี 

  

๕ การดําเนินงานบรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัดใน
แผนปฏิบัติการประจําปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

  

๖ การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตาม
ตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการประจําปี อย่างน้อยปี
ละ ๒ ครั้ ง และรายงานผลต่อผู้บริหารเพ่ือ
พิจารณา 

  

๗ มีการนํ าผลการพิจารณา ข้อคิด เห็น  และ
ข้อเสนอแนะของผู้บริหารส่วนงานไปปรับปรุง

  



  คู่มือการประกันคุณภาพภายใน                                                                           ๓๕ 

 

แผน ปฏิบัติการประจําปี 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดําเนินการ 

๑ ข้อ 
มีการดําเนินการ 
๒ หรือ ๓ ข้อ 

มีการดําเนินการ 
๔ หรือ ๕ ข้อ 

มีการดําเนินการ 
๖ ข้อ 

มีการดําเนินการ 
๗ ข้อ 

 

การประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
    

วิเคราะห์จุดแข็งและจุดท่ีควรพัฒนา องค์ประกอบท่ี ๑ 
จุดแข็ง 
 ๑. …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ๒. …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ๓. …………………………………………………………………………………………………………………………… 

จุดท่ีควรพัฒนา 
๑. …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ๒. …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ๓. …………………………………………………………………………………………………………………………… 

แนวทางเสริมจุดแข็งและปรับปรุงจุดท่ีควรพัฒนา(ให้ระบุกรอบเวลา บุคคลหรือส่วนงานท่ีรับผิดชอบ) 
๑. …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ๒. …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ๓. …………………………………………………………………………………………………………………………… 

ฯลฯ 

๒.๒ ตัวบ่งช้ีเฉพาะส่วนงาน 

      องค์ประกอบท่ี ๒  การดําเนินงานภารกิจหลัก 

ฯลฯ 

 



  ๓๖                                            สํานักงานตรวจสอบภายใน  สํานักงานอธิการบดี 
 

 

 
บทที่ ๓ 

สรุปผลการประเมิน 

๓.๑ ตารางสรุปการประเมิน 
ตาราง ส.๑ ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ 

 

องค์ประกอบคุณภาพ เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน 

องค์ประกอบท่ี ๑     
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๑    
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๒    
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๓    
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๔    
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๕    
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๖    
เฉล่ียคะแนน องค์ประกอบท่ี ๑    
องค์ประกอบท่ี ๒    
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๑    
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๒    

ฯลฯ    
    
เฉล่ียคะแนน องค์ประกอบท่ี ๒    

เฉล่ียรวมทุกตัวบ่งช้ี    

  
๓.๒ วธิีปฏิบัติท่ีดีและผลการดําเนินงานท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีหรือนวัตกรรมท่ี 
      สร้างข้ึน (ถ้ามี) 

๑. …………………………………………………………………………………………………………………………… 
ฯลฯ 



  คู่มือการประกันคุณภาพภายใน                                                                           ๓๗ 

 

ภาคผนวก 
 

 (ตัวอย่าง) 

คําส่ังมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ท่ี ..../๒๕๕๖ 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพประจํากองวิชาการ 

 เพ่ือให้การประกันคุณภาพกองวิชาการ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ-
ราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ จึงแต่งต้ังให้ผู้มีรายนามดังต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการประกันคุณภาพ  
กองวิชาการ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกอบด้วย :- 

 ๑.  ………………………………….    ประธานกรรมการ 
 ๒.  ………………………………….    กรรมการ 
 ๓.  ………………………………….    กรรมการ 
 ๔.  ………………………………….    กรรมการ 
        ๕. ………………………………….    กรรมการ 
 ๖.  ………………………………….    กรรมการและเลขานุการ 
 ๗.  ………………………………….    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
  ท้ังนี้   ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
  สั่ง  ณ  วันท่ี....... เดือน............................  พ.ศ. ............ 
 
       (................................) 
                               ตําแหน่ง....................................................... 



 


