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3

ปฏิทินการดาเนินงานตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561 และปีงบประมาณ 2562
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1
ผู้กากับดูแล
ผู้จัดทา
ข้อ

กระบวนการพัฒนาแผน (ใช้ปีงบประมาณปัจจุบนั )
นางมะลิวลั ย์ รอดกาเหนิด/
นางสาวอุทุมพร สอนบุญเกิด

เกณฑ์มาตรฐาน

กระบวนการ

หลักฐาน

ผู้จัดเก็บข้อมูล

ปฏิทิน
ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. หมาย
เหตุ

1 มีการพัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการ
วิเคราะห์ SWOT และความต้องการของผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเชื่อมโยง/สอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ของสถาบัน ทั้งนี้
การพัฒนาแผนกลยุทธ์ต้องเกิดจากการมี
ส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน

2 มีการนาแผนกลยุทธ์ทพี่ ัฒนาไปสู่
แผนปฏิบัติการประจาปี พร้อมกาหนด
ตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปี และค่าเปาาหมายของ
แต่ละตัวชี้วัดเพื่อวัดความสาเร็จของการ
ดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์และ

1. แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนและ 1. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวน น.ส.อุทุมพร
จัดทาแผนกลยุทธ์ 2561 - 2565และ และจัดทาแผนกลยุทธ์ 2561 - 2565 สอนบุญเกิด
แผนปฏิบัติราชการประจาปี 2562 และแผนปฏิบัติราชการประจาปี
2562
2. จัดประชุมเพื่อทบทวนและจัดทา
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปี

2. รายงานการประชุมคณะกรรมการ

น.ส.อุทุมพร
สอนบุญเกิด

3. จัดทาแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปี 2562

3.แผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2561–2565
4.แผนปฏิบัติราชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562

น.ส.อุทุมพร
สอนบุญเกิด

4. นาแผนเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจาสานักเพื่อพิจารณา

6.รายงานการประชุมคณะกรรมการ น.ส.อุทุมพร
ประจาสานัก
สอนบุญเกิด

1.จัดประชุมชี้แจงนโยบายการพัฒนา 7. รายงานการประชุม
หน่วยงานตามแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีไปยัง
บุคลากรทุกระดับ

น.ส.อุทุมพร
สอนบุญเกิด

4
ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน

กระบวนการ

หลักฐาน

ผู้จัดเก็บข้อมูล

ปฏิทิน
ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. หมาย
เหตุ

แผนปฏิบัติราชการ รวมทั้งมีการ
ถ่ายทอดแผนทั้งสองไปสู่บุคลากรทุก
ระดับภายในหน่วยงาน
3 มีการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจาปี และมีการติดตามผลการ
ดาเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
และรายงานผลต่อผู้บริหารหน่วยงานและ
คณะกรรมการประจาหน่วยงานเพื่อ
พิจารณา

1. จัดทาบันทึกติดตามผลการปฏิบัติ 8.รายงานผลการปฏิบัติราชการตาม
ราชการตามแผนฯ รอบ 3 เดือน 6
แผน รอบ 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 น.ส.อุทุมพร
เดือน 9 เดือน 12 เดือน รวมทั้งรายงาน เดือน และรายงานงบประมาณ
สอนบุญเกิด
งบประมาณ
นางผ่องศรี
พิกุลทอง
2. นาผลการปฏิบัติราชการตามแผน 9.รายงานการประชุมคณะกรรมการ
รวมทั้งงบประมาณ เสนอต่อที่ประชุม ประจาสานัก
คณะกรรมการประจาสานัก

4 มีการประเมินผลการดาเนินงานตาม
1. จัดทาการประเมินผลการ
10. รายงานผลการปฏิบัติงานตาม
ตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการ อย่างน้อย ดาเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติ แผน ปี 2561 และ 2562
ปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหาร ราชการ
และคณะกรรมการประจาหน่วยงานเพือ่
พิจารณา
5 มีการนาผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และ 1. จัดทาแผนการปรับปรุงตาม
11. แผนการปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะของผู้บริหารและ
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพร้อม ข้อเสนอแนะของกรรมการประจา
คณะกรรมการประจาหน่วยงานไป
ระบุผู้รับผิดชอบ
สานัก
ประกอบการพิจารณาการดาเนินงาน
ระหว่างปี และ/หรือ การปรับปรุงแผนกล
ยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการในปีถัดไป

น.ส.อุทุมพร
สอนบุญเกิด

5
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2
ผู้กากับดูแล
ผู้จัดทา
ข้อ

ภาวะผู้นาของผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงาน (ใช้เป็นปีการศึกษา)
นางคณารัตน์ สิรเิ สถียรวัฒนา
นางรัชนีวรรณ หลิมมงคล /นางสาวกนิษฐา กิ่งกังวาลย์

เกณฑ์มาตรฐาน

กระบวนการ

หลักฐาน

ผู้จัดเก็บข้อมูล

ปฏิทิน
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.

1

ผู้บริหารดาเนินการกาหนดวิสยั ทัศน์และ
ถ่ายทอดวิสัยทัศน์ไปยังบุคลากรทุกระดับ
ภายในหน่วยงาน

1. แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนและจัดทาแผนกล 1. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวน น.ส.อุทุมพร
ยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจาปี
และจัดทาแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ สอนบุญเกิด
ราชการประจาปี 2562
2. จัดประชุมทบทวนและจัดทาแผนกลยุทธ์และ
2. รายงานการประชุมคณะกรรมการ
แผนปฏิบัติราชการประจาปี เพื่อกาหนดประเด็นยุทธ์
ศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ
3. จัดทาแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจาปี 3.แผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2561–2565
4.แผนปฏิบัติราชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562
5. ตารางความเชื่อมโยงของแผน
4. นาแผนเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจาสานักเพื่อ 6.รายงานการประชุมคณะกรรมการ นางรัชนีวรรณ
พิจารณา
ประจาสานัก
หลิมมงคล
5. จัดประชุมชี้แจงนโยบายการพัฒนาหน่วยงาน
7. รายงานการประชุม
ตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจาปีไป
ยังบุคลากรทุกระดับ

2

ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล
อย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่คานึงถึง
ประโยชน์ของสถาบันและผู้มีสว่ นได้ส่วนเสีย
โดยอธิบายการดาเนินงานอย่างชัดเจน

1.ดาเนินการประเมินผลการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลจากบุคลากรภายในหน่วยงาน
(เชิงปริมาณ)

8. รายงานผลการประเมินผลการ
บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล

นางรัชนีวรรณ
หลิมมงคล

2.จัดเก็บข้อมูลการดาเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล 9. รายงานผลการดาเนินงานตามหลัก นางรัชนีวรรณ
10 ประการ (เชิงคุณภาพ) โดยศึกษาความหมาย ธรรมาภิบาล 10 ประการ
หลิมมงคล/นางสาว
ของธรรมาภิบาลให้ชัดเจน
แบบเชิงคุณภาพ
กนิษฐา กิ่งกังวาลย์

มี.ค. เม.ย. พ.ค.

6
ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน

กระบวนการ

หลักฐาน

ผู้จัดเก็บข้อมูล

ปฏิทิน
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.

3

มีผลการประเมินการปฏิบัติงานตามบทบาท
ของผู้บริหารหน่วยงาน โดยผู้ประเมินเป็น
บุคคลประจาหน่วยงาน

1. รับการประเมินการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ 10.รายงานผลการประเมินการ
ผู้บริหารจากคณะกรรมการตรวจติดตามของ
ปฏิบัติงาน (เชิงปริมาณ)
มหาวิทยาลัย

นางรัชนีวรรณ
หลิมมงคล

4

มีผลการประเมินการปฏิบัติงานตามบทบาท
ของผู้บริหารหน่วยงาน โดยผู้ประเมินเป็น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลของ
สถาบัน

1. ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานตามบทบาท 11. ผลการประเมินตามบทบาท
ของผู้บริหารจากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ หน้าที่ของผู้บริหารจากคณะ
และประเมินผลงาน
กรรมการฯ

นางรัชนีวรรณ
หลิมมงคล/นางสาว
กนิษฐา
กิ่งกังวาลย์

5

ผู้บริหารนาผลการประเมินในข้อ 3 และข้อ 4
ไปปรับปรุงการปฏิบัติงานของตน

1.นาผลการประเมินที่มีข้อเสนอแนะเสนอต่อ
ผู้อานวยการ

นางรัชนีวรรณ
หลิมมงคล/นางสาว
กนิษฐา
กิ่งกังวาลย์

12.ผลการประเมินฯ

2. จัดทาบันทึกข้อความมอบหมายข้อเสนอแนะให้ 13. บันทึกข้อความถึงผู้รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบดาเนินการปรับปรุงแก้ไข
เพื่อตอบข้อเสนอแนะ
3. จัดทาแผนการปรับปรุงผลการดาเนินงานตาม
ข้อเสนอแนะ

14. แผนการปรับปรุง

4. รายงานผลการดาเนินงานตามข้อเสนอแนะต่อ
คณะกรรมการในปีถัดไป

15. รายงานผลการดาเนินงานตาม
ข้อเสนอแนะในปีถัดไป

มี.ค. เม.ย. พ.ค.

7
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1
ผู้กากับดูแล
ผู้จัดทา
เกณฑ์มาตรฐาน

บุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนา (ใช้เป็นปีการศึกษา)
นางสาวคนึงนิจ สรรคพงษ์
นางสาวมุกดา สุวรรณธนิกา/นางสาวกรรณิกา อินแผลง/นางสาวนิลุบล รักงาม
/นายวิทยา ศรีนรครุต
กระบวนการ

หลักฐาน

ผู้จัดเก็บข้อมูล

ปฏิทิน
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

บุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนา
อย่างน้อย 15 ชั่วโมง/คน/ปี
สูตรคานวณ :
จานวนบุคลากรประจาสายสนับสนุนที่ได้รบั การพัฒนา
จานวนบุคลากรประจาสายสนับสนุนทั้งหมด

1. 1.จัดทาปฏิทินการจัดกิจกรรม/โครงการ 1.ปฏิทินการจัดกิจกรรม/โครงการที่
นางสาวผ่องศรี
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรสาย เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากร
เทพน้อย
สนับสนุน (รวมลูกจ้างชั่วคราวที่
สายสนับสนุน ประจาการศึกษา 2561
ปฏิ
บ
ต
ั
ง
ิ
านประจ
าส
านั
ก
งานฯ
X 100
,ลูกจ้างประจา) ประจาปีการศึกษา
2561
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ต้องบันทึกการเข้า 2. ระบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม
ร่วมประชุมผ่านระบบบันทึกการเข้า ประชุม/อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
ร่วมกิจกรรม ประชุม/อบรม สัมมนา และการนาไปใช้ประโยชน์
ศึกษาดูงาน และการนาไปใช้ประโยชน์
หลังการเข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้ง
เพื่อจัดเก็บเป็นหลักฐาน

นายอธิวัฒน์ ศรีพกุ
นางสาวกรรณิกา
อินแผลง

3. จัดทารายงานสรุปการพัฒนา
3. เอกสารสรุปการพัฒนาบุคลากร
บุคลากร ประจาปีการศึกษา 2561 รอบ สายสนับสนุน รอบ 6 เดือน และ 12
6 เดือน และ 12 เดือน
เดือน ประจาปีการศึกษา 2561

นางสาวกรรณิกา
อินแผลง
นางสาวมุกดา
สุวรรณธนิกา

8

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3
ผู้กากับดูแล
ผู้จัดทา

ข้อ

การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรการเรียนรู้ (ใช้เป็นปีการศึกษา)
นายเอนก บัวสาลี/นางสาวเกศกนก ไทยแท้
นางชมภัค จารุฑฆี ัมพร/นางปวีณณัฏฐ์ คงสมนาม/นางสาวภัทรวดี ไกรจันทร์/นางรัชนีวรรณ หลิมมงคล/นางสาวสุวิมล อุ่นละม้าย
/นางสาวนุจรีย์ สรรคพงษ์/นางสาวธนิสรณ์ สุขพร้อม/นางสาวยอดสร้อย ภูส่ งค์/นางสาววรรณภา รอดจันทร์

เกณฑ์มาตรฐาน

กระบวนการ

หลักฐาน

ผู้จัดเก็บข้อมูล

ปฏิทิน
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.

1

มีการกาหนดประเด็นความรู้และเปาาหมายของ 1. แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการ
การจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ ความรู้ระดับสานักงานอธิการบดี
ของสถาบันและแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน
ประจาปีการศึกษา 2561
ประกอบด้วย ผูอ้ านวยการ รอง
ผู้อานวยการ และหัวหน้างานแต่ละ
ส่วนงานร่วมเป็นกรรมการ

1. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการ
จัดการความรู้ระดับสานักงาน
อธิการบดี ประจาปี 2561

นางชมภัค
จารุฑีฆัมพร

2. จัดประชุมทบทวนแผนการจัดการ 2. รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ความรู้ปี 2560 ให้สอดคล้องกับแผน 3. แผนการจัดการความรู้ 2561
กลยุทธ์ 2561-2565 เพื่อมาจัดทา
แผนการจัดการความรู้ ปีการศึกษา
2561

น.ส.เกศกนก
ไทยแท้
และทีมงาน

3. กาหนดประเด็นการจัดการความรู้ให้ 4.ประเด็นการจัดการความรู้
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ความต้องการพัฒนาของบุคลากร
โดยเน้นเรื่องการพัฒนาทักษะ
ความสามารถภายในหน่วยงานเป็นหลัก
ตามพันธกิจ
2

กาหนดบุคลากรกลุ่มเปาาหมายที่จะพัฒนา
ความรู้และงานตามพันธกิจของหน่วยงาน
อย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ทกี่ าหนดใน
ข้อ 1

1.ดาเนินการจัดทาบันทึกข้อความ
เพื่อจัดโครงการการจัดการความรู้
ตามประเด็นที่กาหนดพร้อมระบุ
กลุ่มเปาาหมายให้ชัดเจน

5. บันทึกข้อความการจัดโครงการ
การจัดการความรู้

น.ส.เกศกนก
ไทยแท้

มี.ค. เม.ย.

พ.ค.

9
ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน

กระบวนการ

หลักฐาน

ผู้จัดเก็บข้อมูล

ปฏิทิน
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.

2.จัดทาบันทึกข้อความถึงหน่วยงาน 6. บันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์
ภายในโดยกาหนดกลุ่มเปาาหมายของ จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม
บุคลากรที่จะอบรม
3. จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 7.คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินงานตามโครงการการจัดการ ดาเนินงานตามโครงการการจัดการ
ความรู้เพื่อมอบหมายหน้าที่ในการจัด ความรู้
งาน
3

4

นางชมภัค
จารุฑีฆัมพร/
น.ส.ภัทรวดี
ไกรจันทร์

มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทักษะของ
ผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit Knowledge)
เพื่อค้นหาแนวทางปฏิบัติที่ดีตามประเด็น
ความรู้ที่กาหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่
บุคคลกลุ่มเปาาหมาย (หน่วยงานอาจมีการเชิญ
บุคลากรภายในหรือภายนอกที่มีผลงานดีเด่น
หรือมีความเชี่ยวชาญตามประเด็นที่กาหนดมา
ถ่ายทอดความรู้ เคล็ดลับหรือนวัตกรรมอย่าง
สม่าเสมอผ่านเวทีต่าง ๆ เช่น การจัดประชุม
การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และควร
ส่งเสริมให้มีบรรยากาศวัฒนธรรมการเรียนรู้
ภายในหน่วยงาน และสร้างเครือข่ายการ
จัดการความรู้)

1. ดาเนินการเชิญวิทยากรผู้มีความรู้ 8. หนังสือเชิญวิทยากรพร้อมประวัติ นางชมภัค
ความสามารถมาอบรมในโครงการฯ
จารุฑีฆัมพร/
น.ส.ภัทรวดี
ไกรจันทร์

มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่
กาหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่ง
เรียนรู้อื่น ๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและ
จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็น
ลายลักษณ์อกั ษร (Explicit Knowledge)

1. รวบรวมองค์ความรู้มาจัดเก็บให้ 11.คู่มือ แผ่นพับ สื่อสิ่งพิมพ์ ฯลฯ
เป็นระบบ ควรมีการใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ และจัดทาแนวปฏิบัติ
ที่ดีในประเด็นการจัดการความรู้เพื่อ
เผยแพร่ให้กับบุคลากรทุกช่องทาง
เช่น คู่มือ แผ่นพับ สื่อสิ่งพิมพ์ ฯลฯ

2. ดาเนินการจัดกิจกรรมเพื่อให้เกิด
ความรู้ความเข้าใจในการจัดการ
ความรู้

9. โครงการจัดกิจกรรมการจัดการ
ความรู้

น.ส.เกศกนก
ไทยแท้
และทีมงาน

3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากบุคลากรที่
นาไปใช้ประโยชน์ได้จริง มาเป็นพี่
เลี้ยงให้กับบุคลากร เป็นครั้งที่ 2

10. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ครั้งที่ 2

น.ส.เกศกนก
ไทยแท้
และทีมงาน

น.ส.เกศกนก
ไทยแท้
และทีมงาน

มี.ค. เม.ย.

พ.ค.

10
ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน

กระบวนการ

หลักฐาน

ผู้จัดเก็บข้อมูล

ปฏิทิน
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.

5

มีการนาความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปี
การศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่
เป็นลายลักษณ์อกั ษร (Explicit Knowledge)
และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์
ตรง (Tacit Knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่มี
มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง

1. ติดตามการนาความรู้ไปใช้ของ
บุคลากร รวมทั้งสรุปผลสัมฤทธิ์ที่
เกิดขึ้นตามตัวชี้วัดความสาเร็จที่
กาหนดไว้ในแผนการจัดการความรู้
2. นาเสนอผลการจัดกิจกรรมต่อ
คณะกรรมการประจาหน่วยงาน

12. สรุปผลการดาเนินงานตาม
แผนการจัดการความรู้

น.ส.เกศกนก
ไทยแท้
และทีมงาน

มี.ค. เม.ย.

พ.ค.

11
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4
ผู้กากับดูแล
ผู้จัดทา

ข้อ

ระบบบริหารความเสี่ยง (ใช้เป็นปีงบประมาณปัจจุบนั )
นายเพ่ง วศินวงศ์สว่าง
นางสาวบวรลักษณ์ แสงกล้า/นางสาวกชพรรณ พงศ์พยัคเลิศ/นายมนตรี ประชุม/นายทศพร ศีลอวยพร/นายชัยรัตน์ ศรีวงค์ราช/
นางสาวรติกานต์ เรื่อศรีจันทร์

เกณฑ์มาตรฐาน

กระบวนการ

หลักฐาน

ผู้จัดเก็บข้อมูล

ปฏิทิน
ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1

มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทางาน
บริหารความเสี่ยง โดยผู้บริหารระดับสูงและ
บุคลากรของหน่วยงานร่วมเป็นคณะกรรมการ
หรือคณะทางาน

2

1. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
1. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร น.ส.บวรลักษณ์
ความเสี่ยง ประจาปี 2561
ความเสี่ยง ประจาปี 2561
แสงกล้า
ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูง และ
ตัวแทนที่รับผิดชอบในแต่ละส่วนงาน
พร้อมระบุรายละเอียดการทางานของ
คณะกรรมการ เช่น นโยบายแนวทาง
ในการดาเนินงาน หน้าที่ความ
รับผิดชอบ กาหนดระยะเวลาให้มกี าร
ประชุมของคณะกรรมการอย่าง
สม่าเสมอ
2. จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อ
2. รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ทบทวนความเสี่ยงและวิเคราะห์ความ
เสี่ยงตามพันธกิจและตามหน่วยงาน

น.ส.บวรลักษณ์
แสงกล้า

มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัย 1.ผู้ที่ได้รับประเด็นความเสี่ยงจากการ 3.แบบวิเคราะห์ความเสี่ยง RM-2
เสี่ยงอันเกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ ประชุมดาเนินการวิเคราะห์ความ
ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดาเนินงาน เสี่ยงตามแบบฟอร์มที่กาหนด
ตามพันธกิจของหน่วยงานอย่างน้อย 1 ด้าน
2. จัดส่งผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง
เสนอต่อคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง

น.ส.บวรลักษณ์
แสงกล้า
และทีมงาน

3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ดาเนินการจัดลาดับความเสี่ยง

12
ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน

กระบวนการ

หลักฐาน

ผู้จัดเก็บข้อมูล

ปฏิทิน
ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3

มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความ
เสี่ยง และจัดลาดับความเสี่ยงที่ได้จากการ
วิเคราะห์ในข้อ 2

1.ผู้ที่ได้รับความเสี่ยงตามประเด็น
ดาเนินการจัดทาข้อมูลตาม
แบบฟอร์มการระบุเหตุการณ์และ
ประเมินความเสี่ยง (แบบ RM2-1)

4

มีการจัดทาแผนบริหารความเสีย่ งและ
ดาเนินงานตามแผนโดยผลจากการดาเนินงาน
ตามแผนต้องส่งผลให้ระดับความเสี่ยงลดลง
จากเดิม

1.ผู้ที่ได้รับความเสี่ยงตามประเด็น
5.แบบแสดงแนวทางการตอบสนอง
ดาเนินการจัดทาข้อมูลตามแบบแสดง ความเสี่ยง/แผนบริหารความเสี่ยง
แนวทางการตอบสนองความเสี่ยง/ (แบบ RM3)
แผนบริหารความเสี่ยง (แบบ RM3)

นางสาวกชพรรณ
พงศ์พยัคเลิศ

2.จัดส่งแบบแสดงแนวทางการ
6.แผนบริหารความเสี่ยง
ตอบสนองความเสี่ยง/แผนบริหาร
ความเสี่ยง (แบบ RM3) ต่อ
คณะกรรมการเพื่อจัดทาแผนบริหาร
ความเสี่ยงในภาพรวม

น.ส.บวรลักษณ์
แสงกล้า

1. จัดทาบันทึกข้อความติดตามผล 7. บันทึกข้อความติดตามผลการ
การดาเนินงานตามแผนบริหารความ ดาเนินงาน รอบ 6 เดือน
เสี่ยง รอบ 6 เดือน

น.ส.บวรลักษณ์
แสงกล้า

2. จัดทารายงานสรุปผลการ
8. แบบติดตามผลการจัดการความ
ดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง เสีย่ งรอบ 6 เดือน (แบบ RM4)
ในแบบติดตามผลการจัดการความ
เสี่ยงรอบ 6 เดือน (แบบ RM4)

นางสาวกชพรรณ
พงศ์พยัคเลิศ

5

มีการติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานตาม
แผน และรายงานต่อผู้บริหารและ
คณะกรรมการประจาหน่วยงานเพื่อพิจารณา
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

3. นาเสนอผลการดาเนินงานต่อ
คณะกรรมการประจาสานักงาน
6

4.ผลการดาเนินงานตามแบบฟอร์ม น.ส.บวรลักษณ์
การระบุเหตุการณ์และประเมินความ แสงกล้า
เสี่ยง (แบบ RM2-1)

9. รายงานการประชุมคณะกรรมการ น.ส.บวรลักษณ์
ประจาสานักงาน
แสงกล้า

มีการนาผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจาก 1. จัดทารายงานผลการดาเนินงาน 10. รายงานผลการดาเนินงานตาม
คณะกรรมการประจาหน่วยงานไปใช้ในการ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ข้อเสนอแนะ
ปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปี
ประจาสานักงาน
ถัดไป

13

ตัวบ่งชี้ที่ 2.5
ผู้กากับดูแล
ผู้จัดทา
ข้อ

ระบบบริหารงานคุณภาพ (ใช้เป็นปีการศึกษา)
นางมะลิวลั ย์ รอดกาเหนิด
นางสาวอุทุมพร สอนบุญเกิด/นางสาวผ่องศรี เทพน้อย/นายอธิวัฒน์ ศรีพุก

เกณฑ์มาตรฐาน

กระบวนการ

หลักฐาน

ผู้จัดเก็บข้อมูล

ปฏิทิน
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.

1

มีการออกแบบ จัดทาหรือทบทวนกระบวนงาน 1. ทุกหน่วยงานมีการออกแบบ
หลักที่สาคัญของหน่วยงาน โดยต้องนา
จัดทาหรือทบทวนกระบวนงานหลัก
กระบวนงานหลักที่ออกแบบไปปฏิบัติ
สาหรับบุคลากรสายสนับสนุน

2

มีการจัดทาคู่มือปฏิบัติงานของกระบวนงาน
หลักของหน่วยงาน

1. โครงสร้างการจัดทาคู่มือหรือ
กระบวนงานหลัก

นางสาวอุทุมพร
สอนบุญเกิด

2. จัดประชุมหัวหน้าหน่วยงานเพื่อ
ทบทวนกระบวนงานหลักสาหรับ
บุคลากรสายสนับสนุน

2.รายงานการประชุมทบทวน
กระบวนงานหลัก

หัวหน้างานทุกงาน

1. จัดทาบันทึกข้อความกาหนดให้
บุคลากรสายสนับสนุนจัดทาคู่มือ
ปฏิบัติงานหลักตาม JD

3. บันทึกข้อความขอความร่วมมือ
การจัดทาคู่มือปฏิบัติงานหลัก

กองกลาง

2. บุคลากรสายสนับสนุนดาเนินการ 4. คู่มือปฏิบัติงานหลัก
จัดทาคู่มือกระบวนงานหลัก
3

มีการปรับปรุงกระบวนงานหลักในคู่มือ
1.ทบทวนคู่มือปฏิบัติงานหลัก
ปฏิบัติงาน หากเกิดการเปลี่ยนแปลงขั้นตอน
การปฏิบัติงานของกระบวนการหลักตามความ
ต้องการของผู้รับบริการหรือมีการ
เปลี่ยนแปลงของกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติงาน

4

มีการจัดการความรู้ หรือประเมินกระบวนการ
ของกระบวนงานหลักภายในองค์กรเพื่อ
ร่วมกันแก้ปัญหาทีพ่ บเจอในระหว่างการ
ปฏิบัติงาน

5. คู่มือปฏิบัติงานหลักฉบับปรับปรุง พนักงาน
มหาวิทยาลัย/
พนักงานราชการ/
ลูกจ้างประจา

1. บุคลากรมีการประชุมกันในกลุ่ม 6. ภาพถ่ายการประชุมกลุ่มย่อย
ย่อยเพือ่ ปรับปรุงคู่มือปฏิบัติงานให้มี
ขั้นตอนที่ชัดเจนและเป็นแนวปฏิบัติ
ต่อผู้อื่น

พนักงาน
มหาวิทยาลัย/
พนักงานราชการ/
ลูกจ้างประจา

มี.ค. เม.ย.

พ.ค.

14
ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน

กระบวนการ

หลักฐาน

ผู้จัดเก็บข้อมูล

ปฏิทิน
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.

5

มีแนวปฏิบัติที่ดี หรือมีนวัตกรรมเพื่อเพิม่
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการปฏิบตั ิงาน
ตลอดจนสร้างความพึงพอใจให้ผู้รับบริการ

1.พัฒนางานหลักในคู่มือมาจัดทา
7. นวัตกรรม/แนวปฏิบัติที่ดี
นวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาตามตัวชี้วัด
หรือแก้ไขปัญหาในงาน
2. นาเสนอนวัตกรรมต่อผู้บริหาร
3. ทาการประเมินระบบนวัตกรรม 8. ผลการประเมินความพึงพอใจ
จากบุคลากรเพื่อศึกษาความพึงพอใจ
4. นาเสนอนวัตกรรมต่อมหาวิทยาลัย 9. งานนาเสนอนวัตกรรม
5. ควบคุม ติดตามการดาเนินการ
ตามวัตถุประสงค์ของนวัตกรรม

10. ผลการดาเนินงานของบุคลากร

6. รายงานผลสัมฤทธิ์ของนวัตกรรม

11. รายงานผลการดาเนินงานต่อ
ผู้บริหาร

พนักงาน
มหาวิทยาลัย/
พนักงานราชการ/
ลูกจ้างประจา

มี.ค. เม.ย.

พ.ค.

15
ตัวบ่งชี้ที่ 2.6
ผู้กากับดูแล
ผู้จัดทา
ข้อ

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (ใช้เป็นปีการศึกษา)
นางมะลิวลั ย์ รอดกาเหนิด
นางสาวอุทุมพร สอนบุญเกิด/นายณะราทิ น้อยม่วง

เกณฑ์มาตรฐาน

กระบวนการ

หลักฐาน

ผู้จัดเก็บข้อมูล

ปฏิทิน
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.

1

มีการดาเนินงานตามระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนดและสอดคล้องกับพันธกิจ
และพัฒนาการของหน่วยงาน
2

1. งานประกันคุณภาพสร้างระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพ
ปี 2561 โดยยึดหลักวงจรคุณภาพ
PDCA

1. ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ

มีการกาหนดนโยบายหรือให้ความสาคัญเรื่อง 1. ศึกษาแนวทางการจัดทานโยบาย 2. นโยบายการประกันคุณภาพของ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดย
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัย
ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
2. งานประกันคุณภาพร่วมกันจัดทา 3. นโยบายการประกันคุณภาพของ
นโยบายการประกันคุณภาพระดับ สานัก
หน่วยงาน

นางสาวอุทุมพร
สอนบุญเกิด

นางสาวอุทุมพร
สอนบุญเกิด
งานประกัน
คุณภาพ

3. นาเสนอนโยบายการประกัน
4. รายงานการประชุมคณะกรรมการ นางสาวอุทุมพร
คุณภาพการศึกษาต่อคณะกรรมการ ประจาสานัก
สอนบุญเกิด
ประจาสานักเพื่อพิจารณาเห็นชอบ
3

มีการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
1.การควบคุมคุณภาพ
การศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1 -แต่งตั้งคณะกรรมการการประกัน
การควบคุมคุณภาพ กากับติดตามการ
คุณภาพ
ดาเนินงาน ตรวจสอบคุณภาพ และประเมิน
คุณภาพ 2 การจัดทารายงานประเมินตนเอง
ประจาปี เสนอต่อผู้บริหารหน่วยงาน 3 การ
นาเสนอผลการประเมินคุณภาพไปทาแผนการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารและผลการ
ดาเนินงานของหน่วยงาน

5. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการ
ประกันคุณภาพ

มี.ค. เม.ย. พ.ค.

16
ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน

กระบวนการ

หลักฐาน

ผู้จัดเก็บข้อมูล

ปฏิทิน
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.

- จัดทาแผนการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในประจาปี 2561

6. แผนการประกันคุณภาพการศึกษา นางสาวอุทุมพร
ภายในประจาปี 2561
สอนบุญเกิด

- มีคู่มือการประกันคุณภาพภายใน
สาหรับสายสนับสนุน

7. มือการประกันคุณภาพภายใน
สาหรับสายสนับสนุน

2. กากับติดตามผลการดาเนินงาน
- ดาเนินงานตามวงจร PDCA

8.ปฏิทินการกากับติดตามการ
ดาเนินงาน

- มอบหมายผู้รับผิดชอบตามตัวบ่งชี้
- จัดทาปฏิทินการกากับติดตามการ
ดาเนินงาน
3. ตรวจสอบคุณภาพ
- ดาเนินการตรวจสอบตามแผนใน
รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน

9. รายงานรอบ 6 เดือน และ 12
เดือน พร้อมหลักฐาน

- ตรวจสอบหลักฐานตามเกณฑ์
4. ประเมินคุณภาพตามตัวบ่งชี้

10. รายงานการประเมินตนเอง

5. จัดทารายงานการประเมินตนเอง
6. นาผลการประเมินไปจัดทา
11. รายงานการประชุม
แผนพัฒนาคุณภาพและรายงานต่อที่ คณะกรรมการประจาสานัก
ประชุมคณะกรรมการประจาสานัก
4

มีการนาผลการประกันคุณภาพการศึกษา
1. นาผลการประเมินปีที่ผ่านมา
ภายในมาปรับปรุงการดาเนินงานและส่งผลให้ จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพ
เกิดการคงไว้หรือพัฒนาผลการดาเนินงานตาม
ตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์

12. แผนพัฒนาคุณภาพ

นางสาวอุทุมพร
สอนบุญเกิด

มี.ค. เม.ย. พ.ค.

17
ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน

กระบวนการ

หลักฐาน

ผู้จัดเก็บข้อมูล

ปฏิทิน
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.

5

หน่วยงานเปิดโอกาสให้ผู้มีสว่ นได้ส่วนเสียใน
กระบวนการประกันคุณภาพของหน่วยงาน
หรือการเพิ่มเติมเกณฑ์มาตรฐานเฉพาะ
หน่วยงาน

1. ทุกสิ้นปีการศึกษา จะนาแบบ
ประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการทาการประเมินพร้อม
สรุปผล

6

มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดา้ นการประกัน
คุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงานและมี
กิจกรรมร่วมกัน

1.มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการ
14. รายงานการประชุม
ประชุมหรือกลุ่มย่อยเพือ่ ศึกษาทา
15. ภาพถ่ายเฉพาะกลุ่ม
ความเข้าใจเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน
2. จัดส่งบุคลากรและนักศึกษาเข้า
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกัน
คุณภาพเป็นประจาทุกปี

13รายงายผลการประเมินความพึง
พอใจ

16. รายชื่อบุคลการที่เข้าร่วม
กิจกรรมการประกันคุณภาพ

นายอธิวัฒน์ ศรี
พุก/นางสาว
ธนิสรณ์ สุขพร้อม/
นายอภิชาติ โตยิ่ง
สอนบุญเกิด

มี.ค. เม.ย. พ.ค.

18
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1
ผู้กากับดูแล
ผู้จัดทา
เกณฑ์มาตรฐาน

ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ใช้เป็นปีการศึกษา)
นางมะลิวลั ย์ รอดกาเหนิด
นายอธิวัฒน์ ศรีพุก/นางสาวธนิสรณ์ สุขพร้อม/นายอภิชาติ โตยิ่ง
กระบวนการ

หลักฐาน

ผู้จัดเก็บข้อมูล

ปฏิทิน
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

ใช้ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการ
คะแนนเต็ม 5
สูตรคานวณ :
ผลรวมของค่าคะแนนความพึงพอใจของผู้รบั บริการ
จานวนผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมด

2. 1.จัดทาแบบประเมินโดยศึกษาเกณฑ์ 1.แบบประเมินความพึงพอใจ
การประเมินความพึงพอใจของคู่มือการ
ประกันคุณภาพโดยแบบประเมินต้อง
ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญหรือ
X 100
หัวหน้าหน่วยงาน
2. จัดทาบันทึกข้อความไปยังคณะ
2. หนังสือบันทึกข้อความ
สถาบัน สานัก เพื่อขอความอนุเคราะห์
จัดบุคลากรตอบแบบสอบถาม
3. จัดเก็บแบบสอบถามจากคณะ
สถาบัน สานัก

3. แบบสอบถามที่ส่งกลับคืนมา 90%

4. ตรวจสอบแบบสอบถามว่ามีความ
ครบถ้วน สมบูรณ์
5. ประมวลผลการประเมินความพึง
พอใจ

4. ผลการวิเคราะห์

6. จัดทารายงานสรุปผลการวิเคราะห์
ข้อมูล
7. รายงานผลต่อผู้บริหาร

5. รายงานสรุปผลความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ

8. รายงานผลต่อหน่วยงานที่ถูกประเมิน 6. บันทึกข้อความเสนอผลการ
พร้อมข้อเสนอแนะเพื่อทราบและจัดทา ประเมินต่อหน่วยงานผูถ้ ูกประเมิน
แผนการปรับปรุง
7. แผนการปรับปรุง

นายอธิวัฒน์
ศรีพุก/นางสาวธนิ
สรณ์ สุขพร้อม/
นายอภิชาติ โตยิ่ง
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.2
ผู้กากับดูแล
ผู้จัดทา
ข้อ

ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (ใช้เป็นปีงบประมาณปัจจุบนั )
นางสาวนฤมล ส่งต่าย
นางสาวปรางค์ทิพย์ น้าเงินสกุลณี/ นางสาวปราจิน ไกรทอง/นางศิรริ ัตน์ ชิตสุระ/นางสาววรรณภา หอมคาแหง/นางสาววราภรณ์ คล้ามสถิตย์/นางสาวอุมาพร ขุนพิลึก
เกณฑ์มาตรฐาน

กระบวนการ

หลักฐาน

ผู้จัดเก็บข้อมูล

ปฏิทิน
ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1

มีส่วนร่วมในการจัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 1. ได้ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดทา
ของสถาบันให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจาปี
สถาบัน
งบประมาณ 2562
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อ
ทบทวนแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
ประจาปีงบประมาณ 2562
- วิเคราะห์ SWOT
- วิเคราะห์ทรัพยากรที่ต้องใช้ในการ
ดาเนินงาน
- วิเคราะห์งบประมาณ

1. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ

นางสาวนฤมล
ส่งต่าย

2. รายงานการประชุม

กองนโยบายและ
แผน

3. จัดส่งข้อมูลเกี่ยวกับการเบิกจ่าย
3.รายงานเงินรายจ่ายตามแผนงาน
งบประมาณ เงินรายได้และค่าใช้จ่าย หรือโครงการ
ของสถาบันให้กับกองนโยบายและแผน

งานการเงิน

2

จัดทาหลักเกณฑ์และขั้นตอนการเบิกจ่าย
1.จัดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิก
4.แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน งานการเงิน
งบประมาณพร้อมเผยแพร่ให้หน่วยงานภายใน จ่ายเงิน และจัดทาบันทึกข้อความ
สถาบันได้รับทราบ
แจ้งแนวปฏิบัติต่างๆ แจกให้กับ คณะ
ศูนย์ สานัก พร้อมทั้ง และเผยแพร่

3

จัดเก็บเอกสารสาคัญเกีย่ วกับการเบิกจ่าย
งบประมาณให้เป็นระบบและสามารถสืบค้น
ได้ง่าย

1.จัดทาทะเบียนคุมเลขที่ใบสาคัญ 5.ทะเบียนคุมเลขที่ใบสาคัญคู่จ่าย
คู่จ่าย เก็บเอกสารตามฎีกาเบิกเงิน 6.ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินนอก
เป็นรายเดือน สามารถค้นหาเอกสาร งบประมาณ
จากทะเบียนคุมเลขที่ใบสาคัญคู่

งานการเงิน
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ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน

กระบวนการ

หลักฐาน

ผู้จัดเก็บข้อมูล

ปฏิทิน
ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

จ่ายเงินนอกงบประมาณจัดเก็บ
เอกสารตามประเภทแหล่งเงิน เก็บ
เอกสารเป็นรายเดือน แยกเป็น
ปีงบประมาณ สามารถสืบค้นหาได้
ง่ายโดยดูจากทะเบียนคุมการเบิกจ่าย
4

มีการจัดทารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ 1.จัดทารายงานแสดงสถานการณ์ใช้จ่าย 7. รายงานแสดงสถานการณ์ใช้จ่าย
และรายงานต่อผู้บริหารระดับสูงของสถาบัน งบประมาณในระบบ GFMIS
งบประมาณในระบบ GFMIS รอบ 6
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
เดือน และ 12 เดือน

งานการเงิน

2. จัดทารายงานสรุปผลการติดตามการ 8. รายงานสรุปผลการติดตามการ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี 2561
เบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี 2562
รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน
3. จัดทารายงานผลการปฏิบัติงานและ 9. รายงานการประชุมคณะกรรมการ
การเบิกจ่ายเสนอต่อที่ประชุม
บริหารมหาวิทยาลัย 2 ครั้ง
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
4. จัดทารายงานผลการปฏิบัติงานและ 10. เอกสารการรายงานผลต่อสานักงบ
การเบิกจ่ายเสนอต่อสานักงบและสกอ. และสกอ.
5

มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก
1. จัดเตรียมเอกสารข้อมูลเพื่อรับการ
ทาหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตาม ตรวจสอบภายใน
ระเบียบกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่สถาบัน
กาหนด

15. ข้อความแจ้งขออนุญาตเข้า
หน่วยตรวจสอบ
ตรวจสอบเรื่องลูกหนี้ยืม
ภายใน
16. บันทึกข้อความแจ้งขออนุญาตเข้า
ตรวจสอบ เรื่องเงินสดและเงินฝาก
ธนาคาร ประจาปี 2562
17. หนังสือสานักงานตรวจเงิน
แผ่นดินจังหวัดกาแพงเพชรเรื่องการ
ตรวจสอบงบการเงินและจัดซื้อจัดจ้าง
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.3
ผู้กากับดูแล
ผู้จัดทา

ข้อ

ระบบการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน (ใช้เป็นปีการศึกษา)
นางมะลิวลั ย์ รอดกาเหนิด
นางสาวอุทุมพร สอนบุญเกิด/นางสาวคนึงนิจ สรรคพงษ์/นางสาวมุกดา สุวรรณธนิกา/นางสาวกรรณิกา อินแผลง/นางสาวนิลุบล รักงาม
นายวิทยา ศรีนรครุต

เกณฑ์มาตรฐาน

กระบวนการ

หลักฐาน

ผู้จัดเก็บข้อมูล

ปฏิทิน
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

1

มีแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรที่มี
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงประจักษ์

1. แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนแผน 1. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ
บริหารและแผนพัฒนาบุคลากรระดับ
มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561

นางสาวอุทุมพร
สอนบุญเกิด

2. ประชุมคณะกรรมการเพื่อทบทวน 2. รายงานการประชุม
แผนบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร
ฉบับปรับปรุง ประจาปีการศึกษา
2561
-ข้อมูลอัตรากาลังของบุคลากรใน
ปัจจุบัน
- ข้อมูลการสารวจความต้องการ
ในการพัฒนาบุคลกรทั้งสายวิชาการ
และสายสนับสนุน
- ข้อมูลเส้นทางความก้าวหน้า
ทุกตาแหน่ง
- ข้อมูลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน
โอกาส อุปสรรค

คณะกรรมการ
ทบทวนแผน/
ทีมงานกองกลาง

3. จัดทาแผนบริหารและแผนพัฒนา
บุคลากร ประจาปีการศึกษา 2561

3. แผนบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร
ประจาปีการศึกษา 2561

พ.ค.
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ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน

กระบวนการ

หลักฐาน

ผู้จัดเก็บข้อมูล

ปฏิทิน
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

2

4. นาเสนอแผนบริหารและแผนพัฒนา 4. รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บุคลากร เสนอต่อที่ประชุม
ทบทวนแผนฯ มติที่ประชุม ประเด็น
คณะกรรมการทบทวนแผน
การพิจารณาแผนฯ

งานการเจ้าหน้าที่
และนิติการ

5. นาเสนอแผนบริหารและแผนพัฒนา 4. รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บุคลากร เสนอต่อที่ประชุม
บริหารมหาวิทยาลัย มติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ประเด็นการพิจารณาแผนฯ

งานการเจ้าหน้าที่
และนิติการ

มีการบริหารและการพัฒนาบุคลากรให้เป็นไป 1. กาหนดขั้นตอนการสรรหา
4. คู่มือการสรรหาบุคลากร
ตามแผนที่กาหนด
บุคลากรเพื่อความโปร่งใส (คู่มือการ
สรรหาบุคลากร)

งานการเจ้าหน้าที่
และนิติการ

2.กาหนดการประเมินผลการ
5. กาหนดการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ประจาปี 2561 (A1-A4) ปฏิบัติงาน/แบบการประเมิน

3

3. จัดทาคาอธิบายลักษณะงานของ
แต่ละตาแหน่งงาน

6. Job Description

4. จัดส่งบุคลากรเข้ารับการพัฒนา

7. ตารางสรุปการเข้ารับการพัฒนา

มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้าง
1. มีการจัดทาคู่มือเกีย่ วกับสวัสดิการ 8. คู่มือสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ งานการเจ้าหน้าที่
ขวัญและกาลังใจให้บุคลากรสามารถทางานได้ สิทธิประโยชน์อย่างชัดเจน
สาหรับบุคลากร แต่ละประเภท
และนิติการ
อย่างมีประสิทธิภาพ
2. มีการจัดยกย่องชมเชยบุคลากรทั้ง 9. ภาพถ่ายการยกย่องชมเชย
สองสาย เช่น จรรยาบรรณวิชาชีพ
หรือ นักวิจัยดีเด่น หรือ บุคลากร
ดีเด่นของหน่วยงาน
3. จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจ 10. ผลการประเมินความพึงพอใจ
ต่อระบบสวัสดิการและการสร้างขวัญ
และกาลังใจของบุคลากรทั้ง
มหาวิทยาลัย

กองกลาง

พ.ค.
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ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน

กระบวนการ

หลักฐาน

ผู้จัดเก็บข้อมูล

ปฏิทิน
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

4. นาเสนอผลการประเมินความพึง
พอใจต่อคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย
4

มีระบบการติดตามให้บุคลากรนาความรู้และ
ทักษะที่ได้จากากรพัฒนามาใช้ในการ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง

11. รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร

งานการเจ้าหน้าที่
และนิติการ

ระบบติดตาม
12. ประกาศแนวปฏิบัติด้านการ
1. จัดทาประกาศแนวปฏิบัติด้านการ พัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย
พัฒนาบุคลากรเพื่อก่อให้เกิดการนา
ความรู้ไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพของ
บุคลากรแต่ละตาแหน่ง

กองกลาง

2.จัดประชุมชี้แจงประกาศ/แนว
13.รายงานการประชุม
ปฏิบัติต่อคณะกรรมการกากับติดตาม
การดาเนินงานตามแผนบริหารและ
แผนพัฒนาบุคลากร

งานการเจ้าหน้าที่
และนิติการ

3.ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
14.บันทึกข้อความถึงหน่วยงาน/หน้า
เผยแพร่ลงสู่หน่วยงานคณะ/สถาบัน/ เว็บไซต์
สานัก/กอง และผ่านเว็บไซต์ พร้อม
ทั้งติดประกาศ
5

มีการกากับติดตามผลการดาเนินงานตาม
กากับติดตาม
แผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร และ 1.จัดทาแบบฟอร์มการรายงานผล
การประเมินผลความสาเร็จของแผน
การดาเนินงานตามตัวชีว้ ัดในแผน
บริหารและแผนพัฒนาบุคลากร
2.จัดทาบันทึกข้อความขอความ
อนุเคราะห์รายงานผลการดาเนินงาน
ตามตัวชี้วัดในแผนฯต่อผู้ที่เกีย่ วข้อง
รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน

15.แบบฟอร์มการรายงานผลการ
งานการเจ้าหน้าที่
ดาเนินงานตามตัวชี้วัดในแผนบริหาร และนิติการ
และแผนพัฒนาบุคลากร
16.บันทึกข้อความขอความ
อนุเคราะห์รายงานผลการดาเนินงาน
ตามตัวชี้วัดในแผนฯต่อผู้ที่เกีย่ วข้อง
รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน

พ.ค.

24
ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน

กระบวนการ

หลักฐาน

ผู้จัดเก็บข้อมูล

ปฏิทิน
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

3.จัดทาสรุปผลการดาเนินงานตาม
ตัวชี้วัดของทั้งสายวิชาการและสาย
สนับสนุน รอบ 6 เดือน และ12
เดือน

6

มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือ
ปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากร

17.สรุปผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
ของทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน
รอบ 6 เดือน และ12 เดือน

4.ประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนบริหาร 18. รายงานผลสัมฤทธิ์ของแผน
และแผนพัฒนาบุคลากรทั้งสองสาย

กองกลาง

5. นาเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

19. รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

งานการเจ้าหน้าที่
และนิติการ

1.นาข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ทบทวนแผนและคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยมาจัดทาแผนการ
ปรับปรุง

20. รายงานการประชุม
งานการเจ้าหน้าที่
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยที่ และนิติการ
มีข้อเสนอแนะในการมาจัดทา
แผนการปรับปรุง

2.มอบหมายข้อเสนอแนะไปยังผู้ที่
เกี่ยวข้องให้ดาเนินการ

21.บันทึกข้อความมอบหมาย
ข้อเสนอแนะ

3. นาแผนการปรับปรุงมาทบทวน 22. แผนการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ
แผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคล
การในปีถัดไป

พ.ค.

