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ปฏิทินการด าเนินงานตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561 และปีงบประมาณ 2562 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน  (ใช้ปีงบประมาณปัจจุบนั) 
ผู้ก ากับดูแล 
ผู้จัดท า 

นางมะลิวลัย์  รอดก าเหนิด/ 
นางสาวอุทุมพร สอนบุญเกิด 

 
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
เหต ุ

1 มีการพัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการ
วิเคราะห์ SWOT และความต้องการของผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเช่ือมโยง/สอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ของสถาบัน ทั้งนี้ 
การพัฒนาแผนกลยุทธ์ต้องเกิดจากการมี
ส่วนร่วมของบุคลากรในหนว่ยงาน 

1. แต่งต้ังคณะกรรมการทบทวนและ
จัดท าแผนกลยุทธ์ 2561 - 2565และ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2562 

1. ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการทบทวน
และจัดท าแผนกลยุทธ์ 2561 - 2565
และแผนปฏบิัติราชการประจ าปี 
2562  

น.ส.อุทุมพร 
สอนบุญเกิด 

               

2. จัดประชุมเพื่อทบทวนและจัดท า
แผนกลยุทธแ์ละแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าป ี

2. รายงานการประชุมคณะกรรมการ 
 

น.ส.อุทุมพร 
สอนบุญเกิด 

               

3. จัดท าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี 2562 

3.แผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2561–2565 
4.แผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

น.ส.อุทุมพร 
สอนบุญเกิด 

               

4. น าแผนเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าส านักเพื่อพิจารณา 

6.รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจ าส านกั 

น.ส.อุทุมพร 
สอนบุญเกิด 

               

2 มีการน าแผนกลยุทธ์ทีพ่ัฒนาไปสู่
แผนปฏิบัติการประจ าปี พรอ้มก าหนด
ตัวชี้วัดของแผนกลยุทธแ์ละแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี และค่าเปาาหมายของ
แต่ละตัวชี้วัดเพื่อวัดความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และ

1.จัดประชุมชี้แจงนโยบายการพัฒนา
หน่วยงานตามแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีไปยัง
บุคลากรทกุระดับ 

7. รายงานการประชุม น.ส.อุทุมพร 
สอนบุญเกิด 
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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. หมาย
เหต ุ

แผนปฏิบัติราชการ รวมทั้งมีการ
ถ่ายทอดแผนทั้งสองไปสู่บุคลากรทุก
ระดับภายในหน่วยงาน 

3 มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าป ีและมีการติดตามผลการ
ด าเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี อยา่งน้อยปีละ 2 คร้ัง 
และรายงานผลต่อผู้บริหารหน่วยงานและ
คณะกรรมการประจ าหน่วยงานเพื่อ
พิจารณา 

1. จัดท าบันทึกติดตามผลการปฏิบัติ
ราชการตามแผนฯ รอบ 3 เดือน 6 
เดือน 9 เดือน 12 เดือน รวมทั้งรายงาน
งบประมาณ 

8.รายงานผลการปฏบิัติราชการตาม
แผน รอบ 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 
เดือน และรายงานงบประมาณ 

 
น.ส.อุทุมพร  
สอนบุญเกิด 
นางผ่องศรี  
พิกุลทอง 

               

2. น าผลการปฏิบัติราชการตามแผน
รวมทั้งงบประมาณ เสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าส านัก 

9.รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจ าส านกั 

               

4 มีการประเมินผลการด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการ อย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหาร
และคณะกรรมการประจ าหนว่ยงานเพือ่
พิจารณา 

1. จัดท าการประเมินผลการ
ด าเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติ
ราชการ 

10. รายงานผลการปฏิบัติงานตาม
แผน ปี 2561 และ 2562 

               

5 มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะของผู้บริหารและ
คณะกรรมการประจ าหน่วยงานไป
ประกอบการพิจารณาการด าเนินงาน
ระหว่างปี และ/หรือ การปรับปรุงแผนกล
ยุทธ์และแผนปฏบิัติราชการในปีถัดไป  

1. จัดท าแผนการปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพร้อม
ระบุผู้รับผิดชอบ 

11. แผนการปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะของกรรมการประจ า
ส านัก 
 

น.ส.อุทุมพร  
สอนบุญเกิด 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ภาวะผู้น าของผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงาน  (ใช้เป็นปกีารศึกษา) 
ผู้ก ากับดูแล 
ผู้จัดท า 

นางคณารตัน์ สิรเิสถียรวัฒนา 
นางรัชนีวรรณ  หลิมมงคล /นางสาวกนิษฐา  กิ่งกังวาลย์ 

 
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. พ.ค. 

1 ผู้บริหารด าเนินการก าหนดวิสยัทัศน์และ
ถ่ายทอดวิสัยทัศน์ไปยังบุคลากรทกุระดบั
ภายในหนว่ยงาน 

1. แต่งต้ังคณะกรรมการทบทวนและจัดท าแผนกล
ยุทธ์และแผนปฏบิัติราชการประจ าปี 

1. ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการทบทวน
และจัดท าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี 2562  

น.ส.อุทุมพร 
สอนบุญเกิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นางรัชนีวรรณ  
หลิมมงคล 

            

2. จัดประชุมทบทวนและจัดท าแผนกลยทุธ์และ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี เพื่อก าหนดประเด็นยุทธ์
ศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ 

2. รายงานการประชมุคณะกรรมการ 
 

            

3. จัดท าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 3.แผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2561–2565 
4.แผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
5. ตารางความเชื่อมโยงของแผน 

            

4. น าแผนเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักเพื่อ
พิจารณา 

6.รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจ าส านกั 

            

5. จัดประชุมชี้แจงนโยบายการพัฒนาหน่วยงาน
ตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีไป
ยังบุคลากรทุกระดับ 

7. รายงานการประชุม             

2 ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภบิาล
อย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่ค านึงถึง
ประโยชน์ของสถาบันและผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย 
โดยอธบิายการด าเนินงานอย่างชัดเจน 

1.ด าเนินการประเมินผลการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลจากบุคลากรภายในหนว่ยงาน  
(เชิงปริมาณ) 

8. รายงานผลการประเมินผลการ
บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล 

นางรัชนีวรรณ  
หลิมมงคล 
 

            

2.จัดเก็บข้อมูลการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล 
10 ประการ (เชิงคุณภาพ) โดยศึกษาความหมาย
ของธรรมาภิบาลให้ชัดเจน 

9. รายงานผลการด าเนินงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล 10 ประการ  
แบบเชิงคุณภาพ 

นางรัชนีวรรณ  
หลิมมงคล/นางสาว
กนิษฐา กิ่งกังวาลย์ 
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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. พ.ค. 

3 มีผลการประเมินการปฏิบัติงานตามบทบาท
ของผู้บริหารหน่วยงาน โดยผู้ประเมินเปน็
บุคคลประจ าหน่วยงาน 

1. รับการประเมินการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
ผู้บริหารจากคณะกรรมการตรวจติดตามของ
มหาวิทยาลัย 

10.รายงานผลการประเมินการ
ปฏิบัติงาน (เชิงปริมาณ) 

นางรัชนีวรรณ  
หลิมมงคล 

            

4 มีผลการประเมินการปฏิบัติงานตามบทบาท
ของผู้บริหารหน่วยงาน โดยผู้ประเมินเปน็
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลของ
สถาบัน 

1. ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานตามบทบาท
ของผู้บริหารจากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงาน 

11. ผลการประเมินตามบทบาท
หน้าที่ของผู้บริหารจากคณะ
กรรมการฯ 

นางรัชนีวรรณ  
หลิมมงคล/นางสาว
กนิษฐา  
กิ่งกังวาลย ์

            

5 ผู้บริหารน าผลการประเมินในข้อ 3 และข้อ 4 
ไปปรับปรุงการปฏิบัติงานของตน 

1.น าผลการประเมินที่มีข้อเสนอแนะเสนอต่อ
ผู้อ านวยการ 

12.ผลการประเมินฯ นางรัชนีวรรณ  
หลิมมงคล/นางสาว
กนิษฐา  
กิ่งกังวาลย ์

            

2. จัดท าบันทึกขอ้ความมอบหมายข้อเสนอแนะให้
ผู้รับผิดชอบด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 

13. บันทึกข้อความถึงผู้รับผิดชอบ
เพื่อตอบข้อเสนอแนะ 

            

3. จัดท าแผนการปรับปรุงผลการด าเนินงานตาม
ข้อเสนอแนะ 

14. แผนการปรับปรุง             

  4. รายงานผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะต่อ
คณะกรรมการในปีถัดไป 

15. รายงานผลการด าเนินงานตาม
ข้อเสนอแนะในปีถัดไป 
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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. พ.ค. 

บุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนา  
อย่างน้อย 15 ชั่วโมง/คน/ปี 
สูตรค านวณ :    
จ านวนบุคลากรประจ าสายสนับสนุนที่ได้รบัการพัฒนา 
     
      จ านวนบุคลากรประจ าสายสนบัสนุนทั้งหมด 

1. 1.จัดท าปฏิทินการจัดกิจกรรม/โครงการ
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุน (รวมลูกจ้างชั่วคราวที่
ปฏิบัติงานประจ าส านักงานฯ
,ลูกจ้างประจ า) ประจ าปีการศึกษา 
2561 

1.ปฏิทินการจัดกิจกรรม/โครงการที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากร 
สายสนับสนุน ประจ าการศึกษา  2561 

นางสาวผ่องศรี 
เทพน้อย 
 

            

2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ต้องบันทึกการเข้า
ร่วมประชุมผ่านระบบบันทึกการเข้า
ร่วมกิจกรรม ประชุม/อบรม สัมมนา 
ศึกษาดูงาน และการน าไปใช้ประโยชน์ 
หลังการเข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้ง  
เพื่อจัดเก็บเป็นหลักฐาน  

2. ระบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม 
ประชุม/อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน 
และการน าไปใช้ประโยชน ์ 
 

นายอธิวัฒน์ ศรีพกุ 
นางสาวกรรณิกา 
อินแผลง 

            

 3. จัดท ารายงานสรุปการพัฒนา
บุคลากร ประจ าปีการศึกษา 2561 รอบ 
6 เดือน และ 12 เดือน 

3. เอกสารสรุปการพัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุน รอบ 6 เดือน และ 12 
เดือน ประจ าปีการศึกษา 2561 

นางสาวกรรณิกา 
อินแผลง 
นางสาวมุกดา  
สุวรรณธนิกา 

            

 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ที ่2.1 บุคลากรสายสนับสนุนไดร้ับการพฒันา (ใช้เป็นปีการศึกษา) 
ผู้ก ากับดูแล 
ผู้จัดท า 

นางสาวคนึงนิจ  สรรคพงษ ์
นางสาวมุกดา  สุวรรณธนิกา/นางสาวกรรณิกา  อินแผลง/นางสาวนิลุบล  รักงาม 
/นายวิทยา ศรีนรครตุ 

X 100 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรการเรียนรู ้ (ใช้เป็นปีการศึกษา) 
ผู้ก ากับดูแล 
ผู้จัดท า 

นายเอนก  บัวส าล/ีนางสาวเกศกนก  ไทยแท้ 
นางชมภัค จารุฑฆีัมพร/นางปวีณณัฏฐ์ คงสมนาม/นางสาวภัทรวดี ไกรจันทร/์นางรัชนีวรรณ หลิมมงคล/นางสาวสุวิมล  อุ่นละม้าย 
/นางสาวนุจรีย์  สรรคพงษ์/นางสาวธนิสรณ์  สุขพร้อม/นางสาวยอดสร้อย  ภูส่งค์/นางสาววรรณภา รอดจันทร ์

 
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. พ.ค. 

1 มีการก าหนดประเด็นความรู้และเปาาหมายของ
การจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ของสถาบันและแผนกลยุทธ์ของหนว่ยงาน 

1. แต่งต้ังคณะกรรมการการจัดการ
ความรู้ระดับส านักงานอธิการบดี 
ประจ าปกีารศึกษา 2561 
ประกอบดว้ย ผูอ้ านวยการ รอง
ผู้อ านวยการ และหวัหนา้งานแต่ละ
ส่วนงานร่วมเป็นกรรมการ 

1. ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการการ
จัดการความรู้ระดับส านักงาน
อธิการบดี ประจ าปี 2561 

นางชมภัค  
จารุฑีฆัมพร 
 

            

2. จัดประชุมทบทวนแผนการจัดการ
ความรู้ปี 2560 ให้สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ ์2561-2565 เพื่อมาจัดท า
แผนการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 
2561 

2. รายงานการประชุมคณะกรรมการ 
3. แผนการจัดการความรู้ 2561 
 

น.ส.เกศกนก     
ไทยแท้ 
และทีมงาน 

            

3. ก าหนดประเด็นการจัดการความรู้ให้
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์  
ความต้องการพัฒนาของบุคลากร 
โดยเน้นเรื่องการพัฒนาทักษะ
ความสามารถภายในหน่วยงานเป็นหลัก
ตามพันธกิจ 

4.ประเด็นการจัดการความรู ้             

2 ก าหนดบุคลากรกลุ่มเปาาหมายที่จะพัฒนา
ความรู้และงานตามพันธกจิของหนว่ยงาน
อย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ทีก่ าหนดใน
ข้อ 1 

1.ด าเนินการจัดท าบันทึกข้อความ
เพื่อจัดโครงการการจัดการความรู้
ตามประเด็นที่ก าหนดพรอ้มระบุ
กลุ่มเปาาหมายให้ชัดเจน 

5. บันทึกข้อความการจัดโครงการ
การจัดการความรู ้

น.ส.เกศกนก     
ไทยแท้ 
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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. พ.ค. 

2.จัดท าบันทึกข้อความถึงหน่วยงาน
ภายในโดยก าหนดกลุ่มเปาาหมายของ
บุคลากรที่จะอบรม 

6. บันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์
จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม 

 
 

            

  3. จัดท าค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ
ด าเนินงานตามโครงการการจัดการ
ความรู้เพื่อมอบหมายหน้าที่ในการจัด
งาน 

7.ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ
ด าเนินงานตามโครงการการจัดการ
ความรู้ 

นางชมภัค  
จารุฑีฆัมพร/    
น.ส.ภัทรวดี  
ไกรจันทร์ 

            

3 มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทกัษะของ
ผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit Knowledge) 
เพื่อค้นหาแนวทางปฏิบัติที่ดีตามประเด็น
ความรู้ที่ก าหนดในขอ้ 1 และเผยแพร่ไปสู่
บุคคลกลุ่มเปาาหมาย (หน่วยงานอาจมีการเชิญ
บุคลากรภายในหรือภายนอกที่มีผลงานดีเด่น
หรือมีความเชี่ยวชาญตามประเด็นที่ก าหนดมา
ถ่ายทอดความรู้ เคล็ดลับหรือนวัตกรรมอย่าง
สม่ าเสมอผ่านเวทีต่าง ๆ เช่น การจัดประชุม 
การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ้และควร
ส่งเสริมให้มีบรรยากาศวัฒนธรรมการเรยีนรู้
ภายในหนว่ยงาน และสร้างเครือข่ายการ
จัดการความรู้) 

1. ด าเนินการเชิญวิทยากรผู้มีความรู ้
ความสามารถมาอบรมในโครงการฯ 

8. หนังสือเชิญวิทยากรพร้อมประวัต ิ นางชมภัค  
จารุฑีฆัมพร/     
น.ส.ภัทรวดี  
ไกรจันทร์ 

           

2. ด าเนินการจัดกิจกรรมเพื่อให้เกิด
ความรู้ความเข้าใจในการจัดการ
ความรู ้

9. โครงการจัดกิจกรรมการจัดการ
ความรู้ 

น.ส.เกศกนก     
ไทยแท้ 
และทีมงาน 

           

3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากบุคลากรที่
น าไปใช้ประโยชน์ได้จริง มาเป็นพี่
เล้ียงให้กับบุคลากร เป็นครั้งที่ 2 

10. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ 
ครั้งที่ 2 

น.ส.เกศกนก     
ไทยแท้ 
และทีมงาน 

           

4 มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่
ก าหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่ง
เรียนรู้อื่น ๆ ที่เป็นแนวปฏบิัติที่ดีมาพัฒนาและ
จัดเก็บอยา่งเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็น
ลายลักษณ์อกัษร (Explicit Knowledge) 

1. รวบรวมองค์ความรู้มาจัดเกบ็ให้
เป็นระบบ ควรมีการใช้ประโยชนจ์าก
เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการ
บริหารจัดการ และจัดท าแนวปฏิบัติ
ที่ดีในประเด็นการจัดการความรู้เพื่อ
เผยแพร่ให้กับบุคลากรทุกช่องทาง 
เช่น คู่มือ แผ่นพับ สื่อสิ่งพิมพ์ ฯลฯ 

11.คู่มือ แผ่นพับ สื่อสิ่งพิมพ ์ฯลฯ น.ส.เกศกนก     
ไทยแท้ 
และทีมงาน 

           



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. มี.ค. เม.ย. พ.ค. 

5 มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปี
การศึกษาปจัจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่
เป็นลายลักษณ์อกัษร (Explicit Knowledge) 
และจากความรู้ ทกัษะของผู้มีประสบการณ์
ตรง (Tacit Knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่มี
มาปรับใช้ในการปฏบิัติงานจริง 

1. ติดตามการน าความรู้ไปใช้ของ
บุคลากร รวมทั้งสรุปผลสัมฤทธิ์ที่
เกิดขึ้นตามตัวชี้วัดความส าเร็จที่
ก าหนดไว้ในแผนการจัดการความรู ้
 

12. สรุปผลการด าเนินงานตาม
แผนการจัดการความรู ้
 

น.ส.เกศกนก     
ไทยแท้ 
และทีมงาน 

           

2. น าเสนอผลการจัดกจิกรรมต่อ
คณะกรรมการประจ าหน่วยงาน 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระบบบริหารความเสี่ยง  (ใช้เป็นปีงบประมาณปัจจุบนั) 
ผู้ก ากับดูแล 
ผู้จัดท า 

นายเพ่ง  วศินวงศ์สว่าง 
นางสาวบวรลักษณ์  แสงกล้า/นางสาวกชพรรณ  พงศ์พยัคเลิศ/นายมนตรี  ประชุม/นายทศพร  ศีลอวยพร/นายชัยรัตน์ ศรีวงคร์าช/
นางสาวรติกานต์  เรื่อศรจีันทร ์

 
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. 

1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างาน
บริหารความเส่ียง โดยผู้บริหารระดับสูงและ
บุคลากรของหน่วยงานร่วมเป็นคณะกรรมการ
หรือคณะท างาน 

1. แต่งต้ังคณะกรรมการบริหาร 
ความเส่ียง ประจ าปี 2561 
ประกอบดว้ยผู้บริหารระดับสูง และ
ตัวแทนที่รับผิดชอบในแต่ละสว่นงาน 
พร้อมระบุรายละเอียดการท างานของ
คณะกรรมการ เช่น นโยบายแนวทาง
ในการด าเนินงาน หน้าที่ความ
รับผิดชอบ ก าหนดระยะเวลาให้มกีาร
ประชุมของคณะกรรมการอยา่ง
สม่ าเสมอ 

1. ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียง ประจ าปี 2561 

น.ส.บวรลักษณ์ 
แสงกล้า 

              

2. จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อ
ทบทวนความเส่ียงและวิเคราะห์ความ
เส่ียงตามพันธกิจและตามหน่วยงาน 

2. รายงานการประชุมคณะกรรมการ 
 

น.ส.บวรลักษณ์ 
แสงกล้า 

              

2 มีการวิเคราะหแ์ละระบุความเส่ียง และปัจจัย
เส่ียงอันเกิดจากปจัจัยภายนอก หรือปจัจัยที่
ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงาน
ตามพันธกจิของหนว่ยงานอย่างน้อย 1 ด้าน 

1.ผู้ที่ได้รับประเด็นความเส่ียงจากการ
ประชุมด าเนินการวิเคราะห์ความ
เส่ียงตามแบบฟอร์มที่ก าหนด  

3.แบบวิเคราะห์ความเส่ียง RM-2 น.ส.บวรลักษณ์ 
แสงกล้า 
และทีมงาน 
 

              

2. จัดส่งผลการวิเคราะห์ความเส่ียง
เสนอต่อคณะกรรมการบริหารความ
เส่ียง 

              

3. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง
ด าเนินการจัดล าดับความเส่ียง 
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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. 

3 มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความ
เส่ียง และจัดล าดับความเส่ียงที่ได้จากการ
วิเคราะห์ในข้อ 2 

1.ผู้ที่ได้รับความเส่ียงตามประเด็น
ด าเนินการจัดท าขอ้มูลตาม
แบบฟอร์มการระบุเหตุการณ์และ
ประเมินความเส่ียง (แบบ RM2-1) 

4.ผลการด าเนินงานตามแบบฟอร์ม
การระบุเหตุการณ์และประเมินความ
เส่ียง (แบบ RM2-1) 

น.ส.บวรลักษณ์ 
แสงกล้า 
 

              

4 มีการจัดท าแผนบริหารความเส่ียงและ
ด าเนินงานตามแผนโดยผลจากการด าเนินงาน
ตามแผนต้องส่งผลให้ระดับความเส่ียงลดลง
จากเดิม 

1.ผู้ที่ได้รับความเส่ียงตามประเด็น
ด าเนินการจัดท าขอ้มูลตามแบบแสดง
แนวทางการตอบสนองความเส่ียง/
แผนบริหารความเส่ียง (แบบ RM3) 

5.แบบแสดงแนวทางการตอบสนอง
ความเส่ียง/แผนบริหารความเส่ียง 
(แบบ RM3) 

นางสาวกชพรรณ 
พงศ์พยัคเลิศ 
 

              

2.จัดส่งแบบแสดงแนวทางการ
ตอบสนองความเส่ียง/แผนบริหาร
ความเส่ียง (แบบ RM3) ต่อ
คณะกรรมการเพื่อจัดท าแผนบริหาร
ความเส่ียงในภาพรวม 

6.แผนบริหารความเส่ียง น.ส.บวรลักษณ์ 
แสงกล้า 
 

              

5 มีการติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานตาม
แผน และรายงานต่อผู้บริหารและ
คณะกรรมการประจ าหน่วยงานเพื่อพิจารณา
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

1. จัดท าบันทึกขอ้ความติดตามผล
การด าเนินงานตามแผนบริหารความ
เส่ียง รอบ 6 เดือน 

7. บันทึกข้อความติดตามผลการ
ด าเนินงาน รอบ 6 เดือน 

น.ส.บวรลักษณ์ 
แสงกล้า 
 

              

2. จัดท ารายงานสรุปผลการ
ด าเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง 
ในแบบติดตามผลการจัดการความ
เส่ียงรอบ 6 เดือน (แบบ RM4) 

8. แบบติดตามผลการจัดการความ
เส่ียงรอบ 6 เดือน (แบบ RM4) 

นางสาวกชพรรณ 
พงศ์พยัคเลิศ 
 

              

3. น าเสนอผลการด าเนินงานต่อ
คณะกรรมการประจ าส านักงาน 

9. รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจ าส านกังาน 

น.ส.บวรลักษณ์ 
แสงกล้า 
 

              

6 มีการน าผลการประเมิน และขอ้เสนอแนะจาก
คณะกรรมการประจ าหน่วยงานไปใช้ในการ
ปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเส่ียงในรอบปี
ถัดไป 

1. จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประจ าส านกังาน 

10. รายงานผลการด าเนินงานตาม
ข้อเสนอแนะ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ระบบบริหารงานคุณภาพ  (ใช้เป็นปีการศึกษา) 
ผู้ก ากับดูแล 
ผู้จัดท า 

นางมะลิวลัย์  รอดก าเหนิด 
นางสาวอุทุมพร สอนบุญเกิด/นางสาวผ่องศรี  เทพน้อย/นายอธิวัฒน์  ศรีพุก 

 
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. พ.ค. 

1 มีการออกแบบ จัดท าหรือทบทวนกระบวนงาน
หลักที่ส าคัญของหนว่ยงาน โดยต้องน า
กระบวนงานหลกัที่ออกแบบไปปฏิบัต ิ

1. ทุกหน่วยงานมีการออกแบบ 
จัดท าหรือทบทวนกระบวนงานหลัก
ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุน 

1. โครงสร้างการจัดท าคู่มือหรือ
กระบวนงานหลกั 

นางสาวอุทุมพร 
สอนบุญเกิด 

            

2. จัดประชุมหัวหน้าหน่วยงานเพื่อ
ทบทวนกระบวนงานหลักส าหรับ
บุคลากรสายสนับสนุน 

2.รายงานการประชุมทบทวน
กระบวนงานหลัก 
 

หัวหน้างานทกุงาน             

2 มีการจัดท าคู่มือปฏิบัติงานของกระบวนงาน
หลักของหน่วยงาน 

1. จัดท าบันทึกขอ้ความก าหนดให้
บุคลากรสายสนับสนุนจัดท าคู่มือ
ปฏิบัติงานหลักตาม JD 

3. บันทึกข้อความขอความร่วมมือ
การจัดท าคู่มือปฏิบัติงานหลกั 

กองกลาง              

2. บุคลากรสายสนับสนุนด าเนินการ
จัดท าคู่มือกระบวนงานหลัก 

4. คู่มือปฏิบัติงานหลัก              

3 มีการปรับปรุงกระบวนงานหลักในคู่มือ
ปฏิบัติงาน หากเกิดการเปลี่ยนแปลงขั้นตอน
การปฏิบัติงานของกระบวนการหลักตามความ
ต้องการของผู้รับบริการหรือมกีาร
เปลี่ยนแปลงของกฎหมาย ระเบียบปฏบิัติงาน 

1.ทบทวนคู่มือปฏิบัติงานหลกั 5. คู่มือปฏิบัติงานหลักฉบับปรับปรุง พนักงาน
มหาวิทยาลัย/
พนักงานราชการ/
ลูกจ้างประจ า 

            

4 มีการจัดการความรู้ หรอืประเมินกระบวนการ
ของกระบวนงานหลักภายในองค์กรเพื่อ
ร่วมกันแกป้ัญหาทีพ่บเจอในระหว่างการ
ปฏิบัติงาน 

1. บุคลากรมีการประชุมกันในกลุ่ม
ย่อยเพือ่ปรับปรุงคู่มือปฏิบัติงานให้มี
ขั้นตอนที่ชัดเจนและเป็นแนวปฏิบัติ
ต่อผู้อื่น 

6. ภาพถา่ยการประชุมกลุ่มย่อย พนักงาน
มหาวิทยาลัย/
พนักงานราชการ/
ลูกจ้างประจ า 
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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. พ.ค. 

5 มีแนวปฏบิัติที่ดี หรือมีนวัตกรรมเพื่อเพิม่
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการปฏิบตัิงาน 
ตลอดจนสร้างความพึงพอใจให้ผู้รับบรกิาร 

1.พัฒนางานหลักในคู่มือมาจัดท า
นวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาตามตวัชี้วัด
หรือแก้ไขปัญหาในงาน 

7. นวัตกรรม/แนวปฏิบัติที่ด ี พนักงาน
มหาวิทยาลัย/
พนักงานราชการ/
ลูกจ้างประจ า 

            

2. น าเสนอนวัตกรรมต่อผู้บริหาร             

3. ท าการประเมินระบบนวัตกรรม
จากบุคลากรเพื่อศึกษาความพึงพอใจ 

8. ผลการประเมินความพึงพอใจ             

4. น าเสนอนวัตกรรมต่อมหาวิทยาลัย 9. งานน าเสนอนวัตกรรม             

5. ควบคุม ติดตามการด าเนินการ
ตามวัตถุประสงค์ของนวัตกรรม 

10. ผลการด าเนินงานของบุคลากร             

6. รายงานผลสัมฤทธิ์ของนวัตกรรม 11. รายงานผลการด าเนินงานต่อ
ผู้บริหาร 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  (ใช้เป็นปีการศึกษา) 
ผู้ก ากับดูแล 
ผู้จัดท า 

นางมะลิวลัย์  รอดก าเหนิด 
นางสาวอุทุมพร สอนบุญเกิด/นายณะราทิ  น้อยม่วง 

 
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. พ.ค. 

1 มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนดและสอดคล้องกับพันธกิจ
และพัฒนาการของหน่วยงาน 

1. งานประกันคุณภาพสร้างระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพ  
ปี 2561 โดยยึดหลักวงจรคุณภาพ 
PDCA 

1. ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ 

นางสาวอุทุมพร 
สอนบุญเกิด 

            

2 มีการก าหนดนโยบายหรือให้ความส าคัญเร่ือง
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดย
ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน 

1. ศึกษาแนวทางการจัดท านโยบาย
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
จากมหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 

2. นโยบายการประกันคุณภาพของ
มหาวิทยาลัย 

นางสาวอุทุมพร 
สอนบุญเกิด 

            

2. งานประกันคุณภาพรว่มกันจัดท า
นโยบายการประกันคุณภาพระดับ
หน่วยงาน 

3. นโยบายการประกันคุณภาพของ
ส านัก 

งานประกัน
คุณภาพ 

            

3. น าเสนอนโยบายการประกัน
คุณภาพการศึกษาต่อคณะกรรมการ
ประจ าส านกัเพื่อพจิารณาเห็นชอบ 

4. รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจ าส านกั 

นางสาวอุทุมพร 
สอนบุญเกิด 

            

3 มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบดว้ย 1 
การควบคุมคุณภาพ ก ากับติดตามการ
ด าเนินงาน ตรวจสอบคุณภาพ และประเมิน
คุณภาพ 2 การจัดท ารายงานประเมินตนเอง
ประจ าป ีเสนอต่อผู้บริหารหนว่ยงาน 3 การ
น าเสนอผลการประเมินคุณภาพไปท าแผนการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารและผลการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน 

1.การควบคุมคุณภาพ 
-แต่งต้ังคณะกรรมการการประกัน
คุณภาพ 

5. ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการการ
ประกันคุณภาพ 
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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. พ.ค. 

  - จัดท าแผนการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในประจ าปี 2561 

6. แผนการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในประจ าป ี2561 

นางสาวอุทุมพร 
สอนบุญเกิด 
 

            

- มีคู่มือการประกันคุณภาพภายใน
ส าหรับสายสนับสนุน 

7. มือการประกันคุณภาพภายใน
ส าหรับสายสนับสนุน 

            

2. ก ากับติดตามผลการด าเนินงาน 
- ด าเนินงานตามวงจร PDCA 

8.ปฏิทินการก ากับติดตามการ
ด าเนินงาน 

            

- มอบหมายผู้รับผิดชอบตามตัวบ่งชี้             

- จัดท าปฏิทินการก ากับติดตามการ
ด าเนินงาน 

            

3. ตรวจสอบคุณภาพ 
- ด าเนินการตรวจสอบตามแผนใน
รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน 

9. รายงานรอบ 6 เดือน และ 12 
เดือน พร้อมหลักฐาน 

            

- ตรวจสอบหลักฐานตามเกณฑ์             

4. ประเมินคุณภาพตามตัวบ่งชี ้ 10. รายงานการประเมินตนเอง             

5. จัดท ารายงานการประเมินตนเอง             

6. น าผลการประเมินไปจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพและรายงานตอ่ที่
ประชุมคณะกรรมการประจ าส านัก 

11. รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าส านัก 

            

4 มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในมาปรับปรุงการด าเนินงานและสง่ผลให้
เกิดการคงไว้หรือพัฒนาผลการด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ ์
 
 

1. น าผลการประเมินปีที่ผ่านมา 
จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ 

12. แผนพัฒนาคุณภาพ นางสาวอุทุมพร 
สอนบุญเกิด 
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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. พ.ค. 

5 หน่วยงานเปิดโอกาสให้ผู้มีสว่นได้ส่วนเสียใน
กระบวนการประกันคุณภาพของหน่วยงาน
หรือการเพิ่มเติมเกณฑ์มาตรฐานเฉพาะ
หน่วยงาน 

1. ทุกสิ้นปีการศึกษา จะน าแบบ
ประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการท าการประเมินพร้อม
สรุปผล 

13รายงายผลการประเมินความพึง
พอใจ 

นายอธิวัฒน์ ศรี
พุก/นางสาว 
ธนิสรณ์ สุขพร้อม/
นายอภิชาติ โตยิ่ง 

            

6 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาระหว่างหนว่ยงานและมี
กิจกรรมร่วมกัน 

1.มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการ
ประชุมหรือกลุ่มยอ่ยเพือ่ศึกษาท า
ความเข้าใจเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

14. รายงานการประชุม 
15. ภาพถา่ยเฉพาะกลุ่ม 

สอนบุญเกิด 
 

            

2. จัดส่งบุคลากรและนักศึกษาเข้า
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกัน
คุณภาพเป็นประจ าทกุป ี

16. รายชื่อบุคลการที่เข้ารว่ม
กิจกรรมการประกันคุณภาพ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ใช้เป็นปีการศึกษา)   
ผู้ก ากับดูแล 
ผู้จัดท า 

นางมะลิวลัย์  รอดก าเหนิด 
นายอธิวัฒน์  ศรีพุก/นางสาวธนิสรณ์  สุขพร้อม/นายอภิชาติ  โตยิ่ง 

  

    
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. พ.ค. 

ใช้ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
คะแนนเต็ม 5 
สูตรค านวณ :    
ผลรวมของค่าคะแนนความพึงพอใจของผู้รบับริการ 
     
      จ านวนผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมด 

2. 1.จัดท าแบบประเมินโดยศึกษาเกณฑ์
การประเมินความพึงพอใจของคู่มือการ
ประกันคุณภาพโดยแบบประเมินต้อง
ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญหรือ
หัวหน้าหน่วยงาน 

1.แบบประเมินความพึงพอใจ นายอธิวัฒน์   
ศรีพุก/นางสาวธนิ
สรณ์  สุขพร้อม/
นายอภิชาติ  โตยิ่ง 
 

            

2. จัดท าบันทึกข้อความไปยังคณะ 
สถาบัน ส านัก เพื่อขอความอนุเคราะห์
จัดบุคลากรตอบแบบสอบถาม 

2. หนังสือบันทึกข้อความ 
 

            

3. จัดเก็บแบบสอบถามจากคณะ 
สถาบัน ส านัก  

3. แบบสอบถามที่ส่งกลับคืนมา 90%  
 

            

 4. ตรวจสอบแบบสอบถามว่ามีความ
ครบถ้วน สมบูรณ์ 

            

 5. ประมวลผลการประเมินความพึง
พอใจ 

4. ผลการวิเคราะห ์             

 6. จัดท ารายงานสรุปผลการวิเคราะห์
ข้อมูล 

            

 7. รายงานผลต่อผู้บริหาร 5. รายงานสรุปผลความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

            

 8. รายงานผลต่อหน่วยงานที่ถูกประเมิน
พร้อมข้อเสนอแนะเพื่อทราบและจัดท า
แผนการปรับปรุง 

6. บันทึกข้อความเสนอผลการ
ประเมินต่อหน่วยงานผูถู้กประเมิน 
7. แผนการปรับปรุง 

             

X 100 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ  (ใช้เป็นปีงบประมาณปัจจุบนั) 
ผู้ก ากับดูแล 
ผู้จัดท า 

นางสาวนฤมล  ส่งตา่ย 
นางสาวปรางค์ทิพย์ น้ าเงินสกลุณ/ี นางสาวปราจิน ไกรทอง/นางศริริัตน์ ชิตสรุะ/นางสาววรรณภา หอมค าแหง/นางสาววราภรณ์  คล้ามสถิตย/์นางสาวอุมาพร ขุนพิลึก 

 
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. 

1 มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
ของสถาบันให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธข์อง
สถาบัน 

1. ได้ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดท า
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจ าปี
งบประมาณ 2562 

1. ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการฯ นางสาวนฤมล 
ส่งต่าย 

              

2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อ
ทบทวนแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 
- วิเคราะห์ SWOT  
- วิเคราะห์ทรัพยากรที่ต้องใช้ในการ
ด าเนินงาน 
- วิเคราะห์งบประมาณ 

2. รายงานการประชุม 
 

กองนโยบายและ
แผน 

              

3. จัดส่งข้อมูลเกี่ยวกับการเบิกจ่าย
งบประมาณ เงินรายได้และค่าใช้จ่าย
ของสถาบันให้กับกองนโยบายและแผน 

3.รายงานเงินรายจ่ายตามแผนงาน
หรือโครงการ 
 

งานการเงิน               

2 จัดท าหลักเกณฑ์และขั้นตอนการเบิกจ่าย
งบประมาณพร้อมเผยแพร่ให้หนว่ยงานภายใน
สถาบันได้รับทราบ 

1.จัดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิก
จ่ายเงิน และจัดท าบันทกึข้อความ
แจ้งแนวปฏิบัติต่างๆ แจกใหก้ับ คณะ 
ศูนย์ ส านัก  พร้อมทั้ง และเผยแพร่ 

4.แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน งานการเงิน               

3 จัดเก็บเอกสารส าคัญเกีย่วกับการเบิกจ่าย
งบประมาณให้เป็นระบบและสามารถสบืค้น 
ได้ง่าย  

1.จัดท าทะเบียนคุมเลขที่ใบส าคัญ 
คู่จ่าย เกบ็เอกสารตามฎีกาเบิกเงิน
เป็นรายเดือน สามารถค้นหาเอกสาร
จากทะเบยีนคุมเลขที่ใบส าคัญคู่

5.ทะเบียนคุมเลขที่ใบส าคัญคู่จ่าย 
6.ทะเบียนคุมการเบิกจา่ยเงินนอก
งบประมาณ 
 

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
ง่ายโดยดูจากทะเบยีนคุมการเบิกจ่าย 

4 มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ
และรายงานต่อผู้บรหิารระดับสูงของสถาบัน
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

1.จัดท ารายงานแสดงสถานการณ์ใช้จ่าย
งบประมาณในระบบ GFMIS 

7. รายงานแสดงสถานการณ์ใช้จ่าย
งบประมาณในระบบ GFMIS รอบ 6 
เดือน และ 12 เดือน 

งานการเงิน               

2. จัดท ารายงานสรุปผลการติดตามการ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี 2561 

8. รายงานสรุปผลการติดตามการ 
เบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี 2562  
รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน 

              

3. จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานและ
การเบิกจ่ายเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

9. รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย 2 ครั้ง 

              

4. จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานและ
การเบิกจ่ายเสนอต่อส านักงบและสกอ. 

10. เอกสารการรายงานผลต่อส านักงบ
และสกอ. 

              

5 มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก 
ท าหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตาม
ระเบียบกฎหมายและกฎเกณฑ์ท่ีสถาบนั
ก าหนด 

1. จัดเตรียมเอกสารข้อมูลเพื่อรับการ
ตรวจสอบภายใน 

15. ข้อความแจ้งขออนุญาตเขา้
ตรวจสอบเร่ืองลูกหนี้ยืม   
16. บันทึกข้อความแจ้งขออนญุาตเข้า
ตรวจสอบ เร่ืองเงินสดและเงินฝาก
ธนาคาร ประจ าป ี2562 
17. หนังสือส านักงานตรวจเงิน
แผ่นดินจังหวัดก าแพงเพชรเร่ืองการ
ตรวจสอบงบการเงินและจัดซื้อจัดจ้าง 

หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระบบการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนบัสนนุ  (ใช้เป็นปีการศึกษา) 
ผู้ก ากับดูแล 
ผู้จัดท า 

นางมะลิวลัย์  รอดก าเหนิด 
นางสาวอุทุมพร สอนบุญเกิด/นางสาวคนึงนิจ  สรรคพงษ์/นางสาวมกุดา  สุวรรณธนิกา/นางสาวกรรณิกา อินแผลง/นางสาวนลิุบล รักงาม 
นายวิทยา  ศรีนรครุต 

 
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. พ.ค. 

1 มีแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรที่มี
การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงประจักษ์ 

1. แต่งต้ังคณะกรรมการทบทวนแผน
บริหารและแผนพัฒนาบุคลากรระดับ
มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561 

1. ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการฯ นางสาวอุทุมพร 
สอนบุญเกิด 

            

2. ประชุมคณะกรรมการเพื่อทบทวน
แผนบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร 
ฉบับปรับปรุง ประจ าปีการศึกษา 
2561 
-ข้อมูลอัตราก าลังของบุคลากรใน
ปัจจุบัน 
- ข้อมูลการส ารวจความต้องการ 
ในการพัฒนาบุคลกรทั้งสายวิชาการ
และสายสนับสนุน 
- ข้อมูลเส้นทางความก้าวหน้า 
ทุกต าแหน่ง 
- ข้อมูลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาส อุปสรรค 

2. รายงานการประชุม 
 

คณะกรรมการ
ทบทวนแผน/
ทีมงานกองกลาง 

            

3. จัดท าแผนบริหารและแผนพัฒนา
บุคลากร ประจ าปีการศึกษา 2561 

3. แผนบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร 
ประจ าปีการศึกษา 2561 
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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. พ.ค. 

4. น าเสนอแผนบริหารและแผนพัฒนา
บุคลากร เสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการทบทวนแผน 

4. รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ทบทวนแผนฯ มติที่ประชุม ประเด็น
การพิจารณาแผนฯ 

งานการเจ้าหน้าที่
และนิติการ 

            

  5. น าเสนอแผนบริหารและแผนพัฒนา
บุคลากร เสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

4. รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย มติที่ประชุม 
ประเด็นการพิจารณาแผนฯ 

งานการเจ้าหน้าที่
และนิติการ 

            

2 มีการบริหารและการพัฒนาบุคลากรให้เป็นไป
ตามแผนที่ก าหนด 

1. ก าหนดขั้นตอนการสรรหา
บุคลากรเพื่อความโปร่งใส (คู่มือการ
สรรหาบุคลากร)  

4. คู่มือการสรรหาบุคลากร งานการเจ้าหน้าที่
และนิติการ 

            

2.ก าหนดการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ประจ าป ี2561 (A1-A4) 

5. ก าหนดการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน/แบบการประเมิน 

            

3. จัดท าค าอธบิายลักษณะงานของ
แต่ละต าแหน่งงาน 

6. Job Description             

4. จัดส่งบุคลากรเข้ารับการพัฒนา 7. ตารางสรุปการเข้ารับการพัฒนา             

3 มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้าง
ขวัญและก าลังใจให้บุคลากรสามารถท างานได้
อย่างมีประสิทธภิาพ 

1. มีการจัดท าคู่มือเกีย่วกับสวัสดิการ 
สิทธิประโยชนอ์ยา่งชัดเจน 

8. คู่มือสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
ส าหรับบุคลากร แต่ละประเภท 

งานการเจ้าหน้าที่
และนิติการ 

            

2. มีการจัดยกย่องชมเชยบุคลากรทั้ง
สองสาย เช่น จรรยาบรรณวิชาชพี 
หรือ นักวิจัยดีเด่น หรือ บุคลากร
ดีเด่นของหน่วยงาน 

9. ภาพถา่ยการยกยอ่งชมเชย             

3. จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจ
ต่อระบบสวัสดิการและการสร้างขวัญ
และก าลังใจของบุคลากรทั้ง
มหาวิทยาลัย 

10. ผลการประเมินความพึงพอใจ กองกลาง             
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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. พ.ค. 

4. น าเสนอผลการประเมินความพึง
พอใจต่อคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย 

11. รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร 

งานการเจ้าหน้าที่
และนิติการ 

            

4 มีระบบการติดตามให้บุคลากรน าความรู้และ
ทักษะที่ได้จากากรพัฒนามาใช้ในการ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 

ระบบติดตาม 
1. จัดท าประกาศแนวปฏิบัติด้านการ
พัฒนาบุคลากรเพื่อก่อให้เกิดการน า
ความรู้ไปใช้อย่างมีประสิทธภิาพของ
บุคลากรแต่ละต าแหน่ง 

12. ประกาศแนวปฏิบัติด้านการ
พัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

กองกลาง             

2.จัดประชุมชี้แจงประกาศ/แนว
ปฏิบัติต่อคณะกรรมการก ากบัติดตาม
การด าเนินงานตามแผนบริหารและ
แผนพัฒนาบุคลากร 

13.รายงานการประชุม งานการเจ้าหน้าที่
และนิติการ 

            

3.ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
เผยแพร่ลงสู่หน่วยงานคณะ/สถาบัน/
ส านัก/กอง และผ่านเวบ็ไซต์ พร้อม
ทั้งติดประกาศ 

14.บันทึกข้อความถึงหนว่ยงาน/หนา้
เว็บไซต์ 

            

5 มีการก ากับติดตามผลการด าเนินงานตาม
แผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร และ
การประเมินผลความส าเร็จของแผน 

ก ากับติดตาม 
1.จัดท าแบบฟอร์มการรายงานผล
การด าเนินงานตามตัวชีว้ัดในแผน
บริหารและแผนพัฒนาบุคลากร 

15.แบบฟอร์มการรายงานผลการ
ด าเนินงานตามตัวชี้วัดในแผนบริหาร
และแผนพัฒนาบุคลากร 

งานการเจ้าหน้าที่
และนิติการ 

            

2.จัดท าบันทึกข้อความขอความ
อนุเคราะห์รายงานผลการด าเนินงาน
ตามตัวชี้วัดในแผนฯต่อผู้ที่เกีย่วขอ้ง 
รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน 

16.บันทึกข้อความขอความ
อนุเคราะห์รายงานผลการด าเนินงาน
ตามตัวชี้วัดในแผนฯต่อผู้ที่เกีย่วขอ้ง 
รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน 

            



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. พ.ค. 

3.จัดท าสรุปผลการด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัดของทั้งสายวิชาการและสาย
สนับสนุน รอบ 6 เดือน และ12 
เดือน 

17.สรุปผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด
ของทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน 
รอบ 6 เดือน และ12 เดือน 

            

  4.ประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนบริหาร
และแผนพัฒนาบุคลากรทั้งสองสาย 

18. รายงานผลสัมฤทธิ์ของแผน กองกลาง             

5. น าเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

19. รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

งานการเจ้าหน้าที่
และนิติการ 

            

6 มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือ
ปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 

1.น าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ทบทวนแผนและคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยมาจัดท าแผนการ
ปรับปรุง 

20. รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยที่
มีข้อเสนอแนะในการมาจัดท า
แผนการปรับปรุง 

งานการเจ้าหน้าที่
และนิติการ 

            

2.มอบหมายขอ้เสนอแนะไปยังผู้ที่
เกี่ยวขอ้งให้ด าเนินการ 

21.บันทึกข้อความมอบหมาย
ข้อเสนอแนะ 

            

3. น าแผนการปรับปรุงมาทบทวน
แผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคล
การในปีถัดไป 

22. แผนการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ             

 
 
 
 
 
 
 
 


