1

กรอบมาตรฐานการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สานักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 2557
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
(หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน)

สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วงรอบการประเมินปีการศึกษา 2557
(1 สิงหาคม 2557 - 31 กรกฎาคม 2558)

ผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 19 มกราคม 2558

สารบัญ
เรื่อง
ส่วนที่ 1 กรอบมาตรฐานตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน สานักงานอธิการบดี
ปีการศึกษา 2557........................................................................................................................
ส่วนที่ 2 องค์ป ระกอบตั วบ่ งชี้แ ละเกณฑ์ การประเมิ น คุ ณ ภาพภายใน ส านั กงานอธิ การบดี
ปีการศึกษา 2557…………………………………………………………………………………………………………
องค์ประกอบที่ 1 กลุ่มตัวบ่งชี้งานประจา………………………………………………………………………
ตัวบ่งชี้ 1.1 ระบบและกลไกการสนับสนุนการบริการหน่วยงาน………………………………………..
ตัวบ่งชี้ 1.2 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริการหน่วยงาน…………………………………….
ตัวบ่งชี้ 1.3 การส่งเสริมการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมของหน่วยงานภายใน……………….
องค์ประกอบที่ 2 ตัวบ่งชี้เชิงกลยุทธ์…………………………………………………………………………….
ตัวบ่งชี้ 2.1 กระบวนการส่งเสริมและสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย……………………………
ตัวบ่งชี้ 2.2 การส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างภาพลักษณ์ความเป็นสากลแก่หน่วยงานและ
บุคลากรสังกัดสานักงานอธิการบดี………………………………………………………………………………………
ตัวบ่งชี้ 2.3 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการของสานักงานอธิการบดีให้มีคุณภาพ………….
ตัว บ่ ง ชี้ 2.4 การพัฒ นาระบบภูมิ ทัศน์แ ละสิ่ งแวดล้ อมของหน่ว ยงานสั งกั ด ส านั กงาน
อธิการบดี………………………………………………………………………………………………………………………….
องค์ประกอบที่ 3 ตัวบ่งชี้ร่วม……………………………………………………………………………………
ตัวบ่งชี้ 3.1 การบริหารของหน่วยงานเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ…………………
ส่วนที่ 3 คาอธิบายเพิ่มเติม………………………………………………………………………………………….

หน้า
1
3
3
3
4
5
6
6
7
8
12
13
13
20

1

ส่วนที่ 1
กรอบมาตรฐานตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน สานักงานอธิการบดี
ปีการศึกษา 2557
องค์
ตัวบ่งชี้
ประกอบ
1. กลุม่ ตัวบ่งชี้งานประจา
1.1 ระบบและกลไกการสนับสนุนการบริการ
หน่วยงาน
1.2 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริการ
หน่วยงาน
1.3 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมของ
หน่วยงานภายใน
2. กลุ่มตัวบ่งชี้เชิงกลยุทธ์
2.1 กระบวนการส่งเสริมและสนับสนุนพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย
2.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมและสนับสนุนการ
สร้างภาพลักษณ์ความเป็นสากลแก่หน่วยงานและ
บุคลากรสังกัดสานักงานอธิการบดี
2.3 ระบบและกลไกการพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการของสานักงานอธิการบดีให้มีคุณภาพ
เกณฑ์มาตรฐาน
1) มีการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรเพื่อให้สามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2) มีการพัฒนากระบวนการจัดทาแผน

ค่าน้าหนัก
(ร้อยละ)
40
15

ประเภท
ตัวบ่งชี้

ผู้รับผิดชอบ

เชิงคุณภาพ

กองบริการการศึกษา

15

เชิงคุณภาพ

10

ผลลัพธ์/ผลผลิต

กองทะเบียนและ
ประมวลผล
กองกลาง

30
10

เชิงคุณภาพ

ศูนย์ประกันฯ

5

เชิงคุณภาพ

กองประชาสัมพันธ์ฯ

10

เชิงคุณภาพ

กองการเจ้าหน้าที่

กองส่งเสริมการวิจัยฯ
สานักตรวจสอบฯ
กองกิจการนิสิต

3) มีการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพือ่ ใช้ใน
การบริหารจัดการ

กองแผนงาน
กองคลัง

4) มีการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน

กองแผนงาน

5) มีการพัฒนาระบบและกลไกการจัดการ
ความรู้

ศูนย์ประกันฯ

2
องค์
ประกอบ

ตัวบ่งชี้

2.4 การพัฒนาระบบภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมของ
หน่วยงานสังกัดสานักงานอธิการบดี
3. กลุ่มตัวบ่งชี้ร่วม
3.1 การบริหารของหน่วยงานเพื่อการกากับติดตาม
ผลลัพธ์ตามพันธกิจ
เกณฑ์มาตรฐาน
1) พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์
SWOT กับวิสัยทัศน์ของหน่วยงานและพัฒนาไปสู่
แผนปฏิบัติการประจาปีตามกรอบเวลาเพื่อให้
บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์
2) ดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่
เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิด
จากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยทีไ่ ม่สามารถควบคุม
ได้ที่ส่งผลต่อการดาเนินงานตามพันธกิจของ
หน่วยงานและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม
3) บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่าง
ครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่แสดงผลการดาเนินงาน
อย่างชัดเจน
4) ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่
ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และ
แหล่งเรียนรู้อื่นๆ ตามประเด็นความรู้ จัดเก็บอย่าง
เป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร
และนามาปรับใช้ในการปฏิบตั ิงานจริง
5) การกากับติดตามการบริหารและพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุน
6) ดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสม
และสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของ
หน่วยงานที่ได้ปรับให้การดาเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงาน
หน่วยงานตามปกติที่ประกอบด้วย การควบคุม
คุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมิน
คุณภาพ
7) มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารทุกกองในสังกัด
สานักงานอธิการบดี

ค่าน้าหนัก
(ร้อยละ)
5

ประเภท
ตัวบ่งชี้
เชิงคุณภาพ

30
30

เชิงคุณภาพ

ผู้รับผิดชอบ
กองอาคารสถานที่

กองส่งเสริมการวิจัยฯ
สานักตรวจสอบฯ
กองกิจการนิสิต
กองแผนงาน

กองกลาง

ศูนย์ประกันฯ

กองการเจ้าหน้าที่
ศูนย์ประกันฯ

กองการเจ้าหน้าที่
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ส่วนที่ 2
องค์ประกอบตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน สานักงานอธิการบดี
ปีการศึกษา 2557
องค์ประกอบที่ 1 กลุ่มตัวบ่งชี้งานประจา
ตัวบ่งชี้ 1.1 ระบบและกลไกการสนับสนุนการบริการหน่วยงาน
ชนิดตัวบ่งชี้

: กระบวนการ

ผู้รับผิดชอบหลัก : กองบริการการศึกษา
คาอธิบายตัวบ่งชี้ : สานักงานอธิการบดี มีปรัชญา คือ มุ่งมั่นให้บริการ พัฒนางานให้มีคุณภาพ วิสัยทัศน์
คือ สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นองค์กรที่มีมาตรฐานได้รับการยอมรับจากหน่วยงาน
ภายนอก ภายในปี 2561 และมีพันธกิจ คือ เป็นศูนย์กลางในการให้บริการและสนับสนุนพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย ให้เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งนี้ ในฐานะเป็นหน่วยงานที่สนั บสนุนการ
บริหารจัดการมหาวิทยาลัยและเป็นศูนย์กลางการให้บริการ ดังนั้นหน่วยงานภายในสังกัดสานักงานอธิการบดี
ต้องมีการดาเนินงานด้านการบริการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีระบบและแผนการดาเนินการให้บริการ
2. มีการกาหนดผู้รับผิดชอบ/คณะกรรมการ/คณะทางาน
3. มีการดาเนินงานตามระบบและแผนการดาเนินการที่กาหนดไว้
4. มีการสร้างเครือข่ายบุคลากรในการให้บริการและมีกิจกรรมร่วมกัน
5. มีการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรในการให้บริการ
6. มีการนาผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการไปพิจารณาเพื่อกาหนดแนวทางปรับปรุงแก้ไข
การให้บริการ
7. มีการดาเนินงานตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
8. มีผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการไม่ต่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
เกณฑ์การให้คะแนน
1 คะแนน
ดาเนินการได้
1 ข้อ

2 คะแนน
ดาเนินการได้
2-3 ข้อ

3 คะแนน
ดาเนินการได้
4-5 ข้อ

4 คะแนน
ดาเนินการได้
6-7 ข้อ

5 คะแนน
ดาเนินการได้
8 ข้อ

4

ตัวอย่างข้อมูลประกอบการพิจารณา
1. ระบบและแผนการดาเนินการให้บริการของหน่วยงาน
2. กาหนดผู้รับผิดชอบ/คณะกรรมการ/คณะทางานของหน่วยงาน
3. สรุปการดาเนินงานตามระบบและแผนการดาเนินการของหน่วยงาน
4. กิจกรรม/โครงการสร้างเครือข่ายบุคลากรในการให้บริการของหน่วยงาน
5. กิจกรรมการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรในการให้บริการของหน่วยงาน
6. สรุปผลประเมินความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงาน
7. การนาผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการไปพิจารณาเพื่อกาหนดแนวทางปรับปรุงแก้ไข
การให้บริการของหน่วยงาน
8. เอกสาร/หลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ที่กาหนด
ตัวบ่งชี้ 1.2 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริการหน่วยงาน
ชนิดตัวบ่งชี้

: กระบวนการ

ผู้รับผิดชอบหลัก : กองทะเบียนและประมวลผล
คาอธิบายตัวบ่งชี้ : ระบบสารสนเทศเพื่อการบริการหน่วยงาน หมายถึง ระบบสารสนเทศที่ให้บริการข้อมูล
แก่หน่วยงาน/ บุคลากร/ นิสิต/บุคคลภายใน
เกณฑ์การประเมิน :
1. มีระบบและแผนการดาเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศ
2. มีการกาหนดผู้รับผิดชอบ/คณะกรรมการดาเนินงาน
3. มีการดาเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริการตามแผนงาน
4. มีการจัดทาคู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศ
5. มีการสรุปผลการดาเนินงานและรายงานต่อผู้บริหาร
6. มีการนาผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศไปพิจารณาเพื่อพัฒนาปรับปรุง
ระบบสารสนเทศ
7. มีการดาเนินงานตามแผนการดาเนินงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
8. มีผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศตั้งแต่ 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
เกณฑ์การให้คะแนน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2-3 ข้อ
4-5 ข้อ
6-7 ข้อ
8 ข้อ

5

ตัวอย่างข้อมูลประกอบการพิจารณา
1. ระบบและแผนการดาเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศของหน่วยงาน
2. ผู้รับผิดชอบ/คณะกรรมการดาเนินงานพัฒนาระบบสารสนเทศของหน่วยงาน
3. คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศของหน่วยงาน
4. สรุปผลการดาเนินงานตามแผนการดาเนินงานพัฒนาระบบสารสนเทศของหน่วยงาน
5. สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ
6. เอกสาร/หลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ที่กาหนด
ตัวบ่งชี้ 1.3 การส่งเสริมการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมของหน่วยงานภายใน
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลลัพธ์หรือผลผลิต
ผู้รับผิดชอบหลัก : กองกลาง
คาอธิบายตัวบ่งชี้ : สานักงานอธิการบดีมีพันธกิจหลักในการสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไป
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล ดั ง นั้ น เพื่ อ เป็ น การส่ ง เสริ ม พั น ธกิ จด้ า นการท านุ บารุ ง ศิ ล ปะและ
วัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพ บุคลากรภายในหน่วยงานสังกัดสานักงานอธิการบดีต้องมี ส่วนร่วม
ในการทากิจกรรมโครงการด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่สานักงานอธิการบดีจัดขึ้นโดยพร้อมเพียงกัน
เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีการวางแผนการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการและเผยแพร่ให้บุคลากรรับทราบ
2. มีการสรุปและรายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการต่อผู้บริหารที่กากับดูแล
3. บุคลากรที่เข้าร่วมการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมโดยภาพรวมน้อยกว่าร้อยละ 50
4. บุคลากรที่เข้าร่วมการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมโดยภาพรวมร้อยละ 50 – 74 (ผ่านข้อ 4
ถือว่าผ่านข้อ 3)
5. บุคลากรที่เข้าร่วมการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมโดยภาพรวมไม่ต่ากว่าร้อยละ 75 (ผ่านข้อ 5
ถือว่าผ่านข้อ 3 และ 4)
ทั้งนี้ บุคลากรที่เข้าร่วมการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมโดยภาพรวม หมายถึง จานวนร้อยละ
ของบุคลากรสังกัดสานักงานอธิการบดีที่เข้าร่วมกิจกรรมการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมตามแผนที่กาหนด
ขึ้น ต่อจานวนทั้งหมดของบุคลากรในสังกัดสานักงานอธิการบดี
เกณฑ์การให้คะแนน : หน่วยงานย่อย
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ
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การคานวณคะแนน
ผลรวมของคะแนนผลการดาเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานแต่ละหน่วยงาน (เต็ม 5 คะแนน)
12 หน่วยงาน

องค์ประกอบที่ 2 ตัวบ่งชี้เชิงกลยุทธ์
ตัวบ่งชี้ 2.1 กระบวนการส่งเสริมและสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
ผู้รับผิดชอบหลัก : ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา
คาอธิบายตัวบ่งชี้ : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มี พันธกิจ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการ
วิจั ย ด้านการบริ การวิชาการ และด้านการทานุบารุงศิล ปะและวัฒนธรรม ดังนั้น เพื่อเป็นการส่ งเสริมและ
สนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย สานักงานอธิการบดีต้องมีระบบและกลไก มีแผนการดาเนินงาน และมีการ
ดาเนินงานกิจกรรมโครงการทีส่ ่งเสริมและสนับสนุนพันธกิจครบทุกด้าน
เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีระบบและกลไกการส่งเสริมและสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย
2. มีแผนการดาเนินงานการส่งเสริมและสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย
3. มีการดาเนินงานตามแผนครบทุกด้าน (ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านการบริการ
วิชาการ และด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม)
4. มีการประชุมกากับติดตามผลการดาเนินและรายงานผลต่อผู้บริหารอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
5. มีการนาข้อเสนอแนะของผู้บริหารไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไข
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

ตัวอย่างข้อมูลประกอบการพิจารณา
1.ระบบและกลไกการส่งเสริมและสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย
2. แผนการดาเนินงาน

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ
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3. มี โ ครงการหรื อ กิ จ กรรมที่ ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การด าเนิ น งานที่ ส อดคล้ อ งกั บ พั น ธกิ จ ของ
มหาวิทยาลัยทั้ง 4 ด้าน เช่น
1) ด้านการจัดการเรียนการสอน
- การพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานทะเบียน
- การพัฒนารูปแบบการคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- มีการส่งนิสิตออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ
- มีการพัฒนาระบบในการบริหารจัดการงานสวัสดิภาพ
- มีการส่งเสริมกิจกรรมนอกหลั กสูตรเพื่อเพิ่มพื้นที่การเรียนรู้ของนิสิ ตในรูปแบบของ
ทักษะชีวิต (Life-Skills) ทักษะสังคม (Social-Skills)
2) ด้านการวิจัย
- มีการสรรทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์ , นักวิจัย , บุคลากร
รวมถึงนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษา
3) ด้านการบริการวิชาการ
- มีโครงการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน
4) ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
- มีการส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมแก่หน่วยงานต่ างๆ ใน
มหาวิทยาลัย
4. รายงานการประชุม
5. แผนพัฒนาคุณภาพ/ รายงานผลการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้บริหาร
6. เอกสาร/หลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ที่กาหนด
ตัวบ่งชี้ 2.2 การส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างภาพลักษณ์ความเป็นสากลแก่หน่วยงานและบุคลากร
สังกัดสานักงานอธิการบดี
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
ผู้รับผิดชอบหลัก : กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
คาอธิบายตัวบ่งชี้ : เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้ได้รับการยอมรับและพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัย
ในระดับสากล ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม นั้น สานักงานอธิการบดีจึงได้กาหนดยุทธศาสตร์การ
สร้างภาพลักษณ์และการพัฒนาหน่วยงานสู่สากลขึ้น ดังนั้นจึงต้องมีกระบวนการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม
โครงการที่แสดงให้เห็นการพัฒนาหน่วยงานสู่สากล
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เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีระบบและกลไกการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างภาพลักษณ์ความเป็นสากลแก่หน่วยงานและ
บุคลากรสังกัดสานักงานอธิการบดี
2. มีแผนการดาเนินงานการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างภาพลักษณ์ความเป็นสากลแก่หน่วยงาน
และบุคลากรสังกัดสานักงานอธิการบดี
3. มีการดาเนินงานตามแผน ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
4. มีการรายงานผลการดาเนินงานต่อผู้บริหารอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
5. มีการนาข้อเสนอแนะของผู้บริหารไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไข
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

ตัวอย่างข้อมูลประกอบการพิจารณา
1.
2.
3.
4.

กิจกรรมโครงการที่แสดงให้เห็นการพัฒนาหน่วยงานสู่สากล
จัดทาป้ายชื่อ/ป้ายบอกทางในสานักงานเป็นภาษาอังกฤษ
การจัดทาแบบฟอร์มภาษาอังกฤษ
เอกสาร/หลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ที่กาหนด

ตัวบ่งชี้ 2.3 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการของสานักงานอธิการบดีให้มีคุณภาพ
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
ผู้รับผิดชอบหลัก : กองการเจ้าหน้าที่ , กองส่งเสริมวิจัยและบริการวิชาการ, สานักตรวจสอบภายใน
กองกิจการนิสิต กองแผนงาน กองคลังและพัสดุ และศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา
คาอธิบายตัวบ่งชี้ : ปัจจัยสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และยกระดับ
การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล สานักงานอธิการบดี การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ของสานักงานอธิการบดีให้มีคุณภาพนั้ น การปฏิบัติงานจะต้องมีระบบและกลไกการพัฒนาตามลักษณะของ
PDCA
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เกณฑ์มาตรฐานหลัก :
1. มีการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
2. มีการพัฒนากระบวนการจัดทาแผน
3. มีการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ
4. มีการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
5. มีการพัฒนาระบบและกลไกการจัดการความรู้
เกณฑ์มาตรฐานย่อย
1. มีการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล (ผู้รับผิดชอบหลัก : กองการเจ้าหน้าที่)
1.1 มีแผนการบริหาร และการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์
1.2 มีการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่กาหนด
1.3 มีระบบการติดตามให้บุคลากรสายสนับสนุนนาความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ใน
การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
1.4 มีการประเมินผลความสาเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
1.5 มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุน
เกณฑ์การประเมินมาตรฐานย่อย
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดาเนินการ
1 ข้อย่อย

มีการดาเนินการ
2 ข้อย่อย

มีการดาเนินการ
3 ข้อย่อย

มีการดาเนินการ
4 ข้อย่อย

มีการดาเนินการ
5 ข้อย่อย

2. มีการพัฒนากระบวนการจัดทาแผน (ผู้รับผิดชอบหลัก : กองกิจการนิสิต, กองส่งเสริมการ
วิจัยและบริการวิชาการ และสานักตรวจสอบภายใน)
2.1 มีการจัดทาแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในสานักงานอธิการบดี และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาสานักงานอธิการบดี โดย
เป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานของหน่วยงาน และพระราชบัญญัติมหาวิ ทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ.
2537
2.2 มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงานไปสู่ทุกหน่วยงานภายในสังกัด
2.3 มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจาปีครบทุกพันธกิจ
2.4 มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจาปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัด
ความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจาปี
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2.5 มีการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี
2.6 มีการติดตามผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจาปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
และรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา
2.7 มี ก ารประเมิ น ผลการด าเนิ น งานตามตั ว บ่ ง ชี้ ข องแผนกลยุ ท ธ์ อย่ า งน้ อ ยปี ล ะ 1 ครั้ ง
และรายงานผลต่อคณะกรรมการประจาสานักงานอธิการบดีเพื่อพิจารณา
2.8 มีการนาผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของผู้บริหารไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติการประจาปี
เกณฑ์การประเมินมาตรฐานย่อย
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดาเนินการ
1 ข้อย่อย

มีการดาเนินการ
2 - 3 ข้อย่อย

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดาเนินการ
4 – 5 ข้อย่อย

มีการดาเนินการ
6 – 7 ข้อย่อย

มีการดาเนินการ
8 ข้อย่อย

3. มีการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ (ผู้รับผิดชอบหลัก : กองแผนงาน
และ กองคลังและพัสดุ)
3.1 มีแผนปฏิบัติงานโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (MIS)
3.2 มีคณะกรรมการพัฒนาระบบงาน/การมอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
3.3 มีการสารวจสภาพแวดล้อมและความต้องการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
(MIS) ส่วนของผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องตามแผนการดาเนินงาน
3.4 มีการดาเนินการวิเคราะห์และออกแบบระบบงานและพัฒนาระบบงาน
3.5 มีการสรุปรายงานผลการดาเนินงานต่อคณะกรรมการ หรือผู้บริหาร หรือมหาวิทยาลัย
3.6 มีการดาเนินงานตามแผนของปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
เกณฑ์การประเมินมาตรฐานย่อย
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดาเนินการ
1 ข้อย่อย

มีการดาเนินการ
2 ข้อย่อย

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดาเนินการ
3 ข้อย่อย

มีการดาเนินการ
4 - 5 ข้อย่อย

มีการดาเนินการ
6 ข้อย่อย

4. มีการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (ผู้รับผิดชอบหลัก : กอง
แผนงาน)
4.1 มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู บริหารระดับสูงและ
ตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของสานักงานอธิการบดีรวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทางาน
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4.2 มี ก ารวิ เคราะหและระบุ ค วามเสี่ ย ง และปจจัย ที่ ก อใหเกิ ด ความเสี่ ย งอยางนอย 3 ดาน
ตามบริบทของสานักงานอธิการบดี
4.3 มีการประเมิน โอกาสและผลกระทบของความเสี่ ย งและจัดล าดับความเสี่ ยงที่ไ ด จากการ
วิเคราะหใน ขอ 4.2
4.4 มีการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงและดาเนินการตามแผน
4.5 มีการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานตามแผน และรายงานตอคณะกรรมการประจา
สานักงานอธิการบดี เพื่อพิจารณาอยางนอยปละ 1 ครั้ง
4.6 มีการนาผลการประเมิน และขอเสนอแนะไปใชในการปรับแผนหรือ วิเคราะหความเสี่ยง
ในรอบปถัดไป
เกณฑ์การประเมินมาตรฐานย่อย
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
1 ข้อย่อย
2 ข้อย่อย

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 - 4 ข้อย่อย

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อย่อย

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อย่อย

5. มีการพัฒนาระบบและกลไกการจัดการความรู้ (ผู้รับผิดชอบหลัก : ศูนย์พัฒนาและประกัน
คุณภาพการศึกษา)
5.1 มีการกาหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ของสานักงานอธิการบดีอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจหลัก
5.2 กาหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะอย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้
ที่กาหนดในข้อ 5.1
5.3 มี ก ารแบ่ ง ปั น และแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ จ ากความรู้ ทั ก ษะของผู้ มี ป ระสบการณ์ ต รง (tacit
knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กาหนดในข้อ 5.1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากร
กลุ่มเป้าหมายที่กาหนด
5.4 มี ก ารรวบรวมความรู้ ต ามประเด็ น ความรู้ ที่ ก าหนดในข้ อ 5.1 ทั้ ง ที่ มี อ ยู่ ใ นตั ว บุ ค คล
และแหล่งเรียนรู้ อื่นๆ ที่เป็ นแนวปฏิบัติที่ดี มาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบ โดยเผยแพร่ออกมาเป็น
ลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge)
5.5 มีการนาความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมา
ที่เ ป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทั ก ษะของผู้ มี ป ระสบการณ์ ต รง
(tacit knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง
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เกณฑ์การประเมินมาตรฐานย่อย
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
1 ข้อย่อย
2 ข้อย่อย

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อย่อย

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อย่อย

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อย่อย

การคานวณคะแนนตัวบ่งชี้ 2.3 = ผลรวมคะแนนของแต่ละเกณฑ์มาตรฐานหลัก
5
ตัวอย่างข้อมูลประกอบการพิจารณา
1. มีโครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาระบบการบริหารจัดการ เช่น
- โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการทาผลงานของบุคลากรสายสนับสนุน
- โครงการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรตามสายงาน
- โครงการกากับติดตามการบริหารความเสี่ยงฯ สานักงานอธิการบดี
- โครงการเครือข่ายการจัดการความรู้ เรื่อง การบริหารความเสี่ยง
- มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการ
- โครงการประชุมทบทวนและจัดทาแผนสานักงานอธิการบดี
- โครงการ/กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของหน่วยงานภายในสานักงานอธิการบดี
ตัวบ่งชี้ 2.4 การพัฒนาระบบภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานสังกัดสานักงานอธิการบดี
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
ผู้รับผิดชอบหลัก : กองอาคารสถานที่
คาอธิบายตัวบ่งชี้ : ระบบภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานสังกัดสานักงานอธิการบดี
เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีการพัฒนาระบบภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมของสานักงานอธิการบดี
2. มีการปรับปรุ งและพัฒ นาระบบสาธารณูปโภค ความสะอาดถูกสุขลักษณะ และสิ่ งแวดล้อม
ด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที่
3. มีการส่งเสริมการประหยัดพลังงานของหน่วยงานสังกัดสานักงานอธิการบดี
4. มีการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรร่วมกันของหน่วยงานสังกัดสานักงานอธิการบดี
5. มีการดาเนิ น การตามเกณฑ์การประเมินการจัด อันดับมหาวิทยาลั ยสี เขีย ว ของ UI Green
ที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานสังกัดสานักงานอธิการบดี

13

6. มีก ารประเมิน ระดับ ความพึง พอใจของบุ คลากรและนิ สิ ต ในข้อ 1 และข้อ 2 ไม่ต่ ากว่า 3.51
จากคะแนนเต็ม 5
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4-5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

ตัวอย่างข้อมูลประกอบการพิจารณา
1. รายผลการประเมินระดับความพึงพอใจในการพัฒนาระบบภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม การปรับปรุง
และพัฒนาระบบสาธารณูปโภค ความสะอาดถูกสุขลักษณะ และสิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคาร
สถานทีข่ องสานักงานอธิการบดี
2. มาตรการส่งเสริมการประหยัดพลังงาน
3. เอกสาร/หลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ที่กาหนด
องค์ประกอบที่ 3 ตัวบ่งชี้ร่วม
ตัวบ่งชี้ 3.1 การบริหารของหน่วยงานเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
ผู้รับผิดชอบหลัก : กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ , สานักตรวจสอบภายใน, กองกิจการนิสิต, กอง
แผนงาน, กองการเจ้าหน้าที่ และศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา
คาอธิบายตัวบ่งชี้ :
เกณฑ์มาตรฐานหลัก :
1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จ ากผลการวิเคราะห์ SWOT กับวิสั ยทัศน์ของหน่ว ยงานและพัฒนาไปสู่
แผนปฏิบัติการประจาปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์
2. ดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก
ปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่ งผลต่อการดาเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานและให้
ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม
3. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่แสดงผลการดาเนินงานอย่าง
ชัดเจน
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4. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่ง
เรียนรู้อื่นๆ ตามประเด็นความรู้ ที่กาหนดขึ้น จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร
และนามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง
5. การกากับติดตามการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
6. ดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและสอดคล้อง
กับพันธกิจและพัฒนาการของหน่วยงานที่ได้ปรับให้การดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของ
การบริ ห ารงานหน่ ว ยงานตามปกติที่ป ระกอบด้ว ย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการ
ประเมินคุณภาพ
7. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารทุกกองในสังกัดสานักงานอธิการบดี
เกณฑ์มาตรฐานย่อย
1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของหน่วยงานและพัฒนาไปสู่
แผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี ต ามกรอบเวลาเพื่ อ ให้ บ รรลุ ผ ลตามตั ว บ่ ง ชี้ แ ละเป้ า หมายของแผนกลยุ ท ธ์
(ผู้รับผิดชอบหลัก : กองกิจการนิสิต, กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ และสานักตรวจสอบ
ภายใน)
1.1 มี ก ารจั ด ท าแผนกลยุ ท ธ์ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบายของมหาวิ ท ยาลั ย โดยการมี ส่ ว นร่ ว ม
ของบุคลากรในสานักงานอธิการบดี และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาสานักงานอธิการ บดี
โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานของหน่วยงาน และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
พ.ศ. 2537
1.2 มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงานไปสู่ทุกหน่วยงานภายในสังกัด
1.3 มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจาปีครบทุกพันธกิจ
1.4 มี ตั ว บ่ ง ชี้ ข องแผนกลยุ ท ธ์ แผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี และค่ า เป้ า หมายของแต่ ล ะตั ว บ่ ง ชี้
เพื่อวัดความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจาปี
1.5 มีการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี
1.6 มีการติดตามผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจาปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
และรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา
1.7 มี ก ารประเมิ น ผลการด าเนิ น งานตามตั ว บ่ ง ชี้ ข องแผนกลยุ ท ธ์ อย่ า งน้ อ ยปี ล ะ 1 ครั้ ง
และรายงานผลต่อคณะกรรมการประจาสานักงานอธิการบดีเพื่อพิจารณา
1.8 มีการนาผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของผู้บริหารไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติการประจาปี
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ตัวอย่างข้อมูลประกอบการพิจารณา
-

แผนกลยุทธ์สานักงานอธิการบดี
เอกสารหลักฐานการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์
เอกสารหลักฐานการกากับติดตามการดาเนินงาน
เอกสารการรายงานผลการดาเนินงานต่อผู้บริหาร/คณะกรรมการ
เอกสาร/หลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ที่กาหนด

2. ดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก
ปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดาเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานและ
ให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม (ผู้รับผิดชอบหลัก : กองแผนงาน)
2.1 มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู บริหารระดับสูงและ
ตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของสานักงานอธิการบดีรวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทางาน
2.2 มีการวิเคราะหและระบุความเสี่ยง และปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยงอยางนอย 3 ดานตาม
บริบทของสานักงานอธิการบดี
2.3 มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลาดับความเสี่ยงที่ได จากการ
วิเคราะหใน ขอ 2.2
2.4 มีการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงและดาเนินการตามแผน
2.5 มีการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานตามแผนและรายงานตอคณะกรรมการประจา
สานักงานอธิการบดี เพื่อพิจารณาอยางนอยปละ 1 ครั้ง
2.6 มีการนาผลการประเมิน และขอเสนอแนะไปใชในการปรับแผนหรือวิเคราะหความเสี่ยงใน
รอบปถัดไป
ตัวอย่างข้อมูลประกอบการพิจารณา
-

คาสั่งแต่งตั้งคณะทางาน/คณะกรรมการดาเนินงาน
เอกสารหลักฐานการดาเนินงานบริหารความเสี่ยง
แผนบริหารความเสี่ยงฯ
เอกสารหลักฐานการกากับติดตามและการรายงานผลการดาเนินงานต่อคณะกรรมการประจา
สานักงานอธิการบดี
- เอกสาร/หลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ที่กาหนด
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3. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่แสดงผลการดาเนินงานอย่าง
ชัดเจน (ผู้รับผิดชอบหลัก : กองกลาง)
3.1 มีการประเมินผลการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ของผู้บริหาร
หน่วยงานในสังกัดสานักงานอธิการบดี
ตัวอย่างข้อมูลประกอบการพิจารณา
- แบบประเมินการบริหารงานของผู้บริหาร
- เอกสารสรุป/รายงานผลการประเมิน
- เอกสาร/หลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ที่กาหนด
4. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และ
แหล่งเรียนรู้อื่นๆ ตามประเด็นความรู้ที่กาหนดขึ้น จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลาย
ลักษณ์อักษรและนามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง (ผู้รับผิดชอบหลัก : ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพ
การศึกษา)
4.1 มีการกาหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ของสานักงานอธิการบดีอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจหลัก
4.2 กาหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะอย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่
กาหนดในข้อ 4.1
4.3 มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit
Knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กาหนดในข้อ 4.1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากร
กลุ่มเป้าหมายที่กาหนด
4.4 มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กาหนดในข้อ 4.1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่ง
เรียนรู้อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี มาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบ โดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์
อักษร (Explicit Knowledge)
4.5 มีการนาความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่
เป็นลายลักษณ์อักษร (Explicit Knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit
Knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง
ตัวอย่างข้อมูลประกอบการพิจารณา
- คาสั่งแต่งตั้งคณะทางาน/คณะกรรมการดาเนินงาน
- แผนการดาเนินงานการจัดการความรู้สานักงานอธิการบดี
- กิจกรรม/โครงการการจัดการความรู้สานักงานอธิการบดี
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- เอกสารหลักฐานการเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดี
- เอกสาร/หลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ที่กาหนด
5. การกากับติดตามการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน (ผู้รับผิดชอบหลัก : กองการ
เจ้าหน้าที่)
5.1 มีคณะกรรมการหรือคณะทางานเพื่อขับเคลื่อนและทาหน้าที่กากับติดตามการดาเนินงานตาม
แผนฯ โดยมีผู้แทนจากทุกหน่วยงานในสังกัดสานักงานอธิการบดีร่วมเป็นคณะกรรมการ
5.2 มีการกาหนดแนวทางในการก ากับ ติดตามการบริ ห ารและพัฒ นาบุค ลากรสายสนั บสนุ น
ประกอบด้ว ย 1) จัดทารูปแบบรายงานผลการดาเนินงานโครงการหรือกิจกรรม 2) จัดทาแบบฟอร์มการ
รายงานการเข้าร่วมการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 3) ส่งเสริมกระบวนการจัดการความรู้เพื่อใช้
เป็นเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร 4) จัดทาแบบติดตามผลหลังจากไปพัฒนาตนเองสาหรับบุคลากรในการ
นาความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
5.3 มีการกากับติดตามการดาเนินงานของหน่วยงาน
5.4 มีการรายงานผลการดาเนินงานต่อผู้บริหาร
ตัวอย่างข้อมูลประกอบการพิจารณา
-

คาสั่งแต่งตั้งคณะทางาน/คณะกรรมการดาเนินงาน
กิจกรรม/โครงการการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานการประชุม/เอกสารหลักฐานการรายงานผลการดาเนินงานต่อผู้บริหาร
เอกสาร/หลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ที่กาหนด

6. ด าเนิน งานด้ า นการประกัน คุ ณ ภาพการศึก ษาภายในตามระบบและกลไกที่ เ หมาะสมและ
สอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของหน่วยงานที่ได้ปรับให้การดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็น
ส่วนหนึ่งของการบริ ห ารงานหน่ว ยงานตามปกติที่ประกอบด้วย การควบคุมคุ ณ ภาพ การตรวจสอบ
คุณภาพ และการประเมินคุณภาพ (ผู้รับผิดชอบหลัก : ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา)
6.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคลองกับพันธกิจ
และพัฒนาการของหน่วยงาน และดาเนินการตามระบบที่กาหนด
6.2 มีการดาเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถวน ประกอบดวย 1) การ
ควบคุม ติดตามการดาเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทารายงานประจาปที่เปนรายงานประเมิน
คุณภาพเสนอตอคณะกรรมการประจาหน่วยงาน และมหาวิทยาลัยตามกาหนดเวลา โดยเปนรายงานที่มีขอมู
ลครบถวนตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด และ 3) การนาผลการประเมินคุณภาพไปทาแผนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของหน่วยงาน

18

6.3 มี ร ะบบสารสนเทศที่ ใ ห ขอมู ล สนั บ สนุ น การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในครบทุ ก
องค์ประกอบที่หน่วยงานรับการประเมิน
6.4 มีส วนรวมของผู มีสวนไดสวนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะผู ใชบริการตาม
พันธกิจของหน่วยงาน
6.5 มีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรู ดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางหน่วยงานภายใน
สานักงานอธิการบดี และมีกิจกรรมรวมกัน
ตัวอย่างข้อมูลประกอบการพิจารณา
-

คาสั่งแต่งตั้งคณะทางาน/คณะกรรมการดาเนินงาน
เอกสารหลักฐานการกากับติดตามการดาเนินงาน
ระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพ
กิจ กรรมเครื อข่า ยการแลกเปลี่ ย นเรียนรู้ ด้านการประกัน คุณภาพระหว่างหน่ว ยงานภายใน
สานักงานอธิการบดี
- เอกสาร/หลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ที่กาหนด
7. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารทุกหน่วยงานในสังกัดสานักงาน
อธิการบดี (ผู้รับผิดชอบหลัก : กองการเจ้าหน้าที่)
7.1 มีการรายงานผลการประเมิน การปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของผู้อานวยการครบทั้ง 12
หน่วยงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจาสานักงานอธิการบดี
ตัวอย่างข้อมูลประกอบการพิจารณา
- เอกสารการรายงานผลการประเมินฯของผู้อานวยการกอง
- เอกสาร/หลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ที่กาหนด

รวม

เกณฑ์มาตรฐานหลัก จานวน 7 ข้อ
เกณฑ์มาตรฐานย่อย จานวน 30 ข้อ
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เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับ
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5

เกณฑ์การให้คะแนน
ดาเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานย่อยได้ ไม่น้อยกว่า 6 ข้อย่อย
ดาเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานย่อยได้ 7-12 ข้อย่อย
ดาเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานย่อยได้ 13-18 ข้อย่อย
ดาเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานย่อยได้ 19-27 ข้อย่อย
ดาเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานย่อยได้ 28 ข้อย่อยขึ้นไป
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ส่วนที่ 3
คาอธิบายเพิ่มเติม
แนวทางการดาเนินงานตาม “กรอบมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2557
สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม”
ประเด็นตามเกณฑ์
1. ระบบ เช่น
- ระบบการให้บริการ
- ระบบการพัฒนาสารสนเทศ
- ระบบการส่งเสริมและ
สนับสนุนพันธกิจ
- ระบบการส่งเสริมและ
สนับสนุนภาพลักษณ์ความเป็น
สากล
- ระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน
2. กลไก เช่น
- กลไกการส่งเสริมและ
สนับสนุนพันธกิจ
- กลไกการส่งเสริมและ
สนับสนุนภาพลักษณ์ความเป็น
สากล
- กลไกการประกันคุณภาพ
ภายใน
3. แผน เช่น
- แผนการให้บริการ
- แผนการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ
- แผนการเข้าร่วมกิจกรรมทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม
- แผนการส่งเสริมและสนับสนุน
ภาพลักษณ์ความเป็นสากล
- แผนกลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน
ควร เป็นเอกสารที่แสดงถึงขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดยกาหนด
อย่างชัดเจนว่าต้องทาอะไรบ้าง และจะต้องเผยแพร่ให้ทราบโดย
ทั่วกัน โดยขั้นตอนการปฏิบัติงานสามารถแสดงได้ในหลาย
รูปแบบ เช่น Flowchart แผนภาพ คาอธิบาย เป็นต้น

ควร แสดงให้เห็นถึงสิ่งที่ทาให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือดาเนิน
อยู่ได้ เช่น การจัดองค์กร หน่วยงาน กลุ่มคน ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ การจัดสรรทรัพยากร เป็นต้น

ควร เป็นเอกสารที่มีการระบุอย่างชัดเจนว่า จะให้ใคร? ทาอะไร?
ที่ไหน? อย่างไร? มีการประสานงานกันอย่างไร? เป็นต้น
และต้องได้รับการเห็นชอบหรืออนุมัติจากคณะกรรมการที่
เกี่ยวข้องก่อนที่จะมีการดาเนินงานต่างๆที่กาหนดไว้ในแผน
รวมทั้งควรมีการติดตามเพื่อให้เกิดการรายงานผลการดาเนินงาน
ตามแผนอย่างสม่าเสมอ เพื่อการพิจารณาทบทวนหรือปรับแผน
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ประเด็นตามเกณฑ์
- แผนปฏิบัติการประจาปี
- แผนบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายใน
4. การนาผลการประเมินการ
ดาเนินงานต่างๆไปพิจารณาเพื่อ
พัฒนาปรับปรุง

แนวทางการดาเนินงาน

ควร นาผลการประเมินการดาเนินงานต่างๆ มาทาการวิเคราะห์
ประเด็นสาคัญๆ หรือ จัดทาเป็นบทสรุปสาหรับผู้บริหาร
(เทียบเคียงบทคัดย่อ กรณีงานวิจัย) และจัดทาเป็นแผนพัฒนา
คุณภาพ (Improvement Plan) ก่อนที่จะเสนอต่อ
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในวาระเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ผล และ แผนพัฒนา
ตัวอย่าง Improvement Plan
ที่

5. การกากับหรือติดตาม

6. การรายงานผลการประเมิน
การดาเนินงานต่างๆต่อ
อธิการบดี

ข้อเสนอจากผล
ประเมิน

การปรับปรุง

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลา

ควร เป็นในลักษณะของการรายงานผลการดาเนินงานของผู้ที่
รับผิดชอบดาเนินงานตามแผน หรือ ตามระบบ เป็นระยะๆ
เสนอต่อผู้บริหารที่รับผิดชอบ หรือ คณะกรรมการที่รับผิดชอบ
อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรและเป็นทางการ เช่น บันทึกข้อความ
การแจ้งวาระเพื่อทราบหรือพิจารณาต่อที่ประชุม เป็นต้น
ควร มีประเด็นเสนออธิการบดีเพื่อพิจารณา ดังนี้
1. เพื่อรับทราบผลการประเมิน
2. เพื่อให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาปรับปรุงคุณภาพ
ที่

ข้อเสนอจากผล
ประเมิน

การปรับปรุง

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลา

3. เพื่อขอข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
7. การบริหารของหน่วยงานเพื่อ
การกากับติดตามผลลัพธ์ตาม
พันธกิจ
-การพัฒนาแผนกลยุทธ์จาก ควร มีการทบทวนแผนกลยุทธ์ทุกปีงบประมาณ โดย
ผลการวิเคราะห์ SWOT กับ คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากอธิการบดี ซึ่งประกอบด้วย
วิสัยทัศน์ของหน่วยงานและ จากบุคคลของทุกหน่วยงานภายในสานักงานอธิการบดี ซึ่งต้อง
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ประเด็นตามเกณฑ์
พัฒนาไปสู่แผนปฏิบัติการ
ประจาปีตามกรอบเวลา
เพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้
และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์
-การดาเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยง ที่เป็นผล
จากการวิเคราะห์และระบุ
ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัย
ภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่
สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อ
การดาเนินงานตามพันธกิจ
ของหน่วยงานและให้ระดับ
ความเสี่ยงลดลงจากเดิม
-การบริหารงานด้วยหลัก
ธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง
10 ประการที่แสดงผลการ
ดาเนินงานอย่างชัดเจน
-การค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจาก
ความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล
ทักษะของผู้มีประสบการณ์
ตรง และแหล่งเรียนรู้อื่นๆ
ตามประเด็นความรู้ที่กาหนด
ขึ้น จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดย
เผยแพร่ออกมาเป็นลาย
ลักษณ์อักษรและนามาปรับใช้
ในการปฏิบัติงานจริง
-การกากับติดตามการบริหาร
และพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุน
-การดาเนินงานด้านการ

แนวทางการดาเนินงาน
กาหนดตัวบ่งชี้และเป้าหมายความสาเร็จของแผนกลยุทธ์ (ไม่ใช่
ตัวบ่งชี้และเป้าหมายของกลยุทธ์) ซึ่งหลายหน่วยงานในระดับ
คณะมักกาหนด เช่น ร้อยละของการดาเนินงานโครงการกิจกรรม
ตามแผน ไม่น้อยกว่าร้อยละ...., ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่บรรลุ
เป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ.... เป็นต้น
--ดาเนินการตามระบบที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามกาหนด--

ควร เริ่มจาก 1) การกาหนดประเด็นความรู้ 2) กาหนดบุคคล
กลุ่มเป้าหมาย 3) จัดเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามประเด็น 4)
จัดทารายงานประเด็นความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 5)
เผยแพร่ผ่านการแจ้งเวียน/เว็บไซต์/จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และ
6) ติดตามการพัฒนางานของบุคคลกลุ่มเป้าหมาย (ตามข้อ 2)
ตามลาดับ

--ดาเนินการตามระบบที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามกาหนด--

--ดาเนินการตามระบบที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามกาหนด--
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ประเด็นตามเกณฑ์
แนวทางการดาเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในตามระบบและกลไกที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับ
พันธกิจและพัฒนาการของ
หน่วยงานที่ได้ปรับให้การ
ดาเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการ
บริหารงานหน่วยงานตามปกติ
ที่ประกอบด้วย การควบคุม
คุณภาพ การตรวจสอบ
คุณภาพ และการประเมิน
คุณภาพ
-การประเมินผลการ
มีการรายงานผลการประเมินของผู้อานวยการของทั้ง 12
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ หน่วยงานต่อคณะกรรมการประจาสานักงานอธิการบดี
ของผู้บริหารทุกกองในสังกัด
สานักงานอธิการบดี

