คู่มือ
แนวทางการจัดทารายงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ของ
กองคลัง สานักงานอธิการบดี

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดาเนินการ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีการจัดทาแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้อง
กับนโยบายของหน่วยงาน โดยการมี
ส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน
และได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารของหน่วยงาน
โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยง ปรัชญา หรือ
ปณิธาน และวัตถุประสงค์ ของ
หน่วยงาน ตลอดจนสอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์ของสานักงานอธิการบดี

ผลที่ได้/ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
ผลที่ได้
แผนกลยุทธ์

ขั้นตอนการดาเนินการ
1. ทบทวนและปรับปรุง รายการดังต่อไปนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการ
ดาเนินงานตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย โดยให้บุคลากรของกองคลัง
ทุกคนมีส่วนร่วม และนาเสนอคณะกรรมการบริหารกองคลังเพื่อพิจารณา
ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง :
ให้ข้อเสนอแนะ (โดยเปรียบเทียบปีทผี่ ่านมากับปีปัจจุบัน และควร
1. นโยบาย
ดาเนินการทบทวน ระหว่างเดือนกรกฎาคม – สิงหาคมของทุกปี)
2. ปณิธานของกองคลัง
- นโยบาย
3. วัตถุประสงค์ (พันธกิจ) ของกองคลัง
- ปณิธาน
4. แผนกลยุทธ์ของสนอ.
- วิสัยทัศน์
และมหาวิทยาลัย
- พันธกิจ
5. รายงานการประชุมคณะกรรมการ
- SWOT
บริหารกองคลัง
- Strategy Map
6. วิสัยทัศน์
- ประเด็นยุทธศาสตร์
7. SWOT
- กลยุทธ์
8. Strategy Map
2. จัดทาแผนกลยุทธ์กองคลัง เสนอคณะกรรมการบริหารกองคลัง เพื่อ
9. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากองคลัง
พิจารณาให้ความเห็นชอบ และให้นาไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
ประจาปีงบประมาณ 2553-2556
(ควรดาเนินการ ระหว่างเดือนสิงหาคม-กันยายนของทุกปี)
10. แผนกลยุทธ์ของคลัง ประจาปี
งบประมาณ 2553-2556

เอกสารอ้างอิง
1. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
กองคลัง ประจาปีงบประมาณ
2553-2556
2. สรุปผลการทบทวนและปรับปรุง
ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ
SWOT Strategy Map ประเด็น
ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ของ
กองคลัง
3. รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารกองคลัง ครั้งที่ ..............
(ทบทวนและปรับปรุง นโยบาย
ปณิธาน ประเด็นยุทธศาสตร์
กลยุทธ์ ฯลฯ)
4. รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารกองคลัง ครั้งที่ ..............
(เห็นชอบแผนกลยุทธ์กองคลัง)

เกณฑ์มาตรฐาน
ผลที่ได้/ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับ
ผลที่ได้
หน่ ว ย ง าน ไ ป สู่ ทุ ก ก ลุ่ ม งา น หรื อ บุคลากรทุกคนได้รับการถ่ายทอดแผน
บุคลากรภายใน
กลยุทธ์กองคลัง
ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง :
แผนกลยุทธ์กองคลัง
3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็น ผลที่ได้
แผนปฏิบัติการประจาปีครบทุกพันธกิจ แผนปฏิบัติการกองคลัง ประจาปี
ของหน่วยงาน
งบประมาณ พ.ศ. 2555
ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง :
1. แผนกลยุทธ์กองคลัง
2. แผนปฏิบัติการของแต่ละกลุม่ งาน
3. แผนปฏิบัติการ ตัวชี้วัดกลางของ
มหาวิทยาลัย

ขั้นตอนการดาเนินการ
เอกสารอ้างอิง
1. นาแผนกลยุทธ์กองคลังทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร 1. หนังสือเวียนประชาสัมพันธ์แผน
กองคลัง ประชาสัมพันธ์ให้กับบุคลากรกองคลังทราบ และให้นาไปใช้เป็น
กลยุทธ์กองคลัง
แนวทางในการปฏิบัติงาน (ควรดาเนินการระหว่างเดือนตุลาคมของทุกปี) 2. บอร์ดประชาสัมพันธ์
2. จัดทาหนังสือเวียนประชาสัมพันธ์แผนกลยุทธ์กองคลังให้บุคลากรทราบ
โดยทั่วกัน (ควรดาเนินการระหว่างเดือนตุลาคมของทุกปี)
1. นาแผนปฏิบัติการ ในส่วนของตัวชี้วัดกลางของมหาวิทยาลัย ซึ่ง
กาหนดให้กองคลังเป็นผู้ดาเนินการ ประกอบด้วย โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบ โดยจัดกลุ่มแต่ละ
โครงการ/กิจกรรม เข้าตามประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และ
กลยุทธ์ของกองคลัง ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ของ สนอ. และมหาวิทยาลัย
(ควรดาเนินการระหว่างเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม ของทุกปี)
2. นาแผนกลยุทธ์แปลงเป็นแผนปฏิบั ติการของกองคลัง โดยมอบหมาย
แต่ละกลุ่มงานจัดทาแผนปฏิบัติการ ซึ่งครอบคลุมภารกิจหลักของแต่ละ
กลุ่มงานและของกองคลัง โดยสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ และ
เป้าประสงค์ ของกองคลัง ซึ่งแผนปฏิบัติการจะกาหนดโครงการ/
กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบ
(ควรดาเนินการระหว่างเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม ของทุกปี)
3. รวบรวมแผนปฏิบัติการทั้ง 2 ส่วน มาจัดทาเป็นแผนปฏิบัติการของ
กองคลังประจาปี เพื่อนาเสนอคณะกรรมการบริหารกองคลังพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ (ควรดาเนินการระหว่างเดือนกันยายน ของทุกปี)

1. แผนกลยุทธ์กองคลัง
2. แผนปฏิบัติการกองคลัง ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555

เกณฑ์มาตรฐาน
4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติ
การประจาปี และค่าเป้าหมายของ
แต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัดความสาเร็จของ
การดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการประจาปี

ผลที่ได้/ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
ผลที่ได้
กลยุทธ์ ตัวชี้วดั โครงการ/กิจกรรม
และค่าเป้าหมาย ของแผนปฏิบัติการ
กองคลัง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2555
ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง :
1. แผนปฏิบัติการของแต่ละกลุม่ งาน
2. แผนปฏิบัติการ ตัวชี้วัดกลางของ
มหาวิทยาลัย

5. มีการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจาปีครบทุกพันธกิจของหน่วยงาน

ขั้นตอนการดาเนินการ
เอกสารอ้างอิง
1. ในแผนกลยุทธ์ของกองคลัง จะต้องกาหนดโครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดที่ 1. แผนปฏิบัติการกองคลัง ประจาปี
สามารถวัดผลสาเร็จของการดาเนินการได้ กาหนดค่าเป้าหมาย
งบประมาณ พ.ศ. 2555
ระยะเวลาดาเนินการ และผู้รับผิดชอบ โดยครอบคลุมภารกิจของกองคลัง 2. รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์
บริหารกองคลัง ครั้งที่................
2. ผู้อานวยการกองคลังนาเสนอโครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด กาหนด
ค่าเป้าหมาย ระยะเวลาดาเนินการ และผู้รับผิดชอบ ต่อคณะกรรมการ
บริหารพิจารณาให้ความเห็นชอบ
3. แจ้งผู้รับผิดชอบเพื่อสร้างความพร้อมในการดาเนินการตามแผน

ผลที่ได้
1. คณะกรรมการบริหารกองคลังมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบแต่ละโครงการ/ 1. แผนปฏิบัติการกองคลัง ประจาปี
กิจกรรม/โครงการเพื่อดาเนินการตาม
กิจกรรม ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีซึ่งครอบคลุมภารกิจ
งบประมาณ พ.ศ. 2555
แผนปฏิบัติการประจาปี งบประมาณ
ของกองคลัง
2. กิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวข้อง
2555 (คณะกรรมการบริหารกองคลัง 2. จัดทาบอร์ดประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการประจาปี เพื่อให้บุคลากร
ติดตามการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ)
ทุกคนทราบโดยทั่วกัน (ควรดาเนินการระหว่างเดือนตุลาคม ของทุกปี)
ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง :
1. แผนปฏิบัติการกองคลัง ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555
2. รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารกองคลัง

เกณฑ์มาตรฐาน
6. มีการติดตามผลการดาเนินงานตาม
ตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจาปี
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และรายงานผล
ต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา

ผลที่ได้/ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนการดาเนินการ
ผลที่ได้
1. จัดทาแผนติดตามปฏิบัติการประจาปี พ.ศ. 2555 (รอบ 6 เดือน รอบ
รายงานการติดตามผลการดาเนินงาน
9 เดือน และรอบ 12 เดือน) ทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
ตามแผนปฏิบัติการประจาปี
กองคลัง (ควรดาเนินการระหว่างเดือน เมษายน (รอบ 6 เดือน) เดือน
งบประมาณ2554 (รอบ 9 เดือน และ
สิงหาคม (รอบ 9 เดือน) และ เดือน ตุลาคม (รอบ 12 เดือน) )
รอบ 12 เดือน) และรายงานผลการ
2. ผู้รับผิดชอบแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายงานผลการดาเนินงานตาม
ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี
แผนปฏิบัติการ ตามระยะเวลาที่กาหนด
งบประมาณ2555 รอบ 6 เดือน
3. รวบรวมผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ. 2554
รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน และผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง :
ประจาปี งบประมาณ 2555 รอบ 6 เดือน นาเสนอผู้อานวยการ
1. ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติ
กองคลังเพื่อพิจารณา
การประจาปี งบประมาณ2554
4. ผู้อานวยการกองคลังนาเสนอรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติ
(รอบ 9 เดือน, รอบ 12 เดือน)
การประจาปี พ.ศ. 2554 รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน และผลการ
2. ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ดาเนินงานตามแผน ปฏิบัติการประจาปี งบประมาณ 2555 รอบ 6 เดือน
การประจาปี งบประมาณ 2555
ต่อคณะกรรมการบริหารกองคลังเพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ
(รอบ 6 เดือน)
3. รายงานผลการดาเนินงานเสนอต่อ
ผู้บริหารเพื่อพิจารณา
2. แผนติดตามปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณ 2554 และ 2555

เอกสารอ้างอิง
1. แผนติดตามปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณ 2555
2. รายงานผลการดาเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณ 2554 (รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน)
3. รายงานผลการดาเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณ 2555 (รอบ 6 เดือน)
4. รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหาร ครั้งที่...........................

เกณฑ์มาตรฐาน
ผลที่ได้/ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนการดาเนินการ
7. มีการประเมินผลการดาเนินงานตาม ผลที่ได้
1. รายงานผลการประเมินแผนปฏิบัติการซึ่งเป็นไปตามตัวบ่งชี้ ประจาปี
ตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1. การศึกษาผลการดาเนินงานตามตัว
พ.ศ. 2554 และ 2555 (รอบ 6 เดือน, รอบ 9 เดือน, 12 เดือน) เสนอ
1 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารหรือ
บ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ เสนอต่อ
ต่อผู้อานวยการกองคลังเพื่อพิจารณา
คณะกรรมการบริหารของหน่วยงานเพื่อ
ผู้บริหารและคณะกรรมการบริหาร 2. ผู้อานวยการกองคลังนาเสนอคณะกรรมการบริหารกองคลังเพื่อ
พิจารณา
กองคลังเพื่อพิจารณา (รอบ 6 เดือน,
พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ
รอบ 9 เดือน, 12 เดือน)
3. ส่งรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ. 2554
2. การศึกษาผลการดาเนินงานตามตัว
รอบ 12 เดือน ที่กองแผนงาน เพื่อรวบรวมนาเสนอคณะกรรมการ
บ่งชี้ของแผนกลยุทธ์เสนอต่อ
ประจาสานักงานอธิการบดี เพื่อทราบ
สานักงานอธิการบดี (รอบ 12 เดือน
เสนอผ่านกองแผนงาน)
ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง :
1. รายงานผลแผนปฏิบตั ิการกองคลัง
ประจาปีงบประมาณ 2554 (รอบ
9 เดือน, รอบ 12 เดือน)
2. รายงานผลแผนปฏิบตั ิการกองคลัง
ประจาปี งบประมาณ 2555
(รอบ 6 เดือน)
3. รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารกองคลัง
4. รายงานผลแผนปฏิบตั ิการประจาปี
งบประมาณ 2554 ส่งกองแผนงาน

เอกสารอ้างอิง
1. รายงานผลการดาเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณ 2554 และ 2555
รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน,
12 เดือน เสนอ ผู้อานวยการ
กองคลัง
2. รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารกองคลัง ครั้งที่...............
3. รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหาร สนอ. ครั้งที่ ..................

เกณฑ์มาตรฐาน
8. มีการนาผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะของของผู้บริหาร หรือ
คณะกรรมการบริหารของหน่วยงานไป
ปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
การประจาปี

ผลที่ได้/ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
ผลที่ได้
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
ประจาปีในปีต่อไปทีป่ รับปรุงแล้วตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร
กองคลัง
ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง :
1. รายงานผลแผนปฏิบตั ิการกองคลัง
ประจาปี งบประมาณ 2554
(รอบ 9 เดือน, รอบ 12 เดือน)
2. รายงานผลแผนปฏิบตั ิการกองคลัง
ประจาปี งบประมาณ 2555
(รอบ 6 เดือน)
3. รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารกองคลัง

ขั้นตอนการดาเนินการ
เอกสารอ้างอิง
1. นาข้อเสนอแนะที่ได้จากคณะกรรมการบริหารกองคลัง ไปปรับปรุงแผน 1. รายงานการประชุมคณะกรรมการ
กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจาปี (ควรดาเนินการระหว่างเดือน
บริหารกองคลัง ครั้งที่................
กรกฎาคม - สิงหาคม ของทุกปี)
2. วิธีการที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์
2. ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการประจาปี ให้บุคลากรทราบทั่วกัน

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีแผนการบริหารและการพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุนที่มีการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์

ผลที่ได้/ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนการดาเนินการ
ผลที่ได้
1. สารวจความต้องการในการพัฒนาบุคลากรจากบุคลากรทุกคนใน
แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรกองคลัง
เน้นการสรรหาและการพัฒนาบุคลากร 2. จัดลาดับความจาเป็นก่อนหลังเพื่อการพัฒนา
3. จัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาบุคลากร
ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
4. นาเสนอแผนการพัฒนาบุคลากรต่อคณะกรรมการบริหารกองคลัง
1. การสรรหาบุคลากรตามระเบียบ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ของมหาวิทยาลัย
5. มอบหมายผู้เกี่ยวข้องดาเนินการตามแผน
2. นโยบายการพัฒนาบุคลากรของ
ผู้อานวยการกองคลัง
3. ผลการสารวจความต้องการในการ
พัฒนาของบุคลากรกองคลัง
4. ข้อมูลการพัฒนาบุคลากรในรอบปีที่
ผ่านมา
5. การวิเคราะห์ จุดแข็งและจุดอ่อน
ของบุคลากร

เอกสารอ้างอิง
1. แผนสารวจความต้องการในการ
พัฒนาบุคลากร
2. งบประมาณเพื่อการพัฒนาบุคลากร
3. รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารกองคลัง ครั้งที่...............
4. เอกสารมอบหมายหน้าที่และ
ความรับผิดชอบให้ผู้เกี่ยวข้อง

เกณฑ์มาตรฐาน
ผลที่ได้/ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
2. มีการบริหารและการพัฒนาบุคลากร ผลที่ได้
สายสนับสนุนให้ เป็นไปตามแผนที่ 1. คาอธิบายวิธีการสรรหาบุคลากร
กาหนด
ตามระเบียบมหาวิทยาลัย
2. คาอธิบายลักษณะงานแต่ละ
ตาแหน่งเพื่อเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร
3. รูปแบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน
4. การพัฒนาบุคลากรตามทีไ่ ด้
วางแผนไว้
ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
1. ระเบียบการสรรหาบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย
2. มาตรฐานกาหนดตาแหน่งตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
3. แนวทางการประเมินผลงานที่
กาหนดโดยมหาวิทยาลัยและ
คณะกรรมการบริหารกองคลัง
4. กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร

ขั้นตอนการดาเนินการ
เอกสารอ้างอิง
1. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร
1. แผนพัฒนาบุคลากร
2. จัดทาคาอธิบายลักษณะงานแต่ละตาแหน่งของบุคลากรในกองคลัง
2. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
3. ผู้บริหารทุกระดับประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างเป็นธรรม
พัฒนาบุคลากร
และโปร่งใส
3. ผลการประเมินการปฏิบัติงาน
4. ดาเนินกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรตามที่กาหนดไว้
ของบุคลากร
4. กิจกรรม/โครงการพัฒนาบุคลากร

เกณฑ์มาตรฐาน
3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีและ
สร้างขวัญและกาลังใจให้บุคลากร สาย
สนับสนุนสามารถทางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ผลที่ได้/ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
ผลที่ได้
1. บรรยากาศสถานที่ทางานที่สร้าง
ความสุขในการทางาน
2. รูปแบบการมีส่วนร่วมของบุคลากร
ในการบริหารงาน
3. กิจกรรมเสริมสร้างการมีสุขภาพที่ดี
ของบุคลากร

ขั้นตอนการดาเนินการ
1. ผู้บริหารกองคลังให้การสนับสนุนการสร้างบรรยากาศในการทางานที่มี
ความสุขแก่บุคลากร
2. จัดให้มีการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของบุคลากร
3. จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีแก่บุคลากร
4. ประเมินผลความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร

ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
1. งบประมาณสนับสนุนการจัดซื้อวัสดุ
ครุภัณฑ์
2. การจัดสถานทีป่ ฏิบัติงานของแต่ละ
งาน
3. นโยบายการส่งเสริมการทางานของ
บุคลากรที่มีประสิทธิภาพ
4. การจัดสวัสดิการของกองคลัง
4. มีระบบการติดตามให้บุคลากรสาย
ผลที่ได้
1. ผู้บริหารกาหนดวิธีการติดตามการพัฒนาของบุคลากร
สนับสนุนนาความรู้และทักษะจากการ 1. ระบบการติดตามผลการปฏิบัติงาน 2. ประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรหลังจากได้รบั การพัฒนาแล้ว
พัฒนามาใช้ในการปฏิบตั ิงานที่
หลังการพัฒนา
3. จัดกิจกรรมการเผยแพร่ความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับจากการพัฒนา
เกี่ยวข้อง
2. กิจกรรมการจัดการความรู้จาก
ความรู้ ทักษะทีไ่ ด้รับจากการพัฒนา
ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
1. แผนพัฒนาบุคลากรของกองคลัง
2. การวิเคราะห์งาน
3. แผนการพัฒนากองคลัง
4. ภาระงานของบุคลากรแต่ละคน

เอกสารอ้างอิง
1. ภาพถ่ายบริเวณสถานที่ทางาน
ของแต่ละกลุ่มงาน
2. จานวนเงินที่จัดสรรให้สาหรับ
การสิ่งอานวยความสะดวกใน
การปฏิบัติงาน
3. รูปแบบของกิจกรรมการเสริม สร้าง
สุขภาพที่ดี เช่น โปสเตอร์แสดง
วิธีการออกกาลังกายที่ถูกต้อง
ป้าย เตือนอันตรายจากสิ่งเสพติด
ต่าง ๆ เครื่องมือที่จาเป็น
สาหรับการออกกาลังกาย
4. รายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจของบุคลากรในการ
ปฏิบัติงาน
1. ผลการติดตามการปฏิบัติงานของ
บุคลากรหลังการพัฒนา
2. รายงานผลการประเมินการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร

เกณฑ์มาตรฐาน
5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณ
บุคลากรสายสนับสนุนและดูแล
ควบคุมให้บุคลากรสายสนับสนุนถือ
ปฏิบัติ

ผลที่ได้/ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
ผลที่ได้
1. กิจกรรมการให้ความรู้และการ
ปลูกฝังจรรยาบรรณแก่บุคลากร
2. ระบบและกลไกในการติดตามผล
การปรับปรุงและพัฒนาตนเอง
ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
1. นโยบายการส่งเสริมให้บุคลากร
ปฏิบัติงานด้วยจรรยาบรรณทาง
วิชาชีพอย่างเคร่งครัด
2. คู่มือจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัย
3. ภาระหน้าที่การปฏิบัติงานของแต่ละ
คน
4. ความรับผิดชอบของผูบ้ ริหารทุก
ระดับ

ขั้นตอนการดาเนินการ
1. ผู้บริหารร่วมกันพิจารณาจัดกิจกรรมการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณ
2. ส่งบุคลากรเข้ารับอบรมด้านจรรยาบรรณตามโครงการอบรมของ
มหาวิทยาลัย และหน่วยงานภายนอก
3. ผู้บริหารกาหนดวิธีการป้องกันเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจทาให้บุคลากร
ปฏิบัติงานผิดจรรยาบรรณ รายงานต่อผู้อานวยการกองคลัง

เอกสารอ้างอิง
1. คู่มือจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัย
2. นโยบายการบริหารงานของ
กองคลัง
3. โครงการ/กิจกรรมการเสริมสร้าง
ความรู้ด้านจรรยาบรรณ
4. บันทึกเสนอผู้อานวยการกองคลัง
เกี่ยวกับวิธีการป้องกัน

เกณฑ์มาตรฐาน
6. มีการประเมินผลความสาเร็จของ
แผนการบริหารและการพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุน

ผลที่ได้/ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
ผลที่ได้
1. ผลการประเมินความสาเร็จของ
แผนพัฒนาบุคลากร
2. แนวทางการปรับปรุงแผนพัฒนา
บุคลากร

ขั้นตอนการดาเนินการ
1. ผู้อานวยการกองคลังกาหนดให้มีการประเมินความสาเร็จของ
แผนพัฒนาบุคลากร
2. ผู้อานวยการกองคลังมอบหมายให้ผู้บริหารกลุ่มงานรับผิดชอบในการ
รวบรวมข้อมูลการพัฒนาบุคลากร
3. ประเมินความสาเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด เป้าหมาย โดย
เปรียบเทียบกับกิจกรรมที่ได้ดาเนินการ
ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
4. สรุปผลการประเมินพร้อมปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นต่อคณะ
1.แผนพัฒนาบุคลากรของกองคลัง
กรรมการบริหารกองคลังเพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ
2. รูปแบบการประเมินความสาเร็จของ 5. นาผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปประกอบการปรับปรุงแผนพัฒนา
แผน
บุคลากรในปีต่อไป
3. ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการ
ดาเนินกิจกรรมตามแผนพัฒนา
บุคลากร
4. ข้อเสนอแนะจากบุคลากรในกองคลัง
5. ข้อเสนอแนะจากคณะ
กรรมการบริหารกองคลัง

เอกสารอ้างอิง
1. แผนพัฒนาบุคลากร
2. บันทึกข้อความมอบหมายให้
ผู้บริหารกลุ่มงานดาเนินการ
เกี่ยวกับการประเมินแผนการ
พัฒนาบุคลากรในกลุ่มงาน
3. รายงานผลการประเมิน
แผนพัฒนาบุคลากรที่เสนอ
คณะกรรมการบริหารกองคลัง
4. รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารกองคลัง

เกณฑ์มาตรฐาน

ผลที่ได้/ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
7. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุง ผลที่ได้
แผนหรือปรับปรุงการบริหารและ 1. แผนพัฒนาบุคลากรฉบับปรับปรุง
การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน แล้วเพื่อใช้ในปีต่อไป
2. กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรตามที่
กาหนดไว้ในแผน
ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
1. รายงานผลการประเมินความสาเร็จ
ของแผนพัฒนาบุคลากร
2. ข้อเสนอแนะของคณะ
กรรมการบริหารกองคลัง
3. ปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น
อย่างต่อเนื่อง
4. งบประมาณที่ใช้ในการพัฒนา
บุคลากร

ขั้นตอนการดาเนินการ
1. ผู้บริหารกองคลังร่วมกันพิจารณาข้อมูลเพื่อจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร
2. สารวจความพึงพอใจของบุคลากรในการเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาที่
กองคลังกาหนด
3. นาผลทีไ่ ด้จากการประเมินความสาเร็จของแผน ข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการบริหารกองคลัง และผลสารวจความพึงพอใจของบุคลากร
มาปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากรที่จะใช้ในปีต่อไป

เอกสารอ้างอิง
1. แผนพัฒนาบุคลากร
2. รายงานผลการประเมินความสาเร็จ
ของแผน
3. รายงานการประชุม
4. สรุปผลการสารวจความพึงพอใจ

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ภาวะผู้นาของผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงาน
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
เกณฑ์มาตรฐาน
ผลที่ได้/ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
1. คณะกรรมการของหน่วยงาน
ผลที่ได้
ปฏิบัติหน้าที่ตามวัตถุประสงค์
1. บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารทุกระดับ
ครบถ้วนและมีการประเมินตนเองตาม 2. การประเมินตนเองของผู้บริหาร
หลักเกณฑ์ที่กาหนดล่วงหน้า
ทุกระดับ

ขั้นตอนการดาเนินการ
1. จัดทาแบบประเมินตนเองสาหรับผู้บริหารทุกระดับ
2. นาเสนอแบบประเมินตนเองสาหรับผูบ้ ริหารทุกระดับต่อคณะกรรมการ
บริหารกองคลัง เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
3. ประชุมผู้บริหารเพื่อชี้แจงทาความเข้าใจการประเมินตนเองของผู้บริหาร
ทุกระดับ
ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
4. สรุปและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบประเมินตนเองของผู้บริหาร เพื่อ
1. บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารทุกระดับ
เป็นแนวทางในการพัฒนาผูบ้ ริหาร
ของกองคลังที่กาหนดในคาสั่งแต่งตั้ง 5. นาเสนอผลประเมินตนเองสาหรับผู้บริหารทุกระดับ พร้อมแนวทางการ
2. การรับทราบบทบาทหน้าที่ของ
พัฒนาต่อคณะกรรมการบริหารกองคลัง พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ
ผู้บริหารทุกระดับ

เอกสารอ้างอิง
1. แบบประเมินตนเองสาหรับ
ผู้บริหารทุกระดับ
2. รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารกองคลัง ครั้งที่ ................
3. รายงานการประชุมชี้แจง
ผู้บริหารเพื่อชี้แจงแบบประเมิน
ตนเอง
4. รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารกองคลัง ครั้งที่ ................

เกณฑ์มาตรฐาน
2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ กาหนดทิศ
ทางการดาเนินงานและสามารถ
ถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับมี
ความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์
มีการนาข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานใน
การปฏิบัติงานและพัฒนาหน่วยงาน

ผลที่ได้/ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
ผลที่ได้
1. แผนกลยุทธ์ภายใต้ นโยบาย
วิสัยทัศน์ ของกองคลัง ทีไ่ ด้จาก
ศักยภาพของผู้บริหารกองคลัง
2. ระบบและกลไกในการถ่ายทอด
แผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ
3. มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ เพื่อ
ใช้ในการตัดสินใจปรับแผนกลยุทธ์
ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
1. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากองคลัง
2. แผนพัฒนาบุคลากร
3. ความพึงพอใจของบุคลากร
4. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
5. ผลการประเมินผูบ้ ริหาร

ขั้นตอนการดาเนินการ
1. ผู้บริหารกองคลังทบทวน นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์
ของกองคลัง
2. นาเสนอข้อคิดเห็นต่อคณะกรรมการบริหารกองคลัง
3. ปรับปรุงพัฒนาแผนกลยุทธ์ของกองคลังบนพืน้ ฐานการมีส่วนร่วมของ
บุคลากร
4. แจ้งรายละเอียดของแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติของบุคลากร
5. จัดทาแผนปฏิบัติการกองคลัง
6. จัดทาฐานข้อมูลสารสนเทศทีเ่ กี่ยวข้องกับการพัฒนากองคลัง

เอกสารอ้างอิง
1. รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารกองคลัง ครั้งที่................
(พัฒนาแผนกลยุทธ์)
2. มติที่ประชุมของคณะกรรมการ
บริหารกองคลัง ในส่วนที่
ผู้บริหารกองคลังนาเสนอแนวทาง
การพัฒนาแผนกลยุทธ์
3. แผนกลยุทธ์ฉบับสมบูรณ์ที่ได้
พัฒนาแล้ว
4. เอกสารแสดงการรับทราบการนา
แผนกลยุทธ์สู่ระดับปฏิบัติการ
5. แผนปฏิบัติการของกองคลังที่
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์

เกณฑ์มาตรฐาน
3. ผู้บริหารมีการกากับ ติดตามและ
ประเมินผลการดาเนินงานตามที่
มอบหมาย รวมทั้งสามารถสือ่ สาร
แผนและผลการดาเนินงานของ
หน่วยงานไปยังบุคลากรในหน่วยงาน

ผลที่ได้/ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
ผลที่ได้
1. รูปแบบการกากับ ติดตาม การนา
นโยบาย และแผนกลยุทธ์ไปสู่การ
ปฏิบัติ
2. สรุปผลการประเมินผลการ
ดาเนินงานที่สาคัญตามภารกิจของ
กองคลัง
ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
1. การประชุมคณะกรรมการบริหาร
กองคลัง
2. การสื่อสารข้อมูลภายในกองคลัง
3. การรับรู้และสร้างความเข้าใจของ
บุคลากรกองคลัง

ขั้นตอนการดาเนินการ
1. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารกองคลัง เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้อง
รายงานผลการนานโยบาย และแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ อย่างน้อยปีละ
1-2 ครั้ง
2. นาผลทีไ่ ด้จากการประชุมมาปรับปรุงแผนการดาเนินงานให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์
3. จัดทาแผนการดาเนินงานเพื่อพัฒนากองคลัง
4. นาเสนอแผนการดาเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารกองคลัง เพื่อ
ให้ความเห็นชอบ
5. แจ้งรายละเอียดของแผนการดาเนินงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
6. กาหนดรูปแบบการประเมินผลการดาเนินงานและติดตามผลสัมฤทธิ์
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
7. จัดให้มีการประเมินผลการดาเนินงานตามแผน
8. สรุปผลการประมาณผลการดาเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารกองคลัง
ในที่ประชุมเพื่อรับทราบข้อเสนอแนะ
9. แจ้งผลการดาเนินงานไปยังบุคลากรกองคลัง

เอกสารอ้างอิง
1. รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารกองคลัง ครั้งที่...............
2. แผนการดาเนินงาน ประจาปี
งบประมาณ 2554
3. เอกสารแสดงการรับทราบ
แผนการดาเนินงาน
4. สรุปผลการประเมินแผนการ
ดาเนินงาน

เกณฑ์มาตรฐาน
4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรใน
หน่วยงานมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการ ให้อานาจในการตัดสินใจแก่
บุคลากรตามความเหมาะสม

ผลที่ได้/ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
ผลที่ได้
1. รูปแบบการมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการ
2. การปรับลดขั้นตอนกระบวนการ
บริหารโดยการมอบอานาจ
3. รูปแบบการสร้างขวัญกาลังใจต่อ
บุคลากร

ขั้นตอนการดาเนินการ
1. จัดให้มีรูปแบบการติดต่อสื่อสารแบบ 2 ทาง
2. ผู้บริหารสรุปสาระสาคัญในการพัฒนากองคลัง เมื่อมีการสื่อสาร
แบบ 2 ทาง
3. ผู้บริหารร่วมกันพิจารณาลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน โดยการกระจาย
อานาจการตัดสินใจเพื่อแก้ไขปัญหา
4. นาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองคลัง เพื่อขอความคิดเห็น
5. ติดตามประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นในการปฏิบัตงิ านจากการลดขั้นตอน
6. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม สนับสนุนการสร้างขวัญกาลังใจแก่บคุ ลากร

เอกสารอ้างอิง
1. กระบวนการติดต่อสื่อสารแบบ
2 ทาง
2. รายงานการประชุมผู้บริหารที่
เกี่ยวข้อง
3. รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหาร ครั้งที่ ……………………….
4. สรุปการประเมินผลกระทบที่
เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานจากการ
ลดขั้นตอน
5. โครงการเพื่อสนับสนุนการสร้าง
ขวัญกาลังใจแก่บุคลากร

1. จัดประชุมบุคลากรในกองคลังเพื่อสนับสนุนให้มีการจัดทาคู่มอื การ
ปฏิบัติงาน
2. ผู้บริหารให้ข้อเสนอแนะ และถ่ายทอดความรู้แก่บุคลากรในการ
จัดทาคู่มือการปฏิบัตงิ าน
3. จัดทาคู่มือการปฏิบัติงานจนครบทุกตาแหน่ง
4. เผยแพร่องค์ความรู้ ประสบการณ์ แก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง และผู้สนใจ
5. จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้เกิดการปฏิบัติที่ดี
6. นาเสนอผลงานที่ได้ต่อคณะกรรมการบริหารกองคลัง เพื่อทราบ

1. รายงานการประชุมบุคลากร
2. คู่มือการปฏิบัติงาน
3. website กองคลัง
4. โครงการจัดกิจกรรมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
5. รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหาร ครั้งที่………………………..

ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
1. การสื่อสารตามขั้นตอนของกองคลัง
2. การแต่งตั้งบุคลากรเป็นคณะกรรมการ
บริหารกองคลัง
3. กระบวนการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นใน
แต่ละกลุ่มงาน

5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และ
ส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่อให้
สามารถทางานบรรลุวัตถุประสงค์
ของหน่วยงานเต็มตามศักยภาพ

ผลที่ได้
1. คู่มือการปฏิบัติงาน
2. รูปแบบและกิจกรรมแลกเปลีย่ น
เรียนรู้
ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
1. คาอธิบายลักษณะงานของแต่ละ
ตาแหน่งในกองคลัง
2. แนวทางการพัฒนาบุคลากรไปสู่
องค์การแห่งการเรียนรู้
3. งบประมาณ
4. ปัญหาและอุปสรรคที่ได้จากการพัฒนา

เกณฑ์มาตรฐาน

ผลที่ได้/ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
ผลที่ได้
6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล โดยคานึงถึงประโยชน์ 1. ผลการประเมินผูบ้ ริหารภายใต้หลัก
ของมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานและ ธรรมาภิบาล
2. กระบวนการติดตามผลการควบคุม
ผู้มีส่วนได้เสีย
ภายใต้ การบริหารความเสี่ยง การ
ตรวจสอบภายใน และรายงานการเงิน
ต่อคณะกรรมการบริหารกองคลัง
ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
1. หลักการของการบริหารแบบ
ธรรมาภิบาล
2. รูปแบบการบริหารงานของผูบ้ ริหาร
3. กิจกรรมการควบคุมภายใน การ
บริหารความเสี่ยง การตรวจสอบ
ภายใน และขัน้ ตอนการเสนอ
รายงานการเงิน

ขั้นตอนการดาเนินการ
1. จัดให้มีการบริหารแบบมีสว่ นร่วม
2. กาหนดกระบวนการแก้ไขปัญหา โดยยึดหลักการกระจายการตัดสินใจ
3. ประเมินตนเอง
4. ติดตามผลการควบคุมภายใต้ การบริหารความเสี่ยง การตรวจสอบภายใน
และรายงานการเงิน
5. นาเสนอผลการประเมินตนเอง และผลการติดตามการควบคุมภายใต้
การบริหารความเสี่ยง การตรวจสอบภายใน และรายงานการเงิน ต่อ
คณะกรรมการบริหารกองคลัง

เอกสารอ้างอิง
1. รายงานประชุมบุคลากรกองคลัง
2. ผลการประเมินตนเอง
3. รายงานทีป่ ระชุมคณะกรรมการ
บริหารกองคลัง ครั้งที่……………

เกณฑ์มาตรฐาน

7. คณะกรรมการบริหารของหน่วยงาน
ประเมินผลการบริหารงานของ
หน่วยงานและผู้บริหารนาผลการ
ประเมินไปปรับปรุงการบริหารงาน
อย่างเป็นรูปธรรม

ผลที่ได้/ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
ผลที่ได้
1. ผลการประเมินการบริหารงานของ
กองคลังและผูบ้ ริหาร
2. แผนการพัฒนากองคลัง

ขั้นตอนการดาเนินการ
1. คณะกรรมการกองบริหารคลังกาหนดให้มีการประเมินผลการบริหารงาน
ของกองคลัง และผู้บริหาร
2. จัดทาแบบฟอร์มการประเมิน
3. กาหนดบุคคลผู้รับผิดชอบในการรวบรวมผลการประเมิน
4. ทาความเข้าใจกับบุคลากรในการประเมินเพื่อพิจารณา
ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
5. สรุปผล เสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองคลัง
1. แบบฟอร์มการประเมินผลการ
6. คณะกรรมการบริหารกองคลังให้ความเห็นชอบและข้อเสนอแนะ
ดาเนินงาน และผูบ้ ริหาร โดยกาหนด 7. ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทุกคนทราบแนวทางการพิจารณาการ
จาก
บริหารงาน
- แผนกลยุทธ์
- แผนปฏิบัติการ
- แผนพัฒนาบุคลากร
- แผนบริหารความเสี่ยง
- แผนการควบคุมภายใน

เอกสารอ้างอิง
1. รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารกองคลัง ครั้งที่…………..
2. คาสั่งแต่งตั้งบุคลากรที่รับผิดชอบ
3. รายงานการประชุมบุคลากร
4. ผลการประเมินการบริหารงาน
ของกองคลัง และผู้บริหาร
5. แผนการพัฒนากองคลัง

ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 การพัฒนาหน่วยงานสู่สถาบันเรียนรู้
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีการกาหนดประเด็นความรูแ้ ละ
เป้าหมายของการจัดการความรู้ที่
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
สานักงานอธิการบดีหรือหน่วยงาน
โดยให้สอดคล้องกับพันธกิจของ
หน่วยงาน

ผลที่ได้/ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
ผลที่ได้
1. ประเด็นความรู้และเป้าหมายของ
การจัดการความรู้
2. องค์ความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้

ขั้นตอนการดาเนินการ
1. ศึกษาเป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์
2. นาประเด็นยุทธศาสตร์มาใช้ในการกาหนดแผนการจัดการความรู้ที่
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน
3. ผู้อานวยการกองคลังนาเสนอแผนการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ของหน่วยงาน ต่อคณะกรรมการบริหารกองคลังเพื่อพัฒนาให้
ความเห็นชอบ

เอกสารอ้างอิง
1. แผนกลยุทธ์ของสานักงาน
อธิการบดี
2. แผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน
3. แผนการจัดการความรู้
4. รายการการประชุมคณะกรรมการ
บริหาร ครั้งที่..........

1. สารวจผลการปฏิบัติงานที่เป็นจุดเด่นของบุคลากร
2. กาหนดประเด็นสาหรับใช้ในกระบวนการจัดการความรู้
3. สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรตระหนักถึงความสาคัญในการจัดการความรู้
เพื่อพัฒนาหน่วยงาน

1. ผลการสารวจจุดเด่นของบุคลากร
โดยดูจากผลการปฏิบัติงาน
2. แผนการจัดการความรู้ที่กาหนด
ประเด็นไว้อย่างชัดเจน
3. กิจกรรมการสร้างแรงจูงใจ

ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
1. แผนกลยุทธ์ของสานักงานอธิการบดี
2. แผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน
3. รูปแบบการจัดการความรู้และการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
4. การเผยแพร่องค์ความรู้
2. กาหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะ
พัฒนาความรู้และทักษะอย่างชัดเจน
ตามประเด็นความรู้ที่กาหนดในข้อ 1

ผลที่ได้
กลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และ
ทักษะ
ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
1. Job description ของแต่ละคน
2. จุดเด่นแต่ละคนของบุคลากรกองคลัง
3. กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เกณฑ์มาตรฐาน

3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์
ตรง (Tacit Knowledge) เพื่อค้นหา
แนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่
กาหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่
บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่กาหนด

4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็น
ความรู้ที่กาหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่
ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่
เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและ
จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่
ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร
(Explicit Knowledge)

ผลที่ได้/ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนการดาเนินการ
เอกสารอ้างอิง
ผลที่ได้
1. เชิญบุคลากรภายใน/ภายนอก ที่มีความรู้ ความสามารถ และ
1. หนังสือเชิญบุคลากรมีความรู้
1. กาหนดเป้าหมายเพื่อดาเนินกิจกรรม
ประสบการณ์ ที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจของกองคลัง เข้าเป็นกลุม่ เป้าหมาย ความสามารถ และประสบการณ์
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ที่จะมาแลกเปลีย่ นเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
2. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
2. กลุ่มเป้าหมายร่วมกันค้นหาแนวทางปฏิบตั ิที่ดีทสี่ ุด
2. รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารกองคลัง ครั้งที่..................
ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
3. กิจกรรมอื่น ๆ ที่เกีย่ วข้อง
1. ประเด็นความรู้และเป้าหมายของ
การจัดการความรู้
2. จุดเด่นของบุคลากรเพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้
3. แผนพัฒนาบุคลากร
ผลที่ได้
1. ผู้รับผิดชอบในการรวบรวมความรู้
2. หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร
เกี่ยวกับผลการแลกเปลี่ยน
ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
1. องค์ความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้
2. ปัญหาและข้อเสนอแนะ ระหว่างการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
3. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สาหรับ
การจัดการความรู้ และเผยแพร่
4. งบประมาณในการจัดทาเอกสาร
หรือสั่งพิมพ์ เพื่อเผยแพร่

1. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ ความรู้ที่อยู่ใน
ตัวบุคคลและแหล่งอื่น ๆ มาจัดเก็บอย่างเป็นระบบ
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกองคลัง เพื่อรองรับการเผยแพร่
องค์ความรู้และแผนปฏิบัตทิ ดี่ ีแก่บุคลากร
3. จัดสรรงบประมาณเพื่อจัดทาเอกสาร/สิ่งพิมพ์ เพื่อรวบรวมแนวปฏิบตั ิ
ที่ดีในแต่ละงานตามพันธกิจของกองคลัง

1. คาสั่งแต่งตั้งผู้รบั ผิดชอบ
2. แผนการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ
3. จานวนเงินที่จัดสรรเพื่อการ
จัดการความรู้

เกณฑ์มาตรฐาน

ผลที่ได้/ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนการดาเนินการ
เอกสารอ้างอิง
1. ผู้มีหน้าที่รวบรวมความรู้ตามประเด็นที่กาหนดไว้นาเสนอ รายละเอียด 1. รายงานผลการจัดการความรู้ที่
5. มีการนาความรู้ที่ได้จากการจัดการ ผลที่ได้
ความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือ การนาความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ ของการจัดการความรู้ที่ได้จัดทาเป็นลายลักษณ์อักษร เสนอต่อผู้อานวยการ เป็นแนวปฏิบัติที่ดี
ที่เป็นแนวปฏิบัตทิ ี่ดี
กองคลัง
2. รายงานประชุมคณะกรรมการ
ปีการศึกษาที่ผ่านมา ที่เป็นลาย
2. ผู้บริหารกองคลังพิจารณานาความรู้ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการ
บริหารกองคลัง ครั้งที่……………
ลักษณ์อักษร (Explicit knowledge)
ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
ปฏิบัติงาน
และจากความรู้ ทักษะของผู้มี
ประสบการณ์ตรง (Tacit Knowledge) องค์ความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ที่ 3. ผู้อานวยการกองคลังนาเสนอความรู้ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการ
จัดทาเป็นลายลักษณ์อักษร
ปฏิบัติงานจริงต่อคณะกรรมการบริหารกองคลัง เพื่อพิจารณาให้ความ
ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ใน
เห็นชอบ
การปฏิบัติงานจริง
4. คณะกรรมการบริหารกองคลังพิจารณาให้ความเห็นชอบ หากมีข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติม ผู้อานวยการกองคลังรับไปพิจารณาดาเนินการ
5. ติดตามผลการปฏิบัติงาน หลังจากได้นาความรู้ที่ได้มาปรับใช้

ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีแผนระบบสารสนเทศ
(Information System Plan)

ผลที่ได้/ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนการดาเนินการ
ผลที่ได้
1. ศึกษาประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มี
แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประสิทธิภาพ ซึ่งอยู่ในยุทธศาสตร์การพัฒนาของกองคลัง มาจัดทาแผน
ประจาปีงบประมาณ 2555
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจาปีงบประมาณ 2555
ที่ครอบคลุมภารกิจของกองคลัง (ควรดาเนินการระหว่างเดือนกรกฎาคม
ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง :
– สิงหาคมของทุกปี)
1. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากองคลัง 2. มอบหมายผู้รับผิดชอบจัดทาแผนระบบสารสนเทศ
สานักงานอธิการบดี
3. นาเสนอแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจาปีงบประมาณ
2555 ต่อผู้บริหารกองคลังพิจารณา
4. ผู้อานวยการกองคลังนาเสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองคลังเพื่อ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ควรดาเนินการระหว่างเดือน กันยายน
ของทุกปี)
5. ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจาปี
งบประมาณ 2555 ให้กับบุคลากรกองคลังได้ทราบโดยทั่วกัน
(ควรดาเนินการระหว่างเดือน ตุลาคม ของ ทุกปี)

เอกสารอ้างอิง
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
กองคลัง
2. แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ประจาปีงบประมาณ
2555
3. วิธีการประชาสัมพันธ์แผนพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหาร ครั้งที่ ........

2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
และการตัดสินใจตามพันธกิจของ
ส่วนงาน เช่น การบริหารจัดการ และ
การเงิน และสามารถนาไปใช้ใน
การดาเนินงานประกันคุณภาพ

ผลที่ได้
จานวนระบบสารสนเทศที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน

1. จานวนชื่อระบบสารสนเทศทีใ่ ช้
ในการปฏิบัติงาน
2. ผลการประเมินความพร้อมของ
ระบบ
3. บันทึกแจ้งผู้เกี่ยวข้องให้ทดลอง
ใช้ระบบ

ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง :
1. รายชื่อระบบที่ใช้ในการปฏิบตั ิงาน
ของกองคลัง
2. ผลการประเมินความพึงพอใจ

1. ประเมินความพร้อมของระบบสารสนเทศ เพื่อใช้ในการบริหารงานและ
ตัดสินใจ
2. นาผลการประเมินเสนอผู้อานวยการกองคลัง
3. ประสานงานกับสานักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
พัฒนาระบบ
4. แจ้งผู้เกี่ยวข้องทดลองใช้ระบบ หลังจากพัฒนาแล้ว

เกณฑ์มาตรฐาน
3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้
ระบบสารสนเทศ

ผลที่ได้/ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
ผลที่ได้
ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ
ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง :
1. ระบบสารสนเทศที่ต้องการประเมิน
2. กลุ่มเป้าหมาย (ผู้ใช้ระบบสารสนเทศ)
3. แบบประเมินความพึงพอใจ

4. มีการนาผลการประเมินความ
พึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมา
ปรับปรุงระบบสารสนเทศ

ผลที่ได้
แผนปรับปรุงระบบสารสนเทศ
ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง :
1. รายงานสรุปแบบประเมินความ
พึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ
2. แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยี

ขั้นตอนการดาเนินการ
1. จัดทาแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ
(ควรดาเนินการระหว่างเดือน ตุลาคม ถึงเดือน ธันวาคม ของ ทุกปี)
2. นาเสนอแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ
ให้ผู้บริหารกองคลังเพื่อพิจารณา
3. ผู้อานวยการกองคลังนาเสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองคลัง เพื่อ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ
4. ส่งแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจให้กับผู้ใช้ระบบสารสนเทศ
5. เก็บแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจให้กับผู้ใช้ระบบสารสนเทศ
6. ประมวลผลแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจให้กับผู้ใช้ระบบ
สารสนเทศ
7. จัดทารายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ
สารสนเทศเสนอผู้บริหารกองคลังเพื่อพิจารณา
8. ผู้อานวยการกองคลังนาเสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองคลัง
เพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ

เอกสารอ้างอิง
1. แบบสอบถามประเมินความ
พึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ
2. รายงานสรุปแบบประเมินความ
พึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ
3. รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารกองคลัง ครั้งที่...............
(นาเสนอแบบประเมิน)
4. รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารกองคลัง ครั้งที่...............
(นาเสนอผลการประเมิน)

1. รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ
เสนอผู้บริหารกองคลังและคณะกรรมการบริหารกองคลังเพื่อพิจารณา
(ควรดาเนินการระหว่างเดือน มีนาคม ของ ทุกปี)
2. นาปัญหาและอุปสรรคที่ได้จากผลการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้ระบบ
สารสนเทศมาจัดทาแผนปรับปรุงระบบสารสนเทศ (ควรดาเนินการ
ระหว่างเดือน พฤษภาคม ของ ทุกปี)
3. นาเสนอแผนปรับปรุงระบบสารสนเทศต่อผู้บริหารและคณะกรรมการ
บริหารกองคลัง (ควรดาเนินการระหว่างเดือน มิถุนายน ของ ทุกปี)

1. รายงานสรุปแบบประเมินความ
พึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ
2. รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารกองคลัง ครั้งที่.................
(รายงานสรุปผลการประเมิน)
3. แผนปรับปรุงระบบสารสนเทศ
4. รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารกองคลัง ครั้งที่...............
(แผนปรับปรุงระบบสารสนเทศ)

เกณฑ์มาตรฐาน
ผลที่ได้/ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
5. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของ ผลที่ได้
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
ระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอก
ตามที่กาหนด
ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง :
1. ชื่อระบบสารสนเทศทีส่ ่งข้อมูลผ่าน
เครือระบบหน่วยงานภายนอก

ขั้นตอนการดาเนินการ
1. มีระบบสารสนเทศที่สง่ ข้อมูลผ่านเครือระบบหน่วยงานภายนอก เช่น
ระบบ 3 มิติ ระบบบัญชี GL ระบบค่าลงทะเบียน ระบบจ่ายตรง
เงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจา ระบบ GFMIS เป็นต้น
2. กาหนดผู้รับผิดชอบในการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงาน
ภายนอก
3. ศึกษาปัญหาและอุปสรรคจากการดาเนินการ

เอกสารอ้างอิง
1. จานวนชื่อระบบสารสนเทศที่
ส่งข้อมูลผ่านเครือระบบหน่วยงาน
ภายนอก
2. รายชื่อผู้รบั ผิดชอบการส่งข้อมูล
ผ่านเครือระบบหน่วยงาน
ภายนอก

ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือ
คณะทางานบริหารความเสี่ยงโดยมี
ผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนที่
รับผิดชอบพันธกิจหลักของหน่วยงาน
ร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทางาน

ผลที่ได้/ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
ผลที่ได้
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง :
1. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงกองคลัง
2. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงของสานักงานอธิการบดี
3. พันธกิจหลักของหน่วยงาน

ขั้นตอนการดาเนินการ
1. ผู้อานวยการกองคลังแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมี
ผู้อานวยการกองคลังเป็นทีป่ รึกษา และมีตัวแทนจากกลุ่มงานต่าง ๆ
ร่วมเป็นคณะกรรมการ เพื่อทาหน้าที่วางแผนการดาเนินงานเกี่ยวกับ
การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของกองคลัง
2. ส่งตัวแทนจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของกองคลัง เป็น
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสานักงานอธิการบดี เพือ่ เข้าร่วม
ประชุมกาหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงของสานักงานอธิการบดี

เอกสารอ้างอิง
1. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงกองคลัง
2. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงของสานักงาน
อธิการบดี

เกณฑ์มาตรฐาน
2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง
และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่าง
น้อย 1 ด้าน ตามบริบทของหน่วยงาน
จากตัวอย่างต่อไปนี้
- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน
งบประมาณ ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ อาคารสถานที่)
- ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือ
กลยุทธ์ของสถาบัน
- ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น
ความเสี่ยงของกระบวนการบริหาร
หลักสูตร การบริหารงานวิจัย
ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ
- ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความ
เสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะ
จรรยาบรรณของอาจารย์และ
บุคลากร
- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก

ผลที่ได้/ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
ผลที่ได้
ความเสี่ยงตามบริบทของหน่วยงาน
ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง :
1. คู่มือการบริหารความเสี่ยงของ
สานักงานอธิการบดี
2. แผนบริหารความเสี่ยงกองคลัง
ประจาปีงบประมาณ 2555

ขั้นตอนการดาเนินการ
เอกสารอ้างอิง
1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงของ
1. แผนบริหารความเสี่ยงกองคลัง
กองคลัง ประจาปีงบประมาณ ที่ครอบคลุมภารกิจหลักของกองคลัง
ประจาปีงบประมาณ 2555
ตามแบบที่สานักงานอธิการบดีกาหนด ประกอบด้วย แบบ RA.D1 และ 2. รายงานการประชุมคณะกรรมการ
แบบ RMP.D1 (ควรดาเนินการระหว่างเดือนกันยายน ของทุกปี)
บริหาร ครั้งที่............................
2. นาแผนบริหารความเสี่ยงของกองคลัง แบบ RMP.D1 ที่ได้วิเคราะห์และ
ระบุความเสี่ยงของกองคลัง และปัจจัยเสีย่ ง ตามพันธกิจของกองคลัง ที่
ส่งผลต่อการทางาน หรือสร้างความเสียหายในการบริหารงาน โดยที่
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ดังนี้
- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ อาคารสถานที)่
- ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย
- ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการ
บริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกัน
คุณภาพ
- ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะ
จรรยาบรรณของอาจารย์และบุคลากร
- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก
3. นาเสนอผู้อานวยการกองคลังเพื่อพิจารณา
4. ผู้อานวยการกองคลังนาเสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองคลังเพื่อให้
ข้อเสนอแนะ

เกณฑ์มาตรฐาน
ผลที่ได้/ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบ ผลที่ได้
ของความเสี่ยงและจัดลาดับความเสี่ยง โอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง
ที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2
และจัดลาดับความเสี่ยง
ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง :
1. แผนบริหารความเสี่ยงกองคลัง
ประจาปีงบประมาณ 2555
2. คู่มือการบริหารความเสี่ยงของ
สานักงานอธิการบดี

4. มีการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงที่มี
ระดับความเสี่ยงสูงและดาเนินการ
ตามแผน

ผลที่ได้
แผนบริหารความเสี่ยง
ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง :
1.แผนบริหารความเสี่ยงกองคลัง
ประจาปี ประกอบด้วย แบบ RA.D1
และ แบบ RMP.D1

ขั้นตอนการดาเนินการ
เอกสารอ้างอิง
1. นาแผนบริหารความเสี่ยงของกองคลัง แบบ RMP.D1 ที่ได้วิเคราะห์และ 1. แผนบริหารความเสี่ยงกองคลัง
ระบุความเสี่ยงของกองคลัง และปัจจัยเสีย่ ง มาประเมินโอกาสและ
ประจาปีงบประมาณ 2555
ผลกระทบของความเสีย่ ง และจัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยง เพื่อ 2. รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินการกาจัดความเสี่ยงทีเ่ กิดขึ้น
บริหาร ครั้งที่............................
2. นาเสนอผู้อานวยการกองคลังเพื่อพิจารณา
3. ผู้อานวยการกองคลังนาเสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองคลังเพื่อให้
ข้อเสนอแนะ

1. นาแผนบริหารความเสี่ยงของกองคลัง แบบ RMP.D1 ซึ่งมีความเสี่ยงสูง 1. แผนบริหารความเสี่ยงกองคลัง
โดยมีการกาหนดขั้นตอน วัตถุประสงค์ ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง การประเมิน
ประจาปีงบประมาณ 2555
ความเสี่ยง วิธีการกาจัดความเสี่ยง ระบุผู้รบั ผิดชอบ และกาหนดเวลา
2. รายงานการประชุมคณะกรรมการ
แล้วเสร็จ
บริหาร ครั้งที่............................
2. ผู้รับผิดชอบดาเนินการตามแผนบริหารความเสีย่ ง
3. นาเสนอผู้อานวยการกองคลังเพื่อพิจารณา
4. ผู้อานวยการกองคลังนาเสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองคลังเพื่อให้
ข้อเสนอแนะ

เกณฑ์มาตรฐาน
5. มีการติดตาม และประเมินผลการ
ดาเนินงานตามแผน และรายงานต่อ
คณะกรรมการประจาส่วนงานและ
มหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา อย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง

ผลที่ได้/ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนการดาเนินการ
เอกสารอ้างอิง
ผลที่ได้
1. จัดทาแผนการติดตามบริหารความเสี่ยง ตามรอบ 6 เดือน และ
1. รายงานผลการดาเนินการบริหาร
ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงาน
รอบ 12 เดือน (ควรดาเนินการ รอบ 6 เดือน ระหว่างเดือน เมษายน
ความเสี่ยง ตามแบบ RM.D1
ตามแผนบริหารความเสี่ยง
และ รอบ 12 เดือน เดือน ตุลาคม ของทุกปี)
(รอบ 6 เดือน และ รอบ
2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงติดตาม และประเมินผลการดาเนินงาน
12 เดือน)
ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง :
ตามแผนบริหารความเสี่ยง โดยจัดทารายงานผลการดาเนินการบริหาร 2. รายงานการประชุมคณะกรรมการ
1. รายงานผลการดาเนินงานตาม
ความเสี่ยง ตามแบบ RM.D1 (รอบ 6 เดือน และ รอบ 12 เดือน)
บริหารกองคลัง ครั้งที่................
แผนงานบริหารความเสี่ยง ประจาปี
รายงานต่อผู้อานวยการกองคลัง
3. รายงานผลการดาเนินการบริหาร
งบประมาณ 2554 (รอบ 12 เดือน)
3. ผู้อานวยการกองคลังนาเสนอคณะกรรมการบริหารกองคลัง เพื่อพิจารณา
ความเสี่ยงต่อประธานบริหาร
2. รายงานผลการดาเนินงานตาม
ให้ความเห็นชอบ
ความสี่ยง ตามแบบ RM.D1
แผนงานบริหารความเสี่ยง ประจาปี
4. จัดส่งรายงานผลการดาเนินการบริหารความเสี่ยงต่อประธานบริหาร
(รอบ 6 เดือน และ รอบ
งบประมาณ 2555 (รอบ 6 เดือน)
ความเสี่ยง ตามแบบ RM.D1 (รอบ 6 เดือน และ รอบ 12 เดือน)
12 เดือน)

6. มีการนาผลการประเมิน และ
ข้อเสนอแนะจากมหาวิทยาลัยและ
คณะกรรมการประจาส่วนงานไปใช้
ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์
ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป

ผลที่ได้
ปรับแผนบริหารความเสี่ยงในรอบปี
ถัดไป
ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง :
1. รายงานประชุมคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงสานักงานอธิกรบดี

นาผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากรายงานผลการดาเนินการ
บริหารความเสี่ยง ทีน่ าเสนอคณะกรรมการนโยบายและแผน คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการบริหารกองคลัง
มาใช้ในการปรับแผนบริหารความเสี่ยงในปีต่อไป

1. รายงานผลการดาเนินการบริหาร
ความเสี่ยง ตามแบบ RM.D1
(รอบ 6 เดือน และ รอบ
12 เดือน)
2. รายงานประชุมคณะกรรมการ
นโยบายและแผน ครั้งที่............
3. รายงานประชุมคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงสานักงาน
อธิการบดี ครั้งที่........................
4. รายงานประชุมคณะกรรมการ
บริหารกองคลัง ครั้งที่…………….

องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
เกณฑ์มาตรฐาน
ผลที่ได้/ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินทีส่ อดคล้อง ผลที่ได้
กับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง :
1. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากองคลัง
2. แผนปฏิบัติการกองคลัง
3. งบประมาณรายจ่ายเงินงบประมาณ
แผ่นดินและงบประมาณรายจ่าย
เงินรายได้ ปี 2554 และ ปี 2555
4. รายงานแผนการปฏิบัติงานและการ
ใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปี
งบประมาณ 2554
5. รายงานแผน/ผลการใช้จา่ ย
งบประมาณรายจ่ายเงินงบประมาณ
แผ่นดิน และรายงานแผน/ผลการใช้
จ่าย ประจาปี 2554 (ไตรมาส 1 – 4)
6. รายงานแผน/ผลการใช้จา่ ย
งบประมาณรายจ่ายเงินงบประมาณ
แผ่นดิน และรายงานแผน/ผลการใช้
จ่าย ประจาปี 2555 (ไตรมาส 1 – 2)

ขั้นตอนการดาเนินการ
1. ทบทวนแผนกลยุทธ์ทางการเงินเพื่อให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
กองคลัง และนาเสนอคณะกรรมการบริหารกองคลังเพื่อพิจารณาให้
ข้อเสนอแนะ (ควรดาเนินการทบทวน ระหว่างเดือนกรกฎาคม –
สิงหาคมของทุกปี)
2. จัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน เสนอคณะกรรมการบริหารกองคลัง เพื่อ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ และให้นาไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

เอกสารอ้างอิง
1. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากอง
กองคลัง
2. แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
3. รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารกองคลัง ครั้งที่ ............

เกณฑ์มาตรฐาน
2. มีแนวทางในการวางแผนการใช้เงิน
อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส
ตรวจสอบได้

ผลที่ได้/ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
ผลที่ได้
แผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ
โปร่งใส ตรวจสอบได้

ขั้นตอนการดาเนินการ
1. ศึกษาข้อมูลงบประมาณรายจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณ
รายจ่ายเงินรายได้ ประจาปี 2554 และ 2555 ที่ได้รับจัดสรร เพื่อเป็น
แนวทางการในการวางแผนการใช้เงิน
2. จัดทาแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (แบบ สงป.) ตาม
ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง :
แบบที่กองแผนงานกาหนด เพื่อใช้สาหรับวางแผนการใช้เงิน
1. งบประมาณรายจ่ายเงินงบประมาณ 3. จัดทารายงานแผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายเงินงบประมาณ
แผ่นดิน ประจาปีงบประมาณ 2554
แผ่นดิน และเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ 2554 เพื่อเป็นการ
และ 2555
ติดตามการใช้จา่ ยงบประมาณตามแผนที่วางไว้
2. งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้
ประจาปีงบประมาณ 2554 และ
2555
3. รายงานแผนการปฏิบัติงานและการ
ใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปี
งบประมาณ 2554 (แบบ สงป.)
4. รายงานแผน/ผลการใช้จา่ ย
งบประมาณรายจ่ายเงินงบประมาณ
แผ่นดิน และรายงานแผน/ผลการใช้
จ่าย ประจาปี 2554 (ไตรมาส 1 – 4)
5. รายงานแผน/ผลการใช้จา่ ย
งบประมาณรายจ่ายเงินงบประมาณ
แผ่นดิน และรายงานแผน/ผลการใช้
จ่าย ประจาปี 2555 (ไตรมาส 1 – 2)

เอกสารอ้างอิง
1. งบประมาณรายจ่ายเงิน
งบประมาณแผ่นดิน ประจาปี
งบประมาณ 2554 และ 2555
2. งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้
ประจาปีงบประมาณ 2554 และ
2555
3. รายงานแผนการปฏิบัติงานและ
การใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปี
งบประมาณ 2554 (แบบ สงป.)
4. รายงานแผน/ผลการใช้จา่ ย
งบประมาณรายจ่ายเงิน
งบประมาณแผ่นดิน และ
รายงานแผน/ผลการใช้จ่าย
ประจาปี 2554 (ไตรมาส 1 – 4)
5. รายงานแผน/ผลการใช้จา่ ย
งบประมาณรายจ่ายเงิน
งบประมาณแผ่นดิน และ
รายงานแผน/ผลการใช้จ่าย
ประจาปี 2555 (ไตรมาส 1 – 2)

เกณฑ์มาตรฐาน
ผลที่ได้/ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนการดาเนินการ
3. มีงบประมาณประจาปีทสี่ อดคล้องกับ ผลที่ได้
1. ศึกษาข้อมูลงบประมาณรายจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณ
แผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจและ
จานวนเงินงบประมาณประจาปีที่ได้รับ
รายจ่ายเงินรายได้ ประจาปี 2554 และ 2555 ที่ได้รับจัดสรร เพื่อให้
การพัฒนาหน่วยงานและบุคลากร
จัดสรร
สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการของกองคลัง
2. วางแผนและควบคุมจานวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง :
3. กาหนดผู้รับผิดชอบในการควบคุมงบประมาณ
1. งบประมาณรายจ่ายเงินงบประมาณ
แผ่นดิน ประจาปีงบประมาณ 2554
และ 2555
2. งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้
ประจาปีงบประมาณ 2554 และ
2555

เอกสารอ้างอิง
1. งบประมาณรายจ่ายเงิน
งบประมาณแผ่นดิน ประจาปี
งบประมาณ 2554 และ 2555
2. งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้
ประจาปีงบประมาณ 2554 และ
2555

เกณฑ์มาตรฐาน
4. มีการจัดทารายงานทางการเงินอย่าง
เป็นระบบ และรายงานต่อผูบ้ ริหาร
และมหาวิทยาลัย อย่างน้อยปีละ
2 ครั้ง

ผลที่ได้/ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนการดาเนินการ
ผลที่ได้
1. จัดทารายงานทางการเงิน เพือ่ เป็นการติดตามการใช้จา่ ยงบประมาณ
รายงานทางการเงิน เสนอผู้อานวยการ
ประกอบด้วย
กองคลังและคณะกรรมการบริหาร
- รายงานแผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินและรายจ่ายเงินรายได้
กองคลังเพื่อพิจารณา
ประจาปีงบประมาณ 2554 (ไตรมาสที่ 1 ถึงไตรมาสที่ 4) (ข้อมูลได้
จากงานงบประมาณที่ส่งให้กองแผนงาน)
ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง :
- รายงานแผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินและรายจ่ายเงินรายได้
1. รายงานแผน/ผลการใช้จา่ ย
ประจาปีงบประมาณ 2555 (ไตรมาสที่ 1 ถึงไตรมาสที่ 2) (ข้อมูลได้จาก
งบประมาณแผ่นดิน ประจาปี
งานงบประมาณทีส่ ่งให้กองแผนงาน)
งบประมาณ 2554 และ 2555
- รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ ประจาปี
เป็นรายไตรมาส
งบประมาณ 2554 เป็นรายเดือน
2. รายงานแผน/ผลการใช้จ่ายเงินรายได้
- รายงานสรุปยอดรายรับ-รายจ่าย (จัดสรร) ประจาปีงบประมาณ 2554
ประจาปีงบประมาณ 2554 และ
รอบ 12 เดือน
2555 เป็นรายไตรมาส
- รายงานสรุปยอดรายรับ-รายจ่าย (จัดสรร) ประจาปีงบประมาณ 2555
3. รายงานผลการใช้จา่ ยเงิน
รอบ 6 เดือน
งบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ 2. นาเสนอผู้อานวยการกองคลังเพื่อพิจารณา
ประจาปีงบประมาณ 2554 เป็น
3. ผู้อานวยการกองคลังนาเสนอคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณา
รายเดือน
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
4. รายงานสรุปยอดรายรับ-รายจ่าย
(จัดสรร) ประจาปีงบประมาณ
2554 รอบ 12 เดือน
5. รายงานสรุปยอดรายรับ-รายจ่าย
(จัดสรร) ประจาปีงบประมาณ 2555
รอบ 6 เดือน

เอกสารอ้างอิง
1. รายงานแผน/ผลการใช้จา่ ย
งบประมาณแผ่นดิน ประจาปี
งบประมาณ 2554 และ 2555
เป็นรายไตรมาส
2. รายงานแผน/ผลการใช้จ่าย
เงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ
2554 และ 2555 เป็น
รายไตรมาส
3. รายงานผลการใช้จา่ ยเงิน
งบประมาณแผ่นดินและ
เงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ
2554 เป็นรายเดือน
4. รายงานสรุปยอดรายรับ-รายจ่าย
(จัดสรร) ประจาปีงบประมาณ
2554 รอบ 12 เดือน
5. รายงานสรุปยอดรายรับ-รายจ่าย
(จัดสรร) ประจาปีงบประมาณ
2555 รอบ 6 เดือน
6. รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหาร ครั้งที่……………..…..
(รอบ 6 เดือน)
7. รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหาร ครั้งที่……………..…..
(รอบ 6 เดือน)

เกณฑ์มาตรฐาน
ผลที่ได้/ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
5. มีการนาข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการ ผลที่ได้
วิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์
รายงานวิเคราะห์ค่าใช้จา่ ยและยอด
สถานะทางการเงินหน่วยงานอย่าง
คงเหลือ
ต่อเนื่อง
ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง :
1. รายงานแผน/ผลการใช้จา่ ย
งบประมาณแผ่นดิน ประจาปี
งบประมาณ 2554 และ 2555
เป็นรายไตรมาส
2. รายงานแผน/ผลการใช้จา่ ยเงิน
รายได้ ประจาปีงบประมาณ 2554
และ 2555 เป็นรายไตรมาส
3. รายงานผลการใช้จา่ ยเงิน
งบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้
ประจาปีงบประมาณ 2554 เป็น
รายเดือน
4. สรุปยอดรายรับ-รายจ่าย (จัดสรร)
ประจาปีงบประมาณ 2554
(รอบ 12 เดือน) และ 2555
(รอบ 6 เดือน)
5. รายงานผลการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย
3 ปี ย้อนหลัง (ปี 2552-2554)

ขั้นตอนการดาเนินการ
เอกสารอ้างอิง
1. วิเคราะห์ค่าใช้จา่ ย ตามหมวดรายจ่าย ทีไ่ ด้รับสรรจัด ย้อนหลัง 3 ปี ทั้ง 1. รายงานแผน/ผลการใช้จา่ ย
เงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ รวมทั้งยอดเงินเหลือจ่ายประจาปี
งบประมาณแผ่นดิน ประจาปี
เพื่อให้ทราบถึงสถานะทางการเงินของกองคลัง
งบประมาณ 2554 และ 2555
2. นาเสนอผู้อานวยการกองคลังเพื่อพิจารณา
เป็นรายไตรมาส
3. ผู้อานวยการกองคลังนาเสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองคลัง
2. รายงานแผน/ผลการใช้จา่ ยเงิน
เพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ
รายได้ ประจาปีงบประมาณ
2554 และ 2555 เป็น
รายไตรมาส
3. รายงานผลการใช้จา่ ยเงิน
งบประมาณแผ่นดินและ
เงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ
2554 เป็นรายเดือน
4. สรุปยอดรายรับ-รายจ่าย
(จัดสรร) ประจาปีงบประมาณ
2554 (รอบ 12 เดือน) และ
2555 (รอบ 6 เดือน)
5. รายงานผลการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย
3 ปี ย้อนหลัง (ปี 2552-2554)
6. รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหาร ครั้งที่……………..…..

เกณฑ์มาตรฐาน
6. ผู้บริหารกาหนดขั้นตอน/กระบวนการ
ในการตรวจ ติดตาม การใช้เงินให้
เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยหรือส่วนงานกาหนด

ผลที่ได้/ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
ผลที่ได้
การใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและ
เกณฑ์มหาวิทยาลัยกาหนด
ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง :
1. ระเบียบเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
2. หนังสือการเข้าตรวจสอบของงาน
ตรวจสอบภายใน
3. หนังสือแจ้งการเปิดตรวจสอบการเงิน
- งานตรวจสอบภายใน
- สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ขั้นตอนการดาเนินการ
1. ดาเนินการใช้เงินตามระเบียบและขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยกาหนด
2. มีการตรวจสอบจากงานตรวจสอบภายในและสานักงานการตรวจ
เงินแผ่นดิน

เอกสารอ้างอิง
1. ระเบียบ การจ่ายเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551
2. หนังสือการเข้าตรวจสอบของ
งานตรวจสอบภายใน
3. หนังสือแจ้งการเปิดตรวจสอบ
การเงิน
- งานตรวจสอบภายใน
- สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

เกณฑ์มาตรฐาน
ผลที่ได้/ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการ ผลที่ได้
ใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนา รายงานผลการใช้จ่ายเงิน
ข้อมูลจากรายงานทางการเงินไปใช้ใน
การวางแผนและการตัดสินใจ
ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง :
1. รายงานแผน/ผลการใช้จา่ ย
งบประมาณแผ่นดิน ประจาปี
งบประมาณ 2554 และ 2555
เป็นรายไตรมาส
2. รายงานแผน/ผลการใช้จา่ ยเงิน
รายได้ ประจาปีงบประมาณ 2554
และ 2555 เป็นรายไตรมาส
3. รายงานผลการใช้จา่ ยเงิน
งบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้
ประจาปีงบประมาณ 2554 เป็น
รายเดือน
4. สรุปยอดรายรับ-รายจ่าย (จัดสรร)
ประจาปีงบประมาณ 2554
(รอบ 12 เดือน) และ 2555
(รอบ 6 เดือน)
5. รายงานผลการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย
3 ปี ย้อนหลัง (ปี 2552-2554)

ขั้นตอนการดาเนินการ
1. ผู้อานวยการกองคลัง และคณะกรรมการบริหารกองคลังมีการติดตาม
ผลการใช้เงินจากรายงานทางการเงินและรายงานผลการวิเคราะห์
ค่าใช้จ่าย 3 ปี ย้อนหลัง (ปี 2552-2554) ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
2. รวบรวมปัญหาและอุปสรรคที่ทาให้การใช้จ่ายเงินไม่เป็นตามแผน
3. ผู้บริหารทุกระดับนาข้อมูลจากรายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผน
และตัดสินใจ

เอกสารอ้างอิง
1. รายงานแผน/ผลการใช้จา่ ย
งบประมาณแผ่นดิน ประจาปี
งบประมาณ 2554 และ 2555
เป็นรายไตรมาส
2. รายงานแผน/ผลการใช้จา่ ยเงิน
รายได้ ประจาปีงบประมาณ
2554 และ 2555 เป็น
รายไตรมาส
3. รายงานผลการใช้จา่ ยเงิน
งบประมาณแผ่นดินและ
เงินรายได้ ระจาปีงบประมาณ
2554 เป็นรายเดือน
4. สรุปยอดรายรับ-รายจ่าย
(จัดสรร) ประจาปีงบประมาณ
2554 (รอบ 12 เดือน) และ
2555 (รอบ 6 เดือน)
5. รายงานผลการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย
3 ปี ย้อนหลัง (ปี 2552-2554)

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของ
สานักงานอธิการบดี/หน่วยงาน และ
ดาเนินการตามระบบที่กาหนด

ผลที่ได้/ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนการดาเนินการ
ผลที่ได้
1. จัดทาแผนดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
1. คณะกรรมการจัดทาระบบและ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาระบบและรายงานประเมินคุณภาพ
รายงานประเมินคุณภาพภายใน
ภายใน
2. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 3. กาหนดภาระหน้าที่ของคณะกรรมการจัดทาระบบและรายงาน
การศึกษาภายใน
ประเมินคุณภาพภายใน
ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
1. ภาระหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
กองคลัง
2. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของสานักงาน
อธิการบดี
3. แผนกลยุทธ์กองคลัง

เอกสารอ้างอิง
1. แผนดาเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
2. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดทาระบบและรายงานประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน

เกณฑ์มาตรฐาน
2. มีการกาหนดนโยบายและให้
ความสาคัญเรื่องการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการ
บริหารของหน่วยงานและผูบ้ ริหาร
สูงสุดของหน่วยงาน

ผลที่ได้/ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
ผลที่ได้
1. นโยบายการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน
2. คู่มือการจัดทา SAR
ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
1. แผนกลยุทธ์กองคลัง
2. นโยบายการบริหารกองคลัง

3. มีการกาหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตาม
อัตลักษณ์ของหน่วยงาน

ผลที่ได้
1. อัตลักษณ์ของกองคลัง
2. ตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของ
กองคลัง
ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
1. อัตลักษณ์ของสานักงานอธิการบดี
2. ตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของ
สานักงานอธิการบดี
3. แผนการดาเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน

ขั้นตอนการดาเนินการ
1. ผู้บริหารกองคลังร่วมกันกาหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน
2. นาเสนอนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายในต่อคณะกรรมการ
บริหารกองคลัง
3. คณะกรรมการบริหารกองคลังพิจารณาให้ความเห็นชอบนโยบายการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
4. ผู้อานวยการกองคลังประกาศนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน แก่บุคลากรในกองคลัง
5. กากับ ติดตาม ให้คณะกรรมการจัดทาระบบและรายงานประเมิน
คุณภาพภายในปฏิบัติตามแผนการดาเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน

เอกสารอ้างอิง
1. นโยบายการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน
2. คู่มือการจัดทา SAR
3. รายการประชุมคณะกรรมการ
บริหารกองคลัง ครั้งที่……………..
4. รายงานการประชุมคณะกรรมการ
จัดทาระบบและรายงานประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน

1. ผู้บริหารกองคลังทุกระดับร่วมกับบุคลากรกองคลังกาหนดอัตลักษณ์
1. รายงานการประชุมบุคลากร
และตัวบ่งชี้เพิ่มเติมของกองคลัง
กองคลัง
2. ผู้อานวยการกองคลังนาเสนออัตลักษณ์และตัวบ่งชี้เพิ่มเติมที่ได้จากการ 2. รายงานการประชุมคณะกรรมการ
มีส่วนร่วมของบุคลากรต่อคณะกรรมการบริหารกองคลัง
บริหารกองคลัง ครั้งที่……………
3. คณะกรรมการบริหารกองคลังพิจารณาให้ความเห็นชอบอัตลักษณ์และ 3. ประกาศกองคลังเกี่ยวกับกาหนด
ตัวบ่งชี้เพิ่มเติมของกองคลัง
อัตลักษณ์และตัวบ่งชี้เพิ่มเติม
4. ประกาศอัตลักษณ์และตัวบ่งชี้เพิ่มเติมที่ได้รับการพิจารณาเห็นชอบให้
ของกองคลัง
บุคลากรทราบโดยทั่วกัน

เกณฑ์มาตรฐาน
4. มีการดาเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน
ประกอบด้วย 1) การควบคุม ติดตาม
การดาเนินงาน และประเมินคุณภาพ
2) การจัดทารายงานประจาปีที่เป็น
รายงานประเมินคุณภาพ เสนอต่อ
สานักงานอธิการบดีตามกาหนดเวลา
และ 3) การนาผลการประเมินคุณภาพ
ไปทาแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของส่วนงาน

ผลที่ได้/ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
ผลที่ได้
1. รายงานการติดตามผลการ
ปฏิบัติงานตามแผนดาเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
2. รายงานการประเมินตนเองและการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
เสนอต่อสานักงานอธิการบดี

5. มีการนาผลการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในมาปรับปรุงการ
ทางาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผล
การดาเนินงานของตัวบ่งชี้ตาม
แผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้

ผลที่ได้
1. แนวทางพัฒนาคุณภาพการ
ปฏิบัติงานของกองคลัง

ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
1. แผนการดาเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
2. คู่มือการจัดทา SAR
3. การติดตามด้านการประกันคุณภาพ
ภายในจากคณะกรรมการจัดทา
ระบบและรายงานประเมินคุณภาพ
ภายใน

ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
1. ผลประเมินคุณภาพ มาตรการ และ
แผนพัฒนาคุณภาพในแต่ละปี
2. แผนกลยุทธ์ของกองคลัง

ขั้นตอนการดาเนินการ
เอกสารอ้างอิง
1. คณะกรรมการจัดทาระบบและรายงานประเมินคุณภาพภายใน
1. รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินการตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ทุกขั้นตอนของ
จัดทาระบบและรายงานประเมิน
PDCA
คุณภาพภายใน ครั้งที่ ………………
2. รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดทารายงาน SAR
2. SAR ฉบับสมบูรณ์
3. แต่งตั้งผู้รบั ผิดชอบการจัดทารายงาน SAR
3. รายงานการประชุมคณะกรรมการ
4. จัดทารายงาน SAR ต่อที่ประชุมคณะกรรมการจัดทาระบบและรายงาน
บริหารกองคลัง ครัง้ ที่……………
ประเมินคุณภาพภายใน พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ
5. ปรับปรุง SAR ตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการจัดทาระบบและ
รายงานประเมินคุณภาพภายใน
6. นาเสนอ SAR ต่อคณะกรรมการบริหารกองคลังพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ
7. ส่ง SAR ภายในกาหนดเวลา

1. ผู้บริหารกองคลังร่วมกันวิเคราะห์ผลจากการประเมินคุณภาพเพื่อ
1. รายงานการประชุมผู้บริหาร
พิจารณาปรับปรุงการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ในแผนกลยุทธ์
กองคลัง
2. นาเสนอแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานตามตัวบ่งชี้ในแผนกลยุทธ์ต่อ 2. รายงานการประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริหารกองคลัง
บริหารกองคลัง ครั้งที่ …………
3. ประชุมบุคลากรกองคลังเพื่อทาความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาการ
3. รายงานการประชุมบุคลากร
ปฏิบัติงาน
กองคลัง

เกณฑ์มาตรฐาน
6. มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูล
สนับสนุนการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในครบถ้วนตาม
องค์ประกอบคุณภาพที่สอดคล้องกับ
พันธกิจ/วัตถุประสงค์

ผลที่ได้/ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
ผลที่ได้
1. ระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุน
การประกันคุณภาพการศึกษา
ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
1. แผนพัฒนาระบบสารสนเทศของ
กองคลัง
2. พันธกิจและวัตถุประสงค์ของ
กองคลัง
3. ผลการประเมินคุณภาพในรอบปีที่
ผ่านมา
4. งบประมาณที่ใช้ในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ

ขั้นตอนการดาเนินการ
1. ผู้บริหารกองคลังทบทวนข้อมูลเบื้องต้นเพื่อพิจารณาความพร้อมของ
ระบบสารสนเทศที่มีอยู่
2. จัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศที่ใช้ในการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
3. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในจัดทาข้อมูลให้เป็นปัจจุบนั
4. ผู้รับผิดชอบรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อานวยการกองคลัง
5. รายงานผลการพัฒนาระบบสารสนเทศต่อคณะกรรมการบริหารกองคลัง

เอกสารอ้างอิง
1. ระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูล
สนับสนุนการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน
2. รายละเอียดการจัดสรร
งบประมาณเพื่อพัฒนาระบบ
สารสนเทศ
3. คาสั่งแต่งตั้งผู้รบั ผิดชอบการ
จัดทาข้อมูลในระบบ
4. รายงานผลการปฏิบัติงานของ
ผู้รับผิดชอบจัดทาข้อมูล
5. รายงานประชุมคณะกรรมการ
บริหารกองคลัง

เกณฑ์มาตรฐาน
ผลที่ได้/ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
ผลที่ได้
การประกันคุณภาพการศึกษา
1. ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้
โดยเฉพาะผู้ใช้บริการตามพันธกิจของ
ส่วนเสียเกี่ยวกับคุณภาพการ
หน่วยงาน
ปฏิบัติงานของกองคลัง

2. ข้อเสนอแนะจากกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
1. แผนพัฒนาการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของกองคลัง
2. รายละเอียดองค์ประกอบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
3. คู่มือการเขียนรายงานการ
ประเมินตนเอง

ขั้นตอนการดาเนินการ
1. จัดทาแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของกองคลังตามพันธกิจอย่าง
ครบถ้วน
2. นาเสนอคณะกรรมการจัดทาระบบและรายงานประเมินคุณภาพภายใน
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแบบประเมิน
3. กาหนดกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน
4. รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามที่ตอบกลับคืนมา
5. วิเคราะห์และสรุปผลเพื่อนาเสนอผู้อานวยการกองคลัง
6. ผู้อานวยการกองคลังสังเคราะห์ข้อมูลนาเสนอคณะกรรมการบริหาร
กองคลัง

เอกสารอ้างอิง
1. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของกองคลัง
2. สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล
3. รายงานการประชุมของ
คณะกรรมการบริหารกองคลัง

เกณฑ์มาตรฐาน
ผลที่ได้/ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน ผลที่ได้
การประกันคุณภาพการศึกษา
1. มีเครือข่ายการประกันคุณภาพ
ภายใน/ภายนอกมหาวิทยาลัย
ระหว่างหน่วยงาน
2. ผลการปฏิบัติงานที่เกิดจากความ
ร่วมมือ
ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
1. จานวนบุคลากรที่เข้าร่วมการเป็น
คณะกรรมการในการตรวจประเมิน
คุณภาพ
2. ความเชื่อมโยงระหว่างองค์ประกอบ
ในการจัดทารายงานการประเมิน
ตนเอง
3. กิจกรรมการประกันคุณภาพร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงาน

ขั้นตอนการดาเนินการ
1. ส่งบุคลากรเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในการตรวจประเมินคุณภาพเพื่อ
นาไปสู่การมีเครือข่าย
2. จัดทาความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพระหว่างหน่วยงานเป็นลาย
ลักษณ์อักษร
3. ประชุมร่วมกันระหว่างเครือข่ายเพื่อพัฒนางานการประกันคุณภาพ
4. ผู้บริหารติดตามผลการสร้างเครือข่าย

เอกสารอ้างอิง
1. คาสั่งแต่งตั้งบุคลากรกองคลังให้
เป็นกรรมการตรวจประเมิน
หน่วยงานอื่น
2. บันทึกความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานเพื่อเป็นเครือข่ายการ
แลกเปลี่ยนความรู้และสร้าง
ความร่วมมือในการพัฒนา
คุณภาพตามองค์ประกอบที่
เกี่ยวข้อง
3. รายงานการประชุมเครือข่าย
4. รายงานผลการติดตามการสร้าง
เครือข่ายของผู้บริหาร

เกณฑ์มาตรฐาน
9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาที่
หน่วยงานพัฒนาขึน้ และเผยแพร่ให้
หน่วยงานอื่นนาไปใช้ประโยชน์

ผลที่ได้/ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนการดาเนินการ
ผลที่ได้
1. ผู้บริหารกองคลังรวบรวมแนวปฏิบัติหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
1. กระบวนการคัดสรรแนวปฏิบัติที่ดี
ปฏิบัติงาน
หรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพ 2. นาเสนอคณะกรรมการบริหารกองคลังเพื่อพิจารณาคัดสรรแนวปฏิบตั ิ
การศึกษาที่กองคลังพัฒนาขึน้
ที่ดหี รืองานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2. กิจกรรมการเผยแพร่องค์ความรู้แก่ 3. เผยแพร่ให้บุคลากรในกองคลังและหน่วยงานอื่นเพื่อนาไปใช้ประโยชน์
บุคลากรและหน่วยงานอื่น
ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
1. องค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่
ได้จากการแลกเปลีย่ นเรียนรู้
2. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานและการประกันคุณภาพ
การศึกษา
3. องค์ความรู้และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับการประกันคุณภาพการศึกษา

เอกสารอ้างอิง
1. รายงานการรวบรวมแนวปฏิบัติ
หรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน
2. รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารกองคลัง ครั้งที่…………….
3. จัดทาแนวปฏิบัติที่ดีหรือ
สังเคราะห์งาน วิจัยเป็นลายลักษณ์
อักษรเพื่อเผยแพร่

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ตัวบ่งชี้ 9.20.2 มีระบบและกลไกการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีการนาผลการประเมินคุณภาพ
ภายในของรอบปีการศึกษาทีผ่ ่านมา
ไปจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพและ
คณะกรรมการบริหารหน่วยงานให้
ความเห็นชอบ

ผลที่ได้/ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนการดาเนินการ
ผลที่ได้
1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาระบบและรายงานประเมินคุณภาพภายใน
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อรองรับการ
2. คณะกรรมการบริหารกองคลัง นาผลการประเมินคุณภาพภายในของ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รอบ
รอบปีการศึกษา 2553 ที่คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ให้ข้อเสนอแนะ
ปีการศึกษา 2554
โดยมอบหมายให้คณะกรรมการการจัดทาระบบและรายงานประเมิน
คุณภาพภายใน เพื่อให้จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพเพื่อรองรับการประเมิน
ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง :
คุณภาพการศึกษาภายใน รอบปีการศึกษา 2554
1. คาสั่งแต่งตั้งจัดทาระบบและรายงาน 3. คณะกรรมการจัดทาระบบและรายงานประเมินคุณภาพภายใน ทาหน้าที่
ประเมินคุณภาพภายใน
สรุปผลการประเมิน ข้อเสนอแนะภาพรวม แยกตามองค์ประกอบ และ
2. รายงานผลการประเมินคุณภาพใน
จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพเพือ่ รองรับการประเมินคุณภาพการศึกษา
รอบปีการศึกษา 2553
ภายใน รอบปีการศึกษา 2554 พร้อมทั้งกาหนดผู้รับผิดชอบ และ
3. แผนปฏิบัติงานประกันคุณภาพ
ระยะเวลาดาเนินการ
การศึกษาภายใน กองคลัง
4. นาเสนอแผนพัฒนาคุณภาพเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษา
สานักงานอธิการบดี รอบปีการศึกษา ภายใน รอบปีการศึกษา 2554 ต่อคณะกรรมการบริหารกองคลังเพื่อ
2554
พิจารณาให้ความเห็นชอบ
4. รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารกองคลัง

เอกสารอ้างอิง
1. คาสั่งแต่งตั้งจัดทาระบบและ
รายงานประเมินคุณภาพภายใน
2. แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อรองรับ
การประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน รอบปีการศึกษา 2554
3. แผนปฏิบัติงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน กองคลัง
สานักงานอธิการบดี รอบปี
การศึกษา 2554
4. รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารกองคลัง ครั้งที่...............

เกณฑ์มาตรฐาน
2. มีการดาเนินการตามแผนพัฒนา
คุณภาพ

ผลที่ได้/ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
ผลที่ได้
ผู้รับผิดชอบแต่ละองค์ประกอบและ
ตัวบ่งชี้
ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง :
1. แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อรองรับการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
รอบปีการศึกษา 2554
2. รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารกองคลัง

3. มีการติดตามผลการดาเนินงานตาม
แผนพัฒนาคุณภาพอย่างน้อยปีละ
2 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อ
พิจารณา

ผลที่ได้
ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนา
คุณภาพ (รอบ 6 เดือน รอบ 9 และ
รอบ 12 เดือน)
ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง :
1. รายงานผลการพัฒนาคุณภาพเพื่อ
รองรับการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน รอบปีการศึกษา 2554
2. รายงานผลการพัฒนาคุณภาพต่อ
ผู้บริหาร

ขั้นตอนการดาเนินการ
1. มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบแต่ละองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ดาเนินการ
ตามแผน
2. เสนอผู้อานวยการกองคลังเพือ่ พิจารณา
3. ผู้อานวยการกองคลังนาเสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองคลังเพื่อ
พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ

เอกสารอ้างอิง
1. แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อรองรับ
การประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน รอบปีการศึกษา 2554
2. รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารกองคลัง ครั้งที่...............

1. คณะกรรมการจัดทาระบบและรายงานประเมินคุณภาพภายใน จัดทา 1. แผนการติดตามผลการ
แผนการติดตามผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ เพื่อให้
ดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ
ผู้รับผิดชอบแต่ละองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ดาเนินการตามแผน
2. รายงานติดตามผลการดาเนินงาน
2. คณะกรรมการจัดทาระบบและรายงานประเมินคุณภาพภายในติดตาม
ตามแผนพัฒนาคุณภาพ
ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ ตามรอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน
รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน
และ รอบ 12 เดือน
และ รอบ 12 เดือน
3. นาเสนอผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ ตามรอบ 6 เดือน
3. รายงานการประชุมคณะกรรมการ
รอบ 9 และ รอบ 12 เดือน ต่อผู้อานวยการกองคลังเพื่อพิจารณา
บริหารกองคลัง ครั้งที่...............
4. ผู้อานวยการกองคลังนาเสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองคลังเพื่อ
พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ

เกณฑ์มาตรฐาน
4. มีการประเมินผลการดาเนินงาน และ
รายงานต่อผู้บริหาร

ผลที่ได้/ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
ผลที่ได้
รายงานผลการดาเนินงานตาม
แผนพัฒนาคุณภาพ
ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง :
1. รายงานผลการพัฒนาคุณภาพเพื่อ
รองรับการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน รอบปีการศึกษา 2554
2. รายงานผลการพัฒนาคุณภาพต่อ
ผู้บริหารและคณะกรรมการบริหาร
กองคลัง

5. มีรายงานผลการดาเนินงาน และ
ผลสัมฤทธิ์ของการดาเนินงานต่อ
คณะกรรมการบริหารของหน่วยงาน
เพื่อพิจารณา และรายงานต่อ
สานักงานอธิการบดี

ผลที่ได้
รายงานผลการดาเนินงานและ
ผลสัมฤทธิ์ ต่อคณะกรรมการบริหาร
กองคลัง และสานักงานอธิการบดี
ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง :
1. รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารกองคลัง
2. รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารสานักงานอธิการบดี

ขั้นตอนการดาเนินการ
1. คณะกรรมการจัดทาระบบและรายงานประเมินคุณภาพภายในสรุปผล
การดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ รอบ 12 เดือน
2. นาเสนอรายงานผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนา รอบ 12 เดือน ต่อ
ผู้อานวยการกองคลัง
3. ผู้อานวยการกองคลังนาเสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองคลังเพื่อ
พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ

เอกสารอ้างอิง
1. รายงานผลการดาเนินงานตาม
แผนพัฒนาคุณภาพ รอบ
12 เดือน
2. รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารกองคลัง ครั้งที่...............

1. คณะกรรมการจัดทาระบบและรายงานประเมินคุณภาพภายใน
นารายงานผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ และผลสัมฤทธิ์
ของการดาเนินงาน รอบ 12 เดือน นาเสนอคณะกรรมการบริหาร
กองคลังเพื่อพิจารณา
2. กองคลังนาเสนอรายผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ และ
ผลสัมฤทธิ์ของการดาเนินงาน รอบ 12 เดือน ต่อสานักงานอธิการบดี

1. รายงานผลการดาเนินงานตาม
แผนพัฒนาคุณภาพ
รอบ 12 เดือน
2. รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารกองคลัง ครั้งที่...............
3. รายงานผลการดาเนินงานตาม
แผนพัฒนาคุณภาพ
รอบ 12 เดือน เสนอสานักงาน
อธิการบดี

