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บทที่  1 

ข้อมูลท่ัวไปของหน่วยงาน 
1.1   ชื่อหน่วยงาน 

 กองคลัง  (Finance Department) 

1.2   ที่ตั้ง 

 อาคารสํานักงานอธิการบดี ช้ัน 2 

1.3  ประวัติความเป็นมา 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นสถาบันการศึกษาที่จัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 มาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 

2542  บัญญัติให้สถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญา เป็นนิติบุคคล เพื่อให้สถานศึกษาของรัฐ

ดําเนินกิจการได้โดยอิสระ  สามารถพัฒนาระบบบริหาร และการจัดการที่เป็นของตนเอง  มีความ

คล่องตัว มีเสรีภาพทางวิชาการและอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของสภามหาวิทยาลัย 

 ดังนั้น จึงจัดตั้ งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง ข้ึนแทนสถาบันเทคโนโลยี            

ราชมงคล และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นหนึ่งในจํานวนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคล ทั้ง 9 แห่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มุ่งเน้นผลิตพัฒนากําลังคนด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี ที่ มีความรู้ ทักษะ พร้อมปฏิบั ติงานในสาขาต่าง ๆ ที่ตรงกับความต้องการของ

ภาคอุตสาหกรรม 

 กองคลัง เป็นหน่วยงานสังกัดอยู่ในสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

อีสาน โดยการจัดตั้งข้ึนตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พ.ศ.  2550 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 6 และ มาตรา 9 วรรคสอง  

แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 โดยมีการแบ่งหน่วยงานภายใน

ออกเป็น  5  ฝ่าย คือ 

 1.  ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป  

 2.  ฝ่ายบัญชี 

 3.  ฝ่ายการเงิน  

 4.  ฝ่ายเบิกจ่าย 

 5.  ฝ่ายงบประมาณ 
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1.4 ปณิธาน  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และเป้าประสงค์  

ปณิธาน 

ซ่ือสัตย์โปร่งใส  ใส่ใจให้บริการ  ยึดมั่นในระเบียบ 

วิสัยทัศน์   

 กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  เป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพในการบริหาร

งบประมาณ  อย่างมีประสิทธิภาพ และเปิดเผยสู่สาธารณชนได้ 

พันธกิจ 

1.  โอนจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานในสังกัดตามแผน  โดยพิจารณาจากทุกแหล่งเงินทุน  ทั้ง

จากเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้    

2. เบิก จ่ายงบประมาณแผ่นดิน  งบประมาณ เงินรายได้  โดยเป็น ไปตามระเบียบของ

กระทรวงการคลังและระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

 3. จัดเก็บรายได้จากการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา และรายได้อ่ืน ตามระเบียบมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน          

4.  จัดทําฐานข้อมูลทางการเงิน ด้วยระบบโปรแกรมสามมิติด้านบริหารทรัพยากรองค์กร (ระบบ 

ERP) ตามนโยบายภาครัฐ 

5.  ให้คําปรึกษาเกี่ยวกับระเบียบ วิธีปฏิบัติแก่หน่วยงานในสังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี        

ราชมงคลอีสาน 

 เป้าประสงค์ 

1.   วางแผนการใช้จ่ายด้านการเงินและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ  โปร่งใส  ถูกต้อง คุ้มค่า  

และตรวจสอบได้ 

2.  จัดทําฐานขอ้มูลด้านการเงินและงบประมาณ  เพื่อการบริหารจัดการภายในทีท่ันสมยั  ถูกต้อง  

และตรวจสอบได้ 

3. พัฒนาคณุภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 
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   1.5  ภารกิจหลัก  

1.  จัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

2.  เบิกจ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงการคลังและระเบียบมหาวิทยาลัย  

เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

3.  จัดเก็บรายได้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

4.  จัดทําบัญชี  และรายงานทางการเงินในภาพรวมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

1.6  นโยบายคุณภาพที่เกี่ยวกับผลผลิต 

 พัฒนาการปฏิบัติงานตามพันธกิจ  ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 

1.7  โครงสรา้งองค์กร 
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1.8 โครงสร้างการบริหาร 

 

 
 

1.9   รายชื่อผู้บริหารชุดปัจจุบัน 

1 .   นางสาวยุพิน สุทธิกิจพงค์  ผู้อํานวยการกองคลัง  

2 .   นางสาวศุภวรรณ ปรัชญกุล  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

3 .   นางพรศรี เวศสุวรรณ์  หัวหน้าฝ่ายบัญชี 

4.    นางพรพิมล ปุกสันเทียะ  หัวหน้าฝ่ายการเงิน 

5 .   นางสาวขนิษฐา ชาวนาป่า  หัวหน้าฝ่ายเบิกจ่าย  

6 .   นางสาววัชรี สมคะเนย์  หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ 

 

 

 

 

 

 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

น.ส.ศุภวรรณ  ปรัชญกุล 

ผู้อํานวยการกองคลัง 

น.ส.ยุพิน  สุทธิกิจพงค ์

นักวิชาการเงินและบัญช ี

น.ส.สุกัญญา  ถึงอินทร ์

ฝ่ายการเงิน 

นางพรพิมล  ปุกสันเทยีะ 

ฝ่ายบัญชี 

นางพรศร ี เวศสุวรรณ ์

ฝ่ายงบประมาณ 

น.ส.วัชร ี  สมคะเนย ์

เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 

น.ส.สุทธิ   ชวนโพธิ์ 

เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 

น.ส.พรทิพย ์ ประจันดมุ 

นักวิชาการเงินและบัญช ี

น.ส.มุกรว ี กูลวนานนท ์
นักวิชาการเงินและบัญช ี

น.ส.อรพนิ  สิทธิสวนจกิ 

นักวิชาการเงนิและบัญช ีปฏิบัติการ  

น.ส.วิมลสิร ิ มุสิกา 

เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 

น.ส.สกุณา  แซ่ลี้ 

นักวิชาการเงินและบัญช ี

น.ส.สมปอง  พวงแก้ว 

ฝ่ายเบิกจ่าย 

น.ส.ขนิษฐา  ชาวนาป่า 

เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 

นางพรวิไล  รัตนารักษ์ 

เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 

น.ส.ขนิษฐา   สถิตเมธี 

เจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไป 

น.ส.อัจฉราพร  แป้นทะเล 

โครงสรา้งโครงสรา้ง  กองคลัง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานกองคลัง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
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1.10   รายชื่อคณะกรรมการประกันคุณภาพภายของหน่วยงาน 

1 .   นางสาวยุพิน สุทธิกิจพงค์ ผู้อํานวยการกองคลัง  

2 .   นางสาวศุภวรรณ ปรัชญกุล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

3 .   นางพรศรี เวศสุวรรณ์ หัวหน้าฝ่ายบัญชี 

4.    นางพรพิมล ปุกสันเทียะ หัวหน้าฝ่ายการเงิน 

5 .   นางสาวขนิษฐา ชาวนาป่า หัวหน้าฝ่ายเบิกจ่าย  

6 .   นางสาววัชรี สมคะเนย์ หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ   

7 .   นางสาววิมลสิริ มุสิกา นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 

8.   นางสาวอรพิน สิทธิสวนจิก  นักวิชาการเงินและบัญชี 

9.  นางสาวอัจฉราพร แป้นทะเล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

10.  นางสาวสมปอง พวงแก้ว นักวิชาการเงินและบัญชี 

11.  นางสาวสกุณา แซ่ล้ี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

12.  นางพรวิไล   รัตนารักษ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

13.  นางสาวพรทิพย์ ประจันดุม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

14.  นางสาวมุกรวี กูลวนานนท์ นักวิชาการเงินและบัญชี 

15.  นางสาวสุทธิ ชวนโพธิ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

16.  นางสาวสุกัญญา ถึงอินทร์ นักวิชาการเงินและบัญชี 

17.  นางสาวขนิษฐา สถิตเมธี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

1.11   ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับบุคลากร  งบประมาณ  อาคารสถานที่  

ตารางที่ 1  จาํนวนบคุลากรสายสนบัสนนุ จําแนกตาม เพศ และวุฒิการศึกษา 
 

รายการ 
ข้าราชการพล

เรือน 

พนักงานใน

สถาบันอุดมศึกษา 

ลูกจ้าง 

ประจํา 

ลูกจ้าง

ช่ัวคราว 
รวมท้ังสิ้น 

1. เพศ ชาย - - - - - 

หญิง 5 5 1 5 16 

2. วุฒิ

การศึกษา 

ต่ํากว่า ป.ตรี - - 1 - 1 

ป.ตรี 4 5 - 5 14 

ป.โท 1 - - - 1 

ป.เอก - - - - - 

 

 



 6 

ตารางที่ 2  จํานวนบุคลากรสายวิชาการจําแนกตาม เพศ และวุฒิการศึกษา 
 

รายการ 
ข้าราชการพล

เรือน 

พนักงานใน

สถาบันอุดมศึกษา 

ลูกจ้าง 

ประจํา 

ลูกจ้าง

ช่ัวคราว 
รวมท้ังสิ้น 

1. เพศ ชาย - - - - - 

หญิง 1 - - - 1 

2. วุฒิ

การศึกษา 

ต่ํากว่า ป.ตรี - - - - - 

ป.ตรี 1 - - - 1 

ป.โท - - - - - 

ป.เอก - - - - - 

 

1.11.2 งบประมาณรายจ่ายประจําปี 2553 

ตารางที่ 3  สรุปงบประมาณรายจ่ายปงีบประมาณ  2553  จําแนกตามประเภทงบประมาณ 
 

ประเภทงบ 
งบประมาณแผ่นดิน 

(บาท) 

งบประมาณรายได้

(บาท) 
รวมทั้งสิ้น 

 งบบุคลากร 

- เงินเดือน                         

- ค่าจ้างประจํา 

- ค่าจ้างช่ัวคราว 

- พนักงานราชการ 

2,428,888.99 

2,220,208.99 

208,680.00 

- 

- 

1,144,640.64 

- 

- 

1,144,640.64 

- 

3,573,529.63 

2,220,208.99 

208,680.00 

1,144,640.64 

- 

 งบดําเนินงาน 

- ค่าตอบแทน 

- ค่าใช้สอยและ

ประกันสังคม 

- ค่าใช้จ่ายเดินทางไป

ราชการ 

- ค่าวัสดุ 

- ค่าสาธารณูปโภค 

437,853.57 

217,390.57 

11,048.00 

87,026.00 

122,389.00 

- 

772,272.00 

665,200.00 

107,072.00 

- 

- 

- 

1,210,125.57 

882,290.57 

118,120.00 

87,026.00 

122,389.00 

- 

 งบลงทุน 

- ครุภัณฑ์ 

- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

72,400.00 

72,400.00 

- 

- 

- 

- 

72,400.00 

72,400.00 

- 
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 งบอุดหนุน 

- ค่าใช้จ่ายบุคลากรและ

ทุนการศึกษา 

- บริการวิชาการ 

- วิจัยสร้างองค์ความรู้

ถ่ายทอดเทคโนโลยี 
 

152,768.00 

 

152,768.00 

- 

 

- 

100,000.00 

 

100,000.00 

- 

 

- 

252,768.00 

 

252,768.00 

- 

 

- 

 งบรายจ่ายอื่น 
 

3,600 - 3,600 

รวมทั้งสิ้น 3,095,510.56 1,916,912.64 5,112,423.20 

 

 

1.11.3 อาคารสถานที ่

ตารางที่ 4  รายละเอียดอาคารสถานที่ทั้งหมดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน              

                ปีการศึกษา 2553 
 

จํานวน 

อาคาร 

ห้อง 

เรียน 

ห้อง 

ปฏิบัติการ 

ห้องพัก

อาจารย์ 

ห้อง

ประชุม 

สํานัก 

งาน 

จํานวน

ชัน้ 

กองคลัง 

อาคารสํานักงานอธิการบดี  

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1 

 

2 

รวมท้ังหมด     1 2 

 

1.12   ความภาคภูมิใจ ผลงานของ กองคลัง 

1 .  มีการบริหารระบบงบประมาณให้กับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

     อีสาน โดยผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP) อย่างมีประสิทธิภาพ 

2 .  มีการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระดับมหาวิทยาลัย โดยจําแนกตามสาขาวิชา 

3.  มีการจัดทําข้อมูลเงินเดือน ด้วยระบบ Payroll  และสามารถเรียกดูข้อมูลเงินเดือนรายบุคคล 

     ได้ด้วยระบบ  e-slip 

4.  มีการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริการการศึกษา (ESS) ด้านการรับชําระเงินและสามารถ  

    โอนข้อมูลการรับชําระเงินเข้าระบบ  ERP  โดยอัตโนมัติ 

5.  มีการใช้ระบบออกใบเสร็จรับเงิน RIS ที่พัฒนาต่อยอดมาจากระบบ ESS แทนการออก 

    ใบเสร็จรับเงินแบบเขียน 
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1.13 เป้าหมายคุณภาพปีการศึกษา  2553 
 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้คุณภาพ เกณฑ์การประเมิน นํ้าหนัก เป้าหมาย 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินงาน 

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ.1.1) 

(สมศ.16) (สมศ.17) 

1 ข้อ 1 คะแนน 5 8 ข้อ 

2 หรือ 3 ข้อ 2 คะแนน 

4 หรือ 5 ข้อ 3 คะแนน 

6 หรือ 7 ข้อ 4 คะแนน 

8 ข้อ 5 คะแนน 

1.2.1  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา 

ปณิธาน พันธกิจและวัตถุประสงค์ของ

การจัดตั้งสถาบัน/หน่วยงาน (สมศ.16) 

1 ข้อ 1 คะแนน 10 5 ข้อ 

2 ข้อ 2 คะแนน 

3 ข้อ 3 คะแนน 

4 ข้อ 4 คะแนน 

5 ข้อ 5 คะแนน 

1.3.1 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่

ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ

สถาบัน/หน่วยงาน (สมศ.17) 

1 ข้อ 1 คะแนน 5 5 ข้อ 

2 ข้อ 2 คะแนน 

3 ข้อ 3 คะแนน 

4 ข้อ 4 คะแนน 

5 ข้อ 5 คะแนน 

1.4.1 ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัว

บ่งชี้ของการปฏิบัติงานตามแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร.

อีสาน 1) 

50-59 1 คะแนน 5 ร้อยละ 

75 60-69 2 คะแนน 

70-79 3 คะแนน 

80-89 4 คะแนน 

90-100 5 คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 9 

 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้คุณภาพ เกณฑ์การประเมิน นํ้าหนัก เป้าหมาย 

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 

2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และ

บุคลากรสายสนับสนุน (สกอ.2.4) 

(ก.พ.ร.12) (สมศ.14) 

1 ข้อ 1 คะแนน 5 7 ข้อ 

2 ข้อ 2 คะแนน 

3 หรือ 4 ข้อ 3 คะแนน 

5 หรือ 6 ข้อ 4 คะแนน 

7 ข้อ 5 คะแนน 

องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม 

5.5.1 ผลการชี้นํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหา

ของสังคม (สมศ. 18)  

- ด้านที ่1 พลังงานส่ิงแวดล้อม 

- ด้านที ่2 ความรักชาติ บาํรุงศาสนา 

และเทิดทนูพระมหากษตัริย์ 

1 ข้อ 1 คะแนน 10 5 ข้อ 

2 ข้อ 2 คะแนน 

3 ข้อ 3 คะแนน 

4 ข้อ 4 คะแนน 

5 ข้อ 5 คะแนน 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 

7.1 ภาวะผู้นําของสภาสถาบัน 

คณะกรรมการประจําหน่วยงานและ

ผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน (สกอ.

7.1) (ก.พ.ร.9.1,9.2) (สมศ.12ล13) 

1 ข้อ 1 คะแนน 5 7 ข้อ 

2 หรือ 3 ข้อ 2 คะแนน 

4 หรือ 5 ข้อ 3 คะแนน 

6 ข้อ 4 คะแนน 

7 ข้อ 5 คะแนน 

7.2 การพัฒนาสถาบัน/หน่วยงานสู่สถาบนั

เรียนรู ้(สกอ.7.2) (ก.พ.ร.12) 

1 ข้อ 1 คะแนน 5 5 ข้อ 

2 ข้อ 2 คะแนน 

3 ข้อ 3 คะแนน 

4 ข้อ 4 คะแนน 

5 ข้อ 5 คะแนน 

7.3 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและ

การตัดสินใจ  (สกอ.7.3) (ก.พ.ร.11) 

1 ข้อ 1 คะแนน 5 5 ข้อ 

2 ข้อ 2 คะแนน 

3 ข้อ 3 คะแนน 

4 ข้อ 4 คะแนน 

5 ข้อ 5 คะแนน 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้คุณภาพ เกณฑ์การประเมิน นํ้าหนัก เป้าหมาย 

7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ.7.4) 

(ก.พ.ร.9.2) 

1 ข้อ 1 คะแนน 5 6 ข้อ 

2 ข้อ 2 คะแนน 

3 หรือ 4 ข้อ 3 คะแนน 

5 ข้อ 4 คะแนน 

6 ข้อ 5 คะแนน 

7.5.1  การปฏิบตัิตามทบบาทหน้าที่ของสภา

สถาบัน/คณะกรรมการประจํา

หน่วยงาน (สมศ.12) 

1 ข้อ 1 คะแนน 5 5 คะแนน 

2 ข้อ 2 คะแนน 

3 ข้อ 3 คะแนน 

4 ข้อ 4 คะแนน 

5 ข้อ 5 คะแนน 

7.6.1 การปฏิบตัิตามบทบาทหน้าที่ของ

ผู้บริหารสถาบัน/ผู้บริหารระดับคณะ

หรือเทียบเท่า (สมศ.13) 

1 ข้อ 1 คะแนน 5 5 คะแนน 

2 ข้อ 2 คะแนน 

3 ข้อ 3 คะแนน 

4 ข้อ 4 คะแนน 

5 ข้อ 5 คะแนน 

7.7.1 การพัฒนาสถาบันสู่สากล (มทร.

อีสาน 3) 

1 ข้อ 1 คะแนน 5 5 ข้อ 

2 ข้อ 2 คะแนน 

3 ข้อ 3 คะแนน 

4 ข้อ 4 คะแนน 

5 ข้อ 5 คะแนน 

องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 

8.1 ระบบและกลไกการเงินและ

งบประมาณ (สกอ.8.1) 

 

1 ข้อ 1 คะแนน 5 7 ข้อ 

2 หรือ 3 ข้อ 2 คะแนน 

4 หรือ 5 ข้อ 3 คะแนน 

6 ข้อ 4 คะแนน 

7 ข้อ 5 คะแนน 
 
 
 
 
 



 11 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้คุณภาพ เกณฑ์การประเมิน นํ้าหนัก เป้าหมาย 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 

9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน (สกอ.9.1) (ก.พ.ร.6) 

(สมศ.15) 

1 ข้อ 1 คะแนน 5 9 ข้อ 

2 หรือ 3 ข้อ 2 คะแนน 

4 หรือ 5 หรือ 

6 ข้อ 

3 คะแนน 

7 หรือ 8 ข้อ 4 คะแนน 

9 ข้อ 5 คะแนน 

9.2.1 ผลการประเมินการประกันคุณภาพ

ภายในรบัรองโดยต้นสังกัด (สมศ.15) 

ค่าเฉลี่ยผลการ

ประเมินฯ 3 ป ี

ย้อนหลังปี

การศึกษา 

53,54,55 

5 คะแนน 5 5.00 

9.3.1 ระดับความสําเร็จในการดําเนินการ

กิจกรรม 5ส (มทร.อีสาน 4) 

1 ข้อ 1 คะแนน 5 8 ข้อ 

2 หรือ 3 ข้อ 2 คะแนน 

4 หรือ 5 ข้อ 3 คะแนน 

6 หรือ 7 ข้อ 4 คะแนน 

8 ข้อ 5 คะแนน 
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บทที่  2 

การประกันคุณภาพการศึกษา 

2.1 ความเป็นมา 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 

(มาตรา 47 และ มาตรา 48) ได้บัญญัติเรื่องมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาไว้ในหมวด 6 

ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา โดยกําหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ  ประกอบด้วย “ระบบการประกัน

คุณภาพภายใน”  และ “ระบบการประกันคุณภาพภายนอก” เพ่ือใช้เป็นกลไกในการผดุงรักษาคุณภาพ

และมาตรฐานของสถาบันอุดมและกําหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของ

กระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงานประจําปี

เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนําไปสู่การพัฒนา

คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดซึ่งมีหน้าท่ีส่งเสริมและ

สนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาท้ังรัฐและเอกชนพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

และเป็นระบบอย่างต่อเน่ืองได้มีประกาศเรื่อง ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2545 โดยกําหนดให้สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งจัดให้มีระบบและกลไก

การประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิชา/สถาบันอุดมศึกษาโดยคํานึงถึงองค์ประกอบคุณภาพท่ีใช้

เป็นแนวทางในการควบคุม  การตรวจสอบ  และการประเมิน คุณภาพการศึกษา  เพ่ื อ ให้

สถาบันอุดมศึกษาได้ใช้เป็นแนวทางในการจัดทําระบบประกันคุณภาพภายในของสถาบัน  ซึ่ง

สถาบันอุดมศึกษาสามารถกําหนดตัวบ่งช้ีท่ีใช้ในการประเมินตนเองได้โดยอิสระเพ่ือให้เกิดคุณภาพ

ภายในสถาบันอย่างเต็มท่ี  ท้ังนี้  สถาบันอุดมศึกษาต้องพร้อมท่ีจะรับการประเมินคุณภาพการศึกษา

จากหน่วยงานภายนอกตามหลักการความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ 

2.2 การประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  ได้เริ่มดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา  

ต้ังแต่ปี  พ.ศ.  2545  โดยระยะแรกได้นําระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 มาใช้ใน

การปฏิบัติงานในบางคณะวิชาในรูปของการนําร่องของสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  

ต่อมาได้ดําเนินการอย่างจริงจังและกําหนดให้ทุกหน่วยงานดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา

ตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2000 โดยพิจารณาจากปัจจัย 4  ด้าน  ประกอบด้วยปัจจัยนําเข้า (Input) 

ปัจจัยกระบวนการ  (Process)  ปัจจัยการผลิต  (Output)  และปัจจัยผลกระทบ  (Impact) 
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สาระสําคัญของการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน ISO 9001 : 

2000  คือ 

1. สร้างระบบกลไก  การควบคุม  ตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานของ

มหาวิทยาลัย 

2. ดําเนินการโดยบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 

3. ระบบและวิธีการประกันคุณภาพให้เป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลัยพัฒนาหรือเป็นระบบประกัน

คุณภาพท่ีใช้กันอย่างแพร่หลาย 

4. มีกระบวนการทํางานท่ีเริ่มต้นจาก 

- การวางแผน  (Plan – P) 

- การดําเนินงานตามแผน  (Do – D) 

- การตรวจสอบประเมิน  (Check – C) 

- การปรับปรุงพัฒนา  (Act – A) 

ข้ันตอนของการจัดทําระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย  มีการดําเนินการ

ตั้งแต่การวิเคราะห์สถานการณ์  การจัดทําวิสัยทัศน์  ภารกิจ  เป้าประสงค์  แผนกลยุทธ์  การกําหนด

นโยบายคุณภาพ  การจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบคุณภาพ การวิเคราะห์ความต้องการของ

นักศึกษา  สถานประกอบการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  โดยนํา 

- ระบบมาตรฐาน 5 ส. มาประยุกต์ใช้   

- จัดทําคู่มือคุณภาพ (QM)  ได้แก่  

- คู่มือ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (PM)  

- วิธีการปฏิบัติงาน (WI)  

- แบบฟอร์ม  (FM)  

- เอกสารอ้างอิงและสนับสนุน (A)   

จากนั้นนําผลลัพธ์จากการปฏิบัติงานมาเขียนรายงานการประเมินตนเอง  (Self 

Assessment  Report :  SAR)  โดยมีการตรวจประเมินคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง 

นโยบายคุณภาพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  “เรามุ่งม่ันจัดการศึกษาวิชาชีพ

และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ ตอบสนองความพึงพอใจของผู้รับบริการด้วยการพัฒนาอย่าง

ต่อเนื่อง”  การดําเนินการ การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  

ได้กําหนดแนวทางปฏิบัติโดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงาน  โดยกําหนดเป็นนโยบายการประกัน

คุณภาพดังนี้ 
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1. พัฒนาทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย ให้มีระบบและกลไกในการดําเนินการประกัน

คุณภาพภายใน ให้ได้มาตรฐานตามองค์ประกอบคุณภาพท่ีกําหนดข้ึน 

2. มีระบบติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน  ท้ังระดับมหาวิทยาลัย ระดับ

วิทยาเขต ระดับคณะและสาขาวิชา 

3. พัฒนาทุกหน่วยงาน  ให้มีความพร้อมรับการตรวจสอบและประเมินจากหน่วยงาน

ภายนอก 

4. พัฒนาบุคลากรในระบบคุณภาพท้ังด้านระบบและกลไกประกันคุณภาพด้านการติดตาม

และการประเมินคุณภาพภายใน 

5. ให้ทุกหน่วยงานมีการนําผลการดําเนินงาน การประกันคุณภาพมาใช้เพ่ือปรับปรุง

และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

2.3 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน กองคลัง 

กองคลังกําหนดให้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหาร

การศึกษา  และดําเนินการโดยบุคลากรทุกคนในสังกัดกองคลัง เรื่องท่ีต้องดําเนินการ

ประกอบด้วย 

1.  การควบคุมคุณภาพ คือ การมีระบบและกลไกในการควบคุมภายในแต่ละองค์ประกอบ

คุณภาพ เพื่อให้ได้ผลตามเกณฑ์คุณภาพท่ีกําหนด  โดยแต่ละองค์ประกอบคุณภาพได้กําหนดตัวบ่งช้ี

คุณภาพ ข้ันตอนการดําเนินงานท่ีเป็นวงจรคุณภาพ PDCA  มีเกณฑ์คุณภาพและเป้าหมายคุณภาพ ซึ่ง

ขั้นตอนการดําเนินงานต่าง ๆ มีความสัมพันธ์และเช่ือมโยงกันอย่างเป็นระบบ  โดยอาศัยกลไกให้มี

บุคลากรและหน่วยงานรับผิดชอบต้ังแต่ระดับนโยบายจนถึงระดับปฏิบัติการ 

2.  การตรวจสอบคุณภาพ  คือ  การตรวจติดตามหรือตรวจสอบระบบและกลไกของการ

ดําเนินงานท่ีกําหนดไว้  ทําให้ทราบถึงประสิทธิภาพของระบบและกลไกว่าสามารถดําเนินการได้อย่าง

ต่อเนื่องและมีประสิทธิผลของการดําเนินการมากน้อยเพียงไร 

3.  การประเมินคุณภาพ คือ กระบวนการวิเคราะห์และเปรียบเทียบผลการดําเนินการตาม

เกณฑ์คุณภาพท่ีกําหนดกับเป้าหมายและนําผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

2.4  ขั้นตอนในการจัดการระบบประกันคุณภาพภายในหน่วยงานกองคลัง 

1.  ขั้นเตรียมการ  เตรียมความพร้อมของบุคลากร สร้างความตระหนัก พัฒนาความรู้

ทักษะ และแต่งต้ังกรรมการที่รับผิดชอบ 

2.  การดําเนินงาน 

 -  วางแผนการปฏิบัติงาน (P) 

  -  กําหนดเป้าหมายหรือมาตรฐานการศึกษา 
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  -  จัดลําดับความสําคัญของเป้าหมาย 

  -  กําหนดแนวทางการดําเนินงาน 

 -  กําหนดระยะเวลา 

 -  กําหนดงบประมาณ 

 -  กําหนดผู้รับผดิชอบ 

-  ดําเนินการตามแผน (D) 

  -  ส่งเสริม สนับสนุน 

  -  จัดส่ิงอํานวยความสะดวก สนับสนุนทรัพยากร 

  -  กํากับ ติดตาม 

  -  ให้การนิเทศ 

-  การตรวจสอบประเมินผล (C) 

  -  วางกรอบการประเมิน 

  -   จัดหาหรือจัดทําเครื่องมือ 

  -  เก็บข้อมูล 

  -  วิเคราะห์ข้อมูล 

  -  แปลความหมาย 

  -  ตรวจสอบ / ปรับปรุงคุณภาพการประเมิน 

-  นําผลการประเมินมาปรับปรุงงาน (A) 

  -  ปรับปรุงการปฏิบัติงานของบุคลากร 

 -  วางแผนในระยะต่อไป 

 -  จัดทําข้อมูลสารสนเทศ 

3.  การรายงาน 

 -  จัดทํารายงานประเมินตนเองหรือรายงานประจําป ี (SAR)  

 -  รวบรวมผลการดําเนินงานและการประเมิน 

 -  วิเคราะห์ตามมาตรฐาน 

 -  เขียนรายงาน 

2.5  กระบวนการประเมินตนเองและจัดทํารายงานการประเมินตนเอง 

 กระบวนการศึกษาติดตามและตรวจประเมินการดําเนินงานการประกันคุณภาพตนเองของกอง

คลังว่าได้ปฏิบัติภารกิจบรรลุผลสําเร็จมากน้อยเพียงใด มีข้ันตอน ดังนี้ 

 1.  มีการวางแผน  กําหนดระบบและกลไกการปฏิบัติงานในแต่ละองค์ประกอบ  มีคู่มือการ

ประกันคุณภาพการศึกษา ดําเนินงานตามแนวปฏิบัติ  ประเมินผลการดําเนินงานเพื่อปรับปรุง / พัฒนา 

จัดทํารายงานการประเมินตนเอง  (SAR) 
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 2.  การมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่าย  โดยร่วมมือกัน ปรึกษาหารือและวิเคราะห์ตนเอง 

 3. มีการเก็บรวบรวมข้อมูล  โดยจัดเก็บข้อมูลปกติในรอบปีท่ีผ่านมาอย่างเป็นระบบ  มีการ

ค้นคว้าเอกสารอ้างอิง 

 4.  มีการดําเนินงานท่ีเป็นกระบวนการ 2  ทางคือ 

4.1 กระบวนการจากบนลงล่าง  คือ มหาวิทยาลัยและคณะจัดการดําเนินงานบางส่วน

เพ่ือใช้     เป็นแนวทางให้หน่วยงานระดับกอง นาํไปเป็นแบบ 

4.2 กระบวนการจากล่างข้ึนบน คือ หน่วยงานระดับกอง  ปฏิบัติงานและประเมินตนเอง 

จากนั้นรายงานมหาวิทยาลยั เพ่ือนําไปใช้เป็นข้อมูลรวม 

 5.  เป็นกระบวนการต่อเน่ือง  เมื่อตรวจประเมินตนเองแล้ว ต้องนําผลมาปรับปรุงพัฒนา

งานให้ดีขึ้นเป็นลําดับและมีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง   
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บทที่  3 

ผลการดําเนินงาน 
องค์ประกอบที่ 1      ปรัชญา  ปณิธาน  วัตถุประสงค์  และแผนดําเนินการ 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1    :     กระบวนการพัฒนาแผน 

การคิดรอบปี     :    ปีการงบประมาณ 2553 

ชนิดของตัวบ่งชี้    :   กระบวนการ (P)    

คําอธิบายตัวบ่งชี้   :      

 สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน  การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม  และ

การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการดําเนินพันธกิจหลักสถาบันอุดมศึกษาจําเป็นต้องมีการกําหนดทิศ

ทางการพัฒนาและการดําเนินงานของสถาบัน เพื่อให้สถาบันดําเนินการสอดคล้องกับอัตลักษณ์หรือจุดเน้น มี

คุณภาพ มีความเป็นสากล และเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ดังน้ัน สถาบันต้องกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ตลอดจนมี

การพัฒนาแผนกลยุทธ์และแผนดําเนินงานเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินงานของสถาบัน 

 ในการพัฒนาแผนกลยุทธ์ นอกเหนือจากการพิจารณาอัตลักษณ์หรือจุดเน้นของสถาบันแล้ว จะต้อง

คํานึงถึงหลักการอุดมศึกษา กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการ

อุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ ของชาติ รวมถึงทิศทางการพัฒนาประเทศตาม

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก ทั้งน้ีเพ่ือให้การดําเนินงานของ

สถาบันเป็นไปมีคุณภาพ  เป็นที่ยอมรับ และสามารถตอบสนองสังคมในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสม 

เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของสภาสถาบัน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรใน

สถาบัน และได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน โดยเป็นแผนท่ีเชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธาน

และพระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษา

ระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2551-

2554) 

2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับสถาบันไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 

3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจําปีครบ 4 พันธกิจ คือด้านการเรียนการ

สอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

4. มีตัวบ่งช้ี ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจําปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งช้ี เพื่อวัด

ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําป ี
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5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีครบ 4 พันธกิจ 

6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติการประจําปี อย่างน้อยปีละ  2 ครั้ง และ

รายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา 

7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ  1 ครั้ง และรายงานผล

ต่อผู้บริหารและสภาสถาบันเพื่อพิจารณา 

8. มีการนําผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และ

แผนปฏิบัติการประจําปี 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

 2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ  

4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

 6 หรือ 7 ข้อ 

มีการดําเนินการ  

8 ข้อ 

ผลการดําเนินงาน 

1. กองคลัง ได้จัดทําแผนกลยุทธ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-2556 ที่สอดคล้องกับนโยบายของกอง

คลัง (1.1-1-01) โดยมีการจัดประชุมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการกําหนดปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ  

และได้รับความเห็นชอบจากผู้อํานวยการกองคลัง (1.1-1-02) โดยมีการพิจารณาแผนให้สอดคล้องกับ

ปรัชญา หรือปณิธาน ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 

ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2565) (1.1-1-03) และแผนพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2551 – 2554) 

(1.1-1-04) และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2553 – 2556 (1.1-1-05) และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธ์กองคลัง (1.1-1-06) 

เพื่อดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธ์กองคลัง 

2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์สู่หน่วยงานระดับฝ่าย และระดับบุคคล โดยจัดประชุม (1.1-2-01) เพื่อให้

บุคลากรมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และรับทราบแผนกลยุทธ์ และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ

วิสัยทัศน์ ปณิธาน พันธกิจ และเป้าหมายของกลยุทธ์ และมีการกําหนดผู้รับผิดชอบแผนกลยุทธ์อย่าง

เป็นทางการ (1.1-2-02) โดยมีคู่มือข้ันตอนการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี (PM-33) (1.1-2-03) เป็น

แนวทางในการปฏิบัติงาน 

3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์ไปเป็นแผนปฏิบัติการประจําปี ครบทุกพันธกิจ (1.1-3-01) โดยการ

จัดทําแผนท่ียุทธศาสตร์กองคลัง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 – 2556 (Strategy Map) (1.1-3-02) 

และจัดทํารายงานการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างแผนกลยุทธ์กับแผนปฏิบัติการ (1.1-3-03) 
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4. มีการกําหนดตัวบ่งช้ีและค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ (1.1-4-01)แผนปฏิบัติการ

ประจําปี เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน โดยมีการจัดประชุมเพื่อร่วมกันจัดทําตัวบ่งช้ี

และค่าเป้าหมาย (1.1-4-02) 

5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีครบทุกพันธกิจของกองคลัง (1.1-5-01) 

6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติการประจําปี และรายงานต่อผู้อํานวยการกอง

คลังเพื่อพิจารณา (1.1-6-01) 

7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ และรายงานต่อผู้อํานวยการกองคลังเพ่ือ

พิจารณา (1.1-7-01) 

8. มีการนําผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากการประชุม (1.1-8-01) มาปรับปรุงแผนกล

ยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําป ี

ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ 

เป้าหมาย 
ผลการดําเนินงานประเมิน

ตนเองเทียบกับเกณฑ์ 

คะแนนการ 

ประเมิน 

ผลการประเมินตนเองเทียบ

กับเป้าหมาย 

มีการดําเนินการ 

8 ข้อ 

8 ข้อ 5 คะแนน  บรรลุ

เป้าหมาย 

 ไม่บรรลุ

เป้าหมาย 

วิเคราะห์ จุดอ่อน – จุดแข็ง  และแนวทางการพัฒนา 

จุดอ่อน แนวทางพัฒนา 

1. บุคลากรกองคลัง ยังขาดทักษะในการ

ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ 

2. ขาดการปรับปรุงแผนกลยุทธ์ให้เข้ากับ

สถานการณ์อย่างต่อเนื่อง 

1. ศึกษาและเข้าร่วมอบรมทักษะการ

ประเมินผลตามแผนกลยุทธ์ 

2. เพิ่มกระบวนการวิเคราะห์ความสอดคล้อง

และความเชื่อมโยงกระบวน การบริหาร

จัดการแผนกลยุทธ์ 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

1. มีการกําหนดปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ 

วิสัยทัศน์ และแผนการดําเนินงานที่

สอดคล้องกับพันธกิจ 

2. มีการดําเนินการตามแผนที่สอดคล้องกับ

พันธกิจของกองคลัง และมีความเชื่อมโยง

กับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

1. จัดให้มีการทบทวนปรัชญา ปณิธาน 

วัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ อย่างต่อเนื่อง 

เพื่อให้สามารถปรับแผนการปฏิบัติงานให้

เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันได้ 

2. มีการนํากระบวนการ PDCA มาประยุกต์ใช้

ในการปฏิบัติงาน 
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หลักฐานอ้างอิง 

1.1-1-01 แผนกลยุทธ์กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระยะ 4 ป ี      

(พ.ศ. 2553 – 2556) 

1.1-1-02 รายงานการประชมุ ประจําเดือน ตุลาคม 2553 เกี่ยวกับเรื่องการจัดทําแผนกลยุทธ์กองคลัง 

1.1-1-03 แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ีฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2565) 

1.1-1-04 แผนพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2551 – 2554) 

1.1-1-05 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 

2556 

1.1-1-06 คําสั่งกองคลัง เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธ์กองคลัง 

1.1-2-01 รายงานการประชมุ ประจําเดือน ตุลาคม 2552 เกี่ยวกับเรื่องการจัดทําแผนกลยุทธ์กองคลัง 

1.1-2-02 แผนกลยุทธ์กองคลังที่ระบุผู้รับผิดชอบอย่างเป็นทางการ 

1.1-2-03 คู่มือข้ันตอนการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี (PM-33) 

1.1-3-01 แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2553 ของแต่ละฝ่ายในสังกัดกองคลัง 

1.1-3-02 แผนที่ยุทธศาสตร์กองคลัง สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

1.1-3-03 การวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างแผนกลยุทธ์กับแผนปฏิบัติการประจําป ี

1.1-4-01 ตัวบ่งชี้และเป้าหมายที่ระบุในแผนกลยุทธ์กองคลัง 

1.1-4-02 รายงานการประชมุ ประจําเดือน ตุลาคม 2552 เกี่ยวกับเรื่องการจัดทําแผนกลยุทธ์กองคลัง 

1.1-5-01 แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2553 ของแต่ละฝ่ายในสังกัดกองคลัง 

1.1-6-01 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําป ี2553 ของแต่ละฝ่ายในสังกัด 

1.1-7-01 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําป ี2553 ของแต่ละฝ่ายในสังกัด 

1.1-8-01 รายงานการประชมุ ประจําเดือนพฤศจิกายน 2552 เกี่ยวกับการทบทวนปรชัญา วิสัยทัศน์ พันธกิจของ

กองคลัง 

ตัวบ่งชี้ที ่1.4.1    :   ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์  

         การพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร.อีสาน 1) 

ชนิดตัวบ่งชี้    :    ผลผลิต  

การคิดรอบป ี  :   ปีงบประมาณ  2553 

คําอธิบายตวับ่งชี้  

พิจารณาจากระดับความสําเร็จของการบรรลุเป้าหมายแต่ละตัวบ่งช้ีท่ีสอดคล้องกับแผนปฏิบัติงาน ของ

หน่วยงาน / สถาบันอุดมศึกษา ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดย

ประเด็นการประเมินผล มุ่งเน้นผลงานท่ีสะท้อนบทบาทตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ จากการนําประเด็น

ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) เป็นศูนย์กลางของการศึกษาและความรู้ (Hub) ด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีมีความเข้มแข็ง 2) สร้างคนดี คนเก่ง ที่มีทักษะในการทํางาน ทําให้เป็นทุนมนุษย์ 
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(Human Capital) ของประเทศ 3) เป็นศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดจน การถ่ายทอดความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี เข้าบูรณาการที่ได้มาตรฐาน เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย  

ข้อมูลอ้างอิงสําหรับผู้ประเมิน : ข้อมูลพ้ืนฐานและเอกสารหลักฐานอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง ดังน้ี  

1. เอกสารการกําหนดรายการตัวบ่งช้ีของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

อีสาน ในรอบปีงบประมาณ เป้าหมายในแต่ละตัวบ่งชี้ และผลการดําเนินงานในตัวบ่งชี้เหล่าน้ัน  

2. เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า มหาวิทยาลัยฯ/หน่วยงาน มีระบบและกลไกการติดตาม ตรวจสอบ 

และประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน  

เอกสารที่แสดงถึงการถ่ายทอดตัวบ่งชีไ้ปสู่การปฏิบัติ  

คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ คณะทํางาน เพื่อมอบหมายผู้รับผิดชอบ  

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลผลการดําเนินงานของตัวบ่งชี้ และความเชื่อถือได้ของข้อมูลที่ได้รับ รวมถึง ระบบการ

เก็บรักษาและดูแลเอกสารหรือข้อมูลการมีส่วนร่วมของผู้บริหารในแต่ละระดับของมหาวิทยาลัย  

สูตรการคํานวณ 

จํานวนตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

อีสานประจําปีงบประมาณที่บรรลุเป้าหมาย  
X 100 

จํานวนตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  

ราชมงคลอีสานประจําปีงบประมาณทั้งหมด  

 

เกณฑ์การประเมิน 

 

ผลการดําเนินงาน 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 มีการจัดโครงการ จํานวน 1 โครงการ โดยมีจํานวนตัวบ่งช้ีทั้งหมด 4 ตัว

บ่งช้ี และสามารถดําเนินการบรรลุเป้าหมาย 4 ตัวบ่งชี้  คิดเป็นร้อยละ 100 

ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ 

เป้าหมาย 
ผลการดําเนินงานประเมิน

ตนเองเทียบกับเกณฑ์ 

คะแนนการ 

ประเมิน 

ผลการประเมินตนเองเทียบ

กับเป้าหมาย 

ร้อยละ 75 ร้อยละ 100 5 คะแนน  บรรลุ

เป้าหมาย 

 ไม่บรรลุ

เป้าหมาย

เป้าหมาย 

 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  

ร้อยละ 50 - 59  ร้อยละ 60 - 69  ร้อยละ 70 – 79  ร้อยละ 80 – 89  ร้อยละ 90 – 100  
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วิเคราะห์ จุดอ่อน – จุดแข็ง  และแนวทางการพัฒนา 

 

จุดอ่อน แนวทางพัฒนา 

1. การเก็บรวบรวมข้อมูลผลการดําเนินงานของ

ตัวบ่งชี้ ยังไม่เป็นระบบ 

1. วางแนวทางการรวบรวม หรือจัดทํา

ฐานข้อมูล โดยระบุผู้รับผิดชอบเป็นลาย

ลักษณ์อักษร 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

1. บุคลากรให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานที่

ได้รับมอบหมาย ทําให้บรรลุตามวัตถุ ประสงค์

ที่วางไว้   

1. สร้างระบบและกลไกการติดตาม ตรวจสอบ 

และประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้

ของการปฏิบัติงาน  

 

หลักฐานอ้างอิง 

1.4.1-01 คู่มือข้ันตอนการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี (PM-33) 

1.4.1-02 คําสั่งกองคลัง เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธ์กองคลัง 

1.4.1-03 โครงการท่ีกองคลังจัดในปีงบประมาณ 2553  
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องค์ประกอบที่ 2     การผลิตบัณฑิต 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4  :  ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

การคิดรอบปี  :  ปีการศึกษา  2553 

ชนิดของตัวบ่งชี้  :  กระบวนการ (P)    

คําอธิบายตัวบ่งชี้   :      

 การจัดการเรียนการโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  จําเป็นต้องมีการบริหารและพัฒนาคณาจารย์อย่าง

เหมาะสมทั้งในด้านเทคนิคการสอน การประเมินผลการเรียนรู้ และการใช้สื่อการสอนที่ทันสมัย รวมทั้งมีการปรับ

กระบวนการเรียนการสอนโดยใช้ผลการเรียนรู้และข้อมูลจากความคิดเห็นของผู้เรียน นอกจากน้ัน ยังจําเป็นต้อง

มีบุคลากรสายสนับสนุนที่มีคุณภาพสอดคล้องกับพันธกิจและเป้าหมายของสถาบัน 

เกณฑ์มาตรฐาน  : 

1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ท้ังทางด้านวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผลและ

แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่กําหนด 

3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและกําลังใจให้คณาจารย์และบุคลากรสาย

สนับสนุนสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนนําความรู้และทักษะที่ได้จาการพัฒนา

มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ตลอดจนการปฏิบัติงานที่

เกี่ยวข้อง 

5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมให้คณาจารย์

และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ 

6. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย

สนับสนุน 

7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และ

บุคลากรสายสนับสนุน 

เกณฑ์การประเมิน    

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 

มีการดําเนินการ  

2ข้อ 

มีการดําเนินการ  

3 หรือ 4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

 5 หรือ 6 ข้อ 

มีการดําเนินการ  

7 ข้อ 
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ผลการดําเนินงาน 

1. มีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจําปีการศึกษา 2553 ที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง

ประจักษ์ (2.4-1-01) และมีการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนด้านบุคลากร (2.4-1-02) 

2. มีการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนท่ีกําหนด โดยมีแนวปฏิบัติใน

การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่เป็นระบบ (2.4-2-01) มีการกําหนดคําอธิบายลักษณะงาน (JD) 

และคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง (JS) (2.4-2-02) มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรตาม 

PM-38 (2.4-2-03)  

3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและกําลังใจให้บุคลากรสายสนับสนุนสามารถ

ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การจัดงานเล้ียงสังสรรค์ปีใหม่ (2.4-3-01)  การส่งเสริมให้

บุคลากรได้รับความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน (2.4-3-02)  การส่งเสริมสวัสดิการการตรวจเช็ค

สุขภาพประจําปี ร่วมกับแผนกงานพยาบาลของมหาวิทยาลัย (2.4-3-03) 

4. มีระบบการติดตามให้บุคลากรสายสนับสนุนนําความรู้และทักษะที่ได้จาการพัฒนามาใช้ในการ

ปฏิบัติงาน (2.4-4-01) และมีการจัดการความรู้ แนะนํา อบรมให้ความรู้แก่บุคลากรกองคลัง และ

หน่วยงานอื่น (2.4-4-02) 

5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมให้บุคลากรสายสนับสนุน

ถือปฏิบัติ โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ (2.4-5-01) โดย

ทําหน้าที่กํากับ ควบคุมด้านจรรยาบรรณบุคลากร มีการสนับสนุนการอบรมความรู้เกี่ยวกับ

จรรยาบรรณ (2.4-5-02) และมีระเบียบปฏิบัติด้านจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัย เพื่อใช้เป็น

แนวทางปฏิบัติ (2.4-5-03) 

6. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน โดยจัดทํา

รายงานการประเมินความสําเร็จของการปฏิบัติตามกิจกรรมที่กาํหนดไว้ในแผน (2.4-6-01) 

7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสาย

สนับสนุน โดยการจัดประชุมและแจ้งให้บุคลากรแจ้งความประสงค์ศึกษาต่อหรือต้องการเข้ารับการ

อบรม (2.4-7-01) 

ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ 

เป้าหมาย 
ผลการดําเนินงานประเมิน

ตนเองเทียบกับเกณฑ์ 

คะแนนการ 

ประเมิน 

ผลการประเมินตนเองเทียบ

กับเป้าหมาย 

มีการดําเนินการ 

7 ข้อ 

7 ข้อ  5 คะแนน  บรรลุ

เป้าหมาย 

 ไม่บรรลุ

เป้าหมาย 
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วิเคราะห์ จุดอ่อน – จุดแข็ง  และแนวทางการพัฒนา 

จุดอ่อน แนวทางพัฒนา 

1. บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจในการ

กําหนดแผนการพัฒนา/ความก้าวหน้าของ

ตนเอง 

1. ควรศึกษาและเข้าร่วมอบรม เกี่ยวกับ

ความก้าวหน้าตามสายงาน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

1. บุคลากรกองคลัง มีจรรยาบรรณในการ

ปฏิบัติงาน มีความซื่อสัตย์ อดทน เสียสละ 

2. มีการปลูกฝังให้บุคลากรมีความรู้ และมี

จรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน 

2. จัดให้มีการอบรมให้ความรู้ด้าน

จรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรมแก่

บุคลากร 

หลักฐานอ้างอิง 

2.4-1-01 แผนการพัฒนาบุคลากรกองคลัง ประจําปีการศึกษา 2553 

2.4-1-02 ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนด้านบุคลากร  

2.4-2-01 การกําหนดคุณสมบัติในการคัดเลือกบุคลากรผู้ปฏิบัติงานกองคลัง 

2.4-2-02 เอกสารการบรรยายลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง (Job Description & Job Specification : 

JD & JS)  

2.4-2-03 สรปุผลการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรกองคลัง ประจําปีการศึกษา 2553 

2.4-3-01 รูปภาพบรรยากาศการจัดงานเลี้ยงสังสรรค ์

2.4-3-02 บันทึกข้อความยินดีโอนย้ายบุคลากรกองคลัง เพ่ือไปปฏิบัติงานสํานักงานคณะวิทยาศาสตร์และศิลป

ศาสตร์ รายนางสุรีย์  ถินสูงเนิน  

2.4-3-03 โปรแกรมการตรวจสุขภาพประจําปีของมหาวิทยาลัย 

2.4-4-01 รายงานการเข้ารับการอบรมของบุคลากรกองคลัง 

2.4-4-02 หนังสือเชิญบุคลากรกองคลัง เป็นวิทยากรบรรยาย 

2.4-5-01 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการกํากบัดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณบุคลากรกองคลัง ประจําปี

การศึกษา 2553  

2.4-5-02 หนังสือเข้าร่วมอบรม/สัมมนาของบุคลากรกองคลัง 

2.4-5-03 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ด้านการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 

2.4-6-01 รายงานสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรกองคลัง 

2.4-7-01 รายงานการประชมุ 
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องค์ประกอบที่  7    การบริหารและการจัดการ 
 

ตัวบ่งชี้ที่  7.1  :  ภาวะผู้นําของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน 

การคิดรอบปี   :  ปีการศึกษา  2553 

ชนิดของตัวบ่งชี้   :  กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบ่งชี้   : 

 ปัจจัยสนับสนุนที่สําคัญต่อการเจริญก้าวหน้าของสถาบันอุดมศึกษา คือสภาสถาบันและผู้บริหารทุก

ระดับของสถาบันน้ัน ๆ หากสภาสถาบันและผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ เป็นผู้นําที่ดี มีธรรมาภิบาล รับผิดชอบต่อสังคม 

รักความก้าวหน้า  ดูแลบุคลากรอย่างดี เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร มีความสามารถในการ

ตัดสินใจแก้ปัญหา และกํากับดูแล ติดตามผลการดําเนินงานของสถาบันไปในทิศทางท่ีถูกต้อง จะทําให้สถาบัน

เจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็ว 

เกณฑ์มาตรฐานทั่วไป 

1. สภาสถาบันปฏิบัติหน้าท่ีตามที่กฎหมายกําหนดครบถ้วนและมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ท่ี

กําหนดล่วงหน้า 

2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มี

ความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนําข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนา

สถาบัน 

3. ผู้บริหารมีการกํากับติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมาย รวมท้ังสามารถส่ือสาร

แผนและผลการดําเนินงานของสถาบันไปยังบุคลากรในสถาบัน 

4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในสถาบันมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้อํานาจในการตัดสินใจแก่

บุคลากรตามความเหมาะสม 

5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถทํางานบรรลุ วัตถุประสงค์

ของสถาบันเต็มตามศักยภาพ 

6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชน์ของสถาบันและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

7. สภาสถาบันประเมินผลการบริหารงานของสถาบันและผู้บริหารนําผลการประเมินไปปรับปรุงการ

บริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 
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เกณฑ์การประเมิน 

  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

 2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ  

4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

 6 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

7 ข้อ 

 

ผลการดําเนินงาน 

1. ผู้อํานวยการกองคลัง ปฏิบัติหน้าท่ีตามที่กฎหมายที่กําหนดไว้อย่างครบถ้วน (7.1-1-01) และมีการ

เข้าร่วมประชุมผู้บริหาร (7.1-1-02)  เพื่อรับทราบนโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ตามบทบาท

หน้าที่ผู้อํานวยการกองคลัง (7.1-1-03) 

2. ผู้อํานวยการกองคลังเป็นผู้นําในการกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ  แผนกลยุทธ์ในการดําเนินงาน โดย

การจัดประชุมและถ่ายทอดวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนกลยุทธ์ และช้ีแจงขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ภาระหน้าท่ีของบุคลากร ให้บุคลากรกองคลังรับทราบ (7.1-2-01)  และมีการแต่งต้ังคณะกรรมการ

จัดทําแผนกลยุทธ์ เพื่อมอบหมายผู้รับผิดชอบ และกําหนดบทบาทหน้าที่การดําเนินงาน (7.1-2-02) 

และมีการเผยแพร่วิสัยทัศน์ พันธกิจ ผ่านทาง website กองคลัง (7.1-2-03)  และมีการนําระบบ

สารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน (7.1-2-04) 

3. ผู้อํานวยการกองคลัง มีการกํากับติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมาย โดย

สามารถส่ือสารแผนและผลการดําเนินงานของหน่วยงานไปยังบุคลากรในสังกัด (7.1-3-01)   อีกทั้ง

ยังมีการทบทวนปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ กองคลัง เพื่อให้เป็นปัจจุบันและทันต่อเหตุการณ์ (7.1-

3-02)   

4. ผู้อํานวยการกองคลังสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ (7.1-4-01) 

และให้อํานาจในการตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม (7.1-4-02) 

5. ผู้อํานวยการกองคลังมีการถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาบุคลากร เพื่อให้สามารถทํางานบรรลุ

วัตถุประสงค์ (7.1-5-01) และมีการกําหนดภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากร  (7.1-5-02) 

6. ผู้อํานวยการกองคลังบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยมีนําระบบมาตรฐาน ISO9001:2000  

มาใช้ในการปฏิบัติงาน (7.1-6-01) มีการจัดทําการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับกอง (7.1-

6-02) มีการเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ตัดสินใจ เสนอปัญหา และแนวทางการ

แก้ไขปัญหา (7.1-6-03) และมีการแต่งต้ังบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่ตามความเหมาะสม  (7.1-6-04) 

7. มีการประเมินผลการบริหารงานและนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 

(7.1-7-01) 
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ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ 

เป้าหมาย 
ผลการดําเนินงานประเมิน

ตนเองเทียบกับเกณฑ์ 

คะแนนการ 

ประเมิน 

ผลการประเมินตนเองเทียบ

กับเป้าหมาย 

มีการดําเนินการ 

7 ข้อ 

7 ข้อ 5 คะแนน  บรรลุ

เป้าหมาย 

 ไม่บรรลุ

เป้าหมาย

เป้าหมาย 

 

วิเคราะห์ จุดอ่อน – จุดแข็ง  และแนวทางการพัฒนา 

 

จุดอ่อน แนวทางพัฒนา 

3. ขาดการประเมินผลการบริหารและนําผลมา

ปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

3. กําหนดให้มีการประเมินผลการบริหารและ

รายงานต่อผู้บริหารรับทราบ 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

3. ผู้อํานวยการกองคลัง มีวิสัยทัศน์ เป็นผู้นําที่

ดี และมีการบริหารงานครบตามหลัก      

ธรรมาภิบาล ส่งผลต่อการปฏิบัติงานที่มี

ประสิทธิภาพ 

4. บุคลากรกองคลัง ปฏิบัติงานตามกฎ 

ระเบียบ วิธีการ หลักเกณฑ์ ของ

มหาวิทยาลัยและกระทรวงการคลัง 

5. มีการนํากระบวนการ PDCA มาประยุกต์ใช้

ในการปฏิบัติงาน 

3. มีการถ่ายทอดความรู้  ให้แ ก่ บุคลากร

ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ และ

ทําให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 

4. เส ริ ม ส ร้ า ง เค รื อ ข่ า ย ผู้ บ ริ ห า ร  เ พื่ อ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ และประสบการณ์ และ

เพิ่มมุมมองในการบริหารงาน 

 

หลักฐานอ้างอิง 

7.1-1-01 ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคลากร และผู้บริหาร 

7.1-1-02  หนังสือราชการร่วมกําหนดหลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการฯ (มาตรการประหยัด) 

7.1-1-03 JD/JS ผู้อํานวยการกองคลัง 

7.1-2-01 รายงานการประชมุการกําหนดปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และการชี้แจงข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

ภาระหน้าที่ของบุคลากรกองคลัง 

7.1-2-02 คําสั่งกองคลัง เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธ์กองคลัง 
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7.1-2-03 หน้า website กองคลัง 

7.1-2-04 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรองค์กร  (ERP) ระบบบริการการศึกษา (ESS) ระบบบริหาร

เงินเดือน (PAYROLL)  ระบบออกใบเสร็จรบัเงิน มทร.อีสาน (RMUTI Invoice System : RIS) ระบบ     

e-slip   

7.1-3-01 บันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปีของแต่ละฝ่ายเสนอผู้อํานวยการกองคลัง 

7.1-3-02 รายงานการประชุมทบทวนปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ กองคลัง 

7.1-4-01 การมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนในการตัดสินใจ เช่น หนังสือมอบอํานาจให้หัวหน้าฝ่าย

พิจารณา 

7.1-4-02 หนังสือแต่งต้ังรักษาราชการแทน 

7.1-5-01 รายงานการประชมุกองคลัง 

7.1-5-02 ภาระหน้าที่ของบุคลากรกองคลัง 

7.1-6-01 คู่มือข้ันตอนการปฏิบัติงาน ตามระบบ ISO9001:2000  ได้แก่ PM-33 งานการเงินและบัญชี 

7.1-6-02 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจําปีการศึกษา 2553 

7.1-6-03 รายงานการประชุมโดยบุคลากรมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ตัดสินใจ เสนอปัญหา และ

ร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหา 

7.1-6-04 คําสั่งแต่งต้ังบุคลากรปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่าย 

7.1-7-01 ผลการบริหารงานตามข้อตกลงที่ทําร่วมกันระหว่างผู้บริหารและมหาวิทยาลัย (คํารับรองปฏิบัติ

ราชการ) 

ตัวบ่งชี้ที่  7.2    :    การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ 

การคิดรอบปี    :     ปีการศึกษา  2553 

ชนิดของตัวบ่งชี้    :    กระบวนการ  (P) 

คําอธิบายตัวบ่งชี้    :      

 มาตรฐานการอุดมศึกษาข้อท่ี 3  กําหนดให้สถาบันมีการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคม

แห่งการเรียนรู้ ซ่ึงต้องมีการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้ โดยมีการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ใน

สถาบันซ่ึงกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในสถาบันสามารถ

เข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมท้ังปฏิบัติงานได้อย่างเป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในสถาบันสามารถ

เข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ รู้ รวมทั้ งปฏิบั ติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  อันจะส่งผลให้

สถาบันอุดมศึกษามีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด กระบวนการในการบริหารจัดการความรู้ในสถาบัน 

ประกอบด้วย การระดมความรู้ การคัดเลือก การรวบรวม การจัดเก็บความรู้ การเข้าถึงข้อมูล และการ

แลกเปล่ียนความรู้ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน การสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในสถาบัน 

การกําหนดแนวปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรู้

ในสถาบันให้ดีย่ิงขึ้น 
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เกณฑ์มาตรฐานทั่วไป 

1. มีการกําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์

ของสถาบันอย่างน้อยคลอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย 

2. กําหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายท่ีจะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการ

วิจัยอย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 

3. มีการแบ่งปันและแลกเปล่ียนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้ มีประสบการณ์ตรง (Tacit 

Knowledge)  เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติท่ีดีตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1  และเผยแพร่ไปสู่

บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่กําหนด 

4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้

อ่ืน ๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติท่ีดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลาย

ลักษณ์อักษร (Explicit Knowledge)  

5. มีการนําความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมาท่ีเป็น

ลายลักษณ์อักษร (explicit Knowledge)  และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit 

Knowledge) ที่เปน็แนวปฏิบัติท่ีดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

เกณฑ์การประเมิน 

  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

 2 ข้อ 

มีการดําเนินการ  

3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

 4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 

ผลการดําเนินงาน 

1. มีการกําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์โดย ได้

กําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้คือ การพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน

กองคลังให้มีประสิทธิภาพ ไว้ในแผนกลยุทธ์กองคลัง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2553 - พ.ศ.2556  

(7.2-1-01)  

2. บุคลากรกองคลัง ได้เข้าร่วมอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะการปฏิบัติงานกองคลัง (7.2-

2-01) บุคลากรกองคลัง มีการแบ่งปันและแลกเปล่ียนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะจากการเข้ารับการ

อบรม และนํามาถ่ายทอดให้แก่บุคลากรรายอ่ืน ๆ   
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3. บุคลากรกองคลังได้รับเชิญจากหน่วยงานอ่ืนให้ไปเป็นวิทยากรบรรยายความรู้เกี่ยวกับการเบิกจ่าย 

(7.3-3-01) และส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) 

(7.3-3-02) และนํามาถ่ายทอดให้บุคลากรในสังกัดทราบ (7.3-3-03) 

4. มีการรวบรวมความรู้ด้านการปฏิบัติงานมาจัดทําเป็นคู่มือ ขั้นตอนการปฏิบัติงานโดยมีการเผยแพร่

ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (Explicit Knowledge) 

5. มีการนําความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมาท่ีเป็นลาย

ลักษณ์ อักษร (explicit Knowledge)  และจากความรู้ ทักษะของผู้ มีประสบการณ์ตรง (tacit 

Knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติท่ีดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ 

เป้าหมาย 
ผลการดําเนินงานประเมิน

ตนเองเทียบกับเกณฑ์ 

คะแนนการ 

ประเมิน 

ผลการประเมินตนเองเทียบ

กับเป้าหมาย 

มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 

5 ข้อ 5 คะแนน  บรรลุ

เป้าหมาย 

 ไม่บรรลุ

เป้าหมาย

เป้าหมาย 

 

วิเคราะห์ จุดอ่อน – จุดแข็ง  และแนวทางการพัฒนา 

 

จุดอ่อน แนวทางพัฒนา 

- - 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

1. กองคลังมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร

ได้รับการอบรมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้  

2. มีการกําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของ

การจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ 

3. มีการนําความรู้ที่ได้รับมาถ่ายทอดให้บุคลากร

รับทราบ 

1. จัดอบรม หรือส่งเสริมบุคลากรให้มีส่วนร่วมใน

การเพิ่มพูนความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงาน 
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หลักฐานอ้างอิง 

7.2-1-01 แผนกลยุทธ์กองคลัง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2553 - พ.ศ.2556 

7.2-2-01 หนังสือเชิญบุคลากรกองคลังเข้าอบรมเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะการปฏิบัติงาน 

7.2-3-01 หนังสือเชิญเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อระเบียบการเบิกจ่าย ที่กองพัฒนานักศึกษา 

7.2-3-02 หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) 

7.2-3-03 รายงานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

7.2-4-01 คู่มือ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

7.2-5-02 การนําความรู้จากคู่มือ ขั้นตอนการปฏิบัติงานมาใช้ในการดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพ 

ตัวบ่งชี้ที่  7.3  :   ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 

การคิดรอบปี   :  ปีการศึกษา  2553 

ชนิดของตัวบ่งชี้   :  กระบวนการ  (P) 

คําอธิบายตัวบ่งชี้  :      

 สถาบันควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการตัดสินใจท่ีสอดคล้องกับนโยบายและการ

วางแผนระดับสถาบัน เพื่อให้เป็นระบบท่ีสมบูรณ์สามารถเชื่อมโยงกับทุกหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภายในและ

ภายนอก เป็นระบบที่ใช้งานได้ทั้งเพื่อการบริหาร การวางแผน และการตัดสินใจของผู้บริหารทุกระดับ เพื่อการ

ปฏิบัติงานตามภารกิจทุกด้านของบุคลากร เพื่อการติดตามตรวจสอบและประเมินการดําเนินงาน ตลอดจนเพื่อ

การปรับปรุงและพัฒนาสถาบัน ทั้งน้ี ระบบดังกล่าว ต้องมีความสะดวกในการใช้งานโดยประเมินจากความพึง

พอใจของผู้ใช้ 

เกณฑ์มาตรฐานทั่วไป 

1.  มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System  Plan) 

2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบัน โดยอย่างน้อยต้อง           

คลอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถ

นําไปใช้ในการดําเนินงานประกันคุณภาพ 

3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 

4. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 

5. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องตามที่กําหนด 
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เกณฑ์การประเมิน 

  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

 2 ข้อ 

มีการดําเนินการ  

3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

 4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 

ผลการดําเนินงาน 

1. มีการจัดทําคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนระบบสารสนเทศ (Information System  Plan) 

(7.3-1-01) เพื่อจัดทําแผนระบบสนเทศกองคลัง (7.3-1-02) 

2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการตัดสินใจตามพันธกิจของกองคลัง และสามารถนําไปใช้ใน

การดําเนินงานประกันคุณภาพ (7.3-2-01) 

3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศของกองคลัง (7.3-3-01) 

4. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 

(7.3-4-01) 

5. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องตามที่กําหนด (7.3-5-01) 

ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ 

เป้าหมาย 
ผลการดําเนินงานประเมิน

ตนเองเทียบกับเกณฑ์ 

คะแนนการ 

ประเมิน 

ผลการประเมินตนเองเทียบ

กับเป้าหมาย 

มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 

5 ข้อ 5 คะแนน  บรรลุ

เป้าหมาย 

 ไม่บรรลุ

เป้าหมาย

เป้าหมาย 

 

วิเคราะห์ จุดอ่อน – จุดแข็ง  และแนวทางการพัฒนา 

 

จุดอ่อน แนวทางพัฒนา 

1. การกําหนดแผนการปรับปรุงพัฒนาการใช้ระบบ

สารสนเทศยังไม่เป็นรูปธรรม 

1. มีการกําหนด/จัดทําแผนการใช้ระบบสารสนเทศ 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

1. กองคลัง มีการนําระบบสารสนเทศมาใช้ในการ

ปฏิบัติงาน เช่น ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

ทรัพยากรองค์กร  (ERP) ระบบบริการการศึกษา 

1. มีการขยายกลุ่มผู้ใช้งานจากศูนย์กลาง มทร.

อี ส าน ไปสู่ วิ ท ย า เขต ใน สั งกั ด  เพื่ อ ให้ เป็ น

มาตรฐานเดียวกัน 
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(ESS) ระบบบริหารเงินเดือน (PAYROLL)  ระบบ

ออกใบเสร็จรับเงิน มทร.อีสาน (RMUTI Invoice 

System : RIS) ระบบ e-slip   

2. มีการปรับปรุงพัฒนาระบบสารสนเทศที่ใช้ในการ

ปฏิบัติงานอย่างสมํ่าเสมอ 

3. มีการติดตามผลการนําระบบสารสนเทศมาใช้ 

เพื่อนํามาปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 

หลักฐานอ้างอิง 

7.3-1-01 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการคณะกรรมการจัดทําแผนระบบสารสนเทศกองคลัง 

7.3-1-02 แผนระบบสารสนเทศ  

7.3-2-01 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรองค์กร  (ERP) ระบบบริการการศึกษา (ESS) ระบบบริหาร

เงินเดือน (PAYROLL)  ระบบออกใบเสร็จรบัเงิน มทร.อีสาน (RMUTI Invoice System : RIS) ระบบ       

e-slip   

7.3-3-01 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 

7.3-4-01 รายงานการนําผลการประเมินไปปรับปรุงระบบสารสนเทศ 

7.3-5-01 รายงานจากระบบสารสนเทศต่าง ๆ 

ตัวบ่งช้ีที่  7.4  :  ระบบบริหารความเส่ียง 

การคิดรอบปี  :   ปีการศึกษา  2553 

ชนิดของตัวบ่งชี้  :  กระบวนการ  (P) 

คําอธิบายตัวบ่งชี้   :      

 เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษามีระบบบริหารความเสี่ยง โดยการบริหารและควบคุมปัจจัย กิจกรรม และ

กระบวนการดําเนินงานท่ีอาจเป็น มูลเหตุของความเส่ียง (ทั้งในรูปแบบของตัวเงิน หรือไม่ใช่ตัวเงิน  เช่น ชื่อเสียง 

และการฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือความคุ้มค่า)  

เพื่อให้ระดับความเสี่ยง และขนาดของความเสียหายที่จะเกิดข้ึนในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับและควบคุมได้  

โดยคํานึงถึงการเรียนรู้วิธีการป้องกันจากการคาดกรณีปัญหาล่วงหน้าและโอกาสในการเกิด เพื่อป้องกันหรือ

บรรเทาความรุนแรงของปัญหา รวมท้ังการมีแผนสํารองต่อภาวะฉุกเฉิน  เพื่อให้ม่ันใจว่าระบบงานต่าง ๆ มีความ

พร้อมใช้งาน มีการปรับปรุงระบบอย่างต่อเน่ืองและทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อการบรรลุเป้าหมายของสถาบัน

ตามยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์เป็นสําคัญ 

  

 



 35

เกณฑ์มาตรฐานทั่วไป 

1. มีการแต่งต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเส่ียง  โดยมีผู้บริหารระดับสูง 

และตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทํางาน 

2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย  3 ด้านตาม

บริบทของสถาบัน จากตัวอย่างต่อไปนี้ 

-  ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร

สถานที่) 

- ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของสถาบัน 

- ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 

- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน  เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การ

บริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 

- ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของ

อาจารย์และบุคลากร 

- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจํากัดความเสี่ยงที่ได้จากการ

วิเคราะห์ในข้อ 2 

4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน 

5. มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานต่อสภาสถาบันเพื่อ

พิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

6. มีการนําผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใช้ในการปรับแผนหรือ

วิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 

เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

 2 ข้อ 

มีการดําเนินการ  

3 หรือ 4  ข้อ 

มีการดําเนินการ 

 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

6 ข้อ 
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ผลการดําเนินงาน 

1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (7.4-1-

01) โดยระบุหน้าท่ีความรับผิดชอบ และแนวทางการดําเนินงานชัดเจน และมีการประชุม

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (7.4-1-02) 

2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย  3 ด้านตาม

บริบทของมหาวิทยาลัย ดังน้ี 

-  ความเสี่ยงด้านการบริหารการเงินและบัญชี 

-  ความเสี่ยงด้านการบริหารเงินยืมนอกงบประมาณ 

- ความเสี่ยงด้านบุคลากรผู้ปฏิบัติงานกองคลัง 

โดยมีการจัดทํารายงานการบริหารความเสี่ยง ประจําปี 2553 (7.4-2-01) ซ่ึงในรายงานมีการ

กําหนดขั้นตอน/กิจกรรม/โครงการ (7.4-2-02) วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง (7.4-

2-03) มีการระบุความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง (7.4-2-04) และมีการวิเคราะห์ความเสี่ยง (7.4-2-05) 

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเส่ียงที่ได้จากวิเคราะห์ใน

ข้อ 2  ซ่ึงระบุอยู่ในรายงานการบริหารความเสี่ยง โดยมีการประเมินโอกาสและผลกระทบของ

ความเสี่ยง (7.4-3-01) โดยมีการกําหนเกณฑ์มาตรฐานระดับความรุนแรงของผลกระทบ และ

เกณฑ์มาตรฐานระดับความเสี่ยง (7.4-3-02) โดยมีการจัดระดับความเสี่ยงเป็นเชิงคุณภาพ 

(7.4-3-03)  

4. มีการจัดทําแผนบริหารความเส่ียงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน (7.4-4-01) 

โดยการสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากร (7.4-4-02) 

5. มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานต่อผู้อํานวยการกองคลัง 

(7.4-5-01) เพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

6. มีการนําผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์

ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป (7.4-6-01) 

ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ 

เป้าหมาย 
ผลการดําเนินงานประเมิน

ตนเองเทียบกับเกณฑ์ 

คะแนนการ 

ประเมิน 

ผลการประเมินตนเองเทียบ

กับเป้าหมาย 

มีการดําเนินการ 

6 ข้อ 

6 ข้อ 5 คะแนน  บรรลุ

เป้าหมาย 

 ไม่บรรลุ

เป้าหมาย

เป้าหมาย 
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วิเคราะห์ จุดอ่อน – จุดแข็ง  และแนวทางการพัฒนา 

 

จุดอ่อน แนวทางพัฒนา 

- - 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

1. มีการวางแผนการบริหารความเสี่ยงและการ

ควบคุมภายใน 

2. กองคลั ง มีการบริหารความเสี่ยงและการ

ควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพ โดยสามารถลด

ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานได้จริง 

1. ปลูกฝังให้บุคลากรมีการจัดทําการบริหารความ

เสี่ยงและการควบคุมภายใน  

 

หลักฐานอ้างอิง 

7.4-1-01 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจําปีการศึกษา 2553  

7.4-1-02 รายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  

7.4-2-01 รายงานการบริหารความเสี่ยง ประจําปีการศึกษา 2553 

- ความเสี่ยงด้านการบริหารการเงินและบัญชี 

- ความเสี่ยงด้านการบริหารเงินยืมนอกงบประมาณ 

- ความเสี่ยงด้านบุคลากรผู้ปฏิบัติงานกองคลัง 

7.4-2-02 ERM 1 : การกําหนดขั้นตอน โครงการ กิจกรรม (Key Process) 

7.4-2-03 ERM 2 : การกําหนดวัตถุประสงค์ (Objective Map) 

7.4-2-04 ERM 6 : การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง  

7.4-2-05 ERM 6 : การวิเคราะห์ความเสี่ยง  

7.4-3-01 ERM 6 : การประเมินความเสี่ยง 

7.4-3-02 ERM 4 : เกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง เกณฑ์มาตรฐานระดับความรุนแรงของ

ผลกระทบ 

7.4-3-03 ERM 6 : การประเมินความเสี่ยง 

7.4-4-01 รายงานการบริหารความเสี่ยง ประจําปีการศึกษา 2553 

7.4-4-02 รายงานการประชุมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

7.4-5-01 รายงานผลการประเมินการบริหารความเสี่ยงเสนอผู้อํานวยการกองคลัง 

7.4-6-01 รายงานผลการประเมินการบริหารความเสี่ยงเสนอผู้อํานวยการกองคลัง 
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ตัวบ่งชี้ที่  7.6.1   :   การปฏิบัติตามหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน/ผู้บริหารระดับคณะหรือเทียบเท่า   

ชนิดของตัวบง่ชี้   :  ผลผลิต  

การคิดรอบปี   :  ปีการศึกษา 2553 

คําอธิบายตวับ่งชี้  

การประเมินผลตามหน้าที่และบทบาทของผู้บริหารในการบริหารและการจัดการให้บรรลุผลสําเร็จ ตาม

แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจําปีของสถาบันอุดมศึกษา จะมุ่งเน้นการประเมินคุณภาพ ของการ

บริหารงานตามนโยบายของสภาสถาบัน/คณะกรรมประจําหน่วยงาน ประสิทธิผลของแผนปฏิบัติ การประจําป ี

ความสามารถในการบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร  

เกณฑ์การให้คะแนน  

ใช้ค่าคะแนนการประเมินผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบัน/คณะกรรมประจําหน่วยงาน 

แต่งต้ัง (คะแนนเต็ม 5) 

ผลการดําเนินงาน 

 ตามโครงสร้างกองกองคลัง  ไม่มีคณะกรรมการประจําหน่วยงาน ดังน้ัน จึงไม่ขอรับการตรวจประเมิน

ตามตัวบ่งชี้น้ี 

ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ 

เป้าหมาย 
ผลการดําเนินงานประเมิน

ตนเองเทียบกับเกณฑ์ 

คะแนนการ 

ประเมิน 

ผลการประเมินตนเองเทียบ

กับเป้าหมาย 

5.00 ............ ............คะแนน  บรรลุ

เป้าหมาย 

 ไม่บรรลุ

เป้าหมาย

เป้าหมาย 
 

วิเคราะห์ จุดอ่อน – จุดแข็ง  และแนวทางการพัฒนา 
 

จุดอ่อน แนวทางพัฒนา 

1. ................................. 

2. ................................. 

1. ................................. 

2. ................................. 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

1. ................................. 

2. ................................. 

1. ................................. 

2. ................................. 

 

หลักฐานอ้างอิง 

7.6.1-1-01         .................................................................... 
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ตัวบ่งชี้ที่  7.7.1   :  การพัฒนาสถาบันสู่สากล 

ชนิดของตัวบง่ชี้   :  ผลผลิต  

การคิดรอบปี  : ปีการศึกษา  2553 

คําอธิบายตวับ่งชี้  : 

เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาสถาบัน/หน่วยงานให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ  การพัฒนา

สถาบันสู่ระดับสากล หมายถึง การส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาได้รับการยอมรับทาง วิชาการในระดับ

นานาชาติ โดยได้รับการจัดอันดับเป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําของโลก ในระดับสถาบันหรือ ระดับสาขาวิชาจาก

องค์กรจัดอันดับชั้นนําของโลก ทั้งน้ี ไม่นับรวมการจัดอันดับของ webometrics.info 

เกณฑ์การประเมิน 

1. สถาบัน/หน่วยงานทบทวนแผนงานพัฒนาสถาบัน/หน่วยงานสู่สากล ซ่ึงเป็นแผนระยะยาวและ จัดทํา

แผนพัฒนาประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เพื่อพัฒนาวิชาการระดับสาขาวิชาหรือ สถาบัน/

หน่วยงานให้ได้รับการยอมรบัในระดับภูมิภาคหรือนานาชาติ ที่ได้รับการอนุมัติจากสภา สถาบัน/

คณะกรรมประจําหน่วยงาน  

2. สถาบัน/หน่วยงานดําเนินการพัฒนาวิชาการระดับสาขาวิชาหรือสถาบัน/หน่วยงานสู่สากล ตาม

แผนพัฒนาประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ที่กําหนด  

3. สถาบัน/หน่วยงานติดตามและการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงานพัฒนาประจําป ี

งบประมาณ พ.ศ. 2553  

4. สถาบัน/หน่วยงานวิเคราะห์และทบทวนผลการประเมินตามแผนงานพัฒนาประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2553 และจัดทําข้อเสนอในการปรับปรุงการดําเนินงาน พร้อมจัดทําแผนงานพัฒนา ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2554  

5. สถาบัน/หน่วยงานได้รับการจัดอันดับสาขาวิชาหรือระดับสถาบัน/หน่วยงานจากองค์กรจัดอันดับ ชั้น

นําของโลก 

เกณฑ์การให้คะแนน 

 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  

มีการดําเนินการ 

 1 ข้อ  

มีการดําเนินการ 

2 ข้อ  

มีการดําเนินการ 

3 ข้อ  

มีการดําเนินการ 

4 ข้อ  

มีการดําเนินการ 

5 ข้อ  

ผลการดําเนินงาน 

 ตามตัวบ่งช้ีที่  7.7.1   แผนพัฒนาสถาบันสู่สากล  สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็น

ผู้รับผิดชอบ และตามเกณฑ์การประเมิน ไม่มีส่วนใดเกี่ยวข้องกับกองคลัง  ดังน้ัน จึงไม่ขอรับการตรวจประเมิน

ตามตัวบ่งชี้น้ี 
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ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ 

เป้าหมาย 
ผลการดําเนินงานประเมิน

ตนเองเทียบกับเกณฑ์ 

คะแนนการ 

ประเมิน 

ผลการประเมินตนเองเทียบ

กับเป้าหมาย 

มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 

............ข้อ ............คะแนน  บรรลุ

เป้าหมาย 

 ไม่บรรลุ

เป้าหมาย

เป้าหมาย 

 

วิเคราะห์ จุดอ่อน – จุดแข็ง  และแนวทางการพัฒนา 

 

จุดอ่อน แนวทางพัฒนา 

1. ................................. 

2. ................................. 

1. ................................. 

2. ................................. 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

1. ................................. 

2. ................................. 

1. ................................. 

2. ................................. 

 

หลักฐานอ้างอิง 

7.7.1-1-01         .................................................................... 

7.7.1-2-01         .................................................................... 
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องค์ประกอบที่  8    การเงินและงบประมาณ 

 

ตัวบ่งชี้ที่  8.1  :  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 

การคิดรอบปี   :   ปีงบประมาณ  2553 

ชนิดของตัวบ่งชี้   :   กระบวนการ (P) 

คําอธิบายตัวบ่งชี้  :      

 สถาบันอุดมศึกษาจะต้องมีระบบในการจัดหาและจัดสรรเงินอย่างมีประสิทธิภาพ จะต้องมีแผนกลยุทธ์

ทางด้านการเงินซึ่งเป็นแผนจัดหาเงินทุนจากแหล่งเงินทุนต่าง ๆ ที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของสถาบันให้

สามารถดําเนินการได้  มีการวิเคราะห์รายได้ ค่าใช้จ่ายของการดําเนินงาน ทั้งจากงบประมาณแผ่นดินและเงิน

รายได้อ่ืน ๆ ที่สถาบันได้รับมีการจัดสรรงบประมาณและประสิทธิภาพ รายงานทางการเงินต้องแสดงรายละเอียด

การใช้จ่ายในทุกพันธกิจ โครงการ กิจกรรมเพื่อให้สามารถวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความม่ันคงของ

สถาบันได้  

เกณฑ์มาตรฐานทั่วไป 

1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน 

2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการได้เงิน

อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

3. มีงบประมาณประจําปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจและการพัฒนาสถาบัน

และบุคลากร 

4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อสภาสถาบันอย่างน้อยปีละ 2 

ครั้ง 

5. มีการนําข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและ

ความม่ันคงของสถาบันอย่างต่อเนื่อง 

6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหน้าที่ตรวจติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตาม

ระเบียบและกฎเกณฑ์ ที่สถาบันกําหนด 

7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนําข้อมูลจากรายงาน

ทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

 2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ  

4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

 6 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

7 ข้อ 
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ผลการดําเนินงาน 

1. มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย (8.1-1-01) 

โดยแสดงถึงแหล่งที่มาและแหล่งใช้ไปของงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร และมีการแต่งต้ัง

คณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงิน กองคลัง ประจําปีงบประมาณ 2553 (8.1-1-02) 

2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน ที่เหมาะสมกับลักษณะของการใช้จ่ายและเพียงพอ

สําหรับการบริหารจัดการ (8.1-2-01) และมีหลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการได้เงิน

อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ (8.1-2-02) 

3. กองคลังได้รับจัดสรรงบประมาณประจําปีสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจและการ

พัฒนาบุคลากรในแต่ละปีอย่างเหมาะสม (8.1-3-01) 

4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อผู้อํานวยการกองคลัง อย่างน้อย

ปีละ 2 ครั้ง (8.1-4-01)  เพื่อจะได้ทราบถึงความเคลื่อนไหวการใช้จ่ายงบประมาณ  

5. มีการนําข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและ

ความม่ันคงอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการพยากรณ์รายจ่ายในอนาคต (8.1-5-01)   

6. มีหน่วยตรวจสอบภายใน ทําหน้าที่ตรวจติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ ที่

มหาวิทยาลัยกําหนด โดยกองคลังรับการตรวจประจําปีงบประมาณ 2553 วันที่ 12 กรกฎาคม 

2553 – 13 สิงหาคม 2553 (8.1-6-01)   

7. ผู้อํานวยการกองคลังมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนําข้อมูลจาก

รายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ (8.1-6-01)   

ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ 

เป้าหมาย 
ผลการดําเนินงานประเมิน

ตนเองเทียบกับเกณฑ์ 

คะแนนการ 

ประเมิน 

ผลการประเมินตนเองเทียบ

กับเป้าหมาย 

มีการดําเนินการ 

7 ข้อ 

7 ข้อ 5 คะแนน  บรรลุ

เป้าหมาย 

 ไม่บรรลุ

เป้าหมาย

เป้าหมาย 
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วิเคราะห์ จุดอ่อน – จุดแข็ง  และแนวทางการพัฒนา 

จุดอ่อน แนวทางพัฒนา 

1. ไม่มีการวางแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่ชัดเจน 1. จัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงินให้ชัดเจน 

ครอบคลุมตามพันธกิจ 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

1. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน 

หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการ

ได้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส 

ตรวจสอบได้ 

2. มีระบบฐานข้อมูลทางการเงินที่มี

ประสิทธิภาพต่อการใช้ในการตัดสินใจ 

3. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็น

ระบบ และรายงานต่อผู้บริหารทราบเป็น

ระยะ ๆ 

4. มีการตรวจสอบและติดตามผลการใช้จ่าย

งบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ 

1. ควรมีการวิเคราะห์หรือพยากรณ์การจัดหา/

การใช้ไปงบประมาณ เพื่อให้สามารถบริหาร

งบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

หลักฐานอ้างอิง 

8.1-1-01 แผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

8.1-1-02 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการจัดทาํแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

8.1-2-01 แนวทางการจัดสรรทรัพยากรทางการเงินตามหลักเกณฑ์ท่ีเหมาะสม 

8.1-2-02 แนวทางการจัดหาแหล่งของเงินที่เหมาะสม 

8.1-3-01 หนังสือแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับประจําปีงบประมาณ 2553 

8.1-4-01 รายงานทางการเงินที่นําเสนอต่อผู้อํานวยการกองคลัง 

8.1-5-01 การวิเคราะห์รายรบัรายจ่ายเพื่อให้มีงบประมาณเพียงพอต่อการใช้จ่าย 

8.1-6-01 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 

8.1-6-02 รายงานการเข้าตรวจสอบ 

8.1-7-01 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรองค์กร  (ERP) ระบบบริการการศึกษา (ESS) ระบบบริหาร

เงินเดือน (PAYROLL)  ระบบออกใบเสร็จรบัเงิน มทร.อีสาน (RMUTI Invoice System : RIS) ระบบ    

e-slip   

8.1-7-02 รายงานทางการเงินที่เสนอต่อผู้บริหาร 
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องค์ประกอบที่  9    ระบบและกลไกรการประกันคุณภาพ 

 

ตัวบ่งชี้ที่  9.1    :     ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

การคิดรอบปี    :    ปีการศึกษา  2553 

ชนิดของตัวบ่งชี้   :   กระบวนการ  (P) 

คําอธิบายตัวบ่งชี้     : 

 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาตามที่กํ าหนดไว้ใน

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2545  ซ่ึงสถาบันต้องสร้างระบบ

และกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการดําเนินงานของสถาบันให้เป็นไปตามนโยบาย 

เป้าประสงค์ และระดับคุณภาพตามมาตรฐานท่ีกําหนดโดยสถาบันและหน่วยงานต้นสังกัด ตลอดจนหน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้อง มีการวัดผลสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  รวมทั้งการรายงานผลการประกันคุณภาพ

ต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน มีการประเมินและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และมีนวัตกรรมท่ี

เป็นแบบอย่างที่ดี  

 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้องดําเนินการ

อย่างต่อเน่ือง  โดยมีการสร้างจิตสํานึกให้เห็นว่าเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา ทั้งน้ี เพื่อเป็นหลักประกันแก่สาธารณชนให้มั่นใจได้ว่าสถาบันสามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาที่มี

คุณภาพ 

เกณฑ์มาตรฐานทั่วไป 

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและ

พัฒนาการของสถาบัน ต้ังแต่ระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และดําเนินการตามระบบท่ี

กําหนด 

2. มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดย

คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของสถาบัน 

3. มีการกําหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตามอัตลักษณ์ของสถาบัน 

4. มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การ

ควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําปีที่เป็น

รายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อสภาสถาบันและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตาม

กําหนดเวลา โดยเป็นรายงานท่ีมีข้อมูลครบถ้วนตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

กําหนดใน CHE QA Online และ 3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของสถาบัน 
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5. มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และส่งผลให้มีการ

พัฒนาการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 

6. มีระบบสารสนเทศท่ีให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9 

องค์ประกอบคุณภาพ 

7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษาผู้ใช้

บัณฑิต และผู้ใช้บริการตามพันธกิจของสถาบัน 

8. มีเครือข่ายการแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบัน และมี

กิจกรรมร่วมกัน 

9. มีแนวปฏิบัติท่ีดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงานพัฒนาข้ึน และ

เผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นสามารถนําไปใช้ประโยชน์ 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

 2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ  

4 หรือ 5 หรือ 6 

ข้อ 

มีการดําเนินการ 

 7 หรือ 8 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

9 ข้อ 

ผลการดําเนินงาน 

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและ

พัฒนาการของหน่วยงาน และดําเนินการตามระบบที่กําหนด ( 9.1-1-01 , 9.1-1-02, 9.1-1-03) 

2. มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการ

ระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของสถาบัน (9.1-2-01, 9.1-2-02) 

3. มีการกําหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตามอัตลักษณ์ของสถาบัน (9.1-3-01) 

4. มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การควบคุม 

ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานประเมิน

คุณภาพเสนอต่อสภาสถาบันและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกําหนดเวลา โดยเป็น

รายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online 

และ 3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน (9.1-4-01, 

9.1-4-02, 9.1-4-03,9.1-4-04) 

5.  มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และส่งผลให้มีการพัฒนาการ

ดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ (9.1-5-01) 
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6. มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบท้ัง 9 องค์ประกอบ

คุณภาพ (9.1-6-01, 9.1-6-02) 

7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา (9.1-7-01, 9.1-7-02, 9.1-7-03) 

8.  มีเครือข่ายการแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงาน และมีกิจกรรม

ร่วมกัน (9.1-8-01) 

9.  มีแนวปฏิบัติท่ีดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงานพัฒนาข้ึน และเผยแพร่ให้

หน่วยงานอื่นสามารถนําไปใช้ประโยชน์ (9.1-9-01) 

ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ 

เป้าหมาย 
ผลการดําเนินงานประเมิน

ตนเองเทียบกับเกณฑ์ 

คะแนนการ 

ประเมิน 

ผลการประเมินตนเองเทียบ

กับเป้าหมาย 

มีการดําเนินการ 

9  ข้อ 

8 ข้อ 4  คะแนน  บรรลุ

เป้าหมาย 

 ไม่บรรลุ

เป้าหมาย

เป้าหมาย 

 

วิเคราะห์ จุดอ่อน – จุดแข็ง  และแนวทางการพัฒนา 

 

จุดอ่อน แนวทางพัฒนา 

1. บุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ

การประกันคุณภาพการศึกษา 

2. ขาดการเผยแพร่องค์ความรู้ให้หน่วยงานอ่ืน

สามารถนําไปใช้ประโยชน์ 

1. มีการจัดการอบรมให้ความรู้ เรื่องการ

ประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากร 

2. เผยแพร่องค์ความรู้ให้หน่วยงานอ่ืนนําไปใช้

ประโยชน์ผ่านทางเว็บไซต์ 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

1. มีการสร้างระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพการศึกษา และให้บุคลากรกองคลัง

มีส่วนร่วม 

2. มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญ

เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

1. มีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษาให้ได้มาตรฐานตามที่กําหนดไว้ 

หลักฐานอ้างอิง 

9.1-1-01  แฟ้ม PM-33 งานการเงินและบัญชี ระบบ ISO 9001:2008 

9.1-1-02  คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 



 47 

9.1-1-03  องค์ประกอบ / ตัวบ่งชี้ และเป้าหมายคุณภาพ ปีการศึกษา 2553 

9.1-2-01  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 :2008 

9.1-2-02 แผนปฏิบัติงาน การประกันคุณภาพการศึกษา (การดําเนินงานประเมินคุณภาพภายใน/การจัดทํา SAR 

กองคลัง ประจําปีการศึกษา 2553 ( 1 มิ.ย. 53- 31 พ.ค. 54) 

9.1-3-01  คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2553-2554  มทร.อีสาน 

9.1-4-01  แผนปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศึกษา (การดําเนินงานประเมินคุณภาพภายใน /การจัดทํา SAR 

กองคลัง ประจําปีการศึกษา 2553 ( 1 มิ.ย. 53-31 พ.ค. 54) 

9.1-4-02  คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษากองคลัง 

9.1-4-03  แผนปฏิบัติงานการดําเนินงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยงานระดับกองในสังกัด

สํานักงานอธิการบดี ประจําปีการศึกษา พ.ศ. 2553 

9.1-4-04  กรอบการดําเนินงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

ประจําปีการศึกษา 2553 

9.1-5-01  แผนการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2553 กองคลัง 

9.1-6-01  ร่างรายการข้อมูลพื้นฐาน (CDS) ที่จัดเก็บในระบบ CHE OA Online ประจําปีการศึกษา 2553  

9.1-6-02 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรองค์กร  (ERP) ระบบบริการการศึกษา (ESS) ระบบบริหาร

เงินเดือน (PAYROLL)  ระบบออกใบเสร็จรับเงิน มทร.อีสาน (RMUTI Invoice System : RIS) ระบบ    

e-slip   

9.1-7-01  คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 

9.1-7-02 แผนปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศึกษา (การดําเนินงานประเมินคุณภาพภายใน /การจัดทํา SAR 

กองคลัง ประจําปีการศึกษา 2553 ( 1 มิ.ย. 53-31 พ.ค. 54) 

9.1-7-03  แผนปฏิบัติงานการดําเนินงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยงานระดับกองในสังกัด

สํานักงานอธิการบดี ประจําปีการศึกษา พ.ศ. 2553  

9.1-8-01 รายงานการประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรกองคลัง 

ตัวบ่งชี้ที ่9.2  :   ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด (สมศ. 15)  

ชนิดของตัวบง่ชี้  :  ผลผลิต  

การคิดรอบป ี :   ปีการศึกษา 2553 

คําอธิบายตัวบ่งชี้     : 

ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ระบุไว้ว่า 

“...“ให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษานั้น 

อย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปี และแจ้งผลให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทราบรวมทั้งเปิดเผยผลการติดตาม 

ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน...” ทั้งน้ี สถานศึกษาจะดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ภายใน

ที่ครอบคลุมตัวบ่งช้ีท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือต้นสังกัดกําหนด โดยจะเป็นตัวบ่งช้ี ที่เน้นด้าน
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ปัจจัยนําเข้าและกระบวนการ ซ่ึงผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในโดยต้นสังกัดน้ี จะเป็น คะแนนท่ี

สามารถสะท้อนประสิทธิภาพและประสิทธิผลของคุณภาพการดําเนินงานด้านต่างๆ ของสถาบัน/ หน่วยงานได้ 

ดังน้ัน ในการประเมินตัวบ่งช้ีน้ี จะใช้ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมินการประกันคุณภาพภายในโดยต้น สังกัด โดยไม่ต้อง

ทําการประเมินใหม่ 

สูตรการคํานวณ 

 ผลรวมคะแนนประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยต้นสังกัด  

 
จํานวนปี 

หมายเหต ุ 

ใช้คะแนนประเมินระบบประกนัคุณภาพภายในของสถาบัน/หน่วยงาน ตามที่หน่วยงานต้นสังกัด กําหนด ย้อนหลัง 

3 ป ีทั้งน้ี สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เริ่มใช้คะแนน ต้ังแต่ปีการศึกษา 

2553 (เนื่องจากใช้เกณฑ์การประเมินใหม่) เช่น  

- ประเมินป ี2554 ใช้คะแนนประเมิน 1 ป ีคือ ป ี2553  

- ประเมินป ี2555 ใช้ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมิน 2 ป ีคือ ป ี2554 และ 2553  

- ประเมินป ี2556 ใช้ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมิน 3 ป ีคือ ป ี2555, 2554 และ 2553  

เกณฑ์การให้คะแนน  

ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินการประกันคณุภาพภายในโดยต้นสังกัด 3 ปีย้อนหลังเป็นคะแนนของ ตัว

บ่งช้ีน้ี (เนื่องจากระบบประเมินภายใน มีคะแนนเต็ม 5 เช่นเดียวกับการประเมินภายนอก) 

เกณฑ์การให้คะแนน  

ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินการประกันคณุภาพภายในโดยต้นสังกัด 3 ปีย้อนหลังเป็นคะแนนของ ตัว

บ่งช้ีน้ี (เนื่องจากระบบประเมินภายใน มีคะแนนเต็ม 5 เช่นเดียวกับการประเมินภายนอก) 

ผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา 2553 ค่าคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพภายใน เท่ากับ 4.9 คะแนน 

ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ 

เป้าหมาย 

ผลการดําเนินงาน

ประเมินตนเองเทียบกับ

เกณฑ์ 

คะแนนการ 

ประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง

เทียบกับเป้าหมาย 

5.00 4.9 คะแนน 4.9 คะแนน  บรรลุ

เป้าหมาย 

 ไม่บรรลุ

เป้าหมาย 
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วิเคราะห์ จุดอ่อน – จุดแข็ง  และแนวทางการพัฒนา 

จุดอ่อน แนวทางพัฒนา 

1. ตัวบ่งช้ี 7.3 ยังไม่ได้นําผลการประเมินความพึง

พอใจของผู้ ใช้ระบบสารสนเทศของกองมา

วิเคราะห์เพ่ือปรับปรุงระบบสารสนเทศที่ใช้ใน

การปฏิบัติงานกองคลัง 

 

1. ควรนําผลการประเมินมาวิ เคราะห์ เพื่ อ

ปรับปรุงระบบสารสนเทศของกองและเสนอ

แผนการปรับปรุงต่อผู้บริหารของกองเพื่อ

พิจารณา 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

1. กองคลั ง  ได้ ดํ า เนิ นการประกั นคุณ ภาพ

การศึกษาอย่างต่อเนื่อง  

1. มีการจัดให้ความรู้เรื่องการประกันคุณภาพแก่

บุคลากรกองคลัง 

หลักฐานอ้างอิง 

9.2.1-1-01   รายงานการประเมินตนเอง ประจําปีการศึกษา 2553 

ตัวบ่งชี้ที ่9.3   :   ระดับความสําเร็จในการดําเนินการกิจกรรม 5ส (มทร.อีสาน 4)  

ชนิดของตัวบง่ชี้   :   ผลผลิต  

การคิดรอบป ี   :   ปีการศึกษา 2553 

คําอธิบายตัวบ่งชี้     : 

กิจกรรม 5 ส ถือว่าเป็นกิจกรรมพ้ืนฐานของการปฏิบัติงานเพื่อการให้บริการที่มีคุณภาพ ฉะน้ัน การ

ดําเนินงานเพื่อจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสถานที่ทํางานเพื่อให้เกิดสภาพการทํางานที่ดี โดยดําเนิน 

กิจกรรมในหน่วยงาน ตามเทคนิค 5 ส คือ มีการดําเนินการสะสางเพื่อให้เกิดความสะดวกและสะอาด ให้เป็น

สุขลักษณะและสร้างนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน ที่จะต้องมีการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพและดําเนินงาน อย่าง

ต่อเนื่อง 

เกณฑ์มาตรฐาน  

1.   มีการกําหนดนโยบาย/แนวทาง หรือแผนการดําเนินกิจกรรม 5ส  

2.   มีการจัดต้ังคณะกรรมการการดําเนินงานกิจกรรม 5ส และคณะกรรมการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส  

3. มีคู่มือการดําเนินกิจกรรม 5ส ของหน่วยงาน  

4. มีการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย  

5. มีผลยืนยันหน่วยงานผ่านเกณฑ์คะแนนของกิจกรรม 5ส อย่างน้อยร้อยละ 75  

6. มีระบบในการติดตามผลการดําเนินงาน  

7. มีการประเมินผลการดําเนินงาน  

8. มีการนําผลการประเมินผลการดําเนินงานไปแก้ไขปรับปรงุการดําเนินงานเกณฑ์การประเมิน  
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เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  

มีการดําเนินการ  

1 หรือ 2 ข้อ  

มีการดําเนินการ  

3 หรือ 4 ข้อ  

มีการดําเนินการ  

5 หรือ 6 ข้อ  

มีการดําเนินการ  

7 ข้อ  

มีการดําเนินการ  

8 ข้อ  

ผลการดําเนินงาน 

1. มีการกําหนดนโยบาย/แนวทางการดําเนินกิจกรรม 5ส (9.3.1-1-01) และมีแผนการดําเนินกิจกรรม 

5ส ประจําปีการศึกษา 2553 (9.3.1-1-02) 

2. มีการจัดต้ังคณะกรรมการดําเนินงานกิจกรรม 5ส กองคลัง ประจําปีการศึกษา 2553  (9.3.1-2-

01) และคณะกรรมการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส ประจําปีการศึกษา 2553 (9.3.1-2-02) ซ่ึง

กําหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน 

3. มีคู่มือการดําเนินกิจกรรม 5ส ของกองคลัง (9.3.1-3-01) 

4. มีการปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมาย โดยการจัดประชุม เพื่อช้ีแจงและทําความเข้าใจแก่บุคลากร 

(9.3.1-4-01)  มีการกําหนดพ้ืนที่ที่แต่ละคนต้องรับผิดชอบ  (9.3.1-4-02) และมีการดําเนินงาน

กิจกรรม 5ส (9.3.1-4-03) และมีการบันทึกภาพก่อนดําเนินกิจกรรม 5ส และหลังดําเนินกิจกรรม 5

ส (9.3.1-4-04) 

5. มีผลยืนยัน กองคลัง ผ่านเกณฑ์คะแนนกิจกรรม 5ส อย่างน้อยร้อยละ 75    (9.3.1-5-01) 

6. มีระบบในการติดตามผลการดําเนินงานกิจกรรม 5ส โดยการจัดทําแผนการติดตามผลการ

ดําเนินงาน และแนวทางปฏิบัติในการติดตามผลการดําเนินงานกิจกรรม 5ส (9.3.1-6-01) 

7. มีการประเมินผลการดําเนินงาน โดยการจัดทํารายงานผลการประเมินการดําเนินงานกิจกรรม  5ส 

ประจําปีการศึกษา 2553 (9.3.1-7-01) เสนอต่อผู้อํานวยการกองคลัง 

8. มีการนําผลการประเมินการดําเนินงานกิจกรรม 5ส ไปปรับปรุงการดําเนินงาน โดยการประชุมกอง

คลัง เพื่อชี้แจงผลการดําเนินกิจกรรม 5ส (9.3.1-8-01) และจัดทําแผนการดําเนินกิจกรรม 5ส โดย

มีการกําหนดผู้รับผิดชอบ/หน้าท่ี ในแต่ละพ้ืนท่ี เป็นลายลักษณ์อักษร ตามผลการประเมินฯ เพื่อ

ปรับปรุงการดําเนินกิจกรรม 5ส ให้มีประสิทธิภาพขึ้น (9.3.1-8-02) 

ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ 

เป้าหมาย 
ผลการดําเนินงานประเมิน

ตนเองเทียบกับเกณฑ์ 

คะแนนการ 

ประเมิน 

ผลการประเมินตนเองเทียบ

กับเป้าหมาย 

มีการดําเนินการ 

8 ข้อ 

 8 ข้อ 5 คะแนน  บรรลุ

เป้าหมาย 

 ไม่บรรลุ

เป้าหมาย 
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วิเคราะห์ จุดอ่อน – จุดแข็ง  และแนวทางการพัฒนา 

จุดอ่อน แนวทางพัฒนา 

1. การดําเนินกิจกรรม 5 ส ที่ขาดความ

ต่อเนื่อง สมํ่าเสมอ 

2. ขาดการประเมินผลการดําเนินกิจกรรม 5 ส 

เพื่อนําไปปรับปรุงพัฒนา 

1. ควรทีการส่งเสริม และสนับสนุน การดําเนิน

กิจกรรม5ส ควบคู่กับการดําเนินงานประกัน

คุณภาพการศึกษา 

2. ติดตามและประเมินผลการดําเนินกิจกรรม 

5 ส และรายงานต่อผู้บริหารรับทราบ 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

1. บุคลากรทุกระดับ มีส่วนร่วมในการดําเนิน

กิจกรรม 5ส และตระหนักถึงความสําคัญ 

ของการดําเนินกิจกรรม 5ส 

2. มีการกําหนดนโยบายกิจกรรม 5ส ที่ชัดเจน 

ทําให้บุคลากรทุกคนทราบ และถือปฏิบัติไป

ในแนวทางเดียวกัน 

1. ก า รดํ า เนิ น กิ จ ก ร รม  5ส  ต้ อ ง มี ก า ร

ดําเนินงานอย่างสมํ่าเสมอ และต่อเนื่อง 

2. มีการติดตามผลการดําเนินงาน และนําผล

การดําเนินงาน มาปรับปรุง และพัฒนาการ

ดําเนินกิจกรรม 5ส 

หลักฐานอ้างอิง 

9.3.1-1-01 นโยบายการดําเนินกิจกรรม 5ส กองคลัง 

9.3.1-1-02 แผนการดําเนินกิจกรรม 5ส กองคลัง ประจําปีการศึกษา 2553 

9.3.1-2-01  คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานกิจกรรม 5ส กองคลัง ประจําปีการศึกษา 2553 

9.3.1-2-02  คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส กองคลัง ประจําปีการศึกษา 2553 

9.3.1-3-01 คู่มือการดําเนินกิจกรรม 5ส ของกองคลัง 

9.3.1-4-01 รายงานการประชุมกองคลัง เกี่ยวกับการชี้แจง และทําความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรม 5ส 

9.3.1-4-02 การกําหนดพื้นที่กิจกรรม 5ส และผู้รับผิดชอบ 

9.3.1-4-03 ภาพการดําเนินงานกิจกรรม 5ส ประจําปีการศึกษา 2553 

9.3.1-4-04 ตัวอย่างภาพก่อน และหลัง การดําเนินกิจกรรม 5ส ประจาํปีการศึกษา 2553 

9.3.1-5-01 ผลคะแนนการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส ประจําปีการศึกษา 2553 

9.3.1-6-01 แผนการติดตามผลการดําเนินงาน และแนวทางปฏิบัติในการติดตามผลการดําเนินงานกิจกรรม 5ส 

กองคลัง ประจําปีการศึกษา 2553 

9.3.1-7-01 รายงานผลการประเมินการดําเนินงานกิจกรรม 5ส ประจําปีการศึกษา 2553 เสนอต่อผู้อํานวยการ

กองคลัง 

9.3.1-8-01  รายงานการประชุม เกี่ยวกับผลการดําเนินกิจกรรม5ส ประจําปีการศึกษา 2553 

9.3.1-8-02 แผนการดําเนินกิจกรรม 5ส และการกําหนดผู้รับผิดชอบ/หน้าที่ ในทุกพื้นท่ี  
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