
 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

                         แผนปฏิบัติการดานการประกันคุณภาพ   ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554 สํานักงานประเมินและประกัน

คุณภาพ ไดจัดทําขึ้นภายใตกรอบแผนปฏิบัติราชการ 4 ปและแผนปฏิบัติราชการประจําปของมหาวิทยาลัยขอนแกนดานการบริหาร

จัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับกลยุทธหลักในการพัฒนาระบบคุณภาพของมหาวิทยาลัย  ในการจัดทํา

แผนปฏิบัติการดานการประกันคุณภาพไดรับความรวมมือจากผูบริหาร  บุคลากรทุกระดับ  ผูมีสวนไดสวนเสีย   รายละเอียดของ

แผนปฏิบัติการประกอบดวยพันธกิจ วิสัยทัศน  คานิยม วัฒนธรรม  แผนงาน โครงการ กิจกรรมตลอดจนผูรับผิดชอบในระดับ

แผนงาน กิจกรรมและโครงการ  

 

สํานักงานประเมินและประกันคุณภาพ  

ตุลาคม 2553  
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เสริมสรางวัฒนธรรมการพัฒนาคุณภาพในมหาวิทยาลัยขอนแกน   
 

 
 (ประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับที่ 2/2546 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2546) 

 
                  เปนสํานักงานกลางในการจัดการระบบคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแกน เพื่อการประกัน

คุณภาพ และการประเมินผลการดําเนินงานตามภารกิจและบทบาทมหาวิทยาลัย โดยจัดใหมีระบบ กลไก 

วิธีการดําเนินงาน การวิเคราะห และการประเมินผลงานในทุกๆ ระบบที่เกี่ยวของอยางเปนเอกภาพและมี

ประสิทธิภาพ และสามารถนําเสนอผลวิเคราะหและรายงานผลการดําเนินงานเพื่อนําไปสูการพัฒนาผลลัพธ

การบริหารงานของมหาวิทยาลัย 
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1. การเรียนรูขององคกรและบุคคล   
2.การจัดกระบวนการและการสรางคุณคา 

 

 
 

มีจิตใจบริการและพัฒนาอยางตอเนื่อง 
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แผนที่ยุทธศาสตร สํานักงานประเมินและประกันคุณภาพ  (Strategy Map)

พัฒนาระบบการประกัน

คุณภาพ

นําเอาเกณฑคุณภาพมา

ใชในการพัฒนาระบบ

การประกนัคุณภาพสู

ความเปนเลิศ

ความผูกพัน

ของบุคลากร

ความพึงพอใจของรับบริการ

ผูมีสวนไดสวนเสีย

ยกระดับคุณภาพและ

มาตรฐานการประเมนิ

คุณภาพภายในและ

ภายนอก

บูรณาการระบบการ

ประเมินคุณภาพและ

แสดงอัตลักษณของ

มหาวิทยาลัย

พัฒนาองคความรูดาน

การประกนัคุณภาพ

ตรวจประเมนิ

คุณภาพภายใน

ประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการ

นําผลการประเมิน

มาพัฒนาคุณภาพ

มิติพัฒนาองคกร

มิติคุณภาพ

มิติประสิทธิผล

มิติประสิทธิภาพ

สรางเครือขาย

ประกันคุณภาพ

พัฒนาตัวชีว้ัด

และแบบฟอรม

ฐานขอมูล

ประกันคุณภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร : การบริการจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพตามแนวทางการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

วิสัยทัศน (Vision) : เสริมสรางวัฒนธรรมการพัฒนาคุณภาพในมหาวิทยาลัยขอนแกน

วัฒนธรรม (Culture) :  มีจิตใจบริการและพัฒนาอยางตอเนื่อง 

คานิยม (Values) : 1.การเรียนรูขององคกรและบุคลากร   2.การจัดกระบวนการและการสรางคุณคา

พัฒนา

ผูตรวจประเมิน

แผนพัฒนา

องคกร

แลกเปลี่ยนเรียนรู

(Good practices)

พัฒนาศักยภาพ

บุคลากร

จัดอันดับ

มหาวิทยาลัย
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 

การบริหารจดัการองคกรอยางมีประสิทธิภาพ  (แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554  มหาวิทยาลัยขอนแกน) 

เปาประสงค ตัวชี้วดั กลยุทธ แผนงานโครงการ 
การบริหารจัดการองคกรอยางมี

ประสิทธิภาพตามแนวทางการ

บริหารจัดการบานเมืองที่ดี 

1.ระดับความสําเร็จของการพัฒนา

คุณภาพการบริหารจัดการภาครฐั 

พัฒนาระบบบริหารคณุภาพ

ของมหาวิทยาลัยขอนแกน  

1 โครงการพัฒนาคุณภาพการบรหิารจดัการภาครัฐ 

(PMQA) 

2.ระดับความสําเร็จของการประกัน

คุณภาพภายในกอใหเกิดการพัฒนา

คุณภาพการศกึษาอยางตอเนื่อง  

1.1 การประเมินตนเองตามเกณฑ PMQA 

3.ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวง

น้ําหนักของการรกัษามาตรฐานและ

ระยะเวลาการใหบริการ  

1.2 การจดัทาํแผนพัฒนาองคการ

มหาวิทยาลัยขอนแกน  

2 โครงการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพที่

เชื่อมโยงระหวางมหาวิทยาลัย ศูนย สํานักและ

หนวยงาน  

3 โครงการตรวจประเมินคุณภาพภายในทัว่ทั้งองคกร 

4 โครงการนําเอาผลการประเมินคุณภาพภายในทุก

ระบบมาใชในการปรับปรุงผลการดําเนินงานอยาง

ตอเนื่อง 
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 

การบริหารจดัการองคกรอยางมีประสิทธิภาพ  (แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554  สํานักงานประเมินและประกันคุณภาพ) 

เปาประสงค ตัวชี้วัด กลยุทธ  แผนงานที่สําคัญ 

1.การพัฒนาระบบคุณภาพของ

มหาวิทยาลัยดวยเกณฑคุณภาพ

ระบบตางๆ (TQA/ECPE/PMQA)  

1.ระดับความสําเร็จของการพัฒนา

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

1. พัฒนาระบบคุณภาพสูความเปนเลิศ การฝกอบรมหลักสูตรเกณฑคุณภาพ 

(TQA/ECPE/PMQA/PMQA FL-PL) 

2.รักษาระดับคุณภาพและมาตรการ

ประเมินคุณภาพทั้งภายในและ

ภายนอก 

2.ระดับความสําเร็จของการ

ประกันคุณภาพภายในกอใหเกิด

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยาง

ตอเนื่อง  

2. การกํากับติดตามและประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการ 

การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารบัรอง

การปฏิบัติราชการ 

3.การตรวจประเมินคุณภาพภายใน  

 

3.ระดับความสําเร็จของรอยละ

เฉลี่ยถวงน้ําหนักของการรักษา

มาตรฐานและระยะเวลาการ

ใหบริการ  

3. การตรวจประเมินคุณภาพภายในทั่วทั้ง

องคกร 

การตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะและ

หนวยงาน 

การตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน  

การนําเอาผลการประเมินคุณภาพมาใชในการ

พัฒนาคุณภาพ 

4. การบูรณาการระบบคุณภาพเขา

กับระบบตางๆโดยสะทอนอัต

ลักษณของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

5.การพัฒนาตัวชี้วัดการตรวจประเมิน

คุณภาพภายใน 

การพัฒนาตัวชี้วัดการตรวจประเมินคุณภาพ

ภายใน 

5. ถายทอดองคความรูดานการ

ประกันคุณภาพ 

6.การคนหาและถายทอดแนวทางการปฏิบตัิ

ที่ดี (Good practice) 

การแลกเปลี่ยนเรียนรูระดับองคกร 

7.การสรางเครอืขายการประกันคุณภาพ การพัฒนาเครือขายประกันคุณภาพอีสานตอนบน 

(โครงการรวม สกอ.) 

การพัฒนาเครือขาย PMQA ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ (โครงการรวมของ ก.พ.ร.) 

6.การบริหารจัดการองคการอยางมี

ประสิทธภิาพ 

8.การบริหารจัดการสํานักงานประเมินฯสู

ความเปนเลิศ  

การบริหารจัดการและพัฒนาขีดความสามารถของ

สํานักงานประเมินและประกันคุณภาพ  
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แผนงานที่สําคัญ ที่ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดติดตามความกาวหนา เปาหมาย 

1) การฝกอบรมหลักสูตรเกณฑ

คุณภาพ 

(TQA/ECPE/PMQA/PMQA 

FL-PL) 

1 ฝกอบรมหลักสูตร ECPE รอยละความพึงพอใจของผูเขารับการฝกอบรม 80% 

2 ฝกอบรมหลักสูตร PMQA FL-PL 

3 ประชาสัมพันธหลักสูตรผานเว็บไซตและชองทางตางๆ 

2) การประเมนิผลการปฏิบัติ

ราชการตามคํารับรองการ

ปฏิบัติราชการ 

4 การจัดทําคํารับรองการปฏิบตัิราชการมหาวิทยาลัยขอนแกน

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554 

รอยละของคณะและหนวยงานที่รายงานผลการ

ปฏิบัติราชการตรงตามระยะเวลาที่กําหนด  

 

 

90% 

5 การติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการ

ปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยขอนแกน  ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2554  

6 การจัดทําคํารับรองการปฏิบตัิราชการระดับคณะและ

หนวยงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554  

7 การติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการ

ปฏิบัติราชการระดับคณะและหนวยงาน ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2554  

8 การลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ ระดับความความสําเร็จของการรักษามาตรฐาน

และเวลาการใหบริการ 

ระดับ  5 
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แผนงานที่สําคัญ ที่ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดติดตามความกาวหนา เปาหมาย 

9 การจัดลําดับมหาวิทยาลัยโลก ระดับความสําเร็จของการจัดลําดับมหาวิทยาลัย  

เกณฑการประเมิน  

ระดับ 1 ไมไดรับการจัดอันดับ  

ระดับ 2 - 

ระดับ 3 ไดรับการจัดอันดับ แตกลุมสาขา 

           ไมไดรับการจัดอันดับ  

ระดับ 4 ไดรับการจัดอันดับอยางนอย 

           1 กลุมสาขา 

ระดับ 5 ไดรับการจัดอันดับอยางนอย 

            2 กลุมสาขา 

ระดับ 5 

3) การตรวจประเมินคุณภาพ

ภายในระดับคณะและหนวยงาน 

10 จัดทําปฏิทินและกําหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน

ระดับคณะและหนวยงาน  

รอยละของคณะและหนวยงานที่ไดรับการตรวจ

ประเมินคุณภาพภายในประจําปการศึกษา 

2553 

80% 

11 ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะและหนวยงาน  

รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการตอ

กระบวนการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 

80% 

12 รวบรวมและจัดทํารายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพ

ภายในระดับคณะและหนวยงาน   

รอยละของคณะและหนวยงานที่ไดรับการแจง

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน

เปนไปตามกําหนดเวลาภายใน  

15 วันทําการ  

70% 
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แผนงานที่สําคัญ ที่ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดติดตามความกาวหนา เปาหมาย 

13 จัดทําฐานขอมูล CHEQA ระดับคณะ ระดับความสําเร็จของการจัดทําฐานขอมูล 

CHEQA ระดับคณะ  

ระดับ 1  เตรียมระบบ CHE (ติดตั้งระบบ และ 

            กําหนดรหัสผานเขาระบบ CHEQA  

            ใหทุกคณะ)  

ระดับ 2  ประชุมชี้แจงแนวทางการกรอกขอมูล 

            ผานระบบ CHEQA ใหทุกคณะ 

ระดับ 3  มีการฝกอบรมผูรับผิดชอบ 

ระดับ 4  มีการทดลองกรอกขอมูล 

ระดับ 5  คณะเขากรอกขอมลู CHEQA 

            ไดถูกตองและครบถวน 

ระดับ 3 

4) การตรวจประเมินคุณภาพ

ภายในระดับสถาบัน  

14 จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

มหาวิทยาลัยขอนแกน (9องคประกอบ,PMQA,ECPE)  

ระดับความสําเร็จของการจัดทํารายงานการ

ประเมินตนเองมหาวิทยาลัยขอนแกน 

ระดับ 1แลวเสร็จภายในเดือนมกราคม55   

ระดับ 2แลวเสร็จภายในเดือนธันวาคม 54    

ระดับ 3แลวเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน54 

ระดับ 4แลวเสร็จภายในเดือนตุลาคม 54 

ระดับ 5แลวเสร็จภายในเดือนกันยายน 54 

         หรือ 120 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา 

ระดับ 5 

 

15 จัดทําเอกสารอางอิงผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด  

16 จัดทํา common data set   

17 ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบนั ระดับคะแนนผลการตรวจประเมินคุณภาพ

ภายใน  

2.51 จากคะแนน

เต็ม 3 18 จัดทํารายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับ

สถาบัน 

19 กรอกขอมูล SAR ผานระบบ CHEQA ของ สกอ. 

20 เผยแพรประชาสัมพันธ (SAR) ผานชองทางตางๆ 
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แผนงานที่สําคัญ ที่ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดติดตามความกาวหนา เปาหมาย 

5) การนําเอาผลการประเมนิ

คุณภาพมาใชในการพัฒนา

คุณภาพ 

21 การจัดทําแผนพัฒนาองคการมหาวิทยาลัยขอนแกน 

(ACTION PLAN OFI) 

 

รอยละของการดําเนินงานตามแผนพัฒนา

องคกร 
80% 

6)  การพัฒนาตัวชี้วัดการตรวจ

ประเมินคุณภาพภายใน 

22 จัดทําตัวชี้วัดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวชี้วัดการ

ตรวจประเมินคุณภาพภายใน 

80% 

23 ประชุมชี้แจงตัวชี้วัดและแนวทางการตรวจประเมินคุณภาพ

ภายใน 

24 จัดทํามาตรฐานการตรวจประเมินคุณภาพภายในรายตัวชี้วัด  

25 จัดทําแบบฟอรมรายงานการประเมินตนเองและแบบฟอรม

รายงานผลการดําเนินงาน  

7) การแลกเปลี่ยนเรียนรูระดับ

องคกร 

26 คนหาและรวบรวมแนวทางการปฏิบัติที่ดี  

(Good practice) 

รอยละของคณะและหนวยงานที่สงผลงานเขา

รวมกิจกรรมแนวทางการปฏิบัติที่ดี  

50% 

27 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวทางการปฏิบัติที่ดี  

(Good practice) 

28 จัดทําฐานขอมูลแนวทางการปฏิบัติที่ดี (Good practice) จํานวนผลงานแนวทางการปฏิบัติที่ดีที่เผยแพร

ผานเว็บไซตสํานักงานประเมิน 

10 ผลงาน 

29 สัมมนาผูตรวจประเมินคุณภาพภายใน รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมสมัมนา

ผูตรวจประเมิน 

80% 

30 สัมมนาเครือขายผูปฏิบัติงานดานการประกันคุณภาพ 

(QA network) 

รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมสมัมนา

เครือขายผูปฏิบัติงานดานการประกันคุณภาพ  

80% 

8) การพัฒนาเครือขายประกัน

คุณภาพอีสานตอนบน 

(โครงการรวม สกอ.) 

 

31 สัมมนาเครือขายประกันคุณภาพอีสานตอนบน รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมสมัมนา 80% 
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แผนงานที่สําคัญ ที่ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดติดตามความกาวหนา เปาหมาย 

9) การพัฒนาเครือขาย PMQA 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

(โครงการรวมของ ก.พ.ร.) 

32 สัมมนาเครือขาย PMQA ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมสมัมนา 80% 

10) การบริหารจัดและพัฒนา

ขีดความสามารถของสํานักงาน

ประเมินและประกันคุณภาพ  

33 ประชุมกรรมการประกันคุณภาพชุดตางๆ  รอยละของการประชุมคณะกรรมการตามแผน 70% 

34 เผยแพรรายงานการประชุมผานเว็บไซต จํานวนชองทางที่เผยแพรรายงานการประชุม 2ชองทาง 

35 ศึกษาดูงานดานการประกันคุณภาพ จํานวนองคความรูที่ไดรับจากการศึกษาดูงาน อยางนอย 1  

องคความรู 

36 จัดทําแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ รอยละของกลยุทธที่ตอบสนองตอความทาทาย

องคกร  
100% 

37 จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร รอยละความสอดคลองกับแผนพัฒนาบุคลากร

กับแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2554  

80% 

38 พัฒนาบุคลากรตามแผน (ประชุม อบรม สัมมนา) ตามแผน รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาความรู 

ทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ  

80% 

39 จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) และผลการ

ดําเนินงานของสํานักงานประเมินฯ 

ระดับความสําเร็จของการจัดทํารายงานการ

ประเมินตนเอง ปการศึกษา 2553 

1-แลวเสร็จภายในเดือนตุลาคม 54 

2-แลวเสร็จภายในเดือนกันยายน 54 

3-แลวเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 54 

4-แลวเสร็จภายในเดือนกรกฏาคม 54 

5-แลวเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 54 

ระดับ5 
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แผนงานที่สําคัญ ที่ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดติดตามความกาวหนา เปาหมาย 

40 จัดทํารายงานประจําปของสาํนักงานประเมิน ระดับความสําเร็จของการจัดทํารายงาน

ประจําป พ.ศ.2553 

1-แลวเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 55 

2-แลวเสร็จภายในเดือนเมษายน 55 

3-แลวเสร็จภายในเดือนมีนาคม 55 

4-แลวเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ 55 

5-แลวเสร็จภายในเดือนมกราคม 55 

ระดับ 5 

41 จัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการสํานักงานประเมิน  ระดับความสําเร็จของการจัดทํารายงานผลการ

ปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554 

1-แลวเสร็จหลังวันที่  1 ตุลาคม 54 

2-  

3-  

4-  

5-แลวเสร็จภายใน 1ตุลาคม 54 

ระดับ  5 

42 การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง รอยละของการดําเนินงานตามแผนบริหาร

ความเสี่ยงประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554 

80% 

43 การจัดการความรู (KM) ภายในสํานักงานประเมิน  จํานวนองคความรูที่นํามาถายทอดในองคกร อยางนอย  

5 องคความรู 

44 การกํากับติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ จํานวนบุคลากรที่ไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 0 

45 วิจัยสถาบัน  จํานวนผลงานวิจัยสถาบันที่ดําเนินการแลวเสร็จ อยางนอย 3 เรื่อง 

46 จัดทําแผนพัฒนาองคกรสํานักงานประเมิน รอยละของการดําเนินงานตามแผนพัฒนา

องคกร 

80% 

47 รายงานทางการเงิน รอยละอัตราการเบิกจายงบประมาณตามแผน 100% 

48 ประชุมติดตามงานสํานักงานประเมิน รอยละของการจัดประชุมตามแผน รอยละ 70% 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม 2553 2554 ผูรับผิดชอบ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  

1 ฝกอบรมหลักสูตร ECPE 

(ตรวจสอบปฏิทินการสอบ การเรียนการสอน) 

    x x       วรลักษ 

2 ฝกอบรมหลักสูตร PMQA FL-PL     x x       วรลักษ 

3 ประชาสัมพันธหลักสูตรผานเว็บไซตและชองทาง

ตางๆ 

    x x       คมสัน 

4 การจัดทําคํารับรองการปฏิบตัิราชการ

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

  x          ภาวนา 

5 การติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํา

รับรองการปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยขอนแกน  

x      x   x   ภาวนา 

6 การจัดทําคํารับรองการปฏิบตัิราชการระดับคณะ

และหนวยงาน) 

x      x   x   วิสิษฐพล 

7 การติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํา

รับรองการปฏิบัติราชการระดับคณะและ

หนวยงาน   

x      x   x   วิสิษฐพล 

8 การลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ x      x   x   สุรียรัตน 

9 การจัดลําดับมหาวิทยาลัยโลก 

 

 

 

   x    x     สุรียรัตน 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม 2553 2554 ผูรับผิดชอบ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  

10 จัดทําปฏิทินและกําหนดการตรวจประเมิน

คุณภาพภายในระดับคณะและหนวยงาน  

 x x          วรลักษ 

11 ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะและ

หนวยงาน  

         x   วรลักษ 

12 รวบรวมและจัดทํารายงานผลการตรวจประเมิน

คุณภาพภายในระดับคณะและหนวยงาน   

         x x  วรลักษ 

13 จัดทําฐานขอมูล CHEQA ระดับคณะ    x x x x x     คมสัน 

14 จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

มหาวิทยาลัยขอนแกน  

(9องคประกอบ,PMQA,ECPE)  

         x   ภาวนา 

15 จัดทําเอกสารอางอิงผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด           x   เอกลักษณ 

16 จัดทํา common data set           x x   เอกลักษณ 

17 ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบนั 

(สัปดาหที่ 2-3) /เขาสภามหาวิทยาลัยตนเดือน

กันยายน  

          x  สุรียรัตน 

18 จัดทํารายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน

ระดับสถาบัน 

          x  วิสิษฐพล 

19 กรอกขอมูล SAR ผานระบบ CHEQA ของ สกอ.           x  เอกลักษณ 

20 เผยแพรประชาสัมพันธ (SAR) ผานชองทางตางๆ 

(สง สกอ.ภายใน 120 หลังสิ้นสุดปการศึกษา) 

           x คมสัน 

21 การจัดทําแผนพัฒนาองคการ

มหาวิทยาลัยขอนแกน (ACTION PLAN OFI) 

           x ภาวนา 

22 จัดทําตัวชี้วัดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน  x x          ภาวนา 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม 2553 2554 ผูรับผิดชอบ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  

23 ประชุมชี้แจงตัวชี้วัดและแนวทางการตรวจประเมิน

คุณภาพภายใน 

 x x          วรลักษ 

24 จัดทํามาตรฐานการตรวจประเมินคุณภาพภายใน

รายตัวชี้วัด  

 x x          ภาวนา 

25 จัดทําแบบฟอรมรายงานการประเมินตนเองและ

แบบฟอรมรายงานผลการดําเนินงาน  

 x x          ภาวนา 

26 คนหาและรวบรวมแนวทางการปฏิบัติที่ดี (Good 

practice) 

 x x          สุรียรัตน เอก 

27 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวทางการปฏิบัติที่ดี 

(Good practice) 

   x         สุรียรัตน เอก 

28 จัดทําฐานขอมูลแนวทางการปฏิบัติที่ดี  

(Good practice) 

   x         คมสัน 

29 สัมมนาและฝกอบรมผูตรวจประเมินคุณภาพ

ภายใน (หลังสงกรานต) 

      x x     วรลักษ 

30 สัมมนาเครือขายผูปฏิบัติงานดานการประกัน

คุณภาพ (QA network) (ปาย-เดือน) 

   x         วสิษฐพล 

31 สัมมนาเครือขายประกันคุณภาพอีสานตอนบน 

 

 x           สุรีรัตน 

32 สัมมนาเครือขาย PMQA ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

   x x        ภาวนา 

33 ประชุมกรรมการประกันคุณภาพชุดตางๆ              วรลักษ 

 กรรมการประกันคุณภาพ      x   x   x  

 กรรมการดําเนินงานฯ       x   x   x  
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ที่ โครงการ/กิจกรรม 2553 2554 ผูรับผิดชอบ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  

34 เผยแพรรายงานการประชุมผานเว็บไซต      x   x   x คมสัน 

35 ศึกษาดูงานดานการประกันคุณภาพ    x         วสิษฐพล 

36 จัดทําแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ            x ภาวนา 

37 จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร            x ภาวนา 

38 พัฒนาบุคลากรตามแผน (ประชุม อบรม 

สัมมนา) ตามแผน (ทั้งป) 

x x x x x x x x x x x x ษมพร 

39 จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) และผล

การดําเนินงานของสํานักงานประเมินฯ 

      x x     เอกลักษณ 

40 จัดทํารายงานประจําปของสาํนักงานประเมิน  x x          เอกลักษณ 

41 จัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการสํานักงาน

ประเมิน  

x      x   x   วสิษฐพล 

42 การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง x      x   x   สุรียรัตน 

43 การจัดการความรู (KM) ภายในสํานักงาน

ประเมิน  

x x x x x x x x x x x x สุรียรัตน 

44 การกํากับติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ x      x   x   ภาวนา 

45 วิจัยสถาบัน  x      x   x   ทุกคน 

46 จัดทําแผนพัฒนาองคกรสํานักงานประเมิน  x           เอกลักษณ 

47 รายงานทางการเงิน x x x x x x x x x x x x ษมพร 

48 ประชุมติดตามงานสํานักงานประเมิน x x x x x x x x x x x x เจมส 
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ความทาทายเชิงยุทธศาสตร สิ่งที่ทาทาย  ความไดเปรียบดานกลยุทธ 

ดานพันธกิจ 
 

- สนับสนุนใหมหาวิทยาลัยเปนสถาบันที่มีคุณภาพ และยกระดับการ

ประกันคุณภาพ โดยการนําเกณฑ TQA มาใชในระบบการประกัน

คุณภาพภายใน 

กลยุทธที่ 1
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพสูความเปนเลิศ 
กลยุทธที่ 2 
การกํากับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
กลยุทธที่ 3 
การตรวจประเมินคุณภาพภายในทั่วทั้งองคกร 

ดานปฏิบัติการ

 
- การจัดระบบการประกันคุณภาพภายใน

- การสรางระบบกํากับและติดตามการนําผลการตรวจประเมิน

คุณภาพไปใชในการพัฒนาคุณภาพ ใหเกิดผลดีอยางตอเนื่อง 

ดานทรัพยากรบุคคล 

 
- การพัฒนาบุคลากรภายในสํานักงาน

- การพัฒนาบุคลากรดานการประกันคุณภาพของคณะ/หนวยงาน 
- การพัฒนาผูตรวจประเมินใหมีมาตรฐานสูง 

กลยุทธที่ 6-7-8 

6.การคนหาและถายทอดแนวทางการปฏิบตัิที่ดี (Good practice) 

7.การสรางเครอืขายการประกันคุณภาพ 

8.การบริหารจัดการสํานักงานประเมินฯสูความเปนเลิศ 
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จุดแข็ง (Strengths) จุดออน(Weaknesses) 

1. มีความพรอมดานเทคโนโลยีอุปกรณ  สิ่งอํานวยความสะดวก  

2. มีการทาํงานทีย่ืดหยุนตามภาระงาน  

3. มีจํานวนบุคลากรเพียงพอตอการรองรับภาระงานที่สําคัญ  

4. มีชื่อเสียงในดานระบบประกันคุณภาพ (PMQA/คํารับรอง) ทําใหเปนแหลง

ศึกษาดูงานดานการประกันคุณภาพ  

5. มีเครือขายการประกันคุณภาพทั้งระดับภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  

(ผูตรวจประเมิน หมอองคกร  ผูประสานงาน)  

6. มีชองทางเผยแพรขอมูลขาวผานดานการประกันคุณภาพผานเว็บไซต 

7. มีการบรูณาการตัวชี้วัด 

8. หลักสูตรการพัฒนาและฝกอบรมผูตรวจประเมินและผูปฏิบัติงานดานการ

ประกันคุณภาพ  

 

1. ขาดการนําเอาระบบสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการขอมูลดานการ

ประกันคุณภาพ  

2. บุคลากรใหมยงัขาดประสบการณในการทํางาน รวมทั้งขาดความรูและทักษะ

ที่จําเปนในการปฏิบัติงาน  

3. ขาดการประสานงานระหวางบุคลากรในหนวยงาน 

4. ยังไมไดนําเอาผลการประเมนิคุณภาพมาใชในการพัฒนาและปรับปรุง

องคกรอยางเปนระบบ 

5. การดําเนินงานยังไมเปนไปตามแผนปฏิบัติการที่กําหนดไว เชนการประชุม

คณะกรรมการประกันคุณภาพชุดตางๆไมเปนไปตามแผน  

6. ยังไมไดกําหนดคูเปรียบเทียบ  

7. การกําหนดตัวชี้วัดการตรวจประเมินยังไมสอดคลองกับความตองการของ

คณะและหนวยงาน  

8. การสงบุคลากรเขารับการฝกอบรมยังไมสอดคลองกับความตองการและไม

ตอบสนองตอแผนปฏิบัติการดานการประกันคุณภาพ 

9. ขาดระบบการจัดการขอรองเรียน 

10. ขาดการกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนที่เปนระบบ  

11. ขาดการประชุมสํานักงานประเมินทําใหไมไดสื่อสารเรื่องทีส่ําคัญ 
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โอกาส(Opportunities) Threats  (อปุสรรค) 

1. มหาวิทยาลัยมนีโยบายในการนําเอาเกณฑคุณภาพแหงชาติมาใชในการ

พัฒนาองคกร (TQA/PMQA/ECPC) 

2. มีพันธกิจและหนาที่สําคัญในการติดตามประเมินผลการดําเนินงานดานการ

ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย  

 

3. การเตรียมความพรอมเพื่อรับการประเมินคุณภาพจากองคกรภายนอก  

4. การพัฒนาศักยภาพผูตรวจประเมินใหเปนผูตรวจประเมินรางวัลคุณภาพ

แหงชาติ  

5. การเปนเครือขายดานการประกันคุณภาพของสํานักงาน ก.พ.ร และ ส.ก.อ. 

 

 

1. งบประมาณยงัไมเพียงพอตอความตองการในการพัฒนาองคการสูความเปน

เลิศ 

2. ผูตรวจประเมินคุณภาพภายในขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติหนาที่และไมทํา

หนาที่ในการตรวจประเมินฯเปนจํานวนมาก  

3. ขาดการกําหนดสมรรถนะหลัก และภาระงานที่ชัดเจนของผูตรวจประเมิน

คุณภาพภายใน 

4. ขอกําหนดในการบริหารจัดการดานเวลาในการปฏิบัติงาน เชน การจัด

ประชุม  การตรวจประเมิน การดําเนินงานตามแผนงาน โครงการทีส่ําคัญ 

5. ผูรับการตรวจประเมิน (คณะและหนวยงาน) มุงเนนคะแนนมากกวา

คุณภาพ  

6. การเตรียมความพรอมของผูตรวจประเมินกอนลงพื้นที่ตรวจประเมิน 
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