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ค าน า 
 

คู่มือการบริหารจัดการระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในกองกลางเล่มนี้ ปรับปรุงจากเล่มก่อนหน้า 
เพ่ือให้มีเนื้อหาสาระที่สอดคล้องกับสภาพการด าเนินงานของกองกลางในปัจจุบัน  และแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ 
เพ่ือให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น  จากการด าเนินการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของกองกลางที่ผ่านมามี
การปรับเปลี่ยนคณะท างาน เพื่อให้สอดคล้องกับตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยงาน
ในสังกัดส านักงานอธิการบดี  รวมถึงเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในทางปฏิบัติเพิ่มข้ึน  

การบริหารจัดการระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในกองกลาง  มุ่งเน้นให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วม
ด าเนินการ รวมถึงการน าระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีลักษณะการประเมินตามตัวชี้วัด และประเมิน
ตามหลักสมรรถนะ  ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วม ท างานเป็นทีม เกิดความสามัคคี รับรู้ร่วมกันในการบริหารงาน
กองกลาง รวมถึงการด าเนินการเพ่ือเตรียมการรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

การติดตามและการควบคุมคุณภาพการปฏิบัติงาน นอกเหนือจากการก ากับติดตามโดยผู้บริหารระดับ 
ต่าง ๆ ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งด้วยวาจา เป็นลายลักษณ์อักษร  ด้วยการประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ 
และหรือคณะท างานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือรับทราบผลการด าเนินงาน เพ่ือติดตามงาน และแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
กองกลางได้น าคู่มือนี้เผยแพร่เพ่ือให้หน่วยงานได้ศึกษา และใช้ประโยชน์ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือนี้จะเป็น
ประโยชน์ส าหรับการปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อไป 
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คู่มือ 
การบริหารจัดการระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

กองกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
 

กองกลาง เป็นหน่วยงานระดับกอง สังกัดส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ โดยมีวิสัยทัศน์และพันธกิจ ดังนี้ 
ปรัชญา ส่งเสริมภาพลักษณ์ สนับสนุนพันธกิจบริการ เป็นกลไกผู้บริหาร ประสานกิจกรรม 

ปณิธาน             มุ่งม่ันสนับสนุนการบริหารงานตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ      
และประสิทธิผล เพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศ 

อัตลักษณ์   เน้นให้บริการ ประสานพันธกิจ 

วิสัยทัศน์      กองกลาง มจพ. เป็นกลไกส าคัญในการให้บริการเป็นเลิศ เพ่ือการบริหารจัดการ 
มหาวิทยาลัยสู่สากล 

พันธกิจ               1.  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดระบบการบริหารงานสารบรรณของมหาวิทยาลัย 
  2.  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการประชุมและงานพิธีการระดับมหาวิทยาลัย  
  3.  ส่งเสริมภาพลักษณ์และเผยแพร่เกียรติภูมิของมหาวิทยาลัย 
  4.  ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของผู้บริหารและสภาคณาจารย์และพนักงาน 
  5.  ประสานงานและให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัย 
  6.  พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะในการบริการอย่างต่อเนื่องที่มีคุณภาพ 
  7.  พัฒนากลไกและกระบวนการในการให้บริการด้วยเทคโนโลยีและระบบฐานข้อมูล 
      ที่มีประสิทธิภาพ  
  8.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรเพ่ือตอบสนองต่อการพัฒนางานบริการ 
 

 

วัตถุประสงค์ เพ่ือเป็นหน่วยงานกลางในการให้บริการด้านสารบรรณ การประชุมและพิธีการ การ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัย สนับสนุนการด าเนินงานของผู้บริหารและสภาคณาจารย์ และพนักงาน 
และส่งเสริมงานด้านศิลปวัฒนธรรม 

 

ทั้งนี้ กองกลางได้ก าหนดนโยบายการบริหารงานกองกลาง เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีประสิทธิผล
คือความพึงพอใจของผู้รับบริการ  ไว้ดังนี้ 

1.   จัดให้มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
2.   ส่งเสริมให้น าระบบประกันคุณภาพการศึกษา  เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดงานงานและกลุ่มงาน 

ต่าง ๆ     
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3.  สนับสนุนการปรับรูปแบบการด าเนินงานประจ าวัน (Daily Operation) สู่รูปแบบการด าเนินงานที่
เน้นเป้าหมาย (Goal-oriented) เพ่ือสร้างแบบแผนการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิผลคือ ความพึง
พอใจของผู้รับบริการ 

4.  จัดระบบการพัฒนาบุคลากรเพ่ือพัฒนาคุณภาพการให้บริการ รวมถึงสามารถรองรับการประเมิน
คุณภาพทั้งภายในและภายนอกอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง  

5.  ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
6.  จัดท ารายงานการประเมินตนเอง และรับการประเมินคุณภาพภายในจากคณะกรรมการที่

มหาวิทยาลัยแต่งตั้งทุกปีการศึกษา เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร 
7.  ให้น าผลการประเมินคุณภาพภายในมาปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดสัมฤทธิ์

ผล และมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 

มาตรการการด าเนินงาน 
สาระส าคัญของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในกองกลาง มีดังนี้ 
กองกลาง ได้ให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และสนับสนุนให้บุคลากรที่สังกัด

งานต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของกองกลางโดยการจัดให้มีการควบคุม
คุณภาพภายใน  การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ  ในลักษณะของคณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการ ที่มีผู้แทนจากทุกหน่วยงานภายในกองกลาง ร่วมเป็นกรรมการและอนุกรรมการ   

 ผู้บริหาร (ได้แก่ ผู้อ านวยการกองกลาง และหัวหน้างาน)  และคณะกรรมการบริหารงานกองกลาง ก าหนด
วิสัยทัศน์ นโยบาย  พันธกิจ  แผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนากองกลาง และแผนปฏิบัติการประจ าปี โดยบุคลากรทุก
คนมีส่วนร่วมในการเสนอข้อเท็จจริง/ข้อคิดเห็นผ่านการสัมมนาบุคลากรกองกลาง 

เอกสารที่เกี่ยวขอ้ง   1. เอกสารวิสัยทัศน์ นโยบาย พันธกิจ 
1. แผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนากองกลาง  
2. แผนปฏิบัติการประจ าปีกองกลาง 

2.  ผู้บริหารชั้นต้น /คณะกรรมการบริหารงานกองกลาง ถ่ายทอดตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ฯ สู่กลุ่มงาน 
และคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ  รวมถึงก าหนดรูปแบบการติดตาม  วิธีการประเมินผลการ
ด าเนินงาน  การประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคลของหน่วยงานในสังกัด  

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  1. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร เพ่ือก าหนดรูปแบบ และวิธีการ
ประเมินผลการด าเนินงานตามแผน   การประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคลของ
หน่วยงานในสังกัด   

2. รายงานการประชุมบุคลากรกองกลาง/รายงานการสัมมนากองกลาง/รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการต่าง ๆ   

3.  บันทึกข้อความสั่งการ/แจ้งเวียน  
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3. กลุ่มงาน / คณะกรรมการ / คณะอนุกรรมการ/บุคคล รับทราบวิสัยทัศน์ นโยบาย พันธกิจ แผน
ยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนากองกลาง และแผนปฏิบัติการประจ าปี  และน ามาวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลเพ่ือจัดท า
ข้อตกลงภาระงาน  แผนปฏิบัติงาน และตัวชี้วัดรายบุคคล ดังนี้ 

3.1 หัวหน้ากลุ่มงาน และผู้ปฏิบัติงาน   จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติงาน (รายบุคคล)  เพ่ือวัด
ผลสัมฤทธิ์ของงาน/กิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวข้องโดยก าหนดตัวชี้วัดงาน เกณฑ์การประเมิน และระดับค่าเป้าหมาย
ของผลผลิต (ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก าหนด) เพ่ือใช้ประกอบการควบคุมคุณภาพ การติดตาม และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ตามช่วงเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

3.2   คณะกรรมการ/อนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประชุมก าหนดแผนปฏิบัติงานประจ าปีเพ่ือรองรับตัวบ่งชี้     
ที่ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการ  โดยก าหนดตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน และระดับค่าเป้าหมายของผลผลิตเพ่ือให้
บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามแผนปฏิบัติงานที่ก าหนด   

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  1.  ข้อตกลงการปฏิบัติงาน (รายบุคคล)  เพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์ของงาน/กิจกรรม/โครงการ
ที่เกี่ยวข้อง   

2. แผนปฏิบัติงานประจ าปีของกลุ่มงานต่าง ๆ  
3. แผนปฏิบัติงานประจ าปีเพ่ือรองรับตัวบ่งชี้ที่ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการ อาท ิ

3.1  แผนการบริหารงานบุคคล และแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 
3.2  แผนการจัดการความรู้ 
3.3  แผนบริหารความเสี่ยง 
3.4  แผนการจัดการระบบสารสนเทศ 
3.5  แผนพัฒนาคุณภาพ 
ฯลฯ 

4.  หัวหน้ากลุ่มงาน / ผู้ปฏิบัติงาน /คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ  ปฏิบัติงานทั้งที่เป็นงานประจ า/
กิจกรรม/โครงการแล้วแต่กรณี  รวมทั้งควบคุม ติดตามการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามข้อตกลงการปฏิบัติงาน  และ
ประเมินผลตามแผนปฏิบัติงานควบคู่กับการปฏิบัติงาน 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  1.  แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน (รายบุคคล)  เพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์ของงาน/กิจกรรม  

2.  รายงานผลตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีของงานต่าง ๆ  
3.  รายงานผลตามแผนปฏิบัติงาน ตามตัวบ่งชี้ที่ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการ (ในข้อ 3)  รอบ 6 
เดือน  9 เดือน 12 เดือน อาท ิ

3.1  รายงานแผนพัฒนาบุคลากร และรายงานแผนพัฒนาบุคลากร รายบุคคล 
3.2  รายงานแผนการจัดการความรู้ 
3.3  รายงานแผนบริหารความเสี่ยง 
3.4  รายงานแผนการจัดการระบบสารสนเทศ 
3.5  รายงานแผนพัฒนาคุณภาพ 

ฯลฯ 
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5.  หัวหน้ากลุ่มงาน / ผู้ปฏิบัติงาน /คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ  รายงานผลการปฏิบัติงาน และการ

ประเมินผลตามแผนฯ เสนอต่อผู้บริหาร เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร ตามระยะเวลา ดังนี้ 
5.1 บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน เสนอผลการประเมินการปฏิบัติงานผ่านผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น

อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง (ตามรอบการประเมินของมหาวิทยาลัย)   
5.2 หัวหน้ากลุ่มงาน และคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ  เสนอผลการประเมินตามแผนปฏิบัติงาน 

อย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง  คือ 6 เดือน  9 เดือน และ 12 เดือน  (ตามรอบการประเมินที่ศูนย์
ประกันคุณภาพการศึกษาก าหนด) 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  1.  แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน (รายบุคคล)  เพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์ของงาน/กิจกรรม  
2.  รายงานผลตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีของงานต่าง ๆ  
3.  รายงานผลตามแผนปฏิบัติงาน ตามตัวบ่งชี้ที่ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการ (ในข้อ 3)      
    รอบ 6 เดือน  9 เดือน 12 เดือน อาทิ 

3.1  รายงานแผนพัฒนาบคุลากร และรายงานแผนพัฒนาบุคลากร รายบุคคล 
3.2  รายงานแผนการจัดการความรู้ 
3.3  รายงานแผนบริหารความเสี่ยง 
3.4  รายงานแผนการจัดการระบบสารสนเทศ 
3.5  รายงานแผนพัฒนาคุณภาพ 

ฯลฯ 
 

6. ผู้อ านวยการกองกลาง น าเสนอรายงานการประเมินตนเองประจ าปีต่อส านักงานอธิการบดี เพ่ือ
เสนอต่อมหาวิทยาลัย  

7. กองกลาง ขอรับการประเมินคุณภาพภายใน จากคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งโดยการ
เสนอของหน่วยงาน 

8. ผู้ อ านวยการกองกลาง  แจ้ งผลการประ เมินกลั บไปยั งกลุ่ มง าน /คณะกรรมการ / 
คณะอนุกรรมการ เพ่ือจัดท าแผนรองรับข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ 
 เอกสารที่เกี่ยวข้อง   ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในกองกลาง   

 
 
แสดงเป็นภาพได้ตามภาพท่ี 1  
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กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในกองกลาง 

ส าหรับในรอบปีการศึกษา 2557  ซึ่งส านักงานอธิการบดีได้ก าหนดให้กองต่าง ๆ ในสังกัด ใช้เกณฑ์และ
ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ที่ครอบคลุมภารกิจตามยุทธศาสตร์ และรองรับงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในของกองกลาง เช่นเดียวกับในปีการศึกษาที่ผ่านมา ในส่วนของกองกลางได้ มีการ
ปรับเปลี่ยนคณะอนุกรรมการฝ่าย ๆ รับผิดชอบตัวบ่งชี้ และด าเนินการตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายเพ่ือให้สอดรับ
กับสภาพปัจจุบัน ดังนี้ 

1. คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มีหน้าที่ดังนี้ 

- พัฒนาระบบ และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในกองกลาง 

- เสนอแนะนโยบาย/กิจกรรมที่ให้ความส าคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
กองกลาง โดยเน้นเรื่องการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ใช้บริการตามพันธกิจต่อคณะ
กรรมการบริหารกองกลางเพื่อขอความเห็นชอบ 

- ติดตาม การประเมินคุณภาพ การจัดท ารายงานผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในต่อคณะกรรมการบริหารกองกลาง และการน าผลการประเมินคุณภาพไปท าแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของกองกลาง 

- บริหารจัดการระบบสารสนเทศเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของกองกลาง  

- ประสานงาน ติดตามการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของกองกลาง 

- แสวงหาแนวปฏิบัติที่ดี หรืองานวิจัยเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน 

- รับผิดชอบด าเนินการโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานต้นสังกัด (สนอ.)  ที่มีลักษณะงานใน
ลักษณะเดียวกัน 

- หน้าที่อื่น ๆ  ตามที่คณะกรรมการบริหารกองกลางมอบหมาย 
2. คณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรกองกลาง  มีหน้าที่ดังนี้ 

- จัดให้มีระบบและกลไกในการพัฒนาบุคลากรกองกลาง และธ ารงไว้ซึ่งบุคลากรที่มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 

- จัดท าแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร ภายใต้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ เสนอต่อ
คณะกรรมการบริหารกองกลางเพ่ือขอความเห็นชอบ 

- เสนอแนะโครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลากรกองกลาง ที่เป็นการส่งเสริมสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงาน เสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและก าลังใจของบุคลากร 

- ประสานงาน และด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามแผนที่ก าหนดให้ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

- ติดตามและประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 

- รายงานผลการด าเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากรต่อคณะกรรมการบริหารกองกลาง 
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- รับผิดชอบด าเนินการโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานต้นสังกัด (สนอ.)  ที่มีลักษณะงานใน
ลักษณะเดียวกัน 

- หน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารกองกลางมอบหมาย 
3. คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ดังนี้ 

- วิเคราะห์และระบุปัจจัยความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายหรือความล้มเหลว   
หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายในการบริหารงาน และจัดล าดับความส าคัญของปัจจัยเสี่ยง 

- จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง โดยแผนดังกล่าวต้องก าหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการ
สร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับบุคลากรทุกระดับใน  ด้านการบริหารความเสี่ยงและการด าเนินการแก้ไข ลด หรือ
ป้องกันความเสี่ยงที่เกิดข้ึนอย่างเป็นรูปธรรม เสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองกลางเพ่ือขอความเห็นชอบ 

- ติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 

- สรุปรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ตลอดจนก าหนดแนวทางและ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงโดยได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารสูงสุดของกองกลาง 

- รับผิดชอบด าเนินการโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานต้นสังกัด (สนอ.)  ที่มีลักษณะงานใน
ลักษณะเดียวกัน 

- หน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารกองกลางมอบหมาย 
4. คณะอนุกรรมการประเมินผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจการให้บริการของกองกลาง    มหีน้าที่ดังนี้ 

- จัดท าแผนการด าเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่แต่ง
ตั้งขึ้นภายใน และประเมินความพึงพอใจการให้บริการของกองกลาง ให้ครอบคลุมกลุ่มผู้รับบริการ เสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารกองกลางเพ่ือขอความเห็นชอบ 

- จัดท าแบบประเมินผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจการให้บริการของกองกลาง  น าเสนอ
คณะกรรมการบริหารกองกลางพิจารณา 

- ด าเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ และความพึงพอใจการให้บริการของกองกลาง ตามแบบประเมิน
ผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจการให้บริการของกองกลาง 

- สรุปประเมินผล และรายงานผลการประเมินผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจการให้บริการของ
กองกลาง แก่คณะกรรมการบริหารกองกลาง 

- รับผิดชอบด าเนินการโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานต้นสังกัด (สนอ.)  ที่มีลักษณะงานใน
ลักษณะเดียวกัน 

- หน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารกองกลางมอบหมาย 
5. คณะอนุกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของกองกลาง มีหน้าที่ดังนี้ 

- ด าเนินการตามนโยบายด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ 
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- สนับสนุนและส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับหน่วยงานภายใน และภายนอก 

- สนับสนุนและส่งเสริมการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ด้านศิลปะ วัฒนธรรม เอกลักษณ์ และภูมิปัญญาไทย  
กับหน่วยงานภายในและภายนอก 

- รายงานผลการด าเนินงานการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของกองกลาง ต่อคณะกรรมการบริหาร
กองกลาง 

- หน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารกองกลางมอบหมาย 
6. คณะอนุกรรมการจัดระบบสารสนเทศกองกลาง  มีหน้าที่ดังนี้ 

- ด าเนินการเพ่ือให้มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของกองกลาง   
ที่สามารถใช้งานได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ 

- เสนอแนะแผนระบบสารสนเทศ/โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศภายในงานต่าง ๆ 
ในกองกลาง และหน่วยงานต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบริหารกองกลางเพ่ือขอความเห็นชอบ 

- ประสานงานและด าเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศตามแผนที่ก าหนด เพ่ือการเชื่อมโยงข้อมูล  

- บันทึกข้อมูลงานหรือกิจกรรมเข้าสู่ระบบให้เป็นปัจจุบัน 

- จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อน าผลที่ได้จากผู้ใช้
ระบบมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 

- รายงานผลการด าเนินงาน ต่อคณะกรรมการบริหารกองกลาง 

- รับผิดชอบด าเนินการโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานต้นสังกัด (สนอ.)  ที่มีลักษณะงานใน
ลักษณะเดียวกัน 

- หน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารกองกลางมอบหมาย 
7. คณะอนุกรรมการด าเนินกิจกรรม 5 ส   มีหน้าที่ดังนี้ 

- จัดระบบและกลไกการด าเนินกิจกรรม 5 ส  

- จัดท าแผนการด าเนินกิจกรรม 5 ส 

- ประสานงาน และด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามแผนที่ก าหนดให้ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

- ติดตามและประเมินผลความส าเร็จของแผน 

- รายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารกองกลาง 

- รับผิดชอบด าเนินการโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานต้นสังกัด (สนอ.)  ที่มีลักษณะงานใน
ลักษณะเดียวกัน 

- หน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารกองกลางมอบหมาย 
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ขั้นตอนการบูรณาการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในกองกลาง มีดังนี้ 

1. ขั้นการเตรียมการและการวางแผน (P) 
1.1 การก าหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย กลยุทธ์ และถ่ายทอดสู่งาน ของคณะกรรมการบริหารกองกลาง 
1.2 ก าหนดแผนด าเนินงาน  วางแผน ก าหนดตัวบ่งชี้ และค่าเป้าหมาย และถ่ายทอดสู่หน่วยงาน  
     ภายในกองกลาง  และอนุกรรมการชุดต่าง ๆ  เพ่ือด าเนินงานตามแผน ของคณะกรรมการ 
     ด าเนินงานกองกลาง รวมถึงการวางแผนการจัดระบบสารสนเทศงานด้านการประกันคุณภาพ 
1.3 ประชุมชี้แจงเพ่ือถ่ายทอดแผนฯ/นโยบาย/พันธกิจ รวมถึง ให้ความรู้เรื่องการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในหน่วยงาน ตัวบ่งชี้ เกณฑ์ และค่าเป้าหมายผลผลิตให้กับผู้ปฏิบัติงานทุกภาคส่วน 
2.   ขั้นตอนการด าเนินงาน (D) 

2.1 หัวหน้างาน ผู้ปฏิบัติงาน และคณะกรรมการ /คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ  ประชุมชี้แจงท าความ
เข้าใจผู้เกี่ยวข้อง 

2.2 ด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการประกันคุณภาพ 
2.3 จัดเก็บข้อมูล / สารสนเทศของฝ่ายเพื่อรวบรวมส่งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในกองกลาง 

     3.  ขั้นตอนการติดตามประเมินผลแผน (C)  
3.1 หัวหน้างาน ผู้ปฏิบัติงาน และคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ  ควบคุม  ก ากับ  และ 
     ติดตามการด าเนินงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ  
3.2 ตรวจสอบโครงการ/กิจกรรม เพ่ือประเมินผลตามแผนการปฏิบัติงาน อย่างน้อยปีละ  2 ครั้ง หรือ   

ทุก 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน แล้วแต่กรณี 
3.3 วิเคราะห์ข้อมูลผลการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค เพื่อพัฒนา 
3.4 จัดท ารายงานการประเมินผลตามแผนเสนอผู้บริหาร 

     4.  ขั้นปรับปรุง/พัฒนาแผน (A)    
4.1 หน่วยงานในสังกัด และคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ น าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ /ผลการ

ด าเนินงาน (6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน) และการประเมินคุณภาพ ไปวางแผนปรับปรุง/พัฒนา
ในรอบประเมินต่อไป 

 4.2  น าเสนอข้อมูลเพ่ือพัฒนาตัวบ่งชี้ และวิเคราะห์แนวทางปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพเพ่ือใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาในรอบประเมินต่อไป 

     5.  ขั้นตอนการรายงาน และเผยแพร่ (report & share) 
5.1  หน่วยงานในสังกัด  คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ และบุคลากร ส่งข้อมูล/ผลการด าเนินงาน   

จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และแนวทางพัฒนาตามแบบฟอร์มที่ศูนย์ประกันคุณภาพ 
การศึกษาก าหนด  พร้อมหลักฐานอ้างอิงการด าเนินงาน ตามเกณฑ์ของตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบ  
ต่อคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพฯ 

5.2  คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพฯ รวบรวมข้อมูลแต่ละตัวบ่งชี้ จัดท าเป็นรูปเล่ม 
5.3  ส่งเล่ม SAR ให้ผู้บริหาร /คณะกรรมการ/ประธานอนุกรรมการ สอบทานและยืนยันความถูกต้อง 
5.4 เผยแพร่สู่สาธารณชน และพร้อมรับการประเมิน 
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การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
 
กองกลางมีการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง เป็นประจ าทุกปี ซึ่ งนอกเหนือจากเป็นการด าเนินงาน

ตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของส านักงานอธิการบดีแล้ว ยังท าให้ทราบถึงผลการ
ด าเนินงาน ตลอดจนจุดแข็ง และจุดที่ควรพัฒนา ตามองค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย 
และส านักงานอธิการบดีก าหนด  รอบของการจัดท ารายงานการประเมินตนเองใช้รอบปีการศึกษาเป็นหลัก  

 
 

 


