
แนวทางแก้ไข  และผลการด าเนินงานพัฒนาส่งเสริมปรับปรุงจากข้อเสนอแนะ 
ของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน เกณฑ์ สกอ. ปีการศึกษา ๒๕๕๔    รายองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ระดับส านักงานอธิการบดี  

 

แนวทางแก้ไข  และผลการด าเนินการตามแผนการพัฒนาส่งเสริมปรับปรุงจากข้อเสนอแนะ ปีการศึกษา ๒๕๕๔     ๑ 

องค์ประกอบที่  ๑  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ  
 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๑  กระบวนการพัฒนาแผน ระดับ 

ข้อเสนอแนะ การด าเนินการ/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา หลักฐาน A B C D 
ควรก าหนด

เกณฑ์การประเมินตัว
บ่งชี้ที่ ๑.๑ ประเด็นที่ 
๖ – ๘ โดยเพิ่มแผน
ยุทธศาสตร์เพื่อ
พัฒนาส านักงาน
อธิการบดี 

แผนด าเนินการ :  จัดประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพส านักงาน
อธิการบดี เพ่ือ ทบทวนเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ ประเด็นที่ ๖ – ๘  
ดังนี้ 

- ประเด็นที่ ๖ โดยเพ่ิมให้มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้แผน
กลยุทธ์ส านักงานอธิการบดี และรายงานผลต่อคณะ กรรมการประจ า
ส านักงานอธิการบดี  

- ประเด็นที่ ๗ โดยเพ่ิมให้มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้แผน
กลยุทธ์ส านักงานอธิการบดี และรายงานผลต่อคณะ กรรมการประจ า
ส านักงานอธิการบด ี

- ประเด็นที่ ๘ โดยเพ่ิมให้มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะของผู้บริหารไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์ส านักงานอธิการบดี 

 
KPI :   
๑. เกณฑ์มาตรฐานในการประเมินคุณภาพภายในฯ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ 

กองนโยบาย
และแผน 

 

ปงีบประมาณ  
๒๕๕๕ 

๑. รายงานคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพส านักงาน
อธิการบดี ครั้งที่ ๕/
๒๕๕๕ วันที่ ๓๐ ส.ค. ๕๕ 
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แนวทางแก้ไข  และผลการด าเนินการตามแผนการพัฒนาส่งเสริมปรับปรุงจากข้อเสนอแนะ ปีการศึกษา ๒๕๕๔     ๒ 

องค์ประกอบที่  ๒  ภารกิจหลักของหน่วยงานในสังกัด 
 

ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๒   ร้อยละของตัวชี้วัดที่หน่วยงานในสังกัดด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ระดับ 

ข้อเสนอแนะ การด าเนินการ/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา หลักฐาน A B C D 
ควรก าหนดค่า

เป้าหมายและ
ตัวชี้วัดตามแผน
ยุทธศาสตร์ของ
ส านักงานอธิการบดี
ให้ครบทุกหน่วยงาน 

แผนด าเนินการ :  จัดประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพส านักงาน
อธิการบดี เพ่ือ 

- ทบทวนแผนกลยุทธ์ส านักงานอธิการบดี  

- วิเคราะห์ SWOT และก าหนดยุทธศาสตร์ ตามพันธกิจส านักงาน
อธิการบดี   

- ก าหนดเป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ให้ครอบคลุมทุกภารกิจ
ของหน่วยงานในส านักงานอธิการบดี 

- ก าหนดตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายความส าเร็จตามแผนกลยุทธ์ส านักงาน
อธิการบดี ในเชิงท้าทายการปฏิบัติงาน และมอบให้หน่วยงานในสังกัด
เก็บข้อมูลและรายงานตัวชี้วัดที่รับผิดชอบ 

 
KPI :  แผนกลยุทธ์ส านักงานอธิการบดี พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ 

กองนโยบาย
และแผน 

 

ปีงบประมาณ  
๒๕๕๕ 

๑. รายงานการประชุมคณะ 
กรรมการประจ าส านักงาน
อธิการบดีครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ 
วันที่ ๖ ก.พ. ๕๖ 

๒. รายงานคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพส านักงาน
อธิการบดี ครั้งที่ ๖/
๒๕๕๕ วันที่ ๖ พ.ย. ๕๕ 
และครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ 
วันที่ ๑๑ ธ.ค. ๕๕ 

๓. แผนกลยุทธ์ส านักงาน
อธิการบดี พ.ศ.๒๕๕๗ – 
๒๕๖๑ 
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แนวทางแก้ไข  และผลการด าเนินการตามแผนการพัฒนาส่งเสริมปรับปรุงจากข้อเสนอแนะ ปีการศึกษา ๒๕๕๔     ๓ 

องค์ประกอบที่ ๓ การบริหารและการจัดการ 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๖ การพัฒนาหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดีสู่องค์ประกอบการเรียนรู้ ระดับ 
ข้อเสนอแนะ การด าเนินการ/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา หลักฐาน A B C D 

น ากระบวนการจัดการความรู้
ภายในองค์กรมาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เพื่อหาแนวทางปฏิบัติที่ดี
ในการเขียนรายงานการประเมิน
ตนเอง  

แผนการด าเนนิการ : 
      จัดโครงการก าหนดตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย 
และเกณฑ์การประเมิน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของ
องค์กร : ส านักงานอธิการบดี เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และหาองค์ความรู้ที่เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี เพ่ือ
จัดท ารายงานการประเมินตนเองของส านักงาน
อธิการบดี 
KPI :  
ความส าเร็จในการเขียนรายงานการประเมินตนเอง
ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ของหน่ วยงานในสั งกัด
ส านักงานอธิการบดี 
 

กองกลาง ปีงบประมาณ 
๒๕๕๖ 

๑. รายงาน
คณะกรรมการประกัน
คุณภาพส านักงาน
อธิการบดีครั้ง ๖/๒๕๕๕ 
วันที่ ๖ พ.ย. ๒๕๕๕ 
๒. เล่มรายงานผล
โครงการก าหนดตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์
การประเมิน เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพขององค์กร 
: ส านักงานอธิการบดี 
๓. รายงานการประชุม
คณะกรรมการ KM 
ส านักงานอธิการบดี 

    

 


