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   ตัวอยาง   
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ   

เร่ือง การสรางตัวบงชี้และเกณฑมาตรฐานเพิ่มเติมท่ีเหมาะสมและสอดคลองตามภารกิจหนวยงาน 
 

 

๑.  ผูรับผิดชอบโครงการ 
สํานักพัฒนาคณุภาพและระบบบริหาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
การประกันคุณภาพภายในถือเปนภารกิจหลักที่สําคัญของมหาวิทยาลัยไมวาจะเปนคุณภาพของการเรียนการ

สอน คุณภาพของบุคลากร คุณภาพของทรัพยากรที่เพียงพอ คุณภาพของงานวิจัย คุณภาพของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา 
รวมถึงคุณภาพของงานวิชาการดานอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยใหบริการแกสังคม   ดังนั้นการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษาจึงเปนระบบและกลไกที่ยึดหลักการความเปนอิสระ และเสรีภาพทางวิชาการซึ่งสอดคลองกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ที่ตองการมุงเนนและสรางใหสถาบันอุดมศึกษามีเอกลักษณตามภารกิจ เพื่อ
นําสูความหลากหลายเพราะมีความเปนอิสระเปนฐานสนับสนุน  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ไดดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน อยางตอเนื่อง โดยมีระบบการควบคุม 
การติดตามตรวจสอบ และการประเมินคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานและ       ตัวบงชี้ของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.)  และ สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.)   แตทั้งนี้
จากผลการดําเนินงานเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พบวาตัวบงชี้ที่ใชใน
การประเมินคุณภาพภายในตามองคประกอบคุณภาพที่ สกอ. กําหนดขึ้นมีตัวบงชี้และเกณฑการประเมินที่ยังไม
เหมาะสมเนื่องจากมีมาตรฐานสูงเกินไปโดยที่มหาวิทยาลัยและหนวยงานภายในไมสามารถจะดําเนินการไดทั้งหมด 
รวมทั้งขาดตัวบงชี้ที่เหมาะสมกับเอกลักษณของหนวยงาน สํานักพัฒนาคุณภาพและระบบบริหาร จึงจัดโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการสรางตัวบงชี้และเกณฑมาตรฐานเพิ่มเติมที่เหมาะสมและสอดคลองตามภารกิจหนวยงานใหครอบคลุมทุก
ดาน และเหมาะสมกับวิสัยทัศน พันธกิจ บริบทและลักษณะของหนวยงานและมหาวิทยาลัย  ซ่ึงหลักการกําหนดตัวบงชี้
ในการประเมินคุณภาพการศึกษา ตองเปนตัวบงชี้ที่แสดงใหเห็นถึงปจจัย กระบวนการ และผลลัพธ ที่กระตุนใหเกิดการ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานอยางตอเนื่อง สวนการกําหนดมาตรฐานการศึกษาตองเปนหลักเกณฑที่สามารถใชในการ
เทียบเคียงเพื่อการสงเสริม กํากับ ตรวจสอบ และประเมินผลมหาวิทยาลัยและหนวยงานภายในได และมีความสอดคลอง
ตามมาตรฐานอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ สํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.) 

 

๓.  วัตถุประสงค  
๑. เพื่อใหบุคลากรที่เขารวมโครงการมีความรูความเขาใจวิธีการสรางตัวบงชี้ เกณฑการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน 
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๒. เพื่อใหหนวยงานมีตัวบงชี้ และเกณฑการประเมินที่มคีุณภาพ สอดคลองกับภารกจิของ 
หนวยงาน 

๓.  เพื่อยกระดับมาตรฐานในการดําเนินตามภารกิจของหนวยงานใหไดตามมาตรฐานของสกอ. สมศ. และ 
ก.พ.ร. 

๔. เพื่อใหหนวยงานดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาและจัดเก็บขอมูลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ 
เกณฑการประเมินที่มีความสอดคลองกับภารกิจของหนวยงาน ทําใหเกิดประสิทธิภาพพรอมรับการประเมินคุณภาพ
การศึกษาทั้งภายในและภายนอกตอไป 

 

๔.  กลุมเปาหมายผูเขารวมโครงการ 
ผูเขารวมโครงการประชุม     จํานวน  ๗๔ คน 
๔.๑  คณะกรรมการดําเนนิการฯ    จํานวน  ๑๐   คน 

 ๔.๒ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย     จํานวน  ๖๔  คน 
 

๕.  ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย 
๕.๑  ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

๑. จํานวนผูเขารวมโครงการไมนอยกวารอยละ ๘๐ 

๕.๒  ตัวชี้วัดเชิงคณุภาพ 
๑. ผูที่เขารวมโครงการมีความรูความเขาใจไมนอยกวารอยละ ๘๐ 
๒. ผูที่เขารวมโครงการมีความพึงพอใจไมนอยกวา รอยละ ๘๐ 
๓. ทุกหนวยงานมีผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายในอยูในระดับดี 

 

๕.๓  ตัวชี้วัดเชิงเวลา 
   สามารถดําเนินงานโครงการเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาทีก่ําหนด   
    วันที่   ๒๓ - ๒๔     เดือนกนัยายน  ๒๕๕๓ 
 

๖.  ระยะเวลาการฝกอบรม/สถานที่ดําเนินการ 
วันที่   ๒๓ - ๒๔     เดือนกนัยายน  ๒๕๕๓ 
 

๗.  วิธีการฝกอบรม 
๑.  ภาคการบรรยาย 

 ๒.  ภาคฝกปฏบิัติ 
 

๘.  คาใชจายในการฝกอบรม 
จากงบประมาณรายจาย ปงบประมาณ  ๒๕๕๓  แผนงาน      ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา ผลผลิต ผลงาน

การใหบริการวิชาการ รหัส ๐๔-๐๐๔ งบเงินอุดหนุน  เปนจํานวนเงิน  ๑๐๐,๐๐๐ บาท  (หนึ่งแสนบาทถวน)  เพื่อเปน
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คาตอบแทนคณะกรรมการ คาที่พักและคาพาหนะเดินทางของคณะกรรมการ  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหาร
กลางวัน คาวัสดุ และคาใชจายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ  

ก. คาตอบแทน 
- คาตอบแทนวทิยากร       = ๒๐,๐๐๐ บาท 

 

ข. คาใชสอย 
- คาที่พักวิทยากร      = ๘,๐๐๐ บาท 
- คาพาหนะเดินทางวิทยากร     = ๒๐,๐๐๐  บาท 
- คาอาหารกลางวันสําหรับผูเขารวมโครงการประชุม วิทยากร                                                 และคณะ

กรรมการฯ (๗๔ คน x ๑๓๕ บาท x ๒ มื้อ) = ๑๙,๙๘๐ บาท 
- คาอาหารวางและเครื่องดื่มสําหรับผูเขารวมโครงการประชุม วิทยากร                                 และคณะ

คณะกรรมการฯ   (๗๔  คน x  ๒๕ บาท x ๔ มื้อ) = ๗,๔๐๐ บาท 
 

ค. คาวัสด ุ
- คาจัดทําเอกสารสําหรับใชในโครงการ   =  ๒๓,๐๐๐ บาท 
- คาวัสดุสํานักงาน     =  ๑,๖๒๐  บาท 

 
รวมท้ังสิ้น  = ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

หมายเหตุ  ขอถัวเฉลี่ยทุกหมวดรายการ 
 

๙.  วิทยากร 
ผศ.ดร.จินดา  งามสุทธิ 

             คณะอนุกรรมการพฒันาองคประกอบและตวับงชี้การประกันคุณภาพการศกึษาภายใน 
             สถานศึกษาอุดมศกึษาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 
๑๐.  หลักสูตรและหัวขอในโครงการ 

การสรางตัวบงชี้และเกณฑมาตรฐานเพิ่มเติมที่เหมาะสมและสอดคลองตามภารกิจหนวยงาน 
 

๑๑. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
๑. บุคลากรที่เขารวมโครงการมีความรูความเขาใจวิธีการสรางตัวบงชี้ เกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน 
๒. หนวยงานมีตัวบงชี้ และเกณฑการประเมินที่มีคุณภาพ สอดคลองกับภารกิจของ 

หนวยงาน 
๓.  ทุกหนวยงานมีการดําเนนิงานไดตามมาตรฐาน ของ สกอ. สมศ. และ ก.พ.ร. 
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๔. หนวยงานดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาและจัดเก็บขอมูลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ เกณฑ
การประเมินที่มีความสอดคลองกับภารกิจของหนวยงาน ทําใหเกิดประสิทธิภาพพรอมรับการประเมินคุณภาพ
การศึกษาทั้งภายในและภายนอกตอไป 

 

๑๒.  การประเมินโครงการ 
๑. แบบประเมินโครงการ 

 

๑๓.  ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักพัฒนาคณุภาพและระบบบริหาร 
 
๑๔.  การประเมินความเสี่ยงของโครงการ 

ความเสี่ยง / ปจจัยเสี่ยง 

ระดับที่จะเกิด
เหตุการณความเสี่ยง 

ระดับผลกระทบหาก
เกิดความเสีย่ง มาตรการควบคุม/วิธีจัดการความเสี่ยง 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

ยอ
มร

ับ 

ลด
 

กร
ะจ
าย 

โอ
น 

หล
ีกเล

ี่ยง 

รายละเอียดวิธีจัดการความเสี่ยง 

๑. การใชจายเงินเกินกวา
งบประมาณทีไ่ดรับอนมุัต ิ

  /    /    /    

  

๑. สํารวจผูเขารวมโครงการเพื่อให
ทราบจาํนวนที่แทจริงสําหรับการ
กําหนดงบประมาณอยางรอบคอบ
ตามราคาทนุ 
๒. ลดจาํนวนผูเขารวมโครงการ
หนวยงานละ ๒ คน จาก ๔ คน และ
กําหนดใหผูเขารวมโครงการ
ดําเนินการถายทอดความรูทีไ่ดรับ
ใหกับบุคลากรในหนวยงานตอไป 

๒. บุคลากรที่เขารวม
โครงการไมตรงกับ
คุณลักษณะของผูเขารวม
โครงการที่หนวยงานได
กําหนดไว 

  /    /    /    

  

๒.  ประสานงานและทําหนังสือสง
แบบตอบรับผูเขารวมโครงการระบุ
ตองเปนบุคคลทีป่ฏิบัติงานดาน
ประกันคณุภาพของแตละหนวยงาน 

๓. ระยะเวลาในการจัด
โครงการ 

  /    /    /    

  

๓. ประสานงานวทิยากรเพื่อกาํหนด
หัวขอและระยะเวลาในการจดั
โครงการเพื่อความเหมาะสามกับ
เวลาของผูเขารวมโครงการ 

 
หมายเหตุ 

ระดับคะแนน  5 สูงมาก     4  สูง    3 ปานกลาง     2 นอย    1  นอยมาก     
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ลงชื่อ...................................................... 
                        (นางสาวจิรนยั  หอยแกว) 

  ผูเสนอโครงการ 
 
 

ลงชื่อ...................................................... 
    (ผูชวยศาสตราจารยณฐมน  เสมือนคิด)  

     ผูเห็นชอบโครงการ 
 
 
 

ลงชื่อ.......................................................... 
     (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไพโรจน  ดวงวเิศษ)                                       

ผูอนุมัติโครงการ 
 

 


