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บทที่ 1
การประกันคุณภาพการศึกษา
ความจําเป็ นและวัตถุประสงค์ของการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา
ภารกิจ หลัก ที่ส ถาบัน อุ ด มศึก ษาจะต้ อ งปฏิบ ัติม ี 4 ประการ คือ การผลิต บัณ ฑิต
การวิจยั การให้บริการทางวิชาการแก่สงั คม และการทํานุ บาํ รุงศิลปวัฒนธรรม การดําเนินการตาม
ภารกิจทัง้ 4 ประการดังกล่าว มีความสําคัญอย่างยิง่ ต่อการพัฒนาประเทศทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาว
ป จั จุ บ ัน มีป จั จัย ภายในและภายนอกหลายประการที่ทํ า ให้ก ารประกัน คุ ณ ภาพการศึก ษาใน
ระดับอุดมศึกษาเป็ นสิง่ จําเป็ นทีจ่ ะต้องเร่งดําเนินการ ปจั จัยดังกล่าวคือ
1. คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและบัณฑิตภายในประเทศ มีแนวโน้มที่จะมีความ
แตกต่างกันมากขึน้ ซึง่ จะก่อให้เกิดผลเสียแก่สงั คมโดยรวมของประเทศในระยะยาว
2. ความท้าทายของโลกาภิวตั น์ต่อการอุดมศึกษา ทัง้ ในประเด็นการบริการการศึกษา
ข้ามพรมแดน และการเคลื่อนย้ายนักศึกษาและบัณฑิต อันเป็ นผลจากการรวมตัวของประเทศใน
ภูมภิ าคอาเซียน ซึง่ ทัง้ สองประเด็นต้องการการรับประกันของคุณภาพการศึกษา
3. สถาบันอุดมศึกษามีความจําเป็ นทีจ่ ะต้องสร้างความมันใจแก่
่
สงั คมว่าสามารถพัฒนา
องค์ความรูแ้ ละผลิตบัณฑิต ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศให้มากขึน้ ไม่ว่าจะเป็ น
การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันระดับสากล การพัฒนาภาคการผลิตจริงทัง้ อุตสาหกรรม
และบริการ การพัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวติ ความเป็ นอยูร่ ะดับท้องถิน่ และชุมชน
4. สถาบันอุดมศึกษาจะต้องให้ขอ้ มูลสาธารณะ (public information) ทีเ่ ป็ นประโยชน์
ต่อผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย ทัง้ นักศึกษา ผูจ้ า้ งงาน ผูป้ กครอง รัฐบาล และประชาชนทัวไป
่
5. สัง คมต้ อ งการระบบอุ ด มศึก ษาที่เ ปิ ด โอกาสให้ ผู้ ม ีส่ ว นได้ ส่ ว นเสีย มีส่ ว นร่ ว ม
(participation)
มีความโปร่งใส (transparency)
และมีความรับผิดชอบซึ่งตรวจสอบได้
(accountability) ตามหลักธรรมาภิบาล
6. พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
กําหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งจัดให้มรี ะบบการประกันคุณภาพภายใน รวมถึงให้มสี าํ นักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาทําหน้าที่ประเมินคุณภาพภายนอก โดยการประเมินผล
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา
7. คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศใช้มาตรฐานการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 7
สิงหาคม 2549 เพื่อเป็ นกลไกกํากับมาตรฐานระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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และระดับหน่ วยงาน โดยทุกหน่ วยงานระดับอุดมศึกษาจะได้ใช้เป็ นกรอบการดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา
8. กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได้ ม ี ป ระกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง มาตรฐาน
สถาบัน อุ ด มศึ ก ษา เมื่อ วัน ที่ 12 พฤศจิ ก ายน 2551 เพื่อ เป็ น กลไกส่ ง เสริม และกํ า กับ ให้
สถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาให้มมี าตรฐานตามประเภทหรือกลุม่ สถาบันอุดมศึกษา 4 กลุม่
9. กระทรวงศึกษาธิการได้มปี ระกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรือ่ ง กรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ
ระดับ อุ ด มศึก ษาแห่ง ชาติ เมื่อ วัน ที่ 2 กรกฎาคม 2552 และคณะกรรมการการอุ ด มศึก ษาได้
ประกาศแนวทางการปฏิบตั ิตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุ ดมศึกษาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 16
กรกฎาคม 2552 เพื่อให้การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็ นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและ
เพือ่ การประกันคุณภาพของบัณฑิตในแต่ละระดับคุณวุฒแิ ละสาขาวิชา
ด้วยความจําเป็ นดังกล่าว สถาบันอุดมศึกษาร่วมกับต้นสังกัดจึงจําเป็ นต้องพัฒนาระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีวตั ถุประสงค์ดงั นี้
1. เพื่อตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานของภาควิชา คณะวิชาหรือหน่ วยงาน
เทียบเท่าและสถาบันอุดมศึกษาในภาพรวม ตามระบบคุณภาพและกลไกทีส่ ถาบันนัน้ ๆ กําหนดขึน้
โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชีใ้ นทุกองค์ประกอบคุณภาพว่าเป็ นไปตาม
เกณฑ์และได้มาตรฐาน
2. เพื่อ ให้ภ าควิช า คณะวิช าหรือ หน่ ว ยงานเทีย บเท่า และสถาบัน อุ ดมศึก ษาทราบ
สถานภาพของตนเองอัน จะนํ า ไปสู่ก ารกํา หนดแนวทางในการพัฒ นาคุ ณ ภาพไปสู่เ ป้ า หมาย
(targets) และเป้าประสงค์ (goals) ทีต่ งั ้ ไว้ตามจุดเน้นของตนเองและเป็ นสากล
3. เพื่อให้ภาควิชา คณะวิชาหรือหน่ วยงานเทียบเท่าและสถาบันอุดมศึกษาทราบจุดแข็ง
จุดที่ควรปรับปรุง ตลอดจนได้รบั ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการดําเนินงานเพื่อเสริมจุดแข็ง และ
พัฒนาจุดทีค่ วรปรับปรุงของสถาบันอย่างต่อเนื่อง
4. เพื่อ ให้ข้อ มู ล สาธารณะที่เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ ผู้ม ีส่ ว นได้ ส่ ว นเสีย ทํ า ให้ ม ัน่ ใจว่ า
สถาบันอุดมศึกษาสามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาทีม่ คี ุณภาพและได้มาตรฐานตามทีก่ าํ หนด
5. เพื่อให้หน่ วยงานต้นสังกัดของสถาบันอุดมศึกษาและหน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง มีขอ้ มูล
พืน้ ฐานทีจ่ าํ เป็ นสําหรับการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางทีเ่ หมาะสม
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พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
กับการประกันคุณภาพการศึกษา
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่
กําหนดให้สถานศึกษาทุกแห่ง จัดให้มรี ะบบการประกันคุ ณภาพภายใน รวมถึงให้มสี ํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาทําหน้าทีป่ ระเมินคุณภาพภายนอก ในลักษณะของ
การประเมิน ผลการจัด การศึก ษาของสถานศึก ษา ฉะนัน้ การประกัน คุ ณ ภาพการศึก ษาของ
สถาบันอุดมศึกษาจึงอาจจําแนกได้เป็ น 2 ส่วน คือ การประกันคุณภาพภายใน และการประกัน
คุณภาพภายนอก ดังนี้
1. การประกันคุณภาพภายใน หมายถึง การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบ
และประเมินผลการดําเนินงานตามพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษาจากภายใน ที่จะทําให้ผูบ้ ริหาร
สภาสถาบัน และผู้ ม ีส่ ว นได้ เ สีย ในการดํ า เนิ น งานของสถาบัน อุ ด มศึก ษามีค วามมัน่ ใจว่ า
สถาบันอุดมศึกษาสามารถดําเนินการตามพันธกิจได้บรรลุตามจุดมุง่ หมาย และเป้าหมายทีก่ าํ หนด
กระบวนการประกันคุณภาพภายใน ประกอบด้วย
• การควบคุมคุณภาพ
• การตรวจสอบคุณภาพ
• การประเมินคุณภาพ
2. การประกันคุณภาพภายนอก1 หมายถึง การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาของสถาบันการศึกษา โดยผูป้ ระเมินที่ได้รบั มอบหมายจาก สมศ. เพื่อมุ่ง
ให้มกี ารพัฒนาคุณภาพทีด่ ยี งิ่ ขึน้ และเกิดการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ตามเอกลักษณ์และจุดเน้นของสถาบันการศึกษา
กระบวนการประกันคุณภาพภายนอก ประกอบด้วย
• การตรวจสอบคุณภาพทีผ่ า่ นกระบวนการประกันคุณภาพภายใน
• การประเมินคุณภาพ
• การให้การรับรอง
การประกันคุณภาพทัง้ 2 ส่วน สามารถสรุปเป็ นองค์ประกอบและความสัมพันธ์ระหว่างการประกัน
คุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอก ดังนี้

1

สมหวัง พิธยิ านุ วฒ
ั น์ . สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา. การประเมิน
ภายนอกสถาบันอุดมศึกษา. 2549.
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การประกันคุณภาพภายใน
การประกันคุณภาพภายนอก
ผูร้ บั ผิ ดชอบ :
ผูร้ บั ผิ ดชอบ :
มหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษา
สํ า นั ก งานรับ รองมาตรฐานและประเมิ น
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ
เรียกย่อว่า สมศ.
กระบวนการ :
กระบวนการ :
• การควบคุมคุณภาพ
• ตรวจสอบคุณภาพ
• การตรวจสอบคุณภาพ
• ประเมินคุณภาพ
• การประเมินคุณภาพ
• การให้การรับรอง
นอกจากองค์ประกอบและความสัมพันธ์ดงั กล่าวแล้ว พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2542 แก้ไ ขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในมาตรา 48 และมาตรา 49 ซึ่งกําหนดให้
สถานศึกษามีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรับการประเมิน คุ ณภาพภายนอกจาก
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) นัน้ จะเห็นได้ว่าการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในถือเป็ นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาปกติท่ตี ้อง
ดําเนินการอย่างต่ อเนื่อง โดยมีการควบคุมดูแลป จั จัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ มีการตรวจสอบ
ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานเพือ่ นําไปสูก่ ารพัฒนาปรับปรุงคุณภาพอย่างสมํ่าเสมอ ทําให้
ระบบการประกันคุณภาพภายในจึงต้องดูแลทัง้ ปจั จัยนําเข้า (input) กระบวนการ (process) และ
ผลผลิตหรือผลลัพธ์ (output/outcome) ในขณะทีก่ ารประเมินคุณภาพภายนอกเน้นการประเมินผล
การจัดการศึกษาเป็ นหลัก ดังนัน้ ความเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพการศึกษาภายในกับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก จึงเป็ นสิง่ จําเป็ นโดยได้เชื่อมโยงให้เห็นจากรูปที่ 1 ดังนี้

รูปที่ 1.1 ความสัมพันธ์ระหว่างการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
กับการประเมินคุณภาพภายนอก
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จากรูปที่ 1 จะเห็นว่า มหาวิทยาลัยจําเป็ นต้องทํารายงานประจําปี ทเ่ี ป็ นรายงานประเมิน
คุณภาพภายใน ซึ่งเป็ นผลจากการประกันคุณภาพภายในหรือเรียกว่า รายงานการประเมินตนเอง
(Self Assessment Report : SAR) เพื่อนําเสนอสภามหาวิทยาลัย หน่ วยงานต้นสังกัด หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องและเปิ ดเผยต่อสาธารณชน โดยเอกสารดังกล่าวจะเป็ นเอกสารเชื่อมโยงระหว่างการ
ประกัน คุ ณ ภาพภายในของมหาวิท ยาลัย การติด ตามตรวจสอบของต้น สัง กัด หรือ สํา นัก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมหาวิทยาลัยต้องจัดส่ง SAR ภายใน 120 วัน นับจากวันสิน้ ปี
การศึกษา และการประเมินคุณภาพภายนอก โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ดังนัน้ มหาวิทยาลัยจําเป็ นต้องจัดทํารายงานการประเมิน
ตนเองทีม่ คี วามลุม่ ลึก สะท้อนภาพทีแ่ ท้จริงของมหาวิทยาลัยในทุกองค์ประกอบ

การประกันคุณภาพกับมาตรฐานการศึกษา
การประกันคุณภาพการศึกษายังเชื่อมโยงกับมาตรฐานการศึกษา ดังทีพ่ ระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในหมวด 5 ที่ว่าด้วยการ
บริหารและการจัดการศึกษา มาตรา 34 กําหนดให้คณะกรรมการการอุดมศึกษามีหน้าทีพ่ จิ ารณา
เสนอมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยคํานึงถึงความเป็ นอิสระและความเป็ น
เลิศทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้จดั ทํามาตรฐานการ
อุดมศึกษาเพือ่ ใช้เป็ นกลไกระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระดับหน่วยงาน
เพือ่ นําไปสูก่ ารกําหนดนโยบายการพัฒนาการอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาต่อไป
ปจั จุบนั กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศมาตรฐานการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม
2549 ประกอบด้วยมาตรฐาน 3 ด้าน ได้แก่ มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานด้านการ
บริหารจัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคม
แห่งการเรียนรู้ ซึ่งมาตรฐานย่อยทัง้ 3 ด้านนี้ อยู่ในมาตรฐานการศึกษาของชาติท่ปี ระกอบด้วย
มาตรฐานย่อย 3 มาตรฐานเช่นกัน คือ มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของคนไทยทีพ่ งึ ประสงค์ ทัง้ ใน
ฐานะพลเมืองและพลโลก มาตรฐานที่ 2 แนวการจัดการศึกษา และมาตรฐานที่ 3 แนวการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู/้ สังคมแห่งความรู้ แต่ละมาตรฐานย่อยของมาตรฐานการอุดมศึกษาจะมีความ
สอดคล้อ งและสัม พัน ธ์ก ับ มาตรฐานย่อ ยของมาตรฐานการศึก ษาของชาติ เพื่อ ให้ก ารพัฒ นา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาบรรลุตามจุดมุง่ หมายและหลักการของการจัดการศึกษาของชาติ
นอกจากนี้คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จดั ทํามาตรฐานทีส่ ง่ เสริมความเป็ นอิสระและ
ความเป็ น เลิศ ของมหาวิท ยาลัย อาทิ มาตรฐานสถาบัน อุ ด มศึก ษา กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒ ิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา หลักเกณฑ์การขอเปิ ดและ
ดําเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล หลักเกณฑ์การกําหนดชื่อปริญญา
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั เิ กี่ยวกับการพิจารณาประเมินคุณภาพจัดการศึกษานอกสถานทีต่ งั ้ ของ
สถาบันอุดมศึกษา และเกณฑ์มาตรฐานอื่นๆ
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เพื่อ ให้ก ารจัด การศึก ษาทุก ระดับ และทุก ประเภทมีคุณ ภาพและได้ม าตรฐานตามที่
กําหนด ทัง้ มาตรฐานการศึกษาระดับชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
และสัม พัน ธ์ก ับ มาตรฐานและหลัก เกณฑ์ท่ีเ กี่ย วข้อ งกับ การจัด การศึก ษาอื่น ๆ รวมถึง กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒ ิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จึงจําเป็ นต้องมีระบบประกันคุณภาพทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ตามที่
กําหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธกี ารประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.
2553 ทัง้ นี้ ความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษา หลักเกณฑ์ท่เี กี่ยวข้อง และการประกัน
คุณภาพการศึกษา สามารถแสดงในรูปที่ 2

รูปที่ 1.2 ความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพ
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บทที่ 2
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สาระสําคัญที่ระบุในพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิม่ เติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 คือ การประกันคุณภาพภายในจะดําเนินการโดยบุคลากรของสถานศึกษา
ร่วมกับหน่ วยงานต้นสังกัดที่มหี น้าที่กํากับดูแลสถานศึกษา ประกอบกับพระราชบัญญัตริ ะเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวงศึกษาธิการ กําหนดให้สาํ นักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มีหน้าที่พจิ ารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐาน
การอุดมศึกษาทีส่ อดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติ
การสนับสนุ นทรัพยากรการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
โดยคํานึงถึงความเป็ นอิสระและความเป็ นเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยมี
การประกาศนโยบายและแนวปฏิบตั ใิ นการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา มาตัง้ แต่ปี
พ.ศ. 2539 เพื่อ เป็ น แนวทางในการประกัน คุณ ภาพการศึก ษาของสถาบัน อุ ด มศึก ษา ภายใต้
หลักการสําคัญสามประการ คือ การให้เสรีภาพทางวิชาการ (Academic Freedom) ความมีอสิ ระ
ในการดําเนินการของสถาบัน (Institutional Autonomy) และความพร้อมของสถาบันทีจ่ ะรับการ
ตรวจสอบคุณภาพจากภายนอกตามหลักการของความรับผิดชอบทีต่ รวจสอบได้ (Accountability)
ต่ อ มาสํา นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึก ษาได้จ ัด ทํ า กฎกระทรวงว่ า ด้ว ยระบบ
หลักเกณฑ์และวิธกี ารประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2546
เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545 ในมาตรา 5 และมาตรา 47 วรรคสอง โดยสาระสําคัญเกี่ยวกับระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในของกฎกระทรวงฉบับนี้ยงั คงไว้ตามประกาศนโยบายและแนวปฏิบตั ฯิ
ฉบับปี พ.ศ. 2545 จนกระทังกระทรวงศึ
่
กษาธิการได้ออกกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์
และวิธกี ารประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 แทนฉบับเดิม (พ.ศ.2546) โดยรวมการประกัน
คุณภาพภายในและภายนอกของการศึกษาทุกระดับไว้ในฉบับเดียวกัน มีคณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาทําหน้าทีห่ ลัก 2 ประการคือ 1) วางระเบียบหรือออกประกาศ
กําหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา เพื่อส่งเสริม
สนับสนุ น และพัฒนาการประกัน คุณภาพภายในระดับอุ ดมศึกษา
โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และ 2) เสนอแนะแนวทางปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่
สถานศึกษา โดยนําผลการประเมินคุณภาพทัง้ ภายในและภายนอกไปปรับปรุงคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังมีการปรับเปลีย่ นให้ระบบการประกันคุณภาพภายในประกอบด้วย
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การประเมินคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ และกําหนดให้
หน่วยงานต้นสังกัดจัดให้มกี ารติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอย่างน้อยหนึ่งครัง้ ในทุกสาม
ปี และแจ้งผลให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทราบ รวมทัง้ เปิ ดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาต่อสาธารณชน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในฐานะสถาบันอุดมศึกษา ได้ดาํ เนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในเรื่อยมาตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2539 โดยมหาวิท ยาลัยมีนโยบายและหลักเกณฑ์ก าร
ดําเนินการสอดคล้องตามหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในทีร่ ะบุในกฎกระทรวงว่า
ด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธกี ารประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 โดยมีแนวทางการพัฒนา
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ดังนี้
1. ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา จะคํานึงถึง
1.1 องค์ประกอบคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา 9 ด้าน คือ
1) ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ
2) การเรียนการสอน
3) กิจกรรมการพัฒนานิสติ นักศึกษา
4) การวิจยั
5) การบริการทางวิชาการแก่สงั คม
6) การทํานุบาํ รุงศิลปะและวัฒนธรรม
7) การบริหารและการจัดการ
8) การเงินและงบประมาณ
9) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
นอกจากนี้ยงั คํานึงถึงนโยบายและมาตรการของภาครัฐ เช่น องค์ประกอบตามนโยบายสถานศึกษา
3 ดี โดยระบบและกลไกการประกัน คุณภาพการศึกษาของมหาวิท ยาลัยศรีนครินทรวิโ รฒนัน้
คํานึงถึงองค์ประกอบคุณภาพการศึกษาดังกล่าว และถือเป็ นกลไก เป็ นเครื่องมือที่จะตรวจสอบ
ประเมิน กระตุน้ การปฏิบตั พิ นั ธกิจของมหาวิทยาลัย โดยมุง่ ให้เกิดคุณภาพและการสร้างวัฒนธรรม
คุณภาพให้เกิดขึน้ ในมโนสํานึกของคณาจารย์ บุคลากร และนิสติ ทุกคน
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย มุ่งเน้นให้เกิดวงจร
คุณภาพ (PDCA) ในการดําเนินงานทุกพันธกิจ ทัง้ ในระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะ/หน่วยงาน
เทียบเท่า โดยมีการจัดทํารายงานการประเมินตนเองทีค่ รอบคลุมการดําเนินงานตามองค์ประกอบ
คุณภาพการศึกษาทีก่ าํ หนด
1.2 คํานึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินงานตามระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพทีส่ ง่ ผลต่อคุณภาพการศึกษาตามตัวบ่งชีค้ ุณภาพการศึกษา
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2. กลไกการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิ ทยาลัยศรีนคริ นทรวิ โรฒ
ในด้า นของกลไกการประกัน คุณ ภาพ ผู้ท่ีม ีค วามสํา คัญ ส่ง ผลให้ก ารดําเนิ น งาน
ประสบความสํา เร็จ และนํ า ไปสู่ก ารพัฒ นาคุ ณ ภาพอย่า งต่ อ เนื่ อ ง คือ คณะกรรมการต่ า งๆ ที่
มหาวิทยาลัยจัดตัง้ ขึน้ เพือ่ ทําหน้าทีข่ บั เคลื่อนระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้ไปสูเ่ ป้าหมาย
โดยแบ่งเป็ นหลายระดับตามหน้าทีแ่ ละความสําคัญ ดังนี้
2.1 สภามหาวิทยาลัย โดยมีผทู้ รงคุณวุฒจิ ากภายนอกเป็ นประธาน ประกอบด้วย
ผูท้ รงคุณวุฒ ิ อธิการบดี รองอธิการบดี ผูแ้ ทนฝา่ ยบริหาร ผูแ้ ทนสภาคณาจารย์และข้าราชการ เป็ น
กรรมการ โดยมีหน้าทีห่ ลักดังนี้
• กําหนดนโยบายในการปฏิบตั พิ นั ธกิจของมหาวิทยาลัยอย่างมีคุณภาพ
• กํากับและติดตามผลการปฏิบตั พิ นั ธกิจของมหาวิทยาลัย
• กํากับและติดตามมาตรฐานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
• พิจารณาและเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการปฏิบตั พิ นั ธกิจ
ของมหาวิทยาลัย
2.2 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย โดยมีอธิการบดีเป็ นประธาน ประกอบด้วย
รองอธิการบดี คณบดี และผูอ้ าํ นวยการสถาบัน/สํานัก/ศูนย์เป็ นกรรมการ โดยมีหน้าทีห่ ลักดังนี้
• กํากับนโยบายและให้ความเห็นชอบแผนดําเนินงานของคณะกรรมการ
บริหารคุณภาพ
• กํากับมาตรฐานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
• พิจ ารณาเป้ า หมายและผลการประกัน คุณภาพการศึก ษาเพื่อเสนอการ
รับรอง
• กํากับและติดตามผลการประเมินคุณภาพภายใน
2.3 คณะกรรมการบริหารคุณภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีอธิการบดี
เป็ นที่ปรึกษา รองอธิการบดีทก่ี ํากับดูแลเป็ นประธาน ประกอบด้วยรองคณบดี/รองผูอ้ ํานวยการที่
รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ/หน่ วยงานเทียบเท่า เป็ นกรรมการ และผูช้ ่วย
อธิการบดีฝา่ ยประกันคุณภาพการศึกษาเป็ นกรรมการและเลขานุการ โดยมีหน้าทีด่ งั นี้
• วางระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย
• กําหนดและพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษา
• จัด ทํา แผนและควบคุ ม ติด ตามกิจ กรรมต่ า งๆ ของการประกัน คุณ ภาพ
การศึกษา
• จัดทํารายงานการประเมินตนเองระดับมหาวิทยาลัย
• ประสานงานกับ หน่ ว ยงานภายในและภายนอกมหาวิท ยาลัย ในการ
ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา และการรับรองมาตรฐาน
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• เตรียมความพร้อมในการรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
จากภายนอก
2.4 คณะกรรมการเครือข่ายผูป้ ฏิบตั งิ านประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย
ศรีน คริน ทรวิโ รฒ โดยมีร องอธิก ารบดีห รือ ผู้ช่ ว ยอธิก ารบดีท่ีดูแ ลเป็ น ประธาน ประกอบด้ว ย
บุคลากรผูป้ ฏิบตั งิ านประกันคุณภาพของคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า เป็ นกรรมการ โดยมีหน้าทีด่ งั นี้
• เพื่ อ สร้ า งเครื อ ข่ า ยผู้ ป ฏิ บ ั ติ ง านประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน
มหาวิทยาลัย และร่วมแลกเปลีย่ นเรียนรูก้ ระบวนการ/ปญั หา และวิธกี ารแก้ไขการทํางานด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
• ติดตามความก้าวหน้าและดําเนินงานประกันคุณภาพของหน่วยงานตนเอง
• ประสานงานและดําเนิ น การเตรีย มความพร้อมเพื่อรองรับ การประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
• ร่วมพิจารณานําผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของหน่ วยงานตนเองมา
ปรับปรุงแก้ไขการดําเนินงานให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้
• เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาผูป้ ฏิบตั งิ านให้มคี วามเข้มแข็ง และมีประสิทธิภาพ
รวมทัง้ ร่วมกันยกระดับการทํางานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
• ร่ ว มกิจ กรรมงานประกัน คุ ณ ภาพการศึก ษาทัง้ ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย
3. กระบวนการในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ/หน่ วยงาน
เทียบเท่า
3.1 คณะ/หน่ วยงานเทียบเท่า จัดให้มหี น่ วยงานหรือคณะกรรมการที่รบั ผิดชอบ
การดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพขึน้ โดยมีหน้าทีพ่ ฒ
ั นา บริหาร และติดตามการดําเนินการ
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในหน่ วยงาน ตลอดจนประสานงานกับมหาวิทยาลัย และ
หน่วยงานภายนอก เพือ่ ให้เกิดความมันใจว่
่ าการจัดการศึกษาจะเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3.2 คณะ/หน่ ว ยงานเที ย บเท่ า พัฒ นาระบบและกลไกการประกัน คุ ณ ภาพ
การศึกษาภายในของหน่ วยงาน ให้สอดคล้องกับวงจรคุณภาพ (PDCA)
เพื่อใช้กํากับการ
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาให้มปี ระสิทธิภาพ
3.3 คณะ/หน่ วยงานเทียบเท่า จัดให้มรี ะบบและกลไกควบคุมคุณภาพการปฏิบตั ิ
พันธกิจของหน่วยงาน โดยเฉพาะด้านการผลิตบัณฑิต และการวิจยั
3.4 คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า กําหนดองค์ประกอบ ตัวบ่งชีแ้ ละเกณฑ์การประเมิน
คุ ณ ภาพการศึก ษาภายในที่ส อดคล้ อ งตามที่ม หาวิท ยาลัย กํ า หนด รวมทัง้ กํ า หนดตัว บ่ ง ชี้
อัตลักษณ์ทแ่ี สดงให้เห็นจุดยืน/ตัวตนของคณะ/หน่วยงาน
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3.5 คณะ/หน่ ว ยงานเทีย บเท่ า จัด ทํ า แผนการประกัน คุ ณ ภาพการศึก ษาของ
หน่ วยงานซึ่งครอบคลุมกิจกรรมการประกันคุณภาพที่ประกอบด้วยการควบคุม ตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพภายใน รวมทัง้ การพัฒนาบุคลากร และสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพของ
หน่วยงาน
3.6 คณะ/หน่ ว ยงานเทียบเท่า จัดให้ม ีระบบการตรวจสอบและประเมิน ผลการ
ดํา เนิ น งานขึ้น เป็ น การภายในได้ต ามที่จ ะเห็น สมควร โดยมีก ารแสดงผลการตรวจสอบและ
ประเมิน ผลการดํ า เนิ น งานอย่ า งเป็ น รูป ธรรมชัด เจน และมีก ารพัฒ นาปรับ ปรุ ง คุ ณ ภาพการ
ดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง
3.7 คณะ/หน่ ว ยงานเทีย บเท่า จัดทํา รายงานการประเมิน คุ ณ ภาพตนเอง และ
เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจากมหาวิทยาลัย ตาม
องค์ประกอบคุณภาพทีก่ าํ หนด
3.8 คณะ/หน่ วยงานเทียบเท่า จัดทําแผนการพัฒนาคุณภาพตามองค์ประกอบ/ตัว
บ่งชี้คุณภาพ และตามข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ประเมินคุณภาพเสนอต่อมหาวิทยาลัย โดย
หน่ วยงานต้องดําเนินการตามแผนดังกล่าวให้ครบตามวงจรคุณภาพ PDCA และรายงานผลการ
ดําเนินการในรายงานการประเมินตนเองของหน่วยงานในปีการศึกษาถัดไป
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ขัน้ ตอนการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระดับคณะและหน่วยงานเทียบเท่า
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระดับคณะและ
หน่วยงานเทียบเท่านัน้ มีขนั ้ ตอนการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน แบ่งเป็ น 3 ขัน้ ตอน คือ
1. การเตรียมการของหน่วยงานก่อนการตรวจเยีย่ มของผูป้ ระเมิน
2. การเตรียมการของหน่วยงานระหว่างการตรวจเยีย่ มของผูป้ ระเมิน
3. การดําเนินการของหน่วยงานภายหลังการประเมินคุณภาพ
โดยในแต่ละขัน้ ตอนมีรายละเอียดในการดําเนินการ ดังนี้

การเตรียมการของหน่วยงานก่อนการตรวจเยีย่ มของผูป้ ระเมิน
1. การเตรียมรายงานประจําปี
1.1 จัด ทํา รายงานประจํา ปี ท่ีเ ป็ น รายงานการประเมิน คุ ณ ภาพภายใน โดยใช้
รูปแบบการจัดทํารายงานประจําปี ทเ่ี ป็ นรายงานการประเมินคุณภาพภายในตามทีก่ ําหนดในระบบ
ฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ (CHE QA Online)
ซึ่งปจั จุบนั สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พฒ
ั นาระบบฐานข้อมูล
ด้านการประกันคุณภาพ (CHE QA Online) เป็ นฐานข้อมูลกลางเพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย
และการส่ง เสริม สนับ สนุ น การพัฒ นาคุ ณ ภาพอุ ด มศึก ษา ตลอดจนอํา นวยความสะดวกให้ก ับ
สถาบันอุดมศึกษาในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาผ่านทางระบบออนไลน์ ตัง้ แต่การ
จัดเก็บข้อมูลพืน้ ฐาน(common data set) และเอกสารอ้างอิง การประเมินตนเอง การประเมินของ
คณะกรรมการประเมิน คุณ ภาพ รวมทัง้ การจัด ทํา รายงานประจํา ปี ท่ีเป็ น รายงานการประเมิน
คุณภาพภายในบนระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (e - SAR) รวมทัง้ เปิ ดเผยต่อสาธารณะเพื่อการ
คุม้ ครองผูบ้ ริโภค โดยมีนโยบายให้สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งในสังกัดใช้ฐานข้อมูลดังกล่าวในการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในและจัดส่งรายงานประจําปี ท่เี ป็ นรายงานการประเมิน
คุณภาพภายในผ่านทางระบบออนไลน์และเปิดเผยต่อสาธารณชนตามกฎหมาย
1.2 จัดการเตรียมเอกสารหรือหลักฐานอ้างอิงในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ
1) เอกสารหรือ หลักฐานอ้า งอิงในแต่ละตัว บ่งชี้ต้อ งเป็ น ข้อ มูลในช่ว งเวลา
เดียวกับทีน่ ําเสนอในรายงานการประเมินตนเอง ตลอดจนสาระในเอกสารต้องตรงกับชื่อเอกสารที่
ระบุในรายงานการประเมินตนเองตามทีก่ ําหนดในระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ (CHE
QA Online)
2) การนํ าเสนอเอกสารในช่วงเวลาตรวจเยี่ยม โดยจัดให้เป็ นระบบที่สะดวก
ต่อการเรียกใช้ในระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ (CHE QA Online) ซึง่ สามารถเรียกหา
เอกสารได้รวดเร็วและดูความเชื่อมโยงในเอกสารฉบับต่างๆ ได้ในคราวเดียว เอกสารหรือหลักฐาน
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อ้างอิงทีเ่ กี่ยวข้องกับตัวบ่งชีแ้ ต่ละตัวและองค์ประกอบคุณภาพสามารถบรรจุหรือจัดเก็บ (upload)
หรือเชื่อมโยง (link) ไว้บนระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ (CHE QA Online) ซึง่ ทําให้
การจัดเก็บเป็ นระบบและง่ายต่อการค้นหาของคณะกรรมการประเมิน และไม่เป็ นภาระเรื่องการ
จัดเตรียมเอกสารหลักฐานของหน่วยงาน
2. การเตรียมข้อมูล
2.1 กรอกข้อมูลในระบบสารสนเทศการประกันคุณภาพเพื่อการบริหาร (QIS) ซึ่ง
เป็ นระบบที่จะต้องดําเนินการเพิม่ เติมข้อมูลให้เป็ นปจั จุบนั ได้อย่างต่อเนื่องเพื่อตรวจสอบสถานะ
ของหน่วยงาน และใช้เป็ นข้อมูล/หลักฐานประกอบการตรวจประเมิน
2.2 จัดทํารายงานการประเมินตนเองและบันทึกหลักฐานอ้างอิงของแต่ละเกณฑ์
การประเมินในระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ (CHE QA Online) ทัง้ หมดทุกรายการ
โดยสามารถเชื่อมโยง(link) จากระบบสารสนเทศการประกันคุณภาพเพือ่ การบริหาร (QIS)
2.3 หากเอกสารที่อ้างถึงมีขนาดใหญ่มาก จะต้องนํ าฝากไว้ท่ี server
ของ
หน่วยงาน และเชื่อมโยง URL มาทีร่ ะบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ (CHE QA Online)
และควรตรวจสอบ URL ให้ถูกต้อง ซึง่ ต้องพึงระวังในการปรับเปลีย่ น URL ของหน่วยงาน เพราะ
หลักฐานทัง้ หมดจะต้องพร้อมในการเปิดดูได้เสมอทุกครัง้
3. การเตรียมบุคลากร
3.1 การเตรียมบุคลากรทุกระดับควรมีความครอบคลุมประเด็นต่างๆดังต่อไปนี้
1) ทํา ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพในประเด็นที่สําคัญ ๆ อาทิ
การประเมินคุณภาพคืออะไรมีความสําคัญต่อการพัฒนาอย่างไร ขัน้ ตอนการประเมินคุณภาพเป็ น
เช่นไร
2) เน้ น ยํ้ า กับ บุ ค ลากรในการให้ ค วามร่ ว มมือ การตอบคํ า ถาม หรือ การ
สัมภาษณ์โดยยึดหลักว่าตอบตามสิง่ ทีป่ ฏิบตั จิ ริงและผลทีเ่ กิดขึน้ จริง
3) เปิ ดโอกาสให้ม ีก ารอภิป รายซัก ถามแสดงความคิด เห็นเพื่อ สร้า งความ
กระจ่างในการดําเนินงานของทุกหน่วยงานในทุกประเด็นเพือ่ ความเข้าใจทีถ่ กู ต้องของบุคลากร
4) เน้นยํ้าให้บุคลากรทุกคนตระหนักว่าการประกันคุณภาพคือภารกิจประจํา
ของทุกคนทีต่ อ้ งร่วมมือกันทําอย่างต่อเนื่อง
3.2 การเตรียมบุคลากรเพือ่ ทําหน้าทีผ่ ปู้ ระสานงาน
1) ในระหว่างการตรวจเยีย่ มจําเป็ นต้องมีบุคลากร 1 - 3 คน ทําหน้าทีป่ ระสานงาน
ระหว่างคณะผูป้ ระเมินกับบุคลากรภายในหน่วยงาน และอํานวยความสะดวกอื่นๆ
2) ทําความเข้าใจทุกกิจกรรมของแผน/กําหนดการประเมินอย่างถ่องแท้
3) ทําความเข้าใจอย่างดีกบั ภารกิจของหน่ วยงานเพื่อสามารถให้ขอ้ มูลต่อ
ผู้ประเมินรวมทัง้ ต้องรู้ว่าจะต้องติดต่อกับใครหรืองานใดหากผู้ประเมินต้องการข้อมูลเพิม่ เติมที่
ตนเองไม่สามารถตอบได้ และมีรายชื่อสถานทีห่ มายเลขโทรศัพท์ของผูท้ ค่ี ณะกรรมการประเมินจะ
เชิญมาให้ขอ้ มูลอย่างครบถ้วน
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4) ประสานงานล่วงหน้ากับผูท้ จ่ี ะให้ขอ้ มูลทีเ่ ป็ นบุคลากรภายในและภายนอก
สถาบันว่าจะเชิญมาเวลาใดห้องใดหรือพบกับใคร
5) เมื่อมีปญั หาในการอํานวยความสะดวกแก่คณะผูป้ ระเมินสามารถประสานงาน
แก้ไขได้ทนั ที
4. การเตรียมสถานที่สาํ หรับคณะผูป้ ระเมิ น
4.1 ห้องทํางานของคณะผูป้ ระเมิน
1) จัดเตรียมห้องทํางาน และโต๊ะที่กว้างพอสําหรับวางเครื่องคอมพิวเตอร์
โดยเป็ นห้องทีป่ ราศจากการรบกวนขณะทํางานเพือ่ ความเป็ นส่วนตัวของคณะกรรมการ
2) จัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องเขียนในห้องทํางาน และอุปกรณ์ เสริมอื่นๆ ให้
คณะผูป้ ระเมินพร้อมใช้งานได้ตามความต้องการ
3) จัดเตรียมโทรศัพท์พร้อมหมายเลขที่จําเป็ น ไว้ในห้องทํางานหรือบริเวณ
ใกล้เคียง
4) จัดเตรียมคอมพิวเตอร์ สําหรับการตรวจประเมินให้คณะกรรมการทุกท่าน
โดยจะต้องมีโปรแกรม Internet Explorer, Adobe Acrobat และ Microsoft office เป็ นอย่างน้อย
และจัดเตรียมแบบฟอร์มต่างๆ และตารางคํานวณไว้ให้พร้อมในเครือ่ งคอมพิวเตอร์
5) ห้องทํางานควรอยู่ใกล้กบั ทีจ่ ดั เตรียมอาหารว่าง อาหารกลางวัน ตลอดจน
บริการสาธารณูปโภคอื่นๆ
6) ควรประสานงานกับ คณะผู้ป ระเมิน เพื่อทราบความต้องการพิเศษอื่น ๆ
เพิม่ เติม
4.2 ห้องที่ใช้สมั ภาษณ์ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นิสติ ฯลฯ ควรจัดไว้เป็ นการ
เฉพาะให้เหมาะสมกับ การใช้งาน
5. การเตรียมการประสานงานกับคณะผูป้ ระเมิ น
5.1 หน่ วยงานประสานงานติดต่อคณะกรรมการตรวจประเมิน และแจ้งรายชื่อ
มายังฝา่ ยประกันคุณภาพการศึกษา เพือ่ จัดทําคําสังแต่
่ งคณะกรรมการตามหลักเกณฑ์ทก่ี าํ หนด ดังนี้
1) คณะกรรมการประเมินระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า จํานวนอย่าง
น้อย 3 คน ทัง้ นี้ ขึน้ อยูก่ บั ขนาดของภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า ประกอบด้วย
o ประธานคณะกรรมการ เป็ น ผู้ป ระเมิน จากภายนอกภาควิช าหรือ
หน่ ว ยงานเทีย บเท่ า โดยต้อ งเป็ น ผู้ท่ีผ่ า นการฝึ ก อบรมหลัก สูต รผู้ป ระเมิน ของ สกอ. หรือ ที่
มหาวิทยาลัยจัดฝึกอบรมให้โดยใช้หลักสูตรของ สกอ.
o กรรมการ เป็ น ผู้ ป ระเมิ น จากภายนอกภาควิช าหรือ หน่ ว ยงาน
เทีย บเท่ า เป็ น ผู้ผ่ า นการฝึ ก อบรมหลัก สูต รผู้ป ระเมิน ของ สกอ. หรื อ เป็ น ผู้ท่ีม ีค วามรู้แ ละ
ประสบการณ์ สูง ซึ่งสามารถให้คําแนะนํ าที่จะเป็ นประโยชน์ อย่างยิง่ ต่อภาควิชาหรือหน่ วยงาน
เทียบเท่าทีร่ บั การประเมิน อาจอนุโลมให้ไม่ตอ้ งผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผูป้ ระเมินของ สกอ. ก็ได้
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o กรรมการและเลขานุ การ เป็ นผูป้ ระเมินจากภายในหรือภายนอกภาควิชา
หรือหน่ วยงานเทียบเท่า โดยต้องเป็ นผู้ผ่านการฝึ กอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. หรือที่
มหาวิทยาลัยจัดฝึกอบรมให้โดยใช้หลักสูตรของ สกอ.
2) คณะกรรมการประเมินระดับคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า จํานวนอย่างน้อย 3
คน โดยมีผปู้ ระเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 1 คน ทัง้ นี้ ขึน้ อยูก่ บั ขนาดของคณะหรือ
หน่วยงานเทียบเท่า
o ประธานคณะกรรมการ เป็ นผูป้ ระเมินจากภายในหรือนอกมหาวิทยาลัย
ก็ได้ ในกรณีทเ่ี ป็ นผูป้ ระเมินภายในมหาวิทยาลัยต้องอยูน่ อกสังกัดคณะทีป่ ระเมิน โดยประธานต้อง
เป็ นผูท้ ข่ี น้ึ บัญชีประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ.
o กรรมการ
 กรณี เ ป็ น ผู้ป ระเมิน จากภายนอกมหาวิท ยาลัย ที่ผ่ า นการฝึ ก อบรม
หลักสูตรผูป้ ระเมินของ สกอ. หรือเป็ นผูท้ ม่ี คี วามรูแ้ ละประสบการณ์สงู ซึ่งสามารถให้คําแนะนําที่
จะเป็ นประโยชน์อย่างยิง่ ต่อคณะทีร่ บั การประเมิน อาจอนุ โลมให้ไม่ตอ้ งผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร
ผูป้ ระเมินของ สกอ. ก็ได้
 กรณีเป็ น ผู้ป ระเมินจากภายในมหาวิทยาลัย เป็ น ผู้ผ่านการฝึ กอบรม
หลักสูตรผูป้ ระเมินของ สกอ. หรือทีม่ หาวิทยาลัยจัดฝึกอบรมให้โดยใช้หลักสูตรของ สกอ.
o กรรมการและเลขานุ การ เป็ นผูป้ ระเมินจากภายนอกคณะหรือหน่วยงาน
เทียบเท่า โดยต้องเป็ นผู้ผ่านการฝึ กอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. หรือที่มหาวิทยาลัยจัด
ฝึกอบรมให้โดยใช้หลักสูตรของ สกอ.
o คณะกรรมการไม่สามารถตรวจประเมินในหน่วยงานทีต่ นเองสังกัดได้
o มีผปู้ ระเมินคนเดิมจากการตรวจประเมินจากปีก่อนอย่างน้อย 1 คน
5.2 หน่ ว ยงานแจ้ง ให้ค ณะกรรมการประเมิน คุ ณ ภาพทราบว่ า คณะกรรมการ
ประเมินฯ จะต้องทําการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะวิชาหรือหน่ วยงานเทียบเท่า
ผ่านทางระบบ CHE QA Online พร้อมทัง้ จัดส่ง username และ password ให้คณะกรรมการ
ประเมินฯ ทุกท่านและทุกระดับทราบเพื่อเข้าไปศึกษารายงานการประเมินตนเองล่วงหน้าก่อนวัน
รับการตรวจเยีย่ มอย่างน้อย 2 สัปดาห์ โดยในส่วนของผูท้ ําหน้าทีป่ ระธานคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหน่ วยงาน จะต้องแจ้งให้ฝ่ายประกันคุณภาพจัดส่งรหัสประจําตัว
(ID code) ให้ดว้ ย เพื่อให้ประธานฯ ทําหน้าทีต่ รวจสอบและยืนยันความถูกต้องของข้อมูลพืน้ ฐาน
(common data set) และผลการประเมินก่อนส่งรายงานการประเมินคุณภาพของคณะกรรมการ
ประเมินฯ เข้าสูร่ ะบบ
5.3 หน่ วยงานจะต้องแจ้งรายชื่อผูท้ ําหน้าที่ประสานงานของระดับภาควิชา/คณะ
วิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่ากับคณะกรรมการประเมินฯ รวมทัง้ เบอร์โทรศัพท์และ e-mail address
สําหรับติดต่อประสานงานกับประธานหรือตัวแทนของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ เพื่อร่วม
15

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มศว ปี การศึกษา 2553
(สําหรับหน่วยงานสนับสนุ นวิชาการ)

เตรียมแผนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน อาทิ การจัดตารางเวลาเข้าตรวจเยีย่ ม การให้
ข้อมูลทีค่ ณะกรรมการประเมินฯ ต้องการเพิม่ เติมก่อนการตรวจเยีย่ ม การนัดหมายต่าง ๆ เป็ นต้น
5.4 จัดส่งคู่มอื ของหน่ วยงานและแจ้งคณะผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาเกี่ยวกับการ
ตรวจประเมิน ในระบบ CHE QA Online ต่อคณะผูป้ ระเมินก่อนวันรับการตรวจเยีย่ มอย่างน้อย 2 สัปดาห์

การเตรียมการของหน่วยงานระหว่างการตรวจเยีย่ มของผูป้ ระเมิน
1. เปิ ด โอกาสให้บุ ค ลากรทุ ก ระดับ ในหน่ ว ยงานได้ร่ว มรับ ฟ งั คณะผู้ป ระเมิน ชี้แ จง
วัตถุประสงค์ และวิธกี ารประเมินในวันแรกของการตรวจเยีย่ ม
2. บุคลากรพึงปฏิบตั งิ านงานตามปกติ ระหว่างการตรวจเยีย่ ม แต่เตรียมพร้อมสําหรับ
การนําเยีย่ มชมหรือตอบคําถาม หรือรับการสัมภาษณ์จากคณะผูป้ ระเมิน
3. จัดให้มผี ู้ประสานงานทําหน้าที่ตลอดช่วงการตรวจเยีย่ ม ทัง้ นี้เพื่อประสานงานกับ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่คณะผูต้ รวจเยี่ยมต้องการเพิม่ เติม และเพื่อนํ าเยีย่ มชมหน่ วยงาน
ตลอดจนอํานวยความสะดวกอื่นๆ
4. ในกรณีทค่ี ณะกรรมการประเมินฯ ทํางานต่อหลังเวลาราชการ ควรมีผปู้ ระสานงาน
ส่วนหนึ่งอยูอ่ าํ นวยความสะดวก
5. บุคลากรทัง้ หมดควรได้มโี อกาสรับฟงั การให้ขอ้ มูลป้อนกลับจากคณะผูป้ ระเมิน เมื่อ
สิน้ สุดการตรวจเยีย่ มตลอดจนเปิดโอกาสให้ซกั ถาม หรือขอความคิดเห็นได้ตามความเหมาะสม

การดําเนินการของหน่วยงานภายหลังการประเมินคุณภาพ
1. ผู้ป ระสานงาน จะต้องติดตามรายงานผลการประเมิน คุณภาพการศึกษาภายใน
(AS3) ฉบับจริง และไฟล์แบบประเมินผล (excel) รวมถึงหลักฐานประกอบการเบิกค่าใช้จ่าย
ทัง้ หมด นํ าส่งฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ภายใน 15 วัน หลังจากวันตรวจประเมิ น พร้อม
ตรวจสอบผลการประเมินในระบบ CHE QA Online ให้ตรงตามรายงานผลการประเมินฯ (AS3)
2. ผูบ้ ริหาร และผูเ้ กีย่ วข้องนําผลการประเมินเข้าสูก่ ารประชุม หรือสัมมนาระดับต่างๆ
เพื่อวางแผนพัฒนา หรือปรับปรุงการดําเนินภารกิจอย่างเป็ นรูปธรรมต่อไป โดยจัดทําแผนพัฒนา
คุณภาพ เพื่อแก้ไขจุดอ่อนและเสริมจุดแข็ง ตามข้อเสนอแนะของคณะผูป้ ระเมิน ซึ่งประกอบด้วย
แนวทางและกิจกรรมที่ต้องดําเนิ นการกําหนดเวลาเริม่ ต้นจนถึงเวลาสิ้นสุดกิจกรรม ตลอดจน
ผูร้ บั ผิดชอบกิจกรรมเหล่านัน้ ทัง้ นี้เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบผลการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง
นําส่งฝา่ ยประกันคุณภาพการศึกษา ภายใน 30 วัน หลังจากวันตรวจประเมิ น
3. พิจารณาการจัดกิจกรรมเสริมสร้างขวัญ และกําลังใจโดยแสดงให้เห็นว่าหน่ วยงาน
ชื่นชมผลสําเร็จทีเ่ กิดขึน้ และตระหนักว่าทัง้ หมดมาจากความร่วมมือร่วมใจของทุกฝา่ ย
4. หน่ วยงานอาจพิจารณาให้ขอ้ มูลย้อนกลับแก่คณะผู้ประเมิน เพื่อประโยชน์ ในการ
พัฒนาผูป้ ระเมินคุณภาพภายในต่อไป
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รูปที่ 2.1 แสดงขัน้ ตอนการตรวจประเมินภายใน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ระดับคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า
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บทที่ 3
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
ตามองค์ประกอบคุณภาพ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้พฒ
ั นาคุณภาพการศึกษาให้ม ีมาตรฐานตามเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพที่มหาวิทยาลัย และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในฐานะ
หน่วยงานต้นสังกัดกําหนด รวมทัง้ สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกของสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. โดยให้ความสําคัญ
ในเรือ่ งการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มาเฉพาะสําหรับหน่วยงานสนับสนุ น
การเรีย นการสอน ซึ่ ง มีจํ า นวนองค์ ป ระกอบและตัว บ่ ง ชี้ท่ีแ ตกต่ า งกัน ไปตามกลุ่ ม พัน ธกิจ
(ภาคผนวก) ดังนี้
1. การวิจยั และบริการวิชาการ มีองค์ประกอบ 7 องค์ประกอบ รวม จํานวน 23 ตัวบ่งชี้
2. การบริการวิชาการ มีองค์ประกอบ 7 องค์ประกอบ รวม จํานวน 19 ตัวบ่งชี้
3. การบริการ มีองค์ประกอบ 7 องค์ประกอบ รวม จํานวน 16 ตัวบ่งชี้
4. ศิลปวัฒนธรรม มีองค์ประกอบ 7 องค์ประกอบ รวม จํานวน 24 ตัวบ่งชี้
โดยมีองค์ประกอบ 7 องค์ประกอบดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ
องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก
องค์ประกอบที่ 3 การทํานุบาํ รุงศิลปะและวัฒนธรรม
องค์ประกอบที่ 4 การบริหารและการจัดการ
องค์ประกอบที่ 5 การเงินและงบประมาณ
องค์ประกอบที่ 6 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
องค์ประกอบที่ 7 การวิจยั สถาบัน
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องค์ประกอบที่ 1
ปรัชญา ปณิ ธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนิ นการ
หลักการ
หน่วยงานแต่ละแห่งมีปรัชญา ปณิธาน และจุดเน้นทีอ่ าจแตกต่างกัน ดังนัน้ จึงเป็ นหน้าที่
ทีห่ น่ วยงานจะกําหนดวิสยั ทัศน์ แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบตั กิ ารประจําปี ให้ชดั เจนและสอดคล้อง
กับปรัชญา ปณิธาน กฎหมาย และจุดเน้นของหน่ วยงาน ที่สนับสนุ นภารกิจของมหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒตามหลักการอุดมศึกษา มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา
มาตรฐานวิชาชีพ (ถ้ามี) ตลอดจนสอดคล้องกับกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2
(พ.ศ.2551-2565) และการเปลีย่ นแปลงของกระแสโลก
ในกระบวนการกําหนดวิสยั ทัศน์และแผนกลยุทธ์ คณะกรรมการบริหารหน่ วยงานเปิ ด
โอกาสให้มสี ว่ นร่วมของสมาชิกทุกกลุม่ ในหน่วยงาน และมีการถ่ายทอดวิสยั ทัศน์และแผนกลยุทธ์ท่ี
กําหนดแล้วให้ร บั ทราบทัวกั
่ นทัง้ องค์กร ตลอดจนผู้ท่ีมสี ่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้ปกครอง ชุมชน
ผูใ้ ช้บริการและสังคมโดยรวม

มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
สํานักงานเลขาธิการคณะกรรมการบริหารการศึกษา
2. พระราชบัญญัตหิ น่วยงานอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน
3. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2(พ.ศ.2551-2565) สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
4. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 สํานักงานเลขาธิการคณะกรรมการบริหารการศึกษา
5. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
6. มาตรฐานหน่วยงานอุดมศึกษา พ.ศ.2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
7. กรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 (Thai Qualification
Framework for Higher Education) (TQF : HEd.) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
8. หลักการอุดมศึกษา
9. พระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และพระราชบัญญัตขิ องหน่วยงาน (ถ้ามี)
10. ปรัชญา และปณิธานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และของหน่วยงาน
11. แผนยุทธศาสตร์ 15 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ตัวบ่งชี้ จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ.)
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 : กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ.)
ชนิ ดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
การคิ ดรอบปี : ปีงบประมาณ
คําอธิ บายตัวบ่งชี้ :
หน่ วยงานมีพนั ธกิจหลักในการดําเนินที่แตกต่างกัน การดําเนินงานตาม พันธกิจหลัก
ของแต่ละหน่วยงานจึงจําเป็ นต้องมีการกําหนดทิศทางการพัฒนาและการดําเนินงานของหน่วยงาน
เพื่อให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ หรือจุดเน้ น มีคุณภาพ มีความเป็ นสากล และเจริญเติบโตอย่าง
ยังยื
่ น ดังนัน้ หน่ วยงานต้องกําหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ ตลอดจนมีการพัฒนาแผนกลยุทธ์และแผน
ดําเนินงาน เพือ่ เป็ นแนวทางในการดําเนินงานของหน่วยงาน
ในการพัฒ นาแผนกลยุ ท ธ์ นอกเหนื อ จากการพิจ ารณาอัต ลัก ษณ์ ห รือ จุ ด เน้ น ของ
หน่ วยงานและมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒแล้ว จะต้องคํานึงถึงหลักการอุดมศึกษา กรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพที่
เกี่ย วข้อ ง ยุ ท ธศาสตร์ด้า นต่ า งๆ ของชาติร วมถึง ทิศ ทางการพัฒ นาประเทศตามแผนพัฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และการเปลีย่ นแปลงของกระแสโลก ทัง้ นี้ เพื่อให้การดําเนินงานของ
หน่ วยงานเป็ นไปอย่างมีคุณภาพ เป็ นที่ยอมรับ และสามารถตอบสนองสังคมในทิศทางที่ถูกต้อง
เหมาะสม

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
1. มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ท่สี อดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการบริหารหน่ วยงาน
โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่ วยงาน และได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
หน่วยงาน โดยเป็ นแผนทีเ่ ชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัตหิ น่ วยงาน ตลอดจน
สอดคล้องกับจุดเน้นของหน่วยงาน และนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย
2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงานไปสูท่ ุกส่วนงานภายใน
3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็ นแผนปฏิบตั กิ ารประจําปีครบตามพันกิจของหน่วยงาน
4. มีตวั บ่งชีข้ องแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบตั กิ ารประจําปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้
เพือ่ วัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบตั กิ ารประจําปี
5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั กิ ารประจําปีครบทุกพันธกิจของหน่วยงาน
6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชีข้ องแผนปฏิบตั กิ ารประจําปี อย่างน้อยปี
ละ 2 ครัง้ และรายงานผลต่อผูบ้ ริหารเพือ่ พิจารณา
7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
และรายงานผลต่อผูบ้ ริหารและคณะกรรมการบริหารหน่วยงานเพือ่ พิจารณา
8. มีการนํ าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ บริหาร
หน่วยงานไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบตั กิ ารประจําปี
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เกณฑ์การประเมิ น :
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
6 หรือ 7 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
8 ข้อ

ตัวอย่างแนวทางปฏิ บตั ิ เพื่อให้เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน :
เกณฑ์มาตรฐาน
1. มี ก ารจั ด ทํ า แผนกลยุ ท ธ์ ท่ี
สอดคล้ อ งกับ นโยบายของคณะ
กรรมการบริหารหน่ วยงาน โดยการ
มี ส่ ว น ร่ ว ม ข อ ง บุ ค ล า ก ร ใ น
หน่วยงาน และได้รบั ความเห็นชอบ
จ า ก ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร
หน่ วยงาน โดยเป็ นแผนทีเ่ ชื่อมโยง
กั บ ป รั ช ญ า ห รื อ ป ณิ ธ า น แ ล ะ
พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ห น่ ว ย ง า น
ตลอดจนสอดคล้องกับจุ ดเน้ นของ
หน่ วยงานและนโยบายการพัฒนา
มหาวิทยาลัย

ตัวอย่างแนวทางปฏิ บตั ิ
1. มีการกํ าหนดหรือทบทวนปรัชญาหรือปณิ ธานของ
หน่ วยงานที่เหมาะสมกับสภาพการณ์ ในปจั จุบนั โดยสมาชิก
ภายในหน่วยงานและผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องได้รบั ทราบโดยทัวกั
่ น
1.1 กรณีกาํ หนดปรัชญาหรือปณิธานใหม่ : หน่วยงาน
ควรดําเนินการกําหนดปรัชญาหรือปณิธานร่วมกันทัง้ ผูบ้ ริหาร
อาจารย์และบุ คลากร โดยมีรายงานสรุปผลหรือรายงานการ
ประชุมทีพ่ จิ ารณาเกีย่ วกับการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน โดย
อาจารย์ บุ คลากร และผู้ม ีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการ
พิจารณา แล้วเสนอให้คณะกรรมการบริหารหน่วยงานพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ
1.2 กรณีการทบทวนปรัชญาหรือปณิธาน : หน่วยงานควร
พิจารณาความเหมาะสมกับสภาพการณ์ปจั จุบนั ของหน่ วยงาน
โดยให้ ผู้ บริหาร และบุ คลากรภายในหน่ วยงานและผู้ ม ีส่ วน
เกี่ยวข้องรับทราบโดยทัวกั
่ น และเสนอให้คณะกรรมการบริหาร
หน่วยงานพิจารณาให้ความเห็นชอบ
2. มีก ารดํ าเนิ นการเผยแพร่ ห รือสร้า งความเข้า ใจใน
ปรัชญาหรือปณิธาน เพื่อเป็ นทีย่ อมรับของทุกฝ่าย อันนํ าไปสู่
ความร่วมมือร่วมใจกันปฏิบตั งิ านให้บรรลุผลตามปรัชญาหรือ
ปณิธานทีไ่ ด้กาํ หนดไว้รว่ มกัน โดยมีเอกสารหรือหลักฐานแสดง
การเผยแพร่หรือสร้างความเข้าใจในปรัชญาหรือปณิธานของ
หน่ วยงานให้แก่ สมาชิกในหน่ วยงานและผู้ม ีส่วนเกี่ยวข้อง
รับทราบ
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ตัวอย่างแนวทางปฏิ บตั ิ
3. มี ก ารจั ด ตั ้ง คณะกรรมการจั ด ทํ า แผนกลยุ ท ธ์
(strategy) ของหน่วยงาน เพื่อนําหน่วยงานไปสูค่ วามสําเร็จ
ที่ พึ ง ประสงค์ โดยแผนกลยุ ท ธ์ ป ระกอบด้ ว ยวิ ส ัย ทัศ น์
(vision)พันธกิจ (mission) เป้าประสงค์ (goal) และวัตถุประสงค์
(objective)
4. มีการจัดทําหรือพัฒนาแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับ
ปรัชญาหรือปณิธาน นโยบายของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย
จุ ด เน้ นของหน่ วยงาน ยุ ท ธศาสตร์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย
พระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัย และแผนอุดมศึกษาระยะยาว
รวมทัง้ หลักการและมาตรฐานต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
5. คณะกรรมการจัด ทํ า แผนกลยุ ท ธ์ ค วรวิ เ คราะห์
SWOT (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคาม) เพื่อนําไปสู่
การกําหนดกลยุทธ์ท่ชี ดั เจนและครอบคลุม ทุกภารกิจ ของ
หน่วยงาน
6. มีการจัดทําตารางวิเคราะห์ให้ช ัดเจนว่าปรัชญาหรือ
ปณิธาน และนโยบายของคณะกรรมการบริหารหน่ วยงานและ
กลยุทธ์สอดคล้องกันในประเด็นใด อย่างไร หากมีประเด็นทีไ่ ม่
สอดคล้องควรพิจารณาปรับแก้ให้สอดคล้อง
7. ควรมีก ารดํา เนิ น การประชาพิจ ารณ์ แ ผนกลยุท ธ์ท่ี
จัดทําขึ้นร่วมกันทัง้ ผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากร เพื่อให้
เกิดการยอมรับของทุกฝา่ ย
8. คณะกรรมการบริห ารหน่ ว ยงานพิจ ารณาให้ค วาม
เห็นชอบหรืออนุมตั แิ ผนกลยุทธ์ทผ่ี า่ นการประชาพิจารณ์
2. มีก ารถ่ า ยทอดแผนกลยุ ท ธ์
1. มีการชี้แจงทํ าความเข้าใจกับผู้บริหารส่วนงานย่ อย
ระดับหน่ ว ยงานไปสู่ทุกส่วนงาน ภายใน ถึงวิสยั ทัศน์ กลยุทธ์ และเป้าหมายของกลยุทธ์
ภายใน
2. มี ก ารกํ า หนดส่ ว นงานย่ อ ยภายในรั บ ผิ ด ชอบ
ดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์อย่างเป็ นทางการ
3. มีการกําหนดเป้าหมายในการดําเนินงานตามแผนกล
ยุท ธ์ข องแต่ ล ะส่ว นงานย่อ ยภายใน และมีก ารมอบหมาย
อย่างเป็ นทางการ
เกณฑ์มาตรฐาน
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เกณฑ์มาตรฐาน
ตัวอย่างแนวทางปฏิ บตั ิ
3. มีก ระบวนการแปลงแผนกล
1. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็ นแผนปฏิบตั กิ าร
ยุทธ์เป็ น แผนปฏิบตั ิการประจําปี ประจําปี ทีค่ รอบคลุมทุกพันธกิจของหน่วยงาน โดยมีการจัดทํา
ครบตามพันธกิจของหน่วยงาน
แผนทีก่ ลยุทธ์ (Strategic map) เพื่อช่วยในการแปลงแผนกล
ยุ ท ธ์ ไ ปสู่ แ ผนปฏิ บ ัติ ก ารตามกระบวนการของ Balance
scorecard
ซึ่งได้ร บั การอนุ มตั ิจากผู้บริหารสูงสุดของ
หน่วยงาน
2. มีการจัดทํารายงานผลการวิเคราะห์ความสอดคล้อง
ระหว่างแผนกลยุทธ์กบั แผนปฏิบตั กิ ารประจําปีในทุกพันธกิจ
4. มี ต ั ว บ่ ง ชี้ ข องแผนกลยุ ท ธ์
แผนปฏิบ ตั ิก ารประจํา ปี และค่ า
เป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัด
ความ สําเร็จของการดํา เนิ น งาน
ต า ม แ ผ น ก ล ยุ ท ธ์ แ ล ะ แ ผ น
ปฏิบตั กิ ารประจําปี

1. มีการจัดทําตัวบ่งชี้ (KPI)
พร้อมทัง้ เป้าหมาย
(target) ของแต่ละตัวบ่งชี้ท่จี ะใช้วดั ความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ และแผน ปฏิบตั ิการประจํา ปี
(ควรจัดทําพร้อมกับการจัดทําแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบตั ิ
การประจําปี)
2. มีก ระบวนการส่ง เสริม ให้ผู้บริห าร และบุ ค ลากรที่
เกี่ยวข้องในการดําเนินการตามตัวบ่งชี้ เข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดทําตัวบ่งชีแ้ ละค่าเป้าหมายเพื่อให้เกิดการยอมรับของ
ทุกฝ่าย อันจะนํ าไปสู่ความร่วมมือร่วมใจกันปฏิบตั ิงานให้
บรรลุผลตามเป้าหมายทีไ่ ด้กาํ หนดร่วมกัน
3. มีรายชื่อผู้มสี ่วนร่วมในการกําหนดตัวบ่งชี้ และค่า
้
เป าหมายของตัว บ่ ง ชี้ใ นแผนกลยุ ท ธ์แ ละแผนปฏิบ ัติก าร
ประจําปี

5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิ
1. มีการจัดทําปฏิทนิ การดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการ
การประจําปีครบ 4 พันธกิจ
ประจําปี เพื่อใช้เป็ นแนวทางการดําเนิ นการและสร้างความ
เชื่อมันว่
่ าได้ม ีการดําเนิ นงานตามแผนปฏิบ ตั ิงานในเวลาที่
เหมาะสม
2. มีการดํ าเนิ นการตามแผนปฏิบ ัติการประจํ าปี และ
รายงานผลการดําเนินการต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
หน่ วยงานเพื่อติดตามความก้าวหน้าและ พิจารณาแนวทางแก้ไข
ปญั หาอุปสรรคในการดําเนินการอย่างต่อเนื่อง
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เกณฑ์มาตรฐาน
ตัวอย่างแนวทางปฏิ บตั ิ
6. มีการติดตามผลการดําเนินงาน
1. มีการพัฒนาระบบการติดตามการดําเนินงานตาม
ตามตัว บ่ ง ชี้ข องแผนปฏิบ ัติก าร แผนปฏิบตั กิ ารว่าเป็ นไปแผนหรือไม่
ประจํ า ปี อย่ า งน้ อ ยปี ล ะ 2 ครัง้
2. มีการรายงานผลการดําเนินตามตัวบ่งชี้เทียบกับค่า
และรายงานผลต่ อ ผู้บ ริห ารเพื่อ เป้าหมายเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหน่ วยงาน
ั หาอุ ป สรรคในการ
พิจารณา
เพื่อ พิจ ารณาความก้ า วหน้ า และป ญ
ดําเนินการอย่างต่อเนื่อง (อย่างน้อยปี ละ 2 ครัง้ ) หากไม่
เป็ น ไปตามแผนควรจะมีก ารวิเ คราะห์ถึง สาเหตุ แ ละแนว
ทางการแก้ไขปรับปรุง
3. มีการดําเนินการปรับปรุง ในกรณีทต่ี ดิ ตามผลและไม่
สามารถดําเนินการให้บรรลุเป้าหมายได้
7. มีการประเมินผลการดําเนินงาน
1. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์โดย
ตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์อย่าง การเปรียบเทียบผลของตัวบ่งชี้การดําเนิน งานตามแผนกล
น้ อยปี ละ1 ครัง้ และรายงานผลต่ อ ยุทธ์กบั ค่าเป้าหมายเป็ นประจํา
ผู้บริหารและคณะกรรม การบริหาร
2 . มี ก า ร นํ า ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น เ ส น อ ใ ห้ ท่ี ป ร ะ ชุ ม
หน่วยงานเพือ่ พิจารณา
คณะกรรมการบริหารหน่ วยงานพิจารณาอย่างน้ อยปี ละ 1
ครัง้
8. มี ก ารนํ าผลการพิ จ ารณา
1. มีการมอบหมายผูร้ บั ผิดชอบในการนําข้อเสนอแนะจาก
ข้อ คิด เห็ น และข้อ เสนอแนะของ คณะกรรมการบริหารหน่ วยงานไปดําเนิ นการ และพิจารณา
คณะกรรมการบริห ารหน่ วยงาน จั ด ทํ า แผนการปรั บ ปรุ ง แผนปฏิ บ ั ติ ก ารประจํ า ปี ตาม
ไปปรั บ ปรุ ง แผนกลยุ ท ธ์ แ ละ ข้อเสนอแนะ
แผนปฏิบตั กิ ารประจําปี
2. มีการนํ าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบตั กิ ารประจําปี ทไ่ี ด้รบั
การปรับปรุงเสนอคณะกรรมการบริหารหน่วยงาน
หมายเหตุ : เอกสารหรือหลักฐานทีน่ ํามาประกอบการอ้างอิงต้องเป็ นหลักฐานทีแ่ สดงทีม่ าหรือมี
การอนุ มตั ใิ ห้ความเห็นชอบจากผูบ้ ริหารหรือคณะกรรมการบริหารหน่วยงาน
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องค์ประกอบที่ 2
ภารกิ จหลัก
หลักการ
การบริหารหน่ วยงานทีม่ กี ารจัดตัง้ ขึน้ โดยมีภารกิจเฉพาะเพื่อสนับสนุ นการดําเนินงาน
ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยตาม พ.ร.บ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มาตรา 7 (หน่ วยงาน
สนับสนุ น วิชาการ) ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการกําหนดป จั จัยป้ อนเข้า ที่ไ ด้มาตรฐานตามที่กํา หนด
ประกอบด้วยบุคลากรทีม่ ปี ริมาณและคุณภาพตามมาตรฐาน ในการให้บริการมีกระบวนการบริหาร
จัด การที่ม ีป ระสิท ธิภ าพ จึง ต้อ งมีก ารวางระบบและกลไกการพัฒ นาการปฏิบ ัติง านและการ
ให้บริการทีม่ คี ุณภาพ และในบางหน่ วยงานทีม่ ภี ารกิจการวิจยั เฉพาะด้าน การบริการวิชาการแก่
สังคม ทีน่ อกเหนือจากการให้บริการสนับสนุ นหน่ วยงานทีม่ กี ารเรียนการสอนและผลิตบัณฑิต ถือ
เป็ นหนึ่งในภารกิจหลักของหน่ วยงานต่างๆ ที่พงึ ให้บริการในรูปแบบต่างๆ ตามภารกิจทีไ่ ด้รบั
มอบหมาย

มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
สํานักงานเลขาธิการคณะกรรมการบริหารการศึกษา
2. พระราชบัญญัตหิ น่วยงานอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน
3. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
4. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 สํานักงานเลขาธิการคณะกรรมการบริหาร
การศึกษา
5. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
6. มาตรฐานหน่วยงานอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
8. หลักการอุดมศึกษา
9. พระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และพระราชบัญญัตขิ องหน่วยงาน (ถ้ามี)
10. ปรัชญา และปณิธานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และของหน่วยงาน
11. แผนยุทธศาสตร์ 15 ปี (พ.ศ. 2551 - 2565) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ตัวบ่งชี้ จํานวน 9 ตัวบ่งชี้ คือ
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9

30

มีระบบและกลไกในการพัฒนาการปฏิบตั งิ านและการให้บริการ (มศว)
ร้อยละของความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการ (มศว)
ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ (สกอ.)
ระบบและกลไกการจัดการความรูจ้ ากงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ (สกอ.)
งานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ทไ่ี ด้รบั การตีพมิ พ์หรือเผยแพร่ (มศว)
งานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ทน่ี ําไปใช้ประโยชน์ (มศว)
ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สงั คม (สกอ.)
กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม (สกอ)
ผลการเรียนรูแ้ ละเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก (มศว)
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 : ระบบและกลไกในการพัฒนาการปฏิ บตั ิ งานและการให้บริ การ
(มศว)

ชนิ ดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
การคิ ดรอบปี : ปี การศึกษา
คําอธิ บายตัวบ่งชี้ :
หน่ วยงานจะต้องมีหน้าทีพ่ ฒ
ั นากระบวนการ วิธกี ารในการปฏิบตั งิ าน ให้สอดคล้องกับ
วิส ยั ทัศ น์ พัน ธกิจ และความพร้อ มของหน่ ว ยงาน ตลอดจนสอดคล้อ งกับ ความต้อ งการของ
ผู้รบั บริการมีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่ อง มีการวางระบบและกลไกการบริหาร
หน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพและพร้อมต่อการเปลีย่ นแปลง

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
1. มีโครงสร้างการบริหารงานของหน่วยงาน และมีการวิเคราะห์อตั รากําลังทีช่ ดั เจน
2. มีใบคุณลักษณะงาน (Job Description)
3. มีระเบียบ ข้อบังคับ มาตรการและแนวปฏิบตั ขิ องหน่วยงาน (Procedure Instruction)
4. มีวธิ ปี ฏิบตั งิ านทีเ่ ป็ นมาตรฐาน (Work Instruction)
5. มีการประเมินผลและทบทวนขัน้ ตอนและวิธกี ารปฏิบตั งิ านอย่างต่อเนื่อง
6. มีการนําผลประเมินไปพิจารณาปรับปรุงการปฏิบตั งิ านให้สอดคล้องกับภารกิจหลัก
ของหน่วยงาน

เกณฑ์การประเมิ น :
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
6 ข้อ
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ตัวอย่างแนวทางปฏิ บตั ิ เพื่อให้เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน :
เกณฑ์มาตรฐาน
ตัวอย่างแนวทางปฏิ บตั ิ
1. มีโ ครงสร้า งการบริห าร งาน
1. มีก ารแสดงโครงสร้า งการบริห ารองค์ก รเพื่อ สร้า ง
ข อ ง ห น่ ว ย ง า น แ ล ะ มี ก า ร ความเข้าใจถึงลําดับขัน้ ตอนการบริหารภายในองค์กร
วิเคราะห์อตั รากําลังทีช่ ดั เจน
2. มีก ารวิเ คราะห์ อ ัต รากํ า ลัง ที่ช ัด เจนสอดคล้อ งกับ
ภารกิจของหน่วยงาน
2. มีใบคุณลักษณะงาน (Job
หน่ ว ยงานมีก ารกํ า หนดภาระงานของผู้ป ฏิบ ัติง านที่
Description)
สอดคล้องกับภาระงานหลักทีช่ ดั เจนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
3. มีระเบียบข้อบังคับ มาตรการ
1. ในการปฏิบตั งิ านต้องมีการอ้างอิงระเบียบ ข้อบังคับ
และแนวปฏิ บ ัติ ข องหน่ ว ยงาน มาตรการและแนวปฏิบตั ขิ องหน่วยงาน
(Procedure Instruction)
2. มีขนั ้ ตอนการปฏิบตั งิ านและวิธกี ารปฏิบตั งิ านที่เป็ น
มาตรฐาน
4. มีวธิ ปี ฏิบตั งิ านทีเ่ ป็ นมาตรฐาน
มี วิ ธี ก ารปฏิ บ ั ติ ง านที่ เ ป็ นมาตรฐานแม้ จ ะเปลี่ ย น
(Work Instruction)
ผูป้ ฏิบตั งิ าน แต่ผรู้ บั บริการก็ยงั ได้รบั บริการทีเ่ ป็ นมาตรฐาน
เดียวกัน
5. มีการประเมินผลและทบทวน
มีก ารประเมิน และทบทวนปรับ ปรุ ง ระบบงานในการ
ขัน้ ตอนและวิ ธี ก ารปฏิ บ ัติ ง าน ปฏิบตั งิ านและการให้บริการ ให้มปี ระสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
อย่างต่อเนื่อง
ตามสถานการณ์ทเ่ี ปลีย่ นแปลงไป
6. มี ก า ร นํ า ผ ล ป ร ะ เ มิ น ไ ป
มี ก ารนํ า ผลการประเมิ น มาวิ เ คราะห์ ก ระบวนการ
พิจารณาปรับปรุงการปฏิบตั ิ งาน ดําเนิ นงานที่ป ฏิบตั ิว่าสามารถตอบสนองภารกิจ หลัก ของ
ให้สอดคล้องกับภารกิจหลักของ หน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หน่วยงาน
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 : ร้อยละความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ (มศว)
ชนิ ดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
การคิ ดรอบปี : ปี การศึกษา
คําอธิ บายตัวบ่งชี้ :
การบริการถือเป็ นบทบาทสําคัญและเป็ นภารกิจหลักของหน่ วยงานสนับสนุ นวิชาการ เพื่อ
ตอบสนองการเรียนการสอน การวิจยั การบริการวิชาการ และการทํานุ บํารุงศิลปวัฒนธรรม ตาม
หลักการสากลของการอุดมศึกษา การตอบสนองดังกล่าวจะมีคุณภาพมากน้อยเพียงใด สามารถ
สะท้อนได้จากความพึงพอใจของผูร้ บั บริการ ทัง้ ประชาชนผูม้ ารับบริการ นิสติ เจ้าหน้าที่ หรือ
หน่ วยงานทัง้ ภาครัฐและเอกชน ซึ่งการสํารวจความพึงพอใจควรเป็ นแบบ 5 สเกลโดยทัวไปจะ
่
พิจารณาให้ครอบคลุม 4 ประเด็นสําคัญ คือ
1. ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขัน้ ตอนการให้บริการ
2. ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าทีผ่ ใู้ ห้บริการ
3. ความพึงพอใจด้านสิง่ อํานวยความสะดวก
4. ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
สูตรการคํานวณ :
ผลรวมของคะแนนสํารวจความพึงพอใจใน
ระดับดีขน้ึ ไป
x 100
ผลรวมคะแนนเต็มทัง้ หมด

เกณฑ์การประเมิ น :
คะแนน 1
น้อยกว่าหรือ
เท่ากับร้อยละ
70

คะแนน 2
ร้อยละ
71 – 75

คะแนน 3
ร้อยละ
76 - 80

คะแนน 4
ร้อยละ
81 - 85

คะแนน 5
มากกว่า
ร้อยละ 85

ข้อมูลอ้างอิ ง:
ข้อมูลอ้างอิ ง
1. รายงานสรุปผลการสํารวจความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการ
2. ตัวอย่างแบบสํารวจความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการ
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 : ระบบและกลไกการพัฒนางานวิ จยั หรืองานสร้างสรรค์ (สกอ.)
ชนิ ดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
การคิ ดรอบปี : ปี การศึกษา
คําอธิ บายตัวบ่งชี้ :
หน่ วยงานต้องมีการบริหารจัดการงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ท่มี คี ุณภาพ โดยมีแนว
ทางการดําเนินงานทีเ่ ป็ นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุ นครบถ้วน เพื่อให้สามารถดําเนินการได้
ตามแผนที่กําหนดไว้ ทัง้ การสนับสนุ นด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจยั และการจัดสรรทุนวิจยั การ
ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะแก่นักวิจยั และทีมวิจยั การสนับสนุ นทรัพยากรที่จําเป็ น ซึ่งรวมถึง
ทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรเงิน เครือ่ งมืออุปกรณ์ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายตามแผน
ด้านการวิจยั ของหน่วยงาน และดําเนินการตามระบบทีก่ าํ หนด
2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจยั หรืองานสร้างสรรค์กบั การจัดการเรียนการสอน หรือ
การบริการตามพันธกิจของหน่วยงาน
3. มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจยั หรืองานสร้างสรรค์และมีร ะบบการส่งเสริมด้า น
จรรยาบรรณการวิจยั แก่บุคลากร
4. มีการจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน เพือ่ เป็ นทุนวิจยั หรืองานสร้างสรรค์
5. มีการสนับสนุ นพันธกิจด้านการวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของหน่ วยงาน
อย่างน้อย 1 ประเด็นจากประเด็นต่อไปนี้
• ห้องปฏิบตั ิการวิจยั หรือหน่ วยวิจยั หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้
คําปรึกษาและสนับสนุนการวิจยั
• ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจยั
• สิง่ อํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจยั เช่น
ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ระบบรั ก ษาความปลอดภั ย ใน
ห้องปฏิบตั กิ ารวิจยั ฯ
• กิจกรรมวิชาการทีส่ ง่ เสริมงานวิจยั เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัด
แสดงงานสร้ า งสรรค์ การจัด ให้ ม ีศ าสตราจารย์ อ าคัน ตุ ก ะหรื อ
ศาสตราจารย์รบั เชิญ (visiting professor)
6. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5 อย่างครบถ้วนทุกประเด็น
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7. มีก ารนํ า ผลการประเมิน ไปปรับ ปรุ ง การสนับ สนุ น พัน ธกิจ ด้า นการวิจ ัย หรือ งาน
สร้างสรรค์ของหน่วยงาน

เกณฑ์การประเมิ น :
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
6 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
7 ข้อ

ตัวอย่างแนวทางปฏิ บตั ิ เพื่อให้เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน:
เกณฑ์มาตรฐาน
1 . มี ร ะ บ บ แ ล ะ ก ล ไ ก บ ริ ห า ร
งานวิ จ ั ย หรื อ งานสร้ า งสรรค์
เพื่อ ให้บ รรลุ เ ป้ าหมายตามแผน
ด้านการวิจยั ของหน่ วยงาน และ
ดําเนินการตามระบบทีก่ าํ หนด

2. มีการบูรณาการกระบวน การ
วิจ ยั หรือ งานสร้า งสรรค์ก ับ การ
จัดการเรียนการสอน หรือการ
บริการตามพันธกิจของหน่วยงาน

ตัวอย่างแนวทางปฏิ บตั ิ
1. หน่ วยงานควรวางแนวทาง ขัน้ ตอน และหลักเกณฑ์
ตลอดจนกําหนดบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่รบั ผิดชอบ และมี
งบประมาณสนับสนุ นการบริหารงานวิจยั และงานสร้างสรรค์
อย่างเพียงพอ ในการบริหารควรมีการวางแผน ตรวจสอบ
ติดตาม ประเมินและปรับปรุงอย่างสมํ่าเสมอเพื่อบรรลุตาม
เป้าหมายของแผนการวิจยั ของหน่วยงาน
• แผนกลยุทธ์หรือแผนปฏิบตั ิการด้านการวิจยั ของ
หน่วยงาน
• รายงานผลหรือ รายงานการประชุ ม การติด ตาม
ประเมินและปรับปรุงแผน
มีการบูรณาการกระบวนการวิจยั หรืองานสร้างสรรค์กบั
การจัดการเรียนการสอน เช่น
1) การกําหนดให้นิสติ บัณฑิตศึกษาเป็ นส่วนหนึ่งในทีม
วิจยั ของอาจารย์
2) การกําหนดให้นิสติ ระดับปริญญาตรีทาํ โครงการวิจยั
หรืองานสร้างสรรค์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับงานวิจยั หรืองาน
สร้างสรรค์ของอาจารย์
3) ให้นิสติ ทุกระดับเข้าฟงั การบรรยาย/สัมมนาเกีย่ วกับ
ผลความก้า วหน้ า ในงานวิจ ัย ของอาจารย์/ศาสตราจารย์
อาคันตุกะ/ศาสตราจารย์รบั เชิญ (visiting professor)/เข้า
ร่วมการจัดแสดงงานสร้างสรรค์ของอาจารย์
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ตัวอย่างแนวทางปฏิ บตั ิ
4) การจัดให้มกี ารประชุมเสนอผลงานวิจยั หรือแสดงงาน
สร้างสรรค์ของนิสติ หรือส่งเสริมนิสติ เข้าร่วมประชุมการ
เสนอผลงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ
5) การส่งเสริมให้อาจารย์นําผลลัพธ์ทเ่ี กิดจากการวิจยั ไป
เป็ นส่วนหนึ่งของเนื้อหาในการจัดการเรียนการสอน เป็ นต้น
3. มีการพัฒนาศักยภาพด้านการ
1. จัดระบบการรับเข้าและกํากับดูแลบุคลากร เช่น
วิจ ัย หรือ งานสร้ า งสรรค์ แ ละให้ วิเคราะห์กําลังคน วางแผนและรับเข้าบุคคล ทีม่ คี ุณสมบัติ
ความรูด้ า้ นจรรยาบรรณวิจยั
เหมาะสมกับ จุ ด เน้ น ด้า นการวิจ ยั และงานสร้า งสรรค์ข อง
หน่ วยงาน ทําการกําหนดกฎเกณฑ์ แนวทางกํากับ และ
ส่งเสริมบุคลากรทํางานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ และตีพมิ พ์
ผลงานในวารสารหรือจัดแสดงผลงาน ที่ได้รบั การยอมรับ
ระดับชาติและนานาชาติ โดยกําหนดเป็ นภาระงานทีช่ ดั เจนที่
ต้องปฏิบตั ิ
2. พัฒนาสมรรถนะบุคลากร(นักวิจยั ) ผ่านกระบวนการ
ทีเ่ หมาะสมกับประสบการณ์ของแต่ละกลุม่ บุคคล
• กรณีนักวิจยั รุน่ ใหม่อาจเริม่ จากการฝึ กอบรม การ
ทํางานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์โดยได้รบั การแนะนํา
หรือการร่วมทีมวิจยั กับนักวิจยั อาวุโส การเข้าร่วม
ประชุมวิชาการ การช่วยให้คาํ ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ระดับบัณฑิตศึกษา
• กรณีนักวิจยั ทัวไป
่
การส่งเสริมให้มโี อกาสไป
ทํางานในห้องปฏิบตั กิ ารวิจยั หรือร่วมทีมวิจยั กับ
นัก วิจ ยั ชัน้ นํ า นอกสถาบัน ทัง้ ในและต่ า งประเทศ
เป็ นแนวทางหนึ่ งที่ ทํ า ให้ ไ ด้ ร ั บ ความรู้ แ ละ
ประสบการณ์ทม่ี คี ุณค่า
3. ให้ ค วาม รู้ ด้ า นจรรยาบรรณของนั ก วิ จ ั ย และ
จรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องแก่บุคลากร ตลอดจนจัดระบบ
ควบคุมให้ปฏิบตั ติ ามโดยเคร่งครัด
4. สร้างแรงจูงใจ เช่น การยกย่อง การให้ผลตอบแทน
หรือการให้รางวัลสําหรับนักวิจยั ที่มผี ลงานดีเด่น การจัด
บรรยากาศและการบริการต่างๆในหน่ วยงานให้เหมาะสม
และจูงใจแก่การค้นคว้าวิจยั และผลิตงานสร้างสรรค์ เป็ นต้น
เกณฑ์มาตรฐาน
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4. มีก ารจัด สรรงบประมาณของ
หน่ วยงานควรจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็ นทุนวิจยั หรือ
หน่ ว ยงาน เพื่อ เป็ น ทุ น วิจ ัย หรือ ผลิต งานสร้า งสรรค์ เ พื่อ ให้ นั ก วิจ ัย เหล่ า นี้ ม ีโ อกาสสร้า ง
งานสร้างสรรค์
ผลงานที่สามารถนํ าไปใช้ประกอบการเสนอโครงการขอทุน
วิจยั จากแหล่งทุนภายนอกหน่วยงานในโอกาสต่อไป
สํา หรับการเสนอขอทุน วิจยั จากแหล่งทุนภายนอกนัน้
หน่วยงานอาจจัดให้มรี ะบบสนับสนุ นเช่น การจัดให้มขี อ้ มูล
รายละเอียด และเงือ่ นไขของแหล่งทุนวิจยั ต่างๆ ทัง้ แหล่งทุน
ภายในประเทศและต่างประเทศ นักวิจยั สามารถเข้าดูได้
อย่า งสะดวกรวดเร็ว
นอกจากนัน้ อาจจัด ให้ม ีค ณะ
ผู้เ ชี่ย วชาญเป็ น พี่เ ลี้ย งตรวจสอบข้อ เสนอโครงการวิจ ัย
นักวิจยั ที่เสนอขอทุนไปยังแหล่งทุนต่างๆ และช่วยเหลือ
ปรับปรุงโครงการเหล่านัน้ ให้เหมาะสม เพื่อมีโอกาสได้รบั ทุน
วิจยั มากยิง่ ขึน้
5. มีก ารสนั บ สนุ น พัน ธกิ จ ด้ า น
หน่ ว ยงานควรจัด หาทรัพ ยากรและหรือ จัด หาแหล่ ง
การวิ จ ั ย หรื อ งานสร้ า ง สรรค์ สนับสนุ นทรัพยากรอย่างเพียงพอ ทัง้ งบประมาณสนับสนุ น
ตามอั ต ลั ก ษณ์ ข องหน่ วยงาน การวิจยั ห้องปฏิบตั กิ ารวิจยั แหล่งค้นคว้าทางวิชาการ และ
อย่างน้ อย 1
ข้อ ในประเด็น ระบบสารสนเทศเพื่อการวิจยั
ตลอดจนกิจกรรมอื่น ๆ
ต่อไปนี้
ทีส่ ง่ เสริมการวิจยั ดังนี้
1. งบประมาณสนับสนุนการวิจยั ควรประกอบด้วย
1) งบประมาณสนับสนุ นการบริหารงานวิจยั ของ
กลุ่มวิจยั หรือห้องปฏิบตั กิ ารวิจยั หรือศูนย์วจิ ยั เพื่อให้
สามารถผลิตผลงานระดับสากลหรือผลงานตามความ
ต้องการของประเทศ หรือของท้องถิน่ อย่างต่อเนื่อง
นอกเหนือจากเงินทุนวิจยั
2) งบประมาณสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจยั หรือ
งานสร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ
3) งบประมาณสนับสนุ นการวิจยั และงานสร้างสรรค์
ของนิสติ บัณฑิตศึกษา และของนักวิจยั หลังปริญญาเอก
4) งบประมาณสนับสนุ นศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือ
ศาสตราจารย์รบั เชิญ (visiting professor) เป็ นต้น
2. ห้อ งปฏิบ ัติก ารวิจ ัย ที่เ หมาะสมกับ งานวิจ ัย แต่ ล ะ
ประเภททีเ่ ป็ นจุดเน้นของหน่วยงาน ระบบรักษาสุขภาพและ
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ตัวอย่างแนวทางปฏิ บตั ิ
ความปลอดภัยในห้องปฏิบตั ิการที่ได้มาตรฐาน
ศูน ย์
เครื่องมือระดับสูงทีจ่ ําเป็ นทีห่ ลายหน่ วยวิจยั หรือกลุ่มวิจยั
หรือศูนย์วจิ ยั สามารถใช้ร่วมกันได้ หรือหากไม่มศี ูนย์
เครือ่ งมือระดับสูงดังกล่าว ก็ตอ้ งจัดระบบผ่านเครือข่ายทัง้ ใน
และต่างประเทศให้สามารถเข้าใช้ของหน่ วยงานอื่นได้ เพื่อ
ไม่ให้เป็ นอุปสรรคต่อการวิจยั ของนักวิจยั
3. แหล่งค้นคว้าทางวิชาการ ซึ่งนอกจากหนังสือและ
วารสารทัง้ ในรูป ของเอกสาร(hard
copy)
และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ทเ่ี พียงพอแล้ว ยังหมายรวมถึงการสนับสนุ น
การจัดประชุมวิชาการ การสนับสนุ นศาสตราจารย์อาคันตุกะ
หรือศาสตราจารย์รบั เชิญ (visiting professor) การสนับสนุ น
การไปร่วมทํางานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์กบั หน่ วยงานอื่นที่
มีช่อื เสียงทัง้ ในและต่างประเทศ ทีส่ อดคล้องกับงานวิจยั ของ
นักวิจยั
4. ระบบสารสนเทศเพื่อ การวิจ ัย ที่ค รอบคลุ ม ข้อ มู ล
ข่าวสารอย่างน้อย 5 ด้านต่อไปนี้
1) ข้อมูลด้านแหล่งทุนวิจยั และงานสร้างสรรค์
2)
ข้อมูลด้านการวิจยั และงานสร้า งสรรค์ของ
หน่วยงาน ทัง้ ปจั จุบนั และผลงานทีผ่ า่ นมา
3) ข้อมูลด้านแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจยั และงาน
สร้างสรรค์
4) ข้อมูลด้านระบบและกลไกของหน่วยงานในการ
ส่ ง เสริม การนํ า ผลงานวิจ ัย และงานสร้า งสรรค์ ไ ปใช้
ประโยชน์ รวมถึงการส่งเสริมด้านการจดสิทธิบตั ร อนุ
สิทธิบตั ร และการซือ้ ขายทรัพย์สนิ ทางปญั ญา
5) ข้อมูลเกีย่ วกับระเบียบ หลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั ิ
อื่นๆ ของหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจยั และงาน
สร้างสรรค์

6. มีการติดตามและประเมิน ผล
หน่ ว ยงานจัด ให้ ม ีร ะบบประเมิน ผลสํ า เร็จ ของการ
การสนับ สนุ น ในข้อ 4 และข้อ 5 สนับสนุ นทุกด้านอย่างสมํ่าเสมอ โดยการมีสว่ นร่วม เช่น
อย่างครบถ้วนทุกประเด็น
“การประเมินผลสําเร็จของการให้ทุนวิจยั ” ทัง้ ในประเด็น
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งานวิจยั เสร็จทันตามกําหนดเวลา คุณภาพของผลงานวิจยั
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ผูร้ บั ทุนสามารถแสวงหาทุนวิจยั จาก
แหล่งทุนภายนอกได้ในโอกาสต่อมา หรือ “การประเมิน
แหล่งค้นคว้าสนับสนุ นงานวิจยั ” ในประเด็นความเหมาะสม
และเพียงพอเทียบกับงานวิจยั ของนักวิจยั ในปจั จุบนั หรือ
“การประเมินระบบสารสนเทศ” ในประเด็นความเหมาะสมกับ
ความต้องการใช้ของนักวิจยั เป็ นต้น
7. มีก ารนํ า ผลการประเมิน ไป
หน่ วยงานนํ าผลการประเมินไปจัดทําแผนการปรับปรุง
ปรับ ปรุ ง การสนั บ สนุ น พัน ธกิ จ โดยกําหนดกิจกรรมทีต่ อ้ งทําเพือ่ การปรับปรุง กําหนดบุคคล
ด้านการวิจยั หรืองาน สร้างสรรค์ หรือ หน่ ว ยงานรับ ผิด ชอบในการปรับ ปรุ ง
กํ า หนด
ของหน่วยงาน
งบประมาณที่ต้อ งใช้ห ากจํา เป็ น กํ า หนดระยะเวลาที่ก าร
ปรับปรุงต้องแล้วเสร็จ จากนัน้ จึงดําเนินการปรับปรุงการ
สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจยั ตามทีก่ าํ หนด
หมายเหตุ : เอกสารหรือหลักฐานทีน่ ํามาประกอบการอ้างอิงต้องเป็ นหลักฐานทีแ่ สดงทีม่ าหรือมี
การอนุมตั ใิ ห้ความเห็นชอบจากผูบ้ ริหารหรือคณะกรรมการบริหารหน่วยงาน
เกณฑ์มาตรฐาน
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 : ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิ จยั หรืองาน
สร้างสรรค์ (สกอ.)
ชนิ ดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
การคิ ดรอบปี : ปี การศึกษา
คําอธิ บายตัวบ่งชี้ :
การบริหารจัดการความรูจ้ ากผลงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ เพื่อเผยแพร่ไปยังคณาจารย์
นิสติ วงการวิชาการ หน่ วยงานทัง้ ภาครัฐและเอกชน ตลอดจนชุมชนเป้าหมายที่จะนําผลการวิจยั
ไปใช้ป ระโยชน์ เป็ นเรื่องที่ม ีค วามสํา คัญ สํา หรับทุก หน่ วยงาน ดังนัน้ หน่ วยงานต้องจัดระบบ
ส่งเสริมสนับสนุ นให้มกี ารรวบรวม เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในทรัพย์สนิ ทางปญั ญาจาก
งานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์อย่างเหมาะสมกับผูใ้ ช้แต่ละกลุม่ โดยสิง่ ทีเ่ ผยแพร่ตอ้ งมีคุณภาพเชื่อถือ
ได้และรวดเร็วทันเหตุการณ์

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
1. มีระบบและกลไกสนับสนุ นการเผยแพร่ผลงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ในการประชุม
วิชาการหรือการตีพมิ พ์ในวารสารทีม่ ี Peer review
2. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรูจ้ ากงานวิจยั หรือ
งานสร้างสรรค์ เพือ่ ให้เป็ นองค์ความรูท้ ค่ี นทัวไปเข้
่
าใจได้ และดําเนินการตามระบบทีก่ าํ หนด
3. มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรูจ้ ากงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ทไ่ี ด้จาก
ข้อ 2 สูส่ าธารณชนหรือผูเ้ กีย่ วข้อง
4. มีการนําผลงานงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรอง
การใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายในหรือภายนอก
5. มีร ะบบและกลไกเพื่อ ช่ ว ยในการคุ้ม ครองสิท ธิข์ องงานวิจ ยั หรือ งานสร้า งสรรค์ท่ี
นําไปใช้ประโยชน์ และดําเนินการตามระบบทีก่ าํ หนด
6. มีระบบส่งเสริมการจดสิทธิบตั รหรืออนุ สทิ ธิบตั ร และมีการยื่นจดสิทธิบตั รและอนุ
สิทธิบตั ร

เกณฑ์การประเมิ น :
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ข้อ
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คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
ครบ 6 ข้อ
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ตัวอย่างแนวทางปฏิ บตั ิ เพื่อให้เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน:
เกณฑ์มาตรฐาน
ตัวอย่างแนวทางปฏิ บตั ิ
1. มีร ะบบและกลไกสนับ สนุ น
วางแนวทาง ขัน้ ตอน และหลักเกณฑ์ ตลอดจนกําหนด
การเผยแพร่ผลงานวิจยั หรืองาน ผู้ร บั ผิด ชอบในการสนับ สนุ น การตีพิม พ์ห รือ การเผยแพร่
สร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ ผลงานวิจ ยั หรืองานสร้างสรรค์ในวารสารหรือในที่ป ระชุม
หรื อ การตี พิ ม พ์ ใ นวารสารที่ ม ี วิชาการทีม่ ี peer review ในประเด็นต่อไปนี้ เช่น
Peer review
1) การจัดให้มพี เ่ี ลีย้ งแก่นกั วิจยั รุน่ ใหม่เพือ่ ช่วยเขียน
รายงานการวิจ ยั สํา หรับ นํ า เสนอในที่ป ระชุ ม วิช าการหรือ
ตีพมิ พ์ในวารสาร
2)
การสนับสนุ นการตรวจสอบภาษาอังกฤษของ
บทความวิจ ยั ของนัก วิจ ยั ที่จ ะนํ า เสนอในวารสารวิช าการ
ระดับนานาชาติ
3) การสนับสนุ นงบประมาณเพื่อเข้าร่วมประชุมเสนอ
ผลงานวิจยั หรือเผยแพร่งานสร้างสรรค์
4) การจ่ายค่าตอบแทนสําหรับผลงานวิจยั หรืองาน
สร้างสรรค์ทไ่ี ด้รบั การตีพมิ พ์หรือเผยแพร่
5) การจ่ายค่าตีพมิ พ์กรณีวารสารเรียกเก็บเงิน เป็ นต้น
ทัง้ นี้การสนับสนุ นดังกล่าวอาจแตกต่างกันตามสถานภาพ
และจุดเน้นของแต่ละหน่วยงาน
2. มีระบบและกลไกการรวบ รวม
คัดสรร วิเคราะห์และ สังเคราะห์
ความรู้ จ ากงานวิ จ ั ย หรื อ งาน
สร้างสรรค์ เพื่อให้เป็ นองค์ความรู้
ที่ ค น ทั ่ว ไ ป เ ข้ า ใ จ ไ ด้ แ ล ะ
ดําเนินการตามระบบทีก่ าํ หนด

วางแนวทาง ขัน้ ตอน และหลักเกณฑ์ ตลอดจนกําหนด
ผูร้ บั ผิดชอบในการ รวบรวม คัดสรรวิเคราะห์และสังเคราะห์
ความรู้จากผลงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ให้เหมาะสมกับ
กลุม่ บุคคลเป้าหมาย โดยยังคงความเชื่อถือได้ในเชิงวิชาการ
และรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ เช่น กําหนดผูร้ บั ผิดชอบ
ติด ตามผลงานวิจ ัย หรือ งานสร้า งสรรค์ ข องอาจารย์แ ละ
นักวิจยั คัดสรรค์ผลงานทีน่ ่ าจะเป็ นทีส่ นใจของบุคคลทัวไป
่
จัดให้มกี ารสัมภาษณ์ อาจารย์เจ้าของผลงาน วิเคราะห์
สัง เคราะห์ข้อ มูล ให้เ ป็ น ความรู้ท่ีน่ า สนใจซึ่ง สาธารณชน
สามารถเข้าใจได้ จัดหมวดหมู่ความรูท้ ไ่ี ด้ให้เหมาะสมต่อ
การเผยแพร่
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เกณฑ์มาตรฐาน
ตัวอย่างแนวทางปฏิ บตั ิ
3. มี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ แ ละ
นํ าองค์ ค วามรู้ ท่ี ไ ด้ จ ากการวิ เ คราะห์ ส ั ง เคราะห์
เผยแพร่อ งค์ค วามรู้จ ากงานวิจ ยั ผลงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ในข้อ 2 เผยแพร่สสู่ าธารณชน
หรืองานสร้างสรรค์ทไ่ี ด้จากข้อ 2 สู่ ผ่านสื่อต่างๆ อย่างเป็ นระบบในเชิงรุก โดยเริม่ จากการ
สาธารณชนหรือผูเ้ กีย่ วข้อง
วางแผนประชาสัม พัน ธ์ ใ ห้ เ หมาะสมกับ กลุ่ ม เป้ าหมาย
ดํา เนิ น การประชาสัม พัน ธ์ต ามแผนตลอดจนการติด ตาม
ข้อมูลป้อนกลับ นอกจากนัน้ การประชาสัมพันธ์อาจรวมถึง
การสร้างเครือข่ายเผยแพร่ผ ลงานวิจยั และงานสร้า งสรรค์
โดยเชื่อมโยงกับศิษย์เก่า ชุมชน และองค์กรภายนอกทัง้ รัฐ
และเอกชน โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายทีค่ าดว่าจะสามารถ
สนับสนุ นงานวิจยั หรือร่วมวิจยั หรือนําผลงานวิจยั หรืองาน
สร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์
4. มีก ารนํ า ผลงานงานวิจ ัย หรือ
สนับ สนุ น การนํ า ผลงานวิจ ัย และงานสร้า งสรรค์ไ ปใช้
ง า น ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ไ ป ใ ช้ ใ ห้ เ กิ ด ประโยชน์ เช่น
ประโยชน์ แ ละมีการรับรองการใช้
1) กําหนดขัน้ ตอน วิธกี าร และผูร้ บั ผิดชอบเพื่อเป็ น
ประโยชน์จริงจากหน่ วย งานภายใน สื่อ กลางสานสัม พัน ธ์ใ นการถ่ า ยทอดเทคโนโลยีร ะหว่า ง
หรือภายนอก
นักวิจยั กับองค์กรภายนอกทีม่ ศี กั ยภาพในการนําผลการวิจยั
และงานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์
2) ผู้รบั ผิดชอบแสวงหางานวิจยั จากภาครัฐและเอกชน
ทัง้ ภาคอุตสาหกรรมและบริการ ทีต่ อ้ งการรับบริการวิจยั ใน
เรื่องเฉพาะใดๆจากหน่ วยงาน(consultancy) และประสาน
งานต่อไปยังผูว้ จิ ยั
3) ผูร้ บั ผิดชอบริเริม่ ประสานงาน หรือส่งเสริมการนํา
ผลงานที่เ กิดจากการวิจ ยั หรือ งานสร้า งสรรค์ไ ปสู่ง านเชิง
พาณิชย์ในลักษณะนิตบิ ุคคล (startup company) เป็ นต้น
5. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการ
หน่ วยงานวางแนวทาง ขัน้ ตอน และหลักเกณฑ์
คุ้มครองสิทธิของงานวิจยั หรืองาน ตลอดจนกํ า หนดผู้ร ับ ผิด ชอบในการสนับ สนุ น การเจรจา
สร้างสรรค์ท่นี ํ าไปใช้ประโยชน์และ ต่อรองทําข้อตกลงหรือสนับสนุ นด้านระเบียบหรือกฎหมายที่
ดําเนินการตามระบบทีก่ าํ หนด
เกี่ยวข้อง แก่นักวิจยั หน่ วยงานในการเจรจาเชิงธุรกิจหรือ
การซื้อขายผลงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ ตลอดจนสนับ
สนุ นในการเจรจาเข้าไปร่วมเป็ น พันธมิตรทางธุรกิจใดๆที่
เกิ ด จากผลของงานวิจ ัย หรือ งานสร้ า งสรรค์ ควรมีก าร
กําหนดหลักเกณฑ์และวิธกี ารในการรักษาสิทธิประโยชน์ของ
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ตัวอย่างแนวทางปฏิ บตั ิ
นักวิจยั และของหน่ วยงานในผลประโยชน์ ท่เี กิดขึน้ จากการ
ซื้อ ขาย
หรือ ทํา ธุร กิจ ที่เ ป็ น ผลจากงานวิจ ยั โดยเป็ น
หลักเกณฑ์ทโ่ี ปร่งใส เป็ นทีย่ อมรับทุกฝา่ ย
6. มีระบบและกลไกส่งเสริมการจด
วางแนวทางและขัน้ ตอนตลอดจนกําหนดผูร้ บั ผิดชอบใน
สิทธิบตั รหรืออนุ สทิ ธิบตั รและมีการ การสนับสนุ นความรู้ และอํานวยความสะดวกในการจด
ยืน่ จดสิทธิบตั รและอนุสทิ ธิบตั ร
สิทธิบตั รและอนุสทิ ธิบตั รแก่นกั วิจยั ในประเด็นต่างๆ เช่น
1) การให้ความรูแ้ ละคําปรึกษาด้านทรัพย์สนิ ทางปญั ญา
ซึ่งอาจดําเนินการโดยการฝึ กอบรม หรือสัมมนา หรือจัด
คลินิกให้คาํ ปรึกษา
2) ช่วยร่างคําขอและยื่นขอจดสิทธิบตั ร หรืออนุ สทิ ธิบตั ร
ั ญาหรือ สํา นั ก งานเทีย บเท่ า ใน
ต่ อ กรมทรัพ ย์ ส ิน ทางป ญ
ต่างประเทศ
3) ประสานงานการอนุญาตให้ใช้สทิ ธิในสิทธิบตั รอนุ สทิ ธิ
บัตรเพือ่ ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เป็ นต้น
เกณฑ์มาตรฐาน
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 : งานวิ จยั หรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รบั การตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (มศว)
ชนิ ดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
การคิ ดรอบปี : ปี ปฏิทนิ
คําอธิ บายตัวบ่งชี้ :
เปรียบเทียบจํานวนบทความจากผลงานวิจยั ที่ตีพิมพ์และจํานวนผลงานสร้างสรรค์ท่ี
เผยแพร่ในวารสารทีม่ ี Peer review ต่อจํานวนบุคลากรทีร่ ว่ มทํางานวิจยั (ไม่นบั ซํ้า)
การตี พิมพ์ หมายถึง การตีพมิ พ์บทความจากผลงานวิจยั ในวารสารวิชาการที่ม ี Peer
review รวมถึงบทความวิจยั ฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ทีต่ พี มิ พ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติหรือนานาชาติตามเงือ่ นไขทีก่ าํ หนด
บทความจากผลงานวิจยั ทีไ่ ด้รบั การตีพมิ พ์ทส่ี ามารถนํามานับได้มเี ฉพาะ Article หรือ
Conference Paper หรือ Peer review เท่านัน้ ส่วนบทความจากผลงานวิจยั ทีต่ พี มิ พ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนัน้ สามารถนํามานับได้เฉพาะทีเ่ ป็ น Full Paper เท่านัน้
การเผยแพร่ หมายถึง การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ ซึ่งเป็ นการนํ าเสนอผลงาน หรือ
สิง่ ประดิษฐ์ทางศิลปะ ดนตรี ที่เป็ นผลงานวิชาการสู่สาธารณะและ/หรือกลุ่มเป้าหมาย โดยมีการ
จัดการการนําเสนอในระดับชาติหรือนานาชาติอย่างเป็ นระบบและเป็ นวิธกี ารทีย่ อมรับในวงวิชาชีพ
หรือได้รบั การสนับสนุนจากองค์กร สมาคมทีเ่ กีย่ วข้องและมีช่อื เสียงในระดับชาติหรือนานาชาติ
งานสร้างสรรค์ ที่นับเป็ นผลงานวิชาการ คือ เป็ นผลงานที่มคี ุณค่าทางวิชาการ และมี
คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒ ิ คัดเลือกผลงาน เพือ่ จัดแสดง

เกณฑ์การพิ จารณา :
กําหนดระดับคุณภาพงานวิ จยั ที่ตีพิมพ์ ดังนี้
ค่านํ้าหนัก
0.25
0.50
0.75

1.00
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ระดับคุณภาพงานวิ จยั
บทความจากผลงานวิจยั ทีไ่ ด้รบั การตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการ
บทความจากผลงานวิจยั ทีไ่ ด้รบั การตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการทีม่ ี
peer review
บทความจากผลงานวิจยั ที่ได้รบั การตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการ
(Journal) ที่มชี ่อื ปรากฏอยู่ในบัญชีรายชื่อวารสารระดับชาติท่ี
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพร่ใน Web Site
ของสํานักงานฯ
บทความจากผลงานวิจยั ที่ได้รบั การตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการ
(Journal) ระดับนานาชาติทป่ี รากฏในฐานข้อมูลสากลอื่นๆ ที่
ยอมรับในศาสตร์นนั ้ นอกเหนือฐานข้อมูล ISI หรือบทความจาก
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ค่านํ้าหนัก

ระดับคุณภาพงานวิ จยั
ผลงานวิจยั ที่ได้รบั การตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่ม ี
ชื่อปรากฏอยูใ่ นบัญชีรายชื่อวารสารระดับนานาชาติท่ี สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพร่ใน Web Site ของ
สํานักงานฯ
กําหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ ดังนี้
ค่านํ้าหนัก
ระดับคุณภาพงานวิ จยั
0.25
มีการเผยแพร่โดยการจัดนิทรรศการ(exhibition) หรือการจัดการ
แสดง (performance) ระดับสถาบัน (จัดโดยสถาบันการศึกษา)
0.50
มีการเผยแพร่โดยการจัดนิทรรศการ(exhibition) หรือการจัดการ
แสดง (performance) ระดับภายนอก
0.75
มีการเผยแพร่โดยการจัดนิทรรศการ(exhibition) หรือการจัดการ
แสดง (performance) ระดับชาติ
1.00
มีการเผยแพร่โดยการจัดนิทรรศการ(exhibition) หรือการจัดการ
แสดง (performance) ระดับภูมภิ าค(อาเซียน 10 ประเทศ) หรือ
ระดับนานาชาติ
สูตรการคํานวณ :
จํานวนผลรวมถ่วงนํ้าหนักของงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์
ทีต่ พี มิ พ์หรือเผยแพร่
X 100
บุคลากรทีร่ ว่ มทํางานวิจยั (ไม่นบั ซํ้า)
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เกณฑ์การประเมิ น :
การคํานวณค่าคะแนน
โดยการใช้บญ
ั ญัตไิ ตรยางศ์เทียบกําหนดร้อยละ 10 เท่ากับ 5 คะแนน
ตัวอย่าง: จากสูตรการคํานวณ เท่ากับ ร้อยละ 7.5 ใช้บญ
ั ญัตไิ ตรยางศ์เทียบ ดังนี้
1) กําหนดร้อยละ 10 เท่ากับ 5 คะแนน
2) ดังนัน้ ร้อยละ 7.5 จะเท่ากับกีค่ ะแนน
3) การคํานวณ คือ (7.5 x 5) / 10 = 3.75
4) หน่วยงาน จะได้คา่ คะแนนการประเมินเท่ากับ 3.75 คะแนน

ข้อมูลอ้างอิ ง:
ข้อมูลอ้างอิ ง
1. จํานวนและรายชื่อบทความจากผลงานวิจยั ทีไ่ ด้รบั การตีพมิ พ์ในวารสารทีม่ ี peer review หรือ
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ รายปี ตามปี ปฏิทนิ โดยนับรวมผลงานของบุคลากรทีร่ ่วมทํางาน
วิจยั (ไม่นับซํ้า)ทัง้ ที่ปฏิบตั งิ านจริงและไม่นับรวมผูล้ าศึกษาต่อ พร้อมชื่อเจ้าของบทความ ปี ท่ี
ตีพมิ พ์ ชื่อวารสารหรือรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการทีต่ พี มิ พ์ ค่านํ้าหนักของบทความ
วิจยั แต่ละชิน้
2. จํานวนและรายชื่อผลงานสร้างสรรค์ท่เี ผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติของบุคลากรที่
ร่วมทํางานวิจยั (ไม่นบั ซํ้า) รายปีตามปีปฏิทนิ โดยนับรวมผลงานของบุคลากรทีร่ ว่ มทํางานวิจยั
(ไม่นับซํ้า)ที่ปฏิบตั งิ านจริงและลาศึกษาต่อ พร้อมชื่อเจ้าของผลงาน ปี ท่เี ผยแพร่ ชื่อสถานที่
จังหวัด หรือประเทศทีเ่ ผยแพร่ และระบุรปู แบบของการเผยแพร่พร้อมหลักฐาน ค่านํ้าหนักของ
ผลงานสร้างสรรค์แต่ละผลงาน
หมายเหตุ: อ้างอิงข้อมูลจากระบบสารสนเทศการประกันคุณภาพเพือ่ การบริหาร (QIS)
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มศว ปี การศึกษา 2553
(สําหรับหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ)

ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 : งานวิ จยั หรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ (มศว)
ชนิ ดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
การคิ ดรอบปี : ปี การศึกษา
คําอธิ บายตัวบ่งชี้ :
เปรียบเทียบจํานวนงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ของจํานวนบุคลากรที่ร่วมทํางานวิจยั
(ไม่นับซํ้า) ที่นํามาใช้ประโยชน์ ในการแก้ปญั หาตามวัตถุประสงค์ท่รี ะบุไว้ในโครงการวิจยั และ
รายงานการวิจยั โดยได้รบั การรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ต่อจํานวนบุคลากร
ทีร่ ว่ มทํางานวิจยั (ไม่นบั ซํ้า) โดยให้นําเสนอในรูปร้อยละ
การนําไปใช้ประโยชน์ หมายถึง งานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ทไ่ี ด้นําไปใช้ประโยชน์ตาม
วัตถุประสงค์ทร่ี ะบุไว้ในโครงการ/โครงการวิจยั และรายงานการวิจยั อย่างถูกต้อง สามารถนําไปสู่
การแก้ปญั หาได้อย่างเป็ นรูปธรรมกับกลุ่มเป้าหมาย โดยมีหลักฐานปรากฏอย่างชัดเจนถึงการ
นํ าไปใช้จนก่อให้เกิดประโยชน์ ได้จริงตามวัตถุประสงค์ และได้การรับรองการใช้ประโยชน์ จาก
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง

สูตรการคํานวณ :
ผลรวมของจํานวนงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ทน่ี ําไปใช้ประโยชน์
บุคลากรทีร่ ว่ มทํางานวิจยั (ไม่นบั ซํ้า)

x 100

เกณฑ์การประเมิ น :
การคํานวณค่าคะแนน
โดยการใช้บญ
ั ญัตไิ ตรยางศ์เทียบกําหนดร้อยละ 10 เท่ากับ 5 คะแนน
ตัวอย่าง: จากสูตรการคํานวณ เท่ากับ ร้อยละ 7.5 ใช้บญ
ั ญัตไิ ตรยางศ์เทียบ ดังนี้
5) กําหนดร้อยละ 10 เท่ากับ 5 คะแนน
6) ดังนัน้ ร้อยละ 7.5 จะเท่ากับกีค่ ะแนน
7) การคํานวณ คือ (7.5 x 5) / 10 = 3.75
8) หน่วยงาน จะได้คา่ คะแนนการประเมินเท่ากับ 3.75 คะแนน
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มศว ปี การศึกษา 2553
(สําหรับหน่วยงานสนับสนุ นวิชาการ)

ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 : ระบบและกลไกการบริ การทางวิ ชาการแก่สงั คม (สกอ.)
ชนิ ดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
การคิ ดรอบปี : ปีการศึกษา
คําอธิ บายตัวบ่งชี้ :
การบริการทางวิชาการแก่สงั คมเป็ นภารกิจหลักอย่างหนึ่ งของหน่ วยงานอุดมศึกษา
หน่ วยงานพึงกําหนดหลักเกณฑ์และขัน้ ตอนการบริการทางวิชาการอย่างเป็ นระบบ และมีการจัด
โครงสร้างหน่วยงานเพือ่ เป็ นกลไกในการขับเคลื่อนระบบดังกล่าว

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สงั คม และดําเนินการตามระบบทีก่ าํ หนด
2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สงั คมกับการวิจยั
3. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สงั คมกับ
การวิจยั
4. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สงั คมกับ
การวิจยั
5. มีการนําความรูแ้ ละประสบการณ์จากการให้บริการทางวิชาการมาต่อยอดสูบ่ ทความ
วิชาการ

เกณฑ์การประเมิ น :
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ข้อ
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คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
2 ข้อ
3 ข้อ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ข้อ

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มศว ปี การศึกษา 2553
(สําหรับหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ)

ตัวอย่างแนวทางปฏิ บตั ิ เพื่อให้เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน:
เกณฑ์มาตรฐาน
ตัวอย่างแนวทางปฏิ บตั ิ
1. มีร ะบบและกลไกการบริก าร
มีการวางแนวทาง ขัน้ ตอน และหลักเกณฑ์ของการให้
ท า ง วิ ช า ก า ร แ ก่ สั ง ค ม แ ล ะ การบริก ารวิช าการด้า นต่ า งๆ ที่ส มั พัน ธ์ ก ับ พัน ธกิจ ของ
ดําเนินการตามระบบทีก่ าํ หนด
หน่วยงาน มีนโยบายส่งเสริม สนับสนุ นและจูงใจให้บุคลากร
ทุ ก ระดับ มีค วามพร้อ มทัง้ ในด้า นความรู้ ความเชี่ย วชาญ
เวลาและจิตแห่งการบริการ (service mind) ในการให้บริการ
วิชาการแก่หน่ วยงานทัง้ ภายในและภายนอก รวมถึงจัดหา
งบประมาณสนับสนุ นและจัดทําระเบียบของการให้บริการ
กํา หนดภาระงานของบุ ค ลากรให้ช ดั เจน โดยมีร ะบบการ
เทียบเคียงและทดแทนระหว่างภาระงานด้านต่างๆ ซึ่ง จะ
เป็ น การสร้า งแรงจู ง ใจให้บุ ค ลากรสนใจการให้บ ริก ารแก่
ชุมชน สังคมตามความถนัดและจุดเน้นของหน่วยงาน
ในการให้ บ ริ ก ารทางวิ ช าการนี้ ค วรมี ก ารวางแผน
ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลเพื่อนํ าไปสู่การปรับปรุง
คุณ ภาพของการให้บริก ารอย่า งสมํ่า เสมอ เพื่อ บรรลุต าม
เป้าหมายทีก่ าํ หนดไว้
2. มีการบูรณาการงานบริการทาง
มีก ารบูร ณาการงานบริก ารทางวิช าการกับ การวิจ ยั
วิชาการแก่สงั คมกับการวิจยั
อย่า งเป็ น ระบบ เช่น 1) มีก ารนํ า ผลการวิจ ยั ไปสู่ก ารใช้
ประโยชน์จริงทีต่ อบสนองความต้องการของทุกภาคส่วนใน
ทุ ก ระดับ และ 2) นํ า ความรู้ ประสบการณ์ จากการ
ให้บริการกลับมาพัฒนาต่อยอดไปสูก่ ารพัฒนาองค์ความรู้
ใหม่ผา่ นกระบวนการวิจยั เป็ นต้น
3. มีก ารประเมิน ผลความสํา เร็จ
จัดให้มรี ะบบติดตามและประเมินผลความสําเร็จของการ
ของการบูรณาการงานบริการทาง บูรณาการงานบริการวิชาการแก่สงั คมกับการวิจยั โดยให้ม ี
วิชาการแก่สงั คมกับการวิจยั
ส่วนร่วมของผู้ใ ห้บริการ ผู้ร บั บริการ ทัง้ ในระดับแผนการ
ดําเนินงาน เป้าหมายของหน่วยงาน ความร่วมมือร่วมใจของ
บุคลากร คุณภาพของบุคลากร คุณภาพของการให้บริการที่
สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้จริง และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์
ทีห่ น่วยงานกําหนดไว้
4. มี ก ารนํ า ผลการประเมิ น ไป
หน่ ว ยงานนํ า ผลการประเมิน ไปพัฒ นาแผน พัฒ นา
ปรับปรุงการบูรณาการงานบริการ กระบวนการ และผลสัม ฤทธิท์ ่ีไ ด้อ ย่า งสมํ่า เสมอและเป็ น
ทางวิชาการแก่สงั คมกับการวิจยั
รูปธรรม
49

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มศว ปี การศึกษา 2553
(สําหรับหน่วยงานสนับสนุ นวิชาการ)

เกณฑ์มาตรฐาน
ตัวอย่างแนวทางปฏิ บตั ิ
5. มีก ารนํ า ความรู้ แ ละประสบ
บทความวิชาการทีน่ ํ าเสนอความรูแ้ ละประสบการณ์จาก
การณ์ จากการให้ บ ริ ก ารทาง การให้บริการทางวิชาการ โดยเน้นที่องค์ความรูเ้ ชิงวิชาการ
วิ ช าการมาต่ อ ยอดสู่ บ ทความ และบทความวิช าการนั น้ ต้อ งได้ร ับ การยอมรับ โดยการ
วิชาการ
ตีพมิ พ์ในวารสารระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มศว ปี การศึกษา 2553
(สําหรับหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ)

ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 : กระบวนการบริ การทางวิ ชาการให้เกิ ดประโยชน์ ต่อสังคม (สกอ.)
ชนิ ดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
การคิ ดรอบปี : ปี การศึกษา
คําอธิ บายตัวบ่งชี้ :
ความสามารถในการให้บริการทางวิช าการในลักษณะห่ว งโซ่คุณภาพที่สนองความ
ต้องการและเป็ นที่พ่งึ ของชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน หน่ วยงานวิชาชีพ สังคมได้อย่างมีคุณภาพ
ตามศักยภาพและความพร้อมตามจุดเน้นของหน่ วยงาน พิจารณาได้จาก (1) ประโยชน์ หรือ
ผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการ (2) การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก และ (3)
ความรู้ท่เี กิดจากการให้บริการทางวิชาการและการเผยแพร่ความรู้นัน้ ทัง้ ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
1. มีการสํารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่ วยงาน
วิชาชีพเพื่อประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของ
หน่วยงาน
2. มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรูแ้ ละเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ
3. มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม
4. มีการนําผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมให้บริการ
ทางวิชาการ
5. มีการพัฒนาความรูท้ ไ่ี ด้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรูส้ บู่ ุคลากร
ภายในสถาบันและเผยแพร่สสู่ าธารณชน

เกณฑ์การประเมิ น :
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ข้อ

51

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มศว ปี การศึกษา 2553
(สําหรับหน่วยงานสนับสนุ นวิชาการ)

ตัวอย่างแนวทางปฏิ บตั ิ เพื่อให้เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน :
เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีการสํารวจความต้องการของ
ชุมชนหรือภาครัฐหรือภาคเอกชน
ห รื อ ห น่ ว ย ง า น วิ ช า ชี พ เ พื่ อ
ประกอบการกํา หนดทิศทางและ
การจัด ทํ า แผนการบริ ก ารทาง
วิชาการตามจุดเน้นของหน่วยงาน
2. มีความร่วมมือด้านบริการทาง
วิ ช า ก า ร เ พื่ อ ก า ร เ รี ย น รู้ แ ล ะ
เสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ของ
ชุ ม ชน หรื อ ภาคเอกชน หรื อ
ภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ

3. มีการประเมินประโยชน์ หรือ
ผลกระทบของการให้ บริการทาง
วิชาการต่อสังคม

4. มีการนํ าผลการประเมินในข้อ
3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือ
กิจกรรมให้บริการทางวิชาการ
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ตัวอย่างแนวทางปฏิ บตั ิ
มีการสํารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือ
ภาคเอกชน หรือ หน่ ว ยงานวิช าชีพ เพื่อ ประกอบการ
กํ า หนดนโยบาย ยุ ท ธศาสตร์ ทิ ศ ทางและการจัด ทํ า
แผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นและความเชีย่ วชาญ
ของหน่วยงาน
หน่ วยงานมีการเชิญหรือเปิ ดโอกาสให้ผู้มสี ่วนร่วมจาก
ชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะ
ให้บริการ มาร่วมมือรวมพลัง (Collaboration) ในลักษณะ
ของการสร้า งเครือ ข่า ย (Networking) ระหว่า งบุ ค คลหรือ
หน่ ว ยงานในรู ป แบบต่ า งๆ เช่ น ความร่ ว มมือ กับ สถาน
ประกอบการในการนํ าผลการวิจยั ไปเป็ นส่วนหนึ่งของการ
ปรับปรุงปญั หาทีเ่ กิดขึน้ หรือไปใช้พฒ
ั นาบุคลากรของสถาน
ประกอบการหรือส่วนการผลิต มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้
คําปรึกษาแนะนําและจัดให้มชี ่องทางในการสื่อสาร ทําความ
เข้าใจร่วมกันของภาคอุตสาหกรรม หรือริเริม่ โครงการหรือ
กิจกรรมใหม่ๆ ในชุมชน
มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการ
ทางวิช าการต่ อ สัง คมว่ า สอดคล้อ งกับ ความต้อ งการของ
ผูร้ บั บริการทัง้ ทางตรงและทางอ้อม ทัง้ ในด้านการนําความรู้
ความเชีย่ วชาญไปใช้ประโยชน์ การสือ่ สาร การชีแ้ จงแนะนํา
ให้ผรู้ บั บริการและประชาชน
มีก ารนํ า ผลการประเมิน การให้บ ริก ารทางวิช าการไป
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานของการให้บริการ ระบบและกลไก
การให้ บ ริ ก าร ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยรู ป แบบการให้ บ ริ ก าร
ขอบเขตการให้ บ ริ ก าร ค่ า ใช้ จ่ า ย ระยะเวลาในการ
ให้บริการ สัญญาการบริการ ซึง่ รวมทัง้ การควบคุมและการ
กํา กับคุณภาพของการให้บริการ โดยจัด ให้ม ีระบบการให้
ข้อมูลที่ชดั เจน มีความเป็ นธรรม โปร่งใส และสามารถ
ตรวจสอบได้

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มศว ปี การศึกษา 2553
(สําหรับหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ)

เกณฑ์มาตรฐาน
ตัวอย่างแนวทางปฏิ บตั ิ
5. มีก ารพัฒ นาความรู้ท่ีไ ด้จ าก
มีการพัฒนาความรู้ท่ไี ด้จากการให้บริการทางวิชาการ
การให้ บ ริก ารทางวิช าการและ ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการในการถ่ายทอดความรูส้ บู่ ุคลากร
ถ่ายทอดความรูส้ บู่ ุคลากรภายใน ภายใน ซึ่ง รวมทัง้ ผู้ เ รีย นด้ ว ย จัด ให้ ม ีก ารแลกเปลี่ย น
สถาบันและเผยแพร่สสู่ าธารณชน ความคิดและเผยแพร่ประสบการณ์ในการให้บริการผ่านทาง
สื่อ การเรีย นรู้ต่ า ง ๆ รวมทัง้ จัด ทํ า ฐานข้อ มูล การบริก าร
วิชาการเผยแพร่สสู่ าธารณะ
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.9 : ผลการเรียนรู้และเสริ มสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กร
ภายนอก (มศว)
ชนิ ดของตัวบ่งชี้ : ผลลัพธ์
การคิ ดรอบปี : ปี การศึกษา
คําอธิ บายตัวบ่งชี้ :
หน่ วยงานดําเนินการให้บริการทางวิชาการแก่สงั คม แล้วก่อให้เกิดโครงการที่มผี ลต่อ
การพัฒนาชุมชนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ในลักษณะทีช่ ุมชนจัดขึน้ หรือดําเนินการ
ขึ้น แล้วส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีข้นึ แก่ชุม ชนในด้านต่า งๆ และทําให้ชุม ชน
สามารถพึง่ พาตนเองได้ตามศักยภาพของตน

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)

โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือ

องค์กร

2. การดําเนินบรรลุเป้าหมายตามแผนทีก่ าํ หนดไว้ไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 80
3. ชุมชนหรือองค์กรมีผนู้ ําและสมาชิกทีม่ กี ารเรียนรูแ้ ละดําเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
4. ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกที่มกี ารพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและยังยื
่ นโดยคง
อัตลักษณ์และวัฒนธรรมของชุมชนหรือองค์กร
5. ผลจากการดําเนินการส่งผลให้มผี ลกระทบทีเ่ กิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือ
ชุมชนหรือองค์กรมีความเข้มแข็ง

เกณฑ์การประเมิ น :
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ข้อ
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คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ข้อ

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มศว ปี การศึกษา 2553
(สําหรับหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ)

ตัวอย่างแนวทางปฏิ บตั ิ เพื่อให้เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน:
เกณฑ์มาตรฐาน
ตัวอย่างแนวทางปฏิ บตั ิ
1. มี ก ารดํ า เนิ น งานตามวงจร
การดําเนินการโครงการที่มผี ลต่อการพัฒนาชุมชนและ
คุณภาพ (PDCA) โดยการมีสว่ น เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเป็ นไปตามวงจรคุณภาพ
ร่วมของชุมชนหรือองค์กร
(PDCA) โดยการมีสว่ นร่วมของชุมชนหรือองค์กร ดังนี้
• แผนการดําเนินโครงการ
• การดํ า เนิ น การตามแผนและรายงานผลการ
ดําเนินการตามแผน
• การประเมินผลการดําเนินการตามแผน
• การปรับปรุงแผนหรือการดําเนินโครงการ
รายงานผลการดําเนินการโครงการเมือ่ เสร็จสิน้ โครงการ
2. การดําเนินบรรลุเป้าหมายตาม
การประเมินผลการดําเนินตามแผนว่ามีการดําเนินการ
แผนที่กําหนดไว้ไม่ต่ํากว่าร้อยละ บรรลุเป้าหมายทีก่ ําหนดไว้เท่าใด โดยพิจารณาผลการบรรลุ
80
เป้าหมายตามแผนทีต่ งั ้ ไว้
3. ชุ ม ชนหรือ องค์ ก รมีผู้ นํ า และ
รายชื่อ ผู้นํ า หรือ สมาชิก ของชุ ม ชนหรือ องค์ก ารที่เ ป็ น
สมาชิกที่มกี ารเรียนรู้และดําเนิ น แกนนําในการดําเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง
กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
4. ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกที่
กลไกในการพัฒ นาตนเองอย่า งยังยื
่ น ของชุ ม ชนหรือ
มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง องค์กร โดยนําเสนอระบบและกลไกในการพัฒนาตนเองของ
และยังยื
่ น โดยคงอัตลัก ษณ์ แ ละ ชุมชนหรือองค์กร ซึง่ ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจาก
วัฒนธรรมของชุมชนหรือองค์กร ชุมชนหรือผูแ้ ทนชุมชน
5. ผลจากการดําเนินการส่งผลให้
รายงานผลการพัฒนาชุมชนหรือองค์การ ซึ่งเกิดจากผล
มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์ สร้าง ของการจัด โครงการ โดยพิจ ารณาผลกระทบก่ อ ให้เ กิด
คุ ณ ค่ า ต่ อ สัง คม หรือ ชุ ม ชนหรือ ประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน หรือองค์กร
องค์กรมีความเข้มแข็ง
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องค์ประกอบที่ 3
การทํานุบาํ รุงศิ ลปะและวัฒนธรรม
หลักการ
การทํานุ บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเป็ นพันธกิจสําคัญประการหนึ่ งของหน่ วยงาน
ดังนัน้ หน่ วยงานจึงต้องมีระบบและกลไกการดําเนินงานด้านนี้ให้เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
คุณภาพ โดยอาจมีจุดเน้นเฉพาะทีแ่ ตกต่างกันตามปรัชญา และธรรมชาติของแต่ละหน่วยงาน และ
มีการบูรณาการเข้ากับพันธกิจอื่นๆ โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิต รวมทัง้ มีการจัดกิจกรรมที่ฟ้ื นฟู
อนุ รกั ษ์ สืบสานพัฒนา เผยแพร่ศลิ ปะและวัฒนธรรม สร้างสรรค์ ส่งเสริมภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ให้เป็ น
รากฐานการพัฒนาองค์ความรูท้ ด่ี ขี น้ึ

มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี (พ.ศ. 2551-2565) สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
2. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
4. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)

ตัวบ่งชี้ จํานวน 3 ตัวบ่งชี้ คือ
3.1 ระบบและกลไกการทํานุบาํ รุงศิลปะและวัฒนธรรม (สกอ.)
3.2 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปและวัฒนธรรม (มศว)
3.3 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิตทิ างศิลปะและวัฒนธรรม (มศว)
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 : ระบบและกลไกการทํานุบาํ รุงศิ ลปะและวัฒนธรรม (สกอ.)
ชนิ ดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
การคิ ดรอบปี : ปี การศึกษา
คําอธิ บายตัวบ่งชี้ :
หน่ วยงานต้องมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหารจัดการงานทํานุ บาํ รุงศิลปะ
และวัฒนธรรมทัง้ การอนุ รกั ษ์ ฟื้ นฟู สืบสาน เผยแพร่วฒ
ั นธรรม ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ตามจุดเน้นของ
หน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการบูรณาการการทํานุ บาํ รุงศิลปะและวัฒนธรรม
กับการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสติ
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ (สําหรับกลุม่ พันธกิจเน้นศิลปวัฒนธรรม)
1. มีระบบและกลไกการทํานุ บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และดําเนินการตามระบบที่
กําหนด
2. มีการบูรณาการงานด้านทํานุ บาํ รุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน
และกิจกรรมนิสติ
3. มีก ารเผยแพร่ กิจ กรรมหรือ การบริก ารด้า นทํ า นุ บํ า รุ ง ศิล ปะและวัฒ นธรรมต่ อ
สาธารณชน
4. มีก ารประเมิน ผลความสํา เร็จ ของการบู ร ณาการงานด้า นทํ า นุ บํ า รุ ง ศิล ปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสติ
5. มีก ารนํ า ผลการประเมิน ไปปรับปรุงการบูร ณาการงานด้า นทํา นุ บํา รุงศิล ปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสติ
6. มีการกําหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเป็ น
ทีย่ อมรับในระดับชาติ

เกณฑ์การประเมิ น :
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 หรือ 6 ข้อ
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ตัวอย่างแนวทางปฏิ บตั ิ เพื่อให้เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน :
เกณฑ์มาตรฐาน
ตัวอย่างแนวทางปฏิ บตั ิ
1. มีระบบและกลไกการทํานุบาํ รุง
หน่วยงานมีการกําหนดระบบและกลไกทางด้านการทํานุ
ศิลปะและวัฒนธรรมและดําเนินการ บํา รุ ง ศิล ปะและวัฒ นธรรม มีร ะบบส่ง เสริม ให้บุ ค ลากรนํ า
ตามระบบทีก่ าํ หนด
กิจกรรมด้านการทํานุ บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมสู่การปฏิบตั ิ
และมีผลลัพธ์ชดั เจนตามแนวทางทีก่ ําหนดไว้ เช่น มีการ
กําหนดนโยบายด้านการทํานุ บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมการ
กําหนดผูร้ บั ผิดชอบ มีการจัดทําแผนงบประมาณโครงการ
มีการกําหนดตัวชีว้ ดั ด้านศิลปะและวัฒนธรรม มีการนํางาน
ศิลปะและวัฒนธรรมสูก่ ารปฏิบตั ทิ เ่ี ป็ นรูปธรรม โดยทุกคนมี
ส่วนร่วม มีการติดตามผลการดําเนินงานอย่างเป็ นระบบและ
มีการนําสูก่ ารพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
2. มีการบูรณาการงานด้านทํานุ
หน่ วยงานสนับสนุ นให้มกี ารนํ าการทํานุ บํารุงศิลปะและ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ วัฒนธรรมไปบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอน และ
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรม กิจกรรมนิสติ คือมีการจัดการเรียนการสอนที่นําการทํานุ
นิสติ
บํา รุง ศิล ปะและวัฒ นธรรมไปผสมผสานเป็ น ส่ว นหนึ่ ง ของ
กิจกรรมการเรียนการสอน หรือบูรณาการการทํานุ บํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมเข้า กับกิจกรรมเสริมหลัก สูตรทัง้ ที่จ ดั
โดยหน่วยงานและทีจ่ ดั โดยองค์การนิสติ
3. มีการเผยแพร่กจิ กรรมหรือการ
1. หน่ วยงานมีสถานที่เพื่อการเผยแพร่และบริการด้าน
บริการด้านทํานุบาํ รุงศิลปะ และ ศิลปะและวัฒนธรรม เช่น มีหอศิลป์ หอประวัติ พิพธิ ภัณฑ์
วัฒนธรรมต่อสาธารณชน
หรือเวทีการแสดง มีการบริหารจัดการโดยมีผมู้ คี วามรู้ ความ
เชีย่ วชาญด้านศิลปะและวัฒนธรรม มีการจัดกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่องสมํ่าเสมอ มีการจัดสรรงบประมาณด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม
2. หน่ ว ยงานจัด ทํา วารสารศิล ปะและวัฒ นธรรมระดับ
ต่างๆ เช่น วารสารระดับหน่วยงาน ระดับชาติ โดยมีความ
ต่อเนื่องในการดําเนินงาน
3.หน่ วยงานมี ก ารบริ ก ารวิ ช าการด้ า นศิ ล ปะและ
วัฒนธรรม โดยมีความร่วมมือกับหน่ วยงานหรือองค์กรอื่น
มีการสร้างเครือข่า ย มีการกําหนดตัวบ่งชี้
และมีก าร
ดําเนินการอย่างต่อเนื่อง เป็ นระบบอย่างชัดเจน
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เกณฑ์มาตรฐาน
4. มีการประเมินผลความ สําเร็จ
ของการบูร ณาการงานด้า นทํา นุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม กับการ
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรม
นิสติ
5. มีการนําผลการประเมินไป
ปรับ ปรุ ง การบูร ณาการงานด้า น
ทํานุ บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ
การจั ด การเรี ย นการสอนและ
กิจกรรมนิสติ

ตัวอย่างแนวทางปฏิ บตั ิ
มีการติดตามผลการบูรณาการงานด้านทํานุ บํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสติ
มีการกําหนดตัวบ่งชี้ และติดตามผลการดําเนินงานอย่างเป็ น
ระบบ

1. มีการนําผลการประเมินไปพัฒนากระบวนการบูรณา
การด้านทํานุ บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียน
การสอน โดยใช้หลักการของ PDCA
2. มีแ ผนปรับ ปรุ ง และพัฒ นาการบูร ณาการด้า นทํา นุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมนํ าสู่การปฏิบตั แิ ละปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง
3. มีผ ลสัม ฤทธิท์ ่ีเ กิด ขึ้น จากการดํา เนิ น การตามแผน
ปรับปรุงและพัฒนาอย่างเป็ นรูปธรรม
6. มีการกําหนดหรือสร้างมาตรฐาน
1. หน่ ว ยงานมีก ารกํ า หนด/การสร้า งมาตรฐานด้า น
คุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรม ศิล ปะและวัฒ นธรรมโดยมีก ารใช้ ผู้ เ ชี่ย วชาญและมีก าร
และมี ผ ลงานเป็ นที่ ย อมรั บ ใน เผยแพร่สสู่ าธารณะ
ระดับชาติ
2. หน่ วยงานได้รบั การยอมรับจากสังคม เช่น มีศลิ ปิ น
แห่งชาติมบี ุคลากรได้รบั เชิญเป็ นวิทยากรหรือเป็ นทีป่ ระจักษ์
หรือผูท้ รงคุณวุฒใิ นระดับองค์กรระดับชุมชน ระดับชาติ และ
ระดับนานาชาติ
3. หน่ วยงานมีจํานวนผลงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์
ด้านศิลปะและวัฒนธรรมโดยมีการเผยแพร่ทงั ้ ในระดับชาติ
ระดับภูมภิ าค หรือระดับนานาชาติ หรือมีผลงานได้รบั รางวัล
ได้รบั การอ้างอิง เป็ นทีย่ อมรับ
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เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ (สําหรับกลุม่ พันธกิจทีไ่ ม่ได้เน้นศิลปวัฒนธรรม)
1. มีระบบและกลไกการทํานุ บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และดําเนินการตามระบบที่
กําหนด
2. มีการบูรณาการงานด้านทํานุบาํ รุงศิลปะและวัฒนธรรมกับภารกิจด้านต่างๆ
3. มีก ารเผยแพร่ กิจ กรรมหรือ การบริก ารด้า นทํ า นุ บํ า รุ ง ศิล ปะและวัฒ นธรรมต่ อ
สาธารณชน
4. มีก ารประเมิน ผลความสํา เร็จ ของการบู ร ณาการงานด้ า นทํ า นุ บํ า รุ ง ศิล ปะและ
วัฒนธรรมกับภารกิจด้านต่างๆ ในข้อ 2
5. มีก ารนํ า ผลการประเมิน ไปปรับปรุงการบูร ณาการงานด้า นทํา นุ บํา รุงศิล ปะและ
วัฒนธรรมกับภารกิจด้านต่างๆ

เกณฑ์การประเมิ น :
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ข้อ

ตัวอย่างแนวทางปฏิ บตั ิ เพื่อให้เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน :
เกณฑ์มาตรฐาน
ตัวอย่างแนวทางปฏิ บตั ิ
1. มีระบบและกลไกการทํานุบาํ รุง
หน่วยงานมีการกําหนดระบบและกลไกทางด้านการทํานุ
ศิลปะและวัฒนธรรมและดําเนินการ บํา รุ ง ศิล ปะและวัฒ นธรรม มีร ะบบส่ง เสริม ให้บุ ค ลากรนํ า
ตามระบบทีก่ าํ หนด
กิจกรรมด้านการทํานุ บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมสู่การปฏิบตั ิ
และมีผลลัพธ์ชดั เจนตามแนวทางทีก่ ําหนดไว้ เช่น มีการ
กําหนดนโยบายด้านการทํานุ บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม การ
กําหนดผูร้ บั ผิดชอบ มีการจัดทําแผน งบประมาณ โครงการ
มีการกําหนดตัวชีว้ ดั ด้านศิลปะและวัฒนธรรม มีการนํางาน
ศิลปะและวัฒนธรรมสูก่ ารปฏิบตั ทิ เ่ี ป็ นรูปธรรม โดยทุกคนมี
ส่วนร่วม มีการติดตามผลการดําเนินงานอย่างเป็ นระบบและ
มีการนําสูก่ ารพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
2. มีการบูรณาการงานด้านทํานุ
หน่ วยงานสนับสนุ นให้มกี ารนํ าการทํานุ บํารุงศิลปะและ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ วัฒนธรรมไปบูรณาการร่วมกับภารกิจด้านต่างๆ คือมีการนํา
กับภารกิจด้านต่างๆ
การทํานุบาํ รุงศิลปะและวัฒนธรรมไปผสมผสานเป็ นส่วนหนึ่ง
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เกณฑ์มาตรฐาน

3. มีการเผยแพร่กจิ กรรมหรือการ
บริการด้านทํานุบาํ รุงศิลปะ และ
วัฒนธรรมต่อสาธารณชน
4. มีการประเมินผลความสําเร็จ
ของการบูร ณาการงานด้า นทํา นุ
บํ า รุ ง ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมกั บ
ภารกิจด้านต่างๆ ในข้อ 2
5. มี ก ารนํ า ผลการประเมิ น ไป
ปรับ ปรุ ง การบูร ณาการงานด้า น
ทํานุ บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ
ภารกิจด้านต่างๆ

ตัวอย่างแนวทางปฏิ บตั ิ
ของภารกิจ เช่น ภารกิจด้านบริการทีก่ ําหนดให้มกี ารทักทาย
ผูใ้ ช้บริการด้วยการกล่าวทักทายสวัสดีดว้ ยใบหน้าที่ยม้ิ แย้ม
การแต่ ง กายด้ว ยผ้า ไทยของหน่ ว ยประชาสัม พัน ธ์ หรือ
บูรณาการการทํานุ บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเข้ากับกิจกรรม
เสริมสร้างขวัญกําลังใจบุคลากร เช่น การจัดกิจกรรมทําบุญ
ตักบาตรในวันสําคัญต่างๆ เป็ นต้น
หน่ วยงานมีการเผยแพร่กิจกรรมหรือบริการด้านศิลปะ
และวัฒนธรรมทีห่ น่วยงานจัดขึน้ โดยอาจมีการเชิญชวนหรือ
เปิ ดโอกาสให้ผสู้ นใจได้เข้าร่วม
มีการติดตามผลการบูรณาการงานด้านทํานุ บํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมกับภารกิจด้านทีห่ น่วยงานเลือกตามข้อ2 โดย
มีการกําหนดตัวบ่งชี้ และติดตามผลการดําเนินงานอย่างเป็ น
ระบบ
1. มีการนําผลการประเมินไปพัฒนากระบวนการบูรณา
การด้านทํานุ บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับภารกิจด้านต่างๆ
โดยใช้หลักการของ PDCA
2. มีแ ผนปรับ ปรุ ง และพัฒ นาการบูร ณาการด้า นทํา นุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมนํ าสู่การปฏิบตั แิ ละปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง
3. มีผ ลสัม ฤทธิท์ ่ีเ กิด ขึ้น จากการดํา เนิ น การตามแผน
ปรับปรุงและพัฒนาอย่างเป็ นรูปธรรม
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 : การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิ ลปะและวัฒนธรรม (มศว)
ชนิ ดของตัวบ่งชี้: ผลผลิต
การคิ ดรอบปี : ปี การศึกษา
คําอธิ บายตัวบ่งชี้ :
การทํานุบาํ รุง หมายถึง การให้ความสําคัญและเห็นถึงคุณค่าทีจ่ ะต้องดูแลรักษาให้คง
อยูใ่ นสภาพทีด่ ี และสมบูรณ์ทงั ้ ในปจั จุบนั และเพือ่ อนาคต
ศิ ลป์ คือ งานสร้างสรรค์ทส่ี ง่ เสริมสร้างความสุนทรีย์ ความงาม และความสุข แก่ผคู้ น
สภาพแวดล้อม และสังคม ซึ่งพัฒนาการยกระดับความมีรสนิยม ความสุนทรีย์ และเข้าใจคุณค่า
ทางศิลปะ ซึง่ มีอทิ ธิพลต่อวิถชี วี ติ ของมนุษย์ เป็ นการนําศิลปะไปใช้ในการส่งเสริมพัฒนาบุคลากร
วัฒนธรรม หมายถึง ความเจริญงอกงามที่มพี ฒ
ั นาการอย่างต่อเนื่อง เช่น เรื่อง
ความคิด ความรูส้ กึ และความเชื่อ ก่อให้เกิดวัฒนธรรม สามารถเห็นได้จากพฤติกรรมในวิถชี วี ติ
สังคม และผลเกิดจากกิจกรรมและผลผลิตกิจกรรมของมนุ ษย์ วัฒนธรรมมีลกั ษณะเฉพาะและมี
ลักษณะสากล ซึ่งเปลี่ยนแปลงตามสมัยนิยม วัฒนธรรมปจั จุบนั ที่ดีจงึ ควรมีความสอดคล้องกับ
ความเป็ นสากล แต่มรี ากฐานของวัฒนธรรมตนเองทีม่ คี ุณค่าอย่างมันคง
่ และมันใจ
่
วัฒนธรรมในหน่ วยงาน หมายถึง ควรเป็ นวัฒนธรรมการเรียนรู้ วัฒนธรรมองค์กร
พัฒนาบุคลากร พัฒนากิจกรรมเพื่อให้เกิดวัฒนธรรม เช่น จิตอาสา ส่งเสริมการแสดงออกทาง
ความคิด วัฒนธรรมการปฏิเสธ การสร้างวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับโลกยุคปจั จุบนั แต่ต้องรูค้ ุณค่า
วัฒนธรรมที่เป็ นรากฐานของตนเอง หน่ วยงานควรเป็ นบ่อเกิดของวัฒนธรรมทีด่ ี แล้วบุคลากรใน
หน่ วยงานควรเป็ นผูน้ ําทางวัฒนธรรมของสังคม อาทิ ความรับผิดชอบ ความมีวนิ ยั และควรมีการ
ส่งเสริมให้รกั วัฒนธรรมของบ้านเกิดหรือวัฒนธรรมในชุมชน นอกจากนัน้ ควรมีพจิ ารณาในประเด็น
การจัดการทางวัฒนธรรมและการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม เช่น หน่ วยงานจะต้องแสดงบทบาทใน
การป้องกัน/กรองสื่อ อันส่งผลให้เกิดการใช้ส่อื เพื่ออบายมุข หรือความเสื่อมเสียทางเพศ โดยไม่
ต้องมองในอดีตเสมอไป และระวังตีความเรือ่ งวัฒนธรรมเป็ นประเพณีไปหมด
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เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
1.

มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)

2.

บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 80

3.

มีผลกระทบทีเ่ กิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม

4.

ได้รบั การยกย่องระดับองค์กร

5.

ได้รบั การยกย่องระดับชาติ

เกณฑ์การประเมิ น :
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ข้อ

ตัวอย่างแนวทางปฏิ บตั ิ เพื่อให้เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน :
เกณฑ์มาตรฐาน
ตัวอย่างแนวทางปฏิ บตั ิ
หน่ ว ยงานมีก ารกํา หนดนโยบาย แผนการดํา เนิ น งาน
1. มี ก ารดํ า เนิ น งานตามวงจร
ระบบและกลไกในการส่งเสริมและสนับสนุ นด้านศิลปะและ
คุณภาพ (PDCA)
วัฒนธรรม และมีการดําเนินการติดตาม ผลการดําเนินงาน
ตามวงจร PDCA
2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ํา
มีการติดตามผลการดําเนินงานเป็ นระยะ เพื่อให้สามารถ
กว่าร้อยละ 80
ควบคุมการดําเนินงานได้ตามแผน
3. มีผ ลกระทบที่เ กิ ด ประโยชน์
มีการประเมินทีแ่ สดงว่ากิจกรรมหรือโครงการด้านศิลปะ
และสร้างคุณค่าต่อสังคม
และวัฒนธรรม ที่หน่ วยงานดําเนินการใน แต่ละปี การศึกษา
นัน้ มีผลกระทบที่เป็ นประโยชน์ และสร้างคุณค่าต่อการศิลปะ
และวัฒนธรรมในด้านต่างๆ
4. ได้รบั การยกย่องระดับองค์กร
กิจกรรมหรือโครงการที่หน่ วยงานดําเนินงานได้รบั การ
ยกย่ อ งในระดั บ องค์ ก ร เช่ น ได้ ร ับ การยกย่ อ งให้ เ ป็ น
หน่ วยงานตัวอย่างในเรื่อ งการแต่ง กาย การมีธรรมเนี ย ม
ปฏิบตั ดิ า้ นการทักทายแบบไทย เป็ นต้น
5. ได้รบั การยกย่องระดับชาติ
กิจกรรมหรือโครงการที่หน่ วยงานดําเนินงานได้รบั การ
ยกย่องในระดับชาติ
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 : การพัฒนาสุนทรียภาพในมิ ติทางศิ ลปะและวัฒนธรรม (มศว)
ชนิ ดของตัวบ่งชี้: ผลผลิต
การคิ ดรอบปี : ปี การศึกษา
คําอธิ บายตัวบ่งชี้ :
การพัฒนาสุนทรียภาพ หมายถึง การปรับปรุงเปลีย่ นแปลงอย่างมีแผนทีเ่ ป็ นระบบ
เกีย่ วกับความงามทางศิลปะและวัฒนธรรม ทีม่ ผี ลกระทบต่อบุคคล สถาบัน สภาพแวดล้อม และ
สังคมในแนวทางทีด่ ขี น้ึ โดยมีเป้าหมายทีช่ ดั เจน และเป็ นทีย่ อมรับร่วมกันได้ ผลการปรับปรุง
เปลีย่ นแปลงหรือสร้างสิง่ ใหม่ตอ้ งไม่เป็ นการทําลายคุณค่าทางสุนทรียข์ องศิลปะและวัฒนธรรมเดิม
การพัฒนาเชิงวัฒนธรรมสามารถสร้างวัฒนธรรมใหม่ทส่ี อดคล้องและเหมาะสมกับสังคมทีม่ กี าร
เปลีย่ นแปลงและมีนวัตกรรมใหม่ ทัง้ ทางเทคโนโลยี ระบบสังคม และความนิยม เพือ่ ให้อยูร่ ว่ มกัน
ได้อย่างเข้าใจมีความเจริญก้าวหน้าอย่างสันติสขุ
สุนทรียะทางศิ ลปะและวัฒนธรรม หมายถึง คุณค่าทางความงามของศิลปะและ
วัฒนธรรม ทีส่ ง่ ผลต่อการรับรูแ้ ละความรูส้ กึ สามารถจรรโลงจิตใจให้มคี วามสุข มีรสนิยม ก่อนให้
เกิดวิธชี วี ติ มนุษย์ ทีง่ ดงาม สามารถอยูร่ ว่ มกันในสังคมทีเ่ ข้าใจและผูกพัน ตลอดจนการรับรูถ้ งึ คุณ
ค่าทีเ่ ป็ นรูปธรรมและนามธรรมของศิลปะและวัฒนธรรมเชิงประวัตศิ าสตร์เพือ่ การดํารงรักษ์สบื
ต่อไป
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
1. การมีสว่ นร่วมของบุคลากรในสถาบันทีก่ ่อให้เกิดวัฒนธรรมทีด่ ี
2. อาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย์
3. ปรับแต่งและรักษาภูมทิ ศั น์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
4. มีพน้ื ทีท่ างวัฒนธรรมทีเ่ อือ้ และส่งเสริมต่อการจัดกิจกรรม และมีการจัดกิจกรรมอย่าง
สมํ่าเสมอ
5. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาไม่ต่าํ กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
เกณฑ์การประเมิ น :
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ข้อ
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คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ข้อ

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มศว ปี การศึกษา 2553
(สําหรับหน่วยงานสนับสนุ นวิชาการ)

ตัวอย่างแนวทางปฏิ บตั ิ เพื่อให้เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน :
เกณฑ์มาตรฐาน
1. การมีสว่ นร่วมของบุคลากรใน
สถาบันทีก่ ่อให้เกิดวัฒนธรรมทีด่ ี

2. อาคารสถานที่ สะอาดถูก
สุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมี
ความสุนทรีย์
3. ปรับแต่งและรักษาภูมทิ ศั น์ให้
สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ
และเป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
4. มีพน้ื ทีท่ างวัฒนธรรมทีเ่ อือ้
และส่งเสริมต่อการจัดกิจกรรม
และมีการจัดกิจกรรมอย่าง
สมํ่าเสมอ
5. ระดับความพึงพอใจของ
บุคลากรและนิสติ ไม่ต่าํ กว่า 3.51
จากคะแนนเต็ม 5

ตัวอย่างแนวทางปฏิ บตั ิ
หน่ ว ยงานมี ก ารจัด โครงการหรื อ กิ จ กรรมที่ พ ัฒ นา
สุนทรียภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมให้กบั บุคลากร โดยมี
วัต ถุ ป ระสงค์แ ละเป้ า หมายความสํา เร็จ อย่า งเป็ น รูป ธรรม
สามารถประเมินได้
หน่วยงานมีการจัดระบบการจัดการด้านความสะอาดของ
อาคารสถานที่
1. มีแผนการดําเนินงานปรับแต่งและรักษาภูมทิ ศั น์ให้
สวยงาม
2. เปรียบเทียบผลการดําเนินงานก่อนและหลังการ
ปรับแต่งและรักษาภูมทิ ศั น์ให้สวยงาม
1. หน่ วยงานมีการจัดสรรพืน้ ทีท่ เ่ี อื้อต่อการจัดกิจกรรม
ทางวัฒนธรรม
2. มีแผนการใช้พน้ื ทีแ่ ละมีการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม
อย่างสมํ่าเสมอ
หน่ ว ยงานมีก ารประเมิน ความพึง พอใจต่อ การพัฒ นา
สุนทรียภาพ โดยควรมีประเด็นในการประเมินครอบคลุม
เกณฑ์การประเมินข้อ 1 - 4
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องค์ประกอบที่ 4
การบริ หารและการจัดการ
หลักการ
หน่ ว ยงานต้ อ งให้ ค วามสํ า คัญ กั บ การบริ ห ารจัด การ โดยมี ค ณะผู้ บ ริ ห ารและ
คณะกรรมการประจํ า หน่ ว ยงานทํ า หน้ า ที่ใ นการกํ า กับ ดู แ ลการทํ า งานของหน่ ว ยงานให้ ม ี
ประสิทธิภาพ หน่ วยงานจะต้องบริหารจัดการด้านต่างๆ ให้มคี ุณภาพ เช่น ทรัพยากรบุคคล
ระบบฐานข้อมูล การบริหารความเสีย่ ง การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพยากรทัง้ หมด ฯลฯ
เพือ่ สัมฤทธิผลตามเป้าหมายทีก่ าํ หนดไว้โดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance)

มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 - 2565) สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
2. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
4. มาตรฐานการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการตามคํารับรองการปฏิบตั ิราชการ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
5. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา สํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
6. เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติเพือ่ สถาบันทีเ่ ป็ นเลิศ ค.ศ. 2009-2010
7. เกณฑ์การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

ตัวบ่งชี้ จํานวน 8 ตัวบ่งชี้ คือ
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
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ภาวะผูน้ ําของคณะกรรมการบริหารหน่วยงานและผูบ้ ริหารทุกระดับของหน่วยงาน(สกอ.)
การพัฒนาหน่วยงานสูส่ ถาบันเรียนรู้ (สกอ.)
ระบบการพัฒนาบุคลากร (สกอ.)
ระบบสารสนเทศเพือ่ การบริหารและการตัดสินใจ (สกอ.)
ระบบบริหารความเสีย่ ง (สกอ.)
ระดับความสําเร็จในการลดระยะเวลาและขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านบริการ (มศว)
ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน (มศว)
ระดับความสําเร็จของการดําเนินกิจกรรม 5 ส (มศว)

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มศว ปี การศึกษา 2553
(สําหรับหน่วยงานสนับสนุ นวิชาการ)

ตัวบ่งชี้ที่4.1 : ภาวะผูน้ ําของคณะกรรมการบริ หารหน่ วยงานและผูบ้ ริ หาร
ทุกระดับของหน่ วยงาน (สกอ.)
ชนิ ดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
การคิ ดรอบปี : ปีการศึกษา
คําอธิ บายตัวบ่งชี้ :
ปจั จัยสนับสนุ นที่สําคัญต่อการเจริญก้าวหน้าของหน่ วยงาน คือ คณะกรรมการบริหาร
หน่วยงานและผูบ้ ริหารทุกระดับหน่วยงานนัน้ ๆ หากคณะกรรมการบริหารหน่ วยงานและผูบ้ ริหารมี
วิสยั ทัศน์ เป็ นผูน้ ํ าที่ดี มีธรรมาภิบาล รับผิดชอบต่อสังคม รักความก้าวหน้า ดูแลบุคลากรอย่างดี
เปิ ดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีสว่ นร่วมในการบริหาร มีความสามารถในการตัดสินใจแก้ปญั หา และ
กํากับดูแล ติดตามผลการดํา เนิ นงานของหน่ วยงานไปในทิศทางที่ถูกต้อง จะทําให้หน่ วยงาน
เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
1. คณะกรรมการบริหารหน่วยงานปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามทีก่ ฎหมายกําหนดครบถ้วนและมีการ
ประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ทก่ี าํ หนดล่วงหน้า
2. ผู้บ ริห ารมีวิส ยั ทัศ น์ กํ า หนดทิศ ทางการดํ า เนิ น งาน และสามารถถ่ า ยทอดไปยัง
บุคลากรทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนําข้อมูลสารสนเทศเป็ นฐานในการ
ปฏิบตั งิ านและพัฒนาหน่วยงาน
3. ผูบ้ ริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทัง้
สามารถสือ่ สารแผนการดําเนินงานและผลการดําเนินงานของหน่วยงานไปยังบุคลากรในหน่วยงาน
4. ผูบ้ ริหารสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานมีสว่ นร่วมในการบริหารจัดการ ให้อํานาจใน
การตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม
5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถทํางานบรรลุ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงานเต็มตามศักยภาพ
6. ผูบ้ ริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานและผูม้ ี
ส่วนได้สว่ นเสีย
7. มีก ารประเมิน ผลการบริห ารงานของหน่ ว ยงานและผู้บริห ารนํ า ผลการประเมิน ไป
ปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็ นรูปธรรม

67
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เกณฑ์การประเมิ น :
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
6 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
7 ข้อ

ตัวอย่างแนวทางปฏิ บตั ิ เพื่อให้เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน :
เกณฑ์มาตรฐาน
1. คณะกรรมการบริ ห าร
ห น่ ว ย ง า น ป ฏิ บ ั ติ ห น้ า ที่
ต า ม ที่ ก ฎ ห ม า ย กํ า ห น ด
ครบถ้วนและมีการประเมิน
ตนเองตามหลั ก เกณฑ์ ท่ี
กําหนดล่วงหน้า

2 . ผู้ บ ริ ห า ร มี วิ ส ั ย ทั ศ น์
กํ า หนดทิศ ทางการดํ า เนิ น
งานและสามารถถ่ายทอดไป
ยั ง บุ ค ล า ก ร ทุ ก ร ะ ดั บ มี
ความสามารถในการวาง
แผนกลยุทธ์มกี ารนํ า ข้อมูล
สารสนเทศเป็ น ฐานในการ
ป ฏิ บั ติ ง า น แ ล ะ พั ฒ น า
หน่วยงาน
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ตัวอย่างแนวทางปฏิ บตั ิ
1. คณะกรรมการบริหารหน่ วยงานทุกคนควรได้รบั การชี้แจง
และทําความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
มหาวิทยาลัย เพื่อให้ทราบถึงบทบาทหน้ าที่ท่ีม ีต่ อหน่ วยงานและ
มหาวิทยาลัย ก่อนจะปฏิบตั ิหน้ าที่ โดยเฉพาะพระราชบัญญัติของ
มหาวิทยาลัย ข้อบังคับต่างๆ อาทิ
• ข้อบังคับทีว่ า่ ด้วยการบริหารงานบุคคลและผูบ้ ริหาร
• ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ
• กรอบทิศทางการพัฒนาหน่วยงานและมหาวิทยาลัย
• อัตลักษณ์ของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย
2. กรรมการบริหารหน่ วยงานกํากับดูแลหน่ วยงานไปสู่ทศิ ทางที่
กําหนดร่วมกันระหว่างผู้บริหารหน่ วยงานและคณะกรรมการบริหาร
หน่ วยงาน และมีความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาคุ ณภาพ
การศึกษาของประเทศ รวมทัง้ ทันต่อการเปลีย่ นแปลงของโลก
3. มีการเปิ ดเผยประวัตกิ รรมการบริหารหน่ วยงาน รายงานการ
ประเมินตนเอง และรายงานต่อสาธารณชน
1. ผู้บริหารและกรรมการบริหารหน่ วยงาน มีส่วนร่วมในการ
กําหนดนโยบายและจัดทําวิสยั ทัศน์ พันธกิจ แผนกลยุทธ์ และนําสู่
การปฏิบตั ิท่ีเป็ นระบบชัดเจน โดยมีการกําหนดตัวบ่งชี้คุณภาพ
(KPI) ของงานทีป่ ฏิบตั ิ ควรมีการพิจารณาจาก
• มิติก ารพัฒ นาองค์ ก ร เช่ น การส่ ง เสริม ให้ บุ ค ลากรมี
โอกาสศึกษา เรียนรู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพือ่ การเรียนรู้

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มศว ปี การศึกษา 2553
(สําหรับหน่วยงานสนับสนุ นวิชาการ)

เกณฑ์มาตรฐาน

3. ผู้ บ ริ ห ารมี ก ารกํ า กั บ
ติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานตามทีม่ อบหมาย
รวมทัง้ สามารถสื่อสารแผน
ดํ า เ นิ น ง า น แ ล ะ ผ ล ก า ร
ดําเนินงานของหน่ วยงานไป
ยังบุคลากรในหน่วยงาน

ตัวอย่างแนวทางปฏิ บตั ิ
• มิติก ารพัฒ นาหรือ การปรับ ปรุ ง กระบวนงานหลัก ของ
หน่ วยงาน เช่น ทิศทางการส่งเสริมการวิจยั การบริการวิชาการ
และสังคม การทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรม
• มิติผู้ร บั บริก ารหรือ ผู้ม ีส่ว นได้ส่ว นเสีย เช่ น ความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ โดยคํานึงถึงความคุ้มค่าของการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ และให้ ส อดคล้ อ งกับ เป้ าประสงค์ ต ามประเด็ น
ยุ ท ธศาสตร์ หรือ วัต ถุ ป ระสงค์เ ชิง กลยุ ท ธ์ข องหน่ ว ยงานอย่ า ง
เหมาะสม โดยพิจารณาจากความคุม้ ค่าของการจัดเก็บข้อมูล และ
การรายงานข้อมูล กับประโยชน์ทจ่ี ะได้รบั
2. ผู้ บ ริ ห ารสร้ า งระบบและกลไกการถ่ า ยทอดนโยบาย
วิสยั ทัศน์ และแผนกลยุทธ์ให้หน่วยงานและบุคลากรทุกระดับทราบ
และมีความเข้าใจร่วมกัน
3. ควรจัด ทํ า ระบบฐานข้ อ มู ล ของหน่ ว ยงานให้ ท ัน สมัย
นํามาใช้ในการติดตามผลการบริหารสารสนเทศ การรายงานผลการ
ดําเนินงานตามตัวบ่งชีค้ ุณภาพ (KPI) ทีก่ ําหนดไว้ในแผนกลยุทธ์
อย่างน้อยปี ละ 2 ครัง้ และนําข้อมูลทีไ่ ด้มาใช้เพื่อการตัดสินใจปรับ
แผนกลยุทธ์ได้อย่างทันการ
1. ผู้ บ ริ ห ารมี ก ารกํ า กั บ ติ ด ตามผลการนํ า นโยบายและ
แผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบตั ใิ นการประชุมผูบ้ ริหารหน่ วยงานอย่าง
น้อยปี ละ 1-2 ครัง้ เพื่อทบทวนเป้าหมายหรือปรับแผนการ
ดําเนินงานให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ยงิ่ ขึน้ พร้อมทัง้ สร้างกลไก
ภายในเพื่อสื่อสารแผนการดําเนินงานไปยังบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย
ทุกระดับทีเ่ กีย่ วข้อง
2. ผู้บ ริห ารมีก ารประเมิน ผลการดํ า เนิ น งานที่สํา คัญ ตาม
ภารกิจของหน่วยงานอย่างครบถ้วน รวมทัง้ การติดตามผลสัมฤทธิ ์
อย่างน้อยปี ละ1 ครัง้ เพื่อทบทวนเป้าหมาย หรือปรับแผนการ
ดําเนินงานในรอบปี ถดั ไป พร้อมแจ้งผลการดําเนินงานไปยัง
บุคลากรทุกระดับผ่านการสื่อสารภายใน โดยใช้ส่อื ต่างๆ ที่ตรงกับ
กลุม่ เป้าหมาย

69

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มศว ปี การศึกษา 2553
(สําหรับหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ)

เกณฑ์มาตรฐาน
ตัวอย่างแนวทางปฏิ บตั ิ
4. ผู้ บ ริ ห ารสนั บ สนุ นให้
1. ผูบ้ ริหารควรมีระบบการสือ่ สาร 2 ทาง เพื่อรับฟงั ข้อคิดเห็น
บุคลากรในหน่ วยงานมีส่วน และข้อเสนอแนะจากบุคลากรผูป้ ฏิบตั งิ าน อันจะทําให้ได้ขอ้ มูลเพื่อ
ร่วมในการบริหารจัดการ ให้ การปรับปรุงระบบการปฏิบตั งิ านอย่างต่อเนื่อง
อํ า นาจในการตัด สิน ใจแก่
• ช่องทางที่ผู้บริหารได้รบั ฟงั ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
บุคลากรตามความเหมาะสม จากบุค ลากรผู้ป ฏิบตั ิงาน เช่น ในที่ป ระชุม โทรศัพท์ อีเมลล์
เว็บบอร์ด กล่องรับความคิดเห็น ฯลฯ
2. ผู้บ ริห ารดํ า เนิ น การปรับ ลดขัน้ ตอนกระบวนการบริห าร
จัดการโดยการมอบอํานาจในการตัดสินใจแก่ผบู้ ริหารหรือผูป้ ฏิบตั ิ
ระดับ ถัด ไป เพื่อ เพิ่ม ความคล่ อ งตัว พร้อ มกับ มีก ารกํา กับ และ
ตรวจสอบเพื่อให้เกิดความมันใจว่
่ าระบบการทํางานมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล คุม้ ค่า และมีความเสีย่ งอยูใ่ นระดับทีย่ อมรับได้
3. รายงานสรุปผลกิจกรรม/โครงการทีจ่ ดั ขึน้ เพื่อเป็ นการสร้าง
ขวัญและกําลังใจต่อบุคลากรเป็ นประจําอย่างต่อเนื่องเช่น การจัด
โครงการรางวัล คุ ณ ภาพและเพิ่ม ประสิท ธิภ าพการให้ บ ริก าร
โครงการพัฒนาองค์กรให้คล่องตัว (lean organization) เป็ นต้น
5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้
1. ผูบ้ ริหารมีการถ่ายทอดความรูแ้ ก่ผรู้ ว่ มงาน โดยเน้นการเพิม่
และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน ทักษะในการปฏิบตั งิ านให้สงู ขึน้ อย่างต่อเนื่องหรือเพิม่ ศักยภาพใน
เพื่อให้สามารถทํางานบรรลุ การทํางานให้บรรลุวตั ถุประสงค์ เช่น การสอนงานทีห่ น้างาน
วัตถุ ประสงค์ของหน่ วยงาน (on – the – job training) จัดทําคูม่ อื การปฏิบตั งิ าน เป็ นต้น
เต็มตามศักยภาพ
2. ผูบ้ ริหารในระดับต่างๆ ควรนํ าหลักการจัดการความรูม้ าใช้
เพือ่ การแลกเปลีย่ นความรูแ้ ละถ่ายทอดประสบการณ์รว่ มกัน เช่น
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบตั ิ
(community of practices) เป็ นต้น
6. ผู้บริหารบริหารงานด้วย
1. ผู้บ ริห ารควรยึด หลัก ธรรมาภิบ าลเป็ น เครื่อ งมือ ในการ
หลักธรรมาภิบาล โดยคํานึ ง บริห ารการดํ า เนิ น งานของหน่ ว ยงานให้ ไ ปสู่ ทิศ ทางที่กํ า หนด
ถึงประโยชน์ ของหน่ วยงาน ร่วมกัน ระหว่า งผู้บ ริห ารและกรรมการบริห ารหน่ ว ยงาน โดยให้
และผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศและ
ทันต่อการเปลีย่ นแปลงของโลก
2. ผูบ้ ริหารมีการดําเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลโดยเฉพาะ
ในประเด็นการปกป้องผลประโยชน์ของผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียในเรื่อง
คุ ณ ภาพทางวิช าการและเปิ ด โอกาสให้ม ีส่ว นร่ว มจากทุ ก ฝ่า ยที่
เกีย่ วข้องในการดําเนินงาน
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เกณฑ์มาตรฐาน

7 . มี ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร
บริห ารงานของหน่ ว ยงาน
แ ล ะ ผู้ บ ริ ห า ร นํ า ผ ล ก า ร
ประเมิ น ไปปรั บ ปรุ ง การ
บ ริ ห า ร ง า น อ ย่ า ง เ ป็ น
รูปธรรม

ตัวอย่างแนวทางปฏิ บตั ิ
3. ผูบ้ ริหารมีการเปิ ดเผยประวัติ มีรายงานประเมินตนเอง จัดทํา
รายงานสรุปผลการทํางานและรายงานการเงินของหน่ วยงานเสนอต่อ
คณะกรรมการบริหารหน่วยงานเป็ นประจําทุกปี
4. ผู้บ ริห ารมีก ารติด ตามผลการควบคุ ม ภายใน การบริห าร
ความเสี่ยง และการตรวจสอบภายในของหน่ วยงานและรายงาน
การเงินของหน่วยงานเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหน่วยงานเป็ น
ประจําทุกปี
5. มีก ารประชุ ม คณะกรรมการบริห ารหน่ ว ยงานที่ม ีว าระ
เกีย่ วกับการติดตาม/การรายงานผลการดําเนินงาน ได้แก่
• รายงานการประเมินตนเองของหน่วยงาน
• รายงานผลการปฏิบตั ริ าชการตามคํารับรอง
• การรายงานการควบคุมภายใน
• การบริหารความเสีย่ ง
• การตรวจสอบภายใน
• รายงานการเงิน
1. หน่ วยงานมีการประเมินผลการบริหารงานของหน่ วยงาน
และผู้บ ริห ารตามที่ร ะบุ ไ ว้ใ นกฎหมายหรือ พระราชบัญ ญัติข อง
มหาวิทยาลัยและข้อบังคับมหาวิทยาลัยที่ว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคลและผู้บริหาร และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน หรือ
ตามข้อตกลงทีท่ าํ ร่วมกัน
2. การประเมินผลควรยึดหลักการบริหารงานแบบกัลยาณมิตร
กล่าวคือใช้หลักการที่มุ่งเน้นการให้ขอ้ เสนอแนะเชิงสร้างสรรค์ นํ า
ผลการประเมิน ไปใช้ใ นการพัฒ นา หรือ ปรับ ปรุ ง หน่ ว ยงานให้
เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
3. ผูบ้ ริหารมีการนํ าผลการประเมินจากคณะกรรมการบริหาร
หน่ ว ยงานไปใช้ป รับ ปรุ ง การบริห ารงาน อาทิ จัด ทํ า แผนการ
บริหารงาน และรายงานผลการดําเนินงานต่อคณะกรรมการบริหาร
หน่วยงานในโอกาสทีเ่ หมาะสม
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 : การพัฒนาหน่ วยงานสู่สถาบันเรียนรู้ (สกอ.)
ชนิ ดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
การคิ ดรอบปี : ปีการศึกษา
คําอธิ บายตัวบ่งชี้ :
มาตรฐานการอุ ด มศึกษาข้อที่ 3 กําหนดให้ม หาวิท ยาลัยมีการสร้างและพัฒ นาสัง คม
ฐานความรูแ้ ละสังคมแห่งการเรียนรู้ ดังนัน้ หน่ วยงานจึงต้องมีการจัดการความรูเ้ พื่อมุ่งสูส่ ถาบัน
แห่งการเรียนรูเ้ ช่นกัน โดยมีการรวบรวมองค์ความรูท้ ม่ี อี ยูใ่ นหน่ วยงาน ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ใน
ตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็ นระบบ เพื่อให้ทุกคนในหน่ วยงานสามารถเข้าถึงความรู้ และ
พัฒนาตนเองให้เป็ นผูร้ ู้ รวมทัง้ ปฏิบตั งิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้มหาวิทยาลัยและ
หน่ ว ยงานมีค วามสามารถในเชิง แข่ง ขัน สูง สุ ด กระบวนการในการบริห ารจัด การความรู้ใ น
หน่ วยงาน ประกอบด้วย การระบุความรู้ การคัดเลือก การรวบรวม การจัดเก็บความรู้ การเข้าถึง
ข้อมูล และการแลกเปลี่ยนความรู้ทงั ้ ภายในและภายนอกหน่ วยงาน การสร้างบรรยากาศและ
วัฒนธรรมการเรียนรูภ้ ายในหน่ วยงาน การกําหนดแนววิธปี ฏิบตั งิ าน ตลอดจนการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรูใ้ นหน่วยงานให้ดยี งิ่ ขึน้

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
1. มีการกําหนดประเด็นความรูแ้ ละเป้าหมายของการจัดการความรูท้ ส่ี อดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ของหน่วยงานอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจหลัก 1 ด้าน
2. กําหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายทีจ่ ะพัฒนาความรูแ้ ละทักษะอย่างชัดเจนตามประเด็น
ความรูท้ ก่ี าํ หนดในข้อ 1
3. มีการแบ่งปนั และแลกเปลีย่ นเรียนรูจ้ ากความรู้ ทักษะของผูม้ ปี ระสบการณ์ตรง (tacit
knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบตั ทิ ่ดี ตี ามประเด็นความรูท้ ่กี ําหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่
บุคลากรกลุม่ เป้าหมายทีก่ าํ หนด
4. มีการรวบรวมความรูต้ ามประเด็นความรูท้ ก่ี ําหนดในข้อ 1 ทัง้ ทีม่ อี ยู่ในตัวบุคคลและ
แหล่งเรียนรูอ้ ่นื ๆ ทีเ่ ป็ นแนวปฏิบตั ทิ ด่ี มี าพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็ นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร (explicit knowledge)
5. มีการนํ าความรูท้ ่ไี ด้จากการจัดการความรูใ้ นปี การศึกษาปจั จุบนั หรือปี การศึกษาที่
ผ่านมา ทีเ่ ป็ นลายลักษณ์อกั ษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผูม้ ปี ระสบการณ์ตรง
(tacit knowledge) ทีเ่ ป็ นแนวปฏิบตั ทิ ด่ี มี าปรับใช้ในการปฏิบตั งิ านจริง
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เกณฑ์การประเมิ น :
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ข้อ

ตัวอย่างแนวทางปฏิ บตั ิ เพื่อให้เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน :
ตัวอย่างแนวทางปฏิ บตั ิ
1. หน่วยงานควรศึกษาเป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์
หรือวัตถุ ประสงค์เชิงกลยุทธ์ของหน่ วยงาน ว่ามีประเด็นใดที่
มุ่งเน้นเป็ นสําคัญ หรือมุ่งสู่อตั ลักษณ์ใดที่ต้องการ เพื่อนํ ามาใช้
ในการกําหนดแผนยุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบตั กิ ารในการจัดการ
ความรูใ้ ห้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน โดยอย่างน้อย
ต้องครอบคลุมพันธกิจหลัก 1 ด้าน
2. คณะทํางาน/บุ คคลที่เกี่ยวข้องในการกํ าหนดประเด็น
ความรู้ อาจประกอบด้วย ผู้อํานวยการ รองผู้อํานวยการ หัวหน้ า
งาน ที่กํากับดูแลด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ท่เี กี่ยวข้องกับการ
พันธกิจด้านนัน้ ๆ ทีเ่ ป็ นไปตามอัตลักษณ์ของหน่วยงาน
3. หน่วยงานควรมีเป้าหมายในการจัดการความรู้ โดย
เน้นเรื่องการพัฒนาทักษะ ความสามารถของบุคลากรภายใน
เป็ น หลัก โดยอย่างน้ อยต้องครอบคลุม พัน ธกิจหลัก 1 ด้า น
รวมทัง้ ประเด็นการจัดการความรู้ท่หี น่ วยงานมุ่งเน้ นตามอัต
ลักษณ์ เช่น เทคนิคการเพิม่ ผลงานวิจยั ภายในหน่วยงาน
2 . กํ า ห น ด บุ ค ล า ก ร ก ลุ่ ม
1. กลุ่มเป้าหมายที่จะได้รบั การพัฒนาความรู้และทักษะ
เป้าหมายทีจ่ ะพัฒนาความรูแ้ ละ อย่างน้อยควรเป็ นบุคลากรทีท่ าํ หน้าทีเ่ กีย่ วข้องกับการพันธกิจ
ทักษะอย่างชัดเจนตามประเด็น หลัก ด้า นนัน้ ๆ หรือ ที่เ กี่ย วข้อ งกับ ประเด็น ความรู้ด ัง กล่ า ว
ความรูท้ ก่ี าํ หนดในข้อ 1
รวมทัง้ ด้านอื่นๆ ทีห่ น่วยงานมุง่ เน้น
2. หน่ วยงานควรกําหนดนโยบายให้มกี ารสํารวจผลการ
ปฏิ บ ัติ ง านที่ เ ป็ น จุ ด เด่ น ของบุ ค ลากร โดยเฉพาะด้ า นที่
สะท้อนอัตลักษณ์ ของหน่ วยงานนัน้ ๆ เพื่อนํ ามากําหนดเป็ น
ประเด็ น สํ า หรั บ ใช้ ใ นกระบวนการจั ด การความรู้ ใ ห้ ไ ด้
องค์ ค วามรู้ ท่ี เ ป็ นประโยชน์ ต่ อ การพัฒ นาคุ ณ ภาพการ
ดําเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงาน
เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีการกําหนดประเด็นความรู้
และเป้ าหมายของการจัด การ
ความรู้ ท่ี ส อดคล้ อ งกั บ แผน
กลยุทธ์ของหน่วยงานอย่างน้อย
ครอบคลุมพันธกิจหลัก 1 ด้าน
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มศว ปี การศึกษา 2553
(สําหรับหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ)

เกณฑ์มาตรฐาน
3. มีการแบ่งปนั และแลกเปลีย่ น
เรียนรูจ้ ากความรู้ ทักษะของผู้ม ี
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ต ร ง ( tacit
knowledge) เพื่อค้นหาแนว
ปฏิบตั ทิ ่ดี ตี ามประเด็นความรู้ท่ี
กํ า หนดในข้อ 1 และเผยแพร่
ไปสู่บุ ค ลากรกลุ่ ม เป้ าหมายที่
กําหนด

4. มีก ารรวบรวมความรู้ต าม
ประเด็นความรูท้ ก่ี าํ หนดในข้อ 1
ทัง้ ที่มอี ยู่ในตัวบุคคลและแหล่ง
เรียนรูอ้ ่นื ๆ ทีเ่ ป็ นแนวปฏิบตั ทิ ด่ี ี
มาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็ น
ระบบโดยเผยแพร่อ อกมาเป็ น
ล า ย ลั ก ษ ณ์ อั ก ษ ร ( explicit
knowledge)

5. มีการนํ าความรู้ท่ีได้จากการ
จั ด การความรู้ ใ นปี การศึ ก ษา
ปจั จุบนั หรือปี การศึกษาที่ผ่านมา
ที่เป็ นลายลักษณ์ อ ักษร (explicit
knowledge) และจากความรู้ ทักษะ
ของผู้ ม ี ประสบการณ์ ตรง (tacit
knowledge) ทีเ่ ป็ นแนวปฏิบตั ทิ ด่ี ี
มาปรับใช้ในการปฏิบตั งิ านจริง
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ตัวอย่างแนวทางปฏิ บตั ิ
1. หน่ วยงานควรเชิญบุคลากรภายใน หรือภายนอกที่ม ี
ผลงานดีเด่นทางด้านวิชาการและผลงานทางด้านวิจยั รวมทัง้
ผลงานด้านอื่นๆ ทีห่ น่ วยงานมุ่งเน้นมาถ่ายทอดความรู้ เคล็ด
ลับ หรือนวัตกรรม อย่างสมํ่าเสมอผ่านเวทีต่างๆ เช่น การจัด
ประชุ ม สัม มนา เพื่อ การแลกเปลี่ย นเรีย นรู้ร่ ว มกับ เจ้า ของ
ความรู้ เคล็ดลับ หรือนวัตกรรมดังกล่าว
2. หน่ วยงานควรส่งเสริมให้มบี รรยากาศและวัฒนธรรม
การเรียนรู้ภายในหน่ วยงาน เช่น การส่งเสริมให้มชี ุมชนนัก
ปฏิ บ ัติ แ ละเครื อ ข่ า ยด้ า นการจัด การความรู้ ทัง้ ระหว่ า ง
หน่ วยงานภายในและภายนอก เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมการ
แลกเปลี่ย นเรีย นรู้อ ย่า งต่ อ เนื่ อ ง โดยการจัด สรรทรัพ ยากร
อย่างเหมาะสม ทัง้ ด้านงบประมาณ เวลา สถานที่
1. มีการกําหนดผู้รบั ผิดชอบในการวิเคราะห์ สังเคราะห์
ความรูท้ งั ้ ที่มอี ยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรูอ้ ่นื ๆ ที่เป็ นแนว
ปฏิบตั ทิ ่ดี มี าพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็ นระบบ เป็ นหมวดหมู่
เพื่อ ให้ บุ ค ลากรกลุ่ ม เป้ าหมายที่ ต้ อ งการเพิ่ม พู น ความรู้
ความสามารถเข้าถึงแนวปฏิบตั ทิ ด่ี ไี ด้งา่ ย
2. ควรมีก ารใช้ ป ระโยชน์ จ ากเทคโนโลยีส ารสนเทศ
เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และเผยแพร่ความรูใ้ น
หน่วยงาน ให้เกิดความประหยัดและเกิดประโยชน์สงู สุด
3. ควรมีก ารจัดพิม พ์ว ารสาร หรือสื่อสิง่ พิม พ์ เพื่อ การ
แลกเปลีย่ นเรียนรูแ้ ละยกย่องให้เกียรติแก่ผเู้ ป็ นเจ้าของความรู้
เคล็ดลับ หรือนวัตกรรมดังกล่าว
1. ผู้รบั ผิดชอบมีการวิเคราะห์ความรู้จากแนวปฏิบตั ทิ ่ดี ี
จากแหล่งต่างๆ เช่น นวัตกรรมที่ได้จากการจัดการความรูไ้ ป
ใช้ใ ห้เกิดประโยชน์ แ ก่ห น่ วยงานและสังคม นํ า มาปรับใช้ใ ห้
เหมาะสมกับบริบทของหน่วยงานทีเ่ ป็ นกลุม่ เป้าหมาย
2. ผู้ร บั ผิดชอบควรขยายผลการปรับใช้ไปยังหน่ วยงาน
ต่างๆ และติดตามวัดผลตามประเด็นความรูแ้ ละเป้าหมายของ
การจัดการความรูท้ ส่ี อดคล้องกับแผนกลยุทธ์ตามพันธกิจของ
หน่วยงาน

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มศว ปี การศึกษา 2553
(สําหรับหน่วยงานสนับสนุ นวิชาการ)

เกณฑ์มาตรฐาน

ตัวอย่างแนวทางปฏิ บตั ิ
3. มีกลไกการนํ าผลการประเมินคุณภาพจากภายในและ
ภายนอกด้านการจัดการความรู้ มาปรับปรุงและพัฒนาระบบ
และกลไกการจัดการความรูข้ องหน่วยงาน
4 . ผู้ ร ั บ ผิ ด ช อ บค ว ร สรุ ป ผ ล สั ม ฤท ธิ ท์ ่ี เ กิ ด ขึ้ น ต า ม
เป้าประสงค์ท่กี ําหนดไว้ในประเด็นยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์
ของหน่วยงาน
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 : ระบบการพัฒนาบุคลากร (สกอ.)
ชนิ ดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
การคิ ดรอบปี : ปี การศึกษา
คําอธิ บายตัวบ่งชี้ :
คุณภาพของการศึกษาจะเกิดขึน้ ถ้าสถานศึกษามีบุคลากรที่มคี ุณภาพ มีความรัก
องค์กร มุ่งมันตั
่ ง้ ใจปฏิบตั หิ น้าที่ตามภาระงานที่กําหนด ผูบ้ ริหารมีการมอบหมายงานให้กบั
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาตามศักยภาพ ความถนัด ความสนใจของแต่ละบุคคล บุคลากรทุกระดับมีความพึง
พอใจในการทํางาน องค์กรมีการพัฒนาบุคลากรตามสาขาวิชาชีพ และหาวิธกี ารทีจ่ ะธํารงรักษา
บุคลากรทีม่ ปี ระสิทธิภาพให้อยูก่ บั องค์กรตลอดไป

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรทีม่ กี ารวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงประจักษ์
2. มีการบริหารและการบุคลากรให้เป็ นไปตามแผนทีก่ าํ หนด
3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและกําลังใจให้บุคลากรสามารถ
ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. มีร ะบบการติ ด ตามการนํ า ความรู้แ ละทัก ษะที่ไ ด้ จ ากการพัฒ นามาใช้ ใ นการ
ปฏิบตั งิ านทีเ่ กีย่ วข้อง
5. มีการให้ความรูด้ า้ นจรรยาบรรณแก่บุคลากร และดูแลควบคุมให้บุคลากรถือปฏิบตั ิ
6. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร
7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากร

เกณฑ์การประเมิ น :
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ข้อ
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คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 หรือ 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 หรือ 6 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
7 ข้อ

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มศว ปี การศึกษา 2553
(สําหรับหน่วยงานสนับสนุ นวิชาการ)

ตัวอย่างแนวทางปฏิ บตั ิ เพื่อให้เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน :
เกณฑ์มาตรฐาน
ตัวอย่างแนวทางปฏิ บตั ิ
1. มี แ ผนการบริ ห ารและการ
ข้อมูลทีค่ วรพิจารณาประกอบการวางแผนการบริหารและ
พัฒนาบุ คลากรที่ม ีการวิเคราะห์ การพัฒ นาทรัพ ยากรบุ ค คลควรครอบคลุ ม ข้อ มู ล ที่สํ า คัญ
ข้อมูลเชิงประจักษ์
ดังต่อไปนี้
1. ข้อมูลอัตรากําลังบุคลากรในปจั จุบนั และที่ต้องการ
ในอนาคตอย่างน้อย 5 ปี ขา้ งหน้า เพื่อใช้ในการวางแผนความ
ต้องการด้านบุคลากรของหน่ วยงาน กําหนดอัตรากําลังทีต่ อ้ ง
การในการปฏิบตั งิ านตามแผนยุทธศาสตร์ และการพัฒนางาน
ประจํา กําหนดแผนการจ้างงาน สรรหาบุค ลากรที่มคี วามรู้
ความสามารถ มีทศั นคติทด่ี มี าสูก่ ระบวนการคัดสรรอาจมีการ
สรรหาทัง้ จากภายนอกและภายในสถาบัน
2. ข้อ มู ล จากการสํ า รวจความต้ อ งการในการอบรม
(training needs) ของบุคลากร เพื่อให้ได้รบั การฝึกอบรมตาม
เกณฑ์ท่สี ถาบันการศึกษากําหนด และสามารถนํ าความรู้ท่ี
ได้ ร ับ มาพัฒ นางานของตนให้ ม ีป ระสิท ธิภ าพเพิ่ม ขึ้น ซึ่ง
หัวหน้าหน่ วยงานสามารถประเมินความต้องการนี้ได้ รวมถึง
ข้อมูลสมรรถนะที่สํา คัญ ต่อ การปฏิบตั ิงาน (competencies)
ในระดับต่าง ๆ เพือ่ ใช้ในการฝึกอบรมวิธกี ารทํางานและทักษะ
ที่จํ า เป็ น ให้ผู้ป ฏิบ ัติง านเข้า ใจในงาน กระบวนการเรีย นรู้
เกี่ยวกับแนวคิด ทักษะ กฎเกณฑ์ ทัศนคติ เพื่อเพิม่ ผลการ
ปฏิบตั งิ านของผูป้ ฏิบตั งิ าน การหมุนเวียนให้ไปทํางานในด้าน
อื่น ๆ การเข้าศึกษาในโครงการทีม่ หาวิทยาลัยจัดขึน้
3. ข้อ มูล ป้ อนกลับ ของผลการปฏิบ ัติง านและผลการ
พัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าของสายงาน ในรอบปี ทผ่ี ่าน
มา เพื่อใช้ในการมอบหมายงานหรือมีขอ้ ตกลงในการทํางาน
และใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไข ชมเชย ให้รางวัล ตลอดจนปรับปรุง
ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็ นธรรม รวมทัง้
การสรรหาคนเก่ง คนดีเข้ามาปฏิบตั งิ านในสถาบัน
4. ข้อ มูล การวิเ คราะห์จุ ด แข็ง จุ ดอ่ อ นด้า นทรัพ ยากร
มนุ ษย์ว่ามีประเด็นใดบ้างที่ควรมีการวางแผน เพื่อปรับปรุง
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มศว ปี การศึกษา 2553
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เกณฑ์มาตรฐาน

ตัวอย่างแนวทางปฏิ บตั ิ
แก้ไขแผนพัฒนาทรัพยากรให้สอดคล้องกับความต้องการและ
ความคาดหวังของผูป้ ฏิบตั งิ าน และของหน่วยงาน

2 . มี ก า ร บ ริ ห า ร แ ล ะ ก า ร
1. มีการสรรหา คัดเลือกบุคลากรอย่างเป็ นระบบ โปร่งใส
บุ ค ลากรให้เ ป็ น ไปตามแผนที่ และกําหนดแนวปฏิบตั เิ ป็ นลายลักษณ์อกั ษรเพื่อให้ได้บุคลากร
กําหนด
คุณภาพภายใต้เวลาทีก่ ําหนดและเป็ นไปตามกรอบอัตรากําลัง
ทีห่ น่วยงานวางแผนไว้
2. มีการวิเคราะห์งาน (job analysis) โดยกําหนดให้ม ี
คําอธิบายลักษณะงาน (job description) การระบุคุณสมบัติ
เฉพาะตําแหน่ง (job specification) รวมทัง้ สมรรถนะทีส่ าํ คัญ
ต่อการปฏิบตั งิ าน (competencies) เพื่อใช้ในการการฝึกอบรม
วิธกี ารทํางานและทักษะทีจ่ าํ เป็ นให้ผปู้ ฏิบตั งิ านเข้าใจในงาน
3. มีการประเมินผลการปฏิบตั ิ (job evaluation) ทีเ่ ป็ น
รูป แบบชัด เจนมีก ารกํ า หนดเส้น ทางเดิน ของตํ า แหน่ ง งาน
(career Path) ของบุคลากรทุกกลุ่ม วิเคราะห์ปริมาณการเข้า
– ออกของบุค ลากรแต่ล ะกลุ่ม และพิจ ารณาหาแนวทางการ
ปรับปรุงแก้ไขและติดตามผล
3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพ
1. สร้างบรรยากาศของสถานที่ทํางานให้น่าอยู่ ตัง้ แต่
ที่ดี และสร้างขวัญและกํา ลังใจ สภาพแวดล้อม บรรยากาศของการทํางาน การให้สวัสดิการ
ให้บุ ค ลากรสามารถทํ า งานได้ พนักงาน การดูแลบุคลากรในหน่ วยงานทุกคนอย่างเสมอภาค
อย่างมีประสิทธิภาพ
ทัดเทียมกัน สร้างบรรยากาศของความสุขในการทํางาน
2. มีระบบส่งเสริมสนับสนุ นการเสนอขอรับรางวัลของ
บุคลากร เช่น มีการติดตามข้อมูลแหล่งให้รางวัลต่าง ๆ เพื่อ
ประชาสัม พัน ธ์ใ ห้บุ ค ลากรทราบโดยเร็ว มีก ารกระตุ้น และ
ช่วยเหลือผูท้ ม่ี ศี กั ยภาพในการขอรับรางวัลในด้านต่าง ๆ เช่น
การช่วยจัดทําเอกสารการขอรับรางวัล การประสานงานใน
กระบวนการขอรับรางวัลหรืองานธุรการอื่นๆ เป็ นต้น
3. มีการยกย่องให้เกียรติผไู้ ด้รบั รางวัลโดยวิธกี ารต่าง ๆ
เช่น การประชาสัม พัน ธ์ผ ลงานที่ไ ด้ร บั รางวัลทัง้ ภายในและ
ภายนอกสถาบัน การจัดบรรยากาศพิเศษเพื่อเป็ นเกียรติ การ
พิจารณาความดีความชอบเป็ นกรณีพเิ ศษ
4. มีกจิ กรรมทีก่ ่อให้เกิดการพัฒนาร่วมกัน เปิ ดโอกาสให้
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาได้มโี อกาสแสดงความคิดเห็น และได้ร่วมมือ
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เกณฑ์มาตรฐาน

4. มีร ะบบการติ ด ตามการนํ า
ความรู้แ ละทัก ษะที่ไ ด้จ ากการ
พัฒนามาใช้ในการปฏิบตั งิ านที่
เกีย่ วข้อง

5. มี ก ารให้ ค วามรู้ ด้ า นจรรยา
บรรณแก่ บุ คลากร และดู แ ล
ควบคุมให้บุคลากรถือปฏิบตั ิ

6. มีการประเมินผลความสําเร็จ
ของแผนการบริ ห ารและการ
พัฒนาบุคลากร

ตัวอย่างแนวทางปฏิ บตั ิ
กัน ทํ า งาน มี ช่ อ งทางการสื่ อ สารหลายช่ อ งทางระหว่ า ง
ผูบ้ งั คับบัญชา ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา และระหว่างผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
ด้วยกัน เพือ่ ทําให้เกิดความรูส้ กึ ทีด่ แี ละพัฒนางานร่วมกัน
5. มีนโยบายดูแลสุขภาพของบุคลากร ทัง้ ในเชิงป้องกัน
และส่งเสริม มีสวัสดิการในการตรวจเช็คสุขภาพ การส่งเสริม
การออกกําลังกายในรูปแบบต่าง ๆ
ทุ ก ห ลั ก สู ต ร ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม ห รื อ ทุ ก โ ค ร ง ก า ร ที่ ม ี
วัต ถุ ป ระสงค์ใ นการเพิ่ม ทัก ษะการปฏิบ ตั ิง าน ควรกํ า หนด
แนวทาง หรือวิธกี ารติดตาม ประเมินผลสัมฤทธิ ์ของการอบรม
หรือการพัฒนา เพื่อให้เกิดความมันใจว่
่ าบุคลากรสามารถนํ า
ความรูแ้ ละทักษะจากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบตั ิงาน หรือ
ปรับปรุงตนเอง โดยอาจใช้กลไกการติดตามผลการนําความรู้
และทักษะไปใช้ภายหลังการอบรมหรือพัฒนาทักษะ 6-9 เดือน
หรือ ใช้ก ลไกการจัด การความรู้เ ป็ น เครื่องมือ ในการติดตาม
ประเมินผลสัมฤทธิ ์ของการอบรมหรือการพัฒนา เป็ นต้น
1. หน่ วยงานจัดให้มกี ารให้ความรูด้ า้ นจรรยาบรรณ และ
กิจกรรมที่ส่งเสริมการปลูกฝงั จรรยาบรรณแก่บุคลากรอย่าง
สมํ่าเสมอ
2. ผู้รบั ผิดชอบในการให้ความรูด้ ้านจรรยาบรรณ ควรมี
การติด ตามผลการปรับ ปรุง และพัฒ นาตนเองของบุ ค ลากร
อย่างต่อเนื่อง
หน่ ว ยงานจัด ให้ม ีก ารประเมิน ผลความสํา เร็จ ของการ
ปฏิบตั งิ านตามกิจกรรมทีก่ ําหนดไว้ในแผน รวมทัง้ ผลสัมฤทธิ ์
ของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรตามตัวชีว้ ดั ผลการ
ดําเนินงาน (KPI) หรือเป้าหมายของแผนการบริหารและการ
พัฒ นาบุ ค ลากร โดยที่ ต ัว ชี้ ว ัด ผลการดํ า เนิ น งานและค่ า
เป้าหมายนัน้ ควรมีความเชื่อมโยงกับกลยุทธ์ของหน่ วยงาน
และนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหาร
และการพัฒนาบุคลากรในรอบปีถดั ไป
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7. มีการนํ าผลการประเมินไป
1. นํ าผลการประเมินความสําเร็จของแผนการบริหารและ
ปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการ การพัฒนาบุคลากรไปปรับปรุงแผนการบริหารและการพัฒนา
บริหารและการพัฒนาบุคลากร บุคลากร
2. ดําเนินการตามแผนปรับปรุงการบริหารและการพัฒนา
บุคลากรตามระยะเวลาทีก่ าํ หนด
3. มีก ารสํ า รวจความต้ อ งการ และความพึง พอใจของ
บุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่มวี ตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนา
บุ ค ลากรเพื่อ เป็ น ข้อ มูล ประกอบการจัด ทํ า แผนการพัฒ นา
บุคลากรในระยะต่อไป
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.4 : ระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หารและการตัดสิ นใจ (สกอ.)
ชนิ ดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
การคิ ดรอบปี : ปีการศึกษา
คําอธิ บายตัวบ่งชี้ :
หน่วยงานควรมีการพัฒนาหรือนําระบบสารสนเทศมาใช้ เพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
ที่ส อดรับ กับ นโยบายและการวางแผน เพื่อ ให้เ ป็ น ระบบที่ส มบู ร ณ์ ส ามารถเชื่อ มโยงกับ ทุ ก
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ภายในและภายนอก เป็ นระบบทีใ่ ช้งานได้ทงั ้ เพื่อการบริหาร การวางแผน
และการตัดสินใจของผู้บริหารทุกระดับ เพื่อการปฏิบตั งิ านตามภารกิจทุกด้านของบุคลากร เพื่อ
การติดตามตรวจสอบและประเมินการดําเนินงาน ตลอดจนเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาหน่ วยงาน
ทัง้ นี้ ระบบดังกล่าวต้องมีความสะดวกในการใช้งานโดยประเมินจากความพึงพอใจของผูใ้ ช้

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan)
2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของหน่ วยงานและ
สามารถนําไปใช้ในการดําเนินงานประกันคุณภาพ
3. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้ระบบสารสนเทศทัง้ ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ เองและนํามาใช้
4. มีการนํ าผลการประเมิน ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบ
สารสนเทศ
5. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องตามทีก่ าํ หนด

เกณฑ์การประเมิ น :
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ข้อ
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ตัวอย่างแนวทางปฏิ บตั ิ เพื่อให้เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน :
เกณฑ์มาตรฐาน
ตัวอย่างแนวทางปฏิ บตั ิ
1. มี แ ผ นระบบสารสนเทศ
1. หน่ วยงานควรตั ง้ คณะกรรมการจั ด ทํ า แผนระบบ
(Information System Plan)
สารสนเทศที่ประกอบไปด้วยผู้บริหารด้านระบบสารสนเทศของ
หน่วยงานและกลุม่ ผูบ้ ริหารทีเ่ ป็ นผูใ้ ช้ระบบสารสนเทศ
2. แผนระบบสารสนเทศควรสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ของหน่วยงาน
3. ระบบสารสนเทศที่นํ าเสนอในแผนระบบสารสนเทศ
ควรประกอบด้วย
• วัตถุประสงค์ ความสามารถในการทํางานของระบบ
แต่ละระบบ
• ความสอดคล้องของแต่ละระบบที่มตี ่อแต่ละกลยุทธ์
ของหน่วยงาน
• ความสัมพันธ์ระหว่างระบบสารสนเทศทีน่ ําเสนอใหม่
กับระบบสารสนเทศทีม่ อี ยูใ่ นปจั จุบนั
• ทรัพยากรสารสนเทศทีต่ อ้ งการใช้ในแต่ละระบบ ทัง้
hardware software (system software และ application
software) database peopleware และ facilities อื่นๆ
• งบประมาณทีต่ อ้ งการใช้ในแต่ละระบบ
• การประเมินความคุม้ ค่าของระบบสารสนเทศ
• การจัดลําดับความสําคัญของระบบสารสนเทศ
2. มีร ะบบสารสนเทศเพื่อ การ
บริห ารและการตัด สิน ใจตาม
พั น ธกิ จ ของหน่ วยงานและ
ส า ม า ร ถ นํ า ไ ป ใ ช้ ใ น ก า ร
ดําเนินงานประกันคุณภาพ
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ระบบสารสนเทศเพือ่ การบริหารและการตัดสินใจเป็ นระบบ
สารสนเทศที่นําข้อมูลจากระบบสารสนเทศในการดําเนินงาน
ตามปกติ เช่น ระบบบัญชี ระบบทะเบียนประวัติ เป็ นต้น มา
สร้า งเป็ น สารสนเทศให้ผู้บ ริห ารใช้ใ นการบริห ารและการ
ตัดสินใจในเรื่องทีเ่ ป็ นพันธกิจของหน่ วยงานได้อย่างครบถ้วน
ทัง้ ด้านการวิจยั การเงิน การบริหารจัดการด้านอื่น ๆ รวมทัง้
เป็ นข้อมูลเพื่อใช้ในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ด้วย
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ตัวอย่างแนวทางปฏิ บตั ิ
3. มีการประเมินความพึงพอใจ
1. ผูร้ บั ผิดชอบควรจัดทําแบบประเมินความพึงพอใจของ
ของผู้ใ ช้ร ะบบสารสนเทศทัง้ ที่ ผูใ้ ช้ระบบ รวมทัง้ กําหนดระยะเวลาในการเก็บแบบประเมินให้
พัฒนาขึน้ เองและนํามาใช้
สอดคล้องกับลักษณะการเข้าใช้ระบบ เช่น มีการประเมินความ
พึงพอใจทุกครัง้ ที่มกี ารใช้ระบบหรือทุกเดือน ทุกปี การศึกษา
เป็ นต้น
2. การประเมินความพึงใจของผูใ้ ช้ระบบสารสนเทศเป็ น
ประจําอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
4. มี ก ารนํ า ผลการประเมิ น
1. กําหนดผูร้ บั ผิดชอบในการวิเคราะห์ขอ้ มูลทีไ่ ด้จากการ
ความพึง พอใจของผู้ ใ ช้ ร ะบบ ประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้ระบบสารสนเทศ
สารสนเทศมาปรับ ปรุ ง ระบบ
2. นําผลการประเมินความพึงพอใจมาใช้ในการจัดทํา
สารสนเทศ
แผนปรับปรุงระบบสารสนเทศ
3. แผนปรับปรุงระบบสารสนเทศทีผ่ ่านการพิจารณาจาก
ผูบ้ ริหารแล้ว
4. ดําเนินการตามแผนปรับปรุงระบบสารสนเทศตาม
ระยะเวลาทีก่ าํ หนด
5. มี ก ารส่ ง ข้ อ มู ล ผ่ า นระบบ
มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยและ
เ ค รื อ ข่ า ย ข อ ง ห น่ ว ย ง า น ที่ หน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ระบบฐานข้อมูลด้านการประกัน
เกีย่ วข้องตามทีก่ าํ หนด
คุณภาพการศึกษา ระบบบุคลากร เป็ นต้น
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.5 : ระบบบริ หารความเสี่ยง (สกอ.)
ชนิ ดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
การคิ ดรอบปี : ปีงบประมาณ
คําอธิ บายตัวบ่งชี้ :
เพื่อให้หน่ วยงานมีระบบบริหารความเสีย่ ง โดยการบริหารและควบคุมปจั จัย กิจกรรม
และกระบวนการดําเนินงานทีอ่ าจเป็ นมูลเหตุของความเสียหาย (ทัง้ ในรูปของตัวเงิน หรือไม่ใช่ตวั
เงิน เช่น ชื่อเสียง และการฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล หรือความคุม้ ค่า) เพื่อให้ระดับความเสีย่ ง และขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึน้ ใน
อนาคตอยู่ใ นระดับ ที่ย อมรับ และควบคุ ม ได้ โดยคํ า นึ ง ถึง การเรีย นรู้วิธีก ารป้ องกัน จากการ
คาดการณ์ปญั หาล่วงหน้าและโอกาสในการเกิด เพื่อป้องกันหรือบรรเทาความรุนแรงของปญั หา
รวมทัง้ การมีแผนสํารองต่อภาวะฉุ กเฉิน เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าระบบงานต่าง ๆ มีความพร้อมใช้งาน
มีการปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่องและทันต่อการเปลีย่ นแปลงเพือ่ การบรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน
ตามยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์เป็ นสําคัญ

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
1. มีก ารแต่ ง ตัง้ คณะกรรมการหรือ คณะทํา งานบริห ารความเสี่ย ง โดยมีผู้บ ริห าร
ระดับสูงและตัวแทนทีร่ บั ผิดชอบพันธกิจหลักของหน่วยงานร่วมเป็ นคณะกรรมการหรือคณะทํางาน
2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสีย่ งและปจั จัยทีก่ ่อให้เกิดความเสีย่ งอย่างน้อย 3 ด้าน
ตามบริบทของหน่วยงานจากตัวอย่างต่อไปนี้
- ความเสีย่ งด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาคารสถานที)่
- ความเสีย่ งด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ของหน่วยงาน
- ความเสีย่ งด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
- ความเสีย่ งด้านการปฏิบตั งิ าน เช่น ความเสีย่ งของกระบวนการบริหา
หลักสูตร การบริหารงานวิจยั ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ
- ความเสีย่ งด้านบุคลากรและความเสีย่ งด้านธรรมาภิบาลโดยเฉพาะจรรยาบรรณ
ของอาจารย์และบุคลากร
- ความเสีย่ งจากเหตุการณ์ภายนอก
3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสีย่ งและจัดลําดับความเสีย่ งทีไ่ ด้จาก
การวิเคราะห์ในข้อ 2
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4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสีย่ งทีม่ รี ะดับความเสีย่ งสูงและดําเนินการตามแผน
5. มีก ารติด ตาม และประเมิน ผลการดํ า เนิ น งานตามแผน และรายงานต่ อ คณะ
กรรมการบริหารหน่วยงานเพือ่ พิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้
6. มีการนํ าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารหน่ วยงานไปใช้
ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสีย่ งในรอบปีถดั ไป

เกณฑ์การประเมิ น :
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 หรือ 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
6 ข้อ

ตัวอย่างแนวทางปฏิ บตั ิ เพื่อให้เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน :
ตัวอย่างแนวทางปฏิ บตั ิ
1. มีการแต่งตัง้ คณะกรรมการหรือคณะทํางานประกอบ
ด้ ว ยผู้ บ ริห ารระดับ สู ง และตัว แทนที่ร ับ ผิด ชอบในแต่ ล ะ
พันธกิจหลักของหน่วยงาน
2. มีการระบุรายละเอียดการทํางานของคณะกรรมการ
หรือคณะทํางาน เช่น นโยบายหรือแนวทางในการดําเนิน
งานหน้าทีค่ วามรับผิดชอบกําหนดระยะเวลาให้มกี ารประชุม
ของคณะกรรมการหรือคณะทํางานฯ อย่างสมํ่าเสมอ
3. เอกสารแสดงรายละเอียดการทํางานของคณะกรรม
การหรือ คณะทํ า งาน เช่ น นโยบายหรือ แนวทางในการ
ดําเนินงาน หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ /Job discription ของ
คณะกรรมการบริห ารความเสี่ย งซึ่ง ควรระบุ ไ ว้ใ นคํ า สัง่
แต่ ง ตัง้ แผน/ปฏิทิน การประชุ ม ของคณะกรรมการหรือ
คณะทํางานอย่างสมํ่าเสมอ
2. มีการวิเคราะห์และระบุความ ปจั จัยทีก่ ่อให้เกิดความเสีย่ งในประเด็นต่างๆ เช่น
เสีย่ ง และปจั จัยที่ก่อให้เกิดความ
• ความเสี่ยงด้า นทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ
เสีย่ งอย่างน้อย 3 ด้าน ตามบริบท ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที)่
ของหน่วยงาน
• ความเสีย่ งด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์
• ความเสี่ ย งด้ า นนโยบาย กฎหมาย ระเบี ย บ
ข้อบังคับ
เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีการแต่งตัง้ คณะกรรมการหรือ
คณะทํางานบริหารความเสีย่ ง โดยมี
ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง และตั ว แทนที่
รั บ ผิ ดชอบพั น ธกิ จ ห ลั ก ข อ ง
หน่วยงานร่วมเป็ นคณะกรรมการหรือ
คณะทํางาน
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ตัวอย่างแนวทางปฏิ บตั ิ

• ความเสีย่ งด้านการปฏิบตั งิ าน เช่น ความเสีย่ งของ
กระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจยั ระบบงาน
ระบบประกันคุณภาพ
• ความเสี่ ย งด้ า นบุ ค ลากรและความเสี่ ย งด้ า น
ธรรมาภิบ าล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย์ แ ละ
บุคลากร
• ความเสีย่ งจากเหตุการณ์ภายนอก
1. วิเคราะห์และระบุความเสีย่ งพร้อมปจั จัยที่ก่อให้เกิด
ความเสีย่ งทีส่ ง่ ผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย หรือความ
ล้มเหลวหรือลดโอกาสทีจ่ ะบรรลุเป้าหมายในการบริหาร
2. ประเด็ น ความเสี่ย งที่ นํ า มาพิจ ารณาควรมองถึ ง
เหตุการณ์ ในอนาคตที่มโี อกาสเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อ
สถาบันด้านชื่อเสียง คุณภาพการศึกษา รวมถึงความสูญเสีย
ทางด้านชีวติ บุคลากร และทรัพย์สนิ ของสถาบันเป็ นสําคัญ
3. ป จั จัยเสี่ยงหรือปจั จัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอาจใช้
กรอบแนวคิด ในเรื่อ งที่เ กี่ย วข้อ งกับ คน อาคารสถานที่
อุ ป กรณ์ วิธีก ารปฏิบตั ิงาน สภาพแวดล้อ มทัง้ ภายในและ
ภายนอก เป็ นต้น
4. จัดลํา ดับความสําคัญของป จั จัยเสี่ยง โดยพิจารณา
จากมิตขิ องโอกาสและผลกระทบจากความเสีย่ ง
3. มี ก ารประเมิ น โอกาสและ
1. ระดับความเสี่ยงอาจกําหนดเป็ น เชิง ปริมาณ หรือ
ผลกระทบของความเสี่ย งและ เชิงคุณภาพทีส่ ะท้อนถึงความเสีย่ งระดับสูง กลาง ตํ่า ได้
จัดลําดับความเสี่ยงที่ได้จากการ
2. ควรมีการกําหนดเกณฑ์การประเมินความเสีย่ งทัง้ ใน
วิเคราะห์ในข้อ 2
ด้านของโอกาสและผลกระทบ
3. การประเมินโอกาสในการเกิดความเสีย่ ง ให้ประเมิน
จากความถีท่ เ่ี คยเกิดเหตุการณ์เสีย่ งในอดีต หรือความน่ าจะ
เป็ นที่จะเกิดเหตุการณ์ในอนาคต โดยคาดการณ์จากข้อมูล
ในอดีต รวมถึง สภาพแวดล้อ มที่เ กี่ย วข้อ งกับ การควบคุ ม
ปจั จัยเสีย่ งในปจั จุบนั
4. การประเมินผลกระทบของความเสีย่ ง ให้ประเมินจาก
ความรุนแรง ถ้ามีเหตุการณ์ เสี่ยงดังกล่าวเกิดขึ้น โดยจะมี
ความรุนแรงมาก ถ้ากระทบต่อความเชื่อมันต่
่ อคุณภาพของ
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4. มีการจัดทําแผนบริหารความ
เสี่ยงที่มรี ะดับความเสี่ยงสูง และ
ดําเนินการตามแผน

5. มีการติดตาม และประเมินผล
การดําเนินงานตามแผน และรายงาน
ต่อคณะกรรมการบริหารหน่ วยงาน
เพือ่ พิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้

6. มีการนํ าผลการประเมิน และ
ข้อ เสนอแนะจากคณะกรรมการ
บริหารหน่ วยงานไปใช้ในการปรับ
แผนหรือวิเคราะห์ความเสีย่ งในรอบ
ปีถดั ไป

ตัวอย่างแนวทางปฏิ บตั ิ
หน่ วยงาน ฐานะการเงิน ขวัญ กําลังใจและความปลอดภัย
ของบุคลากร เป็ นต้น
1. แผนบริหารความเสีย่ งเพื่อการบรรลุเป้าหมาย โดย
ต้อง
• กํ า หนดมาตรการหรือ แผนปฏิบ ัติก ารที่จ ะสร้า ง
ความรู้ ความเข้าใจให้กบั บุคลากรในหน่วยงาน
• แนวทางการดํ า เนิ น การแก้ ไ ข ลด หรือ ป้ องกัน
ความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดขึน้ อย่างเป็ นรูปธรรม
2. มาตรการควบคุมความเสีย่ งโดยใช้เทคนิค 4 T คือ
• Take การยอมรับความเสีย่ ง
• Treat การลดหรือควบคุมความเสีย่ ง
• Transfer การโอนหรือกระจายความเสีย่ ง
• Terminate การหยุดหรือหลีกเลีย่ งความเสีย่ ง
เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่หน่ วยงานจะเกิดความ
เสีย หาย (ทัง้ ในรูป แบบของตัว เงิน และไม่ ใ ช่ ต ัว เงิน เช่ น
ชื่ อ เสีย ง การฟ้ องร้ อ งจากการไม่ ป ฏิ บ ัติ ต ามกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือความคุม้ ค่า
คุณค่า)
1. มีการรายงานความก้าวหน้ าหรือผลการดําเนินงาน
ตามแผนต่อคณะกรรมการบริหารหน่วยงาน
2. มีรายงานการสรุปผลการดําเนินงานและประเมินผล
ั หาอุ ป สรรคและแนว
ความสํา เร็จ ของการดํา เนิ น งาน ป ญ
ทางการแก้ไข พร้อมข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนการ
ดําเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารหน่วยงาน
แผนบริหารความเสีย่ งในรอบปี ถดั ไปควรพิจารณาระดับ
ความเสี่ ย งที่ เ หลื อ อยู่ ห ลั ง การจั ด การความเสี่ ย งและ
ข้อ เสนอแนะจากคณะกรรมการบริห ารหน่ วยงาน รวมทัง้
ความเสี่ ย งใหม่ จ ากนโยบาย หรื อ สภาพแวดล้ อ มที่
เปลี่ย นแปลงไปทัง้ ภายในหรือ นอกหน่ ว ยงาน และจาก
มหาวิทยาลัย
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มศว ปี การศึกษา 2553
(สําหรับหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ)

หมายเหตุ: คะแนนการประเมินจะเท่ากับ 0 หากพบว่าเกิดเหตุการณ์รา้ ยแรงขึน้ ภายในหน่วยงาน
ในรอบปี การประเมิน ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและความปลอดภัยของนิ สติ นักศึก ษา คณาจารย์
บุ ค ลากร หรือ ต่ อ ชื่อ เสีย งภาพลัก ษณ์ หรือ ต่ อ ความมัน่ คงทางการเงิน ของหน่ ว ยงาน อัน
เนื่องมาจากความบกพร่องของหน่วยงานในการควบคุม หรือจัดการกับความเสีย่ ง หรือปจั จัยเสีย่ ง
ทีไ่ ม่มปี ระสิทธิภาพเพียงพอ

88

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มศว ปี การศึกษา 2553
(สําหรับหน่วยงานสนับสนุ นวิชาการ)

ตัวบ่งชี้ที่ 4.6 : ระดับความสําเร็จในการลดระยะเวลาและหรือขัน้ ตอนการ
ปฏิ บตั ิ งานบริ การ (มศว)
ชนิ ดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
การคิ ดรอบปี : ปี การศึกษา
คําอธิ บายตัวบ่งชี้ :
ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงการทํางาน/การปฏิบตั งิ านบริการ โดยมีเป้าหมายทีจ่ ะ
ทําให้งานบริการของหน่ วยงานมีขนั ้ ตอนที่กระชับและมีระยะเวลาในการดําเนินงานรวดเร็ว หรือ
การให้บริการแบบ one stop service พัฒนางานบริการให้สน้ิ สุดในจุดบริการเพียงจุดเดียว

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
1. มีก ารกํ า หนดนโยบายการดํ า เนิ น การในการลดระยะเวลาและหรือ ขัน้ ตอนการ
ปฏิบตั งิ านบริการ
2. มีแผนการดําเนินงานการลดระยะเวลาและหรือขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านบริการ
3. มีการจัดตัง้ คณะกรรมการดําเนินการหรือมีการมอบหมายผูร้ บั ผิดชอบดําเนินการ
4. มีการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน
5. มีผลยืนยันสามารถลดระยะเวลาและหรือขัน้ ตอนของการปฏิบตั งิ านลงได้จริง
6. มีระบบในการติดตามผลการดําเนินงาน
7. มีการประเมินและวิเคราะห์ผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน
8. มีการนํ าผลการประเมินมาใช้ในการแก้ไขปรับปรุงหรือกําหนดแนวทางในการ
ดําเนินงานปีต่อไป

เกณฑ์การประเมิ น :
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 หรือ3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
6 หรือ 7 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
8 ข้อ
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มศว ปี การศึกษา 2553
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ตัวอย่างแนวทางปฏิ บตั ิ เพื่อให้เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน :
เกณฑ์มาตรฐาน
ตัวอย่างแนวทางปฏิ บตั ิ
1. มีก ารกํ า หนดนโยบายการ
1. หน่ วยงานควรมีการกําหนด/ทบทวนนโยบายและให้
ดํ า เนิ น การในการลดระยะเวลา ความสําคัญเกี่ยวกับการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของ
และหรือ ขัน้ ตอนการปฏิบ ัติง าน หน่วยงานให้มคี วามสอดคล้องกับสถานการณ์ทเ่ี ปลีย่ นแปลง
บริการ
ไป
2. การคัด เลือ กกิจ กรรมหรือ กระบวนการมาพัฒ นา
ปรับปรุงควรมีก ารวิเ คราะห์ถึง ผลกระทบที่ผู้ร บั บริก ารจะ
ได้รบั ว่ามีความคุม้ ค่าหรือไม่
2. มีแผนการดําเนินงานการลด
1. มีการระบุกิจกรรมที่จะดําเนินการพัฒนา ปรับปรุง
ระยะเวลาและหรือ ขัน้ ตอนการ การให้บริการที่ชดั เจน ทัง้ การดําเนินการ การติดตาม และ
ปฏิบตั งิ านบริการ
การประเมินผลการดําเนินงาน
2. มีแผนผัง (Flow chart) แสดงขัน้ ตอนการให้บริการที่
แสดงผังการดําเนินก่อน และหลังการลดระยะเวลาและหรือ
ขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านบริการ
3. มี ก ารจัด ตั ง้ คณะกรรมการ
มีการจัดตัง้ คณะกรรมการดําเนินงานหรือผูร้ บั ผิดชอบใน
ดํา เนิ น การหรือมีก ารมอบหมาย การดําเนินการเพือ่ ให้สามารถดําเนินงานได้ตามแผนทีว่ างไว้
ผูร้ บั ผิดชอบดําเนินการ
4. มีการดําเนินงานตามแผนการ
1. มีการดําเนินงานตามแผนที่วางไว้พร้อมเก็บข้อมูล
ดําเนินงาน
เพือ่ ใช้ในการยืนยันผล
2. มีป ระกาศขัน้ และระยะเวลาการให้บริการในแต่ละ
กระบวนงานให้ผรู้ บั บริการรับทราบอย่างชัดเจน
5. มีผ ลยืน ยัน สามารถลดระยะ
1. มีแบบฟอร์มเก็บข้อมูลเพื่อยืนยันผลการดําเนินงาน
เวลาและหรื อ ขัน้ ตอนของการ ตามขัน้ ตอนทีม่ กี ารพัฒนา ปรับปรุงการให้บริการ
ปฏิบตั งิ านลงได้จริง
2. มีการวิเคราะห์ผลจากการเก็บข้อมูลจริงเพื่อนํ ามา
เปรียบเทียบตามมาตรฐานใหม่ ว่าสามารถดําเนินการได้จริง
6. มีระบบในการติดตามผลการ
1. คณะกรรมการดํา เนิ น งานหรือ ผู้ร ับ ผิด ชอบมีก าร
ดําเนินงาน
ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนทีว่ างไว้ พร้อมรายงานผล
การติดตามต่อผูบ้ ริหารหน่ วยงานหรือคณะกรรมการบริหาร
หน่วยงาน
2. มีก ารวิเ คราะห์ผ ลจากการดําเนิ น งานตามแผนผัง
ขัน้ ตอนการให้บริการที่ปรับปรุงใหม่เพื่อนํ ามาพิจารณาการ
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เกณฑ์มาตรฐาน

7. มีการประเมินและวิเคราะห์
ผลการดํา เนิ น งานตามแผนการ
ดําเนินงาน

8. มีการนําผลการประเมินมาใช้
ในการแก้ไขปรับปรุงหรือกําหนด
แนวทางในการดําเนินงานปีต่อไป

ตัวอย่างแนวทางปฏิ บตั ิ
ดําเนินงานว่าสามารถดํา เนินงานได้ตามเป้าหมายหรือไม่
เพื่อให้สามารถหาแนวทางการแก้ไขได้ทนั หากไม่สามารถ
ดําเนินการได้
คณะกรรมการดํ า เนิ น งานหรื อ ผู้ ร ับ ผิ ด ชอบมี ก าร
ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนว่าสามารถดําเนินงานได้
บรรลุตามวัตถุประสงค์ทว่ี างไว้หรือไม่พร้อม วิเคราะห์ปจั จัย
แห่ ง ความสํ า เร็ จ และอุ ป สรรคในการดํ า เนิ น งาน และ
ข้อเสนอแนะเพือ่ การปรับปรุงพัฒนาต่อไป
ในการจัด ทํ า แผนการดํ า เนิ น งานหรือ การคัด เลื อ ก
กิจกรรมหรือกระบวนการมาพัฒนาปรับปรุงในปี ต่อไปต้องมี
การนําผลของการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานในครัง้
ก่อนมาเป็ นข้อมูลนํ าเข้า เพื่อการวางแผนในการดําเนินงาน
ของปีถดั ไป

91

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มศว ปี การศึกษา 2553
(สําหรับหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ)

ตัวบ่งชี้ที่ 4.7 : ระดับความสําเร็จในการดําเนิ นการตามมาตรการประหยัด
พลังงาน (มศว)
ชนิ ดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
การคิ ดรอบปี : ปี การศึกษา
คําอธิ บายตัวบ่งชี้ :
เพื่อเป็ นการสร้างจิตสํานึกสารธารณะให้เกิดกับบุคลากรในด้านการรักษาสภาพแวดล้อม
โดยการช่วยกันประหยัดพลังงานซึ่งหน่ วยงานสามารถดําเนินการช่วยโลก และสังคมได้ โดยการ
ออกมาตรการในการประหยัดพลังงาน มีการแจ้งเวียนให้บุคลากรในสังกัดทราบและปฏิบตั ติ าม
อย่างเคร่งครัด เช่นการเปิ ด-ปิ ดเครื่องปรับอากาศ หรือเครื่องใช้ไฟฟ้า ในหน่ วยงานตามระยะเวลา
ทีก่ ําหนด เป็ นต้น มีการประเมินผลการดําเนินงานโดยการตรวจประเมินจากผูม้ หี น้าทีร่ บั ผิดชอบ
ว่าหน่ วยงานได้ปฏิบตั ติ ามนโยบายดังกล่าวหรือไม่ โดยจะต้องจัดทํารายงานให้ผูบ้ งั คับบัญชาใน
หน่วยงานทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
1. มีการกําหนดนโยบายหรือแนวทางการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน
2. มีการจัดตัง้ คณะกรรมการดําเนินการหรือมีการมอบหมายให้มผี รู้ บั ผิดชอบดําเนินการ
3. มีแผนงานการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน
4. มีการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน
5. มีระบบในการติดตามผลการดําเนินงาน
6. มีการประเมินและวิเคราะห์ผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน
7. มีการนําผลการประเมินมาใช้ในการแก้ไขปรับปรุงหรือกําหนดแนวทางในการ
ดําเนินงานปีต่อไป

เกณฑ์การประเมิ น :
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 หรือ 2 ข้อ
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คะแนน 2
มีการดําเนินการ
3 หรือ 4 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
6 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
7 ข้อ

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มศว ปี การศึกษา 2553
(สําหรับหน่วยงานสนับสนุ นวิชาการ)

ตัวอย่างแนวทางปฏิ บตั ิ เพื่อให้เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน :
เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีการกําหนดนโยบายหรือแนว
ทางการดํ าเนิ นการตามมาตรการ
ประหยัดพลังงาน
2. มีการจัดตัง้ คณะกรรมการ
ดํา เนิ น การหรือมีก ารมอบหมาย
ให้มผี รู้ บั ผิดชอบดําเนินการ
3. มีแผนงานการดําเนินการตาม
มาตรการประหยัดพลังงาน
4. มีการดําเนินงานตามแผนการ
ดําเนินงาน
5. มีร ะบบในการติด ตามผลการ
ดําเนินงาน

6. มีการประเมินและวิเคราะห์ผล
การดําเนินงานตามแผนการ
ดําเนินงาน

7. มีการนําผลการประเมินมาใช้
ในการแก้ไขปรับปรุงหรือกําหนด
แนวทางในการดําเนินงานปีต่อไป

ตัวอย่างแนวทางปฏิ บตั ิ
หน่ ว ยงานควรมีก ารกํ า หนด/ทบทวนนโยบาย หรือ
แนวทางการดําเนิ นงานเพื่อร่ว มกัน ประหยัดพลังงานของ
หน่วยงาน
มี ก ารจั ด ตั ้ง คณะกรรมการดํ า เนิ น งานหรื อ มอบ
ผูร้ บั ผิดชอบในการดําเนินการเพื่อให้สามารถดําเนินงานได้
ตามนโยบายหรือแนวทางการประยัดพลังงานของหน่วยงาน
มีก ารระบุ กิจ กรรมที่จ ะดํ า เนิ น การเพื่อ การประหยัด
พลังงานที่ชดั เจน ทัง้ การดําเนินการ การติดตาม และการ
ประเมิน วิเคราะห์ผลการดําเนินงาน
คณะกรรมการดํ า เนิ น งานหรื อ ผู้ ร ับ ผิ ด ชอบมี ก าร
ดําเนินงานตามแผนที่วางไว้พร้อมเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการ
ยืนยันผลการดําเนินงาน
คณะกรรมการดํา เนิ น งานหรือ ผู้ร บั ผิด ชอบควรมีก าร
กําหนดให้มกี ารรายงาน หรือการติดตามผลการดําเนินงาน
ตามมาตรการประหยัดพลังงานพร้อมรายงานผลการติดตาม
ต่อผูบ้ ริหารหน่วยงานหรือคณะกรรมการบริหารหน่วยงาน
1. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนว่าสามารถ
ดําเนินงานได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่วี างไว้หรือไม่พร้อม
วิ เ คราะห์ ป จั จัย แห่ ง ความสํ า เร็ จ และอุ ป สรรคในการ
ดําเนินงาน และข้อเสนอแนะเพือ่ การปรับปรุงพัฒนาต่อไป
2. มีการวิเคราะห์ผลจากการดําเนินงานตามมาตรการ
ประหยัดพลังงาน เพื่อนํามาพิจารณามาตรการทีด่ ําเนินการ
ว่ามีผลต่อการประหยัดพลังงาน
ในการจัดทําแผนการดําเนินงานหรือพิจารณามาตรการ
ในการดําเนินการมาพัฒนาปรับปรุงควรมีการนําผลของการ
ดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานและผลการวิเคราะห์การ
ดําเนินงานตามมาตรการในครัง้ ก่อนมาเป็ นข้อมูลนําเข้า เพื่อ
การวางแผนในการดําเนินงานของปีถดั ไป
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.8 : ระดับความสําเร็จในการดําเนิ นการกิ จกรรม 5ส (มศว)
ชนิ ดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
การคิ ดรอบปี : ปี การศึกษา
คําอธิ บายตัวบ่งชี้ :
กิจกรรม 5ส ถือว่าเป็ นกิจกรรมพืน้ ฐานของการปฏิบตั งิ านเพื่อการให้บริการที่มคี ุณภาพ
ดังนัน้ การดําเนินงานเพื่อจัดความเป็ นระเบียบเรียบร้อยในสถานที่ทํางาน เพื่อให้เกิดสภาพการ
ทํางานทีด่ ี โดยดําเนินกิจกรรมในหน่วยงาน ตามเทคนิค 5ส คือ มีการดําเนินการสะสางเพื่อให้เกิด
ความสะดวกและสะอาด ให้เป็ นสุขลักษณะ และสร้างนิสยั ที่ดใี นการปฏิบตั งิ าน ที่จะต้องมีการ
ดําเนินงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพและดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
1. มีการกําหนดนโยบาย/แนวทางหรือแผนการดําเนินกิจกรรม 5ส
2. มีการจัดตัง้ คณะกรรมการการดําเนินงานกิจกรรม 5ส และคณะกรรมการตรวจประเมิน
กิจกรรม 5ส
3. มีคมู่ อื การดําเนินกิจกรรม 5ส ของหน่วยงาน
4. มีการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน
5. มีผลยืนยันหน่วยงานผ่านเกณฑ์คะแนนของกิจกรรม 5ส อย่างน้อยร้อยละ 75
6. มีระบบในการติดตามผลการดําเนินงาน
7. มีการประเมินและวิเคราะห์ผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน
8. มีการนําผลการประเมินมาใช้ในการแก้ไขปรับปรุงหรือกําหนดแนวทางในการดําเนินงานปีต่อไป

เกณฑ์การประเมิ น :
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 หรือ 2 ข้อ
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คะแนน 2
มีการดําเนินการ
3 หรือ 4 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
5 หรือ 6 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
7 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
8 ข้อ

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มศว ปี การศึกษา 2553
(สําหรับหน่วยงานสนับสนุ นวิชาการ)

ตัวอย่างแนวทางปฏิ บตั ิ เพื่อให้เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน :
เกณฑ์มาตรฐาน
ตัวอย่างแนวทางปฏิ บตั ิ
1. มีการกําหนดนโยบาย/แนวทาง
1. หน่ วยงานควรมีการกําหนดนโยบาย/แนวทาง หรือ
หรือแผนการดําเนินกิจกรรม 5ส แผนการดําเนินกิจกรรม 5ส ของหน่ วยงานที่ส่อื สารให้กบั
บุคลากรในหน่วยงานได้ทราบอย่างทัวถึ
่ ง
2. มีการให้ความรูเ้ กี่ยวกับการดําเนินงานกิจกรรม 5ส
ว่ามีขนั ้ ตอน กระบวนการ อย่างไรบ้าง
2. มีการจัดตัง้ คณะกรรมการการ
1. มีการจัดตัง้ คณะกรรมการดําเนิ น งานกิจกรรม 5ส
ดํ า เนิ น งานกิ จ กรรม 5ส และ เพื่อดําเนินงานกิจกรรม 5ส ของหน่ วยงาน โดยมีบุคลากร
คณะกรรมการตรวจประเมิ น ทุกคนในหน่วยงานมีสว่ นร่วมในการทํากิจกรรมต่างๆ
กิจกรรม 5ส
2. มีการจัดตัง้ คณะกรรมการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส
เพื่อ ประเมิน ผลการดํ า เนิ น งานตามมาตรฐาน 5ส ของ
หน่วยงาน
3. มีคู่มอื การดําเนินกิจกรรม 5ส
หน่วยงานควรมีค่มู อื 5ส ของหน่วยงานเองเพื่อใช้ในการ
ของหน่วยงาน
ดําเนินงานกิจกรรม 5ส และถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานต่างๆ
ทีห่ น่วยงานกําหนดขึน้
4. มีการดําเนินงานตามแผนการ
คณะกรรมการดําเนินงานกิจกรรม 5ส มีการดําเนินงาน
ดําเนินงาน
ตามแผนการดําเนินงานกิจกรรม 5ส ทีว่ างแผนไว้พร้อมเก็บ
ข้อมูลการดําเนินงานเพือ่ ใช้ในการยืนยันผลการดําเนินงาน
5. มีผลยืนยันหน่วยงานผ่านเกณฑ์
หน่ ว ยงานมีก ารตรวจประเมิน ผลการดํา เนิ น งานตาม
คะแนนของกิจกรรม 5 ส อย่างน้อย มาตรฐาน 5ส ของหน่ วยงาน พร้อมรายงานผลคะแนนจาก
ร้อยละ 75
การตรวจประเมิน
6. มีระบบในการติดตามผลการ
คณะกรรมการดําเนินงานกิจกรรม 5ส กําหนดให้มกี าร
ดําเนินงาน
ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานกิจกรรม
5ส พร้อมรายงานผลการติดตามต่อผูบ้ ริหารหน่ วยงานหรือ
คณะกรรมการบริหารหน่วยงาน
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เกณฑ์มาตรฐาน
ตัวอย่างแนวทางปฏิ บตั ิ
7. มีการประเมินและวิเคราะห์ผล
1. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผน ว่าสามารถ
การดํ า เนิ น งานตามแผนการ ดํ า เนิ น งานได้ บ รรลุ ต ามวัต ถุ ป ระสงค์ ท่ี ว างไว้ ห รื อ ไม่
ดําเนินงาน
วิ เ คราะห์ ป จั จั ย แห่ ง ความสํ า เร็ จ และอุ ป สรรคในการ
ดําเนินงาน และข้อเสนอแนะเพือ่ การปรับปรุงพัฒนาต่อไป
2. มีการวิเคราะห์ผลจากการดําเนินงานเกณฑ์มาตรฐาน
5ส เพื่อ นํ า มาพิจ ารณาในการทบทวน ปรับ ปรุ ง พัฒ นา
เกณฑ์มาตรฐานทีด่ าํ เนินการต่อไป
8. มีการนําผลการประเมินผลการ
ในการจัดทําแผนการดําเนินงานมาพัฒนาปรับปรุงควรมี
ดําเนิ นงานไปแก้ไขปรับปรุงการ การนําผลของการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานและผล
ดําเนินงาน
การวิเคราะห์การดําเนินงานเกณฑ์มาตรฐาน 5ส ในครัง้ ก่อน
มาเป็ นข้อมูลนําเข้า เพื่อการวางแผนในการดําเนินงานของปี
ถัดไป
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องค์ประกอบที่ 5
การเงิ นและงบประมาณ
หลักการ
การเงินและงบประมาณเป็ นสิง่ ทีส่ าํ คัญอย่างหนึ่งของหน่ วยงาน ไม่ว่าแหล่งเงินทุนของ
หน่ วยงานจะได้มาจากงบประมาณแผ่นดิน หรือเงินรายได้ของหน่วยงาน เช่น รายได้จากงานวิจยั
บริการทางวิชาการ ค่าเช่าทรัพย์สนิ ฯลฯ ผูบ้ ริหารหน่วยงานจะต้องมีแผนการใช้เงินทีส่ ะท้อนความ
ต้องการใช้เงินเพือ่ การดําเนินงานตามแผน กลยุทธ์และแผนปฏิบตั งิ านประจําปี ของหน่วยงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ทําความเข้าใจกับการวิเคราะห์ทางการเงิน เช่น รายได้ทงั ้ หมดของหน่วยงาน
หลังจากหักงบ (ค่าใช้จ่าย) ดําเนินการทัง้ หมด งบประมาณในการพัฒนาอาจารย์ บุคลากร ความ
รวดเร็วในการเบิกจ่าย ร้อยละของงบประมาณที่ประหยัดได้หลังจากทีป่ ฏิบตั ติ ามภารกิจทุกอย่าง
ครบถ้วน สิง่ เหล่านี้จะเป็ นการแสดงศักยภาพเชิงการบริหารจัดการด้านการเงินของหน่ วยงานที่
เน้นถึงความโปร่งใส ความถูกต้อง ใช้เม็ดเงินอย่างคุม้ ค่า มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สงู สุด

มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. แผนพัฒนาด้านการเงินระดับอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2. แผนปฏิบตั งิ านประจําปีของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
4. มาตรฐานการประเมิน คุ ณ ภาพภายนอกระดับ อุ ด มศึก ษารอบสาม พ.ศ. 2553
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
5. มาตรฐานแผนการปฏิบตั ริ าชการของสํานักงบประมาณ
6. รายงานงบประมาณแผ่นดิน (สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ) และเงินรายได้
7. แผนยุทธศาสตร์ 15 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8. นโยบายด้านการบริหารจัดการ และด้านการเงินและงบประมาณ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

ตัวบ่งชี้ จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ
5.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ.)
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 : ระบบและกลไกการเงิ นและงบประมาณ (สกอ.)
ชนิ ดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
การคิ ดรอบปี : ปี งบประมาณ
คําอธิ บายตัวบ่งชี้ :
หน่ วยงานจะต้องมีระบบในการจัดหาและจัดสรรเงินอย่างมีประสิทธิภาพ จะต้องมีแผน
กลยุทธ์ทางด้านการเงินซึง่ เป็ นแผนจัดหาเงินทุนจากแหล่งเงินทุนต่างๆ ทีส่ ามารถผลักดันแผนกล
ยุทธ์ของหน่ วยงานให้สามารถดําเนินการได้ มีการวิเคราะห์รายได้ ค่าใช้จ่ายของการดําเนินงาน
ทัง้ จากงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้อ่นื ๆ ทีห่ น่วยงานได้รบั มีการจัดสรรงบประมาณและการ
จัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็ นระบบครบทุกพันธกิจ มีระบบการตรวจสอบการใช้เงินอย่างมี
ประสิท ธิภ าพ รายงานทางการเงิน ต้อ งแสดงรายละเอีย ดการใช้จ่า ยในทุ ก พัน ธกิจ โครงการ
กิจกรรม เพือ่ ให้สามารถวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความมันคงของสถาบั
่
นได้

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินทีส่ อดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลัก เกณฑ์ก ารจัดสรร และการวาง
แผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใส ตรวจสอบได้
3. มีงบประมาณประจําปี ทส่ี อดคล้องกับแผนปฏิบตั กิ ารในแต่ละพันธกิจและการพัฒนา
หน่วยงานและบุคลากร
4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็ นระบบและรายงานต่อคณะกรรมการบริหาร
หน่วยงานอย่างน้อยปีละ 2 ครัง้
5. มีการนําข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทาง
การเงิน และความมันคงของหน่
่
วยงานอย่างต่อเนื่อง
6. มีห น่ วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหน้ า ที่ตรวจติดตามการใช้เงิน ให้
เป็ นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ทห่ี น่วยงานและมหาวิทยาลัยกําหนด
7. ผูบ้ ริหารระดับสูงของหน่ วยงานมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็ นไปตามเป้าหมาย
และนําข้อมูลจากรายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ

เกณฑ์การประเมิ น :
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ข้อ
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คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
6 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
7 ข้อ

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มศว ปี การศึกษา 2553
(สําหรับหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ)

ตัวอย่างแนวทางปฏิ บตั ิ เพื่อให้เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน :
เกณฑ์มาตรฐาน
ตัวอย่างแนวทางปฏิ บตั ิ
1. มีแ ผนกลยุ ท ธ์ ท างการเงิน ที่
1. แผนกลยุทธ์ทางการเงินเป็ นแผนที่แสดงให้เห็น ถึง
สอดคล้ อ งกับ แผนกลยุ ท ธ์ ข อง แหล่งทีม่ าและแหล่งใช้ไปของเงินที่ตอ้ งใช้ในการดําเนินงาน
หน่วยงาน
ตามแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน
2. หน่ วยงานควรตัง้ คณะกรรมการทําหน้าที่ดําเนินการ
วิเคราะห์ทรัพยากรที่ต้องใช้ในการดําเนินงานตามแผนกล
ยุทธ์ของหน่ วยงาน และทําการประเมินมูลค่าของทรัพยากร
ที่ต้องใช้ซ่ึง จะเป็ น งบประมาณในการดําเนิ น การตามแผน
และ กําหนดแหล่งที่มาของงบประมาณดังกล่าวซึ่งอาจจะ
เป็ นงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้สถาบัน เงินบริจาค หรือ
หน่ ว ยงานจะต้อ งจัด ให้ม ีก ารระดมทุ น จากแหล่งทุ น ต่า งๆ
ก่อนทีจ่ ะนําข้อมูลเหล่านัน้ มาจัดทํางบประมาณประจําปี ตาม
แหล่งงบประมาณนัน้ ๆ
2. มี แ นวทางจัด หาทรัพ ยากร
1. มีแ นวทางการจัด หาแหล่ ง เงิน ทุ น ที่เ หมาะสมกับ
ทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การ ลักษณะของค่าใช้จ่ายหรือเงินทุนและเพียงพอ สําหรับการ
จัด สรร และการวางแผนการใช้ บริห ารภารกิ จ ของหน่ ว ยงานในทุ ก ด้ า นให้ เ ป็ น ไปตาม
เงิน อย่า งมีป ระสิทธิภ าพโปร่งใส เป้าหมาย
ตรวจสอบได้
2. มีแนวทางในการจัดสรรทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ท่ี
กํ า หนดล่ ว งหน้ า และได้ ร ับ การยอมรับ โดยทั ว่ ไปของ
ประชาคม ในกรณีทม่ี หี ลักเกณฑ์ในการจัดสรรทรัพยากรอยู่
แล้วควรได้มกี ารทบทวนความเหมาะสมของหลักเกณฑ์ให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ในปจั จุบนั
3. มีแผนการจัดหาทรัพยากรทางการเงินอย่างเพียงพอ
สําหรับการบริหารภารกิจของหน่ วยงานในทุกด้านให้เป็ นไป
ตามเป้าหมาย และมีแผนใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อจะ
ทําให้รายได้รายจ่าย เป็ นไปอย่างเหมาะสม
3 . มี ง บ ป ร ะ ม า ณ ป ร ะ จํ า ปี ที่
หลังจากได้มกี ารจัดทํางบประมาณประจําปี เสร็จแล้วก่อนที่
สอดคล้อ งกับ แผนปฏิบ ัติก ารใน จะนํางบประมาณประจําปี เสนอคณะกรรมการบริหารหน่วยงาน
แต่ ล ะพั น ธกิ จ และการพั ฒ นา ควรได้มกี ารวิเคราะห์การใช้ไปของเงินตามงบประมาณในด้าน
หน่วยงานและบุคลากร
ต่างๆดังนี้
• งบประมาณประจําปี สอดคล้องกับแผนปฏิบ ัติงาน
ประจําปีทก่ี าํ หนดไว้ในแต่ละปีมากน้อยเพียงใด
99

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มศว ปี การศึกษา 2553
(สําหรับหน่วยงานสนับสนุ นวิชาการ)

เกณฑ์มาตรฐาน

4. มีการจัดทํารายงานทางการเงิน
อย่า งเป็ น ระบบ และรายงานต่ อ
ค ณ ะ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร
หน่วยงานอย่างน้อยปี ละ 2 ครัง้

5. มีการนํ าข้อมูลทางการเงินไป
ใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และ
วิเคราะห์สถานะทางการเงิน และ
ความมันคงของหน่
่
ว ยงานอย่า ง
ต่อเนื่อง

6. มีหน่ วยงานตรวจสอบภายใน
และภายนอก ทํ า หน้ า ที่ ต รวจ
ติด ตามการใช้เงิน ให้เป็ น ไปตาม
ระเบียบและกฎเกณฑ์ทห่ี น่ วยงาน
และมหาวิทยาลัยกําหนด
7.ผูบ้ ริหารระดับสูงของหน่ วยงาน
มี ก ารติ ด ตามผลการใช้ เ งิ น ให้
เป็ นไปตามเป้ าหมาย และนํ า
ข้อมูลจากรายงานทางการเงินไป
ใ ช้ ใ น ก า ร ว า ง แ ผ น แ ล ะ ก า ร
ตัดสินใจ
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ตัวอย่างแนวทางปฏิ บตั ิ
• เมื่ อ วิ เ คราะห์ ต ามพั น ธกิ จ ของหน่ วยงานแล้ ว
งบประมาณประจําปี ในแต่ละพันธกิจมีความเพียงพอ
มากน้อยเพียงใด
• เมื่อวิเ คราะห์ ต ามแผนการพัฒ นาหน่ วยงานแล้ ว
งบประมาณประจําปี สําหรับการพัฒนาบุ คลากรมี
ความเหมาะสมตามนโยบายมากน้อยเพียงใด
มีการจัดทํารายงานทางการเงินที่อย่างน้อยประกอบไป
ด้ว ยงบรายรับ ค่า ใช้จ่า ยอย่า งเป็ น ระบบ อย่า งน้ อ ยทุ ก 6
เดือน ปี ละ 2 ครัง้ เพื่อจะได้รู้ถึงสถานะของเงินรายได้ หัก
ค่าใช้จ่ายแล้วหน่ วยงานมีงบประมาณเหลือเพียงพอ ที่จะใช้
ในกิจ กรรมของหน่ ว ยงานในช่ว งถัด ไป มีก ารนํ า รายงาน
ทางการเงินเสนอผูบ้ ริหารของหน่ วยงาน และคณะกรรมการ
หน่วยงาน
จัด ทํ า รายงานการใช้ เ งิน งบประมาณตามแผนการ
ดําเนินงานเสนอผูบ้ ริหาร เป็ นรายงานที่แจ้งให้ผูบ้ ริหารได้
ทราบว่า ได้ใช้เงินตามแผนหรือไม่และได้ใช้เงินกับกิจกรรม
ใด มีผลลัพธ์จากการทํางานอย่างไรบ้าง มีงบประมาณเหลือ
จ่ายในแต่ละแผนเท่าไร
• มีการจัดทํารายงานการลงทุนของหน่วยงาน
• มีการวิเคราะห์เพื่อพยากรณ์รายรับและรายจ่ายใน
อนาคต
มีการแต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ(Audit committee)
หรือรวมทัง้ ผูต้ รวจสอบภายใน อย่างเป็ นทางการ

1. ผูบ้ ริหารสามารถใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
และการตัดสินใจช่วยในการติดตามการใช้เงิน จัดทํารายงาน
ต่างๆทีเ่ ป็ นสิง่ จําเป็ นทีผ่ บู้ ริหารจะต้องทราบ และนําข้อมูลมา
วิเคราะห์สถานะทางการเงินของหน่วยงาน
2. มีก ารนํ า รายงานทางการเงิน เสนอคณะกรรมการ
บริหารหน่วยงานตามแผนทีก่ าํ หนด

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มศว ปี การศึกษา 2553
(สําหรับหน่วยงานสนับสนุ นวิชาการ)

องค์ประกอบที่ 6
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
หลักการ
ระบบและกลไกในการประกัน คุณภาพการศึกษาภายในเป็ น ป จั จัยสํา คัญ ที่แสดงถึง
ศัก ยภาพการพัฒ นาคุ ณ ภาพของหน่ ว ยงาน โดยต้อ งครอบคลุ ม ทัง้ ป จั จัยนํ า เข้า กระบวนการ
ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบที่เ กิดขึ้น หน่ ว ยงานจะต้อ งพัฒ นาระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในอย่างต่อเนื่อง และมีกระบวนการจัดการความรู้ เพื่อให้เกิดนวัตกรรมด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในทีเ่ ป็ นลักษณะเฉพาะของหน่วยงาน
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
สํานักงานเลขาธิการคณะกรรมการบริหารการศึกษา
2. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 - 2565) สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
3. กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธกี ารประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553
4. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
5. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
6. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
7. กรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 (Thai Qualification
Framework for Higher Education) (TQF : HEd.) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
8. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
9. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 สํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
10. ปรัชญา และปณิธานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และของหน่วยงาน
11. แผนยุทธศาสตร์ 15 ปี (พ.ศ.2551 - 2565 ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ตัวบ่งชี้ จํานวน 2 ตัวบ่งชี้ คือ
6.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)
6.2 ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด (มศว)
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ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)
ชนิ ดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
การคิ ดรอบปี : ปีการศึกษา
คําอธิ บายตัวบ่งชี้ :
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็ นภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาตามทีก่ ําหนดไว้
ในพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึง่ สถาบัน
ต้องสร้างระบบและกลไกการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการดําเนินงานของหน่ วยงาน
ให้เป็ นไปตามนโยบาย เป้าประสงค์ และระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนดโดยหน่ วยงานต้น
สังกัดและมหาวิทยาลัย ตลอดจนหน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง มีการวัดผลสําเร็จของการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน รวมทัง้ การรายงานผลการประกันคุณภาพต่อหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง และเปิ ดเผย
ต่อสาธารณชน มีการประเมินและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และมีนวัตกรรมทีเ่ ป็ นแบบอย่างทีด่ ี
สํ า หรับ หน่ ว ยงานถือ ว่ า การประกัน คุ ณ ภาพการศึก ษาภายในเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของ
กระบวนการบริหารการศึกษาทีต่ อ้ งดําเนินการอย่างต่อเนื่องตามระบบและกลไกของมหาวิทยาลัย
และของหน่ ว ยงานที่ม ีก ารกํ า หนดขึ้น ซึ่ง ประกอบด้ว ยการควบคุ ม ตรวจสอบ ประเมิน และ
พัฒนาการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยมีการสร้างจิตสํานึกให้เห็นว่าเป็ นความรับผิดชอบร่วมกัน
ของทุกคนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทัง้ นี้ เพื่อเป็ นหลักประกันแก่สาธารณชนให้มนใจได้
ั่
ว่า
หน่วยงานและมหาวิทยาลัยสามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาทีม่ คี ุณภาพ

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในทีเ่ หมาะสมและสอดคล้องกับ
พันธกิจและพัฒนาการของหน่วยงาน และดําเนินการตามระบบทีก่ าํ หนด
2. มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
โดยคณะกรรมการบริหารหน่วยงานและผูบ้ ริหารสูงสุดของหน่วยงาน
3. มีการกําหนดตัวบ่งชีเ้ พิม่ เติมตามอัตลักษณ์ของหน่วยงาน
4. มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในทีค่ รบถ้วน ประกอบด้วย
1) การควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําปี ทเ่ี ป็ น
รายงานประเมิน คุ ณ ภาพเสนอต่ อ คณะกรรมการบริห ารหน่ ว ยงานและมหาวิท ยาลัย ตาม
กําหนดเวลา และรายงานข้อมูลครบถ้วนตามทีก่ ําหนดในระบบ CHE QA online ระบบสารสนเทศ
การประกันคุณภาพเพื่อการบริหาร(QIS) 3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน
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5. มีการนํ าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และส่งผล
ให้มกี ารพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชีข้ องแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้
6. มีส ารสนเทศที่ใ ห้ข้อ มูล สนับ สนุ น การประกัน คุ ณ ภาพการศึก ษาภายในครบทุ ก
องค์ประกอบคุณภาพ
7. มีส่ว นร่ว มของผู้ม ีส่ว นได้ส่ว นเสีย ในการประกัน คุ ณ ภาพการศึก ษา โดยเฉพาะ
ผูใ้ ช้บริการตามพันธกิจของหน่วยงาน
8. มีเ ครือ ข่ า ยการแลกเปลี่ย นเรีย นรู้ด้า นการประกัน คุ ณ ภาพการศึก ษาระหว่ า ง
หน่วยงาน และมีกจิ กรรมร่วมกัน
9. มีแ นวปฏิบ ัติท่ีดีห รือ งานวิจ ัย ด้ า นการประกัน คุ ณ ภาพการศึก ษาที่ห น่ ว ยงาน
พัฒนาขึน้ และเผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นสามารถนําไปใช้ประโยชน์

เกณฑ์การประเมิ น :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ข้อ
2 หรือ 3 ข้อ
4 หรือ 5
7 หรือ 8 ข้อ
9 ข้อ
หรือ 6 ข้อ

ตัวอย่างแนวทางปฏิ บตั ิ เพื่อให้เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน :
เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีร ะบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในที่ เ หมาะสมและ
สอด คล้องกับพันธกิจและ
พัฒนาการของหน่ วยงาน
และดําเนินการตามระบบ
ทีก่ าํ หนด

ตัวอย่างแนวทางปฏิ บตั ิ
1. หน่ วยงานควรพัฒนาระบบประกันคุณภาพ ที่เหมาะสมกับ
ระดับการพัฒนาของหน่ วยงาน โดยอาจเป็ นระบบประกันคุณภาพ
สอดคล้องกับทีม่ หาวิทยาลัยกําหนด
2. ระบบประกัน คุ ณ ภาพที่ นํ า มาใช้ ต้ อ งเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของ
กระบวนการบริห ารที่ดํ า เนิ น การเป็ น ประจํ า โดยเริ่ม จากการ
วางแผน การดําเนินการตามแผน การตรวจสอบ ประเมินและการ
ปรับปรุงพัฒนาเพื่อให้การดําเนินภารกิจบรรลุเป้าประสงค์และมีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
3. มีการกําหนดผู้รบั ผิดชอบและประสานงานด้านการประกัน
คุณภาพเพื่อผลักดันให้มกี ารประกันคุณภาพเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ตัง้ แต่ระดับหน่วยงาน กลุม่ งาน จนถึงระดับผูป้ ฏิบตั แิ ต่ละบุคคล
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เกณฑ์มาตรฐาน
2. มีก ารกํา หนดนโยบาย
และให้ ค วามสํ า คัญ เรื่อ ง
ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ
การศึ ก ษาภายใน โดย
คณะกรรมการบริ ห า ร
หน่ ว ยงานและผู้ บ ริ ห าร
สูงสุดของหน่วยงาน

3.มี ก ารกํ า หนดตั ว บ่ ง ชี้
เพิ่ ม เติ ม ตามอั ต ลั ก ษณ์
ของหน่วยงาน

4. มีก ารดําเนิ นงานด้า น
ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ
ก า ร ศึ ก ษ า ภ า ย ใ น ที่
ครบถ้วน ประกอบด้วย
1) การควบคุม ติดตาม
ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น แ ล ะ
ประเมินคุณภาพ
2) การจัดทํารายงาน
ประจํ า ปี ที่ เ ป็ นรายงาน
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ตัวอย่างแนวทางปฏิ บตั ิ
1. คณะกรรมการระดั บ นโยบายและผู้ บ ริ ห ารสู ง สุ ด ของ
หน่ ว ยงาน ต้ อ งให้ค วามสํา คัญ และกํ า หนดนโยบายการประกัน
คุณภาพการศึกษาที่ชดั เจน โดยเกิดจากการมีส่วนร่วมจากทุกภาคี
ในหน่วยงาน
2. มีหน่ วยงานหรือคณะกรรมการรับผิดชอบการจัดระบบการ
ประกันคุณภาพพร้อมทัง้ กําหนดมาตรฐานตัวบ่งชี้และเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพทีเ่ หมาะสม
3. มีกลไกเชื่อมโยงการปฏิบตั งิ านตัง้ แต่ระดับบุคคล กลุ่มงาน
จนถึงระดับหน่วยงานเพือ่ ให้ได้คุณภาพตามทีห่ น่วยงานกําหนด
4. มีคู่ม ือ คุณ ภาพในแต่ ละระดับ เพื่อกํา กับการดํา เนิ น งานให้
สูก่ ารปฏิบตั ทิ เ่ี ป็ นรูปธรรม
5. มีกลไกการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและกระตุ้นให้เกิด
การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
1. หน่ วยงานอาจกําหนดมาตรฐานและกําหนดตัวบ่งชีท้ ใ่ี ช้เป็ น
กรอบในการดําเนินงานของหน่ วยงานเพิม่ เติมตามอัตลักษณ์ ของ
ตนเอง แต่ ท งั ้ นี้ ต้อ งไม่ข ดั กับ มาตรฐานการอุ ด มศึก ษา ตลอดจน
มาตรฐานและกฎเกณฑ์อ่นื ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
2. ตัวบ่งชี้ท่เี พิม่ เติมขึน้ ตามอัตลักษณ์ของหน่ วยงาน ควรชี้วดั
คุ ณ ลัก ษณะที่พึง ประสงค์ค รบถ้ว นทัง้ ป จั จัย นํ า เข้า กระบวนการ
ผลผลิตและผลลัพธ์
3. เกณฑ์หรือแนวปฏิบตั ทิ ด่ี ที ใ่ี ช้กํากับแต่ละตัวบ่งชีต้ อ้ งสามารถ
วัดระดับคุณภาพตามเป้าหมายของตัวบ่งชี้นัน้ ๆ และเป็ นเกณฑ์ท่ี
นําไปสูก่ ารปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
1. มีการดําเนินการตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยมีการกําหนดการควบคุมคุณภาพ
การติดตามการดําเนินงาน และการประเมินคุณภาพ
2. มีการนําวงจร PDCA เข้ามาใช้ในการดําเนินงาน ด้านระบบ
คุ ณ ภาพ และการปรับ ปรุ ง ระบบและกลไกการประกัน คุ ณ ภาพ
การศึกษาภายใน
3. มีการจัดทํารายงานประจําปี ทเ่ี ป็ นรายงานประเมินคุณภาพ
เสนอคณะกรรมการบริห ารหน่ ว ยงานพิจ ารณา พร้อ มทัง้ เสนอ
มาตรการและแผนเร่งรัดการพัฒนาคุณภาพตามผลการประเมินใน
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เกณฑ์มาตรฐาน
ประเมินคุณภาพเสนอต่อ
คณะกรรมการบริ ห า ร
ห น่ ว ย ง า น แ ล ะ
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ต า ม
กําหนดเวลา และรายงาน
ข้ อ มู ล ค ร บ ถ้ ว น ต า ม ที่
กําหนดในระบบ CHEQA
online ระบบสารสนเทศ
การประกัน คุ ณ ภาพเพื่อ
การบริหาร(QIS)
3) การนําผลการประเมิน
คุ ณ ภาพไปทํ า แผนการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของหน่วยงาน
5. มีการนํ าผลการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
มาปรับ ปรุ ง การทํ า งาน
และส่งผลให้ม ีก ารพัฒ นา
ผลการดําเนินงานตามตัว
บ่ ง ชี้ข องแผนกลยุ ท ธ์ ทุ ก
ตัวบ่งชี้
6. มีร ะบบสารสนเทศ/
สารสนเทศทีใ่ ห้ขอ้ มูลสนับ
สนุ น การประกัน คุ ณ ภาพ
การ ศึกษาภายในครบทุก
องค์ประกอบคุณภาพ
7. มีส่วนร่วมของผู้ม ีส่วน
ได้ส่วนเสียในการประกัน
คณภาพการศึก ษา โดย
เฉพาะผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารตาม
พันธกิจของหน่วยงาน

ตัวอย่างแนวทางปฏิ บตั ิ
แต่ละปี โดยส่งรายงานให้มหาวิทยาลัย หน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
เปิดเผยต่อสาธารณชน

หน่ วยงานควรมอบหมายให้ผู้รบั ผิดชอบตัวบ่งชี้ของ แผนกล
ยุ ท ธ์นํ า ผลจากการประเมิน คุ ณ ภาพ มาตรการ และแผนพัฒ นา
คุณภาพในแต่ละปี ไปวิเคราะห์และดําเนินการหรือประสานงานกับ
คณะกรรมการ/หน่ ว ยงานที่เ กี่ย วข้อ งเพื่อ พิจ ารณาปรับ ปรุง การ
ดําเนิ น งานในส่ว นที่ร บั ผิด ชอบโดยตรงหรือร่ว มรับ ผิด ชอบโดยมี
เป้ า หมายให้ผ ลการดํา เนิ น งานตามตัว บ่ง ชี้ข องแผนกลยุท ธ์ข อง
หน่วยงาน มีการพัฒนาขึน้ จากปีก่อนหน้าทุกตัวบ่งชี้
หน่วยงานต้องมีระบบสารสนเทศ/สารสนเทศ ทีส่ ามารถนําเสนอ
ข้อมูลประกอบการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาที่ถูกต้อง
เป็ นปจั จุบนั ครบทัง้ 7 องค์ประกอบคุณภาพและสามารถใช้ร่วมกัน
ได้ทงั ้ ระดับบุคคล กลุม่ งาน และหน่วยงาน
หน่ วยงานควรส่งเสริมให้บุคลากรของหน่ วยงานเข้ามามีส่วน
ร่วมในกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา และ เปิ ดโอกาสให้ผู้
มีสว่ นได้สว่ นเสีย โดยเฉพาะผูร้ บั บริการตามพันธกิจของหน่ วยงาน
เช่น ผู้รบั บริการด้านการวิจยั หรือ ชุมชนผู้รบั บริการทางวิชาการ
ของหน่ วยงาน ได้เข้ามีมาส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ อาทิ ใน
รูป แบบของการร่ ว มเป็ น กรรมการ การร่ ว มกํ า หนดตัว บ่ ง ชี้แ ละ
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เกณฑ์มาตรฐาน

8. มี เ ครื อ ข่ า ยการแลก
เปลี่ ย นเรี ย นรู้ ด้ า นการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ระหว่า งหน่ ว ยงาน และมี
กิจกรรมร่วมกัน

9. มี แ นวปฏิ บ ัติ ท่ี ดี ห รื อ
งานวิจ ัย ด้า นการประกัน
คุ ณ ภาพการ ศึก ษาที่
หน่ วยงานพัฒนาขึ้น และ
เผยแพร่ใ ห้ห น่ ว ยงานอื่น
สามารถนําไปใช้ประโยชน์
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ตัวอย่างแนวทางปฏิ บตั ิ
เป้ าหมายการให้ ข้อ มู ล ป้ อนกลับ หรือ การให้ ค วามร่ ว มมือ กับ
หน่ ว ยงานในการดํา เนิ น กิจ กรรมต่า งๆ ด้า นการประกัน คุ ณ ภาพ
เป็ นต้น
1. มีการสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพระหว่างหน่ วยงาน
ทัง้ ในส่วนของระดับหน่วยงานหรือกลุม่ งาน
2. มีการทํางานด้านการประกันคุณภาพร่วมกันในเครือข่า ย
มีผลการปฏิบตั ิงานที่ชดั เจนและมีพฒ
ั นาการด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้น
จากการแลกเปลีย่ นเรียนรูภ้ ายในเครือข่าย
3. มีการติดตามประเมินผลการสร้างเครือข่ายเพื่อนํ าไปสู่การ
พัฒนาการทํางานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง
1. มีก ระบวนการคัด สรรแนวปฏิบ ัติท่ีดีใ นแต่ ล ะกิจ กรรมที่
เกิดขึน้ ในการปฏิบตั งิ านด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
2. มีการเผยแพร่แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา ทีเ่ ป็ น
วิธี ป ฏิ บ ัติ ท่ีดี ใ ห้ ก ับ สาธารณชน และให้ ห น่ ว ยงานอื่ น นํ า ไปใช้
ประโยชน์
3. มีการวิจยั สถาบันด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและนํ า
ผลไปพัฒนางานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มศว ปี การศึกษา 2553
(สําหรับหน่วยงานสนับสนุ นวิชาการ)

ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 : ผลการประเมิ นการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด
(มศว)

ชนิ ดของตัวบ่งชี้ : ผลลัพธ์
การคิ ดรอบปี : ปี การศึกษา
คําอธิ บายตัวบ่งชี้ :
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธกี ารประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.
2553 ให้ส ถานศึก ษาระดับ อุ ด มศึก ษาพัฒ นาระบบประกัน คุ ณ ภาพภายใน และให้ห น่ ว ยงาน
ต้น สังกัดของสถานศึกษาระดับอุ ด มศึก ษาจัดให้ม ีก ารติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึก ษานัน้
ซึง่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในฐานะสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาจึงกําหนดระบบในการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในให้มกี ารตรวจและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/
หน่ วยงานเทียบเท่า เป็ นประจําทุกปี การศึกษาพร้อมทัง้ กําหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพสอดคล้องตามตัวบ่งชี้คุณภาพที่สํานักงานคณะกรรมการการอุ ดมศึกษากําหนด เพื่อ
สะท้อนประสิทธิภาพและประสิทธิผลของคุณภาพการดําเนินงานด้านต่างๆ ของหน่ วยงาน และ
มหาวิทยาลัย
การพิจารณาผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัดนัน้ พิจารณา
จากคะแนนผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหน่ วยงาน ย้อนหลัง 3 ปี โดยเริม่ เก็บข้อมูลผล
การประเมินคุณภาพภายในตัง้ แต่ปีการศึกษา 2553

สูตรการคํานวณ :
ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด เท่ากับ
ผลรวมคะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโดยมหาวิทยาลัย
จํานวนปี

เกณฑ์การประเมิ น :
เกณฑ์การประเมินใช้คา่ เฉลีย่ ของผลประเมินประกันคุณภาพภายใน
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องค์ประกอบที่ 7
วิ จยั สถาบัน
หลักการ
วิจยั สถาบัน(Institutional Research) เป็ นการวิจยั ประเภทหนึ่งทีม่ งุ่ ศึกษาและวิเคราะห์
อย่างมีระบบเกี่ยวกับการดําเนินงานสภาพแวดล้อมของปญั หาที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับหน่ วยงาน
ของตนเอง เพื่อประโยชน์ในการจัดหาข้อมูลหรือข้อค้นพบ สารสนเทศทีไ่ ด้ไปเป็ นข้อมูลพืน้ ฐานไป
พัฒนาหน่ วยงาน ทําให้รู้ว่าศักยภาพของหน่ วยงานอยู่อยู่ตรงไหน มีจุดแข็งอะไรที่ควรส่งเสริม
จุดอ่อนอะไรทีต่ อ้ งแก้ไขปรับปรุง ทําให้ได้แนวทางในการตัดสินใจ สนับสนุ นการวางแผน กําหนด
นโยบาย วิสยั ทัศน์ เป้าประสงค์ต่อไปในอนาคต รวมทัง้ เป็ นวงจรของการพัฒนาหน่วยงาน องค์กร
อย่า งต่อเนื่องไม่มที ่ีส้นิ สุด การวิจยั สถาบันจึงเป็ นเครื่องมือที่สํา คัญในการปรับปรุงและพัฒนา
องค์กร และขณะเดียวกันก็เป็ นช่องทางในการส่งเสริมให้บุคลากรผู้ทํางานวิจยั สถาบันได้พฒ
ั นา
ศักยภาพทางวิชาการและมีโอกาสความก้าวหน้ าในวิชาชีพของตนเองควบคู่ไปด้วยกันกับการ
พัฒนาองค์กรด้วย

ตัวบ่งชี้ จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ
1.1 มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุ นการผลิตงานวิจยั และงานสร้างสรรค์เพื่อ
พัฒนาสถาบัน (มศว)
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 : มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิ ตงานวิ จยั
และงานสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาสถาบัน (มศว)
ตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
การคิ ดรอบปี : ปีการศึกษา
คําอธิ บายตัวบ่งชี้ :
หน่วยงานสายสนับสนุ นเป็ นหน่วยงานทีต่ อ้ งมีการพัฒนากระบวนการในการปฏิบตั งิ านที่
ก่อให้เกิดประสิทธิภาพหรือสร้างแนวทาง หรือนําเสนอแนวทางในการพัฒนาหน่วยงานของตนเอง
และมหาวิทยาลัย ฉะนัน้ จึงจําเป็ นต้องมีการบริหารจัดการงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ทม่ี คี ุณภาพ
โดยมีแนวทางการดําเนินงานที่เป็ นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุ นครบถ้วนเพื่อให้สามารถ
ดําเนินการได้ตามแผนทีก่ ําหนดไว้ ทัง้ การสนับสนุ นด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจยั และการจัดสรรทุน
วิจยั การส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะแก่บุคลากรเพื่อทําวิจยั การสนับสนุ นทรัพยากรทีจ่ ําเป็ นซึ่ง
รวมถึงทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรการเงิน เครื่องมืออุปกรณ์ทเ่ี กีย่ วข้องต่างๆ ตลอดจนจัดระบบ
สร้างขวัญและกําลังใจอย่างเหมาะสม
งานวิจยั หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่ได้มาจากการศึกษาค้นคว้าตามกระบวนการ
ระเบียบวิจยั ทีเ่ หมาะสมโดยมีเป้าหมายในการพัฒนากระบวนการในการทํางานของหน่วยงานหรือ
มหาวิทยาลัย
งานสร้างสรรค์ หมายถึง ผลงาน(ไม่จาํ เป็ นต้องวิจยั ) ทีม่ กี ารศึกษาค้นคว้า ,สิง่ ประดิษฐ์
หรือนวัตกรรมต่างๆ ทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อการทํางานในหน่วยงานหรือมหาวิทยาลัย ทัง้ นี้สามารถนับ
รวมถึงการคิดค้นวิธกี ารทํางานใหม่ท่แี สดงถึงการพัฒนาให้มปี ระสิทธิภาพสูงกว่าวิธกี ารทํางาน
แบบเดิม

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
1. มีระบบบริหารงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ทส่ี ง่ เสริมการพัฒนาหน่วยงาน ทีส่ อดคล้อง
กับภารกิจด้านต่างๆ ของหน่วยงานเพื่อให้เกิดการพัฒนากระบวนการในการทํางาน หรือแนวทาง
ทีด่ ใี นการปฏิบตั งิ านภายในหน่วยงานหรือมหาวิทยาลัย
2. มีการจัดสรรทรัพยากรการเงิน ทรัพยากรบุคคล แหล่งค้นคว้าต่างๆ เพื่อสนับสนุ น
งานวิจยั และงานสร้างสรรค์ของหน่วยงาน
3. มีงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ทน่ี ําใช้ประโยชน์ได้จริงอย่างน้อย 1 โครงการต่อปี ท่ี
ประเมิน
4. มีการเผยแพร่หรือถ่ายทอดความรู้ และการนําไปใช้ประโยชน์ทงั ้ ภายในและภายนอก
หน่วยงาน
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5. มีการติดตามและตรวจสอบประเมินผล ของการนําผลงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ไป
ใช้ประโยชน์ โดยการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของความแตกต่างก่อนทําและหลังทํา
6. มีการนําผลประเมินมาพัฒนาเพื่อต่อยอดงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ หรือหน่วยงานมี
การสร้างงานวิจยั และงานสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง

เกณฑ์การประเมิ น :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ข้อ
2 หรือ 3 ข้อ
4 ข้อ
5 ข้อ
6 ข้อ

ตัวอย่างแนวทางปฏิ บตั ิ เพื่อให้เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน :
เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีระบบบริหารงานวิจยั และงาน
สร้า งสรรค์ท่ีส่ ง เสริม การพัฒ นา
หน่วยงาน ทีส่ อดคล้องกับภารกิจ
ด้านต่างๆ ของหน่วยงานเพื่อให้
เกิดการพัฒนากระบวนการในการ
ทํางาน หรือแนวทางที่ดใี นการ
ปฏิบตั ิงานภายในหน่ วยงานหรือ
มหาวิทยาลัย
2. มีการจัดสรรทรัพยากรการเงิน
ทรัพยากรบุคคล แหล่งค้นคว้า
ต่างๆ เพื่อสนับสนุ นงานวิจยั และ
งานสร้างสรรค์ของหน่วยงาน

ตัวอย่างแนวทางปฏิ บตั ิ
1. หน่ วยงานควรวางแนวทาง ขัน้ ตอน และหลักเกณฑ์
ตลอดจนกําหนด บุคคล กลุม่ บุคคล หรือกลุม่ งานทีร่ บั ผิดชอบ
2. มีการวางแผน ตรวจสอบติดตาม ประเมินและปรับปรุง
อย่างสมํ่าเสมอเพื่อบรรลุตามเป้าหมายของแผนการวิจยั ของ
หน่วยงาน

1. มีงบประมาณสนับสนุ นการบริหารงานวิจ ยั และงาน
สร้างสรรค์อย่างเพียงพอพร้อมจัดหาที่ปรึกษา แนะนํ าแหล่ง
ค้นคว้าเพือ่ สนับสนุ นการทําวิจยั และงานสร้างสรรค์
2. มีก ารจัด ให้ม ีข้อ มูล รายละเอีย ดและเงื่อ นไขของ
แหล่งทุนวิจยั ต่างๆ ทัง้ ภายในและภายนอกหน่วยงาน
3. มีงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์
1. มีก ารวางแผนงานวิจ ัย และงานสร้ า งสรรค์ ข อง
ทีน่ ําใช้ประโยชน์ได้จริงอย่างน้อย หน่วยงาน
1 โครงการต่อปีทป่ี ระเมิน
2. จัดให้มรี ะบบประเมินผลสําเร็จของการทําวิจยั หรือ
งานสร้างสรรค์ทงั ้ ในประเด็นงานวิจยั เสร็จทันกําหนดเวลา
หรือคุณภาพของงานวิจยั เป็ นไปตามข้อกําหนด
3. มีการติดตามการนํางานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ไปใช้
ประโยชน์
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เกณฑ์มาตรฐาน
ตัวอย่างแนวทางปฏิ บตั ิ
4. มีก ารเผยแพร่ ห รือ ถ่ า ยทอด
มีช่องทางในการเผยแพร่หรือถ่ายทอดความรู้ และการ
ความรู้ และการนําไปใช้ประโยชน์ นําไปใช้ประโยชน์ทงั ้ ภายในและภายนอกหน่วยงาน
ทัง้ ภายในและภายนอกหน่วยงาน
5. มีก ารติ ด ตามและตรวจสอบ
ควรมีแผนการติดตามการนําผลงานวิจยั ไปใช้ในการเพิม่
ประเมินผลของการนําผลงานวิจยั ประสิทธิภาพการทํางานโดยมีการเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
หรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ ก่อนและหลัง
โดยการเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
ของความแตกต่ า งก่ อ นทํ า และ
หลังทํา
6. มีการนํ าผลประเมินมาพัฒ นา
มีการนําผลการติดตามมาวิเคราะห์ เพื่อปรับปรุงพัฒนา
เพื่ อ ต่ อ ยอดงานวิ จ ั ย และงาน ต่อยอดงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์
สร้างสรรค์ หรือหน่ วยงานมีการ
สร้างงานวิจยั และงานสร้างสรรค์
อย่างต่อเนื่อง
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ภาคผนวก
คําชี้แจงในการนําตัวบ่งชี้ไปใช้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
1. การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับภาควิชาหรือหน่ วยงานเทียบเท่าทีม่ กี าร
เรียนการสอนให้คณะหรือหน่ วยงานเลือกตัวบ่งชี้ท่จี ะนํ าไปใช้ให้สอดคล้องกับบริบท โครงสร้าง
และระบบการบริหาร และปรับข้อความในตัวบ่งชี้และเกณฑ์มาตรฐานให้สอดคล้องกับระดับของ
หน่ วยงานที่รบั การประเมิน เช่น ตัวบ่งชี้ท่ี 7.1 การประเมินสภาสถาบันและผูบ้ ริหารของสถาบัน
อาจปรับเป็ น การประเมินกรรมการประจําคณะวิชา/หน่วยเทียบเท่า เป็ นต้น
2. อาจารย์ประจํา หมายถึง ข้าราชการ พนักงาน และบุคลากรที่มสี ญ
ั ญาจ้างกับหน่ วยงาน
ทัง้ ปีการศึกษา ซึง่ มีหน้าทีค่ วามรับผิดชอบตามพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา
นักวิจยั ประจํา หมายถึง ข้าราชการ หรือพนักงาน หรือบุคลากรที่มสี ญ
ั ญาจ้างกับ
หน่วยงานทัง้ ปีการศึกษา ทีม่ ตี าํ แหน่งเป็ นเจ้าหน้าทีว่ จิ ยั หรือนักวิจยั
การนับจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจยั ประจํา ให้นบั ระยะเวลาการทํางาน ดังนี้
9 – 12 เดือน
คิดเป็ น 1 คน
6 เดือนขึน้ ไปแต่ไม่ถงึ 9 เดือน
คิดเป็ น 0.5 คน
น้อยกว่า 6 เดือน
ไม่สามารถนํามานับได้
3. ตัวบ่งชี้ แบ่งเป็ น 2 ประเภท คือ ตัวบ่งชีเ้ ชิงคุณภาพและตัวบ่งชีเ้ ชิงปริมาณ ดังนี้
1) ตัวบ่งชีเ้ ชิงคุณภาพจะระบุเกณฑ์มาตรฐานเป็ นข้อๆ กําหนดเกณฑ์การประเมินตัว
บ่งชีเ้ ป็ น 5 ระดับ มีคะแนนตัง้ แต่ 1 ถึง 5 การประเมินจะนับจํานวนข้อและระบุวา่ ผลการดําเนินงาน
ได้กข่ี อ้ ได้คะแนนเท่าใด กรณีทไ่ี ม่ดาํ เนินการใดๆ หรือดําเนินการไม่ครบทีจ่ ะได้ 1 คะแนน ให้ถอื
เป็ นว่าได้ 0 คะแนน
2) ตัวบ่งชีเ้ ชิงปริมาณอยู่ในรูปของร้อยละหรือค่าเฉลีย่ กําหนเกณฑ์การประเมินเป็ น
คะแนนระหว่าง 1 ถึง 5 โดยเป็ นค่าต่อเนื่อง (มีจุดทศนิยม) สําหรับการแปลงผลการดําเนินงานตาม
ตัวบ่งชี้ (ซึ่งอยู่ในรูปร้อยละหรือค่าเฉลีย่ ) เป็ นคะแนนทําโดยการวางเทียบบัญญัตไิ ตรยางศ์ โดยที่
แต่ละตัวบ่งชีจ้ ะกําหนดค่าร้อยละหรือค่าเฉลีย่ ทีค่ ดิ เป็ นคะแนน 5 ไว้ คํานวณได้ดงั นี้
ค่าร้อยละทีไ่ ด้จากผลการดําเนินงาน
ร้อยละทีก่ าํ หนดให้เป็ นคะแนนเต็ม 5

x 5 = คะแนนทีไ่ ด้
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4. การแปลงค่าร้อยละหรือค่าเฉลีย่ เป็ นคะแนน
1) ผลการดําเนินงานเท่ากับหรือสูงกว่าค่าร้อยละหรือค่าเฉลีย่ ทีก่ าํ หนดให้เป็ นคะแนน
5 จะได้คะแนน 5
2) ผลการดําเนินงานตํ่ากว่าค่าร้อยละหรือค่าเฉลีย่ ทีก่ าํ หนดให้เป็ นคะแนน 5 คํานวณ
คะแนนทีไ่ ด้ดงั นี้
ค่าร้อยละทีไ่ ด้จากผลการดําเนินงาน
ร้อยละทีก่ าํ หนดให้เป็ นคะแนนเต็ม 5

x 5 = คะแนนทีไ่ ด้

5. ข้อปฏิบตั เิ รือ่ งจุดทศนิยม
การคํานวณค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าคะแนนให้ใช้ทศนิยม 2 ตําแหน่ ง โดยการปดั
ทศนิยมตําแหน่งที่ 3 ตามหลักการปดั ทศนิยม (ตัง้ แต่เลข 5 ขึน้ ไปปดั ขึน้ ) เช่น
72.364
เป็ น
72.36
3.975
เป็ น
3.98
6. เกณฑ์การประเมินตัวบ่งชีเ้ ป็ นแบบ 5 ระดับ มีคะแนนตัง้ แต่ 1 ถึง 5 กรณีทไ่ี ม่ดาํ เนินการ
ใดๆ หรือดําเนินการไม่ครบทีจ่ ะได้ 1 คะแนน ให้ได้ 0 คะแนน โดยมีความหมายของคะแนน ดังนี้
คะแนน 0.00 – 1.50 หมายถึง การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
คะแนน 1.51 – 2.50 หมายถึง การดําเนินงานต้องปรับปรุง
คะแนน 2.51 – 3.50 หมายถึง การดําเนินงานระดับพอใช้
คะแนน 3.51 – 4.50 หมายถึง การดําเนินงานระดับดี
คะแนน 4.51 – 5.00 หมายถึง การดําเนินงานระดับดีมาก

นิยามศัพท์ที่ใช้ในตัวบ่งชี้
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้ นผู้เรียนเป็ นสําคัญ หมายถึง การจัดการศึกษาทีถ่ อื ว่าผูเ้ รียน
สําคัญทีส่ ดุ เป็ นกระบวนการจัดการศึกษาทีต่ อ้ งเน้นให้ผเู้ รียนแสวงหาความรู้ และพัฒนาความรูไ้ ด้
ด้วยตนเอง หรือรวมทัง้ มีการฝึ กและปฏิบตั ใิ นสภาพจริงของการทํางาน มีการเชื่อมโยงสิง่ ที่เรียน
กับสังคมและการประยุกต์ใช้ มีการจัดกิจกรรมและกระบวนการให้ผู้เรียนได้คดิ วิเคราะห์ สังเคราะห์
ประเมินและสร้างสรรค์สงิ่ ต่างๆ
นอกจากนี้ตอ้ งส่งเสริมให้ผเู้ รียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ โดย
สะท้อนจากการทีน่ กั ศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชา หรือเลือกทําโครงงานหรือชิน้ งานในหัวข้อที่
สนใจในขอบเขตเนื้อหาของวิชานัน้ ๆ
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รูปแบบการจัดการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษาตามแนวทางเน้ นผู้เรียนเป็ นสําคัญ ซึ่งมุ่ง
พัฒนาความรู้ และทักษะทางวิชาชีพ ทักษะชีวติ และทักษะสังคม มีปรากฏในวงการศึกษาไทย
หลายรูปแบบ ตัวอย่างเช่น
1) การเรียนรูจ้ ากกรณีปญั หา (Problem-based Learning : PBL)
2) การเรียนรูเ้ ป็ นรายบุคคล (Individual Study)
3) การเรียนรูแ้ บบสรรคนิยม (Constructivism)
4) การเรียนรูแ้ บบแสวงหาความรูไ้ ด้ดว้ ยตนเอง (Self-Study)
5) การเรียนรูจ้ ากการทํางาน (Work-based Learning)
6) การเรียนรูท้ เ่ี น้นการวิจยั เพือ่ สร้างองค์ความรู้ (Research–based Learning)
7) การเรียนรูท้ ใ่ี ช้วธิ สี ร้างผลงานจากการตกผลึกทางปญั ญา (Crystal-based Approach)
การบูรณาการ (Integration) หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการ สารสนเทศ
การจัดสรรทรัพยากร การปฏิบตั กิ าร ผลลัพธ์ และการวิเคราะห์ เพื่อสนับสนุ นเป้าประสงค์ทส่ี าํ คัญ
ของสถาบัน (organization-wide goal) การบูรณาการทีม่ ปี ระสิทธิผล เป็ นมากกว่าความสอดคล้อง
ไปในแนวทางเดียวกัน (alignment) ซึ่งการดําเนินการของแต่ละองค์ประกอบภายใน ระบบการ
จัดการ ผลการดําเนินการมีความเชือ่ มโยงกันเป็ นหนึ่งเดียวอย่างสมบูรณ์
การเผยแพร่ผลงานวิ จยั ในที่ ประชุมวิ ชาการระดับชาติ หมายถึง การนํ าเสนอบทความ
วิจยั ในทีป่ ระชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์(Full paper) ได้รบั การตีพมิ พ์ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุม (Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัด
ประชุม ประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒริ ะดับปริญญาเอก หรือผูท้ รงคุณวุฒทิ ่มี ผี ลงาน
เป็ นที่ยอมรับในสาขาวิชานัน้ ๆ จากนอกสถาบัน เจ้าภาพอย่างน้ อยร้อยละ 25 และมีผู้ประเมิน
บทความทีเ่ ป็ นผูเ้ ชีย่ วชาญในสาขานัน้ จากนอกสถาบันของเจ้าของบทความ
การเผยแพร่ผลงานวิ จยั ในที่ ประชุมวิ ชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนําเสนอ
บทความวิจยั ในทีป่ ระชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รบั การตีพมิ พ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานฯ หรือคณะกรรมการ
จัดประชุม ประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒริ ะดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒทิ ่มี ี
ผลงานเป็ นที่ยอมรับในสาขาวิชานัน้ ๆ จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ 25 และมีผูป้ ระเมินบทความ
ทีเ่ ป็ นผูเ้ ชีย่ วชาญในสาขานัน้ จากต่างประเทศ
การให้บริ การทางวิ ชาการแก่สงั คม หมายถึง กิจกรรมหรือโครงการให้บริการแก่สงั คม
ภายนอกสถาบันการศึกษา หรือเป็ นการให้บริการที่จดั ในสถาบันการศึกษาโดยมีบุคคลภายนอก
เข้ามาใช้บริการ
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การให้อาํ นาจในการตัดสิ นใจ หมายถึง การให้อํานาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจ
และในการปฏิบตั แิ ก่ผปู้ ฏิบตั งิ าน ซึง่ เป็ นผูม้ คี วามรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับงาน เพื่อให้มปี ระสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
งานวิ จยั หมายถึง กระบวนการทีม่ รี ะเบียบแบบแผนในการค้นหาคําตอบของปญั หา หรือ
การเสาะแสวงหาความรูใ้ หม่ ตลอดจนถึงการประดิษฐ์คดิ ค้นทีผ่ ่านกระบวนการศึกษา ค้นคว้าหรือ
ทดลอง วิเคราะห์และตีความข้อมูลตลอดจนสรุปผลอย่างเป็ นระบบ
งานสร้างสรรค์ หมายถึง ผลงานวิชาการ (ไม่จาํ เป็ นต้องเป็ นงานวิจยั ) ทีม่ กี ารศึกษา ค้นคว้า
ทีแ่ สดงออกทางศิลปะหรือดนตรีอนั เป็ นทีย่ อมรับ
จรรยาบรรณนักวิ จยั หมายถึง หลักเกณฑ์ควรประพฤติปฏิบตั ขิ องนักวิจยั ทัวไป
่ เพื่อให้
การดําเนินงานวิจยั ตัง้ อยู่บนพื้นฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการที่เหมาะสม ตลอดจนประกัน
มาตรฐานของการศึกษาค้นคว้าให้เป็ นไปอย่างสมศักดิ ์ศรีและเกียรติภมู ขิ องนักวิจยั ดังนี้
1) นักวิจยั ต้องซื่อสัตย์และมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ
2) นักวิจยั ต้องตระหนักถึงพันธกรณีในการทําวิจยั ตามข้อตกลงที่ทําไว้กบั หน่ วยงานที่
สนับสนุนการวิจยั และต่อหน่วยงานทีต่ นสังกัด
3) นักวิจยั ต้องมีพน้ื ฐานความรูใ้ นสาขาวิชาการทีท่ าํ วิจยั
4) นักวิจยั ต้องมีความรับผิดชอบต่อสิง่ ทีศ่ กึ ษาวิจยั ไม่วา่ จะเป็ นสิง่ มีชวี ติ หรือไม่มชี วี ติ
5) นักวิจยั ต้องเคารพศักดิ ์ศรี และสิทธิของมนุษย์ทใ่ี ช้เป็ นตัวอย่างในการวิจยั
6) นักวิจยั ต้องมีอสิ ระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกขัน้ ตอนของการทําวิจยั
7) นักวิจยั พึงนําผลงานวิจยั ไปใช้ประโยชน์ในทางทีช่ อบ
8) นักวิจยั พึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผูอ้ ่นื
9) นักวิจยั พึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับ
จรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน หมายถึง ประมวลความประพฤติท่ี
อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุ นพึงปฏิบตั เิ พื่อรักษา ส่งเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียง และฐานะของ
อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุ นตามทีส่ ภามหาวิทยาลัยกําหนด โดยอาจใช้กรอบแนวทางตาม
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานของจรรยาบรรณที่พงึ มีในสถาบันอุดมศึกษา โดยต้องยึดมันใน
่
หลักการ 6 ประการ คือ
1) ยึดมันและยื
่
นหยัดในสิง่ ทีถ่ กู ต้อง
2) ซื่อสัตย์สจุ ริตและรับผิดชอบ
3) ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
4) ปฏิบตั หิ น้าทีโ่ ดยไม่เลือกปฏิบตั อิ ย่างไม่เป็ นธรรม
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5) มุง่ ผลสัมฤทธิ ์ของงาน
6) ไม่ใช้อาํ นาจครอบงําผิดทํานองคลองธรรมต่อนักศึกษา
และต้องครอบคลุมจรรยาบรรณ 10 ประการ คือ
1) จรรยาบรรณต่อตนเอง
2) จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
3) จรรยาบรรณต่อการปฏิบตั งิ าน
4) จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน
5) จรรยาบรรณต่อผูบ้ งั คับบัญชา
6) จรรยาบรรณต่อผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
7) จรรยาบรรณต่อผูร้ ว่ มงาน
8) จรรยาบรรณต่อนักศึกษาและผูร้ บั บริการ
9) จรรยาบรรณต่อประชาชน และ
10) จรรยาบรรณต่อสังคม
นักวิ จยั ประจํา หมายถึง ข้าราชการ หรือพนักงาน หรือบุคลากรที่มสี ญ
ั ญาจ้างกับสถาบัน
อุดมศึกษาทัง้ ปีการศึกษา ทีม่ ตี าํ แหน่งเป็ นเจ้าหน้าทีว่ จิ ยั หรือนักวิจยั
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (Full Time Equivalent Student : FTES) หมายถึง
นักศึกษาทีล่ งทะเบียนเรียนตามเกณฑ์จาํ นวนหน่วยกิตมาตรฐานของการลงทะเบียน ดังนี้
ระบบทวิภาค
- สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี : ลงทะเบียน 36 หน่วยกิตต่อปี การศึกษา (18 หน่วยกิต
ต่อภาคการศึกษา)
- สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทัง้ โครงการปกติและโครงการภาคพิเศษ : ลงทะเบียน
24 หน่วยกิตต่อปีการศึกษา (12 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษาปกติ)
ระบบไตรภาค
- สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี : ลงทะเบียน 45 หน่วยกิตต่อปี การศึกษา (15 หน่วยกิต
ต่อภาคการศึกษา)
- สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา : ลงทะเบียน 30 หน่ วยกิตต่อปี การศึกษา (10
หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา)
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ขัน้ ตอนการคํานวณค่า FTES มีดงั นี้
1) คํานวณค่าหน่วยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours : SCH) ซึง่ ก็คอื ผลรวมของผลคูณ
ระหว่างจํานวนนักศึกษาทีล่ งทะเบียนเรียนกับจํานวนหน่วยกิตแต่ละรายวิชาทีเ่ ปิ ดสอนทุกรายวิชา
ตลอดปี การศึกษา รวบรวมหลังจากนักศึกษาลงทะเบียนแล้วเสร็จ (หมดกําหนดเวลาการเพิม่ -ถอน)
โดยมีสตู รการคํานวณ ดังนี้
SCH = Σnici
เมือ่

ni = จํานวนนักศึกษาทีล่ งทะเบียนในวิชาที่ i
Ci = จํานวนหน่วยกิตของวิชาที่ i

2) คํานวณค่า FTES โดยใช้สตู รคํานวณดังนี้

FTES =

SCH
จํานวนหน่วยกิตต่อปีการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน
การลงทะเบียนในระดับปริญญานัน้ ๆ

นักศึกษาภาคปกติ หมายถึง นักศึกษาทีเ่ รียนในช่วงเวลาราชการ หรือนอกเวลาราชการ
โดยสถาบันได้มกี ารคํานวณเป็ นภาระงานสอนของอาจารย์ และไม่มกี ารจ่ายค่าตอบแทนเป็ นการพิเศษ
นักศึกษาภาคพิ เศษ หมายถึง นักศึกษาที่เรียนในช่วงเวลาราชการ หรือนอกเวลาราชการ
โดยสถาบันมิได้นับว่าการสอนดังกล่าวเป็ นภาระงานสอนของอาจารย์ และ/หรือได้มกี ารจ่ายค่าตอบแทน
ให้กบั การสอนของอาจารย์เป็ นการพิเศษ
แนวปฏิ บ ตั ิ ที่ ดี หมายถึง วิธีป ฏิบ ัติ หรือ ขัน้ ตอนการปฏิบ ัติท่ีทํา ให้อ งค์ก ารประสบ
ความสําเร็จ หรือสูค่ วามเป็ นเลิศตามเป้าหมาย เป็ นทีย่ อมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนัน้ ๆ มีหลักฐาน
ของความสําเร็จปรากฏชัดเจน โดยมีการสรุปวิธปี ฏิบตั ิ หรือขัน้ ตอนการปฏิบตั ิ ตลอดจนความรู้
และประสบการณ์ บันทึกเป็ นเอกสาร เผยแพร่ให้หน่ วยงานภายในหรือภายนอกสามารถนํ าไปใช้
ประโยชน์ได้
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ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) หมายถึง กลุ่มคนต่างๆ ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ หรืออาจ
ได้รบั ผลกระทบจากการดําเนินการและความสําเร็จของสถาบัน ตัวอย่างของกลุ่มผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
ทีส่ าํ คัญ เช่น นักศึกษาผูป้ กครอง สมาคมผูป้ กครอง ผูป้ ฏิบตั งิ าน คู่ความร่วมมือทัง้ ทีเ่ ป็ นทางการ
และไม่เป็ นทางการคณะกรรมการกํากับดูแลสถาบันในด้านต่างๆ ศิษย์เก่า นายจ้าง สถาบันการศึกษา
อื่นๆ องค์การที่ทําหน้าที่กํากับดูแลกฎ ระเบียบ องค์การที่ให้เงินสนับสนุ น ผู้เสียภาษี ผู้กําหนด
นโยบาย ผูส้ ง่ มอบ ตลอดจนชุมชนในท้องถิน่ และชุมชนวิชาการหรือวิชาชีพ
แผนกลยุทธ์ หมายถึง แผนระยะยาวของสถาบันโดยทัวไปมั
่
กใช้เวลา 5 ปี เป็ นแผนที่
กําหนดทิศทางการพัฒนาของสถาบัน แผนกลยุทธ์ประกอบไปด้วยวิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
วัตถุประสงค์ ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคาม กลยุทธ์ต่างๆ ของสถาบันควร
ครอบคลุมทุกภารกิจของสถาบัน มีการกําหนดตัวบ่งชี้ความสําเร็จของแต่ละกลยุทธ์และค่าเป้าหมาย
ของตัวบ่งชี้เพื่อวัดระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามกลยุทธ์ โดยสถาบันนํ าแผนกลยุทธ์
มาจัดทําแผนดําเนินงานหรือแผนปฏิบตั กิ ารประจําปี
แผนปฏิ บตั ิ การประจําปี หมายถึง แผนระยะสัน้ ที่มรี ะยะเวลาในการดําเนินงานภายใน
1 ปี เป็ นแผนที่ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ลงสู่ภาคปฏิบตั ิ เพื่อให้เกิดการดําเนินงานจริงตามกลยุทธ์
ประกอบด้วย โครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ทีจ่ ะต้องดําเนินการในปี นนั ้ ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตาม
แผนกลยุทธ์ ตัวบ่งชี้ความสําเร็จของโครงการหรือกิจกรรม ค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้เหล่านัน้ รวมทัง้
มีการระบุผู้รบั ผิดชอบหลักหรือหัวหน้าโครงการ งบประมาณในการดําเนินการ รายละเอียดและ
ทรัพยากรทีต่ อ้ งใช้ในการดําเนินโครงการทีช่ ดั เจน
ระบบและกลไก
ระบบ หมายถึง ขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านที่มกี ารกําหนดอย่างชัดเจนว่าต้องทําอะไรบ้าง
เพือ่ ให้ได้ผลออกมาตามทีต่ อ้ งการ ขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านจะต้องปรากฏให้ทราบโดยทัวกั
่ นไม่วา่ จะ
อยู่ในรูปของเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธกี ารอื่น ๆ องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย
ปจั จัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิตและข้อมูลป้อนกลับ ซึง่ มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน
กลไก หมายถึง สิง่ ทีท่ าํ ให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือดําเนินอยูไ่ ด้ โดยมีการจัดสรรทรัพยากร
มีการจัดองค์การ หน่วยงาน หรือกลุม่ บุคคลเป็ นผูด้ าํ เนินงาน
ระบบสารสนเทศ หมายถึง ระบบทีท่ าํ หน้าทีใ่ นการรวบรวมข้อมูลเข้ามาทํา การประมวลผล
รวมทัง้ การวิเคราะห์เพื่อจัดทําเป็ นสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ และนําส่งไปยังผูท้ ม่ี สี ทิ ธิได้รบั สารสนเทศ
เพื่อใช้ในการปฏิบตั งิ าน การบริหาร หรือการตัดสินใจ โดยมีคอมพิวเตอร์ รวมทัง้ อุปกรณ์ต่างๆ
เป็ นเครื่องมือสนับสนุ นการทํางานของระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศในองค์การมีหลายประเภท
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ในแต่ละประเภทมีได้หลายระบบ ทัง้ นี้ เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์เฉพาะด้านในการทํางานที่
แตกต่างกันออกไป
วารสารระดับชาติ หมายถึง วารสารวิชาการ (Journal) ทีย่ อมรับโดยสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) ให้เป็ นวารสารระดับชาติ และมีช่อื ปรากฏในบัญชีรายชื่อที่เผยแพร่โดย
สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือวารสารวิชาการ ที่มชี ่อื ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล
Thai-Journal Citation Index Centre (TCI)
วารสารระดับนานาชาติ หมายถึง วารสารวิชาการ(Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล
เช่น ฐานข้อมูล Web of Science (Science Citation Index Expand, Social Sciences Citation
Index, Art and Humanities Citation Index) หรือฐานข้อมูล Scopus หรือในฐานข้อมูลสากลอื่นๆ
ที่เป็ นที่ยอมรับในศาสตร์นัน้ ๆ หรือวารสารวิชาการที่ยอมรับโดยสํา นักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ให้เป็ นวารสารระดับนานาชาติ และมีช่อื ปรากฏในบัญชีรายชื่อที่เผยแพร่โดย
สํานักงานฯ
หน่ วยงานหรือองค์กรระดับชาติ หมายถึง หน่ วยงานราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า
ขึน้ ไป หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือองค์กรกลางระดับชาติทงั ้ ภาครัฐและเอกชนหลัก
ธรรมาภิบาล3 หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการต่างๆ ให้
เป็ นไปในครรลองธรรม นอกจากนี้ ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถนํ าไปใช้ได้ทงั ้
ภาครัฐและเอกชน
หลักธรรมาภิ บาล หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแ ล
กิจการต่างๆ ให้เป็ นไปในครรลองธรรม นอกจากนี้ ยังหมายถึงการบริหารจัดการทีด่ ี ซึ่งสามารถ
นํ า ไปใช้ไ ด้ท งั ้ ภาครัฐ และเอกชน ธรรมที่ใ ช้ใ นการบริห ารงานนี้ ม ีค วามหมายอย่า งกว้า งขวาง
กล่า วคือ หาได้ม ีค วามหมายเพีย งหลัก ธรรมทางศาสนาเท่า นัน้ แต่ร วมถึงศีล ธรรม คุณ ธรรม
จริยธรรมและความถูกต้อง ชอบธรรมทัง้ ปวง ซึ่งวิญญูชนพึงมีและพึงประพฤติปฏิบตั ิ อาทิ ความ
โปร่งใสตรวจสอบได้ การปราศจากการแทรกแซงจากองค์การภายนอก เป็ นต้น
หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี (Good Governance) ทีเ่ หมาะสม
จะนํามาปรับใช้ในภาครัฐมี 10 องค์ประกอบ ดังนี้
1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบตั ริ าชการทีบ่ รรลุวตั ถุประสงค์และ
เป้าหมายของแผนการปฏิบตั ริ าชการตามทีไ่ ด้รบั งบประมาณมาดําเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียง
กับส่วนราชการหรือหน่ วยงานที่มภี ารกิจคล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบตั งิ านในระดับชัน้ นํ าของ
ประเทศเพื่อให้เกิดประโยชน์ สุขต่อประชาชนโดยการปฏิบตั ริ าชการจะต้องมีทศิ ทางยุทธศาสตร์
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และเป้าประสงค์ท่ชี ดั เจน มีกระบวนการปฏิบตั งิ านและระบบงานทีเ่ ป็ นมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตาม
ประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็ นระบบ
2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการกํากับดูแลทีด่ ี
ทีม่ กี ารออกแบบกระบวนการปฏิบตั งิ านโดยใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการทีเ่ หมาะสม
ให้องค์การสามารถใช้ทรัพยากรทัง้ ด้านต้นทุน แรงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อการ
พัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบตั ริ าชการตามภารกิจเพือ่ ตอบสนองความต้องการของประชาชนและ
ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกกลุม่
3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การให้บริการที่สามารถดําเนินการได้
ภายในระยะเวลาทีก่ ําหนด และสร้างความเชื่อมัน่ ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวัง
หรือความต้องการของประชาชนผู้รบั บริการ และผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียที่มคี วามหลากหลายและมี
ความแตกต่าง
4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิ
หน้าทีแ่ ละผลงานต่อเป้าหมายทีก่ าํ หนดไว้ โดยความรับผิดชอบนัน้ ควรอยูใ่ นระดับทีส่ นองต่อความ
คาดหวังของสาธารณะ รวมทัง้ การแสดงถึงความสํานึกในการรับผิดชอบต่อปญั หาสาธารณะ
5) หลักความโปร่งใส (Transparency) คือ กระบวนการเปิ ดเผยอย่างตรงไปตรงมา ชีแ้ จงได้
เมื่อมีขอ้ สงสัยและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ตอ้ งห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชน
สามารถรูท้ ุกขัน้ ตอนในการดําเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้
6) หลักการมีสว่ นร่วม (Participation) คือ กระบวนการทีข่ า้ ราชการ ประชาชนและผูม้ ี
ส่วนได้สว่ นเสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ทําความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วม
เสนอปญั หาหรือประเด็นทีส่ าํ คัญทีเ่ กีย่ วข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปญั หา ร่วมในกระบวนการ
ตัดสินใจ และร่วมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุน้ ส่วนการพัฒนา
7) หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) คือ การถ่ายโอนอํานาจการตัดสินใจ
ทรัพยากร และภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่ วยการปกครองอื่นๆ (ราชการบริหาร
ส่วนท้องถิน่ )และภาคประชาชนดําเนินการแทนโดยมีอสิ ระตามสมควร รวมถึงการมอบอํานาจและ
ความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการดําเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจ
ในการให้บริการต่อผูร้ บั บริการและผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย การปรับปรุงกระบวนการ และเพิม่ ผลิตภาพ
เพือ่ ผลการดําเนินงานทีด่ ขี องส่วนราชการ
8) หลักนิตธิ รรม (Rule of Law) คือ การใช้อํานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับใน
การบริหารราชการด้วยความเป็ นธรรม ไม่เลือกปฏิบตั ิ และคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มสี ่วนได้
ส่วนเสีย
9) หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การได้รบั การปฏิบตั แิ ละได้รบั บริการอย่างเท่าเทียม
กันโดยไม่มกี ารแบ่งแยกด้า น ชายหรือหญิง ถิ่น กําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ
สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา
การศึกษา การฝึกอบรม และอื่นๆ
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10) หลักมุง่ เน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาข้อตกลงทัวไปภายในกลุ
่
่ม
ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทีเ่ กี่ยวข้อง ซึ่งเป็ นข้อตกลงทีเ่ กิดจากการใช้กระบวนการเพื่อหาข้อคิดเห็นจาก
กลุ่มบุคคลที่ได้รบั ประโยชน์ และเสียประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รบั ผลกระทบโดยตรงซึ่งต้องไม่ม ี
ข้อคัดค้านทีย่ ุตไิ ม่ได้ในประเด็นทีส่ าํ คัญ โดยฉันทามติไม่จําเป็ นต้องหมายความว่าเป็ นความเห็นพ้อง
โดยเอกฉันท์
หลักสูตรสาขาวิ ชาชี พ หมายถึง รายวิชาและประสบการณ์ทงั ้ หมดที่ผูเ้ รียนต้องศึกษา
เพือ่ ให้ได้รบั การรับรองจากสภาหรือองค์กรวิชาชีพทีก่ าํ หนดตามกฎหมาย
อาจารย์ประจํา หมายถึง ข้าราชการ พนักงาน และบุคลากรทีม่ สี ญ
ั ญาจ้างกับสถาบันอุดมศึกษา
ทัง้ ปีการศึกษา ซึง่ มีหน้าทีค่ วามรับผิดชอบตามพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา
การแบ่งกลุ่มพันธกิ จ
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