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บทท่ี 1 

การประกนัคุณภาพการศกึษา 

ความจาํเป็นและวตัถุประสงคข์องการประกนัคุณภาพการศกึษา ระดบัอดุมศกึษา 

 ภารกิจหลักที่สถาบันอุดมศึกษาจะต้องปฏิบัติมี 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต       
การวจิยั การใหบ้รกิารทางวชิาการแก่สงัคม และการทาํนุบาํรุงศลิปวฒันธรรม การดาํเนินการตาม
ภารกจิทัง้ 4 ประการดงักลา่ว มคีวามสาํคญัอยา่งยิง่ต่อการพฒันาประเทศทัง้ระยะสัน้และระยะยาว 
ปจัจุบันมีปจัจัยภายในและภายนอกหลายประการที่ทําให้การประกันคุณภาพการศึกษาใน
ระดบัอุดมศกึษาเป็นสิง่จาํเป็นทีจ่ะตอ้งเรง่ดาํเนินการ ปจัจยัดงักลา่วคอื 
 1. คุณภาพของสถาบนัอุดมศกึษาและบณัฑติภายในประเทศ มแีนวโน้มที่จะมคีวาม
แตกต่างกนัมากขึน้ ซึง่จะก่อใหเ้กดิผลเสยีแก่สงัคมโดยรวมของประเทศในระยะยาว 
 2. ความทา้ทายของโลกาภวิตัน์ต่อการอุดมศกึษา ทัง้ในประเดน็การบรกิารการศกึษา
ขา้มพรมแดน และการเคลื่อนยา้ยนักศกึษาและบณัฑติ อนัเป็นผลจากการรวมตวัของประเทศใน
ภมูภิาคอาเซยีน ซึง่ทัง้สองประเดน็ตอ้งการการรบัประกนัของคุณภาพการศกึษา 
 3. สถาบนัอุดมศกึษามคีวามจาํเป็นทีจ่ะตอ้งสรา้งความมัน่ใจแก่สงัคมวา่สามารถพฒันา
องค์ความรูแ้ละผลติบณัฑติ ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพฒันาประเทศให้มากขึน้ ไม่ว่าจะเป็น
การสรา้งขดีความสามารถในการแข่งขนัระดบัสากล การพฒันาภาคการผลติจรงิทัง้อุตสาหกรรม
และบรกิาร การพฒันาอาชพี คุณภาพชวีติ ความเป็นอยูร่ะดบัทอ้งถิน่และชุมชน 
 4. สถาบนัอุดมศกึษาจะตอ้งใหข้อ้มลูสาธารณะ (public information) ทีเ่ป็นประโยชน์
ต่อผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี ทัง้นกัศกึษา ผูจ้า้งงาน ผูป้กครอง รฐับาล และประชาชนทัว่ไป 
 5. สังคมต้องการระบบอุดมศึกษาที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 
(participation) มคีวามโปร่งใส (transparency) และมคีวามรบัผิดชอบซึ่งตรวจสอบได ้
(accountability) ตามหลกัธรรมาภบิาล 
 6. พระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2545 
กาํหนดใหส้ถานศกึษาทุกแหง่จดัใหม้รีะบบการประกนัคุณภาพภายใน รวมถงึใหม้สีาํนกังานรบัรอง
มาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษาทําหน้าที่ประเมนิคุณภาพภายนอก โดยการประเมนิผล
การจดัการศกึษาของสถานศกึษา 
 7. คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศใช้มาตรฐานการอุดมศึกษา เมื่อวนัที่ 7 
สงิหาคม 2549 เพื่อเป็นกลไกกํากบัมาตรฐานระดบักระทรวง ระดบัคณะกรรมการการอุดมศกึษา 
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และระดบัหน่วยงาน โดยทุกหน่วยงานระดบัอุดมศกึษาจะได้ใช้เป็นกรอบการดําเนินงานประกนั
คุณภาพการศกึษา 
 8. กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  มาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2551 เพื่อเป็นกลไกส่งเสริมและกํากับให้
สถาบนัอุดมศกึษาจดัการศกึษาใหม้มีาตรฐานตามประเภทหรอืกลุม่สถาบนัอุดมศกึษา 4 กลุม่ 
 9. กระทรวงศกึษาธกิารไดม้ปีระกาศกระทรวงศกึษาธกิาร เรือ่ง กรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ เมื่อวนัที่ 2 กรกฎาคม 2552 และคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้
ประกาศแนวทางการปฏิบตัิตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ เมื่อวนัที่ 16 
กรกฎาคม 2552 เพื่อใหก้ารจดัการศกึษาระดบัอุดมศกึษาเป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศกึษาและ
เพือ่การประกนัคุณภาพของบณัฑติในแต่ละระดบัคุณวฒุแิละสาขาวชิา 
 
 ดว้ยความจาํเป็นดงักล่าว สถาบนัอุดมศกึษารว่มกบัตน้สงักดัจงึจาํเป็นตอ้งพฒันาระบบ
และกลไกการประกนัคุณภาพการศกึษา โดยมวีตัถุประสงคด์งัน้ี 
 1. เพื่อตรวจสอบและประเมนิการดําเนินงานของภาควชิา คณะวชิาหรอืหน่วยงาน
เทยีบเทา่และสถาบนัอุดมศกึษาในภาพรวม ตามระบบคุณภาพและกลไกทีส่ถาบนันัน้ๆ กําหนดขึน้ 
โดยวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบผลการดําเนินงานตามตวับ่งชีใ้นทุกองคป์ระกอบคุณภาพว่าเป็นไปตาม
เกณฑแ์ละไดม้าตรฐาน 
 2. เพื่อให้ภาควิชา คณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าและสถาบนัอุดมศึกษาทราบ
สถานภาพของตนเองอันจะนําไปสู่การกําหนดแนวทางในการพฒันาคุณภาพไปสู่เป้าหมาย 
(targets) และเป้าประสงค ์(goals) ทีต่ ัง้ไวต้ามจุดเน้นของตนเองและเป็นสากล 
 3. เพื่อใหภ้าควชิา คณะวชิาหรอืหน่วยงานเทยีบเท่าและสถาบนัอุดมศกึษาทราบจุดแขง็ 
จุดที่ควรปรบัปรุง ตลอดจนไดร้บัขอ้เสนอแนะในการพฒันาการดําเนินงานเพื่อเสรมิจุดแขง็ และ
พฒันาจุดทีค่วรปรบัปรงุของสถาบนัอยา่งต่อเน่ือง 
 4. เพื่อให้ข้อมูลสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทําให้มัน่ใจว่า
สถาบนัอุดมศกึษาสามารถสรา้งผลผลติทางการศกึษาทีม่คีุณภาพและไดม้าตรฐานตามทีก่าํหนด 
 5. เพื่อใหห้น่วยงานตน้สงักดัของสถาบนัอุดมศกึษาและหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง มขีอ้มลู
พืน้ฐานทีจ่าํเป็นสาํหรบัการสง่เสรมิสนบัสนุนการจดัการอุดมศกึษาในแนวทางทีเ่หมาะสม 
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พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิม่เติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 

กบัการประกนัคุณภาพการศกึษา 

 พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2545 ที่
กําหนดให้สถานศึกษาทุกแห่ง จดัให้มรีะบบการประกนัคุณภาพภายใน รวมถึงให้มสีํานักงาน
รบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษาทาํหน้าทีป่ระเมนิคุณภาพภายนอก ในลกัษณะของ
การประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ฉะนัน้การประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถาบนัอุดมศกึษาจงึอาจจําแนกได้เป็น 2 ส่วน คอื การประกนัคุณภาพภายใน และการประกนั
คุณภาพภายนอก ดงัน้ี 
 1. การประกนัคณุภาพภายใน หมายถงึ การควบคุมคุณภาพ การตดิตามตรวจสอบ
และประเมนิผลการดําเนินงานตามพนัธกจิของสถาบนัอุดมศกึษาจากภายใน ที่จะทําใหผู้บ้รหิาร 
สภาสถาบัน และผู้มีส่วนได้เสียในการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษามีความมัน่ใจว่า 
สถาบนัอุดมศกึษาสามารถดาํเนินการตามพนัธกจิไดบ้รรลุตามจุดมุง่หมาย และเป้าหมายทีก่าํหนด 
  กระบวนการประกนัคุณภาพภายใน ประกอบดว้ย 

• การควบคุมคุณภาพ 

• การตรวจสอบคุณภาพ 

• การประเมนิคุณภาพ 

 2. การประกนัคณุภาพภายนอก1 หมายถงึ การตดิตาม ตรวจสอบ ประเมนิคุณภาพ

และมาตรฐานการศกึษาของสถาบนัการศกึษา โดยผูป้ระเมนิที่ไดร้บัมอบหมายจาก สมศ. เพื่อมุ่ง
ใหม้กีารพฒันาคุณภาพทีด่ยีิง่ขึน้และเกดิการพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศกึษาอย่างต่อเน่ือง
ตามเอกลกัษณ์และจุดเน้นของสถาบนัการศกึษา 
  กระบวนการประกนัคุณภาพภายนอก ประกอบดว้ย 

• การตรวจสอบคุณภาพทีผ่า่นกระบวนการประกนัคุณภาพภายใน 

• การประเมนิคุณภาพ 

• การใหก้ารรบัรอง 
การประกนัคุณภาพทัง้ 2 ส่วน สามารถสรุปเป็นองค์ประกอบและความสมัพนัธ์ระหว่างการประกนั
คุณภาพภายในและการประกนัคุณภาพภายนอก ดงัน้ี 
 
 

                                                
1
  สมหวงั  พธิยิานุวฒัน์. สาํนักงานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา. การประเมนิ
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การประกนัคณุภาพภายใน การประกนัคณุภาพภายนอก 

ผูร้บัผิดชอบ :  
มหาวทิยาลยั/สถาบนัอุดมศกึษา 
สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา (สกอ.) 

ผูร้บัผิดชอบ :  
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศกึษา (องค์การมหาชน) หรอื
เรยีกยอ่วา่ สมศ. 

กระบวนการ : 

• การควบคุมคุณภาพ 

• การตรวจสอบคุณภาพ 

• การประเมนิคุณภาพ 

กระบวนการ : 

• ตรวจสอบคุณภาพ 

• ประเมนิคุณภาพ 

• การใหก้ารรบัรอง 
 
 นอกจากองคป์ระกอบและความสมัพนัธด์งักลา่วแลว้ พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิ
พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2545 ในมาตรา 48 และมาตรา 49 ซึ่งกําหนดให้
สถานศึกษามีการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน และรบัการประเมนิคุณภาพภายนอกจาก
สาํนักงานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา (องคก์ารมหาชน) นัน้ จะเหน็ไดว้่าการ
ประกนัคุณภาพการศกึษาภายในถือเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบรหิารการศกึษาปกติที่ต้อง
ดําเนินการอย่างต่อเน่ือง โดยมีการควบคุมดูแลปจัจยัที่เกี่ยวข้องกบัคุณภาพ มีการตรวจสอบ
ตดิตามและประเมนิผลการดาํเนินงานเพือ่นําไปสูก่ารพฒันาปรบัปรุงคุณภาพอยา่งสมํ่าเสมอ ทาํให้
ระบบการประกนัคุณภาพภายในจงึตอ้งดแูลทัง้ปจัจยันําเขา้ (input) กระบวนการ (process) และ
ผลผลติหรอืผลลพัธ ์(output/outcome) ในขณะทีก่ารประเมนิคุณภาพภายนอกเน้นการประเมนิผล
การจดัการศกึษาเป็นหลกั ดงันัน้ความเชื่อมโยงระหวา่งการประกนัคุณภาพการศกึษาภายในกบัการ
ประเมนิคุณภาพภายนอก จงึเป็นสิง่จาํเป็นโดยไดเ้ชื่อมโยงใหเ้หน็จากรปูที ่1 ดงัน้ี 

 
 

รปูที ่1.1 ความสมัพนัธร์ะหวา่งการประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน 
กบัการประเมนิคุณภาพภายนอก 
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 จากรปูที ่1 จะเหน็วา่ มหาวทิยาลยัจาํเป็นตอ้งทาํรายงานประจาํปีทีเ่ป็นรายงานประเมนิ
คุณภาพภายใน ซึ่งเป็นผลจากการประกนัคุณภาพภายในหรอืเรยีกว่า รายงานการประเมนิตนเอง 
(Self Assessment Report : SAR) เพื่อนําเสนอสภามหาวทิยาลยั หน่วยงานตน้สงักดั หน่วยงาน
ที่เกี่ยวขอ้งและเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยเอกสารดงักล่าวจะเป็นเอกสารเชื่อมโยงระหว่างการ
ประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย การติดตามตรวจสอบของต้นสงักัดหรือสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศกึษา โดยมหาวทิยาลยัตอ้งจดัสง่ SAR ภายใน 120 วนั นบัจากวนัสิน้ปี
การศกึษา และการประเมนิคุณภาพภายนอก โดยสาํนกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพ
การศกึษา (องคก์ารมหาชน) หรอื สมศ. ดงันัน้ มหาวทิยาลยัจาํเป็นตอ้งจดัทาํรายงานการประเมนิ
ตนเองทีม่คีวามลุม่ลกึ สะทอ้นภาพทีแ่ทจ้รงิของมหาวทิยาลยัในทุกองคป์ระกอบ 

การประกนัคุณภาพกบัมาตรฐานการศกึษา 

 การประกนัคุณภาพการศกึษายงัเชื่อมโยงกบัมาตรฐานการศกึษา ดงัทีพ่ระราชบญัญตัิ
การศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 แก้ไขเพิม่เติม (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2545 ในหมวด 5 ที่ว่าด้วยการ
บรหิารและการจดัการศกึษา มาตรา 34 กําหนดใหค้ณะกรรมการการอุดมศกึษามหีน้าทีพ่จิารณา
เสนอมาตรฐานการอุดมศกึษาที่สอดคล้องกบัความต้องการตามแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม
แห่งชาต ิและสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศกึษาของชาต ิโดยคาํนึงถงึความเป็นอสิระและความเป็น
เลศิทางวชิาการของสถาบนัอุดมศกึษา คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้จดัทํามาตรฐานการ
อุดมศกึษาเพือ่ใชเ้ป็นกลไกระดบักระทรวง ระดบัคณะกรรมการการอุดมศกึษา และระดบัหน่วยงาน 
เพือ่นําไปสูก่ารกาํหนดนโยบายการพฒันาการอุดมศกึษาของสถาบนัอุดมศกึษาต่อไป 
 ปจัจุบนักระทรวงศกึษาธกิารไดป้ระกาศมาตรฐานการอุดมศกึษา เมื่อวนัที ่7 สงิหาคม 
2549 ประกอบด้วยมาตรฐาน 3 ด้าน ได้แก่ มาตรฐานด้านคุณภาพบณัฑติ มาตรฐานด้านการ
บรหิารจดัการการอุดมศกึษา และมาตรฐานด้านการสรา้งและพฒันาสงัคมฐานความรู้และสงัคม
แห่งการเรยีนรู ้ซึ่งมาตรฐานย่อยทัง้ 3 ด้านน้ี อยู่ในมาตรฐานการศกึษาของชาติที่ประกอบด้วย
มาตรฐานย่อย 3 มาตรฐานเช่นกนั คอื มาตรฐานที ่1 คุณลกัษณะของคนไทยทีพ่งึประสงค ์ทัง้ใน
ฐานะพลเมอืงและพลโลก มาตรฐานที่ 2 แนวการจดัการศกึษา และมาตรฐานที่ 3 แนวการสรา้ง
สงัคมแห่งการเรยีนรู/้สงัคมแห่งความรู ้แต่ละมาตรฐานย่อยของมาตรฐานการอุดมศกึษาจะมคีวาม
สอดคล้องและสมัพนัธ์กับมาตรฐานย่อยของมาตรฐานการศึกษาของชาติ เพื่อให้การพฒันา
คุณภาพและมาตรฐานการศกึษาบรรลุตามจุดมุง่หมายและหลกัการของการจดัการศกึษาของชาต ิ
 นอกจากน้ีคณะกรรมการการอุดมศกึษาไดจ้ดัทาํมาตรฐานทีส่ง่เสรมิความเป็นอสิระและ
ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย อาทิ มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศกึษา หลกัเกณฑ์การขอเปิดและ
ดําเนินการหลกัสตูรระดบัปรญิญาในระบบการศกึษาทางไกล หลกัเกณฑ์การกําหนดชื่อปรญิญา 
หลกัเกณฑแ์ละแนวปฏบิตัเิกี่ยวกบัการพจิารณาประเมนิคุณภาพจดัการศกึษานอกสถานทีต่ ัง้ของ
สถาบนัอุดมศกึษา และเกณฑม์าตรฐานอื่นๆ  
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 เพื่อให้การจดัการศึกษาทุกระดบัและทุกประเภทมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่
กําหนด ทัง้มาตรฐานการศกึษาระดบัชาต ิมาตรฐานการอุดมศกึษา มาตรฐานสถาบนัอุดมศกึษา 
และสมัพนัธ์กับมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาอื่นๆ รวมถึงกรอบ
มาตรฐานคุณวฒุ ิระดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิจงึจาํเป็นตอ้งมรีะบบประกนัคุณภาพทีพ่ฒันาขึน้ตามที่
กําหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลกัเกณฑ์ และวธิกีารประกนัคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
2553 ทัง้น้ี ความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการศกึษา หลกัเกณฑ์ที่เกี่ยวขอ้ง และการประกนั
คุณภาพการศกึษา สามารถแสดงในรปูที ่2 
 

 
 

รปูที ่1.2 ความเชื่อมโยงระหวา่งมาตรฐานการศกึษาและการประกนัคุณภาพ 
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บทท่ี 2 

การประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน 

 สาระสาํคญัที่ระบุในพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิม่เตมิ 
(ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2545 คอื การประกนัคุณภาพภายในจะดําเนินการโดยบุคลากรของสถานศกึษา
ร่วมกบัหน่วยงานต้นสงักดัที่มหีน้าที่กํากบัดูแลสถานศกึษา ประกอบกบัพระราชบญัญตัริะเบยีบ
บรหิารราชการกระทรวงศกึษาธกิาร พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวงศกึษาธกิาร กําหนดใหส้าํนกังาน
คณะกรรมการการอุดมศกึษา (สกอ.) มหีน้าที่พจิารณาเสนอนโยบาย แผนพฒันา และมาตรฐาน
การอุดมศกึษาทีส่อดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิและแผนการศกึษาแห่งชาต ิ
การสนับสนุนทรพัยากรการตดิตามตรวจสอบและประเมนิผลการจดัการศกึษาระดบัอุดมศกึษา 
โดยคํานึงถงึความเป็นอสิระและความเป็นเลศิทางวชิาการของสถานศกึษาระดบัอุดมศกึษา โดยมี
การประกาศนโยบายและแนวปฏบิตัใินการประกนัคุณภาพการศกึษา ระดบัอุดมศกึษา มาตัง้แต่ปี 
พ.ศ. 2539 เพื่อเป็นแนวทางในการประกนัคุณภาพการศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษา ภายใต้
หลกัการสาํคญัสามประการ คอื การใหเ้สรภีาพทางวชิาการ (Academic Freedom) ความมอีสิระ
ในการดําเนินการของสถาบนั (Institutional Autonomy) และความพรอ้มของสถาบนัทีจ่ะรบัการ
ตรวจสอบคุณภาพจากภายนอกตามหลกัการของความรบัผดิชอบทีต่รวจสอบได ้(Accountability)       
             ต่อมาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จัดทํากฎกระทรวงว่าด้วยระบบ
หลกัเกณฑ์และวธิกีารประกนัคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษาระดบัอุดมศกึษา พ.ศ. 2546 
เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 แก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 
2545 ในมาตรา 5 และมาตรา 47 วรรคสอง โดยสาระสาํคญัเกี่ยวกบัระบบและกลไกการประกนั
คุณภาพการศกึษาภายในของกฎกระทรวงฉบบัน้ียงัคงไวต้ามประกาศนโยบายและแนวปฏบิตัฯิ 
ฉบบัปี พ.ศ. 2545 จนกระทัง่กระทรวงศกึษาธกิารไดอ้อกกฎกระทรวงว่าดว้ยระบบ หลกัเกณฑ ์
และวธิกีารประกนัคุณภาพการศกึษา พ.ศ.2553 แทนฉบบัเดมิ (พ.ศ.2546) โดยรวมการประกนั
คุณภาพภายในและภายนอกของการศกึษาทุกระดบัไวใ้นฉบบัเดยีวกนั มคีณะกรรมการประกนั
คุณภาพภายในระดบัอุดมศกึษาทาํหน้าทีห่ลกั 2 ประการคอื 1) วางระเบยีบหรอืออกประกาศ
กาํหนดหลกัเกณฑแ์ละแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการประกนัคุณภาพภายในระดบัอุดมศกึษา เพื่อสง่เสรมิ 
สนับสนุนและพฒันาการประกนัคุณภาพภายในระดบัอุดมศึกษา โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการการอุดมศกึษา และ 2) เสนอแนะแนวทางปรบัปรุงและพฒันาคุณภาพการศกึษาแก่
สถานศกึษา โดยนําผลการประเมนิคุณภาพทัง้ภายในและภายนอกไปปรบัปรุงคุณภาพการศกึษา
อย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ี ยงัมกีารปรบัเปลีย่นใหร้ะบบการประกนัคุณภาพภายในประกอบดว้ย 
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การประเมนิคุณภาพ การตดิตามตรวจสอบคุณภาพ และการพฒันาคุณภาพ และกําหนดให้
หน่วยงานตน้สงักดัจดัใหม้กีารตดิตามตรวจสอบคุณภาพการศกึษาอยา่งน้อยหน่ึงครัง้ในทุกสาม 
ปีและแจง้ผลใหส้ถานศกึษาระดบัอุดมศกึษาทราบ รวมทัง้เปิดเผยผลการตดิตามตรวจสอบคุณภาพ 
การศกึษาต่อสาธารณชน 
 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒในฐานะสถาบนัอุดมศกึษา ไดด้าํเนินการประกนัคุณภาพ
การศึกษาภายในเรื่อยมาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2539 โดยมหาวทิยาลยัมีนโยบายและหลกัเกณฑ์การ
ดาํเนินการสอดคลอ้งตามหลกัเกณฑก์ารประกนัคุณภาพการศกึษาภายในทีร่ะบุในกฎกระทรวงว่า
ดว้ยระบบ หลกัเกณฑ ์และวธิกีารประกนัคุณภาพการศกึษา พ.ศ.2553 โดยมแีนวทางการพฒันา
ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน ดงัน้ี 

1. ระบบการประกนัคณุภาพการศึกษา จะคาํนึงถงึ 
1.1 องคป์ระกอบคุณภาพการศกึษา ระดบัอุดมศกึษา 9 ดา้น คอื 

1) ปรชัญา ปณิธาน วตัถุประสงค ์และแผนดาํเนินการ 
2) การเรยีนการสอน 
3) กจิกรรมการพฒันานิสตินกัศกึษา 
4) การวจิยั 
5) การบรกิารทางวชิาการแก่สงัคม 
6) การทาํนุบาํรงุศลิปะและวฒันธรรม 
7) การบรหิารและการจดัการ 
8) การเงนิและงบประมาณ 
9) ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ 

นอกจากน้ียงัคาํนึงถงึนโยบายและมาตรการของภาครฐั เชน่ องคป์ระกอบตามนโยบายสถานศกึษา 
3 ดี โดยระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒนัน้ 
คํานึงถงึองค์ประกอบคุณภาพการศกึษาดงักล่าว และถอืเป็นกลไก เป็นเครื่องมอืที่จะตรวจสอบ 
ประเมนิ กระตุน้การปฏบิตัพินัธกจิของมหาวทิยาลยั โดยมุง่ใหเ้กดิคุณภาพและการสรา้งวฒันธรรม
คุณภาพใหเ้กดิขึน้ในมโนสาํนึกของคณาจารย ์บุคลากร และนิสติทุกคน 
  ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศกึษาของมหาวทิยาลยั มุ่งเน้นใหเ้กดิวงจร
คุณภาพ (PDCA) ในการดาํเนินงานทุกพนัธกจิ ทัง้ในระดบัมหาวทิยาลยั และระดบัคณะ/หน่วยงาน
เทยีบเท่า โดยมกีารจดัทํารายงานการประเมนิตนเองทีค่รอบคลุมการดาํเนินงานตามองคป์ระกอบ
คุณภาพการศกึษาทีก่าํหนด  

1.2 คํานึงถงึประสทิธภิาพและประสทิธผิลการดําเนินงานตามระบบและกลไกการ
ประกนัคุณภาพทีส่ง่ผลต่อคุณภาพการศกึษาตามตวับง่ชีคุ้ณภาพการศกึษา 
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2. กลไกการประกนัคณุภาพการศึกษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
  ในด้านของกลไกการประกนัคุณภาพ ผู้ที่มีความสําคญัส่งผลให้การดําเนินงาน
ประสบความสําเร็จและนําไปสู่การพฒันาคุณภาพอย่างต่อเน่ือง คือ คณะกรรมการต่างๆ ที่
มหาวทิยาลยัจดัตัง้ขึน้ เพือ่ทาํหน้าทีข่บัเคลื่อนระบบการประกนัคุณภาพการศกึษาใหไ้ปสูเ่ป้าหมาย 
โดยแบง่เป็นหลายระดบัตามหน้าทีแ่ละความสาํคญั ดงัน้ี 

2.1 สภามหาวทิยาลยั โดยมผีูท้รงคุณวุฒจิากภายนอกเป็นประธาน ประกอบดว้ย
ผูท้รงคุณวฒุ ิอธกิารบด ีรองอธกิารบด ีผูแ้ทนฝา่ยบรหิาร ผูแ้ทนสภาคณาจารยแ์ละขา้ราชการ เป็น
กรรมการ โดยมหีน้าทีห่ลกัดงัน้ี 

• กาํหนดนโยบายในการปฏบิตัพินัธกจิของมหาวทิยาลยัอยา่งมคีุณภาพ 

• กาํกบัและตดิตามผลการปฏบิตัพินัธกจิของมหาวทิยาลยั 

• กาํกบัและตดิตามมาตรฐานของหน่วยงานภายในมหาวทิยาลยั 

• พจิารณาและเสนอแนะแนวทางในการพฒันาคุณภาพการปฏบิตัพินัธกจิ
ของมหาวทิยาลยั 

2.2 คณะกรรมการบรหิารมหาวทิยาลยั โดยมอีธกิารบดเีป็นประธาน ประกอบดว้ย
รองอธกิารบด ีคณบด ีและผูอ้าํนวยการสถาบนั/สาํนกั/ศนูยเ์ป็นกรรมการ โดยมหีน้าทีห่ลกัดงัน้ี 

• กํากบันโยบายและให้ความเห็นชอบแผนดําเนินงานของคณะกรรมการ
บรหิารคุณภาพ 

• กาํกบัมาตรฐานของหน่วยงานภายในมหาวทิยาลยั 

• พจิารณาเป้าหมายและผลการประกนัคุณภาพการศึกษาเพื่อเสนอการ
รบัรอง 

• กาํกบัและตดิตามผลการประเมนิคุณภาพภายใน 
2.3 คณะกรรมการบรหิารคุณภาพ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ โดยมอีธกิารบดี

เป็นที่ปรกึษา รองอธกิารบดทีีก่ํากบัดูแลเป็นประธาน ประกอบดว้ยรองคณบด/ีรองผูอ้ํานวยการที่
รบัผดิชอบงานประกนัคุณภาพการศกึษาของคณะ/หน่วยงานเทยีบเท่า เป็นกรรมการ และผูช้่วย
อธกิารบดฝีา่ยประกนัคุณภาพการศกึษาเป็นกรรมการและเลขานุการ โดยมหีน้าทีด่งัน้ี 

• วางระบบกลไกการประกนัคุณภาพการศกึษาภายในมหาวทิยาลยั 

• กาํหนดและพฒันามาตรฐานคุณภาพการศกึษา 

• จดัทําแผนและควบคุมติดตามกิจกรรมต่างๆ ของการประกันคุณภาพ
การศกึษา 

• จดัทาํรายงานการประเมนิตนเองระดบัมหาวทิยาลยั 

• ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยในการ
ดาํเนินการประกนัคุณภาพการศกึษา และการรบัรองมาตรฐาน 
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• เตรยีมความพรอ้มในการรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา
จากภายนอก 

2.4 คณะกรรมการเครอืขา่ยผูป้ฏบิตังิานประกนัคุณภาพการศกึษา มหาวทิยาลยั
ศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีรองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดีที่ดูแลเป็นประธาน ประกอบด้วย
บุคลากรผูป้ฏบิตังิานประกนัคุณภาพของคณะ/หน่วยงานเทยีบเทา่ เป็นกรรมการ โดยมหีน้าทีด่งัน้ี 

• เพื่อสร้างเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวทิยาลยั และร่วมแลกเปลีย่นเรยีนรูก้ระบวนการ/ปญัหา และวธิกีารแกไ้ขการทํางานดา้นการ
ประกนัคุณภาพการศกึษา 

• ตดิตามความกา้วหน้าและดาํเนินงานประกนัคุณภาพของหน่วยงานตนเอง 

• ประสานงานและดําเนินการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรบัการประเมิน
คุณภาพการศกึษาภายใน 

• รว่มพจิารณานําผลการประเมนิคุณภาพการศกึษาของหน่วยงานตนเองมา
ปรบัปรงุแกไ้ขการดาํเนินงานใหม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ 

• เพื่อเสรมิสรา้งและพฒันาผูป้ฏบิตังิานใหม้คีวามเขม้แขง็ และมปีระสทิธภิาพ 
รวมทัง้รว่มกนัยกระดบัการทาํงานประกนัคุณภาพการศกึษาของมหาวทิยาลยั 

• ร่วมกิจกรรมงานประกันคุณภาพการศึกษาทัง้ภายในและภายนอก
มหาวทิยาลยั 
 

3. กระบวนการในการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในระดบัคณะ/หน่วยงาน
เทียบเท่า 

3.1 คณะ/หน่วยงานเทยีบเท่า จดัให้มหีน่วยงานหรอืคณะกรรมการที่รบัผดิชอบ
การดาํเนินงานดา้นการประกนัคุณภาพขึน้ โดยมหีน้าทีพ่ฒันา บรหิาร และตดิตามการดาํเนินการ
ดา้นการประกนัคุณภาพการศกึษาภายในหน่วยงาน ตลอดจนประสานงานกบัมหาวทิยาลยั และ
หน่วยงานภายนอก เพือ่ใหเ้กดิความมัน่ใจวา่การจดัการศกึษาจะเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

3.2 คณะ /หน่วยงานเทียบเท่า พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของหน่วยงาน ให้สอดคล้องกบัวงจรคุณภาพ (PDCA) เพื่อใช้กํากบัการ
ตรวจสอบและประเมนิคุณภาพการศกึษาใหม้ปีระสทิธภิาพ 

3.3 คณะ/หน่วยงานเทยีบเท่า จดัใหม้รีะบบและกลไกควบคุมคุณภาพการปฏบิตัิ
พนัธกจิของหน่วยงาน โดยเฉพาะดา้นการผลติบณัฑติ และการวจิยั  

3.4 คณะ/หน่วยงานเทยีบเทา่ กาํหนดองคป์ระกอบ ตวับ่งชีแ้ละเกณฑก์ารประเมนิ
คุณภาพการศึกษาภายในที่สอดคล้องตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด รวมทัง้กําหนดตัวบ่งชี ้
อตัลกัษณ์ทีแ่สดงใหเ้หน็จุดยนื/ตวัตนของคณะ/หน่วยงาน 
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3.5 คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า จัดทําแผนการประกันคุณภาพการศึกษาของ
หน่วยงานซึ่งครอบคลุมกิจกรรมการประกนัคุณภาพที่ประกอบด้วยการควบคุม ตรวจสอบและ
ประเมนิคุณภาพภายใน รวมทัง้การพฒันาบุคลากร และสารสนเทศเพื่อการประกนัคุณภาพของ
หน่วยงาน 

3.6 คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า จดัให้มีระบบการตรวจสอบและประเมินผลการ
ดําเนินงานขึ้นเป็นการภายในได้ตามที่จะเห็นสมควร โดยมีการแสดงผลการตรวจสอบและ
ประเมินผลการดําเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน และมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการ
ดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ือง 

3.7 คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า จดัทํารายงานการประเมินคุณภาพตนเอง และ
เตรยีมความพรอ้มเพื่อรองรบัการตรวจประเมนิคุณภาพการศกึษาภายในจากมหาวทิยาลยั ตาม
องคป์ระกอบคุณภาพทีก่าํหนด 

3.8 คณะ/หน่วยงานเทยีบเท่า จดัทําแผนการพฒันาคุณภาพตามองคป์ระกอบ/ตวั
บ่งชี้คุณภาพ และตามขอ้เสนอแนะของกรรมการผู้ประเมนิคุณภาพเสนอต่อมหาวทิยาลยั โดย
หน่วยงานต้องดําเนินการตามแผนดงักล่าวให้ครบตามวงจรคุณภาพ PDCA และรายงานผลการ
ดาํเนินการในรายงานการประเมนิตนเองของหน่วยงานในปีการศกึษาถดัไป 
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ข ัน้ตอนการตรวจประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน 

มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ ระดบัคณะและหน่วยงานเทียบเท่า 

 การประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ระดบัคณะและ
หน่วยงานเทยีบเทา่นัน้ มขี ัน้ตอนการตรวจประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน แบง่เป็น 3 ขัน้ตอน คอื 
 1. การเตรยีมการของหน่วยงานก่อนการตรวจเยีย่มของผูป้ระเมนิ 
 2. การเตรยีมการของหน่วยงานระหวา่งการตรวจเยีย่มของผูป้ระเมนิ 
 3. การดาํเนินการของหน่วยงานภายหลงัการประเมนิคุณภาพ 
โดยในแต่ละขัน้ตอนมรีายละเอยีดในการดาํเนินการ ดงัน้ี 

การเตรยีมการของหน่วยงานก่อนการตรวจเยีย่มของผูป้ระเมิน 

 1. การเตรียมรายงานประจาํปี 
  1.1 จดัทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน โดยใช้
รปูแบบการจดัทาํรายงานประจาํปีทีเ่ป็นรายงานการประเมนิคุณภาพภายในตามทีก่ําหนดในระบบ
ฐานขอ้มลูดา้นการประกนัคุณภาพ (CHE QA Online)  
   ซึ่งปจัจุบนัสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษาได้พฒันาระบบฐานขอ้มูล
ดา้นการประกนัคุณภาพ (CHE QA Online) เป็นฐานขอ้มลูกลางเพื่อใชป้ระโยชน์ในเชงินโยบาย
และการส่งเสริมสนับสนุนการพฒันาคุณภาพอุดมศึกษา ตลอดจนอํานวยความสะดวกให้กับ
สถาบนัอุดมศกึษาในการดําเนินงานประกนัคุณภาพการศกึษาผ่านทางระบบออนไลน์ ตัง้แต่การ
จดัเกบ็ขอ้มลูพืน้ฐาน(common data set) และเอกสารอา้งองิ การประเมนิตนเอง การประเมนิของ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพ รวมทัง้การจดัทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานการประเมิน
คุณภาพภายในบนระบบฐานขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกส ์(e - SAR) รวมทัง้เปิดเผยต่อสาธารณะเพื่อการ
คุม้ครองผูบ้รโิภค โดยมนีโยบายใหส้ถาบนัอุดมศกึษาทุกแห่งในสงักดัใชฐ้านขอ้มลูดงักล่าวในการ
ดําเนินงานประกนัคุณภาพการศกึษาภายในและจดัส่งรายงานประจําปีที่เป็นรายงานการประเมนิ
คุณภาพภายในผา่นทางระบบออนไลน์และเปิดเผยต่อสาธารณชนตามกฎหมาย 
  1.2 จดัการเตรยีมเอกสารหรอืหลกัฐานอา้งองิในแต่ละองคป์ระกอบคุณภาพ 
   1) เอกสารหรือหลกัฐานอ้างอิงในแต่ละตวับ่งชี้ต้องเป็นข้อมูลในช่วงเวลา
เดยีวกบัทีนํ่าเสนอในรายงานการประเมนิตนเอง ตลอดจนสาระในเอกสารตอ้งตรงกบัชื่อเอกสารที่
ระบุในรายงานการประเมนิตนเองตามทีก่ําหนดในระบบฐานขอ้มลูดา้นการประกนัคุณภาพ (CHE 
QA Online)  
   2) การนําเสนอเอกสารในช่วงเวลาตรวจเยี่ยม โดยจดัใหเ้ป็นระบบที่สะดวก
ต่อการเรยีกใชใ้นระบบฐานขอ้มลูดา้นการประกนัคุณภาพ (CHE QA Online) ซึง่สามารถเรยีกหา
เอกสารไดร้วดเรว็และดคูวามเชื่อมโยงในเอกสารฉบบัต่างๆ ไดใ้นคราวเดยีว เอกสารหรอืหลกัฐาน
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อา้งองิทีเ่กี่ยวขอ้งกบัตวับ่งชีแ้ต่ละตวัและองคป์ระกอบคุณภาพสามารถบรรจุหรอืจดัเกบ็ (upload) 
หรอืเชื่อมโยง (link) ไวบ้นระบบฐานขอ้มลูดา้นการประกนัคุณภาพ (CHE QA Online) ซึง่ทาํให้
การจดัเก็บเป็นระบบและง่ายต่อการค้นหาของคณะกรรมการประเมนิ และไม่เป็นภาระเรื่องการ
จดัเตรยีมเอกสารหลกัฐานของหน่วยงาน 
 2. การเตรียมข้อมลู  
  2.1 กรอกขอ้มลูในระบบสารสนเทศการประกนัคุณภาพเพื่อการบรหิาร (QIS) ซึ่ง
เป็นระบบที่จะต้องดําเนินการเพิม่เตมิขอ้มูลใหเ้ป็นปจัจุบนัไดอ้ย่างต่อเน่ืองเพื่อตรวจสอบสถานะ
ของหน่วยงาน และใชเ้ป็นขอ้มลู/หลกัฐานประกอบการตรวจประเมนิ 
  2.2 จดัทํารายงานการประเมนิตนเองและบนัทกึหลกัฐานอ้างองิของแต่ละเกณฑ์
การประเมนิในระบบฐานขอ้มลูดา้นการประกนัคุณภาพ (CHE QA Online) ทัง้หมดทุกรายการ 
โดยสามารถเชื่อมโยง(link) จากระบบสารสนเทศการประกนัคุณภาพเพือ่การบรหิาร (QIS)  
  2.3 หากเอกสารที่อ้างถึงมขีนาดใหญ่มาก จะต้องนําฝากไว้ที่ server ของ
หน่วยงาน และเชื่อมโยง URL มาทีร่ะบบฐานขอ้มลูดา้นการประกนัคุณภาพ (CHE QA Online) 
และควรตรวจสอบ URL ใหถู้กตอ้ง ซึง่ตอ้งพงึระวงัในการปรบัเปลีย่น URL ของหน่วยงาน เพราะ
หลกัฐานทัง้หมดจะตอ้งพรอ้มในการเปิดดไูดเ้สมอทุกครัง้ 
 3. การเตรียมบคุลากร 
  3.1 การเตรยีมบุคลากรทุกระดบัควรมคีวามครอบคลุมประเดน็ต่างๆดงัต่อไปน้ี 
   1) ทําความเข้าใจเกี่ยวกบัการประเมินคุณภาพในประเด็นที่สําคญัๆ อาท ิ 
การประเมนิคุณภาพคอือะไรมคีวามสาํคญัต่อการพฒันาอยา่งไร ขัน้ตอนการประเมนิคุณภาพเป็น
เชน่ไร 
   2) เน้นยํ้ากับบุคลากรในการให้ความร่วมมือการตอบคําถาม หรือการ
สมัภาษณ์โดยยดึหลกัวา่ตอบตามสิง่ทีป่ฏบิตัจิรงิและผลทีเ่กดิขึน้จรงิ 
   3) เปิดโอกาสให้มีการอภิปรายซกัถามแสดงความคิดเห็นเพื่อสร้างความ
กระจา่งในการดาํเนินงานของทุกหน่วยงานในทุกประเดน็เพือ่ความเขา้ใจทีถ่กูตอ้งของบุคลากร 
   4) เน้นยํ้าใหบุ้คลากรทุกคนตระหนักว่าการประกนัคุณภาพคอืภารกจิประจํา
ของทุกคนทีต่อ้งรว่มมอืกนัทาํอยา่งต่อเน่ือง 
  3.2 การเตรยีมบุคลากรเพือ่ทาํหน้าทีผู่ป้ระสานงาน 
   1) ในระหว่างการตรวจเยีย่มจําเป็นตอ้งมบุีคลากร 1 - 3 คน ทาํหน้าทีป่ระสานงาน
ระหวา่งคณะผูป้ระเมนิกบับุคลากรภายในหน่วยงาน และอาํนวยความสะดวกอื่นๆ 
   2) ทาํความเขา้ใจทุกกจิกรรมของแผน/กาํหนดการประเมนิอยา่งถ่องแท ้
   3) ทําความเขา้ใจอย่างดกีบัภารกิจของหน่วยงานเพื่อสามารถให้ขอ้มูลต่อ 
ผู้ประเมนิรวมทัง้ต้องรู้ว่าจะต้องติดต่อกบัใครหรอืงานใดหากผู้ประเมนิต้องการขอ้มูลเพิม่เติมที่
ตนเองไมส่ามารถตอบได ้และมรีายชื่อสถานทีห่มายเลขโทรศพัทข์องผูท้ีค่ณะกรรมการประเมนิจะ
เชญิมาใหข้อ้มลูอยา่งครบถว้น 
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   4) ประสานงานล่วงหน้ากบัผูท้ีจ่ะใหข้อ้มลูทีเ่ป็นบุคลากรภายในและภายนอก
สถาบนัวา่จะเชญิมาเวลาใดหอ้งใดหรอืพบกบัใคร 
   5) เมื่อมปีญัหาในการอํานวยความสะดวกแก่คณะผูป้ระเมนิสามารถประสานงาน
แกไ้ขไดท้นัท ี
 4. การเตรียมสถานท่ีสาํหรบัคณะผูป้ระเมิน 
  4.1 หอ้งทาํงานของคณะผูป้ระเมนิ 
   1) จดัเตรยีมห้องทํางาน และโต๊ะที่กว้างพอสําหรบัวางเครื่องคอมพวิเตอร ์
โดยเป็นหอ้งทีป่ราศจากการรบกวนขณะทาํงานเพือ่ความเป็นสว่นตวัของคณะกรรมการ 
   2) จดัเตรยีมอุปกรณ์เครื่องเขยีนในห้องทํางาน และอุปกรณ์เสรมิอื่นๆ ให้
คณะผูป้ระเมนิพรอ้มใชง้านไดต้ามความตอ้งการ 
   3) จดัเตรยีมโทรศพัท์พรอ้มหมายเลขที่จําเป็น ไวใ้นหอ้งทํางานหรอืบรเิวณ
ใกลเ้คยีง 
   4) จดัเตรยีมคอมพวิเตอร ์สาํหรบัการตรวจประเมนิใหค้ณะกรรมการทุกท่าน 
โดยจะตอ้งมโีปรแกรม Internet Explorer, Adobe Acrobat และ Microsoft office เป็นอยา่งน้อย
และจดัเตรยีมแบบฟอรม์ต่างๆ และตารางคาํนวณไวใ้หพ้รอ้มในเครือ่งคอมพวิเตอร ์
   5) หอ้งทํางานควรอยู่ใกลก้บัทีจ่ดัเตรยีมอาหารวา่ง อาหารกลางวนั ตลอดจน
บรกิารสาธารณูปโภคอื่นๆ 
   6) ควรประสานงานกบัคณะผู้ประเมินเพื่อทราบความต้องการพิเศษอื่นๆ 
เพิม่เตมิ 
  4.2 ห้องที่ใช้สมัภาษณ์ผู้บรหิาร อาจารย์ บุคลากร นิสติ ฯลฯ ควรจดัไว้เป็นการ
เฉพาะใหเ้หมาะสมกบั การใชง้าน 
 5. การเตรียมการประสานงานกบัคณะผูป้ระเมิน 
  5.1 หน่วยงานประสานงานติดต่อคณะกรรมการตรวจประเมิน และแจ้งรายชื่อ
มายงัฝา่ยประกนัคุณภาพการศกึษา เพือ่จดัทาํคาํสัง่แต่งคณะกรรมการตามหลกัเกณฑท์ีก่าํหนด ดงัน้ี 
   1) คณะกรรมการประเมนิระดบัภาควชิาหรอืหน่วยงานเทยีบเท่า จาํนวนอยา่ง
น้อย 3 คน ทัง้น้ี ขึน้อยูก่บัขนาดของภาควชิาหรอืหน่วยงานเทยีบเทา่ ประกอบดว้ย 

o ประธานคณะกรรมการ เป็นผู้ประเมินจากภายนอกภาควิชาหรือ
หน่วยงานเทียบเท่า โดยต้องเป็นผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. หรือที่
มหาวทิยาลยัจดัฝึกอบรมใหโ้ดยใชห้ลกัสตูรของ สกอ. 

o กรรมการ เป็นผู้ประเมินจากภายนอกภาควิชาหรือหน่วยงาน
เทียบเท่า เป็นผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. หรือเป็นผู้ที่มีความรู้และ
ประสบการณ์สูง ซึ่งสามารถให้คําแนะนําที่จะเป็นประโยชน์อย่างยิง่ต่อภาควชิาหรอืหน่วยงาน
เทยีบเทา่ทีร่บัการประเมนิ อาจอนุโลมใหไ้มต่อ้งผา่นการฝึกอบรมหลกัสตูรผูป้ระเมนิของ สกอ. กไ็ด ้ 
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o กรรมการและเลขานุการ เป็นผูป้ระเมนิจากภายในหรอืภายนอกภาควชิา
หรอืหน่วยงานเทียบเท่า โดยต้องเป็นผู้ผ่านการฝึกอบรมหลกัสูตรผู้ประเมนิของ สกอ. หรือที่
มหาวทิยาลยัจดัฝึกอบรมใหโ้ดยใชห้ลกัสตูรของ สกอ. 
  2) คณะกรรมการประเมนิระดบัคณะหรอืหน่วยงานเทยีบเท่า จาํนวนอยา่งน้อย 3 
คน โดยมผีูป้ระเมนิจากภายนอกมหาวทิยาลยัอยา่งน้อย 1 คน ทัง้น้ี ขึน้อยูก่บัขนาดของคณะหรอื
หน่วยงานเทยีบเทา่ 

o ประธานคณะกรรมการ เป็นผูป้ระเมนิจากภายในหรือนอกมหาวทิยาลยั
กไ็ด ้ในกรณีทีเ่ป็นผูป้ระเมนิภายในมหาวทิยาลยัตอ้งอยูน่อกสงักดัคณะทีป่ระเมนิ โดยประธานตอ้ง
เป็นผูท้ีข่ ึน้บญัชปีระธานคณะกรรมการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายในของ สกอ. 

o กรรมการ  
 กรณีเป็นผู้ประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัยที่ผ่านการฝึกอบรม

หลกัสตูรผูป้ระเมนิของ สกอ. หรือเป็นผูท้ีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์สงู ซึ่งสามารถใหค้ําแนะนําที่
จะเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ต่อคณะทีร่บัการประเมนิ อาจอนุโลมใหไ้มต่อ้งผ่านการฝึกอบรมหลกัสตูร
ผูป้ระเมนิของ สกอ. กไ็ด ้

 กรณีเป็นผู้ประเมนิจากภายในมหาวทิยาลยั เป็นผู้ผ่านการฝึกอบรม
หลกัสตูรผูป้ระเมนิของ สกอ. หรือทีม่หาวทิยาลยัจดัฝึกอบรมใหโ้ดยใชห้ลกัสตูรของ สกอ. 

o กรรมการและเลขานุการ เป็นผูป้ระเมนิจากภายนอกคณะหรอืหน่วยงาน
เทยีบเท่า โดยต้องเป็นผู้ผ่านการฝึกอบรมหลกัสูตรผู้ประเมนิของ สกอ. หรือที่มหาวทิยาลยัจดั
ฝึกอบรมใหโ้ดยใชห้ลกัสตูรของ สกอ. 

o คณะกรรมการไมส่ามารถตรวจประเมนิในหน่วยงานทีต่นเองสงักดัได ้
o มผีูป้ระเมนิคนเดมิจากการตรวจประเมนิจากปีก่อนอยา่งน้อย 1 คน 

  5.2 หน่วยงานแจ้งให้คณะกรรมการประเมินคุณภาพทราบว่าคณะกรรมการ
ประเมนิฯ จะตอ้งทาํการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายในระดบัคณะวชิาหรอืหน่วยงานเทยีบเท่า 
ผ่านทางระบบ CHE QA Online พรอ้มทัง้จดัสง่ username และ password ใหค้ณะกรรมการ
ประเมนิฯ ทุกท่านและทุกระดบัทราบเพื่อเขา้ไปศกึษารายงานการประเมนิตนเองล่วงหน้าก่อนวนั
รบัการตรวจเยีย่มอย่างน้อย 2 สปัดาห ์โดยในสว่นของผูท้ําหน้าทีป่ระธานคณะกรรมการประเมนิ
คุณภาพการศกึษาภายในระดบัหน่วยงาน จะต้องแจง้ให้ฝ่ายประกนัคุณภาพจดัส่งรหสัประจําตวั 
(ID code) ใหด้ว้ย เพื่อใหป้ระธานฯ ทาํหน้าทีต่รวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มลูพืน้ฐาน 
(common data set) และผลการประเมนิก่อนสง่รายงานการประเมนิคุณภาพของคณะกรรมการ
ประเมนิฯ เขา้สูร่ะบบ  
  5.3 หน่วยงานจะต้องแจ้งรายชื่อผูท้ําหน้าที่ประสานงานของระดบัภาควชิา/คณะ
วชิาหรอืหน่วยงานเทยีบเทา่กบัคณะกรรมการประเมนิฯ รวมทัง้เบอรโ์ทรศพัทแ์ละ e-mail address 
สําหรบัตดิต่อประสานงานกบัประธานหรอืตวัแทนของคณะกรรมการประเมนิคุณภาพ เพื่อร่วม



คู่มือการประกนัคณุภาพการศึกษาภายใน มศว ปีการศึกษา 2553  
(สาํหรบัหน่วยงานสนบัสนุนวชิาการ) 

16 

 

เตรยีมแผนการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน อาท ิการจดัตารางเวลาเขา้ตรวจเยีย่ม การให้
ขอ้มลูทีค่ณะกรรมการประเมนิฯ ตอ้งการเพิม่เตมิก่อนการตรวจเยีย่ม การนดัหมายต่าง ๆ เป็นตน้ 
  5.4 จดัส่งคู่มอืของหน่วยงานและแจ้งคณะผู้ประเมนิคุณภาพการศึกษาเกี่ยวกบัการ
ตรวจประเมนิ ในระบบ CHE QA Online ต่อคณะผูป้ระเมนิก่อนวนัรบัการตรวจเยีย่มอยา่งน้อย 2 สปัดาห ์ 

การเตรยีมการของหน่วยงานระหว่างการตรวจเยีย่มของผูป้ระเมิน 

 1. เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับในหน่วยงานได้ร่วมรบัฟงัคณะผู้ประเมินชี้แจง
วตัถุประสงค ์และวธิกีารประเมนิในวนัแรกของการตรวจเยีย่ม 
 2. บุคลากรพงึปฏบิตังิานงานตามปกต ิระหวา่งการตรวจเยีย่ม แต่เตรยีมพรอ้มสาํหรบั
การนําเยีย่มชมหรอืตอบคาํถาม หรอืรบัการสมัภาษณ์จากคณะผูป้ระเมนิ 
 3. จดัให้มผีู้ประสานงานทําหน้าที่ตลอดช่วงการตรวจเยีย่ม ทัง้น้ีเพื่อประสานงานกบั
บุคลากรที่เกี่ยวขอ้งกบัขอ้มูลที่คณะผูต้รวจเยี่ยมต้องการเพิม่เตมิ และเพื่อนําเยีย่มชมหน่วยงาน
ตลอดจนอาํนวยความสะดวกอื่นๆ 
 4. ในกรณีทีค่ณะกรรมการประเมนิฯ ทํางานต่อหลงัเวลาราชการ ควรมผีูป้ระสานงาน
สว่นหน่ึงอยูอ่าํนวยความสะดวก 
 5. บุคลากรทัง้หมดควรไดม้โีอกาสรบัฟงัการใหข้อ้มลูป้อนกลบัจากคณะผูป้ระเมนิ เมื่อ
สิน้สดุการตรวจเยีย่มตลอดจนเปิดโอกาสใหซ้กัถาม หรอืขอความคดิเหน็ไดต้ามความเหมาะสม 

การดาํเนนิการของหน่วยงานภายหลงัการประเมินคุณภาพ 

 1. ผู้ประสานงาน จะต้องติดตามรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
(AS3) ฉบบัจรงิ และไฟล์แบบประเมนิผล (excel) รวมถงึหลกัฐานประกอบการเบกิค่าใช้จ่าย
ทัง้หมด นําส่งฝ่ายประกนัคุณภาพการศกึษา ภายใน 15 วนั หลงัจากวนัตรวจประเมิน พรอ้ม
ตรวจสอบผลการประเมนิในระบบ CHE QA Online ใหต้รงตามรายงานผลการประเมนิฯ (AS3)  
 2. ผูบ้รหิาร และผูเ้กีย่วขอ้งนําผลการประเมนิเขา้สูก่ารประชุม หรอืสมัมนาระดบัต่างๆ 
เพื่อวางแผนพฒันา หรอืปรบัปรุงการดําเนินภารกจิอยา่งเป็นรปูธรรมต่อไป โดยจดัทําแผนพฒันา
คุณภาพ เพื่อแกไ้ขจุดอ่อนและเสรมิจุดแขง็ ตามขอ้เสนอแนะของคณะผูป้ระเมนิ ซึ่งประกอบดว้ย
แนวทางและกิจกรรมที่ต้องดําเนินการกําหนดเวลาเริม่ต้นจนถึงเวลาสิ้นสุดกิจกรรม ตลอดจน
ผูร้บัผดิชอบกจิกรรมเหล่านัน้ ทัง้น้ีเพื่อใหส้ามารถตดิตามตรวจสอบผลการพฒันาไดอ้ย่างต่อเน่ือง 
นําสง่ฝา่ยประกนัคุณภาพการศกึษา ภายใน 30 วนั หลงัจากวนัตรวจประเมิน 
 3. พจิารณาการจดักจิกรรมเสรมิสรา้งขวญั และกําลงัใจโดยแสดงใหเ้หน็ว่าหน่วยงาน 
ชื่นชมผลสาํเรจ็ทีเ่กดิขึน้ และตระหนกัวา่ทัง้หมดมาจากความรว่มมอืรว่มใจของทุกฝา่ย 
 4. หน่วยงานอาจพจิารณาให้ขอ้มูลยอ้นกลบัแก่คณะผู้ประเมนิ เพื่อประโยชน์ในการ
พฒันาผูป้ระเมนิคุณภาพภายในต่อไป 
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รปูที ่2.1  แสดงขัน้ตอนการตรวจประเมนิภายใน มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

ระดบัคณะหรอืหน่วยงานเทยีบเทา่







คู่มือการประกนัคณุภาพการศึกษาภายใน มศว ปีการศึกษา 2553  
(สาํหรบัหน่วยงานสนบัสนุนวชิาการ) 

 

20 

 

บทท่ี 3 

ตวับ่งชี้และเกณฑก์ารประเมินคุณภาพ 

ตามองคป์ระกอบคุณภาพ 

 มหาวิทยาลยัศรนีครินทรวิโรฒได้พฒันาคุณภาพการศึกษาให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพที่มหาวทิยาลยั และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา (สกอ.) ในฐานะ
หน่วยงานตน้สงักดักาํหนด รวมทัง้สอดคลอ้งกบัเกณฑก์ารประเมนิคุณภาพภายนอกของสาํนกังาน
รบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา (องคก์ารมหาชน) หรอื สมศ. โดยใหค้วามสาํคญั
ในเรือ่งการพฒันาระบบประกนัคุณภาพการศกึษาทีพ่ฒันาขึน้มาเฉพาะสาํหรบัหน่วยงานสนบัสนุน
การเรียนการสอน ซึ่งมีจํานวนองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ที่แตกต่างกันไปตามกลุ่มพันธกิจ 
(ภาคผนวก)  ดงัน้ี 

1. การวจิยัและบรกิารวชิาการ มอีงคป์ระกอบ 7 องคป์ระกอบ รวม จาํนวน 23 ตวับง่ชี ้
2. การบรกิารวชิาการ มอีงคป์ระกอบ 7 องคป์ระกอบ รวม จาํนวน 19 ตวับง่ชี ้ 
3. การบรกิาร มอีงคป์ระกอบ 7 องคป์ระกอบ รวม จาํนวน 16 ตวับง่ชี ้
4. ศลิปวฒันธรรม มอีงคป์ระกอบ 7 องคป์ระกอบ รวม จาํนวน 24 ตวับง่ชี ้

โดยมอีงคป์ระกอบ 7 องคป์ระกอบดงัน้ี  
 องคป์ระกอบที ่1 ปรชัญา ปณิธาน วตัถุประสงค ์และแผนดาํเนินการ 
 องคป์ระกอบที ่2 ภารกจิหลกั 
 องคป์ระกอบที ่3 การทาํนุบาํรงุศลิปะและวฒันธรรม 
 องคป์ระกอบที ่4 การบรหิารและการจดัการ 
 องคป์ระกอบที ่5 การเงนิและงบประมาณ 
 องคป์ระกอบที ่6 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ 
 องคป์ระกอบที ่7 การวจิยัสถาบนั 
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องคป์ระกอบท่ี 1 
ปรชัญา ปณิธาน วตัถปุระสงค ์และแผนดาํเนินการ 

หลกัการ  
  หน่วยงานแต่ละแหง่มปีรชัญา ปณิธาน และจุดเน้นทีอ่าจแตกต่างกนั ดงันัน้ จงึเป็นหน้าที่
ทีห่น่วยงานจะกําหนดวสิยัทศัน์ แผนกลยุทธ์และแผนปฏบิตักิารประจําปีใหช้ดัเจนและสอดคลอ้ง
กบัปรชัญา ปณิธาน กฎหมาย และจุดเน้นของหน่วยงาน ที่สนับสนุนภารกจิของมหาวทิยาลยัศรี
นครนิทรวโิรฒตามหลกัการอุดมศึกษา มาตรฐานการศกึษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา 
มาตรฐานวชิาชพี (ถ้าม)ี ตลอดจนสอดคล้องกบักรอบแผนอุดมศกึษาระยะยาว 15 ปี ฉบบัที่ 2 
(พ.ศ.2551-2565) และการเปลีย่นแปลงของกระแสโลก 

ในกระบวนการกําหนดวสิยัทศัน์และแผนกลยุทธ์ คณะกรรมการบรหิารหน่วยงานเปิด
โอกาสใหม้สีว่นรว่มของสมาชกิทุกกลุม่ในหน่วยงาน และมกีารถ่ายทอดวสิยัทศัน์และแผนกลยุทธท์ี่
กําหนดแล้วให้รบัทราบทัว่กนัทัง้องค์กร ตลอดจนผู้ที่มสี่วนได้ส่วนเสยี เช่น ผู้ปกครอง ชุมชน 
ผูใ้ชบ้รกิารและสงัคมโดยรวม 

 

มาตรฐานและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
 

1.  พระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2545 
สาํนกังานเลขาธกิารคณะกรรมการบรหิารการศกึษา 

2. พระราชบญัญตัหิน่วยงานอุดมศกึษาของรฐัและเอกชน 
3. กรอบแผนอุดมศกึษาระยะยาว 15 ปี ฉบบัที ่2(พ.ศ.2551-2565) สาํนกังานคณะกรรมการ

การอุดมศกึษา 
4. มาตรฐานการศกึษาของชาต ิพ.ศ. 2547 สาํนกังานเลขาธกิารคณะกรรมการบรหิารการศกึษา 
5. มาตรฐานการอุดมศกึษา พ.ศ. 2549 สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 
6. มาตรฐานหน่วยงานอุดมศกึษา พ.ศ.2551 สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 
7. กรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ.2552 (Thai Qualification 

Framework for Higher Education) (TQF : HEd.) สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 
8. หลกัการอุดมศกึษา 
9. พระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ และพระราชบญัญตัขิองหน่วยงาน (ถา้ม)ี 
10. ปรชัญา และปณิธานของมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ และของหน่วยงาน 
11. แผนยทุธศาสตร ์15 ปี มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

ตวับง่ช้ี  จาํนวน 1 ตวับง่ชี ้คอื 

               1.1 กระบวนการพฒันาแผน (สกอ.) 
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ตวับง่ช้ีท่ี 1.1 : กระบวนการพฒันาแผน (สกอ.) 
ชนิดของตวับง่ช้ี : กระบวนการ 
การคิดรอบปี : ปีงบประมาณ 

คาํอธิบายตวับง่ช้ี :  

หน่วยงานมพีนัธกจิหลกัในการดําเนินที่แตกต่างกนั การดําเนินงานตาม พนัธกจิหลกั
ของแต่ละหน่วยงานจงึจาํเป็นตอ้งมกีารกาํหนดทศิทางการพฒันาและการดาํเนินงานของหน่วยงาน 
เพื่อให้สอดคล้องกบัอตัลกัษณ์หรอืจุดเน้น มคีุณภาพ มคีวามเป็นสากล และเจรญิเติบโตอย่าง
ยัง่ยนื ดงันัน้ หน่วยงานตอ้งกําหนดวสิยัทศัน์ พนัธกจิ ตลอดจนมกีารพฒันาแผนกลยุทธแ์ละแผน
ดาํเนินงาน เพือ่เป็นแนวทางในการดาํเนินงานของหน่วยงาน 

ในการพัฒนาแผนกลยุทธ์ นอกเหนือจากการพิจารณาอัตลักษณ์หรือจุดเน้นของ
หน่วยงานและมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒแลว้ จะต้องคํานึงถงึหลกัการอุดมศกึษา กรอบแผน
อุดมศกึษาระยะยาว มาตรฐานการศกึษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศกึษา มาตรฐานวชิาชพีที่
เกี่ยวข้อง ยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ ของชาติรวมถึงทิศทางการพฒันาประเทศตามแผนพฒันา
เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิและการเปลีย่นแปลงของกระแสโลก ทัง้น้ี เพื่อใหก้ารดําเนินงานของ
หน่วยงานเป็นไปอย่างมคีุณภาพ เป็นที่ยอมรบั และสามารถตอบสนองสงัคมในทศิทางที่ถูกต้อง
เหมาะสม 

เกณฑม์าตรฐาน : ข้อ 

1.  มกีารจดัทําแผนกลยุทธท์ี่สอดคลอ้งกบันโยบายของคณะกรรมการบรหิารหน่วยงาน 
โดยการมสี่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน และได้รบัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรหิาร
หน่วยงาน โดยเป็นแผนทีเ่ชื่อมโยงกบัปรชัญาหรอืปณิธานและพระราชบญัญตัหิน่วยงาน ตลอดจน
สอดคลอ้งกบัจุดเน้นของหน่วยงาน และนโยบายการพฒันามหาวทิยาลยั   

2.  มกีารถ่ายทอดแผนกลยทุธร์ะดบัหน่วยงานไปสูทุ่กสว่นงานภายใน 
3.  มกีระบวนการแปลงแผนกลยุทธเ์ป็นแผนปฏบิตักิารประจาํปีครบตามพนักจิของหน่วยงาน 
4.  มตีวับ่งชีข้องแผนกลยุทธ ์แผนปฏบิตักิารประจําปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตวับ่งชี ้

เพือ่วดัความสาํเรจ็ของการดาํเนินงานตามแผนกลยทุธแ์ละแผนปฏบิตักิารประจาํปี 
5.  มกีารดาํเนินงานตามแผนปฏบิตักิารประจาํปีครบทุกพนัธกจิของหน่วยงาน 
6.  มกีารตดิตามผลการดําเนินงานตามตวับ่งชีข้องแผนปฏบิตักิารประจําปี อย่างน้อยปี

ละ 2 ครัง้ และรายงานผลต่อผูบ้รหิารเพือ่พจิารณา 
7.  มกีารประเมนิผลการดําเนินงานตามตวับ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

และรายงานผลต่อผูบ้รหิารและคณะกรรมการบรหิารหน่วยงานเพือ่พจิารณา 
8.  มกีารนําผลการพจิารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ บริหาร

หน่วยงานไปปรบัปรงุแผนกลยทุธแ์ละแผนปฏบิตักิารประจาํปี 
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เกณฑก์ารประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มกีารดาํเนินการ 
1 ขอ้ 

มกีารดาํเนินการ 
2 หรอื 3 ขอ้ 

มกีารดาํเนินการ 
4 หรอื 5 ขอ้ 

มกีารดาํเนินการ 
6 หรอื 7 ขอ้ 

มกีารดาํเนินการ 
8 ขอ้ 

 

ตวัอย่างแนวทางปฏิบติัเพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน  : 

เกณฑม์าตรฐาน ตวัอย่างแนวทางปฏิบติั 

1 .   มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ที่
สอดคล้องกับนโยบายของคณะ
กรรมการบรหิารหน่วยงาน โดยการ
มี ส่ ว น ร่ ว ม ข อ ง บุ ค ล า ก ร ใ น
หน่วยงาน และไดร้บัความเหน็ชอบ
จ ากคณะก ร รมก า ร  บริ ห า ร
หน่วยงาน โดยเป็นแผนทีเ่ชื่อมโยง
กับปรัชญาหรื อป ณิ ธานและ
พ ร ะ ร า ช บั ญญั ติ ห น่ ว ย ง า น 
ตลอดจนสอดคล้องกบัจุดเน้นของ
หน่วยงานและนโยบายการพัฒนา
มหาวทิยาลยั 

     1.  มีการกําหนดหรือทบทวนปรัชญาหรือปณิธานของ
หน่วยงานที่เหมาะสมกบัสภาพการณ์ในปจัจุบนั โดยสมาชิก
ภายในหน่วยงานและผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งไดร้บัทราบโดยทัว่กนั  

1.1 กรณีกาํหนดปรชัญาหรอืปณิธานใหม ่: หน่วยงาน 
ควรดําเนินการกําหนดปรชัญาหรอืปณิธานร่วมกนัทัง้ผูบ้รหิาร 
อาจารย์และบุคลากร โดยมีรายงานสรุปผลหรือรายงานการ
ประชุมทีพ่จิารณาเกีย่วกบัการกาํหนดปรชัญาหรอืปณิธาน โดย
อาจารย์ บุคลากร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการ
พจิารณา แลว้เสนอใหค้ณะกรรมการบรหิารหน่วยงานพจิารณา
ใหค้วามเหน็ชอบ 

1.2 กรณีการทบทวนปรชัญาหรอืปณิธาน : หน่วยงานควร 
พจิารณาความเหมาะสมกบัสภาพการณ์ปจัจุบนัของหน่วยงาน 
โดยให้ผู้บริหาร และบุคลากรภายในหน่วยงานและผู้มีส่วน
เกี่ยวขอ้งรบัทราบโดยทัว่กนั และเสนอใหค้ณะกรรมการบรหิาร
หน่วยงานพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบ 
     2.  มีการดําเนินการเผยแพร่หรือสร้างความเข้าใจใน
ปรชัญาหรอืปณิธาน เพื่อเป็นทีย่อมรบัของทุกฝ่าย อนันําไปสู่
ความร่วมมอืร่วมใจกนัปฏบิตังิานใหบ้รรลุผลตามปรชัญาหรอื
ปณิธานทีไ่ดก้าํหนดไวร้ว่มกนั โดยมเีอกสารหรอืหลกัฐานแสดง
การเผยแพร่หรอืสร้างความเขา้ใจในปรชัญาหรอืปณิธานของ
หน่วยงานให้แก่สมาชิกในหน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
รบัทราบ   
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เกณฑม์าตรฐาน ตวัอย่างแนวทางปฏิบติั 

      3 .  มีการจัดตั ้งคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธ ์
(strategy) ของหน่วยงาน เพื่อนําหน่วยงานไปสูค่วามสาํเรจ็
ที่พึงประสงค์ โดยแผนกลยุทธ์ประกอบด้วยวิส ัยทัศน์ 
(vision)พนัธกจิ (mission) เป้าประสงค ์(goal) และวตัถุประสงค ์
(objective) 
     4.  มกีารจดัทําหรอืพฒันาแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกบั
ปรชัญาหรอืปณิธาน นโยบายของหน่วยงานและมหาวทิยาลยั 
จุดเน้นของหน่วยงาน ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
พระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยั และแผนอุดมศกึษาระยะยาว 
รวมทัง้หลกัการและมาตรฐานต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง  
     5 .  คณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธ์ควรวิเคราะห ์
SWOT (จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาสและภยัคุกคาม) เพื่อนําไปสู่
การกําหนดกลยุทธ์ที่ชดัเจนและครอบคลุมทุกภารกิจของ
หน่วยงาน 
     6.  มีการจัดทําตารางวิเคราะห์ให้ชัดเจนว่าปรชัญาหรือ
ปณิธาน และนโยบายของคณะกรรมการบรหิารหน่วยงานและ
กลยุทธส์อดคลอ้งกนัในประเดน็ใด อย่างไร หากมปีระเดน็ทีไ่ม่
สอดคลอ้งควรพจิารณาปรบัแกใ้หส้อดคลอ้ง 
     7. ควรมีการดําเนินการประชาพิจารณ์แผนกลยุทธ์ที่
จดัทําขึ้นร่วมกนัทัง้ผู้บรหิาร อาจารย์และบุคลากร เพื่อให้
เกดิการยอมรบัของทุกฝา่ย  
     8. คณะกรรมการบริหารหน่วยงานพิจารณาให้ความ
เหน็ชอบหรอือนุมตัแิผนกลยทุธท์ีผ่า่นการประชาพจิารณ์ 

2.  มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์
ระดบัหน่วยงานไปสู่ทุกส่วนงาน
ภายใน 

     1.  มีการชี้แจงทําความเข้าใจกับผู้บริหารส่วนงานย่อย
ภายใน ถงึวสิยัทศัน์ กลยทุธ ์และเป้าหมายของกลยทุธ ์ 
     2 .  มีการกําหนดส่วนงานย่อยภายในรับผิดชอบ
ดาํเนินงานตามแผนกลยทุธอ์ยา่งเป็นทางการ 
     3.  มกีารกาํหนดเป้าหมายในการดาํเนินงานตามแผนกล
ยุทธ์ของแต่ละส่วนงานย่อยภายใน และมีการมอบหมาย
อยา่งเป็นทางการ 
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เกณฑม์าตรฐาน ตวัอย่างแนวทางปฏิบติั 

3.  มีกระบวนการแปลงแผนกล
ยุทธ์เป็นแผนปฏิบตัิการประจําปี
ครบตามพนัธกจิของหน่วยงาน 

     1.  มกีระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏบิตักิาร
ประจําปี ทีค่รอบคลุมทุกพนัธกจิของหน่วยงาน โดยมกีารจดัทํา
แผนทีก่ลยุทธ ์(Strategic map) เพื่อช่วยในการแปลงแผนกล
ยุทธ์ไปสู่แผนปฏิบัติการตามกระบวนการของ Balance 
scorecard ซึ่งได้รบัการอนุมตัิจากผู้บรหิารสูงสุดของ
หน่วยงาน 
     2.  มกีารจดัทํารายงานผลการวเิคราะห์ความสอดคลอ้ง
ระหวา่งแผนกลยทุธก์บัแผนปฏบิตักิารประจาํปีในทุกพนัธกจิ 
 

4 .   มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ ์
แผนปฏิบตัิการประจําปี และค่า
เป้าหมายของแต่ละตวับ่งชี ้เพื่อวดั
ความ สําเร็จของการดําเนินงาน
ต า ม แ ผ น ก ล ยุ ท ธ์ แ ล ะ แ ผ น 
ปฏบิตักิารประจาํปี 

      1.  มกีารจดัทําตวับ่งชี้ (KPI) พร้อมทัง้เป้าหมาย 
(target) ของแต่ละตวับ่งชี้ที่จะใช้วดัความสําเรจ็ของการ
ดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ และแผน ปฏิบตัิการประจําปี 
(ควรจดัทําพรอ้มกบัการจดัทําแผนกลยุทธ์ และแผนปฏบิตัิ
การประจาํปี) 
     2.  มีกระบวนการส่งเสริมให้ผู้บริหาร และบุคลากรที่
เกี่ยวขอ้งในการดําเนินการตามตวับ่งชี้ เขา้มามสี่วนร่วมใน
การจดัทาํตวับ่งชีแ้ละค่าเป้าหมายเพื่อใหเ้กดิการยอมรบัของ
ทุกฝ่าย อนัจะนําไปสู่ความร่วมมอืร่วมใจกนัปฏิบตัิงานให้
บรรลุผลตามเป้าหมายทีไ่ดก้าํหนดรว่มกนั  
     3.  มรีายชื่อผู้มสี่วนร่วมในการกําหนดตวับ่งชี้ และค่า
เป้าหมายของตัวบ่งชี้ในแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
ประจาํปี 
 

5. มกีารดาํเนินงานตามแผนปฏบิตัิ
การประจาํปีครบ 4 พนัธกจิ 

     1.  มกีารจดัทําปฏิทนิการดําเนินงานตามแผนปฏบิตัิการ
ประจําปี เพื่อใช้เป็นแนวทางการดําเนินการและสร้างความ
เชื่อมัน่ว่าได้มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบตัิงานในเวลาที่
เหมาะสม 
     2.  มีการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําปี และ
รายงานผลการดําเนินการต่อที่ประชุมคณะกรรมการบรหิาร
หน่วยงานเพื่อตดิตามความกา้วหน้าและ พจิารณาแนวทางแกไ้ข
ปญัหาอุปสรรคในการดาํเนินการอยา่งต่อเน่ือง 
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เกณฑม์าตรฐาน ตวัอย่างแนวทางปฏิบติั 

6. มกีารตดิตามผลการดาํเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการ
ประจําปี อย่างน้อยปีละ 2 ครัง้ 
และรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อ
พจิารณา 

     1.  มีการพฒันาระบบการติดตามการดําเนินงานตาม
แผนปฏบิตักิารวา่เป็นไปแผนหรอืไม ่
     2.  มกีารรายงานผลการดําเนินตามตวับ่งชี้เทยีบกบัค่า
เป้าหมายเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบรหิารหน่วยงาน 
เพื่อพิจารณาความก้าวหน้าและปญัหาอุปสรรคในการ
ดําเนินการอย่างต่อเน่ือง (อย่างน้อยปีละ 2 ครัง้) หากไม่
เป็นไปตามแผนควรจะมีการวิเคราะห์ถึงสาเหตุและแนว
ทางการแกไ้ขปรบัปรงุ 
     3.  มกีารดาํเนินการปรบัปรุง ในกรณีทีต่ดิตามผลและไม่
สามารถดาํเนินการใหบ้รรลุเป้าหมายได ้

7.  มกีารประเมนิผลการดําเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์อย่าง
น้อยปีละ1 ครัง้และรายงานผลต่อ
ผู้บรหิารและคณะกรรม การบรหิาร
หน่วยงานเพือ่พจิารณา 

     1.  มกีารประเมนิผลการดาํเนินงานตามแผนกลยุทธโ์ดย
การเปรยีบเทยีบผลของตวับ่งชี้การดําเนิน งานตามแผนกล
ยทุธก์บัคา่เป้าหมายเป็นประจาํ 
     2 .  มีก า ร นํ า ผ ลก า รป ร ะ เ มิน เ สนอ ให้ ที่ ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการบรหิารหน่วยงานพจิารณาอย่างน้อยปีละ 1 
ครัง้  

8 .  มีก า ร นํ าผลการพิจ า รณา 
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการบริหารหน่วยงาน
ไปปรับปรุ งแผนกลยุทธ์ และ
แผนปฏบิตักิารประจาํปี 

     1.  มกีารมอบหมายผูร้บัผดิชอบในการนําขอ้เสนอแนะจาก
คณะกรรมการบริหารหน่วยงานไปดําเนินการ และพจิารณา
จัดทํ าแผนการปรับปรุ งแผนปฏิบัติการประจํ า ปีตาม
ขอ้เสนอแนะ  
     2.  มกีารนําแผนกลยุทธ์และแผนปฏบิตักิารประจําปีทีไ่ดร้บั
การปรบัปรงุเสนอคณะกรรมการบรหิารหน่วยงาน 

หมายเหต ุ : เอกสารหรอืหลกัฐานทีนํ่ามาประกอบการอา้งองิตอ้งเป็นหลกัฐานทีแ่สดงทีม่าหรอืมี
การอนุมตัใิหค้วามเหน็ชอบจากผูบ้รหิารหรอืคณะกรรมการบรหิารหน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการประกนัคณุภาพการศึกษาภายใน มศว ปีการศึกษา 2553  
(สาํหรบัหน่วยงานสนบัสนุนวชิาการ) 

 

29 

 

องคป์ระกอบท่ี 2 
ภารกิจหลกั 

หลกัการ 

การบรหิารหน่วยงานทีม่กีารจดัตัง้ขึน้โดยมภีารกจิเฉพาะเพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน
ตามพนัธกิจของมหาวทิยาลยัตาม พ.ร.บ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ มาตรา 7 (หน่วยงาน
สนับสนุนวชิาการ)  ซึ่งจะเกี่ยวข้องกบัการกําหนดปจัจยัป้อนเข้าที่ได้มาตรฐานตามที่กําหนด 
ประกอบดว้ยบุคลากรทีม่ปีรมิาณและคุณภาพตามมาตรฐาน ในการใหบ้รกิารมกีระบวนการบรหิาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ จึงต้องมีการวางระบบและกลไกการพฒันาการปฏิบัติงานและการ
ใหบ้รกิารทีม่คีุณภาพ  และในบางหน่วยงานทีม่ภีารกจิการวจิยัเฉพาะดา้น  การบรกิารวชิาการแก่
สงัคม ทีน่อกเหนือจากการใหบ้รกิารสนบัสนุนหน่วยงานทีม่กีารเรยีนการสอนและผลติบณัฑติ ถอื
เป็นหน่ึงในภารกจิหลกัของหน่วยงานต่างๆ ที่พงึใหบ้รกิารในรปูแบบต่างๆ ตามภารกจิทีไ่ดร้บั
มอบหมาย  
 

มาตรฐานและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 

1. พระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2545 
สาํนกังานเลขาธกิารคณะกรรมการบรหิารการศกึษา 

2. พระราชบญัญตัหิน่วยงานอุดมศกึษาของรฐัและเอกชน 
3. กรอบแผนอุดมศกึษาระยะยาว 15 ปี ฉบบัที ่2 (พ.ศ. 2551 - 2565) สาํนกังานคณะกรรมการ

การอุดมศกึษา 
4. มาตรฐานการศกึษาของชาติ พ.ศ. 2547 สํานักงานเลขาธกิารคณะกรรมการบรหิาร

การศกึษา 
5. มาตรฐานการอุดมศกึษา พ.ศ. 2549 สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 
6. มาตรฐานหน่วยงานอุดมศกึษา พ.ศ. 2551 สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 
8. หลกัการอุดมศกึษา 
9. พระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ และพระราชบญัญตัขิองหน่วยงาน (ถา้ม)ี 
10. ปรชัญา และปณิธานของมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ และของหน่วยงาน 
11. แผนยทุธศาสตร ์15 ปี (พ.ศ. 2551 - 2565) มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

 



คู่มือการประกนัคณุภาพการศึกษาภายใน มศว ปีการศึกษา 2553  
(สาํหรบัหน่วยงานสนบัสนุนวชิาการ) 

30 

 

ตวับง่ช้ี  จาํนวน 9 ตวับง่ชี ้คอื 
  2.1  มรีะบบและกลไกในการพฒันาการปฏบิตังิานและการใหบ้รกิาร (มศว) 
 2.2  รอ้ยละของความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิาร (มศว) 
 2.3  ระบบและกลไกการพฒันางานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรค ์(สกอ.) 
 2.4  ระบบและกลไกการจดัการความรูจ้ากงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรค ์(สกอ.) 
 2.5  งานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการตพีมิพห์รอืเผยแพร ่(มศว) 
  2.6  งานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคท์ีนํ่าไปใชป้ระโยชน์ (มศว) 
 2.7  ระบบและกลไกการบรกิารทางวชิาการแก่สงัคม (สกอ.) 
  2.8  กระบวนการบรกิารทางวชิาการใหเ้กดิประโยชน์ต่อสงัคม (สกอ) 
 2.9  ผลการเรยีนรูแ้ละเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของชุมชนหรอืองคก์รภายนอก (มศว) 
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ตวับง่ช้ีท่ี 2.1 : ระบบและกลไกในการพฒันาการปฏิบติังานและการให้บริการ    
                   (มศว) 
ชนิดของตวับง่ช้ี : กระบวนการ 
การคิดรอบปี : ปีการศกึษา 

คาํอธิบายตวับง่ช้ี :  

หน่วยงานจะตอ้งมหีน้าทีพ่ฒันากระบวนการ วธิกีารในการปฏบิตังิาน ใหส้อดคลอ้งกบั 
วิสยัทัศน์ พนัธกิจ และความพร้อมของหน่วยงาน ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้รบับรกิารมกีารประเมนิผลการปฏิบตัิงานอย่างต่อเน่ือง มกีารวางระบบและกลไกการบรหิาร
หน่วยงานอยา่งมปีระสทิธภิาพและพรอ้มต่อการเปลีย่นแปลง 

เกณฑม์าตรฐาน : ขอ้ 

1.  มโีครงสรา้งการบรหิารงานของหน่วยงาน และมกีารวเิคราะหอ์ตัรากาํลงัทีช่ดัเจน 
2.  มใีบคุณลกัษณะงาน (Job Description) 
3.  มรีะเบยีบ ขอ้บงัคบั มาตรการและแนวปฏบิตัขิองหน่วยงาน (Procedure Instruction) 
4.  มวีธิปีฏบิตังิานทีเ่ป็นมาตรฐาน (Work Instruction) 
5.  มกีารประเมนิผลและทบทวนขัน้ตอนและวธิกีารปฏบิตังิานอยา่งต่อเน่ือง 
6.  มกีารนําผลประเมนิไปพจิารณาปรบัปรงุการปฏบิตังิานใหส้อดคลอ้งกบัภารกจิหลกั

ของหน่วยงาน 

เกณฑก์ารประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มกีารดาํเนินการ 
1 ขอ้ 

มกีารดาํเนินการ 
2 หรอื 3 ขอ้ 

มกีารดาํเนินการ 
4 ขอ้ 

มกีารดาํเนินการ 
5 ขอ้ 

มกีารดาํเนินการ 
6 ขอ้ 
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ตวัอย่างแนวทางปฏิบติัเพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน : 

เกณฑม์าตรฐาน ตวัอย่างแนวทางปฏิบติั 

1. มีโครงสร้างการบริหาร งาน
ข อ ง ห น่ ว ย ง า น  แ ล ะ มี ก า ร
วเิคราะหอ์ตัรากาํลงัทีช่ดัเจน 

 

     1. มีการแสดงโครงสร้างการบริหารองค์กรเพื่อสร้าง
ความเขา้ใจถงึลาํดบัขัน้ตอนการบรหิารภายในองคก์ร  
     2. มีการวิเคราะห์อัตรากําลังที่ช ัดเจนสอดคล้องกับ
ภารกจิของหน่วยงาน 

2. มใีบคุณลกัษณะงาน (Job 
Description) 

 

     หน่วยงานมีการกําหนดภาระงานของผู้ปฏิบัติงานที่
สอดคลอ้งกบัภาระงานหลกัทีช่ดัเจนเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

3. มรีะเบียบขอ้บงัคบั มาตรการ 
และแนวปฏิบัติของหน่วยงาน 
(Procedure Instruction) 

     1. ในการปฏบิตังิานต้องมกีารอ้างองิระเบยีบ ขอ้บงัคบั
มาตรการและแนวปฏบิตัขิองหน่วยงาน  
     2. มขี ัน้ตอนการปฏบิตังิานและวธิกีารปฏบิตังิานที่เป็น
มาตรฐาน 

4. มวีธิปีฏบิตังิานทีเ่ป็นมาตรฐาน
(Work Instruction) 

     มีวิธีการปฏิบัติงานที่ เ ป็นมาตรฐานแม้จะ เปลี่ยน
ผูป้ฏบิตังิาน แต่ผูร้บับรกิารกย็งัไดร้บับรกิารทีเ่ป็นมาตรฐาน
เดยีวกนั  

5. มกีารประเมนิผลและทบทวน
ขัน้ตอนและวิธีการปฏิบัติงาน
อยา่งต่อเน่ือง 

     มีการประเมินและทบทวนปรับปรุงระบบงานในการ
ปฏบิตังิานและการใหบ้รกิาร ใหม้ปีระสทิธภิาพอยา่งต่อเน่ือง
ตามสถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไป 

6. มี ก า ร นํ า ผ ล ป ร ะ เ มิ น ไ ป
พจิารณาปรบัปรุงการปฏบิตั ิงาน
ให้สอดคล้องกบัภารกิจหลกัของ
หน่วยงาน 

     มีการนําผลการประเมินมาวิเคราะห์กระบวนการ
ดําเนินงานที่ปฏิบตัิว่าสามารถตอบสนองภารกิจหลกัของ
หน่วยงานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
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ตวับง่ช้ีท่ี 2.2 : ร้อยละความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการ (มศว) 
ชนิดของตวับง่ช้ี : ผลผลติ 
การคิดรอบปี : ปีการศกึษา 
 
คาํอธิบายตวับง่ช้ี :  

การบรกิารถอืเป็นบทบาทสาํคญัและเป็นภารกจิหลกัของหน่วยงานสนับสนุนวชิาการ เพื่อ
ตอบสนองการเรยีนการสอน การวจิยั การบรกิารวชิาการ และการทํานุบํารุงศลิปวฒันธรรม  ตาม
หลกัการสากลของการอุดมศกึษา การตอบสนองดงักล่าวจะมคีุณภาพมากน้อยเพยีงใด สามารถ
สะทอ้นไดจ้ากความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร ทัง้ประชาชนผูม้ารบับรกิาร นิสติ เจา้หน้าที ่ หรอื
หน่วยงานทัง้ภาครฐัและเอกชน ซึ่งการสาํรวจความพงึพอใจควรเป็นแบบ 5 สเกลโดยทัว่ไปจะ
พจิารณาใหค้รอบคลุม 4 ประเดน็สาํคญั คอื  

1. ความพงึพอใจดา้นกระบวนการ ขัน้ตอนการใหบ้รกิาร  
2. ความพงึพอใจดา้นเจา้หน้าทีผู่ใ้หบ้รกิาร  
3. ความพงึพอใจดา้นสิง่อาํนวยความสะดวก  
4. ความพงึพอใจต่อคุณภาพการใหบ้รกิาร 

สตูรการคาํนวณ  : 

ผลรวมของคะแนนสาํรวจความพงึพอใจใน
ระดบัดขีึน้ไป x 100 

    ผลรวมคะแนนเตม็ทัง้หมด 

เกณฑก์ารประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

น้อยกวา่หรอื
เทา่กบัรอ้ยละ 

70 

รอ้ยละ 
71 – 75 

รอ้ยละ 
76 - 80 

รอ้ยละ 
81 - 85 

มากกวา่ 
รอ้ยละ 85 

ข้อมลูอ้างอิง: 

ข้อมลูอ้างอิง 

1. รายงานสรปุผลการสาํรวจความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิาร 

2. ตวัอยา่งแบบสาํรวจความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิาร 
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ตวับง่ช้ีท่ี 2.3 : ระบบและกลไกการพฒันางานวิจยัหรืองานสร้างสรรค ์(สกอ.) 
ชนิดของตวับง่ช้ี : กระบวนการ 
การคิดรอบปี : ปีการศกึษา 

คาํอธิบายตวับง่ช้ี : 

หน่วยงานต้องมกีารบรหิารจดัการงานวจิยัหรอืงานสร้างสรรค์ที่มคีุณภาพ โดยมแีนว
ทางการดาํเนินงานทีเ่ป็นระบบและมกีลไกสง่เสรมิสนบัสนุนครบถว้น เพื่อใหส้ามารถดาํเนินการได้
ตามแผนที่กําหนดไว้ ทัง้การสนับสนุนด้านการจดัหาแหล่งทุนวจิยัและการจดัสรรทุนวจิยั การ
ส่งเสรมิและพฒันาสมรรถนะแก่นักวจิยัและทมีวจิยั การสนับสนุนทรพัยากรที่จําเป็น ซึ่งรวมถึง
ทรพัยากรบุคคล ทรพัยากรเงนิ เครือ่งมอือุปกรณ์ต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

เกณฑม์าตรฐาน : ขอ้ 

1. มรีะบบและกลไกบรหิารงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรค ์เพือ่ใหบ้รรลุเป้าหมายตามแผน
ดา้นการวจิยัของหน่วยงาน และดาํเนินการตามระบบทีก่าํหนด 
  2. มกีารบรูณาการกระบวนการวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคก์บัการจดัการเรยีนการสอน หรอื
การบรกิารตามพนัธกจิของหน่วยงาน 

3. มกีารพฒันาศกัยภาพด้านการวจิยัหรอืงานสร้างสรรค์และมรีะบบการส่งเสรมิด้าน
จรรยาบรรณการวจิยัแก่บุคลากร  

4. มกีารจดัสรรงบประมาณของหน่วยงาน เพือ่เป็นทุนวจิยัหรอืงานสรา้งสรรค ์
5. มกีารสนับสนุนพนัธกจิดา้นการวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคต์ามอตัลกัษณ์ของหน่วยงาน

อยา่งน้อย 1 ประเดน็จากประเดน็ต่อไปน้ี 

• ห้องปฏิบตัิการวจิยั หรอืหน่วยวจิยั หรอืศูนย์เครื่องมอื หรอืศูนย์ให้
คาํปรกึษาและสนบัสนุนการวจิยั 

• หอ้งสมดุหรอืแหลง่คน้ควา้ขอ้มลูสนบัสนุนการวจิยั 

• สิง่อํานวยความสะดวกหรอืการรกัษาความปลอดภยัในการวจิยั เช่น 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  ระบบรักษาความปลอดภัยใน
หอ้งปฏบิตักิารวจิยัฯ 

• กจิกรรมวชิาการทีส่ง่เสรมิงานวจิยั เชน่ การจดัประชุมวชิาการ การจดั
แสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือ
ศาสตราจารยร์บัเชญิ (visiting professor) 

6.  มกีารตดิตามและประเมนิผลการสนบัสนุนในขอ้ 4 และขอ้ 5 อยา่งครบถว้นทุกประเดน็ 
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7.  มีการนําผลการประเมินไปปรบัปรุงการสนับสนุนพนัธกิจด้านการวิจัยหรืองาน  
สรา้งสรรคข์องหน่วยงาน 

 

เกณฑก์ารประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มกีารดาํเนินการ 
1 ขอ้ 

มกีารดาํเนินการ 
2 หรอื 3 ขอ้ 

มกีารดาํเนินการ 
4 หรอื 5 ขอ้ 

มกีารดาํเนินการ 
6 ขอ้ 

มกีารดาํเนินการ 
7 ขอ้ 

 

ตวัอย่างแนวทางปฏิบติัเพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน: 

เกณฑม์าตรฐาน ตวัอย่างแนวทางปฏิบติั 

1 .  มีร ะบบและกลไกบริห า ร
งานวิจัยหรือ ง านสร้ า งสรรค ์
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผน
ด้านการวจิยัของหน่วยงาน และ
ดาํเนินการตามระบบทีก่าํหนด 

     1.  หน่วยงานควรวางแนวทาง ขัน้ตอน และหลกัเกณฑ ์
ตลอดจนกําหนดบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลที่รบัผดิชอบ และมี
งบประมาณสนับสนุนการบริหารงานวิจยัและงานสร้างสรรค์
อย่างเพยีงพอ ในการบรหิารควรมกีารวางแผน ตรวจสอบ
ตดิตาม ประเมนิและปรบัปรุงอย่างสมํ่าเสมอเพื่อบรรลุตาม
เป้าหมายของแผนการวจิยัของหน่วยงาน 

• แผนกลยุทธ์หรอืแผนปฏิบตัิการด้านการวจิยัของ
หน่วยงาน 

• รายงานผลหรือรายงานการประชุมการติดตาม 
ประเมนิและปรบัปรงุแผน  

2. มกีารบูรณาการกระบวน การ
วิจยั หรืองานสร้างสรรค์กับการ
จดัการเรยีนการสอน หรอืการ
บรกิารตามพนัธกจิของหน่วยงาน 

     มกีารบูรณาการกระบวนการวจิยัหรอืงานสร้างสรรค์กบั
การจดัการเรยีนการสอน เชน่  

1) การกาํหนดใหนิ้สติบณัฑติศกึษาเป็นสว่นหน่ึงในทมี 
วจิยัของอาจารย ์ 

2) การกาํหนดใหนิ้สติระดบัปรญิญาตรทีาํโครงการวจิยั 
หรอืงานสรา้งสรรค์ ซึ่งเกี่ยวขอ้งกบังานวจิยั หรอืงาน
สรา้งสรรคข์องอาจารย ์ 

3) ใหนิ้สติทุกระดบัเขา้ฟงัการบรรยาย/สมัมนาเกีย่วกบั 
ผลความก้าวหน้าในงานวิจัยของอาจารย์/ศาสตราจารย์
อาคนัตุกะ/ศาสตราจารยร์บัเชญิ (visiting professor)/เขา้
รว่มการจดัแสดงงานสรา้งสรรคข์องอาจารย ์ 
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เกณฑม์าตรฐาน ตวัอย่างแนวทางปฏิบติั 

4) การจดัใหม้กีารประชุมเสนอผลงานวจิยัหรอืแสดงงาน 
สรา้งสรรค์ของนิสติ หรอืส่งเสรมินิสติเขา้ร่วมประชุมการ
เสนอผลงานวจิยัและงานสรา้งสรรคร์ะดบัชาตแิละนานาชาต ิ 
5) การสง่เสรมิใหอ้าจารยนํ์าผลลพัธท์ีเ่กดิจากการวจิยัไป 

เป็นสว่นหน่ึงของเน้ือหาในการจดัการเรยีนการสอน เป็นตน้ 

3. มกีารพฒันาศกัยภาพดา้นการ
วิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้
ความรูด้า้นจรรยาบรรณวจิยั  
 

     1. จดัระบบการรบัเขา้และกํากบัดูแลบุคลากร เช่น 
วเิคราะหก์ําลงัคน วางแผนและรบัเขา้บุคคล ทีม่คีุณสมบตัิ
เหมาะสมกับจุดเน้นด้านการวิจยัและงานสร้างสรรค์ของ
หน่วยงาน ทําการกําหนดกฎเกณฑ ์ แนวทางกํากบั และ
สง่เสรมิบุคลากรทํางานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรค ์ และตพีมิพ์
ผลงานในวารสารหรอืจดัแสดงผลงาน ที่ไดร้บัการยอมรบั
ระดบัชาตแิละนานาชาต ิโดยกาํหนดเป็นภาระงานทีช่ดัเจนที่
ตอ้งปฏบิตั ิ
     2.  พฒันาสมรรถนะบุคลากร(นกัวจิยั) ผ่านกระบวนการ
ทีเ่หมาะสมกบัประสบการณ์ของแต่ละกลุม่บุคคล  

• กรณีนักวจิยัรุน่ใหมอ่าจเริม่จากการฝึกอบรม การ
ทาํงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคโ์ดยไดร้บัการแนะนํา
หรอืการรว่มทมีวจิยักบันกัวจิยัอาวุโส การเขา้รว่ม
ประชุมวชิาการ การช่วยใหค้าํปรกึษาวทิยานิพนธ์
ระดบับณัฑติศกึษา  

• กรณีนักวจิยัทัว่ไป การส่งเสรมิให้มโีอกาสไป
ทาํงานในหอ้งปฏบิตักิารวจิยั หรอืร่วมทมีวจิยักบั
นักวิจยัชัน้นํานอกสถาบนัทัง้ในและต่างประเทศ 
เ ป็ นแนวทางห น่ึ งที่ ทํ า ให้ ไ ด้ ร ับความรู้ แ ล ะ
ประสบการณ์ทีม่คีุณคา่   

     3 .  ให้ค วามรู้ด้ านจรรยาบรรณของนักวิจัยและ
จรรยาบรรณที่เกี่ยวขอ้งแก่บุคลากร ตลอดจนจดัระบบ
ควบคุมใหป้ฏบิตัติามโดยเครง่ครดั 
      4. สรา้งแรงจูงใจ เช่น การยกย่อง การให้ผลตอบแทน 
หรอืการใหร้างวลัสาํหรบันักวจิยัที่มผีลงานดเีด่น การจดั
บรรยากาศและการบรกิารต่างๆในหน่วยงานให้เหมาะสม
และจงูใจแก่การคน้ควา้วจิยัและผลติงานสรา้งสรรค ์เป็นตน้ 
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เกณฑม์าตรฐาน ตวัอย่างแนวทางปฏิบติั 

4. มีการจดัสรรงบประมาณของ
หน่วยงาน เพื่อเป็นทุนวิจัยหรือ
งานสรา้งสรรค ์

 

     หน่วยงานควรจดัสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนวจิยัหรอื
ผลิตงานสร้างสรรค์เพื่อให้นักวิจัยเหล่าน้ีมีโอกาสสร้าง
ผลงานที่สามารถนําไปใช้ประกอบการเสนอโครงการขอทุน
วจิยัจากแหลง่ทุนภายนอกหน่วยงานในโอกาสต่อไป   
     สําหรบัการเสนอขอทุนวิจยัจากแหล่งทุนภายนอกนัน้ 
หน่วยงานอาจจดัใหม้รีะบบสนบัสนุนเช่น การจดัใหม้ขีอ้มลู 
รายละเอยีด และเงือ่นไขของแหลง่ทุนวจิยัต่างๆ ทัง้แหล่งทุน
ภายในประเทศและต่างประเทศ นักวจิยัสามารถเขา้ดูได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว นอกจากนัน้อาจจัดให้มีคณะ
ผู้เชี่ยวชาญเป็นพี่เลี้ยงตรวจสอบข้อเสนอโครงการวิจัย
นักวจิยัที่เสนอขอทุนไปยงัแหล่งทุนต่างๆ และช่วยเหลอื
ปรบัปรงุโครงการเหลา่นัน้ใหเ้หมาะสม เพื่อมโีอกาสไดร้บัทุน
วจิยัมากยิง่ขึน้ 

5. มีการสนับสนุนพันธกิจด้าน
การวิจัยหรืองานสร้าง  สรรค์
ตามอัตลักษณ์ของหน่วยงาน
อย่างน้อย 1 ข้อ ในประเด็น
ต่อไปน้ี 

 

     หน่วยงานควรจัดหาทรัพยากรและหรือจัดหาแหล่ง
สนบัสนุนทรพัยากรอย่างเพยีงพอ ทัง้งบประมาณสนับสนุน
การวจิยั หอ้งปฏบิตักิารวจิยั แหล่งคน้ควา้ทางวชิาการ และ
ระบบสารสนเทศเพื่อการวจิยั ตลอดจนกิจกรรมอื่นๆ  
ทีส่ง่เสรมิการวจิยั ดงัน้ี 
     1.  งบประมาณสนบัสนุนการวจิยั ควรประกอบดว้ย  

     1) งบประมาณสนับสนุนการบรหิารงานวจิยัของ
กลุ่มวจิยัหรอืหอ้งปฏบิตักิารวจิยั หรอืศูนยว์จิยัเพื่อให้
สามารถผลิตผลงานระดบัสากลหรือผลงานตามความ
ต้องการของประเทศ หรอืของท้องถิน่อย่างต่อเน่ือง
นอกเหนือจากเงนิทุนวจิยั  
     2) งบประมาณสนบัสนุนการเผยแพรผ่ลงานวจิยัหรอื
งานสรา้งสรรคใ์นรปูแบบต่างๆ  
     3) งบประมาณสนับสนุนการวจิยัและงานสรา้งสรรค์
ของนิสติบณัฑติศกึษา และของนกัวจิยัหลงัปรญิญาเอก  
     4) งบประมาณสนบัสนุนศาสตราจารยอ์าคนัตุกะหรอื
ศาสตราจารยร์บัเชญิ (visiting professor) เป็นตน้ 

     2.  ห้องปฏิบัติการวิจัยที่เหมาะสมกับงานวิจัยแต่ละ
ประเภททีเ่ป็นจุดเน้นของหน่วยงาน  ระบบรกัษาสขุภาพและ
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ความปลอดภยัในห้องปฏิบตัิการที่ได้มาตรฐาน ศูนย์
เครื่องมอืระดบัสงูทีจ่ําเป็นทีห่ลายหน่วยวจิยั หรอืกลุ่มวจิยั 
หรอืศูนยว์จิยั สามารถใชร้่วมกนัได ้ หรอืหากไม่มศีูนย์
เครือ่งมอืระดบัสงูดงักลา่ว กต็อ้งจดัระบบผ่านเครอืขา่ยทัง้ใน
และต่างประเทศใหส้ามารถเขา้ใชข้องหน่วยงานอื่นได ้ เพื่อ
ไมใ่หเ้ป็นอุปสรรคต่อการวจิยัของนกัวจิยั 
     3.  แหล่งคน้ควา้ทางวชิาการ ซึ่งนอกจากหนังสอืและ
วารสารทัง้ในรูปของเอกสาร(hard copy) และสื่อ
อเิลก็ทรอนิกสท์ีเ่พยีงพอแลว้ ยงัหมายรวมถงึการสนบัสนุน
การจดัประชุมวชิาการ การสนบัสนุนศาสตราจารยอ์าคนัตุกะ
หรอืศาสตราจารยร์บัเชญิ (visiting professor) การสนบัสนุน
การไปร่วมทํางานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคก์บัหน่วยงานอื่นที่
มชีื่อเสยีงทัง้ในและต่างประเทศ ทีส่อดคลอ้งกบังานวจิยัของ
นกัวจิยั 
     4.  ระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัยที่ครอบคลุมข้อมูล
ขา่วสารอยา่งน้อย 5 ดา้นต่อไปน้ี  

     1)   ขอ้มลูดา้นแหลง่ทุนวจิยัและงานสรา้งสรรค ์
     2) ข้อมูลด้านการวจิยัและงานสร้างสรรค์ของ
หน่วยงาน ทัง้ปจัจุบนัและผลงานทีผ่า่นมา  
     3) ขอ้มูลด้านแหล่งเผยแพร่ผลงานวจิยัและงาน
สรา้งสรรค ์
      4)  ขอ้มลูดา้นระบบและกลไกของหน่วยงานในการ
ส่งเสริมการนําผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปใช้
ประโยชน์ รวมถงึการสง่เสรมิดา้นการจดสทิธบิตัร อนุ
สทิธบิตัร และการซือ้ขายทรพัยส์นิทางปญัญา  
     5)  ขอ้มลูเกีย่วกบัระเบยีบ หลกัเกณฑแ์ละแนวปฏบิตัิ
อื่นๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งกบัการวจิยัและงาน
สรา้งสรรค ์
 

6. มกีารติดตามและประเมนิ ผล
การสนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5 
อยา่งครบถว้นทุกประเดน็ 

      หน่วยงานจัดให้มีระบบประเมินผลสําเร็จของการ
สนับสนุนทุกดา้นอย่างสมํ่าเสมอ โดยการมสีว่นร่วม เช่น 
“การประเมนิผลสาํเรจ็ของการให้ทุนวจิยั” ทัง้ในประเดน็ 
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 งานวจิยัเสรจ็ทนัตามกําหนดเวลา คุณภาพของผลงานวจิยั
เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ ผูร้บัทุนสามารถแสวงหาทุนวจิยัจาก
แหล่งทุนภายนอกไดใ้นโอกาสต่อมา หรอื “การประเมนิ
แหล่งคน้ควา้สนับสนุนงานวจิยั” ในประเดน็ความเหมาะสม
และเพยีงพอเทยีบกบังานวจิยัของนักวจิยัในปจัจุบนั หรอื 
“การประเมนิระบบสารสนเทศ” ในประเดน็ความเหมาะสมกบั
ความตอ้งการใชข้องนกัวจิยั เป็นตน้ 

7.  มีการนําผลการประเมินไป
ปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจ
ดา้นการวจิยัหรอืงาน  สรา้งสรรค์
ของหน่วยงาน 

 

     หน่วยงานนําผลการประเมนิไปจดัทําแผนการปรบัปรุง 
โดยกาํหนดกจิกรรมทีต่อ้งทาํเพือ่การปรบัปรุง กําหนดบุคคล
หรือหน่วยงานรบัผิดชอบในการปรบัปรุง กําหนด
งบประมาณที่ต้องใช้หากจําเป็นกําหนดระยะเวลาที่การ
ปรบัปรุงต้องแลว้เสรจ็ จากนัน้จงึดําเนินการปรบัปรุงการ
สนบัสนุนพนัธกจิดา้นการวจิยัตามทีก่าํหนด 

หมายเหต ุ: เอกสารหรอืหลกัฐานทีนํ่ามาประกอบการอา้งองิตอ้งเป็นหลกัฐานทีแ่สดงทีม่าหรอืมี
การอนุมตัใิหค้วามเหน็ชอบจากผูบ้รหิารหรอืคณะกรรมการบรหิารหน่วยงาน 
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ตวับง่ช้ีท่ี 2.4 : ระบบและกลไกการจดัการความรู้จากงานวิจยัหรืองาน  
                        สร้างสรรค ์(สกอ.)  
ชนิดของตวับง่ช้ี : กระบวนการ 
การคิดรอบปี : ปีการศกึษา 

คาํอธิบายตวับง่ช้ี : 
การบรหิารจดัการความรูจ้ากผลงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรค ์เพื่อเผยแพรไ่ปยงัคณาจารย ์

นิสติ วงการวชิาการ หน่วยงานทัง้ภาครฐัและเอกชน ตลอดจนชุมชนเป้าหมายที่จะนําผลการวจิยั
ไปใช้ประโยชน์ เป็นเรื่องที่มีความสําคญัสําหรบัทุกหน่วยงาน ดงันัน้ หน่วยงานต้องจดัระบบ
ส่งเสรมิสนับสนุนให้มกีารรวบรวม เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ในทรพัย์สนิทางปญัญาจาก
งานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคอ์ยา่งเหมาะสมกบัผูใ้ชแ้ต่ละกลุม่ โดยสิง่ทีเ่ผยแพรต่อ้งมคีุณภาพเชื่อถอื
ไดแ้ละรวดเรว็ทนัเหตุการณ์ 
 

เกณฑม์าตรฐาน : ขอ้ 
1.  มรีะบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรค์ในการประชุม

วชิาการหรอืการตพีมิพใ์นวารสารทีม่ ีPeer review  
2.  มรีะบบและกลไกการรวบรวม คดัสรร วเิคราะหแ์ละสงัเคราะหค์วามรูจ้ากงานวจิยัหรอื

งานสรา้งสรรค ์เพือ่ใหเ้ป็นองคค์วามรูท้ีค่นทัว่ไปเขา้ใจได ้และดาํเนินการตามระบบทีก่าํหนด 
3.  มกีารประชาสมัพนัธแ์ละเผยแพร่องคค์วามรูจ้ากงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคท์ีไ่ดจ้าก

ขอ้ 2 สูส่าธารณชนหรอืผูเ้กีย่วขอ้ง 
4.  มกีารนําผลงานงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคไ์ปใชใ้หเ้กดิประโยชน์ และมกีารรบัรอง

การใชป้ระโยชน์จรงิจากหน่วยงานภายในหรอืภายนอก 
5.  มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิข์องงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ที่

นําไปใชป้ระโยชน์ และดาํเนินการตามระบบทีก่าํหนด 
6.  มรีะบบส่งเสรมิการจดสทิธบิตัรหรอือนุสทิธบิตัร และมกีารยื่นจดสทิธบิตัรและอนุ

สทิธบิตัร  

เกณฑก์ารประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มกีารดาํเนินการ 
1 ขอ้ 

มกีารดาํเนินการ 
2 ขอ้ 

มกีารดาํเนินการ 
3 ขอ้ 

มกีารดาํเนินการ 
4ขอ้ 

มกีารดาํเนินการ 
ครบ 6 ขอ้ 
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ตวัอย่างแนวทางปฏิบติัเพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน: 
 

เกณฑม์าตรฐาน ตวัอย่างแนวทางปฏิบติั 

1.  มีระบบและกลไกสนับ สนุน
การเผยแพร่ผลงานวจิยัหรอืงาน
สร้างสรรค์ในการประชุมวชิาการ
หรือการตีพิมพ์ในวารสารที่ม ี
Peer review  
 

     วางแนวทาง ขัน้ตอน และหลกัเกณฑ ์ ตลอดจนกําหนด
ผู้รบัผิดชอบในการสนับสนุนการตีพิมพ์หรือการเผยแพร่
ผลงานวจิยัหรืองานสร้างสรรค์ในวารสารหรือในที่ประชุม
วชิาการทีม่ ีpeer review ในประเดน็ต่อไปน้ี เชน่  

1)  การจดัใหม้พีีเ่ลีย้งแก่นกัวจิยัรุน่ใหมเ่พือ่ชว่ยเขยีน 
รายงานการวิจยัสําหรบันําเสนอในที่ประชุมวิชาการหรือ
ตพีมิพใ์นวารสาร  

2) การสนับสนุนการตรวจสอบภาษาองักฤษของ
บทความวิจยัของนักวิจยัที่จะนําเสนอในวารสารวิชาการ
ระดบันานาชาต ิ 

3)  การสนับสนุนงบประมาณเพื่อเขา้ร่วมประชุมเสนอ
ผลงานวจิยัหรอืเผยแพรง่านสรา้งสรรค ์ 

4) การจ่ายค่าตอบแทนสําหรบัผลงานวจิยัหรอืงาน
สรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการตพีมิพห์รอืเผยแพร ่

 5)  การจ่ายค่าตพีมิพก์รณีวารสารเรยีกเกบ็เงนิ เป็นตน้ 
ทัง้น้ีการสนับสนุนดงักล่าวอาจแตกต่างกนัตามสถานภาพ
และจุดเน้นของแต่ละหน่วยงาน 

 

2.  มรีะบบและกลไกการรวบ รวม 
คดัสรร วเิคราะห์และ  สงัเคราะห์
ความรู้จ ากงานวิจัยหรืองาน
สรา้งสรรค ์เพื่อใหเ้ป็นองคค์วามรู้
ที่ ค น ทั ่ว ไ ป เ ข้ า ใ จ ไ ด้  แ ล ะ
ดาํเนินการตามระบบทีก่าํหนด 

 

     วางแนวทาง ขัน้ตอน และหลกัเกณฑ ์ ตลอดจนกําหนด
ผูร้บัผดิชอบในการ รวบรวม คดัสรรวเิคราะหแ์ละสงัเคราะห์
ความรู้จากผลงานวจิยัหรืองานสร้างสรรค์ให้เหมาะสมกบั
กลุม่บุคคลเป้าหมาย โดยยงัคงความเชื่อถอืไดใ้นเชงิวชิาการ
และรวดเรว็ทนัต่อเหตุการณ์ เช่น กําหนดผูร้บัผดิชอบ
ติดตามผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์และ
นกัวจิยั คดัสรรคผ์ลงานทีน่่าจะเป็นทีส่นใจของบุคคลทัว่ไป 
จดัให้มกีารสมัภาษณ์อาจารย์เจ้าของผลงาน วเิคราะห ์
สงัเคราะห์ข้อมูลให้เป็นความรู้ที่น่าสนใจซึ่งสาธารณชน
สามารถเขา้ใจได ้ จดัหมวดหมู่ความรูท้ีไ่ดใ้หเ้หมาะสมต่อ
การเผยแพร ่
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3 .  มีก า รประชาสัมพันธ์ และ
เผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจยั
หรอืงานสรา้งสรรคท์ีไ่ดจ้ากขอ้ 2 สู่
สาธารณชนหรอืผูเ้กีย่วขอ้ง 

     นํ าองค์ความรู้ที่ ได้จากการวิเคราะห์ส ัง เคราะห์
ผลงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคใ์นขอ้ 2 เผยแพรสู่ส่าธารณชน
ผ่านสื่อต่างๆ อย่างเป็นระบบในเชงิรุก โดยเริม่จากการ
วางแผนประชาสัมพันธ์ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 
ดําเนินการประชาสมัพันธ์ตามแผนตลอดจนการติดตาม
ขอ้มูลป้อนกลบั นอกจากนัน้การประชาสมัพนัธ์อาจรวมถึง
การสร้างเครอืข่ายเผยแพร่ผลงานวจิยัและงานสร้างสรรค์
โดยเชื่อมโยงกบัศษิยเ์ก่า ชุมชน และองคก์รภายนอกทัง้รฐั
และเอกชน โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายทีค่าดว่าจะสามารถ
สนบัสนุนงานวจิยั หรอืรว่มวจิยั หรอืนําผลงานวจิยัหรอืงาน
สรา้งสรรคไ์ปใชป้ระโยชน์ 

4. มีการนําผลงานงานวิจัยหรือ
ง านสร้ า ง ส ร รค์ ไ ป ใช้ ใ ห้ เ กิ ด
ประโยชน์และมีการรบัรองการใช้
ประโยชน์จรงิจากหน่วย งานภายใน
หรอืภายนอก 

     สนับสนุนการนําผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปใช้
ประโยชน์ เชน่  

1) กําหนดขัน้ตอน วธิกีาร และผูร้บัผดิชอบเพื่อเป็น
สื่อกลางสานสมัพนัธ์ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่าง
นกัวจิยักบัองคก์รภายนอกทีม่ศีกัยภาพในการนําผลการวจิยั
และงานสรา้งสรรคไ์ปใชป้ระโยชน์  

2) ผู้รบัผดิชอบแสวงหางานวจิยัจากภาครฐัและเอกชน
ทัง้ภาคอุตสาหกรรมและบรกิาร ทีต่อ้งการรบับรกิารวจิยัใน
เรื่องเฉพาะใดๆจากหน่วยงาน(consultancy) และประสาน 
งานต่อไปยงัผูว้จิยั  

3) ผูร้บัผดิชอบรเิริม่ประสานงาน หรอืสง่เสรมิการนํา
ผลงานที่เกิดจากการวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ไปสู่งานเชิง
พาณิชยใ์นลกัษณะนิตบุิคคล (startup company) เป็นตน้ 

5. มรีะบบและกลไกเพื่อช่วยในการ
คุ้มครองสทิธขิองงานวจิยัหรอืงาน
สรา้งสรรค์ที่นําไปใชป้ระโยชน์และ
ดาํเนินการตามระบบทีก่าํหนด 

     หน่วยงานวางแนวทาง ขัน้ตอน และหลกัเกณฑ ์
ตลอดจนกําหนดผู้ร ับผิดชอบในการสนับสนุนการเจรจา
ต่อรองทาํขอ้ตกลงหรอืสนบัสนุนดา้นระเบยีบหรอืกฎหมายที่
เกี่ยวขอ้ง แก่นักวจิยั หน่วยงานในการเจรจาเชงิธุรกจิหรอื
การซื้อขายผลงานวจิยัหรอืงานสร้างสรรค์  ตลอดจนสนับ 
สนุนในการเจรจาเข้าไปร่วมเป็นพนัธมติรทางธุรกิจใดๆที่
เกิดจากผลของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ควรมีการ
กาํหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการรกัษาสทิธปิระโยชน์ของ
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เกณฑม์าตรฐาน ตวัอย่างแนวทางปฏิบติั 

นักวจิยัและของหน่วยงานในผลประโยชน์ที่เกดิขึน้จากการ
ซื้อขาย หรือทําธุรกิจที่เป็นผลจากงานวิจยัโดยเป็น
หลกัเกณฑท์ีโ่ปรง่ใส เป็นทีย่อมรบัทุกฝา่ย 

6. มรีะบบและกลไกส่งเสรมิการจด
สทิธบิตัรหรอือนุสทิธบิตัรและมกีาร
ยืน่จดสทิธบิตัรและอนุสทิธบิตัร 

     วางแนวทางและขัน้ตอนตลอดจนกําหนดผูร้บัผดิชอบใน
การสนับสนุนความรู ้ และอํานวยความสะดวกในการจด
สทิธบิตัรและอนุสทิธบิตัรแก่นกัวจิยัในประเดน็ต่างๆ เชน่  

1) การใหค้วามรูแ้ละคาํปรกึษาดา้นทรพัยส์นิทางปญัญา 
ซึ่งอาจดําเนินการโดยการฝึกอบรม หรอืสมัมนา หรอืจดั
คลนิิกใหค้าํปรกึษา  

2) ชว่ยรา่งคาํขอและยื่นขอจดสทิธบิตัร หรอือนุสทิธบิตัร
ต่อกรมทรัพย์สินทางปญัญาหรือสํานักงานเทียบเท่าใน
ต่างประเทศ  

3) ประสานงานการอนุญาตใหใ้ชส้ทิธใินสทิธบิตัรอนุสทิธ ิ
บตัรเพือ่ใชป้ระโยชน์เชงิพาณิชย ์เป็นตน้ 
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ตวับง่ช้ีท่ี 2.5 : งานวิจยัหรืองานสร้างสรรคท่ี์ได้รบัการตีพิมพห์รือเผยแพร่ (มศว) 
ชนิดของตวับง่ช้ี : ผลผลติ 
การคิดรอบปี : ปีปฏทินิ 

คาํอธิบายตวับง่ช้ี : 
เปรียบเทียบจํานวนบทความจากผลงานวิจยัที่ตีพิมพ์และจํานวนผลงานสร้างสรรค์ที่

เผยแพรใ่นวารสารทีม่ ีPeer review ต่อจาํนวนบุคลากรทีร่ว่มทาํงานวจิยั (ไมน่บัซํ้า)   
การตีพิมพ์ หมายถึง การตพีมิพ์บทความจากผลงานวจิยัในวารสารวชิาการที่ม ีPeer 

review รวมถงึบทความวจิยัฉบบัสมบรูณ์ (Full paper) ทีต่พีมิพใ์นรายงานสบืเน่ืองจากการประชุม
วชิาการระดบัชาตหิรอืนานาชาตติามเงือ่นไขทีก่าํหนด 
      บทความจากผลงานวจิยัทีไ่ดร้บัการตพีมิพท์ีส่ามารถนํามานับไดม้เีฉพาะ Article หรอื 
Conference Paper หรอื Peer review เท่านัน้ สว่นบทความจากผลงานวจิยัทีต่พีมิพใ์นรายงาน
สบืเน่ืองจากการประชุมวชิาการนัน้สามารถนํามานบัไดเ้ฉพาะทีเ่ป็น Full Paper เทา่นัน้ 

การเผยแพร่ หมายถึง การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นการนําเสนอผลงาน หรือ
สิง่ประดษิฐ์ทางศลิปะ ดนตร ีที่เป็นผลงานวชิาการสู่สาธารณะและ/หรอืกลุ่มเป้าหมาย โดยมกีาร
จดัการการนําเสนอในระดบัชาตหิรอืนานาชาตอิยา่งเป็นระบบและเป็นวธิกีารทีย่อมรบัในวงวชิาชพี 
หรอืไดร้บัการสนบัสนุนจากองคก์ร สมาคมทีเ่กีย่วขอ้งและมชีื่อเสยีงในระดบัชาตหิรอืนานาชาต ิ

งานสร้างสรรค์ ที่นับเป็นผลงานวชิาการ คอื เป็นผลงานที่มคีุณค่าทางวชิาการ และมี
คณะกรรมการผูท้รงคุณวฒุ ิคดัเลอืกผลงาน เพือ่จดัแสดง 

เกณฑก์ารพิจารณา : 

กาํหนดระดบัคณุภาพงานวิจยัท่ีตีพิมพ ์ดงัน้ี 
ค่าน้ําหนัก ระดบัคณุภาพงานวิจยั 

0.25 บทความจากผลงานวจิยัทีไ่ดร้บัการตพีมิพใ์นวารสารวชิาการ 

0.50 บทความจากผลงานวจิยัทีไ่ดร้บัการตพีมิพใ์นวารสารวชิาการทีม่ ี
peer review 

0.75 บทความจากผลงานวจิยัที่ได้รบัการตีพมิพ์ในวารสารวชิาการ
(Journal) ที่มชีื่อปรากฏอยู่ในบญัชรีายชื่อวารสารระดบัชาติที ่
สาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษาเผยแพร่ใน Web Site 
ของสาํนกังานฯ 

1.00 บทความจากผลงานวจิยัที่ได้รบัการตีพมิพ์ในวารสารวชิาการ 
(Journal) ระดบันานาชาตทิีป่รากฏในฐานขอ้มลูสากลอื่นๆ ที่
ยอมรบัในศาสตรน์ัน้นอกเหนือฐานขอ้มลู ISI หรอืบทความจาก
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ค่าน้ําหนัก ระดบัคณุภาพงานวิจยั 

ผลงานวจิยัที่ได้รบัการตพีมิพ์ในวารสารวชิาการ (Journal) ที่มี
ชื่อปรากฏอยูใ่นบญัชรีายชื่อวารสารระดบันานาชาตทิี ่สาํนกังาน
คณะกรรมการการอุดมศกึษาเผยแพร่ใน Web Site ของ
สาํนกังานฯ 

กาํหนดระดบัคณุภาพงานสร้างสรรคท่ี์เผยแพร่ ดงัน้ี 

ค่าน้ําหนัก ระดบัคณุภาพงานวิจยั 

0.25 มกีารเผยแพรโ่ดยการจดันิทรรศการ(exhibition) หรอืการจดัการ
แสดง (performance) ระดบัสถาบนั (จดัโดยสถาบนัการศกึษา) 

0.50 มกีารเผยแพรโ่ดยการจดันิทรรศการ(exhibition) หรอืการจดัการ
แสดง (performance) ระดบัภายนอก 

0.75 มกีารเผยแพรโ่ดยการจดันิทรรศการ(exhibition) หรอืการจดัการ
แสดง (performance) ระดบัชาต ิ

1.00 มกีารเผยแพรโ่ดยการจดันิทรรศการ(exhibition) หรอืการจดัการ
แสดง (performance)  ระดบัภมูภิาค(อาเซยีน 10 ประเทศ) หรอื 
ระดบันานาชาต ิ 

 
สตูรการคาํนวณ : 
 

จาํนวนผลรวมถ่วงน้ําหนกัของงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรค ์
ทีต่พีมิพห์รอืเผยแพร ่ 

                            
                         บุคลากรทีร่ว่มทาํงานวจิยั (ไมน่บัซํ้า)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 100   
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เกณฑก์ารประเมิน :  
การคาํนวณค่าคะแนน 

          โดยการใชบ้ญัญตัไิตรยางศเ์ทยีบกาํหนดรอ้ยละ 10 เทา่กบั 5 คะแนน  
ตวัอย่าง: จากสตูรการคาํนวณ เทา่กบั รอ้ยละ 7.5 ใชบ้ญัญตัไิตรยางศเ์ทยีบ ดงัน้ี 

1) กาํหนดรอ้ยละ 10 เทา่กบั 5 คะแนน 
2) ดงันัน้ รอ้ยละ 7.5 จะเทา่กบักีค่ะแนน 
3) การคาํนวณ คอื  (7.5 x 5) / 10 = 3.75 
4) หน่วยงาน จะไดค้า่คะแนนการประเมนิเทา่กบั 3.75 คะแนน 

 
 

ข้อมลูอ้างอิง: 

หมายเหต:ุ อา้งองิขอ้มลูจากระบบสารสนเทศการประกนัคุณภาพเพือ่การบรหิาร (QIS) 
 
 
 
 
 

ข้อมลูอ้างอิง 

1. จาํนวนและรายชื่อบทความจากผลงานวจิยัทีไ่ดร้บัการตพีมิพใ์นวารสารทีม่ ีpeer review หรอื 
ระดบัชาตหิรอืระดบันานาชาต ิรายปีตามปีปฏทินิ โดยนับรวมผลงานของบุคลากรทีร่่วมทาํงาน
วจิยั (ไม่นับซํ้า)ทัง้ที่ปฏบิตังิานจรงิและไม่นับรวมผูล้าศกึษาต่อ พรอ้มชื่อเจา้ของบทความ ปีที่
ตพีมิพ ์ชื่อวารสารหรอืรายงานสบืเน่ืองจากการประชุมวชิาการทีต่พีมิพ ์ค่าน้ําหนกัของบทความ
วจิยัแต่ละชิน้  

2. จํานวนและรายชื่อผลงานสรา้งสรรคท์ี่เผยแพร่ในระดบัชาตหิรอืระดบันานาชาตขิองบุคลากรที่
รว่มทาํงานวจิยั (ไมน่บัซํ้า) รายปีตามปีปฏทินิ โดยนบัรวมผลงานของบุคลากรทีร่ว่มทาํงานวจิยั 
(ไม่นับซํ้า)ที่ปฏิบตังิานจรงิและลาศกึษาต่อ พรอ้มชื่อเจ้าของผลงาน ปีที่เผยแพร่ ชื่อสถานที ่
จงัหวดั หรอืประเทศทีเ่ผยแพร ่และระบุรปูแบบของการเผยแพรพ่รอ้มหลกัฐาน ค่าน้ําหนกัของ
ผลงานสรา้งสรรคแ์ต่ละผลงาน  
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ตวับง่ช้ีท่ี 2.6 : งานวิจยัหรืองานสร้างสรรคท่ี์นําไปใช้ประโยชน์ (มศว) 
ชนิดของตวับง่ช้ี : ผลผลติ 
การคิดรอบปี : ปีการศกึษา 

 
คาํอธิบายตวับง่ช้ี : 

เปรยีบเทยีบจํานวนงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรค์ของจํานวนบุคลากรที่ร่วมทํางานวจิยั 
(ไม่นับซํ้า)  ที่นํามาใช้ประโยชน์ในการแก้ปญัหาตามวตัถุประสงค์ที่ระบุไว้ในโครงการวจิยัและ
รายงานการวจิยัโดยไดร้บัการรบัรองการใชป้ระโยชน์จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ต่อจาํนวนบุคลากร
ทีร่ว่มทาํงานวจิยั (ไมน่บัซํ้า)  โดยใหนํ้าเสนอในรปูรอ้ยละ  

การนําไปใช้ประโยชน์ หมายถงึ งานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคท์ีไ่ดนํ้าไปใชป้ระโยชน์ตาม
วตัถุประสงคท์ีร่ะบุไวใ้นโครงการ/โครงการวจิยั และรายงานการวจิยัอย่างถูกตอ้ง สามารถนําไปสู่
การแก้ปญัหาได้อย่างเป็นรูปธรรมกบักลุ่มเป้าหมาย โดยมหีลกัฐานปรากฏอย่างชดัเจนถึงการ
นําไปใช้จนก่อให้เกิดประโยชน์ได้จรงิตามวตัถุประสงค์ และได้การรบัรองการใช้ประโยชน์จาก
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

สตูรการคาํนวณ : 

ผลรวมของจาํนวนงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคท์ีนํ่าไปใชป้ระโยชน์ 
x 100 

 บุคลากรทีร่ว่มทาํงานวจิยั(ไมน่บัซํ้า) 

 

เกณฑก์ารประเมิน :  
การคาํนวณค่าคะแนน 

          โดยการใชบ้ญัญตัไิตรยางศเ์ทยีบกาํหนดรอ้ยละ 10 เทา่กบั 5 คะแนน  
ตวัอย่าง: จากสตูรการคาํนวณ เทา่กบั รอ้ยละ 7.5 ใชบ้ญัญตัไิตรยางศเ์ทยีบ ดงัน้ี 

5) กาํหนดรอ้ยละ 10 เทา่กบั 5 คะแนน 
6) ดงันัน้ รอ้ยละ 7.5 จะเทา่กบักีค่ะแนน 
7) การคาํนวณ คอื  (7.5 x 5) / 10 = 3.75 
8) หน่วยงาน จะไดค้า่คะแนนการประเมนิเทา่กบั 3.75 คะแนน 
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ตวับง่ช้ีท่ี 2.7 : ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สงัคม (สกอ.) 
ชนิดของตวับง่ช้ี :  กระบวนการ 
การคิดรอบปี : ปีการศกึษา 
 
คาํอธิบายตวับง่ช้ี :  

การบรกิารทางวชิาการแก่สงัคมเป็นภารกิจหลกัอย่างหน่ึงของหน่วยงานอุดมศกึษา 
หน่วยงานพงึกําหนดหลกัเกณฑ์และขัน้ตอนการบรกิารทางวชิาการอย่างเป็นระบบ และมกีารจดั
โครงสรา้งหน่วยงานเพือ่เป็นกลไกในการขบัเคลื่อนระบบดงักลา่ว  

เกณฑม์าตรฐาน : ขอ้ 

1. มรีะบบและกลไกการบรกิารทางวชิาการแก่สงัคม และดาํเนินการตามระบบทีก่าํหนด 
2. มกีารบรูณาการงานบรกิารทางวชิาการแก่สงัคมกบัการวจิยั 
3. มกีารประเมนิผลความสาํเรจ็ของการบูรณาการงานบรกิารทางวชิาการแก่สงัคมกบั

การวจิยั 
4. มกีารนําผลการประเมนิไปปรบัปรงุการบรูณาการงานบรกิารทางวชิาการแก่สงัคมกบั

การวจิยั 
5. มกีารนําความรูแ้ละประสบการณ์จากการใหบ้รกิารทางวชิาการมาต่อยอดสูบ่ทความ

วชิาการ 

เกณฑก์ารประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มกีารดาํเนินการ 
1 ขอ้ 

มกีารดาํเนินการ 
2 ขอ้ 

มกีารดาํเนินการ 
3 ขอ้ 

มกีารดาํเนินการ 
4 ขอ้ 

มกีารดาํเนินการ 
5 ขอ้ 
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ตวัอย่างแนวทางปฏิบติัเพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน: 

เกณฑม์าตรฐาน ตวัอย่างแนวทางปฏิบติั 

1. มีระบบและกลไกการบริการ
ท า ง วิ ช า ก า ร แ ก่ ส ั ง ค ม  แ ล ะ
ดาํเนินการตามระบบทีก่าํหนด 

     มกีารวางแนวทาง ขัน้ตอน และหลกัเกณฑ์ของการให้
การบริการวิชาการด้านต่างๆ ที่สมัพันธ์กับพันธกิจของ
หน่วยงาน  มนีโยบายสง่เสรมิ สนบัสนุนและจงูใจใหบุ้คลากร
ทุกระดบัมีความพร้อมทัง้ในด้านความรู้ ความเชี่ยวชาญ 
เวลาและจติแห่งการบรกิาร (service mind) ในการใหบ้รกิาร
วชิาการแก่หน่วยงานทัง้ภายในและภายนอก รวมถงึจดัหา
งบประมาณสนับสนุนและจดัทําระเบียบของการให้บรกิาร  
กําหนดภาระงานของบุคลากรให้ชดัเจน โดยมีระบบการ
เทียบเคียงและทดแทนระหว่างภาระงานด้านต่างๆ ซึ่งจะ
เป็นการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรสนใจการให้บริการแก่
ชุมชน สงัคมตามความถนดัและจุดเน้นของหน่วยงาน 
     ในการให้บริการทางวิชาการน้ีควรมีการวางแผน 
ตรวจสอบ ติดตามและประเมนิผลเพื่อนําไปสู่การปรบัปรุง
คุณภาพของการให้บริการอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อบรรลุตาม
เป้าหมายทีก่าํหนดไว ้  

2. มกีารบรูณาการงานบรกิารทาง
วชิาการแก่สงัคมกบัการวจิยั 

     มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการกับการวิจยั
อย่างเป็นระบบ เช่น 1) มีการนําผลการวิจยัไปสู่การใช้
ประโยชน์จรงิทีต่อบสนองความตอ้งการของทุกภาคสว่นใน
ทุกระดับ และ 2) นําความรู้ ประสบการณ์ จากการ
ใหบ้รกิารกลบัมาพฒันาต่อยอดไปสูก่ารพฒันาองคค์วามรู้
ใหมผ่า่นกระบวนการวจิยั เป็นตน้ 

3. มีการประเมินผลความสําเร็จ
ของการบูรณาการงานบรกิารทาง
วชิาการแก่สงัคมกบัการวจิยั 

     จดัใหม้รีะบบตดิตามและประเมนิผลความสาํเรจ็ของการ 
บูรณาการงานบรกิารวชิาการแก่สงัคมกบัการวจิยั โดยให้มี
ส่วนร่วมของผู้ให้บรกิาร ผู้รบับรกิาร ทัง้ในระดบัแผนการ
ดาํเนินงาน เป้าหมายของหน่วยงาน ความรว่มมอืรว่มใจของ
บุคลากร คุณภาพของบุคลากร คุณภาพของการใหบ้รกิารที่
สามารถนําไปใชป้ระโยชน์ไดจ้รงิ และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์
ทีห่น่วยงานกาํหนดไว ้

4. มีการนําผลการประเมินไป
ปรบัปรุงการบรูณาการงานบรกิาร
ทางวชิาการแก่สงัคมกบัการวจิยั 

     หน่วยงานนําผลการประเมินไปพัฒนาแผน พัฒนา
กระบวนการ และผลสมัฤทธิท์ี่ได้อย่างสมํ่าเสมอและเป็น
รปูธรรม 
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เกณฑม์าตรฐาน ตวัอย่างแนวทางปฏิบติั 

5 . มีการนําความรู้และประสบ 
การณ์  จากการให้บริการทาง
วิชาการมาต่อยอดสู่บทความ
วชิาการ 

     บทความวชิาการทีนํ่าเสนอความรูแ้ละประสบการณ์จาก
การใหบ้รกิารทางวชิาการ โดยเน้นที่องคค์วามรูเ้ชงิวชิาการ 
และบทความวิชาการนัน้ต้องได้ร ับการยอมรับ โดยการ
ตพีมิพใ์นวารสารระดบัชาต ิหรอืระดบันานาชาต ิ
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ตวับง่ช้ีท่ี 2.8 : กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสงัคม (สกอ.) 
ชนิดของตวับง่ช้ี : กระบวนการ 
การคิดรอบปี : ปีการศกึษา 
คาํอธิบายตวับง่ช้ี :  

ความสามารถในการให้บริการทางวชิาการในลกัษณะห่วงโซ่คุณภาพที่สนองความ
ต้องการและเป็นที่พึ่งของชุมชน ภาครฐั ภาคเอกชน หน่วยงานวชิาชพี สงัคมไดอ้ย่างมคีุณภาพ
ตามศกัยภาพและความพรอ้มตามจุดเน้นของหน่วยงาน พจิารณาได้จาก (1) ประโยชน์หรอื
ผลกระทบของการใหบ้รกิารทางวชิาการ (2) การสรา้งความรว่มมอืกบัหน่วยงานภายนอก และ (3) 
ความรู้ที่เกิดจากการให้บรกิารทางวิชาการและการเผยแพร่ความรู้นัน้ทัง้ภายในและภายนอก
มหาวทิยาลยั 

เกณฑม์าตรฐาน : ขอ้ 

1. มกีารสาํรวจความต้องการของชุมชน หรอืภาครฐั หรอืภาคเอกชน หรอืหน่วยงาน
วชิาชพีเพื่อประกอบการกําหนดทศิทางและการจดัทําแผนการบรกิารทางวชิาการตามจุดเน้นของ
หน่วยงาน 

2. มคีวามร่วมมอืดา้นบรกิารทางวชิาการเพื่อการเรยีนรูแ้ละเสรมิสรา้งความเขม้แขง็
ของชุมชน หรอืภาคเอกชน หรอืภาครฐั หรอืหน่วยงานวชิาชพี 

3. มกีารประเมนิประโยชน์หรอืผลกระทบของการใหบ้รกิารทางวชิาการต่อสงัคม 
4. มกีารนําผลการประเมนิในขอ้ 3 ไปพฒันาระบบและกลไก หรอืกจิกรรมใหบ้รกิาร

ทางวชิาการ 
5. มกีารพฒันาความรูท้ีไ่ดจ้ากการใหบ้รกิารทางวชิาการและถ่ายทอดความรูสู้บุ่คลากร

ภายในสถาบนัและเผยแพรสู่ส่าธารณชน 

เกณฑก์ารประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มกีารดาํเนินการ 
1 ขอ้ 

มกีารดาํเนินการ 
2 ขอ้ 

มกีารดาํเนินการ 
3 ขอ้ 

มกีารดาํเนินการ 
4 ขอ้ 

มกีารดาํเนินการ 
5 ขอ้ 
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ตวัอย่างแนวทางปฏิบติัเพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน : 

เกณฑม์าตรฐาน ตวัอย่างแนวทางปฏิบติั 

1. มกีารสาํรวจความตอ้งการของ
ชุมชนหรอืภาครฐัหรอืภาคเอกชน 
ห รื อ ห น่ ว ย ง า น วิ ช า ชีพ เ พื่ อ
ประกอบการกําหนดทิศทางและ
การจัดทําแผนการบริการทาง
วชิาการตามจุดเน้นของหน่วยงาน 

     มกีารสาํรวจความตอ้งการของชุมชน  หรอืภาครฐั  หรอื
ภาคเอกชน  หรือหน่วยงานวิชาชีพ  เพื่อประกอบการ
กําหนดนโยบาย  ยุทธศาสตร์  ทิศทางและการจัดทํา
แผนการบรกิารทางวชิาการตามจุดเน้นและความเชีย่วชาญ
ของหน่วยงาน  

2. มคีวามร่วมมอืดา้นบรกิารทาง
วิช าก า ร เพื่ อ ก า ร เ รียน รู้ แ ล ะ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน  หรือภาคเอกชน  หรือ
ภาครฐั หรอืหน่วยงานวชิาชพี 
 

     หน่วยงานมกีารเชญิหรอืเปิดโอกาสให้ผู้มสี่วนร่วมจาก
ชุมชน ภาครฐั ภาคเอกชน หรอืหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะ
ใหบ้รกิาร มาร่วมมอืรวมพลงั (Collaboration) ในลกัษณะ
ของการสร้างเครือข่าย (Networking) ระหว่างบุคคลหรือ
หน่วยงานในรูปแบบต่างๆ เช่น ความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการในการนําผลการวจิยัไปเป็นส่วนหน่ึงของการ
ปรบัปรุงปญัหาทีเ่กดิขึน้หรอืไปใชพ้ฒันาบุคลากรของสถาน
ประกอบการหรอืส่วนการผลติ มกีารแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ ให้
คาํปรกึษาแนะนําและจดัใหม้ชี่องทางในการสื่อสาร ทาํความ
เขา้ใจร่วมกนัของภาคอุตสาหกรรม หรอืรเิริม่โครงการหรอื
กจิกรรมใหม่ๆ  ในชุมชน 

3.  มีการประเมินประโยชน์หรือ
ผลกระทบของการให้บริการทาง
วชิาการต่อสงัคม 
 

     มกีารประเมนิประโยชน์หรอืผลกระทบของการใหบ้รกิาร
ทางวิชาการต่อสงัคมว่าสอดคล้องกับความต้องการของ
ผูร้บับรกิารทัง้ทางตรงและทางออ้ม ทัง้ในดา้นการนําความรู ้
ความเชีย่วชาญไปใชป้ระโยชน์ การสือ่สาร การชีแ้จงแนะนํา
ใหผู้ร้บับรกิารและประชาชน  

4. มกีารนําผลการประเมนิในข้อ 
3 ไปพฒันาระบบและกลไก หรอื
กจิกรรมใหบ้รกิารทางวชิาการ 
 

     มีการนําผลการประเมินการให้บริการทางวิชาการไป
พฒันาคุณภาพมาตรฐานของการใหบ้รกิาร ระบบและกลไก
การให้บริการ  ซึ่งประกอบด้วยรูปแบบการให้บริการ  
ขอบเขตการให้บริการ  ค่าใช้จ่าย  ระยะเวลาในการ
ใหบ้รกิาร  สญัญาการบรกิาร  ซึง่รวมทัง้การควบคุมและการ
กํากบัคุณภาพของการให้บริการ โดยจดัให้มีระบบการให้
ข้อมูลที่ชดัเจน  มีความเป็นธรรม  โปร่งใส  และสามารถ
ตรวจสอบได ้
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เกณฑม์าตรฐาน ตวัอย่างแนวทางปฏิบติั 

5. มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จาก
การให้บริการทางวิชาการและ
ถ่ายทอดความรูสู้บุ่คลากรภายใน
สถาบนัและเผยแพรสู่ส่าธารณชน 
 

     มกีารพฒันาความรู้ที่ได้จากการให้บรกิารทางวชิาการ  
สง่เสรมิใหเ้กดิกระบวนการในการถ่ายทอดความรูสู้บุ่คลากร
ภายใน ซึ่งรวมทัง้ผู้เรียนด้วย  จัดให้มีการแลกเปลี่ยน
ความคดิและเผยแพร่ประสบการณ์ในการใหบ้รกิารผ่านทาง
สื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ รวมทัง้จัดทําฐานข้อมูลการบริการ
วชิาการเผยแพรสู่ส่าธารณะ 
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ตวับง่ช้ีท่ี 2.9 : ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแขง็ของชมุชนหรือองคก์ร 
                           ภายนอก (มศว) 
ชนิดของตวับง่ช้ี : ผลลพัธ ์
การคิดรอบปี : ปีการศกึษา 

คาํอธิบายตวับง่ช้ี :  

หน่วยงานดําเนินการใหบ้รกิารทางวชิาการแก่สงัคม แลว้ก่อใหเ้กดิโครงการที่มผีลต่อ
การพฒันาชุมชนและเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของชุมชน ในลกัษณะทีชุ่มชนจดัขึน้หรอืดําเนินการ
ขึ้น แล้วส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแก่ชุมชนในด้านต่างๆ และทําให้ชุมชน
สามารถพึง่พาตนเองไดต้ามศกัยภาพของตน 

 

เกณฑม์าตรฐาน : ขอ้ 

1. มกีารดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมสี่วนร่วมของชุมชนหรอื
องคก์ร 

2. การดาํเนินบรรลุเป้าหมายตามแผนทีก่าํหนดไวไ้มต่ํ่ากวา่รอ้ยละ 80 
3. ชุมชนหรอืองคก์รมผีูนํ้าและสมาชกิทีม่กีารเรยีนรูแ้ละดาํเนินกจิกรรมอยา่งต่อเน่ือง 
4. ชุมชนหรอืองค์กรสร้างกลไกที่มกีารพฒันาตนเองอย่างต่อเน่ืองและยัง่ยนืโดยคง   

อตัลกัษณ์และวฒันธรรมของชุมชนหรอืองคก์ร 
5. ผลจากการดาํเนินการสง่ผลใหม้ผีลกระทบทีเ่กดิประโยชน์สรา้งคุณค่าต่อสงัคม หรอื

ชุมชนหรอืองคก์รมคีวามเขม้แขง็ 

เกณฑก์ารประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มกีารดาํเนินการ 
1 ขอ้ 

มกีารดาํเนินการ 
2 ขอ้ 

มกีารดาํเนินการ 
3 ขอ้ 

มกีารดาํเนินการ 
4 ขอ้ 

มกีารดาํเนินการ 
5 ขอ้ 
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ตวัอย่างแนวทางปฏิบติัเพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน: 

เกณฑม์าตรฐาน ตวัอย่างแนวทางปฏิบติั 

1 .  มีการดําเนินงานตามวงจร
คุณภาพ (PDCA) โดยการมสีว่น
รว่มของชุมชนหรอืองคก์ร 

     การดําเนินการโครงการที่มผีลต่อการพฒันาชุมชนและ
เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของชุมชนเป็นไปตามวงจรคุณภาพ 
(PDCA) โดยการมสีว่นรว่มของชุมชนหรอืองคก์ร ดงัน้ี 

• แผนการดาํเนินโครงการ 

• การดํา เ นินการตามแผนและรายงานผลการ
ดาํเนินการตามแผน 

• การประเมนิผลการดาํเนินการตามแผน 

• การปรบัปรงุแผนหรอืการดาํเนินโครงการ 
รายงานผลการดาํเนินการโครงการเมือ่เสรจ็สิน้โครงการ 

2. การดําเนินบรรลุเป้าหมายตาม
แผนที่กําหนดไวไ้ม่ตํ่ากว่ารอ้ยละ 
80 

     การประเมนิผลการดําเนินตามแผนว่ามกีารดําเนินการ
บรรลุเป้าหมายทีก่ําหนดไวเ้ท่าใด โดยพจิารณาผลการบรรลุ
เป้าหมายตามแผนทีต่ ัง้ไว ้

3. ชุมชนหรือองค์กรมีผู้นําและ
สมาชิกที่มกีารเรยีนรู้และดําเนิน
กจิกรรมอยา่งต่อเน่ือง 

     รายชื่อผู้นําหรือสมาชิกของชุมชนหรือองค์การที่เป็น
แกนนําในการดาํเนินโครงการอยา่งต่อเน่ือง 

4. ชุมชนหรอืองค์กรสรา้งกลไกที่
มกีารพฒันาตนเองอย่างต่อเน่ือง
และยัง่ยืน โดยคงอัตลกัษณ์และ
วฒันธรรมของชุมชนหรอืองคก์ร 

     กลไกในการพฒันาตนเองอย่างยัง่ยืนของชุมชนหรือ
องคก์ร โดยนําเสนอระบบและกลไกในการพฒันาตนเองของ
ชุมชนหรอืองคก์ร ซึง่ผ่านการพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบจาก
ชุมชนหรอืผูแ้ทนชุมชน 

5. ผลจากการดําเนินการส่งผลให้
มผีลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้าง
คุณค่าต่อสงัคม หรือชุมชนหรือ
องคก์รมคีวามเขม้แขง็ 
 

     รายงานผลการพฒันาชุมชนหรอืองคก์าร ซึ่งเกดิจากผล
ของการจัดโครงการ โดยพิจารณาผลกระทบก่อให้เกิด
ประโยชน์และสรา้งคุณคา่ต่อสงัคม หรอืชุมชน หรอืองคก์ร 
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องคป์ระกอบท่ี 3 
การทาํนุบาํรงุศิลปะและวฒันธรรม 

หลกัการ 

การทํานุบํารุงศิลปะและวฒันธรรมถือเป็นพนัธกิจสําคญัประการหน่ึงของหน่วยงาน 
ดงันัน้ หน่วยงานจงึตอ้งมรีะบบและกลไกการดําเนินงานดา้นน้ีใหเ้ป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและ
คุณภาพ โดยอาจมจีุดเน้นเฉพาะทีแ่ตกต่างกนัตามปรชัญา และธรรมชาตขิองแต่ละหน่วยงาน และ
มกีารบูรณาการเขา้กบัพนัธกจิอื่นๆ โดยเฉพาะการผลติบณัฑติ รวมทัง้มกีารจดักจิกรรมที่ฟ้ืนฟู 
อนุรกัษ์ สบืสานพฒันา เผยแพร่ศลิปะและวฒันธรรม สรา้งสรรค ์สง่เสรมิภูมปิญัญาทอ้งถิน่ใหเ้ป็น
รากฐานการพฒันาองคค์วามรูท้ีด่ขี ึน้ 

 

มาตรฐานและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 

1. กรอบแผนอุดมศกึษาระยะยาว 15 ปี (พ.ศ. 2551-2565) สาํนกังานคณะกรรมการ
การอุดมศกึษา 

2. มาตรฐานการอุดมศกึษา พ.ศ. 2549 สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 
3. มาตรฐานสถาบนัอุดมศกึษา พ.ศ.2551 สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 
4. มาตรฐานการประเมนิคุณภาพภายนอกระดบัอุดมศกึษารอบสาม พ.ศ. 2553 

สาํนกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา (องคก์ารมหาชน) (สมศ.) 
 

ตวับง่ช้ี  จาํนวน 3 ตวับง่ชี ้คอื 

   3.1 ระบบและกลไกการทาํนุบาํรงุศลิปะและวฒันธรรม (สกอ.) 
  3.2 การสง่เสรมิและสนบัสนุนดา้นศลิปและวฒันธรรม (มศว) 
     3.3 การพฒันาสนุทรยีภาพในมติทิางศลิปะและวฒันธรรม (มศว) 
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ตวับง่ช้ีท่ี 3.1 : ระบบและกลไกการทาํนุบาํรงุศิลปะและวฒันธรรม (สกอ.) 
ชนิดของตวับง่ช้ี : กระบวนการ 
การคิดรอบปี : ปีการศกึษา 

คาํอธิบายตวับง่ช้ี :  

หน่วยงานตอ้งมนีโยบาย แผนงาน โครงสรา้ง และการบรหิารจดัการงานทาํนุบาํรุงศลิปะ
และวฒันธรรมทัง้การอนุรกัษ์ ฟ้ืนฟู สบืสาน เผยแพรว่ฒันธรรม ภูมปิญัญาทอ้งถิน่ตามจุดเน้นของ
หน่วยงานอย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล มกีารบูรณาการการทาํนุบาํรุงศลิปะและวฒันธรรม
กบัการเรยีนการสอนและกจิกรรมนิสติ  

เกณฑม์าตรฐาน : ขอ้  (สาํหรบักลุม่พนัธกจิเน้นศลิปวฒันธรรม) 

1. มรีะบบและกลไกการทํานุบํารุงศลิปะและวฒันธรรม และดําเนินการตามระบบที่
กาํหนด 

2. มกีารบรูณาการงานดา้นทํานุบาํรุงศลิปะและวฒันธรรมกบัการจดัการเรยีนการสอน
และกจิกรรมนิสติ 

3. มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อ
สาธารณชน 

4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและ
วฒันธรรมกบัการจดัการเรยีนการสอนและกจิกรรมนิสติ 

5. มีการนําผลการประเมินไปปรบัปรุงการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและ
วฒันธรรมกบัการจดัการเรยีนการสอนและกจิกรรมนิสติ 

6. มกีารกําหนดหรอืสรา้งมาตรฐานคุณภาพดา้นศลิปะและวฒันธรรมและมผีลงานเป็น
ทีย่อมรบัในระดบัชาต ิ 

 
เกณฑก์ารประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มกีารดาํเนินการ 
1 ขอ้ 

มกีารดาํเนินการ 
2 ขอ้ 

มกีารดาํเนินการ 
3 ขอ้ 

มกีารดาํเนินการ 
4 ขอ้ 

มกีารดาํเนินการ 
5 หรอื 6 ขอ้ 
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ตวัอย่างแนวทางปฏิบติัเพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน : 

เกณฑม์าตรฐาน ตวัอย่างแนวทางปฏิบติั 

1. มรีะบบและกลไกการทาํนุบาํรงุ 
ศลิปะและวฒันธรรมและดําเนินการ
ตามระบบทีก่าํหนด 

     หน่วยงานมกีารกําหนดระบบและกลไกทางดา้นการทาํนุ
บํารุงศิลปะและวฒันธรรม มีระบบส่งเสริมให้บุคลากรนํา
กจิกรรมดา้นการทํานุบํารุงศลิปะและวฒันธรรมสู่การปฏบิตั ิ
และมผีลลพัธช์ดัเจนตามแนวทางทีก่ําหนดไว ้ เช่น มกีาร
กําหนดนโยบายดา้นการทํานุบํารุงศลิปะและวฒันธรรมการ
กําหนดผูร้บัผดิชอบ มกีารจดัทําแผนงบประมาณโครงการ  
มกีารกําหนดตวัชีว้ดัดา้นศลิปะและวฒันธรรม มกีารนํางาน
ศลิปะและวฒันธรรมสูก่ารปฏบิตัทิีเ่ป็นรปูธรรม โดยทุกคนมี
สว่นรว่ม มกีารตดิตามผลการดาํเนินงานอยา่งเป็นระบบและ
มกีารนําสูก่ารพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 

2.  มกีารบรูณาการงานดา้นทาํนุ 
บาํรงุศลิปะและวฒันธรรมกบัการ 
จดัการเรยีนการสอนและกจิกรรม 
นิสติ 

     หน่วยงานสนับสนุนให้มกีารนําการทํานุบํารุงศลิปะและ
วฒันธรรมไปบูรณาการร่วมกบัการเรยีนการสอน และ
กจิกรรมนิสติ คอืมกีารจดัการเรยีนการสอนที่นําการทํานุ
บํารุงศิลปะและวฒันธรรมไปผสมผสานเป็นส่วนหน่ึงของ
กจิกรรมการเรยีนการสอน หรอืบูรณาการการทํานุบํารุง
ศิลปะและวฒันธรรมเข้ากบักิจกรรมเสริมหลกัสูตรทัง้ที่จดั
โดยหน่วยงานและทีจ่ดัโดยองคก์ารนิสติ 

3. มกีารเผยแพรก่จิกรรมหรอืการ 
บรกิารดา้นทาํนุบาํรงุศลิปะ และ 
วฒันธรรมต่อสาธารณชน 

     1.  หน่วยงานมสีถานที่เพื่อการเผยแพร่และบรกิารดา้น
ศลิปะและวฒันธรรม เช่น มหีอศลิป์ หอประวตั ิ พพิธิภณัฑ ์
หรอืเวทกีารแสดง มกีารบรหิารจดัการโดยมผีูม้คีวามรู ้ความ
เชีย่วชาญดา้นศลิปะและวฒันธรรม มกีารจดักจิกรรมอย่าง
ต่อเน่ืองสมํ่าเสมอ มกีารจดัสรรงบประมาณดา้นศลิปะและ
วฒันธรรม 
     2. หน่วยงานจดัทําวารสารศิลปะและวฒันธรรมระดบั
ต่างๆ เช่น วารสารระดบัหน่วยงาน ระดบัชาต ิ โดยมคีวาม
ต่อเน่ืองในการดาํเนินงาน 
     3 .หน่วยงานมีการบริการวิชาการด้านศิลปะและ
วฒันธรรม โดยมคีวามร่วมมอืกบัหน่วยงานหรอืองคก์รอื่น  
มกีารสร้างเครือข่าย มีการกําหนดตวับ่งชี้ และมีการ
ดาํเนินการอยา่งต่อเน่ือง เป็นระบบอยา่งชดัเจน 
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เกณฑม์าตรฐาน ตวัอย่างแนวทางปฏิบติั 

4. มกีารประเมนิผลความ สาํเรจ็ 
ของการบูรณาการงานด้านทํานุ
บาํรุงศลิปะและวฒันธรรม กบัการ
จดัการเรยีนการสอนและกจิกรรม
นิสติ 

     มกีารตดิตามผลการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศลิปะ
และวฒันธรรมกบัการจดัการเรยีนการสอนและกจิกรรมนิสติ 
มกีารกําหนดตวับ่งชี ้และตดิตามผลการดาํเนินงานอยา่งเป็น
ระบบ 

5. มกีารนําผลการประเมนิไป 
ปรบัปรุงการบูรณาการงานด้าน
ทํานุบํารุงศลิปะและวฒันธรรมกบั
การจัดการเรียนการสอนและ
กจิกรรมนิสติ 

     1.  มกีารนําผลการประเมนิไปพฒันากระบวนการบูรณา
การด้านทํานุบํารุงศลิปะและวฒันธรรมกบัการจดัการเรยีน
การสอน โดยใชห้ลกัการของ PDCA 
     2. มีแผนปรับปรุงและพัฒนาการบูรณาการด้านทํานุ
บํารุงศลิปะและวฒันธรรมนําสู่การปฏบิตัแิละปรบัปรุงอย่าง
ต่อเน่ือง 
     3. มีผลสมัฤทธิท์ี่เกิดขึ้นจากการดําเนินการตามแผน
ปรบัปรงุและพฒันาอยา่งเป็นรปูธรรม 

6. มกีารกําหนดหรอืสรา้งมาตรฐาน
คุณภาพด้านศิลปะและวฒันธรรม
และมีผลงานเป็นที่ ยอมรับใน
ระดบัชาต ิ

     1.  หน่วยงานมีการกําหนด/การสร้างมาตรฐานด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรมโดยมีการใช้ผู้เชี่ยวชาญและมีการ
เผยแพรสู่ส่าธารณะ 
     2.  หน่วยงานไดร้บัการยอมรบัจากสงัคม เช่น มศีลิปิน
แหง่ชาตมิบุีคลากรไดร้บัเชญิเป็นวทิยากรหรอืเป็นทีป่ระจกัษ์ 
หรอืผูท้รงคุณวุฒใินระดบัองคก์รระดบัชุมชน ระดบัชาต ิและ
ระดบันานาชาต ิ
     3.  หน่วยงานมจีํานวนผลงานวจิยั หรอืงานสรา้งสรรค ์
ด้านศลิปะและวฒันธรรมโดยมกีารเผยแพร่ทัง้ในระดบัชาต ิ
ระดบัภูมภิาค หรอืระดบันานาชาต ิหรอืมผีลงานไดร้บัรางวลั 
ไดร้บัการอา้งองิ เป็นทีย่อมรบั 
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เกณฑม์าตรฐาน : ขอ้  (สาํหรบักลุม่พนัธกจิทีไ่มไ่ดเ้น้นศลิปวฒันธรรม) 

1. มรีะบบและกลไกการทํานุบํารุงศลิปะและวฒันธรรม และดําเนินการตามระบบที่
กาํหนด 

2. มกีารบรูณาการงานดา้นทาํนุบาํรงุศลิปะและวฒันธรรมกบัภารกจิดา้นต่างๆ  
3. มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อ

สาธารณชน 
4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและ

วฒันธรรมกบัภารกจิดา้นต่างๆ ในขอ้ 2 
5. มีการนําผลการประเมินไปปรบัปรุงการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและ

วฒันธรรมกบัภารกจิดา้นต่างๆ 

 
เกณฑก์ารประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มกีารดาํเนินการ 
1 ขอ้ 

มกีารดาํเนินการ 
2 ขอ้ 

มกีารดาํเนินการ 
3 ขอ้ 

มกีารดาํเนินการ 
4 ขอ้ 

มกีารดาํเนินการ 
5 ขอ้ 

 

ตวัอย่างแนวทางปฏิบติัเพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน : 

เกณฑม์าตรฐาน ตวัอย่างแนวทางปฏิบติั 

1. มรีะบบและกลไกการทาํนุบาํรงุ 
ศลิปะและวฒันธรรมและดําเนินการ
ตามระบบทีก่าํหนด 

     หน่วยงานมกีารกําหนดระบบและกลไกทางดา้นการทาํนุ
บํารุงศิลปะและวฒันธรรม มีระบบส่งเสริมให้บุคลากรนํา
กจิกรรมดา้นการทํานุบํารุงศลิปะและวฒันธรรมสู่การปฏบิตั ิ
และมผีลลพัธช์ดัเจนตามแนวทางทีก่ําหนดไว ้ เช่น มกีาร
กําหนดนโยบายดา้นการทํานุบํารุงศลิปะและวฒันธรรม การ
กําหนดผูร้บัผดิชอบ มกีารจดัทาํแผน งบประมาณ โครงการ  
มกีารกําหนดตวัชีว้ดัดา้นศลิปะและวฒันธรรม มกีารนํางาน
ศลิปะและวฒันธรรมสูก่ารปฏบิตัทิีเ่ป็นรปูธรรม โดยทุกคนมี
สว่นรว่ม มกีารตดิตามผลการดาํเนินงานอยา่งเป็นระบบและ
มกีารนําสูก่ารพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 

2.  มกีารบรูณาการงานดา้นทาํนุ 
บาํรงุศลิปะและวฒันธรรมกบัการ 
กบัภารกจิดา้นต่างๆ  

     หน่วยงานสนับสนุนให้มกีารนําการทํานุบํารุงศลิปะและ
วฒันธรรมไปบรูณาการรว่มกบัภารกจิดา้นต่างๆ คอืมกีารนํา
การทาํนุบาํรงุศลิปะและวฒันธรรมไปผสมผสานเป็นสว่นหน่ึง



คู่มือการประกนัคณุภาพการศึกษาภายใน มศว ปีการศึกษา 2553  
(สาํหรบัหน่วยงานสนบัสนุนวชิาการ) 

 

61 

 

เกณฑม์าตรฐาน ตวัอย่างแนวทางปฏิบติั 

ของภารกจิ เช่น ภารกจิดา้นบรกิารทีก่ําหนดใหม้กีารทกัทาย
ผูใ้ชบ้รกิารดว้ยการกล่าวทกัทายสวสัดดีว้ยใบหน้าที่ยิม้แยม้  
การแต่งกายด้วยผ้าไทยของหน่วยประชาสมัพันธ์  หรือ
บูรณาการการทํานุบํารุงศลิปะและวฒันธรรมเขา้กบักจิกรรม
เสรมิสรา้งขวญักําลงัใจบุคลากร เช่น การจดักจิกรรมทําบุญ
ตกับาตรในวนัสาํคญัต่างๆ เป็นตน้ 

3. มกีารเผยแพรก่จิกรรมหรอืการ 
บรกิารดา้นทาํนุบาํรงุศลิปะ และ 
วฒันธรรมต่อสาธารณชน 

     หน่วยงานมกีารเผยแพร่กิจกรรมหรอืบรกิารด้านศลิปะ
และวฒันธรรมทีห่น่วยงานจดัขึน้ โดยอาจมกีารเชญิชวนหรอื
เปิดโอกาสใหผู้ส้นใจไดเ้ขา้รว่ม 

4.  มกีารประเมนิผลความสําเรจ็
ของการบูรณาการงานด้านทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ
ภารกจิดา้นต่างๆ ในขอ้ 2 

     มกีารตดิตามผลการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศลิปะ
และวฒันธรรมกบัภารกจิดา้นทีห่น่วยงานเลอืกตามขอ้2 โดย
มกีารกําหนดตวับ่งชี ้และตดิตามผลการดาํเนินงานอยา่งเป็น
ระบบ 

5. มีการนําผลการประเมินไป
ปรบัปรุงการบูรณาการงานด้าน
ทํานุบํารุงศลิปะและวฒันธรรมกบั
ภารกจิดา้นต่างๆ 
 

     1.  มกีารนําผลการประเมนิไปพฒันากระบวนการบูรณา
การดา้นทํานุบํารุงศลิปะและวฒันธรรมกบัภารกจิด้านต่างๆ 
โดยใชห้ลกัการของ PDCA 
     2. มีแผนปรับปรุงและพัฒนาการบูรณาการด้านทํานุ
บํารุงศลิปะและวฒันธรรมนําสู่การปฏบิตัแิละปรบัปรุงอย่าง
ต่อเน่ือง 
     3. มีผลสมัฤทธิท์ี่เกิดขึ้นจากการดําเนินการตามแผน
ปรบัปรงุและพฒันาอยา่งเป็นรปูธรรม 
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ตวับง่ช้ีท่ี 3.2 : การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวฒันธรรม (มศว) 
ชนิดของตวับง่ช้ี: ผลผลติ 
การคิดรอบปี : ปีการศกึษา 
คาํอธิบายตวับง่ช้ี :  

การทาํนุบาํรงุ หมายถงึ การใหค้วามสาํคญัและเหน็ถงึคุณคา่ทีจ่ะตอ้งดแูลรกัษาใหค้ง
อยูใ่นสภาพทีด่ ีและสมบรูณ์ทัง้ในปจัจุบนั และเพือ่อนาคต  

ศิลป์ คอื งานสรา้งสรรคท์ีส่ง่เสรมิสรา้งความสุนทรยี ์ความงาม และความสุข แก่ผูค้น 
สภาพแวดล้อม และสงัคม ซึ่งพฒันาการยกระดบัความมรีสนิยม ความสุนทรยี์ และเขา้ใจคุณค่า
ทางศลิปะ ซึง่มอีทิธพิลต่อวถิชีวีติของมนุษย ์เป็นการนําศลิปะไปใชใ้นการสง่เสรมิพฒันาบุคลากร 

วฒันธรรม หมายถงึ ความเจรญิงอกงามที่มพีฒันาการอย่างต่อเน่ือง เช่น เรื่อง
ความคดิ ความรูส้กึ และความเชื่อ ก่อใหเ้กดิวฒันธรรม สามารถเหน็ไดจ้ากพฤตกิรรมในวถิชีวีติ
สงัคม และผลเกิดจากกจิกรรมและผลผลติกจิกรรมของมนุษย์ วฒันธรรมมลีกัษณะเฉพาะและมี
ลกัษณะสากล ซึ่งเปลี่ยนแปลงตามสมยันิยม วฒันธรรมปจัจุบนัที่ดีจงึควรมคีวามสอดคล้องกบั
ความเป็นสากล แต่มรีากฐานของวฒันธรรมตนเองทีม่คีุณคา่อยา่งมัน่คง และมัน่ใจ 

วฒันธรรมในหน่วยงาน หมายถงึ ควรเป็นวฒันธรรมการเรยีนรู ้วฒันธรรมองคก์ร  
พฒันาบุคลากร พฒันากจิกรรมเพื่อให้เกดิวฒันธรรม เช่น จติอาสา  ส่งเสรมิการแสดงออกทาง
ความคดิ วฒันธรรมการปฏเิสธ การสรา้งวฒันธรรมที่สอดคลอ้งกบัโลกยุคปจัจุบนัแต่ต้องรูคุ้ณค่า
วฒันธรรมที่เป็นรากฐานของตนเอง หน่วยงานควรเป็นบ่อเกดิของวฒันธรรมทีด่ ีแลว้บุคลากรใน
หน่วยงานควรเป็นผูนํ้าทางวฒันธรรมของสงัคม อาท ิความรบัผดิชอบ ความมวีนิยั และควรมกีาร
สง่เสรมิใหร้กัวฒันธรรมของบา้นเกดิหรอืวฒันธรรมในชุมชน นอกจากนัน้ควรมพีจิารณาในประเดน็
การจดัการทางวฒันธรรมและการเฝ้าระวงัทางวฒันธรรม เช่น หน่วยงานจะต้องแสดงบทบาทใน
การป้องกนั/กรองสื่อ อนัส่งผลให้เกดิการใชส้ื่อเพื่ออบายมุข หรอืความเสื่อมเสยีทางเพศ โดยไม่
ตอ้งมองในอดตีเสมอไป และระวงัตคีวามเรือ่งวฒันธรรมเป็นประเพณีไปหมด 
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เกณฑม์าตรฐาน : ขอ้ 

1. มกีารดาํเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)  

2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไมต่ํ่ากวา่รอ้ยละ 80 

3. มผีลกระทบทีเ่กดิประโยชน์และสรา้งคุณคา่ต่อสงัคม 

4. ไดร้บัการยกยอ่งระดบัองคก์ร 

5. ไดร้บัการยกยอ่งระดบัชาต ิ

เกณฑก์ารประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มกีารดาํเนินการ 
1 ขอ้ 

มกีารดาํเนินการ 
2 ขอ้ 

มกีารดาํเนินการ 
3 ขอ้ 

มกีารดาํเนินการ 
4 ขอ้ 

มกีารดาํเนินการ 
5 ขอ้ 

 

ตวัอย่างแนวทางปฏิบติัเพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน : 

เกณฑม์าตรฐาน ตวัอย่างแนวทางปฏิบติั 

1 .  มีการดําเนินงานตามวงจร
คุณภาพ (PDCA) 

     หน่วยงานมีการกําหนดนโยบาย แผนการดําเนินงาน 
ระบบและกลไกในการส่งเสรมิและสนับสนุนด้านศิลปะและ
วฒันธรรม และมกีารดําเนินการติดตาม ผลการดําเนินงาน
ตามวงจร PDCA 

2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ตํ่า
กวา่รอ้ยละ 80 

     มกีารตดิตามผลการดาํเนินงานเป็นระยะ เพื่อใหส้ามารถ
ควบคุมการดาํเนินงานไดต้ามแผน 

3. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์
และสรา้งคุณคา่ต่อสงัคม 

     มกีารประเมนิทีแ่สดงว่ากจิกรรมหรอืโครงการดา้นศลิปะ
และวฒันธรรม ที่หน่วยงานดําเนินการใน แต่ละปีการศกึษา 
นัน้ มผีลกระทบที่เป็นประโยชน์และสรา้งคุณค่าต่อการศลิปะ
และวฒันธรรมในดา้นต่างๆ   

4. ไดร้บัการยกยอ่งระดบัองคก์ร      กจิกรรมหรอืโครงการที่หน่วยงานดําเนินงานได้รบัการ
ยกย่องในระดับองค์กร  เช่น  ได้ร ับการยกย่องให้เ ป็น
หน่วยงานตวัอย่างในเรื่องการแต่งกาย  การมีธรรมเนียม
ปฏบิตัดิา้นการทกัทายแบบไทย เป็นตน้ 

5. ไดร้บัการยกยอ่งระดบัชาต ิ      กจิกรรมหรอืโครงการที่หน่วยงานดําเนินงานได้รบัการ
ยกยอ่งในระดบัชาต ิ
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ตวับง่ช้ีท่ี 3.3 : การพฒันาสนุทรียภาพในมิติทางศิลปะและวฒันธรรม (มศว) 
ชนิดของตวับง่ช้ี: ผลผลติ 
การคิดรอบปี : ปีการศกึษา 
คาํอธิบายตวับง่ช้ี :  
 การพฒันาสนุทรียภาพ หมายถงึ การปรบัปรงุเปลีย่นแปลงอยา่งมแีผนทีเ่ป็นระบบ
เกีย่วกบัความงามทางศลิปะและวฒันธรรม ทีม่ผีลกระทบต่อบุคคล สถาบนั สภาพแวดลอ้ม และ
สงัคมในแนวทางทีด่ขี ึน้ โดยมเีป้าหมายทีช่ดัเจน และเป็นทีย่อมรบัรว่มกนัได ้ผลการปรบัปรงุ
เปลีย่นแปลงหรอืสรา้งสิง่ใหมต่อ้งไมเ่ป็นการทาํลายคุณคา่ทางสนุทรยีข์องศลิปะและวฒันธรรมเดมิ 
การพฒันาเชงิวฒันธรรมสามารถสรา้งวฒันธรรมใหมท่ีส่อดคลอ้งและเหมาะสมกบัสงัคมทีม่กีาร
เปลีย่นแปลงและมนีวตักรรมใหม ่ทัง้ทางเทคโนโลย ีระบบสงัคม และความนิยม เพือ่ใหอ้ยูร่ว่มกนั
ไดอ้ยา่งเขา้ใจมคีวามเจรญิกา้วหน้าอยา่งสนัตสิขุ 

สนุทรียะทางศิลปะและวฒันธรรม หมายถงึ คุณคา่ทางความงามของศลิปะและ
วฒันธรรม ทีส่ง่ผลต่อการรบัรูแ้ละความรูส้กึ สามารถจรรโลงจติใจใหม้คีวามสขุ มรีสนิยม ก่อนให้
เกดิวธิชีวีติมนุษย ์ทีง่ดงาม สามารถอยูร่ว่มกนัในสงัคมทีเ่ขา้ใจและผกูพนั ตลอดจนการรบัรูถ้งึคุณ
คา่ทีเ่ป็นรปูธรรมและนามธรรมของศลิปะและวฒันธรรมเชงิประวตัศิาสตรเ์พือ่การดาํรงรกัษ์สบื
ต่อไป 

 

เกณฑม์าตรฐาน : ขอ้ 

1.  การมสีว่นรว่มของบุคลากรในสถาบนัทีก่่อใหเ้กดิวฒันธรรมทีด่ ี
2.  อาคารสถานที ่สะอาดถกูสขุลกัษณะ และตกแต่งอยา่งมคีวามสนุทรยี ์
3.  ปรบัแต่งและรกัษาภมูทิศัน์ใหส้วยงาม สอดคลอ้งกบัธรรมชาต ิและเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม 
4.  มพีืน้ทีท่างวฒันธรรมทีเ่อือ้และสง่เสรมิต่อการจดักจิกรรม และมกีารจดักจิกรรมอยา่ง

สมํ่าเสมอ 
5.  ระดบัความพงึพอใจของบุคลากรและนกัศกึษาไมต่ํ่ากวา่ 3.51 จากคะแนนเตม็ 5 

 

เกณฑก์ารประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มกีารดาํเนินการ 
1 ขอ้ 

มกีารดาํเนินการ 
2 ขอ้ 

มกีารดาํเนินการ 
3 ขอ้ 

มกีารดาํเนินการ 
4 ขอ้ 

มกีารดาํเนินการ 
5 ขอ้ 
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ตวัอย่างแนวทางปฏิบติัเพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน : 

เกณฑม์าตรฐาน ตวัอย่างแนวทางปฏิบติั 

1.  การมสีว่นรว่มของบุคลากรใน
สถาบนัทีก่่อใหเ้กดิวฒันธรรมทีด่ ี
 

     หน่วยงานมีการจัดโครงการหรือกิจกรรมที่พัฒนา
สุนทรยีภาพด้านศลิปะและวฒันธรรมให้กบับุคลากร โดยมี
วตัถุประสงค์และเป้าหมายความสําเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 
สามารถประเมนิได ้

2.  อาคารสถานที ่สะอาดถกู
สขุลกัษณะ และตกแต่งอยา่งมี
ความสนุทรยี ์

     หน่วยงานมกีารจดัระบบการจดัการดา้นความสะอาดของ
อาคารสถานที ่
 

3.  ปรบัแต่งและรกัษาภมูทิศัน์ให้
สวยงาม สอดคลอ้งกบัธรรมชาต ิ
และเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม 

     1. มแีผนการดําเนินงานปรบัแต่งและรกัษาภูมทิศัน์ให้
สวยงาม 
     2. เปรยีบเทยีบผลการดําเนินงานก่อนและหลงัการ
ปรบัแต่งและรกัษาภมูทิศัน์ใหส้วยงาม 

4.  มพีืน้ทีท่างวฒันธรรมทีเ่อือ้
และสง่เสรมิต่อการจดักจิกรรม 
และมกีารจดักจิกรรมอยา่ง
สมํ่าเสมอ 

     1. หน่วยงานมกีารจดัสรรพืน้ทีท่ีเ่อื้อต่อการจดักจิกรรม
ทางวฒันธรรม 
     2. มแีผนการใชพ้ืน้ทีแ่ละมกีารจดักจิกรรมทางวฒันธรรม
อยา่งสมํ่าเสมอ  

5.  ระดบัความพงึพอใจของ
บุคลากรและนิสติไมต่ํ่ากวา่ 3.51 
จากคะแนนเตม็ 5 
 

      หน่วยงานมีการประเมินความพึงพอใจต่อการพฒันา
สุนทรยีภาพ โดยควรมปีระเดน็ในการประเมนิครอบคลุม
เกณฑก์ารประเมนิขอ้ 1 - 4  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



คู่มือการประกนัคณุภาพการศึกษาภายใน มศว ปีการศึกษา 2553  
(สาํหรบัหน่วยงานสนบัสนุนวชิาการ) 

66 

 

องคป์ระกอบท่ี 4 
การบริหารและการจดัการ 

หลกัการ 

หน่วยงานต้องให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการ  โดยมีคณะผู้บริหารและ
คณะกรรมการประจําหน่วยงานทําหน้าที่ในการกํากับดูแลการทํางานของหน่วยงานให้มี
ประสทิธภิาพ  หน่วยงานจะต้องบรหิารจดัการด้านต่างๆ ให้มคีุณภาพ  เช่น  ทรพัยากรบุคคล  
ระบบฐานขอ้มูล การบรหิารความเสีย่ง การบรหิารการเปลี่ยนแปลง การบรหิารทรพัยากรทัง้หมด ฯลฯ  
เพือ่สมัฤทธผิลตามเป้าหมายทีก่าํหนดไวโ้ดยใชห้ลกัธรรมาภบิาล (Good Governance) 

 

มาตรฐานและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 

1. กรอบแผนอุดมศกึษาระยะยาว 15 ปี ฉบบัที ่2 (พ.ศ.2551 - 2565) สาํนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศกึษา 

2. มาตรฐานการอุดมศกึษา พ.ศ. 2549 สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 
3. มาตรฐานสถาบนัอุดมศกึษา พ.ศ.2551 สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 
4. มาตรฐานการประเมนิผลการปฏิบตัิราชการตามคํารบัรองการปฏิบตัิราชการ 

สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 
5. มาตรฐานการประเมนิคุณภาพภายนอกระดบัอุดมศกึษา สาํนกังานรบัรองมาตรฐาน

และประเมนิคุณภาพการศกึษา (องคก์ารมหาชน) (สมศ.) 
6. เกณฑร์างวลัคุณภาพแหง่ชาตเิพือ่สถาบนัทีเ่ป็นเลศิ ค.ศ. 2009-2010 
7. เกณฑก์ารบรหิารจดัการภาครฐั (PMQA) 

 

ตวับง่ช้ี จาํนวน 8 ตวับ่งชี ้คอื 
4.1  ภาวะผูนํ้าของคณะกรรมการบรหิารหน่วยงานและผูบ้รหิารทุกระดบัของหน่วยงาน(สกอ.)  
4.2  การพฒันาหน่วยงานสูส่ถาบนัเรยีนรู ้(สกอ.) 
4.3  ระบบการพฒันาบุคลากร (สกอ.)  
4.4  ระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิารและการตดัสนิใจ (สกอ.) 
4.5  ระบบบรหิารความเสีย่ง (สกอ.) 

  4.6  ระดบัความสาํเรจ็ในการลดระยะเวลาและขัน้ตอนการปฏบิตังิานบรกิาร (มศว)  
  4.7  ระดบัความสาํเรจ็ของการดาํเนินการตามมาตรการประหยดัพลงังาน (มศว) 
  4.8  ระดบัความสาํเรจ็ของการดาํเนินกจิกรรม 5 ส (มศว) 
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ตวับง่ช้ีท่ี4.1 : ภาวะผูนํ้าของคณะกรรมการบริหารหน่วยงานและผูบ้ริหาร       
                       ทุกระดบัของหน่วยงาน (สกอ.) 
ชนิดของตวับง่ช้ี : กระบวนการ 
การคิดรอบปี : ปีการศกึษา 
คาํอธิบายตวับง่ช้ี :  

ปจัจยัสนับสนุนที่สําคญัต่อการเจรญิก้าวหน้าของหน่วยงาน คอื คณะกรรมการบรหิาร
หน่วยงานและผูบ้รหิารทุกระดบัหน่วยงานนัน้ๆ หากคณะกรรมการบรหิารหน่วยงานและผูบ้รหิารมี
วสิยัทศัน์ เป็นผูนํ้าที่ด ีมธีรรมาภบิาล รบัผดิชอบต่อสงัคม รกัความก้าวหน้า ดูแลบุคลากรอย่างด ี
เปิดโอกาสใหชุ้มชนเขา้มามสีว่นร่วมในการบรหิาร มคีวามสามารถในการตดัสนิใจแก้ปญัหา และ
กํากบัดูแล ติดตามผลการดําเนินงานของหน่วยงานไปในทิศทางที่ถูกต้อง จะทําให้หน่วยงาน
เจรญิกา้วหน้าอยา่งรวดเรว็ 
 

เกณฑม์าตรฐาน : ขอ้ 
1. คณะกรรมการบรหิารหน่วยงานปฏบิตัหิน้าทีต่ามทีก่ฎหมายกาํหนดครบถว้นและมกีาร

ประเมนิตนเองตามหลกัเกณฑท์ีก่าํหนดลว่งหน้า 
2. ผู้บริหารมีวิสยัทัศน์ กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยัง

บุคลากรทุกระดบั มคีวามสามารถในการวางแผนกลยุทธ ์มกีารนําขอ้มลูสารสนเทศเป็นฐานในการ
ปฏบิตังิานและพฒันาหน่วยงาน 

3. ผูบ้รหิารมกีารกํากบั ตดิตามและประเมนิผลการดําเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทัง้
สามารถสือ่สารแผนการดาํเนินงานและผลการดาํเนินงานของหน่วยงานไปยงับุคลากรในหน่วยงาน 

4. ผูบ้รหิารสนบัสนุนใหบุ้คลากรในหน่วยงานมสีว่นรว่มในการบรหิารจดัการ ใหอ้ํานาจใน
การตดัสนิใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม   

5. ผู้บรหิารถ่ายทอดความรู้และส่งเสรมิพฒันาผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถทํางานบรรลุ
วตัถุประสงคข์องหน่วยงานเตม็ตามศกัยภาพ 

6. ผูบ้รหิารบรหิารงานดว้ยหลกัธรรมาภบิาล โดยคาํนึงถงึประโยชน์ของหน่วยงานและผูม้ ี
สว่นไดส้ว่นเสยี   

7. มีการประเมินผลการบริหารงานของหน่วยงานและผู้บริหารนําผลการประเมินไป
ปรบัปรงุการบรหิารงานอยา่งเป็นรปูธรรม  
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เกณฑก์ารประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มกีารดาํเนินการ 
1 ขอ้ 

มกีารดาํเนินการ 
2 หรอื 3 ขอ้ 

มกีารดาํเนินการ 
4 หรอื 5 ขอ้ 

มกีารดาํเนินการ 
6 ขอ้ 

มกีารดาํเนินการ 
7 ขอ้ 

 

ตวัอย่างแนวทางปฏิบติัเพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน : 

เกณฑม์าตรฐาน ตวัอย่างแนวทางปฏิบติั 

1 .  คณะกรรมการบริหาร
ห น่ วย ง านปฏิบัติห น้ าที่
ต ามที่ กฎหมายกํ าหนด
ครบถ้วนและมกีารประเมนิ
ตนเองตามหลัก เกณฑ์ที่
กาํหนดลว่งหน้า 

     1.  คณะกรรมการบรหิารหน่วยงานทุกคนควรได้รบัการชี้แจง
และทําความเขา้ใจเกี่ยวกบักฎหมาย ขอ้บงัคบัต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบั
มหาวิทยาลยั เพื่อให้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ที่มีต่อหน่วยงานและ
มหาวทิยาลยั  ก่อนจะปฏิบตัิหน้าที่ โดยเฉพาะพระราชบญัญตัิของ
มหาวทิยาลยั  ขอ้บงัคบัต่างๆ  อาท ิ 

• ขอ้บงัคบัทีว่า่ดว้ยการบรหิารงานบุคคลและผูบ้รหิาร 

• ทศิทางการพฒันาคุณภาพการศกึษาของประเทศ   

• กรอบทศิทางการพฒันาหน่วยงานและมหาวทิยาลยั 

• อตัลกัษณ์ของหน่วยงานและมหาวทิยาลยั  
     2.  กรรมการบรหิารหน่วยงานกํากบัดูแลหน่วยงานไปสู่ทศิทางที่
กําหนดร่วมกนัระหว่างผู้บรหิารหน่วยงานและคณะกรรมการบรหิาร
หน่วยงาน  และมีความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาคุณภาพ
การศกึษาของประเทศ รวมทัง้ทนัต่อการเปลีย่นแปลงของโลก  
     3. มกีารเปิดเผยประวตักิรรมการบรหิารหน่วยงาน รายงานการ
ประเมนิตนเอง และรายงานต่อสาธารณชน 

2 .  ผู้ บ ริห า รมี วิ ส ัย ทัศ น์  
กําหนดทิศทางการดําเนิน 
งานและสามารถถ่ายทอดไป
ยั ง บุ ค ล า ก ร ทุ ก ร ะ ดับ มี
ความสามารถในการวาง 
แผนกลยุทธ์มกีารนําข้อมูล
สารสนเทศเป็นฐานในการ
ป ฏิ บั ติ ง า น แ ล ะ พัฒ น า
หน่วยงาน 

     1.  ผู้บรหิารและกรรมการบรหิารหน่วยงาน มสี่วนร่วมในการ
กําหนดนโยบายและจดัทําวสิยัทศัน์ พนัธกจิ แผนกลยุทธ ์และนําสู่
การปฏิบตัิที่เป็นระบบชดัเจน โดยมกีารกําหนดตวับ่งชี้คุณภาพ 
(KPI) ของงานทีป่ฏบิตั ิควรมกีารพจิารณาจาก 

• มิติการพัฒนาองค์กร เช่น การส่งเสริมให้บุคลากรมี
โอกาสศกึษา เรยีนรู ้พฒันาตนเองอย่างต่อเน่ือง การพฒันาระบบ
สารสนเทศเพือ่การเรยีนรู ้
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เกณฑม์าตรฐาน ตวัอย่างแนวทางปฏิบติั 

 • มิติการพัฒนาหรือการปรับปรุงกระบวนงานหลักของ
หน่วยงาน เช่น ทิศทางการส่งเสรมิการวจิยั การบรกิารวชิาการ
และสงัคม การทาํนุบาํรงุศลิปวฒันธรรม 

• มิติผู้รบับริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  เช่น ความพึง
พอใจของผู้ใช้บรกิาร โดยคํานึงถงึความคุ้มค่าของการใช้จ่ายเงนิ 
งบประมาณ และให้สอดคล้องกับเป้าประสงค์ตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ หรือวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของหน่วยงานอย่าง
เหมาะสม โดยพจิารณาจากความคุม้ค่าของการจดัเกบ็ขอ้มลู และ
การรายงานขอ้มลู กบัประโยชน์ทีจ่ะไดร้บั 
     2 .  ผู้บริหารสร้างระบบและกลไกการถ่ายทอดนโยบาย 
วสิยัทศัน์ และแผนกลยุทธใ์หห้น่วยงานและบุคลากรทุกระดบัทราบ
และมคีวามเขา้ใจรว่มกนั 
     3 .   ควรจัดทําระบบฐานข้อมูลของหน่วยงานให้ทันสมัย 
นํามาใชใ้นการตดิตามผลการบรหิารสารสนเทศ การรายงานผลการ
ดาํเนินงานตามตวับ่งชีคุ้ณภาพ (KPI) ทีก่ําหนดไวใ้นแผนกลยุทธ์
อย่างน้อยปีละ 2 ครัง้ และนําขอ้มลูทีไ่ดม้าใชเ้พื่อการตดัสนิใจปรบั
แผนกลยทุธไ์ดอ้ยา่งทนัการ 

3 .   ผู้บริหารมีการกํากับ 
ติดตามและประเมนิผลการ
ดําเนินงานตามทีม่อบหมาย 
รวมทัง้สามารถสื่อสารแผน
ดํ า เ นิ น ง า น แ ล ะ ผ ลก า ร
ดาํเนินงานของหน่วยงานไป
ยงับุคลากรในหน่วยงาน 

     1 .  ผู้บริหารมีการกํากับ ติดตามผลการนํานโยบายและ  
แผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏบิตัใินการประชุมผูบ้รหิารหน่วยงานอย่าง
น้อยปีละ 1-2 ครัง้ เพื่อทบทวนเป้าหมายหรอืปรบัแผนการ
ดําเนินงานใหส้อดคลอ้งกบัสภาพการณ์ยิง่ขึน้ พรอ้มทัง้สรา้งกลไก
ภายในเพื่อสื่อสารแผนการดําเนินงานไปยงับุคลากรกลุ่มเป้าหมาย
ทุกระดบัทีเ่กีย่วขอ้ง  
     2.  ผู้บริหารมีการประเมินผลการดําเนินงานที่สําคัญตาม
ภารกจิของหน่วยงานอยา่งครบถว้น รวมทัง้การตดิตามผลสมัฤทธิ ์
อย่างน้อยปีละ1 ครัง้ เพื่อทบทวนเป้าหมาย หรอืปรบัแผนการ
ดําเนินงานในรอบปีถดัไป พร้อมแจ้งผลการดําเนินงานไปยงั
บุคลากรทุกระดบัผ่านการสื่อสารภายใน โดยใชส้ื่อต่างๆ ที่ตรงกบั
กลุม่เป้าหมาย  
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4 .  ผู้บริหารสนับสนุนให้
บุคลากรในหน่วยงานมสี่วน
รว่มในการบรหิารจดัการ ให้
อํานาจในการตัดสินใจแก่
บุคลากรตามความเหมาะสม 

     1.  ผูบ้รหิารควรมรีะบบการสือ่สาร 2 ทาง เพื่อรบัฟงัขอ้คดิเหน็
และขอ้เสนอแนะจากบุคลากรผูป้ฏบิตังิาน อนัจะทําใหไ้ดข้อ้มลูเพื่อ
การปรบัปรงุระบบการปฏบิตังิานอยา่งต่อเน่ือง 

• ช่องทางที่ผู้บริหารได้รบัฟงัข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
จากบุคลากรผู้ปฏิบตัิงาน  เช่น ในที่ประชุม  โทรศพัท์  อีเมลล ์ 
เวบ็บอรด์  กลอ่งรบัความคดิเหน็ ฯลฯ 
     2. ผู้บริหารดําเนินการปรบัลดขัน้ตอนกระบวนการบริหาร
จดัการโดยการมอบอํานาจในการตดัสนิใจแก่ผูบ้รหิารหรอืผูป้ฏบิตัิ
ระดบัถัดไป เพื่อเพิ่มความคล่องตัว พร้อมกับมีการกํากับ และ
ตรวจสอบเพื่อใหเ้กดิความมัน่ใจวา่ระบบการทาํงานมปีระสทิธภิาพ 
ประสทิธผิล คุม้คา่ และมคีวามเสีย่งอยูใ่นระดบัทีย่อมรบัได ้
     3. รายงานสรุปผลกจิกรรม/โครงการทีจ่ดัขึน้เพื่อเป็นการสรา้ง
ขวญัและกําลงัใจต่อบุคลากรเป็นประจําอย่างต่อเน่ืองเช่น  การจดั
โครงการรางวัลคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ 
โครงการพฒันาองคก์รใหค้ลอ่งตวั (lean organization) เป็นตน้ 

5.  ผู้บรหิารถ่ายทอดความรู้
และส่งเสรมิพฒันาผู้ร่วมงาน 
เพื่อให้สามารถทํางานบรรลุ
วตัถุประสงค์ของหน่วยงาน
เตม็ตามศกัยภาพ 

    1.  ผูบ้รหิารมกีารถ่ายทอดความรูแ้ก่ผูร้ว่มงาน โดยเน้นการเพิม่
ทกัษะในการปฏบิตังิานใหส้งูขึน้อย่างต่อเน่ืองหรอืเพิม่ศกัยภาพใน
การทาํงานใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์เชน่ การสอนงานทีห่น้างาน  
(on – the – job training)  จดัทาํคูม่อืการปฏบิตังิาน เป็นตน้         
     2. ผูบ้รหิารในระดบัต่างๆ ควรนําหลกัการจดัการความรูม้าใช ้
เพือ่การแลกเปลีย่นความรูแ้ละถ่ายทอดประสบการณ์รว่มกนั เชน่  
การประชุมแลกเปลี่ยนเรยีนรู ้การสร้างเครอืข่ายชุมชนนักปฏบิตั ิ
(community of practices) เป็นตน้ 

6.  ผู้บริหารบริหารงานด้วย
หลกัธรรมาภิบาล โดยคํานึง 
ถึงประโยชน์ของหน่วยงาน
และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

     1.  ผู้บริหารควรยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นเครื่องมือในการ
บริหารการดําเนินงานของหน่วยงานให้ไปสู่ทิศทางที่กําหนด
ร่วมกนัระหว่างผู้บริหารและกรรมการบริหารหน่วยงาน โดยให้
สอดคลอ้งกบัทศิทางการพฒันาคุณภาพการศกึษาของประเทศและ
ทนัต่อการเปลีย่นแปลงของโลก 
    2.  ผูบ้รหิารมกีารดาํเนินงานภายใตห้ลกัธรรมาภบิาลโดยเฉพาะ
ในประเดน็การปกป้องผลประโยชน์ของผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีในเรื่อง
คุณภาพทางวิชาการและเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่
เกีย่วขอ้งในการดาํเนินงาน 
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     3.  ผูบ้รหิารมกีารเปิดเผยประวตั ิมรีายงานประเมนิตนเอง จดัทํา
รายงานสรุปผลการทํางานและรายงานการเงนิของหน่วยงานเสนอต่อ
คณะกรรมการบรหิารหน่วยงานเป็นประจาํทุกปี 
    4.  ผู้บริหารมีการติดตามผลการควบคุมภายใน การบริหาร
ความเสี่ยง และการตรวจสอบภายในของหน่วยงานและรายงาน
การเงนิของหน่วยงานเสนอต่อคณะกรรมการบรหิารหน่วยงานเป็น
ประจาํทุกปี 
     5.  มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยงานที่มีวาระ
เกีย่วกบัการตดิตาม/การรายงานผลการดาํเนินงาน ไดแ้ก่ 

• รายงานการประเมนิตนเองของหน่วยงาน 

• รายงานผลการปฏบิตัริาชการตามคาํรบัรอง 

• การรายงานการควบคุมภายใน   

• การบรหิารความเสีย่ง  

• การตรวจสอบภายใน  

• รายงานการเงนิ   

7 .  มี ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร
บริหารงานของหน่วยงาน
แล ะผู้ บ ริห า ร นํ าผลกา ร
ประเมินไปปรับปรุ งการ
บ ริ ห า ร ง า น อ ย่ า ง เ ป็ น
รปูธรรม 

     1.  หน่วยงานมกีารประเมนิผลการบรหิารงานของหน่วยงาน
และผู้บริหารตามที่ระบุไว้ในกฎหมายหรือพระราชบัญญัติของ
มหาวทิยาลยัและข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัที่ว่าด้วยการบรหิารงาน
บุคคลและผู้บรหิาร และขอ้บงัคบัที่เกี่ยวขอ้งกบัการประเมนิ หรอื
ตามขอ้ตกลงทีท่าํรว่มกนั 
     2.  การประเมนิผลควรยดึหลกัการบรหิารงานแบบกลัยาณมติร 
กล่าวคอืใชห้ลกัการที่มุ่งเน้นการใหข้อ้เสนอแนะเชงิสรา้งสรรค์ นํา
ผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนา หรือปรับปรุงหน่วยงานให้
เจรญิกา้วหน้าอยา่งต่อเน่ือง 
     3.  ผูบ้รหิารมกีารนําผลการประเมนิจากคณะกรรมการบรหิาร
หน่วยงานไปใช้ปรับปรุงการบริหารงาน อาทิ จัดทําแผนการ
บรหิารงาน และรายงานผลการดาํเนินงานต่อคณะกรรมการบรหิาร
หน่วยงานในโอกาสทีเ่หมาะสม 
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ตวับง่ช้ีท่ี 4.2 : การพฒันาหน่วยงานสู่สถาบนัเรียนรู้ (สกอ.) 
ชนิดของตวับง่ช้ี : กระบวนการ 
การคิดรอบปี : ปีการศกึษา 

คาํอธิบายตวับง่ช้ี :  

มาตรฐานการอุดมศึกษาข้อที่ 3 กําหนดให้มหาวิทยาลยัมีการสร้างและพฒันาสงัคม
ฐานความรูแ้ละสงัคมแห่งการเรยีนรู ้ ดงันัน้หน่วยงานจงึต้องมกีารจดัการความรูเ้พื่อมุ่งสูส่ถาบนั
แห่งการเรยีนรูเ้ช่นกนั  โดยมกีารรวบรวมองคค์วามรูท้ีม่อียูใ่นหน่วยงาน  ซึ่งกระจดักระจายอยู่ใน
ตวับุคคลหรอืเอกสารมาพฒันาใหเ้ป็นระบบ เพื่อใหทุ้กคนในหน่วยงานสามารถเขา้ถงึความรู ้และ
พฒันาตนเองใหเ้ป็นผูรู้ ้รวมทัง้ปฏบิตังิานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ อนัจะสง่ผลใหม้หาวทิยาลยัและ
หน่วยงานมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด กระบวนการในการบริหารจัดการความรู้ใน
หน่วยงาน ประกอบดว้ย การระบุความรู ้การคดัเลอืก การรวบรวม การจดัเกบ็ความรู ้การเขา้ถงึ
ขอ้มูล  และการแลกเปลี่ยนความรู้ทัง้ภายในและภายนอกหน่วยงาน การสร้างบรรยากาศและ
วฒันธรรมการเรยีนรูภ้ายในหน่วยงาน การกําหนดแนววธิปีฏบิตังิาน ตลอดจนการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการความรูใ้นหน่วยงานใหด้ยีิง่ขึน้ 

 

เกณฑม์าตรฐาน : ขอ้ 

1. มกีารกําหนดประเดน็ความรูแ้ละเป้าหมายของการจดัการความรูท้ีส่อดคลอ้งกบัแผน
กลยทุธข์องหน่วยงานอยา่งน้อยครอบคลุมพนัธกจิหลกั 1 ดา้น  

2. กําหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายทีจ่ะพฒันาความรูแ้ละทกัษะอยา่งชดัเจนตามประเดน็
ความรูท้ีก่าํหนดในขอ้ 1  

3. มกีารแบง่ปนัและแลกเปลีย่นเรยีนรูจ้ากความรู ้ทกัษะของผูม้ปีระสบการณ์ตรง (tacit 
knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏบิตัทิี่ดตีามประเดน็ความรูท้ี่กําหนดในขอ้ 1 และเผยแพร่ไปสู่
บุคลากรกลุม่เป้าหมายทีก่าํหนด 

4. มกีารรวบรวมความรูต้ามประเดน็ความรูท้ีก่ําหนดในขอ้ 1 ทัง้ทีม่อียู่ในตวับุคคลและ
แหล่งเรยีนรูอ้ื่นๆ ทีเ่ป็นแนวปฏบิตัทิีด่มีาพฒันาและจดัเกบ็อยา่งเป็นระบบโดยเผยแพรอ่อกมาเป็น
ลายลกัษณ์อกัษร (explicit knowledge) 

5. มกีารนําความรูท้ี่ไดจ้ากการจดัการความรูใ้นปีการศกึษาปจัจุบนัหรอืปีการศกึษาที่
ผ่านมา ทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษร (explicit knowledge) และจากความรู ้ทกัษะของผูม้ปีระสบการณ์ตรง 
(tacit knowledge) ทีเ่ป็นแนวปฏบิตัทิีด่มีาปรบัใชใ้นการปฏบิตังิานจรงิ 
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เกณฑก์ารประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มกีารดาํเนินการ 
1 ขอ้ 

มกีารดาํเนินการ 
2 ขอ้ 

มกีารดาํเนินการ 
3 ขอ้ 

มกีารดาํเนินการ 
4 ขอ้ 

มกีารดาํเนินการ 
5 ขอ้ 

 

ตวัอย่างแนวทางปฏิบติัเพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน : 

เกณฑม์าตรฐาน ตวัอย่างแนวทางปฏิบติั 

1. มกีารกําหนดประเดน็ความรู้
และเป้าหมายของการจัดการ
ความรู้ที่ สอดคล้องกับแผน  
กลยทุธข์องหน่วยงานอยา่งน้อย
ครอบคลุมพนัธกจิหลกั 1 ดา้น  

 

     1.    หน่วยงานควรศกึษาเป้าประสงคต์ามประเดน็ยทุธศาสตร ์
หรือวตัถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของหน่วยงาน ว่ามีประเด็นใดที่
มุ่งเน้นเป็นสําคญั หรอืมุ่งสู่อตัลกัษณ์ใดที่ต้องการ เพื่อนํามาใช้
ในการกําหนดแผนยุทธศาสตรห์รอืแผนปฏบิตักิารในการจดัการ
ความรูใ้หส้อดคลอ้งกบัแผนกลยุทธข์องหน่วยงาน โดยอย่างน้อย
ตอ้งครอบคลุมพนัธกจิหลกั 1 ดา้น 
      2.   คณะทํางาน/บุคคลที่เกี่ยวข้องในการกําหนดประเด็น
ความรู ้อาจประกอบด้วย ผู้อํานวยการ รองผู้อํานวยการ หวัหน้า
งาน ที่กํากบัดูแลด้านยุทธศาสตร์หรอืกลยุทธ์ที่เกี่ยวขอ้งกบัการ
พนัธกจิดา้นนัน้ๆ  ทีเ่ป็นไปตามอตัลกัษณ์ของหน่วยงาน 
     3.  หน่วยงานควรมเีป้าหมายในการจดัการความรู ้โดย
เน้นเรื่องการพฒันาทกัษะ ความสามารถของบุคลากรภายใน
เป็นหลกั โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมพนัธกิจหลกั 1 ด้าน 
รวมทัง้ประเด็นการจดัการความรู้ที่หน่วยงานมุ่งเน้นตามอตั
ลกัษณ์  เชน่ เทคนิคการเพิม่ผลงานวจิยัภายในหน่วยงาน 

2 .  กํ า ห น ด บุ ค ล า ก ร ก ลุ่ ม 
เป้าหมายทีจ่ะพฒันาความรูแ้ละ
ทกัษะอย่างชดัเจนตามประเดน็
ความรูท้ีก่าํหนดในขอ้ 1 

    1.  กลุ่มเป้าหมายที่จะได้รบัการพฒันาความรู้และทกัษะ 
อยา่งน้อยควรเป็นบุคลากรทีท่าํหน้าทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพนัธกจิ
หลักด้านนัน้ๆ หรือที่เกี่ยวข้องกับประเด็นความรู้ดังกล่าว 
รวมทัง้ดา้นอื่นๆ ทีห่น่วยงานมุง่เน้น 
     2. หน่วยงานควรกําหนดนโยบายใหม้กีารสาํรวจผลการ
ปฏิบัติงานที่ เ ป็นจุดเด่นของบุคลากร โดยเฉพาะด้านที่
สะท้อนอตัลกัษณ์ของหน่วยงานนัน้ๆ เพื่อนํามากําหนดเป็น
ประเด็นสําหรับใช้ในกระบวนการจัดการความรู้ ให้ได ้ 
องค์ความรู้ที่ เ ป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการ
ดาํเนินงานตามพนัธกจิของหน่วยงาน 
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เกณฑม์าตรฐาน ตวัอย่างแนวทางปฏิบติั 

3. มกีารแบ่งปนัและแลกเปลีย่น
เรยีนรูจ้ากความรู ้ทกัษะของผู้มี
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ต ร ง  ( tacit 
knowledge) เพื่อค้นหาแนว
ปฏบิตัทิี่ดตีามประเดน็ความรู้ที่
กําหนดในข้อ 1 และเผยแพร่
ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่
กาํหนด 

     1. หน่วยงานควรเชิญบุคลากรภายใน หรอืภายนอกที่มี
ผลงานดเีด่นทางดา้นวชิาการและผลงานทางดา้นวจิยั รวมทัง้
ผลงานดา้นอื่นๆ ทีห่น่วยงานมุ่งเน้นมาถ่ายทอดความรู ้เคลด็
ลบั หรอืนวตักรรม อย่างสมํ่าเสมอผ่านเวทต่ีางๆ เช่น การจดั
ประชุมสมัมนา เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับเจ้าของ
ความรู ้เคลด็ลบั หรอืนวตักรรมดงักลา่ว 
     2. หน่วยงานควรส่งเสรมิให้มบีรรยากาศและวฒันธรรม
การเรยีนรู้ภายในหน่วยงาน เช่น การส่งเสรมิให้มชีุมชนนัก
ปฏิบัติและเครือข่ายด้านการจัดการความรู้ ทัง้ระหว่าง
หน่วยงานภายในและภายนอก เพื่อให้เกดิวฒันธรรมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง โดยการจดัสรรทรพัยากร
อยา่งเหมาะสม ทัง้ดา้นงบประมาณ เวลา สถานที ่

4.  มีการรวบรวมความรู้ตาม
ประเดน็ความรูท้ีก่าํหนดในขอ้ 1 
ทัง้ที่มอียู่ในตวับุคคลและแหล่ง
เรยีนรูอ้ื่นๆ ทีเ่ป็นแนวปฏบิตัทิีด่ ี
มาพฒันาและจดัเก็บอย่างเป็น
ระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็น
ล า ย ลั ก ษ ณ์ อั ก ษ ร  ( explicit 
knowledge) 

     1.  มกีารกําหนดผู้รบัผดิชอบในการวเิคราะห์ สงัเคราะห์
ความรูท้ ัง้ที่มอียู่ในตวับุคคลและแหล่งเรยีนรูอ้ื่นๆ ที่เป็นแนว
ปฏบิตัทิี่ดมีาพฒันาและจดัเก็บอย่างเป็นระบบ เป็นหมวดหมู่
เพื่อให้บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้
ความสามารถเขา้ถงึแนวปฏบิตัทิีด่ไีดง้า่ย 
     2 . ควรมีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ  
เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการ และเผยแพรค่วามรูใ้น
หน่วยงาน ใหเ้กดิความประหยดัและเกดิประโยชน์สงูสดุ 
      3. ควรมีการจดัพิมพ์วารสาร หรือสื่อสิง่พิมพ์ เพื่อการ
แลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละยกยอ่งใหเ้กยีรตแิก่ผูเ้ป็นเจา้ของความรู ้
เคลด็ลบั หรอืนวตักรรมดงักลา่ว 

5.  มีการนําความรู้ที่ได้จากการ
จัดการความรู้ ในปีการศึกษา
ปจัจุบนัหรอืปีการศกึษาที่ผ่านมา  
ที่เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit 
knowledge) และจากความรู ้ทกัษะ
ของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit 
knowledge) ทีเ่ป็นแนวปฏบิตัทิีด่ ี
มาปรบัใชใ้นการปฏบิตังิานจรงิ 

     1.  ผู้รบัผดิชอบมกีารวเิคราะห์ความรู้จากแนวปฏบิตัทิี่ดี
จากแหล่งต่างๆ เช่น นวตักรรมที่ไดจ้ากการจดัการความรูไ้ป
ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงานและสงัคม นํามาปรบัใช้ให้
เหมาะสมกบับรบิทของหน่วยงานทีเ่ป็นกลุม่เป้าหมาย 
     2. ผู้รบัผิดชอบควรขยายผลการปรบัใช้ไปยงัหน่วยงาน
ต่างๆ และตดิตามวดัผลตามประเดน็ความรูแ้ละเป้าหมายของ
การจดัการความรูท้ีส่อดคลอ้งกบัแผนกลยุทธต์ามพนัธกจิของ
หน่วยงาน 
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เกณฑม์าตรฐาน ตวัอย่างแนวทางปฏิบติั 

     3. มกีลไกการนําผลการประเมนิคุณภาพจากภายในและ
ภายนอกดา้นการจดัการความรู ้มาปรบัปรุงและพฒันาระบบ
และกลไกการจดัการความรูข้องหน่วยงาน 
    4 .  ผู้ ร ับผิดชอบควรสรุ ปผลสัมฤทธิ ท์ี่ เ กิดขึ้ นต าม
เป้าประสงค์ที่กําหนดไว้ในประเด็นยุทธศาสตร์ หรอืกลยุทธ์
ของหน่วยงาน 
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ตวับง่ช้ีท่ี 4.3 : ระบบการพฒันาบคุลากร (สกอ.) 

ชนิดของตวับง่ช้ี : กระบวนการ 
การคิดรอบปี : ปีการศกึษา 

คาํอธิบายตวับง่ช้ี :  

คุณภาพของการศกึษาจะเกดิขึน้ ถ้าสถานศกึษามบุีคลากรที่มคีุณภาพ มคีวามรกั
องค์กร มุ่งมัน่ตัง้ใจปฏบิตัหิน้าที่ตามภาระงานที่กําหนด ผูบ้รหิารมกีารมอบหมายงานใหก้บั
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาตามศกัยภาพ ความถนดั ความสนใจของแต่ละบุคคล บุคลากรทุกระดบัมคีวามพงึ
พอใจในการทาํงาน องคก์รมกีารพฒันาบุคลากรตามสาขาวชิาชพี และหาวธิกีารทีจ่ะธํารงรกัษา
บุคลากรทีม่ปีระสทิธภิาพใหอ้ยูก่บัองคก์รตลอดไป 

เกณฑม์าตรฐาน : ขอ้ 

1.  มแีผนการบรหิารและการพฒันาบุคลากรทีม่กีารวเิคราะหข์อ้มลูเชงิประจกัษ์ 
2.  มกีารบรหิารและการบุคลากรใหเ้ป็นไปตามแผนทีก่าํหนด 
3.  มสีวสัดกิารเสรมิสร้างสุขภาพที่ด ีและสร้างขวญัและกําลงัใจให้บุคลากรสามารถ

ทาํงานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
4. มีระบบการติดตามการนําความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการ

ปฏบิตังิานทีเ่กีย่วขอ้ง 
5.  มกีารใหค้วามรูด้า้นจรรยาบรรณแก่บุคลากร และดแูลควบคุมใหบุ้คลากรถอืปฏบิตั ิ
6.  มกีารประเมนิผลความสาํเรจ็ของแผนการบรหิารและการพฒันาบุคลากร 
7.  มกีารนําผลการประเมนิไปปรบัปรุงแผนหรอืปรบัปรุงการบรหิารและการพฒันาบุคลากร 
 

เกณฑก์ารประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มกีารดาํเนินการ 
1 ขอ้ 

มกีารดาํเนินการ 
2 ขอ้ 

มกีารดาํเนินการ 
3 หรอื 4 ขอ้ 

มกีารดาํเนินการ 
5 หรอื 6 ขอ้ 

มกีารดาํเนินการ 
7 ขอ้ 
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ตวัอย่างแนวทางปฏิบติัเพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน : 

เกณฑม์าตรฐาน ตวัอย่างแนวทางปฏิบติั 

1.  มีแผนการบริหารและการ
พฒันาบุคลากรที่มีการวิเคราะห์
ขอ้มลูเชงิประจกัษ์ 

     ขอ้มลูทีค่วรพจิารณาประกอบการวางแผนการบรหิารและ
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลควรครอบคลุมข้อมูลที่สําคัญ 
ดงัต่อไปน้ี  

1. ขอ้มูลอตัรากําลงับุคลากรในปจัจุบนั และที่ต้องการ
ในอนาคตอยา่งน้อย 5 ปีขา้งหน้า เพื่อใชใ้นการวางแผนความ
ตอ้งการดา้นบุคลากรของหน่วยงาน กําหนดอตัรากําลงัทีต่อ้ง 
การในการปฏบิตังิานตามแผนยุทธศาสตร ์และการพฒันางาน
ประจํา กําหนดแผนการจ้างงาน สรรหาบุคลากรที่มคีวามรู้
ความสามารถ มทีศันคตทิีด่มีาสูก่ระบวนการคดัสรรอาจมกีาร
สรรหาทัง้จากภายนอกและภายในสถาบนั 

2. ข้อมูลจากการสํารวจความต้องการในการอบรม 
(training needs) ของบุคลากร เพื่อใหไ้ดร้บัการฝึกอบรมตาม
เกณฑ์ที่สถาบนัการศึกษากําหนด และสามารถนําความรู้ที่
ได้ร ับมาพัฒนางานของตนให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ซึ่ง
หวัหน้าหน่วยงานสามารถประเมนิความต้องการน้ีได ้รวมถงึ
ข้อมูลสมรรถนะที่สําคญัต่อการปฏิบตัิงาน (competencies) 
ในระดบัต่าง ๆ เพือ่ใชใ้นการฝึกอบรมวธิกีารทาํงานและทกัษะ
ที่จําเป็นให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจในงาน กระบวนการเรียนรู้
เกี่ยวกบัแนวคิด ทกัษะ กฎเกณฑ์ ทศันคติ เพื่อเพิม่ผลการ
ปฏบิตังิานของผูป้ฏบิตังิาน การหมุนเวยีนใหไ้ปทาํงานในดา้น
อื่น ๆ  การเขา้ศกึษาในโครงการทีม่หาวทิยาลยัจดัขึน้ 

3. ข้อมูลป้อนกลับของผลการปฏิบัติงานและผลการ
พฒันาตามเสน้ทางความกา้วหน้าของสายงาน ในรอบปีทีผ่่าน
มา เพื่อใชใ้นการมอบหมายงานหรอืมขีอ้ตกลงในการทํางาน 
และใชเ้พื่อปรบัปรุงแกไ้ข ชมเชย ใหร้างวลั ตลอดจนปรบัปรุง
ค่าตอบแทนและสวสัดกิารที่เหมาะสมและเป็นธรรม รวมทัง้
การสรรหาคนเก่ง คนดเีขา้มาปฏบิตังิานในสถาบนั 

4. ข้อมูลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนด้านทรพัยากร
มนุษย์ว่ามปีระเด็นใดบ้างที่ควรมกีารวางแผน เพื่อปรบัปรุง



คู่มือการประกนัคณุภาพการศึกษาภายใน มศว ปีการศึกษา 2553  
(สาํหรบัหน่วยงานสนบัสนุนวชิาการ) 

78 

 

เกณฑม์าตรฐาน ตวัอย่างแนวทางปฏิบติั 

แกไ้ขแผนพฒันาทรพัยากรใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการและ
ความคาดหวงัของผูป้ฏบิตังิาน และของหน่วยงาน 

2 .   มีก า ร บ ริห า ร แ ล ะ ก า ร
บุคลากรให้เป็นไปตามแผนที่
กาํหนด 

     1.   มกีารสรรหา คดัเลอืกบุคลากรอยา่งเป็นระบบ โปรง่ใส
และกาํหนดแนวปฏบิตัเิป็นลายลกัษณ์อกัษรเพื่อใหไ้ดบุ้คลากร
คุณภาพภายใตเ้วลาทีก่ําหนดและเป็นไปตามกรอบอตัรากําลงั
ทีห่น่วยงานวางแผนไว ้ 
     2.   มกีารวเิคราะหง์าน (job analysis) โดยกําหนดใหม้ี
คาํอธบิายลกัษณะงาน (job description) การระบุคุณสมบตั ิ
เฉพาะตําแหน่ง (job specification) รวมทัง้สมรรถนะทีส่าํคญั
ต่อการปฏบิตังิาน (competencies) เพื่อใชใ้นการการฝึกอบรม
วธิกีารทาํงานและทกัษะทีจ่าํเป็นใหผู้ป้ฏบิตังิานเขา้ใจในงาน 
      3.  มกีารประเมนิผลการปฏบิตั ิ(job evaluation) ทีเ่ป็น
รูปแบบชัดเจนมีการกําหนดเส้นทางเดินของตําแหน่งงาน 
(career Path) ของบุคลากรทุกกลุ่ม วเิคราะหป์รมิาณการเขา้ 
– ออกของบุคลากรแต่ละกลุ่มและพิจารณาหาแนวทางการ
ปรบัปรงุแกไ้ขและตดิตามผล 

3. มสีวสัดกิารเสรมิสรา้งสขุภาพ
ที่ดี และสร้างขวญัและกําลงัใจ
ให้บุคลากรสามารถทํางานได้
อยา่งมปีระสทิธภิาพ 

     1.   สร้างบรรยากาศของสถานที่ทํางานให้น่าอยู่ ตัง้แต่
สภาพแวดล้อม บรรยากาศของการทํางาน การให้สวสัดกิาร
พนักงาน การดูแลบุคลากรในหน่วยงานทุกคนอยา่งเสมอภาค
ทดัเทยีมกนั สรา้งบรรยากาศของความสขุในการทาํงาน 
     2.   มรีะบบส่งเสรมิสนับสนุนการเสนอขอรบัรางวลัของ
บุคลากร เช่น มกีารติดตามขอ้มูลแหล่งให้รางวลัต่าง ๆ เพื่อ
ประชาสมัพนัธ์ให้บุคลากรทราบโดยเร็ว มีการกระตุ้นและ
ช่วยเหลอืผูท้ีม่ศีกัยภาพในการขอรบัรางวลัในดา้นต่าง ๆ เช่น 
การช่วยจดัทําเอกสารการขอรบัรางวลั การประสานงานใน
กระบวนการขอรบัรางวลัหรอืงานธุรการอื่นๆ เป็นตน้ 
     3.   มกีารยกยอ่งใหเ้กยีรตผิูไ้ดร้บัรางวลัโดยวธิกีารต่าง ๆ 
เช่น การประชาสมัพนัธ์ผลงานที่ได้รบัรางวลัทัง้ภายในและ
ภายนอกสถาบนั การจดับรรยากาศพเิศษเพื่อเป็นเกยีรต ิการ
พจิารณาความดคีวามชอบเป็นกรณีพเิศษ 
    4.   มกีจิกรรมทีก่่อใหเ้กดิการพฒันารว่มกนั เปิดโอกาสให้
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไดม้โีอกาสแสดงความคดิเหน็ และไดร้่วมมอื
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กันทํางาน มีช่องทางการสื่อสารหลายช่องทางระหว่าง
ผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และระหว่างผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
ดว้ยกนั เพือ่ทาํใหเ้กดิความรูส้กึทีด่แีละพฒันางานรว่มกนั  
     5.   มนีโยบายดูแลสุขภาพของบุคลากร ทัง้ในเชงิป้องกนั
และส่งเสรมิ มสีวสัดกิารในการตรวจเชค็สุขภาพ การส่งเสรมิ
การออกกาํลงักายในรปูแบบต่าง ๆ  

4. มีระบบการติดตามการนํา
ความรู้และทกัษะที่ได้จากการ
พฒันามาใช้ในการปฏบิตังิานที่
เกีย่วขอ้ง 

      ทุ กหลักสูต รกา ร ฝึกอบรม  หรือ ทุก โคร งกา รที่ มี
วตัถุประสงค์ในการเพิ่มทักษะการปฏิบตัิงาน ควรกําหนด
แนวทาง หรอืวธิกีารตดิตาม ประเมนิผลสมัฤทธิข์องการอบรม 
หรอืการพฒันา เพื่อให้เกดิความมัน่ใจว่าบุคลากรสามารถนํา
ความรูแ้ละทกัษะจากการพฒันามาใช้ในการปฏบิตัิงาน หรอื
ปรบัปรุงตนเอง โดยอาจใชก้ลไกการตดิตามผลการนําความรู้
และทกัษะไปใชภ้ายหลงัการอบรมหรอืพฒันาทกัษะ 6-9 เดอืน 
หรือใช้กลไกการจดัการความรู้เป็นเครื่องมือในการติดตาม
ประเมนิผลสมัฤทธิข์องการอบรมหรอืการพฒันา เป็นตน้ 

5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยา 
บรรณแก่ บุ คลากร  และดู แล
ควบคุมใหบุ้คลากรถอืปฏบิตั ิ 

     1.  หน่วยงานจดัใหม้กีารใหค้วามรูด้า้นจรรยาบรรณ และ
กิจกรรมที่ส่งเสรมิการปลูกฝงัจรรยาบรรณแก่บุคลากรอย่าง
สมํ่าเสมอ 
     2.  ผู้รบัผดิชอบในการให้ความรูด้้านจรรยาบรรณ ควรมี
การติดตามผลการปรบัปรุงและพฒันาตนเองของบุคลากร
อยา่งต่อเน่ือง 

6.  มกีารประเมนิผลความสาํเรจ็
ของแผนการบริหารและการ
พฒันาบุคลากร 

     หน่วยงานจัดให้มีการประเมินผลความสําเร็จของการ
ปฏบิตังิานตามกจิกรรมทีก่ําหนดไวใ้นแผน รวมทัง้ผลสมัฤทธิ ์
ของแผนการบรหิารและการพฒันาบุคลากรตามตวัชีว้ดัผลการ
ดําเนินงาน (KPI) หรอืเป้าหมายของแผนการบรหิารและการ
พัฒนาบุคลากร โดยที่ตัวชี้ว ัดผลการดําเนินงานและค่า
เป้าหมายนัน้ควรมคีวามเชื่อมโยงกบักลยุทธ์ของหน่วยงาน 
และนําผลการประเมนิไปปรบัปรุงแผนหรอืปรบัปรุงการบรหิาร
และการพฒันาบุคลากรในรอบปีถดัไป 
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เกณฑม์าตรฐาน ตวัอย่างแนวทางปฏิบติั 

7.  มกีารนําผลการประเมนิไป
ปรบัปรุงแผนหรอืปรบัปรุงการ
บรหิารและการพฒันาบุคลากร 

     1.   นําผลการประเมนิความสาํเรจ็ของแผนการบรหิารและ
การพฒันาบุคลากรไปปรบัปรุงแผนการบรหิารและการพฒันา
บุคลากร  
     2.  ดําเนินการตามแผนปรบัปรุงการบรหิารและการพฒันา
บุคลากรตามระยะเวลาทีก่าํหนด 
     3.  มีการสํารวจความต้องการ และความพึงพอใจของ
บุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่มวีตัถุประสงค์เพื่อพฒันา
บุคลากรเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดทําแผนการพัฒนา
บุคลากรในระยะต่อไป 
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ตวับง่ช้ีท่ี 4.4 : ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตดัสินใจ (สกอ.) 
ชนิดของตวับง่ช้ี : กระบวนการ 
การคิดรอบปี : ปีการศกึษา 
 

คาํอธิบายตวับง่ช้ี :  

หน่วยงานควรมกีารพฒันาหรอืนําระบบสารสนเทศมาใช ้เพื่อการบรหิารและการตดัสนิใจ
ที่สอดรับกับนโยบายและการวางแผน เพื่อให้เป็นระบบที่สมบูรณ์สามารถเชื่อมโยงกับทุก
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ภายในและภายนอก เป็นระบบทีใ่ชง้านไดท้ัง้เพื่อการบรหิาร การวางแผน 
และการตดัสนิใจของผู้บรหิารทุกระดบั เพื่อการปฏบิตังิานตามภารกจิทุกด้านของบุคลากร เพื่อ
การตดิตามตรวจสอบและประเมนิการดําเนินงาน ตลอดจนเพื่อการปรบัปรุงและพฒันาหน่วยงาน 
ทัง้น้ี ระบบดงักลา่วตอ้งมคีวามสะดวกในการใชง้านโดยประเมนิจากความพงึพอใจของผูใ้ช ้

เกณฑม์าตรฐาน : ขอ้ 

1. มแีผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) 
2. มรีะบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารและการตดัสนิใจตามพนัธกิจของหน่วยงานและ

สามารถนําไปใชใ้นการดาํเนินงานประกนัคุณภาพ 
3. มกีารประเมนิความพงึพอใจของผูใ้ชร้ะบบสารสนเทศทัง้ทีพ่ฒันาขึน้เองและนํามาใช ้
4. มกีารนําผลการประเมนิความพงึพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรบัปรุงระบบ

สารสนเทศ 
5. มกีารสง่ขอ้มลูผา่นระบบเครอืขา่ยของหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งตามทีก่าํหนด 

เกณฑก์ารประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มกีารดาํเนินการ 
1 ขอ้ 

มกีารดาํเนินการ 
2 ขอ้ 

มกีารดาํเนินการ 
3 ขอ้ 

มกีารดาํเนินการ 
4 ขอ้ 

มกีารดาํเนินการ 
5 ขอ้ 



คู่มือการประกนัคณุภาพการศึกษาภายใน มศว ปีการศึกษา 2553  
(สาํหรบัหน่วยงานสนบัสนุนวชิาการ) 

82 

 

ตวัอย่างแนวทางปฏิบติัเพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน : 

เกณฑม์าตรฐาน ตวัอย่างแนวทางปฏิบติั 

1 .  มีแผนระบบสารสนเทศ 
(Information System Plan) 
 

     1.  หน่วยงานควรตัง้คณะกรรมการจัดทําแผนระบบ
สารสนเทศที่ประกอบไปด้วยผู้บรหิารด้านระบบสารสนเทศของ
หน่วยงานและกลุม่ผูบ้รหิารทีเ่ป็นผูใ้ชร้ะบบสารสนเทศ 
     2.  แผนระบบสารสนเทศควรสอดคล้องกบัแผนกลยุทธ์
ของหน่วยงาน 
     3.  ระบบสารสนเทศที่นําเสนอในแผนระบบสารสนเทศ  
ควรประกอบดว้ย 

• วตัถุประสงค์ ความสามารถในการทํางานของระบบ
แต่ละระบบ 

• ความสอดคล้องของแต่ละระบบที่มต่ีอแต่ละกลยุทธ์
ของหน่วยงาน 

• ความสมัพนัธร์ะหวา่งระบบสารสนเทศทีนํ่าเสนอใหม่
กบัระบบสารสนเทศทีม่อียูใ่นปจัจุบนั 

• ทรพัยากรสารสนเทศทีต่อ้งการใชใ้นแต่ละระบบ ทัง้ 
hardware software (system software และ application 
software) database peopleware  และ facilities อื่นๆ 

• งบประมาณทีต่อ้งการใชใ้นแต่ละระบบ 

• การประเมนิความคุม้คา่ของระบบสารสนเทศ 

• การจดัลาํดบัความสาํคญัของระบบสารสนเทศ 
 

2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการตัดสินใจตาม
พันธกิจของห น่วยงานและ
ส า ม า ร ถ นํ า ไ ป ใ ช้ ใ น ก า ร
ดาํเนินงานประกนัคุณภาพ 
 

     ระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิารและการตดัสนิใจเป็นระบบ
สารสนเทศที่นําขอ้มูลจากระบบสารสนเทศในการดําเนินงาน
ตามปกต ิเช่น ระบบบญัช ี ระบบทะเบยีนประวตั ิเป็นต้น มา
สร้างเป็นสารสนเทศให้ผู้บริหารใช้ในการบริหารและการ
ตดัสนิใจในเรื่องทีเ่ป็นพนัธกจิของหน่วยงานไดอ้ย่างครบถ้วน 
ทัง้ดา้นการวจิยั การเงนิ การบรหิารจดัการดา้นอื่น ๆ รวมทัง้
เป็นขอ้มูลเพื่อใช้ในการดําเนินงานประกนัคุณภาพการศกึษา
ดว้ย 
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เกณฑม์าตรฐาน ตวัอย่างแนวทางปฏิบติั 

3.  มกีารประเมนิความพงึพอใจ
ของผู้ใช้ระบบสารสนเทศทัง้ที่
พฒันาขึน้เองและนํามาใช ้

     1.  ผูร้บัผดิชอบควรจดัทําแบบประเมนิความพงึพอใจของ
ผูใ้ชร้ะบบ รวมทัง้กําหนดระยะเวลาในการเกบ็แบบประเมนิให้
สอดคลอ้งกบัลกัษณะการเขา้ใชร้ะบบ เชน่ มกีารประเมนิความ
พงึพอใจทุกครัง้ที่มกีารใชร้ะบบหรอืทุกเดอืน ทุกปีการศกึษา 
เป็นตน้ 
     2.  การประเมนิความพงึใจของผูใ้ช้ระบบสารสนเทศเป็น
ประจาํอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

4 .   มีการนําผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ
สารสนเทศมาปรับปรุงระบบ
สารสนเทศ 
 

     1.  กําหนดผูร้บัผดิชอบในการวเิคราะหข์อ้มลูทีไ่ดจ้ากการ
ประเมนิความพงึพอใจของผูใ้ชร้ะบบสารสนเทศ 
     2.  นําผลการประเมนิความพงึพอใจมาใชใ้นการจดัทํา
แผนปรบัปรงุระบบสารสนเทศ 
     3.  แผนปรบัปรุงระบบสารสนเทศทีผ่่านการพจิารณาจาก
ผูบ้รหิารแลว้ 

4. ดําเนินการตามแผนปรบัปรุงระบบสารสนเทศตาม
ระยะเวลาทีก่าํหนด 

5 .  มีการส่งข้อมูลผ่านระบบ
เค รือ ข่ า ยขอ งห น่ วย ง านที่
เกีย่วขอ้งตามทีก่าํหนด 

     มกีารส่งขอ้มูลผ่านระบบเครอืข่ายของมหาวทิยาลยัและ
หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง ได้แก่ ระบบฐานขอ้มูลด้านการประกนั
คุณภาพการศกึษา ระบบบุคลากร เป็นตน้ 
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ตวับง่ช้ีท่ี 4.5 : ระบบบริหารความเส่ียง (สกอ.) 
ชนิดของตวับง่ช้ี : กระบวนการ 
การคิดรอบปี : ปีงบประมาณ 
 

คาํอธิบายตวับง่ช้ี :  

เพื่อใหห้น่วยงานมรีะบบบรหิารความเสีย่ง โดยการบรหิารและควบคุมปจัจยั  กจิกรรม  
และกระบวนการดําเนินงานทีอ่าจเป็นมลูเหตุของความเสยีหาย (ทัง้ในรปูของตวัเงนิ หรอืไมใ่ช่ตวั
เงนิ เชน่ ชื่อเสยีง และการฟ้องรอ้งจากการไมป่ฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ประสทิธภิาพ 
ประสทิธผิล หรอืความคุม้ค่า) เพื่อใหร้ะดบัความเสีย่ง และขนาดของความเสยีหายที่จะเกดิขึน้ใน
อนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับและควบคุมได้  โดยคํานึงถึงการเรียนรู้วิธีการป้องกันจากการ
คาดการณ์ปญัหาล่วงหน้าและโอกาสในการเกดิ เพื่อป้องกนัหรอืบรรเทาความรุนแรงของปญัหา  
รวมทัง้การมแีผนสํารองต่อภาวะฉุกเฉิน เพื่อให้มัน่ใจว่าระบบงานต่าง ๆ มคีวามพร้อมใช้งาน      
มกีารปรบัปรงุระบบอยา่งต่อเน่ืองและทนัต่อการเปลีย่นแปลงเพือ่การบรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน
ตามยทุธศาสตรห์รอืกลยทุธเ์ป็นสาํคญั 
 

เกณฑม์าตรฐาน : ขอ้ 

1.  มีการแต่งตัง้คณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหาร
ระดบัสงูและตวัแทนทีร่บัผดิชอบพนัธกจิหลกัของหน่วยงานรว่มเป็นคณะกรรมการหรอืคณะทาํงาน  

2.  มกีารวเิคราะหแ์ละระบุความเสีย่งและปจัจยัทีก่่อใหเ้กดิความเสีย่งอยา่งน้อย 3 ดา้น 
ตามบรบิทของหน่วยงานจากตวัอยา่งต่อไปน้ี  

-   ความเสีย่งดา้นทรพัยากร (การเงนิ งบประมาณ ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ   
    อาคารสถานที)่   
-   ความเสีย่งดา้นยทุธศาสตรห์รอืกลยทุธข์องหน่วยงาน 
-   ความเสีย่งดา้นนโยบาย กฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั 
-   ความเสีย่งดา้นการปฏบิตังิาน เชน่ ความเสีย่งของกระบวนการบรหิา 
    หลกัสตูร การบรหิารงานวจิยั ระบบงาน ระบบประกนัคุณภาพ 
-   ความเสีย่งดา้นบุคลากรและความเสีย่งดา้นธรรมาภบิาลโดยเฉพาะจรรยาบรรณ    
    ของอาจารยแ์ละบุคลากร     
-   ความเสีย่งจากเหตุการณ์ภายนอก 

3.  มกีารประเมนิโอกาสและผลกระทบของความเสีย่งและจดัลําดบัความเสีย่งทีไ่ดจ้าก
การวเิคราะหใ์นขอ้ 2   
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4.  มกีารจดัทาํแผนบรหิารความเสีย่งทีม่รีะดบัความเสีย่งสงูและดาํเนินการตามแผน   
5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานต่อคณะ

กรรมการบรหิารหน่วยงานเพือ่พจิารณาอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 
6. มกีารนําผลการประเมนิ และขอ้เสนอแนะจากคณะกรรมการบรหิารหน่วยงานไปใช้

ในการปรบัแผนหรอืวเิคราะหค์วามเสีย่งในรอบปีถดัไป 

เกณฑก์ารประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มกีารดาํเนินการ 
1 ขอ้ 

มกีารดาํเนินการ 
2 ขอ้ 

มกีารดาํเนินการ 
3 หรอื 4 ขอ้ 

มกีารดาํเนินการ 
5 ขอ้ 

มกีารดาํเนินการ 
6 ขอ้ 

 

ตวัอย่างแนวทางปฏิบติัเพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน : 

เกณฑม์าตรฐาน ตวัอย่างแนวทางปฏิบติั 

1.  มีการแต่งตัง้คณะกรรมการหรือ
คณะทํางานบรหิารความเสีย่ง โดยมี
ผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนที่
ร ั บผิ ดชอบพันธกิ จหลั กของ
หน่วยงานรว่มเป็นคณะกรรมการหรอื
คณะทาํงาน 

     1.  มกีารแต่งตัง้คณะกรรมการหรอืคณะทํางานประกอบ 
ด้วยผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนที่ร ับผิดชอบในแต่ละ  
พนัธกจิหลกัของหน่วยงาน          
     2.  มกีารระบุรายละเอยีดการทํางานของคณะกรรมการ
หรอืคณะทํางาน เช่น นโยบายหรอืแนวทางในการดําเนิน 
งานหน้าทีค่วามรบัผดิชอบกําหนดระยะเวลาใหม้กีารประชุม 
ของคณะกรรมการหรอืคณะทาํงานฯ อยา่งสมํ่าเสมอ 
     3.  เอกสารแสดงรายละเอยีดการทํางานของคณะกรรม 
การหรือคณะทํางาน เช่น นโยบายหรือแนวทางในการ
ดาํเนินงาน  หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ /Job discription ของ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งควรระบุไว้ในคําสัง่
แต่งตัง้  แผน/ปฏิทินการประชุมของคณะกรรมการหรือ
คณะทาํงานอยา่งสมํ่าเสมอ 

2.  มกีารวเิคราะห์และระบุความ
เสีย่ง และปจัจยัที่ก่อใหเ้กดิความ
เสีย่งอยา่งน้อย 3 ดา้น ตามบรบิท
ของหน่วยงาน   

 

ปจัจยัทีก่่อใหเ้กดิความเสีย่งในประเดน็ต่างๆ เชน่ 

• ความเสี่ยงด้านทรพัยากร (การเงนิ งบประมาณ 
ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ อาคารสถานที)่   

• ความเสีย่งดา้นยทุธศาสตร ์ หรอืกลยทุธ ์

• ความเสี่ยงด้านนโยบาย  กฎหมาย  ระเบียบ 
ขอ้บงัคบั 
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เกณฑม์าตรฐาน ตวัอย่างแนวทางปฏิบติั 

• ความเสีย่งดา้นการปฏบิตังิาน เช่น ความเสีย่งของ
กระบวนการบรหิารหลกัสตูร การบรหิารงานวจิยั ระบบงาน 
ระบบประกนัคุณภาพ 

• ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้าน  
ธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย์และ
บุคลากร  

• ความเสีย่งจากเหตุการณ์ภายนอก 
     1.  วเิคราะห์และระบุความเสีย่งพรอ้มปจัจยัที่ก่อใหเ้กดิ
ความเสีย่งทีส่ง่ผลกระทบหรอืสรา้งความเสยีหาย หรอืความ
ลม้เหลวหรอืลดโอกาสทีจ่ะบรรลุเป้าหมายในการบรหิาร 
     2 . ประเด็นความเสี่ยงที่นํามาพิจารณาควรมองถึง
เหตุการณ์ในอนาคตที่มโีอกาสเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อ
สถาบนัดา้นชื่อเสยีง คุณภาพการศกึษา รวมถงึความสญูเสยี
ทางดา้นชวีติบุคลากร และทรพัยส์นิของสถาบนัเป็นสาํคญั 
     3. ปจัจยัเสี่ยงหรือปจัจยัที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอาจใช้
กรอบแนวคิดในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ คน อาคารสถานที ่
อุปกรณ์ วิธีการปฏิบตัิงาน สภาพแวดล้อมทัง้ภายในและ
ภายนอก เป็นตน้ 
     4. จดัลําดบัความสําคญัของปจัจยัเสี่ยง โดยพิจารณา
จากมติขิองโอกาสและผลกระทบจากความเสีย่ง 

3 .   มีการประเมินโอกาสและ
ผลกระทบของความเสี่ยงและ
จดัลําดบัความเสี่ยงที่ได้จากการ
วเิคราะหใ์นขอ้ 2   

     1.  ระดบัความเสี่ยงอาจกําหนดเป็นเชิงปริมาณ หรือ 
เชงิคุณภาพทีส่ะทอ้นถงึความเสีย่งระดบัสงู กลาง ตํ่า ได ้
     2.  ควรมกีารกําหนดเกณฑก์ารประเมนิความเสีย่งทัง้ใน
ดา้นของโอกาสและผลกระทบ 
     3.  การประเมนิโอกาสในการเกดิความเสีย่ง ใหป้ระเมนิ
จากความถีท่ีเ่คยเกดิเหตุการณ์เสีย่งในอดตี หรอืความน่าจะ
เป็นที่จะเกดิเหตุการณ์ในอนาคต โดยคาดการณ์จากขอ้มูล
ในอดีต รวมถึงสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการควบคุม
ปจัจยัเสีย่งในปจัจุบนั  
     4. การประเมนิผลกระทบของความเสีย่ง ใหป้ระเมนิจาก
ความรุนแรง ถ้ามเีหตุการณ์เสี่ยงดงักล่าวเกิดขึ้น โดยจะมี
ความรุนแรงมาก ถา้กระทบต่อความเชื่อมัน่ต่อคุณภาพของ
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เกณฑม์าตรฐาน ตวัอย่างแนวทางปฏิบติั 

หน่วยงาน ฐานะการเงนิ ขวญักําลงัใจและความปลอดภยั
ของบุคลากร เป็นตน้ 

4.  มกีารจดัทําแผนบรหิารความ
เสี่ยงที่มรีะดบัความเสี่ยงสูง และ
ดาํเนินการตามแผน   

     1.  แผนบรหิารความเสีย่งเพื่อการบรรลุเป้าหมาย โดย
ตอ้ง 

• กําหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการที่จะสร้าง
ความรู ้ความเขา้ใจใหก้บับุคลากรในหน่วยงาน 

• แนวทางการดําเนินการแก้ไข ลด หรือป้องกัน
ความเสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้อยา่งเป็นรปูธรรม 
     2.  มาตรการควบคุมความเสีย่งโดยใชเ้ทคนิค 4 T คอื  

• Take การยอมรบัความเสีย่ง  

• Treat การลดหรอืควบคุมความเสีย่ง 

• Transfer การโอนหรอืกระจายความเสีย่ง 

• Terminate การหยดุหรอืหลกีเลีย่งความเสีย่ง   
     เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่หน่วยงานจะเกดิความ
เสียหาย (ทัง้ในรูปแบบของตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน เช่น 
ชื่อเสียง การฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ประสทิธภิาพ ประสทิธผิลหรอืความคุม้ค่า 
คุณคา่) 

5.   มีการติดตาม และประเมินผล
การดาํเนินงานตามแผน และรายงาน
ต่อคณะกรรมการบรหิารหน่วยงาน
เพือ่พจิารณาอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

     1.  มกีารรายงานความก้าวหน้าหรอืผลการดําเนินงาน
ตามแผนต่อคณะกรรมการบรหิารหน่วยงาน 
     2.  มรีายงานการสรุปผลการดาํเนินงานและประเมนิผล
ความสําเร็จของการดําเนินงาน ปญัหาอุปสรรคและแนว
ทางการแก้ไข พร้อมข้อเสนอแนะในการปรบัปรุงแผนการ
ดาํเนินงานต่อคณะกรรมการบรหิารหน่วยงาน 

6.  มีการนําผลการประเมิน และ
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ 
บรหิารหน่วยงานไปใช้ในการปรบั
แผนหรอืวเิคราะหค์วามเสีย่งในรอบ
ปีถดัไป 

     แผนบรหิารความเสีย่งในรอบปีถดัไปควรพจิารณาระดบั
ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่หลังการจัดการความเสี่ยงและ
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารหน่วยงาน รวมทัง้
ความเสี่ย ง ใหม่จากนโยบาย  หรือสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงไปทัง้ภายในหรือนอกหน่วยงาน และจาก
มหาวทิยาลยั 
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หมายเหต:ุ คะแนนการประเมนิจะเทา่กบั 0  หากพบวา่เกดิเหตุการณ์รา้ยแรงขึน้ภายในหน่วยงาน
ในรอบปีการประเมิน ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและความปลอดภยัของนิสตินักศึกษา คณาจารย ์
บุคลากร หรือต่อชื่อเสียงภาพลักษณ์ หรือต่อความมัน่คงทางการเงินของหน่วยงาน  อัน
เน่ืองมาจากความบกพรอ่งของหน่วยงานในการควบคุม หรอืจดัการกบัความเสีย่ง หรอืปจัจยัเสีย่ง
ทีไ่มม่ปีระสทิธภิาพเพยีงพอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการประกนัคณุภาพการศึกษาภายใน มศว ปีการศึกษา 2553  
(สาํหรบัหน่วยงานสนบัสนุนวชิาการ) 

 

89 

 

ตวับง่ช้ีท่ี 4.6 : ระดบัความสาํเรจ็ในการลดระยะเวลาและหรือขัน้ตอนการ
ปฏิบติังานบริการ  (มศว) 
ชนิดของตวับง่ช้ี : ผลผลติ 
การคิดรอบปี : ปีการศกึษา 

คาํอธิบายตวับง่ช้ี :  

ระดบัความสาํเรจ็ของการปรบัปรุงการทาํงาน/การปฏบิตังิานบรกิาร โดยมเีป้าหมายทีจ่ะ
ทําใหง้านบรกิารของหน่วยงานมขี ัน้ตอนที่กระชบัและมรีะยะเวลาในการดําเนินงานรวดเรว็ หรอื
การใหบ้รกิารแบบ one stop service พฒันางานบรกิารใหส้ิน้สดุในจุดบรกิารเพยีงจุดเดยีว 

เกณฑม์าตรฐาน : ขอ้ 

1.  มีการกําหนดนโยบายการดําเนินการในการลดระยะเวลาและหรือขัน้ตอนการ
ปฏบิตังิานบรกิาร 

2.  มแีผนการดาํเนินงานการลดระยะเวลาและหรอืขัน้ตอนการปฏบิตังิานบรกิาร 
3.  มกีารจดัตัง้คณะกรรมการดาํเนินการหรอืมกีารมอบหมายผูร้บัผดิชอบดาํเนินการ 
4.  มกีารดาํเนินงานตามแผนการดาํเนินงาน 
5.  มผีลยนืยนัสามารถลดระยะเวลาและหรอืขัน้ตอนของการปฏบิตังิานลงไดจ้รงิ    
6.  มรีะบบในการตดิตามผลการดาํเนินงาน 
7.  มกีารประเมนิและวเิคราะหผ์ลการดาํเนินงานตามแผนการดาํเนินงาน 
8. มกีารนําผลการประเมนิมาใช้ในการแก้ไขปรบัปรุงหรอืกําหนดแนวทางในการ

ดาํเนินงานปีต่อไป 

เกณฑก์ารประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มกีารดาํเนินการ 
1 ขอ้ 

มกีารดาํเนินการ 
2 หรอื3 ขอ้ 

มกีารดาํเนินการ 
4 หรอื 5 ขอ้ 

มกีารดาํเนินการ 
6 หรอื 7 ขอ้ 

มกีารดาํเนินการ 
8 ขอ้ 
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ตวัอย่างแนวทางปฏิบติัเพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน : 

เกณฑม์าตรฐาน ตวัอย่างแนวทางปฏิบติั 

1 .  มีการกําหนดนโยบายการ
ดําเนินการในการลดระยะเวลา
และหรือขัน้ตอนการปฏิบัติงาน
บรกิาร 

     1.  หน่วยงานควรมกีารกําหนด/ทบทวนนโยบายและให้
ความสําคญัเกี่ยวกบัการพฒันาปรบัปรุงการให้บรกิารของ
หน่วยงานใหม้คีวามสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลง
ไป 
     2. การคัดเลือกกิจกรรมหรือกระบวนการมาพัฒนา
ปรบัปรุงควรมีการวิเคราะห์ถึงผลกระทบที่ผู้รบับริการจะ
ไดร้บัวา่มคีวามคุม้คา่หรอืไม ่ 

2.  มแีผนการดาํเนินงานการลด
ระยะเวลาและหรือขัน้ตอนการ
ปฏบิตังิานบรกิาร 

     1.  มกีารระบุกิจกรรมที่จะดําเนินการพฒันา ปรบัปรุง
การให้บรกิารที่ชดัเจน ทัง้การดําเนินการ การตดิตาม และ
การประเมนิผลการดาํเนินงาน  
     2.  มแีผนผงั (Flow chart) แสดงขัน้ตอนการใหบ้รกิารที่
แสดงผงัการดําเนินก่อน และหลงัการลดระยะเวลาและหรอื
ขัน้ตอนการปฏบิตังิานบรกิาร 

3.  มีการจัดตัง้คณะกรรมการ
ดําเนินการหรือมีการมอบหมาย
ผูร้บัผดิชอบดาํเนินการ 

     มกีารจดัตัง้คณะกรรมการดําเนินงานหรอืผูร้บัผดิชอบใน
การดาํเนินการเพือ่ใหส้ามารถดาํเนินงานไดต้ามแผนทีว่างไว ้ 

4.  มกีารดาํเนินงานตามแผนการ
ดาํเนินงาน 

     1.  มกีารดําเนินงานตามแผนที่วางไว้พร้อมเก็บข้อมูล
เพือ่ใชใ้นการยนืยนัผล 
     2.  มปีระกาศขัน้และระยะเวลาการให้บรกิารในแต่ละ
กระบวนงานใหผู้ร้บับรกิารรบัทราบอยา่งชดัเจน 

5.  มีผลยืนยันสามารถลดระยะ 
เวลาและหรือขัน้ตอนของการ
ปฏบิตังิานลงไดจ้รงิ    

     1.  มแีบบฟอรม์เกบ็ขอ้มลูเพื่อยนืยนัผลการดาํเนินงาน
ตามขัน้ตอนทีม่กีารพฒันา ปรบัปรงุการใหบ้รกิาร  
     2.  มกีารวเิคราะห์ผลจากการเก็บข้อมูลจรงิเพื่อนํามา
เปรยีบเทยีบตามมาตรฐานใหม ่วา่สามารถดาํเนินการไดจ้รงิ 

6. มรีะบบในการตดิตามผลการ
ดาํเนินงาน 

     1.  คณะกรรมการดําเนินงานหรือผู้ร ับผิดชอบมีการ
ตดิตามผลการดาํเนินงานตามแผนทีว่างไว ้พรอ้มรายงานผล
การตดิตามต่อผูบ้รหิารหน่วยงานหรอืคณะกรรมการบรหิาร
หน่วยงาน 
     2.  มีการวิเคราะห์ผลจากการดําเนินงานตามแผนผงั
ขัน้ตอนการให้บรกิารที่ปรบัปรุงใหม่เพื่อนํามาพจิารณาการ
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เกณฑม์าตรฐาน ตวัอย่างแนวทางปฏิบติั 

ดําเนินงานว่าสามารถดําเนินงานได้ตามเป้าหมายหรอืไม่
เพื่อให้สามารถหาแนวทางการแก้ไขได้ทนัหากไม่สามารถ
ดาํเนินการได ้

7.  มกีารประเมนิและวเิคราะห ์
ผลการดําเนินงานตามแผนการ
ดาํเนินงาน 

     คณะกรรมการดํา เ นินงานหรือผู้ร ับผิดชอบมีการ
ประเมนิผลการดาํเนินงานตามแผนว่าสามารถดําเนินงานได้
บรรลุตามวตัถุประสงคท์ีว่างไวห้รอืไม่พรอ้ม วเิคราะหป์จัจยั
แห่งความสําเร็จ และอุปสรรคในการดําเนินงาน และ
ขอ้เสนอแนะเพือ่การปรบัปรงุพฒันาต่อไป 

8.  มกีารนําผลการประเมนิมาใช้
ในการแก้ไขปรบัปรุงหรอืกําหนด
แนวทางในการดาํเนินงานปีต่อไป 
 

     ในการจัดทําแผนการดําเนินงานหรือการคัดเลือก
กจิกรรมหรอืกระบวนการมาพฒันาปรบัปรุงในปีต่อไปตอ้งมี
การนําผลของการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานในครัง้
ก่อนมาเป็นขอ้มูลนําเขา้ เพื่อการวางแผนในการดําเนินงาน
ของปีถดัไป  
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ตวับง่ช้ีท่ี 4.7 : ระดบัความสาํเรจ็ในการดาํเนินการตามมาตรการประหยดั 
                        พลงังาน (มศว) 
ชนิดของตวับง่ช้ี : ผลผลติ 
การคิดรอบปี : ปีการศกึษา 
คาํอธิบายตวับง่ช้ี :  

เพื่อเป็นการสรา้งจติสาํนึกสารธารณะใหเ้กดิกบับุคลากรในดา้นการรกัษาสภาพแวดลอ้ม 
โดยการช่วยกนัประหยดัพลงังานซึ่งหน่วยงานสามารถดําเนินการช่วยโลก และสงัคมได ้โดยการ
ออกมาตรการในการประหยดัพลงังาน มกีารแจ้งเวยีนให้บุคลากรในสงักดัทราบและปฏบิตัติาม
อยา่งเคร่งครดั เช่นการเปิด-ปิดเครื่องปรบัอากาศ หรอืเครื่องใชไ้ฟฟ้า ในหน่วยงานตามระยะเวลา
ทีก่ําหนด เป็นตน้ มกีารประเมนิผลการดําเนินงานโดยการตรวจประเมนิจากผูม้หีน้าทีร่บัผดิชอบ 
ว่าหน่วยงานไดป้ฏบิตัติามนโยบายดงักล่าวหรอืไม่ โดยจะต้องจดัทํารายงานใหผู้บ้งัคบับญัชาใน
หน่วยงานทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

เกณฑม์าตรฐาน : ขอ้ 

1. มกีารกาํหนดนโยบายหรอืแนวทางการดาํเนินการตามมาตรการประหยดัพลงังาน 
2. มกีารจดัตัง้คณะกรรมการดาํเนินการหรอืมกีารมอบหมายใหม้ผีูร้บัผดิชอบดาํเนินการ 
3. มแีผนงานการดาํเนินการตามมาตรการประหยดัพลงังาน 
4. มกีารดาํเนินงานตามแผนการดาํเนินงาน 
5. มรีะบบในการตดิตามผลการดาํเนินงาน 
6. มกีารประเมนิและวเิคราะหผ์ลการดาํเนินงานตามแผนการดาํเนินงาน 
7. มกีารนําผลการประเมนิมาใชใ้นการแกไ้ขปรบัปรงุหรอืกาํหนดแนวทางในการ 

ดาํเนินงานปีต่อไป 

เกณฑก์ารประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มกีารดาํเนินการ 
1 หรอื 2 ขอ้ 

มกีารดาํเนินการ 
3 หรอื 4 ขอ้ 

มกีารดาํเนินการ 
5 ขอ้ 

มกีารดาํเนินการ 
6 ขอ้ 

มกีารดาํเนินการ 
7 ขอ้ 
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ตวัอย่างแนวทางปฏิบติัเพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน : 

เกณฑม์าตรฐาน ตวัอย่างแนวทางปฏิบติั 

1.   มีการกําหนดนโยบายหรอืแนว
ทางการดําเนินการตามมาตรการ
ประหยดัพลงังาน 

     หน่วยงานควรมีการกําหนด/ทบทวนนโยบาย หรือ
แนวทางการดําเนินงานเพื่อร่วมกนัประหยดัพลงังานของ
หน่วยงาน 

2. มกีารจดัตัง้คณะกรรมการ
ดําเนินการหรือมีการมอบหมาย
ใหม้ผีูร้บัผดิชอบดาํเนินการ 

     มีการจัดตั ้ง คณะกรรมการดํ า เ นินงานหรือมอบ
ผูร้บัผดิชอบในการดําเนินการเพื่อใหส้ามารถดําเนินงานได้
ตามนโยบายหรอืแนวทางการประยดัพลงังานของหน่วยงาน  

3.  มแีผนงานการดาํเนินการตาม
มาตรการประหยดัพลงังาน 

     มีการระบุกิจกรรมที่จะดําเนินการเพื่อการประหยัด
พลงังานที่ชดัเจน ทัง้การดําเนินการ การติดตาม และการ
ประเมนิ วเิคราะหผ์ลการดาํเนินงาน  

4.  มกีารดําเนินงานตามแผนการ
ดาํเนินงาน 
 

     คณะกรรมการดํา เ นินงานหรือผู้ร ับผิดชอบมีการ
ดําเนินงานตามแผนที่วางไว้พร้อมเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการ
ยนืยนัผลการดาํเนินงาน 

5. มีระบบในการติดตามผลการ
ดาํเนินงาน 
 

     คณะกรรมการดําเนินงานหรือผู้รบัผิดชอบควรมีการ
กําหนดใหม้กีารรายงาน หรอืการตดิตามผลการดําเนินงาน
ตามมาตรการประหยดัพลงังานพรอ้มรายงานผลการตดิตาม
ต่อผูบ้รหิารหน่วยงานหรอืคณะกรรมการบรหิารหน่วยงาน 

6.  มกีารประเมนิและวเิคราะหผ์ล
การดาํเนินงานตามแผนการ
ดาํเนินงาน 
 

     1. มกีารประเมนิผลการดําเนินงานตามแผนว่าสามารถ
ดําเนินงานได้บรรลุตามวตัถุประสงค์ที่วางไว้หรอืไม่พร้อม 
วิเคราะห์ปจัจัยแห่งความสําเร็จ  และอุปสรรคในการ
ดาํเนินงาน และขอ้เสนอแนะเพือ่การปรบัปรงุพฒันาต่อไป 
      2.  มกีารวเิคราะหผ์ลจากการดําเนินงานตามมาตรการ
ประหยดัพลงังาน เพื่อนํามาพจิารณามาตรการทีด่ําเนินการ
วา่มผีลต่อการประหยดัพลงังาน 

7.  มกีารนําผลการประเมนิมาใช้
ในการแก้ไขปรบัปรุงหรอืกําหนด
แนวทางในการดาํเนินงานปีต่อไป 
 
 

     ในการจดัทําแผนการดําเนินงานหรอืพจิารณามาตรการ
ในการดําเนินการมาพฒันาปรบัปรุงควรมกีารนําผลของการ
ดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานและผลการวเิคราะห์การ
ดาํเนินงานตามมาตรการในครัง้ก่อนมาเป็นขอ้มลูนําเขา้ เพื่อ
การวางแผนในการดาํเนินงานของปีถดัไป 
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ตวับง่ช้ีท่ี 4.8 : ระดบัความสาํเรจ็ในการดาํเนินการกิจกรรม 5ส (มศว) 
ชนิดของตวับง่ช้ี : ผลผลติ 
การคิดรอบปี : ปีการศกึษา 
คาํอธิบายตวับง่ช้ี :  

กจิกรรม 5ส ถอืว่าเป็นกจิกรรมพืน้ฐานของการปฏบิตังิานเพื่อการใหบ้รกิารที่มคีุณภาพ 
ดงันัน้การดําเนินงานเพื่อจดัความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยในสถานที่ทํางาน เพื่อให้เกดิสภาพการ
ทาํงานทีด่ ีโดยดาํเนินกจิกรรมในหน่วยงาน ตามเทคนิค 5ส คอื มกีารดาํเนินการสะสางเพื่อใหเ้กดิ
ความสะดวกและสะอาด ใหเ้ป็นสุขลกัษณะ และสรา้งนิสยัที่ดใีนการปฏบิตังิาน ที่จะต้องมกีาร
ดาํเนินงานทีม่ปีระสทิธภิาพและดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ือง 

เกณฑม์าตรฐาน : ข้อ 

1. มกีารกาํหนดนโยบาย/แนวทางหรอืแผนการดาํเนินกจิกรรม 5ส 
2. มกีารจดัตัง้คณะกรรมการการดําเนินงานกจิกรรม 5ส และคณะกรรมการตรวจประเมนิ

กจิกรรม 5ส 
3. มคีูม่อืการดาํเนินกจิกรรม 5ส ของหน่วยงาน 
4. มกีารดาํเนินงานตามแผนการดาํเนินงาน 
5. มผีลยนืยนัหน่วยงานผา่นเกณฑค์ะแนนของกจิกรรม 5ส อยา่งน้อยรอ้ยละ 75 
6. มรีะบบในการตดิตามผลการดาํเนินงาน 
7. มกีารประเมนิและวเิคราะหผ์ลการดาํเนินงานตามแผนการดาํเนินงาน 
8. มกีารนําผลการประเมนิมาใชใ้นการแกไ้ขปรบัปรงุหรอืกาํหนดแนวทางในการดาํเนินงานปีต่อไป 

เกณฑก์ารประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มกีารดาํเนินการ 
1 หรอื 2 ขอ้ 

มกีารดาํเนินการ 
3 หรอื 4 ขอ้ 

มกีารดาํเนินการ 
5 หรอื 6 ขอ้ 

มกีารดาํเนินการ 
7 ขอ้ 

มกีารดาํเนินการ 
8 ขอ้ 
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ตวัอย่างแนวทางปฏิบติัเพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน : 

เกณฑม์าตรฐาน ตวัอย่างแนวทางปฏิบติั 

1. มกีารกาํหนดนโยบาย/แนวทาง 
หรอืแผนการดาํเนินกจิกรรม 5ส 
 

     1.  หน่วยงานควรมกีารกําหนดนโยบาย/แนวทาง หรอื
แผนการดําเนินกิจกรรม 5ส ของหน่วยงานที่สื่อสารให้กบั
บุคลากรในหน่วยงานไดท้ราบอยา่งทัว่ถงึ 
     2.  มกีารให้ความรูเ้กี่ยวกบัการดําเนินงานกจิกรรม 5ส 
วา่มขี ัน้ตอน กระบวนการ อยา่งไรบา้ง  

2.  มกีารจดัตัง้คณะกรรมการการ
ดํา เ นินงานกิจกรรม  5ส  และ
คณะกรรมการตรวจประ เมิน
กจิกรรม 5ส 
 

     1.  มีการจดัตัง้คณะกรรมการดําเนินงานกิจกรรม 5ส  
เพื่อดําเนินงานกิจกรรม 5ส ของหน่วยงาน โดยมบุีคลากร
ทุกคนในหน่วยงานมสีว่นรว่มในการทาํกจิกรรมต่างๆ   
     2. มกีารจดัตัง้คณะกรรมการตรวจประเมนิกจิกรรม 5ส 
เพื่อประเมินผลการดําเนินงานตามมาตรฐาน 5ส ของ
หน่วยงาน 

3.  มคีู่มอืการดําเนินกจิกรรม 5ส 
ของหน่วยงาน 
 

     หน่วยงานควรมคีู่มอื 5ส ของหน่วยงานเองเพื่อใชใ้นการ
ดําเนินงานกิจกรรม 5ส และถือปฏิบตัิตามมาตรฐานต่างๆ  
ทีห่น่วยงานกาํหนดขึน้ 

4.  มกีารดําเนินงานตามแผนการ
ดาํเนินงาน 
 

     คณะกรรมการดําเนินงานกจิกรรม 5ส มกีารดําเนินงาน
ตามแผนการดําเนินงานกจิกรรม 5ส ทีว่างแผนไวพ้รอ้มเกบ็
ขอ้มลูการดาํเนินงานเพือ่ใชใ้นการยนืยนัผลการดาํเนินงาน 

5.   มผีลยนืยนัหน่วยงานผา่นเกณฑ์
คะแนนของกจิกรรม 5 ส อยา่งน้อย
รอ้ยละ 75 

     หน่วยงานมีการตรวจประเมินผลการดําเนินงานตาม
มาตรฐาน 5ส ของหน่วยงาน พรอ้มรายงานผลคะแนนจาก
การตรวจประเมนิ  

6.  มรีะบบในการติดตามผลการ
ดาํเนินงาน 
 

     คณะกรรมการดําเนินงานกจิกรรม 5ส กําหนดให้มกีาร
ตดิตามผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานกจิกรรม  
5ส พรอ้มรายงานผลการตดิตามต่อผูบ้รหิารหน่วยงานหรอื
คณะกรรมการบรหิารหน่วยงาน 
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เกณฑม์าตรฐาน ตวัอย่างแนวทางปฏิบติั 

7.  มกีารประเมนิและวเิคราะหผ์ล
การดํ า เ นินงานตามแผนการ
ดาํเนินงาน 
 

     1.  มกีารประเมนิผลการดาํเนินงานตามแผน วา่สามารถ
ดําเ นินงานได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้หรือไม ่
วิเคราะห์ปจัจัยแห่งความสําเร็จ  และอุปสรรคในการ
ดาํเนินงาน และขอ้เสนอแนะเพือ่การปรบัปรงุพฒันาต่อไป 
     2. มกีารวเิคราะหผ์ลจากการดาํเนินงานเกณฑม์าตรฐาน 
5ส เพื่อนํามาพิจารณาในการทบทวน ปรับปรุง พัฒนา
เกณฑม์าตรฐานทีด่าํเนินการต่อไป 

8. มกีารนําผลการประเมนิผลการ
ดําเนินงานไปแก้ไขปรบัปรุงการ
ดาํเนินงาน 

     ในการจดัทาํแผนการดาํเนินงานมาพฒันาปรบัปรุงควรมี
การนําผลของการดาํเนินงานตามแผนการดาํเนินงานและผล
การวเิคราะหก์ารดาํเนินงานเกณฑม์าตรฐาน 5ส ในครัง้ก่อน
มาเป็นขอ้มลูนําเขา้ เพื่อการวางแผนในการดาํเนินงานของปี
ถดัไป 
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องคป์ระกอบท่ี 5 
การเงินและงบประมาณ 

หลกัการ 

การเงนิและงบประมาณเป็นสิง่ทีส่าํคญัอย่างหน่ึงของหน่วยงาน ไมว่่าแหล่งเงนิทุนของ
หน่วยงานจะไดม้าจากงบประมาณแผ่นดนิ หรอืเงนิรายไดข้องหน่วยงาน เช่น รายไดจ้ากงานวจิยั 
บรกิารทางวชิาการ คา่เชา่ทรพัยส์นิ ฯลฯ ผูบ้รหิารหน่วยงานจะตอ้งมแีผนการใชเ้งนิทีส่ะทอ้นความ
ตอ้งการใชเ้งนิเพือ่การดาํเนินงานตามแผน    กลยุทธแ์ละแผนปฏบิตังิานประจาํปีของหน่วยงานได้
อยา่งมปีระสทิธภิาพ ทาํความเขา้ใจกบัการวเิคราะหท์างการเงนิ เช่น รายไดท้ัง้หมดของหน่วยงาน
หลงัจากหกังบ (ค่าใชจ้่าย) ดําเนินการทัง้หมด งบประมาณในการพฒันาอาจารย ์บุคลากร ความ
รวดเรว็ในการเบกิจ่าย รอ้ยละของงบประมาณที่ประหยดัไดห้ลงัจากทีป่ฏบิตัติามภารกจิทุกอย่าง
ครบถ้วน สิง่เหล่าน้ีจะเป็นการแสดงศกัยภาพเชงิการบรหิารจดัการด้านการเงนิของหน่วยงานที่
เน้นถงึความโปรง่ใส ความถกูตอ้ง ใชเ้มด็เงนิอยา่งคุม้คา่ มปีระสทิธภิาพ และเกดิประโยชน์สงูสดุ 

 

มาตรฐานและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 

1. แผนพฒันาดา้นการเงนิระดบัอุดมศกึษา สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 
2. แผนปฏบิตังิานประจาํปีของมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
3. มาตรฐานสถาบนัอุดมศกึษา พ.ศ. 2551 สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 
4. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 

สาํนกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา (องคก์ารมหาชน) (สมศ.) 
5. มาตรฐานแผนการปฏบิตัริาชการของสาํนกังบประมาณ 
6. รายงานงบประมาณแผน่ดนิ (สถาบนัอุดมศกึษาของรฐั) และเงนิรายได ้
7. แผนยทุธศาสตร ์15 ปี มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
8. นโยบายด้านการบริหารจดัการ และด้านการเงนิและงบประมาณ มหาวิทยาลยั    

ศรนีครนิทรวโิรฒ 
 

ตวับง่ช้ี  จาํนวน 1 ตวับง่ชี ้คอื 

   5.1 ระบบและกลไกการเงนิและงบประมาณ (สกอ.) 
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ตวับง่ช้ีท่ี 5.1 : ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ.) 

ชนิดของตวับง่ช้ี : กระบวนการ 
การคิดรอบปี : ปีงบประมาณ 

คาํอธิบายตวับ่งช้ี :  

หน่วยงานจะตอ้งมรีะบบในการจดัหาและจดัสรรเงนิอย่างมปีระสทิธภิาพ จะตอ้งมแีผน
กลยุทธท์างดา้นการเงนิซึง่เป็นแผนจดัหาเงนิทุนจากแหล่งเงนิทุนต่างๆ ทีส่ามารถผลกัดนัแผนกล
ยุทธ์ของหน่วยงานใหส้ามารถดําเนินการได้ มกีารวเิคราะห์รายได้ ค่าใชจ้่ายของการดําเนินงาน 
ทัง้จากงบประมาณแผ่นดนิและเงนิรายไดอ้ื่นๆ ทีห่น่วยงานไดร้บั มกีารจดัสรรงบประมาณและการ
จดัทํารายงานทางการเงนิอย่างเป็นระบบครบทุกพนัธกจิ มรีะบบการตรวจสอบการใชเ้งนิอย่างมี
ประสิทธิภาพ รายงานทางการเงินต้องแสดงรายละเอียดการใช้จ่ายในทุกพนัธกิจ โครงการ 
กจิกรรม เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหส์ถานะทางการเงนิและความมัน่คงของสถาบนัได ้

เกณฑม์าตรฐาน : ขอ้ 

1. มแีผนกลยทุธท์างการเงนิทีส่อดคลอ้งกบัแผนกลยทุธข์องหน่วยงาน 
2. มแีนวทางจดัหาทรพัยากรทางด้านการเงนิ หลกัเกณฑ์การจดัสรร และการวาง

แผนการใชเ้งนิอยา่งมปีระสทิธภิาพโปรง่ใส ตรวจสอบได ้
3. มงีบประมาณประจาํปีทีส่อดคลอ้งกบัแผนปฏบิตักิารในแต่ละพนัธกจิและการพฒันา

หน่วยงานและบุคลากร 
4. มกีารจดัทาํรายงานทางการเงนิอยา่งเป็นระบบและรายงานต่อคณะกรรมการบรหิาร

หน่วยงานอยา่งน้อยปีละ 2 ครัง้ 
5. มกีารนําขอ้มูลทางการเงนิไปใชใ้นการวเิคราะห์ค่าใชจ้่าย และวเิคราะหส์ถานะทาง

การเงนิ และความมัน่คงของหน่วยงานอยา่งต่อเน่ือง 
6. มหีน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหน้าที่ตรวจติดตามการใช้เงนิให้

เป็นไปตามระเบยีบและกฎเกณฑท์ีห่น่วยงานและมหาวทิยาลยักาํหนด 
7. ผูบ้รหิารระดบัสงูของหน่วยงานมกีารตดิตามผลการใชเ้งนิใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย 

และนําขอ้มลูจากรายงานทางการเงนิไปใชใ้นการวางแผนและการตดัสนิใจ 

เกณฑก์ารประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มกีารดาํเนินการ 
1 ขอ้ 

มกีารดาํเนินการ 
2 หรอื 3 ขอ้ 

มกีารดาํเนินการ 
4 หรอื 5 ขอ้ 

มกีารดาํเนินการ 
6 ขอ้ 

มกีารดาํเนินการ 
7 ขอ้ 
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ตวัอย่างแนวทางปฏิบติัเพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน : 

เกณฑม์าตรฐาน ตวัอย่างแนวทางปฏิบติั 

1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
หน่วยงาน 

     1. แผนกลยุทธ์ทางการเงนิเป็นแผนที่แสดงให้เห็นถึง
แหล่งทีม่าและแหล่งใชไ้ปของเงนิที่ตอ้งใชใ้นการดําเนินงาน
ตามแผนกลยทุธข์องหน่วยงาน 
     2. หน่วยงานควรตัง้คณะกรรมการทําหน้าที่ดําเนินการ
วเิคราะห์ทรพัยากรที่ต้องใช้ในการดําเนินงานตามแผนกล
ยุทธ์ของหน่วยงาน และทําการประเมนิมูลค่าของทรพัยากร
ที่ต้องใช้ซึ่งจะเป็นงบประมาณในการดําเนินการตามแผน  
และ กําหนดแหล่งที่มาของงบประมาณดงักล่าวซึ่งอาจจะ
เป็นงบประมาณแผ่นดนิ เงนิรายไดส้ถาบนั เงนิบรจิาค หรอื
หน่วยงานจะต้องจดัให้มีการระดมทุนจากแหล่งทุนต่างๆ 
ก่อนทีจ่ะนําขอ้มลูเหล่านัน้มาจดัทํางบประมาณประจําปีตาม
แหลง่งบประมาณนัน้ๆ  

2 .  มีแนวทางจัดหาทรัพยากร
ทางด้านการเงนิ หลกัเกณฑ์การ
จัดสรร และการวางแผนการใช้
เงนิอย่างมีประสทิธิภาพโปร่งใส 
ตรวจสอบได ้

     1. มีแนวทางการจัดหาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมกับ
ลกัษณะของค่าใช้จ่ายหรอืเงนิทุนและเพยีงพอ สําหรบัการ
บริหารภารกิจของหน่วยงานในทุกด้านให้เป็นไปตาม
เป้าหมาย 
     2. มแีนวทางในการจดัสรรทรพัยากรตามหลกัเกณฑท์ี่
กําหนดล่วงหน้าและได้ร ับการยอมรับโดยทัว่ไปของ
ประชาคม ในกรณีทีม่หีลกัเกณฑใ์นการจดัสรรทรพัยากรอยู่
แล้วควรได้มกีารทบทวนความเหมาะสมของหลกัเกณฑ์ให้
สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ในปจัจุบนั 
     3.  มแีผนการจดัหาทรพัยากรทางการเงนิอยา่งเพยีงพอ 
สาํหรบัการบรหิารภารกจิของหน่วยงานในทุกดา้นใหเ้ป็นไป
ตามเป้าหมาย และมแีผนใชเ้งนิอย่างมปีระสทิธภิาพ เพื่อจะ
ทาํใหร้ายไดร้ายจา่ย เป็นไปอยา่งเหมาะสม 

3 .  มี ง บป ร ะม าณปร ะ จํ า ปี ที่
สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการใน
แต่ ละพันธกิจและการพัฒนา
หน่วยงานและบุคลากร 

     หลงัจากไดม้กีารจดัทํางบประมาณประจาํปีเสรจ็แลว้ก่อนที่
จะนํางบประมาณประจาํปีเสนอคณะกรรมการบรหิารหน่วยงาน
ควรไดม้กีารวเิคราะหก์ารใชไ้ปของเงนิตามงบประมาณในดา้น
ต่างๆดงัน้ี 

• งบประมาณประจําปีสอดคล้องกับแผนปฏิบัติงาน
ประจาํปีทีก่าํหนดไวใ้นแต่ละปีมากน้อยเพยีงใด 
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เกณฑม์าตรฐาน ตวัอย่างแนวทางปฏิบติั 

• เมื่ อวิเคราะห์ตามพันธกิจของหน่วยงานแล้ว 
งบประมาณประจาํปีในแต่ละพนัธกจิมคีวามเพยีงพอ
มากน้อยเพยีงใด 

• เมื่อวิเคราะห์ตามแผนการพัฒนาหน่วยงานแล้ว 
งบประมาณประจําปีสําหรบัการพฒันาบุคลากรมี
ความเหมาะสมตามนโยบายมากน้อยเพยีงใด 

4. มกีารจดัทาํรายงานทางการเงนิ
อย่างเป็นระบบ และรายงานต่อ
คณ ะ คณะ ก ร ร ม ก า ร บ ริห า ร
หน่วยงานอยา่งน้อยปีละ 2 ครัง้ 

     มกีารจดัทํารายงานทางการเงนิที่อย่างน้อยประกอบไป
ด้วยงบรายรบั ค่าใช้จ่ายอย่างเป็นระบบ อย่างน้อยทุก 6 
เดอืน ปีละ 2 ครัง้ เพื่อจะได้รู้ถึงสถานะของเงนิรายได้ หกั
ค่าใชจ้่ายแลว้หน่วยงานมงีบประมาณเหลอืเพยีงพอ ที่จะใช้
ในกิจกรรมของหน่วยงานในช่วงถัดไป มีการนํารายงาน
ทางการเงนิเสนอผูบ้รหิารของหน่วยงาน และคณะกรรมการ
หน่วยงาน 

5. มกีารนําข้อมูลทางการเงนิไป
ใช้ในการวเิคราะห์ค่าใช้จ่าย และ
วเิคราะห์สถานะทางการเงนิ และ
ความมัน่คงของหน่วยงานอย่าง
ต่อเน่ือง 

      จัดทํารายงานการใช้เงินงบประมาณตามแผนการ
ดําเนินงานเสนอผูบ้รหิาร  เป็นรายงานที่แจง้ให้ผูบ้รหิารได้
ทราบว่า ไดใ้ชเ้งนิตามแผนหรอืไม่และไดใ้ชเ้งนิกบักจิกรรม
ใด มผีลลพัธจ์ากการทาํงานอยา่งไรบา้ง มงีบประมาณเหลอื
จา่ยในแต่ละแผนเทา่ไร 

• มกีารจดัทาํรายงานการลงทุนของหน่วยงาน 

• มกีารวเิคราะห์เพื่อพยากรณ์รายรบัและรายจ่ายใน
อนาคต 

6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน
และภายนอก  ทําหน้าที่ตรวจ 
ติดตามการใช้เงนิให้เป็นไปตาม
ระเบยีบและกฎเกณฑท์ีห่น่วยงาน
และมหาวทิยาลยักาํหนด 

     มกีารแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ(Audit committee) 
หรอืรวมทัง้ผูต้รวจสอบภายใน อยา่งเป็นทางการ 

 

7.ผูบ้รหิารระดบัสงูของหน่วยงาน
มีการติดตามผลการใช้เงินให้
เ ป็นไปตามเป้าหมาย  และนํา
ขอ้มูลจากรายงานทางการเงนิไป
ใ ช้ ใ น ก า ร ว า ง แ ผ น แ ล ะ ก า ร
ตดัสนิใจ 

     1.  ผูบ้รหิารสามารถใชร้ะบบสารสนเทศเพื่อการบรหิาร
และการตดัสนิใจช่วยในการตดิตามการใชเ้งนิ จดัทาํรายงาน
ต่างๆทีเ่ป็นสิง่จาํเป็นทีผู่บ้รหิารจะตอ้งทราบ และนําขอ้มลูมา
วเิคราะหส์ถานะทางการเงนิของหน่วยงาน 
     2.  มีการนํารายงานทางการเงินเสนอคณะกรรมการ
บรหิารหน่วยงานตามแผนทีก่าํหนด 
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องคป์ระกอบท่ี 6 
ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพ 

หลกัการ 

ระบบและกลไกในการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในเป็นปจัจยัสําคญัที่แสดงถึง
ศกัยภาพการพฒันาคุณภาพของหน่วยงาน โดยต้องครอบคลุมทัง้ปจัจยันําเข้า กระบวนการ 
ผลผลิต ผลลพัธ์ และผลกระทบที่เกิดขึ้น หน่วยงานจะต้องพฒันาระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศกึษาภายในอยา่งต่อเน่ือง และมกีระบวนการจดัการความรู ้เพื่อใหเ้กดินวตักรรมดา้น
การประกนัคุณภาพการศกึษาภายในทีเ่ป็นลกัษณะเฉพาะของหน่วยงาน 

 

มาตรฐานและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 

1. พระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2545 
สาํนกังานเลขาธกิารคณะกรรมการบรหิารการศกึษา 

2. กรอบแผนอุดมศกึษาระยะยาว 15 ปี ฉบบัที่ 2 (พ.ศ.2551 - 2565) สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศกึษา 

3. กฎกระทรวงวา่ดว้ยระบบ หลกัเกณฑ ์และวธิกีารประกนัคุณภาพการศกึษา พ.ศ. 2553 
4. มาตรฐานการศกึษาของชาต ิพ.ศ. 2547 สาํนกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา 
5. มาตรฐานการอุดมศกึษา พ.ศ. 2549 สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 
6. มาตรฐานสถาบนัอุดมศกึษา พ.ศ.2551 สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 
7. กรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 (Thai Qualification 

Framework for Higher Education) (TQF : HEd.) สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 
8. เกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรระดบัอุดมศกึษา พ.ศ. 2548 สาํนกังานคณะกรรมการการ

อุดมศกึษา 
9. มาตรฐานการประเมนิคุณภาพภายนอกระดบัอุดมศกึษารอบสาม พ.ศ. 2553 สาํนกังาน

รบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา (องคก์ารมหาชน) (สมศ.) 
10. ปรชัญา และปณิธานของมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ และของหน่วยงาน 
11. แผนยทุธศาสตร ์15 ปี (พ.ศ.2551 - 2565 ) มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

ตวับง่ช้ี  จาํนวน 2 ตวับง่ชี ้คอื 

   6.1 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน (สกอ.) 
  6.2 ผลการประเมนิการประกนัคุณภาพภายในรบัรองโดยตน้สงักดั (มศว) 
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ตวับง่ช้ีท่ี 6.1 : ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) 
ชนิดของตวับง่ช้ี : กระบวนการ 
การคิดรอบปี : ปีการศกึษา 
คาํอธิบายตวับง่ช้ี :  

การประกนัคุณภาพการศกึษาภายในเป็นภารกจิของสถาบนัอุดมศกึษาตามทีก่ําหนดไว้
ในพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2545 ซึง่สถาบนั
ตอ้งสรา้งระบบและกลไกการควบคุม ตรวจสอบ ประเมนิและพฒันาการดําเนินงานของหน่วยงาน
ใหเ้ป็นไปตามนโยบาย เป้าประสงค์ และระดบัคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนดโดยหน่วยงานต้น
สงักดัและมหาวทิยาลยั ตลอดจนหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง มกีารวดัผลสาํเรจ็ของการประกนัคุณภาพ
การศกึษาภายใน รวมทัง้การรายงานผลการประกนัคุณภาพต่อหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง และเปิดเผย
ต่อสาธารณชน มกีารประเมนิและปรบัปรงุอยา่งต่อเน่ือง และมนีวตักรรมทีเ่ป็นแบบอยา่งทีด่ ี

สําหรับหน่วยงานถือว่าการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นส่วนหน่ึงของ
กระบวนการบรหิารการศกึษาทีต่อ้งดาํเนินการอยา่งต่อเน่ืองตามระบบและกลไกของมหาวทิยาลยั 
และของหน่วยงานที่มีการกําหนดขึ้น ซึ่งประกอบด้วยการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและ
พฒันาการดําเนินงานอยา่งต่อเน่ือง โดยมกีารสรา้งจติสาํนึกใหเ้หน็วา่เป็นความรบัผดิชอบรว่มกนั
ของทุกคนในการพฒันาคุณภาพการศกึษา ทัง้น้ี เพื่อเป็นหลกัประกนัแก่สาธารณชนใหม้ัน่ใจไดว้่า
หน่วยงานและมหาวทิยาลยัสามารถสรา้งผลผลติทางการศกึษาทีม่คีุณภาพ 

เกณฑม์าตรฐาน : ขอ้ 

1. มรีะบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศกึษาภายในทีเ่หมาะสมและสอดคลอ้งกบั
พนัธกจิและพฒันาการของหน่วยงาน และดาํเนินการตามระบบทีก่าํหนด 

2. มกีารกําหนดนโยบายและใหค้วามสาํคญัเรื่องการประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน 
โดยคณะกรรมการบรหิารหน่วยงานและผูบ้รหิารสงูสดุของหน่วยงาน 

3. มกีารกาํหนดตวับง่ชีเ้พิม่เตมิตามอตัลกัษณ์ของหน่วยงาน 
4. มกีารดาํเนินงานดา้นการประกนัคุณภาพการศกึษาภายในทีค่รบถว้น ประกอบดว้ย 

1) การควบคุม ตดิตามการดําเนินงาน และประเมนิคุณภาพ 2) การจดัทาํรายงานประจาํปีทีเ่ป็น
รายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหน่วยงานและมหาวิทยาลัยตาม
กําหนดเวลา และรายงานขอ้มลูครบถว้นตามทีก่ําหนดในระบบ CHE QA online ระบบสารสนเทศ
การประกนัคุณภาพเพื่อการบรหิาร(QIS)  3) การนําผลการประเมนิคุณภาพไปทาํแผนการพฒันา
คุณภาพการศกึษาของหน่วยงาน 
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5. มกีารนําผลการประกนัคุณภาพการศกึษาภายในมาปรบัปรุงการทํางาน และสง่ผล
ใหม้กีารพฒันาผลการดาํเนินงานตามตวับง่ชีข้องแผนกลยทุธทุ์กตวับง่ชี ้

6. มีสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทุก
องคป์ระกอบคุณภาพ 

7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะ
ผูใ้ชบ้รกิารตามพนัธกจิของหน่วยงาน 

8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่าง
หน่วยงาน และมกีจิกรรมรว่มกนั 

9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงาน
พฒันาขึน้ และเผยแพรใ่หห้น่วยงานอื่นสามารถนําไปใชป้ระโยชน์ 

เกณฑก์ารประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มกีารดาํเนินการ 
1 ขอ้ 

มกีารดาํเนินการ 
2 หรอื 3 ขอ้ 

มกีารดาํเนินการ 
4 หรอื 5  
หรอื 6 ขอ้ 

มกีารดาํเนินการ 
7 หรอื 8 ขอ้ 

มกีารดาํเนินการ 
9 ขอ้ 

 

ตวัอย่างแนวทางปฏิบติัเพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน : 

เกณฑม์าตรฐาน ตวัอย่างแนวทางปฏิบติั 

1. มีระบบและกลไกการ
ประกนัคุณภาพการศกึษา
ภายในที่ เหมาะสมและ
สอด คลอ้งกบัพนัธกจิและ
พฒันาการของหน่วยงาน
และดําเนินการตามระบบ
ทีก่าํหนด 
 

     1.  หน่วยงานควรพฒันาระบบประกนัคุณภาพ ที่เหมาะสมกบั
ระดบัการพฒันาของหน่วยงาน โดยอาจเป็นระบบประกนัคุณภาพ
สอดคลอ้งกบัทีม่หาวทิยาลยักาํหนด      
     2 . ระบบประกันคุณภาพที่นํามาใช้ต้องเป็นส่วนหน่ึงของ
กระบวนการบริหารที่ดําเนินการเป็นประจํา โดยเริ่มจากการ
วางแผน การดําเนินการตามแผน การตรวจสอบ ประเมนิและการ
ปรบัปรุงพฒันาเพื่อใหก้ารดาํเนินภารกจิบรรลุเป้าประสงคแ์ละมกีาร
พฒันาอยา่งต่อเน่ือง 
     3. มกีารกําหนดผู้รบัผดิชอบและประสานงานด้านการประกนั
คุณภาพเพื่อผลกัดนัให้มกีารประกนัคุณภาพเกิดขึ้นอย่างต่อเน่ือง 
ตัง้แต่ระดบัหน่วยงาน กลุม่งาน จนถงึระดบัผูป้ฏบิตัแิต่ละบุคคล 
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เกณฑม์าตรฐาน ตวัอย่างแนวทางปฏิบติั 

2. มีการกําหนดนโยบาย
และให้ความสําคัญเรื่อง
ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ
การศึกษาภายใน  โดย
คณะกรรมการบริห า ร
หน่วยงานและผู้บริหาร
สงูสดุของหน่วยงาน 

     1 .  คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของ
หน่วยงาน ต้องให้ความสําคัญและกําหนดนโยบายการประกัน
คุณภาพการศกึษาที่ชดัเจน โดยเกดิจากการมสี่วนร่วมจากทุกภาคี
ในหน่วยงาน 
     2.  มหีน่วยงานหรอืคณะกรรมการรบัผดิชอบการจดัระบบการ
ประกนัคุณภาพพร้อมทัง้กําหนดมาตรฐานตวับ่งชี้และเกณฑ์การ
ประเมนิคุณภาพทีเ่หมาะสม 
     3.  มกีลไกเชื่อมโยงการปฏบิตังิานตัง้แต่ระดบับุคคล กลุ่มงาน
จนถงึระดบัหน่วยงานเพือ่ใหไ้ดคุ้ณภาพตามทีห่น่วยงานกาํหนด 
     4. มีคู่มือคุณภาพในแต่ละระดบัเพื่อกํากับการดําเนินงานให ้ 
สูก่ารปฏบิตัทิีเ่ป็นรปูธรรม 
     5.  มกีลไกการติดตาม ตรวจสอบ ประเมนิและกระตุ้นให้เกิด
การพฒันาคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง 

3 .มีการกําหนดตัวบ่งชี้
เพิ่ม เติมตามอัตลักษณ์
ของหน่วยงาน 

     1.  หน่วยงานอาจกําหนดมาตรฐานและกําหนดตวับ่งชีท้ีใ่ชเ้ป็น
กรอบในการดําเนินงานของหน่วยงานเพิม่เติมตามอตัลกัษณ์ของ
ตนเอง แต่ทัง้น้ีต้องไม่ขดักับมาตรฐานการอุดมศึกษา ตลอดจน
มาตรฐานและกฎเกณฑอ์ื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง  
     2. ตวับ่งชี้ที่เพิม่เตมิขึน้ตามอตัลกัษณ์ของหน่วยงาน ควรชี้วดั
คุณลกัษณะที่พึงประสงค์ครบถ้วนทัง้ปจัจยันําเข้า กระบวนการ 
ผลผลติและผลลพัธ ์  
     3. เกณฑห์รอืแนวปฏบิตัทิีด่ทีีใ่ชก้ํากบัแต่ละตวับ่งชีต้อ้งสามารถ
วดัระดบัคุณภาพตามเป้าหมายของตวับ่งชี้นัน้ๆ และเป็นเกณฑ์ที่
นําไปสูก่ารปรบัปรงุพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 

4.  มีการดําเนินงานด้าน
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
ครบถว้น ประกอบดว้ย  
1) การควบคุม ตดิตาม
ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น แ ล ะ
ประเมนิคุณภาพ  
2) การจดัทํารายงาน
ประจํา ปีที่ เ ป็นรายงาน

     1.  มกีารดําเนินการตามระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา
ภายในที่สมบูรณ์ครบถ้วน โดยมกีารกําหนดการควบคุมคุณภาพ 
การตดิตามการดาํเนินงาน และการประเมนิคุณภาพ  
     2.  มกีารนําวงจร PDCA เขา้มาใชใ้นการดาํเนินงาน ดา้นระบบ
คุณภาพ และการปรับปรุงระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศกึษาภายใน 
     3.   มกีารจดัทํารายงานประจําปีทีเ่ป็นรายงานประเมนิคุณภาพ
เสนอคณะกรรมการบริหารหน่วยงานพิจารณา พร้อมทัง้เสนอ
มาตรการและแผนเร่งรดัการพฒันาคุณภาพตามผลการประเมนิใน
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ประเมนิคุณภาพเสนอต่อ
คณะกรรมการบริห 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 รบถ้ ว นต ามที่
กําหนดในระบบ CHEQA 
online ระบบสารสนเทศ
การประกันคุณภาพเพื่อ
การบรหิาร(QIS)   
3) การนําผลการประเมนิ
คุณภาพไปทําแผนการ
พฒันาคุณภาพการศกึษา
ของหน่วยงาน 

แต่ละปีโดยส่งรายงานให้มหาวทิยาลยั หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง และ
เปิดเผยต่อสาธารณชน  
 

5. มกีารนําผลการประกนั
คุณภาพการศกึษาภายใน
มาปรับปรุงการทํางาน 
และส่งผลให้มีการพฒันา
ผลการดําเนินงานตามตวั
บ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุก
ตวับง่ชี ้

     หน่วยงานควรมอบหมายให้ผู้รบัผิดชอบตวับ่งชี้ของ แผนกล
ยุทธ์นําผลจากการประเมินคุณภาพ มาตรการ และแผนพฒันา
คุณภาพในแต่ละปี ไปวเิคราะห์และดําเนินการหรอืประสานงานกบั
คณะกรรมการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาปรบัปรุงการ
ดําเนินงานในส่วนที่รบัผิดชอบโดยตรงหรือร่วมรบัผิดชอบโดยมี
เป้าหมายให้ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ของ
หน่วยงาน มกีารพฒันาขึน้จากปีก่อนหน้าทุกตวับง่ชี ้ 

6 .   มีระบบสารสนเทศ /
สารสนเทศทีใ่หข้อ้มลูสนับ 
สนุนการประกันคุณภาพ
การ ศกึษาภายในครบทุก
องคป์ระกอบคุณภาพ 

     หน่วยงานตอ้งมรีะบบสารสนเทศ/สารสนเทศ ทีส่ามารถนําเสนอ
ขอ้มูลประกอบการดําเนินการประกนัคุณภาพการศึกษาที่ถูกต้อง
เป็นปจัจุบนัครบทัง้ 7 องค์ประกอบคุณภาพและสามารถใชร้่วมกนั
ไดท้ัง้ระดบับุคคล กลุม่งาน และหน่วยงาน   

7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสยีในการประกนั 
คณภาพการศึกษา โดย 
เฉพาะผู้ ใช้บริการตาม
พนัธกจิของหน่วยงาน 

     หน่วยงานควรส่งเสรมิให้บุคลากรของหน่วยงานเข้ามามสี่วน
รว่มในกระบวนการประกนัคุณภาพการศกึษา และ   เปิดโอกาสใหผู้้
มสีว่นไดส้ว่นเสยี โดยเฉพาะผูร้บับรกิารตามพนัธกจิของหน่วยงาน 
เช่น ผู้รบับรกิารด้านการวจิยั หรอื ชุมชนผู้รบับรกิารทางวชิาการ
ของหน่วยงาน ไดเ้ขา้มมีาส่วนร่วมในการประกนัคุณภาพ อาท ิใน
รูปแบบของการร่วมเป็นกรรมการ การร่วมกําหนดตัวบ่งชี้และ
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เป้าหมายการให้ข้อมูลป้อนกลับ หรือการให้ความร่วมมือกับ
หน่วยงานในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ด้านการประกันคุณภาพ  
เป็นตน้    

8 .  มีเครือข่ายการแลก 
เปลี่ยนเรียนรู้ด้านการ
ประกนัคุณภาพการศกึษา
ระหว่างหน่วยงาน และมี
กจิกรรมรว่มกนั 

     1.  มกีารสรา้งเครอืข่ายการประกนัคุณภาพระหว่างหน่วยงาน 
ทัง้ในสว่นของระดบัหน่วยงานหรอืกลุม่งาน  
     2.  มกีารทํางานด้านการประกนัคุณภาพร่วมกนัในเครือข่าย  
มผีลการปฏิบตัิงานที่ชดัเจนและมพีฒันาการด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้น
จากการแลกเปลีย่นเรยีนรูภ้ายในเครอืขา่ย 
     3.  มกีารตดิตามประเมนิผลการสรา้งเครอืข่ายเพื่อนําไปสู่การ
พฒันาการทาํงานรว่มกนัอยา่งต่อเน่ือง 

9 .  มีแนวปฏิบัติที่ดีหรือ
งานวิจัยด้านการประกัน
คุณภาพการ    ศึกษาที่
หน่วยงานพฒันาขึ้น และ
เผยแพร่ให้หน่วยงานอื่น
สามารถนําไปใชป้ระโยชน์ 

     1.  มีกระบวนการคัดสรรแนวปฏิบัติที่ดีในแต่ละกิจกรรมที่
เกดิขึน้ในการปฏบิตังิานดา้นการประกนัคุณภาพการศกึษา 
     2.  มกีารเผยแพร่แนวทางการประกนัคุณภาพการศกึษา ทีเ่ป็น
วิธีปฏิบัติที่ดีให้กับสาธารณชน และให้หน่วยงานอื่นนําไปใช้
ประโยชน์ 
     3.  มกีารวจิยัสถาบนัดา้นการประกนัคุณภาพการศกึษาและนํา
ผลไปพฒันางานดา้นการประกนัคุณภาพการศกึษา 
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ตวับง่ช้ีท่ี 6.2 : ผลการประเมินการประกนัคณุภาพภายในรบัรองโดยต้นสงักดั   
                        (มศว) 
ชนิดของตวับง่ช้ี : ผลลพัธ ์
การคิดรอบปี : ปีการศกึษา 
 

คาํอธิบายตวับง่ช้ี :  

ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลกัเกณฑ์และวธิกีารประกนัคุณภาพการศกึษา พ.ศ. 
2553 ให้สถานศึกษาระดบัอุดมศึกษาพฒันาระบบประกันคุณภาพภายใน และให้หน่วยงาน       
ต้นสงักดัของสถานศึกษาระดบัอุดมศึกษาจดัให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษานัน้      
ซึง่มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒในฐานะสถาบนัการศกึษาระดบัอุดมศกึษาจงึกําหนดระบบในการ
ประกนัคุณภาพการศกึษาภายในใหม้กีารตรวจและประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน ระดบัคณะ/
หน่วยงานเทียบเท่า เป็นประจําทุกปีการศกึษาพร้อมทัง้กําหนดตวับ่งชี้และเกณฑ์การประเมนิ
คุณภาพสอดคล้องตามตวับ่งชี้คุณภาพที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด เพื่อ
สะท้อนประสทิธภิาพและประสทิธผิลของคุณภาพการดําเนินงานด้านต่างๆ ของหน่วยงาน และ
มหาวทิยาลยั 

การพจิารณาผลประเมนิการประกนัคุณภาพภายในรบัรองโดยต้นสงักดันัน้ พจิารณา
จากคะแนนผลการประเมนิคุณภาพภายใน ระดบัหน่วยงาน ยอ้นหลงั 3 ปี โดยเริม่เก็บขอ้มูลผล
การประเมนิคุณภาพภายในตัง้แต่ปีการศกึษา 2553  

 

สตูรการคาํนวณ :  

ผลประเมนิการประกนัคุณภาพภายในรบัรองโดยตน้สงักดั เท่ากบั 
 
       ผลรวมคะแนนผลการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายในโดยมหาวทิยาลยั 
 จาํนวนปี 
 

เกณฑก์ารประเมิน :  

เกณฑก์ารประเมนิใชค้า่เฉลีย่ของผลประเมนิประกนัคุณภาพภายใน 
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องคป์ระกอบท่ี 7 
วิจยัสถาบนั 

หลกัการ 

วจิยัสถาบนั(Institutional Research) เป็นการวจิยัประเภทหน่ึงทีมุ่ง่ศกึษาและวเิคราะห์
อย่างมรีะบบเกี่ยวกบัการดําเนินงานสภาพแวดล้อมของปญัหาที่เกี่ยวขอ้งโดยตรงกบัหน่วยงาน
ของตนเอง เพื่อประโยชน์ในการจดัหาขอ้มลูหรอืขอ้คน้พบ สารสนเทศทีไ่ดไ้ปเป็นขอ้มลูพืน้ฐานไป
พฒันาหน่วยงาน ทําให้รู้ว่าศกัยภาพของหน่วยงานอยู่อยู่ตรงไหน มจีุดแขง็อะไรที่ควรส่งเสรมิ 
จุดอ่อนอะไรทีต่อ้งแกไ้ขปรบัปรุง ทําใหไ้ดแ้นวทางในการตดัสนิใจ สนับสนุนการวางแผน กําหนด
นโยบาย วสิยัทศัน์ เป้าประสงคต่์อไปในอนาคต  รวมทัง้เป็นวงจรของการพฒันาหน่วยงาน องคก์ร 
อย่างต่อเน่ืองไม่มทีี่สิ้นสุด การวิจยัสถาบนัจึงเป็นเครื่องมอืที่สําคญัในการปรบัปรุงและพฒันา
องค์กร และขณะเดยีวกนัก็เป็นช่องทางในการส่งเสรมิให้บุคลากรผู้ทํางานวจิยัสถาบนัได้พฒันา
ศกัยภาพทางวชิาการและมโีอกาสความก้าวหน้าในวชิาชพีของตนเองควบคู่ไปด้วยกนักบัการ
พฒันาองคก์รดว้ย 
 

ตวับง่ช้ี  จาํนวน 1 ตวับง่ชี ้คอื 

   1.1 มกีารพฒันาระบบและกลไกในการสนบัสนุนการผลติงานวจิยัและงานสรา้งสรรคเ์พื่อ
พฒันาสถาบนั  (มศว) 
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ตวับง่ช้ีท่ี 7.1 : มีการพฒันาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจยั
และงานสร้างสรรคเ์พ่ือพฒันาสถาบนั  (มศว) 
ตวับง่ช้ี : กระบวนการ 
การคิดรอบปี : ปีการศกึษา 

คาํอธิบายตวับง่ช้ี :  

หน่วยงานสายสนบัสนุนเป็นหน่วยงานทีต่อ้งมกีารพฒันากระบวนการในการปฏบิตังิานที่
ก่อใหเ้กดิประสทิธภิาพหรอืสรา้งแนวทาง หรอืนําเสนอแนวทางในการพฒันาหน่วยงานของตนเอง
และมหาวทิยาลยั ฉะนัน้จงึจําเป็นตอ้งมกีารบรหิารจดัการงานวจิยัและงานสรา้งสรรคท์ีม่คีุณภาพ 
โดยมแีนวทางการดําเนินงานที่เป็นระบบและมกีลไกส่งเสรมิสนับสนุนครบถ้วนเพื่อให้สามารถ
ดาํเนินการไดต้ามแผนทีก่ําหนดไว ้ทัง้การสนบัสนุนดา้นการจดัหาแหล่งทุนวจิยัและการจดัสรรทุน
วจิยั การส่งเสรมิพฒันาสมรรถนะแก่บุคลากรเพื่อทําวจิยั การสนับสนุนทรพัยากรทีจ่ําเป็นซึ่ง
รวมถงึทรพัยากรบุคคล ทรพัยากรการเงนิ เครื่องมอือุปกรณ์ทีเ่กีย่วขอ้งต่างๆ ตลอดจนจดัระบบ
สรา้งขวญัและกาํลงัใจอยา่งเหมาะสม 

งานวจิยั หมายถงึ ผลงานทางวชิาการที่ไดม้าจากการศกึษาคน้ควา้ตามกระบวนการ
ระเบยีบวจิยัทีเ่หมาะสมโดยมเีป้าหมายในการพฒันากระบวนการในการทาํงานของหน่วยงานหรอื
มหาวทิยาลยั 

งานสรา้งสรรค ์ หมายถงึ ผลงาน(ไมจ่าํเป็นตอ้งวจิยั) ทีม่กีารศกึษาคน้ควา้ ,สิง่ประดษิฐ์
หรอืนวตักรรมต่างๆ ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการทาํงานในหน่วยงานหรอืมหาวทิยาลยั ทัง้น้ีสามารถนบั
รวมถงึการคดิค้นวธิกีารทํางานใหม่ที่แสดงถึงการพฒันาให้มปีระสทิธภิาพสูงกว่าวธิกีารทํางาน
แบบเดมิ 

เกณฑม์าตรฐาน : ขอ้ 

1.  มรีะบบบรหิารงานวจิยัและงานสรา้งสรรคท์ีส่ง่เสรมิการพฒันาหน่วยงาน ทีส่อดคลอ้ง
กบัภารกจิดา้นต่างๆ ของหน่วยงานเพื่อใหเ้กดิการพฒันากระบวนการในการทาํงาน หรอืแนวทาง
ทีด่ใีนการปฏบิตังิานภายในหน่วยงานหรอืมหาวทิยาลยั 

2.  มกีารจดัสรรทรพัยากรการเงนิ ทรพัยากรบุคคล แหล่งคน้ควา้ต่างๆ เพื่อสนบัสนุน
งานวจิยัและงานสรา้งสรรคข์องหน่วยงาน 

3.  มงีานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคท์ีนํ่าใชป้ระโยชน์ไดจ้รงิอยา่งน้อย 1 โครงการต่อปีที่
ประเมนิ 

4.  มกีารเผยแพรห่รอืถ่ายทอดความรู ้และการนําไปใชป้ระโยชน์ทัง้ภายในและภายนอก
หน่วยงาน 
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5.  มกีารตดิตามและตรวจสอบประเมนิผล ของการนําผลงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคไ์ป
ใชป้ระโยชน์ โดยการเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพของความแตกต่างก่อนทาํและหลงัทาํ 

6.  มกีารนําผลประเมนิมาพฒันาเพื่อต่อยอดงานวจิยัและงานสรา้งสรรค ์หรอืหน่วยงานมี
การสรา้งงานวจิยัและงานสรา้งสรรคอ์ยา่งต่อเน่ือง 

 

เกณฑก์ารประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มกีารดาํเนินการ 
1 ขอ้ 

มกีารดาํเนินการ 
2 หรอื 3 ขอ้ 

มกีารดาํเนินการ 
4 ขอ้ 

มกีารดาํเนินการ 
5 ขอ้ 

มกีารดาํเนินการ 
6 ขอ้ 

 

ตวัอย่างแนวทางปฏิบติัเพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน : 

เกณฑม์าตรฐาน ตวัอย่างแนวทางปฏิบติั 

1. มรีะบบบรหิารงานวจิยัและงาน
สร้างสรรค์ที่ส่งเสริมการพัฒนา
หน่วยงาน ทีส่อดคลอ้งกบัภารกจิ
ดา้นต่างๆ ของหน่วยงานเพื่อให้
เกดิการพฒันากระบวนการในการ
ทํางาน หรอืแนวทางที่ดใีนการ
ปฏิบตัิงานภายในหน่วยงานหรอื
มหาวทิยาลยั 

     1.  หน่วยงานควรวางแนวทาง ขัน้ตอน และหลกัเกณฑ ์
ตลอดจนกาํหนด บุคคล กลุม่บุคคล หรอืกลุม่งานทีร่บัผดิชอบ  
     2.  มกีารวางแผน ตรวจสอบตดิตาม ประเมนิและปรบัปรุง
อย่างสมํ่าเสมอเพื่อบรรลุตามเป้าหมายของแผนการวจิยัของ
หน่วยงาน 

2. มกีารจดัสรรทรพัยากรการเงนิ 
ทรพัยากรบุคคล แหล่งคน้ควา้
ต่างๆ เพื่อสนบัสนุนงานวจิยัและ
งานสรา้งสรรคข์องหน่วยงาน 

      1.  มีงบประมาณสนับสนุนการบริหารงานวิจยัและงาน
สรา้งสรรค์อย่างเพยีงพอพรอ้มจดัหาที่ปรกึษา แนะนําแหล่ง
คน้ควา้เพือ่สนบัสนุนการทาํวจิยัและงานสรา้งสรรค ์
     2.  มีการจัดให้มีข้อมูล รายละเอียดและเงื่อนไขของ
แหลง่ทุนวจิยัต่างๆ ทัง้ภายในและภายนอกหน่วยงาน 

3.  มงีานวจิยัหรอืงานสร้างสรรค์
ทีนํ่าใชป้ระโยชน์ไดจ้รงิอย่างน้อย 
1 โครงการต่อปีทีป่ระเมนิ 

     1 .  มีการวางแผนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของ
หน่วยงาน 
     2.  จดัให้มรีะบบประเมนิผลสําเรจ็ของการทําวจิยัหรอื
งานสร้างสรรค์ทัง้ในประเด็นงานวจิยัเสรจ็ทนักําหนดเวลา 
หรอืคุณภาพของงานวจิยัเป็นไปตามขอ้กาํหนด 
     3.  มกีารตดิตามการนํางานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคไ์ปใช้
ประโยชน์ 
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เกณฑม์าตรฐาน ตวัอย่างแนวทางปฏิบติั 

4. มีการเผยแพร่หรือถ่ายทอด
ความรู ้และการนําไปใชป้ระโยชน์
ทัง้ภายในและภายนอกหน่วยงาน 

     มชี่องทางในการเผยแพร่หรอืถ่ายทอดความรู ้และการ
นําไปใชป้ระโยชน์ทัง้ภายในและภายนอกหน่วยงาน 
   

5. มีการติดตามและตรวจสอบ
ประเมนิผลของการนําผลงานวจิยั
หรอืงานสรา้งสรรคไ์ปใชป้ระโยชน์ 
โดยการเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพ
ของความแตกต่างก่อนทําและ
หลงัทาํ 
 

     ควรมแีผนการตดิตามการนําผลงานวจิยัไปใชใ้นการเพิม่
ประสทิธภิาพการทาํงานโดยมกีารเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพ
ก่อนและหลงั  
       
 

6. มีการนําผลประเมนิมาพฒันา
เพื่ อ ต่อยอดงานวิจัยและงาน
สรา้งสรรค ์ หรอืหน่วยงานมกีาร
สร้างงานวจิยัและงานสร้างสรรค์
อยา่งต่อเน่ือง 

     มกีารนําผลการตดิตามมาวเิคราะห ์เพื่อปรบัปรุงพฒันา
ต่อยอดงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรค ์

 
 
 

 



คู่มือการประกนัคณุภาพการศึกษาภายใน มศว ปีการศึกษา 2553  
(สาํหรบัหน่วยงานสนบัสนุนวชิาการ) 

112 

 

บรรณานุกรม 

ฝา่ยประกนัคุณภาพการศกึษา มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. (2552) คู่มือการประกนัคณุภาพ
การศึกษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2550-2553 (ฉบบัปรบัปรงุ
ครัง้ท่ี 2 : ธนัวาคม 2552). 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา. (2553) คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ระดบัอดุมศึกษา พ.ศ. 2553 (ฉบบัเดือนกรกฎาคม 2553).  

สาํนักงานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา (องค์การมหาชน). (2553) คู่มือการ
ประเมินคณุภาพภายนอก ระดบัอดุมศึกษา (ฉบบัปรบัปรงุ 2553). 

 

 



คู่มือการประกนัคณุภาพการศึกษาภายใน มศว ปีการศึกษา 2553  
(สาํหรบัหน่วยงานสนบัสนุนวชิาการ) 

 

113 
 

ภาคผนวก 

คาํชี้แจงในการนาํตวับ่งชี้ไปใชป้ระเมินคุณภาพการศกึษาภายใน 

1. การประเมนิคุณภาพการศกึษาภายในระดบัภาควชิาหรอืหน่วยงานเทยีบเท่าทีม่กีาร
เรยีนการสอนให้คณะหรอืหน่วยงานเลอืกตวับ่งชี้ที่จะนําไปใช้ให้สอดคล้องกบับรบิท โครงสร้าง 
และระบบการบรหิาร และปรบัขอ้ความในตวับ่งชี้และเกณฑ์มาตรฐานให้สอดคลอ้งกบัระดบัของ
หน่วยงานที่รบัการประเมนิ เช่น ตวับ่งชี้ที่ 7.1 การประเมนิสภาสถาบนัและผูบ้รหิารของสถาบนั 
อาจปรบัเป็น การประเมนิกรรมการประจาํคณะวชิา/หน่วยเทยีบเทา่ เป็นตน้ 

2. อาจารยป์ระจํา หมายถงึ ขา้ราชการ พนักงาน และบุคลากรที่มสีญัญาจา้งกบัหน่วยงาน
ทัง้ปีการศกึษา ซึง่มหีน้าทีค่วามรบัผดิชอบตามพนัธกจิหลกัของสถาบนัอุดมศกึษา 
 นักวจิยัประจํา หมายถึง ขา้ราชการ หรอืพนักงาน หรอืบุคลากรที่มสีญัญาจ้างกบั
หน่วยงานทัง้ปีการศกึษา ทีม่ตีาํแหน่งเป็นเจา้หน้าทีว่จิยัหรอืนกัวจิยั 
 การนบัจาํนวนอาจารยป์ระจาํและนกัวจิยัประจาํ ใหน้บัระยะเวลาการทาํงาน ดงัน้ี 
  9 – 12 เดอืน   คดิเป็น 1 คน 
  6 เดอืนขึน้ไปแต่ไมถ่งึ 9 เดอืน คดิเป็น 0.5 คน 
  น้อยกวา่ 6 เดอืน   ไมส่ามารถนํามานบัได ้

3. ตวับง่ชี ้แบง่เป็น 2 ประเภท คอื ตวับง่ชีเ้ชงิคุณภาพและตวับง่ชีเ้ชงิปรมิาณ ดงัน้ี 
1) ตวับง่ชีเ้ชงิคุณภาพจะระบุเกณฑม์าตรฐานเป็นขอ้ๆ กําหนดเกณฑก์ารประเมนิตวั

บง่ชีเ้ป็น 5 ระดบั มคีะแนนตัง้แต่ 1 ถงึ 5 การประเมนิจะนบัจาํนวนขอ้และระบุวา่ผลการดาํเนินงาน
ไดก้ีข่อ้ ไดค้ะแนนเท่าใด กรณีทีไ่ม่ดาํเนินการใดๆ หรอืดําเนินการไมค่รบทีจ่ะได ้1 คะแนน ใหถ้อื
เป็นวา่ได ้0 คะแนน 

2) ตวับ่งชีเ้ชงิปรมิาณอยู่ในรปูของรอ้ยละหรอืค่าเฉลีย่ กําหนเกณฑก์ารประเมนิเป็น
คะแนนระหวา่ง 1 ถงึ 5 โดยเป็นคา่ต่อเน่ือง (มจีุดทศนิยม) สาํหรบัการแปลงผลการดาํเนินงานตาม
ตวับ่งชี ้(ซึ่งอยู่ในรปูรอ้ยละหรอืค่าเฉลีย่) เป็นคะแนนทําโดยการวางเทยีบบญัญตัไิตรยางศ ์โดยที่
แต่ละตวับง่ชีจ้ะกาํหนดคา่รอ้ยละหรอืคา่เฉลีย่ทีค่ดิเป็นคะแนน 5 ไว ้คาํนวณไดด้งัน้ี 
 
 
 
 
 
 

คา่รอ้ยละทีไ่ดจ้ากผลการดาํเนินงาน 

รอ้ยละทีก่าํหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็ 5 
x 5  =  คะแนนทีไ่ด ้
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4. การแปลงคา่รอ้ยละหรอืคา่เฉลีย่เป็นคะแนน 
1) ผลการดาํเนินงานเทา่กบัหรอืสงูกวา่คา่รอ้ยละหรอืคา่เฉลีย่ทีก่าํหนดใหเ้ป็นคะแนน 

5 จะไดค้ะแนน 5 
2) ผลการดาํเนินงานตํ่ากวา่คา่รอ้ยละหรอืคา่เฉลีย่ทีก่าํหนดใหเ้ป็นคะแนน 5 คาํนวณ

คะแนนทีไ่ดด้งัน้ี 
 
 
 
 
 

5. ขอ้ปฏบิตัเิรือ่งจุดทศนิยม 
 การคํานวณค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย และค่าคะแนนใหใ้ชท้ศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยการปดั
ทศนิยมตาํแหน่งที ่3 ตามหลกัการปดัทศนิยม (ตัง้แต่เลข 5 ขึน้ไปปดัขึน้) เชน่ 
  72.364 เป็น 72.36 
  3.975 เป็น 3.98 

6. เกณฑก์ารประเมนิตวับ่งชีเ้ป็นแบบ 5 ระดบั มคีะแนนตัง้แต่ 1 ถงึ 5 กรณีทีไ่ม่ดาํเนินการ
ใดๆ หรอืดาํเนินการไมค่รบทีจ่ะได ้1 คะแนน ใหไ้ด ้0 คะแนน โดยมคีวามหมายของคะแนน ดงัน้ี 

  คะแนน 0.00 – 1.50  หมายถงึ  การดาํเนินงานตอ้งปรบัปรงุเรง่ดว่น 
  คะแนน 1.51 – 2.50  หมายถงึ  การดาํเนินงานตอ้งปรบัปรงุ 
  คะแนน 2.51 – 3.50  หมายถงึ  การดาํเนินงานระดบัพอใช ้
  คะแนน 3.51 – 4.50  หมายถงึ  การดาํเนินงานระดบัด ี
  คะแนน 4.51 – 5.00  หมายถงึ  การดาํเนินงานระดบัดมีาก 
 

นยิามศพัท์ท่ีใชใ้นตวับ่งชี้ 

กระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสาํคญั หมายถงึ การจดัการศกึษาทีถ่อืว่าผูเ้รยีน
สาํคญัทีส่ดุ เป็นกระบวนการจดัการศกึษาทีต่อ้งเน้นใหผู้เ้รยีนแสวงหาความรู ้และพฒันาความรูไ้ด้
ดว้ยตนเอง หรอืรวมทัง้มกีารฝึกและปฏบิตัใินสภาพจรงิของการทํางาน มกีารเชื่อมโยงสิง่ที่เรยีน
กบัสงัคมและการประยุกต์ใช้ มกีารจดักจิกรรมและกระบวนการให้ผู้เรยีนไดค้ดิ วเิคราะห์ สงัเคราะห ์
ประเมนิและสรา้งสรรคส์ิง่ต่างๆ 

นอกจากน้ีตอ้งสง่เสรมิใหผู้เ้รยีนสามารถพฒันาตามธรรมชาตแิละเตม็ตามศกัยภาพ โดย
สะทอ้นจากการทีน่กัศกึษาสามารถเลอืกเรยีนรายวชิา หรอืเลอืกทาํโครงงานหรอืชิน้งานในหวัขอ้ที่
สนใจในขอบเขตเน้ือหาของวชิานัน้ๆ 

คา่รอ้ยละทีไ่ดจ้ากผลการดาํเนินงาน 

รอ้ยละทีก่าํหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็ 5 
x 5  =  คะแนนทีไ่ด ้
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รูปแบบการจดัการเรยีนรู้ในระดบัอุดมศกึษาตามแนวทางเน้นผู้เรยีนเป็นสําคญั ซึ่งมุ่ง
พฒันาความรู้ และทกัษะทางวชิาชพี ทกัษะชวีติและทกัษะสงัคม มปีรากฏในวงการศกึษาไทย
หลายรปูแบบ  ตวัอยา่งเชน่ 

1) การเรยีนรูจ้ากกรณีปญัหา (Problem-based Learning : PBL) 
2) การเรยีนรูเ้ป็นรายบุคคล (Individual Study) 
3) การเรยีนรูแ้บบสรรคนิยม (Constructivism) 
4) การเรยีนรูแ้บบแสวงหาความรูไ้ดด้ว้ยตนเอง (Self-Study) 
5) การเรยีนรูจ้ากการทาํงาน (Work-based Learning) 
6) การเรยีนรูท้ีเ่น้นการวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้(Research–based Learning) 
7) การเรยีนรูท้ีใ่ชว้ธิสีรา้งผลงานจากการตกผลกึทางปญัญา (Crystal-based Approach) 
 
การบูรณาการ (Integration) หมายถงึ การผสมกลมกลนืของแผน กระบวนการ สารสนเทศ 

การจดัสรรทรพัยากร การปฏบิตักิาร ผลลพัธ ์และการวเิคราะห ์เพื่อสนบัสนุนเป้าประสงคท์ีส่าํคญั
ของสถาบนั (organization-wide goal) การบรูณาการทีม่ปีระสทิธผิล เป็นมากกวา่ความสอดคลอ้ง
ไปในแนวทางเดยีวกนั (alignment) ซึ่งการดําเนินการของแต่ละองคป์ระกอบภายใน ระบบการ
จดัการ ผลการดาํเนินการมคีวามเชือ่มโยงกนัเป็นหน่ึงเดยีวอยา่งสมบรูณ์ 
 

การเผยแพร่ผลงานวิจยัในท่ีประชุมวิชาการระดบัชาติ หมายถงึ การนําเสนอบทความ
วจิยัในทีป่ระชุมวชิาการ และบทความฉบบัสมบรูณ์(Full paper) ไดร้บัการตพีมิพใ์นรายงานสบืเน่ือง
จากการประชุม (Proceedings) โดยมกีองบรรณาธกิารจดัทํารายงานฯ หรอืคณะกรรมการจดั
ประชุม ประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรอืผู้ทรงคุณวุฒริะดบัปรญิญาเอก หรอืผูท้รงคุณวุฒทิี่มผีลงาน
เป็นที่ยอมรบัในสาขาวชิานัน้ๆ จากนอกสถาบนัเจ้าภาพอย่างน้อยร้อยละ 25 และมีผู้ประเมิน
บทความทีเ่ป็นผูเ้ชีย่วชาญในสาขานัน้จากนอกสถาบนัของเจา้ของบทความ 
 

การเผยแพร่ผลงานวิจยัในท่ีประชุมวิชาการระดบันานาชาติ หมายถงึ การนําเสนอ
บทความวจิยัในทีป่ระชุมวชิาการ และบทความฉบบัสมบรูณ์ (Full paper) ไดร้บัการตพีมิพใ์นรายงาน
สบืเน่ืองจากการประชุม (Proceedings) โดยมกีองบรรณาธกิารจดัทาํรายงานฯ หรอืคณะกรรมการ
จดัประชุม ประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรอืผู้ทรงคุณวุฒริะดบัปรญิญาเอก หรอืผู้ทรงคุณวุฒทิี่มี
ผลงานเป็นที่ยอมรบัในสาขาวชิานัน้ๆ จากต่างประเทศอย่างน้อยรอ้ยละ 25 และมผีูป้ระเมนิบทความ 
ทีเ่ป็นผูเ้ชีย่วชาญในสาขานัน้จากต่างประเทศ 
 

การให้บริการทางวิชาการแก่สงัคม หมายถงึ กจิกรรมหรอืโครงการใหบ้รกิารแก่สงัคม
ภายนอกสถาบนัการศกึษา หรอืเป็นการใหบ้รกิารที่จดัในสถาบนัการศกึษาโดยมบุีคคลภายนอก
เขา้มาใชบ้รกิาร 
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 การให้อาํนาจในการตดัสินใจ หมายถงึ การใหอ้ํานาจและความรบัผดิชอบในการตดัสนิใจ
และในการปฏบิตัแิก่ผูป้ฏบิตังิาน ซึง่เป็นผูม้คีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบังาน เพื่อใหม้ปีระสทิธภิาพ
และประสทิธผิล 
 

งานวิจยั หมายถงึ กระบวนการทีม่รีะเบยีบแบบแผนในการคน้หาคาํตอบของปญัหา หรอื
การเสาะแสวงหาความรูใ้หม่ ตลอดจนถงึการประดษิฐค์ดิคน้ทีผ่่านกระบวนการศกึษา คน้ควา้หรอื
ทดลอง วเิคราะหแ์ละตคีวามขอ้มลูตลอดจนสรปุผลอยา่งเป็นระบบ 
 

งานสร้างสรรค ์หมายถงึ ผลงานวชิาการ (ไมจ่าํเป็นตอ้งเป็นงานวจิยั) ทีม่กีารศกึษา คน้ควา้
ทีแ่สดงออกทางศลิปะหรอืดนตรอีนัเป็นทีย่อมรบั 
 

จรรยาบรรณนักวิจยั หมายถงึ หลกัเกณฑค์วรประพฤตปิฏบิตัขิองนกัวจิยัทัว่ไป เพื่อให้
การดําเนินงานวจิยัตัง้อยู่บนพื้นฐานของจรยิธรรมและหลกัวชิาการที่เหมาะสม ตลอดจนประกนั
มาตรฐานของการศกึษาคน้ควา้ใหเ้ป็นไปอยา่งสมศกัดิศ์รแีละเกยีรตภิมูขิองนกัวจิยั ดงัน้ี 

1) นกัวจิยัตอ้งซื่อสตัยแ์ละมคีุณธรรมในทางวชิาการและการจดัการ 
2) นักวจิยัต้องตระหนักถึงพนัธกรณีในการทําวจิยัตามขอ้ตกลงที่ทําไวก้บัหน่วยงานที่

สนบัสนุนการวจิยัและต่อหน่วยงานทีต่นสงักดั 
3) นกัวจิยัตอ้งมพีืน้ฐานความรูใ้นสาขาวชิาการทีท่าํวจิยั 
4) นกัวจิยัตอ้งมคีวามรบัผดิชอบต่อสิง่ทีศ่กึษาวจิยั ไมว่า่จะเป็นสิง่มชีวีติหรอืไมม่ชีวีติ 
5) นกัวจิยัตอ้งเคารพศกัดิศ์ร ีและสทิธขิองมนุษยท์ีใ่ชเ้ป็นตวัอยา่งในการวจิยั 
6) นกัวจิยัตอ้งมอีสิระทางความคดิ โดยปราศจากอคตใินทุกขัน้ตอนของการทาํวจิยั 
7) นกัวจิยัพงึนําผลงานวจิยัไปใชป้ระโยชน์ในทางทีช่อบ 
8) นกัวจิยัพงึเคารพความคดิเหน็ทางวชิาการของผูอ้ื่น 
9) นกัวจิยัพงึมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมทุกระดบั 

 
จรรยาบรรณอาจารยแ์ละบุคลากรสายสนับสนุน หมายถงึ ประมวลความประพฤตทิี่

อาจารยแ์ละบุคลากรสายสนับสนุนพงึปฏบิตัเิพื่อรกัษา ส่งเสรมิเกยีรตคิุณ ชื่อเสยีง และฐานะของ
อาจารยแ์ละบุคลากรสายสนับสนุนตามทีส่ภามหาวทิยาลยักําหนด โดยอาจใชก้รอบแนวทางตาม
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานของจรรยาบรรณที่พงึมใีนสถาบนัอุดมศกึษา โดยต้องยดึมัน่ใน
หลกัการ 6 ประการ คอื  

1) ยดึมัน่และยนืหยดัในสิง่ทีถ่กูตอ้ง  
2) ซื่อสตัยส์จุรติและรบัผดิชอบ  
3) ปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความโปรง่ใสและสามารถตรวจสอบได ้ 
4) ปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยไมเ่ลอืกปฏบิตัอิยา่งไมเ่ป็นธรรม  
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5) มุง่ผลสมัฤทธิข์องงาน  
6) ไมใ่ชอ้าํนาจครอบงาํผดิทาํนองคลองธรรมต่อนกัศกึษา  
และตอ้งครอบคลุมจรรยาบรรณ 10 ประการ คอื  
1) จรรยาบรรณต่อตนเอง  
2) จรรยาบรรณต่อวชิาชพี  
3) จรรยาบรรณต่อการปฏบิตังิาน  
4) จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน  
5) จรรยาบรรณต่อผูบ้งัคบับญัชา  
6) จรรยาบรรณต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  
7) จรรยาบรรณต่อผูร้ว่มงาน  
8) จรรยาบรรณต่อนกัศกึษาและผูร้บับรกิาร  
9) จรรยาบรรณต่อประชาชน และ 
10) จรรยาบรรณต่อสงัคม 

 
นักวิจยัประจาํ หมายถงึ ขา้ราชการ หรอืพนักงาน หรอืบุคลากรที่มสีญัญาจา้งกบัสถาบนั 

อุดมศกึษาทัง้ปีการศกึษา ทีม่ตีาํแหน่งเป็นเจา้หน้าทีว่จิยัหรอืนกัวจิยั 
 

นักศึกษาเตม็เวลาเทียบเท่า (Full Time Equivalent Student : FTES) หมายถงึ 
นกัศกึษาทีล่งทะเบยีนเรยีนตามเกณฑจ์าํนวนหน่วยกติมาตรฐานของการลงทะเบยีน ดงัน้ี 

ระบบทวภิาค  
-  สาํหรบันกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ี: ลงทะเบยีน 36 หน่วยกติต่อปีการศกึษา (18 หน่วยกติ 

ต่อภาคการศกึษา) 
-  สาํหรบันกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษาทัง้โครงการปกตแิละโครงการภาคพเิศษ : ลงทะเบยีน 

24 หน่วยกติต่อปีการศกึษา (12 หน่วยกติต่อภาคการศกึษาปกต)ิ 
ระบบไตรภาค   
-  สาํหรบันกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ี: ลงทะเบยีน 45 หน่วยกติต่อปีการศกึษา (15 หน่วยกติ 

ต่อภาคการศกึษา) 
- สาํหรบันักศกึษาระดบับณัฑติศกึษา : ลงทะเบยีน 30 หน่วยกติต่อปีการศกึษา (10 

หน่วยกติต่อภาคการศกึษา) 
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ขัน้ตอนการคาํนวณคา่ FTES มดีงัน้ี 
1) คาํนวณค่าหน่วยกตินกัศกึษา (Student Credit Hours : SCH) ซึง่กค็อื ผลรวมของผลคณู

ระหวา่งจํานวนนกัศกึษาทีล่งทะเบยีนเรยีนกบัจาํนวนหน่วยกติแต่ละรายวชิาทีเ่ปิดสอนทุกรายวชิา
ตลอดปีการศกึษา รวบรวมหลงัจากนกัศกึษาลงทะเบยีนแลว้เสรจ็ (หมดกาํหนดเวลาการเพิม่-ถอน) 
โดยมสีตูรการคาํนวณ ดงัน้ี 

 
  SCH = Σnici 

 
เมือ่  ni = จาํนวนนกัศกึษาทีล่งทะเบยีนในวชิาที ่i 

Ci = จาํนวนหน่วยกติของวชิาที ่i 
 

2) คาํนวณคา่ FTES โดยใชส้ตูรคาํนวณดงัน้ี 
 
 
 
 

 
 

 
นักศึกษาภาคปกติ หมายถงึ นกัศกึษาทีเ่รยีนในชว่งเวลาราชการ หรอืนอกเวลาราชการ

โดยสถาบนัไดม้กีารคาํนวณเป็นภาระงานสอนของอาจารย ์และไมม่กีารจา่ยคา่ตอบแทนเป็นการพเิศษ 
 

นักศึกษาภาคพิเศษ หมายถงึ นักศกึษาที่เรยีนในช่วงเวลาราชการ หรอืนอกเวลาราชการ
โดยสถาบนัมไิดน้ับว่าการสอนดงักล่าวเป็นภาระงานสอนของอาจารย ์และ/หรอืไดม้กีารจ่ายค่าตอบแทน
ใหก้บัการสอนของอาจารยเ์ป็นการพเิศษ 
 

แนวปฏิบติัท่ีดี หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือขัน้ตอนการปฏิบัติที่ทําให้องค์การประสบ
ความสาํเรจ็ หรอืสูค่วามเป็นเลศิตามเป้าหมาย เป็นทีย่อมรบัในวงวชิาการหรอืวชิาชพีนัน้ๆ มหีลกัฐาน
ของความสําเรจ็ปรากฏชดัเจน โดยมกีารสรุปวธิปีฏบิตั ิหรอืขัน้ตอนการปฏบิตั ิตลอดจนความรู้
และประสบการณ์ บนัทกึเป็นเอกสาร เผยแพร่ใหห้น่วยงานภายในหรอืภายนอกสามารถนําไปใช้
ประโยชน์ได ้
 

FTES =  
SCH 

จาํนวนหน่วยกติต่อปีการศกึษาตามเกณฑม์าตรฐาน 
การลงทะเบยีนในระดบัปรญิญานัน้ๆ 
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ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) หมายถงึ กลุ่มคนต่างๆ ทีไ่ดร้บัผลกระทบ หรอือาจ
ได้รบัผลกระทบจากการดําเนินการและความสาํเรจ็ของสถาบนั ตวัอย่างของกลุ่มผู้มสี่วนได้ส่วนเสยี 
ทีส่าํคญั เช่น นักศกึษาผูป้กครอง สมาคมผูป้กครอง ผูป้ฏบิตังิาน คู่ความร่วมมอืทัง้ทีเ่ป็นทางการ
และไม่เป็นทางการคณะกรรมการกํากบัดูแลสถาบนัในดา้นต่างๆ ศษิยเ์ก่า นายจา้ง สถาบนัการศกึษา
อื่นๆ องค์การที่ทําหน้าที่กํากบัดูแลกฎ ระเบยีบ องค์การที่ให้เงนิสนับสนุน ผู้เสยีภาษี ผู้กําหนด
นโยบาย ผูส้ง่มอบ ตลอดจนชุมชนในทอ้งถิน่และชุมชนวชิาการหรอืวชิาชพี 
 

แผนกลยุทธ์ หมายถงึ แผนระยะยาวของสถาบนัโดยทัว่ไปมกัใชเ้วลา 5 ปี เป็นแผนที่
กําหนดทศิทางการพฒันาของสถาบนั แผนกลยุทธป์ระกอบไปดว้ยวสิยัทศัน์ พนัธกจิ เป้าประสงค ์
วตัถุประสงค ์ผลการวเิคราะหจ์ุดแขง็ จุดอ่อน โอกาสและภยัคุกคาม กลยุทธต่์างๆ ของสถาบนัควร
ครอบคลุมทุกภารกจิของสถาบนั มกีารกําหนดตวับ่งชี้ความสาํเรจ็ของแต่ละกลยุทธ์และค่าเป้าหมาย
ของตวับ่งชี้เพื่อวดัระดบัความสําเรจ็ของการดําเนินงานตามกลยุทธ์ โดยสถาบนันําแผนกลยุทธ ์
มาจดัทาํแผนดาํเนินงานหรอืแผนปฏบิตักิารประจาํปี 
 

แผนปฏิบติัการประจาํปี หมายถงึ แผนระยะสัน้ที่มรีะยะเวลาในการดําเนินงานภายใน  
1 ปี เป็นแผนที่ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ลงสู่ภาคปฏิบตัิ เพื่อให้เกิดการดําเนินงานจรงิตามกลยุทธ ์
ประกอบดว้ย โครงการหรอืกจิกรรมต่างๆ ทีจ่ะตอ้งดาํเนินการในปีนัน้ๆ เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายตาม
แผนกลยุทธ์ ตวับ่งชี้ความสาํเรจ็ของโครงการหรอืกจิกรรม ค่าเป้าหมายของตวับ่งชี้เหล่านัน้ รวมทัง้ 
มกีารระบุผู้รบัผดิชอบหลกัหรอืหวัหน้าโครงการ งบประมาณในการดําเนินการ รายละเอยีดและ
ทรพัยากรทีต่อ้งใชใ้นการดาํเนินโครงการทีช่ดัเจน 
 

ระบบและกลไก 
ระบบ หมายถงึ ขัน้ตอนการปฏบิตังิานที่มกีารกําหนดอย่างชดัเจนว่าต้องทําอะไรบ้าง

เพือ่ใหไ้ดผ้ลออกมาตามทีต่อ้งการ ขัน้ตอนการปฏบิตังิานจะตอ้งปรากฏใหท้ราบโดยทัว่กนัไมว่า่จะ
อยู่ในรูปของเอกสารหรอืสื่ออเิลก็ทรอนิกสห์รอืโดยวธิกีารอื่น ๆ องคป์ระกอบของระบบ ประกอบดว้ย 
ปจัจยันําเขา้ กระบวนการ ผลผลติและขอ้มลูป้อนกลบั ซึง่มคีวามสมัพนัธเ์ชื่อมโยงกนั 

กลไก หมายถงึ สิง่ทีท่าํใหร้ะบบมกีารขบัเคลื่อนหรอืดาํเนินอยูไ่ด ้โดยมกีารจดัสรรทรพัยากร 
มกีารจดัองคก์าร หน่วยงาน หรอืกลุม่บุคคลเป็นผูด้าํเนินงาน 
 

ระบบสารสนเทศ หมายถงึ ระบบทีท่าํ หน้าทีใ่นการรวบรวมขอ้มลูเขา้มาทาํ การประมวลผล
รวมทัง้การวเิคราะหเ์พื่อจดัทาํเป็นสารสนเทศในรปูแบบต่างๆ และนําสง่ไปยงัผูท้ีม่สีทิธไิดร้บัสารสนเทศ
เพื่อใช้ในการปฏบิตังิาน การบรหิาร หรอืการตดัสนิใจ โดยมคีอมพวิเตอร์ รวมทัง้อุปกรณ์ต่างๆ 
เป็นเครื่องมอืสนับสนุนการทํางานของระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศในองค์การมหีลายประเภท 
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ในแต่ละประเภทมีได้หลายระบบ ทัง้น้ี เพื่อตอบสนองวตัถุประสงค์เฉพาะด้านในการทํางานที่
แตกต่างกนัออกไป 
 

วารสารระดบัชาติ หมายถงึ วารสารวชิาการ (Journal) ทีย่อมรบัโดยสาํนกังานคณะกรรมการ
การอุดมศกึษา (สกอ.) ให้เป็นวารสารระดบัชาติ และมชีื่อปรากฏในบญัชรีายชื่อที่เผยแพร่โดย
สํานักงานคณะกรรมการอุดมศกึษา (สกอ.) หรอืวารสารวชิาการ ที่มชีื่อปรากฏอยู่ในฐานขอ้มูล 
Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) 
 

วารสารระดบันานาชาติ หมายถงึ วารสารวชิาการ(Journal) ที่ปรากฏในฐานขอ้มูลสากล 
เช่น ฐานขอ้มลู Web of Science (Science Citation Index Expand, Social Sciences Citation 
Index, Art and Humanities Citation Index) หรอืฐานขอ้มลู Scopus หรอืในฐานขอ้มลูสากลอื่นๆ 
ที่เป็นที่ยอมรบัในศาสตร์นัน้ๆ หรือวารสารวิชาการที่ยอมรบัโดยสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศกึษา (สกอ.) ให้เป็นวารสารระดบันานาชาต ิและมชีื่อปรากฏในบญัชรีายชื่อที่เผยแพร่โดย
สาํนกังานฯ 
 

หน่วยงานหรือองคก์รระดบัชาติ หมายถงึ หน่วยงานราชการระดบักรมหรอืเทยีบเท่า
ขึน้ไป หรอืรฐัวสิาหกจิ หรอืองคก์ารมหาชน หรอืองคก์รกลางระดบัชาตทิัง้ภาครฐัและเอกชนหลกั
ธรรมาภบิาล3 หมายถงึ การปกครอง การบรหิาร การจดัการ การควบคุม ดูแลกจิการต่างๆ ให้
เป็นไปในครรลองธรรม นอกจากน้ี ยงัหมายถึงการบรหิารจดัการที่ด ีซึ่งสามารถนําไปใช้ได้ทัง้
ภาครฐัและเอกชน 
 

หลกัธรรมาภิบาล หมายถึง การปกครอง การบรหิาร การจดัการ การควบคุม ดูแล
กจิการต่างๆ ใหเ้ป็นไปในครรลองธรรม นอกจากน้ี ยงัหมายถงึการบรหิารจดัการทีด่ ีซึ่งสามารถ
นําไปใช้ได้ทัง้ภาครฐัและเอกชน ธรรมที่ใช้ในการบริหารงานน้ีมีความหมายอย่างกว้างขวาง 
กล่าวคือ หาได้มีความหมายเพียงหลกัธรรมทางศาสนาเท่านัน้ แต่รวมถึงศีลธรรม คุณธรรม 
จรยิธรรมและความถูกต้อง ชอบธรรมทัง้ปวง ซึ่งวญิญูชนพงึมแีละพงึประพฤตปิฏบิตั ิอาท ิความ
โปรง่ใสตรวจสอบได ้การปราศจากการแทรกแซงจากองคก์ารภายนอก เป็นตน้ 

หลกัธรรมาภบิาลของการบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ี(Good Governance) ทีเ่หมาะสม
จะนํามาปรบัใชใ้นภาครฐัม ี10 องคป์ระกอบ ดงัน้ี 

1) หลกัประสทิธผิล (Effectiveness) คอื ผลการปฏบิตัริาชการทีบ่รรลุวตัถุประสงคแ์ละ
เป้าหมายของแผนการปฏบิตัริาชการตามทีไ่ดร้บังบประมาณมาดําเนินการ รวมถงึสามารถเทยีบเคยีง
กบัส่วนราชการหรอืหน่วยงานที่มภีารกจิคลา้ยคลงึกนัและมผีลการปฏบิตังิานในระดบัชัน้นําของ
ประเทศเพื่อให้เกดิประโยชน์สุขต่อประชาชนโดยการปฏบิตัริาชการจะต้องมทีศิทางยุทธศาสตร ์
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และเป้าประสงคท์ี่ชดัเจน มกีระบวนการปฏบิตังิานและระบบงานทีเ่ป็นมาตรฐาน รวมถงึมกีารตดิตาม
ประเมนิผลและพฒันาปรบัปรงุอยา่งต่อเน่ืองและเป็นระบบ 

2) หลกัประสทิธภิาพ (Efficiency) คอื การบรหิารราชการตามแนวทางการกํากบัดแูลทีด่ี
ทีม่กีารออกแบบกระบวนการปฏบิตังิานโดยใชเ้ทคนิคและเครื่องมอืการบรหิารจดัการทีเ่หมาะสม
ใหอ้งคก์ารสามารถใชท้รพัยากรทัง้ดา้นตน้ทุน แรงงานและระยะเวลาใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุต่อการ
พฒันาขดีความสามารถในการปฏบิตัริาชการตามภารกจิเพือ่ตอบสนองความตอ้งการของประชาชนและ
ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทุกกลุม่ 

3) หลกัการตอบสนอง (Responsiveness) คอื การให้บรกิารที่สามารถดําเนินการได้
ภายในระยะเวลาทีก่ําหนด และสรา้งความเชื่อมัน่ ความไวว้างใจ รวมถงึตอบสนองความคาดหวงั
หรอืความต้องการของประชาชนผู้รบับรกิาร และผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีที่มคีวามหลากหลายและมี
ความแตกต่าง 

4) หลกัภาระรบัผดิชอบ (Accountability) คอื การแสดงความรบัผดิชอบในการปฏบิตัิ
หน้าทีแ่ละผลงานต่อเป้าหมายทีก่าํหนดไว ้โดยความรบัผดิชอบนัน้ควรอยูใ่นระดบัทีส่นองต่อความ
คาดหวงัของสาธารณะ รวมทัง้การแสดงถงึความสาํนึกในการรบัผดิชอบต่อปญัหาสาธารณะ 

5) หลกัความโปร่งใส (Transparency) คอื กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ชีแ้จงได้
เมื่อมขีอ้สงสยัและสามารถเขา้ถงึขอ้มลูขา่วสารอนัไมต่อ้งหา้มตามกฎหมายไดอ้ย่างเสร ีโดยประชาชน
สามารถรูทุ้กขัน้ตอนในการดาํเนินกจิกรรมหรอืกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได ้

6) หลกัการมสีว่นร่วม (Participation) คอื กระบวนการทีข่า้ราชการ ประชาชนและผูม้ ี
สว่นไดส้ว่นเสยีทุกกลุ่มมโีอกาสไดเ้ขา้ร่วมในการรบัรู ้เรยีนรู ้ทาํความเขา้ใจ ร่วมแสดงทศันะ ร่วม
เสนอปญัหาหรอืประเดน็ทีส่าํคญัทีเ่กีย่วขอ้ง รว่มคดิแนวทาง ร่วมการแกไ้ขปญัหา ร่วมในกระบวนการ
ตดัสนิใจ และรว่มกระบวนการพฒันาในฐานะหุน้สว่นการพฒันา 

7) หลกัการกระจายอํานาจ (Decentralization) คอื การถ่ายโอนอํานาจการตดัสนิใจ
ทรพัยากร และภารกจิจากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอื่นๆ (ราชการบรหิาร
สว่นทอ้งถิน่)และภาคประชาชนดาํเนินการแทนโดยมอีสิระตามสมควร รวมถงึการมอบอํานาจและ
ความรบัผดิชอบในการตดัสนิใจและการดําเนินการใหแ้ก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสรา้งความพงึพอใจ 
ในการใหบ้รกิารต่อผูร้บับรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี การปรบัปรุงกระบวนการ และเพิม่ผลติภาพ
เพือ่ผลการดาํเนินงานทีด่ขีองสว่นราชการ 

8) หลกันิตธิรรม (Rule of Law) คอื การใชอ้ํานาจของกฎหมาย กฎระเบยีบ ขอ้บงัคบัใน
การบรหิารราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลอืกปฏบิตั ิและคํานึงถงึสทิธเิสรภีาพของผู้มสี่วนได้
สว่นเสยี 

9) หลกัความเสมอภาค (Equity) คอื การไดร้บัการปฏบิตัแิละไดร้บับรกิารอยา่งเท่าเทยีม
กนัโดยไม่มกีารแบ่งแยกด้าน ชายหรอืหญิง ถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพกิาร 
สภาพทางกายหรอืสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกจิและสงัคม ความเชื่อทางศาสนา 
การศกึษา การฝึกอบรม และอื่นๆ 
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10) หลกัมุง่เน้นฉนัทามต ิ(Consensus Oriented) คอื การหาขอ้ตกลงทัว่ไปภายในกลุ่ม 
ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทีเ่กี่ยวขอ้ง ซึ่งเป็นขอ้ตกลงทีเ่กดิจากการใชก้ระบวนการเพื่อหาขอ้คดิเหน็จาก
กลุ่มบุคคลที่ได้รบัประโยชน์และเสยีประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รบัผลกระทบโดยตรงซึ่งต้องไม่ม ี
ขอ้คดัคา้นทียุ่ตไิม่ไดใ้นประเดน็ทีส่าํคญั โดยฉนัทามตไิม่จําเป็นตอ้งหมายความว่าเป็นความเหน็พอ้ง
โดยเอกฉนัท ์
 

หลกัสูตรสาขาวิชาชีพ หมายถงึ รายวชิาและประสบการณ์ทัง้หมดที่ผูเ้รยีนต้องศกึษา
เพือ่ใหไ้ดร้บัการรบัรองจากสภาหรอืองคก์รวชิาชพีทีก่าํหนดตามกฎหมาย 
 

อาจารยป์ระจาํ หมายถงึ ขา้ราชการ พนักงาน และบุคลากรทีม่สีญัญาจา้งกบัสถาบนัอุดมศกึษา
ทัง้ปีการศกึษา ซึง่มหีน้าทีค่วามรบัผดิชอบตามพนัธกจิหลกัของสถาบนัอุดมศกึษา 
 
การแบ่งกลุ่มพนัธกิจ 

 






