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ค าน า 
 

สถาบนัวฒันธรรมและศิลปะ ได้มีระบบและกลไกในการประกนัคุณภาพการศึกษา เพื่อก่อให้เกิด

คุณภาพอย่างต่อเนื่องตามระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ต ัง้แต่ ปี 

พ.ศ. 2546 จวบจนปัจจุบนัสถาบันก็ยงัด าเนินการประกนัคุณภาพการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกบัภารกิจ

หลักปีการศึกษา 2554 สถาบนัวฒันธรรมและศิลปะ รบัการประเมินคุณภาพการศึกษา ทัง้สิน้ 7 

องค์ประกอบ 20 ตวับ่งชี ้  

 ดงันัน้ เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ สถาบนัวฒันธรรมและศิลปะ   
จึงได้จดัท าคู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาฉบับนี ้ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อน าเสนอรายละเอียดของตวั
บ่งชี ้เกณฑ์การประเมินคุณภาพ และตวัอย่างแนวปฏิบตัิที่ดีในการด าเนินงานด้านต่างๆ  เพื่อให้เกิดความ
เข้าใจตรงกันในการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบนัวฒันธรรมและศิลปะ 
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 บทที่ 1 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

และการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 
  การประกันคุณภาพการศึกษา                                
สาระส าคญัท่ีระบใุนพระราชบญัญัติการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2 )

พ.ศ. 2545 คือ การประกนัคณุภาพภายในจะด าเนินการโดยบคุลากรของสถานศกึษาร่วมกบัหน่วยงานต้น
สังกัด ท่ี มีหน้า ท่ีก ากับดูแลสถานศึกษา ประกอบกับพระราชบัญญัติระ เบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวงศึกษาธิการ ก าหนดให้ส านักงานคณะกรรมการการ
อดุมศกึษา (สกอ.) มีหน้าท่ีพิจารณาเสนอนโยบาย แผนพฒันา และมาตรฐานการอดุมศกึษาท่ีสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติ การสนับสนุนทรัพยากร การ
ตดิตามตรวจสอบและประเมินผลการจดัการศกึษาระดบัอดุมศกึษา โดยค านึงถึงความเป็นอิสระและความ
เป็นเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาระดบัอุดมศึกษา โดยมีการประกาศนโยบายและแนวปฏิบตัิในการ
ประกนัคณุภาพการศกึษา ระดบัอดุมศกึษา มาตัง้แตปี่ พ.ศ. 2539 เพ่ือเป็นแนวทางในการประกนัคณุภาพ
การศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา ภายใต้หลักการส าคัญสามประการ คือ การให้เสรีภาพทางวิชาการ 
(Academic Freedom) ความมีอิสระในการด าเนินการของสถาบนั (Institutional Autonomy) และความ
พร้อมของสถาบนัท่ีจะรับการตรวจสอบคณุภาพจากภายนอกตามหลกัการของความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบ
ได้ (Accountability)       

ตอ่มาส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จดัท ากฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลกัเกณฑ์และ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2546 เพ่ือให้เป็นไปตาม
พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 ในมาตรา 5 และ
มาตรา 47 วรรคสอง โดยสาระส าคญัเก่ียวกับระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
กฎกระทรวงฉบับนีย้ังคงไว้ตามประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติฯ ฉบับปี พ.ศ. 2545 จนกระทั่ง
กระทรวงศึกษาธิการได้ออกกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลกัเกณฑ์ และวิธีการประกันคณุภาพการศึกษา 
พ.ศ.2553 แทนฉบบัเดิม (พ.ศ.2546) โดยรวมการประกันคณุภาพภายในและภายนอกของการศึกษาทุก
ระดบัไว้ในฉบบัเดียวกนั มีคณะกรรมการประกนัคณุภาพภายในระดบัอดุมศกึษาท าหน้าท่ีหลกั 2 ประการ
คือ 1) วางระเบียบหรือออกประกาศก าหนดหลกัเกณฑ์และแนวปฏิบตัิเก่ียวกบัการประกนัคณุภาพภายใน
ระดบัอดุมศกึษา เพ่ือสง่เสริม สนบัสนนุ และพฒันาการประกนัคณุภาพภายในระดบัอดุมศกึษา โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ 2) เสนอแนะแนวทางปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาแก่สถานศึกษา โดยน าผลการประเมินคุณภาพทัง้ภายในและภายนอกไปปรับปรุงคุณภาพ
การศึกษาอย่างตอ่เน่ือง นอกจากนี ้ยงัมีการปรับเปล่ียนให้ระบบการประกันคณุภาพภายในประกอบด้วย 
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การประเมินคณุภาพ การติดตามตรวจสอบคณุภาพ และการพฒันาคณุภาพ และก าหนดให้หน่วยงานต้น
สังกัดจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอย่างน้อยหนึ่งครัง้ในทุกสามปีและแจ้งผลให้
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทราบ รวมทัง้เปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อ
สาธารณชน 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒในฐานะสถาบนัอดุมศกึษา ได้ด าเนินการประกันคณุภาพการศกึษา
ภายในเร่ือยมาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2539 โดยมหาวิทยาลยัมีนโยบายและหลกัเกณฑ์การด าเนินการสอดคล้อง
ตามหลกัเกณฑ์การประกนัคณุภาพการศึกษาภายในท่ีระบุในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลกัเกณฑ์ และ
วิธีการประกนัคณุภาพการศกึษา พ.ศ.2553 โดยมีแนวทางการพฒันาระบบและกลไกการประกนัคณุภาพ
การศกึษาภายใน ดงันี ้
         1.ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา จะค านงึถึง 
 1.1 องค์ประกอบคุณภาพการศึกษา ระดบัอดุมศกึษา 9 ด้าน คือ 

  1) ปรัชญา ปณิธาน วตัถปุระสงค์ และแผนด าเนินการ 
  2) การผลิตบณัฑิต 
  3) กิจกรรมการพฒันานิสิต 
  4) การวิจยั 
  5) การบริการทางวิชาการแก่สงัคม 
  6) การท านบุ ารุงศลิปะและวฒันธรรม 
  7) การบริหารและการจดัการ 
  8) การเงินและงบประมาณ 
  9) ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพ 
 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒนัน้ 
ค านึงถึงองค์ประกอบคณุภาพการศกึษา รวมทัง้นโยบายและมาตรการของภาครัฐ โดยถือเป็นกลไก เป็น
เคร่ืองมือท่ีจะตรวจสอบ ประเมิน กระตุ้นการปฏิบตัิพนัธกิจของมหาวิทยาลยั เพ่ือมุ่งให้เกิดคณุภาพและ
การสร้างวฒันธรรมคณุภาพให้เกิดขึน้ในมโนส านกึของคณาจารย์ บคุลากร และนิสิตทกุคน 
  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย มุ่งเน้นให้เกิดวงจร
คณุภาพ PDCA ในการด าเนินงานทกุพนัธกิจ ทัง้ในระดบัมหาวิทยาลยั และระดบัคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า 
โดยมีการจดัท ารายงานการประเมินตนเองท่ีครอบคลมุการด าเนินงานตามองค์ประกอบคณุภาพการศกึษา
ท่ีก าหนด  
 1.2 ค านึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการด าเนินงานตามระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาตามตัวบ่งชีคุ้ณภาพการศึกษา 
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         2.กลไกการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 ในด้านของกลไกการประกันคุณภาพ ผู้ ท่ีมีความส าคัญส่งผลให้การด าเนินงานประสบ
ความส าเร็จและน าไปสูก่ารพฒันาคณุภาพอย่างตอ่เน่ือง คือ คณะกรรมการตา่งๆ ท่ีมหาวิทยาลยัจดัตัง้ขึน้ 
เพ่ือท าหน้าท่ีขบัเคล่ือนระบบการประกนัคณุภาพการศกึษาให้ไปสู่เป้าหมาย โดยแบง่เป็นหลายระดบัตาม
หน้าท่ีและความส าคญั ดงันี ้
 2.1 สภามหาวิทยาลัย โดยมีผู้ทรงคณุวฒุิจากภายนอกเป็นประธาน ประกอบด้วย
ผู้ทรงคณุวฒุิ อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้แทนฝ่ายบริหาร ผู้แทนสภาคณาจารย์และข้าราชการ เป็นกรรมการ 
โดยมีหน้าท่ีหลกัดงันี ้

 ก าหนดนโยบายในการปฏิบตัพินัธกิจของมหาวิทยาลยัอยา่งมีคณุภาพ 

 ก ากบัและติดตามผลการปฏิบตัพินัธกิจของมหาวิทยาลยั 

 ก ากบัและติดตามมาตรฐานของหนว่ยงานภายในมหาวิทยาลยั 

 พิจารณาและเสนอแนะแนวทางในการพฒันาคณุภาพการปฏิบตัพินัธกิจของ
มหาวิทยาลยั 

 2.2 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย โดยมีอธิการบดีเป็นประธาน ประกอบด้วยรอง
อธิการบดี คณบดี และผู้อ านวยการสถาบนั/ส านกั/ศนูย์เป็นกรรมการ โดยมีหน้าท่ีหลกัดงันี ้

 ก ากบันโยบายและให้ความเห็นชอบแผนด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารคณุภาพ 

 ก ากบัมาตรฐานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลยั 

 พิจารณาเป้าหมายและผลการประกนัคณุภาพการศกึษาเพ่ือเสนอการรับรอง 

 ก ากบัและติดตามผลการประเมินคณุภาพภายใน 
 2.3 คณะกรรมการบริหารคุณภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีอธิการบดีเป็นท่ี
ปรึกษา รองอธิการบดีท่ีก ากบัดแูลเป็นประธาน ประกอบด้วยรองคณบดี/รองผู้อ านวยการท่ีรับผิดชอบงาน
ประกนัคณุภาพการศกึษาของคณะ/หนว่ยงานเทียบเทา่ เป็นกรรมการ โดยมีหน้าท่ีดงันี ้

 วางระบบกลไกการประกนัคณุภาพการศกึษาภายในมหาวิทยาลยั 

 ก าหนดและพฒันามาตรฐานคณุภาพการศกึษา 

 จดัท าแผนและควบคมุตดิตามกิจกรรมตา่งๆ ของการประกนัคณุภาพการศกึษา 

 จดัท ารายงานการประเมินตนเองระดบัมหาวิทยาลยั 

 ประสานงานกบัหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลยัในการด าเนินการประกนั
คณุภาพการศกึษา และการรับรองมาตรฐาน 

 เตรียมความพร้อมในการรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศกึษาจากภายนอก 
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 2.4 คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปฏิบัตงิานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ โดยมีรองอธิการบดีท่ีก ากบัดแูลเป็นท่ีปรึกษา และผู้ชว่ยอธิการบดีท่ีดแูลเป็นประธาน 
ประกอบด้วยบคุลากรผู้ปฏิบตังิานประกนัคณุภาพของคณะ/หนว่ยงานเทียบเท่า เป็นกรรมการ โดยมีหน้าท่ี
ดงันี ้

 เพ่ือสร้างเครือขา่ยผู้ปฏิบตังิานประกนัคณุภาพการศกึษาภายในมหาวิทยาลยั และร่วม
แลกเปล่ียนเรียนรู้กระบวนการ/ปัญหา และวิธีการแก้ไขการท างานด้านการประกนัคณุภาพการศกึษา 

 ตดิตามความก้าวหน้าและด าเนินงานประกนัคณุภาพของหนว่ยงานตนเอง 

 ประสานงานและด าเนินการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการประเมินคณุภาพ
การศกึษาภายใน 

 ร่วมพิจารณาน าผลการประเมินคณุภาพการศกึษาของหนว่ยงานตนเองมาปรับปรุง
แก้ไขการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 

 เพ่ือเสริมสร้างและพฒันาผู้ปฏิบตังิานให้มีความเข้มแข็ง และมีประสิทธิภาพ รวมทัง้
ร่วมกนัยกระดบัการท างานประกนัคณุภาพการศกึษาของมหาวิทยาลยั 

 ร่วมกิจกรรมงานประกนัคณุภาพการศกึษาทัง้ภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั 
 

         3.กระบวนการในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า 
 3.1 คณะ/หนว่ยงานเทียบเทา่ จดัให้มีหนว่ยงานหรือคณะกรรมการท่ีรับผิดชอบการด าเนินงาน
ด้านการประกนัคณุภาพขึน้ โดยมีหน้าท่ีพฒันา บริหาร และตดิตามการด าเนินการด้านการประกนัคณุภาพ
การศึกษาภายในหน่วยงาน ตลอดจนประสานงานกับมหาวิทยาลยั และหน่วยงานภายนอก เพ่ือให้เกิด
ความมัน่ใจวา่การจดัการศกึษาจะเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 3.2 คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า พฒันาระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน
ของหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับวงจรคณุภาพ PDCA เพ่ือใช้ก ากับการตรวจสอบและประเมินคณุภาพ
การศกึษาให้มีประสิทธิภาพ 
 3.3 คณะ/หนว่ยงานเทียบเทา่ จดัให้มีระบบและกลไกควบคมุคณุภาพขององค์ประกอบตา่งๆ 
ท่ีใช้ในการผลิตบณัฑิต ดงันี ้(1) หลกัสตูรการศกึษาในสาขาวิชาตา่งๆ (2) คณาจารย์และระบบการพฒันา
คณาจารย์ (3) ส่ือการสอนและเทคนิคการสอน (4) ห้องสมดุและแหลง่การเรียนรู้อ่ืน (5) การวดัผล
การศกึษาและผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนิสิต นกัศกึษา (5) อปุกรณ์การศกึษา (6) สภาพแวดล้อมในการ
เรียนรู้ และบริการการศกึษา (7)  การวดัผลการศกึษาและสมัฤทธิผลทางการเรียนของนิสิต นกัศกึษา (8) 
องค์ประกอบอ่ืนตามท่ีแตล่ะคณะ/หนว่ยงานเทียบเทา่เห็นสมควร  
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 3.4 คณะ/หนว่ยงานเทียบเทา่ ก าหนดองค์ประกอบ ตวับง่ชีแ้ละเกณฑ์การประเมินคณุภาพ
การศกึษาภายในท่ีสอดคล้องตามท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด รวมทัง้ก าหนดตวับง่ชีอ้ตัลกัษณ์ท่ีแสดงให้เห็น
จดุยืน/ตวัตนของคณะ/หนว่ยงาน 
 3.5 คณะ/หนว่ยงานเทียบเทา่ จดัท าแผนการประกนัคณุภาพการศกึษาของหนว่ยงานซึง่
ครอบคลมุกิจกรรมการประกนัคณุภาพท่ีประกอบด้วยการควบคมุ ตรวจสอบและประเมินคณุภาพภายใน 
รวมทัง้การพฒันาบคุลากร และสารสนเทศเพ่ือการประกนัคณุภาพของหน่วยงานเทียบเทา่ 
 3.6 คณะ/หนว่ยงานเทียบเทา่ จดัให้มีระบบการตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานขึน้ 
เป็นการภายในได้ตามท่ีจะเห็นสมควร โดยมีการแสดงผลการตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงาน
อยา่งเป็นรูปธรรมชดัเจน และมีการพฒันาปรับปรุงคณุภาพการด าเนินงานอยา่งตอ่เน่ือง 
 3.7 คณะ/หนว่ยงานเทียบเทา่ จดัท ารายงานการประเมินคณุภาพตนเอง และเตรียมความ
พร้อมเพ่ือรองรับการตรวจประเมินคณุภาพการศกึษาภายในจากมหาวิทยาลยั ตามองค์ประกอบคณุภาพท่ี
ก าหนด 
 3.8 คณะ/หนว่ยงานเทียบเทา่ จดัท าแผนการพฒันาคณุภาพตามองค์ประกอบ/ตวับง่ชี ้
คณุภาพ และตามข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ประเมินคณุภาพเสนอตอ่มหาวิทยาลยั โดยหนว่ยงานต้อง
ด าเนินการตามแผนดงักลา่วให้ครบตามวงจรคณุภาพ PDCA และรายงานผลการด าเนินการในรายงาน
การประเมินตนเองของหนว่ยงานในปีการศกึษาถดัไป 
นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ 
 1. สง่เสริมและสนบัสนนุให้หนว่ยงาน มีระบบและกลไกการประกนัคณุภาพการศกึษาท่ีมี 
ประสิทธิภาพ โดยก าหนดให้มีการด าเนินการควบคมุ  การตรวจสอบ และการประเมินคณุภาพอยา่ง
ตอ่เน่ือง 
 2. สร้างวฒันธรรมคณุภาพในการท างาน ท่ีเป็นเสมือนกลไกท่ีจะท าให้ระบบงานและผู้ท างาน
สามารถ ด าเนินงานได้อยา่งมีประสิทธิภาพ มีจิตส านึกแหง่ความรับผิดชอบตอ่คณุภาพการศกึษา รักษา
และเพิ่มพนูมาตรฐานการศกึษาของสถาบนัให้อยู่ในระดบัท่ีดียิ่งขึน้ 
 3. พฒันามาตรฐาน ตวับง่ชีท่ี้สะท้อนเป้าหมาย พนัธกิจ และภารกิจของมหาวิทยาลยัและ
หนว่ยงาน โดยสะท้อนอตัลกัษณ์และการปฏิบตังิานจริง 
 4. บคุลากรทกุคนมีสว่นร่วมในการด าเนินการระบบและกลไกการประกนัคณุภาพการศกึษา 
 5. จดัหาและพฒันาระบบฐานข้อมลูด้านการประกนัคณุภาพการศกึษา 
 6. สง่เสริมและสนบัสนนุให้มีการปรับปรุงองค์กรของตนเองเพ่ือมุง่สูค่วามเป็นเลิศ 
 7. สง่เสริมและสนบัสนนุให้บคุลากรทกุคนมีความรู้และตระหนกัถึงการประกนัคณุภาพการศกึษา 
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ขัน้ตอนการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า 
และระดับมหาวิทยาลัย 
 การประเมินคณุภาพการศกึษาภายใน ระดบัคณะ/หนว่ยงานเทียบ และระดบัมหาวิทยาลยั
เทา่นัน้มีขัน้ตอนการตรวจประเมินคณุภาพการศกึษาภายใน แบง่เป็น 3 ขัน้ตอน คือ 
 1.การเตรียมการของหนว่ยงานก่อนการตรวจเย่ียมของผู้ประเมิน 
 2.การเตรียมการของหนว่ยงานระหวา่งการตรวจเย่ียมของผู้ประเมิน 
 3.การด าเนินการของหน่วยงานภายหลงัการประเมินคณุภาพ 
โดยในแตล่ะขัน้ตอนมีรายละเอียดในการด าเนินการ ดงันี ้
 
 การเตรียมการของหน่วยงานก่อนการตรวจเย่ียมของผู้ประเมิน 
         1.การเตรียมรายงานประจ าปี 
 1.1 จดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคณุภาพภายใน โดยใช้รูปแบบการจดัท า
รายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคณุภาพภายในตามท่ีก าหนดในระบบฐานข้อมูลด้านการ
ประกนัคณุภาพ (CHE QA Online) ท่ีส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา (สกอ.) ได้พฒันาขึน้ เป็น
ฐานข้อมลูกลางเพ่ือใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบายและการสง่เสริมสนบัสนนุการพฒันาคณุภาพอดุมศกึษา 
ตลอดจนอ านวยความสะดวกให้กบัสถาบนัอดุมศกึษาในการด าเนินงานประกนัคณุภาพการศกึษาผ่านทาง
ระบบออนไลน์ ตัง้แตก่ารจดัเก็บข้อมลูพืน้ฐาน (common data set) และเอกสารอ้างอิง การประเมินตนเอง 
การประเมินของคณะกรรมการประเมินคณุภาพ รวมทัง้การจดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานการประเมิน
คณุภาพภายในบนระบบฐานข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์ และการเปิดเผยข้อมลูตอ่สาธารณะเพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภค 
โดยมีนโยบายให้สถาบนัอดุมศกึษาทกุแหง่ในสงักดัใช้ฐานข้อมลูดงักล่าวในการด าเนินงานประกนัคณุภาพ
การศกึษาภายในและจดัสง่รายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคณุภาพภายในผ่านทางระบบ
ออนไลน์และเปิดเผยตอ่สาธารณชนตามกฎหมาย 
 1.2 จดัการเตรียมเอกสารหรือหลกัฐานอ้างอิงในแตล่ะองค์ประกอบคณุภาพ 
  1) เอกสารหรือหลกัฐานอ้างอิงในแตล่ะตวับง่ชีต้้องเป็นข้อมลูในชว่งเวลาเดียวกบัท่ี
น าเสนอในรายงานการประเมินตนเอง ตลอดจนสาระในเอกสารต้องตรงกบัช่ือเอกสารท่ีระบใุนรายงานการ
ประเมินตนเองตามท่ีก าหนดในระบบฐานข้อมลูด้านการประกนัคณุภาพ (CHE QA Online)  
  2) การน าเสนอเอกสารในช่วงเวลาตรวจเย่ียม โดยจดัให้เป็นระบบท่ีสะดวกตอ่การเรียกใช้
ในระบบฐานข้อมลูด้านการประกนัคณุภาพ (CHE QA Online) ซึง่สามารถเรียกหาเอกสารได้รวดเร็วและดู
ความเช่ือมโยงในเอกสารฉบบัตา่งๆ ได้ในคราวเดียว เอกสารหรือหลกัฐานอ้างอิงท่ีเก่ียวข้องกบัตวับง่ชีแ้ต่
ละตวัและองค์ประกอบคณุภาพสามารถบรรจหุรือจดัเก็บ (upload) หรือเช่ือมโยง (link) ไว้บนระบบ
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ฐานข้อมลูด้านการประกนัคณุภาพ (CHE QA Online) ซึง่ท าให้การจดัเก็บเป็นระบบและง่ายตอ่การค้นหา
ของคณะกรรมการประเมิน และไมเ่ป็นภาระเร่ืองการจดัเตรียมเอกสารหลกัฐานของหนว่ยงาน 
         2.การเตรียมข้อมูล  
 2.1 มหาวิทยาลยั และคณะหรือหนว่ยงานเทียบเทา่ ด าเนินงานตามพนัธกิจในด้านตา่งๆ โดย
บนัทึกข้อมลูและประมวลข้อมลูในระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลยั ซึง่เป็นระบบท่ีจะต้องด าเนินการกรอก
หรือปรับปรุงข้อมลูให้เป็นปัจจบุนัอย่างตอ่เน่ือง เพ่ือตรวจสอบสถานะของหน่วยงาน และใช้เป็นข้อมลู/
หลกัฐานประกอบการตรวจประเมิน 
 2.2 มหาวิทยาลยั และคณะหรือหนว่ยงานเทียบเทา่ จดัท ารายงานการประเมินตนเองและ
บนัทกึหลกัฐานอ้างอิงของแตล่ะเกณฑ์การประเมินในระบบฐานข้อมลูด้านการประกนัคณุภาพ (CHE QA 
Online) ทัง้หมดทกุรายการ เพราะหลกัฐานทัง้หมดจะต้องพร้อมในการเปิดดไูด้เสมอทกุครัง้ 
         3.การเตรียมบุคลากร 
 3.1 การเตรียมบคุลากรทกุระดบัควรมีความครอบคลมุประเด็นตา่งๆดงัตอ่ไปนี ้
  1) ท าความเข้าใจเก่ียวกบัการประเมินคณุภาพในประเดน็ท่ีส าคญัๆ อาทิ การประเมิน
คณุภาพคืออะไรมีความส าคญัตอ่การพฒันาอยา่งไร ขัน้ตอนการประเมินคณุภาพเป็นเชน่ไร 
  2) เน้นย า้กบับคุลากรในการให้ความร่วมมือการตอบค าถาม หรือการสมัภาษณ์โดยยดึ
หลกัวา่ตอบตามสิ่งท่ีปฏิบตัจิริงและผลท่ีเกิดขึน้จริง 
  3) เปิดโอกาสให้มีการอภิปรายซกัถามแสดงความคดิเห็นเพ่ือสร้างความกระจา่งในการ
ด าเนินงานของทกุหนว่ยงานในทกุประเดน็เพ่ือความเข้าใจท่ีถกูต้องของบคุลากร 
  4) เน้นย า้ให้บคุลากรทกุคนตระหนกัวา่การประกนัคณุภาพคือภารกิจประจ าของทกุคนท่ี
ต้องร่วมมือกนัท าอย่างตอ่เน่ือง 
 3.2 การเตรียมบคุลากรเพ่ือท าหน้าท่ีผู้ประสานงาน 
  1) ในระหวา่งการตรวจเย่ียมจ าเป็นต้องมีบคุลากร 1 - 3 คน ท าหน้าท่ีประสานงาน
ระหวา่งคณะผู้ประเมินกบับคุลากรภายในหน่วยงาน และอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ 
  2) ท าความเข้าใจทกุกิจกรรมของแผน/ก าหนดการประเมินอยา่งถ่องแท้ 
  3) ท าความเข้าใจอยา่งดีกบัภารกิจของหน่วยงานเพ่ือสามารถให้ข้อมลูตอ่ผู้ประเมิน 
รวมทัง้ต้องรู้ว่าจะต้องติดตอ่กบัใครหรืองานใดหากผู้ประเมินต้องการข้อมลูเพิ่มเตมิท่ีตนเองไมส่ามารถ
ตอบได้ และมีรายช่ือสถานท่ี หมายเลขโทรศพัท์ของผู้ ท่ีคณะกรรมการประเมินจะเชิญมาให้ข้อมลูอยา่ง
ครบถ้วน 
  4) ประสานงานลว่งหน้ากบัผู้ ท่ีจะให้ข้อมลูท่ีเป็นบคุลากรภายในและภายนอกสถาบนัว่า 
จะเชิญมาเวลาใด ห้องใดหรือพบกบัใคร 
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  5) เม่ือมีปัญหาในการอ านวยความสะดวกแก่คณะผู้ประเมินสามารถประสานงานแก้ไขได้
ทนัที 
         4.การเตรียมสถานท่ีส าหรับคณะผู้ประเมิน 
 4.1 ห้องท างานของคณะผู้ประเมิน 
  1) จดัเตรียมห้องท างาน และโต๊ะท่ีกว้างพอส าหรับวางเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยเป็นห้องท่ี
ปราศจากการรบกวนขณะท างานเพ่ือความเป็นส่วนตวัของคณะกรรมการ 
  2) จดัเตรียมอปุกรณ์เคร่ืองเขียนในห้องท างาน และอปุกรณ์เสริมอ่ืนๆ ให้คณะผู้ประเมิน
พร้อมใช้งานได้ตามความต้องการ 
  3) จดัเตรียมโทรศพัท์พร้อมหมายเลขท่ีจ าเป็น ไว้ในห้องท างานหรือบริเวณใกล้เคียง 
  4) จดัเตรียมคอมพิวเตอร์ ส าหรับการตรวจประเมินให้คณะกรรมการทกุทา่น โดยจะต้องมี
โปรแกรม Internet Explorer, Adobe Acrobat และ Microsoft office เป็นอย่างน้อยและจดัเตรียม
แบบฟอร์มตา่งๆ และตารางค านวณไว้ให้พร้อมในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
  5) ห้องท างานควรอยูใ่กล้กบัท่ีจดัเตรียมอาหารวา่ง อาหารกลางวนั ตลอดจนบริการ
สาธารณปูโภคอ่ืนๆ 
  6) ควรประสานงานกบัคณะผู้ประเมินเพ่ือทราบความต้องการพิเศษอ่ืนๆ เพิ่มเตมิ 
 4.2 ห้องท่ีใช้สมัภาษณ์ผู้บริหาร อาจารย์ บคุลากร นิสิต ฯลฯ ควรจดัไว้เป็นการเฉพาะให้
เหมาะสมกบัการใช้งาน 
         5.การเตรียมการประสานงานกับคณะผู้ประเมิน 
 5.1 หนว่ยงานประสานงานติดตอ่ผู้ประเมินและแจ้งรายช่ือมายงัฝ่ายประกนัคณุภาพ
การศกึษา เพ่ือจดัท าค าสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการประเมินคณุภาพการศกึษาภายใน ตามหลกัเกณฑ์ท่ี
ก าหนด ดงันี ้
  1) คณะกรรมการประเมินระดบัภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเทา่ จ านวนอย่างน้อย 3 คน  
ทัง้นี ้ขึน้อยูก่บัขนาดของภาควิชาหรือหนว่ยงานเทียบเทา่ ประกอบด้วย 

 ประธานคณะกรรมการ เป็นผู้ประเมินจากภายนอกภาควิชาหรือหน่วยงาน
เทียบเทา่ โดยต้องเป็นผู้ ท่ีผ่านการฝึกอบรมหลกัสตูรผู้ประเมินของ สกอ. หรือท่ีมหาวิทยาลยัจดัฝึกอบรมให้
โดยใช้หลกัสตูรของ สกอ. 

 กรรมการ เป็นผู้ประเมินจากภายนอกภาควิชาหรือหนว่ยงานเทียบเทา่ เป็นผู้ผ่าน 
การฝึกอบรมหลกัสตูรผู้ประเมินของ สกอ. หรือเป็นผู้ ท่ีมีความรู้และประสบการณ์สงู ซึ่งสามารถให้
ค าแนะน าท่ีจะเป็นประโยชน์อยา่งยิ่งตอ่ภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเทา่ท่ีรับการประเมิน อาจอนโุลมให้ไม่
ต้องผา่นการฝึกอบรมหลกัสตูรผู้ประเมินของ สกอ. ก็ได้  
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 กรรมการและเลขานกุาร เป็นผู้ประเมินจากภายในหรือภายนอกภาควิชาหรือหน่วยงาน
เทียบเท่า โดยต้องเป็นผู้ผ่านการฝึกอบรมหลกัสตูรผู้ประเมินของ สกอ. หรือท่ีมหาวิทยาลยัจดัฝึกอบรมให้โดย
ใช้หลกัสตูรของ สกอ. 
  2) คณะกรรมการประเมินระดบัคณะหรือหนว่ยงานเทียบเทา่ จ านวนอยา่งน้อย 3 คน โดย
มีผู้ประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลยัอยา่งน้อย 1 คน ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัขนาดของคณะหรือหน่วยงาน
เทียบเทา่ 

 ประธานคณะกรรมการ เป็นผู้ประเมินจากภายในหรือนอกมหาวิทยาลยัก็ได้ ใน
กรณีท่ีเป็นผู้ประเมินภายในมหาวิทยาลยัต้องอยู่นอกสงักดัคณะท่ีประเมิน โดยประธานต้องเป็นผู้ ท่ีขึน้
บญัชีประธานคณะกรรมการประเมินคณุภาพการศกึษาภายในของ สกอ. 

 กรรมการ  
o กรณีเป็นผู้ประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลยัท่ีผา่นการฝึกอบรมหลกัสตูร 

ผู้ประเมินของ สกอ. หรือเป็นผู้ ท่ีมีความรู้และประสบการณ์สงู ซึง่สามารถให้ค าแนะน าท่ีจะเป็นประโยชน์ 
อยา่งยิ่งตอ่คณะท่ีรับการประเมิน อาจอนโุลมให้ไมต้่องผ่านการฝึกอบรมหลกัสตูรผู้ประเมินของ สกอ. ก็ได้ 

o กรณีเป็นผู้ประเมินจากภายในมหาวิทยาลยั เป็นผู้ผา่นการฝึกอบรมหลกัสตูร 
ผู้ประเมินของ สกอ. หรือท่ีมหาวิทยาลยัจดัฝึกอบรมให้โดยใช้หลกัสตูรของ สกอ. 

 กรรมการและเลขานุการ เป็นผู้ประเมินจากภายนอกคณะหรือหนว่ยงาน
เทียบเทา่ โดยต้องเป็นผู้ผ่านการฝึกอบรมหลกัสตูรผู้ประเมินของ สกอ. หรือท่ีมหาวิทยาลยัจดัฝึกอบรมให้
โดยใช้หลกัสตูรของ สกอ. 

 คณะกรรมการไมส่ามารถประเมินในหนว่ยงานท่ีตนเองสงักดัได้ 

 มีผู้ประเมินคนเดมิจากการประเมินปีก่อนอย่างน้อย 1 คน 

 จ านวนวนัท่ีใช้ในการประเมินคณุภาพการศกึษาภายใน 
o ระดบัภาควิชา/หนว่ยงานเทียบเทา่  ไมเ่กิน 2 วนั 
o ระดบัคณะ/หน่วยงานเทียบเทา่      ตัง้แต่ 2 วนัแตไ่มเ่กิน 4 วนั  

  3) คณะกรรมการประเมินระดบัมหาวิทยาลยั จ านวนอยา่งน้อย 5 คน  

 ประธานคณะกรรมการ เป็นผู้ประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลยัท่ีขึน้บญัชีประธาน
คณะกรรมการประเมินคณุภาพการศกึษาภายในของ สกอ. 

 เป็นผู้ประเมินจากภายนอกสถาบนัท่ีผ่านการฝึกอบรมหลกัสตูรผู้ประเมินของ สกอ. 
อยา่งน้อยละร้อยละ 50 ส่วนผู้ประเมินจากภายในสถาบนัต้องผา่นการฝึกอบรมหลกัสตูรผู้ประเมินของ 
สกอ. หรือท่ีสถาบนัจดัฝึกอบรมให้โดยใช้หลกัสตูรของ สกอ. 
 5.2 หนว่ยงานแจ้งให้คณะกรรมการประเมินคณุภาพการศกึษาภายใน รับทราบข้อมลูดงันี ้
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  1) รูปแบบการประเมินคณุภาพการศกึษาภายใน เป็นการประเมินผา่นระบบ CHE QA 
Online พร้อมจดัสง่ username และ password ส าหรับกรรมการทกุทา่น เพ่ือใช้ login เข้าสูร่ะบบ CHE 
QA Online เพ่ือให้กรรมการ เข้าไปศกึษารายงานการประเมินตนเองล่วงหน้าก่อนวนัรับการตรวจประเมินอย่าง
น้อย 2 สปัดาห์  
  2) แจ้งรายช่ือผู้ท าหน้าท่ีประสานงานการประเมินกบัคณะกรรมการประเมินคณุภาพ รวมทัง้
หมายเลข โทรศพัท์และ e-mail address ส าหรับติดตอ่ประสานงานกบัประธานหรือตวัแทนของ
คณะกรรมการประเมินคณุภาพ เพื่อร่วมเตรียมแผนการประเมินคณุภาพการศกึษาภายใน อาทิ การจดั
ตารางเวลาเข้าตรวจเย่ียม การให้ข้อมลูท่ีคณะกรรมการประเมินฯ ต้องการเพิ่มเตมิก่อนการตรวจเย่ียม การ
นดัหมายตา่งๆ เป็นต้น 
  3) จดัสง่คูมื่อของหนว่ยงานและแจ้งคณะกรรมการประเมินฯ เก่ียวกบัการตรวจประเมิน
ในระบบ CHE QA Online ตอ่คณะกรรมการประเมินฯ ก่อนวนัรับการตรวจเย่ียมอยา่งน้อย 2 สปัดาห์ 
 
 การเตรียมการของหน่วยงานระหว่างการตรวจเย่ียมของผู้ประเมิน 
 1.เปิดโอกาสให้บคุลากรทกุระดบัในหน่วยงานได้ร่วมรับฟังคณะผู้ประเมินชีแ้จงวตัถปุระสงค์ และ
วิธีการประเมินในวนัแรกของการตรวจเย่ียม 
 2.บคุลากรพงึปฏิบตังิานตามปกติ ระหวา่งการตรวจเย่ียม แตเ่ตรียมพร้อมส าหรับการน าเย่ียม
ชมหรือตอบค าถาม หรือรับการสมัภาษณ์จากคณะผู้ประเมิน 
 3.จดัให้มีผู้ประสานงานท าหน้าท่ีตลอดชว่งการตรวจเย่ียม ทัง้นีเ้พ่ือประสานงานกบับคุลากรท่ี
เก่ียวข้องกบัข้อมลูท่ีคณะผู้ตรวจเย่ียมต้องการเพิ่มเตมิ และเพ่ือน าเย่ียมชมหนว่ยงานตลอดจนอ านวย
ความสะดวกอ่ืนๆ 
 4.กรณีท่ีคณะกรรมการประเมินฯ ท างานตอ่หลงัเวลาราชการ ควรมีผู้ประสานงานอ านวยความ
สะดวกให้คณะกรรมการประเมินฯ 
 5.บคุลากรทัง้หมดควรได้มีโอกาสรับฟังการให้ข้อมลูป้อนกลบัจากคณะกรรมการประเมินฯ เม่ือ
สิน้สดุการตรวจเย่ียมตลอดจนเปิดโอกาสให้ซกัถาม หรือขอความคิดเห็นได้ตามความเหมาะสม 
 
 การด าเนินการของหน่วยงานภายหลังการประเมินคุณภาพ 
 1.ระดบัคณะหรือหนว่ยงานเทียบเทา่ 
 1.1 ผู้ประสานงานการประเมินฯ ตดิตามรายงานผลการประเมินคณุภาพการศกึษาภายใน 
(AS3) ท่ีมีลายเซ็นของคณะกรรมการประเมินฯ จากคณะกรรมการประเมินฯ และด าเนินการเพิ่มเตมิ
หลกัฐานในระบบ CHE QA Online ให้สอดคล้องกบัผลการประเมินฯ (AS3) กรณีท่ีผลการประเมินฯ 
แตกตา่งจากการประเมินตนเองในระบบ CHE QA Online ให้แล้วเสร็จ  
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 1.2 คณะหรือหนว่ยงานเทียบเท่า ด าเนินการจดัสง่รายงานผลการประเมินคณุภาพการศกึษา
ภายใน (AS3) ท่ีมีลายเซ็นของคณะกรรมการประเมินฯ โดยจดัท าเป็นไฟล์ PDF มาท่ีระบบจดัการรายงาน 
และ หลกัฐานการเบิกจา่ยคา่ใช้จา่ยทัง้หมด (คา่ตอบแทนกรรมการประเมินฯ และ/หรือคา่ใช้จา่ยในการ
เดนิทางของกรรมการประเมินฯ) น าสง่ฝ่ายประกนัคณุภาพการศกึษา ภายใน 15 วนั หลงัจากวนัตรวจ
ประเมิน  
 1.3 ฝ่ายประกนัคณุภาพการศกึษาปิดระบบ CHE QA Online ณ วนัท่ี 15 กรกฎาคม ของปีท่ีตรวจ
ประเมิน และด าเนินการตรวจสอบความถกูต้องของข้อมลูในระบบ CHE QA Online กบัผลการประเมินฯ (AS3) 
 1.4 ฝ่ายประกนัคณุภาพการศกึษา แจ้งประธานกรรมการประเมินฯ ของแตล่ะคณะหรือ
หนว่ยงานเทียบเทา่ให้เข้าไปยืนยนัข้อมลูและผลการประเมินฯ ในระบบ CHE QA Online 
 1.5 ผู้บริหารคณะหรือหนว่ยงานเทียบเทา่ และผู้ เก่ียวข้องน าผลการประเมินฯ (AS3) เข้าสูก่าร
ประชมุหรือสมัมนาระดบัตา่งๆ เพื่อวางแผนพฒันา หรือปรับปรุงการด าเนินภารกิจอยา่งเป็นรูปธรรมตอ่ไป  
โดยจดัท าแผนพฒันาคณุภาพ เพ่ือแก้ไขจดุออ่นและเสริมจดุแข็งตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประเมินฯ และการพฒันาคณุภาพในแตล่ะตวับง่ชี ้ซึง่ประกอบด้วยแนวทางและกิจกรรมท่ีต้องด าเนินการ 
ก าหนดเวลาเร่ิมต้นจนถึงเวลาสิน้สดุกิจกรรม ตลอดจนผู้ รับผิดชอบกิจกรรมเหลา่นัน้ ทัง้นีเ้พ่ือให้สามารถ
ตดิตามตรวจสอบผลการพฒันาได้อยา่งตอ่เน่ือง และเสนอตอ่ท่ีประชมุประจ าหนว่ยงานพิจารณาให้ความ
เห็นชอบกบัแผนพฒันาคณุภาพ 
 1.6 คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า จดัสง่แผนพฒันาคณุภาพ ท่ีฝ่ายประกนัคณุภาพการศกึษา 
ภายในวนัท่ี 30 กรกฎาคม ของปีท่ีตรวจประเมิน 
 1.7 คณะหรือหนว่ยงานเทียบเทา่ พิจารณาการจดักิจกรรมเสริมสร้างขวญั และก าลงัใจโดยแสดง
ให้เห็นว่าหน่วยงานช่ืนชมผลส าเร็จท่ีเกิดขึน้ และตระหนกัวา่ทัง้หมดมาจากความร่วมมือร่วมใจของทกุฝ่าย 
 1.8 คณะหรือหนว่ยงานเทียบเทา่ อาจพิจารณาให้ข้อมลูย้อนกลบัแก่คณะผู้ประเมิน เพ่ือ
ประโยชน์ในการพฒันาผู้ประเมินคณุภาพภายในตอ่ไป 
 2. ระดบัมหาวิทยาลยั 
 2.1 ฝ่ายประกนัคณุภาพการศกึษา ตดิตามรายงานผลการประเมินคณุภาพการศกึษาภายใน 
(AS3) ท่ีมีลายเซ็นของคณะกรรมการประเมินฯ จากคณะกรรมการประเมินฯ และด าเนินการเพิ่มเตมิ
หลกัฐานในระบบ CHE QA Online ให้สอดคล้องกบัผลการประเมินฯ (AS3) กรณีท่ีผลการประเมินฯ 
แตกตา่งจากการประเมินตนเองในระบบ CHE QA Online ให้แล้วเสร็จ  
 2.2 ฝ่ายประกนัคณุภาพการศกึษา เสนอผลการประเมินฯ (AS3) ฉบบัสมบรูณ์ให้ท่ีประชมุ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัรับทราบ และเสนอท่ีประชมุสภามหาวิทยาลยัพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ
เพ่ือวางแผนพฒันาคณุภาพมหาวิทยาลยัในปีการศกึษาตอ่ไป 
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 2.3 ผู้บริหาร และผู้ เก่ียวข้องน าผลการประเมินเข้าสูก่ารประชมุ หรือสมัมนาระดบัตา่งๆ เพ่ือ
วางแผนพฒันา หรือปรับปรุงการด าเนินภารกิจอยา่งเป็นรูปธรรมตอ่ไป โดยจดัท าแผนพฒันาคณุภาพ เพ่ือ
แก้ไขจดุอ่อนและเสริมจดุแข็ง ตามข้อเสนอแนะของคณะผู้ประเมิน และการพฒันาคณุภาพในแตล่ะตวับง่ชี ้
ซึง่ประกอบด้วยแนวทางและกิจกรรมท่ีต้องด าเนินการก าหนดเวลาเร่ิมต้นจนถึงเวลาสิน้สดุกิจกรรม 
ตลอดจนผู้ รับผิดชอบกิจกรรมเหลา่นัน้ ทัง้นีเ้พ่ือให้สามารถติดตามตรวจสอบผลการพฒันาได้อย่างตอ่เน่ือง 
น าเสนอตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั และสภามหาวิทยาลยัพิจารณาให้ความเห็นชอบ
กบัแผนพฒันาคณุภาพ 
 2.4 มหาวิทยาลยัโดยผู้ รับผิดชอบกิจกรรมด าเนินการตามแผนพฒันาคณุภาพ และรายงานผล
การด าเนินการเสนอตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั และสภามหาวิทยาลยัเป็นระยะๆ (6, 9 
หรือ 12 เดือน)  
 2.5 มหาวิทยาลยัประเมินความส าเร็จในการด าเนินการตามแผนพฒันาคณุภาพ และรายงาน
ผลการประเมินเสนอสภามหาวิทยาลยัเพ่ือรับค าแนะน าและข้อเสนอเพ่ือการปรับปรุง 
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แผนภาพท่ี 1 แสดงขัน้ตอนการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ระดับคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า 
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บทที่ 2 
ตัวบ่งชีแ้ละเกณฑ์การประเมินคุณภาพตามองค์ประกอบคุณภาพ 

ส าหรับหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ 

 
 ตามที่ระบุในพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (พ.ศ. 2545) ให้
สถานศึกษาจดัให้มีระบบประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัยศรีนคริ นทรวิโรฒ
ได้มีการจดัวางระบบประกนัคุณภาพการศึกษาภายในโดยพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีมาตรฐานตาม
เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพที่มหาวิทยาลัย และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  ในฐานะ
หน่วยงานต้นสังกดัก าหนด รวมทัง้สอดคล้องกบัเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกของส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. โดยการพัฒนาตัวบ่งชีแ้ละเกณฑ์
การประเมินคุณภาพให้ครอบคลุมหน่วยงานทัง้หน่วยงานการเรียนการสอน และหน่วยงานสนับสนุน
วิชาการในลักษณะมุ่งเน้นตามพนัธกิจของหน่วยงาน  

ส าหรบัหน่วยงานสนบัสนุนวิชาการ นัน้ มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้มีการแบ่งลักษณะของตวับ่งชี ้
ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ  

1. กลุ่มตวับ่งชีพ้ืน้ฐาน  
2. กลุ่มตวับ่งชีต้ามพนัธกิจ แบ่งเป็น  
- พนัธกิจแบบบงัคบั ส าหรบัหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวบ่งชีร้ะดบัมหาวิทยาลัย  
- พนัธกิจแบบเลือก โดยเลือกจากตวับ่งชีท้ี่มหาวิทยาลัยก าหนดให้   
- พนัธกิจแบบหน่วยงานก าหนดเอง  

โดยมีองค์ประกอบคุณภาพ 8 องค์ประกอบ  ดงันี  ้
 องค์ประกอบที่ 1 ปรชัญา ปณิธาน วตัถุประสงค์ และแผนการด าเนินการ  
 องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบณัฑิต 
 องค์ประกอบที่ 4 การวิจยั 
 องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม  
 องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม  
 องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจดัการ 
 องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ  
 องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน  
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ตารางท่ี 2 องค์ประกอบและตัวบ่งชีส้ าหรับหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ  

องค์ประกอบ/ตวับ่งชี ้ 
ชนิด
ตวั
บ่งชี ้

ศูน
ยก์
าร
แพ
ทย
ป์ัญ

ญ
าน
ันท

ภิก
ขุ ช

ลป
ระ
ทา
น 

ศูน
ยก์ี
ฬา

 

ศูน
ยบ์
ริก
าร
วิช
าก
าร

 

ศูน
ยพ์
ฒั
นา
สภ

าพ
กา
ยภ
าพ

 กา
รจั
ดก
าร
ขน
ส่ง
ฯ 

ศูน
ยส์
าร
สน

เท
ศแ
ละ
กา
รป
ระ
ชา
สัม

พนั
ธ ์

สถ
าบั
นย
ทุธ
ศา
สต

ร์ท
าง
ปัญ

ญา
แล
ะว
ิจัย

 

สถ
าบั
นว
ัฒ
นธ
รร
มแ
ละ
ศลิ
ปะ

 

สถ
าบั
นว
ิจัย
แล
ะก
าร
ศึก
ษา

พเิ
ศษ

 

ส า
นัก
คอ
มพ

วิเต
อร์

 

ส า
นัก
งา
นบ

ริห
าร
กิจ
กา
รห
อพ
กั 

ส า
นัก
งา
นอ
ธิก
าร
บด

 ี

ส า
นัก
นว
ตัก
รร
มก
าร
เรีย

นรู้
 

ส า
นัก
สื่อ
แล
ะเท

คโ
นโ
ลย
กีา
รศ
ึกษ

า 

ส า
นัก
หอ
สม

ุดก
ลา
ง 

องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถปุระสงค์ และแผน
ด าเนินการ                
มศว 1.1.1 กระบวนการพัฒนาแผน P               
องค์ประกอบท่ี 4  การวิจัย 

               
มศว 4.1.1 การพัฒนาระบบและกลไกการสนับสนุนการผลิต

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาสถาบัน  
P               

องค์ประกอบท่ี 5 การบริการวิชาการแก่สังคม  

              มศว 5.1.1 การบริการทางวิชาการแก่สังคม  P               

สกอ. 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อ
สังคม 

P               

สมศ.9   ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
หรือองค์กรภายนอก  

O               

องค์ประกอบท่ี 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   

              สกอ. 6.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม P               
มศว  6.1.1 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  P               
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องค์ประกอบ/ตวับ่งชี ้ 
ชนิด
ตวั
บ่งชี ้

ศูน
ยก์
าร
แพ
ทย
ป์ัญ

ญ
าน
ันท

ภิก
ขุ 
ชล
ปร
ะท
าน

 

ศูน
ยก์ี
ฬา

 

ศูน
ยบ์
ริก
าร
วิช
าก
าร

 

ศูน
ยพ์
ฒั
นา
สภ

าพ
กา
ยภ
าพ

 กา
รจั
ดก
าร
ขน
ส่ง
ฯ 

ศูน
ยส์
าร
สน

เท
ศแ
ละ
กา
รป
ระ
ชา
สัม

พนั
ธ ์

สถ
าบั
นย
ทุธ
ศา
สต

ร์ท
าง
ปัญ

ญา
แล
ะว
ิจัย

 

สถ
าบั
นว
ัฒ
นธ
รร
มแ
ละ
ศลิ
ปะ

 

สถ
าบั
นว
ิจัย
แล
ะก
าร
ศึก
ษา

พเิ
ศษ

 

ส า
นัก
คอ
มพ

วิเต
อร์

 

ส า
นัก
งา
นบ

ริห
าร
กิจ
กา
รห
อพ
กั 

ส า
นัก
งา
นอ
ธิก
าร
บด

 ี

ส า
นัก
นว
ตัก
รร
มก
าร
เรีย

นรู้
 

ส า
นัก
สื่อ
แล
ะเท

คโ
นโ
ลย
กีา
รศ
ึกษ

า 

ส า
นัก
หอ
สม

ุดก
ลา
ง 

สมศ.10 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม  O               

สมศ.11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม  O               
องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ  

              สกอ 7.1 ภาวะผู้น าของคณะกรรมการประจ าหน่วยงานและ
ผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงาน  

P               

สมศ.๑๓ การปฏบิัติตามบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารหน่วยงาน  O               

มศว 7.2.1 การพัฒนาหน่วยงานสู่สถาบันเรียนรู้  P               

มศว 7.3.1 การพัฒนาหรือน าระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อการ
บริหารและการตัดสินใจ  

P               

สกอ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง P               

มศว 7.5.1 ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ  P               

มศว 7.6.1 ระบบและกลไกการพัฒนาการปฏบิัติงานและการ
ให้บริการ 

P               

มศว 7.6.2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการ O               

มศว 7.7.1 ระดับความส าเร็จในการด าเนินการตามมาตรการ
ประหยัดพลังงาน 

O               
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องค์ประกอบ/ตวับ่งชี ้ 
ชนิด
ตวั
บ่งชี ้

ศูน
ยก์
าร
แพ
ทย
ป์ัญ

ญ
าน
ันท

ภิก
ขุ 
ชล
ปร
ะท
าน

 

ศูน
ยก์ี
ฬา

 

ศูน
ยบ์
ริก
าร
วิช
าก
าร

 

ศูน
ยพ์
ฒั
นา
สภ

าพ
กา
ยภ
าพ

 กา
รจั
ดก
าร
ขน
ส่ง
ฯ 

ศูน
ยส์
าร
สน

เท
ศแ
ละ
กา
รป
ระ
ชา
สัม

พนั
ธ ์

สถ
าบั
นย
ทุธ
ศา
สต

ร์ท
าง
ปัญ

ญา
แล
ะว
ิจัย

 

สถ
าบั
นว
ัฒ
นธ
รร
มแ
ละ
ศลิ
ปะ

 

สถ
าบั
นว
ิจัย
แล
ะก
าร
ศึก
ษา

พเิ
ศษ

 

ส า
นัก
คอ
มพ

วิเต
อร์

 

ส า
นัก
งา
นบ

ริห
าร
กิจ
กา
รห
อพ
กั 

ส า
นัก
งา
นอ
ธิก
าร
บด

 ี

ส า
นัก
นว
ตัก
รร
มก
าร
เรีย

นรู้
 

ส า
นัก
สื่อ
แล
ะเท

คโ
นโ
ลย
กีา
รศ
ึกษ

า 

ส า
นัก
หอ
สม

ุดก
ลา
ง 

องค์ประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ                 
มศว 8.1.1 การบริหารการเงินและงบประมาณ   P               
องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ                 
มศว 9.1.1 การด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  P               

รวมจ านวนตัวบ่งชี้ 
 

22 14 17 14 14 19 20 22 18 14 14 23 14 17 
หมายเหตุ :   เป็นตัวบ่งชีพ้ืน้ฐานส าหรับหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ 
       เป็นตัวบ่งชีร้ะดับมหาวิทยาลัยท่ีมอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบ 
       เป็นตัวบง่ชีท่ี้สอดคล้องกับพันธกิจของหน่วยงาน 
  * สถาบนัยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย รับผดิชอบในการรวบรวมข้อมูลเพื่อรายงานมหาวิทยาลยั ในตัวบง่ชี ้สกอ.4.3 สมศ.๕ สมศ.๖
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องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
 
หลักการ  

หน่วยงานแต่ละแห่งมีปรัชญา ปณิธาน และจุดเน้นท่ีอาจแตกตา่งกัน ดังนัน้ จึงเป็นหน้าท่ีท่ีหน่วยงานจะก าหนด
วิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบตัิการประจ าปีให้ชัดเจนและสอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน กฎหมาย และจุดเน้นของ
หน่วยงาน ท่ีสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒตามหลกัการอุดมศกึษา มาตรฐานการศึกษาของชาติ 
มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ (ถ้ามี) ตลอดจนสอดคล้องกับกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบบัท่ี 2 
(พ.ศ.2551-2565) และการเปลีย่นแปลงของกระแสโลก 

กระบวนการก าหนดวิสยัทัศน์และแผนกลยุทธ์ คณะกรรมการประจ าหน่วยงานเปิดโอกาสให้มีสว่นร่วมของ
สมาชิกทุกกลุ่มในหน่วยงาน และมีการถ่ายทอดวิสยัทัศน์และแผนกลยุทธ์ท่ีก าหนดแล้วให้รับทราบ 
ท่ัวกันทัง้อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี นิสติ ตลอดจนผู้ ท่ีมีสว่นได้ส่วนเสีย เช่น ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้ใช้บริการและสังคมโดยรวม 
มาตรฐานและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง  

1. พระราชบญัญัตกิารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม1(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.25451ส านักงานเลขาธกิาร
สภาการศกึษา 

2. พระราชบญัญัติหน่วยงานอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน 
3. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว115 ปี 1 ฉบับท่ี 21(พ.ศ.2551-2565)1ส านักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา 
4. มาตรฐานการศกึษาของชาติ พ.ศ. 2547 ส านักงานเลขาธิการสภาการศกึษา 
5. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
6. มาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 
7. กรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification Framework for Higher 

Education) (TQF : HEd.) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
8. หลักการอุดมศกึษา 
9. พระราชบญัญัติมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ และพระราชบญัญัติของหน่วยงาน (ถ้ามี) 
10. ปรัชญา และปณิธานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ และของหน่วยงาน 

11. แผนยุทธศาสตร์ 15 ปี (พ.ศ. 2553–2567) มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 
ตัวบ่งชี ้ จ านวน 1 ตวับ่งชี ้คือ 

 1. มศว 1.1.1 กระบวนการพฒันาแผน 
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ตัวบ่งชี ้มศว 1.1.1 กระบวนการพัฒนาแผน  
ชนิดของตัวบ่งชี ้: กระบวนการ 
การคิดรอบปี : ปีงบประมาณ  หรือ ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวบ่งชี ้:  

หน่วยงานมีพันธกิจหลกัในการด าเนินท่ีแตกต่างกัน การด าเนินงานตาม พันธกิจหลกัของแต่ละหน่วยงานจึง
จ าเป็นต้องมีการก าหนดทิศทางการพฒันาและการด าเนินงานของหน่วยงาน เพื่อให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์หรือจุดเน้น มี
คุณภาพ มีความเป็นสากล และเจริญเติบโตอยา่งยั่งยืน ดังนัน้ หน่วยงานต้องก าหนดวสิัยทัศน์ พันธกิจ ตลอดจนมีการ
พัฒนาแผนกลยุทธ์และแผนด าเนินงาน เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานของหน่วยงาน 

ในการพัฒนาแผนกลยุทธ์ นอกเหนือจากการพิจารณาอัตลกัษณ์หรือจุดเน้นของหน่วยงานและมหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวโิรฒแล้ว จะต้องค านึงถึงหลักการอุดมศกึษา กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว มาตรฐานการศึกษาของชาติ 
มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพท่ีเก่ียวข้อง ยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ ของชาติ รวมถึงทิศทางการพฒันาประเทศ
ตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก ทัง้นี ้เพื่อให้การด าเนินงานของ
หน่วยงานเป็นไปอย่างมีคณุภาพ เป็นท่ียอมรับ และสามารถตอบสนองสังคมในทิศทางท่ีถกูต้องเหมาะสม 

1. มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ท่ีสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมีสว่นร่วมของบุคลากรใน
หน่วยงาน และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน โดยเป็นแผนท่ีเช่ือมโยงกับปรัชญา
หรือปณิธานและพระราชบญัญัติมหาวิทยาลยัและ/หรือ พระราชบญัญัติการบริหารสว่นงานภายใน
สถาบนัอุดมศกึษา ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้น(เอกลกัษณ์)ของหน่วยงานและนโยบายการพฒันา
มหาวิทยาลยั 

2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงานไปสู่ทุกสว่นงานภายใน 
3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบตัิการประจ าปีครบตามพันกิจของหน่วยงาน 
4. มีตัวบง่ชีข้องแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบตัิการประจ าปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบง่ชี ้เพื่อวดัความส าเร็จของ

การด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบตัิการประจ าปี 
5. มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิการประจ าปีครบทุกพันธกิจของหน่วยงาน 
6. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตวับง่ชีข้องแผนปฏิบตัิการประจ าปี อย่างน้อยปีละ 2 ครัง้ และรายงาน

ผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา 
7. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบง่ชีข้องแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ และรายงานผลต่อ

ผู้บริหารและคณะกรรมการประจ าหน่วยงานเพื่อพิจารณา 

8. มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าหน่วยงานไปปรับปรุงแผนกล
ยุทธ์และแผนปฏิบตัิการประจ าปี 

 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 หรือ 7 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
8 ข้อ 
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องค์ประกอบที่ 4  การวิจัย  
 
หลักการ  

หน่วยงานแต่ละแห่งอาจมีจุดเน้นในเร่ืองการวิจัยที่แตกต่างกนัขึน้อยู่กบัสภาพแวดล้อมและความ
พร้อมของแต่ละหน่วยงาน อย่างไรก็ตามทุกหน่วยงานจ าเป็นต้องมีพนัธกิจนี เ้ป็นส่วนหน่ึงของพนัธกิจ
หน่วยงาน ดงันัน้จึงต้องมีระบบและกลไกควบคุมให้สามารถด าเนินการในพนัธกิจด้านนีอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพและคุณภาพตามจุดเน้นเฉพาะของแต่ละหน่วยงาน เพื่อให้ได้ผลงานวิจยัและงานสร้างสรรค์
ที่เกิดประโยชน์การวิจัยจะประสบความส าเร็จและเกิดประโยชน์จ าเป็นต้องมีส่วนประกอบที่ส าคญั  3 
ประการคือ (1)1หน่วยงานต้องมีแผนการวิจยัมีระบบและกลไกตลอดจนมีการสนบัสนุนทรพัยากรให้
สามารถด าเนินการได้ตามแผน (2)1คณาจารย์มีส่วนร่วมในการวิจยัอย่างเข้มแข็งโดยบูรณาการงาน วิจยั
กบัการจดัการเรียนการสอนและพนัธกิจด้านอ่ืนๆของหน่วยงาน และ (3)1ผลงานวิจยัมีคุณภาพมีประโยชน์
สนองยุทธศาสตร์ของชาติและมีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง 
มาตรฐานและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง  

1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว  15 ปีฉบบัที่  2 (พ.ศ. 2551-2565) ส านกังานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 

2. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
3. มาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
4. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดบัอุดมศึกษารอบสาม พ .ศ. 2553 ส านกังาน

รบัรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (องค์การมหาชน) (สมศ.) 
5. นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจยัของชาต ิ(พ.ศ. 2551-2554) ส านกังานคณะกรรมการวิจยั

แห่งชาต ิ
6. แนวทางปฏิบตัิจรรยาบรรณนกัวิจยั พ .ศ. 2541 ส านกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ  
7. แผนยุทธศาสตร์การวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (พ.ศ. 2552-2555) 
8. คู่มือบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

ตัวบ่งชี ้จ านวน 1 ตวับ่งชี ้คือ 

1.1 มศว  4.1.1    การพฒันาระบบและกลไกการสนบัสนุนการผลิตงานวิจยัและงานสร้างสรรค์เพื่อ
พฒันาสถาบนั 

 
 
 



คู่มือการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2555 
สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

24 
 

ตัวบ่งชี ้มศว 4.1.1 การพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์เพื่อพัฒนาสถาบัน 

ชนิดตัวบ่งชี ้: กระบวนการ 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวบ่งชี ้:  

หน่วยงานสายสนับสนุนเป็นหน่วยงานท่ีต้องมีการพัฒนากระบวนการในการปฏิบตัิงาน ท่ีก่อให้เกิดประสิทธิภาพ
หรือสร้างแนวทาง หรือน าเสนอแนวทางในการพัฒนาหน่วยงานของตนเองและมหาวิทยาลัย ฉะนัน้จึงจ าเป็นต้องมีการ
บริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีมีคณุภาพ โดยมีแนวทางการด าเนินงานท่ีเป็นระบบและมีกลไกส่งเสริม
สนับสนุนครบถ้วน เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ตามแผนท่ีก าหนดไว้ ทัง้การสนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจัยและการ
จัดสรรทุนวิจัย การส่งเสริมพฒันาสมรรถนะแก่บุคลากรเพื่อท าวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรท่ีจ าเป็นซ่ึงรวมถึงทรัพยากร
บุคคล ทรัพยากรการเงิน เคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องตา่ง  ๆตลอดจนจัดระบบสร้างขวัญและก าลังใจอย่างเหมาะสม 

งานวิจัย หมายถึง ผลงานทางวิชาการท่ีได้มาจากการศกึษาค้นคว้าตามกระบวนการระเบยีบวิจัยท่ีเหมาะสมโดย
มีเป้าหมายในการพัฒนากระบวนการในการท างานของหน่วยงานหรือมหาวิทยาลัย 

งานสร้างสรรค ์หมายถึง ผลงาน (ไม่จ าเป็นต้องวิจัย) ท่ีมีการศึกษาค้นคว้า สิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมตา่งๆ ท่ี
เป็นประโยชน์ต่อการท างานในหน่วยงานหรือมหาวิทยาลยั ทัง้นีส้ามารถนับรวมถึงการคิดค้นวิธกีารท างานใหม่ท่ีแสดงถึง
การพัฒนาให้มีประสิทธิภาพสูงกว่าวิธกีารท างานแบบเดิม 
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีส่งเสริมการพัฒนาหน่วยงาน ท่ีสอดคล้องกับภารกิจ
ของหน่วยงาน เพื่อให้เกิดการพัฒนากระบวนการในการท างานหรือแนวทางท่ีดีในการปฏิบตัิงานภายใน
หน่วยงานหรือมหาวิทยาลยั 

2. มีการจัดสรรทรัพยากรแหล่งค้นคว้าต่างๆ เพื่อสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของหน่วยงาน 
3. มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อยา่งน้อย 1 โครงการต่อปีท่ีประเมิน 
4. มีการน าผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของหน่วยงานไปใช้ประโยชน์ภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลยัโดยมี

หลักฐานการใช้ประโยชน์จริง 
5. มีการติดตามและตรวจสอบประเมินผลของการน าผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์โดยการ

เปรียบเทียบความแตกตา่งก่อนท าและหลงัท า 
6. มีการน าผลประเมินมาพัฒนาเพื่อต่อยอดงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือหน่วยงานมีการสร้างงานวิจัยหรือ

งานสร้างสรรค์อย่างต่อเน่ือง 
หมายเหต ุ: เกณฑ์ข้อ 4, 5 และ 6 เป็นผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีเสร็จสิน้ภายในรอบ 3 ปี จนถึงปี

การศึกษาท่ีประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 หรือ 6 ข้อ 
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องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม  
 
หลักการ  

การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของหน่วยงานอุดมศึกษา หน่วยงาน  
พึงให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบต่างๆ ตามความถนดัและในด้าน  
ที่หน่วยงานมีความเชี่ยวชาญ การให้บริการทางวิชาการอาจให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรืออาจคิด
ค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสม โดยให้บริการทัง้หน่วยงานภาครฐัและเอกชน หน่วยงานอิสระ หน่วยงาน
สาธารณะชุมชน และสังคมโดยกว้าง รูปแบบการให้บริการทางวิชาการมีความหลากหลาย เช่น การ
อนุญาตให้ใช้ประโยชน์ทรพัยากรของหน่วยงาน เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ ให้ค าปรึกษา ให้การอบรม 
จดัประชุมหรือสัมมนาวิชาการ ท างานวิจัยเพื่อตอบค าถามต่างๆ หรือเพื่อชีแ้นะสังคม การให้บริการทาง
วิชาการนอกจากเป็นการท าประโยชน์ให้สังคมแล้ว หน่วยงานยงัได้รับประโยชน์ในด้านต่างๆ คือ เพิ่มพูน
ความรู้และประสบการณ์อนัจะน ามาสู่การพฒันาหลักสูตรและการบริการ มีการบูรณาการเพื่อใช้ประโยชน์
ทางด้านการจดัการเรียนการสอนและการวิจยั พฒันาต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ สร้างเครือข่ายกบั
หน่วยงานต่าง  ๆซึ่งเป็นแหล่งงานของนิสิตและเป็นการสร้างรายได้ของหน่วยงานจากการให้บริการทาง
วิชาการด้วย 
มาตรฐานและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง  

1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบบัที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) ส านกังานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา 

2. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
3. มาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
4. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดบัอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 ส านกังาน

รบัรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 
5. พระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และพระราชบญัญัติของหน่วยงาน (ถ้ามี)  
6. ปรชัญา และปณิธานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และของหน่วยงาน  
7. แผนยุทธศาสตร์ 15 ปี (พ.ศ. 2553–2567) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
8. นโยบายด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยศ รีนครินทรวิโรฒ  

ตัวบ่งชี ้ จ านวน 3 ตวับ่งชี ้คือ 
1. มศว  5.1.1  การบริการทางวิชาการแก่สังคม  
2. สกอ. 5.2    กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 
3. สมศ. ๙      ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก  
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ตัวบ่งชี ้มศว 5.1.1  การบริการทางวิชาการแก่สังคม  
ชนิดของตัวบ่งชี ้:  กระบวนการ 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวบ่งชี ้:  

การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นภารกิจหลักอย่างหนึ่งของสถาบนัอุดมศึกษา ที่พึงก าหนด
หลักเกณฑ์และขัน้ตอนการบริการทางวิชาการอย่างเป็นระบบ และมีการจดัโครงสร้างหน่วยงานเพื่อเป็น
กลไกในการขบัเคล่ือนระบบดงักล่าว  
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด  
2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย  
3. มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย 
4. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจยั  
5. มีการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการทางวิชาการมาต่อยอดสู่บทความวิชาการ  

 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 
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ตัวบ่งชี ้ สกอ. 5.2  กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม  
ชนิดของตัวบ่งชี ้: กระบวนการ 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวบ่งชี ้:  

ความสามารถในการให้บริการทางวิชาการในลักษณะห่วงโซ่คุณภาพที่สนองความต้องการและ
เป็นที่พึ่งของชุมชน ภาครฐั ภาคเอกชน หน่วยงานวิชาชีพ สังคมได้อย่างมีคุณภาพตามศักยภาพและความ
พร้อมตามจุดเน้นของหน่วยงาน พิจารณาได้จาก1(1) ประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทาง
วิชาการ (2)1การสร้างความร่วมมือกบัหน่วยงานภายนอก และ (3)1ความรู้ที่เกิดจากการให้บริการทาง
วิชาการและการเผยแพร่ความรู้นัน้ทัง้ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

1. มีการส ารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครฐั หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพเพื่อ
ประกอบการก าหนดทิศทางและการจดัท าแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของ
หน่วยงาน 

2. มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
หรือภาคเอกชน หรือภาครฐั หรือหน่วยงานวิชาชีพ  

3. มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม 
4. มีการน าผลการประเมินในข้อ 3 ไปพฒันาระบบและกลไก หรือกิจกรรมให้บริการทางวิชาการ  
5. มีการพฒันาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายใน

มหาวิทยาลัย และเผยแพร่สู่สาธารณชน  
 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 
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ตัวบ่งชี ้ สมศ.๙  ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก  
ชนิดของตัวบ่งชี ้: ผลลัพธ์ 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวบ่งชี ้:  

หน่วยงานด าเนินการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม แล้วก่อให้เกิดโครงการที่มีผลต่อการพฒันา
ชุมชนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ในลักษณะที่ชุมชนจดัขึน้หรือด าเนินการขึน้ แล้วส่งผลให้เกิด
การเปล่ียนแปลงไปในทางที่ดีขึน้แก่ชุมชนในด้านต่าง  ๆและท าให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามศกัยภาพ
ของตน 
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือองค์กร  
2. บรรลุเป้าหมายตามแผนประจ าปีไม่ต ่ากว่าร้อยละ 80 
3. ชุมชนหรือองค์กรมีผู้น าและสมาชิกที่มีการเรียนรู้และด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง  
4. ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกที่มีการพฒันาตนเองโดยคงอตัลักษณ์และวฒันธรรมของชุมชน

หรือองค์กรอย่างต่อเนื่องและยัง่ยืน  
5. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชนหรือองค์กรมีความเข้มแข็ง  

 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

 
หมายเหตุ :  

1. “ต่อเนื่อง” หมายถึง มีการด าเนินงานตัง้แต่ 2 ปีขึน้ไป 
2. “ยัง่ยืน” หมายถึง มีการด าเนินงานตัง้แต่ 5 ปีขึน้ไป 
3. “เข้มแข็ง” หมายถึง สามารถพึ่งพาตนเองได้  
4. กรณีที่มหาวิทยาลัยได้รับการประเมินปี 2554 กิจกรรมเป็นกิจกรรมใหม่ ส าหรบัเกณฑ์ต่อเนื่อง 

ยัง่ยืน และเข้มแข็ง ให้ใช้ 1 ปีได้โดยอนุโลม 
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องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 
หลักการ  

การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรมถือเป็นพนัธกิจส าคญัประการหนึ่งของหน่วยงาน ดงันัน้ 
หน่วยงานจึงต้องมีระบบและกลไกการด าเนินงานด้านนีใ้ห้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ โดย
อาจมีจุดเน้นเฉพาะที่แตกต่างกนัตามปรชัญา และธรรมชาติของแต่ละหน่วยงาน และมีการบูรณาการเข้า
กบัพนัธกิจอ่ืนๆ โดยเฉพาะการผลิตบณัฑิต รวมทัง้มีการจดักิจกรรมที่ฟืน้ฟู อนุรกัษ์ สืบสานพฒันา 
เผยแพร่ศิลปะและวฒันธรรม สร้างสรรค์ ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถ่ินให้เป็นรากฐานการพฒันาองค์ความรู้ที่
ดีขึน้ 
มาตรฐานและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง  

1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี (พ.ศ. 2551-2565) ส านกังานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

2. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
3. มาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
4. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดบัอุดมศึกษารอบสาม พ .ศ. 2553 ส านกังาน

รบัรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 
ตัวบ่งชี ้ จ านวน 4 ตวับ่งชี ้คือ 

1. สกอ. 6.1  ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 
2. มศว  6.1.1  การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม  
3. สมศ. ๑๐  การส่งเสริมและสนบัสนุนด้านศิลปะและวฒันธรรม  
4. สมศ. ๑๑  การพฒันาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวฒันธรรม  
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ตัวบ่งชี ้ สกอ. 6.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม* 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ : กระบวนการ 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวบ่งชี ้ :  

หน่วยงานต้องมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหารจดัการงานท านุบ ารุงศิลปะและ
วฒันธรรมทัง้การอนุรกัษ์ ฟืน้ฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถ่ินตามจุดเน้นของหน่วยงาน
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการบูรณาการการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรมกับการเรียนการ
สอนและกิจกรรมนิสิต  
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

1. มีระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด  
2. มีการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรมกบัการจดัการเรียนการสอนและกิจกรรม

นิสิต 
3. มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรมต่อสาธารณชน  
4. มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรมกบั

การจดัการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต 
5. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรมกบั

การจดัการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต 
6. มีการก าหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวฒันธรรมและมีผลงานเป็นที่ยอมรับ

ในระดบัชาติ  
 

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 หรือ 6 ข้อ 

 

* สถาบันวฒันธรรมและศิลปะ รบัผิดชอบในการรวบรวมข้อมูลเพื่อรายงานมหาวิทยาลัย ในตวับ่งชีน้ี ้  
 

 
 

http://iacr.swu.ac.th/
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ตัวบ่งชี ้ มศว 6.1.1 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
ชนิดของตัวบ่งชี ้ : กระบวนการ 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวบ่งชี ้ :  
   การบริหารจดัการงานท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรมทัง้การอนุรักษ์ ฟืน้ฟู สืบสาน เผยแพร่
วฒันธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ินตามจุดเน้นของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการบูรณา
การการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรมเข้ากับภารกิจด้านต่างๆ ให้เหมาะสมเพื่อคงไว้ถึงความเป็นไทย 
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ   

1.  มีระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด  
2.  มีการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรมกบัภารกิจด้านต่างๆ  
3.  มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรมต่อสาธารณชน 
4.  มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรมกบั

ภารกิจด้านต่างๆ ในข้อ 2 
5.  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรมกบั  

 ภารกิจด้านต่างๆ 
 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 
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ตัวบ่งชี ้ สมศ. ๑๐ การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม* 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ : ผลผลิต 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวบ่งชี ้ :  

ศิลปะและวัฒนธรรม เป็นต ัวบ่งชีถึ้งคุณภาพ วิถีชีวิต และจิตใจที่ดีงามของบุคคลและสังคม เป็นพนัธกิจ
หลักประการหนึ่งที่หน่วยงานพงึตระหนกั ที่จะต้องให้ความส าคญัในการส่งเสริม สนบัสนุนเพื่อให้สงัคมใน
หน่วยงานอยู่ร่วมกนัอย่างมีความสุข อย่างมีคุณค่า สามารถเป็นแบบอย่างที่น่าศรทัธา และเป็นที่ยอมรับ
ของสังคม การส่งเสริมสนบัสนุนจ าต้องด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพที่จริงใจได้ต่อเนื่องที่มัน่คงและ
ยัง่ยืน โดยการก าหนดวตัถุประสงค์และเป้าหมายที่ชดัและสามารถประเมินผลได้  
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)  
2. บรรลุเป้าหมายตามแผนประจ าปีไม่ต ่ากว่าร้อยละ 80 
3. มีการด าเนินงานสม ่าเสมออย่างต่อเนื่อง  
4. เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนภายใน/ภายนอก 
5. ได้รบัการยกย่องระดบัชาติและ/หรือนานาชาติ 

หมายเหตุ :  
“ต่อเนื่อง” หมายถึง มีการด าเนินงานตัง้แต่ 2 ปีขึน้ไป 

 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

 

* สถาบันวฒันธรรมและศิลปะ รบัผิดชอบในการรวบรวมข้อมูลเพื่อรายงานมหาวิทยาลัย ในตวับ่งชีน้ี ้ 

http://iacr.swu.ac.th/
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ตัวบ่งชี ้ สมศ. ๑๑ การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม* 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ : ผลผลิต 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา  
ค าอธิบายตัวบ่งชี ้ :  

ศิลปะและวฒันธรรม เก่ียวข้องกบัความสุนทรีย์และรสนิยม เกิดรูปแบบวิถีชีวิตและสังคม โดยมี
ลักษณะที่เป็นพลวตั มีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา จ าเป็นต้องรู้ทนัอย่างมีปัญญา โดยมีแผนในการ
พฒันา ให้ความรู้และประสบการณ์ด้านสุนทรีย์ภาพในบริบทของศิลปะและวฒันธรรม สามารถเลือกรบั
รกัษาและสร้างให้ตนเองและสังคมอยู่ร่วมกนัอย่าง รู้คุณค่าความงาม อย่างมีสุนทรีย์ที่ มีรสนิยม  
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

1. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงานที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี 
2. ส่ิงแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมี

ความสุนทรีย์ 
3. ปรบัแต่งและรกัษาภูมิทศัน์ให้สวยงาม สอดคล้องกบัธรรมชาติ และเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม  
4. การจดัให้มีพืน้ที่และกิจกรรมทางวฒันธรรมที่เอือ้และส่งเสริมให้นิสิตและบุคลากรมีส่วนร่วม

อย่างสม ่าเสมอ  
5. ระดบัความพึงพอใจของบุคลากรและนิสิต ที่เก่ียวกับประเด็น 1-4  ไม่ต ่ากว่า 3.51 จาก

คะแนนเต็ม 5 
หมายเหตุ :  

1. “สะอาด” หมายถึง ไม่รก มีระเบียบ รักษาง่าย ใช้สะดวก  
2. “สุขลักษณะ” หมายถึง สะอาด ปลอดภยั ไร้มลภาวะ สุขใจ สบายกาย  
3. “สวยงาม” หมายถึง มีการจดัแต่งอาคาร สภาพแวดล้อมอย่างเหมาะสม สอดคล้องกบัพืน้ที่

แวดล้อม ไม่สิน้เปลือง และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม  
 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

 

* สถาบันวฒันธรรมและศิลปะ รบัผิดชอบในการรวบรวมข้อมูลเพื่อรายงานมหาวิทยาลัย ในตวับ่งชีน้ี ้  
 
 

http://iacr.swu.ac.th/
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องค์ประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ 
 
หลักการ  

หน่วยงานต้องให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีคณะผู้บริหาร สภามหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการ
ประจ าหน่วยงานท าหน้าท่ีในการก ากับดูแลการท างานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ หน่วยงานจะต้องบริหารจัดการ
ด้านต่างๆ ให้มีคุณภาพ เช่น ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานข้อมูล การบริหารความเสี่ยง การบริหารการเปลีย่นแปลง การ
บริหารทรัพยากรทัง้หมด ฯลฯ เพื่อสัมฤทธผิลตามเป้าหมาย 
ท่ีก าหนดไว้ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 
มาตรฐานและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง  

1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2551-2565) ส านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศกึษา 

2. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
3. มาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ.2551 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
4. มาตรฐานการประเมินผลการปฏิบตัิราชการตามค ารับรองการปฏิบตัริาชการ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนา

ระบบราชการ (ก.พ.ร.) 
5. มาตรฐานการประเมินคณุภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 ส านักงานรับรองมาตรฐาน

และประเมินคณุภาพการศกึษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 
6. เกณฑ์คณุภาพการศกึษาเพื่อการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ พ.ศ. 2552-2553 
7. เกณฑก์ารบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
8. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง คู่มือและแนวปฏิบตัิในการพิจารณาออกใบอนุญาตให้จัดตัง้

สถาบนัอุดมศกึษาเอกชน พ.ศ.2551 

9. ประกาศทบวงมหาวิทยาลยั เร่ือง มาตรฐานห้องสมุดสถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. 2544 
ตัวบ่งชี ้จ านวน 7 ตวับ่งชี ้คือ 

1.1 สกอ. 7.1    ภาวะผู้น าของคณะกรรมการประจ าหน่วยงานและผู้บริหารทุกระดับของ  
  หน่วยงาน 

1.2 มศว 7.2.1    การพฒันาหน่วยงานสูส่ถาบนัการเรียนรู้ 
1.3 สกอ. 7.4    ระบบบริหารความเสี่ยง 
1.4 มศว 7.5.1    ระบบการพฒันาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
1.5 มศว 7.6.1    ระบบและกลไกการพฒันาการปฏิบตัิงานและการให้บริการ 
1.6 มศว 7.6.2     ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 

1.7 มศว 7.7.1  ระดับความส าเร็จในการด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน 
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ตัวบ่งชี ้ สกอ.7.1 ภาวะผู้น าของคณะกรรมการประจ าหน่วยงานและผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงาน  
ชนิดของตัวบ่งชี ้: กระบวนการ 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวบ่งชี ้:  

ปัจจัยสนับสนุนท่ีส าคัญต่อการเจริญก้าวหน้าของหน่วยงาน คือ คณะกรรมการประจ าหน่วยงานและผู้บริหารทุก
ระดับหน่วยงานนัน้ๆ หากคณะกรรมการประจ าหน่วยงานและผู้บริหารมีวิสยัทัศน์ เป็นผู้น าท่ีดี     มีธรรมาภิบาล 
รับผิดชอบต่อสังคม รักความก้าวหน้า ดูแลบุคลากรอยา่งดี เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีสว่นร่วมในการบริหาร มี
ความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหา และก ากับดูแล ติดตามผลการด าเนินงานของหน่วยงานไปในทิศทางท่ีถูกต้อง จะ
ท าให้หน่วยงานเจริญก้าวหน้าอยา่งรวดเร็ว 
เกณฑ์มาตรฐาน :  ข้อ 

1. คณะกรรมการประจ าหน่วยงานปฏิบตัิหน้าท่ีตามท่ีพระราชบญัญัติมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒและ/หรือ
หน่วยงานก าหนดครบถ้วนและมีการประเมินตนเองตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดลว่งหน้า (แบบประเมิน) 

2. ผู้บริหารมีวิสยัทัศน์ ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มี
ความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการน าข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบตัิงานและพฒันา
หน่วยงาน 

3. ผู้บริหารมีการก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามท่ีมอบหมาย รวมทัง้สามารถสื่อสารแผนการ
ด าเนินงานและผลการด าเนินงานของหน่วยงานไปยังบุคลากรในหน่วยงาน 

4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานมีสว่นร่วมในการบริหารจัดการ ให้อ านาจในการตัดสินใจแก่
บุคลากรตามความเหมาะสม   

5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และสง่เสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถท างานบรรลุวตัถุประสงค์ของ
หน่วยงานเต็มตามศักยภาพ 

6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลกัธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานและผู้ มีสว่นได้สว่นเสยี   

7. มีการประเมินผลการบริหารงานของหน่วยงานและผู้บริหารน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงาน
อย่างเป็นรูปธรรม  

หมายเหต ุ: หากจะประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานข้อที ่6 นัน้ต้องแสดงข้อมูลการบริหารงานตาม
หลักธรรมมาภิบาลครบถ้วนทัง้ 10 ประการ ตามนิยามศพัท์ที่ระบุไว้ (หน้า 90)  
 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
7 ข้อ 
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ตัวบ่งชี ้มศว 7.2.1  การพัฒนาหน่วยงานสู่สถาบันเรียนรู้  
ชนิดของตัวบ่งชี ้: กระบวนการ 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวบ่งชี ้:  

มาตรฐานการอุดมศึกษาข้อท่ี 3 ก าหนดให้มหาวิทยาลยัมีการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่ง
การเรียนรู้  ดังนัน้หน่วยงานจึงต้องมีการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสูส่ถาบนัแห่งการเรียนรู้เช่นกัน  โดยมีการรวบรวมองค์
ความรู้ท่ีมีอยู่ในหน่วยงาน  ซ่ึงกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพฒันาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในหน่วยงาน
สามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทัง้ปฏิบตัิงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้มหาวิทยาลยั
และหน่วยงานมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด กระบวนการในการบริหารจัดการความรู้ในหน่วยงาน ประกอบด้วย การ
ระบุความรู้ การคัดเลือก การรวบรวม การจัดเก็บความรู้ การเข้าถึงข้อมูล  และการแลกเปลี่ยนความรู้ทัง้ภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน การสร้างบรรยากาศและวฒันธรรมการเรียนรู้ภายในหน่วยงาน การก าหนดแนววิธีปฏิบตัิงาน 
ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรู้ในหน่วยงานให้ดียิง่ขึน้ 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
1. มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ท่ีสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน

อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจหลัก 1 ด้าน  
2. ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายท่ีจะพัฒนาความรู้และทักษะอยา่งชัดเจนตามประเด็นความรู้ท่ีก าหนดในข้อ 

1  
3. มีการแบง่ปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้ มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) เพื่อ

ค้นหาแนวปฏิบตัิท่ีดีตามประเด็นความรู้ท่ีก าหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายท่ีก าหนด 
4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ท่ีก าหนดในข้อ 1 ทัง้ท่ีมีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ท่ีเป็น

แนวปฏิบตัิท่ีดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยา่งเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (explicit 
knowledge) 

5. มีการน าความรู้ท่ีได้จากการจัดการความรู้ในปีการศกึษาปัจจุบนัหรือปีการศึกษาท่ีผา่นมา ท่ีเป็น ลายลักษณ์
อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้ มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge)  ท่ีเป็นแนวปฏิบตัิท่ีดีมา
ปรับใช้ในการปฏิบตัิงานจริง 

 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 
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ตัวบ่งชี ้สกอ. 7.4  ระบบบริหารความเส่ียง  
ชนิดของตัวบ่งชี ้: กระบวนการ 
การคิดรอบปี : ปีงบประมาณ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี ้:  

เพื่อให้หน่วยงานมีระบบบริหารความเสีย่ง โดยการบริหารและควบคุมปัจจัย  กิจกรรม  และกระบวนการ
ด าเนินงานท่ีอาจเป็นมูลเหตุของความเสียหาย (ทัง้ในรูปของตัวเงิน หรือไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ช่ือเสียง และการฟ้องร้องจากการ
ไม่ปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบยีบ ข้อบงัคับ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือความคุ้มคา่ ) เพื่อให้ระดับความเสี่ยง และขนาด
ของความเสียหายท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคตอยู่ในระดับท่ียอมรับและควบคุมได้  โดยค านึงถึงการเรียนรู้วธิีการป้องกันจากการ
คาดการณ์ปัญหาลว่งหน้าและโอกาสในการเกิด เพื่อป้องกันหรือบรรเทาความรุนแรงของปัญหา รวมทัง้การมีแผนส ารอง
ต่อภาวะฉกุเฉิน เพื่อให้ม่ันใจว่าระบบงานต่าง ๆ มีความพร้อมใช้งาน มีการปรับปรุงระบบอย่างต่อเน่ืองและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง เพื่อการบรรลุเป้าหมายของหน่วยงานตามยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์เป็นส าคญั 
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

1. มีการแต่งตัง้คณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนท่ี
รับผิดชอบพันธกิจหลกัของหน่วยงานร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน 

2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสีย่งและปัจจัยท่ีก่อให้เกิดความเสีย่งอยา่งน้อย 3 ด้าน ตามบริบทของ
หน่วยงานจากตัวอย่างต่อไปนี ้ 
- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานท่ี)   
- ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ของหน่วยงาน 
- ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบยีบ ข้อบงัคับ 
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบตัิงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหาหลกัสูตร การบริหาร

งานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
- ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาลโดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย์และ

บุคลากร 
- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสีย่งและจัดล าดับความเสี่ยงท่ีได้จากการวเิคราะห์ในข้อ 
2   

4. มีการจัดท าแผนบริหารความเสีย่งท่ีมีระดับความเสีย่งสูงและด าเนินการตามแผน   
5. มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และรายงานต่อคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน

เพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

6. มีการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าหน่วยงานไปใช้ในการปรับแผน
หรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ 
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1 ข้อ 2 ข้อ 3 หรือ 4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 

 
หมายเหตุ:  
 1.  เอกสารหรือหลักฐานท่ีน ามาประกอบการอ้างอิงต้องเป็นหลักฐานท่ีแสดงท่ีมาหรือมีการอนุมัติให้ความ
เห็นชอบจากผู้บริหารหรือคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน 

2.  คะแนนการประเมินจะเท่ากับ 0 หากพบว่าเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงขึน้ภายในหน่วยงานในรอบปีการประเมิน    
ท่ีส่งผลกระทบต่อชีวิตและความปลอดภัยของนิสิต คณาจารย์ บุคลากร หรือต่อช่ือเสียง  ภาพลักษณ์ หรือต่อความม่ันคง
ทางการเงินของหน่วยงาน อันเน่ืองมาจากความบกพร่องของหน่วยงานในการควบคุม หรือจัดการกับความเสี่ยง หรือ
ปัจจัยเสี่ยงท่ีไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ โดยมีหลักฐานประกอบท่ีชัดเจน 
 
ตัวอย่างความเส่ียงร้ายแรงท่ีให้ผลประเมินเป็นศูนย์ (0) คะแนน เช่น 
 1. มีการเสยีชีวิตและถกูท าร้ายร่างกายหรือจิตใจอย่างรุนแรงของนิสิต คณาจารย์บุคลากรภายในหน่วยงาน 
ทัง้ๆ ท่ีอยู่ในวิสัยท่ีหน่วยงานสามารถป้องกันหรือลดผลกระทบในเหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้ได้ แต่ไม่พบแผนการจัดการความ
เสี่ยงหรือไม่พบความพยายามของหน่วยงานในการระงับเหตุการณ์ดังกล่าว 
 2. หน่วยงานเสื่อมเสียช่ือเสยีงหรือมีภาพลักษณ์ท่ีไม่ดี อันเน่ืองมาจากปัจจัยตา่งๆ เช่น คณาจารย์ นักวิจัย
หรือบุคลากรขาดจริยธรรม จรรยาบรรณ การไม่ปฏิบตัิตามมาตรฐานหรือกฎกระทรวง และเกิดเป็นข่าวปรากฏให้เห็นตาม
สื่อต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ ข่าว online เป็นต้น 
 3. หน่วยงานขาดสภาพคล่องในด้านการเงินจนท าให้ต้องปิดหลักสูตรหรือไม่สามารถปฏิบตัิตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษาได้  ส่งผลกระทบต่อนิสิตปัจจุบนัท่ีเรียน
อยู่อย่างรุนแรง 
การไม่เข้าข่ายท่ีท าให้ผลการประเมินได้คะแนนเป็นศูนย์ (0) ได้แก่ 
 1. หน่วยงานมีการวิเคราะห์และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงเชิงป้องกัน หรือมีแผนรองรับเพื่อลดผลกระทบ
ส าหรับความเสี่ยงท่ีท าให้เกิดเร่ืองร้ายแรงดังกลา่วไว้ล่วงหน้า และด าเนินการตามแผน 
 2. เป็นเหตุสุดวสิัย อยู่นอกเหนือการบริหารจัดการ (การควบคุมหรือการป้องกัน) ของหน่วยงาน 
 3. เหตุการณ์ร้ายแรงดังกล่าวมีความรุนแรงท่ีลดน้อยลงมากจากแผนรองรับผลกระทบท่ีได้ก าหนดไว้ลว่งหน้า 
หมายเหตุ :  
          หากมีคณะใดคณะหน่ึงได้คะแนนการประเมินเป็นศูนย์ (0) แล้ว สถาบนัก็จะได้คะแนนการประเมินเป็นศูนย์ (0) 
ด้วยเช่นกันหากเป็นไปตามเงื่อนไขท่ีกลา่วไว้ข้างต้น ดังนัน้เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบในระดับมหาวิทยาลยั หน่วยงานจึงต้อง
ไม่ควรเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงขึน้   
ตัวบ่งชี ้มศว 7.5.1  ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ  
ชนิดของตัวบ่งชี ้: กระบวนการ 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวบ่งชี ้:  
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คุณภาพของการศึกษาจะเกิดขึน้  ถ้าสถานศึกษามีบุคลากรที่มีคุณภาพ  มีความรกัองค์กร มุ่งมัน่
ต ัง้ใจปฏิบตัิหน้าที่ตามภาระงานที่ก าหนด ผู้บริหารมีการมอบหมายงานให้กบัผู้ใต้บงัคบับญัชาตามศกัยภาพ 
ความถนดั ความสนใจของแต่ละบุคคล บุคลากรทุกระด ับมีความพึงพอใจในการท างาน  องค์กรมีการ
พฒันาบุคลากรตามสาขาวิชาชีพ  และหาวิธีการที่จะธ ารงรกัษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพให้อยู่กับองค์กร
ตลอดไป 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

1. มีแผนการบริหารและการพฒันาบุคลากรที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจกัษ์  
2. มีการบริหารและการพฒันาบุคลากรให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด  
3. มีสวสัดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี สร้างขวญัและก าลังใจให้บุคลากรสามารถท างานได้อย่างมี 

ประสิทธิภาพและสร้างบรรยากาศที่ดีของสถานที่ท างานด้วยกิจกรรม 5ส 
4. มีระบบการติดตามการน าความรู้และทกัษะที่ได้จากการพฒันามาใช้ในการปฏิบตัิงานที่

เก่ียวข้อง  
5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณแก่บุคลากร และดูแลควบคุมให้บุคลากรถือปฏิบตัิ  
6. มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการพฒันาบุคลากร  
7. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพฒันาบุคลากร 
 

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 หรือ 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 หรือ 6 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
7 ข้อ 
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ตัวบ่งชี ้ มศว 7.6.1  ระบบและกลไกการพัฒนาการปฏิบัติงานและการให้บริการ  
ชนิดของตัวบ่งชี ้: กระบวนการ 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวบ่งชี ้:  
 หน่วยงานมีหน้าที่ในการพฒันากระบวนการ วิธีการในการปฏิบตัิงาน ให้สอดคล้องกบั วิสัยทศัน์ พนัธ
กิจ และความพร้อมของหน่วยงาน ตลอดจนสอดคล้องกบัความต้องการของผู้รบับริการมีการประเมินผล
การปฏิบตัิงาน อย่างต่อเนื่อง มีการวางระบบและกลไกการบริหารหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพและ
พร้อมต่อการเปล่ียนแปลง  

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

1. มีโครงสร้างการบริหารงานของหน่วยงาน และมีการวิเคราะห์อตัราก าลังที่ชดัเจน  
2. มีใบคุณลักษณะงาน  (Job Description) ทุกต าแหน่งงาน  
3. มีข ัน้ตอนการปฏิบตัิงานทุกงาน สอดคล้องกบัโครงสร้างการบริหารงานของหน่วยงาน  
4. มีการทบทวนขัน้ตอนการปฏิบตัิงานทุกปี  
5. มีการน าผลการทบทวนไปพิจารณาปรับปรุงข ัน้ตอนการปฏิบตัิงาน หรือลดระยะเวลาหรือ

ขัน้ตอนการปฏิบตัิงาน  
 

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 
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ตัวบ่งชี ้ (มศว 7.6.2)  ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ  
ชนิดของตัวบ่งชี ้: ผลผลิต 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวบ่งชี ้:  

การบริการถือเป็นบทบาทส าคญัและเป็นภารกิจหลักของหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ เพื่อ
ตอบสนองการเรียนการสอน การวิจยั การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม  ตามหลักการ
สากลของการอุดมศึกษา การตอบสนองดงักล่าวจะมีคุณภาพมากน้อยเพียงใด  สามารถสะท้อนได้จาก
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ทัง้ประชาชนผู้มารบับริการ นิสิต เจ้าหน้าที่  หรือหน่วยงานทัง้ภายในและ
ภายนอก ซึ่งการส ารวจความพึงพอใจควรเป็นแบบ 5 สเกลโดยทัว่ไปจะพิจารณาให้ครอบคลุม 4 ประเด็น
ส าคญั คือ  

1. ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขัน้ตอนการให้บริการ  
2. ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ   
3. ความพึงพอใจด้านส่ิงอ านวยความสะดวก   
4. ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ  

 
สูตรการค านวณ  : 

 
ผลรวมของคะแนนส ารวจความพึงพอใจในระดบัดีขึน้ไป 

x 100 
ผลรวมคะแนนเต็มทัง้หมด  

 
เกณฑ์การประเมิน :   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

น้อยกว่าหรือ
เท่ากับร้อยละ  

70 

ร้อยละ  
71 – 75 

ร้อยละ  
76 - 80 

ร้อยละ  
81 - 85 

มากกว่า 
ร้อยละ 85 
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ตัวบ่งชี ้ มศว 7.7.1  ระดับความส าเร็จในการด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน  
ชนิดของตัวบ่งชี ้: ผลผลิต 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวบ่งชี ้:  

เพื่อเป็นการสร้างจิตส านึกสาธารณะให้เกิดกับบุคลากรในด้านการรกัษาสภาพแวดล้อม โดยการ
ช่วยกนัประหยดัพลังงาน ซึ่งหน่วยงานสามารถด าเนินการช่วยโลก และสังคมได้ โดยการออกมาตรการใน
การประหยดัพลังงาน มีการแจ้งเวียนให้บุคลากรในสังกดัทราบและปฏิบตัิตามอย่างเคร่งครดั เช่นการเปิด -
ปิดเคร่ืองปรับอากาศ หรือเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ในหน่วยงานตามระยะเวลาที่ก าหนด เป็นต้น มีการประเมินผล
การด าเนินงาน โดยการตรวจประเมินจากผู้มีหน้าที่รบัผิดชอบ ว่าหน่วยงานได้ปฏิบตัิตามนโยบายดงักล่าว
หรือไม่ โดยจะต้องจดัท ารายงานให้ผู้บงัคบับญัชาในหน่วยงานทราบเป็นลายลักษณ์อักษร  
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

1. มีการก าหนดนโยบายหรือแนวทางการด าเนินการตามมาตรการประหยดัพลังงาน 
2. มีการจัดต ัง้คณะกรรมการด าเนินการหรือมีการมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
3. มีแผนงานการด าเนินการตามมาตรการประหยดัพลังงาน  
4. มีการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน  
5. มีระบบในการติดตามผลการด าเนินงาน  
6. มีการประเมินและวิเคราะห์ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน  
7. มีการน าผลการประเมินมาใช้ในการแก้ไขปรับปรุงหรือก าหนดแนวทางในการด าเนินงานปี

ต่อไป 
 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 หรือ 2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 หรือ 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
7 ข้อ 
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องค์ประกอบที่ 8 การเงนิและงบประมาณ 
 
หลักการ  

การเงินและงบประมาณเป็นส่ิงที่ส าคญัอย่างหนึ่งของหน่วยงาน ไม่ว่าแหล่งเงินทุนของหน่วยงาน  
จะได้มาจากงบประมาณแผ่นดิน หรือเงินรายได้ของหน่วยงาน เช่น ค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุง
การศึกษาต่างๆ ของนิสิต รายได้จากงานวิจยั บริการทางวิชาการ ค่าเช่าทรพัย์สิน ฯลฯ ผู้บริหารหน่วยงาน
จะต้องมีแผนการใช้เงินที่สะท้อนความต้องการใช้เงิน เพื่อการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบตัิ
งานประจ าปีของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท าความเข้าใจกบัการวิเคราะห์ทางการเงิน เช่น 
ค่าใช้จ่ายทัง้หมดต่อจ านวนนิสิต ทรพัย์สินถาวรต่อจ านวนนิสิต ค่าใช้จ่ายที่หน่วยงานใช้ส าหรับการผลิต
บณัฑิตต่อหวั จ าแนกตามสาขาวิชา รายได้ทัง้หมดของหน่วยงานหลังจากหักงบ (ค่าใช้จ่าย)ด าเนินการ
ทัง้หมด งบประมาณในการพฒันาอาจารย์ ความรวดเร็วในการเบิกจ่าย ร้อยละของงบประมาณที่ประหยดั
ได้หลังจากที่ปฏิบตัิตามภารกิจทุกอย่างครบถ้วน ส่ิงเหล่านีจ้ะเป็นการแสดงศกัยภาพเชิงการบริหารจดัการ
ด้านการเงินของหน่วยงานที่เน้นถึงความโปร่งใส ความถูกต้อง ใช้เงินอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชน์สูงสุด 
มาตรฐานและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง  

1. แผนพฒันาด้านการเงินระดบัอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
2. แผนปฏิบตัิงานประจ าปีของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
3. มาตรฐานหน่วยงานอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
4. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดบัอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 ส านกังาน

รบัรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 
5. มาตรฐานแผนการปฏิบตัิราชการของส านกังบประมาณ  
6. รายงานงบประมาณแผ่นดิน (หน่วยงานอุดมศึกษาของรฐั) และเงินรายได้  
7. แผนยุทธศาสตร์ 15 ปี (พ.ศ. 2553–2567) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
8. นโยบายด้านการบริหารจดัการ และด้านการเงินและงบประมาณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ

โรฒ 
ตัวบ่งชี ้ จ านวน 1 ตวับ่งชี ้คือ 

1.   มศว  8.1.1  การบริหารการเงินและงบประมาณ  
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ตัวบ่งชี ้มศว 8.1.1 : การบริหารการเงินและงบประมาณ  
ชนิดของตัวบ่งชี ้: กระบวนการ 
การคิดรอบปี : ปีงบประมาณ  
ค าอธิบายตัวบ่งชี ้:  

หน่วยงานจะต้องมีระบบในการจดัหาและจดัสรรงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ ที่สามารถ
ผลักดนัแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานให้สามารถด าเนินการได้ มีการวิเคราะห์รายได้ ค่าใช้จ่ายของการ
ด าเนินงาน ทัง้จากงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้อ่ืนๆ ที่หน่วยงานได้รบั มีการจดัสรรงบประมาณและ
การจดัท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบครบทุกพนัธกิจ มีระบบการตรวจสอบการใช้เงินอย่างมี
ประสิทธิภาพ รายงานทางการเงินต้องแสดงรายละเอียดการใช้จ่ายในทุกพนัธกิจ โครงการ กิจกรรม เพื่อให้
สามารถวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความมัน่คงของสถาบนัได้ 
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

1. มีงบประมาณประจ าปีที่สอดคล้องกบัแผนปฏิบตัิการในแต่ละพนัธกิจและการพฒันาหน่วยงาน
และบุคลากร 

2. มีการจดัท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบและรายงานต่อคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน
อย่างน้อยปีละ 2 ครัง้ 

3. มีการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงิน และ
ความมัน่คงของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง 

4. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ท าหน้าที่ตรวจติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตาม
ระเบียบและกฎเกณฑ์ที่หน่วยงานและมหาวิทยาลัยก าหนด 

5. ผู้บริหารระดบัสูงของหน่วยงานมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และน า
ข้อมูลจากรายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตดัสินใจ  

 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

 

 
 
 

 



คู่มือการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2555 
สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

45 
 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 
หลักการ  

ระบบและกลไกในการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในเป็นปัจจยัส าคญัที่แสดงถึงศกัยภาพการ
พฒันาคุณภาพของสถาบนัอุดมศึกษา โดยต้องครอบคลุมทัง้ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต ผลลัพธ์ 
และผลกระทบที่เกิดขึน้ หน่วยงานจะต้องพฒันาระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในอย่าง
ต่อเนื่อง และมีกระบวนการจดัการความรู้ เพื่อให้เกิดนวตักรรมด้านการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในที่
เป็นลักษณะเฉพาะของหน่วยงาน  
มาตรฐานและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง  

1. พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ส านกังาน
เลขาธิการคณะกรรมการบริหารการศึกษา  

2. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบบัที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) ส านกังานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 

3. กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกนัคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 
4. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา  
5. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
6. มาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
7. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  2552 (Thai Qualification Framework 

for Higher Education) (TQF : HEd.) ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
8. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ส านกังานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา 
9. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดบัอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 ส านกังาน

รบัรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 
10. ปรชัญา และปณิธานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และของหน่วยงาน  
11. แผนยุทธศาสตร์ 15 ปี (พ.ศ. 2553–2567) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

ตัวบ่งชี ้ จ านวน 1 ตวับ่งชี ้คือ 
9.1 มศว 9.1.1  การด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน 
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ตัวบ่งชี ้มศว 9.1.1  การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
ชนิดของตัวบ่งชี ้: กระบวนการ 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวบ่งชี ้:  

การประกนัคุณภาพการศึกษาภายในเป็นภารกิจของสถาบนัอุดมศึกษาตามที่ก าหนดไว้ใน
พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งสถาบันต้องสร้าง
ระบบและกลไกการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพฒันาการด าเนินงานของหน่วยงานให้เป็นไปตาม
นโยบาย เป้าประสงค์ และระดบัคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนดโดยหน่วยงานต้นสังกดัและมหาวิทยาลัย 
ตลอดจนหน่วยงานที่เก่ียวข้อง มีการวดัผลส าเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รวมทัง้การ
รายงานผลการประกันคุณภาพต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน มีการประเมินและ
ปรบัปรุงอย่างต่อเนื่อง และมีนวตักรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดี  

ส าหรบัหน่วยงานถือว่าการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหาร
การศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องตามระบบและกลไกของมหาวิทยาลัย และของหน่วยงานที่มีการ
ก าหนดขึน้ ซึ่งประกอบด้วยการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพฒันาการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยมี
การสร้างจิตส านึกให้เห็นว่าเป็นความรับผิดชอบร่วมกนัของทุกคนในการพฒันาคุณภาพการศึกษา ทัง้นี ้
เพื่อเป็นหลักประกนัแก่สาธารณชนให้มัน่ใจได้ว่าหน่วยงานและมหาวิทยาลัยสามารถสร้างผลผลิตทาง
การศึกษาที่มีคุณภาพ  
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพนัธกิจ
และพฒันาการของหน่วยงาน และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด  

2. มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคญัเร่ืองการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน โดย
คณะกรรมการประจ าหน่วยงานและผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน  

3. มีการด าเนินงานด้านการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การ
ควบคุม ติดตามการด าเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจดัท ารายงานประจ าปีที่เป็น
รายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อคณะกรรมการประจ าหน่วยงานและมหาวิทยาลัยตาม
ก าหนดเวลา และรายงานข้อมูลครบถ้วนตามที่ก าหนดในระบบ CHE QA online และ 3) การ
น าผลการประเมินคุณภาพไปท าแผนการพฒันาคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน  

4. มีการน าผลการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการท างาน และส่งผลให้มีการ
พฒันาผลการด าเนินงานตามตวับ่งชีข้องแผนกลยุทธ์ทุกตวับ่งชี  ้



คู่มือการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2555 
สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

47 
 

5. มีสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนบัสนุนการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในครบทุกองค์ประกอบ
คุณภาพ  

6. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกนัคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะผู้ใช้บริการตามพนัธ
กิจของหน่วยงาน 

7. มีเครือข่ายการแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการประกนัคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงาน และมี
กิจกรรมร่วมกนั  

 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ  

 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
7 ข้อ 
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บทที่ 3 
ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติตามตัวบ่งชีเ้ชิงคุณภาพ 

และข้อมูลประกอบการพิจารณาตามตัวบ่งชีเ้ชิงปริมาณ 
 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
 
ตัวบ่งชี ้ มศว 1.1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 
ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติตามตัวบ่งชีเ้ชิงคุณภาพ  

1. มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ท่ีสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วม
ของบุคลากรในหน่วยงาน และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน โดยเป็น
แผนท่ี เ ช่ือมโยง กับปรั ชญาหรือปณิธานและพ ระร าชบัญญัติมหาวิทยาลัยและ /ห รื อ
พระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในสถาบันอุดมศึกษา ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้น 
(เอกลักษณ์) ของหน่วยงาน และนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย 

1.1 มีการก าหนดหรือทบทวนปรชัญาหรือปณิธานของหน่วยงานที่เหมาะสมกับสภาพการณ์  
ในปัจจุบัน โดยสมาชิกภายในหน่วยงานและผู้มีส่วนเก่ียวข้องได้รับทราบโดยทัว่กนั  

1.1.1 กรณีก าหนดปรชัญาหรือปณิธานใหม่ หน่วยงานควรด าเนินการก าหนดปรชัญา  หรือ
 ปณิธานร่วมกันทัง้ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร และได้รบัความเห็นชอบจากสภา
 มหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน  

1.1.2 กรณีการทบทวนปรบัแก้ปรชัญาหรือปณิธานที่ก าหนดไว้แล้ว ควรเป็นการก าหนด
 ปรชัญาหรือปณิธานให้เหมาะสมกบัสภาพการณ์ปัจจุบนัของหน่วยงาน โดยให้ผู้บริหาร 
 อาจารย์ และบุคลากรร่วมกนัก าหนดปรชัญาหรือปณิธาน และได้รับความเห็นชอบจาก
 สภามหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน  

1.2 มีการด าเนินการเผยแพร่หรือสร้างความเข้าใจในปรชัญาหรือปณิธาน เพื่อเป็นที่ยอมรับ
ของทุกฝ่ายทัง้สมาชิกภายในหน่วยงานและผู้มีส่วนเก่ียวข้อง อนัจะน าไปสู่ความร่วมมือร่วมใจกัน
ปฏิบตัิงานให้บรรลุผลตามปรัชญาหรือปณิธานที่ได้ก าหนดร่วมกนั  

1.3 มีการจดัท าหรือพฒันาแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับปรชัญาหรือปณิธานและนโยบายของ
หน่วยงานและมหาวิทยาลัย จุดเน้นของหน่วยงาน ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย พระราชบญัญัติ
มหาวิทยาลัยและแผนอุดมศึกษาระยะยาว รวมทัง้หลักการและมาตรฐานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  

1.3.1 มีการจดัต ัง้คณะกรรมการจดัท าแผนกลยุทธ์ (strategy) ของหน่วยงาน เพื่อน า
 หน่วยงานไปสู่ความส าเร็จที่พงึประสงค์ โดยแผนกลยุทธ์ประกอบด้วย วิสัยทศัน์ (vision) พนัธ
 กิจ (mission) เป้าประสงค ์(goal) และวตัถุประสงค์ (objective) 
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1.3.2 คณะกรรมการจดัท าแผนกลยุทธ์ควรวิเคราะห์จุดแข็ง (strength) จุดอ่อน  (weakness) 
 โอกาส (opportunity) และภยัคุกคาม ( threat) เพื่อน าไปสู่การก าหนดกลยุทธ์ที่ชดัเจนและ
 ครอบคลุมทุกภารกิจของหน่วยงาน 

1.3.3 มีการจดัท าตารางวิเคราะห์ให้ชดัเจนว่าปรชัญาหรือปณิธานและนโยบาย
 หน่วยงานและกลยุทธ์สอดคล้องกนัในประเด็นใด อย่างไร หากมีประเด็นที่ไม่สอดคล้อง
 ควรพิจารณาปรบัแก้ให้สอดคล้องกนั 

 1.3.4 วิสัยทศัน์และแผนกลยุทธ์ที่หน่วยงานก าหนดควรผ่านการประชาพิจารณ์ร่วมกนั
 จากทัง้ผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากร เพื่อให้เกิดการยอมรบัของทุกฝ่าย อนัจะน าไปสู่ความ
 ร่วมมือร่วมใจกนัปฏิบตัิงานให้บรรลุตามความมุ่งหวงัของหน่วยงาน และได้รบัความ
 เห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน  
 2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงานไปสู่ทุกหน่วยงานย่อยภายใน 

2.1 มีการชีแ้จงท าความเข้าใจกบัผู้บริหารหน่วยงานย่อยภายในถึงวิสัยทศัน์ กลยุทธ์ และ
เป้าหมายของกลยุทธ์  

2.2 มีการก าหนดให้หน่วยงานย่อยภายในรบัผิดชอบด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์อย่างเป็น
ทางการ 

2.3 มีการก าหนดเป้าหมายในการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของแต่ละหน่วยงานย่อยภายใน 
และมีการมอบหมายอย่างเป็นทางการ  

3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีครบตามพันธกิจของ
หน่วยงาน 

3.1 มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบตัิการประจ าปี ที่ครอบคลุมทุกพนัธกิจของ
หน่วยงาน โดยมีการจดัท าแผนที่กลยุทธ์ (Strategic map) เพื่อช่วยในการแปลงแผนกลยุทธ์ไปสู่
แผนปฏิบตัิการตามกระบวนการของ Balance scorecard 

3.2 มีการจดัท ารายงานผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างแผนกลยุทธ์กบัแผนปฏิบตัิ
การประจ าปีในทุกพนัธกิจ  

4. มีตัวบ่งชีข้องแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี ้
เพื่อวัดความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี  

4.1 มีการจดัท าต ัวบ่งชี ้(KPI) พร้อมทัง้เป้าหมาย ( target) ของแต่ละตวับ่งชีท้ี่จะใช้วดั
ความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบตัิการประจ าปี (ควรจดัท าพร้อมกับการ
จดัท าแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบตัิการประจ าปี) 
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4.2 มีกระบวนการส่งเสริมให้ผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรที่เก่ียวข้องในการด าเนินการตามตวั
บ่งชีเ้ข้ามีส่วนร่วมในการจดัท าต ัวบ่งชีแ้ละค่าเป้าหมาย เพื่อให้เกิดการยอมรบัของทุกฝ่าย อนัจะน าไปสู่
ความร่วมมือร่วมใจกันปฏิบตัิงานให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดร่วมกนั 

5. มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีครบทุกพันธกิจของหน่วยงาน  
5.1 มีการจดัท าปฏิทินการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิการประจ าปีครบทุกพนัธกิจ เพื่อใช้เป็น

แนวทางการด าเนินการและสร้างความเชื่อมัน่ว่าได้มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิงานในเวลาที่ เหมาะสม  
5.2 มีการด าเนินการตามแผนปฏิบตัิการประจ าปี และจดัท ารายงานผลการด าเนินการเป็น

ระยะ อย่างต่อเนื่อง  
6. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชีข้องแผนปฏิบัติการประจ าปี อย่างน้อยปีละ 

2 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา 

6.1 มีการพฒันาระบบการติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิการว่าเป็นไปตามแผน
หรือไม่  

6.2 มีการรายงานผลการด าเนินตามตัวบ่งชีเ้ทียบกับค่าเป้าหมายเสนอต่อผู้บริหาร ในช่วงเวลา
หนึ่ง  ๆเช่น 3 เดือน หรือ 6 เดือน อย่างน้อยปีละ 2 ครัง้ เพื่อพิจารณาความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคในการ
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง หากไม่เป็นไปตามแผนควรจะมีการวิเคราะห์ถึงสาเหตุและแนวทางการแก้ไข
ปรบัปรุง  

6.3 มีการด าเนินการปรบัปรุง ในกรณีที่ติดตามผลและไม่สามารถด าเนินการให้บรรลุ
เป้าหมายได้  

7. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชีข้องแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
และรายงานผลต่อผู้บริหารและคณะกรรมการประจ าหน่วยงานเพื่ อพิจารณา 

7.1 มีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์โดยการเปรียบเทียบผลของตวับ่งชีก้าร
ด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์กบัค่าเป้าหมายเป็นประจ า 

7.2 มีการน าผลการประเมินเสนอให้คณะกรรมการประจ าหน่วยงานพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 
ครัง้ เพื่อพิจารณาผลการประเมิน และให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อการปรบัปรุง  

8. มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ า
หน่วยงานไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี  

8.1 มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการน าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าหน่วยงานไป
ด าเนินการ และพิจารณาจดัท าแผนการปรบัปรุงตามข้อเสนอแนะ  

8.2 มีการน าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบตัิการประจ าปีที่ได้รับการปรบัปรุงเสนอคณะกรรมการ
ประจ าหน่วยงานพิจารณา 
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องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 
 
ตัวบ่งชี ้มศว 4.1.1 การพัฒนาระบบและกลไกการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
เพื่อพัฒนาสถาบัน 
ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติตามตัวบ่งชีเ้ชิงคุณภาพ 
1. มีระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีส่งเสริมการพัฒนาหน่วยงาน  ท่ี
สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานเพื่ อให้เกิดการพัฒนากระบวนการในการท างาน  หรือแนวทาง
ท่ีดีในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือมหาวิทยาลัย  
      1.1  หน่วยงานควรวางแนวทาง ขัน้ตอน และหลกัเกณฑ์ ตลอดจนก าหนดบุคคล กลุ่มบุคคล หรือกลุ่มงานท่ีรับผิดชอบ  
 1.2 มีการวางแผน ตรวจสอบตดิตาม ประเมินและปรับปรุงอยา่งสม า่เสมอเพื่อบรรลตุามเป้าหมายของแผนการวิจัย
ของหน่วยงาน 
2. มีการจัดสรรทรัพยากร  แหล่งค้นคว้าต่าง  ๆเพื่อสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของ
หน่วยงาน 

2.1 มีงบประมาณสนับสนุนการบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อยา่งเพยีงพอพร้อมจัดหาท่ีปรึกษา แนะน า
แหล่งค้นคว้าเพื่อสนับสนุนการท าวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์

2.2 จัดให้มีข้อมูล รายละเอียดและเงื่อนไขของแหล่งทุนวิจัยตา่งๆ ทัง้ภายในและภายนอกหน่วยงาน 
3.  มีงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีน าใช้ประโยชน์ได้จริงอย่างน้อย  1 โครงการต่อปีท่ีประเมิน 

 3.1 มีการวางแผนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของหน่วยงาน 
 3.2 จัดให้มีระบบประเมินผลส าเร็จของการท าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทัง้ในประเด็นงานวิจัยเสร็จทัน

ก าหนดเวลา หรือคุณภาพของงานวิจัยเป็นไปตามข้อก าหนด 
3.3 มีการติดตามการน างานวิจัยหรืองานสร้างสรรคไ์ปใช้ประโยชน์ 

4. มีการน าผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของหน่วยงานไปใช้ประโยชน์ภายในหรือภายนอก
มหาวิทยาลัยโดยมีหลักฐานการใช้ประโยชน์จริง  

มีช่องทางในการเผยแพร่หรือถ่ายทอดความรู้ และการน าไปใช้ประโยชน์ทัง้ภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั 
5. มีการติดตามและตรวจสอบประเมินผลของการน าผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้
ประโยชน์ โดยการเปรียบเทียบความแตกต่างก่อนท าและหลังท า  

ควรมีแผนการติดตามการน าผลงานวิจัยไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการท างานโดยมีการเปรียบเทียบความ
แตกต่างก่อนและหลังการน างานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
6. มีการน าผลประเมินมาพัฒนาเพื่อต่อยอดงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  หรือหน่วยงานมีการ
สร้างงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างต่อเน่ือง  

6.1 มีการน าผลการติดตามมาวิเคราะห์ เพื่อปรับปรุงพัฒนาต่อยอดงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์ 
6.2 หน่วยงานมีการสร้างงานวิจัยเร่ืองใหม่ๆ เป็นประจ าทุกปีอย่างต่อเน่ือง  
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องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม 
 
ตัวบ่งชีท่ี้ 5.1 (สกอ 5 .1) ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม  
ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติตามตัวบ่งชีเ้ชิงคุณภาพ  

1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด  
1.1 มีการก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ทิศทางและการจดัท าแผนการบริการทาง

วิชาการตามจุดเน้นและความเชี่ยวชาญของหน่วยงาน โดยน าผลการส ารวจความต้องการของชุมชน หรือ
ภาครฐั หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพมาประกอบการพิจารณา 

1.2 มีการวางแนวทาง ข ัน้ตอน หลักเกณฑ์ และระเบียบของการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม
ด้านต่างๆ ที่สัมพนัธ์กบัพนัธกิจของหน่วยงาน  

1.3 มีนโยบายส่งเสริม สนบัสนุนและจูงใจให้อาจารย์ บุคลากรทุกระดบัมีความพร้อมทัง้ใน
ด้านความรู้ ความเชี่ยวชาญ เวลาและจิตแห่งการบริการ (service mind) ในการให้บริการวิชาการแก่
หน่วยงานทัง้ภายในและภายนอกหน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรมหรือลายลักษณ์อักษร และมีการประกาศให้
ทราบโดยทั่วกนั  

1.4 มีการจดัหางบประมาณสนบัสนุนด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 
1.5 มีการก าหนดให้การบริการวิชาการแก่สังคมเป็นภาระงานของอาจารย์และบุคลากรอย่าง

ชดัเจน โดยมีระบบเทียบเคียงและทดแทนระหว่างภาระงานด้านต่างๆ  
1.6 มีระบบการบริการทางวิชาการแก่สังคมสอดคล้องกบัวงจรคุณภาพ (PDCA) 

1.6.1 มีการวางแผนการบริการทางวิชาการแก่สังคมประจ าปีอย่างเป็นรูปธรรม โดย  ผ่าน
การพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน 
1.6.2 มีการด าเนินกิจกรรม/โครงการตามแผนที่ก าหนด  
1.6.3 มีการรายงานผลการด าเนินกิจกรรม/โครงการตามแผนที่ก าหนดเป็นระยะๆ อย่าง
 ต่อเนื่อง  และน าเสนอผู้บริหารหรือคณะกรรมการประจ าหน่วยงานพิจารณาให้ข้อคิดเห็น
 หรือข้อเสนอแนะ อย่างน้อยปีละ 2 ครัง้ แล้วด าเนินการปรับปรุงตามข้อคิดเห็นหรือ
 ข้อเสนอแนะดงักล่าว 
1.6.4 มีการประเมินผลการด าเนินการตามแผนการปฏิบตัิการประจ าปี โดยเปรียบเทียบ
 ผลความส าเร็จตามตวับ่งชีข้องแผนการปฏิบตัิการประจ าปี กบัค่าเป้าหมายที่ก าหนด 
 อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพื่อเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน เพื่อพิจารณาให้
 ข้อเสนอแนะเพื่อการปรบัปรุง  
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2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย  
2.1 มีการก าหนดแนวทางหรือวางแผนการบูรณาการการบริการทางวิชาการแก่สังคมกบัการ

วิจยัอย่างเป็นระบบ เช่น  
2.1.1 การน าผลการวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์จริง โดยตอบสนองต่อความต้องการของทุกภาค

 ส่วนในทุกระดบั 
2.1.2 การน าความรู้ ประสบการณ์จากการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมไปต่อยอดสู่  การ

 พฒันาองค์ความรู้ใหม่ผ่านกระบวนการวิจัย หรือการสร้างนวตักรรม หรืองาน
 สร้างสรรค์  

2.2 มีการก าหนดตวับ่งชีใ้นการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการการบริการทาง
วิชาการแก่สังคมกบัการวิจัย 

2.3 มีการด าเนินการแนวทางหรือแผนการบูรณาการที่ก าหนด และรายงานผลการด าเนินการ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าหน่วยงานเพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ เป็นระยะๆ อย่างน้อยปีละ 2 ครัง้ 

3. มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการ
วิจัย 

 3.1 มีระบบการประเมินความส าเร็จของการบูรณาการตามตวับ่งชีใ้นการประเมินผล
ความส าเร็จของการบูรณาการตามที่หน่วยงานก าหนด โดยเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย  
 3.2 มีการประเมินความส าเร็จของการบรูณาการการบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจยั โดย
การมีส่วนร่วมของผู้ให้บริการและผู้รบับริการ 
 3.3 การประเมินความส าเร็จของการบูรณาการ ควรประเมินทัง้ในระดบัแผนการด าเนินการ  
ค่าเป้าหมายของหน่วยงาน ความร่วมมือร่วมใจของบุคลากร คุณภาพของการให้บริการ คุณค่าของการ
บริการทางวิชาการที่สังคมน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง  

3.4 มีการประเมินความส าเร็จของการบูรณาการ อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ และเสนอผลการ
ประเมินต่อคณะกรรมการประจ าหน่วยงานพิจารณา เพื่อให้ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ  

4. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับ
การวิจัย 

 มีการน าผลการประเมินและข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน  
ไปใช้ในการพฒันาแผนการบูรณาการ พฒันากระบวนการบูรณาการ และผลสัมฤทธ์ิอย่างสม ่าเสมอและ
เป็นรูปธรรม 
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 5. มีการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการทางวิชาการมาต่อยอดสู่บทความ
วิชาการ 

บทความวิชาการที่น าเสนอความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการทางวิชาการ โดยเน้นที่
องค์ความรู้เชิงวิชาการ และบทความวิชาการนัน้ต้องได้รับการยอมรบั โดยการตีพิมพ์ในวารสารระดบัชาติ 
หรือระดบันานาชาติ  
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ตัวบ่งชี ้ สกอ. 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม  
ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติตามตัวบ่งชีเ้ชิงคุณภาพ  

1. มีการส ารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงาน
วิชาชีพ เพื่ อประกอบการก าหนดทิศทางและการจัดท าแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้น
ของหน่วยงาน 

 มีการส ารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครฐั หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพเพื่อ
ประกอบการก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ ทิศทางและการจดัท าแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้น
และความเชี่ยวชาญของหน่วยงาน โดยการส ารวจสามารถด าเนินการได้หลายลักษณะ เช่น การ
ประชุมสัมมนาร่วมกับชุมชน ผู้เก่ียวข้องหรือกลุ่มเป้าหมายในการบริการทางวิชาการเพื่อหาความต้องการ 
การจดัท าแบบส ารวจความต้องการ และเก็บข้อมูลมาวิเคราะห์ เป็นต้น  

2. มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ  

หน่วยงานมีการเชิญหรือเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนร่วมจากชุมชน ภาครฐั ภาคเอกชน หรือ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพที่จะให้บริการ มาร่วมมือรวมพลัง (Collaboration) ในลักษณะของการ
สร้างเครือข่าย (Networking) ระหว่างบุคคลหรือหน่วยงานในรูปแบบต่างๆ เช่น ความร่วมมือกบัสถาน
ประกอบการในการน าผลการวิจยัไปเป็นส่วนหนึ่งของการปรบัปรุงปัญหาที่เกิดขึ น้ หรือไปใช้พฒันา
บุคลากรของสถานประกอบการหรือส่วนการผลิต มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ให้ค าปรึกษาแนะน าและจดัให้มี
ช่องทางในการส่ือสาร ท าความเข้าใจร่วมกันของภาคอุตสาหกรรมหรือริเร่ิมโครงการหรือกิจกรรมใหม่ๆ ใน
ชุมชน 

3. มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม 

3.1 มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ว่า
สอดคล้องกบัความต้องการของผู้รับบริการทัง้ทางตรงและทางอ้อม  

3.2 มีการประเมินผลที่เกิดกบันิสิต อาจารย์ และบุคลากรผู้ให้บริการ ทัง้ ในด้านการน าความรู้
ความเชี่ยวชาญไปใช้ประโยชน์ การส่ือสาร การชีแ้จงแนะน าให้ผู้รับบริการและประชาชน  

4. มีการน าผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการทาง
วิชาการ 

4.1 มีการน าผลการประเมินการให้บริการทางวิชาการไปพฒันาคุณภาพมาตรฐานของ  
การให้บริการ ระบบและกลไกการให้บริการ ซึ่งประกอบด้วยรูปแบบการให้บริการ ขอบเขตการให้บริการ 
ค่าใช้จ่ายหรืองบประมาณ ระยะเวลาในการให้บริการ สัญญาหรือข้อตกลงการบริการ การควบคุมและ  
การก ากบัคุณภาพของการให้บริการ  
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4.2 มีการควบคุมและก ากับคุณภาพของการให้บริการโดยจดัให้มีระบบการให้ข้อมูลที่ชดัเจน  
มีความเป็นธรรม โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ เช่น  

4.2.1 มีการก าหนดขัน้ตอนการให้บริการ และประกาศให้ผู้รับบริการทราบโดยทั่วกนั  
4.2.2 มีการรายงานผลการด าเนินการ หรือการให้บริการที่ผู้รับบริการหรือผู้เก่ียวข้อง

 สามารถตรวจสอบได้  
4.2.3 มีช่องทางการส่ือสารกับผู้รบับริการ    

5. มีการพัฒนาความรู้ท่ีได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากร
ภายในหน่วยงานและเผยแพร่สู่สาธารณชน  

5.1 หน่วยงานมีการพฒันาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการ ส่งเสริมให้เกิด
กระบวนการในการถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายในหน่วยงาน ซึ่งรวมทัง้ผู้เรียนด้วย  

5.2 มีการแลกเปล่ียนความคิดและเผยแพร่ประสบการณ์ในการให้บริการผ่านทางส่ือการ
เรียนรู้ต่างๆ รวมทัง้จดัท าฐานข้อมูลการบริการวิชาการเผยแพร่สู่สาธารณะ  
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ตัวบ่งชี ้ สมศ. ๙  ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์ภายนอก  
ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติตามตัวบ่งชีเ้ชิงคุณภาพ 

1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือองค์กร  

1.1 มีการวางแผนการบริการทางวิชาการแก่สังคม โดยชุมชนหรือองค์กรภายนอกมีส่วนร่วม  
1.2 มีการด าเนินการตามแผนการบริการทางวิชาการแก่สังคม มีการติดตามและประเมิน

ความส าเร็จในการด าเนินการตามตัวบ่งชีท้ี่ ก าหนด โดยหน่วยงานเปิดโอกาสให้ชุมชนหรือองค์กรภายนอก
มีส่วนร่วม 

1.3 มีการน าผลการประเมินความส าเร็จในการด าเนินการตามตัวบ่งชีท้ี่ก าหนด มา
ประกอบการจดัท าแผนการบริการทางวิชาการแก่สังคมในรอบปีถดัไป หรือน ามาปรบัปรุงกระบวนการ
ด าเนินการต่างๆ 

2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต ่ ากว่าร้อยละ 80 
 มีรายงานสรุปผลการด าเนินการที่บรรลุตามตวับ่งชีท้ี่ก าหนดในแผนการบริการทางวิชาการแก่
สังคม 

3. ชุมชนหรือองค์กรมีผู้น าและสมาชิกท่ีมีการเรียนรู้และด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง  
 3.1 หน่วยงานเปิดโอกาสให้ผู้น าและสมาชิกของชุมชนหรือองค์กรภายนอกร่วมด าเนินการกับ
หน่วยงานในการเสริมสร้างความเข็มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก  
 3.2 มีการบนัทึกข้อมูลหรือจดัท าฐานข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการของผู้น าหรือสมาชิก
ชุมชนหรือองค์กรภายนอก 
 3.3 มีการติดตามผู้น าหรือสมาชิกชุมชนหรือองค์กรภายนอกที่เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการกบั
หน่วยงาน ได้น าผลการเรียนรู้ไปก่อให้เกิดประโยชน์กบัชุมชนหรือองค์กร และด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง  

4. ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกท่ีมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ืองและยั่งยืน โดยคงอัต
ลักษณ์และวัฒนธรรมของชุมชนหรือองค์กร  

 หน่วยงานมีการประสานงานกบัชุมชนหรือองค์กร เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการพฒันา
ตนเองอย่างต่อเนื่องและยัง่ยืน โดยคงอตัลักษณ์และวฒันธรรมของชุมชนหรือองค์กร ตามที่แนวทางที่
หน่วยงานให้ความรู้หรือเสริมสร้างความเข้มแข็งไว้  

5. มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรมีความเข้มแข็ง 
 มีติดตามผลการด าเนินงานของผู้น าหรือสมาชิกชุมชนหรือองค์กรที่เกิดประโยชน์ สร้างคุณค่า
ต่อสังคม ชุมชน หรือองค์กร 
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องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 
ตัวบ่งชี ้ สกอ. 6.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติตามตัวบ่งชีเ้ชิงคุณภาพ  

1. มีระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และด าเนินการตามระบบท่ี
ก าหนด 

 หน่วยงานมีการก าหนดระบบและกลไกทางด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม มีระบบ
ส่งเสริมให้บุคลากรน ากิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรมสู่การปฏิบตัิ และมีผลลัพธ์ชดัเจน
ตามแนวทางที่ก าหนดไว้ เช่น มีการก าหนดนโยบายด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม มีการก าหนด
ผู้รบัผิดชอบ มีการจดัท าแผนงบประมาณโครงการ มีการก าหนดตวัชีว้ดัด้านศิลปะและวฒันธรรม มีการน า
งานศิลปะและวฒันธรรมสู่การปฏิบตัิที่ เป็นรูปธรรม โดยทุกคนมีส่วนร่วม มีการติดตามผลการด าเนินงาน
อย่างเป็นระบบและมีการน าสู่การพฒันาอย่างต่อเนื่อง  

2. มีการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน
และกิจกรรมนิสิต  

 หน่วยงานสนับสนุนให้มีการน าการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรมไปบูรณาการร่วมกับการ
เรียนการสอน และกิจกรรมนกัศึกษา คือมีการจดัการเรียนการสอนที่น าการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 
ไปผสมผสานเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมการเรียนการสอน หรือบูรณาการการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม  
เข้ากับกิจกรรมเสริมหลักสูตรทัง้ที่จดัโดยสถาบนัและที่จดัโดยองค์การนกัศึกษา  

3. มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อ
สาธารณชน 

 3.1 หน่วยงานมีสถานที่เพื่อการเผยแพร่และบริการด้านศิลปะและวฒันธรรม เช่น มีหอศิลป์  
หอประวตัิ พิพิธภณัฑ์ หรือเวทีการแสดง มีการบริหารจดัการโดยผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านศิลปะและ
วฒันธรรม มีการจดักิจกรรมอย่างต่อเนื่องสม ่าเสมอ มีการจดัสรรงบประมาณด้านศิลปะและวฒันธรรม  

 3.2 หน่วยงานจดัท าวารสารศิลปะและวฒันธรรมระดบัต่างๆ เช่น วารสารระดบัหน่วยงาน 
ระดบัชาติ โดยมีความต่อเนื่องในการด าเนินงาน  

 3.3 หน่วยงานมีการบริการวิชาการด้านศิลปะและวฒันธรรม โดยมีความร่วมมือกบัหน่วยงาน
หรือองค์กรอ่ืน มีการสร้างเครือข่าย มีการก าหนดตวับ่งชี ้และมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เป็นระบบ
อย่างชดัเจน 

4. มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต  
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 มีการติดตามผลการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรมกบัการจดัการเรียนการ
สอนและกิจกรรมนิสิต มีการก าหนดตัวบ่งชี ้และติดตามผลการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ  

5. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต  

 5.1 มีการน าผลการประเมินไปพฒันากระบวนการ บูรณาการด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วฒันธรรมกบัการจดัการเรียนการสอน โดยใช้หลักการของ PDCA 

 5.2 มีแผนปรับปรุงและพฒันาการบูรณาการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรมน าสู่การ
ปฏิบตัิและปรบัปรุงอย่างต่อเนื่อง  

 5.3 มีผลสัมฤทธ์ิท่ีเกิดขึน้จากการด าเนินการตามแผนปรับปรุงและพฒันาอย่างเป็นรูปธรรม  
6. มีการก าหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเป็นท่ี

ยอมรับในระดับชาติ 
 6.1 หน่วยงานมีการก าหนด/การสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวฒันธรรม โดยมีการใช้

ผู้เชี่ยวชาญและมีการเผยแพร่สู่สาธารณะ 
 6.2 หน่วยงานได้รับการยอมรบัจากสังคม เช่น มีศิลปินแห่งชาติ มีบุคลากรได้รบัเชิญเป็น

วิทยากรหรือเป็นที่ประจกัษ์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิในระดบัองค์กร ระดบัชุมชน ระดบัชาติ และระดบันานาชาติ  
 6.3 หน่วยงานมีจ านวนผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ ด้านศิลปะและวฒันธรรมโดยมีการ

เผยแพร่ทัง้ในระดบัชาติ ระดบัภูมิภาค หรือระดบันานาชาติ หรือมีผลงานได้รบัรางวลั ได้รบั การอ้างอิง เป็น
ที่ยอมรบั 
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ตัวบ่งชี ้ มศว 6.1.1 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติตามตัวบ่งชีเ้ชิงคุณภาพ  

1. มีระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และด าเนินการตามระบบท่ี
ก าหนด 

หน่วยงานมีการก าหนดระบบและกลไกทางด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม มีระบบ
ส่งเสริมให้บุคลากรน ากิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรมสู่การปฏิบตัิ  และมีผลลัพธ์ชดัเจนตาม
แนวทางที่ก าหนดไว้ เช่น มีการก าหนดนโยบายด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม การก าหนด
ผู้รบัผิดชอบ มีการจดัท าแผนงบประมาณโครงการมีการก าหนดตวัชีว้ดัด้านศิลปะและวัฒนธรรม มีการน างาน
ศิลปะและวฒันธรรมสู่การปฏิบตัิที่ เป็นรูปธรรมโดยทุกคนมีส่วนร่วม  มีการติดตามผลการด าเนินงานอย่าง
เป็นระบบและมีการน าสู่การพฒันาอย่างต่อเนื่อง  

2.  มีการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับภารกิจด้านต่างๆ  

หน่วยงานสนับสนุนให้มีการน าการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรมไปบูรณาการร่วมกับภารกิจด้าน
ต่างๆ คือมีการน าการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรมไปผสมผสานเป็นส่วนหน่ึงของภารกิจ เช่น ภารกิจ
ด้านบริการที่ก าหนดให้มีการทกัทายผู้ใช้บริการด้วยการกล่าวทักทายสวสัดีด้วยใบหน้าที่ ยิม้แย้ม การแต่ง
กายด้วยผ้าไทยของหน่วยประชาสัมพนัธ์ หรือบูรณาการการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรมเข้ากบักิจกรรม
เสริมสร้างขวญัก าลังใจบุคลากร เช่น การจดักิจกรรมท าบุญตักบาตรในวันส าคญัต่างๆ เป็นต้น  

3.  มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อ
สาธารณชน 

หน่วยงานมีการเผยแพร่กิจกรรมหรือบริการด้านศิลปะและวฒันธรรมที่หน่วยงานจดัขึน้ โดยอาจมี
การเชิญชวนหรือเปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้เข้าร่วม  

4. มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
กับภารกิจด้านต่างๆ ในข้อ 2 

มีการติดตามผลการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรมกบัภารกิจด้านที่หน่วยงาน
เลือกตามข้อ2  โดยมีการก าหนดตวับ่งชี  ้และติดตามผลการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ 

5. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับภารกิจด้านต่างๆ 

          1.  มีการน าผลการประเมินไปพฒันากระบวนการบูรณาการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม
กบัภารกิจด้านต่างๆ โดยใช้หลักการของ  PDCA 
          2. มีแผนปรบัปรุงและพฒันาการบูรณาการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรมน าสู่การปฏิบตัิ
และปรบัปรุงอย่างต่อเนื่อง 
          3. มีผลสัมฤทธ์ิท่ีเกิดขึน้จากการด าเนินการตามแผนปรับปรุงและพฒันาอย่างเป็นรูปธรรม  
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ตัวบ่งชี ้สมศ. ๑๐ การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม  
ตัวอย่างข้อมูลประกอบการพิจารณาตามตัวบ่งชีเ้ชิง คุณภาพ 

1. นโยบาย แผน ระบบและกลไกในการส่งเสริมและสนบัสนุนด้านศิลปะและวฒันธรรม  
2. โครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนบัสนุนด้านศิลปะและวฒันธรรม พร้อมรายละเอียดของ

โครงการหรือกิจกรรม รวมทัง้ตวับ่งชีแ้ละเป้าหมายความส าเร็จ  
3. รายงานสรุปผลหรือประเมินโครงการหรือกิจกรรม (ประโยชน์และคุณค่าต่อชุมชน)  
4. หลักฐานที่อธิบายรายละเอียดและแสดงกระบวนการได้มาซึ่งข้อมูลของการสรุปผลส าเร็จ เช่น 

ข ัน้ตอนและช่วงระยะเวลาการเก็บข้อมูล การสุ่มตวัอย่าง แบบส ารวจหรือแบบสอบถามหรือแบบประเมิน 
วิธีการวิเคราะห์ผล เป็นต้น  

5. รายงานรางวลัที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง ระดบัชาติและนานาชาติ จากสถาบนัหรือ
หน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับ 
 
ตัวบ่งชีท่ี้  สมศ. ๑๑  การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวอย่างข้อมูลประกอบการพิจารณาตามตัวบ่งชีเ้ชิง คุณภาพ 

1. หลักฐานที่แสดงรายละเอียดของโครงการหรือกิจกรรมที่พฒันาสุนทรียภาพด้านศิลปะและ
วฒันธรรม ที่มหาวิทยาลัยด าเนินการในแต่ละปีการศึกษา  

2. โครงการหรือกิจกรรมที่แสดงรายละเอียดที่ก าหนดวตัถุประสงค์และเป้าหมายของความส าเร็จ
อย่างเป็นรูปธรรม สามารถประเมินได้  

3. รายงานสรุปผลหรือประเมินผลโครงการหรือกิจรรมที่พฒันาสุนทรียภาพทางศิลปะและ
วฒันธรรม  

4. หลักฐานที่อธิบายรายละเอียดและแสดงกระบวนการได้มาซึ่งข้อมูลของการสรุปผลส าเร็จ เช่น 
ข ัน้ตอนและช่วงระยะเวลาการเก็บข้อมูล การสุ่มตวัอย่าง แบบส ารวจหรือแบบสอบถาม หรือ แบบประเมิน 
วิธีการวิเคราะห์ผล เป็นต้น  

5. ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ปรากฏในประเด็นการพิจารณาในข้อ 2 และข้อ 3 
หมายเหตุ : 

1. “สะอาด” หมายถึง ไม่รก มีระเบียบ รักษาง่าย ใช้สะดวก  
2. “สุขลักษณะ” หมายถึง สะอาด ปลอดภยั ไร้มลภาวะ สุขใจ สบายกาย  
3. “สวยงาม” หมายถึง มีการจดัแต่งอาคาร สภาพแวดล้อมอย่างเหมาะสม สอดคล้องกบัพืน้ที่

แวดล้อม ไม่สิน้เปลือง และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม  
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องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
 
ตัวบ่งชี ้ สกอ. 7.1 ภาวะผู้น าของสภามหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการประจ าหน่วยงานและผู้บริหาร 

ทุกระดับของหน่วยงาน 
ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติตามตัวบ่งชีเ้ชิงคุณภาพ  

1. คณะกรรมการประจ าหน่วยงานปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒและ/หรือหน่วยงานก าหนดครบถ้วนและมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด
ล่วงหน้า 

 1.1 กรรมการสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการประจ าหน่วยงานทุกคนควรได้รบัการชีแ้จงและ
ท าความเข้าใจเก่ียวกบักฎหมาย ข้อบงัคบัต่างๆ ที่เก่ียวข้องกบัมหาวิทยาลัย เพื่อให้ทราบถึงบทบาทหน้าที่  
ที่มีต่อหน่วยงานและมหาวิทยาลัย ก่อนจะปฏิบตัิหน้าที่ โดยเฉพาะพระราชบญัญัติของมหาวิทยาลัย 
ข้อบงัคบัต่างๆ    

  1.1.1 ข้อบงัคบัที่ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลและผู้บริหาร   
  1.1.2 ทิศทางการพฒันาคุณภาพการศึกษาของประเทศ   
  1.1.3 กรอบทิศทางการพฒันาหน่วยงานและมหาวิทยาลัย  
  1.1.4 อตัลักษณ์ของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย  
 1.2 สภามหาวิทยาลัย หรือคณะกรรมการประจ าหน่วยงานก ากบัดูแลหน่วยงานไปสู่ทิศทาง  

ที่ก าหนดร่วมกนัระหว่างผู้บริหารหน่วยงานและสภามหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน และ
มีความสอดคล้องกับทิศทางการพฒันาคุณภาพการศึกษาของประเทศ รวมทัง้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงของ
โลก 

 1.3 มีการเปิดเผยประวตัิกรรมการสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการประจ าหน่วยงาน รายงาน
การประเมินตนเอง และรายงานต่อสาธารณชน  

  1.3.1 การเปิดเผยประวตัิของสภามหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน 
  1.3.2 ค าอธิบายลักษณะงาน ( job description) ของสภามหาวิทยาลัยหรือ  

  คณะกรรมการประจ าหน่วยงาน  
  1.3.3 รายงานการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการประจ า  

  หน่วยงาน รายงานต่อสาธารณชน  
2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากร

ทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการน าข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการ
ปฏิบัติงานและพัฒนาหน่วยงาน 
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 2.1 ผู้บริหารและกรรมการประจ าหน่วยงาน มีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและจดัท า
วิสัยทศัน์ พนัธกิจ แผนกลยุทธ์ และน าสู่การปฏิบตัิที่เป็นระบบชดัเจน โดยมีการก าหนดตวับ่งชีคุ้ณภาพ 
(KPI) ของงานที่ปฏิบตัิ ซึ่งควรมีการพิจารณาจากส่ิงต่อไปนี  ้

  2.1.1 มิติการพฒันาองค์กร เช่น การส่งเสริมให้บุคลากรมีโอกาสศึกษา เรียนรู้ พฒันา
  ตนเองอย่างต่อเนื่อง การพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้  

  2.1.2 มิติการพฒันาหรือการปรับปรุงกระบวนหลักของหน่วยงาน เช่น การพฒันา  
  หลักสูตร การปรบัปรุงกระบวนการเรียนรู้ของนิสิต  ทิศทางการส่งเสริมการวิจยั การบริการ
  วิชาการและสังคม การท านุ-บ ารุงศิลปะและวฒันธรรม ขัน้ตอนการให้บริการ  

  2.1.3 มิติผู้รบับริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ความพึงพอใจของผู้ใช้บณัฑิต โดย 
  ค านึงถึงความคุ้มค่าของการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และให้สอดคล้องกบัเป้าประสงค์ตาม
  ประเด็นยุทธศาสตร์ หรือวตัถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยอย่างเหมาะสมโดย
  พิจารณาจากความคุ้มค่าของการจดัเก็บข้อมูล และการรายงานข้อมูล กับประโยชน์ท่ีจะ
  ได้รบั 

 2.2 ผู้บริหารสร้างระบบและกลไกการถ่ายทอดนโยบาย วิสัยทศัน์ และแผนกลยุทธ์ให้
หน่วยงานและบุคลากรทุกระดบัทราบและมีความเข้าใจร่วมกนั  

  2.2.1 รายงานสรุป/รายงานการประชุมที่ผู้บริหารได้มีการชีแ้จง/ถ่ายทอดนโยบาย  
  วิสัยทศัน์ และแผนกลยุทธ์ให้บุคลากรภายในหน่วยงานทุกระดบัทราบและมีความเข้าใจ
  ร่วมกนั 

 2.3 ควรจดัท าระบบฐานข้อมูลของหน่วยงานให้ทันสมยั น ามาใช้ในการติดตามผลการบริหาร
สารสนเทศ การรายงานผลการด าเนินงานตามตวับ่งชีคุ้ณภาพ (KPI) ที่ก าหนดไว้ในแผนกลยุทธ์อย่างน้อย
ปีละ 2 ครัง้ และน าข้อมูลที่ได้มาใช้เพื่อการตดัสินใจในการปรบัแผนกลยุทธ์ได้อย่างทนัการ 

  2.3.1 ระบบฐานข้อมูลของหน่วยงานมีความทนัสมัย ข้อมูลมีความถูกต้อง และสามารถ
  น ามาใช้ในการติดตามผลการบริหารงานได้เป็นอย่างดี 

  2.3.2 รายงานการประชุมที่มีวาระเก่ียวกบัการรายงานผลการด าเนินงานตามตวับ่งชี  ้
  คุณภาพ (KPI) ที่ก าหนดไว้ในแผนกลยุทธ์อย่างน้อยปีละ 2 ครัง้ และน าข้อมูลที่ได้มาใช้
  เพื่อการตดัสินใจในการปรับแผนกลยุทธ์ได้อย่างทนัการ 

3. ผู้บริหารมีการก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามท่ีมอบหมาย รวมทัง้
สามารถส่ือสารแผนและผลการด าเนินงานของหน่วยงานไปยังบุคลากรในหน่วยงาน  

 3.1 ในการประชุมผู้บริหาร ผู้บริหารมีการก ากบั ติดตามผลการน านโยบายและแผนกลยุทธ์
ไปสู่การปฏิบตัิ  อย่างน้อย ปีละ 1-2 ครัง้ เพื่อทบทวนเป้าหมาย หรือปรับแผนการด าเนินงานให้สอดคล้อง
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กบัสภาพการณ์มากย่ิงขึน้ พร้อมทัง้สร้างกลไกภายในเพื่อส่ือสารแผนการด าเนินงานไปยงับุคลากร
กลุ่มเป้าหมายทุกระดบัที่ เก่ียวข้อง 

 3.2 ผู้บริหารมีการประเมินผลการด าเนินงานที่ส าคญัตามภารกิจของหน่วยงานอย่างครบถ้วน 
รวมทัง้การติดตามผลสัมฤทธ์ิ อย่างน้อย ปีละ 1 ครัง้ เพื่อทบทวนเป้าหมาย หรือปรบัแผนการด าเนินงานใน
รอบปีถดัไป พร้อมแจ้งผลการด าเนินงานไปยงับุคลากรทุกระดบัผ่านการส่ือสารภายใน โดยใช้ส่ือต่างๆ ที่
ตรงกบักลุ่มเป้าหมาย 

  3.2.1 รายงานสรุปการประเมินผลการด าเนินงานที่ส าคญัตามภารกิจของหน่วยงาน  
  3.2.2 รายงานการประชุมที่มีวาระเก่ียวกบัผู้บริหารมีการรายงานสรุปการประเมินผลการ

  ด าเนินงานท่ีส าคญัตามภารกิจของหน่วยงานรวมทัง้การติดตามผลสัมฤทธ์ิ อย่างน้อย ปี
  ละ 1 ครัง้ เพื่อทบทวนเป้าหมาย หรือปรับแผนการด าเนินงานในรอบปีถดัไป   

  3.2.3 ช่องทางหรือวิธีการแจ้งรายงานสรุปการประเมินผลการด าเนินงานไปยงับุคลากร  
  ทุกระดบัผ่านการส่ือสารภายใน โดยใช้ส่ือต่างๆ ที่ตรงกบักลุ่มเป้าหมาย เช่น การประชุม
  ชีแ้จง 

 3.3 แผน/ปฏิทินการประชุมประจ าปี รายงานการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม
คณะกรรมการประจ าหน่วยงาน  

 3.4 รายงานสรุปการจดัคณะกรรมการประจ าหน่วยงานเฉล่ียไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 เช่น 
ตารางสรุปร้อยละของจ านวนครัง้ของการจดัประชุมตามแผนการประชุม  

 3.5 รายงานสรุปการเข้าประชุมของกรรมการประจ าหน่วยงานทีแ่สดงถึงการเข้าร่วมประชุม
ของกรรมการเฉล่ียไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้อ านาจ
ในการตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม  

 4.1 ผู้บริหารควรมีระบบการส่ือสาร 2 ทาง เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากบุคลากร
ผู้ปฏิบตัิงาน อนัจะท าให้ได้ข้อมูลเพื่อการปรบัปรุงระบบการปฏิบตัิงานอย่างต่อเนื่อง  

  ช่องทางที่ผู้บริหารได้รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากบุคลากรผู้ปฏิบตัิงาน เช่น ในที่
ประชุม โทรศพัท์ อีเมลล์ เว็บบอร์ด กล่องรบัความคิดเห็น ฯลฯ  

 4.2 ผู้บริหารด าเนินการปรบัลดขัน้ตอนกระบวนการบริหารจดัการโดยการมอบอ านาจในการ
ตดัสินใจแก่ผู้บริหารหรือผู้ปฏิบตัิระดบัถดัไป เพื่อเพิ่มความคล่องตวั พร้อมกับมีการก ากบั และตรวจสอบ
เพื่อให้เกิดความมัน่ใจว่าระบบการท างานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุ้มค่า และมีความเส่ียงอยู่ในระดบัที่
ยอมรบัได้ โดยมีเอกสารหลักฐาน/ค าสั่งการมอบอ านาจในการตดัสินใจแก่ผู้บริหารหรือผู้ปฏิบตัิระด ับถดัไป  
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 4.3 รายงานสรุปผลกิจกรรม/โครงการที่จดัขึน้เพื่อเป็นการสร้างขวญัและก าลังใจต่อบุคลากร
เป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง เช่น  

  4.3.1 การจดัโครงการรางวลัคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ  
  4.3.2 โครงการพฒันาองค์การให้คล่องตวั (lean organization) 
5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่ อให้สามารถท างานบรรลุ

วัตถุประสงค์ของหน่วยงานเต็มตามศักยภาพ 
 5.1 ผู้บริหารมีการถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ร่วมงาน โดยเน้นการเพิ่มทักษะในการปฏิบตัิงานให้

สูงขึน้อย่างต่อเนื่องหรือเพิ่มศกัยภาพในการท างานให้บรรลุวตัถุประสงค์  
  5.1.1 เอกสารหลักฐานที่แสดงว่าผู้บริหารมีการสอนงานที่หน้างาน (on–the–job  

  training) เช่น บนัทึกการสอนงาน ภาพถ่าย อ่ืนๆ  
  5.1.2 การจดัท าคู่มือการปฏิบตัิงาน  
 5.2 รายงานสรุปผลกิจกรรม/โครงการการจดัการความรู้เพื่อการแลกเปล่ียนความรู้ และ

ถ่ายทอดประสบการณ์ร่วมกนัระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบตัิงาน อาทิ  
  5.2.1 การประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้  
  5.2.2 การสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบตัิ (community of practices) 
6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานและผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย  

 6.1 ผู้บริหารควรยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นเคร่ืองมือในการบริหารการด าเนินงานของหน่วยงาน
ให้ไปสู่ทิศทางที่ก าหนดร่วมกนัระหว่างผู้บริหารและสภามหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน 
โดยให้สอดคล้องกบัทิศทางการพฒันาคุณภาพการศึกษาของประเทศและทนัต่อการเปล่ียนแปลงของโลก  

 6.2 ผู้บริหารมีการด าเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลโดยเฉพาะในประเด็นการปกป้อง
ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเร่ืองคุณภาพทางวิชาการและเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่
เก่ียวข้องในการด าเนินงาน  

 6.3 ผู้บริหารมีการเปิดเผยประวตัิ มีรายงานประเมินตนเอง จดัท ารายงานสรุปผลการท างาน
และรายงานการเงินของหน่วยงานเสนอต่อคณะกรรมการประจ าหน่วยงานเป็นประจ าทุกปี 

  6.3.1 การเปิดเผยประวตัิของผู้บริหารหน่วยงาน  
  6.3.2 รายงานประเมินตนเองของผู้บริหาร  
 6.4 ผู้บริหารมีการติดตามผลการควบคุมภายใน การบริหารความเส่ียง และการตรวจสอบ

ภายในของมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงาน และรายงานการเงินของหน่วยงานเสนอต่อคณะกรรมการประจ า
หน่วยงานเป็นประจ าทุกปี 
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 6.5 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าหน่วยงานที่มีวาระเก่ียวกบัการติดตาม/การ
รายงานผลการด าเนินงาน ได้แก่ รายงานการประเมินตนเองของหน่วยงาน การรายงานการควบคุมภายใน 
การบริหารความเส่ียง การตรวจสอบภายใน รายงานการเงิน   

7. มีการประเมินผลการบริหารงานของหน่วยงานและผู้บริหารน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 

 7.1 หน่วยงานมีการประเมินผลการบริหารงานของหน่วยงานและผู้บริหาร ตามที่ระบุไว้ใน
กฎหมายหรือพระราชบญัญัติของมหาวิทยาลัย และข้อบงัคบัมหาวิทยาลัยที่ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
ผู้บริหาร และข้อบงัคบัที่เก่ียวข้องกับการประเมิน หรือตามข้อตกลงที่ท าร่วมกนั  

 7.2 การประเมินควรยึดหลักการประเมินผลการบริหารงานแบบกลัยาณมิตร กล่าวคือใช้
หลักการที่มุ่งเน้นการให้ข้อเสนอแนะเชิงสร้างสรรค์ น าผลการประเมินไปใช้ในการพฒันา หรือปรบัปรุง
มหาวิทยาลัยให้เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง 

 7.3 ผู้บริหารมีการน าผลการประเมินไปใช้ปรบัปรุงการบริหารงาน อาทิ จดัท าแผนการ
บริหารงาน และรายงานผลการด าเนินงานต่อสภามหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการประจ าหน่วยงานใน
โอกาสที่เหมาะสม 
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ตัวบ่งชี ้มศว 7.2.1 การพัฒนาหน่วยงานสู่สถาบันการเรียนรู้  
ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติตามตัวบ่งชีเ้ชิงคุณภาพ 

1. มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ท่ีสอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ของหน่วยงานอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจหลัก 1 ด้าน  

 1.1 หน่วยงานควรศึกษาเป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ หรือวตัถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของ
หน่วยงาน ว่ามีประเด็นใดที่ มุ่งเน้นเป็นส าคญั หรือมุ่งสู่อตัลักษณ์ใดที่ต้องการ เพื่อน ามาใช้ในการก าหนด
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบตัิการในการจดัการความรู้ ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน โดย
อย่างน้อยต้องครอบคลุมพนัธกิจหลักของหน่วยงาน 1 ด้าน 

  1.1.1 ค าสั่งแต่งต ัง้คณะกรรมการรับผิดชอบงานการจดัการความรู้ (Knowledge  
  Management)  

  1.1.2 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบตัิการในการจดัการความรู้ให้สอดคล้องกับแผน     
  กลยุทธ์ของหน่วยงาน โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมพนัธกิจหลัก 1 ด้าน และได้รบัความ
  เห็นชอบจากผู้บริหารและคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน 

 1.2 คณะท างาน/บุคคลที่เก่ียวข้องในการก าหนดประเด็นความรู้ อาจประกอบด้วย 
ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ หัวหน้างาน ที่ก ากับดูแลด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์  ที่เก่ียวข้องกับพนัธกิจ
หลักของหน่วยงาน รวมทัง้ด้านอ่ืนๆ ที่เป็นไปตามอตัลักษณ์ของหน่วยงาน  

 1.3 เอกสารหลักฐานที่แสดงว่าหน่วยงานมีเป้าหมายในการจดัการความรู้ โดยเน้นเร่ืองการ
พฒันาทกัษะ ความสามารถของบุคลากรภายในเป็นหลัก โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมพนัธกิจหลัก 1 ด้าน 
รวมทัง้ประเดน็การจดัการความรู้ที่หน่วยงานมุ่งเน้นตามอตัลักษณ์  

2. ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายท่ีจะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและ
ด้านการวิจัยอย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ท่ีก าหนดในข้อ 1  

 2.1 กลุ่มเป้าหมายที่จะได้รบัการพฒันาความรู้และทกัษะด้านการผลิตบณัฑิตและด้านการ
วิจยั อย่างน้อยควรเป็นบุคลากรที่ท าหน้าที่เก่ียวข้องกับการผลิตบณัฑิตและการวิจยั เช่น คณาจารย์ หรือ
นกัวิจัยที่เก่ียวข้องกับประเด็นความรู้ดงักล่าว รวมทัง้ด้านอ่ืนๆ ที่หน่วยงานมุ่งเน้น  

 2.2 หน่วยงานควรก าหนดนโยบายให้มีการส ารวจผลการปฏิบตัิงานที่เป็นจุดเด่นของอาจารย์
หรือนิสิตในหน่วยงาน หรือสาขาวิชา โดยเฉพาะด้านการจดัการเรียนการสอน และการวิจัยที่สะท้อนอตั
ลักษณ์ของสาขาวิชานัน้ๆ เพื่อน ามาก าหนดเป็นประเด็นส าหรบัใช้ในกระบวนการจดัการความรู้ให้ได้องค์
ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา  

3. มีการแบ่งปันและแลกเปล่ียนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit 
knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติท่ีดีตามประเด็นความรู้ท่ีก าหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่
บุคลากรกลุ่มเป้าหมายท่ีก าหนด  
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 3.1 หน่วยงานควรเชิญบุคลากรภายใน หรือภายนอกที่มีผลงานดีเด่นที่หน่วยงานมุ่งเน้น มา
ถ่ายทอดความรู้ เคล็ดลับ หรือนวตักรรม อย่างสม ่าเสมอผ่านเวทีต่างๆ เช่น การจดัประชุมสัมมนา เพื่อการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกบัเจ้าของความรู้ เคล็ดลับ หรือนวตักรรมดงักล่าว  

 3.2 หน่วยงานควรส่งเสริมให้มีบรรยากาศและวฒันธรรมการเรียนรู้ภายในหน่วยงาน เพื่อให้
เกิดวฒันธรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดยการจดัสรรทรพัยากรอย่างเหมาะสม ทัง้ด้าน
งบประมาณ เวลา สถานที่  

  3.2.1 หน่วยงานมีบรรยากาศและวฒันธรรมการเรียนรู้ เช่น การส่งเสริมให้มีชุมชนนกั  
  ปฏิบตัิเครือข่ายด้านการจดัการความรู้ ทัง้ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  

  3.2.2 เอกสารหลักฐานแสดงการจดัสรรทรพัยากรอย่างเหมาะสม ทัง้ด้านงบประมาณ เวลา 
  สถานที่ 

  3.2.3 รายงานสรุปผลการประเมินโครงการแต่ละโครงการตามแผนการจดัการความรู้  
  3.2.4 รายงานสรุปผลการด าเนินงานภาพรวมตามแผนการจดัการความรู้ที่ได้ตาม 

  เป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ท่ีก าหนดในข้อ 1 ทัง้ท่ีมีอยู่ในตัวบุคคลและ

แหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ท่ีเป็นแนวปฏิบัติท่ีดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมา
เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) 

 4.1 ผู้รบัผิดชอบในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ทัง้ที่มีอยู่ในตวับุคคลและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ  
ที่เป็นแนวปฏิบตัิที่ดีมาพฒันาและจดัเก็บอย่างเป็นระบบ เป็นหมวดหมู่เพื่อให้บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่
ต้องการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถเข้าถึงแนวปฏิบตัิที่ดีได้ง่าย  

 4.2 ควรมีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการ 
และเผยแพร่ความรู้ ให้เกิดความประหยดัและเกิดประโยชน์สูงสุด  

 4.3 ควรมีการจดัพิมพ์วารสาร หรือส่ือส่ิงพิมพ์ เพื่อการแลกเปล่ียนเรียนรู้และยกย่องให้เกียรติ
แก่ผู้เป็นเจ้าของความรู้ เคล็ดลับ หรือนวตักรรมดงักล่าว  

5. มีการน าความรู้ท่ีได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาท่ีผ่าน
มา ท่ีเป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง 
(tacit knowledge) ท่ีเป็นแนวปฏิบัติท่ีดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง  

 5.1 ผู้รบัผิดชอบมีการวิเคราะห์ความรู้จากแนวปฏิบตัิที่ดีจากแหล่งต่างๆ เช่น นวตักรรมที่ได้
จากการจดัการความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงานและสังคม น ามาปรบัใช้ให้เหมาะสมกบับริบทของ
หน่วยงานที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย 
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 5.2 ผู้รบัผิดชอบควรขยายผลการปรับใช้ไปยงัหน่วยงานต่างๆ และติดตามวดัผลตามประเด็น
ความรู้และเป้าหมายของการจดัการความรู้ ที่สอดคล้องกบัแผนกลยุทธ์ด้านการผลิตบณัฑิตและด้านการ
วิจยั 

 5.3 มีการน าผลการประเมินคุณภาพจากภายในและภายนอกด้านการจดัการความรู้ มา
ปรบัปรุงและพฒันาระบบและกลไกการจดัการความรู้ของหน่วยงาน  

 5.4 รายงานสรุปผลสัมฤทธ์ิท่ีเกิดขึน้ตามเป้าประสงค์ท่ีก าหนดไว้ในประเด็นยุทธศาสตร์ หรือ  
กลยุทธ์ของหน่วยงาน  
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ตัวบ่งชี ้สกอ. 7.4 ระบบบริหารความเส่ียง  
ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติตามตัวบ่งชีเ้ชิงคุณภาพ  

1. มีการแต่งตัง้คณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเส่ียง โดยมีผู้บริหารระดับสูง
และตัวแทนท่ีรับผิดชอบพันธกิจหลักของหน่วยงานร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน  

 1.1 นโยบายการบริหารความเส่ียงของหน่วยงาน 
 1.2 คณะกรรมการหรือคณะท างาน ประกอบด้วยผู้บริหารระดบัสูง และตวัแทนท่ีรบัผิดชอบใน

แต่ละพนัธกิจหลักของหน่วยงาน  
 1.3 เอกสารแสดงรายละเอียดการท างานของคณะกรรมการหรือคณะท างาน เช่น นโยบาย

หรือแนวทางในการด าเนินงาน หน้าที่ความรบัผิดชอบ ค าอธิบายคุณลักษณะของาน ( job description) 
ของคณะกรรมการบริหารความเส่ียงแผนหรือปฏิทินการประชุมของคณะกรรมการหรือคณะท างานอย่าง
สม ่าเสมอ คู่มือบริหารความเส่ียง เป็นต้น 

2. มีการวิเคราะห์และระบุความเส่ียง และปัจจัยท่ีก่อให้เกิดความเส่ียงอย่างน้อย 3 ด้าน 
ตามบริบทของหน่วยงาน จากตัวอย่างต่อไปนี ้ 

 ความเส่ียงด้านทรพัยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร
สถานที่)   

 ความเส่ียงด้านยุทธศาสตร์  หรือกลยุทธ์ของหน่วยงาน  

 ความเส่ียงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบั  

 ความเส่ียงด้านการปฏิบตัิงาน เช่น ความเส่ียงของกระบวนการบริหารหลักสูตร 
การบริหารงานวิจัย  ระบบงาน ระบบประกนัคุณภาพ  

 ความเส่ียงด้านบุคลากรและความเส่ียงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณ
ของอาจารย์และบุคลากร     

 ความเส่ียงจากเหตุการณ์ภายนอก 

 อ่ืนๆ ตามบริบทของหน่วยงานหรือมหาวิทยาลัย 
 2.1 วิเคราะห์และระบุความเส่ียงพร้อมปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเส่ียง ที่ส่งผลกระทบหรือสร้าง

ความเสียหาย หรือความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายในการบริหารการศึกษา  
 2.2 ประเด็นความเส่ียงที่น ามาพิจารณาควรมองถึงเหตุการณ์ในอนาคต ที่มีโอกาสเกิดขึน้และ

ส่งผลกระทบต่อหน่วยงานหรือมหาวิทยาลัยด้านชื่อเสียง คุณภาพการศึกษา รวมถึงความสูญเสียทางด้าน
ชีวิตบุคลากร และทรพัย์สินของหน่วยงานหรือมหาวิทยาลัยเป็นส าคญั  

 2.3 ปัจจยัเส่ียงหรือปัจจัยที่ ก่อให้เกิดความเส่ียง อาจใช้กรอบแนวคิดในเร่ืองที่ เก่ียวข้องกบัคน 
อาคารสถานที่ อุปกรณ์ วิธีการปฏิบตัิงาน สภาพแวดล้อมทัง้ภายในและภายนอก เป็นต้น  
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 2.4 จดัล าดบัความส าคญัของปัจจยัเส่ียง โดยพิจารณาจากมิติของโอกาสและผลกระทบจาก
ความเส่ียง 

2.5 รายงานการวิเคราะห์ ระบุความเส่ียง และการจดัล าดบัความส าคญัของปัจจยัเส่ียง  
โดยพิจารณาจากมิติของโอกาสและผลกระทบจากความเส่ียง  

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเส่ียงและจัดล าดับความเส่ียงท่ีได้จาก
การวิเคราะห์ในข้อ 2   

 3.1 ระดบัความเส่ียงอาจก าหนดเป็นเชิงปริมาณ หรือเชิงคุณภาพที่สะท้อนถึงความเส่ียง
ระดบัสูง กลาง ต ่า ได้  

 3.2 ควรมีการก าหนดเกณฑ์การประเมินความเส่ียงทัง้ในด้านของโอกาสและผลกระทบ  
 3.3 การประเมินโอกาสในการเกิดความเส่ียง ให้ประเมินจากความถ่ีที่ เคยเกิดเหตุการณ์เส่ียง

ในอดีต หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์ในอนาคต โดยคาดการณ์จากข้อมูลในอดีต รวมถึง
สภาพแวดล้อมที่เก่ียวข้องกบัการควบคุมปัจจัยเส่ียงในปัจจุบัน  

 3.4 การประเมินผลกระทบของความเส่ียง ให้ประเมินจากความรุนแรง ถ้า มีเหตุการณ์เส่ียง
ดงักล่าวเกิดขึน้ โดยจะมีความรุนแรงมาก ถ้ากระทบต่อความเชื่อมัน่ต่อคุณภาพทางการศึกษาของ
หน่วยงาน ฐานะการเงิน ขวญัก าลังใจและความปลอดภัยของบุคลากร เป็นต้น  

4. มีการจัดท าแผนบริหารความเส่ียงท่ีมีระดับความเส่ียงสูง และด าเนินการตามแผน   
 4.1 จดัท าแผนบริหารความเส่ียงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย โดยต้องด าเนินการดงันี  ้
  4.1.1 ก าหนดมาตรการหรือแผนปฏิบตัิการที่จะสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กบับุคลากรใน

  หน่วยงาน 
  4.1.2 แนวทางการด าเนินการแก้ไข ลด หรือป้องกนัความเส่ียงที่จะเกิดขึน้อย่างเป็น  

  รูปธรรม 
 4.2 สร้างมาตรการควบคุมความเส่ียงโดยใช้เทคนิค 4T คือ  
  4.2.1 Take การยอมรับความเส่ียง  
  4.2.2 Treat การลดหรือควบคุมความเส่ียง  
  4.2.3 Transfer การโอนหรือกระจายความเส่ียง  
  4.2.4 Terminate การหยุดหรือหลีกเล่ียงความเส่ียง   
  เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่หน่วยงานจะเกิดความเสียหาย (ทัง้ในรูปแบบของตวัเงิน

และไม่ใช่ตวัเงิน เช่น ชื่อเสียง การฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบั ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลหรือความคุ้มค่า คุณค่า)  

5. มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และรายงานต่อสภา
มหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการประจ าหน่วยงานเพื่ อพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
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 5.1 รายงานการประชุมที่มีวาระเก่ียวกบัการรายงานความก้าวหน้าหรือผลการด าเนินงานตาม
แผนต่อสภามหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน 

 5.2 รายงานการประชุมที่มีวาระเก่ียวกบัการรายงานสรุปผลการด าเนินงานและประเมินผล
ความส าเร็จของการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข พร้อมข้อเสนอแนะในการปรบัปรุง
แผนการด าเนินงานต่อสภามหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน 

6. มีการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการ
ประจ าหน่วยงานไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเส่ียงในรอบปีถัดไป 

 แผนบริหารความเส่ียงในรอบปีถดัไป ควรพิจารณาระดบัความเส่ียงที่เหลืออยู่หลังการจดัการ
ความเส่ียง และข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน รวมทัง้ความเส่ียง
ใหม่จากนโยบาย หรือสภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่เปล่ียนแปลงไปทัง้ภายในหน่วยงาน และจาก
มหาวิทยาลัย 
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ตัวบ่งชี ้มศว 7.5.1 ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ  
ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติตามตัวบ่งชีเ้ชิงคุณภาพ  

1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรท่ีมีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์  

ข้อมูลที่ควรพิจารณาประกอบการวางแผนการบริหารและการพฒันาทรพัยากรบุคคล ควร
ครอบคลุมข้อมูลที่ส าคญั ดงัต่อไปนี ้  

 1.1  ข้อมูลอตัราก าลังบุคลากรในปัจจุบนั และที่ต้องการในอนาคตอย่างน้อย 5 ปีข้างหน้า 
เพื่อใช้ในการวางแผนความต้องการด้านบุคลากรของหน่วยงาน ก าหนดอตัราก าลังที่ต้อง การในการ
ปฏิบตัิงานตามแผนยุทธศาสตร์ และการพฒันางานประจ า ก าหนดแผนการจ้างงาน สรรหาบุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถ มีทศันคติที่ดีมาสู่กระบวนการคดัสรร อาจมีการสรรหาทัง้จากภายนอกและภายใน
สถาบนั 

 1.2  ข้อมูลจากการส ารวจความต้องการในการอบรม (training needs) ของบุคลากร เพื่อให้
ได้รบัการฝึกอบรมตามเกณฑ์ที่สถาบนัการศึกษาก าหนด และสามารถน าความรู้ที่ได้รบัมาพฒันางานของ
ตนให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึน้ ซึ่งหวัหน้าหน่วยงานสามารถประเมินความต้องการนีไ้ด้ รวมถึงข้อมูล
สมรรถนะที่ส าคญัต่อการปฏิบตัิงาน (competencies) ในระดบัต่าง ๆ เพื่อใช้ในการฝึกอบรมวิธีการท างาน
และทกัษะที่จ าเป็นให้ผู้ปฏิบตัิงานเข้าใจในงาน กระบวนการเรียนรู้เก่ียวกับแนวคิด ทักษะ กฎเกณฑ์ 
ทศันคติ เพื่อเพิ่มผลการปฏิบตัิงานของผู้ปฏิบตัิงาน การหมุนเวียนให้ไปท างานในด้านอ่ืน ๆ  การเข้าศึกษา
ในโครงการที่มหาวิทยาลัยจดัขึน้  

1.3  ข้อมูลป้อนกลับของผลการปฏิบตัิงานและผลการพฒันาตามเส้นทางความก้าวหน้าของ
สายงาน ในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อใช้ในการมอบหมายงานหรือมีข้อตกลงในการท างาน และใช้เพื่อปรับปรุง
แก้ไข ชมเชย ให้รางวลั ตลอดจนปรบัปรุงค่าตอบแทนและสวสัดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรม รวมทัง้การ
สรรหาคนเก่ง คนดีเข้ามาปฏิบตัิงานในสถาบนั  

1.4  ข้อมูลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนด้านทรพัยากรมนุษย์ว่ามีประเด็นใดบ้างที่ควรมีการ
วางแผน เพื่อปรบัปรุงแก้ไขแผนพฒันาทรพัยากรให้สอดคล้องกบัความต้องการและความคาดหวงัของ
ผู้ปฏิบตัิงาน  และของหน่วยงาน  

2. มีการบริหารและการพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผนท่ีก าหนด  

           2.1 มีการสรรหา คดัเลือกบุคลากรอย่างเป็นระบบ โปร่งใสและก าหนดแนวปฏิบตัิเป็นลาย
ลักษณ์อกัษร เพื่อให้ได้บุคลากรคุณภาพภายใต้เวลาที่ก าหนดและเป็นไปตามกรอบอตัราก าลังที่หน่วยงาน
วางแผนไว้  
           2.2 มีการวิเคราะห์งาน (job analysis) โดยก าหนดให้มีค าอธิบายลักษณะงาน (job 
description) การระบุคุณสมบตัิ เฉพาะต าแหน่ง (job specification) รวมทัง้สมรรถนะที่ส าคญัต่อการ
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ปฏิบตัิงาน (competencies) เพื่อใช้ในการการฝึกอบรมวิธีการท างานและทกัษะที่จ าเป็นให้ผู้ปฏิบตัิงาน
เข้าใจในงาน 
  2.3 มีการประเมินผลการปฏิบตัิ (job evaluation) ที่เป็นรูปแบบชดัเจนมีการก าหนดเส้นทาง
เดินของต าแหน่งงาน (career Path) ของบุคลากรทุกกลุ่ม วิเคราะห์ปริมาณการเข้า-ออกของบุคลากรแต่
ละกลุ่มและพิจารณาหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไขและติดตามผล  

3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพท่ีดี และสร้างขวัญและก าลังใจให้บุคลากรสามารถ
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างบรรยากาศท่ีดีของสถานท่ีท างานด้วยกิจกรรม 5 ส 

  3.1 สร้างบรรยากาศของสถานที่ท างานให้น่าอยู่ ต ัง้แต่สภาพแวดล้อม บรรยากาศของการ
ท างาน การให้สวสัดิการพนักงาน การดูแลบุคลากรในหน่วยงานทุกคนอย่างเสมอภาคทดัเทียมกนั สร้าง
บรรยากาศของความสุขในการท างาน  
  3.2 มีระบบส่งเสริมสนบัสนุนการเสนอขอรบัรางวลัของบุคลากร เช่น มีการติดตามข้อมูล
แหล่งให้รางวลัต่าง ๆ เพื่อประชาสัมพนัธ์ให้บุคลากรทราบโดยเร็ว มีการกระตุ้นและช่วยเหลือผู้ที่มีศ ักยภาพ
ในการขอรับรางวลัในด้านต่าง ๆ เช่น การช่วยจดัท าเอกสารการขอรับรางวัล การประสานงานใน
กระบวนการขอรบัรางวลัหรืองานธุรการอ่ืนๆ เป็นต้น  
  3.3  มีการยกย่องให้เกียรติผู้ได้รบัรางวลัโดยวิธีการต่าง ๆ เช่น การประชาสัมพนัธ์ผลงานที่
ได้รบัรางวลัทัง้ภายในและภายนอกสถาบนั การจดับรรยากาศพิเศษเพื่อเป็นเกียรติ การพิจารณาความดี
ความชอบเป็นกรณีพิเศษ 
  3.4 มีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการพฒันาร่วมกัน เปิดโอกาสให้ผู้ใต้บงัคบับญัชาได้มีโอกาสแสดง
ความคิดเห็น และได้ร่วมมือกันท างาน มีช่องทางการส่ือสารหลายช่องทางระหว่างผู้บงัคบับญัชา 
ผู้ใต้บงัคบับญัชา และระหว่างผู้ใต้บงัคบับญัชาด้วยกนั เพื่อท าให้เกิดความรู้สึกที่ดีและพฒันางานร่วมกนั  
  3.5 มีนโยบายดูแลสุขภาพของบุคลากร ทัง้ในเชิงป้องกนัและส่งเสริม มีสวสัดิการในการ
ตรวจเช็คสุขภาพ การส่งเสริมการออกก าลังกายในรูปแบบต่าง ๆ 
  3.6 มีนโยบาย/แนวทางหรือแผนการด าเนินกิจกรรม 5 ส มีการด าเนินการตามแผนประเมิน 
วิเคราะห์ และน าผลการประเมินไปปรับปรุง 

4. มีระบบการติดตามการน าความรู้และทักษะท่ีได้จากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงานท่ี
เก่ียวข้อง 

ทุกหลักสูตรการฝึกอบรม หรือทุกโครงการที่มีวตัถุประสงค์ในการเพิ่มทักษะการปฏิบตัิงาน ควร
ก าหนดแนวทางหรือวิธีการติดตาม ประเมินผลสัมฤทธ์ิของการอบรม หรือการพฒันา เพื่อให้เกิดความ
มัน่ใจว่าบุคลากรสามารถน าความรู้และทกัษะจากการพฒันามาใช้ในการปฏิบตัิงาน หรือปรบัปรุงตนเอง  
โดยอาจใช้กลไกการติดตามผลการน าความรู้และทกัษะไปใช้ภายหลังการอบรมหรือพฒันาทกัษะ 6-9 
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เดือน หรือใช้กลไกการจดัการความรู้เป็นเคร่ืองมือในการติดตามประเ มินผลสัมฤทธ์ิของการอบรมหรือการ
พฒันา เป็นต้น  

5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณแก่บุคลากรและดูแลควบคุมให้บุคลากรถือปฏิบัติ 

  5.1 หน่วยงานจดัให้มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณ และกิจกรรมที่ส่งเสริมการปลูกฝัง
จรรยาบรรณแก่บุคลากรอย่างสม ่าเสมอ  

 5.2 ผู้รบัผิดชอบในการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณ ควรมีการติดตามผลการปรับปรุงและ
พฒันาตนเองของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 

6. มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร  

หน่วยงานจัดให้มีการประเมินผลความส าเร็จของการปฏิบตัิงานตามกิจกรรมที่ก าหนดไว้ใน
แผนรวมทัง้ ผลสัมฤทธ์ิของแผนการบริหารและการพฒันาบุคลากรตามตัวชีว้ดัผลการด าเนินงาน (KPI) หรือ
เป้าหมายของแผนการบริหารและการพฒันาบุคลากร โดยที่ตวัชีว้ดัผลการด าเนินงานและค่าเป้าหมายนัน้
ควรมีความเชื่อมโยงกับกลยุทธ์ของหน่วยงาน และน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการ
บริหารและการพฒันาบุคลากรในรอบปีถดัไป 

7. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนา
บุคลากร  

  7.1 น าผลการประเมินความส าเร็จของแผนการบริหารและการพฒันาบุคลากรไปปรบัปรุง
แผนการบริหารและการพฒันาบุคลากร  
  7.2 ด าเนินการตามแผนปรบัปรุงการบริหารและการพฒันาบุคลากรตามระยะเวลาที่ก าหนด 
  7.3 มีการส ารวจความต้องการ และความพงึพอใจของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่มี
วตัถุประสงค์เพื่อพฒันาบุคลากรเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจดัท าแผนการพฒันาบุคลากรในระยะต่อไป 
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ตัวบ่งชี ้มศว 7.6.1 ระบบและกลไกการพัฒนาการปฏิบัติงานและการให้บริการ 
ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติตามตัวบ่งชีเ้ชิงคุณภาพ 

1. มีโครงสร้างการบริหารงานของหน่วยงาน และมีการวิเคราะห์อัตราก าลังท่ีชัดเจน  

1.1  มีการแสดงโครงสร้างการบริหารองค์กรเพื่อสร้างความเข้าใจถึงล าดบัข ัน้ตอนการบริหาร
ภายในองค์กร  

      1.2  มีการวิเคราะห์อตัราก าลังที่ชดัเจนสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน  
2. มีใบคุณลักษณะงาน (Job Description) ทุกต าแหน่งงาน 

  หน่วยงานมีการก าหนดภาระงานของผู้ปฏิบตัิงานที่สอดคล้องกับภาระงานหลักที่ชดัเจนเป็น
ลายลักษณ์อักษร 

3. มีขัน้ตอนการปฏิบัติงานสอดคล้องกับโครงสร้างการบริหารงานของหน่วยงาน  

       3.1  ในการปฏิบตัิงานต้องมีการอ้างอิงระเบียบ ข้อบงัคบัมาตรการและแนวปฏิบตัิของ
หน่วยงาน 
  3.2  มีข ัน้ตอนการปฏิบตัิงานและวิธีการปฏิบตัิงานที่เป็นมาตรฐาน  

4. มีการทบทวนขัน้ตอนการปฏิบัติงานทุกปี  
มีการประเมินและทบทวนปรบัปรุงระบบงานในการปฏิบตัิงานและการให้บริการ ให้มี

ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องตามสถานการณ์ที่ เปล่ียนแปลงไป  
5. มีการน าผลการทบทวนไปพิจารณาปรับปรุงขัน้ตอนการปฏิบัติงาน หรือลดระยะเวลา
หรือขัน้ตอนการปฏิบัติงาน 

มีการน าผลการประเมินมาวิเคราะห์กระบวนการด าเนินงานที่ปฏิบตัิว่าสามารถตอบสนอง
ภารกิจหลักของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
ตัวบ่งชี ้มศว 7.6.2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ  
ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติตามตัวบ่งชีเ้ชิงปริมาณ 

1. ตวัอย่างแบบส ารวจที่ใช้ในการส ารวจความพึงพอใจ  
2. รายงานสรุปผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ  
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ตัวบ่งชี ้มศว 7.7.1 การด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน 
ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติตามตัวบ่งชีเ้ชิงคุณภาพ  

1. มีการก าหนดนโยบายหรือแนวทางการด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน 

หน่วยงานควรมีการก าหนด/ทบทวนนโยบาย หรือแนวทางการด าเนินงานเพื่อร่วมกนัประหยดั
พลังงานของหน่วยงาน  

2. มีการจัดตัง้คณะกรรมการด าเนินการหรือมีการมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบด าเนินการ 

มีการจดัต ัง้คณะกรรมการด าเนินงานหรือมอบผู้รับผิดชอบในการด าเนินการ เพื่อให้สามารถ
ด าเนินงานได้ตามนโยบายหรือแนวทางการประยดัพลังงานของหน่วยงาน  

3. มีแผนงานการด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน  
มีการระบุกิจกรรมที่จะด าเนินการเพื่อการประหยดัพลังงานที่ชดัเจน ทัง้การด าเนินการการ

ติดตาม และการประเมิน วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน  
4. มีการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน  

คณะกรรมการด าเนินงานหรือผู้รบัผิดชอบมีการด าเนินงานตามแผนที่วางไว้พร้อมเก็บข้อมูล
เพื่อใช้ในการยืนยันผลการด าเนินงาน  

5. มีระบบในการติดตามผลการด าเนินงาน  

คณะกรรมการด าเนินงานหรือผู้รบัผิดชอบควรมีการก าหนดให้มีการรายงาน หรือการติดตาม
ผลการด าเนินงานตามมาตรการประหยดัพลังงาน พร้อมรายงานผลการติดตามต่อผู้บริหารหน่วยงานหรือ
คณะกรรมการประจ าหน่วยงาน 

6. มีการประเมินและวิเคราะห์ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน 
6.1 มีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนว่า สามารถด าเนินงานได้บรรลุตาม

วตัถุประสงค์ที่วางไว้หรือไม่พร้อมวิเคราะห์ปัจจัยแห่งความส าเร็จ และอุปสรรคในการด าเนินงาน และ
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรบัปรุงพฒันาต่อไป  

6.2 มีการวิเคราะห์ผลจากการด าเนินงานตามมาตรการประหยดัพลังงาน เพื่อน ามาพิจารณา
มาตรการที่ด าเนินการว่ามีผลต่อการประหยดัพลังงาน 

7. มีการน าผลการประเมินมาใช้ในการแก้ไขปรับปรุงหรือก าหนดแนวทางในการด าเนินงาน
ปีต่อไป 

ในการจดัท าแผนการด าเนินงานหรือพิจารณามาตรการในการด าเนินการมาพฒันาปรบัปรุง  
ควรมีการน าผลของการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานและผลการวิเคราะห์การด าเนินงานตาม
มาตรการในครัง้ก่อนมาเป็นข้อมูลน าเข้า เพื่อการวางแผนในการด าเนินงานของปีถดัไป  
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องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 
 
ตัวบ่งชี ้มศว 8.1.1 การบริหารการเงินและงบประมาณ  
ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติตามตัวบ่งชีเ้ชิงคุณภาพ 

1. มีงบประมาณประจ าปีท่ีสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจและการพัฒนา
หน่วยงานและบุคลากร  

  หลังจากได้มีการจดัท างบประมาณประจ าปีเสร็จแล้ว ก่อนที่จะน างบประมาณประจ าปีเสนอ
คณะกรรมการประจ าหน่วยงานควรได้มีการวิเคราะห์การใช้ไปของเงินตามงบประมาณในด้านต่างๆดงันี  ้

1.1 งบประมาณประจ าปีสอดคล้องกบัแผนปฏิบตัิงานประจ าปีที่ก าหนดไว้ในแตล่ะปีมากน้อย
เพียงใด 

1.2  เม่ือวิเคราะหต์ามพนัธกิจของหน่วยงานแล้ว งบประมาณประจ าปีในแตล่ะพนัธกิจมีความ
เพียงพอ  มากน้อยเพียงใด   

1.3  เม่ือวิเคราะหต์ามแผนการพฒันาหน่วยงานแล้ว  งบประมาณประจ าปีส าหรบัการพฒันา
บุคลากรมีความเหมาะสมตามนโยบายมากน้อยเพียงใด 

2. มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบและรายงานต่อคณะคณะกรรมการ
ประจ าหน่วยงานอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

     มีการจดัท ารายงานทางการเงินที่อย่างน้อยประกอบไปด้วย งบรายรับ ค่าใช้จ่ายอย่างเป็น
ระบบ อย่างน้อยทุก 6 เดือน ปีละ 2 ครัง้ เพื่อจะได้รู้ถึงสถานะของเงินรายได้หักค่าใช้จ่ายแล้วหน่วยงานมี
งบประมาณเหลือเพียงพอ ที่จะใช้ในกิจกรรมของหน่วยงานในช่วงถดัไป มีการน ารายงานทางการเงินเสนอ
ผู้บริหารของหน่วยงาน และคณะกรรมการหน่วยงาน  

3. มีการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทาง
การเงิน และความมั่นคงของหน่วยงานอย่างต่อเน่ือง  

1.1 จดัท ารายงานการใช้เงินงบประมาณตามแผนการด าเนินงานเสนอผู้บริหาร เป็นรายงานที่
แจ้งให้ผู้บริหารได้ทราบว่า ได้ใช้เงินตามแผนหรือไม่และได้ใช้เงินกบักิจกรรมใด มีผลลัพธ์จากการท างาน
อย่างไรบ้าง  มีงบประมาณเหลือจ่ายในแต่ละแผนเท่าไร  

1.2 มีการจดัท ารายงานการลงทุนของหน่วยงาน 
1.3 มีการวิเคราะห์เพื่อพยากรณ์รายรับและรายจ่ายในอนาคต  

4. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในท าหน้าท่ีตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบ
และกฎเกณฑ์ท่ีหน่วยงานและมหาวิทยาลัยก าหนด  

      มีการแต่งต ัง้คณะกรรมการตรวจสอบ(Audit committee) หรือรวมทัง้ผู้ตรวจสอบภายใน อย่าง
เป็นทางการ 
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5.  ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
และน าข้อมูลจากรายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ  

 5.1 ผู้บริหารสามารถใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตดัสินใจช่วยในการติดตาม
การใช้เงิน จดัท ารายงานต่างๆที่เป็นส่ิงจ าเป็นที่ผู้บริหารจะต้องทราบ และน าข้อมูลมาวิเคราะห์สถานะทาง
การเงินของหน่วยงาน  

 5.2 มีการน ารายงานทางการเงินเสนอคณะกรรมการประจ าหน่วยงานตามแผนที่ก าหนด  
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องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 
ตัวบ่งชีท่ี้ มศว 9.1.1 การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติตามตัวบ่งชีเ้ชิงคุณภาพ  
 1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีเหมาะสมและสอด คล้องกับ
พันธกิจและพัฒนาการของหน่วยงานและด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด  

 1.1 หน่วยงานควรพัฒนาระบบประกันคุณภาพที่เหมาะสมกบัระดบัการพฒันาของหน่วยงาน 
โดยอาจเป็นระบบประกนัคุณภาพสอดคล้องกบัที่มหาวิทยาลัยก าหนด      

 1.2  ระบบประกนัคุณภาพที่น ามาใช้ต้องเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารที่ด าเนินการ
เป็นประจ า โดยเร่ิมจากการวางแผน การด าเนินการตามแผน การตรวจสอบ ประเมินและการปรบัปรุง
พฒันาเพื่อให้การด าเนินภารกิจบรรลุเป้าประสงค์และมีการพฒันาอย่างต่อเนื่อง  

 1.3 มีการก าหนดผู้รับผิดชอบและประสานงานด้านการประกนัคุณภาพ เพื่อผลักดนัให้มีการ
ประกนัคุณภาพเกิดขึน้อย่างต่อเนื่อง  ตัง้แต่ระดบัหน่วยงาน กลุ่มงาน จนถึงระด ับผู้ปฏิบตัิแต่ละบุคคล  

2. มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเร่ืองการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
โดยคณะกรรมการประจ าหน่วยงานและผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน  

2.1 คณะกรรมการระดบันโยบายและผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ต้องให้ความส าคญัและก าหนด
นโยบายการประกนัคุณภาพการศึกษาที่ชดัเจน โดยเกิดจากการมีส่วนร่วมจากทุกภาคีในหน่วยงาน  

2.2 มีหน่วยงานหรือคณะกรรมการรับผิดชอบการจดั ระบบการประกนัคุณภาพพร้อมทัง้ก าหนด
มาตรฐานตวับ่งชีแ้ละเกณฑ์การประเมินคุณภาพที่เหมาะสม 

2.3 มีกลไกเชื่อมโยงการปฏิบตัิงานตัง้แต่ระดบับุคคล กลุ่มงานจนถึงระดบัหน่วยงานเพื่อให้ได้
คุณภาพตามที่หน่วยงานก าหนด  

2.4 มีคู่มือคุณภาพในแต่ละระดบัเพื่อก ากบัการด าเนินงานให้สู่การปฏิบตัิที่ เป็นรูปธรรม  
2.5 มีกลไกลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและกระตุ้นให้เกิดการพฒันาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  
3. มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีครบถ้วนประกอบด้วย 1) การ

ควบคุม ติดตามการด าเนินงานและประเมินคุณภาพ 2) การจัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงาน
ประเมินคุณภาพเสนอต่อคณะกรรมการประจ าหน่วยงานและมหาวิทยาลัย ตามก าหนดเวลา 
และรายงานข้อมูลครบถ้วนตามท่ีก าหนดในระบบ CHEQA online 3) การน าผลการประเมิน
คุณภาพไปท าแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน  

3.1 มีการด าเนินการตามระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในที่สมบูรณ์ครบถ้วน โดยมีการ
ก าหนดการควบคุมคุณภาพ การติดตามการด าเนินงาน และการประเมินคุณภาพ  
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3.2 มีการน าวงจร PDCA เข้ามาใช้ในการด าเนินงาน ด้านระบบคุณภาพ และการปรับปรุงระบบ
และกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน  

3.3 มีการจดัท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพเสนอคณะกรรมการประจ า
หน่วยงานพิจารณา พร้อมทัง้เสนอมาตรการและแผนเร่งรดัการพฒันาคุณภาพตามผลการประเมินในแต่ละ
ปีโดยส่งรายงานให้มหาวิทยาลัย หน่วยงานที่เก่ียวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน  

4. มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการท างาน และส่งผลให้มี
การพัฒนาผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชีข้องแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี ้ 

หน่วยงานควรมอบหมายให้ผู้รบัผิดชอบตวับ่งชีข้อง แผนกลยุทธ์น าผลจากการประเมินคุณภาพ 
มาตรการ และแผนพฒันาคุณภาพในแต่ละปี ไปวิเคราะห์และด าเนินการหรือประสานงานกบั
คณะกรรมการ/หน่วยงานที่เก่ียวข้องเพื่อพิจารณาปรบัปรุงการด าเนินงานในส่วนที่รับผิดชอบโดยตรงหรือ
ร่วมรบัผิดชอบ โดยมีเป้าหมายให้ผลการด าเนินงานตามตวับ่งชีข้องแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน มีการพฒันาขึน้
จากปีก่อนหน้าทุกตวับ่งชี  ้

5. มีระบบสารสนเทศ/สารสนเทศท่ีให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการ ศึกษา
ภายในครบทุกองค์ประกอบคุณภาพ  

หน่วยงานต้องมีระบบสารสนเทศ/สารสนเทศ ที่สามารถน าเสนอข้อมูลประกอบการด าเนินการ
ประกนัคุณภาพการศึกษาที่ ถูกต้องเป็นปัจจุบนัครบทัง้ 7 องค์ประกอบคุณภาพและสามารถใช้ร่วมกันได้ทัง้
ระดบับุคคล กลุ่มงาน และหน่วยงาน   

6. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะ
ผู้ใช้บริการตามพันธกิจของหน่วยงาน 

หน่วยงานควรส่งเสริมให้บุคลากรของหน่วยงานเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการประกนัคุณภาพ
การศึกษา และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยเฉพาะผู้รับบริการตามพันธกิจของหน่วยงาน เช่น ผู้รับ 
บริการด้านการวิจยั หรือชุมชนผู้รบับริการทางวิชาการของหน่วยงาน ได้เข้ามีมาส่วนร่วมในการประกนั
คุณภาพ อาทิในรูปแบบของการร่วมเป็นกรรมการ การร่วมก าหนดตวับ่งชีแ้ละเป้าหมายการให้ข้อมูลป้อน 
กลับ หรือการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ด้านการประกนัคุณภาพ เป็นต้น    

7. มีเครือข่ายการแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงาน
และมีกิจกรรมร่วมกัน 

7.1 มีการสร้างเครือข่ายการประกนัคุณภาพระหว่างหน่วยงาน ทัง้ในส่วนของระดบัหน่วยงานหรือ
กลุ่มงาน 

7.2 มีการท างานด้านการประกนัคุณภาพร่วมกนัในเครือข่ายมีผลการปฏิบตัิงานที่ชดัเจนและมี
พฒันาการด้านต่างๆ ที่เกิดขึน้จากการแลกเปล่ียนเรียนรู้ภายในเครือข่าย  

7.3 มีการติดตามประเมินผลการสร้างเครือข่ายเพื่อน าไป สู่การพ ัฒนาการท างานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง 
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ภาคผนวก 

 
ค าชีแ้จงในการน าตัวบ่งชีไ้ปใช้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

1. การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าที่มีการเรียนการ
สอนให้คณะหรือหน่วยงานเลือกตัวบ่งชีท้ี่จะน าไปใช้ให้สอดคล้องกบับริบท โครงสร้าง และระบบการ
บริหาร และปรับข้อความในตวับ่งชีแ้ละเกณฑ์มาตรฐานให้สอดคล้องกบัระดบัของหน่วยงานที่รบัการ
ประเมิน เช่น ตวับ่งชีท้ี่ 7.1 การประเมินสภาสถาบนัและผู้บริหารของสถาบนั อาจปรับเป็น การประเมิน
กรรมการประจ าคณะวิชา/หน่วยเทียบเท่า เป็นต้น  

2. อาจารย์ประจ า หมายถึง ข้าราชการ พนกังาน และบุคลากรที่มีสัญญาจ้างกับหน่วยงานทัง้  
ปีการศึกษา ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามพนัธกิจหลักของมหาวิทยาลัย  

3.นกัวิจยัประจ า หมายถึง ข้าราชการ หรือพนกังาน หรือบุคลากรที่มีสัญญาจ้างกบัหน่วยงานทัง้  
ปีการศึกษา ที่มีต าแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่ วิจยัหรือนักวิจยั  

 การนบัจ านวนอาจารย์ประจ าและนกัวิจัยประจ า ให้นับระยะเวลาการท างาน ดงันี  ้
  9 – 12 เดือน   คิดเป็น 1 คน 
  6 เดือนขึน้ไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน 
  น้อยกว่า 6 เดือน   ไม่สามารถน ามานบัได้  
3. ตวับ่งชี ้แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ตวับ่งชีเ้ชิงคุณภาพและตวับ่งชี เ้ชิงปริมาณ ดงันี  ้
 3.1 ตวับ่งชีเ้ชิงคุณภาพจะระบุเกณฑ์มาตรฐานเป็นข้อๆ ก าหนดเกณฑ์การประเมินตวับ่งชีเ้ป็น  

5 ระดบั มีคะแนนตัง้แต่ 1 ถึง 5 การประเมินจะนบัจ านวนข้อและระบุว่าผลการด าเนินงานได้ก่ีข้อ ได้
คะแนนเท่าใด กรณีที่ไม่ด าเนินการใดๆ หรือด าเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน ให้ถือเป็นว่าได้ 0 คะแนน 

 3.2 ตวับ่งชีเ้ชิงปริมาณอยู่ในรูปของร้อยละหรือค่าเฉล่ีย ก าหนเกณฑ์การประเมินเป็นคะแนน
ระหว่าง 1 ถึง 5 โดยเป็นค่าต่อเนื่อง (มีจุดทศนิยม) ส าหรบัการแปลงผลการด าเนินงานตามตวับ่งชี ้(ซึ่งอยู่
ในรูปร้อยละหรือค่าเฉล่ีย) เป็นคะแนนท าโดยการวางเทียบบญัญัติไตรยางศ์ โดยที่แต่ละตวับ่งชีจ้ะ
ก าหนดค่าร้อยละหรือค่าเฉล่ียที่คิดเป็นคะแนน 5 ไว้ ค านวณได้ดงันี  ้

 
 
 
 
 

ค่าร้อยละที่ได้จากผลการด าเนินงาน  

ร้อยละที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  
x 5  =  คะแนนท่ีได้  
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4. การแปลงค่าร้อยละหรือค่าเฉล่ียเป็นคะแนน  
 4.1 ผลการด าเนินงานเท่ากับหรือสูงกว่าค่าร้อยละหรือค่าเฉล่ียที่ก าหนดให้เป็นคะแนน 5 จะ

ได้คะแนน 5 
 4.2 ผลการด าเนินงานต ่ากว่าค่าร้อยละหรือค่าเฉล่ียที่ก าหนดให้เป็นคะแนน 5 ค านวณคะแนน

ที่ได้ดงันี ้
 
 
 
 
5. ข้อปฏิบตัิเร่ืองจุดทศนิยม  
 การค านวณค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าคะแนนให้ใช้ทศนิยม 2 ต าแหน่ง โดยการปัดทศนิยม

ต าแหน่งที่ 3 ตามหลักการปัดทศนิยม (ต ัง้แต่เลข 5 ขึน้ไปปัดขึน้) เช่น 
  72.364 เป็น 72.36 
  3.975 เป็น 3.98 
6. เกณฑ์การประเมินตัวบ่งชีเ้ป็นแบบ 5 ระดบั มีคะแนนตัง้แต่ 1 ถึง 5 กรณีที่ไม่ด าเนินการใดๆ 

หรือด าเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน ให้ได้ 0 คะแนน โดยมีความหมายของคะแนน ดงันี ้
  คะแนน 0.00 – 1.50  หมายถึง  การด าเนินงานต้องปรบัปรุงเร่งด่วน  
  คะแนน 1.51 – 2.50  หมายถึง  การด าเนินงานต้องปรบัปรุง  
  คะแนน 2.51 – 3.50  หมายถึง  การด าเนินงานระดบัพอใช้  
  คะแนน 3.51 – 4.50  หมายถึง  การด าเนินงานระดบัดี  
  คะแนน 4.51 – 5.00  หมายถึง  การด าเนินงานระดบัดีมาก 

 

ค่าร้อยละที่ได้จากผลการด าเนินงาน  

ร้อยละที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  
x 5  =  คะแนนท่ีได้  
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นิยามศัพท์ท่ีใช้ในตัวบ่งชี  ้

กระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ หมายถึง การจดัการศึกษาที่ถือว่าผู้เรียนส าคญั
ที่สุด เป็นกระบวนการจดัการศึกษาที่ต้องเน้นให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ และพฒันาความรู้ได้ด้วยตนเอง 
หรือรวมทัง้มีการฝึกและปฏิบตัิในสภาพจริงของการท างาน มีการเชื่อมโยงส่ิงที่เรียนกบัสังคมและการ
ประยุกต์ใช้ มีการจดักิจกรรมและกระบวนการให้ผู้เรียนได้คิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินและสร้างสรรค์
ส่ิงต่าง  ๆ

นอกจากนีต้้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและเต็มตามศกัยภาพ โดยสะท้อน
จากการที่นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชา หรือเลือกท าโครงงานหรือชิน้งานในหัวข้อที่สนใจในขอบเขต
เนือ้หาของวิชานัน้ๆ  

รูปแบบการจดัการเรียนรู้ในระดบัอุดมศึกษาตามแนวทางเน้นผู้เรียนเป็นส าคญั ซึ่งมุ่งพฒันา
ความรู้ และทกัษะทางวิชาชีพ ทักษะชีวิตและทกัษะสังคม มีปรากฏในวงการศึกษาไทยหลายรูปแบบ 
ตวัอย่างเช่น 

1) การเรียนรู้จากกรณีปัญหา (Problem-based Learning : PBL) 
2) การเรียนรู้เป็นรายบุคคล (Individual Study) 
3) การเรียนรู้แบบสรรคนิยม (Constructivism) 
4) การเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง (Self-Study) 
5) การเรียนรู้จากการท างาน (Work-based Learning) 
6) การเรียนรู้ที่เน้นการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ (Research–based Learning) 
7) การเรียนรู้ที่ใช้วิธีสร้างผลงานจากการตกผลึกทางปัญญา (Crystal-based Approach) 
การบูรณาการ (Integration) หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการ สารสนเทศการจดัสรร

ทรพัยากร การปฏิบตัิการ ผลลัพธ์ และการวิเคราะห์ เพื่อสนบัสนุนเป้าประสงค์ที่ส าคญัของหน่วยงานหรือ
มหาวิทยาลัย (organization-wide goal) การบูรณาการที่มีประสิทธิผล เป็นมากกว่าความสอดคล้องไปใน
แนวทางเดียวกนั (alignment) ซึ่งการด าเนินการของแต่ละองค์ประกอบภายใน ระบบการจดัการ ผลการ
ด าเนินการมีความเชื่อมโยงกนัเป็นหน่ึงเดียวอย่างสมบูรณ์  

การเผยแพร่ผลงานวิจัยในท่ีประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การน าเสนอบทความวิจยัในที่
ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์(Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม 
(Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจดัท ารายงานฯ หรือคณะกรรมการจดัประชุม ประกอบด้วยศาสตราจารย์ 
หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดบัปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรบัในสาขาวิชานัน้ๆ จากนอก
สถาบนัเจ้าภาพอย่างน้อยร้อยละ 25 และมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานัน้จากนอกสถาบัน
ของเจ้าของบทความ  
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การเผยแพร่ผลงานวิจัยในท่ีประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การน าเสนอบทความ
วิจยัในที่ประชุมวิชาการ และบทความฉบบัสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุม (Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจดัท ารายงานฯ หรือคณะกรรมการจดัประชุม ประกอบด้วย
ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดบัปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรบัในสาขาวิชา
นัน้ๆ จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ 25 และมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานัน้จาก
ต่างประเทศ  

การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม หมายถึง กิจกรรมหรือโครงการให้บริการแก่สังคมภายนอก
มหาวิทยาลัย หรือเป็นการให้บริการที่จดัในมหาวิทยาลัยโดยมีบุคคลภายนอกเข้ามาใช้บริการ  

การให้อ านาจในการตัดสินใจ หมายถึง การให้อ านาจและความรับผิดชอบในการตดัสินใจและ
ในการปฏิบตัิแก่ผู้ปฏิบตัิงาน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกบังาน เพื่อให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

งานวิจัย หมายถึง กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการค้นหาค าตอบของปัญหา หรือการเสาะ
แสวงหาความรู้ใหม่ ตลอดจนถึงการประดิษฐ์คิดค้นที่ผ่านกระบวนการศึกษา ค้นคว้าหรือทดลอง วิเคราะห์
และตีความข้อมูลตลอดจนสรุปผลอย่างเป็นระบบ  

งานสร้างสรรค์ หมายถึง ผลงานวิชาการ (ไม่จ าเป็นต้องเป็นงานวิจัย) ที่มีการศึกษา ค้นคว้า 
ที่แสดงออกทางศิลปะหรือดนตรีอนัเป็นที่ยอมรับ  

จรรยาบรรณนักวิจัย หมายถึง หลักเกณฑ์ควรประพฤติปฏิบตัิของนกัวิจยัทั่วไป เพื่อให้การ
ด าเนินงานวิจยัต ัง้อยู่บนพืน้ฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการที่ เหมาะสม ตลอดจนประกนัมาตรฐานของ
การศึกษาค้นคว้าให้เป็นไปอย่างสมศกัดิ์ศรีและเกียรติภูมิของนกัวิจยั ดงันี  ้

1) นกัวิจัยต้องซื่อสัตย์และมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจดัการ  
2) นกัวิจัยต้องตระหนักถึงพนัธกรณีในการท าวิจัยตามข้อตกลงที่ท าไว้กบัหน่วยงานที่สนบัสนุน  

การวิจยัและต่อหน่วยงานที่ตนสังกดั  
3) นกัวิจัยต้องมีพืน้ฐานความรู้ในสาขาวิชาการที่ท าวิจ ัย  
4) นกัวิจัยต้องมีความรับผิดชอบต่อส่ิงที่ศึกษาวิจยั ไม่ว่าจะเป็นส่ิงมีชีวิตหรือไม่มีชีวิต  
5) นกัวิจัยต้องเคารพศกัดิ์ศรี และสิทธิของมนุษย์ท่ีใช้เป็นต ัวอย่างในการวิจยั 
6) นกัวิจัยต้องมีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกข ัน้ตอนของการท าวิจัย  
7) นกัวิจัยพึงน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบ  
8) นกัวิจัยพึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผู้อ่ืน  
9) นกัวิจัยพึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดบั  
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จรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน หมายถึง ประมวลความประพฤติที่อาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุนพึงปฏิบตัิเพื่อรกัษา ส่งเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียง และฐานะของอาจารย์และ
บุคลากรสายสนบัสนุนตามที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด โดยอาจใช้กรอบแนวทางตามประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง
มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบนัอุดมศึกษา โดยต้องยึดมัน่ในหลักการ 6 ประการ คือ  

1) ยึดมัน่และยืนหยดัในส่ิงที่ถูกต้อง  
2) ซื่อสัตย์สุจริตและรบัผิดชอบ  
3) ปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้  
4) ปฏิบตัิหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบตัิอย่างไม่เป็นธรรม  
5) มุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน  
6) ไม่ใช้อ านาจครอบง าผิดท านองคลองธรรมต่อนิสิต  

และต้องครอบคลุมจรรยาบรรณ 10 ประการ คือ  
1) จรรยาบรรณต่อตนเอง  
2) จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ  
3) จรรยาบรรณต่อการปฏิบตัิงาน  
4) จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน  
5) จรรยาบรรณต่อผู้บงัคบับญัชา  
6) จรรยาบรรณต่อผู้ใต้บงัคบับญัชา  
7) จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมงาน  
8) จรรยาบรรณต่อนิสิตและผู้รบับริการ  
9) จรรยาบรรณต่อประชาชน และ 
10) จรรยาบรรณต่อสังคม 
แนวปฏิบัติท่ีดี หมายถึง วิธีปฏิบตัิ หรือขัน้ตอนการปฏิบตัิที่ท าให้องค์การประสบความส าเร็จ 

หรือสู่ความเป็นเลิศตามเป้าหมาย เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนัน้ๆ มีหลักฐานของความส าเร็จ
ปรากฏชดัเจน โดยมีการสรุปวิธีปฏิบตัิ หรือขัน้ตอนการปฏิบตัิ ตลอดจนความรู้และประสบการณ์ บนัทึก
เป็นเอกสาร เผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) หมายถึง กลุ่มคนต่างๆ ที่ได้รบัผลกระทบ หรืออาจได้รับ
ผลกระทบจากการด าเนินการและความส าเร็จของมหาวิทยาลัย ตวัอย่างของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่
ส าคญั เช่น นิสิต ผู้ปกครอง สมาคมผู้ปกครอง ผู้ปฏิบตัิงาน คู่ความร่วมมือทัง้ที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการคณะกรรมการก ากบัดูแลมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ ศิษย์เก่า นายจ้าง สถาบนัการศึกษาอ่ืนๆ 
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องค์การที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลกฎระเบียบ องค์การที่ให้เงินสนบัสนุน ผู้เสียภาษี ผู้ก าหนดนโยบาย ผู้ส่งมอบ 
ตลอดจนชุมชนในท้องถ่ินและชุมชนวิชาการหรือวิชาชีพ  

แผนกลยุทธ์ หมายถึง แผนระยะยาวของหน่วยงานหรือมหาวิทยาลัย โดยทัว่ไปมกัใช้เวลา 5 ปี 
เป็นแผนที่ก าหนดทิศทางการพฒันาของหน่วยงานหรือมหาวิทยาลัย แผนกลยุทธ์ประกอบไปด้วยวิสัยทศัน์ 
พนัธกิจ เป้าประสงค์ วตัถุประสงค์ ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภยัคุกคาม กลยุทธ์ต่างๆ 
ของหน่วยงานหรือมหาวิทยาลัย ควรครอบคลุมทุกภารกิจของหน่วยงานหรือมหาวิทยาลัย มีการก าหนดตวั
บ่งชีค้วามส าเร็จของแต่ละกลยุทธ์และค่าเป้าหมายของตวับ่งชี  ้เพื่อวดัระดบัความส าเร็จของการด าเนินงาน
ตามกลยุทธ์ โดยหน่วยงานหรือมหาวิทยาลัยน าแผนกลยุทธ์มาจดัท าแผนด าเนินงานหรือแผนปฏิบตัิการ
ประจ าปี 

แผนปฏิบัติการประจ าปี หมายถึง แผนระยะสัน้ที่มีระยะเวลาในการด าเนินงานภายใน 1 ปี เป็น
แผนที่ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ลงสู่ภาคปฏิบตัิ เพื่อให้เกิดการด าเนินงานจริงตามกลยุทธ์ ประกอบด้วย 
โครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่จะต้องด าเนินการในปีนัน้ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ ตวับ่งชี ้
ความส าเร็จของโครงการหรือกิจกรรม ค่าเป้าหมายของตวับ่งชีเ้หล่านัน้ รวมทัง้มีการระบุผู้รับผิดชอบหลัก
หรือหัวหน้าโครงการ งบประมาณในการด าเนินการ รายละเอียดและทรพัยากรที่ต้องใช้ในการด าเนิน
โครงการที่ชดัเจน  

ระบบและกลไก 

ระบบ หมายถึง ข ัน้ตอนการปฏิบตัิงานที่มีการก าหนดอย่างชดัเจนว่าต้องท าอะไรบ้าง เพื่อให้
ได้ผลออกมาตามที่ต้องการ ข ัน้ตอนการปฏิบตัิงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยทัว่กนัไม่ว่าจะอยู่ในรูปของ
เอกสารหรือส่ืออิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีการอ่ืน ๆ องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย ปัจจัยน าเข้า 
กระบวนการ ผลผลิตและข้อมูลป้อนกลับ ซึ่งมีความสัมพนัธ์เชื่อมโยงกนั  

กลไก หมายถึง ส่ิงที่ท าให้ระบบมีการขบัเคล่ือนหรือด าเนินอยู่ได้ โดยมีการจดัสรรทรพัยากร มีการ
จดัองค์การ หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ด าเนินงาน  

ระบบสารสนเทศ หมายถึง ระบบที่ท าหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลเข้ามาท าการประมวลผล 
รวมทัง้การวิเคราะห์เพื่อจดัท าเป็นสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ และน าส่งไปยงัผู้ที่มีสิทธิได้รับสารสนเทศเพื่อ
ใช้ในการปฏิบตัิงาน การบริหาร หรือการตดัสินใจ โดยมีคอมพิวเตอร์ รวมทัง้อุปกรณ์ต่างๆ เป็นเคร่ืองมือ
สนบัสนุนการท างานของระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศในองค์การมีหลายประเภทในแต่ละประเภทมี
ได้หลายระบบ ทัง้นี ้เพื่อตอบสนองวตัถุประสงค์เฉพาะด้านในการท างานที่แตกต่างกนัออกไป  

วารสารระดับชาติ หมายถึง วารสารวิชาการ (Journal) ที่ยอมรับโดยส านกังานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) ให้เป็นวารสารระดบัชาติ และมีชื่อปรากฏในบญัชีรายชื่อที่ เผยแพร่โดยส านักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือวารสารวิชาการ ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal 
Citation Index Centre (TCI) 
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วารสารระดับนานาชาติ หมายถึง วารสารวิชาการ(Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล เช่น 
ฐานข้อมูล Web of Science (Science Citation Index Expand, Social Sciences Citation Index, Art 
and Humanities Citation Index) หรือฐานข้อมูล Scopus หรือในฐานข้อมูลสากลอ่ืนๆ ที่เป็นที่ยอมรบัใน
ศาสตร์นัน้ๆ หรือวารสารวิชาการที่ยอมรับโดยส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้เป็น
วารสารระดบันานาชาติ และมีชื่อปรากฏในบญัชีรายชื่อที่เผยแพร่โดยส านกังานฯ  

หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ หมายถึง หน่วยงานราชการระดบักรมหรือเทียบเท่าขึน้ไป หรือ
รฐัวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือองค์กรกลางระดบัชาติทัง้ภาครฐัและเอกชน  

หลักธรรมาภิบาล หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจดัการ การควบคุม ดูแลกิจการต่างๆ  
ให้เป็นไปในครรลองธรรม นอกจากนี ้ยงัหมายถึงการบริหารจดัการที่ดี ซึ่งสามารถน าไปใช้ได้ทัง้ภาครฐัและ
เอกชน ธรรมที่ใช้ในการบริหารงานนีมี้ความหมายอย่างกว้างขวาง กล่าวคือ หาได้มีความหมายเพียง
หลักธรรมทางศาสนาเท่านัน้ แต่รวมถึงศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและความถูกต้อง ชอบธรรมทัง้ปวง ซึ่ง
วิญญูชนพึงมีและพึงประพฤติปฏิบตัิ อาทิ ความโปร่งใสตรวจสอบได้ การปราศจากการแทรกแซงจากองค์การ
ภายนอก เป็นต้น 

หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ที่เหมาะสมจะน ามา
ปรบัใช้ในภาครฐัมี 10 องค์ประกอบ ดงันี ้

1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบตัิราชการที่บรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมาย
ของแผนการปฏิบตัิราชการตามที่ได้รบังบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกบัส่วน
ราชการหรือหน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกนัและมีผลการปฏิบตัิงานในระดบัชัน้น าของประเทศ เพื่อให้
เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนโดยการปฏิบตัิราชการจะต้องมีทิศทางยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ที่ชดัเจน 
มีกระบวนการปฏิบตัิงานและระบบงานที่เป็นมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพฒันา
ปรบัปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ  

2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการก ากบัดูแลที่ดีที่มีการ
ออกแบบกระบวนการปฏิบตัิงานโดยใช้เทคนิคและเคร่ืองมือการบริหารจดัการที่เหมาะสมให้องค์การ
สามารถใช้ทรพัยากรทัง้ด้านต้นทุน แรงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพฒันาขีด
ความสามารถในการปฏิบตัิราชการตามภารกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การให้บริการที่สามารถด าเนินการได้ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด และสร้างความเชื่อมัน่ ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวงัหรือความ
ต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง  
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4) หลักภาระรบัผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรบัผิดชอบในการปฏิบตัิหน้าที่และ
ผลงานต่อเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยความรบัผิดชอบนัน้ควรอยู่ในระดบัที่สนองต่อความคาดหวงัของ
สาธารณะ รวมทัง้การแสดงถึงความส านึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ  

5) หลักความโปร่งใส (Transparency) คือ กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ชีแ้จงได้เม่ือมี
ข้อสงสัยและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอนัไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชนสามารถรู้
ทุกข ัน้ตอนในการด าเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้  

6) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) คือ กระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรบัรู้ เรียนรู้ ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทศันะ ร่วมเสนอปัญหาหรือประเดน็ที่
ส าคญัที่เก่ียวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตดัสินใจ และร่วม
กระบวนการพฒันาในฐานะหุ้นส่วนการพฒันา 

7) หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) คือ การถ่ายโอนอ านาจการตดัสินใจทรพัยากร 
และภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอ่ืนๆ (ราชการบริหารส่วนท้องถ่ิน) และภาค
ประชาชนด าเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอ านาจและความรับผิดชอบในการ
ตดัสินใจและการด าเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจ  

ในการให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การปรบัปรุงกระบวนการ และเพิ่มผลิตภาพ
เพื่อผลการด าเนินงานที่ดีของส่วนราชการ  

8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใช้อ านาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบงัคบัในการ
บริหารราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบตัิ และค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

9) หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การได้รับการปฏิบตัิและได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกนัโดย
ไม่มีการแบ่งแยกด้าน ชายหรือหญิง ถ่ินก าเนิด เชือ้ชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือ
สุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรม 
และอ่ืนๆ 

10) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาข้อตกลงทัว่ไปภายในกลุ่มผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียที่ เก่ียวข้อง ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพื่อหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลที่ได้รับ
ประโยชน์และเสียประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รบัผลกระทบโดยตรงซึ่งต้องไม่มีข้อคดัค้านที่ยุติไม่ได้ใน
ประเด็นที่ส าคญั โดยฉันทามติไม่จ าเป็นต้องหมายความว่าเป็นความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์  

หลักสูตรสาขาวิชาชีพ หมายถึง รายวิชาและประสบการณ์ทัง้หมดที่ผู้เรียนต้องศึกษาเพื่อให้
ได้รบัการรับรองจากสภาหรือองค์กรวิชาชีพที่ก าหนดตามกฎหมาย  


