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บทที่ 1
ภาพรวมของสานักเสริมศึกษาและบริการสังคม
ปรัชญา
“เสริมศึกษา : มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อมวลชน”
วิสัยทัศน์
“เสริมศึกษามุ่งมั่นเสริมสร้างความรู้สู่สังคมด้วยมาตรฐานบริการระดับสากล”
ค่านิยมหลัก
“CLAP”
C (Coordinating) คือ
การประสานงานที่ดี หมายถึง การทางานร่วมกันได้อย่างผสมผสานราบรื่นแนบสนิทเป็นเนื้อเดียวกัน
มีจิตอาสาที่พร้อมจะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อความสาเร็จของงาน
L (Loyalty) คือ
ความภักดีต่อองค์ก ร หมายถึง บุ คลากรมีความจงรักภั กดีต่อองค์กรทางานด้วยความทุ่มเท
เสียสละ เพื่อให้องค์กรมีความเจริญก้าวหน้า
A (Acceptability) คือ
การยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกัน หมายถึง การที่สานักเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับได้มี
การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
P (Professional) คือ
เป็นผู้เชี่ยวชาญ หมายถึง บุคลากรมีความรู้ความสามารถในงานที่ตนได้รับมอบหมาย หรือ ที่
รับผิดชอบอย่างถ่องแท้ และสามารถบริหารจัดการให้งานดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุด
พันธกิจ
1. สร้างโอกาสทางการศึกษา และการเรีย นรู้ตลอดชีวิต โดยที่ประชาชนจะได้รับบริ การการศึกษาที่ มี
มาตรฐาน มีคุณภาพ จากการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
2. น าศั ก ยภาพทางวิ ช าการของมหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ทั้ ง ทางด้ า นสั ง คมศาสตร์ มนุ ษ ยศาสตร์
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ วิทยาศาสตร์สุขภาพ ในการให้บริการเสริมเพิ่มพูนความรู้
3. เป็นศูนย์ประสานการบริการความรู้และวิทยาการ ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ที่มีความต้องการทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยและสังคมโดยรวม
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แผนกลยุทธ์ (Strategy)
เมื่อพิจารณาการบรรลุวิสัยทัศน์ภายใต้กรอบภารกิจและยึดค่านิยมหลักร่วมกันของบุคลากร จึงสามารถ
กาหนดแผนกลยุทธ์ ดังนี้
1.ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและประชาธิปไตย
2.ส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชน และนาเสนอ ความรู้ที่หน่วยงานเชี่ยวชาญสู่สังคม
3. สร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ภายในและภายนอก มธ.
4. สร้างนวัตกรรมการบริการทีต่ อบสนองความต้องการของสังคม และการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย
5. ผลักดันการเป็นองค์กรที่มีความผาสุกในการปฏิบัติงาน พร้อมกับการมีผลงานที่มีคุณภาพสูง
6. พัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการที่ดี
7. พัฒนาระบบฐานข้อมูลและโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทีท่ ันสมัยและ
เพียงพอ
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บทที่ 2
กรอบแนวคิดในการประกันคุณภาพ
หลักการและเหตุผล
สานักเสริมศึกษาและบริการสังคมได้ดาเนินภารกิจ ตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย ในการให้บริการ
ทางวิชาการแก่สังคม และการทานุบารุงศิลปะ และวัฒนธรรมของชาติมาโดยตลอด โดยได้ดาเนินการตามปณิธาน
ที่สาคัญ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 4 ประการ คือ
1. ความเป็นเลิศทางวิชาการ (Excellence)
2. ความเสมอภาค เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ (Equity)
3. ความมีคุณธรรม จริยธรรม (Ethics)
4. ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency)
การที่สานักเสริมศึกษาและบริการสังคม จะสามารถดาเนินการตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย ให้บรรลุ
ถึงปณิธาน 4 ประการดังกล่าว จาเป็นต้องมีการประกันคุณภาพ เพื่อให้การดาเนินงานตามภารกิจในการบริการทาง
วิชาการแก่สังคม และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ได้มาตรฐานทางการศึกษา มีความเป็นเลิศทางวิชาการ
และเป็นผู้นาในการบริการวิชาการแก่สังคม และให้เกิดความเสมอในการบริการทางวิชาการแก่สังคมโดยไม่เลือกชั้น
วรรณะ
วัตถุประสงค์ของการประกันคุณภาพการศึกษา
สานักเสริมศึกษาและบริการสังคมเล็งเห็นความจาเป็นในการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษา จึงได้
กาหนดวัตถุประสงค์ของการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาไว้ดังนี้
1. เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าภารกิจหลักของสานักเสริมศึกษาและบริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถตรวจสอบได้
2. เพื่อสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการในการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและการทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย
3. เพื่อให้คุณภาพโดยรวมของสานักเสริมศึกษาและบริการสังคมได้รับการรักษาและส่งเสริมอย่าง
จริงจังและต่อเนื่อง โดยมีวิธีการจัดการคุณภาพที่เป็นระบบและมีความต่อเนื่อง โดยมีการศึกษา และประเมินตนเอง
เป็นระยะ เพื่อที่จะแก้ไขข้อบกพร่องอย่างถูกต้อง และเสริมสร้างจุดเด่น ให้แข็งแกร่ง อันจะนาไปสู่การพัฒนา
คุณภาพของสานักเสริมศึกษาและบริการสังคมให้ดียิ่งขึ้น
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นโยบายและแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษา
เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษา สามารถดาเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ สานักเสริมศึกษาและ
บริการสังคม จึงได้กาหนดนโยบาย และแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้
1. พัฒ นาการประกัน คุณ ภาพทางการศึก ษาอย่ างต่อเนื่ อง และวางเกณฑ์เที ย บเคียงสมรรถนะ
(Benchmarking)
2. ปรับปรุงวิธีการประเมินตนเองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อเตรียมพร้อมสาหรับรับการประเมิน
จากหน่วยงานประเมินคุณภาพทั้งภายในมหาวิทยาลัย และจาก สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
3. พัฒนาคู่มือดัชนีชี้วัดและเกณฑ์ประกันคุณภาพให้มีความสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินของ
มหาวิทยาลัย และ สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) และ
ทันสมัย
4. ทบทวนคู่มือการปฏิบัติงานที่มีอยู่เดิมและจัดทาให้ครบทุกสายงาน
แนวทางในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
กระบวนการประกั นคุณภาพการศึกษา เป็ นกระบวนการที่ป ระกอบด้วย ขั้นตอนต่างๆ ซึ่งควรมีการ
ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถสรุปเป็นแนวทาง และขั้นตอน ในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาดังนี้
1. การกาหนดนโยบายและแนวทาง ในการประกันคุณภาพการศึกษาของสานัก
2. การก าหนดหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ป ฏิ บั ติ หรื อขั้ น ตอนการดาเนิ น การให้ บุ คลากรรั บ ทราบนั บ ตั้ง แต่ การก าหนด
องค์ประกอบ และดัชนีที่มีผลต่อคุณภาพ การควบคุมคุณภาพภายใน การตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ
3. การสร้างความรับรู้ และการยอมรับ ในระบบการประกันคุณภาพที่ได้กาหนดขึ้น เพื่อนาไปสู่ การร่วมมือร่วมใจ
อย่างแท้จริง
4. การจัดทาคู่มือคุณภาพ (Quality manual) เพื่อใช้เป็น คู่มือในดาเนินการประกันคุณภาพ
5. การจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน
6. การกรอกแบบฟอร์มการปฏิบัติงาน การรายงานต่างๆ
7. มีการกากับ ดูแล ให้มีการปฏิบัติตามระบบควบคุมคุณภาพ ที่ได้จัดให้มีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
8. มีการจัดทารายงานการศึกษาตนเอง และรายงานการประเมินตนเอง และการเตรียมพร้อม เพื่อรับการ
ตรวจสอบ และประเมิน จากภายในและภายนอก
9. เตรียมความพร้อมเพื่อการรับการตรวจสอบ และประเมินจากมหาวิทยาลัย
10. การจัดให้มีผู้รับผิดชอบ ที่ทาหน้าที่รับผิดชอบ ดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นการเฉพาะ
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บทที่ 3
ตัวบ่งชี้คุณภาพของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1.แนวทางในการพัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตัวบ่งชี้คุณภาพ ปีการศึกษา 2554 แบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่
1.1 ตัวบ่งชี้คุณภาพระดับมหาวิทยาลัย 9 องค์ประกอบ 47 ตัวบ่งชี้
1.2 ตัวบ่งชี้คุณภาพระดับคณะ/หน่วยงานจัดการเรียนการสอน 9 องค์ประกอบ 44+ ตัวบ่งชี้
1.3 ตัวบ่งชี้คุณภาพระดับสถาบันวิจัย 7 องค์ประกอบ 23+ ตัวบ่งชี้
1.4 ตัวบ่งชี้คุณภาพระดับสานัก/สถาบันสนับสนุนวิชาการ 5 องค์ประกอบ 12+ ตัวบ่งชี้
โดยมีหลักการในการพัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพ ดังนี้
1) ตัวบ่งชี้คุณภาพระดับมหาวิทยาลัย
1.1 กาหนดตัวบ่งชี้คุณภาพของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 9 องค์ประกอบ 23 ตัว
บ่งชี้
1.2 กาหนดตัวบ่งชี้คุณภาพภายนอกรอบสามจากสมศ.จานวน 20 ตัวบ่งชี้
1.3 ก าหนดตัวบ่ งชี้ เฉพาะของมหาวิท ยาลัย ธรรมศาสตร์ 4 ตัวบ่งชี้ ได้แ ก่ มธ.1 ร้อยละของ
กิจกรรมจิตอาสาต่อจานวนกิจกรรมนักศึกษาทั้งหมด มธ.2 ความสาเร็จในการดูแลนักศึกษาพิการทั้งระบบให้เรียน
ได้สาเร็จ มธ.3 ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ในฐานข้อมูล Scopus และ Web of Science
ต่ออาจารย์ประจาและนักวิจัยประจา และมธ.4 ร้อยละของโครงการบริการวิชาการด้านประชาธิปไตยต่อโครงบริการ
วิชาการทั้งหมด
2) ตัวบ่งชี้คุณภาพคณะ/หน่วยงานจัดการเรียนการสอน
2.1 หลักการโดยทั่วไป เป็นหลักการเดียวกับตัวบ่งชี้คุณภาพระดับมหาวิทยาลัย แต่จะไม่ประเมิน
ตัวบ่งชี้ สมศ.12 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบัน , มธ.2 ความสาเร็จในการดูแลนักศึกษาพิการทั้ง
ระบบให้เรียนได้สาเร็จ และมธ.4 ร้อยละของโครงการบริการวิชาการด้านประชาธิปไตยต่อโครงบริการวิชาการ
ทั้งหมด
2.2 ให้คณะ/หน่วยงานจัดการเรียนการสอนกาหนดตัวบ่งชี้ที่สะท้อนเอกลักษณ์ของหน่วยงาน
อย่างน้อย 3 ตัวบ่งชี้
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3) ตัวบ่งชี้คุณภาพสถาบันวิจัย
3.1 หลักการโดยทั่วไป เป็นหลักการเดียวกับการกาหนดตัวบ่งชี้คุณภาพระดับคณะ/หน่วยงาน
จัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2554 โดยได้ตัดองค์ประกอบที่ไม่เกี่ ยวกับสถาบันวิจัย 2 องค์ประกอบ คือ
องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต และองค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา และตัดตัวบ่งชี้ที่ไม่
เกี่ยวกับสถาบันวิจัยในแต่ละองค์ประกอบออก
3.2 กาหนดตัวบ่งชี้เฉพาะของสถาบันวิจัย 1 ตัวบ่งชี้ คือ มธ.5 ระบบการพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุน (ปรับมาจากตัวบ่งชี้ สกอ.2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน)
3.3 ให้สถาบันวิจัยกาหนดตัวบ่งชี้ที่สะท้อนเอกลักษณ์ของสถาบันอย่างน้อย 3 ตัวบ่งชี้
4) ตัวบ่งชี้คุณภาพสานัก/สถาบันสนับสนุนวิชาการ
4.1 หลักการโดยทั่วไป เป็นหลักการเดียวกับการกาหนดตัวบ่งชี้คุณภาพระดับคณะ/หน่วยงาน
จัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2554 โดยได้ตัดองค์ประกอบที่ไม่เกี่ยวกับสานัก /สถาบันสนับสนุนวิชาการ 5
องค์ ป ระกอบ คื อ องค์ ป ระกอบที่ 2 การผลิ ต บั ณ ฑิ ต องค์ ป ระกอบที่ 3 กิ จ กรรมการพั ฒ นานิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม และองค์ประกอบที่ 6 การทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม และตัดตัวบ่งชี้ที่ไม่เกี่ยวกับสานัก /สถาบันสนับสนุนวิชาการในแต่ละองค์ประกอบออก ทาให้มี
องค์ประกอบคุณภาพ 4 องค์ประกอบ และเพิ่มองค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก รวมทั้งหมด 5 องค์ประกอบ
4.2 กาหนดตัวบ่งชี้เฉพาะของสานัก /สถาบันสนับสนุนวิชาการ 2 ตัวบ่งชี้ คือ มธ.5 ระบบการ
พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน (ปรับมาจากตัวบ่งชี้ สกอ.2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน)
และมธ.6 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
4.3 ยังคงกาหนดให้สานัก/สถาบันสนับสนุนวิชาการ กาหนดตัวบ่งชี้ที่สะท้อนเอกลักษณ์ /ภารกิจ
หลักของหน่วยงาน เช่นเดียวกับปีการศึกษา 2551
2.เกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้
2.1 กาหนดเป็นเกณฑ์มาตรฐาน 5 คะแนน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพจะระบุเกณฑ์มาตรฐานเป็นข้อ ๆ กาหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้เป็น 5 ระดับ มี
คะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 การประเมินจะนับจานวนข้อและระบุว่าผลการดาเนินงานได้กี่ข้อ ได้คะแนนเท่าใด กรณีที่ไม่
ดาเนินการใดๆ หรือดาเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน ให้ถือว่าได้ 0 คะแนน
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2) ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณอยู่ในรูปของร้อยละหรือค่าเฉลี่ย กาหนดเกณฑ์การประเมินเป็นคะแนนระหว่าง 1 ถึง
5 โดยเป็นค่าต่อเนื่อง (มีจุดทศนิยม) สาหรับการแปลงผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ (ซึ่งอยู่ในรูปร้อยละหรือ
ค่าเฉลี่ย) เป็นคะแนนทาโดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ์ โดยที่แต่ละตัวบ่งชี้จะกาหนดค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยที่คิด
เป็นคะแนน 5 ไว้ ตัวอย่างเช่น
ตัวอย่างที่ 1 กาหนดร้อยละ 100 เป็นคะแนน 5 ผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ได้ร้อยละ 75.51
คะแนนทีไ่ ด้ =
75.51
100

X5

= 3.78

ตัวอย่างที่ 2 กาหนดร้อยละ 85 เป็นคะแนน 5 ผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ได้ร้อยละ 34.62
คะแนนทีไ่ ด้ =
34.62
85

X5

= 2.04

ตัวอย่างที่ 3 กาหนดค่าเฉลี่ยคือ จานวนเงินวิจัยต่ออาจารย์และนักวิจัย 200,000 บาท เป็นคะแนน 5 ผลการ
ดาเนินงานได้ 152,500.35 บาทต่อคน
คะแนนทีไ่ ด้ =
152,500.35
200,000

X5

= 3.81

ตัวอย่างที่ 4 กาหนดร้อยละ 90 เป็นคะแนน 5 ผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ได้ร้อยละ 92.08
คะแนนทีไ่ ด้ =
92.08
90

X5

=5

หลักการคานวณการแปลงค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยเป็นคะแนน สรุปได้ดังนี้
1) ผลการดาเนินงานเท่ากับหรือสูงกว่าค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยที่กาหนดให้เป็นคะแนน 5 จะได้คะแนน 5
2) ผลการดาเนินงานต่ากว่าค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยที่กาหนดให้เป็นคะแนน 5 คานวณคะแนนที่ได้ดังนี้
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คะแนนที่ได้ =
ค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยที่ได้จากการดาเนินการ
ค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 ของตัวบ่งชี้นั้น ๆ

x5

ข้อปฏิบัติเรื่องจุดทศนิยม
การคานวณค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าคะแนนให้ใช้ทศนิยม 2 ตาแหน่ง โดยการปัดทศนิยมตาแหน่งที่ 3
ตามหลักการปัดทศนิยม (ตั้งแต่เลข 5 ขึ้นไปปัดขึ้น) เช่น
72.364 เป็น 72.36
3.975 เป็น 3.98
2.2 เกณฑ์การประเมินและระดับคุณภาพตัวบ่งชี้เป็น 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 กรณีที่ ไม่
ดาเนินการใด ๆ หรือดาเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนนให้ได้ 0 คะแนน โดยมีความหมายของคะแนน ดังนี้
คะแนน 0.00 – 1.50 หมายถึง การดาเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
คะแนน 1.51 – 2.50 หมายถึง การดาเนินงานต้องปรับปรุง
คะแนน 2.51 – 3.50 หมายถึง การดาเนินงานระดับพอใช้
คะแนน 3.51 – 4.50 หมายถึง การดาเนินงานระดับดี
คะแนน 4.51 – 5.00 หมายถึง การดาเนินงานระดับดีมาก
3. การดาเนินการจัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชี้คุณภาพ
การประกันคุณภาพการศึกษาถือเป็นความรับผิดชอบของคณะ/สานัก/สถาบันที่จะมีการรายงานตามข้อมูล
ตามตัวบ่งชี้คุณภาพประกอบกับข้อมูลส่วนใหญ่เป็นผลการดาเนินงานของคณะ/สานัก/สถาบัน ทาให้ข้อมูลส่วน
ใหญ่อยู่ที่คณะ/สานัก/สถาบัน ดังนั้น การจัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชี้คุณภาพ ในปีการศึกษา 2554 จึงเป็นการจัดเก็บ
ข้อมูลโดยคณะ/สานัก/สถาบันเป็นหลัก ทั้งนี้ ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดทาคาอธิบายตัวบ่งชี้ ขอบเขตของ
ข้อมูลที่จั ดเก็บ สูตรการคานวณ เกณฑ์ มาตรฐาน และเกณฑ์ การประเมินตัวบ่งชี้ ไว้ ในบทที่ 2 รวมทั้งได้จั ดท า
แบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูลเป็นแนวทางให้คณะ/สานัก/สถาบันจัดเก็บข้อมูล
ในกรณี ที่คณะ/สานั ก /สถาบัน ไม่สามารถจัดเก็ บ ข้อมูลผลการดาเนิ นงานได้อัน เนื่ องมาจากข้ อมูล ไม่
สมบูรณ์ หรือไม่สามารถจัดเก็บข้อมูลจากภาควิชา/ฝ่าย/หน่วยงานย่อย ให้รายงานในแบบฟอร์มเป็น N/A
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4. รูปแบบคาอธิบายตัวบ่งชี้
ในคาอธิบายตัวบ่งชี้จะประกอบด้วย
1. ชื่อตัวบ่งชี้
2. ชนิดของตัวบ่งชี้ เป็นการอธิบายว่าตัวบ่งชี้นั้นเป็นตัวบ่งชี้ที่วัด ปัจจัยนาเข้า (Input) กระบวนการ
(Process) หรือผลผลิต (Output) และระบุที่มาของตัวบ่งชี้ ได้แก่ ตัวบ่งชี้ของสกอ. ตัวบ่งชี้คุณภาพภายนอกรอบ
สามของสมศ. ตัวบ่งชี้เฉพาะของมธ.
3. หน่วยวัด อธิบายหน่วยในการแสดงค่าตัวบ่งชี้ เช่น ร้อยละ ค่าเฉลี่ย อัตราส่วน จานวน ระดับ
4. คาอธิบายตัวบ่งชี้ เป็นการอธิบายความหมายของตัวแปรที่จะนามาจัดทาเป็นค่าตัวบ่งชี้
ทั้งนี้ ในกรณีที่คาอธิบายใช้คาว่าสถาบัน ขอให้หมายถึง หน่วยงานในระดับนั้นๆ กล่าวคือ หากเป็นการ
ดาเนินงานในระดับมหาวิทยาลัย คาว่าสถาบันหมายถึง มหาวิทยาลัย หากเป็นการดาเนินงานในระดับคณะ/สานัก/
สถาบัน คาว่าสถาบันหมายถึง คณะ/สานัก/สถาบัน
5. สูตรการคานวณ แสดงวิธีในการคานวณค่าตัวบ่งชี้ (สาหรับตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ) หรือเกณฑ์มาตรฐาน
เป็นการอธิบายเกณฑ์มาตรฐานสาหรับการประเมินตัวบ่งชี้ที่วัดผลการดาเนินงานเป็นข้อ
6. เกณฑ์การประเมิน เป็นเกณฑ์การประเมินอิงเกณฑ์มาตรฐาน 5 คะแนน
7. แหล่งข้อมูลและวิธีการจัดเก็บข้อมูล แสดงแหล่งข้อมูล ขอบเขตของข้อมูลที่จัดเก็บ เครื่องมือการ
จัดเก็บข้อมูล วิธีการจัดเก็บข้อมูล การประเมินทุกตัวบ่งชี้เป็นการประเมินในรอบปีการศึกษา ยกเว้นตัวบ่งชี้สกอ.1.1
ตัวบ่งชี้สกอ. 4.3 และตัวบ่งชี้สกอ. 8.1 ประเมินตามปีงบประมาณ โดยใช้ พ.ศ.ของปีงบประมาณที่ตรงกับปี
การศึกษาที่ประเมิน ตัวบ่งชี้สมศ.5 สมศ.6 และสมศ.7 ให้ใช้รอบปีปฏิทิน การเก็บข้อมูลในตัวบ่งชี้ที่ระบุให้ใช้รอบ
ปีงบประมาณหรือปีปฏิทิน ให้ใช้ปี พ.ศ.ที่ตรงกับปีการศึกษานั้น เช่น ปีการศึกษา 2554 จะต้องจัดเก็บข้อมูลใน
ปีงบประมาณ 2554 (1 ตุลาคม 2553- 30 กันยายน 2554)
8. ผู้รั บผิ ดชอบตัวบ่ งชี้ ใ นระดับ มหาวิท ยาลั ย ในปีก ารศึก ษา 2554 นี้ มหาวิ ทยาลัย ได้มีก ารก าหนด
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ในระดับมหาวิทยาลัย อันประกอบไปด้วยรองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ ซึ่งจะรับผิดชอบดาเนินการ /
ก าหนดมาตรการในระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ ให้ ผ ลการด าเนิ น งานเป็ น ไปตามเป้ า หมายที่ ก าหนด จึ งได้ ร ะบุ
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ในระดับมหาวิทยาลัยไว้เพื่อประสานการดาเนินงานในระดับมหาวิทยาลัย และคณะ/สานัก/
สถาบัน
9. ผู้ประสานงานตัวบ่งชี้ เป็นการระบุชื่อเจ้าหน้าที่ของงานประกันคุณภาพการศึกษา และหมายเลข
โทรศัพท์ที่ติดต่อ ที่คณะ/สานัก/สถาบันสามารถติดต่อเพื่อขอคาปรึกษาเกี่ยวกับรายละเอียดของตัวบ่งชี้แต่ละตัว
บ่งชี้
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นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดทาแบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชี้ (รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก) ซึ่ง
ในแบบฟอร์มดังกล่ าว ขอให้ ระบุ รายนามผู้ ดูแลตัว บ่ง ชี้ (ผู้ รับผิ ดชอบตั วบ่ ง ชี้ ) และผู้ จัดเก็บข้อมู ล เพื่ อ
ประโยชน์ในการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
5. การจัดกลุ่มสถาบันเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของ สมศ.
เพื่อเป็นการเตรียมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของสมศ. ซึ่งจะเริ่มในปีงบประมาณ 2554-2558
นั้น สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) ได้มีบันทึกที่ มศ 0002/ (ว)2648 ลง
วันที่ 26 ตุลาคม 2552 เรื่อง พิจารณาเลือกกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม มี
ใจความสรุปได้ดังนี้ สานักงานได้ปรับกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาตามประกาศการแบ่งกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาของ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ผนวกกั บ การจั ด กลุ่ ม ตามจุ ด เน้ น ตามพั น ธกิ จ ของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา โดยกลุ่ ม
สถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญา เป็น 5 กลุ่ม คือ ข(1), ข(2), ค(1), ค(2), และ ง จึงขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาว่า
ตามปณิธาน อัตลักษณ์ และจุดเน้นของสถาบันเหมาะสมที่จะจัดอยู่ในสถาบันอุดมศึกษากลุ่มใด
ทั้งนี้ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2552 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552 ได้พิจารณาเลือก
กลุ่มสถาบันเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของ สมศ. และมีมติให้ความเห็นชอบเลือกรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสามของ สมศ. ในกลุ่ม ง.สถาบันที่เน้นการวิ จัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา
โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก
ดังนั้น ในการประเมิน ในตัวบ่งชี้สกอ. 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร ตัวบ่งชี้สกอ. 2.2
อาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ตัวบ่งชี้สกอ. 2.3 อาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ตัว บ่งชี้สกอ.
2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนการสอนตามคุณลักษณะของบัณฑิต ตัวบ่งชี้สกอ. 4.2 ระบบและ
กลไกการจั ดการความรู้ จากงานวิ จั ยหรื องานสร้ างสรรค์ และตัวบ่ งชี้ ส กอ.4.3 เงินสนั บ สนุ น งานวิ จั ย หรื องาน
สร้างสรรค์ต่อจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจา ขอให้คณะ/สานัก/สถาบันใช้เกณฑ์มาตรฐานกลุ่ม ง สถาบัน
ที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอกเป็นเกณฑ์ในการประเมินตัว
บ่งชี้
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บทที่ 4

องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดาเนินการ
หลักการ
สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งมีปรัชญา ปณิธาน และจุดเน้นที่อาจแตกต่างกัน ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ที่สถาบัน
จะกาหนดวิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจาปีให้ชัดเจนและสอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน กฎหมาย
และจุดเน้นของสถาบัน ที่สนับสนุนภารกิจของสถาบันอุ ดมศึกษาตามหลักการอุดมศึกษา มาตรฐานการศึกษาของ
ชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ (ถ้ามี) ตลอดจนสอดคล้องกับกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี
ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) และการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกในกระบวนการกาหนดวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์
สภาสถาบันเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมของสมาชิกทุกกลุ่มในสถาบัน และมีการถ่ายทอดวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ที่
กาหนดแล้วให้รับทราบทั่วกันทั้งอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ตลอดจนผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้ปกครอง ชุมชน
ผู้ใช้บริการและสังคมโดยรวม
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 สานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา
2. พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน
3. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
4. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
5. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
6. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
7. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification Framework for Higher
Education) (TQF: HEd.) สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
8. หลักการอุดมศึกษา
ตัวบ่งชี้ จานวน 2 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย
สกอ.1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
สมศ.17 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน
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1. ตัวบ่งชี้สกอ. 1.1 : กระบวนการพัฒนาแผน
2. ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
3. หน่วยวัด : ข้อ
4. คาอธิบายตัวบ่งชี้ :
สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม และการ
ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการดาเนินพันธกิจหลักสถาบันอุดมศึกษาจาเป็นต้องมีการกาหนดทิศทางการ
พัฒนาและการดาเนินงานของสถาบัน เพื่อให้สถาบันดาเนินการสอดคล้องกับอัตลักษณ์หรือจุดเน้น มีคุณภาพ มี
ความเป็นสากล และเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ดังนั้น สถาบันต้องกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ตลอดจนมีการพัฒนา
แผนกลยุทธ์และแผนดาเนินงานเพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินงานของสถาบัน
ในการพัฒนาแผนกลยุทธ์ นอกเหนือจากการพิจารณาอัตลักษณ์หรือจุดเน้นของสถาบันแล้ว จะต้อง
คานึงถึงหลักการอุดมศึกษา กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา
มาตรฐานวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ ของชาติรวมถึงทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก ทั้งนี้ เพื่อให้การดาเนินงานของสถาบันเป็นไป
อย่างมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับ และสามารถตอบสนองสังคมในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสม
แผนกลยุทธ์ หมายถึง แผนระยะยาวของสถาบันโดยทั่วไปมักใช้เวลา 5 ปี เป็นแผนที่กาหนดทิศทางการ
พัฒนาของสถาบัน แผนกลยุทธ์ประกอบไปด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์ ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง
จุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคาม กลยุทธ์ต่าง ๆ ของสถาบันควรครอบคลุมทุกภารกิจของสถาบัน มีการกาหนดตัวบ่งชี้
ความสาเร็จของแต่ละกลยุทธ์และค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้เพื่อวัดระดับความสาเร็จของการดาเนินงานตามกลยุทธ์
โดยสถาบันนาแผนกลยุทธ์มาจัดทาแผนดาเนินงานหรือแผนปฏิบัติการประจาปี
แผนปฏิบัติการประจาปี หมายถึง แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาในการดาเนินงานภายใน 1 ปี เป็นแผนที่
ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ลงสู่ภาคปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการดาเนินงานจริงตามกลยุทธ์ ประกอบด้วย โครงการหรือกิจกรรม
ต่าง ๆ ที่จะต้องดาเนินการในปีนั้น ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ ตัวบ่งชี้ความสาเร็จของโครงการหรือ
กิจกรรม ค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้เหล่านั้น รวมทั้งมีการระบุผู้รับผิดชอบหลักหรือหัวหน้าโครงการ งบประมาณใน
การดาเนินการ รายละเอียดและทรัพยากรที่ต้องใช้ในการดาเนินโครงการที่ชัดเจน
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5. เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีการจัดทาแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของสภาสถาบัน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรใน
สถาบั น

และได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากสภาสถาบั น

โดยเป็ น แผนที่ เ ชื่ อมโยงกั บ ปรั ช ญาหรื อปณิ ธ านและ

พระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่
2 (พ.ศ.2551 – 2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551 – 2554)
2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับสถาบันไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน
3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจาปีครบตามพันธกิจของหน่วยงาน
4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจาปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัด
ความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจาปี
5. มีการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีครบตามพันธกิจของหน่วยงาน
6. มีการติดตามผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจาปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และ
รายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา
7. มีการประเมินผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลต่อ
ผู้บริหารและสภาสถาบันเพื่อพิจารณา
8. มีการนาผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการประจาปี
6. เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดาเนินการ

มีการดาเนินการ

มีการดาเนินการ

มีการดาเนินการ

มีการดาเนินการ

1 ข้อ

2 หรือ 3 ข้อ

4 หรือ 5 ข้อ

6 หรือ 7 ข้อ

8 ข้อ

7. แหล่งข้อมูลและวิธีการจัดเก็บข้อมูล
7.1 แหล่งข้อมูล : งานบริหารและการวางแผน
7.2 ขอบเขตข้อมูลที่จัดเก็บ : กระบวนการพัฒนาแผนในรอบปีงบประมาณเดียวกับปีการศึกษาที่
จัดเก็บข้อมูล
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7.3 เครื่องมือการจัดเก็บข้อมูล : แบบฟอร์มตัวบ่งชี้สกอ. 1.1
1) ตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ : แบบฟอร์มที่ 1.1-1
2) ตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติราชการประจาปี : แบบฟอร์มที่ 1.1-2
7.4 วิ ธี การจั ดเก็บข้ อมู ล : งานบริ ห ารและการวางแผนรายงานข้ อมู ลผลการด าเนิ นงานตามเกณฑ์
มาตรฐานพร้อมระบุรายการเอกสารอ้างอิงผลการดาเนินงาน
8. ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ :
1. ผศ.นพ.มงคล ตั้งเง็กกี่
2. นายมนัสสิทธิ์ นาคสวัสดิ์
3. นางสาวสดศรี ทับสุทธิ์
9. ผู้ประสานงานตัวบ่งชี้ : นางสาวสดศรี ทับสุทธิ์

โทร.
โทร.
โทร.
โทร.

02-6133820 – 5 ต่อ 113
02-6133820 – 5 ต่อ 112
02-6133820 – 5 ต่อ 401
02-6133820 – 5 ต่อ 401
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1. ตัวบ่งชี้สมศ.17 : ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน
2. ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
3. หน่วยวัด: ข้อ
4. คาอธิบายตัวบ่งชี้ :
เอกลักษณ์ หมายถึง ความสาเร็จตามจุดเน้นและจุดเด่นที่สะท้อนให้เห็นเป็นลักษณะโดดเด่นเป็นหนึ่งของ
สถานศึกษา
สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีมติเห็นชอบให้ “ความเป็นประชาธิปไตย” เป็นเอกลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
5. เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีการกาหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของ

สถานศึกษา โดยได้รับการเห็นชอบจากสภาสถาบัน
2. มีก ารสร้ างระบบการมี ส่ วนร่ วมของผู้ เ รีย นและบุ ค ลากรในการปฏิ บัติ ต ามกลยุ ท ธ์ที่ ก าหนดอย่ าง

ครบถ้วนสมบูรณ์
3. ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวกับการดาเนินการตามจุดเน้น และจุดเด่น หรือความ

เชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบัน ไม่ต่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
4. ผลการดาเนินงานบรรลุตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถานศึกษาและเกิดผล

กระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม
5. ผู้เรียน/บุคลากร/คณะ/สถานศึกษา มีเอกลักษณ์ตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะที่

กาหนด และได้รับการยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ
6. เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
ปฏิบัติได้
1 ข้อ

คะแนน 2
ปฏิบัติได้
2 ข้อ

คะแนน 3
ปฏิบัติได้
3 ข้อ

คะแนน 4
ปฏิบัติได้
4 ข้อ

คะแนน 4
ปฏิบัติได้
5 ข้อ
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ข้อมูลประกอบการพิจารณา
1. เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการกาหนดเอกลักษณ์ จุดเน้น หรือจุดเด่นของสถานศึกษา
2. แผนกลยุทธ์ แผนการปฏิบัติงานประจาปี รวมทั้งแผนพัฒนาคุณภาพที่สอดคล้องกับเอกลักษณ์ จุดเน้น

หรือจุดเด่นของสถานศึกษาที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน
3. รายงานผลการปฏิบัติงานประจาปีที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงผลการ

ดาเนินงานและผลสาเร็จของการดาเนินงานตามเอกลักษณ์ จุดเน้น หรือจุดเด่นของสถานศึกษาที่กาหนด หรือผล
การดาเนินงานและผลสาเร็จของการดาเนินงานที่เกิดขึ้นจนถือเป็นเอกลั กษณ์ จุดเน้นหรือจุดเด่นของสถานศึกษาที่
ได้รับการยอมรับ
4. หลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์ใ นการได้ รั บ การยกย่ อ งหรื อ ยอมรั บ การได้ รั บ รางวั ล ในประเด็ น ที่ เ กี่ ย วกั บ

เอกลักษณ์ เช่น โล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร หนังสือเชิดชูเกียรติ เป็นต้น
หมายเหตุ
1. เอกลักษณ์ของสานัก/สถาบันอาจเหมือน หรือแตกต่าง หรือส่งผลกับเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยก็ได้
ทั้งนี้ต้องผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
2. สานัก/สถาบันจะดาเนินการแยกหรือดาเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยก็ได้
3. กรณีที่สานัก/สถาบันดาเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยจะต้องรายงานไว้ใน SAR ของสานัก/สถาบัน และ
แสดงหลักฐานการดาเนินงานด้วย โดยใช้ผลการประเมินของมหาวิทยาลัย
การคิดคะแนน
1. กรณีที่สานัก/สถาบันกาหนดเอกลักษณ์เหมือนกับมหาวิทยาลัยและมีส่วนร่วมในการดาเนินการ ผลการ
ประเมินจะพิจารณาข้อมูลในระดับมหาวิทยาลัย โดยสานัก/สถาบันที่มีส่วนร่วมให้ใช้คะแนนเดียวกับมหาวิทยาลัย
2. กรณีที่สานัก/สถาบันกาหนดเอกลักษณ์ไม่เหมือนกับมหาวิทยาลัย ผลการประเมินจะพิจารณาในระดับ
สานัก/สถาบัน
7. แหล่งข้อมูลและวิธีการจัดเก็บข้อมูล
7.1 แหล่งข้อมูล : ฝ่ายบริการวิชาการ
7.2 ขอบเขตข้อมูลที่จัดเก็บ : ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถาบันในรอบปีการศึกษาที่จัดเก็บข้อมูล (1 มิถุนายน – 31 พฤษภาคม ของปีถัดไป)
7.3 เครื่องมือการจัดเก็บข้อมูล : -
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7.4 วิธีการจัดเก็บข้อมูล : งานบริหารและการวางแผนรายงานข้อมูลของการดาเนินงานตามเกณฑ์
มาตรฐานพร้อมระบุรายการเอกสารอ้างอิงผลการดาเนินงาน
8. ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ :
1. ดร.สุวรรณา โควะวินทวีวัฒน์
2. นางสุดารัตน์ กิตติวงศากูล
3. นางสาวลัดดา ลีลาศวัฒนกิจ

โทร. 02-6133820 – 5 ต่อ 114
โทร.02-6133820-5 ต่อ 501
โทร.02-6133820-5 ต่อ 503

9. ผู้ประสานงานตัวบ่งชี้ :
1. นางสุดารัตน์ กิตติวงศากูล
2. นางสาวลัดดา ลีลาศวัฒนกิจ

โทร.02-6133820-5 ต่อ 501
โทร.02-6133820-5 ต่อ 503
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องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก
1. ตัวบ่งชี้มธ.6: ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
2. ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
3. หน่วยวัด : ค่าเฉลี่ย
4. คาอธิบายตัวบ่งชี้ :
การให้บริการของสานัก/สถาบันสนับสนุนวิชาการพิจารณาจากผลการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
เกี่ยวกับประสิทธิภาพการทางาน/การบริการ เช่น 1. ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 2. ความ
พึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่/ผู้ให้บริการ 3. ความพึงพอใจด้านการอานวยความสะดวก 4. ความพึงพอใจต่อคุณภาพการ
ให้บริการ โดยใช้แบบสอบถามหรือแบบประเมินค่า 5 ระดับ คือ ระดับพอใจมากที่สุด (5 คะแนน) ระดับพอใจมาก
(4 คะแนน) พอใจ (3 คะแนน) พอใจน้อย (2 คะแนน) และพอใจน้อยที่สุด (1 คะแนน)
ในกรณีที่สถาบันไม่ได้ประเมินความพึงพอใจครบทุกกิจกรรม/โครงการ จาเป็นต้องมีการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ อย่างน้อย ร้อยละ 80 ของกิจกรรม/โครงการที่ดาเนินการ หรือร้อยละ 80
ของผู้รับบริการ (หากวัดระดับความพึงพอใจไม่ถึงร้อยละ 80 ของกิจกรรม/โครงการที่ให้บริการทั้งหมด
หรือไม่ถึงร้อยละ 80 ของผู้รับบริการ จะให้ได้เพียง 1 คะแนน ถึงแม้ว่าผลการประเมินระดับความพึง
พอใจจะได้ 3.51 ขึ้นไปก็ตาม)
5. สูตรการคานวณ :
1. คานวณระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
n

n
i 1
n

i

xi

n
i 1

i

ni

หมายถึง จานวนผู้ตอบแบบสอบถามในแต่ละข้อ

xi

หมายถึง ระดับค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจในแต่ละข้อ

2. แปลงค่าเฉลีย่ ที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =
ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5

x5
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6. เกณฑ์ประเมิน :
ใช้ค่าคะแนนผลสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ (คะแนนเต็ม 5)
7. แหล่งข้อมูลและวิธีการจัดเก็บข้อมูล
7.1 แหล่งข้อมูล : ฝ่ายบริการวิชาการ
7.2 ขอบเขตข้อมูลที่จัดเก็บ : ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการในรอบปีการศึกษาที่ จัดเก็บข้อมูล
(1 มิถุนายน – 31 พฤษภาคมของปีถัดไป)
7.3 เครื่องมือการจัดเก็บข้อมูล : แบบฟอร์มตัวบ่งชี้มธ.6
7.4 วิธีการจัดเก็บข้อมูล : ฝ่ายบริการวิชาการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มที่กาหนด
7.5 ความถีใ่ นการจัดเก็บข้อมูล : ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง
8. ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ :
1. นางสุดารัตน์ กิตติวงศากูล

โทร.02-6133820-5 ต่อ 501

2. นางสาววรุณพร สุวรรณธานินทร์

โทร.02-6133820-5

8. ผู้ประสานงานตัวบ่งชี้ : นางสาววรุณพร สุวรรณธานินทร์

โทร.02-6133820-5
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องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก
1. ตัวบ่งชี้ที่ มธ.7 :
กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
2. ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
3. หน่วยวัด :
ระดับ
4. คาอธิบายตัวบ่งชี้ :
ความสามารถในการให้บริการทางวิชาการในลักษณะห่วงโซ่คุณภาพที่สนองความต้องการและ
เป็นที่พึ่งของชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานวิชาชีพ สังคมได้อย่างมีคุณภาพตามศักยภาพและความพร้อม
ตามจุดเน้นของสถาบัน พิจารณาได้จาก (1) ประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการ (2) การสร้าง
ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก และ (3) ความรู้ที่เกิดจากการให้บริการทางวิชาการและการเผยแพร่ความรู้นั้น
ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
5. เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีการสารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพเพื่อ
ประกอบการกาหนดทิศทางและการจัดทาแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของสถาบัน
2. มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ
3. มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม
4. มีการนาผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการทาง
วิชาการ
5. มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายใน
สถาบันและเผยแพร่สู่สาธารณชน
6. เกณฑ์การประเมิน:
1 คะแนน
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

2 คะแนน
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

3 คะแนน
มีการดาเนินการ
3ข้อ

4 คะแนน
มีการดาเนินการ
4ข้อ

5 คะแนน
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

7. แหล่งข้อมูลและวิธีการจัดเก็บข้อมูล
7.1 แหล่งข้อมูล : ฝ่ายบริการวิชาการ
7.2 ขอบเขตข้อมูลที่จัดเก็บ: กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมของหน่วยงานใน
รอบปีการศึกษาที่จัดเก็บข้อมูล (1 มิถุนายน - 31พฤษภาคมของปีถัดไป)
7.3 วิธีการจัดเก็บข้อมูล : ฝ่ายบริการวิชาการรายงานข้อมูลผลการดาเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานที่
กาหนดพร้อมระบุหลักฐานอ้างอิงผลการดาเนินงานในรายงานการประเมินตนเอง
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8. ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ :
1. ดร.สุวรรณา โควะวินทวีวัฒน์

โทร. 02-6133820-5 ต่อ 114

2. นางสุดารัตน์ กิตติวงศากูล

โทร. 02-6133820-5 ต่อ 501

3. นางสาวศันสนีย์ วิชากรกุล

โทร. 02-6133820-5 ต่อ 502

9. ผู้ประสานงานตัวบ่งชี้ : นางสุดารัตน์ กิตติวงศากูล

โทร. 02-6133820-5 ต่อ 501
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องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก
1. ตัวบ่งชี้ มธ.8 :

จานวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่จัดร่วมกับเครือข่ายทั้ง
ภาครัฐและเอกชน
2. ประเด็นการชี้วัด: จานวนโครงการรบริการวิชาการแก่สงั คมที่จัดร่วมกับเครือข่ายทั้ง
ภาครัฐและเอกชน
3. หน่วยวัด :
โครงการ
4. คาอธิบายตัวบ่งชี้ :
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม หมายถึง โครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่จัดในรูปแบบการ
อบรม/สัมมนา/สัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ ที่ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม
เครือข่าย หมายถึง หน่วยงานที่ร่วมจัดกิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายกับผู้
เข้ารับบริการกับสานักเสริมศึกษาและบริการสังคม โดยเครือข่ายเหล่านั้นได้ร่วมสนับสนุน กิจกรรมของสานักเช่น
งบประมาณ สถานที่ บุคลากร รวมทั้งการประชาสัมพันธ์หากลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับบริการเข้าร่วมโครงการ
5. เกณฑ์การประเมิน:
จานวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่จัดร่วมกับเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนกาหนดให้คะแนนเต็ม
5 = 40
6. แหล่งข้อมูลและวิธีการจัดเก็บข้อมูล
6.1 แหล่งข้อมูล:
ฝ่ายบริการวิชาการ
6.2 ขอบเขตข้อมูลที่จัดเก็บ: จ านวนโครงการบริ ก ารวิ ช าการแก่ สั ง คมที่ จั ด ร่ ว มกั บ เครื อ ข่ า ยทั้ ง
ภาครัฐและเอกชนในรอบปีการศึกษาที่จัดเก็บข้อมูล
6.3 เครื่องมือการจัดเก็บข้อมูล: แบบฟอร์มตัวบ่งชี้ที่ 2.3
6.4 วิธีการจัดเก็บข้อมูล: ฝ่ายบริการวิชาการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มที่กาหนด
6.5 ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล: ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง
7. ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี:้
1. ดร. สุวรรณา โควะวินทวีวัฒน์
โทร. 02-6133820-5 ต่อ 114
2. นางสุดารัตน์ กิตติวงศากูล

โทร. 02-6133820-5 ต่อ 501

3. นางสาวลัดดา ลีลาศวัฒนกิจ

โทร. 02-6133820-5 ต่อ 503

4. นางสาวศันสนีย์ วิชากรกุล

โทร. 02-6133820-5 ต่อ 502

5. นางสาวชลกนก ไวจาปา
8. ผู้ประสานงานตัวบ่งชี้ : นางสาวพวงเพชร ราชพิบูลย์
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องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก
1. ตัวบ่งชี้ มธ.9 :

ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการที่ไม่เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมต่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการทั้งหมด
ผู้เข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการที่ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม

2. ประเด็นการชี้วัด:
3. หน่วยวัด : ร้อยละ
4. คาอธิบายตัวบ่งชี้ :
ผู้เข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการที่ ไม่เรี ยกเก็ บค่าธรรมเนียม หมายถึง ผู้เข้ารั บการ
บริการโครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่จัดในรูปแบบการอบรม/สัมมนา/สัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ ที่ไม่
เรียกเก็บค่าธรรมเนียม
ผู้เข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการทั้งหมด หมายถึง ผู้เข้ารับการบริการโครงการบริการ
วิชาการแก่สังคมที่จัดในรูปแบบการอบรม/สัมมนา/สัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ ที่ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม
และที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม ทุกโครงการ
5. สูตรการคานวณ :

ผู้เข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการที่ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม x 100
ผู้เข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการทั้งหมด
6. เกณฑ์การประเมิน:
ค่าร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการที่ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมกาหนดให้คะแนนเต็ม
5 = 55
7. แหล่งข้อมูลและวิธีการจัดเก็บข้อมูล
7.1 แหล่งข้อมูล:
ฝ่ายบริการวิชาการ
7.2 ขอบเขตข้อมูลที่จัดเก็บ: จานวนผู้เข้ ารั บ การอบรมโครงการบริ ก ารวิ ช าการทั้ งหมดในรอบปี
การศึกษาที่จัดเก็บข้อมูล
7.3 เครื่องมือการจัดเก็บข้อมูล: แบบฟอร์มตัวบ่งชี้ที่ 2.3
7.4 วิธีการจัดเก็บข้อมูล: ฝ่ายบริการวิชาการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มที่กาหนด
7.5 ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล: ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง
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8. ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ :
1. ดร. สุวรรณา โควะวินทวีวัฒน์

โทร. 02-6133820-5 ต่อ 114

2. นางสุดารัตน์ กิตติวงศากูล

โทร. 02-6133820-5 ต่อ 501

3. นางสาวลัดดา ลีลาศวัฒนกิจ

โทร. 02-6133820-5 ต่อ 503

9. ผู้ประสานงานตัวบ่งชี้ : นางสาวพวงเพชร ราชพิบลู ย์ โทร. 02-6133820-5 ต่อ 402
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องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก
1. ตังบ่งชี้ มธ.10 :

ร้อยละของมูลค่าของการให้บริการวิชาการที่ไม่เก็บค่าธรรมเนียม
ต่อ กาไรสุทธิจากการจัดโครงการบริการวิชาการ

2. ประเด็นการชี้วัด : มูลค่าของการให้บริการวิชาการที่ไม่เก็บค่าธรรมเนียม
3. หน่วยวัด :
ร้อยละ
4. คาอธิบายตัวบ่งชี้ :
มูลค่ าของการให้บริ การวิช าการที่ ไม่เก็บค่าธรรมเนีย ม หมายถึ ง มูลค่าซึ่งเมื่อคิดเป็น จานวนเงิน แล้ ว
เท่ากับ จานวนเงินที่ผู้เข้ารับบริการจะได้รับจากสานั กเสริมศึกษาและบริการสังคมเป็นจานวน 50 บาท ต่อคนต่อ
ชั่วโมง โดยคานวณจากค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อชั่วโมงต่อผู้เข้ารับบริการหนึ่งคนของโครงการบริการวิชาการที่ไม่เก็บ
ค่าธรรมเนียม
5. สูตรการคานวณ :
ผลรวมของมูลค่าของการให้บริการวิชาการที่ไม่เก็บค่าธรรมเนียม x 100
กาไรสุทธิจากการจัดโครงการบริการวิชาการ

6. เกณฑ์การประเมิน:
ร้อยละมูลค่าการให้บริการวิชาการที่ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมกาหนดให้คะแนนเต็ม 5 = 44
7. แหล่งข้อมูลและวิธีการจัดเก็บข้อมูล
7.1 แหล่งข้อมูล: ฝ่ายบริการวิชาการ
7.2 ขอบเขตข้อมูลที่จัดเก็บ: มู ล ค่ า ของการให้ บ ริ ก ารวิ ช าการที่ ไ ม่ เ ก็ บ ค่ า ธรรมเนี ย มในรอบ
ปีงบประมาณปีเดียวกับปีการศึกษาที่จัดเก็บข้อมูล
7.3 วิธีการจัดเก็บข้อมูล: ฝ่ายบริการวิชาการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มที่กาหนด
8. ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ :
1. ดร. สุวรรณา โควะวินทวีวัฒน์

โทร. 02-6133820-5 ต่อ 114

2. นางสุดารัตน์ กิตติวงศากูล

โทร. 02-6133820-5 ต่อ 501

3. นางสาวลัดดา ลีลาศวัฒนกิจ

โทร. 02-6133820-5 ต่อ 503

9. ผู้ประสานงานตัวบ่งชี้ : นางสาวพวงเพชร ราชพิบลู ย์ โทร. 02-6133820-5 ต่อ 402
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องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
หลักการ
สถาบันอุดมศึกษาต้องให้ความสาคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีสภามหาวิทยาลัยทาหน้าที่ในการกากับ
ดูแลการทางานของสถาบันให้มีประสิทธิภาพ สถาบันอุดมศึกษาจะต้องบริหารจัดการด้านต่างๆ ให้มีคุณภาพ เช่น
ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานข้อมูล การบริหารความเสี่ยง การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพยากรทั้งหมด
ฯลฯ เพื่อสัมฤทธิผลตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
2. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
4. มาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
5. มาตรฐานการประเมิน คุณ ภาพภายนอกระดั บ อุ ดมศึ ก ษา รอบสาม พ.ศ.2553 ส านั ก งานรั บ รอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
6. เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ 2552-2553
7. เกณฑ์การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
8. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง คู่มื อและแนวปฏิบัติในการพิจารณาออกใบอนุญาตให้
จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2551
9. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544
ตัวบ่งชี้ จานวน 6 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย
สกอ. 7.1 ภาวะผู้นาของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน
สกอ. 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้
สกอ. 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
สกอ. 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง
สมศ. 13 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน
มธ.5

ระบบพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
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องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
1. ตัวบ่งชีส้ กอ. 7.1 : ภาวะผู้นาของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน
2. ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
3. หน่วยวัด : ข้อ
4. คาอธิบายตัวบ่งชี้ :
ปัจจัยสนับสนุนที่สาคัญต่อการเจริญก้าวหน้าของสถาบันอุดมศึกษา คือ สภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับ
ของสถาบันนั้นๆ หากสภาสถาบันและผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ เป็นผู้นาที่ดี มีธรรมาภิบาล รับผิดชอบต่อสังคม รัก
ความก้าวหน้า ดูแลบุคลากรอย่างดี เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร มีความสามารถในการ
ตัดสินใจแก้ปัญหา และกากับดูแล ติดตามผลการดาเนินงานของสถาบันไปในทิศทางที่ถูกต้อง จะทาให้สถาบัน
เจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็ว
หลักธรรมาภิบาล หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการต่างๆ ให้เป็นไป
ในครรลองธรรม นอกจากนี้ ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถนาไปใช้ได้ทั้งภาครัฐและเอกชนธรรมที่ใช้
ในการบริหารงานนี้มีความหมายอย่างกว้างขวาง กล่าวคือ หาได้มีความหมายเพียงหลักธรรมทางศาสนาเท่านั้น แต่
รวมถึงศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและความถูกต้อง ชอบธรรมทั้งปวง ซึ่งวิญญูชนพึงมีและพึงประพฤติปฏิบัติ อาทิ
ความโปร่งใสตรวจสอบได้ การปราศจากการแทรกแซงจากองค์การภายนอก เป็นต้น
หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ที่เหมาะสมจะนามาปรับใช้ใน
ภาครัฐมี 10 องค์ประกอบ ดังนี้
1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
แผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดาเนินการ รวมถึงสามารถเที ยบเคียงกับส่วนราชการหรือ
หน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นนาของประเทศเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อ
ประชาชนโดยการปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทางยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ที่ชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงานและ
ระบบงานที่เป็นมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ
2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการกากับดูแลที่ดีที่มีการออกแบบ
กระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมให้องค์การสามารถใช้ทรัพยากรทั้ง
ด้านต้นทุน แรงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการตาม
ภารกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
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3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การให้บริการที่สามารถดาเนินการได้ภายในระยะเวลาที่
กาหนด และสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความต้องการของประชาชน
ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง
4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และผลงานต่อ
เป้าหมายที่กาหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวังของสาธารณะ รวมทั้งการ
แสดงถึงความสานึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ
5) หลักความโปร่งใส (Transparency) คือ กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัย
และสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชนสามารถรู้ทุกขั้นตอนในการ
ดาเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้
6) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) คือ กระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุก
กลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ทาความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหาหรือประเด็นที่สาคัญที่
เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และร่วมกระบวนการพัฒนาในฐานะ
หุ้นส่วนการพัฒนา
7) หลักการกระจายอานาจ (Decentralization) คือ การถ่ายโอนอานาจการตัดสินใจทรัพยากร และภารกิจ
จากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอื่นๆ (ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น) และภาคประชาชนดาเนินการ
แทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอานาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการดาเนินการให้แก่
บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการต่อผู้รับบริก ารและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การปรับปรุง
กระบวนการ และเพิ่มผลิตภาพเพื่อผลการดาเนินงานที่ดีของส่วนราชการ
8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใช้อานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการบริหารราชการ
ด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และคานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
9) หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่มีการ
แบ่งแยกด้าน ชายหรือหญิง ถิ่นกาเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของ
บุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรมและอื่นๆ
10) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพื่อหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลที่ได้รับประโยชน์และเสีย
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ประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงซึ่งต้องไม่มีข้อคัดค้านที่ยุติไม่ได้ในประเด็นที่สาคัญ โดยฉันทา
มติไม่จาเป็นต้องหมายความว่าเป็นความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์
5. เกณฑ์มาตรฐาน :
1. สภาสถาบันปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกาหนดครบถ้วนและมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่
กาหนดล่วงหน้า
2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ กาหนดทิศทางการดาเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับมี
ความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนาข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาสถาบัน
3. ผู้บริหารมีการกากับ ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสารแผน
และผลการดาเนินงานของสถาบันไปยังบุคลากรในสถาบัน
4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในสถาบันมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้อานาจในการตัดสินใจแก่
บุคลากรตามความเหมาะสม
5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถทางานบรรลุวัตถุประสงค์ ของ
สถาบันเต็มตามศักยภาพ
6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคานึงถึงประโยชน์ของสถาบันและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
7. สภาสถาบันประเมินผลการบริหารงานของสถาบันและผู้บริหารนาผลการประเมินไปปรับปรุงการ
บริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม
หมายเหตุ
1) หากจะประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานข้อที่ 6 นั้น ต้องแสดงข้อมูลการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ตามนิยามศัพท์ที่ระบุไว้ ซึ่งสอดคล้องเป็นไปตามเกณฑ์ของ สมศ.
2) ในระดับคณะ/สานัก/สถาบัน หมายถึง คณะกรรมการประจาคณะ/สานัก/สถาบัน
6. เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดาเนินการ

มีการดาเนินการ

มีการดาเนินการ

มีการดาเนินการ

มีการดาเนินการ

1 ข้อ

2 หรือ 3 ข้อ

4 หรือ 5 ข้อ

6 ข้อ

7 ข้อ
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7. แหล่งข้อมูลและวิธีการจัดเก็บข้อมูล :
7.1 แหล่งข้อมูล : ฝ่ายบริหาร
7.2 ขอบเขตข้อมูลที่จัดเก็บ : ภาวะผู้นาของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน ในรอบ
ปีการศึกษาจัดเก็บข้อมูล (1 มิถุนายน – 31 พฤษภาคมของปีถัดไป)
7.3 เครื่องมือการจัดเก็บข้อมูล : 7.4 วิธีการจัดเก็บข้อมูล : ฝ่ายบริหารรายงานข้อมูลผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ มาตรฐานที่กาหนด
พร้อมระบุหลักฐานอ้างอิงผลการดาเนินงานในรายงานการประเมินตนเอง
8. ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ :
1. รศ.ชุมพจต์ อมาตยกุล
2. ผศ.นพ.มงคล ตั้งเง็กกี่
3. ดร.สุวรรณา โควะวินทวีวัฒน์

โทร. 02-6133820 – 5 ต่อ 111
โทร. 02-6133820 – 5 ต่อ 113
โทร. 02-6133820-5 ต่อ 114

4. นายมนัสสิทธิ์ นาคสวัสดิ์

โทร. 02-6133820-5 ต่อ 112

9. ผู้ประสานงานตัวบ่งชี้ : นายมนัสสิทธิ์ นาคสวัสดิ์ โทร. 02-6133820-5 ต่อ 112
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องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
1. ตัวบ่งชี้สกอ. 7.2 : การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้
2. ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
3. หน่วยวัด : ข้อ
4. คาอธิบายตัวบ่งชี้ :
มาตรฐานการอุดมศึกษาข้อที่ 3 กาหนดให้สถาบันมีการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่ง
การเรียนรู้ ซึ่งต้องมีการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้ โดยมีการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในสถาบัน
ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในสถาบันสามารถเข้าถึงความรู้
และพั ฒนาตนเองให้เป็ นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบั ติงานได้อย่างมีประสิท ธิภาพ อันจะส่งผลให้ สถาบันอุดมศึกษามี
ความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด กระบวนการในการบริหารจัดการความรู้ในสถาบัน ประกอบด้วย การระบุความรู้
การคัดเลือก การรวบรวม การจัดเก็บความรู้ การเข้าถึงข้อมูล และการแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งภายในและภายนอก
สถาบัน การสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในสถาบัน การกาหนดแนววิธีปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรู้ในสถาบันให้ดียิ่งขึ้น
5. เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีการกาหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน
อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจของหน่วยงาน
2. กาหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะตามพันธกิจของหน่วยงานอย่างชัดเจนตาม
ประเด็นความรู้ที่กาหนดในข้อ 1
3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) เพื่อ
ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กาหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่กาหนด
4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กาหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่
เป็ น แนวปฏิ บัติที่ ดีมาพั ฒ นาและจั ดเก็ บ อย่ างเป็ น ระบบโดยเผยแพร่ ออกมาเป็น ลายลั ก ษณ์ อัก ษร

(explicit

knowledge)
5. มีการนาความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่เป็นลาย
ลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ที่เป็นแนว
ปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง
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6. เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดาเนินการ

มีการดาเนินการ

มีการดาเนินการ

มีการดาเนินการ

มีการดาเนินการ

1 ข้อ

2 ข้อ

3 ข้อ

4 ข้อ

5 ข้อ

7. แหล่งข้อมูลและวิธีการจัดเก็บข้อมูล :
7.1 แหล่งข้อมูล : ฝ่ายบริหาร
7.2 ขอบเขตข้อมูลที่จัดเก็บ : การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ ในรอบปีการศึกษาจัดเก็บข้อมูล
(1 มิถุนายน – 31 พฤษภาคมของปีถัดไป)
7.3 เครื่องมือการจัดเก็บข้อมูล : 7.4 วิธีการจัดเก็บข้อมูล : สานักฝ่ายบริหารรายงานข้อมูลผลการดาเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานที่
กาหนดพร้อมระบุหลักฐานอ้างอิงผลการดาเนินงานในรายงานการประเมินตนเอง
8. ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ :

1. รศ.ชุมพจต์ อมาตยกุล

โทร. 02 - 6133820-5 ต่อ 111

2. นายมนัสสิทธิ์ นาคสวัสดิ์

โทร. 02 - 6133820-5 ต่อ 112

3. นางสาวสดศรี ทับสุทธิ์

โทร. 02 - 6133820-5 ต่อ 401

9. ผู้ประสานงานตัวบ่งชี้ : นางสาวสดศรี ทับสุทธิ์ โทร. 02 - 6133820-5 ต่อ 401
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องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
1. ตัวบ่งชี้สกอ. 7.3 : ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
2. ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
3. หน่วยวัด : ข้อ
4. คาอธิบายตัวบ่งชี้ :
สถาบันควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจที่สอดรับกับนโยบายและการ
วางแผนระดับสถาบัน เพื่อให้เป็นระบบที่สมบูรณ์สามารถเชื่อมโยงกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและ
ภายนอก เป็นระบบที่ใช้งานได้ทั้งเพื่อการบริหาร การวางแผนและการตัดสินใจของผู้บริหารทุกระดับ เพื่อการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจทุกด้านของบุคลากร เพื่อการติดตามตรวจสอบและประเมินการดาเนินงาน ตลอดจนเพื่อการ
ปรับปรุงและพัฒนาสถาบัน ทั้งนี้ ระบบดังกล่าวต้องมีความสะดวกในการใช้งานโดยประเมินจากความ

พึงพอใจ

ของผู้ใช้
ระบบสารสนเทศ หมายถึง ระบบที่ทาหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลเข้ามาทา การประมวลผลรวมทั้งการ
วิเคราะห์เพื่อจัดทาเป็นสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ และนาส่งไปยังผู้ที่มีสิทธิได้รับสารสนเทศเพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงาน การบริหาร หรือการตัดสินใจ โดยมีคอมพิวเตอร์ รวมทั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นเครื่องมือสนับสนุนการทางาน
ของระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศในองค์การมีหลายประเภทในแต่ละประเภทมีได้หลายระบบ ทั้งนี้ เพื่อ
ตอบสนองวัตถุประสงค์เฉพาะด้านในการทางานที่แตกต่างกันออกไป
5. เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan)
2. มีร ะบบสารสนเทศเพื่ อการบริ หารและการตัดสิน ใจตามพั นธกิ จของสถาบั น โดยอย่ างน้ อยต้ อง
ครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถนาไปใช้ในการดาเนิน งาน
ประกันคุณภาพ
3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ
4. มีการนาผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ
5. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องตามที่กาหนด
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6. เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดาเนินการ

มีการดาเนินการ

มีการดาเนินการ

มีการดาเนินการ

มีการดาเนินการ

1 ข้อ

2 ข้อ

3 ข้อ

4 ข้อ

5 ข้อ

7. แหล่งข้อมูลและวิธีการจัดเก็บข้อมูล :
7.1 แหล่งข้อมูล : หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
7.2 ขอบเขตข้อมูลที่จัดเก็บ : ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจในรอบปีการศึกษา
จัดเก็บข้อมูล (1 มิถุนายน – 31 พฤษภาคมของปีถัดไป)
7.3 เครื่องมือการจัดเก็บข้อมูล : 7.4 วิธีการจัดเก็บข้อมูล : หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศรายงานข้อมูลผลการดาเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานที่
กาหนดพร้อมระบุหลักฐานอ้างอิงผลการดาเนินงานในรายงานการประเมินตนเอง
8. ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ :
1. รศ.ชุมพจต์ อมาตยกุล

โทร. 02-6133820-5 ต่อ 111

2. นางสาวชญานันท์ สังวรวงษ์พนา

โทร 02-6133820-5 ต่อ 506

3. นายสงกรานต์ อมาตยกุล

โทร. 02-6133820-5 ต่อ 402

9. ผู้ประสานงานตัวบ่งชี้ :
1. นางสาวชญานันท์ สังวรวงษ์พนา

โทร 02-6133820-5 ต่อ 506

2. นายสงกรานต์ อมาตยกุล

โทร. 02-6133820-5 ต่อ 402
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องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
1. ตัวบ่งชี้สกอ. 7.4 : ระบบบริหารความเสี่ยง
2. ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
3. หน่วยวัด : ข้อ
4. คาอธิบายตัวบ่งชี้ :
เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษามีระบบบริหารความเสี่ยง โดยการบริหารและควบคุมปัจจัย กิจกรรม และ
กระบวนการดาเนินงานที่อาจเป็นมูลเหตุของความเสียหาย (ทั้งในรูปของตัวเงิน หรือไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ชื่อเสียง และ
การฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือความคุ้มค่า) เพื่อให้
ระดับความเสี่ยง และขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับและควบคุมได้ โดยคานึงถึง
การเรียนรู้วิธีการป้องกันจากการคาดการณ์ปัญหาล่วงหน้าและโอกาสในการเกิด เพื่อป้องกันหรือบรรเทาความ
รุนแรงของปัญหา รวมทั้ง การมีแผนสารองต่อภาวะฉุกเฉิน เพื่อให้มั่นใจว่าระบบงานต่าง ๆ มีความพร้อมใช้งาน มี
การปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่องและทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อการบรรลุเป้าหมายของสถาบันตามยุทธศาสตร์หรือ
กลยุทธ์เป็นสาคัญ
5. เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนที่
รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทางาน
2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตามบริบทของ
สถาบัน ตัวอย่างเช่น
- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)
- ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของสถาบัน
- ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหาร
งานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ
- ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย์
และบุคลากร
- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก
- อื่น ๆ ตามบริบทของสถาบัน
3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลาดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2
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4. มีการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดาเนินการตามแผน
5. มีการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานตามแผน และรายงานต่อสภาสถาบันเพื่อพิจารณาอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง
6. มีการนาผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยง
ในรอบปีถัดไป
หมายเหตุ : คะแนนการประเมินจะเท่ากับ 0 หากพบว่าเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงขึ้นภายในสถาบันในรอบปีการ
ประเมิน ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและความปลอดภัยของนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร หรือต่อชื่อเสียงภาพลักษณ์
หรือต่อความมั่นคงทางการเงินของสถาบัน อันเนื่องมาจากความบกพร่องของสถาบันในการควบคุม หรือจัดการกับ
ความเสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยงที่ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ โดยมีหลักฐานประกอบที่ชัดเจน
ตัวอย่างความเสี่ยงร้ายแรงที่ให้ผลประเมินเป็นศูนย์ (0) คะแนน เช่น
1. มีการเสียชีวิตและถูกทาร้ายร่างกายหรือจิตใจอย่างรุนแรงของนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรภายใน
สถาบัน ทั้งๆ ที่อยู่ในวิสัยที่สถาบันสามารถป้องกันหรือลดผลกระทบในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ แต่ไม่พบแผนการ
จัดการความเสี่ยงหรือไม่พบความพยายามของสถาบันในการระงับเหตุการณ์ดังกล่าว
2. สถาบันหรือหน่วยงานเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือมีภาพลักษณ์ที่ไม่ดี อันเนื่องมาจากปัจจัยต่างๆ เช่น
คณาจารย์ นักวิจัยหรือบุคลากรขาดจริยธรรม จรรยาบรรณ การไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานหรือกฎกระทรวง และเกิด
เป็นข่าวปรากฏให้เห็นตามสื่อต่าง เช่น หนังสือพิมพ์ ข่าว online เป็นต้น
3. สถาบันหรือหน่วยงานขาดสภาพคล่องในด้านการเงินจนทาให้ต้องปิดหลักสูตรหรือไม่สามารถปฏิบัติ
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลัก สูตรระดับอุดมศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ส่งผลกระทบต่ อ
นักศึกษาปัจจุบันที่เรียนอยู่อย่างรุนแรง
** หากมีคณะใดคณะหนึ่งได้คะแนนการประเมินเป็นศูนย์ (0) แล้ว สถาบันก็จะได้คะแนนการประเมินเป็น
ศูนย์ (0) ด้วยเช่นกัน หากเป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวไว้ข้างต้น
การไม่เข้าข่ายที่ทาให้ผลการประเมินได้คะแนนเป็นศูนย์ (0) ได้แก่
1. สถาบันมีการวิเคราะห์และจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงเชิงป้องกัน หรือมีแผนรองรับเพื่อลดผลกระทบ
สาหรับความเสี่ยงที่ทาให้เกิดเรื่องร้ายแรงดังกล่าวไว้ล่วงหน้า และดาเนินการตามแผน
2. เป็นเหตุสุดวิสัย อยู่นอกเหนือการบริหารจัดการ (การควบคุมหรือการป้องกัน) ของสถาบัน
3. เหตุการณ์ร้ายแรงดังกล่าวมีความรุนแรงที่ลดน้อยลงมากจากแผนรองรับผลกระทบที่ได้กาหนดไว้
ล่วงหน้า
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6. เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดาเนินการ

มีการดาเนินการ

มีการดาเนินการ

มีการดาเนินการ

มีการดาเนินการ

1 ข้อ

2 ข้อ

3 หรือ 4 ข้อ

5 ข้อ

6 ข้อ

7. แหล่งข้อมูลและวิธีการจัดเก็บข้อมูล :
7.1 แหล่งข้อมูล : หน่วยประกันคุณภาพ
7.2 ขอบเขตข้อมูลที่จัดเก็บ : ระบบบริหารความเสี่ยงในรอบปีการศึกษาจัดเก็บข้อมูล (1 มิถุนายน –
31 พฤษภาคมของปีถัดไป )
7.3 เครื่องมือการจัดเก็บข้อมูล : 7.4 วิธีการจัดเก็บข้อมูล : หน่วยประกันคุณภาพรายงานข้อมูลผลการดาเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด
พร้อมระบุหลักฐานอ้างอิงผลการดาเนินงานในรายงานการประเมินตนเอง
8. ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ :
1. รศ.ชุมพจต์ อมาตยกุล
2. ผศ.นพ.มงคล ตั้งเง็กกี่
3. ดร.สุวรรณา โควะวินทวีวัฒน์

โทร. 02-6133820 – 5 ต่อ 111
โทร. 02-6133820 – 5 ต่อ 113
โทร. 02-6133820-5 ต่อ 114

4. นายมนัสสิทธิ์ นาคสวัสดิ์

โทร. 02-6133820-5 ต่อ 112

5. นางสาวสดศรี ทับสุทธิ์

โทร. 02-6133820 – 5 ต่อ 401

6. นางสาวพวงเพชร ราชพิบูลย์

โทร. 02-6133820 – 5 ต่อ 402

9. ผู้ประสานงานตัวบ่งชี้ : นางสาวสดศรี ทับสุทธิ์

โทร. 02-6133820 – 5 ต่อ 401
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องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
1. ตัวบ่งชี้สมศ. 13 : การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน
2. ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
3. หน่วยวัด : ค่าเฉลี่ย
4. คาอธิบายตัวบ่งชี้ :
การประเมินผลตามหน้าที่และบทบาทของผู้บริหารในการบริหารและการจัดการให้บรรลุผลสาเร็จตามแผนกล
ยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจาปี ของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา จะมุ่งเน้นการประเมินคุณภาพของการบริหารงาน
ตามนโยบายของสภาสถาบันอุดมศึกษา ประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการประจาปี ความสามารถในการบริหารและการ
จัดการตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
5. เกณฑ์มาตรฐาน : 6. เกณฑ์การประเมิน :
ใช้ค่าคะแนนการประเมินผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแต่งตั้ง (คะแนนเต็ม 5)
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
1. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงรายละเอียดการกาหนดหรือทบทวนนโยบายการกากับดูแลสถานศึกษา
ระดั บอุดมศึกษา รวมทั้ งทบทวนกรอบทิศทางการดาเนิน งานของสถานศึก ษาระดับอุดมศึก ษาตามหน้ าที่ และ
บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
2. เอกสารหรื อ หลั ก ฐานที่ แ สดงรายละเอี ย ดการดาเนิ น การตามระบบการก ากั บ ดู แ ลสถานศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษา โดยมีเอกสารหรือหลักฐานหรือรายงานหรือบันทึกการประชุมที่แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารสถานศึกษา
ได้ ก าหนดให้ มี กระบวนการที่ เป็ นรู ปธรรมในการจั ดการเพื่ อให้ เกิ ดการควบคุ มและตรวจสอบการดาเนิ นงานของ
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
3. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารสถานศึกษา มีการติดตามผลการดาเนินงานสาคัญ เช่น
ระบบในด้านนโยบายและแผน ด้านการบริหารงานบุคล ด้านการเงินและงบประมาณ โดยเฉพาะการดาเนินงานตาม
ภารกิจหลักของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เป็นมติสภาสถาบัน
4. เอกสารหรื อหลั กฐานที่แ สดงให้ เห็ น ถึงนโยบายของสถานศึก ษา ที่ก าหนดให้มีระบบการประเมิน
ผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแต่งตั้งและมีการดาเนินงานตามระบบนั้น
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5. รายงานการสั งเคราะห์ มติห รือนโยบาย รวมทั้งผลกระทบที่ เกิดขึ้ นจากการตัดสิน ใจของผู้ บ ริห าร
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
7. แหล่งข้อมูลและวิธีการจัดเก็บข้อมูล :
7.1 แหล่งข้อมูล : ฝ่ายบริหาร
7.2 ขอบเขตข้อมูลที่จัดเก็บ : ผลการประเมินผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแต่งตั้ง
7.3 เครื่องมือการจัดเก็บข้อมูล : 7.4 วิธีการจัดเก็บข้อมูล : ฝ่ายบริหารรายงานข้อมูลผลการดาเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดพร้อมระบุ
หลักฐานอ้างอิงผลการดาเนินงานในรายงานการประเมินตนเอง
8. ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ :
1. นายมนัสสิทธิ์ นาคสวัสดิ์
2. นางสาวสดศรี ทับสุทธิ์

โทร. 02-6133820-5 ต่อ 112
โทร. 02-6133820-5 ต่อ 401

9. ผู้ประสานงานตัวบ่งชี้ :
1. นายมนัสสิทธิ์ นาคสวัสดิ์

โทร. 02-6133820-5 ต่อ 112
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องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
1. ตัวบ่งชี้มธ.5 : ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
2. ชนิดของตัวบ่งชี้: กระบวนการ
3. หน่วยวัด: ข้อ
4. คาอธิบายตัวบ่งชี:้
คุ ณ ภาพของการศึก ษาจะเกิ ดขึ้ น ได้ถ้ าสถานศึก ษามีบุ คลากรที่ มีคุ ณ ภาพ สอดคล้ อ งกั บ พั น ธกิ จ และ
เป้าหมายของสถาบัน องค์กรควรมีการพัฒนาบุคลากรตามสาขาวิชาชีพ และหาวิธีการที่จะธารงรักษาบุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพให้อยู่กับองค์กรตลอดไป
จรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน หมายถึง ประมวลความประพฤติที่อาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนพึงปฏิบัติเพื่อรักษา ส่งเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียง และฐานะของอาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนตามที่ สภามหาวิทยาลัยกาหนด โดยอาจใช้กรอบแนวทางตามประกาศ ก.พ.อ.เรื่องมาตรฐานของ
จรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา โดยต้องยึดมั่นในหลักการ 6 ประการ คือ 1) ยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่
ถูกต้อง 2) ซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ 3) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 4) ปฏิบัติหน้าที่
โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม 5) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 6) ไม่ใช้อานาจครอบงาผิดทานองคลองธรรมต่อ
นักศึกษา และต้องครอบคลุมจรรยาบรรณ10 ประการ คือ 1) จรรยาบรรณต่อตนเอง 2) จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 3)
จรรยาบรรณต่อการปฏิบัติงาน 4) จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน 5) จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา 6) จรรยาบรรณต่อ
ผู้ใต้บังคับบัญชา 7) จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมงาน 8) จรรยาบรรณต่อนักศึกษาและผู้รับบริการ 9) จรรยาบรรณต่อ
ประชาชน และ10) จรรยาบรรณต่อสังคม
5. เกณฑมาตรฐาน :
1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์
2. มีการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่กาหนด
3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและกาลังใจให้บุคลากรสายสนับสนุนสามารถทางาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. มีระบบการติดตามให้บุ คลากรสายสนับสนุนน าความรู แ ละทั กษะที่ไดจากการพัฒนามาใช้ใ นการ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
5. มีการให้ความรูด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมให้บุคลากรสาย
สนับสนุนถือปฏิบัติ
6. มีการประเมินผลความสาเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
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7. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
หมายเหตุ
หลักฐานสาหรับการประเมินในเกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 3 เช่น ผลการประเมิน หรือผลการสารวจความพึง
พอใจของบุคลากร ด้านสวัสดิการ การเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และการสร้างขวัญและกาลังใจ หรือหลักฐานเชิง
ประจักษ์อื่นๆ ที่เชื่อมโยงให้เห็นการทางานได้ดีขึ้น
6. เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดาเนินการ

มีการดาเนินการ

มีการดาเนินการ

มีการดาเนินการ

มีการดาเนินการ

1 ข้อ

2 ข้อ

3 หรือ 4 ข้อ

5 หรือ 6 ข้อ

7 ข้อ

7. แหล่งข้อมูลและวิธีการจัดเก็บข้อมูล :
7.1 แหล่งข้อมูล : หน่วยบุคคล
7.2 ขอบเขตข้อมูลที่จัดเก็บ: ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ในรอบปีการศึกษาที่จัดเก็บข้อมูล
(1 มิถุนายน- 31 พฤษภาคมของปีถัดไป)
7.3 เครื่องมือการจัดเก็บข้อมูล: 7.4 วิธีการจัดเก็บข้อมูล : หน่วยบุคคลรายงานข้อมูลผลการดาเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด
พร้อมระบุรายการเอกสารอ้างอิงผลการดาเนินงาน
8. ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ :
1. นายมนัสสิทธิ์ นาคสวัสดิ์
2. นางสาวสดศรี ทับสุทธิ์
9. ผู้ประสานงานตัวบ่งชี้ :

นายมนัสสิทธิ์ นาคสวัสดิ์

โทร. 02-6133820-5 ต่อ 112
โทร. 02-6133820-5 ต่อ 401
โทร. 02-6133820-5 ต่อ 112

42

องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
หลักการ
การเงิ น และงบประมาณเป็ น สิ่ งที่ ส าคั ญ อย่ างหนึ่ ง ของสถาบั น อุ ดมศึ ก ษา

ไม่ว่ า แหล่ ง เงิน ทุ น ของ

สถาบันอุดมศึกษาจะได้มาจากงบประมาณแผ่นดิน (สาหรับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ) หรือเงินรายได้ของสถาบัน
เช่น ค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียม ค่าบารุงการศึกษาต่างๆ ของนักศึกษา รายได้จากงานวิจัย บริการทางวิชาการ ค่า
เช่าทรัพย์สิน ฯลฯ ผู้บริหารสถาบันจะต้องมีแผนการใช้เงินที่สะท้อนความต้องการใช้เงินเพื่อการดาเนินงานตามแผน
กลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจาปีของสถาบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทาความเข้าใจกับการวิเคราะห์ทางการเงิน
เช่น ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อจานวนนักศึกษา ทรัพย์สินถาวรต่อจานวนนักศึกษา ค่าใช้จ่ายที่สถาบันใช้สาหรับการผลิต
บัณฑิตต่อหัว จาแนกตามกลุ่มสาขา รายได้ทั้งหมดของสถาบันหลังจากหักงบ (ค่าใช้จ่าย) ดาเนินการทั้งหมด
งบประมาณในการพัฒนาอาจารย์ ความรวดเร็วในการเบิกจ่าย ร้อยละของงบประมาณที่ประหยัดได้หลังจากที่
ปฏิบัติตามภารกิจทุกอย่างครบถ้วน สิ่งเหล่านี้จะเป็นการแสดงศักยภาพเชิงการบริหารจัดการด้านการเงิ นของ
สถาบันที่เน้นถึงความโปร่งใส ความถูกต้อง ใช้เม็ดเงินอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. แผนพัฒนาด้านการเงินระดับอุดมศึกษา สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2. แผนปฏิบัติงานประจาปีของสถาบัน
3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
4. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 สานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
5. มาตรฐานแผนการปฏิบัติราชการของสานักงบประมาณ
6. รายงานงบประมาณแผ่นดิน (สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ) และเงินรายได้
ตัวบ่งชี้ จานวน 1 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย
สกอ. 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
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องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
1. ตัวบ่งชี้สกอ. 8.1 : ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
2. ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
3. หน่วยวัด : ข้อ
4. คาอธิบายตัวบ่งชี้ :
สถาบันอุดมศึกษาจะต้องมีระบบในการจัดหาและจัดสรรเงินอย่างมีประสิทธิภาพ จะต้องมีแผนกลยุทธ์
ทางด้านการเงินซึ่งเป็นแผนจัดหาเงินทุนจากแหล่งเงินทุนต่าง ๆ ที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของสถาบันให้
สามารถดาเนินการได้ มีการวิเคราะห์รายได้ ค่าใช้จ่ายของการดาเนินงาน ทั้งจากงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้
อื่น ๆ ที่สถาบันได้รับ มีการจัดสรรงบประมาณและการจัดทารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบครบทุกพันธกิจ มี
ระบบการตรวจสอบการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ รายงานทางการเงินต้องแสดงรายละเอียดการใช้จ่ายในทุกพันธ
กิจ โครงการ กิจกรรมเพื่อให้สามารถวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความมั่นคงของสถาบันได้
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน เป็นแผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใช้ไปของทรัพยากรทางการเงินของสถาบันที่
สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของสถาบันให้สามารถดาเนินการได้ แผนกลยุทธ์ทางการเงินจะสอดรับไปกับแผนกล
ยุทธ์ของสถาบัน สถาบันควรประเมินความต้องการทรัพยากรที่ต้องจัดหาสาหรับการดาเนินงานตามกลยุทธ์แต่
ละกลยุทธ์และประเมินมูลค่าของทรัพยากรออกมาเป็นเงินทุนที่ต้องการใช้ ซึ่งจะเป็นความต้องการเงินทุนในระยะ
ยาวเท่ากับเวลาที่สถาบันใช้ในการดาเนินการให้กลยุทธ์นั้นบังเกิดผลจากนั้นจึงจะกาหนดให้เห็นอย่างชัดเจนถึงที่มา
ของเงินทุนที่ต้องการใช้ว่าสามารถจัดหาได้จากแหล่งเงินทุนใด เช่น รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา งบประมาณ
แผ่นดินหรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนสะสมของหน่วยงาน เงินบริจาคจากหน่วยงานภายนอกหรือศิษย์เก่า หรือ
สถาบันจะต้องมีการระดมทุนด้วยวิธีการอื่นๆ อีกเพิ่มเติม ระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ทางการเงินจะเท่ากับระยะเวลา
ของแผนกลยุทธ์ของสถาบัน
5. เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงินอย่างมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
3. มีงบประมาณประจาปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจและการพัฒนาสถาบันและ
บุคลากร
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4. มีการจัดทารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อสภาสถาบันอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
5. มีการนาข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความ
มั่นคงของสถาบันอย่างต่อเนื่อง
6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทาหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและ
กฎเกณฑ์ที่สถาบันกาหนด
7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนาข้อมูลจากรายงานทาง
การเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ
6. เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดาเนินการ

มีการดาเนินการ

มีการดาเนินการ

มีการดาเนินการ

มีการดาเนินการ

1 ข้อ

2 หรือ 3 ข้อ

4 หรือ 5 ข้อ

6 ข้อ

7 ข้อ

7. แหล่งข้อมูลและวิธีการจัดเก็บข้อมูล
7.1 แหล่งข้อมูล : งานคลังและพัสดุ
7.2 ขอบเขตข้อมูลที่จัดเก็บ : ระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบ
การเงิน และงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ ในรอบปีงบประมาณเดียวกับปีการศึกษาที่จัดเก็บข้อมูล
7.3 เครื่องมือการจัดเก็บข้อมูล : 7.4 วิธีการจัดเก็บข้อมูล : งานคลังและพัสดุรายงานผลการดาเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด
พร้อมระบุรายการเอกสารอ้างอิงผลการดาเนินงานในรายงานการประเมินตนเอง
8. ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ :
1. นางศิริรัตน์ ศรีสกุลวิวัฒน์

โทร 02-6133820-5 ต่อ 302

2. นางสุวรรณา บุญเพิ่ม

โทร 02-6133820-5 ต่อ 303

3. นางสาวกีรัตยา ดาบทอง

โทร 02-6133820-5 ต่อ 304

4. นางสาวชิดชนก ตลึกจิตร
9. ผู้ประสานงานตัวบ่งชี้ :

นางศิริรัตน์ ศรีสกุลวิวัฒน์ โทร 02-6133820-5 ต่อ 302
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องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
หลักการ
ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นปัจจัยสาคัญที่แสดงถึงศักยภาพการพัฒนา
คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา โดยต้องครอบคลุมทั้งปัจจัยนาเข้า กระบวนการ ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบที่
เกิดขึ้น สถาบันอุดมศึกษาจะต้องพัฒนาระบบและกลไกการประกั นคุณภาพการศึกษาภายในอย่างต่อเนื่อง และมี
กระบวนการจัดการความรู้ เพื่อให้เกิดนวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เป็นลักษณะเฉพาะของ
สถาบัน
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 สานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา
2. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
3. กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553
4. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
5. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
6. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
7. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification Framework for
Higher Education) (TQF: HEd.) สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
8. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
9. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 สานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
ตัวบ่งชี้ จานวน 2 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย
สกอ. 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สมศ. 15 ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด
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องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
1. ตัวบ่งชี้สกอ. 9.1 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
2. ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
3. หน่วยวัด : ข้อ
4. คาอธิบายตัวบ่งชี้ :
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งสถาบันต้องสร้างระบบและกลไกในการ
ควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการดาเนินงานของสถาบันให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าประสงค์ และระดับ
คุณภาพตามมาตรฐานที่กาหนดโดยสถาบันและหน่วยงานต้นสังกัด ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการวัดผล
สาเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในรวมทั้งการรายงานผลการประกันคุณภาพต่อหน่วยงานที่เ กี่ยวข้อง
และเปิดเผยต่อสาธารณชน มีการประเมินและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และมีนวัตกรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดี
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดาเนินการ
อย่างต่อเนื่อง โดยมีการสร้างจิตสานึกให้เห็นว่าเป็นความรับผิดชอบร่ว มกันของทุกคนในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ทั้งนี้ เพื่อเป็นหลักประกันแก่สาธารณชนให้มั่นใจได้ว่าสถาบันสามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาที่มี
คุณภาพ
ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการกาหนดอย่างชัดเจนว่าต้องทาอะไรบ้างเพื่อให้ได้ผลออกมา
ตามที่ต้องการ ขั้นตอนการปฏิบั ติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยทั่วกันไม่ว่าจะอยู่ในรูปของเอกสารหรือ สื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีการอื่น ๆ องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย ปัจจัยนาเข้า กระบวนการ ผลผลิตและ
ข้อมูลป้อนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน
กลไก หมายถึง สิ่งที่ทาให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือดาเนินอยู่ได้ โดยมีการจัดสรรทรัพยากร มีการจัด
องค์การ หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ดาเนินงาน
5. เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและ
พัฒนาการของสถาบัน ตั้งแต่ระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และดาเนินการตามระบบที่กาหนด
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2. มีการกาหนดนโยบายและให้ความสาคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการ
ระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของสถาบัน
3. มีการกาหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของสถาบัน
4. มีการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้ วน ประกอบด้วย 1) การควบคุม
ติดตามการดาเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อ
สภาสถาบันและสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกาหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนดใน CHE QA Online และ 3) การนาผลการประเมินคุณภาพไปทา
แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน
5. มีการนาผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทางาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผล
การดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้
6. มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุ ณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9 องค์ประกอบ
คุณภาพ
7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต และ
ผู้ใช้บริการตามพันธกิจของสถาบัน
8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบัน และมีกิจกรรม
ร่วมกัน
9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น และเผยแพร่ให้
หน่วยงานอื่นสามารถนาไปใช้ประโยชน์
6. เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดาเนินการ

มีการดาเนินการ

มีการดาเนินการ

มีการดาเนินการ

มีการดาเนินการ

1 ข้อ

2 หรือ 3 ข้อ

4 หรือ 5 หรือ 6 ข้อ

7 หรือ 8 ข้อ

9 ข้อ
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7. แหล่งข้อมูลและวิธีการจัดเก็บข้อมูล :
7.1 แหล่งข้อมูล : หน่วยประกันคุณภาพ
7.2 ขอบเขตข้อมูลที่จัดเก็บ : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในในรอบปี
การศึกษาที่จัดเก็บข้อมูล (1 มิถุนายน – 31 พฤษภาคม ของปีถัดไป)
7.3 เครื่องมือการจัดเก็บข้อมูล : 7.4 วิธีการจัดเก็บข้อมูล : งานประกันคุณภาพรายงานข้อมูลผลการดาเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด
พร้อมระบุรายการเอกสารอ้างอิงผลการดาเนินงานในรายงานการประเมินตนเอง
8. ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ :
1. ดร.สุวรรณา โควะวินทวีวัฒน์

โทร. 02-6133820-5 ต่อ 114

2. นางสาวสดศรี ทับสุทธิ์

โทร. 02-6133820 – 5 ต่อ 401

3. นางสาวพวงเพชร ราชพิบูลย์

โทร 02-6133820-5 ต่อ 402

9. ผู้ประสานงานตัวบ่งชี้ : นางสาวพวงเพชร ราชพิบูลย์

โทร 02-6133820-5 ต่อ 402
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องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
1. ตัวบ่งชี้สมศ. 15 : ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด
2. ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
3. หน่วยวัด : ค่าเฉลี่ย
4. คาอธิบายตัวบ่งชี้ :
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ระบุไว้ว่า “...
ให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษานั้น อย่าง
น้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปี และแจ้งผลให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทราบ รวมทั้งเปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน...” ทั้งนี้ สถานศึกษาจะดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครอบคลุม
ตัวบ่งชี้ที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือต้นสังกัดกาหนด โดยจะเป็นตัวบ่งชี้ที่เน้นด้านปัจจัยนาเข้าและ
กระบวนการ ซึ่ งผลการประเมิน การประกั น คุ ณ ภาพภายในโดยต้ น สั ง กั ดนี้ จะเป็ น คะแนนที่ ส ามารถสะท้ อ น
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของคุณภาพการดาเนินงานด้านต่างๆ ของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาได้ ดังนั้น ใน
การประเมินตัวบ่งชี้นี้ จะใช้ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมินการประกันคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด โดยไม่ต้องทาการ
ประเมินใหม่
5. สูตรการคานวณ: 6. เกณฑ์การประเมิน :
ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายใน (เฉพาะตัวบ่งชี้ของสกอ. คะแนนเต็ม 5 คะแนน)
7. แหล่งข้อมูลและวิธีการจัดเก็บข้อมูล :
7.1 แหล่งข้อมูล : หน่วยประกันคุณภาพ
7.2 ขอบเขตข้อมูลที่จัดเก็บ : ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษา (เฉพาะตัว
บ่งชี้ของสกอ.)
7.3 เครื่องมือการจัดเก็บข้อมูล : 7.4 วิธีการจัดเก็บข้อมูล : หน่วยประกันคุณภาพรายงานคะแนนประเมินระบบประกัน คุณภาพภายใน
ของสถาบันอุดมศึกษาโดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
8. ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้:

1. ดร.สุวรรณา โควะวินทวีวัฒน์
โทร. 02 – 6133820 – 5 ต่อ 114
2. นางสาวสดศรี ทับสุทธิ์
โทร. 02 – 6133820 – 5 ต่อ 401
3. นางสาวพวงเพชร ราชพิบูลย์
โทร. 02 – 6133820 – 5 ต่อ 402
9. ผู้ประสานงานตัวบ่งชี้ : นางสาวพวงเพชร ราชพิบูลย์
โทร. 02 – 6133820 – 5 ต่อ 402
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บทที่ 5
ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานด้านกระบวนการ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
1. มีการจัดทาแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของสภาสถาบัน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรใน
สถาบัน และได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและ
พระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบันกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15
ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551–2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551–2554)
1.1 มีการกาหนดปรัชญาหรือปณิธานของสถาบัน หากสถาบันได้กาหนดปรัชญาหรือปณิธานอยู่แล้วตั้งแต่
เริ่มต้น สถาบันควรทบทวนว่าปรัชญาหรือปณิธานยังมีความเหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบันของสถาบันหรือไม่
หากเหมาะสมต้องดาเนินการให้แน่ใจว่าสมาชิกในสถาบันและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบโดยทั่วกัน
1.2 หากต้องมีการปรับแก้ปรัชญาหรือปณิธานของสถาบันตามสภาพการณ์ที่เปลี่ยนไป ควรเป็นการ
กาหนดปรัชญาหรือปณิธานร่วมกันทั้งผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย อันจะนาไปสู่
ความร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามปรัชญาหรือปณิธานที่ได้กาหนดร่วมกัน และได้รับความเห็นชอบ
จากสภาสถาบัน
1.3

มี ก ารพั ฒ นาแผนกลยุ ท ธ์ ใ ห้ ส อดคล้ อ งกั บ ปรั ช ญาหรื อ ปณิ ธ านและนโยบายของสภาสถาบั น

พระราชบัญญัติสถาบัน จุดเน้นของสถาบัน และแผนอุดมศึกษาระยะยาว รวมทั้งหลักการและมาตรฐานต่าง ๆ ที่
เกี่ย วข้อง โดยท าตารางวิเคราะห์ใ ห้ ชัดเจนว่าปรัชญาหรื อปณิธานและนโยบายของสภาสถาบั นและกลยุท ธ์
สอดคล้องกันในประเด็นใด อย่างไร หากมีประเด็นที่ไม่สอดคล้องควรพิจารณาปรับแก้ให้สอดคล้อง
1.4 มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนกลยุทธ์ (strategy) เพื่อนาสถาบันไปสู่ความสาเร็จที่พึงประสงค์
ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ (vision) พันธกิจ (mission) เป้าประสงค์ (goal) และวัตถุประสงค์(objective) คณะกรรมการ
ควรวิเคราะห์จุดแข็ง (strength) จุดอ่อน (weakness) โอกาส (opportunity) และภัยคุกคาม (threat) เพื่อนาไปสู่การ
กาหนดกลยุทธ์ที่ชัดเจนและครอบคลุมทุกภารกิจของสถาบัน อันได้แก่ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทาง
วิชาการแก่สังคม และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม วิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ที่สถาบันกาหนดควรผ่านการ
ประชาพิจารณ์ร่วมกันจากทั้งผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่ เพื่อให้เกิดการยอมรับของทุกฝ่าย อันจะนาไปสู่ความ
ร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามความมุ่งหวังของสถาบัน และได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน
2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับสถาบันไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน
2.1 มีการชี้แจงทาความเข้าใจกับผู้บริหารหน่วยงานย่อยภายในถึงวิสัยทัศน์ กลยุทธ์และเป้าหมายของกล
ยุทธ์ และมีการกาหนดหน่วยงานภายในรับผิดชอบดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์อย่างเป็นทางการ

51

2.2 มีการกาหนดเป้าหมายในการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของแต่ละหน่วยงานภายในและมีการ
มอบหมายอย่างเป็นทางการ
3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจาปีครบ 4 พันธกิจ คือ ด้านการเรียนการสอน
การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
3.1 มีการจัดทาแผนที่กลยุทธ์ (Strategic map) เพื่อช่วยในการแปลงแผนกลยุทธ์ไปสู่แผนปฏิบัติการตาม
กระบวนการของ Balance scorecard
3.2 มีการจัดทารายงานผลการวิเคราะห์ความสอดคล้อง ระหว่างแผนกลยุทธ์กับแผนปฏิบัติการประจาปีทั้ง
4 พันธกิจ คือ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
4. มี ตั ว บ่ ง ชี้ ข องแผนกลยุ ท ธ์ แผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี และค่ า เป้ า หมายของแต่ ล ะตั ว บ่ ง ชี้ เพื่ อ วั ด
ความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจาปี
4.1 มีการจัดทาตัวบ่งชี้ (KPI) พร้อมทั้งเป้าหมาย (target) ของแต่ละตัวบ่งชี้ที่จะใช้วัดความสาเร็จของการ
ดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจาปี ทั้งนี้ ควรจัดทาพร้อมกับการจัดทาแผน

กลยุทธ์และ

แผนปฏิบัติการประจาปี
4.2 มีกระบวนการส่งเสริมให้ผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องในการดาเนินการตาม ตัวบ่งชี้เข้ามี
ส่วนร่วมในการจัดทาตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมาย เพื่อให้เกิดการยอมรับของทุกฝ่ายอันจะนาไปสู่ความร่วมมือร่วมใจกัน
ปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ได้กาหนดร่วมกัน
5. มีการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีครบ 4 พันธกิจ
สถาบัน ควรจัดทาปฏิทิน การดาเนิน งานตามแผนปฏิบัติงานทั้ง 4 พัน ธกิจ เพื่อใช้เป็น แนวทางการ
ดาเนินงานและสร้างความเชื่อมั่นว่าได้มีการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติงานในเวลาที่เหมาะสม
6. มีการติดตามผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจาปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้งและ
รายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา
มีการพัฒนาระบบการติดตามการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการว่าเป็นไปตามแผนหรือไม่และควรมีการ
รายงานผลการดาเนินตามตัวบ่งชี้เทียบกับค่าเป้าหมายเสนอต่อผู้บริหาร ในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ เช่น 3 เดือน หรือ 6
เดือน หากไม่เป็นไปตามแผนควรจะมีการวิเคราะห์ถึงสาเหตุและนาเสนอแนวทางการแก้ไขปรับปรุง
7. มีการประเมินผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลต่อ
ผู้บริหารและสภาสถาบันเพื่อพิจารณา
มีการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์โดยการเปรียบเทียบผลของตัวบ่งชี้ การดาเนินงานตาม
แผนกลยุทธ์กับค่าเป้าหมาย และนาผลการประเมินที่ได้บรรจุเข้าวาระเพื่อพิจารณาในที่ประชุมผู้บริหารสถาบันและ
ที่ประชุมสภาสถาบันเป็นประจาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
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8. มีการนาผลการพิจารณาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบตั ิการประจาปี
8.1 มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการดาเนินงานตามข้อเสนอแนะที่ได้รับมา และมีการจัดทาแผนการ
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
8.2 มีการนาแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจาปีที่ได้รับการปรับปรุงเสนอสภาสถาบัน
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ภาวะผู้นาของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน
1. สภาสถาบันปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกาหนดครบถ้วนและมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่
กาหนดล่วงหน้า
1.1 กรรมการสภาสถาบันทุกคนควรได้รับการชี้แจงและทาความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายข้อบังคับต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับสถาบัน โดยเฉพาะพระราชบัญญัติสถาบัน ข้อบังคับต่าง ๆ อาทิ ข้อบังคับที่ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
และผู้บริหาร รวมทั้งทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศกรอบทิศทางการพัฒนาสถาบัน และอัตลักษณ์
ของสถาบัน เพื่อให้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ที่มีต่อสถาบันก่อนจะปฏิบัติหน้าที่
1.2 กรรมการสภาสถาบันกากับดูแลสถาบันไปสู่ ทิศทางที่กาหนดร่วมกันระหว่างผู้บริหารสถาบันและสภา
สถาบัน และมีความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ รวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของโลก
1.3 มีการเปิดเผยประวัติกรรมการสภาสถาบัน รายงานการประเมินตนเอง และรายงานต่อสาธารณชน
2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ กาหนดทิศทางการดาเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มี
ความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนาข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนา
สถาบัน
2.1 ผู้บริหารและสภาสถาบัน มีส่วนร่วมกันในการกาหนดนโยบายและจัดทาวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนกลยุทธ์
และนาสู่การปฏิบัติที่เป็นระบบชัดเจน โดยมีการกาหนดตัวบ่งชี้คุณภาพ (KPI) ของงานที่ปฏิบัติ ที่ควรมีการพิจารณา
จาก 1 ) มิติการพัฒนาองค์กร เช่นการส่งเสริมให้อาจารย์ บุคลากรมีโอกาสศึกษา เรียนรู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการเรียนรู้ 2) มิติการพัฒนา หรือการปรับปรุงกระบวนหลักของสถาบัน เช่น การ
พัฒนาหลักสูตร การปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษา ทิศทางการส่งเสริมการวิจัย การบริการวิชาการและ
สังคม การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม 3) มิติผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียเช่น ความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต โดยคานึงถึงความคุ้มค่าของการใช้จ่ายเงิน งบประมาณ และให้สอดคล้องกับเป้าประสงค์ตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ หรือวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของสถาบัน อย่างเหมาะสมโดยพิจารณาจากความคุ้มค่าของการจัดเก็บ
ข้อมูล และการรายงานข้อมูล กับประโยชน์ที่จะได้รับ
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2.2 ผู้บริหารสร้างระบบและกลไกการถ่ายทอดนโยบาย วิสัยทัศน์ และแผนกลยุทธ์ให้หน่วยงานและ
บุคลากรทุกระดับทราบและมีความเข้าใจร่วมกัน
2.3 ควรจัดทาระบบฐานข้อมูลของสถาบันให้ทันสมัย นามาใช้ในการติดตามผลการบริหารสารสนเทศ การ
รายงานผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้คุณภาพ (KPI) ที่กาหนดไว้ในแผนกลยุทธ์อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และนาข้อมูลที่
ได้มาใช้เพื่อการตัดสินใจปรับแผนกลยุทธ์ได้อย่างทันการ
3. ผู้บริหารมีการกากับ ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสารแผน
และผลการดาเนินงานของสถาบันไปยังบุคลากรในสถาบัน
3.1 ผู้บริหารมีการกากับ ติดตามผลการนานโยบายและแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติในการประชุมผู้บริหารอย่าง
น้อย ปีละ 1-2 ครั้ง เพื่อทบทวนเป้าหมาย หรือปรับแผนการดาเนินงานให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ยิ่งขึ้น พร้อมทั้งสร้าง
กลไกภายในเพื่อสื่อสารแผนการดาเนินงานไปยังบุคลากรกลุ่มเป้าหมายทุกระดับที่เกี่ยวข้อง
3.2 ผู้บริหารมีการประเมินผลการดาเนินงานที่สาคัญตามภารกิจของสถาบันอย่างครบถ้วน รวมทั้งการติดตาม
ผลสัมฤทธิ์ อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง เพื่อทบทวนเป้าหมาย หรือปรับแผนการดาเนินงานในรอบปีถัดไป พร้อมแจ้งผลการ
ดาเนินงานไปยังบุคลากรทุกระดับผ่านการสื่อสารภายใน โดยใช้สื่อต่าง ๆ ที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย
4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในสถาบันมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้อานาจในการตัดสินใจแก่
บุคลากรตามความเหมาะสม
4.1 ผู้บริหารควรมีระบบการสื่อสาร 2 ทาง เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากบุคลากรผู้ปฏิบัติ งาน
อันจะทาให้ได้ข้อมูลเพื่อการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
4.2 ผู้บริหารดาเนินการปรับลดขั้นตอนกระบวนการบริหารจัดการโดยการมอบอานาจในการตัดสินใจแก่
ผู้บริหารหรือผู้ปฏิบัติระดับถัดไป เพื่อเพิ่มความคล่องตัว พร้อมกับมีการกากับ และตรวจสอบเพื่อให้เกิดความมั่นใจ
ว่าระบบการทางานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุ้มค่า และมีความเสี่ยงอยู่ระดับในที่ยอมรับได้
4.3 ผู้บริหารมีการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกาลังใจต่อบุคลากรเป็นประจาอย่าง
ต่อเนื่อง เช่น การจัดโครงการรางวัลคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการโครงการพัฒนาองค์การให้คล่องตัว
(lean organization) เป็นต้น
5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงานเพื่อให้สามารถทางานบรรลุวัตถุประสงค์ของ
สถาบันเต็มตามศักยภาพ
5.1 ผู้บริหารมีการถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ร่วมงาน โดยเน้นการเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
หรือเพิ่มศักยภาพในการทางานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เช่น การสอนงานที่หน้างาน (on – the – job training)จัดทาคู่มือการ
ปฏิบัติงาน เป็นต้น
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5.2 ผู้บริหารในระดับต่าง ๆ ควรนาหลักการจัดการความรู้มาใช้ เพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้ และถ่ายทอด
ประสบการณ์ร่วมกันระหว่างผู้ปฏิบัติงาน อาทิ การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติ
(community of practices) เป็นต้น
6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคานึงถึงประโยชน์ของสถาบันและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
6.1 ผู้บ ริห ารควรยึดหลัก ธรรมาภิบาลเป็นเครื่องมือในการบริห ารการดาเนินงานของสถาบัน ให้ไปสู่
ทิศทางที่กาหนดร่วมกันระหว่างผู้บริหารสถาบัน และสภาสถาบัน โดยให้สอดคล้องทิศทางการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของประเทศและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
6.2 ผู้บริหารมีการดาเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลโดยเฉพาะในประเด็นการปกป้องผลประโยชน์ข องผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องคุณภาพทางวิชาการและเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการดาเนินงาน
6.3 ผู้บริหารมีการเปิดเผยประวัติ มีรายงานประเมินตนเอง จัดทารายงานสรุปผลการทางานและรายงาน
การเงินของสถาบันเสนอต่อสภาสถาบันเป็นประจาทุกปี
6.4 ผู้บริหารมีการติดตามผลการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายในของ
สถาบันการศึกษา และรายงานการเงินของสถาบันเสนอต่อสภาสถาบันเป็นประจาทุกปี
7. สภาสถาบันประเมินผลการบริหารงานของสถาบันและผู้บริหารนาผลการประเมินไปปรับปรุงการ
บริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม
7.1 สภาสถาบั น ประเมิน ผลการบริ ห ารงานของสถาบั น และผู้ บ ริ ห ารตามที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นกฎหมายหรื อ
พระราชบัญญัติของสถาบัน และข้อบังคับมหาวิทยาลัยที่ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลผู้บริหารและข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องกับการประเมิน หรือตามข้อตกลงที่ทาร่วมกันระหว่างสภาสถาบันและผู้บริหาร
7.2 สภาสถาบันควรยึดหลักการประเมินผลการบริหารงานแบบกัลยาณมิตร กล่าวคือใช้หลักการที่มุ่งเน้นการให้
ข้อเสนอแนะเชิงสร้างสรรค์ นาผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนา หรือปรับปรุงสถาบันให้เจริญ ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
7.3 ผู้บริหารมีการนาผลการประเมินจากสภาสถาบันไปใช้ปรับปรุงการบริ หารงาน อาทิ จัดทาแผนการ
บริหารงาน และรายงานผลการดาเนินงานต่อสภาสถาบันในโอกาสที่เหมาะสม
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้
1. มีการกาหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
สถาบันอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย
1.1 สถาบันควรศึกษาเป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ หรือวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของสถาบัน ว่ามี
ประเด็นใดที่มุ่งเน้นเป็นสาคัญ หรือมุ่งสู่อัตลักษณ์ใดที่ต้องการ เพื่อนามาใช้ในการกาหนดแผนยุทธศาสตร์หรือ
แผนปฏิบัติการในการจัดการความรู้ให้ส อดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมพันธกิจ
ด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย
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1.2 บุคคลที่เกี่ยวข้องในการกาหนดประเด็นความรู้ อาจประกอบด้วย รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี
คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี ผู้อานวยการ หัวหน้างาน ที่กากับดูแลด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับ
การผลิตบัณฑิต ด้านวิจัย รวมทั้งด้านอื่นๆ ที่เป็นไปตามอัตลักษณ์ของสถาบัน
1.3 สถาบันควรมีเป้าหมายในการจัดการความรู้ โดยเน้นเรื่องการพัฒนาทักษะความสามารถของบุคลากร
ภายในเป็นหลัก โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย รวมทั้งประเด็นการ
จัดการความรู้ที่สถาบันมุ่งเน้นตามอัตลักษณ์ เช่น เทคนิคการปรับปรุงหลักสูตรและวิธีการเรียนรู้ที่เน้นผลลัพธ์การ
เรียนรู้ (learning outcome) เทคนิคการเพิ่มผลงานวิจัยภายในสถาบัน เป็นต้น
2. กาหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัยอย่าง
ชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่กาหนดในข้อ 1
2.1 กลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย อย่างน้อยควร
เป็นบุคลากรที่ทาหน้าที่เกี่ยวข้องกับการผลิตบัณฑิตและการวิจัย เช่น คณาจารย์หรือนักวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประเด็น
ความรู้ดังกล่าว รวมทั้งด้านอื่นๆ ที่สถาบันมุ่งเน้น
2.2 สถาบันควรกาหนดนโยบายให้มีการสารวจผลการปฏิบัติงานที่เป็นจุดเด่นของอาจารย์หรือนักศึกษาในแต่
ละคณะ หรือสาขาวิชา โดยเฉพาะด้านการจัดการเรียนการสอน และการวิจัยที่สะท้อนอัตลักษณ์ของสาขาวิชานั้นๆ เพื่อ
นามาก าหนดเป็นประเด็นส าหรั บใช้ ในกระบวนการจัดการความรู้ ให้ ได้องค์ความรู้ ที่ เป็นประโยชน์ ต่อการพั ฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา
3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) เพื่อ
ค้นหาแนวปฏิบัติทดี่ ีตามประเด็นความรู้ที่กาหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่กาหนด
3.1 สถาบันควรเชิญบุคลากรภายใน หรือภายนอกที่มีผลงานดีเด่นทางด้านวิชาการและผลงานทางด้านวิจัย
รวมทั้งผลงานด้านอื่นๆ ที่สถาบันมุ่งเน้น มาถ่ายทอดความรู้ เคล็ดลับ หรือนวัตกรรม อย่างสม่าเสมอผ่านเวทีต่าง ๆ เช่น
การจัดประชุมสัมมนา เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับเจ้าของความรู้ เคล็ดลับ หรือนวัตกรรมดังกล่าว
3.2 สถาบันควรส่งเสริมให้มีบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในสถาบัน เช่น การส่งเสริมให้มีชุมชน
นักปฏิบัติและเครือข่ายด้านการจัดการความรู้ ทั้งระหว่างหน่วยงานภายในสถาบันและภายนอกสถาบัน เพื่อให้เกิด
วัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดยการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสม ทั้งด้านงบประมาณ เวลา
สถานที่
4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กาหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่นๆที่
เป็ นแนวปฏิบั ติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่ างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร(explicit
knowledge)
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4.1 มีการกาหนดผู้รับผิดชอบในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ
ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจั ดเก็บอย่างเป็นระบบ เป็นหมวดหมู่เพื่อให้บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ
เพิ่มพูนความรู้ความสามารถเข้าถึงแนวปฏิบัติที่ดีได้ง่าย
4.2 ควรมีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และเผยแพร่ความรู้
ในองค์กร ให้เกิดความประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด
4.3 ควรมีการจัดพิมพ์วารสาร หรือสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และยกย่องให้เกียรติแก่ผู้เป็น
เจ้าของความรู้ เคล็ดลับ หรือนวัตกรรมดังกล่าว
5. มีการนาความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมา ที่เป็นลาย
ลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ที่เป็น
แนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง
5.1 ผู้รับผิดชอบควรวิเคราะห์ความรู้จากแนวปฏิบัติที่ดีจากแหล่งต่าง ๆ เช่น นวัตกรรมที่ได้จากการจัดการ
ความรู้ ไปใช้ ใ ห้ เกิ ดประโยชน์ แก่ ส ถาบัน และสังคม นามาปรับ ใช้ ใ ห้เหมาะสมกั บ บริบ ทของหน่ วยงานที่ เป็ น
กลุ่มเป้าหมาย
5.2 ผู้รับผิดชอบควรขยายผลการปรับใช้ไปยังหน่วยงานต่างๆ และติดตามวัดผลตามประเด็นความรู้และ
เป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย
5.3 มีกลไกการนาผลการประเมินคุณภาพจากภายในและภายนอกด้านการจัดการความรู้ มาปรับปรุงและ
พัฒนาระบบและกลไกการจัดการความรู้ของสถาบัน
5.4 ผู้รับผิดชอบควรสรุปผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นตามเป้าประสงค์ที่กาหนดไว้ในประเด็นยุทธศาสตร์ หรือกล
ยุทธ์ของสถาบัน
ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
1. มีแผนระบบสารสนเทศ (information system plan)
1.1 สถาบัน ควรตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนระบบสารสนเทศที่ประกอบไปด้วยผู้บ ริห ารด้านระบบ
สารสนเทศของสถาบันและกลุ่มผู้บริหารที่เป็นผู้ใช้ระบบสารสนเทศ
1.2 แผนระบบสารสนเทศควรสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน
1.3 ระบบสารสนเทศที่นาเสนอในแผนระบบสารสนเทศควรประกอบด้วยรายละเอียด ดังต่อไปนี้เป็นอย่าง
น้อย
- วัตถุประสงค์ ความสามารถในการทางานของระบบแต่ละระบบ
- ความสอดคล้องของแต่ละระบบที่มีต่อแต่ละกลยุทธ์ของสถาบัน
- ความสัมพันธ์ระหว่างระบบสารสนเทศที่นาเสนอใหม่กับระบบสารสนเทศที่มีอยู่ในปัจจุบัน
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- ทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการใช้ในแต่ละระบบ ทั้ง hardware software (system software และ
application software) database people ware และ facilities อื่นๆ
- งบประมาณที่ต้องการใช้ในแต่ละระบบ
- การประเมินความคุ้มค่าของระบบสารสนเทศ
- การจัดลาดับความสาคัญของระบบสารสนเทศ
2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบัน โดยอย่างน้อยต้อง
ครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถนาไปใช้ในการ
ดาเนินงานประกันคุณภาพ
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจเป็นระบบสารสนเทศที่นาข้อมูลจากระบบสารสนเทศใน
การดาเนินงานตามปกติ เช่น ระบบบัญชี ระบบลงทะเบียนนักศึกษา ระบบทะเบียนประวัติ เป็นต้น มาสร้างเป็น
สารสนเทศให้ผู้บริหารใช้ในการบริหารและการตัดสินใจในเรื่องที่เป็นพันธกิจของสถาบันได้อย่างครบถ้วน ทั้งด้านการ
จัดการเรียนการสอน การวิจัย การเงิน การบริหารจัดการด้านอื่น ๆ รวมทั้งเป็นข้อมูลเพื่อใช้ในการดาเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาด้วย
3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ
3.1 ผู้รับผิดชอบควรจัดทาแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ รวมทั้งกาหนดระยะเวลาในการเก็บ
แบบประเมินให้สอดคล้องกับลักษณะการเข้าใช้ระบบ เช่น มีการประเมินความพึงพอใจทุกครั้งที่มีการใช้ระบบหรือ
ทุกเดือน ทุกภาคการศึกษา ทุกปีการศึกษา เป็นต้น
3.2 ผู้รับผิ ดชอบด้านระบบสารสนเทศของสถาบัน ควรดาเนิน การประเมินความพึงใจของผู้ใช้ ระบบ
สารสนเทศเป็นประจาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
4. มีการนาผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ
4.1 กาหนดผู้รับผิดชอบในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ
4.2 นาผลการประเมินความพึงพอใจมาใช้ในการจัดทาแผนปรับปรุงระบบสารสนเทศ
4.3 แผนปรับปรุงระบบสารสนเทศควรผ่านการพิจารณาจากผู้บริหารแล้ว
4.4 ดาเนินการตามแผนปรับปรุงระบบสารสนเทศตามระยะเวลาที่กาหนด
5. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องตามที่กาหนด
มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามที่สานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษากาหนด ได้แก่ ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา (CHE QA online)
ระบบฐานข้อมูลรายบุคคลด้านนักศึกษา บุคลากร และหลักสูตรในสถาบันอุดมศึกษา เป็นต้น
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนที่
รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทางาน
1.1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทางาน ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูง และตัวแทนที่รับผิดชอบในแต่
ละพันธกิจหลักของสถาบัน
1.2 มีการระบุรายละเอียดการทางานของคณะกรรมการหรือคณะทางาน เช่น นโยบายหรือแนวทางในการ
ดาเนินงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ กาหนดระยะเวลาให้มีการประชุมของคณะกรรมการหรือคณะทางานฯ อย่าง
สม่าเสมอ
2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตามบริบทของ
สถาบัน
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงในประเด็นต่าง ๆ เช่น
- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)
- ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของสถาบัน
- ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตรการบริหารงานวิจัย
ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ
- ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย์และ
บุคลากร
- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก
- ความเสี่ยงด้านอื่นๆ ตามบริบทของสถาบัน
2.1 วิเคราะห์แ ละระบุความเสี่ย งพร้อมปัจจัย ที่ก่อให้เกิดความเสี่ย งที่ส่งผลกระทบหรือสร้างความ
เสียหาย หรือความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายในการบริหารการศึกษา
2.2 ประเด็นความเสี่ยงที่นามาพิจารณาควรมองถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่มีโอกาสเกิดขึ้นและส่งผลกระทบ
ต่อสถาบันด้านชื่อเสียง คุณภาพการศึกษา รวมถึงความสูญเสียทางด้านชีวิตบุคลากร และทรัพย์สินของสถาบันเป็น
สาคัญ
2.3 ปัจจัยเสี่ยงหรือปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอาจใช้กรอบแนวคิดในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคน อาคาร
สถานที่ อุปกรณ์ วิธีการปฏิบัติงาน สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก เป็นต้น
2.4 จัดลาดับความสาคัญของปัจจัยเสี่ยง โดยพิจารณาจากมิติของโอกาสและผลกระทบจากความเสี่ยง
3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลาดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ใน
ข้อ 2
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3.1 ระดับความเสี่ยงอาจกาหนดเป็นเชิงปริมาณ หรือเชิงคุณภาพที่สะท้อนถึงความเสี่ยงระดับสูง กลาง ต่า ได้
3.2 ควรมีการกาหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงทั้งในด้านของโอกาสและผลกระทบ
3.3 การประเมินโอกาสในการเกิดความเสี่ยง ให้ประเมินจากความถี่ที่เคยเกิดเหตุการณ์เสี่ยงในอดีตหรือความ
น่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์ในอนาคต โดยคาดการณ์จากข้อมูลในอดีต รวมถึงสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการ
ควบคุมปัจจัยเสี่ยงในปัจจุบัน
3.4 การประเมินผลกระทบของความเสี่ยง ให้ประเมินจากความรุนแรง ถ้ามีเหตุการณ์เสี่ยงดังกล่าว
เกิดขึ้น โดยจะมีความรุนแรงมาก ถ้ากระทบต่อความเชื่อมั่น ต่อคุณภาพทางการศึกษาของสถาบัน ฐานะการเงิน
ขวัญกาลังใจและความปลอดภัยของบุคลากร เป็นต้น
4. มีการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดาเนินการตามแผน
4.1 จัดทาแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย โดยต้องกาหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการที่จะ
สร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับบุคลากรในสถาบัน และดาเนินการแก้ไข ลด หรือป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอย่าง
เป็นรูปธรรม
4.2 สร้างมาตรการควบคุมความเสี่ยงโดยใช้เทคนิค 4 T คือ Take การยอมรับความเสี่ยง Treat การลดหรือ
ควบคุมความเสี่ยง Transfer การโอนหรือกระจายความเสี่ยง และ Terminate การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง เพื่อ
ลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่สถาบันจะเกิดความเสียหาย (ทั้งในรูปแบบของตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ชื่อเสียง การ
ฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือความคุ้มค่า คุณค่า)
5. มีการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานตามแผน และรายงานต่อสภาสถาบันเพื่อพิจารณาอย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง
5.1 มีการรายงานความก้าวหน้าหรือผลการดาเนินงานตามแผนต่อสภาสถาบัน
5.2 มีการรายงานสรุปผลการดาเนินงานและประเมินผลความสาเร็จของการดาเนินงานปัญหาอุปสรรคและ
แนวทางการแก้ไข พร้อมข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนการดาเนินงานต่อสภาสถาบัน
6. มีการนาผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยง
ในรอบปีถัดไป
แผนบริหารความเสี่ยงในรอบปีถัดไปควรพิจารณาระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่หลังการจัดการ ความเสี่ยง
และข้อเสนอแนะจากสภาสถาบัน รวมทั้งความเสี่ยงใหม่จากนโยบาย หรือสภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่
เปลี่ยนแปลงไปทั้งภายในสถาบัน และจากหน่วยงานกากับ
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.5 ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์
ข้อมูลที่ควรพิจารณาประกอบการวางแผนการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลควรครอบคลุมข้อมูล
ที่สาคัญ ดังต่อไปนี้
1.1 ข้อมูลอัตรากาลังของบุคลากรในปัจจุบัน รวมทั้งที่ต้องการในอนาคตอย่างน้อย 5 ปีข้างหน้า เพื่อใช้ใน
การวางแผนความต้องการด้านบุคลากรของสถาบัน ก าหนดอัตรากาลังที่ต้องการเพื่ อการปฏิบัติงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ และการพัฒนางานประจา กาหนดแผนการจ้างงานและวิธีการสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
มีทัศนคติที่ดีให้เข้ามาสู่กระบวนการคัดสรร อาจมีการสรรหาทั้งจากภายนอกและภายในสถาบัน
1.2 ข้อมูลจากการสารวจความต้องการในการอบรม (training needs) ของบุคลากรเพื่อให้ได้รับการฝึกอบรม
ตามเกณฑ์ที่สถาบันการศึกษากาหนด และสามารถนาความรู้ที่ได้รับมาพัฒนางานของตนให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ซึ่ง
หัวหน้าหน่วยงานสามารถประเมินความต้องการนี้ได้ ข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถ (competencies) ที่จาเป็นต่อการ
ปฏิบัติงาน ในระดับต่าง ๆ เพื่อใช้ในการปฐมนิเทศ และฝึกอบรมให้ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจในวิธีการทางาน เกิด
กระบวนการเรียนรู้เกี่ ยวกับแนวคิด กฎเกณฑ์ มีทัศนคติและทักษะที่ ดี เพื่อเพิ่มผลการปฏิ บัติงานของผู้ปฏิบัติงาน
รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับการสอนงาน การหมุนเวียนให้ไปทางานในด้านอื่น ๆ การเข้าศึกษาในโครงการที่มหาวิทยาลัยจัด
ขึ้น
1.3 ข้อมูลป้อนกลับของผลการปฏิบัติงานและผลการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าของสายงาน ในรอบ
ปีที่ผ่านมา เพื่อใช้ในการมอบหมายงานหรือมีข้อตกลงในการทางาน และใช้เพื่อการปรับปรุงแก้ ไข ชมเชย ให้รางวัล
ตลอดจนปรับปรุงค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรมรวมทั้งการสรรหาคนเก่ง คนดีเข้ามาปฏิบัติงาน
ในสถาบัน
1.4 ข้อมูลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนด้านทรัพยากรมนุษย์ว่ามีประเด็นใดบ้างที่ควรมีการวางแผน เพื่อ
การปรับปรุงแก้ไขแผนพัฒนาทรัพยากรให้สอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวังของผู้ปฏิบัติงาน และของ
สถาบัน
2. มีการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่กาหนด
2.1 มีการสรรหา คัดเลือกบุคลากรอย่างเป็นระบบ โปร่งใสและกาหนดแนวปฏิบัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
เพื่อให้บุคลากรได้ทราบ ภายใต้เวลาที่กาหนด และเป็นไปตามกรอบอัตรากาลังที่สถาบันวางแผนไว้
2.2 มีการวิเคราะห์งาน (job analysis) โดยกาหนดให้มีคาอธิบายลักษณะงาน (job description) การระบุ
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง (job specification) รวมทั้งความสามารถ (Competencies) ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน
เพื่อใช้ในการปฐมนิเทศ และการฝึกอบรมวิธีการทางานและทักษะที่จาเป็นให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจในงาน
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2.3 มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน (job evaluation) ที่มีรูปแบบชัดเจน มีการกาหนดเส้นทางเดินของ
ตาแหน่งงาน (Career path) ของบุคลากรทุกกลุ่ม วิเคราะห์ปริมาณการเข้า – ออกของบุคลากรแต่ละกลุ่ม และ
พิจารณาหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไขและติดตามผล
2.4 มีการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนและเส้นทางเดินของตาแหน่งงานที่กาหนด รวมทั้ง
ติดตามตรวจสอบเป็นรายบุคคล เพื่อการส่งเสริมสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง
3. มีส วัส ดิการเสริม สร้า งสุขภาพที่ดี และสร้า งขวัญและกาลัง ใจให้บุคลากรสายสนับ สนุนสามารถ
ทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.1 สร้างบรรยากาศของสถานที่ทางานให้น่าอยู่ ตั้งแต่สภาพแวดล้อม บรรยากาศการทางาน การจัด
สวัสดิการ การเอาใจใส่ดูแลบุคลากรทุกคนอย่างเสมอภาคทัดเทียมกัน การสร้างบรรยากาศของความสุขในการ
ทางาน
3.2 มีระบบส่งเสริมสนับสนุนการเสนอขอรับรางวัลของบุคลากรสายสนับสนุน เช่น มีการติดตามข้อมูลแหล่ง
ให้รางวัลต่าง ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรสายสนับสนุนทราบโดยเร็ว มีการกระตุ้นและช่วยเหลือผู้ที่มีศักยภาพ
เพื่อขอรับรางวัลในด้านต่าง ๆ เช่น ช่วยจัดทาเอกสารการขอรับรางวัล ประสานงานในกระบวนการขอรับรางวัล หรือ
งานธุรการอื่น ๆ
3.3 มีการยกย่องให้เกียรติผู้ได้รับรางวัลโดยวิธีการต่าง ๆ เช่น ประชาสัมพันธ์ผลงานที่ได้รับรางวัลทั้ง
ภายในและภายนอกสถาบัน จัดบรรยากาศพิเศษเพื่อเป็นเกียรติ พิจารณาความดีความชอบเป็นกรณีพิเศษ
3.4 มีระบบพี่ เลี้ยง โดยจัดให้ผู้ที่มีประสบการณ์เคยได้รับรางวัลให้คาแนะนาช่วยเหลือและสนับสนุน
บุคลากรสายสนับสนุนรุ่นใหม่ในการขอรับรางวัลต่างๆ
3.5 มีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการพัฒนาร่วมกัน เปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและ
ร่วมมือในการทางาน มีช่องทางการสื่อสารหลายช่องทางระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชารวมทั้งระหว่าง
ผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยกัน เพื่อทาให้เกิดความรู้สึกที่ดีและพัฒนางานร่วมกัน
3.6 มีนโยบายดูแลสุขภาพของบุคลากร ทั้งในเชิงป้องกันและส่งเสริม มีสวัสดิการตรวจเช็คสุขภาพ ส่งเสริม
การออกกาลังกายในรูปแบบต่าง ๆ เช่น สนับสนุนด้านสถานที่ออกกาลังกายสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญในการแนะนา
ด้านการดูแลสุขภาพ
4. มีระบบการติดตามให้บุ คลากรสายสนับสนุนนาความรู้และทักษะที่ได้จากการพั ฒนามาใช้ในการ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
ทุกหลักสูตรการฝึกอบรม หรือทุกโครงการที่มีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มความรู้และทักษะการปฏิบัติ งาน ควร
กาหนดแนวทาง หรือวิธี การติดตาม ประเมินผลสัมฤทธิ์ ของการอบรม หรือการพัฒนาเพื่อให้ เกิดความมั่นใจว่ า
บุคลากรสามารถนาความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงานหรือปรับปรุงตนเอง โดยอาจใช้กลไก
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การติดตามผลการนาความรู้และทักษะไปใช้ภายหลังการอบรมหรือพัฒนา 6-9 เดือน หรือใช้กลไกการจัดการความรู้
เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของการอบรม หรือการพัฒนา เป็นต้น
5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนและดูแลควบคุมให้บุคลากรสาย
สนับสนุนถือปฏิบัติ
5.1 สถาบันจัดให้มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณ และกิจกรรมส่งเสริมการปลูกฝังจรรยาบรรณแก่
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนอย่างสม่าเสมอ
5.2 ผู้รับผิดชอบในการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณ ควรมีการติดตามผลการปรับปรุงและพัฒนาตนเองของ
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง
6. มีการประเมินผลความสาเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสนับสนุน
สถาบันจัดให้มีการประเมินผลความสาเร็จของการปฏิบัติงานตามกิจกรรมที่กาหนดไว้ในแผน รวมทั้ง
ผลสัมฤทธิ์ของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนตามตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน (KPI) หรือ
เป้ าหมายของแผนการบริ ห ารและการพั ฒ นาบุ คลากรสายสนั บ สนุ น โดยที่ ตัว ชี้ วัด ผลการดาเนิ น งานและค่ า
เป้าหมายนั้นควรมีความเชื่อมโยงกับกลยุทธ์ของสถาบัน และนาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการ
บริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนในรอบปีถัดไป
7. มีก ารนาผลการประเมินไปปรั บ ปรุง แผนหรือ ปรับ ปรุง การบริห ารและการพัฒ นาบุค ลากรสาย
สนับสนุน
7.1 นาผลการประเมินความสาเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนไปปรับปรุง
แผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
7.2 ดาเนินการตามแผนปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนตามระยะเวลาที่กาหนด
7.3 มีการสารวจความต้องการ และความพึงพอใจบุคลากรสายสนับสนุนที่เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบ การจัดทาแผนการพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนในระยะต่อไป
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน
1.1 แผนกลยุทธ์ทางการเงินเป็นแผนที่แสดงให้เห็นถึงแหล่งที่มาและแหล่งใช้ไปของเงินที่ต้องใช้ในการ
ดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์
1.2 สถาบันควรตั้งคณะกรรมการทาหน้าที่ดาเนินการวิเคราะห์ทรัพยากรที่ต้องใช้ในการดาเนินงานตาม
แผนกลยุทธ์ของสถาบัน และทาการประเมินมูลค่าของทรัพยากรที่ต้องใช้ซึ่งจะเป็นงบประมาณในการดาเนินการ
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ตามแผน และกาหนดแหล่งที่มาของงบประมาณดังกล่าวซึ่งอาจจะเป็นงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้สถาบัน เงิน
บริจาค หรือสถาบันจะต้องจัดให้มีการระดมทุนจากแหล่งทุนต่ างก่อนที่จะนาข้อมูลเหล่านั้นมาจัดทางบประมาณ
ประจาปีตามแหล่งงบประมาณนั้นๆ
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงินอย่างมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
2.1 มีแนวทางการจัดหาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมกับลักษณะของค่าใช้จ่ายหรือเงินทุนและเพียงพอ สาหรับ
การบริหารภารกิจของสถาบันในทุกด้านให้เป็นไปตามเป้าหมาย
2.2 มีแนวทางในการจัดสรรทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดล่วงหน้าและได้รับการยอมรับโดยทั่วไปของ
ประชาคม ในกรณีที่มีหลักเกณฑ์ในการจัดสรรทรัพยากรอยู่แล้วควรได้มีการทบทวนความเหมาะสมของหลักเกณฑ์ให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
2.3 มีแผนการจัดหาทรัพยากรทางการเงินอย่างเพียงพอ สาหรับการบริหารภารกิจของสถาบันในทุกด้านให้
เป็นไปตามเป้าหมาย และมีแผนใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อจะทาให้รายได้รายจ่าย เป็นไปอย่างเหมาะสม
3. มีงบประมาณประจาปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจและการพัฒนาสถาบันและ
บุคลากร
สถาบันการศึกษาแต่ละแห่งอาจจะมีวิธีการและหลักการในการทางบประมาณประจาปีที่แตกต่างกันได้แต่
อย่างไรก็ตามหลังจากได้มีการจัดทางบประมาณประจาปีเสร็จแล้วก่อนที่จะนางบประมาณประจาปีเสนอสภา
สถาบันควรได้มีการวิเคราะห์การใช้ไปของเงินตามงบประมาณในด้านต่างๆ ดังนี้
- งบประมาณประจาปีสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจาปีที่กาหนดไว้ในแต่ละปีมากน้อยเพียงใด
- เมื่อวิเคราะห์ตามพันธกิจของสถาบันแล้ว งบประมาณประจาปีในแต่ละพันธกิจมีความเพียงพอมากน้อย
เพียงใด
- เมื่อวิเคราะห์ตามแผนการพัฒนาสถาบันแล้ว งบประมาณประจาปีสาหรับการพัฒนาบุคลากรมีความ
เหมาะสมตามนโยบายมากน้อยเพียงใด
4. มีการจัดทารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อสภาสถาบันอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
มีการจัดทารายงานทางการเงินที่อย่างน้อยประกอบไปด้วยงบรายรับ ค่าใช้จ่ายและงบดุลอย่างเป็นระบบ
อย่างน้อยทุก 6 เดือน ปีละ 2 ครั้ง เพื่อจะได้รู้ถึงสถานะของเงินรายได้ หักค่าใช้จ่ายแล้วสถานศึกษามีงบประมาณ
เหลือเพียงพอ ที่จะใช้ในกิจกรรมของสถาบันในช่วงถัดไป มีการนารายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารของสถาบัน และ
สภาสถาบัน
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5. มีการนาข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและ
ความมั่นคงของสถาบันอย่างต่อเนื่อง
5.1 จัดทารายงานการใช้เงินงบประมาณตามแผนการดาเนินงานเสนอผู้บริหาร เป็นรายงานที่แจ้งให้
ผู้บริหารได้ทราบว่า ได้ใช้เงินตามแผนหรือไม่และได้ใช้เงินกับกิจกรรมใด มีผลลัพธ์จากการทางานอย่างไรบ้าง มี
งบประมาณเหลือจ่ายในแต่ละแผนเท่าไร
5.2 มีการจัดทาค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักศึกษา
5.3 มีการจัดทารายงานการลงทุนของสถาบัน
5.4 มีการวิเคราะห์เพื่อพยากรณ์รายรับและรายจ่ายในอนาคต
6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทาหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและ
กฎเกณฑ์ที่สถาบันกาหนด
6.1 สถาบันการศึกษาที่ไม่ได้มีสานักงานตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้ตรวจสอบภายนอกอยู่แล้วควรจัดให้มี
ผู้ตรวจสอบภายนอกเข้าตรวจสอบเป็นประจาทุกปี สาหรับสถาบันการศึกษาของรัฐที่มีสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
เป็นผู้ตรวจสอบภายนอกอยู่แล้วนั้นหากสานักงานตรวจเงินแผ่นดินไม่ได้เข้าตรวจสอบเป็นประจาทุกปีควรจัดให้มี
ผู้ตรวจสอบภายนอกเข้าตรวจสอบเป็นประจาทุกปี
6.2 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit committee) หรือรวมทั้งผู้ตรวจสอบภายในอย่างเป็น
ทางการ
7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้ เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนาข้อมูลจากรายงานทาง
การเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ
7.1 ผู้บริหารสามารถใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจช่วยในการติดตามการใช้เงิน
จัดทารายงานต่างๆที่เป็นสิ่งจาเป็นที่ผู้บริหารจะต้องทราบ และนาข้อมูลมาวิเคราะห์สถานะทางการเงินของ
หน่วยงาน
7.2 มีการนารายงานทางการเงินเสนอสภาสถาบันตามแผนที่กาหนด
ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสม และสอดคล้องกับพันธกิจและ
พัฒนาการของสถาบัน ตั้งแต่ระดับภาควิชา หรือหน่วยงานเทียบเท่า และดาเนินการตามระบบที่กาหนด
1.1 สถาบันอุดมศึกษาควรพัฒนาระบบประกันคุณภาพ ที่เหมาะสมกับระดับการพัฒนาของสถาบัน โดย
อาจเป็นระบบประกันคุณภาพที่ใช้กั นแพร่หลายทั้งในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือเป็นระบบเฉพาะที่ สถาบั น
พัฒนาขึ้นเอง
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1.2 ระบบประกันคุณภาพทีน่ ามาใช้ต้องเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ดาเนินการเป็น
ประจา โดยเริ่มจากการวางแผน การดาเนินการตามแผน การตรวจสอบ ประเมินและการปรับปรุงพัฒนาเพื่อให้การ
ดาเนินภารกิจบรรลุเป้าประสงค์และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
1.3 มีการกาหนดผู้รับ ผิดชอบและประสานงานด้านการประกันคุณ ภาพเพื่อผลัก ดันให้มีก ารประกัน
คุณภาพเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ระดับสถาบัน คณะวิชา ภาควิชา / สาขาวิชา จนถึงระดับผู้ปฏิบัติแต่ละบุคคล
2. มีการกาหนดนโยบายและให้ความสาคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการ
ระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของสถาบัน
2.1 คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของสถาบัน ต้องให้ความสาคัญและกาหนดนโยบายการ
ประกันคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจน โดยเกิดจากการมีส่วนร่วมจากทุกภาคีทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
2.2 มีหน่วยงานหรือคณะกรรมการรับผิดชอบการจัดระบบการประกันคุณภาพพร้อมทั้งกาหนดมาตรฐาน ตัว
บ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพที่เหมาะสม
2.3 มีกลไกเชื่อมโยงการปฏิบัติงานตั้งแต่ระดับบุคคล ระดับภาควิชาหรือสาขาวิชาระดับคณะวิชา ถึงระดับ
สถาบัน เพื่อให้ได้คุณภาพตามที่สถาบันหรือคณะวิชากาหนด
2.4 มีคู่มือคุณภาพในแต่ละระดับเพื่อกากับการดาเนินงานให้สู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม
2.5 มีกลไกการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
3. มีการกาหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของสถาบัน
3.1 สถาบันอาจกาหนดมาตรฐานและกาหนดตัวบ่งชี้ที่ใช้เป็นกรอบในการดาเนินงานของสถาบันเพิ่ มเติม
ตามอัตลักษณ์ของตนเอง แต่ทั้งนี้ต้องไม่ขัดกับมาตรฐานการอุดมศึกษา ตลอดจนมาตรฐาน และกฎเกณฑ์อื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง
3.2 ตัวบ่งชี้ที่เพิ่มเติมขึ้นตามอัตลักษณ์ของสถาบันควรชี้วัดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ครบถ้วนทั้งปัจจัย
นาเข้า กระบวนการ ผลผลิตหรือผลลัพธ์
3.3 เกณฑ์หรือแนวปฏิบัติที่ดีที่ใช้กากับแต่ละตัวบ่งชี้ ต้องสามารถวัดระดับคุณภาพตามเป้าหมายของตัว
บ่งชี้นั้นๆ และเป็นเกณฑ์ที่นาไปสู่การปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
4. มีการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การควบคุม ติดตาม
การดาเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อ
สภาสถาบันและสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกาหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วน
ตามที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนดใน CHE QA Online และ 3) การนาผลการประเมิน
คุณภาพไปทาแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน
4.1 มีการดาเนินการตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ส มบูรณ์ครบถ้วน โดยมีการ
กาหนดการควบคุมคุณภาพ การติดตามการดาเนินงาน และการประเมินคุณภาพ
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4.2 มีการนาวงจร PDCA เข้ามาใช้ในการดาเนินงานด้านระบบคุณภาพ และการปรับปรุงระบบและกลไก
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
4.3 มี การจั ดท ารายงานประจ าปี ที่ เป็ นรายงานประเมิ นคุ ณภาพที่ มี ข้ อมู ลครบถ้ วนตามที่ ส านั กงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนดใน CHE QA Online เสนอสภาสถาบันพิจารณา พร้อมทั้งเสนอมาตรการและแผน
เร่งรัดการพัฒนาคุณภาพตามผลการประเมินในแต่ละปี โดยส่งรายงานให้ต้นสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผย
ต่อสาธารณชน
5. มีการนาผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทางาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผล
การดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้
สถาบัน หรือ คณะวิช าควรมอบหมายให้ผู ้ร ับ ผิด ชอบตัว บ่ง ชี ้ข องแผนกลยุท ธ์ น าผลจากการประเมิน
คุณ ภาพ มาตรการ และแผนพัฒนาคุณภาพในแต่ล ะปี ไปวิเคราะห์แ ละดาเนินการหรือประสานงานกับ
คณะกรรมการ / หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาปรับปรุงการดาเนินงานในส่วนที่รับผิดชอบโดยตรงหรือร่วม
รับผิดชอบ โดยมีเป้าหมายให้ผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ของสถาบัน มีการพัฒนาขึ้นจากปี
ก่อนหน้าทุกตัวบ่งชี้
6. มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9 องค์ประกอบ
คุณภาพ
สถาบันควรจัดให้มีร ะบบสารสนเทศที่สามารถนาเสนอข้อมูลประกอบการดาเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบันครบทั้ง 9 องค์ประกอบคุณภาพ และสามารถใช้ร่วมกันได้ทั้งระดับบุคคลภาควิชา
คณะวิชา และสถาบัน รวมถึงเป็นระบบที่สามารถเชื่อมต่อกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการประกัน
คุณภาพ เช่น สกอ. สมศ. กพร. เป็นต้น
7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต และ
ผู้ใช้บริการตามพันธกิจของสถาบัน
สถาบันควรส่งเสริมให้นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรของสถาบันเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ
ประกันคุณภาพการศึกษา และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเฉพาะผู้ใช้บัณฑิตและผู้รับบริการตามพันธกิ จ
ของสถาบัน เช่น ผู้รับบริการด้านการวิจัย หรือ ชุมชนผู้รับบริการทางวิชาการของสถาบัน ได้เข้ามีมาส่วนร่วมในการ
ประกันคุณภาพ อาทิ ในรูปแบบของการร่วมเป็นกรรมการ การร่วมกาหนดตัวบ่งชี้และเป้าหมาย การให้ข้อมูล
ป้อนกลับ หรือการให้ความร่วมมือกับสถาบันในการดาเนินกิจกรรมต่างๆด้านการประกันคุณภาพ เป็นต้น
8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบันและมีกิจกรรม
ร่วมกัน
8.1 มีการสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพระหว่างสถาบัน ทั้งในส่วนของระดับสถาบันหรือคณะวิชา และ
ในส่วนที่เกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษา และอื่นๆ
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8.2 มีการทางานด้านการประกันคุณภาพร่วมกันในเครือข่าย มีผ ลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และมี
พัฒนาการด้านต่างๆที่เกิดขึ้น จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในเครือข่าย
8.3 มีการติดตาม ประเมินผลการสร้างเครือข่าย เพื่อนาไปสู่การพัฒนาการทางานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง
9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น และเผยแพร่ให้
หน่วยงานอื่นสามารถนาไปใช้ประโยชน์
9.1 มีกระบวนการคัดสรรแนวปฏิบัติที่ดี ในแต่ละกิจกรรมที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา
9.2 มีการเผยแพร่แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา ที่เป็นวิธีปฏิบัติที่ดีให้กบั สาธารณชน และให้
หน่วยงานอื่นไปใช้ประโยชน์
9.3 มีก ารวิจัยสถาบันด้านการประกันคุณ ภาพการศึกษา และนาผลไปพัฒนางานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา
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ภาคผนวก ก
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
สานักเสริมศึกษาและบริการสังคม
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ภาคผนวก ข
แบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชี้
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ตารางพื้นฐาน 3 จานวนบุคลากรทุกประเภทจาแนกตามสายงาน ปีการศึกษา......
สานัก/สถาบันสนับสนุนวิชาการ……………………………………….....…
ผู้ดูแลตัวบ่งชี:้ ......................................
ผู้จัดเก็บข้อมูล: ............................
โทรศัพท์: ………………………….
โทรศัพท์: ......................................
ประเภทบุคลากร

จานวนบุคลากร
ปฏิบัติงานจริง

1. จานวนบุคลากรสายสนับสนุน
1.1 นักวิจัย
- ข้าราชการ
- พนักงาน
- ลูกจ้างงบพิเศษ/เงินรายได้
รวมนักวิจัย
1.2 บุคลากรตาแหน่งอื่นๆ
- ข้าราชการ
- พนักงาน
- ลูกจ้างงบพิเศษ/เงินรายได้
รวมบุคลากรตาแหน่งอื่นๆ
รวมบุคลากรสายสนับสนุน (1.1+1.2)
2. จานวนบุคลากร (ลูกจ้างประจา
ลูกจ้างเงินงบประมาณอื่นที่มีลักษณะ
งานเทียบเท่าลูกจ้างประจา)
รวมบุคลากรทั้งหมด (1+2)
การนับจานวนบุคลากร ให้นับระยะเวลาการทางาน ดังนี้
9-12 เดือน
คิดเป็น 1 คน
6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน
คิดเป็น 0.5 คน
น้อยกว่า 6 เดือน
ไม่สามารถนามานับได้

จานวนบุคลากร
ลาศึกษาต่อ

จานวนบุคลากร
ทั้งหมด
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แบบฟอร์มตัวบ่งชี้สกอ. 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ปีงบประมาณ.............................
แบบฟอร์มที่ 1.1-1 ตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์
สานัก/สถาบันสนับสนุนวิชาการ .........................................................
ผู้ดูแลตัวบ่งชี้ : ……………………………………………..

ผู้จัดเก็บข้อมูล : …………….....……………………

โทรศัพท์ : ……..………………………...………………….

โทรศัพท์ : …………………..........……………………

ลาดับ
ที่

ชื่อตัวบ่งชีข้ องแผนกลยุทธ์

เป้าหมายของตัวบ่งชี้

ผลงานทีท่ าได้จริง

การบรรลุเป้าหมาย

73

แบบฟอร์มตัวบ่งชี้สกอ. 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ปีงบประมาณ.............................
แบบฟอร์มที่ 1.1-2 ตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติราชการประจาปี
สานัก/สถาบันสนับสนุนวิชาการ .........................................................
ผู้ดูแลตัวบ่งชี้ : ……………………………………………..

ผู้จัดเก็บข้อมูล : …………….....……………………

โทรศัพท์ : ……..………………………...………………….

โทรศัพท์ : …………………..........……………………

ลาดับ
ที่

ชื่อตัวบ่งชีข้ องแผนปฏิบัติราชการประจาปี

เป้าหมายของตัวบ่งชี้

ผลงานทีท่ าได้จริง

การบรรลุเป้าหมาย
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แบบฟอร์มตัวบ่งชี้มธ.6 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ปีการศึกษา..................................
สานัก/สถาบันสนับสนุนวิชาการ.......................................................
ผู้ดูแลตัวบ่งชี้:......................................

ผู้จัดเก็บข้อมูล: ............................
โทรศัพท์:
......................................

โทรศัพท์: ………………………….

ระดับความพึงพอใจ
ลาดับ
ที่

กิจกรรม/โครงการ

จานวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

จานวน
ผู้ตอบแบบ
ประเมิน

ด้าน
กระบวนการ
ขั้นตอนการ
ให้บริการ

ด้านเจ้าหน้าที่
ผู้ให้บริการ

ด้านสิง่ อานวย
ความสะดวก

ด้านคุณภาพ
การให้บริการ

ด้านอื่นๆ

ค่าเฉลี่ย

75

แบบฟอร์มตัวบ่งชี้ที่ มธ.8 โครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่จัดร่วมกับเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน
สานัก / สถาบันสนับสนุนวิชาการ.......................
ผู้ดูแลตัวบ่งชี้.................................................
ผู้จัดเก็บข้อมูล........................................
โทรศัพท์..........................................

ลาดับ

ชื่อโครงการ

วันเดือนปีที่จัด

จานวนผู้เข้าร่วม

เครือข่ายที่จัดร่วมกับ

สถานที่จัดโครงการ
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แบบฟอร์มตัวบ่งชี้ที่ มธ.9 ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการที่ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมต่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการทั้งหมด
สานัก / สถาบันสนับสนุนวิชาการ.......................
ผู้ดูแลตัวบ่งชี้.................................................

ผู้จัดเก็บข้อมูล........................................

โทรศัพท์..........................................

ลาดับ

ชื่อกิจกรรม/โครงการบริการ
ทางวิชาการ

วันเดือนปีที่จัด

จานวนผู้เข้าร่วม

สถานที่จัดกิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย
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แบบฟอร์มตัวบ่งชี้ที่ มธ.10 ร้อยละของมูลค่าของการให้บริการวิชาการที่ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมต่อกาไรสุทธิจากการจัดโครงการบริการวิชาการ
สานัก / สถาบันสนับสนุนวิชาการ.......................
ผู้ดูแลตัวบ่งชี้.................................................

ผู้จัดเก็บข้อมูล........................................

โทรศัพท์..........................................

ลาดับ

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
บริการทางวิชาการ

วันเดือนปีที่
จัดกิจกรรม
1

จานวนชัว่ โมง
ที่จัดกิจกรรม
2

จานวน
ผู้เข้าร่วม
3

มูลค่าให้บริการโครงการ
วิชาการที่ไม่เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมต่อโครงการ
(ชั่วโมงละ 50 บาท)
4 (2*50)

มูลค่าการให้บริการ
โครงการบริการวิชาการ
ที่ไม่เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียม
5 (3*4)

กลุ่มเป้าหมาย

