บทที่1
ภาพรวมของสานักเสริมศึกษาและบริการสังคม
วิสัยทัศน์
“เสริมศึกษาเป็ นผู้นาเสริมสร้ างความรู้ ส่ ูสังคมด้ วยมาตรฐานบริการที่เป็ นเลิศ”
ค่ านิยมหลัก
“CLAP”
C (Coordinating) คือ
การประสานงานที่ดี หมายถึง การทางานร่วมกันได้ อย่างผสมผสานราบรื่ นแนบสนิทเป็ นเนื ้อ
เดียวกัน มีจิตอาสาที่พร้ อมจะช่วยเหลือซึง่ กันและกัน เพื่อความสาเร็จของงาน
L (Loyalty) คือ
ความภักดีตอ่ องค์กร หมายถึง บุคลากรมีความจงรักภักดีตอ่ องค์กรทางานด้ วยความ
ทุม่ เท เสียสละ เพื่อให้ องค์กรมีความเจริญก้ าวหน้ า
A (Acceptability) คือ
การยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกัน หมายถึง การที่สานักเปิ ดโอกาสให้ บคุ ลากรทุก
ระดับได้ มีการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึง่ กันและกัน
P (Professional) คือ
เป็ นผู้เชี่ยวชาญ หมายถึง บุคลากรมีความรู้ความสามารถในงานที่ตนได้ รับมอบหมาย
หรื อ ที่รับผิดชอบอย่างถ่องแท้ และสามารถบริ หารจัดการให้ งานดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุด
แผนกลยุทธ์ (Strategy)
เมื่อพิจารณาการบรรลุวิสยั ทัศน์ภายใต้ กรอบภารกิจและยึดค่านิยมหลักร่วมกันของบุคลากร จึง
สามารถกาหนดแผนกลยุทธ์ ดังนี ้
1.
2.
3.
4.
5.

การทางานภายใต้ การบริหารจัดการที่เป็ นระบบ (ระบบกลไกการบริหาร)
มีระบบเครื อข่ายฐานข้ อมูลและเทคโนโลยีที่ทนั สมัย และเพียงพอ (เทคโนโลยี)
พัฒนาบุคลากรให้ สามารถปฏิบตั งิ านได้ อย่างมีประสิทธิภาพ (บุคลากร)
พัฒนาและส่งเสริมความรู้ที่หลากหลายและตรงกับความต้ องการของสังคม (ความรู้)
มีการสื่อสารองค์กรอย่างเป็ นระบบ (ภาพลักษณ์องค์กร)
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แผนปฏิบัตงิ านประจาปี งบประมาณ 2554
สานักเสริ ม ศึกษาและบริ การสัง คม ได้ กาหนดแผนปฏิ บัติง านประจ าปี งบประมาณ 2554
เพื่อให้ สอดคล้ องกับวิสยั ทัศน์ และแผนกลยุทธ์ของสานัก โดยมีรายละเอียดดังนี ้
งาน/ศูนย์
สานักงานเลขานุการสานัก

กิจกรรม/โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

1.โครงการลดค่าใช้ จา่ ยในสานักงาน
2.การจัดงานวันสถาปนาสานัก

มนัสสิทธิ์/ทุกฝ่ ายงาน
มนัสสิทธิ์

1.งานประจาหน่วยวางแผน

สดศรี /พวงเพชร

หน่ วยประกันคุณภาพ

1.งานประจาหน่วยประกันคุณภาพ
2. โครงการลดรอบระยะเวลาการปฏิบตั ริ าชการ

สดศรี /พวงเพชร
อ.ชุมพจต์/สดศรี

หน่ วยบุคคล

1.งานประจาหน่วยบุคคล
2.โครงการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร
3.โครงการจัดทาสมรรถนะของบุคลากร
4.โครงการจัดทาดัชนีชี ้วัดผลงาน (KPI) บุคลากร
5.การจัดทาประวัตบิ คุ ลากร

สดศรี /เพ็ญศรี
มนัสสิทธิ์/สดศรี
มนัสสิทธิ์/สดศรี
มนัสสิทธิ์/สดศรี
เพ็ญศรี

หน่ วยธุรการ

1.งานประจาธุรการ
2.การประชุมกรรมการประจาสานัก

เพ็ญศรี /จิตรลัดดาวรรณ
สดศรี /เพ็ญศรี /ศิริรัตน์

หน่ วยผลิตเอกสารและ
คลังข้ อมูล

1.งานประจาหน่วยผลิตเอกสารและคลังข้ อมูล
2.โครงการจัดทาฐานข้ อมูลผู้เข้ าอบรม
3. การจัดทาข้ อมูลวิทยากร

สุรัตน์/วรรณา
รศ.ชุมพจต์/สุรัตน์
สุรัตน์

งานบริหารและการวางแผน
หน่ วยวางแผน

3

งาน/ศูนย์
งานคลังและพัสดุ
หน่ วยการเงิน

หน่ วยบัญชี
หน่ วยงบประมาณ
หน่ วยพัสดุ

กิจกรรม/โครงการ
1.งานประจาหน่วยการเงิน
2. โครงการจัดทาระเบียบการเงินขึ ้น Intranet
3.โครงการจัดทาคูม่ ือปฏิบตั ิงาน
1. งานประจาหน่วยบัญชี
2.โครงการจัดทาต้ นทุนต่อหน่วย
1.งานประจาหน่วยงบประมาณ
1.งานประจาหน่วยพัสดุ
2.ฐานข้ อมูลร้ านค้ า

งาน/ศูนย์
กิจกรรม/โครงการ
งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
หน่ วยอาคารสถานที่
1.งานประจาหน่วยอาคารสถานที่
2.โครงการจัดทาแผนการใช้ ห้องประชุม
3. โครงการประหยัดพลังงาน
4. แผนงานขอดูแลห้ องประชุมประภาศน์ อวยชัย
5. แผนการรองรับการจัดหาห้ องประชุม
หน่ วยยานพาหนะ
1.งานประจาหน่วยยานพาหนะ

งาน/ศูนย์
สานักงานเลขา
หน่ วยเทคโนโลยีองค์ กรและ
ประชาสัมพันธ์

ผู้รับผิดชอบ
สุจิตรา/สุวรรณา/กีรัตยา
งานคลังและพัสดุ
งานคลังและพัสดุ
ศิริรัตน์
ศิริรัตน์
กีรัตยา
เพ็ญศรี /วรรณา
เพ็ญศรี /วรรณา

ผู้รับผิดชอบ
ภัทรา
ภัทรา
ภัทรา
มนัสสิทธิ์/ภัทรา
มนัสสิทธิ์/ภัทรา
ภัทรา/วิชยั /สนธยา

กิจกรรม/โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

1.งานประจาหน่วยเทคโนโลยีองค์กรและการ
ประชาสัมพันธ์
2 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
3.โครงการจัดทาแผนประชาสัมพันธ์หน่วยงาน

มนัสสิทธิ์/ภัทรา/
สงกรานต์
อ.ชุมพจต์/ สงกรานต์
มนัสสิทธิ์/ ภัทรา /สุรัตน์/
วรรณา/จิตรลัดดาวรรณ
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งาน/ศูนย์
กิจกรรม/โครงการ
ฝ่ ายฝึ กอบรมและบริการวิชาการ
งานบริการวิชาการ
1.งานประจาบริ การวิชาการ
- การจัดทาแผนโครงการฝึ กอบรมประจาปี
- การจัดกิจกรรมการฝึ กอบรม
2. โครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่
3.โครงการจัดการความรู้
งานบริการสังคม
1.งานประจาบริ การสังคม
-การจัดทาแผนโครงการฝึ กอบรมประจาปี
-การจัดกิจกรรมบริการสังคม

ผู้รับผิดชอบ
รองผู้อานวยการฝ่ าย
บริการวิชาการ /
สุดารัตน์ / ลัดดา / ฝ่ าย
ฝึ กอบรมและบริการ
วิชาการ
รองผู้อานวยการฝ่ าย
บริการวิชาการ / ลัดดา /
ชลกนก

งานส่ งเสริมวิชาการผ่ านสื่อและ 1. การจัดทาสื่อเผยแพร่กิจกรรมและวิชาการ
สิ่งพิมพ์
2. โครงการรวบรวมผลงานสานักในรอบ 3 ปี
(2551 – 2553)

ชญานันท์
ชญานันท์

หน่ วยวิเคราะห์ และประเมินผล 1.โครงการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริ การ
ฝ่ ายกิจการพิเศษ
1. โครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์

วรรณา / วรุณพร
ศันสนีย์
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แผนการดาเนินงาน
ประจาปี งบประมาณ 2554
งาน/ศูนย์

กิจกรรม/โครงการ

แผนการดาเนินงาน
ไตรมาส1

สานักงานเลขานุการสานัก
1.โครงการลดค่าใช้ จา่ ยในสานักงาน
2.การจัดงานวันสถาปนาสานัก
งานบริหารและการวางแผน
หน่ วยวางแผน
1.งานประจาหน่วยวางแผน
หน่ วยประกันคุณภาพ
1.งานประจาหน่วยประกันคุณภาพ
2. โครงการลดรอบระยะเวลาการ
ปฏิบตั ริ าชการ
หน่ วยบุคคล
1.งานประจาหน่วยบุคคล
2.โครงการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร
3.โครงการจัดทาสมรรถนะของ
บุคลากร
4.โครงการจัดทาดัชนีชี ้วัดผลงาน
(KPI) บุคลากร
5.การจัดทาประวัตบิ คุ ลากร
หน่ วยธุรการ
1.งานประจาธุรการ
2.การประชุมกรรมการประจาสานัก
หน่ วยผลิตเอกสารและ
1.งานประจาหน่วยผลิตเอกสารและ
คลังข้ อมูล
คลังข้ อมูล
2.โครงการจัดทาฐานข้ อมูลผู้เข้ า
อบรม
3. การจัดทาข้ อมูลวิทยากร
งานคลังและพัสดุ
หน่ วยการเงิน
1.งานประจาหน่วยการเงิน
2. โครงการจัดทาระเบียบการเงินขึ ้น
Intranet

ไตรมาส 2

ไตรมาส3 ไตรมาส4
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งาน/ศูนย์

กิจกรรม/โครงการ

แผนการดาเนินงาน
ไตรมาส1

3.โครงการจัดทาคูม่ ือปฏิบตั ิงาน
หน่ วยบัญชี
1. งานประจาหน่วยบัญชี
2.โครงการจัดทาต้ นทุนต่อหน่วย
หน่ วยงบประมาณ
1.งานประจาหน่วยงบประมาณ
หน่ วยพัสดุ
1.งานประจาหน่วยพัสดุ
2.ฐานข้ อมูลร้ านค้ า
งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
หน่ วยอาคารสถานที่
1.งานประจาหน่วยอาคารสถานที่
2.โครงการจัดทาแผนการใช้ ห้อง
ประชุม
3. โครงการประหยัดพลังงาน
4. แผนงานขอดูแลห้ องประชุม
ประภาศน์ อวยชัย
5. แผนการรองรับการจัดหาห้ อง
ประชุม
หน่ วยยานพาหนะ
1.งานประจาหน่วยยานพาหนะ
สานักงานเลขา
หน่ วยเทคโนโลยีองค์ กรและ 1.งานประจาหน่วยเทคโนโลยีองค์กร
ประชาสัมพันธ์
และการประชาสัมพันธ์
2 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
3.โครงการจัดทาแผนประชาสัมพันธ์
หน่วยงาน
ฝ่ ายฝึ กอบรมและบริการวิชาการ
งานบริการวิชาการ
1.งานประจาบริ การวิชาการ
- การจัดทาแผนโครงการฝึ กอบรม
ประจาปี
- การจัดกิจกรรมการฝึ กอบรม
2. โครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่
3.โครงการจัดการความรู้

ไตรมาส 2

ไตรมาส3 ไตรมาส4
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งาน/ศูนย์

กิจกรรม/โครงการ

แผนการดาเนินงาน
ไตรมาส1

ไตรมาส 2

งานบริการสังคม

1.งานประจาบริ การสังคม
- การจัดทาแผนโครงการฝึ กอบรม
ประจาปี
-การจัดกิจกรรมบริการสังคม
งานส่ งเสริมวิชาการผ่ านสื่อ 1. การจัดทาสื่อเผยแพร่กิจกรรมและ
และสิ่งพิมพ์
วิชาการ
2. โครงการรวบรวมผลงานในรอบ
3 ปี (2551 – 2553)
หน่ วยวิเคราะห์ และ
1.โครงการสารวจความพึงพอใจของ
ประเมินผล
ผู้รับบริ การ
ฝ่ ายกิจการพิเศษ
1. โครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์

งบประมาณในการดาเนินงาน
- งบแผ่นดิน
- งบประมาณรายจ่ายจากรายได้ หน่วยงาน
รวมทังสิ
้ ้น

5,123,900
13,079,300
18,203,200

ไตรมาส3 ไตรมาส4
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ตัวชีว้ ัดความสาเร็จตามแผนปฏิบัตงิ านประจาปี งบประมาณ 2554
สานักเสริมศึกษาและบริการสังคม
ลาดับ
1
2
3
4

5
6
7

8
9

10

ตัวชีว้ ัด
จานวนกระดาษที่ลดลงตาม
มาตรการที่กาหนด
ระดับความสาเร็จของการจัดทา
แผนปฏิบตั งิ านประจาปี
ร้ อยละของการรายงานผลงานตาม
เวลาที่กาหนด
มีระบบและกลไกในการประกัน
คุณภาพภายในที่ก่อให้ เกิดการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง
ระดับความสาเร็จของการจัดทา
ระบบบริหารความเสี่ยง
ระดับความสาเร็จของการลดรอบ
ระยะเวลาขันตอนการปฏิ
้
บตั ิงาน
ร้ อยละของบุ ค ลากรที่ ไ ด้ รั บ การ
พัฒนา และเป็ นไปตามแผนงานที่
กาหนด
ร้ อยละความสาเร็จของการจัดทา
สมรรถนะของบุคลากร
ร้ อยละความสาเร็จของการจัดทา
ดัชนีชี ้วัดผลงานบุคลากร
ร้ อยละของความสาเร็จของการ
ปฏิบตั ิตามแผนการปรับปรุงระบบ
ฐานข้ อมูลผู้เข้ ารับการอบรม

ผลงาน
ปี 2553
N/A

เป้าหมาย
ปี 2554
1
2
20 รี ม 10 รี ม 15 รี ม

ระดับ
3
4
20 รี ม 25 รี ม

5
30 รี ม

5

3

1

2

3

4

5

100

80

60

70

80

90

100

5

3

1

2

3

4

5

5

3

1

2

3

4

5

5

3

1

2

3

4

5

100

80

60

70

80

90

100

100

80

60

70

80

90

100

100

80

60

70

80

90

100

N/A

80

60

70

80

90

100
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ลาดับ
12

13

14
15
16
17
18

19
20

21

22

ตัวชีว้ ัด
ร้ อยละของข้ อมูลวิทยากรที่สามารถ
จัดเก็บเข้ าระบบฐานข้ อมูลตาม
เวลาที่กาหนด
ร้ อยละของข้ อมูลบุคลากรที่
สามารถจัดเก็บเข้ าระบบฐานข้ อมูล
ตามเวลาที่กาหนด
ระดับความสาเร็จในการนาระเบียบ
การเงินลงบน Intranet ของสานัก
ระดับความสาเร็จของการจัดทา
คูม่ ือปฏิบตั งิ าน
ระดับความสาเร็จของการจัดทา
ต้ นทุนต่อหน่วยผลผลิต
ระดับความสาเร็จของการจัดทา
ฐานข้ อมูลร้ านค้ า
ร้ อยละของข้ อมูลร้ านค้ าที่สามารถ
จัดเก็บเข้ าระบบฐานข้ อมูลตาม
เวลาที่กาหนด
ร้ อยละของการปฏิบตั ิตามแผนการ
ใช้ ห้องประชุม
ร ะ ดั บ ค ว า ม ส า เ ร็ จ ข อ ง ก า ร
ดาเนินงานตามมาตรการประหยัด
พลังงาน
ระดับความสาเร็จของการปฏิบตั ิ
ตามแผนงานขอดูแลห้ อง
ระดับความสาเร็จของการปฏิบตั ิ
ตามแผนงานรองรับการจัดหาห้ อง
ประชุม

ผลงาน
ปี 2553
N/A

เป้าหมาย
ปี 2554
80

2
70

ระดับ
3
80

1
60

4
90

5
100

N/A

80

60

70

80

90

100

N/A

3

1

2

3

4

5

5

3

1

2

3

4

5

3

3

1

2

3

4

5

N/A

3

1

2

3

4

5

N/A

80

60

70

80

90

100

100

80

60

70

80

90

100

5

3

1

2

3

4

5

N/A

3

1

2

3

4

5

N/A

3

1

2

3

4

5
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ลาดับ
23

24
25

26
27
28
29

30

31

32

ตัวชีว้ ัด
ร้ อยละของความสาเร็จของการ
ปฏิบตั ิตามแผนระบบสารสนเทศ
ของหน่วยงาน
ระดับความสาเร็จของการปฏิบตั ิ
ตามแผนประชาสัมพันธ์
ร้ อยละของโครงการที่สามารถจัดได้
ตามแผนที่กาหนดไว้
(บริการวิชาการ)
มีระบบกลไกในการให้ บริการแก่
สังคม
จานวนผู้เข้ ารับบริ การวิชาการ
ทังหมด
้
ระดับความสาเร็จของโครงการ
พัฒนาหลักสูตรใหม่
จานวนบุคลากรฝ่ ายบริการวิชาการ
และผู้เกี่ยวข้ องมีความเข้ าใจและ
สามารถนาเทคนิควิธีการไปปรับใช้
ในการแก้ ไขปั ญหาที่เกิดขึ ้นระหว่าง
การจัดฝึ กอบรม
ร้ อยละของโครงการที่สามารถจัดได้
ตามแผนงานที่กาหนดไว้
(บริการสังคม)
ร้ อยละของโครงการบริ การวิชาการ
ที่ไม่เรี ยกเก็บค่าธรรมเนียม ต่อ
โครงการบริ การวิชาการทังหมด
้
จานวนกิจกรรมที่มีการจัดร่วม
ระหว่างสานักกับหน่วยงานภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย

ผลงาน
ปี 2553
100

เป้าหมาย
ปี 2554
80

2
70

ระดับ
3
80

1
60

4
90

5
100

N/A

3

1

2

3

4

5

90

80

60

70

80

90

100

5

3

1

2

3

4

5

27,797

25,000

25,000

26,000

27,000

N/A

3

1

2

3

4

5

N/A

5

1

3

5

7

9

100

80

60

70

80

90

100

57.47

54

50

52

54

56

58

76

40 ครัง้

20
ครัง้

30
ครัง้

40
ครัง้

50
ครัง้

60
ครัง้

23,000 24,000
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ลาดับ

33
34

35
36

ตัวชีว้ ัด
(บริการสังคม)
ระดับความสาเร็จในการจัดทาสื่อ
เผยแพร่กิจกรรมและวิชาการ
ระดับความสาเร็จในการจัด
โครงการรวบรวมผลงานสานักใน
รอบ 3 ปี
ร้ อยละของระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ บริการ
จ านวนครั ้ง ที่ ศิ ษ ย์ เก่ า เข้ าร่ วม
กิจกรรมกับสานักและมหาวิทยาลัย

ผลงาน
ปี 2553

เป้าหมาย
ปี 2554

2

ระดับ
3

1

4

5

5

3

1

2

3

4

5

N/A

3

1

2

3

4

5

88.28

80

60
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80

90

100

5

5

3

4

5

6

7
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บทที่ 2
กรอบแนวคิดในการประกันคุณภาพ
หลักการและเหตุผล
สานักเสริมศึกษาและบริการสังคมได้ ดาเนินภารกิจ ตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย
ในการให้ บริ การทางวิชาการแก่สังคม และการทานุบารุ งศิลปะ และวัฒนธรรมของชาติมาโดยตลอด
โดยได้ ดาเนินการตามปณิธานที่สาคัญ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 4 ประการ คือ
1. ความเป็ นเลิศทางวิชาการ (Excellence)
2. ความเสมอภาค เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบตั ิ (Equity)
3. ความมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม (Ethics)
4. ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency)
การที่สานักเสริ มศึกษาและบริ การสังคม จะสามารถดาเนินการตามวัตถุประสงค์ของ
มหาวิทยาลัย ให้ บรรลุถึงปณิธาน 4 ประการดังกล่าว จาเป็ นต้ องมีการประกันคุณภาพ เพื่อให้ การ
ดาเนินงานตามภารกิ จ ในการบริ การทางวิช าการแก่สัง คม และการทานุบารุ ง ศิลปะและวัฒ นธรรม
ได้ มาตรฐานทางการศึกษา มีความเป็ นเลิศทางวิชาการ และเป็ นผู้นาในการบริ การวิชาการแก่สงั คม และ
ให้ เกิดความเสมอในการบริการทางวิชาการแก่สงั คมโดยไม่เลือกชันวรรณะ
้
วัตถุประสงค์ ของการประกันคุณภาพการศึกษา
ส านัก เสริ ม ศึก ษาและบริ ก ารสัง คมเล็ ง เห็ น ความจ าเป็ นในการด าเนิ น การประกัน
คุณภาพการศึกษา จึงได้ กาหนดวัตถุประสงค์ของการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาไว้ ดงั นี ้
1. เพื่อให้ เกิดความมัน่ ใจว่าภารกิจหลัก ของสานักเสริ มศึกษาและบริ การเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถตรวจสอบได้
2. เพื่อสร้ างความเป็ นเลิศทางวิชาการในการให้ บริ การทางวิชาการแก่สงั คมและการทานุบารุ งศิลปะ
และวัฒนธรรมตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย
3. เพื่อให้ คุณภาพโดยรวมของสานักเสริ มศึกษาและบริ การสังคมได้ รับการรักษาและส่งเสริ มอย่าง
จริ งจังและต่อเนื่อง โดยมีวิธีการจัดการคุณภาพที่ เป็ นระบบและมีความต่อเนื่อง โดยมีการศึกษา
และประเมิ นตนเองเป็ นระยะ เพื่ อ ที่ จ ะแก้ ไ ขข้ อบกพร่ องอย่างถูกต้ อง

และเสริ ม สร้ างจุดเด่น

ให้ แข็งแกร่ง อันจะนาไปสูก่ ารพัฒนาคุณภาพของสานักเสริมศึกษาและบริการสังคมให้ ดียิ่งขึ ้น

13

นโยบายและแนวปฏิบัตใิ นการประกันคุณภาพการศึกษา
เพื่อให้ การประกันคุณ ภาพการศึกษา สามารถดาเนินการไปได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ
ส านัก เสริ ม ศึก ษาและบริ ก ารสัง คม จึง ได้ ก าหนดนโยบาย และแนวปฏิ บัติใ นการประกัน คุณ ภาพ
การศึกษา ดังนี ้
1. สานักเสริมศึกษาและบริการสังคมจะพัฒนาระบบ กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยมี
หลักการที่ จ ะพัฒ นาระบบ และกลไกการประกันคุณภาพภายใน โดยการกาหนดปั จ จัย หรื อ
องค์ประกอบที่มีผลต่อคุณภาพการศึกษา แนวปฏิบตั ิ ในการควบคุม คุณภาพแต่ละองค์ประกอบ
ดัช นี บ่ง ชี ค้ ุณ ภาพการศึก ษา ตลอดจนมี ก ลไกการควบคุม ตรวจสอบและการประเมิ น ผลการ
ดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง อันจะทาให้ มหาวิทยาลัย ผู้บริ หารมัน่ ใจว่าสานัก
สามารถดาเนินการได้ อย่างมีคณ
ุ ภาพ
2. จัดให้ มี การพัฒ นาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่ อให้ เหมาะสมกับลักษณะของส านัก
และสภาพแวดล้ อมภายใน โดยเน้ นหลักการของการให้ สานักพัฒนาระบบ และกลไกการควบคุม
คุณภาพการศึกษาขึ ้น
3. สานักจะได้ แต่งตัง้ คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ขึ ้นมาชุดหนึ่ง เพื่อพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาให้ ทนั สมัย มีการรักษามาตรฐานในการให้ บริ การทางวิชาการของสานัก
และเป็ นแกนกลาง ในการประสานการดาเนินการ ระหว่างสานักกับมหาวิทยาลัย
4. สานักจะดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยมีขนตอนต่
ั้
างๆ กล่าวคือ
 พัฒ นาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา โดยใช้ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่
มหาวิทยาลัยกาหนด เป็ นฐานในการพัฒนาระบบ
 กาหนดระบบ กลไกในการควบคุมคุณภาพการศึกษา ภายในสานัก
 จัดทารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) เสนอมหาวิทยาลัย ภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด
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แนวทางในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา เป็ นกระบวนการที่ประกอบด้ วย ขันตอนต่
้
างๆ
ซึง่ ควรมีการดาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถสรุปเป็ นแนวทาง และขันตอน
้
ในการพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาดังนี ้
1. การกาหนดนโยบายและแนวทาง ในการประกันคุณภาพการศึกษาของสานัก
2. การก าหนดหลัก เกณฑ์ วิ ธี ป ฏิ บัติ หรื อ ขัน้ ตอนการด าเนิ น การให้ บุ ค ลากรรั บ ทรา บนับ ตัง้ แต่
การกาหนดองค์ประกอบ และดัชนีที่มีผลต่อคุณภาพ การควบคุมคุณภาพภายใน การตรวจสอบ
และประเมินคุณภาพ
3. การสร้ างความรั บรู้ และการยอมรั บ ในระบบการประกันคุณภาพที่ไ ด้ กาหนดขึน้ เพื่ อนาไปสู่
การร่วมมือร่วมใจอย่างแท้ จริง
4. การจัดทาคูม่ ือคุณภาพ (Quality manual) เพื่อใช้ เป็ น คูม่ ือในดาเนินการประกันคุณภาพ
5. การจัดทาคูม่ ือการปฏิบตั งิ าน
6. การกรอกแบบฟอร์ มการปฏิบตั งิ าน การรายงานต่างๆ
7. มีการกากับ ดูแล ให้ มีการปฏิบตั ติ ามระบบควบคุมคุณภาพ ที่ได้ จดั ให้ มีขึ ้นอย่างต่อเนื่อง
8. มี ก ารจัด ท ารายงานการศึก ษาตนเอง และรายงานการประเมิ น ตนเอง และการเตรี ย มพร้ อม
เพื่อรับการตรวจสอบ และประเมิน จากภายในและภายนอก
9. เตรี ยมความพร้ อมเพื่อการรับการตรวจสอบ และประเมินจากมหาวิทยาลัย
10. การจัดให้ มีผ้ รู ับผิดชอบ ที่ทาหน้ าที่รับผิดชอบ ดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเป็ นการเฉพาะ
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บทที่ 3
ตัวบ่ งชีค้ ุณภาพของสานักเสริมศึกษาและบริการสังคม
ส านั ก เสริ มศึ ก ษาและบริ การสั ง คมได้ ยึ ด หลั ก แนวทางในการพั ฒ นาตั ว บ่ ง ชี ต้ าม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1.แนวทางในการพัฒนาตัวบ่ งชีค้ ุณภาพของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตัวบ่งชี ้คุณภาพ ปี การศึกษา 2553 แบ่งเป็ น 4 ประเภท ได้ แก่
1.1 ตัวบ่งชี ้คุณภาพระดับมหาวิทยาลัย 9 องค์ประกอบ 49 ตัวบ่งชี ้
1.2 ตัวบ่งชี ้คุณภาพระดับคณะ/หน่วยงานจัดการเรี ยนการสอน 9 องค์ประกอบ 47+ ตัว
บ่งชี ้
1.3 ตัวบ่งชี ้คุณภาพระดับสถาบันวิจยั 7 องค์ประกอบ 25+ ตัวบ่งชี ้
1.4 ตัวบ่งชี ้คุณภาพระดับสานัก/สถาบันสนับสนุนวิชาการ 5 องค์ประกอบ 15+ ตัวบ่งชี ้
โดยมีหลักการในการพัฒนาตัวบ่งชี ้คุณภาพ ดังนี ้
1) ตัวบ่ งชีค้ ุณภาพระดับมหาวิทยาลัย
1.1 ก าหนดตั ว บ่ ง ชี ค้ ุ ณ ภาพของส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา 9
องค์ประกอบ 23 ตัวบ่งชี ้
1.2 กาหนดตัวบ่งชี ้คุณภาพภายนอกรอบสามจากสมศ.จานวน 12 ตัวบ่งชี ้
1.3 กาหนดตัวบ่งชี ้เฉพาะของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 8 ตัวบ่งชี ้ โดย 2 ตัวบ่งชี ้เป็ น
ตัวบ่งชี ้เดียวกับปี การศึกษา 2552 คือ ร้ อยละของผู้สาเร็ จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนด
(ปริ ญญาตรี ) และร้ อยละของวิชาที่ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรี ยนการสอน เพิ่มตัวบ่งชี ้ใหม่ 6 ตัว
บ่งชี ้ ได้ แก่ คะแนนเฉลี่ย O-NET ของนักศึกษาใหม่ ร้ อยละของอาจารย์ที่มีภาระงานสอนเป็ นไปตาม
เกณฑ์ภาระงานสอนที่มหาวิทยาลัยกาหนด (4 วิชาต่อปี หรื อเทียบเท่า) ร้ อยละของหลักสูตรนานาชาติตอ่
หลักสูตรทังหมด
้
ความสาเร็จในการดูแลนักศึกษาพิการทังระบบให้
้
เรี ยนได้ สาเร็ จ ร้ อยละของกิจกรรมจิต
อาสาต่อจานวนกิจกรรมนักศึกษาทังหมด
้
และร้ อยละของโครงการบริ การวิชาการที่ไม่เก็บค่ าธรรมเนียม
ต่อโครงการบริการวิชาการทังหมด
้
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2) ตัวบ่ งชีค้ ุณภาพคณะ/หน่ วยงานจัดการเรียนการสอน
2.1 หลักการโดยทัว่ ไป เป็ นหลักการเดียวกับตัวบ่งชี ้คุณภาพระดับมหาวิทยาลัย แต่จะ
ไม่ป ระเมิ นตัวบ่ง ชี ร้ ้ อยละของหลักสูตรนานาชาติต่อ หลักสูต รทัง้ หมด และความส าเร็ จ ในการดูแ ล
นักศึกษาพิการทังระบบให้
้
เรี ยนได้ สาเร็จ
2.2 ให้ คณะ/หน่วยงานจัดการเรี ยนการสอนกาหนดตัวบ่งชี ้ที่สะท้ อนเอกลักษณ์ /สะท้ อน
คุณภาพของหน่วยงานอย่างน้ อย 3 ตัวบ่งชี ้
3) ตัวบ่ งชีค้ ุณภาพสถาบันวิจัย
3.1 หลัก การโดยทั่ว ไป เป็ นหลัก การเดี ย วกับ การก าหนดตัว บ่ง ชี ค้ ุณ ภาพระดับ
มหาวิทยาลัย ปี การศึกษา 2553 โดยได้ ตดั องค์ประกอบที่ไม่เกี่ยวกับสถาบันวิจยั 2 องค์ประกอบ คือ
องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต และองค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา และตัดตัว
บ่งชี ้ที่ไม่เกี่ยวกับสถาบันวิจยั ในแต่ละองค์ประกอบออก
3.2 กาหนดตัวบ่งชี ้เฉพาะของสถาบันวิจยั 4 ตัวบ่งชี ้ โดย 2 ตัวบ่งชี ้เป็ นตัวบ่งชี ้เดียวกับ
ปี การศึกษา 2552 คือ ร้ อยละของงานวิจยั ที่แล้ วเสร็ จตามเวลา และร้ อยละของงานวิจยั ที่มีการประเมิน
ระดับดี เพิ่มตัวบ่งชีใ้ หม่ 2 ตัวบ่งชี ้ คือ ร้ อยละของโครงการบริ การวิชาการที่ไม่เก็บค่าธรรมเนียมต่อ
โครงการบริการวิชาการทังหมด
้
และระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
3.3 ให้ ส ถาบันวิจัยกาหนดตัวบ่งชีท้ ี่ สะท้ อนเอกลักษณ์ /สะท้ อนคุณภาพของสถาบัน
อย่างน้ อย 3 ตัวบ่งชี ้
4) ตัวบ่ งชีค้ ุณภาพสานัก/สถาบันสนับสนุนวิชาการ
4.1 หลัก การโดยทั่ว ไป เป็ นหลัก การเดี ย วกั บ การก าหนดตัว บ่ง ชี ค้ ุณ ภาพระดับ
มหาวิทยาลัย ปี การศึกษา 2553 โดยได้ ตดั องค์ประกอบที่ไม่เกี่ยวกับสานัก /สถาบันสนับสนุนวิชาการ 5
องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา
องค์ประกอบที่ 4 การวิจยั องค์ประกอบที่ 5 การบริ การทางวิชาการแก่สงั คม และองค์ประกอบที่ 6 การ
ทานุบารุ งศิลปะและวัฒนธรรม และตัดตัวบ่งชีท้ ี่ไม่เกี่ ยวกับสานัก /สถาบันสนับสนุนวิชาการในแต่ละ
องค์ประกอบออก ทาให้ มีองค์ประกอบคุณภาพ 4 องค์ประกอบ และเพิ่มองค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก
รวมทังหมด
้
5 องค์ประกอบ
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4.2 กาหนดตัวบ่งชี ้เฉพาะของสานัก/สถาบันสนับสนุนวิชาการ 2 ตัวบ่งชี ้ โดย 1 ตัวบ่งชี ้
เป็ นตัวบ่งชี ้เดียวกับปี การศึกษา 2552 คือ ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริ การ เพิ่มตัวบ่งชี ้ใหม่ 1 ตัว
บ่งชี ้ คือ ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
4.3 ยั ง คงก าหนดให้ ส านัก /สถาบัน สนับ สนุ น วิ ช าการ ก าหนดตัว บ่ ง ชี ท้ ี่ สะท้ อน
เอกลักษณ์/สะท้ อนคุณภาพของหน่วยงาน เช่นเดียวกับปี การศึกษา 2551
2.เกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชี ้
2.1 กาหนดเป็ นเกณฑ์ มาตรฐาน 5 คะแนน โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
1) ตัวบ่งชี ้เชิงคุณภาพจะระบุเกณฑ์มาตรฐานเป็ นข้ อ ๆ กาหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี ้เป็ น 5
ระดับ มีคะแนนตังแต่
้ 1 ถึง 5 การประเมินจะนับจานวนข้ อและระบุว่าผลการดาเนินงานได้ กี่ข้อ ได้
คะแนนเท่าใด กรณีที่ไม่ดาเนินการใดๆ หรื อดาเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน ให้ ถือว่าได้ 0 คะแนน
2) ตัวบ่งชี ้เชิงปริ มาณอยู่ในรูปของร้ อยละหรื อค่าเฉลี่ย กาหนดเกณฑ์การประเมินเป็ นคะแนน
ระหว่าง 1 ถึง 5 โดยเป็ นค่าต่อเนื่อง (มีจดุ ทศนิยม) สาหรับการแปลงผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี ้ (ซึ่ง
อยู่ในรู ปร้ อยละหรื อค่าเฉลี่ย ) เป็ นคะแนนทาโดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ์ โดยที่แต่ละตัวบ่งชี ้จะ
กาหนดค่าร้ อยละหรื อค่าเฉลี่ยที่คดิ เป็ นคะแนน 5 ไว้ ตัวอย่างเช่น
ตัวอย่ างที่ 1 กาหนดร้ อยละ 100 เป็ นคะแนน 5 ผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี ้ได้ ร้อยละ 75.51
คะแนนที่ได้ =
75.51
100

X5

= 3.78

ตัวอย่ างที่ 2 กาหนดร้ อยละ 85 เป็ นคะแนน 5 ผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี ้ได้ ร้อยละ 34.62
คะแนนที่ได้ =
34.62
85

X5

= 2.04

18

ตัวอย่ างที่ 3 กาหนดค่าเฉลี่ยคือ จานวนเงินวิจยั ต่ออาจารย์และนักวิจยั 200,000 บาท เป็ นคะแนน 5
ผลการดาเนินงานได้ 152,500.35 บาทต่อคน
คะแนนที่ได้ =
152,500.35
200,000

X5

=3.81

ตัวอย่ างที่ 4 กาหนดร้ อยละ 90 เป็ นคะแนน 5 ผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี ้ได้ ร้อยละ 92.08
คะแนนที่ได้ =
92.08
90

X5

=5

หลักการคานวณการแปลงค่าร้ อยละหรื อค่าเฉลี่ยเป็ นคะแนน สรุปได้ ดงั นี ้
1) ผลการดาเนินงานเท่ากับหรื อสูงกว่าค่าร้ อยละหรื อค่าเฉลี่ยที่กาหนดให้ เป็ นคะแนน 5 จะได้
คะแนน 5
2) ผลการดาเนินงานต่ากว่าค่าร้ อยละหรื อค่าเฉลี่ยที่กาหนดให้ เป็ นคะแนน 5 คานวณคะแนนที่
ได้ ดงั นี ้
คะแนนที่ได้ =
ค่ าร้ อยละหรือค่ าเฉลี่ยที่ได้ จากการดาเนินการ
ค่ าร้ อยละหรือค่ าเฉลี่ยที่กาหนดให้ เป็ นคะแนนเต็ม 5 ของตัวบ่ งชีน้ ัน้ x 5
ๆ
ข้ อปฏิบัตเิ รื่ องจุดทศนิยม
การคานวณค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าคะแนนให้ ใช้ ทศนิยม 2 ตาแหน่ง โดยการปั ดทศนิยม
ตาแหน่งที่ 3 ตามหลักการปั ดทศนิยม (ตังแต่
้ เลข 5 ขึ ้นไปปั ดขึ ้น) เช่น
72.364 เป็ น 72.36
3.975 เป็ น 3.98
2.2 กาหนดเกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชีเ้ ป็ น 5 ระดับ มีคะแนนตังแต่
้ 1 ถึง 5 กรณีที่ไม่
ดาเนินการใด ๆ หรื อดาเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนนให้ ได้ 0 คะแนน โดยมีความหมายของคะแนน
ดังนี ้
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คะแนน 0.00 – 1.50 หมายถึง การดาเนินงานต้ องปรับปรุงเร่งด่วน
คะแนน 1.51 – 2.50 หมายถึง การดาเนินงานต้ องปรับปรุง
คะแนน 2.51 – 3.50 หมายถึง การดาเนินงานระดับพอใช้
คะแนน 3.51 – 4.50 หมายถึง การดาเนินงานระดับดี
คะแนน 4.51 – 5.00 หมายถึง การดาเนินงานระดับดีมาก
3. การดาเนินการจัดเก็บข้ อมูลตามตัวบ่ งชีค้ ุณภาพ
การประกัน คุณ ภาพการศึก ษาถื อ เป็ นความรั บ ผิ ด ชอบของคณะ/ส านัก /สถาบัน ที่ จ ะมี ก าร
รายงานตามข้ อมูลตามตัวบ่งชีค้ ุณภาพประกอบกับข้ อมูลส่วนใหญ่เป็ นผลการดาเนินงานของคณะ /
สานัก /สถาบัน ทาให้ ข้อมูล ส่วนใหญ่ อยู่ที่คณะ/ส านัก/สถาบัน ดัง นัน้ การจัดเก็ บข้ อมูลตามตัวบ่ง ชี ้
คุณภาพ ในปี การศึกษา 2553 จึงเป็ นการจัดเก็บข้ อมูลโดยคณะ/สานัก/สถาบันเป็ นหลัก ทังนี
้ ้ ฝ่ าย
วิชาการได้ จดั ทาคาอธิบายตัวบ่งชี ้ ขอบเขตของข้ อมูลที่จดั เก็บ สูตรการคานวณ เกณฑ์มาตรฐาน และ
เกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี ้ไว้ ในบทที่ 2 รวมทังได้
้ จดั ทาแบบฟอร์ มการจัดเก็บข้ อมูลเป็ นแนวทางให้ คณะ/
สานัก/สถาบันจัดเก็บข้ อมูล
ในกรณี ที่คณะ/ส านัก/สถาบัน ไม่สามารถจัดเก็บข้ อมูลผลการดาเนินงานได้ อันเนื่องมาจาก
ข้ อ มูล ไม่ ส มบูร ณ์ หรื อ ไม่ส ามารถจัด เก็ บ ข้ อ มูล จากภาควิ ช า/ฝ่ าย/หน่ ว ยงานย่ อ ย ให้ ร ายงานใน
แบบฟอร์ มเป็ น N/A
4. รู ปแบบคาอธิบายตัวบ่ งชี ้
ในคาอธิบายตัวบ่งชี ้จะประกอบด้ วย
1. ชื่อตัวบ่งชี ้
2. ชนิ ด ของตัว บ่ง ชี ้ เป็ นการอธิ บ ายว่ า ตัว บ่ง ชี น้ ัน้ เป็ นตัว บ่ง ชี ท้ ี่ วัด ปั จ จัย น าเข้ า (Input)
กระบวนการ (Process) หรื อผลผลิต (Output) และระบุที่มาของตัวบ่งชี ้ ได้ แก่ ตัวบ่งชี ้ของสกอ. ตัวบ่งชี ้
คุณภาพภายนอกรอบสามของสมศ. ตัวบ่งชี ้เฉพาะของมธ.
3. หน่วยวัด อธิบายหน่วยในการแสดงค่าตัวบ่งชี ้ เช่น ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย อัตราส่วน จานวน
ระดับ
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4. คาอธิบายตัวบ่งชี ้ เป็ นการอธิบายความหมายของตัวแปรที่จะนามาจัดทาเป็ นค่าตัวบ่งชี ้
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่คาอธิบายใช้ คาว่าสถาบัน ขอให้ หมายถึง หน่วยงานในระดับนันๆ
้ กล่าวคือ หาก
เป็ นการดาเนินงานในระดับมหาวิทยาลัย คาว่าสถาบันหมายถึง มหาวิทยาลัย หากเป็ นการดาเนินงาน
ในระดับคณะ/สานัก/สถาบัน คาว่าสถาบันหมายถึง คณะ/สานัก/สถาบัน
5. สูตรการคานวณ แสดงวิธีในการคานวณค่าตัวบ่งชี ้ (สาหรับตัวบ่งชี ้เชิงปริ มาณ) หรื อเกณฑ์
มาตรฐาน เป็ นการอธิบายเกณฑ์มาตรฐานสาหรับการประเมินตัวบ่งชี ้ที่วดั ผลการดาเนินงานเป็ นข้ อ
6. เกณฑ์การประเมิน เป็ นเกณฑ์การประเมินอิงเกณฑ์มาตรฐาน 5 คะแนน
7. แหล่ ง ข้ อ มูล และวิ ธี ก ารจัด เก็ บ ข้ อ มูล แสดงแหล่ ง ข้ อ มูล ขอบเขตของข้ อ มูล ที่ จัด เก็ บ
เครื่ องมื อการจัดเก็ บข้ อ มูล วิธี การจัดเก็ บข้ อ มูล การประเมิ น ทุกตัว บ่ง ชี เ้ ป็ นการประเมิ นในรอบปี
การศึกษา ยกเว้ นตัวบ่งชี ้ที่ 1.1 ตัวบ่งชี ้ที่ 4.3 และตัวบ่งชี ้ที่ 8.1 ประเมินตามปี งบประมาณ โดยใช้ พ.ศ.
ของปี งบประมาณที่ตรงกับปี การศึกษาที่ประเมิน สาหรับตัวบ่งชี ้ของสมศ. ให้ ใช้ รอบปี ตามที่ สมศ.
กาหนด การเก็ บข้ อมูล ในตัวบ่งชี ท้ ี่ ระบุให้ ใช้ รอบปี งบประมาณหรื อปี ปฏิ ทิน ให้ ใช้ ปี พ.ศ.ที่ ตรงกับปี
การศึกษานัน้ เช่น ปี การศึกษา 2553 จะต้ องจัดเก็บข้ อมูลในปี งบประมาณ 2553 (1 ตุลาคม 2552- 30
กันยายน 2553)
8. ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชีใ้ นระดับมหาวิทยาลัย ในปี การศึกษา 2553 นี ้ มหาวิทยาลัยได้ มีการ
กาหนดผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี ใ้ นระดับมหาวิทยาลัย อันประกอบไปด้ วยรองอธิ การบดีฝ่ ายต่างๆ ซึ่งจะ
รับผิ ดชอบดาเนินการ/กาหนดมาตรการในระดับมหาวิทยาลัย เพื่ อให้ ผลการดาเนินงานเป็ นไปตาม
เป้าหมายที่กาหนด จึงได้ ระบุผ้ รู ับผิดชอบตัว บ่งชี ้ในระดับมหาวิทยาลัยไว้ เพื่อประสานการดาเนินงานใน
ระดับมหาวิทยาลัย และคณะ/สานัก/สถาบัน
9. ผู้ประสานงานตัวบ่งชี ้ เป็ นการระบุชื่อเจ้ าหน้ าที่ของงานประกันคุณภาพการศึกษา และ
หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อ ที่คณะ/สานัก/สถาบันสามารถติดต่อเพื่อขอคาปรึ กษาเกี่ยวกับรายละเอีย ด
ของตัวบ่งชี ้แต่ละตัวบ่งชี ้
นอกจากนี ้ ยังได้ มีการจัดทาแบบฟอร์ มการจัดเก็บข้ อมูลตามตัวบ่งชี ้ (รายละเอียดปรากฏใน
ภาคผนวก) ซึง่ ในแบบฟอร์ มดังกล่าว ขอให้ ระบุรายนามผู้ดูแลตัวบ่ งชี ้ (ผู้รับผิดชอบตัวบ่ งชี)้ และผู้
จัดเก็บข้ อมูล เพื่อประโยชน์ในการสอบถามข้ อมูลเพิ่มเติม

21

5. การจัดกลุ่มสถาบันเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของ สมศ.
เพื่อเป็ นการเตรี ยมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของสมศ. ซึ่งจะเริ่ มในปี งบประมาณ
2554-2558 นัน้ สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) ได้ มีบนั ทึก
ที่ มศ 0002/ (ว)2648 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2552 เรื่ อง พิจารณาเลือกกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม มีใจความสรุปได้ ดงั นี ้ สานักงานได้ ปรับกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาตาม
ประกาศการแบ่งกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ผนวกกับการจัดกลุ่มตามจุดเน้ นตาม
พันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา โดยกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาระดับปริ ญญา เป็ น 5 กลุ่ม คือ ข(1), ข(2), ค
(1), ค(2), และ ง จึงขอให้ มหาวิทยาลัยพิจารณาว่าตามปณิธาน อัตลักษณ์ และจุดเน้ นของสถาบัน
เหมาะสมที่จะจัดอยูใ่ นสถาบันอุดมศึกษากลุม่ ใด
ทัง้ นี ้ ในการประชุม สภามหาวิ ทยาลัย ครั ง้ ที่ 11/2552 เมื่ อ วัน ที่ 30 พฤศจิ ก ายน 2552 ได้
พิจารณาเลือกกลุ่ม สถาบันเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของ สมศ. และมีม ติให้ ความ
เห็นชอบเลือกรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของ สมศ. ในกลุ่ม ง.สถาบันที่เน้ นการวิจยั ขันสู
้ ง
และผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก
ดังนัน้ ในการประเมิน ในตัวบ่งชี ้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริ หารหลักสูตร ตัวบ่งชี ้ที่
2.2 อาจารย์ประจาที่มีคณ
ุ วุฒิปริ ญญาเอก ตัวบ่งชี ้ที่ 2.3 อาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ตัวบ่งชี ้ที่ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรี ยนการสอนตามคุณลักษณะของบัณฑิต ตัว
บ่งชีท้ ี่ 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้ จากงานวิจัยหรื องานสร้ างสรรค์ และตัวบ่งชีท้ ี่ 4.3 เงิ น
สนับสนุนงานวิจยั หรื องานสร้ างสรรค์ต่อจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจยั ประจา ขอให้ คณะ/สานัก/
สถาบันใช้ เ กณฑ์ ม าตรฐานกลุ่ม ง สถาบันที่ เน้ นการวิจัยขัน้ สู ง และผลิ ตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา
โดยเฉพาะระดับปริญญาเอกเป็ นเกณฑ์ในการประเมินตัวบ่งชี ้
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บทที่ 4
องค์ ประกอบคุณภาพ ตัวบ่ งชีแ้ ละเกณฑ์ การประเมิน
องค์ ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดาเนินการ
หลักการ
สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งมีปรัชญา ปณิธาน และจุดเน้ นที่อาจแตกต่างกัน ดังนัน้ จึงเป็ น
หน้ าที่ที่สถาบันจะกาหนดวิสยั ทัศน์ แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบตั ิการประจาปี ให้ ชดั เจนและสอดคล้ องกับ
ปรัชญา ปณิธาน กฎหมาย และจุดเน้ นของสถาบัน ที่สนับสนุนภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาตาม
หลักการอุดมศึกษา มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ (ถ้ ามี)
ตลอดจนสอดคล้ องกับกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) และการ
เปลี่ยนแปลงของกระแสโลกในกระบวนการกาหนดวิสยั ทัศน์และแผนกลยุทธ์ สภาสถาบันเปิ ดโอกาสให้
มีส่วนร่วมของสมาชิกทุกกลุ่มในสถาบัน และมีการถ่ายทอดวิสยั ทัศน์และแผนกลยุทธ์ที่กาหนดแล้ วให้
รับทราบทัว่ กันทังอาจารย์
้
เจ้ าหน้ าที่ นักศึกษา ตลอดจนผู้ที่มีส่วนได้ ส่วนเสีย เช่น ผู้ปกครอง ชุมชน
ผู้ใช้ บริการและสังคมโดยรวม
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้ อง
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 สานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา
2. พระราชบัญญัตสิ ถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน
3. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
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
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ตัวบ่ งชี ้ จานวน 3 ตัวบ่งชี ้ ประกอบด้ วย
สกอ.1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
สมศ.16 ผลการพัฒนาให้ บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดตังสถาบั
้
น
สมศ.17 ผลการพัฒนาตามจุดเน้ นและจุดเด่นที่สง่ ผลสะท้ อนเป็ นเอกลักษณ์ของสถาบัน
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1. ตัวบ่ งชีส้ กอ. 1.1 : กระบวนการพัฒนาแผน
2. ชนิดของตัวบ่ งชี ้ : กระบวนการ
3. หน่ วยวัด : ข้ อ
4. คาอธิบายตัวบ่ งชี ้ :
สถาบันอุดมศึกษามีพนั ธกิจหลัก คือ การเรี ยนการสอน การวิจยั การบริ การทางวิชาการแก่
สังคม และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการดาเนินพันธกิจหลักสถาบันอุดมศึกษาจาเป็ นต้ องมี
การกาหนดทิศทางการพัฒนาและการดาเนินงานของสถาบัน เพื่อให้ สถาบันดาเนินการสอดคล้ องกับอัต
ลักษณ์หรื อจุดเน้ น มีคณ
ุ ภาพ มีความเป็ นสากล และเจริ ญเติบโตอย่างยัง่ ยืน ดังนัน้ สถาบันต้ องกาหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ตลอดจนมี การพัฒนาแผนกลยุทธ์ และแผนดาเนินงานเพื่อเป็ นแนวทางในการ
ดาเนินงานของสถาบัน
ในการพัฒนาแผนกลยุทธ์ นอกเหนือจากการพิจารณาอัตลักษณ์หรื อจุดเน้ นของสถาบันแล้ ว
จะต้ องคานึงถึงหลักการอุดมศึกษา กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว มาตรฐานการศึกษาของชาติ
มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพที่เกี่ยวข้ อง ยุทธศาสตร์ ด้านต่างๆ ของชาติรวมถึงทิศทางการ
พัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก ทังนี
้ ้
เพื่อให้ การดาเนินงานของสถาบันเป็ นไปอย่างมีคณ
ุ ภาพ เป็ นที่ยอมรับ และสามารถตอบสนองสังคมใน
ทิศทางที่ถกู ต้ องเหมาะสม
แผนกลยุทธ์ หมายถึง แผนระยะยาวของสถาบันโดยทัว่ ไปมักใช้ เวลา 5 ปี เป็ นแผนที่กาหนด
ทิศทางการพัฒนาของสถาบัน แผนกลยุทธ์ประกอบไปด้ วยวิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์
ผลการวิเคราะห์จดุ แข็ง จุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคาม กลยุทธ์ตา่ ง ๆ ของสถาบันควรครอบคลุมทุก
ภารกิจของสถาบัน มีการกาหนดตัวบ่งชี ้ความสาเร็จของแต่ละกลยุทธ์และค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี ้เพื่อ
วัดระดับความสาเร็จของการดาเนินงานตามกลยุทธ์ โดยสถาบันนาแผนกลยุทธ์มาจัดทาแผนดาเนินงาน
หรื อแผนปฏิบตั ิการประจาปี
แผนปฏิบัติการประจาปี หมายถึง แผนระยะสันที
้ ่มีระยะเวลาในการดาเนินงานภายใน 1 ปี
เป็ นแผนที่ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ลงสู่ภาคปฏิบตั ิ เพื่อให้ เกิดการดาเนินงานจริ งตามกลยุทธ์ ประกอบด้ วย
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โครงการหรื อกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะต้ องดาเนินการในปี นัน้ ๆ เพื่อให้ บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ ตัว
บ่ง ชี ค้ วามส าเร็ จ ของโครงการหรื อกิ จ กรรม ค่าเป้าหมายของตัวบ่ง ชี เ้ หล่านัน้ รวมทัง้ มี การระบุ
ผู้รับผิดชอบหลักหรื อหัวหน้ าโครงการ งบประมาณในการดาเนินการ รายละเอียดและทรัพยากรที่ต้องใช้
ในการดาเนินโครงการที่ชดั เจน
5. เกณฑ์ มาตรฐาน :
1. มีการจัดทาแผนกลยุทธ์ ที่สอดคล้ องกับนโยบายของสภาสถาบัน โดยการมีส่วนร่ วมของ
บุคลากรในสถาบัน และได้ รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน โดยเป็ นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรื อ
ปณิธ านและพระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจนสอดคล้ องกับจุดเน้ นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 – 2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551 – 2554)
2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับสถาบันไปสู่ทกุ หน่วยงานภายใน
3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็ นแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี ครบตามพันธกิจของหน่วยงาน
4. มีตวั บ่งชี ้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบตั ิการประจาปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี ้ เพื่อวัด
ความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี
5. มีการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี ครบตามพันธกิจของหน่วยงาน
6. มีการติดตามผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี ้ของแผนปฏิบตั ิการประจาปี อย่างน้ อยปี ละ 2
ครัง้ และรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา
7. มีการประเมินผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี ้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ และ
รายงานผลต่อผู้บริหารและสภาสถาบันเพื่อพิจารณา
8. มีการนาผลการพิจารณา ข้ อคิดเห็น และข้ อเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี
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6. เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดาเนินการ

มีการดาเนินการ

มีการดาเนินการ

มีการดาเนินการ

มีการดาเนินการ

1 ข้ อ

2 หรื อ 3 ข้ อ

4 หรื อ 5 ข้ อ

6 หรื อ 7 ข้ อ

8 ข้ อ

7. แหล่ งข้ อมูลและวิธีการจัดเก็บข้ อมูล
7.1 แหล่ งข้ อมูล : งานบริหารและวางแผน
7.2 ขอบเขตข้ อมูลที่จัดเก็บ : กระบวนการพัฒนาแผนในรอบปี งบประมาณเดียวกับปี
การศึกษาที่จดั เก็บข้ อมูล
7.3 เครื่ องมือการจัดเก็บข้ อมูล : แบบฟอร์ มตัวบ่งชี ้สกอ. 1.1
1) ตัวบ่งชี ้ของแผนกลยุทธ์ : แบบฟอร์ มที่ 1.1-1
2) ตัวบ่งชี ้ของแผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี : แบบฟอร์ มที่ 1.1-2
7.4 วิธีการจัดเก็บข้ อมูล : งานบริ หารและวางแผนรายงานข้ อมูลผลการดาเนินงานตามเกณฑ์
มาตรฐานพร้ อมระบุรายการเอกสารอ้ างอิงผลการดาเนินงาน และรายงานข้ อมูลในแบบฟอร์ มตัวบ่งชี ้สกอ.
1.1
8. ผู้รับผิดชอบตัวบ่ งชี ้ :
1. รศ.ชุมพจต์ อมาตยกุล
2. ดร.สุวรรณา โควะวินทวีวฒ
ั น์
3. นายมนัสสิทธิ์ นาคสวัสดิ์
4. นางสาวสดศรี ทับสุทธิ์
9. ผู้ประสานงานตัวบ่ งชี ้ : นางสาวสดศรี ทับสุทธิ์

โทร.
โทร.
โทร.
โทร.
โทร.

02-6133820 – 5 ต่อ 113
02-6133820 – 5 ต่อ 114
02-6133820 – 5 ต่อ 112
02-6133820 – 5 ต่อ 401
02-6133820 – 5 ต่อ 401
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1. ตัวบ่ งชีส้ มศ.16 : ผลการพัฒนาให้ บรรลุตามปรั ชญา ปณิธาน พันธกิจและวัตถุประสงค์ ของ
การจัดตัง้ สถาบัน
2. ชนิดของตัวบ่ งชี ้ : ผลผลิต
3. หน่ วยวัด : ข้ อ
4. คาอธิบายตัวบ่ งชี ้ :
สถาบันอุดมศึกษาเป็ นสถาบันที่ผลิตกาลังคนที่มีภารกิจหลัก 4 ประการคือ การผลิตและพัฒนา
กาลังคนระดับกลางและระดับสูง การวิจยั เพื่อสร้ างและพัฒนาองค์ความรู้ การบริ การวิชาการแก่สงั คม
และการทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรม โดยการจัดตังสถาบั
้
นอุดมศึกษาทาให้ เกิดความหลากหลายตาม
ภารกิจหลัก ซึ่งจะต้ องมีความสอดคล้ องกับพระราชบัญญัติของสถาบันอุดมศึกษา ทังนี
้ ้แต่ละแห่งมีการ
กาหนดปรัชญา ปณิธาน พันธกิจของสถาบันอุดมศึกษาที่หลากหลายตามวัตถุประสงค์ของการจัดตัง้
สถาบันอุดมศึกษา นาไปสู่การกาหนดเป้าหมาย แผนการปฏิบตั ิงาน รวมทัง้ แผนพัฒนาคุณภาพของ
สถาบันอุดมศึกษาซึง่ ทาให้ ได้ บณ
ั ฑิตที่มีคณ
ุ ลักษณะสอดคล้ องกับปรัชญา ปณิธาน พันธกิจดังกล่าว
5. เกณฑ์ มาตรฐาน :
1. มีการกาหนดกลยุทธ์การปฏิบตั งิ านที่สอดคล้ องกับอัตลักษณ์ ปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและ

วัตถุประสงค์ของการจัดตังสถาบั
้
นอุดมศึกษา โดยได้ รับการเห็นชอบจากสภาสถาบัน
2. มีการสร้ างระบบการมีส่วนร่ วมของผู้เรี ยนและบุคลากรในการปฏิบตั ิตามกลยุทธ์ ที่กาหนด

อย่างครบถ้ วนสมบูรณ์ และบุคลากรไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 ให้ ความร่วมมือในการปฏิบตั อิ ย่างต่อเนื่อง
3. มีการประเมินความพึงพอใจของประชาคมในสถาบันอุดมศึกษาโดยอยู่ในระดับดีไม่น้อยกว่า

ร้ อยละ 80
4. ผลการด าเนิ น งานบรรลุต ามปรั ช ญา ปณิ ธ าน พัน ธกิ จ และวัตถุป ระสงค์ ข องการจัด ตัง้

สถาบันอุดมศึกษาและเกิดผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้ างคุณค่าต่อสังคม
5. ผู้เรี ยนมีคณ
ุ ลักษณะที่สะท้ อนถึงอัตลักษณ์ ปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและวัตถุประสงค์ของ

การจัดตังสถาบั
้
นอุดมศึกษาจนเป็ นที่ยอมรับในระดับชาติหรื อนานาชาติ
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ข้ อมูลประกอบการพิจารณา
1. ปรั ชญา ปณิ ธ าน พัน ธกิ จและวัตถุประสงค์ข องการจัดตังสถาบั
้
นอุดมศึกษา รวมทัง้ แผน

กลยุทธ์ และแผนการปฏิ บัติง านประจ าปี ของของสถาบันอุดมศึกษาที่ ไ ด้ รับความเห็ นชอบจากสภา
สถาบัน
2. แผนพัฒนาคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาในด้ านต่างๆ ที่ได้ รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน
3. รายงานผลการปฏิบตั งิ านประจาปี ที่ได้ รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน ซึ่งแสดงให้ เห็นถึง

ผลการดาเนินงานและผลสาเร็ จของการดาเนินงานที่สอดคล้ องกับปรัชญา วิสยั ทัศน์ และพันธกิจของ
สถาบันอุดมศึกษา
4. หลักฐานการได้ รับการยอมรับ การได้ รับรางวัล หรื อการได้ รับการยกย่องว่าเป็ นแบบอย่างใน

การปฏิบตั ิที่ดีในการขับเคลื่อนอัตลักษณ์ เช่น โล่ร างวัล ใบประกาศเกียรติคณ
ุ เกียรติบตั ร หนังสือเชิดชู
เกียรติ เป็ นต้ น
6. เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

ปฏิบตั ไิ ด้

ปฏิบตั ไิ ด้

ปฏิบตั ไิ ด้

ปฏิบตั ไิ ด้

ปฏิบตั ไิ ด้

1 ข้ อ

2 ข้ อ

3 ข้ อ

4 ข้ อ

5 ข้ อ

7. แหล่ งข้ อมูลและวิธีการจัดเก็บข้ อมูล
7.1 แหล่ งข้ อมูล : งานบริหารและวางแผน
7.2 ขอบเขตข้ อมู ลที่จัด เก็บ :

ผลการพัฒนาให้ บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและ

วัตถุประสงค์ของการจัดตังสถาบั
้
นในรอบปี การศึกษาที่จดั เก็บข้ อมูล (1 มิถนุ ายน – 31 พฤษภาคม ของปี
ถัดไป)
7.3 เครื่ องมือการจัดเก็บข้ อมูล : -
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7.4 วิธีการจัดเก็บข้ อมูล : งานบริหารและวางแผนรายงานข้ อมูลผลการดาเนินงานตามเกณฑ์
มาตรฐานพร้ อมระบุรายการเอกสารอ้ างอิงผลการดาเนินงาน
8. ผู้รับผิดชอบตัวบ่ งชี ้ :
1. นายมนัสสิทธิ์ นาคสวัสดิ์
2. นางสาวสดศรี ทับสุทธิ์
9. ผู้ประสานงานตัวบ่ งชี ้

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

1. นายมนัสสิทธิ์ นาคสวัสดิ์
2. นางสาวสดศรี ทับสุทธิ์

โทร. 02-6133820 – 5 ต่อ 112
โทร. 02-6133820 – 5 ต่อ 401
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1. ตัวบ่ งชีส้ มศ.17 : ผลการพัฒนาตามจุดเน้ นและจุดเด่ นที่ส่งผลสะท้ อนเป็ นเอกลั กษณ์ ของ
สถาบัน
2. ชนิดของตัวบ่ งชี ้ : ผลผลิต
3. หน่ วยวัด : ข้ อ
4. คาอธิบายตัวบ่ งชี ้ :
พิจารณาผลการดาเนินงานตามจุดเน้ น จุดเด่น หรื อความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบันที่ส่งผล
สะท้ อนเป็ นเอกลักษณ์ของสถาบันซึง่ เป็ นผลลัพธ์จากการดาเนินงานของสถาบันนัน้
5. เกณฑ์ มาตรฐาน :
1. มี การกาหนดกลยุทธ์ ก ารปฏิ บตั ิงานที่ สอดคล้ องกับจุดเน้ น จุดเด่น หรื อความเชี่ ยวชาญ

เฉพาะของสถาบัน โดยได้ รับการเห็นชอบจากสภาสถาบัน
2. มีการสร้ างระบบการมีส่วนร่ วมของผู้เรี ยนและบุคลากรในการปฏิบตั ิตามกลยุทธ์ ที่กาหนด

อย่างครบถ้ วนสมบูรณ์ และบุคลากรไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 ให้ ความร่วมมือในการปฏิบตั อิ ย่างต่อเนื่อง
3. มีการประเมินความพึงพอใจของประชาคมในสถาบันอุดมศึกษาโดยอยู่ในระดับดีไม่น้อยกว่า

ร้ อยละ 80
4. ผลการดาเนินงานบรรลุตามจุดเน้ น จุดเด่น หรื อความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบันและเกิด

ผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้ างคุณค่าต่อสังคม
5. สถาบันมี เอกลักษณ์ ตามจุดเน้ น จุดเด่น หรื อความเชี่ ยวชาญเฉพาะที่ กาหนด และได้ รับ

การยอมรับในระดับชาติหรื อนานาชาติ
ข้ อมูลประกอบการพิจารณา
1. เอกสารหลักฐานที่แสดงให้ เห็นถึงการกาหนดเอกลักษณ์ จุดเน้ น หรื อจุดเด่น

สถาบันอุดมศึกษา
2. แผนกลยุท ธ์ แผนการปฏิ บ ัติ ง านประจ าปี รวมทัง้ แผนพัฒ นาคุณ ภาพที่ ส อดคล้ อ งกั บ

เอกลักษณ์ จุดเน้ น หรื อจุดเด่นของสถาบันอุดมศึกษาที่ได้ รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน
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3. รายงานผลการปฏิบตั งิ านประจาปี ที่ได้ รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน ซึ่งแสดงให้ เห็นถึง

ผลการดาเนินงานและผลสาเร็จของการดาเนินงานตามเอกลักษณ์ จุดเน้ น หรื อ จุดเด่นของสถานศึกษาที่
กาหนด หรื อผลการดาเนินงานและผลสาเร็ จของการดาเนินงานที่เกิดขึ ้นจนถือเป็ นเอกลักษณ์ จุดเน้ น
หรื อจุดเด่นของสถานศึกษาที่ได้ รับการยอมรับ
4. เอกสารหลัก ฐานการได้ รับการยอมรั บ การได้ รับรางวัล หรื อการได้ รั บการยกย่องว่า เป็ น

แบบอย่างในการปฏิบตั ทิ ี่ดี เช่น โล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคณ
ุ เกียรติบตั ร หนังสือเชิดชูเกียรติ เป็ นต้ น
6. เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

ปฏิบตั ไิ ด้

ปฏิบตั ไิ ด้

ปฏิบตั ไิ ด้

ปฏิบตั ไิ ด้

ปฏิบตั ไิ ด้

1 ข้ อ

2 ข้ อ

3 ข้ อ

4 ข้ อ

5 ข้ อ

7. แหล่ งข้ อมูลและวิธีการจัดเก็บข้ อมูล
7.1 แหล่ งข้ อมูล : งานบริหารและวางแผน
7.2 ขอบเขตข้ อมูลที่จัดเก็บ :

ผลการพัฒนาตามจุดเน้ นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้ อนเป็ น

เอกลักษณ์ของสถาบันในรอบปี การศึกษาที่จดั เก็บข้ อมูล (1 มิถนุ ายน – 31 พฤษภาคม ของปี ถัดไป)
7.3 เครื่ องมือการจัดเก็บข้ อมูล : 7.4 วิธีการจัดเก็บข้ อมูล : งานบริหารและวางแผนรายงานข้ อมูลผลการดาเนินงานตามเกณฑ์
มาตรฐานพร้ อมระบุรายการเอกสารอ้ างอิงผลการดาเนินงาน
8. ผู้รับผิดชอบตัวบ่ งชี ้ :
1. นายมนัสสิทธิ์ นาคสวัสดิ์
2. นางสาวสดศรี ทับสุทธิ์
9. ผู้ประสานงานตัวบ่ งชี ้ :

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

1. นายมนัสสิทธิ์ นาคสวัสดิ์
2. นางสาวสดศรี ทับสุทธิ์

โทร. 02-6133820 – 5 ต่อ 112
โทร. 02-6133820 – 5 ต่อ 401
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องค์ ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก
1. ตัวบ่ งชีม้ ธ.13: ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
2. ชนิดของตัวบ่ งชี ้ : ผลผลิต
3. หน่ วยวัด : ค่าเฉลี่ย
4. คาอธิบายตัวบ่ งชี ้ :
การให้ บริการของสานัก/สถาบันสนับสนุนวิชาการพิจารณาจากผลการสารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริ การเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทางาน/การบริ การ เช่น 1. ความพึงพอใจด้ านกระบวนการ ขันตอน
้
การให้ บริ การ 2.ความพึงพอใจด้ านเจ้ าหน้ าที่ /ผู้ให้ บริ การ 3. ความพึงพอใจด้ านการอานวยความสะดวก
4. ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้ บริ การ โดยใช้ แบบสอบถามหรื อแบบประเมินค่า 5 ระดับ คือ ระดับ
พอใจมากที่สุด (5 คะแนน) ระดับพอใจมาก (4 คะแนน) พอใจ (3 คะแนน) พอใจน้ อย (2 คะแนน) และ
พอใจน้ อยที่สดุ (1 คะแนน)
ในกรณีท่ ีสถาบันไม่ ได้ ประเมินความพึงพอใจครบทุกกิจกรรม/โครงการ จาเป็ นต้ องมี
การประเมินความพึงพอใจของผู้ รับ บริ ก าร อย่ างน้ อย ร้ อ ยละ 80 ของกิ จกรรม/โครงการที่
ดาเนินการ หรื อร้ อยละ 80 ของผู้ รับบริ การ (หากวัดระดับความพึงพอใจไม่ ถึงร้ อยละ 80 ของ
กิจกรรม/โครงการที่ให้ บริ การทัง้ หมด หรื อไม่ ถึงร้ อยละ 80 ของผู้ รับบริ การ จะให้ ได้ เพียง 1
คะแนน ถึงแม้ ว่าผลการประเมินระดับความพึงพอใจจะได้ 3.51 ขึน้ ไปก็ตาม)
5. สูตรการคานวณ :
1. คานวณระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
n

n
i 1
n

i

xi

n
i 1

i

ni

หมายถึง จานวนผู้ตอบแบบสอบถามในแต่ละข้ อ

xi

หมายถึง ระดับค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจในแต่ละข้ อ
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2. แปลงค่ าเฉลี่ยที่คานวณได้ ในข้ อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =
ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่กาหนดให้ เป็ นคะแนนเต็ม 5

x5

6. เกณฑ์ ประเมิน :
โดยการแปลงระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็ นคะแนนระหว่าง 0 – 5
ค่าระดับความพึงพอใจที่กาหนดให้ เป็ นคะแนนเต็ม 5 = 3.50
7. แหล่ งข้ อมูลและวิธีการจัดเก็บข้ อมูล
7.1 แหล่ งข้ อมูล : ฝ่ ายฝึ กอบรมและบริการวิชาการ
7.2 ขอบเขตข้ อมูลที่จัดเก็บ : ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการในรอบปี การศึกษาที่จดั เก็บ
ข้ อมูล (1 มิถนุ ายน – 31 พฤษภาคมของปี ถัดไป)
7.3 เครื่ องมือการจัดเก็บข้ อมูล : แบบฟอร์ มตัวบ่งชี ้มธ.13
7.4 วิธีการจัดเก็บข้ อมูล : ฝ่ ายฝึ กอบรมและบริการวิชาการกรอกข้ อมูลในแบบฟอร์ มที่กาหนด
7.5 ความถี่ในการจัดเก็บข้ อมูล : ปี การศึกษาละ 1 ครัง้
8. ผู้รับผิดชอบตัวบ่ งชี ้ :
1. นางสุดารัตน์ กิตติวงศากูล

โทร.02-6133820-5 ต่อ 501

2. นางสาวลัดดา ลีลาศวัฒนกิจ

โทร.02-6133820-5 ต่อ 503

3. นางสาววรุณพร สุวรรณธานินทร์

โทร.02-6133820-5 ต่อ 101

9. ผู้ประสานงานตัวบ่ งชี ้ : นางสาววรุณพร สุวรรณธานินทร์

โทร.02-6133820-5 ต่อ 101
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1. ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 2.2 :
กระบวนการบริการทางวิชาการให้ เกิดประโยชน์ ต่อสังคม
2. ชนิดของตัวบ่ งชี ้ : กระบวนการ
3. หน่ วยวัด :
ระดับ
4. คาอธิบายตัวบ่ งชี ้ :
ความสามารถในการให้ บริ การทางวิชาการในลักษณะห่วงโซ่คุณภาพที่ สนองความ
ต้ องการและเป็ นที่พึ่งของชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานวิชาชีพ สังคมได้ อย่างมีคณ
ุ ภาพตาม
ศักยภาพและความพร้ อมตามจุดเน้ นของสถาบัน พิจารณาได้ จาก (1) ประโยชน์หรื อผลกระทบของการ
ให้ บริ การทางวิชาการ (2) การสร้ างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก และ (3) ความรู้ที่เกิดจากการ
ให้ บริการทางวิชาการและการเผยแพร่ความรู้นนทั
ั ้ งภายในและภายนอกสถาบั
้
น
5. เกณฑ์ มาตรฐาน :
1. มีการสารวจความต้ องการของชุมชน หรื อภาครัฐ หรื อภาคเอกชน หรื อหน่วยงาน
วิชาชีพเพื่อประกอบการกาหนดทิศทางและการจัดทาแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้ นของสถาบัน
2. มีความร่วมมือด้ านบริ การทางวิชาการเพื่อการเรี ยนรู้และเสริมสร้ างความเข้ มแข็ง
ของชุมชน หรื อภาคเอกชน หรื อภาครัฐ หรื อหน่วยงานวิชาชีพ
3. มีการประเมินประโยชน์หรื อผลกระทบของการให้ บริการทางวิชาการต่อสังคม
4. มีการนาผลการประเมินในข้ อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรื อกิจกรรมการให้ บริการ
ทางวิชาการ
5. มีการพัฒนาความรู้ที่ได้ จากการให้ บริ การทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้ส่บู คุ ลากร
ภายในสถาบันและเผยแพร่ส่สู าธารณชน
6. เกณฑ์ การประเมิน:
1 คะแนน
มีการดาเนินการ
1 ข้ อ

2 คะแนน
มีการดาเนินการ
2 ข้ อ

3 คะแนน
มีการดาเนินการ
3ข้ อ

4 คะแนน
มีการดาเนินการ
4ข้ อ

5 คะแนน
มีการดาเนินการ
5 ข้ อ

7. แหล่ งข้ อมูลและวิธีการจัดเก็บข้ อมูล
7.1 แหล่ งข้ อมูล : ฝ่ ายฝึ กอบรมและบริการวิชาการ
7.2 ขอบเขตข้ อมูลที่จัดเก็บ: กระบวนการบริการทางวิชาการให้ เกิดประโยชน์ตอ่ สังคม
ของหน่วยงานในรอบปี การศึกษาที่จดั เก็บข้ อมูล (1 มิถนุ ายน - 31พฤษภาคมของปี ถัดไป)

35

7.3 วิธีการจัดเก็บข้ อมูล : ฝ่ ายฝึ กอบรมและบริ การวิชาการรายงานข้ อมูลผลการดาเนินงาน
ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดพร้ อมระบุหลักฐานอ้ างอิงผลการดาเนินงานในรายงานการประเมินตนเอง
8. ผู้รับผิดชอบตัวบ่ งชี ้ :
1. ดร.สุวรรณา โควะวินทวีวฒ
ั น์

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. ผู้ประสานงานตัวบ่ งชี ้ : นางสุดารัตน์ กิตติวงศากูล โทร. 02-6133820-5 ต่อ 501
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1. ตัวบ่ งชี ้ 2.3 :

จานวนโครงการบริการวิชาการแก่ สังคมที่จัดร่ วมกับเครือข่ ายทัง้
ภาครัฐและเอกชน
2. ประเด็นการชีว้ ัด: จานวนโครงการรบริการวิชาการแก่สงั คมที่จดั ร่วมกับเครื อข่ายทัง้
ภาครัฐและเอกชน
3. หน่ วยวัด :
โครงการ
4. คาอธิบายตัวบ่ งชี ้ :
โครงการบริ การวิชาการแก่สังคม หมายถึง โครงการบริ การวิชาการแก่สังคมที่จัดใน
รูปแบบการอบรม/สัมมนา/สัมมนาเชิงวิชาการหรื อปฏิบตั กิ าร ที่ไม่เรี ยกเก็บค่าธรรมเนียม
เครื อ ข่า ย หมายถึ ง หน่ว ยงานที่ ร่ ว มจัดกิ จ กรรมบริ การวิ ช าการแก่ สัง คมโดยไม่คิ ด
ค่าใช้ จา่ ยกับผู้เข้ ารับบริการกับสานักเสริมศึกษาและบริ การสังคม โดยเครื อข่ายเหล่านันได้
้ ร่วมสนับสนุน
กิจกรรมของสานักเช่น งบประมาณ สถานที่ บุคลากร รวมทังการประชาสั
้
มพันธ์หากลุ่มเป้าหมายผู้เข้ า
รับบริการเข้ าร่วมโครงการ
5. เกณฑ์ การประเมิน:
จานวนโครงการบริการวิชาการแก่สงั คมที่จดั ร่ วมกับเครื อข่ายทังภาครั
้
ฐและเอกชนกาหนดให้
คะแนนเต็ม 5 = 40
6. แหล่ งข้ อมูลและวิธีการจัดเก็บข้ อมูล
6.1 แหล่ งข้ อมูล:
ฝ่ ายฝึ กอบรมและบริการวิชาการ
6.2 ขอบเขตข้ อมูลที่จัดเก็บ: จานวนโครงการบริ การวิชาการแก่สงั คมที่จดั ร่วมกับเครื อข่าย
ทังภาครั
้
ฐและเอกชนในรอบปี การศึกษาที่จดั เก็บข้ อมูล
6.3 เครื่ องมือการจัดเก็บข้ อมูล: แบบฟอร์ มตัวบ่งชี ้ที่ 2.3
6.4 วิธีการจัดเก็บข้ อมูล: ฝ่ ายฝึ กอบรมและบริ การวิชาการกรอกข้ อมูลในแบบฟอร์ มที่
กาหนด
6.5 ความถี่ในการจัดเก็บข้ อมูล: ปี การศึกษาละ 1 ครัง้
7. ผู้รับผิดชอบตัวบ่ งชี:้
1. ดร. สุวรรณา โควะวินทวีวฒ
ั น์
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. นางสาวชลกนก ไวจาปา
8. ผู้ประสานงานตัวบ่ งชี ้ : นางสาวชลกนก ไวจาปา
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1. ตัวบ่ งชี ้ 2.4:

ร้ อยละของผู้เข้ ารั บการอบรมโครงการบริการวิชาการที่ไม่ เรี ยกเก็บ
ค่ าธรรมเนียมต่ อผู้เข้ ารั บการอบรมโครงการบริการวิชาการทัง้ หมด
2. ประเด็นการชีว้ ัด: ผู้เข้ ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการที่ไม่เรี ยกเก็บค่าธรรมเนียม
3. หน่ วยวัด :
ร้ อยละ
4. คาอธิบายตัวบ่ งชี ้ :
ผู้เข้ ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการที่ไม่เรี ยกเก็บค่าธรรมเนียม หมายถึง ผู้เข้ ารับ
การบริ การโครงการบริ การวิชาการแก่สงั คมที่จดั ในรู ปแบบการอบรม/สัมมนา/สัมมนาเชิงวิชาการหรื อ
ปฏิบตั กิ าร ที่ไม่เรี ยกเก็บค่าธรรมเนียม
ผู้เ ข้ า รั บ การอบรมโครงการบริ ก ารวิ ช าการทัง้ หมด หมายถึ ง ผู้เ ข้ า รั บ การบริ ก าร
โครงการบริ การวิชาการแก่สงั คมที่จดั ในรู ปแบบการอบรม/สัมมนา/สัมมนาเชิงวิชาการหรื อปฏิบตั ิการ
ที่ไม่เรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมและที่เรี ยกเก็บค่าธรรมเนียม ทุกโครงการ
5. สูตรการคานวณ :
ผู้เข้ ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการที่ไม่เรี ยกเก็บค่าธรรมเนียม x 100
ผู้เข้ ารับการอบรมโครงการบริ การวิชาการทังหมด
้
6. เกณฑ์ การประเมิน:
ค่าร้ อยละของผู้เข้ ารับการอบรมโครงการบริ การวิชาการที่ไม่เรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมกาหนดให้
คะแนนเต็ม 5 = 55
7. แหล่ งข้ อมูลและวิธีการจัดเก็บข้ อมูล
7.1 แหล่ งข้ อมูล:
ฝ่ ายฝึ กอบรมและบริการวิชาการ
7.2 ขอบเขตข้ อมูลที่จัดเก็บ: จานวนผู้เข้ ารับการอบรมโครงการบริ การวิชาการทังหมดใน
้
รอบปี การศึกษาที่จดั เก็บข้ อมูล
7.3 เครื่ องมือการจัดเก็บข้ อมูล: แบบฟอร์ มตัวบ่งชี ้ที่ 2.3
7.4 วิ ธีก ารจั ดเก็ บข้ อมู ล : ฝ่ ายฝึ กอบรมและบริ การวิช าการกรอกข้ อมูลในแบบฟอร์ ม ที่
กาหนด
7.5 ความถี่ในการจัดเก็บข้ อมูล: ปี การศึกษาละ 1 ครัง้
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8. ผู้รับผิดชอบตัวบ่ งชี ้ :
1. ดร. สุวรรณา โควะวินทวีวฒ
ั น์

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. ผู้ประสานงานตัวบ่ งชี ้ : นางสาวลัดดา ลีลาศวัฒนกิจ

โทร. 02-6133820-5 ต่อ 503
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1. ตังบ่ งชี ้ 2.5:

ร้ อยละของมูลค่ าของการให้ บริการวิชาการที่ไม่ เก็บค่ าธรรมเนียม
ต่ อ กาไรสุทธิจากการจัดโครงการบริการวิชาการ

2. ประเด็นการชีว้ ัด : มูลค่าของการให้ บริการวิชาการที่ไม่เก็บค่าธรรมเนียม
3. หน่ วยวัด :
ร้ อยละ
4. คาอธิบายตัวบ่ งชี ้ :
มูลค่าของการให้ บริการวิชาการที่ไม่เก็บค่าธรรมเนียม หมายถึง มูลค่าซึ่งเมื่อคิดเป็ นจานวนเงิน
แล้ ว เท่ากับ จานวนเงินที่ผ้ เู ข้ ารับบริ การจะได้ รับจากสานักเสริ มศึกษาและบริ การสังคมเป็ นจานวน 50
บาท ต่อ คนต่อชั่วโมง โดยคานวณจากค่าใช้ จ่า ยโดยเฉลี่ ย ต่อ ชั่วโมงต่อผู้เข้ ารั บ บริ การหนึ่ง คนของ
โครงการบริการวิชาการที่ไม่เก็บค่าธรรมเนียม
5. สูตรการคานวณ :
ผลรวมของมูลค่าของการให้ บริการวิชาการที่ไม่เก็บค่าธรรมเนียม x 100
กาไรสุทธิจากการจัดโครงการบริการวิชาการ
6. เกณฑ์ การประเมิน:
ร้ อยละมูลค่าการให้ บริ การวิชาการที่ไม่เรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมกาหนดให้ คะแนนเต็ม 5 = 44
7. แหล่ งข้ อมูลและวิธีการจัดเก็บข้ อมูล
7.1 แหล่ งข้ อมูล: ฝ่ ายฝึ กอบรมและบริการวิชาการ
7.2 ขอบเขตข้ อมูลที่จัดเก็บ: มูลค่าของการให้ บริ การวิชาการที่ไม่เก็บค่าธรรมเนียมในรอบ
ปี งบประมาณปี เดียวกับปี การศึกษาที่จดั เก็บข้ อมูล
7.3 วิ ธีก ารจั ดเก็ บข้ อมู ล : ฝ่ ายฝึ กอบรมและบริ การวิช าการกรอกข้ อมูลในแบบฟอร์ ม ที่
กาหนด
8. ผู้รับผิดชอบตัวบ่ งชี ้ :
1. ดร. สุวรรณา โควะวินทวีวฒ
ั น์
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. ผู้ประสานงานตัวบ่ งชี ้ : นางสาวลัดดา ลีลาศวัฒนกิจ

โทร. 02-6133820-5 ต่อ 503
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องค์ ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
หลักการ
สถาบันอุดมศึกษาต้ องให้ ความสาคัญกับการบริ หารจัดการ โดยมีสภามหาวิทยาลัยทาหน้ าที่ใน
การกากับดูแลการทางานของสถาบันให้ มีประสิทธิภาพ สถาบันอุดมศึกษาจะต้ องบริ หารจัดการด้ าน
ต่างๆ ให้ มีคณ
ุ ภาพ เช่น ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานข้ อมูล การบริ หารความเสี่ยง การบริ หารการ
เปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพยากรทังหมด
้
ฯลฯ เพื่อสัมฤทธิผลตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ โดยใช้ หลักธรร
มาภิบาล (Good Governance)
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้ อง
1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) สานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
2. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
4. มาตรฐานการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการตามคารับรองการปฏิบั ติราชการ สานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
5. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา สานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
6. เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติเพื่อสถาบันที่เป็ นเลิศ 2009-2010
7. เกณฑ์การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
8. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่ อง คู่มือและแนวปฏิบตั ิในการพิจารณาออก
ใบอนุญาตให้ จดั ตังสถาบั
้
นอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2551
9. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่ อง มาตรฐานห้ องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544
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ตัวบ่ งชี ้ จานวน 8 ตัวบ่งชี ้ ประกอบด้ วย
สกอ. 7.1 ภาวะผู้นาของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน
สกอ. 7.2 การพัฒนาสถาบันสูส่ ถาบันเรี ยนรู้
สกอ. 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
สกอ. 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง
สมศ. 12 การปฏิบตั ติ ามบทบาทหน้ าที่ของสภาสถาบัน
สมศ. 13 การปฏิบตั ิตามบทบาทหน้ าที่ของผู้บริ หารสถาบัน
มธ.11 ระบบพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
มธ.12 มีระบบการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของบุคลากร
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1. ตัวบ่ งชีส้ กอ. 7.1 : ภาวะผู้นาของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน
2. ชนิดของตัวบ่ งชี ้ : กระบวนการ
3. หน่ วยวัด : ข้ อ
4. คาอธิบายตัวบ่ งชี ้ :
ปั จจัยสนับสนุนที่สาคัญต่อการเจริ ญก้ าวหน้ าของสถาบันอุดมศึกษา คือ สภาสถาบันและ
ผู้บริ หารทุกระดับของสถาบันนันๆ
้ หากสภาสถาบันและผู้บริ หารมีวิสยั ทัศน์ เป็ นผู้นาที่ดี มีธรรมาภิบาล
รับผิดชอบต่อสังคม รักความก้ าวหน้ า ดูแลบุคลากรอย่างดี เปิ ดโอกาสให้ ชมุ ชนเข้ ามามีส่วนร่วมในการ
บริ หาร มีความสามารถในการตัดสินใจแก้ ปัญหา และกากับดูแล ติดตามผลการดาเนินงานของสถาบัน
ไปในทิศทางที่ถกู ต้ อง จะทาให้ สถาบันเจริญรุดหน้ าอย่างรวดเร็ว
หลักธรรมาภิบาล หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการต่างๆ
ให้ เป็ นไปในครรลองธรรม นอกจากนี ้ ยังหมายถึงการบริ หารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถนาไปใช้ ได้ ทงภาครั
ั้
ฐ
และเอกชนธรรมที่ใช้ ในการบริหารงานนี ้มีความหมายอย่างกว้ างขวาง กล่าวคือ หาได้ มีความหมายเพียง
หลักธรรมทางศาสนาเท่านัน้ แต่รวมถึงศีลธรรม คุณธรรม จริ ยธรรมและความถูกต้ อง ชอบธรรมทังปวง
้
ซึง่ วิญญูชนพึงมีและพึงประพฤติปฏิบตั ิ อาทิ ความโปร่งใสตรวจสอบได้ การปราศจากการแทรกแซงจาก
องค์การภายนอก เป็ นต้ น
หลักธรรมาภิบาลของการบริ หารกิจการบ้ านเมืองที่ดี (Good Governance) ที่เหมาะสมจะ
นามาปรับใช้ ในภาครัฐมี 10 องค์ประกอบ ดังนี ้
1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบตั ิราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของแผนการปฏิบตั ิราชการตามที่ได้ รับงบประมาณมาดาเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียง
กับส่วนราชการหรื อหน่วยงานที่มีภารกิจคล้ ายคลึงกันและมีผลการปฏิบตั งิ านในระดับชันน
้ าของประเทศ
เพื่อให้ เกิดประโยชน์สขุ ต่อประชาชนโดยการปฏิบตั ิราชการจะต้ องมีทิศทางยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์
ที่ชดั เจน มีกระบวนการปฏิบตั ิงานและระบบงานที่เป็ นมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและ
พัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็ นระบบ
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2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริ หารราชการตามแนวทางการกากับดูแลที่ดีที่มีการ
ออกแบบกระบวนการปฏิบตั ิงานโดยใช้ เทคนิคและเครื่ องมือการบริ หารจัดการที่เหมาะสมให้ องค์การ
สามารถใช้ ทรัพยากรทัง้ ด้ านต้ นทุน แรงงานและระยะเวลาให้ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีด
ความสามารถในการปฏิบตั ิราชการตามภารกิจเพื่อตอบสนองความต้ องการของประชาชนและผู้มีส่วน
ได้ สว่ นเสียทุกกลุม่
3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การให้ บริ การที่สามารถดาเนินการได้ ภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด และสร้ างความเชื่อมัน่ ความไว้ วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรื อความ
ต้ องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง
4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิหน้ าที่
และผลงานต่อเป้าหมายที่กาหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนันควรอยู
้
่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวัง
ของสาธารณะ รวมทังการแสดงถึ
้
งความสานึกในการรับผิดชอบต่อปั ญหาสาธารณะ
5) หลักความโปร่งใส (Transparency) คือ กระบวนการเปิ ดเผยอย่างตรงไปตรงมา ชี ้แจงได้ เมื่อ
มีข้อสงสัยและสามารถเข้ าถึงข้ อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ ามตามกฎหมายได้ อย่างเสรี โดยประชาชน
สามารถรู้ทกุ ขันตอนในการด
้
าเนินกิจกรรมหรื อกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้
6) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) คือ กระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชนและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้ เข้ าร่วมในการรับรู้ เรี ยนรู้ ทาความเข้ าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปั ญหา
หรื อประเด็นที่สาคัญที่เกี่ยวข้ อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ ไขปั ญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และ
ร่วมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา
7) หลักการกระจายอานาจ (Decentralization) คือ การถ่ายโอนอานาจการตัดสินใจทรัพยากร
และภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลางให้ แก่หน่วยการปกครองอื่นๆ (ราชการบริ หารส่วนท้ องถิ่น) และ
ภาคประชาชนดาเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอานาจและความรับผิดชอบในการ
ตัดสินใจและการดาเนินการให้ แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้ นการสร้ างความพึงพอใจในการให้ บริ การต่อ
ผู้รับบริการและผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย การปรับปรุงกระบวนการ และเพิ่มผลิตภาพเพื่อผลการดาเนินงานที่ดี
ของส่วนราชการ
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8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใช้ อานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้ อบังคับในการ
บริหารราชการด้ วยความเป็ นธรรม ไม่เลือกปฏิบตั ิ และคานึงถึงสิทธิเสรี ภาพของผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย
9) หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การได้ รับการปฏิบตั ิและได้ รับบริ การอย่างเท่าเที ยมกันโดย
ไม่มีการแบ่งแยกด้ าน ชายหรื อหญิง ถิ่นกาเนิด เชื ้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรื อ
สุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึ กอบรม
และอื่นๆ
10) หลักมุง่ เน้ นฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาข้ อตกลงทัว่ ไปภายในกลุ่มผู้มีส่วน
ได้ ส่วนเสียที่เกี่ยวข้ อง ซึ่งเป็ นข้ อตกลงที่เกิดจากการใช้ กระบวนการเพื่อหาข้ อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลที่
ได้ รับประโยชน์และเสียประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้ รับผลกระทบโดยตรงซึ่งต้ องไม่มีข้อคัดค้ านที่ยุติ
ไม่ได้ ในประเด็นที่สาคัญ โดยฉันทามติไม่จาเป็ นต้ องหมายความว่าเป็ นความเห็นพ้ องโดยเอกฉันท์
5. เกณฑ์ มาตรฐาน :
1. สภาสถาบันปฏิบตั ิหน้ าที่ตามที่กฎหมายกาหนดครบถ้ วนและมีการประเมินตนเองตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดล่วงหน้ า
2. ผู้บริ หารมีวิสยั ทัศน์ กาหนดทิศทางการดาเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุก
ระดับมีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนาข้ อมูลสารสนเทศเป็ นฐานในการปฏิบตั ิงานและ
พัฒนาสถาบัน
3. ผู้บริหารมีการกากับ ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทังสามารถ
้
สื่อสารแผนและผลการดาเนินงานของสถาบันไปยังบุคลากรในสถาบัน
4. ผู้บริ หารสนับสนุนให้ บคุ ลากรในสถาบัน มีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการ ให้ อานาจในการ
ตัดสินใจแก่บคุ ลากรตามความเหมาะสม
5. ผู้บริ หารถ่ายทอดความรู้ และส่ง เสริ ม พัฒ นาผู้ร่วมงาน เพื่ อให้ สามารถทางานบรรลุ
วัตถุประสงค์ของสถาบันเต็มตามศักยภาพ
6. ผู้บริ หารบริ หารงานด้ วยหลักธรรมาภิบาล โดยคานึงถึงประโยชน์ของสถาบันและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
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7. สภาสถาบันประเมินผลการบริหารงานของสถาบันและผู้บริ หารนาผลการประเมินไปปรับปรุง
การบริหารงานอย่างเป็ นรูปธรรม
หมายเหตุ
1) หากจะประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานข้ อที่ 6 นัน้ ต้ องแสดงข้ อมูลการบริ หารงาน
ตามหลัก ธรรมาภิบาลครบถ้ วนทัง้ 10 ประการ ตามนิยามศัพท์ที่ระบุไว้ ซึ่งสอดคล้ องเป็ นไปตามเกณฑ์
ของ สมศ.
2) ในระดับคณะ/สานัก/สถาบัน หมายถึง คณะกรรมการประจาคณะ/สานัก/สถาบัน
6. เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

มีการดาเนินการ

มีการดาเนินการ

มีการดาเนินการ

1 ข้ อ

2 หรื อ 3 ข้ อ

4 หรื อ 5 ข้ อ

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดาเนินการ มีกาดาเนินการ
6 ข้ อ

7 ข้ อ

7. แหล่ งข้ อมูลและวิธีการจัดเก็บข้ อมูล :
7.1 แหล่ งข้ อมูล : สานักงานเลขานุการ
7.2 ขอบเขตข้ อมูลที่จัดเก็บ : ภาวะผู้นาของสภาสถาบันและผู้บริ หารทุกระดับของสถาบัน
ในรอบ ปี การศึกษาจัดเก็บข้ อมูล (1 มิถนุ ายน – 31 พฤษภาคมของปี ถัดไป)
7.3 เครื่ องมือการจัดเก็บข้ อมูล : 7.4 วิธีการจัดเก็บข้ อมูล : สานักงานเลขานุการรายงานข้ อมูลผลการดาเนินงานตามเกณฑ์
มาตรฐานที่กาหนดพร้ อมระบุหลักฐานอ้ างอิงผลการดาเนินงานในรายงานการประเมินตนเอง
8. ผู้รับผิดชอบตัวบ่ งชี ้ : นายมนัสสิทธิ์ นาคสวัสดิ์ โทร. 02-6133820-5 ต่อ 112
9. ผู้ประสานงานตัวบ่ งชี ้ : นายมนัสสิทธิ์ นาคสวัสดิ์ โทร. 02-6133820-5 ต่อ 112
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1. ตัวบ่ งชีส้ กอ. 7.2 : การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรี ยนรู้
2. ชนิดของตัวบ่ งชี ้ : กระบวนการ
3. หน่ วยวัด : ข้ อ
4. คาอธิบายตัวบ่ งชี ้ :
มาตรฐานการอุดมศึกษาข้ อที่ 3 กาหนดให้ สถาบันมีการสร้ างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และ
สังคมแห่งการเรี ยนรู้ ซึ่งต้ องมีการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่สถาบันแห่งการเรี ยนรู้ โดยมีการรวบรวมองค์
ความรู้ที่มีอยู่ในสถาบันซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรื อเอกสารมาพัฒนาให้ เป็ นระบบ เพื่อให้ ทุก
คนในสถาบันสามารถเข้ าถึง ความรู้

และพัฒ นาตนเองให้ เป็ นผู้ร้ ู รวมทัง้ ปฏิ บัติง านได้ อ ย่างมี

ประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้ สถาบันอุดมศึกษามีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด กระบวนการในการ
บริ หารจัดการความรู้ในสถาบัน ประกอบด้ วย การระบุความรู้ การคัดเลือก การรวบรวม การจัดเก็บ
ความรู้ การเข้ าถึงข้ อมูล และการแลกเปลี่ยนความรู้ทงภายในและภายนอกสถาบั
ั้
น การสร้ างบรรยากาศ
และวัฒนธรรมการเรี ยนรู้ ภายในสถาบัน การกาหนดแนววิธีปฏิบตั ิงาน ตลอดจนการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรู้ในสถาบันให้ ดียิ่งขึ ้น
5. เกณฑ์ มาตรฐาน :
1. มีการกาหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้ องกับแผนกลยุทธ์
ของสถาบันอย่างน้ อยครอบคลุมพันธกิจของหน่วยงาน
2. กาหนดบุคลากรกลุม่ เป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะตามพันธกิจของหน่วยงานอย่าง
ชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่กาหนดในข้ อ 1
3. มีการแบ่งปั นและแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit
knowledge) เพื่อค้ นหาแนวปฏิบตั ิที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กาหนดในข้ อ 1 และเผยแพร่ ไปสู่บคุ ลากร
กลุม่ เป้าหมายที่กาหนด
4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กาหนดในข้ อ 1 ทังที
้ ่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่ง
เรี ยนรู้อื่นๆ ที่เป็ นแนวปฏิบตั ิที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็ นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็ นลายลักษณ์
อักษร (explicit knowledge)
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5. มีการนาความรู้ที่ได้ จากการจัดการความรู้ในปี การศึกษาปั จจุบั นหรื อปี การศึกษาที่ผ่านมาที่
เป็ นลายลักษณ์อกั ษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit
knowledge) ที่เป็ นแนวปฏิบตั ทิ ี่ดีมาปรับใช้ ในการปฏิบตั งิ านจริง
6. เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

มีการดาเนินการ

มีการดาเนินการ

มีการดาเนินการ

1 ข้ อ

2 ข้ อ

3 ข้ อ

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดาเนินการ มีกาดาเนินการ
4 ข้ อ

5 ข้ อ

7. แหล่ งข้ อมูลและวิธีการจัดเก็บข้ อมูล :
7.1 แหล่ งข้ อมูล : สานักงานเลขานุการ
7.2 ขอบเขตข้ อมูลที่จัดเก็บ : การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรี ยนรู้ ในรอบปี การศึกษาจัดเก็บ
ข้ อมูล

(1 มิถนุ ายน – 31 พฤษภาคมของปี ถัดไป)
7.3 เครื่ องมือการจัดเก็บข้ อมูล : -

7.4 วิธีการจัดเก็บข้ อมูล : สานักงานเลขานุการรายงานข้ อมูลผลการดาเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานที่
กาหนดพร้ อมระบุหลักฐานอ้ างอิงผลการดาเนินงานในรายงานการประเมินตนเอง
8. ผู้รับผิดชอบตัวบ่ งชี:้
1. รศ.ชุมพจต์ อมาตยกุล

โทร. 02 - 6133820-5 ต่อ 113

2. นายมนัสสิทธิ์ นาคสวัสดิ์

โทร. 02 - 6133820-5 ต่อ 112

3. นางสุดารัตน์ กิตติวงศากูล

โทร. 02 - 6133820-5 ต่อ 501

4. นางสาวสดศรี ทับสุทธิ์

โทร. 02 - 6133820-5 ต่อ 401

9. ผู้ประสานงานตัวบ่ งชี ้ : นางสาวสดศรี ทับสุทธิ์

โทร. 02 - 6133820-5 ต่อ 401
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1. ตัวบ่ งชีส้ กอ. 7.3 : ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
2. ชนิดของตัวบ่ งชี ้ : กระบวนการ
3. หน่ วยวัด : ข้ อ
4. คาอธิบายตัวบ่ งชี ้ :
สถาบันควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หารและการตัดสินใจที่สอดรับกับนโยบาย
และการวางแผนระดับสถาบัน เพื่อให้ เป็ นระบบที่สมบูรณ์สามารถเชื่อมโยงกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
ทังภายในและภายนอก
้
เป็ นระบบที่ใช้ งานได้ ทงเพื
ั ้ ่อการบริ หาร การวางแผนและการตัดสินใจของ
ผู้บริ หารทุกระดับ เพื่อการปฏิบตั ิงานตามภารกิจทุกด้ านของบุคลากร เพื่อการติดตามตรวจสอบและ
ประเมินการดาเนินงาน ตลอดจนเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาสถาบัน ทังนี
้ ้ ระบบดังกล่าวต้ องมีความ
สะดวกในการใช้ งานโดยประเมินจากความ

พึงพอใจของผู้ใช้

ระบบสารสนเทศ หมายถึง ระบบที่ทาหน้ าที่ในการรวบรวมข้ อมูลเข้ ามาทา การประมวลผล
รวมทังการวิ
้
เคราะห์เพื่อจัดทาเป็ นสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ และนาส่งไปยังผู้ที่มีสิทธิได้ รับสารสนเทศ
เพื่อใช้ ในการปฏิบตั ิงาน การบริ หาร หรื อการตัดสินใจ โดยมีคอมพิวเตอร์ รวมทังอุ
้ ปกรณ์ตา่ ง ๆ เป็ น
เครื่ องมือสนับสนุนการทางานของระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศในองค์การมีหลายประเภทในแต่ละ
ประเภทมีได้ หลายระบบ ทังนี
้ ้ เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์เฉพาะด้ านในการทางานที่แตกต่างกันออกไป
5. เกณฑ์ มาตรฐาน :
1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan)
2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบัน โดยอย่างน้ อย
ต้ องครอบคลุมการจัดการเรี ยนการสอน การวิจยั การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถนาไปใช้ ใน
การดาเนิน งานประกันคุณภาพ
3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ ระบบสารสนเทศ
4. มีการนาผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ
5. มีการส่งข้ อมูลผ่านระบบเครื อข่ายของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้ องตามที่กาหนด
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6. เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

มีการดาเนินการ

มีการดาเนินการ

มีการดาเนินการ

1 ข้ อ

2 ข้ อ

3 ข้ อ

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดาเนินการ มีกาดาเนินการ
4 ข้ อ

5 ข้ อ

7. แหล่ งข้ อมูลและวิธีการจัดเก็บข้ อมูล :
7.1 แหล่ งข้ อมูล : หน่วยเทคโนโลยีองค์กรและประชาสัมพันธ์
7.2 ขอบเขตข้ อมูลที่จัดเก็บ : ระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หารและการตัดสินใจในรอบปี
การศึกษาจัดเก็บข้ อมูล (1 มิถนุ ายน – 31 พฤษภาคมของปี ถัดไป)
7.3 เครื่องมือการจัดเก็บข้ อมูล : 7.4 วิธีการจัดเก็บข้ อมูล : หน่วยเทคโนโลยีองค์กรและประชาสัมพันธ์ รายงานข้ อมูลผลการดาเนินงาน
ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดพร้ อมระบุหลักฐานอ้ างอิงผลการดาเนินงานในรายงานการประเมินตนเอง
8. ผู้รับผิดชอบตัวบ่ งชี ้ :
1. รศ.ชุมพจต์ อมาตยกุล

โทร. 02-6133820-5 ต่อ 113

2. นายสงกรานต์ อมาตยกุล

โทร. 02-6133820-5 ต่อ 402

9. ผู้ประสานงานตัวบ่ งชี ้ : นายสงกรานต์ อมาตยกุล

โทร. 02-6133820-5 ต่อ 402
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1. ตัวบ่ งชีส้ กอ. 7.4 : ระบบบริหารความเสี่ยง
2. ชนิดของตัวบ่ งชี ้ : กระบวนการ
3. หน่ วยวัด : ข้ อ
4. คาอธิบายตัวบ่ งชี ้ :
เพื่อให้ สถาบันอุดมศึกษามีระบบบริ หารความเสี่ยง โดยการบริ หารและควบคุมปั จจัย กิจกรรม
และกระบวนการดาเนินงานที่อาจเป็ นมูลเหตุของความเสียหาย (ทังในรู
้ ปของตัวเงิน หรื อไม่ใช่ตวั เงิน
เช่น ชื่อเสียง และการฟ้องร้ องจากการไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับ ประสิทธิ ภาพ
ประสิทธิผล หรื อความคุ้มค่า) เพื่อให้ ระดับความเสี่ยง และขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ ้นในอนาคต
อยู่ในระดับที่ยอมรับและควบคุมได้ โดยคานึงถึงการเรี ยนรู้ วิธีการป้องกันจากการคาดการณ์ปัญหา
ล่วงหน้ าและโอกาสในการเกิด เพื่อป้องกันหรื อบรรเทาความรุนแรงของปั ญหา รวมทัง้ การมีแผนสารอง
ต่อภาวะฉุกเฉิน เพื่อให้ มนั่ ใจว่าระบบงานต่าง ๆ มีความพร้ อมใช้ งาน มีการปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่อง
และทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อการบรรลุเป้าหมายของสถาบันตามยุทธศาสตร์ หรื อกลยุทธ์เป็ นสาคัญ
5. เกณฑ์ มาตรฐาน :
1. มีการแต่งตังคณะกรรมการหรื
้
อคณะทางานบริ หารความเสี่ยง โดยมีผ้ บู ริ หารระดับสูงและ
ตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันร่วมเป็ นคณะกรรมการหรื อคณะทางาน
2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปั จจัยที่ก่อให้ เกิดความเสี่ยงอย่างน้ อย 3 ด้ าน ตาม
บริบทของสถาบัน ตัวอย่างเช่น
- ความเสี่ยงด้ านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร
สถานที่)
- ความเสี่ยงด้ านยุทธศาสตร์ หรื อกลยุทธ์ของสถาบัน
- ความเสี่ยงด้ านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับ
- ความเสี่ยงด้ านการปฏิบตั ิงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริ หารหลักสูตร การ
บริหารงานวิจยั ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ
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- ความเสี่ยงด้ านบุคลากรและความเสี่ยงด้ านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของ
อาจารย์และบุคลากร
- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก
- อื่น ๆ ตามบริบทของสถาบัน
3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลาดับความเสี่ยงที่ได้ จากการ
วิเคราะห์ใน ข้ อ 2
4. มีการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดาเนินการตามแผน
5. มีการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานตามแผน และรายงานต่อสภาสถาบันเพื่อ
พิจารณาอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
6. มีการนาผลการประเมิน และข้ อเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใช้ ในการปรับแผนหรื อวิ เคราะห์
ความเสี่ยงในรอบปี ถัดไป
หมายเหตุ : คะแนนการประเมินจะเท่ากับ 0 หากพบว่าเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงขึ ้นภายในสถาบันในรอบ
ปี การประเมิน ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและความปลอดภัยของนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร หรื อต่อ
ชื่อเสียงภาพลักษณ์ หรื อต่อความมัน่ คงทางการเงินของสถาบัน อันเนื่องมาจากความบกพร่ องของ
สถาบันในการควบคุม หรื อจัดการกับความเสี่ยง หรื อปั จจัยเสี่ยงที่ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ โดยมี
หลักฐานประกอบที่ชดั เจน
ตัวอย่ างความเสี่ยงร้ ายแรงที่ให้ ผลประเมินเป็ นศูนย์ (0) คะแนน เช่ น
1. มีการเสียชีวิตและถูกทาร้ ายร่างกายหรื อจิตใจอย่างรุนแรงของนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร
ภายในสถาบัน ทังๆ
้ ที่อยู่ในวิสยั ที่สถาบันสามารถป้องกันหรื อลดผลกระทบในเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นได้ แต่
ไม่พบแผนการจัดการความเสี่ยงหรื อไม่พบความพยายามของสถาบันในการระงับเหตุการณ์ดงั กล่าว
2. สถาบันหรื อหน่วยงานเสื่อมเสียชื่อเสียงหรื อมีภาพลักษณ์ที่ไม่ดี อันเนื่องมาจากปั จจัยต่างๆ
เช่น คณาจารย์ นักวิจยั หรื อบุคลากรขาดจริ ยธรรม จรรยาบรรณ การไม่ปฏิบตั ิตามมาตรฐานหรื อ
กฎกระทรวง และเกิดเป็ นข่าวปรากฏให้ เห็นตามสื่อต่าง เช่น หนังสือพิมพ์ ข่าว online เป็ นต้ น
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3. สถาบันหรื อหน่วยงานขาดสภาพคล่องในด้ านการเงินจนทาให้ ต้องปิ ดหลักสูตรหรื อไม่
สามารถปฏิ บัติต ามเกณฑ์ ม าตรฐานหลัก สูต รระดับ อุด มศึก ษาของส านัก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาได้ สง่ ผลกระทบต่อนักศึกษาปั จจุบนั ที่เรี ยนอยูอ่ ย่างรุนแรง
** หากมีคณะใดคณะหนึ่งได้ คะแนนการประเมินเป็ นศูนย์ (0) แล้ ว สถาบันก็จะได้ คะแนนการ
ประเมินเป็ นศูนย์ (0) ด้ วยเช่นกัน หากเป็ นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวไว้ ข้างต้ น
การไม่ เข้ าข่ ายที่ทาให้ ผลการประเมินได้ คะแนนเป็ นศูนย์ (0) ได้ แก่
1. สถาบันมีการวิเคราะห์และจัดทาแผนบริ หารความเสี่ยงเชิงป้องกัน หรื อมีแผนรองรับเพื่อลด
ผลกระทบสาหรับความเสี่ยงที่ทาให้ เกิดเรื่ องร้ ายแรงดังกล่าวไว้ ลว่ งหน้ า และดาเนินการตามแผน
2. เป็ นเหตุสดุ วิสยั อยูน่ อกเหนือการบริหารจัดการ (การควบคุมหรื อการป้องกัน) ของสถาบัน
3. เหตุการณ์ร้ายแรงดังกล่าวมีความรุ นแรงที่ลดน้ อยลงมากจากแผนรองรับผลกระทบที่ได้
กาหนดไว้ ลว่ งหน้ า
6. เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

มีการดาเนินการ

มีการดาเนินการ

มีการดาเนินการ

1 ข้ อ

2 ข้ อ

3 หรื อ 4 ข้ อ

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดาเนินการ มีกาดาเนินการ
5 ข้ อ

6 ข้ อ

7. แหล่ งข้ อมูลและวิธีการจัดเก็บข้ อมูล :
7.1 แหล่ งข้ อมูล : หน่วยประกันคุณภาพ
7.2 ขอบเขตข้ อมูลที่จัดเก็บ : ระบบบริ หารความเสี่ยงในรอบปี การศึกษาจัดเก็บข้ อมูล (1
มิถนุ ายน – 31 พฤษภาคมของปี ถัดไป )
7.3 เครื่ องมือการจัดเก็บข้ อมูล : 7.4 วิธีการจัดเก็บข้ อมูล : หน่วยประกันคุณภาพรายงานข้ อมูลผลการดาเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน
ที่กาหนดพร้ อมระบุหลักฐานอ้ างอิงผลการดาเนินงานในรายงานการประเมินตนเอง
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8. ผู้รับผิดชอบตัวบ่ งชี ้ :
1. รศ.ชุมพจต์ อมาตยกุล

โทร. 02-6133820 – 5 ต่อ 113

2. นางสาวสดศรี ทับสุทธิ์

โทร. 02-6133820 – 5 ต่อ 401

9. ผู้ประสานงานตัวบ่ งชี ้ : นางสาวสดศรี ทับสุทธิ์

โทร. 02-6133820 – 5 ต่อ 401

54

1. ตัวบ่ งชีส้ มศ. 12 : การปฏิบัตติ ามบทบาทหน้ าที่ของสภาสถาบัน
2. ชนิดของตัวบ่ งชี ้ : ผลผลิต
3. หน่ วยวัด : ค่าเฉลี่ย
4. คาอธิบายตัวบ่ งชี ้ :
สภาสถาบันอุดมศึกษาถือเป็ นองค์กรหลักของสถาบันอุดมศึกษาที่ต้องมีบทบาทสาคัญในการ
กาหนดนโยบาย กรอบทิศทางการดาเนินงานตามอัตลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษา กาหนดระบบกลไก
และกระบวนการที่ เ ป็ นรู ป ธรรมในการบริ ห ารจั ด การเพื่ อ ให้ เกิ ด การก ากั บ ดู แ ลและขั บ เคลื่ อ น
สถาบัน อุด มศึกษา รวมทัง้ การควบคุม และตรวจสอบการด าเนิน งานของสถาบัน อุดมศึก ษาให้ เกิ ด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และการพัฒนาสถาบันอย่างยัง่ ยืน
การประเมิ น ผลความส าเร็ จ ในการปฏิ บัติตามบทบาทหน้ าที่ ของสภาสถาบันจะมุ่ง เน้ นการ
ประเมินคุณภาพในการกาหนดทิศทางกากับดูแลและขับเคลื่อนการดาเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา
ตามหน้ าที่ และบทบาทของสภาสถาบัน การบริ หารและการจัดการตามหลักธรรมาภิ บ าล และการ
ดาเนินงานตามมติการประชุมสภาสถาบันอุดมศึกษา
ข้ อมูลประกอบการพิจารณา
1. เอกสารหรื อหลักฐานที่แสดงรายละเอียดการกาหนดหรื อทบทวนนโยบายการกากับดูแล
สถาบันอุดมศึกษา รวมทัง้ ทบทวนกรอบทิศทางการดาเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาตามหน้ าที่และ
บทบาทของสภาสถาบันอุดมศึกษา
2. เอกสารหรื อหลักฐานที่แสดงรายละเอียดการดาเนินการตามระบบการกากับดูแลสถาบัน
อุดมศึกษา โดยมีเอกสารหรื อหลักฐานหรื อรายงานหรื อบันทึกการประชุมที่แสดงให้ เห็นว่าสภาสถาบัน
ได้ ก าหนดให้ มี ก ระบวนการที่ เ ป็ นรู ป ธรรมในการจัด การเพื่ อ ให้ เ กิ ด การควบคุม และตรวจสอบการ
ดาเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา
3. เอกสารหรื อหลักฐานที่แสดงให้ เห็นว่าสภาสถาบันมีการติดตามผลการดาเนินงานสาคัญ
อาทิ ด้ านนโยบายและแผน ด้ านการบริ หารงานบุคคล ด้ านการเงิ นและงบประมาณ โดยเฉพาะการ
ดาเนินงานตามภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาที่เป็ นมติสภาสถาบัน
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4. เอกสารหรื อหลักฐานที่ แสดงให้ เห็นถึง นโยบายของสภาสถาบันที่กาหนดให้ มี ระบบการ
ประเมินตนเอง และมีการดาเนินงานตามระบบนัน้
5. รายงานการประชุมสภาสถาบันอุดมศึกษาที่ผ่านมา
6. รายงานการสังเคราะห์มติหรื อนโยบาย รวมทังผลกระทบที
้
่เกิดขึ ้นจากการตัดสินใจของสภา
สถาบัน อุดมศึกษา
7. เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
5. เกณฑ์ มาตรฐาน : 6. เกณฑ์ การประเมิน :
ใช้ คา่ คะแนนผลการประเมินผลการดาเนินงานของสภาสถาบัน (คะแนนเต็ม 5)
ในกรณี ที่ เ ป็ นคณะ/ส านัก /สถาบัน ใช้ ค่า คะแนนผลการประเมิ น ผลการด าเนิ น งานของ
คณะกรรมการประจาคณะ/สานัก/สถาบัน
7. แหล่ งข้ อมูลและวิธีการจัดเก็บข้ อมูล :
7.1 แหล่ งข้ อมูล : สานักงานเลขานุการ
7.2 ขอบเขตข้ อมูลที่จัดเก็บ : การปฏิบตั ิตามบทบาทหน้ าที่ของสภาสถาบัน คณะกรรมการ
ประจาคณะ/สานัก/สถาบันในรอบปี การศึกษาจัดเก็บข้ อมูล (1 มิถนุ ายน – 31 พฤษภาคมของปี ถัดไป)
7.3 เครื่องมือการจัดเก็บข้ อมูล : 7.4 วิธีการจัดเก็บข้ อมูล : สานักงานเลขานุการรายงานข้ อมูลผลการดาเนินงานตามเกณฑ์
มาตรฐานที่กาหนดพร้ อมระบุหลักฐานอ้ างอิงผลการดาเนินงานในรายงานการประเมินตนเอง
8. ผู้รับผิดชอบตัวบ่ งชี ้ : 1. นายมนัสสิทธิ์ นาคสวัสดิ์
2. นางสาวสดศรี ทับสุทธิ์
9. ผู้ประสานงานตัวบ่ งชี ้ :

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

1. นายมนัสสิทธิ์ นาคสวัสดิ์

โทร. 02-6133820-5 ต่อ 112

2. นางสาวสดศรี ทับสุทธิ์

โทร. 02-6133820-5 ต่อ 401
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1. ตัวบ่ งชีส้ มศ. 13 : การปฏิบัตติ ามบทบาทหน้ าที่ของผู้บริหารสถาบัน
2. ชนิดของตัวบ่ งชี ้ : ผลผลิต
3. หน่ วยวัด : ค่าเฉลี่ย
4. คาอธิบายตัวบ่ งชี ้ :
การประเมินผลตามหน้ าที่และบทบาทของผู้บริ หารในการบริ หารและการจัดการให้ บรรลุผลสาเร็ จ
ตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบตั ิงานประจาปี ของสถาบันอุดมศึกษา จะมุ่งเน้ นการประเมินคุณภาพของ
การบริ หารงานตามนโยบายของสภาสถาบันอุ ดมศึ ก ษา ประสิ ทธิ ผลของแผนปฏิ บัติ การประจ าปี
ความสามารถในการบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
ข้ อมูลประกอบการพิจารณา
1. เอกสารหรื อหลักฐานที่ แสดงรายละเอี ยดการก าหนดหรื อทบทวนนโยบายการก ากั บดูแล
สถาบันอุดมศึกษา รวมทัง้ ทบทวนกรอบทิศทางการดาเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาตามหน้ าที่และ
บทบาทของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา
2. เอกสารหรื อ หลัก ฐานที่ แ สดงรายละเอี ย ดการด าเนิ น การตามระบบการก ากั บ ดูแ ล
สถาบันอุดมศึก ษา โดยมี เ อกสารหรื อหลัก ฐานหรื อรายงานหรื อบันทึก การประชุม ที่ แ สดงให้ เห็นว่า
ผู้บริ หารสถาบันได้ กาหนดให้ มี กระบวนการที่เป็ นรู ปธรรมในการจัดการเพื่ อให้ เกิ ดการควบคุม และ
ตรวจสอบการดาเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา
3. เอกสารหรื อหลักฐานที่ แสดงให้ เห็นว่าผู้บริ หารสถาบันมี การติดตามผลการดาเนินงาน
สาคัญ เช่น ระบบในด้ านนโยบายและแผน ด้ านการบริ หารงานบุคล ด้ านการเงิ นและงบประมาณ
โดยเฉพาะการดาเนินงานตามภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาที่เป็ นมติสภาสถาบัน
4. เอกสารหรื อหลักฐานที่แสดงให้ เห็นถึงนโยบายของสถาบันที่กาหนดให้ มีระบบการประเมิน
ผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแต่งตังและมี
้
การดาเนินงานตามระบบนัน้
5. รายงานการสังเคราะห์ มติหรื อนโยบาย รวมทัง้ ผลกระทบที่เกิดขึน้ จากการตัดสินใจของ
ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา
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5. เกณฑ์ มาตรฐาน : 6. เกณฑ์ การประเมิน :
ใช้ คา่ คะแนนการประเมินผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแต่งตัง้ (คะแนนเต็ม 5)
7. แหล่ งข้ อมูลและวิธีการจัดเก็บข้ อมูล :
7.1 แหล่ งข้ อมูล : สานักงานเลขานุการ
7.2 ขอบเขตข้ อมูลที่จัดเก็บ : การปฏิบัติตามบทบาทหน้ าที่ ของผู้ บริ หารสถาบันใน
รอบปี การศึกษาจัดเก็บข้ อมูล (1 มิถุนายน – 31 พฤษภาคมของปี ถัดไป)
7.3 เครื่ องมือการจัดเก็บข้ อมูล : 7.4 วิธีการจัดเก็บข้ อมูล : สานักงานเลขานุการรายงานข้ อมูลผลการดาเนินงานตามเกณฑ์
มาตรฐานที่กาหนดพร้ อมระบุหลักฐานอ้ างอิงผลการดาเนินงานในรายงานการประเมินตนเอง
8. ผู้รับผิดชอบตัวบ่ งชี ้ : 1. นายมนัสสิทธิ์ นาคสวัสดิ์
2. นางสาวสดศรี ทับสุทธิ์
9. ผู้ประสานงานตัวบ่ งชี ้ :

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

1. นายมนัสสิทธิ์ นาคสวัสดิ์

โทร. 02-6133820-5 ต่อ 112

2. นางสาวสดศรี ทับสุทธิ์

โทร. 02-6133820-5 ต่อ 401
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1. ตัวบ่ งชีม้ ธ.11 : ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
2. ชนิดของตัวบ่ งชี ้ : กระบวนการ
3. หน่ วยวัด: ข้ อ
4. คาอธิบายตัวบ่ งชี:้
คุณภาพของการศึกษาจะเกิดขึ ้นได้ ถ้าสถานศึกษามีบคุ ลากรที่มีคณ
ุ ภาพ สอดคล้ องกับพันธกิจ
และเป้าหมายของสถาบัน องค์กรควรมีการพัฒนาบุคลากรตามสาขาวิชาชีพ และหาวิธีการที่ จะธารง
รักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพให้ อยูก่ บั องค์กรตลอดไป
จรรยาบรรณอาจารย์ และบุคลากรสายสนั บสนุน หมายถึง ประมวลความประพฤติที่
อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนพึงปฏิบตั ิเพื่อรักษา ส่งเสริ มเกียรติคณ
ุ ชื่อเสียง และฐานะของ
อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนตามที่สภามหาวิทยาลัยกาหนด โดยอาจใช้ กรอบแนวทางตาม
ประกาศ ก.พ.อ.เรื่ องมาตรฐานของจรรยาบรรณที่พงึ มีในสถาบันอุดมศึกษา โดยต้ องยึดมัน่ ในหลักการ 6
ประการ คือ 1) ยึดมัน่ และยืนหยัดในสิ่งที่ถกู ต้ อง 2) ซื่อสัตย์สจุ ริ ตและรับผิดชอบ 3) ปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วย
ความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 4) ปฏิบตั ิหน้ าที่โดยไม่เลือกปฏิบตั ิอย่างไม่เป็ นธรรม 5) มุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ ของงาน 6) ไม่ใช้ อานาจครอบงาผิดทานองคลองธรรมต่อนักศึกษา และต้ องครอบคลุม
จรรยาบรรณ10 ประการ คือ 1) จรรยาบรรณต่อตนเอง 2) จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 3) จรรยาบรรณต่อ
การปฏิบตั ิงาน 4) จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน 5) จรรยาบรรณต่อผู้บงั คับบัญชา 6) จรรยาบรรณต่อ
ผู้ใต้ บงั คับบัญชา 7) จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมงาน 8) จรรยาบรรณต่อนักศึกษาและผู้รับบริ การ 9)
จรรยาบรรณต่อประชาชน และ10) จรรยาบรรณต่อสังคม
5. เกณฑ มาตรฐาน :
1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์
2. มีการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้ เป็ นไปตามแผนที่กาหนด
3. มีสวัสดิการเสริ มสร้ างสุขภาพที่ดี และสร้ างขวัญและกาลังใจให้ บุคลากรสายสนับสนุน
สามารถทางานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
4. มีระบบการติดตามให้ บุคลากรสายสนับสนุนนาความรู และทักษะที่ได จากการพัฒนา
มาใช้ ในการ ปฏิบตั งิ านที่เกี่ยวข้ อง
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5. มีการให้ ความรู ด้ านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุม
ให้ บคุ ลากรสายสนับสนุนถือปฏิบตั ิ
6. มีการประเมินผลความสาเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
7. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรื อปรับปรุงการบริ หารและการพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุน
หมายเหตุ
หลักฐานสาหรับการประเมินในเกณฑ์มาตรฐานข้ อที่ 3 เช่น ผลการประเมิน หรื อผลการสารวจ
ความพึงพอใจของบุคลากร ด้ านสวัสดิการ การเสริมสร้ างสุขภาพที่ดี และการสร้ างขวัญและกาลังใจ
หรื อหลักฐานเชิงประจักษ์อื่นๆ ที่เชื่อมโยงให้ เห็นการทางานได้ ดีขึ ้น
6. เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดาเนินการ

มีการดาเนินการ

มีการดาเนินการ

มีการดาเนินการ

มีการดาเนินการ

1 ข้ อ

2 ข้ อ

3 หรื อ 4 ข้ อ

5 หรื อ 6 ข้ อ

7 ข้ อ

7. แหล่ งข้ อมูลและวิธีการจัดเก็บข้ อมูล :
7.1 แหล่ งข้ อมูล : หน่วยบุคคล
7.2 ขอบเขตข้ อมูลที่จัดเก็บ: ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ในรอบปี การศึกษาที่
จัดเก็บข้ อมูล (1 มิถนุ ายน- 31 พฤษภาคมของปี ถัดไป)
7.3 เครื่ องมือการจัดเก็บข้ อมูล: 7.4 วิธีการจัดเก็บข้ อมูล : หน่วยบุคคลรายงานข้ อมูลผลการดาเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน
ที่กาหนดพร้ อมระบุรายการเอกสารอ้ างอิงผลการดาเนินงาน
8. ผู้รับผิดชอบตัวบ่ งชี ้ :
1. นายมนัสสิทธิ์ นาคสวัสดิ์
โทร. 02-6133820-5 ต่อ 112
2. นางสาวสดศรี ทับสุทธิ์
โทร. 02-6133820-5 ต่อ 401
9. ผู้ประสานงานตัวบ่ งชี ้ : นางสาวสดศรี ทับสุทธิ์
โทร. 02-6133820-5 ต่อ 401
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1. ตัวบ่ งชีม้ ธ.12: มีระบบประเมินผลการปฏิบัตงิ านบุคลากร
2. ชนิดของตัวบ่ งชี ้ : กระบวนการ
3. หน่ วยวัด : ข้ อ
4. คาอธิบาย :
การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน หมายถึง การประเมินผลการปฏิบตั ิงานทังในประเด็
้
นของ
คุณภาพงาน ปริ มาณงาน รวมทังคุ
้ ณลักษณะอื่นที่จาเป็ นต่อการปฏิบตั ิงานในรอบระยะเวลาที่กาหนด
(ปั จจุบนั ประเมินปี ละ 2 ครัง้ )
5. เกณฑ์ มาตรฐาน :
1. มีระบบการประเมินผลของการปฏิบตั งิ านบุคลากร
2. แจ้ งให้ บคุ ลากรรับทราบเกณฑ์การประเมินอย่างเป็ นทางการ
3. การดาเนินการตามระบบ
4. การประเมินผลระบบประเมิน
5. นาผลการประเมินไปปรับปรุง
6. เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน 1

คะแนน 2

มีการดาเนินการ 1 มีการดาเนินการ 2
ข้ อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ 3

ข้ อ

ข้ อ

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดาเนินการ มีกาดาเนินการ
4 ข้ อ

ครบทุกข้ อ

7. แหล่ งข้ อมูลและวิธีการจัดเก็บข้ อมูล
7.1 แหล่ งข้ อมูล: หน่วยบุคคล
7.2 ขอบเขตข้ อ มู ลที่จั ดเก็บ : ระบบการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของบุคลากร ในรอบปี
การศึกษาที่จดั เก็บข้ อมูล (1 มิถนุ ายน-31 พฤษภาคมของปี ถัดไป)
7.3 เครื่ องมือการจัดเก็บข้ อมูล: 7.4 วิธีการจัดเก็บข้ อมูล: หน่วยบุคคลรายงานข้ อมูลผลการดาเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานที่
กาหนดพร้ อมระบุหลักฐานอ้ างอิงผลการดาเนินงานในรายงานการประเมินตนเอง
8. ผู้รับผิดชอบตัวบ่ งชี ้ : นางสาวสดศรี ทับสุทธิ์
โทร. 02-6133820-5 ต่อ 401
9. ผู้ประสานงานตัวบ่ งชี ้ : นางสาวสดศรี ทับสุทธิ์

โทร. 02-6133820-5 ต่อ 401
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องค์ ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
หลักการ
การเงินและงบประมาณเป็ นสิ่งที่สาคัญอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา ไม่ว่าแหล่งเงินทุนของ
สถาบันอุดมศึกษาจะได้ มาจากงบประมาณแผ่นดิน (สาหรับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ) หรื อเงินรายได้
ของสถาบัน เช่น ค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียม ค่าบารุงการศึกษาต่างๆ ของนักศึกษา รายได้ จากงานวิจยั
บริการทางวิชาการ ค่าเช่าทรัพย์สิน ฯลฯ ผู้บริหารสถาบันจะต้ องมีแผนการใช้ เงินที่สะท้ อนความต้ องการ
ใช้ เงิ น เพื่ อ การด าเนิ น งานตามแผนกลยุ ท ธ์ แ ละแผนปฏิ บัติ ง านประจ าปี ของสถาบัน ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ทาความเข้ าใจกับการวิเคราะห์ทางการเงิน เช่น ค่าใช้ จ่ายทังหมดต่
้
อจานวนนักศึกษา
ทรัพย์สินถาวรต่อจานวนนักศึกษา ค่าใช้ จ่ายที่สถาบันใช้ สาหรับการผลิตบัณฑิตต่อหัว จาแนกตามกลุ่ม
สาขา รายได้ ทงหมดของสถาบั
ั้
นหลังจากหักงบ (ค่าใช้ จ่าย) ดาเนินการทังหมด
้
งบประมาณในการ
พัฒนาอาจารย์ ความรวดเร็ วในการเบิกจ่าย ร้ อยละของงบประมาณที่ประหยัดได้ หลังจากที่ปฏิบตั ิตาม
ภารกิจทุกอย่างครบถ้ วน สิ่งเหล่านีจ้ ะเป็ นการแสดงศักยภาพเชิงการบริ หารจัดการด้ านการเงินของ
สถาบันที่เน้ นถึงความโปร่งใส ความถูกต้ อง ใช้ เม็ดเงินอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์
สูงสุด
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้ อง
1. แผนพัฒนาด้ านการเงินระดับอุดมศึกษา สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2. แผนปฏิบตั งิ านประจาปี ของสถาบัน
3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
4. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 สานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
5. มาตรฐานแผนการปฏิบตั ริ าชการของสานักงบประมาณ
6. รายงานงบประมาณแผ่นดิน (สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ) และเงินรายได้
ตัวบ่ งชี ้ จานวน 1 ตัวบ่งชี ้ ประกอบด้ วย
สกอ. 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
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1. ตัวบ่ งชีส้ กอ. 8.1 : ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
2. ชนิดของตัวบ่ งชี ้ : กระบวนการ
3. หน่ วยวัด : ข้ อ
4. คาอธิบายตัวบ่ งชี ้ :
สถาบันอุดมศึกษาจะต้ องมีระบบในการจัดหาและจัดสรรเงินอย่างมีประสิทธิภาพ จะต้ องมีแผน
กลยุทธ์ทางด้ านการเงินซึ่งเป็ นแผนจัดหาเงินทุนจากแหล่งเงินทุนต่าง ๆ ที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์
ของสถาบันให้ สามารถดาเนินการได้ มีการวิเคราะห์รายได้ ค่าใช้ จ่ายของการดาเนินงาน ทังจาก
้
งบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ อื่น ๆ ที่สถาบันได้ รับ มีการจัดสรรงบประมาณและการจัดทารายงาน
ทางการเงินอย่างเป็ นระบบครบทุกพันธกิจ มีระบบการตรวจสอบการใช้ เงินอย่างมีประสิทธิภาพ รายงาน
ทางการเงินต้ องแสดงรายละเอียดการใช้ จ่ายในทุกพันธกิจ โครงการ กิจกรรมเพื่อให้ สามารถวิเคราะห์
สถานะทางการเงินและความมัน่ คงของสถาบันได้
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน เป็ นแผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใช้ ไปของทรัพยากรทางการเงินของ
สถาบันที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของสถาบันให้ สามารถดาเนินการได้ แผนกลยุทธ์ ทางการเงินจะ
สอดรับไปกับแผนกลยุทธ์ ของสถาบัน สถาบันควรประเมินความต้ องการทรัพยากรที่ต้องจัดหาสาหรับ
การดาเนินงานตามกลยุทธ์แต่ละกลยุทธ์และประเมินมูลค่าของทรัพยากรออกมาเป็ นเงินทุนที่ต้องการใช้
ซึง่ จะเป็ นความต้ องการเงินทุนในระยะยาวเท่ากับเวลาที่สถาบันใช้ ในการดาเนินการให้ กลยุทธ์นนบั
ั ้ งเกิด
ผลจากนันจึ
้ งจะกาหนดให้ เห็นอย่างชัดเจนถึงที่มาของเงินทุนที่ต้องการใช้ ว่าสามารถจัดหาได้ จากแหล่ง
เงินทุนใด เช่น รายได้ คา่ ธรรมเนียมการศึกษา งบประมาณแผ่นดินหรื อเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุน
สะสมของหน่วยงาน เงินบริ จาคจากหน่วยงานภายนอกหรื อศิษย์เก่า หรื อสถาบันจะต้ องมีการระดมทุน
ด้ วยวิธีการอื่นๆ อีกเพิ่มเติม ระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ทางการเงินจะเท่ากับระยะเวลาของแผนกลยุทธ์
ของสถาบัน
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5. เกณฑ์ มาตรฐาน :
1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้ องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้ านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้ เงิน
อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
3. มีงบประมาณประจาปี ที่สอดคล้ องกับแผนปฏิบตั ิการในแต่ละพันธกิจและการพัฒนาสถาบัน
และบุคลากร
4. มีการจัดทารายงานทางการเงินอย่างเป็ นระบบ และรายงานต่อสภาสถาบันอย่างน้ อยปี ละ 2
ครัง้
5. มีการนาข้ อมูลทางการเงินไปใช้ ในการวิเคราะห์คา่ ใช้ จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงิน
และความมัน่ คงของสถาบันอย่างต่อเนื่อง
6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทาหน้ าที่ตรวจ ติดตามการใช้ เงินให้ เป็ นไปตาม
ระเบียบและกฎเกณฑ์ที่สถาบันกาหนด
7. ผู้บริ หารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้ เงินให้ เป็ นไปตามเป้าหมาย และนาข้ อมูลจาก
รายงานทางการเงินไปใช้ ในการวางแผนและการตัดสินใจ
6. เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดาเนินการ

มีการดาเนินการ

มีการดาเนินการ

มีการดาเนินการ

มีการดาเนินการ

1 ข้ อ

2 หรื อ 3 ข้ อ

4 หรื อ 5 ข้ อ

6 ข้ อ

7 ข้ อ

7. แหล่ งข้ อมูลและวิธีการจัดเก็บข้ อมูล
7.1 แหล่ งข้ อมูล : งานคลังและพัสดุ
7.2 ขอบเขตข้ อมู ลที่จัดเก็บ : ระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห์ค่าใช้ จ่าย การ
ตรวจสอบการเงิน และงบประมาณอย่างมีประสิทธิ ภาพ ในรอบปี งบประมาณเดียวกับปี การศึกษาที่
จัดเก็บข้ อมูล
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7.3 เครื่ องมือการจัดเก็บข้ อมูล : แบบฟอร์ มตัวบ่งชี ้สกอ. 8.1
1. สินทรัพย์ถาวร : แบบฟอร์ มที่ 8.1-1
2. ค่าใช้ จา่ ยทังหมด
้
: แบบฟอร์ มที่ 8.1-2
3. เงินเหลือจ่ายสุทธิตอ่ งบดาเนินการ : แบบฟอร์ มที่ 8.1-3
7.4 วิธีการจัดเก็บข้ อมูล : งานคลังและพัสดุรายงานผลการดาเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานที่
กาหนดพร้ อมระบุรายการเอกสารอ้ างอิงผลการดาเนินงานในรายงานการประเมินตนเอง และรายงาน
ข้ อมูลในแบบฟอร์ มที่ 8.1-1 - 8.1-3
8. ผู้รับผิดชอบตัวบ่ งชี ้ : นางสุจิตรา จริยธีรเวช
9. ผู้ประสานงานตัวบ่ งชี ้ : นางสุจิตรา จริยธีรเวช

โทร. 02 – 6133820 – 5 ต่อ 301
โทร. 02 – 6133820 – 5 ต่อ 301
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องค์ ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
หลักการ
ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็ นปั จจัยสาคัญที่แสดงถึงศักยภาพ
การพัฒนาคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา โดยต้ องครอบคลุมทังปั
้ จจัยนาเข้ า กระบวนการ ผลผลิต
ผลลัพธ์ และผลกระทบที่เกิดขึ ้น สถาบันอุดมศึกษาจะต้ องพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในอย่างต่อเนื่อง และมีกระบวนการจัดการความรู้ เพื่อให้ เกิดนวัตกรรมด้ านการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในที่เป็ นลักษณะเฉพาะของสถาบัน
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้ อง
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
2. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) สานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
3. กฎกระทรวงว่าด้ วยระบบ 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 สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
9. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 สานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
ตัวบ่ งชี ้ จานวน 2 ตัวบ่งชี ้ ประกอบด้ วย
สกอ. 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สมศ. 15 ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้ นสังกัด
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1. ตัวบ่ งชีส้ กอ. 9.1 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
2. ชนิดของตัวบ่ งชี ้ : กระบวนการ
3. หน่ วยวัด : ข้ อ
4. คาอธิบายตัวบ่ งชี ้ :
การประกันคุณ ภาพการศึกษาภายในเป็ นภารกิ จ ของสถาบันอุดมศึกษาตามที่ กาหนดไว้ ใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งสถาบันต้ องสร้ าง
ระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการดาเนินงานของสถาบันให้ เป็ นไปตาม
นโยบาย เป้าประสงค์ และระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่กาหนดโดยสถาบันและหน่วยงานต้ นสังกัด
ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง มีการวัดผลสาเร็ จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในรวมทังการ
้
รายงานผลการประกันคุณภาพต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง และเปิ ดเผยต่อสาธารณชน มีการประเมินและ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และมีนวัตกรรมที่เป็ นแบบอย่างที่ดี
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในถือเป็ นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริ หารการศึกษาที่ต้อง
ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการสร้ างจิตสานึกให้ เห็นว่าเป็ นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ทังนี
้ ้ เพื่อเป็ นหลักประกันแก่สาธารณชนให้ มนั่ ใจได้ ว่าสถาบันสามารถสร้ าง
ผลผลิตทางการศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพ
ระบบ หมายถึง ขันตอนการปฏิ
้
บตั ิงานที่มีการกาหนดอย่างชัดเจนว่าต้ องทาอะไรบ้ างเพื่อให้
ได้ ผลออกมาตามที่ต้องการ ขันตอนการปฏิ
้
บตั งิ านจะต้ องปรากฏให้ ทราบโดยทัว่ กันไม่ว่าจะอยู่ในรูปของ
เอกสารหรื อ สื่ออิเล็กทรอนิกส์หรื อโดยวิธีการอื่น ๆ องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้ วย ปั จจัยนาเข้ า
กระบวนการ ผลผลิตและข้ อมูลป้อนกลับ ซึง่ มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน
กลไก หมายถึง สิ่งที่ทาให้ ระบบมีการขับเคลื่อนหรื อดาเนินอยู่ได้ โดยมีการจัดสรรทรัพยากร มี
การจัดองค์การ หน่วยงาน หรื อกลุม่ บุคคลเป็ นผู้ดาเนินงาน
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5. เกณฑ์ มาตรฐาน :
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้ องกับพันธกิจ
และพัฒนาการของสถาบัน ตังแต่
้ ระดับภาควิชาหรื อหน่วยงานเทียบเท่า และดาเนินการตามระบบที่
กาหนด
2. มีการกาหนดนโยบายและให้ ความสาคัญเรื่ องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดย
คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของสถาบัน
3. มีการกาหนดตัวบ่งชี ้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของสถาบัน
4. มีการดาเนินงานด้ านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้ วน ประกอบด้ วย 1) การ
ควบคุม ติดตามการดาเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทารายงานประจาปี ที่เป็ นรายงาน
ประเมินคุณภาพเสนอต่อสภาสถาบันและสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกาหนดเวลา โดย
เป็ นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้ วนตามที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนดใน CHE QA
Online และ 3) การนาผลการประเมินคุณภาพไปทาแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน
5. มีการนาผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทางาน และส่งผลให้ มีการ
พัฒนาผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี ้ของแผนกลยุทธ์ทกุ ตัวบ่งชี ้
6. มีระบบสารสนเทศที่ให้ ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทัง้ 9
องค์ประกอบคุณภาพ
7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษา ผู้ใช้
บัณฑิต และผู้ใช้ บริการตามพันธกิจของสถาบัน
8. มีเครื อข่ายการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบัน และมี
กิจกรรมร่วมกัน
9. มีแนวปฏิบตั ิที่ดีหรื องานวิจยั ด้ านการประกันคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงานพั ฒนาขึ ้น และ
เผยแพร่ให้ หน่วยงานอื่นสามารถนาไปใช้ ประโยชน์
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6. เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดาเนินการ

มีการดาเนินการ

มีการดาเนินการ

มีการดาเนินการ

มีการดาเนินการ

1 ข้ อ

2 หรื อ 3 ข้ อ

4 หรื อ 5 หรื อ 6ข้ อ

7 หรื อ 8 ข้ อ

9 ข้ อ

7. แหล่ งข้ อมูลและวิธีการจัดเก็บข้ อมูล :
7.1 แหล่ งข้ อมูล : หน่วยประกันคุณภาพ
7.2 ขอบเขตข้ อมูลที่จัดเก็บ : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในในรอบปี
การศึกษาที่จดั เก็บข้ อมูล (1มิถนุ ายน - 31พฤษภาคมของปี ถัดไป)
7.3 เครื่ องมือการจัดเก็บข้ อมูล : 7.4 วิธีการจัดเก็บข้ อมูล : หน่วยประกันคุณภาพรายงานข้ อมูลผลการดาเนินงานตามเกณฑ์
มาตรฐานที่กาหนดพร้ อมระบุรายการเอกสารอ้ างอิงผลการดาเนินงานในรายงานการประเมินตนเอง
8. ผู้รับผิดชอบตัวบ่ งชี ้ :
1. ดร.สุวรรณา โควะวินทวีวฒ
ั น์
โทร. 02 – 6133820 – 5 ต่อ 114
2. นางสาวสดศรี ทับสุทธิ์
โทร. 02 – 6133820 – 5 ต่อ 401
3. นางสาวพวงเพชร ราชพิบลู ย์
โทร. 02 – 6133820 – 5 ต่อ 402
9. ผู้ประสานงานตัวบ่ งชี ้ : นางสาวสดศรี ทับสุทธ์ โทร. 02 – 6133820 – 5 ต่อ 401
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1. ตัวบ่ งชีส้ มศ. 15 : ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้ นสังกัด
2. ชนิดของตัวบ่ งชี ้ : ผลผลิต
3. หน่ วยวัด : ค่าเฉลี่ย
4. คาอธิบายตัวบ่ งชี ้ :
ตามกฎกระทรวงว่าด้ วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553
ระบุไ ว้ ว่า “...ให้ หน่วยงานต้ นสัง กัดของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจั ดให้ มี การติด ตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษานันอย่
้ างน้ อยหนึ่งครัง้ ในทุกสามปี และแจ้ งผลให้ สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทราบ
รวมทัง้ เปิ ดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน...” ทัง้ นี ้ สถานศึกษาจะ
ด าเนิ น การประกัน คุณ ภาพการศึก ษาภายในที่ ค รอบคลุม ตัว บ่ง ชี ท้ ี่ ส านัก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาหรื อต้ นสังกัดกาหนด โดยจะเป็ นตัวบ่งชี ้ที่เน้ นด้ านปั จจัยนาเข้ าและกระบวนการ ซึ่งผลการ
ประเมินการประกันคุณภาพภายในโดยต้ นสังกัดนี ้ จะเป็ นคะแนนที่สามารถสะท้ อนประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของคุณภาพการดาเนินงานด้ านต่างๆ ของสถาบันอุดมศึกษาได้ ดังนั น้ ในการประเมินตัว
บ่งชี ้นี ้ จะใช้ คา่ เฉลี่ยคะแนนประเมินการประกันคุณภาพภายในโดยต้ นสังกัด โดยไม่ต้องทาการประเมิน
ใหม่
5. สูตรการคานวณ: 6. เกณฑ์ การประเมิน:
ใช้ ค ะแนนประเมิ น การประกัน คุณภาพภายในโดยคณะกรรมการประเมิ นคุณ ภาพภายใน
(เฉพาะตัวบ่ งชีข้ องสกอ.คะแนนเต็ม 5 คะแนน)
7. แหล่ งข้ อมูลและวิธีการจัดเก็บข้ อมูล :
7.1 แหล่ งข้ อมูล : หน่วยประกันคุณภาพ
7.2 ขอบเขตข้ อมู ลที่ จั ด เก็ บ :
สถาบันอุดมศึกษา (เฉพาะตัวบ่ งชีส้ กอ.)
7.3 เครื่ องมือการจัดเก็บข้ อมูล : -

ผลประเมิ น การประกั น คุ ณ ภาพภายในของ
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7.4 วิธีการจัดเก็บข้ อมูล : หน่วยประกันคุณภาพรายงานคะแนนประเมินระบบประกัน
คุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาโดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
8. ผู้รับผิดชอบตัวบ่ งชี ้ :
1. ดร.สุวรรณา โควะวินทวีวฒ
ั น์
2. นางสาวสดศรี ทับสุทธิ์
3. นางสาวพวงเพชร ราชพิบลู ย์
9. ผู้ประสานงานตัวบ่ งชี ้ : นางสาวสดศรี ทับสุทธ์

โทร.
โทร.
โทร.
โทร.

02 – 6133820 – 5 ต่อ 114
02 – 6133820 – 5 ต่อ 401
02 – 6133820 – 5 ต่อ 402
02 – 6133820 – 5 ต่อ 401
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ภาคผนวก ก
คาสั่งแต่ งตัง้ คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
สานักเสริมศึกษาและบริการสังคม
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ภาคผนวก ข
แบบฟอร์ มการจัดเก็บข้ อมูลตามตัวบ่ งชี ้
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ตารางพืน้ ฐาน 3 จานวนบุคลากรทุกประเภทจาแนกตามสายงาน ปี การศึกษา .....................
สานัก/สถาบันสนับสนุนวิชาการ……………………………………….....…
ผู้ดูแลตัวบ่ งชี:้ ......................................

ผู้จัดเก็บข้ อมูล: ............................

โทรศัพท์ : ………………………….

โทรศัพท์ : ......................................

ประเภทบุคลากร

จานวนบุคลากร
ปฏิบัตงิ านจริง

จานวนบุคลากร
ลาศึกษาต่ อ

จานวนบุคลากรทัง้ หมด

1. จานวนบุคลากรสายสนับสนุน
1.1 นักวิจัย
- ข้ าราชการ
- พนักงาน
- ลูกจ้ างงบพิเศษ/เงินรายได้
รวมนักวิจัย
1.2 บุคลากรตาแหน่ งอื่นๆ
- ข้ าราชการ
- พนักงาน
- ลูกจ้ างงบพิเศษ/เงินรายได้
รวมบุคลากรตาแหน่ งอื่นๆ
รวมบุคลากรสายสนับสนุน (1.1+1.2)
2. จานวนบุคลากร (ลูกจ้ างประจา ลูกจ้ างเงิน
งบประมาณอื่นที่มีลักษณะงานเทียบเท่ า
ลูกจ้ างประจา)
รวมบุคลากรทัง้ หมด (1+2)
หมายเหตุ : การแจงนับบุคลากร ในกรณีท่ บี ุคลากรมีระยะเวลาการทางาน 6 เดือนแต่ ไม่ ถงึ 9 เดือน ให้ นับเป็ น 0.5 คน
ไม่ นับบุคลากรที่มีระยะเวลาการทางานไม่ ถงึ 6 เดือน

แบบฟอร์ มตัวบ่ งชีท้ ่ ี 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ปี งบประมาณ.............................
แบบฟอร์ มที่ 1.1-1 ตัวบ่ งชีข้ องแผนกลยุทธ์
สานัก/สถาบันสนับสนุนวิชาการ .........................................................
ผู้ดูแลตัวบ่ งชี ้ : ……………………………………………..

ผู้จัดเก็บข้ อมูล : …………….....……………………

โทรศัพท์ : ……..………………………...………………….

โทรศัพท์ : …………………..........……………………

ลาดับ
ที่

ชื่อตัวบ่ งชีข้ องแผนกลยุทธ์

เป้าหมายของตัวบ่ งชี ้

ผลงานที่ทาได้ จริง

การบรรลุเป้าหมาย
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แบบฟอร์ มตัวบ่ งชีท้ ่ ี 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ปี งบประมาณ.............................
แบบฟอร์ มที่ 1.1-2 ตัวบ่ งชีข้ องแผนปฏิบัติราชการประจาปี
สานัก/สถาบันสนับสนุนวิชาการ .........................................................
ผู้ดูแลตัวบ่ งชี ้ : ……………………………………………..

ผู้จัดเก็บข้ อมูล : …………….....……………………

โทรศัพท์ : ……..………………………...………………….

โทรศัพท์ : …………………..........……………………

ลาดับ
ที่

ชื่อตัวบ่ งชีข้ องแผนปฏิบัติราชการประจาปี

เป้าหมายของตัวบ่ งชี ้

ผลงานที่ทาได้ จริง

การบรรลุเป้าหมาย
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แบบฟอร์ มตัวบ่ งชีท้ ่ ี 2.1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ปี การศึกษา..................................
สานัก/สถาบันสนับสนุนวิชาการ.......................................................
ผู้ดูแลตัวบ่ งชี:้ ......................................

ผู้จัดเก็บข้ อมูล: ............................

โทรศัพท์ : ………………………….

โทรศัพท์ : ......................................
ระดับความพึงพอใจ

ลาดับที่

กิจกรรม/โครงการ

จานวน
ผู้เข้ าร่ วม
กิจกรรม

จานวน
ผู้ตอบแบบ
ประเมิน

ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริ การ ปี การศึกษา.............................

ด้ านกระบวนการ
ขัน้ ตอนการ
ให้ บริการ

ด้ านเจ้ าหน้ าที่ผ้ ู ด้ านสิ่งอานวย
ให้ บริการ
ความสะดวก

ด้ านคุณภาพ
การให้ บริการ

ด้ านอื่นๆ

ค่ าเฉลี่ย
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แบบฟอร์ มตัวบ่ งชีท้ ่ ี 2.3 โครงการบริการวิชาการแก่ สังคมที่จัดร่ วมกับเครือข่ ายทัง้ ภาครัฐและเอกชน
สานัก / สถาบันสนับสนุนวิชาการ.......................
ผู้ดูแลตัวบ่ งชี.้ ................................................
ผู้จัดเก็บข้ อมูล........................................
โทรศัพท์ ..........................................

ลาดับ

ชื่อโครงการ

วันเดือนปี ที่จัด

จานวนผู้เข้ าร่ วม

เครือข่ ายที่จัดร่ วมกับ

สถานที่จัดโครงการ
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แบบฟอร์ มตัวบ่ งชีท้ ่ ี 2.4 ร้ อยละของผู้เข้ ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการที่ไม่ เรียกเก็บค่ าธรรมเนียมต่ อผู้เข้ ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการทัง้ หมด
สานัก / สถาบันสนับสนุนวิชาการ.......................
ผู้ดูแลตัวบ่ งชี.้ ................................................

ผู้จัดเก็บข้ อมูล........................................

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

ลาดับ

ชื่อกิจกรรม/โครงการบริการ
ทางวิชาการ

วันเดือนปี ที่จัด

จานวนผู้เข้ าร่ วม

สถานที่จัดกิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย
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แบบฟอร์ มตัวบ่ งชีท้ ่ ี 2.5 ร้ อยละของมูลค่ าของการให้ บริการวิชาการที่ไม่ เรียกเก็บค่ าธรรมเนียมต่ อกาไรสุทธิจากการจัดโครงการบริการวิชาการ
สานัก / สถาบันสนับสนุนวิชาการ.......................
ผู้ดูแลตัวบ่ งชี.้ ................................................

ผู้จัดเก็บข้ อมูล........................................

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

ลาดับ

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
บริการทางวิชาการ

วันเดือนปี ที่
จัดกิจกรรม
1

จานวนชั่วโมง
ที่จัดกิจกรรม
2

จานวน
ผู้เข้ าร่ วม
3

มูลค่ าให้ บริการโครงการ
วิชาการที่ไม่ เรียกเก็บ
ค่ าธรรมเนียมต่ อโครงการ
(ชั่วโมงละ 50 บาท)
4 (2*50)

มูลค่ าการให้ บริการ
โครงการบริการวิชาการ
ที่ไม่ เรียกเก็บ
ค่ าธรรมเนียม
5 (3*4)

กลุ่มเป้าหมาย
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แบบฟอร์ มตัวบ่ งชีท้ ่ ี 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ปี งบประมาณ…………….
8.1-1 สินทรั พย์ ถาวร
สานัก/สถาบันสนับสนุนวิชาการ…………………………………….....…
ผู้ดูแลตัวบ่ งชี:้ ......................................
ผู้จัดเก็บข้ อมูล: ............................
โทรศัพท์ : ………………………….
โทรศัพท์ : ......................................
1

ลาดับที่

2

ประเภทของสินทรัพย์

3
มูลค่าครุ ภณ
ั ฑ์ ณ วันที่ได้ รับ
งบแผ่นดิน

งบรายได้
(เงินกองทุน+
กองทุน)

รวม

4

5

6=4+5

7=3-6

ค่าเสื่อมราคา
สะสมในปี ที่ผ่าน
มา

ค่าเสื่อมราคา
ประจาปี

ค่าเสื่อมราคา
สะสมถึงปั จจุบนั

มูลค่าสุทธิ

รวมทัง้ หมด

ประเภทของสินทรัพย์
1.ครุภณ
ั ฑ์ก่อสร้ าง
2.ครุภณ
ั ฑ์การเกษตร
3.ครุภณ
ั ฑ์การแพทย์

4. ครุภณ
ั ฑ์การศึกษา
5. ครุภณ
ั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่
6.ครุภณ
ั ฑ์งานบ้ านงานครัว

7.ครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
8. ครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
9. ครุภฑั ณ์โรงงาน

แบบฟอร์ มตัวบ่ งชีท้ ่ ี 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ปี งบประมาณ…………….

10.ครุภณ
ั ฑ์สารวจ
11. ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
12.ครุภณ
ั ฑ์อาวุธ

13.ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
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8.1-2 ค่ าใช้ จ่ายทัง้ หมด
สานัก/สถาบันสนับสนุนวิชาการ……………………………………........
ผู้ดูแลตัวบ่ งชี:้ ......................................
โทรศัพท์ : ………………………….

ลาดับ
ที่

หมวดค่ าใช้ จ่าย

1

เงินเดือนบุคลากร,ค่าจ้ าง,ค่าตอบแทน

2

ค่าใช้ สอยวัสดุ

3

ค่าสวัสดิการ

4

ค่าสาธารณูปโภค

5

เงินอุดหนุน

6

ค่าใช้ จ่ายอื่น

7

ค่าเสื่อมราคาประจาปี

8

อื่น ๆ (โปรดระบุเพิ่ม.............................)

ค่ าใช้ จ่ายจริงจากงบประมาณแผ่ นดิน

รวมค่ าใช้ จ่ายทัง้ หมด
ค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
ปี งบประมาณ..................
แบบฟอร์ มตัวบ่ งชีท้ ่ ี 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ปี งบประมาณ…………….

ค่ าใช้ จ่ายจริงจากงบประมาณ
รายจ่ ายจากรายได้ พเิ ศษ/หน่ วยงาน

รวมค่ าใช้ จ่ายจริง
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8.1-3 ร้ อยละของเงินเหลือจ่ ายสุทธิต่องบดาเนินการ
สานัก/สถาบันสนับสนุนวิชาการ …………………………………….....…
ผู้ดูแลตัวบ่ งชี:้ ................................
โทรศัพท์ : ……………………

ผู้จัดเก็บข้ อมูล: .......................
โทรศัพท์ :............................

ลาดับที่

หมวดค่ าใช้ จ่าย

1

เงินเดือนบุคลากร,ค่าจ้ าง,ค่าตอบแทน

2

ค่าใช้ สอยวัสดุ

3

ค่าสวัสดิการ

4

ค่าสาธารณูปโภค

5

เงินอุดหนุน

6

ค่าใช้ จ่ายอื่น
รวมงบดาเนินการ

7

เงินลงทุน
รวมทัง้ หมด

งบประมาณ (1)
งบประมาณ
งบรายได้
แผ่ นดิน
หน่ วยงาน

รวม

ค่ าใช้ จ่ายจริง (2)
งบประมาณ
งบรายได้
แผ่ นดิน
หน่ วยงาน

รวม

เงินเหลือจ่ าย
(1)-(2)

