บทที่ 1
ภาพรวมของสานักเสริมศึกษาและบริการสังคม
ปรัชญา
“เสริมศึกษา : มุง่ พัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อมวลชน”
วิสัยทัศน์
“เสริมศึกษามุง่ มัน่ เสริมสร้ างความรู้สสู่ งั คมด้ วยมาตรฐานบริการระดับสากล”
ค่ านิยมหลัก
“CLAP”
C (Coordinating) คือ
การประสานงานที่ดี หมายถึง การทางานร่วมกันได้ อย่างผสมผสานราบรื่ นแนบสนิทเป็ น
เนื ้อเดียวกัน มีจิตอาสาที่พร้ อมจะช่วยเหลือซึง่ กันและกัน เพื่อความสาเร็จของงาน
L (Loyalty) คือ
ความภักดีตอ่ องค์กร หมายถึง บุคลากรมีความจงรักภักดีตอ่ องค์กรทางานด้ วยความ
ทุม่ เท เสียสละ เพื่อให้ องค์กรมีความเจริญก้ าวหน้ า
A (Acceptability) คือ
การยอมรับความคิดเห็นซึง่ กันและกัน หมายถึง การที่สานักเปิ ดโอกาสให้ บคุ ลากรทุก
ระดับได้ มีการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึง่ กันและกัน
P (Professional) คือ
เป็ นผู้เชี่ยวชาญ หมายถึง บุคลากรมีความรู้ความสามารถในงานที่ตนได้ รับ
มอบหมาย หรื อ ที่รับผิดชอบอย่างถ่องแท้ และสามารถบริหารจัดการให้ งานดาเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
พันธกิจ
1. สร้ างโอกาสทางการศึกษา และการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต โดยที่ประชาชนจะได้ รับบริการ
การศึกษาที่มีมาตรฐาน มีคณ
ุ ภาพ จากการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
2. นาศักยภาพทางวิชาการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทงทางด้
ั้
านสังคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ วิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ ในการให้ บริการเสริม
เพิ่มพูนความรู้
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3. เป็ นศูนย์ประสานการบริการความรู้และวิทยาการ ให้ แก่หน่วยงานต่าง ๆ ที่มีความต้ องการ
ทังภายในและภายนอกมหาวิ
้
ทยาลัย เพื่อให้ เกิดประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยและสังคม
โดยรวม
แผนกลยุทธ์ (Strategy)
เมื่อพิจารณาการบรรลุวิสยั ทัศน์ภายใต้ กรอบภารกิจและยึดค่านิยมหลักร่วมกันของบุคลากร
จึงสามารถกาหนดแผนกลยุทธ์ ดังนี ้
1.ส่งเสริมและสนับสนุนให้ มีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและ
ประชาธิปไตย
2.ส่งเสริมการเรี ยนรู้ของประชาชน และนาเสนอ ความรู้ที่หน่วยงานเชี่ยวชาญสูส่ งั คม
3. สร้ างความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ภายในและภายนอก มธ.
4. สร้ างนวัตกรรมการบริการที่ตอบสนองความต้ องการของสังคม และการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมไทย
5. ผลักดันการเป็ นองค์กรที่มีความผาสุกในการปฏิบตั งิ าน พร้ อมกับการมีผลงานที่มี
คุณภาพสูง
6. พัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการที่ดี
7. พัฒนาระบบฐานข้ อมูลและโครงสร้ างพื ้นฐานด้ านสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการที่
ทันสมัยและเพียงพอ
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บทที่ 2
ตัวบ่ งชีค้ ุณภาพของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1.แนวทางในการพัฒนาตัวบ่ งชีค้ ุณภาพของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตัวบ่งชี ้คุณภาพ ปี การศึกษา 2555 แบ่งเป็ น 4 ประเภท ได้ แก่
1.1 ตัวบ่งชี ้คุณภาพระดับมหาวิทยาลัย 10 (9+1)องค์ประกอบ 50 ตัวบ่งชี ้
1.2 ตัวบ่งชี ้คุณภาพระดับคณะ/หน่วยงานจัดการเรี ยนการสอน 10 (9+1) องค์ป+ระกอบ
ตัวบ่งชี48้
1.3 ตัวบ่งชี ้คุณภาพระดับสถาบันวิจยั 8 (7+1) องค์ประกอบ 25+ ตัวบ่งชี ้
1.4 ตัวบ่งชี ้คุณภาพระดับสานัก/สถาบันสนับสนุนวิชาการ 6 (5+1) องค์ประกอบ+ ตั12
วบ่งชี ้
โดยมีหลักการในการพัฒนาตัวบ่งชี ้คุณภาพ ดังนี ้
1) ตัวบ่ งชีค้ ุณภาพระดับมหาวิทยาลัย
1.1 กาหนดตัวบ่งชี ้คุณภาพของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
9 องค์ประกอบ 23 ตัวบ่งชี ้
1.2 กาหนดตัวบ่งชี ้คุณภาพภายนอกรอบสามจากสมศ.จานวน 20 ตัวบ่งชี ้
1.3 กาหนดตัวบ่งชี ้เฉพาะของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 7 ตัวบ่งชี ้ ได้ แก่ มธ.1 ร้ อยละ
ของนักศึกษาต่างชาติตอ่ จานวนนักศึกษาทังหมด
้
มธ.2 ร้ อยละของนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่สง่ ออกและ
รับเข้ าต่อ นักศึกษาทังหมด
้
มธ. 3 ร้ อยละของอาจารย์ตา่ งชาติตอ่ จานวนอาจารย์ทงหมด
ั ้ มธ. 4 ร้ อยละของ
อาจารย์แลกเปลี่ยนที่สง่ ออกและรับเข้ าต่อจานวนอาจารย์ทงหมด
ั้
มธ. 5 จานวนข้ อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการกับสถาบันในต่างประเทศ มธ.6 ร้ อยละของกิจกรรมจิตอาสาต่อจานวนกิจกรรมนักศึกษาทังหมด
้
และ มธ.7 ร้ อยละของบทความวิจยั ที่ได้ รับการอ้ างอิง C( itation) ในฐานข้ อมูล Scopus หรื อ Web of Science
ต่ออาจารย์ประจาและนักวิจยั ประจา
2) ตัวบ่ งชีค้ ุณภาพคณะ/หน่ วยงานจัดการเรียนการสอน
2.1

หลักการโดยทัว่ ไป เป็ นหลักการเดียวกับตัวบ่งชี ้คุณภาพระดับมหาวิทยาลัย แต่จะ

ไม่ประเมินตัวบ่งชี ้ สมศ.12 การปฏิบตั ติ ามบทบาทหน้ าที่ของสภาสถาบัน, มธ. 5 จานวนข้ อตกลงความ
ร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันในต่างประเทศ
2.2 ให้ คณะ/หน่วยงานจัดการเรี ยนการสอนกาหนดตัวบ่งชี ้ที่สะท้ อนเอกลักษณ์ของ
หน่วยงานอย่างน้ อย 3 ตัวบ่งชี ้
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3) ตัวบ่ งชีค้ ุณภาพสถาบันวิจัย
3.1

หลักการโดยทัว่ ไป เป็ นหลักการเดียวกับการกาหนดตัวบ่งชี ้คุณภาพระดับคณะ/

หน่วยงานจัดการเรี ยนการสอน ปี การศึกษา 2555 โดยได้ ตดั องค์ประกอบที่ไม่เกี่ยวกับสถาบันวิจยั 2
องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต และองค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต
นักศึกษา และตัดตัวบ่งชี ้ที่ไม่เกี่ยวกับสถาบันวิจยั ในแต่ละองค์ประกอบออก
3.2 กาหนดตัวบ่งชี ้เฉพาะของสถาบันวิจยั 1 ตัวบ่งชี ้ คือ มธ.

8 ระบบการพัฒนา

บุคลากรสายสนับสนุน (ปรับมาจากตัวบ่งชี ้ สกอ.2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน)
3.3 ให้ สถาบันวิจยั กาหนดตัวบ่งชี ้ที่สะท้ อนเอกลักษณ์ของสถาบันอย่างน้ อย 3 ตัวบ่งชี ้
4) ตัวบ่ งชีค้ ุณภาพสานัก/สถาบันสนับสนุนวิชาการ
4.1 หลักการโดยทัว่ ไป เป็ นหลักการเดียวกับการกาหนดตัวบ่งชี ้คุณภาพระดับคณะ/
หน่วยงานจัดการเรี ยนการสอน ปี การศึกษา 2555 โดยได้ ตดั องค์ประกอบที่ไม่เกี่ยวกับสานัก/สถาบัน
สนับสนุนวิชาการ 5 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการ
พัฒนานิสิตนักศึกษา องค์ประกอบที่ 4 การวิจยั องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สงั คม และ
องค์ประกอบที่ 6 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และตัดตัวบ่งชี ้ที่ไม่เกี่ยวกับสานัก/สถาบัน
สนับสนุนวิชาการในแต่ละองค์ประกอบออก ทาให้ มีองค์ประกอบคุณภาพ

5 องค์ประกอบ และเพิ่ม

องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก รวมทังหมด
้
6 องค์ประกอบ
4.2 กาหนดตัวบ่งชี ้เฉพาะของสานัก/สถาบันสนับสนุนวิชาการ 2 ตัวบ่งชี ้ คือ มธ.8
ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน (ปรับมาจากตัวบ่งชี ้ สกอ.2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน) และมธ.9 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
4.3 สานัก/สถาบันสนับสนุนวิชาการ กาหนดตัวบ่งชี ้ที่สะท้ อนเอกลักษณ์/ภารกิจหลัก
ของหน่วยงาน อย่างน้ อย 3 ตัวบ่งชี ้
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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 อและระบุวา่ ผลการดาเนินงานได้ กี่ข้อ ได้
คะแนนเท่าใด กรณีที่ไม่ดาเนินการใดๆ หรื อดาเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน ให้ ถือว่าได้ 0 คะแนน
2) ตัวบ่งชี ้เชิงปริมาณอยูใ่ นรูปของร้ อยละหรื อค่าเฉลี่ย กาหนดเกณฑ์การประเมินเป็ นคะแนน
ระหว่าง 1 ถึง 5 โดยเป็ นค่าต่อเนื่อง (มีจดุ ทศนิยม) สาหรับการแปลงผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี ้ (ซึง่
อยูใ่ นรูปร้ อยละหรื อค่าเฉลี่ย ) เป็ นคะแนนทาโดยการเทียบบัญญัตไิ ตรยางศ์

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
X 5 = 3.78
100
ตัวอย่ างที่ 2 กาหนดร้ อยละ 85 เป็ นคะแนน 5 ผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี ้ได้ ร้อยละ 34.62
คะแนนที่ได้ =
34.62
X 5 = 2.04
85
ตัวอย่ างที่ 3 กาหนดค่าเฉลี่ยคือ จานวนเงินวิจยั ต่ออาจารย์และนักวิจยั 200,000 บาท เป็ นคะแนน 5
ผลการดาเนินงานได้ 152,500.35 บาทต่อคน
คะแนนที่ได้ =
152,500.35
=
X5
3.81
200,000
ตัวอย่ างที่ 4 กาหนดร้ อยละ 90 เป็ นคะแนน 5 ผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี ้ได้ ร้อยละ 92.08
คะแนนที่ได้ =
92.08
X5 =5
90
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หลักการคานวณการแปลงค่าร้ อยละหรื อค่าเฉลี่ยเป็ นคะแนน สรุปได้ ดงั นี ้
1) ผลการดาเนินงานเท่ากับหรื อสูงกว่าค่าร้ อยละหรื อค่าเฉลี่ยที่กาหนดให้ เป็ นคะแนน5 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

x5

ข้ อปฏิบัตเิ รื่องจุดทศนิยม
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 เกณฑ์ การประเมินและระดับคุณภาพตัวบ่ งชีเ้ ป็ น 5 ระดับ มีคะแนนตังแต่
้ 1 ถึง 5
กรณีที่ไม่ดาเนินการใด ๆ หรื อดาเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนนให้ ได้ 0 คะแนน โดยมีความหมายของ
คะแนน ดังนี ้
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
การประกันคุณภาพการศึกษาถือเป็ นความรับผิดชอบของคณะ/สานัก/สถาบันที่จะมีการ
รายงานตามข้ อมูลตามตัวบ่งชี ้คุณภาพประกอบกับข้ อมูลส่วนใหญ่เป็ นผลการดาเนินงานของคณะ/
สานัก/สถาบัน ทาให้ ข้อมูลส่วนใหญ่อยูท่ ี่คณะ/สานัก/สถาบัน ดังนัน้ การจัดเก็บข้ อมูลตามตัวบ่งชี ้

7
คุณภาพ ในปี การศึกษา 2555 จึงเป็ นการจัดเก็บข้ อมูลโดยคณะ/สานัก/สถาบันเป็ นหลัก ทังนี
้ ้ ฝ่ าย
ประกันคุณภาพการศึกษาได้ จดั ทาคาอธิบายตัวบ่งชี ้ ขอบเขตของข้ อมูลที่จดั เก็บ สูตรการคานวณ
เกณฑ์มาตรฐาน และเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี ้ไว้ ในบทที่ 2 รวมทังได้
้ จดั ทาแบบฟอร์ มการจัดเก็บ
ข้ อมูลเป็ นแนวทางให้ คณะ/สานัก/สถาบันจัดเก็บข้ อมูล
ในกรณีที่คณะ/สานัก/สถาบัน ไม่สามารถจัดเก็บข้ อมูลผลการดาเนินงานได้ อนั เนื่องมาจาก
ข้ อมูลไม่สมบูรณ์ หรื อไม่สามารถจัดเก็บข้ อมูลจากภาควิชา/ฝ่ าย/หน่วยงานย่อย ให้ รายงานใน
แบบฟอร์ มเป็ น N/A
4. รู ปแบบคาอธิบายตัวบ่ งชี ้
ในคาอธิบายตัวบ่งชี ้จะประกอบด้ วย
1. ชื่อตัวบ่งชี ้
2. ชนิดของตัวบ่งชี ้ เป็ นการอธิบายว่าตัวบ่งชี ้นันเป็
้ นตัวบ่งชี ้ที่วดั ปั จจัยนาเข้ 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 ข้ อ
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 ยกเว้ นตัวบ่งชี ้สกอ.4.3 เงิน
สนับสนุนงานวิจยั และงานสร้ างสรรค์ตอ่ จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจยั ประจา ที่คาว่าสถาบัน
หมายถึง ระดับคณะ/สานัก/สถาบัน และระดับมหาวิทยาลัย
5. สูตรการคานวณ แสดงวิธีในการคานวณค่าตัวบ่งชี ้ (สาหรับตัวบ่งชี ้เชิงปริมาณ) หรื อเกณฑ์
มาตรฐาน เป็ นการอธิบายเกณฑ์มาตรฐานสาหรับการประเมินตัวบ่งชี ้ที่วดั ผลการดาเนินงานเป็ นข้ อ
6. เกณฑ์การประเมิน เป็ นเกณฑ์การประเมินอิงเกณฑ์มาตรฐาน 5 คะแนน
7. แหล่งข้ อมูลและวิธีการจัดเก็บข้ อมูล
เครื่ องมือการจัดเก็บข้ อมูล วิธีการจัดเก็บข้ อมูล

แสดงแหล่งข้ อมูล ขอบเขตของข้ อมูลที่จดั เก็บ
การประเมินทุกตัวบ่งชี ้เป็ นการประเมินในรอบปี

การศึกษา ยกเว้ นตัวบ่งชี ้สกอ. 1.1 ตัวบ่งชี ้สกอ. 4.3 และตัวบ่งชี ้สกอ. 8.1 ประเมินตามปี งบประมาณ
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โดยใช้ พ.ศ.ของปี งบประมาณที่ตรงกับปี การศึกษาที่ประเมิน ตัวบ่งชี ้สมศ.5 สมศ.6 และสมศ.7 ให้ ใช้
รอบปี ปฏิทิน การเก็บข้ อมูลในตัวบ่งชี ้ที่ระบุให้ ใช้ รอบปี งบประมาณหรื อปี ปฏิทิน ให้ ใช้ ปี พ.ศ.ที่ตรงกับปี
การศึกษานัน้ เช่น ปี การศึกษา 2555 จะต้ องจัดเก็บข้ อมูลในปี งบประมาณ 2555 (1 ตุลาคม 2554- 30
กันยายน 2555)
8. ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี ้ในระดับมหาวิทยาลัย ในปี การศึกษา 2555 นี ้ มหาวิทยาลัยได้ มีการ
กาหนดผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี ้ในระดับมหาวิทยาลัย อันประกอบไปด้ วยรองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ ซึง่ จะ
รับผิดชอบดาเนินการ/กาหนดมาตรการในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อให้ ผลการดาเนินงานเป็ นไปตาม
เป้าหมายที่กาหนด จึงได้ ระบุผ้ รู ับผิดชอบตัวบ่งชี ้ในระดับมหาวิทยาลัยไว้ เพื่อประสานการดาเนินงานใน
ระดับมหาวิทยาลัย และคณะ/สานัก/สถาบัน
9. ผู้ประสานงานตัวบ่งชี ้ ได้ แก่ผ้ อู านวยการกอง/สานักงานภายใต้ รองอธิการบดีที่รับผิดชอบ
ตัวบ่งชี ้ระดับมหาวิทยาลัยและหมายเลขโทรศัพท์ที่ตดิ ต่อ ที่คณะ/สานัก/สถาบันสามารถติดต่อเพื่อขอ
คาปรึกษาเกี่ยวกับรายละเอียดของตัวบ่งชี ้แต่ละตัวบ่งชี ้
นอกจากนี ้ ยังได้ มีการจัดทาแบบฟอร์ มการจัดเก็บข้ อมูลตามตัวบ่งชี ้ (รายละเอียดปรากฏใน
ภาคผนวก) ซึง่ ในแบบฟอร์ มดังกล่าว ขอให้ ระบุรายนามผู้ดูแลตัวบ่ งชี ้ (ผู้รับผิดชอบตัวบ่ งชี)้ และ
ผู้จัดเก็บข้ อมูล เพื่อประโยชน์ในการสอบถามข้ อมูลเพิ่มเติม
5. การจัดกลุ่มสถาบันเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของ สมศ.
เพื่อเป็ นการเตรี ยมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของสมศ. ซึง่ จะเริ่มในปี งบประมาณ
2555-2558 นัน้ สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) ได้ มีบนั ทึก
ที่ มศ 0002/ (ว)2648 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2552 เรื่ อง พิจารณาเลือกกลุม่ สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม มีใจความสรุปได้ ดงั นี ้ สานักงานได้ ปรับกลุม่ สถาบันอุดมศึกษาตาม
ประกาศการแบ่งกลุม่ สถาบันอุดมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ผนวกกับการจัดกลุม่ ตามจุดเน้ นตาม
พันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา โดยกลุม่ สถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญา เป็ น 5 กลุม่ คือ ข(1), ข(2), ค
(1), ค(2), และ ง จึงขอให้ มหาวิทยาลัยพิจารณาว่าตามปณิธาน อัตลักษณ์ และจุดเน้ นของสถาบัน
เหมาะสมที่จะจัดอยูใ่ นสถาบันอุดมศึกษากลุม่ ใด
ทังนี
้ ้ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครัง้ ที่ 11/2552 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552 ได้
พิจารณาเลือกกลุม่ สถาบันเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ของ สมศ. และมีมติให้ ความ
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เห็นชอบเลือกรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของ สมศ. ในกลุม่ ง.สถาบันที่เน้ นการวิจยั ขัน้
สูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก
ดังนัน้ ในการประเมิน ในตัวบ่งชี ้สกอ. 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร ตัว
บ่งชี ้สกอ. 2.2 อาจารย์ประจาที่มีคณ
ุ วุฒิปริญญาเอก ตัวบ่งชี ้สกอ. 2.3 อาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการ ตัวบ่งชี ้สกอ. 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรี ยนการสอนตามคุณลักษณะ
ของบัณฑิต ตัวบ่งชี ้สกอ. 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจยั หรื องานสร้ างสรรค์ และตัว
บ่งชี ้สกอ.4.3 เงินสนับสนุนงานวิจยั หรื องานสร้ างสรรค์ตอ่ จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจยั ประจา
ขอให้ คณะ/สานัก/สถาบันใช้ เกณฑ์มาตรฐานกลุม่ ง สถาบันที่เน้ นการวิจยั ขันสู
้ งและผลิตบัณฑิตระดับ
บัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอกเป็ นเกณฑ์ในการประเมินตัวบ่งชี ้
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บทที่ 3
องค์ ประกอบคุณภาพ ตัวบ่ งชีแ้ ละเกณฑ์ การประเมิน ของสานักเสริมศึกษาและบริการสังคม
องค์ ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดาเนินการ
หลักการ
สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งมีปรัชญา ปณิธาน และจุดเน้ นที่อาจแตกต่างกัน ดังนัน้ จึงเป็ น
หน้ าที่ที่สถาบันจะกาหนดวิสยั ทัศน์ แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี ให้ ชดั เจนและสอดคล้ อง
กับปรัชญา 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
มีสว่ นร่วมของสมาชิกทุกกลุม่ ในสถาบัน และมีการถ่ายทอดวิสยั ทัศน์และแผนกลยุทธ์ที่กาหนดแล้ วให้
รับทราบทัว่ กันทังอาจารย์
้
เจ้ าหน้ าที่ นักศึกษา ตลอดจนผู้ที่มีสว่ นได้ สว่ นเสีย เช่น ผู้ปกครอง ชุมชน
ผู้ใช้ บริการและสังคมโดยรวม
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้ อง
1. พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
2. พระราชบัญญัตสิ ถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน
3. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) สานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
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
ตัวบ่ งชี ้ จานวน 1 ตัวบ่งชี ้ ประกอบด้ วย
สกอ.1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
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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 การบริการทางวิชาการแก่
สังคม และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการดาเนินพันธกิจหลักสถาบันอุดมศึกษาจาเป็ นต้ อง
มีการกาหนดทิศทางการพัฒนาและการดาเนินงานของสถาบัน

เพื่อให้ สถาบันดาเนินการสอดคล้ อง

กับอัตลักษณ์หรื อจุดเน้ น มีคณ
ุ ภาพ มีความเป็ นสากล และเจริญเติบโตอย่างยัง่ ยืน ดังนัน้ สถาบันต้ อง
กาหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ ตลอดจนมีการพัฒนาแผนกลยุทธ์และแผนดาเนินงานเพื่อเป็ นแนวทางในการ
ดาเนินงานของสถาบัน
ในการพัฒนาแผนกลยุทธ์ นอกเหนือจากการพิจารณาอัตลักษณ์หรื อจุดเน้ นของสถาบันแล้ ว
จะต้ องคานึงถึงหลักการอุดมศึกษา

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว

มาตรฐานการศึกษาของชาติ

มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพที่เกี่ยวข้ อง ยุทธศาสตร์ ด้านต่างๆ ของชาติรวมถึงทิศ
ทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และการเปลี่ยนแปลงของกระแส
โลก ทังนี
้ ้ เพื่อให้ การดาเนินงานของสถาบันเป็ นไปอย่างมีคณ
ุ ภาพ

เป็ นที่ยอมรับ และสามารถ

ตอบสนองสังคมในทิศทางที่ถกู 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

โดยสถาบันนาแผนกลยุทธ์มาจัดทาแผน

ดาเนินงานหรื อแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี
แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี หมายถึง แผนระยะสันที
้ ่มีระยะเวลาในการดาเนินงานภายใน 1 ปี
เป็ นแผนที่ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ลงสูภ่ าคปฏิบตั ิ เพื่อให้ เกิดการดาเนินงานจริงตามกลยุทธ์ ประกอบด้ วย
โครงการหรื อกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะต้ องดาเนินการในปี นัน้ ๆ เพื่อให้ บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ ตัว
บ่งชี ้ความสาเร็จของโครงการหรื อกิจกรรม

ค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี ้เหล่านัน้

รวมทังมี
้ การระบุ
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ผู้รับผิดชอบหลักหรื อหัวหน้ าโครงการ งบประมาณในการดาเนินการ รายละเอียดและทรัพยากรที่ต้อง
ใช้ ในการดาเนินโครงการที่ชดั เจน
5. เกณฑ์ มาตรฐาน :
1. มีการจัดทาแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้ องกับนโยบายของสภาสถาบัน

โดยการมีสว่ นร่วมของ

บุคลากรในสถาบัน และได้ รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน โดยเป็ นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรื อ
ปณิธานและพระราชบัญญัตสิ ถาบัน

ตลอดจนสอดคล้ องกับจุดเน้ นของกลุม่ สถาบัน

กรอบแผน

อุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 – 2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551 – 2554)
2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับสถาบันไปสูท่ กุ หน่วยงานภายใน
3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็ นแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี ครบ4 พันธกิจ คือ ด้ านการเรี ยน
การสอน การวิจยั การบริการทางวิชาการ และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
4. มีตวั บ่งชี ้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบตั กิ ารประจาปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี ้ เพื่อ
วัดความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี
5. มีการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี ครบ 4 พันธกิจ
6. มีการติดตามผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี ้ของแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี อย่างน้ อยปี ละ 2
ครัง้ และรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา
7. มีการประเมินผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี ้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ และ
รายงานผลต่อผู้บริหารและสภาสถาบันเพื่อพิจารณา
8. มีการนาผลการพิจารณา ข้ อคิดเห็น และข้ อเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุงแผนกล
ยุทธ์และแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี
6. เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน 1
มีการ
ดาเนินการ
1 ข้ อ

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
2 หรื อ 3 ข้ อ

4 หรื อ 5 ข้ อ

6 หรื อ 7 ข้ อ

8 ข้ อ
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7. แหล่ งข้ อมูลและวิธีการจัดเก็บข้ อมูล

7.1 แหล่ งข้ อมูล : งานบริหารและการวางแผน
7.2 ขอบเขตข้ อมูลที่จัดเก็บ :

กระบวนการพัฒนาแผน ในรอบปี 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 : งานบริหารและการวางแผน รายงานข้ อมูลผลการดาเนินงานตาม
เกณฑ์มาตรฐานพร้ อมระบุรายการเอกสารอ้ างอิงผลการดาเนินงาน
8. ผู้รับผิดชอบตัวบ่ งชี ้ :
1. ผศ.นพ.มงคล ตังเง็
้ กกี่
2. นายมนัสสิทธิ์ นาคสวัสดิ์
3. นางสาวสดศรี ทับสุทธิ์
9. ผู้ประสานงานตัวบ่ งชี ้ : นางสาวสดศรี ทับสุทธิ์

โทร.
โทร.
โทร.
โทร.

02-6133820– 5 ต่อ 113
02-6133820– 5 ต่อ 112
02-6133820– 5 ต่อ 401
02-6133820– 5 ต่อ 401
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องค์ ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก
1. ตัวบ่ งชีม้ ธ.9: ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
2. ชนิดของตัวบ่ งชี ้ : ผลผลิต
3. หน่ วยวัด : ค่าเฉลี่ย
4. คาอธิบายตัวบ่ งชี ้ :
การให้ บริการของสานัก/สถาบันสนับสนุนวิชาการพิจารณาจากผลการสารวจความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทางาน/การ บริการ เช่น 1. ความพึงพอใจด้ านกระบวนการ
ขันตอนการให้
้
บริการ 2. ความพึงพอใจด้ านเจ้ าหน้ าที่/ผู้ให้ บริการ 3. ความพึงพอใจด้ านการอานวย
ความสะดวก 4. ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้ บริการ โดยใช้ แบบสอบถามหรื อแบบประเมินค่า 5
ระดับ คือ ระดับพอใจมากที่สดุ (5 คะแนน) ระดับพอใจมาก (4 คะแนน) พอใจ (3 คะแนน) พอใจน้ อย
(2 คะแนน) และพอใจน้ อยที่สดุ (1 คะแนน)
ในกรณีท่ สี ถาบันไม่ ได้ ประเมินความพึงพอใจครบทุกกิจกรรม/โครงการ จาเป็ นต้ องมี
การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ อย่ างน้ อย ร้ อยละ 80 ของกิจกรรม/โครงการที่
ดาเนินการ หรือร้ อยละ 80 ของผู้รับบริการ (หากวัดระดับความพึงพอใจไม่ ถงึ ร้ อยละ 80 ของ
กิจกรรม/โครงการที่ให้ บริการทัง้ หมด หรือไม่ ถงึ ร้ อยละ 80 ของผู้รับบริการ จะให้ ได้ เพียง
1 คะแนน ถึงแม้ ว่าผลการประเมินระดับความพึงพอใจจะได้ 3.51 ขึน้ ไปก็ตาม)
5. สูตรการคานวณ :
1. คานวณระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
n



n

i

xi

i 1
n



n

i

i 1

หมายถึง จานวนผู้ตอบแบบสอบถามในแต่ละข้ อ
x หมายถึง ระดับค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจในแต่ละข้ อ
2. แปลงค่ าเฉลี่ยที่คานวณได้ ในข้ อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =
ni
i

ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่กาหนดให้ เป็ นคะแนนเต็ม 5

x5
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6. เกณฑ์ ประเมิน :
ใช้ คา่ คะแนนผลสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ (คะแนนเต็ม 5)
7. แหล่ งข้ อมูลและวิธีการจัดเก็บข้ อมูล
7.1 แหล่ งข้ อมูล

: ฝ่ ายบริการวิชาการ

7.2 ขอบเขตข้ อมูลที่จัดเก็บ : ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการในรอบปี การศึกษาที่
จัดเก็บข้ อมูล

(1 มิถนุ ายน – 31 พฤษภาคมของปี ถัดไป)

7.3 เครื่ องมือการจัดเก็บข้ อมูล
7.4 วิธีการจัดเก็บข้ อมูล

: แบบฟอร์ มตัวบ่งชี ้มธ.6

: ฝ่ ายบริการวิชาการกรอกข้ อมูลในแบบฟอร์ มที่กาหนด

7.5 ความถี่ในการจัดเก็บข้ อมูล

: ปี การศึกษาละ 1 ครัง้

8. ผู้รับผิดชอบตัวบ่ งชี ้ :
1. นางสุดารัตน์ กิตติวงศากูล

โทร.02-6133820-5 ต่อ 501

2. นางสาววรุณพร สุวรรณธานินทร์ โทร.02-6133820-5
9. ผู้ประสานงานตัวบ่ งชี ้ : นางสาววรุณพร สุวรรณธานินทร์ โทร.02-6133820-5
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1. ตัวบ่ งชีส้ านักเสริมศึกษาฯ 1 กระบวนการบริการทางวิชาการให้ เกิดประโยชน์ ต่อสังคม
2. ชนิดของตัวบ่ งชี ้ : กระบวนการ
3. หน่ วยวัด :
ข้ อ
4. คาอธิบายตัวบ่ งชี ้ :
ความสามารถในการให้ บริการทางวิชาการในลักษณะห่วงโซ่คณ
ุ ภาพที่สนองความ
ต้ องการและเป็ นที่พงึ่ ของชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานวิชาชีพ สังคมได้ อย่างมีคณ
ุ ภาพตาม
ศักยภาพและความพร้ อมตามจุดเน้ นของสถาบัน พิจารณาได้ จาก (1) ประโยชน์หรื อผลกระทบของการ
ให้ บริการทางวิชาการ (2) การสร้ างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก และ (3) ความรู้ที่เกิดจากการ
ให้ บริการทางวิชาการและการเผยแพร่ความรู้นนทั
ั ้ งภายในและภายนอกสถาบั
้
น
5. เกณฑ์ มาตรฐาน :
1. มีการสารวจความต้ องการของชุมชน หรื อภาครัฐ หรื อภาคเอกชน หรื อหน่วยงาน
วิชาชีพเพื่อประกอบการกาหนดทิศทางและการจัดทาแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้ นของ
สถาบัน
2. มีความร่วมมือด้ านบริการทางวิชาการเพื่อการเรี ยนรู้และเสริมสร้ างความเข้ มแข็ง
ของชุมชน หรื อภาคเอกชน หรื อภาครัฐ หรื อหน่วยงานวิชาชีพ
3. มีการประเมินประโยชน์หรื อผลกระทบของการให้ บริการทางวิชาการต่อสังคม
4. มีการนาผลการประเมินในข้ อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรื อกิจกรรมการ
ให้ บริการทางวิชาการ
5. มีการพัฒนาความรู้ที่ได้ จากการให้ บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่
บุคลากรภายในสถาบันและเผยแพร่สสู่ 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 ของ
หน่วยงานในรอบปี การศึกษาที่จดั เก็บข้ อมูล (1 มิถนุ ายน - 31พฤษภาคมของปี ถัดไป)
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7.3 วิธีการจัดเก็บข้ อมูล : ฝ่ ายฝึ กอบรมและบริการวิชาการรายงานข้ อมูลผลการดาเนินงาน
ตามเกณฑ์มาตรฐาน ที่กาหนดพร้ อมระบุหลักฐานอ้ างอิง ผลการดาเนินงานในรายงานการประเมิน
ตนเอง
8. ผู้รับผิดชอบตัวบ่ งชี ้ :
1. อ.ดร.สุวรรณา โควะวินทวีวฒ
ั น์ โทร. 02-6133820-5 ต่อ 114
2. นางสุดารัตน์ กิตติวงศากูล

โทร. 02-6133820-5 ต่อ 501

3. นางสาวศันสนีย์ วิชากรกุล โทร. 02-6133820-5 ต่อ 502
3. นาง

สาวลัดดา ลีลาศวัฒนกิจ

โทร. 02-6133820-5 ต่อ 503

9. ผู้ประสานงานตัวบ่ งชี ้ : นางสุดารัตน์ กิตติวงศากูล โทร. 02-6133820-5 ต่อ 501
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1. ตัวบ่ งชีส้ านักเสริมศึกษาฯ 2 ร้ อยละของผู้เข้ ารั บการอบรมโครงการบริการวิชาการที่ไม่ เรี ยก
เก็บค่ าธรรมเนียมต่ อผู้เข้ ารั บการอบรมโครงการบริการวิชาการทัง้ หมด
2. ชนิดของตัวบ่ งชี ้ : ผลผลิต
3. หน่ วยวัด : ร้ อยละ
4. คาอธิบายตัวบ่ งชี ้ :
ผู้เข้ ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการที่ไม่เรี ยกเก็บค่าธรรมเนียม หมายถึง ผู้เข้ า
รับการบริการโครงการบริการวิชาการแก่สงั คมที่จดั ในรูปแบบการอบรม/สัมมนา/สัมมนาเชิงวิชาการ
หรื อปฏิบตั กิ าร ที่ไม่เรี ยกเก็บค่าธรรมเนียม
ผู้เข้ ารับการอบรมโคร งการบริการวิชาการทังหมด
้
หมายถึง ผู้เข้ ารับการบริการ
โครงการบริการวิชาการแก่สงั คมที่จดั ในรูปแบบการอบรม/สัมมนา/สัมมนาเชิงวิชาการหรื อปฏิบตั กิ าร
ที่ไม่เรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมและที่เรี ยกเก็บค่าธรรมเนียม ทุกโครงการ
5.สูตรการคานวณ :
ผู้เข้ ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการที่ไม่เรี ยกเก็บค่าธรรมเนียม
ผู้เข้ ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการทังหมด
้

x 100

6. เกณฑ์ การประเมิน :
ค่าร้ อยละของผู้เข้ ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการที่ไม่เรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมกาหนดให้
คะแนนเต็ม 5 = 60
7. แหล่ งข้ อมูลและวิธีการจัดเก็บข้ อมูล
7.1 แหล่ งข้ อมูล:
ฝ่ ายฝึ กอบรมและบริการวิชาการ
7.2 ขอบเขตข้ อมูลที่จัดเก็บ: จานวนผู้เข้ ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการทังหมดใน
้
รอบปี การศึกษาที่จดั เก็บข้ อมูล(1 มิถนุ ายน - 31พฤษภาคมของปี ถัดไป)
7.3 เครื่ องมือการจัดเก็บข้ อมูล: แบบฟอร์ มตัวบ่งชี ้ที่ 2.1
7.4 วิธีการจัดเก็บข้ อมูล: ฝ่ ายฝึ กอบรมและบริการวิชาการกรอกข้ อมูลในแบบฟอร์ มที่
กาหนด
7.5 ความถี่ในการจัดเก็บข้ อมูล: ปี การศึกษาละ 1 ครัง้
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8. ผู้รับผิดชอบตัวบ่ งชี ้ :
1. อ.ดร. สุวรรณา โควะวินทวีวฒ
ั น์
2. นางสุดารัตน์ กิตติวงศากูล

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

3. นางสาวศันสนีย์ วิชากรกุล โทร. 02-6133820-5 ต่อ 502
4. นางสาวลัดดา ลีลาศวัฒนกิจ

โทร. 02-6133820-5 ต่อ 503

9. ผู้ประสานงานตัวบ่ งชี ้ : นางสาวพวงเพชร ราชพิบลู ย์ โทร 02 – 6133820 -5 ต่อ 402
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1. ตัวบ่ งชีส้ านักเสริมศึกษาฯ 3 ความสาเร็จของการจัดโครงการ / กิจกรรมบริการวิชาการ
ร่ วมกับเครือข่ าย
2. ชนิดของตัวบ่ งชี ้ : กระบวนการ
3. หน่ วยวัด : ข้ อ
4. คาอธิบายตัวบ่ งชี ้ :
โครงการ / กิจกรรม บริการวิชาการ หมายถึง โครงการ / กิจกรรมบริการวิชาการแก่
สังคมที่จดั ในรูปแบบการอบรม / สัมมนา / สัมมนาเชิงวิชาการหรื อปฏิบตั กิ าร ที่ไม่เรี ยกเก็บ
ค่าธรรมเนียม
เครื อข่าย หมายถึง หน่วยงานที่ร่วมจัดโครงการ / กิจกรรมบริการวิชาการแก่สงั คมโดย
ไม่คดิ ค่าใช้ จา่ ยกับผู้เข้ ารับบริการกับสานักเสริมศึกษาและบริการสังคม และหน่วยงานเหล่านันได้
้ ร่วม
สนับสนุน กิจกรรมของสานักเช่น งบประมาณ สถานที่ บุคลากร รวมทังการประชาสั
้
มพันธ์หา
กลุม่ เป้าหมายผู้เข้ ารับบริการเข้ าร่วมโครงการ
5. เกณฑ์ มาตรฐาน :
1. มีการกาหนดเครื อข่ายที่จะทาความร่วมมือในการจัดกิจกรรม
2. มีการจัดทาข้ อตกลงความร่วมมือร่วมกับเครื อข่าย
3. มีการจัดทาแผนงานในการจัดกิจกรรมร่วมกับเครื อข่าย
4. มีการดาเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมร่วมกับเครื อข่าย
5. มีการประเมินผลการดาเนินงานและนาผลที่ได้ ไปปรับปรุง
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 : ความสาเร็จของการจัด โครงการ / กิจกรรมบริการวิชาการ
ร่วมกับเครื อข่ายของหน่วยงานในรอบปี การศึกษาที่จดั เก็บข้ อมูล ( 1 มิถนุ ายน - 31พฤษภาคมของปี
ถัดไป)
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7.3 วิธีการจัดเก็บข้ อมูล : ฝ่ ายฝึ กอบรมและบริการวิชาการรายงานข้ อมูลผลการดาเนินงาน
ตามเกณฑ์มาตรฐาน ที่กาหนดพร้ อมระบุหลักฐานอ้ างอิง ผลการดาเนินงานในรายงานการประเมิน
ตนเอง
8. ผู้รับผิดชอบตัวบ่ งชี ้ :
1. อ.ดร.สุวรรณา โควะวินทวีวฒ
ั น์ โทร. 02-6133820-5 ต่อ 114
2. นาง

สาวศันสนีย์ วิชากรกุล

โทร. 02-6133820-5 ต่อ 502

3. นาง

สาวลัดดา ลีลาศวัฒนกิจ

โทร. 02-6133820-5 ต่อ 503

9. ผู้ประสานงานตัวบ่ งชี ้ : นางสาวพวงเพชร ราชพิบลู ย์

โทร. 02-6133820-5 ต่อ 402
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1. ตัวบ่ งชีส้ านักเสริมศึกษาฯ 4 จานวนกลุ่มเป้าหมายที่หน่ วยงานให้ บริการวิชาการแก่ สังคม
2. ชนิดของตัวบ่ งชี ้ : ผลผลิต
3. หน่ วยวัด :
กลุม่
4. คาอธิบายตัวบ่ งชี ้ :
กลุม่ เป้าหมาย หมายถึง กลุม่ ผู้รับบริการโครงการบริการวิชาการแก่สงั คมที่จดั ใน
รูปแบบการอบรม/สัมมนา/สัมมนาเชิงวิชาการหรื อปฏิบตั กิ าร ที่เรี ยกเก็บค่าธรรมเนียม และไม่เรี ยกเก็บ
ค่าธรรมเนียม ได้ แก่ ประชาชนทัว่ ไป นักเรี ยน /นักศึกษา ครู /อาจารย์ พระสงฆ์ ผู้ต้องขัง ฯลฯ
5. เกณฑ์ การประเมิน:
จานวนกลุม่ เป้าหมายที่หน่วยงานให้ บริการวิชาการแก่สงั คม กาหนดให้ คะแนนเต็ม 5 = 5
กลุม่
6. แหล่ งข้ อมูลและวิธีการจัดเก็บข้ อมูล
6.1 แหล่ งข้ อมูล:
ฝ่ ายฝึ กอบรมและบริการวิชาการ
6.2 ขอบเขตข้ อมูลที่จัดเก็บ: จานวนกลุม่ เป้าหมายที่หน่วยงานให้ บริการวิชาการแก่สงั คม
ในรอบปี การศึกษาที่จดั เก็บข้ อมูล(1 มิถนุ ายน - 31พฤษภาคมของปี ถัดไป)
6.3 เครื่ องมือการจัดเก็บข้ อมูล: แบบฟอร์ มตัวบ่งชี ้ที่ 2.2
6.4 วิธีการจัดเก็บข้ อมูล: ฝ่ ายฝึ กอบรมและบริการวิชาการกรอกข้ อมูลในแบบฟอร์ มที่
กาหนด
6.5 ความถี่ในการจัดเก็บข้ อมูล: ปี การศึกษาละ 1 ครัง้
7. ผู้รับผิดชอบตัวบ่ งชี:้
1. อ.ดร. สุวรรณา โควะวินทวีวฒ
ั น์
โทร. 02-6133820-5 ต่อ 114
2. นางสุดารัตน์ กิตติวงศากูล
3. นางสาวลัดดา ลีลาศวัฒนกิจ

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

4. นางสาวชลกนก ไวจาปา โทร 02
– 5644440 -9 ต่อ 1667
8. ผู้ประสานงานตัวบ่ งชี ้ : นางสาวพวงเพชร ราชพิบลู ย์ โทร 02 – 6133820 -5 ต่อ 402
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องค์ ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
หลักการ
สถาบันอุดมศึกษาต้ องให้ ความสาคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีสภามหาวิทยาลัยทาหน้ าที่
ในการกากับดูแลการทางานของสถาบันให้ มีประสิทธิภาพ สถาบันอุดมศึกษาจะต้ องบริหารจัดการด้ าน
ต่างๆ ให้ มีคณ
ุ ภาพ เช่น ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานข้ อมูล การบริหารความเสี่ยง การบริหารการ
เปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพยากรทังหมด
้
ฯลฯ เพื่อสัมฤทธิผลตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ โดยใช้ หลัก
ธรรมาภิบาล (Good Governance)
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้ อง
1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
2. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
4. มาตรฐานการประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการตามคารับรองการปฏิบตั ริ าชการ สานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
5. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา รอบสาม พ.ศ.2553 สานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
6. เกณฑ์คณ
ุ ภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็ นเลิศ 2552-2553
7. เกณฑ์การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
8. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่ อง คูม่ ือและแนวปฏิบตั ใิ นการพิจารณาออก
ใบอนุญาตให้ จดั ตังสถาบั
้
นอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2551
9. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่ อง มาตรฐานห้ องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544
ตัวบ่ งชี ้ จานวน 6 ตัวบ่งชี ้ ประกอบด้ วย
สกอ. 7.1 ภาวะผู้นาของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน
สกอ. 7.2 การพัฒนาสถาบันสูส่ ถาบันเรี ยนรู้
สกอ. 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
สกอ. 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง
สมศ. 13 การปฏิบตั ติ ามบทบาทหน้ าที่ของผู้บริหารสถาบัน
มธ. 8
ระบบพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
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1. ตัวบ่ งชีส้ กอ. 7.1 : ภาวะผู้นาของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน
2. ชนิดของตัวบ่ งชี ้ : กระบวนการ
3. หน่ วยวัด : ข้ อ
4. คาอธิบายตัวบ่ งชี ้ :
ปั จจัยสนับสนุนที่สาคัญต่อการเจริญก้ าวหน้ าของสถาบันอุดมศึกษา

คือ สภาสถาบันและ

ผู้บริหารทุกระดับของสถาบันนันๆ
้ หากสภาสถาบันและผู้บริหารมีวิสยั ทัศน์ เป็ นผู้นาที่ดี มีธรรมาภิบาล
รับผิดชอบต่อ สังคม รักความก้ าวหน้ า ดูแลบุคลากรอย่างดี เปิ ดโอกาสให้ ชมุ ชนเข้ ามามีสว่ นร่วมในการ
บริหาร มีความสามารถในการตัดสินใจแก้ ปัญหา และกากับดูแล ติดตามผลการดาเนินงานของสถาบัน
ไปในทิศทางที่ถกู ต้ อง จะทาให้ สถาบันเจริญรุดหน้ าอย่างรวดเร็ว
หลักธรรมาภิบาล หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการ
ต่างๆ ให้ เป็ นไปในครรลองธรรม นอกจากนี ้ ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี ซึง่ สามารถนาไปใช้ ได้ ทงั ้
ภาครัฐและเอกชนธรรมที่ใช้ ในการบริหารงานนี ้มีความหมายอย่างกว้ างขวาง

กล่าวคือ หาได้ มี

ความหมายเพียงหลักธรรมทางศาสนาเท่านัน้ แต่รวมถึงศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและความถูกต้ อง
ชอบธรรมทังปวง
้
ซึง่ วิญญูชนพึงมี และพึงประพฤติปฏิบตั ิ อาทิ ความโปร่งใสตรวจสอบได้ การปราศจาก
การแทรกแซงจากองค์การภายนอกเป็ นต้ น
หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้ านเมืองที่ดี (Good Governance) ที่เหมาะสมจะ
นามาปรับใช้ ในภาครัฐมี 10 องค์ประกอบ ดังนี ้
1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบตั ริ าชการที่บรรลุวตั ถุประสงค์และ
เป้าหมายของแผนการปฏิบตั ริ าชการตามที่ได้ รับงบประมาณมาดาเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียง
กับส่วนราชการหรื อหน่วยงานที่มีภารกิจคล้ ายคลึงกันและมีผลการปฏิบตั งิ านในระดับชันน
้ าของ
ประเทศเพื่อให้ เกิดประโยชน์สขุ ต่อประชาชนโดยการปฏิบตั ริ าชการจะต้ องมีทิศทางยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์ที่ชดั เจน มีกระบวนการปฏิบตั งิ านและระบบงานที่เป็ นมาตรฐาน

และ

รวมถึงมีการติดตาม

ประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็ นระบบ
2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการกากับดูแลที่ดีที่มี
การออกแบบกระบวนการปฏิบตั งิ านโดยใช้ เทคนิคและเครื่ องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมให้
องค์การสามารถใช้ ทรัพยากรทังด้
้ านต้ นทุน แรงงานและระยะเวลาให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อการพัฒนา
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ขีดความสามารถในการปฏิบตั ริ าชการตามภารกิจเพื่อตอบสนองความต้ องการของประชาชนและผู้มี
ส่วนได้ สว่ นเสียทุกกลุม่
3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การให้ บริการที่สามารถดาเนินการได้ ภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด และสร้ างความเชื่อมัน่ ความไว้ วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรื อความ
ต้ องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง
4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบตั หิ น้ าที่
และผลงานต่อเป้าหมายที่กาหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนันควรอยู
้
ใ่ นระดับที่สนองต่อความคาดหวัง
ของสาธารณะ รวมทังการแสดงถึ
้
งความสานึกในการรับผิดชอบต่อปั ญหาสาธารณะ
5) หลักความโปร่งใส (Transparency) คือ กระบวนการเปิ ดเผยอย่างตรงไปตรงมา ชี ้แจงได้
เมื่อมีข้อสงสัยและสามารถเข้ าถึงข้ อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ ามตามกฎหมายได้ อย่างเสรี โดยประชาชน
สามารถรู้ทกุ ขันตอนในการด
้
าเนินกิจกรรมหรื อกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้
6) หลักการมีสว่ นร่วม (Participation) คือ กระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชนและผู้มีสว่ นได้
ส่วนเสียทุกกลุม่ มีโอกาสได้ 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 (ราชการบริหารส่วนท้ องถิ่น ) และ
ภาคประชาชนดาเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอานาจและความรับผิดชอบใน
การตัดสินใจและการดาเนินการให้ แก่บคุ ลากร โดยมุง่ เน้ นการสร้ างความพึงพอใจในการให้ บริการต่อ
ผู้รับบริการและผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย การปรับปรุงกระบวนการ และเพิ่มผลิตภาพเพื่อผลการดาเนินงานที่
ดีของส่วนราชการ
8) หลักนิตธิ รรม (Rule of Law) คือ การใช้ อานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้ อบังคับในการ
บริหารราชการด้ วยความเป็ นธรรม ไม่เลือกปฏิบตั ิ และคานึงถึงสิทธิเสรี ภาพของผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย
9) หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การได้ รับการปฏิบตั แิ ละได้ รับบริการอย่างเท่าเทียมกัน
โดยไม่มีการแบ่งแยกด้ าน ชายหรื อหญิง ถิ่นกาเนิด เชื ้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทาง
กายหรื อสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การ
ฝึ กอบรมและอื่นๆ
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10) หลักมุง่ เน้ นฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาข้ อตกลงทัว่ ไปภายในกลุม่ ผู้มี
ส่วนได้ สว่ นเสียที่เกี่ยวข้ อง ซึง่ เป็ นข้ อตกลงที่เกิดจากการใช้ กระบวนการเพื่อหาข้ อคิดเห็นจากกลุม่
บุคคลที่ได้ รับประโยชน์และเสียประโยชน์

โดยเฉพาะกลุม่ ที่ได้ รับผลกระทบโดยตรงซึง่ ต้ องไม่มีข้อ

คัดค้ านที่ยตุ ไิ ม่ได้ ในประเด็นที่สาคัญ โดยฉันทามติไม่จาเป็ นต้ องหมายความว่าเป็ นความเห็นพ้ องโดย
เอกฉันท์
5. เกณฑ์ มาตรฐาน :
1. สภาสถาบันปฏิบตั หิ น้ าที่ตามที่กฎหมายกาหนดครบถ้ วนและมีการประเมินตนเองตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดล่วงหน้ า
2. ผู้บริหารมีวิสยั ทัศน์ กาหนดทิศทางการดาเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุก
ระดับมีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนาข้ อมูลสารสนเทศเป็ นฐานในการปฏิบตั งิ านและ
พัฒนาสถาบัน
3. ผู้บริหารมีการกากับ ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามที่มอบหมาย

รวมทัง้

สามารถสื่อสารแผนและผลการดาเนินงานของสถาบันไปยังบุคลากรในสถาบัน
4. ผู้บริหารสนับสนุนให้ บคุ ลากรในสถาบันมีสว่ นร่วมในการบริหารจัดการ

ให้ อานาจในการ

ตัดสินใจแก่บคุ ลากรตามความเหมาะสม
5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน

เพื่อให้ สามารถทางานบรรลุ

วัตถุประสงค์ของสถาบันเต็มตามศักยภาพ
6. ผู้บริหารบริหารงานด้ วยหลักธรรมาภิบาล โดยคานึงถึงประโยชน์ของสถาบันและผู้มีสว่ นได้
ส่วนเสีย
7. สภาสถาบันประเมินผลการบริหารงานของสถาบันและผู้บริหารนาผลการประเมินไป
ปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็ นรูปธรรม
หมายเหตุ
1) หากจะประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานข้ อที่ 6 นัน้ ต้ องแสดงข้ อมูลการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลครบถ้ วนทัง้ 10 ประการ ตามนิยามศัพท์ที่ระบุไว้ ซึง่ สอดคล้ องเป็ นไปตามเกณฑ์
ของ สมศ.
2) ในระดับคณะ/สานัก/สถาบัน สภาสถาบัน หมายถึง คณะกรรมการประจาคณะ/สานัก/
สถาบัน
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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 ข้ อ

7 ข้ อ

7. แหล่ งข้ อมูลและวิธีการจัดเก็บข้ อมูล :
7.1 แหล่ งข้ อมูล : ฝ่ ายบริหาร
7.2 ขอบเขตข้ อมูลที่จัดเก็บ : ภาวะผู้นาของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน
ในรอบ

ปี การศึกษาจัดเก็บข้ อมูล (1 มิถนุ ายน – 31 พฤษภาคมของปี ถัดไป)
7.3 เครื่ องมือการจัดเก็บข้ อมูล : 7.4 วิธีการจัดเก็บข้ อมูล : ฝ่ ายบริหารรายงานข้ อมูลผลการดาเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานที่

กาหนดพร้ อมระบุหลักฐานอ้ างอิงผลการดาเนินงานในรายงานการประเมินตนเอง
8. ผู้รับผิดชอบตัวบ่ งชี ้ :
1. รศ.ชุมพจต์ อมาตยกุล โทร. 02-6133820
– 5 ต่อ 111
2. ผศ.นพ.มงคล ตังเง็
้ กกี่
โทร. 02-6133820– 5 ต่อ 113
3. ดร.สุวรรณา โควะวินทวีวฒ
ั น์ โทร. 02-6133820-5 ต่อ 114
4. 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 ซึง่ ต้ องมีการจัดการความรู้เพื่อมุง่ สูส่ ถาบันแห่งการเรี ยนรู้ โดยมีการรวบรวมองค์
ความรู้ที่มีอยูใ่ นสถาบันซึง่ กระจัดกระจายอยูใ่ นตัวบุคคลหรื อเอกสารมาพัฒนาให้ เป็ นระบบ เพื่อให้ ทกุ
คนในสถาบันสามารถเข้ าถึงความรู้

และพัฒนาตนเองให้ เป็ นผู้ร้ ู

รวมทังปฏิ
้ บตั งิ านได้ อย่างมี

ประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้ สถาบันอุดมศึกษามีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด กระบวนการในการ
บริหารจัดการความรู้ในสถาบัน ประกอบด้ วย การระบุความรู้ การคัดเลือก การรวบรวม การจัดเก็บ
ความรู้ การเข้ าถึงข้ อมูล

และการแลกเปลี่ยนความรู้ทงภายในและภายนอกสถาบั
ั้
น

บรรยากาศและวัฒนธรรมการเรี ยนรู้ภายในสถาบัน

การสร้ าง

การกาหนดแนววิธีปฏิบตั งิ าน ตลอดจนการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรู้ในสถาบันให้ ดียิ่งขึ ้น
5. เกณฑ์ มาตรฐาน :
1. มีการกาหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้ องกับแผนกลยุทธ์
ของสถาบันอย่างน้ อยครอบคลุมพันธกิจด้ านการผลิตบัณฑิตและด้ านการวิจยั
2. กาหนดบุคลากรกลุม่ เป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้ านการผลิตบัณฑิตและด้ าน
การวิจยั อย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่กาหนดในข้ อ 1
3. มีการแบ่งปั นและแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้จากความรู้

ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit

knowledge) เพื่อค้ นหาแนวปฏิบตั ทิ ี่ดีตามประเด็นความรู้ที่กาหนดในข้ อ 1 และเผยแพร่ไปสูบ่ คุ ลากร
กลุม่ เป้าหมายที่กาหนด
4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กาหนดในข้ อ 1 ทังที
้ ่มีอยูใ่ นตัวบุคคลและแหล่ง
เรี ยนรู้อื่นๆ ที่เป็ นแนวปฏิบตั ทิ ี่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็ นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็ นลายลักษณ์
อักษร (explicit knowledge)
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5. มีการนาความรู้ที่ได้ จากการจัดการความรู้ในปี การศึกษาปั จจุบนั หรื อปี การศึกษาที่ผา่ นมาที่
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

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
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 : ฝ่ ายบริหาร
7.2 ขอบเขตข้ อมูลที่จัดเก็บ : การพัฒนาสถาบันสูส่ ถาบันเรี ยนรู้ ในรอบปี การศึกษาจัดเก็บ
ข้ อมูล (1 มิถนุ ายน – 31 พฤษภาคมของปี ถัดไป)
7.3 เครื่ องมือการจัดเก็บข้ อมูล : 7.4 วิธีการจัดเก็บข้ อมูล : สานัก ฝ่ ายบริหาร รายงานข้ อมูลผลการดาเนินงานตามเกณฑ์
มาตรฐานที่กาหนดพร้ อมระบุหลักฐานอ้ างอิงผลการดาเนินงานในรายงานการประเมินตนเอง
8. ผู้รับผิดชอบตัวบ่ งชี ้ :
1. รศ.ชุมพจต์ อมาตยกุล

โทร. 02 - 6133820-5 ต่อ 111

2. นายมนัสสิทธิ์ นาคสวัสดิ์

โทร. 02 - 6133820-5 ต่อ 112

3. นางสาวสดศรี ทับสุทธิ์

โทร. 02 - 6133820-5 ต่อ 401

9. 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 ้ :
สถาบันควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจที่สอดรับกับนโยบาย
และการวางแผนระดับสถาบัน เพื่อให้ เป็ นระบบที่สมบูรณ์สามารถเชื่อมโยงกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
ทังภายในและภายนอก
้
เป็ นระบบที่ใช้ งานได้ ทงเพื
ั ้ ่อการบริหาร

การวางแผนและการตัดสินใจของ

ผู้บริหารทุกระดับ เพื่อการปฏิบตั งิ านตามภารกิจทุกด้ านของบุคลากร เพื่อการติดตามตรวจสอบและ
ประเมินการดาเนินงาน ตลอดจนเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาสถาบัน ทังนี
้ ้ ระบบดังกล่าวต้ องมีความ
สะดวกในการใช้ งานโดยประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช้
ระบบสารสนเทศ หมายถึง ระบบที่ทาหน้ าที่ในการรวบรวมข้ อมูลเข้ ามาทา การประมวลผล
รวมทังการวิ
้
เคราะห์เพื่อจัดทาเป็ นสารสนเทศในรูปแบบต่าง

ๆ และนาส่งไปยังผู้ที่มีสิทธิได้ รับ

สารสนเทศเพื่อใช้ ในการปฏิบตั งิ าน การบริหาร หรื อการตัดสินใจ โดยมีคอมพิวเตอร์ รวมทังอุ
้ ปกรณ์ตา่ ง
ๆ เป็ นเครื่ องมือสนับสนุนการทางานของระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศในองค์การมีหลายประเภท
ในแต่ละประเภทมีได้ หลายระบบ ทังนี
้ ้ เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์เฉพาะด้ านในการทางานที่แตกต่าง
กันออกไป
5. เกณฑ์ มาตรฐาน :
1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan)
2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบัน โดยอย่างน้ อย
ต้ องครอบคลุมการจัดการเรี ยนการสอน การวิจยั การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถนาไปใช้
ในการดาเนิน งานประกันคุณภาพ
3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ ระบบสารสนเทศ
4. มีการนาผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบ
สารสนเทศ
5. มีการส่งข้ อมูลผ่านระบบเครื อข่ายของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้ องตามที่กาหนด
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6. เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 ข้ อ

2 ข้ อ

3 ข้ อ

4 ข้ อ

คะแนน 5
มีการ
ดาเนินการ
5 ข้ อ

7. แหล่ งข้ อมูลและวิธีการจัดเก็บข้ อมูล :
7.1 แหล่ งข้ อมูล : หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
7.2 ขอบเขตข้ อมูลที่จัดเก็บ : ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ ในรอบปี
การศึกษาจัดเก็บข้ อมูล (1 มิถนุ ายน – 31 พฤษภาคมของปี ถัดไป)
7.3 เครื่ องมือการจัดเก็บข้ อมูล : 7.4 วิธีการจัดเก็บข้ อมูล : หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ รายงานข้ อมูลผลการดาเนินงานตามเกณฑ์
มาตรฐานที่กาหนดพร้ อมระบุหลักฐานอ้ างอิงผลการดาเนินงานในรายงานการประเมินตนเอง
8. ผู้รับผิดชอบตัวบ่ งชี ้ :
1. รศ.ชุมพจต์ อมาตยกุล

โทร. 02-6133820-5 ต่อ 111

2. นางสาวชญานันท์ สังวรวงษ์พนา โทร 02-6133820-5 ต่อ 506
3. นายสงกรานต์ อมาตยกุล โทร. 02-6133820-5 ต่อ 402
9. ผู้ประสานงานตัวบ่ งชี ้ :
1. นางสาวชญานันท์ สังวรวงษ์พนา โทร 02-6133820-5 ต่อ 506
2. 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 สถาบันอุดมศึกษามีระบบบริหารความเสี่ยง โดยการบริหารและควบคุมปั จจัย กิจกรรม
และกระบวนการดาเนินงานที่อาจเป็ นมูลเหตุของความเสียหาย (ทังในรู
้ ปของตัวเงิน หรื อไม่ใช่ตวั เงิน
เช่น ชื่อเสียง และการฟ้องร้ องจากการไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย

ระเบียบ ข้ อบังคับ ประสิทธิภาพ

ประสิทธิผล หรื อความคุ้มค่า ) เพื่อให้ ระดับความเสี่ยง และขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ ้นใน
อนาคตอยูใ่ นระดับที่ยอมรับและควบคุมได้ โดยคานึงถึงการเรี ยนรู้วิธีการป้องกันจากการคาดการณ์
ปั ญหาล่วงหน้ าและโอกาสในการเกิด เพื่อป้องกันหรื อบรรเทาความรุนแรงของปั ญหา รวมทัง้ การมีแผน
สารองต่อภาวะฉุกเฉิน เพื่อให้ มนั่ ใจว่าระบบงานต่าง ๆ มีความพร้ อมใช้ งาน มีการปรับปรุงระบบอย่าง
ต่อเนื่องและทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อการบรรลุเป้าหมายของสถาบันตามยุทธศาสตร์ หรื อกลยุทธ์
เป็ นสาคัญ
5. เกณฑ์ มาตรฐาน :
1. มีการแต่งตังคณะกรรมการหรื
้
อคณะทางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผ้ บู ริหารระดับสูงและ
ตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันร่วมเป็ นคณะกรรมการหรื อคณะทางาน
2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปั จจัยที่ก่อให้ เกิดความเสี่ยงอย่างน้ อย 3 ด้ าน ตาม
บริบทของสถาบัน ตัวอย่างเช่น
- ความเสี่ยงด้ านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร
สถานที)่
- ความเสี่ยงด้ านยุทธศาสตร์ หรื อกลยุทธ์ของสถาบัน
- ความเสี่ยงด้ านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับ
- ความเสี่ยงด้ านการปฏิบตั งิ าน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การ
บริหารงานวิจยั ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ
- ความเสี่ยงด้ านบุคลากรและความเสี่ยงด้ านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณ
ของอาจารย์และบุคลากร
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- 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 อ

วิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปี ถัดไป
หมายเหตุ : คะแนนการประเมินจะเท่ากับ 0 หากพบว่าเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงขึ ้นภายในสถาบันในรอบ
ปี การประเมิน ที่สง่ ผลกระทบต่อชีวิตและความปลอดภัยของนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร หรื อต่อ
ชื่อเสียงภาพลักษณ์ หรื อต่อความมัน่ คงทางการเงินของสถาบัน อันเนื่องมาจากความบกพร่องของ
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
้ ที่อยูใ่ นวิสยั ที่สถาบันสามารถป้องกันหรื อลดผลกระทบในเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นได้ แต่
ไม่พบแผนการจัดการความเสี่ยงหรื อไม่พบความพยายามของสถาบันในการระงับเหตุการณ์ดงั กล่าว
2. สถาบันหรื อหน่วยงานเสื่อมเสียชื่อเสียงหรื อมีภาพลักษณ์ที่ไม่ดี อันเนื่องมาจากปั จจัยต่างๆ
เช่น คณาจารย์ นักวิจยั หรื อบุคลากรขาดจริยธรรม จรรยาบรรณ การไม่ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานหรื อ
กฎกระทรวง และเกิดเป็ นข่าวปรากฏให้ เห็นตามสื่อต่าง เช่น หนังสือพิมพ์ ข่าว online เป็ นต้ น
3. สถาบันหรื อหน่วยงานขาดสภาพคล่องในด้ านการเงินจนทาให้ ต้องปิ ดหลักสูตรหรื อไม่
สามารถปฏิบตั ติ ามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาได้ สง่ ผลกระทบต่อนักศึกษาปั จจุบนั ที่เรี ยนอยูอ่ ย่างรุนแรง
** หากมีคณะใดคณะหนึง่ ได้ คะแนนการประเมินเป็ นศูนย์ (0) แล้ ว สถาบันก็จะได้ คะแนนการ
ประเมินเป็ นศูนย์ (0) ด้ วยเช่นกัน หากเป็ นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวไว้ ข้างต้ น
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การไม่ เข้ าข่ ายที่ทาให้ ผลการประเมินได้ คะแนนเป็ นศูนย์ (0) ได้ แก่
1. สถาบันมีการวิเคราะห์และจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงเชิงป้องกัน หรื อมีแผนรองรับเพื่อลด
ผลกระทบสาหรับความเสี่ยงที่ทาให้ เกิดเรื่ องร้ ายแรงดังกล่าวไว้ ลว่ งหน้ า และดาเนินการตามแผน
2. เป็ นเหตุสดุ วิสยั อยูน่ อกเหนือการบริหารจัดการ (การควบคุมหรื อการป้องกัน) ของสถาบัน
3. เหตุการณ์ร้ายแรงดังกล่าวมีความรุนแรงที่ลดน้ อยลงมากจากแผนรองรับผลกระทบที่ได้
กาหนดไว้ ลว่ งหน้ า
6. เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 ข้ อ

2 ข้ อ

3 หรื อ 4 ข้ อ

มีการดาเนินการ

5 ข้ อ

6 ข้ อ

7. แหล่ งข้ อมูลและวิธีการจัดเก็บข้ อมูล :
7.1 แหล่ งข้ อมูล : หน่วยประกันคุณภาพ
7.2 ขอบเขตข้ อมูลที่จัดเก็บ : ระบบบริ หารความเสี่ยง ในรอบปี การศึกษาจัดเก็บข้ อมูล (1
มิถนุ ายน – 31 พฤษภาคมของปี ถัดไป )
7.3 เครื่ องมือการจัดเก็บข้ อมูล : 7.4 วิธีการจัดเก็บข้ อมูล : หน่วยประกันคุณภาพ รายงานข้ อมูลผลการดาเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานที่
กาหนดพร้ อมระบุหลักฐานอ้ างอิงผลการดาเนินงานในรายงานการประเมินตนเอง
8. ผู้รับผิดชอบตัวบ่ งชี ้ :
1. รศ.ชุมพจต์ อมาตยกุล โทร. 02-6133820
– 5 ต่อ 111
2. ผศ.นพ.มงคล ตังเง็
้ กกี่
โทร. 02-6133820– 5 ต่อ 113
3. ดร.สุวรรณา โควะวินทวีวฒ
ั น์ โทร. 02-6133820-5 ต่อ 114
4. นายมนัสสิทธิ์ นาคสวัสดิ์
5. นางสาวสดศรี ทับสุทธิ์
6. นางสาวพวงเพชร ราชพิบลู ย์

โทร. 02-6133820-5 ต่อ 112

โทร. 02-6133820

– 5 ต่อ 401

โทร. 02-6133820 – 5 ต่อ 402

9. ผู้ประสานงานตัวบ่ งชี ้ : 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 าที่และบทบาทของผู้บริหในการบริ
าร
หารและการจัดการให้ บรรลุผลสาเร็จ
ตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบตั งิ านประจาปี ของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา

จะมุง่ เน้ นการประเมิน

คุณภาพของการบริหารงานตามนโยบายของสภาสถาบันอุดมศึกษา ประสิทธิผลของแผนปฏิบตั กิ าร
ประจาปี ความสามารถในการบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
5. เกณฑ์ มาตรฐาน : 6. เกณฑ์ การประเมิน :
ใช้ คา่ คะแนนการประเมินผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแต่งตัง้ (คะแนนเต็ม 5)
ข้ อมูลประกอบการพิจารณา
1. เอกสารหรื อหลักฐานที่แสดงรายละเอียดการกาหนดหรื อทบทวนนโยบายการกากับดูแล
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา รวมทังทบทวนกรอบทิ
้
ศทางการดาเนินงานของสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาตามหน้ าที่และบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
2. เอกสารหรื อหลักฐานที่แสดงรายละเอียดการดาเนินการตามระบบการกากับดูแล
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยมีเอกสารหรื อหลักฐานหรื อรายงานหรื อบันทึกการประชุมที่แสดงให้
เห็นว่าผู้บริหารสถานศึกษาได้ กาหนดให้ มี กระบวนการที่เป็ นรูปธรรมในการจัดการเพื่อให้ เกิดการควบคุม
และตรวจสอบการดาเนินงานของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
3. เอกสารหรื อหลักฐานที่แสดงให้ เห็นว่าผู้บริหารสถานศึกษา มีการติดตามผลการดาเนินงาน
สาคัญ เช่น ระบบในด้ านนโยบายและแผน ด้ านการบริหารงานบุคล

ด้ านการเงินและงบประมาณ

โดยเฉพาะการดาเนินงานตามภารกิจหลักของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เป็ นมติสภาสถาบัน
4. เอกสารหรื อหลักฐานที่แสดงให้ เห็นถึงนโยบายของสถานศึกษา ที่กาหนดให้ มีระบบการ
ประเมินผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแต่งตัแง้ ละมีการดาเนินงานตามระบบนัน้
5. รายงานการสังเคราะห์มติหรื อนโยบาย รวมทังผลกระทบที
้
่เกิดขึ ้นจากการตัดสินใจของ
ผู้บริหารสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
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7. แหล่ งข้ อมูลและวิธีการจัดเก็บข้ อมูล :
7.1 แหล่ งข้ อมูล : ฝ่ ายบริหาร
7.2 ขอบเขตข้ อมูลที่จัดเก็บ : ผลการประเมินผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบัน
แต่งตัง้
7.3 เครื่ องมือการจัดเก็บข้ อมูล : 7.4 วิธีการจัดเก็บข้ อมูล : ฝ่ ายบริหารรายงานข้ อมูลผลการดาเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน
ที่กาหนดพร้ อมระบุหลักฐานอ้ างอิงผลการดาเนินงานในรายงานการประเมินตนเอง
8. ผู้รับผิดชอบตัวบ่ งชี ้ :
1. นายมนัสสิทธิ์ นาคสวัสดิ์ โทร. 02-6133820-5 ต่อ 112
2. นางสาวสดศรี ทับสุทธิ์
โทร. 02-6133820-5 ต่อ 401
9. ผู้ประสานงานตัวบ่ งชี ้ :
1. นายมนัสสิทธิ์ นาคสวัสดิ์ โทร. 02-6133820-5 ต่อ 112
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1. ตัวบ่ งชีม้ ธ. 8 : ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
2. ชนิดของตัวบ่ งชี ้ : กระบวนการ
3. หน่ วยวัด : ข้ อ
4. คาอธิบายตัวบ่ งชี:้
คุณภาพของการศึกษาจะเกิดขึ ้นได้ ถ้าสถานศึกษามีบคุ ลากรที่มีคณ
ุ ภาพ สอดคล้ องกับพันธกิจ
และเป้าหมายของสถาบัน องค์กรควรมีการพัฒนาบุคลากรตามสาขาวิชาชีพ และหาวิธีการที่จะธารง
รักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพให้ อยูก่ บั องค์กรตลอดไป
จรรยาบรรณอาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน

หมายถึง ประมวลความประพฤติที่

อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนพึงปฏิบตั เิ พื่อรักษา ส่งเสริมเกียรติคณ
ุ 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 ริตและรับผิดชอบ 3) ปฏิบตั หิ น้ าที่ด้วย
ความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 4) ปฏิบตั หิ น้ าที่โดยไม่เลือกปฏิบตั อิ ย่างไม่เป็ นธรรม 5) มุง่
ผลสัมฤทธิ์ของงาน 6) ไม่ใช้ อานาจครอบงาผิดทานองคลองธรรมต่อนักศึกษา และต้ องครอบคลุม
จรรยาบรรณ10 ประการ คือ 1) จรรยาบรรณต่อตนเอง 2) จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 3) จรรยาบรรณต่อ
การปฏิบตั งิ าน 4) จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน 5) จรรยาบรรณต่อผู้บงั คับบัญชา 6) จรรยาบรรณต่อ
ผู้ใต้ บงั คับบัญชา 7) จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมงาน 8) จรรยาบรรณต่อนักศึกษาและผู้รับบริการ 9)
จรรยาบรรณต่อประชาชน และ10) จรรยาบรรณต่อสังคม
5. เกณฑมาตรฐาน :
1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์
2. มีการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้ เป็ นไปตามแผนที่กาหนด
3. มีสวัสดิการเสริมสร้ างสุขภาพที่ดี

และสร้ างขวัญและกาลังใจให้ บคุ ลากรสายสนับสนุน

สามารถทางานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
4. มีระบบการติดตามให้ บคุ ลากรสายสนับสนุนนาความรู และทักษะที่ไดจากการพัฒนา
มาใช้ ในการ ปฏิบตั งิ านที่เกี่ยวข้ อง
5. มีการให้ ความรูด้ านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุม
ให้ บคุ ลากรสายสนับสนุนถือปฏิบตั ิ
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6. มีการประเมินผลความสาเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
7. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรื อปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุน
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

มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 ข้ อ

2 ข้ อ

3 หรื อ 4 ข้ อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ

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 :

หน่วยบุคคล รายงานข้ อมูลผลการดาเนินงานตามเกณฑ์

มาตรฐานที่กาหนดพร้ 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 ้ : นายมนัสสิทธิ์ นาคสวัสดิ์ โทร. 02-6133820-5 ต่อ 112
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องค์ ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
หลักการ
การเงินและงบประมาณเป็ นสิ่งที่สาคัญอย่างหนึง่ ของสถาบันอุดมศึกษา ไม่วา่ แหล่งเงินทุนของ
สถาบันอุดมศึกษาจะได้ มาจากงบประมาณแผ่นดิน (สาหรับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ) หรื อเงินรายได้
ของสถาบัน เช่น ค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียม ค่าบารุงการศึกษาต่างๆ ของนักศึกษา รายได้ จากงานวิจยั
บริการทางวิชาการ ค่าเช่าทรัพย์สิน ฯลฯ ผู้บริหารสถาบันจะต้ องมีแผนการใช้ เงินที่สะท้ อนความ
ต้ องการใช้ เงินเพื่อการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบตั งิ านประจาปี ของสถาบันได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทาความเข้ าใจกับการวิเคราะห์ทางการเงิน เช่น ค่าใช้ จา่ ยทังหมดต่
้
อจานวนนักศึกษา
ทรัพย์สินถาวรต่อจานวนนักศึกษา ค่าใช้ จา่ ยที่สถาบันใช้ สาหรับการผลิตบัณฑิตต่อหัว จาแนกตามกลุม่
สาขา รายได้ ทงหมดของสถาบั
ั้
นหลังจากหักงบ (ค่าใช้ จา่ ย) ดาเนินการทังหมด
้
งบประมาณในการ
พัฒนาอาจารย์ ความรวดเร็วในการเบิกจ่าย ร้ อยละของงบประมาณที่ประหยัดได้ หลังจากที่ปฏิบตั ติ าม
ภารกิจทุกอย่างครบถ้ วน สิ่งเหล่านี ้จะเป็ นการแสดงศักยภาพเชิงการบริหารจัดการด้ 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 องมี

แผนกลยุทธ์ทางด้ านการเงินซึง่ เป็ นแผนจัดหาเงินทุนจากแหล่งเงินทุนต่าง ๆ ที่สามารถผลักดันแผนกล
ยุทธ์ของสถาบันให้ สามารถดาเนินการได้ มีการวิเคราะห์รายได้ ค่าใช้ จา่ ยของการดาเนินงาน ทังจาก
้
งบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ อื่น ๆ ที่สถาบันได้ รับ มีการจัดสรรงบประมาณและการจัดทารายงาน
ทางการเงินอย่างเป็ นระบบครบทุกพันธกิจ

มีระบบการตรวจสอบการใช้ เงินอย่างมีประสิทธิภาพ

รายงานทางการเงินต้ องแสดงรายละเอียดการใช้ จา่ ยในทุกพันธกิจ โครงการ กิจกรรมเพื่อให้ สามารถ
วิเคราะห์สถานะทางการเงินและความมัน่ คงของสถาบันได้
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน เป็ นแผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใช้ ไปของทรัพยากรทางการเงินของ
สถาบันที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของสถาบันให้ สามารถดาเนินการได้ แผนกลยุทธ์ทางการเงินจะ
สอดรับไปกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน สถาบันควรประเมินความต้ องการทรัพยากรที่ต้องจัดหาสาหรับ
การดาเนินงานตามกลยุทธ์แต่ละกลยุทธ์และประเมินมูลค่าของทรัพยากรออกมาเป็ นเงินทุนที่ต้องการ
ใช้ ซึง่ จะเป็ นความต้ องการเงินทุนในระยะยาวเท่ากับเวลาที่สถาบันใช้ ในการดาเนินการให้ กลยุทธ์นนั ้
บังเกิดผลจากนันจึ
้ งจะกาหนดให้ เห็นอย่างชัดเจนถึงที่มาของเงินทุนที่ต้องการใช้ วา่ สามารถจัดหาได้
จากแหล่งเงินทุนใด เช่น รายได้ คา่ ธรรมเนียมการศึกษา งบประมาณแผ่นดินหรื อเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
เงินทุนสะสมของหน่วยงาน เงินบริจาคจากหน่วยงานภายนอกหรื อศิษย์เก่า หรื อสถาบันจะต้ องมีการ
ระดมทุนด้ วยวิธีการอื่นๆ อีกเพิ่มเติม ระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ทางการเงินจะเท่ากับระยะเวลาของ
แผนกลยุทธ์ของสถาบัน
5. เกณฑ์ มาตรฐาน :
1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้ องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้ านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้
เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
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3. มีงบประมาณประจาปี ที่สอดคล้ องกับแผนปฏิบตั กิ ารในแต่ละพันธกิจและการพัฒนา
สถาบันและบุคลากร
4. มีการจัดทารายงานทางการเงินอย่างเป็ นระบบ และรายงานต่อสภาสถาบันอย่างน้ อยปี ละ 2
ครัง้
5. มีการนาข้ อมูลทางการเงินไปใช้ ในการวิเคราะห์คา่ ใช้ จา่ ย และวิเคราะห์สถานะทางการเงิน
และความมัน่ คงของสถาบันอย่างต่อเนื่อง
6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทาหน้ าที่ตรวจ ติดตามการใช้ เงินให้ เป็ นไปตาม
ระเบียบและกฎเกณฑ์ที่สถาบันกาหนด
7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้ 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 อมูลที่จัดเก็บ : ระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห์คา่ ใช้ จ่าย การตรวจสอบ
การเงิน และงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ ในรอบปี งบประมาณเดียวกับปี การศึกษาที่จดั เก็บข้ อมูล
7.3 เครื่ องมือการจัดเก็บข้ อมูล : 7.4 วิธีการจัดเก็บข้ อมูล : งานคลังและพัสดุ รายงานผลการดาเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานที่
กาหนดพร้ อมระบุรายการเอกสารอ้ างอิงผลการดาเนินงานในรายงานการประเมินตนเอง
8. ผู้รับผิดชอบตัวบ่ งชี ้ :
1. นางศิริรัตน์ ศรี สกุลวิวฒ
ั น์ โทร 02-6133820-5 ต่อ 302
2. นางสุวรรณา บุญเพิ่ม โทร 02-6133820-5 ต่อ 303
3. นางสาวกีรัตยา ดาบทอง โทร 02-6133820-5 ต่อ 304
4. นางสาวชิดชนก ตลึกจิตร โทร 02-6133820-5 ต่อ 101
9. ผู้ประสานงานตัวบ่ งชี ้ :

นางศิริรัตน์ ศรี สกุลวิวฒ
ั น์ โทร 02-6133820-5 ต่อ 302
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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. พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ 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 ้ :
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็ นภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาตามที่กาหนดไว้ ใน
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึง่ สถาบันต้ องสร้ าง
ระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการดาเนินงานของสถาบันให้ เป็ นไปตาม
นโยบาย เป้าประสงค์ และระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่กาหนดโดยสถาบันและหน่วยงานต้ นสังกัด
ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง มีการวัดผลสาเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในรวมทังการ
้
รายงานผลการประกันคุณภาพต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง และเปิ ดเผยต่อสาธารณชน มีการประเมินและ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และมีนวัตกรรมที่เป็ นแบบอย่างที่ดี
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในถือเป็ นส่วนหนึง่ ของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้อง
ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการสร้ างจิตสานึกให้ เห็นว่าเป็ นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ทังนี
้ ้ เพื่อเป็ นหลักประกันแก่สาธารณชนให้ มนั่ ใจได้ วา่ สถาบันสามารถสร้ าง
ผลผลิตทางการศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพ
ระบบ หมายถึง ขันตอนการปฏิ
้
บตั งิ านที่มีการกาหนดอย่างชัดเจนว่าต้ องทาอะไรบ้ างเพื่อให้
ได้ ผลออกมาตามที่ต้องการ ขันตอนการปฏิ
้
บตั งิ านจะต้ องปรากฏให้ ทราบโดยทัว่ กันไม่วา่ จะอยูใ่ นรูป
ของเอกสารหรื อ สื่ออิเล็กทรอนิกส์หรื อโดยวิธีการอื่น ๆ องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้ วย ปั จจัย
นาเข้ า กระบวนการ ผลผลิตและข้ อมูลป้อนกลับ ซึง่ มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน
กลไก หมายถึง สิ่งที่ทาให้ ระบบมีการขับเคลื่อนหรื อดาเนินอยูไ่ ด้ โดยมีการจัดสรรทรัพยากร มี
การจัดองค์การ หน่วยงาน หรื อกลุม่ บุคคลเป็ นผู้ดาเนินงาน
5. เกณฑ์ มาตรฐาน :
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้ องกับพันธกิจ
และพัฒนาการของสถาบัน ตังแต่
้ ระดับภาควิชาหรื อหน่วยงานเทียบเท่า และดาเนินการตามระบบที่
กาหนด
2. มีการกาหนดนโยบายและให้ ความสาคัญเรื่ องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดย
คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของสถาบัน
3. มีการกาหนดตัวบ่งชี ้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของสถาบัน
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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. มีสว่ นร่วมของผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษา ผู้ใช้
บัณฑิต และผู้ใช้ บริการตามพันธกิจของสถาบัน
8. มีเครื อข่ายการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบัน และมี
กิจกรรมร่วมกัน
9. มีแนวปฏิบตั ทิ ี่ดีหรื องานวิจยั ด้ านการประกันคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงานพัฒนาขึ ้น และ
เผยแพร่ให้ หน่วยงานอื่นสามารถนาไปใช้ ประโยชน์
6. เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 ข้ อ

2 หรื อ 3 ข้ อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
4 หรื อ 5 หรื อ 6 ข้ อ

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
7 หรื อ 8 ข้ อ

9 ข้ อ

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

: ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในในรอบ

ปี การศึกษาที่จดั เก็บข้ อมูล (1 มิถนุ ายน – 31 พฤษภาคม ของปี ถัดไป)
7.

3 เครื่ องมือการจัดเก็บข้ อมูล : -

7.4 วิธีการจัดเก็บข้ อมูล : งานประกันคุณภาพรายงานข้ อมูลผลการดาเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน
ที่กาหนดพร้ อมระบุรายการเอกสารอ้ างอิงผลการดาเนินงานในรายงานการประเมินตนเอง
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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 ้ : นางสาวพวงเพชร ราชพิบลู ย์ โทร 02-6133820-5 ต่อ 402
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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
ระบุไว้ วา่ “...ให้ หน่วยงานต้ นสังกัดของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดให้ มีการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษานันอย่
้ างน้ อยหนึง่ ครัง้ ในทุกสามปี และแจ้ งผลให้ สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทราบ
รวมทังเปิ
้ ดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน...” ทังนี
้ ้ สถานศึกษาจะ
ดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครอบคลุมตัวบ่งชี ้ที่สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาหรื อต้ นสังกัดกาหนด โดยจะเป็ นตัวบ่งชี ้ที่เน้ นด้ านปั จจัยนาเข้ าและกระบวนการ ซึง่ ผลการ
ประเมินการประกันคุณภาพภายในโดยต้ นสังกัดนี ้ จะเป็ นคะแนนที่สามารถสะท้ อนประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของคุณภาพการดาเนินงานด้ านต่างๆ ของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาได้ ดังนัน้ ในการ
ประเมินตัวบ่งชี ้นี ้ จะใช้ คา่ เฉลี่ยคะแนนประเมินการประกันคุณภาพภายในโดยต้ นสังกัด โดยไม่ต้องทา
การประเมินใหม่
5. สูตรการคานวณ: 6. เกณฑ์ การประเมิน :
ใช้ คา่ คะแนนผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายใน (เฉพาะตัวบ่ งชีข้ องสกอ. คะแนนเต็ม 5 คะแนน)
7. แหล่ งข้ อมูลและวิธีการจัดเก็บข้ อมูล :
7.1 แหล่ งข้ อมูล : หน่วยประกันคุณภาพ
7.2 ขอบเขตข้ อมูลที่จัดเก็บ : ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษา
(เฉพาะตัวบ่งชี ้ของสกอ.)
7.
3 เครื่ องมือการจัดเก็บข้ อมูล : 7.4 วิธีการจัดเก็บข้ อมูล
: หน่วยประกันคุณภาพรายงานคะแนนประเมินระบบประกัน
คุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาโดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
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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 ้ : นางสาวพวงเพชร ราชพิบลู ย์ โทร. 02
– 6133820 – 5 ต่อ 402
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องค์ ประกอบที่ 97 องค์ ประกอบอัตลักษณ์
หลักการ
เป็ นองค์ประกอบที่แยกเป็ นกรณีพิเศษให้ สอดคล้ องกับระบบ che qa online ของ สกอ. และ
กลุม่ ตัวบ่งชี ้มาตรการส่งเสริมของสานักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพ ดังนี ้
กลุ่มตัวบ่ งชีอ้ ัตลักษณ์ หมายถึง

กลุม่ ตัวบ่งชี ้ที่ประเมินผลผลิตตามปรัชญา ปณิธาน/

วิสยั ทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตังสถานศึ
้
กษา รวมถึงความสาเร็จตามจุดเน้ นและ
จุดเด่นที่สง่ ผลสะท้ อนเป็ นเอกลักษณ์ของแต่ละสถานศึกษา โดยได้ รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน
กลุ่มตัวบ่ งชีม้ าตรการส่ งเสริม หมายถึง

กลุม่ ตัวบ่งชี ้ที่ประเมินผลการดาเนินงานของ

สถานศึกษาโดยสถานศึกษาเป็ นผู้กาหนดแนวทางพัฒนาเพื่อร่วมกันชี ้แนะ ป้องกันและแก้ ไขปั ญหา
สังคมตามนโยบายของรัฐ ซึง่ สามารถปรับเปลี่ยนตามกาลเวลาและปั ญหาสังคมที่เปลี่ยนไป โดยมี
เป้าหมายที่แสดงถึงความเป็ นผู้ชี ้นาสังคม อาทิ การรักชาติ การบารุงศาสนาและเทิดทูน
พระมหากษัตริย์ การส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ การน้ อมนาปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบตั เิ ป็ นแบบอย่าง การสร้ างสังคมสันติสขุ และการปรองดอง การส่งเสริมความ
ร่วมมือในกรอบประชาคมอาเซียน การส่งเสริมด้ านสิ่งแวดล้ อม พลังงาน เศรษฐกิจ สุขภาพ ค่านิยม จิต
สาธารณะ และความประหยัด รวมทังการแก้
้
ปัญหาสังคม อาทิ ความขัดแย้ ง อุบตั ภิ ยั และสิ่งเสพติด
เป็ นต้ น
ตัวบ่ งชี ้ จานวน 1 ตัวบ่งชี ้ ประกอบด้ วย
สมศ.17

ผลการพัฒนาตามจุดเน้ นและจุดเด่นที่สง่ ผลสะท้ อนเป็ นเอกลักษณ์ของสถาบัน
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1. ตัวบ่ งชีส้ มศ.17 : ผลการพัฒนาตามจุดเน้ นและจุดเด่ นที่ส่งผลสะท้ อนเป็ นเอกลักษณ์ ของ
สถาบัน
2. ชนิดของตัวบ่ งชี ้ : ผลผลิต
3. หน่ วยวัด : ข้ อ
4. คาอธิบายตัวบ่ งชี ้ :
เอกลักษณ์ หมายถึง ความสาเร็จตามจุดเน้ นและจุดเด่นที่สะท้ อนให้ เห็นเป็ นลักษณะโดดเด่น
เป็ นหนึง่ ของสถานศึกษา
สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีมติเห็นชอบให้ “ความเป็ นธรรม” เป็ นเอกลักษณ์ ของ
มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์
5. เกณฑ์ มาตรฐาน :
1. มีการกาหนดกลยุทธ์การปฏิบตั งิ านที่สอดคล้ องกับจุดเน้ น จุดเด่น หรื อความเชี่ยวชาญ
เฉพาะของสถานศึกษา โดยได้ รับการเห็นชอบจากสภาสถาบัน
2. มีการสร้ างระบบการมีสว่ นร่วมของผู้เรี ยนและบุคลากรในการปฏิบตั ติ ามกลยุทธ์ที่กาหนด
อย่างครบถ้ วนสมบูรณ์
3.ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวกับการดาเนินการตามจุดเน้ น และจุดเด่น
หรื อความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบัน ไม่ต่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
4.ผลการดาเนินงานบรรลุตามจุดเน้ น จุดเด่น หรื อความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถานศึกษาและ
เกิดผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้ างคุณค่าต่อสังคม
5.ผู้เรี ยน/บุคลากร/คณะ/สถานศึกษา มีเอกลักษณ์ตามจุดเน้ น จุดเด่น หรื อความเชี่ยวชาญ
เฉพาะที่กาหนด และได้ รับการยอมรับในระดับชาติและ/หรื อนานาชาติ
6. เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 4

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
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ข้ อมูลประกอบการพิจารณา
1. เอกสารหลักฐานที่แสดงให้ เห็นถึงการกาหนดเอกลักษณ์ จุดเน้ น หรื อจุดเด่นของสถานศึกษา
2. แผนกลยุทธ์ แผนการปฏิบตั งิ านประจาปี รวมทังแผนพั
้
ฒนาคุณภาพที่สอดคล้ องกับ

เอกลักษณ์ จุดเน้ น หรื อจุดเด่นของสถานศึกษาที่ได้ รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน
3. รายงานผลการปฏิบตั งิ านประจาปี ที่ได้ รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน ซึง่ แสดงให้ เห็นถึง

ผลการดาเนินงานและผลสาเร็จของการดาเนินงานตามเอกลักษณ์ จุดเน้ น หรื อจุดเด่นของสถานศึกษา
ที่กาหนด หรื อผลการดาเนินงานและผลสาเร็จของการดาเนินงานที่เกิดขึ ้นจนถือเป็ นเอกลักษณ์ จุดเน้ น
หรื อจุดเด่นของสถานศึกษาที่ได้ รับการยอมรับ
4. หลักฐานเชิงประจักษ์ ในการได้ รับการยกย่องหรื อยอมรับ การได้ รับรางวัลในประเด็นที่

เกี่ยวกับเอกลักษณ์ เช่น โล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคณ
ุ เกียรติบตั ร หนังสือเชิดชูเกียรติ เป็ นต้ น
หมายเหตุ
1.

เอกลักษณ์ของสถาบันวิจยั อาจเหมือน หรื อแตกต่าง หรื อส่งผลกับเอกลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัยก็ได้ ทังนี
้ ้ต้ องผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
2. สถาบันวิจยั จะดาเนินการแยกหรื อดาเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยก็ได้
3. กรณีที่สถาบันวิจยั ดาเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยจะต้ องรายงานไว้ ใน

SAR

ของ

สถาบันวิจยั และแสดงหลักฐานการดาเนินงานด้ วย โดยใช้ ผลการประเมินของมหาวิทยาลัย
การคิดคะแนน
1. กรณีที่สถาบันวิจยั กาหนดเอกลักษณ์เหมือนกับมหาวิทยาลัยและมีสว่ นร่วมในการ
ดาเนินการ ผลการประเมินจะพิจารณาข้ อมูลในระดับมหาวิทยาลัย โดยสถาบันวิจยั ที่มีสว่ นร่วมให้ ใช้
คะแนนเดียวกับมหาวิทยาลัย
2. กรณีที่สถาบันวิจยั กาหนดเอกลักษณ์ไม่เหมือนกับมหาวิทยาลัย ผลการประเมินจะพิจารณา
ในระดับสถาบันวิจยั
7. แหล่ งข้ อมูลและวิธีการจัดเก็บข้ อมูล
7.1 แหล่ งข้ อมูล : ฝ่ ายบริการวิชาการ
7.2 ขอบเขตข้ อมูลที่จัดเก็บ :

ผลการพัฒนาตามจุดเน้ นและจุดเด่นที่สง่ ผลสะท้ อนเป็ น

เอกลักษณ์ของสถาบันในรอบปี การศึกษาที่จดั เก็บข้ อมูล (1 มิถนุ ายน – 31 พฤษภาคม ของปี ถัดไป)
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7.3 เครื่ องมือการจัดเก็บข้ อมูล : 7.4 วิธีการจัดเก็บข้ อมูล : งานบริหารและการวางแผนรายงานข้ อมูลของการดาเนินงานตาม
เกณฑ์มาตรฐานพร้ อมระบุรายการเอกสารอ้ างอิงผลการดาเนินงาน
8. ผู้รับผิดชอบตัวบ่ งชี ้ :
1. ดร.สุวรรณา โควะวินทวีวฒ
ั น์ โทร. 02-6133820
– 5 ต่อ 114
2. นางสุดารัตน์ กิตติวงศากูล
โทร.02-6133820-5 ต่อ 501
3. นางสาวศันสนีย์ วิชากรกุล โทร.02-6133820-5 ต่อ 502
4.นางสาวลัดดา ลีลาศวัฒนกิจ
โทร.02-6133820-5 ต่อ 503
9. ผู้ประสานงานตัวบ่ งชี ้ :
1. นางสาวพวงเพชร ราชพิบลู ย์ โทร. 02 – 6133820– 5 ต่อ 402
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บทที่ 4
ตัวอย่ างแนวทางปฏิบัตเิ พื่อให้ เป็ นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานด้ านกระบวนการ
ตัวบ่ งชีส้ กอ. 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
1. มีการจัดทาแผนกลยุทธ์ ท่ สี อดคล้ องกับนโยบายของสภาสถาบัน โดยการมีส่วนร่ วมของ
บุคลากรในสถาบัน และได้ รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน โดยเป็ นแผนที่เชื่อมโยงกับ
ปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัตสิ ถาบัน
ตลอดจนสอดคล้ องกับจุดเน้ นของกลุ่ม
สถาบันกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551–2565) และแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551–2554)
1.1 มีการกาหนดปรัชญาหรื อปณิธานของสถาบัน หากสถาบันได้ กาหนดปรัชญาหรื อปณิธาน
อยูแ่ ล้ วตังแต่
้ เริ่มต้ น สถาบันควรทบทวนว่าปรัชญาหรื อปณิธานยังมีความเหมาะสมกับสภาพการณ์ใน
ปั จจุบนั ของสถาบันหรื อไม่ หากเหมาะสมต้ องดาเนินการให้ แน่ใจว่าสมาชิกในสถาบันและผู้มีสว่ น
เกี่ยวข้ องได้ รับทราบโดยทัว่ กัน
1.2 หากต้ องมีการปรับแก้ ปรัชญาหรื อปณิธานของสถาบันตามสภาพการณ์ที่เปลี่ยนไป ควร
เป็ นการกาหนดปรัชญาหรื อปณิธานร่วมกันทังผู
้ ้ บริหาร อาจารย์และเจ้ าหน้ าที่ เพื่อเป็ นที่ยอมรับของทุก
ฝ่ าย อันจะนาไปสูค่ วามร่วมมือร่วมใจกันปฏิบตั งิ านให้ บรรลุผลตามปรัชญาหรื อปณิธานที่ได้ กาหนด
ร่วมกัน และได้ รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน
1.3 มีการพัฒนาแผนกลยุทธ์ให้ สอดคล้ องกับปรัชญาหรื อปณิธานและนโยบายของสภาสถาบัน
พระราชบัญญัตสิ ถาบัน จุดเน้ นของสถาบัน และแผนอุดมศึกษาระยะยาว

รวมทังหลั
้ กการและ

มาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง โดยทาตารางวิเคราะห์ให้ ชดั เจนว่าปรัชญาหรื อปณิธานและนโยบายของ
สภาสถาบันและกลยุทธ์สอดคล้ องกันในประเด็นใด อย่างไร หากมีประเด็นที่ไม่สอดคล้ องควรพิจารณา
ปรับแก้ ให้ สอดคล้ อง
1.4 มีการจัดตังคณะกรรมการจั
้
ดทาแผนกลยุทธ์ (strategy) เพื่อนาสถาบันไปสูค่ วามสาเร็จที่พงึ
ประสงค์ ประกอบด้ วย วิสยั ทัศน์ (vision) พันธกิจ (mission) เป้าประสงค์ (goal) และวัตถุประสงค์
(objective) คณะกรรมการควรวิเคราะห์จดุ แข็ง (strength) จุดอ่อน (weakness) โอกาส (opportunity)
และภัยคุกคาม (threat) เพื่อนาไปสูก่ ารกาหนดกลยุทธ์ที่ชดั เจนและครอบคลุมทุกภารกิจของสถาบัน อัน
ได้ แก่ การเรี ยนการสอน การวิจยั การบริการทางวิชาการแก่สงั คม และการทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม วิสยั ทัศน์และแผนกลยุทธ์ที่สถาบันกาหนดควรผ่านการประชาพิจารณ์ร่วมกันจากทังผู
้ ้ บริหาร
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อาจารย์และเจ้ าหน้ าที่ เพื่อให้ เกิดการยอมรับของทุกฝ่ าย อันจะนาไปสูค่ วามร่วมมือร่วมใจกันปฏิบตั งิ าน
ให้ บรรลุผลตามความมุง่ หวังของสถาบันและได้ รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน
2. มีการถ่ ายทอดแผนกลยุทธ์ ระดับสถาบันไปสู่ทุกหน่ วยงานภายใน
2.1 มีการชี ้แจงทาความเข้ าใจกับผู้บริหารหน่วยงานย่อยภายในถึงวิสยั ทัศน์

กลยุทธ์และ

เป้าหมายของกลยุทธ์ และมีการกาหนดหน่วยงานภายในรับผิดชอบดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์อย่าง
เป็ นทางการ
2.2 มีการกาหนดเป้าหมายในการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของแต่ละหน่วยงานภายในและ
มีการมอบหมายอย่างเป็ นทางการ
3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์ เป็ นแผนปฏิบัตกิ ารประจาปี ครบ 4 พันธกิจ คือ ด้ านการ
เรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
3.1 มีการจัดทาแผนที่กลยุทธ์ (Strategic map) เพื่อช่วยในการแปลงแผนกลยุทธ์ไปสู่
แผนปฏิบตั กิ ารตามกระบวนการของ Balance scorecard
3.2 มีการจัดทารายงานผลการวิเคราะห์ความสอดคล้ อง ระหว่างแผนกลยุทธ์กบั แผนปฏิบตั ิ
การประจาปี ทัง้ 4 พันธกิจ คือ ด้ านการเรี ยนการสอน การวิจยั การบริการทางวิชาการ และการทานุ
บารุงศิลปะและวัฒนธรรม
4. มีตัวบ่ งชีข้ องแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี และค่ าเป้าหมายของแต่ ละตัวบ่ งชี ้ เพื่อ
วัดความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัตริ าชการประจาปี
4.1 มีการจัดทาตัวบ่งชี ้ (KPI) พร้ อมทังเป
้ ้ าหมาย (target) ของแต่ละตัวบ่งชี ้ที่จะใช้ วดั
ความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี ทังนี
้ ้ ควรจัดทาพร้ อมกับ
การจัดทาแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี
4.2 มีกระบวนการส่งเสริมให้ ผ้ บู ริหาร อาจารย์และเจ้ าหน้ าที่ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ องในการดาเนินการตาม
ตัวบ่งชี ้เข้ ามีสว่ นร่วมในการจัดทาตัวบ่งชี ้และค่าเป้าหมายเพื่อให้ เกิดการยอมรับของทุกฝ่ ายอันจะนาไปสู่
ความร่วมมือร่วมใจกันปฏิบตั งิ านให้ บรรลุผลตามเป้าหมายที่ได้ กาหนดร่วมกัน

54
5. มีการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตกิ ารประจาปี ครบ 4 พันธกิจ
สถาบันควรจัดทาปฏิทินการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั งิ านทัง้

4 พันธกิจเพื่อใช้ เป็ นแนว

ทางการดาเนินงานและสร้ างความเชื่อมัน่ ว่าได้ มีการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั งิ านในเวลาที่
เหมาะสม
6. มีการติดตามผลการดาเนินงานตามตัวบ่ งชีข้ องแผนปฏิบัตกิ ารประจาปี อย่ างน้ อยปี ละ 2
ครั ง้ และรายงานผลต่ อผู้บริหารเพื่อพิจารณา
มีการพัฒนาระบบการติดตามการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั กิ ารว่าเป็ นไปตามแผนหรื อไม่และ
ควรมีการรายงานผลการดาเนินตามตัวบ่งชี ้เทียบกับค่าเป้าหมายเสนอต่อผู้บริหาร ในช่วงเวลาหนึง่ ๆ
เช่น 3 เดือน หรื อ 6 เดือน หากไม่เป็ นไปตามแผนควรจะมีการวิเคราะห์ถึงสาเหตุและนาเสนอแนว
ทางการแก้ ไขปรับปรุง
7. มีการประเมินผลการดาเนินงานตามตัวบ่ งชีข้ องแผนกลยุทธ์ อย่ างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ และ
รายงานผลต่ อผู้บริหารและสภาสถาบันเพื่อพิจารณา
มีการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์โดยการเปรี ยบเทียบผลของตัวบ่งชี ้การ
ดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์กบั ค่าเป้าหมาย และนาผลการประเมินที่ได้ บรรจุเข้ าวาระเพื่อพิจารณาในที่
ประชุมผู้บริหารสถาบันและที่ประชุมสภาสถาบันเป็ นประจาอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
8. มีการนาผลการพิจารณาข้ อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุงแผนกล
ยุทธ์ และแผนปฏิบัตกิ ารประจาปี
8.1 มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการดาเนินงานตามข้ อเสนอแนะที่ได้ รับมา และมีการ
จัดทาแผนการปรับปรุงตามข้ อเสนอแนะ
8.2 มีการนาแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี ที่ได้ รับการปรับปรุงเสนอสภาสถาบัน
ตัวบ่ งชีส้ กอ. 7.1 ภาวะผู้นาของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน
1. สภาสถาบันปฏิบัตหิ น้ าที่ตามที่กฎหมายกาหนดครบถ้ วนและมีการประเมินตนเองตาม
หลักเกณฑ์ ท่ กี าหนดล่ วงหน้ า
1.1 กรรมการสภาสถาบันทุกคนควรได้ รับการชี ้แจงและทาความเข้ าใจเกี่ยวกับกฎหมาย
ข้ อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับสถาบัน โดยเฉพาะพระราชบัญญัตสิ ถาบัน ข้ อบังคับต่าง ๆ อาทิ ข้ อบังคับ
ที่วา่ ด้ วยการบริหารงานบุคคลและผู้บริหาร รวมทังทิ
้ ศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ
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กรอบทิศทางการพัฒนาสถาบัน และอัตลักษณ์ของสถาบัน เพื่อให้ ทราบถึงบทบาทหน้ าที่ที่มีตอ่ สถาบัน
ก่อนจะปฏิบตั หิ น้ าที่
1.2 กรรมการสภาสถาบันกากับดูแลสถาบันไปสูท่ ิศทางที่กาหนดร่วมกันระหว่างผู้บริหาร
สถาบันและสภาสถาบัน และมีความสอดคล้ องกับทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ
รวมทังทั
้ นต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
1.3 มีการเปิ ดเผยประวัตกิ รรมการสภาสถาบัน รายงานการประเมินตนเอง และรายงานต่อ
สาธารณชน
2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ กาหนดทิศทางการดาเนินงาน และสามารถถ่ ายทอดไปยังบุคลากรทุก
ระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์

มีการนาข้ อมูลสารสนเทศเป็ นฐานในการ

ปฏิบัตงิ านและพัฒนาสถาบัน
2.1 ผู้บริหารและสภาสถาบัน มีสว่ นร่วมกันในการกาหนดนโยบายและจัดทาวิสยั ทัศน์ พันธกิจ
แผนกลยุทธ์ และนาสูก่ ารปฏิบตั ทิ ี่เป็ นระบบชัดเจน โดยมีการกาหนดตัวบ่งชี ้คุณภาพ (KPI) ของงานที่
ปฏิบตั ิ ที่ควรมีการพิจารณาจาก 1 ) มิตกิ ารพัฒนาองค์กร เช่นการส่งเสริมให้ อาจารย์ บุคลากรมีโอกาส
ศึกษา เรี ยนรู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการเรี ยนรู้ 2) มิตกิ ารพัฒนา
หรื อการปรับปรุงกระบวนหลักของสถาบัน เช่น การพัฒนาหลักสูตร การปรับปรุงกระบวนการเรี ยนรู้ของ
นักศึกษา ทิศทางการส่งเสริมการวิจยั การบริการวิชาการและสังคม การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
3) มิตผิ ้ รู ับบริการหรื อผู้มีสว่ นได้ ส่วนเสียเช่น ความพึงพอใจของผู้ใช้ บณ
ั ฑิต โดยคานึงถึงความคุ้มค่า
ของการใช้ จา่ ยเงิน งบประมาณ และให้ สอดคล้ องกับเป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์

หรื อ

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของสถาบัน อย่างเหมาะสมโดยพิจารณาจากความคุ้มค่าของการจัดเก็บข้ อมูล
และการรายงานข้ อมูล กับประโยชน์ที่จะได้ รับ
2.2 ผู้บริหารสร้ างระบบและกลไกการถ่ายทอดนโยบาย

วิสยั ทัศน์ และแผนกลยุทธ์ให้

หน่วยงานและบุคลากรทุกระดับทราบและมีความเข้ าใจร่วมกัน
2.3 ควรจัดทาระบบฐานข้ อมูลของสถาบันให้ ทนั สมัย นามาใช้ ในการติดตามผลการบริหาร
สารสนเทศ การรายงานผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี ้คุณภาพ (KPI) ที่กาหนดไว้ ในแผนกลยุทธ์อย่าง
น้ อยปี ละ 2 ครัง้ และนาข้ อมูลที่ได้ มาใช้ เพื่อการตัดสินใจปรับแผนกลยุทธ์ได้ อย่างทันการ
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3. ผู้บริหารมีการกากับ ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทัง้ สามารถ
สื่อสารแผนและผลการดาเนินงานของสถาบันไปยังบุคลากรในสถาบัน
3.1 ผู้บริหารมีการกากับ ติดตามผลการนานโยบายและแผนกลยุทธ์ไปสูก่ ารปฏิบตั ใิ นการประชุม
ผู้บริหารอย่างน้ อย ปี ละ 1-2 ครัง้ เพื่อทบทวนเป้าหมาย หรื อปรับแผนการดาเนินงานให้ สอดคล้ องกับ
สภาพการณ์ยิ่งขึ ้น พร้ อมทังสร้
้ างกลไกภายในเพื่อสื่อสารแผนการดาเนินงานไปยังบุคลากรกลุม่ เป้าหมาย
ทุกระดับที่เกี่ยวข้ อง
3.2 ผู้บริหารมีการประเมินผลการดาเนินงานที่สาคัญตามภารกิจของสถาบันอย่างครบถ้ วน รวมทัง้
การติดตามผลสัมฤทธิ์ อย่างน้ อย ปี ละ 1 ครัง้ เพื่อทบทวนเป้าหมาย หรื อปรับแผนการดาเนินงานในรอบปี
ถัดไป พร้ อมแจ้ งผลการดาเนินงานไปยังบุคลากรทุกระดับผ่านการสื่อสารภายในโดยใช้ สื่อต่าง ๆ ที่ตรงกับ
กลุม่ เป้าหมาย
4. ผู้บริหารสนับสนุนให้ บุคลากรในสถาบันมีส่วนร่ วมในการบริหารจัดการ ให้ อานาจในการ
ตัดสินใจแก่ บุคลากรตามความเหมาะสม
4.1 ผู้บริหารควรมีระบบการสื่อสาร 2 ทาง เพื่อรับฟั งข้ อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะจากบุคลากรผู้
ปฏิบตั ิ งาน อันจะทาให้ ได้ ข้อมูลเพื่อการปรับปรุงระบบการปฏิบตั งิ านอย่างต่อเนื่อง
4.2 ผู้บริหารดาเนินการปรับลดขันตอนกระบวนการบริ
้
หารจัดการโดยการมอบอานาจในการ
ตัดสินใจแก่ผ้ บู ริหารหรื อผู้ปฏิบตั ริ ะดับถัดไป

เพื่อเพิ่มความคล่องตัว พร้ อมกับมีการกากับ และ

ตรวจสอบเพื่อให้ เกิดความมัน่ ใจว่าระบบการทางานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุ้มค่า และมีความ
เสี่ยงอยูร่ ะดับในที่ยอมรับได้
4.3 ผู้บริหารมีการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม เพื่อเป็ นการสร้ างขวัญและกาลังใจต่อบุคลากรเป็ น
ประจาอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดโครงการรางวัลคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการให้ บริการโครงการ
พัฒนาองค์การให้ คล่องตัว (lean organization) เป็ นต้ น
5.

ผู้บริหารถ่ ายทอดความรู้ และส่ งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงานเพื่อให้ สามารถทางานบรรลุ

วัตถุประสงค์ ของสถาบันเต็มตามศักยภาพ
5.1 ผู้บริหารมีการถ่ายทอดความรู้แก่ผ้ รู ่วมงาน โดยเน้ นการเพิ่มทักษะในการปฏิบตั งิ านให้ สงู ขึ ้น
อย่างต่อเนื่องหรื อเพิ่มศักยภาพในการทางานให้ บรรลุวตั ถุประสงค์เช่น การสอนงานที่หน้ างาน(on – the –
job training)จัดทาคูม่ ือการปฏิบตั งิ านเป็ นต้ น
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5.2 ผู้บริหารในระดับต่าง ๆ ควรนาหลักการจัดการความรู้มาใช้ เพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้ และ
ถ่ายทอดประสบการณ์ร่วมกันระหว่างผู้ปฏิบตั งิ าน อาทิ การประชุมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ การสร้ างเครื อข่าย
ชุมชนนักปฏิบตั ิ (community of practices) เป็ นต้ น
6. ผู้บริหารบริหารงานด้ วยหลักธรรมาภิบาล โดยคานึงถึงประโยชน์ ของสถาบันและผู้มีส่วนได้
ส่ วนเสีย
6.1 ผู้บริหารควรยึดหลักธรรมาภิบาลเป็ นเครื่ องมือในการบริหารการดาเนินงานของสถาบัน
ให้ ไปสูท่ ิศทางที่กาหนดร่วมกันระหว่างผู้บริหารสถาบัน และสภาสถาบัน โดยให้ สอดคล้ องทิศทางการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
6.2 ผู้บริหารมีการดาเนินงานภายใต้ หลักธรรมาภิบาลโดยเฉพาะในประเด็นการปกป้อง
ผลประโยชน์ของผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียในเรื่ องคุณภาพทางวิชาการและเปิ ดโอกาสให้ มีสว่ นร่วมจากทุกฝ่ าย
ที่เกี่ยวข้ องในการดาเนินงาน
6.3 ผู้บริหารมีการเปิ ดเผยประวัติ มีรายงานประเมินตนเอง จัดทารายงานสรุปผลการทางาน
และรายงานการเงินของสถาบันเสนอต่อสภาสถาบันเป็ นประจาทุกปี
6.4 ผู้บริหารมีการติดตามผลการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบ
ภายในของสถาบันการศึกษา และรายงานการเงินของสถาบันเสนอต่อสภาสถาบันเป็ นประจาทุกปี
7. สภาสถาบันประเมินผลการบริหารงานของสถาบันและผู้บริหารนาผลการประเมินไป
ปรั บปรุ งการบริหารงานอย่ างเป็ นรู ปธรรม
7.1 สภาสถาบันประเมินผลการบริหารงานของสถาบันและผู้บริหารตามที่ระบุไว้ ในกฎหมาย
หรื อพระราชบัญญัตขิ องสถาบัน และข้ อบังคับมหาวิทยาลัยที่วา่ ด้ วยการบริหารงานบุคคลผู้บริหารและ
ข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ องกับการประเมิน หรื อตามข้ อตกลงที่ทาร่วมกันระหว่างสภาสถาบันและผู้บริหาร
7.2 สภาสถาบันควรยึดหลักการประเมินผลการบริหารงานแบบกัลยาณมิตกล่
ร าวคือใช้ หลักการที่
มุง่ เน้ นการให้ ข้อเสนอแนะเชิงสร้ างสรรค์นาผลการประเมินไปใช้ ในการพัฒนาหรื อปรับปรุงสถาบันให้ เจริญ
ก้ าวหน้ าอย่างต่อเนื่อง
7.3 ผู้บริหารมีการนาผลการประเมินจากสภาสถาบันไปใช้ ปรับปรุงการบริหารงาน อาทิ จัดทา
แผนการบริหารงาน และรายงานผลการดาเนินงานต่อสภาสถาบันในโอกาสที่เหมาะสม
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ตัวบ่ งชีส้ กอ. 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรี ยนรู้
1. มีการกาหนดประเด็นความรู้ และเป้าหมายของการจัดการความรู้ ท่ สี อดคล้ องกับแผนกล
ยุทธ์ ของสถาบันอย่ างน้ อยครอบคลุมพันธกิจด้ านการผลิตบัณฑิตและด้ านการวิจัย
1.1 สถาบันควรศึกษาเป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ หรื อวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของ
สถาบัน ว่ามีประเด็นใดที่มงุ่ เน้ นเป็ นสาคัญ หรื อมุง่ สูอ่ ตั ลักษณ์ใดที่ต้องการ เพื่อนามาใช้ ในการกาหนด
แผนยุทธศาสตร์ หรื อแผนปฏิบตั กิ ารในการจัดการความรู้ให้ สอดคล้ องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน โดย
อย่างน้ อยต้ องครอบคลุมพันธกิจด้ านการผลิตบัณฑิตและด้ านการวิจยั
1.2 บุคคลที่เกี่ยวข้ องในการกาหนดประเด็นความรู้ อาจประกอบด้ วย รองอธิการบดี ผู้ชว่ ย
อธิการบดี คณบดี รองคณบดี ผู้ชว่ ยคณบดี ผู้อานวยการ หัวหน้ างาน ที่กากับดูแลด้ านยุทธศาสตร์ หรื อ
กลยุทธ์ที่เกี่ยวข้ องกับการผลิตบัณฑิต ด้ านวิจยั รวมทังด้
้ านอื่นๆ ที่เป็ นไปตามอัตลักษณ์ของสถาบัน
1.3 สถาบันควรมีเป้าหมายในการจัดการความรู้ โดยเน้ นเรื่ องการพัฒนาทักษะความสามารถ
ของบุคลากรภายในเป็ นหลัก โดยอย่างน้ อยต้ องครอบคลุมพันธกิจด้ านการผลิตบัณฑิตและด้ านการ
วิจยั รวมทังประเด็
้
นการจัดการความรู้ที่สถาบันมุง่ เน้ นตามอัตลักษณ์ เช่น เทคนิคการปรับปรุงหลักสูตร
และวิธีการเรี ยนรู้ที่เน้ นผลลัพธ์การเรี ยนรู้ (learning outcome) เทคนิคการเพิ่มผลงานวิจยั ภายใน
สถาบัน เป็ นต้ น
2. กาหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้ และทักษะด้ านการผลิตบัณฑิตและด้ าน
การวิจัยอย่ างชัดเจนตามประเด็นความรู้ ท่ กี าหนดในข้ อ 1
2.1 กลุม่ เป้าหมายที่จะได้ รับการพัฒนาความรู้และทักษะด้ านการผลิตบัณฑิตและด้ านการวิจยั
อย่างน้ อยควรเป็ นบุคลากรที่ทาหน้ าที่เกี่ยวข้ องกับการผลิตบัณฑิตและการวิจยั

เช่น คณาจารย์หรื อ

นักวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับประเด็นความรู้ดงั กล่าวรวมทังด้
้ านอื่นๆ ที่สถาบันมุง่ เน้ น
2.2 สถาบันควรกาหนดนโยบายให้ มีการสารวจผลการปฏิบตั งิ านที่เป็ นจุดเด่นของอาจารย์หรื อ
นักศึกษาในแต่ละคณะ หรื อสาขาวิชา โดยเฉพาะด้ านการจัดการเรี ยนการสอน และการวิจยั ที่สะท้ อนอัต
ลักษณ์ของสาขาวิชานันๆ
้ เพื่อนามากาหนดเป็ นประเด็นสาหรับใช้ ในกระบวนการจัดการความรู้ให้ ได้ องค์
ความรู้ที่เป็ นประโยชน์ตอ่ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
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3. มีการแบ่ งปั นและแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ จากความรู้

ทักษะของผู้มีประสบการณ์ ตรง (tacit

knowledge) เพื่อค้ นหาแนวปฏิบัตทิ ่ ดี ีตามประเด็นความรู้ ท่ กี าหนดในข้ อ 1 และเผยแพร่ ไปสู่
บุคลากรกลุ่ม เป้าหมายที่กาหนด
3.1 สถาบันควรเชิญบุคลากรภายใน หรื อภายนอกที่มีผลงานดีเด่นทางด้ านวิชาการและผลงาน
ทางด้ านวิจยั รวมทังผลงานด้
้
านอื่นๆ ที่สถาบันมุง่ เน้ น มาถ่ายทอดความรู้ เคล็ดลับ หรื อนวัตกรรม อย่าง
สม่าเสมอผ่านเวทีตา่ ง ๆ เช่น การจัดประชุมสัมมนา เพื่อการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ร่วมกับเจ้ าของความรูเคล็
้ ด
ลับ หรื อนวัตกรรมดังกล่าว
3.2 สถาบันควรส่งเสริมให้ มีบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรี ยนรู้ภายในสถาบัน

เช่น การ

ส่งเสริมให้ มีชมุ ชนนักปฏิบตั แิ ละเครื อข่ายด้ านการจัดการความรู้ ทังระหว่
้
างหน่วยงานภายในสถาบัน
และภายนอกสถาบัน

เพื่อให้ เกิดวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้อย่างต่อเนื่อง

โดยการจัดสรร

ทรัพยากรอย่างเหมาะสม ทังด้
้ านงบประมาณ เวลา สถานที่
4. มีการรวบรวมความรู้ ตามประเด็นความรู้ ท่ กี าหนดในข้ อ 1 ทัง้ ที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่ ง
เรี ยนรู้ อ่ ืนๆที่เป็ นแนวปฏิบัตทิ ่ ดี ีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่ างเป็ นระบบโดยเผยแพร่ ออกมาเป็ นลาย
ลักษณ์ อักษร (explicit knowledge)
4.1 มีการกาหนดผู้รับผิดชอบในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ทงที
ั ้ ่มีอยูใ่ นตัวบุคคลและแหล่ง
เรี ยนรู้อื่นๆ ที่เป็ นแนวปฏิบตั ทิ ี่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็ นระบบ

เป็ นหมวดหมูเ่ พื่อให้ บคุ ลากร

กลุม่ เป้าหมายที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถเข้ าถึงแนวปฏิบตั ทิ ี่ดีได้ ง่าย
4.2 ควรมีการใช้ ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและ
เผยแพร่ความรู้ในองค์กรให้ เกิดความประหยัดและเกิดประโยชน์สงู สุด
4.3 ควรมีการจัดพิมพ์วารสาร หรื อสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้และยกย่องให้ เกียรติแก่
ผู้เป็ นเจ้ าของความรู้ เคล็ดลับ หรื อนวัตกรรมดังกล่าว
5. มีการนาความรู้ ท่ ไี ด้ จากการจัดการความรู้ ในปี การศึกษาปั จจุบันหรื อปี การศึกษาที่ผ่านมา ที่
เป็ นลายลักษณ์ อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ ตรง (tacit
knowledge) ที่เป็ นแนวปฏิบัตทิ ่ ดี ีมาปรับใช้ ในการปฏิบัตงิ านจริง
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5.1 ผู้รับผิดชอบควรวิเคราะห์ความรู้จากแนวปฏิบตั ทิ ี่ดีจากแหล่งต่าง ๆ เช่น นวัตกรรมที่ได้ จาก
การจัดการความรู้ไปใช้ ให้ เกิดประโยชน์แก่สถาบันและสังคม นามาปรับใช้ ให้ เหมาะสมกับบริบทของ
หน่วยงานที่เป็ นกลุม่ เป้าหมาย
5.2 ผู้รับผิดชอบควรขยายผลการปรับใช้ ไปยังหน่วยงานต่างๆ และติดตามวัดผลตามประเด็น
ความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้ องกับแผนกลยุทธ์ด้านการผลิตบัณฑิตและด้ าน
การวิจยั
5.3 มีกลไกการนาผลการประเมินคุณภาพจากภายในและภายนอกด้ านการจัดการความรู้ มา
ปรับปรุงและพัฒนาระบบและกลไกการจัดการความรู้ของสถาบัน
5.4 ผู้รับผิดชอบควรสรุปผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ ้นตามเป้าประสงค์ที่กาหนดไว้ ในประเด็นยุทธศาสตร์
หรื อกลยุทธ์ของสถาบัน
ตัวบ่ งชีส้ กอ. 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
1. มีแผนระบบสารสนเทศ (information system plan)
1.1 สถาบันควรตังคณะกรรมการจั
้
ดทาแผนระบบสารสนเทศที่ประกอบไปด้ วยผู้บริหารด้ าน
ระบบสารสนเทศของสถาบันและกลุม่ ผู้บริหารที่เป็ นผู้ใช้ ระบบสารสนเทศ
1.2 แผนระบบสารสนเทศควรสอดคล้ องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน
1.3 ระบบสารสนเทศที่นาเสนอในแผนระบบสารสนเทศควรประกอบด้ วยรายละเอียด
ดังต่อไปนี ้เป็ นอย่างน้ อย
- วัตถุประสงค์ ความสามารถในการทางานของระบบแต่ละระบบ
- ความสอดคล้ องของแต่ละระบบที่มีตอ่ แต่ละกลยุทธ์ของสถาบัน
- ความสัมพันธ์ระหว่างระบบสารสนเทศที่นาเสนอใหม่กบั ระบบสารสนเทศที่มีอยูใ่ น
ปั จจุบนั
- ทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการใช้ ในแต่ละระบบ ทัง้ hardware software (system
software และ application software) database people ware และ facilities อื่นๆ
- งบประมาณที่ต้องการใช้ ในแต่ละระบบ
- การประเมินความคุ้มค่าของระบบสารสนเทศ
- การจัดลาดับความสาคัญของระบบสารสนเทศ
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2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบัน โดยอย่ างน้ อย
ต้ องครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถ
นาไปใช้ ในการดาเนินงานประกันคุณภาพ
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจเป็ นระบบสารสนเทศที่นาข้ อมูลจากระบบ
สารสนเทศในการดาเนินงานตามปกติ เช่น ระบบบัญชี ระบบลงทะเบียนนักศึกษา ระบบทะเบียนประวัติ
เป็ นต้ น มาสร้ างเป็ นสารสนเทศให้ ผ้ บู ริหารใช้ ในการบริหารและการตัดสินใจในเรื่ องที่เป็ นพันธกิจของ
สถาบันได้ อย่างครบถ้ วน ทังด้
้ านการจัดการเรี ยนการสอน การวิจยั การเงิน การบริหารจัดการด้ านอื่น ๆ
รวมทังเป็
้ นข้ อมูลเพื่อใช้ ในการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาด้ วย
3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ ระบบสารสนเทศ
3.1 ผู้รับผิดชอบควรจัดทาแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ ระบบ รวมทังก
้ าหนดระยะเวลา
ในการเก็บแบบประเมินให้ สอดคล้ องกับลักษณะการเข้ าใช้ ระบบ เช่น มีการประเมินความพึงพอใจทุก
ครัง้ ที่มีการใช้ ระบบทุกเดือน ทุกภาคการศึกษา ทุกปี การศึกษา เป็ นต้ น
3.2 ผู้รับผิดชอบด้ านระบบสารสนเทศของสถาบันควรดาเนินการประเมินความพึงใจของผู้ใช้
ระบบสารสนเทศเป็ นประจาอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
4. มีการนาผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ ระบบสารสนเทศมาปรั บปรุ งระบบ
สารสนเทศ
4.1 กาหนดผู้รับผิดชอบในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ จากการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ ระบบ
สารสนเทศ
4.2 นาผลการประเมินความพึงพอใจมาใช้ ในการจัดทาแผนปรับปรุงระบบสารสนเทศ
4.3 แผนปรับปรุงระบบสารสนเทศควรผ่านการพิจารณาจากผู้บริหารแล้ ว
4.4 ดาเนินการตามแผนปรับปรุงระบบสารสนเทศตามระยะเวลาที่กาหนด
5. มีการส่ งข้ อมูลผ่ านระบบเครื อข่ ายของหน่ วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้ องตามที่กาหนด
มีการส่งข้ อมูลผ่านระบบเครื อข่ายของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามที่สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด

ได้ แก่ ระบบฐานข้ อมูลด้ านการประกันคุณภาพการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา (CHE QA online) ระบบฐานข้ อมูลรายบุคคลด้ านนักศึกษา บุคลากร และหลักสูตรใน
สถาบันอุดมศึกษาเป็ นต้ น
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ตัวบ่ งชีส้ กอ. 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง
1. มีการแต่ งตัง้ คณะกรรมการหรือคณะทางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผ้ ูบริหารระดับสูงและ
ตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันร่ วมเป็ นคณะกรรมการหรือคณะทางาน
1.1 มีการแต่งตังคณะกรรมการหรื
้
อคณะทางาน ประกอบด้ วยผู้บริหารระดับสูง และตัวแทนที่
รับผิดชอบในแต่ละพันธกิจหลักของสถาบัน
1.2 มีการระบุรายละเอียดการทางานของคณะกรรมการหรื อคณะทางาน เช่น นโยบายหรื อ
แนวทางในการดาเนินงาน หน้ าที่ความรับผิดชอบ กาหนดระยะเวลาให้ มีการประชุมของคณะกรรมการ
หรื อคณะทางานฯ อย่างสม่าเสมอ
2. มีการวิเคราะห์ และระบุความเสี่ยง และปั จจัยที่ก่อให้ เกิดความเสี่ยงอย่ างน้ อย 3 ด้ าน ตาม
บริบทของสถาบัน
ปั จจัยที่ก่อให้ เกิดความเสี่ยงในประเด็นต่าง ๆ เช่น
- ความเสี่ยงด้ านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)
- ความเสี่ยงด้ านยุทธศาสตร์ หรื อกลยุทธ์ของสถาบัน
- ความเสี่ยงด้ านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับ
- ความเสี่ยงด้ านการปฏิบตั งิ าน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตรการบริหาร
งานวิจยั ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ
- ความเสี่ยงด้ านบุคลากรและความเสี่ยงด้ านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย์
และบุคลากร
- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก
- ความเสี่ยงด้ านอื่นๆ ตามบริบทของสถาบัน
2.1 วิเคราะห์และระบุความเสี่ยงพร้ อมปั จจัยที่ก่อให้ เกิดความเสี่ยงที่สง่ ผลกระทบหรื อสร้ าง
ความเสียหาย หรื อความล้ มเหลวหรื อลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายในการบริหารการศึกษา
2.2 ประเด็นความเสี่ยงที่นามาพิจารณาควรมองถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่มีโอกาสเกิดขึ ้นและ
ส่งผลกระทบต่อสถาบันด้ านชื่อเสียง คุณภาพการศึกษา รวมถึงความสูญเสียทางด้ านชีวิตบุคลากร และ
ทรัพย์สินของสถาบันเป็ นสาคัญ
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2.3 ปั จจัยเสี่ยงหรื อปั จจัยที่ก่อให้ เกิดความเสี่ยงอาจใช้ กรอบแนวคิดในเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับคน
อาคารสถานที่ อุปกรณ์ วิธีการปฏิบตั งิ าน สภาพแวดล้ อมทังภายในและภายนอก
้
เป็ นต้ น
2.4 จัดลาดับความสาคัญของปั จจัยเสี่ยง โดยพิจารณาจากมิตขิ องโอกาสและผลกระทบจาก
ความเสี่ยง
3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลาดับความเสี่ยงที่ได้ จากการ
วิเคราะห์ ในข้ อ 2
3.1 ระดับความเสี่ยงอาจกาหนดเป็ นเชิงปริมาณหรื อเชิงคุณภาพที่สะท้ อนถึงความเสี่ยงระดับสูง
กลาง ต่า ได้
3.2 ควรมีการกาหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงทังในด้
้ านของโอกาสและผลกระทบ
3.3 การประเมินโอกาสในการเกิดความเสี่ยง ให้ ประเมินจากความถี่ที่เคยเกิดเหตุการณ์เสี่ยงใน
อดีตหรื อความน่าจะเป็ นที่จะเกิดเหตุการณ์ในอนาคต

โดยคาดการณ์จากข้ อมูลในอดีต

รวมถึง

สภาพแวดล้ อมที่เกี่ยวข้ องกับการควบคุมปั จจัยเสี่ยงในปั จจุบนั
3.4 การประเมินผลกระทบของความเสี่ยง ให้ ประเมินจากความรุนแรง ถ้ ามีเหตุการณ์เสี่ยง
ดังกล่าวเกิดขึ ้น โดยจะมีความรุนแรงมาก ถ้ ากระทบต่อความเชื่อมัน่ ต่อคุณภาพทางการศึกษาของ
สถาบัน ฐานะการเงิน ขวัญกาลังใจและความปลอดภัยของบุคลากร เป็ นต้ น
4. มีการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดาเนินการตามแผน
4.1 จัดทาแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย

โดยต้ องกาหนดมาตรการหรื อ

แผนปฏิบตั กิ ารที่จะสร้ างความรู้ ความเข้ าใจให้ กบั บุคลากรในสถาบัน และดาเนินการแก้ ไข ลด หรื อ
ป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ ้นอย่างเป็ นรูปธรรม
4.2 สร้ างมาตรการควบคุมความเสี่ยงโดยใช้ เทคนิค 4 T คือ Take การยอมรับความเสี่ยง Treat
การลดหรื อควบคุมความเสี่ยง Transfer การโอนหรื อกระจายความเสี่ยง และ Terminate การหยุดหรื อ
หลีกเลี่ยงความเสี่ยง เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่สถาบันจะเกิดความเสียหาย (ทังในรู
้ ปแบบของตัว
เงินและไม่ใช่ตวั เงิน เช่น ชื่อเสียง การฟ้องร้ องจากการไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับ
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรื อความคุ้มค่า คุณค่า)
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5. มีการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานตามแผน และรายงานต่ อสภาสถาบันเพื่อ
พิจารณาอย่ างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
5.1 มีการรายงานความก้ าวหน้ าหรื อผลการดาเนินงานตามแผนต่อสภาสถาบัน
5.2 มีการรายงานสรุปผลการดาเนินงานและประเมินผลความสาเร็จของการดาเนินงานปั ญหา
อุปสรรคและแนวทางการแก้ ไขพร้ อมข้ อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนการดาเนินงานต่อสภาสถาบัน
6. มีการนาผลการประเมิน และข้ อเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใช้ ในการปรับแผนหรือ
วิเคราะห์ ความเสี่ยงในรอบปี ถัดไป
แผนบริหารความเสี่ยงในรอบปี ถัดไปควรพิจารณาระดับความเสี่ยงที่เหลืออยูห่ ลังการจัดการ
ความเสี่ยงและข้ อเสนอแนะจากสภาสถาบัน รวมทังความเสี
้
่ยงใหม่จากนโยบาย หรื อสภาพแวดล้ อม
ทางการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไปทังภายในสถาบั
้
น และจากหน่วยงานกากับ
ตัวบ่ งชีส้ กอ. 7.5 ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ ข้อมูลเชิง
ประจักษ์
ข้ อมูลที่ควรพิจารณาประกอบการวางแผนการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลควร
ครอบคลุมข้ อมูลที่สาคัญ ดังต่อไปนี ้
1.1 ข้ อมูลอัตรากาลังของบุคลากรในปั จจุบนั รวมทังที
้ ่ต้องการในอนาคตอย่างน้ อย 5 ปี
ข้ างหน้ า เพื่อใช้ ในการวางแผนความต้ องการด้ านบุคลากรของสถาบัน กาหนดอัตรากาลังที่ต้องการเพื่อ
การปฏิบตั งิ านตามแผนยุทธศาสตร์ และการพัฒนางานประจา กาหนดแผนการจ้ างงานและวิธีการสรร
หาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีทศั นคติที่ดีให้ เข้ ามาสูก่ ระบวนการคัดสรร อาจมีการสรรหาทัง้
จากภายนอกและภายในสถาบัน
1.2 ข้ อมูลจากการสารวจความต้ องการในการอบรม (training needs) ของบุคลากรเพื่อให้ ได้ รับ
การฝึ กอบรมตามเกณฑ์ที่สถาบันการศึกษากาหนดและสามารถนาความรู้ที่ได้ รับมาพัฒนางานของตนให้
มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ ้น

ซึง่ หัวหน้ าหน่วยงานสามารถประเมินความต้ องการนี ้ได้

ข้ อมูลเกี่ยวกับ

ความสามารถ (competencies) ที่จาเป็ นต่อการปฏิบตั งิ าน ในระดับต่าง ๆ เพื่อใช้ ในการปฐมนิเทศ และ
ฝึ กอบรมให้ ผ้ ปู ฏิบตั งิ านมีความเข้ าใจในวิธีการทางานเกิดกระบวนการเรี ยนรู้เกี่ยวกับแนวคิด กฎเกณฑ์ มี
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ทัศนคติและทักษะที่ดี เพื่อเพิ่มผลการปฏิบตั งิ านของผู้ปฏิบตั งิ าน รวมทังข้
้ อมูลเกี่ยวกับการสอนงาน การ
หมุนเวียนให้ ไปทางานในด้ านอื่นๆ การเข้ าศึกษาในโครงการที่มหาวิทยาลัยจัดขึ ้น
1.3 ข้ อมูลป้อนกลับของผลการปฏิบตั งิ านและผลการพัฒนาตามเส้ นทางความก้ าวหน้ าของสาย
งาน ในรอบปี ที่ผา่ นมา เพื่อใช้ ในการมอบหมายงานหรื อมีข้อตกลงในการทางาน และใช้ เพื่อการปรับปรุง
แก้ ไข ชมเชย ให้ รางวัล ตลอดจนปรับปรุงค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็ นธรรมรวมทังการ
้
สรรหาคนเก่ง คนดีเข้ ามาปฏิบตั งิ านในสถาบัน
1.4 ข้ อมูลการวิเคราะห์จดุ แข็ง จุดอ่อนด้ านทรัพยากรมนุษย์วา่ มีประเด็นใดบ้ างที่ควรมีการ
วางแผน เพื่อการปรับปรุงแก้ ไขแผนพัฒนาทรัพยากรให้ สอดคล้ องกับความต้ องการและความคาดหวัง
ของผู้ปฏิบตั งิ าน และของสถาบัน
2. มีการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้ เป็ นไปตามแผนที่กาหนด
2.1 มีการสรรหา คัดเลือกบุคลากรอย่างเป็ นระบบ โปร่งใสและกาหนดแนวปฏิบตั ไิ ว้ เป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร เพื่อให้ บคุ ลากรได้ ทราบ ภายใต้ เวลาที่กาหนด และเป็ นไปตามกรอบอัตรากาลังที่สถาบัน
วางแผนไว้
2.2 มีการวิเคราะห์งาน (job analysis) โดยกาหนดให้ มีคาอธิบายลักษณะงาน
description) การระบุคณ
ุ สมบัตเิ ฉพาะตาแหน่ง

(job

(job specification) รวมทังความสามารถ
้

(Competencies) ที่จาเป็ นต่อการปฏิบตั งิ าน เพื่อใช้ ในการปฐมนิเทศ และการฝึ กอบรมวิธีการทางาน
และทักษะที่จาเป็ นให้ ผ้ ปู ฏิบตั งิ านเข้ าใจในงาน
2.3 มีการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน (job evaluation) ที่มีรูปแบบชัดเจน มีการกาหนดเส้ นทาง
เดินของตาแหน่งงาน (Career path) ของบุคลากรทุกกลุม่ วิเคราะห์ปริมาณการเข้ า – ออกของบุคลากร
แต่ละกลุม่ และพิจารณาหาแนวทางการปรับปรุงแก้ ไขและติดตามผล
2.4 มีการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้ เป็ นไปตามแผนและเส้ นทางเดินของตาแหน่งงานที่
กาหนด รวมทังติ
้ ดตามตรวจสอบเป็ นรายบุคคลเพื่อการส่งเสริมสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง
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3. มีสวัสดิการเสริมสร้ างสุขภาพที่ดี และสร้ างขวัญและกาลังใจให้ บุคลากรสายสนับสนุน
สามารถทางานได้ อย่ างมีประสิทธิภาพ
3.1 สร้ างบรรยากาศของสถานที่ทางานให้ นา่ อยู่ ตังแต่
้ สภาพแวดล้ อม บรรยากาศการทางาน
การจัดสวัสดิการ การเอาใจใส่ดแู ลบุคลากรทุกคนอย่างเสมอภาคทัดเทียมกัน การสร้ างบรรยากาศของ
ความสุขในการทางาน
3.2 มีระบบส่งเสริมสนับสนุนการเสนอขอรับรางวัลของบุคลากรสายสนับสนุนเช่น มีการติดตาม
ข้ อมูลแหล่งให้ รางวัลต่าง ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ บคุ ลากรสายสนับสนุนทราบโดยเร็ว มีการกระตุ้นและ
ช่วยเหลือผู้ที่มีศกั ยภาพเพื่อขอรับรางวัลในด้ านต่าง

ๆ เช่น ช่วยจัดทาเอกสารการขอรับรางวัล

ประสานงานในกระบวนการขอรับรางวัลหรื องานธุรการอื่น ๆ
3.3 มีการยกย่องให้ เกียรติผ้ ไู ด้ รับรางวัลโดยวิธีการต่าง ๆ เช่น ประชาสัมพันธ์ผลงานที่ได้ รับ
รางวัลทังภายในและภายนอกสถาบั
้
น จัดบรรยากาศพิเศษเพื่อเป็ นเกียรติ พิจารณาความดีความชอบ
เป็ นกรณีพิเศษ
3.4 มีระบบพี่เลี ้ยง โดยจัดให้ ผ้ ทู ี่มีประสบการณ์เคยได้ รับรางวัลให้ คาแนะนาช่วยเหลือและ
สนับสนุนบุคลากรสายสนับสนุนรุ่นใหม่ในการขอรับรางวัลต่างๆ
3.5 มีกิจกรรมที่ก่อให้ เกิดการพัฒนาร่วมกัน เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ใู ต้ บงั คับบัญชาได้ มีโอกาสแสดง
ความคิดเห็นและร่วมมือในการทางาน มีชอ่ งทางการสื่อสารหลายช่องทางระหว่างผู้บงั คับบัญชาและ
ผู้ใต้ บงั คับบัญชารวมทังระหว่
้
างผู้ใต้ บงั คับบัญชาด้ วยกัน

เพื่อทาให้ เกิดความรู้สกึ ที่ดีและพัฒนางาน

ร่วมกัน
3.6 มีนโยบายดูแลสุขภาพของบุคลากร ทังในเชิ
้ งป้องกันและส่งเสริม มีสวัสดิการตรวจเช็ค
สุขภาพ ส่งเสริมการออกกาลังกายในรูปแบบต่าง ๆ เช่น สนับสนุนด้ านสถานที่ออกกาลังกายสนับสนุน
ผู้เชี่ยวชาญในการแนะนาด้ านการดูแลสุขภาพ
4. มีระบบการติดตามให้ บุคลากรสายสนับสนุนนาความรู้ และทักษะที่ได้ จากการพัฒนามาใช้ ใน
การปฏิบัตงิ านที่เกี่ยวข้ อง
ทุกหลักสูตรการฝึ กอบรม หรื อทุกโครงการที่มีวตั ถุประสงค์ในการเพิ่มความรู้และทักษะการ
ปฏิบตั ิ งาน ควรกาหนดแนวทาง หรื อวิธีการติดตาม ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการอบรม หรื อการพัฒนา
เพื่อให้ เกิดความมัน่ ใจว่าบุคลากรสามารถนาความรู้และทักษะที่ได้ จากการพัฒนามาใช้ ในการ
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ปฏิบตั งิ านหรื อปรับปรุงตนเอง โดยอาจใช้ กลไกการติดตามผลการนาความรู้และทักษะไปใช้ ภายหลังการ
อบรมหรื อพัฒนา 6-9 เดือน หรื อใช้ กลไกการจัดการความรู้เป็ นเครื่ องมือในการติดตามประเมินผล
สัมฤทธิ์ของการอบรม หรื อการพัฒนา เป็ นต้ น
5. มีการให้ ความรู้ ด้านจรรยาบรรณคณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนและดูแลควบคุมให้
บุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ
5.1 สถาบันจัดให้ มีการให้ ความรู้ด้านจรรยาบรรณ

และกิจกรรมส่งเสริมการปลูกฝั ง

จรรยาบรรณแก่คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนอย่างสม่าเสมอ
5.2 ผู้รับผิดชอบในการให้ ความรู้ด้านจรรยาบรรณ ควรมีการติดตามผลการปรับปรุงและพัฒนา
ตนเองของคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง
6. มีการประเมินผลความสาเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสนับสนุน
สถาบันจัดให้ มีการประเมินผลความสาเร็จของการปฏิบตั งิ านตามกิจกรรมที่กาหนดไว้ ในแผน
รวมทังผลสั
้ มฤทธิ์ของแผนการบริ หารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนตามตัวชี ้วัดผลการ
ดาเนินงาน (KPI) หรื อเป้าหมายของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน โดยที่ตวั ชี ้วัด
ผลการดาเนินงานและค่าเป้าหมายนันควรมี
้
ความเชื่อมโยงกับกลยุทธ์ของสถาบัน

และนาผลการ

ประเมินไปปรับปรุงแผนหรื อปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนในรอบปี ถัดไป
7. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุน
7.1

นาผลการประเมินความสาเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสาย

สนับสนุนไปปรับปรุงแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
7.2 ดาเนินการตามแผนปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนตาม
ระยะเวลาที่กาหนด
7.3 มีการสารวจความต้ องการ และความพึงพอใจบุคลากรสายสนับสนุนที่เข้ าร่วมกิจกรรมต่าง
ๆ ที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อเป็ นข้ อมูลประกอบ การจัดทาแผนการ
พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนในระยะต่อไป
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ตัวบ่ งชีส้ กอ. 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
1. มีแผนกลยุทธ์ ทางการเงินที่สอดคล้ องกับแผนกลยุทธ์ ของสถาบัน
1.1 แผนกลยุทธ์ทางการเงินเป็ นแผนที่แสดงให้ เห็นถึงแหล่งที่มาและแหล่งใช้ ไปของเงินที่ต้อง
ใช้ ในการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์
1.2 สถาบันควรตังคณะกรรมการท
้
าหน้ าที่ดาเนินการวิเคราะห์ทรัพยากรที่ต้องใช้ ในการ
ดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของสถาบัน

และทาการประเมินมูลค่าของทรัพยากรที่ต้องใช้ ซงึ่ จะเป็ น

งบประมาณในการดาเนินการตามแผน และ กาหนดแหล่งที่มาของงบประมาณดังกล่าวซึง่ อาจจะเป็ น
งบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ สถาบัน เงินบริจาค หรื อสถาบันจะต้ องจัดให้ มีการระดมทุนจากแหล่งทุน
ต่างๆ ก่อนที่จะนาข้ อมูลเหล่านันมาจั
้ ดทางบประมาณประจาปี ตามแหล่งงบประมาณนันๆ
้
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้ านการเงิน หลักเกณฑ์ การจัดสรร และการวางแผนการใช้
เงินอย่ างมีประสิทธิภาพ โปร่ งใส ตรวจสอบได้
2.1 มีแนวทางการจัดหาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมกับลักษณะของค่าใช้ จา่ ยหรื อเงินทุนและ
เพียงพอ สาหรับการบริหารภารกิจของสถาบันในทุกด้ านให้ เป็ นไปตามเป้าหมาย
2.2 มีแนวทางในการจัดสรรทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดล่วงหน้ าและได้ รับการยอมรับ
โดยทัว่ ไปของประชาคม ในกรณีที่มีหลักเกณฑ์ในการจัดสรรทรัพยากรอยูแ่ ล้ วควรได้ มีการทบทวนความ
เหมาะสมของหลักเกณฑ์ให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์ในปั จจุบนั
2.3 มีแผนการจัดหาทรัพยากรทางการเงินอย่างเพียงพอ สาหรับการบริหารภารกิจของสถาบัน
ในทุกด้ านให้ เป็ นไปตามเป้าหมาย และมีแผนใช้ เงินอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อจะทาให้ รายได้ รายจ่าย
เป็ นไปอย่างเหมาะสม
3. มีงบประมาณประจาปี ที่สอดคล้ องกับแผนปฏิบัตกิ ารในแต่ ละพันธกิจและการพัฒนา
สถาบันและบุคลากร
สถาบันการศึกษาแต่ละแห่งอาจจะมีวิธีการและหลักการในการทางบประมาณประจาปี ที่
แตกต่างกันได้ แต่อย่างไรก็ตามหลังจากได้ มีการจัดทางบประมาณประจาปี เสร็จแล้ วก่อนที่จะนา
งบประมาณประจาปี เสนอสภาสถาบันควรได้ มีการวิเคราะห์การใช้ ไปของเงินตามงบประมาณในด้ าน
ต่างๆ ดังนี ้
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- งบประมาณประจาปี สอดคล้ องกับแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี ที่กาหนดไว้ ในแต่ละปี มากน้ อย
เพียงใด
- เมื่อวิเคราะห์ตามพันธกิจของสถาบันแล้ ว

งบประมาณประจาปี ในแต่ละพันธกิจมีความ

เพียงพอมากน้ อยเพียงใด
- เมื่อวิเคราะห์ตามแผนการพัฒนาสถาบันแล้ ว

งบประมาณประจาปี สาหรับการพัฒนา

บุคลากรมีความเหมาะสมตามนโยบายมากน้ อยเพียงใด
4. มีการจัดทารายงานทางการเงินอย่ างเป็ นระบบ และรายงานต่ อสภาสถาบันอย่ างน้ อยปี ละ
2 ครัง้
มีการจัดทารายงานทางการเงินที่อย่างน้ อยประกอบไปด้ วยงบรายรับ ค่าใช้ จา่ ยและงบดุลอย่าง
เป็ นระบบ อย่างน้ อยทุก 6 เดือน ปี ละ 2 ครัง้ เพื่อจะได้ ร้ ูถึงสถานะของเงินรายได้ หักค่าใช้ จา่ ยแล้ ว
สถานศึกษามีงบประมาณเหลือเพียงพอ ที่จะใช้ ในกิจกรรมของสถาบันในช่วงถัดไป มีการนารายงาน
ทางการเงินเสนอผู้บริหารของสถาบันและสภาสถาบัน
5. มีการนาข้ อมูลทางการเงินไปใช้ ในการวิเคราะห์ ค่าใช้ จ่าย และวิเคราะห์ สถานะทางการเงิน
และความมั่นคงของสถาบันอย่ างต่ อเนื่อง
5.1 จัดทารายงานการใช้ เงินงบประมาณตามแผนการดาเนินงานเสนอผู้บริหาร เป็ นรายงานที่
แจ้ งให้ ผ้ บู ริหารได้ ทราบว่า ได้ ใช้ เงินตามแผนหรื อไม่และได้ ใช้ เงินกับกิจกรรมใด

มีผลลัพธ์จากการ

ทางานอย่างไรบ้ าง มีงบประมาณเหลือจ่ายในแต่ละแผนเท่าไร
5.2 มีการจัดทาค่าใช้ จา่ ยต่อหัวของนักศึกษา
5.3 มีการจัดทารายงานการลงทุนของสถาบัน
5.4 มีการวิเคราะห์เพื่อพยากรณ์รายรับและรายจ่ายในอนาคต
6. มีหน่ วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทาหน้ าที่ตรวจ ติดตามการใช้ เงินให้ เป็ นไปตาม
ระเบียบและกฎเกณฑ์ ท่ สี ถาบันกาหนด
6.1 สถาบันการศึกษาที่ไม่ได้ มีสานักงานตรวจเงินแผ่นดินเป็ นผู้ตรวจสอบภายนอกอยูแ่ ล้ ว
ควรจัดให้ มีผ้ ตู รวจสอบภายนอกเข้ าตรวจสอบเป็ นประจาทุกปี

สาหรับสถาบันการศึกษาของรัฐที่มี

สานักงานตรวจเงินแผ่นดินเป็ นผู้ตรวจสอบภายนอกอยูแ่ ล้ วนันหากส
้
านักงานตรวจเงินแผ่นดินไม่ได้
เข้ าตรวจสอบเป็ นประจาทุกปี ควรจัดให้ มีผ้ ตู รวจสอบภายนอกเข้ าตรวจสอบเป็ นประจาทุกปี
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6.2 มีการแต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบ
้
(Audit committee) หรื อรวมทังผู
้ ้ ตรวจสอบภายใน
อย่างเป็ นทางการ
7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้ เงินให้ เป็ นไปตามเป้าหมาย
รายงานทางการเงินไปใช้ ในการวางแผนและการตัดสินใจ

และนาข้ อมูลจาก

7.1 ผู้บริหารสามารถใช้ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจช่วยในการติดตาม
การใช้ เงิน จัดทารายงานต่างๆที่เป็ นสิ่งจาเป็ นที่ผ้ บู ริหารจะต้ องทราบ และนาข้ อมูลมาวิเคราะห์สถานะ
ทางการเงินของหน่วยงาน
7.2 มีการนารายงานทางการเงินเสนอสภาสถาบันตามแผนที่กาหนด
ตัวบ่ งชีส้ กอ. 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสม และสอดคล้ องกับพันธ
กิจและพัฒนาการของสถาบัน ตัง้ แต่ ระดับภาควิชา หรือหน่ วยงานเทียบเท่ า และดาเนินการ
ตามระบบที่กาหนด
1.1 สถาบันอุดมศึกษาควรพัฒนาระบบประกันคุณภาพ ที่เหมาะสมกับระดับการพัฒนาของ
สถาบัน โดยอาจเป็ นระบบประกันคุณภาพที่ใช้ กนั แพร่หลายทังในระดั
้
บชาติหรื อนานาชาติ หรื อเป็ น
ระบบเฉพาะที่สถาบันพัฒนาขึ ้นเอง
1.2 ระบบประกันคุณภาพที่นามาใช้ ต้องเป็ นส่วนหนึง่ ของกระบวนการบริหารการศึกษาที่
ดาเนินการเป็ นประจา โดยเริ่มจากการวางแผน การดาเนินการตามแผน การตรวจสอบ ประเมินและ
การปรับปรุงพัฒนาเพื่อให้ การดาเนินภารกิจบรรลุเป้าประสงค์และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
1.3 มีการกาหนดผู้รับผิดชอบและประสานงานด้ านการประกันคุณภาพเพื่อผลักดันให้ มีการ
ประกันคุณภาพเกิดขึ ้นอย่างต่อเนื่อง ตังแต่
้ ระดับสถาบัน คณะวิชา ภาควิชา / สาขาวิชา จนถึงระดับผู้
ปฏิบตั แิ ต่ละบุคคล
2. มีการกาหนดนโยบายและให้ ความสาคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดย
คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของสถาบัน
2.1 คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของสถาบัน ต้ องให้ ความสาคัญและกาหนด
นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาที่ชดั เจน โดยเกิดจากการมีสว่ นร่วมจากทุกภาคีทงภายในและ
ั้
ภายนอกสถาบัน
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2.2 มีหน่วยงานหรื อคณะกรรมการรับผิดชอบการจัดระบบการประกันคุณภาพพร้ อมทังก
้ าหนด
มาตรฐานตัวบ่งชี ้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพที่เหมาะสม
2.3 มีกลไกเชื่อมโยงการปฏิบตั งิ านตังแต่
้ ระดับบุคคล ระดับภาควิชาหรื อสาขาวิชาระดับคณะ
วิชา ถึงระดับสถาบัน เพื่อให้ ได้ คณ
ุ ภาพตามที่สถาบันหรื อคณะวิชากาหนด
2.4 มีคมู่ ือคุณภาพในแต่ละระดับเพื่อกากับการดาเนินงานให้ สกู่ ารปฏิบตั ทิ ี่เป็ นรูปธรรม
2.5 มีกลไกการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและกระตุ้นให้ เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
3. มีการกาหนดตัวบ่ งชีเ้ พิ่มเติมตามอัตลักษณ์ ของสถาบัน
3.1 สถาบันอาจกาหนดมาตรฐานและกาหนดตัวบ่งชี ้ที่ใช้ เป็ นกรอบในการดาเนินงานของ
สถาบันเพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของตนเอง แต่ทงนี
ั ้ ้ต้ องไม่ขดั กับมาตรฐานการอุดมศึกษา

ตลอดจน

มาตรฐาน และกฎเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
3.2 ตัวบ่งชี ้ที่เพิ่มเติมขึ ้นตามอัตลักษณ์ของสถาบันควรชี ้วัดคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ครบถ้ วน
ทังปั
้ จจัยนาเข้ า กระบวนการ ผลผลิตหรื อผลลัพธ์
3.3 เกณฑ์หรื อแนวปฏิบตั ทิ ี่ดีที่ใช้ กากับแต่ละตัวบ่งชี ้

ต้ องสามารถวัดระดับคุณภาพตาม

เป้าหมายของตัวบ่งชี ้นันๆ
้ และเป็ นเกณฑ์ที่นาไปสูก่ ารปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
4. มีการดาเนินงานด้ านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้ วน ประกอบด้ วย 1) การ
ควบคุม ติดตามการดาเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทารายงานประจาปี ที่เป็ นรายงาน
ประเมินคุณภาพเสนอต่ อสภาสถาบันและสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตาม
กาหนดเวลา โดยเป็ นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้ วนตามที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กาหนดใน CHE QA Online และ 3) การนาผลการประเมินคุณภาพไปทาแผนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถาบัน
4.1 มีการดาเนินการตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่สมบูรณ์ครบถ้ วน

โดย

มีการกาหนดการควบคุมคุณภาพ การติดตามการดาเนินงาน และการประเมินคุณภาพ
4.2 มีการนาวงจร PDCA เข้ ามาใช้ ในการดาเนินงานด้ านระบบคุณภาพ และการปรับปรุง
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
4.3 มีการจัดทารายงานประจาปี ที่เป็ นรายงานประเมินคุณภาพที่มีข้อมูลครบถ้ วนตามที่
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนดในCHE QA Online เสนอสภาสถาบันพิจารณา พร้ อมทัง้
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เสนอมาตรการและแผนเร่งรัดการพัฒนาคุณภาพตามผลการประเมินในแต่ละปี โดยส่งรายงานให้ ต้น
สังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องและเปิ ดเผยต่อสาธารณชน
5. มีการนาผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทางาน และส่ งผลให้ มีการ
พัฒนาผลการดาเนินงานตามตัวบ่ งชีข้ องแผนกลยุทธ์ ทุกตัวบ่ งชี ้
สถาบันหรื อคณะวิชาควรมอบหมายให้ ผ้ รู ับผิดชอบตัวบ่งชี ้ของแผนกลยุทธ์นาผลจากการ
ประเมินคุณภาพ มาตรการ และแผนพัฒนาคุณภาพในแต่ละปี

ไปวิเคราะห์และดาเนินการหรื อ

ประสานงานกับคณะกรรมการ / หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องเพื่อพิจารณาปรับปรุงการดาเนินงานในส่วนที่
รับผิดชอบโดยตรงหรื อร่วมรับผิดชอบ โดยมีเป้าหมายให้ ผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี ้ของแผนกล
ยุทธ์ของสถาบัน มีการพัฒนาขึ ้นจากปี ก่อนหน้ าทุกตัวบ่งชี ้
6. มีระบบสารสนเทศที่ให้ ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทัง้
องค์ ประกอบคุณภาพ

9

สถาบันควรจัดให้ มีระบบสารสนเทศที่สามารถนาเสนอข้ อมูลประกอบการดาเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาที่ถกู ต้ อง เป็ นปั จจุบนั ครบทัง้ 9 องค์ประกอบคุณภาพ และสามารถใช้ ร่วมกันได้ ทงั ้
ระดับบุคคลภาควิชา คณะวิชา และสถาบัน รวมถึงเป็ นระบบที่สามารถเชื่อมต่อกับหน่วยงาน
ภายนอกที่เกี่ยวข้ องกับการประกันคุณภาพ เช่น สกอ. สมศ. กพร. เป็ นต้ น
7. มีส่วนร่ วมของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษา ผู้ใช้
บัณฑิต และผู้ใช้ บริการตามพันธกิจของสถาบัน
สถาบันควรส่งเสริมให้ นกั ศึกษา

คณาจารย์ และบุคลากรของสถาบันเข้ ามามีสว่ นร่วมใน

กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา และเปิ ดโอกาสให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ สว่ นเสีย โดยเฉพาะผู้ใช้ บณ
ั ฑิตและ
ผู้รับบริการตามพันธกิจของสถาบัน เช่น ผู้รับบริการด้ านการวิจยั หรื อ ชุมชนผู้รับบริการทางวิชาการ
ของสถาบัน ได้ เข้ ามีมาส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ อาทิ ในรูปแบบของการร่วมเป็ นกรรมการ การ
ร่วมกาหนดตัวบ่งชี ้และเป้าหมาย การให้ ข้อมูลป้อนกลับ หรื อการให้ ความร่วมมือกับสถาบันในการ
ดาเนินกิจกรรมต่างๆด้ านการประกันคุณภาพ เป็ นต้ น
8. มีเครื อข่ ายการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่ างสถาบันและมี
กิจกรรมร่ วมกัน
8.1 มีการสร้ างเครื อข่ายการประกันคุณภาพระหว่างสถาบัน ทังในส่
้ วนของระดับสถาบันหรื อ
คณะวิชา และในส่วนที่เกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษาและอื่นๆ
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8.2 มีการทางานด้ านการประกันคุณภาพร่วมกันในเครื อข่าย

มีผลการปฏิบตั งิ านที่ชดั เจน

และมีพฒ
ั นาการด้ านต่างๆที่เกิดขึ ้น จากการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ภายในเครื อข่าย
8.3 มีการติดตาม ประเมินผลการสร้ างเครื อข่าย เพื่อนาไปสูก่ ารพัฒนาการทางานร่วมกันอย่าง
ต่อเนื่อง
9. มีแนวปฏิบัตทิ ่ ดี ีหรืองานวิจัยด้ านการประกันคุณภาพการศึกษาที่หน่ วยงานพัฒนาขึน้ และ
เผยแพร่ ให้ หน่ วยงานอื่นสามารถนาไปใช้ ประโยชน์
9.1 มีกระบวนการคัดสรรแนวปฏิบตั ทิ ี่ดี ในแต่ละกิจกรรมที่เกิดขึ ้นในการปฏิบตั งิ านด้ านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
9.2 มีการเผยแพร่แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา ที่เป็ นวิธีปฏิบตั ทิ ี่ดีให้ กบั สาธารณชน
และให้ หน่วยงานอื่นไปใช้ ประโยชน์
9.3 มีการวิจยั สถาบันด้ านการประกันคุณภาพการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา

และนาผลไปพัฒนางานด้ านการ

74

ภาคผนวก ก
คาสั่งแต่ งตัง้ คณะกรรมการประกันคุณภาพ
สานักเสริมศึกษาและบริการสังคม

75

76

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
ปฏิบัติงานจริง

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 าง
เงินงบประมาณอื่นที่มีลักษณะงานเทียบเท่ า
ลูกจ้ างประจา)
รวมบุคลากรทัง้ หมด (1+2)
การนับจานวนบุคลากร ให้ นบั ระยะเวลาการทางาน ดังนี ้
9-12 เดือน
คิดเป็ น 1 คน
6 เดือนขึ ้นไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน
คิดเป็ น 0.5 คน
น้ อยกว่า 6 เดือน
ไม่สามารถนามานับได้

จานวน
บุคลากรลาศึกษา
ต่ อ

จานวนบุคลากร
ทัง้ หมด

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

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

โทรศัพท์ : ……..………………………...………………….

โทรศัพท์ : …………………..........……………………

ลาดับที่

ชื่อตัวบ่ งชีข้ องแผนกลยุทธ์

จานวนตัวบ่งชี ้ที่บรรลุเป้าหมาย.............................ตัวบ่งชี ้
จานวนตัวบ่งชี ้ทังหมด......................................ตั
้
วบ่งชี ้

เป้าหมายของตัวบ่ งชี ้

ผลงานที่ทาได้ จริง

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

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

โทรศัพท์ : ……..………………………...………………….

โทรศัพท์ : …………………..........……………………

ลาดับที่

ชื่อตัวบ่ งชีข้ องแผนปฏิบัติราชการประจาปี

จานวนตัวบ่งชี ้ที่บรรลุเป้าหมาย.............................ตัวบ่งชี ้
จานวนตัวบ่งชี ้ทังหมด......................................ตั
้
วบ่งชี ้

เป้าหมายของตัวบ่ งชี ้

ผลงานที่ทาได้ จริง

การบรรลุเป้าหมาย
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แบบฟอร์ มตัวบ่ งชี ้ มธ. 9 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ปี การศึกษา..................................
สานัก/สถาบันสนับสนุนวิชาการ.......................................................
ผู้ดแู ลตัวบ่ งชี:้ ......................................

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

โทรศัพท์ : ………………………….

ระดับความพึงพอใจ
ลาดับ
ที่

กิจกรรม/โครงการ

จานวน
ผู้เข้ าร่ วม
กิจกรรม

จานวน
ผู้ตอบแบบ
ประเมิน

ด้ าน
กระบวนการ
ขัน้ ตอนการ
ให้ บริการ

ด้ านเจ้ าหน้ าที่
ผู้ให้ บริการ

ด้ านสิ่งอานวย
ความสะดวก

ด้ านคุณภาพ
การให้ บริการ

ด้ านอื่นๆ

ค่ าเฉลี่ย
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แบบฟอร์ มตัวบ่ งชีส้ านักเสริมศึกษาฯ 2 ร้ อยละของผู้เข้ ารั บการอบรมโครงการบริการวิชาการที่ไม่ เรี ยกเก็บค่ าธรรมเนียมต่ อผู้เข้ ารั บการอบรมโครงการบริการ
วิชาการทัง้ หมด
สานัก / สถาบันสนับสนุนวิชาการ.......................
ผู้ดูแลตัวบ่ งชี.้ ................................................ ผู้จัดเก็บข้ อมูล........................................
โทรศัพท์ ..........................................

ลาดับ

ชื่อกิจกรรม/โครงการบริการ
ทางวิชาการ

วันเดือนปี ที่จัด

จานวนผู้เข้ าร่ วม

สถานที่จัดกิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย

82
แบบฟอร์ มตัวบ่ งชีส้ านักเสริมศึกษาฯ 4 จานวนกลุ่มเป้าหมายที่หน่ วยงานให้ บริการวิชาการแก่ สังคม
สานัก / สถาบันสนับสนุนวิชาการ.......................
ผู้ดูแลตัวบ่ งชี.้ ................................................ ผู้จัดเก็บข้ อมูล........................................
โทรศัพท์ ..........................................

ลาดับ

ชื่อโครงการ

วันเดือนปี ที่จัด

จานวนผู้เข้ าร่ วม

สถานที่จัดโครงการ

กลุ่มเป้าหมาย

