คํานํา
คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา สํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ปการศึกษา 2552 ฉบับนี้ มีเนื้อหาสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของคูมือการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา และ
เพิ่มเติมรายละเอียดตามสํ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยตัวบงชี้ที่จะดําเนิ นการ
ประเมินในปการศึกษา 2552 สํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา อยูในกลุมสํานัก สถาบัน ศูนย
ตางๆ ที่ไมการเรียนการสอน (ไมผลิตบัณฑิต) มีองคประกอบ 7 องคประกอบ จํานวนตัวบงชี้ 29
ตัวบงชี้
ในการนี้ สํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาขอขอบคุณ ผูจัดทํา คณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน คณะกรรมการบริหารระบบคุณภาพสํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
ทุกทาน ที่ไดตระหนักและใหความสําคัญกับการจัดทําคูมือการประกันคุณภาพการศึกษา และ
คูมือการประกั นคุ ณภาพการศึ ก ษาฉบับ นี้ จะเปน แนวทางในการดํา เนิ น งานประกันคุ ณ ภาพ
การศึกษาของสํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนสามารถ
ชวยพัฒนาคุณภาพงานในทุกองคประกอบไดดียิ่งขึ้น

ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
งานประกันคุณภาพการศึกษา
สํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา

สารบัญ
หนา
สารจากอธิการบดี
คํานํา
บทที่ 1

บทที่ 2

การพั ฒ นาการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของสํ า นั ก สื่ อ
และเทคโนโลยีการศึกษา
 การพัฒนาตัวบงชี้เพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษา
 การกําหนดตัวบงชี้และเกณฑการประเมิน
 การกําหนดเกณฑการประเมิน
ตัวบงชีแ้ ละเกณฑการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ
สําหรับหนวยงานสายสนับสนุน(ไมมีการผลิตบัณฑิต)
 องคประกอบคุณภาพ ตัวบงชี้และเกณฑการประเมิน
 องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและ
แผนการดําเนินการ
 องคประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก
 องคประกอบที่ 3 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
 องคประกอบที่ 4 การบริหารและการจัดการ
 องคประกอบที่ 5 การเงินและงบประมาณ
 องคประกอบที่ 6 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
 องคประกอบที่ 7 การวิจัยสถาบัน

1
2
5

6
10
19
21
39
48
51

ภาคผนวก
ตารางแสดงองคประกอบและตัวบงชี้ของสถาบัน สํานักและสวน
สนับสนุน ที่ไมมีการเรียนการสอน
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บทที่ 1
การพัฒนาการประเมินคุณภาพการศึกษา
ของสํานักสือ่ และเทคโนโลยีการศึกษา
การพัฒนาตัวบงชี้เพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษา
สํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ไดพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหมีมาตรฐานตามเกณฑคุณภาพที่กําหนด
ตามเกณฑการประเมินคุณภาพภายนอกของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สํานักงานรับรอง
มาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา(องคการมหาชน) หรือ สมศ. และคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
(ก.พ.ร.) โดยยึดแนวทางของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งมีหลักการในการพัฒนาตัวบงชี้ ดังตอไปนี้
1. เปนตัวบงชี้ที่มีความครอบคลุมทุกองคประกอบคุณภาพตามกฎกระทรวง วาดวยระบบหลักเกณฑ
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2546
2.
เปนตัวบงชี้ที่ตอบสนองเจตนารมณแหงพระราชบัญญัตการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษาและมาตรฐานตางๆ
ที่เกี่ยวของ มีความครอบคลุมตัวบงชี้การประกันคุณภาพภายในของคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ. 2550
รวมทั้งสอดคลองไปในทิศทางเดียวกับตัวบงชี้สําหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกระดับอุดมศึกษา
รอบสองของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) “สมศ.” และสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ปงบประมาณ พ.ศ. 2552
3. เปน ตั ว บง ชี้ ที่ ส ามารถประเมิ น ไดค รบทุ ก มิ ติ ข องระบบการประกั น คุ ณ ภาพ คื อ ปจ จั ย นํ า เขา
กระบวนการ ผลผลิตและผลลัพธ สําหรับตัวบงชี้ที่ใชประเมินกระบวนการ ไดเสนอแนวการปฏิบัติที่ดีและตัวอยาง
แนวทางการพัฒนาตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดไวดวย
4. เปนตัวบงชี้และเกณฑเฉพาะของสถาบันที่มีจุดเนนการผลิตบัณฑิตและวิจัย ตามนิยามที่กําหนด
โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
5. จํานวนตัวบงชี้และเกณฑกํากับแตละตัวบงชี้ ใชจํานวนทั้งหมดที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา
พัฒนาขึ้นเปนประเภททั่วไป และประเภทเฉพาะของสถาบันที่มีจุดเนนการผลิตบัณฑิตและวิจัย รวมทั้งเพิ่มเติม
ในบางองคประกอบเพื่อใหเหมาะสมกับการพัฒนาสถาบัน และใหสามารถรับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ได
นอกจากนี้ สํ า นั ก สื่ อ และเทคโนโลยี ก ารศึ ก ษา ยั ง ได กํ า หนดนโยบายคุ ณ ภาพของสํ า นั ก สื่ อ และ
เทคโนโลยีการศึกษา ไวดังนี้
1. ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น สํ า นั ก สื่ อ ฯ ให มี ร ะบบและกลไกการประกั น คุ ณ ภาพการปฏิ บั ติ ง านที่ มี
ประสิทธิภาพ โดยกําหนดใหมีการดําเนิน การตรวจสอบ และการประเมินคุณภาพอยางตอเนื่อง
2. สร างวั ฒ นธรรมคุณภาพในการทํา งาน ที่จ ะเปนเสมือนกลไกที่จ ะทํา ใหระบบงานและผูทํา งาน
สามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ มีจิตสํานึกแหงความรับผิดชอบตอคุณภาพการศึกษา รักษาและเพิ่มพูน
มาตรฐานการศึกษาของสถาบัน ใหอยูในระดับที่ดียิ่งขึ้น
3. บุคลากรทุกคนมีสวนรวมในการดําเนินการระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
4. .ใหความรวมมือกับมหาวิทยาลัยพัฒนาระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพการศึกษา
5. สงเสริมและสนับสนุนใหมีการปรับปรุงองคกรของตนเองเพื่อมุงสูความเปนเลิศ
6. สงเสริมและสนับใหบุคลากรทุกคนมีความรูและตระหนักการประกันคุณภาพการศึกษา
7. สรางระบบการผลิตและใหบริการ มีคุณภาพในระดับสากล
1
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การกําหนดตัวบงชี้และเกณฑการประเมิน
สํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ไดดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา มาตั้งแตป พ.ศ. 2542
จนถึงปจ จุบันไดมีการพัฒนาการประกัน คุณภาพการศึกษามาโดยตลอด โดยเฉพาะไดมี การปรับปรุงตั วบงชี้
การประเมินคุณภาพภายในใหมีความสอดคลองกับตัวบงชี้การประเมินคุณภาพภายนอกและลดความซ้ําซอน
เพื่อใหหนวยงานและบุคลากรภายในสํานักสื่อฯ สามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และตอบสนองกับความ
ตองการขององคกรภายนอก และคํานึงถึงจุดเนนของหนวยงาน ตามภารกิจหลักของหนวยงาน โดยองคประกอบ
และตัวบงชี้ ดังตารางที่ 1.1
ตารางที่ 1.1 แสดงองคประกอบและตัวบงชี้ของสถาบัน สํานักและสวนสนับสนุน ที่ไมมีการเรียนการสอน
องคประกอบ/ตัวบงชี้

สํานัก/
สถาบัน
และ
ศูนย

สนง.
อธิการบดี

สนง.
คณะ

ความสอดคลอง
สกอ

สมศ

กพร

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ
1.1 มีการกําหนดปรัชญา หรือปณิธาน ตลอดจนมี
กระบวนการพัฒนากลยุทธแผนดําเนินงานและมี
การกําหนดตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ
1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของ
การปฏิบัติงานที่กําหนด
องคประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก
2.1 มีระบบและกลไกในการพัฒนาการปฏิบัติงานและ
การใหบริการ
2.2 *สัดสวนบุคลากรสายสนับสนุนตออาจารยประจํา
2.3 *สัดสวนบุคลากรสายสนับสนุนตอนิสิตเต็มเวลา
เทียบเทา
2.4 มีระบบและกลไกการบริการวิชาการแกสังคมตาม
เปาหมายของมหาวิทยาลัย
2.5 รอยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการ
และวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนาและ
เสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน
ประเทศชาติตอบุคลากร
2.6 รอยละของความพึงพอใจของผูรับบริการ
องคประกอบที่ 3 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
3.1 มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
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องคประกอบ/ตัวบงชี้
องคประกอบที่ 4 การบริหารและการจัดการ
4.1 ระดับคุณภาพของกรรมการบริหาร
4.2 ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของสถาบัน
4.3 มีการพัฒนาหนวยงานสูองคการเรียนรู
4.4 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคล
เพื่อพัฒนา และธํารงรักษาไวใหบุคลากรมี
คุณภาพและประสิทธิภาพ
4.5 ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร
(เฉพาะสํานักคอมพิวเตอร)
4.6 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสให
บุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการพัฒนา
หนวยงาน
4.7 มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชใน
กระบวนการบริหาร
4.8 ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชี้และ
เปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล
4.9 รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับ
พัฒนาความรูและทักษะในวิชาชีพ ทั้งในประเทศ
และตางประเทศ
4.10 ระดับความสําเร็จในการลดระยะเวลาและขั้นตอน
การปฏิบัติงานบริการ
4.11 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตาม
มาตรการประหยัดพลังงาน
4.12 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการดําเนิน
กิจกรรม 5 ส
องคประกอบที่ 5 การเงินและงบประมาณ
5.1 มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห
คาใชจาย การตรวจสอบการเงินและงบประมาณ
อยางมีประสิทธิภาพ
5.2 มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบัน
รวมกัน
5.3 คาใชจายและมูลคาของหนวยงานในการใหบริการ
ทางวิชาการและวิชาชีพเพื่อสังคมตอบุคลากร
3

สํานัก/
สถาบัน
และ
ศูนย

สนง.
อธิการบดี

สนง.
คณะ

ความสอดคลอง
สกอ

สมศ

กพร
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องคประกอบ/ตัวบงชี้

สํานัก/
สถาบัน
และ
ศูนย

สนง.
อธิการบดี

สนง.
คณะ

ความสอดคลอง
สกอ

สมศ

กพร
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5.4 *คาใชจายทั้งหมดตอจํานวนบุคลากร
5.5 รอยละของเงินเหลือจายสุทธิตองบดําเนินการ
5.6 *งบประมาณสําหรับการพัฒนาบุคลากรใน
ประเทศและตางประเทศตอจํานวนบุคลากร
5.7 *รอยละของเงินเดือนบุคลากรทั้งหมดตอคาใชจาย
ทั้งหมด
5.8 *รอยละของคาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบ
สารสนเทศตองบดําเนินการ
องคประกอบที่ 6 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
6.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปน
สวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา
6.2 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน
องคประกอบที่ 7 การวิจัยสถาบัน
7.1 มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการ
ผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรคเพื่อพัฒนาสถาบัน
รวมจํานวนตัวบงชี้
30**
26
24 18
หมายเหตุ * หมายถึงแสดงรายงานผลการดําเนินงานแตไมประเมินในปการศึกษา 2552
** เฉพาะสํานักคอมพิวเตอร ดําเนินการตัวบงชี้ที่ 4.5 รวม 30 ตัวบงชี้
สํานัก/สถาบัน/ศูนย อื่นๆ ดําเนินการเพียง 29 ตัวบงชี้
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การกําหนดเกณฑการประเมิน
คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2552 ของสํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ไดมีการ
กําหนดเกณฑการประเมิน ไดกําหนดคาคะแนนการประเมิน เปนคะแนนเต็ม 3 คะแนน ดังนี้
• การประเมินผลการดําเนินงานตามเกณฑรายตัวบงชี้มีคา 3 คะแนน คือ ตั้งแต 1 ถึง 3 โดยมีความหมาย
ดังนี้
คะแนน 1 หมายถึง มีการดําเนินการตามตัวบงชี้ที่กําหนดบางสวนและต่ํากวามาตรฐานที่ควรจะ
เปนหรือผลการดําเนินงานต่ํากวามาตรฐานที่ควรจะเปน
คะแนน 2 หมายถึง มีการดําเนินงานตามตัวบงชี้ที่กําหนดในระดับที่ยอมรับได และใกลเคียงกับ
มาตรฐานหรือมีผลการดําเนินงานที่ใกลเคียงกับมาตรฐาน
คะแนน 3 หมายถึง มีการดําเนินงานตามตัวบงชี้ท่ีกําหนดครบถวนเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด
หรือมีผลการดําเนินงานที่ไดมาตรฐาน
ในกรณีที่ยังไมมีการดําเนินการหรือไมมีผลการดําเนินงานหรือผลการดําเนินงานไมถึงเกณฑการ
ประเมินคะแนน 1 ใหถือวาไดคะแนน 0

ตารางที่ 3.3 เกณฑการตัดสินผลการประเมินตามคาคะแนนเฉลี่ย
ชวงระดับคะแนน
ผลการประเมิน
2.51 – 3.00
ดีมาก
2.01 – 2.50
ดี
1.51 – 2.00
พอใช
ยังไมไดคุณภาพ
≤ 1.50
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บทที่ 2
ตัวบงชีแ้ ละเกณฑการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ
สําหรับหนวยงานสายสนับสนุน(ไมมีการผลิตบัณฑิต)
สํา นัก สื่ อและเทคโนโลยี ก ารศึก ษา ไดพั ฒ นาคุณ ภาพการศึ ก ษาให มี ม าตรฐานตามเกณฑ คุ ณ ภาพที่
กําหนด ตามเกณฑการประเมินคุณภาพภายนอกของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สํานักงาน
รับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) หรือ สมศ. และคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.) โดยให ค วามสํ า คั ญ ในเรื่ อ งการพั ฒ นาระบบการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ซึ่ ง มี จํ า นวน
องคประกอบและตัวบงชี้ ดังตอไปนี้คือ ระดับสํานัก มีองคประกอบ 7 องคประกอบ จํานวนตัวบงชี้ 29 ตัวบงชี้

องคประกอบคุณภาพ ตัวบงชี้และเกณฑการประเมิน
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนการดําเนินการ
หลักการ
หนวยงานแตละแหง มีปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคที่ไดกําหนดมาตั้งแตเริ่มตั้งหนวยงาน และ อาจ
ปรับเปลี่ยนได ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค ควรระบุใหชัดเจนใหสมาชิกของหนวยงานไดรับทราบ ทั้งอาจารย
เจาหนาที่ นักศึกษา ตลอดจนผูที่มีสวนไดสวนเสีย เชน ผูปกครอง ชุมชน ผูใชบริการ และสังคมโดยรวม ปรัชญา
ปณิธาน วัตถุประสงค ควรสอดคลองกัน และเปนแนวทางการดําเนินงานสนับสนุนภารกิจหลักของ หนวยงาน ตาม
หลักการอุดมศึกษามาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษามาตรฐานวิชาชีพ(ถามี) และหนวยงาน
ตองจัดทําแผนกลยุทธ และแผนดําเนินงานที่ชัดเจน เพื่อใหบรรลุปรัชญา ปณิธาน และวัตถุประสงคของหนวยงาน
และใหสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัย
ตัวบงชี้ที่ : 1.1

มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผน ดําเนินงานและ
มีการกําหนดตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตาม แผนใหครบทุกภารกิจ
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
ระดับตัวบงชี้ :
; สํานัก/สถาบันและศูนย ; สนง.อธิการบดี ; สนง.คณะ
คําอธิบายตัวบงชี้ :
• หนวยงานมีภารกิจหลัก คือ สนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแกสังคม และการ
ทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม
ในการดํ า เนิ น ภารกิ จ หลั ก แต ล ะด า นต อ งคํ า นึ ง ถึ ง หลั ก การของการศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษา มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานการศึกษาของชาติ ตลอดจนมาตรฐานวิชาชีพที่เกี่ยวของ
รวมถึงยุทธศาสตร ดานตางๆ ของมหาวิทยาลัย ดังนั้น ในการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนการพัฒนากล
ยุทธและแผนการดําเนินงานเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงานของหนวยงาน จึงจําเปนตองใหสอดคลองกับหลักการ
และมาตรฐานตางๆ ที่เกี่ยวของที่ระบุ
• การคิดรอบป : ปงบประมาณ
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แนวปฏิบัติที่ดี :
1. มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน และมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนการดําเนินงานและแผนปฏิบัติการ
ประจําปใหสอดคลองซึ่งกันและกัน และสอดคลองกับภารกิจหลัก ของหนวยงาน หลักการอุดมศึกษา มาตรฐาน
การศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐาน วิชาชีพ (ถามี) ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยในดานตางๆ
2. มีการกําหนดตัวบงชี้ (KPI) ของการดําเนินงาน ตลอดจนกําหนดเปาหมาย (target) ของแตละตัวบงชี้เพื่อวัด
ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ (สนับสนุนการเรียนการสอน/การวิจัย/การบริการ
วิชาการ/การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม)
3. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้เปนประจําอยางนอยปละ 2 ครั้ง และรายงาน
ตอผูบริหารระดับหนวยงาน
4. มีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธ แผนการดําเนินงาน เปาประสงค (goal) เปาหมาย (target) กับ
สภาพการณในปจจุบันและแนวโนมในอนาคตอยางสม่ําเสมอ
5. มีการนําผลการประเมินและการวิเคราะหในขอ 3 และ 4 มาปรับปรุงกลยุทธ และแผนการดําเนินงานอยาง
ตอเนื่อง
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน :
1. ปรัชญาหรือปณิธานของหนวยงาน
2. แผนกลยุทธ แผนการดําเนินงาน และแผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงาน
3. เอกสารหลักฐานที่แสดงใหเห็นวาหนวยงานมีกลไกการดําเนินงานเพื่อกําหนด ปรัชญา หรือปณิธาน กลยุทธ
แผนการดําเนินงาน และแผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงาน
4. รายงานการวิเคราะหความสอดคลองของปรัชญา ปณิธาน และกลยุทธกับภารกิจหลักของหนวยงาน หลักการ
อุดมศึกษา มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ (ถามี) มาตรฐานการศึกษาของชาติ ยุทธศาสตรดานตาง
ๆ ของมหาวิทยาลัย
5. รายชื่อตัวบงชี้และเปาหมายความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนทุกภารกิจ ไดแก การสนับสนุนดานการ
เรียนการสอน ดานการวิจัย ดานการบริการวิชาการ และดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
6. เอกสารรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงาน
7. เอกสารหรือรายงานการประชุมที่แสดงใหเห็นวา หนวยงานมีการรายงานการ ดําเนินงานตัวบงชี้นี้ตอผูบริหาร
ระดับหนวยงาน
8. เอกสารการวิเคราะหและปรับปรุงกลยุทธใหทันสมัยและสอดคลองกับสภาพการณในปจจุบันและแนวโนมใน
อนาคตอยางสม่ําเสมอ
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เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน
2. มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนการดําเนินงานและแผนปฏิบัติการประจําป ใหสอดคลองกันและกัน และ
สอดคลองกับภารกิจหลักของหนวยงาน ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
3. มีการกําหนดตัวบงชี้ของการดําเนินงาน และกําหนดเปาหมายของแตละตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของ
การดําเนินงาน
4. มีการดําเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ
5. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ อยางนอย ปละ 2 ครั้ง และรายงานผลตอ
ผูบริหารหนวยงาน
6. มีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธ แผนการดําเนินงาน เปาประสงค เปาหมายกับยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัย ตลอดจนสภาพการณปจจุบันและแนวโนมในอนาคตอยางสม่ําเสมอ
7. มีการนําผลการประเมินและผลการวิเคราะหมาปรับปรุงกลยุทธและแผนการดําเนินงานอยางตอเนื่อง
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการไมครบ 5 ขอแรก

คะแนน 2
มีการดําเนินการ 5 - 6 ขอแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการครบทุกขอ
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ตัวบงชี้ที่ : 1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่กําหนด
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต
ระดับตัวบงชี้ :
; สํานัก/สถาบันและศูนย ; สนง.อธิการบดี ; สนง.คณะ
คําอธิบายตัวบงชี้ :
• พิจารณาจากระดับความสําเร็จของการบรรลุเปาหมายแตละตัวบงชี้ที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติงานของ
สถาบันอุดมศึกษา โดยประเด็นของการประเมินผล ไดแก การสนับสนุนดานการเรียนการสอน ดานงานวิจัยและ
งานสรางสรรค ดานการบริการวิชาการ ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
• การคิดรอบป : ปงบประมาณ
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน :
1. เอกสารการกํ า หนดรายการตั ว บ ง ชี้ ข องแผนการปฏิ บั ติ ง านในรอบป ง บประมาณ(ป เ ดี ย วกั บ ป ก ารศึ ก ษา)
เปาหมายในแตละตัวบงชี้ และผลการดําเนินงานในตัวบงชี้เหลานั้น
2. เอกสารหลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงกลไกเพื่อประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําป
2.1. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ คณะทํางาน หรือมอบหมายผูรับผิดชอบ
2.2. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานของตัวบงชี้และความเชื่อถือไดของขอมูลที่ไดรับ รวมถึงระบบ
การเก็บรักษาและดูแลเอกสารหรือขอมูล
2.3. การมีสวนรวมของผูบริหารระดับสูงของหนวยงาน
การคิดรอยละตัวบงชี้ :

จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณที่บรรลุเปาหมาย
จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณทั้งหมด

x

100

การคิดรอบป : ปงบประมาณ
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
บรรลุเปาหมายรอยละ 60-74
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คะแนน 2
บรรลุเปาหมายรอยละ 75-89

คะแนน 3
บรรลุเปาหมายรอยละ 90-100
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องคประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก
หลักการ
การบริหารหนวยงานที่มีภารกิจหลักในการสนับสนุนกิจกรรมวิชาการ ซึ่งจะเกี่ยวของกับการกําหนด
ปจจัยปอนเขาที่ไดมาตรฐานตามที่กําหนด ประกอบดวยการบุคลากรที่มีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐาน ในการ
ใหบริการมีกระบวนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และตองมีการวางระบบและกลไกการพัฒนาการปฏิบัติงาน
และการใหบริการที่มีคุณภาพ และในบางหนวยงานที่ตองมีการบริการวิชาการแกสังคม ที่นอกเหนือจากการ
ใหบริการสนับสนุนหนวยงานที่มีการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิต ถือเปนหนึ่งในภารกิจหลักของหนวยงานตางๆ
ที่พึงให บริการในรูปแบบตางๆ ตามภารกิจที่ไดรับมอบหมาย อาจมีการใหบริการวิชาการแบบใหเปลาโดยไมคิด
คาใชจายหรืออาจคิดคาใชจาย ตามความเหมาะสม ใหทั้งองคการภาครัฐและเอกชน องคการอิสระ องคการ
สาธารณะ ชุมชน และ สังคมโดยกวาง รูปแบบการใหบริการวิชาการมีความหลากหลาย เชน การอนุญาตใหใช
ประโยชนทรัพยากรของสถาบัน เปนแหลงอางอิงทางวิชาการ ใหคําปรึกษา ใหการอบรม จัดประชุมหรือ สัมมนา
วิชาการ ทํางานวิจัยเพื่อตอบคําถามตางๆ หรือเพื่อชี้แนะสังคม
ตัวบงชี้ที่ : 2.1 มีระบบและกลไกในการพัฒนาการปฏิบัติงานและการใหบริการ
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
ระดับตัวบงชี้ :
; สํานัก/สถาบันและศูนย ; สนง.อธิการบดี ; สนง.คณะ
คําอธิบายตัวบงชี้ :
• หนวยงานจะตองมีหนาที่พัฒนากระบวนการ วิธีการในการปฏิบัติงาน ใหสอดคลองกับ วิสัยทัศน พันธกิจ
และความพรอมของหนวยงาน ตลอดจนสอดคลองกับความตองการของผูรับบริการมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
อยางตอเนื่อง มีการวางระบบและกลไกการบริหารหนวยงานอยางมีประสิทธิภาพและพรอมตอการเปลี่ยนแปลง
• การคิดรอบป : ปการศึกษา
แนวปฏิบัติที่ดี :
1. หนวยงานมีระบบและกลไกในการบริหาร เพื่อใหสามารถดําเนินงานตามนโยบายและแผนงานในการใหบริการ
2. มีการกําหนดภาระงานของหนวยงาน และผูปฏิบัติงานที่สอดคลองกับภาระงานหลักที่ชัดเจน
3. มีแผนงานการประเมินผลการปฏิบัติงานที่สามารถตรวจสอบได
4. มีขั้นตอนการปฏิบัติงานและวิธีการปฏิบัติงานที่เปนมาตรฐาน
5. มีการทบทวนปรับปรุงระบบงานในการปฏิบัติงานและการใหบริการ ใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน :
1. มีนโยบาย แผนกลยุทธและแผนดําเนินงานตามภารกิจหลัก ตลอดจนการประเมินและปรับปรุง
2. โครงสรางการบริหารงานของหนวยงาน ตลอดจนระเบียบขอบังคับ มาตรการและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ
3. ขอมูลหรือหลักฐานกําหนดภาระงานของผูปฏิบัติงานตามโครงสรางการบริหารงานของหนวยงาน
4. ขอมูลหรือหลักฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน(Procedure Instruction) และวิธีการปฏิบัติงาน(Work Instruction)
ที่เปนมาตรฐาน
5. ขอมูลหรือหลักฐานการทบทวน ประเมินผลการปฏิบัติงานและการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
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เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีการจัดทํานโยบาย แผน และการดําเนินงานในการพัฒนาการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก
2. มีโครงสรางการบริหารงานของหนวยงาน และมีการวิเคราะหอัตรากําลังที่ชัดเจน
3. มีใบคุณลักษณะงาน(Job Description)
4. มีระเบียบ ขอบังคับ มาตรการและแนวปฏิบัติของหนวยงาน(Procedure Instruction)
5. มีวิธีปฏิบัติงานที่เปนมาตรฐาน(Work Instruction)
6. มีการประเมินผลและทบทวนขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง
7. มีการนําผลประเมินไปพิจารณาปรับปรุงการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับภารกิจหลักของหนวยงาน
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการไมครบ 5 ขอแรก
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คะแนน 2
มีการดําเนินการ 5 - 6 ขอแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการครบทุกขอ
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ตัวบงชี้ที่ : 2.2 สัดสวนบุคลากรสายสนับสนุนตออาจารยประจํา
ชนิดของตัวบงชี้ : ปจจัยนําเขา
4 สํานัก/สถาบันและศูนย 4 สนง.อธิการบดี ; สนง.คณะ
ระดับตัวบงชี้ :
คําอธิบายตัวบงชี้ :
• การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเปนการศึกษาระดับสูงสุดที่ตองการ บุคลากรสายสนับสนุนที่มีความรู
ความสามารถ เพื่อปฏิบัติพันธกิจสําคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพื่อการติดตามความกาวหนา
ทางวิชาการ และการพัฒนาองคความรู ดังนั้น สัดสวนบุคลากรจึงตองมีความเหมาะสมตอพันธกิจ รวมทั้งหลักสูตร
ที่เปดสอนดวย ซึ่งตัวบงชี้นี้จะแสดงใหเห็นถึงสัดสวนบุคลากรประจําที่มีบทบาทสําคัญ ในการขับเคลื่อนพันธกิจของ
หนวยงาน
• การคิดรอบป : ปการศึกษา
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน :
1. จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอในปการศึกษานั้น
2. จํานวนอาจารยประจํา รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอในปการศึกษานั้น
สูตรการคํานวณ :
จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมดในปการศึกษานั้น
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด(รวมลาศึกษาตอ)ในปการศึกษานั้น
การคิดรอบป : ปการศึกษา
เกณฑการประเมิน :
ในรายงานปการศึกษา 2552 ตัวบงชี้นี้หนวยงานแสดงเพียงรายงานเทานั้น ยังไมมีการประเมิน
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ตัวบงชี้ที่ : 2.3 สัดสวนบุคลากรสายสนับสนุนตอนิสิตเต็มเวลาเทียบเทา
ชนิดของตัวบงชี้ : ปจจัยนําเขา
4 สํานัก/สถาบันและศูนย 4 สนง.อธิการบดี ; สนง.คณะ
ระดับตัวบงชี้ :
คําอธิบายตัวบงชี้ :
• การจัดการศึกษาเพื่อใหเกิดคุณภาพนั้น ปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่จะตองคํานึงถึง คือ สัดสวนบุคลากรสาย
สนับสนุนตอนักศึกษา ซึ่งจะตองมีความสอดคลองกับศาสตรในแตละสาขาวิชา และลักษณะการเรียนการสอนที่ใชดวย
สัดสวนบุคลากรสายสนับสนุนตอนักศึกษายังมีความเชื่อมโยงกับการวางแผนตางๆ อาทิ เปาหมายการผลิตบัณฑิต
การวางแผนอัตรากําลัง และภาระงานบุคลากร รวมทั้งทรัพยากรตางๆ ที่จําเปนตอการสนับสนุนเรียนการสอน
ตัวบงชี้นี้ตองการทราบสัดสวนของบุคลากรสายสนับสนุนตอนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา
• การคิดรอบป : ปการศึกษา
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน :
1. จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอในปการศึกษานั้น
2. จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา รวมทั้งภาคปกติ และภาคพิเศษ โดยปรับคาจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเทาระดับบัณฑิตศึกษาเปนจํานวนนักศึกษา เต็มเวลาเทียบเทาระดับปริญญาตรี (อางตามการประเมิน
ของ สกอ.)
สูตรการคํานวณ :
จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมดในปการศึกษานั้น
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาทั้งหมดในปการศึกษานั้น
การคิดรอบป : ปการศึกษา
เกณฑการประเมิน :
ในรายงานปการศึกษา 2552
ตัวบงชี้นี้หนวยงานแสดงเพียงรายงานเทานั้น ยังไมมีการประเมิน
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ตัวบงชี้ที่ : 2.4 มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแกสังคมตามเปาหมายของมหาวิทยาลัย
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
ระดับตัวบงชี้ :
; สํานัก/สถาบันและศูนย 4 สนง.อธิการบดี 4 สนง.คณะ
คําอธิบายตัวบงชี้ :
• การบริการทางวิชาการแกสังคมเปนภารกิจหลักอยางหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันพึงมีระบบและ
กลไกในการบริการทางวิชาการแกสังคมที่เปนรูปธรรม กําหนดเปาหมายในการใหบริการวิชาการใหชัดเจนเพื่อเปน
กรอบในการจัดทําแผนดําเนินงานในการใหบริการวิชาการแกสังคมของหนวยงาน มีการติดตาม กํากับ สนับสนุน
การปฏิบัติงานตามภารกิจ ดานบริการทางวิชาการแกสังคมของบุคลากรของหนวยงานใหสอดคลองกับเปาหมายของ
สถาบัน
• การให บ ริ ก ารทางวิ ช าการแก สั ง คม หมายถึ ง กิ จ กรรมหรื อ โครงการให บ ริ ก ารแก สั ง คมภายนอก
สถาบันการศึกษา หรือเปนการใหบริการที่จัดในสถาบันการศึกษา โดยมีบุคคลภายนอกเขามาใชบริการ
• การคิดรอบป : ปการศึกษา
แนวปฏิบัติที่ดี :
1. หนวยงานจัดระบบและกลไก เพื่อใหสามารถดําเนินงานตามนโยบายและแผนงานดานการบริการวิชาการแก
สังคม
2. มีการกําหนดสัดสวนภาระงานการบริการวิชาการแกสังคมของบุคลากรตามจุดเนนของหนวยงาน
3. มีการประเมินผลการดําเนินงานบริการวิชาการแกสังคมตามนโยบายและแผนงาน
4. มีการประเมินสัมฤทธิผลของความเชื่อมโยงสนับสนุนซึ่งกันและกันและบูรณาการระหวางการบริการวิชาการแก
สังคมกับภารกิจดานอื่นๆ ของหนวยงาน
5. มีการนําผลการประเมินไปพัฒนา ปรับปรุงการบริการวิชาการแกสังคมใหเกิดประโยชนตอทั้งสังคมภายนอกและ
ภารกิจทุกดานของหนวยงาน
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน :
1. นโยบาย แผนกลยุทธ และแผนดําเนินงานของการบริการวิชาการแกสังคมและหลักฐานการดําเนินงานตามแผน
ตลอดจนการประเมินและปรับปรุง
2. โครงการการบริหารงานบริการวิชาการแกสังคมของสถาบัน ตลอดจน ระเบียบ ขอบังคับ มาตรการและ
แนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ
3. ขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการบริหารงานบริการวิชาการแกสังคม เชน คําสั่งแตงตั้งหรือมอบหมาย
ผูรับผิดชอบ หลักฐานดําเนินการกําหนดสัดสวนมาตรฐานภาระงาน ดานการบริการวิชาการแกคณาจารยและ
บุคลากร
4. ขอมูลหรือหลักฐานการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนการบริการวิชาการ
5. ขอมูลหรือหลักฐานการพัฒนาอาจารยใหมีสมรรถนะในการบริการวิชาการแกสังคม
6. แผนบู ร ณาการการบริก ารทางวิช าการแกสัง คมเขา กับการเรีย นการสอน
การวิจัย และการทํา นุบํา รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม
7. จํานวนโครงการหรือกิจกรรม ที่มีการนําความรูประสบการณจากการบริการวิชาการแกสังคมมาใชในการ
สนับสนุนดานเรียนการสอน การวิจัย และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
8. รายงานผลการประเมินสัมฤทธิผลของการเชื่อมโยงการบริการวิชาการแกสังคม กับการเรียนการสอน การวิจัย
และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
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เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีการจัดทํานโยบาย แผนกลยุทธ และแผนดําเนินงานของการบริการวิชาการแกสังคม
2. มีคณะกรรมการ คณะทํางานหรือหนวยงานดําเนินการใหบริการวิชาการแก สังคมตามแผนที่กําหนด
3. มีการกําหนดหลักเกณฑและหรือระเบียบในการใหบริการวิชาการแกสังคม
4. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนที่กําหนด
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการวิชาการแกสังคม
6. มีการจัดทําแผนการเชื่อมโยงและบูรณาการการบริการทางวิชาการแกสังคมเขากับการสนับสนุนดานการเรียน
การสอน หรือการวิจัย หรือการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
7. มีการประเมินสัมฤทธิผลและนําผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุงความเชื่อมโยง และบูรณาการระหวางการ
บริการวิชาการแกสังคมกับภารกิจอื่น ๆ ของหนวยงาน
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการไมครบ 5 ขอแรก
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คะแนน 2
มีการดําเนินการ 5 - 6 ขอแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการครบทุกขอ
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ตัวบงชี้ที่ : 2.5

รอยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนอง ความตองการพัฒนา
และเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติตอบุคลากรสาบ
สนับสนุนที่ปฏิบัติงานจริง
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต
ระดับตัวบงชี้ :
; สํานัก/สถาบันและศูนย 4 สนง.อธิการบดี 4 สนง.คณะ
คําอธิบายตัวบงชี้ :
ตัวบงชี้นี้ตองการวัดจํานวนกิจกรรมหรือโครงการที่หนวยงานไดจัดขึ้นเพื่อใหบริการวิชาการแกสังคมและ
ชุมชนหรือ เพื่อตอบตอบสนองความตองการของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติตอจํานวนบุคลากรสาย
สนับสนุนที่ปฏิบัติงานจริง(ไมรวมลาศึกษาตอ)
• เปรียบเทียบโครงการหรือกิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสราง
ความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ ในปการศึกษานั้น ตอจํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานจริง
แสดงในรูปรอยละ
• โครงการหรือกิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพ หมายถึง โครงการหรือกิจกรรมที่หนวยงานไดจัดขึ้นเพื่อให
บริการทางวิชาการแกสังคมและชุมชน หรือเพื่อตอบสนองความตองการของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ หรือ
นานาชาติ รวมถึงการบริการวิชาการที่มีคาตอบแทนและบริการวิชาการแบบใหเปลา
• การแจงนับ
1. กรณี 1 โครงการหรือกิจกรรมจัดหลายครั้ง ใหนับทุกครั้งหากกลุมเปาหมายแตกตางกัน
2. กรณีบริการวิชาการ 1 โครงการหรือกิจกรรม มีหลายหนวยงานรวมมือกัน ใหแตละหนวยงานนับแยกได
3. กรณีบริการวิชาการที่จัดขึ้นโดยหนวยงานภายนอกและขอความรวมมือใหหนวยงานสงคณาจารยไปชวย
ใหนับเปนผลงานได
• การคิดรอบป : ปการศึกษา
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน :
1. จํานวนบุคลากรสายสนับสุนที่ปฏิบัติงานจริงในปการศึกษานั้น ไมนับรวมบุคลากรที่ลาศึกษาตอ
2. รายงานการประชุม
3. แผน/ผลการดําเนินงานที่ไดรับความเห็นชอบจากผูมีอํานาจ
4. คําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน
5. รายการกิจกรรม โครงการบริการทางวิชาการทั้งหมดจําแนกตามกิจกรรมหรือโครงการที่ใหบริการวิชาการแก
สังคมและชุมชนที่ระบุในแผนปฏิบัติการของสถาบันอุดมศึกษาในปการศึกษานั้น
6. ผลการดําเนินงานตามกิจกรรม โครงการบริการทางวิชาการทั้งหมดจําแนกตามกิจกรรมหรือโครงการที่ใหบริการ
วิชาการแกสังคม ชุมชน ประเทศชาติ หรือนานาชาติ ตามแผนปฏิบัติการของหนวยงาน ในปการศึกษานั้นให
ระบุจํานวนหรือลักษณะกลุมเปาหมายที่เขารวมกิจกรรม โครงการ หรือในกรณีที่เปนโครงการที่ทําซ้ําหลายครั้ง
แตก ลุม เปา หมายเปลี่ย นไปใหร ะบุค วามแตกตางของกลุ ม เปาหมายใหชั ด เจน หรือ ถา ในโครงการมี ห ลาย
กิจกรรม จะนับเปนกิจกรรมใหระบุความแตกตางของแตละกิจกรรมและกลุมเปาหมายที่ชัดเจนเพื่อประกอบการ
แจงนับตามคําอธิบาย
7. จํานวนกิจกรรม โครงการบริการทางวิชาการทั้งหมดจําแนกตามกิจกรรมหรือโครงการที่ใหบริการวิชาการแก
สังคม ชุมชน ประเทศชาติ หรือนานาชาติ ในปการศึกษานั้น
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สูตรการคํานวณ :
จํานวนโครงการหรือกิจกรรมที่หนวยงานไดจัดขึ้นเพื่อใหบริการทางวิชาการ และ
วิชาชีพแกสังคมและชุมชนหรือเพื่อตอบสนองความตองการของสังคม
ชุมชน ประเทศชาติ หรือนานาชาติ ในปการศึกษานั้น
จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานจริง(ไมรวมลาศึกษาตอ) ในปการศึกษานั้น

x 100

การคิดรอบป : ปการศึกษา
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
รอยละ 1 – 19
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คะแนน 2
รอยละ 20 – 29

คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับรอยละ 30
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ตัวบงชี้ที่ : 2.6 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต
ระดับตัวบงชี้ :
; สํานัก/สถาบันและศูนย ; สนง.อธิการบดี ; สนง.คณะ
คําอธิบายตัวบงชี้ :
• การบริการถือเปนบทบาทสําคัญและเปนภารกิจหลักของหนวยงานสนับสนุนเพื่อตอบสนองการเรียนการ
สอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ตามหลักการสากลของการอุดมศึกษา การ
ตอบสนอง ดังกลาวจะมีคุณภาพมากนอยเพียงใด สามารถสะทอนไดจากความพึงพอใจของผูรับบริการ ทั้งประชาชน
ผูมารับบริการ นิสิต เจาหนาที่ หรือหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งการสํารวจความพึงพอใจโดยทั่วไปจะ
พิจารณา 4 ประเด็นสําคัญ คือ
1. ความพึงพอใจดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ
2. ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ผูใหบริการ
3. ความพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวก
4. ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ
• การคิดรอบป : ปการศึกษา
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน :
• รายงานผลสํารวจความพึงพอใจของ ผูรับบริการในระดับดีขึ้นไป
• ผลสํารวจของหนวยงานที่จัดทําขึ้นเองอยางเปนระบบ
• ตัวอยางแบบสํารวจความพึงพอใจ
สูตรการคํานวณ :

ผลรวมของคะแนนสํารวจความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป x
ผลรวมคะแนนเต็มทั้งหมด

100
การคิดรอบป : ปการศึกษา

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
รอยละ 65 - 74

คะแนน 2
รอยละ 75 - 84

คะแนน 3
มากกวหรือเทากับรอยละ 85
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องคประกอบที่ 3 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
หลักการ
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมถือเปนพันธกิจสําคัญประการหนึ่งของ สถาบันอุดมศึกษา ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษา
จึงตองมีระบบและกลไกควบคุมการดําเนินงานดานนี้ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและคุณภาพ โดยอาจมีจุดเนนเฉพาะที่
แตกตางกันตามปรัชญาและธรรมชาติของแตละสถาบัน และมีการบูรณาการเขากับการผลิตบัณฑิต งานวิจัย และการบริการ
วิชาการ รวมทั้งดําเนินการเพื่อใหเกิดการพัฒนามาตรฐานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 5 ดาน ไดแก มาตรฐานดาน
นโยบาย ดานการสงเสริม ดานการสนับสนุน ดานการสรางมาตรฐาน และดานการเผยแพรศิลปวัฒนธรรม และเชื่อมโยง
ความรูทองถิ่นสูสากล อันจะเปนกลไกในการฟนฟู อนุรักษ สืบสาน พัฒนา เผยแพรศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งสรางสรรค
สงเสริมภูมิปญญาไทยใหเปนรากฐานการพัฒนาองคความรูที่ดีขึ้น
ตัวบงชี้ที่ : 3.1 มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
ระดับตัวบงชี้ :
; สํานัก/สถาบันและศูนย ; สนง.อธิการบดี ; สนง.คณะ
คําอธิบายตัวบงชี้ :
• หนวยงานตองมีนโยบาย แผนงาน โครงสราง และการบริหารจัดการ งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมทั้งการ
อนุรักษ ฟนฟู สืบสาน เผยแพรวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นและการปรับใชศิลปวัฒนธรรมตางประเทศ โดยมีความ
สมดุลระหวางการปฏิบัติงานภายในและภายนอก ตามจุดเนนของสถาบันอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
• การคิดรอบป : ปการศึกษา
แนวปฏิบัติที่ดี :
1. หนวยงานมีการดําเนินการดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่สงเสริมการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับวิถีชีวิต
ประชาคมและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามนโนบายและแผนงานดาน ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
2. หนวยงานมีการสงเสริมการจัดกิจกรรมที่นําไปสูการสรางสรรคงานดานศิลปวัฒนธรรม
3. หนวยงานมีการสนับสนุนงบประมาณ การจัดหาแหลงทุนเพื่อการดําเนินงาน ดานศิลปวัฒนธรรม
4. หนวยงานมีการจัดทําฐานขอมูลเพื่อการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
5. หนวยงานมีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานดานศิลปวัฒนธรรม
6. หนวยงานมีการเผยแพรผลงานดานศิลปวัฒนธรรม
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน :
1. แผนงานดานศิลปวัฒนธรรมของหนวยงานและหลักฐานการดําเนินงานตามแผน ตลอดจนการประเมินและ
ปรับปรุง
2. โครงการการบริหารงานดานศิลปวัฒนธรรมของหนวยงาน ตลอดจนระเบียบ ขอบังคับ มาตรการและแนวปฏิบัติ
ที่เกี่ยวของ
3. ขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการบริหารงานศิลปวัฒนธรรม เชน คําสั่งแตงตั้งหรือมอบหมายผูรับผิดชอบ
หลักฐานการสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรทํางานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และบูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับวิถี
ชีวิตประชาคม ขอมูลและหลักฐานการจัดกิจกรรมดานศิลปะและวัฒนธรรม การจัดสรรทรัพยากรสนับสนุน
ขอมูลเกี่ยวกับผลงานและงานสรางสรรคดานศิลปวัฒนธรรม แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
4. เอกสารหลักฐานความรวมมือและการใหบริการวิชาการดานศิลปวัฒนธรรม หลักฐานการกําหนดหรือสราง
มาตรฐานดานศิลปวัฒนธรรม หลักฐานการเผยแพรผลงานดาน ศิลปวัฒนธรรมทั้งระดับชาติและนานาชาติ
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เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีการกําหนดนโยบายที่ชัดเจนปฏิบัติได และมีแผนงานรองรับ
2. มีการกําหนดกิจกรรมหรือโครงการที่เปนประโยชนสอดคลองกับแผนงาน และมีการดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง
3. มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจดานอื่น ๆ
4. กรณี สํานัก/สถาบัน/ศูนย/สํานักงานอธิการบดี/สํานักงานเลขานุการคณะ ยกเวน สถาบันวัฒนธรรม
และศิลปะ
มีการสงเสริมการดําเนินงานและจัดกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมอยางตอเนื่อง อาทิ การสรางบรรยากาศศิลปะ
และวัฒนธรรม การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนอยางพอเพียงและตอเนื่อง
กรณี สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มีการสงเสริมการดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับชาติและ นานาชาติ อาทิ การจัดทําฐานขอมูลดาน
ศิลปวัฒนธรรม การสรางบรรยากาศศิลปะและวัฒนธรรม การจัดกิจกรรม ประชุม เสวนาทางวิชาการ การจัดสรร
งบประมาณสนับสนุนอยางพอเพียงและตอเนื่อง
5. มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานดานศิลปวัฒนธรรมโดยผูเชี่ยวชาญและมีผลงานเปนที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ
6. มีการเผยแพรและบริการดานศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติ อาทิ มีสถานที่หรือเวทีแสดงผลงาน
จัดทําวารสารศิลปวัฒนธรรมในระดับตาง ๆ มีความรวมมือในการใหการบริการวิชาการดานศิลปวัฒนธรรมกับ
สังคมในระดับตาง ๆ
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก

คะแนน 2
มีการดําเนินการ 3 ขอแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอแรก
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องคประกอบที่ 4 การบริหารและการจัดการ
หลักการ
หนวยงานตองใหความสําคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีคณะกรรมการประจําหนวยงานทําหนาที่ในการ
กํากับดูแลการทํางานของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ ปจจัยที่าจะทําหนาที่บริหารจัดการใหมีคุณภาพไดแก
ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานขอมูล การบริหารความเสี่ยง การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพยากรทั้งหมด
ฯลฯ เพื่อสัมฤทธิผลตามเปาหมายที่กําหนดไว โดยใชหลักการบริหารจัดการบานเมืองและสังคมที่ดี (Good
Governance)
ตัวบงชี้ที่ : 4.1 ระดับคุณภาพของกรรมการบริหาร
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
ระดับตัวบงชี้ :
; สํานัก/สถาบันและศูนย ; สนง.อธิการบดี ; สนง.คณะ
คําอธิบายตัวบงชี้ :
• หนวยงาน มีนโยบายการกํากับดูแลกิจการและใหความสําคัญเพื่อใหการดําเนินงานเกิดประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล และการพัฒนาสถาบันอยางยั่งยืน โดยมีการบริหารที่ดี ดวยความโปรงใส ตรวจสอบได และคํานึงถึง
ความรับผิดชอบและเปนธรรมตอผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย มีสวนในการผลักดันการกําหนดนโยบาย แผนงาน และ
กลยุท ธใ นการดํา เนิน งานเพื่อ ใหฝา ยบริ ห าร มี ก ารดํ าเนิน งานตามนโยบายและเปา หมายของหน ว ยงานให เกิ ด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใตระบบการทํางานที่ดีและมีระบบตรวจสอบการทํางานตามภารกิจของหนวยงาน
ตลอดจนจัดใหมีการติดตามและประเมินผลการทํางานอยางตอเนื่องเพื่อปรับปรุงการทํางานและพัฒนาการทํางานที่ดี
ยิ่งขึ้น
• การคิดรอบป : ปการศึกษา
แนวปฏิบัติที่ดี :
1. มีกลไกในการบริหารหนวยงานอยางชัดเจน มีระบบที่เปดโอกาสใหมีการตรวจสอบการดําเนินงาน
2. กรรมการหนวยงานมีสวนรวมในการกําหนดและใหความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร และใหขอสังเกตที่มีนัยสําคัญ
3. กรรมการหนวยงานติดตามผลการดําเนินงานที่สําคัญตามภารกิจหลักของหนวยงานอยางครบถวน มากกวาปละ
2 ครั้ง
4. มีการประชุมหนวยงาน เขาประชุมโดยเฉลี่ยอยางต่ํา รอยละ 80 ของแผนการประชุม การประชุมแตละครั้งมี
กรรมการเขาประชุมโดยเฉลี่ยอยางต่ํารอยละ 80 และตองสงเอกสารใหกรรมการหนวยงาน กอนประชุมโดยเฉลี่ย
อยางนอย 7 วัน
5. มีการประเมินผลงานของผูบริหารสูงสุดของหนวยงานโดยมีหลักเกณฑที่ชัดเจนและตกลงกันไวลวงหนา
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ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน :
1. รายงานการประชุมของกรรมการหนวยงานหรือกรรมการบริหารหนวยงาน ที่แสดงถึงการใหความเห็นชอบตอ
แผนยุทธศาสตร/ แผนกลยุทธของหนวยงาน
2. หลักฐานที่แสดงถึงการเปดโอกาสใหตรวจสอบการดําเนินงานของกรรมการบริหารหนวยงาน เชนรายงานทาง
การเงิน กรรมการฯจะตองมีสวนรวมในการกําหนดและใหความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร/แผนกลยุทธ และให
ขอสังเกตที่มีนัยสําคัญ
3. รายงานการติดตามผลการดําเนินงานที่สําคัญตามภารกิจหลักของหนวยงาน อยางครบถวน
4. แผนการประชุมของกรรมการบริหารหนวยงาน
5. จํานวนครั้งในการประชุมจริงของกรรมการหนวยงาน
6. หลักฐานจํานวนวันที่สงเอกสารใหกรรมการหนวยงาน หรือกรรมการบริหารหนวยงานกอนประชุม
7. ผลการประเมินผลงานของผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน
8. หลักเกณฑการประเมินผลงานของผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน
เกณฑมาตรฐาน : ขอ
1. กรรมการหนวยงานเปดโอกาสใหมีการตรวจสอบการดําเนินงาน
2. กรรมการหนวยงานมีสวนรวมในการกําหนดและใหความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร และใหขอสังเกตที่มีนัยสําคัญ
3. กรรมการหนวยงาน ติดตามผลการดําเนินงานที่สําคัญตามภารกิจหลักของหนวยงานอยางครบถวนมากกวาปละ
2 ครั้ง
4. มีการประชุมกรรมการหนวยงานอยางต่ํารอยละ 80 ของแผนการประชุม
5. มีกรรมการหนวยงาน เขาประชุมโดยเฉลี่ยอยางต่ํารอยละ 80
6. มีการสงเอกสารใหกรรมการหนวยงาน กอนประชุมโดยเฉลี่ยอยางนอย 7 วัน
7. มีการประเมินผลงานของผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน โดยมีหลักเกณฑที่ชัดเจนและตกลงกันไวลวงหนา
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการ 1 - 4 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ 5 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการอยางนอย 6 ขอ
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ตัวบงชี้ที่ : 4.2 ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของสถาบัน
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
ระดับตัวบงชี้ :
; สํานัก/สถาบันและศูนย ; สนง.อธิการบดี ; สนง.คณะ
คําอธิบายตัวบงชี้ :
• ปจจัยสนับสนุนที่สําคัญตอการเจริญกาวหนาของหนวยงานคือ ผูบริหารทุกระดับของหนวยงานนั้นๆ หาก
ผูบริหารมีวิสัยทัศน เปนผูนําที่ดีมีธรรมาภิบาล รับผิดชอบตอสังคม รักความกาวหนา ดูแลบุคลากรอยางดี เปดโอกาส
ใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการบริหาร มีความสามารถในการตัดสินใจ แกปญหาและกํากับดูแล ติดตามผลการ
ทํางานของหนวยงานไปในทิศทางที่ถูกตอง จะทําใหหนวยงานเจริญรุดหนาอยางรวดเร็ว
• การคิดรอบป : ปการศึกษา
แนวปฏิบัติที่ดี :
1. ผูบริหารมีวิสัยทัศน และสามารถถายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ มีการ
นําขอมูลสารสนเทศเปนฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาหนวยงาน
2. มีความสามารถในการบริหารโดยคํานึงถึงประโยชนของหนวยงาน นักศึกษา และผูสวนไดสวนเสีย
3. มีธรรมาภิบาล มีความสามารถในการกํากับดูแล ติดตามผลการทํางานของหนวยงาน และสามารถตัดสินใจแกไข
ปญหาอยางมีประสิทธิภาพ
4. มีความสามารถดานการบริหารงานงบประมาณ บริหารรายได บริหารงานบุคคล และทรัพยากรอื่นๆ
5. สนับสนุนใหบุคลากรในหนวยงานและชุมชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการ ใหอํานาจในการตัดสินใจแกบุคลากร
ตามความเหมาะสมและจูงใจใหรักหนวยงาน
6. สรางบรรยากาศเพื่อสงเสริมใหบุคลากรมีพฤติกรรมที่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติและมีจริยธรรม
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน :
1. แผนงานและ/หรื อหลัก เกณฑ แ ละวิธีก ารสรรหาและพัฒ นาสมรรถนะและภาวะผูนํา ของผู บริ ห ารหน ว ยงาน
ทุกระดับของหนวยงาน และหลักฐานการดําเนินงานตามหลักเกณฑ ดังกลาว ตลอดจนการประเมินและปรับปรุง
2. จํานวนกิจกรรมหรือโครงการการสงเสริมและพัฒนาผูบริหารหนวยงาน ตลอดจนหลักเกณฑระเบียบ ขอบังคับ
มาตรการและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ
3. ขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการสงเสริมและพัฒนาผูบริหารหนวยงานเชน หลักเกณฑการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและภาวะผูนําของผูบริหารหนวยงานทุกระดับ หลักฐาน การสงเสริมสนับสนุน ขอมูลเกี่ยวกับผลงาน
และรางวัลดานการบริหารของผูบริหาร
4. รายงานผลการประเมินผูบริหารหนวยงานทุกระดับ
5. จํานวนผูบริหารที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพและภาวะผูนํา
6. ความสําเร็จของแผนพัฒนาสมรรถนะและภาวะผูนําของผูบริหาร และการเตรียม ผูบริหารในอนาคต
7. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอการบริหารหนวยงานของผูบริหาร
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เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีกระบวนการสรรหาผูบริหารที่เปนระบบ โปรงใส ตรวจสอบได
2. ผูบริหารดําเนินการบริหารดวยหลักธรรมาภิบาลและใชศักยภาพภาวะผูนําที่มีอยูโดยคํานึงถึงประโยชนของ
หนวยงานและผูมีสวนไดสวนเสีย
3. มีกระบวนการประเมินศักยภาพและผลการปฏิบัติงานของผูบริหารที่ชัดเจนและเปนที่ยอมรับในหนวยงาน
4. มีการจัดทําแผนและกลไกการพัฒนาศักยภาพของผูบริหารตามผลการประเมินและดําเนินการตามแผนอยาง
ครบถวน
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก

คะแนน 2
มีการดําเนินการ 3 ขอแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการครบทุกขอ
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ตัวบงชี้ที่ : 4.3 มีการพัฒนาหนวยงานสูองคการเรียนรู
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
ระดับตัวบงชี้ :
; สํานัก/สถาบันและศูนย ; สนง.อธิการบดี ; สนง.คณะ
คําอธิบายตัวบงชี้ :
• มาตรฐานอุดมศึกษาขอที่ 3 กําหนดใหสถาบันมีการสรางและพัฒนาสังคม ฐานความรูและสังคมแหงการ
เรียนรู
ซึ่งตองมีการจัดการความรูเพื่อมุงสูองคการแหงการเรียนรู โดยมีการรวบรวมองคความรูที่มีอยูในองคกร
ซึ่งกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคล หรือเอกสารมาพัฒนาใหเปนระบบ เพื่อใหทุกคนในหนวยงานสามารถเขาถึงความรู
และพัฒนาตนเองใหเปนผูรู รวมทั้งปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหหนวยงานมีความสามารถในเชิง
แขงขันสูงสุด กระบวนการในการบริหารจัดการความรูในองคกร ประกอบดวย การระบุความรู การคัดเลือก
การรวบรวม การจัดเก็บความรู การเขาถึงขอมูล และการแลกเปลี่ยนความรูทั้งภายในและภายนอก หนวยงาน การ
สรางบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรูภายในหนวยงาน การกําหนดแนววิธีปฏิบัติงาน ตลอดจนการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรูในองคกรใหดียิ่งขึ้น
• การคิดรอบป : ปการศึกษา
แนวปฏิบัติที่ดี :
1. หนวยงานมีการจัดทําแผนและกําหนดตัวบงชี้และเปาหมายที่ชัดเจนในการจัดการความรูเพื่อมุงสูองคกรแหงการ
เรียนรู รวมทั้งมีการประชาสัมพันธเผยแพรใหประชาคมของหนวยงานรับทราบและเขาใจตรงกันอยางทั่วถึง
2. หนวยงานมีการดําเนินงานตามแผน ประเมินแผนและปรับปรุงแผนการจัดการความรูตามระบบ PDCA อยาง
ตอเนื่อง
3. หนวยงานมีระบบและกลไกในการนําเอาผลการประเมินคุณภาพจากภายในและภายนอกดานการจัดการความรู
มาปรับปรุงพัฒนาการจัดการความรูของหนวยงาน
4. หนวยงานมีการนําองคความรูและนวัตกรรมที่ไดจากการจัดการความรูไปใชใหเกิดประโยชนแกหนวยงานและ
สังคม รวมทั้งมีการเผยแพรใหสังคมรับทราบ
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน :
1. แผนงานดานการจัดการความรูเพื่อมุงสูองคกรแหงการเรียนรูของหนวยงานและหลักฐานการดําเนินงานตามแผน
ตลอดจนการประเมินและปรับปรุง
2. โครงการบริหารงานดานการจัดการความรูของหนวยงาน ตลอดจนหลักเกณฑระเบียบ ขอบังคับ มาตรการและ
แนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ
3. ขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการสงเสริมและพัฒนาการจัดการความรูของหนวยงาน เชน คําสั่งแตงตั้ง
หรือมอบหมายผูรับผิดชอบ รายงานการประชุมของทีมงาน/คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักดานการจัดการ
ความรู ฐานขอมูลดานการจัดการความรู หลักฐาน การสงเสริมสนับสนุน เอกสารและสื่อเผยแพรประชาสัมพันธ
ตาง ๆ
4. จํานวนบุคลากรและหนวยงานที่มีการนําความรูดานการจัดการความรูไปใชในการปฏิบัติงาน
5. จํานวนชุมชนนักปฏิบตั ิและเครือขายดานการจัดการความรู
6. จํานวนองคความรูและนวัตกรรมที่ไดจากการจัดการความรูของหนวยงาน
7. รายงานผลการปฏิบัติงานที่แสดงถึงความสําเร็จในการจัดการความรูของ หนวยงาน เชน จํานวนรางวัลตาง ๆ ที่
บุคลากรไดรับจากการจัดการความรู ประสิทธิผลของการทํางานที่ เพิ่มขึ้น
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เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีการทบทวนและจัดทําแผนการจัดการความรู เพื่อมุงสูองคกรแหงการเรียนรู และประชาสัมพันธเผยแพรให
ประชาคมของหนวยงานรับทราบ
2. มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตามเปาหมายไมนอยกวา รอยละ 50
3. มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตามเปาหมาย รอยละ 100
4. มีการติดตามประเมินผลความสําเร็จของการจัดการความรู
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับใชในการพัฒนากระบวนการจัดการความรูใหเปนสวนหนึ่งของกระบวนงานปกติ
และปรับปรุงแผนการจัดการความรู
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก

คะแนน 2
มีการดําเนินการ 3 ขอแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอแรก

26

สํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ตัวบงชี้ที่ : 4.4

มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาและธํารงรักษาไว ใหบุคลากรมี
คุณภาพและประสิทธิภาพ
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
ระดับตัวบงชี้ :
; สํานัก/สถาบันและศูนย ; สนง.อธิการบดี ; สนง.คณะ
คําอธิบายตัวบงชี้ :
• คุณภาพของการศึกษาจะเกิดขึ้น ถาสถานศึกษามีบุคลากรที่มีคุณภาพ มีความรักองคกร มุงมั่นตั้งใจปฏิบัติ
หนาที่ตามภาระงานที่กําหนด ผูบริหารมีการมอบหมายงานใหกับผูใตบังคับบัญชาตามศักยภาพ ความถนัด ความ
สนใจของแตละบุคคล บุคลากรทุกระดับมีความพึงพอใจในการทํางาน องคกรมีการพัฒนาบุคลากรตามสาขาวิชาชีพ
และหาวิธีการที่จะธํารงรักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพใหอยูกับองคกรตลอดไป
• การคิดรอบป : ปการศึกษา
แนวปฏิบัติที่ดี :
1. มีแผนระยะสั้นและระยะยาวในการจัดเตรียมบุคลากร พัฒนา และรักษาบุคลากรอยางมีประสิทธิภาพ (มีการ
วิเคราะหการเขาออกของบุคลากรทุกระดับ ทุกประเภทของหนวยงาน)
2. มีการวิเคราะหภาระงานและสงเสริมพัฒนาบุคลากรทุกระดับใหมีความรู ความสามารถ ตรงกับภารกิจและสาขา
วิชาชีพ ทั้งดานการฝกอบรม การเขารวมประชุมหรือเสนอผลงานทางวิชาการ การศึกษาตอ ตลอดจนมีการ
สงเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพและความสามารถสูง ใหประสบความสําเร็จ
3. มีการมอบหมายงานใหเปนไปตามภารกิจของหนวยงานและตามศักยภาพ ความถนัด ความสนใจของแตละคน
รวมทั้งมีการพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป
4. มีคูมือการปฏิบัติงาน มีการใหโอกาสบุคลากรทุกคนกาวหนาในการทํางานโดยมีการกําหนดเสนทางเดินของ
ตําแหนงงาน (Career Path) ทุกสายงาน
5. มีการจัดสวัสดิการและสรางเสริมสุขภาพที่ดีแกบุคลากร รวมทั้งการสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการทํางาน และ
สรางบรรยากาศที่ดีที่จะทําใหบุคลากรทํางานไดอยางมี ประสิทธิภาพและอยูอยางมีความสุข
6. มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรในหนวยงานและนําผลมาใชในการปรับปรุงการบริหารงาน
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ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน :
1. แผนงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของหนวยงาน และหลักฐานการดําเนินงานตามแผน ตลอดจนการ
ประเมินและปรับปรุง
2. โครงการบริหารทรัพยากรบุคคลของหนวยงาน ตลอดจนหลักเกณฑ ประกาศกฎ ระเบียบ ขอบังคับ และ
แนวปฏิบัติในการบริหารทรัพยากรบุคคลของสถาบัน เชน หลักเกณฑการรับเขา สวัสดิการและสิทธิประโยชน
ระบบพิจารณาความดีความชอบ เปนตน
3. ขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของหนวยงาน เชน คําสั่งแตงตั้งหรือมอบหมาย
ผูรับผิดชอบ รายงานการประชุมของทีมงาน/คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
ระบบฐานขอมูลบุคลากรของสถาบัน สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการทํางาน ขอมูลหรือหลักฐานการจัดสรร
ทรัพยากรสนับสนุน
4. จํานวนบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาและเลื่อนตําแหนง เชน การฝกอบรม การศึกษาตอ การเขารวมประชุม
วิชาการ ตลอดจนการเลื่อนขั้น เลื่อนตําแหนงวิชาการ
5. สถิติการเขาออก (turnover) ของบุคลากรทุกประเภท
6. สถิติเกี่ยวกับการไดรับสวัสดิการและสิทธิประโยชนตาง ๆ ของบุคลากร
7. ความสําเร็จในการบรรลุแผนการพัฒนาบุคลากรทุกกลุม ทั้งแผนระยะสั้น ระยะปานกลางและระยะยาว
8. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับ และนําผลการประเมินไปปรับปรุง
9. รายงานผลการปฏิบัติงานที่แสดงถึงระดับคุณภาพการปฏิบัติงาน เชน ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ จํานวนบุคลากรที่ไดรับรางวัลตาง ๆ ทั้งใน ระดับสถาบัน ระดับชาติ และนานาชาติ
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีการจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนรูปธรรม ภายใตการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ
2. มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนการสงเสริมสมรรถนะในการปฏิบัติงาน เชน การสรรหา
การจัดวางคนลงตําแหนง การกําหนดเสนทางเดินของตําแหนง การสนับสนุนเขารวมประชุม ฝกอบรมและหรือ
เสนอผลงานทางวิชาการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน มาตรการสรางขวัญกําลังใจ มาตรการลงโทษ รวมทั้ง
การพัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ
3. มีระบบสวัสดิการและเสริมสรางสุขภาพที่ดี และสรางบรรยากาศที่ดีใหบุคลากรทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและ
อยูอยางมีความสุข
4. มีระบบสงเสริมสนั บสนุน บุคลากรที่มีศักยภาพสูงใหมีโอกาสประสบความสําเร็จและกาวหนาในอาชีพอยา ง
รวดเร็วตามสายงาน
5. มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับอยางเปนระบบ
6. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจเสนอผูบริหารระดับสูง และมีแนวทาง ในการปรับปรุงพัฒนาเพื่อใหดีขึ้น
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก

คะแนน 2
มีการดําเนินการ 3 – 4 ขอแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการอยางนอย 5 ขอแรก
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ตัวบงชี้ที่ : 4.6

ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวม ในการพัฒนาสถาบัน/
หนวยงาน
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต
ระดับตัวบงชี้ :
; สํานัก/สถาบันและศูนย ; สนง.อธิการบดี ; สนง.คณะ
คําอธิบายตัวบงชี้ :
• การบริหารแบบมีสวนรวม หมายถึง การบริหารที่หนวยงานเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการ
ตัดสินใจทางการบริหารและการดําเนินกิจการของหนวยงาน ในทางตรงหรือทางออม การที่หนวยงานจะมีระบบการ
บริหารที่เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมมากขึ้นนั้น พิจารณาจากการที่หนวยงานมีระบบการทํางานที่เปนไป
ตามหลักการบริหารแบบมีสวนรวม ที่มีการประยุกตใช ในระดับสากล 5 ประการ ดังนี้
1. มีการเปดเผยขอมูลและโปรงใสในภารกิจที่หนวยงานดําเนินการ โดยมีชองทางในการใหขอมูลขาวสารแก
นิสิตนักศึกษา คณาจารย และประชาชน
2. มีการรับฟงความคิดเห็นจากผูรับบริการและประชาชนเกี่ยวกับภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาอยางสม่ําเสมอ
3. มีระบบการจัดเก็บขอมูลที่ไดรับจากผูรับบริการและผูที่เกี่ยวของไปประกอบการปรับปรุงระบบการใหบริการ
ประชาชน การปรับปรุงระบบการจัดการของหนวยงาน เพื่อตอบสนองความตองการของผูรับบริการ
ประชาชนหรือเพื่อประโยชนสุขของประชาชน
4. มีการเปดโอกาสใหภาคเอกชน ประชาชน และเครือขายตางๆ ไดมีโอกาสเขารวมในกระบวนงานของ
หนวยงาน โดยเฉพาะเขารวมเปนคณะกรรมการที่ปรึกษา เพื่อรวมกําหนดทิศทางนโยบายของหนวยงาน
การตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะที่มีผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของประชาชน
5. ภาคประชาชนมีสวนรวมเปนเจาของ โดยไดมีการจัดกระบวนการหรือกลไกที่เปนรูปธรรมใหภาคประชาชน
หรือผูที่เกี่ยวของไดเขารวมในการติดตามตรวจสอบความกาวหนาของการดําเนินงานและผลสําเร็จในการ
ทํางานของหนวยงาน
• การคิดรอบป : ปการศึกษา
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ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน :
1. หลักฐานการดําเนินงานในเรื่องการเปดเผยขาวสารแกประชาชนอยางโปรงใสอยางนอย 5 ชองทาง จาก
เอกสารตีพิมพ แผนพับ จดหมายขาว ประกาศ เว็บไซต การโฆษณา โลโก การจัดนิทรรศการ การแถลงขาว
2. หลักฐานการมีระบบการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนผานชองทางตาง ๆ เชน ตูรับฟงความคิดเห็น
ศูนยขอมูล หองสมุด หมายเลขโทรศัพทสายดวน ตูปณ.เพื่อรับเรื่องรองเรียน การจัดเวทีรับฟงความคิดเห็น
เว็บไซต เว็บบอรด
3. หลักฐานการนําความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการบริหารงาน ดังนี้
3.1. มีเจาหนาที่รับผิดชอบในการรวบรวม และประมวลผลขอมูลที่ไดจากการรับฟงความคิดเห็น
3.2. มีผลสรุปจากระบบการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน
3.3. มีบันทึกขอความ หรือรายงานการประชุม หรือการจัดสัมมนาหรือรูปแบบอื่น ๆ ที่แสดงวามีการนําเสนอผล
จากการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนไปกําหนด แนวทางหรือแผนการบริหารงาน
4. หลักฐานการมีที่ปรึกษาที่มาจากภาคประชาชน ดังนี้
4.1. คําสั่งแตงตั้งที่ปรึกษาภาคประชาชน
4.2. รายชื่อหนวยงานหรือองคกรหรือบุคคลที่เปนที่ปรึกษาภาคประชาชนที่เขารวมกิจกรรมอยางตอเนื่อง
4.3. รายงานการประชุมที่แสดงถึงการมีสวนรวมของที่ปรึกษาภาคประชาชน
4.4. การจัดสัมมนาหรือรูปแบบอื่น ๆ ระหวางสถาบันที่ปรึกษาภาคประชาชน
5. หลักฐานการมีกระบวนการหรือกลไกการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชน โดยมีการดําเนินงานอยางเปน
รูปธรรม ดังนี้
5.1. ชองทาง รูปแบบ รอบระยะเวลาการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชนที่กําหนดไวอยางชัดเจน
5.2. กิจกรรมหรือแผนงานหรือโครงการหรือประเด็นหรือเรื่องที่มีการตรวจสอบโดยภาคประชาชน
5.3. รายงานผลการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชน
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีการเปดเผยขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางโปรงใส ผานชองทางตาง ๆ อาทิ เอกสารสิ่งพิมพ เว็บไซด
นิทรรศการ
2. มีระบบการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนผานชองทางที่เปดเผยและเปนที่รับรูกัน โดยทั่วอยางนอย 3
ชองทาง
3. มีการนําความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการบริหารงาน โดยมีเจาหนาที่รับผิดชอบและมีการดําเนินงาน
อยางเปนรูปธรรม
4. มีที่ปรึกษาที่มาจากภาคประชาชน ทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ และมีการดําเนินกิจกรรมรวมกันอยาง
ตอเนื่องและชัดเจน เชน จัดประชุมรวมกันอยางนอยปละ 2 ครั้ง
5. มีกระบวนการหรือกลไกการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชน
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก

คะแนน 2
มีการดําเนินการ 3 - 4 ขอแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการครบทุกขอ
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ตัวบงชี้ที่ : 4.7 มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหาร
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
ระดับตัวบงชี้ :
; สํานัก/สถาบันและศูนย ; สนง.อธิการบดี ; สนง.คณะ
คําอธิบายตัวบงชี้ :
• เพื่อใหหนวยงานมีระบบในการบริหารความเสี่ยง โดยการบริหารปจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการ
ดําเนินงานตาง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของแตละโอกาสที่องคกรจะเกิดความเสียหาย (ทั้งในรูปของตัวเงิน หรือไมใชตัวเงิน เชน
ชื่อเสียง และการฟองรองจากการไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือความคุมคา
คุณคา) ใหระดับความเสี่ยง และขนาดของความเสียหายที่เกิดขึ้นในอนาคตใหอยูในระดับที่องคกรยอมรับได ประเมินได
ควบคุมได และตรวจสอบไดอยางมีระบบ โดยคํานึงถึงการบรรลุเปาหมายขององคกรตามยุทธศาสตรหรือกลยุทธเปนสําคัญ
• การคิดรอบป : ปการศึกษา
แนวปฏิบัติที่ดี :
1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับหนวยงาน โดยองคประกอบของคณะกรรมการ ควรมีผูบริหาร
ระดับสูง และตัวแทนที่รับผิดชอบในแตละพันธกิจหลักของหนวยงาน
2. การระบุความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง ควรประกอบดวยความเสี่ยงที่ครอบคลุมในดานตาง ๆ ดังนี้
2.1. ความเสี่ยงดานงบการเงินและงบประมาณ
2.2. ความเสี่ยงดานกลยุทธ
2.3. ความเสี่ยงดานนโยบาย
2.4. ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน
2.5. ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก
3. การจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง สามารถพิจารณาจากมิติของโอกาสและผลกระทบจากสูง
มายังต่ํา เพื่อกําหนดมาตรการหรือแผนการจัดการความเสี่ยงที่สงผลกระทบตอเปาหมายองคกรไดงายขึ้น
4. มาตรการหรือแผนการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม สามารถใชแนวคิดของ 4T เขามาชวย คือ Take : ยอมรับ
Treat : ลดหรือควบคุม Transfer : โอน หรือกระจาย Terminate : หยุดหรือหลีกเลี่ยง
5. สามารถบูรณาการความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน เพื่อใชประโยชน ในการควบคุม หรือลดโอกาสของ
ความสูญเสียทั้งในแงโอกาสและผลกระทบได
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน :
1. แผนงานดานการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหาร และหลักฐานการดําเนินงานตามแผน
ตลอดจนการประเมินและปรับปรุง
2. โครงการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา ของหนวยงาน ตลอดจนหลักเกณฑ
ประกาศ กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และแนวปฏิบัติตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
3. ขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา เชน
คําสั่งแตงตั้งหรือมอบหมายผูรับผิดชอบ รายงานการประชุมของทีมงาน/คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลัก
ยุทธศาสตร กลยุทธ พรอมเปาหมายของหนวยงาน
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4. รายงานการวิเคราะหความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยงที่จะสงผลกระทบหรือสรางความเสียหายหรือความลมเหลว หรือ ลดโอกาสที่
จะบรรลุเปาหมาย ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากผูมีอํานาจสูงสุดของหนวยงาน รายงานการจัดลําดับความสําคัญของปจจัย
เสี่ยง รายงานขั้นตอนหรือรายละเอียดการดําเนินงานตามแผน รายงานผลการวิเคราะหความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง และผลการ
ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อการบรรลุเปาหมายตามแผน กลยุทธ แผนปฏิบัติงานของหนวยงาน เอกสาร
การประเมินผลการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในหนวยงาน
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผูบริหารระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบ
พันธกิจหลักของหนวยงานรวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน โดยผูบริหารระดับสูงตองมีบทบาทสําคัญใน
การกําหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยง
2. มีการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่สงผลกระทบหรือสรางความเสียหายหรือความลมเหลวหรือลดโอกาสที่จะ
บรรลุเปาหมายในการบริหารงาน และจัดลําดับความสําคัญของปจจัยเสี่ยง
3. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง โดยแผนดังกลาวตองกําหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการสรางความรู
ความเขาใจใหกับบุคลากรทุกระดับในดานการบริหารความเสี่ยง และการดําเนินการแกไข ลด หรือปองกันความ
เสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม
4. มีการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง
5. มีการสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ตลอดจน มีการกําหนดแนวทางและขอเสนอแนะในการ
ปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงโดยไดรับความเห็นชอบจากผูบริหาร สูงสุดของหนวยงาน
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก

คะแนน 2
มีการดําเนินการ 3 – 4 ขอแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการครบทุกขอ
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ตัวบงชี้ที่ : 4.8 ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชี้และเปาหมายของระดับ องคกรสูระดับบุคคล
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต
ระดับตัวบงชี้ :
; สํานัก/สถาบันและศูนย ; สนง.อธิการบดี 4 สนง.คณะ
คําอธิบายตัวบงชี้ :
• ความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชี้และเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล หมายถึง ความสําเร็จที่หนวยงาน
จัดใหมีระบบประเมินผลการดําเนินงานภายใน โดยจะตองจัดใหมีระบบในการถายทอดเปาประสงค ตัวบงชี้ตามพันธกิจและ
ยุทธศาสตรของหนวยงานไปยังกลุมงานที่รับผิดชอบ กําหนดเปนตัวบงชี้ของการดําเนินงานและเปาหมายในระดับกลุมงาน
จนถึงระดับบุคคล และจัดทําคํารับรองการปฏิบัติงาน รวมถึงจัดใหมีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามเปาหมาย
• การคิดรอบป : ปการศึกษา
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน :
1. หลักฐานที่แสดงวาหนวยงานไดจัดทําแนวทางการดําเนินการในการประเมินผลและแผนงานการประเมินผลภายใน
หนวยงาน
2. หลักฐานแสดงการทบทวนวิสัยทัศนและประเด็นยุทธศาสตร
3. หลักฐานแสดงการจัดทํา Strategy Map ของหนวยงาน
4. หลักฐานแสดงถึงการกําหนดตัวบงชี้และเปาหมายและการจัดทําคํารับรองระหวางผูบริหารระดับหนวยงานกับผูบริหาร
ระดับกลุมงาน
5. หลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงระบบการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และเปาหมาย
6. หลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงการดําเนินการตามระบบติดตามและประเมินผลที่กําหนดไวไดครบถวนและสม่ําเสมอ
7. บันทึกหรือรายงานสรุปผลการดําเนินงาน
8. หลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงกิจกรรมที่มีการประเมินผลการดําเนินงาน และมีผลคะแนนที่ไดจากการประเมินผล
การดําเนินงานดังกลาว
9. หลักฐานที่แสดงถึงหลักเกณฑและวิธีการจัดสรรสิ่งจูงใจ โดยมีการนําผลการประเมินผลการดําเนินงานมาใช
ประกอบการพิจารณาจัดสรรสิ่งจูงใจ
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีการกําหนดแนวทางการดําเนินการในการประเมินผลภายในหนวยงาน
2. มีแผนงานการประเมินผลภายในหนวยงาน
3. มีการกําหนดตัวบงชี้และเปาหมายตามพันธกิจและยุทธศาสตรของหนวยงาน
4. มีการจัดทํา Strategy Map ของหนวยงาน โดยกําหนดเปาประสงคของแตละประเด็นยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับ
หนวยงานใหเชื่อมโยงกับเปาประสงค และประเด็นยุทธศาสตรของหนวยงาน
5. มีการยืนยันวิสัยทัศนและประเด็นยุทธศาสตรของสถาบันอุดมศึกษาในระดับคณะหรือเทียบเทา
6. มีระบบในการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และเปาหมายตามคํารับรองของผูบริหารระดับตาง ๆ
7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และเปาหมายตามคํารับรอง
8. มีการนําผลการประเมินผลการดําเนินงานของผูบริหารไปเชื่อมโยงกับระบบการสรางแรงจูงใจ
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการไมครบ 5 ขอแรก
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คะแนน 2
มีการดําเนินการ 5 - 7 ขอแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการครบทุกขอ
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ตัวบงชี้ที่ : 4.9

รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับพัฒนาความรูและทักษะในวิชาชีพทั้งในและ
ตางประเทศ
ชนิดของตัวบงชี้ : ปจจัยนําเขา
ระดับตัวบงชี้ :
; สํานัก/สถาบันและศูนย ; สนง.อธิการบดี ; สนง.คณะ
คําอธิบายตัวบงชี้ :
• เปรียบเทียบจํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรู และทักษะในวิชาชีพ ทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ ต อบุคลากรประจําสายสนับสนุน ทั้งหมดนับรวมบุคลากรที่ล าศึกษาตอด วย โดยให
นําเสนอในรูปรอยละ
• การแจงนับจะไมนับซ้ําแมวาบุคลากรสายสนับสนุนทานนั้น จะไดรับการพัฒนาความรู และทักษะในวิชาชีพ
หลายครั้งในปการศึกษานั้นก็ตาม
• บุคลากรสายสนับสนุน (Non-academic) หมายถึง บุคลากรสายชวยวิชาการ สายการจัดการและธุรการ
• การพัฒนาความรู และทักษะในวิชาชีพ ไดแก
1. การสงบุคลากรสายสนับสนุนไปศึกษาตอ
2. การสงบุคลากรสายสนับสนุนไปอบรม สัมมนาหรือดูงาน
3. การฝกอบรมที่สถาบันจัดขึ้นเอง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุน
• การคิดรอบป : ปการศึกษา
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน :
1. จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนในปการศึกษานั้น นับรวมบุคลากรสายสนับสนุนที่ลาศึกษาตอดวย
2. จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรูและทักษะในวิชาชีพในประเทศ ในปการศึกษานั้น
3. จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรูและทักษะในวิชาชีพในตางประเทศ ในปการศึกษานั้น
4. แผนพัฒนาบุคลากร
สูตรการคํานวณ :
จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรู
และทักษะในวิชาชีพทั้งในประเทศและตางประเทศในปการศึกษานั้น
จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนในปการศึกษานั้น (นับรวมลาศึกษาตอ)

x

100

การคิดรอบป : ปการศึกษา
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
รอยละ 1 – 54

คะแนน 2
รอยละ 55 – 79

คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับรอยละ 80
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ตัวบงชี้ที่ : 4.10 ระดับความสําเร็จในการลดระยะเวลาและขั้นตอนการปฏิบัติงานบริการ
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต
ระดับตัวบงชี้ :
; สํานัก/สถาบันและศูนย ; สนง.อธิการบดี ; สนง.คณะ
คําอธิบายตัวบงชี้ :
• ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงการทํางาน/การปฏิบัติงานบริการ โดยมีเปาหมายที่จะทําใหงานบริการ
ของหนวยงานมีขั้นตอนที่กระชับและมีระยะเวลาในการดําเนินงานรวดเร็ว หรือการใหบริการแบบ one stop service
พัฒนางานบริการใหสิ้นสุดในจุดบริการเพียงจุดเดียว
ตัวอยางกระบวนการงานที่ควรลดรอบระยะเวลาและขั้นตอนการใหบริการ
ผูรับบริการกลุมที่ 1 นิสิต/นักศึกษา
1. การลงทะเบียนเรียน
2. การขอใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)
3. การใหทุนกูยืมเพื่อการศึกษา
4. การขอหนังสือรับรองการเปนนักศึกษา
5. การอนุมัติโครงการกิจกรรมนักศึกษา
6. การขอหนังสือรับรองความประพฤติของนักศึกษา (หรือการขอหนังสือรับรองการทํากิจกรรมของนักศึกษา)
ผูรับบริการกลุมที่ 2 คณาจารย/บุคลากรภายในสถาบันอุดมศึกษา
7. การขอทุนงานวิจัย
8. การอนุญาตจัดโครงการ/กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย
9. การออกหนังสือรับรองขาราชการและบุคลากร
10. การบริการเบิกจายดานการเงินและ/หรือสวัสดิการขาราชการและบุคลากร
ผูรับบริการกลุมที่ 3 บุคคล/ประชาชนหรือหนวยงานภายนอก
11. การใชบริการหองสมุด
12. การขออนุญาตใชอาคาร สถานที่
• คัดเลือกกระบวนงานจํานวนไมนอยกวา 3 กระบวนงาน
• การคิดรอบป : ปการศึกษา
• รอยละ 50 หมายถึง รอยละ 50 ของจํานวนกระบวนงานที่สามารถดําเนินการได (ตัวอยาง หนวยงานตอง
ดําเนินการ 3 กระบวนงาน และสามารถดําเนินการไดสําเร็จตามการลดรอบระยะเวลาและขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานบริการไดจํานวน 2 กระบวนงาน)
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน :
1. หลักฐานแผนงานการดําเนินงานซึ่งประกอบดวย
• จํานวนและชื่อของงานบริการที่นํามาประเมินผลการลดระยะเวลาการใหบริการ
• ระยะเวลาและขั้นตอนที่ใชในการใหบริการของแตละงานบริการ(กอนทําการปรับปรุง)
2. รายละเอียดผลการดําเนินงานซึ่งประกอบดวย
• จํานวนและชื่อของงานบริการที่นํามาประเมินผลการลดระยะเวลาการใหบริการในปงบประมาณแตละป
• ระยะเวลาและขั้นตอนที่ใชในการใหบริการของแตละงานที่เกิดขึ้นจริง
• แผนภาพแสดงการเปรียบเทียบขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการของแตละงานบริการ กอนและหลังการ
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เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีการกําหนดนโยบายการดําเนินการในการลดระยะเวลาและขั้นตอนการปฏิบัติงานบริการ
2. มีแผนงานการลดระยะเวลาและขั้นตอนการปฏิบัติงานบริการ
3. มีการจัดตั้งคณะกรรมการดําเนินการหรือมีการมอบหมายใหมีผูรับผิดชอบดําเนินการ
4. มีการปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย
5. มีการผลยืนยันสามารถลดระยะเวลาและขั้นตอนของการปฏิบัติงานลงไดอยางนอยรอยละ 50 ของกระบวนงาน
ทั้งหมด
6. มีระบบในการติดตามผลการดําเนินงาน
7. มีการประเมินผลการดําเนินงาน
8. มีการนําผลการประเมินผลการดําเนินงานไปแกไขปรับปรุงการดําเนินงาน
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการไมครบ 4 ขอแรก

คะแนน 2
มีการดําเนินการ 4 - 6 ขอแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการอยางนอย 7 ขอแรก
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ตัวบงชี้ที่ : 4.11 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต
ระดับตัวบงชี้ :
; สํานัก/สถาบันและศูนย ; สนง.อธิการบดี ; สนง.คณะ
คําอธิบายตัวบงชี้ :
• ระดับ ความสํา เร็ จ ของการดํา เนิน การตามมาตรการการประหยัด พลัง งาน โดยที่ สํา นัก สถาบัน ศูน ย ฯ
สํานักงานอธิการบดี และสํานักงานคณะฯ จะตองสนองนโยบายตามมาตรการประหยัดพลังงาน โดยจะตองออก
มาตรการในการประหยัดพลังงาน มีการแจงเวียนใหบุคลากรในสังกัดทราบและปฏิบัติตามอยางเครงครัด เชนการ
เปด-ปดเครื่องปรับอากาศ หรือเครื่องใชไฟฟา ในสํานักงานตามระยะเวลาที่กําหนด รวมถึงการใชรถยนต เปนตน มี
การประเมินผลการดําเนินงานโดยการตรวจประเมินจากผูมีหนาที่รับผิดชอบ วาหนวยงานไดปฏิบัติตามนโยบาย
ดังกลาวหรือไม โดยจะตองจัดทํารายงานใหผูบังคับบัญชาในหนวยงานทราบเปนลายลักษณอักษร
• การคิดรอบป : ปการศึกษา
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน :
1. หลักฐานที่แสดงวาหนวยงานมีนโยบายหรือมาตรการในการประหยัดพลังงาน
2. หลักฐานมาตรการ เชน สติ๊กเกอรหรือโปสเตอรในการรณรงคการประหยัดพลังงาน หนังสือแจงเวียนใหบุคลากร
ทราบ
3. หลั ก ฐานการประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานจากคณะกรรมการรณรงค แ ละประเมิ น ผลที่ ไ ด รั บ การแต ง ตั้ ง
เปนลายลักษณอักษรเสนอตอผูบังคับบัญชา
4. บันทึกหรือรายงานสรุปผลการดําเนินงาน
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีการกําหนดนโยบายหรือแนวทางการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน
2. มีแผนงานการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน
3. มีการจัดตั้งคณะกรรมการดําเนินการหรือมีการมอบหมายใหมีผูรับผิดชอบดําเนินการ
4. มีการปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย
5. มีระบบในการติดตามผลการดําเนินงาน
6. มีการประเมินผลการดําเนินงาน
7. มีการนําผลการประเมินผลการดําเนินงานไปแกไขปรับปรุงการดําเนินงาน
8. มีผลยืนยันสามารถลดการใชพลังงานลงรอยละ 10
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการไมครบ 5 ขอแรก
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คะแนน 2
มีการดําเนินการ 5 - 7 ขอแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการครบทุกขอ
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ตัวบงชี้ที่ : 4.12 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการดําเนินกิจกรรม 5 ส
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต
ระดับตัวบงชี้ :
; สํานัก/สถาบันและศูนย ; สนง.อธิการบดี ; สนง.คณะ
คําอธิบายตัวบงชี้ :
• ระดับความสําเร็จของการดําเนินการกิจกรรม 5 ส ถือวาเปนกิจกรรมพื้นฐานของการปฏิบัติงานเพื่อการ
ใหบริการที่มีคุณภาพ ฉะนั้นการดําเนินงานเพื่อจัดความเปนระเบียบเรียบรอยในสถานที่ทํางาน เพื่อใหเกิดสภาพการ
ทํางานที่ดี โดยดําเนินกิจกรรมในสํานักงานหรือสถานที่ปฏิบัติงาน ตามเทคนิค 5 ส คือ มีการดําเนินการสะสางเพื่อให
เกิดความสะดวกและสะอาด ใหเปนสุขลักษณะ และสรางนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน ที่จะตองมีการดําเนินงานที่มี
ประสิทธิภาพและดําเนินงานอยางตอเนื่อง
• การคิดรอบป : ปการศึกษา
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน :
1. หลักฐานที่แสดงวาหนวยงานไดจัดทําแนวทางการดําเนินการและแผนงานกิจกรรม 5 ส
2. หลักฐานการแตงตั้งคณะกรรมการการดําเนินงานกิจกรรม 5 ส และคณะกรรมการตรวจประเมินกิจกรรม 5 ส
3. มีคูมือการดําเนินกิจกรรม 5 ส ของหนวยงาน
4. หลักฐานแสดงการประเมินและผลคะแนนในการดําเนินกิจกรรม 5 ส ที่กําหนดไวไดครบถวนและสม่ําเสมอ
5. บันทึกหรือรายงานสรุปผลการดําเนินงาน ประกอบดวยรายงานขอเสนอแนะของกรรมการ รายงานการปรับปรุง
แกไข
6. หลักฐานที่แสดงถึงหลักเกณฑและวิธีการจัดสรรสิ่งจูงใจ โดยมีการนําผลการประเมิน ผลการดําเนินงานมาใช
ประกอบการพิจารณาจัดสรรสิ่งจูงใจของกิจกรรม 5 ส
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีการกําหนดนโยบาย/แนวทาง หรือแผนการดําเนินกิจกรรม 5 ส
2. มีการจัดตั้งคณะกรรมการการดําเนินงานกิจกรรม 5 ส และคณะกรรมการตรวจประเมินกิจกรรม 5 ส
3. มีคูมือการดําเนินกิจกรรม 5 ส ของหนวยงาน
4. มีการปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย
5. มีการผลยืนยันหนวยงานผานเกณฑคะแนนของกิจกรรม 5 ส อยางนอยรอยละ 75
6. มีระบบในการติดตามผลการดําเนินงาน
7. มีการประเมินผลการดําเนินงาน
8. มีการนําผลการประเมินผลการดําเนินงานไปแกไขปรับปรุงการดําเนินงาน
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการไมครบ 4 ขอแรก

คะแนน 2
มีการดําเนินการ 4 - 6 ขอแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการมากกวาหรือเทากับ
7 ขอแรก
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องคประกอบที่ 5 การเงินและงบประมาณ
หลักการ
การเงินและงบประมาณเปนสิ่งที่สําคัญอยางหนึ่งของสถาบันการศึกษา โดยปกติแหลงเงินทุนของ
สถาบันการศึกษาไดมาจากงบประมาณแผนดิน (สําหรับสถานศึกษาของรัฐ) และเงินรายได เชน คาเลาเรียนของ
นักศึกษา รายไดจากงานวิจัย บริการทางวิชาการ คาเชาทรัพยสิน ฯลฯ ผูบริหารสถาบันการศึกษาจะตองทําความ
เขาใจกับการวิเคราะหทางการเงิน เชน คาใชจายทั้งหมดตอจํานวนนักศึกษา ทรัพยสินถาวรตอจํานวนนักศึกษา
คาใชจา ยที่สถาบันอุดมศึ กษาใชสําหรับการผลิตบัณฑิตตอหัวจําแนกตามกลุมสาขา
รายไดทั้งหมดของ
สถาบันการศึกษาภายหลังจากหักงบดําเนินการทั้งหมด งบประมาณในการพัฒนาบุคลากร ความรวดเร็วในการ
เบิกจาย รอยละของงบประมาณที่ประหยัดไดหลังจากที่ปฏิบัติตามภารกิจทุกอยางครบถวน สิ่งเหลานี้จะเปนการ
แสดงศักยภาพเชิงการบริหารจัดการดานการเงินของสถานศึกษาที่เนนถึงความโปรงใส ความถูกตอง ใชเม็ดเงิน
อยางคุมคา มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชนสูงสุด
ตัวบงชี้ที่ : 5.1

มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย การตรวจสอบการเงิน และงบประมาณ
อยางมีประสิทธิภาพ
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
ระดับตัวบงชี้ :
; สํานัก/สถาบันและศูนย ; สนง.อธิการบดี 4 สนง.คณะ
คําอธิบายตัวบงชี้ :
• หนวยงานจะตองมีระบบในการจัดหาและจัดสรรเงินอยางมีประสิทธิภาพ จะตองมีแผนกลยุทธทางดาน
การเงิน มีการวิเคราะหรายได คาใชจายของการดําเนินงาน โดยพิจารณาจากทุกแหลงเงินทุน ทั้งจากงบประมาณ
แผนดินและ เงินรายไดจากคาบํารุงการศึกษา รวมทั้งรายไดอื่นๆ ที่หนวยงานไดรับ มีการนําเงินรายไดไปจัดสรร
อยางเปนระบบ มีระบบฐานขอมูลทางการเงิน แยกคาใชจายตามหมวดตางๆ มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยาง
เปนระบบ ครบทุกพันธกิจ มีการนําระบบโปรแกรมสามมิติดานการเงินมาใชรวมทั้งมีผูตรวจสอบการใชเงินอยางมี
ประสิทธิภาพ รายงานทางการเงินตองสามารถทราบขอมูลดานคาใชจายทั้งหมดทั้งดานการสนับสนุนการเรียนการ
สอน การวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการพัฒนาบุคลากร เชน คาใชจาย คอมพิวเตอร
และศูนยสารสนเทศตอนักศึกษา คาใชจายในการวิจัย คาใชจายของหนวยงานในการบริการวิชาการวิชาชีพ คาใชจาย
และมูลคาที่ใชในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปวัฒธรรมตองบดําเนินการ ระดับความสําเร็จของ
การประหยัดงบประมาณ รายจายลงทุน คาใชจายดานไฟฟา น้ํามันเชื้อเพลิง งบประมาณที่ประหยัดได รอยละเงิน
เหลือจายสุทธิตองบประมาณดําเนินการ
• การคิดรอบป : ปงบประมาณ
แนวปฏิบัติที่ดี :
1. มีแผนกลยุทธทางการเงินของหนวยงานที่สอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจของหนวยงานในทุกๆ ดาน ทั้งการสนับสนุน
การผลิตบัณฑิต งานวิจัย การบริการวิชาการและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งสงเสริมยุทธศาสตรของ
หนวยงานใหเปนไปตามเปาหมาย
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน ทั้งในสวนของการจัดหาแหลงเงิน วิธีการที่ไดมาซึ่งแหลงเงิน รวมทั้ง
วางแผนการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได
3. มีการจัดทําระบบฐานขอมูลทางการเงิน เพื่อใหสามารถตรวจสอบไดตลอดเวลาและสามารถนําขอมูลใหแตละหนวยงาน
นํามาใชในการบริหาร และการตัดสินใจ
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4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินที่แสดงถึงสถานะทางการเงินของสถาบัน สามารถปดงบบัญชีไดอยางนอยทุก 6 เดือน
และเสนอขอมูลใหผูบริหารเพื่อใชในการตัดสินใจในภาพรวมของหนวยงาน รวมทั้งการนําเสนอรายงานฐานะทางการเงิน
ใหคณะกรรมการหนวยงานทราบอยางนอยปละ 2 ครั้ง
5. รายงานทางการเงิน สามารถบงชี้ถึงขอมูลทางการเงินทุกดานที่แสดงถึงประสิทธิภาพของการบริหารจัดการของ
หนวยงาน
6. ผูบริหารระดับสูงใหความสําคัญกับรายงานทางการเงิน และขอเสนอแนะของของหนวยงานตรวจสอบภายในและ
ภายนอก ตลอดจนขอเสนอแนะอื่นๆ จากคณะกรรมการบริหารหนวยงาน เพื่อพิจารณาหาแนวทางปรับปรุงแกไขอยาง
ตอเนื่อง
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน :
1. แผนยุทธศาสตรหนวยงาน และแผนยุทธศาสตรทางการเงินของหนวยงาน
2. งบประมาณประจําป ของหนวยงาน
3. แหลงของงบประมาณรายไดจากแหลงตางๆ
4. การจัดสรรงบประมาณคาใชจายใหกับหนวยงาน
5. วิธีการใชเงิน การบันทึกบัญชี การติดตามผลการใชเงินของหนวยงาน
6. ฐานขอมูลทางการเงินของหนวยงาน
7. รายงานทางการเงินของหนวยงาน และการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการตัดสินใจ
8. รายงานฐานะทางการเงินตอคณะกรรมการบริหารหนวยงาน
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของสถาบันใหเปนไปตามเปาหมาย
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน แผนการจัดสรร และการวางแผนการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพโปรงใส
ตรวจสอบได
3. มีการจัดทําระบบฐานขอมูลทางการเงินที่ผูบริหารสามารถนําไปใชในการตัดสินใจและวิเคราะหสถานะทางการเงิน
4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ อยางนอยปละ 2 ครั้ง
5. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทางการเงินและความมั่นคงขององคการ
อยางตอเนื่อง
6. มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาที่ตรวจติดตามการใชเงินใหเปนไปตามระเบียบและกฎเกณฑที่
สถาบันกําหนด
7. ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูลจากรายงานทางการเงินไปใชในการ
วางแผนและการตัดสินใจ
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการไมครบ 5 ขอแรก

คะแนน 2
มีการดําเนินการ 5 – 6 ขอแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการครบทุกขอ
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ตัวบงชี้ที่ : 5.2 มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันรวมกัน
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
ระดับตัวบงชี้ :
; สํานัก/สถาบันและศูนย ; สนง.อธิการบดี ; สนง.คณะ
คําอธิบายตัวบงชี้ :
• การบริหารงานโดยการบูรณาการใชทรัพยากรที่มีอยูทั้งภายในและภายนอกหนวยงานใหเกิดประโยชน
สูงสุดแสดงใหเห็นถึงกลยุทธการบริหารงานที่สอดคลองกับสถานการณในโลกยุคปจจุบัน
• การคิดรอบป : ปงบประมาณ
แนวปฏิบัติที่ดี :
1. หนวยงานกําหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรของหนวยงานรวมทั้งการใชทรัพยากรภายในและภายนอก
รวมกัน
2. หนวยงานกําหนดกลไกการดําเนินงานบริหารและใชทรัพยากรรวมกันที่เปนรูปธรรม อาทิ การแตงตั้ง
คณะกรรมการศึกษาและดําเนินงานการจัดทําแผนการใชทรัพยากร
3. หนวยงานจัดใหมีระบบฐานขอมูลทรัพยากรเชื่อมโยงทั้งสถาบันและสามารถเรียกใชไดอยางคลองตัว
4. มีระบบการติดตามประเมินผลการใชทรัพยากรรวมกัน
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน :
1. แผนงานดานการใชทรัพยากรภายในและภายนอกหนวยงานรวมกันของสถาบัน พรอมเปาหมายและหลักฐาน
การดําเนินงานตามแผน ตลอดจนการประเมินและปรับปรุง
2. โครงการบริหารการใชทรัพยากรภายในและภายนอกหนวยงานของสถาบัน ตลอดจนหลักเกณฑ ประกาศ กฎ
ระเบียบ ขอบังคับ และแนวปฏิบัติตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
3. ขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการใชทรัพยากรภายในและภายนอกหนวยงานรวมกันของสถาบัน เชน
คําสั่งแตงตั้งหรือมอบหมายผูรับผิดชอบ รายงานการประชุมของทีมงาน/ คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลัก
รายงานผลการวิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากรรวมกันของ หนวยงาน ระบบฐานขอมูลทรัพยากรกลาง
ที่เชื่อมโยงทุกหนวยงาน รายงานการประหยัดงบประมาณที่เกิดจากการใชทรัพยากรรวมกัน
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีคณะกรรมการวิเคราะหความตองการการใชทรัพยากรของหนวยงาน
2. มีผลการวิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากรของหนวยงาน
3. มีแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอื่นในสถาบัน
4. มีแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอื่นนอกสถาบัน
5. มีผลการประหยัดงบประมาณที่เกิดจากการใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานอื่น
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก
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คะแนน 2
มีการดําเนินการ 3 ขอแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอแรก
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ตัวบงชี้ที่ : 5.3 คาใชจาย และมูลคาของสถาบันในการบริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อสังคมตอบุคลากรประจํา
ชนิดของตัวบงชี้ : ปจจัยนําเขา
ระดับตัวบงชี้ :
; สํานัก/สถาบันและศูนย 4 สนง.อธิการบดี 4 สนง.คณะ
คําอธิบายตัวบงชี้ :
• จํานวนคาใชจายและมูลคาที่ใชกับทุกโครงการ/กิจกรรม ในการบริการวิชาการและวิชาชีพแกชุมชนสังคม
โดยไมเรียกเก็บเงินใดๆ จากผูรับบริการตอบุคลากรประจําสายสนับสนุน ทั้งนี้ใหนับบุคลากรประจําสายสนับสนุน
เฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง ไมนับรวมบุคลากรที่ลาศึกษาตอ
• การนับโครงการ/กิจกรรม ในการบริการวิชาการและวิชาชีพแกชุมชนสังคมที่ไมเรียกเก็บเงินใดๆ จาก
ผูรับบริการ ใหนับรวมถึงโครงการ/กิจกรรม ในการบริการวิชาการและวิชาชีพแกชุมชนสังคมที่มีการเรียกเก็บเงินจาก
ผูรับบริการในลักษณะที่ไมเปนการดําเนินการในเชิงธุรกิจหรือการดําเนินการเพื่อมุงแสงวงหาผลกําไรเปนหลัก ได
ดวย
• คาใชจาย (in-cash) หมายถึง คาใชจายทั้งหมดในรูปของตัวเงินที่ใชในการบริการวิชาการและวิชาชีพ
• มูลคา (in-kind) หมายถึง คาใชจายที่ไดจากการคํานวณเปนจํานวนเงินเทียบเคียงจากบริการที่สถาบันจัดให
เชน คาตอบแทนวิทยากรที่เปนบุคลากรของสถาบัน คาใชอุปกรณและสถานที่ เปนตน
• การคิดรอบป : ปการศึกษา
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน :
1. จํานวนคาใชจายที่สถาบันใชไปในการใหบริการทางวิชาการและวิชาชีพแกชุมชนหรือสังคมในแตละปการศึกษา
2. มูลคาที่เกิดขึ้นจากการที่บุคลากรประจําสายสนับสนุนของหนวยงานไดใหบริการทางวิชาการและวิชาชีพแก
ชุมชนหรือสังคมในแตละปการศึกษา รวมทั้งคาวัสดุอุปกรณ และคาแรงงานที่ใชเพื่อประกอบการใหบริการ
วิชาการในปการศึกษานั้น
3. จํานวนบุคลากรประจําในปการศึกษานั้น ทั้งนี้ใหนับบุคลากรประจําสายสนับสนุนเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง ไมนับ
รวมบุคลากรที่ลาศึกษาตอ
สูตรการคํานวณ :

คาใชจายและมูลคาของสถาบันในการบริการวิชาการเพื่อสังคมในปการศึกษานั้น
จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานจริง (ไมรวมลาศึกษาตอ)
ในปการศึกษานั้น
การคิดรอบป : ปการศึกษา
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
1 – 4,999 บาท

คะแนน 2
5,000 – 7,499 บาท

คะแนน 3
≥7,500 บาท
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ตัวบงชี้ที่ : 5.4 คาใชจายทั้งหมดตอจํานวนบุคลากรประจํา
ชนิดของตัวบงชี้ : ปจจัยนําเขา
ระดับตัวบงชี้ :
; สํานัก/สถาบันและศูนย ; สนง.อธิการบดี ; สนง.คณะ
คําอธิบายตัวบงชี้ :
• คา ใชจา ยที่ห นว ยงานใชใ นการบริห ารจัด การภารกิจ หลัก ทั้ง หมดต อหัวของบุ คลากรสายสนับสนุน ซึ่ ง
คาใชจายทั้งหมด หมายถึง งบหมวดเงินเดือน คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ คาสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน และคา
เสื่อมราคา ทั้งนี้ใหคิดตามปงบประมาณ
• การคิดรอบป : ปงบประมาณ
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน :
1. คาใชจายทั้งหมดในปงบประมาณนั้น
2. จํานวนบุคลากรประจําในปงบประมาณนั้นทั้งนี้ใหนับบุคลากรประจําเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง ไมนับรวม บุคลากร
ที่ลาศึกษาตอ
สูตรการคํานวณ :
คาใชจายทั้งหมดในปงบประมาณนั้น
จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานจริง (ไมรวมลาศึกษาตอ)ในปงบประมาณนั้น
การคิดรอบป : ปงบประมาณ

เกณฑการประเมิน :
ในรายงานปการศึกษา 2552 ตัวบงชี้นี้หนวยงานแสดงเพียงรายงานเทานั้น ยังไมมีการประเมิน

43

สํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ตัวบงชี้ที่ : 5.5 รอยละของเงินเหลือจายสุทธิตองบดําเนินการ
ชนิดของตัวบงชี้ : ปจจัยนําเขา
ระดับตัวบงชี้ :
; สํานัก/สถาบันและศูนย ; สนง.อธิการบดี 4 สนง.คณะ
คําอธิบายตัวบงชี้ :
• รายไดทั้งหมดของสถาบัน/หนวยงาน ภายหลังที่หักจากงบดําเนินการทั้งหมดออกแลว โดยแสดงในรูปของ
ร อ ยละของงบดํ า เนิ น การ เป น การแสดงให เ ห็ น ถึ ง ประสิ ท ธิ ภ าพในการบริ ห ารจั ด การด า นการเงิ น ของสถาบั น /
หนวยงาน และใชบงบอกเสถียรภาพทางการเงินและศักยภาพดานทรัพยากรการเงินของสถาบันในระยะยาว ทั้งนี้ให
คิดตามปงบประมาณ
• งบดําเนินการ ไดแก งบบุคลากร(เงินเดือน คาจางประจํา คาจางชั่วคราว) งบดําเนินงาน (คาตอบแทนใช
สอย คาวัสดุ คาสาธารณูปโภค) คาเสื่อมราคา งบอุดหนุน และงบรายจายอื่น โดยไมรวมงบลงทุน (คาครุภัณฑ ที่ดิน
และสิ่งกอสราง) งบดําเนินการคิดจากทั้งสองแหลงคือ จากงบประมาณแผนดินและงบเงินรายได (เงินนอกงบประมาณ
แผนดิน)
• การคิดรอบป : ปงบประมาณ
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน :
1. งบดําเนินการที่ใชจายจริงทั้งหมด ในปงบประมาณ
2. งบดําเนินการ ไดแก งบบุคลากร(เงินเดือน คาจางประจํา คาจางชั่วคราว) งบดําเนินงาน (คาตอบแทนใชสอย คา
วัสดุ คาสาธารณูปโภค) คาเสื่อมราคา งบอุดหนุน และงบรายจายอื่น โดยไมรวมงบลงทุน (คาครุภัณฑ ที่ดินและ
สิ่ ง ก อ สร า ง) งบดํ า เนิ น การคิ ด จากทั้ ง สองแหล ง คื อ จากงบประมาณแผ น ดิ น และงบเงิ น รายได (เงิ น นอก
งบประมาณแผนดิน)
สูตรการคํานวณ :

เงินเหลือจายสุทธิในปงบประมาณนั้น
x
งบดําเนินการในปงบประมาณนั้น

100
การคิดรอบป : ปงบประมาณ

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
1 – 4 % ของงบดําเนินการ

คะแนน 2
+5 – 9 % หรือ > 15%
ของงบดําเนินการ

คะแนน 3
+10 – 15%
ของงบดําเนินการ
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ตัวบงชี้ที่ : 5.6 งบประมาณสําหรับการพัฒนาบุคลากรทั้งในประเทศและตางประเทศตอบุคลากรประจํา
ชนิดของตัวบงชี้ : ปจจัยนําเขา
ระดับตัวบงชี้ :
; สํานัก/สถาบันและศูนย ; สนง.อธิการบดี ; สนง.คณะ
คําอธิบายตัวบงชี้ :
• จํานวนเงินที่สถาบันจัดสรรเพื่อพัฒนาบุคลากรทั้งในประเทศและตางประเทศ ตอจํานวนบุคลากรประจํา นับ
รวมบุคลากรที่ลาศึกษาตอดวย
• เงินที่หนวยงานจัดสรรเพื่อพัฒนาบุคลากรทั้งในประเทศและตางประเทศ ไดแกเงินที่ใชเพื่อ
1. การสงบุคลากรไปศึกษาตอ
2. การสงบุคลากรไปอบรม หรือดูงาน
3. การฝกอบรมที่หนวยงานจัดขึ้นเอง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
• การคิดรอบป : ปงบประมาณ
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน :
1. จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนในปการศึกษานั้น นับรวมบุคลากรที่ลาศึกษาตอดวย
2. จํานวนเงินที่หนวยงานจัดสรรสําหรับการพัฒนาบุคลากรในประเทศ ในปการศึกษานั้น
3. จํานวนเงินที่หนวยงานจัดสรรสําหรับการพัฒนาบุคลากรในตางประเทศในปการศึกษานั้น
สูตรการคํานวณ :
เงินจัดสรรสําหรับการพัฒนาบุคลากรทั้งในประเทศและตางประเทศในปงบประมาณนั้น
จํานวนบุคลากรประจําในปงบประมาณนั้น
การคิดรอบป : ปงบประมาณ
เกณฑการประเมิน :
ในรายงานปการศึกษา 2552 ตัวบงชี้นี้หนวยงานแสดงเพียงรายงานเทานั้น ยังไมมีการประเมิน

45

สํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ตัวบงชี้ที่ : 5.7 รอยละของเงินเดือนบุคลากรทั้งหมดตอคาใชจายทั้งหมด
ชนิดของตัวบงชี้ : ปจจัยนําเขา
ระดับตัวบงชี้ :
; สํานัก/สถาบันและศูนย ; สนง.อธิการบดี ; สนง.คณะ
คําอธิบายตัวบงชี้ :
• เงินเดือนของบุคลากรถือวาเปนสวนหนึ่งของคาใชจายที่หนวยงานที่ใชในการบริหารจัดการภารกิจหลักบรรลุ
เปาหมาย โดยเทียบกับคาใชจายทั้งหมด
• คาใชจายทั้งหมด หมายถึง งบหมวดเงินเดือน คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ คาสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน
และคาเสื่อมราคา
• การคิดรอบป : ปงบประมาณ
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน :
1. คาใชจายทั้งหมดในปงบประมาณนั้น
2. จํานวนเงินเดือนรวมทั้งหมดของบุคลากรประจําสายสนับสนุนในปงบประมาณนั้น ทั้งนี้ใหนับบุคลากรที่ลาศึกษา
ตอดวย
3. สรุปผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนของบุคลากรประจําสายสนับสนุน
การคิดตัวบงชี้ :

จํานวนเงินเดือนของบุคลากรประจําสายสนับสนุนทั้งหมด
x
ในปงบประมาณนั้น
จํานวนคาใชจายทั้งหมดประจําในปงบประมาณนั้น

100

การคิดรอบป : ปงบประมาณ
เกณฑการประเมิน :
ในรายงานปการศึกษา 2552 ตัวบงชี้นี้หนวยงานแสดงเพียงรายงานเทานั้น ยังไมมีการประเมิน
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ตัวบงชี้ที่ : 5.8 รอยละของคาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบสารสนเทศตองบดําเนินการ
ชนิดของตัวบงชี้ : ปจจัยนําเขา
ระดับตัวบงชี้ :
; สํานัก/สถาบันและศูนย ; สนง.อธิการบดี ; สนง.คณะ
คําอธิบายตัวบงชี้ :
• คาใชจายที่สถาบัน/หนวยงานใชเพื่อการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ใชเพื่อการสนับสนุนภารกิจหลักทั้งหมด ไดแก
งบดําเนินการและงบลงทุนที่ใชในการจัดซื้อระบบ อุปกรณ โปรแกรม และครุภัณฑคอมพิวเตอรอื่นๆ ตลอดจน
คาใชจายในการพัฒนาระบบและเครือขายคอมพิวเตอรเพื่อการสนับสนุนภารกิจหลัก คาจางบุคลากร และคา
เสื่อมราคา
• งบดําเนินการ ไดแก งบบุคลากร(เงินเดือน คาจางประจํา คาจางชั่วคราว) งบดําเนินงาน (คาตอบแทนใชสอย คา
วัสดุ คาสาธารณูปโภค) คาเสื่อมราคา งบอุดหนุน และงบรายจายอื่น โดยไมรวมงบลงทุน (คาครุภัณฑ ที่ดินและ
สิ่ ง ก อ สร า ง) งบดํ า เนิ น การคิ ด จากทั้ ง สองแหล ง คื อ จากงบประมาณแผ น ดิ น และงบเงิ น รายได (เงิ น นอก
งบประมาณแผนดิน)
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน :
1. งบดําเนินการและงบลงทุนที่ใชในการจัดซื้อระบบ อุปกรณ โปรแกรม และครุภัณฑคอมพิวเตอรอื่นๆ ตลอดจน
คาใชจายในการพัฒนาระบบและเครือขายคอมพิวเตอรเพื่อการสนับสนุนภารกิจหลัก คาจางบุคลากร และ
คาเสื่อมราคา
2. งบดําเนินการทั้งหมด
สูตรการคํานวณ :

คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบสารสนเทศในปงบประมาณนั้น
งบดําเนินการทั้งหมดประจําในปงบประมาณนั้น

x 100

การคิดรอบป : ปงบประมาณ
เกณฑการประเมิน :
ในรายงานปการศึกษา 2552 ตัวบงชี้นี้หนวยงานแสดงเพียงรายงานเทานั้น ยังไมมีการประเมิน
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องคประกอบที่ 6 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
หลักการ
ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายใน เปนปจจัยสําคัญที่แสดงถึงศักยภาพการพัฒนาคุณภาพ
ของสถาบัน โดยตองครอบคลุมทั้งปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต ผลกระทบที่เกิดขึ้น ซึ่งจะตองมีการพัฒนา
ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในอยางตอเนื่อง และมีกระบวนการจัดการความรู เพื่อใหเกิดนวัตกรรม
ดานการประกันคุณภาพภายในที่เปนลักษณะเฉพาะ ของหนวยงาน
ตัวบงชี้ที่ : 6.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
ระดับตัวบงชี้ :
; สํานัก/สถาบันและศูนย ; สนง.อธิการบดี ; สนง.คณะ
คําอธิบายตัวบงชี้ :
• การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เปนภารกิจของสถาบันตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ.2542 ซึ่งสถาบันการศึกษาตองสรางระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการ
ดําเนินงานของสถาบันใหเปนไปตามนโยบาย เปาประสงค และระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนดโดยสถาบัน
และโดยหนวยงานตนสังกัดตลอดจนหนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ ถือวาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนสวน
หนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง เพื่อเปนหลักประกันแกสาธารณชนใหมั่นใจวา
สถาบัน สามารถสรางผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
• การคิดรอบป : ปการศึกษา
แนวปฏิบัติที่ดี :
1. หนวยงานจัดใหมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เปนสวนหนึ่ง ของกระบวนการบริหาร
โดยการมีสวนรวมจากทุกภาคีทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน
2. มีการกําหนดมาตรฐาน ตัวบงชี้ และเกณฑคุณภาพที่สอดคลองกับมาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานและ
กฎเกณฑอื่น ๆ ที่เกี่ยวของตลอดจนสอดคลองกับเอกลักษณของสถาบัน โดยตัวบงชี้ที่พัฒนาขึ้นตองครอบคลุม
ปจจัยที่มีผลตอคุณภาพอยางครบถวน ทั้งปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลผลิต ตลอดจนเปนตัวบงชี้ที่สามารถ
รองรับการประเมินภายนอกโดยหนวยงานตาง ๆ
3. มีการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาที่สมบูรณทั้งการตรวจติดตามการดําเนินงาน การประเมินคุณภาพ
การปรับปรุงพัฒนาคุณภาพตามผลการประเมินทั้งภายในและภายนอกจนเปนวัฒนธรรมองคกร
4. มีระบบสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาที่เหมาะสมโดยเฉพาะอยางยิ่งระบบฐานขอมูล และมีการสงเสริม
สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษา อยางตอเนื่อง
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน :
1. แผนงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันและหลักฐานการดําเนินงานตามแผน ตลอดจนการ
ประเมินและปรับปรุง โดยการสนับสนุนจากคณะกรรมการบริหารหนวยงาน และผูบริหารทุกระดับ
2. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ การบริหารงานดานการประกันคุณภาพของหนวยงาน ตั้งแตการควบคุม
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพ ตลอดจนระเบียบ ขอบังคับ มาตรการและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ
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3. ขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการบริหารงานประกันคุณภาพ เชน คําสั่งแตงตั้งหรือมอบหมายหนวยงาน
หรือผูรับผิดชอบ คูมือการประกันคุณภาพของหนวยงาน ฐานขอมูลที่ใชในการประกันคุณภาพ หลักฐานการ
สงเสริมสนับสนุนระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาใหเขมแข็งและเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารงาน โดยการมีสวนรวมของบุคลากรในหนวยงาน ขอมูลหรือหลักฐานการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุน
กระบวนการจัดการความรูเรื่องการประกันคุณภาพของหนวยงาน
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมกับระดับการพัฒนาของหนวยงาน
2. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพจากคณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหาร
สูงสุดของหนวยงาน ภายใตการมีสวนรวมจากภาคีทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน
3. มีการกําหนดมาตรฐานตัวบงชี้ และเกณฑคุณภาพที่สอดคลองกับมาตรฐานการอุดมศึกษา และมาตรฐานอื่น ๆ
ที่เกี่ยวของ และสอดคลองกับการประเมินคุณภาพภายนอก
4. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพที่ครบถวน ทั้งการควบคุมคุณภาพการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน
คุณภาพอยางตอเนื่องเปนประจํา (อยางนอย 3 ปนับรวมปที่มีการติดตาม)
5. มีการนําผลการประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน
6. มีระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาและใชรวมกันทั้งระดับบุคคล ภาควิชา
คณะ และสถาบัน/หนวยงาน
7. มีระบบสงเสริมการสรางเครือขายดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางหนวยงานทั้งภายในและภายนอก
หนวยงาน
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการไมครบ 4 ขอแรก
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คะแนน 2
มีการดําเนินการ 4 ขอแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการอยางนอย 5 ขอแรก
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ตัวบงชี้ที่ : 6.2 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต
ระดับตัวบงชี้ :
; สํานัก/สถาบันและศูนย ; สนง.อธิการบดี ; สนง.คณะ
คําอธิบายตัวบงชี้ :
• ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน วัดจากผลการดําเนินงานตามระบบและกลไก
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ที่กําหนดขึ้นทั้งในระดับสถาบันและหนวยงานยอย ตลอดจนถึงในองคการ
นักศึกษา ทั้งนี้ โดยมีการรายงานผลการประกันคุณภาพตอหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชนมีการนําผลการ
ประเมินไปใชปรับปรุงการดําเนินงานอยางตอเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพระหวาง
บุคคลและหนวยงานตลอดจนมีนวัตกรรม หรือมีแบบอยางที่ดีในการประกันคุณภาพการศึกษา
• การคิดรอบป : ปการศึกษา
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน :
1. รายงานการตรวจติดตามภายในหนวยงานทุกระดับ
2. รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตอหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชน
3. รายงานความเปลี่ยนแปลงอันสืบเนื่องมาจากการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
4. นวัตกรรมดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่สถาบันพัฒนาขึ้น หรือการปฏิบัติที่เปนเลิศ หรือการเปน
แหลงอางอิงของหนวยงานอื่น ๆ ตลอดจนผลการพัฒนาหรือ มูลคาเพิ่ม (value added) จากการประกันคุณภาพ
ภายใน
5. รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่มีตอการพัฒนาหนวยงานและบุคลากร
6. รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่สงผลตอคุณภาพบัณฑิตคุณภาพงานวิจัย ประสิทธิผลของการ
บริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของสถาบัน
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีการดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหนวยงานอยางตอเนื่อง
2. มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายในโดยสอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการของหนวยงาน
3. มีการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตอหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชนภายในเวลาที่
กําหนด
4. มีการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการดําเนินงานของหนวยงานอยางตอเนื่อง
5. มีนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพที่หนวยงานพัฒนาขึ้น หรือมีการจัดทําแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อการเปนแหลง
อางอิงใหกับหนวยงานและสถาบันอื่น ๆ
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก

คะแนน 2
มีการดําเนินการ 3 ขอแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอแรก
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องคประกอบที่ 7 การวิจัยสถาบัน
ตัวบงชี้ที่ : 7.1

มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรคเพื่อพัฒนา
สถาบัน
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
ระดับตัวบงชี้ :
; สํานัก/สถาบันและศูนย
; สนง.อธิการบดี : สนง.คณะ
คําอธิบายตัวบงชี้ :
• หน ว ยงานสายสนั บ สนุ น เป น หน ว ยงานที่ ต อ งมี ก ารพั ฒ นากระบวนการในการปฏิ บั ติ ง าน ที่ ก อ ให เ กิ ด
ประสิทธิภาพหรือสรางแนวทาง หรือนําเสนอแนวทางในการพัฒนาหนวยงานของตนเองและมหาวิทยาลัย ฉะนั้นจึง
จําเปนตองมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสรางสรรคที่มีคุณภาพ โดยมีแนวทางการดําเนินงานที่เปนระบบและ
มีกลไกสงเสริมสนับสนุนครบถวนเพื่อใหสามารถดําเนินการไดตามแผนที่กําหนดไว ทั้งการสนับสนุนดานการ
จัด หาแหลงทุน วิจั ยและการจัดสรรทุนวิจัย การสงเสริม พัฒ นาสมรรถนะแกบุค ลากรเพื่ อทํา วิจัย การสนั บสนุน
ทรัพยากรที่จํา เปนซึ่งรวมถึงทรั พยากรบุคคล ทรัพยากรการเงิน เครื่องมืออุ ปกรณที่เกี่ยวของตา งๆ ตลอดจน
จัดระบบสรางขวัญและกําลังใจอยางเหมาะสม
• งานวิจัยหมายถึง ผลงานทางวิชาการที่ไดมาจากการศึกษาคนควาตามกระบวนการระเบียบวิจัยที่เหมาะสม
โดยมีเปาหมายในการพัฒนากระบวนการในการทํางานของหนวยงานหรือมหาวิทยาลัย
• งานสรางสรรค หมายถึง ผลงาน(ไมจําเปนตองวิจัย) ที่มีการศึกษาคนควา ,สิ่งประดิษฐหรือนวัตกรรมตางๆ
ที่เปนประโยชนตอการทํางานในหนวยงานหรือมหาวิทยาลัย ทั้งนี้สามารถนับรวมถึงการคิดคนวิธีการทํางานใหมที่
แสดงถึงการพัฒนาใหมีประสิทธิภาพสูงกวาวิธีการทํางานแบบเดิม
• การคิดรอบป : ปการศึกษา
แนวปฏิบัติที่ดี :
1. มีระบบบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรคที่สงเสริมการพัฒนาสถาบัน ที่สอดคลองกับภารกิจดานตางๆ ของ
สถาบันเพื่อใหเกิดการพัฒนากระบวนการในการทํางาน หรือแนวทางที่ดีในการปฏิบัติงานภายในหนวยงานหรือ
มหาวิทยาลัย
2. มีการจัดหาทรัพยากรสนับสนุนการวิจัยและงานสรางสรรคอยางเพียงพอ ทั้งทรัพยากรการเงิน ทรัพยากรบุคคล
แหลงคนควา และสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ
3. มีงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําใชประโยชนไดจริง
4. มีกระบวนการดําเนินการเพื่อเผยแพรหรือถายทอดความรู และการนําไปใชประโยชนทั้งภายในและภายนอก
หนวยงาน
5. มีการติดตามและตรวจสอบประเมินผล ของการนําผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชประโยชน โดยพิจารณา
จากการเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
6. มีการนําผลประเมินมาพัฒนาเพื่อตอยอดงานวิจัยและงานสรางสรรคสถาบัน หรือหนวยงานมีการสรางงานวิจัย
และงานสรางสรรคสถาบันอยางตอเนื่อง
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ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน :
1. แผนงานวิจัยและงานสรางสรรคสถาบันและหลักฐานการดําเนินงานตามแผนตลอดจนการประเมินและปรับปรุง
2. จํานวนโครงการวิจัยและงานสรางสรรคของสถาบัน ตลอดจนระเบียบ ขอบังคับ มาตรการและแนวปฏิบัติที่
เกี่ยวของ
3. ขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัย เชน ขอมูลหรือหลักฐานการจัดหาแหลงทุน ขอมูลการ
จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการวิจัย ขอมูลการสนับสนุนทรัพยากรดานอื่นๆ ตอการวิจัย ขอมูลทุนวิจัยที่
บุค ลากรไดรั บพร อ มชื่อบุค ลากร ขอมูลเกี่ยวกับผลการวิจัยที่ตีพิม พห รื อ เผยแพรใ นลัก ษณะอื่น ๆ หรื อ การ
นําไปใชประโยชน ตลอดจนขอมูลหรือหลักฐานการสรางขวัญและกําลังใจแกนักวิจัย เปนตน
4. ขอมูลหรือหลักฐานการเพื่อเผยแพรหรือถายทอดความรู และการนําไปใชประโยชนทั้งภายในและภายนอก
หนวยงาน
5. ขอ มู ลหรื อหลั ก ฐานการติ ดตามและตรวจสอบประเมิ น ผล ของการนํ า ผลงานวิ จั ยหรื อ งานสร า งสรรค ไ ปใช
ประโยชน
6. ขอมูลหรือหลักฐานการนําผลประเมินมาพัฒนาเพื่อตอยอดงานวิจัยและงานสรางสรรคสถาบัน หรือหนวยงานมี
หลักฐานการสรางงานวิจัยและงานสรางสรรคสถาบันอยางตอเนื่อง
เกณฑมาตรฐาน : ขอ
1. มีระบบบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรคที่สงเสริมการพัฒนาสถาบัน ที่สอดคลองกับภารกิจดานตางๆ ของ
สถาบันเพื่อใหเกิดการพัฒนากระบวนการในการทํางาน หรือแนวทางที่ดีในการปฏิบัติงานภายในหนวยงานหรือ
มหาวิทยาลัย
2. มีการจัดสรรทรัพยากรการเงิน ทรัพยากรบุคคล แหลงคนควาตางๆ เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค
ของสถาบัน
3. มีงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําใชประโยชนไดจริงอยางนอย 1 โครงการตอปที่ประเมิน
4. มีการเผยแพรหรือถายทอดความรู และการนําไปใชประโยชนทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน
5. มีก ารติดตามและตรวจสอบประเมินผล ของการนําผลงานวิจัย หรืองานสรางสรรคไ ปใชป ระโยชน โดยการ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพของความแตกตางกอนทําและหลังทํา
6. มีการนําผลประเมินมาพัฒนาเพื่อตอยอดงานวิจัยและงานสรางสรรคสถาบัน หรือหนวยงานมีการสรางงานวิจัย
และงานสรางสรรคสถาบันอยางตอเนื่อง
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ 3 – 4 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการอยางนอย 5 ขอ
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ตารางแสดงองคประกอบและตัวบงชี้ของสถาบัน สํานักและสวนสนับสนุน ที่ไมมีการเรียนการสอน
สําหรับการคิดรอบป
การคิดรอบป

องคประกอบ/ตัวบงชี้
ปฏิทิน

ปการศึกษา

ปงบประมาณ

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ
1.1

มีการกําหนดปรัชญา หรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการ
พัฒนากลยุทธแผนดําเนินงานและมีการกําหนดตัวบงชี้
เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนใหครบทุก
ภารกิจ
1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการ
ปฏิบัติงานที่กําหนด
องคประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก
2.1 มีระบบและกลไกในการพัฒนาการปฏิบัติงานและการ
ใหบริการ
2.2 *สัดสวนบุคลากรสายสนับสนุนตออาจารยประจํา
2.3 *สัดสวนบุคลากรสายสนับสนุนตอนิสิตเต็มเวลาเทียบเทา
2.4 มีระบบและกลไกการบริการวิชาการแกสังคมตาม
เปาหมายของมหาวิทยาลัย
2.5 รอยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและ
วิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสราง
ความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติตอบุคลากร
2.6 รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ
องคประกอบที่ 3 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
3.1 มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
องคประกอบที่ 4 การบริหารและการจัดการ
4.1 ระดับคุณภาพของกรรมการบริหาร
4.2 ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของสถาบัน
4.3

มีการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรู

4.4

มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนา
และธํารงรักษาไวใหบุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร
(เฉพาะสํานักคอมพิวเตอร)
ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหบุคคล ภายนอกเขา
มามีสวนรวมในการพัฒนาหนวยงาน
มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการ
บริหาร

4.5
4.6
4.7
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การคิดรอบป

องคประกอบ/ตัวบงชี้
ปฏิทิน

4.8
4.9
4.10
4.11
4.12

ปการศึกษา

ปงบประมาณ

23

9

ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชี้และเปาหมาย
ของระดับองคกรสูระดับบุคคล
รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับพัฒนา
ความรูและทักษะในวิชาชีพ ทั้งในประเทศและตางประเทศ
ระดับความสําเร็จในการลดระยะเวลาและขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานบริการ
ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการ
ประหยัดพลังงาน
ระดับความสําเร็จของการดําเนินการดําเนินกิจกรรม 5 ส

องคประกอบที่ 5 การเงินและงบประมาณ
5.1 มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย การ
ตรวจสอบการเงินและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ
5.2 มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันรวมกัน
5.3 คาใชจายและมูลคาของหนวยงานในการใหบริการทาง
วิชาการและวิชาชีพเพื่อสังคมตอบุคลากร
5.4 *คาใชจายทั้งหมดตอจํานวนบุคลากร
5.5 รอยละของเงินเหลือจายสุทธิตองบดําเนินการ
5.6 *งบประมาณสําหรับการพัฒนาบุคลากรในประเทศและ
ตางประเทศตอจํานวนบุคลากร
5.7 *รอยละของเงินเดือนบุคลากรทั้งหมดตอคาใชจายทั้งหมด
5.8 *รอยละของคาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบสารสนเทศตอ
งบดําเนินการ
องคประกอบที่ 6 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
6.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวน
หนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา
6.2 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
องคประกอบที่ 7 การวิจัยสถาบัน
7.1
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มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิต
งานวิจัยและงานสรางสรรคเพื่อพัฒนาสถาบัน
รวมจํานวนตัวบงชี้

