


คํานํา 
 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา สํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัย        
ศรีนครินทรวิโรฒ ปการศึกษา 2552  ฉบับน้ี มีเน้ือหาสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของคูมือการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา และ
เพ่ิมเติมรายละเอียดตามสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยตัวบงชี้ที่จะดําเนินการ
ประเมินในปการศึกษา 2552 สํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา อยูในกลุมสํานัก สถาบัน ศูนย
ตางๆ ที่ไมการเรียนการสอน (ไมผลิตบัณฑิต) มีองคประกอบ 7 องคประกอบ จํานวนตัวบงชี้ 29 
ตัวบงชี้ 

ในการน้ี สํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาขอขอบคุณ ผูจัดทํา คณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน คณะกรรมการบริหารระบบคุณภาพสํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา
ทุกทาน ที่ไดตระหนักและใหความสําคัญกับการจัดทําคูมือการประกันคุณภาพการศึกษา และ
คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาฉบับน้ี จะเปนแนวทางในการดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาของสํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนสามารถ
ชวยพัฒนาคุณภาพงานในทุกองคประกอบไดดียิ่งขึ้น 

 
 

ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ี 
งานประกันคณุภาพการศึกษา 

สํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา 
 



สารบัญ 
 

  หนา 
สารจากอธิการบดี   
คํานํา   
บทที่ 1 การพัฒนาการประเมินคุณภาพการศึกษาของสํ านักสื่ อ   

และเทคโนโลยีการศึกษา 
 

  การพัฒนาตัวบงชี้เพ่ือการประเมินคุณภาพการศึกษา 1 
  การกําหนดตัวบงชี้และเกณฑการประเมิน 2 
  การกําหนดเกณฑการประเมิน 5 
บทที่ 2 ตัวบงชีแ้ละเกณฑการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ  

สําหรับหนวยงานสายสนับสนุน(ไมมีการผลิตบัณฑิต) 
 

  องคประกอบคุณภาพ ตัวบงชี้และเกณฑการประเมิน 
 องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถปุระสงคและ
แผนการดําเนินการ 

 
6 

  องคประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 10 
  องคประกอบที่ 3 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 19 
  องคประกอบที่ 4 การบริหารและการจัดการ 21 
  องคประกอบที่ 5 การเงินและงบประมาณ 39 
  องคประกอบที่ 6 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 48 
  องคประกอบที่ 7 การวิจัยสถาบัน 51 
ภาคผนวก 
 

 
ตารางแสดงองคประกอบและตวับงชี้ของสถาบัน สํานักและสวน
สนับสนุน ที่ไมมีการเรียนการสอน 
 

 
54 
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บทท่ี 1 
การพัฒนาการประเมนิคุณภาพการศึกษา 
ของสํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา 

 
 

การพัฒนาตัวบงช้ีเพ่ือการประเมินคุณภาพการศึกษา 
สํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา ไดพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหมีมาตรฐานตามเกณฑคุณภาพท่ีกําหนด       

ตามเกณฑการประเมินคุณภาพภายนอกของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สํานักงานรับรอง
มาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา(องคการมหาชน) หรือ สมศ. และคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
(ก.พ.ร.) โดยยึดแนวทางของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งมีหลักการในการพัฒนาตัวบงชี้ ดังตอไปนี้    

1.  เปนตัวบงชี้ท่ีมีความครอบคลุมทุกองคประกอบคุณภาพตามกฎกระทรวง วาดวยระบบหลักเกณฑ 
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2546   

2.  เปนตัวบงชี้ท่ีตอบสนองเจตนารมณแหงพระราชบัญญัตการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษาและมาตรฐานตางๆ           
ท่ีเกี่ยวของ มีความครอบคลุมตัวบงชี้การประกันคุณภาพภายในของคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 
รวมท้ังสอดคลองไปในทิศทางเดียวกับตัวบงชี้สําหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกระดับอุดมศึกษา   
รอบสองของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) “สมศ.” และสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ปงบประมาณ พ.ศ. 2552   

3.  เปนตัวบงชี้ ท่ีสามารถประเมินไดครบทุกมิติของระบบการประกันคุณภาพ คือ ปจจัยนําเขา 
กระบวนการ ผลผลิตและผลลัพธ สําหรับตัวบงชี้ท่ีใชประเมินกระบวนการ ไดเสนอแนวการปฏิบัติท่ีดีและตัวอยาง
แนวทางการพัฒนาตามท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดไวดวย  

4.  เปนตัวบงชี้และเกณฑเฉพาะของสถาบันท่ีมีจุดเนนการผลิตบัณฑิตและวิจัย ตามนิยามท่ีกําหนด
โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา    

5.  จํานวนตัวบงชี้และเกณฑกํากับแตละตัวบงชี้ ใชจํานวนทั้งหมดท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษา
พัฒนาขึ้นเปนประเภททั่วไป และประเภทเฉพาะของสถาบันท่ีมีจุดเนนการผลิตบัณฑิตและวิจัย รวมทั้งเพ่ิมเติม   
ในบางองคประกอบเพ่ือใหเหมาะสมกับการพัฒนาสถาบัน และใหสามารถรับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ได 

นอกจากนี้ สํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา ยังไดกําหนดนโยบายคุณภาพของสํานักส่ือและ
เทคโนโลยีการศึกษา ไวดังนี้ 

1. สงเสริมและสนับสนุนสํานักส่ือฯ ใหมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพ โดยกําหนดใหมีการดําเนิน การตรวจสอบ และการประเมินคุณภาพอยางตอเนื่อง 

2. สรางวัฒนธรรมคุณภาพในการทํางาน ท่ีจะเปนเสมือนกลไกท่ีจะทําใหระบบงานและผูทํางาน
สามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ มีจิตสํานึกแหงความรับผิดชอบตอคุณภาพการศึกษา รักษาและเพิ่มพูน
มาตรฐานการศึกษาของสถาบัน  ใหอยูในระดับท่ีดีย่ิงขึ้น 

3. บุคลากรทุกคนมีสวนรวมในการดําเนินการระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา  
4. .ใหความรวมมือกับมหาวิทยาลัยพัฒนาระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพการศึกษา 
5. สงเสริมและสนับสนุนใหมีการปรับปรุงองคกรของตนเองเพื่อมุงสูความเปนเลิศ  
6. สงเสริมและสนับใหบุคลากรทุกคนมีความรูและตระหนักการประกันคุณภาพการศึกษา 
7. สรางระบบการผลิตและใหบริการ มีคุณภาพในระดับสากล 
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การกําหนดตัวบงช้ีและเกณฑการประเมิน 
    สํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา ไดดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา มาตั้งแตป พ.ศ. 2542 
จนถึงปจจุบันไดมีการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษามาโดยตลอด โดยเฉพาะไดมีการปรับปรุงตัวบงชี้      
การประเมินคุณภาพภายในใหมีความสอดคลองกับตัวบงชี้การประเมินคุณภาพภายนอกและลดความซ้ําซอน   
เพ่ือใหหนวยงานและบุคลากรภายในสํานักส่ือฯ สามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และตอบสนองกับความ
ตองการขององคกรภายนอก และคํานึงถึงจุดเนนของหนวยงาน ตามภารกิจหลักของหนวยงาน โดยองคประกอบ
และตัวบงชี้ ดังตารางที่ 1.1  
 
ตารางท่ี 1.1 แสดงองคประกอบและตัวบงชี้ของสถาบัน สํานักและสวนสนับสนุน ท่ีไมมีการเรียนการสอน 

ความสอดคลอง องคประกอบ/ตัวบงชี้ 
 

สํานัก/
สถาบัน
และ
ศูนย 

สนง.
อธิการบดี 

สนง.
คณะ 

สกอ สมศ กพร 

องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ 

1.1 มีการกําหนดปรัชญา หรือปณิธาน ตลอดจนมี
กระบวนการพัฒนากลยุทธแผนดําเนินงานและมี
การกําหนดตัวบงชี้เพ่ือวัดความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ 

     

  

1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของ
การปฏิบัติงานท่ีกําหนด 

      

องคประกอบท่ี 2 ภารกิจหลัก 

2.1 มีระบบและกลไกในการพัฒนาการปฏิบัติงานและ
การใหบริการ 

   
      

2.2 *สัดสวนบุคลากรสายสนับสนุนตออาจารยประจํา          

2.3 *สัดสวนบุคลากรสายสนับสนุนตอนิสิตเต็มเวลา
เทียบเทา 

   
      

2.4 มีระบบและกลไกการบริการวิชาการแกสังคมตาม
เปาหมายของมหาวิทยาลัย 

   
  

 
    

2.5 รอยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการ
และวิชาชีพท่ีตอบสนองความตองการพัฒนาและ
เสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน 
ประเทศชาติตอบุคลากร 

   

  

  

  

2.6 รอยละของความพึงพอใจของผูรับบริการ        

องคประกอบท่ี 3 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

3.1 มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม        
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ความสอดคลอง องคประกอบ/ตัวบงชี้ 
 

สํานัก/
สถาบัน
และ
ศูนย 

สนง.
อธิการบดี 

สนง.
คณะ 

สกอ สมศ กพร 

องคประกอบท่ี 4 การบริหารและการจัดการ 

4.1 ระดับคุณภาพของกรรมการบริหาร        

4.2 ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของสถาบัน         

4.3 มีการพัฒนาหนวยงานสูองคการเรียนรู         

4.4 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคล
เพ่ือพัฒนา และธํารงรักษาไวใหบุคลากรมี
คุณภาพและประสิทธิภาพ 

      

4.5 ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพ่ือการบริหาร 
(เฉพาะสํานักคอมพิวเตอร) 

      

4.6 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสให
บุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการพัฒนา
หนวยงาน 

    

  

 

4.7 มีการนําระบบบริหารความเส่ียงมาใชใน
กระบวนการบริหาร 

    
    

4.8 ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชี้และ
เปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล 

    
    

4.9 รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนท่ีไดรับ
พัฒนาความรูและทักษะในวิชาชีพ ท้ังในประเทศ
และตางประเทศ 

   

 

  

4.10 ระดับความสําเร็จในการลดระยะเวลาและขั้นตอน
การปฏิบัติงานบริการ 

   
  

  

4.11 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตาม
มาตรการประหยัดพลังงาน 

   
  

  

4.12 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการดําเนิน
กิจกรรม 5 ส 

       

องคประกอบท่ี 5 การเงินและงบประมาณ 

5.1 มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห
คาใชจาย การตรวจสอบการเงินและงบประมาณ
อยางมีประสิทธิภาพ 

  

  

  

  

5.2 มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบัน
รวมกัน  

    
    

5.3 คาใชจายและมูลคาของหนวยงานในการใหบริการ
ทางวิชาการและวิชาชีพเพ่ือสังคมตอบุคลากร 
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ความสอดคลอง องคประกอบ/ตัวบงชี้ 
 

สํานัก/
สถาบัน
และ
ศูนย 

สนง.
อธิการบดี 

สนง.
คณะ 

สกอ สมศ กพร 

5.4 *คาใชจายท้ังหมดตอจํานวนบุคลากร          

5.5 รอยละของเงินเหลือจายสุทธิตองบดําเนินการ          

5.6 *งบประมาณสําหรับการพัฒนาบุคลากรใน
ประเทศและตางประเทศตอจํานวนบุคลากร 

   
      

5.7 *รอยละของเงินเดือนบุคลากรท้ังหมดตอคาใชจาย
ท้ังหมด 

   
      

5.8 *รอยละของคาใชจายท้ังหมดท่ีใชในระบบ
สารสนเทศตองบดําเนินการ 

   
      

องคประกอบท่ี 6 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

6.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปน
สวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา  

     
  

6.2 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

     
  

องคประกอบท่ี 7 การวิจัยสถาบัน       
7.1 มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการ

ผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรคเพ่ือพัฒนาสถาบัน 
     

 

รวมจํานวนตัวบงชี้ 30** 26 24 18 9 6 

หมายเหตุ * หมายถึงแสดงรายงานผลการดําเนินงานแตไมประเมินในปการศึกษา 2552 

 
** เฉพาะสํานักคอมพิวเตอร ดําเนินการตัวบงชี้ท่ี 4.5  รวม 30 ตัวบงชี้  
    สํานัก/สถาบัน/ศูนย อ่ืนๆ ดําเนินการเพียง 29 ตัวบงชี้ 
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การกําหนดเกณฑการประเมิน  
       คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2552 ของสํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา ไดมีการ
กําหนดเกณฑการประเมิน ไดกําหนดคาคะแนนการประเมิน เปนคะแนนเต็ม 3 คะแนน ดังนี้  

• การประเมินผลการดําเนินงานตามเกณฑรายตัวบงชี้มีคา 3 คะแนน คือ ต้ังแต 1 ถึง 3 โดยมีความหมาย
ดังนี้   

คะแนน 1 หมายถึง มีการดําเนินการตามตัวบงชี้ท่ีกําหนดบางสวนและต่ํากวามาตรฐานที่ควรจะ 
เปนหรือผลการดําเนินงานต่ํากวามาตรฐานท่ีควรจะเปน 

คะแนน 2 หมายถึง มีการดําเนินงานตามตัวบงชี้ท่ีกําหนดในระดับท่ียอมรับได และใกลเคียงกับ
มาตรฐานหรือมีผลการดําเนินงานท่ีใกลเคียงกับมาตรฐาน  

คะแนน 3 หมายถึง มีการดําเนินงานตามตัวบงชี้ท่ีกําหนดครบถวนเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด
หรือมีผลการดําเนินงานท่ีไดมาตรฐาน  

ในกรณีท่ียังไมมีการดําเนินการหรือไมมีผลการดําเนินงานหรือผลการดําเนินงานไมถึงเกณฑการ
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 

≤ 1.50 ยังไมไดคุณภาพ 
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บทท่ี 2 

ตัวบงชีแ้ละเกณฑการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ 
สําหรับหนวยงานสายสนับสนุน(ไมมีการผลิตบัณฑิต) 

 
 

 สํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา ไดพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหมีมาตรฐานตามเกณฑคุณภาพท่ี
กําหนด ตามเกณฑการประเมินคุณภาพภายนอกของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สํานักงาน
รับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) หรือ สมศ. และคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.) โดยใหความสําคัญในเรื่องการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งมีจํานวน
องคประกอบและตัวบงชี้ ดังตอไปนี้คือ ระดับสํานัก มีองคประกอบ 7 องคประกอบ จํานวนตัวบงชี้ 29 ตัวบงชี้   
 
องคประกอบคุณภาพ ตัวบงช้ีและเกณฑการประเมิน 
 

องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนการดําเนนิการ 
หลักการ 
 หนวยงานแตละแหง มีปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคท่ีไดกําหนดมาตั้งแตเร่ิมต้ังหนวยงาน และ  อาจ
ปรับเปล่ียนได ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค ควรระบุใหชัดเจนใหสมาชิกของหนวยงานไดรับทราบ ท้ังอาจารย 
เจาหนาท่ี นักศึกษา ตลอดจนผูท่ีมีสวนไดสวนเสีย เชน ผูปกครอง ชุมชน ผูใชบริการ และสังคมโดยรวม ปรัชญา 
ปณิธาน วัตถุประสงค ควรสอดคลองกัน และเปนแนวทางการดําเนินงานสนับสนุนภารกิจหลักของ หนวยงาน ตาม
หลักการอุดมศึกษามาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษามาตรฐานวิชาชีพ(ถามี) และหนวยงาน
ตองจัดทําแผนกลยุทธ และแผนดําเนินงานที่ชัดเจน เพ่ือใหบรรลุปรัชญา ปณิธาน และวัตถุประสงคของหนวยงาน 
และใหสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัย 
 
ตัวบงชี้ท่ี : 1.1 มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผน ดําเนินงานและ

มีการกําหนดตัวบงชี้เพ่ือวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตาม แผนใหครบทุกภารกิจ 
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 

  ระดับตัวบงชี้ : สํานัก/สถาบันและศูนย สนง.อธิการบดี     สนง.คณะ 
 
คําอธิบายตัวบงชี้ :  

• หนวยงานมีภารกิจหลัก คือ สนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแกสังคม และการ
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการดําเนินภารกิจหลักแตละดานตองคํานึงถึงหลักการของการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา มาตรฐานการอุดมศึกษา  มาตรฐานการศึกษาของชาติ ตลอดจนมาตรฐานวิชาชีพท่ีเกี่ยวของ 
รวมถึงยุทธศาสตร ดานตางๆ ของมหาวิทยาลัย ดังนั้น ในการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนการพัฒนากล
ยุทธและแผนการดําเนินงานเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงานของหนวยงาน จึงจําเปนตองใหสอดคลองกับหลักการ
และมาตรฐานตางๆ ท่ีเกี่ยวของท่ีระบุ 

• การคิดรอบป : ปงบประมาณ 
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แนวปฏิบัติท่ีดี : 

1. มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน และมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนการดําเนินงานและแผนปฏิบัติการ
ประจําปใหสอดคลองซึ่งกันและกัน และสอดคลองกับภารกิจหลัก ของหนวยงาน หลักการอุดมศึกษา มาตรฐาน
การศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐาน วิชาชีพ (ถามี) ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยในดานตางๆ  

2. มีการกําหนดตัวบงชี้ (KPI) ของการดําเนินงาน ตลอดจนกําหนดเปาหมาย (target) ของแตละตัวบงชี้เพ่ือวัด
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. เอกสารหลักฐานท่ีแสดงใหเห็นวาหนวยงานมีกลไกการดําเนินงานเพ่ือกําหนด 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. เอกสารหรือรายงานการประชุมท่ีแสดงใหเห็นวา หนวยงานมีการรายงานการ ดําเนินงานตัวบงชี้นี้ตอผูบริหาร

ระดับหนวยงาน 
8. เอกสารการวิเคราะหและปรับปรุงกลยุทธใหทันสมัยและสอดคลองกับสภาพการณในปจจุบันและแนวโนมใน

อนาคตอยางสม่ําเสมอ 
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เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 

1. มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน 
2. มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนการดําเนินงานและแผนปฏิบัติการประจําป ใหสอดคลองกันและกัน และ

สอดคลองกับภารกิจหลักของหนวยงาน ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 
3. มีการกําหนดตัวบงชี้ของการดําเนินงาน และกําหนดเปาหมายของแตละตัวบงชี้เพ่ือวัดความสําเร็จของ  

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 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 5  ขอแรก มีการดําเนินการ 5 - 6  ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 
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ตัวบงชี้ท่ี : 1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานท่ีกําหนด 
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต 

  ระดับตัวบงชี้ : สํานัก/สถาบันและศูนย สนง.อธิการบดี     สนง.คณะ 
 

คําอธิบายตัวบงชี้ :  

• พิจารณาจากระดับความสําเร็จของการบรรลุเปาหมายแตละตัวบงชี้ท่ีสอดคลองกับแผนปฏิบัติงานของ
สถาบันอุดมศึกษา โดยประเด็นของการประเมินผล ไดแก การสนับสนุนดานการเรียนการสอน ดานงานวิจัยและ  
งานสรางสรรค ดานการบริการวิชาการ ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

• การคิดรอบป : ปงบประมาณ 
 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 

1. เอกสารการกําหนดรายการตัวบงชี้ของแผนการปฏิบัติงานในรอบปงบประมาณ(ปเดียวกับปการศึกษา) 
เปาหมายในแตละตัวบงชี้ และผลการดําเนินงานในตัวบงชี้เหลานั้น  

2. เอกสารหลักฐานท่ีแสดงใหเห็นถึงกลไกเพ่ือประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําป  
2.1. คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการ คณะทํางาน หรือมอบหมายผูรับผิดชอบ  
2.2. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานของตัวบงชี้และความเชื่อถือไดของขอมูลท่ีไดรับ รวมถึงระบบ

การเก็บรักษาและดูแลเอกสารหรือขอมูล 
2.3. การมีสวนรวมของผูบริหารระดับสูงของหนวยงาน 

 
การคิดรอยละตัวบงชี้  : 

 
จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณที่บรรลุเปาหมาย x 100 

จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณทั้งหมด 

 
การคิดรอบป : ปงบประมาณ 

 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

บรรลุเปาหมายรอยละ 60-74 บรรลุเปาหมายรอยละ 75-89 บรรลุเปาหมายรอยละ 90-100 
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องคประกอบท่ี 2 ภารกิจหลัก 
หลักการ 
 การบริหารหนวยงานที่มีภารกิจหลักในการสนับสนุนกิจกรรมวิชาการ ซึ่งจะเกี่ยวของกับการกําหนด
ปจจัยปอนเขาท่ีไดมาตรฐานตามที่กําหนด ประกอบดวยการบุคลากรที่มีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐาน ในการ
ใหบริการมีกระบวนการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ และตองมีการวางระบบและกลไกการพัฒนาการปฏิบัติงาน
และการใหบริการท่ีมีคุณภาพ และในบางหนวยงานท่ีตองมีการบริการวิชาการแกสังคม ท่ีนอกเหนือจากการ
ใหบริการสนับสนุนหนวยงานที่มีการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิต ถือเปนหนึ่งในภารกิจหลักของหนวยงานตางๆ 
ท่ีพึงให บริการในรูปแบบตางๆ ตามภารกิจท่ีไดรับมอบหมาย อาจมีการใหบริการวิชาการแบบใหเปลาโดยไมคิด
คาใชจายหรืออาจคิดคาใชจาย ตามความเหมาะสม ใหท้ังองคการภาครัฐและเอกชน องคการอิสระ องคการ
สาธารณะ ชุมชน และ สังคมโดยกวาง รูปแบบการใหบริการวิชาการมีความหลากหลาย เชน การอนุญาตใหใช
ประโยชนทรัพยากรของสถาบัน เปนแหลงอางอิงทางวิชาการ ใหคําปรึกษา ใหการอบรม จัดประชุมหรือ สัมมนา
วิชาการ ทํางานวิจัยเพ่ือตอบคําถามตางๆ หรือเพ่ือชี้แนะสังคม  
 
ตัวบงชี้ท่ี : 2.1 มีระบบและกลไกในการพัฒนาการปฏิบัติงานและการใหบริการ 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 

  ระดับตัวบงชี้ : สํานัก/สถาบันและศูนย สนง.อธิการบดี     สนง.คณะ 
 
คําอธิบายตัวบงชี้ :  

• หนวยงานจะตองมีหนาท่ีพัฒนากระบวนการ วิธีการในการปฏิบัติงาน ใหสอดคลองกับ วิสัยทัศน พันธกิจ 
และความพรอมของหนวยงาน ตลอดจนสอดคลองกับความตองการของผูรับบริการมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
อยางตอเนื่อง มีการวางระบบและกลไกการบริหารหนวยงานอยางมีประสิทธิภาพและพรอมตอการเปล่ียนแปลง 

• การคดิรอบป : ปการศึกษา 
 
แนวปฏิบัติท่ีดี : 

1. หนวยงานมีระบบและกลไกในการบริหาร เพ่ือใหสามารถดําเนินงานตามนโยบายและแผนงานในการใหบริการ 
2. มีการกําหนดภาระงานของหนวยงาน และผูปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับภาระงานหลักท่ีชัดเจน 
3. มีแผนงานการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีสามารถตรวจสอบได 
4. มีขั้นตอนการปฏิบัติงานและวิธีการปฏิบัติงานท่ีเปนมาตรฐาน 
5. มีการทบทวนปรับปรุงระบบงานในการปฏิบัติงานและการใหบริการ ใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง 
 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 

1. มีนโยบาย แผนกลยุทธและแผนดําเนินงานตามภารกิจหลัก ตลอดจนการประเมินและปรับปรุง 
2. โครงสรางการบริหารงานของหนวยงาน ตลอดจนระเบียบขอบังคับ มาตรการและแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวของ 
3. ขอมูลหรือหลักฐานกําหนดภาระงานของผูปฏิบัติงานตามโครงสรางการบริหารงานของหนวยงาน 
4. ขอมูลหรือหลักฐานข้ันตอนการปฏิบัติงาน(Procedure Instruction) และวิธีการปฏิบัติงาน(Work Instruction)  

ท่ีเปนมาตรฐาน 
5. ขอมูลหรือหลักฐานการทบทวน ประเมินผลการปฏิบัติงานและการปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ  
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เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 

1. มีการจัดทํานโยบาย แผน และการดําเนินงานในการพัฒนาการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก 
2. มีโครงสรางการบริหารงานของหนวยงาน และมีการวิเคราะหอัตรากําลังท่ีชัดเจน 
3. มีใบคุณลักษณะงาน(Job Description)  
4. มีระเบียบ ขอบังคับ มาตรการและแนวปฏิบัติของหนวยงาน(Procedure Instruction) 
5. มีวิธีปฏิบัติงานท่ีเปนมาตรฐาน(Work Instruction) 
6. มีการประเมินผลและทบทวนขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง 
7. มีการนําผลประเมินไปพิจารณาปรับปรุงการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับภารกิจหลักของหนวยงาน 
 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 5 ขอแรก มีการดําเนินการ 5 - 6 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 
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ตัวบงชี้ท่ี : 2.2 สัดสวนบุคลากรสายสนับสนุนตออาจารยประจํา 

ชนิดของตัวบงชี้ : ปจจัยนําเขา 

 สํานัก/สถาบันและศูนย ระดับตัวบงชี้ :  สนง.อธิการบดี     สนง.คณะ 
 
คําอธิบายตัวบงชี้ :  

• การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเปนการศึกษาระดับสูงสุดท่ีตองการ บุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีความรู
ความสามารถ เพ่ือปฏิบัติพันธกิจสําคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพ่ือการติดตามความกาวหนา  
ทางวิชาการ และการพัฒนาองคความรู ดังนั้น สัดสวนบุคลากรจึงตองมีความเหมาะสมตอพันธกิจ รวมท้ังหลักสูตร  
ท่ีเปดสอนดวย ซึ่งตัวบงชี้นี้จะแสดงใหเห็นถึงสัดสวนบุคลากรประจําท่ีมีบทบาทสําคัญ ในการขับเคล่ือนพันธกิจของ
หนวยงาน 

• การคิดรอบป : ปการศึกษา 
 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 

1. จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอในปการศึกษานั้น 
2. จํานวนอาจารยประจํา รวมท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอในปการศึกษานั้น 
 
สูตรการคํานวณ  : 

 
 
 

 

จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนท้ังหมดในปการศึกษานั้น 

การคิดรอบป : ปการศึกษา 

จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด(รวมลาศึกษาตอ)ในปการศึกษานั้น 

 
เกณฑการประเมิน : 

 
ในรายงานปการศึกษา 2552 ตัวบงชี้นี้หนวยงานแสดงเพียงรายงานเทานั้น ยังไมมีการประเมนิ 
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ตัวบงชี้ท่ี : 2.3 สัดสวนบุคลากรสายสนับสนุนตอนิสิตเต็มเวลาเทียบเทา 

ชนิดของตัวบงชี้ : ปจจัยนําเขา 

 สํานัก/สถาบันและศูนย ระดับตัวบงชี้ :  สนง.อธิการบดี     สนง.คณะ 
 
คําอธิบายตัวบงชี้ :  

• การจัดการศึกษาเพ่ือใหเกิดคุณภาพนั้น ปจจัยสําคัญประการหนึ่งท่ีจะตองคํานึงถึง คือ สัดสวนบุคลากรสาย
สนับสนุนตอนักศึกษา ซึ่งจะตองมีความสอดคลองกับศาสตรในแตละสาขาวิชา และลักษณะการเรียนการสอนท่ีใชดวย 
สัดสวนบุคลากรสายสนับสนุนตอนักศึกษายังมีความเชื่อมโยงกับการวางแผนตางๆ อาทิ เปาหมายการผลิตบัณฑิต  
การวางแผนอัตรากําลัง และภาระงานบุคลากร รวมท้ังทรัพยากรตางๆ ท่ีจําเปนตอการสนับสนุนเรียนการสอน  
ตัวบงชี้นี้ตองการทราบสัดสวนของบุคลากรสายสนับสนุนตอนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา 

• การคิดรอบป : ปการศึกษา 
 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 

1. จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอในปการศึกษานั้น 
2. จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา รวมทั้งภาคปกติ และภาคพิเศษ โดยปรับคาจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา

เทียบเทาระดับบัณฑิตศึกษาเปนจํานวนนักศึกษา เต็มเวลาเทียบเทาระดับปริญญาตรี (อางตามการประเมิน
ของ สกอ.) 

 
สูตรการคํานวณ  : 

 
จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนท้ังหมดในปการศึกษานั้น 

จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาท้ังหมดในปการศึกษานั้น 
 

การคิดรอบป : ปการศึกษา 

 
เกณฑการประเมิน : 

 
ในรายงานปการศึกษา 2552 

 ตัวบงชี้นี้หนวยงานแสดงเพียงรายงานเทานั้น ยังไมมีการประเมิน 
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ตัวบงชี้ท่ี : 2.4 มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแกสังคมตามเปาหมายของมหาวิทยาลัย 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 

  ระดับตัวบงชี้ : สํานัก/สถาบันและศูนย สนง.อธิการบดี     สนง.คณะ 
 

คําอธิบายตัวบงชี้ :  

• การบริการทางวิชาการแกสังคมเปนภารกิจหลักอยางหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันพึงมีระบบและ
กลไกในการบริการทางวิชาการแกสังคมท่ีเปนรูปธรรม กําหนดเปาหมายในการใหบริการวิชาการใหชัดเจนเพ่ือเปน
กรอบในการจัดทําแผนดําเนินงานในการใหบริการวิชาการแกสังคมของหนวยงาน มีการติดตาม กํากับ สนับสนุน 
การปฏิบัติงานตามภารกิจ ดานบริการทางวิชาการแกสังคมของบุคลากรของหนวยงานใหสอดคลองกับเปาหมายของ
สถาบัน 

• การใหบริการทางวิชาการแกสังคม หมายถึง กิจกรรมหรือโครงการใหบริการแกสังคมภายนอก
สถาบันการศึกษา หรือเปนการใหบริการท่ีจัดในสถาบันการศึกษา โดยมีบุคคลภายนอกเขามาใชบริการ 

• การคิดรอบป : ปการศึกษา 
 

แนวปฏิบัติท่ีดี : 

1. หนวยงานจัดระบบและกลไก เพ่ือใหสามารถดําเนินงานตามนโยบายและแผนงานดานการบริการวิชาการแก
สังคม  

2. มีการกําหนดสัดสวนภาระงานการบริการวิชาการแกสังคมของบุคลากรตามจุดเนนของหนวยงาน 
3. มีการประเมินผลการดําเนินงานบริการวิชาการแกสังคมตามนโยบายและแผนงาน  
4. มีการประเมินสัมฤทธิผลของความเชื่อมโยงสนับสนุนซึ่งกันและกันและบูรณาการระหวางการบริการวิชาการแก

สังคมกับภารกิจดานอื่นๆ ของหนวยงาน 
5. มีการนําผลการประเมินไปพัฒนา ปรับปรุงการบริการวิชาการแกสังคมใหเกิดประโยชนตอท้ังสังคมภายนอกและ

ภารกิจทุกดานของหนวยงาน 
 

ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 

1. นโยบาย แผนกลยุทธ และแผนดําเนินงานของการบริการวิชาการแกสังคมและหลักฐานการดําเนินงานตามแผน 
ตลอดจนการประเมินและปรับปรุง  

2. โครงการการบริหารงานบริการวิชาการแกสังคมของสถาบัน ตลอดจน ระเบียบ ขอบังคับ มาตรการและ  
แนวปฏิบัติท่ีเก่ียวของ 

3. ขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการบริหารงานบริการวิชาการแกสังคม เชน คําส่ังแตงต้ังหรือมอบหมาย
ผูรับผิดชอบ หลักฐานดําเนินการกําหนดสัดสวนมาตรฐานภาระงาน ดานการบริการวิชาการแกคณาจารยและ
บุคลากร  

4. ขอมูลหรือหลักฐานการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนการบริการวิชาการ  
5. ขอมูลหรือหลักฐานการพัฒนาอาจารยใหมีสมรรถนะในการบริการวิชาการแกสังคม 
6.  แผนบูรณาการการบริการทางวิชาการแกสังคมเขากับการเรียนการสอน การวิจัยและการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม  
7. จํานวนโครงการหรือกิจกรรม ท่ีมีการนําความรูประสบการณจากการบริการวิชาการแกสังคมมาใชในการ

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

บริการวิชาการแกสังคมกับภารกิจอ่ืน ๆ ของหนวยงาน 
 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 5 ขอแรก มีการดําเนินการ 5 - 6 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 
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ตัวบงชี้ท่ี : 2.5 รอยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพท่ีตอบสนอง ความตองการพัฒนา
และเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติตอบุคลากรสาบ
สนับสนุนท่ีปฏิบัติงานจริง 

ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต 

  ระดับตัวบงชี้ : สํานัก/สถาบันและศูนย สนง.อธิการบดี     สนง.คณะ 

 
คําอธิบายตัวบงชี้ :  

ตัวบงชี้นี้ตองการวัดจํานวนกิจกรรมหรือโครงการที่หนวยงานไดจัดขึ้นเพ่ือใหบริการวิชาการแกสังคมและ
ชุมชนหรือ เพ่ือตอบตอบสนองความตองการของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติตอจํานวนบุคลากรสาย
สนับสนุนท่ีปฏิบัติงานจริง(ไมรวมลาศึกษาตอ) 

• เปรียบเทียบโครงการหรือกิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพท่ีตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสราง
ความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ ในปการศึกษานั้น ตอจํานวนบุคลากรสายสนับสนุนท่ีปฏิบัติงานจริง
แสดงในรูปรอยละ 

• โครงการหรือกิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพ หมายถึง โครงการหรือกิจกรรมท่ีหนวยงานไดจัดขึ้นเพ่ือให
บริการทางวิชาการแกสังคมและชุมชน หรือเพ่ือตอบสนองความตองการของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ หรือ 
นานาชาติ รวมถึงการบริการวิชาการท่ีมีคาตอบแทนและบริการวิชาการแบบใหเปลา 

• การแจงนับ 
1. กรณี 1 โครงการหรือกิจกรรมจัดหลายครั้ง ใหนับทุกคร้ังหากกลุมเปาหมายแตกตางกัน 
2. กรณีบริการวิชาการ 1 โครงการหรือกิจกรรม มีหลายหนวยงานรวมมือกัน ใหแตละหนวยงานนับแยกได 
3. กรณีบริการวิชาการที่จัดขึ้นโดยหนวยงานภายนอกและขอความรวมมือใหหนวยงานสงคณาจารยไปชวย  

ใหนับเปนผลงานได  

• การคิดรอบป : ปการศึกษา 
 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 

1. จํานวนบุคลากรสายสนับสุนท่ีปฏิบัติงานจริงในปการศึกษานั้น ไมนับรวมบุคลากรท่ีลาศึกษาตอ 
2. รายงานการประชุม 
3. แผน/ผลการดําเนินงานท่ีไดรับความเห็นชอบจากผูมีอํานาจ 
4. คําส่ังแตงตั้งคณะทํางาน 
5. รายการกิจกรรม โครงการบริการทางวิชาการท้ังหมดจําแนกตามกิจกรรมหรือโครงการที่ใหบริการวิชาการแก

สังคมและชุมชนท่ีระบุในแผนปฏิบัติการของสถาบันอุดมศึกษาในปการศึกษานั้น 
6. ผลการดําเนนิงานตามกิจกรรม โครงการบริการทางวิชาการทั้งหมดจําแนกตามกิจกรรมหรือโครงการท่ีใหบริการ

วิชาการแกสังคม ชุมชน ประเทศชาติ หรือนานาชาติ ตามแผนปฏิบัติการของหนวยงาน ในปการศึกษาน้ันให
ระบุจํานวนหรือลักษณะกลุมเปาหมายท่ีเขารวมกิจกรรม โครงการ หรือในกรณีท่ีเปนโครงการที่ทําซํ้าหลายครั้ง
แตกลุมเปาหมายเปล่ียนไปใหระบุความแตกตางของกลุมเปาหมายใหชัดเจน หรือ ถาในโครงการมีหลาย
กิจกรรม จะนับเปนกิจกรรมใหระบุความแตกตางของแตละกิจกรรมและกลุมเปาหมายที่ชัดเจนเพื่อประกอบการ
แจงนับตามคําอธิบาย 

7. จํานวนกิจกรรม โครงการบริการทางวิชาการท้ังหมดจําแนกตามกิจกรรมหรือโครงการที่ใหบริการวิชาการแก
สังคม ชุมชน ประเทศชาติ หรือนานาชาติ ในปการศึกษานั้น 
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สูตรการคํานวณ  : 

 
 
 
 
 

 
                        

จํานวนโครงการหรือกิจกรรมท่ีหนวยงานไดจัดขึ้นเพ่ือใหบริการทางวิชาการ และ
วิชาชีพแกสังคมและชุมชนหรือเพ่ือตอบสนองความตองการของสังคม            

ชุมชน ประเทศชาติ หรือนานาชาติ ในปการศึกษานั้น 
 
x 

 
100 

จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนท่ีปฏิบัติงานจริง(ไมรวมลาศึกษาตอ) ในปการศึกษานั้น 

การคิดรอบป : ปการศึกษา 

 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

รอยละ 1 – 19 รอยละ 20 – 29 มากกวาหรือเทากับรอยละ 30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 
 



สํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   
 

ตัวบงชี้ท่ี : 2.6 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 

ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต 

  ระดับตัวบงชี้ : สํานัก/สถาบันและศูนย สนง.อธิการบดี     สนง.คณะ 
 
คําอธิบายตัวบงชี้ :  

• การบริการถือเปนบทบาทสําคัญและเปนภารกิจหลักของหนวยงานสนับสนุนเพ่ือตอบสนองการเรียนการ
สอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  ตามหลักการสากลของการอุดมศึกษา การ
ตอบสนอง ดังกลาวจะมีคุณภาพมากนอยเพียงใด สามารถสะทอนไดจากความพึงพอใจของผูรับบริการ ท้ังประชาชน
ผูมารับบริการ นิสิต  เจาหนาท่ี หรือหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน ซึ่งการสํารวจความพึงพอใจโดยทั่วไปจะ
พิจารณา 4 ประเด็นสําคัญ คือ  

1. ความพึงพอใจดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ  
2. ความพึงพอใจดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ  
3. ความพึงพอใจดานส่ิงอํานวยความสะดวก  
4. ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ  

• การคิดรอบป : ปการศึกษา 

 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 

• รายงานผลสํารวจความพึงพอใจของ ผูรับบริการในระดับดีขึ้นไป  

• ผลสํารวจของหนวยงานท่ีจัดทําขึ้นเองอยางเปนระบบ 

• ตัวอยางแบบสํารวจความพึงพอใจ 
 
สูตรการคํานวณ  : 

 
 
 
 

 

 
ผลรวมของคะแนนสํารวจความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป x 100 

ผลรวมคะแนนเต็มท้ังหมด 

การคิดรอบป : ปการศึกษา 
 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

รอยละ 65 -  74 รอยละ 75 -  84 มากกวหรือเทากับรอยละ 85 
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องคประกอบท่ี 3 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
หลักการ 
 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมถือเปนพันธกิจสําคัญประการหนึ่งของ สถาบันอุดมศึกษา ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษา
จึงตองมีระบบและกลไกควบคุมการดําเนินงานดานนี้ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและคุณภาพ โดยอาจมีจุดเนนเฉพาะท่ี
แตกตางกันตามปรัชญาและธรรมชาติของแตละสถาบัน และมีการบูรณาการเขากับการผลิตบัณฑิต งานวิจัย และการบริการ 
วิชาการ รวมทั้งดําเนินการเพื่อใหเกิดการพัฒนามาตรฐานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 5 ดาน ไดแก มาตรฐานดาน
นโยบาย ดานการสงเสริม ดานการสนับสนุน ดานการสรางมาตรฐาน และดานการเผยแพรศิลปวัฒนธรรม และเชื่อมโยง
ความรูทองถ่ินสูสากล อันจะเปนกลไกในการฟนฟู อนุรักษ สืบสาน พัฒนา เผยแพรศิลปวัฒนธรรม รวมท้ังสรางสรรค 
สงเสริมภูมิปญญาไทยใหเปนรากฐานการพัฒนาองคความรูท่ีดีขึ้น  
 

ตัวบงชี้ท่ี : 3.1 มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 

  ระดับตัวบงชี้ : สํานัก/สถาบันและศูนย สนง.อธิการบดี     สนง.คณะ 
 

คําอธิบายตัวบงชี้ :  

• หนวยงานตองมีนโยบาย แผนงาน โครงสราง และการบริหารจัดการ งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมทั้งการ
อนุรักษ ฟนฟู สืบสาน เผยแพรวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ินและการปรับใชศิลปวัฒนธรรมตางประเทศ โดยมีความ
สมดุลระหวางการปฏิบัติงานภายในและภายนอก ตามจุดเนนของสถาบันอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

• การคิดรอบป : ปการศึกษา 
 

แนวปฏิบัติท่ีดี : 

1. หนวยงานมีการดําเนินการดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่สงเสริมการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับวิถีชีวิต
ประชาคมและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามนโนบายและแผนงานดาน ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

2. หนวยงานมีการสงเสริมการจัดกิจกรรมท่ีนําไปสูการสรางสรรคงานดานศิลปวัฒนธรรม  
3. หนวยงานมีการสนับสนุนงบประมาณ การจัดหาแหลงทุนเพ่ือการดําเนินงาน ดานศิลปวัฒนธรรม  
4. หนวยงานมีการจัดทําฐานขอมูลเพ่ือการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
5. หนวยงานมีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานดานศิลปวัฒนธรรม  
6. หนวยงานมีการเผยแพรผลงานดานศิลปวัฒนธรรม 
 

ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 

1. แผนงานดานศิลปวัฒนธรรมของหนวยงานและหลักฐานการดําเนินงานตามแผน ตลอดจนการประเมินและ
ปรับปรุง  

2. โครงการการบริหารงานดานศิลปวัฒนธรรมของหนวยงาน ตลอดจนระเบียบ ขอบังคับ มาตรการและแนวปฏิบัติ  
ท่ีเกี่ยวของ 

3. ขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการบริหารงานศิลปวัฒนธรรม เชน คําส่ังแตงตั้งหรือมอบหมายผูรับผิดชอบ 
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. มีการกาํหนดหรอืสรางมาตรฐานดานศิลปวัฒนธรรมโดยผูเชี่ยวชาญและมผีลงานเปนท่ียอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ  
6. มีการเผยแพรและบริการดานศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติ อาทิ มีสถานท่ีหรือเวทีแสดงผลงาน 

จัดทําวารสารศิลปวัฒนธรรมในระดับตาง ๆ มีความรวมมือในการใหการบริการวิชาการดานศิลปวัฒนธรรมกับ
สังคมในระดับตาง ๆ  

 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3 ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอแรก 
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องคประกอบท่ี 4 การบริหารและการจัดการ 
หลักการ 
 หนวยงานตองใหความสําคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีคณะกรรมการประจําหนวยงานทําหนาท่ีในการ    
กํากับดูแลการทํางานของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ ปจจัยท่ีาจะทําหนาท่ีบริหารจัดการใหมีคุณภาพไดแก 
ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานขอมูล การบริหารความเส่ียง การบริหารการเปล่ียนแปลง การบริหารทรัพยากรท้ังหมด 
ฯลฯ เพ่ือสัมฤทธิผลตามเปาหมายท่ีกําหนดไว โดยใชหลักการบริหารจัดการบานเมืองและสังคมท่ีดี (Good 
Governance) 
 

ตัวบงชี้ท่ี : 4.1 ระดับคุณภาพของกรรมการบริหาร 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 

  ระดับตัวบงชี้ : สํานัก/สถาบันและศูนย สนง.อธิการบดี     สนง.คณะ 
 
คําอธิบายตัวบงชี้ :  

• หนวยงาน มีนโยบายการกํากับดูแลกิจการและใหความสําคัญเพ่ือใหการดําเนินงานเกิดประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล และการพัฒนาสถาบันอยางย่ังยืน โดยมีการบริหารท่ีดี ดวยความโปรงใส ตรวจสอบได และคํานึงถึง
ความรับผิดชอบและเปนธรรมตอผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย มีสวนในการผลักดันการกําหนดนโยบาย แผนงาน และ 
กลยุทธในการดําเนินงานเพ่ือใหฝายบริหาร มีการดําเนินงานตามนโยบายและเปาหมายของหนวยงานใหเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใตระบบการทํางานที่ดีและมีระบบตรวจสอบการทํางานตามภารกิจของหนวยงาน
ตลอดจนจัดใหมีการติดตามและประเมินผลการทํางานอยางตอเนื่องเพ่ือปรับปรุงการทํางานและพัฒนาการทํางานท่ีดี
ยิ่งขึ้น 

• การคิดรอบป : ปการศึกษา 
 
แนวปฏิบัติท่ีดี : 

1. มีกลไกในการบริหารหนวยงานอยางชัดเจน มีระบบที่เปดโอกาสใหมีการตรวจสอบการดําเนินงาน 
2. กรรมการหนวยงานมีสวนรวมในการกําหนดและใหความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร และใหขอสังเกตท่ีมีนัยสําคัญ 
3. กรรมการหนวยงานติดตามผลการดําเนินงานท่ีสําคัญตามภารกิจหลักของหนวยงานอยางครบถวน มากกวาปละ 

2 ครั้ง 
4. มีการประชุมหนวยงาน  เขาประชุมโดยเฉล่ียอยางต่ํา รอยละ 80 ของแผนการประชุม การประชุมแตละคร้ังมี

กรรมการเขาประชุมโดยเฉล่ียอยางตํ่ารอยละ 80 และตองสงเอกสารใหกรรมการหนวยงาน กอนประชุมโดยเฉล่ีย
อยางนอย 7 วัน 

5. มีการประเมินผลงานของผูบริหารสูงสุดของหนวยงานโดยมีหลักเกณฑท่ีชัดเจนและตกลงกันไวลวงหนา 
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ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 

1. รายงานการประชุมของกรรมการหนวยงานหรือกรรมการบริหารหนวยงาน ท่ีแสดงถึงการใหความเห็นชอบตอ  
แผนยุทธศาสตร/ แผนกลยุทธของหนวยงาน  

2. หลักฐานท่ีแสดงถึงการเปดโอกาสใหตรวจสอบการดําเนินงานของกรรมการบริหารหนวยงาน เชนรายงานทาง
การเงิน กรรมการฯจะตองมีสวนรวมในการกําหนดและใหความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร/แผนกลยุทธ และให
ขอสังเกตท่ีมีนัยสําคัญ 

3. รายงานการติดตามผลการดําเนินงานท่ีสําคัญตามภารกิจหลักของหนวยงาน อยางครบถวน 
4. แผนการประชุมของกรรมการบริหารหนวยงาน 
5. จํานวนคร้ังในการประชุมจริงของกรรมการหนวยงาน 
6. หลักฐานจํานวนวันท่ีสงเอกสารใหกรรมการหนวยงาน หรือกรรมการบริหารหนวยงานกอนประชุม 
7. ผลการประเมินผลงานของผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน 
8. หลักเกณฑการประเมินผลงานของผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน 
 
เกณฑมาตรฐาน : ขอ 

1. กรรมการหนวยงานเปดโอกาสใหมีการตรวจสอบการดําเนินงาน 
2. กรรมการหนวยงานมีสวนรวมในการกําหนดและใหความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร และใหขอสังเกตท่ีมีนัยสําคัญ 
3. กรรมการหนวยงาน ติดตามผลการดําเนินงานท่ีสําคัญตามภารกิจหลักของหนวยงานอยางครบถวนมากกวาปละ 

2 ครั้ง 
4. มีการประชุมกรรมการหนวยงานอยางตํ่ารอยละ 80 ของแผนการประชุม 
5. มีกรรมการหนวยงาน เขาประชุมโดยเฉล่ียอยางตํ่ารอยละ 80 
6. มีการสงเอกสารใหกรรมการหนวยงาน กอนประชุมโดยเฉล่ียอยางนอย 7 วัน 
7. มีการประเมินผลงานของผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน โดยมีหลักเกณฑท่ีชัดเจนและตกลงกันไวลวงหนา 
 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการ 1 - 4 ขอ มีการดําเนินการ 5 ขอ มีการดําเนินการอยางนอย 6 ขอ 
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ตัวบงชี้ท่ี : 4.2 ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของสถาบัน 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 

  ระดับตัวบงชี้ : สํานัก/สถาบันและศูนย สนง.อธิการบดี     สนง.คณะ 
 
คําอธิบายตัวบงชี้ :  

• ปจจัยสนับสนุนท่ีสําคัญตอการเจริญกาวหนาของหนวยงานคือ ผูบริหารทุกระดับของหนวยงานนั้นๆ หาก
ผูบริหารมีวิสัยทัศน เปนผูนําท่ีดีมีธรรมาภิบาล รับผิดชอบตอสังคม รักความกาวหนา ดูแลบุคลากรอยางดี เปดโอกาส
ใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการบริหาร มีความสามารถในการตัดสินใจ แกปญหาและกํากับดูแล ติดตามผลการ
ทํางานของหนวยงานไปในทิศทางท่ีถูกตอง จะทําใหหนวยงานเจริญรุดหนาอยางรวดเร็ว 

• การคิดรอบป : ปการศึกษา 
 
แนวปฏิบัติท่ีดี : 

1. ผูบริหารมีวิสัยทัศน และสามารถถายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ มีการ
นําขอมูลสารสนเทศเปนฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาหนวยงาน 

2. มีความสามารถในการบริหารโดยคํานึงถึงประโยชนของหนวยงาน นักศึกษา และผูสวนไดสวนเสีย  
3. มีธรรมาภิบาล มีความสามารถในการกํากับดูแล ติดตามผลการทํางานของหนวยงาน และสามารถตัดสินใจแกไข

ปญหาอยางมีประสิทธิภาพ  
4. มีความสามารถดานการบริหารงานงบประมาณ บริหารรายได บริหารงานบุคคล และทรัพยากรอ่ืนๆ  
5. สนับสนุนใหบุคลากรในหนวยงานและชุมชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการ ใหอํานาจในการตัดสินใจแกบุคลากร

ตามความเหมาะสมและจูงใจใหรักหนวยงาน 
6. สรางบรรยากาศเพ่ือสงเสริมใหบุคลากรมีพฤติกรรมท่ีปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติและมีจริยธรรม 
 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 

1. แผนงานและ/หรือหลักเกณฑและวิธีการสรรหาและพัฒนาสมรรถนะและภาวะผูนําของผูบริหารหนวยงาน  
ทุกระดับของหนวยงาน และหลักฐานการดําเนินงานตามหลักเกณฑ ดังกลาว ตลอดจนการประเมินและปรับปรุง  

2. จํานวนกิจกรรมหรือโครงการการสงเสริมและพัฒนาผูบริหารหนวยงาน ตลอดจนหลักเกณฑระเบียบ ขอบังคับ 
มาตรการและแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวของ 

3. ขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการสงเสริมและพัฒนาผูบริหารหนวยงานเชน หลักเกณฑการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและภาวะผูนําของผูบริหารหนวยงานทุกระดับ หลักฐาน การสงเสริมสนับสนุน ขอมูลเกี่ยวกับผลงาน
และรางวัลดานการบริหารของผูบริหาร  

4. รายงานผลการประเมินผูบริหารหนวยงานทุกระดับ  
5. จํานวนผูบริหารท่ีไดรับการพัฒนาศักยภาพและภาวะผูนํา  
6. ความสําเร็จของแผนพัฒนาสมรรถนะและภาวะผูนําของผูบริหาร และการเตรียม ผูบริหารในอนาคต  
7. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีตอการบริหารหนวยงานของผูบริหาร 
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เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 

1. มีกระบวนการสรรหาผูบริหารท่ีเปนระบบ โปรงใส ตรวจสอบได  
2. ผูบริหารดําเนินการบริหารดวยหลักธรรมาภิบาลและใชศักยภาพภาวะผูนําท่ีมีอยูโดยคํานึงถึงประโยชนของ

หนวยงานและผูมีสวนไดสวนเสีย  
3. มีกระบวนการประเมินศักยภาพและผลการปฏิบัติงานของผูบริหารท่ีชัดเจนและเปนท่ียอมรับในหนวยงาน 
4. มีการจัดทําแผนและกลไกการพัฒนาศักยภาพของผูบริหารตามผลการประเมินและดําเนินการตามแผนอยาง

ครบถวน 
 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 
 



สํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
  

ตัวบงชี้ท่ี : 4.3 มีการพัฒนาหนวยงานสูองคการเรียนรู 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 

  ระดับตัวบงชี้ : สํานัก/สถาบันและศูนย สนง.อธิการบดี     สนง.คณะ 
 
คําอธิบายตัวบงชี้ :  

• มาตรฐานอุดมศึกษาขอท่ี 3 กําหนดใหสถาบันมีการสรางและพัฒนาสังคม ฐานความรูและสังคมแหงการ
เรียนรู      ซึ่งตองมีการจัดการความรูเพ่ือมุงสูองคการแหงการเรียนรู โดยมีการรวบรวมองคความรูท่ีมีอยูในองคกร
ซึ่งกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคล หรือเอกสารมาพัฒนาใหเปนระบบ เพ่ือใหทุกคนในหนวยงานสามารถเขาถึงความรู 
และพัฒนาตนเองใหเปนผูรู รวมท้ังปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหหนวยงานมีความสามารถในเชิง
แขงขันสูงสุด กระบวนการในการบริหารจัดการความรูในองคกร ประกอบดวย การระบุความรู การคัดเลือก  
การรวบรวม การจัดเก็บความรู การเขาถึงขอมูล และการแลกเปล่ียนความรูท้ังภายในและภายนอก หนวยงาน การ
สรางบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรูภายในหนวยงาน การกําหนดแนววิธีปฏิบัติงาน ตลอดจนการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรูในองคกรใหดียิ่งขึ้น 

• การคิดรอบป : ปการศึกษา 
 
แนวปฏิบัติท่ีดี : 

1. หนวยงานมีการจัดทําแผนและกําหนดตัวบงชี้และเปาหมายท่ีชัดเจนในการจัดการความรูเพ่ือมุงสูองคกรแหงการ
เรียนรู รวมท้ังมีการประชาสัมพันธเผยแพรใหประชาคมของหนวยงานรับทราบและเขาใจตรงกันอยางท่ัวถึง  

2. หนวยงานมีการดําเนินงานตามแผน ประเมินแผนและปรับปรุงแผนการจัดการความรูตามระบบ PDCA อยาง
ตอเนื่อง  

3. หนวยงานมีระบบและกลไกในการนําเอาผลการประเมินคุณภาพจากภายในและภายนอกดานการจัดการความรู  
มาปรับปรุงพัฒนาการจัดการความรูของหนวยงาน  

4. หนวยงานมีการนําองคความรูและนวัตกรรมที่ไดจากการจัดการความรูไปใชใหเกิดประโยชนแกหนวยงานและ
สังคม รวมท้ังมีการเผยแพรใหสังคมรับทราบ 

 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 

1. แผนงานดานการจัดการความรูเพ่ือมุงสูองคกรแหงการเรียนรูของหนวยงานและหลักฐานการดําเนินงานตามแผน 
ตลอดจนการประเมินและปรับปรุง  

2. โครงการบริหารงานดานการจัดการความรูของหนวยงาน ตลอดจนหลักเกณฑระเบียบ ขอบังคับ มาตรการและ
แนวปฏิบัติท่ีเก่ียวของ 

3. ขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการสงเสริมและพัฒนาการจัดการความรูของหนวยงาน เชน คําส่ังแตงต้ัง
หรือมอบหมายผูรับผิดชอบ รายงานการประชุมของทีมงาน/คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักดานการจัดการ
ความรู ฐานขอมูลดานการจัดการความรู หลักฐาน การสงเสริมสนับสนุน เอกสารและส่ือเผยแพรประชาสัมพันธ
ตาง ๆ  

4. จํานวนบุคลากรและหนวยงานท่ีมีการนําความรูดานการจัดการความรูไปใชในการปฏิบัติงาน  
5. จํานวนชุมชนนักปฏิบัติและเครือขายดานการจัดการความรู  
6. จํานวนองคความรูและนวัตกรรมที่ไดจากการจัดการความรูของหนวยงาน  
7. รายงานผลการปฏิบัติงานท่ีแสดงถึงความสําเร็จในการจัดการความรูของ หนวยงาน เชน จํานวนรางวัลตาง ๆ ท่ี

บุคลากรไดรับจากการจัดการความรู ประสิทธิผลของการทํางานท่ี เพ่ิมขึ้น 
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เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 

1. มีการทบทวนและจัดทําแผนการจัดการความรู เพ่ือมุงสูองคกรแหงการเรียนรู และประชาสัมพันธเผยแพรให
ประชาคมของหนวยงานรับทราบ  

2. มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตามเปาหมายไมนอยกวา รอยละ 50  
3. มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตามเปาหมาย รอยละ 100  
4. มีการติดตามประเมินผลความสําเร็จของการจัดการความรู  
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับใชในการพัฒนากระบวนการจัดการความรูใหเปนสวนหน่ึงของกระบวนงานปกติ

และปรับปรุงแผนการจัดการความรู 
 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3 ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอแรก 
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ตัวบงชี้ท่ี : 4.4 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือพัฒนาและธํารงรักษาไว ใหบุคลากรมี
คุณภาพและประสิทธิภาพ 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 

  ระดับตัวบงชี้ : สํานัก/สถาบันและศูนย สนง.อธิการบดี     สนง.คณะ 
 
คําอธิบายตัวบงชี้ :  

• คุณภาพของการศึกษาจะเกิดขึ้น ถาสถานศึกษามีบุคลากรท่ีมีคุณภาพ มีความรักองคกร มุงมั่นต้ังใจปฏิบัติ
หนาท่ีตามภาระงานที่กําหนด ผูบริหารมีการมอบหมายงานใหกับผูใตบังคับบัญชาตามศักยภาพ ความถนัด ความ
สนใจของแตละบุคคล บุคลากรทุกระดับมีความพึงพอใจในการทํางาน องคกรมีการพัฒนาบุคลากรตามสาขาวิชาชีพ 
และหาวิธีการท่ีจะธํารงรักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพใหอยูกับองคกรตลอดไป 

• การคิดรอบป : ปการศึกษา 
 
แนวปฏิบัติท่ีดี : 

1. มีแผนระยะส้ันและระยะยาวในการจัดเตรียมบุคลากร พัฒนา และรักษาบุคลากรอยางมีประสิทธิภาพ (มีการ
วิเคราะหการเขาออกของบุคลากรทุกระดับ ทุกประเภทของหนวยงาน)  

2. มีการวิเคราะหภาระงานและสงเสริมพัฒนาบุคลากรทุกระดับใหมีความรู ความสามารถ ตรงกับภารกิจและสาขา
วิชาชีพ ท้ังดานการฝกอบรม การเขารวมประชุมหรือเสนอผลงานทางวิชาการ การศึกษาตอ ตลอดจนมีการ
สงเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพและความสามารถสูง ใหประสบความสําเร็จ  

3. มีการมอบหมายงานใหเปนไปตามภารกิจของหนวยงานและตามศักยภาพ ความถนัด ความสนใจของแตละคน 
รวมท้ังมีการพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป  

4. มีคูมือการปฏิบัติงาน มีการใหโอกาสบุคลากรทุกคนกาวหนาในการทํางานโดยมีการกําหนดเสนทางเดินของ
ตําแหนงงาน (Career Path) ทุกสายงาน  

5. มีการจัดสวัสดิการและสรางเสริมสุขภาพท่ีดีแกบุคลากร รวมท้ังการสรางสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการทํางาน และ
สรางบรรยากาศท่ีดีท่ีจะทําใหบุคลากรทํางานไดอยางมี 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 คําส่ังแตงตั้งหรือมอบหมาย
ผูรับผิดชอบ รายงานการประชุมของทีมงาน/คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ระบบฐานขอมูลบุคลากรของสถาบัน สภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการทํางาน ขอมูลหรือหลักฐานการจัดสรร
ทรัพยากรสนับสนุน  

4. จํานวนบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาและเล่ือนตําแหนง เชน การฝกอบรม การศึกษาตอ การเขารวมประชุม
วิชาการ ตลอดจนการเล่ือนขั้น เล่ือนตําแหนงวิชาการ  

5. สถิติการเขาออก (turnover) ของบุคลากรทุกประเภท  
6. สถิติเกี่ยวกับการไดรับสวัสดิการและสิทธิประโยชนตาง ๆ ของบุคลากร 
7. ความสําเร็จในการบรรลุแผนการพัฒนาบุคลากรทุกกลุม ท้ังแผนระยะส้ัน ระยะปานกลางและระยะยาว 
8. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับ และนําผลการประเมินไปปรับปรุง  
9. รายงานผลการปฏิบัติงานท่ีแสดงถึงระดับคุณภาพการปฏิบัติงาน เชน ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพ จํานวนบุคลากรที่ไดรับรางวัลตาง ๆ ท้ังใน ระดับสถาบัน ระดับชาติ และนานาชาติ 
 
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 

1. มีการจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีเปนรูปธรรม ภายใตการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ  
2. มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนการสงเสริมสมรรถนะในการปฏิบัติงาน เชน การสรรหา 

การจัดวางคนลงตําแหนง การกําหนดเสนทางเดินของตําแหนง การสนับสนุนเขารวมประชุม ฝกอบรมและหรือ
เสนอผลงานทางวิชาการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน มาตรการสรางขวัญกําลังใจ มาตรการลงโทษ รวมท้ัง
การพัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ 

3. มีระบบสวัสดิการและเสริมสรางสุขภาพท่ีดี และสรางบรรยากาศท่ีดีใหบุคลากรทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและ
อยูอยางมีความสุข 

4. มีระบบสงเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพสูงใหมีโอกาสประสบความสําเร็จและกาวหนาในอาชีพอยาง
รวดเร็วตามสายงาน  

5. มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับอยางเปนระบบ 
6. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจเสนอผูบริหารระดับสูง และมีแนวทาง ในการปรับปรุงพัฒนาเพ่ือใหดีขึ้น 
 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3 – 4 ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 5 ขอแรก 
 
 
 

28 
 



สํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
  

ตัวบงชี้ท่ี : 4.6 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวม ในการพัฒนาสถาบัน/
หนวยงาน 

ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต 

  ระดับตัวบงชี้ : สํานัก/สถาบันและศูนย สนง.อธิการบดี     สนง.คณะ 
 
คําอธิบายตัวบงชี้ :  

• การบริหารแบบมีสวนรวม หมายถึง การบริหารท่ีหนวยงานเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการ
ตัดสินใจทางการบริหารและการดําเนินกิจการของหนวยงาน ในทางตรงหรือทางออม การท่ีหนวยงานจะมีระบบการ
บริหารท่ีเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมมากขึ้นนั้น พิจารณาจากการที่หนวยงานมีระบบการทํางานท่ีเปนไป
ตามหลักการบริหารแบบมีสวนรวม ท่ีมีการประยุกตใช ในระดับสากล 5 ประการ ดังนี้  

1. มีการเปดเผยขอมูลและโปรงใสในภารกิจท่ีหนวยงานดําเนินการ โดยมีชองทางในการใหขอมูลขาวสารแก
นิสิตนักศึกษา คณาจารย และประชาชน  

2. มีการรับฟงความคิดเห็นจากผูรับบริการและประชาชนเกี่ยวกับภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาอยางสม่ําเสมอ 
3. มีระบบการจัดเก็บขอมูลท่ีไดรับจากผูรับบริการและผูท่ีเกี่ยวของไปประกอบการปรับปรุงระบบการใหบริการ

ประชาชน การปรับปรุงระบบการจัดการของหนวยงาน เพ่ือตอบสนองความตองการของผูรับบริการ 
ประชาชนหรือเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน 

4. มีการเปดโอกาสใหภาคเอกชน ประชาชน และเครือขายตางๆ ไดมีโอกาสเขารวมในกระบวนงานของ
หนวยงาน โดยเฉพาะเขารวมเปนคณะกรรมการท่ีปรึกษา เพ่ือรวมกําหนดทิศทางนโยบายของหนวยงาน
การตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะที่มีผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของประชาชน 

5. ภาคประชาชนมีสวนรวมเปนเจาของ โดยไดมีการจัดกระบวนการหรือกลไกท่ีเปนรูปธรรมใหภาคประชาชน 
หรือผูท่ีเกี่ยวของไดเขารวมในการติดตามตรวจสอบความกาวหนาของการดําเนินงานและผลสําเร็จในการ
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.เพ่ือรับเรื่องรองเรียน การจัดเวทีรับฟงความคิดเห็น 
เว็บไซต เว็บบอรด 

3. หลักฐานการนําความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการบริหารงาน ดังนี้  
3.1. มีเจาหนาท่ีรับผิดชอบในการรวบรวม และประมวลผลขอมูลท่ีไดจากการรับฟงความคิดเห็น 
3.2. มีผลสรุปจากระบบการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 
3.3. มีบันทึกขอความ หรือรายงานการประชุม หรือการจัดสัมมนาหรือรูปแบบอื่น ๆ ท่ีแสดงวามีการนําเสนอผล

จากการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนไปกําหนด แนวทางหรือแผนการบริหารงาน  
4. หลักฐานการมีท่ีปรึกษาท่ีมาจากภาคประชาชน ดังนี้  

4.1. คําส่ังแตงตั้งท่ีปรึกษาภาคประชาชน 
4.2. รายชื่อหนวยงานหรือองคกรหรือบุคคลท่ีเปนท่ีปรึกษาภาคประชาชนที่เขารวมกิจกรรมอยางตอเนื่อง  
4.3. รายงานการประชุมท่ีแสดงถึงการมีสวนรวมของที่ปรึกษาภาคประชาชน 
4.4. การจัดสัมมนาหรือรูปแบบอื่น ๆ ระหวางสถาบันท่ีปรึกษาภาคประชาชน 

5. หลักฐานการมีกระบวนการหรือกลไกการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชน โดยมีการดําเนินงานอยางเปน
รูปธรรม ดังนี้ 
5.1. ชองทาง รูปแบบ รอบระยะเวลาการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชนที่กําหนดไวอยางชัดเจน 
5.2. กิจกรรมหรือแผนงานหรือโครงการหรือประเด็นหรือเรื่องท่ีมีการตรวจสอบโดยภาคประชาชน 
5.3. รายงานผลการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชน 

 
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 

1. มีการเปดเผยขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางโปรงใส ผานชองทางตาง ๆ อาทิ เอกสารส่ิงพิมพ เว็บไซด 
นิทรรศการ  

2. มีระบบการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนผานชองทางที่เปดเผยและเปนท่ีรับรูกัน โดยท่ัวอยางนอย 3 
ชองทาง  

3. มีการนําความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการบริหารงาน โดยมีเจาหนาท่ีรับผิดชอบและมีการดําเนินงาน
อยางเปนรูปธรรม 

4. มีท่ีปรึกษาท่ีมาจากภาคประชาชน ท้ังท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ และมีการดําเนินกิจกรรมรวมกันอยาง
ตอเนื่องและชัดเจน เชน จัดประชุมรวมกันอยางนอยปละ 2 ครั้ง  

5. มีกระบวนการหรือกลไกการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชน 
 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3 - 4 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 
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ตัวบงชี้ท่ี : 4.7 มีการนําระบบบริหารความเส่ียงมาใชในกระบวนการบริหาร 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 

  ระดับตัวบงชี้ : สํานัก/สถาบันและศูนย สนง.อธิการบดี     สนง.คณะ 
 
คําอธิบายตัวบงชี้ :  

• เพ่ือใหหนวยงานมีระบบในการบริหารความเส่ียง โดยการบริหารปจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมท้ังกระบวนการ
ดําเนินงานตาง ๆ เพ่ือลดมูลเหตุของแตละโอกาสที่องคกรจะเกิดความเสียหาย (ท้ังในรูปของตัวเงิน หรือไมใชตัวเงิน เชน 
ชื่อเสียง และการฟองรองจากการไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือความคุมคา 
คุณคา) ใหระดับความเส่ียง และขนาดของความเสียหายที่เกิดขึ้นในอนาคตใหอยูในระดับท่ีองคกรยอมรับได ประเมินได 
ควบคุมได และตรวจสอบไดอยางมีระบบ โดยคํานึงถึงการบรรลุเปาหมายขององคกรตามยุทธศาสตรหรือกลยุทธเปนสําคัญ 

• การคิดรอบป : ปการศึกษา 
 
แนวปฏิบัติท่ีดี : 

1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงระดับหนวยงาน โดยองคประกอบของคณะกรรมการ ควรมีผูบริหาร
ระดับสูง และตัวแทนท่ีรับผิดชอบในแตละพันธกิจหลักของหนวยงาน  

2. การระบุความเส่ียง ปจจัยเส่ียง ควรประกอบดวยความเส่ียงที่ครอบคลุมในดานตาง ๆ ดังนี้  
2.1. ความเส่ียงดานงบการเงินและงบประมาณ 
2.2. ความเส่ียงดานกลยุทธ  
2.3. ความเส่ียงดานนโยบาย  
2.4. ความเส่ียงดานการปฏิบัติงาน  
2.5. ความเส่ียงจากเหตุการณภายนอก  

3. การจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยง ปจจัยเส่ียง สามารถพิจารณาจากมิติของโอกาสและผลกระทบจากสูง
มายังต่ํา เพ่ือกําหนดมาตรการหรือแผนการจัดการความเส่ียงที่สงผลกระทบตอเปาหมายองคกรไดงายขึ้น  

4. มาตรการหรือแผนการจัดการความเส่ียงเพ่ิมเติม สามารถใชแนวคิดของ 4T เขามาชวย คือ Take : ยอมรับ 
Treat : ลดหรือควบคุม Transfer : โอน หรือกระจาย Terminate : หยุดหรือหลีกเล่ียง  

5. สามารถบูรณาการความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน เพ่ือใชประโยชน ในการควบคุม หรือลดโอกาสของ
ความสูญเสียท้ังในแงโอกาสและผลกระทบได 

 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 

1. แผนงานดานการนําระบบบริหารความเส่ียงมาใชในกระบวนการบริหาร และหลักฐานการดําเนินงานตามแผน 
ตลอดจนการประเมินและปรับปรุง  

2. โครงการนําระบบบริหารความเส่ียงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา ของหนวยงาน ตลอดจนหลักเกณฑ 
ประกาศ  กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และแนวปฏิบัติตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ  

3. ขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการนําระบบบริหารความเส่ียงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา เชน 
คําส่ังแตงต้ังหรือมอบหมายผูรับผิดชอบ รายงานการประชุมของทีมงาน/คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลัก 
ยุทธศาสตร กลยุทธ พรอมเปาหมายของหนวยงาน  
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4.     รายงานการวิเคราะหความเสี่ยง ปจจัยเส่ียงที่จะสงผลกระทบหรือสรางความเสียหายหรือความลมเหลว หรือ ลดโอกาสที่
จะบรรลุเปาหมาย ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากผูมีอํานาจสูงสุดของหนวยงาน รายงานการจัดลําดับความสําคัญของปจจัย
เส่ียง รายงานขั้นตอนหรือรายละเอียดการดําเนินงานตามแผน รายงานผลการวิเคราะหความเสี่ยง ปจจัยเส่ียง และผลการ
ดําเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง เพ่ือการบรรลุเปาหมายตามแผน กลยุทธ แผนปฏิบัติงานของหนวยงาน เอกสาร
การประเมินผลการนําระบบบริหารความเส่ียงมาใชในหนวยงาน 

 
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 

1. มีการแตงต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเส่ียง โดยมีผูบริหารระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบ
พันธกิจหลักของหนวยงานรวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน โดยผูบริหารระดับสูงตองมีบทบาทสําคัญใน
การกําหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเส่ียง 

2. มีการวิเคราะหและระบุปจจัยเส่ียงท่ีสงผลกระทบหรือสรางความเสียหายหรือความลมเหลวหรือลดโอกาสท่ีจะ
บรรลุเปาหมายในการบริหารงาน และจัดลําดับความสําคัญของปจจัยเส่ียง 

3. มีการจัดทําแผนบริหารความเส่ียง โดยแผนดังกลาวตองกําหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการสรางความรู 
ความเขาใจใหกับบุคลากรทุกระดับในดานการบริหารความเส่ียง และการดําเนินการแกไข ลด หรือปองกันความ
เส่ียงที่จะเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม 

4. มีการดําเนินการตามแผนบริหารความเส่ียง  
5. มีการสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง ตลอดจน มีการกําหนดแนวทางและขอเสนอแนะในการ

ปรับปรุงแผนบริหารความเส่ียงโดยไดรับความเห็นชอบจากผูบริหาร สูงสุดของหนวยงาน 
 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3 – 4 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32 
 



สํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
  

ตัวบงชี้ท่ี : 4.8 ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชี้และเปาหมายของระดับ องคกรสูระดับบุคคล 

ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต 

  ระดับตัวบงชี้ : สํานัก/สถาบันและศูนย สนง.อธิการบดี     สนง.คณะ 
 

คําอธิบายตัวบงชี้ :  

• ความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชี้และเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล หมายถึง ความสําเร็จท่ีหนวยงาน
จัดใหมีระบบประเมินผลการดําเนินงานภายใน โดยจะตองจัดใหมีระบบในการถายทอดเปาประสงค   ตัวบงชี้ตามพันธกิจและ
ยุทธศาสตรของหนวยงานไปยังกลุมงานที่รับผิดชอบ กําหนดเปนตัวบงชี้ของการดําเนินงานและเปาหมายในระดับกลุมงาน
จนถึงระดับบุคคล และจัดทําคํารับรองการปฏิบัติงาน รวมถึงจัดใหมีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามเปาหมาย 

• การคิดรอบป : ปการศึกษา 
 

ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 

1. หลักฐานท่ีแสดงวาหนวยงานไดจัดทําแนวทางการดําเนินการในการประเมินผลและแผนงานการประเมินผลภายใน
หนวยงาน 

2. หลักฐานแสดงการทบทวนวิสัยทัศนและประเด็นยุทธศาสตร  
3. หลักฐานแสดงการจัดทํา Strategy Map ของหนวยงาน  
4. หลักฐานแสดงถึงการกําหนดตัวบงชี้และเปาหมายและการจัดทําคํารับรองระหวางผูบริหารระดับหนวยงานกับผูบริหาร

ระดับกลุมงาน 
5. หลักฐานท่ีแสดงใหเหน็ถึงระบบการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และเปาหมาย  
6. หลักฐานท่ีแสดงใหเห็นถึงการดําเนินการตามระบบติดตามและประเมินผลที่กําหนดไวไดครบถวนและสม่ําเสมอ  
7. บันทึกหรือรายงานสรุปผลการดําเนินงาน  
8. หลักฐานท่ีแสดงใหเห็นถึงกิจกรรมท่ีมีการประเมินผลการดําเนินงาน และมีผลคะแนนท่ีไดจากการประเมินผล  

การดําเนินงานดังกลาว 
9. หลักฐานท่ีแสดงถึงหลักเกณฑและวิธีการจัดสรรส่ิงจูงใจ โดยมีการนําผลการประเมินผลการดําเนินงานมาใช

ประกอบการพิจารณาจัดสรรส่ิงจูงใจ 
 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 

1. มีการกําหนดแนวทางการดําเนินการในการประเมินผลภายในหนวยงาน 
2. มีแผนงานการประเมินผลภายในหนวยงาน  
3. มีการกําหนดตัวบงชี้และเปาหมายตามพันธกิจและยุทธศาสตรของหนวยงาน 
4. มีการจัดทํา Strategy Map ของหนวยงาน โดยกําหนดเปาประสงคของแตละประเด็นยุทธศาสตรท่ีเกี่ยวของกับ

หนวยงานใหเชื่อมโยงกับเปาประสงค และประเด็นยุทธศาสตรของหนวยงาน  
5. มีการยืนยันวิสัยทัศนและประเด็นยุทธศาสตรของสถาบันอุดมศึกษาในระดับคณะหรือเทียบเทา  
6. มีระบบในการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และเปาหมายตามคํารับรองของผูบริหารระดับตาง ๆ 
7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และเปาหมายตามคํารับรอง  
8. มีการนําผลการประเมินผลการดําเนินงานของผูบริหารไปเชื่อมโยงกับระบบการสรางแรงจูงใจ 
 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 5 ขอแรก มีการดําเนินการ 5 - 7 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 
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ตัวบงชี้ท่ี : 4.9 รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนท่ีไดรับพัฒนาความรูและทักษะในวิชาชีพท้ังในและ
ตางประเทศ 

ชนิดของตัวบงชี้ : ปจจัยนําเขา 

  ระดับตัวบงชี้ : สํานัก/สถาบันและศูนย สนง.อธิการบดี     สนง.คณะ 
 
คําอธิบายตัวบงชี้ :  

• เปรียบเทียบจํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนท่ีไดรับการพัฒนาความรู และทักษะในวิชาชีพ ท้ังใน
ประเทศและตางประเทศ ตอบุคลากรประจําสายสนับสนุนท้ังหมดนับรวมบุคลากรที่ลาศึกษาตอดวย โดยให
นําเสนอในรูปรอยละ  

• การแจงนับจะไมนับซ้ําแมวาบุคลากรสายสนับสนุนทานนั้น จะไดรับการพัฒนาความรู และทักษะในวิชาชีพ
หลายคร้ังในปการศึกษานั้นก็ตาม 

• บุคลากรสายสนับสนุน (Non-academic) หมายถึง บุคลากรสายชวยวิชาการ สายการจัดการและธุรการ 

• การพัฒนาความรู และทักษะในวิชาชีพ ไดแก 
1. การสงบุคลากรสายสนับสนุนไปศึกษาตอ 
2. การสงบุคลากรสายสนับสนุนไปอบรม สัมมนาหรือดูงาน 
3. การฝกอบรมท่ีสถาบันจัดขึ้นเอง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุน 

• การคิดรอบป : ปการศึกษา 
 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 

1. จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนในปการศึกษานั้น นับรวมบุคลากรสายสนับสนุนท่ีลาศึกษาตอดวย 
2. จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนท่ีไดรับการพัฒนาความรูและทักษะในวิชาชีพในประเทศ ในปการศึกษานั้น 
3. จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนท่ีไดรับการพัฒนาความรูและทักษะในวิชาชีพในตางประเทศ ในปการศึกษานั้น 
4. แผนพัฒนาบุคลากร 
 
สูตรการคํานวณ  : 

 
 
 
 
 

จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนท่ีไดรับการพัฒนาความรู 
และทักษะในวิชาชีพท้ังในประเทศและตางประเทศในปการศึกษานั้น 
จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนในปการศึกษานั้น (นับรวมลาศึกษาตอ) 

 

x 100 

การคิดรอบป : ปการศึกษา 

 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

รอยละ 1 – 54 รอยละ 55 – 79 มากกวาหรือเทากับรอยละ 80 
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ตัวบงชี้ท่ี : 4.10 ระดับความสําเร็จในการลดระยะเวลาและขั้นตอนการปฏิบัติงานบริการ 

ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต 

  ระดับตัวบงชี้ : สํานัก/สถาบันและศูนย สนง.อธิการบดี     สนง.คณะ 
 
คําอธิบายตัวบงชี้ :  

• ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงการทํางาน/การปฏิบัติงานบริการ โดยมีเปาหมายที่จะทําใหงานบริการ
ของหนวยงานมีขั้นตอนท่ีกระชับและมีระยะเวลาในการดําเนินงานรวดเร็ว หรือการใหบริการแบบ one stop service 
พัฒนางานบริการใหส้ินสุดในจุดบริการเพียงจุดเดียว  

ตัวอยางกระบวนการงานที่ควรลดรอบระยะเวลาและขั้นตอนการใหบริการ 
ผูรับบริการกลุมท่ี 1 นิสิต/นักศึกษา 
1. การลงทะเบียนเรียน 
2. การขอใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) 
3. การใหทุนกูยืมเพ่ือการศึกษา 
4. การขอหนังสือรับรองการเปนนักศึกษา 
5. การอนุมัติโครงการกิจกรรมนักศึกษา 
6. การขอหนังสือรับรองความประพฤติของนักศึกษา (หรือการขอหนังสือรับรองการทํากิจกรรมของนักศึกษา) 
ผูรับบริการกลุมท่ี 2 คณาจารย/บุคลากรภายในสถาบันอุดมศึกษา 
7. การขอทุนงานวิจัย 
8. การอนุญาตจัดโครงการ/กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย 
9. การออกหนังสือรับรองขาราชการและบุคลากร 
10. การบริการเบิกจายดานการเงินและ/หรือสวัสดิการขาราชการและบุคลากร 
ผูรับบริการกลุมท่ี 3 บุคคล/ประชาชนหรือหนวยงานภายนอก 
11. การใชบริการหองสมุด 
12. การขออนุญาตใชอาคาร สถานท่ี 

• คัดเลือกกระบวนงานจํานวนไมนอยกวา 3  กระบวนงาน   

• การคิดรอบป : ปการศึกษา 

• รอยละ 50 หมายถึง รอยละ 50 ของจํานวนกระบวนงานที่สามารถดําเนินการได (ตัวอยาง หนวยงานตอง
ดําเนินการ 3 กระบวนงาน  และสามารถดําเนินการไดสําเร็จตามการลดรอบระยะเวลาและขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานบริการไดจํานวน 2 กระบวนงาน) 

 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 

1. หลักฐานแผนงานการดําเนินงานซึ่งประกอบดวย 

• จํานวนและชื่อของงานบริการท่ีนํามาประเมินผลการลดระยะเวลาการใหบริการ 

• ระยะเวลาและขั้นตอนท่ีใชในการใหบริการของแตละงานบริการ(กอนทําการปรับปรุง) 
2. รายละเอียดผลการดําเนินงานซึ่งประกอบดวย 

• จํานวนและชื่อของงานบริการท่ีนํามาประเมินผลการลดระยะเวลาการใหบริการในปงบประมาณแตละป 

• ระยะเวลาและขั้นตอนท่ีใชในการใหบริการของแตละงานท่ีเกิดขึ้นจริง 

• แผนภาพแสดงการเปรียบเทียบขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการของแตละงานบริการ กอนและหลังการ
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เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 

1. มีการกําหนดนโยบายการดําเนินการในการลดระยะเวลาและขั้นตอนการปฏิบัติงานบริการ 
2. มีแผนงานการลดระยะเวลาและขั้นตอนการปฏิบัติงานบริการ  
3. มีการจัดต้ังคณะกรรมการดําเนินการหรือมีการมอบหมายใหมีผูรับผิดชอบดําเนินการ 
4. มีการปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย  
5. มีการผลยืนยันสามารถลดระยะเวลาและขั้นตอนของการปฏิบัติงานลงไดอยางนอยรอยละ 50 ของกระบวนงาน

ท้ังหมด 
6. มีระบบในการติดตามผลการดําเนินงาน 
7. มีการประเมินผลการดําเนินงาน  
8. มีการนําผลการประเมินผลการดําเนินงานไปแกไขปรับปรุงการดําเนินงาน 
 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 4 ขอแรก มีการดําเนินการ 4 - 6 ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 7 ขอแรก 
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ตัวบงชี้ท่ี : 4.11 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน 

ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต 

  ระดับตัวบงชี้ : สํานัก/สถาบันและศูนย สนง.อธิการบดี     สนง.คณะ 
 
คําอธิบายตัวบงชี้ :  

• ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการการประหยัดพลังงาน โดยท่ีสํานัก สถาบัน ศูนยฯ 
สํานักงานอธิการบดี และสํานักงานคณะฯ จะตองสนองนโยบายตามมาตรการประหยัดพลังงาน โดยจะตองออก
มาตรการในการประหยัดพลังงาน มีการแจงเวียนใหบุคลากรในสังกัดทราบและปฏิบัติตามอยางเครงครัด เชนการ
เปด-ปดเคร่ืองปรับอากาศ หรือเครื่องใชไฟฟา ในสํานักงานตามระยะเวลาท่ีกําหนด รวมถึงการใชรถยนต เปนตน มี
การประเมินผลการดําเนินงานโดยการตรวจประเมินจากผูมีหนาท่ีรับผิดชอบ วาหนวยงานไดปฏิบัติตามนโยบาย
ดังกลาวหรือไม โดยจะตองจัดทํารายงานใหผูบังคับบัญชาในหนวยงานทราบเปนลายลักษณอักษร 

• การคิดรอบป : ปการศึกษา 
 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 

1. หลักฐานท่ีแสดงวาหนวยงานมีนโยบายหรือมาตรการในการประหยัดพลังงาน 
2. หลักฐานมาตรการ เชน สต๊ิกเกอรหรือโปสเตอรในการรณรงคการประหยัดพลังงาน หนังสือแจงเวียนใหบุคลากร

ทราบ  
3. หลักฐานการประเมินผลการดําเนินงานจากคณะกรรมการรณรงคและประเมินผลที่ไดรับการแตงตั้ง  

เปนลายลักษณอักษรเสนอตอผูบังคับบัญชา 
4. บันทึกหรือรายงานสรุปผลการดําเนินงาน 
 
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 

1. มีการกําหนดนโยบายหรือแนวทางการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน 
2. มีแผนงานการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน  
3. มีการจัดต้ังคณะกรรมการดําเนินการหรือมีการมอบหมายใหมีผูรับผิดชอบดําเนินการ 
4. มีการปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย  
5. มีระบบในการติดตามผลการดําเนินงาน 
6. มีการประเมินผลการดําเนินงาน  
7. มีการนําผลการประเมินผลการดําเนินงานไปแกไขปรับปรุงการดําเนินงาน 
8. มีผลยืนยันสามารถลดการใชพลังงานลงรอยละ 10 
 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 5 ขอแรก มีการดําเนินการ 5 - 7 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 
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ตัวบงชี้ท่ี : 4.12 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการดําเนินกิจกรรม 5 ส 

ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต 

  ระดับตัวบงชี้ : สํานัก/สถาบันและศูนย สนง.อธิการบดี     สนง.คณะ 
 
คําอธิบายตัวบงชี้ :  

• ระดับความสําเร็จของการดําเนินการกิจกรรม 5 ส ถือวาเปนกิจกรรมพื้นฐานของการปฏิบัติงานเพื่อการ
ใหบริการท่ีมีคุณภาพ ฉะนั้นการดําเนินงานเพ่ือจัดความเปนระเบียบเรียบรอยในสถานท่ีทํางาน เพ่ือใหเกิดสภาพการ
ทํางานท่ีดี โดยดําเนินกิจกรรมในสํานักงานหรือสถานท่ีปฏิบัติงาน ตามเทคนิค 5 ส คือ มีการดําเนินการสะสางเพ่ือให
เกิดความสะดวกและสะอาด ใหเปนสุขลักษณะ และสรางนิสัยท่ีดีในการปฏิบัติงาน ท่ีจะตองมีการดําเนินงานท่ีมี
ประสิทธิภาพและดําเนินงานอยางตอเนื่อง 

• การคิดรอบป : ปการศึกษา 
 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 

1. หลักฐานท่ีแสดงวาหนวยงานไดจัดทําแนวทางการดําเนินการและแผนงานกิจกรรม 5 ส 
2. หลักฐานการแตงต้ังคณะกรรมการการดําเนินงานกิจกรรม 5 ส และคณะกรรมการตรวจประเมินกิจกรรม 5 ส  
3. มีคูมือการดําเนินกิจกรรม 5 ส ของหนวยงาน 
4. หลักฐานแสดงการประเมินและผลคะแนนในการดําเนินกิจกรรม 5 ส ท่ีกําหนดไวไดครบถวนและสม่ําเสมอ  
5. บันทึกหรือรายงานสรุปผลการดําเนินงาน ประกอบดวยรายงานขอเสนอแนะของกรรมการ รายงานการปรับปรุง

แกไข 
6. หลักฐานที่แสดงถึงหลักเกณฑและวิธีการจัดสรรส่ิงจูงใจ โดยมีการนําผลการประเมิน ผลการดําเนินงานมาใช

ประกอบการพิจารณาจัดสรรส่ิงจูงใจของกิจกรรม 5 ส 
 
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 

1. มีการกําหนดนโยบาย/แนวทาง หรือแผนการดําเนินกิจกรรม 5 ส 
2. มีการจัดต้ังคณะกรรมการการดําเนินงานกิจกรรม 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 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 4 ขอแรก มีการดําเนินการ 4 - 6 ขอแรก มีการดําเนินการมากกวาหรือเทากับ 
7 ขอแรก 
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องคประกอบท่ี 5 การเงินและงบประมาณ 
หลักการ 
 การเงินและงบประมาณเปนส่ิงท่ีสําคัญอยางหน่ึงของสถาบันการศึกษา โดยปกติแหลงเงินทุนของ
สถาบันการศึกษาไดมาจากงบประมาณแผนดิน (สําหรับสถานศึกษาของรัฐ) และเงินรายได เชน คาเลาเรียนของ
นักศึกษา รายไดจากงานวิจัย บริการทางวิชาการ คาเชาทรัพยสิน ฯลฯ ผูบริหารสถาบันการศึกษาจะตองทําความ
เขาใจกับการวิเคราะหทางการเงิน เชน คาใชจายท้ังหมดตอจํานวนนักศึกษา ทรัพยสินถาวรตอจํานวนนักศึกษา 
คาใชจายท่ีสถาบันอุดมศึกษาใชสําหรับการผลิตบัณฑิตตอหัวจําแนกตามกลุมสาขา รายไดท้ังหมดของ
สถาบันการศึกษาภายหลังจากหักงบดําเนินการท้ังหมด งบประมาณในการพัฒนาบุคลากร ความรวดเร็วในการ
เบิกจาย รอยละของงบประมาณที่ประหยัดไดหลังจากท่ีปฏิบัติตามภารกิจทุกอยางครบถวน ส่ิงเหลาน้ีจะเปนการ
แสดงศักยภาพเชิงการบริหารจัดการดานการเงินของสถานศึกษาท่ีเนนถึงความโปรงใส ความถูกตอง ใชเม็ดเงิน
อยางคุมคา มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชนสูงสุด 
 
ตัวบงชี้ท่ี : 5.1 มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย การตรวจสอบการเงิน และงบประมาณ

อยางมีประสิทธิภาพ 
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 

  ระดับตัวบงชี้ : สํานัก/สถาบันและศูนย สนง.อธิการบดี     สนง.คณะ 
 
คําอธิบายตัวบงชี้ :  

• หนวยงานจะตองมีระบบในการจัดหาและจัดสรรเงินอยางมีประสิทธิภาพ จะตองมีแผนกลยุทธทางดาน
การเงิน มีการวิเคราะหรายได คาใชจายของการดําเนินงาน โดยพิจารณาจากทุกแหลงเงินทุน ท้ังจากงบประมาณ
แผนดินและ    เงินรายไดจากคาบํารุงการศึกษา รวมท้ังรายไดอื่นๆ ท่ีหนวยงานไดรับ มีการนําเงินรายไดไปจัดสรร
อยางเปนระบบ     มีระบบฐานขอมูลทางการเงิน แยกคาใชจายตามหมวดตางๆ มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยาง
เปนระบบ ครบทุกพันธกิจ มีการนําระบบโปรแกรมสามมิติดานการเงินมาใชรวมทั้งมีผูตรวจสอบการใชเงินอยางมี
ประสิทธิภาพ รายงานทางการเงินตองสามารถทราบขอมูลดานคาใชจายทั้งหมดทั้งดานการสนับสนุนการเรียนการ
สอน การวิจัย การบริการวิชาการ  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการพัฒนาบุคลากร เชน คาใชจาย คอมพิวเตอร
และศูนยสารสนเทศตอนักศึกษา คาใชจายในการวิจัย คาใชจายของหนวยงานในการบริการวิชาการวิชาชีพ คาใชจาย
และมูลคาท่ีใชในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปวัฒธรรมตองบดําเนินการ ระดับความสําเร็จของ
การประหยัดงบประมาณ รายจายลงทุน คาใชจายดานไฟฟา น้ํามันเชื้อเพลิง งบประมาณที่ประหยัดได รอยละเงิน
เหลือจายสุทธิตองบประมาณดําเนินการ 

• การคิดรอบป : ปงบประมาณ  
 

แนวปฏิบัติท่ีดี : 

1. มีแผนกลยุทธทางการเงินของหนวยงานที่สอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจของหนวยงานในทุกๆ ดาน ท้ังการสนับสนุน
การผลิตบัณฑิต งานวิจัย การบริการวิชาการและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมท้ังสงเสริมยุทธศาสตรของ
หนวยงานใหเปนไปตามเปาหมาย 

2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน ท้ังในสวนของการจัดหาแหลงเงิน วิธีการท่ีไดมาซึ่งแหลงเงิน รวมท้ัง
วางแผนการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได  

3. มีการจัดทําระบบฐานขอมูลทางการเงิน เพ่ือใหสามารถตรวจสอบไดตลอดเวลาและสามารถนําขอมูลใหแตละหนวยงาน
นํามาใชในการบริหาร และการตัดสินใจ  
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4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินท่ีแสดงถึงสถานะทางการเงินของสถาบัน สามารถปดงบบัญชีไดอยางนอยทุก 6 เดือน 
และเสนอขอมูลใหผูบริหารเพ่ือใชในการตัดสินใจในภาพรวมของหนวยงาน รวมท้ังการนําเสนอรายงานฐานะทางการเงิน
ใหคณะกรรมการหนวยงานทราบอยางนอยปละ 2 ครั้ง 

5. รายงานทางการเงิน สามารถบงชี้ถึงขอมูลทางการเงินทุกดานท่ีแสดงถึงประสิทธิภาพของการบริหารจัดการของ
หนวยงาน  

6. ผูบริหารระดับสูงใหความสําคัญกับรายงานทางการเงิน และขอเสนอแนะของของหนวยงานตรวจสอบภายในและ
ภายนอก ตลอดจนขอเสนอแนะอื่นๆ จากคณะกรรมการบริหารหนวยงาน เพ่ือพิจารณาหาแนวทางปรับปรุงแกไขอยาง
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. มีแผนกลยุทธทางการเงินท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรของสถาบันใหเปนไปตามเปาหมาย  
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน แผนการจัดสรร และการวางแผนการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพโปรงใส 

ตรวจสอบได 
3. มีการจัดทําระบบฐานขอมูลทางการเงินท่ีผูบริหารสามารถนําไปใชในการตัดสินใจและวิเคราะหสถานะทางการเงิน  
4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ อยางนอยปละ 2 ครั้ง 
5. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทางการเงินและความมั่นคงขององคการ

อยางตอเนื่อง  
6. มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาท่ีตรวจติดตามการใชเงินใหเปนไปตามระเบียบและกฎเกณฑท่ี

สถาบันกําหนด 
7. ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูลจากรายงานทางการเงินไปใชในการ

วางแผนและการตัดสินใจ 
 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 5 ขอแรก มีการดําเนินการ 5 – 6 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 
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ตัวบงชี้ท่ี : 5.2 มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันรวมกัน 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 

  ระดับตัวบงชี้ : สํานัก/สถาบันและศูนย สนง.อธิการบดี     สนง.คณะ 
 
คําอธิบายตัวบงชี้ :  

• การบริหารงานโดยการบูรณาการใชทรัพยากรท่ีมีอยูท้ังภายในและภายนอกหนวยงานใหเกิดประโยชน
สูงสุดแสดงใหเห็นถึงกลยุทธการบริหารงานที่สอดคลองกับสถานการณในโลกยุคปจจุบัน 

• การคิดรอบป : ปงบประมาณ 
 
แนวปฏิบัติท่ีดี : 

1. หนวยงานกําหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรของหนวยงานรวมทั้งการใชทรัพยากรภายในและภายนอก
รวมกัน  

2. หนวยงานกําหนดกลไกการดําเนินงานบริหารและใชทรัพยากรรวมกันท่ีเปนรูปธรรม อาทิ การแตงตั้ง
คณะกรรมการศึกษาและดําเนินงานการจัดทําแผนการใชทรัพยากร  

3. หนวยงานจัดใหมีระบบฐานขอมูลทรัพยากรเชื่อมโยงทั้งสถาบันและสามารถเรียกใชไดอยางคลองตัว  
4. มีระบบการติดตามประเมินผลการใชทรัพยากรรวมกัน 
 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 

1. แผนงานดานการใชทรัพยากรภายในและภายนอกหนวยงานรวมกันของสถาบัน พรอมเปาหมายและหลักฐาน
การดําเนินงานตามแผน ตลอดจนการประเมินและปรับปรุง  

2. โครงการบริหารการใชทรัพยากรภายในและภายนอกหนวยงานของสถาบัน ตลอดจนหลักเกณฑ ประกาศ กฎ 
ระเบียบ ขอบังคับ และแนวปฏิบัติตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ  

3. ขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการใชทรัพยากรภายในและภายนอกหนวยงานรวมกันของสถาบัน เชน 
คําส่ังแตงตั้งหรือมอบหมายผูรับผิดชอบ รายงานการประชุมของทีมงาน/ คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลัก 
รายงานผลการวิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากรรวมกันของ หนวยงาน ระบบฐานขอมูลทรัพยากรกลาง
ท่ีเชื่อมโยงทุกหนวยงาน รายงานการประหยัดงบประมาณที่เกิดจากการใชทรัพยากรรวมกัน 

 
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 

1. มีคณะกรรมการวิเคราะหความตองการการใชทรัพยากรของหนวยงาน 
2. มีผลการวิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากรของหนวยงาน 
3. มีแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอ่ืนในสถาบัน  
4. มีแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอ่ืนนอกสถาบัน  
5. มีผลการประหยัดงบประมาณที่เกิดจากการใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานอ่ืน 
 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3 ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอแรก 
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ตัวบงชี้ท่ี : 5.3 คาใชจาย และมูลคาของสถาบันในการบริการวิชาการและวิชาชีพเพ่ือสังคมตอบุคลากรประจํา 

ชนิดของตัวบงชี้ : ปจจัยนําเขา 

  ระดับตัวบงชี้ : สํานัก/สถาบันและศูนย สนง.อธิการบดี     สนง.คณะ 

 
คําอธิบายตัวบงชี้ :  

• จํานวนคาใชจายและมูลคาท่ีใชกับทุกโครงการ/กิจกรรม ในการบริการวิชาการและวิชาชีพแกชุมชนสังคม 
โดยไมเรียกเก็บเงินใดๆ จากผูรับบริการตอบุคลากรประจําสายสนับสนุน ท้ังนี้ใหนับบุคลากรประจําสายสนับสนุน
เฉพาะท่ีปฏิบัติงานจริง ไมนับรวมบุคลากรท่ีลาศึกษาตอ  

• การนับโครงการ/กิจกรรม ในการบริการวิชาการและวิชาชีพแกชุมชนสังคมท่ีไมเรียกเก็บเงินใดๆ จาก
ผูรับบริการ ใหนับรวมถึงโครงการ/กิจกรรม ในการบริการวิชาการและวิชาชีพแกชุมชนสังคมท่ีมีการเรียกเก็บเงินจาก
ผูรับบริการในลักษณะที่ไมเปนการดําเนินการในเชิงธุรกิจหรือการดําเนินการเพื่อมุงแสงวงหาผลกําไรเปนหลัก ได
ดวย 

• คาใชจาย (in-cash) หมายถึง คาใชจายท้ังหมดในรูปของตัวเงินท่ีใชในการบริการวิชาการและวิชาชีพ 

• มูลคา (in-kind) หมายถึง คาใชจายท่ีไดจากการคํานวณเปนจํานวนเงินเทียบเคียงจากบริการท่ีสถาบันจัดให 
เชน คาตอบแทนวิทยากรท่ีเปนบุคลากรของสถาบัน คาใชอุปกรณและสถานท่ี  เปนตน 

• การคิดรอบป : ปการศึกษา 
 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 

1. จํานวนคาใชจายท่ีสถาบันใชไปในการใหบริการทางวิชาการและวิชาชีพแกชุมชนหรือสังคมในแตละปการศึกษา 
2. มูลคาท่ีเกิดขึ้นจากการท่ีบุคลากรประจําสายสนับสนุนของหนวยงานไดใหบริการทางวิชาการและวิชาชีพแก

ชุมชนหรือสังคมในแตละปการศึกษา รวมท้ังคาวัสดุอุปกรณ และคาแรงงานที่ใชเพ่ือประกอบการใหบริการ
วิชาการในปการศึกษานั้น 

3. จํานวนบุคลากรประจําในปการศึกษาน้ัน ท้ังนี้ใหนับบุคลากรประจําสายสนับสนุนเฉพาะท่ีปฏิบัติงานจริง ไมนับ
รวมบุคลากรที่ลาศึกษาตอ 

 
สูตรการคํานวณ  : 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
คาใชจายและมูลคาของสถาบันในการบริการวิชาการเพ่ือสังคมในปการศึกษานั้น 

  
จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนท่ีปฏิบัติงานจริง (ไมรวมลาศึกษาตอ)           

ในปการศึกษานั้น 

การคิดรอบป : ปการศึกษา 

 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

≥7,500 1 – 4,999 บาท 5,000 – 7,499 บาท บาท 
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ตัวบงชี้ท่ี : 5.4 คาใชจายท้ังหมดตอจํานวนบุคลากรประจํา 

ชนิดของตัวบงชี้ : ปจจัยนําเขา 

  ระดับตัวบงชี้ : สํานัก/สถาบันและศูนย สนง.อธิการบดี     สนง.คณะ 
 
คําอธิบายตัวบงชี้ :  

• คาใชจายท่ีหนวยงานใชในการบริหารจัดการภารกิจหลักท้ังหมดตอหัวของบุคลากรสายสนับสนุน ซึ่ง
คาใชจายทั้งหมด หมายถึง งบหมวดเงินเดือน คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ คาสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน และคา
เส่ือมราคา ท้ังนี้ใหคิดตามปงบประมาณ 

• การคิดรอบป : ปงบประมาณ 
 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 

1. คาใชจายท้ังหมดในปงบประมาณนั้น  
2. จํานวนบุคลากรประจําในปงบประมาณนั้นท้ังนี้ใหนับบุคลากรประจําเฉพาะท่ีปฏิบัติงานจริง ไมนับรวม บุคลากร

ท่ีลาศึกษาตอ 
 
สูตรการคํานวณ  : 

 
คาใชจายท้ังหมดในปงบประมาณนั้น 

  จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนท่ีปฏิบัติงานจริง (ไมรวมลาศึกษาตอ)ในปงบประมาณนั้น 
การคิดรอบป : ปงบประมาณ 

 
 
เกณฑการประเมิน : 

 
ในรายงานปการศึกษา 2552 ตัวบงชี้นี้หนวยงานแสดงเพียงรายงานเทานั้น ยังไมมีการประเมนิ 
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ตัวบงชี้ท่ี : 5.5 รอยละของเงินเหลือจายสุทธิตองบดําเนินการ 

ชนิดของตัวบงชี้ : ปจจัยนําเขา 

  ระดับตัวบงชี้ : สํานัก/สถาบันและศูนย สนง.อธิการบดี     สนง.คณะ 
 
คําอธิบายตัวบงชี้ :  

• รายไดท้ังหมดของสถาบัน/หนวยงาน ภายหลังท่ีหักจากงบดําเนินการท้ังหมดออกแลว โดยแสดงในรูปของ
รอยละของงบดําเนินการ เปนการแสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการดานการเงินของสถาบัน/
หนวยงาน และใชบงบอกเสถียรภาพทางการเงินและศักยภาพดานทรัพยากรการเงินของสถาบันในระยะยาว ท้ังนี้ให
คิดตามปงบประมาณ 

• งบดําเนินการ ไดแก งบบุคลากร(เงินเดือน คาจางประจํา คาจางชั่วคราว) งบดําเนินงาน (คาตอบแทนใช
สอย คาวัสดุ คาสาธารณูปโภค) คาเส่ือมราคา งบอุดหนุน และงบรายจายอื่น โดยไมรวมงบลงทุน (คาครุภัณฑ ท่ีดิน
และส่ิงกอสราง) งบดําเนินการคิดจากท้ังสองแหลงคือ จากงบประมาณแผนดินและงบเงินรายได (เงินนอกงบประมาณ
แผนดิน)  

• การคิดรอบป : ปงบประมาณ 
 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 

1. งบดําเนินการท่ีใชจายจริงท้ังหมด ในปงบประมาณ 
2. งบดําเนินการ ไดแก งบบุคลากร(เงินเดือน คาจางประจํา คาจางชั่วคราว) งบดําเนินงาน (คาตอบแทนใชสอย คา

วัสดุ คาสาธารณูปโภค) คาเส่ือมราคา งบอุดหนุน และงบรายจายอื่น โดยไมรวมงบลงทุน (คาครุภัณฑ ท่ีดินและ
ส่ิงกอสราง) งบดําเนินการคิดจากท้ังสองแหลงคือ จากงบประมาณแผนดินและงบเงินรายได (เงินนอก
งบประมาณแผนดิน)  

 
สูตรการคํานวณ  : 

 
 
 
 

 

 
เงินเหลือจายสุทธิในปงบประมาณนั้น 
งบดําเนินการในปงบประมาณนั้น 

 

x 100 

การคิดรอบป : ปงบประมาณ 

 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

+5 – 9 % หรือ > 15%  +10 – 15%  
1 – 4 % ของงบดําเนินการ 

ของงบดําเนินการ ของงบดําเนินการ 
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ตัวบงชี้ท่ี : 5.6 งบประมาณสําหรับการพัฒนาบุคลากรทั้งในประเทศและตางประเทศตอบุคลากรประจํา 

ชนิดของตัวบงชี้ : ปจจัยนําเขา 

  ระดับตัวบงชี้ : สํานัก/สถาบันและศูนย สนง.อธิการบดี     สนง.คณะ 
 
คําอธิบายตัวบงชี้ :  

• จํานวนเงินที่สถาบันจัดสรรเพ่ือพัฒนาบุคลากรท้ังในประเทศและตางประเทศ ตอจํานวนบุคลากรประจํา นับ
รวมบุคลากรที่ลาศึกษาตอดวย 

• เงินท่ีหนวยงานจัดสรรเพ่ือพัฒนาบุคลากรทั้งในประเทศและตางประเทศ ไดแกเงินท่ีใชเพ่ือ 
1. การสงบุคลากรไปศึกษาตอ 
2. การสงบุคลากรไปอบรม หรือดูงาน 
3. การฝกอบรมท่ีหนวยงานจัดขึ้นเอง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 

• การคิดรอบป : ปงบประมาณ 
 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 

1. จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนในปการศึกษานั้น นับรวมบุคลากรที่ลาศึกษาตอดวย 
2. จํานวนเงินที่หนวยงานจัดสรรสําหรับการพัฒนาบุคลากรในประเทศ ในปการศึกษานั้น 
3. จํานวนเงินที่หนวยงานจัดสรรสําหรับการพัฒนาบุคลากรในตางประเทศในปการศึกษานั้น 
 
สูตรการคํานวณ  : 

 
เงินจัดสรรสําหรับการพัฒนาบุคลากรท้ังในประเทศและตางประเทศในปงบประมาณนั้น 

จํานวนบุคลากรประจําในปงบประมาณนั้น 
การคิดรอบป : ปงบประมาณ 

 
เกณฑการประเมิน : 

 
ในรายงานปการศึกษา 2552 ตัวบงชี้นี้หนวยงานแสดงเพียงรายงานเทานั้น ยังไมมีการประเมนิ 
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ตัวบงชี้ท่ี : 5.7 รอยละของเงินเดือนบุคลากรท้ังหมดตอคาใชจายท้ังหมด 

ชนิดของตัวบงชี้ : ปจจัยนําเขา 

  ระดับตัวบงชี้ : สํานัก/สถาบันและศูนย สนง.อธิการบดี     สนง.คณะ 
 
คําอธิบายตัวบงชี้ :  

• เงินเดือนของบุคลากรถือวาเปนสวนหนึ่งของคาใชจายท่ีหนวยงานที่ใชในการบริหารจัดการภารกิจหลักบรรลุ
เปาหมาย โดยเทียบกับคาใชจายท้ังหมด  

• คาใชจายท้ังหมด หมายถึง งบหมวดเงินเดือน คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ  คาสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน 
และคาเส่ือมราคา  

• การคิดรอบป : ปงบประมาณ 
 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 

1. คาใชจายท้ังหมดในปงบประมาณนั้น 
2. จํานวนเงินเดือนรวมท้ังหมดของบุคลากรประจําสายสนับสนุนในปงบประมาณนั้น ท้ังนี้ใหนับบุคลากรท่ีลาศึกษา

ตอดวย 
3. สรุปผลการเล่ือนขั้นเงินเดือนของบุคลากรประจําสายสนับสนุน 
 
การคิดตัวบงชี้  : 

 
 
 
 
 

 

 
จํานวนเงินเดือนของบุคลากรประจําสายสนับสนุนท้ังหมด

ในปงบประมาณนั้น x 100 

จํานวนคาใชจายทั้งหมดประจําในปงบประมาณนั้น 

การคิดรอบป : ปงบประมาณ 

 
เกณฑการประเมิน : 

 
ในรายงานปการศึกษา 2552 ตัวบงชี้นี้หนวยงานแสดงเพียงรายงานเทานั้น ยังไมมีการประเมนิ 
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ตัวบงชี้ท่ี : 5.8 รอยละของคาใชจายท้ังหมดท่ีใชในระบบสารสนเทศตองบดําเนินการ 

ชนิดของตัวบงชี้ : ปจจัยนําเขา 

  ระดับตัวบงชี้ : สํานัก/สถาบันและศูนย สนง.อธิการบดี     สนง.คณะ 
 
คําอธิบายตัวบงชี้ :  

• คาใชจายท่ีสถาบัน/หนวยงานใชเพ่ือการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ใชเพ่ือการสนับสนุนภารกิจหลักท้ังหมด ไดแก 
งบดําเนินการและงบลงทุนท่ีใชในการจัดซื้อระบบ อุปกรณ โปรแกรม และครุภัณฑคอมพิวเตอรอื่นๆ ตลอดจน
คาใชจายในการพัฒนาระบบและเครือขายคอมพิวเตอรเพ่ือการสนับสนุนภารกิจหลัก คาจางบุคลากร และคา
เส่ือมราคา  

• งบดําเนินการ ไดแก งบบุคลากร(เงินเดือน คาจางประจํา คาจางชั่วคราว) งบดําเนินงาน (คาตอบแทนใชสอย คา
วัสดุ คาสาธารณูปโภค) คาเส่ือมราคา งบอุดหนุน และงบรายจายอื่น โดยไมรวมงบลงทุน (คาครุภัณฑ ท่ีดินและ
ส่ิงกอสราง) งบดําเนินการคิดจากท้ังสองแหลงคือ จากงบประมาณแผนดินและงบเงินรายได (เงินนอก
งบประมาณแผนดิน) 

 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 

1. งบดําเนินการและงบลงทุนท่ีใชในการจัดซื้อระบบ อุปกรณ โปรแกรม และครุภัณฑคอมพิวเตอรอื่นๆ ตลอดจน
คาใชจายในการพัฒนาระบบและเครือขายคอมพิวเตอรเพ่ือการสนับสนุนภารกิจหลัก คาจางบุคลากร  และ  
คาเส่ือมราคา 

2. งบดําเนินการท้ังหมด  
 
สูตรการคํานวณ  : 

 
 
 
 
 

 

 
คาใชจายท้ังหมดท่ีใชในระบบสารสนเทศในปงบประมาณนั้น x 100 

งบดําเนินการท้ังหมดประจําในปงบประมาณนั้น 

การคิดรอบป : ปงบประมาณ 

 
เกณฑการประเมิน : 

 
ในรายงานปการศึกษา 2552 ตัวบงชี้นี้หนวยงานแสดงเพียงรายงานเทานั้น ยังไมมีการประเมนิ 
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องคประกอบท่ี 6 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
หลักการ 
 ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายใน เปนปจจัยสําคัญท่ีแสดงถึงศักยภาพการพัฒนาคุณภาพ
ของสถาบัน โดยตองครอบคลุมท้ังปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต ผลกระทบที่เกิดขึ้น ซึ่งจะตองมีการพัฒนา
ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในอยางตอเนื่อง และมีกระบวนการจัดการความรู เพ่ือใหเกิดนวัตกรรม
ดานการประกันคุณภาพภายในที่เปนลักษณะเฉพาะ ของหนวยงาน 
 

ตัวบงชี้ท่ี : 6.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 

  ระดับตัวบงชี้ : สํานัก/สถาบันและศูนย สนง.อธิการบดี     สนง.คณะ 
 
คําอธิบายตัวบงชี้ :  

• การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เปนภารกิจของสถาบันตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ.2542 ซึ่งสถาบันการศึกษาตองสรางระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการ
ดําเนินงานของสถาบันใหเปนไปตามนโยบาย เปาประสงค และระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนดโดยสถาบัน 
และโดยหนวยงานตนสังกัดตลอดจนหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ท้ังนี้ ถือวาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนสวน
หนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตองดําเนินการอยางตอเนื่อง เพ่ือเปนหลักประกันแกสาธารณชนใหมั่นใจวา
สถาบัน สามารถสรางผลผลิตทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

• การคิดรอบป : ปการศึกษา 
 
แนวปฏิบัติท่ีดี : 

1. หนวยงานจัดใหมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เปนสวนหน่ึง ของกระบวนการบริหาร 
โดยการมีสวนรวมจากทุกภาคีท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน 

2. มีการกําหนดมาตรฐาน ตัวบงชี้ และเกณฑคุณภาพท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานและ
กฎเกณฑอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของตลอดจนสอดคลองกับเอกลักษณของสถาบัน โดยตัวบงชี้ท่ีพัฒนาขึ้นตองครอบคลุม
ปจจัยท่ีมีผลตอคุณภาพอยางครบถวน ท้ังปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลผลิต ตลอดจนเปนตัวบงชี้ท่ีสามารถ
รองรับการประเมินภายนอกโดยหนวยงานตาง ๆ 

3. มีการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีสมบูรณท้ังการตรวจติดตามการดําเนินงาน การประเมินคุณภาพ 
การปรับปรุงพัฒนาคุณภาพตามผลการประเมินท้ังภายในและภายนอกจนเปนวัฒนธรรมองคกร 

4. มีระบบสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีเหมาะสมโดยเฉพาะอยางยิ่งระบบฐานขอมูล และมีการสงเสริม
สนับสนุนการแลกเปล่ียนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษา อยางตอเนื่อง 

 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 

1. แผนงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันและหลักฐานการดําเนินงานตามแผน ตลอดจนการ
ประเมินและปรับปรุง โดยการสนับสนุนจากคณะกรรมการบริหารหนวยงาน และผูบริหารทุกระดับ 

2. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ การบริหารงานดานการประกันคุณภาพของหนวยงาน ตั้งแตการควบคุม 
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพ ตลอดจนระเบียบ ขอบังคับ มาตรการและแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวของ  
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3.   ขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการบริหารงานประกันคุณภาพ เชน คําส่ังแตงตั้งหรือมอบหมายหนวยงาน
หรือผูรับผิดชอบ คูมือการประกันคุณภาพของหนวยงาน ฐานขอมูลท่ีใชในการประกันคุณภาพ หลักฐานการ
สงเสริมสนับสนุนระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาใหเขมแข็งและเปนสวนหน่ึงของกระบวนการ
บริหารงาน โดยการมีสวนรวมของบุคลากรในหนวยงาน ขอมูลหรือหลักฐานการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุน
กระบวนการจัดการความรูเร่ืองการประกันคุณภาพของหนวยงาน 

 
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมกับระดับการพัฒนาของหนวยงาน 
2. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพจากคณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหาร

สูงสุดของหนวยงาน ภายใตการมีสวนรวมจากภาคีท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน 
3. มีการกําหนดมาตรฐานตัวบงชี้ และเกณฑคุณภาพที่สอดคลองกับมาตรฐานการอุดมศึกษา และมาตรฐานอื่น ๆ 

ท่ีเกี่ยวของ และสอดคลองกับการประเมินคุณภาพภายนอก  
4. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพที่ครบถวน ท้ังการควบคุมคุณภาพการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน

คุณภาพอยางตอเนื่องเปนประจํา (อยางนอย 3 ปนับรวมปท่ีมีการติดตาม) 
5. มีการนําผลการประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน  
6. มีระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาและใชรวมกันท้ังระดับบุคคล ภาควิชา 

คณะ และสถาบัน/หนวยงาน  
7. มีระบบสงเสริมการสรางเครือขายดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางหนวยงานทั้งภายในและภายนอก

หนวยงาน 
 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 4 ขอแรก มีการดําเนินการ 4 ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 5 ขอแรก 
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ตัวบงชี้ท่ี : 6.2 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต 

  ระดับตัวบงชี้ : สํานัก/สถาบันและศูนย สนง.อธิการบดี     สนง.คณะ 
 
คําอธิบายตัวบงชี้ :  

• ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน วัดจากผลการดําเนินงานตามระบบและกลไก
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ท่ีกําหนดขึ้นท้ังในระดับสถาบันและหนวยงานยอย ตลอดจนถึงในองคการ
นักศึกษา ท้ังนี้ โดยมีการรายงานผลการประกันคุณภาพตอหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชนมีการนําผลการ
ประเมินไปใชปรับปรุงการดําเนินงานอยางตอเนื่อง และมีการแลกเปล่ียนเรียนรูดานการประกันคุณภาพระหวาง
บุคคลและหนวยงานตลอดจนมีนวัตกรรม หรือมีแบบอยางท่ีดีในการประกันคุณภาพการศึกษา 

• การคิดรอบป : ปการศึกษา 
 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 

1. รายงานการตรวจติดตามภายในหนวยงานทุกระดับ  
2. รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตอหนวยงานท่ีเกี่ยวของและสาธารณชน  
3. รายงานความเปลี่ยนแปลงอันสืบเนื่องมาจากการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
4. นวัตกรรมดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่สถาบันพัฒนาขึ้น หรือการปฏิบัติท่ีเปนเลิศ หรือการเปน

แหลงอางอิงของหนวยงานอื่น ๆ ตลอดจนผลการพัฒนาหรือ มูลคาเพ่ิม (value added) จากการประกันคุณภาพ
ภายใน  

5. รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่มีตอการพัฒนาหนวยงานและบุคลากร  
6. รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีสงผลตอคุณภาพบัณฑิตคุณภาพงานวิจัย ประสิทธิผลของการ

บริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของสถาบัน 
 
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 

1. มีการดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหนวยงานอยางตอเนื่อง  
2. มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายในโดยสอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการของหนวยงาน 
3. มีการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตอหนวยงานท่ีเกี่ยวของและสาธารณชนภายในเวลาที่

กําหนด  
4. มีการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการดําเนินงานของหนวยงานอยางตอเนื่อง  
5. มีนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพท่ีหนวยงานพัฒนาขึ้น หรือมีการจัดทําแนวปฏิบัติท่ีดีเพ่ือการเปนแหลง

อางอิงใหกับหนวยงานและสถาบันอื่น ๆ 
 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3 ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอแรก 
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องคประกอบท่ี 7 การวิจัยสถาบัน 

 
ตัวบงชี้ท่ี : 7.1 มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรคเพ่ือพัฒนา

สถาบัน 
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 

  ระดับตัวบงชี้ : สํานัก/สถาบันและศูนย สนง.อธิการบดี     สนง.คณะ 
 
คําอธิบายตัวบงชี้ :  

• หนวยงานสายสนับสนุนเปนหนวยงานที่ตองมีการพัฒนากระบวนการในการปฏิบัติงาน ท่ีกอใหเกิด
ประสิทธิภาพหรือสรางแนวทาง หรือนําเสนอแนวทางในการพัฒนาหนวยงานของตนเองและมหาวิทยาลัย ฉะนั้นจึง
จําเปนตองมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีมีคุณภาพ โดยมีแนวทางการดําเนินงานที่เปนระบบและ
มีกลไกสงเสริมสนับสนุนครบถวนเพ่ือใหสามารถดําเนินการไดตามแผนที่กําหนดไว      ท้ังการสนับสนุนดานการ
จัดหาแหลงทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัย การสงเสริมพัฒนาสมรรถนะแกบุคลากรเพ่ือทําวิจัย การสนับสนุน
ทรัพยากรท่ีจําเปนซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรการเงิน เครื่องมืออุปกรณท่ีเกี่ยวของตางๆ ตลอดจน 
จัดระบบสรางขวัญและกําลังใจอยางเหมาะสม 

• งานวิจัยหมายถึง ผลงานทางวิชาการท่ีไดมาจากการศึกษาคนควาตามกระบวนการระเบียบวิจัยท่ีเหมาะสม 
โดยมีเปาหมายในการพัฒนากระบวนการในการทํางานของหนวยงานหรือมหาวิทยาลัย 

• งานสรางสรรค หมายถึง ผลงาน(ไมจําเปนตองวิจัย) ท่ีมีการศึกษาคนควา ,ส่ิงประดิษฐหรือนวัตกรรมตางๆ 
ท่ีเปนประโยชนตอการทํางานในหนวยงานหรือมหาวิทยาลัย ท้ังนี้สามารถนับรวมถึงการคิดคนวิธีการทํางานใหมท่ี
แสดงถึงการพัฒนาใหมีประสิทธิภาพสูงกวาวิธีการทํางานแบบเดิม 

• การคิดรอบป : ปการศึกษา 
 
แนวปฏิบัติท่ีดี : 

1. มีระบบบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีสงเสริมการพัฒนาสถาบัน ท่ีสอดคลองกับภารกิจดานตางๆ ของ
สถาบันเพ่ือใหเกิดการพัฒนากระบวนการในการทํางาน หรือแนวทางที่ดีในการปฏิบัติงานภายในหนวยงานหรือ
มหาวิทยาลัย  

2. มีการจัดหาทรัพยากรสนับสนุนการวิจัยและงานสรางสรรคอยางเพียงพอ ท้ังทรัพยากรการเงิน ทรัพยากรบุคคล 
แหลงคนควา และส่ิงอํานวยความสะดวกอื่นๆ  

3. มีงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําใชประโยชนไดจริง 
4. มีกระบวนการดําเนินการเพ่ือเผยแพรหรือถายทอดความรู และการนําไปใชประโยชนท้ังภายในและภายนอก

หนวยงาน 
5. มีการติดตามและตรวจสอบประเมินผล ของการนําผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชประโยชน โดยพิจารณา

จากการเปรียบเทียบประสิทธิภาพ  
6. มีการนําผลประเมินมาพัฒนาเพ่ือตอยอดงานวิจัยและงานสรางสรรคสถาบัน หรือหนวยงานมีการสรางงานวิจัย

และงานสรางสรรคสถาบันอยางตอเนื่อง 
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ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 

1. แผนงานวิจัยและงานสรางสรรคสถาบันและหลักฐานการดําเนินงานตามแผนตลอดจนการประเมินและปรับปรุง 
2. จํานวนโครงการวิจัยและงานสรางสรรคของสถาบัน ตลอดจนระเบียบ ขอบังคับ มาตรการและแนวปฏิบัติท่ี

เกี่ยวของ 
3. ขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัย เชน ขอมูลหรือหลักฐานการจัดหาแหลงทุน ขอมูลการ

จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการวิจัย ขอมูลการสนับสนุนทรัพยากรดานอื่นๆ ตอการวิจัย ขอมูลทุนวิจัยท่ี
บุคลากรไดรับพรอมชื่อบุคลากร ขอมูลเกี่ยวกับผลการวิจัยท่ีตีพิมพหรือเผยแพรในลักษณะอื่นๆ หรือการ
นําไปใชประโยชน ตลอดจนขอมูลหรือหลักฐานการสรางขวัญและกําลังใจแกนักวิจัย เปนตน  

4. ขอมูลหรือหลักฐานการเพ่ือเผยแพรหรือถายทอดความรู และการนําไปใชประโยชนท้ังภายในและภายนอก
หนวยงาน 

5. ขอมูลหรือหลักฐานการติดตามและตรวจสอบประเมินผล ของการนําผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใช
ประโยชน  

6. ขอมูลหรือหลักฐานการนําผลประเมินมาพัฒนาเพ่ือตอยอดงานวิจัยและงานสรางสรรคสถาบัน หรือหนวยงานมี
หลักฐานการสรางงานวิจัยและงานสรางสรรคสถาบันอยางตอเนื่อง 

 
เกณฑมาตรฐาน : ขอ 

1. มีระบบบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีสงเสริมการพัฒนาสถาบัน ท่ีสอดคลองกับภารกิจดานตางๆ ของ
สถาบันเพ่ือใหเกิดการพัฒนากระบวนการในการทํางาน หรือแนวทางที่ดีในการปฏิบัติงานภายในหนวยงานหรือ
มหาวิทยาลัย  

2. มีการจัดสรรทรัพยากรการเงิน ทรัพยากรบุคคล แหลงคนควาตางๆ เพ่ือสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค
ของสถาบัน  

3. มีงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําใชประโยชนไดจริงอยางนอย 1 โครงการตอปท่ีประเมิน 
4. มีการเผยแพรหรือถายทอดความรู และการนําไปใชประโยชนท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน 
5. มีการติดตามและตรวจสอบประเมินผล ของการนําผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชประโยชน โดยการ

เปรียบเทียบประสิทธิภาพของความแตกตางกอนทําและหลังทํา 
6. มีการนําผลประเมินมาพัฒนาเพ่ือตอยอดงานวิจัยและงานสรางสรรคสถาบัน หรือหนวยงานมีการสรางงานวิจัย

และงานสรางสรรคสถาบันอยางตอเนื่อง 
 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอ มีการดําเนินการ 3 – 4 ขอ มีการดําเนินการอยางนอย 5 ขอ 

 



 
 

 
 

ภาคผนวก 
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ตารางแสดงองคประกอบและตัวบงชี้ของสถาบัน สํานักและสวนสนับสนุน ท่ีไมมีการเรียนการสอน 
สําหรับการคิดรอบป 

การคิดรอบป 
องคประกอบ/ตัวบงชี้ 

ปฏิทิน ปการศึกษา ปงบประมาณ 

องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ 

1.1 มีการกําหนดปรัชญา หรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการ 
พัฒนากลยุทธแผนดําเนินงานและมีการกําหนดตัวบงชี้
เพ่ือวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนใหครบทุก
ภารกิจ 

  

 

1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการ
ปฏิบัติงานท่ีกําหนด   

 

องคประกอบท่ี 2 ภารกิจหลัก 

2.1 มีระบบและกลไกในการพัฒนาการปฏิบัติงานและการ
ใหบริการ  

 
 

2.2 *สัดสวนบุคลากรสายสนับสนุนตออาจารยประจํา    
2.3 *สัดสวนบุคลากรสายสนับสนุนตอนิสิตเต็มเวลาเทียบเทา    
2.4 มีระบบและกลไกการบริการวิชาการแกสังคมตาม

เปาหมายของมหาวิทยาลัย  
 

 

2.5 รอยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและ
วิชาชีพท่ีตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสราง
ความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติตอบุคลากร 

 
 

 

2.6 รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ    
องคประกอบท่ี 3 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

3.1 มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม    

องคประกอบท่ี 4 การบริหารและการจัดการ 
4.1 ระดับคุณภาพของกรรมการบริหาร    
4.2 ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของสถาบัน    

4.3 มีการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรู     

4.4 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือพัฒนา 
และธํารงรักษาไวใหบุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  

 
 

4.5 ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพ่ือการบริหาร  
(เฉพาะสํานักคอมพิวเตอร)  

 
 

4.6 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหบุคคล ภายนอกเขา
มามีสวนรวมในการพัฒนาหนวยงาน  

 
 

4.7 มีการนําระบบบริหารความเส่ียงมาใชในกระบวนการ
บริหาร  
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การคิดรอบป 
องคประกอบ/ตัวบงชี้ 

ปฏิทิน ปการศึกษา ปงบประมาณ 

4.8 ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชี้และเปาหมาย
ของระดับองคกรสูระดับบุคคล  

 
 

4.9 รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนท่ีไดรับพัฒนา
ความรูและทักษะในวิชาชีพ ท้ังในประเทศและตางประเทศ  

 
 

4.10 ระดับความสําเร็จในการลดระยะเวลาและขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานบริการ 

 
 

 

4.11 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการ
ประหยัดพลังงาน  

 
 

 4.12 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการดําเนินกิจกรรม 5 ส 
 

  

องคประกอบที่ 5 การเงินและงบประมาณ 
5.1 มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย การ

ตรวจสอบการเงินและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ    

5.2 มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันรวมกัน     
5.3 คาใชจายและมูลคาของหนวยงานในการใหบริการทาง

วิชาการและวิชาชีพเพ่ือสังคมตอบุคลากร    

5.4 *คาใชจายท้ังหมดตอจํานวนบุคลากร    
5.5 รอยละของเงินเหลือจายสุทธิตองบดําเนินการ    
5.6 *งบประมาณสําหรับการพัฒนาบุคลากรในประเทศและ

ตางประเทศตอจํานวนบุคลากร   
 

5.7 *รอยละของเงินเดือนบุคลากรท้ังหมดตอคาใชจายท้ังหมด    
5.8 *รอยละของคาใชจายท้ังหมดท่ีใชในระบบสารสนเทศตอ

งบดําเนินการ    

องคประกอบที่ 6 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
6.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวน

หนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา  
 

 
 

6.2 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน    
องคประกอบที่ 7 การวิจัยสถาบัน 

7.1 มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิต
งานวิจัยและงานสรางสรรคเพ่ือพัฒนาสถาบัน    

 รวมจํานวนตัวบงชี้  23 9 
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