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เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายในสําหรับหน่วยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 2555 โดย
คงแนวทางการประเมินตัวบ่งช้ีระดับมหาวิทยาลัย แต่มีการปรับปรุงเกณฑ์ประเมินให้สอดคล้องกับ
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มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น และมีประสิทธิผลท่ีตรงตามเป้าหมายต่อไป 
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บทท่ี 1 
 

บทนํา 
 

1.1 ความเป็นมา 
การดําเนินการประกันคุณภาพ สํานักงานอธิการบดี เป็นการดําเนินงานอย่างต่อเน่ืองมาต้ังแต่ปี 2545 

จนถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลา 11 ปี ซ่ึงหน่วยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดีได้ทําการประเมินคุณภาพโดยใช้
คู่มือการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเป็นเครื่องมือในการดําเนินงานและวัดผลการดําเนินงาน ท้ังนี้
หน่วยงานได้พบปัญหาเกี่ยวกับตัวบ่งช้ีบางตัวไม่สอดคล้องกับภารกิจ และเกณฑ์ประเมินคุณภาพ ทําให้
หน่วยงานฯ ไม่สามารถดําเนินการได้ครบตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพ  

ในการนี้คณะกรรมการประกันคุณภาพ สํานักงานอธิการบดี จึงมีการประชุมหารือเพ่ือจัดทําคู่มือ
ประกันคุณภาพ สํานักงานอธิการบดี สําหรับหน่วยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี เม่ือวันอังคารท่ี 11 
กันยายน 2555 โดยมีวัถตุประสงค์เพ่ือใช้เป็นแนวทางการดําเนินงานประกันคุณภาพ และเป็นเครื่องมือในการ
วัดผลการดําเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน โดยจัดทําคู่มือตัวบ่งช้ีและเกณฑ์กระเมินคุณภาพภายใน 
สําหรับหน่วยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 2555 

สําหรับปีการศึกษา 2556 สํานักงานอธิการบดีมีการปรับเปลี่ยนหน่วยงานในสังกัด จากเดิม 17 
หน่วยงาน เป็น 14 หน่วยงาน เพ่ือให้คู่มือฯ มีความสอดคล้องกับโครงสร้างสํานักงานอธิการบดีในปัจจุบัน จึง
ดําเนินการทบทวนตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ประเมิน และจัดทําเป็น คู่มือฯ ปีการศึกษา 2556   

1.2 แนวทางการประเมินคุณภาพภายใน  
1) หน่วยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดีดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน โดยมีการประเมินตนเอง

ตามตัวบ่งช้ี/เกณฑ์ประเมิน ดังน้ี 
  1.1) ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ประเมินสําหรับหน่วยงานภายในสํานักงานอธิการบดี จํานวน 12 ตัว

บ่งช้ี (ทุกหน่วยงานต้องรับการประเมิน) 
  1.2) ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ประเมินตามภารกิจของหน่วยงาน จํานวน 29 ตัวบ่งช้ี  
2) ระยะเวลาการประเมินคุณภาพภายในหน่วยงานสังกัดสํานักงานอธิการบดี จะดําเนินการตรวจ

ประเมินคุณภาพภายในหน่วยงานละคร่ึงวันถึงหน่ึงวัน โดยมีแผนการดําเนินการประมาณเดือนพฤษภาคมของ
ปีท่ีประเมิน 

3) การแต่งต้ังคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในการดําเนินงานประกันคุณภาพ 
3.1) คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน สํานักงานอธิการบดี  
3.2) คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพสํานักงานอธิการบดี   
3.3) คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลยั 
3.4) คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน (Peer Review) สํานักงานอธิการบดี   

4) การกําหนดรหัสหน่วยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดีเพ่ือการดําเนินงานประกันคุณภาพ 
   เพ่ือให้การดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสํานักงานอธิการบดีมีความคล่องตัว สํานักงาน

อธิการบดีจึงได้กําหนดรหัสหน่วยงานเพ่ือใช้ในการอ้างอิงในระบบประกันคุณภาพ เช่น การกําหนดหมายเลข
หลักฐานของแต่ละหน่วยงาน และการอ้างอิงตัวบ่งช้ีตามภารกิจของหน่วยงาน เป็นต้น ซ่ึงสํานักงานอธิการบดี
ได้กําหนดรหัสหน่วยงาน ดังน้ี  
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ตารางท่ี 1 รหัสหน่วยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดีเพ่ือการดําเนินงานประกันคุณภาพ 
 

ลําดับท่ี หน่วยงาน รหัส* 
1 สํานักงานอธิการบดี 1 
2 กองกลาง 2 
3 กองการเจ้าหน้าท่ี 3 
4 กองกิจการนิสติ 4 
5 กองคลงั 5 
6 กองแผนงาน 7 
7 กองวิเทศสัมพันธ์ 8 
8 กองยานพาหนะ อาคารและสถานท่ี 9 
9 สถานพยาบาล 11 
10 สํานักงานตรวจสอบภายใน 12 
11 สํานักงานกฎหมาย 13 
12 สํานักงานประกันคุณภาพ 14 
13 สํานักงานทรัพย์สิน 15 
14 สํานักงานบริการวิชาการ 16 
15 สํานักการกีฬา 17 

 หมายเหตุ  *   ลําดับรหัสท่ีไม่ปรากฎเป็นรหัสของหน่วยงานท่ีปรับโครงสร้างใหม่ และย้ายไปสังกัด
หน่วยงานอ่ืนภายในมหาวิทยาลัย 
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บทท่ี 2 
 

การประเมินคุณภาพภายใน 
 

2.1 ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน 
การจัดทําคู่มือการประเมินคุณภาพภายในของสํานักงานอธิการบดี มีแนวทางการกําหนดเกณฑ์และ

ตัวบ่งชี้ที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานเป็นสําคัญ โดยกําหนดเกณฑ์และตัวบ่งช้ีตามคู่มือตัวบ่งช้ีและ
เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน สําหรับสถาบัน สํานัก ปีการศึกษา 2554 และปีการศึกษา 2555 ของ
มหาวิทยาลัย กล่าวคือ แบ่งเกณฑ์และตัวบ่งช้ีเป็น 2 ประเภท คือ ตัวบ่งช้ีเชิงคุณภาพ และตัวบ่งช้ีเชิงปริมาณ 
ดังนี้ 

1) ตัวบ่งช้ีเชิงคุณภาพ จะระบุเกณฑ์มาตรฐานเป็นข้อๆ กําหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งช้ีเป็น 5 
ระดับ มีคะแนนต้ังแต่ 1 ถึง 5 การประเมินจะนับจํานวนข้อและระบุว่าผลการดําเนินงานได้กี่ข้อ ได้คะแนน
เท่าใด กรณีท่ีไม่ดําเนินการใดๆ หรือดําเนินการไม่ครบท่ีจะได้ 1 คะแนน ให้ถือว่าได้ 0 คะแนน 

2) ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ อยู่ในรูปของร้อยละ หรือค่าเฉลี่ย กําหนดเกณฑ์การประเมินเป็นคะแนน
ระหว่าง 1 ถึง 5 โดยเป็นค่าต่อเน่ือง (มีจุดทศนิยม) สําหรับการแปลงผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ี (ซ่ึงอยู่ใน
รูปร้อยละหรือค่าเฉลี่ย) เป็นคะแนน ทําโดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ์ โดยท่ีแต่ละตัวบ่งช้ีจะกําหนดค่าร้อยละ 
หรือค่าเฉลี่ยท่ีคดิเป็นคะแนน 5 ไว้ ตัวอย่างเช่น 
  

ตัวอย่างที่ 1  กําหนดค่าร้อยละ 80 เป็นคะแนน 5 ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีได้ร้อยละ 65.80  

คะแนนท่ีได้ = 65.80
×  5 = 4.11 80 

ตัวอย่างที่ 2  กําหนดค่าร้อยละ 80 เป็นคะแนน 5 ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีได้ร้อยละ 85  

คะแนนท่ีได้ = 85 
×  5 =  5.31    =   5.00 80 

หลักการคํานวณการแปลงค่าร้อยละหรือค่าเฉล่ียเป็นคะแนน สรุปได้ดังน้ี 
1) ผลการดําเนินงานเท่ากับหรือสูงกว่าค่าร้อยละหรือค่าเฉล่ียที่กําหนดให้เป็นคะแนน 5 จะได้คะแนน 5 

(ตามตัวอย่างท่ี 2) 
2) ผลการดําเนินงานตํ่ากว่าค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยท่ีกําหนดให้เป็นคะแนน 5 คํานวณคะแนนท่ีได้ ดังน้ี 

คะแนนที่ได้ =  ค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยท่ีได้จากการดําเนินการ 
×  5 ค่าร้อยละหรือค่าเฉล่ียที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 ของตัวบ่งช้ีนั้นๆ 

ข้อปฏิบัติเรื่องจุดทศนิยม 
การคํานวณค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าคะแนน ให้ใช้ทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยการปัดทศนิยมตําแหน่งที่ 

3 ตามหลักการปัดทศนิยม (ต้ังแต่เลข 5 ขึ้นไปปัดขึ้น) เช่น 
  72.364   เป็น   72.36 
  3.975   เป็น     3.98 
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2.2 การกําหนดเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน  
กําหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้เป็น 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 กรณีท่ีไม่ดําเนินการใดๆ หรือ

ดําเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน ให้ได้ 0 คะแนน สําหรับการประเมินเป้าหมาย ไม่คิดค่าคะแนน แต่ให้ระบุ
เพียงบรรลุเป้าหมาย หรือไม่บรรลุเป้าหมาย  

สําหรับความหมายของคะแนน มีดังน้ี 
คะแนน 0.00-1.50 หมายถึง การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
คะแนน 1.51-2.50 หมายถึง การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
คะแนน 2.51-3.50 หมายถึง การดําเนินงานระดับพอใช้ 
คะแนน 3.51-4.50 หมายถึง การดําเนินงานระดับดี 
คะแนน 4.51-5.00 หมายถึง การดําเนินงานระดับดีมาก  

การประเมินผลการดําเนินงานเทียบกับเป้าหมาย  
การประเมินเป้าหมาย ไม่มีการกําหนดค่าคะแนน พิจารณาจากผลการดําเนินงานในรอบปีท่ีประเมิน

เปรียบเทียบกับเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ ถ้าตัวบ่งช้ีใดมีผลการดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายท่ีกําหนด หรือสูง
กว่าเป้าหมาย ถือว่าบรรลุเป้าหมาย ท้ังน้ี การกําหนดเป้าหมายไม่ควรกําหนดตํ่ากว่าผลการดําเนินงานในปีท่ี
ผ่านมา 

กรณีหน่วยงานไม่ได้จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ให้ดําเนินการรายงานผลการดําเนินงาน
ตามตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายในตามคู่มือ แต่ไม่ต้องคิดค่าคะแนนผลดําเนินงาน พิจารณาเพียง
ผลดําเนินงานที่สอดคล้องกับเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน และหลักฐานอ้างอิงที่สอดคล้องกับผลดําเนินงาน 
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บทท่ี 3 
 
3.1 การประเมินคุณภาพภายในหน่วยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี 
 การดําเนินงานประกันคุณภาพ สํานักงานอธิการบดี ได้ดําเนินงานโดยยึดหลักตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพ ซ่ึงได้แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินคุณภาพตามระบบประกัน
คุณภาพ และ ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินคุณภาพตามภารกิจของหน่วยงาน  

สําหรับตัวบ่งช้ีตามภารกิจของหน่วยงาน น้ัน สํานักงานอธิการบดีได้กําหนดรหัสหน่วยงานไว้แล้ว ใน
ตารางท่ี 1 หน้า 2 ซ่ึงกําหนดการเรียกตัวบ่งช้ีตามภารกิจหน่วยงาน ดังนี้  

ตัวบ่งช้ีหน่วยงานที่ (รหัสหน่วยงาน) . (ลําดับตัวบ่งช้ีภารกิจของหน่วยงาน) 
 
 
เช่น ตัวบ่งช้ีหน่วยงานท่ี 2.1  
 
 
 
รายละเอียดของตัวบ่งช้ีต่างๆ ดังต่อไปน้ี 

 
ตารางท่ี 2  ตวับ่งช้ีการประเมินคุณภาพภายในหน่วยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี   
ตัวบ่งชี้

ท่ี 
ชื่อตัวบ่งชี้ ความ

เชื่อมโยง 
ชนิดของ 
ตัวบ่งชี้ 

รอบปี 

องค์ประกอบที่ 1 : ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ (1 ตัวบ่งชี้) 
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ปรับปรุงจาก 

สกอ. 1.1 
กระบวนการ ปีงบประมาณ 

องค์ประกอบที่ 2 : ภารกิจหลัก (3 ตัวบ่งชี้) 
2.1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ปรับปรุงจาก 

มก. 
ผลผลิต ปีการศึกษา 

2.2 ระดับความสําเร็จของการให้บริการท่ีสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้รับบริการ  

มก. กระบวนการ ปีการศึกษา 

2.3 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ปรับปรุงจาก 
สมศ. 11 

ผลผลิต ปีการศึกษา 

องค์ประกอบที่ 3 : การบริหารและการจัดการ (5 ตัวบ่งชี้) 
3.1 ภาวะผู้นําของผู้บริหารหน่วยงาน ปรับปรุงจาก 

สกอ. 7.1 
กระบวนการ ปีการศึกษา 

3.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันการเรียนรู้ ปรับปรุงจาก 
สกอ. 7.2 

กระบวนการ ปีการศึกษา 

3.3 ระบบบริหารความเส่ียง ปรับปรุงจาก 
สกอ. 7.4 

กระบวนการ ปีการศึกษา 

3.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร สกอ. 2.4 กระบวนการ ปีการศึกษา 
  

 
   

ตัวบ่งช้ีของหน่วยงานที่ 2 ในที่น้ีคอื กองกลาง 

ตัวบ่งช้ีตามภารกิจของหน่วยงานลําดับที่ 1 ของหน่วยงาน 
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ตัวบ่งชี้
ท่ี 

ชื่อตัวบ่งชี้ ความ
เชื่อมโยง 

ชนิดของ 
ตัวบ่งชี้ 

รอบปี 

3.5 ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนาความรู้ และ
ทักษะวิชาชีพท่ีสอดคล้องกับการปฏิบัติงานท้ังใน
ประเทศหรือต่างประเทศ  

มก. ปัจจัยนําเข้า ปีการศึกษา 

องค์ประกอบที่ 4 : การเงินและงบประมาณ (1 ตัวบ่งชี้) 
4.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ปรับปรุงจาก 

สกอ. 8.1 
กระบวนการ ปีงบประมาณ 

องค์ประกอบที่ 5 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ (1 ตัวบ่งชี้) 
5.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน 
ปรับปรุงจาก 
สกอ. 9.1 

กระบวนการ ปีการศึกษา 

องค์ประกอบที่ 6 : การพฒันาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน (1 ตัวบ่งชี้) 
6.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและปรับปรุง

กระบวนการดําเนินงาน  
ก.พ.ร. กระบวนการ ปีงบประมาณ 

 
ตารางท่ี 3  ตวับ่งช้ีการประเมินคุณภาพภายในตามภารกิจของหน่วยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบด ี  
ตัวบ่งชี้

ท่ี 
ชื่อตัวบ่งชี้ ความ

เชื่อมโยง 
ชนิดของ 
ตัวบ่งชี้ 

รอบปี 

 กองกลาง    
2.1 ภาวะผู้นําของสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน สกอ. 7.1 กระบวนการ ปีการศึกษา 
2.2 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของสภาสถาบัน  สมศ. 12 ผลผลิต ปีการศึกษา 
2.3 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารสถาบัน สมศ. 13 ผลผลิต ปีการศึกษา

 กองการเจ้าหน้าท่ี  
3.1 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันการเรียนรู้ สกอ. 7.2 กระบวนการ ปีการศึกษา 
3.2 ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ปรับปรุงจาก 

สกอ. 2.4 
กระบวนการ ปีการศึกษา 

 กองกิจการนิสิต    
4.1 ระดับความสําเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม

ท่ีจัดให้กับนิสิต 
ปรับปรุงจาก 
สกอ. 2.8 

ผลผลิต ปีการศึกษา 

4.2 ระบบและกลไกการให้คําปรึกษาและบริการด้านข้อมูล
ข่าวสาร 

ปรับปรุงจาก 
สกอ. 3.1 

กระบวนการ ปีการศึกษา 

4.3 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนิสิต ปรับปรุงจาก 
สกอ. 3.2

กระบวนการ ปีการศึกษา 

 กองคลัง  
5.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ  สกอ. 8.1 กระบวนการ ปีงบประมาณ 

 กองแผนงาน    
7.1 กระบวนการพัฒนาแผน สกอ. 1.1 กระบวนการ ปีงบประมาณ 
7.2 ผลการสํารวจและประเมินผลภารกิจของมหาวิทยาลัย - ผลผลิต ปีการศึกษา 

 กองวิเทศสัมพันธ์    
8.1 ระดับความสําเร็จในการดําเนินงานด้านความร่วมมือ

ระหว่างประเทศ 
- กระบวนการ ปีการศึกษา 

8.2 ร้อยละของโครงการ กิจกรรม จากสถาบันและองค์กร
ต่างประเทศที่มีบุคลากรสมัครเข้าร่วม 

- ผลผลิต ปีการศึกษา 
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ตัวบ่งชี้
ท่ี 

ชื่อตัวบ่งชี้ ความ
เชื่อมโยง 

ชนิดของ 
ตัวบ่งชี้ 

รอบปี 

8.3 ร้อยละของโครงการ กิจกรรม จากสถาบันและองค์กร
ต่างประเทศที่มีนิสิตสมัครเข้าร่วม 

- ผลผลิต ปีการศึกษา 

 กองยานพาหนะ อาคารและสถานท่ี    
9.1 อุปกรณ์สนับสนุนการจัดการศึกษา และสภาพแวดล้อม

การเรียนรู้ 
ปรับปรุงจาก 
สกอ. 2.5 

กระบวนการ ปีงบประมาณ 

9.2 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม สมศ. 11 ผลผลิต ปีการศึกษา 
9.3 ผลการช้ีนํา ป้องกัน หรือแก้ไขปัญหาของสังคมใน

ประเด็นที่ 1 ภายในสถาบัน 
สมศ. 18.1 ผลผลิต ปีการศึกษา 

 สถานพยาบาล    
11.1 ระดับความสําเร็จการจัดบริการสุขภาพอนามัยและดูแล

อุบัติเหตุ-ฉุกเฉินสําหรับนิสิต 
ปรับปรุงจาก 
สกอ. 2.5 

กระบวนการ ปีงบประมาณ 

 สํานักงานตรวจสอบภายใน    
12.1 ร้อยละของหน่วยรับตรวจที่ได้รับการตรวจสอบตาม

แผนการตรวจสอบประจําปี 
- ผลผลิต ปีงบประมาณ 

 สํานักงานกฎหมาย    
13.1 ร้อยละของความสําเร็จของงานจัดทํานิติกรรมสัญญา 

และหนังสือมอบอํานาจ 
- ผลผลิต ปีการศึกษา 

 สํานักงานประกันคุณภาพ    
14.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สกอ. 9.1 กระบวนการ ปีการศึกษา 
14.2 ระดับความสําเร็จของการดําเนินโครงการ/กิจกรรมสร้าง

เสริมความรู้ความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพ 
- ผลผลิต ปีการศึกษา 

14.3 ระดับความสําเร็จของผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงาน - ผลผลิต ปีการศึกษา 
 สํานักงานทรัพย์สิน    

15.1 ระดับความสําเร็จของกระบวนการจัดหารายได้งาน
พิเศษ/โครงการเฉพาะกิจระดับมหาวิทยาลัย  

- กระบวนการ ปีการศึกษา 

15.2 ร้อยละของรายรับท่ีได้จากการจัดหารายได้ต่อเป้าหมาย
รายรับท้ังหมดของงาน/โครงการระดับมหาวิทยาลัย 

- ผลผลิต ปีงบประมาณ 

15.3 ระดับความสําเร็จของการจัดบริการอาหารแก่นิสิต ปรับปรุงจาก 
สกอ. 2.5 

กระบวนการ ปีการศึกษา 

 สํานักงานบริการวิชาการ    
16.1 ระบบและกลไกการบริการวิชาการ ปรับปรุงจาก 

สกอ. 5.1 
กระบวนการ ปีงบประมาณ 

 สํานักการกีฬา    
17.1 ระบบการบริหารจัดการสนามกีฬา ปรับปรุงจาก 

สกอ. 2.5 
กระบวนการ ปีงบประมาณ 

17.2 ระบบการพัฒนากีฬา - กระบวนการ ปีงบประมาณ 
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บทท่ี 4 
 

ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายในหน่วยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี 
 
 เนื่องจากหน่วยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดีท้ัง 14 หน่วยงาน น้ัน มีภารกิจที่หลากหลาย ตัวบ่งช้ี
และเกณฑ์ประเมินฯ ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ไม่สามารถใช้วัดผลการดําเนินงานของหน่วยงานได้อย่าง
แท้จริง สํานักงานอธิการบดีจึงจัดทําคู่มือตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ประเมินฯ ขึ้นเพ่ือใช้สําหรับประกอบการประเมิน
คุณภาพภายใน โดยยังคงแนวทางเดียวกับมหาวิทยาลัย แต่ปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐาน เกณฑ์ประเมินให้
สอดคล้องกับหน่วยงาน และมีการเพ่ิมตัวบ่งช้ีท่ีแสดงถึงการดําเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน  
 ในบทน้ีจะอธิบายถึงตัวบ่งช้ี เกณฑ์มาตรฐาน เกณฑ์ประเมิน และข้อมูลที่เกี่ยวข้องสําหรับการประเมิน
คุณภาพภายใน โดยแบ่งรายละเอียดออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่  

4.1 ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายในสําหรับหน่วยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี 
4.2 ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายในตามภารกิจของหน่วยงาน  

 
4.1 ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายในสําหรับหน่วยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี 
 ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายในสําหรับหน่วยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี คือ ตัวบ่งช้ี
เดียวกับตัวบ่งช้ีสําหรับสถาบัน สํานัก ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ จํานวน 12 ตัวบ่งช้ี แต่มีการปรับปรุงเกณฑ์
มาตรฐาน และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายในให้เหมาะสมกับหน่วยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี มีรายละเอียด 
ดังต่อไปน้ี  
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องค์ประกอบท่ี 1 
ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดาํเนินการ 

 
ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1  กระบวนการพัฒนาแผน (ปรับปรุงจากสกอ.1.1) 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบ่งช้ี  

หน้าท่ีหลักของหน่วยงานสนับสนุน คือ การสนับสนุนการเรียนการสอน และการบริหาร หรือสนับสนุน
พันธกิจด้านอ่ืนๆ ของมหาวิทยาลัย ในการดําเนินงานจําเป็นต้องมีการกําหนดทิศทางการพัฒนาและการ
ดําเนินงานของหน่วยงาน เพ่ือให้หน่วยงานดําเนินการสอดคล้องกับอัตลักษณ์หรือจุดเน้น มีคุณภาพ มีความ
เป็นสากล และเจริญเติบโตอย่างย่ังยืน ดังนั้น หน่วยงานต้องกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ตลอดจนมีการพัฒนา
แผนกลยุทธ์และแผนดําเนินงานเพ่ือเป็นแนวทางในการดําเนินงาน 

ในการพัฒนาแผนกลยุทธ์ นอกเหนือจากการพิจารณาอัตลักษณ์หรือจุดเน้นของหน่วยงานแล้ว จะต้อง
คํานึงถึงหลักการอุดมศึกษา กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการ
อุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ ของชาติ รวมถึงทิศทางการพัฒนาประเทศตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก ท้ังนี้ เพ่ือให้การดําเนินงานของ
หน่วยงานเป็นไปอย่างมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับ และสามารถตอบสนองสังคมในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสม 
นิยามศัพท์ 

แผนกลยุทธ์ หมายถึง แผนระยะยาวของหน่วยงานโดยทั่วไปมักใช้เวลา 5 ปี เป็นแผนท่ีกําหนด 
ทิศทางการพัฒนาของหน่วยงาน แผนกลยุทธ์ประกอบไปด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์ ผล
การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคาม กลยุทธ์ต่างๆ ของหน่วยงานควรครอบคลุมทุกภารกิจของ
หน่วยงาน มีการกําหนดตัวบ่งช้ีความสําเร็จของแต่ละกลยุทธ์และค่าเป้าหมายของตัวบ่งช้ีเพ่ือวัดระดับ
ความสําเร็จของการดําเนินงานตามกลยุทธ์ โดยหน่วยงานนําแผนกลยุทธ์มาจัดทําแผนดําเนินงานหรือ
แผนปฏิบัติการประจําปี 

แผนปฏิบัติการประจําปี หมายถึง แผนระยะสั้นท่ีมีระยะเวลาในการดําเนินงานภายใน 1 ปี เป็นแผนท่ี
ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ลงสู่ภาคปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดการดําเนินงานจริงตามกลยุทธ์ ประกอบด้วย โครงการหรือ
กิจกรรมต่างๆ ท่ีจะต้องดําเนินการในปีน้ันๆ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ ตัวบ่งช้ีความสําเร็จของ
โครงการหรือกิจกรรมค่าเป้าหมายของตัวบ่งช้ีเหล่าน้ัน รวมท้ังมีการระบุผู้รับผิดชอบหลักหรือหัวหน้าโครงการ 
งบประมาณในการดําเนินการ รายละเอียดและทรัพยากรท่ีต้องใช้ในการดําเนินโครงการที่ชัดเจน 

ผู้บรหิาร หมายถึง ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี 
รอบระยะเวลา     รอบปีงบประมาณ (1 ต.ค. 25... – 30 ก.ย. 25...) 
เกณฑ์มาตรฐาน  

1. มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรใน
หน่วยงาน และได้รับความเห็นชอบจากมติท่ีประชุมหน่วยงาน โดยเป็นแผนฯ ท่ีเช่ือมโยงกับปรัชญาหรือปณิธาน 
และแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน 
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551-2554) 
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2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่บุคลากรภายในหน่วยงาน 
3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจําปีครบทุกภารกิจของหน่วยงาน 
4. มีตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจําปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งช้ี เพ่ือวัด

ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี 
5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีครบทุกภารกิจของหน่วยงาน 
6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติการประจําปีอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และ

รายงานผลต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณา 
7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผล

ต่อผู้บริหาร และที่ประชุมของหน่วยงานเพ่ือพิจารณา 
8. มีการนําผลการพิจารณาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากมติที่ประชุมของหน่วยงานไปปรับปรุงแผน

กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจําปี 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 
 2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
6 หรือ 7 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
8 ข้อ 

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัต ิ
1. มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ท่ีสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร

ในหน่วยงาน และได้รับความเห็นชอบจากมติท่ีประชุมหน่วยงาน โดยเป็นแผนฯ ท่ีเช่ือมโยงกับปรัชญาหรือ
ปณิธาน และแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้น
ของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2551-2565) และแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2551-2554) 

1.1  มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธานของหน่วยงาน หากหน่วยงานได้กําหนดปรัชญาหรือปณิธานอยู่
แล้วต้ังแต่เริ่มต้น หน่วยงานควรทบทวนว่าปรัชญาหรือปณิธานยังมีความเหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน
ของหน่วยงานหรือไม่ หากเหมาะสมต้องดําเนินการให้แน่ใจว่าสมาชิกในหน่วยงาน และผู้มีส่วนเก่ียวข้องได้
รับทราบโดยท่ัวกัน 

1.2  หากต้องมีการปรับแก้ปรัชญาหรือปณิธานของหน่วยงานตามสภาพการณ์ท่ีเปลี่ยนไป ควรเป็นการ
กําหนดปรัชญาหรือปณิธานร่วมกันท้ังผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือเป็นท่ียอมรับของทุกฝ่าย อันจะนําไปสู่
ความร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามปรัชญาหรือปณิธานที่ได้กําหนดร่วมกัน และได้รับความ
เห็นชอบจากมติที่ประชุมของหน่วยงาน 

1.3  มีการพัฒนาแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับปรัชญาหรือปณิธานและนโยบายของหน่วยงานและของ
มหาวิทยาลัย พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย จุดเน้นของมหาวิทยาลัย และแผนอุดมศึกษาระยะยาว รวมทั้ง
หลักการและมาตรฐานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง โดยทําตารางวิเคราะห์ให้ชัดเจนว่าปรัชญาหรือปณิธานและนโยบาย
ของหน่วยงาน และกลยุทธ์สอดคล้องกันในประเด็นใด อย่างไร หากมีประเด็นท่ีไม่สอดคล้องควรพิจารณา
ปรับแก้ให้สอดคล้อง 

1.4  มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ (strategy) เพ่ือนําหน่วยงาน ไปสู่ความสําเร็จที่พึงประสงค์ ประกอบด้วย 
วิสัยทัศน์ (vision) พันธกิจ (mission) เป้าประสงค์ (goal) และวัตถุประสงค์ (objective) โดยมีการวิเคราะห์
จุดแข็ง (strength) จุดอ่อน (weakness) โอกาส (opportunity) และภัยคุกคาม (threat) เพ่ือนําไปสู่การ
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กําหนดกลยุทธ์ท่ีชัดเจนและครอบคลุมทุกภารกิจของหน่วยงาน อันได้แก่การสนับสนุนการเรียนการสอน การ
วิจัย และการบริหาร หรือสนับสนุนพันธกิจด้านอ่ืนๆ ของมหาวิทยาลัย วิสัยทัศน์ และแผนกลยุทธ์ท่ีหน่วยงาน
กําหนดควรผ่านความเห็นชอบร่วมกันจากท้ังผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือให้เกิดการยอมรับของทุกฝ่าย อัน
จะนําไปสู่ความร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามความมุ่งหวังของหน่วยงาน และได้รับความเห็นชอบ
จากมติท่ีประชุมของหน่วยงาน 

2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่บุคลากรภายในหน่วยงาน 
2.1 มีการช้ีแจงทําความเข้าใจระหว่างผู้บริหารและบุคลากรภายในหน่วยงานถึงวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และ

เป้าหมายของกลยุทธ์ และมีการกําหนดผู้รับผิดชอบดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์อย่างเป็นทางการ 
2.2 มีการกําหนดเป้าหมายในการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานและมีการมอบหมายอย่าง

เป็นทางการ 
3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจําปีครบทุกภารกิจของหน่วยงาน 
3.1 มีการจัดทําแผนท่ีกลยุทธ์ (Strategic map) เพ่ือช่วยในการแปลงแผนกลยุทธ์ไปสู่แผนปฏิบัติการ

ตามกระบวนการของ Balance scorecard 
3.2  มีการจัดทํารายงานผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างแผนกลยุทธ์กับแผนปฏิบัติการ

ประจําปีครบทุกภารกิจของหน่วยงาน 
4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจําปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งช้ี เพื่อวัด

ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี 
4.1 มีการจัดทําตัวบ่งช้ี (KPI) พร้อมทั้งเป้าหมาย (target) ของแต่ละตัวบ่งช้ีท่ีจะใช้วัดความสําเร็จของ

การดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจําปี ท้ังน้ี ควรจัดทําพร้อมกับการจัดทําแผนกลยุทธ์ 
และแผนปฏิบัติการประจําปี 

4.2 มีกระบวนการส่งเสริมให้ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน ผู้ท่ีเกี่ยวข้องในการดําเนินการตามตัวบ่งช้ีมีส่วน
ร่วมในการจัดทําตัวบ่งช้ีและค่าเป้าหมาย เพ่ือให้เกิดการยอมรับของทุกฝ่าย อันจะนําไปสู่ความร่วมมือร่วมใจ
กันปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามเป้าหมายท่ีได้กําหนดร่วมกัน 

5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีครบทุกภารกิจของหน่วยงาน 
หน่วยงานควรจัดทําปฏิทินการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานครบทุกภารกิจเพ่ือใช้เป็นแนวทางการ

ดําเนินงาน และสร้างความเชื่อม่ันว่าได้มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานในเวลาที่เหมาะสม 
6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติการประจําปีอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

และรายงานผลต่อผู้บริหารของหน่วยงานเพ่ือพิจารณา 
มีการพัฒนาระบบการติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการว่าเป็นไปตามแผนหรือไม่ และควรมี

การรายงานผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้เทียบกับค่าเป้าหมายเสนอต่อผู้บริหาร ในช่วงเวลาหน่ึงๆ เช่น 3 
เดือน หรือ 6 เดือน หากไม่เป็นไปตามแผนควรจะมีการวิเคราะห์ถึงสาเหตุและนําเสนอแนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง 

7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงาน
ผลต่อผู้บริหารของหน่วยงาน และท่ีประชุมของหน่วยงานเพื่อพิจารณา 

มีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์โดยการเปรียบเทียบผลของตัวบ่งช้ีการดําเนินงานตาม
แผนกลยุทธ์กับค่าเป้าหมาย และนําผลการประเมินท่ีได้บรรจุเข้าวาระเพ่ือพิจารณาในท่ีประชุมหน่วยงานเป็น
ประจํา อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
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8. มีการนําผลการพิจารณาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากมติท่ีประชุมของหน่วยงานไปปรับปรุง
แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจําปี 

8.1 มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะที่ได้รับมา และมีการจัดทําแผนการ
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

8.2  มีการนําแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปีท่ีได้รับการปรับปรุงเสนอท่ีประชุมหน่วยงาน 
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องค์ประกอบท่ี 2 
ภารกิจหลัก 

 
ตัวบ่งช้ีท่ี 2.1  ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ปรับปรุงจากมก.) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี    ผลผลิต 
คําอธิบายตัวบ่งช้ี 

เพ่ือพิจารณาการตอบสนองและการแสดงความรับผิดชอบต่อผู้รับบริการ ซ่ึงถือเป็นบทบาทของ
หน่วยงาน การตอบสนองดังกล่าวจะมีคุณภาพมากน้อยเพียงใด สามารถสะท้อนได้จากความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ ท้ังประชาชนผู้มารับบริการ เจ้าหน้าท่ีของรัฐ หรือหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน ซ่ึงการสํารวจ
ความพึงพอใจโดยท่ัวไปจะพิจารณา 4 ประเด็นสําคัญ คือ  

1. ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ  
2. ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ  
3. ความพึงพอใจด้านสิ่งอํานวยความสะดวก  
4. ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ  
ท้ังนี้ อาจรวมถึงความพึงพอใจต่อบทบาทของหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย 3 ด้าน คือ การเป็นผู้เตือนสติ

สังคม การช้ีนําสังคม การตอบสนองความต้องการของสังคม 
นิยามศัพท์ 

ความพึงพอใจของผู้รับบริการ หมายถึง การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยใช้แบบประเมิน
ความพึงพอใจแบบประมาณค่า ซ่ึงโดยทั่วไปจะพิจารณาจากประเด็นท่ีสําคัญ คือ ความพึงพอใจด้าน
กระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก  ด้านคุณภาพการ
ให้บริการ  
รอบระยะเวลา รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 25... - 31 พ.ค. 25...) 

เกณฑ์การประเมิน 
คํานวณค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการได้เท่าไร ถือว่าได้คะแนนเท่าน้ัน 

ข้อมูลท่ีต้องการ 
1. หลักฐานที่แสดงผลการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
2. จํานวนโครงการ/กิจกรรมการให้บริการท้ังหมด 
3. จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ  

วิธีการคํานวณ  

  ความพึงพอใจ   =   
∑
∑

i

ii

n
nx  

  =ix  ค่าเฉลี่ยโครงการ/กิจกรรมท่ี i  (คะแนนเต็ม 5) 
 =in  จํานวนคนที่ตอบแบบสอบถามของโครงการ/กิจกรรมท่ี i 
  i   =   1 ถึง p 
  p  =   จํานวนโครงการ/กิจกรรมท้ังหมด 
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ตัวอย่างการคํานวณ  
สํานัก ก มีผลการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ จํานวน 5 กิจกรรม รายละเอียดดังนี้  
กิจกรรมท่ี 1 มีค่าเฉลี่ย 3.55  จํานวนผู้ตอบแบบสอบถาม  90 คน 
กิจกรรมท่ี 2 มีค่าเฉลี่ย 4.00  จํานวนผู้ตอบแบบสอบถาม  80 คน 
กิจกรรมท่ี 3 มีค่าเฉลี่ย 3.85  จํานวนผู้ตอบแบบสอบถาม  95 คน 
กิจกรรมท่ี 4 มีค่าเฉลี่ย 4.30  จํานวนผู้ตอบแบบสอบถาม  90 คน 
กิจกรรมท่ี 5 มีค่าเฉลี่ย 4.15  จํานวนผู้ตอบแบบสอบถาม  85 คน 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ  = 
(3.55×90)+(4.00×80)+(3.85×95)+(4.30×90)+(4.15×85) 

90+80+95+90+85 
         =   3.965   =  3.97 

             คะแนนท่ีได ้ =   3.97  คะแนน 
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ตัวบ่งช้ีท่ี 2.2  ระดับความสําเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ (มก.) 
ชนิดของตัวบง่ชี ้   กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบ่งช้ี 

การให้บริการถือเป็นภารกิจที่สําคัญของหน่วยงาน ดังน้ัน เพ่ือให้ผลการดําเนินงานมีความสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้รับบริการ ก่อให้เกิดประโยชน์ตรงตามวัตถุประสงค์ และมีประสิทธิภาพ หน่วยงานจึง
จําเป็นต้องมีการสํารวจความต้องการของผู้รับบริการในเบ้ืองต้น  
รอบระยะเวลา รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 25... - 31 พ.ค. 25...) 
เกณฑ์มาตรฐาน (ข้อ)  

1. มีการสํารวจความต้องการของผู้รับบริการ 
2. มีการวางแผนการให้บริการท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบรกิาร 
3. มีการดําเนินการตามแผนการให้บริการที่กําหนด 
4. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการให้บริการ 
5. มีการนําข้อเสนอแนะจากการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินการให้บริการในรอบปีต่อไป 

เกณฑ์การประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

ข้อมูลท่ีต้องการ 
1. หลักฐานที่แสดงผลการสํารวจความต้องการของผู้รับบริการ 
2. แผนการให้บริการท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ 
3. หลักฐานที่แสดงผลการดําเนินงานตามแผนการให้บริการท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ 
4. หลักฐานที่แสดงการประเมินผลแผนการให้บริการ 
5. แผนพัฒนาปรับปรุงจากผลการประเมินฯ 
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ตัวบ่งช้ีท่ี 2.3  การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม (ปรับปรุงจากสกอ.11) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี    ผลผลิต 
คําอธิบายตัวบ่งช้ี 

ศิลปะและวัฒนธรรมเก่ียวข้องกับความสุนทรีย์และรสนิยม เกิดรูปแบบวิถีชีวิตและสังคม โดยมีลักษณะ
ท่ีเป็นพลวัต มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จําเป็นต้องรู้ทันอย่างมีปัญญา โดยมีแผนในการพัฒนาให้ความรู้
และประสบการณ์ด้านสุนทรียภาพในบริบทของศิลปะและวัฒนธรรม สามารถเลือกรับ รักษาและสร้างให้
ตนเองและสังคมอยู่ร่วมกันอย่างรู้คุณค่าความงาม อย่างมีสุนทรีย์ท่ีมีรสนิยม 
รอบระยะเวลา รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 25... - 31 พ.ค. 25...) 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงานที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมท่ีดี 
2. สิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคารสถานท่ี สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย์ 
3. ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม และเหมาะสมกับสถานท่ี 
4. การจัดให้มีพ้ืนที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอ้ือและส่งเสริมให้นิสิต และ/หรือบุคลากรมีส่วนร่วมอย่างสมํ่าเสมอ 
5. ระดับความพึงพอใจของบุคลากร และ/หรือนิสิตที่เกี่ยวกับประเด็น 1 – 4 ไม่ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
5 ข้อ 

ข้อมูลท่ีต้องการ 
1. หลักฐานท่ีแสดงรายละเอียดของโครงการหรือกิจกรรมท่ีพัฒนาสุนทรียภาพด้านศิลปะและ

วัฒนธรรมท่ีหน่วยงานดําเนินการตลอดปีในแต่ละปีการศึกษา 
2. โครงการหรือกิจกรรมที่แสดงรายละเอียดที่กําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของความสําเร็จอย่าง

เป็นรูปธรรม รายงานผลการประเมินการมีส่วนร่วม 
3. เอกสารหลักฐานหรือผลการประเมินด้านสภาพแวดล้อม ความปลอดภัย ความสะอาด สุขอนามัย และความสวยงาม 
4. รายงานสรุปผลการประเมินการจัดให้มีพ้ืนที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมท่ีเอ้ือและส่งเสริมให้นิสิต 

และ/หรือบุคลากรมีส่วนร่วมอย่างสมํ่าเสมอ 
5. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร และ/หรือนิสิตที่เกี่ยวกับประเด็น 1 – 4  

หมายเหตุ  
1. สะอาด หมายถึง ไม่รก มีระเบียบ รักษาง่าย ใช้สะดวก 
2. สุขลักษณะ หมายถึง สะอาด ปลอดภัย ไร้มลภาวะ สุขกาย สบายใจ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
3. สวยงาม หมายถึง มีการจัดแต่งอาคาร สภาพแวดล้อมอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับพ้ืนที่แวดล้อม 

ไม่สิ้นเปลือง และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม 
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องค์ประกอบท่ี 3 
การบริหารและการจัดการ 

 
ตัวบ่งช้ีท่ี 3.1 ภาวะผู้นําของผู้บริหารหน่วยงาน (ปรับปรุงจากสมศ. 7.1)  
ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบ่งช้ี  

ปัจจัยสนับสนุนที่สําคัญต่อการเจริญก้าวหน้าของหน่วยงาน คือ ผู้บริหารของหน่วยงานน้ันๆ หาก
ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ เป็นผู้นําท่ีดี มีธรรมาภิบาล รับผิดชอบต่อสังคมรักความก้าวหน้า ดูแลบุคลากรอย่างดี เปิด
โอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร มีความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหา และกํากับดูแล 
ติดตามผลการดําเนินงานของหน่วยงานไปในทิศทางที่ถูกต้อง จะทําให้หน่วยงานเจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็ว 
นิยามศัพท์ 

หลักธรรมาภิบาล หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการต่างๆ ให้
เป็นไปในครรลองธรรม นอกจากน้ี ยังหมายถึงการบริหารจัดการท่ีดี ซ่ึงสามารถนําไปใช้ได้ทั้งภาครัฐและ
เอกชน ธรรมท่ีใช้ในการบริหารงานนี้มีความหมายอย่างกว้างขวาง กล่าวคือ หาได้มีความหมายเพียงหลักธรรม
ทางศาสนาเท่านั้น แต่รวมถึงศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและความถูกต้องชอบธรรมท้ังปวง ซ่ึงวิญญูชนพึงมี
และพึงประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความโปร่งใสตรวจสอบได้ การปราศจากการแทรกแซงจากองค์การภายนอก เป็น
ต้น หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ที่เหมาะสมจะนํามาปรับใช้ใน
ภาครัฐมี 10 องค์ประกอบ ดังนี้  

1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการท่ีบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
แผนการปฏิบัติราชการตามท่ีได้รับงบประมาณมาดําเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือ
หน่วยงานท่ีมีภารกิจคล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับช้ันนําของประเทศเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขต่อ
ประชาชนโดยการปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทาง ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ท่ีชัดเจน มีกระบวนการ
ปฏิบัติงานและระบบงานท่ีเป็นมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและ
เป็นระบบ 

2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการกํากับดูแลที่ดีท่ีมีการ
ออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมให้องค์การสามารถ
ใช้ทรัพยากรท้ังด้านต้นทุน แรงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติราชการตามภารกิจเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การให้บริการท่ีสามารถดําเนินการได้ภายในระยะเวลาท่ี
กําหนด และสร้างความเช่ือม่ัน ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความต้องการของประชาชน
ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีมีความหลากหลายและมีความแตกต่าง 

4. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าท่ีและ
ผลงานต่อเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวังของสาธารณะ 
รวมทั้งการแสดงถึงความสํานึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ 

5. หลักความโปร่งใส (Transparency) คือ กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ช้ีแจงได้เม่ือมีข้อ
สงสัยและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชนสามารถรู้ 
ทุกขั้นตอนในการดําเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้ 
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6. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) คือ กระบวนการท่ีข้าราชการ ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ทําความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหาหรือประเด็น 
ท่ีสําคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และร่วมกระบวนการพัฒนา
ในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา 

7. หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) คือ การถ่ายโอนอํานาจการตัดสินใจ ทรัพยากร และ
ภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอ่ืนๆ (ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น) และภาค
ประชาชนดําเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอํานาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจ
และการดําเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ และเพ่ิมผลิตภาพเพ่ือผลการดําเนินงานท่ีดีของส่วนราชการ 

8. หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใช้อํานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการบริหาร
ราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย 

9. หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่มี
การแบ่งแยกด้าน ชายหรือหญิง ถิ่นกําเนิด เช้ือชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ 
สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรมและอ่ืนๆ 

10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพ่ือหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลท่ีได้รับประโยชน์
และเสียประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มท่ีได้รับผลกระทบโดยตรงซ่ึงต้องไม่มีข้อคัดค้านท่ียุติไม่ได้ในประเด็นที่สําคัญ 
โดยฉันทามติไม่จําเป็นต้องหมายความว่าเป็นความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์ 

ผู้บริหารระดับสูง หมายถึง อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายให้กํากับ
ดูแลหน่วยงาน 

ผู้บริหาร หมายถึง ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี 
รอบระยะเวลา     รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 25... – 31 พ.ค. 25...) 
เกณฑ์มาตรฐาน  

1. ผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ/ข้อบังคับท่ีกําหนดครบถ้วนและมีการประเมินตนเองตาม
หลักเกณฑ์ท่ีกําหนดล่วงหน้า  

2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มี
ความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนําข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาหน่วยงาน 

3. ผู้บริหารมีการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสาร
แผนและผลการดําเนินงานของหน่วยงาน ไปยังบุคลากรในหน่วยงาน 

4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงาน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการให้อํานาจในการตัดสินใจ
แก่บุคลากรตามความเหมาะสม และผู้บริหารมีการจัดประชุมบุคลากร อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปีการศึกษา 

5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพ่ือให้สามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงาน เต็มตามศักยภาพ 

6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชน์ของหน่วยงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
7. ผู้บริหารระดับสูงประเมินผลการบริหารงานของผู้บริหาร 
8. บุคลากรประเมินภาวะผู้นําของผู้บริหารและผู้บริหารนําผลการประเมินภาวะผู้นําไปปรับปรุงการ

บริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม  
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เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
6 หรือ 7 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
8 ข้อ 

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัต ิ
1. ผู้บริหารปฏิบัติหน้าท่ีตามระเบียบ/ข้อบังคับท่ีกําหนดครบถ้วนและมีการประเมินตนเองตาม

หลักเกณฑ์ท่ีกําหนดล่วงหน้า  
1.1 ผู้บริหารควรได้รับการช้ีแจงและทําความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ข้อบังคับต่างๆ อาทิ ข้อบังคับท่ีว่าด้วยการบริหารงานบุคคลและผู้บริหาร รวมทั้ง
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยกรอบทิศทางการพัฒนาหน่วยงาน และอัตลักษณ์ของ
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย เพ่ือให้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ท่ีมีต่อหน่วยงาน ก่อนจะปฏิบัติหน้าที่ 

1.2 ผู้บริหารกํากับดูแลหน่วยงานไปสู่ทิศทางที่กําหนดร่วมกันระหว่างผู้บริหาร และบุคลากร โดยมีความ
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย รวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก 

1.3 มีการเปิดเผยประวัติผู้บริหาร 
 2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ 

มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนําข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนา
หนว่ยงาน 

2.1 ผู้บริหารและบุคลากร มีส่วนร่วมกันในการกําหนดนโยบายและจัดทําวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนกล
ยุทธ์ และนําสู่การปฏิบัติท่ีเป็นระบบชัดเจน โดยมีการกําหนดตัวบ่งช้ีคุณภาพ (KPI) ของงานท่ีปฏิบัติ ท่ีควรมี
การพิจารณาจาก 1) มิติการพัฒนาองค์กร เช่น การส่งเสริมให้บุคลากรมีโอกาสศึกษา เรียนรู้ พัฒนาตนเอง
อย่างต่อเน่ือง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ 2) มิติการพัฒนา หรือการปรับปรุงกระบวนหลักของ
หน่วยงาน เช่น การสนับสนุนการเรียนการสอน/ ทิศทางการส่งเสริมการวิจัย/การบริการวิชาการแก่สังคม/การ
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 3) มิติผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
โดยคํานึงถึงความคุ้มค่าของการใช้จ่ายเงิน งบประมาณ และให้สอดคล้องกับเป้าประสงค์ตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ หรือวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของหน่วยงานอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาจากความคุ้มค่าของการ
จัดเก็บข้อมูล และการรายงานข้อมูลกับประโยชน์ท่ีจะได้รับ 

2.2 ผู้บริหารสร้างระบบและกลไกการถ่ายทอดนโยบาย วิสัยทัศน์ และแผนกลยุทธ์ให้บุคลากรทุกระดับ
ทราบและมีความเข้าใจร่วมกัน 

2.3 ควรจัดทําระบบฐานข้อมูลของหน่วยงานให้ทันสมัย นํามาใช้ในการติดตามผลการบริหาร
สารสนเทศ การรายงานผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้คุณภาพ (KPI) ท่ีกําหนดไว้ในแผนกลยุทธ์อย่างน้อยปีละ 
2 ครั้ง และนําข้อมูลท่ีได้มาใช้เพ่ือการตัดสินใจปรับแผนกลยุทธ์ได้อย่างทันการณ์ 

3. ผู้บริหารมีการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถส่ือสาร
แผนและผลการดําเนินงานของหน่วยงานไปยังบุคลากรในหน่วยงาน 

3.1 ผู้บริหารมีการกํากับ ติดตามผลการนํานโยบายและแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติในการประชุม
หน่วยงานอย่างน้อยปีละ 1-2 ครั้ง เพ่ือทบทวนเป้าหมาย หรือปรับแผนการดําเนินงานให้สอดคล้องกับ
สภาพการณ์ย่ิงขึ้น พร้อมทั้งสร้างกลไกภายในเพื่อสื่อสารแผนการดําเนินงานไปยังบุคลากรกลุ่มเป้าหมายทุก
ระดับที่เกี่ยวข้อง 
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3.2 ผู้บริหารมีการประเมินผลการดําเนินงานที่สําคัญตามภารกิจของหน่วยงานอย่างครบถ้วน รวมทั้ง
การติดตามผลสัมฤทธ์ิ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพ่ือทบทวนเป้าหมาย หรือปรับแผนการดําเนินงานในรอบปี
ถัดไป พร้อมแจ้งผลการดําเนินงานไปยังบุคลากรทุกระดับผ่านการสื่อสารภายใน โดยใช้สื่อต่างๆ ท่ีตรงกับ
กลุ่มเป้าหมาย 

4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงาน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการให้อํานาจในการ
ตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม และผู้บริหารมีการจัดประชุมบุคลากร อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี
การศึกษา 

4.1 ผู้บริหารควรมีระบบการสื่อสาร 2 ทาง เพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงาน อันจะทําให้ได้ข้อมูลเพ่ือการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 

4.2 ผู้บริหารดําเนินการปรับลดขั้นตอนกระบวนการบริหารจัดการโดยการมอบอํานาจในการตัดสินใจ
แก่ผู้ปฏิบัติระดับถัดไป เพ่ือเพ่ิมความคล่องตัว พร้อมกับมีการกํากับ และตรวจสอบเพ่ือให้เกิดความม่ันใจว่า
ระบบการทํางานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุ้มค่า และมีความเสี่ยงอยู่ในระดับท่ียอมรับได้ 

4.3 ผู้บริหารมีการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม เพ่ือเป็นการสร้างขวัญและกําลังใจต่อบุคลากรเป็นประจําอย่างต่อเน่ือง  
5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงค์

ของหน่วยงาน เต็มตามศักยภาพ 
5.1 ผู้บริหารมีการถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ร่วมงาน โดยเน้นการเพ่ิมทักษะในการปฏิบัติงานให้สูงขึ้นอย่าง

ต่อเนื่องหรือเพ่ิมศักยภาพในการทํางานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เช่น การสอนงานที่หน้างาน (on–the–job 
training) จัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน เป็นต้น 

5.2 ผู้บริหารควรนําหลักการจัดการความรู้มาใช้ เพ่ือการแลกเปลี่ยนความรู้ และถ่ายทอดประสบการณ์
ร่วมกันระหว่างผู้ปฏิบัติงาน อาทิ การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติ
(community of practices) เป็นต้น 

6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชน์ของหน่วยงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
6.1 ผู้บริหารควรยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นเคร่ืองมือในการบริหารการดําเนินงานของหน่วยงาน ให้ไปสู่

ทิศทางที่กําหนดร่วมกันระหว่างผู้บริหารหน่วยงาน และบุคลากรโดยให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก 

6.2 ผู้บริหารมีการดําเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลโดยคํานึงถึงการปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียและเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการดําเนินงาน 

6.3 ผู้บริหารมีการเปิดเผยประวัติ จัดทํารายงานสรุปผลการทํางานและรายงานการเงินของหน่วยงาน 
เสนอต่อที่ประชุมหน่วยงาน เป็นประจําทุกปี 

6.4 ผู้บริหารมีการติดตามผลการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายในของ
หน่วยงาน และรายงานการเงินของหน่วยงาน เสนอต่อท่ีประชุมหน่วยงาน เป็นประจําทุกปี 

7. ผู้บริหารระดับสูงประเมินผลการบริหารงานของผู้บริหาร 
7.1 ผู้บริหารระดับสูงประเมินผลการบริหารงานของผู้บริหารตามที่ระบุไว้ในกฎหมาย/พระราชบัญญัติของ

มหาวิทยาลัย และข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการบริหารงานบุคคลผู้บริหารและข้อบังคับท่ีเก่ียวข้องกับการประเมิน  
8. บุคลากรประเมินภาวะผู้นําของผู้บริหารและผู้บริหารนําผลการประเมินภาวะผู้นําไปปรับปรุงการ

บริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม  
8.1 มีการประเมินภาวะผู้นําโดยบุคลากรประเมินภาวะผู้นําของผู้บริหาร และผู้บริหารมีการนําผลการ

ประเมินจากบุคลากรไปใช้ปรับปรุงการบริหารงาน 
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ข้อมูลท่ีต้องการ  
1. ประวัติผู้บริหาร 
2. รายงานผลการประเมินภาวะผู้นํา 
3. หลักฐานท่ีแสดงถึงการพัฒนาปรับปรุงการบริหารงานของผู้บริหาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 22

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู ้(ปรับปรุงจากสกอ.7.2) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบ่งช้ี  

มาตรฐานการอุดมศึกษาข้อที่ 3 กําหนดให้หน่วยงานมีการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคม
แห่งการเรียนรู้ ซ่ึงต้องมีการจัดการความรู้เพ่ือมุ่งสู่หน่วยงานแห่งการเรียนรู้ โดยมีการรวบรวมองค์ความรู้ท่ีมี
อยู่ในหน่วยงานซ่ึงกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคนในหน่วยงาน
สามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้
หน่วยงานมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด กระบวนการในการบริหารจัดการความรู้ในหน่วยงาน 
ประกอบด้วย การระบุความรู้ การคัดเลือก การรวบรวม การจัดเก็บความรู้ การเข้าถึงข้อมูล และการ
แลกเปลี่ยนความรู้ท้ังภายในและภายนอกหน่วยงาน การสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายใน
หน่วยงาน การกําหนดแนววิธีปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการความรู้ในหน่วยงานให้ดีย่ิงขึ้น 
นิยามศัพท์ 

แนวปฏิบัติท่ีดี หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ทําให้องค์การประสบความสําเร็จ หรือสู่
ความเป็นเลิศตามเป้าหมาย เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้นๆ มีหลักฐานของความสําเร็จปรากฏ
ชัดเจน โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรู้และประสบการณ์ บันทึกเป็นเอกสาร 
เผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ 
รอบระยะเวลา     รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 25... – 31 พ.ค. 25...) 
เกณฑ์มาตรฐาน  

1. มีการกําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ท่ีสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน  
2. กําหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนตาม

ประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 
3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge)  

เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติท่ีดีตามประเด็นความรู้ท่ีกําหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายท่ีกําหนด 
4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ท่ีกําหนดในข้อ 1 ท้ังท่ีมีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ 

ท่ีเป็นแนวปฏิบัติท่ีดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (explicit 
knowledge) 

5. มีการนําความรู้ท่ีได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมาท่ีเป็นลาย
ลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ท่ี
เป็นแนวปฏิบัติท่ีดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

5 ข้อ 
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ตัวอย่างแนวทางปฏิบัต ิ
1. มีการกําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ท่ีสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน  
1.1 หน่วยงานควรศึกษาเป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ หรือวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของ

หน่วยงาน ว่ามีประเด็นใดที่มุ่งเน้นเป็นสําคัญ หรือมุ่งสู่อัตลักษณ์ใดท่ีต้องการ เพ่ือนํามาใช้ในการกําหนดแผน
ยุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบัติการในการจัดการความรู้ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน  

1.2 บุคคลท่ีเกี่ยวข้องในการกําหนดประเด็นความรู้ อาจประกอบด้วยผู้อํานวยการ รองผู้อํานวยการ 
หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน ที่กํากับดูแลด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน รวมทั้ง
ด้านอ่ืนๆ ท่ีเป็นไปตามอัตลักษณ์ของหน่วยงาน 

1.3 หน่วยงานควรมีเป้าหมายในการจัดการความรู้ โดยเน้นเรื่องการพัฒนาทักษะความสามารถของ
บุคลากรภายในเป็นหลัก รวมทั้งประเด็นการจัดการความรู้ท่ีหน่วยงานมุ่งเน้นตามอัตลักษณ์ เช่น เทคนิคการ
ปรับปรุงการทํางาน เทคนิคการเพ่ิมผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการภายในหน่วยงาน เป็นต้น 

2. กําหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะ ในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนตาม
ประเด็นความรู้ท่ีกําหนดในข้อ 1 

2.1 กําหนดกลุ่มเป้าหมายท่ีจะได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน 
2.2 หน่วยงานควรกําหนดนโยบายให้มีการสํารวจผลการปฏิบัติงานท่ีเป็นจุดเด่นของบุคลากร 

โดยเฉพาะด้านการให้บริการ การปฏิบัติงานตามภารกิจท่ีสะท้อนอัตลักษณ์ของหน่วยงาน เพ่ือนํามากําหนด
เป็นประเด็นสําหรับใช้ในกระบวนการจัดการความรู้ให้ได้องค์ความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพผล
การดําเนินงาน 

3. มีการแบ่งปันและแลกเปล่ียนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit 
knowledge) เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ท่ีกําหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากร
กลุ่มเป้าหมายท่ีกําหนด 

3.1 หน่วยงานควรเชิญบุคลากรภายใน หรือภายนอกท่ีมีผลงานดีเด่นทางด้านวิชาการและผลงาน
ทางด้านวิจัย รวมท้ังผลงานด้านอ่ืนๆ ที่หน่วยงานมุ่งเน้นมาถ่ายทอดความรู้ เคล็ดลับ หรือนวัตกรรม อย่าง
สมํ่าเสมอผ่านเวทีต่างๆ เช่น การจัดประชุมสัมมนา เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับเจ้าของความรู้ เคล็ดลับ 
หรือนวัตกรรมดังกล่าว 

3.2 หน่วยงานควรส่งเสริมให้มีบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในหน่วยงาน เช่น การส่งเสริม
ให้มีชุมชนนักปฏิบัติและเครือข่ายด้านการจัดการความรู้ท้ังระหว่างหน่วยงาน ภายในหน่วยงาน และภายนอก
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย เพ่ือให้เกิดวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง โดยการจัดสรรทรัพยากร
อย่างเหมาะสม ท้ังด้านงบประมาณ เวลา สถานท่ี 

4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ท่ีกําหนดในข้อ 1 ทั้งท่ีมีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้
อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติท่ีดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร 
(explicit knowledge) 

4.1 มีการกําหนดผู้รับผิดชอบในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ท้ังที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้
อ่ืนๆ ท่ีเป็นแนวปฏิบัติท่ีดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบ เป็นหมวดหมู่ เพ่ือให้บุคลากรกลุ่มเป้าหมายท่ี
ต้องการเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถเข้าถึงแนวปฏิบัติท่ีดีได้ง่าย 

4.2 ควรมีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และ
เผยแพร่ความรู้ในองค์กร ให้เกิดความประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด 
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4.3 ควรมีการจัดพิมพ์วารสาร หรือสื่อสิ่งพิมพ์ เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และยกย่องให้เกียรติแก่ผู้เป็น
เจ้าของความรู้ เคล็ดลับ หรือนวัตกรรมดังกล่าว 

5. มีการนําความรู้ท่ีได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาท่ีผ่านมา ท่ีเป็น
ลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit 
knowledge) ท่ีเป็นแนวปฏิบัติท่ีดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

5.1 ผู้รับผิดชอบควรวิเคราะห์ความรู้จากแนวปฏิบัติท่ีดีจากแหล่งต่างๆ เช่น นวัตกรรมที่ได้จากการ
จัดการความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงาน และนํามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของหน่วยงานท่ีเป็น
กลุ่มเป้าหมาย 

5.2 ผู้รับผิดชอบควรขยายผลการปรับใช้ไปยังหน่วยงานต่างๆ และติดตามวัดผลตามประเด็นความรู้และ
เป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน 

5.3 มีกลไกการนําผลการประเมินคุณภาพจากภายในและภายนอกด้านการจัดการความรู้ มาปรับปรุง
และพัฒนาระบบและกลไกการจัดการความรู้ของหน่วยงาน 

5.4 ผู้รับผิดชอบควรสรุปผลสัมฤทธ์ิท่ีเกิดขึ้นตามเป้าประสงค์ท่ีกําหนดไว้ในประเด็นยุทธศาสตร์ หรือกล
ยุทธ์ของหน่วยงาน 
ข้อมูลท่ีต้องการ 

1. หลักฐานท่ีแสดงถงึการกําหนดประเด็นความรู้ เช่น แผนการจัดการความรู้ รายงานการประชุม เป็นต้น 
2. รายงานผลการจัดการความรู้ 
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ตัวบ่งช้ีท่ี 3.3 ระบบบริหารความเส่ียง (ปรับปรุงจากสกอ.7.4) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบ่งช้ี  

เพ่ือให้หน่วยงานมีระบบบริหารความเสี่ยง โดยการบริหารและควบคุมปัจจัย กิจกรรม และกระบวนการ
ดําเนินงานท่ีอาจเป็นมูลเหตุของความเสียหาย (ท้ังในรูปของตัวเงิน หรือไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ช่ือเสียง และการ
ฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือความคุ้มค่า) เพ่ือให้
ระดับความเสี่ยง และขนาดของความเสียหายท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับท่ียอมรับและควบคุมได้ โดย
คํานึงถึงการเรียนรู้วิธีการป้องกันจากการคาดการณ์ปัญหาล่วงหน้าและโอกาสในการเกิด เพ่ือป้องกันหรือ
บรรเทาความรุนแรงของปัญหา รวมทั้งการมีแผนสํารองต่อภาวะฉุกเฉิน เพ่ือให้ม่ันใจว่าระบบงานต่างๆ มี
ความพร้อมใช้งาน มีการปรับปรุงระบบอย่างต่อเน่ืองและทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพ่ือการบรรลุเป้าหมายของ
หน่วยงาน ตามยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์เป็นสําคัญ 
รอบระยะเวลา     รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 25... – 31 พ.ค. 25...) 
เกณฑ์มาตรฐาน  

1. มีการแต่งต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยงหรือผู้รับผิดชอบงานบริหารความเสี่ยง
ของหน่วยงาน  

2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยท่ีก่อให้เกิดความเสี่ยงตามบริบทของหน่วยงาน 
ตัวอย่างเช่น 

-  ความเส่ียงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 
-  ความเส่ียงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของหน่วยงาน 
-  ความเส่ียงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
-  ความเส่ียงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารงานการให้บริการ การบริหาร

งานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
-  ความเส่ียงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของบุคลากร 
-  ความเส่ียงจากเหตุการณ์ภายนอก 
-  อ่ืนๆ ตามบริบทของหน่วยงาน 
3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงท่ีได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2 
4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน 
5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานต่อท่ีประชุมหน่วยงานเพ่ือ

พิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
6. มีการนําผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากท่ีประชุมหน่วยงานไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์

ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

3 หรือ 4 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

5 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

6 ข้อ 
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หมายเหตุ  
คะแนนการประเมินจะเท่ากับ 0 หากพบว่าเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงข้ึนภายในหน่วยงาน ในรอบปีการ

ประเมิน ท่ีส่งผลกระทบต่อชีวิตและความปลอดภัยของ บุคลากร ผู้รับบริการ หรือต่อช่ือเสียงภาพลักษณ์ หรือ
ต่อความมั่นคงทางการเงินของหน่วยงาน อันเน่ืองมาจากความบกพร่องของหน่วยงาน ในการควบคุม หรือ
จัดการกับความเสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยงท่ีไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ โดยมีหลักฐานประกอบที่ชัดเจน 

ตัวอย่างความเส่ียงร้ายแรงท่ีให้ผลประเมินเป็นศูนย์ (0) คะแนน เช่น 
1. มีการเสียชีวิตและถูกทําร้ายร่างกายหรือจิตใจอย่างรุนแรงของบุคลากรภายในหน่วยงาน ทั้งๆ ท่ีอยู่

ในวิสัยที่หน่วยงานสามารถป้องกันหรือลดผลกระทบในเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นได้ แต่ไม่พบแผนการจัดการความ
เสี่ยง หรือไม่พบความพยายามของหน่วยงานในการระงับเหตุการณ์ดังกล่าว 

2. หน่วยงานเสื่อมเสียช่ือเสียงหรือมีภาพลักษณ์ท่ีไม่ดี อันเน่ืองมาจากปัจจัยต่างๆ เช่น นักวิจัยหรือ
บุคลากรขาดจริยธรรม จรรยาบรรณ การไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานหรือกฎกระทรวง และเกิดเป็นข่าวปรากฏให้
เห็นตามสื่อต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ ข่าว Online เป็นต้น 

3. หน่วยงานขาดสภาพคล่องในด้านการเงินจนทําให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ส่งผลกระทบต่อ
ผู้รับบริการอย่างรุนแรง 

การไม่เข้าข่ายท่ีทําให้ผลการประเมินได้คะแนนเป็นศูนย ์(0) ได้แก่ 
1. หน่วยงานมีการวิเคราะห์และจัดทําแผนบริหารความเส่ียงเชิงป้องกัน หรือมีแผนรองรับเพ่ือลด

ผลกระทบสําหรับความเสี่ยงที่ทําให้เกิดเรื่องร้ายแรงดังกล่าวไว้ล่วงหน้า และดําเนินการตามแผน 
2. เป็นเหตุสุดวิสัย อยู่นอกเหนือการบริหารจัดการ (การควบคุมหรือการป้องกัน) ของหน่วยงาน 
3. เหตุการณ์ร้ายแรงดังกล่าวมีความรุนแรงท่ีลดน้อยลงมากจากแผนรองรับผลกระทบท่ีได้กําหนดไว้ล่วงหน้า 

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัต ิ

1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเส่ียงหรือผู้รับผิดชอบงานบริหารความเส่ียง
ของหน่วยงาน  

1.1 มีการแต่งต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานหรือผู้รับผิดชอบงานบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน
อย่างชัดเจน 

1.2 มีการระบุรายละเอียดการทํางานของคณะกรรมการหรือคณะทํางานหรือผู้รับผิดชอบงานบริหาร
ความเส่ียง เช่น นโยบายหรือแนวทางในการดําเนินงาน หน้าท่ีความรับผิดชอบ กําหนดระยะเวลาให้มีการ
ประชุมของคณะกรรมการหรือคณะทํางานฯหรือผู้รับผิดชอบงานบริหารความเสี่ยง อย่างสมํ่าเสมอ 

2. มีการวิเคราะห์และระบุความเส่ียง และปัจจัยท่ีก่อให้เกิดความเส่ียงตามบริบทของหน่วยงาน 
ตัวอย่างเช่น 

-  ความเส่ียงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 
-  ความเส่ียงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของหน่วยงาน 
-  ความเส่ียงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
-  ความเส่ียงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเส่ียงของกระบวนการบริหารงาน การให้บริการ การบริหาร

งานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
-  ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเส่ียงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของบุคลากร 
-  ความเส่ียงจากเหตุการณ์ภายนอก 
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2.1 วิเคราะห์และระบุความเสี่ยงพร้อมปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบหรือสร้างความ
เสียหาย หรือความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายในการปฏิบัติงาน 

2.2 ประเด็นความเสี่ยงที่นํามาพิจารณาควรมองถึงเหตุการณ์ในอนาคตท่ีมีโอกาสเกิดขึ้นและส่งผล
กระทบต่อหน่วยงานด้านช่ือเสียง คุณภาพการให้บริการ รวมถึงความสูญเสียทางด้านชีวิตบุคลากร และ
ทรัพย์สินของหน่วยงานเป็นสําคัญ 

2.3 ปัจจัยเสี่ยงหรือปัจจัยท่ีก่อให้เกิดความเสี่ยงอาจใช้กรอบแนวคิดในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับคน อาคาร
สถานที่ อุปกรณ์ วิธีการปฏิบัติงาน สภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอก เป็นต้น 

2.4 จัดลําดับความสําคัญของปัจจัยเสี่ยง โดยพิจารณาจากมิติของโอกาสและผลกระทบจากความเสี่ยง 
3. มีการประเมนิโอกาสและผลกระทบของความเส่ียงและจัดลําดับความเส่ียงท่ีได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2 
3.1 ระดับความเสี่ยงอาจกําหนดเป็นเชิงปริมาณ หรือเชิงคุณภาพท่ีสะท้อนถึงความเสี่ยงระดับสูง กลาง ตํ่า ได้ 
3.2 ควรมีการกําหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงท้ังในด้านของโอกาสและผลกระทบ 
3.3 การประเมินโอกาสในการเกิดความเสี่ยง ให้ประเมินจากความถ่ีท่ีเคยเกิดเหตุการณ์เสี่ยงในอดีต 

หรือความน่าจะเป็นท่ีจะเกิดเหตุการณ์ในอนาคต โดยคาดการณ์จากข้อมูลในอดีต รวมถึงสภาพแวดล้อมท่ี
เกี่ยวข้องกับการควบคุมปัจจัยเสี่ยงในปัจจุบัน 

3.4 การประเมินผลกระทบของความเสี่ยง ให้ประเมินจากความรุนแรง ถ้ามีเหตุการณ์เสี่ยงดังกล่าว
เกิดขึ้น โดยจะมีความรุนแรงมาก ถ้ากระทบต่อความเช่ือม่ันต่อคุณภาพการให้บริการของหน่วยงาน ฐานะ
การเงิน ขวัญกําลังใจและความปลอดภัยของบุคลากร เป็นต้น 

4. มกีารจัดทําแผนบริหารความเส่ียงที่มีระดับความเส่ียงสูงและดําเนินการตามแผน 
4.1 จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยต้องกําหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการท่ี

จะสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับบุคลากรในหน่วยงาน และดําเนินการแก้ไข ลด หรือป้องกันความเสี่ยงท่ีจะ
เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม 

4.2 สร้างมาตรการควบคุมความเสี่ยงโดยใช้เทคนิค 4 T คือ Take การยอมรับความเสี่ยง Treat การลด
หรือควบคุมความเสี่ยง Transfer การโอนหรือกระจายความเสี่ยง และ Terminate การหยุดหรือหลีกเลี่ยง
ความเส่ียง เพ่ือลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสท่ีหน่วยงานจะเกิดความเสียหาย (ท้ังในรูปแบบของตัวเงินและไม่ใช่
ตัวเงิน เช่น ช่ือเสียง การฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
หรือความคุ้มค่า คุณค่า) 

5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานต่อท่ีประชุมหน่วยงานเพ่ือ
พิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

5.1 มีการรายงานความก้าวหน้าหรือผลการดําเนินงานตามแผนต่อที่ประชุมหน่วยงาน 
5.2 มีการรายงานสรุปผลการดําเนินงานและประเมินผลความสําเร็จของการดําเนินงาน ปัญหาอุปสรรค 

และแนวทางการแก้ไข พร้อมข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนการดําเนินงานต่อท่ีประชุมหน่วยงาน 
6. มีการนําผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากที่ประชุมหน่วยงานไปใช้ในการปรับแผนหรือ

วิเคราะห์ความเส่ียงในรอบปีถัดไป 
แผนบริหารความเสี่ยงในรอบปีถัดไปควรพิจารณาระดับความเสี่ยงท่ีเหลืออยู่หลังการจัดการความเสี่ยง

และข้อเสนอแนะจากท่ีประชุมหน่วยงานรวมทั้งความเสี่ยงใหม่จากนโยบาย หรือสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
ไปทั้งภายในหน่วยงาน และจากสํานักงานอธิการบดี 
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ข้อมูลท่ีต้องการ 
1. คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ/คณะทํางาน/บันทึกการมอบหมายงานบริหารความเสี่ยง 
2. รายงานการประชุมการบริหารความเสี่ยง 
3. หลักฐานการวิเคราะห์ความเสี่ยง 
4. แผนการบริหารความเสี่ยง 
5. รายงานผลการบริหารความเสี่ยง 
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ตัวบ่งช้ีท่ี 3.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร (สกอ.2.4) 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ   
คําอธิบายตัวบ่งช้ี  

คุณภาพของการศึกษาจะเกิดขึ้นถ้าหน่วยงานมีบุคลากรท่ีมีคุณภาพ มีความรักองค์กร มุ่งม่ัน ต้ังใจ
ปฏิบัติหน้าที่ตามภาระงานที่กําหนด ผู้บริหารมีการมอบหมายงานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาตามศักยภาพ ความ
ถนัด ความสนใจของแต่ละบุคคล บุคลากรทุกระดับมีความพึงพอใจในการทํางาน มีการพัฒนาบุคลากรตาม
สาขาวิชาชีพ และหาวิธีการท่ีจะธํารงรักษาบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพให้อยู่กับองค์กรตลอดไป 
นิยามศัพท์ 

จรรยาบรรณบุคลากร หมายถึง ประมวลความประพฤติที่บุคลากรพึงปฏิบัติ เพ่ือรักษา ส่งเสริมเกียรติ
คุณ ช่ือเสียง และฐานะของบุคลากรตามท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด โดยอาจใช้กรอบแนวทางตามประกาศ 
ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา โดยต้องยึดม่ันในหลักการ 6 ประการ คือ 
1) ยึดม่ันและยืนหยัดในสิ่งท่ีถูกต้อง 2) ซ่ือสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ 3) ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความโปร่งใสและ
สามารถตรวจสอบได้ 4) ปฏิบัติหน้าท่ีโดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม 5) มุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน 6) ไม่ใช้
อํานาจครอบงําผิดทํานองคลองธรรมต่อนิสิต และต้องครอบคลุมจรรยาบรรณ 10 ประการ คือ 1) 
จรรยาบรรณต่อตนเอง 2) จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 3) จรรยาบรรณต่อการปฏิบัติงาน 4) จรรยาบรรณต่อ
หน่วยงาน 5) จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา 6) จรรยาบรรณต่อผู้ใต้บังคับบัญชา 7) จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมงาน 
8) จรรยาบรรณต่อนิสิตและผู้รับบริการ 9) จรรยาบรรณต่อประชาชน และ 10) จรรยาบรรณต่อสังคม 

บุคลากร หมายถึง บุคลากรประจําท้ังหมด ท่ีมีสัญญาจ้างกับหน่วยงานทั้งปีการศึกษา  
การให้อํานาจในการตัดสินใจ หมายถึง การให้อํานาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและในการ

ปฏิบัติแก่ผู้ปฏิบัติงาน ซ่ึงเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับงาน เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
รอบระยะเวลา     รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 25... – 31 พ.ค. 25...) 
เกณฑ์มาตรฐาน  

1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรท่ีมีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
2. มีการบริหารและการพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผนที่กําหนด 
3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพท่ีดี และสร้างขวัญและกําลังใจให้บุคลากรสามารถทํางานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
4. มีระบบการติดตามให้บุคลากรนําความรู้และทักษะท่ีได้จากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 
5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณบุคลากร และดูแลควบคุมให้บุคลากรถือปฏิบัติ 
6. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 
7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
3 หรือ 4 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
5 หรือ 6 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
7 ข้อ 
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ตัวอย่างแนวทางปฏิบัต ิ
1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรท่ีมีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
ข้อมูลท่ีควรพิจารณาประกอบการวางแผนการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลควรครอบคลุม

ข้อมูลท่ีสําคัญ ดังต่อไปนี้ 
1.1 ข้อมูลอัตรากําลังของบุคลากรในปัจจุบัน รวมท้ังที่ต้องการในอนาคตอย่างน้อย 5 ปีข้างหน้า เพ่ือใช้

ในการวางแผนความต้องการด้านบุคลากรของหน่วยงาน กําหนดอัตรากําลังที่ต้องการเพ่ือการปฏิบัติงานตาม
แผนยุทธศาสตร์ และการพัฒนางานประจํา กําหนดแผนการจ้างงานและวิธีการสรรหาบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถมีทัศนคติที่ดีให้เข้ามาสู่กระบวนการคัดสรร อาจมีการสรรหาทั้งจากภายนอกและภายใน
มหาวิทยาลัย 

1.2 ข้อมูลจากการสํารวจความต้องการในการอบรม (training needs) ของบุคลากร เพ่ือให้ได้รับการ
ฝึกอบรมตามเกณฑ์ท่ีหน่วยงานกําหนด และสามารถนําความรู้ท่ีได้รับมาพัฒนางานของตนให้มีประสิทธิภาพ
เพ่ิมขึ้น ซ่ึงผู้บริหารหน่วยงานสามารถประเมินความต้องการน้ีได้ ข้อมูลเก่ียวกับความสามารถ 
(competencies) ท่ีจําเป็นต่อการปฏิบัติงาน ในระดับต่างๆ เพ่ือใช้ในการปฐมนิเทศ และฝึกอบรมให้
ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจในวิธีการทํางาน เกิดกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิด กฎเกณฑ์ มีทัศนคติและ
ทักษะท่ีดี เพ่ือเพ่ิมผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับการสอนงาน การหมุนเวียนให้ไป
ทํางานในด้านอ่ืนๆ การเข้าศึกษาในโครงการท่ีมหาวิทยาลัยจัดขึ้น 

1.3 ข้อมูลป้อนกลับของผลการปฏิบัติงานและผลการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าของสายงานใน
รอบปีท่ีผ่านมา เพ่ือใช้ในการมอบหมายงานหรือมีข้อตกลงในการทํางาน และใช้เพ่ือการปรับปรุงแก้ไข ชมเชย 
ให้รางวัล ตลอดจนปรับปรุงค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรม รวมท้ังการสรรหาคนเก่ง คน
ดีเข้ามาปฏิบัติงานในหน่วยงาน 

1.4 ข้อมูลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนด้านทรัพยากรมนุษย์ว่ามีประเด็นใดบ้างท่ีควรมีการวางแผน 
เพ่ือการปรับปรุงแก้ไขแผนพัฒนาทรัพยากรให้สอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวังของผู้ปฏิบัติงาน 
และของหน่วยงาน 

2. มีการบริหารและการพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผนท่ีกําหนด 
2.1 มีการสรรหา คัดเลือกบุคลากรอย่างเป็นระบบ โปร่งใส และกําหนดแนวปฏิบัติไว้เป็นลายลักษณ์

อักษร เพ่ือให้ได้บุคลากรได้ทราบ ภายใต้เวลาท่ีกําหนด และเป็นไปตามกรอบอัตรากําลังท่ีมหาวิทยาลัย
วางแผนไว้ 

2.2 มีการวิเคราะห์งาน (job analysis) โดยกําหนดให้มีคําอธิบายลักษณะงาน (job description) การระบุ
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง (job specification) รวมทั้งความสามารถ (competencies ) ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
เพ่ือใช้ในการปฐมนิเทศ และการฝึกอบรมวิธีการทํางานและทักษะท่ีจําเป็นให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจในงาน 

2.3 มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน (job evaluation) ที่มีรูปแบบชัดเจน มีการกําหนดเส้นทางเดิน
ของตําแหน่งงาน (career path) ของบุคลากรทุกกลุ่ม วิเคราะห์ปริมาณการเข้า – ออกของบุคลากรแต่ละ
กลุ่ม และพิจารณาหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไขและติดตามผล 

2.4 มีการพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผนและเส้นทางเดินของตําแหน่งงานที่กําหนด รวมทั้งติดตาม
ตรวจสอบเป็นรายบุคคล เพ่ือการส่งเสริมสนับสนุนอย่างต่อเน่ือง 
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3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพท่ีดี และสร้างขวัญและกําลังใจให้บุคลากรสามารถทํางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3.1 สร้างบรรยากาศของสถานที่ทํางานให้น่าอยู่ ต้ังแต่สภาพแวดล้อม บรรยากาศการทํางาน การจัดสวัสดิการ 
การเอาใจใส่ดูแลบุคลากรทุกคนอย่างเสมอภาคทัดเทียมกัน การสร้างบรรยากาศของความสุขในการทํางาน 

3.2 มีระบบส่งเสริมสนับสนุนการเสนอขอรับรางวัลของบุคลากร เช่น มีการติดตามข้อมูลแหล่งให้รางวัล
ต่างๆ เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบโดยเร็ว มีการกระตุ้นและช่วยเหลือผู้ท่ีมีศักยภาพเพ่ือขอรับรางวัลใน
ด้านต่างๆ เช่น ช่วยจัดทําเอกสารการขอรับรางวัล ประสานงานในกระบวนการขอรับรางวัล หรืองานธุรการอ่ืนๆ 

3.3 มีการยกย่องให้เกียรติผู้ได้รับรางวัลโดยวิธีการต่างๆ เช่น ประชาสัมพันธ์ผลงานท่ีได้รับรางวัลทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จัดบรรยากาศพิเศษเพ่ือเป็นเกียรติ พิจารณาความดีความชอบเป็นกรณีพิเศษ 

3.4 มีระบบพ่ีเลี้ยง โดยจัดให้ผู้ที่มีประสบการณ์เคยได้รับรางวัลให้คําแนะนําช่วยเหลือและสนับสนุน
บุคลากรรุ่นใหม่ในการขอรับรางวัลต่างๆ 

3.5 มีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการพัฒนาร่วมกันเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น
และร่วมมือในการทํางาน มีช่องทางการสื่อสารหลายช่องทางระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา 
รวมทั้งระหว่างผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยกัน เพ่ือทําให้เกิดความรู้สึกท่ีดีและพัฒนางานร่วมกัน 

3.6 มีนโยบายดูแลสุขภาพของบุคลากร ท้ังในเชิงป้องกันและส่งเสริม มีสวัสดิการตรวจเช็คสุขภาพ 
ส่งเสริมการออกกําลังกายในรูปแบบต่างๆ เช่น สนับสนุนด้านสถานท่ีออกกําลังกาย สนับสนุนผู้เช่ียวชาญใน
การแนะนําด้านการดูแลสุขภาพ 

4. มีระบบการติดตามให้บุคลากรนําความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงานท่ี
เก่ียวข้อง 

ทุกหลักสูตรการฝึกอบรม หรือทุกโครงการที่มีวัตถุประสงค์ในการเพ่ิมความรู้และทักษะการปฏิบัติงาน 
ควรกําหนดแนวทาง หรือวิธีการติดตาม ประเมินผลสัมฤทธ์ิของการอบรม หรือการพัฒนาเพ่ือให้เกิดความ
ม่ันใจว่าบุคลากรสามารถนําความรู้และทักษะท่ีได้จากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงานหรือปรับปรุงตนเอง 
โดยอาจใช้กลไกการติดตามผลการนําความรู้และทักษะไปใช้ภายหลังการอบรมหรือพัฒนา 6-9 เดือน หรือใช้
กลไกการจัดการความรู้เป็นเคร่ืองมือในการติดตามประเมินผลสัมฤทธ์ิของการอบรมหรือการพัฒนา เป็นต้น 

5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณบุคลากร และดูแลควบคุมให้บุคลากรถือปฏิบัติ 
5.1 หน่วยงานจัดให้มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณ และกิจกรรมส่งเสริมการปลูกฝังจรรยาบรรณแก่

บุคลากรอย่างสมํ่าเสมอ 
5.2 ผู้รับผิดชอบในการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณ ควรมีการติดตามผลการปรับปรุงและพัฒนาตนเอง

ของบุคลากรอย่างต่อเน่ือง 
6. มีการประเมนิผลความสําเร็จของแผนการบรหิารและการพัฒนาบุคลากร 
หน่วยงานจัดให้มีการประเมินผลความสําเร็จของการปฏิบัติงานตามกิจกรรมที่กําหนดไว้ในแผน รวมทั้ง

ผลสัมฤทธ์ิของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรตามตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน (KPI) หรือเป้าหมายของ
แผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร โดยท่ีตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานและค่าเป้าหมายน้ันควรมีความ
เช่ือมโยงกับกลยุทธ์ของหน่วยงาน และนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการ
พัฒนาบุคลากรในรอบปีถัดไป 

7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 
7.1 นําผลการประเมินความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรไปปรับปรุงแผนการ

บริหารและการพัฒนาบุคลากร 
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7.2 ดําเนินการตามแผนปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากรตามระยะเวลาที่กําหนด 
7.3 มีการสํารวจความต้องการ และความพึงพอใจของบุคลากรท่ีเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่มีวัตถุประสงค์

เพ่ือการพัฒนาบุคลากร เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการจัดทําแผนการพัฒนาบุคลากรในระยะต่อไป 
ข้อมูลท่ีต้องการ 

1. แผนอัตรากําลัง 
2. แผนพัฒนาบุคลากร 
3. รายงานผลการพัฒนาบุคลากร 
4. รายงานผลการสํารวจความต้องการการพัฒนาของบุคลากร 
5.  ข้อมูลการจัดสวัสดิการสําหรับบุคลากร 
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ตัวบ่งช้ีที่ 3.5  ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพท่ีสอดคล้องกับการ
ปฏิบัติงานท้ังในประเทศหรือต่างประเทศ (มก.) 

ชนิดของตัวบง่ชี ้   ปัจจัยนําเข้า 
คําอธิบายตัวบ่งช้ี 

มุ่งประเมินการให้โอกาสในการเรียนรู้เพ่ิมเติมแก่บุคลากร ให้มีโอกาสได้รับการพัฒนาที่เป็นธรรม และ
เป็นการประเมินระบบการบริหารงานที่เป็นธรรมของผู้บริหารในการเปิดโอกาสให้บุคลากร ได้มีโอกาสในการ
พัฒนาตนเองด้วยการเข้าร่วมการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนาและการดูงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน/
มหาวิทยาลัย/ประเทศ อย่างเท่าเทียมกัน ท้ังที่มีค่าใช้จ่ายและไม่มีค่าใช้จ่าย 
นิยามศัพท์ 

บุคลากร หมายถึง บุคลากรประจําท้ังหมด ท่ีมีสัญญาจา้งกับหน่วยงานทั้งปีการศึกษา  
บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา หมายถึง บุคลากรประจําที่หน่วยงานสนับสนุน หรืออนุญาต หรือให้ไป

ศึกษาต่อ ไปฝึกอบรม สัมมนา หรือดูงาน เป็นต้น ท้ังน้ี จะไม่นับซ้ําแม้ว่าบุคลากรคนนั้นจะได้รับการพัฒนา
หลายคร้ังในปีการศึกษาน้ันก็ตาม 
รอบระยะเวลา รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 25... - 31 พ.ค. 25...) 
เกณฑ์การประเมิน 

ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
ข้อมูลท่ีต้องการ 

1. จํานวนบุคลากรในปีการศึกษานั้น ท้ังท่ีปฏิบัติงานจริง และลาศึกษาต่อ 
2. จํานวนบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนาทั้งในประเทศหรือต่างประเทศในปีการศึกษานั้น  
3. แบบเก็บข้อมูลดิบ เรื่อง การพัฒนาบุคลากร (แบบฟอร์มจากสํานักประกันคุณภาพ) 

วิธีการคํานวณ  
1. คํานวนร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพฯ 

จํานวนบคุลากรท่ีได้รับการพฒันา

จํานวนบคุลากรรวมลาศกึษาต่อ
  * 100 

 
2. แปลงร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได้    = ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาฯ
ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาฯที่กาํหนดให้เป็นคะแนนเต็ม5  * 5 
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องค์ประกอบท่ี 4  
การเงินและงบประมาณ 

 
ตัวบ่งช้ีท่ี 4.1  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (ปรับปรุงจากสกอ.8.1) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบ่งช้ี  

หน่วยงานจะต้องมีระบบในการจัดหาและจัดสรรเงินอย่างมีประสิทธิภาพ จะต้องมีแผนกลยุทธ์ทางด้าน
การเงิน/แผนการใช้จ่ายเงินซ่ึงเป็นแผนจัดหาเงินทุนจากแหล่งเงินทุนต่างๆ ท่ีสามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของ
หน่วยงานให้สามารถดําเนินการได้ มีการวิเคราะห์รายได้ ค่าใช้จ่ายของการดําเนินงาน ท้ังจากงบประมาณ
แผ่นดินและเงินรายได้อ่ืนๆ ท่ีหน่วยงานได้รับ มีการจัดสรรงบประมาณและการจัดทํารายงานทางการเงินอย่าง
เป็นระบบครบทุกภารกิจ มีระบบการตรวจสอบการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ รายงานทางการเงินต้องแสดง
รายละเอียดการใช้จ่ายในทุกภารกิจ โครงการ กิจกรรมเพ่ือให้สามารถวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความ
ม่ันคงของหน่วยงานได้ 
นิยามศัพท์ 

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน/แผนการใช้จ่ายเงิน เป็นแผนระยะยาวที่ระบุท่ีมาและใช้ไปของทรัพยากรทาง
การเงินของหน่วยงานท่ีสามารถผลักดันแผนกลยุทธ์/แผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานให้สามารถดําเนินการได้ 
แผนกลยุทธ์/แผนการใช้จ่ายเงินจะสอดรับไปกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน หน่วยงานควรประเมินความ
ต้องการทรัพยากรที่ต้องจัดหาสําหรับการดําเนินงานตามกลยุทธ์แต่ละกลยุทธ์ และประเมินมูลค่าของ
ทรัพยากรออกมาเป็นเงินทุนที่ต้องการใช้ซ่ึงจะเป็นความต้องการเงินทุนในระยะยาวเท่ากับเวลาท่ีหน่วยงานใช้
ในการดําเนินการให้กลยุทธ์นั้นบังเกิดผล จากน้ันจึงจะกําหนดให้เห็นอย่างชัดเจนถึงท่ีมาของเงินทุนที่ต้องการ
ใช้ว่าสามารถจัดหาได้จากแหล่งเงินทุนใด เช่น รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา งบประมาณแผ่นดินหรือเงิน
อุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนสะสมของหน่วยงาน เงินบริจาคจากหน่วยงานภายนอกหรือศิษย์เก่า หรือหน่วยงาน
จะต้องมีการระดมทุนด้วยวิธีการอ่ืนๆ อีกเพ่ิมเติม เช่น การแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นมูลค่า รวมท้ังมีการ
วิเคราะห์ต้นทุนของการดําเนินงานด้วย โดยที่ระยะเวลาของแผนกลยุทธ์/แผนการใช้จ่ายเงินจะเท่ากับ
ระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน 
รอบระยะเวลา     รอบปีงบประมาณ (1 ต.ค. 25... – 30 ก.ย. 25...) 
เกณฑ์มาตรฐาน  

1. มีแผนกลยุทธ์/แผนการใช้จ่ายเงินท่ีสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน 
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงินอย่างมี

ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
3. มีงบประมาณประจําปีท่ีสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละภารกิจและการพัฒนาหน่วยงาน และบุคลากร 
4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อผู้บริหารหน่วยงาน/ท่ีประชุม

หน่วยงาน อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
5. มีการนําข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการบริหารงานของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง 
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6. มีคณะกรรมการ/คณะทํางาน/ผู้รับผิดชอบทําหน้าท่ีตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบ
และกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด  

7. ผู้บริหารหน่วยงานมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนําข้อมูลจากรายงานทาง
การเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

6 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

7 ข้อ 
ตัวอย่างแนวทางปฏิบัต ิ

1. มีแผนกลยุทธ์/แผนการใช้จ่ายเงินท่ีสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน 
1.1 แผนกลยุทธ์/แผนการใช้จ่ายเงินเป็นแผนท่ีแสดงให้เห็นถึงแหล่งท่ีมาและแหล่งใช้ไปของเงินท่ีต้องใช้

ในการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ 
1.2 หน่วยงานควรต้ังคณะกรรมการ/คณะทํางาน/ผู้รับผิดชอบทําหน้าท่ีดําเนินการวิเคราะห์ทรัพยากรท่ี

ต้องใช้ในการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน และทําการประเมินมูลค่าของทรัพยากรท่ีต้องใช้ซ่ึงจะ
เป็นงบประมาณในการดําเนินการตามแผน และกําหนดแหล่งที่มาของงบประมาณดังกล่าว ซ่ึงอาจจะเป็น
งบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้หน่วยงาน เงินบริจาค หรือหน่วยงานจะต้องจัดให้มีการระดมทุนจากแหล่งทุน
ต่างๆก่อนที่จะนําข้อมูลเหล่าน้ันมาจัดทํางบประมาณประจําปีตามแหล่งงบประมาณนั้นๆ 

2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงิน
อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

2.1 มีแนวทางการจัดหาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมกับลักษณะของค่าใช้จ่ายหรือเงินทุน และเพียงพอ
สําหรับการบริหารภารกิจของหน่วยงานในทุกด้านให้เป็นไปตามเป้าหมาย 

2.2 มีแนวทางในการจัดสรรทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดล่วงหน้าและได้รับการยอมรับโดยทั่วไป
ของบุคลากร ในกรณีท่ีมีหลักเกณฑ์ในการจัดสรรทรัพยากรอยู่แล้วควรได้มีการทบทวนความเหมาะสมของ
หลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน 

2.3 มีแผนการจัดหาทรัพยากรทางการเงินอย่างเพียงพอ สําหรับการบริหารภารกิจของหน่วยงานในทุก
ด้านให้เป็นไปตามเป้าหมาย และมีแผนใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือจะทําให้รายได้รายจ่าย เป็นไปอย่าง
เหมาะสม 

3. มีงบประมาณประจําปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละภารกิจและการพัฒนาหน่วยงาน 
และบุคลากร 

หน่วยงานอาจจะมีวิธีการและหลักการในการทํางบประมาณประจําปีที่แตกต่างกันได้ แต่อย่างไรก็ตาม
หลังจากได้มีการจัดทํางบประมาณประจําปีเสร็จแล้วก่อนท่ีจะนํางบประมาณประจําปีเสนอท่ีประชุมหน่วยงาน 
ควรได้มีการวิเคราะห์การใช้ไปของเงินตามงบประมาณในด้านต่างๆ ดังนี้ 

- งบประมาณประจําปีสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจําปีท่ีกําหนดไว้ในแต่ละปีมากน้อยเพียงใด 
- เม่ือวิเคราะห์ตามภารกิจของหน่วยงานแล้ว งบประมาณประจําปีในแต่ละภารกิจมีความเพียงพอมาก

น้อยเพียงใด 
- เม่ือวิเคราะห์ตามแผนการพัฒนาหน่วยงานแล้ว งบประมาณประจําปีสําหรับการพัฒนาบุคลากรมี

ความเหมาะสมตามนโยบายมากน้อยเพียงใด 
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4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อผู้บริหารหน่วยงาน/ท่ีประชุม
หน่วยงานอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

มีการจัดทํารายงานทางการเงินท่ีอย่างน้อยประกอบไปด้วยงบรายรับ ค่าใช้จ่าย และงบดุล อย่างเป็น
ระบบ อย่างน้อยทุก 6 เดือน ปีละ 2 คร้ัง เพ่ือจะได้รู้ถึงสถานะของเงินรายได้ หักค่าใช้จ่ายแล้วหน่วยงานมี
งบประมาณเหลือเพียงพอท่ีจะใช้ในกิจกรรมของหน่วยงานในช่วงถัดไป มีการนํารายงานทางการเงินเสนอ
ผู้บริหารของหน่วยงาน และท่ีประชุมหน่วยงาน 

5. มีการนําข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการบริหารงานของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง 
5.1 จัดทํารายงานการใช้เงินงบประมาณตามแผนการดําเนินงานเสนอผู้บริหาร เป็นรายงานที่แจ้งให้

ผู้บริหารได้ทราบว่า ได้ใช้เงินตามแผนหรือไม่และได้ใช้เงินกับกิจกรรมใด มีผลลัพธ์จากการทํางานอย่างไรบ้าง 
มีงบประมาณเหลือจ่ายในแต่ละแผนเท่าไร 

5.2 มีการจัดทําค่าใช้จ่ายต่อกิจกรรม 
5.3 มีการจัดทํารายงานการลงทุนของหน่วยงาน 
5.4 มีการวิเคราะห์เพ่ือพยากรณ์รายรับและรายจ่ายในอนาคต 
6. มีคณะกรรมการ/คณะทํางาน/ผู้รับผิดชอบทําหน้าท่ีตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตาม

ระเบียบและกฎเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  
6.1 หน่วยงานที่มีสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้ตรวจสอบภายนอกอยู่แล้วน้ัน หากสํานักงานตรวจ

เงินแผ่นดินไม่ได้เข้าตรวจสอบเป็นประจําทุกปี ควรจัดให้มีคณะกรรมการ/คณะทํางาน/ผู้รับผิดชอบตรวจสอบ
ตามระเบียบท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

7. ผู้บริหารหน่วยงานมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนําข้อมูลจากรายงาน
ทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ 

7.1 ผู้บริหารสามารถใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจช่วยในการติดตามการใช้เงิน 
จัดทํารายงานต่างๆ ที่เป็นสิ่งจําเป็นท่ีผู้บริหารจะต้องทราบ และนําข้อมูลมาวิเคราะห์สถานะทางการเงินของ
หน่วยงาน 

7.2 มีการนํารายงานทางการเงินเสนอผู้บริหาร/ที่ประชุมหน่วยงานตามแผนที่กําหนด 
ข้อมูลท่ีต้องการ 

1. แผนกลยุทธ์/แผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงาน 
2. รายงานทางการเงิน 
3. หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทํางบประมาณ 
4. กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ท่ีเกี่ยวข้องกับการเงนิ 
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องค์ประกอบท่ี 5  
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

 
ตัวบ่งช้ีท่ี 5.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (ปรับปรุงจากสกอ.9.1) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบ่งช้ี  

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาตามท่ีกําหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ซ่ึงหน่วยงานต้องสร้าง
ระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการดําเนินงานของหน่วยงานให้เป็นไปตาม
นโยบาย เป้าประสงค์ และระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด โดยมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต้นสังกัด 
ตลอดจนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง มีการวัดผลสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รวมทั้งการรายงาน
ผลการประกันคุณภาพต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน มีการประเมินและปรับปรุงอย่าง
ต่อเน่ือง และมีนวัตกรรมท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดี 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้อง
ดําเนินการอย่างต่อเน่ือง โดยมีการสร้างจิตสํานึกให้เห็นว่าเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในการพัฒนา
คุณภาพของงานตามภารกิจ ท้ังนี้ เพ่ือเป็นหลักประกันแก่สาธารณชนให้ม่ันใจได้ว่าหน่วยงานสามารถสร้าง
ผลผลิตตามภารกิจที่มีคุณภาพ 
นิยามศัพท์ 

ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการกําหนดอย่างชัดเจนว่าต้องทําอะไรบ้างเพ่ือให้ได้ผล
ออกมาตามท่ีต้องการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยทั่วกันไม่ว่าจะอยู่ในรูปของเอกสาร
หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีการอ่ืนๆ องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ 
ผลผลิตและข้อมูลป้อนกลับ ซ่ึงมีความสัมพันธ์เช่ือมโยงกัน 

กลไก หมายถึง สิ่งท่ีทําให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือดําเนินอยู่ได้ โดยมีการจัดสรรทรัพยากร มีการจัด
องค์การ หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ดําเนินงาน 

รายงานการประเมินตนเอง หมายถึง รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพของหน่วยงาน 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) หมายถึง กลุ่มคนต่างๆ ท่ีได้รับผลกระทบ หรืออาจได้รับ

ผลกระทบจากการดําเนินการและความสําเร็จของหน่วยงาน ตัวอย่างของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีสําคัญ เช่น 
นิสิต ผู้ปกครอง สมาคมผู้ปกครอง ผู้ปฏิบัติงาน คู่ความร่วมมือท้ังที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
คณะกรรมการกํากับดูแลหน่วยงานในด้านต่างๆ ศิษย์เก่า นายจ้าง สถาบันการศึกษาอ่ืนๆ องค์การท่ีทําหน้าท่ี
กํากับดูแลกฎ ระเบียบ องค์การที่ให้เงินสนับสนุน ผู้เสียภาษี ผู้กําหนดนโยบาย ผู้ส่งมอบ ตลอดจนชุมชนในท้องถิ่น 
และชุมชนวิชาการ หรือวิชาชีพ 

แนวปฏิบัติท่ีดี หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ทําให้องค์การประสบความสําเร็จ หรือสู่
ความเป็นเลิศตามเป้าหมาย เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้นๆ มีหลักฐานของความสําเร็จปรากฏ
ชัดเจน โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรู้และประสบการณ์ บันทึกเป็นเอกสาร 
เผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ 
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ตัวบ่งช้ีเพ่ิมเติมตามอัตลักษณ์ หมายถึง ตัวบ่งช้ีเพ่ิมเติมนอกเหนือจากตัวบ่งช้ีท่ีกําหนดไว้ และแสดง
ความเป็นตัวตนของหน่วยงาน มุ่งไปสู่ความเป็นเลิศขององค์กร โดยการกําหนดตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์จะต้องมีการ
ดําเนินการอย่างเป็นระบบ มีแผนการดําเนินงานที่ชัดเจน 
รอบระยะเวลา     รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 25... – 31 พ.ค. 25...) 
เกณฑ์มาตรฐาน  

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจและพัฒนาการของ
หน่วยงาน และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

2. มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพภายใน โดยผู้บริหารของหน่วยงาน 
3. มีการกําหนดตัวบ่งช้ีเพ่ิมเติมตามลักษณะเฉพาะของหน่วยงานที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัย 
4. มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การควบคุม ติดตามการ

ดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) เสนอต่อที่ประชุมหน่วยงาน 
และจัดส่งสํานักงานอธิการบดีตามกําหนดเวลา และ 3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนา
คุณภาพของหน่วยงาน 

5. มีการนําผลการประกันคุณภาพภายในมาปรับปรุงการทํางาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผลการ
ดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

6. มีระบบสารสนเทศท่ีให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพภายใน 
7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพ โดยเฉพาะผู้ใช้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน 
8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพระหว่างมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน และมี

กิจกรรมร่วมกัน 
9. มีแนวปฏิบัติท่ีดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพท่ีหน่วยงานพัฒนาขึ้น และเผยแพร่ให้หน่วยงาน

อ่ืนสามารถนําไปใช้ประโยชน์ 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

4 หรือ 5  
หรือ 6 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
7 หรือ 8 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
9 ข้อ 

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัต ิ
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจและพัฒนาการ

ของหน่วยงาน และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 
1.1 หน่วยงานควรใช้ระบบประกันคุณภาพท่ีมหาวิทยาลัย/สํานักงานอธิการบดีกําหนด หรือพัฒนาระบบ

ประกันคุณภาพที่เหมาะสมกับระดับการพัฒนาของหน่วยงาน ท้ังนี้ อาจบูรณาการระบบประกันคุณภาพที่ใช้กัน
แพร่หลายท้ังในระดับชาติ หรือนานาชาติ 

1.2 ระบบประกันคุณภาพที่นํามาใช้ต้องเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการที่ดําเนินการเป็น
ประจํา โดยเริ่มจากการวางแผน การดําเนินการตามแผนการตรวจสอบ ประเมินและการปรับปรุงพัฒนา 
เพ่ือให้การดําเนินภารกิจบรรลุเป้าประสงค์และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
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1.3 มีการกําหนดผู้รับผิดชอบและประสานงานด้านการประกันคุณภาพเพื่อผลักดันให้มีการประกัน
คุณภาพเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ต้ังแต่ระดับหน่วยงานจนถึงระดับผู้ปฏิบัติแต่ละบุคคล 

2. มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพภายใน โดยผู้บริหารของหน่วยงาน 
2.1 ผู้บริหาร ต้องให้ความสําคัญและกําหนดนโยบายการประกันคุณภาพท่ีชัดเจน โดยเกิดจากการมี

ส่วนร่วมจากบุคลากรภายในหน่วยงาน 
2.2 มีคณะกรรมการประกันคุณภาพ สํานักงานอธิการบดีรับผิดชอบการจัดระบบการประกันคุณภาพ

พร้อมทั้งกําหนดมาตรฐาน ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินคุณภาพที่เหมาะสม 
2.3 มีกลไกเชื่อมโยงการปฏิบัติงานต้ังแต่ระดับบุคคล ระดับหน่วยงาน ถึงระดับสํานักงานอธิการบดี

เพ่ือให้ได้คุณภาพตามท่ีมหาวิทยาลัย/สํานักงานอธิการบดี/หน่วยงานกําหนด 
2.4 มีคู่มือคุณภาพในแต่ละระดับเพ่ือกํากับการดําเนินงานให้สู่การปฏิบัติท่ีเป็นรูปธรรม 
2.5 มีกลไกการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเน่ือง 
3. มีการกําหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตามลักษณะเฉพาะของหน่วยงานท่ีสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
3.1 หน่วยงาน อาจกําหนดมาตรฐานและกําหนดตัวบ่งช้ีท่ีใช้เป็นกรอบในการดําเนินงานของหน่วยงาน

เพ่ิมเติมตามอัตลักษณ์ของตนเอง แต่ท้ังน้ีต้องไม่ขัดกับมาตรฐานการอุดมศึกษา ตลอดจนมาตรฐาน และ
กฎเกณฑ์อ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

3.2 ตัวบ่งช้ีท่ีเพ่ิมเติมขึ้นตามอัตลักษณ์ของหน่วยงาน ควรช้ีวัดคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ครบถ้วนท้ัง
ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิตหรือผลลัพธ์ 

3.3 เกณฑ์หรือแนวปฏิบัติท่ีดีท่ีใช้กํากับแต่ละตัวบ่งช้ี ต้องสามารถวัดระดับคุณภาพตามเป้าหมายของ
ตัวบ่งช้ีนั้นๆ และเป็นเกณฑ์ท่ีนําไปสู่การปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

4. มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การควบคุม ติดตาม
การดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) เสนอต่อท่ีประชุม
หน่วยงาน และจัดส่งสํานักงานอธิการบดีตามกําหนดเวลา และ 3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทํา
แผนการพัฒนาคุณภาพของหน่วยงาน 

4.1 มีการดําเนินการตามระบบการประกันคุณภาพภายในที่สมบูรณ์ครบถ้วนโดยมีการกําหนดการ
ควบคุมคุณภาพ การติดตามการดําเนินงาน และการประเมินคุณภาพ 

4.2 มีการนําวงจร PDCA เข้ามาใช้ในการดําเนินงานด้านระบบคุณภาพ และการปรับปรุงระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพภายใน 

4.3 มีการจัดทํารายงานประเมินตนเองเสนอที่ประชุมหน่วยงานพิจารณา พร้อมท้ังเสนอแนวทางและ
แผนการพัฒนาคุณภาพตามผลการประเมินในแต่ละปี และส่งรายงานให้สํานักงานอธิการบดี 

5. มีการนําผลการประกันคุณภาพภายในมาปรับปรุงการทํางาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผลการ
ดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

หน่วยงานควรมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์นําผลจากการประเมินคุณภาพ 
มาตรการ และแผนพัฒนาคุณภาพในแต่ละปี ไปวิเคราะห์และดําเนินการหรือประสานงานกับบุคลากร/
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณาปรับปรุงการดําเนินงานในส่วนท่ีรับผิดชอบโดยตรงหรือร่วมรับผิดชอบ โดย
มีเป้าหมายให้ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน มีการพัฒนาข้ึนจากปีก่อนหน้าไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 
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6. มีระบบสารสนเทศท่ีให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพภายใน 
หน่วยงานควรจัดให้มีระบบสารสนเทศท่ีสามารถนําเสนอข้อมูลประกอบการดําเนินการประกันคุณภาพ

ท่ีถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และสามารถใช้ร่วมกันได้ทั้งระดับหน่วยงาน และมหาวิทยาลัย ซ่ึงอาจรวมถึงเป็นระบบ
ท่ีสามารถเช่ือมต่อกับระบบฐานข้อมูลท่ีมหาวิทยาลัยจัดทําขึ้น 

7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพ โดยเฉพาะผู้ใช้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน 
หน่วยงานควรส่งเสริมให้บุคลากรของหน่วยงานเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการประกันคุณภาพ และ

เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเฉพาะผู้รับบริการตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น ผู้รับบริการด้านการวิจัย 
หรือชุมชนผู้รับบริการทางวิชาการของหน่วยงาน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ อาทิ ในรูปแบบ
ของการร่วมเป็นกรรมการ การร่วมกําหนดตัวบ่งช้ีและเป้าหมาย การให้ข้อมูลป้อนกลับ หรือการให้ความ
ร่วมมือกับหน่วยงานในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ด้านการประกันคุณภาพ เป็นต้น 

8. มีเครือข่ายการแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพระหว่างมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน และมี
กิจกรรมร่วมกัน 

8.1 มีการสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพระหว่างมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน  
8.2 มีการทํางานด้านการประกันคุณภาพร่วมกันในเครือข่าย มีผลการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน และมี

พัฒนาการด้านต่างๆ ท่ีเกิดขึ้น จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในเครือข่าย 
8.3 มีการติดตาม ประเมินผลการสร้างเครือข่าย เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาการทํางานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง 
9. มีแนวปฏิบัติท่ีดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพท่ีหน่วยงานพัฒนาขึ้น และเผยแพร่ให้

หน่วยงานอ่ืนสามารถนําไปใช้ประโยชน์ 
9.1 มีกระบวนการคัดสรรแนวปฏิบัติท่ีดี ในแต่ละกิจกรรมที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานด้านการประกัน

คุณภาพภายใน 
9.2 มีการเผยแพร่แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา ท่ีเป็นวิธีปฏิบัติท่ีดีให้กับหน่วยงานอ่ืนไปใช้

ประโยชน์ หรือการเผยแพร่ให้ความรู้กับผู้ศึกษาดูงาน 
9.3 มีการวิจัยสถาบันด้านการประกันคุณภาพ และนําผลไปพัฒนางานด้านการประกันคุณภาพ 

ข้อมูลท่ีต้องการ 
1. คําสัง่/ประกาศแต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพ  
2. รายงานการประชุม 
3. รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
4. แผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน (สปค.01) 
5. รายงานผลการพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน (สปค.02) 
6. หลักฐานท่ีแสดงถงึการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพ 
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องค์ประกอบท่ี 6  
การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน 

 
ตัวบ่งช้ีท่ี 6.1 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน (ก.พ.ร.) 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบ่งช้ี 

เพ่ือให้หน่วยงานมีการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการสําคัญที่สามารถสร้างประโยชน์ให้กับผู้รับบริการหรือ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้วยรูปแบบหรือวิธีที่หลากหลายสอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวังของ
ผู้รับบริการรวมทั้งนําไปสู่การบรรลุภารกิจของหน่วยงาน 
นิยามศัพท์  

กระบวนการดําเนินงาน หมายถึง ขั้นตอนที่เช่ือมโยงกันในการปฏิบัติงานตามภารกิจต่างๆ ในการ
ปฏิบัติมักมีผู้เกี่ยวข้องเป็นผู้รับบริการ เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือเกี่ยวข้องกับบุคลากรส่วนใหญ่ ซ่ึงมีได้หลาย
กระบวนการ หลายลักษณะที่แตกต่างกันตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น กระบวนการพัฒนาหลักสูตร 
กระบวนการจัดทํางบประมาณ กระบวนการจัดหาพัสดุ กระบวนการฝึกอบรม กระบวนการจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตร กระบวนการจัดสรรทุนวิจัย เป็นต้น 

ข้อกําหนดท่ีสําคัญของกระบวนการดําเนินงาน หมายถึง สิ่งที่เป็นปัจจัยสําคัญต่อความสําเร็จของ
กระบวนการดําเนินงานท่ีกําหนดขึ้น โดยต้องสอดคล้องกับความคาดหวังหรือความต้องการของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ท้ังนี้ข้อกําหนดที่สําคัญของกระบวนการอาจมีมากกว่า 1 ข้อก็ได้ เช่น บุคลากรต้องการ
ให้การจัดหาพัสดุได้พัสดุท่ีมีคุณภาพ เหมาะกับการปฏิบัติงานและราคาสมเหตุสมผล เป็นต้น ซ่ึงหลังจากได้
ข้อกําหนดแล้ว หน่วยงานจึงนํามาออกแบบกระบวนการและจัดทําเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานต่อไป 
รอบระยะเวลา รอบปีงบประมาณ (1 ต.ค. 25.. – 30 ก.ย. 25..) 
เกณฑ์มาตรฐาน  

1. มีการกําหนดหรือทบทวนกระบวนการดําเนินงานหลัก (Core Process) ท่ีสําคัญครบถ้วน 
ครอบคลุมการดําเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน โดยมีการวิเคราะห์ความเช่ือมโยงระหว่างกระบวนการ
ต่างๆ เพ่ือทําให้การดําเนินงานของหน่วยงานหรือของมหาวิทยาลัยมีความสอดคล้องกัน 

2. มีการจัดทําหรือทบทวนข้อกําหนดท่ีสําคัญของกระบวนการดําเนินงานหลัก (Core Process)  
ท่ีสําคัญจากความคาดหวัง และความต้องการของผู้รับบริการ 

3. มีการออกแบบหรือทบทวนกระบวนการจากข้อกําหนดท่ีสําคัญ จัดทํามาตรฐานและจัดทําคู่มือการ
ปฏิบัติงาน พร้อมทั้งกําหนดผู้รับผิดชอบชัดเจน 

4. มีการทบทวน และหรือปรับปรุงกระบวนการตามคู่มือการปฏิบัติงาน เพ่ือทําให้งานมีประสิทธิภาพ 
เช่น ควบคุมค่าใช้จ่าย ลดค่าใช้จ่าย ลดระยะเวลาดําเนินงานลดข้อผิดพลาด ลดข้อร้องเรียน เป็นต้น 

5. มีการกํากับติดตาม และประเมินผลการปรับปรุง จัดทํารายงานผลการปรับปรุงเสนอต่อผู้มีอํานาจ
เพ่ือให้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะที่จะเป็นแนวทางในการกําหนดกระบวนการที่จะดําเนินการใน
ปีงบประมาณต่อไป 
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เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
5 ข้อ 

ข้อมูลท่ีต้องการ 
1. เอกสารแสดงแผนภาพและรายช่ือของกระบวนการต่างๆ 
2. เอกสารแสดงข้อกําหนดที่สําคัญและวิธีการได้มาซ่ึงข้อกําหนดดังกล่าว 
3. คู่มือการปฏิบัติงาน 
4. ประกาศ คําสั่ง หรือเอกสารแสดงว่าได้กําหนดผู้รับผิดชอบท่ีชัดเจน 
5. เอกสารหลักฐานการแต่งต้ังคณะทํางานติดตามความก้าวหน้า 
6. รายงานสรุปการติดตามความก้าวหน้าที่ยืนยันได้ว่า ได้นําผลดังกล่าวมาปรับปรุงกระบวนการตาม

คู่มือการปฏิบัติงาน เพ่ือให้งานมีประสิทธิภาพ 
7. รายงานผลการปรับปรุงกระบวนการที่เสนอต่อผู้มีอํานาจ 
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4.2 ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายในตามภารกิจของหน่วยงาน  
 ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายในตามภารกิจของหน่วยงาน คือ ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ประเมิน
คุณภาพภายในท่ีกําหนดตามภารกิจของหน่วยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดีท้ัง 14 หน่วยงาน เสนอมาเพ่ือ
ใช้ประเมินผลการดําเนินงานของหน่วยงาน จํานวน 29 ตัวบ่งช้ี  
 
ตารางท่ี 4 สรุปตัวบ่งช้ีตามภารกิจของหน่วยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี 

หน่วยงาน จํานวน
ตัวบ่งชี้ 

ชื่อตัวบ่งชี้ ความเชื่อมโยง 

1. กองกลาง 3 2.1    ภาวะผู้นําของสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของ
สถาบัน 

สกอ.7.1 

  2.2    การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของสภาสถาบัน สมศ.12 
  2.3 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารสถาบัน สมศ.13 
2. กองการเจ้าหน้าท่ี 2 3.1 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันการเรียนรู้ สกอ.7.2 
  3.2 ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ปรับปรุงจาก สกอ. 2.4 
3. กองกิจการนิสิต 3 4.1 ระดับความสําเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรม

จริยธรรมท่ีจัดให้กับนิสิต 
ปรับปรุงจาก สกอ.2.8 

  4.2 ระบบและกลไกการให้คําปรึกษาและบริการด้าน
ข้อมูลข่าวสาร 

ปรับปรุงจาก สกอ.3.1 

  4.3 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนิสิต ปรับปรุงจาก สกอ.3.2 
4. กองคลัง 1 5.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ สกอ.8.1 
5. กองแผนงาน 2 7.1 กระบวนการพัฒนาแผน สกอ.1.1 
  7.2 ผลการสํารวจและประเมินผลภารกิจของ

มหาวิทยาลัย 
- 

6. กองวิเทศสัมพันธ์ 3 8.1 ระดับความสําเร็จในการดําเนินงานด้านความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ

- 

  8.2 ร้อยละของโครงการ กิจกรรม จากสถาบันและ
องค์กรต่างประเทศท่ีมีบุคลากรสมัครเข้าร่วม 

- 

  8.3 ร้อยละของโครงการ กิจกรรม จากสถาบันและ
องค์กรต่างประเทศท่ีมีนิสิตสมัครเข้าร่วม 

- 

7. กองยานพาหนะฯ 3 9.1 อุปกรณ์สนับสนุนการจัดการศึกษา และ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้

ปรับปรุงจาก สกอ.2.5 

  9.2 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและ
วัฒนธรรม 

สมศ.11 

  9.3 ผลการช้ีนํา ป้องกัน หรือแก้ไขปัญหาของสังคมใน
ประเด็นท่ี 1 ภายในสถาบัน  

สมศ.18.1 

8. สถานพยาบาล 1 11.1 ระดับความสําเร็จการจัดบริการสุขภาพอนามัยและ
ดูแลอุบัติเหตุ-ฉุกเฉินสําหรับนิสิต

ปรับปรุงจากสกอ.2.5 

9. สํานักงานตรวจสอบภายใน 1 12.1 ร้อยละของหน่วยรับตรวจที่ได้รับการตรวจสอบตาม
แผนการตรวจสอบประจําปี 

- 

10. สํานักงานกฎหมาย 1 13.1 ร้อยละของความสําเร็จของงานจัดทํานิติกรรม
สัญญา และหนังสือมอบอํานาจ 

- 
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หน่วยงาน จํานวน
ตัวบ่งชี้ 

ชื่อตัวบ่งชี้ ความเชื่อมโยง 

11. สํานักงานประกันคุณภาพ 3 14.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน 

สกอ.9.1 

  14.2 ระดับความสําเร็จของการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
สร้างเสริมความรู้ความเข้าใจด้านการประกัน
คุณภาพ 

- 

  14.3 ระดับความสําเร็จของผลสัมฤทธ์ิของหน่วยงาน - 
12. สํานักงานทรัพย์สิน 3 15.1 ระดับความสําเร็จของกระบวนการจัดหารายได้

งาน/โครงการเฉพาะกิจระดับมหาวิทยาลัย 
- 

  15.2 ร้อยละของรายรับท่ีได้จากการจัดหารายได้ต่อ
เป้าหมายรายรับท้ังหมดของงาน/โครงการระดับ
มหาวิทยาลัย 

- 

  15.3 ระดับความสําเร็จของการจัดบริการอาหารแก่นิสิต ปรับปรุงจาก สกอ.2.5 
13. สํานักงานบริการวิชาการ 1 16.1 ระบบและกลไกการบริการวิชาการ ปรับปรุงจาก สกอ.5.1 
14. สํานักการกีฬา 2 17.1 ระบบการบริหารจัดการสนามกีฬา  ปรับปรุงจาก สกอ.2.5 
  17.2 ระบบการพัฒนากีฬา - 

รวม 29   
 
 มีรายละเอียด ดังน้ี 
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1. กองกลาง 
 
ตัวบ่งช้ีหน่วยงานท่ี 2.1  ภาวะผู้นําของสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน (สกอ. 7.1) 
        (รายงานผลการดําเนินงานระดับมหาวิทยาลัย) 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบ่งช้ี  

ปัจจัยสนับสนุนที่สําคัญต่อการเจริญก้าวหน้าของหน่วยงาน คือ คณะกรรมการประจําหน่วยงาน และ
ผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงานน้ันๆ หากคณะกรรมการประจําหน่วยงาน และผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ เป็นผู้นําท่ี
ดี มีธรรมาภิบาล รับผิดชอบต่อสังคม รักความก้าวหน้า ดูแลบุคลากรอย่างดี เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการบริหาร มีความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหา และกํากับดูแล ติดตามผลการดําเนินงานของ
หน่วยงานไปในทิศทางที่ถูกต้อง จะทําให้หน่วยงานเจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็ว 
นิยามศัพท์ 

หลักธรรมาภิบาล หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการต่างๆ ให้
เป็นไปในครรลองธรรม นอกจากน้ี ยังหมายถึงการบริหารจัดการท่ีดี ซ่ึงสามารถนําไปใช้ได้ทั้งภาครัฐและ
เอกชน ธรรมท่ีใช้ในการบริหารงานนี้มีความหมายอย่างกว้างขวาง กล่าวคือ หาได้มีความหมายเพียงหลักธรรม
ทางศาสนาเท่านั้น แต่รวมถึงศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและความถูกต้องชอบธรรมท้ังปวง ซ่ึงวิญญูชนพึงมี
และพึงประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความโปร่งใสตรวจสอบได้ การปราศจากการแทรกแซงจากองค์การภายนอก เป็น
ต้น หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ที่เหมาะสมจะนํามาปรับใช้ใน
ภาครัฐมี 10 องค์ประกอบ ดังนี้  

1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการท่ีบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
แผนการปฏิบัติราชการตามท่ีได้รับงบประมาณมาดําเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือ
หน่วยงานท่ีมีภารกิจคล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับช้ันนําของประเทศเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขต่อ
ประชาชนโดยการปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทาง ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ท่ีชัดเจน มีกระบวนการ
ปฏิบัติงานและระบบงานท่ีเป็นมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและ
เป็นระบบ 

2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการกํากับดูแลที่ดีท่ีมีการ
ออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมให้องค์การสามารถ
ใช้ทรัพยากรท้ังด้านต้นทุน แรงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติราชการตามภารกิจเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การให้บริการท่ีสามารถดําเนินการได้ภายในระยะเวลาท่ี
กําหนด และสร้างความเช่ือม่ัน ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความต้องการของประชาชน
ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีมีความหลากหลายและมีความแตกต่าง 

4. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าท่ีและ
ผลงานต่อเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวังของสาธารณะ 
รวมทั้งการแสดงถึงความสํานึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ 



 46

5. หลักความโปร่งใส (Transparency) คือ กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ช้ีแจงได้เม่ือมีข้อ
สงสัยและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชนสามารถรู้ทุก
ขั้นตอนในการดําเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้ 

6. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) คือ กระบวนการท่ีข้าราชการ ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ทําความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหาหรือประเด็นท่ี
สําคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และร่วม
กระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา 

7. หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) คือ การถ่ายโอนอํานาจการตัดสินใจ ทรัพยากร และ
ภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอ่ืนๆ (ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น) และภาค
ประชาชนดําเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอํานาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจ
และการดําเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ และเพ่ิมผลิตภาพเพื่อผลการดําเนินงานที่ดีของ 
ส่วนราชการ 

8. หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใช้อํานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการบริหาร
ราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

9. หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่มี
การแบ่งแยกด้าน ชายหรือหญิง ถิ่นกําเนิด เช้ือชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ 
สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรมและอ่ืนๆ 

10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพ่ือหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลท่ีได้รับประโยชน์
และเสียประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มท่ีได้รับผลกระทบโดยตรงซ่ึงต้องไม่มีข้อคัดค้านท่ียุติไม่ได้ในประเด็นที่สําคัญ 
โดยฉันทามติไม่จําเป็นต้องหมายความว่าเป็นความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์ 
รอบระยะเวลา     รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 25... – 31 พ.ค. 25...) 
เกณฑ์มาตรฐาน  

1. สภามหาวิทยาลัยปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนดครบถ้วนและมีการประเมินตนเองตาม
หลักเกณฑ์ท่ีกําหนดล่วงหน้า 

2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มี
ความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนําข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาสถาบัน 

3. ผู้บริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมาย รวมท้ังสามารถ
สื่อสารแผนและผลการดําเนินงานของสถาบันไปยังบุคลากรในสถาบัน 

4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในสถาบันมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการให้อํานาจในการตัดสินใจแก่
บุคลากรตามความเหมาะสม 

5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงานเพ่ือให้สามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงค์ของ
สถาบันเต็มตามศักยภาพ 

6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชน์ของสถาบันและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 7. สภาสถาบันประเมินผลการบริหารงานของสถาบันและผู้บริหารนําผลการประเมินไปปรับปรุงงาน
อย่างเป็นรูปธรรม 
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เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
6 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
7 ข้อ 

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัต ิ
1. สภาสถาบัน ปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎหมายท่ีกําหนดครบถ้วนและมีการประเมินตนเองตาม

หลักเกณฑ์ท่ีกําหนดล่วงหน้า 
1.1 คณะกรรมการประจําหน่วยงานทุกคนควรได้รับการช้ีแจงและทําความเข้าใจเก่ียวกับกฎหมาย

ข้อบังคับต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ข้อบังคับต่างๆ อาทิ ข้อบังคับที่ว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคลและผู้บริหาร รวมท้ังทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศกรอบทิศทางการ
พัฒนาหน่วยงาน    และอัตลักษณ์ของหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย เพ่ือให้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ท่ีมีต่อหน่วยงาน 
ก่อนจะปฏิบัติหน้าท่ี 

1.2 คณะกรรมการประจําหน่วยงานกํากับดูแลหน่วยงานไปสู่ทิศทางท่ีกําหนดร่วมกันระหว่างผู้บริหาร
หน่วยงาน และคณะกรรมการประจําหน่วยงาน และมีความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของประเทศ รวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก 

1.3 มีการเปิดเผยประวัติกรรมการประจําหน่วยงาน รายงานการประเมินตนเอง และรายงานต่อ
สาธารณชน 

2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มี
ความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนําข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาสถาบัน 

2.1 ผู้บริหารและคณะกรรมการประจําหน่วยงาน มีส่วนร่วมกันในการกําหนดนโยบายและจัดทํา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนกลยุทธ์ และนําสู่การปฏิบัติท่ีเป็นระบบชัดเจน โดยมีการกําหนดตัวบ่งช้ีคุณภาพ (KPI) 
ของงานท่ีปฏิบัติ ท่ีควรมีการพิจารณาจาก 1) มิติการพัฒนาองค์กร เช่น การส่งเสริมให้บุคลากรมีโอกาสศึกษา 
เรียนรู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ 2) มิติการพัฒนา หรือการ
ปรับปรุงกระบวนหลักของหน่วยงาน เช่น การสนับสนุนการเรียนการสอน/ ทิศทางการส่งเสริมการวิจัย/การ
บริการวิชาการแก่สังคม/การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 3) มิติผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น 
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ โดยคํานึงถึงความคุ้มค่าของการใช้จ่ายเงิน งบประมาณ และให้สอดคล้องกับ
เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ หรือวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของหน่วยงานอย่างเหมาะสม โดยพิจารณา
จากความคุ้มค่าของการจัดเก็บข้อมูล และการรายงานข้อมูลกับประโยชน์ท่ีจะได้รับ 

2.2 ผู้บริหารสร้างระบบและกลไกการถ่ายทอดนโยบาย วิสัยทัศน์ และแผนกลยุทธ์ให้หน่วยงานและ
บุคลากรทุกระดับทราบและมีความเข้าใจร่วมกัน 

2.3 ควรจัดทําระบบฐานข้อมูลของหน่วยงานให้ทันสมัย นํามาใช้ในการติดตามผลการบริหาร
สารสนเทศ การรายงานผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้คุณภาพ (KPI) ท่ีกําหนดไว้ในแผนกลยุทธ์อย่างน้อยปีละ 
2 ครั้ง และนําข้อมูลท่ีได้มาใช้เพ่ือการตัดสินใจปรับแผนกลยุทธ์ได้อย่างทันการ 

3. ผู้บริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามท่ีมอบหมาย รวมท้ังสามารถสื่อสาร
แผนและผลการดําเนินงานของสถาบัน ไปยังบุคลากรในสถาบัน 

3.1 ผู้บริหารมีการกํากับ ติดตามผลการนํานโยบายและแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติในการประชุม
ผู้บริหารอย่างน้อยปีละ 1-2 ครั้ง เพ่ือทบทวนเป้าหมาย หรือปรับแผนการดําเนินงานให้สอดคล้องกับ
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สภาพการณ์ย่ิงขึ้น พร้อมทั้งสร้างกลไกภายในเพื่อสื่อสารแผนการดําเนินงานไปยังบุคลากรกลุ่มเป้าหมายทุก
ระดับที่เกี่ยวข้อง 

3.2 ผู้บริหารมีการประเมินผลการดําเนินงานที่สําคัญตามภารกิจของหน่วยงาน อย่างครบถ้วน รวมทั้ง
การติดตามผลสัมฤทธ์ิ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพ่ือทบทวนเป้าหมาย หรือปรับแผนการดําเนินงานในรอบปี
ถัดไป พร้อมแจ้งผลการดําเนินงานไปยังบุคลากรทุกระดับผ่านการสื่อสารภายใน โดยใช้สื่อต่างๆ ท่ีตรงกับ
กลุ่มเป้าหมาย 

4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในสถาบัน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการให้อํานาจในการตัดสินใจ
แก่บุคลากรตามความเหมาะสม  

4.1 ผู้บริหารควรมีระบบการสื่อสาร 2 ทาง เพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงาน อันจะทําให้ได้ข้อมูลเพ่ือการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 

4.2 ผู้บริหารดําเนินการปรับลดขั้นตอนกระบวนการบริหารจัดการโดยการมอบอํานาจในการตัดสินใจ
แก่ผู้บริหารหรือผู้ปฏิบัติระดับถัดไป เพ่ือเพ่ิมความคล่องตัว พร้อมกับมีการกํากับ และตรวจสอบเพ่ือให้เกิด
ความม่ันใจว่าระบบการทํางานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุ้มค่า และมีความเส่ียงอยู่ในระดับท่ียอมรับได้ 

4.3 ผู้บริหารมีการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม เพ่ือเป็นการสร้างขวัญและกําลังใจต่อบุคลากรเป็นประจํา
อย่างต่อเน่ือง เช่น การจัดโครงการรางวัลคุณภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการโครงการพัฒนาองค์การ
ให้คล่องตัว (lean organization) เป็นต้น 

5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงานเพ่ือให้สามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงค์
ของสถาบัน เต็มตามศักยภาพ 

5.1 ผู้บริหารมีการถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ร่วมงาน โดยเน้นการเพ่ิมทักษะในการปฏิบัติงานให้สูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องหรือเพ่ิมศักยภาพในการทํางานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เช่น การสอนงานที่หน้างาน (on–the–job 
training) จัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน เป็นต้น 

5.2 ผู้บริหารในระดับต่างๆ ควรนําหลักการจัดการความรู้มาใช้ เพ่ือการแลกเปลี่ยนความรู้ และ
ถ่ายทอดประสบการณ์ร่วมกันระหว่างผู้ปฏิบัติงาน อาทิ การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างเครือข่าย
ชุมชนนักปฏิบัติ (community of practices) เป็นต้น 

6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชน์ของสถาบัน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
6.1 ผู้บริหารควรยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นเคร่ืองมือในการบริหารการดําเนินงานของหน่วยงาน ให้ไปสู่

ทิศทางที่กําหนดร่วมกันระหว่างผู้บริหารหน่วยงาน และคณะกรรมการประจําหน่วยงาน โดยให้สอดคล้องกับ
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก 

6.2 ผู้บริหารมีการดําเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลโดยเฉพาะในประเด็นการปกป้องผลประโยชน์
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องคุณภาพทางวิชาการและเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องในการ
ดําเนินงาน 

6.3 ผู้บริหารมีการเปิดเผยประวัติ มีรายงานประเมินตนเอง จัดทํารายงานสรุปผลการทํางานและ
รายงานการเงินของหน่วยงาน เสนอต่อคณะกรรมการประจําหน่วยงาน เป็นประจําทุกปี 

6.4 ผู้บริหารมีการติดตามผลการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายในของ
หน่วยงาน และรายงานการเงินของหน่วยงาน เสนอต่อคณะกรรมการประจําหน่วยงาน เป็นประจําทุกปี 
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7. สภาสถาบัน ประเมินผลการบริหารงานของสถาบัน และผู้บริหารนําผลการประเมินไปปรับปรุง
งานอย่างเป็นรูปธรรม 

7.1 กรรมการประจําหน่วยงาน ประเมินผลการบริหารงานของหน่วยงาน และผู้บริหารตามท่ีระบุไว้ใน
กฎหมายหรือพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัย และข้อบังคับมหาวิทยาลัยที่ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
ผู้บริหารและข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการประเมิน หรือตามข้อตกลงที่ทําร่วมกันระหว่างกรรมการประจํา
หน่วยงาน และผู้บริหาร 

7.2 กรรมการประจําหน่วยงาน ควรยึดหลักการประเมินผลการบริหารงานแบบกัลยาณมิตร กล่าวคือใช้
หลักการท่ีมุ่งเน้นการให้ข้อเสนอแนะเชิงสร้างสรรค์ นําผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนา หรือปรับปรุง
หน่วยงาน ให้เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง 

7.3 ผู้บริหารมีการนําผลการประเมินจากกรรมการประจําหน่วยงาน ไปใช้ปรับปรุงการบริหารงาน อาทิ 
จัดทําแผนการบริหารงานและรายงานผลการดําเนินงานต่อกรรมการประจําหน่วยงาน ในโอกาสท่ีเหมาะสม 
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ตัวบ่งช้ีหน่วยงานท่ี 2.2 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของสภาสถาบัน (สมศ. 12) 
        (รายงานผลการดําเนินงานระดับมหาวิทยาลัย) 
ชนิดตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 
คําอธิบายตัวบ่งช้ี 
 สภาสถาบันอุดมศึกษาถือเป็นองค์กรหลักของสถานศึกษาที่ต้องมีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบาย 
กรอบทิศทางการดําเนินงานตามอัตลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษา กําหนดระบบกลไกและกระบวนการที่เป็น
รูปธรรมในการบริหารจัดการ เพ่ือให้เกิดการกํากับดูแลและขับเคลื่อนสถานศึกษาระดับอุดมศึกษารวมท้ังการ
ควบคุมและตรวจสอบการดําเนินงานของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและ
การพัฒนาสถาบันอย่างย่ังยืน 
 การประเมินผลความสําเร็จในการปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของสภาสถาบันจะมุ่งเน้นการประเมิน
คุณภาพในการกําหนดทิศทางกํากับดูแลและขับเคลื่อนการดําเนินงานของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาตาม
หน้าท่ีและบทบาทของสภาสถาบันการบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และการดําเนินงานตามมติ
การประชุมสภาสถาบันอุดมศึกษา 
รอบระยะเวลา รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 25... - 31 พ.ค. 25...) 
เกณฑ์การประเมิน  
 ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินผลการดําเนินงานของสภาสถาบัน (คะแนนเต็ม 5) ท่ีครอบคลุมประเด็น 
ดังต่อไปนี้  
 1. สภาสถาบันทําพันธกิจครบถ้วนตามภารกิจหน้าท่ีท่ีกําหนดในพระราช บัญญัติของสถานศึกษา 
 2. สภาสถาบันกําหนดยุทธศาสตร์ ทิศทาง กํากับนโยบาย ข้อบังคับระเบียบ 
 3. สภาสถาบันทําตามกฎระเบียบข้อบังคับของต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 4. สภาสถาบันกํากับ ติดตาม การดําเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษา 
 5. สภาสถาบันดําเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล ครบทั้ง10 ประเด็น 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
 เอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดงรายละเอียดการประเมินตามประเด็นท่ีกําหนดในเกณฑ์การให้คะแนน  
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ตัวบ่งช้ีหน่วยงานท่ี 2.3  การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารสถาบัน (สมศ. 13) 
        (รายงานผลการดําเนินงานระดับมหาวิทยาลัย) 
ชนิดตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 
คําอธิบายตัวบ่งช้ี 
 การประเมินผลตามหน้าที่และบทบาทของผู้บริหารในการบริหาร และการจัดการให้บรรลุผลสําเร็จ
ตามแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติงานประจําปีของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา จะมุ่งเน้นการประเมินคุณภาพ
ของการบริหารงานตามนโยบายของสภาสถาบันอุดมศึกษา ประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการประจําปี 
ความสามารถในการบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร 
รอบระยะเวลา รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 25... - 31 พ.ค. 25...)  
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ใช้ค่าคะแนนการประเมินผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแต่งต้ัง (คะแนนเต็ม 5) 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา   
 1. เอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดงรายละเอียดการกําหนด หรือทบทวนนโยบายการกํากับดุแล
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา รวมท้ังทบทวนกรอบทิศทางการดําเนินงานของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาตาม
หน้าท่ีและบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 
 2. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงรายละเอียดการดําเนินการตามระบบการกํากับดูแลสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา โดยมีเอกสารหรือหลักฐานหรือรายงานหรือบันทึกการประชุมท่ีแสดงให้เห็นว่าผู้บริหาร
สถานศึกษาได้กําหนดให้มีกระบวนการท่ีเป็นรูปธรรมในการจัดการเพ่ือให้เกิดการควบคุมและตรวจสอบการ
ดําเนินงานของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 
 3. เอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดงให้เห็นว่าผู้บริหารสถานศึกษา มีการติดตามผลการดําเนินงานสําคัญ 
เช่น ระบบในด้านนโยบายและแผน ด้านการบริหารงานบุคล ด้านการเงินและงบประมาณ โดยเฉพาะการ
ดําเนินงานตามภารกิจหลักของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เป็นมติสภาสถาบัน 
 4. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงนโยบายของสถานศึกษาท่ีกําหนดให้มีระบบการประเมิน
ผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแต่งต้ังและมีการดําเนินงานตามระบบนั้น 
 5. รายงานการสังเคราะห์มติหรือนโยบาย รวมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจของผู้บริหาร
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
 เอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดงรายละเอียดการประเมินตามประเด็นท่ีกําหนดในเกณฑ์การให้คะแนน  
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2. กองการเจ้าหน้าท่ี 
 
ตัวบ่งช้ีหน่วยงานท่ี 3.1 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันการเรียนรู้ (สกอ. 7.2)  
       (ช่ือภารกิจเดียวกับตัวบ่งช้ีท่ี 3.2 แต่รายงานผลการดําเนินงานระดับมหาวิทยาลัย) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบ่งช้ี  

มาตรฐานการอุดมศึกษาข้อที่ 3 กําหนดให้หน่วยงานมีการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคม
แห่งการเรียนรู้ ซ่ึงต้องมีการจัดการความรู้เพ่ือมุ่งสู่หน่วยงานแห่งการเรียนรู้ โดยมีการรวบรวมองค์ความรู้ท่ีมี
อยู่ในหน่วยงานซ่ึงกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคนในหน่วยงาน
สามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้
หน่วยงานมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด กระบวนการในการบริหารจัดการความรู้ในหน่วยงาน 
ประกอบด้วย การระบุความรู้ การคัดเลือก การรวบรวม การจัดเก็บความรู้ การเข้าถึงข้อมูล และการ
แลกเปลี่ยนความรู้ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน การสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายใน
หน่วยงาน การกําหนดแนววิธีปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการความรู้ในหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น 
นิยามศัพท์ 

แนวปฏิบัติท่ีดี หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ทําให้องค์การประสบความสําเร็จ หรือสู่
ความเป็นเลิศตามเป้าหมาย เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้นๆ มีหลักฐานของความสําเร็จปรากฏ
ชัดเจน โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรู้และประสบการณ์ บันทึกเป็นเอกสาร 
เผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ 
รอบระยะเวลา     รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 25... – 31 พ.ค. 25...) 
เกณฑ์มาตรฐาน  
 1. มีการกําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ท่ีสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
สถาบันอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย 
 2. กําหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายท่ีจะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและด้าน การวิจัย
อย่างชัดเจน ตามประเด็นความรู้ท่ีกําหนดในข้อ 1 
 3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) 
เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติท่ีดีตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากร กลุ่มเป้าหมายท่ีกําหนด 
 4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ท่ีกําหนดในข้อ 1 ท้ังท่ีมีอยู่ในตัวบุคคล และแหล่งเรียนรู้
อ่ืนๆ ท่ีเป็นแนวปฏิบัติท่ีดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบ โดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร 
(explicit knowledge) 
 5. มีการนําความรู้ท่ีได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบัน หรือปีการศึกษาที่ผ่านมา ที่เป็น
ลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit 
knowledge) ท่ีเป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
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เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
5 ข้อ 

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัต ิ
1. มีการกําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ

สถาบันอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย 
1.1 หน่วยงานควรศึกษาเป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ หรือวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของ

หน่วยงาน ว่ามีประเด็นใดที่มุ่งเน้นเป็นสําคัญ หรือมุ่งสู่อัตลักษณ์ใดท่ีต้องการ เพ่ือนํามาใช้ในการกําหนดแผน
ยุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบัติการในการจัดการความรู้ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน  

1.2 บุคคลที่เกี่ยวข้องในการกําหนดประเด็นความรู้ อาจประกอบด้วย ผู้อํานวยการ รองผู้อํานวยการ 
หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน ที่กํากับดูแลด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน รวมทั้ง
ด้านอ่ืนๆ ท่ีเป็นไปตามอัตลักษณ์ของหน่วยงาน 

1.3 หน่วยงานควรมีเป้าหมายในการจัดการความรู้ โดยเน้นเรื่องการพัฒนาทักษะความสามารถของ
บุคลากรภายในเป็นหลัก รวมทั้งประเด็นการจัดการความรู้ท่ีหน่วยงานมุ่งเน้นตามอัตลักษณ์ เช่น เทคนิคการ
ปรับปรุงการทํางาน เทคนิคการเพ่ิมผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการภายในหน่วยงาน เป็นต้น 

2. กําหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายท่ีจะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย
อย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 

2.1 กําหนดกลุ่มเป้าหมายท่ีจะได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน 
2.2 หน่วยงานควรกําหนดนโยบายให้มีการสํารวจผลการปฏิบัติงานท่ีเป็นจุดเด่นของบุคลากร 

โดยเฉพาะด้านการให้บริการ การปฏิบัติงานตามภารกิจท่ีสะท้อนอัตลักษณ์ของหน่วยงาน เพ่ือนํามากําหนด
เป็นประเด็นสําหรับใช้ในกระบวนการจัดการความรู้ให้ได้องค์ความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพผล
การดําเนินงาน 

3. มีการแบ่งปันและแลกเปล่ียนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit 
knowledge) เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ท่ีกําหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากร
กลุ่มเป้าหมายท่ีกําหนด 

3.1 หน่วยงานควรเชิญบุคลากรภายใน หรือภายนอกท่ีมีผลงานดีเด่นทางด้านวิชาการและผลงาน
ทางด้านวิจัย รวมท้ังผลงานด้านอ่ืนๆ ที่หน่วยงานมุ่งเน้นมาถ่ายทอดความรู้ เคล็ดลับ หรือนวัตกรรม อย่าง
สมํ่าเสมอผ่านเวทีต่างๆ เช่น การจัดประชุมสัมมนา เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับเจ้าของความรู้ เคล็ดลับ 
หรือนวัตกรรมดังกล่าว 

3.2 หน่วยงานควรส่งเสริมให้มีบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในหน่วยงาน เช่น การส่งเสริม
ให้มีชุมชนนักปฏิบัติและเครือข่ายด้านการจัดการความรู้ ท้ังระหว่างหน่วยงาน ภายในหน่วยงาน และภายนอก
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย เพ่ือให้เกิดวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง โดยการจัดสรรทรัพยากร
อย่างเหมาะสม ท้ังด้านงบประมาณ เวลา สถานท่ี 
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4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ท่ีกําหนดในข้อ 1 ทั้งท่ีมีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้
อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติท่ีดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร 
(explicit knowledge) 

4.1 มีการกําหนดผู้รับผิดชอบในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ท้ังที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้
อ่ืนๆ ท่ีเป็นแนวปฏิบัติท่ีดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบ เป็นหมวดหมู่ เพ่ือให้บุคลากรกลุ่มเป้าหมายท่ี
ต้องการเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถเข้าถึงแนวปฏิบัติท่ีดีได้ง่าย 

4.2 ควรมีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และ
เผยแพร่ความรู้ในองค์กร ให้เกิดความประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด 

4.3 ควรมีการจัดพิมพ์วารสาร หรือสื่อสิ่งพิมพ์ เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และยกย่องให้เกียรติแก่ผู้เป็น
เจ้าของความรู้ เคล็ดลับ หรือนวัตกรรมดังกล่าว 

5. มีการนําความรู้ท่ีได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาท่ีผ่านมา ท่ีเป็น
ลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit 
knowledge) ท่ีเป็นแนวปฏิบัติท่ีดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

5.1 ผู้รับผิดชอบควรวิเคราะห์ความรู้จากแนวปฏิบัติท่ีดีจากแหล่งต่างๆ เช่น นวัตกรรมที่ได้จากการ
จัดการความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงาน และสังคม นํามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของหน่วยงาน
ท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย 

5.2 ผู้รับผิดชอบควรขยายผลการปรับใช้ไปยังหน่วยงานต่างๆ และติดตามวัดผลตามประเด็นความรู้และ
เป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน 

5.3 มีกลไกการนําผลการประเมินคุณภาพจากภายในและภายนอกด้านการจัดการความรู้ มาปรับปรุง
และพัฒนาระบบและกลไกการจัดการความรู้ของหน่วยงาน 

5.4 ผู้รับผิดชอบควรสรุปผลสัมฤทธ์ิท่ีเกิดขึ้นตามเป้าประสงค์ท่ีกําหนดไว้ในประเด็นยุทธศาสตร์ หรือกล
ยุทธ์ของหน่วยงาน 
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ตัวบ่งช้ีหน่วยงานท่ี 3.2 ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน (ปรับปรุงจากสกอ.2.4) 
       (รายงานผลการดําเนินงานระดับมหาวิทยาลัย) 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ   
คําอธิบายตัวบ่งช้ี  

คุณภาพของการศึกษาจะเกิดขึ้นถ้าหน่วยงานมีบุคลากรท่ีมีคุณภาพ มีความรักองค์กร มุ่งม่ัน ต้ังใจ
ปฏิบัติหน้าที่ตามภาระงานที่กําหนด ผู้บริหารมีการมอบหมายงานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาตามศักยภาพ ความ
ถนัด ความสนใจของแต่ละบุคคล บุคลากรทุกระดับมีความพึงพอใจในการทํางาน มีการพัฒนาบุคลากรตาม
สาขาวิชาชีพ และหาวิธีการท่ีจะธํารงรักษาบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพให้อยู่กับองค์กรตลอดไป   
นิยามศัพท์ 

จรรยาบรรณบุคลากร หมายถึง ประมวลความประพฤติที่บุคลากรพึงปฏิบัติ เพ่ือรักษา ส่งเสริมเกียรติ
คุณ ช่ือเสียง และฐานะของบุคลากรตามท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด โดยอาจใช้กรอบแนวทางตามประกาศ 
ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา โดยต้องยึดม่ันในหลักการ 6 ประการ คือ 
1) ยึดม่ันและยืนหยัดในสิ่งท่ีถูกต้อง 2) ซ่ือสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ 3) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและ
สามารถตรวจสอบได้ 4) ปฏิบัติหน้าท่ีโดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม 5) มุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน 6)ไม่ใช้
อํานาจครอบงําผิดทํานองคลองธรรมต่อนิสิต และต้องครอบคลุมจรรยาบรรณ 10 ประการ คือ  
1) จรรยาบรรณต่อตนเอง 2) จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 3) จรรยาบรรณต่อการปฏิบัติงาน 4) จรรยาบรรณต่อ
หน่วยงาน 5) จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา 6) จรรยาบรรณต่อผู้ใต้บังคับบัญชา 7) จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมงาน 
8) จรรยาบรรณต่อนิสิตและผู้รับบริการ9) จรรยาบรรณต่อประชาชน และ 10)จรรยาบรรณต่อสังคม 

บุคลากร หมายถึง บุคลากรประจําท้ังหมด ท่ีมีสัญญาจ้างกับหน่วยงานทั้งปีการศึกษา  
การให้อํานาจในการตัดสินใจ หมายถึง การให้อํานาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและในการ

ปฏิบัติแก่ผู้ปฏิบัติงาน ซ่ึงเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับงาน เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
รอบระยะเวลา     รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 25... – 31 พ.ค. 25...) 
เกณฑ์มาตรฐาน  

1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรท่ีมีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
2. มีการบริหารและการพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผนที่กําหนด 
3. มีสวัสดิการเสริมสรา้งสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและกําลังใจให้บุคลากรสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. มีระบบการติดตามให้บุคลากรนําความรู้และทักษะท่ีได้จากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 
5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณบุคลากร และดูแลควบคุมให้บุคลากรถือปฏิบัติ 
6. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 
7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
3 หรือ 4 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
5 หรือ 6 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
7 ข้อ 
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ตัวอย่างแนวทางปฏิบัต ิ
1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรท่ีมีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
ข้อมูลท่ีควรพิจารณาประกอบการวางแผนการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลควรครอบคลุม

ข้อมูลท่ีสําคัญ ดังต่อไปนี้ 
1.1 ข้อมูลอัตรากําลังของบุคลากรในปัจจุบัน รวมท้ังที่ต้องการในอนาคตอย่างน้อย 5 ปีข้างหน้า เพ่ือใช้

ในการวางแผนความต้องการด้านบุคลากรของหน่วยงาน กําหนดอัตรากําลังที่ต้องการเพ่ือการปฏิบัติงานตาม
แผนยุทธศาสตร์ และการพัฒนางานประจํา กําหนดแผนการจ้างงานและวิธีการสรรหาบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถ มีทัศนคติท่ีดีให้เข้ามาสู่กระบวนการคัดสรร อาจมีการสรรหาทั้งจากภายนอกและภายใน
มหาวิทยาลัย 

1.2 ข้อมูลจากการสํารวจความต้องการในการอบรม (training needs) ของบุคลากร เพ่ือให้ได้รับการ
ฝึกอบรมตามเกณฑ์ท่ีหน่วยงานกําหนด และสามารถนําความรู้ท่ีได้รับมาพัฒนางานของตนให้มีประสิทธิภาพ
เพ่ิมขึ้น ซ่ึงผู้บริหารหน่วยงานสามารถประเมินความต้องการน้ีได้ ข้อมูลเก่ียวกับความสามารถ 
(competencies) ท่ีจําเป็นต่อการปฏิบัติงาน ในระดับต่างๆ เพ่ือใช้ในการปฐมนิเทศ และฝึกอบรมให้
ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจในวิธีการทํางาน เกิดกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิด กฎเกณฑ์ มีทัศนคติและ
ทักษะท่ีดี เพ่ือเพ่ิมผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับการสอนงาน การหมุนเวียนให้ไป
ทํางานในด้านอ่ืนๆ การเข้าศึกษาในโครงการท่ีมหาวิทยาลัยจัดขึ้น 

1.3 ข้อมูลป้อนกลับของผลการปฏิบัติงานและผลการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าของสายงานใน
รอบปีท่ีผ่านมา เพ่ือใช้ในการมอบหมายงานหรือมีข้อตกลงในการทํางาน และใช้เพ่ือการปรับปรุงแก้ไข ชมเชย 
ให้รางวัล ตลอดจนปรับปรุงค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรม รวมท้ังการสรรหาคนเก่ง คน
ดีเข้ามาปฏิบัติงานในหน่วยงาน 

1.4 ข้อมูลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนด้านทรัพยากรมนุษย์ว่ามีประเด็นใดบ้างท่ีควรมีการวางแผน 
เพ่ือการปรับปรุงแก้ไขแผนพัฒนาทรัพยากรให้สอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวังของผู้ปฏิบัติงาน 
และของหน่วยงาน 

2. มีการบริหารและการพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผนท่ีกําหนด 
2.1 มีการสรรหา คัดเลือกบุคลากรอย่างเป็นระบบ โปร่งใส และกําหนด แนวปฏิบัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 

เพ่ือให้ได้บุคลากรได้ทราบ ภายใต้เวลาท่ีกําหนด และเป็นไปตามกรอบอัตรากําลังท่ีมหาวิทยาลัยวางแผนไว้ 
2.2 มีการวิเคราะห์งาน (job analysis) โดยกําหนดให้มีคําอธิบายลักษณะงาน (job description) การระบุ

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง (job specification) รวมทั้งความสามารถ (competencies ) ท่ีจําเป็นต่อการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือใช้ในการปฐมนิเทศ และการฝึกอบรมวิธีการทํางานและทักษะที่จําเป็นให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจในงาน 

2.3 มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน (job evaluation) ที่มีรูปแบบชัดเจน มีการกําหนดเส้นทางเดิน
ของตําแหน่งงาน (career path) ของบุคลากรทุกกลุ่ม วิเคราะห์ปริมาณการเข้า–ออกของบุคลากรแต่ละกลุ่ม 
และพิจารณาหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไขและติดตามผล 

2.4 มีการพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผนและเส้นทางเดินของตําแหน่งงานที่กําหนด รวมทั้งติดตาม
ตรวจสอบเป็นรายบุคคล เพ่ือการส่งเสริมสนับสนุนอย่างต่อเน่ือง 

3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพท่ีดี และสร้างขวัญและกําลังใจให้บุคลากรสามารถทํางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3.1 สร้างบรรยากาศของสถานที่ทํางานให้น่าอยู่ ต้ังแต่สภาพแวดล้อม บรรยากาศการทํางาน การจัดสวัสดิการ 
การเอาใจใส่ดูแลบุคลากรทุกคนอย่างเสมอภาคทัดเทียมกัน การสร้างบรรยากาศของความสุขในการทํางาน 
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3.2 มีระบบส่งเสริมสนับสนุนการเสนอขอรับรางวัลของบุคลากร เช่น มีการติดตามข้อมูลแหล่งให้รางวัล
ต่างๆ เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบโดยเร็ว มีการกระตุ้นและช่วยเหลือผู้ท่ีมีศักยภาพเพ่ือขอรับรางวัลใน
ด้านต่างๆ เช่น ช่วยจัดทําเอกสารการขอรับรางวัล ประสานงานในกระบวนการขอรับรางวัล หรืองานธุรการอ่ืนๆ 

3.3 มีการยกย่องให้เกียรติผู้ได้รับรางวัลโดยวิธีการต่างๆ เช่น ประชาสัมพันธ์ผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย จัดบรรยากาศพิเศษเพ่ือเป็นเกียรติ พิจารณาความดีความชอบเป็นกรณีพิเศษ 

3.4 มีระบบพ่ีเลี้ยง โดยจัดให้ผู้ที่มีประสบการณ์เคยได้รับรางวัลให้คําแนะนําช่วยเหลือและสนับสนุน
บุคลากรรุ่นใหม่ในการขอรับรางวัลต่างๆ 

3.5 มีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการพัฒนาร่วมกันเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น
และร่วมมือในการทํางาน มีช่องทางการสื่อสารหลายช่องทางระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา 
รวมทั้งระหว่างผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยกัน เพ่ือทําให้เกิดความรู้สึกท่ีดีและพัฒนางานร่วมกัน 

3.6 มีนโยบายดูแลสุขภาพของบุคลากร ท้ังในเชิงป้องกันและส่งเสริม มีสวัสดิการตรวจเช็คสุขภาพ 
ส่งเสริมการออกกําลังกายในรูปแบบต่างๆ เช่น สนับสนุนด้านสถานท่ีออกกําลังกาย สนับสนุนผู้เช่ียวชาญใน
การแนะนําด้านการดูแลสุขภาพ 

4. มีระบบการติดตามให้บุคลากรนําความรู้และทักษะที่ไดจ้ากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้อง 
ทุกหลักสูตรการฝึกอบรม หรือทุกโครงการที่มีวัตถุประสงค์ในการเพ่ิมความรู้และทักษะการปฏิบัติงาน 

ควรกําหนดแนวทาง หรือวิธีการติดตาม ประเมินผลสัมฤทธ์ิของการอบรม หรือการพัฒนาเพ่ือให้เกิดความ
ม่ันใจว่าบุคลากรสามารถนําความรู้และทักษะท่ีได้จากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงานหรือปรับปรุงตนเอง 
โดยอาจใช้กลไกการติดตามผลการนําความรู้และทักษะไปใช้ภายหลังการอบรมหรือพัฒนา 6-9 เดือน หรือใช้
กลไกการจัดการความรู้เป็นเคร่ืองมือในการติดตามประเมินผลสัมฤทธ์ิของการอบรมหรือการพัฒนา เป็นต้น 

5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณบุคลากร และดูแลควบคุมให้บุคลากรถือปฏิบัติ 
5.1 หน่วยงานจัดให้มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณ และกิจกรรมส่งเสริมการปลูกฝังจรรยาบรรณแก่

บุคลากรอย่างสมํ่าเสมอ 
5.2 ผู้รับผิดชอบในการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณ ควรมีการติดตามผลการปรับปรุงและพัฒนาตนเอง

ของบุคลากรอย่างต่อเน่ือง 
6. มีการประเมนิผลความสําเร็จของแผนการบรหิารและการพัฒนาบุคลากร 
หน่วยงานจัดให้มีการประเมินผลความสําเร็จของการปฏิบัติงานตามกิจกรรมที่กําหนดไว้ในแผน รวมทั้ง

ผลสัมฤทธ์ิของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรตามตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน (KPI) หรือเป้าหมายของ
แผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร โดยท่ีตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานและค่าเป้าหมายน้ันควรมีความ
เช่ือมโยงกับกลยุทธ์ของหน่วยงาน และนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการ
พัฒนาบุคลากรในรอบปีถัดไป 

7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 
7.1 นําผลการประเมินความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรไปปรับปรุงแผนการ

บริหารและการพัฒนาบุคลากร 
7.2 ดําเนินการตามแผนปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากรตามระยะเวลาที่กําหนด 
7.3 มีการสํารวจความต้องการ และความพึงพอใจของบุคลากรท่ีเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่มีวัตถุประสงค์

เพ่ือการพัฒนาบุคลากร เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการจัดทําแผนการพัฒนาบุคลากรในระยะต่อไป 
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3. กองกิจการนิสิต 
 
ตัวบ่งช้ีหน่วยงานท่ี 4.1 ระดับความสําเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมทีจั่ดให้กับนิสิต  
                (ปรับปรุงจากสกอ. 2.8) 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 
คําอธิบายตัวบ่งช้ี  

คุณธรรมจริยธรรมของนิสิตเป็นคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์และเป็นปัจจัยสําคัญของคุณภาพบัณฑิตตาม
เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ รวมทั้ง
ความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑติและสังคม ดังน้ัน คณะจึงควรมีการวัดระดับความสําเร็จของการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมที่คณะจัดให้กับนิสิต 
รอบระยะเวลา     รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 25... – 31 พ.ค. 25...) 
เกณฑ์มาตรฐาน  

1. มีการกําหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนิสิต ท่ีต้องการส่งเสริมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 
2. มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนิสิตท่ีต้องการส่งเสริมตามข้อ 1 

ไปยังผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิตและผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างท่ัวถึงท้ังคณะ 
3. มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมท่ีกําหนดในข้อ 1 โดย

ระบุตัวบ่งช้ีและเป้าหมายวัดความสําเร็จ 
4. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตตามตัวบ่งช้ีและเป้าหมาย

ท่ีกําหนดในข้อ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 90 ของตัวบ่งช้ี  
5. มีนิสิตหรือกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับนิสิตได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรมจริยธรรม 

โดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

5 ข้อ 
หมายเหตุ 

1. เกณฑ์มาตรฐานข้อ 4 การประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนิสิต ให้
นําตัวบ่งช้ีของทุกโครงการมารวมกัน และนับเฉพาะตัวบ่งช้ีที่บรรลุเป้าหมาย ถ้าคํานวณได้ร้อยละ 90 ถือว่า
ผ่านเกณฑ์ข้อ 4 

2. การยกย่องชมเชยประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรม จริยธรรม หากดําเนินการในระดับมหาวิทยาลัย 
ต้องมีกรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย อย่างน้อยร้อยละ 50 และมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันหรือเข้าร่วมการ
คัดเลือกที่มาจากหลากหลายสถาบัน (ต้ังแต่ 3 สถาบันขึ้นไป) 

3. หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ หมายถึง หน่วยงานนอกมหาวิทยาลัยระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป 
(เช่น ระดับจังหวัด) หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
หรือองค์กรกลางระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน (เช่น สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า สภาวิชาชีพ) 
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ตัวบ่งช้ีหน่วยงานท่ี 4.2 ระบบและกลไกการให้คําปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร  
                 (ปรับปรุงจากสกอ.3.1) 
ชนิดของตัวบง่ชี้   กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบ่งช้ี   

หน่วยงานควรจัดบริการด้านต่างๆให้นิสิต โดยเฉพาะในกิจกรรมต่อไปน้ี (1) การบริการด้านการแนะ
แนวและการให้คําปรึกษาด้านการใช้ชีวิต (2) การบริการด้านข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิตและศิษย์
เก่า (3) การจัดโครงการเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นิสิตในรูปแบบต่างๆ 
รอบระยะเวลา  รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 25.. - 31 พ.ค. 25..) 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีการจัดบริการแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นิสิต 
2. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อนิสิต 
3. มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นิสิต 
4. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า 
5. มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
6. มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการสนอง

ความต้องการของนิสิต 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินงาน  

1 ข้อ 
มีการดําเนินงาน  

2 ข้อ 
มีการดําเนินงาน  

3 หรือ 4 ข้อ 
มีการดําเนินงาน  

5 ข้อ 
มีการดําเนินงาน  

6 ข้อ 
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ตัวบ่งช้ีหน่วยงานท่ี 4.3 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนิสิต (ปรับปรุงจากสกอ.3.2) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบ่งช้ี   

หน่วยงานต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนิสิตอย่างเหมาะสมและครบถ้วน กิจกรรมนิสิต หมายถึง 
กิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีดําเนินการทั้งโดยหน่วยงานและโดยองค์กรนิสิตเป็นกิจกรรมท่ีผู้เข้าร่วมจะมีโอกาส
ได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรมสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ 5 ประการ ได้แก่ (1) คุณธรรม จริยธรรม (2) ความรู้ (3) ทักษะทางปัญญา (4) ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ท่ีสภา/องค์กรวิชาชีพได้กําหนดเพ่ิมเติม 
ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
รอบระยะเวลา  รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 25.. - 31 พ.ค. 25..) 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. หน่วยงานจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตท่ีส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน 

2. มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นิสิต 
3. มีการส่งเสริมให้นิสิตนําความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่ดําเนินการโดย

นิสิตอย่างน้อย 5 ประเภทสําหรับระดับปริญญาตรี จากกิจกรรมต่อไปน้ี กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ กิจกรรมกีฬาหรือส่งเสริมสุขภาพ / กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม / 
กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม / กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

4. มีการสนับสนุนให้นิสิตสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพในสถาบัน และมีกิจกรรมร่วมกัน 
5. มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต 
6. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจรรมเพ่ือพัฒนานิสิต 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินงาน 
1 ข้อ 

มีการดําเนินงาน 
2 ข้อ 

มีการดําเนินงาน 
3 หรือ 4 ข้อ 

มีการดําเนินงาน  
5 ข้อ 

มีการดําเนินงาน 
6 ข้อ 
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4. กองคลัง 
 
ตัวบ่งช้ีหน่วยงานท่ี 5.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ( สกอ. 8.1 )  
         (ช่ือภารกิจเดียวกับตัวบ่งช้ีท่ี 4.1 แต่รายงานผลการดําเนินงานระดับมหาวิทยาลัย) 
ชนิดของตัวบง่ชี้   กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบ่งช้ี   

สถาบันอุดมศึกษาจะต้องมีระบบในการจัดหา และจัดสรรเงินอย่างมีประสิทธิภาพ จะต้องมีแผนกล
ยุทธ์ทางด้านการเงินซ่ึงเป็นแผนจัดหาเงินทุนจากแหล่งเงินทุนต่างๆ ที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของสถาบัน
ให้สามารถดําเนินการได้ มีการวิเคราะห์รายได้ ค่าใช้จ่ายของการดําเนินงาน ท้ังจากงบประมาณแผ่นดิน และ
เงินรายได้อ่ืนๆ ท่ีสถาบันได้รับ มีการจัดสรรงบประมาณและการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบครบ
ทุกพันธกิจ มีระบบการตรวจสอบการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ รายงานทางการเงินต้องแสดงรายละเอียด
การใช้จ่ายในทุกพันธกิจ โครงการ กิจกรรม เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงิน และความม่ันคง
ของสถาบันได้ 
รอบระยะเวลา  รอบปีงบประมาณ (1 ต.ค. 25.. - 30 ก.ย. 25..) 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินท่ีสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน 
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงินอย่าง

มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
3. มีงบประมาณประจําปีท่ีสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจและการพัฒนาสถาบันและบุคลากร 
4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อสภาสถาบันอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
5. มีการนําข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและ

ความม่ันคงของสถาบันอย่างต่อเนื่อง 
6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหน้าท่ีตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบ

และกฎเกณฑ์ที่สถาบันกําหนด 
7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนําข้อมูลจากรายงานทาง

การเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ 
หมายเหตุ แผนกลยุทธ์ทางการเงนิ เป็นแผนระยะยาวที่ระบุท่ีมาและใช้ไปของทรัพยากรทางการเงินของ

สถาบันท่ีสามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของสถาบันให้สามารถดําเนินการได้ แผนกลยุทธ์ทางการเงินจะสอดรับไป
กับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน สถาบันควรประเมินความต้องการทรัพยากรท่ีต้องจัดหาสําหรับการดําเนินงานตามกล
ยุทธ์ แต่ละกลยุทธ์ และประเมินมูลค่าของทรัพยากรออกมาเป็นเงินทุนที่ต้องการใช้ ซ่ึงจะเป็นความต้องการ
เงินทุนในระยะยาวเท่ากับเวลาที่สถาบันใช้ในการดําเนินการให้กลยุทธ์นั้นบังเกิดผล จากนั้นจึงจะกําหนดให้เห็น
อย่างชัดเจนถึงที่มาของเงินทุนท่ีต้องการใช้ว่าสามารถจัดหาได้จากแหล่งเงินทุนใด เช่น รายได้ค่าธรรมเนียม
การศึกษา งบประมาณแผ่นดิน หรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินสะสมของหน่วยงาน เงินบริจาคจากหน่วยงาน
ภายนอกหรือศิษย์เก่า หรือสถาบันจะต้องมีการระดมทุนด้วยวิธีการอ่ืนๆ อีกเพ่ิมเติมระยะเวลาของแผนกลยุทธ์
ทางการเงินจะเท่ากับระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ของสถาบัน 
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เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินงาน 
1 ข้อ 

มีการดําเนินงาน 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินงาน  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินงาน 
6 ข้อ 

มีการดําเนินงาน 
7ข้อ 
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5. กองแผนงาน 
 
ตัวบ่งช้ีหน่วยงานท่ี 7.1 กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ. 1.1)  
         (ช่ือภารกิจเดียวกับตัวบ่งช้ีท่ี 1.1 แต่รายงานผลการดําเนินงานระดับมหาวิทยาลัย) 
ชนิดของตัวบง่ชี้   กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบ่งช้ี  

หน้าท่ีหลักของหน่วยงานสนับสนุน คือ การสนับสนุนการเรียนการสอน และการบริหาร หรือสนับสนุน
พันธกิจด้านอ่ืนๆ ของมหาวิทยาลัย ในการดําเนินงานจําเป็นต้องมีการกําหนดทิศทางการพัฒนาและการ
ดําเนินงานของหน่วยงาน เพ่ือให้หน่วยงานดําเนินการสอดคล้องกับอัตลักษณ์หรือจุดเน้น มีคุณภาพ มีความ
เป็นสากล และเจริญเติบโตอย่างย่ังยืน ดังนั้น หน่วยงานต้องกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ตลอดจนมีการพัฒนา
แผนกลยุทธ์และแผนดําเนินงานเพ่ือเป็นแนวทางในการดําเนินงาน 

ในการพัฒนาแผนกลยุทธ์ นอกเหนือจากการพิจารณาอัตลักษณ์หรือจุดเน้นของหน่วยงานแล้ว จะต้อง
คํานึงถึงหลักการอุดมศึกษา กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการ
อุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ ของชาติ รวมถึงทิศทางการพัฒนาประเทศตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก ท้ังนี้ เพ่ือให้การดําเนินงานของ
หน่วยงานเป็นไปอย่างมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับ และสามารถตอบสนองสังคมในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสม 
นิยามศัพท์ 

แผนกลยุทธ์ หมายถึง แผนระยะยาวของหน่วยงานโดยท่ัวไปมักใช้เวลา 5 ปี เป็นแผนท่ีกําหนดทิศ
ทางการพัฒนาของหน่วยงาน แผนกลยุทธ์ประกอบไปด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์ ผลการ
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคาม กลยุทธ์ต่างๆ ของหน่วยงานควรครอบคลุมทุกภารกิจของ
หน่วยงาน มีการกําหนดตัวบ่งช้ีความสําเร็จของแต่ละกลยุทธ์และค่าเป้าหมายของตัวบ่งช้ีเพ่ือวัดระดับ
ความสําเร็จของการดําเนินงานตามกลยุทธ์ โดยหน่วยงานนําแผนกลยุทธ์มาจัดทําแผนดําเนินงานหรือ
แผนปฏิบัติการประจําปี 

แผนปฏิบัติการประจําปี หมายถึง แผนระยะสั้นท่ีมีระยะเวลาในการดําเนินงานภายใน 1 ปี เป็นแผนท่ี
ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ลงสู่ภาคปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดการดําเนินงานจริงตามกลยุทธ์ ประกอบด้วย โครงการหรือ
กิจกรรมต่างๆ ท่ีจะต้องดําเนินการในปีน้ันๆ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ ตัวบ่งช้ีความสําเร็จของ
โครงการหรือกิจกรรม ค่าเป้าหมายของตัวบ่งช้ีเหล่าน้ัน รวมทั้งมีการระบุผู้รับผิดชอบหลักหรือหัวหน้าโครงการ 
งบประมาณในการดําเนินการ รายละเอียดและทรัพยากรท่ีต้องใช้ในการดําเนินโครงการที่ชัดเจน 
รอบระยะเวลา     รอบปีงบประมาณ (1 ต.ค. 25... – 30 ก.ย. 25...) 
เกณฑ์มาตรฐาน  

1. มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ท่ีสอดคล้องกับนโยบายของสภาสถาบัน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรใน
สถาบัน และได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน โดยเป็นแผนที่เช่ือมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและ
พระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี 
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) 

2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับสถาบันไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 
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3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจําปีครบ 4 พันธกิจ คือ ด้านการเรียนการ
สอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

4. มีตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจําปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งช้ี เพ่ือวัด
ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี 

5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีครบ 4 พันธกิจ 
6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติการประจําปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และ

รายงานผลต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณา 
7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผล

ต่อผู้บริหารและสภาสถาบันเพ่ือพิจารณา 
8. มีการนําผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และ

แผนปฏิบัติการประจําปี 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 
 2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
6 หรือ 7 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
8 ข้อ 

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัต ิ
1. มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ท่ีสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร

ในหน่วยงาน และได้รับความเห็นชอบจากกรรมการประจําหน่วยงานโดยเป็นแผนฯ ท่ีเช่ือมโยงกับปรัชญา
หรือปณิธาน และแผนกลยุทธ์ ของมหาวิทยาลัย พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคล้องกับ
จุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) และ
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559) 

1.1  มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธานของหน่วยงาน หากหน่วยงานได้กําหนดปรัชญาหรือปณิธานอยู่
แล้วต้ังแต่เริ่มต้น หน่วยงานควรทบทวนว่าปรัชญาหรือปณิธานยังมีความเหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน
ของหน่วยงานหรือไม่ หากเหมาะสมต้องดําเนินการให้แน่ใจว่าสมาชิกในหน่วยงาน และผู้มีส่วนเก่ียวข้องได้
รับทราบโดยท่ัวกัน 

1.2  หากต้องมีการปรับแก้ปรัชญาหรือปณิธานของหน่วยงานตามสภาพการณ์ท่ีเปลี่ยนไป ควรเป็นการ
กําหนดปรัชญาหรือปณิธานร่วมกันท้ังผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือเป็นท่ียอมรับของทุกฝ่าย อันจะนําไปสู่
ความร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามปรัชญาหรือปณิธานที่ได้กําหนดร่วมกัน และได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจําหน่วยงาน 

1.3  มีการพัฒนาแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับปรัชญาหรือปณิธานและนโยบายของหน่วยงานและของ
มหาวิทยาลัย พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย จุดเน้นของมหาวิทยาลัย และแผนอุดมศึกษาระยะยาว รวมทั้ง
หลักการและมาตรฐานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง โดยทําตารางวิเคราะห์ให้ชัดเจนว่าปรัชญาหรือปณิธานและนโยบาย
ของหน่วยงาน และกลยุทธ์สอดคล้องกันในประเด็นใด อย่างไร หากมีประเด็นท่ีไม่สอดคล้องควรพิจารณา
ปรับแก้ให้สอดคล้อง 

1.4  มีการจัดต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธ์ (strategy) เพ่ือนําหน่วยงาน ไปสู่ความสําเร็จท่ีพึง
ประสงค์ ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ (vision) พันธกิจ (mission) เป้าประสงค์ (goal) และวัตถุประสงค์ 
(objective) คณะกรรมการควรวิเคราะห์จุดแข็ง (strength) จุดอ่อน (weakness) โอกาส (opportunity) 
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และภัยคุกคาม (threat) เพ่ือนําไปสู่การกําหนดกลยุทธ์ท่ีชัดเจนและครอบคลุมทุกภารกิจของหน่วยงาน อัน
ได้แก่ การสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และการบริหาร หรือสนับสนุนพันธกิจด้านอ่ืนๆ ของ
มหาวิทยาลัย วิสัยทัศน์ และแผนกลยุทธ์ท่ีหน่วยงานกําหนดควรผ่านการประชาพิจารณ์ร่วมกันจากทั้งผู้บริหาร 
และผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือให้เกิดการยอมรับของทุกฝ่าย อันจะนําไปสู่ความร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานให้บรรลุผล
ตามความมุ่งหวังของหน่วยงาน และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําหน่วยงาน 

2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับสภาสถาบันไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 
2.1 มีการช้ีแจงทําความเข้าใจกับผู้บริหารหน่วยงานย่อยภายในถึงวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และเป้าหมายของ

กลยุทธ์ และมีการกําหนดหน่วยงานภายในรับผิดชอบดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์อย่างเป็นทางการ 
2.2 มีการกําหนดเป้าหมายในการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของแต่ละหน่วยงานภายในและมีการ

มอบหมายอย่างเป็นทางการ 
3.  มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจําปีครบ 4 พันธกิจ คือ  
3.1 มีการจัดทําแผนท่ีกลยุทธ์ (Strategic map) เพ่ือช่วยในการแปลงแผนกลยุทธ์ไปสู่แผนปฏิบัติการ

ตามกระบวนการของ Balance scorecard 
3.2  มีการจัดทํารายงานผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างแผนกลยุทธ์กับแผนปฏิบัติการ

ประจําปีครบทุกพันธกิจของหน่วยงาน 
4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจําปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งช้ี เพื่อวัด

ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี 
4.1 มีการจัดทําตัวบ่งช้ี (KPI) พร้อมทั้งเป้าหมาย (target) ของแต่ละตัวบ่งช้ีท่ีจะใช้วัดความสําเร็จของ

การดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจําปี ท้ังน้ี ควรจัดทําพร้อมกับการจัดทําแผนกลยุทธ์ 
และแผนปฏิบัติการประจําปี 

4.2 มีกระบวนการส่งเสริมให้ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน ผู้ท่ีเกี่ยวข้องในการดําเนินการตามตัวบ่งช้ีมีส่วน
ร่วมในการจัดทําตัวบ่งช้ีและค่าเป้าหมาย เพ่ือให้เกิดการยอมรับของทุกฝ่าย อันจะนําไปสู่ความร่วมมือร่วมใจ
กันปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามเป้าหมายท่ีได้กําหนดร่วมกัน 

5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีครบ 4 พันธกิจของหน่วยงาน 
หน่วยงานควรจัดทําปฏิทินการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานครบทุกพันธกิจ เพ่ือใช้เป็นแนวทางการ

ดําเนินงาน และสร้างความเชื่อม่ันว่าได้มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานในเวลาท่ีเหมาะสม 
6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติการประจําปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

และรายงานผลต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณา 
มีการพัฒนาระบบการติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการว่าเป็นไปตามแผนหรือไม่ และควรมี

การรายงานผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้เทียบกับค่าเป้าหมายเสนอต่อผู้บริหาร ในช่วงเวลาหน่ึงๆ เช่น 3 
เดือน หรือ 6 เดือน หากไม่เป็นไปตามแผนควรจะมีการวิเคราะห์ถึงสาเหตุและนําเสนอแนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง 

7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงาน
ผลต่อผู้บริหาร และสภาสถาบันเพ่ือพิจารณา 

มีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์โดยการเปรียบเทียบผลของตัวบ่งช้ีการดําเนินงานตาม
แผนกลยุทธ์กับค่าเป้าหมาย และนําผลการประเมินท่ีได้บรรจุเข้าวาระเพ่ือพิจารณาในท่ีประชุมคณะกรรมการ
ประจําหน่วยงานเป็นประจํา อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
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8.  มีการนําผลการพิจารณาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์ 
และแผนปฏิบัติการประจําปี 

8.1 มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะที่ได้รับมา และมีการจัดทําแผนการ
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

8.2  มีการนําแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปีท่ีได้รับการปรับปรุงเสนอคณะกรรมการประจําหน่วยงาน 
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ตัวบ่งช้ีหน่วยงานท่ี 7.2 ผลการสํารวจและประเมินผลภารกิจของมหาวิทยาลัย 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   ผลผลิต 
คําอธิบายตัวบ่งช้ี  

การประเมินคุณภาพการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยท่ี สกอ. สมศ. และ ก.พ.ร. กําหนดขึ้นมีหลาย
ตัวช้ีวัด ซ่ึงอาจวัดจากผลผลิตของการดําเนินงาน เช่น  
 - การประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่ออุปกรณ์สนับสนุนการจัดการศึกษา และสภาพแวดล้อมการ
เรียนรู้ (สกอ. 2.5) 

- การประเมินความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.ร. 4) 
 - การประเมินความพึงพอใจของบุคลากรและนักศกึษาในการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและ
วัฒนธรรม (สมศ. 11) 

- ผลการประเมินความเห็นของบุคลากร เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสถาบันท่ีสอดคล้องกับอัตลักษณ์ (สมศ. 16.1) 
- การประเมินความพึงพอใจของบุคลากรท่ีเกี่ยวกับการดําเนินการตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความ

เช่ียวชาญเฉพาะของสถาบัน(สมศ. 17) 
- ภาวะการหางานทําของบัณฑิตระดับปริญญาตรี (สมศ. 1) 
หรืออาจวัดจากผลสัมฤทธ์ิของการดําเนินงาน เช่น 
- คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา (สมศ. 2)  
- การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิต (ก.พ.ร. 5) 
ในการประเมินดังกล่าว มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดีเป็นหน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบการประเมิน ซ่ึงแบ่งกลุ่มประชากรท่ีใช้ในการสํารวจได้ดังน้ี 
1. ประเมินจากนิสิตปัจจุบันของมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ (สกอ. 2.5  สมศ. 11 และ ก.พ.ร. 4 ) 
2. ประเมินจากบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา (สมศ. 1) 
3. ประเมินจากบุคลากร (สมศ. 11  สมศ. 16.1 และ สมศ. 17 ) 
4. ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต (สมศ. 2 และ ก.พ.ร. 5) 

รอบระยะเวลา รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 25.. - 31 พ.ค. 25..) 

วิธีการคํานวณ 
 

เกณฑ์การให้คะแนน   
 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

1. ร้อยละการสํารวจนิสิตปัจจุบัน ต่ํากว่า 24 24 26 28 30 
2. ร้อยละการสํารวจบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา ต่ํากว่า 80 80 85 90 95 
3. ร้อยละการสํารวจบุคลากร ต่ํากว่า 14 14 16 18 20 
4. ร้อยละการสํารวจผู้ใช้บัณฑิต ต่ํากว่า 11 11 14 17 20 

 
 
 

     ผลรวมคะแนนการสํารวจ
    จํานวนกิจกรรมการสํารวจ 
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6. กองวิเทศสัมพันธ์ 
 
ตัวบ่งช้ีหน่วยงานท่ี 8.1 ระดับความสําเร็จในการดําเนินงานด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ  
ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบ่งช้ี   

เป็นการวัดความสําเร็จในด้านความร่วมมือระหว่างประเทศในการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ
คณาจารย์และบุคลากร การพัฒนาสมรรถนะสากลของนิสิต มก. การพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบัน
คู่สัญญาในต่างประเทศ การเสริมสร้างศักยภาพให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์การประชุมนานาชาติ ส่งเสริมความเป็น
เลิศของมหาวิทยาลัยด้านการวิจัยในระดับสากลและเป็นศูนย์กลางการศึกษาของภูมิภาคเอเชีย 
รอบระยะเวลา รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 25... – 31 พ.ค. 25...) 
เกณฑ์มาตรฐาน (ข้อ) 
 1. มีการวางแผนการดําเนินงานด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ 
 2. มีการดําเนินการตามแผนการดําเนินงานด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ 
 3. มีการส่งเสริมให้บุคลากรและนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมระดับนานาชาติ 
 4. มีการให้บรกิารข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรและนิสิต 
 5. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ 
 6. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนการดําเนินงานในรอบปีต่อไป   
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1-2 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

5 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

6 ข้อ 
ข้อมูลท่ีต้องการ 
 1. แผนการดําเนินงานด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ 
 2. หลักฐานการติดตามผลการดําเนินงานด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ 
 3. หลักฐานการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อบุคลากร และนิสิตผ่าน
ช่องทางสื่อสารต่างๆ ได้แก่ หนังสือ บันทึกข้อความ จดหมายอิเลคทรอนิกส์ สื่อ สิ่งพิมพ์ มัลติมิเดีย เว็บไซต์ 
และ Social media เป็นต้น 
 4. มีหลักฐานการสนับสนุนให้บุคลากร นิสิต มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการทั้งภายใน
มหาวิทยาลัย หรือสถาบันการศึกษาต่างประเทศ 
 5. มีหลักฐานการจัดทําข้อมูลสนับสนุนการดําเนินงานด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ ได้แก่ ข้อมูล
ทุนการศึกษา ข้อมูลโครงการแลกเปลี่ยน ข้อมูลความร่วมมือ และความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันคู่สัญญา/
องค์กรต่างประเทศ ข้อมูลสมาชิกสถาบัน/องค์กรต่างประเทศ ข้อมูลปฏิทินการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ 
เป็นต้น 
 6. หลักฐานการประเมินผลความสําเร็จของการปฏิบัติงานตามกิจกรรมท่ีกําหนดไว้ในแผน 
 7. หลักฐานการนําผลการประเมินความสําเร็จของแผนการดําเนินงานด้านความร่วมมือระหว่าง
ประเทศไปปรับปรุงการดําเนินงานในรอบปีต่อไป 
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ตัวบ่งช้ีหน่วยงานท่ี 8.2 ร้อยละของโครงการ กิจกรรม จากสถาบันและองค์การต่างประเทศท่ีมีบุคลากร 
   สมัครเข้าร่วม  
ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 
คําอธิบายตัวบ่งช้ี   

เป็นการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ นักวิจัยและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ใน
การสร้างเสริมคุณวุฒิและประสบการณ์ทางวิชาการ ผ่านการสมัครเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาใน
ต่างประเทศ การนําเสนอผลงานวิจัย การเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ การเข้าร่วมโครงการ
แลกเปล่ียนคณาจารย์ หรือนักวิจัยกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ รวมทั้งการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม
ระดับนานาชาติต่างๆ ซ่ึงจะช่วยยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อัน
จะนําไปสู่การพัฒนาประเทศ และสังคมโดยรวม  
รอบระยะเวลา รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 25... – 31 พ.ค. 25...) 
เกณฑ์มาตรฐาน  
 ร้อยละของโครงการ กิจกรรม จากสถาบันและองค์กรต่างประเทศที่มีบุคลากรสมัครเข้าร่วม กําหนด 
ให้คะแนนเต็ม 5 =  ร้อยละ 75 ขึ้นไป  
ข้อมูลท่ีต้องการ 
 1. จํานวนโครงการ กิจกรรม จากสถาบันและองค์กรต่างประเทศที่ดําเนินการประชาสัมพันธ์ไปยัง
กลุ่มเป้าหมายและประสานงานการสมัครเข้าร่วมโดยผ่านกองวิเทศสัมพันธ์  
 2. จํานวนโครงการ กิจกรรม จากสถาบันและองค์กรต่างประเทศที่มีบุคลากรสมัครเข้าร่วม  
วิธีการคํานวณ 

1. คํานวณร้อยละของโครงการ กิจกรรม จากสถาบันและองค์กรต่างประเทศที่มีบุคลากรสมัครเข้าร่วม 
 

จํานวนโครงการกิจกรรมจากสถาบันและองค์กรต่างประเทศท่ีมีบุคลากรสมคัรเข้าร่วม
จํานวนโครงการกิจกรรมจากสถาบันและองค์กรต่างประเทศท่ีดําเนนิการประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มเป้าหมาย

และประสานงานการรับสมัครเข้าร่วมโดยผ่านกองวเิทศสัมพันธ์

 * 100 

 
2. แปลงร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 
คะแนนท่ีได้ =  ร้อยละของโครงการกิจกรรมจากสถาบันและองค์กรต่างประเทศทีมี่บุคลากรสมัครเข้าร่วม

ร้อยละของโครงการกิจกรรมจากสถาบันและองค์กรต่างประเทศทีดํ่าเนินการประชาสัมพันธไ์ปยังกลุ่มเป้าหมาย
และประสานงานการรับสมัครเข้าร่วมโดยผ่านกองวิเทศสัมพันธ์ทีก่ําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม5

 * 100 
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ตัวบ่งช้ีหน่วยงานท่ี 8.3 ร้อยละของโครงการ กิจกรรม จากสถาบันและองค์กรต่างประเทศท่ีมีนสิิตสมัครเข้าร่วม 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 
คําอธิบายตัวบ่งช้ี   

เป็นการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการเสริมสร้างความรู้ และ
ประสบการณ์ในระดับนานาชาติ ผ่านการสมัครรับทุนจากแหล่งทุนท้ังในและต่างประเทศ โครงการแลกเปลี่ยน
นิสิต นักศึกษากับสถาบันการศึกษาคู่สัญญา โครงการศึกษาภาคฤดูร้อนของมหาวิทยาลัยต่างประเทศ การเข้า
ร่วมกิจกรรมและสัมมนาของนิสิตในระดับนานาชาติ ซ่ึงเป็นส่วนสําคัญในการพัฒนาสมรรถนะสากลของนิสิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ และมีความสามารถในการนําความรู้และ
ประสบการณ์ในมหาวิทยาลัยมาปรับใช้ในการทํางานในอนาคต   
รอบระยะเวลา รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 25... – 31 พ.ค. 25...) 
เกณฑ์มาตรฐาน  
 ร้อยละของโครงการ กิจกรรมจากสถาบันและองค์กรต่างประเทศที่มีนิสิตสมัครเข้าร่วม กําหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 75 ขึ้นไป 
ข้อมูลท่ีต้องการ 
 1. จํานวนโครงการ กิจกรรมจากสถาบันและองค์กรต่างประเทศท่ีดําเนินการประชาสัมพันธ์ไปยัง
กลุ่มเป้าหมายและประสานงานการรับสมัครเข้าร่วมโดยผ่านกองวิเทศสัมพันธ์ 
 2. จํานวนโครงการ กิจกรรมจากสถาบันและองค์กรต่างประเทศท่ีมีนิสิตสมัครเข้าร่วม  
วิธีการคํานวณ 

1. คํานวณร้อยละของโครงการ กิจกรรมจากสถาบันและองค์กรต่างประเทศที่มีนิสิตสมัครเข้าร่วม 
 

จํานวนโครงการกิจกรรมจากสถาบันและองค์กรต่างประเทศที่มีนิสิตสมคัรเข้าร่วม
จํานวนโครงการกิจกรรมจากสถาบันและองค์กรต่างประเทศท่ีดําเนนิการประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มเป้าหมาย

และประสานงานการรับสมัครเข้าร่วมโดยผ่านกองวเิทศสัมพันธ์

 * 100 

 
2. แปลงร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนท่ีได้ =  ร้อยละของโครงการกิจกรรมจากสถาบันและองค์กรต่างประเทศทีมี่นิสิตสมคัรเข้าร่วม
ร้อยละของโครงการกิจกรรมจากสถาบันและองค์กรต่างประเทศทีดํ่าเนินการประชาสัมพันธไ์ปยังกลุ่มเป้าหมาย

และประสานงานการรับสมัครเข้าร่วมโดยผ่านกองวิเทศสัมพันธ์ทีก่ําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม5

  * 100 
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7. กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ 
  

ตัวบ่งช้ีหน่วยงานท่ี 9.1 อุปกรณ์สนับสนุนการจัดการศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู ้(ปรบัปรุงจากสกอ.2.5) 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบ่งช้ี 

การบริการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกด้านอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์สนับสนุนการจัดการศึกษา และ
จัดบริการด้านกายภาพท่ีเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา ตลอดจนมีการจัด
สภาพแวดล้อมสําหรับนักศึกษาอ่านหนังสือ จัดกิจกรรม ตลอดจนมีระบบสาธารณูปโภคและการรักษาความ
ปลอดภัย ของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ ในเรื่องระบบประปา ไฟฟ้า ระบบกําจัดของเสีย การจัดการขยะ 
รวมท้ังมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่าง ๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือให้
เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา 
รอบระยะเวลา รอบปีงบประมาณ (1 ต.ค. 25... - 30 ก.ย. 25...) 
เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. มีบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเป็นอ่ืนๆ อย่างน้อยในด้านอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ สถานท่ี
สําหรับนักศึกษาอ่านหนังสือ จัดกิจกรรม ตลอดจนมีสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมต่อการเรียนรู้ 
 2. มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษาอย่าง
น้อยในด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ต 

3. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อย่างน้อยในเรื่อง
ประปา ไฟฟ้า ระบบกําจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคาร
ต่างๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

4. มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในข้อ 1 - 3 ทุกข้อไม่ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
5. มีการนําผลการประเมินคุณภาพในข้อ 4 มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการด้านกายภาพ

สนองความต้องการของผู้รับบริการ 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
ข้อมูลท่ีต้องการ 

1. ผลการดําเนินการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ 
2. โครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการเกี่ยวกับพัฒนาในด้านต่าง ๆ อาทิ อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ด้าน

กายภาพ สาธารณูปโภค ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน 
3. ผลการประเมินคุณภาพของการบริการด้านต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
4. แผนการพัฒนาปรับปรุงการบริการด้านต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
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ตัวบ่งช้ีหน่วยงานท่ี 9.2 การพัฒนาสุนทรียภาพสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.11)  
        (ช่ือภารกิจเดียวกับตัวบ่งช้ีท่ี 2.3 แต่รายงานผลการดําเนินงานระดับมหาวิทยาลัย) 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 
คําอธิบายตัวบ่งช้ี 

ศิลปะและวัฒนธรรมเก่ียวข้องกับความสุนทรีย์และรสนิยม เกิดรูปแบบวิถีชีวิตและสังคม โดยมีลักษณะ
ท่ีเป็นพลวัต มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จําเป็นต้องรู้ทันอย่างมีปัญญา โดยมีแผนในการพัฒนาให้ความรู้
และประสบการณ์ด้านสุนทรียภาพในบริบทของศิลปะและวัฒนธรรม สามารถเลือกรับ รักษาและสร้างให้
ตนเองและสังคมอยู่ร่วมกันอย่างรู้คุณค่าความงาม อย่างมีสุนทรีย์ท่ีมีรสนิยม 
รอบระยะเวลา รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 25... - 31 พ.ค. 25...) 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบันท่ีก่อให้เกิดวัฒนธรรมท่ีดี 
2. อาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย์ 
3. ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
4. มีพ้ืนท่ีทางวัฒนธรรมที่เอ้ือและส่งเสริมต่อการจัดกิจกรรม และมีการจัดกิจกรรมอย่างสมํ่าเสมอ 
5. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาไม่ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
5 ข้อ 

ข้อมูลท่ีต้องการ 
1. หลักฐานท่ีแสดงรายละเอียดของโครงการหรือกิจกรรมท่ีพัฒนาสุนทรียภาพด้านศิลปะและ

วัฒนธรรมท่ีหน่วยงานดําเนินการตลอดปีในแต่ละปีการศึกษา 
2. โครงการหรือกิจกรรมที่แสดงรายละเอียดที่กําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของความสําเร็จอย่าง

เป็นรูปธรรม รายงานผลการประเมินการมีส่วนร่วม 
3. เอกสารหลักฐานหรือผลการประเมินด้านสภาพแวดล้อม ความปลอดภัย ความสะอาด สุขอนามัย และความสวยงาม 
4. รายงานสรุปผลการประเมินการจัดให้มีพ้ืนท่ีและกิจกรรมทางวัฒนธรรมท่ีเอ้ือและส่งเสริมให้นิสิต 

และ/หรือบุคลากรมีส่วนร่วมอย่างสมํ่าเสมอ 
5. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร และ/หรือนิสิตที่เกี่ยวกับประเด็น 1 – 4  

หมายเหตุ  
1. สะอาด หมายถึง ไม่รก มีระเบียบ รักษาง่าย ใช้สะดวก 
2. สุขลักษณะ หมายถึง สะอาด ปลอดภยั ไร้มลภาวะ สุขกาย สบายใจ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
3. สวยงาม หมายถึง มีการจัดแต่งอาคาร สภาพแวดล้อมอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับพ้ืนที่แวดล้อม 

ไม่สิ้นเปลือง และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม 
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ตัวบ่งช้ีหน่วยงานท่ี 9.3 ผลการช้ีนํา ปอ้งกัน หรือ แก้ไขปัญหาของสังคมในประเด็นท่ี 1 ภายในสถาบัน (สมศ.18.1)  
        (รายงานผลการดําเนินงานระดับมหาวิทยาลัย) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   ผลผลิต 
คําอธิบายตัวบ่งช้ี 

หน่วยงานควรนําประเด็นช้ีนําหรือแก้ปัญหาสังคมภายในมหาวิทยาลัยที่ผ่านความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัย คือ ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มาดําเนินการ และมีการประเมินความสําเร็จของผลการช้ีนํา 
ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมที่เกี่ยวกับทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมด้วย 
รอบระยะเวลา รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 25... - 31 พ.ค. 25...) 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 
2. บรรลุเป้าหมายตามแผนประจําปีไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 
3. มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสถาบัน 
4. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนหรอืสังคม 
5. ได้รับการยกย่องระดับชาติและหรือนานาชาติ 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

- มีการดําเนินการ  
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
4 - 5 ข้อ 

ข้อมูลท่ีต้องการ 
1. โครงการหรือกิจกรรมที่หน่วยงานได้ดําเนินงานที่มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อหน่วยงาน/

มหาวิทยาลัย มีบทบาทในการช้ีนําหรือแก้ปัญหาสังคมในด้านต่างๆ ท่ีระบุวัตถุประสงค์ และกลุ่มเป้าหมาย 
รวมทั้งความสําเร็จของโครงการ 

2. หลักฐานท่ีแสดงการเห็นชอบโครงการ/กิจกรรมจากคณะกรรมการประจําหน่วยงาน ท่ีหน่วยงานได้
ดําเนินงานโดยมีบทบาทในการช้ีนําหรือแก้ปัญหาสังคมในด้านต่างๆ 

3. รายงานสรุปผลโครงการทุกโครงการ 
4. หลักฐาน เอกสาร ข้อมูลท่ีแสดงถึงการเกิดผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคมจาก

การดําเนินงานของโครงการ 
5. หลักฐาน เอกสาร ข้อมูลท่ีแสดงถึงการได้รับการยกย่องระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
   



 74

8. สถานพยาบาล มก. 
 

ตัวบ่งช้ีหน่วยงานท่ี 11.1 ระดับความสําเร็จการจัดบริการสุขภาพอนามัยและดูแลอุบัติเหตุ-ฉุกเฉินสําหรับนิสิต  
 (ปรับปรุงจากสกอ.2.5) 

ชนิดของตัวบง่ชี ้  กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบ่งช้ี  
 ปัจจัยท่ีสนับสนุนการดําเนินงานบริการสุขภาพ ให้มีความครอบคลุมในด้านการรักษาพยาบาลอย่างมี
มาตรฐาน การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค โดยให้การบริการนิสิต ที่มีความเหมาะสม สอดคล้องกับนโยบาย
ของสํานักงานอธิการบดี และมหาวิทยาลัย และ สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการ เพ่ือส่งผลต่อ
สุขภาพอนามัยท่ีดีของนิสิต 
รอบระยะเวลา  รอบปีงบประมาณ (1 ต.ค. 25... - 30 ก.ย. 25...) 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีการกําหนดระบบการให้บริการด้านสุขภาพ สําหรับนิสิตที่ครอบคลุมการรักษาโรค การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค 
2. มีกลไกการดูแลนิสิต  กรณีการเกิดอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน ในมหาวิทยาลัยครอบคลุม 24 ช่ัวโมง 
3. มีกลไกการส่งเสริมให้นิสิตเข้าถึงการบริการด้านสุขภาพ 
4. มีการสนับสนุนการดูแลด้านสุขภาพ  ในนิสิตระหว่างการทํากิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย  และ

กิจกรรมเพื่อการบริการสังคม 
5. มีการประเมิน และปรับปรุงผลการดําเนินการบริการสุขภาพอนามัยและดูแลอุบัติเหตุ-ฉุกเฉินสําหรับนิสิต ปีละ 1 ครั้ง  

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

ข้อมูลท่ีต้องการ 
1. ข้อมูลที่แสดงการให้บริการสุขภาพอนามัย และ การดูแลอุบัติเหตุฉุกเฉินนิสิต 
2. ข้อมูลที่แสดงถึงกลไกท่ีสามารถส่งเสริม  ให้นิสิตเข้าถึงการบริการด้านสุขภาพของหน่วยงาน 
3. ข้อมูลที่แสดงถึงการสนับสนุนการดูแลด้านสุขภาพ ในกิจกรรมของนิสิตที่จัดภายในมหาวิทยาลัย 

และการจัดกิจกรรมบริการสังคม 
4. หลักฐานท่ีแสดงการประเมินผล และนําผลการประเมินการดําเนินการบริการสุขภาพอนามัย และ 

ดูแลอุบัติเหตุ-ฉุกเฉินมาปรับปรุง  
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9. สํานักงานตรวจสอบภายใน 
 
ตัวบ่งช้ีหน่วยงานท่ี 12.1  ร้อยละของหน่วยรับตรวจท่ีได้รับการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจําปี  
ชนิดของตัวบ่งช้ี      ผลผลิต   
คําอธิบายตัวบ่งช้ี   

การตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือท่ีสําคัญของผู้บริหารในการกํากับติดตามและประเมินการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย รวมท้ังการเสนอแนะแนวทางหรือมาตรการท่ีจะทําให้ผลการดําเนินงานบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ และการท่ีหน่วยรับตรวจได้รับการตรวจสอบครบถ้วนตามแผนการ
ตรวจสอบประจําปี จะทําให้ผู้บริหารมีความม่ันใจในการดําเนินงานของหน่วยงานว่ามีความครบถ้วน ถูกต้อง 
เป็นไปตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมีการดําเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
นิยามศัพท์   

หน่วยรับตรวจ  หมายถึง หน่วยงานระดับคณะ สถาบัน สํานัก ในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
การตรวจสอบ  หมายถึง การตรวจสอบภายใน ซ่ึงเป็นกิจกรรมที่ให้ความเช่ือม่ันและการให้คําปรึกษา

อย่างเท่ียงธรรมและเป็นอิสระ เพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของส่วนราชการให้ดีขึ้น การ
ตรวจสอบภายในจะช่วยให้ส่วนราชการบรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ท่ีกําหนดไว้ด้วยการประเมินและ
ปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการกํากับดูแลอย่างเป็นระบบ 

แผนการตรวจสอบประจําปี หมายถึง แผนการตรวจสอบท่ีสํานักงานตรวจสอบภายในจัดทําขึ้นเป็น
ประจําทุกปี โดยระบุเรื่องที่จะตรวจสอบ จํานวนหน่วยรับตรวจ ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบในการ
ตรวจสอบ รวมถึงงบประมาณท่ีได้รับ ซ่ึงแผนการตรวจสอบประจําปีได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และได้รับการอนุมัติจากอธิการบดี 
รอบระยะเวลา       รอบปีงบประมาณ (1 ต.ค. 25... - 30 ก.ย. 25...) 
เกณฑ์การประเมิน 

ร้อยละของหน่วยรับตรวจที่ได้รับการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจําปีให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 95 ขึ้นไป 
ข้อมูลท่ีต้องการ 

1. จํานวนหน่วยรับตรวจที่ได้รับการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจําปี 
2. จํานวนหน่วยรับตรวจที่กําหนดไว้ในแผนการตรวจสอบประจําปี 
3. รายงานผลการตรวจสอบ 

วิธีการคํานวณ 
1. คํานวณร้อยละของหน่วยรับตรวจที่สามารถตรวจสอบได้ตามแผนการตรวจสอบประจําปี 

จํานวนหน่วยรบัตรวจท่ีได้รับการตรวจสอบ
จํานวนหน่วยรับตรวจที่กาํหนดในแผนการตรวจสอบประจาํปี

  * 100 
 

2. แปลงค่าร้อยละท่ีคํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
คะแนนที่ได้   =  ร้อยละของหน่วยรับตรวจที่สามารถตรวจสอบได้ตามแผนการตรวจสอบ

ร้อยละของหน่วยรับตรวจที่ได้รับการตรวจสอบตามแผนฯทีก่ําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม5
  * 5 
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10. สํานักงานกฎหมาย 
 

ตัวบ่งช้ีหน่วยงานท่ี 13.1  ร้อยละของความสําเร็จของงานจัดทํานิติกรรมสัญญา และหนังสือมอบอํานาจ 
ชนิดตัวบ่งช้ี      ผลผลิต 
คําอธิบายตัวบ่งช้ี     
 มุ่งประเมินการจัดทํานิติกรรมสัญญา และหนังสือมอบอํานาจ ให้ดําเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่
กําหนด ซ่ึงเป็นงานที่ต้องอาศัยประสบการณ์ความรู้และความละเอียดรอบคอบ 
นิยามศัพท์ 
 นิติกรรมสัญญา คือ การตรวจสอบถึงลักษณะและประเภทของสัญญาท่ีมหาวิทยาลัย จะกระทําต่อ
บุคคลภายนอกหรือหน่วยงานอ่ืน โดยในการพิจารณาต้องกําหนดประเภทของการตรวจสอบ โดยแบ่งออกเป็น
การพิจารณาสัญญาซ่ึงคู่สัญญาได้ยกร่างมาแล้ว กับ การยกร่างสัญญาขึ้นใหม่ ซ่ึงท้ังการตรวจสอบและการยก
ร่างสัญญานิติกรจําเป็นต้องทราบข้อเท็จจริงท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดทําสัญญา โดยเฉพาะรายละเอียดที่ได้มีการ
ตกลงกันระหว่างคู่สัญญา อาทิเช่น รายละเอียดของการทําสัญญา ระยะเวลาในการทําสัญญา สิทธิประโยชน์
ตอบแทนของทั้งสองฝ่าย 

หนังสือมอบอํานาจ คือ การมอบอํานาจของอธิการบดี ในฐานะผู้แทนนิติบุคคล ที่มอบอํานาจให้
บุคคลหน่ึงบุคคลใด เป็นผู้มีอํานาจกระทําการแทนในนามของนิติบุคคล 

ระยะเวลาที่กําหนด หมายถึง การกําหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานจัดทํานิติกรรมสัญญาและ
หนังสือมอบอํานาจ  โดยกําหนดระยะเวลา ๑๔ วัน  ในกรณีนิติกรรมท่ีจัดทําเป็นภาษาไทย และกําหนด
ระยะเวลา ๓๐-๔๕ วัน  ในกรณีท่ีนิติกรรมจัดทําเป็นภาษาต่างประเทศ 
รอบระยะเวลา   รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 25... – 31 พ.ค. 25...) 
เกณฑ์การประเมิน 
   ร้อยละของงานจัดทํานิติกรรมสัญญา และหนังสือมอบอํานาจ ท่ีได้ดําเนินการแล้วเสร็จ กําหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
ข้อมูลท่ีต้องการ 

1. จํานวนของงานจัดทํานิติกรรมสัญญา และหนังสือมอบอํานาจ ในรอบปีการศึกษานั้น 
2. จํานวนของงานจัดทํานิติกรรมสัญญา และหนังสือมอบอํานาจ ที่ดําเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลา

ท่ีกําหนด ในปีการศึกษาน้ัน 
วิธีการคํานวณ 

1. คํานวณรอ้ยละของงานจัดทํานิติกรรมสัญญา และหนงัสือมอบอํานาจ 
จํานวนของงานจดัทํานิติกรรมสญัญาและหนังสือสอบอํานาจที่ดําเนินการแล้วเสร็จตามกําหนด

จํานวนของงานจดัทํานิติกรรมสัญญาและหนังสือส่งมอบอํานาจ
 * 100 

 

2. แปลงร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ 1. เทียบกับคะแนนเต็ม 5  

คะแนนที่ได้  = ร้อยละของงานจัดทํานติิกรรมสัญญาและหนังสือสอบอํานาจที่ดําเนินการแล้วเสร็จตามกําหนด
ร้อยละของงานจัดทํานติิกรรมสัญญาและหนังสือส่งมอบอํานาจทีดํ่าเนนิการแล้วเสร็จตามกําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม5

 * 5 
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11. สํานักงานประกันคุณภาพ 
 
ตัวบ่งช้ีหน่วยงานท่ี 14.1  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ. 9.1) 

         (ช่ือภารกิจเดียวกับตัวบ่งช้ีท่ี 5.1 แต่รายงานผลการดําเนินงานระดับมหาวิทยาลัย) 
ชนิดของตัวบง่ชี ้  กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบ่งช้ี  

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาตามที่กําหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ซ่ึงหน่วยงานต้องสร้าง
ระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการดําเนินงานของหน่วยงานให้เป็นไปตาม
นโยบาย เป้าประสงค์ และระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนดโดยมหาวิทยาลัย และหน่วยงานต้นสังกัด 
ตลอดจนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง มีการวัดผลสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รวมทั้งการรายงาน
ผลการประกันคุณภาพต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน มีการประเมินและปรับปรุงอย่าง
ต่อเน่ือง และมีนวัตกรรมท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดี 
  การประกันคุณภาพการศึกษาภายในถือเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้อง
ดําเนินการอย่างต่อเน่ือง โดยมีการสร้างจิตสํานึกให้เห็นว่าเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ทั้งน้ี เพ่ือเป็นหลักประกันแก่สาธารณชนให้ม่ันใจได้ว่าหน่วยงานสามารถสร้างผลผลิตทาง
การศึกษาที่มีคุณภาพ 
นิยามศัพท์ 
 ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการกําหนดอย่างชัดเจนว่าต้องทําอะไรบ้างเพื่อให้ได้ผล
ออกมาตามท่ีต้องการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยทั่วกันไม่ว่าจะอยู่ในรูปของเอกสาร
หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีการอ่ืนๆ องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ 
ผลผลิตและข้อมูลป้อนกลับ ซ่ึงมีความสัมพันธ์เช่ือมโยงกัน 
  กลไก หมายถึง สิ่งท่ีทําให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือดําเนินอยู่ได้ โดยมีการจัดสรรทรัพยากร มีการจัด
องค์การ หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ดําเนินงาน 
 รายงานการประเมินคุณภาพ หมายถึง รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ท่ีรวมผลการประเมิน
คุณภาพภายในจากกรรมการประเมินฯ เรียบร้อยแล้วไว้ด้วย 
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) หมายถึง กลุ่มคนต่างๆ ท่ีได้รับผลกระทบ หรืออาจได้รับ
ผลกระทบจากการดําเนินการและความสําเร็จของหน่วยงาน ตัวอย่างของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีสําคัญ เช่น 
นิสิต ผู้ปกครอง สมาคมผู้ปกครอง ผู้ปฏิบัติงาน คู่ความร่วมมือท้ังที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ
คณะกรรมการกํากับดูแลหน่วยงานในด้านต่างๆ ศิษย์เก่า นายจ้าง สถาบันการศึกษาอ่ืนๆ องค์การท่ีทําหน้าท่ี
กํากับดูแลกฎ ระเบียบ องค์การที่ให้เงินสนับสนุน ผู้เสียภาษี ผู้กําหนดนโยบาย ผู้ส่งมอบ ตลอดจนชุมชนในท้องถิ่น 
และชุมชนวิชาการ หรือวิชาชีพ 

แนวปฏิบัติท่ีดี หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ทําให้องค์การประสบความสําเร็จ หรือสู่
ความเป็นเลิศตามเป้าหมาย เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้นๆ มีหลักฐานของความสําเร็จปรากฏ
ชัดเจน โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรู้และประสบการณ์ บันทึกเป็นเอกสาร 
เผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ 
รอบระยะเวลา    รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 25... – 31 พ.ค. 25...) 
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เกณฑ์มาตรฐาน  
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและ

พัฒนาการของสถาบัน ต้ังแต่ระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 
2. มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดย

คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของสถาบัน 
3. มีการกําหนดตัวบ่งช้ีเพ่ิมเติมตามอัตลักษณ์ของสถาบัน 
4. มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การควบคุม

ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพ
เสนอต่อสภาสถาบันและสํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกําหนดเวลา โดยเป็นรายงานท่ีมีข้อมูล
ครบถ้วนตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online  และ 3) การนําผลการ
ประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน 

5. มีการนําผลการประกันคณุภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และส่งผลให้มีการพัฒนา
ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งช้ี 

6. มีระบบสารสนเทศท่ีให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ ง 9 
องค์ประกอบคุณภาพ 

7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต
และผู้ใช้บริการตามพันธกิจของสถาบัน 

8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบัน และมีกิจกรรมร่วมกัน 
9. มีแนวปฏิบัติท่ีดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น และเผยแพร่

ให้หน่วยงานอ่ืนสามารถนําไปใช้ประโยชน์ 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ  
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
4, 5 หรือ 6 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
7 หรือ 8 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
9 ข้อ 
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ตัวบ่งช้ีหน่วยงานท่ี 14.2  ระดับความสําเร็จของการดําเนินโครงการ/กิจกรรมสร้างเสริมความรู ้
 ความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพ 

ชนิดของตัวบง่ชี ้   ผลผลิต 
คําอธิบายตัวบ่งช้ี 

การสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจในระบบประกันคุณภาพ ถือเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของสํานักงาน
ประกันคุณภาพ โดยมีกลยุทธ์ท่ีมุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการจัดการความรู้ด้านการประกันคุณภาพท่ัวทั้ง
องค์กร ซ่ึงในรอบปีสํานักงานประกันคุณภาพจะมีโครงการ/กิจกรรมสร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจด้านการ
ประกันคุณภาพที่หลากหลาย โดยให้ความสําคัญกับผู้รับบริการภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นลําดับ
แรก อย่างไรก็ตาม ในบางโครงการ/กิจกรรมได้มีการกระจายกลุ่มเป้าหมายไปยังบุคลากรภายนอก
มหาวิทยาลัยเพ่ิมเติมด้วย ซ่ึงสํานักงานประกันคุณภาพได้ให้ความสําคัญกับการพัฒนาปรับปรุงโครงการ/
กิจกรรมสร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้เป็นไปตามความต้องการ
ของผู้รับบริการ และสอดรับกับบริบทของการประกันคุณภาพท่ีเปลี่ยนแปลงไป โดยมีการติดตามความสําเร็จ
ของการดําเนินงานในรอบปี อันจะส่งผลต่อการพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผล  
รอบระยะเวลา รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 25... – 31 พ.ค. 25...) 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) ทุกโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการ 
2. มีผลการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งช้ีความสําเร็จในโครงการ/กิจกรรมท่ีกําหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
3. มีการจัดโครงการ/กิจกรรมอย่างทั่วถึง โดยมีหน่วยงานระดับคณะวิชา สถาบัน สํานัก หรือ

หน่วยงานเทียบเท่าภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
4. ผลการประเมินในภาพรวมของทุกโครงการ/กิจกรรมอยู่ในระดับมาก (มีค่าเฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.51) 
5. ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมทุกโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับประโยชน์ท่ีได้รับอยู่ใน

ระดับมาก (มีค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51) 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

5 ข้อ 
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ตัวบ่งช้ีหน่วยงานท่ี 14.3  ระดับความสําเร็จของผลสัมฤทธิข์องหนว่ยงาน 
ชนิดของตัวบง่ชี ้  ผลผลิต 
คําอธิบายตัวบ่งช้ี 

เพ่ือให้หน่วยงานที่มีภารกิจด้านการสนับสนุนการบริหารสามารถวัดความสําเร็จของการดําเนินงาน
โดยผ่านกระบวนการคุณภาพ PDCA และความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนที่กําหนดไว้ โดยคํานึงถึง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใช้ทรัพยากร อย่างไรก็ตาม ผลสัมฤทธ์ิของหน่วยงานต้องตอบสนอง
ความต้องการและเป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการ ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าบุคลากรของหน่วยงานมีคุณภาพในการ
ปฏิบัติงานจนได้รับความไว้วางใจให้ได้รับเชิญจากหน่วยงานภายนอก 
รอบระยะเวลา รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 25... – 31 พ.ค. 25...) 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีการดําเนินงานตามกระบวนการ PDCA ทุกโครงการตามแผนปฏิบัติงานประจําปี 
2. ผลการดําเนินงานสามารถบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติงานประจําปีท่ีกําหนด ไม่น้อย

กว่าร้อยละ 80 
3. ผลการดําเนินงานสร้างความประทับใจให้กับผู้รับบริการในระดับดีทุกโครงการ โดยมีค่าเฉลี่ยความ

พึงพอใจของผู้รับบริการไม่น้อยกว่า 3.75 จากคะแนนเต็ม 5.00 
4. บุคลากรมีการสั่งสมความเช่ียวชาญในอาชีพจนได้รับเชิญจากหน่วยงานท้ังภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัยในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 
5. มีผลการประหยัดงบประมาณที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรร่วมกับหน่วยงานอ่ืน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 

ของงบประมาณท่ีได้รับ 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

5 ข้อ 
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12. สํานักงานทรัพย์สิน 
 
ตัวบ่งช้ีหน่วยงานท่ี 15.1  ระดับความสําเร็จของกระบวนการจัดหารายได้งาน/โครงการระดับมหาวิทยาลัย 
ชนิดของตัวบง่ชี ้  กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบ่งช้ี 
 เพ่ือให้หน่วยงานมีการพัฒนากระบวนการการจัดหารายได้ท่ีสามารถสร้างประโยชน์ให้กับ
มหาวิทยาลัยสูงสุด ด้วยรูปแบบหรือวิธีท่ีหลากหลาย สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 
นิยามศัพท์  
 การจัดหารายได้ หมายถึง งาน/โครงการเฉพาะกิจท่ีมหาวิทยาลัยจัดขึ้น โดยมีกระบวนการพิจารณาคัดเลือก/
จับสลากผู้ได้สิทธ์ิเข้าร่วมแสดงและจําหน่ายสินค้า ก่อให้เกิดรายได้สนับสนุนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 
รอบระยะเวลา รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 25..- 31 พ.ค. 25..) 
เกณฑ์มาตรฐาน (ข้อ)  

1. มีการแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน  
2. มีการประชุมคณะกรรมการฝ่ายตลาดนัดและสิทธิประโยชน์ เพ่ือจัดทําแผนดําเนินงานการจัดหา

รายได้และสิทธิประโยชน์  
3. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดหารายได้และสิทธิประโยชน์  
4. มีการรายงานผลการดําเนินงานตามเป้าหมายรายได้ท่ีกําหนด ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะต่อ

ผู้บริหารและมหาวิทยาลัยต่อไป 
5. มีการติดตามและนําผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการดําเนินงานไป

ปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานในรอบปีถัดไป  
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

3 ข้อ  
มีการดําเนินการ  

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

5 ข้อ 
ข้อมูลท่ีต้องการ 
 1. หลักฐานที่แสดงการแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ โดยมีการ
ระบุหน้าท่ีความรับผิดชอบอย่างครบถ้วน 
 2. รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานท่ีสอดคล้องกับกระบวนงานการจัดหารายได้งาน/
โครงการท่ีมหาวิทยาลัยจัดขึ้น 
 3. หลักฐานท่ีแสดงผลการดําเนินงานตามแผนการจัดหารายได้งาน/โครงการท่ีมหาวิทยาลัยจัดขึ้น 
 4. แผนพัฒนาปรับปรุงจากผลการประเมินฯ 
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ตัวบ่งช้ีหน่วยงานท่ี 15.2  ร้อยละของรายรับท่ีได้จากการจัดหารายได้ต่อเป้าหมายรายรับท้ังหมดของงาน/ 
    โครงการระดับมหาวิทยาลัย 
ชนิดของตัวบง่ชี ้  ผลผลิต 
คําอธิบายตัวบ่งช้ี 
 การบริหารจัดการพ้ืนท่ีดําเนินการงาน/โครงการระดับมหาวิทยาลัยเพ่ือสร้างรายได้สนับสนุนการ
ดําเนินงานตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย  
นิยามศัพท์  
 รายรับท่ีได้จากการจัดหารายได้ หมายถึง จํานวนเงินรายรับจริงจากการบริหารจัดการพ้ืนที่ ท่ี
มหาวิทยาลัยมอบหมายให้สํานักงานทรัพย์สินปฏิบัติการฝ่ายตลาดนัดและสิทธิประโยชน์ อาทิเช่น การจัดหา
รายได้จากโครงการเฉพาะกิจ เช่น งานเกษตรแฟร์/งานวันเกษตรแห่งชาติ เป็นต้น รวมทั้งการจัดหาสิทธิ
ประโยชน์ เพ่ือเทิดพระเกียรติพระราชวงศ์ เช่น งานเพ่ือนพ่ึง (ภาฯ) เกษตรแฟร์ งานกาชาด เป็นต้น โดยให้มี
หน้าท่ีจัดหาและจัดการรายได้และสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องในการจัดแบ่งพ้ืนที่ต่าง ๆ รวมทั้งจัดหา และ
จัดการสิทธิประโยชน์อ่ืน ๆ มีอํานาจลงนามในประกาศต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องในงาน ประสานกับฝ่ายต่าง ๆ ให้
ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย 
รอบระยะเวลา รอบปีงบประมาณ (1 ต.ค.25.. - 30 ก.ย.25..) 
เกณฑ์การประเมิน  
 ร้อยละของรายรับท่ีได้จากการจัดหารายได้งาน/โครงการที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 
ข้อมูลท่ีต้องการ 
 1.งาน/โครงการเฉพาะกิจและงานจัดหาสิทธิประโยชน์เพ่ือเทิดพระเกียรติพระราชวงศ์ท่ีมหาวิทยาลัย
จัดขึ้นและมอบหมายให้สํานักงานทรัพย์สินปฏิบัติการฝ่ายตลาดนัดและสิทธิประโยชน์ เช่น งานเกษตรแฟร์/
งานวันเกษตรแห่งชาติ งานเพ่ือนพ่ึง (ภาฯ) เกษตรแฟร์ งานกาชาด เป็นต้น 
 2.เป้าหมายรายรับและรายรับจริงจากการจัดหารายได้งาน/โครงการระดับมหาวิทยาลัย 
วิธีการคํานวณ 

1.คํานวณร้อยละของรายรับที่ได้จากการจัดหารายได้ต่อเป้าหมายรายรับท้ังหมดของงาน/โครงการระดับมหาวิทยาลยั 
 

ผลรวมรายรับจริงจากการจดัหารายได้งานหรือโครงการท่ีมหาวิทยาลยัจดัข้ึน
ผลรวมเป้าหมายรายรบัท่ีต้ังไว้ของงานหรือโครงการท่ีมหาวิทยาลยัจดัข้ึน

 * 100 
 

2.แปลงร้อยละท่ีคํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5  

คะแนนที่ได้ =   ร้อยละของรายรับทีไ่ด้จากการจัดหารายได้ต่อเป้าหมายรายรับทั้งหมดของงานหรือโครงการระดับมหาวทิยาลัย
ร้อยละของรายรับที่ได้จากการจัดหารายได้ทีก่ําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม5

 * 5 
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ตัวบ่งช้ีหน่วยงานท่ี 15.3  ระดับความสําเร็จของการจัดบริการอาหารแก่นิสิต (ตัวบ่งช้ี สกอ.ที่ 2.5) 
ชนิดของตัวบง่ชี ้  กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบ่งช้ี 
 ต้องการวัดคุณภาพการบริการอาหารที่มหาวิทยาลัยจัดให้แก่นิสิต  
นิยามศัพท์  
 การจัดบริการด้านอาหาร หมายถึง การจัดหาผู้ประกอบการร้านค้าและสิ่งอํานวยความสะดวก
ภายในโรงอาหารกลางของมหาวิทยาลัย โดยคํานึงถึงการจัดจําหน่ายอาหารให้ถูกสุขอนามัย ความสะอาด และ
ความปลอดภัยแก่นิสิต  
รอบระยะเวลา รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 25.. - 31 พ.ค. 25..) 
เกณฑ์มาตรฐาน (ข้อ) 
 1. มีการแต่งต้ังกรรมการและมีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม โดยคณะกรรมการชุดต่างๆ 
 2. จัดทําแผนพัฒนาการจัดบริการอาหารและส่ิงอํานวยความสะดวกที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 
 3. มีการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดบริการอาหาร 
 4. มีการตรวจติดตามควบคุมและประเมินคณุภาพการจัดบริการอาหารให้เป็นไปตามมาตรฐานของ
กระทรวงสาธารณสุข เป็นประจําทุกป ี
 5. มีการนําผลการตรวจติดตามจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการจัดบริการอาหารแก่นิสิตอย่าง
ต่อเน่ือง 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
ข้อมูลท่ีต้องการ 
 1.หลักฐานท่ีแสดงการแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ โดยมีการระบุ
หน้าท่ีความรับผิดชอบอย่างครบถ้วน 
 2. รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ  
 3. แผนพัฒนาการจัดบริการอาหาร 
 4. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดบริการอาหาร 
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13. สํานักงานบริการวิชาการ 
 
ตัวบ่งช้ีหน่วยงานท่ี 16.1  ระบบและกลไกการบริการวิชาการ (ปรับปรุงจากสกอ.5.1) 
ชนิดของตัวบง่ชี ้  กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบ่งช้ี   

เพ่ือพัฒนาระบบกลไก การให้บริการวิชาการ ให้มีความครอบคลุมในทุกด้าน และสามารถสนับสนุน
การให้บริการวิชาการให้สามารถดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และกอ่ให้เกิดสิทธิประโยชน์ต่อองค์กร 
และสังคมเพ่ิมมากข้ึน 
นิยามศัพท์ 
 การบริการวิชาการ หมายถึง กิจกรรมหรือโครงการให้บริการแก่สงัคมภายนอกมหาวิทยาลัยหรือเป็น
การให้บริการที่จัดในมหาวิทยาลัย โดยมีบุคลากรภายนอกเข้ามาใช้บริการ 
 ลักษณะการใหบ้ริการวิชาการ มีดังน้ี 
 1. บริการวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบ ควบคุม 
 2. บริการจัดฝกึอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการแบบให้เปล่า 
 3. บริการจัดฝกึอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการในลักษณะการว่าจ้าง 
 4. ประสานบริการศึกษาความเหมาะสมของโครงการการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 5. ประสานบริการวางระบบ ออกแบบ สรา้ง ประดิษฐ์ และผลิต 

บุคลากร หมายถึง บุคลากรประจําท้ังหมดของ มก. 
รอบระยะเวลา รอบปีงบประมาณ (1 ต.ค. 25... - 30 ก.ย. 25...) 
เกณฑ์มาตรฐาน (ข้อ) 
 1. มีระบบกลไกในการให้บรกิารวิชาการ 
 2. มีระบบกลไกในการสนับสนุนการให้บริการวิชาการของบุคลากร 
 3. มีระบบในการติดตามการดําเนินงานด้านบริการวิชาการ 
 4. มีการนําผลงานการบริการวิชาการไปใช้ประโยชน์ 
 5. มีการนําองค์ความรู้ถ่ายทอดสู่สังคมและเชิงพาณิชย์ 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
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14. สํานักการกีฬา 
 
ตัวบ่งช้ีหน่วยงานท่ี 17.1  ระบบการบริหารจัดการสนามกีฬา (ปรับปรุงจากสกอ.2.5)  
ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบ่งช้ี 

การบริหารการจัดการ การบริการด้านกายภาพสนามกีฬา 
รอบระยะเวลา รอบปีงบประมาณ (1 ต.ค. 25.. – 30 ก.ย. 25..) 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีการสนับสนุนการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาของนิสิตทุกคณะ 
2. มีการบริการสิ่งอํานวยความสะดวกด้านสนามกีฬา แก่ นิสิต  
3. มีการรองรับกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในของนิสิต และ การฝึกซ้อมของนักกีฬามหาวิทยาลัย 
4. มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการ ไม่ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
5. มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการ และข้อเสนอแนะ มาปรับปรุงแผนการดําเนินงาน

ในรอบปีถัดไป 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
ข้อมูลท่ีต้องการ 

1. แผนการบริหารจัดสนามกีฬาที่สนับสนุนการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา 
2. ข้อมูลความพร้อมของสนามกีฬา (รายงานสถานท่ี และ ภาพถ่าย) 
3. หนังสืออนุญาตให้ใช้สนามกีฬาแก่นิสิต ท่ีนอกเหนือจากการเรียนการสอน 
4. หนังสืออนุญาตให้ชมรมกีฬาใช้สนามกีฬาและอุปกรณ์เพ่ือการฝึกซ้อมกีฬามหาวิทยาลัย 
5. รายงานการประเมินคุณภาพการให้บริการ 
6. หลักฐานท่ีแสดงผลการประเมินผลและนําผลการประเมินมาปรับปรุง 
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ตัวบ่งช้ีหน่วยงานท่ี 17.2  ระบบการพัฒนากีฬา (ภารกิจหน่วยงาน) 
ชนิดของตัวบง่ชี้   กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบ่งช้ี 
 พัฒนาองค์ความรู้ทางด้านการกีฬาสร้างผลงานทางด้านการกีฬาในระดับนานาชาติและบริการจัดการด้าน
บุคลากร อาคารสถานที่ สนามกีฬา อุปกณ์การกีฬา อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึงนิสิตบุคลากรและประชาชน
ท่ัวไป เพ่ือเสริมศักยภาพทางด้านสุขภาพ 
รอบระยะเวลา  รอบปีงบประมาณ (1 ต.ค. 25... - 30 ก.ย. 25...) 
เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. มีแผนยุทธศาสตร์สํานักกฬีาที่เป็นไปตามนโยบายยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนากีฬา มก. ท่ี
สอดคล้องกับแผนการพัฒนากีฬาแห่งชาติ 
 2. มีแผนปฏิบติังานประจําปี สํานักกีฬา 
 3. มีการดําเนินการได้ตามแผนปฏิบัติงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 4. มีการติดตามผลการดําเนินงานและประเมินผล อย่างน้องปีละ 2 ครัง้ 
 5. มีการนําผลประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาแผนปฏิบัติการประจําปีต่อไป 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
ข้อมูลท่ีต้องการ 
  1. แผนยุทธศาสตร์สํานักกีฬา/แผนปฏิบัติงานประจําปี 
  2. ข้อมูลท่ีแสดงถึงผลการดําเนินงาน 
  3. หลักฐานที่แสดงผลการประเมินและนําผลการประเมินมาปรับปรุง 
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ภาคผนวก 
 

 สรุปการเปลี่ยนแปลงตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ประเมินจากหนังสือคู่มือตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ประเมินคุณภาพ
ภายใน สําหรับสถาบัน สํานัก ปีการศึกษา 2554 และปีการศึกษา 2555 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ สํานักงานอธิการบดี ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 5 สรุปการปรับปรุงตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายในตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการ 
     ประกันคุณภาพ สํานักงานอธิการบดี 

ตัว
บ่งชี้
ท่ี 

หัวข้อท่ี
ปรับปรุง 

มติท่ีประชุม 

1.1 นิยาม
ศัพท์ 

เพิ่มคําว่า “ผู้บริหาร หมายถึง ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี” 

 เกณฑ์
มาตรฐาน 

ข้อ 1 ใช้ข้อความเดิมตามคู่มือระดับสํานัก ได้แก่  
“นโยบายของมหาวิทยาลัย” 

2.1 คําอธิบาย
ตัวบ่งช้ี 

แก้ไขข้อความ จาก 
“...ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน...” เป็น 
“...ความรับผิดชอบต่อผู้รับบริการ...”

2.3 เกณฑ์
มาตรฐาน 

ข้อ 3 แก้ไขข้อความ จาก 
“...สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม” เป็น 
“...และเหมาะสมกับสถานท่ี” 

3.1 ตัวอย่าง
แนวทาง
ปฏิบัติ 

ข้อ 8 ท่ีประชุมมีมติให้สํานักงานอธิการบดีสรุปผลการประเมินภาวะผู้นําของแต่ละหน่วยงาน โดยให้
ผู้บริหารหน่วยงานพิจารณาคะแนนการประเมินภาวะผู้นําด้านท่ีได้คะแนนน้อยกว่า 3.50 (จากคะแนนเต็ม 
5 คะแนน) ไปปรับปรุงการบริหารงาน ท้ังน้ี สํานักงานอธิการบดีจะติดตามผลการปรับปรุงการบริหารงาน
ในรูปแบบของการประเมินภาวะผู้นําในรอบปีถัดไป   

3.2 เกณฑ์
มาตรฐาน 

ข้อ 1 ท่ีประชุมมีมติให้หน่วยงานกําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้  
โดยมีหลักฐานอย่างชัดเจน เช่น รายงานการประชุม แผนการจัดการความรู้ เป็นต้น  

 ตัวอย่าง
แนวทาง
ปฏิบัติ 

ประธานฯ ให้ความเห็นว่า การประชุมเครือข่ายท่ีหลายๆ หน่วยงานดําเนินการอยู่ ถือเป็นการจัดการ
ความรู้อย่างหน่ึง เสนอแนะให้รวบรวมข้อมูล และเผยแพร่บนเว็บไซต์ 

3.3 ตัวอย่าง
แนวทาง
ปฏิบัติ 

ข้อ 1 ท่ีประชุมมีมติให้ทุกหน่วยงานแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพ โดยกําหนด
อํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการชุดดังกล่าวให้รับผิดชอบด้านการประกันคุณภาพ ด้านการจัดการความรู้ 
และด้านการบริหารความเส่ียง 

  ผู้แทนจากสํานักงานตรวจสอบภายใน เสนอให้ย้ายข้อ 2.4 ไปไว้ในหัวข้อ 3 เป็นข้อ 3.5 เพ่ือให้ตรงกับ
ขั้นตอนการดําเนินงานจริงของระบบบริหารความเส่ียง ท้ังน้ี ท่ีประชุมมีมติมอบหมายให้สํานักงานประกัน
คุณภาพนําไปพิจารณาแก้ไขข้อมูลดังกล่าวในระดับมหาวิทยาลัยก่อน เมื่อได้ข้อสรุปสํานักงานอธิการบดี
จะแจ้งให้ทราบภายหลังต่อไป 
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ตัว
บ่งชี้
ท่ี 

หัวข้อท่ี
ปรับปรุง 

มติท่ีประชุม 

4.1 นิยาม
ศัพท์ 

แก้ไขข้อความ จาก 
“แผนกลยุทธ์ทางการเงิน” เป็น “แผนกลยุทธ์ทางการเงิน/แผนการใช้จ่ายเงิน” 
สําหรับรายละเอียดคํานิยามศัพท์ ใช้ข้อความเดิมตามคู่มือระดับสํานัก  

 เกณฑ์
มาตรฐาน 

ข้อ 5 แก้ไขข้อความ จาก  
“...ไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความมั่นคงของหน่วยงานอย่าง
ต่อเน่ือง” เป็น 
“...ไปใช้ในการบริหาร” 

5.1 เกณฑ์
มาตรฐาน 

ข้อ 4 แก้ไขข้อความ จาก 
“...รายงานประเมินคุณภาพ...” เป็น 
“...รายงานการประเมินตนเอง (SAR)...” 

 
 สรุปการปรับปรุงตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ประเมินคุณภาพตามภารกิจของหน่วยงานในสังกัดสํานักงาน
อธิการบดี  
 
ตารางที่ 6 สรุปการปรับปรุงตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายในตามภารกิจของหน่วยงานในสังกัด
สํานักงานอธิการบดี 

ตัว
บ่งชี้
ท่ี 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หัวข้อท่ี
ปรับปรุง 

การแก้ไขปรับปรุง 

8.1 กองวิเทศ
สัมพันธ์ 

คําอธิบาย
ตัวบ่งช้ี 

จาก “เป็นการวัดความสําเร็จในการดําเนินงานด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ...” เป็น 
“เป็นการวัดความสําเร็จในด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ...” 

  เกณฑ์
มาตรฐาน 

ข้อ 2 แก้ไขข้อความ จาก  
“มีการดําเนินการตามแผนการดําเนินงานด้านความร่วมมือระหว่างประเทศท่ีกําหนด” เป็น 
“มีการดําเนินการตามแผนการดําเนินงานด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ” 

   ข้อ 3 แก้ไขข้อความ จาก  
“มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมระดับนานาชาติ” เป็น 
“มีการส่งเสริมให้บุคลากรและนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมระดับนานาชาติ” 

   ข้อ 4 แก้ไขข้อความ จาก  
“มีการจัดให้บริการข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อบุคลากร” เป็น 
“มีการให้บริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อบุคลากรและนิสิต” 

8.2 กองวิเทศ
สัมพันธ์ 

ช่ือตัวบ่งช้ี จาก “ร้อยละของอาจารย์ นักวิจัย บุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการท่ีได้ผ่านการคัดเลือก
เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปล่ียนทางวิชาการ วิจัยกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ” เป็น 
“ร้อยละของโครงการ กิจกรรมจากสถาบันและองค์การต่างประเทศท่ีมีบุคลากรสมัครเข้าร่วม” 

  คําอธิบาย
ตัวบ่งช้ี 

จาก “...นักวิจัยและบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการให้มีคุณวุฒิและประสบการณ์ใน
ต่างประเทศมากข้ึน...” เป็น 
“...นักวิจัยและบุคลากรของ มก.ในการเสริมสร้างคุณวุฒิและประสบการณ์ทางวิชาการมากขึ้น...” 

  เกณฑ์
มาตรฐาน 

จาก “ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับการคัดเลือกจากแหล่งทุนต่างประเทศ กําหนดให้คะแนนเต็ม 5=
ร้อยละ 90 ขึ้นไป” เป็น 
“ร้อยละของโครงการ กิจกรรมจากสถาบันและองค์การต่างประเทศท่ีมีบุคลากรสมัครเข้าร่วม 
กําหนดให้คะแนนเต็ม 5=ร้อยละ 75 ขึ้นไป” 
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ตัว
บ่งชี้
ท่ี 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หัวข้อท่ี
ปรับปรุง 

การแก้ไขปรับปรุง 

  ข้อมูลท่ี
ต้องการ 

ข้อ 1 แก้ไขข้อความ จาก 
“จํานวนอาจารย์ นักวิจัย บุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการในปีการศึกษานั้น ท่ีสมัครเข้ารับ
การคัดเลือกจากแหล่งทุนต่างประเทศ” เป็น 
“จํานวนโครงการ กิจกรรม จากสถาบันและองค์การต่างประเทศท่ีดําเนินการประชาสัมพันธ์ไปยัง
กลุ่มเป้าหมายและประสานงานการรับสมัครเข้าร่วมโดยกองวิเทศสัมพันธ์” 

   ข้อ 2 แก้ไขข้อความ จาก 
“จํานวนอาจารย์ นักวิจัย บุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการท่ีได้รับการคัดเลือกจากแหล่งทุน
ต่างประเทศในปีการศึกษานั้น” เป็น 
“จํานวนโครงการ กิจกรรม จากสถาบันและองค์การต่างประเทศท่ีมีบุคลากรสมัครเข้าร่วม” 

  วิธีการ
คํานวณ 

สูตรการคํานวณ ข้อ 1 จาก  
“จํานวนอาจารย์ นักวิจัย บุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ...” เป็น 
“จํานวนโครงการ กิจกรรม จากสถาบันและองค์กรต่างประเทศ...” 

   สูตรการคํานวณ ข้อ 2 จาก  
“ร้อยละของอาจารย์ นักวิจัย บุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ...” เป็น 
“ร้อยละของโครงการ กิจกรรม จากสถาบันและองค์กรต่างประเทศ...” 

8.3 กองวิเทศ
สัมพันธ์ 

ช่ือตัวบ่งช้ี จาก “ร้อยละของนิสิต นักศึกษา ท่ีได้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวิชาการ 
วิจัยกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ” เป็น 
“ร้อยละของโครงการ กิจกรรมจากสถาบันและองค์กรต่างประเทศที่มีนิสิตสมัครเข้าร่วม” 

  คําอธิบาย
ตัวบ่งช้ี 

จาก “เป็นการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพนิสิต นักศึกษา ให้มีคุณวุฒิและประสบการณ์ใน
ต่างประเทศมากข้ึน เป็นผู้มีสมรรถนะสากล สามารถเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรม
การประชุมวิชาการหรือการนําเสนอผลงานทางวิชาการในท่ีประชุมระดับนานาชาติและการ
แลกเปล่ียนนิสิต นักศึกษา การสมัครรับทุนการศึกษา ทุนวิจัย ทุนฝึกอบรม กับสถาบันการศึกษา
ต่างประเทศ เป็นต้น” เป็น  
“เป็นการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการเสริมสร้างความรู้ 
และประสบการณ์ในระดับนานาชาติ ผ่านการสมัครรับทุนจากแหล่งทุนท้ังในและต่างประเทศ 
โครงการแลกเปล่ียนนิสิต นักศึกษากับสถาบันการศึกษาคู่สัญญา โครงการศึกษาภาคฤดูร้อนของ
มหาวิทยาลัยต่างประเทศ การเข้าร่วมกิจกรรมและสัมมนาของนิสิตในระดับนานาชาติ ซ่ึงเป็นส่วน
สําคัญในการพัฒนาสมรรถนะสากลของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการผลิตบัณฑิตท่ีมี
คุณภาพ และมีความสามารถในการนําความรู้และประสบการณ์ในมหาวิทยาลัยมาปรับใช้ในการ
ทํางานในอนาคต” 

  เกณฑ์
มาตรฐาน 

จาก “ร้อยละของนิสิต นักศึกษา ท่ีได้รับการคัดเลือกจากแหล่งทุนต่างประเทศ กําหนดให้คะแนน
เต็ม 5=ร้อยละ 90 ขึ้นไป” เป็น 
“ร้อยละของโครงการ กิจกรรมจากสถาบันและองค์กรต่างประเทศที่มีนิสิตสมัครเข้าร่วม 
กําหนดให้คะแนนเต็ม 5=ร้อยละ 75 ขึ้นไป” 

  ข้อมูลท่ี
ต้องการ 

ข้อ 1 แก้ไขข้อความ จาก 
“จํานวนนิสิต นักศึกษาในปีการศึกษานั้น ท่ีสมัครเข้ารับการคัดเลือกจากแหล่งทุนต่างประเทศ” 
เป็น 
“จํานวนโครงการ กิจกรรม จากสถาบันและองค์กรต่างประเทศที่ดําเนินการประชาสัมพันธ์ไปยัง
กลุ่มเป้าหมายและประสานงานการรับสมัครเข้าร่วมโดยผ่านกองวิเทศสัมพันธ์” 
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  ข้อมูลท่ี
ต้องการ 

ข้อ 2 แก้ไขข้อความ จาก 
“จํานวนนิสิต นักศึกษา ท่ีได้รับการคัดเลือกจากแหล่งทุนต่างประเทศในปีการศึกษานั้น” เป็น 
“จํานวนโครงการ กิจกรรม จากสถาบันและองค์กรต่างประเทศที่มีนิสิตเข้าร่วม” 

  วิธีการ
คํานวณ 

สูตรการคํานวณ ข้อ 1 จาก  
“จํานวนนิสิต นักศึกษา...” เป็น 
“จํานวนโครงการ กิจกรรม จากสถาบันและองค์กรต่างประเทศ...” 

   สูตรการคํานวณ ข้อ 2 จาก  
“ร้อยละของนิสิต นักศึกษา...” เป็น 
“ร้อยละของโครงการ กิจกรรม จากสถาบันและองค์กรต่างประเทศ...” 

11.1 สถาน 
พยาบาล 

เกณฑ์
มาตรฐาน 

ตัดข้อ “5. มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ท่ีครอบคลุม สุขภาพกาย และสุขภาพจิต โดยสามารถ
ดําเนินกิจกรรมตามแผนที่กําหนดมากกว่าร้อยละ 70” ออก 

  เกณฑ์การ
ประเมิน 

จาก “คะแนน 1 มีการดําเนินการ 1-2 ข้อ” 
เป็น “คะแนน 1 มีการดําเนินการ 1 ข้อ” 
จาก “คะแนน 2 มีการดําเนินการ 3 ข้อ” 
เป็น “คะแนน 2 มีการดําเนินการ 2 ข้อ” 
จาก “คะแนน 3 มีการดําเนินการ 4 ข้อ” 
เป็น “คะแนน 3 มีการดําเนินการ 3 ข้อ” 
จาก “คะแนน 4 มีการดําเนินการ 5 ข้อ” 
เป็น “คะแนน 4 มีการดําเนินการ 4 ข้อ” 
จาก “คะแนน 5 มีการดําเนินการ 6 ข้อ” 
เป็น “คะแนน 5 มีการดําเนินการ 5 ข้อ” 

  ข้อมูลท่ี
ต้องการ 

ตัดข้อ “4. ข้อมูลท่ีแสดงถึงผลการดําเนินงานกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในนิสิต” ออก 

14.2 สํานักงาน
ประกัน
คุณภาพ 

เกณฑ์
มาตรฐาน 

ข้อ 2 แก้ไขข้อความ จาก 
“...ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80” เป็น 
“...ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60” 

15.3 สํานักงาน
ทรัพย์สิน 

ตัวบ่งช้ี เพิ่มเติมตัวบ่งช้ีท่ี 15.3 ระดับความสําเร็จของการจัดบริการอาหารแก่นิสิต  
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