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ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ทบทวนองค์ประกอบและ

ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับบริบทที่

เปลี่ยนแปลงไปและความเคลื่อนไหวด้านคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาต่างๆ และจัดท าคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2553 ขึ้น รวมทั้งส านักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) ได้เริ่มเตรียมการเพื่อประเมิน

คุณภาพภายนอก รอบสาม ซึ่งเป็นการประเมินเพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพ

การศึกษาโดยพิจารณาจากผลผลิต ผลลัพธ์ เป็นส าคัญ และจัดท าคู่มือการประเมิน

คุณภาพภายนอก รอบสาม (พ.ศ.2554-2558) ระดับอุดมศึกษา ขึ้น เพื่อให้

สถานศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน และเกณฑ์ในการ

รับรองมาตรฐานคุณภาพของ สมศ.  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงจ าเป็นต้องปรับปรุงระบบประกันคุณภาพให้

สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการพัฒนา

ระบบประกันคุณภาพ ส าหรับส านัก สถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ปรับปรุง

คู่มือตัวบ่งชี้ และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน ส าหรับส านัก สถาบัน ให้มีความ

สอดคล้องกับการประเมินฯ ของ สกอ. และกรอบการประเมินตาม 6 องค์ประกอบ

คุณภาพ ซึ่งส านักประกันคุณภาพหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้จะเป็นแนวทางในการ

ด าเนินงานในระบบประกันคุณภาพที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

อย่างไรก็ตาม หากท่านเห็นว่าคู่มือฉบับนี้ยังมีสิ่งใดที่ควรปรับปรุงหรือพัฒนา 

โปรดอย่ารีรอที่จะให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะแก่ส านักประกันคุณภาพ เพื่อน าไปแก้ไข

ปรับปรุงต่อไป เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายปลายทางของการด าเนินงานร่วมกัน คือ การ

ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ และมีคุณภาพระดับสากล 
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                  บทที่บทที่  1        กระบวนการประเมินคุณภาพภายในกระบวนการประเมินคุณภาพภายใน  
  
  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด าเนินการพัฒนาระบบประกันคุณภาพโดยยึด

หลักการด าเนินงานเป็น 3 ส่วน คือ การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และ
การประเมินคุณภาพ โดยมีการพัฒนารูปแบบระบบประกันคุณภาพที่สอดคล้องกับ

การด าเนินงานและธรรมชาติของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัย เป็น 2 รูปแบบ ดังนี ้

รูปแบบที่  1 ระบบประกันคุณภาพส าหรับคณะวิชา ด าเนินการตาม  9

องค์ประกอบ 
รูปแบบที่ 2  ระบบประกันคุณภาพส าหรับส านัก สถาบัน และหน่วยงาน

สนับสนุน ด าเนินการตาม 6 องค์ประกอบ 
 

1.1  การประเมินคุณภาพภายใน  
เพื่อให้ทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงจากภายนอกและสามารถเชื่อมโยงการ

ประกันคุณภาพภายในและภายนอกได้ มหาวิทยาลัยจึงทบทวนและปรับปรุงการ

ประเมินคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่องเพื่อใช้ประเมินระดับคุณภาพ โดยสอดคล้องกับ

แนวทางและตัวบ่งชี้ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) การพัฒนา

ปรับปรุงตัวบ่งชี้การประเมินในระบบประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยได้

พิจารณาตามจุดเน้นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คือ กลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัย

ขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก  
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1.2 แผนงานการประเมินคุณภาพภายในประจ าป ี 

 

กิจกรรมด าเนินการ 
 

พ
.ย
.-

 พ
.ค
. 

มิ
.ย
. 

ก
.ค
. 

ส
.ค
. 

ก
.ย
. 

ต
.ค
. 

พ
.ย
. 

ธ
.ค
. 

ม
.ค
. 

ก
.พ
. 

มี
.ค
. 

เม
.ย
. 

พ
.ค
. 

มิ
.ย
. 

ก
.ค
. 

ส
.ค
. 

ก
.ย
. 

ต
.ค
. 

1. วางแผน และปรับปรุง
แผนด าเนนิการ (P) 

                  

2. เก็บข้อมูล 12 เดือน  
ตามตัวบ่งชี ้(D) 

                  

3. หน่วยงานย่อยจัดท า 
SAR เตรียมการประเมิน
และมีการแตง่ตั้ง 

กรรมการประเมนิ

หน่วยงานยอ่ย 

                  

4.ประเมินหน่วยงาน
ย่อย  (C) 

                  

5. ส านัก สถาบันน าผล 
(4) มาจัดท า SAR และ  
เตรียมการประเมิน

ส านัก สถาบนัและมีการ

แต่งตั้งคณะกรรมการ

ประเมินส านกั สถาบัน 

                  

6. ประเมินส านัก สถาบัน 
(C) 

                  

7. แต่งตั้งคณะกรรมการ

ประเมินวิทยาเขต/

มหาวิทยาลัย 
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กิจกรรมด าเนินการ 
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8. มก. น าผล (6) มา
จัดท า SAR บนระบบ 
CHE QA Online 
เตรียมรับการประเมิน 

                  

9. ประเมินมหาวทิยาลัย
บนระบบ CHE QA 
Online (C) 

                  

10. มก.ส่งรายงาน 

ประกันคุณภาพประจ าป ี
(SAR) ให้ สกอ. ผ่าน 

ระบบ CHE QA Online 
(ภายใน 120 วนั นับ

จากสิ้นปีการศึกษา)  

                  

11. หน่วยงานทกุระดับ
จัดท าแผนพัฒนา

ปรับปรุงตามผลการ

ประเมิน (A) และน าผล
การประเมินไปใชใ้น

การจัดท าแผนปฏิบัติ

งานประจ าปีต่อไป (P) 
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1.3   แนวทางการประเมินคุณภาพภายในประจ าป ี 
 

ส าหรับแนวทางการประเมินคุณภาพภายในประจ าปี มหาวิทยาลัยมีรูปแบบ

การด าเนินงาน ดังนี ้
1. ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในเป็นรายหน่วยงาน  
2. ระยะเวลาด าเนินการประมาณหน่วยงานละ 1-3 วัน โดยทุกหน่วยงาน

ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคมของทุกปี  
3. มหาวิทยาลัยเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินฯ โดยให้แต่ละหน่วยงาน 

น าเสนอรายชื่อคณะกรรมการประเมินฯ ซึ่งประกอบด้วย ประธานฯ และกรรมการ

ประเมินฯ ที่ผ่านการฝึกอบรมผู้ประเมินฯ ตามแนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการ

ประเมินของ สกอ. ประมาณ 3-5 คน โดยมีผู้ประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัย 

อย่างน้อย 1 คน ทั้งนี้ แต่ละหน่วยงานสามารถพิจารณาคัดเลือกจากรายชื่อผู้ผ่านการ

ฝึกอบรมผู้ประเมินฯ จาก http://www.mua.go.th หรือ www.qa.ku.ac.th เพื่อน าเสนอ
ให้ส านักประกันคุณภาพจัดท าค าสั่งแต่งตั้งต่อไป 

4. ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประเมินฯ ประมาณ 2 คน โดยส านักประกัน

คุณภาพจะจัดบุคลากรจากส านักประกันคุณภาพ หรือบุคลากรจากหน่วยงานอื่นๆ ที่

ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ที่ส านัก

ประกันคุณภาพจัด ท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการประเมินฯ แต่ละชุด  
5. หน่วยงานจัดท า SAR และส่ง SAR ให้คณะกรรมการประเมินฯ ก่อนเข้าไป

ประเมินคุณภาพประจ าปี อย่างน้อย 1 สัปดาห ์

6. หลังจากคณะกรรมการด าเนินการประเมินคุณภาพภายในของแต่ละ

หน่วยงานแล้วเสร็จ ต้องจัดส่งรายงานผลการประเมินไปยังหน่วยงานที่รับการ

ประเมินฯ และหน่วยงานส่งให้ส านักประกันคุณภาพ ภายในเวลา 1 เดือน  
7. ภายหลังรับรายงานผลการประเมินฯ แล้ว ให้หน่วยงานส่งรายงานการ

ประเมินคุณภาพภายใน (ประกอบด้วย SAR และผลการประเมินคุณภาพภายใน

ระดับหน่วยงาน) ให้ส านักประกันคุณภาพ ภายใน 2 สัปดาห ์

8. หน่วยงานจัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงเสนอมหาวิทยาลัยภายในวันที่  

30 ตุลาคม 

http://www.mua.go.th/
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1.4   แนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินฯ  

 คณะกรรมการประเมินระดับหน่วยงาน 
- มีกรรมการประเมินฯ อย่างน้อย 3 คน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับขนาดของ

หน่วยงาน 
- เป็นผู้ประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัยที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร 

ผู้ประเมินของ สกอ. อย่างน้อย 1 คน หรือเป็นผู้มีความรู้ และประสบการณ์สูงซึ่ง
สามารถให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อหน่วยงาน อาจอนุโลมให้ไม่ต้องผ่าน

การฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. ได้ ส่วนผู้ประเมินจากภายในมหาวิทยาลัย

ต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. หรือที่มหาวิทยาลัยจัดฝึกอบรม
ให้โดยใช้หลักสูตรของ สกอ. 

- ประธานคณะกรรมการประเมินฯ เป็นผู้ประเมินจากภายในหรือ

ภายนอกมหาวิทยาลัยก็ได้ ในกรณีที่เป็นผู้ประเมินภายในมหาวิทยาลัยต้องอยู่นอก

สังกัดหน่วยงานที่รับประเมิน โดยประธานต้องเป็นผู้ที่ขึ้นบัญชีประธานคณะกรรมการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ.  
 คณะกรรมการประเมินระดับหน่วยงานย่อย 

- มีกรรมการประเมินฯ อย่างน้อย 3 คน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับขนาดของ

หน่วยงานย่อย 
- เป็นผู้ประเมินจากภายนอกหน่วยงานย่อยที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร

ผู้ประเมินของ สกอ. อย่างน้อย 1 คน ในกรณีที่ผู้ประเมินจากภายนอกหน่วยงาน

ย่อยเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์สูง ซึ่งสามารถให้ค าแนะน าที่จะเป็นประโยชน์

อย่างยิ่งต่อหน่วยงานย่อยที่รับการประเมิน อาจอนุโลมให้ไม่ต้องผ่านการฝึกอบรม

หลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. ก็ได ้ 
- ประธานคณะกรรมการประเมินฯ เป็นผู้ประเมินจากภายนอกหน่วยงาน

ย่อย โดยต้องเป็นผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. หรือที่

มหาวิทยาลัยจัดฝึกอบรมให้โดยใช้หลักสูตรของ สกอ. 
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                  บทที่บทที่  2        เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายในเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน  
  

การพัฒนาปรับปรุงตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ ให้ความส าคัญกับการก าหนดตัวบ่งชี้ที่ครอบคลุม 6 องค์ประกอบ

คุณภาพ และสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานเป็นส าคัญ 
 

ก าหนดตัวบ่งชี้เป็น 2 ประเภท คือ ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ และตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ 

ดังนี ้

1) ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ จะระบุเกณฑ์มาตรฐานเป็นข้อๆ ก าหนดเกณฑ์การ

ประเมินตัวบ่งชี้เป็น 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 การประเมินจะนับจ านวนข้อ

และระบุว่าผลการด าเนินงานได้กี่ข้อ ได้คะแนนเท่าใด กรณีที่ไม่ด าเนินการใดๆ หรือ

ด าเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน ให้ถือว่าได้ 0 คะแนน 

2) ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ อยู่ในรูปของร้อยละ หรือค่าเฉลี่ย ก าหนดเกณฑ์การ

ประเมินเป็นคะแนนระหว่าง 1 ถึง 5 โดยเป็นค่าต่อเนื่อง (มีจุดทศนิยม) ส าหรับการ

แปลงผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ (ซึ่งอยู่ในรูปร้อยละหรือค่าเฉลี่ย) เป็นคะแนน 

ท าโดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ์ โดยที่แต่ละตัวบ่งชี้จะก าหนดค่าร้อยละ หรือ

ค่าเฉลี่ยที่คิดเป็นคะแนน 5 ไว้ ตัวอย่างเช่น 
  

ตัวอย่างที่ 1  ก าหนดค่าร้อยละ 80 เป็นคะแนน 5 ผลการด าเนินงานตาม 

ตัวบ่งชี้ได้ร้อยละ 65.80  

คะแนนที่ได้ = 
65.80 

  5 = 4.11 
80 

  

ตัวอย่างที่ 2  ก าหนดค่าร้อยละ 80 เป็นคะแนน 5 ผลการด าเนินงานตาม 

ตัวบ่งชี้ได้ร้อยละ 85  

คะแนนที่ได้ = 
85 

  5 =  5.31    =   5.00 
80 



 

 คู่มือตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน ส าหรับส านกั สถาบนั ปี 2554 8 

หลักการค านวณการแปลงค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยเป็นคะแนน สรุปได้ดังนี ้
1) ผลการด าเนินงานเท่ากับหรือสูงกว่าค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยที่ก าหนดให้เป็น

คะแนน 5 จะได้คะแนน 5 (ตามตัวอย่างที่ 2) 
2) ผลการด าเนินงานต่ ากว่าค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยที่ก าหนดให้เป็นคะแนน 5 

ค านวณคะแนนที่ได้ ดังนี ้

คะแนนที่ได้ = 
ค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยที่ได้จากการด าเนินการ 

  5 
ค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 ของตัวบ่งชี้นั้นๆ 

 
ข้อปฏิบัติเรื่องจุดทศนิยม 
การค านวณค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าคะแนน ให้ใช้ทศนิยม 2 ต าแหน่ง โดย

การปัดทศนิยมต าแหน่งที่ 3 ตามหลักการปัดทศนิยม (ตั้งแต่เลข 5 ขึ้นไปปัดขึ้น) 

เช่น 
  72.364   เป็น   72.36 
  3.975   เป็น     3.98 
 
การก าหนดเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน  

ก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้เป็น 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 กรณีที่

ไม่ด าเนินการใดๆ หรือด าเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน ให้ได้ 0 คะแนน ส าหรับ

การประเมินเป้าหมาย และพัฒนาการไม่คิดค่าคะแนน แต่ให้ระบุเพียงบรรลุ

เป้าหมาย หรือไม่บรรลุเป้าหมาย และมีพัฒนาการ หรือไม่มีพัฒนาการเท่านั้น  
ส าหรับความหมายของคะแนน มีดังนี้ 

คะแนน 0.00-1.50 หมายถึง การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
คะแนน 1.51-2.50 หมายถึง การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
คะแนน 2.51-3.50 หมายถึง การด าเนินงานระดับพอใช้ 
คะแนน 3.51-4.50 หมายถึง การด าเนินงานระดับด ี
คะแนน 4.51-5.00 หมายถึง การด าเนินงานระดับดีมาก  
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การประเมินผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมาย  
การประเมินเป้าหมาย ไม่มีการก าหนดค่าคะแนน พิจารณาจากผลการ

ด าเนินงานในรอบปีที่ประเมินเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ถ้าตัวบ่งชี้ใดมีผล

การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด หรือสูงกว่าเป้าหมาย ถือว่าบรรลุ

เป้าหมาย ทั้งนี้ การก าหนดเป้าหมายต้องมีหลักฐานรายงานการประชุมของ

คณะกรรมการประจ าหน่วยงานอ้างอิงด้วย โดยการก าหนดเป้าหมายไม่ควรก าหนด 

ต่ ากว่าผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา 

การประเมินพัฒนาการเทียบกับผลการด าเนินงานในรอบปีท่ีผ่านมา  
การประเมินพัฒนาการ ไม่มีการก าหนดค่าคะแนน พิจารณาจากผลการ

ด าเนินงานในปีที่ประเมินเทียบกับผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา โดยตัวบ่งชี้ที่มี

พัฒนาการพิจารณาจาก “ผลการด าเนินงานในปีที่ประเมินสูงกว่าผลการด าเนินงาน
ในปีท่ีผ่านมา” ในกรณีที่ไม่มีผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา สืบเนื่องจากครั้งนั้นยัง
ไม่มีการประเมินในตัวบ่งชีด้ังกล่าว จะไม่ประเมินพัฒนาการ 
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            บทที่บทที่  3          ตัวบ่งชี้การประเมิตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในนคุณภาพภายใน  

การประเมินคุณภาพภายในส าหรับส านัก สถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ตาม 6 องค์ประกอบคุณภาพ ส านักมีตัวบ่งชี้บังคับ จ านวน 13 ตัวบ่งชี้ และสถาบันมี 

ตัวบ่งชี้บังคับ จ านวน 17 ตัวบ่งชี้ นอกจากนี้ยังมีตัวบ่งชี้เลือก จ านวน 16 ตัวบ่งชี้ 

ส าหรับให้หน่วยงานเลือกเพิ่มเติมตามความเหมาะสม และเกี่ยวข้องกับภารกิจของ

หน่วยงาน โดยตัวบ่งชี้แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และ

ผลผลิต รายละเอียดดังตารางที่ 3.1 และ 3.2 

ตารางที่ 3.1 รายละเอียดตัวบ่งชี้บังคับการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบ

คุณภาพ 6 ด้าน และความเชื่อมโยงกับตัวบ่งชี้ภายนอก 
 

ล าดับ องค์ประกอบ / ตัวบ่งชี ้ ความ

เชื่อมโยง 

ชนิดของ 

ตัวบ่งชี ้
รอบป ี

 1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค ์และแผนด าเนินการ (ส านัก-สถาบัน) 1 ตัวบ่งชี ้

1 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน  สกอ. 1.1 กระบวนการ ปีงบประมาณ 

 2. ภารกิจหลกั (ส านัก-สถาบัน) 3 ตัวบ่งชี ้

2 2.1 ร้อยละของกิจกรรม/โครงการบริการ

ทางวิชาการ และวิชาชีพท่ีตอบสนอง

ความต้องการพัฒนา เสริมสร้างความ

เข้มแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ 

และนานาชาติต่อจ านวนบุคลากร 

มก. ผลผลิต ปีการศึกษา 

3 2.2 ระดับความพึงพอใจของผูร้ับบริการ มก. ผลผลิต ปีการศึกษา 

4 2.3 ระดับความส าเร็จของการให้บริการที่

สอดคลอ้งกับความต้องการของ

ผู้รับบริการ 

มก. กระบวนการ ปีการศึกษา 

 2. ภารกิจหลกั (เฉพาะสถาบัน) 4 ตัวบ่งชี ้

5 2.4 ระบบและกลไกการพัฒนางานวจิัยหรือ

งานสรา้งสรรค ์ 
สกอ.4.1 กระบวนการ ปีการศึกษา 

6 2.5 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จาก

งานวจิัยหรืองานสร้างสรรค ์ 
สกอ.4.2 กระบวนการ ปีการศึกษา 
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ล าดับ องค์ประกอบ / ตัวบ่งชี ้ ความ

เชื่อมโยง 

ชนิดของ 

ตัวบ่งชี ้
รอบป ี

7 2.6 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรอืงาน

สร้างสรรค์ตอ่จ านวนนกัวจิัยประจ า  

สกอ.4.3 ปัจจัยน าเข้า ปีงบประมาณ 

8 2.7 ร้อยละของนักวิจยัที่ท าหน้าที่สนับสนนุ

การเรียนการสอนต่อนักวิจัยทัง้หมด 

มก. ผลผลิต ปีการศึกษา 

 3. การบริหารและการจัดการ (ส านัก-สถาบัน) 5 ตัวบ่งชี ้

9 3.1 ภาวะผู้น าของคณะกรรมการประจ า

หน่วยงาน และผู้บริหารทุกระดับของ

หน่วยงาน 

สกอ.7.1 กระบวนการ ปีการศึกษา 

10 3.2 การพัฒนาสถาบันสูส่ถาบนัเรียนรู้  สกอ.7.2 กระบวนการ ปีการศึกษา 

11 3.3 ระบบบริหารความเสี่ยง  สกอ.7.4 กระบวนการ ปีการศึกษา 

12 3.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร  สกอ.2.4 กระบวนการ ปีการศึกษา 

13 3.5 ร้อยละของบุคลากรที่ไดร้ับการพัฒนา 

ความรู้ และทักษะวิชาชีพทั้งในประเทศ

หรือตา่งประเทศ 

มก. ปัจจัยน าเข้า ปีการศึกษา 

 4. การเงินและงบประมาณ (ส านัก-สถาบัน) 2 ตัวบ่งชี ้

14 4.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ  สกอ.8.1 กระบวนการ ปีงบประมาณ 

15 4.2 ร้อยละของกิจกรรมการให้บริการที่มีการ

วิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย 

มก. ผลผลิต ปีงบประมาณ 

 5. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ (ส านกั-สถาบัน) 1 ตัวบ่งชี ้

16 5.1 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ

การศกึษาภายใน  

สกอ.9.1 กระบวนการ ปีการศึกษา 

 6. การพฒันาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน (ส านัก-สถาบัน) 1 ตัวบ่งชี ้

17 6.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาและ

ปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน 

ก.พ.ร. กระบวนการ ปีงบประมาณ 
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ตารางที่ 3.2 รายละเอียดตัวบ่งชี้เลือกการประเมินคุณภาพภายใน และความ

เชื่อมโยงกับตัวบ่งชี้ภายนอก 
 

ล าดับ องค์ประกอบ / ตัวบ่งชี ้ ความ

เชื่อมโยง 

ชนิดของ 

ตัวบ่งชี ้
รอบป ี

 2. ภารกิจหลกั (ตัวบ่งชี้เลือก) 12 ตัวบ่งชี ้

1 2.8 ระดับความส าเร็จของระบบการคัดเลือก

บุคคลเข้าศึกษา  

บัณฑิต

วิทยาลัย 

กระบวนการ ปีการศึกษา 

2 2.9 ระดับความส าเร็จของกระบวนการ

ลงทะเบียนเรียนและมอบตัวเป็นนิสิตใหม่  

ส านัก

ทะเบียนฯ 

กระบวนการ ปีการศึกษา 

3 2.10 ระดับความส าเร็จของการใหบ้ริการ

ตรวจสอบและออกเอกสารทางการศึกษา  
ส านัก

ทะเบียนฯ 

กระบวนการ ปีการศึกษา 

4 2.11 ระดับความส าเร็จของกระบวนการ

ลงทะเบียนเรียนผ่านระบบเครือขา่ย  

ส านัก

ทะเบียนฯ 

กระบวนการ ปีการศึกษา 

5 2.12 ระดับความส าเร็จของกระบวนการกรอก

คะแนนและรายงานคะแนนผ่านระบบเครือข่าย 

ส านัก

ทะเบียนฯ 

กระบวนการ ปีการศึกษา 

6 2.13 ระดับความส าเร็จของการสรา้งเครือข่าย

บริการทางวชิาการ  

ส านัก 
ส่งเสริมฯ 

ผลผลิต ปีการศึกษา 

7 2.14 ระดับความส าเร็จของการสืบค้นข้อมูล

ตามภารกิจของหน่วยงาน  

บัณฑิต

วิทยาลัย 

กระบวนการ ปีการศึกษา 

8 2.15 ระดับความส าเร็จของการจัดการ

ทรัพยากรสารสนเทศ  
ส านัก 
หอสมุด 

กระบวนการ ปีงบประมาณ 

9 2.16 ระดับความส าเร็จของการใหบ้ริการ

สารสนเทศทางการเกษตร 

ส านัก 
หอสมุด 

กระบวนการ ปีการศึกษา 

10 2.17 ระดับความส าเร็จของการใหบ้ริการ

ระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึน้เอง 

ส านัก 

บริการคอมฯ 

กระบวนการ ปีการศึกษา 

11 2.18 ระดับความส าเร็จของการใหบ้ริการ

เครื่องคอมพิวเตอร ์

ส านัก 

บริการคอมฯ 

กระบวนการ ปีการศึกษา 

12 2.19 ร้อยละของเวลาทีใ่ห้บรกิารระบบ

คอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

ส านัก 

บริการคอมฯ 

ผลผลิต ปีการศึกษา 
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ล าดับ องค์ประกอบ / ตัวบ่งชี ้ ความ

เชื่อมโยง 

ชนิดของ 

ตัวบ่งชี ้
รอบป ี

 3. การบริหารและการจัดการ (ตัวบ่งชี้เลือก) 1 ตัวบ่งชี ้

13 3.6 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการ

ตัดสินใจ 

สกอ. 7.3 กระบวนการ ปีการศึกษา 

 4. การเงินและงบประมาณ (ตัวบ่งชี้เลือก) 1 ตัวบ่งชี ้

14 4.3 มีการใช้ทรัพยากรภายในและภายนอก

หน่วยงานร่วมกัน 

มก. กระบวนการ ปีงบประมาณ 

 6. การพฒันาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน (ตัวบ่งชี้เลือก) 2 ตัวบ่งชี ้

15 6.2 ร้อยละของการรกัษามาตรฐานระยะเวลา

การให้บริการ 

ก.พ.ร. ผลผลิต ปีงบประมาณ 

16 6.3 ร้อยละของการลดระยะเวลาการให้บริการ ก.พ.ร. ผลผลิต ปีงบประมาณ 
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ตัวบ่งชี้บังคับ 
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องค์ประกอบที่ 1  
ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 

 
 
ตัวบ่งชี้บังคับส านัก-สถาบัน จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ.1.1) 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ.1.1) 

 
ชนิดของตัวบงชี ้  กระบวนการ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  

หน้าที่หลักของหน่วยงานสนับสนุน คือ การสนับสนุนการเรียนการสอน และ
การบริหาร หรือสนับสนุนพันธกิจด้านอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย  ในการด าเนินงาน

จ าเป็นต้องมีการก าหนดทิศทางการพัฒนาและการด าเนินงานของหน่วยงาน เพื่อให้
หน่วยงานด าเนินการสอดคล้องกับอัตลักษณ์หรือจุดเน้น มีคุณภาพ มีความเป็นสากล 
และเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ดังนั้น หน่วยงานต้องก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ตลอดจน
มีการพัฒนาแผนกลยุทธ์และแผนด าเนินงานเพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงาน 

ในการพัฒนาแผนกลยุทธ์ นอกเหนือจากการพิจารณาอัตลักษณ์หรือจุดเน้น

ของหน่วยงานแล้ว จะต้องค านึงถึงหลักการอุดมศึกษา กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 
มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง 
ยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ ของชาติ รวมถึงทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก ทั้งนี้ เพื่อให้การ
ด าเนินงานของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ และสามารถตอบสนอง
สังคมในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสม 

นิยามศัพท์ 
แผนกลยุทธ์ หมายถึง แผนระยะยาวของหน่วยงานโดยทั่วไปมักใช้เวลา 5 ปี 

เป็นแผนที่ก าหนดทิศทางการพัฒนาของหน่วยงาน แผนกลยุทธ์ประกอบไปด้วย

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์ ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส
และภัยคุกคาม กลยุทธ์ต่างๆ ของหน่วยงานควรครอบคลุมทุกภารกิจของหน่วยงาน มี
การก าหนดตัวบ่งชี้ความส าเร็จของแต่ละกลยุทธ์และค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้เพื่อวัด

ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามกลยุทธ์ โดยหน่วยงานน าแผนกลยุทธ์มา

จัดท าแผนด าเนินงานหรือแผนปฏิบัติการประจ าปี 
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แผนปฏิบัติการประจ าปี หมายถึง แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาในการ

ด าเนินงานภายใน 1 ปี เป็นแผนที่ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ลงสู่ภาคปฏิบัติ เพื่อให้เกิด
การด าเนินงานจริงตามกลยุทธ์ ประกอบด้วย โครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่จะต้อง
ด าเนินการในปีนั้นๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของ
โครงการหรือกิจกรรม ค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้เหล่านั้น รวมทั้งมีการระบุผู้รับผิดชอบ
หลักหรือหัวหน้าโครงการ งบประมาณในการด าเนินการ รายละเอียดและทรัพยากรที่
ต้องใช้ในการด าเนินโครงการที่ชัดเจน 

รอบระยะเวลา     รอบปงีบประมาณ (1 ต.ค. 25... – 30 ก.ย. 25...) 

เกณฑ์มาตรฐาน  
1. มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมี

ส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน และได้รับความเห็นชอบจากกรรมการประจ า

หน่วยงาน โดยเป็นแผนฯ ที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธาน และแผนกลยุทธ์ 

ของมหาวิทยาลัย พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของ

กลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) และ
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551-2554) 

2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงาน ไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 
3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีครอบคลุม

ภารกิจหลักของหน่วยงาน 
4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปี และค่าเป้าหมายของแต่

ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัดความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 

5. มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีครบทุกภารกิจหลักของ

หน่วยงาน 
6. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี 

อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหาร/คณะกรรมการประจ าหน่วยงาน 
เพื่อพิจารณา 
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7. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์  อย่างน้อย 

ปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหาร/คณะกรรมการประจ าหน่วยงาน เพื่อพิจารณา 
8. มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของผู้บริหาร/

คณะกรรมการประจ าหน่วยงาน ไปทบทวน/ปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
 2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
6 หรือ 7 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
8 ข้อ 

 

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 
 

1. มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดย
การมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน และได้รับความเห็นชอบจากกรรมการ

ประจ าหน่วยงานโดยเป็นแผนฯ ที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธาน และแผนกลยุทธ์ 

ของมหาวิทยาลัย พระราชบญัญัตมิหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของ
กลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที ่2 (พ.ศ.2551-2565) 
และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที ่10 (พ.ศ.2551-2554) 

1.1  มีการก าหนดปรัชญาหรือปณิธานของหน่วยงาน หากหน่วยงานได้

ก าหนดปรัชญาหรือปณิธานอยู่แล้วตั้งแต่เริ่มต้น หน่วยงานควรทบทวนว่าปรัชญาหรือ

ปณิธานยังมีความเหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบันของหน่วยงานหรือไม่ หาก

เหมาะสมต้องด าเนินการให้แน่ใจว่าสมาชิกในหน่วยงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้

รับทราบโดยทั่วกัน 

1.2  หากต้องมีการปรับแก้ปรัชญาหรือปณิธานของหน่วยงานตามสภาพการณ์

ที่ เปลี่ยนไป ควรเป็นการก าหนดปรัชญาหรือปณิธานร่วมกันทั้งผู้บริหารและ

ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย อันจะน าไปสู่ความร่วมมือร่วมใจกัน
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ปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามปรัชญาหรือปณิธานที่ได้ก าหนดร่วมกัน และได้รับความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน 

1.3  มีการพัฒนาแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับปรัชญาหรือปณิธานและ

นโยบายของหน่วยงานและของมหาวิทยาลัย พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย จุดเน้น

ของมหาวิทยาลัย และแผนอุดมศึกษาระยะยาว รวมทั้งหลักการและมาตรฐานต่างๆ 

ที่เกี่ยวข้อง โดยท าตารางวิเคราะห์ให้ชัดเจนว่าปรัชญาหรือปณิธานและนโยบายของ

หน่วยงาน และกลยุทธ์สอดคล้องกันในประเด็นใด อย่างไร หากมีประเด็นที่ไม่

สอดคล้องควรพิจารณาปรับแก้ให้สอดคล้อง 

1.4  มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ (strategy) เพื่อน าหน่วยงาน 
ไปสู่ความส าเร็จที่พึงประสงค์ ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ (vision) พันธกิจ (mission) 
เป้าประสงค์ (goal) และวัตถุประสงค์ (objective) คณะกรรมการควรวิเคราะห์จุดแข็ง 
(strength) จุดอ่อน (weakness) โอกาส (opportunity) และภัยคุกคาม (threat) เพื่อ
น าไปสู่การก าหนดกลยุทธ์ที่ชัดเจนและครอบคลุมทุกภารกิจของหน่วยงาน อันได้แก่ 

การสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และการบริหาร หรือสนับสนุนพันธกิจด้าน

อื่นๆ ของมหาวิทยาลัย วิสัยทัศน์ และแผนกลยุทธ์ที่หน่วยงานก าหนดควรผ่านการ

ประชาพิจารณ์ร่วมกันจากทั้งผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดการยอมรับของ

ทุกฝ่าย อันจะน าไปสู่ความร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามความมุ่งหวัง

ของหน่วยงาน และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน 

 

2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงานไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 

2.1 มีการชี้แจงท าความเข้าใจกับผู้บริหารหน่วยงานย่อยภายในถึงวิสัยทัศน์ 

กลยุทธ์และเป้าหมายของกลยุทธ์ และมีการก าหนดหน่วยงานภายในรับผิดชอบ

ด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์อย่างเป็นทางการ 

2.2 มีการก าหนดเป้าหมายในการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของแต่ละ

หน่วยงานภายในและมีการมอบหมายอย่างเป็นทางการ 
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3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีครอบคลุม

ภารกิจหลักของหน่วยงาน 

3.1 มีการจัดท าแผนที่กลยุทธ์ (Strategic map) เพื่อช่วยในการแปลงแผน 

กลยุทธ์ไปสู่แผนปฏบิัติการตามกระบวนการของ Balance scorecard 
3.2  มีการจัดท ารายงานผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างแผน 

กลยุทธ์กับแผนปฏิบัติการประจ าปีครบทุกภารกิจหลักของหน่วยงาน 
 

4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปี และค่าเป้าหมาย

ของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัดความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และ

แผนปฏิบัติการประจ าปี 

4.1 มีการจัดท าตัวบ่งชี้ (KPI) พร้อมทั้งเป้าหมาย (target) ของแต่ละ 

ตัวบ่งชี้ที่จะใช้วัดความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ

ประจ าปี ทั้งนี้ ควรจัดท าพร้อมกับการจัดท าแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

4.2 มีกระบวนการส่งเสริมให้ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน ผู้ที่เกี่ยวข้องในการ

ด าเนินการตามตัวบ่งชี้เข้ามีส่วนร่วมในการจัดท าตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมาย เพื่อให้เกิด

การยอมรับของทุกฝ่าย อันจะน าไปสู่ความร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานให้บรรลุผล

ตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดร่วมกัน 
 

5. มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีครบทุกภารกิจหลักของ

หน่วยงาน 

หน่วยงานควรจัดท าปฏิทินการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานครบทุกภารกิจ

หลัก เพื่อใช้เป็นแนวทางการด าเนินงาน และสร้างความเชื่อมั่นว่าได้มีการด าเนินงาน

ตามแผนปฏิบัติงานในเวลาที่เหมาะสม 
 

 

 

 



 

 คู่มือตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน ส าหรับส านกั สถาบนั ปี 2554 22 

6. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี 
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหาร/คณะกรรมการประจ า

หน่วยงานเพื่อพิจารณา 

มีการพัฒนาระบบการติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการว่าเป็นไปตาม

แผนหรือไม่ และควรมีการรายงานผลการด าเนินตามตัวบ่งชี้เทียบกับค่าเป้าหมาย

เสนอต่อผู้บริหาร/คณะกรรมการประจ าหน่วยงาน ในช่วงเวลาหนึ่งๆ เช่น 3 เดือน 

หรือ 6 เดือน หากไม่เป็นไปตามแผนควรจะมีการวิเคราะห์ถึงสาเหตุและน าเสนอ

แนวทางการแก้ไขปรับปรุง 
 

7. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหาร/คณะกรรมการประจ าหน่วยงานเพื่อ

พิจารณา 

มีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์โดยการเปรียบเทียบผลของ

ตัวบ่งชี้การด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์กับค่าเป้าหมาย และน าผลการประเมินที่ได้

บรรจุเข้าวาระเพื่อพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าหน่วยงานเป็นประจ า  

อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 

8.  มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของผู้บริหาร/
คณะกรรมการประจ าหน่วยงานไปทบทวน/ปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ

การประจ าป ี

8.1 มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะที่ได้รับ

มา และมีการจัดท าแผนการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

8.2  มีการน าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปีที่ได้รับการปรับปรุง

เสนอคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน 
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องค์ประกอบที่ 2  
ภารกิจหลัก 

 

 
ตัวบ่งชี้บังคับส านัก-สถาบัน จ านวน 3 ตัวบ่งชี้ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ร้อยละของกิจกรรม/โครงการบริการทางวิชาการ และวิชาชพีที่
ตอบสนองความต้องการพัฒนา เสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม 

ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติต่อจ านวนบุคลากร (มก.) 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ (มก.) 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับความส าเร็จของการให้บริการทีส่อดคล้องกับความต้องการของ

ผู้รับบริการ (มก.) 

 
ตัวบ่งชี้บังคับเฉพาะสถาบัน จ านวน 4 ตัวบ่งชี้ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (สกอ.4.1) 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ 

(สกอ.4.2) 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจ านวนนักวิจัยประจ า 

(สกอ.4.3) 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 ร้อยละของนักวิจัยที่ท าหน้าที่สนับสนุนการเรียนการสอนต่อนักวิจัย

ทั้งหมด (มก.) 
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ตัวบ่งชี้ที ่2.1 
 

ร้อยละของกิจกรรม/โครงการบริการทางวิชาการ และวิชาชีพที่

ตอบสนองความต้องการพัฒนา เสริมสร้างความเข้มแข็งของ

สังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติต่อจ านวนบุคลากร 

(มก.) 

ชนิดของตัวบ่งชี ้  ผลผลิต 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
เพื่อกระตุ้นให้ทุกหน่วยงานเห็นความส าคัญของการน าความรู้ ความเชี่ยวชาญ 

และผลงานวิจัยเผยแพร่สู่สังคม ในการด าเนินงานภารกิจด้านการให้บริการวิชาการแก่

สังคมและชุมชน เพื่อสนองตอบความต้องการของประชาชน ชุมชนและสังคม อัน

ก่อให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม ซึ่งเป็นการแสดงถึงศักยภาพของ

หน่วยงานในการด าเนินงานตามภารกิจนี้ 
นิยามศัพท์ 

การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม หมายถึง กิจกรรมหรือโครงการ

ให้บริการแก่สังคมภายนอกมหาวิทยาลัย หรือเป็นการให้บริการที่จัดในมหาวิทยาลัย

โดยมีบุคคลภายนอกเข้ามาใช้บริการ 
ลักษณะการบริการวิชาการ มีดังนี้ 
1) บริการวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบ และตรวจซ่อม 
2) บริการเครือ่งมือและอุปกรณ์ต่างๆ ทางการศึกษา 
3) บริการจัดฝึกอบรม สัมมนา และประชุมเชิ งปฏิบัติการแบบเก็บ

ค่าลงทะเบียน 
4) บริการจัดฝึกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการแบบให้เปลา่ 
5) บริการจัดฝึกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการในลักษณะการ 

ว่าจ้าง 
6) บริการเกี่ยวกับสุขภาพที่นอกเหนือจากหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงของ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
7) บริการศึกษา วิจัย ส ารวจ การวางแผน การจัดการ 
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8) บริการศึกษาความเหมาะสมของโครงการการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
9) บริการวางระบบ ออกแบบ สร้าง ประดิษฐ์ และผลิต 
10) บริการอื่นๆ  
การนับจ านวนกิจกรรมหรือโครงการบริการทางวิชาการ วิชาชีพ ให้นับเฉพาะ

โครงการ หรือในกรณีที่โครงการได้ระบุกิจกรรมไว้ชัดเจนให้นับกิจกรรมแทน

โครงการได้ แต่ทั้งนี้ทุกกิจกรรมต้องมีวัตถุประสงค์ งบประมาณ ระยะเวลา กลุ่มผู้เข้า

รับบริการและผลการประเมินกิจกรรม สามารถนับซ้ าได้ถ้าเป็นโครงการหรือ

กิจกรรมที่ด าเนินการกับกลุ่มคนที่แตกต่างกัน 

กรณีบริการวิชาการ 1 โครงการหรือกิจกรรม มีหลายกลุ่มสาขาวิชาหรือหลาย

หน่วยงานช่วยกันด าเนินโครงการให้นับแยกได้ และถ้าการบริการวิชาการที่จัดขึ้นโดย

หน่วยงานภายนอกและขอความร่วมมือให้หน่วยงานส่งบุคลากรไปช่วยยกเว้นการ

เป็นวิทยากร ให้รายงานเป็น 1 โครงการตามชื่อโครงการ 
โครงการบริการวิชาการที่มีผลต่อการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชน หมายถึง โครงการบริการวิชาการที่หน่วยงานจัดขึ้น หรือด าเนินการขึ้น

แล้วมีผลก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแก่ชุมชนในด้านต่างๆ และท าให้

ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ตามศักยภาพของตน เช่น การให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการ

ตามพระราชด าริ การอบรมเพื่อพัฒนาความสามารถของชุมชนในด้านการเกษตร 

ฯลฯ โดยหากโครงการใดมีกิจกรรมย่อยแทรกอยู่ในหนึ่งโครงการ ให้สามารถนับ

กิจกรรมย่อยแทนการนับโครงการได้ 
บุคลากร หมายถึง บุคลากรประจ าทั้งหมด ที่มีสัญญาจ้างกับหน่วยงานทั้งปี

การศึกษา และมีระยะเวลาการท างานไม่ต่ ากว่า 9 เดือน  

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

เกณฑ์การประเมิน 
ค่าร้อยละของกิจกรรม/โครงการบริการทางวชิาการ ที่ก าหนดให้เป็นคะแนน

เต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป   



 

 คู่มือตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน ส าหรับส านกั สถาบนั ปี 2554 26 

ข้อมูลที่ต้องการ 
1. จ านวนโครงการหรือกิจกรรมที่หน่วยงานได้จัดขึ้นเพื่อให้บริการทางวิชาการ

แก่สังคมและชุมชน หรือเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ 

หรือนานาชาติในปีการศึกษานั้น รวมถึงการบริการวิชาการที่มีค่าตอบแทนและบริการ

วิชาการแบบให้เปล่า 
2. จ านวนบุคลากรประจ าในปีการศึกษานั้น นับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง 

วิธีการค านวณ    
 1. ค านวณร้อยละของกิจกรรม/โครงการบรกิารทางวิชาการ 

จ านวนกิจกรรมหรือโครงการบริการทางวิชาการ 
จ านวนบุคลากร (เฉพาะที่ปฏบิัติงานจริง) 

 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้ =  
ร้อยละของกิจกรรม/โครงการบริการทางวิชาการ 

X 5 ร้อยละของกิจกรรม/โครงการบริการทางวิชาการ  

ที่ก าหนดใหเ้ป็นคะแนนเต็ม 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 
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ตัวบ่งชี้ที ่2.2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ (มก.) 

ชนิดของตัวบ่งชี้   ผลผลิต 

ค าอธิบายตัวบ่งชี ้

เพื่อพิจารณาการตอบสนองและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน ซึ่ง

ถือเป็นบทบาทของหน่วยงาน การตอบสนองดังกล่าวจะมีคุณภาพมากน้อยเพียงใด 
สามารถสะท้อนได้จากความพึงพอใจของผู้รับบริการ  ทั้งประชาชนผู้มารับบริการ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งการส ารวจความพึงพอใจ

โดยทั่วไปจะพิจารณา 4 ประเด็นส าคัญ คือ  
1. ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ  
2. ความพึงพอใจด้านเจา้หน้าที่ผู้ให้บริการ  
3. ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  
4. ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ  
ทั้งนี้ อาจรวมถึงความพึงพอใจต่อบทบาทของหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย  

3 ด้าน คือ การเป็นผู้เตือนสติสังคม การชี้น าสังคม การตอบสนองความต้องการของ
สังคม 

นิยามศัพท์ 
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ หมายถึง  การประเมินความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจแบบประมาณค่า  ซึ่งโดยทั่วไปจะ

พิจารณาจากประเด็นที่ส าคัญ คือ ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการ

ให้บริการ  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  ด้านคุณภาพการ

ให้บริการ  

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

เกณฑ์การประเมิน 
ค านวณค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการได้เท่าไร ถือว่าได้คะแนนเท่านั้น 
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ข้อมูลที่ต้องการ 
1. หลักฐานที่แสดงผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
2. จ านวนโครงการ/กิจกรรมการให้บริการทั้งหมด 
3. จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ  

วิธีการค านวณ  

  ความพึงพอใจ   =   



i

ii

n

nx
 

  

 ix  ค่าเฉลี่ยโครงการ/กิจกรรมที่ i  (คะแนนเต็ม 5) 
 in  จ านวนคนที่ตอบแบบสอบถามของโครงการ/กิจกรรมที่ i 
  i   =   1 ถึง p 
  p  =   จ านวนโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด 

ตัวอย่างการค านวณ  
ส านัก ก มีผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ จ านวน 5 กิจกรรม 

รายละเอียดดังน้ี  
กิจกรรมที่ 1 มคี่าเฉลี่ย 3.55  จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม  90 คน 

กิจกรรมที่ 2 มคี่าเฉลี่ย 4.00  จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม  80 คน 

กิจกรรมที่ 3 มคี่าเฉลี่ย 3.85  จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม  95 คน 

กิจกรรมที่ 4 มคี่าเฉลี่ย 4.30  จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม  90 คน 

กิจกรรมที่ 5 มคี่าเฉลี่ย 4.15  จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม  85 คน 

ดังนั้น 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 

             คะแนนที่ได้  =   3.97  คะแนน 
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ตัวบ่งชี้ที ่2.3 
 

ระดับความส าเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการ

ของผู้รับบริการ (มก.) 

ชนิดของตัวบ่งชี ้  กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

การให้บริการถือเป็นภารกิจที่ส าคัญของหน่วยงาน ดังนั้น เพื่อให้ผลการ

ด าเนินงานมีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ ก่อให้เกิดประโยชน์ 

ตรงตามวัตถุประสงค์ และมีประสิทธิภาพ หน่วยงานจึงจ าเป็นต้องมีการส ารวจความ

ต้องการของผู้รับบริการในเบื้องต้น  

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

เกณฑ์มาตรฐาน (ข้อ)  
1. มีการส ารวจความต้องการของผู้รับบริการ 
2. มีการวางแผนการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ 
3. มีการด าเนินการตามแผนการให้บริการทีก่ าหนด 
4. มีการประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนการให้บริการ 
5. มีการน าข้อเสนอแนะจากการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินการให้บริการ

ในรอบปีต่อไป 

เกณฑ์การประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 
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ข้อมูลที่ต้องการ 

1. หลักฐานที่แสดงผลการส ารวจความต้องการของผู้รับบริการ 
2. แผนการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ 
3. หลักฐานที่แสดงผลการด าเนินงานตามแผนการให้บริการที่สอดคล้องกับ

ความต้องการของผู้รับบริการ 
4. หลักฐานที่แสดงการประเมินผลแผนการให้บริการ 
5. แผนพัฒนาปรับปรุงจากผลการประเมินฯ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 
(เฉพาะสถาบัน) 

ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  

(สกอ.4.1) 

 

ชนิดของตัวบ่งชี ้  กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  
หน่วยงานต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ โดย

มีแนวทางการด าเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วน  เพื่อให้

สามารถด าเนินการได้ตามแผนที่ก าหนดไว้ ทั้งการสนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุน
วิจัยและการจัดสรรทุนวิจัย การส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะแก่นักวิจัยและทีมวิจัย 
การสนับสนุนทรัพยากรที่จ าเป็น ซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรเงิน เครื่องมือ
อุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

นิยามศัพท์ 

การบูรณาการ (Integration) หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผน 
กระบวนการ สารสนเทศ การจัดสรรทรัพยากร การปฏิบัติการ ผลลัพธ์ และการ
วิเคราะห์ เพื่อสนับสนุนเป้าประสงค์ที่ส าคัญของหน่วยงาน (organization-wide goal) 
การบูรณาการที่มีประสิทธิผล เป็นมากกว่าความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน 
(alignment) ซึ่งการด าเนินการของแต่ละองค์ประกอบภายใน ระบบการจัดการผลการ
ด าเนินการมีความเชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียวอย่างสมบูรณ์ 

งานวิจัย หมายถึง กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการค้นหาค าตอบของ
ปัญหา หรือการเสาะแสวงหาความรู้ใหม่ ตลอดจนถึงการประดิษฐ์คิดค้นที่ผ่าน

กระบวนการศึกษา ค้นคว้าหรือทดลอง วิเคราะห์และตีความข้อมูลตลอดจนสรุปผล
อย่างเป็นระบบ 

งานสร้างสรรค์ หมายถึง ผลงานวิชาการ (ไม่จ าเป็นต้องเป็นงานวิจัย) ที่มี
การศึกษา ค้นคว้าที่แสดงออกทางศิลปะหรือดนตรีอันเป็นที่ยอมรับ 

จรรยาบรรณนักวิจัย หมายถึง หลักเกณฑ์ควรประพฤติปฏิบัติของนักวิจัย

ทั่วไป เพื่อให้การด าเนินงานวิจัยตั้งอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการที่
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เหมาะสม ตลอดจนประกันมาตรฐานของการศึกษาค้นคว้าให้เป็นไปอย่างสมศักดิ์ศรี
และเกียรติภูมิของนักวิจัย ดังนี ้

1) นักวิจัยต้องซื่อสัตย์และมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ 
2) นักวิจัยต้องตระหนักถึงพันธกรณีในการท าวิจัยตามข้อตกลงที่ท าไว้กับ

หน่วยงานที่สนบัสนุนการวิจัยและต่อหน่วยงานที่ตนสังกัด 
3) นักวิจัยต้องมีพื้นฐานความรู้ในสาขาวิชาการที่ท าวิจัย 
4) นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ศึกษาวิจัย ไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิต

หรือไม่มีชีวิต 
5) นักวิจัยต้องเคารพศักดิ์ศรี และสิทธิของมนุษย์ที่ใช้เป็นตัวอย่างในการวิจัย 
6) นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกขั้นตอนของการ

ท าวิจัย 
7) นักวิจัยพึงน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบ 
8) นักวิจัยพึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผู้อื่น 
9) นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับ 

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

เกณฑ์มาตรฐาน  
1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

ตามแผนด้านการวิจัยของหน่วยงาน และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการบริการทาง

วิชาการ 

3. มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้าน

จรรยาบรรณการวิจัยแก่นักวิจัยประจ า 
4. มีการจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานเพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
5. มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของ

หน่วยงานอย่างน้อย 2 ประเด็นต่อไปนี ้
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-  ห้องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหน่วยวิจัยฯ หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้
ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยฯ 

-  ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ  
-  สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ เช่น 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
วิจัย 

-  กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยฯ เช่น การจัดประชุมวิชาการ  
การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือ

ศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) 
-  มีคณะกรรมการให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย 

6. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5 อย่าง

ครบถ้วนทุกประเด็น 
7. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรือ

งานสร้างสรรค์ของหน่วยงาน 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
6 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
7 ข้อ 

 

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 
 

1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อให้บรรลุ

เป้าหมายตามแผนด้านการวิจัยของหน่วยงาน และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 

1.1 หน่วยงานควรวางแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ์ ตลอดจนก าหนด

หน่วยงาน บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่รับผิดชอบ และมีงบประมาณสนับสนุนการบริหาร

งานวิจัยและงานสร้างสรรค์อย่างเพียงพอ ในการบริหารควรมีการวางแผน ตรวจสอบ
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ติดตาม ประเมินและปรับปรุงอย่างสม่ าเสมอเพื่อบรรลุตามเป้าหมายของแผนการ

วิจัยของหน่วยงาน 

1.2 การบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ให้บรรลุผลส าเร็จควรจัดสรร

งบประมาณเพื่อการบริหารงานวิจัย เช่น งบประมาณสนับสนุนการปฏิบัติงานของ

กลุ่มวิจัย หรือศูนย์วิจัยเพื่อให้สามารถด าเนินการวิจัยหรือผลิตงานสร้างสรรค์ได้อย่าง

มีประสิทธิภาพนอกเหนือจากการจัดสรรทุนวิจัย นอกจากนั้นอาจจัดสรรงบประมาณ

สนับสนุนงานวิจัยของนิสิต หรืองบประมาณสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอกให้

ปฏิบัติงานในกลุ่มหรือศูนย์วิจัย เป็นตน้ 
 

2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการบริการทาง

วิชาการ 

มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการกับการวิจัยอย่างเป็นระบบ เช่น 1) มี

การน าผลการวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์จริงที่ตอบสนองความต้องการของทุกภาคส่วน

ในทุกระดับ และ 2) น าความรู้ ประสบการณ์ จากการให้บริการกลับมาพัฒนา 

ต่อยอดไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ผ่านกระบวนการวิจัย เป็นต้น 
 

3. มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้

ด้านจรรยาบรรณการวิจัยแก่นักวิจัยประจ า 

3.1 จัดระบบการรับเข้าและก ากับดูแลนักวิจัย เช่น วิเคราะห์ก าลังคน 

วางแผน และรับเข้าบุคคล ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

กับจุดเน้นด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ของหน่วยงาน ท าการก าหนดกฎเกณฑ์ 

แนวทางก ากับและส่งเสริมให้นักวิจัยท างานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ และตีพิมพ์

ผลงานในวารสารหรือจัดแสดงผลงานที่ได้รับการยอมรับระดับชาติและนานาชาติ โดย

ก าหนดเป็นภาระงานที่ชัดเจนที่ต้องปฏิบัต ิ

3.2 พัฒนาสมรรถนะนักวิจัยผ่านกระบวนการที่เหมาะสมกับประสบการณ์ของ

แต่ละกลุ่มบุคคล กรณีนักวิจัยรุ่นใหม่อาจเริ่มจากการฝึกอบรม การท างานวิจัยหรือ

งานสร้างสรรค์โดยได้รับการแนะน าหรือการร่วมทีมวิจัยกับนักวิจัยอาวุโส การเข้าร่วม

ประชุมวิชาการ การช่วยให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา กรณีนักวิจัย
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ทั่วไป การส่งเสริมให้มีโอกาสไปท างานในห้องปฏิบัติการวิจัย หรือร่วมทีมวิจัยกับ

นักวิจัยชั้นน านอกหน่วยงาน/มหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ เป็นแนวทางหนึ่งที่

ท าให้ได้รับความรู้และประสบการณ์ที่มีคุณค่า อย่างไรก็ตาม การพัฒนาสมรรถนะ

นักวิจัยที่มีประสิทธิภาพที่สุดคือการส่งเสริมการท างานวิจัยเป็นทีมที่ประกอบด้วย

นักวิจัยอาวุโส นักวิจัยระดับกลาง นักวิจัยหรือนิสิตหลังปริญญาเอก และนิสิต

บัณฑิตศึกษา ผู้ช่วยวิจัย ทั้งนี้เพื่อให้สามารถท างานวิจัยอย่างลุ่มลึกและต่อเนื่อง 

3.3 ให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณของนักวิจัยและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องแก่

นักวิจัย ตลอดจนจัดระบบควบคุมให้นักวิจัยปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด 

3.4 สร้างแรงจูงใจให้นักวิจัย เช่น การยกย่อง การให้ผลตอบแทน หรือการ

ให้รางวัลส าหรับนักวิจัยที่มีผลงานดีเด่น การจัดบรรยากาศและการบริการต่างๆใน

หน่วยงานให้เหมาะสมและจูงใจแก่การค้นคว้าวิจัยและผลิตงานสร้างสรรค์ เป็นตน้ 
 

4. มีการจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานเพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

ในกรณีของนักวิจัยรุ่นใหม่ การแสวงหาทุนวิจัยจากภายนอกอาจท าได้ยาก 

ดังนั้น หน่วยงานจึงควรจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนวิจัยหรือผลิตงานสร้างสรรค์

เพื่อให้นักวิจัยเหล่านี้มีโอกาสสร้างผลงานที่สามารถน าไปใช้ประกอบการเสนอ

โครงการขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัยในโอกาสต่อไป ส าหรับการ

เสนอขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกนั้น หน่วยงานอาจจัดให้มีระบบสนับสนุน เช่น 

การจัดให้มีข้อมูล รายละเอียด และเงื่อนไขของแหล่งทุนวิจัยต่างๆ ทั้งแหล่งทุน

ภายในประเทศและต่างประเทศ ที่นักวิจัยสามารถเข้าดูได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 

นอกจากนั้นอาจจัดให้มีคณะผู้เชี่ยวชาญเป็นพี่เลี้ยงตรวจสอบข้อเสนอโครงการวิจัย

ของนักวิจัยที่เสนอขอทุนไปยังแหล่งทุนต่างๆ และช่วยเหลือปรับปรุงโครงการ

เหล่านั้นให้เหมาะสม เพื่อมีโอกาสได้รับทุนวิจัยมากยิ่งขึ้น 
 

5. มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์

ของหน่วยงาน 

หน่วยงานควรจัดหาทรัพยากรและหรือจัดหาแหล่งสนับสนุนทรัพยากรอย่าง

เพียงพอ ทั้งงบประมาณสนับสนุนการวิจัย ห้องปฏิบัติการวิจัย แหล่งค้นคว้าทาง
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วิชาการ และระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัย ตลอดจนกิจกรรมอื่นๆ ที่ส่งเสริมการวิจัย 

ดังนี ้

5.1 งบประมาณสนับสนุนการวิจัย ควรประกอบด้วย 1) งบประมาณ

สนับสนุนการบริหารงานวิจัยของกลุ่มวิจัยหรือห้องปฏิบัติการวิจัย หรือศูนย์วิจัย

เพื่อให้สามารถผลิตผลงานระดับสากลหรือผลงานตามความต้องการของประเทศ 

หรือของท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องนอกเหนือจากเงินทุนวิจัย 2) งบประมาณสนับสนุนการ

เผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ 3) งบประมาณสนับสนุน

ศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) เป็นต้น 
5.2 ห้องปฏิบัติการวิจัยที่เหมาะสมกับงานวิจัยแต่ละประเภทที่เป็นจุดเน้นของ

หน่วยงาน ระบบรักษาสุขภาพและความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน 

ศูนย์เครื่องมือระดับสูงที่จ าเป็นที่หลายหน่วยวิจัย หรือกลุ่มวิจัย หรือศูนย์วิจัย 

สามารถใช้ร่วมกันได้ หรือหากไม่มีศูนย์เครื่องมือระดับสูงดังกล่าว ก็ต้องจัดระบบ

ผ่านเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศให้สามารถเข้าใช้ของหน่วยงานอื่นได้ เพื่อไม่ให้ 

เป็นอุปสรรคต่อการวิจัยของนักวิจัย 

5.3 แหล่งค้นคว้าทางวิชาการ ซึ่งนอกจากหนังสือและวารสารทั้งในรูปของ

เอกสาร (hard copy) และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เพียงพอแล้ว ยังหมายรวมถึงการ

สนับสนุนการจัดประชุมวิชาการ การสนับสนุนศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือ

ศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) การสนับสนุนการไปร่วมท างานวิจัยหรือ

งานสร้างสรรค์กับหน่วยงานอื่นที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ ที่สอดคล้องกับ

งานวิจัยของนักวิจัย  

5.4 ระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัยที่ครอบคลุมข้อมูลข่าวสารอย่างน้อย 5 ด้าน

ต่อไปนี้ 1) ข้อมูลด้านแหล่งทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ทั้งภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 2) ข้อมูลด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ของหน่วยงานทั้งปัจจุบันและ

ผลงานที่ผ่านมา 3) ข้อมูลด้านแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทั้ง

วารสารและการประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ต่างๆ ตลอดจนข้อมูลการ

สนับสนุนของหน่วยงานในการเผยแพร่ผลงาน 4) ข้อมูลด้านระบบและกลไกของ

หน่วยงานในการส่งเสริมการน าผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ รวมถึง
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การส่งเสริมด้านการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และการซื้อขายทรัพย์สินทางปัญญา 

5) ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบ หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติอื่นๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กับการวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
 

6. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5 อย่าง

ครบถ้วนทุกประเด็น 

หน่วยงานจัดให้มีระบบประเมินผลส าเร็จของการสนับสนุนทุกด้านอย่าง

สม่ าเสมอ โดยการมีส่วนร่วมของนักวิจัย เช่น “การประเมินผลส าเร็จของการให้ทุน
วิจัย” ทั้งในประเด็นงานวิจัยเสร็จทันตามก าหนดเวลา คุณภาพของผลงานวิจัยเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ ผู้รับทุนสามารถแสวงหาทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกได้ในโอกาส

ต่อมา หรือ “การประเมินแหล่งค้นคว้าสนับสนุนงานวิจัย” ในประเด็นความเหมาะสม
และเพียงพอเทียบกับงานวิจัยของนักวิจัยในปัจจุบัน หรือ “การประเมินระบบ
สารสนเทศ” ในประเด็นความเหมาะสมกับความต้องการใช้ของนักวิจัย เป็นต้น 

 

7. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย

หรืองานสร้างสรรค์ของหน่วยงาน 

หน่วยงานน าผลการประเมินไปจัดท าแผนการปรับปรุง โดยก าหนดกิจกรรมที่

ต้องท าเพื่อการปรับปรุง ก าหนดบุคคลหรือหน่วยงานรับผิดชอบในการปรับปรุง 

ก าหนดงบประมาณที่ต้องใช้หากจ าเป็น ก าหนดระยะเวลาที่การปรับปรุงต้องแล้วเสร็จ 

จากนั้นจึงด าเนินการปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยตามที่ก าหนด 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 
(เฉพาะสถาบัน) 

ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ (สกอ.4.2) 

 

ชนิดของตัวบ่งชี ้  กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  
การบริหารจัดการความรู้จากผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อเผยแพร่ไปยัง

คณาจารย์ นิสิต วงการวิชาการ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนชุมชน

เป้าหมายที่จะน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ เป็นเรื่องที่มีความส าคัญส าหรับทุก

สถาบันอุดมศึกษา ดังนั้น หน่วยงานต้องจัดระบบส่งเสริมสนับสนุนให้มีการรวบรวม 
เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในทรัพย์สินทางปัญญาจากงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์อย่างเหมาะสมกับผู้ใช้แต่ละกลุ่ม โดยสิ่งที่เผยแพร่ต้องมีคุณภาพเชื่อถือได้
และรวดเร็วทันเหตุการณ์ 

นิยามศัพท์ 
งานวิจัย หมายถึง กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการค้นหาค าตอบของ

ปัญหา หรือการเสาะแสวงหาความรู้ใหม่ ตลอดจนถึงการประดิษฐ์คิดค้นที่ผ่าน

กระบวนการศึกษา ค้นคว้าหรือทดลอง วิเคราะห์และตีความข้อมูลตลอดจนสรุปผล
อย่างเป็นระบบ 

งานสร้างสรรค์ หมายถึง ผลงานวิชาการ (ไม่จ าเป็นต้องเป็นงานวิจัย) ที่มี
การศึกษา ค้นคว้าที่แสดงออกทางศิลปะหรือดนตรีอันเป็นที่ยอมรับ 

การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การ

น าเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) 
ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) โดยมีกอง

บรรณาธิการจัดท ารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วย 

ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่

ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากนอกสถาบันเจ้าภาพอย่างน้อยร้อยละ 25 และมีผู้

ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นจากนอกสถาบันของเจ้าของบทความ 
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การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การ

น าเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) 
ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) โดยมีกอง

บรรณาธิการจัดท ารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วย

ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่

ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ 25 และมีผู้ประเมิน

บทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นจากต่างประเทศ 
วารสารระดับชาติ หมายถึง วารสารวิชาการ (Journal) ที่ยอมรับโดย

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้เป็นวารสารระดับชาติ และมีชื่อ

ปรากฏในบัญชีรายชื่อที่เผยแพร่โดยส านักงานฯ หรือวารสารวิชาการ ที่มีชื่อปรากฏ

อยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) 
วารสารระดับนานาชาติ หมายถึง วารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏใน

ฐานข้อมูลสากล เช่น ฐานข้อมูล Web of Science (Science Citation Index Expand, 
Social Sciences Citation Index, Art and Humanities Citation Index) หรือฐานข้อมูล 
Scopus หรือในฐานข้อมูลสากลอื่นๆ ที่เป็นที่ยอมรับในศาสตร์นั้นๆ หรือวารสาร 

วิชาการที่ยอมรับโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้เป็นวารสาร

ระดับนานาชาติ และมีชื่อปรากฏในบัญชีรายชื่อที่เผยแพร่โดยส านักงานฯ 

หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ หมายถึง หน่วยงานราชการระดับกรมหรือ

เทียบเท่าขึ้นไป หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือองค์กรกลางระดับชาติทั้ง

ภาครัฐและเอกชน 

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

เกณฑ์มาตรฐาน  
1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ใน

การประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ  และมีการ

เผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ใน

วารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
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2. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จาก
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ และด าเนินการ
ตามระบบที่ก าหนด 

3. มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ที่ได้จากข้อ 2 สู่สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง 
4. มีการน าผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์  และมีการ

รับรองการใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน  
5. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
6. มีระบบและกลไกส่งเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และมีการยื่นจด

สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร (เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง) 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  
1 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการ  
2 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการ  
3 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการ

ด าเนินการ 
ครบ 5 ข้อตาม 
เกณฑ์ทั่วไป และ
ครบถ้วนตาม 

เกณฑ์มาตรฐาน 
เพิ่มเติมเฉพาะ 

กลุ่ม 
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ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 
 

1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมี

การเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์

ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

วางแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ์ ตลอดจนก าหนดผู้รับผิดชอบในการ

สนับสนุนการตีพิมพ์หรือการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในวารสารหรือใน

ที่ประชุมวิชาการที่มี peer review ในประเด็นต่อไปนี้ เช่น 1) การจัดให้มีพี่เลี้ยงแก่
นักวิจัยรุ่นใหม่เพื่อช่วยเขียนรายงานการวิจัยส าหรับน าเสนอในที่ประชุมวิชาการหรือ

ตีพิมพ์ในวารสาร 2) การสนับสนุนการตรวจสอบภาษาอังกฤษของบทความวิจัยของ

นักวิจัย ที่จะน าเสนอในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 3) การสนับสนุนงบประมาณ

เพื่อเข้าร่วมประชุมเสนอผลงานวิจัยหรือเผยแพร่งานสร้างสรรค์ 4) การจ่าย

ค่าตอบแทนส าหรับผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 5) 

การจ่ายค่าตีพิมพ์กรณีวารสารเรียกเก็บเงิน เป็นต้น ทั้งนี้การสนับสนุนดังกล่าวอาจ

แตกต่างกันตามสถานภาพและจุดเน้นของแต่ละหน่วยงาน 
 

2. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้

จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ และ

ด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

วางแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ์ ตลอดจนก าหนดผู้รับผิดชอบในการ 

รวบรวม คัดสรร วิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้จากผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ให้เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลเป้าหมายโดยยังคงความเชื่อถือได้ในเชิงวิชาการและ

รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ เช่น ก าหนดผู้รับผิดชอบติดตามผลงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ของนักวิจัย คัดสรรผลงานที่น่าจะเป็นที่สนใจของบุคคลทั่วไป จัดให้มีการ

สัมภาษณ์นักวิจัยเจ้าของผลงาน วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลให้เป็นความรู้ที่น่าสนใจ

ซึ่งสาธารณชนสามารถเข้าใจได้ จัดหมวดหมู่ความรู้ที่ได้ให้เหมาะสมต่อการเผยแพร่ 
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3. มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ที่ได้จากข้อ 2 สู่สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง 

น าองค์ความรู้ที่ได้จากการวิเคราะห์สังเคราะห์ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ในข้อ 2 เผยแพร่สู่สาธารณชนผ่านสื่อต่างๆ อย่างเป็นระบบในเชิงรุก โดยเริ่มจาก

การวางแผนประชาสัมพันธ์ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ด าเนินการประชาสัมพันธ์

ตามแผนตลอดจนการติดตามข้อมูลป้อนกลับ นอกจากนั้นการประชาสัมพันธ์อาจ

รวมถึงการสร้างเครือข่ายเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์โดยเชื่อมโยงกับ 

ศิษย์เก่า ชุมชน และองค์กรภายนอกทั้งรัฐและเอกชน โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่ 

คาดว่าจะสามารถสนับสนุนงานวิจัย หรือร่วมวิจัย หรือน าผลงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ 
 

4. มีการน าผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมี

การรับรองการใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน  

สนับสนุนการน าผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ เช่น 1) 

ก าหนดขั้นตอนวิธีการ และผู้รับผิดชอบเพื่อเป็นสื่อกลางสานสัมพันธ์ในการถ่ายทอด

เทคโนโลยีระหว่างนักวิจัยกับองค์กรภายนอกที่มีศักยภาพในการน าผลการวิจัยและ

งานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ 2) ผูร้ับผิดชอบแสวงหางานวิจัยจากภาครัฐและเอกชน

ทั้งภาคอุตสาหกรรมและบริการ ที่ต้องการรับบริการวิจัยในเรื่องเฉพาะใดๆ จาก

หน่วยงาน (consultancy) และประสานงานต่อไปยังผู้วิจัย 3) ผู้รับผิดชอบริเริ่ม

ประสานงาน หรือส่งเสริมการน าผลงานที่เกิดจากการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปสู่งาน

เชิงพาณิชย์ในลักษณะนิติบุคคล (start – up company) เป็นต้น 
 

5. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิของงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 

หน่วยงานวางแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ์ ตลอดจนก าหนดผู้รับผิดชอบ

ในการสนับสนุนการเจรจาต่อรอง ท าข้อตกลง หรือสนับสนุนด้านระเบียบ หรือ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องแก่นักวิจัย และหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย ในการเจรจาเชิงธุรกิจ 
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หรือการซื้อขายผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ตลอดจนสนับสนุนในการเจรจาเข้าไป

ร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจใดๆ ที่เกิดจากผลของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

นอกจากนั้น ควรมีการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการรักษาสิทธิประโยชน์ของ 

นักวิจัย และของหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย ในผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขาย 

หรือท าธุรกิจที่เป็นผลจากงานวิจัยโดยเป็นหลักเกณฑ์ที่โปร่งใส เป็นที่ยอมรับของทุก

ฝ่าย 
 

6. มีระบบและกลไกส่งเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และมีการยื่น

จดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร (เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง) 

วางแนวทางและขั้นตอนตลอดจนก าหนดผู้รับผิดชอบในการสนับสนุนความรู้ 

และอ านวยความสะดวกในการจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรแก่นักวิจัยในประเด็น

ต่างๆ เช่น 1) การให้ความรู้และค าปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งอาจด าเนินการ

โดยการฝึกอบรม หรือสัมมนา หรือจัดคลินิกให้ค าปรึกษา 2) ช่วยร่างค าขอและยื่นขอ

จดสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตรต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาหรือส านักงานเทียบเท่าใน

ต่างประเทศ 3) ประสานงานการอนุญาตให้ใช้สิทธิในสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร เพื่อใช้

ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เป็นต้น 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 
(เฉพาะสถาบัน) 

เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจ านวนนักวิจัย

ประจ า (สกอ.4.3) 

 
ชนิดของตัวบ่งชี ้  ปัจจัยน าเขา้ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  
ปัจจัยส าคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ใน

หน่วยงาน คือ เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนั้น หน่วยงานจึงต้อง

จัดสรรเงินจากภายในหน่วยงาน และที่ได้รับจากภายนอกหน่วยงาน เพื่อสนับสนุน

การท าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดล้อมและจุดเน้นของ

หน่วยงานนอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่หน่วยงานได้รับจากแหล่งทุน

ภายนอกยังเป็นตัวบ่งชี้ที่ส าคัญ ที่แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยของหน่วยงาน  

นิยามศัพท์ 
งานวิจัย หมายถึง กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการค้นหาค าตอบของ

ปัญหา หรือการเสาะแสวงหาความรู้ใหม่ ตลอดจนถึงการประดิษฐ์คิดค้นที่ผ่าน

กระบวนการศึกษา ค้นคว้าหรือทดลอง วิเคราะห์และตีความข้อมูลตลอดจนสรุปผล
อย่างเป็นระบบ 

งานสร้างสรรค์ หมายถึง ผลงานวิชาการ (ไม่จ าเป็นต้องเป็นงานวิจัย) ที่มี
การศึกษา ค้นคว้าที่แสดงออกทางศิลปะหรือดนตรีอันเป็นที่ยอมรับ 

นักวิจัยประจ า หมายถึง ข้าราชการ หรือพนักงาน หรือบุคลากรที่มีสัญญาจ้าง
กับมหาวิทยาลัยทั้งปีการศึกษา และมีระยะเวลาท างานไม่ต่ ากว่า 9 เดือน ที่มีต าแหน่ง
เป็นเจ้าหน้าที่วิจัยหรือนักวิจัย ทั้งนี้ รวมถึงต าแหน่งอื่นที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ

หน้าที่วิจัย 

รอบระยะเวลา     รอบปงีบประมาณ (1 ต.ค. 25... – 30 ก.ย. 25...) 
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เกณฑ์การประเมิน  
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ต่อจ านวนนักวิจัยประจ าที่ก าหนดเป็นคะแนน

เต็ม 5 = 80,000 บาท/คน  

 วิธีการค านวณ    
 1. ค านวณจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและ

ภายนอกหน่วยงานต่อนักวิจัยประจ า 

 
 

2. แปลงจ านวนเงินที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้ =  
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก 

X 5 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

 
หมายเหตุ  

1. จ านวนนักวิจัยประจ า ให้นับตามปีการศึกษา และนับเฉพาะที่ปฏิบัติงาน
จริงไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ 

2. ให้นับจ านวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปีงบประมาณนั้นๆ 
ไม่ใช่จ านวนเงินที่เบิกจ่ายจริง 

3. กรณีที่มีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเป็น

หลักฐานจากแหล่งทุน หรือหลักฐานจากการตกลงร่วมกันของหน่วยงานที่ร่วม

โครงการ ให้แบ่งสัดส่วนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏ กรณีที่ไม่มีหลักฐานให้แบ่งเงิน

ตามสัดส่วนผู้ร่วมวิจัยของแต่ละหน่วยงาน 
4. การนับจ านวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัย

สถาบันที่ได้ลงนามในสัญญารับทุนโดยนักวิจัย แต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจัย

สถาบันที่บุคลากรสายสนับสนุนที่ไม่ใช่นักวิจัยเป็นผู้ด าเนินการ 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก 

จ านวนนักวิจัยประจ า (เฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง) 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 

(เฉพาะสถาบัน) 

ร้อยละของนักวิจัยที่ท าหน้าที่สนับสนุนการเรียนการสอนต่อ

นักวิจัยทั้งหมด (มก.) 

 
ชนิดของตัวบ่งชี ้  ผลผลิต 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
การที่นักวิจัยท าหน้าที่สนับสนุนการเรียนการสอนโดยเป็นผู้สอนในรายวิชา 

ดูแลควบคุมการฝึกงาน เป็นที่ปรึกษาปัญหาพิเศษ โครงงาน หรืองานวิจัย เป็น 

ผู้ควบคุมการวิเคราะห์ และการใช้เครื่องมือปฏิบัติการขั้นสูง ตลอดจนเป็นที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์ให้กับนิสิต เป็นการบูรณาการการวิจัยซึ่งเป็นภารกิจของหน่วยงาน เพื่อ

สนับสนุนภารกิจการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย 

นิยามศัพท์ 

นักวิจัยประจ า หมายถึง ข้าราชการ หรือพนักงาน หรือบุคลากรที่มีสัญญาจ้าง
กับมหาวิทยาลัยทั้งปีการศึกษา และมีระยะเวลาท างานไม่ต่ ากว่า 9 เดือน ที่มีต าแหน่ง
เป็นเจ้าหน้าที่วิจัยหรือนักวิจัย ทั้งนี้ รวมถึงต าแหน่งอื่นที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ

หน้าที่วิจัย 
การสนับสนุนการเรียนการสอน หมายถึง การท าหน้าที่เป็นผู้สอนในรายวิชา 

ดูแลควบคุมการฝึกงาน เป็นที่ปรึกษาปัญหาพิเศษ โครงงาน หรืองานวิจัย เป็นผู้

ควบคุมการวิเคราะห์ และการใช้เครื่องมือปฏิบัติการขั้นสูง เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

ให้กับนิสิตภายในมหาวิทยาลัย 

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

เกณฑ์การประเมิน 
ร้อยละของนักวิจัยที่ท าหน้าที่สนับสนุนการเรียนการสอนทีก่ าหนดให้เป็น

คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึน้ไป  
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ข้อมูลที่ต้องการ 

1. จ านวนนักวิจัยที่ท าหน้าที่สนับสนุนการเรยีนการสอน  
2. จ านวนนักวิจัยในปีการศึกษานั้น นับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง 

วิธีการค านวณ  

1. ค านวณร้อยละของนักวิจัยที่ท าหนา้ที่สนับสนุนการเรยีนการสอนต่อนักวิจัย

ทั้งหมด 

จ านวนนักวจิัยที่ท าหนา้ที่สนับสนุนการเรยีนการสอน 

จ านวนนักวิจัย (เฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง) 
 

2. แปลงร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกบัคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้    =  
ร้อยละของนักวิจัยที่ท าหน้าที่สนับสนุนการเรียนการสอน 

ต่อนักวิจัยทั้งหมด 
 X 5 

ร้อยละของนักวิจัยที่ท าหน้าที่สนับสนุนการเรียนการสอนต่อนักวิจัย

ทั้งหมดที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 100 
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องค์ประกอบที่ 3 
การบริหารและการจัดการ 

 
 
ตัวบ่งชี้บังคับส านัก-สถาบัน จ านวน 5 ตัวบ่งชี้ 
 
ตัวบ่งชี้ที ่3.1 ภาวะผู้น าของคณะกรรมการประจ าหน่วยงานและผู้บริหารทุกระดับ

ของหน่วยงาน (สกอ.7.1) 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรยีนรู้ (สกอ.7.2) 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ.7.4) 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร (สกอ.2.4) 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 ร้อยละของบุคลากรที่ไดร้ับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพทั้งใน

ประเทศหรือต่างประเทศ (มก.) 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ภาวะผู้น าของคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน และผู้บริหาร 

ทุกระดับของหน่วยงาน (สกอ.7.1) 

 
ชนิดของตัวบ่งชี ้  กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  
ปัจจัยสนับสนุนที่ส าคัญต่อการเจริญก้าวหน้าของหน่วยงาน คือ คณะกรรมการ

ประจ าหน่วยงาน และผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงานนั้นๆ หากคณะกรรมการประจ า
หน่วยงาน และผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ เป็นผู้น าที่ดี มีธรรมาภิบาล รับผิดชอบต่อสังคม 
รักความก้าวหน้า ดูแลบุคลากรอย่างดี เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหาร มีความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหา และก ากับดูแล ติดตามผลการ

ด าเนินงานของหน่วยงานไปในทิศทางที่ถูกต้อง จะท าให้หน่วยงานเจริญรุดหน้าอย่าง
รวดเร็ว 

นิยามศัพท์ 
หลักธรรมาภิบาล หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม 

ดูแลกิจการต่างๆ ให้เป็นไปในครรลองธรรม นอกจากนี้ ยังหมายถึงการบริหารจัดการ
ที่ดี ซึ่งสามารถน าไปใช้ได้ทั้งภาครัฐและเอกชน ธรรมที่ใช้ในการบริหารงานนี้มี

ความหมายอย่างกว้างขวาง กล่าวคือ หาได้มีความหมายเพียงหลักธรรมทางศาสนา
เท่านั้น แต่รวมถึงศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและความถูกต้องชอบธรรมทั้งปวง ซึ่ง
วิญญูชนพึงมีและพึงประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความโปร่งใสตรวจสอบได้ การปราศจาก
การแทรกแซงจากองค์การภายนอก เป็นต้น หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ที่เหมาะสมจะน ามาปรับใช้ในภาครัฐมี 10 
องค์ประกอบ ดังนี ้ 

1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุ

วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมา

ด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานที่มีภารกิจ
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คล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นน าของประเทศเพื่อให้เกิดประโยชน์

สุขต่อประชาชนโดยการปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทาง ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ที่
ชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็นมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตาม
ประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 

2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการ
ก ากับดูแลที่ดีที่มีการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและเครื่องมือการ

บริหารจัดการที่เหมาะสมให้องค์การสามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงานและ
ระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการ

ตามภารกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 
3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การให้บริการที่สามารถ

ด าเนินการได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด และสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึง
ตอบสนองความคาดหวังหรือความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง 

4. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติหน้าที่และผลงานต่อเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่
ในระดับที่สนองต่อความคาดหวังของสาธารณะ รวมทั้งการแสดงถึงความส านึกในการ
รับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ 

5. หลักความโปร่งใส (Transparency) คือ กระบวนการเปิดเผยอย่าง

ตรงไปตรงมา ชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัยและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้าม
ตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชนสามารถรู้ทุกขั้นตอนในการด าเนินกิจกรรม

หรือกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้ 
6. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) คือ กระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชน

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ท าความเข้าใจ 
ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหาหรือประเด็นที่ส าคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง 
ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และร่วมกระบวนการ 

พัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา 
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7. หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) คือ การถ่ายโอนอ านาจการ

ตัดสินใจ ทรัพยากร และภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครอง

อื่นๆ (ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น) และภาคประชาชนด าเนินการแทนโดยมีอิสระตาม
สมควร รวมถึงการมอบอ านาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการ

ด าเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการต่อ

ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ และเพิ่มผลิตภาพเพื่อ
ผลการด าเนินงานที่ดีของส่วนราชการ 

8. หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใช้อ านาจของกฎหมาย กฎระเบียบ 
ข้อบังคับในการบริหารราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และค านึงถึงสิทธิ
เสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

9. หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการ
อย่างเท่าเทียมกันโดยไม่มีการแบ่งแยกด้าน ชายหรือหญิง ถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา 
เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทาง

เศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรมและอื่นๆ 
10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาข้อตกลงทั่วไป

ภายในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้

กระบวนการเพื่อหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลที่ได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์ 
โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงซึ่งต้องไม่มีข้อคัดค้านที่ยุติไม่ได้ในประเด็น

ที่ส าคัญ โดยฉันทามติไม่จ าเป็นต้องหมายความว่าเป็นความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์ 

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

เกณฑ์มาตรฐาน  
1. คณะกรรมการประจ าหน่วยงาน ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ/ข้อบังคับที่

ก าหนดครบถ้วนและมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดล่วงหน้า  
2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไป

ยังบุคลากรทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการน าข้อมูลสารสนเทศ
เป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาหน่วยงาน 
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3. ผู้บริหารมีการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามที่

มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสารแผนและผลการด าเนินงานของหน่วยงาน ไปยัง

บุคลากรในหน่วยงาน 
4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงาน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ

ให้อ านาจในการตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม และผู้บริหารมีการจัด

ประชุมบุคลากรทั้งหน่วยงาน อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปีการศึกษา 
5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน  เพื่อให้สามารถ

ท างานบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน เต็มตามศักยภาพ 
6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์ของ

หน่วยงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
7. คณะกรรมการประจ าหน่วยงานประเมินผลการบริหารงานของหน่วยงาน 

และผู้บริหารน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
6 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
7 ข้อ 

 

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 
 

1. คณะกรรมการประจ าหน่วยงาน ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ/ข้อบังคับที่
ก าหนดครบถ้วนและมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดล่วงหน้า 

1.1 คณะกรรมการประจ าหน่วยงานทุกคนควรได้รับการชี้แจงและท าความ

เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัย ข้อบังคับต่างๆ อาทิ ข้อบังคับที่ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลและ

ผู้บริหาร รวมทั้งทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศกรอบทิศทางการ

พัฒนาหน่วยงาน และอัตลักษณ์ของหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย เพื่อให้ทราบถึงบทบาท

หน้าที่ที่มีต่อหน่วยงาน ก่อนจะปฏิบัติหน้าที่ 
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1.2 คณะกรรมการประจ าหน่วยงานก ากับดูแลหน่วยงานไปสู่ทิศทางที่ก าหนด

ร่วมกันระหว่างผู้บริหารหน่วยงาน และคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน และมีความ
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ รวมทั้งทันต่อการ

เปลี่ยนแปลงของโลก 

1.3 มีการเปิดเผยประวัติกรรมการประจ าหน่วยงาน รายงานการประเมิน

ตนเอง และรายงานต่อสาธารณชน 
 

2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน และสามารถ

ถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการน า

ข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาหน่วยงาน 

2.1 ผู้บริหารและคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน มีส่วนร่วมกันในการก าหนด
นโยบายและจัดท าวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนกลยุทธ์ และน าสู่การปฏิบัติที่เป็นระบบ

ชัดเจน โดยมีการก าหนดตัวบ่งชี้คุณภาพ (KPI) ของงานที่ปฏิบัติ ที่ควรมีการ

พิจารณาจาก 1) มิติการพัฒนาองค์กร เช่น การส่งเสริมให้บุคลากรมีโอกาสศึกษา 

เรียนรู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 2) 

มิติการพัฒนา หรือการปรับปรุงกระบวนหลักของหน่วยงาน เช่น การสนับสนุนการ

เรียนการสอน/ ทิศทางการส่งเสริมการวิจัย/การบริการวิชาการแก่สังคม/การท านุ

บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 3) มิติผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ความ 

พึงพอใจของผู้รับบริการ โดยค านึงถึงความคุ้มค่าของการใช้จ่ายเงิน งบประมาณ 

และให้สอดคล้องกับเป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ หรือวัตถุประสงค์เชิงกล

ยุทธ์ของหน่วยงานอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาจากความคุ้มค่าของการจัดเก็บข้อมูล 

และการรายงานข้อมูลกับประโยชน์ที่จะได้รับ 

2.2 ผู้บริหารสร้างระบบและกลไกการถ่ายทอดนโยบาย วิสัยทัศน์ และ

แผนกลยุทธ์ให้หน่วยงานและบุคลากรทุกระดับทราบและมีความเข้าใจร่วมกัน 

2.3 ควรจัดท าระบบฐานข้อมูลของหน่วยงานให้ทันสมัย น ามาใช้ในการ

ติดตามผลการบริหารสารสนเทศ การรายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้คุณภาพ 
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(KPI) ที่ก าหนดไว้ในแผนกลยุทธ์อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และน าข้อมูลที่ได้มาใช้เพื่อ
การตัดสินใจปรับแผนกลยุทธ์ได้อย่างทันการ 

 

3. ผู้บริหารมีการก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามที่

มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสารแผนและผลการด าเนินงานของหน่วยงาน ไปยัง
บุคลากรในหน่วยงาน 

3.1 ผู้บริหารมีการก ากับ ติดตามผลการน านโยบายและแผนกลยุทธ์ไปสู่การ

ปฏิบัติในการประชุมผู้บริหารอย่างน้อยปีละ 1-2 ครั้ง เพื่อทบทวนเป้าหมาย หรือ

ปรับแผนการด าเนินงานให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ยิ่งขึ้น พร้อมทั้งสร้างกลไก

ภายในเพื่อสื่อสารแผนการด าเนินงานไปยังบุคลากรกลุ่มเป้าหมายทุกระดับที่

เกี่ยวข้อง 

3.2 ผู้บริหารมีการประเมินผลการด าเนินงานที่ส าคัญตามภารกิจของ

หน่วยงาน อย่างครบถ้วน รวมทั้งการติดตามผลสัมฤทธิ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อ

ทบทวนเป้าหมาย หรือปรับแผนการด าเนินงานในรอบปีถัดไป พร้อมแจ้งผลการ

ด าเนินงานไปยังบุคลากรทุกระดับผ่านการสื่อสารภายใน โดยใช้สื่อต่างๆ ที่ตรงกับ

กลุ่มเป้าหมาย 
 

4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงาน มีส่วนร่วมในการบริหาร

จัดการให้อ านาจในการตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม และผู้บริหารมี

การจัดประชุมบุคลากรทั้งหน่วยงาน อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปีการศึกษา 
4.1 ผู้บริหารควรมีระบบการสื่อสาร 2 ทาง เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและ

ข้อเสนอแนะจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน อันจะท าให้ได้ข้อมูลเพื่อการปรับปรุงระบบ

การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 

4.2 ผู้บริหารด าเนินการปรับลดขั้นตอนกระบวนการบริหารจัดการโดยการ

มอบอ านาจในการตัดสินใจแก่ผู้บริหารหรือผู้ปฏิบัติระดับถัดไป เพื่อเพิ่มความ

คล่องตัว พร้อมกับมีการก ากับ และตรวจสอบเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าระบบการ

ท างานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุ้มค่า และมีความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
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4.3 ผู้บริหารมีการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม เพื่อเป็นการสร้างขวัญและ

ก าลังใจต่อบุคลากรเป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดโครงการรางวัลคุณภาพและ

เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการโครงการพัฒนาองค์การให้คล่องตัว (lean 
organization) เป็นต้น 

 

5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงานเพื่อให้สามารถ

ท างานบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน เต็มตามศักยภาพ 

5.1 ผู้บริหารมีการถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ร่วมงาน โดยเน้นการเพิ่มทักษะในการ

ปฏิบัติงานให้สู งขึ้นอย่างต่อเนื่องหรือเพิ่มศักยภาพในการท างานให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ เช่น การสอนงานที่หน้างาน (on – the – job training) จัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงาน เป็นต้น 

5.2 ผู้บริหารในระดับต่างๆ ควรน าหลักการจัดการความรู้มาใช้ เพื่อการ

แลกเปลี่ยนความรู้ และถ่ายทอดประสบการณ์ร่วมกันระหว่างผู้ปฏิบัติงาน อาทิ การ

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติ (community of 
practices) เป็นต้น 

 

6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์ของ

หน่วยงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
6.1 ผู้บริหารควรยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นเครื่องมือในการบริหารการด าเนินงาน

ของหน่วยงาน ให้ไปสู่ทิศทางที่ก าหนดร่วมกันระหว่างผู้บริหารหน่วยงาน และ

คณะกรรมการประจ าหน่วยงาน โดยให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของประเทศและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก 

6.2 ผู้บริหารมีการด าเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลโดยเฉพาะในประเด็น

การปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องคุณภาพทางวิชาการและเปิด

โอกาสให้มีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงาน 
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6.3 ผู้บริหารมีการเปิดเผยประวัติ มีรายงานประเมินตนเอง จัดท ารายงาน

สรุปผลการท างานและรายงานการเงินของหน่วยงาน เสนอต่อคณะกรรมการประจ า

หน่วยงาน เป็นประจ าทุกปี 
6.4 ผู้บริหารมีการติดตามผลการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และ

การตรวจสอบภายในของหน่วยงาน และรายงานการเงินของหน่วยงาน เสนอต่อ

คณะกรรมการประจ าหน่วยงาน เป็นประจ าทุกปี 
 

7. คณะกรรมการประจ าหน่วยงาน ประเมินผลการบริหารงานของหน่วยงาน 
และผู้บริหารน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 

7.1 กรรมการประจ าหน่วยงาน ประเมินผลการบริหารงานของหน่วยงาน และ
ผู้บริหารตามที่ระบุไว้ในกฎหมายหรือพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัย และข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยที่ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลผู้บริหารและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการ

ประเมิน หรือตามข้อตกลงที่ท าร่วมกันระหว่างกรรมการประจ าหน่วยงาน และ

ผู้บริหาร 

7.2 กรรมการประจ าหน่วยงาน ควรยึดหลักการประเมินผลการบริหารงาน
แบบกัลยาณมิตร กล่าวคือใช้หลักการที่มุ่งเน้นการให้ข้อเสนอแนะเชิงสร้างสรรค์ น า

ผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนา หรือปรับปรุงหน่วยงาน ให้เจริญก้าวหน้าอย่าง
ต่อเนื่อง 

7.3 ผู้บริหารมีการน าผลการประเมินจากกรรมการประจ าหน่วยงาน ไปใช้
ปรับปรุงการบริหารงาน อาทิ จัดท าแผนการบริหารงานและรายงานผลการด าเนินงาน

ต่อกรรมการประจ าหน่วยงาน ในโอกาสที่เหมาะสม 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ (สกอ. 7.2) 

 
ชนิดของตัวบงชี ้  กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  
มาตรฐานการอุดมศึกษาข้อที่ 3 ก าหนดให้หน่วยงานมีการสร้างและพัฒนา

สังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งต้องมีการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่

หน่วยงานแห่งการเรียนรู้ โดยมีการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในหน่วยงานซึ่งกระจัด
กระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในหน่วยงาน
สามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้หน่วยงานมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด 
กระบวนการในการบริหารจัดการความรู้ในหน่วยงาน ประกอบด้วย การระบุความรู้ 
การคัดเลือก การรวบรวม การจัดเก็บความรู้ การเข้าถึงข้อมูล และการแลกเปลี่ยน
ความรู้ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน การสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการ

เรียนรู้ภายในหน่วยงาน การก าหนดแนววิธีปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรู้ในหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น 

นิยามศัพท์ 
แนวปฏิบัติที่ดี หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ท าให้องค์การ

ประสบความส าเร็จ หรือสู่ความเป็นเลิศตามเป้าหมาย เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ

หรือวิชาชีพนั้นๆ มีหลักฐานของความส าเร็จปรากฏชัดเจน โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติ 

หรือขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรู้และประสบการณ์ บันทึกเป็นเอกสาร 

เผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได ้

รอบระยะเวลา     รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 25... – 31 พ.ค. 25...) 
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เกณฑ์มาตรฐาน  
1. มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่

สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน  
2. ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะ ในการ

ปฏิบัติงานอย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 

3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์
ตรง (tacit knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 
และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 

4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัว
บุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบ
โดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) 

5. มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปี

การศึกษาที่ผ่านมาที่เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะ
ของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
5 ข้อ 

 

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 
 

1. มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่

สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน  
1.1 หน่วยงานควรศึกษาเป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ หรือ

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของหน่วยงาน ว่ามีประเด็นใดที่มุ่งเน้นเป็นส าคัญ หรือมุ่ง
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สู่อัตลักษณ์ใดที่ต้องการ เพื่อน ามาใช้ในการก าหนดแผนยุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบัติ

การในการจัดการความรู้ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน  

1.2 บุคคลที่เกี่ยวข้องในการก าหนดประเด็นความรู้ อาจประกอบด้วย  

ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน ที่ก ากับดูแลด้านยุทธศาสตร์

หรือกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน รวมทั้งด้านอื่นๆ ที่เป็นไปตาม 

อัตลักษณ์ของหน่วยงาน 

1.3 หน่วยงานควรมีเป้าหมายในการจัดการความรู้ โดยเน้นเรื่องการพัฒนา

ทักษะความสามารถของบุคลากรภายในเป็นหลัก รวมทั้งประเด็นการจัดการความรู้ที่

หน่วยงานมุ่งเน้นตามอัตลักษณ์ เช่น เทคนิคการปรับปรุงการท างาน เทคนิคการเพิ่ม
ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการภายในหน่วยงาน เป็นต้น 

 

2. ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะ ในการ

ปฏิบัติงานอยา่งชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 

2.1 ก าหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะในการ

ปฏิบัติงาน 

2.2 หน่วยงานควรก าหนดนโยบายให้มีการส ารวจผลการปฏิบัติงานที่เป็น

จุดเด่นของบุคลากร โดยเฉพาะด้านการให้บริการ การปฏิบัติงานตามภารกิจที่

สะท้อนอัตลักษณ์ของหน่วยงาน เพื่อน ามาก าหนดเป็นประเด็นส าหรับใช้ใน

กระบวนการจัดการความรู้ให้ได้องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพผล

การด าเนินงาน 
 

3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มี

ประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้
ที่ก าหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 

3.1 หน่วยงานควรเชิญบุคลากรภายใน หรือภายนอกที่มีผลงานดีเด่นทางด้าน

วิชาการและผลงานทางด้านวิจัย รวมทั้งผลงานด้านอื่นๆ ที่หน่วยงานมุ่งเน้นมา

ถ่ายทอดความรู้ เคล็ดลับ หรือนวัตกรรม อย่างสม่ าเสมอผ่านเวทีต่างๆ เช่น การจัด
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ประชุมสัมมนา เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับเจ้าของความรู้ เคล็ดลับ หรือ

นวัตกรรมดังกล่าว 

3.2 หน่วยงานควรส่งเสริมให้มีบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายใน

หน่วยงาน เช่น การส่งเสริมให้มีชุมชนนักปฏิบัติและเครือข่ายด้านการจัดการความรู้ 

ทั้งระหว่างหน่วยงาน ภายในหน่วยงาน และภายนอกหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย เพื่อให้

เกิดวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดยการจัดสรรทรัพยากรอย่าง

เหมาะสม ทั้งด้านงบประมาณ เวลา สถานที่ 
 

4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ใน

ตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่าง

เป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) 
4.1 มีการก าหนดผู้รับผิดชอบในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ทั้งที่มีอยู่ใน

ตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็น

ระบบ เป็นหมวดหมู่ เพื่อให้บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้

ความสามารถเข้าถึงแนวปฏิบัติที่ดีได้ง่าย 

4.2 ควรมีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการ และเผยแพร่ความรู้ในองค์กร ให้เกิดความประหยัดและเกิด

ประโยชน์สูงสุด 

4.3 ควรมีการจัดพิมพ์วารสาร หรือสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

และยกย่องให้เกียรติแก่ผู้เป็นเจ้าของความรู้ เคล็ดลับ หรือนวัตกรรมดังกล่าว 
 

5. มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปี

การศึกษาที่ผ่านมา ที่เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ 
ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้
ในการปฏิบัติงานจริง 
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5.1 ผู้รับผิดชอบควรวิเคราะห์ความรู้จากแนวปฏิบัติที่ดีจากแหล่งต่างๆ เช่น 

นวัตกรรมที่ได้จากการจัดการความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงาน และสังคม 

น ามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของหน่วยงานที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย 

5.2 ผู้รับผิดชอบควรขยายผลการปรับใช้ไปยังหน่วยงานต่างๆ และติดตาม

วัดผลตามประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผน 

กลยุทธ์ของหน่วยงาน 

5.3 มีกลไกการน าผลการประเมินคุณภาพจากภายในและภายนอกด้านการ

จัดการความรู้ มาปรับปรุงและพัฒนาระบบและกลไกการจัดการความรู้ของหน่วยงาน 

5.4 ผู้รับผิดชอบควรสรุปผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นตามเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้ใน

ประเด็นยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของหน่วยงาน 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ.7.4) 

 
ชนิดของตัวบงชี ้  กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  
เพื่อให้หน่วยงานมีระบบบริหารความเสี่ยง โดยการบริหารและควบคุมปัจจัย 

กิจกรรม และกระบวนการด าเนินงานที่อาจเป็นมูลเหตุของความเสียหาย (ทั้งในรูป
ของตัวเงิน หรือไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ชื่อเสียง และการฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือความคุ้มค่า) เพื่อให้ระดับ
ความเสี่ยง และขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับ

และควบคุมได้ โดยค านึงถึงการเรียนรู้วิธีการป้องกันจากการคาดการณ์ปัญหา

ล่วงหน้าและโอกาสในการเกิด เพื่อป้องกันหรือบรรเทาความรุนแรงของปัญหา 
รวมทั้งการมีแผนส ารองต่อภาวะฉุกเฉิน เพื่อให้มั่นใจว่าระบบงานต่างๆ มีความพร้อม
ใช้งาน มีการปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อการบรรลุ

เป้าหมายของหน่วยงาน ตามยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์เป็นส าคัญ 

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

เกณฑ์มาตรฐาน  
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยง  โดยมี

ผู้บริหารระดับสูง และตัวแทนที่รับผิดชอบภารกิจหลักของหน่วยงานร่วมเป็น

คณะกรรมการหรือคณะท างาน 
2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่าง

น้อย 3 ด้าน ตามบริบทของหน่วยงาน จากตัวอย่างต่อไปนี ้
-  ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

อาคารสถานที่) 
-  ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของหน่วยงาน 
-  ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
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-  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารงาน 
การให้บริการ การบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกนัคุณภาพ 

-  ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล  โดยเฉพาะ

จรรยาบรรณของบุคลากร 
-  ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 
3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยง

ที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2 
4. มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และด าเนินการ

ตามแผน 
5. มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และรายงานต่อ

คณะกรรมการประจ าหน่วยงาน เพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
6. มีการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ า

หน่วยงาน ไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  
3 หรือ 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
6 ข้อ 

หมายเหตุ  
คะแนนการประเมินจะเท่ากับ 0 หากพบว่าเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงขึ้นภายใน

หน่วยงาน ในรอบปีการประเมิน ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและความปลอดภัยของ 
บุคลากร ผู้รับบริการ หรือต่อชื่อเสียงภาพลักษณ์ หรือต่อความมั่นคงทางการเงินของ
หน่วยงาน อันเนื่องมาจากความบกพร่องของหน่วยงาน ในการควบคุม หรือจัดการกับ
ความเสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยงที่ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ โดยมีหลักฐานประกอบที่

ชัดเจน 
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ตัวอย่างความเสี่ยงร้ายแรงที่ให้ผลประเมินเป็นศูนย์ (0) คะแนน เช่น 
1. มีการเสียชีวิตและถูกท าร้ายร่างกายหรือจิตใจอย่างรุนแรงของบุคลากร

ภายในหน่วยงาน ทั้งๆ ที่อยู่ในวิสัยที่หน่วยงานสามารถป้องกันหรือลดผลกระทบใน

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ แต่ไม่พบแผนการจัดการความเสี่ยง หรือไม่พบความพยายาม

ของหน่วยงานในการระงับเหตุการณ์ดังกล่าว 
2. หน่วยงานเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือมีภาพลักษณ์ที่ไม่ดี อันเนื่องมาจากปัจจัย

ต่างๆ เช่น นักวิจัยหรือบุคลากรขาดจริยธรรม จรรยาบรรณ การไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน

หรือกฎกระทรวง และเกิดเป็นข่าวปรากฏให้เห็นตามสื่อต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ ข่าว 

Online เป็นต้น 
3. หน่วยงานขาดสภาพคล่องในด้านการเงินจนท าให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ 

ส่งผลกระทบต่อผู้รับบริการอย่างรุนแรง 

 

การไม่เข้าข่ายที่ท าให้ผลการประเมินได้คะแนนเป็นศูนย์ (0) ได้แก่ 
1. หน่วยงานมีการวิเคราะห์และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงเชิงป้องกัน หรือมี

แผนรองรับเพื่อลดผลกระทบส าหรับความเสี่ยงที่ท าให้เกิดเรื่องร้ายแรงดังกล่าวไว้

ล่วงหน้า และด าเนินการตามแผน 

2. เป็นเหตุสุดวิสัย อยู่นอกเหนือการบริหารจัดการ (การควบคุมหรือการ

ป้องกัน) ของหน่วยงาน 

3. เหตุการณ์ร้ายแรงดังกล่าวมีความรุนแรงที่ลดน้อยลงมากจากแผนรองรับ

ผลกระทบที่ได้ก าหนดไว้ล่วงหน้า 

 

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 
 

1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมี
ผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบภารกิจหลักของหน่วยงาน ร่วมเป็น

คณะกรรมการหรือคณะท างาน 

1.1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างาน ประกอบด้วยผู้บริหาร

ระดับสูง และตัวแทนที่รับผิดชอบในแต่ละภารกิจหลักของหน่วยงาน 
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1.2 มีการระบุรายละเอียดการท างานของคณะกรรมการหรือคณะท างาน เช่น 

นโยบายหรือแนวทางในการด าเนินงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ ก าหนดระยะเวลาให้มี

การประชุมของคณะกรรมการหรือคณะท างานฯ อย่างสม่ าเสมอ 
 

2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง

อย่างน้อย 3 ด้าน ตามบริบทของหน่วยงาน จากตัวอย่างต่อไปนี ้
-  ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อาคารสถานที่) 

-  ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของหน่วยงาน 
-  ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
-  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารงาน 
การให้บริการ การบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกนัคุณภาพ 

-  ความเสี่ยงดา้นบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะ
จรรยาบรรณของบุคลากร 

-  ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 

2.1 วิเคราะห์และระบุความเสี่ยงพร้อมปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่ส่งผล

กระทบหรือสร้างความเสียหาย หรือความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมาย

ในการปฏิบัติงาน 

2.2 ประเด็นความเสี่ยงที่น ามาพิจารณาควรมองถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่มี

โอกาสเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานด้านชื่อเสียง คุณภาพการให้บริการ 

รวมถึงความสูญเสียทางด้านชีวิตบุคลากร และทรัพย์สินของหน่วยงานเป็นส าคัญ 

2.3 ปัจจัยเสี่ยงหรือปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอาจใช้กรอบแนวคิดในเรื่องที่

เกี่ยวข้องกับคน อาคารสถานที่ อุปกรณ์ วิธีการปฏิบัติงาน สภาพแวดล้อมทั้งภายใน

และภายนอก เป็นต้น 

2.4 จัดล าดับความส าคัญของปัจจัยเสี่ยง โดยพิจารณาจากมิติของโอกาสและ

ผลกระทบจากความเสี่ยง 
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3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความ

เสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2 

3.1 ระดับความเสี่ยงอาจก าหนดเป็นเชิงปริมาณ หรือเชิงคุณภาพที่สะท้อนถึง

ความเสี่ยงระดับสูง กลาง ต่ า ได้ 
3.2 ควรมีการก าหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงทั้งในด้านของโอกาสและ

ผลกระทบ 

3.3 การประเมินโอกาสในการเกิดความเสี่ยง ให้ประเมินจากความถี่ที่เคยเกิด

เหตุการณ์เสี่ยงในอดีต หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์ในอนาคต โดย

คาดการณ์จากข้อมูลในอดีต รวมถึงสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมปัจจัย

เสี่ยงในปัจจุบัน 

3.4 การประเมินผลกระทบของความเสี่ยง ให้ประเมินจากความรุนแรง ถ้ามี

เหตุการณ์เสี่ยงดังกล่าวเกิดขึ้น โดยจะมีความรุนแรงมาก ถ้ากระทบต่อความเชื่อมั่น

ต่อคุณภาพการให้บริการของหน่วยงาน ฐานะการเงิน ขวัญก าลังใจและความ

ปลอดภัยของบุคลากร เป็นต้น 
 

4. มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงและด าเนินการ

ตามแผน 

4.1 จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย โดยต้องก าหนด

มาตรการหรือแผนปฏิบัติการที่จะสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับบุคลากรใน

หน่วยงาน และด าเนินการแก้ไข ลด หรือป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอย่างเป็น

รูปธรรม 

4.2 สร้างมาตรการควบคุมความเสี่ยงโดยใช้เทคนิค 4 T คือ Take การ
ยอมรับความเสี่ยง Treat การลดหรือควบคุมความเสี่ยง Transfer การโอนหรือ

กระจายความเสี่ยง และ Terminate การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง เพื่อลดมูลเหตุ
ของแต่ละโอกาสที่หน่วยงานจะเกิดความเสียหาย (ทั้งในรูปแบบของตัวเงินและไม่ใช่

ตัวเงิน เช่น ชื่อเสียง การฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือความคุ้มค่า คุณค่า) 
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5. มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และรายงานต่อ

คณะกรรมการประจ าหน่วยงานเพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

5.1 มีการรายงานความก้าวหน้าหรือผลการด าเนินงานตามแผนต่อคณะกรรมการ

ประจ าหน่วยงาน 

5.2 มีการรายงานสรุปผลการด าเนินงานและประเมินผลความส าเร็จของการ

ด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข พร้อมข้อเสนอแนะในการ

ปรับปรุงแผนการด าเนินงานต่อคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน 

 

6. มีการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ า

หน่วยงานไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 

แผนบริหารความเสี่ยงในรอบปีถัดไปควรพิจารณาระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่

หลังการจัดการความเสี่ยงและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน 

รวมทั้งความเสี่ยงใหม่จากนโยบาย หรือสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งภายใน

หน่วยงาน และจากหน่วยงานก ากับ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร (สกอ.2.4) 

 
ชนิดของตัวบ่งชี ้  กระบวนการ   

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  
คุณภาพของการศึกษาจะเกิดขึ้นถ้าหน่วยงานมีบุคลากรที่มีคุณภาพ มีความรัก

องค์กร มุ่งมั่น ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ตามภาระงานที่ก าหนด ผู้บริหารมีการมอบหมาย

งานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาตามศักยภาพ ความถนัด ความสนใจของแต่ละบุคคล 

บุคลากรทุกระดับมีความพึงพอใจในการท างาน มีการพัฒนาบุคลากรตามสาขา

วิชาชีพ และหาวิธีการที่จะธ ารงรักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพให้อยู่กับองค์กร

ตลอดไป   

นิยามศัพท์ 

จรรยาบรรณบุคลากร หมายถึง ประมวลความประพฤติที่บุคลากรพึงปฏิบัติ 
เพื่อรักษา ส่งเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียง และฐานะของบุคลากรตามที่สภามหาวิทยาลัย
ก าหนด โดยอาจใช้กรอบแนวทางตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานของ
จรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา โดยต้องยึดมั่นในหลักการ 6 ประการ คือ 1) 
ยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 2) ซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ 3) ปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 4) ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่าง
ไม่เป็นธรรม 5) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 6) ไม่ใช้อ านาจครอบง าผิดท านองคลองธรรม
ต่อนิสิต และต้องครอบคลุมจรรยาบรรณ 10 ประการ คือ 1) จรรยาบรรณต่อตนเอง 
2) จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 3) จรรยาบรรณต่อการปฏิบัติงาน 4) จรรยาบรรณต่อ
หน่วยงาน 5) จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา 6) จรรยาบรรณต่อผู้ใต้บังคับบัญชา 7) 
จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมงาน 8) จรรยาบรรณต่อนิสิตและผู้รับบริการ 9) จรรยาบรรณ
ต่อประชาชน และ 10) จรรยาบรรณต่อสังคม 

 



 

 คู่มือตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน ส าหรับส านกั สถาบนั ปี 2554 69 

บุคลากร หมายถึง บุคลากรประจ าทั้งหมด ที่มีสัญญาจ้างกับหน่วยงานทั้งปี

การศึกษา และมีระยะเวลาการท างานไม่ต่ ากว่า 9 เดือน 
การให้อ านาจในการตัดสินใจ หมายถึง การให้อ านาจและความรับผิดชอบใน

การตัดสินใจและในการปฏิบัติแก่ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ

งาน เพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

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

เกณฑ์มาตรฐาน  
1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง

ประจักษ์ 
2. มีการบริหารและการพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและก าลังใจให้บุคลากร

สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. มีระบบการติดตามให้บุคลากรน าความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้

ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 
5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณบุคลากร และดูแลควบคุมให้บุคลากร 

ถือปฏิบัติ 
6. มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 
7. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการ

พัฒนาบุคลากร 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
3 หรือ 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
5 หรือ 6 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
7 ข้อ 
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ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 
 

1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง

ประจักษ ์

ข้อมูลที่ควรพิจารณาประกอบการวางแผนการบริหารและการพัฒนาทรัพยากร

บุคคลควรครอบคลุมข้อมูลที่ส าคัญ ดังต่อไปนี้ 

1.1 ข้อมูลอัตราก าลังของบุคลากรในปัจจุบัน รวมทั้งที่ต้องการในอนาคต

อย่างน้อย 5 ปีข้างหน้า เพื่อใช้ในการวางแผนความต้องการด้านบุคลากรของ

หน่วยงาน ก าหนดอัตราก าลังที่ต้องการเพื่อการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ และ

การพัฒนางานประจ า ก าหนดแผนการจ้างงานและวิธีการสรรหาบุคลากรที่มีความรู้

ความสามารถ มีทัศนคติที่ดีให้เข้ามาสู่กระบวนการคัดสรร อาจมีการสรรหาทั้งจาก

ภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย 

1.2 ข้อมูลจากการส ารวจความต้องการในการอบรม (training needs) ของ

บุคลากร เพื่อให้ได้รับการฝึกอบรมตามเกณฑ์ที่หน่วยงานก าหนด และสามารถน า

ความรู้ที่ได้รับมาพัฒนางานของตนให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ซึ่งผู้บริหารหน่วยงาน

สามารถประเมินความต้องการนี้ได้ ข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถ (competencies) ที่
จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน ในระดับต่างๆ เพื่อใช้ในการปฐมนิเทศ และฝึกอบรมให้

ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจในวิธีการท างาน เกิดกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิด 

กฎเกณฑ์ มีทัศนคติและทักษะที่ดี เพื่อเพิ่มผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน 

รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับการสอนงาน การหมุนเวียนให้ไปท างานในด้านอื่นๆ การเข้า

ศึกษาในโครงการที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น 

1.3 ข้อมูลป้อนกลับของผลการปฏิบัติงานและผลการพัฒนาตามเส้นทาง

ความก้าวหน้าของสายงานในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อใช้ในการมอบหมายงานหรือมี

ข้อตกลงในการท างาน และใช้เพื่อการปรับปรุงแก้ไข ชมเชย ให้รางวัล ตลอดจน
ปรับปรุงค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรม รวมทั้งการสรรหาคน

เก่ง คนดีเข้ามาปฏิบัติงานในหน่วยงาน 
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1.4 ข้อมูลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนด้านทรัพยากรมนุษย์ว่ามีประเด็น

ใดบ้างที่ควรมีการวางแผน เพื่อการปรับปรุงแก้ไขแผนพัฒนาทรัพยากรให้สอดคล้อง
กับความต้องการและความคาดหวังของผู้ปฏิบัติงาน และของหน่วยงาน 

 

2. มีการบริหารและการพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
2.1 มีการสรรหา คัดเลือกบุคลากรอย่างเป็นระบบ โปร่งใสและก าหนดแนว

ปฏิบัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้ได้บุคลากรได้ทราบ ภายใต้เวลาที่ก าหนด และ
เป็นไปตามกรอบอัตราก าลังที่มหาวิทยาลัยวางแผนไว ้

2.2 มีการวิเคราะห์งาน (job analysis) โดยก าหนดให้มีค าอธิบายลักษณะงาน 
(job description) การระบุคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง (job specification) รวมทั้ง

ความสามารถ (competencies ) ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน เพื่อใช้ในการปฐมนิเทศ 
และการฝึกอบรมวิธีการท างานและทักษะที่จ าเป็นให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจในงาน 

2.3 มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน (job evaluation) ที่มีรูปแบบชัดเจน มีการ
ก าหนดเส้นทางเดินของต าแหน่งงาน (career path) ของบุคลากรทุกกลุ่ม วิเคราะห์
ปริมาณการเข้า – ออกของบุคลากรแต่ละกลุ่ม และพิจารณาหาแนวทางการปรับปรุง
แก้ไขและติดตามผล 

2.4 มีการพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผนและเส้นทางเดินของต าแหน่งงาน

ที่ก าหนด รวมทั้งติดตามตรวจสอบเป็นรายบุคคล เพื่อการส่งเสริมสนับสนุนอย่าง

ต่อเนื่อง 
 

3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและก าลังใจให้บุคลากร
สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.1 สร้างบรรยากาศของสถานที่ท างานให้น่าอยู่  ตั้งแต่สภาพแวดล้อม 
บรรยากาศการท างาน การจัดสวัสดิการ การเอาใจใส่ดูแลบุคลากรทุกคนอย่างเสมอ
ภาคทัดเทียมกัน การสร้างบรรยากาศของความสุขในการท างาน 

3.2 มีระบบส่งเสริมสนับสนุนการเสนอขอรับรางวัลของบุคลากร เช่น มีการ
ติดตามข้อมูลแหล่งให้รางวัลต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบโดยเร็ว มีการ
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กระตุ้นและช่วยเหลือผู้ที่มีศักยภาพเพื่อขอรับรางวัลในด้านต่างๆ เช่น ช่วยจัดท า

เอกสารการขอรับรางวัล ประสานงานในกระบวนการขอรับรางวัล หรืองานธุรการอื่นๆ 

3.3 มีการยกย่องให้เกียรติผู้ได้รับรางวัลโดยวิธีการต่างๆ เช่น ประชาสัมพันธ์

ผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จัดบรรยากาศพิเศษเพื่อ

เป็นเกียรติ พิจารณาความดีความชอบเป็นกรณีพิเศษ 

3.4 มีระบบพี่เลี้ยง โดยจัดให้ผู้ที่มีประสบการณ์เคยได้รับรางวัลให้ค าแนะน า

ช่วยเหลือและสนับสนุนบุคลากรรุ่นใหม่ในการขอรับรางวัลต่างๆ 

3.5 มีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการพัฒนาร่วมกันเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้

มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและร่วมมือในการท างาน มีช่องทางการสื่อสารหลาย

ช่องทางระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา รวมทั้งระหว่างผู้ใต้บังคับบัญชา

ด้วยกัน เพื่อท าให้เกิดความรู้สึกที่ดีและพัฒนางานร่วมกัน 

3.6 มีนโยบายดูแลสุขภาพของบุคลากร ทั้งในเชิงป้องกันและส่งเสริม มี

สวัสดิการตรวจเช็คสุขภาพ ส่งเสริมการออกก าลังกายในรูปแบบต่างๆ เช่น 

สนับสนุนด้านสถานที่ออกก าลังกาย สนับสนุนผู้เชี่ยวชาญในการแนะน าด้านการดูแล

สุขภาพ 
 

4. มีระบบการติดตามให้บุคลากรน าความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนา

มาใช้ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 

ทุกหลักสูตรการฝึกอบรม หรือทุกโครงการที่มีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มความรู้

และทักษะการปฏิบัติงาน ควรก าหนดแนวทาง หรือวิธีการติดตาม ประเมิน

ผลสัมฤทธิ์ของการอบรม หรือการพัฒนาเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าบุคลากรสามารถ

น าความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงานหรือปรับปรุงตนเอง 

โดยอาจใช้กลไกการติดตามผลการน าความรู้และทักษะไปใช้ภายหลังการอบรมหรือ

พัฒนา 6-9 เดือน หรือใช้กลไกการจัดการความรู้เป็นเครื่องมือในการติดตาม

ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการอบรมหรือการพัฒนา เป็นต้น 

 
 



 

 คู่มือตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน ส าหรับส านกั สถาบนั ปี 2554 73 

5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณบุคลากร และดูแลควบคุมให้บุคลากร
ถือปฏิบัต ิ

5.1 หน่วยงานจัดให้มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณ และกิจกรรมส่งเสริม

การปลูกฝังจรรยาบรรณแก่บุคลากรอย่างสม่ าเสมอ 

5.2 ผู้รับผิดชอบในการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณ ควรมีการติดตามผลการ

ปรับปรุงและพัฒนาตนเองของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
 

6. มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบคุลากร 

หน่วยงานจัดให้มีการประเมินผลความส าเร็จของการปฏิบัติงานตามกิจกรรมที่

ก าหนดไว้ในแผน รวมทั้งผลสัมฤทธิ์ของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรตาม

ตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน (KPI) หรือเป้าหมายของแผนการบริหารและการพัฒนา

บุคลากร โดยที่ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานและค่าเป้าหมายนั้นควรมีความเชื่อมโยงกับ

กลยุทธ์ของหน่วยงาน และน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการ

บริหารและการพัฒนาบุคลากรในรอบปีถัดไป 
 

7. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและ

การพัฒนาบุคลากร 

7.1 น าผลการประเมินความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร

ไปปรับปรุงแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 

7.2 ด าเนินการตามแผนปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากรตาม

ระยะเวลาที่ก าหนด 

7.3 มีการส ารวจความต้องการ และความพึงพอใจของบุคลากรที่เข้าร่วม

กิจกรรมต่างๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาบุคลากร เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการ

จัดท าแผนการพัฒนาบุคลากรในระยะต่อไป 
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ตัวบ่งชี้ที ่3.5 
 

ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพ

ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ (มก.) 

 
ชนิดของตัวบ่งชี ้  ปัจจัยน าเขา้ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
มุ่งประเมินการให้โอกาสในการเรียนรู้เพิ่มเติมแก่บุคลากร ให้มีโอกาสได้รับ

การพัฒนาที่เป็นธรรม และเป็นการประเมินระบบการบริหารงานที่เป็นธรรมของ

ผู้บริหารในการเปิดโอกาสให้บุคลากร (นอกเหนือจากบุคลากรสายวิชาการ) ได้มี

โอกาสในการพัฒนาตนเองด้วยการเข้าร่วมการฝึกอบรม /ประชุม/สัมมนาและการดู
งานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/ประเทศ อย่างเท่าเทียมกัน ทั้งที่มี
ค่าใช้จ่ายและไม่มีค่าใช้จ่าย 

นิยามศัพท์ 
บุคลากร หมายถึง บุคลากรประจ าทั้งหมด ที่มีสัญญาจ้างกับหน่วยงานทั้งปี

การศึกษา และมีระยะเวลาการท างานไม่ต่ ากว่า 9 เดือน 
บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา หมายถึง บุคลากรประจ าที่หน่วยงานสนับสนุน 

หรืออนุญาต หรือให้ไปศึกษาต่อ ไปฝึกอบรม สัมมนา หรือดูงาน เป็นต้น ทั้งนี้ จะไม่

นับซ้ าแม้ว่าบุคลากรคนนั้นจะได้รับการพัฒนาหลายครั้งในปีการศึกษานั้นก็ตาม 

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

เกณฑ์การประเมิน 
ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 

ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
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ข้อมูลที่ต้องการ 
1. จ านวนบุคลากรในปีการศึกษานั้น ทั้งที่ปฏิบัติงานจริง และลาศึกษาต่อ 
2. จ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ ในปี

การศึกษานั้น  

วิธีการค านวณ  

1. ค านวณร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพฒันาความรู้ และทักษะวิชาชีพฯ 

จ านวนบุคลากรที่ได้รับการพฒันาฯ 

จ านวนบุคลากร (รวมลาศึกษาต่อ) 
 

2. แปลงร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกบัคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้    =  
ร้อยละของบุคลากรที่ไดร้ับการพัฒนาฯ 

X 5 
ร้อยละของบุคลากรที่ไดร้ับการพัฒนาฯ ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 
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องค์ประกอบที่ 4 
การเงินและงบประมาณ 

 
 
ตัวบ่งชี้บังคับส านัก-สถาบัน จ านวน 2 ตัวบ่งชี้ 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ.8.1) 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ร้อยละของกิจกรรมการให้บริการที่มีการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย 

(มก.) 
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ. 8.1) 

 

ชนิดของตัวบงชี ้  กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  
หน่วยงานจะต้องมีระบบในการจัดหาและจัดสรรเงินอย่างมีประสิทธิภาพ 

จะต้องมีแผนกลยุทธ์ทางด้านการเงินซึ่งเป็นแผนจัดหาเงินทุนจากแหล่งเงินทุนต่างๆ 
ที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานให้สามารถด าเนินการได้ มีการวิเคราะห์
รายได้ ค่าใช้จ่ายของการด าเนินงาน ทั้งจากงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้อื่นๆ ที่
หน่วยงานได้รับ มีการจัดสรรงบประมาณและการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็น
ระบบครบทุกพันธกิจ มีระบบการตรวจสอบการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ รายงาน
ทางการเงินต้องแสดงรายละเอียดการใช้จ่ายในทุกภารกิจ โครงการ กิจกรรมเพื่อให้
สามารถวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความมั่นคงของหน่วยงานได้ 

นิยามศัพท์ 

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน เป็นแผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใช้ไปของทรัพยากร

ทางการเงินของหน่วยงานที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานให้สามารถ

ด าเนินการได้ แผนกลยุทธ์ทางการเงินจะสอดรับไปกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน 

หน่วยงานควรประเมินความต้องการทรัพยากรที่ต้องจัดหาส าหรับการด าเนินงานตาม 

กลยุทธ์แต่ละกลยุทธ์ และประเมินมูลค่าของทรัพยากรออกมาเป็นเงินทุนที่ต้องการใช้ 

ซึ่งจะเป็นความต้องการเงินทุนในระยะยาวเท่ากับเวลาที่หน่วยงานใช้ในการด าเนินการ

ให้กลยุทธ์นั้นบังเกิดผล จากนั้นจึงจะก าหนดให้เห็นอย่างชัดเจนถึงที่มาของเงินทุนที่

ต้องการใช้ว่าสามารถจัดหาได้จากแหล่งเงินทุนใด เช่น รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

งบประมาณแผ่นดินหรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนสะสมของหน่วยงาน เงินบริจาค

จากหน่วยงานภายนอกหรือศิษย์เก่า หรือหน่วยงานจะต้องมีการระดมทุนด้วยวิธีการ

อื่นๆ อีกเพิ่มเติม เช่น การแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นมูลค่า รวมทั้งมีการวิเคราะห์

ต้นทุนของการด าเนินงานด้วย โดยที่ระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ทางการเงินจะเท่ากับ

ระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน 
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รอบระยะเวลา     รอบปีงบประมาณ (1 ต.ค. 25... – 30 ก.ย. 25...) 

เกณฑ์มาตรฐาน  
1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน 
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการ

วางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
3. มีงบประมาณประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละภารกิจและ

การพัฒนาหน่วยงาน และบุคลากร 
4. มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ  และรายงานต่อ

คณะกรรมการประจ าหน่วยงาน อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
5. มีการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย  และวิเคราะห์

สถานะทางการเงินและความมั่นคงของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง 
6. มีคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit committee) ภายในและภายนอก ท า

หน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย

ก าหนด  
7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และน า

ข้อมูลจากรายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
6 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
7 ข้อ 

 

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 
1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน 

1.1 แผนกลยุทธ์ทางการเงินเป็นแผนที่แสดงให้เห็นถึงแหล่งที่มาและแหล่งใช้

ไปของเงินที่ต้องใช้ในการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ 

1.2 หน่วยงานควรตั้งคณะกรรมการท าหน้าที่ด าเนินการวิเคราะห์ทรัพยากรที่

ต้องใช้ในการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน และท าการประเมินมูลค่าของ
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ทรัพยากรที่ต้องใช้ซึ่งจะเป็นงบประมาณในการด าเนินการตามแผน และก าหนด

แหล่งที่มาของงบประมาณดังกล่าว ซึ่งอาจจะเป็นงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้

หน่วยงาน เงินบริจาค หรือหน่วยงานจะต้องจัดให้มีการระดมทุนจากแหล่งทุนต่างๆ 

ก่อนที่จะน าข้อมูลเหล่านั้นมาจัดท างบประมาณประจ าปีตามแหล่งงบประมาณนั้นๆ 
 

2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และ

การวางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได ้

2.1 มีแนวทางการจัดหาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมกับลักษณะของค่าใช้จ่ายหรือ

เงินทุน และเพียงพอส าหรับการบริหารภารกิจของหน่วยงานในทุกด้านให้เป็นไปตาม

เป้าหมาย 

2.2 มีแนวทางในการจัดสรรทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดล่วงหน้าและ

ได้รับการยอมรับโดยทั่วไปของประชาคม ในกรณีที่มีหลักเกณฑ์ในการจัดสรร

ทรัพยากรอยู่แล้วควรได้มีการทบทวนความเหมาะสมของหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับ

สถานการณ์ในปัจจุบัน 

2.3 มีแผนการจัดหาทรัพยากรทางการเงินอย่างเพียงพอ ส าหรับการบริหาร

ภารกิจของหน่วยงานในทุกด้านให้เป็นไปตามเป้าหมาย และมีแผนใช้เงินอย่างมี

ประสิทธิภาพ เพื่อจะท าให้รายได้รายจ่าย เป็นไปอย่างเหมาะสม 
 

3. มีงบประมาณประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละภารกิจ

และการพัฒนาหน่วยงาน และบุคลากร 

หน่วยงานอาจจะมีวิธีการและหลักการในการท างบประมาณประจ าปีที่แตกต่าง

กันได้ แต่อย่างไรก็ตามหลังจากได้มีการจัดท างบประมาณประจ าปีเสร็จแล้วก่อนที่จะ

น างบประมาณประจ าปีเสนอกรรมการประจ าหน่วยงาน ควรได้มีการวิเคราะห์การใช้

ไปของเงินตามงบประมาณในด้านต่างๆ ดังนี ้

- งบประมาณประจ าปีสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจ าปีที่ก าหนดไว้ในแต่

ละปีมากน้อยเพียงใด 

- เมื่อวิเคราะห์ตามภารกิจของหน่วยงานแล้ว งบประมาณประจ าปีในแต่ละ

ภารกิจมีความเพียงพอมากน้อยเพียงใด 
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- เมื่อวิเคราะห์ตามแผนการพัฒนาหน่วยงานแล้ว งบประมาณประจ าปี

ส าหรับการพัฒนาบุคลากรมีความเหมาะสมตามนโยบายมากน้อยเพียงใด 
 

4. มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อ

คณะกรรมการประจ าหน่วยงาน อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

มีการจัดท ารายงานทางการเงินที่อย่างน้อยประกอบไปด้วยงบรายรับ ค่าใช้จ่าย 

และงบดุล อย่างเป็นระบบ อย่างน้อยทุก 6 เดือน ปีละ 2 ครั้ง เพื่อจะได้รู้ถึงสถานะ

ของเงินรายได้ หักค่าใช้จ่ายแล้วหน่วยงานมีงบประมาณเหลือเพียงพอที่จะใช้ใน

กิจกรรมของหน่วยงานในช่วงถัดไป มีการน ารายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารของ

หน่วยงาน และคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน 
 

5. มีการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์

สถานะทางการเงินและความมั่นคงของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง 

5.1 จัดท ารายงานการใช้เงินงบประมาณตามแผนการด าเนินงานเสนอผู้บริหาร 

เป็นรายงานที่แจ้งให้ผู้บริหารได้ทราบว่า ได้ใช้เงินตามแผนหรือไม่และได้ใช้เงินกับ

กิจกรรมใด มีผลลัพธ์จากการท างานอย่างไรบ้าง มีงบประมาณเหลือจ่ายในแต่ละ

แผนเท่าไร 

5.2 มีการจัดท าค่าใช้จ่ายต่อกิจกรรม 
5.3 มีการจัดท ารายงานการลงทุนของหน่วยงาน 

5.4 มีการวิเคราะห์เพื่อพยากรณ์รายรับและรายจ่ายในอนาคต 
 

6. มีคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit committee) ภายในและภายนอก ท า
หน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย

ก าหนด 

6.1 หน่วยงานควรมีผู้ตรวจสอบภายนอก ได้แก่ ส านักงานตรวจสอบภายใน 

มก. หรือหน่วยงานเอกชนภายนอกมหาวิทยาลัย หรือส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน เข้า

ตรวจสอบเป็นประจ าทุกปี 

6.2 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในของหน่วยงาน (Audit 
committee) อย่างเป็นทางการ 
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7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย 

และน าข้อมูลจากรายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ 

7.1 ผู้บริหารสามารถใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจช่วย

ในการติดตามการใช้เงิน จัดท ารายงานต่างๆ ที่เป็นสิ่งจ าเป็นที่ผู้บริหารจะต้องทราบ 

และน าข้อมูลมาวิเคราะห์สถานะทางการเงินของหน่วยงาน 

7.2 มีการน ารายงานทางการเงินเสนอผู้บริหาร/กรรมการประจ าหน่วยงาน

ตามแผนที่ก าหนด 
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ตัวบ่งชี้ที ่4.2 ร้อยละของกิจกรรมการให้บริการที่มีการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย 
(มก.)  

ชนิดของตัวบ่งชี้   ผลผลิต 

ค าอธิบายตวับ่งชี้ 
เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากรในการ

ด าเนินงาน เปรียบเทียบกับผลงานที่เกิดขึ้นเป็นการแสดงถึงประสิทธิภาพและการ

ประหยัดของการด าเนินงาน ส าหรับกิจกรรมที่ให้บริการทั้งหมด  

นิยามศัพท์  

การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย หมายถึง การวิเคราะห์ต้นทุนที่เกิดจากการใช้

ทรัพยากร หรือค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการด าเนินกิจกรรมการให้บริการต่างๆ  

เพื่อก่อให้เกิดผลงานที่มีประสิทธิภาพ 

กิจกรรมการให้บริการ หมายถึง โครงการ/งาน/กิจกรรมที่หน่วยงานจัด

ให้บริการทั้งด้านวิจัย เช่น รับท าวิจัย วิเคราะห์ผลการทดลอง วิเคราะห์ตรวจหาเพื่อ

การวิจัย หรือการบริการทางวิชาการ เช่น การตรวจเช็ค การฝึกอบรม การสัมมนา  

เป็นต้น โดยมีระยะเวลาของโครงการ/กิจกรรมที่ชัดเจน มีการประมาณค่าใช้จ่าย 

ในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

รอบระยะเวลา รอบปีงบประมาณ (1 ต.ค. 25.. - 30 ก.ย. 25..) 

เกณฑ์การประเมิน 

ร้อยละของกิจกรรมการให้บริการที่มีการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยที่ก าหนดให้

เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
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ข้อมูลที่ต้องการ 

1. จ านวนโครงการ/กิจกรรมการให้บริการทั้งหมด  
2. จ านวนโครงการ/กิจกรรมการให้บริการที่มีการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย  
3. รายงานผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยให้ผู้บริหารทราบ 

วิธีการค านวณ  

1. ค านวณร้อยละของกิจกรรมการให้บริการที่มีการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย 

จ านวนโครงการ/กิจกรรมการให้บริการที่มีการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย 
จ านวนโครงการ/กิจกรรมการให้บริการทั้งหมด 

 
2. แปลงร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกบัคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้    =  
ร้อยละของกิจกรรมการให้บริการที่มีการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย 

ร้อยละของกิจกรรมการให้บริการที่มีการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย 

ที่ก าหนดใหเ้ป็นคะแนนเต็ม 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 

5 
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องค์ประกอบที่ 5 
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

 
 
ตัวบ่งชี้ส านัก-สถาบัน จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.9.1) 
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.9.1) 

 

ชนิดของตัวบงชี ้  กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาตามที่

ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2545 ซึ่งหน่วยงานต้องสร้างระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ ประเมิน
และพัฒนาการด าเนินงานของหน่วยงานให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าประสงค์ และ

ระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด โดยมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต้นสังกัด 
ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการวัดผลส าเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน รวมทั้งการรายงานผลการประกันคุณภาพต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และ

เปิดเผยต่อสาธารณชน มีการประเมินและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และมีนวัตกรรมที่
เป็นแบบอย่างที่ดี 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร

การศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการสร้างจิตส านึกให้เห็นว่าเป็นความ
รับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในการพัฒนาคุณภาพของงานตามภารกิจ ทั้งนี้ เพื่อเป็น

หลักประกันแก่สาธารณชนให้มั่นใจได้ว่าหน่วยงานสามารถสร้างผลผลิตตามภารกิจที่

มีคุณภาพ 

นิยามศัพท์ 
ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการก าหนดอย่างชัดเจนว่าต้องท า

อะไรบ้างเพื่อให้ได้ผลออกมาตามที่ต้องการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้
ทราบโดยทั่วกันไม่ว่าจะอยู่ในรูปของเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีการ   

อื่นๆ องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิตและ
ข้อมูลป้อนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน 

กลไก หมายถึง สิ่งที่ท าให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือด าเนินอยู่ได้ โดยมีการ
จัดสรรทรัพยากร มีการจัดองค์การ หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ด าเนินงาน 
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รายงานการประเมินคุณภาพ หมายถึง รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ที่
รวมผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหน่วยงาน จากกรรมการประเมินฯ เรียบร้อย

แล้วไว้ด้วย 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) หมายถึง กลุ่มคนต่างๆ ที่ได้รับ

ผลกระทบ หรืออาจได้รับผลกระทบจากการด าเนินการและความส าเร็จของหน่วยงาน 

ตัวอย่างของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญ เช่น นิสิต ผู้ปกครอง สมาคมผู้ปกครอง 

ผู้ปฏิบัติงาน คู่ความร่วมมือทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ คณะกรรมการก ากับ

ดูแลหน่วยงานในด้านต่างๆ ศิษย์เก่า นายจ้าง สถาบันการศึกษาอื่นๆ องค์การที่ท า

หน้าที่ก ากับดูแลกฎ ระเบียบ องค์การที่ให้เงินสนับสนุน ผู้เสียภาษี ผู้ก าหนดนโยบาย ผู้

ส่งมอบ ตลอดจนชุมชนในท้องถิ่น และชุมชนวิชาการ หรือวิชาชีพ 

แนวปฏิบัติที่ดี หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ท าให้องค์การ

ประสบความส าเร็จ หรือสู่ความเป็นเลิศตามเป้าหมาย เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ

หรือวิชาชีพนั้นๆ มีหลักฐานของความส าเร็จปรากฏชัดเจน โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติ 

หรือขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรู้และประสบการณ์ บันทึกเป็นเอกสาร 

เผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ หมายถึง ตัวบ่งชี้เพิ่มเติมนอกเหนือจากตัวบ่งชี้ที่ก าหนดไว้ 

และแสดงความเป็นตัวตนของหน่วยงาน มุ่งไปสู่ความเป็นเลิศขององค์กร โดยการ

ก าหนดตัวบ่งชี้อัตลักษณ์จะต้องมีการด าเนินการอย่างเป็นระบบ มีแผนการด าเนินงาน

ที่ชัดเจน 

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

เกณฑ์มาตรฐาน  
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ

ภารกิจและพัฒนาการของหน่วยงาน ตั้งแต่ระดับหน่วยงานย่อย และด าเนินการตาม
ระบบที่ก าหนด 

2. มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพภายใน 
โดยคณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน 
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3. มีการก าหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของหน่วยงาน 
4. มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) 

การควบคุม ติดตามการด าเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดท ารายงานการ
ประเมินคุณภาพ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน ก่อน

จัดส่งมหาวิทยาลัยตามก าหนดเวลา และ 3) การน าผลการประเมินคุณภาพไปท า

แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน โดยผ่านความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการประจ าหน่วยงาน 
5. มีการน าผลการประกันคุณภาพภายในมาปรับปรุงการท างาน และส่งผลให้

มีการพัฒนาผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้  
6. มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพภายในครบทั้ง 6 

องค์ประกอบคุณภาพ 
7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพ โดยเฉพาะผู้ใช้ 

บริการตามภารกิจของหน่วยงาน 
8. มี เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพระหว่าง

หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย และมีกิจกรรมร่วมกัน 
9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น 

และเผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นสามารถน าไปใช้ประโยชน์ 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 หรือ 5  
หรือ 6 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
7 หรือ 8 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
9 ข้อ 
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ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 
 

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในท่ีเหมาะสมและสอดคล้อง

กับภารกิจและพัฒนาการของหน่วยงาน ตั้งแต่ระดับหน่วยงานย่อย และด าเนินการ
ตามระบบที่ก าหนด 

1.1 หน่วยงานควรใช้ระบบประกันคุณภาพที่มหาวิทยาลัยก าหนด หรือพัฒนา

ระบบประกันคุณภาพที่เหมะสมกับระดับการพัฒนาของหน่วยงาน ทั้งนี้ อาจบูรณาการ

ระบบประกันคุณภาพที่ใช้กันแพร่หลายทั้งในระดับชาติ หรือนานาชาติ 

1.2 ระบบประกันคุณภาพที่น ามาใช้ต้องเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร

จัดการที่ด าเนินการเป็นประจ า โดยเริ่มจากการวางแผน การด าเนินการตามแผน  

การตรวจสอบ ประเมินและการปรับปรุงพัฒนา เพื่อให้การด าเนินภารกิจบรรลุ

เป้าประสงค์และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

1.3 มีการก าหนดผู้รับผิดชอบและประสานงานด้านการประกันคุณภาพเพื่อ

ผลักดันให้มีการประกันคุณภาพเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ระดับหน่วยงาน

หน่วยงานย่อย จนถึงระดับผู้ปฏิบัติแต่ละบุคคล 
 

2. มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพ

ภายใน โดยคณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน 

2.1 คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ต้องให้

ความส าคัญและก าหนดนโยบายการประกันคุณภาพที่ชัดเจน โดยเกิดจากการมีส่วน

ร่วมจากทุกภาคีทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 

2.2 มีหน่วยงานหรือคณะกรรมการรับผิดชอบการจัดระบบการประกันคุณภาพ

พร้อมทั้งก าหนดมาตรฐาน ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพที่เหมาะสม 

2.3 มีกลไกเชื่อมโยงการปฏิบัติงานตั้งแต่ระดับบุคคล ระดับหน่วยงานย่อย 

ระดับหน่วยงาน ถึงระดับมหาวิทยาลัย เพื่อให้ได้คุณภาพตามที่มหาวิทยาลัยหรือ

หน่วยงานก าหนด 

2.4 มีคู่มือคุณภาพในแต่ละระดับเพื่อก ากับการด าเนินงานให้สู่การปฏิบัติที่

เป็นรูปธรรม 
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2.5 มีกลไกการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนา

คุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
 

3. มีการก าหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของหน่วยงาน  

3.1 หน่วยงานอาจก าหนดมาตรฐานและก าหนดตัวบ่งชี้ที่ใช้เป็นกรอบในการ

ด าเนินงานของหน่วยงานเพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของตนเอง แต่ทั้งนี้ต้องไม่ขัดกับ

มาตรฐานการอุดมศึกษา ตลอดจนมาตรฐาน และกฎเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

3.2 ตัวบ่งชี้ที่เพิ่มเติมขึ้นตามอัตลักษณ์ของหน่วยงาน ควรชี้วัดคุณลักษณะที่

พึงประสงค์ครบถ้วนทั้งปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิตหรือผลลัพธ์ 

3.3 เกณฑ์หรือแนวปฏิบัติที่ดีที่ใช้ก ากับแต่ละตัวบ่งชี้ ต้องสามารถวัดระดับ

คุณภาพตามเป้าหมายของตัวบ่งชี้นั้นๆ และเป็นเกณฑ์ที่น าไปสู่การปรับปรุงพัฒนา

อย่างต่อเนื่อง 
 

4. มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 
1) การควบคุม ติดตามการด าเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดท า

รายงานการประเมินคุณภาพ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ า

หน่วยงาน ก่อนจัดส่งมหาวิทยาลัยตามก าหนดเวลา และ 3) การน าผลการ

ประเมินคุณภาพไปท าแผนการพัฒนาคุณภาพของหน่วยงาน โดยผ่านความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน 

4.1 มีการด าเนินการตามระบบการประกันคุณภาพภายในที่สมบูรณ์ครบถ้วน

โดยมีการก าหนดการควบคุมคุณภาพ การติดตามการด าเนินงาน และการประเมิน

คุณภาพ 

4.2 มีการน าวงจร PDCA เข้ามาใช้ในการด าเนินงานด้านระบบคุณภาพ และ

การปรับปรุงระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 

4.3 มีการจัดท ารายงานประจ าปีที่ เป็นรายงานประเมินคุณภาพที่มีข้อมูล

ครบถ้วนเสนอคณะกรรมการประจ าหน่วยงานพิจารณา พร้อมทั้งเสนอมาตรการและ
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แผนเร่งรัดการพัฒนาคุณภาพตามผลการประเมินในแต่ละปี โดยส่งรายงานให้

มหาวิทยาลัย และเปิดเผยต่อสาธารณชน 

 
5. มีการน าผลการประกันคุณภาพภายในมาปรับปรุงการท างาน และ

ส่งผลให้มีการพัฒนาผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 

หน่วยงานควรมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์น าผลจากการ

ประเมินคุณภาพ มาตรการ และแผนพัฒนาคุณภาพในแต่ละปี ไปวิเคราะห์และ

ด าเนินการหรือประสานงานกับคณะกรรมการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา

ปรับปรุงการด าเนินงานในส่วนที่รับผิดชอบโดยตรงหรือร่วมรับผิดชอบ โดยมี

เป้าหมายให้ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน มีการ

พัฒนาขึ้นจากปีก่อนหน้าทุกตัวบ่งชี้ 
 

6. มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพภายในครบ

ทั้ง 6 องค์ประกอบคุณภาพ 

หน่วยงานควรจัดให้มีระบบสารสนเทศที่สามารถน าเสนอข้อมูลประกอบการ

ด าเนินการประกันคุณภาพที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบันครบทั้ง 6 องค์ประกอบคุณภาพ 

และสามารถใช้ร่วมกันได้ทั้งระดับบุคคล หน่วยงานย่อย หน่วยงาน และมหาวิทยาลัย 

รวมถึงเป็นระบบที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูลที่มหาวิทยาลัยจัดท าขึ้น 
 

7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพ โดยเฉพาะ

ผู้ใช้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน 

หน่วยงานควรส่งเสริมให้บุคลากรของหน่วยงานเข้ามามีส่วนร่วมใน

กระบวนการประกันคุณภาพ และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเฉพาะ

ผู้รับบริการตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น ผู้รับบริการด้านการวิจัย หรือชุมชน

ผู้รับบริการทางวิชาการของหน่วยงาน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ อาทิ 

ในรูปแบบของการร่วมเป็นกรรมการ การร่วมก าหนดตัวบ่งชี้และเป้าหมาย การให้

ข้อมูลป้อนกลับ หรือการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ 

ด้านการประกันคุณภาพ เป็นต้น 
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8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพระหว่าง

หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย และมีกิจกรรมร่วมกัน 
8.1 มีการสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพระหว่างหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย  

8.2 มีการท างานด้านการประกันคุณภาพร่วมกันในเครือข่าย มีผลการ

ปฏิบัติงานที่ชัดเจน และมีพัฒนาการด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้น จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ภายในเครือข่าย 

8.3 มีการติดตาม ประเมินผลการสร้างเครือข่าย เพื่อน าไปสู่การพัฒนาการ

ท างานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง 
 

9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพที่หน่วยงานพัฒนา 

ขึ้น และเผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นสามารถน าไปใช้ประโยชน์ 

9.1 มีกระบวนการคัดสรรแนวปฏิบัติที่ดี ในแต่ละกิจกรรมที่เกิดขึ้นในการ

ปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพภายใน 

9.2 มีการเผยแพร่แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา ที่เป็นวิธีปฏิบัติที่ดี

ให้กับสาธารณชน และให้หน่วยงานอื่นไปใช้ประโยชน์ 

9.3 มีการวิจัยสถาบันด้านการประกันคุณภาพ และน าผลไปพัฒนางานด้าน

การประกันคุณภาพ 
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องค์ประกอบที่ 6 
การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน 

 
 
ตัวบ่งชี้บังคับส านัก-สถาบัน จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระดับความส าเรจ็ของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน 

(ก.พ.ร.) 
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ตัวบ่งชี้ที ่6.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ

ด าเนินงาน (ก.พ.ร.) 
 

ชนิดของตัวบ่งชี ้  กระบวนการ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
เพื่อให้หน่วยงานมีการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการส าคัญที่สามารถสร้าง

ประโยชน์ให้กับผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้วยรูปแบบหรือวิธีที่หลากหลาย

สอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการรวมทั้งน าไปสู่การบรรลุ

พันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 

นิยามศัพท์  
กระบวนการด าเนินงาน หมายถึง ขั้นตอนที่เชื่อมโยงกันในการปฏิบัติงานตาม

ภารกิจต่างๆ ในการปฏิบัติมักมีผู้เกี่ยวข้องเป็นผู้รับบริการ เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

หรือเกี่ยวข้องกับบุคลากรส่วนใหญ่ ซึ่งมีได้หลายกระบวนการ หลายลักษณะที่

แตกต่างกันตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น กระบวนการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการ

จัดท างบประมาณ กระบวนการจัดหาพัสดุ กระบวนการฝึกอบรม กระบวนการจัด

กิจกรรมเสริมหลักสูตร กระบวนการจัดสรรทุนวิจัย เป็นต้น 
ข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการด าเนินงาน หมายถึง สิ่งที่เป็นปัจจัย

ส าคัญต่อความส าเร็จของกระบวนการด าเนินงานที่ก าหนดขึ้น โดยต้องสอดคล้องกับ

ความคาดหวังหรือความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งนี้

ข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการอาจมีมากกว่า 1 ข้อก็ได้ เช่น บุคลากรต้องการให้

การจัดหาพัสดุได้พัสดุที่มีคุณภาพ เหมาะกับการปฏิบัติงานและราคาสมเหตุสมผล 

เป็นต้น ซึ่งหลังจากได้ข้อก าหนดแล้ว หน่วยงานจึงน ามาออกแบบกระบวนการและ

จัดท าเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานต่อไป 

รอบระยะเวลา รอบปงีบประมาณ (1 ต.ค. 25.. – 30 ก.ย. 25..) 
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เกณฑม์าตรฐาน  
1. มีการก าหนดหรือทบทวนกระบวนการหลักที่ส าคัญครบถ้วน ครอบคลุมการ

ด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน โดยมีการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่าง

กระบวนการต่างๆ เพื่อท าให้การด าเนินงานของหน่วยงานหรือของมหาวิทยาลัยมีความ

สอดคล้องกัน 
2. มีการจัดท าหรือทบทวนข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการหลักที่ส าคัญจาก

ความคาดหวังและความต้องการของผู้รับบริการ 
3. มีการออกแบบหรือทบทวนกระบวนการจากข้อก าหนดที่ส าคัญ จัดท า

มาตรฐานและจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งก าหนดผู้รับผิดชอบชัดเจน 
4. มีการทบทวน และหรือปรับปรุงกระบวนการตามคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อท า

ให้งานมีประสิทธิภาพ เช่น ควบคุมค่าใช้จ่าย ลดค่าใช้จ่าย ลดระยะเวลาด าเนินงาน ลด

ข้อผิดพลาด ลดข้อร้องเรียน เป็นต้น 
5. มีการก ากับติดตาม และประเมินผลการปรับปรุง จัดท ารายงานผลการ

ปรับปรุงเสนอต่อผู้มีอ านาจเพื่อให้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะที่จะเป็นแนวทางในการ

ก าหนดกระบวนการที่จะด าเนินการในปีงบประมาณต่อไป 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนนิการ  
1 ข้อ 

มีการด าเนนิการ  
2 ข้อ 

มีการด าเนนิการ  
3 ข้อ 

มีการด าเนนิการ  
4 ข้อ 

มีการด าเนนิการ  
5 ข้อ 

ข้อมูลที่ต้องการ 

1. เอกสารแสดงแผนภาพและรายชื่อของกระบวนการต่างๆ 
2. เอกสารแสดงข้อก าหนดที่ส าคัญและวิธีการได้มาซึ่งข้อก าหนดดังกล่าว 
3. คู่มือการปฏิบัติงาน 
4. ประกาศ ค าส่ัง หรือเอกสารแสดงว่าได้ก าหนดผู้รับผิดชอบท่ีชัดเจน 
5. เอกสารหลักฐานการแต่งตั้งคณะท างานติดตามความก้าวหน้า 
6. รายงานสรุปการติดตามความก้าวหน้าที่ยืนยันได้ว่า ได้น าผลดังกล่าวมา

ปรับปรุงกระบวนการตามคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพ 
7. รายงานผลการปรับปรุงกระบวนการที่เสนอต่อผู้มีอ านาจ 
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ตัวบ่งชี้เลือก 
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องค์ประกอบที่ 2  
ภารกิจหลัก 

 
 

ตัวบ่งชี้เลือก จ านวน 12 ตัวบ่งชี้ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 ระดับความส าเร็จของระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย) 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.9 ระดับความส าเร็จของกระบวนการลงทะเบียนเรียนและมอบตัวเป็น 

นิสิตใหม่ (ส านักทะเบียนและประมวลผล) 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.10 ระดับความส าเร็จของการให้บริการตรวจสอบและออกเอกสารทางการศึกษา 

(ส านักทะเบียนและประมวลผล) 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.11 ระดับความส าเร็จของกระบวนการลงทะเบียนเรียนผ่านระบบเครือข่าย 

(ส านักทะเบียนและประมวลผล) 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.12 ระดับความส าเร็จของกระบวนการกรอกคะแนนและรายงานคะแนนผ่าน

ระบบเครือข่าย (ส านักทะเบียนและประมวลผล) 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.13 ระดับความส าเร็จของการสร้างเครือข่ายบริการทางวิชาการ  

(ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม) 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.14 ระดับความส าเร็จของการสืบค้นข้อมูลตามภารกิจของหน่วยงาน  

(บัณฑิตวิทยาลัย) 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.15 ระดับความส าเร็จของการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ (ส านักหอสมุด) 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.16 ระดับความส าเร็จของการให้บริการสารสนเทศทางการเกษตร 

(ส านักหอสมุด) 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.17 ระดับความส าเร็จของการให้บริการระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นเอง  

(ส านักบริการคอมพิวเตอร์) 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.18 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.19 

ระดับความส าเร็จของการให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ (ส านักบริการ
คอมพิวเตอร์) 

ร้อยละของเวลาที่ให้บริการระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (ส านักบริการ

คอมพิวเตอร์) 
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ตัวบ่งชี้ที ่2.8 
(เลือก) 

ระดับความส าเร็จของระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา  
(บัณฑิตวิทยาลัย) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

เพื่อให้กระบวนการคัดเลือกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ยุติธรรม โปร่งใส 

ตรวจสอบได้ 

รอบระยะเวลา รอบปีการศึกษา (1 ม.ิย. 25.. - 31 พ.ค. 25..) 
เกณฑ์มาตรฐาน (ข้อ)  

1. มีแผนด าเนนิงานที่ก าหนดระยะเวลาแต่ละขั้นตอน และผู้รับผิดชอบ  

การรับบุคคลเข้าศึกษา 
2. มีการจัดท าคู่มือการรับสมัคร 
3. มีการประชาสัมพันธ์การรับสมัครอย่างน้อย 3 ช่องทาง  
4. มีการด าเนินงานรับบุคคลเข้าศึกษา บรรลุตามระยะเวลาที่ก าหนด 
5. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงาน 
6. มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงาน 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
6 ข้อ 

ข้อมูลที่ต้องการ 
1. ระเบียบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา 
2. คู่มือการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา 
3. ค าสั่งแต่งตัง้ผู้รับผิดชอบ/ผู้ตรวจสอบ 
4. รายชื่อนิสิตใหม ่
5. เอกสารรายงานผลการติดตามการด าเนินงาน และการประเมินผล 
6. เอกสารแสดงการปรับปรุงการด าเนินงาน 
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ตัวบ่งชี้ที ่2.9 

(เลือก) 

ระดับความส าเร็จของกระบวนการลงทะเบียนเรียนและมอบตัว

เป็นนิสิตใหม่ (ส านักทะเบียนและประมวลผล) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
เพื่อแสดงถึงกระบวนการลงทะเบียนเรียนและมอบตัวเป็นนิสิตใหม่ การบันทึก

ข้อมูลประวัติส่วนตัวผ่านระบบเครือข่าย การช าระเงินค่าลงทะเบียนผ่านธนาคาร การ

ส่งเอกสารมอบตัวเป็นนิสิตใหม่ และการท าบัตรประจ าตัวนิสิตใหม่ ซึ่งจะท าให้

กระบวนการลงทะเบียนเรียนและมอบตัวเป็นนิสิตใหม่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

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

เกณฑ์มาตรฐาน  (ข้อ)  
1. มีแผนการด าเนินงาน และผู้รับผิดชอบ 
2. มีการจัดท าเอกสารการลงทะเบียนเรียนและมอบตัวเป็นนิสิตใหม่ 
3. มีการแนะน าขั้นตอนการลงทะเบียนเรยีนและมอบตัวเป็นนิสิตใหม่ 
4. มีการด าเนินการส่งเอกสารมอบตัวเป็นนิสิตใหม่ ตรงตามระยะเวลาที่

ก าหนด ในแผนการด าเนินงาน 
5. มีการจัดท าบัตรประจ าตัวนิสิตใหม่ บรรลุตามระยะเวลาที่ก าหนด ใน

แผนการด าเนินงาน 
6. มีการจัดท าสรุปข้อมูลจ านวนนิสิตใหม่ 
7. มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงาน 
8. มีการน าผลการประเมินมาพัฒนาและปรับปรุงการด าเนนิงาน 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
 2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
6 หรือ 7 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
8 ข้อ 
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ข้อมูลที่ต้องการ 
1. แผนการด าเนินงานการลงทะเบียนเรียนและมอบตัวเป็นนิสิตใหม่ 
2. เอกสารการลงทะเบียนเรียนและมอบตัวเป็นนิสิตใหม ่
3. เอกสารสรุปผลการลงทะเบียนเรียนและมอบตัวเป็นนิสิตใหม่ 
4. เอกสารสรุปผลการจัดท าบตัรประจ าตัวนิสิตใหม่ 
5. เอกสารสรุปข้อมูลจ านวนนิสิตใหม่ 
6. หลักฐานแสดงการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงาน 
7. หลักฐานแสดงการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการด าเนนิงาน 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.10 
(เลือก) 

ระดับความส าเร็จของการให้บริการตรวจสอบและออกเอกสาร

ทางการศึกษา (ส านักทะเบียนและประมวลผล) 

ชนิดของตัวบ่งชี ้  กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
เพื่อแสดงถึงประสิทธิภาพของการให้บริการตรวจสอบและออกเอกสาร

ทางการศึกษาแก่นิสิต ทั้งในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา โดยมีการเก็บ

รวบรวมข้อมูลและสถิติในการให้บริการ รวมถึงการน าความคิดเห็นจากผู้ใช้บริการมา

วิเคราะห์และประเมินผล เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงาน 

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

เกณฑ์มาตรฐาน  (ข้อ)   
1. มีแผนการด าเนินงาน และผู้รับผิดชอบ 
2. มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบ และออกเอกสารทางการ

ศึกษา 
3. มีการแนะน าขั้นตอนการให้บริการตรวจสอบและออกเอกสารทางการศึกษา 
4. มีการเก็บสถิติการให้บริการตรวจสอบและออกเอกสารทางการศึกษา 
5. มีการด าเนินงานให้บริการตรวจสอบและออกเอกสารทางการศึกษา บรรลุ

ตามระยะเวลาที่ก าหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
6. มีการเก็บขอ้มูลความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ 
7. มีการวิเคราะห์ข้อมูลจากความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ 
8. มีการน าผลการวิเคราะห์ขอ้มูลไปปรับปรงุและพัฒนาการด าเนินงาน 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
 2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
6 หรือ 7 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
8 ข้อ 
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ข้อมูลที่ต้องการ 
1. แผนการด าเนินงาน ตรวจสอบและออกเอกสารทางการศกึษา 
2. คูม่ือการปฏิบัติงานการตรวจสอบและออกเอกสารทางการศึกษา 
3. เอกสารแนะน าขั้นตอนการให้บริการตรวจสอบและออกเอกสารทางการ

ศึกษา 
4. เอกสารสรุปผลการด าเนินงาน ตรวจสอบและออกเอกสารทางการศึกษา 
5. เอกสารการติดตามหรือประเมินความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ 
6. เอกสารการวิเคราะห์ประเมินความคิดเห็นของผู้ใช้บริการเพื่อน ามา

ปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงาน 
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ตัวบ่งชี้ที ่2.11 

(เลือก) 

ระดับความส าเร็จของกระบวนการลงทะเบียนเรียนผ่านระบบ

เครือข่าย (ส านักทะเบียนและประมวลผล) 

ชนิดของตัวบ่งชี ้  กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
เพื่อแสดงถึงกระบวนการลงทะเบียนเรียนผ่านระบบเครือข่าย การจัดท าข้อมูล

รายวิชา และวันเวลาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียนผ่านระบบเครือข่าย อาจารย์ผู้สอน

รายวิชาต่างๆ รวมถึงขั้นตอนการช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านธนาคาร ซึ่งจะท า

ให้การลงทะเบียนเรียนผ่านระบบเครือข่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตาม

ระยะเวลาที่ก าหนด 

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

เกณฑ์มาตรฐาน   (ข้อ)   
1. มีแผนการด าเนินงาน และผู้รับผิดชอบ 
2. มีการจัดท าข้อมูลรายวิชาทีเ่ปิดให้ลงทะเบียนเรียนผ่านระบบเครือข่าย 
3. มีการแนะน าขั้นตอนการช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านธนาคาร เพื่อการ

ลงทะเบียนเรียนผ่านระบบเครือข่าย 
4. มีการด าเนินงานตามกระบวนการลงทะเบียนเรียนผ่านระบบเครือข่าย 

บรรลุตามระยะเวลาที่ก าหนด ในแผนการด าเนินงาน 
5. มีการจัดท าสรุปผลข้อมูลการลงทะเบียนเรียนผ่านระบบเครือข่าย 
6. มีการประเมินผลกระบวนการลงทะเบียนเรียนผ่านระบบเครือข่าย 
7. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุง 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
 2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
6 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
7 ข้อ 
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ข้อมูลที่ต้องการ 
1. แผนการด าเนินงาน การลงทะเบียนเรียนผ่านระบบเครือข่าย 
2. เอกสารการจัดท าข้อมูลรายวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนผ่านระบบเครือข่าย 
3. เอกสารแนะน าขั้นตอนการช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านธนาคารเพื่อ

การลงทะเบียนเรียนผ่านระบบเครือข่าย 
4. เอกสารสรุปผลข้อมูลการด าเนินงานการลงทะเบียนเรยีนผ่านระบบ

เครือข่าย 
5. เอกสารประเมินผลกระบวนการลงทะเบยีนเรียนผ่านระบบเครือข่าย 
6. เอกสารแสดงการน าผลการประเมินไปปรบัปรุง 
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ตัวบ่งชี้ที ่2.12 

(เลือก) 

ระดับความส าเร็จของกระบวนการกรอกคะแนนและรายงาน

คะแนนผ่านระบบเครือข่าย (ส านักทะเบียนและประมวลผล) 

ชนิดของตัวบ่งชี ้  กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
เพื่อแสดงถึงกระบวนการกรอกคะแนนและรายงานคะแนนผ่านระบบเครือข่าย 

การจัดท าข้อมูลรายวิชาที่มีการกรอกคะแนน รวมถึงอาจารย์ผู้สอนที่ต้องกรอก

คะแนนผ่านระบบเครือข่าย การให้ค าแนะน าในการกรอกคะแนน ซึ่งจะท า ให้การ

กรอกคะแนนและรายงานคะแนนผ่านระบบเครือข่าย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

บรรลุตามระยะเวลาที่ก าหนด 

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

เกณฑ์มาตรฐาน   (ข้อ)   
1. มีแผนการด าเนินงาน และผู้รับผิดชอบ 
2. มีการจัดท าข้อมูลรายวิชา และอาจารย์ผู้สอนที่ต้องกรอกคะแนนผ่านระบบ

เครือข่าย 
3. มีการให้ค าแนะน าในการกรอกคะแนนและรายงานคะแนนผ่านระบบ

เครือข่าย 
4. มีการด าเนินงานตามกระบวนการกรอกคะแนนและรายงานคะแนนผ่าน

ระบบเครือข่าย บรรลุตามระยะเวลาที่ก าหนด ในแผนการด าเนินงาน 
5. มีการจัดท าสรุปผลข้อมูลการด าเนินงานการกรอกคะแนนและรายงาน

คะแนนผ่านระบบเครือข่าย 
6. มีการประเมินผลกระบวนการกรอกคะแนนและรายงานคะแนนผ่านระบบ

เครือข่าย 
7. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุง 
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เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
 2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
6 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
7 ข้อ 

ข้อมูลที่ต้องการ 
1. แผนการด าเนินงานการกรอกคะแนนและรายงานคะแนนผ่านระบบ

เครือข่าย 
2. เอกสารการจัดท าข้อมูลรายวิชาและอาจารย์ผู้สอนที่ต้องกรอกคะแนนผ่าน

ระบบเครือข่าย 
3. เอกสารหลักฐานการให้ค าแนะน าในการกรอกคะแนนและรายงานคะแนน

ผ่านระบบเครือข่าย 
4. เอกสารสรุปผลข้อมูลการด าเนินงานการกรอกคะแนนและรายงานคะแนน

ผ่านระบบเครือข่าย 
5. เอกสารประเมินผลกระบวนการกรอกคะแนนและรายงานคะแนนผ่าน

ระบบเครือข่าย 
6. เอกสารแสดงการน าผลการประเมินไปปรับปรุง 
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ตัวบ่งชี้ที ่2.13 

(เลือก) 

ระดับความส าเร็จของการสร้างเครือข่ายบริการทางวิชาการ 
(ส านักส่งเสริมและฝึกบรม)  

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
เพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งต่อสังคมและชุมชนด้วยการสร้างเครือข่าย

ความร่วมมือทางวิชาการในระดับชาติหรือนานาชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

บริการวิชาการแก่สังคมในระดับชาติหรือนานาชาติ และขยายขอบเขตในการ

ให้บริการทางวิชาการ 

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

เกณฑ์มาตรฐาน (ข้อ)  
1. มีแผนในการพัฒนาเครือขา่ย 
2. มีการด าเนินงานตามแผน 
3. มีกิจกรรม/โครงการที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของเครือข่าย 
4. มีการประเมินผลการด าเนนิกิจกรรมของเครือข่าย 
5. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการด าเนินงานของเครือข่าย 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
5 ข้อ 

ข้อมูลที่ต้องการ 
1. แผนการพฒันาเครือข่าย 
2. รายงานการประชุม 
3. เอกสารแสดงความร่วมมือระหว่างส านักและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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ตัวบ่งชี้ที ่2.14 
(เลือก) 

ระดับความส าเร็จของการสืบค้นข้อมูลตามภารกิจของหน่วยงาน 
(บัณฑิตวิทยาลัย)  

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

เพื่อมุ่งพัฒนาระบบการสืบค้นข้อมูลที่สามารถตอบสนองต่อการด าเนินงาน

ตามภารกิจของหน่วยงาน  โดยมีการเชื่อมโยงข้อมูลอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และมี

ความเป็นปัจจุบัน 

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

เกณฑ์มาตรฐาน (ข้อ)  
1. มีแผนการจดัท าระบบฐานข้อมูล 
2. มีการก าหนดระยะเวลามาตรฐานของข้อมูล และมีผู้รับผิดชอบ 
3. มีการเชื่อมโยงข้อมูลภายในหน่วยงานใหม้ีความถูกต้อง และเป็นปัจจุบนั 
4. มีผู้ตรวจสอบความถูกต้อง และความเป็นปัจจุบันของข้อมูล 
5. มีการติดตามและประเมินผล 
6. มีการพัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
6 ข้อ 

ข้อมูลที่ต้องการ 
1. แผนงานระบบฐานข้อมูล 
2. แผนปฏิบัติการ 
3. ค าสั่งแต่งตัง้ผู้รับผิดชอบ/ผู้ตรวจสอบ 
4. เอกสารรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
5. เอกสารแสดงการปรับปรุงการด าเนินงาน 



 

 คู่มือตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน ส าหรับส านกั สถาบนั ปี 2554 108 

ตัวบ่งชี้ที ่2.15 
(เลือก) 

ระดับความส าเร็จของการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ 

(ส านักหอสมุด) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

เพื่อแสดงถึงการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ โดยมี

แนวทางการด าเนินงานที่เป็นระบบ มีมาตรฐาน สามารถตอบสนองความต้องการของ

ผู้ใช้บริการอย่างมีคุณภาพ 

นิยามศัพท์ 
ทรัพยากรสารสนเทศ หมายถงึ สื่อสิ่งพมิพ์ สื่อโสตทัศน์และสื่ออิเล็กทรอนกิส์

เพื่อการเรียนรูทุ้กประเภท 
การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ หมายถึง การด าเนินงานห้องสมุดในการ

จัดหาทรัพยากรสารสนเทศอย่างเพียงพอและเหมาะสมในเชิงปริมาณและคุณภาพ มี

การวิเคราะห์เนื้อหา การลงรายการตามระบบมาตรฐานสากลในการจัดหมวดหมู่

ทรัพยากรสารสนเทศ รวมทั้งการจัดเตรียมตัวเล่มส าหรับพร้อมให้บริการ โดย

ผู้ใช้บริการสามารถทราบสถานภาพของทรัพยากรสารสนเทศระหว่างด าเนินการ 

ทุกขั้นตอน  และสามารถสืบค้นในฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุดได้ 
ฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด  หมายถึง ข้อมูลบรรณานุกรมสิ่งพิมพ์และ

โสตทัศนวัสดุของส านักหอสมุด ห้องสมุดวิทยาเขต และห้องสมุดสาขา 

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

1. มีการส ารวจความต้องการทรัพยากรสารสนเทศ 
2. มีการจัดการทรัพยากรสารสนเทศร้อยละ 80 ของจ านวนการจัดหาในรอบปี 
3. มีการตรวจสอบความถูกต้องและความเป็นปัจจุบันของข้อมูล 
4. มีการติดตามและประเมินผล 
5. มีการพัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ 
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เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
5 ข้อ 

ข้อมูลที่ต้องการ 
1. หลักฐานที่แสดงผลการส ารวจความต้องการทรัพยากรของผู้ใช้บริการ 
2. แผนการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ 
3. การระบุผู้รับผิดชอบและรายงานผลการปรับปรุงข้อมูล 
4. หลักฐานที่แสดงการติดตามผลและประเมินผลการจัดการทรัพยากร

สารสนเทศ 
5. รายงานการปรับปรุงฐานข้อมูล 
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ตัวบ่งชี้ที ่2.16 
(เลือก) 

ระดับความส าเร็จของการให้บริการสารสนเทศทางการเกษตร 
(ส านักหอสมุด) 

ชนิดของตัวบ่งชี ้  กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

เพื่อให้เห็นถึงภารกิจของศูนย์สารสนเทศทางการเกษตร  ที่ท าหน้าที่เก็บ

รวบรวมสารสนเทศทางการเกษตรของประเทศไทย และให้บริการสารสนเทศ รวมถึง

ความรู้ด้านการเกษตร เพื่อประโยชน์ในการศึกษา การเรียนรู้ การวิจัย การเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์ และเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเกษตรของประเทศไทย 

นิยามศัพท์ 
สารสนเทศทางการเกษตร หมายถึง สารสนเทศที่มีเนื้อหาทางด้านการเกษตร

ทุกสาขาและรวมถึงสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ศูนย์สารสนเทศเฉพาะสาขา หมายถึง ศูนย์สารสนเทศเฉพาะทางการเกษตร 

โดยท าการรวบรวมและให้บริการสารสนเทศ ความรู้ทางด้านการเกษตรและสาขา

อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการศึกษา การเรียนรู้ การวิจัย การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และ

เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการเกษตรของประเทศไทย  

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

เกณฑ์มาตรฐาน (ข้อ)  
1. มีแผนการให้บริการสารสนเทศทางการเกษตร 
2. มีฐานข้อมูลหรือช่องทางการให้บริการ 
3. มีคู่มือการใช้งาน 
4. มีการติดตามและประเมินผลการให้บริการ 
5. มีการวิเคราะห์หรือน าผลการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินการ 
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เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
5 ข้อ 

ข้อมูลที่ต้องการ 

1. แผนการใหบ้ริการ 
2. ฐานข้อมูลทีใ่ห้บริการ 
3. คู่มือการใช้งานฐานข้อมูล 
4. เอกสารการแสดงการติดตามหรือประเมนิผลการให้บรกิาร 
5. เอกสารรายงานการวิเคราะห์ประเมินผลการให้บริการเพื่อน าผลการ

ประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงาน 
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ตัวบ่งชี้ที ่2.17 
(เลือก) 

ระดับความส าเร็จของการให้บริการระบบสารสนเทศที่พัฒนา 

ขึ้นเอง (ส านักบริการคอมพิวเตอร์) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

เพื่อให้เห็นถึงศักยภาพในการพัฒนาการให้บริการระบบสารสนเทศ และ

สอดคล้องกับภารกิจของมหาวิทยาลัย 

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

เกณฑ์มาตรฐาน (ข้อ)  
1. มีการวางแผนพัฒนา/ปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
2. มีระบบสารสนเทศที่พร้อมใช้งาน 
3. มีคู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศ 
4. มีการติดตามและประเมินผลการให้บริการ 
5. มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุงการให้บริการระบบสารสนเทศ 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
5 ข้อ 

 

ข้อมูลที่ต้องการ 
1. แผนพัฒนา/ปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
2. เอกสารแสดงข้อมูล และช่องทางการให้บริการระบบสารสนเทศ 
3. คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศ 
4. เอกสารรายงานผลการติดตามการด าเนินงาน และการประเมินผล 
5. เอกสารแสดงการปรับปรุงการด าเนินงาน 
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ตัวบ่งชี้ที ่2.18 
(เลือก) 

ระดับความส าเร็จของการให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์  
(ส านักบริการคอมพิวเตอร์) 

 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
เพื่อให้เห็นความพร้อมของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีให้บริการนิสิต และบุคลากร

ของมหาวิทยาลัย และรับฟังความคิดเห็นจากผู้ใช้บริการมาวิเคราะห์และปรับปรุงการ

ปฏิบัติงาน 

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

เกณฑ์มาตรฐาน (ข้อ)   
1. มีการตรวจสอบความพร้อมของเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อนการให้บริการใน

แต่ละวัน 
2. วันที่เครื่องคอมพิวเตอร์มีความพร้อมให้บริการตั้งแต่ 90% ขึ้นไปของ

เครื่องที่มีให้บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของจ านวนวันที่เปิดให้บริการทัง้หมด 
3. มเีอกสาร/สื่อแนะน าขั้นตอนการใช้บริการ 
4. มีการประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
5. มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุงการให้บริการอย่างต่อเนื่อง 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
5 ข้อ 
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ข้อมูลที่ต้องการ 
1. ใบจอง/ระบบจองใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ 
2. แบบฟอร์มการตรวจสอบความพร้อมของเครื่องก่อนการให้บริการ 
3. รายงานข้อมูลความพร้อมของเครื่องในแต่ละวัน 
4. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
5. รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
6. รายงานการปรับปรุงการให้บริการ 
 

วิธีการค านวณตามเกณฑ์มาตรฐานข้อ 2 

1. ร้อยละของเครื่องคอมพิวเตอร์ในแต่ละวันที่มีความพร้อมให้บริการ  
           

จ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่พร้อมให้บริการในแต่ละวัน 
X 100 

จ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมดที่มีให้บรกิารในแต่ละวัน 
 
2. ร้อยละของวันที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมให้บริการได้ไม่น้อยกว่า 90%   
 

จ านวนวันจากข้อ 1 ที่เครื่องคอมพิวเตอร์มีความพร้อมเท่ากับหรือมากกว่า 90% 
X 100 

จ านวนวันที่เปิดให้บริการทั้งปี 
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ตัวบ่งชี้ที ่2.19 
(เลือก) 

ร้อยละของเวลาท่ีให้บริการระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
(ส านักบริการคอมพิวเตอร์) 

 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  
เพื่อให้เห็นศักยภาพและความพร้อมของระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลักที่

ให้บริการ 
นิยามศัพท์ 

ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลัก หมายถึง เครื่องเซิร์ฟเวอร์หลักที่ให้บริการ

แก่สมาชิกเครือข่ายนนทรี และเป็นเครื่องเซิร์ฟเวอร์หลักที่อยู่ในความดูแลของส านัก

บริการคอมพิวเตอร์ เพื่อติดตามและรายงานผลเวลาที่ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลัก

ไม่สามารถให้บริการ (down time) 
รอบระยะเวลา รอบปีการศึกษา (1 ม.ิย. 25.. - 31 พ.ค. 25..) 

เกณฑ์การประเมิน 
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบร้อยละของเวลาที่ใหบ้ริการระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

ที่ก าหนดเป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 99 

วิธีการค านวณ   
ร้อยละของเวลาที่ให้บริการระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย  = 

 

เวลารวมทีร่ะบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสามารถเปิดให้บริการทั้งปี 
X 100 

เวลารวมทีร่ะบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเปิดให้บริการทั้งป ี
ข้อมูลที่ต้องการ 

1. ข้อมูลเวลารวมที่เครื่องเซิร์ฟเวอร์เปิดใหบ้ริการ 
2. ข้อมูลเวลารวมที่เครื่องเซิร์ฟเวอร์สามารถเปิดให้บริการ 
3. ข้อมูลที่แสดงเวลาที่ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลักไม่สามารถให้บริการใน

แต่ละเดือน 
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องค์ประกอบที่ 3  
การบริหารและการจัดการ 

 
 
ตัวบ่งชี้เลือก จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสนิใจ (สกอ. 7.3) 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 
(เลือก) 

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ (สกอ.7.3) 

 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  

หน่วยงานควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจที่

สอดรับกับนโยบายและการวางแผนระดับหน่วยงาน เพื่อให้เป็นระบบที่สมบูรณ์

สามารถเชื่อมโยงกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก  เป็นระบบที่ใช้

งานได้ทั้งเพื่อการบริหาร การวางแผน และการตัดสินใจของผู้บริหารทุกระดับ เพื่อ
การปฏิบัติงานตามภารกิจทุกด้านของบุคลากร  เพื่อการติดตามตรวจสอบและ

ประเมินการด าเนินงาน ตลอดจนเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงาน ทั้งนี้ ระบบ
ดังกล่าวต้องมีความสะดวกในการใช้งานโดยประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช้ 

นิยามศัพท์ 
ระบบสารสนเทศ หมายถึง ระบบที่ท าหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลเข้ามาท า 

การประมวลผล รวมทั้งการวิเคราะห์เพื่อจัดท าเป็นสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ และ
น าส่งไปยังผู้ที่มีสิทธิได้รับสารสนเทศเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน การบริหาร หรือการ
ตัดสินใจ โดยมีคอมพิวเตอร์ รวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ เป็นเครื่องมือสนับสนุนการท างาน
ของระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศในองค์การมีหลายประเภทในแต่ละประเภทมี
ได้หลายระบบ ทั้งนี้ เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์เฉพาะด้านในการท างานที่แตกต่าง
กันออกไป 

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

เกณฑ์มาตรฐาน  
1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) 
2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามภารกิจของ

หน่วยงาน ได้แก่ การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถน าไปใช้ในการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพ  
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3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ  
4. มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุง

ระบบสารสนเทศ  
5. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
5 ข้อ 

 

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 
1. มีแผนระบบสารสนเทศ (information system plan) 
1.1 หน่วยงานควรตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนระบบสารสนเทศที่ประกอบไป

ด้วยผู้บริหารด้านระบบสารสนเทศของหน่วยงาน และกลุ่มผู้บริหารที่เป็นผู้ใช้ระบบ

สารสนเทศ 

1.2 แผนระบบสารสนเทศควรสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน 

1.3 ระบบสารสนเทศที่น าเสนอในแผนระบบสารสนเทศควรประกอบด้วย

รายละเอียดดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย 

- วัตถุประสงค ์ความสามารถในการท างานของระบบแต่ละระบบ 

- ความสอดคล้องของแต่ละระบบที่มีต่อแต่ละกลยุทธ์ของหน่วยงาน 

- ความสัมพันธ์ระหว่างระบบสารสนเทศที่น าเสนอใหม่กับระบบสารสนเทศที่

มีอยู่ในปัจจุบัน 

- ทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการใช้ในแต่ละระบบ ทั้ง hardware software 
(system software และ application software) database people ware และ 
facilities อื่นๆ 

- งบประมาณที่ต้องการใช้ในแต่ละระบบ 

- การประเมินความคุ้มค่าของระบบสารสนเทศ 

- การจัดล าดับความส าคัญของระบบสารสนเทศ 
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2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามภารกิจของ

หน่วยงาน ได้แก่ การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถน าไปใช้ใน
การด าเนินงานประกันคุณภาพ 

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจเป็นระบบสารสนเทศที่น า

ข้อมูลจากระบบสารสนเทศในการด าเนินงานตามปกติ เช่น ระบบบัญชี ระบบ

ทะเบียนประวัติ เป็นต้น มาสร้างเป็นสารสนเทศให้ผู้บริหารใช้ในการบริหารและการ

ตัดสินใจในเรื่องที่เป็นภารกิจของหน่วยงาน ได้อย่างครบถ้วน รวมทั้งเป็นข้อมูลเพื่อ

ใช้ในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาด้วย 
 

3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 

3.1 ผู้รับผิดชอบควรจัดท าแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ รวมทั้ง

ก าหนดระยะเวลาในการเก็บแบบประเมินให้สอดคล้องกับลักษณะการเข้าใช้ระบบ 

เช่น มีการประเมินความพึงพอใจทุกครั้งที่มีการใช้ระบบ หรือทุกเดือน ทุกภาค

การศึกษา ทุกปีการศึกษา เป็นต้น 

3.2 ผู้รับผิดชอบด้านระบบสารสนเทศของหน่วยงาน ควรด าเนินการประเมิน
ความพึงใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศเป็นประจ าอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 

4. มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมา

ปรับปรุงระบบสารสนเทศ 

4.1 ก าหนดผู้รับผิดชอบในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการประเมินความ 

พึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 

4.2 น าผลการประเมินความพึงพอใจมาใช้ในการจัดท าแผนปรับปรุงระบบ

สารสนเทศ 

4.3 แผนปรับปรุงระบบสารสนเทศควรผ่านการพิจารณาจากผู้บริหารแล้ว 

4.4 ด าเนินการตามแผนปรับปรุงระบบสารสนเทศตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 

5. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย 
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องค์ประกอบที่ 4  
การเงินและงบประมาณ 

 
 
ตัวบ่งชี้เลือก จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 มีการใช้ทรัพยากรภายในและภายนอกหน่วยงานร่วมกัน (มก.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 คู่มือตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน ส าหรับส านกั สถาบนั ปี 2554 121 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 
(เลือก) 

มีการใช้ทรัพยากรภายในและภายนอกหน่วยงานร่วมกัน (มก.) 

ชนิดของตัวบ่งชี ้  กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
การบริหารงานโดยการบูรณาการการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ทั้งภายในและ

ภายนอกหน่วยงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด แสดงให้เห็นถึงกลยุทธ์การบริหารงานที่

สอดคล้องกับสถานการณ์ในโลกยุคปัจจุบัน (ทรัพยากรไม่รวมคน) 

รอบระยะเวลา รอบปีงบประมาณ (1 ต.ค. 25.. - 30 ก.ย. 25..) 

เกณฑ์มาตรฐาน (ข้อ) 
1. มีคณะกรรมการวิเคราะห์ความต้องการในการใช้ทรัพยากรของหน่วยงาน 
2. มีผลการวิเคราะห์ความต้องการในการใช้ทรัพยากรของหน่วยงาน 
3. มีแผนการใช้ทรัพยากรร่วมกันกับฝ่าย/กอง/ศูนย/์สถานีในหน่วยงาน 
4. มีแผนการใช้ทรัพยากรร่วมกันกับหน่วยงานอื่นในมหาวทิยาลัย/นอก

มหาวิทยาลัย 
5. มีผลการประหยัดงบประมาณที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรร่วมกับหน่วยงานอื่น 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
5 ข้อ 

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 
1. หน่วยงานก าหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรของหน่วยงาน รวมทั้งการ

ใช้ทรัพยากรภายในและภายนอกร่วมกัน 
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2. หน่วยงานก าหนดกลไกการด าเนินงานบริหาร และใช้ทรัพยากรร่วมกันที่

เป็นรูปธรรม อาทิ การแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาและด าเนินงาน การจัดท าแผนการ

ใช้ทรัพยากร 
3. หน่วยงานจัดให้มีการบริหารและจัดการข้อมูลทรัพยากรที่สามารถเรียกใช้

ได้อย่างคล่องตัว 
4. มีกลไกการติดตามประเมินผลการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 

ข้อมูลที่ต้องการ 
1. แผนงานด้านการใช้ทรัพยากรภายใน และภายนอกหน่วยงานร่วมกัน 

พร้อมเป้าหมายและหลักฐานการด าเนินงานตามแผน ตลอดจนการประเมินและ

ปรับปรุง 
2. โครงการบริหารการใช้ทรัพยากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยร่วมกัน 

ตลอดจนหลักเกณฑ์ ประกาศ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติต่างๆ ที่

เกี่ยวข้อง 
3. ข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากรภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัยร่วมกัน เช่น ค าสั่งแต่งตั้งหรือมอบหมายผู้รับผิดชอบ รายงานการ

ประชุมของทีมงาน/คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลัก รายงานผลการวิเคราะห์ความ

ต้องการในการใช้ทรัพยากรร่วมกันของหน่วยงาน ระบบฐานข้อมูลทรัพยากรกลางที่

เชื่อมโยงทุกหน่วยงาน รายงานการประหยัดงบประมาณที่เกิดจากการใช้ทรัพยากร

ร่วมกัน 
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องค์ประกอบที่ 6  
การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน 

 
 
ตัวบ่งชี้เลือก จ านวน 2 ตัวบ่งชี้ 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 ร้อยละของการรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ (ก.พ.ร.) 
ตัวบ่งชี้ที่ 6.3 ร้อยละของการลดระยะเวลาการให้บริการ (ก.พ.ร.) 
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ตัวบ่งชี้ที ่6.2 
(เลือก) 

ร้อยละของการรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ (ก.พ.ร.) 

 
ชนิดของตัวบ่งชี้   ผลผลิต 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
เพื่อผลักดันให้หน่วยงานพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง สามารถ

พัฒนาและปรับปรุงกระบวนงาน การให้บริการด้วยรูปแบบหรือวิธีที่หลากหลาย

สอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการ รวมทั้งเพื่อสร้างความ

ไว้วางใจในคุณภาพการบริการให้มากยิ่งขึ้น 

นิยามศัพท์  
รอบระยะเวลามาตรฐาน หมายถึง ระยะเวลาเฉลี่ยที่หน่วยงานสามารถ

ด าเนินการได้จริง และได้แจ้งระยะเวลาเฉลี่ยดังกล่าวให้ผู้รับบริการทราบ หรือ

ประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วกัน 
กระบวนงานที่น ามาประเมิน หมายถึง กระบวนงานที่หน่วยงานคัดเลือกมา

ด าเนินการ อย่างน้อย 1 กระบวนงาน ต้องเป็นกระบวนงานส าคัญของหน่วยงาน และ

มีผู้รับบริการจ านวนมาก 
งานบริการใดสามารถให้บริการได้เสร็จสิ้นภายใน 1 วัน หน่วยงานต้องระบุ

เวลาเป็นชั่วโมงหรือนาที โดยก าหนดให้ 1 วัน เท่ากับ 7 ชั่วโมง 
การจัดเก็บข้อมูลผู้รับบริการ ให้ด าเนินการ ดังนี ้

- กรณีผู้รับบริการต่อวันไม่ถึง 30 ราย ให้เก็บข้อมูลระยะเวลาการ
ให้บริการจริงทุกราย 

- กรณีผู้รับบริการในแต่ละวันมีจ านวนมากให้เก็บข้อมูลโดยสุ่มเพียง 30 
ราย/วัน 

รอบระยะเวลา รอบปงีบประมาณ (1 ต.ค. 25.. – 30 ก.ย. 25..) 
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เกณฑ์การประเมิน 
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ จากร้อยละ 90 เป็น 5 คะแนน 

ข้อมูลที่ต้องการ 

1. จ านวนผู้รับบริการที่ได้รับบริการภายในเวลาที่น้อยกว่าหรือเท่ากับเวลา

มาตรฐาน 
2. จ านวนผู้รับบริการทั้งหมดที่ได้รับบริการในกระบวนงานที่น ามาประเมิน 
3. แผนภาพแสดง work flow และเวลามาตรฐาน 

วิธีการค านวณ 
จ านวนผู้รับบริการที่ได้รับบรกิารตามเวลามาตรฐาน 

จ านวนผู้รับบริการทั้งหมดที่ได้รับบริการในกระบวนงานที่น ามาประเมิน 
 

หมายเหตุ กรณีที่หน่วยงานคัดเลือกกระบวนงานที่น ามาประเมินมากกว่า 1 

กระบวนงาน การค านวณค่าร้อยละของการรักษามาตรฐานระยะเวลาการ

ให้บริการ ให้ใช้สูตรดังนี้ 

ร้อยละของการรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ   =   100



i

i

y

x
  

  

ix     =   จ านวนผู้รับบริการที่ได้รับบริการตามเวลามาตรฐาน 

iy     =   จ านวนผู้รับบริการทั้งหมดที่ได้รับบริการในกระบวนงานที่น ามาประเมิน 

 i       =   1 ถึง p 
 p      =   จ านวนกระบวนงานทั้งหมด  
 

 
 
 

 100 
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ตัวบ่งชี้ที ่6.3 
(เลือก) 

ร้อยละของการลดระยะเวลาการให้บริการ (ก.พ.ร.) 

 
ชนิดของตัวบ่งชี้  ผลผลิต 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
เพื่อผลักดันให้หน่วยงานพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง 

สอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการ รวมทั้งเพื่อสร้างความ

ไว้วางใจในคุณภาพการบริการให้มากยิ่งขึ้น 

นิยามศัพท์  
รอบระยะเวลามาตรฐาน หมายถึง ระยะเวลาเฉลี่ยที่หน่วยงานสามารถ

ด าเนินการได้จริง และได้แจ้งระยะเวลาเฉลี่ยดังกล่าวให้ผู้รับบริการทราบ หรือ

ประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วกัน 
กระบวนงานที่น ามาประเมิน หมายถึง กระบวนงานที่หน่วยงานคัดเลือกมา

ด าเนินการ อย่างน้อย 1 กระบวนงาน ต้องเป็นกระบวนงานส าคัญของหน่วยงาน และ

มีผู้รับบริการจ านวนมาก 
งานบริการใดสามารถให้บริการได้เสร็จสิ้นภายใน 1 วัน หน่วยงานต้องระบุ

เวลาเป็นชั่วโมงหรือนาที โดยก าหนดให้ 1 วัน เท่ากับ 7 ชั่วโมง 
การจัดเก็บข้อมูลผู้รับบริการ ให้ด าเนินการ ดังนี ้

- กรณีผู้รับบริการต่อวันไม่ถึง 30 ราย ให้เก็บข้อมูลระยะเวลาการ
ให้บริการจริงทุกราย 

- กรณีผู้รับบริการในแต่ละวันมีจ านวนมากให้เก็บข้อมูลโดยสุ่มเพียง 30 
ราย/วัน 

รอบระยะเวลา รอบปงีบประมาณ (1 ต.ค. 25.. – 30 ก.ย. 25..) 
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เกณฑ์การประเมิน 
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ จากร้อยละที่ลดลงตั้งแต่ร้อยละ 16 เป็น 5 

คะแนน 

วิธีการค านวณ 

 ร้อยละของการลดระยะเวลาการให้บริการ 
 

(ระยะเวลามาตรฐานในแต่ละกระบวนงาน – ระยะเวลาเฉลี่ยที่ให้บริการไดใ้นแต่ละกระบวนงาน) 
                                            ระยะเวลามาตรฐานในแต่ละกระบวนงาน 

 
หมายเหตุ กรณีที่หน่วยงานคัดเลือกกระบวนงานที่น ามาประเมินมากกว่า 1 

กระบวนงาน การค านวณค่าร้อยละของการลดระยะเวลาการให้บริการ 

ให้ใช้สูตรดังนี้ 

ร้อยละของการลดระยะเวลาการให้บริการ   =   100



i

i

y

x
  

  

ix     =   ระยะเวลาให้บริการที่ลดลงในแต่ละกระบวนงาน 

iy     =   ระยะเวลามาตรฐานในแต่ละกระบวนงาน 

 i      =   1 ถึง p 
p      =   จ านวนกระบวนงานทั้งหมด 

 

100 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวกที่ 1 

 
ประกาศมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการพฒันาระบบประกันคุณภาพ ส าหรับคณะวิชา  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
…………………………... 

เพื่อให้การพัฒนาระบบประกันคุณภาพส าหรับคณะวิชา ของมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง และก่อให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงการ

ด าเนินงานที่มุ่ งสู่ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   จึงขอแต่งตั้ ง

คณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ ส าหรับคณะวิชา โดยมีรายนามดังต่อไปนี้ 

1. รศ.ดร.พนิต  เข็มทอง รองอธิการบดีฝ่าย

วิชาการ 

ที่ปรึกษา 

2. รศ.ดร.สามัคคี  บุณยะวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ที่ปรึกษา 

3. ผศ.มยุรี  เทศผล รองอธิการบดีฝ่าย

อ านวยการ 

ที่ปรึกษา 

4. รศ.กมลพรรณ  นามวงศ์พรหม รองอธิการบดีฝ่าย

ประกันคุณภาพ 

ประธานกรรมการ 

5. รศ.ดร.ชุลีรัตน์  จรัสกุลชัย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย

ประกันคุณภาพ 

รองประธาน

กรรมการ 

6. รศ.ดร.บุญเรียง  ขจรศิลป ์  กรรมการ 

7. รศ.ดร.สุคนธ์ชื่น  ศรีงาม  กรรมการ 

8. ผศ.ดร.สุภาพ  ฉัตราภรณ์  กรรมการ 

9. รศ.ดร.ลิลลี่  กาวีต๊ะ  กรรมการ 
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10. รศ.ดร.ฉลองศรี  พิมลสมพงศ์  กรรมการ 

11. รศ.พิภพ  ลลิตาภรณ์  กรรมการ 

12. ผศ.ดร.จงรักษ์  แก้วประสิทธิ์    กรรมการ 

13. นายพิชิตชัย  ผ่องอุดม  กรรมการ 

14. นางวราภรณ์  เทพสัมฤทธิ์พร  กรรมการ 

15. รศ.ดร.ปริศนา  สุวรรณาภรณ ์  กรรมการ 

16. รศ.จิตราภรณ์ ธวัชพันธุ์  กรรมการ 
17. รศ.พิณทิพย์  กรรณสูตร  กรรมการ 
18. รศ.ศิริพร  อ่องรุ่งเรือง  กรรมการ 
19. ผศ.ดร.คนึงนิตย์  เหรียญวรากร  กรรมการ 
20. ผศ.ดร.ณรงค์  กู้เจริญประสิทธิ์  กรรมการ 
21. ผศ.น.สพ.ดร.ธีระศักดิ์  พราพงษ์  กรรมการ 
22. ผศ.ดร.อภิชาติ  พงศ์สุพัฒน ์  กรรมการ 

23. อ.ดร.จงรัก  วัชรินทร์รัตน์  กรรมการ 
24. อ.ดร.สุภาภาส  ค าโตนด  กรรมการ 

25. อ.ปรียาวัลย์  คูหา  กรรมการ 

26. อ.สุจิตตา  เรืองรัศมี  กรรมการ 
27. น.ส.วิไลรัตน์  วิริยะวิบูลย์กิจ  กรรมการและเลขานุการ 

28. นางมุกดา  เกตุแก้ว  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

29. นายธเนศ  ดาวรุ่งโรจน์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

30. นายสุทธิศักดิ์  ทองค าดี  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

31. น.ส.ณัฏยา  เบ้าสุภี  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

32. นายจิรพัฒน์  ธารีสืบ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

33. น.ส.วาสิฏฐี  ไวต ี  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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โดยมีหน้าที่ดังนี้  
1. พัฒนาระบบ และกลไกในการประกันคุณภาพของคณะวิชาให้สอดคล้องกับ

กระบวนการด าเนินการภายใน และตอบสนองต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ 
2. พัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในของคณะวิชา ส าหรับ

เป็นกลไกในการติดตามประเมินผลการด าเนินงานที่ก่อให้เกิดการพัฒนาปรับปรุง

อย่างต่อเนื่อง 
3. กิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพ    

 
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยมีวาระ 2 ปี 

    ประกาศ ณ วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2552 

 
     

(รองศาสตราจารย์วุฒิชัย   กปิลกาญจน์) 
   อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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ภาคผนวกที่ 2 

 
ประกาศมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการพฒันาระบบประกันคุณภาพ ส าหรับส านัก สถาบัน  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
…………………………... 

เพื่อให้การพัฒนาระบบประกันคุณภาพส าหรับส านัก สถาบัน หรือหน่วยงาน

เทียบเท่าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง และ

ก่อให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ ส าหรับส านัก 

สถาบัน โดยมีรายนามดังต่อไปนี้  

1.   รศ.ดร.พนิต  เข็มทอง รองอธิการบดีฝ่าย

วิชาการ 

ที่ปรึกษา 

2.   รศ.ดร.สามัคคี  บุณยะวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ที่ปรึกษา 

3. ผศ.มยุรี  เทศผล รองอธิการบดีฝ่าย

อ านวยการ 

ที่ปรึกษา 

4.   รศ.กมลพรรณ  นามวงศ์พรหม รองอธิการบดีฝ่าย

ประกันคุณภาพ 

ประธานกรรมการ 

5.   รศ.ดร.ชุลีรัตน์  จรัสกุลชัย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย

ประกันคุณภาพ 

รองประธาน

กรรมการ 

6. รศ.ดร.บุญเรียง  ขจรศิลป ์  กรรมการ 

7. รศ.ดร.สุคนธ์ชื่น  ศรีงาม  กรรมการ 

8.   ผศ.ดร.สุภาพ  ฉัตราภรณ์  กรรมการ 

9. รศ.ดร.ลิลลี่  กาวีต๊ะ  กรรมการ 
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10. รศ.ดร.ฉลองศรี  พิมลสมพงศ ์  กรรมการ 

11. รศ.พิภพ  ลลิตาภรณ ์  กรรมการ 

12. ผศ.ดร.จงรักษ์  แก้วประสิทธิ์    กรรมการ 

13. นายพิชิตชัย  ผ่องอุดม  กรรมการ 

14. นางวราภรณ์  เทพสัมฤทธิ์พร  กรรมการ 

15. รศ.ศักดา  อนิทรวิชัย   กรรมการ 

16. นายณรงค์ชัย  พิพัฒน์ธนวงศ ์  กรรมการ 
17. นางยุพา  ปานแก้ว  กรรมการ 
18. นางพิมพ์จันทร์  นุ่มหอม  กรรมการ 
19. นางผ่องศรี  จิตตนูนท์  กรรมการ 
20. นางกชพรรณ  ชมภูนิตย์  กรรมการ 

21. นายธ ารงศิลป  โพธิสูง  กรรมการ 
22. นางจิตรา  พึ่งพานิช  กรรมการ 
23. นางวราภรณ์  แดงช่วง  กรรมการ 
24. น.ส.นฤมล  ศักดิ์อุดมวัฒโน  กรรมการ 
25. รศ.สุวิสา  พัฒนเกียรติ  กรรมการ 
26. นางภัทรา  ชูวาธิวัฒน์  กรรมการ 
27. นางอัจฉรา  ผ่องอุดม  กรรมการ 

28. นางเกศินี  คุณค้ าช ู  กรรมการ 

29. น.ส.วิไลรัตน์  วิริยะวิบูลย์กิจ  กรรมการและเลขานุการ 

30. นางมุกดา  เกตุแก้ว  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

31. นายธเนศ  ดาวรุ่งโรจน์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

32. นายสุทธิศักดิ์  ทองค าดี  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

33. น.ส.ณัฏยา  เบ้าสุภี  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

34. นายจิรพัฒน์  ธารีสืบ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

35. น.ส.วาสิฏฐี  ไวตี  กรรมการและผูช้่วยเลขานุการ 
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โดยมีหน้าที่ดังนี้  

1. พัฒนาระบบ และกลไกในการประกันคุณภาพของส านัก สถาบัน หรือ

หน่วยงานเทียบเท่า ให้สอดคล้องกับกระบวนการด าเนินการภายใน และตอบสนอง

ต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
2. พัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในของส านัก สถาบัน  

หรือหน่วยงานเทียบเท่า ส าหรับเป็นกลไกในการติดตามประเมินผลการด าเนินงานที่

ก่อให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
3. กิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพ    

  
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยมีวาระ 2 ปี 

        ประกาศ ณ วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2552 

 

        (รองศาสตราจารย์วุฒิชัย   กปิลกาญจน์) 
                      อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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ภาคผนวกที่ 3 

 
ประกาศมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

เรื่อง  แก้ไขและแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ ส าหรับคณะวิชา   
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์เพิม่เติม ครั้งที่ 1 

………………………………………………... 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2552 

เรื่ อง แต่งตั้ งคณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ ส าหรับคณะวิชา   
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นั้น   

เนื่องจากรายชื่อและต าแหน่งของกรรมการฯ บางท่านไม่ถูกต้อง จึงขอแก้ไข 

ดังนี ้

1.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรักษ์  แก้วประสิทธิ์   เป็น  รองศาสตราจารย์ 

ดร.จงรักษ์  แก้วประสิทธิ ์

2.   อาจารย์ ดร.สุภาภาส  ค าโตนด   เป็น  อาจารย์ ดร.ศภุาภาส  ค าโตนด  

และเพื่อให้การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ ส าหรับคณะวิชา มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงขอแต่งตั้งกรรมการฯ เพิ่มเติม ดังรายนาม

ต่อไปน้ี  
1.   นางสาวนีรนุช  ภาชนะทิพย์ เป็นกรรมการ 
2.   นางสาวลิลา  วุฒิวาณิชยกุล เป็นกรรมการ 
3.   นางสาวยุภาพร  สุรเวช เป็นกรรมการ 
4.   นางสาวพัชนี  ลีลาดี เป็นกรรมการ 
5.   นางวลีรัตน์  กาญจนปกรณ์ชัย เป็นกรรมการ 
6.   นายสมศักดิ์  ทับทิมทอง เป็นกรรมการ 
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ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยมีหน้าที่และวาระตามประกาศมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ ลงวันที่  3  มิถุนายน พ.ศ. 2552 

            
ประกาศ ณ วันที่   29 มิถุนายน พ.ศ.2552 

 
       (รองศาสตราจารย์วุฒิชัย   กปิลกาญจน์) 

        อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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ภาคผนวกที่ 4 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ ส าหรับส านัก สถาบัน   

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 

………………………………..……………... 
ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2552 เรื่อง 

แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ ส าหรับส านัก สถาบัน   มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ นั้น   
เนื่องจากต าแหน่งของกรรมการฯ บางท่านไม่ถูกต้อง จึงขอแก้ไข ดังนี้  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรักษ์  แก้วประสิทธิ์ เปลี่ยนเป็น  รองศาสตราจารย์ ดร. 

จงรักษ์  แก้วประสิทธิ์   
และเพื่อให้การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ ส าหรับส านัก สถาบัน มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงขอแต่งตั้งกรรมการฯ เพิ่มเติม  ดังรายนามต่อไปนี้  
1.   นางสาวนีรนุช  ภาชนะทิพย ์ เป็นกรรมการ 
2.   นางสาวลิลา  วุฒิวาณิชยกุล เป็นกรรมการ 
3.   นางสาวยุภาพร  สุรเวช เป็นกรรมการ 
4.   นางสาวพัชนี  ลีลาด ี เป็นกรรมการ 
5.   นางวลีรัตน์  กาญจนปกรณ์ชัย เป็นกรรมการ 
6.   นายสมศักดิ์  ทับทิมทอง เป็นกรรมการ 
 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยมีหน้าที่และวาระตามประกาศมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ ลงวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2552 

ประกาศ ณ วันที่   29  มิถุนายน พ.ศ.2552 
 

       (รองศาสตราจารย์วุฒิชัย   กปิลกาญจน์) 
                      อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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ภาคผนวกที่ 5 

 
ประกาศมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

เรื่อง   แก้ไขและแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ ส าหรับคณะวิชา  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 
………………………….………... 

 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันที่  29 มิถุนายน พ.ศ. 2552  

เรื่อง แก้ไขและแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ ส าหรับคณะวิชา  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 นั้น 

 

เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการบางท่าน จึงขอแก้ไข ดังนี้ 
1.  จาก  ดร.จงรัก  วัชรินทร์รัตน์   เป็น  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รุ่งเรือง  

พูลศิริ   กรรมการ 
2.  จาก  อาจารย์สุจิตตา  เรืองรัศมี เป็น  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนามาศ  

ตรีวรรณกุล   กรรมการ 
3.  จาก  นายสุทธิศักดิ ์ ทองค าด ี เป็น  นางสาวอรอุมา  แก้วมณีโชติ   

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

และเพื่อให้การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ ส าหรับคณะวิชา มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงขอแต่งตั้งกรรมการฯ เพิ่มเติม ดังรายนาม

ต่อไปน้ี 
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมธี  แก้วเนิน  กรรมการ 
2.  อาจารย์กัญญาภา  อร่ามรักษ์   กรรมการ 
3.  รองศาสตราจารย์สิริกร  กาญจนสุนทร  กรรมการ 
4.  อาจารย์อนามิกา  กาญจนบันเทิง   กรรมการ 



 

 คู่มือตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน ส าหรับส านกั สถาบนั ปี 2554 139 

5.  รองศาสตราจารย์ ดร.วศิน  อิงคพัฒนากุล  กรรมการ 
6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิมิตร  เฉิดฉันท์พิพัฒน์ กรรมการ 
7.  รองศาสตราจารย์อธิเกียรติ  ทองเพิ่ม  กรรมการ 
8.  อาจารย์ฐนียา  สัตยพานิช   กรรมการ 
9.  ดร.ยอดชาย  เตียเปิ้น    กรรมการ 
10.  ดร.โสรยา  เกิดพิบูลย์    กรรมการ 
11.  ดร.ศมณพร  สุทธิบาก    กรรมการ 
12.  อาจารย์เตชทัช  คลายโศกก์   กรรมการ 
13.  รองศาสตราจารย์วิภาวรรณ  อยู่เย็น  กรรมการ 

14.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญชัน  เกียรติบุตร  กรรมการ 
 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  โดยมีหน้าที่และวาระตามประกาศมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ ส าหรับคณะ

วิชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2552 

 
     ประกาศ  ณ  วันที่ 29 ตุลาคม  พ.ศ. 2553 
 
 
      (รองศาสตราจารย์วุฒิชัย  กปิลกาญจน์) 

      อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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บรรณำนุกรมบรรณำนุกรม  
 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. 2553. คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2553 (ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2553).   

ส านักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 2548. คู่มือระบบประกันคุณภาพ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์KU.QA 2548. กรุงเทพมหานคร: ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด ส านักพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์. 

          . 2552. คู่มือตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน ส าหรับส านัก 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. กรุงเทพมหานคร: ห้างหุ้นส่วนจ ากัดสหประชา
พาณิชย์. 

          . 2552. คู่มือตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน ส าหรับสถาบัน 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. กรุงเทพมหานคร: ห้างหุ้นส่วนจ ากัดสหประชา
พาณิชย์. 

เอกสารวิชาการ   2/2554  ส านักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ที่ปรึกษา      
1. รศ.ดร.พนิต  เข็มทอง              รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

 รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ  
2. รศ.กมลพรรณ  นามวงศ์พรหม   ที่ปรึกษาคณะกรรมการประจ าส านักประกันคุณภาพ                                   
3. คณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพส าหรับส านัก สถาบัน มก. 
คณะบรรณาธิการ 

1. น.ส.วิไลรัตน์  วิริยะวิบูลย์กิจ       ผู้อ านวยการส านักประกันคุณภาพ 
2. น.ส.ณัฏยา   เบ้าสุภี                 ฝ่ายพัฒนาและฝึกอบรม 
3. น.ส.วาสิฏฐี   ไวตี                    ฝ่ายพัฒนาและฝึกอบรม 
4. นายจิรพัฒน์   ธารีสืบ               ฝ่ายพัฒนาและฝึกอบรม 
ออกแบบปก   น.ส.เพชร์รัตน์   โชครุ่ง      ฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศ   
พิมพ์ครั้งที่ 1   มกราคม 2554    จ านวน 1,500 เล่ม 
พิมพ์ที่ สหประชาพาณิชย์ 377, 379, 381 ถนนลาดหญ้า แขวงสมเด็จเจ้าพระยา  

เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 โทร 0 2861 4341-2 




