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คานา
การดาเนินงานของสถาบันอุดมศึกษามีการขับเคลื่อนทั้งในด้านคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
และการให้บริการทางการศึกษาต่างๆ โดยหน่วยงานให้บริการคือคณะและหน่วยงานสนับสนุน ซึ่งหน่วยงาน
สนับสนุนมักมีความเกี่ยวข้องกับ การให้บริการและอานวยความสะดวกต่างๆ แก่นักศึกษา บุคลากร อาจารย์
และผู้ มาติด ต่อ ราชการจากภายนอก โดยให้ ผู้ รับ บริ การมี ความพึ งพอใจในบริก ารเป็น ส าคัญ รวมถึ งการ
ปฏิบัติงานราชการประจาของหน่วยงานด้วย ดังนั้นหน่วยงานสนับสนุนควรมีการจัดวางระบบงานปฏิบัติงานให้
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พัฒนาคุณภาพงานและการให้บริการอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการรักษาให้คงไว้
ซึ่งระบบการปฏิบัติงานและคุณภาพของผลงานและบริการอย่างเป็นมาตรฐานที่สม่าเสมอ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ก าแพงเพชรจึ ง เล็ ง เห็ นความส าคั ญ ของการปฏิ บั ติ ง านของหน่ ว ยงาน
สนับสนุนเป็นอย่างมากโดยเฉพาะการรักษาไว้ซึ่งคุณภาพมาตรฐานและการพัฒนางานของตนให้ตรงกับความ
ต้องการของผู้รับบริการที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ดั งนั้นสานักประกัน
คุณภาพการศึกษาจึงได้จัดทา “คู่มือการประกันคุณภาพภายในสาหรับหน่วยงานสนับสนุน พ.ศ.2558” ขึ้น
เพื่อใช้กาหนดมาตรฐานขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติงานของหน่วยงานสนับสนุนภายในสถาบัน
สานักประกันคุณภาพการศึกษา
10 มกราคม 2558
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บทนา
หลักการ
เกณฑ์การประกันคุณภาพภายในสาหรับหน่วยงานสนับสนุน พ.ศ.2558 เป็นเกณฑ์สาหรับใช้เป็นแนว
ทางการปฏิบัติงานของหน่วยงานสนับสนุนเพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพภายในประจาปี โดยเกณฑ์ฉบับนี้มี
ความเชื่อมโยงกับเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 เกณฑ์การประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาระดับ อุดมศึกษา พ.ศ.2553 และเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality
Award: TQA) ปี 2559-2560 โดยมีจุดประสงค์ เพื่อ
1. เพื่อให้หน่วยงานสนับสนุนมีผลการปฏิบัติงานคงไว้ซึ่งมาตรฐานตามที่หน่วยงานราชการพึงปฏิบัติ
2. เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนได้ รับการพัฒนาทักษะความรู้ที่จาเป็นต่อการการปฏิบัติงาน และ
สามารถนาไปพัฒนาผลการดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. เพื่อให้หน่วยงานสนับสนุนที่มีพันธกิจหลักในการให้บริการทางการศึกษาแก่นักศึกษา อาจารย์
และศิษย์เก่าได้รับความพึงพอใจในการให้บริการ
4. เพื่อพัฒ นาระบบบริห ารงานภายในหน่ว ยงานให้ มีความเป็น มาตรฐานตามระบบบริห ารงาน
คุณภาพมาตรฐานสากล
การแปลความหมายคะแนนการประเมิน
การประเมินตัวบ่งชี้ได้กาหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้เป็น 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 กรณีที่
หน่วยงานไม่ดาเนินการใดๆ หรือดาเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน ให้หน่วยงานได้คะแนนของตัวบ่งชี้นั้น
เท่ากับ 0 คะแนน โดยการแปลความหมายผลการดาเนินงานของทุกองค์ประกอบมีรายละเอียด ดังนี้
ช่วงคะแนน
ผลการประเมิน
0.00 – 1.50 หมายถึง
การดาเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
1.51 – 2.50 หมายถึง
การดาเนินงานต้องปรับปรุง
2.51 – 3.50 หมายถึง
การดาเนินงานระดับพอใช้
3.51 – 4.50 หมายถึง
การดาเนินงานระดับดี
4.51 – 5.00 หมายถึง
การดาเนินงานระดับดีมาก
การคานวณคะแนนผลการประเมิน ได้มาจากการคานวณคะแนนเฉลี่ยรายตัวบ่งชี้ ใช้สูตรการคานวณ
ดังนี้
ค่าเฉลี่ยผลการประเมิน =

ผลรวมของคะแนนรายตัวบ่งชี้
จานวนตัวบ่งชี้ทั้งหมด
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ตารางแสดงองค์ประกอบ และตัวบ่งชี้
กาหนดให้หน่วยงานสนับสนุนแต่ละหน่วยงาน มีผลการดาเนินงานตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้
ที่แสดงเครื่องหมาย  ปรากฏอยู่ในแถวของหน่วยงานนั้น
องค์ประกอบ
1. การพัฒนาแผน
และภาวะผู้นาของ
ผู้บริหาร
2. การบริหาร
จัดการ

ตัวบ่งชี้

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
1.2 ภาวะผู้นาของผู้บริหาร
หน่วยงาน
2.1 บุคลากรสายสนับสนุนได้รับ
การพัฒนา
2.2 การบริการวิชาการแก่สังคม
2.3 การพัฒนาหน่วยงานสู่
องค์กรการเรียนรู้
2.4 ระบบบริหารความเสี่ยง
2.5 ระบบบริหารงานคุณภาพ
2.6 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพภายใน
3. การดาเนินงาน 3.1 ระดับความพึงพอใจของ
ตามพันธกิจหลักและ ผู้รับบริการ
จุดเน้นของหน่วยงาน 3.2 ระบบและกลไกการเงินและ
(ต่อ)
งบประมาณ
3.3 ระบบพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุน
3.4 ระดับความพึงพอใจของการ
ให้บริการผ่านระบบเครือข่าย
3.5 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
3.6 ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการตัดสินใจ
3.7 กระบวนการพัฒนางาน
บริการสารสนเทศด้วยระบบ
คุณภาพมาตรฐาน ISO
9001:2015
3.8 ระบบและกลไกการทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม

หน่วยงานสนับสนุน
สนอ. สสท. สวท. สศว. สบจ. สปก. สวพ. บว. กพน. กนผ.
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องค์ประกอบ

หมายเหตุ

สนอ.
สสท.
สวท.
สศว.
สบจ.
สปก.
สวพ.
บว.
กพน.
กนผ.

หน่วยงานสนับสนุน
สนอ. สสท. สวท. สศว. สบจ. สปก. สวพ. บว. กพน. กนผ.
3.9 การบริหารจัดการการบริการ

วิชาการ
3.10 ระบบกากับการประกัน

คุณภาพหลักสูตรและคณะ
3.11 การสร้างนวัตกรรม หรือ

แนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน
สนับสนุน
3.12 ระบบสารสนเทศเพื่อ


สนับสนุนการปฏิบตั ิงาน
3.13 ระบบและกลไกการบริหาร

และพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์
3.14 ระบบการส่งเสริมและ

สนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ
3.15 การได้รับรางวัลระดับชาติ/

นานาชาติของนักศึกษา
ตัวบ่งชี้

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

สานักงานอธิการบดี (เฉพาะส่วนงานกองกลาง)
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สานักวิทยบริการและสารสนเทศ
สานักศิลปะและวัฒนธรรม
สานักบริการวิชาการและจัดหารายได้
สานักประกันคุณภาพการศึกษา
สถาบันวิจัยและพัฒนา
บัณฑิตวิทยาลัย
กองพัฒนานักศึกษา
กองนโยบายและแผน
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ส่วนที่ 1
กลุ่มตัวบ่งชี้กลางของหน่วยงานสนับสนุน
กลุ่มตัวบ่งชี้กลาง เป็นตัวบ่งชี้คุณภาพที่หน่วยงานสนับสนุนทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชรต้องมีผลการดาเนินงานในทุกรอบปีการประเมิน และต้องรับการประเมินคุณภาพประจาปี
แบ่งเป็น 2 องค์ประกอบ จานวน 8 ตัวบ่งชี้ ดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 การพัฒนาแผนและภาวะผู้นาของผู้บริหาร
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ภาวะผู้นาของผู้บริหารหน่วยงาน
องค์ประกอบที่ 2 การบริหารจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 บุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 การบริการวิชาการแก่สังคม
(ยกเว้น สานักส่งเสริมวิชาการฯ และกองนโยบายและแผน ไม่รับการประเมิน)
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระบบบริหารความเสี่ยง
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ระบบบริหารงานคุณภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน
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องค์ประกอบที่ 1 การพัฒนาแผน และภาวะผู้นาของผู้บริหาร
ตัวบ่งชี้ 1.1

กระบวนการพัฒนาแผน

ชนิดตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
ความเชื่อมโยง : ตัวบ่งชี้ระดับคณะ 5.1 เกณฑ์ข้อ 1/ ตัวบ่งชี้ 1.1 (เกณฑ์ พ.ศ.2553)/ TQA 2.1(ก)
การคิดรอบปี : ใช้ปีงบประมาณ (ปีงบประมาณปัจจุบัน)
(ยกเว้นเกณฑ์ข้อ 5 ให้ใช้นาผลการดาเนินงานของปีที่ผ่านมามาปรับปรุงในปีงบประมาณปัจจุบัน)
คาอธิบาย
: หน่วยงานต้องมีการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการของ
หน่วยงาน เพื่อกาหนดทิศทางการดาเนินงานและการพัฒนาขององค์กรในการดาเนินพันธกิจ ซึ่ งการกาหนด
แผนนี้ต้องครอบคลุมจุดเน้นของสถาบัน นอกจากนี้ ยังต้องคานึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จุดแข็ง จุดอ่อนของ
หน่วยงาน สภาพการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก ทั้งนี้
เพื่อให้แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการสามารถตอบสนองสังคมในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสม
เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีการพัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT และความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดย
เชื่อมโยง/สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ของสถาบัน ทั้งนี้การพัฒนาแผนกลยุทธ์ต้องเกิดจากการมีส่วน
ร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน
2. มีการนาแผนกลยุทธ์ที่พัฒนาไปสู่แผนปฏิบัติการประจาปี พร้อมกาหนดตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการประจาปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวชี้วัดเพื่อวัดความสาเร็จของการดาเนินงานตาม
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ รวมทั้งมีการถ่ายทอดแผนทั้งสองไปสู่บุคลากรทุกระดับภายใน
หน่วยงาน
3. มีการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี และมีการติดตามผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดของ
แผนปฏิบัติการประจาปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารหน่วยงานและ
คณะกรรมการประจาหน่วยงานเพื่อพิจารณา
4. มีการประเมินผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลต่อ
ผู้บริหารและคณะกรรมการประจาหน่วยงานเพื่อพิจารณา
5. มีการนาผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของผู้บริหารหน่วยงานและคณะกรรมการ
ประจาหน่วยงานไปประกอบการพิจารณาการดาเนินงานระหว่างปี และ/หรือ การปรับปรุงแผน
กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการในปีถัดไป
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ
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นิยามศัพท์
:
แผนกลยุทธ์ คือ แผนระยะยาวของหน่วยงานโดยทั่วไปมักใช้เวลา 5 ปี หรือ 10 ปี เป็นแผนที่กาหนด
ทิศทางการพัฒนาของหน่วยงาน แผนกลยุทธ์ประกอบไปด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์ ผล
การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคาม กลยุทธ์ต่างๆ ของหน่วยงานควรคลอบคลุมทุกพันธกิจของ
หน่วยงานซึ่งต้องมีการกาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จของแต่ละกลยุทธ์และค่าเป้าหมายของชี้วัดเพื่อวัดระดับ
ความสาเร็จ ของการดาเนิน งานตามกลยุทธ์ โดยหน่ว ยงานนาแผนกลยุทธ์มาจัด ทาแผนดาเนินงานหรือ
แผนปฏิบัติการประจาปี
SWOT Analysis คือ เครื่องมือสาหรับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร หรือศักยภาพของ
หน่ ว ยงานในปั จ จุ บั น เพื่ อค้ น หา 1) จุ ด แข็ง หรื อข้ อได้เปรีย บ (Strengths) 2) จุ ดอ่อ นหรือ ข้อเสี ย เปรีย บ
(Weaknesses)
3) โอกาสที่จะดาเนินการได้ (Opportunities) 4) อุปสรรค ข้อจากัด หรือปัจจั ยที่คุกคามการดาเนินงานของ
องค์กร (Threats)
แผนปฏิบัติการ คือ แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาในการดาเนินงานภายใน 1 ปี เป็นแผนที่ถ่ายทอดแผน
กลยุทธ์ลงสู่ภาคปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการดาเนินงานจริงตามกลยุทธ์ ประกอบด้วย โครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่
จะต้องดาเนิน การในปีนั้ นๆ เพื่อให้บ รรลุ เป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ ตัว ชี้วัดความส าเร็จของโครงการหรือ
กิจกรรม และค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด คือ ตัวประกอบ ตัวแปร หรือค่าที่สังเกตได้ ซึ่งบ่งบอกสถานภาพหรือสะท้อนลักษณะการ
ดาเนินงานหรือผลการดาเนินงานที่สามารถวัดและสังเกตได้ เพื่อบอกสถานภาพทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ในประเด็นที่ต้องการ ในภาษาไทยมีคาทีม่ ีความหมายแบบเดียวกันนี้ใช้อยู่หลายคา เช่น ตัวบ่งชี้ ดัชนี
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ตัวบ่งชี้ 1.2 ภาวะผู้นาของผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงาน
ชนิดตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
ความเชื่อมโยง : ตัวบ่งชี้ระดับคณะ 5.1 เกณฑ์ข้อ 4 / TQA 1.1 และ TQA 1.2
การคิดรอบปี : ใช้ปีการศึกษา
(ยกเว้นเกณฑ์ข้อ 5 ให้นาผลการประเมินของปีที่ผ่านมามาปรับปรุงในปีงบประมาณปัจจุบัน)
คาอธิบาย
: ปัจจัยสนับสนุนที่สาคัญต่อการเจริญก้าวหน้าของสถาบัน คือ ผู้บริหารทุกระดับของ
สถาบัน หากผู้บริหารมีวิสัยทัศน์เป็นผู้นาที่ดีมีธรรมาภิบาล รับผิดชอบต่อสังคม รักความก้าวหน้า ดูแลบุคลากร
อย่างดี มีความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหา และกากับดูแลติดตามผลการดาเนินงานไปในทิศทางที่ถูกต้อง
จะทาให้หน่วยงานและสถาบันเจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็ว
เกณฑ์มาตรฐาน :
1. ผู้บริหารดาเนินการกาหนดวิสัยทัศน์และถ่ายทอดวิสัยทัศน์ไปยังบุคลากรทุกระดับภายในหน่วยงาน
2. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่คานึงถึงประโยชน์ของ
สถาบันและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยอธิบายการดาเนินงานอย่างชัดเจน
3. มีผลการประเมินการปฏิบัติงานตามบทบาทและธรรมาภิบาลของผู้บริหารหน่วยงาน โดยผู้ประเมิน
เป็นบุคลากรประจาหน่วยงาน
4. มีผลการประเมินการปฏิบัติงานตามบทบาทของผู้บริหารหน่วยงาน โดยผู้ประเมินเป็นคณะกรรมการ
ติดตามตรวจสอบและประเมินผลของสถาบัน
5. ผู้บริหารนาผลการประเมินในข้อ 3 และข้อ 4 ไปปรับปรุงการปฏิบัติงานของตน
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

นิยามศัพท์
:
หลักธรรมาภิบาล คือ การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการต่างๆ ให้เป็นไป
ในครรลองธรรม นอกจากนี้ ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถนาไปใช้ได้ทั้งภาครัฐและเอกชน
ธรรมที่ใช้ในการบริหารงานนี้มีความหมายอย่างกว้างขวาง กล่าวคือ หาได้มีความหมายเพียงหลักธรรมทาง
ศาสนาเท่านั้น แต่รวมถึงศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและความถูกต้องชอบธรรมทั้งปวงซึ่งวิญญูชนพึงมีและ
พึงประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความโปร่งใสตรวจสอบได้ การปราศจากการแทรกแซงจากองค์กรภายนอก เป็นต้น
หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ที่เหมาะสมสาหรับนามา
ปรับใช้ในภาครัฐมี 10 องค์ประกอบ ดังนี้
1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของแผนปฏิบัติการตามที่ได้รั บ งบประมาณมาดาเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่ว นราชการหรือ
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หน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นนาของประเทศเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อ
ประชาชน โดยการปฏิบั ติ ร าชการจะต้องมีทิศทางยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ที่ชัดเจน มีกระบวนการ
ปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็นมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนา ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
และเป็นระบบ
2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการกากับดูแลที่ดีที่มีการ
ออกแบบกระบวนการปฏิบัติงาน โดยใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมให้ องค์กรสามารถ
ใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติราชการตามภารกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การให้บริการที่สามารถดาเนินการได้ภ ายใน
ระยะเวลาที่กาหนด และสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความต้องการ
ของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง
4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ และ
ผลงานต่อเป้าหมายที่กาหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองตอบต่อความคาดหวังของ
สาธารณะ รวมทั้งการแสดงถึงความสานึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ
5) หลักความโปร่งใส (Transparency) คือ กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ชี้แจงได้เมื่อมีข้อ
สงสัย และสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชนสามารถรู้ทุ ก
ขั้นตอนในการดาเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้
6) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) คือ กระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ทาความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหาหรือประเด็น
ที่ ส าคั ญ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ร่ ว มคิ ด หาแนวทาง ร่ ว มการแก้ ไ ขปั ญ หา ร่ ว มในกระบวนการตั ด สิ น ใจ และร่ ว ม
กระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา
7) หลักการกระจายอานาจ (Decentralization) คือ การถ่ายโอนอานาจการตัดสินใจ ทรัพยากร
และภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอื่นๆ (ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น) และภาค
ประชาชนดาเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอานาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจ
และการดาเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย การปรับปรุงกระบวนการและเพิ่มผลิตภาพเพื่อผลการดาเนินงานที่ดีของส่วนราชการ
8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใช้ อานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ
ในการบริหารราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และคานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
9) หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มี
การแบ่งแยกฝ่าย ชายหรือหญิง ถิ่นกาเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ
สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรม และอื่นๆ
10) หลักมุ่งเน้ นฉัน ทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาข้อตกลงทั่ว ไปภายในกลุ่ ม
ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ซึ่ ง เป็ น ข้ อ ตกลงที่ เ กิ ด จากการใช้ ก ระบวนการเพื่ อ หาข้ อ คิ ด เห็ น
จากกลุ่มบุคคลที่ได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรง
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องค์ประกอบที่ 2 การบริหารจัดการ
ตัวบ่งชี้ 2.1 บุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนา
ชนิดตัวบ่งชี้ : ผลลัพธ์
ความเชื่อมโยง : TQA 5.2(ข)
การคิดรอบปี : ใช้ปีการศึกษา
คาอธิบาย
:
หน่วยงานมีการสนับสนุนให้บุคลากรประจาสายสนับสนุน ได้รับการเพิ่มพูนความรู้/
ประสบการณ์ เช่น ประชุมวิชาการ อบรม ศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ
เกณฑ์มาตรฐาน :
ร้อยละของบุคลากรประจาสายสนับสนุนที่ได้รับการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ อย่างน้อย 15
ชั่วโมง/ปี/คน (5 คะแนน)
สูตรคานวณ

:
จานวนบุคลากรประจาสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนา
จานวนบุคลากรประจาสายสนับสนุนทั้งหมด

x 100

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบเป็นคะแนน โดยกาหนดให้ร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน
นิยามศัพท์
:
บุคลากรประจาสายสนับสนุน คือ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างประจา
และลูกจ้างชั่วคราว โดยไม่นับรวมบุคลากรที่บรรจุเข้าทางานไม่ถึง 9 เดือน
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ตัวบ่งชี้ 2.2 การบริการวิชาการแก่สังคม
(ยกเว้น สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และกองนโยบายและแผน ไม่รับการประเมิน)
ชนิดตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
การคิดรอบปี : ใช้ปีงบประมาณ (ปีงบประมาณปัจจุบัน)
ความเชื่อมโยง : ตัวบ่งชี้ระดับคณะ 3.1/ ตัวบ่งชี้ 5.2 (เกณฑ์ พ.ศ.2553)
คาอธิบาย
: การบริการวิชาการเป็นภารกิจอีก อย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานควรคานึงถึง
กระบวนการในการให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายนามาจัดทาแผน
บริการวิชาการประจาปีทั้งการบริการวิชาการที่ทาให้เกิ ดรายได้และการบริการวิชาการที่หน่วยงานจัดทาเพื่อ
สร้างประโยชน์แก่ชุมชน/ผู้รับบริการ โดยมีการประเมินความสาเร็จของการบริการวิชาการ และนามาจัดทา
เป็นแผนเพื่อนามาใช้ประโยชน์จนเกิดผลลัพธ์ที่สร้างความพึงพอใจต่อชุมชนและผู้รับบริการอย่างต่อเนื่องและ
ยั่งยืน
เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีการสารวจความต้องการรับบริการวิชาการของชุมชน และผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
2. มีโครงการบริการวิชาการประจาปีที่สอดคล้องกับนโยบายและแผนบริการวิชาการของสถาบัน และ
ความต้องการของชุมชน โดยให้กาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการ ไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
4. มีการประเมินความสาเร็ จตามตัวชี้วั ดของโครงการบริการวิชาการในข้อ 2 และนาเสนอผู้บริหาร
หน่วยงานและคณะกรรมการประจาหน่วยงานเพื่อพิจารณา
5. มีการนาผลการประเมินในข้อ 3 และข้อ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการแก่สังคม
ในปีถัดไป
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

นิยามศัพท์
:
บริการวิชาการแก่สังคม คือ กิจกรรมที่สถาบันได้จัดทาขึ้นเพื่อให้บริการวิชาการ/วิชาชีพแก่สังคม
และชุมชน โดยเป็นกิจกรรมหรือโครงการที่ช่วยพัฒนาหรือช่วยเหลือสังคมและชุมชน ซึ่งแสดงให้เห็น
ความสามารถของสถาบันที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนสังคม ในรูปแบบของงานบริการวิชาการ/วิชาชีพ
รวมทั้งแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างสถาบัน นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรสนับสนุน ชุมชนและสังคม ใน
รูปแบบของกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ
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ตัวบ่งชี้ 2.3 การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรการเรียนรู้
ชนิดตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
ความเชื่อมโยง : ตัวบ่งชี้ระดับคณะ 5.1 เกณฑ์ข้อ 5/ ตัวบ่งชี้ 7.2 (เกณฑ์ พ.ศ.2553)/ TQA 4.2(ก)
การคิดรอบปี : ใช้ปีการศึกษา
คาอธิบาย
: มาตรฐานการอุดมศึกษาข้อที่ 3 กาหนดให้สถาบันมีการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้
และสังคมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งต้องมีการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้ โดยมีการรวบรวมองค์
ความรู้ที่มีอยู่ในสถาบันทั้งจากตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในสถาบันสามารถ
เข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้สถาบันอุดมศึกษา
มีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด
เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีการกาหนดประเด็นความรู้ และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
สถาบันและแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน
2. กาหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และงานตามพันธกิจของหน่วยงานอย่างชัดเจนตาม
ประเด็นความรู้ที่กาหนดในข้อ 1
3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit Knowledge)
เพือ่ ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กาหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย
ที่กาหนด
4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กาหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ
ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี มาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่อ อกมาเป็นลายลักษณ์อักษร
(Explicit Knowledge)
5. มีการนาความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่เป็นลาย
ลักษณ์อักษร (Explicit Knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit
Knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

นิยามศัพท์
:
การจัดการความรู้ คือ การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กรซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล หรือ
เอกสารมาพัฒนาให้ เป็น ระบบ เพื่อให้ ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒ นาตนเองให้ เป็นผู้ รู้
รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด โดยที่ความรู้
มี 2 ประเภท คือ Tacit Knowledge และ Explicit Knowledge
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Tacit Knowledge คือ ความรู ที่ฝังอยู่ในคน หรือความรูที่ไดจากประสบการณพรสวรรค์ หรือ
สัญชาตญาณของแต่ละบุคคลในการทาความเข้าใจในสิ่งต่างๆ เป็นความรู ที่ไมสามารถถ่ายทอดออกมาเป็น
คาพูดหรือลายลักษณ์อักษรไดโดยง่าย เช่น ทักษะในการทางาน งานผีมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห์ บางครั้งจึง
เรียกว่าเป็นความรูแบบนามธรรม
Explicit Knowledge คือ ความรูที่ชัดแจง หรือความรูที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดไดโดยผ่านวิธี
ต่างๆ เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่างๆ และบางครั้งเรียกว่าเป็นความรูแบบรูปธรรม
แนวปฏิบัติที่ดี คือ วิธีปฏิบัติหรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ทาให้องค์กรประสบความสาเร็จ หรือสู่ความเป็น
เลิศตามเป้าหมาย มีหลักฐานของความสาเร็จปรากฏชัดเจนโดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติหรือขั้นตอนการปฏิบัติ
ตลอดจนความรู้และประสบการณ์ บันทึกเป็นเอกสาร เผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ได้
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ตัวบ่งชี้ 2.4 ระบบบริหารความเสี่ยง
ชนิดตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
ความเชื่อมโยง : ตัวบ่งชี้ระดับคณะ 5.1 เกณฑ์ข้อ 3/ ตัวบ่งชี้ 7.4 (เกณฑ์ พ.ศ.2553)/ TQA 6.2(ค)
การคิดรอบปี : ใช้ปีงบประมาณ (ปีงบประมาณปัจจุบัน)
คาอธิบาย
: เพื่อให้หน่วยงานมีระบบบริหารความเสี่ยง โดยการบริหารและควบคุมปัจจัย กิจกรรม และ
กระบวนการดาเนินงานที่อาจเป็นมูลเหตุของความเสียหาย (ทั้งในรูปของตัวเงิน หรือไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ชื่อเสียง
และการฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย) เพื่อให้ระดับความเสี่ยง และขนาดของความเสียหายที่จะเกิด
ขึ้นอยู่ในระดับที่ยอมรับและควบคุมได้ โดยคานึงถึงการเรียนรู้วิธีการป้องกันจากการคาดการณ์ปัญหาล่วงหน้า
และโอกาสในการเกิด รวมทั้งการมีแผนสารองต่อภาวะฉุกเฉิน เพื่อให้มั่นใจว่าระบบงานต่าง ๆ มีความพร้อมใช้
งาน เพื่อการบรรลุเป้าหมายของหน่วยงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ของสถาบันเป็นสาคัญ
เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและบุคลากร
ของหน่วยงานร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทางาน
2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยเสี่ยงอันเกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถ
ควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดาเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานอย่างน้อย 1 ด้าน
3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และจัดลาดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ใน
ข้อ 2
4. มีการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง และดาเนินงานตามแผน โดยผลจากการดาเนินงานตามแผนต้อง
ส่งผลให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม
5. มีการติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานตามแผน และรายงานต่อผู้บริหารและคณะกรรมการประจา
หน่วยงานเพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. มีการนาผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจาหน่วยงานไปใช้ในการปรับแผน
หรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
3 หรือ 4 ข้อ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ
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:
ความเสี่ยง คือ เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ หรือเหตุการณ์ที่มีความไม่แน่นอน ซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคต และมีผลในทางลบที่ก่อให้เกิดความผิดพลาด ความเสียหาย ซึ่งส่งผลกระทบทาให้วัตถุประสงค์หรือ
เป้าหมายเบี่ยงเบนไป ไม่บรรลุผลสาเร็จตามที่กาหนดไว้ โดยทั่วไปความเสี่ยงอาจจาแนกประเภทความเสี่ยง
ออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ
และด้านความปลอดภัยจากอันตรายต่อชีวิตหรือทรัพย์สิน
การวิเ คราะห์ความเสี่ยง คือ กระบวนการที่คณะกรรมการบริห ารความเสี่ ยงขององค์กรร่วมกัน
วิเคราะห์ ค้นหาเหตุการณ์ความเสี่ยงขององค์กร และระบุความเสี่ยงที่แท้จริงขององค์กรให้ได้ เพื่อองค์กรจะได้
หาวิธีการป้องกัน หรือจัดการความเสี่ยงไม่ให้เกิดขึ้นได้ในอนาคต
ปัจจัยเสี่ยง คือ ต้นเหตุหรือสาเหตุที่ทาให้เกิดความเสี่ยง อาจเป็นปัจจัยเสี่ยงจากภายในหรือภายนอก
องค์กรก็ได้
ปัจจัยภายนอก คือ สาเหตุที่เกิดจากปัจจัยภายนอกองค์กรที่อาจทาให้เกิดความเสี่ยงขึ้นในอนาคต
ตัวอย่างปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย การเปลี่ยนแปลงของสังคม ค่านิยม ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ผู้ปกครอง
นักศึกษา เป็นต้น
การประเมินโอกาส คือ การประเมินความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงขึ้นในองค์กร
การประเมินผลกระทบ คือ การประเมินขนาดความรุนแรงของความเสียหาย หรือผลกระทบที่จะเกิด
ขึ้นกับองค์กรหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงนั้นขึ้น
แผนบริหารความเสี่ยง คือ แผนดาเนินงานที่ใช้ในการลด หรือควบคุม หรือกาจัดความเสี่ยง ซึ่งแผน
บริหารความเสี่ยงควรประกอบด้วย กิจกรรมควบคุม ระยะเวลาดาเนินการ และผู้รับผิดชอบในการดาเนินงาน
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ตัวบ่งชี้ 2.5 ระบบบริหารงานคุณภาพ
ชนิดตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
ความเชื่อมโยง : TQA 6.1(ข)
การคิดรอบ : ใช้ปีการศึกษา
คาอธิบาย
: ระบบบริหารงานคุณภาพ เป็นระบบการบริหารจัดการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การ
ด าเนิ น งานบรรลุ ไ ด้ ต ามภารกิ จ และวั ต ถุ ป ระสงค์ ข ององค์ ก ร เกิ ด การพั ฒ นาคุ ณ ภาพอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง มี
ประสิ ทธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลของการปฏิ บั ติง าน ซึ่ง ระบบบริ ห ารงานคุ ณภาพมี ความเกี่ย วข้ อ งกั บ การ
ให้บริการและผู้รับบริการ เป็นระบบที่จะช่วยให้สามารถส่งมอบบริการได้สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้รับบริการ ดังนั้นหน่วยงานจึงต้องมีการออกแบบและจัดทากระบวนงานหลักที่สาคัญของหน่วยงาน และนา
กระบวนงานหลักไปใช้ปฏิบัติอย่างจริงจัง รวมถึงการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติในกระบวนงานหลัก เพื่อให้
กระบวนหลักของหน่วยงานมีความทันต่อเหตุการณ์และตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้
เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีการออกแบบ จัดทาหรือทบทวนกระบวนงานหลักที่สาคัญของหน่วยงาน โดยต้องนากระบวนงาน
หลักที่ออกแบบไปปฏิบัติ
2. มีการจัดทาคู่มือปฏิบัติงานของกระบวนงานหลักของหน่วยงาน
3. มีการปรับปรุงกระบวนงานหลักในคู่มือปฏิบัติงาน หากเกิดการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ของกระบวนงานหลักตามความต้องการของผู้รับบริการ หรือมีการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย ระเบียบ
ปฏิบัติงาน
4. มีการจัดการความรู้ หรือการประเมินกระบวนการของกระบวนงานหลักภายในองค์กร เพื่อร่วมกัน
แก้ปัญหาที่พบเจอในระหว่างการปฏิบัติงาน
5. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรือมีนวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ตลอดจนสร้าง
ความพึงพอใจให้ผู้รับบริการ
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ
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:
กระบวนงานหลักที่สาคัญของหน่วยงาน คือ กระบวนการสร้างคุณค่าภายในองค์กรที่สาคัญที่สุด ซึ่ง
อาจรวมถึงการออกแบบและส่งมอบบริการ การสนับสนุนผู้รับบริการ กระบวนงานหลักที่สาคัญ ได้แก่
กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรส่วนใหญ่ขององค์กรและสร้างคุณค่าแก่ ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กล่าวคือ กระบวนการทางานที่มีลักษณะเฉพาะโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างผลลัพธ์ตามพันธกิจของหน่วยงาน
นวัตกรรม (Innovation) คือ ความคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อน หรือ
เป็นการพัฒนาดัดแปลงมาจากของเดิมที่มีอยู่แล้ว ให้ทันสมัยและใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น เมื่อนา นวัตกรรมมาใช้จะช่วย
ให้การทางานนั้นได้ผลดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่าเดิม ทั้งยังช่วย ประหยัดเวลาและแรงงานได้ด้วย
ซึ่งนวัตกรรมมีด้วยกันหลายประเภทหลายสาขาแต่สาหรับสถาบันอุดมศึกษานั้นประเภทนวัตกรรมที่สถาบันควร
ให้ความสาคัญมากที่สุด คือ นวัตกรรมทางการศึกษา (Educational Innovation) เป็นนวัตกรรมที่เกิดจากการ
น าเอาสิ่ ง ใหม่ ที่ อ าจจะอยู่ ใ นรู ป ของความคิ ด หรื อการกระท า รวมทั้ง สิ่ ง ประดิ ษฐ์ ก็ ต ามเข้ า มาใช้ ในระบบ
การศึกษาเพื่อมุ่งหวังที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่เดิม ให้ระบบการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทาให้ผู้เรียน
สามารถเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว เกิดแรงจูงใจในการเรียน และช่วยให้ประหยัดเวลาในการเรียน เช่น การ
ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน การใช้วิดิทัศน์เชิงโต้ตอบ (Interactive Video) สื่อหลายมิติ (Hypermedia) และ
อินเตอร์เน็ต เป็นต้น
แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) คือ วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ทาให้สถาบันประสบ
ความสาเร็จ หรือความเป็นเลิศตามเป้าหมาย เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้นๆ มีหลักฐานของ
ความสาเร็จปรากฏชัดเจน โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรู้และประสบการณ์
บันทึกเป็นเอกสาร เผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้
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ตัวบ่งชี้ 2.6 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ชนิดตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
การคิดรอบปี : ใช้ปีการศึกษา
ความเชื่อมโยง : ตัวบ่งชี้ระดับคณะ 5.1 เกณฑ์ข้อ 7
คาอธิบาย
: การประกัน คุณภาพการศึกษาภายในเป็นภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาตามที่กาหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งสถาบันต้องสร้างระบบและ
กลไกในการควบคุม ตรวจสอบ ประเมิน และพัฒนาการดาเนินงานของสถาบันให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าประสงค์
และระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่กาหนดโดยสถาบันและหน่วยงานต้นสังกัด มีการวัดผลสาเร็จของการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน รวมทั้งการรายงานผลการประกันคุณภาพต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อ
สาธารณชน มีการประเมินและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และมีนวัตกรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดี การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อเป็น
หลักประกันแก่สาธารณชนให้มั่นใจได้ว่าสถาบันสามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีการดาเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
และสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของหน่วยงาน
2. มีการกาหนดนโยบายหรือให้ความสาคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยผู้บริหารระดับสูง
ของหน่วยงาน
3. มีการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การควบคุม
คุณภาพ กากับติดตามการดาเนินงาน ตรวจสอบคุณภาพ และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทารายงาน
ประเมินตนเองประจาปี (SAR) เสนอต่อผู้บริหารหน่วยงาน 3) การนาผลการประเมินคุณภาพไปทา
แผนการพัฒนาผลการดาเนินงานของหน่วยงาน
4. มีการนาผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทางาน และส่งผลให้เกิดการคงไว้หรือ
พัฒนาผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์
5. หน่วยงานเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมในกระบวนการประกันคุณภาพของหน่วยงาน หรือการ
เพิ่มเติมเกณฑ์มาตรฐานเฉพาะหน่วยงาน
6. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงานและมีกิจกรรมร่วมกัน
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ
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นิยามศัพท์
:
ระบบ คือ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการกาหนดอย่างชัดเจนว่าต้องทาอะไรบ้างเพื่อให้ได้ผลออกมา
ตามที่ต้องการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยทั่วกันไม่ว่าจะอยู่ในรูปของเอกสารหรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีการอื่นๆ องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย ปัจจัยนาเข้า กระบวนการ ผลผลิต
และข้อมูลป้อนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน
กลไก คือ สิ่งที่ทาให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือดาเนินอยู่ได้ โดยมีการจัดสรรทรัพยากร มีการจัด
องค์กร หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ดาเนินงาน
นโยบาย คือ การตกลงปลงใจขั้นต้นในการกาหนดแนวทางกว้างๆ เพื่ อให้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์
รายงานการประเมินตนเองประจาปี (Self-Assessment Report: SAR) คือ รายงานสัมฤทธิ์ผลการ
ดาเนินงานของหน่วยงานที่ใช้รายงานต่อหน่วยงานต้ นสังกัดหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน เพื่อ
นาไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และมาตรฐานการปฏิบัติงาน ซึ่งรายงานการประเมินตนเอง
นอกจากจะท าในระดั บ สถาบั น แล้ ว อาจทาในระดับคณะและหน่ว ยงานด้ว ยเพื่ อให้ ส อดคล้ องกัน โดยมี
องค์ประกอบของการรายงานการประเมินตนเอง ประกอบด้วย 5 ส่วน คือ ข้อมูลหน่วยงาน ข้อมูลการปฏิบัติ
หน้าที่ สรุปผลการปฏิบัติงาน อุปสรรค/ปัญหาและข้อเสนอแนะ และภาคผนวก
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ส่วนที่ 2
กลุ่มตัวบ่งชี้เฉพาะตามพันธกิจหลักและจุดเน้นของหน่วยงาน
ในองค์ประกอบที่ 3
กลุ่มตัวบ่งชี้เฉพาะตามพันธกิจหลักและจุดเน้นของหน่วยงานในองค์ประกอบที่ 3 เป็นตัวบ่งชี้คุณภาพที่
ใช้สาหรับควบคุมมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงาน โดยตัวบ่งชี้เฉพาะบางส่วนเกิดจากการพัฒนาเองของ
มหาวิทยาลัย และบางส่ว นเป็นตัวบ่งชี้ที่ นามาจากตัวบ่งชี้ร ะดับสถาบันของเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน พ.ศ.2557 ทั้งนี้การที่มหาวิทยาลัยนาตัวบ่งชี้ระดับสถาบันมาให้หน่วยงานดาเนินการและรับการประเมิน
ในระดับหน่วยงานด้วยนั้น มีจุดประสงค์เพื่อให้หน่วยงานเตรียมความพร้อมในระดับหนึ่งก่อนที่มหาวิทยาลัยจะ
รับการประเมินในระดับสถาบัน โดยตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบที่ 3 นี้ ให้นาผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ไปคิดรวมเป็น
ค่าเฉลี่ยผลการประเมินของหน่วยงานด้วย
โดยมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ก าแพงเพชรมี ห น่ ว ยงานสนั บ สนุ น ที่ จั ด ตั้ ง เป็ น ส านั ก ทั้ ง หมด จ านวน 8
หน่วยงาน ได้แก่ สานักงานอธิการบดี สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สานักวิทยบริการและสารสนเทศ
สานักศิลปะและวัฒนธรรม สานักบริการวิชาการและจัดหารายได้ สานักประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันวิจัย
และพัฒนา และบัณฑิตวิทยาลัย และมีส่วนงานที่จัดตั้งเป็นกองอีก 2 ส่วนงาน คือ กองพัฒนานักศึกษา และกอง
นโยบายและแผน ซึ่งมีตัวบ่งชี้เฉพาะตามพันธกิจหลักและจุเน้นของหน่วยงาน ดังนี้
องค์ประกอบ
3. การดาเนินงาน
ตามพันธกิจหลักและ
จุดเน้นของหน่วยงาน
(ต่อ)

ตัวบ่งชี้

หน่วยงานสนับสนุน
สนอ. สสท. สวท. สศว. สบจ. สปก. สวพ. บว. กพน. กนผ.
 
 

3.1 ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ
3.2 ระบบและกลไกการเงินและ 
งบประมาณ
3.3 ระบบพัฒนาบุคลากรสาย 
สนับสนุน
3.4 ระดับความพึงพอใจของการ
ให้บริการผ่านระบบเครือข่าย
3.5 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
3.6 ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการตัดสินใจ
3.7 กระบวนการพัฒนางาน
บริการสารสนเทศด้วยระบบ
คุณภาพมาตรฐาน ISO
9001:2015
3.8 ระบบและกลไกการทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม
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องค์ประกอบ

หมายเหตุ

สนอ.
สสท.
สวท.
สศว.
สบจ.
สปก.
สวพ.
บว.
กพน.
กนผ.

หน่วยงานสนับสนุน
สนอ. สสท. สวท. สศว. สบจ. สปก. สวพ. บว. กพน. กนผ.
3.9 การบริหารจัดการการบริการ

วิชาการ
3.10 ระบบกากับการประกัน

คุณภาพหลักสูตรและคณะ
3.11 การสร้างนวัตกรรม หรือ

แนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน
สนับสนุน
3.12 ระบบสารสนเทศเพื่อ


สนับสนุนการปฏิบตั ิงาน
3.13 ระบบและกลไกการบริหาร

และพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์
3.14 ระบบการส่งเสริมและ

สนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ
3.15 การได้รับรางวัลระดับชาติ/

นานาชาติของนักศึกษา
ตัวบ่งชี้

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

สานักงานอธิการบดี (เฉพาะส่วนงานกองกลาง)
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สานักวิทยบริการและสารสนเทศ
สานักศิลปะและวัฒนธรรม
สานักบริการวิชาการและจัดหารายได้
สานักประกันคุณภาพการศึกษา
สถาบันวิจัยและพัฒนา
บัณฑิตวิทยาลัย
กองพัฒนานักศึกษา
กองนโยบายและแผน
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จากตารางข้างต้น สามารถนามาสรุปจานวนตัวบ่งชี้ที่แต่ละหน่วยงานต้องรับผิดชอบดาเนินการและรับ
การตรวจประเมินภายในประจาปี ดังนี้
องค์ประกอบที่ 3 การดาเนินงานตามพันธกิจหลักและจุดเน้นของหน่วยงาน
สานักงานอธิการบดี (กองกลาง)
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระบบพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระดับความพึงพอใจของการให้บริการผ่านระบบเครือข่าย
สานักวิทยบริการและสารสนเทศ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ 3.6 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.7 กระบวนการพัฒนางานบริการสารสนเทศด้วยระบบคุณภาพมาตรฐาน
ISO 9001:2015
สานักศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ที่ 3.8 ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
สานักบริการวิชาการและจัดหารายได้
ตัวบ่งชี้ที่ 3.9 การดาเนินงานตามพันธกิจและจุดเน้นของหน่วยงาน
สานักประกันคุณภาพการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.10 ระบบกากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.11 การสร้างนวัตกรรม หรือแนวปฏิบัติที่ดีของหลักสูตรและหน่วยงานสนับสนุน
ตัวบ่งชี้ที่ 3.12 ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.13 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้ที่ 3.14 ระบบส่งเสริมและสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ
บัณฑิตวิทยาลัย - ไม่มี กองพัฒนานักศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.15 การได้รับรางวัลระดับชาติ/นานาชาติของนักศึกษา
กองนโยบายและแผน
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.12 ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนงบประมาณและการติดตามประเมินผล
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
หน่วยงานรับประเมิน : สานักงานอธิการบดี (กองกลาง), สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน,
กองพัฒนานักศึกษา, กองนโยบายและแผน
ชนิดตัวบ่งชี้
: ผลลัพธ์
ความเชื่อมโยง : TQA 3.1(ข)
การคิดรอบปี
: ใช้ปีการศึกษา
คาอธิบาย
: สานักงานอธิการบดี (กองกลาง) ประกอบด้วยส่วนงานที่ให้บริการทั้งบุคคลภายใน
และภายนอกสถาบัน ได้แก่ งานการเงิน งานประชาสัมพันธ์ งานการเจ้าหน้าที่และนิติการ งานธุรการ งาน
พัสดุ งานเลขานุการ งานอาคารสถานที่ งานยานพาหนะ งานวิเทศน์สัมพันธ์และกิจการอาเซียน และงาน
ไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นหน่วยงานที่ให้บริการแก่นักศึกษาและอาจารย์โดยตรง ทั้ง
การรับสมัครนักศึกษา การลงทะเบียนเรียน การเพิ่ม-ถอนรายวิชา การติดตามการส่งผลการเรียนของนักศึกษา
จากอาจารย์ และการจัดตารางสอน/ตารางเรียน
กองพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา ประกอบด้ ว ยส่ ว นงานที่ ใ ห้ บ ริ ก ารแก่ นั ก ศึ ก ษาและศิ ษ ย์ เ ก่ า ได้ แ ก่ การให้
คาปรึ ก ษาและข้ อ มู ล ข่ า วสารที่ เ ป็ น ประโยชน์ แ ก่ นั กศึ ก ษาและศิ ษ ย์ เ ก่ า แหล่ ง ทุ น การศึ ก ษาต่ อ ทุ น กู้ ยื ม
การศึกษา บริการจัดหางาน แหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และการเตรียมความพร้อมเพื่อการ
ทางานเมื่อสาเร็จการศึกษา
กองนโยบายและแผน ประกอบด้ว ยส่ ว นงานที่ ให้ บ ริก ารแก่ บุ คลากรภายในสถาบัน ได้ แ ก่ งาน
บริ ห ารงานทั่ ว ไป งานแผนงานและติด ตามประเมิ น ผล งานวิ เ คราะห์ ง บประมาณ งานวิ จั ย สถาบั น และ
สารสนเทศ
โดยความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นผลลั พธ์ที่ดีของการให้บริการของหน่วยงาน
ตลอดจนมีการนาผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
เกณฑ์มาตรฐาน

:

ใช้ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการ (คะแนนเต็ม 5)
a. สานักงานอธิการบดี (กองกลาง), สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน, กองนโยบายและแผน
ให้ทาการประเมินให้ครอบคลุมอย่างน้อย 3 ด้าน คือ ด้านขั้นตอนการให้บริการของส่วนงานต่างๆ
ด้านบุคลากรผู้ให้บริการของส่วนงานต่างๆ และด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ โดยผู้ประเมินเป็นผู้รับบริการที่
อาจจะเป็นผู้รับบริการจากภายในหรือภายนอกสถาบัน
b. กองพัฒนานักศึกษา
ให้ทาการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการให้แก่นักศึกษาหรือศิษย์เก่า โดยการ
จัดกิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทางานที่จัดให้แก่นักศึกษา
ส่วนการจัดบริการ ได้แก่ บริการให้คาปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิต บริการทุนการศึกษา บริการข้อมูล
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ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา และบริการข้อมูลหรือความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่
ศิษย์ เก่า โดยทาการประเมิน อย่ างน้ อยครอบคลุ ม 3 ด้าน คือ ด้านขั้นตอนการให้ บริการ ด้านบุคลากรผู้
ให้บริการ และด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ซึ่งผู้ประเมินคือนักศึกษาและศิษย์เก่า
สูตรการคานวณ

:
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ =

ผลรวมของค่าคะแนนความพึงพอใจของผู้รับบริการ
จานวนผู้ตอบแบบประมินทั้งหมด

25
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
หน่วยงานรับประเมิน : สานักงานอธิการบดี (กองกลาง), กองนโยบายและแผน
ชนิดตัวบ่งชี้
: กระบวนการ
ความเชื่อมโยง : ตัวบ่งชี้ระดับสถาบัน 5.1 เกณฑ์ข้อ 2/ ตัวบ่งชี้ 8.1 (เกณฑ์ พ.ศ.2553)
การคิดรอบปี
: ใช้ปีงบประมาณ (ปีงบประมาณปัจจุบัน)
คาอธิบาย
: สถาบันจะต้องมีระบบในการจัดหาและจัดสรรเงินอย่างมีประสิทธิภาพ จะต้องมี
แผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของสถาบันให้สามารถดาเนินการได้ มีการวิเคราะห์
ข้อมูลทางการเงินที่สาคัญเพื่อการบรรลุเป้าหมายและความมั่นคงของสถาบัน มีการจัดสรรงบประมาณและ
การจัดทารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และมีระบบตรวจสอบการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ
เกณฑ์มาตรฐาน

:

ให้หน่วยงานมีผลดาเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานเฉพาะหน่วยงานของตนเอง ดังนี้
a. สานักงานอธิการบดี (กองกลาง)
1. มีส่วนร่วมในการจัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงินของสถาบันที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน
2. จัดทาหลักเกณฑ์ และขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณ พร้อมเผยแพร่ให้หน่วยงานภายในสถาบัน
ได้รับทราบ
3. จัดเก็บเอกสารสาคัญเกี่ยวการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นระบบและสามารถสืบค้นได้ง่าย
4. มีการจัดทารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อผู้บริหารอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
5. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทาหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบ
กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่สถาบันกาหนด
b. กองนโยบายและแผน
1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินของสถาบันที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน
2. มีงบประมาณประจาปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ และการพัฒนาสถาบันและบุคลากรภายในสถาบัน
3. มีการจัดทารายงานติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณเสนอต่อผู้บริหารอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง
(รายไตรมาส)
4. มีการวิเคราะห์ ข้อมูล ทางการเงินที่ประกอบไปด้ว ยต้นทุนต่อ หน่ว ยในแต่ล ะหลั กสู ตร สั ดส่ ว น
ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอน เพื่อวิเคราะห์ค วาม
คุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต
5. มีการนาผลการรายงานติดตามผลการเบิกจ่ายไปปรับปรุงการดาเนินงาน
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ
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นิยามศัพท์
:
แผนกลยุทธ์ ทางการเงิน คือ แผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใช้ไปของทรัพยากรทางการเงินของ
สถาบันที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของสถาบันให้สามารถดาเนินการได้ แผนกลยุทธ์ทางการเงินจะสอดรับ
ไปกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน สถาบันควรประเมินความต้องการทรัพยากรที่ต้องจัดหาสาหรับการดาเนินงาน
ตามกลยุทธ์แต่ละกลยุทธ์ และประเมินมูลค่าของทรัพยากรออกมาเป็นเงินทุนที่ต้องการใช้ ซึ่งจะเป็นความ
ต้องการทุนในระยะยาวเท่ากับเวลาที่สถาบันใช้ในการดาเนินการให้กลยุทธ์นั้นบังเกิดผล และต้องแสดงข้อมูล
ของแหล่ งเงิ น ทุ น ให้ ชั ดเจน เช่น รายได้ ค่ าธรรมเนีย มการศึก ษา งบประมาณแผ่ นดิ น เงิ นทุ น ส ะสมของ
หน่วยงาน เงินบริจาค เป็นต้น
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ตัวบ่งชี้ 3.3 ระบบการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
หน่วยงานรับประเมิน : สานักงานอธิการบดี (กองกลาง)
ชนิดตัวบ่งชี้
: กระบวนการ
ความเชื่อมโยง : ตัวบ่งชี้ระดับสถาบัน 5.1 เกณฑ์ข้อ 6/ TQA 5.2(ข)
การคิดรอบปี
: ใช้ปีการศึกษา
คาอธิบาย
: การด าเนิ น งานของสถาบัน จ าเป็น ต้ องมีก ารบริห ารและพั ฒ นาบุ ค ลากรทั้ งสาย
วิชาการและสายสนับสนุนอย่างเหมาะสม เพื่อให้บุคลากรมีคุณภาพสอดคล้องกับพันธกิจและเป้าหมายสถาบัน
ซึ่งสานักงานอธิการบดี (กองกลาง) เป็นผู้ดาเนินการแทนระดับสถาบันในการจัดให้มีระบบการพัฒนาบุคลากร
ตลอดจนมีแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรของสถาบันให้มีความรู้และทักษะที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่
หรือตรงตามความต้องการของบุคลากร
เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์
2. มีการบริหารและการพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผนที่กาหนด
3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและกาลังใจให้บุคลากรสามารถทางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
4. มีระบบการติดตามให้บุคลากรนาความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้อง
5. มีการกากับติดตามผลการดาเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร และการ
ประเมินผลความสาเร็จของแผน
6. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากร
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
3 หรือ 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

นิยามศัพท์
:
บุคลากร คือ บุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระดับความพึงพอใจของการให้บริการผ่านระบบเครือข่าย
หน่วยงานรับประเมิน : สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ชนิดตัวบ่งชี้
: ผลลัพธ์
ความเชื่อมโยง : TQA 3.1(ข) TQA 4.2(ข)
การคิดรอบปี
: ใช้ปีการศึกษา
คาอธิบาย
: ส านั ก ส่ ง เสริ ม วิช าการและงานทะเบี ยน ได้จั ดให้ มี ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
ให้บริการผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแก่นักศึกษาและอาจารย์ ได้แก่ ระบบการรับสมัคร ระบบการรับ
รายงานตัวนักศึกษา ระบบกรอกผลการเรียนออนไลน์ ระบบการลงทะเบียนออนไลน์ เพื่ออานวยความสะดวก
ให้แก่นักศึกษาและอาจารย์ โดยความพึงพอใจของผู้ใช้บริการผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเป็นสิ่งสะท้อนให้
เห็นผลลัพธ์ที่ดีของการบริการของหน่วยงาน ตลอดจนมีการนาผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาระบบให้มี
ประสิทธิภาพต่อการใช้งานและตอบสนองตรงตามความต้องการของผู้ใช้ได้
เกณฑ์มาตรฐาน :
ใช้ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บริการผ่านระบบเครือข่าย (คะแนนเต็ม 5)
ให้ทาการประเมินให้ครอบคลุมอย่างน้อย 3 ด้าน คือ ด้านบุคลกรผู้ให้บริการและการให้คาปรึกษาใน
การเข้าใช้ระบบ ด้านประสิทธิภาพการเข้าใช้งานของระบบ และด้านการออกแบบการใช้งานของระบบ (เช่น
เมนูการใช้งานมีความเข้าใจได้ง่ายและสะดวก แบบอักษรและขนาดสามารถมองเห็นชัดเจนและอ่านได้ง่าย
การแสดงผลของระบบมีความเหมาะสมและตรงตามความต้องการของผู้ใช้) โดยผู้ประเมินคือนักศึกษาและ
อาจารย์
สูตรการคานวณ

:

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ =

ผลรวมของค่าคะแนนความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบเครือข่าย
จานวนผู้ประมินทั้งหมด
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
หน่วยงานรับประเมิน : สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชนิดตัวบ่งชี้
: ปัจจัยนาเข้า
ความเชื่อมโยง : ตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตร 6.1/ TQA 3.2(ก)
การคิดรอบปี
: ใช้ปีการศึกษา
คาอธิบาย
: ความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนมีหลายประการ ได้แก่ ความพร้อม
ทางกายภาพ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ที่พักของนักศึกษา ฯลฯ และความพร้อมของอุปกรณ์ เทคโนโลยี
และสิ่งอานวยความสะดวก หรือทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด ตารา
สิ่งพิมพ์ วารสาร ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น แหล่งเรียนรู้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ สิ่งสนับสนุนเหล่านี้ต้องมี
ปริมาณเพียงพอ และมีคุณภาพพร้อมใช้งาน และส่งผลให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีการบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ฐานข้อมูลเพื่อการ
สืบค้น และมีการฝึกอบรมการใช้งานแก่นักศึกษาทุกปีการศึกษา
2. มีการจัดพื้นที่/สถานที่สาหรับนักศึกษาได้พบปะ แลกเปลี่ยนสนทนา หรือทางานร่วมกัน
3. มีบริการด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางกายภาพแก่นักศึกษาและอาจารย์ ได้แก่ ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการทางภาษา อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง หนังสือ ตารา สิ่งพิมพ์ วารสาร และ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เพียงพอ ทันสมัย และพร้อมใช้งาน
4. มีระบบที่เปิดโอกาสให้อาจารย์และนักศึกษามีส่วนร่วมในการให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ใช้
ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน และมีระบบการรับข้อร้องเรียนและการจัดการข้อร้องเรียนที่
เกี่ยวกับการให้บริการของหน่วยงาน
5. มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อ ไม่ต่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 โดยผู้
ประเมินคือนักศึกษาและอาจารย์
6. มีการนาผลการประเมินคุณภาพในข้อ 5 มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการที่สนองความ
ต้องการของผู้รับบริการ
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 หรือ 2 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.6 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
หน่วยงานรับประเมิน : สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชนิดตัวบ่งชี้
: กระบวนการ
ความเชื่อมโยง : ตัวบ่งชี้ 7.3 (เกณฑ์ พ.ศ.2553)/ TQA 4.2(ข)
การคิดรอบปี
: ใช้ปีการศึกษา
คาอธิบาย
: สถาบันควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจที่สอดรับ
กับนโยบายและการวางแผนระดับสถาบัน เพื่อให้เป็นระบบที่สมบูรณ์สามารถเชื่อมโยงกับทุกหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องภายในองค์กร เป็นระบบที่ใช้งานได้ทั้งเพื่อการบริหาร การวางแผน และการตัดสินใจของผู้บริหารทุก
ระดั บ เพื่ อ การปฏิ บั ติ ง านตามภารกิ จ ทุ ก ด้ า นของบุ ค ลากร เพื่ อ การติ ด ตามตรวจสอบและประเมิ น การ
ดาเนินงาน ตลอดจนเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาสถาบัน ทั้งนี้ ระบบดังกล่าวต้องมีความสะดวกในการใช้งาน
โดยประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช้
เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan)
2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบัน โดยอย่างน้อยต้อง
ครอบคลุมงานที่เกี่ยวข้องของสถาบัน เช่น การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถนาไปใช้ในการดาเนินงานประกันคุณภาพ
3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ
4. มีการนาผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ
5. มีการจัดทารายงานสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารและการตัดสินใจเสนอคณะกรรมการ
บริหารสถาบัน
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ

คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
3 ข้อ
4 ข้อ
5 ข้อ
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.7 กระบวนการพัฒนางานบริการสารสนเทศด้วยระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015
หน่วยงานรับประเมิน : สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชนิดตัวบ่งชี้
: กระบวนการ
ความเชื่อมโยง : TQA 6.2(ก)
การคิดรอบปี
: ใช้ปีงบประมาณ (ปีงบประมาณปัจจุบัน)
คาอธิบาย
: มาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 เป็นมาตรฐานที่องค์กรทั่ว
โลกน ามาใช้กั น อย่ างแพร่ ห ลาย เพื่อพั ฒ นาและเพิ่ม ประสิ ท ธิภ าพการบริ ห ารงานและการดาเนิน งานใน
หน่วยงานเป็นระบบที่ถือได้ว่าเป็นหลักประกันของการดาเนินงานที่มีคุณภาพ ทุกองค์กรสามารถนาไปใช้ได้
โดยไม่มีข้อจากัดในประเภทของกิจการและขนาดขององค์กร โดยระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 เป็น
ส่ว นหนึ่ งของการแสดงให้ เห็ น ถึงศักยภาพขององค์กรที่มีมาตรฐานการทางานที่ชัดเจน การดาเนินงานที่
เทียบเท่าและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีแผนงาน/โครงการ และมีการกาหนดนโยบายคุณภาพ (Quality Policy)
2. บุคลากรในกลุ่มงานบริการสารสนเทศมีการกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ (Job Description) ที่ชัดเจน
โดยมีการควบคุมเอกสารให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015
3. มีการจัดอบรม หรือประชุมทบทวนการดาเนินการ อย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี
4. มีการตรวจติดตาม (Audit) โดยคณะกรรมการที่หน่วยงานจัดตั้งขึ้น อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี
5. มีการนาผลการตรวจประเมินจากคณะกรรมการมาปรับปรุงการดาเนินงานเพื่อเตรียมพร้อมในการรับ
การตรวจประเมินรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015
เกณฑ์การประเมิน
:
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ

คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
3 ข้อ
4 ข้อ
5 ข้อ

นิยามศัพท์ :
ISO 9001 คือ ข้อกาหนดของมาตรฐานรหัส 9000 ขององค์กร ISO ซึ่งถูกใช้เป็นระบบการจัดการ
ด้านคุณภาพ (QMS) และได้รับการยอมรับว่าเป็นระบบที่เป็นมาตรฐานสากล เพื่อที่จะทาให้มั่นใจได้ว่าผู้ผลิต
หรือผู้ให้บริการได้จัดตั้งและรักษาระบบการจัดการด้านคุณภาพที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยมีจุดประสงค์เพื่อ
ตอบสนองความต้ อ งการของลู ก ค้ า หรื อ ผู้ รั บ บริ ก ารให้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น และสามารถแข่ ง ขั น กั บ องค์ ก รอื่ น ใน
ภาคอุตสาหกรรมเดียวกันได้ โดยมาตรฐานนี้เกี่ยวกับการออกแบบ การพัฒนา การผลิต และการให้บริการ ซึ่ง
สามารถใช้ได้กับ ทุกประเภทธุร กิจ ในทุกภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเวอร์ชั่น การปรับปรุงล่ าสุ ด ณ ปัจจุบัน ของ
มาตรฐาน ISO 9001 คือ ISO 9001:2015 (ประกาศใช้ในปี ค.ศ.2015)
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นโยบายคุณภาพ (Quality Policy) คือ สาส์นหรือข้อความที่แถลงอย่างเป็นทางการโดยผู้บริหาร
ระดับสูงขององค์กร เพื่อแสดงถึง เจตนารมณ์และทิศทางในการดาเนินงานอันเกี่ยวข้องกับคุณภาพขององค์กร
ซึ่งนโยบายคุณภาพมักเป็นส่วนหนึ่งหรือสอดคล้องกับพันธกิจขององค์กรนั้น และนโยบายคุณภาพจะใช้เป็น
กรอบในการกาหนดวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพขององค์กรด้วย โดยผู้บริหารระดับสูงต้องทาให้มั่นใจว่า นโยบาย
คุณภาพขององค์กรจะ
a) มีความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ขององค์กร
b) ครอบคลุมถึงความมุ่งมั่นในการทาตามข้อกาหนดของมาตรฐาน ISO 9001:2015 และปรับปรุง
ประสิทธิผลของระบบบริหารคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
c) ให้แนวทางในการกาหนด และทบทวนวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ
d) ได้รับการสื่อสารและเป็นที่เข้าใจภายในองค์กร
e) ได้รับการทบทวนเพื่อให้มีความเหมาะสมอยู่เสมอ
การควบคุมเอกสาร (Control of documents) คือ เอกสารต่างๆ ที่จาเป็นต้องใช้ภายในระบบ
บริหารคุณภาพต้องได้รับการควบคุมบันทึกเป็นเอกสารชนิดพิเศษและต้องได้รับการควบคุมตามข้อกาหนด
(องค์กรต้องจัดทาเอกสารระเบียบปฏิบัติเพื่อระบุการควบคุมที่จาเป็นในการชี้บ่งการจัดเก็บ การป้องกัน การ
นากลับมาอ้างอิง และวิธีการทาลายบันทึก รวมทั้งบันทึกต้องอ่านออกได้ มีการชี้บ่งที่ชัดเจน และสามารถนา
กลับมาใช้ได้) องค์กรต้องจัดทาเอกสารระเบียบปฏิบัติและกาหนดการควบคุมที่ต้องการ ทั้งนี้เพื่อ
a) เพื่อการอนุมัติเอกสารเพื่อทบทวนความพอเพียงก่อนการประกาศใช้
b) เพื่อการทบทวนและปรับปรุงเอกสารให้ทันสมัยตามความจาเป็น และการอนุมัติในครั้งต่อไป
c) เพื่อทาให้มั่นใจว่าการแก้ไขและการแสดงสถานะปัจจุบันของการแก้ไขเอกสารได้มีการระบุ
d) เพื่อให้มั่นใจว่าการแจกจ่ายเอกสารที่เหมาะสมกับการใช้งานไปยังทุกจุดที่จาเป็นต้องใช้เอกสารนั้น
e) เพื่อทาให้มั่นใจว่าเอกสารสามารถอ่านได้อย่างชัดเจน สามารถชี้บ่งได้ง่าย
f) เพื่อทาให้มั่นใจว่าเอกสารที่มาจากภายนอกที่ได้กาหนดโดยองค์กรว่าจาเป็นสาหรับการวางแผน
และการปฏิบัติการของระบบบริหารคุณภาพนั้นได้มีการระบุและมีการควบคุมการแจกจ่าย และ
g) เพื่อทาให้มั่นใจว่าการป้องกันการนาเอกสารที่ยกเลิกแล้วไปใช้งานโดยไม่ตั้งใจ และหากต้องเก็บ
เอกสารดังกล่าวไว้ต้องมีการชี้บ่งอย่างเหมาะสม
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.8 ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
หน่วยงานรับประเมิน : สานักศิลปะและวัฒนธรรม
ชนิดตัวบ่งชี้
: กระบวนการ
ความเชื่อมโยง : ตัวบ่งชี้ระดับสถาบัน 4.1
การคิดรอบปี
: ใช้ปีการศึกษา
คาอธิบาย
: สถาบันอุดมศึกษาต้องมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหารจัดการงาน
ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามจุดเน้น
ของสถาบันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เกณฑ์มาตรฐาน :
1. กาหนดผู้รับผิดชอบในการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
2. จัดทาแผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
แผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถดาเนินการได้ตามแผน
3. กากับติดตามให้มีการดาเนินงานตามแผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
4. ประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
5. นาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
3 ข้อ
4 หรือ 5 ข้อ
6 ข้อ
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.9 การบริหารจัดการการบริการวิชาการ
หน่วยงานรับประเมิน : สานักบริการวิชาการและจัดหารายได้
ชนิดตัวบ่งชี้
: กระบวนการ
ความเชื่อมโยง : TQA 6.1(ข)
การคิดรอบปี
: ใช้ปีงบประมาณ (ปีงบประมาณปัจจุบัน)
คาอธิบาย
: การบริ ก ารวิ ช าการเป็ น พั น ธกิ จ หลั ก ด้ า นหนึ่ ง ของสถาบั น สถาบั น ต้ อ งให้ ก าร
สนับสนุน จัดสรรงบประมาณ ติดตามผลการดาเนินงานบริการวิชาการ และจัดทารายงานเสนอต่อผู้บริหาร
ตลอดจนมีกระบวนการปรับปรุงการให้บริการวิชาการวิชาการให้ตรงตามความต้องการของชุมชนและสังคม
เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีการกาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาการจัดสรรงบประมาณโครงการบริการวิชาการให้แก่หน่วยงาน
ต่างๆ ภายในสถาบัน
2. มีการตรวจสอบโครงการบริการวิชาการของทุกหน่วยงานภายในสถาบันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การ
พิจารณา
3. มีการจัดสรรงบประมาณโครงการบริการวิชาการให้แก่หน่วยงานภายในสถาบันตามหลักเกณฑ์การ
พิจารณาที่กาหนด
4. มีการติดตามความก้าวหน้าผลการดาเนินงานของโครงการบริการวิชาการ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. มีการสรุปรายงานโครงการบริการวิชาการเสนอต่อคณะกรรมการประจาสานักอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
พร้อมเผยแพร่ต่อสาธารณชน
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.10 ระบบกากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ
หน่วยงานรับประเมิน : สานักประกันคุณภาพการศึกษา
ชนิดตัวบ่งชี้
: กระบวนการ
ความเชื่อมโยง : ตัวบ่งชี้ระดับสถาบัน 5.3
การคิดรอบปี
: ใช้ปีการศึกษา
คาอธิบาย
: สถาบันมีหน้าที่กากับการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและ
คณะ โดยมีการดาเนินการตั้งแต่ การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ
การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินจะมุ่งไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมิน
คุณภาพ เพื่อให้สามารถส่งเสริม สนับสนุน กากับติดตามการดาเนินงานให้เป็นไปตามที่กาหนด สะท้อนการจัด
การศึกษาอย่างมีคุณภาพ
เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีระบบและกลไกในการกากับติดตามการดาเนินงานการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะให้เป็นไป
ตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ
2. มีคณะกรรมการกากับติดตามการดาเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่กาหนดในข้อ 1 และรายงานผลการ
ติดตามให้กรรมการระดับสถาบันเพื่อพิจารณา
3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของหลักสูตรและคณะ ให้เกิดผลตาม
องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ
4. นาผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรและทุกคณะที่ผ่านการพิจารณาของกรรมการระดับสถาบัน
เสนอสภาสถาบันเพื่อพิจารณา
5. นาผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันมาปรับปรุงหลักสูตรและการดาเนินงานของคณะ
ให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.11 การสร้างนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีของหลักสูตรและหน่วยงานสนับสนุน
หน่วยงานรับประเมิน : สานักประกันคุณภาพการศึกษา
ชนิดตัวบ่งชี้
: กระบวนการ และผลลัพธ์
ความเชื่อมโยง : TQA 2.1(ก) TQA 4.1(ค) TQA 6.2(ง) และ TQA 7.1(ข)
การคิดรอบปี
: ใช้ปีการศึกษา
คาอธิบาย
: สถาบันควรมีวิธีการในการสร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนให้หลักสูตรมีการสร้าง
นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อการจัดการเรียนการสอน หรือสนับสนุนให้หน่วยงานสร้างนวัตกรรมหรือแนว
ปฏิบัติที่ดีเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติง าน นาไปสู่การปรับปรุงการปฏิบัติงาน
อย่างต่อเนื่อง
เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีกระบวนการสนับสนุนให้หลักสูตรและหน่วยงานสนับสนุนมีการสร้างนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี
2. มีคู่มือหรือหลักเกณฑ์การพิจารณาผลงานนวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่ดีของหลักสูตรและหน่วยงาน
สนับสนุน
3. มีการจัดให้มีกิจกรรมนาเสนอผลงานนวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่ดีของหลักสูตรและหน่วยงาน
สนับสนุน
4. มีการประเมินผลความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมในข้อ 3 และนาผลการประเมินไปปรับปรุงการจัด
กิจกรรมในปีถัดไป
5. มีการรวบรวมองค์ความรู้ที่ได้จากผลงานนวัตกรรม หรือแนวปฏิบัติที่ดีของหลักสูตรและหน่วยงาน
สนับสนุนเผยแพร่ต่อหน่วยงานภายในและภายนอก
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

นิยามศัพท์
:
นวัตกรรม (Innovation) คือ ความคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อน หรือ
เป็นการพัฒนาดัดแปลงมาจากของเดิมที่มีอยู่แล้วให้ทันสมัยและใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น เมื่อนานวัตกรรมมาใช้จะช่วยให้
การทางานนั้นได้ผลดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่าเดิม ทั้งยังช่วยประหยัดเวลาและแรงงานได้ด้วย ซึ่ง
นวัตกรรมมีด้วยกันหลายประเภทหลายสาขาแต่สาหรับสถาบันอุดมศึกษานั้นประเภทนวัตกรรมที่สถาบันควรให้
ความสาคัญมากที่สุด คือ นวัตกรรมทางการศึกษา (Educational Innovation) เป็นนวัตกรรมที่เกิดจากการ
น าเอาสิ่ ง ใหม่ ที่ อ าจจะอยู่ ใ นรู ป ของความคิ ด หรื อการกระท า รวมทั้ง สิ่ ง ประดิ ษฐ์ ก็ ต ามเข้ า มาใช้ ในระบบ
การศึกษาเพื่อมุ่งหวังที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่เดิมให้ระบบการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทาให้ผู้เรียน
สามารถเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว เกิดแรงจูงใจในการเรียน และช่วยให้ประหยัดเวลาในการเรียน เช่น การ
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ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน การใช้วิ ดิทัศน์เชิงโต้ตอบ (Interactive Video) สื่อหลายมิติ (Hypermedia) และ
อินเตอร์เน็ต เป็นต้น
แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) คือ วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ทาให้สถาบันประสบ
ความส าเร็จ หรื อความเป็น เลิ ศตามเป้าหมาย เป็นที่ยอมรับในวงวิช าการหรือวิช าชีพนั้นๆ มีหลั กฐานของ
ความสาเร็จปรากฏชัดเจน โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรู้และประสบการณ์
บันทึกเป็นเอกสาร เผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.12 ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
หน่วยงานรับประเมิน : สานักประกันคุณภาพการศึกษา, กองนโยบายและแผน
ชนิดตัวบ่งชี้
: กระบวนการ
ความเชื่อมโยง : ตัวบ่งชี้ 7.3 (เกณฑ์ พ.ศ.2553) / TQA 4.2(ข)
การคิดรอบปี
: ใช้ปีการศึกษา
คาอธิบาย
: สานักประกันคุณภาพการศึกษามีภารกิจหลัก คือ การพัฒนาสถาบันให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานที่หน่วยงานต้นสังกัดกาหนด ซึ่งการพัฒนาหรือจัดให้มีระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการ
ประกันคุณภาพทั้งระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบันนั้น เป็นสิ่งจาเป็นและสาคัญที่จะช่วยให้ระบบ
การประกันคุณภาพเกิดการขับเคลื่อนหรือมีการดาเนินงานได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
กองนโยบายและแผน มีภารกิจหลักคือ การค้นคว้าวิจัย วิเคราะห์และเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อสร้าง
ระบบสารสนเทศเพื่ อ การบริ ห าร ตลอดจนวิ เ คราะห์ น โยบายและแผน โครงการ งบประมาณ ติ ด ตาม
ประเมินผล จัดทาคารับรองปฏิบัติราชการ รวมทั้งเสนอแนะให้ข้อมูลในกรณีต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการ
บริหารและการตัดสินใจของผู้บริหาร อันจะนาไปสู่ความก้าวหน้าของสถาบันโดยส่วนรวม ตลอดจนมีบทบาท
สาคัญต่อการเป็นหน่วยงานสนับสนุนให้การปฏิบัติภารกิ จของผู้บริหารมหาวิทยาลัยให้สามารถพัฒนางานให้
บรรลุ ตามแผนกลยุ ทธ์ ไ ด้ จึ งจ าเป็ น ต้ องมีระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนงบประมาณและการติดตาม
ประเมินผลให้เกิดการขับเคลื่อนการดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีแผนงานหรือโครงการประจาปีเกีย่ วกับการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา/ ด้านการวางแผนงบประมาณและติดตามประเมินผล
2. มีการพัฒนาหรือจัดหาให้มรี ะบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานการประกันคุณภาพหลักสูตร
คณะ และสถาบัน/ งานการวางแผนงบประมาณและติดตามประเมินผล
3. มีการนาข้อมูลที่สาคัญในระบบสารสนเทศมาจัดทาเป็นรายงานสารสนเทศเสนอต่อคณะผู้บริหารของ
สถาบันเพื่อพิจารณา
4. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา/ ด้านการ
วางแผนงบประมาณและติดตามประเมินผล
5. มีการนาผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา/ ด้านการวางแผนงบประมาณและติดตามประเมินผล
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ

คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
3 ข้อ
4 ข้อ
5 ข้อ
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.13 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
หน่วยงานรับประเมิน : สถาบันวิจัยและพัฒนา
ชนิดตัวบ่งชี้
: กระบวนการ
ความเชื่อมโยง : ตัวบ่งชี้ระดับสถาบัน 2.1
การคิดรอบปี
: ใช้ปีการศึกษา
คาอธิบาย
: สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ
โดยมีแนวทางการดาเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วนเพื่อให้สามารถดาเนินการได้
ตามแผนทีก่ าหนดไว้ ทั้งการสนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของ
สถาบันให้กับบุคลากร ส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะแก่อาจารย์และนักวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรที่จาเป็นซึ่ง
รวมถึงทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรการเงิน เครื่องมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต่างๆ ตลอดจนจัดระบบสร้างขวัญ
กาลังใจแก่นักวิจัยอย่างเหมาะสม ตลอดจนมีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์
เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์
2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างน้อยในประเด็นต่อไปนี้
- ห้องปฏิบัติการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ หรือศูนย์เครื่องมือ
หรือศูนย์ให้คาปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
- สิ่งอานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย
- กิจกรรมวิชาการทีส่ ่งเสริมงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดง
งานสร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (Visiting
Professor)
3. จัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
4. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ
หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและกาลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์และ
นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ดีเด่น
6. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์
และดาเนินการตามระบบที่กาหนด
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เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
3 หรือ 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

นิยามศัพท์
:
การเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในระดับนานาชาติ คือ การเผยแพร่ที่เปิดกว้างสาหรับ
ทุกประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาเซียน)
การเผยแพร่ผลงานวิจั ยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ คือ การนาเสนอบทความวิจัยในที่ประชุม
วิชาการ และบทความฉบั บสมบู รณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสื บเนื่องจากการประชุม
(Proceeding) โดยมีกองบรรณาธิการจัดทารายงานการประชุม หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วย
ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ
จากสถาบันเจ้าภาพอย่างน้อยร้อยละ 25 โดยต้องมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้นด้วย และ
มีบทความที่มาจากหน่วยงานภายนอกสถาบันอย่างน้อย 3 หน่วยงาน และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25
การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ คือ การนาเสนอบทความวิจัยในที่
ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
(Proceeding) โดยมีกองบรรณาธิการจัดทารายงานการประชุม หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วย
ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ
จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ 25 และมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น และบทความที่มา
จากต่างประเทศอย่างน้อย 3 ประเทศ และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25
** บทความในการประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ ที่นาเสนอให้กองบรรณาธิการหรือ
คณะกรรมการจัดประชุมพิจารณาคัดเลือก ต้องเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full paper) และได้รับการตีพิมพ์ ซึ่ง
สามารถอยู่ในรูปแบบเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์
การคุ้มครองสิทธิ์งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ คือ การป้องกันการละเมิดสิทธิ์ในผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ของอาจารย์และนักวิจัยประจา ซึ่งผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จัดเป็นทรัพย์สินทางปัญหาที่
กฎหมายให้ การคุ้ ม ครองสิ ท ธิแ ก่ผู้ เ ป็ น เจ้ าของ ทรั พย์ สิ น ทางปั ญหาถู ก แบ่ งเป็น 2 ประเภทตามลั กษณะ
ธรรมชาติของผลงานสร้างสรรค์ คือ 1) ลิขสิทธิ์ ได้แก่ งานสร้างสรรค์ในแผนกวรรณกรรม ศิลปกรรม ดนตรี
กรรม นาฏกรรม งานภาพยนตร์ งานโสตทัศนวัสดุ งานสิ่งบันทึกเสียง และงานแพร่เสียงแพร่ภาพ โดย
เจตนารมณ์ของกฎหมายลิขสิทธิ์ นั้น เพื่อสนับสนุนและคุ้มครองสิทธิของผู้สร้างสรรค์ ผลงาน หรือที่เรียกว่า
“ธรรมสิทธิ” (Moral Right) 2) ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม ได้แก่ สิทธิบัตร (Patent) แบบผังภูมิวงจรรวม
(Layout Designs of Integrated Circuit) เครื่องหมายการค้า (Trademark) ความลับทางการค้า (Trade
Secret) ชื่อทางการค้า (Trade Name) สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications) โดยลักษณะของ
ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมจะมุ่งเน้นให้ ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจากการประดิษฐ์ คิดค้น การ
ออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ในเชิงอุตสาหกรรมเป็นหลัก
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งานวิจัย คือ กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการค้นหาคาตอบของปัญหา หรือการเสาะแสวงหา
ความรู้ใหม่ ตลอดจนการประดิษฐ์คิดค้นที่ผ่านกระบวนการศึกษา ค้นคว้า หรือทดลอง วิเคราะห์หรือตีความ
ข้อมูล ตลอดจนสรุปผลอย่างเป็นระบบ
งานสร้างสรรค์ คือ ผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐ์ทางศิลปะประเภทต่างๆ ที่มีความเป็นนวัตกรรม
โดยมีการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบที่เหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะซึ่งมีแนวทางการทดลองหรือการ
พัฒนาจากแนวคิดสร้างสรรค์เดิมเพื่อเป็นต้นแบบ หรือความสามารถในการบุกเบิกศาสตร์อันก่อให้เกิดคุณค่า
ทางสุนทรีย์และคุณประโยชน์ที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพตามการจัดกลุ่มศิลปะของอาเซียน งานสร้างสรรค์
ทางศิลปะ ได้แก่ 1) ทัศนศิลป์ (Visual Art) ประกอบด้วย ผลงานด้านจิตรกรรม ประติม ากรรม ภาพพิมพ์
ภาพถ่ า ย ภาพยนตร์ สื่ อ ประสม สถาปั ต ยกรรมและงานออกแบบประเภทอื่ น ๆ 2) ศิ ล ปะการแสดง
(Performance Arts) ประกอบด้วย ดุริยางคศิล ป์ นาฏยศิลป์ รวมทั้งการแสดงรูปแบบต่างๆ และ 3)
วรรณศิลป์ (Literature) ซึ่งประกอบด้วย บทประพันธ์และกวีนิพนธ์ในรูปแบบต่างๆ
ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ คือ บทความจากผลงานวิจัยหรือบทความ
วิช าการที่ได้รั บ การตีพิมพ์ในวารสารวิช าการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal
Citation Index Centre (TCI) หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ผลงานที่ได้รั บการตีพิมพ์ใ นวารสารวิชาการระดับนานาชาติ คือ บทความจากผลงานวิจัยหรือ
บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ได้แก่ ฐานข้อมูล
การจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) หรือฐานข้อมูล ISI Web of
Science (Science CitationIndex Expand, Social Sciences Citation Index, Art and Humanities
Citation Index) หรือฐานข้อมูล Scopus หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.14 ระบบการส่งเสริมและสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ
หน่วยงานรับประเมิน : สถาบันวิจัยและพัฒนา
ชนิดตัวบ่งชี้
: ผลลัพธ์
ความเชื่อมโยง : TQA 6.1(ก) 6.1(ข) 7.1(ข)
การคิดรอบปี
: ใช้ปีงบประมาณ
คาอธิบาย
: การส่งเสริมให้บุคลากรในสถาบันมีวัฒนธรรมที่ดีในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัย/งาน
สร้างสรรค์ในระดับนานาชาตินั้น จาเป็นต้องมีกิจกรรมในการสนับสนุน เปิดโอกาส และสร้างจูงใจในการผลิต
ผลงานอย่ างต่อเนื่ อง ตลอดจนการให้ การยอมรับและยกย่องแก่ผู้ ผ ลิ ตผลงานที่มีคุณภาพเพื่อให้ อาจารย์
เหล่านั้นเกิดความภาคภูมิใจและมีกาลังใจในการผลิตผลงานที่มีคุณภาพต่อไป ซึ่งสถาบันวิจัยและพัฒนาถือ
เป็นหน่วยงานที่ดาเนินการแทนในระดับสถาบัน เป็นหน่วยงานที่ มีส่วนสาคัญในการสร้างระบบกลไกในการ
ส่งเสริมดังกล่าว
เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ หรือจัดประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ หรือร่วมเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
2. มีการจัดสรรเงินรางวัลสาหรับคณาจารย์ที่นาเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ
3. มีการนาผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติไปประกอบการพิจารณาคัดเลือกนักวิจัยดีเด่น
4. มีบทความวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ จานวน 12 บทความต่อปี
5. มีการประเมินผลการจัดกิจกรรมในข้อ 1 และนาผลการประเมินมาปรับปรุง
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.15 การได้รับรางวัลระดับชาติ/นานาชาติของนักศึกษา
หน่วยงานรับประเมิน : กองพัฒนานักศึกษา
ชนิดตัวบ่งชี้
: ผลลัพธ์
ความเชื่อมโยง : TQA 7.1(ก)
การคิดรอบปี
: ใช้ปีการศึกษา
คาอธิบาย
: การได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติของนักศึกษา เป็นผลลัพธ์ที่ดีที่สะท้อนถึง
คุณภาพบัณฑิตที่ผ่านกระบวนการจัดการศึกษาที่ มีคุณภาพของหลักสูตร และการพัฒนาทักษะที่จาเป็นที่กอง
พัฒนานักศึกษาจัดให้แก่นักศึกษา การได้รับรางวัลของนักศึกษา ได้แก่ รางวัลด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านจิต
อาสา ด้านกีฬา และด้านศิลปวัฒนธรรม ดังนั้นสถาบันควรมีการเก็บรวบรวมข้อมูลของนักศึกษาที่ได้รับรางวัล
เหล่านี้ ไว้ และมีการประกาศยกย่องนั กศึกษาเหล่ านี้ที่ทาคุ ณประโยชน์และสร้างชื่อเสียงมาให้ แก่ส ถาบัน
ตลอดจนให้การส่งเสริมสนับสนุนแก่นักศึกษาในการแข่งขันบนเวทีระดับชาติหรือนานาชาติอย่างต่อเนื่อง
เกณฑ์มาตรฐาน :
ให้รวบรวมจานวนนักศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับชาติ/นานาชาติ ในด้านต่อไปนี้ด้านใดด้านหนึ่ง หรือ
หลายด้านรวมกัน
- ด้านวิชาการ
- ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
- ด้านการบาเพ็ญประโยชน์ จิตอาสา และอาสาสมัคร
- ด้านการกีฬาหรือส่งเสริมสุขภาพ
- ด้านศิลปะและวัฒนธรรม
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีนักศึกษาที่
มีนักศึกษาที่
มีนักศึกษาที่
มีนักศึกษาที่
มีนักศึกษาที่
ได้รับรางวัล 1 คน ได้รับรางวัล 2 คน ได้รับรางวัล 3 คน ได้รับรางวัล 4 คน ได้รับรางวัล 5 คน
นิยามศัพท์

:
หน่วยงานระดับชาติ คือ หน่วยงานภายนอกสถาบันระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป (เช่น ระดับ
จังหวัด) หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือ
องค์การกลางรับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า สภาวิชาชีพ เป็นต้น
หน่วยงานระดับนานาชาติ คือ หน่วยงานที่เป็นสถาบันต่างประเทศ หรือจากเครือข่ายความ
ร่วมมือระดับประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศนับรวมประเทศไทยด้วย)
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ส่วนที่ 3
ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ และเอกสารหลักฐาน
กลุ่มตัวบ่งชี้กลางของหน่วยงานสนับสนุน
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
1. มีการพัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT และความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

โดยเชื่อมโยง/สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ของสถาบัน ทั้งนี้การพัฒนาแผนกลยุทธ์ต้องเกิดจากการมี
ส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน
มีการจัดแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน เพื่อนาไปสู่การมีส่วนร่วมของบุคลากร
ในการวิเคราะห์สภาพองค์กร (SWOT Analysis) และจัดทาแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจาปี ทั้งนี้
แผนกลยุทธ์ของหน่วยงานต้องสอดคล้องและมีส่วนสนับสนุนวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ของสถาบันให้บรรลุผล
สาเร็จด้วย ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน เช่น แผนกลยุทธ์ประจาปี คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนกลยุทธ์
รายงานการประชุมการจัดทาแผนกลยุทธ์ประจาปี
2. มีการนาแผนกลยุทธ์ ที่พัฒนาไปสู่แผนปฏิบัติการประจาปี พร้อมกาหนดตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติการประจาปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวชี้วัดเพื่อวัดความสาเร็จของการดาเนินงานตาม
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ รวมทั้งมีการถ่ายทอดแผนทั้งสองไปสูบ่ ุคลากรทุกระดับภายในหน่วยงาน
2.1 มีการจัดทาแผนที่กลยุทธ์ (Strategic Map) เพื่อช่วยในการแปลงแผนกลยุทธ์ไปสู่แผนปฏิบัติ
การตามกระบวนการ Balance Scorecard
2.2 มีการจัดทารายงานผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างแผนกลยุทธ์กับแผนปฏิบัติการ
ประจาปีตามพันธกิจของหน่วยงาน
2.3 ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน เช่น แผนปฏิบัติการประจาปี แผนที่กลยุทธ์ที่แสดงให้เห็นถึงการ
แปลงไปสู่แผนปฏิบัติการ
3. มีการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี และมีการติดตามผลการดาเนินงานตามตัว ชี้วัดของ
แผนปฏิบัติการประจาปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารหน่วยงานและคณะกรรมการ
ประจาหน่วยงานเพื่อพิจารณา
หน่วยงานควรจัดทาปฏิทินการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงาน
และสร้างความเชื่อมั่นได้ ว่ามีการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติ การในเวลาที่เหมาะสม รวมถึงมีการพัฒนาระบบ
ติดตามการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการว่าเป็นไปตามแผนหรือไม่ และควรมีการรายงานผลการดาเนินงาน
ตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการเทียบกับค่าเป้าหมายเสนอต่อผู้บริหารในช่วงเวลาหนึ่งๆ เช่น 3 เดือน หรือ 6
เดือน ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน เช่น รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ รอบ 6 เดือน 12 เดือน
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4. มีการประเมินผลการดาเนินงานตามตัว ชี้วัดของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงาน

ผลต่อผู้บริหารและคณะกรรมการประจาหน่วยงานเพื่อพิจารณา
มีการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์โดยการเปรียบเทียบผลของตัวชี้วัดการดาเนินงาน
ตามแผนกลยุ ท ธ์ กั บ ค่ า เป้ า หมาย และน าผลการประเมิ น เสนอต่ อ ผู้ บ ริ ห ารหน่ ว ยงานและที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการประจ าหน่ว ยงานอย่ างน้ อยปีล ะ 1 ครั้ง ตัว อย่างเอกสารหลั กฐาน เช่น รายงานผลการ
ดาเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์
5. มีการนาผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของผู้บริหารหน่วยงานและคณะกรรมการ
ประจาหน่วยงานไปประกอบการพิจารณาการดาเนินงานระหว่างปี และ/หรือ การปรับปรุงแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติการในปีถัดไป
มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการดาเนินงานตามข้อเสนอแนะที่ได้รับมา และมีการจัดทาแผนการ
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน เช่น แผนการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ภาวะผู้นาของผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงาน
1. ผู้บริหารดาเนินการกาหนดวิสัยทัศน์และถ่ายทอดวิสัยทัศน์ไปยังบุคลากรทุกระดับภายใน

หน่วยงาน
ผู้บริหารเป็นผู้กาหนดหรือทบทวนวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน โดยวิสัยทัศน์ของหน่วยงานต้องมีความ
สอดคล้องกับ วิสั ยทัศน์ของสถาบัน และมีส่ วนสนับสนุนให้วิสัยทัศน์ของสถาบันสามารถบรรลุ ผ ลส าเร็จได้
รวมทั้งผู้บริหารสร้างระบบและกลไกการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ และแผนกลยุทธ์ให้บุคลากรทุกระดับทราบและมี
ความเข้าใจร่วมกัน ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน เช่น วิสัยทัศน์ของหน่วยงานที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสถาบัน
2. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่คานึงถึงประโยชน์ของ
สถาบันและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยอธิบายการดาเนินงานอย่างชัดเจน
2.1 ผู้บริหารควรยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นเครื่องมือในการบริหารการดาเนินงานของหน่วยงานให้
ไปสู่ทิศทางที่วิสัยทัศน์กาหนดไว้ โดยเฉพาะในประเด็นการปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งใน
ด้านการให้บริการวิชาการและการสนับสนุนผลการดาเนินการของสถาบัน
2.2 ผู้บริหารมีการติดตามผลการดาเนินการตามกลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยง และการควบคุม
ภายในของหน่วยงาน และการรายงานทางการเงินของหน่วยงานเสนอคณะกรรมการประจาหน่วยงานเป็น
ประจาทุกปี
2.3 ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน เช่น ผลการบริหารงานของผู้บริหารภายใต้หลักธรรมาภิบาล 10
ประการ ปฏิทินติดตามผลการดาเนินงานของหน่วยงาน รายงานการติดตามการใช้เงินของหน่วยงาน รายงาน
ข้อมูลสารสนเทศที่ใช้ในการบริหารงาน เป็นต้น
3. มี ผ ลการประเมิ น การปฏิ บั ติ ง านตามบทบาทและธรรมาภิ บ าลของผู้ บ ริ ห ารหน่ วยงาน โดยผู้
ประเมินเป็นบุคลากรประจาหน่วยงาน
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บุคลากรของหน่วยงานประเมินผลการบริหารงานของผู้บริหารหน่วยงานตามที่ระบุไว้ในกฎหมายหรือ
พระราชบัญญัติของสถาบัน และข้อบังคับ ของสถาบันที่ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลผู้บริหาร และข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องกับการประเมิน ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน เช่น รายงานผลการประเมินผู้บริหารของหน่วยงานโดย
บุคลากร
4. มี ผ ลการประเมิ น การปฏิ บั ติ ง านตามบทบาทของผู้ บ ริ ห ารหน่ ว ยงาน โดยผู้ ป ระเมิ น เป็ น
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลของสถาบัน
มีผลการประเมินการบริหารงานของผู้บริห ารหน่วยงานโดยคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผลที่ได้รับการแต่งตั้งโดยสภาสถาบัน ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน เช่น รายงานผลการประเมินโดย
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผล
5. ผู้บริหารนาผลการประเมินในข้อ 3 และข้อ 4 ไปปรับปรุงการปฏิบัติงานของตน
มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานของผู้บริหารหน่วยงานตามผลการประเมินการบริหารงานของผู้บริหาร
หรือปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผล ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน
เช่น หลักฐานเชิงประจักษ์ที่แสดงให้เห็นถึงการปรับปรุงการปฏิบัติงานของผู้บริหารตามผลการประเมิน หรือ
ข้อเสนอแนะ

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 บุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนา
มีการสารวจความต้องการของบุคลากรเกี่ยวกับการการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ที่มีความ
จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน หรือ สามารถนามาพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น และมี
การจัดส่งบุคลากรเข้ารับการเพิ่มพูนความรู้ตามความต้องการของบุคลากรดังกล่าว โดยบุคลากรต้องได้รับการ
เพิ่มพูนความรู้แลประสบการณ์อย่างน้อย 15 ชั่วโมง/ปี/คน โดยบุคลากรให้นับรวมตั้งแต่ข้าราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างประจา และลูกจ้างชั่วคราว แต่ไม่นับรวมบุคลากรที่บรรจุเข้าทางานไม่
ถึง 9 เดือน ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน เช่น รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาบุคลากรประจาปี
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 การบริการวิชาการแก่สังคม
1. มีการสารวจความต้องการรับบริการวิชาการของชุมชน และผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอก
สถาบัน
มี ก ารส ารวจความต้ อ งการชุ ม ชน หรื อ ผู้ รั บ บริ ก ารภายในสถาบั น อาจท าการส ารวจโดยใช้
แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ หรือประชุมแลกความเห็นร่วมกันระหว่างชุมชน/ผู้รับบริการกับหน่วยงานก็ได้
เพื่อประกอบการจัดทาแผนการบริการวิชาการตามจุดเน้นและพันธกิจของหน่วยงาน ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน
เช่น ผลการสารวจความต้องการรับบริการจากผู้รับบริการทุกกลุ่ม
2. มีโครงการบริการวิชาการประจาปีที่สอดคล้องกับนโยบายและแผนบริการวิชาการของสถาบัน
และความต้องการของชุมชน โดยให้กาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
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แผนปฏิบัติการประจาปีของหน่วยงานต้องมีโครงการบริการวิชาการอย่างน้อย 1 โครงการที่ให้บริการ
แก่ผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกสถาบัน และมีความสอดคล้องกับแผนบริการวิชาการของสถาบันและ
ความต้องการของผู้รั บ บริ การด้ว ย โดยโครงการบริการวิชาการต้องมีการกาหนดตัว ชี้วัดความสาเร็จของ
โครงการหรือแผนงาน/กิจกรรม ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน เช่น แผนปฏิบัติการประจาปี แผนงานหรือโครงการ
บริการวิชาการ
3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการ ไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
เมื่อหน่วยงานมีการให้บริการวิชาการแก่ผู้รับบริการทั้งจากภายในและภายนอกสถาบันแล้ว ควรมีการ
ประเมิ น ความพึ ง พอใจของผู้ รั บ บริ ก ารในด้ า นต่ า งๆ ด้ ว ย เช่ น ด้ า นความรู้ ห รื อ ประโยชน์ ที่ ไ ด้ รั บ ด้ า น
ประสิทธิภาพของการให้บริการ ด้านขั้นตอนการให้บริการ เป็นต้น ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน เช่น ผล การ
ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการบริการวิชาการ
4. มีการประเมินความสาเร็จตามตัวชี้วัดของโครงการบริการวิชาการในข้อ 2 และนาเสนอผู้บริหาร
หน่วยงานและคณะกรรมการประจาหน่วยงานเพื่อพิจารณา
ตัวชี้วัดของโครงการบริการวิชาการควรมีตัวชี้วัดเชิงคุณภาพรวมอยู่ด้วยเพื่อใช้วัดความสาเร็จและ
คุณภาพของการให้บริการวิชาการแก่สังคม ตัวอย่างตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ เช่น ร้อยละผู้เข้ารับการอบรมที่มี
ความรู้เพิ่มมากขึ้น จานวนหลังคาเรือนที่มีรายได้เพิ่มมากขึ้นจากการอบรมไปหารายได้เสริม เป็นต้น ตัวอย่าง
เอกสารหลักฐาน เช่น รายงานการประเมินความสาเร็จตามตัวชี้วัดของโครงการบริการวิชาการ
5. มีการนาผลการประเมินในข้อ 3 และข้อ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการแก่
สังคมในปีถัดไป
ผลการประเมินความพึงพอใจและข้อเสนอแนะของผู้รับบริการเป็นดัชนีชี้วัดที่ดีถึงคุณภาพของการ
ให้บริการวิชาการ ซึ่งหน่วยงานควรมีการพัฒนาการให้บริการวิชาการในด้านที่มีผลการประเมินน้อยหรือ
พัฒนาตามข้อเสนอแนะที่สาคัญเพื่อให้หน่วยงานสามารถจัดกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการที่ตรงกับความ
ต้องการของผู้รับบริการให้ได้มากที่สุด หรือนาผลการประเมินความสาเร็จตามตัวชี้วัดของโครงการมาปรับปรุง
หรือพัฒนาการให้บริการวิชาการแก่สังคมในปีถัดไป ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน เช่น รายงานผลการปรับปรุง
การให้บริการวิชาการแก่สังคมตามผลการประเมินความพึงพอใจและข้อเสนอแนะของผู้รับบริการ แผนการ
ปรับปรุงโครงการบริการวิชาการและการให้บริการตามผลการประเมินความพึงพอใจและข้อเสนอแนะ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรการเรียนรู้
1. มีการกาหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
สถาบันและแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน
1.1 หน่วยงานควรศึกษาเป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ หรือวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของ
หน่ ว ยงาน ว่ามีป ระเด็น ใดที่มุ่งเน้ นเป็ น ส าคัญเพื่อนามาใช้ในการกาหนดประเด็นความรู้และการกาหนด
แผนปฏิบัติการในการจัดการความรู้ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน
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1.2 บุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการก าหนดประเด็ น ความรู้ อ าจประกอบด้ ว ย ผู้ อ านวยการ ร อง
ผู้อานวยการ และหัวหน้างานแต่ละส่วนงาน
1.3 หน่วยงานควรมีเป้าหมายในการจัดการความรู้ โดยเน้นเรื่องการพัฒนาทักษะความสามารถ
ของบุคลากรภายในสถาบันเป็นหลัก เช่น ด้านการทาผลงานวิจัย ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ด้านการจัดการเรียนการสอนให้มี คุณภาพ ด้านเทคนิคการปรับปรุงหลักสูตร ด้าน
การพัฒนานักศึกษาให้มีผลการเรียนรู้ตามความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิต เป็นต้น
1.4 ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน เช่น แผนการจัดการความรู้ของหน่วยงานที่แสดงให้เห็นถึงการ
เชื่อมโยงระหว่างประเด็นความรู้ที่หน่วยงานกาหนดกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานหรือแผนกลยุทธ์ของสถาบัน
2. กาหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และงานตามพันธกิจของหน่วยงานอย่างชัดเจน
ตามประเด็นความรู้ที่กาหนดในข้อ 1
2.1 กลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อย่างน้อยควรเป็นบุคลากรที่ปฏิบัติงานหรือมี
ส่วนเกี่ยวข้องกับประเด็นความรู้ที่กาหนด เช่น การจัดการความรู้ด้านการทาผลงานวิจัยบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย
ควรเป็นคณาจารย์ เป็นต้น
2.2 ตัว อย่ างเอกสารหลั กฐาน เช่น แผนการจัดการความรู้ของหน่ว ยงานที่แสดงถึงบุคลากร
กลุ่มเป้าหมายทีจ่ ะพัฒนาความรู้และงานตามพันธกิจ
3. มีการแบ่งปัน และแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit
Knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กาหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากร
กลุ่มเป้าหมายที่กาหนด
3.1 หน่วยงานอาจมีการเชิญบุคลากรภายใน หรือภายนอกที่มีผลงานดีเด่นหรือมีความรู้ความ
เชี่ยวชาญตามประเด็นความรู้ที่กาหนด มาถ่ายทอดความรู้ เคล็ดลับหรือนวัตกรรมอย่างสม่าเสมอผ่านเวที
ต่างๆ เช่น การจัดประชุมสัมมนา การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นต้น
3.2 หน่วยงานควรมีส่วนส่งเสริมให้มีบรรยากาศหรือวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในหน่วยงาน และ
ภายในสถาบัน เช่น เข้าร่วมชุมชนนักปฏิบัติและเครือข่ายด้านการจัดการความรู้ เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
3.3 ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน เช่น โครงการหรือกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการความรู้
4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กาหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้
อื่นๆที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี มาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร
(Explicit Knowledge)
4.1 มี ก ารวิ เ คราะห์ สั ง เคราะห์ ค วามรู้ ทั้ ง ที่ อ ยู่ ใ นตั ว บุ ค คล ความรู้ ที่ ไ ด้ จ ากการจั ด กิ จ กรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาหรือจัดเก็บเป็นระบบ เป็นหมวดหมู่
เพื่อให้บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถเข้าถึง ความรู้และนามาเป็นแนวปฏิบัติได้
ง่าย
4.2 ควรมีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และ
เผยแพร่ความรู้ในองค์กรให้เกิดความประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด
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4.3 ควรจัดพิมพ์เอกสาร หรือสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และยกย่องให้เกี ยรติแก่ผู้เป็น
เจ้าของความรู้ เคล็ดลับ หรือนวัตกรรมดังกล่าว
4.4 ตัวอย่างเอกสารหลั กฐาน เช่น สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เอกสารที่
หน่วยงานจัดทาเพื่อการเผยแพร่องค์ความรู้
5. มีการนาความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่เป็น
ลายลักษณ์อักษร (Explicit Knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit
Knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง
5.1 ผู้บริหารส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้รับผิดชอบ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องนาความรู้ เคล็ดลับ หรือ
ทักษะมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของหน่วยงานของตน และหน่วยงานที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย
5.2 ผู้รับผิดชอบมีการติดตาม สารวจการนาความรู้ไปใช้ในหน่วยงานของตน และหน่วยงานที่เป็น
กลุ่มเป้าหมาย หรือมีการสรุปผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นตามตัวชี้วัดความสาเร็จที่กาหนดไว้ในแผนการจัดการความรู้
5.3 ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน เช่น เอกสารสรุปโครงการ/กิจกรรมการจัดการความรู้ รายงานสรุป
ผลสัมฤทธิ์การจัดการความรู้ตามตัวชี้วัดของกิจกรรม/โครงการ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระบบบริหารความเสี่ยง
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและบุคลากร
ของหน่วยงานร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทางาน
1.1 มีการแต่งตั้ งคณะกรรมการหรือคณะทางานตามระบบบริห ารความเสี่ ยง ประกอบด้ว ย
ผู้บริหารระดับสูง และตัวแทนที่รับผิดชอบในแต่ละส่วนงานของหน่วยงาน
1.2 มีการระบุร ายละเอียดการทางานของคณะกรรมการหรือคณะทางาน เช่น นโยบายหรือ
แนวทางในการดาเนินงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ กาหนดระยะเวลาให้มีการประชุมของคณะกรรมการหรือ
คณะทางาน อย่างสม่าเสมอ
1.3 ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน เช่น คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน
2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยเสี่ยงอันเกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่
สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดาเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานอย่างน้อย 1 ด้าน
2.1 วิเคราะห์และระบุความเสี่ยงพร้อมปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบหรือสร้างความ
เสียหาย หรือความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายในการบริหารงานของหน่วยงาน ตัวอย่างปัจจัย
ที่ก่อให้เกิดความเสียหายในด้านต่างๆ เช่น
- ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (ปัจจัยที่เป็นเหตุให้กลยุทธ์ของหน่วยงานไม่บรรลุผลสาเร็จ)
- ความเสี่ยงด้านการเงินและงบประมาณ
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (ปัจจัยที่เกี่ยวกับกระบวนการทางาน บุคลากร และทรัพยากรที่
จาเป็นต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงาน)
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย กฏระเบียบ และข้อบังคับ
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- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก (เช่น การเปลี่ยนแปลงของค่านิยม สภาพสังคม เศรษฐกิจ ภัย
พิบัติจากธรรมชาติ ภาวการณ์แข่งขันด้านคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา นักศึกษา
ผู้ปกครอง ผู้ใช้บริการ)
2.2 ประเด็นความเสี่ยงที่นามาพิจารณาต้องมองถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่มีโอกาสเกิดขึ้นและ
ส่งผลกระทบต่อหน่ วยงานและสถาบัน ด้านชื่อเสี ยง คุณภาพการศึกษา รวมถึงความสู ญเสี ยทางด้านชีวิต
บุคลากร และทรัพย์สินของหน่วยงานและสถาบันเป็นสาคัญ
2.3 ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน เช่น แบบวิเคราะห์ความเสี่ยงของหน่วยงาน (RM-2)
3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และจัดลาดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์
ในข้อ 2
3.1 ระดับความเสี่ยงอาจกาหนดเป็นเชิงปริมาณ หรือเชิงคุณภาพที่สะท้อนถึงความเสี่ยงระดับสูง
กลาง ต่า ได้ ทั้งนี้ควรมีการกาหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงทั้งในมิตขิ องโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบ
3.2 การประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ให้ประเมินจากความถี่ที่เคยเกิดเหตุการณ์เสี่ยงในอดีต
หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์ในอนาคตโดยคาดการณ์จากข้อมูลในอดีต รวมถึงสภาพแวดล้อมที่
เกี่ยวข้องกับการควบคุมปัจจัยเสี่ยงในปัจจุบัน
3.3 การประเมินผลกระทบของความเสี่ยงให้ประเมินจากความรุนแรงหากเกิดเหตุการณ์เสี่ยง
ดังกล่าวขึ้น จริง โดยจะมีความรุน แรงมากถ้ากระทบต่อความเชื่อมั่นต่อคุณภาพทางการศึกษาของสถาบัน
ฐานะการเงิน ขวัญกาลังใจและความปลอดภัยของบุคลากร เป็นต้น
3.4 มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ก าแพงเพชร ได้ ก าหนดเกณฑ์ ก ารประเมิ น โอกาสที่ จะเกิ ด และ
ผลกระทบของความเสี่ยงไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ซึ่งหน่วยงานสามารถนาเกณฑ์
ดังกล่าวมาใช้ในการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงได้
3.5 จัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยง โดยพิจารณาจากคะแนนประเมินของมิติโอกาสที่จะเกิด
เหตุการณ์เสี่ยง และมิติผลกระทบจากความเสี่ยง
3.6 ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน เช่น แบบระบุเหตุการณ์และประเมินความเสี่ยง (RM2-1)
4. มีการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง และดาเนินงานตามแผน โดยผลจากการดาเนินงานตามแผน
ต้องส่งผลให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม
4.1 จั ด ท าแผนบริ ห ารความเสี่ ย งเพื่ อ การบรรลุ เ ป้ า หมาย โดยต้ อ งก าหนดมาตรการหรื อ
แผนปฏิบัติการที่จะสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรของหน่วยงาน และดาเนินการแก้ไข ลด หรือป้องกัน
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม
4.2 สร้างมาตรการควบคุมความเสี่ยงโดยใช้เทคนิค 4T คือ Take การยอมรับความเสี่ยง, Treat
การลดหรือควบคุมความเสี่ยง, Transfer การโอนหรือกระจายความเสี่ยง และ Terminate การหยุดหรือ
หลีกเลี่ยงความเสี่ยง เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่หน่วยงานและสถาบันจะเกิดความเสียหายทั้งในรูปแบบ
ของตัว เงินและไม่ใช่ตัว เงิน เช่น ชื่อเสีย ง การฟ้องร้องจากการไม่ป ฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือความคุ้มค่า คุ้มทุน
4.3 ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน เช่น แผนบริหารความเสี่ยงประจาปีของหน่วยงาน (RM-3)
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5. มีการติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานตามแผน และรายงานต่อผู้บริหารและคณะกรรมการ
ประจาหน่วยงานเพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5.1 มีการรายงานความก้าวหน้าหรือผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงต่อผู้บริหารและ
คณะกรรมการประจาหน่วยงาน
5.2 มีการรายงานสรุปผลการดาเนินงานและประเมินผลความสาเร็จของการดาเนินงาน ปัญหา
อุป สรรคและแนวทางการแก้ไข พร้ อมข้ อเสนอแนะในการปรับ ปรุง แผนการดาเนินงานต่ อผู้ บ ริห ารแล ะ
คณะกรรมการประจาหน่วยงาน
5.3 ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน เช่น รายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง แบบ
ติดตามผลการจัดการความเสี่ยง (RM-4)
6. มีการนาผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจาหน่วยงานไปใช้ในการปรับ
แผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป
แผนบริหารความเสี่ยงในรอบปีถัดไปควรพิจารณาระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่หลังการจั ดการความ
เสี่ยงและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจาหน่วยงานประจาปี รวมทั้งความเสี่ยงใหม่จากนโยบายหรือ
สภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งภายในสถาบันและจากหน่วยงานกากับ ตัวอย่างเอกสาร
หลักฐาน เช่น แบบสรุปผลการประเมินความเสี่ยงภายหลังการดาเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง (RM-5)
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ระบบบริหารงานคุณภาพ
1. มีการออกแบบ จัดทาหรือทบทวนกระบวนงานหลักที่สาคัญของหน่วยงาน โดยต้องนา
กระบวนงานหลักที่ออกแบบไปปฏิบัติ
1.1 หน่วยงานต้องมีกระบวนงานหลักเพื่อสร้างผลลัพธ์ตามพันธกิจของหน่วยงาน ในหน่วยงาน
หนึ่งๆ อาจมีกระบวนงานหลักมากกว่า 1 กระบวนงานก็ได้ขึ้นอยู่กับพันธกิจหลักของหน่วยงาน ดังนั้ นในลาดับ
แรกหน่วยงานควรวิเคราะห์งานหลักตามพันธกิจของหน่วยงานก่อน และกาหนดให้ผู้รับผิดชอบในงานหลักแต่
ละงานนั้นดาเนินการจัดทากระบวนงานที่แสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานโดยละเอียด หรือจัดทาเป็นแผนผัง
กระบวนการปฏิบัติงานในรูปแบบของ flowchart
1.2 หากกระบวนงานหลักของหน่วยงานมีผู้รับผิดชอบเป็นบุคลากรระดับปฏิบัติการ ให้หัวหน้า
งานตามสายงานการบริหารตรวจสอบความเหมาะสมและความถูกต้องของกระบวนงานหลักทุกกระบวนงาน
1.3 กระบวนงานหลักต้องสามารถนามาปฏิบัติได้จริง และสามารถปฏิบัติซ้าได้โดยให้ผลการ
ดาเนินงานที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพเหมือนเดิมทุกครั้ง
1.4 ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน เช่น กระบวนงานหลักที่สาคัญตามพันธกิจของหน่วยงาน
2. มีการจัดทาคู่มือปฏิบัติงานของกระบวนงานหลักของหน่วยงาน
กระบวนงานหลักประกอบไปด้วยขั้นตอนการปฏิบัติงานหลายขั้นตอน แต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน
อาจมี ร ายละเอี ย ดปลี ก ย่ อ ยมากมาย ดั ง นั้ น ในกระบวนงานหลั ก หนึ่ ง ๆ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบควรจั ด ท าเป็ น คู่ มื อ
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ปฏิบัติงานที่แสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานโดยละเอียด และแสดงตัวอย่างแบบฟอร์มหรือระเบียบข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน ได้แก่ คู่มือปฏิบัติงานของกระบวนงานหลักของหน่วยงาน
3. มี ก ารปรั บ ปรุ ง กระบวนงานหลั ก ในคู่ มื อ ปฏิ บั ติ ง าน หากเกิ ด การเปลี่ ย นแปลงขั้ น ตอนการ
ปฏิบัติงานของกระบวนงานหลักตามความต้องการของผู้รับบริการ หรือมีการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย
ระเบียบปฏิบัติงาน
3.1 ให้เลือกกระบวนงานหลักของหน่วยงานมารายงานผลการดาเนินงานเพียง 1 กระบวนงาน
เท่านั้น
3.2 ผู้รับผิดชอบอาจมีการปรับปรุงกระบวนงานหลักให้มีขั้นตอนการปฏิบัติที่กระชับ ลดขั้นตอน
การให้บริการ หรือปรับปรุงขั้นตอนการให้บริการตามความคาดหวังของผู้รับบริการ หรือปรับปรุงเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงระเบียบการปฏิบัติงาน
3.3 กระบวนงานหลักที่มีประสิทธิผลต้องคานึงถึงรอบเวลาและประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน
หรือให้บริการ
3.4 หากกระบวนงานหลักมีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพดีอยู่แล้วก็ไม่จาเป็นต้องมีการ
ปรับปรุงกระบวนงานหลักก็ได้
3.5 ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน เช่น คู่มือปฏิบัติงานที่แสดงให้เห็นถึงการปรับปรุงกระบวนงานหลัก
4. มีการจัดการความรู้ หรือการประเมินกระบวนการของกระบวนงานหลักภายในองค์กร เพื่อร่วมกัน
แก้ปัญหาที่พบเจอในระหว่างการปฏิบัติงาน
4.1 การรายงานผลการดาเนินงานของเกณฑ์ข้อ 4 ควรมีการเชื่อมโยงกับการรายงานผลการ
ดาเนินงานของเกณฑ์ข้อ 3 ด้วย กล่าวคือ กระบวนงานหลักที่มีการปรับปรุงกระบวนการและถูกรายงานไว้ใน
เกณฑ์ข้อ 3 ควรมีการนากระบวนงานหลักดังกล่าวมาจัดการความรู้ หรือสื่อสารให้บุคลากรภายในหน่วยงาน
ได้ทราบถึงการปรับปรุง หรือมีการประเมินกระบวนการหลักที่ปรับปรุง ว่ามีประสิทธิผลและประสิทธิภาพของ
การดาเนินการหรือไม่
4.2 บุคลากรทีป่ ฏิบัติงานในกระบวนงานหลักของหน่วยงาน ควรมีจะบันทึกปัญหา อุปสรรคที่พบ
เจอระหว่างปฏิบัติงาน โดยการบันทึกควรบันทึกในแบบฟอร์มหรือสมุดบันทึก โดยนาปัญหาและอุปสรรค
เหล่ า นี้ ม าจั ด การความรู้ แ ละร่ ว มกั น หาวิ ธี แ ก้ ปั ญ หาไม่ ใ ห้ เ กิ ด ขึ้ น อี ก ในอนาคต หรื อ อาจน ามา ปรั บ ปรุ ง
กระบวนงานหลักก็ได้ เพื่อให้ผลการดาเนินงานหรือการให้บริการมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากขึ้น
4.3 ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน เช่น การประชุมกลุ่มระหว่างผู้ปฏิ บัติงานเพื่อวิเคราะห์ปัญหาที่พบ
เจอและหาวิธีแก้ปัญหา การทากิจกรรมควบคุมคุณภาพด้วยกิจกรรมกลุ่ม (Quality Control Cycle: QCC)
สรุปผลการประชุมกลุ่ม/กิจกรรม QCC ที่แสดงให้เห็นถึงผลการปฏิบัติงานที่เกิดจากการแก้ปัญหาร่วมกัน
5. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรือมีนวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ตลอดจน
สร้างความพึงพอใจให้ผู้รับบริการ
5.1 ผู้ปฏิบัติงานและหัวหน้างานควรให้ความสาคัญในการค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี เช่น ลดขั้นตอนที่
ไม่จาเป็นการให้บริการแก่นักศึกษาเพื่อลดระยะเวลาการให้บริการและลดการใช้ทรัพยากรที่ไม่จาเป็น เป็นต้น
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หรือสร้างสรรค์นวัตกรรมที่สามารถใช้อานวยความสะดวก หรือช่วยลดภาระงาน หรือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
ของการปฏิบัติงานและการให้บริการได้
5.2 ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน เช่น เครื่องมือ หรือเทคโนโลยี หรือแนวปฏิบัติที่ดี หรือนวัตกรรม
ทีห่ น่วยงานนามาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน
ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
1. มีการดาเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามที่มหาวิทยาลัย
กาหนด และสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของหน่วยงาน
1.1 หน่ ว ยงานสนั บ สนุ น มี ก ารด าเนิ น งานตามระบบและกลไกการประกัน คุ ณ ภาพภายในที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรจัดทาประกาศไว้ อันประกอบด้วย การวางแผน การดาเนินงานตามแผนหรือ
การควบคุมคุณภาพ (ด้วยเกณฑ์การประกันคุณภาพสาหรับหน่วยงานสนับสนุน พ.ศ.2558) การกากับติดตาม
ตรวจสอบ และประเมิน และปรับปรุงพัฒนาเพื่อให้การดาเนินงานตามพันธกิจบรรลุเป้าประสงค์และมีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
1.2 มีการกาหนดผู้ รั บผิ ดชอบและประสานงานด้านการประกันคุณภาพเพื่อผลั กดันให้ มีการ
ประกันคุณภาพเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องภายในหน่วยงานตั้งแต่ผู้บริหารจนถึงระดับผู้ปฏิบัติงานแต่ละบุคคล
1.3 ในการควบคุมคุณภาพการปฏิบัติงาน หน่วยงานอาจกาหนดและเพิ่มตัวบ่งชี้เฉพาะตามพันธ
กิจหลักและจุดเน้นของหน่วยงานเพิ่มเติมจากที่มหาวิทยาลัยกาหนดได้ตามความเหมาะสม
1.4 ตัวอย่ างเอกสารหลักฐาน เช่น รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ที่อธิบายให้เห็ นการ
ดาเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในของหน่วยงานตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด แผนภูมิ
แสดงระบบและกลไกการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในของหน่วยงาน
2. มีการกาหนดนโยบายหรือให้ความสาคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยผู้บริหาร
ระดับสูงของหน่วยงาน
2.1 ผู้บริหารสูงสุดของหน่ วยงานต้องให้ความส าคัญหรือกาหนดนโยบายการประกันคุณภาพ
ภายในของหน่วยงาน โดยเกิดจากการมีส่วนร่วมจากบุคลากรทุกคนในหน่วยงาน
2.2 มีการกาหนดมาตรฐาน ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินที่เหมาะสม และมีคู่มือคุณภาพภายใน
เพื่อกากับการดาเนินงานให้สู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม
2.3 มีกลไกการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
2.4 ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน เช่น การประชุมคณะกรรมการประจาสานักที่มีการแจ้งถึงนโยบาย
การประกันคุณภาพของหน่วยงาน หรือการประชุมภายในหน่วยงานที่ผู้บริหารแจ้งหรือถ่ายทอดให้บุคลากรได้
ทราบถึงการให้ความสาคัญกับการประกันคุณภาพภายในของหน่วยงาน แผนกลยุทธ์ประจาปีที่แสดงนโยบาย
การประกันคุณภาพของหน่วยงาน
3. มีการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การ
ควบคุมคุณภาพ กากับติดตามการดาเนินงาน ตรวจสอบคุณภาพ และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทา
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รายงานประเมินตนเองประจาปี (SAR) เสนอต่อผู้บริหารหน่วยงาน 3) การนาผลการประเมินคุณภาพไป
ทาแผนการพัฒนาผลการดาเนินงานของหน่วยงาน
3.1 มีการดาเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในที่สมบูรณ์ครบถ้วน โดยมีการกาหนดการ
ควบคุมคุณภาพ การติดตามการดาเนินงาน และการประเมินคุณภาพ
3.2 มีการนาวงจร PDCA เข้ามาใช้ในการดาเนินงานด้านระบบคุณภาพ และการปรับ ปรุงระบบ
และกลไกการการประกันคุณภาพภายใน
3.3 มีการจัดทารายงานประเมินตนเองประจาปีที่มีการรายงานข้อมูลครบถ้ว นตามที่ส ถาบัน
กาหนด พร้อมกับมีการรวบรวมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดส่ งให้แก่คณะกรรมการตรวจประเมิน
คุณภาพภายในและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3.4 เอกสารหลักฐาน เช่ น รายงานประเมินตนเองประจาปี (SAR) แผนการพัฒนาคุณภาพและ
ปรับปรุงผลการดาเนินงานตามผลการประเมินคุณภาพภายใน
4. มีการนาผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทางาน และส่งผลให้เกิดการคงไว้
หรือพัฒนาผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์
หน่วยงานควรมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ของแผนกลยุท ธ์ นาผลจากการประเมินคุณภาพและ
แผนพัฒ นาคุณภาพในแต่ละปี ไปวิเคราะห์ และดาเนินการหรือประสานงานกับหน่ว ยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาปรับปรุงการดาเนินงานในส่วนที่รับผิดชอบโดยตรงหรือร่วมรับผิดชอบ โดยมีเป้าหมาย
ให้ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานมีการพัฒนาขึ้นจากปีก่อนหน้า ตัวอย่างเอกสาร
หลักฐาน เช่น รายงานผลการพัฒนาและปรับปรุงการดาเนินงานตัวชี้วัดกลยุทธ์ ตามผลการประเมินคุณภาพ
ภายใน หรือเอกสารอื่นที่แสดงให้เห็นถึงการนาผลการประเมินคุณภาพภายในมาปรับปรุงการทางาน/พัฒนา
ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดกลยุทธ์
5. หน่วยงานเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมในกระบวนการประกันคุณภาพของหน่วยงาน หรือ
การเพิ่มเติมเกณฑ์มาตรฐานเฉพาะหน่วยงาน
หน่วยงานควรส่งเสริมให้นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรภายในสถาบัน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งเป็น
ผู้รับบริการตามพันธกิจของหน่วยงานโดยตรง เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการประกันคุณภาพภายใน อาทิ ใน
รูปแบบของการร่วมเป็นกรรมการ การร่วมกาหนดตัวบ่งชี้เฉพาะตามพันธกิจหลักและจุดเน้น ของหน่วยงาน
การให้ข้อมูล ป้อนกลับ หรื อการให้ ความร่ วมมือในการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ด้านประกันคุณภาพ เป็นต้น
ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน เช่น การประชุมหารือกันระหว่างบุคลากรหน่วยงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มาแสดง
ความคิดเห็ น เกี่ ย วกับ การพัฒ นาคุณภาพการบริ ห ารงาน การปฏิบั ติง านและการให้ บริการ, แบบส ารวจ
ความคิดเห็น, การสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
6. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงานและมีกิจกรรมร่วมกัน
มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรีย นรู้ หรือสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพระหว่างหน่ว ยงานทั้ง
ภายในและภายนอกสถาบัน เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์หรือแสดงความคิดเห็นที่มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพและ
การทางานของหน่วยงานร่วมกัน ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน เช่น การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกัน
คุณภาพร่วมกันระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
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กลุ่มตัวบ่งชี้เฉพาะตามพันธกิจหลักและจุดเน้นของหน่วยงาน
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
สานักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานที่ให้บริการวิชาการแก่ผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
โดยเฉพาะส่วนงานประชาสัมพันธ์ งานอาคารสถานที่ งานยานพาหนะ และงานการเงิน ดังนั้นหน่วยงานควรมี
การสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ โดยการประเมินความพึงพอใจควรแบ่งส่วนการประเมินเป็นด้านๆ
ตามความเหมาะสม อย่างน้อยให้ครอบคลุม 3 ด้าน คือ ด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ
และด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้การให้บริการหน่วยงานควรมุ่งเน้นประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
ของการให้บริการเป็นสาคัญ เช่น การปรับ-ลดขั้นตอนการให้บริการเพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการ
และลดรอบเวลาการให้บริการ การจัดหาเทคโนโลยีส มัยใหม่มาช่วยอานวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ การ
ตอบปัญหาแก่ผู้รับบริการด้วยความเต็มใจและทันท่วงที เป็นต้น นอกจากนี้หน่วยงานควรมีการสารวจความ
ต้องการรับ บริ การของผู้รั บบริการด้ว ยเพื่อนามาปรับกิจกรรมหรือการให้บริการได้ตรงความต้องการของ
ผู้รับบริการมากยิ่งขึ้น ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน เช่น ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ผลการ
สารวจความต้องการรับบริการของผู้ใช้บริการ
ส านั ก ส่ งเสริ ม วิช าการและงานทะเบี ยน ควรท าการส ารวจความพึ งพอใจของผู้ รั บ บริ การที่เ ป็ น
นักศึกษาและคณาจารย์ โดยสารวจความพึงพอใจทุกส่วนงานที่มี การให้บริการ ได้แก่ การรับสมัครนักศึกษา
การลงทะเบียนเรียน การเพิ่ม-ถอนรายวิชา การติดตามการส่งผลการเรียนของนักศึกษาจากอาจารย์ และการ
จัดตารางสอน ตารางเรียน โดยการประเมินความพึงพอใจควรแบ่งส่วนการประเมินเป็นด้านๆ ตามความ
เหมาะสม อย่างน้อยให้ครอบคลุม 3 ด้าน คือ ด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ และด้าน
การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน เช่น ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
กองพัฒนานั กศึกษา สานักงานอธิการบดี ควรทาการสารวจความพึงพอใจของผู้ รับบริการที่เป็น
นักศึกษาและศิษย์เก่า การประเมินความพึงพอใจควรทาการประเมินส่วนงานทั้ง 2 ส่วน คือ 1) ส่วนงานการ
จัดกิจกรรมให้แก่นักศึกษา ได้แก่ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทางานที่จัด
ให้แก่นักศึกษา 2) ส่วนงานการจัดบริการให้แก่นักศึกษาและศิษย์เก่า ได้แก่ บริการให้คาปรึกษาทางวิชาการ
และการใช้ชีวิต บริการทุนการศึกษา บริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา และบริการข้อมูลหรือ
ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า โดยแต่ละส่วนงานอาจแบ่งการประเมินแยกย่อยเป็น
ด้านๆ ตามความเหมาะสม อย่างน้ อยให้ครอบคลุม 3 ด้าน คือ ด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้านบุคลากรผู้
ให้บริการ และด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้ การประเมินความพึงพอใจควรทาการประเมินภาค
การศึ ก ษาละ 1 ครั้ ง เพื่อ ที่ ห น่ ว ยงานจะได้ น าผลการประเมิ น มาพั ฒ นาคุณ ภาพการให้ บ ริ กา รฯ ในภาค
การศึกษาต่อไปได้อย่างทันต่อความต้องการของนักศึกษาและศิษย์เก่า ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน เช่น ผลการ
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและศิษย์เก่า
กองนโยบายและแผน ส านั ก งานอธิ ก ารบดี เป็ น หน่ ว ยงานที่ ใ ห้ บ ริ ก ารแก่ ห น่ ว ยงานภายใน
มหาวิทยาลัยเป็นหลัก การบริการที่จัดให้ แก่หน่วยงาน ได้แก่ การให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทาแผนงาน/
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โครงการและงบประมาณ การติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน การติดตามผลการปฏิบัติ
ราชการรายบุคคล รวมทั้งการจัดทารายงานข้อมูลสารสนเทศด้านงบประมาณต่างๆ เพื่อใช้ในการบริหารและ
การตัดสินใจของผู้บริหาร จึงควรมีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการเพื่อนาผลการประเมินมาปรับปรุง
การให้บริการในปีต่อๆ ไปให้ดียิ่งขึ้นและตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการ โดยการประเมินความพึง
พอใจควรแบ่งส่วนการประเมินเป็นด้านๆ ตามความเหมาะสม อย่างน้อยให้ครอบคลุม 3 ด้าน คือ ด้านขั้นตอน
การให้บริการ ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ และด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ เอกสารหลักฐาน เช่น ผลการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
a. สานักงานอธิการบดี (กองกลาง)
1. มีส่วนร่ วมในการจั ด ทาแผนกลยุทธ์ ทางการเงิน ของสถาบัน ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ ของ
สถาบัน
งานการเงินเป็นส่วนงานหนึ่งของสานักงานอธิการบดี มีหน้าที่ดูแลตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณ
ให้เป็นไปตามระเบียบ/ข้อบังคับทางการเงิน ดูแลตรวจสอบงบรายได้และค่าใช้จ่ายในแต่ละปีของสถา บัน
ดังนั้นงานการเงินควรมีส่วนร่วมกับกองนโยบายและแผนในการจัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงินของสถาบัน เช่น
มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณ เงินรายได้และค่าใช้จ่ายของสถาบันในแต่ละปี
ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน เช่น
2. จัดทาหลักเกณฑ์ และขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณ พร้อมเผยแพร่ให้หน่วยงานภายในสถาบัน
ได้รับทราบ
2.1 งานการเงิ น ควรรวบรวมระเบี ย บการเงิ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การเบิ ก จ่ า ยงบประมาณของ
กระทรวงการคลังและสานักงานตรวจสอบเงินแผ่นดิน โดยอาจนาระเบียบเหล่านั้นมาจัดทาเป็นกระบวนการ
หรือขั้นตอนการปฏิบัติทงี่ ่ายต่อการทาความเข้าใจและสะดวกต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจาหน่วยงาน
ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย
2.2 ระเบียบการเงินที่ทางกระทรวงการคลังหรือสานักงานตรวจสอบเงินแผ่นดินได้ประกาศให้ใช้
ใหม่ งานการเงินควรมีการเผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยได้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อ
เจ้าหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกันตามระเบียบนั้น
2.3 ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน เช่น ระเบียบงานการเงินและหนังสือบันทึกแจ้งหน่วยงาน
3. จัดเก็บเอกสารสาคัญเกี่ยวการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นระบบและสามารถสืบค้นได้ง่าย
การจัดเก็บเอกสารที่สาคัญเกี่ยวกับงานการเงิน ต่างๆ ควรคานึงถึงปลอดภัยและความสะดวกในการ
สืบค้นเพื่อนามาใช้งานหรือเพื่อแสดงหลักฐานของการตรวจสอบภายใน ดังนั้นการจัดเก็บเอกสารควรจัดเก็บให้
เป็นระบบ เช่น การจัดเก็บเอกสารตามลาดับตัวอักษร การจัดเก็บเอกสารตามตัวเลข การจัดเก็บเอกสาตามชื่ อ
เรื่อง การจัดเก็บเอกสารตามปีปฏิทิน หรือการกาหนดรหัสหมวดหมู่เอกสาร นอกจากนี้งานการเงินควรจัดทา
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บัญชีคุมแฟ้มเอกสาร และจัดให้มีระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ด้วย ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน เช่น แฟ้ม
ควบคุมดัชนีสืบค้นเอกสาร บัญชีคุมแฟ้มเอกสาร เป็นต้น
4. มีการจัดทารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อผู้บริหารระดับสูงของสถาบันอย่าง
น้อยปีละ 2 ครั้ง
มีการจัดทารายงานทางการเงินที่อย่างน้อยประกอบด้วย งบรายรับ ค่าใช้จ่าย และงบดุลอย่างเป็น
ระบบ อย่างน้อยทุก 6 เดือน หรือปีละ 2 ครั้ง เพื่อจะได้รู้ถึงสถานะของเงิ นรายได้ หักค่าใช้จ่ายแล้วสถาบันมี
งบประมาณเหลื อเพียงพอที่จ ะใช้ในกิจ กรรมของสถาบันในช่ว งถัดไป มีการนารายงานทางการเงินเสนอ
ผู้บริหารระดับสูงของสถาบัน และสภาสถาบัน ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน เช่น รายงานรายรับ -รายจ่ายและงบ
ดุลของสถาบันรอบ 6 เดือน 12 เดือน
5. มีหน่ วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ท าหน้า ที่ ตรวจ ติด ตามการใช้ เ งิ น ให้ เ ป็ น ไปตาม
ระเบียบกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่สถาบันกาหนด
5.1 สถาบั น การศึ ก ษาของรั ฐ มี ส านั ก งานตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น เป็ น ผู้ ต รวจสอบภายนอกที่ ม า
ดาเนินการตรวจสอบการใช้งบประมาณเป็นประจาทุกปี
5.2 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) หรือรวมทั้งผู้ตรวจสอบภายใน
อย่างเป็นทางการ
5.3 ตั ว อย่ า งเอกสารหลั ก ฐาน เช่ น รายงานของส านั ก งานตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น ที่ แ สดงผลการ
ตรวจสอบการใช้งบประมาณประจาปี รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบภายในของสถาบันที่แสดงผลการ
ตรวจสอบการใช้งบประมาณประจาปี
b. กองนโยบายและแผน
1. กลยุทธ์ทางการเงินของสถาบันที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน
1.1 แผนกลยุทธ์ทางการเงินเป็นแผนที่แสดงให้เห็นถึงแหล่งที่มาและแหล่งใช้ไปของเงินที่ต้องใช้
ในการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์
1.2 สถาบั น ควรตั้ ง คณะกรรมการท าหน้ า ที่ ด าเนิ น การวิ เ คราะห์ ท รั พ ยากรที่ ต้ อ งใช้ ใ นการ
ดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของสถาบัน และทาการประเมินมูลค่าของทรัพยากรที่ต้องใช้ซึ่งเป็นงบประมาณใน
การดาเนินการตามแผน และกาหนดแหล่งที่มาของงบประมาณดังกล่าวซึ่งอาจจะเป็นงบประมาณแผ่นดิน เงิน
รายได้สถาบั น เงินบริจ าค หรื อสถาบัน จะต้องจัดให้มีการระดมทุนจากแหล่ งทุนต่างๆ ก่อนที่จะนาข้อมูล
เหล่านั้นมาจัดทางบประมาณประจาปีตามแหล่งงบประมาณนั้นๆ
1.3 ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน เช่น แผนกลยุทธ์ทางการเงินของสถาบัน
2. มีงบประมาณประจาปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ และการพั ฒนาสถาบันและบุคลากร
ภายในสถาบัน
2.1 มีแ นวทางการจั ดหาแหล่ ง เงิ น ทุ น ที่เ หมาะสมกั บ ลั กษณะของค่ า ใช้ จ่ ายหรื อ เงิ น ทุ น และ
เพียงพอ สาหรับการบริหารพันธกิจของสถาบันในทุกด้านให้เป็นไปตามเป้าหมาย
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2.2 มีแนวทางในการจัดสรรทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดล่วงหน้า ในกรณีที่มีหลักเกณฑ์ใน
การจัดสรรทรัพยากรอยู่แล้วควรได้มีการทบทวนความเหมาะสมของหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ใน
ปัจจุบัน
2.3 ตัว อย่ างเอกสารหลั กฐาน เช่น รายงานการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน หลั กเกณฑ์ที่
สถาบันใช้ในการจัดสรรงบประมาณ
3. มีการจัดทารายงานติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณเสนอต่อผู้บริหารอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง
(รายไตรมาส)
การจัดทารายงานการเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาสเสนอต่อผู้บริหาร จัดเป็นข้อมูลสารสนเทศที่มี
ประโยชน์ต่อการบริหารและการตัดสินใจของผู้บริหารเป็นอย่างมาก ทั้งในแง่ของการติดตามความก้าวหน้าผล
การดาเนินงานตามตัวชี้ วัดกลยุทธ์ของสถาบันและการใช้งบประมาณของแต่ละหน่วยงาน ดังนั้นการจัดทา
รายงานควรเสนอข้อมูลที่ครอบคลุมทั้งสองส่วนดังกล่าวและจัดให้มีการายงานทุกๆ 3 เดือน หรืออย่างน้อยปี
ละ 4 ครั้ง ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน เช่น รายงานการประชุม หรือเล่มรายงานการติดตามผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ รายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดกลยุทธ์ประจาปี
4. มีการวิเ คราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้น ทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วน
ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุ คลากร การจัดการเรียนการสอน เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของ
การบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต
4.1 จัดทารายงานการใช้เงิน งบประมาณตามแผนการดาเนินงานเสนอผู้บริหารระดับสู งของ
สถาบัน เป็นรายงานที่แจ้งให้ ผู้บ ริห ารได้ทราบว่า ได้ใช้เงินตามแผนหรือไม่และได้ใช้เงินกับกิจกรรมใด มี
ผลลัพธ์จากการดาเนินงานอย่างไรบ้าง มีงบประมาณเหลือจ่ายในแต่ละแผนเท่าไร
4.2 การจัดทาค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนต่อหลักสูตร
และค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร ล้วนเป็นต้นทุนที่ใช้ในการบริหารงานของสถาบันทั้งสิ้ น ดังนั้นสถาบันควร
มีการวิเคราะห์ต้นทุนทั้งหมดที่สถาบันใช้ดาเนินการตามพันธกิจและแผนยุทธศาสตร์ในแต่ละปีงบประมาณ
เพื่อนาไปสู่การวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร และวิเคราะห์ความมั่น คงทางการเงินของสถาบัน
ตลอดจนนาไปสู่วางแผนงบประมาณเพื่อสร้างโอกาสในการแข่งขันของสถาบันในอนาคต
4.3 ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน เช่น รายงานการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร
รายงานการวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายต่างๆ ของสถาบัน
5. มีการนาผลการรายงานติดตามผลการเบิกจ่ายไปปรับปรุงการดาเนินงาน
จากการติดตามผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดกลยุทธ์และผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส หาก
พบว่ามีหน่วยงานภายในสถาบันมีผลการดาเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงาน ทางกองนโยบายและแผนควรมี
มาตรการในการเร่ง รัดติดตามให้ห น่วยงานดังกล่าวมีผลดาเนินงานตามที่สถาบันกาหนดไว้ หรือนาผลการ
ติดตามฯ ของปีงบประมาณปัจจุบัน มาปรับปรุงการติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณและผลดาเนินงานตาม
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ในปีถัดไปให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน เช่น แผนแนวทางการปรับปรุงการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณประจาปี
รายงานผลการปรับปรุงตามแผนแนวทางการปรับปรุง เป็นต้น
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระบบการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์
สานักงานอธิการบดีเป็นหน่ วยงานที่ดาเนินการแทนระดับสถาบันในการจัดทาแผน ติดตาม และ
รายงานผลการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน ซึ่งควรมีข้อมูลพิจารณาส าหรับใช้
ประกอบการวางแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรของสถาบัน ควรครอบคลุมข้อมูลที่สาคัญ ดังต่อไปนี้
1.1 ข้อมูลอัตรากาลังของบุคลากรในปัจจุบัน รวมทั้งที่ต้องการในอนาคตอย่างน้อย 5 ปีข้ างหน้า
เพื่อใช้ในการวางแผนความต้องการด้านบุคลากรของสถาบัน กาหนดอัตรากาลังที่ต้องการเพื่อการปฏิบัติงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์และการพัฒนางานประจา กาหนดกระบวนการคัดสรร อาจมีการสรรหาทั้งจากภายนอก
และภายในสถาบัน
1.2 ข้ อ มู ล จากการส ารวจความต้ อ งการในการอบรมของบุ ค ลากรทั้ ง สายวิ ช าการและสาย
สนับสนุน เพื่อให้ได้รับการฝึกอบรมตามภาระงานที่รับผิดชอบ และสามารถนาความรู้ที่ได้รับมาพัฒนางานของ
ตนให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเพิ่ ม ขึ้ น ซึ่ ง หั ว หน้ า หน่ ว ยงานสามารถประเมิ น ความต้ อ งการนี้ ไ ด้ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ
ความสามารถ (Competencies) ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงานในระดั บต่างๆ เพื่อใช้ในการปฐมนิเทศ และ
ฝึกอบรมให้ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจในวิธีการทางาน เกิดกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิด กฎเกณฑ์ มี
ทัศนคติและทักษะที่ดี เพื่อเพิ่มผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน
1.3 ข้อมูลป้อนกลับของการปฏิบัติงานและผลการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้ าของสายงาน
ในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อใช้ในการมอบหมายงานหรือมีข้อตกลงในการทางานและใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไข ชมเชย
ให้รางวัล ตลอดจนปรับปรุงค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรม รวมทั้งการสรรหาคนเก่ง คน
ดีเข้ามาปฏิบัติงานในหน่วยงาน
1.4 ข้อมูล การวิเคราะห์ จุ ดแข็ง จุดอ่ อนด้านทรัพยากรมนุษย์ว่ามีประเด็นใดบ้างที่ควรมีการ
วางแผน เพื่อการปรับปรุงแก้ไขแผนพัฒนาทรัพยากรให้สอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวังของ
ผู้ปฏิบัติงาน และของสถาบัน
1.5 ตัว อย่ า งเอกสารหลั ก ฐาน เช่ น แผนกรอบอั ต ราก าลั ง บุ คลากรของสถาบั น แผนพั ฒ นา
บุคลากรที่มีการเทียบกับคาอธิบายลักษณะงาน (Job Description) ของบุคลากรแต่ละตาแหน่ง
2. มีการบริหารและการพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผนที่กาหนด
2.1 มีการสรรหา คัดเลือกบุคลากรอย่างเป็นระบบ โปร่งใสและกาหนดแนวปฏิบัติไว้เป็นลาย
ลักษณ์อักษร เพื่อให้อาจารย์หรือบุคลากรได้ทราบภายใต้เวลาที่กาหนด และเป็น ไปตามกรอบอัตรากาลังที่
สถาบันวางไว้
2.2 มีการวิ เคราะห์ ง าน (Job Analysis) โดยก าหนดให้ มี คาอธิบ ายลั ก ษณะงาน (Job
Description) การระบุ คุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะต าแหน่ ง (Job Specification) รวมทั้ ง ความสามารถ
(Competencies) ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน เพื่อใช้ในการปฐมนิเทศ และการฝึก อบรมวิธีการทางานและ
ทักษะที่จาเป็นให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจในงาน
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2.3 มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Job Evaluation) ที่มีรูปธรรมชัดเจน มีการกาหนดเส้นทาง
เดินของตาแหน่งงาน (Career Path) ของบุคลากรทุกกลุ่ม วิเคราะห์ปริมาณการเข้า -ออกของบุคลากรแต่ละ
กลุ่ม และพิจารณาหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไขและติดตามผล
2.4 มีการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนและเส้นทางเดินของ
ตาแหน่งที่กาหนด รวมทั้งติดตามตรวจสอบเป็นรายบุคคล เพื่อการส่งเสริมสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง
2.5 ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน เช่น รายงานผลการพัฒนาบุคลากรตามแผนบริหารและพั ฒนา
บุคลากร
3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและกาลังใจให้บุคลากรสามารถทางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
3.1 สร้างบรรยากาศของสถานที่ทางานให้น่าอยู่ ตั้งแต่สภาพแวดล้อม บรรยากาศการทางาน
การจั ดสวัส ดิการ การเอาใจใส่ ดูแลบุ คลากรทุกคนอย่างเสมอภาคทัดเทียมกัน การสร้างบรรยากาศของ
ความสุขในการทางาน
3.2 มีระบบส่งเสริมสนับสนุนเสนอขอรับรางวัลของคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน เช่น มี
การติดตามข้อมูล แหล่งให้ร างวัลต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนทราบ
โดยเร็ว มีการกระตุ้นและช่วยเหลือผู้มีศักยภาพเพื่อขอรับรางวัลในด้านต่างๆ เช่น ช่วยจัดทาเอกสารการขอรับ
รางวัล ประสานงานในกระบวนการขอรับรางวัลหรืองานธุรการอื่นๆ
3.3 มีระบบพี่เลี้ยง โดยจัดให้ผู้ ที่มีประสบการณ์เคยได้รับรางวัลให้ คาแนะนา ช่วยเหลือ และ
สนับสนุนอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนรุ่นใหม่ในการขอรับรางวัลต่างๆ
3.4 มีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการพัฒนาบุคลากรร่วมกัน มีช่องทางการสื่อสารหลายช่องทางระว่าง
ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา และระหว่างผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยกัน เพื่อทาให้เกิดความรู้สึกที่ดีและพัฒนา
งานร่วมกัน
3.5 มีนโยบายดูแลสุขภาพของบุลากร ทั้งในเชิงป้องกันและส่งเสริม มีสวั สดิการตรวจเช็คสุขภาพ
ส่งเสริมการออกกาลังกายในรูปแบบต่างๆ เช่น สนับสนุนด้านสถานที่ออกกาลังกาย สนับสนุนผู้เชี่ยวชาญใน
การแนะนาด้านการดูแลสุขภาพ
3.6 ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน เช่น เอกสารที่แสดงถึงสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่สถาบันจัดให้
บุคลากร การจัดเวทีหรือหาแหล่งให้รางวัลต่างๆให้แก่คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานดีเด่น
4. มีระบบการติดตามให้บุคลากรนาความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้อง
ทุกหลักสูตรการฝึกอบรม หรือทุกโครงการที่มีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มความรู้และทักษะการปฏิบัติงาน
ควรกาหนดแนวทาง หรือวิธีการติดตาม ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการอบรมหรือการพัฒนา เพื่อให้เกิดความ
มั่นใจว่าบุคลากรสามารถนาความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงาน หรือปรับปรุงตนเอง
โดยอาจใช้กลไกติดตามผลการนาความรู้และทักษะไปใช้ภายหลังการอบรมหรือพัฒนา 6-9 เดือน หรือใช้กลไก
การจั ดการความรู้ เป็ น เครื่องมือในการติดตามประเมินผลสั มฤทธิ์ของการอบรม หรือการพัฒ นา เป็นต้น
ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน เช่น แบบการติดตามผลการดาเนินงานตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร
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5. มีการกากับติดตามผลการดาเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร และการ
ประเมินผลความสาเร็จของแผน
5.1 สถาบันดาเนินการติดตามการบริหารและพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนเป็น
ระยะๆ ตามความเหมาะสม เช่น 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
5.2 มีการจัดทาแบบฟอร์มการติดตามผลการดาเนินงานตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรทั้ง
สายวิชาการและสายสนับสนุน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือและอานวยความสะดวกในการติดตาม
5.3 มีการรายงานผลการพัฒนาบุคลากรตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรแก่ผู้บริหารระดับสูง
ของสถาบัน เพื่อให้ข้อเสนอแนะในการนาไปปรับปรุงแผนการพัฒนาบุคลการของสถาบัน
5.4 สถาบันจัดให้มีการประเมินผลความสาเร็จของการปฏิบัติงานตามกิจกรรมที่กาหนดไว้ในแผน
รวมทั้งผลสัมฤทธิ์ของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนตามตัวชี้วัดผลการ
ดาเนินงาน (KPI) หรือเป้าหมายของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร โดยที่ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน
และค่าเป้าหมายนั้นควรมีความเชื่อมโยงกับกลยุทธ์ของสถาบัน และนาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือ
ปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากรในรอบปีถัดไป
5.5 ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน เช่น แบบการติดตามผลการดาเนินงานตามแผนบริหารและพัฒนา
บุคลากร รายงานการประเมินความสาเร็จตามตัวชี้วัดของแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร
6. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากร
6.1 นาผลการประเมินความสาเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนไปจัดทาแผนการปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากร
6.2 ดาเนินการตามแผนปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากรตามระยะเวลาที่กาหนด
6.3 มีการสารวจความต้องการ และความพึงพอใจของคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนที่เข้า
ร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน สาหรับใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการจัดทาแผนการพัฒนาบุคลากรในรอบปีถัดไป
6.4 ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน แผนปรับปรุงการบริหารและพัฒนาบุคลากร รายงานผลการ
ดาเนินงานตามแผนปรับปรุงการบริหารและพัฒนาบุคลากร รายงานผลการสารวจความพึงพอใจของบุคลากร
เกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาบุคลากร
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระดับความพึงพอใจของการให้บริการผ่านระบบเครือข่าย
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้จัดบริการผ่านระบบเครือข่ายหลายระบบที่ให้บริการทั้ง แก่
นักศึกษาและอาจารย์ ดังนั้นในแต่ละระบบที่จัดให้บริการควรมีการประเมินความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการผ่าน
ระบบเครือข่ายเหล่านั้น ซึ่งการสารวจความพึงพอใจอาจสารวจผ่านแบบสอบถามหรือจัดทาเป็นแบบสารวจ
ออนไลน์ก็ได้ โดยให้ทาการประเมินให้ครอบคลุมอย่างน้อย 3 ด้าน คือ ด้านบุคลกรผู้ให้บริการและการให้
คาปรึกษาในการเข้าใช้ระบบ ด้านประสิทธิภาพการใช้งานของระบบ และด้านการออกแบบการใช้งานของ
ระบบ เพื่อนาผลการประเมินมาปรับปรุงระบบให้สามารถใช้งานได้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
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ต้องการของผู้ ใช้ไ ด้ม ากยิ่ งขึ้ น ตั ว อย่ างเอกสารหลั ก ฐาน เช่น รายงานผลการประเมิน ความพึ งพอใจของ
ผู้ใช้บริการผ่านระบบเครือข่าย รายงานผลการปรับปรุงระบบเครือข่ายตามข้อเสนอแนะของผู้ใช้บริการ เป็นต้น
ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
1. มีการบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ฐานข้อมูลเพื่อการ
สืบค้น และมีการฝึกอบรมการใช้งานแก่นักศึกษาทุกปีการศึกษา
ห้ อ งสมุ ดควรมี ก ารจั ด สถานที่ ใ ห้ เ หมาะสมกับ การเรีย นรู้ เช่น มี แ สงสว่ า งเพี ย งพอ มีอุ ณ หภู มิ ที่
เหมาะสม มีป้ายแสดงจุดให้บริ การ เป็นต้น รวมถึงมีการจัดหาแหล่งเรียนรู้ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
หรือแหล่งเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ให้แก่นักศึกษา และอาจารย์ เช่น ให้บริการเกี่ยวกับการหาข้อมูลหรือการดาวน์
โหลดผลงานวิจัยและบทความวิชาการบนเว็บไซต์วารสารต่างชาติ สื่อการเรียนการสอนอีเลิร์นนิ่ง (E-learning)
และจัดให้มีระบบฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้นหนังสือและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออานวยความสะดวกในการสืบค้น
ให้แก่นักศึกษาและอาจารย์
ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน จะเป็นการแสดงหลักฐานเชิงประจักษ์โดยการให้คณะกรรมการพิจารณา
จากสถานที่ให้บริการจริง
2. มีการจัดพื้นที่/สถานที่สาหรับนักศึกษาได้พบปะ แลกเปลี่ยนสนทนา หรือทางานร่วมกัน
ห้องสมุดเป็นสถานที่เพื่อการเรียนรู้ ทั้งอ่านหนังสือ ค้นคว้าเอกสารสาหรับการทารายงาน และการ
ทางานกลุ่มของนักศึกษาที่มักมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็ นอยู่เสมอ ดังนั้นห้องสมุด จึงควรมีการจัดพื้นที่
สาหรับให้นักศึกษาได้ทางานร่วมกันอย่างเป็นสัดส่วน ทั้งนี้ควรคานึงถึงการป้องกันไม่ให้เสียงของนักศึกษาที่
ทางานกลุ่มออกไปรบกวนผู้ ใช้บ ริการคนอื่นๆ ด้ว ย ตัว อย่างเอกสารหลั กฐาน เป็ นการแสดงหลักฐานเชิง
ประจักษ์โดยการให้คณะกรรมการพิจารณาจากสถานที่ให้บริการจริง
3. มีบริการด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางกายภาพแก่นักศึกษาและอาจารย์ ได้แก่ ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการทางภาษา อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง หนังสือ ตารา สิ่งพิมพ์ วารสาร และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เพียงพอ ทันสมัย และพร้อมใช้งาน
3.1 สถาบันจัดให้มีระบบในการดาเนินการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางกายภาพ ได้แก่ มีการ
สารวจความคิดเห็ น ของผู้ ใช้บ ริ การ จั ด ให้ มีช่องทางการสื่อสารเพื่อรับข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียนของ
ผู้ใช้บริการ การจัดหาสิ่งสนับสนุนให้เพียงพอต่อความต้องการ มีการซ่อมบารุงสิ่งสนับสนุนที่ชารุดหรือเสียหาย
ให้สามารถนากลับมาใช้งานได้ใหม่โดยเร็ว มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ และมีการนาผลการ
ประเมินความพึงพอใจและผลการสารวจความคิดเห็นของผู้ใช้บริการมาปรับปรุงการให้บริการ
3.2 สิ่งที่สถาบันควรคานึงถึงและให้ความสาคัญมากที่สุดในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทาง
กายภาพ คือ จานวนที่เพียงพอต่อการใช้งานและความทันสมัยของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
3.3 ตัว อย่ างเอกสารหลั กฐาน เป็ นการแสดงหลักฐานเชิงประจักษ์โ ดยการให้ คณะกรรมการ
พิจารณาจากสถานที่ให้บริการจริง
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4. มีระบบที่เปิดโอกาสให้อาจารย์และนักศึกษามีส่วนร่วมในการให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ใช้
ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน และมีระบบการรับข้อร้องเรียนและการจัดการข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับ
การให้บริการของหน่วยงาน
สถาบันควรจัดให้มีช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายสาหรั บรับข้อร้องเรียนหรือรับข้อเสนอแนะจาก
ผู้รับบริการ ช่องทางการสื่อสาร เช่น เว็บบอร์ด เฟสบุค กล่องรับความคิดเห็น หรือมีเคาว์เตอร์บริการ เป็นต้น
ซึ่งการให้ข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนเหล่านี้เป็นข้อมูลที่สาคัญที่จะทาให้หน่วยงานเกิดการพัฒนาคุณภาพ
การให้บ ริการได้ ตัว อย่ างเอกสารหลักฐาน เป็นการแสดงหลัก ฐานเชิงประจักษ์โ ดยการให้ คณะกรรมการ
พิจารณาจากสถานที่ให้บริการจริง
5. มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อ ไม่ต่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 โดยผู้
ประเมินคือนักศึกษาและอาจารย์
การประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ ควรมีการประเมินแต่ละด้านให้ครอบคลุม ได้แก่
ความเพียงพอและทันสมัยของหนังสือ/ตารา สื่ออิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ที่ให้บริการ อินเตอร์เน็ตความเร็ว
สูง คุณภาพของผู้ให้บริการ ขั้นตอนการให้บริการ ความรวดเร็วและความสะดวกในการรับบริการ เป็นต้น
ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน เช่น สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ หนังสือบันทึกข้อร้องเรียน
แบบสารวจความคิดเห็น
6. มีการนาผลการประเมินคุณภาพในข้อ 5 มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการที่สนองความ
ต้องการของผู้รับบริการ
ผลของการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ประกอบกับการให้ ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียน
ต่างๆ หน่วยงานควรมีการนาข้อมูลดังกล่าวทั้งหมดมาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการให้บริการ โดยปรับปรุง
ในส่ ว นที่ส ามารถดาเนิ น การได้ง่า ยและมีความส าคัญก่ อนเป็ นล าดับแรก ตั ว อย่ างเอกสารหลั ก ฐาน เช่ น
แผนการปรับปรุงการให้บริการตามผลการประเมินความพึงพอใจและข้อเสนอแนะของผู้รับบริการ โดยต้อง
แสดงหลักฐานเชิงประจักษ์ควบคู่ไปด้วย
ตัวบ่งชี้ที่ 3.6 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan)
สานักวิทยบริการและสารสนเทศเป็นหน่วยงานที่ดาเนินการแทนระดับสถาบันเกี่ยวกับการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ และจัดทารายงานข้อมูลสารสนเทศที่สาคัญเสนอต่อผู้บริหารระดับสูงของสถาบัน เพื่อการ
บริหารและการตัดสินใจ ควรมีดาเนินการดังนี้
1.1 มีการตั้งคณะกรรมการการจัดทาแผนระบบสารสนเทศที่ประกอบไปด้วย ผู้บริหารด้านระบบ
สารสนเทศของสถาบัน และกลุ่มผู้บริหารที่เป็นผู้ใช้ระบบสารสนเทศ
1.2 แผนระบบสารสนเทศควรสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน
1.3 ระบบสารสนเทศที่นาเสนอในแผนระบบสารสนเทศควรประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้
อย่างน้อย
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-

วัตถุประสงค์ ความสามารถในการทางานของระบบแต่ละระบบ
ความสอดคล้องของแต่ละระบบที่มีต่อแต่ละกลยุทธ์ของสถาบัน
ความสัมพันธ์ระหว่างระบบสารสนเทศที่นาเสนอใหม่กับระบบสารสนเทศที่มีอยู่ในปัจจุบัน
ทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการใช้ในแต่ละระบบ ทั้ง ฮาร์ดแวร์ ซอร์ฟแวร์ (ระบบซอร์ฟแวร์และ
โปรแกรมแอปพลิเคชั่นต่างๆ) ระบบฐานข้อมูล (Database) ผู้กาหนดโปรแกรม (Peopleware)
และ สิ่งอานวยความสะดวกอื่นๆ
- งบประมาณที่ต้องการใช้ในแต่ละระบบ
- การประเมินความคุ้มค่าของระบบสารสนเทศ
- การจัดลาดับความสาคัญของระบบสารสนเทศ
1.4 ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน เช่น แผนระบบสารสนเทศระยะยาว 5 ปี (ระยะเวลาของแผนควร
เท่ากับระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ของสถาบัน) และมีการแปลงแผนมาสู่แผนปฏิบัติงานระบบสารสนเทศ
ประจาปี
2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบัน โดยอย่างน้อยต้อง
ครอบคลุมงานที่เกี่ยวข้องของสถาบัน เช่น การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถนาไปใช้ในการดาเนินงานประกันคุณภาพ
ระบบสารสนเทศเพื่ อ การบริ ห ารและการตั ด สิ น ใจเป็ น ระบบสารสนเทศที่ น าข้ อ มู ล จากระ บบ
สารสนเทศในการดาเนินงานตามปกติ เช่น ระบบบัญชี ระบบลงทะเบียนนักศึกษา ระบบทะเบียนประวัติ เป็น
ต้น มาสร้างเป็นสารสนเทศให้ผู้บริหารใช้ในการบริหารและการตัดสินใจในเรื่องที่เป็นพันธกิจของสถาบันได้
อย่างครบถ้วน ทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การเงิน การบริหารจัดการด้านอื่นๆ รวมทั้งเป็น
ข้อมูลเพื่อใช้ในการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาด้วย
3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ
3.1 ผู้รับผิดชอบจัดทาแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ รวมทั้งกาหนดระยะเวลาในการ
เก็บแบบประเมินให้สอดคล้องกับลักษณะการเข้าใช้ระบบ เช่น มีการประเมินความพึงพอใจทุกครั้งที่มีการใช้
งานระบบหรือทุกเดือน ทุกภาคการศึกษา ทุกปีการศึกษา เป็นต้น
3.2 ผู้รับผิดชอบด้านระบบสารสนเทศของสถาบันควรดาเนินการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้
ระบบสารสนเทศเป็นประจาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
3.3 ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน เช่น ผลการประเมิ นความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อการใช้บริการระบบ
สารสนเทศ
4. มีการนาผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ
4.1 กาหนดผู้รับผิดชอบในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ
สารสนเทศ
4.2 นาผลการประเมินความพึงพอใจมาใช้ในการจัดทาแผนปรับปรุงระบบสารสนเทศ
4.3 แผนปรับปรุงระบบสารสนเทศควรผ่านการพิจารณาจากผู้บริหาร
4.4 ดาเนินการตามแผนปรับปรุงระบบสารสนเทศตามระยะเวลาที่กาหนด
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4.5 ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน เช่น แผนการปรับปรุงระบบสารสนเทศตามผลการประเมินความ
พึงพอใจของผู้ใช้ หรือแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศตามผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้
5. มีการจัดทารายงานสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารและการตัดสินใจเสนอคณะกรรมการ
บริหารสถาบัน
ข้อมูลในระบบสารสนเทศ และฐานข้อมูล ควรมีการแปลงข้อมูลเหล่านั้นให้อยู่ในรูปแบบของ แผนภูมิ
หรือกราฟ หรือตาราง หรือข้อมูลสารสนเทศรูปแบบอื่นที่ง่ายต่อการศึกษา และจัดทาในรูปแบบรายงานเพื่อ
นาเสนอผู้บริหารระดับสูงของสถาบัน สาหรับใช้ในการบริหาร วางแผน และการตัดสินใจ ตัวอย่างเอกสาร
หลักฐาน เช่น รายงานข้อมูลผลงานวิจัย และผลงานวิชาการของหลักสูตร รายงานคุณวุฒิทางการศึกษาและ
คุณวุฒิทางวิชาการของอาจารย์ รายงานการคงอยู่ของนักศึกษาและอาจารย์ในแต่ละหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ที่ 3.7 กระบวนการพัฒนางานบริการสารสนเทศด้วยระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015
1. มีแผนงาน/โครงการ และมีการกาหนดนโยบายคุณภาพ (Quality Policy)
ผู้บริหารระดับสูงขององค์กร (ผู้อานวยการ/รองผู้อานวยการ/หัวหน้างาน) มีหน้าที่ในการกาหนด
นโยบายคุณภาพขององค์กร ซึ่งการจัดทานโยบายคุณภาพขององค์กรอาจนาข้อกาหนดของมาตรฐาน ISO
9001:2015 มาใช้เป็ นพื้นฐานในการกาหนดนโยบายคุณภาพก็ได้เพื่อให้นโยบายคุณภาพครอบคลุมทุก
ข้อกาหนดของมาตรฐาน ISO 9001:2015 และนโยบายคุณภาพต้องมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับกับ
วัตถุประสงค์ขององค์กรด้วย ตลอดจนมีการสื่อสารและทาความเข้าใจต่อพนักงานทุกคนเกี่ยวกับนโยบาย
คุ ณ ภาพขององค์ ก ร และมี ก ารทบทวนนโยบายคุ ณ ภาพให้ มี ค วามเหมาะสมต่ อ การเปลี่ ย นแปลงและ
วัตถุประสงค์ขององค์กรที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอ
ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน ได้แก่ นโยบายคุณภาพที่ จัดทาเป็นเอกสาร เอกสารหลักฐานหรือหลักฐาน
เชิงประจักษ์ อื่นๆ ที่แสดงถึงการสื่อสารและทาความเข้าใจของผู้บริหารระดับสูงต่อบุคลากรทุกคนเกี่ยวกับ
นโยบายคุณภาพขององค์กร
2. บุคลากรในกลุ่มงานบริการสารสนเทศมีการกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ (Job Description) ที่
ชัดเจน โดยมีการควบคุมเอกสารให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015
การกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ (Job Description) ของบุคลากรเป็นผลต่อเนื่องมาจากการ
กาหนดกระบวนการที่จาเป็นสาหรับระบบบริหารคุณภาพขององค์กร กล่าวคือ องค์กรต้องทบทวนก่อนว่ามี
กระบวนการอะไรบ้างที่ใช้ในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้า/ผู้รับบริการ จากนั้นจึงมากาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละตาแหน่งงานว่า ใครรับผิดชอบใน
กระบวนการใด หรือใครรับผิดชอบในขั้นตอนใดของกระบวนการนั้นๆ ดังนั้นใน Job Description จะมีทั้งการ
กาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและอานาจสั่งการ เพื่อ
a) ทาให้แน่ใจว่ากระบวนการที่จาเป็นในระบบบริหารคุณภาพได้มีการจัดทา นาไปปฏิบัติ และดูแล
รักษาระบบให้คงอยู่
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b) รายงานผลการดาเนินงานของระบบบริหารคุณภาพต่อผู้บริหารระดับสูง รวมถึงความจาเป็นใดๆ
ในการปรับปรุง
c) รณรงค์ส่งเสริมให้เกิดความตระหนักถึงข้อกาหนดของลูกค้าแก่พนักงานทุกคนในองค์กร
โดยผู้บริหารระดับสูงต้องทาให้มั่นใจว่า ความรับผิดชอบ และอานาจสั่งการได้มีการกาหนด พร้อมกับ
มีการสื่อสารออกไปให้เข้าใจกับภายในองค์กร
การควบคุมเอกสาร (Control of documents) เป็นการควบคุมเฉพาะเอกสารที่จาเป็นต้องใช้ภายใน
ระบบบริหารคุณภาพ ซึ่งเอกสารในระบบบริหารคุณภาพต้องประกอบด้วย
a) ขนาดและประเภทขององค์กร
b) ความซับซ้อนและการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการต่างๆ ในองค์กร และ
c) ความสามารถของบุคลากรในหน่วยงาน
ทั้งนี้เอกสารดังกล่าวข้างต้นจะอยู่ในรูปแบบสื่อใดก็ได้ (เช่น กระดาษ ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ไฟล์วีดีโอ
เป็นต้น) องค์กรต้องกาหนดการควบคุมที่ต้องการโดยอาจจัดทา “คู่มือการปฏิบัติในการควบคุมเอกสาร” ด้วย
ก็ได้ ซึ่งภายในคู่มือจะมีหัวข้อที่สาคัญเหล่านี้ เช่น การกาหนดลาดับชั้นของการอนุมัติเอกสาร การระบุสถานะ
ของเอกสารเมื่อได้รับการแก้ไข (ตัวอย่าง วันที่มีผลบังคับใช้............ ฉบับที่........... แก้ไขครั้งที่.............) การ
ควบคุมและแจกจ่ายเอกสารที่มาจากภายนอก (ได้แก่ จดหมาย เอกสารราชการ ฯ, แต่ไม่จาเป็นต้องควบคุม
ทุกเอกสาร จะควบคุมเฉพาะเอกสารที่มีผลกระทบต่อสิ นค้าและบริการ หรือมีผ ลกระทบต่อองค์กร) การ
ป้องกันการนาเอกสารที่ยกเลิกแล้วไปใช้งาน และวิธีการทาลายเอกสาร เป็นต้น
ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน เช่น Job Description ของแต่ละตาแหน่งงาน, คู่มือการปฏิบัติในการ
ควบคุมเอกสาร หรือระเบียบการปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมเอกสาร หรือเอกสารอื่นที่แสดงถึงแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการควบคุมเอกสารขององค์กร
3. มีการจัดอบรม หรือประชุมทบทวนการดาเนินการ อย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี
ผู้บ ริห ารระดับ สูงต้องทาการทบทวนระบบบริหารคุณภาพขององค์กรตามระยะเวลาที่กาหนดไว้
เพื่อให้ มั่น ใจว่าระบบบริ ห ารคุณภาพยั งคงความเหมาะสม มีความเพียงพอ และยังมีประสิ ทธิผ ลอยู่ การ
ทบทวนของฝ่ า ยบริ ห ารนี้ ต้ องครอบคลุ มถึ ง การประเมิน โอกาสในการปรับ ปรุง และความจ าเป็น ในการ
ปรับเปลี่ยนระบบบริหารคุณภาพ ซึ่งรวมถึงนโยบายคุณภาพและวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพด้วย ข้อมูลที่ใช้ใน
การพิจารณาการทบทวนของฝ่ายบริหารประกอบด้วย
a) ผลจากการตรวจติดตาม
b) ข้อมูลย้อนกลับจากลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ
c) ผลการดาเนินการของกระบวนการ และความเป็นไปตามข้อกาหนดของผลิตภัณฑ์หรือบริการ
d) สถานะของการปฏิบัติการ แก้ไขและป้องกัน
e) การติดตามความคืบหน้าจากการประชุมทบทวนครั้งก่อน
f) การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อระบบบริหารคุณภาพ
g) คาแนะนาในการปรับปรุง
ผลจาการทบทวน (Review output) ของฝ่ายบริหารต้องรวมถึง การตัดสินใจ และการดาเนินการที่เกี่ยวกับ
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a) การปรับปรุงประสิทธิผลของระบบบริหารคุณภาพและกระบวนการในระบบ
b) การปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับข้อกาหนดของลูกค้าหรือผู้รับบริการ
c) ทรัพยากรที่จาเป็น
ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน เช่น รายงานการประชุมทบทวนการดาเนินการ เล่มสรุปโครงการการจัด
กิจกรรมอบรมที่เกี่ยวกับการทบทวนการดาเนินการ หรือรายงานอื่นๆ ที่แสดงถึงการทบทวนการดาเนินการ
และมีผลจากการทบทวนดังกล่าว ซึ่งผลจากการทบทวนอาจเป็นมติ การตัดสินใจ หรือการดาเนินการใดๆ
เกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิผลของระบบบริหารและกระบวนการในระบบ การปรับปรุงการให้บริการให้ตรง
กับข้อกาหนดและความต้องการของลูกค้า/ผู้รับบริการ การจัดหาทรัพยากรที่จาเป็น
4. มีการตรวจติดตาม (Audit) โดยคณะกรรมการที่หน่วยงานจัดตั้งขึ้น อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี
การได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 เป็นเป้าหมายหนึ่งของสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ ดัง นั้ น เพื่ อ การปรั บ ปรุ งพั ฒ นาระบบบริ ห ารคุ ณ ภาพของหน่ ว ยงานให้ เป็ นไปตาม
ข้อกาหนดของมาตรฐานดังกล่ าว หน่ว ยงานควรมีคณะกรรมการจานวนหนึ่งที่หน้าที่ตรวจติดตามผลการ
ดาเนินการ และทาการประเมินระบบตามข้อกาหนดของมาตรฐาน ISO 9001:2015 อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี
รวมถึงมีหน้าที่ในการเขียนรายงานผลการประเมินฯ และการให้แนวทางในการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพให้
เป็นไปตามข้อกาหนดมาตรฐานมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้หน่วยงานได้มีการเตรียมความพร้อมก่อนรับการตรวจ
ประเมินจริงเพื่อการรับรองมาตรฐานตามระบบ ISO 9001:2015 ต่อไป
ตัว อย่ างเอกสารหลั กฐาน เช่น รายงานผลการประเมินองค์กรตามข้อกาหนดของมาตรฐาน ISO
9001:2015 ของคณะกรรมการตรวจติดตามมาตรฐาน ISO 9001:2015
5. มีการนาผลการตรวจประเมินจากคณะกรรมการมาปรับปรุงการดาเนินงานเพื่อเตรียมพร้อมใน
การรับการตรวจประเมินรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015
จากผลการประเมินองค์กรตามข้อกาหนดของมาตรฐาน ISO 9001:2015 ของคณะกรรมการตรวจ
ติดตามฯ ในแต่ละครั้งของรอบปีการประเมิน นั้น ให้หน่วยงานนาผลการประเมินและแนวทางการพัฒนาที่
คณะกรรมการรายงานไว้ มาดาเนิ น การปรับปรุง /พัฒ นาระบบบริห ารของหน่ ว ยงานให้ มีม าตรฐานตาม
ข้อกาหนดต่อไป และสามารถน าพาไปสู่การรับการตรวจประเมินรับรองตามมาตรฐานระบบบริหารงาน
คุณภาพ ISO 9001:2015 ในอนาคตได้
ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน เช่น รายงานผลการปรับปรุงระบบบริหารคุณภาพตามข้อเสนอแนะและผล
การประเมินของคณะกรรมการตรวจติดตามประจาปี, แผนการปรับปรุงระบบบริหารคุณภาพตามข้อเสนอแนะ
และผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจติดตามประจาปี
ตัวบ่งชี้ที่ 3.8 ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
1. กาหนดผู้รับผิดชอบในการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
สานักศิลปะและวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานที่ มีหน้าที่รับผิดชอบและมี พันธกิจหลักในการทานุบารุง
ส่งเสริม อนุรักษ์และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนการบริการวิชาการ
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และเผยแพร่ความรู้ ด้านศิล ปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ดังนั้นการกาหนดโครงสร้างองค์กรและ
โครงสร้างการบริหารของหน่วยงานต้องสอดรับกับพันธกิจหลักดังกล่าวเพื่อให้สามารถดาเนินงานบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และเป้าประสงค์ของหน่วยงานได้ ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน เช่น เอกสารที่แสดงถึง
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และโครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหารของหน่วยงาน โดยเอกสาร
ดังกล่าวอาจอยู่ในรูปแบบใดก็ได้ (กระดาษ หรือไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ หรือไฟล์วีดีโอ ฯ)
2. จัดทาแผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์
ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถดาเนินการได้ตามแผน
การกาหนดตัว ชี้วัด ที่ชัดเจนและสามารถใช้ วัด ผลลั พธ์ (output) ของการดาเนินการได้ จะเป็น
จุดเริ่มต้นของกระบวนการที่มีคุณภาพด้วย หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง ตัวชี้วัดเป็นตัวกาหนดผลลัพธ์ที่หน่วยงาน
ต้องการและนาไปสู่การออกแบบกระบวนการที่ดีที่สามารถนาไปสู่การเกิดผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดดังกล่าว ดังนั้น
หน่วยงานต้องมีแผนปฏิบัติการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และกาหนดตัวชี้วัดสาหรับใช้วัดความสาเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของหน่ วยงาน พร้อมกับมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ในการดาเนินการตามแผน ตัวอย่าง
เอกสารหลักฐาน เช่น แผนปฏิบัติการประจาปี รายงานผลการดาเนินการตามตัวชี้วัดกลยุทธ์ รายงานผลการ
ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการ
3. กากับติดตามให้มีการดาเนินงานตามแผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
หน่วยงานต้องมีการกากับและติดตามผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดกลยุทธ์และตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติ
การให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้จากผู้รับผิดชอบเป็นระยะๆ อาจติดตามทุก 1 เดือนหรือ 3 เดือน หรือ
6 เดือนตามความเหมาะสมของแต่ละตัวชี้วัด หากชี้วัดใดมีความอ่อนไหวมากหรือมีความเสี่ยง/มีแนวโน้มที่จะ
ไม่บรรลุตามเป้าหมายอาจมีการติดตามถี่ขึ้นก็ได้ ดังนั้นหน่วยงานควรกาหนดผู้รับผิดชอบในการดาเนินการ
เหล่านี้โดยตรง ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน เช่น รายงานผลการดาเนินการตามตัวชี้วัดกลยุทธ์ รายงานผลการ
ดาเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ
4. ประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
จากการติ ด ตามผลการด าเนิ น การตามตั ว ชี้ วั ด กลยุ ท ธ์ ป ระจ าปี ให้ ห น่ ว ยงานท าการประเมิ น
ความสาเร็จตามตัวชี้วัดกลยุทธ์เหล่านั้น หากตัวชี้วัดใดมีความเสี่ยงหรือมีแนวโน้มที่จะไม่บรรลุตามเป้าหมายที่
กาหนดไว้ ให้มีการกากับและติดตามอย่างใกล้ชิด รวมถึง ต้องมีการบริหารจัดการกับปัจจัยเสี่ยงด้านกลยุทธ์
เหล่านั้นให้หมดไปหรือหากไม่สามารถจัดการให้หมดไปได้จริงๆ ก็ให้เกิดผลกระทบต่อเป้าหมายของหน่วยงาน
ให้น้อยที่สุด นอกจากนี้หน่วยงานต้องจัดทารายงานความก้าวหน้าผลการเนินงานตามตัวชี้วัดกลยุทธ์และ
ตัว ชี้วั ดของแผนปฏิ บั ติก ารเสนอต่อผู้ บ ริ ห ารและคณะกรรมการประจาหน่ว ยงาน เพื่ อให้ ผู้ บริ ห ารนาผล
ดาเนินงานไปสู่การบริหารและการตัดสินใจให้ดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไป ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน
เช่น รายงานผลการดาเนินการตามตัวชี้วัดกลยุทธ์ รายงานผลการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการ รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจาหน่วยงานที่มีวาระการประชุมเกี่ยวกับการรายงานผลการดาเนินงาน
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5. นาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
กรณีตัวชี้วัดกลยุทธ์บางตัวที่ไม่บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ อาจเนื่องมาจากกระบวนการ
ปฏิบัติงานไม่ดหี รือกิจกรรมในแผนไม่ตอบสนองต่อผลลัพธ์ที่ต้องการก็ได้ ดังนั้นหน่วยงานควรมีการนาผลการ
ประเมินความสาเร็จตามตัวชี้วัดกลยุทธ์มาปรับปรุงกิจกรรมในแผน หรือปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานให้
สามารถนาไปสู่ผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่ต้องการให้ได้ต่อไป ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน เช่น แผนปรับปรุงผลการ
ดาเนินงานตัวชี้วัดกลยุทธ์ตามผลการประเมินฯ และข้อเสนอแนะของผู้บริหาร รายงานผลการปรับปรุงการ
ดาเนินงานของตัวชี้วัดกลยุทธ์ตามแผนการปรับปรุงฯ หรือเอกสารอื่นที่แสดงให้เป็นถึงการนาผลการประเมิน
ความสาเร็จตามตัวชี้วัดกลยุทธ์มาปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานหรือกิจกรรมในแผน
6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน
การเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมต่อสาธารณะเป็นพันธกิจหนึ่งของ
สานักศิลปะและวัฒนธรรม ดังนั้นหน่วยงานควรบรรจุงานเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมไว้ในแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการด้วย กิจกรรมหรือการบริการดังกล่าวควรนาไปสู่ผลลัพธ์ใน
เรื่องการอนุรักษ์ให้คงอยู่และการสร้างเครือข่ายด้านศิลปะและวัฒนธรรม ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน เช่น เล่ม
รายงานสรุปการจัดโครงการ/กิจกรรม หรือเอกสารอื่นที่แสดงถึงการจัดกิจกรรมหรือการบริการให้สาธารณะ
โดยเอกสารนั้นจะอยู่ในรูปแบบใดก็ได้ (กระดาษ ไฟล์ภาพถ่าย ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ หรือไฟล์วีดีโอ)
ตัวบ่งชี้ที่ 3.9 การบริหารจัดการการบริการวิชาการ
1. มีการกาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาการจัดสรรงบประมาณโครงการบริการวิชาการให้แก่
หน่วยงานต่างๆ ภายในสถาบัน
สานักบริการวิชาการและจัดหารายได้ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสถาบันให้ดาเนินการจัดสรร
งบประมาณให้แต่ละหน่วยงานภายในสถาบันในการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมด้านบริการวิชาการ ดังนั้น
หน่ ว ยงานควรมี การก าหนดหลั ก เกณฑ์ ในการพิ จ ารณาเพื่อ จั ด สรรงบประมาณให้ แ ต่ ล ะหน่ ว ยงานอย่ า ง
เหมาะสมและสอดรับกับหลักเกณฑ์ที่กาหนด พร้อมทั้งมีการเผยแพร่หลักเกณฑ์พิจารณาดังกล่าวให้หน่วยงาน
ต่างๆ ได้รับทราบข้ามูลและถือปฏิบัติตาม ตลอดจนมีแนวทางปฏิบัติที่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน นอกจากนี้
หน่วยงานควรจัดให้มีระบบในการจัดเก็บข้อมูลการจัดสรรเหล่านี้เพื่อนามาใช้ในการบริหารและการตัดสินใจใน
การบริหารงานด้านบริการวิชาการด้วย ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน เช่น เอกสารแสดงหลักเกณฑ์การพิจารณา
การจั ดสรรงบประมาณโครงการบริ การวิช าการ เอกสารที่แสดงถึงการแจ้งหรือเผยแพร่ห ลั กเกณฑ์ฯ ให้
หน่วยงานต่างๆ ได้รับทราบข้อมูล
2. มีการตรวจสอบโครงการบริการวิชาการของทุกหน่วยงานภายในสถาบันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
การพิจารณา
ให้ดาเนินการตรวจสอบโครงการบริการวิชาการของแต่ละหน่วยงานว่าเป็นไปตามข้อกาหนดใน
หลักเกณฑ์การพิจารณาหรือไม่ เพื่อดาเนินการจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสมไปยังหน่วยงานสาหรับ
ดาเนินการตามโครงการบริการวิชาการ
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3. มีการจัดสรรงบประมาณโครงการบริการวิชาการให้แก่หน่วยงานภายในสถาบันตามหลักเกณฑ์ที่
กาหนด
เมื่อดาเนินการตรวจสอบโครงการบริการวิชาการของแต่ละหน่วยงานที่มีความสอดรับกับหลักเกณฑ์
พิจ ารณาแล้ ว ให้ เจ้ า หน้ าที่ผู้ รั บ ผิ ด ชอบจั ด ทารายงานนาเสนอรายชื่อ โครงการบริก ารวิช าการของแต่ล ะ
หน่วยงานที่เป็นไปตามข้อกาหนดในหลักเกณฑ์พิจารณาต่อผู้บริหารหน่วยงาน เพื่อให้ผู้บริหารร่วมกันพิจารณา
จั ด สรรงบประมาณที่ เ หมาะสมให้ แ ก่ ห น่ ว ยงานเหล่ านั้ น และด าเนิ น การประสานงานเพื่ อแจ้ ง ข้ อ มู ล แก่
หน่วยงานต่างๆ ต่อไป ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน เช่น รายงานการจัดสรรงบประมาณโครงการบริการวิชาการ
4. มีการติดตามความก้าวหน้าผลการดาเนินงานของโครงการบริการวิชาการ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
สานักบริการวิชาการและจัดหารายได้ ควรกาหนดตัวชี้วัดที่แสดงผลลัพธ์ ที่ต้องการให้แต่ละหน่วยงาน
ภายในสถาบั น น าไปใช้ เป็ น ตั ว วัด ความส าเร็ จ ของการด าเนิ นงานด้ า นบริก ารวิ ช าการ ซึ่ง ตั ว ชี้ วัด ที่ แต่ ล ะ
หน่วยงานนาไปดาเนินการนี้ต้องนาไปสู่ ผลลัพธ์ที่ สถาบันต้องการด้วย (ตัวชี้วัดระดับ มหาวิทยาลัย ) ดังนั้น
หน่วยงานต้องมีการติดตามความก้าวหน้าผลการดาเนินการของโครงการบริการวิชาการจากหน่วยงานภายใน
สถาบันเป็นระยะๆ เช่น ติดตามทุก ๆ 1 เดือนหรือ 3 เดือนหรือ 6 เดือนตามความเหมาะสม พร้อมจัดทา
รายงานความก้าวหน้าฯ ดังกล่าวเสนอต่อผู้บริหารให้รับทราบข้อมูลเพื่อนาไปสู่การบริหารหรือการสั่งการที่
จาเป็นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดาเนิน งานตามการสั่งการต่อไป ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน เช่น รายงาน
ความก้าวหน้าผลการดาเนินงานของโครงการบริการวิชาการรายไตรมาส
5. มีการสรุปรายงานโครงการบริการวิชาการเสนอต่อคณะกรรมการประจาสานักอย่างน้อยปีละ 1
ครั้ง พร้อมเผยแพร่ต่อสาธารณชน
เมือ่ สิ้นปีงบประมาณ หน่วยงานควรจัดทารายงานสรุปโครงการบริการวิชาการของสถาบันประจาปี ที่
มีรายละเอียดแสดงข้อมูลที่สาคัญ ได้แก่ ชื่อโครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ จานวนงบประมาณที่ได้รับ การ
จัดสรร ตัวชี้วัดความสาเร็จ ร้อยละการบรรลุผลสาเร็จตามตัวชี้วัด ข้อเสนอแนะหรือ อุปสรรคในการดาเนินการ
ของแต่ละหน่ วยงาน และแนวทางการปรั บปรุงการดาเนินการของแต่ละหน่วยงานในปี ถัดไป นาเสนอต่อ
ผู้บริหาร คณะกรรมการประจาหน่วยงาน และคณะกรรมการบริหารสถาบัน เพื่อรับทราบข้อมูลรวมถึงมีมติให้
ดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือมีข้อเสนอแนะ/แนวทางในการพัฒนางานด้านการบริการวิชาการของสถาบัน
ให้ดียิ่ งขึ้น ต่อไป ตัวอย่ างเอกสารหลักฐาน เช่น รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาหน่วยงาน หรือ
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันที่มีวาระการประชุมรายงานสรุปโครงการบริการวิชาการ
ประจาปี และเล่มรายงานสรุปโครงการบริการวิชาการประจาปี
ตัวบ่งชี้ที่ 3.10 ระบบกากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและ
คณะ
1. มีระบบและกลไกในการกากับติดตามการดาเนินงานการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะให้
เป็นไปตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ
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สานักประกันคุณภาพการศึกษาเป็นหน่วยงานที่ดาเนินการแทนระดับสถาบันเกี่ยวกับการกากับ
ติดตามการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ ซึ่งเป็นเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในระดับสถาบัน ควรมีการ
ดาเนินงานดังนี้
1.1 สถาบันมีการกาหนดระบบการกากับติดตามการดาเนินงานประกันคุณภาพหลักสูตรและ
คณะ ประกอบด้วย กาหนดคณะทางานหรือคณะกรรมการในการกากับติดตาม มีการจัดสรรงบประมาณใน
การดาเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ ประกาศนโยบายเกี่ยวกับระบบกากับการประกันคุณภาพ
หลักสูตรและคณะ การจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ การ
ติดตามผลการดาเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ และการรายงานผลการติดตามการดาเนินการ
ประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสถาบันเพื่อพิจารณา
1.2 มีการกากับให้คณะจัดให้มีระบบกากับติดตามการดาเนินงานประกันคุณภาพหลักสูตร
1.3 ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน เช่น ประกาศของสถาบันเกี่ยวกับระบบกากับการประกันคุณภาพ
หลั กสู ตรและคณะ คาสั่ งแต่งตั้ง คณะทางานหรื อคณะกรรมการในการกากับติด ตามการประกั นคุณภาพ
หลักสูตรและคณะ รายงานผลการติดตามการดาเนินงานประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ
2. มีคณะกรรมการกากับติดตามการดาเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่กาหนดในข้อ 1 และรายงานผล
การติดตามให้กรรมการระดับสถาบันเพื่อพิจารณา
2.1 สถาบันแต่งตั้งคณะทางานหรือคณะกรรมการกากับติดตามการดาเนินงานประกันคุณภาพ
หลักสูตรและคณะ
2.2 คณะทางานหรือคณะกรรมการกากับติดตามการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ มีหน้าที่
ดังนี้ 1) กากับการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร และกากับ
การประกัน คุ ณภาพคณะให้ เป็ น ไปตามองค์ป ระกอบการประกัน คุณภาพคณะ โดยก ากับติ ดตามทุกภาค
การศึกษา (ปีการศึกษาละ 2 ครั้ ง) 2) ส่งเสริมสนับสนุนในการเพิ่มศักยภาพและความรู้ความเข้าใจด้านการ
ประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะแก่คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ โดยเฉพาะอาจารย์ ประจา
หลักสูตร
2.3 มี ก ารรายงานผลการติ ด ตามการประกั น คุ ณ ภาพหลั ก สู ต รและคณะเสนอต่ อ คณะ
กรรมการบริหารสถาบันพิจารณาทุกภาคการศึกษา (ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง)
2.4 ตัว อย่างเอกสารหลักฐาน เช่น คาสั่ งแต่งตั้งคณะทางานหรือคณะกรรมการในการกากับ
ติดตามการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ รายงานผลการติดตามการดาเนินงานประกันคุณภาพหลักสูตร
และคณะ
3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของหลักสูตรและคณะ ให้เกิดผลตาม
องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ
3.1 ทรัพยากรสนับสนุนการดาเนินงานของหลักสูตรและคณะ ได้แก่ งบประมาณการบริหารและ
พัฒนาอาจารย์ให้มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร แหล่งเรียนรู้หรือสื่อต่างๆ สาหรับอาจารย์
และนักศึกษา ทุนวิจัย สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษาและอาจารย์ ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่
สาคัญ
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3.2 ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน เช่น รายงานการจัดสรรงบประมาณเพื่อการดาเนินงานการประกัน
คุณภาพของหลั ก สู ต รและคณะ แผนการพัฒ นาบุค ลากรและจั ดสรรงบประมาณ รายงานการจัด สรรสิ่ ง
สนับสนุนการเรียนรู้ให้แก่หลักสูตรประจาปี
4. นาผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรและทุกคณะที่ผ่านการพิจารณาของกรรมการระดับสถาบัน
เสนอสภาสถาบันเพื่อพิจารณา
4.1 สถาบันจัดให้มีการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและคณะเป็นประจาทุกปีการศึกษา และ
กากับให้หลักสูตรและคณะจัดทารายงานการประเมินตนเอง (SAR) พร้อมบันทึกข้อมูลและเอกสารหลักฐานลง
ในระบบฐานข้อมูลด้านประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา (CHE-QA 3D Online System)
4.2 สถาบันจัดทารายงานผลการประเมินคุณภาพประจาปีของหลักสูตรและคณะเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารสถาบันและสภาสถาบันเพื่อพิจารณา
4.3 ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน เช่น รายงานผลการประเมินคุณภาพประจาปีของหลักสูตรและ
คณะ
5. นาผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันมาปรับปรุงหลักสูตรและการดาเนินงานของ
คณะให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
5.1 สถาบันรวบรวมข้อเสนอแนะของสภาสถาบันที่มีต่อผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรและ
คณะ เสนอต่อคณะกรรมการกากับติดตามการดาเนินงานหลักสูตรและคณะ
5.2 มีการนาข้อเสนอแนะของสภาสถาบันมาจัดทาแผนการปรับปรุงผลการดาเนินงานประกัน
คุณภาพหลักสูตรและคณะ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรและคณะในภาคการศึกษา
ถัดไป
5.3 มีการนาแนวทางหรือวิธีการที่ระบุไว้ในแผนปรับปรุงการดาเนินงานประกันคุณภาพหลักสูตร
และคณะมาดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในภาคการศึกษาถัดไป (มีการรายงานเพื่อขอข้อเสนอแนะทุกภาค
การศึกษา)
5.4 ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน เช่น รายงานการประชุมสภาสถาบัน แผนการปรับปรุงผลการ
ดาเนินงานประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะตามข้อเสนอแนะของสภาสถาบัน
ตัวบ่งชี้ที่ 3.11 การสร้างนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีของหลักสูตร และหน่วยงาน
สนับสนุน
1. มีกระบวนการสนับสนุนให้หลักสูตรและหน่วยงานสนับสนุนมีการสร้างนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี
สานักประกันคุณภาพการศึกษาเป็นหน่วยงานที่ดาเนินการแทนระดับสถาบันเกี่ยวกับการส่งเสริม
สนับสนุนให้หลักสูตรสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดี ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ
ภายในระดับหลักสูตร ควรมีดาเนินการดังนี้
1.1 สถาบันกาหนดนโยบายและสนับสนุนงบประมาณให้หลักสูตรและหน่วยงานสนับสนุนพัฒนา
หรือสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรม/แนวปฏิบัติที่ดี ทั้งผลงานด้านการจัดเรียนการสอนของหลักสูตร ด้านการ
พัฒนาการปฏิบัติงานของหน่วยงานสนับสนุน และด้านการพัฒนาการบริหารงานของสถาบัน
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1.2 การสนับสนุนของสถาบัน อาจเป็นไปในรูปแบบของการกาหนดนโยบาย การกาหนดกลยุทธ์
หรือการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน
1.3 มีก ารประชาสั ม พั น ธ์ หรื อ การสื่ อ สารองค์ กรจากระดั บ สถาบั น ลงสู่ ร ะดั บ หลั ก สู ต รและ
หน่ ว ยงานสนั บ สนุ น ผ่ า นช่ อ งทางการสื่ อ สารที่ ห ลากหลาย ให้ ท ราบถึง นโยบายของสถาบั น เกี่ ยวกั บการ
สนับสนุนการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดี
1.4 ตัว อย่ า งเอกสารหลั กฐาน เช่น ประกาศนโยบายของสถาบัน เกี่ ยวกับ การสนั บสนุน การ
สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดี แผนงาน/โครงการและการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดี
2. มีคู่มือหรือหลักเกณฑ์การพิจารณาผลงานนวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่ดีของหลักสูตรและ
หน่วยงานสนับสนุน
2.1 มีการกาหนดเกณฑ์ การพิจารณาคัดเลือกผลงานนวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดี ที่เหมาะสม
อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งผลงานนวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดีของหลักสูตรและของหน่วยงานสนับสนุน
2.2 เกณฑ์การคัดเลือกผลงานนวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดีควรผ่านการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญ
หรือผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้เกณฑ์มีความเหมาะสมและสามารถคัดสรรของผลงานวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดีได้
จริง
2.3 มีการเผยแพร่เกณฑ์การคัดเลือกผลงานนวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดีของหลักสูตรและของ
หน่วยงานสนับสนุนไปยังหน่วยงานเป้าหมาย โดยเผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อสารที่หลากหลาย เช่น จัดพิมพ์
เอกสารเผยแพร่ เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและเว็บไซต์ของสถาบัน
2.4 ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน เช่น คู่มือหรือเกณฑ์การคัดเลือกผลงานวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดี
3. มีการจัดให้มีกิจกรรมนาเสนอผลงานนวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดีของหลักสูตรและหน่วยงาน
สนับสนุน
การยกย่องชมเชย หรือการให้รางวัลแก่ผู้ที่สามารถสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรม และผู้ที่สามารถค้นหา
แนวปฏิบัติที่ดีทเี่ ป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาที่กาหนด เป็นแรงกระตุ้นที่ดใี ห้เกิดชุมชนแห่งคุณภาพขึ้นภายใน
สถาบัน และเป็นแรงจูงใจให้เกิดนักวิจัยรุ่นใหม่ที่ต้องการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมขึ้นอยู่เสมอ ดังนั้นสถาบัน
ควรจัดหาเวทีนาเสนอผลงานนวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดีทั้งของหลักสูตรและของหน่วยงานสนับสนุนเป็น
ประจาทุกปี เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และมีการนาผลงานนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีไปใช้
ประโยชน์ต่อไปยังหลักสูตรหรือหน่วยงานอื่นๆ ตลอดจนผู้สร้างสรรค์ผลงานเองก็ได้รับความภาคภูมิใจและเป็น
ที่ยอมรับในวงกว้างมากขึ้น
ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน เช่น กิจกรรมการนาเสนอผลงานนวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดีทั้งที่สถาบัน
จัดขึ้นเอง และที่หน่วยงานภายนอกสถาบันจัดขึ้น
4. มีการประเมินผลความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมในข้อ 3 และนาผลการประเมินไปปรับปรุงการ
จัดกิจกรรมในปีถัดไป

74
4.1 ในกรณีที่สถาบันจัดกิจกรรมนาเสนอผลงานนวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดี ขึ้นเอง ให้มีการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อนาผลการประเมินไปปรับปรุงการดาเนินงานในปีถัดไปและ
เกิดการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
4.2 ในกรณีที่สถาบันจัดหาเวทีนาเสนอผลงานนวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดีที่จัดโดยหน่วยงาน
ภายนอกสถาบันให้แก่ผู้สร้างสรรค์ผลงานได้นาเสนอและเผยแพร่ผลงาน ให้สถาบันทาการสารวจองค์ความรู้ที่
ผู้ที่ไปนาเสนอได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม
4.3 สถาบันควรมีการรวมรวมองค์ความรู้ที่ได้ในแต่ละปีจัด พิมพ์เป็นเล่ มเอกสารเพื่อเผยแพร่
ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถนาไปศึกษาและนาไปพัฒนางานของตนได้
4.4 ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน เช่น สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมนาเสนอ
ผลงานนวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดี เอกสารรวบรวมองค์ความรู้ที่ได้จากการการเข้าร่วมกิจกรรมนาเสนอ
ผลงานนวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดี
5. มีการรวบรวมองค์ความรู้ที่ได้จากผลงานนวัตกรรม หรือแนวปฏิบัติที่ดีของหลักสูตรและ
หน่วยงานสนับสนุนเผยแพร่ต่อหน่วยงานภายในและภายนอก
สถาบันควรทาการรวบรวมองค์ความรู้ที่ได้จากผลงานนวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดีประจาปี และ
จัดพิมพ์เป็นเอกสารเพื่อเผยแพร่ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถาบัน เพื่อให้หน่วยงาน
อื่นได้ศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสามารถนาไปพัฒนางานของตนเองให้มีคุณภาพมากขึ้น ตลอดจนเกิดการ
พัฒนาสถาบันไปสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้ ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน เช่น เอกสารสรุปองค์ความรู้จากผลงาน
นวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดีของสถาบันประจาปี
ตัวบ่งชี้ที่ 3.12 ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
1. มีแผนงานหรือโครงการประจาปีเกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา/ ด้านการวางแผนงบประมาณและติดตามประเมินผล
สานักประกันคุณภาพการศึกษา เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการกากับติดตามผลการดาเนินงาน
การประกันคุณภาพหลักสูตร คณะ และสถาบัน รวมถึงการจัดให้มีสิ่งอานวยความสะดวกและการจัดให้มี
ระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ได้แก่ ระบบ CHE QA 3D Online, ระบบจัดเก็บเอกสาร
งานประกันคุณภาพ (E-document) และระบบการประกันคุณภาพภายในสาหรับหน่วยงานสนับสนุน
ส่ ว นกองนโยบายและแผน ได้ จั ด ให้ มี ร ะบบสารสนเทศหลายระบบที่ อ านวยความสะดวกด้ า น
งบประมาณ การรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ และการรายงานตามคารับรองปฏิบัติราชการ
รายบุคคลให้แก่หน่วยงานและบุคลกรภายในสถาบัน ได้แก่ ระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (E-PAR),
ระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ (E-SPR) ระบบบัญชี 3 มิติ (3D GF KPRU) และ
ระบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (Evaluation)
หน่วยงานทั้งสองควรดาเนินการดังนี้
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1.1 จัดทาแผนงานหรือโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา/ ด้านการวางแผนงบประมาณและติดตามประเมินผล พร้อมจัดสรรงบประมาณสาหรับการ
ดาเนินงาน ซึง่ ในแผนงานหรือโครงการควรกาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ และระบุผู้รับผิดชอบและ
ระยะเวลาในการดาเนินงานด้วย
1.2 ระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา อาจเป็นระบบที่หน่วยงานต้นสั ง กัด
(สกอ.) จัดหาให้ หรือเป็นระบบที่สถาบันดาเนินการพัฒนาขึ้นเองเพื่อใช้สนับสนุนงานการประกันคุณภาพ
หลักสูตร คณะ และสถาบัน/ ด้านการวางแผนงบประมาณและติดตามประเมินผล
1.3 ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน เช่น แผนงานหรือโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา/ ด้านการวางแผนงบประมาณและติดตามประเมินผล
2. มีการพัฒนาหรือจัดหาให้มีระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานการประกันคุณภาพ
หลักสูตร คณะ และสถาบัน/ งานการวางแผนงบประมาณและติดตามประเมินผล
2.1 ระบบสารสนเทศที่หน่วยงานให้บริการ ควรกาหนดผู้รับผิดชอบในการดาเนินงานสนับสนุน
แก้ปัญหา อานวยความสะดวก และจัดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลลงในระบบให้แก่บุคลากรที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงมีการตรวจสอบข้อมูลการรายงาน เช่น ตรวจสอบผลการประเมินของหลักสูตร คณะ และ
สถาบันที่ทาการบันทึกลงระบบ CHE-QA 3D Online System และดาเนินการจัดส่งข้อมูลในระบบดังกล่าว
ให้แก่หน่วยงานต้นสังกัด ตามระยะเวลาที่กาหนด (จัดส่งผ่านระบบออนไลน์) หรือตรวจสอบการรายงานผล
การปฏิบัติราชการในระดับ E-SPR
2.2 สถาบั น ควรมีก ารพัฒ นาระบบขึ้นเองเพื่ อใช้ ในการสนั บสนุ นการดาเนินงานการประกั น
คุณภาพหลักสูตร คณะ และสถาบัน / งานการวางแผนงบประมาณและติดตามประเมินผล เช่น ระบบจัดเก็บ
เอกสารหลักฐานสาหรับการประเมินคุณภาพในแต่ล ะปี ระบบสารสนเทศในการบันทึกข้อมูลของอาจารย์
เกี่ยวกับคุณวุฒิทางการศึกษา คุณวุฒิทางวิชาการ ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อใช้การกากับคุณสมบัติ
ของอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร เป็นต้น
2.3 ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน เช่น ระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา/ ด้านการ
วางแผนงบประมาณและติดตามประเมินผล
3. มีการนาข้อมูลที่สาคัญในระบบสารสนเทศมาจัดทาเป็นรายงานสารสนเทศเสนอต่อคณะผู้บริหาร
ของสถาบันเพื่อพิจารณา
3.1 รายงานสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา/ ด้านการวางแผนงบประมาณและ
ติดตามประเมินผล ที่สาคัญควรมีการนาเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสถาบัน ได้แก่ รายงานความก้าวหน้า
การบันทึกข้อมูลการประกันคุณภาพของหลักสูตร คณะ และสถาบัน ลงในระบบฐานข้อมูล CHE-QA 3D
Online System รายงานผลการติดตามคุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์กากับ
มาตรฐานหลักสูตร รายงานผลการประเมินคุณภาพหลักสูตร คณะ และสถาบัน / รายงานการใช้งบประมาณ
ประจาปีของแต่ละหน่วยงาน รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี
3.2 มีการนาข้อมูลจากรายงานสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการวางแผน
พัฒนาคุณภาพหลักสูตร คณะ และสถาบันให้มีการดาเนิ นงานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด/ มีการนา
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ข้อมูลจากรายงานสารสนเทศด้านการวางแผนงบประมาณและติดตามประเมินผลมาใช้ในการบริหารและการ
ตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ของสถาบัน
3.3 ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน เช่น รายงานสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพ/ ด้านการวางแผน
งบประมาณและติดตามประเมินผล
4. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา/ ด้าน
การวางแผนงบประมาณและติดตามประเมินผล
4.1 ผู้รับผิดชอบควรจัดทาแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ รวมทั้งกาหนดระยะเวลาใน
การเก็บแบบประเมินให้สอดคล้องกับลักษณะการเข้าใช้ระบบ เช่น มีการประเมินความพึงพอใจทุกครั้งที่มีการ
ใช้งานระบบ หรือทุกเดือน ทุกภาคการศึกษา ทุกปีการศึกษา เป็นต้น
4.2 ผู้ รั บ ผิ ด ชอบระบบสารสนเทศ ควรด าเนิ น การประเมิ น ความพึ ง พอใจของผู้ ใ ช้ ร ะบบ
สารสนเทศเป็นประจาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
4.3 ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน เช่น ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ
5. มีการนาผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษา/ ด้านการวางแผนงบประมาณและติดตามประเมินผล
5.1 กาหนดผู้รับผิดชอบในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการประเมินความพึงพอใจของผู้ ใช้ระบบ
สารสนเทศ
5.2 นาผลการประเมินความพึงพอใจมาใช้ในการจัดทาแผนปรับปรุง และพัฒนาระบบสารสนเทศ
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา/ ด้านการวางแผนงบประมาณและติดตามประเมินผล
5.3 ดาเนินการตามแผนปรับปรุงระบบสารสนเทศตามระยะเวลาที่ระบุไว้ในแผน
5.4 ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน เช่น แผนการปรับปรุงระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา/ ด้านการวางแผนงบประมาณและติดตามประเมินผล ตามผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้
หรือแนวทางการพัฒนาและปรับปรุง ระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา/ ด้านการวางแผน
งบประมาณและติดตามประเมินผล ตามผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้
ตัวบ่งชี้ที่ 3.13 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์
สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นหน่วยงานที่ดาเนินการแทนระดับสถาบันเกี่ยวกับการส่งเสริมให้เกิดการ
บริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ สถาบันวิจัยและพัฒนาควรมีดาเนินการดังนี้
1.1 สถาบันมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศสาหรับเก็บข้อมูล ผลงานวิจัย ผลงาน
วิชาการ และงานสร้างสรรค์ และจานวนทุนวิจัยที่ได้รับของอาจารย์และนักวิจัยประจาเป็นรายบุคคล
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1.2 ระบบฐานข้ อ มู ล และสารสนเทศต้ อ งสามารถแสดงผลของข้ อ มูล ได้ เ ป็ นรายบุ คคล ราย
หลักสูตร รายคณะวิชา หรือรายหน่วยงานสนับสนุนได้ ตลอดจนสามารถทาการเปรียบเทียบผลงานเป็นรายปี
ของแต่ละหลักสูตร คณะวิชาหรือหน่วยงานสนับสนุนได้
1.3 ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศควรสามารถแสดงผลในรูปแบบแผนภูมิ หรือกราฟ หรือ
ตาราง หรือกรณีที่ระบบไม่สามารถแสดงผลในรูปแบบแผนภูมิได้ ให้สถาบันมีการนาข้อมูลในระบบมาจัดทา
เป็นข้อมูลสารสนเทศและนาเสนอต่อผู้บริหารระดับสูงของสถาบันเพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแผนกลยุทธ์ การ
บริหารและการตัดสินใจ
1.4 ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน เช่น ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่ใช้เก็บข้อมูลผลงานวิจัย
ผลงานวิชาการ และผลงานสร้างสรรค์
2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างน้อยในประเด็นต่อไปนี้
- ห้องปฏิบัติการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ หรือศูนย์เครื่องมือ
หรือศูนย์ให้คาปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
- สิง่ อานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย
- กิจกรรมวิชาการทีส่ ่งเสริมงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัด
แสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (Visiting
Professor)
2.1 สถาบันมีการสนับสนุนและจัดหาเครื่องมือ เทคโนโลยี วัสดุอุปกรณ์ และแหล่งค้นคว้าข้อมูล
ที่จาเป็น ตลอดจนห้องปฏิบัติการที่ปลอดภัยและทันสมัยให้แก่หลักสูตร คณะวิชา และหน่วยงานสนับสนุน
2.2 มีการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาความรู้ และทักษะการทาผลงานวิจัย ผลงานวิชาการและ
งานสร้างสรรค์ให้แก่อาจารย์และนักวิจัยประจาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสถาบันอาจดาเนินการจัดกิจกรรมเอง หรือ
จัดส่งบุคลากรไปอบรมกับหน่วยงานภายนอกก็ได้ตามความเหมาะสม
2.3 มีการสารวจความต้องการของอาจารย์และนักวิจัยประจา เกี่ยวกับความรู้และทักษะการผลิต
สร้างผลงานวิจัย ผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์ที่นักวิจัยต้องการพัฒนาตนเอง
2.4 ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน เช่น แผนงานและการจัดสรรงบประมาณสาหรับจัดหาสิ่งสนับสนุน
การผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการประจาปี สรุปกิจกรรมพัฒนาความรู้และทักษะของนักวิจัยประจาปี
3. จัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
3.1 สถาบันมีกระบวนการจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ให้แก่หลักสูตร
และนักวิจัย
3.2 ในกรณีของนักวิจัยรุ่นใหม่ การแสวงหาทุนวิจัยจากภายนอกอาจทาได้ยาก ดังนั้นสถาบันจึง
ควรจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนในการผลิตผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อให้นักวิจัยเหล่านี้มีโอกาสได้
สร้างสรรค์ผลงานที่สามารถนาไปใช้ประกอบการเสนอโครงการขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกสถาบันใน
โอกาสต่อไป
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3.3 สาหรับการเสนอขอทุนภายนอกนั้น สถาบันควรจัดให้มีระบบสนับสนุน เช่น การจัดให้ มี
ข้อมูล รายละเอียด และเงื่อนไขของแหล่งทุนวิจัยต่างๆ ทั้งแหล่งทุนภายในประเทศและต่างประเทศที่อาจารย์
และนักวิจัยสามารถเข้าดูได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
3.4 อาจจัดให้มีคณะผู้เชี่ย วชาญเป็นพี่เลี้ ยงตรวจสอบข้อเสนอโครงการวิจัยของอาจารย์และ
นักวิจัยที่เสนอขอทุนไปยังแหล่งทุนต่างๆ และช่วยเหลือปรับปรุงโครงการเหล่านั้นให้เหมาะสมเพื่ อเพิ่มโอกาส
ได้รับทุนวิจัยมากยิ่งขึ้น
3.5 มีระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่ จัดเก็บข้อมูลจานวนเงินทุนวิจัยที่อาจารย์และนักวิจัย ใน
แต่ละคณะ/สานักได้รับในแต่ละปี
3.6 ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน เช่น เอกสารที่แสดงถึงกระบวนการจัดสรรงบประมาณสาหรับเป็น
ทุ น วิ จั ย รายงานสรุ ป การจั ด สรรงบประมาณเพื่ อ เป็ น ทุ น วิ จั ย หรื อ งานสร้ า งสรรค์ ระบบฐานข้ อ มู ล และ
สารสนเทศที่แสดงข้อมูลทุนวิจัยในแต่ละปี
4. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรือ งาน
สร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
4.1 สถาบัน ควรมีน โยบาย หรื อกาหนดเป็นคารับรองผลการปฏิบัติราชการของอาจารย์และ
นักวิจัยประจาที่ผลิตผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ โดยกาหนดให้มีการเผยแพร่ผลงานผ่านเวทีนาเสนอผลงาน
วิชาการ หรือตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ/นานาชาติ
4.2 มีการจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอสาหรับเผยแพร่ผลงานทั้งการนาเสนอผ่านเวทีวิชาการ
และการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ/นานาชาติ หรือสถาบันอาจกาหนดเป็นเกณฑ์การพิจารณาในการจัดสรร
ให้ทุนสนับสนุนให้อาจารย์และนักวิจัยประจานาผลงานของตนไปเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ
4.3 มีฐานข้อมูลและสารสนเทศที่จัดเก็บข้อมูลผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ/
นานาชาติ และผลงานวิจัยที่ผ่านการนาเสนอบนเวทีวิชาการของอาจารย์และนักวิจัยประจาเป็นรายบุคคล/ราย
หน่วยงาน โดยระบบต้องสามารถแสดงผลแยกเป็นรายปี พ.ศ. ได้
4.4 ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน เช่น รายงานสรุปงบประมาณที่จัดสรรสาหรับ การเผยแพร่งานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่แสดงข้อมูลงบประมาณที่ จัดสรรสาหรับการเผยแพร่
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์
5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและกาลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์
และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ดีเด่น
5.1 จัดระบบการรับเข้าและกากับดูแลอาจารย์และนักวิจัย เช่น การวิ เคราะห์กาลังคน วางแผน
และรั บเข้า ของบุ คลากร (ทั้งอาจารย์ และนั กวิจัย) ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับจุดเน้นด้านการวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ของสถาบัน ทาการกาหนดกฎเกณฑ์ แนวทางกากับ และส่งเสริมให้อาจารย์ทางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ และตีพิมพ์ผลงานในวารสารหรือจัดแสดงผลงานที่ได้รับการยอมรับระดับชาติและนานาชาติ โดย
กาหนดเป็นภาระงานที่ชัดเจนที่ต้องปฏิบัติ
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5.2 พัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัยผ่านกระบวนการที่เหมาะสมกับประสบการณ์ของแต่ละ
กลุ่มบุคคล กรณีนักวิจัยรุ่นใหม่อาจเริ่มจากการฝึกอบรมการทาวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ โดยได้รับการแนะนา
หรือการร่วมทีมวิจัยกับนักวิจัยอาวุโส การเข้าร่วมประชุมวิชาการกรณีนักวิจัยทั่วไป การส่งเสริมให้มีโอกาสไป
ทางานในห้องปฏิบัติการวิจัย หรือร่วมทีมวิจัยกับนักวิจัยชั้นนานอกสถาบันทั้งในและต่างประเทศ เป็นแนวทาง
หนึ่งที่ทาให้ได้รับความรู้และประสบการณ์ที่มีคุณค่า เพื่อให้สามารถผลิตผลงานวิจัยได้อย่างลุ่มลึกและต่อเนื่อง
5.3 ให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณของนักวิจัยและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องแก่อาจารย์และนักวิจัย
ประจา ตลอดจนจัดระบบควบคุมให้นักวิจัยปฏิบัติโดยเคร่งครัด
5.4 สร้างแรงจูงใจให้อาจารย์และนักวิจัยประจา เช่น การยกย่อง การให้ผลตอบแทน หรือการให้
รางวัลสาหรับนักวิจัยที่มีผลงานดีเด่น การส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศหรือจัดให้มีบริการต่างๆ ที่เหมาะสม และ
จูงใจแก่การค้นคว้าวิจัยและผลิตผลงาน เป็นต้น
5.5 ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน เช่น กิจกรรมอบรมที่จัดให้อาจารย์และนักวิจัยทั้งจัดโดยหน่วยงาน
ภายในและภายนอกสถาบั น ข้ อ ก าหนดหรื อกฎเกณฑ์ เ กี่ ยวกั บ ผลตอบแทนที่ ใ ห้ แก่ อ าจารย์ แ ละนั ก วิ จั ย
กิจกรรมมอบรางวัลแก่อาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานดีเด่น
6. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์
และดาเนินการตามระบบที่กาหนด
6.1 สถาบันมีการวางแนวทางและขั้นตอนในการดาเนินการคุ้มครองสิทธิ์ผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ให้แก่อาจารย์และนักวิจัย ประจา ตลอดจนกาหนดผู้รับผิดชอบในการดาเนินงานเพื่ออานวยความ
สะดวก
6.2 มีระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศในการจัด เก็บข้อมูลผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของ
อาจารย์ และนั ก วิจั ย ประจ าที่ด าเนิ น การการคุ้มครองสิ ทธิ์ส าเร็จแล้ ว หรือ ระบบสามารถแจ้งสถานะของ
ผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ได้ว่าการดาเนินการคุ้มครองสิทธิ์ของผลงานแต่ละชิ้นนั้นมีสถานะใด อยู่ใน
ระหว่างดาเนินการ หรือ ดาเนินการสาเร็จแล้ว เป็นต้น
6.3 ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน เช่น แนวทางหรือขั้นตอนการดาเนินการคุ้มครองสิทธิ์ผลงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ จานวนและชิ้นผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการคุ้มครองสิทธิ์ประจาปี
ตัวบ่งชี้ที่ 3.14 ระบบการส่งเสริมและสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ
1. มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ หรือจัด
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือร่วมเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการตีพิมพ์ เผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ เช่น กิจกรรมอบรมให้
ความรู้ ห รื อ ฝึ ก ทั ก ษะการเขี ย นบทความวิ ช าการหรื อ บทความวิ จั ย ให้ แ ก่ อ าจารย์ กิ จ กรรมแลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์ การเขียนบทความวิจัย/บทความวิชาการระหว่างนักวิจัยมืออาชีพกับนักวิจัย รุ่นใหม่ กิจกรรม
อาจารย์พี่เลี้ยงในการจัดส่งบทความเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ร ะดับนานาชาติ จัดให้มีระบบช่วยคัดกรองหรือ
ตรวจสอบคุณภาพบทความวิจัย/บทความวิชาการก่อนส่งผลงานไปตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ ฯลฯ โดยใน
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แต่ละปีหน่วยงานควรจัดกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง หรือหลายกิจกรรมก็ได้ที่จะช่วยในการส่งเสริมสนับสนุนให้
อาจารย์โดยเฉพาะอาจารย์ที่เป็นนักวิจัยรุ่นใหม่ได้สามารถผลิตผลงานที่มีคุณภาพเพียงพอในการได้รับคัดเลือก
ให้ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ
การจัดประชุมวิชาการหรือร่วมเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เป็นการสร้างพื้นที่
ให้อาจารย์ภายในสถาบันได้นาผลงานของตนเองมาเผยแพร่ให้แก่นักวิจัยภายนอกและสาธารณชนได้รับรู้ โดย
หน่วยงานควรจัดทาโครงการ/แผนงานที่ชั ดเจนพร้อมกาหนดงบประมาณในการดาเนินการ รวมทั้งมีการ
ประชาสัมพันธ์ในเชิงรุกเพื่อกระจายข่าวการจัดงานไปในวงกว้างให้นักวิจัยจากภายนอกมาร่วมชมผลงานหรือ
มาร่วมนาเสนอผลงาน ซึ่งจะทาให้งานประชุมวิชาการนี้มีความหลากหลายทางผลงานและเป็นเวทีแห่งการ
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ หรื อเป็ น แนวคิ ดต่ อยอดในการผลิ ต ผลงานของอาจารย์ ได้ ตั ว อย่า งเอกสารหลั ก ฐาน
โครงการ/แผนงานการจัดประชุมวิชาการ เล่มสรุปการดาเนินงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตีพิมพ์หรือการจัด
ประชุมวิชาการ
2. มีการจัดสรรเงินรางวัลสาหรับคณาจารย์ที่นาเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ
การจัดให้มีรางวัลแก่ผู้ที่ผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการที่สามารถได้รับการตีพิมพ์ระดับนานาชาติได้
จะช่วยเป็นการกระตุ้นและเสริมแรงที่ดีให้อาจารย์ได้ผลิตผลงานที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องต่อไป รวมถึงยังเป็น
แรงจูงใจให้เกิดนักวิจัยหน้าใหม่เพิ่มขึ้นด้วย ดังนั้นหน่วยงานควรจัดสรรงบประมาณเกี่ยวกับเงินรางวัลให้แก่
นักวิจั ย เหล่านั้ น หรืออาจใช้เป็น ผลงานในการพิจารณาเลื่ อนขั้นเงินเดือน ตัว อย่างเอกสารหลักฐาน เช่น
โครงการ/แผนงานที่เกี่ยวข้อง เล่มสรุปการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรม
3. มีการนาผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติไปประกอบการพิจารณาคัดเลือกนักวิจัย
ดีเด่น
การยกย่องเชิดชูนักวิจัยที่มีคุณภาพเป็นกิจกรรมที่ช่วยเสริมแรงที่ดีเช่นกันที่จะทาให้นักวิจัยพยายาม
ผลิตผลงานคุณภาพทีเ่ พียงพอต่อการได้รับพิจารณาให้ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ รวมถึงตัวนักวิจัยเองก็จะมีความ
ภาคภูมิใจและรู้สึกถึงการมีคุณค่า/มีประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพหลักสูตร ตลอดจนการนาไปสู่การเพิ่ม
ศักยภาพของหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของหน่วยงานต้นสังกัดอีก ด้วย การคัดเลือก
นั ก วิ จั ย ดี เ ด่ น ควรจั ด ขึ้ น อย่ า งสม่ าเสมอทุ ก ปี และจั ด ให้ มี เ วที ก ารรั บ มอบรางวั ล หรื อ ประกาศยกย่ อ ง
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ เช่น เว็บไซต์ ป้ายประกาศ หรือสื่อสิ่งพิมพ์อื่นๆ ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน เช่น
โครงการ/แผนงานที่เกี่ยวข้อง เล่มสรุปการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรม สื่อประชาสัมพันธ์หรือสื่อสิ่งพิมพ์
ที่ประกาศยกย่องนักวิจัยดีเด่นประจาปี
4. มีบทความวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ จานวน 12 บทความต่อปี
จากการดาเนินงานตามกระบวนการในข้อที่ 1 – 3 ควรนาไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีของสถาบันด้วย นั้นคือใน
ระดับสถาบันต้องมีผลงานวิ จัย ผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติในแต่ละปีเพิ่มขึ้น หรือ
สามารถคงไว้ซึ่งมาตรฐานการผลิตผลงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่สถาบันกาหนด (อย่างน้อยจานวน 12
บทความต่อปี) นอกจากนี้หน่วยงานควรจัดให้มีระบบสารสนเทศหรือฐานข้อมูลในการจัดเก็บข้อมูลผลงานวิจัย
ผลงานวิชาการที่ผลิตขึ้นในแต่ละปีของอาจารย์ด้วย ซึ่งข้อมูลสารสนเทศเหล่านี้สามารถนามาใช้ในการวางแผน
ด้านการวิจัยระดับสถาบันในระยะยาวได้ ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน เช่น ข้อมูลสารสนเทศที่แสดงจานวน
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ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการของอาจารย์ที่สามารถแสดงผลแยกเป็นรายปี แยกเป็นรายคณะ และแยกเป็น
รายบุคคลได้
5. มีการประเมินผลการจัดกิจกรรมในข้อ 1 และนาผลการประเมินมาปรับปรุง
จากการดาเนิน กิจกรรมในข้อที่ 1 ควรมีการประเมินความพึงพอใจและประสิทธิ ภาพของการจัด
กิจกรรมเพื่อนาผลการประเมินและข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมให้ดียิ่งขึ้นไปในครั้ง
ต่อๆ ไป ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน เช่น เล่มสรุปการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรม หรือเอกสารหลักฐาน
อื่นที่แสดงถึงการนาผลการประเมินของปีที่ผ่านมามาปรับปรุงการจัดกิจกรรมในปีที่รับการตรวจประเมิน
ตัวบ่งชี้ที่ 3.15 จานวนนักศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับชาติ/นานาชาติ
การจัดเก็บข้อมูลนักศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับชาติ/นานาชาติ ในด้านต่างๆ กองพัฒนานักศึกษาควร
จัดให้ มีระบบสารสนเทศสาหรั บบัน ทึกข้อมูลเหล่านี้ เพื่อสะดวกต่อการสืบค้นและทาทะเบียนประวัติของ
นักศึกษาที่ทาคุณประโยชน์และสร้างชื่อเสียงให้แก่สถาบัน นอกจากนี้ควรมีระบบติดตามผลงานของนักศึกษา
จากแต่ละคณะในทุกภาคการศึกษาเพื่อให้ระบบการจัดเก็บข้อมูลได้ มีข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งมีการ
จัดทาป้ ายประชาสัมพัน ธ์เพื่อยกย่องเชิดชูนักศึกษาที่ได้รับรางวัล ให้ส าธารณชนได้รับทราบด้วย ตัวอย่าง
เอกสารหลักฐาน เช่น ข้อมูลสารสนเทศที่รายงานจานวนนักศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับชาติ/นานาชาติประจาปี
การศึกษา

ภาคผนวก
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