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ค าน า 
 
 การด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษามีการขับเคลื่อนทั้งในด้านคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
และการให้บริการทางการศึกษาต่างๆ โดยหน่วยงานให้บริการคือคณะและหน่วยงานสนับสนุน ซึ่งหน่วยงาน
สนับสนุนมักมีความเกี่ยวข้องกับการให้บริการและอ านวยความสะดวกต่างๆ แก่นักศึกษา บุคลากร อาจารย์ 
และผู้มาติดต่อราชการจากภายนอก โดยให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในบริการเป็นส าคัญรวมถึงการ
ปฏิบัติงานราชการประจ าของหน่วยงานด้วย ดังนั้นหน่วยงานสนับสนุนควรมีการจัดวางระบบงานปฏิบัติงานให้
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พัฒนาคุณภาพงานและการให้บริการอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการรักษาให้คงไว้
ซึ่งระบบการปฏิบัติงานและคุณภาพของผลงานและบริการอย่างเป็นมาตรฐานที่สม่ าเสมอ  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรจึงเล็งเห็นความส าคัญของการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
สนับสนุนเป็นอย่างมากโดยเฉพาะการรักษาไว้ซึ่งคุณภาพมาตรฐานและการพัฒนางานของตนให้ตรงกับความ
ต้องการของผู้รับบริการที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ดังนั้นส านักประกัน
คุณภาพการศึกษาจึงได้จัดท า “คู่มือการประกันคุณภาพภายในส าหรับหน่วยงานสนับสนุน พ.ศ.2558” ขึ้น
เพ่ือใช้ก าหนดมาตรฐานขั้นพ้ืนฐานในการปฏิบัติงานของหน่วยงานสนับสนุนภายในสถาบัน 
 
       ส านักประกันคุณภาพการศึกษา 
            10 มกราคม 2558 
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บทน า 
 
 
 เกณฑ์การประกันคุณภาพภายในส าหรับหน่วยงานสนับสนุน พ.ศ.2558 เป็นเกณฑ์ส าหรับใช้เป็นแนว
ทางการปฏิบัติงานของหน่วยงานสนับสนุนเพ่ือรับการตรวจประเมินคุณภาพภายในประจ าปี โดยเกณฑ์ฉบับนี้มี
ความเชื่อมโยงกับเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 เกณฑ์การประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2553 และเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality 
Award: TQA) ปี 2559-2560 โดยมีจุดประสงค์ เพ่ือ 

1. เพ่ือให้หน่วยงานสนับสนุนมีผลการปฏิบัติงานคงไว้ซึ่งมาตรฐานตามท่ีหน่วยงานราชการพึงปฏิบัติ 
2. เพ่ือให้บุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ที่จ าเป็นต่อการการปฏิบัติงาน และ

สามารถน าไปพัฒนาผลการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
3. เพ่ือให้หน่วยงานสนับสนุนที่มีพันธกิจหลักในการให้บริการทางการศึกษาแก่นักศึกษา อาจารย์

และศิษย์เก่าได้รับความพึงพอใจในการให้บริการ 
4. เพ่ือพัฒนาระบบบริหารงานภายในหน่วยงานให้มีความเป็นมาตรฐานตามระบบบริหารงาน

คุณภาพมาตรฐานสากล 
 
 

การประเมินตัวบ่งชี้ได้ก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้เป็น 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 กรณีที่
หน่วยงานไม่ด าเนินการใดๆ หรือด าเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน ให้หน่วยงานได้คะแนนของตัวบ่งชี้นั้น
เท่ากับ 0 คะแนน โดยการแปลความหมายผลการด าเนินงานของทุกองค์ประกอบมีรายละเอียด ดังนี้ 

ช่วงคะแนน   ผลการประเมิน 
0.00 – 1.50 หมายถึง  การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 – 2.50 หมายถึง  การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51 – 3.50 หมายถึง  การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51 – 4.50 หมายถึง  การด าเนินงานระดับด ี
4.51 – 5.00 หมายถึง  การด าเนินงานระดับดีมาก  

 การค านวณคะแนนผลการประเมิน ได้มาจากการค านวณคะแนนเฉลี่ยรายตัวบ่งชี้ ใช้สูตรการค านวณ 
ดังนี้ 

 
 
 
 
 

หลักการ 
 

การแปลความหมายคะแนนการประเมิน 

ค่าเฉลี่ยผลการประเมิน = 
ผลรวมของคะแนนรายตัวบ่งชี้

จ านวนตัวบ่งชี้ทั้งหมด
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 ก าหนดให้หน่วยงานสนับสนุนแต่ละหน่วยงาน มีผลการด าเนินงานตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้
ที่แสดงเครื่องหมาย  ปรากฏอยู่ในแถวของหน่วยงานนั้น 
 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ 
หน่วยงานสนับสนนุ 

สนอ. สสท. สวท. สศว. สบจ. สปก. สวพ. บว. กพน. กนผ. 
1. การพัฒนาแผน
และภาวะผู้น าของ
ผู้บริหาร 

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน           

1.2 ภาวะผู้น าของผู้บรหิาร
หน่วยงาน 

          

2. การบริหาร
จัดการ 

2.1 บุคลากรสายสนับสนุนได้รับ
การพัฒนา 

          

2.2 การบริการวิชาการแกส่ังคม           
2.3 การพัฒนาหน่วยงานสู่
องค์กรการเรยีนรู ้

          

2.4 ระบบบริหารความเสี่ยง           

2.5 ระบบบริหารงานคุณภาพ           

2.6 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพภายใน 

          

3. การด าเนินงาน
ตามพันธกิจหลักและ
จุดเน้นของหน่วยงาน 
(ต่อ) 

3.1 ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

          

3.2 ระบบและกลไกการเงินและ
งบประมาณ 

          

3.3 ระบบพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุน 

          

3.4 ระดับความพึงพอใจของการ
ให้บริการผ่านระบบเครือข่าย 

          

3.5 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้           
3.6 ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการตัดสินใจ 

          

3.7 กระบวนการพัฒนางาน
บริการสารสนเทศด้วยระบบ
คุณภาพมาตรฐาน ISO 
9001:2015 

          

3.8 ระบบและกลไกการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

          

 
 

ตารางแสดงองค์ประกอบ และตัวบ่งช้ี 
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องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ 
หน่วยงานสนับสนนุ 

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

วิชาการ 
          

3.10 ระบบก ากับการประกัน
คุณภาพหลักสตูรและคณะ 

          

3.11 การสร้างนวัตกรรม หรือ
แนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน
สนับสนุน 

          

3.12 ระบบสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการปฏิบตัิงาน 

          

3.13 ระบบและกลไกการบริหาร
และพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์

          

3.14 ระบบการส่งเสริมและ
สนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัยในระดับนานาชาต ิ

          

 3.15 การได้รับรางวัลระดับชาต/ิ
นานาชาติของนักศึกษา 

          

 
หมายเหตุ สนอ. หมายถึง  ส านักงานอธิการบดี (เฉพาะส่วนงานกองกลาง) 
 สสท. หมายถึง  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 สวท. หมายถึง  ส านักวิทยบริการและสารสนเทศ 
 สศว. หมายถึง  ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
 สบจ. หมายถึง  ส านักบริการวิชาการและจัดหารายได้ 
 สปก. หมายถึง  ส านักประกันคุณภาพการศึกษา 
 สวพ. หมายถึง  สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 บว.  หมายถึง  บัณฑิตวิทยาลัย 
 กพน. หมายถึง  กองพัฒนานักศึกษา 
 กนผ. หมายถึง  กองนโยบายและแผน 
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ส่วนที่ 1 

กลุ่มตัวบ่งชี้กลางของหนว่ยงานสนับสนุน 
  
 กลุ่มตัวบ่งชี้กลาง เป็นตัวบ่งชี้คุณภาพที่หน่วยงานสนับสนุนทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชรต้องมีผลการด าเนินงานในทุกรอบปีการประเมิน และต้องรับการประเมินคุณภาพประจ าปี 
แบ่งเป็น 2 องค์ประกอบ จ านวน 8 ตัวบ่งชี้ ดังนี ้
 
  องค์ประกอบที่ 1 การพัฒนาแผนและภาวะผู้น าของผู้บริหาร 
   ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 
   ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ภาวะผู้น าของผู้บริหารหน่วยงาน 
  องค์ประกอบที่ 2 การบริหารจัดการ 
   ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 บุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนา 
   ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 การบริการวิชาการแก่สังคม 
              (ยกเว้น ส านักส่งเสรมิวิชาการฯ และกองนโยบายและแผน ไมร่ับการประเมิน) 
   ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรการเรียนรู้ 
   ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 
   ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ระบบบริหารงานคุณภาพ 
   ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 
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องค์ประกอบท่ี 1 การพัฒนาแผน และภาวะผู้น าของผู้บริหาร 
 
ตัวบ่งช้ี 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน  

ชนิดตัวบ่งชี ้ :  กระบวนการ 
ความเชื่อมโยง :  ตัวบ่งชี้ระดับคณะ 5.1 เกณฑข์้อ 1/ ตัวบ่งชี้ 1.1 (เกณฑ์ พ.ศ.2553)/ TQA 2.1(ก) 
การคิดรอบปี   :  ใช้ปีงบประมาณ (ปีงบประมาณปัจจุบัน) 

(ยกเว้นเกณฑ์ข้อ 5 ให้ใช้น าผลการด าเนินงานของปีที่ผ่านมามาปรับปรุงในปีงบประมาณปัจจุบัน) 
ค าอธิบาย :  หน่วยงานต้องมีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการของ
หน่วยงาน เพ่ือก าหนดทิศทางการด าเนินงานและการพัฒนาขององค์กรในการด าเนินพันธกิจ ซึ่ งการก าหนด
แผนนี้ต้องครอบคลุมจุดเน้นของสถาบัน นอกจากนี้ ยังต้องค านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จุดแข็ง จุดอ่อนของ
หน่วยงาน สภาพการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก ทั้งนี้
เพ่ือให้แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการสามารถตอบสนองสังคมในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสม 

เกณฑ์มาตรฐาน : 
1. มีการพัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT และความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดย

เชื่อมโยง/สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ของสถาบัน ทั้งนี้การพัฒนาแผนกลยุทธ์ต้องเกิดจากการมีส่วน
ร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน 

2. มีการน าแผนกลยุทธ์ที่พัฒนาไปสู่แผนปฏิบัติการประจ าปี พร้อมก าหนดตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการประจ าปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวชี้วัดเพ่ือวัดความส าเร็จของการด าเนินงานตาม
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ รวมทั้งมีการถ่ายทอดแผนทั้งสองไปสู่บุคลากรทุกระดับภายใน
หน่วยงาน 

3. มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี และมีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของ
แผนปฏิบัติการประจ าปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารหน่วยงานและ
คณะกรรมการประจ าหน่วยงานเพ่ือพิจารณา 

4. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลต่อ
ผู้บริหารและคณะกรรมการประจ าหน่วยงานเพ่ือพิจารณา 

5. มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของผู้บริหารหน่วยงานและคณะกรรมการ
ประจ าหน่วยงานไปประกอบการพิจารณาการด าเนินงานระหว่างปี และ/หรือ การปรับปรุงแผน 
กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการในปีถัดไป 

เกณฑ์การประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 
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นิยามศัพท ์ : 
 แผนกลยุทธ์ คือ แผนระยะยาวของหน่วยงานโดยทั่วไปมักใช้เวลา 5 ปี หรือ 10 ปี เป็นแผนที่ก าหนด
ทิศทางการพัฒนาของหน่วยงาน แผนกลยุทธ์ประกอบไปด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์ ผล
การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคาม กลยุทธ์ต่างๆ ของหน่วยงานควรคลอบคลุมทุกพันธกิจของ
หน่วยงานซึ่งต้องมีการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของแต่ละกลยุทธ์และค่าเป้าหมายของชี้วัดเพ่ือวัดระดับ
ความส าเร็จของการด าเนินงานตามกลยุทธ์ โดยหน่วยงานน าแผนกลยุทธ์มาจัดท าแผนด าเนินงานหรือ
แผนปฏิบัติการประจ าปี 
 SWOT Analysis คือ เครื่องมือส าหรับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร หรือศักยภาพของ
หน่วยงานในปัจจุบัน เพ่ือค้นหา 1) จุดแข็งหรือข้อได้เปรียบ (Strengths) 2) จุดอ่อนหรือข้อเสียเปรียบ 
(Weaknesses) 
3) โอกาสที่จะด าเนินการได้ (Opportunities) 4) อุปสรรค ข้อจ ากัด หรือปัจจัยที่คุกคามการด าเนินงานของ
องค์กร (Threats) 
 แผนปฏิบัติการ คือ แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาในการด าเนินงานภายใน 1 ปี เป็นแผนที่ถ่ายทอดแผน
กลยุทธ์ลงสู่ภาคปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดการด าเนินงานจริงตามกลยุทธ์ ประกอบด้วย โครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่
จะต้องด าเนินการในปีนั้นๆ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการหรือ
กิจกรรม และค่าเป้าหมาย 
 ตัวชี้วัด คือ ตัวประกอบ ตัวแปร หรือค่าที่สังเกตได้ ซึ่งบ่งบอกสถานภาพหรือสะท้อนลักษณะการ
ด าเนินงานหรือผลการด าเนินงานที่สามารถวัดและสังเกตได้ เพ่ือบอกสถานภาพทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ในประเด็นที่ต้องการ ในภาษาไทยมีค าทีม่ีความหมายแบบเดียวกันนี้ใช้อยู่หลายค า เช่น ตัวบ่งชี้ ดัชนี 
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ตัวบ่งช้ี 1.2  ภาวะผู้น าของผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงาน  

ชนิดตัวบ่งชี ้ :  กระบวนการ 
ความเชื่อมโยง : ตัวบ่งชี้ระดับคณะ 5.1 เกณฑข์้อ 4 / TQA 1.1 และ TQA 1.2 
การคิดรอบปี  : ใช้ปีการศึกษา 
    (ยกเว้นเกณฑ์ข้อ 5 ให้น าผลการประเมินของปีที่ผ่านมามาปรับปรุงในปีงบประมาณปัจจุบัน) 
ค าอธิบาย :  ปัจจัยสนับสนุนที่ส าคัญต่อการเจริญก้าวหน้าของสถาบัน คือ ผู้บริหารทุกระดับของ
สถาบัน หากผู้บริหารมีวิสัยทัศน์เป็นผู้น าที่ดีมีธรรมาภิบาล รับผิดชอบต่อสังคม รกัความก้าวหน้า ดูแลบุคลากร
อย่างดี มีความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหา และก ากับดูแลติดตามผลการด าเนินงานไปในทิศทางที่ถูกต้อง 
จะท าให้หน่วยงานและสถาบันเจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็ว 

เกณฑ์มาตรฐาน : 
1. ผู้บริหารด าเนินการก าหนดวิสัยทัศน์และถ่ายทอดวิสัยทัศน์ไปยังบุคลากรทุกระดับภายในหน่วยงาน 
2. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่ค านึงถึงประโยชน์ของ

สถาบันและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยอธิบายการด าเนินงานอย่างชัดเจน 
3. มีผลการประเมินการปฏิบัติงานตามบทบาทและธรรมาภิบาลของผู้บริหารหน่วยงาน โดยผู้ประเมิน

เป็นบุคลากรประจ าหน่วยงาน  
4. มีผลการประเมินการปฏิบัติงานตามบทบาทของผู้บริหารหน่วยงาน โดยผู้ประเมินเป็นคณะกรรมการ

ติดตามตรวจสอบและประเมินผลของสถาบัน 
5. ผู้บริหารน าผลการประเมินในข้อ 3 และข้อ 4 ไปปรับปรุงการปฏิบัติงานของตน 

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

 
นิยามศัพท ์ : 
 หลักธรรมาภิบาล คือ การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการต่างๆ ให้เป็นไป
ในครรลองธรรม นอกจากนี้ ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถน าไปใช้ได้ทั้งภาครัฐและเอกชน 
ธรรมที่ใช้ในการบริหารงานนี้มีความหมายอย่างกว้างขวาง กล่าวคือ หาได้มีความหมายเพียงหลักธรรมทาง
ศาสนาเท่านั้น แต่รวมถึงศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและความถูกต้องชอบธรรมทั้งปวงซึ่งวิญญูชนพึงมีและ
พึงประพฤติปฏิบัติ อาท ิความโปร่งใสตรวจสอบได้ การปราศจากการแทรกแซงจากองค์กรภายนอก เป็นต้น 

หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ที่เหมาะสมส าหรับน ามา
ปรับใช้ในภาครัฐมี 10 องค์ประกอบ ดังนี้ 

1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของแผนปฏิบัติการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือ
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หน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นน าของประเทศเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขต่อ
ประชาชน โดยการปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทางยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ที่ชัดเจน มีกระบวนการ
ปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็นมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนา ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
และเป็นระบบ 

2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการก ากับดูแลที่ดีที่มีการ
ออกแบบกระบวนการปฏิบัติงาน โดยใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมให้องค์กรสามารถ
ใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติราชการตามภารกิจเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การให้บริการที่สามารถด าเนินการได้ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด และสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความต้องการ
ของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง 

4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ และ
ผลงานต่อเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองตอบต่อความคาดหวังของ
สาธารณะ รวมทั้งการแสดงถึงความส านึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ 

5) หลักความโปร่งใส (Transparency) คือ กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ชี้แจงได้เมื่อมีข้อ
สงสัย และสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชนสามารถรู้ทุก
ขั้นตอนในการด าเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้ 

6) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) คือ กระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหาหรือประเด็น
ที่ส าคัญที่ เกี่ยวข้อง ร่วมคิดหาแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และร่วม
กระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา 

7) หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) คือ การถ่ายโอนอ านาจการตัดสินใจ ทรัพยากร 
และภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอ่ืนๆ (ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น)  และภาค
ประชาชนด าเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอ านาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจ
และการด าเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย การปรับปรุงกระบวนการและเพ่ิมผลิตภาพเพ่ือผลการด าเนินงานที่ดีของส่วนราชการ 

8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใช้อ านาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ 
ในการบริหารราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

9) หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มี
การแบ่งแยกฝ่าย ชายหรือหญิง ถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ 
สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรม และอ่ืนๆ 

10) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่ม 
ผู้ มีส่ วนได้ส่ วนเสียที่ เกี่ ยวข้อง ซึ่ ง เป็นข้อตกลงที่ เกิดจากการใช้กระบวนการเ พ่ือหาข้อคิด เห็น  
จากกลุ่มบุคคลที่ได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มท่ีได้รับผลกระทบโดยตรง 
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องค์ประกอบท่ี 2 การบริหารจัดการ 
 
ตัวบ่งช้ี 2.1  บุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนา  

ชนิดตัวบ่งชี ้ :  ผลลัพธ์ 
ความเชื่อมโยง :  TQA 5.2(ข) 
การคิดรอบปี  :  ใช้ปีการศึกษา 
ค าอธิบาย :  หน่วยงานมีการสนับสนุนให้บุคลากรประจ าสายสนับสนุนได้รับการเพ่ิมพูนความรู้/
ประสบการณ์ เช่น ประชุมวิชาการ อบรม ศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ 

เกณฑ์มาตรฐาน : 
 ร้อยละของบุคลากรประจ าสายสนับสนุนที่ได้รับการเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์  อย่างน้อย 15
ชั่วโมง/ปี/คน (5 คะแนน) 
 
สูตรค านวณ : 

จ านวนบุคลากรประจ าสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนา

จ านวนบุคลากรประจ าสายสนับสนุนทั้งหมด
 x 100 

 
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบเป็นคะแนน โดยก าหนดให้ร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน 
 
นิยามศัพท ์ : 
 บุคลากรประจ าสายสนับสนุน คือ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า  
และลูกจ้างชั่วคราว โดยไม่นับรวมบุคลากรที่บรรจุเข้าท างานไม่ถึง 9 เดือน 
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ตัวบ่งช้ี 2.2  การบริการวิชาการแก่สังคม 
 (ยกเว้น ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และกองนโยบายและแผน ไมร่ับการประเมิน) 

ชนิดตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ 
การคิดรอบปี  :  ใช้ปีงบประมาณ (ปีงบประมาณปัจจุบัน) 
ความเชื่อมโยง :  ตัวบ่งชี้ระดับคณะ 3.1/ ตัวบ่งชี้ 5.2 (เกณฑ์ พ.ศ.2553) 
ค าอธิบาย :  การบริการวิชาการเป็นภารกิจอีกอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานควรค านึงถึง
กระบวนการในการให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายน ามาจัดท าแผน
บริการวิชาการประจ าปีทั้งการบริการวิชาการที่ท าให้เกิดรายได้และการบริการวิชาการที่หน่วยงานจัดท าเพ่ือ
สร้างประโยชน์แก่ชุมชน/ผู้รับบริการ โดยมีการประเมินความส าเร็จของการบริการวิชาการ และน ามาจัดท า
เป็นแผนเพื่อน ามาใช้ประโยชน์จนเกิดผลลัพธ์ที่สร้างความพึงพอใจต่อชุมชนและผู้รับบริการอย่างต่อเนื่องและ
ยั่งยืน 

เกณฑ์มาตรฐาน : 
1. มีการส ารวจความต้องการรับบริการวิชาการของชุมชน และผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
2. มีโครงการบริการวิชาการประจ าปีที่สอดคล้องกับนโยบายและแผนบริการวิชาการของสถาบัน และ

ความต้องการของชุมชน โดยให้ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการ ไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
4. มีการประเมินความส าเร็จตามตัวชี้วัดของโครงการบริการวิชาการในข้อ 2 และน าเสนอผู้บริหาร

หน่วยงานและคณะกรรมการประจ าหน่วยงานเพื่อพิจารณา 
5. มีการน าผลการประเมินในข้อ 3 และข้อ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการแก่สังคม

ในปีถัดไป 

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

 
นิยามศัพท ์ : 
 บริการวิชาการแก่สังคม คือ กิจกรรมที่สถาบันได้จัดท าขึ้นเพ่ือให้บริการวิชาการ/วิชาชีพแก่สังคม
และชุมชน โดยเป็นกิจกรรมหรือโครงการที่ช่วยพัฒนาหรือช่วยเหลือสังคมและชุมชน  ซึ่งแสดงให้เห็น
ความสามารถของสถาบันที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนสังคม ในรูปแบบของงานบริการวิชาการ/วิชาชีพ 
รวมทั้งแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างสถาบัน นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรสนับสนุน ชุมชนและสังคม ใน
รูปแบบของกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ 
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ตัวบ่งช้ี 2.3  การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรการเรียนรู้ 

ชนิดตัวบ่งชี ้ :  กระบวนการ 
ความเชื่อมโยง :  ตัวบ่งชี้ระดับคณะ 5.1 เกณฑ์ข้อ 5/ ตัวบ่งชี้ 7.2 (เกณฑ์ พ.ศ.2553)/ TQA 4.2(ก) 
การคิดรอบปี  :  ใช้ปีการศึกษา 
ค าอธิบาย : มาตรฐานการอุดมศึกษาข้อที่ 3 ก าหนดให้สถาบันมีการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้
และสังคมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งต้องมีการจัดการความรู้เพ่ือมุ่งสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้ โดยมีการรวบรวมองค์
ความรู้ที่มีอยู่ในสถาบันทั้งจากตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคนในสถาบันสามารถ
เข้าถึงความรู ้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้สถาบันอุดมศึกษา
มีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด 

เกณฑ์มาตรฐาน : 
1. มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ

สถาบันและแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน 
2. ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และงานตามพันธกิจของหน่วยงานอย่างชัดเจนตาม

ประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 
3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit Knowledge) 

เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย
ที่ก าหนด 

4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ
ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี มาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร 
(Explicit Knowledge) 

5. มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่เป็นลาย
ลักษณ์อักษร (Explicit Knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit 
Knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

 
นิยามศัพท์ :  
 การจัดการความรู้ คือ การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กรซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล หรือ
เอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ 
รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด โดยที่ความรู้
มี 2 ประเภท คือ Tacit Knowledge และ Explicit Knowledge 
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Tacit Knowledge คือ ความรูที่ฝังอยู่ในคน หรือความรูที่ไดจากประสบการณพรสวรรค์ หรือ 
สัญชาตญาณของแต่ละบุคคลในการท าความเข้าใจในสิ่งต่างๆ เป็นความรูที่ไมสามารถถ่ายทอดออกมาเป็น
ค าพูดหรือลายลักษณ์อักษรไดโดยง่าย เช่น ทักษะในการท างาน งานผีมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห์ บางครั้งจึง
เรียกว่าเป็นความรูแบบนามธรรม 
 Explicit Knowledge คือ ความรูที่ชัดแจง หรือความรูที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดไดโดยผ่านวิธี
ต่างๆ เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่างๆ และบางครั้งเรียกว่าเป็นความรูแบบรูปธรรม 

แนวปฏิบัติที่ดี คือ วิธีปฏิบัติหรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ท าให้องค์กรประสบความส าเร็จ หรือสู่ความเป็น
เลิศตามเป้าหมาย มีหลักฐานของความส าเร็จปรากฏชัดเจนโดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติหรือขั้นตอนการปฏิบัติ  
ตลอดจนความรู้และประสบการณ์ บันทึกเป็นเอกสาร เผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได ้
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ตัวบ่งช้ี 2.4  ระบบบริหารความเสี่ยง 

ชนิดตัวบ่งชี ้ :  กระบวนการ 
ความเชื่อมโยง :  ตัวบ่งชี้ระดับคณะ 5.1 เกณฑ์ข้อ 3/ ตัวบ่งชี้ 7.4 (เกณฑ์ พ.ศ.2553)/ TQA 6.2(ค) 
การคิดรอบปี  :  ใช้ปีงบประมาณ (ปีงบประมาณปัจจุบัน) 
ค าอธิบาย : เพ่ือให้หน่วยงานมีระบบบริหารความเสี่ยง โดยการบริหารและควบคุมปัจจัย กิจกรรม และ
กระบวนการด าเนินงานที่อาจเป็นมูลเหตุของความเสียหาย (ทั้งในรูปของตัวเงิน หรือไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ชื่อเสียง 
และการฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย) เพ่ือให้ระดับความเสี่ยง และขนาดของความเสียหายที่จะเกิด
ขึ้นอยู่ในระดับที่ยอมรับและควบคุมได้ โดยค านึงถึงการเรียนรู้วิธีการป้องกันจากการคาดการณ์ปัญหาล่วงหน้า
และโอกาสในการเกิด รวมทั้งการมีแผนส ารองต่อภาวะฉุกเฉิน เพ่ือให้มั่นใจว่าระบบงานต่าง ๆ มีความพร้อมใช้
งาน เพ่ือการบรรลุเป้าหมายของหน่วยงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ของสถาบันเป็นส าคัญ 

เกณฑ์มาตรฐาน : 
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและบุคลากร

ของหน่วยงานร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน 
2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยเสี่ยงอันเกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถ

ควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานอย่างน้อย 1 ด้าน 
3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ใน

ข้อ 2 
4. มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง และด าเนินงานตามแผน โดยผลจากการด าเนินงานตามแผนต้อง

ส่งผลให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 
5. มีการติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และรายงานต่อผู้บริหารและคณะกรรมการประจ า

หน่วยงานเพ่ือพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
6. มีการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าหน่วยงานไปใช้ในการปรับแผน

หรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 หรือ 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 
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นิยามศัพท ์ : 
 ความเสี่ยง คือ เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ หรือเหตุการณ์ที่มีความไม่แน่นอน ซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคต และมีผลในทางลบที่ก่อให้เกิดความผิดพลาด ความเสียหาย ซึ่งส่งผลกระทบท าให้วัตถุประสงค์หรือ
เป้าหมายเบี่ยงเบนไป ไม่บรรลุผลส าเร็จตามที่ก าหนดไว้  โดยทั่วไปความเสี่ยงอาจจ าแนกประเภทความเสี่ยง
ออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ 
และด้านความปลอดภัยจากอันตรายต่อชีวิตหรือทรัพย์สิน 
 การวิเคราะห์ความเสี่ยง คือ กระบวนการที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์กรร่วมกัน
วิเคราะห์ ค้นหาเหตุการณ์ความเสี่ยงขององค์กร และระบุความเสี่ยงที่แท้จริงขององค์กรให้ได้ เพ่ือองค์กรจะได้
หาวิธีการป้องกัน หรือจัดการความเสี่ยงไม่ให้เกิดขึ้นได้ในอนาคต 

ปัจจัยเสี่ยง คือ ต้นเหตุหรือสาเหตุที่ท าให้เกิดความเสี่ยง อาจเป็นปัจจัยเสี่ยงจากภายในหรือภายนอก
องค์กรก็ได้ 

ปัจจัยภายนอก คือ สาเหตุที่เกิดจากปัจจัยภายนอกองค์กรที่อาจท าให้เกิดความเสี่ยงขึ้นในอนาคต 
ตัวอย่างปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย การเปลี่ยนแปลงของสังคม ค่านิยม ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ผู้ปกครอง 
นักศึกษา เป็นต้น 

การประเมินโอกาส คือ การประเมินความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงขึ้นในองค์กร 
การประเมินผลกระทบ คือ การประเมินขนาดความรุนแรงของความเสียหาย หรือผลกระทบที่จะเกิด

ขึ้นกับองค์กรหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงนั้นขึ้น 
แผนบริหารความเสี่ยง คือ แผนด าเนินงานที่ใช้ในการลด หรือควบคุม หรือก าจัดความเสี่ยง ซึ่งแผน

บริหารความเสี่ยงควรประกอบด้วย กิจกรรมควบคุม ระยะเวลาด าเนินการ และผู้รับผิดชอบในการด าเนินงาน 
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ตัวบ่งช้ี 2.5  ระบบบริหารงานคุณภาพ 

ชนิดตัวบ่งชี ้ :  กระบวนการ 
ความเชื่อมโยง :  TQA 6.1(ข) 
การคิดรอบ :  ใช้ปีการศึกษา 
ค าอธิบาย :  ระบบบริหารงานคุณภาพ เป็นระบบการบริหารจัดการโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การ
ด าเนินงานบรรลุได้ตามภารกิจและวัตถุประสงค์ขององค์กร เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ซึ่งระบบบริหารงานคุณภาพมีความเกี่ยวข้องกับการ
ให้บริการและผู้รับบริการ เป็นระบบที่จะช่วยให้สามารถส่งมอบบริการได้สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้รับบริการ ดังนั้นหน่วยงานจึงต้องมีการออกแบบและจัดท ากระบวนงานหลักที่ส าคัญของหน่วยงาน และน า
กระบวนงานหลักไปใช้ปฏิบัติอย่างจริงจัง รวมถึงการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติในกระบวนงานหลัก เพ่ือให้
กระบวนหลักของหน่วยงานมีความทันต่อเหตุการณ์และตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้ 

เกณฑ์มาตรฐาน : 
1. มีการออกแบบ จัดท าหรือทบทวนกระบวนงานหลักที่ส าคัญของหน่วยงาน โดยต้องน ากระบวนงาน

หลักท่ีออกแบบไปปฏิบัติ 
2. มีการจัดท าคู่มือปฏิบัติงานของกระบวนงานหลักของหน่วยงาน 
3. มีการปรับปรุงกระบวนงานหลักในคู่มือปฏิบัติงาน หากเกิดการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ของกระบวนงานหลักตามความต้องการของผู้รับบริการ หรือมกีารเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย ระเบียบ
ปฏิบัติงาน 

4. มีการจัดการความรู้ หรือการประเมินกระบวนการของกระบวนงานหลักภายในองค์กร เพ่ือร่วมกัน
แก้ปัญหาที่พบเจอในระหว่างการปฏิบัติงาน 

5. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรือมีนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ตลอดจนสร้าง
ความพึงพอใจให้ผู้รับบริการ 

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 
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นิยามศัพท์ : 
 กระบวนงานหลักท่ีส าคัญของหน่วยงาน คือ กระบวนการสร้างคุณค่าภายในองค์กรที่ส าคัญที่สุด ซึ่ง
อาจรวมถึงการออกแบบและส่งมอบบริการ การสนับสนุนผู้รับบริการ กระบวนงานหลักที่ส าคัญ ได้แก่ 
กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรส่วนใหญ่ขององค์กรและสร้างคุณค่าแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
กล่าวคือ กระบวนการท างานที่มีลักษณะเฉพาะโดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือสร้างผลลัพธ์ตามพันธกิจของหน่วยงาน 
 นวัตกรรม (Innovation) คือ ความคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อน หรือ
เป็นการพัฒนาดัดแปลงมาจากของเดิมท่ีมีอยู่แล้ว ให้ทันสมัยและใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น เมื่อน า นวัตกรรมมาใช้จะช่วย
ให้การท างานนั้นได้ผลดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่าเดิม ทั้งยังช่วย ประหยัดเวลาและแรงงานได้ด้วย  
ซ่ึงนวัตกรรมมีด้วยกันหลายประเภทหลายสาขาแต่ส าหรับสถาบันอุดมศึกษานั้นประเภทนวัตกรรมที่สถาบันควร
ให้ความส าคัญมากที่สุด คือ นวัตกรรมทางการศึกษา (Educational Innovation) เป็นนวัตกรรมที่เกิดจากการ
น าเอาสิ่งใหม่ที่อาจจะอยู่ในรูปของความคิด หรือการกระท า รวมทั้งสิ่งประดิษฐ์ก็ตามเข้ามาใช้ในระบบ
การศึกษาเพ่ือมุ่งหวังที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่เดิม ให้ระบบการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ท าให้ผู้เรียน
สามารถเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว เกิดแรงจูงใจในการเรียน และช่วยให้ประหยัดเวลาในการเรียน เช่น การ
ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน การใช้วิดิทัศน์เชิงโต้ตอบ (Interactive Video) สื่อหลายมิติ (Hypermedia) และ
อินเตอร์เน็ต เป็นต้น 
 แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) คือ วิธีปฏิบัติ หรือข้ันตอนการปฏิบัติที่ท าให้สถาบันประสบ
ความส าเร็จ หรือความเป็นเลิศตามเป้าหมาย เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้นๆ มีหลักฐานของ
ความส าเร็จปรากฏชัดเจน โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติ หรือข้ันตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรู้และประสบการณ์ 
บันทึกเป็นเอกสาร เผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
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ตัวบ่งช้ี 2.6  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

ชนิดตัวบ่งชี ้ : กระบวนการ 
การคิดรอบปี  : ใช้ปีการศึกษา 
ความเชื่อมโยง : ตัวบ่งชี้ระดับคณะ 5.1 เกณฑข์้อ 7 
ค าอธิบาย : การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาตามที่ก าหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งสถาบันต้องสร้างระบบและ
กลไกในการควบคุม ตรวจสอบ ประเมิน และพัฒนาการด าเนินงานของสถาบันให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าประสงค์ 
และระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนดโดยสถาบันและหน่วยงานต้นสังกัด  มีการวัดผลส าเร็จของการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน รวมทั้งการรายงานผลการประกันคุณภาพต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และเปิดเผยต่อ
สาธารณชน มีการประเมินและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และมีนวัตกรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดี การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  ทั้งนี้เพ่ือเป็น
หลักประกันแก่สาธารณชนให้มั่นใจได้ว่าสถาบันสามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

เกณฑ์มาตรฐาน : 
1. มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

และสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของหน่วยงาน 
2. มีการก าหนดนโยบายหรือให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยผู้บริหารระดับสูง

ของหน่วยงาน 
3. มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน  ประกอบด้วย 1) การควบคุม

คุณภาพ ก ากับติดตามการด าเนินงาน ตรวจสอบคุณภาพ และประเมินคุณภาพ 2) การจัดท ารายงาน
ประเมินตนเองประจ าปี (SAR) เสนอต่อผู้บริหารหน่วยงาน 3) การน าผลการประเมินคุณภาพไปท า
แผนการพัฒนาผลการด าเนินงานของหน่วยงาน 

4. มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการท างาน และส่งผลให้เกิดการคงไว้หรือ
พัฒนาผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ 

5. หน่วยงานเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมในกระบวนการประกันคุณภาพของหน่วยงาน หรือการ
เพ่ิมเติมเกณฑ์มาตรฐานเฉพาะหน่วยงาน 

6. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงานและมีกิจกรรมร่วมกัน 

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 
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นิยามศัพท ์ :  
 ระบบ คือ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการก าหนดอย่างชัดเจนว่าต้องท าอะไรบ้างเพ่ือให้ได้ผลออกมา
ตามที่ต้องการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยทั่วกันไม่ว่าจะอยู่ในรูปของเอกสารหรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีการอ่ืนๆ องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต 
และข้อมูลป้อนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน 
 กลไก คือ สิ่งที่ท าให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือด าเนินอยู่ได้ โดยมีการจัดสรรทรัพยากร มีการจัด
องค์กร หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ด าเนินงาน 

นโยบาย คือ การตกลงปลงใจขั้นต้นในการก าหนดแนวทางกว้างๆ เพ่ือให้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค ์
 รายงานการประเมินตนเองประจ าปี (Self-Assessment Report: SAR) คือ รายงานสัมฤทธิ์ผลการ
ด าเนินงานของหน่วยงานที่ใช้รายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน เพ่ือ
น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และมาตรฐานการปฏิบัติงาน ซึ่งรายงานการประเมินตนเอง
นอกจากจะท าในระดับสถาบันแล้ว อาจท าในระดับคณะและหน่วยงานด้วยเพ่ือให้สอดคล้องกัน 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

ใช้ส าหรับควบคุมมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงาน โดยตัวบ่งชี้เฉพาะบางส่วนเกิดจากการพัฒนาเองของ
มหาวิทยาลัย และบางส่วนเป็นตัวบ่งชี้ที่น ามาจากตัวบ่งชี้ระดับสถาบันของเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน พ.ศ.2557 ทั้งนี้การที่มหาวิทยาลัยน าตัวบ่งชี้ระดับสถาบันมาให้หน่วยงานด าเนินการและรับการประเมิน
ในระดับหน่วยงานด้วยนั้น มีจุดประสงค์เพ่ือให้หน่วยงานเตรียมความพร้อมในระดับหนึ่งก่อนที่มหาวิทยาลัยจะ
รับการประเมินในระดับสถาบัน โดยตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบที่ 3 นี้ ให้น าผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ไปคิดรวมเป็น
ค่าเฉลี่ยผลการประเมินของหน่วยงานด้วย 

โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรมีหน่วยงานสนับสนุนที่จัดตั้งเป็นส านักทั้งหมด จ านวน 8 
หน่วยงาน ได้แก่ ส านักงานอธิการบดี ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ส านักวิทยบริการและสารสนเทศ 
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ส านักบริการวิชาการและจัดหารายได้ ส านักประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันวิจัย
และพัฒนา และบัณฑิตวิทยาลัย และมีส่วนงานที่จัดตั้งเป็นกองอีก 2 ส่วนงาน คือ กองพัฒนานักศึกษา และกอง
นโยบายและแผน ซึ่งมีตัวบ่งชี้เฉพาะตามพันธกิจหลักและจุเน้นของหน่วยงาน ดังนี้ 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ 
หน่วยงานสนับสนนุ 

สนอ. สสท. สวท. สศว. สบจ. สปก. สวพ. บว. กพน. กนผ. 
3. การด าเนินงาน
ตามพันธกิจหลักและ
จุดเน้นของหน่วยงาน 
(ต่อ) 

3.1 ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

          

3.2 ระบบและกลไกการเงินและ
งบประมาณ 

          

3.3 ระบบพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุน 

          

3.4 ระดับความพึงพอใจของการ
ให้บริการผ่านระบบเครือข่าย 

          

3.5 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้           
3.6 ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการตัดสินใจ 

          

3.7 กระบวนการพัฒนางาน
บริการสารสนเทศด้วยระบบ
คุณภาพมาตรฐาน ISO 
9001:2015 

          

3.8 ระบบและกลไกการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 
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องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ 
หน่วยงานสนับสนนุ 

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

วิชาการ 
          

3.10 ระบบก ากับการประกัน
คุณภาพหลักสตูรและคณะ 

          

3.11 การสร้างนวัตกรรม หรือ
แนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน
สนับสนุน 

          

3.12 ระบบสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการปฏิบตัิงาน 

          

3.13 ระบบและกลไกการบริหาร
และพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์

          

3.14 ระบบการส่งเสริมและ
สนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัยในระดับนานาชาต ิ

          

 3.15 การได้รับรางวัลระดับชาต/ิ
นานาชาติของนักศึกษา 

          

 
หมายเหตุ สนอ. หมายถึง  ส านักงานอธิการบดี (เฉพาะส่วนงานกองกลาง) 
 สสท. หมายถึง  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 สวท. หมายถึง  ส านักวิทยบริการและสารสนเทศ 
 สศว. หมายถึง  ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
 สบจ. หมายถึง  ส านักบริการวิชาการและจัดหารายได้ 
 สปก. หมายถึง  ส านักประกันคุณภาพการศึกษา 
 สวพ. หมายถึง  สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 บว.  หมายถึง  บัณฑิตวิทยาลัย 
 กพน. หมายถึง  กองพัฒนานักศึกษา 
 กนผ. หมายถึง  กองนโยบายและแผน 
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จากตารางข้างต้น สามารถน ามาสรุปจ านวนตัวบ่งชี้ที่แต่ละหน่วยงานต้องรับผิดชอบด าเนินการและรับ
การตรวจประเมินภายในประจ าปี ดังนี้ 
องค์ประกอบที่ 3 การด าเนินงานตามพันธกิจหลักและจุดเน้นของหน่วยงาน 
 ส านักงานอธิการบดี (กองกลาง) 
  ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
  ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
  ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระบบพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
  ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
  ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระดับความพึงพอใจของการให้บริการผ่านระบบเครือข่าย 
 ส านักวิทยบริการและสารสนเทศ 
  ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
  ตัวบ่งชี้ที่ 3.6 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 
  ตัวบ่งชี้ที่ 3.7 กระบวนการพัฒนางานบริการสารสนเทศด้วยระบบคุณภาพมาตรฐาน 

ISO 9001:2015 
 ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
  ตัวบ่งชี้ที่ 3.8 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 ส านักบริการวิชาการและจัดหารายได้ 
  ตัวบ่งชี้ที่ 3.9 การด าเนินงานตามพันธกิจและจุดเน้นของหน่วยงาน 
 ส านักประกันคุณภาพการศึกษา 
  ตัวบ่งชี้ที่ 3.10 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 
  ตัวบ่งชี้ที่ 3.11 การสร้างนวัตกรรม หรือแนวปฏิบัติที่ดีของหลักสูตรและหน่วยงานสนับสนุน 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.12 ระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา 
 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 ระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนงบประมาณและการติดตามประเมินผล 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1  ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
หน่วยงานรับประเมิน : ส านักงานอธิการบดี (กองกลาง), ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน,  
 กองพัฒนานักศึกษา, กองนโยบายและแผน 
ชนิดตัวบ่งชี ้ :   ผลลัพธ์ 
ความเชื่อมโยง :  TQA 3.1(ข) 
การคิดรอบปี  :  ใช้ปีการศึกษา 
ค าอธิบาย : ส านักงานอธิการบดี (กองกลาง) ประกอบด้วยส่วนงานที่ให้บริการทั้งบุคคลภายใน
และภายนอกสถาบัน ได้แก่ งานการเงิน งานประชาสัมพันธ์ งานการเจ้าหน้าที่และนิติการ งานธุรการ งาน
พัสดุ งานเลขานุการ งานอาคารสถานที่ งานยานพาหนะ งานวิเทศน์สัมพันธ์และกิจการอาเซียน และงาน
ไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน 
 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นหน่วยงานที่ให้บริการแก่นักศึกษาและอาจารย์โดยตรง ทั้ง
การรับสมัครนักศึกษา การลงทะเบียนเรียน การเพ่ิม-ถอนรายวิชา การติดตามการส่งผลการเรียนของนักศึกษา
จากอาจารย์ และการจัดตารางสอน/ตารางเรียน 
 กองพัฒนานักศึกษา ประกอบด้วยส่วนงานที่ให้บริการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า ได้แก่ การให้
ค าปรึกษาและข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษาและศิษย์เก่า แหล่งทุนการศึกษาต่อ ทุนกู้ยืม
การศึกษา บริการจัดหางาน แหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และการเตรียมความพร้อมเ พ่ือการ
ท างานเม่ือส าเร็จการศึกษา 

กองนโยบายและแผน ประกอบด้วยส่วนงานที่ให้บริการแก่บุคลากรภายในสถาบัน ได้แก่ งาน
บริหารงานทั่วไป งานแผนงานและติดตามประเมินผล งานวิเคราะห์งบประมาณ งานวิจัยสถาบันและ
สารสนเทศ 

โดยความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นผลลัพธ์ที่ดีของการให้บริการของหน่วยงาน 
ตลอดจนมีการน าผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
 
เกณฑ์มาตรฐาน :  

 ใช้ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการ (คะแนนเต็ม 5) 

a. ส านักงานอธิการบดี (กองกลาง), ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน, กองนโยบายและแผน 
ให้ท าการประเมินให้ครอบคลุมอย่างน้อย 3 ด้าน คือ ด้านขั้นตอนการให้บริการของส่วนงานต่างๆ  

ด้านบุคลากรผู้ให้บริการของส่วนงานต่างๆ และด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ โดยผู้ประเมินเป็นผู้รับบริการที่
อาจจะเป็นผู้รับบริการจากภายในหรือภายนอกสถาบัน 

b. กองพัฒนานักศึกษา 
ให้ท าการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการให้แก่นักศึกษาหรือศิษย์เก่า โดยการ

จัดกิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานที่จัดให้แก่นักศึกษา 
ส่วนการจัดบริการ ได้แก่ บริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิต บริการทุนการศึกษา บริการข้อมูล
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ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา และบริการข้อมูลหรือความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่
ศิษย์เก่า โดยท าการประเมินอย่างน้อยครอบคลุม 3 ด้าน คือ ด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้านบุคลากรผู้
ให้บริการ และด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ซึ่งผู้ประเมินคือนักศึกษาและศิษย์เก่า 

สูตรการค านวณ : 

 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ  =   
ผลรวมของคา่คะแนนความพึงพอใจของผู้รับบริการ

จ านวนผู้ตอบแบบประมินทั้งหมด
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 

หน่วยงานรับประเมิน :  ส านักงานอธิการบดี (กองกลาง), กองนโยบายและแผน 
ชนิดตัวบ่งชี ้ :   กระบวนการ 
ความเชื่อมโยง :  ตัวบ่งชี้ระดับสถาบัน 5.1 เกณฑ์ข้อ 2/ ตัวบ่งชี้ 8.1 (เกณฑ์ พ.ศ.2553)  
การคิดรอบปี  :  ใช้ปีงบประมาณ (ปีงบประมาณปัจจุบัน) 
ค าอธิบาย : สถาบันจะต้องมีระบบในการจัดหาและจัดสรรเงินอย่างมีประสิทธิภาพ จะต้องมี
แผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของสถาบันให้สามารถด าเนินการได้ มีการวิเคราะห์
ข้อมูลทางการเงินที่ส าคัญเพ่ือการบรรลุเป้าหมายและความมั่นคงของสถาบัน มีการจัดสรรงบประมาณและ
การจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และมีระบบตรวจสอบการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ 

เกณฑ์มาตรฐาน : 

ให้หน่วยงานมีผลด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานเฉพาะหน่วยงานของตนเอง ดังนี้ 

a.  ส านักงานอธิการบดี (กองกลาง) 
1. มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินของสถาบันที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน 
2. จัดท าหลักเกณฑ์ และขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณ พร้อมเผยแพร่ให้หน่วยงานภายในสถาบัน

ได้รับทราบ 
3. จัดเก็บเอกสารส าคัญเก่ียวการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นระบบและสามารถสืบค้นได้ง่าย 
4. มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อผู้บริหารอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
5. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ท าหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบ

กฎหมายและกฎเกณฑ์ท่ีสถาบันก าหนด 
 

b.  กองนโยบายและแผน 
1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินของสถาบันที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน 
2. มีงบประมาณประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ และการพัฒนาสถาบันและบุคลากรภายในสถาบัน 
3. มีการจัดท ารายงานติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณเสนอต่อผู้บริหารอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง 

(รายไตรมาส) 
4. มีการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วน

ค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอน เพ่ือวิเคราะห์ความ
คุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต 

5. มีการน าผลการรายงานติดตามผลการเบิกจ่ายไปปรับปรุงการด าเนินงาน 

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 
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นิยามศัพท์ : 
 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน  คือ แผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใช้ไปของทรัพยากรทางการเงินของ
สถาบันที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของสถาบันให้สามารถด าเนินการได้ แผนกลยุทธ์ทางการเงินจะสอดรับ
ไปกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน สถาบันควรประเมินความต้องการทรัพยากรที่ต้องจัดหาส าหรับการด าเนินงาน
ตามกลยุทธ์แต่ละกลยุทธ์ และประเมินมูลค่าของทรัพยากรออกมาเป็นเงินทุนที่ต้องการใช้ ซึ่งจะเป็นความ
ต้องการทุนในระยะยาวเท่ากับเวลาที่สถาบันใช้ในการด าเนินการให้กลยุทธ์นั้นบังเกิดผล และต้องแสดงข้อมูล
ของแหล่งเงินทุนให้ชัดเจน เช่น รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา งบประมาณแผ่นดิน เงินทุนสะสมของ
หน่วยงาน เงินบริจาค เป็นต้น 
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ตัวบ่งช้ี 3.3  ระบบการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 

หน่วยงานรับประเมิน : ส านักงานอธิการบดี (กองกลาง) 
ชนิดตัวบ่งชี ้ :   กระบวนการ 
ความเชื่อมโยง :  ตัวบ่งชี้ระดับสถาบัน 5.1 เกณฑ์ข้อ 6/ TQA 5.2(ข) 
การคิดรอบปี  : ใช้ปีการศึกษา 
ค าอธิบาย : การด าเนินงานของสถาบันจ าเป็นต้องมีการบริหารและพัฒนาบุคลากรทั้งสาย
วิชาการและสายสนับสนุนอย่างเหมาะสม เพ่ือให้บุคลากรมีคุณภาพสอดคล้องกับพันธกิจและเป้าหมายสถาบัน 
ซึ่งส านักงานอธิการบดี (กองกลาง) เป็นผู้ด าเนินการแทนระดับสถาบันในการจัดให้มีระบบการพัฒนาบุคลากร 
ตลอดจนมีแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรของสถาบันให้มีความรู้และทักษะที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่ 
หรือตรงตามความต้องการของบุคลากร 

เกณฑ์มาตรฐาน : 
1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
2. มีการบริหารและการพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและก าลังใจให้บุคลากรสามารถท างานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
4. มีระบบการติดตามให้บุคลากรน าความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงานที่

เกี่ยวข้อง 
5. มีการก ากับตดิตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร และการ

ประเมินผลความส าเร็จของแผน 
6. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 

 
เกณฑ์การประเมิน : 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 หรือ 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
 
นิยามศัพท์  : 
 บุคลากร  คือ บุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.4  ระดับความพึงพอใจของการให้บริการผ่านระบบเครือข่าย 

หน่วยงานรับประเมิน : ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ชนิดตัวบ่งชี ้ :   ผลลัพธ์ 
ความเชื่อมโยง :  TQA 3.1(ข) TQA 4.2(ข) 
การคิดรอบปี  :  ใช้ปีการศึกษา 
ค าอธิบาย : ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้จัดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้บริการผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแก่นักศึกษาและอาจารย์ ได้แก่ ระบบการรับสมัคร ระบบการรับ
รายงานตัวนักศึกษา  ระบบกรอกผลการเรียนออนไลน์ ระบบการลงทะเบียนออนไลน์ เพ่ืออ านวยความสะดวก
ให้แก่นักศึกษาและอาจารย์ โดยความพึงพอใจของผู้ใช้บริการผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเป็นสิ่งสะท้อนให้
เห็นผลลัพธ์ที่ดีของการบริการของหน่วยงาน ตลอดจนมีการน าผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาระบบให้มี
ประสิทธิภาพต่อการใช้งานและตอบสนองตรงตามความต้องการของผู้ใช้ได้ 

เกณฑ์มาตรฐาน : 
ใช้ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บริการผ่านระบบเครือข่าย (คะแนนเต็ม 5) 
ให้ท าการประเมินให้ครอบคลุมอย่างน้อย 3 ด้าน คือ ด้านบุคลกรผู้ให้บริการและการให้ค าปรึกษาใน

การเข้าใช้ระบบ ด้านประสิทธิภาพการเข้าใช้งานของระบบ และด้านการออกแบบการใช้งานของระบบ (เช่น 
เมนูการใช้งานมีความเข้าใจได้ง่ายและสะดวก แบบอักษรและขนาดสามารถมองเห็นชัดเจนและอ่านได้ง่าย 
การแสดงผลของระบบมีความเหมาะสมและตรงตามความต้องการของผู้ใช้) โดยผู้ประเมินคือนักศึกษาและ
อาจารย์ 
 
สูตรการค านวณ : 

 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ  =   
ผลรวมของคา่คะแนนความพึงพอใจของผู้ใช้บรกิารระบบเครือข่าย

จ านวนผู้ประมินทั้งหมด
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.5  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

หน่วยงานรับประเมิน :  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ชนิดตัวบ่งชี ้ :   ปัจจัยน าเข้า 
ความเชื่อมโยง :  ตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตร 6.1/ TQA 3.2(ก) 
การคิดรอบปี  :  ใช้ปีการศึกษา 
ค าอธิบาย : ความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนมีหลายประการ ได้แก่ ความพร้อม
ทางกายภาพ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ที่พักของนักศึกษา ฯลฯ และความพร้อมของอุปกรณ์ เทคโนโลยี 
และสิ่งอ านวยความสะดวก หรือทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด ต ารา 
สิ่งพิมพ์ วารสาร ฐานข้อมูลเพ่ือการสืบค้น แหล่งเรียนรู้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ สิ่งสนับสนุนเหล่านี้ต้องมี
ปริมาณเพียงพอ และมีคุณภาพพร้อมใช้งาน และส่งผลให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เกณฑ์มาตรฐาน : 
1. มีการบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ฐานข้อมูลเพื่อการ

สืบค้น และมีการฝึกอบรมการใช้งานแก่นักศึกษาทุกปีการศึกษา 
2. มีการจัดพ้ืนที่/สถานที่ส าหรับนักศึกษาได้พบปะ แลกเปลี่ยนสนทนา หรือท างานร่วมกัน 
3. มีบริการด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางกายภาพแก่นักศึกษาและอาจารย์ ได้แก่ ห้องปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการทางภาษา อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง หนังสือ ต ารา สิ่งพิมพ์ วารสาร และ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เพียงพอ ทันสมัย และพร้อมใช้งาน 

4. มีระบบที่เปิดโอกาสให้อาจารย์และนักศึกษามีส่วนร่วมในการให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ใช้
ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน และมีระบบการรับข้อร้องเรียนและการจัดการข้อร้องเรียนที่
เกี่ยวกับการให้บริการของหน่วยงาน 

5. มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อ ไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 โดยผู้
ประเมินคือนักศึกษาและอาจารย์ 

6. มีการน าผลการประเมินคุณภาพในข้อ 5 มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการที่สนองความ
ต้องการของผู้รับบริการ 

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 หรือ 2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.6  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 

หน่วยงานรับประเมิน : ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ชนิดตัวบ่งชี ้ :   กระบวนการ 
ความเชื่อมโยง :  ตัวบ่งชี้ 7.3 (เกณฑ์ พ.ศ.2553)/ TQA 4.2(ข) 
การคิดรอบปี  :  ใช้ปีการศึกษา 
ค าอธิบาย : สถาบันควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจที่สอดรับ
กับนโยบายและการวางแผนระดับสถาบัน เพ่ือให้เป็นระบบที่สมบูรณ์สามารถเชื่อมโยงกับทุกหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องภายในองค์กร เป็นระบบที่ใช้งานได้ท้ังเพ่ือการบริหาร การวางแผน และการตัดสินใจของผู้บริหารทุก
ระดับ เพ่ือการปฏิบัติงานตามภารกิจทุกด้านของบุคลากร เพ่ือการติดตามตรวจสอบและประเมินการ
ด าเนินงาน ตลอดจนเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาสถาบัน ทั้งนี้ ระบบดังกล่าวต้องมีความสะดวกในการใช้งาน
โดยประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช้ 

เกณฑ์มาตรฐาน : 
1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) 
2. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบัน โดยอย่างน้อยต้อง

ครอบคลุมงานที่เกี่ยวข้องของสถาบัน เช่น การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถน าไปใช้ในการด าเนินงานประกันคุณภาพ 

3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 
4. มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
5. มีการจัดท ารายงานสารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ต่อการบริหารและการตัดสินใจเสนอคณะกรรมการ

บริหารสถาบัน 

เกณฑ์การประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.7  กระบวนการพัฒนางานบริการสารสนเทศด้วยระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015 

หน่วยงานรับประเมิน : ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ชนิดตัวบ่งชี ้ :   กระบวนการ 
ความเชื่อมโยง :  TQA 6.2(ก) 
การคิดรอบปี  :  ใช้ปีงบประมาณ (ปีงบประมาณปัจจุบัน) 
ค าอธิบาย : มาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 เป็นมาตรฐานที่องค์กรทั่ว
โลกน ามาใช้กันอย่างแพร่หลาย เพ่ือพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานและการด าเนินงานใน
หน่วยงานเป็นระบบที่ถือได้ว่าเป็นหลักประกันของการด าเนินงานที่มีคุณภาพ ทุกองค์กรสามารถน าไปใช้ได้
โดยไม่มีข้อจ ากัดในประเภทของกิจการและขนาดขององค์กร โดยระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 เป็น
ส่วนหนึ่งของการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพขององค์กรที่มีมาตรฐานการท างานที่ชัดเจน การด าเนินงานที่
เทียบเท่าและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

เกณฑ์มาตรฐาน : 
1. มีแผนงาน/โครงการ และมีการก าหนดนโยบายคุณภาพ (Quality Policy) 
2. บุคลากรในกลุ่มงานบริการสารสนเทศมีการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ (Job Description) ที่ชัดเจน 

โดยมีการควบคุมเอกสารให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 
3. มีการจัดอบรม หรือประชุมทบทวนการด าเนินการ อย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี 
4. มีการตรวจติดตาม (Audit) โดยคณะกรรมการที่หน่วยงานจัดตั้งขึ้น อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี 
5. มีการน าผลการตรวจประเมินจากคณะกรรมการมาปรับปรุงการด าเนินงานเพ่ือเตรียมพร้อมในการรับ

การตรวจประเมินรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 

เกณฑ์การประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

 
นิยามศัพท์  : 

ISO 9001 คือ ข้อก าหนดของมาตรฐานรหัส 9000 ขององค์กร ISO ซึ่งถูกใช้เป็นระบบการจัดการ
ด้านคุณภาพ (QMS) และได้รับการยอมรับว่าเป็นระบบที่เป็นมาตรฐานสากล เพ่ือที่จะท าให้มั่นใจได้ว่าผู้ผลิต
หรือผู้ให้บริการได้จัดตั้งและรักษาระบบการจัดการด้านคุณภาพที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยมีจุดประสงค์เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าหรือผู้รับบริการให้ดียิ่งขึ้น และสามารถแข่งขันกับองค์กรอ่ืนใน
ภาคอุตสาหกรรมเดียวกันได ้ โดยมาตรฐานนี้เกี่ยวกับการออกแบบ การพัฒนา การผลิต และการให้บริการ ซึ่ง
สามารถใช้ได้กับทุกประเภทธุรกิจในทุกภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเวอร์ชั่นการปรับปรุงล่าสุด ณ ปัจจุบันของ
มาตรฐาน ISO 9001 คือ ISO 9001:2015 (ประกาศใช้ในปี ค.ศ.2015) 
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นโยบายคุณภาพ (Quality Policy)  คือ สาส์นหรือข้อความที่แถลงอย่างเป็นทางการโดยผู้บริหาร
ระดับสูงขององค์กร เพ่ือแสดงถึงเจตนารมณ์และทิศทางในการด าเนินงานอันเกี่ยวข้องกับคุณภาพขององค์กร 
ซึ่งนโยบายคุณภาพมักเป็นส่วนหนึ่งหรือสอดคล้องกับพันธกิจขององค์กรนั้น และนโยบายคุณภาพจะใช้เป็น
กรอบในการก าหนดวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพขององค์กรด้วย โดยผู้บริหารระดับสูงต้องท าให้มั่นใจว่า นโยบาย
คุณภาพขององค์กรจะ 

a) มีความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ขององค์กร 
b) ครอบคลุมถึงความมุ่งมั่นในการท าตามข้อก าหนดของมาตรฐาน ISO 9001:2015 และปรับปรุง

ประสิทธิผลของระบบบริหารคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
c) ให้แนวทางในการก าหนด และทบทวนวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ 
d) ได้รับการสื่อสารและเป็นที่เข้าใจภายในองค์กร 
e) ได้รับการทบทวนเพื่อให้มีความเหมาะสมอยู่เสมอ 
การควบคุมเอกสาร (Control of documents) คือ เอกสารต่างๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ภายในระบบ

บริหารคุณภาพต้องได้รับการควบคุมบันทึกเป็นเอกสารชนิดพิเศษและต้องได้รับการควบคุมตามข้อก าหนด 
(องค์กรต้องจัดท าเอกสารระเบียบปฏิบัติเพื่อระบุการควบคุมที่จ าเป็นในการชี้บ่งการจัดเก็บ การป้องกัน การ
น ากลับมาอ้างอิง และวิธีการท าลายบันทึก รวมทั้งบันทึกต้องอ่านออกได้ มีการชี้บ่งที่ชัดเจน และสามารถน า
กลับมาใช้ได้) องค์กรต้องจัดท าเอกสารระเบียบปฏิบัติและก าหนดการควบคุมที่ต้องการ ทั้งนี้เพ่ือ 

a) เพ่ือการอนุมัติเอกสารเพ่ือทบทวนความพอเพียงก่อนการประกาศใช้ 
b) เพ่ือการทบทวนและปรับปรุงเอกสารให้ทันสมัยตามความจ าเป็น และการอนุมัติในครั้งต่อไป 
c) เพ่ือท าให้มั่นใจว่าการแก้ไขและการแสดงสถานะปัจจุบันของการแก้ไขเอกสารได้มีการระบุ 
d) เพ่ือให้มั่นใจว่าการแจกจ่ายเอกสารที่เหมาะสมกับการใช้งานไปยังทุกจุดที่จ าเป็นต้องใช้เอกสารนั้น 
e) เพ่ือท าให้มั่นใจว่าเอกสารสามารถอ่านได้อย่างชัดเจน สามารถชี้บ่งได้ง่าย 
f) เพ่ือท าให้มั่นใจว่าเอกสารที่มาจากภายนอกที่ได้ก าหนดโดยองค์กรว่าจ าเป็นส าหรับการวางแผน

และการปฏิบัติการของระบบบริหารคุณภาพนั้นได้มีการระบุและมีการควบคุมการแจกจ่าย และ 
g) เพ่ือท าให้มั่นใจว่าการป้องกันการน าเอกสารที่ยกเลิกแล้วไปใช้งานโดยไม่ตั้งใจ และหากต้องเก็บ

เอกสารดังกล่าวไว้ต้องมีการชี้บ่งอย่างเหมาะสม 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.8   ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

หน่วยงานรับประเมิน : ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
ชนิดตัวบ่งชี ้ :   กระบวนการ 
ความเชื่อมโยง :  ตัวบ่งชี้ระดับสถาบัน 4.1 
การคิดรอบปี  :  ใช้ปีการศึกษา 
ค าอธิบาย : สถาบันอุดมศึกษาต้องมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหารจัดการงาน
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามจุดเน้น
ของสถาบันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

เกณฑ์มาตรฐาน : 
1. ก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
2. จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ

แผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน 
3. ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 
5. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.9   การบริหารจัดการการบริการวิชาการ 

หน่วยงานรับประเมิน : ส านักบริการวิชาการและจัดหารายได้ 
ชนิดตัวบ่งชี ้ :   กระบวนการ 
ความเชื่อมโยง :  TQA 6.1(ข) 
การคิดรอบปี  :  ใช้ปีงบประมาณ (ปีงบประมาณปัจจุบัน) 
ค าอธิบาย : การบริการวิชาการเป็นพันธกิจหลักด้านหนึ่งของสถาบัน สถาบันต้องให้การ
สนับสนุน จัดสรรงบประมาณ ติดตามผลการด าเนินงานบริการวิชาการ และจัดท ารายงานเสนอต่อผู้บริหาร 
ตลอดจนมีกระบวนการปรับปรุงการให้บริการวิชาการวิชาการให้ตรงตามความต้องการของชุมชนและสังคม 

เกณฑ์มาตรฐาน : 
1. มีการก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาการจัดสรรงบประมาณโครงการบริการวิชาการให้แก่หน่วยงาน

ต่างๆ ภายในสถาบัน 
2. มีการตรวจสอบโครงการบริการวิชาการของทุกหน่วยงานภายในสถาบันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การ

พิจารณา 
3. มีการจัดสรรงบประมาณโครงการบริการวิชาการให้แก่หน่วยงานภายในสถาบันตามหลักเกณฑ์การ

พิจารณาที่ก าหนด 
4. มีการติดตามความก้าวหน้าผลการด าเนินงานของโครงการบริการวิชาการ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
5. มีการสรุปรายงานโครงการบริการวิชาการเสนอต่อคณะกรรมการประจ าส านักอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

พร้อมเผยแพร่ต่อสาธารณชน 

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.10  ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 

หน่วยงานรับประเมิน : ส านักประกันคุณภาพการศึกษา 
ชนิดตัวบ่งชี ้ :   กระบวนการ 
ความเชื่อมโยง :  ตัวบ่งชี้ระดับสถาบัน 5.3 
การคิดรอบปี  :  ใช้ปีการศึกษา 
ค าอธิบาย : สถาบันมีหน้าที่ก ากับการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและ
คณะ โดยมีการด าเนินการตั้งแต่ การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ 
การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินจะมุ่งไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมิน
คุณภาพ เพ่ือให้สามารถส่งเสริม สนับสนุน ก ากับติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนด สะท้อนการจัด
การศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

เกณฑ์มาตรฐาน : 
1. มีระบบและกลไกในการก ากับติดตามการด าเนินงานการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะให้เป็นไป

ตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 
2. มีคณะกรรมการก ากับติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่ก าหนดในข้อ 1 และรายงานผลการ

ติดตามให้กรรมการระดับสถาบันเพื่อพิจารณา 
3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรและคณะ ให้เกิดผลตาม

องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 
4. น าผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรและทุกคณะที่ผ่านการพิจารณาของกรรมการระดับสถาบัน

เสนอสภาสถาบันเพื่อพิจารณา 
5. น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันมาปรับปรุงหลักสูตรและการด าเนินงานของคณะ

ให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.11  การสร้างนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีของหลักสูตรและหน่วยงานสนับสนุน 

หน่วยงานรับประเมิน : ส านักประกันคุณภาพการศึกษา 
ชนิดตัวบ่งชี ้ :   กระบวนการ และผลลัพธ์ 
ความเชื่อมโยง :   TQA 2.1(ก)  TQA 4.1(ค)  TQA 6.2(ง) และ TQA 7.1(ข) 
การคิดรอบปี  :  ใช้ปีการศึกษา 
ค าอธิบาย : สถาบันควรมีวิธีการในการสร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนให้หลักสูตรมีการสร้าง
นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีเพ่ือการจัดการเรียนการสอน หรือสนับสนุนให้หน่วยงานสร้างนวัตกรรมหรือแนว
ปฏิบัติที่ดีเพ่ือช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน น าไปสู่การปรับปรุงการปฏิบัติงาน
อย่างต่อเนื่อง  

เกณฑ์มาตรฐาน : 
1. มีกระบวนการสนับสนุนให้หลักสูตรและหน่วยงานสนับสนุนมีการสร้างนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี  
2. มีคู่มือหรือหลักเกณฑ์การพิจารณาผลงานนวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่ดีของหลักสูตรและหน่วยงาน

สนับสนุน 
3. มีการจัดให้มีกิจกรรมน าเสนอผลงานนวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่ดีของหลักสูตรและหน่วยงาน

สนับสนุน 
4. มีการประเมินผลความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมในข้อ 3 และน าผลการประเมินไปปรับปรุงการจัด

กิจกรรมในปีถัดไป 
5. มีการรวบรวมองค์ความรู้ที่ได้จากผลงานนวัตกรรม หรือแนวปฏิบัติที่ดีของหลักสูตรและหน่วยงาน

สนับสนุนเผยแพร่ต่อหน่วยงานภายในและภายนอก 

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
3  ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

 
นิยามศัพท์  : 
 นวัตกรรม (Innovation) คือ ความคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อน หรือ
เป็นการพัฒนาดัดแปลงมาจากของเดิมท่ีมีอยู่แล้วให้ทันสมัยและใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น เมื่อน านวัตกรรมมาใช้จะช่วยให้
การท างานนั้นได้ผลดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่าเดิม ทั้งยังช่วยประหยัดเวลาและแรงงานได้ด้วย ซึ่ง
นวัตกรรมมีด้วยกันหลายประเภทหลายสาขาแต่ส าหรับสถาบันอุดมศึกษานั้นประเภทนวัตกรรมที่สถาบันควรให้
ความส าคัญมากที่สุด คือ นวัตกรรมทางการศึกษา (Educational Innovation) เป็นนวัตกรรมที่เกิดจากการ
น าเอาสิ่งใหม่ที่อาจจะอยู่ในรูปของความคิด หรือการกระท า รวมทั้งสิ่งประดิษฐ์ก็ตามเข้ามาใช้ในระบบ
การศึกษาเพ่ือมุ่งหวังที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่เดิมให้ระบบการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ท าให้ผู้เรียน
สามารถเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว เกิดแรงจูงใจในการเรียน และช่วยให้ประหยัดเวลาในการเรียน เช่น การ
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ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน การใช้วิดิทัศน์เชิงโต้ตอบ (Interactive Video) สื่อหลายมิติ (Hypermedia) และ
อินเตอร์เน็ต เป็นต้น 
 แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) คือ วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ท าให้สถาบันประสบ
ความส าเร็จหรือความเป็นเลิศตามเป้าหมาย เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้นๆ มีหลักฐานของ
ความส าเร็จปรากฏชัดเจน โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติหรือขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรู้และประสบการณ์ 
บันทึกเป็นเอกสาร เผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.12  ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน 

หน่วยงานรับประเมิน : ส านักประกันคุณภาพการศึกษา, กองนโยบายและแผน 
ชนิดตัวบ่งชี ้ :   กระบวนการ 
ความเชื่อมโยง :  ตัวบ่งชี้ 7.3 (เกณฑ์ พ.ศ.2553) / TQA 4.2(ข) 
การคิดรอบปี  :  ใช้ปีการศึกษา 
ค าอธิบาย : ส านักประกันคุณภาพการศึกษามีภารกิจหลักคือ การพัฒนาสถาบันให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานที่หน่วยงานต้นสังกัดก าหนด ซึ่งการพัฒนาหรือจัดให้มีระบบสารสนเทศเพ่ือการสนับสนุนการ
ประกันคุณภาพท้ังระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบันนั้น เป็นสิ่งจ าเป็นและส าคัญที่จะช่วยให้ระบบ
การประกันคุณภาพเกิดการขับเคลื่อนหรือมีการด าเนินงานได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 กองนโยบายและแผน มีภารกิจหลักคือ การค้นคว้าวิจัย วิเคราะห์และเก็บรวบรวมข้อมูล เพ่ือสร้าง
ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร ตลอดจนวิเคราะห์นโยบายและแผน โครงการ งบประมาณ ติดตาม
ประเมินผล จัดท าค ารับรองปฏิบัติราชการ รวมทั้งเสนอแนะให้ข้อมูลในกรณีต่างๆ เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการ
บริหารและการตัดสินใจของผู้บริหาร อันจะน าไปสู่ความก้าวหน้าของสถาบันโดยส่วนรวม ตลอดจนมีบทบาท
ส าคัญต่อการเป็นหน่วยงานสนับสนุนให้การปฏิบัติภารกิจของผู้บริหารมหาวิทยาลัยให้สามารถพัฒนางานให้
บรรลุตามแผนกลยุทธ์ได้ จึงจ าเป็นต้องมีระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนงบประมาณและการติดตาม
ประเมินผลให้เกิดการขับเคลื่อนการด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

เกณฑ์มาตรฐาน : 
1. มีแผนงานหรือโครงการประจ าปีเกีย่วกับการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพ

การศึกษา/ ด้านการวางแผนงบประมาณและติดตามประเมินผล 
2. มีการพัฒนาหรือจัดหาให้มรีะบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานการประกันคุณภาพหลักสูตร 

คณะ และสถาบัน/ งานการวางแผนงบประมาณและติดตามประเมินผล 
3. มีการน าข้อมูลที่ส าคัญในระบบสารสนเทศมาจัดท าเป็นรายงานสารสนเทศเสนอต่อคณะผู้บริหารของ

สถาบันเพื่อพิจารณา 
4. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา/ ด้านการ

วางแผนงบประมาณและติดตามประเมินผล 
5. มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศด้านการ

ประกันคุณภาพการศึกษา/ ด้านการวางแผนงบประมาณและติดตามประเมินผล 

เกณฑ์การประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.13  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

หน่วยงานรับประเมิน : สถาบันวิจัยและพัฒนา 
ชนิดตัวบ่งชี ้ :   กระบวนการ 
ความเชื่อมโยง :  ตัวบ่งชี้ระดับสถาบัน 2.1 
การคิดรอบปี  :  ใช้ปีการศึกษา 
ค าอธิบาย : สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ
โดยมีแนวทางการด าเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วนเพ่ือให้สามารถด าเนินการได้
ตามแผนทีก่ าหนดไว้ ทั้งการสนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของ
สถาบันให้กับบุคลากร ส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะแก่อาจารย์และนักวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรที่จ าเป็นซึ่ง
รวมถึงทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรการเงิน เครื่องมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต่างๆ ตลอดจนจัดระบบสร้างขวัญ
ก าลังใจแก่นักวิจัยอย่างเหมาะสม ตลอดจนมีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองาน 
สร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์ 

เกณฑ์มาตรฐาน : 
1. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยและงาน

สร้างสรรค ์
2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างน้อยในประเด็นต่อไปนี้ 

- ห้องปฏิบัติการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ หรือศูนย์เครื่องมือ 
หรือศูนย์ใหค้ าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย 

- ห้องสมดุหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
- สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย 
- กิจกรรมวิชาการทีส่่งเสริมงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดง

งานสร้างสรรค ์การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (Visiting 
Professor) 

3. จัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
4. จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ

หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและก าลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์และ
นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ดีเด่น 

6. มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์
และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
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เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
3 หรือ 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 

 
นิยามศัพท์ : 
 การเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในระดับนานาชาติ คือ การเผยแพร่ที่เปิดกว้างส าหรับ
ทุกประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาเซียน) 
 การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ คือ การน าเสนอบทความวิจัยในที่ประชุม
วิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม 
(Proceeding) โดยมีกองบรรณาธิการจัดท ารายงานการประชุมหรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วย 
ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ 
จากสถาบันเจ้าภาพอย่างน้อยร้อยละ 25 โดยต้องมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้นด้วย และ
มีบทความท่ีมาจากหน่วยงานภายนอกสถาบันอย่างน้อย 3 หน่วยงาน และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 

การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  คือ การน าเสนอบทความวิจัยในที่
ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม 
(Proceeding) โดยมีกองบรรณาธิการจัดท ารายงานการประชุมหรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วย 
ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ 
จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ 25 และมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น และบทความที่มา
จากต่างประเทศอย่างน้อย 3 ประเทศ และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 

** บทความในการประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ ที่น าเสนอให้กองบรรณาธิการหรือ
คณะกรรมการจัดประชุมพิจารณาคัดเลือก ต้องเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full paper) และได้รับการตีพิมพ์ ซึ่ง
สามารถอยู่ในรูปแบบเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

การคุ้มครองสิทธิ์งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ คือ การป้องกันการละเมิดสิทธิ์ในผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ของอาจารย์และนักวิจัยประจ า ซึ่งผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จัดเป็นทรัพย์สินทางปัญหาที่
กฎหมายให้การคุ้มครองสิทธิแก่ผู้เป็นเจ้าของ ทรัพย์สินทางปัญหาถูกแบ่งเป็น 2 ประเภทตามลักษณะ
ธรรมชาติของผลงานสร้างสรรค์ คือ 1) ลิขสิทธิ์ ได้แก่ งานสร้างสรรค์ในแผนกวรรณกรรม ศิลปกรรม ดนตรี
กรรม นาฏกรรม งานภาพยนตร์ งานโสตทัศนวัสดุ งานสิ่งบันทึกเสียง และงานแพร่เสียงแพร่ภาพ โดย
เจตนารมณ์ของกฎหมายลิขสิทธิ์นั้น เพ่ือสนับสนุนและคุ้มครองสิทธิของผู้สร้างสรรค์ผลงาน 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 
ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมจะมุ่งเน้นให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจากการประดิษฐ์ คิดค้น การ
ออกแบบผลิตภัณฑ์เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงอุตสาหกรรมเป็นหลัก 
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งานวิจัย คือ กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการค้นหาค าตอบของปัญหา หรือการเสาะแสวงหา
ความรู้ใหม่ ตลอดจนการประดิษฐ์คิดค้นที่ผ่านกระบวนการศึกษา ค้นคว้า หรือทดลอง วิเคราะห์หรือตีความ
ข้อมูล ตลอดจนสรุปผลอย่างเป็นระบบ 

งานสร้างสรรค์ คือ ผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐ์ทางศิลปะประเภทต่างๆ ที่มีความเป็นนวัตกรรม 
โดยมีการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบที่เหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะซึ่งมีแนวทางการทดลองหรือการ
พัฒนาจากแนวคิดสร้างสรรค์เดิมเพ่ือเป็นต้นแบบ หรือความสามารถในการบุกเบิกศาสตร์อันก่อให้เกิดคุณค่า
ทางสุนทรีย์และคุณประโยชน์ที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพตามการจัดกลุ่มศิลปะของอาเซียน งานสร้างสรรค์
ทางศิลปะ ได้แก่ 1) ทัศนศิลป์ (Visual Art) ประกอบด้วย ผลงานด้านจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ 
ภาพถ่าย ภาพยนตร์ สื่อประสม สถาปัตยกรรมและงานออกแบบประเภทอ่ืนๆ 2) ศิลปะการแสดง 
(Performance Arts) ประกอบด้วย ดุริยางคศิลป์ นาฏยศิลป์ รวมทั้งการแสดงรูปแบบต่างๆ และ 3) 
วรรณศิลป์ (Literature) ซึ่งประกอบด้วย บทประพันธ์และกวีนิพนธ์ในรูปแบบต่างๆ 

ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ คือ บทความจากผลงานวิจัยหรือบทความ
วิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal 
Citation Index Centre (TCI) หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ  คือ บทความจากผลงานวิจัยหรือ
บทความวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (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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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.14  ระบบการส่งเสริมและสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ 

หน่วยงานรับประเมิน : สถาบันวิจัยและพัฒนา 
ชนิดตัวบ่งชี ้ :   ผลลัพธ์ 
ความเชื่อมโยง :  TQA 6.1(ก) 6.1(ข) 7.1(ข) 
การคิดรอบปี  :  ใช้ปีงบประมาณ 
ค าอธิบาย : การส่งเสริมให้บุคลากรในสถาบันมีวัฒนธรรมที่ดีในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัย/งาน
สร้างสรรค์ในระดับนานาชาตินั้น จ าเป็นต้องมีกิจกรรมในการสนับสนุน เปิดโอกาส และสร้างจูงใจในการผลิต
ผลงานอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการให้การยอมรับและยกย่องแก่ผู้ผลิตผลงานที่มีคุณภาพเพ่ือให้อาจารย์
เหล่านั้นเกิดความภาคภูมิใจและมีก าลังใจในการผลิตผลงานที่มีคุณภาพต่อไป ซึ่งสถาบันวิจัยและพัฒนาถือ
เป็นหน่วยงานที่ด าเนินการแทนในระดับสถาบันเป็นหน่วยงานที่มีส่วนส าคัญในการสร้างระบบกลไกในการ
ส่งเสริมดังกล่าว 

เกณฑ์มาตรฐาน : 
1. มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ หรือจัดประชุม

วิชาการระดับนานาชาติ หรือร่วมเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
2. มีการจัดสรรเงินรางวัลส าหรับคณาจารย์ที่น าเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ 
3. มีการน าผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติไปประกอบการพิจารณาคัดเลือกนักวิจัยดีเด่น 
4. มีบทความวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ จ านวน 12 บทความต่อปี 
5. มีการประเมินผลการจัดกิจกรรมในข้อ 1 และน าผลการประเมินมาปรับปรุง 

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.15  การได้รับรางวัลระดับชาติ/นานาชาติของนักศึกษา 

หน่วยงานรับประเมิน : กองพัฒนานักศึกษา 
ชนิดตัวบ่งชี ้ :   ผลลัพธ์ 
ความเชื่อมโยง :  TQA 7.1(ก) 
การคิดรอบปี  :  ใช้ปีการศึกษา 
ค าอธิบาย : การได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติของนักศึกษา เป็นผลลัพธ์ที่ดีที่สะท้อนถึง
คุณภาพบัณฑิตที่ผ่านกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพของหลักสูตร และการพัฒนาทักษะที่จ าเป็นที่กอง
พัฒนานักศึกษาจัดให้แก่นักศึกษา การได้รับรางวัลของนักศึกษา ได้แก่ รางวัลด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านจิต
อาสา ด้านกีฬา และด้านศิลปวัฒนธรรม ดังนั้นสถาบันควรมีการเก็บรวบรวมข้อมูลของนักศึกษาที่ได้รับรางวัล
เหล่านี้ไว้ และมีการประกาศยกย่องนักศึกษาเหล่านี้ที่ท าคุณประโยชน์และสร้างชื่อเสียงมาให้แก่สถาบัน 
ตลอดจนให้การส่งเสริมสนับสนุนแก่นักศึกษาในการแข่งขันบนเวทีระดับชาติหรือนานาชาติอย่างต่อเนื่อง  

เกณฑ์มาตรฐาน : 
ให้รวบรวมจ านวนนักศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับชาติ/นานาชาติ ในด้านต่อไปนี้ด้านใดด้านหนึ่ง หรือ

หลายด้านรวมกัน 
- ด้านวิชาการ 
- ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
- ด้านการบ าเพ็ญประโยชน์ จิตอาสา และอาสาสมัคร 
- ด้านการกีฬาหรือส่งเสริมสุขภาพ 
- ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีนักศึกษาที่ 
ได้รับรางวัล 1 คน 

มีนักศึกษาที่ 
ได้รับรางวัล 2 คน 

มีนักศึกษาที่ 
ได้รับรางวัล 3 คน 

มีนักศึกษาที่ 
ได้รับรางวัล 4 คน 

มีนักศึกษาที่ 
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 
 
 
 
  
 

1. มีการพัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT และความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
โดยเชื่อมโยง/สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ของสถาบัน ทั้งนี้การพัฒนาแผนกลยุทธ์ต้องเกิดจากการมี
ส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน 

มีการจัดแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน เพ่ือน าไปสู่การมีส่วนร่วมของบุคลากร
ในการวิเคราะห์สภาพองค์กร (SWOT Analysis) และจัดท าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี ทั้งนี้
แผนกลยุทธ์ของหน่วยงานต้องสอดคล้องและมีส่วนสนับสนุนวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ของสถาบันให้บรรลุผล
ส าเร็จด้วย ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน เช่น แผนกลยุทธ์ประจ าปี ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ 
รายงานการประชุมการจัดท าแผนกลยุทธ์ประจ าปี 

2. มีการน าแผนกลยุทธ์ที่พัฒนาไปสู่แผนปฏิบัติการประจ าปี พร้อมก าหนดตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติการประจ าปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวชี้วัดเพื่อวัดความส าเร็จของการด าเนินงานตาม
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ รวมทั้งมีการถ่ายทอดแผนทั้งสองไปสูบุ่คลากรทุกระดับภายในหน่วยงาน 

2.1 มีการจัดท าแผนที่กลยุทธ์ (Strategic Map) เพ่ือช่วยในการแปลงแผนกลยุทธ์ไปสู่แผนปฏิบัติ
การตามกระบวนการ Balance Scorecard 

2.2 มีการจัดท ารายงานผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างแผนกลยุทธ์กับแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีตามพันธกิจของหน่วยงาน 

2.3 ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน เช่น แผนปฏิบัติการประจ าปี แผนที่กลยุทธ์ที่แสดงให้เห็นถึงการ
แปลงไปสู่แผนปฏิบัติการ 

3. มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี และมีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของ
แผนปฏิบัติการประจ าปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารหน่วยงานและคณะกรรมการ
ประจ าหน่วยงานเพื่อพิจารณา 

หน่วยงานควรจัดท าปฏิทินการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน
และสร้างความเชื่อมั่นได้ว่ามีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการในเวลาที่เหมาะสม รวมถึงมีการพัฒนาระบบ
ติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการว่าเป็นไปตามแผนหรือไม่ และควรมีการรายงานผลการด าเนินงาน
ตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการเทียบกับค่าเป้าหมายเสนอต่อผู้บริหารในช่วงเวลาหนึ่งๆ เช่น 3 เดือน หรือ 6 
เดือน ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน เช่น รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ รอบ 6 เดือน 12 เดือน 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 
 

กลุ่มตัวบ่งชี้กลางของหนว่ยงานสนับสนุน 
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4. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงาน
ผลต่อผู้บริหารและคณะกรรมการประจ าหน่วยงานเพื่อพิจารณา 

มีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์โดยการเปรียบเทียบผลของตัวชี้วัดการด าเนินงาน
ตามแผนกลยุทธ์กับค่าเป้าหมาย และน าผลการประเมินเสนอต่อผู้บริหารหน่วยงานและที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าหน่วยงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน เช่น รายงานผลการ
ด าเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ 

5. มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของผู้บริหารหน่วยงานและคณะกรรมการ
ประจ าหน่วยงานไปประกอบการพิจารณาการด าเนินงานระหว่างปี และ/หรือ การปรับปรุงแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติการในปีถัดไป 

มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะที่ได้รับมา และมีการจัดท าแผนการ
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน เช่น แผนการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
 
 
 

1. ผู้บริหารด าเนินการก าหนดวิสัยทัศน์และถ่ายทอดวิสัยทัศน์ไปยังบุคลากรทุกระดับภายใน
หน่วยงาน 

ผู้บริหารเป็นผู้ก าหนดหรือทบทวนวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน โดยวิสัยทัศน์ของหน่วยงานต้องมีความ
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสถาบันและมีส่วนสนับสนุนให้วิสัยทัศน์ของสถาบันสามารถบรรลุผลส าเร็จได้ 
รวมทั้งผู้บริหารสร้างระบบและกลไกการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ และแผนกลยุทธ์ให้บุคลากรทุกระดับทราบและมี
ความเข้าใจร่วมกัน ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน เช่น วิสัยทัศน์ของหน่วยงานที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสถาบัน 

2. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่ค านึงถึงประโยชน์ของ
สถาบันและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยอธิบายการด าเนินงานอย่างชัดเจน 

2.1 ผู้บริหารควรยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นเครื่องมือในการบริหารการด าเนินงานของหน่วยงานให้
ไปสู่ทิศทางที่วิสัยทัศน์ก าหนดไว้ โดยเฉพาะในประเด็นการปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งใน
ด้านการให้บริการวิชาการและการสนับสนุนผลการด าเนินการของสถาบัน 

2.2 ผู้บริหารมีการติดตามผลการด าเนินการตามกลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยง และการควบคุม
ภายในของหน่วยงาน และการรายงานทางการเงินของหน่วยงานเสนอคณะกรรมการประจ าหน่วยงานเป็น
ประจ าทุกป ี

2.3 ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน เช่น ผลการบริหารงานของผู้บริหารภายใต้หลักธรรมาภิบาล 10 
ประการ ปฏิทินติดตามผลการด าเนินงานของหน่วยงาน รายงานการติดตามการใช้เงินของหน่วยงาน รายงาน
ข้อมูลสารสนเทศที่ใช้ในการบริหารงาน เป็นต้น 

3.  มีผลการประเมินการปฏิบัติงานตามบทบาทและธรรมาภิบาลของผู้บริหารหน่วยงาน โดยผู้
ประเมินเป็นบุคลากรประจ าหน่วยงาน 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2 ภาวะผู้น าของผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงาน 
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บุคลากรของหน่วยงานประเมินผลการบริหารงานของผู้บริหารหน่วยงานตามที่ระบุไว้ในกฎหมายหรือ
พระราชบัญญัติของสถาบัน และข้อบังคับของสถาบันที่ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลผู้บริหาร และข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องกับการประเมิน ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน เช่น รายงานผลการประเมินผู้บริหารของหน่วยงานโดย
บุคลากร 

4. มีผลการประเมินการปฏิบัติงานตามบทบาทของผู้บริหารหน่วยงาน โดยผู้ประเมินเป็น
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลของสถาบัน 

มีผลการประเมินการบริหารงานของผู้บริหารหน่วยงานโดยคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผลที่ได้รับการแต่งตั้งโดยสภาสถาบัน ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน เช่น รายงานผลการประเมินโดย
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผล 

5. ผู้บริหารน าผลการประเมินในข้อ 3 และข้อ 4 ไปปรับปรุงการปฏิบัติงานของตน 
มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานของผู้บริหารหน่วยงานตามผลการประเมินการบริหารงานของผู้บริหาร 

หรือปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผล ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน 
เช่น หลักฐานเชิงประจักษ์ที่แสดงให้เห็นถึงการปรับปรุงการปฏิบัติงานของผู้บริหารตามผลการประเมิน หรือ
ข้อเสนอแนะ 
 
 
 
 มีการส ารวจความต้องการของบุคลากรเกี่ยวกับการการเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ที่มีความ
จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน หรือสามารถน ามาพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ิมมากขึ้น และมี
การจัดส่งบุคลากรเข้ารับการเพ่ิมพูนความรู้ตามความต้องการของบุคลากรดังกล่าว โดยบุคลากรต้องได้รับการ
เพ่ิมพูนความรู้แลประสบการณ์อย่างน้อย 15 ชั่วโมง/ปี/คน โดยบุคลากรให้นับรวมตั้งแต่ข้าราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า และลูกจ้างชั่วคราว แต่ไม่นับรวมบุคลากรที่บรรจุเข้าท างานไม่
ถึง 9 เดือน ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน เช่น รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี 
  
 
 

1. มีการส ารวจความต้องการรับบริการวิชาการของชุมชน และผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอก
สถาบัน 

มีการส ารวจความต้องการชุมชน หรือผู้รับบริการภายในสถาบั น อาจท าการส ารวจโดยใช้
แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ หรือประชุมแลกความเห็นร่วมกันระหว่างชุมชน/ผู้รับบริการกับหน่วยงานก็ได้  
เพ่ือประกอบการจัดท าแผนการบริการวิชาการตามจุดเน้นและพันธกิจของหน่วยงาน ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน 
เช่น ผลการส ารวจความต้องการรับบริการจากผู้รับบริการทุกกลุ่ม 

2. มีโครงการบริการวิชาการประจ าปีที่สอดคล้องกับนโยบายและแผนบริการวิชาการของสถาบัน 
และความต้องการของชุมชน โดยให้ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 บุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนา 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 การบริการวิชาการแก่สังคม 
 



47 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงานต้องมีโครงการบริการวิชาการอย่างน้อย 1 โครงการที่ให้บริการ
แก่ผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกสถาบัน และมีความสอดคล้องกับแผนบริการวิชาการของสถาบันและ
ความต้องการของผู้รับบริการด้วย โดยโครงการบริการวิชาการต้องมีการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของ
โครงการหรือแผนงาน/กิจกรรม ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน เช่น แผนปฏิบัติการประจ าปี แผนงานหรือโครงการ
บริการวิชาการ 

3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการ ไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
เมื่อหน่วยงานมีการให้บริการวิชาการแก่ผู้รับบริการทั้งจากภายในและภายนอกสถาบันแล้ว ควรมีการ

ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในด้านต่างๆ ด้วย เช่น ด้านความรู้หรือประโยชน์ที่ได้รับ ด้าน
ประสิทธิภาพของการให้บริการ ด้านขั้นตอนการให้บริการ เป็นต้น ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน เช่น ผลการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการบริการวิชาการ 

4. มีการประเมินความส าเร็จตามตัวชี้วัดของโครงการบริการวิชาการในข้อ 2 และน าเสนอผู้บริหาร
หน่วยงานและคณะกรรมการประจ าหน่วยงานเพื่อพิจารณา 

ตัวชี้วัดของโครงการบริการวิชาการควรมีตัวชี้วัดเชิงคุณภาพรวมอยู่ด้วยเพ่ือใช้วัดความส าเร็จและ
คุณภาพของการให้บริการวิชาการแก่สังคม ตัวอย่างตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ เช่น ร้อยละผู้เข้ารับการอบรมที่มี
ความรู้เพิ่มมากขึ้น จ านวนหลังคาเรือนที่มีรายได้เพ่ิมมากขึ้นจากการอบรมไปหารายได้เสริม เป็นต้น ตัวอย่าง
เอกสารหลักฐาน เช่น รายงานการประเมินความส าเร็จตามตัวชี้วัดของโครงการบริการวิชาการ 

5. มีการน าผลการประเมินในข้อ 3 และข้อ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการแก่
สังคมในปีถัดไป 

ผลการประเมินความพึงพอใจและข้อเสนอแนะของผู้รับบริการเป็นดัชนีชี้วัดที่ดีถึงคุณภาพของการ
ให้บริการวิชาการ ซึ่งหน่วยงานควรมีการพัฒนาการให้บริการวิชาการในด้านที่มีผลการประเมินน้อยหรือ
พัฒนาตามข้อเสนอแนะที่ส าคัญเพ่ือให้หน่วยงานสามารถจัดกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการที่ตรงกับความ
ต้องการของผู้รับบริการให้ไดม้ากที่สุด หรือน าผลการประเมินความส าเร็จตามตัวชี้วัดของโครงการมาปรับปรุง
หรือพัฒนาการให้บริการวิชาการแก่สังคมในปีถัดไป ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน เช่น รายงานผลการปรับปรุง
การให้บริการวิชาการแก่สังคมตามผลการประเมินความพึงพอใจและข้อเสนอแนะของผู้รับบริการ  แผนการ
ปรับปรุงโครงการบริการวิชาการและการให้บริการตามผลการประเมินความพึงพอใจและข้อเสนอแนะ 
 
 
 

1. มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
สถาบันและแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน 

1.1 หน่วยงานควรศึกษาเป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ หรือวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของ
หน่วยงาน ว่ามีประเด็นใดที่มุ่งเน้นเป็นส าคัญเพ่ือน ามาใช้ในการก าหนดประเด็นความรู้และการก าหนด
แผนปฏิบัติการในการจัดการความรู้ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรการเรียนรู้ 
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1.2 บุคคลที่เกี่ยวข้องในการก าหนดประเด็นความรู้อาจประกอบด้วย ผู้อ านวยการ ร อง
ผู้อ านวยการ และหัวหน้างานแต่ละส่วนงาน 

1.3 หน่วยงานควรมีเป้าหมายในการจัดการความรู้ โดยเน้นเรื่องการพัฒนาทักษะความสามารถ
ของบุคลากรภายในสถาบันเป็นหลัก เช่น ด้านการท าผลงานวิจัย ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ด้านการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ ด้านเทคนิคการปรับปรุงหลักสูตร ด้าน
การพัฒนานักศึกษาให้มีผลการเรียนรู้ตามความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิต เป็นต้น 

1.4 ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน เช่น แผนการจัดการความรู้ของหน่วยงานที่แสดงให้เห็นถึงการ
เชื่อมโยงระหว่างประเด็นความรู้ที่หน่วยงานก าหนดกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานหรือแผนกลยุทธ์ของสถาบัน 

2. ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และงานตามพันธกิจของหน่วยงานอย่างชัดเจน
ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 

2.1 กลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อย่างน้อยควรเป็นบุคลากรที่ปฏิบัติงานหรือมี
ส่วนเกี่ยวข้องกับประเด็นความรู้ที่ก าหนด เช่น การจัดการความรู้ด้านการท าผลงานวิจัยบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย
ควรเป็นคณาจารย์ เป็นต้น 

2.2 ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน เช่น แผนการจัดการความรู้ของหน่วยงานที่แสดงถึงบุคลากร
กลุ่มเป้าหมายทีจ่ะพัฒนาความรู้และงานตามพันธกิจ 

3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit 
Knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากร
กลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 

3.1 หน่วยงานอาจมีการเชิญบุคลากรภายใน หรือภายนอกที่มีผลงานดีเด่นหรือมีความรู้ความ
เชี่ยวชาญตามประเด็นความรู้ที่ก าหนด มาถ่ายทอดความรู้ เคล็ดลับหรือนวัตกรรมอย่างสม่ าเสมอผ่านเวที
ต่างๆ เช่น การจัดประชุมสัมมนา การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นต้น 

3.2 หน่วยงานควรมีส่วนส่งเสริมให้มีบรรยากาศหรือวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในหน่วยงาน และ
ภายในสถาบัน เช่น เข้าร่วมชุมชนนักปฏิบัติและเครือข่ายด้านการจัดการความรู้ เพ่ือให้เกิดวัฒนธรรมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

3.3 ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน เช่น โครงการหรือกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการความรู้ 
4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้

อ่ืนๆที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี มาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร 
(Explicit Knowledge) 

4.1 มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ทั้งที่อยู่ในตัวบุคคล ความรู้ที่ได้จากการจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาหรือจัดเก็บเป็นระบบ เป็นหมวดหมู่ 
เพ่ือให้บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถเข้าถึงความรู้และน ามาเป็นแนวปฏิบัติได้
ง่าย 

4.2 ควรมีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และ
เผยแพร่ความรู้ในองค์กรให้เกิดความประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด 
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4.3 ควรจัดพิมพ์เอกสาร หรือสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และยกย่องให้เกียรติแก่ผู้เป็น
เจ้าของความรู้ เคล็ดลับ หรือนวัตกรรมดังกล่าว 

4.4 ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน เช่น สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เอกสารที่
หน่วยงานจัดท าเพื่อการเผยแพร่องค์ความรู้ 

5. มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่เป็น
ลายลักษณ์อักษร (Explicit Knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit 
Knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

5.1 ผู้บริหารส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้รับผิดชอบ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องน าความรู้ เคล็ดลับ หรือ
ทักษะมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของหน่วยงานของตน และหน่วยงานที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย 

5.2 ผู้รับผิดชอบมีการติดตาม ส ารวจการน าความรู้ไปใช้ในหน่วยงานของตน และหน่วยงานที่เป็น
กลุ่มเป้าหมาย หรือมีการสรุปผลสัมฤทธิ์ที่เกิดข้ึนตามตัวชี้วัดความส าเร็จที่ก าหนดไว้ในแผนการจัดการความรู้ 

5.3 ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน เช่น เอกสารสรุปโครงการ/กิจกรรมการจัดการความรู้ รายงานสรุป
ผลสัมฤทธิ์การจัดการความรู้ตามตัวชี้วัดของกิจกรรม/โครงการ 
 
 
 

1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและบุคลากร
ของหน่วยงานร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน 

1.1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานตามระบบบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย 
ผู้บริหารระดับสูง และตัวแทนที่รับผิดชอบในแต่ละส่วนงานของหน่วยงาน 

1.2 มีการระบุรายละเอียดการท างานของคณะกรรมการหรือคณะท างาน เช่น นโยบายหรือ
แนวทางในการด าเนินงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ ก าหนดระยะเวลาให้มีการประชุมของคณะกรรมการหรือ
คณะท างาน อย่างสม่ าเสมอ 

1.3 ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน เช่น ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน 
2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยเสี่ยงอันเกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่

สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานอย่างน้อย 1 ด้าน 
2.1 วิเคราะห์และระบุความเสี่ยงพร้อมปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบหรือสร้างความ

เสียหาย หรือความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายในการบริหารงานของหน่วยงาน ตัวอย่างปัจจัย
ที่ก่อให้เกิดความเสียหายในด้านต่างๆ เช่น 

- ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (ปัจจัยที่เป็นเหตุให้กลยุทธ์ของหน่วยงานไม่บรรลุผลส าเร็จ) 
- ความเสี่ยงด้านการเงินและงบประมาณ 
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (ปัจจัยที่เกี่ยวกับกระบวนการท างาน บุคลากร และทรัพยากรที่

จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงาน) 
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย กฏระเบียบ และข้อบังคับ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 
 



50 
 

- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก (เช่น การเปลี่ยนแปลงของค่านิยม สภาพสังคม เศรษฐกิจ ภัย
พิบัติจากธรรมชาติ ภาวการณ์แข่งขันด้านคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา นักศึกษา 
ผู้ปกครอง ผู้ใช้บริการ) 

2.2 ประเด็นความเสี่ยงที่น ามาพิจารณาต้องมองถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่มีโอกาสเกิดขึ้นและ
ส่งผลกระทบต่อหน่วยงานและสถาบันด้านชื่อเสียง คุณภาพการศึกษา รวมถึงความสูญเสียทางด้านชีวิต
บุคลากร และทรัพย์สินของหน่วยงานและสถาบันเป็นส าคัญ 

2.3 ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน เช่น แบบวิเคราะห์ความเสี่ยงของหน่วยงาน (RM-2) 
3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์

ในข้อ 2 
3.1 ระดับความเสี่ยงอาจก าหนดเป็นเชิงปริมาณ หรือเชิงคุณภาพที่สะท้อนถึงความเสี่ยงระดับสูง 

กลาง ต่ า ได้ ทั้งนี้ควรมีการก าหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงทั้งในมิตขิองโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบ 
3.2 การประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ให้ประเมินจากความถี่ท่ีเคยเกิดเหตุการณ์เสี่ยงในอดีต 

หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์ในอนาคตโดยคาดการณ์จากข้อมูลในอดีต รวมถึงสภาพแวดล้อมที่
เกี่ยวข้องกับการควบคุมปัจจัยเสี่ยงในปัจจุบัน  

3.3 การประเมินผลกระทบของความเสี่ยงให้ประเมินจากความรุนแรงหากเกิดเหตุการณ์เสี่ยง
ดังกล่าวขึ้นจริง โดยจะมีความรุนแรงมากถ้ากระทบต่อความเชื่อมั่นต่อคุณภาพทางการศึกษาของสถาบัน 
ฐานะการเงิน ขวัญก าลังใจและความปลอดภัยของบุคลากร เป็นต้น 

3.4 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได้ก าหนดเกณฑ์การประเมินโอกาสที่ จะเกิด และ
ผลกระทบของความเสี่ยงไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ซึ่งหน่วยงานสามารถน าเกณฑ์
ดังกล่าวมาใช้ในการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงได้ 

3.5 จัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง โดยพิจารณาจากคะแนนประเมินของมิติโอกาสที่จะเกิด
เหตุการณ์เสี่ยง และมิติผลกระทบจากความเสี่ยง 

3.6 ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน เช่น แบบระบุเหตุการณ์และประเมินความเสี่ยง (RM2-1) 
4. มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง และด าเนินงานตามแผน โดยผลจากการด าเนินงานตามแผน

ต้องส่งผลให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 
4.1 จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยต้องก าหนดมาตรการหรือ

แผนปฏิบัติการที่จะสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรของหน่วยงาน และด าเนินการแก้ไข ลด หรือป้องกัน
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม 

4.2 สร้างมาตรการควบคุมความเสี่ยงโดยใช้เทคนิค 4T คือ Take การยอมรับความเสี่ยง, Treat 
การลดหรือควบคุมความเสี่ยง, Transfer การโอนหรือกระจายความเสี่ยง และ Terminate การหยุดหรือ
หลีกเลี่ยงความเสี่ยง เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่หน่วยงานและสถาบันจะเกิดความเสียหายทั้งในรูปแบบ
ของตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ชื่อเสียง การฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือความคุ้มค่า คุ้มทุน 

4.3 ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน เช่น แผนบริหารความเสี่ยงประจ าปีของหน่วยงาน (RM-3) 
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5. มีการติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และรายงานต่อผู้บริหารและคณะกรรมการ
ประจ าหน่วยงานเพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

5.1 มีการรายงานความก้าวหน้าหรือผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงต่อผู้บริหารและ
คณะกรรมการประจ าหน่วยงาน 

5.2 มีการรายงานสรุปผลการด าเนินงานและประเมินผลความส าเร็จของการด าเนินงาน ปัญหา
อุปสรรคและแนวทางการแก้ไข พร้อมข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนการด าเนินงานต่อผู้บริหารและ
คณะกรรมการประจ าหน่วยงาน 

5.3 ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน เช่น รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง แบบ
ติดตามผลการจัดการความเสี่ยง (RM-4) 

6. มีการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าหน่วยงานไปใช้ในการปรับ
แผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 

แผนบริหารความเสี่ยงในรอบปีถัดไปควรพิจารณาระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่หลังการจั ดการความ
เสี่ยงและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าหน่วยงานประจ าปี รวมทั้งความเสี่ยงใหม่จากนโยบายหรือ
สภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งภายในสถาบันและจากหน่วยงานก ากับ ตัวอย่างเอกสาร
หลักฐาน เช่น แบบสรุปผลการประเมินความเสี่ยงภายหลังการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง (RM-5) 
 
 
 

1. มีการออกแบบ จัดท าหรือทบทวนกระบวนงานหลักที่ส าคัญของหน่วยงาน โดยต้องน า
กระบวนงานหลักที่ออกแบบไปปฏิบัติ 

1.1 หน่วยงานต้องมีกระบวนงานหลักเพ่ือสร้างผลลัพธ์ตามพันธกิจของหน่วยงาน ในหน่วยงาน
หนึ่งๆ อาจมีกระบวนงานหลักมากกว่า 1 กระบวนงานก็ได้ข้ึนอยู่กับพันธกิจหลักของหน่วยงาน ดังนั้นในล าดับ
แรกหน่วยงานควรวิเคราะห์งานหลักตามพันธกิจของหน่วยงานก่อน และก าหนดให้ผู้รับผิดชอบในงานหลักแต่
ละงานนั้นด าเนินการจัดท ากระบวนงานที่แสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานโดยละเอียด  หรือจัดท าเป็นแผนผัง
กระบวนการปฏิบัติงานในรูปแบบของ flowchart 

1.2 หากกระบวนงานหลักของหน่วยงานมีผู้รับผิดชอบเป็นบุคลากรระดับปฏิบัติการ ให้หัวหน้า
งานตามสายงานการบริหารตรวจสอบความเหมาะสมและความถูกต้องของกระบวนงานหลักทุกกระบวนงาน 

1.3 กระบวนงานหลักต้องสามารถน ามาปฏิบัติได้จริง และสามารถปฏิบัติซ้ าได้โดยให้ผลการ
ด าเนินงานที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพเหมือนเดิมทุกครั้ง 

1.4 ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน เช่น กระบวนงานหลักท่ีส าคัญตามพันธกิจของหน่วยงาน 
2. มีการจัดท าคู่มือปฏิบัติงานของกระบวนงานหลักของหน่วยงาน 

 กระบวนงานหลักประกอบไปด้วยขั้นตอนการปฏิบัติงานหลายขั้นตอน แต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน
อาจมีรายละเอียดปลีกย่อยมากมาย ดังนั้นในกระบวนงานหลักหนึ่งๆ ผู้รับผิดชอบควรจัดท าเป็นคู่มือ

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.5 ระบบบริหารงานคุณภาพ 
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ปฏิบัติงานที่แสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานโดยละเอียด และแสดงตัวอย่างแบบฟอร์มหรือระเบียบข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน ได้แก่ คู่มือปฏิบัติงานของกระบวนงานหลักของหน่วยงาน 

3. มีการปรับปรุงกระบวนงานหลักในคู่มือปฏิบัติงาน หากเกิดการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานของกระบวนงานหลักตามความต้องการของผู้รับบริการ หรือมีการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย 
ระเบียบปฏิบัติงาน 

3.1 ให้เลือกกระบวนงานหลักของหน่วยงานมารายงานผลการด าเนินงานเพียง 1 กระบวนงาน
เท่านั้น 

3.2 ผู้รับผิดชอบอาจมีการปรับปรุงกระบวนงานหลักให้มีขั้นตอนการปฏิบัติที่กระชับ ลดขั้นตอน
การให้บริการ หรือปรับปรุงขั้นตอนการให้บริการตามความคาดหวังของผู้รับบริการ หรือปรับปรุงเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงระเบียบการปฏิบัติงาน 

3.3 กระบวนงานหลักที่มีประสิทธิผลต้องค านึงถึงรอบเวลาและประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน
หรือให้บริการ 

3.4 หากกระบวนงานหลักมีข้ันตอนการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพดีอยู่แล้วก็ไม่จ าเป็นต้องมีการ
ปรับปรุงกระบวนงานหลักก็ได้ 

3.5 ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน เช่น คู่มือปฏิบัติงานที่แสดงให้เห็นถึงการปรับปรุงกระบวนงานหลัก  
4. มีการจัดการความรู้ หรือการประเมินกระบวนการของกระบวนงานหลักภายในองค์กร เพื่อร่วมกัน

แก้ปัญหาที่พบเจอในระหว่างการปฏิบัติงาน 
4.1 การรายงานผลการด าเนินงานของเกณฑ์ข้อ 4 ควรมีการเชื่อมโยงกับการรายงานผลการ

ด าเนินงานของเกณฑ์ข้อ 3 ด้วย กล่าวคือ กระบวนงานหลักที่มีการปรับปรุงกระบวนการและถูกรายงานไว้ใน
เกณฑ์ข้อ 3 ควรมีการน ากระบวนงานหลักดังกล่าวมาจัดการความรู้ หรือสื่อสารให้บุคลากรภายในหน่วยงาน
ได้ทราบถึงการปรับปรุง หรือมีการประเมินกระบวนการหลักที่ปรับปรุงว่ามีประสิทธิผลและประสิทธิภาพของ
การด าเนินการหรือไม ่

4.2 บุคลากรทีป่ฏิบัติงานในกระบวนงานหลักของหน่วยงาน ควรมีจะบันทึกปัญหา อุปสรรคที่พบ
เจอระหว่างปฏิบัติงาน โดยการบันทึกควรบันทึกในแบบฟอร์มหรือสมุดบันทึก โดยน าปัญหาและอุปสรรค
เหล่านี้มาจัดการความรู้และร่วมกันหาวิธีแก้ปัญหาไม่ให้เกิดขึ้นอีกในอนาคต หรืออาจน ามาปรับปรุง
กระบวนงานหลักก็ได้ เพ่ือให้ผลการด าเนินงานหรือการให้บริการมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากข้ึน 

4.3 ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน เช่น การประชุมกลุ่มระหว่างผู้ปฏิบัติงานเพ่ือวิเคราะห์ปัญหาที่พบ
เจอและหาวิธีแก้ปัญหา การท ากิจกรรมควบคุมคุณภาพด้วยกิจกรรมกลุ่ม (Quality Control Cycle: QCC) 
สรุปผลการประชุมกลุ่ม/กิจกรรม QCC ที่แสดงให้เห็นถึงผลการปฏิบัติงานที่เกิดจากการแก้ปัญหาร่วมกัน 

5. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรือมีนวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ตลอดจน
สร้างความพึงพอใจให้ผู้รับบริการ 

5.1 ผู้ปฏิบัติงานและหัวหน้างานควรให้ความส าคัญในการค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี เช่น ลดขั้นตอนที่
ไม่จ าเป็นการให้บริการแก่นักศึกษาเพ่ือลดระยะเวลาการให้บริการและลดการใช้ทรัพยากรที่ไม่จ าเป็น เป็นต้น 
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หรือสร้างสรรค์นวัตกรรมที่สามารถใช้อ านวยความสะดวก หรือช่วยลดภาระงาน หรือช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพ
ของการปฏิบัติงานและการให้บริการได้ 

5.2 ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน เช่น เครื่องมือ หรือเทคโนโลยี หรือแนวปฏิบัติที่ดี หรือนวัตกรรม 
ทีห่น่วยงานน ามาใช้เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน 
 
 
 

1. มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด และสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของหน่วยงาน 

1.1 หน่วยงานสนับสนุนมีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรจัดท าประกาศไว้ อันประกอบด้วย การวางแผน การด าเนินงานตามแผนหรือ
การควบคุมคุณภาพ (ด้วยเกณฑ์การประกันคุณภาพส าหรับหน่วยงานสนับสนุน พ.ศ.2558) การก ากับติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินและปรับปรุงพัฒนาเพ่ือให้การด าเนินงานตามพันธกิจบรรลุเป้าประสงค์และมีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

1.2 มีการก าหนดผู้รับผิดชอบและประสานงานด้านการประกันคุณภาพเพ่ือผลักดันให้มีการ
ประกันคุณภาพเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องภายในหน่วยงานตั้งแต่ผู้บริหารจนถึงระดับผู้ปฏิบัติงานแต่ละบุคคล 

1.3 ในการควบคุมคุณภาพการปฏิบัติงาน หน่วยงานอาจก าหนดและเพ่ิมตัวบ่งชี้เฉพาะตามพันธ
กิจหลักและจุดเน้นของหน่วยงานเพิ่มเติมจากท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดได้ตามความเหมาะสม 

1.4 ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน เช่น รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ที่อธิบายให้เห็นการ
ด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในของหน่วยงานตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด แผนภูมิ
แสดงระบบและกลไกการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของหน่วยงาน 

2. มีการก าหนดนโยบายหรือให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยผู้บริหาร
ระดับสูงของหน่วยงาน 

2.1 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานต้องให้ความส าคัญหรือก าหนดนโยบายการประกันคุณภาพ
ภายในของหน่วยงาน โดยเกิดจากการมีส่วนร่วมจากบุคลากรทุกคนในหน่วยงาน 

2.2 มีการก าหนดมาตรฐาน ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินที่เหมาะสม และมีคู่มือคุณภาพภายใน
เพ่ือก ากับการด าเนินงานให้สู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม 

2.3 มีกลไกการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
2.4 ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน เช่น การประชุมคณะกรรมการประจ าส านักที่มีการแจ้งถึงนโยบาย

การประกันคุณภาพของหน่วยงาน หรือการประชุมภายในหน่วยงานที่ผู้บริหารแจ้งหรือถ่ายทอดให้บุคลากรได้
ทราบถึงการให้ความส าคัญกับการประกันคุณภาพภายในของหน่วยงาน แผนกลยุทธ์ประจ าปีที่แสดงนโยบาย
การประกันคุณภาพของหน่วยงาน 

3. มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การ
ควบคุมคุณภาพ ก ากับติดตามการด าเนินงาน ตรวจสอบคุณภาพ และประเมินคุณภาพ 2) การจัดท า

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.6 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
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รายงานประเมินตนเองประจ าปี (SAR) เสนอต่อผู้บริหารหน่วยงาน 3) การน าผลการประเมินคุณภาพไป
ท าแผนการพัฒนาผลการด าเนินงานของหน่วยงาน 

3.1 มีการด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในที่สมบูรณ์ครบถ้วน โดยมีการก าหนดการ
ควบคุมคุณภาพ การติดตามการด าเนินงาน และการประเมินคุณภาพ 

3.2 มีการน าวงจร PDCA เข้ามาใช้ในการด าเนินงานด้านระบบคุณภาพ และการปรับปรุงระบบ
และกลไกการการประกันคุณภาพภายใน 

3.3 มีการจัดท ารายงานประเมินตนเองประจ าปีที่มีการรายงานข้อมูลครบถ้วนตามที่สถาบัน
ก าหนด พร้อมกับมีการรวบรวมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดส่งให้แก่คณะกรรมการตรวจประเมิน
คุณภาพภายในและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

3.4 เอกสารหลักฐาน เช่น รายงานประเมินตนเองประจ าปี (SAR) แผนการพัฒนาคุณภาพและ
ปรับปรุงผลการด าเนินงานตามผลการประเมินคุณภาพภายใน 

4. มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการท างาน และส่งผลให้เกิดการคงไว้ 
หรือพัฒนาผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ 

หน่วยงานควรมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ น าผลจากการประเมินคุณภาพและ
แผนพัฒนาคุณภาพในแต่ละปีไปวิเคราะห์และด าเนินการหรือประสานงานกับหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณาปรับปรุงการด าเนินงานในส่วนที่รับผิดชอบโดยตรงหรือร่วมรับผิดชอบ โดยมีเป้าหมาย
ให้ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานมีการพัฒนาขึ้นจากปีก่อนหน้า ตัวอย่างเอกสาร
หลักฐาน เช่น รายงานผลการพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงานตัวชี้วัดกลยุทธ์ตามผลการประเมินคุณภาพ
ภายใน หรือเอกสารอ่ืนที่แสดงให้เห็นถึงการน าผลการประเมินคุณภาพภายในมาปรับปรุงการท างาน/พัฒนา
ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดกลยุทธ์ 

5. หน่วยงานเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมในกระบวนการประกันคุณภาพของหน่วยงาน หรือ
การเพิ่มเติมเกณฑ์มาตรฐานเฉพาะหน่วยงาน 

หน่วยงานควรส่งเสริมให้นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรภายในสถาบัน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งเป็น
ผู้รับบริการตามพันธกิจของหน่วยงานโดยตรง เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการประกันคุณภาพภายใน อาทิ ใน
รูปแบบของการร่วมเป็นกรรมการ การร่วมก าหนดตัวบ่งชี้เฉพาะตามพันธกิจหลักและจุดเน้นของหน่วยงาน 
การให้ข้อมูลป้อนกลับ หรือการให้ความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ด้านประกันคุณภาพ เป็นต้น 
ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน เช่น การประชุมหารือกันระหว่างบุคลากรหน่วยงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มาแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการบริหารงาน การปฏิบัติงานและการให้บริการ, แบบส ารวจ
ความคิดเห็น, การสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

6. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงานและมีกิจกรรมร่วมกัน 
 มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพระหว่างหน่วยงานทั้ง
ภายในและภายนอกสถาบัน เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์หรือแสดงความคิดเห็นที่มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพและ
การท างานของหน่วยงานร่วมกัน ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน เช่น การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกัน
คุณภาพร่วมกันระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
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ส านักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานที่ให้บริการวิชาการแก่ผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกสถาบัน  
โดยเฉพาะส่วนงานประชาสัมพันธ์ งานอาคารสถานที่ งานยานพาหนะ และงานการเงิน ดังนั้นหน่วยงานควรมี
การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ โดยการประเมินความพึงพอใจควรแบ่งส่วนการประเมินเป็นด้านๆ 
ตามความเหมาะสม อย่างน้อยให้ครอบคลุม 3 ด้าน คือ ด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ 
และด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้การให้บริการหน่วยงานควรมุ่งเน้นประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
ของการให้บริการเป็นส าคัญ เช่น การปรับ-ลดขั้นตอนการให้บริการเพ่ือเพ่ิมความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการ 
และลดรอบเวลาการให้บริการ การจัดหาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยอ านวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ การ
ตอบปัญหาแก่ผู้รับบริการด้วยความเต็มใจและทันท่วงที เป็นต้น นอกจากนี้หน่วยงานควรมีการส ารวจความ
ต้องการรับบริการของผู้รับบริการด้วยเพ่ือน ามาปรับกิจกรรมหรือการให้บริการได้ตรงความต้องการของ
ผู้รับบริการมากยิ่งขึ้น ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน เช่น ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ผลการ
ส ารวจความต้องการรับบริการของผู้ใช้บริการ 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ควรท าการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่เป็น
นักศึกษาและคณาจารย์ โดยส ารวจความพึงพอใจทุกส่วนงานที่มีการให้บริการ ได้แก่ การรับสมัครนักศึกษา 
การลงทะเบียนเรียน การเพ่ิม-ถอนรายวิชา การติดตามการส่งผลการเรียนของนักศึกษาจากอาจารย์ และการ
จัดตารางสอน ตารางเรียน โดยการประเมินความพึงพอใจควรแบ่งส่วนการประเมินเป็นด้านๆ ตามความ
เหมาะสม อย่างน้อยให้ครอบคลุม 3 ด้าน คือ ด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ และด้าน
การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน เช่น ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ  

กองพัฒนานักศึกษา ส านักงานอธิการบดี ควรท าการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่เป็น
นักศึกษาและศิษย์เก่า การประเมินความพึงพอใจควรท าการประเมินส่วนงานทั้ง 2 ส่วน คือ 1) ส่วนงานการ
จัดกิจกรรมให้แก่นักศึกษา ได้แก่ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานที่จัด
ให้แก่นักศึกษา 2) ส่วนงานการจัดบริการให้แก่นักศึกษาและศิษย์เก่า ได้แก่ บริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ
และการใช้ชีวิต บริการทุนการศึกษา บริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา และบริการข้อมูลหรือ
ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า โดยแต่ละส่วนงานอาจแบ่งการประเมินแยกย่อยเป็น
ด้านๆ ตามความเหมาะสม อย่างน้อยให้ครอบคลุม 3 ด้าน คือ ด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้านบุคลากรผู้
ให้บริการ และด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้การประเมินความพึงพอใจควรท าการประเมินภาค
การศึกษาละ 1 ครั้ง เพ่ือที่หน่วยงานจะได้น าผลการประเมินมาพัฒนาคุณภาพการให้บริกา รฯ ในภาค
การศึกษาต่อไปได้อย่างทันต่อความต้องการของนักศึกษาและศิษย์เก่า ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน เช่น ผลการ
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและศิษย์เก่า 

กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี  เป็นหน่วยงานที่ให้บริการแก่หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยเป็นหลัก การบริการที่จัดให้แก่หน่วยงาน ได้แก่ การให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการจัดท าแผนงาน/

กลุ่มตัวบ่งชี้เฉพาะตามพันธกิจหลักและจุดเน้นของหน่วยงาน 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
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โครงการและงบประมาณ การติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน การติดตามผลการปฏิบัติ
ราชการรายบุคคล รวมทั้งการจัดท ารายงานข้อมูลสารสนเทศด้านงบประมาณต่างๆ เ พ่ือใช้ในการบริหารและ
การตัดสินใจของผู้บริหาร จึงควรมีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการเพื่อน าผลการประเมินมาปรับปรุง
การให้บริการในปีต่อๆ ไปให้ดียิ่งขึ้นและตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการ โดยการประเมินความพึง
พอใจควรแบ่งส่วนการประเมินเป็นด้านๆ ตามความเหมาะสม อย่างน้อยให้ครอบคลุม 3 ด้าน คือ ด้านขั้นตอน
การให้บริการ ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ และด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ เอกสารหลักฐาน เช่น ผลการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 
 
 

a. ส านักงานอธิการบดี (กองกลาง) 
1. มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินของสถาบันให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ

สถาบัน 
งานการเงินเป็นส่วนงานหนึ่งของส านักงานอธิการบดี มีหน้าที่ดูแลตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณ

ให้เป็นไปตามระเบียบ/ข้อบังคับทางการเงิน ดูแลตรวจสอบงบรายได้และค่าใช้จ่ายในแต่ละปีของสถาบัน 
ดังนั้นงานการเงินควรมีส่วนร่วมกับกองนโยบายและแผนในการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินของสถาบัน เช่น 
มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณ เงินรายได้และค่าใช้จ่ายของสถาบันในแต่ละปี 
ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน เช่น  

2. จัดท าหลักเกณฑ์ และข้ันตอนการเบิกจ่ายงบประมาณ พร้อมเผยแพร่ให้หน่วยงานภายในสถาบัน
ได้รับทราบ 

2.1 งานการเงิน ควรรวบรวมระเบียบการเงินที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณของ
กระทรวงการคลังและส านักงานตรวจสอบเงินแผ่นดิน โดยอาจน าระเบียบเหล่านั้นมาจัดท าเป็นกระบวนการ
หรือขั้นตอนการปฏิบัติทีง่่ายต่อการท าความเข้าใจและสะดวกต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจ าหน่วยงาน
ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย 

2.2 ระเบียบการเงินที่ทางกระทรวงการคลังหรือส านักงานตรวจสอบเงินแผ่นดินได้ประกาศให้ใช้
ใหม่ งานการเงินควรมีการเผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยได้ทราบโดยทั่วกัน เพ่ือ
เจ้าหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกันตามระเบียบนั้น 

2.3 ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน เช่น ระเบียบงานการเงินและหนังสือบันทึกแจ้งหน่วยงาน 
3. จัดเก็บเอกสารส าคัญเกี่ยวการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นระบบและสามารถสืบค้นได้ง่าย 

การจัดเก็บเอกสารที่ส าคัญเกี่ยวกับงานการเงินต่างๆ ควรค านึงถึงปลอดภัยและความสะดวกในการ
สืบค้นเพ่ือน ามาใช้งานหรือเพ่ือแสดงหลักฐานของการตรวจสอบภายใน ดังนั้นการจัดเก็บเอกสารควรจัดเก็บให้
เป็นระบบ เช่น การจัดเก็บเอกสารตามล าดับตัวอักษร การจัดเก็บเอกสารตามตัวเลข การจัดเก็บเอกสาตามชื่อ
เรื่อง การจัดเก็บเอกสารตามปีปฏิทิน หรือการก าหนดรหัสหมวดหมู่เอกสาร นอกจากนี้งานการเงินควรจัดท า

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
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บัญชีคุมแฟ้มเอกสาร และจัดให้มีระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ด้วย ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน เช่น แฟ้ม
ควบคุมดัชนีสืบค้นเอกสาร บัญชีคุมแฟ้มเอกสาร เป็นต้น 

4. มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อผู้บริหารระดับสูงของสถาบันอย่าง
น้อยปีละ 2 ครั้ง 

มีการจัดท ารายงานทางการเงินที่อย่างน้อยประกอบด้วย งบรายรับ ค่าใช้จ่าย และงบดุลอย่างเป็น
ระบบ  อย่างน้อยทุก 6 เดือน หรือปีละ 2 ครั้ง เพ่ือจะได้รู้ถึงสถานะของเงินรายได้ หักค่าใช้จ่ายแล้วสถาบันมี
งบประมาณเหลือเพียงพอที่จะใช้ในกิจกรรมของสถาบันในช่วงถัดไป มีการน ารายงานทางการเงินเสนอ
ผู้บริหารระดับสูงของสถาบัน และสภาสถาบัน ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน เช่น รายงานรายรับ -รายจ่ายและงบ
ดุลของสถาบันรอบ 6 เดือน 12 เดือน 

5. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ท าหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตาม
ระเบียบกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่สถาบันก าหนด 

5.1 สถาบันการศึกษาของรัฐมีส านักงานตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้ตรวจสอบภายนอกที่มา
ด าเนินการตรวจสอบการใช้งบประมาณเป็นประจ าทุกปี 

5.2 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) หรือรวมทั้งผู้ตรวจสอบภายใน
อย่างเป็นทางการ 

5.3 ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน เช่น รายงานของส านักงานตรวจเงินแผ่นดินที่แสดงผลการ
ตรวจสอบการใช้งบประมาณประจ าปี รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบภายในของสถาบันที่แสดงผลการ
ตรวจสอบการใช้งบประมาณประจ าปี 
 

b. กองนโยบายและแผน 
1. กลยุทธ์ทางการเงินของสถาบันที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน 

1.1 แผนกลยุทธ์ทางการเงินเป็นแผนที่แสดงให้เห็นถึงแหล่งที่มาและแหล่งใช้ไปของเงินที่ต้องใช้
ในการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ 

1.2 สถาบันควรตั้งคณะกรรมการท าหน้าที่ด าเนินการวิเคราะห์ทรัพยากรที่ต้องใช้ในการ
ด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของสถาบัน และท าการประเมินมูลค่าของทรัพยากรที่ต้องใช้ซึ่งเป็นงบประมาณใน
การด าเนินการตามแผน และก าหนดแหล่งที่มาของงบประมาณดังกล่าวซึ่งอาจจะเป็นงบประมาณแผ่นดิน เงิน
รายได้สถาบัน เงินบริจาค หรือสถาบันจะต้องจัดให้มีการระดมทุนจากแหล่งทุนต่างๆ ก่อนที่จะน าข้อมูล
เหล่านั้นมาจัดท างบประมาณประจ าปีตามแหล่งงบประมาณนั้นๆ 

1.3 ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน เช่น แผนกลยุทธ์ทางการเงินของสถาบัน 
2. มีงบประมาณประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ และการพัฒนาสถาบันและบุคลากร

ภายในสถาบัน 
2.1 มีแนวทางการจัดหาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมกับลักษณะของค่าใช้จ่ายหรือเงินทุนและ

เพียงพอ ส าหรับการบริหารพันธกิจของสถาบันในทุกด้านให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
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2.2 มีแนวทางในการจัดสรรทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดล่วงหน้า ในกรณีที่มีหลักเกณฑ์ใน
การจัดสรรทรัพยากรอยู่แล้วควรได้มีการทบทวนความเหมาะสมของหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ใน
ปัจจุบัน 

2.3 ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน เช่น รายงานการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน หลักเกณฑ์ที่
สถาบันใช้ในการจัดสรรงบประมาณ 

3. มีการจัดท ารายงานติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณเสนอต่อผู้บริหารอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง 
(รายไตรมาส) 

การจัดท ารายงานการเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาสเสนอต่อผู้บริหาร จัดเป็นข้อมูลสารสนเทศที่มี
ประโยชน์ต่อการบริหารและการตัดสินใจของผู้บริหารเป็นอย่างมาก ทั้งในแง่ของการติดตามความก้าวหน้าผล
การด าเนินงานตามตัวชี้วัดกลยุทธ์ของสถาบันและการใช้งบประมาณของแต่ละหน่วยงาน  ดังนั้นการจัดท า
รายงานควรเสนอข้อมูลที่ครอบคลุมทั้งสองส่วนดังกล่าวและจัดให้มีการายงานทุกๆ 3 เดือน หรืออย่างน้อยปี
ละ 4 ครั้ง ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน เช่น รายงานการประชุม หรือเล่มรายงานการติดตามผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ รายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดกลยุทธ์ประจ าปี 

4. มีการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วน
ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอน เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของ
การบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต 

4.1 จัดท ารายงานการใช้เงินงบประมาณตามแผนการด าเนินงานเสนอผู้บริหารระดับสูงของ
สถาบัน เป็นรายงานที่แจ้งให้ผู้บริหารได้ทราบว่า ได้ใช้เงินตามแผนหรือไม่และได้ใช้เงินกับกิจกรรมใด มี
ผลลัพธ์จากการด าเนินงานอย่างไรบ้าง มีงบประมาณเหลือจ่ายในแต่ละแผนเท่าไร 

4.2 การจัดท าค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนต่อหลักสูตร 
และค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร ล้วนเป็นต้นทุนที่ใช้ในการบริหารงานของสถาบันทั้งสิ้น ดังนั้นสถาบันควร
มีการวิเคราะห์ต้นทุนทั้งหมดที่สถาบันใช้ด าเนินการตามพันธกิจและแผนยุทธศาสตร์ในแต่ละปีงบประมาณ 
เพ่ือน าไปสู่การวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร และวิเคราะห์ความมั่นคงทางการเงินของสถาบัน 
ตลอดจนน าไปสู่วางแผนงบประมาณเพ่ือสร้างโอกาสในการแข่งขันของสถาบันในอนาคต 

4.3 ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน เช่น รายงานการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร 
รายงานการวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายต่างๆ ของสถาบัน 

5. มีการน าผลการรายงานติดตามผลการเบิกจ่ายไปปรับปรุงการด าเนินงาน 
จากการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดกลยุทธ์และผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส หาก

พบว่ามีหน่วยงานภายในสถาบันมีผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงาน ทางกองนโยบายและแผนควรมี
มาตรการในการเร่งรัดติดตามให้หน่วยงานดังกล่าวมีผลด าเนินงานตามที่สถาบันก าหนดไว้ หรือน าผลการ
ติดตามฯ ของปีงบประมาณปัจจุบัน มาปรับปรุงการติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณและผลด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ในปีถัดไปให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน เช่น แผนแนวทางการปรับปรุงการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี 
รายงานผลการปรับปรุงตามแผนแนวทางการปรับปรุง เป็นต้น 
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1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
ส านักงานอธิการบดีเป็นหน่วยงานที่ด าเนินการแทนระดับสถาบันในการจัดท าแผน ติดตาม และ

รายงานผลการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน ซึ่งควรมีข้อมูลพิจารณาส าหรับใช้
ประกอบการวางแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรของสถาบัน ควรครอบคลุมข้อมูลที่ส าคัญ ดังต่อไปนี้ 

1.1 ข้อมูลอัตราก าลังของบุคลากรในปัจจุบัน รวมทั้งที่ต้องการในอนาคตอย่างน้อย 5 ปีข้ างหน้า 
เพ่ือใช้ในการวางแผนความต้องการด้านบุคลากรของสถาบัน ก าหนดอัตราก าลังที่ต้องการเพ่ือการปฏิบัติงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์และการพัฒนางานประจ า ก าหนดกระบวนการคัดสรร อาจมีการสรรหาทั้งจากภายนอก
และภายในสถาบัน 

1.2 ข้อมูลจากการส ารวจความต้องการในการอบรมของบุคลากรทั้งสายวิ ชาการและสาย
สนับสนุน เพ่ือให้ได้รับการฝึกอบรมตามภาระงานที่รับผิดชอบ และสามารถน าความรู้ที่ได้รับมาพัฒนางานของ
ตนให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น ซึ่งหัวหน้าหน่วยงานสามารถประเมินความต้องการนี้ได้ ข้อมูลเกี่ยวกับ
ความสามารถ (Competencies) ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในระดับต่างๆ เพ่ือใช้ในการปฐมนิเทศ และ
ฝึกอบรมให้ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจในวิธีการท างาน เกิดกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิด กฎเกณฑ์ มี
ทัศนคติและทักษะที่ดี เพ่ือเพ่ิมผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน 

1.3 ข้อมูลป้อนกลับของการปฏิบัติงานและผลการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าของสายงาน
ในรอบปีที่ผ่านมา เพ่ือใช้ในการมอบหมายงานหรือมีข้อตกลงในการท างานและใช้เพ่ือปรับปรุงแก้ไข ชมเชย 
ให้รางวัล ตลอดจนปรับปรุงค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรม รวมทั้งการสรรหาคนเก่ง คน
ดีเข้ามาปฏิบัติงานในหน่วยงาน 

1.4 ข้อมูลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนด้านทรัพยากรมนุษย์ว่ามีประเด็นใดบ้างที่ควรมีการ
วางแผน เพ่ือการปรับปรุงแก้ไขแผนพัฒนาทรัพยากรให้สอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวังของ
ผู้ปฏิบัติงาน และของสถาบัน 

1.5 ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน เช่น แผนกรอบอัตราก าลังบุคลากรของสถาบัน แผนพัฒนา
บุคลากรที่มีการเทียบกับค าอธิบายลักษณะงาน (Job Description) ของบุคลากรแต่ละต าแหน่ง 

2. มีการบริหารและการพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
2.1 มีการสรรหา คัดเลือกบุคลากรอย่างเป็นระบบ โปร่งใสและก าหนดแนวปฏิบัติไว้เป็นลาย

ลักษณ์อักษร เพ่ือให้อาจารย์หรือบุคลากรได้ทราบภายใต้เวลาที่ก าหนด และเป็นไปตามกรอบอัตราก าลังที่
สถาบันวางไว้ 

2.2 มีการวิเคราะห์งาน (Job Analysis) โดยก าหนดให้มีค าอธิบายลักษณะงาน (Job 
Description) การระบุคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง (Job Specification) รวมทั้งความสามารถ 
(Competencies) ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน เพ่ือใช้ในการปฐมนิเทศ และการฝึกอบรมวิธีการท างานและ
ทักษะที่จ าเป็นให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจในงาน 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3 ระบบการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 
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2.3 มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Job Evaluation) ที่มีรูปธรรมชัดเจน มีการก าหนดเส้นทาง
เดินของต าแหน่งงาน (Career Path) ของบุคลากรทุกกลุ่ม วิเคราะห์ปริมาณการเข้า-ออกของบุคลากรแต่ละ
กลุ่ม และพิจารณาหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไขและติดตามผล 

2.4 มีการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนและเส้นทางเดินของ
ต าแหน่งที่ก าหนด รวมทั้งติดตามตรวจสอบเป็นรายบุคคล เพ่ือการส่งเสริมสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง 

2.5 ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน เช่น รายงานผลการพัฒนาบุคลากรตามแผนบริหารและพัฒนา
บุคลากร 

3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและก าลังใจให้บุคลากรสามารถท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3.1 สร้างบรรยากาศของสถานที่ท างานให้น่าอยู่ ตั้งแต่สภาพแวดล้อม บรรยากาศการท างาน 
การจัดสวัสดิการ การเอาใจใส่ดูแลบุคลากรทุกคนอย่างเสมอภาคทัดเทียมกัน การสร้างบรรยากาศของ
ความสุขในการท างาน 

3.2 มีระบบส่งเสริมสนับสนุนเสนอขอรับรางวัลของคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน เช่น มี
การติดตามข้อมูลแหล่งให้รางวัลต่างๆ เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนทราบ
โดยเร็ว มีการกระตุ้นและช่วยเหลือผู้มีศักยภาพเพ่ือขอรับรางวัลในด้านต่างๆ เช่น ช่วยจัดท าเอกสารการขอรับ
รางวัล ประสานงานในกระบวนการขอรับรางวัลหรืองานธุรการอ่ืนๆ 

3.3 มีระบบพ่ีเลี้ยง โดยจัดให้ผู้ที่มีประสบการณ์เคยได้รับรางวัลให้ค าแนะน า ช่วยเหลือ และ
สนับสนุนอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนรุ่นใหม่ในการขอรับรางวัลต่างๆ 

3.4 มีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการพัฒนาบุคลากรร่วมกัน มีช่องทางการสื่อสารหลายช่องทางระว่าง
ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา และระหว่างผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยกัน เพื่อท าให้เกิดความรู้สึกที่ดีและพัฒนา
งานร่วมกัน 

3.5 มีนโยบายดูแลสุขภาพของบุลากร ทั้งในเชิงป้องกันและส่งเสริม มีสวัสดิการตรวจเช็คสุขภาพ 
ส่งเสริมการออกก าลังกายในรูปแบบต่างๆ เช่น สนับสนุนด้านสถานที่ออกก าลังกาย สนับสนุนผู้เชี่ยวชาญใน
การแนะน าด้านการดูแลสุขภาพ 

3.6 ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน เช่น เอกสารที่แสดงถึงสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่สถาบันจัดให้
บุคลากร การจัดเวทีหรือหาแหล่งให้รางวัลต่างๆให้แก่คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานดีเด่น 

4. มีระบบการติดตามให้บุคลากรน าความรู้และทักษะท่ีได้จากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้อง 

ทุกหลักสูตรการฝึกอบรม หรือทุกโครงการที่มีวัตถุประสงค์ในการเพ่ิมความรู้และทักษะการปฏิบัติงาน 
ควรก าหนดแนวทาง หรือวิธีการติดตาม ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการอบรมหรือการพัฒนา เพ่ือให้เกิดความ
มั่นใจว่าบุคลากรสามารถน าความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงาน หรือปรับปรุงตนเอง 
โดยอาจใช้กลไกติดตามผลการน าความรู้และทักษะไปใช้ภายหลังการอบรมหรือพัฒนา 6-9 เดือน หรือใช้กลไก
การจัดการความรู้เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของการอบรม หรือการพัฒนา เป็นต้น 
ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน เช่น แบบการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร 
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5. มีการก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร และการ
ประเมินผลความส าเร็จของแผน 

5.1 สถาบันด าเนินการติดตามการบริหารและพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนเป็น
ระยะๆ ตามความเหมาะสม เช่น 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 

5.2 มีการจัดท าแบบฟอร์มการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรทั้ง
สายวิชาการและสายสนับสนุน เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือและอ านวยความสะดวกในการติดตาม 

5.3 มีการรายงานผลการพัฒนาบุคลากรตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรแก่ผู้บริหารระดับสูง
ของสถาบัน เพ่ือให้ข้อเสนอแนะในการน าไปปรับปรุงแผนการพัฒนาบุคลการของสถาบัน 

5.4 สถาบันจัดให้มีการประเมินผลความส าเร็จของการปฏิบัติงานตามกิจกรรมที่ก าหนดไว้ในแผน 
รวมทั้งผลสัมฤทธิ์ของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนตามตัวชี้วัดผลการ
ด าเนินงาน (KPI) หรือเป้าหมายของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร โดยที่ตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน
และค่าเป้าหมายนั้นควรมีความเชื่อมโยงกับกลยุทธ์ของสถาบัน และน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือ
ปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากรในรอบปีถัดไป 

5.5 ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน เช่น แบบการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารและพัฒนา
บุคลากร รายงานการประเมินความส าเร็จตามตัวชี้วัดของแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร 

6. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 
6.1 น าผลการประเมินความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสาย

สนับสนุนไปจัดท าแผนการปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 
6.2 ด าเนินการตามแผนปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากรตามระยะเวลาที่ก าหนด 
6.3 มีการส ารวจความต้องการ และความพึงพอใจของคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนที่เข้า

ร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ส าหรับใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากรในรอบปีถัดไป 

6.4 ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน แผนปรับปรุงการบริหารและพัฒนาบุคลากร รายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนปรับปรุงการบริหารและพัฒนาบุคลากร รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของบุคลากร
เกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 

 
 

 
 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้จัดบริการผ่านระบบเครือข่ายหลายระบบที่ให้บริการทั้งแก่
นักศึกษาและอาจารย์ ดังนั้นในแต่ละระบบที่จัดให้บริการควรมีการประเมินความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการผ่าน
ระบบเครือข่ายเหล่านั้น ซึ่งการส ารวจความพึงพอใจอาจส ารวจผ่านแบบสอบถามหรือจัดท าเป็นแบบส ารวจ
ออนไลน์ก็ได้ โดยให้ท าการประเมินให้ครอบคลุมอย่างน้อย 3 ด้าน คือ ด้านบุคลกรผู้ให้บริการและการให้
ค าปรึกษาในการเข้าใช้ระบบ ด้านประสิทธิภาพการใช้งานของระบบ และด้านการออกแบบการใช้งานของ
ระบบ เพ่ือน าผลการประเมินมาปรับปรุงระบบให้สามารถใช้งานได้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.4 ระดับความพึงพอใจของการให้บริการผ่านระบบเครือข่าย 
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ต้องการของผู้ใช้ได้มากยิ่งขึ้น ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน เช่น รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการผ่านระบบเครือข่าย รายงานผลการปรับปรุงระบบเครือข่ายตามข้อเสนอแนะของผู้ใช้บริการ เป็นต้น 
 
 

1. มีการบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ฐานข้อมูลเพื่อการ
สืบค้น และมีการฝึกอบรมการใช้งานแก่นักศึกษาทุกปีการศึกษา 

ห้องสมุดควรมีการจัดสถานที่ให้ เหมาะสมกับการเรียนรู้ เช่น มีแสงสว่างเพียงพอ มีอุณหภูมิที่
เหมาะสม มีป้ายแสดงจุดให้บริการ เป็นต้น รวมถึงมีการจัดหาแหล่งเรียนรู้ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
หรือแหล่งเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ให้แก่นักศึกษา และอาจารย์ เช่น ให้บริการเกี่ยวกับการหาข้อมูลหรือการดาวน์
โหลดผลงานวิจัยและบทความวิชาการบนเว็บไซต์วารสารต่างชาติ สื่อการเรียนการสอนอีเลิร์นนิ่ง (E-learning) 
และจัดให้มีระบบฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้นหนังสือและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพ่ืออ านวยความสะดวกในการสืบค้น
ให้แก่นักศึกษาและอาจารย์ 

ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน จะเป็นการแสดงหลักฐานเชิงประจักษ์โดยการให้คณะกรรมการพิจารณา
จากสถานที่ให้บริการจริง 

2. มีการจัดพื้นที่/สถานที่ส าหรับนักศึกษาได้พบปะ แลกเปลี่ยนสนทนา หรือท างานร่วมกัน 
ห้องสมุดเป็นสถานที่เพ่ือการเรียนรู้ ทั้งอ่านหนังสือ ค้นคว้าเอกสารส าหรับการท ารายงาน และการ

ท างานกลุ่มของนักศึกษาที่มักมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอยู่เสมอ ดังนั้นห้องสมุดจึงควรมีการจัดพ้ืนที่
ส าหรับให้นักศึกษาได้ท างานร่วมกันอย่างเป็นสัดส่วน ทั้งนี้ควรค านึงถึงการป้องกันไม่ให้เสียงของนักศึกษาที่
ท างานกลุ่มออกไปรบกวนผู้ใช้บริการคนอ่ืนๆ ด้วย ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน เป็นการแสดงหลักฐานเชิง
ประจักษ์โดยการให้คณะกรรมการพิจารณาจากสถานที่ให้บริการจริง 

3. มีบริการด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางกายภาพแก่นักศึกษาและอาจารย์ ได้แก่ ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการทางภาษา อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง หนังสือ ต ารา สิ่งพิมพ์ วารสาร และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เพียงพอ ทันสมัย และพร้อมใช้งาน 

3.1 สถาบันจัดให้มีระบบในการด าเนินการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางกายภาพ ได้แก่ มีการ
ส ารวจความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ จัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพ่ือรับข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียนของ
ผู้ใช้บริการ การจัดหาสิ่งสนับสนุนให้เพียงพอต่อความต้องการ มีการซ่อมบ ารุงสิ่งสนับสนุนที่ช ารุดหรือเสียหาย
ให้สามารถน ากลับมาใช้งานได้ใหม่โดยเร็ว มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ และมีการน าผลการ
ประเมินความพึงพอใจและผลการส ารวจความคิดเห็นของผู้ใช้บริการมาปรับปรุงการให้บริการ 

3.2 สิ่งที่สถาบันควรค านึงถึงและให้ความส าคัญมากที่สุดในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทาง
กายภาพ คือ จ านวนที่เพียงพอต่อการใช้งานและความทันสมัยของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

3.3 ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน เป็นการแสดงหลักฐานเชิงประจักษ์โดยการให้คณะกรรมการ
พิจารณาจากสถานที่ให้บริการจริง 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.5 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
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4. มีระบบที่เปิดโอกาสให้อาจารย์และนักศึกษามีส่วนร่วมในการให้มีสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้ที่ใช้
ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน และมีระบบการรับข้อร้องเรียนและการจัดการข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับ
การให้บริการของหน่วยงาน 

สถาบันควรจัดให้มีช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายส าหรับรับข้อร้องเรียนหรือรับข้อเสนอแนะจาก
ผู้รับบริการ ช่องทางการสื่อสาร เช่น เว็บบอร์ด เฟสบุค กล่องรับความคิดเห็น หรือมีเคาว์เตอร์บริการ เป็นต้น 
ซึ่งการให้ข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนเหล่านี้เป็นข้อมูลที่ส าคัญที่จะท าให้หน่วยงานเกิดการพัฒนาคุณภาพ
การให้บริการได้ ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน เป็นการแสดงหลักฐานเชิงประจักษ์โดยการให้คณะกรรมการ
พิจารณาจากสถานที่ให้บริการจริง 

5. มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อ ไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 โดยผู้
ประเมินคือนักศึกษาและอาจารย์ 

การประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ ควรมีการประเมินแต่ละด้านให้ครอบคลุม ได้แก่ 
ความเพียงพอและทันสมัยของหนังสือ/ต ารา สื่ออิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ที่ให้บริการ อินเตอร์เน็ตความเร็ว
สูง คุณภาพของผู้ให้บริการ ขั้นตอนการให้บริการ ความรวดเร็วและความสะดวกในการรับบริการ เป็นต้น 
ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน เช่น สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ หนังสือบันทึกข้อร้องเรียน 
แบบส ารวจความคิดเห็น 

6. มีการน าผลการประเมินคุณภาพในข้อ 5 มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการที่สนองความ
ต้องการของผู้รับบริการ 

ผลของการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ประกอบกับการให้ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียน
ต่างๆ หน่วยงานควรมีการน าข้อมูลดังกล่าวทั้งหมดมาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการให้บริการ โดยปรับปรุง
ในส่วนที่สามารถด าเนินการได้ง่ายและมีความส าคัญก่อนเป็นล าดับแรก ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน เช่น 
แผนการปรับปรุงการให้บริการตามผลการประเมินความพึงพอใจและข้อเสนอแนะของผู้รับบริการ โดยต้อง
แสดงหลักฐานเชิงประจักษ์ควบคู่ไปด้วย 
 
 
 

1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) 
ส านักวิทยบริการและสารสนเทศเป็นหน่วยงานที่ด าเนินการแทนระดับสถาบันเกี่ยวกับการพัฒนา

ระบบสารสนเทศ และจัดท ารายงานข้อมูลสารสนเทศที่ส าคัญเสนอต่อผู้บริหารระดับสูงของสถาบัน เพ่ือการ
บริหารและการตัดสินใจ ควรมีด าเนินการดังนี้ 

1.1 มีการตั้งคณะกรรมการการจัดท าแผนระบบสารสนเทศที่ประกอบไปด้วย ผู้บริหารด้านระบบ
สารสนเทศของสถาบัน และกลุ่มผู้บริหารที่เป็นผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 

1.2 แผนระบบสารสนเทศควรสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน 
1.3 ระบบสารสนเทศที่น าเสนอในแผนระบบสารสนเทศควรประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้

อย่างน้อย 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.6 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 
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- วัตถุประสงค์ ความสามารถในการท างานของระบบแต่ละระบบ 
- ความสอดคล้องของแต่ละระบบที่มีต่อแต่ละกลยุทธ์ของสถาบัน 
- ความสัมพันธ์ระหว่างระบบสารสนเทศท่ีน าเสนอใหม่กับระบบสารสนเทศท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน 
- ทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการใช้ในแต่ละระบบ ทั้ง ฮาร์ดแวร์ ซอร์ฟแวร์ (ระบบซอร์ฟแวร์และ 

โปรแกรมแอปพลิเคชั่นต่างๆ) ระบบฐานข้อมูล (Database) ผู้ก าหนดโปรแกรม (Peopleware) 
และ สิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ 

- งบประมาณท่ีต้องการใช้ในแต่ละระบบ 
- การประเมินความคุ้มค่าของระบบสารสนเทศ 
- การจัดล าดับความส าคัญของระบบสารสนเทศ 
1.4 ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน เช่น แผนระบบสารสนเทศระยะยาว 5 ปี (ระยะเวลาของแผนควร

เท่ากับระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ของสถาบัน) และมีการแปลงแผนมาสู่แผนปฏิบัติงานระบบสารสนเทศ
ประจ าป ี

2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบัน โดยอย่างน้อยต้อง
ครอบคลุมงานที่เกี่ยวข้องของสถาบัน เช่น การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถน าไปใช้ในการด าเนินงานประกันคุณภาพ 

ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจเป็นระบบสารสนเทศที่น าข้อมูลจากระบบ
สารสนเทศในการด าเนินงานตามปกติ เช่น ระบบบัญชี ระบบลงทะเบียนนักศึกษา ระบบทะเบียนประวัติ เป็น
ต้น มาสร้างเป็นสารสนเทศให้ผู้บริหารใช้ในการบริหารและการตัดสินใจในเรื่องที่เป็นพันธกิจของสถาบันได้
อย่างครบถ้วน ทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การเงิน การบริหารจัดการด้านอ่ืนๆ รวมทั้งเป็น
ข้อมูลเพื่อใช้ในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาด้วย 

3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 
3.1 ผู้รับผิดชอบจัดท าแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ รวมทั้งก าหนดระยะเวลาในการ

เก็บแบบประเมินให้สอดคล้องกับลักษณะการเข้าใช้ระบบ เช่น มีการประเมินความพึงพอใจทุกครั้งที่มีการใช้
งานระบบหรือทุกเดือน ทุกภาคการศึกษา ทุกปีการศึกษา เป็นต้น 

3.2 ผู้รับผิดชอบด้านระบบสารสนเทศของสถาบันควรด าเนินการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้
ระบบสารสนเทศเป็นประจ าอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

3.3 ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน เช่น ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อการใช้บริการระบบ
สารสนเทศ 

4. มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
4.1 ก าหนดผู้รับผิดชอบในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ

สารสนเทศ 
4.2 น าผลการประเมินความพึงพอใจมาใช้ในการจัดท าแผนปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
4.3 แผนปรับปรุงระบบสารสนเทศควรผ่านการพิจารณาจากผู้บริหาร 
4.4 ด าเนินการตามแผนปรับปรุงระบบสารสนเทศตามระยะเวลาที่ก าหนด 
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4.5 ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน เช่น แผนการปรับปรุงระบบสารสนเทศตามผลการประเมินความ
พึงพอใจของผู้ใช้ หรือแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศตามผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ 

5. มีการจัดท ารายงานสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารและการตัดสินใจเสนอคณะกรรมการ
บริหารสถาบัน 

ข้อมูลในระบบสารสนเทศ และฐานข้อมูล ควรมีการแปลงข้อมูลเหล่านั้นให้อยู่ในรูปแบบของ แผนภูมิ 
หรือกราฟ หรือตาราง หรือข้อมูลสารสนเทศรูปแบบอ่ืนที่ง่ายต่อการศึกษา และจัดท าในรูปแบบรายงานเพ่ือ
น าเสนอผู้บริหารระดับสูงของสถาบันส าหรับใช้ในการบริหาร วางแผน และการตัดสินใจ ตัวอย่างเอกสาร
หลักฐาน เช่น รายงานข้อมูลผลงานวิจัยและผลงานวิชาการของหลักสูตร รายงานคุณวุฒิทางการศึกษาและ
คุณวุฒิทางวิชาการของอาจารย์ รายงานการคงอยู่ของนักศึกษาและอาจารย์ในแต่ละหลักสูตร 
 
 
 

1. มีแผนงาน/โครงการ และมีการก าหนดนโยบายคุณภาพ (Quality Policy) 
ผู้บริหารระดับสูงขององค์กร (ผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการ/หัวหน้างาน) มีหน้าที่ในการก าหนด

นโยบายคุณภาพขององค์กร ซึ่งการจัดท านโยบายคุณภาพขององค์กรอาจน าข้อก าหนดของมาตรฐาน ISO 
9001:2015 มาใช้เป็นพ้ืนฐานในการก าหนดนโยบายคุณภาพก็ได้เพ่ือให้นโยบายคุณภาพครอบคลุมทุก
ข้อก าหนดของมาตรฐาน ISO 9001:2015  และนโยบายคุณภาพต้องมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับกับ
วัตถุประสงค์ขององค์กรด้วย ตลอดจนมีการสื่อสารและท าความเข้าใจต่อพนักงานทุกคนเกี่ยวกับนโยบาย
คุณภาพขององค์กร และมีการทบทวนนโยบายคุณภาพให้มีความเหมาะสมต่อการเปลี่ยนแปลงและ
วัตถุประสงค์ขององค์กรที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอ 

ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน ได้แก่ นโยบายคุณภาพที่จัดท าเป็นเอกสาร เอกสารหลักฐานหรือหลักฐาน
เชิงประจักษ์อ่ืนๆ ที่แสดงถึงการสื่อสารและท าความเข้าใจของผู้บริหารระดับสูงต่อบุคลากรทุกคนเกี่ยวกับ
นโยบายคุณภาพขององค์กร 

2. บุคลากรในกลุ่มงานบริการสารสนเทศมีการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ (Job Description) ที่
ชัดเจน โดยมีการควบคุมเอกสารให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 

การก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ (Job Description) ของบุคลากรเป็นผลต่อเนื่องมาจากการ
ก าหนดกระบวนการที่จ าเป็นส าหรับระบบบริหารคุณภาพขององค์กร กล่าวคือ องค์กรต้องทบทวนก่อนว่ามี
กระบวนการอะไรบ้างที่ใช้ในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการเพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้า/ผู้รับบริการ จากนั้นจึงมาก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละต าแหน่งงานว่า ใครรับผิดชอบใน
กระบวนการใด หรือใครรับผิดชอบในขั้นตอนใดของกระบวนการนั้นๆ ดังนั้นใน Job Description จะมีทั้งการ
ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและอ านาจสั่งการ เพ่ือ 

a) ท าให้แน่ใจว่ากระบวนการที่จ าเป็นในระบบบริหารคุณภาพได้มีการจัดท า น าไปปฏิบัติ และดูแล
รักษาระบบให้คงอยู่ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.7 กระบวนการพัฒนางานบริการสารสนเทศด้วยระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015 
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b) รายงานผลการด าเนินงานของระบบบริหารคุณภาพต่อผู้บริหารระดับสูง รวมถึงความจ าเป็นใดๆ 
ในการปรับปรุง 

c) รณรงค์ส่งเสริมให้เกิดความตระหนักถึงข้อก าหนดของลูกค้าแก่พนักงานทุกคนในองค์กร 
 โดยผู้บริหารระดับสูงต้องท าให้มั่นใจว่า ความรับผิดชอบ และอ านาจสั่งการได้มีการก าหนด พร้อมกับ
มีการสื่อสารออกไปให้เข้าใจกับภายในองค์กร 

การควบคุมเอกสาร (Control of documents) เป็นการควบคุมเฉพาะเอกสารที่จ าเป็นต้องใช้ภายใน
ระบบบริหารคุณภาพ ซึ่งเอกสารในระบบบริหารคุณภาพต้องประกอบด้วย 

a) ขนาดและประเภทขององค์กร 
b) ความซับซ้อนและการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการต่างๆ ในองค์กร และ 
c) ความสามารถของบุคลากรในหน่วยงาน 
ทั้งนี้เอกสารดังกล่าวข้างต้นจะอยู่ในรูปแบบสื่อใดก็ได้  (เช่น กระดาษ ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ไฟล์วีดีโอ 

เป็นต้น) องค์กรต้องก าหนดการควบคุมที่ต้องการโดยอาจจัดท า “คู่มือการปฏิบัติในการควบคุมเอกสาร” ด้วย
ก็ได้ ซึ่งภายในคู่มือจะมีหัวข้อที่ส าคัญเหล่านี้ เช่น การก าหนดล าดับชั้นของการอนุมัติเอกสาร การระบุสถานะ
ของเอกสารเมื่อได้รับการแก้ไข (ตัวอย่าง วันที่มีผลบังคับใช้............ ฉบับที่........... แก้ไขครั้งที่.............) การ
ควบคุมและแจกจ่ายเอกสารที่มาจากภายนอก (ได้แก่ จดหมาย เอกสารราชการ ฯ, แต่ไม่จ าเป็นต้องควบคุม
ทุกเอกสาร จะควบคุมเฉพาะเอกสารที่มีผลกระทบต่อสินค้าและบริการ หรือมีผลกระทบต่อองค์กร) การ
ป้องกันการน าเอกสารที่ยกเลิกแล้วไปใช้งาน และวิธีการท าลายเอกสาร เป็นต้น 

ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน เช่น Job Description ของแต่ละต าแหน่งงาน, คู่มือการปฏิบัติในการ
ควบคุมเอกสาร หรือระเบียบการปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมเอกสาร หรือเอกสารอ่ืนที่แสดงถึงแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการควบคุมเอกสารขององค์กร 

3. มีการจัดอบรม หรือประชุมทบทวนการด าเนินการ อย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี 
ผู้บริหารระดับสูงต้องท าการทบทวนระบบบริหารคุณภาพขององค์กรตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

เพ่ือให้มั่นใจว่าระบบบริหารคุณภาพยังคงความเหมาะสม มีความเพียงพอ และยังมีประสิทธิผลอยู่ การ
ทบทวนของฝ่ายบริหารนี้ต้องครอบคลุมถึงการประเมินโอกาสในการปรับปรุง และความจ าเป็นในการ
ปรับเปลี่ยนระบบบริหารคุณภาพ ซึ่งรวมถึงนโยบายคุณภาพและวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพด้วย ข้อมูลที่ใช้ใน
การพิจารณาการทบทวนของฝ่ายบริหารประกอบด้วย 

a) ผลจากการตรวจติดตาม 
b) ข้อมูลย้อนกลับจากลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ 
c) ผลการด าเนินการของกระบวนการ และความเป็นไปตามข้อก าหนดของผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
d) สถานะของการปฏิบัติการ แก้ไขและป้องกัน 
e) การติดตามความคืบหน้าจากการประชุมทบทวนครั้งก่อน 
f) การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อระบบบริหารคุณภาพ 
g) ค าแนะน าในการปรับปรุง 

ผลจาการทบทวน (Review output) ของฝ่ายบริหารต้องรวมถึง การตัดสินใจ และการด าเนินการที่เกี่ยวกับ 
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a) การปรับปรุงประสิทธิผลของระบบบริหารคุณภาพและกระบวนการในระบบ 
b) การปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับข้อก าหนดของลูกค้าหรือผู้รับบริการ 
c) ทรัพยากรที่จ าเป็น 
ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน เช่น รายงานการประชุมทบทวนการด าเนินการ เล่มสรุปโครงการการจัด

กิจกรรมอบรมที่เกี่ยวกับการทบทวนการด าเนินการ หรือรายงานอ่ืนๆ ที่แสดงถึงการทบทวนการด าเนินการ
และมีผลจากการทบทวนดังกล่าว ซึ่งผลจากการทบทวนอาจเป็นมติ การตัดสินใจ หรือการด าเนินการใดๆ 
เกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิผลของระบบบริหารและกระบวนการในระบบ การปรับปรุงการให้บริการให้ตรง
กับข้อก าหนดและความต้องการของลูกค้า/ผู้รับบริการ การจัดหาทรัพยากรที่จ าเป็น 

4. มีการตรวจติดตาม (Audit) โดยคณะกรรมการที่หน่วยงานจัดตั้งข้ึน อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี 
การได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 เป็นเป้าหมายหนึ่งของส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนั้นเพ่ือการปรับปรุงพัฒนาระบบบริหารคุณภาพของหน่วยงานให้เป็นไปตาม
ข้อก าหนดของมาตรฐานดังกล่าว หน่วยงานควรมีคณะกรรมการจ านวนหนึ่งที่หน้าที่ตรวจติดตามผลการ
ด าเนินการ และท าการประเมินระบบตามข้อก าหนดของมาตรฐาน ISO 9001:2015 อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี 
รวมถึงมีหน้าที่ในการเขียนรายงานผลการประเมินฯ และการให้แนวทางในการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพให้
เป็นไปตามข้อก าหนดมาตรฐานมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพ่ือให้หน่วยงานได้มีการเตรียมความพร้อมก่อนรับการตรวจ
ประเมินจริงเพ่ือการรับรองมาตรฐานตามระบบ ISO 9001:2015 ต่อไป 

ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน เช่น รายงานผลการประเมินองค์กรตามข้อก าหนดของมาตรฐาน ISO 
9001:2015 ของคณะกรรมการตรวจติดตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 

5. มีการน าผลการตรวจประเมินจากคณะกรรมการมาปรับปรุงการด าเนินงานเพื่อเตรียมพร้อมใน
การรับการตรวจประเมินรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 

จากผลการประเมินองค์กรตามข้อก าหนดของมาตรฐาน ISO 9001:2015 ของคณะกรรมการตรวจ
ติดตามฯ ในแต่ละครั้งของรอบปีการประเมินนั้น ให้หน่วยงานน าผลการประเมินและแนวทางการพัฒนาที่
คณะกรรมการรายงานไว้ มาด าเนินการปรับปรุง/พัฒนาระบบบริหารของหน่วยงานให้มีมาตรฐานตาม
ข้อก าหนดต่อไป และสามารถน าพาไปสู่การรับการตรวจประเมินรับรองตามมาตรฐานระบบบริหารงาน
คุณภาพ ISO 9001:2015 ในอนาคตได้  

ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน เช่น รายงานผลการปรับปรุงระบบบริหารคุณภาพตามข้อเสนอแนะและผล
การประเมินของคณะกรรมการตรวจติดตามประจ าปี, แผนการปรับปรุงระบบบริหารคุณภาพตามข้อเสนอแนะ
และผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจติดตามประจ าปี 
 
 
 

1. ก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ส านักศิลปะและวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบและมีพันธกิจหลักในการท านุบ ารุง 

ส่งเสริม อนุรักษ์และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนการบริการวิชาการ

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.8 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
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และเผยแพร่ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  ดังนั้นการก าหนดโครงสร้างองค์กรและ
โครงสร้างการบริหารของหน่วยงานต้องสอดรับกับพันธกิจหลักดังกล่าวเพ่ือให้สามารถด าเนินงานบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์และเป้าประสงค์ของหน่วยงานได้ ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน เช่น เอกสารที่แสดงถึง
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และโครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหารของหน่วยงาน โดยเอกสาร
ดังกล่าวอาจอยู่ในรูปแบบใดก็ได้ (กระดาษ หรือไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ หรือไฟล์วีดีโอ ฯ) 

2. จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์
ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน 

การก าหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจนและสามารถใช้วัดผลลัพธ์ (output) ของการด าเนินการได้จะเป็น
จุดเริ่มต้นของกระบวนการที่มีคุณภาพด้วย หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง ตัวชี้วัดเป็นตัวก าหนดผลลัพธ์ที่หน่วยงาน
ต้องการและน าไปสู่การออกแบบกระบวนการที่ดีที่สามารถน าไปสู่การเกิดผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดดังกล่าว ดังนั้น
หน่วยงานต้องมีแผนปฏิบัติการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และก าหนดตัวชี้วัดส าหรับใช้วัดความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน พร้อมกับมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือใช้ในการด าเนินการตามแผน ตัวอย่าง
เอกสารหลักฐาน เช่น แผนปฏิบัติการประจ าปี รายงานผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดกลยุทธ์ รายงานผลการ
ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ 

3. ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
หน่วยงานต้องมีการก ากับและติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดกลยุทธ์และตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติ

การให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้จากผู้รับผิดชอบเป็นระยะๆ อาจติดตามทุก 1 เดือนหรือ 3 เดือน หรือ 
6 เดือนตามความเหมาะสมของแต่ละตัวชี้วัด หากชี้วัดใดมีความอ่อนไหวมากหรือมีความเสี่ยง/มีแนวโน้มที่จะ
ไม่บรรลุตามเป้าหมายอาจมีการติดตามถี่ขึ้นก็ได้ ดังนั้นหน่วยงานควรก าหนดผู้รับผิดชอบในการด าเนินการ
เหล่านี้โดยตรง ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน เช่น รายงานผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดกลยุทธ์ รายงานผลการ
ด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ 

4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ท่ีวัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

จากการติดตามผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดกลยุทธ์ประจ าปี ให้หน่วยงานท าการประเมิน
ความส าเร็จตามตัวชี้วัดกลยุทธ์เหล่านั้น หากตัวชี้วัดใดมีความเสี่ยงหรือมีแนวโน้มที่จะไม่บรรลุตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ ให้มีการก ากับและติดตามอย่างใกล้ชิด รวมถึงต้องมีการบริหารจัดการกับปัจจัยเสี่ยงด้านกลยุทธ์
เหล่านั้นให้หมดไปหรือหากไม่สามารถจัดการให้หมดไปได้จริงๆ ก็ให้เกิดผลกระทบต่อเป้าหมายของหน่วยงาน
ให้น้อยที่สุด นอกจากนี้หน่วยงานต้องจัดท ารายงานความก้าวหน้าผลการเนินงานตามตัวชี้วัดกลยุทธ์และ
ตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการเสนอต่อผู้บริหารและคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน เพ่ือให้ผู้บริหารน าผล
ด าเนินงานไปสู่การบริหารและการตัดสินใจให้ด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไป ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน 
เช่น รายงานผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดกลยุทธ์ รายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจ าหน่วยงานที่มีวาระการประชุมเก่ียวกับการรายงานผลการด าเนินงาน 
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5. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
กรณีตัวชี้วัดกลยุทธ์บางตัวที่ไม่บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ อาจเนื่องมาจากกระบวนการ

ปฏิบัติงานไม่ดหีรือกิจกรรมในแผนไม่ตอบสนองต่อผลลัพธ์ที่ต้องการก็ได้ ดังนั้นหน่วยงานควรมีการน าผลการ
ประเมินความส าเร็จตามตัวชี้วัดกลยุทธ์มาปรับปรุงกิจกรรมในแผน หรือปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานให้
สามารถน าไปสู่ผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่ต้องการให้ได้ต่อไป ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน เช่น แผนปรับปรุงผลการ
ด าเนินงานตัวชี้วัดกลยุทธ์ตามผลการประเมินฯ และข้อเสนอแนะของผู้บริหาร รายงานผลการปรับปรุงการ
ด าเนินงานของตัวชี้วัดกลยุทธ์ตามแผนการปรับปรุงฯ หรือเอกสารอ่ืนที่แสดงให้เป็นถึงการน าผลการประเมิน
ความส าเร็จตามตัวชี้วัดกลยุทธ์มาปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานหรือกิจกรรมในแผน  

6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
การเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมต่อสาธารณะเป็นพันธกิจหนึ่งของ

ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ดังนั้นหน่วยงานควรบรรจุงานเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมไว้ในแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการด้วย กิจกรรมหรือการบริการดังกล่าวควรน าไปสู่ผลลัพธ์ใน
เรื่องการอนุรักษ์ให้คงอยู่และการสร้างเครือข่ายด้านศิลปะและวัฒนธรรม ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน เช่น เล่ม
รายงานสรุปการจัดโครงการ/กิจกรรม หรือเอกสารอ่ืนที่แสดงถึงการจัดกิจกรรมหรือการบริการให้สาธารณะ 
โดยเอกสารนั้นจะอยู่ในรูปแบบใดก็ได้ (กระดาษ ไฟล์ภาพถ่าย ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ หรือไฟล์วีดีโอ) 
 
 
 

1. มีการก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาการจัดสรรงบประมาณโครงการบริการวิชาการให้แก่
หน่วยงานต่างๆ ภายในสถาบัน 

ส านักบริการวิชาการและจัดหารายได้ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสถาบันให้ด าเนินการจัดสรร
งบประมาณให้แต่ละหน่วยงานภายในสถาบันในการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมด้านบริการวิชาการ ดังนั้น
หน่วยงานควรมีการก าหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเพ่ือจัดสรรงบประมาณให้แต่ละหน่วยงานอย่าง
เหมาะสมและสอดรับกับหลักเกณฑ์ที่ก าหนด พร้อมทั้งมีการเผยแพร่หลักเกณฑ์พิจารณาดังกล่าวให้หน่วยงาน
ต่างๆ ได้รับทราบข้ามูลและถือปฏิบัติตาม ตลอดจนมีแนวทางปฏิบัติที่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน นอกจากนี้
หน่วยงานควรจัดให้มีระบบในการจัดเก็บข้อมูลการจัดสรรเหล่านี้เพ่ือน ามาใช้ในการบริหารและการตัดสินใจใน
การบริหารงานด้านบริการวิชาการด้วย ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน เช่น เอกสารแสดงหลักเกณฑ์การพิจารณา
การจัดสรรงบประมาณโครงการบริการวิชาการ เอกสารที่แสดงถึงการแจ้งหรือเผยแพร่หลักเกณฑ์ฯ ให้
หน่วยงานต่างๆ ได้รับทราบข้อมูล 

2. มีการตรวจสอบโครงการบริการวิชาการของทุกหน่วยงานภายในสถาบันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
การพิจารณา 

ให้ด าเนินการตรวจสอบโครงการบริการวิชาการของแต่ละหน่วยงานว่าเป็นไปตามข้อก าหนดใน
หลักเกณฑ์การพิจารณาหรือไม่ เพื่อด าเนินการจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสมไปยังหน่วยงานส าหรับ
ด าเนินการตามโครงการบริการวิชาการ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.9 การบริหารจัดการการบริการวิชาการ 
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3. มีการจัดสรรงบประมาณโครงการบริการวิชาการให้แก่หน่วยงานภายในสถาบันตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนด 

เมื่อด าเนินการตรวจสอบโครงการบริการวิชาการของแต่ละหน่วยงานที่มีความสอดรับกับหลักเกณฑ์
พิจารณาแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดท ารายงานน าเสนอรายชื่อโครงการบริการวิชาการของแต่ละ
หน่วยงานที่เป็นไปตามข้อก าหนดในหลักเกณฑ์พิจารณาต่อผู้บริหารหน่วยงาน เพ่ือให้ผู้บริหารร่วมกันพิจารณา
จัดสรรงบประมาณที่เหมาะสมให้แก่หน่วยงานเหล่านั้น และด าเนินการประสานงานเพ่ือแจ้งข้อมูลแก่
หน่วยงานต่างๆ ต่อไป ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน เช่น รายงานการจัดสรรงบประมาณโครงการบริการวิชาการ 

4. มีการติดตามความก้าวหน้าผลการด าเนินงานของโครงการบริการวิชาการ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
ส านักบริการวิชาการและจัดหารายได้ ควรก าหนดตัวชี้วัดที่แสดงผลลัพธ์ที่ต้องการให้แต่ละหน่วยงาน

ภายในสถาบันน าไปใช้เป็นตัววัดความส าเร็จของการด าเนินงานด้านบริการวิชาการ ซึ่งตัวชี้วัดที่แต่ละ
หน่วยงานน าไปด าเนินการนี้ต้องน าไปสู่ผลลัพธ์ที่สถาบันต้องการด้วย (ตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัย) ดังนั้น
หน่วยงานต้องมีการติดตามความก้าวหน้าผลการด าเนินการของโครงการบริการวิชาการจากหน่วยงานภายใน
สถาบันเป็นระยะๆ เช่น ติดตามทุกๆ 1 เดือนหรือ 3 เดือนหรือ 6 เดือนตามความเหมาะสม พร้อมจัดท า
รายงานความก้าวหน้าฯ ดังกล่าวเสนอต่อผู้บริหารให้รับทราบข้อมูลเพ่ือน าไปสู่การบริหารหรือการสั่งการที่
จ าเป็นเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินงานตามการสั่งการต่อไป ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน เช่น รายงาน
ความก้าวหน้าผลการด าเนินงานของโครงการบริการวิชาการรายไตรมาส 

5. มีการสรุปรายงานโครงการบริการวิชาการเสนอต่อคณะกรรมการประจ าส านักอย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง พร้อมเผยแพร่ต่อสาธารณชน 

เมือ่สิ้นปีงบประมาณ หน่วยงานควรจัดท ารายงานสรุปโครงการบริการวิชาการของสถาบันประจ าปี ที่
มีรายละเอียดแสดงข้อมูลที่ส าคัญ ได้แก่ ชื่อโครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ จ านวนงบประมาณที่ได้รับการ
จัดสรร ตัวชี้วัดความส าเร็จ ร้อยละการบรรลุผลส าเร็จตามตัวชี้วัด ข้อเสนอแนะหรืออุปสรรคในการด าเนินการ
ของแต่ละหน่วยงาน และแนวทางการปรับปรุงการด าเนินการของแต่ละหน่วยงานในปี ถัดไป น าเสนอต่อ
ผู้บริหาร คณะกรรมการประจ าหน่วยงาน และคณะกรรมการบริหารสถาบัน เพ่ือรับทราบข้อมูลรวมถึงมีมติให้
ด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือมีข้อเสนอแนะ/แนวทางในการพัฒนางานด้านการบริการวิชาการของสถาบัน
ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน เช่น รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน หรือ
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันที่มีวาระการประชุมรายงานสรุปโครงการบริการวิชาการ
ประจ าปี และเล่มรายงานสรุปโครงการบริการวิชาการประจ าปี 

 
 
 

1. มีระบบและกลไกในการก ากับติดตามการด าเนินงานการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะให้
เป็นไปตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.10 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและ
คณะ 
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ส านักประกันคุณภาพการศึกษาเป็นหน่วยงานที่ด าเนินการแทนระดับสถาบันเก่ียวกับการก ากับ
ติดตามการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ ซึ่งเป็นเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในระดับสถาบัน ควรมีการ
ด าเนินงานดังนี้ 

1.1 สถาบันมีการก าหนดระบบการก ากับติดตามการด าเนินงานประกันคุณภาพหลักสูตรและ
คณะ ประกอบด้วย ก าหนดคณะท างานหรือคณะกรรมการในการก ากับติดตาม มีการจัดสรรงบประมาณใน
การด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ ประกาศนโยบายเกี่ยวกับระบบก ากับการประกันคุณภาพ
หลักสูตรและคณะ การจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ การ
ติดตามผลการด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ และการรายงานผลการติดตามการด าเนินการ
ประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสถาบันเพื่อพิจารณา 

1.2 มีการก ากับให้คณะจัดให้มีระบบก ากับติดตามการด าเนินงานประกันคุณภาพหลักสูตร 
1.3 ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน เช่น ประกาศของสถาบันเกี่ยวกับระบบก ากับการประกันคุณภาพ

หลักสูตรและคณะ ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานหรือคณะกรรมการในการก ากับติดตามการประกันคุณภาพ
หลักสูตรและคณะ รายงานผลการติดตามการด าเนินงานประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 

2. มีคณะกรรมการก ากับติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่ก าหนดในข้อ 1 และรายงานผล
การติดตามให้กรรมการระดับสถาบันเพื่อพิจารณา 

2.1 สถาบันแต่งตั้งคณะท างานหรือคณะกรรมการก ากับติดตามการด าเนินงานประกันคุณภาพ
หลักสูตรและคณะ 

2.2 คณะท างานหรือคณะกรรมการก ากับติดตามการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ มีหน้าที่
ดังนี้ 1) ก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร และก ากับ
การประกันคุณภาพคณะให้เป็นไปตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพคณะ โดยก ากับติดตามทุกภาค
การศึกษา (ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง) 2) ส่งเสริมสนับสนุนในการเพ่ิมศักยภาพและความรู้ความเข้าใจด้านการ
ประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะแก่คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ โดยเฉพาะอาจารย์ ประจ า
หลักสูตร 

2.3 มีการรายงานผลการติดตามการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารสถาบันพิจารณาทุกภาคการศึกษา (ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง) 

2.4 ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน เช่น ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานหรือคณะกรรมการในการก ากับ
ติดตามการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ รายงานผลการติดตามการด าเนินงานประกันคุณภาพหลักสูตร
และคณะ 

3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรและคณะ ให้เกิดผลตาม
องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 

3.1 ทรัพยากรสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรและคณะ ได้แก่ งบประมาณการบริหารและ
พัฒนาอาจารย์ให้มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร แหล่งเรียนรู้หรือสื่อต่างๆ ส าหรับอาจารย์
และนักศึกษา ทุนวิจัย สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษาและอาจารย์ ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่
ส าคัญ  
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3.2 ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน เช่น รายงานการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการด าเนินงานการประกัน
คุณภาพของหลักสูตรและคณะ แผนการพัฒนาบุคลากรและจัดสรรงบประมาณ รายงานการจัดสรรสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ให้แก่หลักสูตรประจ าปี 

4. น าผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรและทุกคณะท่ีผ่านการพิจารณาของกรรมการระดับสถาบัน
เสนอสภาสถาบันเพื่อพิจารณา 

4.1 สถาบันจัดให้มีการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและคณะเป็นประจ าทุกปีการศึกษา และ
ก ากับให้หลักสูตรและคณะจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) พร้อมบันทึกข้อมูลและเอกสารหลักฐานลง
ในระบบฐานข้อมูลด้านประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา (CHE-QA 3D Online System) 

4.2 สถาบันจัดท ารายงานผลการประเมินคุณภาพประจ าปีของหลักสูตรและคณะเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารสถาบันและสภาสถาบันเพื่อพิจารณา 

4.3 ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน เช่น รายงานผลการประเมินคุณภาพประจ าปีของหลักสูตรและ
คณะ 

5. น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันมาปรับปรุงหลักสูตรและการด าเนินงานของ
คณะให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

5.1 สถาบันรวบรวมข้อเสนอแนะของสภาสถาบันที่มีต่อผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรและ
คณะ เสนอต่อคณะกรรมการก ากับติดตามการด าเนินงานหลักสูตรและคณะ 

5.2 มีการน าข้อเสนอแนะของสภาสถาบันมาจัดท าแผนการปรับปรุงผลการด าเนินงานประกัน
คุณภาพหลักสูตรและคณะ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรและคณะในภาคการศึกษา
ถัดไป 

5.3 มีการน าแนวทางหรือวิธีการที่ระบุไว้ในแผนปรับปรุงการด าเนินงานประกันคุณภาพหลักสูตร
และคณะมาด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในภาคการศึกษาถัดไป (มีการรายงานเพ่ือขอข้อเสนอแนะทุกภาค
การศึกษา) 

5.4 ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน เช่น รายงานการประชุมสภาสถาบัน แผนการปรับปรุงผลการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะตามข้อเสนอแนะของสภาสถาบัน 
 
 
 

1. มีกระบวนการสนับสนุนให้หลักสูตรและหน่วยงานสนับสนุนมีการสร้างนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี 
ส านักประกันคุณภาพการศึกษาเป็นหน่วยงานที่ด าเนินการแทนระดับสถาบันเกี่ยวกับการส่งเสริม

สนับสนุนให้หลักสูตรสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดี ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ
ภายในระดับหลักสูตร ควรมีด าเนินการดังนี้ 

1.1 สถาบันก าหนดนโยบายและสนับสนุนงบประมาณให้หลักสูตรและหน่วยงานสนับสนุนพัฒนา
หรือสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรม/แนวปฏิบัติที่ดี ทั้งผลงานด้านการจัดเรียนการสอนของหลักสูตร ด้านการ
พัฒนาการปฏิบัติงานของหน่วยงานสนับสนุน และด้านการพัฒนาการบริหารงานของสถาบัน 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.11 การสร้างนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีของหลักสูตร และหน่วยงาน
สนับสนุน 
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1.2 การสนับสนุนของสถาบัน อาจเป็นไปในรูปแบบของการก าหนดนโยบาย การก าหนดกลยุทธ์ 
หรือการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน 

1.3 มีการประชาสัมพันธ์ หรือการสื่อสารองค์กรจากระดับสถาบันลงสู่ระดับหลักสูตรและ
หน่วยงานสนับสนุนผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย ให้ทราบถึงนโยบายของสถาบันเกี่ยวกับการ
สนับสนุนการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดี 

1.4 ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน เช่น ประกาศนโยบายของสถาบันเกี่ยวกับการสนับสนุนการ
สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดี แผนงาน/โครงการและการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดี 

2. มีคู่มือหรือหลักเกณฑ์การพิจารณาผลงานนวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่ดีของหลักสูตรและ
หน่วยงานสนับสนุน 

2.1 มีการก าหนดเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผลงานนวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดีที่เหมาะสม
อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งผลงานนวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดีของหลักสูตรและของหน่วยงานสนับสนุน 

2.2 เกณฑ์การคัดเลือกผลงานนวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดีควรผ่านการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญ
หรือผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือให้เกณฑ์มีความเหมาะสมและสามารถคัดสรรของผลงานวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดีได้
จริง 

2.3 มีการเผยแพร่เกณฑ์การคัดเลือกผลงานนวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดีของหลักสูตรและของ
หน่วยงานสนับสนุนไปยังหน่วยงานเป้าหมาย โดยเผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อสารที่หลากหลาย เช่น จัดพิมพ์
เอกสารเผยแพร่ เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและเว็บไซต์ของสถาบัน 

2.4 ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน เช่น คู่มือหรือเกณฑ์การคัดเลือกผลงานวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดี 
3. มีการจัดให้มีกิจกรรมน าเสนอผลงานนวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดีของหลักสูตรและหน่วยงาน

สนับสนุน 
การยกย่องชมเชย หรือการให้รางวัลแก่ผู้ที่สามารถสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรม และผู้ที่สามารถค้นหา

แนวปฏิบัติที่ดีทีเ่ป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาที่ก าหนด เป็นแรงกระตุ้นที่ดใีห้เกิดชุมชนแห่งคุณภาพขึ้นภายใน
สถาบัน และเป็นแรงจูงใจให้เกิดนักวิจัยรุ่นใหม่ที่ต้องการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมข้ึนอยู่เสมอ ดังนั้นสถาบัน
ควรจัดหาเวทีน าเสนอผลงานนวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดีทั้งของหลักสูตรและของหน่วยงานสนับสนุนเป็น
ประจ าทุกปี เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และมีการน าผลงานนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีไปใช้
ประโยชน์ต่อไปยังหลักสูตรหรือหน่วยงานอื่นๆ ตลอดจนผู้สร้างสรรค์ผลงานเองก็ได้รับความภาคภูมิใจและเป็น
ที่ยอมรับในวงกว้างมากขึ้น 

ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน เช่น กิจกรรมการน าเสนอผลงานนวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดีทั้งที่สถาบัน
จัดขึ้นเอง และท่ีหน่วยงานภายนอกสถาบันจัดขึ้น 

4. มีการประเมินผลความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมในข้อ 3 และน าผลการประเมินไปปรับปรุงการ
จัดกิจกรรมในปีถัดไป 
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4.1 ในกรณีที่สถาบันจัดกิจกรรมน าเสนอผลงานนวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดีขึ้นเอง ให้มีการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพ่ือน าผลการประเมินไปปรับปรุงการด าเนินงานในปีถัดไปและ
เกิดการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 

4.2 ในกรณีที่สถาบันจัดหาเวทีน าเสนอผลงานนวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดีที่จัดโดยหน่วยงาน
ภายนอกสถาบันให้แก่ผู้สร้างสรรค์ผลงานได้น าเสนอและเผยแพร่ผลงาน ให้สถาบันท าการส ารวจองค์ความรู้ที่
ผู้ที่ไปน าเสนอไดร้ับจากการเข้าร่วมกิจกรรม  

4.3 สถาบันควรมีการรวมรวมองค์ความรู้ที่ได้ในแต่ละปีจัดพิมพ์เป็นเล่มเอกสารเพ่ือเผยแพร่
ให้กับผู้ที่เก่ียวข้องสามารถน าไปศึกษาและน าไปพัฒนางานของตนได้ 

4.4 ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน เช่น สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมน าเสนอ
ผลงานนวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดี เอกสารรวบรวมองค์ความรู้ที่ได้จากการการเข้าร่วมกิจกรรมน าเสนอ
ผลงานนวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดี 

5. มีการรวบรวมองค์ความรู้ที่ได้จากผลงานนวัตกรรม หรือแนวปฏิบัติที่ดีของหลักสูตรและ
หน่วยงานสนับสนุนเผยแพร่ต่อหน่วยงานภายในและภายนอก 

สถาบันควรท าการรวบรวมองค์ความรู้ที่ได้จากผลงานนวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดีประจ าปี และ
จัดพิมพ์เป็นเอกสารเพ่ือเผยแพร่ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถาบัน เพ่ือให้หน่วยงาน
อ่ืนได้ศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสามารถน าไปพัฒนางานของตนเองให้มีคุณภาพมากขึ้น ตลอดจนเกิดการ
พัฒนาสถาบันไปสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้ ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน เช่น เอกสารสรุปองค์ความรู้จากผลงาน
นวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดีของสถาบันประจ าปี 

 
 
 

1. มีแผนงานหรือโครงการประจ าปีเกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา/ ด้านการวางแผนงบประมาณและติดตามประเมินผล 

ส านักประกันคุณภาพการศึกษา เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการก ากับติดตามผลการด าเนินงาน
การประกันคุณภาพหลักสูตร คณะ และสถาบัน รวมถึงการจัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกและการจัดให้มี
ระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ได้แก่ ระบบ CHE QA 3D Online, ระบบจัดเก็บเอกสาร
งานประกันคุณภาพ (E-document) และระบบการประกันคุณภาพภายในส าหรับหน่วยงานสนับสนุน 

ส่วนกองนโยบายและแผน ได้จัดให้มีระบบสารสนเทศหลายระบบที่อ านวยความสะดวกด้าน
งบประมาณ การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ และการรายงานตามค ารับรองปฏิบัติราชการ
รายบุคคลให้แก่หน่วยงานและบุคลกรภายในสถาบัน ได้แก่ ระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (E-PAR), 
ระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ (E-SPR) ระบบบัญชี 3 มิติ (3D GF KPRU) และ
ระบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (Evaluation)  

หน่วยงานทั้งสองควรด าเนินการดังนี้ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.12 ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
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1.1 จัดท าแผนงานหรือโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา/ ด้านการวางแผนงบประมาณและติดตามประเมินผล พร้อมจัดสรรงบประมาณส าหรับการ
ด าเนินงาน ซ่ึงในแผนงานหรือโครงการควรก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ และระบุผู้รับผิดชอบและ
ระยะเวลาในการด าเนินงานด้วย 

1.2 ระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา อาจเป็นระบบที่หน่วยงานต้นสังกัด 
(สกอ.) จัดหาให้ หรือเป็นระบบที่สถาบันด าเนินการพัฒนาขึ้นเองเพ่ือใช้สนับสนุนงานการประกันคุณภาพ
หลักสูตร คณะ และสถาบัน/ ด้านการวางแผนงบประมาณและติดตามประเมินผล 

1.3 ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน เช่น แผนงานหรือโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ด้านการประกันคุณภาพการศกึษา/ ด้านการวางแผนงบประมาณและติดตามประเมินผล 

2. มีการพัฒนาหรือจัดหาให้มีระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานการประกันคุณภาพ
หลักสูตร คณะ และสถาบัน/ งานการวางแผนงบประมาณและติดตามประเมินผล 

2.1 ระบบสารสนเทศที่หน่วยงานให้บริการ ควรก าหนดผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานสนับสนุน 
แก้ปัญหา อ านวยความสะดวก และจัดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลลงในระบบให้แก่บุคลากรที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงมีการตรวจสอบข้อมูลการรายงาน เช่น ตรวจสอบผลการประเมินของหลักสูตร คณะ และ
สถาบันที่ท าการบันทึกลงระบบ CHE-QA 3D Online System และด าเนินการจัดส่งข้อมูลในระบบดังกล่าว
ให้แก่หน่วยงานต้นสังกัด ตามระยะเวลาที่ก าหนด (จัดส่งผ่านระบบออนไลน์) หรือตรวจสอบการรายงานผล
การปฏิบัติราชการในระดับ E-SPR 

2.2 สถาบันควรมีการพัฒนาระบบขึ้นเองเพ่ือใช้ในการสนับสนุนการด าเนินงานการประกัน
คุณภาพหลักสูตร คณะ และสถาบัน/ งานการวางแผนงบประมาณและติดตามประเมินผล เช่น ระบบจัดเก็บ
เอกสารหลักฐานส าหรับการประเมินคุณภาพในแต่ละปี ระบบสารสนเทศในการบันทึกข้อมูลของอาจารย์
เกี่ยวกับคุณวุฒิทางการศึกษา คุณวุฒิทางวิชาการ ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพ่ือใช้การก ากับคุณสมบัติ
ของอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร เป็นต้น 

2.3 ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน เช่น ระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา/ ด้านการ
วางแผนงบประมาณและติดตามประเมินผล 

3. มีการน าข้อมูลที่ส าคัญในระบบสารสนเทศมาจัดท าเป็นรายงานสารสนเทศเสนอต่อคณะผู้บริหาร
ของสถาบันเพื่อพิจารณา 

3.1 รายงานสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา/ ด้านการวางแผนงบประมาณและ
ติดตามประเมินผล ที่ส าคัญควรมีการน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสถาบัน ได้แก่ รายงานความก้าวหน้า
การบันทึกข้อมูลการประกันคุณภาพของหลักสูตร คณะ และสถาบันลงในระบบฐานข้อมูล CHE-QA 3D 
Online System รายงานผลการติดตามคุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์ก ากับ
มาตรฐานหลักสูตร รายงานผลการประเมินคุณภาพหลักสูตร คณะ และสถาบัน/ รายงานการใช้งบประมาณ
ประจ าปีของแต่ละหน่วยงาน รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 

3.2 มีการน าข้อมูลจากรายงานสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการวางแผน 
พัฒนาคุณภาพหลักสูตร คณะ และสถาบันให้มีการด าเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด/ มีการน า
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ข้อมูลจากรายงานสารสนเทศด้านการวางแผนงบประมาณและติดตามประเมินผลมาใช้ในการบริหารและการ
ตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ของสถาบัน 

3.3 ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน เช่น รายงานสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพ/ ด้านการวางแผน
งบประมาณและติดตามประเมินผล 

4. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา/ ด้าน
การวางแผนงบประมาณและติดตามประเมินผล 

4.1 ผู้รับผิดชอบควรจัดท าแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ รวมทั้งก าหนดระยะเวลาใน
การเก็บแบบประเมินให้สอดคล้องกับลักษณะการเข้าใช้ระบบ เช่น มีการประเมินความพึงพอใจทุกครั้งที่มีการ
ใช้งานระบบ หรือทุกเดือน ทุกภาคการศึกษา ทุกปีการศึกษา เป็นต้น 

4.2 ผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศ ควรด าเนินการประเมินความพึงพอใจของผู้ ใช้ระบบ
สารสนเทศเป็นประจ าอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

4.3 ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน เช่น ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 
5. มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศด้าน

การประกันคุณภาพการศึกษา/ ด้านการวางแผนงบประมาณและติดตามประเมินผล 
5.1 ก าหนดผู้รับผิดชอบในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการประเมินความพึงพอใจของผู้ ใช้ระบบ

สารสนเทศ 
5.2 น าผลการประเมินความพึงพอใจมาใช้ในการจัดท าแผนปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศ

ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา/ ด้านการวางแผนงบประมาณและติดตามประเมินผล 
5.3 ด าเนินการตามแผนปรับปรุงระบบสารสนเทศตามระยะเวลาที่ระบุไว้ในแผน 
5.4 ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน เช่น แผนการปรับปรุงระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพ

การศึกษา/ ด้านการวางแผนงบประมาณและติดตามประเมินผล ตามผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ 
หรือแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา/ ด้านการวางแผน
งบประมาณและติดตามประเมินผล ตามผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ 
 
 
 

1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ 

สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นหน่วยงานที่ด าเนินการแทนระดับสถาบันเกี่ยวกับการส่งเสริมให้เกิดการ
บริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ สถาบันวิจัยและพัฒนาควรมีด าเนินการดังนี้ 

1.1 สถาบันมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศส าหรับเก็บข้อมูลผลงานวิจัย ผลงาน
วิชาการ และงานสร้างสรรค์ และจ านวนทุนวิจัยที่ได้รับของอาจารย์และนักวิจัยประจ าเป็นรายบุคคล 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.13 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
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1.2 ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศต้องสามารถแสดงผลของข้อมูลได้เป็นรายบุคคล ราย
หลักสูตร รายคณะวิชา หรือรายหน่วยงานสนับสนุนได้ ตลอดจนสามารถท าการเปรียบเทียบผลงานเป็นรายปี
ของแต่ละหลักสูตร คณะวิชาหรือหน่วยงานสนับสนุนได้ 

1.3 ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศควรสามารถแสดงผลในรูปแบบแผนภูมิ หรือกราฟ หรือ
ตาราง หรือกรณีที่ระบบไม่สามารถแสดงผลในรูปแบบแผนภูมิได้ ให้สถาบันมีการน าข้อมูลในระบบมาจัดท า
เป็นข้อมูลสารสนเทศและน าเสนอต่อผู้บริหารระดับสูงของสถาบันเพ่ือใช้ประโยชน์ในการวางแผนกลยุทธ์ การ
บริหารและการตัดสินใจ 

1.4 ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน เช่น ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่ใช้เก็บข้อมูลผลงานวิจัย 
ผลงานวิชาการ และผลงานสร้างสรรค์ 

2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างน้อยในประเด็นต่อไปนี้ 
- ห้องปฏิบัติการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ หรือศูนย์เครื่องมือ 

หรือศูนย์ใหค้ าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย 
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
- ส่ิงอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย 
- กิจกรรมวิชาการทีส่่งเสริมงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัด

แสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (Visiting 
Professor) 

2.1 สถาบันมีการสนับสนุนและจัดหาเครื่องมือ เทคโนโลยี วัสดุอุปกรณ์ และแหล่งค้นคว้าข้อมูล
ที่จ าเป็น ตลอดจนห้องปฏิบัติการที่ปลอดภัยและทันสมัยให้แก่หลักสูตร คณะวิชา และหน่วยงานสนับสนุน 

2.2 มีการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาความรู้ และทักษะการท าผลงานวิจัย ผลงานวิชาการและ
งานสร้างสรรค์ให้แก่อาจารย์และนักวิจัยประจ าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสถาบันอาจด าเนินการจัดกิจกรรมเอง หรือ
จัดส่งบุคลากรไปอบรมกับหน่วยงานภายนอกก็ได้ตามความเหมาะสม 

2.3 มีการส ารวจความต้องการของอาจารย์และนักวิจัยประจ า เกี่ยวกับความรู้และทักษะการผลิต
สร้างผลงานวิจัย ผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์ท่ีนักวิจัยต้องการพัฒนาตนเอง 

2.4 ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน เช่น แผนงานและการจัดสรรงบประมาณส าหรับจัดหาสิ่งสนับสนุน
การผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการประจ าปี สรุปกิจกรรมพัฒนาความรู้และทักษะของนักวิจัยประจ าปี 

3. จัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
3.1 สถาบันมีกระบวนการจัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ให้แก่หลักสูตร

และนักวิจัย 
3.2 ในกรณีของนักวิจัยรุ่นใหม่ การแสวงหาทุนวิจัยจากภายนอกอาจท าได้ยาก ดังนั้นสถาบันจึง

ควรจัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นทุนในการผลิตผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพ่ือให้นักวิจัยเหล่านี้มีโอกาสได้
สร้างสรรค์ผลงานที่สามารถน าไปใช้ประกอบการเสนอโครงการขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกสถาบันใน
โอกาสต่อไป 
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3.3 ส าหรับการเสนอขอทุนภายนอกนั้น สถาบันควรจัดให้มีระบบสนับสนุน เช่น การจัดให้มี
ข้อมูล รายละเอียด และเงื่อนไขของแหล่งทุนวิจัยต่างๆ ทั้งแหล่งทุนภายในประเทศและต่างประเทศที่อาจารย์
และนักวิจัยสามารถเข้าดูได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 

3.4 อาจจัดให้มีคณะผู้เชี่ยวชาญเป็นพ่ีเลี้ยงตรวจสอบข้อเสนอโครงการวิจัยของอาจารย์และ
นักวิจัยที่เสนอขอทุนไปยังแหล่งทุนต่างๆ และช่วยเหลือปรับปรุงโครงการเหล่านั้นให้เหมาะสมเพ่ือเพ่ิมโอกาส
ได้รับทุนวิจัยมากยิ่งข้ึน 

3.5 มีระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่จัดเก็บข้อมูลจ านวนเงินทุนวิจัยที่อาจารย์และนักวิจัยใน
แต่ละคณะ/ส านักได้รับในแต่ละปี 

3.6 ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน เช่น เอกสารที่แสดงถึงกระบวนการจัดสรรงบประมาณส าหรับเป็น
ทุนวิจัย รายงานสรุปการจัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  ระบบฐานข้อมูลและ
สารสนเทศที่แสดงข้อมูลทุนวิจัยในแต่ละปี 

4. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรือ งาน
สร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

4.1 สถาบันควรมีนโยบาย หรือก าหนดเป็นค ารับรองผลการปฏิบัติราชการของอาจารย์และ
นักวิจัยประจ าที่ผลิตผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ โดยก าหนดให้มีการเผยแพร่ผลงานผ่านเวทีน าเสนอผลงาน
วิชาการ หรือตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ/นานาชาติ  

4.2 มีการจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอส าหรับเผยแพร่ผลงานทั้งการน าเสนอผ่านเวทีวิชาการ
และการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ/นานาชาติ หรือสถาบันอาจก าหนดเป็นเกณฑ์การพิจารณาในการจัดสรร
ให้ทุนสนับสนุนให้อาจารย์และนักวิจัยประจ าน าผลงานของตนไปเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ 

4.3 มีฐานข้อมูลและสารสนเทศท่ีจัดเก็บข้อมูลผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ/
นานาชาติ และผลงานวิจัยที่ผ่านการน าเสนอบนเวทีวิชาการของอาจารย์และนักวิจัยประจ าเป็นรายบุคคล/ราย
หน่วยงาน โดยระบบต้องสามารถแสดงผลแยกเป็นรายปี พ.ศ. ได้ 

4.4 ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน เช่น รายงานสรุปงบประมาณที่จัดสรรส าหรับการเผยแพร่งานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่แสดงข้อมูลงบประมาณที่จัดสรรส าหรับการเผยแพร่
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและก าลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์
และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ดีเด่น 

5.1 จัดระบบการรับเข้าและก ากับดูแลอาจารย์และนักวิจัย เช่น การวิ เคราะห์ก าลังคน วางแผน 
และรับเข้าของบุคลากร (ทั้งอาจารย์และนักวิจัย) ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับจุดเน้นด้านการวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ของสถาบัน ท าการก าหนดกฎเกณฑ์ แนวทางก ากับ และส่งเสริมให้อาจารย์ท างานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ และตีพิมพ์ผลงานในวารสารหรือจัดแสดงผลงานที่ได้รับการยอมรับระดับชาติและนานาชาติ โดย
ก าหนดเป็นภาระงานที่ชัดเจนที่ต้องปฏิบัติ 
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5.2 พัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัยผ่านกระบวนการที่เหมาะสมกับประสบการณ์ของแต่ละ
กลุ่มบุคคล กรณีนักวิจัยรุ่นใหม่อาจเริ่มจากการฝึกอบรมการท าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ โดยได้รับการแนะน า
หรือการร่วมทีมวิจัยกับนักวิจัยอาวุโส การเข้าร่วมประชุมวิชาการกรณีนักวิจัยทั่วไป การส่งเสริมให้มีโอกาสไป
ท างานในห้องปฏิบัติการวิจัย หรือร่วมทีมวิจัยกบันักวิจัยชั้นน านอกสถาบันทั้งในและต่างประเทศ เป็นแนวทาง
หนึ่งที่ท าให้ได้รับความรู้และประสบการณ์ที่มีคุณค่า เพ่ือให้สามารถผลิตผลงานวิจัยได้อย่างลุ่มลึกและต่อเนื่อง 

5.3 ให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณของนักวิจัยและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องแก่อาจารย์และนักวิจัย
ประจ า ตลอดจนจัดระบบควบคุมให้นักวิจัยปฏิบัติโดยเคร่งครัด 

5.4 สร้างแรงจูงใจให้อาจารย์และนักวิจัยประจ า เช่น การยกย่อง การให้ผลตอบแทน หรือการให้
รางวัลส าหรับนักวิจัยที่มีผลงานดีเด่น การส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศหรือจัดให้มีบริการต่างๆ ที่เหมาะสม และ
จูงใจแก่การค้นคว้าวิจัยและผลิตผลงาน เป็นต้น 

5.5 ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน เช่น กิจกรรมอบรมท่ีจัดให้อาจารย์และนักวิจัยทั้งจัดโดยหน่วยงาน
ภายในและภายนอกสถาบัน ข้อก าหนดหรือกฎเกณฑ์เกี่ยวกับผลตอบแทนที่ให้แก่อาจารย์และนักวิจัย 
กิจกรรมมอบรางวัลแก่อาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานดีเด่น 

6. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์
และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 

6.1 สถาบันมีการวางแนวทางและขั้นตอนในการด าเนินการคุ้มครองสิทธิ์ผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ให้แก่อาจารย์และนักวิจัยประจ า ตลอดจนก าหนดผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานเพ่ืออ านวยความ
สะดวก 

6.2 มีระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูลผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของ
อาจารย์และนักวิจัยประจ าที่ด าเนินการการคุ้มครองสิทธิ์ส าเร็จแล้ว หรือระบบสามารถแจ้งสถานะของ
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ได้ว่าการด าเนินการคุ้มครองสิทธิ์ของผลงานแต่ละชิ้นนั้นมีสถานะใด อยู่ใน
ระหว่างด าเนินการ หรือ ด าเนินการส าเร็จแล้ว เป็นต้น 

6.3 ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน เช่น แนวทางหรือขั้นตอนการด าเนินการคุ้มครองสิทธิ์ผลงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ จ านวนและชิ้นผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการคุ้มครองสิทธิ์ประจ าปี 
 
 
 

1. มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ หรือจัด
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือร่วมเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ เช่น กิจกรรมอบรมให้
ความรู้หรือฝึกทักษะการเขียนบทความวิชาการหรือบทความวิจัย ให้แก่อาจารย์ กิจกรรมแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การเขียนบทความวิจัย/บทความวิชาการระหว่างนักวิจัยมืออาชีพกับนักวิจัยรุ่นใหม่ กิจกรรม
อาจารย์พ่ีเลี้ยงในการจัดส่งบทความเพ่ือการตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ จัดให้มีระบบช่วยคัดกรองหรือ
ตรวจสอบคุณภาพบทความวิจัย/บทความวิชาการก่อนส่งผลงานไปตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ ฯลฯ โดยใน

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.14 ระบบการส่งเสริมและสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ 
 



80 
 

แต่ละปีหน่วยงานควรจัดกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง หรือหลายกิจกรรมก็ได้ที่จะช่วยในการส่งเสริมสนับสนุนให้
อาจารย์โดยเฉพาะอาจารย์ที่เป็นนักวิจัยรุ่นใหม่ไดส้ามารถผลิตผลงานที่มีคุณภาพเพียงพอในการได้รับคัดเลือก
ให้ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ 

การจัดประชุมวิชาการหรือร่วมเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เป็นการสร้างพ้ืนที่
ให้อาจารย์ภายในสถาบันได้น าผลงานของตนเองมาเผยแพร่ให้แก่นักวิจัยภายนอกและสาธารณชนได้รับรู้  โดย
หน่วยงานควรจัดท าโครงการ/แผนงานที่ชัดเจนพร้อมก าหนดงบประมาณในการด าเนินการ รวมทั้งมีการ
ประชาสัมพันธ์ในเชิงรุกเพ่ือกระจายข่าวการจัดงานไปในวงกว้างให้นักวิจัยจากภายนอกมาร่วมชมผลงานหรือ
มาร่วมน าเสนอผลงาน ซึ่งจะท าให้งานประชุมวิชาการนี้มีความหลากหลายทางผลงานและเป็นเวทีแห่งการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือเป็นแนวคิดต่อยอดในการผลิตผลงานของอาจารย์ได้  ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน 
โครงการ/แผนงานการจัดประชุมวิชาการ เล่มสรุปการด าเนินงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตีพิมพ์หรือการจัด
ประชุมวิชาการ 

2. มีการจัดสรรเงินรางวัลส าหรับคณาจารย์ท่ีน าเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ 
การจัดให้มีรางวัลแก่ผู้ที่ผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการที่สามารถได้รับการตีพิมพ์ระดับนานาชาติได้ 

จะช่วยเป็นการกระตุ้นและเสริมแรงที่ดีให้อาจารย์ได้ผลิตผลงานที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องต่อไป รวมถึงยังเป็น
แรงจูงใจให้เกิดนักวิจัยหน้าใหม่เพ่ิมขึ้นด้วย ดังนั้นหน่วยงานควรจัดสรรงบประมาณเกี่ยวกับเงินรางวัลให้แก่
นักวิจัยเหล่านั้น หรืออาจใช้เป็นผลงานในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน เช่น 
โครงการ/แผนงานที่เกี่ยวข้อง เล่มสรุปการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม 

3. มีการน าผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติไปประกอบการพิจารณาคัดเลือกนักวิจัย
ดีเด่น 

การยกย่องเชิดชูนักวิจัยที่มีคุณภาพเป็นกิจกรรมที่ช่วยเสริมแรงที่ดีเช่นกันที่จะท าให้นักวิจัยพยายาม
ผลิตผลงานคุณภาพทีเ่พียงพอต่อการได้รับพิจารณาให้ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ รวมถึงตัวนักวิจัยเองก็จะมีความ
ภาคภูมิใจและรู้สึกถึงการมีคุณค่า/มีประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพหลักสูตร ตลอดจนการน าไปสู่การเพ่ิม
ศักยภาพของหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของหน่วยงานต้นสังกัดอีกด้วย การคัดเลือก
นักวิจัยดีเด่นควรจัดขึ้นอย่างสม่ าเสมอทุกปี และจัดให้มีเวทีการรับมอบรางวัลหรือประกาศยกย่อง
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ เช่น เว็บไซต์ ป้ายประกาศ หรือสื่อสิ่งพิมพ์อ่ืนๆ ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน เช่น 
โครงการ/แผนงานที่เกี่ยวข้อง เล่มสรุปการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม สื่อประชาสัมพันธ์หรือสื่อสิ่งพิมพ์
ที่ประกาศยกย่องนักวิจัยดีเด่นประจ าปี 

4. มีบทความวิจัยท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ จ านวน 12 บทความต่อปี 
จากการด าเนินงานตามกระบวนการในข้อที่ 1 – 3 ควรน าไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีของสถาบันด้วย นั้นคือใน

ระดับสถาบันต้องมีผลงานวิจัย ผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติในแต่ละปีเพ่ิมขึ้น หรือ
สามารถคงไว้ซึ่งมาตรฐานการผลิตผลงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่สถาบันก าหนด (อย่างน้อยจ านวน 12 
บทความต่อปี) นอกจากนี้หน่วยงานควรจัดให้มีระบบสารสนเทศหรือฐานข้อมูลในการจัดเก็บข้อมูลผลงานวิจัย 
ผลงานวิชาการท่ีผลิตขึ้นในแต่ละปีของอาจารย์ด้วย ซึ่งข้อมูลสารสนเทศเหล่านี้สามารถน ามาใช้ในการวางแผน
ด้านการวิจัยระดับสถาบันในระยะยาวได้ ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน เช่น ข้อมูลสารสนเทศที่แสดงจ านวน
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ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการของอาจารย์ที่สามารถแสดงผลแยกเป็นรายปี แยกเป็นรายคณะ และแยกเป็น
รายบุคคลได ้

5. มีการประเมินผลการจัดกิจกรรมในข้อ 1 และน าผลการประเมินมาปรับปรุง 
จากการด าเนินกิจกรรมในข้อที่ 1  ควรมีการประเมินความพึงพอใจและประสิทธิภาพของการจัด

กิจกรรมเพ่ือน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมให้ดียิ่งขึ้นไปในครั้ง
ต่อๆ ไป ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน เช่น เล่มสรุปการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม หรือเอกสารหลักฐาน
อ่ืนที่แสดงถึงการน าผลการประเมินของปีที่ผ่านมามาปรับปรุงการจัดกิจกรรมในปีที่รับการตรวจประเมิน 
 
 
 

การจัดเก็บข้อมูลนักศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับชาติ/นานาชาติ ในด้านต่างๆ กองพัฒนานักศึกษาควร
จัดให้มีระบบสารสนเทศส าหรับบันทึกข้อมูลเหล่านี้ เพ่ือสะดวกต่อการสืบค้นและท าทะเบียนประวัติของ
นักศึกษาที่ท าคุณประโยชน์และสร้างชื่อเสียงให้แก่สถาบัน นอกจากนี้ควรมีระบบติดตามผลงานของนักศึกษา
จากแต่ละคณะในทุกภาคการศึกษาเพ่ือให้ระบบการจัดเก็บข้อมูลได้ มีข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งมีการ
จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์เพ่ือยกย่องเชิดชูนักศึกษาที่ได้รับรางวัลให้สาธารณชนได้รับทราบด้วย ตัวอย่าง
เอกสารหลักฐาน เช่น ข้อมูลสารสนเทศที่รายงานจ านวนนักศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับชาติ/นานาชาติประจ าปี
การศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.15 จ านวนนักศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับชาติ/นานาชาติ 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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