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ค าน าค าน า  
 

กำรประเมินคุณภำพภำยใน ส ำหรับสถำบัน ส ำนัก ปีกำรศึกษำ 2554 และ 
ปีกำรศึกษำ 2555 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ได้ก ำหนดตัวบ่งชี้กำรประเมินคุณภำพ
ภำยใน องค์ประกอบที่ 2 ภำรกิจหลัก แยกตำมกลุ่มภำรกิจหน่วยงำนเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) 
กลุ่มหน่วยงำนที่มีภำรกิจวิจัย 2) กลุ่มหน่วยงำนที่มีภำรกิจบริกำรวิชำกำร และ 3) กลุ่ม
หน่วยงำนที่มีภำรกิจสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนและกำรบริหำรจัดกำร โดยได้มีกำร
เพิ่มเติมตัวบ่งชี้ของส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (สมศ.) ใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับภำรกิจเข้ำไปด้วย เพื่อให้หน่วยงำนเห็นผลกำรด ำเนินงำนครบทั้ง
ปัจจัยน ำเข้ำ กระบวนกำร และผลผลิต 

ส ำนักประกันคุณภำพหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำคู่มือตัวบ่งชี้ และเกณฑ์ประเมินคุณภำพ
ภำยใน ส ำหรับสถำบัน ส ำนัก ปีกำรศึกษำ 2554 และปีกำรศึกษำ 2555 จะเป็นแนวทำง
ในกำรด ำเนินงำนในระบบประกันคุณภำพที่ก่อให้เกิดประสิทธิภำพ และประสิทธิผล เพื่อ
กำรขับเคลื่อนมหำวิทยำลัยไปสู่มหำวิทยำลัยวิจัยที่มีควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร และมี
คุณภำพระดับสำกล 
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                  บทที่ 1        กระบวนการประเมนิคุณภาพภายในกระบวนการประเมนิคุณภาพภายใน  
  
  

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ด ำเนินกำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพโดยยึ ด
หลักกำรด ำเนินงำนเป็น 3 ส่วน คือ กำรควบคุมคุณภำพ กำรตรวจสอบคุณภำพ และกำร
ประเมินคุณภำพ โดยมีกำรพัฒนำรูปแบบระบบประกันคุณภำพที่สอดคล้องกับกำร
ด ำเนินงำนและธรรมชำติของหน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัย แบ่งเป็น 2 รูปแบบ ดังนี้ 

รูปแบบที่  1 ระบบประกันคุณภำพส ำหรับคณะวิชำ ด ำเนินกำรตำม  9
องค์ประกอบ 

รูปแบบที่  2  ระบบประกันคุณภำพส ำหรับสถำบัน ส ำนัก และหน่วยงำน
สนับสนุน ด ำเนินกำรตำม 6 องค์ประกอบ 
 

1.1  การประเมินคุณภาพภายใน  
เพื่อให้ทันกับสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงจำกภำยนอกและสำมำรถเชื่อมโยงกำร

ประกันคุณภำพภำยในและภำยนอกได้ มหำวิทยำลัยได้ด ำเนินกำรทบทวนและปรับปรุง
กำรประเมินคุณภำพภำยในอย่ำงต่อเนื่องเพื่อใช้ประเมินคุณภำพ โดยมีควำมสอดคล้อง
กับแนวทำงและตัวบ่งชี้ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) รวมทั้ง
แนวทำง และตัวบ่งชี้ของส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ  
(สมศ.) กำรพัฒนำปรับปรุงตัวบ่งชี้กำรประเมินในระบบประกันคุณภำพภำยในของ
มหำวิทยำลัยได้พิจำรณำตำมจุดเน้นของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ คือ กลุ่ม ง สถาบันที่
เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก  
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1.2    แผนงานการประเมินคุณภาพภายใน  
 

กิจกรรมด าเนินการ 
 พ.

ย.-
 พ

.ค
. 

ม.ิ
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

ต.
ค. 

พ.
ย. 

ธ.ค
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ม.
ค. 

ก.พ
. 

ม.ี
ค. 

เม
.ย.

 
พ.

ค.
 

ม.ิ
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

ต.
ค. 

1. วำงแผน และ
ปรับปรุงแผน
ด ำเนินกำร (P) 

                  

2. เก็บข้อมูล 12 เดือน 
ตำมตัวบ่งช้ี (D) 

                  

3. ติดตำมผลกำร
ด ำเนินงำนตำมตัวบ่งช้ี
กำรประเมินคณุภำพ
ภำยในในรอบ 9 เดือน 

                  

4. หน่วยงำนย่อยจัดท ำ 
SAR เตรียมกำร 
ประเมินและมีกำร 
แต่งตั้งกรรมกำร 
ประเมินหน่วยงำนย่อย 

                  

5.ประเมินหน่วยงำน
ย่อย (C) 

                  

6. สถำบัน ส ำนัก 
น ำผล (5) มำจัดท ำ 
SAR และเตรียมกำร
ประเมินสถำบัน ส ำนัก 
และมีกำรแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรประเมิน
สถำบัน ส ำนัก 

                  

7. ประเมินสถำบัน 
ส ำนัก (C) 
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กิจกรรมด าเนินการ 
 พ.

ย.-
 พ

.ค
. 

มิ.
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

ต.
ค. 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค. 

ก.พ
. 

มี.
ค. 

เม
.ย.

 
พ.

ค.
 

มิ.
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

ต.
ค. 

8. แต่งตั้ง
คณะกรรมกำรประเมิน
มหำวิทยำลยั 

                  

9. มก. น ำผล (7) มำ
จัดท ำ SAR บนระบบ 
CHE QA Online  
เตรียมรับกำรประเมิน 

                  

10. ประเมิน
มหำวิทยำลยับนระบบ 
CHE QA Online (C) 

                  

11. มก.ส่งรำยงำน
ประกันคณุภำพ
ประจ ำป ี(SAR) ให้ 
สกอ. ผ่ำนระบบ CHE 
QA Online (ภำยใน 
120 วัน นับจำกสิ้นปี
กำรศึกษำ) ภายใน  
30 กันยายน 

                30  

12. หน่วยงำนทุก
ระดับจดัท ำ
แผนพัฒนำปรับปรุง
ตำมผลกำรประเมิน 
(A) และน ำผลกำร
ประเมินไปใช้ในกำร
จัดท ำแผนปฏิบัติงำน
ประจ ำปตี่อไป (P) 
ภายใน 30 ตุลาคม 

                 30 
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1.3   แนวทางการประเมินคุณภาพภายใน  
 

ส ำหรับแนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยในแต่ละปีกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยมี
รูปแบบกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 

1. สถำบัน ส ำนัก ด ำเนินกำรประเมินคุณภำพภำยใน โดยให้มีกำรประเมินตนเอง
ตำมตัวบ่งชี้ที่มหำวิทยำลัยก ำหนด  

2. ระยะเวลำด ำเนินกำรประมำณหน่วยงานละ 2-3 วัน โดยทุกหน่วยงำน
ด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ของปีที่ประเมิน  

3. มหำวิทยำลัยเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินฯ โดยให้แต่ละสถำบัน ส ำนัก 
น ำเสนอรำยชื่อคณะกรรมกำรประเมินฯ ซึ่งประกอบด้วย ประธำนฯ และกรรมกำร
ประเมินฯ ที่ผ่ำนกำรฝึกอบรมผู้ประเมินฯ ตำมแนวทำงกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมิน
ของ สกอ. ประมำณ 3-5 คน โดยมีผู้ประเมินจำกภำยนอกมหำวิทยำลัย อย่ำงน้อย 1 คน 
ทั้งนี้ แต่ละหน่วยงำนสำมำรถพิจำรณำคัดเลือกจำกรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรมผู้ประเมินฯ 
จำก http://www.mua.go.th หรือ www.qa.ku.ac.th เพื่อน ำเสนอให้ส ำนักประกัน
คุณภำพพิจำรณำและจัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งต่อไป 

4. ฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรประเมินฯ ไม่น้อยกว่า 2 คน โดยส ำนักประกัน
คุณภำพจะจัดบุคลำกรจำกส ำนักประกันคุณภำพ หรือบุคลำกรจำกหน่วยงำนอื่นๆ ที่ผ่ำน
กำรฝึกอบรมหลักสูตรเลขำนุกำรคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยใน ที่ส ำนักประกัน
คุณภำพจัด ท ำหน้ำที่เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรประเมินฯ แต่ละชุด  

5. สถำบัน ส ำนัก จัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) และส่ง SAR ให้
คณะกรรมกำรประเมินฯ ก่อนเข้ำไปประเมินคุณภำพประจ ำปี อย่างน้อย 1 สัปดาห์ 

6. หลังจำกคณะกรรมกำรฯ ด ำเนินกำรประเมินคุณภำพภำยในของแต่ละสถำบัน 
ส ำนัก แล้วเสร็จ ต้องจัดส่งรำยงำนผลกำรประเมินฯ ไปยังสถำบัน ส ำนัก ภายใน  
4 สัปดาห์  

7. ภำยหลังรับรำยงำนผลกำรประเมินฯ แล้ว ให้สถำบัน ส ำนัก ส่งรำยงำนกำร
ประเมินคุณภำพภำยใน (ประกอบด้วย SAR ที่ปรับแก้ไขตำมผลกำรประเมินฯ ของ 
คณะกรรมกำรฯ และผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน) ให้ส ำนักประกันคุณภำพ ภายใน 2 
สัปดาห์ 

8. สถำบัน ส ำนัก จัดท ำแผนพัฒนำปรับปรุงเสนอมหำวิทยำลัยภายในวันที่ 30 
ตุลาคม ของปีที่ประเมิน 
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1.4   แนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินฯ  
 

 คณะกรรมการประเมินระดับหน่วยงาน 
- มีกรรมกำรประเมินฯ อย่ำงน้อย 3 คน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับขนำดของหน่วยงำน 
- เป็นผู้ประเมินจำกภายนอกมหาวิทยาลัยที่ผ่ำนกำรฝึกอบรมหลักสูตร 

ผู้ประเมินของ สกอ. อย่างน้อย 1 คน ในกรณีที่ผู้ประเมินภำยนอกมหำวิทยำลัยเป็นผู้ที่มี
ควำมรู้ และประสบกำรณ์สูง ซึ่งสำมำรถให้ค ำแนะน ำที่เป็นประโยชน์อย่ำงยิ่งต่อ
หน่วยงำนที่รับกำรประเมิน อำจอนุโลมให้ไม่ต้องผ่ำนกำรฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมิน
ของ สกอ. ก็ได้ ส่วนผู้ประเมินจำกภำยในมหำวิทยำลัยต้องผ่ำนกำรฝึกอบรมหลักสูตร 
ผู้ประเมินของ สกอ. หรือที่มหำวิทยำลัยจัดฝึกอบรมให้โดยใช้หลักสูตรของ สกอ. 

- ประธำนคณะกรรมกำรประเมินฯ เป็นผู้ประเมินจำกภำยในหรือภำยนอก
มหำวิทยำลัยก็ได้ ในกรณีที่ เป็นผู้ประเมินภำยในมหำวิทยำลัยต้องอยู่ นอกสังกัด
หน่วยงำนที่รับประเมิน โดยประธำนต้องเป็นผู้ที่ขึ้นบัญชีประธำนคณะกรรมกำรประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำภำยในของ สกอ.  
 

 คณะกรรมการประเมินระดับหน่วยงานย่อย 
- มีกรรมกำรประเมินฯ อย่ำงน้อย 3 คน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับขนำดของหน่วยงำน

ย่อย 
- เป็นผู้ประเมินจำกภายนอกหน่วยงานย่อยที่ผ่ำนกำรฝึกอบรมหลักสูตร 

ผู้ประเมินของ สกอ. อย่างน้อย 1 คน ในกรณีที่ผู้ประเมินจำกภำยนอกหน่วยงำนย่อย
เป็นผู้ที่มีควำมรู้และประสบกำรณ์สูง ซึ่งสำมำรถให้ค ำแนะน ำที่จะเป็นประโยชน์อย่ำงยิ่ง
ต่อหน่วยงำนย่อยที่รับกำรประเมิน อำจอนุโลมให้ไม่ต้องผ่ำนกำรฝึกอบรมหลักสูตร 
ผู้ประเมินของ สกอ. ก็ได้  

- ประธำนคณะกรรมกำรประเมินฯ เป็นผู้ประเมินจำกภำยนอกหน่วยงำน
ย่อย โดยต้องเป็นผู้ที่ผ่ำนกำรฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. หรือที่มหำวิทยำลัย
จัดฝึกอบรมให้โดยใช้หลักสูตรของ สกอ. 

 
 
 



 

คู่มือตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน ส าหรับสถาบัน ส านัก ปีการศึกษา 2554 และปีการศึกษา 2555 6 
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                  บทที่ 2        เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายในเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน  
  

กำรพัฒนำปรับปรุงตัวบ่งชี้กำรประเมินคุณภำพภำยในของมหำวิทยำลัย 
เกษตรศำสตร์ ให้ควำมส ำคัญกับกำรก ำหนดตัวบ่งชี้ที่ครอบคลุม 6 องค์ประกอบคุณภำพ 
และสอดคล้องกับภำรกิจของหน่วยงำนเป็นส ำคัญ 

 

ก ำหนดตัวบ่งชี้เป็น 2 ประเภท คือ ตัวบ่งชี้เชิงคุณภำพ และตัวบ่งชี้เชิงปริมำณ 
ดังนี้ 

1) ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ จะระบุเกณฑ์มำตรฐำนเป็นข้อๆ ก ำหนดเกณฑ์กำร
ประเมินตัวบ่งชี้เป็น 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 กำรประเมินจะนับจ ำนวนข้อและ
ระบุว่ำผลกำรด ำเนินงำนได้กี่ข้อ ได้คะแนนเท่ำใด กรณีที่ไม่ด ำเนินกำรใดๆ หรือ
ด ำเนินกำรไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน ให้ถือว่ำได้ 0 คะแนน 

2) ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ อยู่ในรูปของร้อยละ หรือค่ำเฉลี่ย ก ำหนดเกณฑ์กำร
ประเมินเป็นคะแนนระหว่ำง 1 ถึง 5 โดยเป็นค่ำต่อเนื่อง (มีจุดทศนิยม) ส ำหรับกำรแปลง
ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ (ซึ่งอยู่ในรูปร้อยละหรือค่ำเฉลี่ย) เป็นคะแนน ท ำโดยกำร
เทียบบัญญัติไตรยำงศ์ โดยที่แต่ละตัวบ่งชี้จะก ำหนดค่ำร้อยละ หรือค่ำเฉลี่ยที่คิดเป็น
คะแนน 5 ไว้ ตัวอย่ำงเช่น 
  

ตัวอย่ำงที่ 1  ก ำหนดค่ำร้อยละ 80 เป็นคะแนน 5 ผลกำรด ำเนินงำนตำม 
ตัวบ่งชี้ได้ร้อยละ 65.80  

คะแนนทีไ่ด้ = 
65.80 

  5 = 4.11 
80 

  

ตัวอย่ำงที่  2  ก ำหนดค่ำร้อยละ 80 เป็นคะแนน 5 ผลกำรด ำเนินงำนตำม 
ตัวบ่งชี้ได้ร้อยละ 85  

คะแนนทีไ่ด้ = 
85 

  5 =  5.31    =   5.00 
80 
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หลักการค านวณการแปลงค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยเป็นคะแนน สรุปได้ดังนี้ 
1) ผลกำรด ำเนินงำนเท่ำกับหรือสูงกว่ำค่ำร้อยละหรือค่ำเฉลี่ยที่ก ำหนดให้เป็น

คะแนน 5 จะได้คะแนน 5 (ตำมตัวอย่ำงที่ 2) 
2) ผลกำรด ำเนินงำนต่ ำกว่ำค่ำร้อยละหรือค่ำเฉลี่ยที่ก ำหนดให้เป็นคะแนน 5 

ค ำนวณคะแนนที่ได้ ดังนี้ 

คะแนนท่ีได้ = 
ค่ำร้อยละหรือค่ำเฉลีย่ที่ได้จำกกำรด ำเนินกำร 

  5 
ค่ำร้อยละหรือค่ำเฉลีย่ที่ก ำหนดใหเ้ป็นคะแนนเต็ม 5 ของตัวบ่งช้ีนั้นๆ 

 
ข้อปฏิบัติเรื่องจุดทศนิยม 

กำรค ำนวณค่ำร้อยละ ค่ำเฉลี่ย และค่ำคะแนน ให้ใช้ทศนิยม 2 ต ำแหน่ง โดยกำร
ปัดทศนิยมต ำแหน่งที่ 3 ตำมหลักกำรปัดทศนิยม (ตั้งแต่เลข 5 ขึ้นไปปัดขึ้น) เช่น 
  72.364   เป็น   72.36 
  3.975   เป็น     3.98 
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การก าหนดเกณฑป์ระเมินคุณภาพภายใน  

ก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินตัวบ่งชี้เป็น 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 กรณีที่ไม่
ด ำเนินกำรใดๆ หรือด ำเนินกำรไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน ให้ได้ 0 คะแนน ส ำหรับกำร
ประเมินเป้ำหมำย และพัฒนำกำรไม่คิดค่ำคะแนน แต่ให้ระบุเพียงบรรลุเป้ำหมำย 
หรือไม่บรรลุเป้ำหมำย และมีพัฒนำกำร หรือไม่มีพัฒนำกำรเท่ำนั้น ส ำหรับควำมหมำย
ของคะแนน มีดังนี้ 

คะแนน 0.00-1.50 หมำยถึง กำรด ำเนินงำนต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
คะแนน 1.51-2.50 หมำยถึง กำรด ำเนินงำนต้องปรับปรุง 
คะแนน 2.51-3.50 หมำยถึง กำรด ำเนินงำนระดับพอใช้ 
คะแนน 3.51-4.50 หมำยถึง กำรด ำเนินงำนระดับดี 
คะแนน 4.51-5.00 หมำยถึง กำรด ำเนินงำนระดับดีมำก  

การประเมินผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมาย  
กำรประเมินเป้ำหมำย ไม่มีกำรก ำหนดค่ำคะแนน พิจำรณำจำกผลกำรด ำเนินงำน

ในรอบปีที่ประเมินเปรียบเทียบกับเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ ถ้ำตัวบ่งชี้ใดมีผลกำรด ำเนินงำน
เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด หรือสูงกว่ำเป้ำหมำย ถือว่ำบรรลุเป้ำหมำย  ทั้งนี้ กำร
ก ำหนดเป้ำหมำยต้องมีหลักฐำนรำยงำนกำรประชุมของคณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำน
อ้ำงอิงด้วย โดยกำรก ำหนดเป้ำหมำยไม่ควรก ำหนดต่ ำกว่ำผลกำรด ำเนินงำนในปีที่ผ่ำนมำ 

การประเมินพัฒนาการเทียบกบัผลการด าเนินงานในรอบปีทีผ่่านมา  
กำรประเมินพัฒนำกำร ไม่มีกำรก ำหนดค่ำคะแนน พิจำรณำจำกผลกำร

ด ำเนินงำนในปีที่ประเมินเทียบกับผลกำรด ำเนินงำนในปีที่ผ่ำนมำ โดยตัวบ่งชี้ที่มี
พัฒนำกำรพิจำรณำจำก “ผลการด าเนินงานในปีที่ประเมินสูงกว่าผลการด าเนินงานใน
ปีที่ผ่านมา” ในกรณีที่ไม่มีผลกำรประเมินในรอบปีที่ผ่ำนมำ สืบเนื่องจำกครั้งนั้นยังไม่มี
กำรประเมินในตัวบ่งชี้ดังกล่ำว จะไม่ประเมินพัฒนำกำร 
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            บทที่ 3          ตัวบ่งช้ีการประเมินคุณภาพภายในตัวบ่งช้ีการประเมินคุณภาพภายใน  

กำรประเมินคุณภำพภำยในส ำหรับสถำบัน ส ำนัก มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
ตำม 6 องค์ประกอบคุณภำพ มีจ ำนวนตัวบ่งชี้กำรประเมินที่แตกต่ำงกัน ดังนี้ 
 

ตารางที่ 3.1  จ ำนวนตัวบ่งชี้กำรประเมินคุณภำพภำยใน ส ำหรับสถำบัน ส ำนัก  
ปีกำรศึกษำ 2554 และปีกำรศกึษำ 2555 

องค์ประกอบ จ านวนตัวบ่งชี ้
หน่วยงำน
ที่มีภำรกิจ

วิจัย 

หน่วยงำนท่ีมี
ภำรกิจบริกำร

วิชำกำร 

หน่วยงำนที่มีภำรกิจ
สนับสนุนกำรเรยีน 

กำรสอน และ 
กำรบริหำรจัดกำร 

รวม 24 13 12 
1. ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์ และ
แผนด ำเนินกำร 

2 1 1 

2. ภำรกิจหลัก 14 4 3 
3. กำรบริหำรและกำรจัดกำร 5 5 5 
4. กำรเงินและงบประมำณ 1 1 1 
5. ระบบและกลไกกำรประกันคณุภำพ   1 1 1 
6. กำรพัฒนำและปรับปรุงระบบ
ด ำเนินงำน 

1 1 1 

 หน่วยงานที่มีภารกิจวิจัย จ ำนวน 8 หน่วยงำน ได้แก่ สถำบันวิจัยและ
พัฒนำแห่ง มก. สถำบันค้นคว้ำและพัฒนำผลิตผลทำงกำรเกษตรและอุตสำหกรรม
เกษตร สถำบันค้นคว้ำและพัฒนำผลิตภัณฑ์อำหำร สถำบันค้นคว้ำและพัฒนำระบบนิเวศ
เกษตร สถำบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อกำรค้นคว้ำและพัฒนำพืชศำสตร์  สถำบันสุวรรณ
วำจกกสิกิจเพื่อกำรค้นคว้ำและพัฒนำกำรผลิตปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์  สถำบันวิจัย
และพัฒนำ ก ำแพงแสน และสถำบันวิจัยและพัฒนำ วิทยำเขตเฉลิมพระเกียรติ          
จ.สกลนคร ให้ด ำเนินกำรตำมตัวบ่งชี้กำรประเมินฯ จ ำนวน 24 ตัวบ่งชี้ 
 



 

คู่มือตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน ส าหรับสถาบัน ส านัก ปีการศึกษา 2554 และปีการศึกษา 2555 12 

ตารางที่ 3.2  รำยละเอียดตัวบ่งชี้ส ำหรับหน่วยงำนที่มีภำรกิจวิจัย 

องค์ประกอบ / ตัวบ่งชี้ ความ
เชื่อมโยง 

ชนิดของ 
ตัวบ่งชี้ 

รอบปี 

องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ   (2 ตัวบ่งชี้) 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 กระบวนกำรพัฒนำแผน สกอ.1.1 กระบวนกำร ปีงบประมำณ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2 ผลกำรพัฒนำตำมจุดเน้นและจุดเด่นท่ี
ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของหน่วยงำน 

สมศ.17 ผลผลิต ปีกำรศึกษำ 

องค์ประกอบท่ี 2  ภารกิจหลัก   (14 ตัวบ่งชี้) 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 ระบบและกลไกกำรพัฒนำงำนวิจัย
หรืองำนสร้ำงสรรค์ 

สกอ.4.1 กระบวนกำร ปีกำรศึกษำ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 ระบบและกลไกกำรจัดกำรควำมรู้จำก
งำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ 

สกอ.4.2 กระบวนกำร ปีกำรศึกษำ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 เงินสนับสนุนงำนวิจัยหรืองำน
สร้ำงสรรค์ต่อจ ำนวนนักวิจัยประจ ำ 

สกอ.4.3 ปัจจัยน ำเข้ำ ปีงบประมำณ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4 ระบบและกลไกกำรบริกำรทำงวิชำกำร
แก่สังคม 

สกอ.5.1 กระบวนกำร ปีกำรศึกษำ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.5 กระบวนกำรบริกำรทำงวิชำกำรให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคม 

สกอ.5.2 กระบวนกำร ปีกำรศึกษำ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.6 ร้อยละของนักวิจัยท่ีท ำหน้ำท่ี
สนับสนุนกำรเรียนกำรสอนต่อนักวิจัยท้ังหมด 

มก. ผลผลิต ปีกำรศึกษำ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.7 ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร มก. ผลผลิต ปีกำรศึกษำ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.8 งำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับกำร
ตีพิมพ์เผยแพร่ 

สมศ.5 ผลผลิต ปีปฏิทิน 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.9 งำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ท่ีน ำไปใช้
ประโยชน์ 

สมศ.6 ผลผลิต ปีปฏิทิน 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.10  ผลกำรน ำควำมรู้และประสบกำรณ์
จำกกำรให้บริกำรวิชำกำรมำใช้ในกำรพัฒนำกำร
เรียนกำรสอน และ/หรือกำรวิจัย 

สมศ.8 ผลผลิต ปีกำรศึกษำ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.11 ผลกำรเรียนรู้และเสริมสร้ำงควำม
เข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภำยนอก 

สมศ.9 ผลผลิต ปีกำรศึกษำ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.12 กำรพัฒนำสุนทรียภำพในมิติทำง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

สมศ.11 ผลผลิต ปีกำรศึกษำ 
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องค์ประกอบ / ตัวบ่งชี้ ความ
เชื่อมโยง 

ชนิดของ 
ตัวบ่งชี้ 

รอบปี 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.13 ผลกำรชี้น ำ ป้องกันหรือแก้ปัญหำของ
สังคมในประเด็นท่ี 1 ภำยในสถำบัน  
(ทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อม) 

สมศ.18.1 ผลผลิต ปีกำรศึกษำ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.14 ผลกำรชี้น ำ ป้องกัน หรือแก้ปัญหำ
ของสังคมในประเด็นท่ี 2 ภำยนอกสถำบัน  
(ทำงกำรเกษตร) 

สมศ.18.2 ผลผลิต ปีกำรศึกษำ 

องค์ประกอบท่ี 3 การบริหารและการจัดการ   (5 ตัวบ่งชี้) 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 ภำวะผู้น ำของคณะกรรมกำรประจ ำ
หน่วยงำน และผู้บริหำรทุกระดับของหน่วยงำน 

สกอ.7.1 กระบวนกำร ปีกำรศึกษำ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2 กำรพัฒนำสถำบันสู่สถำบันเรียนรู้ สกอ.7.2 กระบวนกำร ปีกำรศึกษำ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3 ระบบบริหำรควำมเสี่ยง สกอ.7.4 กระบวนกำร ปีกำรศึกษำ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.4 ระบบกำรพัฒนำบุคลำกร สกอ.2.4 กระบวนกำร ปีกำรศึกษำ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.5 ร้อยละของบุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำ
ควำมรู้ และทักษะวิชำชีพท่ีสอดคล้องกับกำร
ปฏิบัติงำน ท้ังในประเทศหรือต่ำงประเทศ 

มก. ปัจจัยน ำเข้ำ ปีกำรศึกษำ 

องค์ประกอบท่ี 4 การเงินและงบประมาณ  (1 ตัวบ่งชี้) 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกกำรเงินและงบประมำณ สกอ.8.1 กระบวนกำร ปีงบประมำณ 
องค์ประกอบท่ี 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ   (1 ตัวบ่งชี้) 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำภำยใน 

สกอ.9.1 กระบวนกำร ปีกำรศึกษำ 

องค์ประกอบท่ี 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน   (1 ตัวบ่งชี้) 
ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1 ระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำและ
ปรับปรุงกระบวนกำรด ำเนินงำน  

ก.พ.ร. กระบวนกำร ปีงบประมำณ 

 

 หน่วยงานที่มีภารกิจบริการวิชาการ จ ำนวน 3 หน่วยงำน ได้แก่ ส ำนัก
ส่งเสริมและฝึกอบรม ส ำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ก ำแพงแสน และศูนย์นำนำชำติสิรินธร
เพื่อกำรวิจัย พัฒนำและถ่ำยทอดเทคโนโลยี ให้ด ำเนินกำรตำมตัวบ่งชี้กำรประเมินฯ 
จ ำนวน 13 ตัวบ่งชี้ 
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ตารางที่ 3.3  รำยละเอียดตัวบ่งชี้ส ำหรับหน่วยงำนที่มีภำรกิจบริกำรวิชำกำร 

องค์ประกอบ / ตัวบ่งชี้ ความ
เชื่อมโยง 

ชนิดของ 
ตัวบ่งชี้ 

รอบปี 

องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ   (1 ตัวบ่งชี้) 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 กระบวนกำรพัฒนำแผน สกอ.1.1 กระบวนกำร ปีงบประมำณ 
องค์ประกอบท่ี 2  ภารกิจหลัก   (4 ตัวบ่งชี้) 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร มก. ผลผลิต ปีกำรศึกษำ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 กระบวนกำรบริกำรทำงวิชำกำรให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคม 

สกอ.5.2 กระบวนกำร ปีกำรศึกษำ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 ผลกำรเรียนรู้และเสริมสร้ำงควำม
เข้มแข็งของชุมชน หรือองค์กรภำยนอก  

สมศ.9 ผลผลิต ปีกำรศึกษำ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4 กำรพัฒนำสุนทรียภำพในมิติทำงศิลปะ
และวัฒนธรรม  

สมศ.11 ผลผลิต ปีกำรศึกษำ 

องค์ประกอบท่ี 3 การบริหารและการจัดการ   (5 ตัวบ่งชี้) 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 ภำวะผู้น ำของคณะกรรมกำรประจ ำ
หน่วยงำน และผู้บริหำรทุกระดับของหน่วยงำน 

สกอ.7.1 กระบวนกำร ปีกำรศึกษำ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2 กำรพัฒนำสถำบันสู่สถำบันเรียนรู้ สกอ.7.2 กระบวนกำร ปีกำรศึกษำ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3 ระบบบริหำรควำมเสี่ยง สกอ.7.4 กระบวนกำร ปีกำรศึกษำ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.4 ระบบกำรพัฒนำบุคลำกร สกอ.2.4 กระบวนกำร ปีกำรศึกษำ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.5 ร้อยละของบุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำ
ควำมรู้ และทักษะวิชำชีพท่ีสอดคล้องกับกำร
ปฏิบัติงำน ท้ังในประเทศหรือต่ำงประเทศ 

มก. ปัจจัยน ำเข้ำ ปีกำรศึกษำ 

องค์ประกอบท่ี 4 การเงินและงบประมาณ  (1 ตัวบ่งชี้) 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 ระบบและกลไกกำรเงินและงบประมำณ สกอ.8.1 กระบวนกำร ปีงบประมำณ 
องค์ประกอบท่ี 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ   (1 ตัวบ่งชี้) 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำภำยใน 

สกอ.9.1 กระบวนกำร ปีกำรศึกษำ 

องค์ประกอบท่ี 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน   (1 ตัวบ่งชี้) 
ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1 ระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำและ
ปรับปรุงกระบวนกำรด ำเนินงำน  

ก.พ.ร. กระบวนกำร ปีงบประมำณ 
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 หน่วยงานที่มีภารกิจสนับสนุนการเรียนการสอน และการบริหารจัดการ 
จ ำนวน 13 หน่วยงำน ได้แก่ บัณฑิตวิทยำลัย ส ำนักงำนอธิกำรบดี ส ำนักทะเบียนและ
ประมวลผล ส ำนักบริกำรคอมพิวเตอร์ ส ำนักหอสมุด ส ำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรม
กำรเกษตร ส ำนักประกันคุณภำพ ส ำนักงำนวิทยำเขตก ำแพงแสน ส ำนักหอสมุด 
ก ำแพงแสน ส ำนักงำนวิทยำเขตศรีรำชำ ส ำนักวิทยบริกำร วิทยำเขตศรีรำชำ ส ำนักงำน
วิทยำเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร และส ำนักวิทยบริกำร วิทยำเขตเฉลิมพระเกียรติ 
จ.สกลนคร ให้ด ำเนินกำรตำมตัวบ่งชี้กำรประเมินฯ จ ำนวน 12 ตัวบ่งชี้ 
 

ตารางที่ 3.4  รำยละเอียดตัวบ่งชี้ส ำหรับหน่วยงำนที่มีภำรกิจสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน
และกำรบริหำรจัดกำร 

องค์ประกอบ / ตัวบ่งชี้ ความ
เชื่อมโยง 

ชนิดของ 
ตัวบ่งชี้ 

รอบปี 

องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ   (1 ตัวบ่งชี้) 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 กระบวนกำรพัฒนำแผน สกอ.1.1 กระบวนกำร ปีงบประมำณ 
องค์ประกอบท่ี 2  ภารกิจหลัก   (3 ตัวบ่งชี้) 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร มก. ผลผลิต ปีกำรศึกษำ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 ระดับควำมส ำเร็จของกำรให้บริกำรท่ี
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร  

มก. กระบวนกำร ปีกำรศกึษำ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 กำรพัฒนำสุนทรียภำพในมิติทำงศิลปะ
และวัฒนธรรม  

สมศ.11 ผลผลิต ปีกำรศึกษำ 

องค์ประกอบท่ี 3 การบริหารและการจัดการ   (5 ตัวบ่งชี้) 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 ภำวะผู้น ำของคณะกรรมกำรประจ ำ
หน่วยงำน และผู้บริหำรทุกระดับของหน่วยงำน 

สกอ.7.1 กระบวนกำร ปีกำรศึกษำ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2 กำรพัฒนำสถำบันสู่สถำบันเรียนรู้ สกอ.7.2 กระบวนกำร ปีกำรศึกษำ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3 ระบบบริหำรควำมเสี่ยง สกอ.7.4 กระบวนกำร ปีกำรศึกษำ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.4 ระบบกำรพัฒนำบุคลำกร สกอ.2.4 กระบวนกำร ปีกำรศึกษำ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.5 ร้อยละของบุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำ
ควำมรู้ และทักษะวิชำชีพท่ีสอดคล้องกับกำร
ปฏิบัติงำน ท้ังในประเทศหรือต่ำงประเทศ 

มก. ปัจจัยน ำเข้ำ ปีกำรศึกษำ 

องค์ประกอบท่ี 4 การเงินและงบประมาณ  (1 ตัวบ่งชี้) 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 ระบบและกลไกกำรเงินและ
งบประมำณ 

สกอ.8.1 กระบวนกำร ปีงบประมำณ 
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องค์ประกอบ / ตัวบ่งชี้ ความ
เชื่อมโยง 

ชนิดของ 
ตัวบ่งชี้ 

รอบปี 

องค์ประกอบท่ี 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ   (1 ตัวบ่งชี้) 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำภำยใน 

สกอ.9.1 กระบวนกำร ปีกำรศึกษำ 

องค์ประกอบท่ี 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน   (1 ตัวบ่งชี้) 
ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1 ระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำและ
ปรับปรุงกระบวนกำรด ำเนินงำน  

ก.พ.ร. กระบวนกำร ปีงบประมำณ 
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องค์ประกอบที่ 1 
ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค ์และแผนด าเนินการ 

 
 
 
ตัวบ่งชีท้ี่ 1.1 
 

ตัวบ่งชีท้ี่ 1.2 
 

กระบวนกำรพฒันำแผน (สกอ.1.1) 
 

ผลกำรพัฒนำตำมจุดเนน้และจดุเด่นที่ส่งผลสะท้อนเปน็เอกลักษณ์ของ
หน่วยงำน (สมศ.17) (เฉพำะหน่วยงำนที่มีภำรกิจวิจัย) 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ.1.1) 

 
ชนิดของตัวบ่งชี ้  กระบวนกำร 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  

หน้ำที่หลักของหน่วยงำนสนับสนุน คือ กำรสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน และกำร
บริหำร หรือสนับสนุนพันธกิจด้ำนอื่นๆ ของมหำวิทยำลัย ในกำรด ำเนินงำนจ ำเป็นต้องมี
กำรก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำและกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน เพื่อให้หน่วยงำน
ด ำเนินกำรสอดคล้องกับอัตลักษณ์หรือจุดเน้น มีคุณภำพ มีควำมเป็นสำกล และ
เจริญเติบโตอย่ำงยั่งยืน ดังนั้น หน่วยงำนต้องก ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ตลอดจนมีกำร
พัฒนำแผนกลยุทธ์และแผนด ำเนินงำนเพื่อเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำน 

ในกำรพัฒนำแผนกลยุทธ์ นอกเหนือจำกกำรพิจำรณำอัตลักษณ์หรือจุดเน้นของ
หน่วยงำนแล้ว จะต้องค ำนึงถึงหลักกำรอุดมศึกษำ กรอบแผนอุดมศึกษำระยะยำว 
มำตรฐำนกำรศึกษำของชำติ มำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ มำตรฐำนวิชำชีพที่เกี่ยวข้อง 
ยุทธศำสตร์ด้ำนต่ำงๆ ของชำติ รวมถึงทิศทำงกำรพัฒนำประเทศตำมแผนพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ และกำรเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก ทั้งนี้ เพื่อให้กำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำนเป็นไปอย่ำงมีคุณภำพเป็นที่ยอมรับ และสำมำรถตอบสนอง
สังคมในทิศทำงที่ถูกต้องเหมำะสม 

นิยามศัพท์ 
แผนกลยุทธ์ หมำยถึง แผนระยะยำวของหน่วยงำนโดยทั่วไปมักใช้เวลำ 5 ปี เป็น

แผนที่ก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำของหน่วยงำน แผนกลยุทธ์ประกอบไปด้วยวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ เป้ำประสงค์ วัตถุประสงค์ ผลกำรวิเครำะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำสและภัย
คุกคำม กลยุทธ์ต่ำงๆ ของหน่วยงำนควรครอบคลุมทุกภำรกิจของหน่วยงำน มีกำร
ก ำหนดตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จของแต่ละกลยุทธ์และค่ำเป้ำหมำยของตัวบ่งชี้เพื่อวัดระดับ
ควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมกลยุทธ์ โดยหน่วยงำนน ำแผนกลยุทธ์มำจัดท ำแผน
ด ำเนินงำนหรือแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 

แผนปฏิบัติการประจ าปี หมำยถึง แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน
ภำยใน 1 ปี เป็นแผนที่ถ่ำยทอดแผนกลยุทธ์ลงสู่ภำคปฏิบัติ เพื่อให้เกิดกำรด ำเนินงำน
จริงตำมกลยุทธ์ ประกอบด้วย โครงกำรหรือกิจกรรมต่ำงๆ ที่จะต้องด ำเนินกำรในปีนั้นๆ 
เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยตำมแผนกลยุทธ์ ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จของโครงกำรหรือกิจกรรม  
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ค่ำเป้ำหมำยของตัวบ่งชี้เหล่ำนั้น รวมทั้งมีกำรระบุผู้รับผิดชอบหลักหรือหัวหน้ำโครงกำร 
งบประมำณในกำรด ำเนินกำร รำยละเอียดและทรัพยำกรที่ต้องใช้ในกำรด ำเนินโครงกำร
ที่ชัดเจน 

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

เกณฑ์มาตรฐาน  
1. มีกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบำยของมหำวิทยำลัย โดยกำรมี

ส่วนร่วมของบุคลำกรในหน่วยงำน และได้รับควำมเห็นชอบจำกกรรมกำรประจ ำ
หน่วยงำน โดยเป็นแผนฯ ที่ เชื่อมโยงกับปรัชญำหรือปณิธำน และแผนกลยุทธ์ 
ของมหำวิทยำลัย พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัย ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่ม
สถำบัน กรอบแผนอุดมศึกษำระยะยำว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) และ
แผนพัฒนำกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551-2554) 

2. มีกำรถ่ำยทอดแผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงำน ไปสู่ทุกหน่วยงำนภำยใน 
3. มีกระบวนกำรแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีครบทุกพันธกิจ

ของหน่วยงำน 
4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี และค่ำเป้ำหมำยของแต่ละ

ตัวบ่งชี้ เพื่อวัดควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปี 

5. มีกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีครบทุกพันธกิจของหน่วยงำน 
6. มีกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี  

อย่ำงน้อยปีละ 2 คร้ัง และรำยงำนผลต่อผู้บริหำรเพื่อพิจำรณำ 
7. มีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่ำงน้อยปีละ  

1 คร้ัง และรำยงำนผลต่อผู้บริหำร และคณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำน เพื่อพิจำรณำ 
8. มีกำรน ำผลกำรพิจำรณำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรประจ ำ

หน่วยงำนไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีกำรด ำเนินกำร  
1 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
 2 หรือ 3 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร  
6 หรือ 7 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร  
8 ข้อ 
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ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 
 

1. มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมี
ส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน และได้รับความเห็นชอบจากกรรมการประจ า
หน่วยงานโดยเป็นแผนฯ ที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธาน และแผนกลยุทธ์  ของ
มหาวิทยาลัย พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่ม
สถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) และ
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551-2554) 

1.1  มีกำรก ำหนดปรัชญำหรือปณิธำนของหน่วยงำน หำกหน่วยงำนได้ก ำหนด
ปรัชญำหรือปณิธำนอยู่แล้วตั้งแต่เริ่มต้น หน่วยงำนควรทบทวนว่ำปรัชญำหรือปณิธำนยัง
มีควำมเหมำะสมกับสภำพกำรณ์ในปัจจุบันของหน่วยงำนหรือไม่ หำกเหมำะสมต้อง
ด ำเนินกำรให้แน่ใจว่ำสมำชิกในหน่วยงำน และผู้มีส่วนเก่ียวข้องได้รับทรำบโดยทั่วกัน 

1.2  หำกต้องมีกำรปรับแก้ปรัชญำหรือปณิธำนของหน่วยงำนตำมสภำพกำรณ์ที่
เปลี่ยนไป ควรเป็นกำรก ำหนดปรัชญำหรือปณิธำนร่วมกันทั้งผู้บริหำรและผู้ปฏิบัติงำน 
เพื่อเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ำย อันจะน ำไปสู่ควำมร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงำนให้บรรลุผล
ตำมปรัชญำหรือปณิธำนที่ได้ก ำหนดร่วมกัน และได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร
ประจ ำหน่วยงำน 

1.3  มีกำรพัฒนำแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับปรัชญำหรือปณิธำนและนโยบำย
ของหน่วยงำนและของมหำวิทยำลัย พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัย จุดเน้นของ
มหำวิทยำลัย และแผนอุดมศึกษำระยะยำว รวมทั้งหลักกำรและมำตรฐำนต่ำงๆ ที่
เกี่ยวข้อง โดยท ำตำรำงวิเครำะห์ให้ชัดเจนว่ำปรัชญำหรือปณิธำนและนโยบำยของ
หน่วยงำน และกลยุทธ์สอดคล้องกันในประเด็นใด อย่ำงไร หำกมีประเด็นที่ไม่สอดคล้อง
ควรพิจำรณำปรับแก้ให้สอดคล้อง 

1.4  มีกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ (strategy) เพื่อน ำหน่วยงำน 
ไปสู่ควำมส ำเร็จที่พึงประสงค์ ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ (vision) พันธกิจ (mission) 
เป้ำประสงค์ (goal) และวัตถุประสงค์ (objective) คณะกรรมกำรควรวิเครำะห์จุดแข็ง 
(strength) จุดอ่อน (weakness) โอกำส (opportunity) และภัยคุกคำม (threat) เพื่อ
น ำไปสู่กำรก ำหนดกลยุทธ์ที่ชัดเจนและครอบคลุมทุกภำรกิจของหน่วยงำน อันได้แก่ กำร
สนับสนุนกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย และกำรบริหำร หรือสนับสนุนพันธกิจด้ำนอื่นๆ 
ของมหำวิทยำลัย วิสัยทัศน์ และแผนกลยุทธ์ที่หน่วยงำนก ำหนดควรผ่ำนกำรประชำ
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พิจำรณ์ร่วมกันจำกทั้งผู้บริหำร และผู้ปฏิบัติงำน เพื่อให้เกิดกำรยอมรับของทุกฝ่ำย อัน
จะน ำไปสู่ควำมร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงำนให้บรรลุผลตำมควำมมุ่งหวังของหน่วยงำน 
และได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำน 

 

2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงานไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 
2.1 มีกำรชี้แจงท ำควำมเข้ำใจกับผู้บริหำรหน่วยงำนย่อยภำยในถึงวิสัยทัศน์  

กลยุทธ์ และเป้ำหมำยของกลยุทธ์  และมีกำรก ำหนดหน่วยงำนภำยในรับผิดชอบ
ด ำเนินงำนตำมแผนกลยุทธ์อย่ำงเป็นทำงกำร 

2.2 มีกำรก ำหนดเป้ำหมำยในกำรด ำเนินงำนตำมแผนกลยุทธ์ของแต่ละหน่วยงำน
ภำยในและมีกำรมอบหมำยอย่ำงเป็นทำงกำร 

 

3.  มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีครบทุก 
พันธกิจของหน่วยงาน 

3.1 มีกำรจัดท ำแผนที่กลยุทธ์ (Strategic map) เพื่อช่วยในกำรแปลงแผน 
กลยุทธ์ไปสู่แผนปฏิบัติกำรตำมกระบวนกำรของ Balance scorecard 

3.2  มีกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรวิ เครำะห์ควำมสอดคล้องระหว่ำงแผน 
กลยุทธ์กับแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีครบทุกพันธกิจของหน่วยงำน 

 

4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปี และค่าเป้าหมายของ 
แต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัดความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
การประจ าปี 

4.1 มีกำรจัดท ำตัวบ่งชี้ (KPI) พร้อมทั้งเป้ำหมำย (target) ของแต่ละ 
ตัวบ่งชี้ที่จะใช้วัดควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมแผนกลยุทธ์  และแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปี ทั้งนี้ ควรจัดท ำพร้อมกับกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 

4.2 มีกระบวนกำรส่งเสริมให้ผู้บริหำร และผู้ปฏิบัติงำน ผู้ที่เกี่ยวข้องในกำร
ด ำเนินกำรตำมตัวบ่งชี้มีส่วนร่วมในกำรจัดท ำตัวบ่งชี้และค่ำเป้ำหมำย เพื่อให้เกิดกำร
ยอมรับของทุกฝ่ำย อันจะน ำไปสู่ควำมร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงำนให้บรรลุผลตำม
เป้ำหมำยที่ได้ก ำหนดร่วมกัน 
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5. มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีครบทุกพันธกิจของหน่วยงาน 
หน่วยงำนควรจัดท ำปฏิทินกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติงำนครบทุกพันธกิจ เพือ่

ใช้เป็นแนวทำงกำรด ำเนินงำน และสร้ำงควำมเชื่อมั่นว่ำได้มีกำรด ำเนินงำนตำม
แผนปฏิบัติงำนในเวลำที่เหมำะสม 

 

6. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี 
อย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง และรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพจิารณา 

มีกำรพัฒนำระบบกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรว่ำเป็นไปตำม
แผนหรือไม่ และควรมีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้เทียบกับค่ำเป้ำหมำย
เสนอต่อผู้บริหำร ในช่วงเวลำหนึ่งๆ เช่น 3 เดือน หรือ 6 เดือน หำกไม่เป็นไปตำมแผน
ควรจะมีกำรวิเครำะห์ถึงสำเหตุและน ำเสนอแนวทำงกำรแก้ไขปรับปรุง 

 

7. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 
1 คร้ัง และรายงานผลต่อผู้บริหาร และคณะกรรมการประจ าหน่วยงานเพื่อพิจารณา 

มีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกลยุทธ์โดยกำรเปรียบเทียบผลของ 
ตัวบ่งชี้กำรด ำเนินงำนตำมแผนกลยุทธ์กับค่ำเป้ำหมำย และน ำผลกำรประเมินที่ได้บรรจุ
เข้ำวำระเพื่อพิจำรณำในที่ประชุมคณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำนเป็นประจ ำ อย่ำงน้อย
ปีละ 1 คร้ัง 

 

8.  มีการน าผลการพิจารณาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประจ าหน่วยงานไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

8.1 มีกำรมอบหมำยผู้รับผิดชอบในกำรด ำเนินงำนตำมข้อเสนอแนะที่ได้รับมำ 
และมีกำรจัดท ำแผนกำรปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะ 

8.2  มีกำรน ำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีที่ได้รับกำรปรับปรุงเสนอ
คณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำน 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์
ของหน่วยงาน (สมศ.17) (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจวิจัย) 

 
ชนิดของตัวบ่งชี ้  ผลผลติ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
เอกลักษณ์ หมำยถึง ควำมส ำเร็จตำมจุดเนน้และจุดเดน่ที่สะท้อนให้เห็นเป็น

ลักษณะโดดเดน่เป็นหนึง่ของหน่วยงำน 

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

เกณฑ์มาตรฐาน  
1. มีกำรก ำหนดกลยุทธ์กำรปฏิบัตงิำนทีส่อดคล้องกับจุดเนน้ จุดเด่น หรือควำม

เชี่ยวชำญเฉพำะของหน่วยงำน โดยได้รับกำรเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรประจ ำ
หน่วยงำน 

2. มีกำรสร้ำงระบบกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรในกำรปฏิบตัิงำนตำมกลยุทธ์ที่
ก ำหนดอย่ำงครบถ้วนสมบูรณ ์

3. ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของบุคลำกรที่เก่ียวกับกำรด ำเนนิกำรตำม
จุดเน้น และจุดเด่น หรือควำมเชี่ยวชำญเฉพำะของหน่วยงำน ไม่ต่ ำกว่ำ 3.51 จำก
คะแนนเต็ม 5 

4. ผลกำรด ำเนนิงำนบรรลุตำมจุดเน้น จุดเด่น หรือควำมเชี่ยวชำญเฉพำะของ
หน่วยงำน และเกิดผลกระทบทีเ่กิดประโยชน์และสร้ำงคุณค่ำตอ่สังคม 

5. หน่วยงำนมีเอกลักษณ์ตำมจุดเน้น จุดเด่น หรือควำมเชี่ยวชำญเฉพำะที่
ก ำหนด และได้รับกำรยอมรับในระดับชำติ และ/หรือนำนำชำติ 

 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีกำรด ำเนินกำร  

1 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

 2 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร  

3 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร  

4 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร  

5 ข้อ 
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ข้อมูลที่ต้องการ 
1. เอกสำรหลักฐำนที่แสดงให้เห็นถึงกำรก ำหนดเอกลักษณ์ จุดเน้น หรือจุดเด่น

ของหน่วยงำน 
2. แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติงำนประจ ำปี รวมทั้งแผนพัฒนำคุณภำพที่สอดคล้อง

กับเอกลักษณ์ จุดเน้น หรือจุดเด่นของหน่วยงำนทีไ่ด้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร
ประจ ำหน่วยงำน 

3. รำยงำนผลกำรปฏิบัตงิำนประจ ำปีทีไ่ด้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร
ประจ ำหน่วยงำน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงผลกำรด ำเนินงำนและผลส ำเร็จของกำรด ำเนินงำน
ตำมเอกลักษณ์ จุดเน้น หรือจุดเด่นของหน่วยงำนที่ก ำหนด หรือผลกำรด ำเนนิงำนและ
ผลส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนที่เกิดขึ้นจนถือเป็นเอกลักษณ์ จุดเน้นหรือจุดเด่นของ
หน่วยงำนที่ได้รบักำรยอมรับ 

4. หลักฐำนเชิงประจักษ์ในกำรได้รบักำรยกย่องหรือยอมรับ กำรได้รับรำงวัลใน
ประเด็นที่เก่ียวกับเอกลักษณ์ เชน่ โล่รำงวัล ใบประกำศเกียรติคุณ เกียรติบัตร หนังสือ
เชิดชูเกียรติ เป็นต้น 
 

หมายเหตุ   เอกลักษณ์ของหน่วยงำนอำจเหมือน หรือแตกต่ำง หรือส่งผลกับเอกลักษณ์
ของมหำวิทยำลัยก็ได้ ทั้งนี้ ต้องผ่ำนควำมเห็นชอบจำกสภำมหำวิทยำลัย 
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องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 
(หน่วยงานทีม่ีภารกิจวิจัย) 

 
 
 
ตัวบ่งชีท้ี่ 2.1 ระบบและกลไกกำรพฒันำงำนวจิัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ (สกอ.4.1) 
ตัวบ่งชีท้ี่ 2.2 ระบบและกลไกกำรจัดกำรควำมรู้จำกงำนวจิัยหรืองำนสรำ้งสรรค์ 

(สกอ.4.2) 
ตัวบ่งชีท้ี่ 2.3 เงินสนบัสนุนงำนวจิัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ต่อจ ำนวนนักวิจัยประจ ำ 

(สกอ.4.3) 
ตัวบ่งชีท้ี่ 2.4 ระบบและกลไกกำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม (สกอ.5.1) 
ตัวบ่งชีท้ี่ 2.5 กระบวนกำรบริกำรทำงวชิำกำรให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม (สกอ.5.2) 
ตัวบ่งชีท้ี่ 2.6 ร้อยละของนักวิจัยที่ท ำหน้ำทีส่นับสนุนกำรเรียนกำรสอนต่อนกัวิจัย

ทั้งหมด (มก.) 
ตัวบ่งชีท้ี่ 2.7 ระดับควำมพงึพอใจของผู้รับบรกิำร (มก.) 
ตัวบ่งชีท้ี่ 2.8 งำนวิจยัหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่ไดร้ับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ (สมศ.5) 
ตัวบ่งชีท้ี่ 2.9 งำนวิจยัหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่น ำไปใชป้ระโยชน์ (สมศ.6) 
ตัวบ่งชีท้ี่ 2.10 ผลกำรน ำควำมรู้และประสบกำรณ์จำกกำรให้บริกำรวิชำกำรมำใช้ใน

กำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน และ/หรือกำรวิจัย (สมศ.8) 
ตัวบ่งชีท้ี่ 2.11 ผลกำรเรียนรู้และเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กร

ภำยนอก (สมศ.9) 
ตัวบ่งชีท้ี่ 2.12 กำรพัฒนำสุนทรียภำพในมิตทิำงศิลปะและวฒันธรรม (สมศ.11) 
ตัวบ่งชีท้ี่ 2.13 ผลกำรชีน้ ำ ป้องกัน หรือแก้ปัญหำของสังคมในประเด็นที่ 1 ภำยใน

สถำบนั (ทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อม) (สมศ.18.1) 
ตัวบ่งชีท้ี่ 2.14 ผลกำรชีน้ ำ ป้องกัน หรือแก้ปัญหำของสังคมในประเด็นที่ 2 ภำยนอก

สถำบนั (ทำงกำรเกษตร) (สมศ.18.2) 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (สกอ.4.1) 
 

ชนิดของตัวบ่งชี ้  กระบวนกำร 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  
หน่วยงำนต้องมีกำรบริหำรจัดกำรงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่มีคุณภำพ โดยมี

แนวทำงกำรด ำเนินงำนที่เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วน เพื่อให้สำมำรถ
ด ำเนินกำรได้ตำมแผนที่ก ำหนดไว้ ทั้งกำรสนับสนุนด้ำนกำรจัดหำแหล่งทุนวิจัยและกำร
จัดสรรทุนวิจัย กำรส่งเสริมและพัฒนำสมรรถนะแก่นักวิจัยและทีมวิจัย กำรสนับสนุน
ทรัพยำกรที่จ ำเป็น ซึ่งรวมถึงทรัพยำกรบุคคล ทรัพยำกรเงิน เครื่องมืออุปกรณ์ต่ำงๆ ที่
เก่ียวข้อง 

นิยามศัพท์ 
การบูรณาการ (Integration) หมำยถึง กำรผสมกลมกลืนของแผน 

กระบวนกำร สำรสนเทศ กำรจัดสรรทรัพยำกร กำรปฏิบัติกำร ผลลัพธ์ และกำร
วิเครำะห์ เพื่อสนับสนุนเป้ำประสงค์ที่ส ำคัญของหน่วยงำน (organization-wide goal) 
กำรบูรณำกำรที่มีประสิทธิผล เป็นมำกกว่ำควำมสอดคล้องไปในแนวทำงเดียวกัน 
(alignment) ซึ่งกำรด ำเนินกำรของแต่ละองค์ประกอบภำยใน ระบบกำรจัดกำรผลกำร
ด ำเนินกำรมีควำมเชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียวอย่ำงสมบูรณ์ 

งานวิจัย หมำยถึง กระบวนกำรที่มีระเบียบแบบแผนในกำรค้นหำค ำตอบของ
ปัญหำ หรือกำรเสำะแสวงหำควำมรู้ใหม่ ตลอดจนถึงกำรประดิษฐ์คิดค้นที่ผ่ำน
กระบวนกำรศึกษำ ค้นคว้ำหรือทดลอง วิเครำะห์และตีควำมข้อมูลตลอดจนสรุปผลอย่ำง
เป็นระบบ 

งานสร้างสรรค์ หมำยถึง ผลงำนวิชำกำร (ไม่จ ำเป็นต้องเป็นงำนวิจัย) ที่มี
กำรศึกษำ ค้นคว้ำที่แสดงออกทำงศิลปะหรือดนตรีอันเป็นที่ยอมรับ 

จรรยาบรรณนักวิจัย หมำยถึง หลักเกณฑ์ควรประพฤติปฏิบัติของนักวิจัยทั่วไป 
เพื่อให้กำรด ำเนินงำนวิจัยตั้งอยู่บนพื้นฐำนของจริยธรรมและหลักวิชำกำรที่เหมำะสม 
ตลอดจนประกันมำตรฐำนของกำรศึกษำค้นคว้ำให้เป็นไปอย่ำงสมศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิ
ของนักวิจัย ดังนี้ 

 



 

คู่มือตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน ส าหรับสถาบัน ส านัก ปีการศึกษา 2554 และปีการศึกษา 2555 27 

1) นักวิจัยต้องซื่อสัตย์และมีคุณธรรมในทำงวิชำกำรและกำรจัดกำร 
2) นักวิจัยต้องตระหนักถึงพันธกรณีในกำรท ำวิจัยตำมข้อตกลงที่ท ำไว้กับ

หน่วยงำนที่สนับสนนุกำรวิจัยและต่อหน่วยงำนที่ตนสงักัด 
3) นักวิจัยต้องมีพื้นฐำนควำมรู้ในสำขำวิชำกำรที่ท ำวิจัย 
4) นักวิจัยต้องมีควำมรับผิดชอบต่อสิ่งที่ศึกษำวิจัย ไม่ว่ำจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มี

ชีวิต 
5) นักวิจัยต้องเคำรพศักดิ์ศรี และสิทธิของมนุษย์ที่ใช้เป็นตัวอย่ำงในกำรวิจัย 
6) นักวิจัยต้องมีอิสระทำงควำมคิด โดยปรำศจำกอคติในทุกขั้นตอนของกำรท ำ

วิจัย 
7) นักวิจัยพึงน ำผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทำงที่ชอบ 
8) นักวิจัยพึงเคำรพควำมคิดเห็นทำงวิชำกำรของผู้อื่น 
9) นักวิจัยพึงมีควำมรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับ 

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

เกณฑ์มาตรฐาน  
1. มีระบบและกลไกบริหำรงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำย

ตำมแผนด้ำนกำรวิจัยของหน่วยงำน และด ำเนินกำรตำมระบบที่ก ำหนด 
2. มีกำรบูรณำกำรกระบวนกำรวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์กับกำรจดักำรเรียนกำร

สอน 
3. มีกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนกำรวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์และให้ควำมรู้ด้ำน

จรรยำบรรณกำรวิจัยแก่นักวิจัยประจ ำ 
4. มีกำรจัดสรรงบประมำณของหน่วยงำนเพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ 
5. มีกำรสนับสนุนพันธกิจด้ำนกำรวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ตำมอัตลักษณ์ของ

หน่วยงำนในประเด็นต่อไปนี้ 
-  ห้องปฏิบัติกำรวิจัยฯ หรือหน่วยวิจัยฯ หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้

ค ำปรึกษำและสนับสนุนกำรวิจัยฯ 
-  ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้ำข้อมูลสนับสนุนกำรวิจัยฯ  
-  สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกหรือกำรรักษำควำมปลอดภัยในกำรวิจัยฯ เช่น ระบบ

เทคโนโลยีสำรสนเทศ ระบบรักษำควำมปลอดภัยในห้องปฏิบัติกำรวิจัย 
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-  กิจกรรมวิชำกำรที่ส่งเสริมงำนวิจัยฯ เช่น กำรจัดประชุมวิชำกำร  
กำรจัดแสดงงำนสร้ำงสรรค์ กำรจัดให้มีศำสตรำจำรย์อำคันตุกะหรือ
ศำสตรำจำรย์รับเชิญ (visiting professor) 

อัตลักษณ์ของหน่วยงาน คือ ลักษณะเฉพาะของแต่ละหน่วยงาน 
6. มีกำรติดตำมและประเมินผลกำรสนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5 อย่ำงครบถ้วน

ทุกประเด็น 
7. มีกำรน ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงกำรสนับสนุนพันธกิจด้ำนกำรวิจัยหรืองำน

สร้ำงสรรค์ของหน่วยงำน 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีกำรด ำเนินกำร  
1 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร  
2 หรือ 3 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร  
6 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร  
7 ข้อ 

 

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 
 

1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ตามแผนด้านการวิจัยของหน่วยงาน และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

1.1 หน่วยงำนควรวำงแนวทำง ขั้นตอน และหลักเกณฑ์ ตลอดจนก ำหนด
หน่วยงำน บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่รับผิดชอบ และมีงบประมำณสนับสนุนกำรบริหำร
งำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์อย่ำงเพียงพอ ในกำรบริหำรควรมีกำรวำงแผน ตรวจสอบ
ติดตำม ประเมินและปรับปรุงอย่ำงสม่ ำเสมอเพื่อบรรลุตำมเป้ำหมำยของแผนกำรวิจัย
ของหน่วยงำน 

1.2 กำรบริหำรงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ให้บรรลุผลส ำเร็จควรจัดสรร
งบประมำณเพื่อกำรบริหำรงำนวิจัย เช่น งบประมำณสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของกลุ่ม
วิจัย หรือศูนย์วิจัยเพื่อให้สำมำรถด ำเนินกำรวิจัยหรือผลิตงำนสร้ำงสรรค์ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพนอกเหนือจำกกำรจัดสรรทุนวิจัย นอกจำกนั้นอำจจัดสรรงบประมำณ
สนับสนุนงำนวิจัยของนิสิต หรืองบประมำณสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญำเอกให้
ปฏิบัติงำนในกลุ่มหรือศูนย์วิจัย เป็นต้น 

 
 



 

คู่มือตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน ส าหรับสถาบัน ส านัก ปีการศึกษา 2554 และปีการศึกษา 2555 29 

2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการ
สอน 

มีกำรบูรณำกำรกระบวนกำรวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์กับกระบวนกำรจัดกำรเรยีนกำร
สอน ได้แก่ กำรที่นักวิจัยน ำกระบวนกำรวิจัยสอดแทรกในกิจกรรมกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ในภำรกิจที่นักวิจัยท ำหน้ำที่สนับสนุนกำรเรียนกำรสอน โดยเป็นผู้สอนในรำยวิชำ ดูแล
ควบคุมกำรฝึกงำน เป็นที่ปรึกษำปัญหำพิเศษ โครงงำน หรืองำนวิจัย เป็นผู้ควบคุมกำร
วิเครำะห์ และกำรใช้เครื่องมือปฏิบัติกำรขั้นสูง ตลอดจนเป็นที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ให้กับ
นิสิต  

 
3. มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้าน

จรรยาบรรณการวิจัยแก่นักวิจัยประจ า 
3.1 จัดระบบกำรรับเข้ำและก ำกับดูแลนักวิจัย เช่น วิเครำะห์ก ำลังคน วำงแผน และ

รับเข้ำบุคคล ทั้งจำกในประเทศและต่ำงประเทศที่มีคุณสมบัติเหมำะสมกับจุดเน้นด้ำนกำร
วิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ของหน่วยงำน ท ำกำรก ำหนดกฎเกณฑ์ แนวทำงก ำกับและส่งเสริม
ให้นักวิจัยท ำงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ และตีพิมพ์ผลงำนในวำรสำรหรือจัดแสดงผลงำนที่
ได้รับกำรยอมรับระดับชำติและนำนำชำติ โดยก ำหนดเป็นภำระงำนที่ชัดเจนที่ต้องปฏิบัติ 

3.2 พัฒนำสมรรถนะนักวิจัยผ่ำนกระบวนกำรที่เหมำะสมกับประสบกำรณ์ของแต่ละ
กลุ่มบุคคล กรณีนักวิจัยรุ่นใหม่อำจเริ่มจำกกำรฝึกอบรม กำรท ำงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์
โดยได้รับกำรแนะน ำหรือกำรร่วมทีมวิจัยกับนักวิจัยอำวุโส กำรเข้ำร่วมประชุมวิชำกำร กำร
ช่วยให้ค ำปรึกษำวิทยำนิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษำ กรณีนักวิจัยทั่วไป กำรส่งเสริมให้มีโอกำส
ไปท ำงำนในห้องปฏิบัติกำรวิจัย หรือร่วมทีมวิจัยกับนักวิจัยชั้นน ำนอกหน่วยงำน/
มหำวิทยำลัยทั้งในและต่ำงประเทศ เป็นแนวทำงหนึ่งที่ท ำให้ได้รับควำมรู้และประสบกำรณ์
ที่มีคุณค่ำ อย่ำงไรก็ตำม กำรพัฒนำสมรรถนะนักวิจัยที่มีประสิทธิภำพที่สุดคือกำรส่งเสริม
กำรท ำงำนวิจัยเป็นทีมที่ประกอบด้วยนักวิจัยอำวุโส นักวิจัยระดับกลำง นักวิจัยหรือนิสิต
หลังปริญญำเอก และนิสิตบัณฑิตศึกษำ ผู้ช่วยวิจัย ทั้งนี้เพื่อให้สำมำรถท ำงำนวิจัยอย่ำง   
ลุ่มลึกและต่อเนื่อง 

3.3 ให้ควำมรู้ด้ำนจรรยำบรรณของนักวิจัยและจรรยำบรรณที่เกี่ยวข้องแก่นักวิจัย 
ตลอดจนจัดระบบควบคุมให้นักวิจัยปฏิบัติตำมโดยเคร่งครัด 

3.4 สร้ำงแรงจูงใจให้นักวิจัย เช่น กำรยกย่อง กำรให้ผลตอบแทน หรือกำรให้รำงวัล
ส ำหรับนักวิจัยที่มีผลงำนดีเด่น กำรจัดบรรยำกำศและกำรบริกำรต่ำงๆ ในหน่วยงำนให้
เหมำะสมและจูงใจแก่กำรค้นคว้ำวิจัยและผลิตงำนสร้ำงสรรค์ เป็นต้น 



 

คู่มือตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน ส าหรับสถาบัน ส านัก ปีการศึกษา 2554 และปีการศึกษา 2555 30 

4. มีการจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานเพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ในกรณีของนักวิจัยรุ่นใหม่ กำรแสวงหำทุนวิจัยจำกภำยนอกอำจท ำได้ยำก ดังนั้น 

หน่วยงำนจึงควรจัดสรรงบประมำณเพื่อเป็นทุนวิจัยหรือผลิตงำนสร้ำงสรรค์เพื่อให้นักวิจัย
เหล่ำนี้มีโอกำสสร้ำงผลงำนที่สำมำรถน ำไปใช้ประกอบกำรเสนอโครงกำรขอทุนวิจัยจำก
แหล่งทุนภำยนอกมหำวิทยำลัยในโอกำสต่อไป ส ำหรับกำรเสนอขอทุนวิจัยจำกแหล่งทุน
ภำยนอกนั้น หน่วยงำนอำจจัดให้มีระบบสนับสนุน เช่น กำรจัดให้มีข้อมูล รำยละเอียด และ
เงื่อนไขของแหล่งทุนวิจัยต่ำงๆ ทั้งแหล่งทุนภำยในประเทศและต่ำงประเทศ ที่นักวิจัย
สำมำรถเข้ำดูได้อย่ำงสะดวกรวดเร็ว นอกจำกนั้นอำจจัดให้มีคณะผู้เชี่ยวชำญเป็นพี่เลี้ยง
ตรวจสอบข้อเสนอโครงกำรวิจัยของนักวิจัยที่เสนอขอทุนไปยังแหล่งทุนต่ำงๆ และช่วยเหลือ
ปรับปรุงโครงกำรเหล่ำนั้นให้เหมำะสม เพื่อให้มีโอกำสได้รับทุนวิจัยมำกยิ่งขึ้น 

 
5. มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของ

หน่วยงาน 
หน่วยงำนควรจัดหำทรัพยำกรและหรือจัดหำแหล่งสนับสนุนทรัพยำกรอย่ำง

เพียงพอ ท้ังงบประมำณสนับสนุนกำรวิจัย ห้องปฏิบัติกำรวิจัย แหล่งค้นคว้ำทำงวิชำกำร 
และระบบสำรสนเทศเพื่อกำรวิจัย ตลอดจนกิจกรรมอื่นๆ ที่ส่งเสริมกำรวิจัย ดังนี้ 

5.1 งบประมำณสนับสนุนกำรวิจัย ควรประกอบด้วย 1) งบประมำณสนับสนุนกำร
บริหำรงำนวิจัยของกลุ่มวิจัยหรือห้องปฏิบัติกำรวิจัย หรือศูนย์วิจัยเพื่อให้สำมำรถผลิตผล
งำนระดับสำกลหรือผลงำนตำมควำมต้องกำรของประเทศ หรือของท้องถิ่นอย่ำงต่อเนื่อง
นอกเหนือจำกเงินทุนวิจัย 2) งบประมำณสนับสนุนกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยหรืองำน
สร้ำงสรรค์ในรูปแบบต่ำงๆ 3) งบประมำณสนับสนุนศำสตรำจำรย์อำคันตุกะหรือ
ศำสตรำจำรย์รับเชิญ (visiting professor) เป็นต้น 

5.2 ห้องปฏิบัติกำรวิจัยที่เหมำะสมกับงำนวิจัยแต่ละประเภทที่เป็นจุดเน้นของ
หน่วยงำน ระบบรักษำสุขภำพและควำมปลอดภัยในห้องปฏิบัติกำรที่ได้มำตรฐำน        
ศูนย์เครื่องมือระดับสูงที่จ ำเป็นที่หลำยหน่วยวิจัย หรือกลุ่มวิจัย หรือศูนย์วิจัย สำมำรถใช้
ร่วมกันได้ หรือหำกไม่มีศูนย์เครื่องมือระดับสูงดังกล่ำว ก็ต้องจัดระบบผ่ำนเครือข่ำยทั้งใน
และต่ำงประเทศให้สำมำรถเข้ำใช้ของหน่วยงำนอื่นได้ เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อกำรวิจัยของ
นักวิจัย 

5.3 แหล่งค้นคว้ำทำงวิชำกำร ซ่ึงนอกจำกหนังสือและวำรสำรทั้งในรูปของเอกสำร 
(hard copy) และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เพียงพอแล้ว ยังหมำยรวมถึงกำรสนับสนุนกำรจัด
ประชุมวิชำกำร กำรสนับสนุนศำสตรำจำรย์อำคันตุกะหรือศำสตรำจำรย์รับเชิญ (visiting 
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professor) กำรสนับสนุนกำรไปร่วมท ำงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์กับหน่วยงำนอื่นที่มี
ชื่อเสียงทั้งในและต่ำงประเทศ ที่สอดคล้องกับงำนวิจัยของนักวิจัย  

5.4 ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรวิจัยที่ครอบคลุมข้อมูลข่ำวสำรอย่ำงน้อย 5 ด้ำน
ต่อไปนี้ 1) ข้อมูลด้ำนแหล่งทุนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย 
2) ข้อมูลด้ำนกำรวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ของหน่วยงำนทั้งปัจจุบันและผลงำนที่ผ่ำนมำ 3) 
ข้อมูลด้ำนแหล่งเผยแพร่ผลงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ทั้งวำรสำรและกำรประชุมวิชำกำร  
กำรจัดแสดงงำนสร้ำงสรรค์ต่ำงๆ ตลอดจนข้อมูลกำรสนับสนุนของหน่วยงำนในกำรเผยแพร่
ผลงำน 4) ข้อมูลด้ำนระบบและกลไกของหน่วยงำนในกำรส่งเสริมกำรน ำผลงำนวิจัยและ
งำนสร้ำงสรรค์ไปใช้ประโยชน์ รวมถึงกำรส่งเสริมด้ำนกำรจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และกำร
ซ้ือขำยทรัพย์สินทำงปัญญำ 5) ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบ หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติอื่นๆ ของ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ 

 
6. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5 อย่างครบถ้วน

ทุกประเด็น 
หน่วยงำนจัดให้มีระบบประเมินผลส ำเร็จของกำรสนับสนุนทุกด้ำนอย่ำงสม่ ำเสมอ 

โดยกำรมีส่วนร่วมของนักวิจัย เช่น “กำรประเมินผลส ำเร็จของกำรให้ทุนวิจัย” ทั้งใน
ประเด็นงำนวิจัยเสร็จทันตำมก ำหนดเวลำ คุณภำพของผลงำนวิจัยเป็นไปตำมหลักเกณฑ ์
ผู้รับทุนสำมำรถแสวงหำทุนวิจัยจำกแหล่งทุนภำยนอกได้ในโอกำสต่อมำ หรือ “กำรประเมิน
แหล่งค้นคว้ำสนับสนุนงำนวิจัย” ในประเด็นควำมเหมำะสมและเพียงพอเทียบกับงำนวิจัย
ของนักวิจัยในปัจจุบัน หรือ “กำรประเมินระบบสำรสนเทศ” ในประเด็นควำมเหมำะสมกับ
ควำมต้องกำรใช้ของนักวิจัย เป็นต้น 

 
7. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ของหน่วยงาน 
หน่วยงำนน ำผลกำรประเมินไปจัดท ำแผนกำรปรับปรุง โดยก ำหนดกิจกรรมที่ต้องท ำ

เพื่อกำรปรับปรุง ก ำหนดบุคคลหรือหน่วยงำนรับผิดชอบในกำรปรับปรุง  ก ำหนด
งบประมำณที่ต้องใช้หำกจ ำเป็น ก ำหนดระยะเวลำที่กำรปรับปรุงต้องแล้วเสร็จ จำกนั้นจึง
ด ำเนินกำรปรับปรุงกำรสนับสนุนพันธกิจด้ำนกำรวิจัยตำมที่ก ำหนด 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระบบและกลไกการจดัการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
(สกอ.4.2) 

 

ชนิดของตัวบ่งชี ้  กระบวนกำร 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  
กำรบริหำรจัดกำรควำมรู้จำกผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ เพื่อเผยแพร่ไปยัง

คณำจำรย์ นิสิต วงกำรวิชำกำร หน่วยงำนทั้งภำครัฐและเอกชน ตลอดจนชุมชน
เป้ำหมำยที่จะน ำผลกำรวิจัยไปใช้ประโยชน์  เป็นเรื่องที่มีควำมส ำคัญส ำหรับทุก
สถำบันอุดมศึกษำ ดังนั้น หน่วยงำนต้องจัดระบบส่งเสริมสนับสนุนให้มีกำรรวบรวม 
เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในทรัพย์สินทำงปัญญำจำกงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์
อย่ำงเหมำะสมกับผู้ใช้แต่ละกลุ่ม โดยสิ่งที่เผยแพร่ต้องมีคุณภำพเชื่อถือได้และรวดเร็ว 
ทันเหตุกำรณ์ 

นิยามศัพท์ 
งานวิจัย หมำยถึง กระบวนกำรที่มีระเบียบแบบแผนในกำรค้นหำค ำตอบของ

ปัญหำ หรือกำรเสำะแสวงหำควำมรู้ใหม่ ตลอดจนถึงกำรประดิษฐ์คิดค้นที่ผ่ำน
กระบวนกำรศึกษำ ค้นคว้ำหรือทดลอง วิเครำะห์และตีควำมข้อมูล ตลอดจนสรุปผล
อย่ำงเป็นระบบ 

งานสร้างสรรค์ หมำยถึง ผลงำนวิชำกำร (ไม่จ ำเป็นต้องเป็นงำนวิจัย) ที่มี
กำรศึกษำ ค้นคว้ำที่แสดงออกทำงศิลปะหรือดนตรีอันเป็นที่ยอมรับ 

การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมำยถึง กำรน ำเสนอ
บทควำมวิจัยในที่ประชุมวิชำกำร และบทควำมฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับกำร
ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุม (Proceedings) โดยมีกองบรรณำธิกำรจัดท ำ
รำยงำนฯ หรือคณะกรรมกำรจัดประชุม ประกอบด้วย ศำสตรำจำรย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ
ระดับปริญญำเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงำนเป็นที่ยอมรับในสำขำวิชำนั้นๆ จำกนอก
สถำบันเจ้ำภำพอย่ำงน้อยร้อยละ 25 และมีผู้ประเมินบทควำมที่เป็นผู้เชี่ยวชำญในสำขำ
นั้นจำกนอกสถำบันของเจ้ำของบทควำม 

การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมำยถึง กำร
น ำเสนอบทควำมวิจัยในที่ประชุมวิชำกำร และบทควำมฉบับสมบูรณ์ (Full paper) 
ได้รับกำรตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุม  (Proceedings) โดยมี 
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กองบรรณำธิกำรจัดท ำรำยงำนฯ หรือคณะกรรมกำรจัดประชุม ประกอบด้วย
ศำสตรำจำรย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญำเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงำนเป็นที่
ยอมรับในสำขำวิชำนั้นๆ จำกต่ำงประเทศอย่ำงน้อยร้อยละ 25 และมีผู้ประเมินบทควำม
ที่เป็นผู้เชี่ยวชำญในสำขำนั้นจำกต่ำงประเทศ 

วารสารระดับชาติ หมำยถึง วำรสำรวิชำกำร (Journal) ที่ยอมรับโดยส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) ให้เป็นวำรสำรระดับชำติ และมีชื่อปรำกฏในบัญชี
รำยชื่อที่เผยแพร่โดยส ำนักงำนฯ หรือวำรสำรวิชำกำร ที่มีชื่อปรำกฏอยู่ในฐำนข้อมูล 
Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) 

วารสารระดับนานาชาติ หมำยถึง วำรสำรวิชำกำร (Journal) ที่ปรำกฏใน
ฐำนข้อมูลสำกล เช่น ฐำนข้อมูล Web of Science (Science Citation Index 
Expand, Social Sciences Citation Index, Art and Humanities Citation Index) 
หรือฐำนข้อมูล Scopus หรือในฐำนข้อมูลสำกลอื่นๆ ที่เป็นที่ยอมรับในศำสตร์นั้นๆ หรือ
วำรสำรวิชำกำรที่ยอมรับโดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) ให้เป็น
วำรสำรระดับนำนำชำติ และมีชื่อปรำกฏในบัญชีรำยชื่อที่เผยแพร่โดยส ำนักงำนฯ 

หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ หมำยถึง หน่วยงำนรำชกำรระดับกรมหรือ
เทียบเท่ำขึ้นไป หรือรัฐวิสำหกิจ หรือองค์กำรมหำชน หรือองค์กรกลำงระดับชำติทั้ง
ภำครัฐและเอกชน 

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

เกณฑ์มาตรฐาน  
1. มีระบบและกลไกสนับสนุนกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ในกำร

ประชุมวิชำกำรหรือกำรตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติ  และมีกำรเผยแพร่
ผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ในกำรประชุมวิชำกำรหรือกำรตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติ
หรือนำนำชำติ 

2. มีระบบและกลไกกำรรวบรวม คัดสรร วิเครำะห์และสังเครำะห์ควำมรู้จำก
งำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ เพื่อให้เป็นองค์ควำมรู้ที่คนทั่วไปเข้ำใจได้ และด ำเนินกำร
ตำมระบบที่ก ำหนด 

3. มีกำรประชำสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ควำมรู้จำกงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่
ได้จำกข้อ 2 สู่สำธำรณชนและผู้เกี่ยวข้อง 
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4. มีกำรน ำผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีกำรรับรอง
กำรใช้ประโยชน์จริงจำกหน่วยงำนภำยนอกหรือชุมชน  

5. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในกำรคุ้มครองสิทธิของงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์
ที่น ำไปใช้ประโยชน์ และด ำเนินกำรตำมระบบที่ก ำหนด 

6. มีระบบและกลไกส่งเสริมกำรจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และมีกำรยื่นจด
สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร (เกณฑ์มำตรฐำนเพิ่มเติมเฉพำะกลุ่ม ค1 และ ง) 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีกำรด ำเนินกำร  
1 ข้อ 

ตำมเกณฑ์ทั่วไป 

มีกำรด ำเนินกำร  
2 ข้อ 

ตำมเกณฑ์ทั่วไป 

มีกำรด ำเนินกำร  
3 ข้อ 

ตำมเกณฑ์ทั่วไป 

มีกำรด ำเนินกำร  
4 หรือ 5 ข้อ 

ตำมเกณฑ์ทั่วไป 

มีกำรด ำเนินกำร 
ครบ 5 ข้อตำม 

เกณฑ์ทั่วไป และ
ครบถ้วนตำม 

เกณฑ์มำตรฐำน 
เพิ่มเตมิ 

เฉพำะกลุม่ 
 
ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 
 

1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการ
ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

วำงแนวทำง ขั้นตอน และหลักเกณฑ์ ตลอดจนก ำหนดผู้รับผิดชอบในกำร
สนับสนุนกำรตีพิมพ์หรือกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ในวำรสำรหรือในที่
ประชุมวิชำกำรที่มี peer review ในประเด็นต่อไปนี้ เช่น 1) กำรจัดให้มีพี่เลี้ยง         
แก่นักวิจัยรุ่นใหม่เพื่อช่วยเขียนรำยงำนกำรวิจัยส ำหรับน ำเสนอในที่ประชุมวิชำกำรหรือ
ตีพิมพ์ในวำรสำร 2) กำรสนับสนุนกำรตรวจสอบภำษำอังกฤษของบทควำมวิจัยของ
นักวิจัย ที่จะน ำเสนอในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติ 3) กำรสนับสนุนงบประมำณ
เพื่อเข้ำร่วมประชุมเสนอผลงำนวิจัยหรือเผยแพร่งำนสร้ำงสรรค์ 4) กำรจ่ำยค่ำตอบแทน
ส ำหรับผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 5) กำรจ่ำยค่ำ
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ตีพิมพ์กรณีวำรสำรเรียกเก็บเงิน เป็นต้น ทั้งนี้กำรสนับสนุนดังกล่ำวอำจแตกต่ำงกันตำม
สถำนภำพและจุดเน้นของแต่ละหน่วยงำน 

 

2. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จาก
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ และ
ด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

วำงแนวทำง ขั้นตอน และหลักเกณฑ์ ตลอดจนก ำหนดผู้รับผิดชอบในกำร 
รวบรวม คัดสรร วิเครำะห์ และสังเครำะห์ควำมรู้จำกผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ให้
เหมำะสมกับกลุ่มบุคคลเป้ำหมำยโดยยังคงควำมเชื่อถือได้ในเชิงวิชำกำรและรวดเร็วทัน
ต่อเหตุกำรณ์ เช่น ก ำหนดผู้รับผิดชอบติดตำมผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ของนักวิจัย 
คัดสรรผลงำนที่น่ำจะเป็นที่สนใจของบุคคลทั่วไป จัดให้มีกำรสัมภำษณ์นักวิจัยเจ้ำของ
ผลงำน วิเครำะห์ สังเครำะห์ข้อมูลให้เป็นควำมรู้ที่น่ำสนใจซึ่งสำธำรณชนสำมำรถเข้ำใจ
ได้ จัดหมวดหมู่ควำมรู้ที่ได้ให้เหมำะสมต่อกำรเผยแพร่ 

3. มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่ได้จากข้อ 2 สู่สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง 

น ำองค์ควำมรู้ที่ได้จำกกำรวิเครำะห์ สังเครำะห์ผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ใน
ข้อ 2 เผยแพร่สู่สำธำรณชนผ่ำนสื่อต่ำงๆ อย่ำงเป็นระบบในเชิงรุก โดยเริ่มจำกกำร
วำงแผนประชำสัมพันธ์ให้เหมำะสมกับกลุ่มเป้ำหมำย ด ำเนินกำรประชำสัมพันธ์ตำมแผน
ตลอดจนกำรติดตำมข้อมูลป้อนกลับ นอกจำกนั้นกำรประชำสัมพันธ์อำจรวมถึงกำรสร้ำง
เครือข่ำยเผยแพร่ผลงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์โดยเชื่อมโยงกับชุมชน และองค์กร
ภำยนอกทั้งภำครัฐและเอกชน โดยเฉพำะกลุ่มเป้ำหมำยที่คำดว่ำจะสำมำรถสนับสนุน
งำนวิจัย หรือร่วมวิจัย หรือน ำผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ไปใช้ประโยชน์ 

 

4. มีการน าผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการ
รับรองการใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน  

สนับสนุนกำรน ำผลงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ไปใช้ประโยชน์ เช่น 1) ก ำหนด
ขั้นตอนวิธีกำร และผู้รับผิดชอบเพื่อเป็นสื่อกลำงสำนสัมพันธ์ในกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี
ระหว่ำงนักวิจัยกับองค์กรภำยนอกที่มีศักยภำพในกำรน ำผลกำรวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์
ไปใช้ประโยชน์ 2) ผู้รับผิดชอบแสวงหำงำนวิจัยจำกภำครัฐและเอกชนทั้ ง
ภำคอุตสำหกรรมและบริกำร ที่ต้องกำรรับบริกำรวิจัยในเรื่องเฉพำะใดๆ จำกหน่วยงำน 
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(consultancy) และประสำนงำนต่อไปยังผู้วิจัย 3) ผู้รับผิดชอบริเริ่มประสำนงำน หรือ
ส่งเสริมกำรน ำผลงำนที่เกิดจำกกำรวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ไปสู่งำนเชิงพำณิชย์ใน
ลักษณะนิติบุคคล (start – up company) เป็นต้น 

 

5. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิของงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

หน่วยงำนวำงแนวทำง ขั้นตอน และหลักเกณฑ์ ตลอดจนก ำหนดผู้รับผิดชอบใน
กำรสนับสนุนกำรเจรจำต่อรอง ท ำข้อตกลง หรือสนับสนุนด้ำนระเบียบ หรือกฎหมำยที่
เก่ียวข้องแก่นักวิจัย และหน่วยงำน/มหำวิทยำลัย ในกำรเจรจำเชิงธุรกิจ หรือกำรซื้อขำย
ผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ ตลอดจนสนับสนุนในกำรเจรจำเข้ำไปร่วมเป็นพันธมิตร
ทำงธุรกิจใดๆ ที่เกิดจำกผลของงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ นอกจำกนั้น  ควรมีกำร
ก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรรักษำสิทธิประโยชน์ของนักวิจัย และของ 
หน่วยงำน/มหำวิทยำลัย ในผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจำกกำรซื้อขำย หรือท ำธุรกิจที่เป็นผล
จำกงำนวิจัยโดยเป็นหลักเกณฑ์ที่โปร่งใส เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ำย 

 

6. มีระบบและกลไกส่งเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และมีการยื่นจด
สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร (เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง) 

วำงแนวทำงและขั้นตอนตลอดจนก ำหนดผู้รับผิดชอบในกำรสนับสนุนควำมรู้ 
และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรแก่นักวิจัยในประเด็นต่ำงๆ 
เช่น 1) กำรให้ควำมรู้และค ำปรึกษำด้ำนทรัพย์สินทำงปัญญำ ซึ่งอำจด ำเนินกำรโดยกำร
ฝึกอบรม หรือสัมมนำ หรือจัดคลินิกให้ค ำปรึกษำ 2) ช่วยร่ำงค ำขอและยื่นขอจดสิทธิบัตร 
หรืออนุสิทธิบัตรต่อกรมทรัพย์สินทำงปัญญำหรือส ำนักงำนเทียบเท่ำในต่ำงประเทศ 3) 
ประสำนงำนกำรอนุญำตให้ใช้สิทธิในสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร เพื่อใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์ 
เป็นต้น 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 
 

เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจ านวนนักวิจัยประจ า 
(สกอ.4.3) 

 

ชนิดของตัวบ่งชี ้  ปัจจัยน ำเข้ำ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  
ปัจจัยส ำคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดกำรผลิตงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ใน

หน่วยงำน คือ เงินสนับสนุนงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ ดังนั้น หน่วยงำนจึงต้องจัดสรร
เงินจำกภำยในหน่วยงำน และที่ได้รับจำกภำยนอกหน่วยงำน เพื่อสนับสนุนกำรท ำวิจัย
หรืองำนสร้ำงสรรค์อย่ำงมีประสิทธิภำพตำมสภำพแวดล้อมและจุดเน้นของหน่วยงำน
นอกจำกนั้นเงินทุนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่หน่วยงำนได้รับจำกแหล่งทุนภำยนอกยงัเปน็
ตัวบ่งชี้ที่ส ำคัญ ที่แสดงถึงศักยภำพด้ำนกำรวิจัยของหน่วยงำน  

นิยามศัพท์ 
งานวิจัย หมำยถึง กระบวนกำรที่มีระเบียบแบบแผนในกำรค้นหำค ำตอบของ

ปัญหำ หรือกำรเสำะแสวงหำควำมรู้ใหม่ ตลอดจนถึงกำรประดิษฐ์คิดค้นที่ผ่ำน
กระบวนกำรศึกษำ ค้นคว้ำหรือทดลอง วิเครำะห์และตีควำมข้อมูล ตลอดจนสรุปผล
อย่ำงเป็นระบบ 

งานสร้างสรรค์ หมำยถึง ผลงำนวิชำกำร (ไม่จ ำเป็นต้องเป็นงำนวิจัย) ที่มี
กำรศึกษำ ค้นคว้ำที่แสดงออกทำงศิลปะหรือดนตรีอันเป็นที่ยอมรับ 

นักวิจัยประจ า หมำยถึง ข้ำรำชกำร หรือพนักงำน หรือบุคลำกรที่มีสัญญำจ้ำงกับ
มหำวิทยำลัยทั้งปีกำรศึกษำ ที่มีต ำแหน่งเป็นเจ้ำหน้ำที่วิจัยหรือนักวิจัย ทั้งนี้ รวมถึง
ต ำแหน่งอื่นที่ได้รับมอบหมำยให้ปฏิบัติหน้ำที่วิจัย 

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

เกณฑ์การประเมิน  
จ ำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจัยฯ ต่อจ ำนวนนักวิจัยประจ ำที่ก ำหนดเป็นคะแนนเต็ม 

5 = 180,000 บำท/คน  
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วิธีการค านวณ    
 1. ค ำนวณจ ำนวนเงนิสนับสนุนงำนวิจยัหรืองำนสร้ำงสรรค์จำกภำยในและ
ภำยนอกหน่วยงำนต่อนักวิจัยประจ ำ 

 
 

2. แปลงจ ำนวนเงนิที่ค ำนวณไดใ้นข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนทีไ่ด ้=  
จ ำนวนเงินสนับสนนุงำนวิจัยฯ จำกภำยในและภำยนอก 

X 5 
จ ำนวนเงินสนับสนนุงำนวิจัยฯ ที่ก ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

 
หมายเหตุ  

1. จ ำนวนนักวิจัยประจ ำ ให้นับตำมปีกำรศึกษำ และนับเฉพำะที่ปฏิบัติงำนจริง
ไม่นับรวมผู้ลำศึกษำต่อ 

2. ให้นับจ ำนวนเงินที่มีกำรลงนำมในสัญญำรับทุนในปีงบประมำณนั้นๆ ไม่ใช่
จ ำนวนเงินที่เบิกจ่ำยจริง 

3. กรณีที่มีหลักฐำนกำรแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงำนวิจัย ซึ่งอำจเป็นหลักฐำน
จำกแหล่งทุน หรือหลักฐำนจำกกำรตกลงร่วมกันของหน่วยงำนที่ร่วมโครงกำร ให้แบ่ง
สัดส่วนเงินตำมหลักฐำนที่ปรำกฏ กรณีที่ไม่มีหลักฐำนให้แบ่งเงินตำมสัดส่วนผู้ร่วมวิจัย
ของแต่ละหน่วยงำน 

4. กำรนับจ ำนวนเงินสนับสนุนโครงกำรวิจัย สำมำรถนับเงินโครงกำรวิจัยสถำบัน
ที่ได้ลงนำมในสัญญำรับทุนโดยนักวิจัย แต่ไม่สามารถนับเงินโครงกำรวิจัยสถำบันที่
บุคลำกรสำยสนับสนุนที่ไม่ใช่นักวิจัยเป็นผู้ด ำเนินกำร 

 
 
 
 
 
 

จ ำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจยัฯ จำกภำยในและภำยนอก 
จ ำนวนนักวิจัยประจ ำ (เฉพำะที่ปฏิบัติงำนจริง) 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม (สกอ.5.1) 
 

ชนิดของตัวบ่งชี ้  กระบวนกำร 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  
กำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคมเป็นภำรกิจอย่ำงหนึ่งของหน่วยงำน ดังนั้น 

หน่วยงำนพึงก ำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนกำรบริกำรทำงวิชำกำรอย่ำงเป็นระบบ และมี
กำรจัดโครงสร้ำงหน่วยงำนเพื่อเป็นกลไกในกำรขับเคลื่อนระบบดังกล่ำว กำรให้บริกำรทำง
วิชำกำรต้องมีควำมเชื่อมโยงกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัย และสำมำรถ  
บูรณำกำรงำนบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคมกับกำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัยอย่ำงเป็น
รูปธรรม 

นิยามศัพท์ 
การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม หมำยถึง กิจกรรมหรือโครงกำรให้บริกำรแก่

สังคมภำยนอกมหำวิทยำลัย หรือเป็นกำรให้บริกำรที่จัดในหน่วยงำนโดยมีบุคคลภำยนอก
เขำ้มำใช้บริกำร 

การบูรณาการ (Integration) หมำยถึง กำรผสมกลมกลืนของแผน กระบวนกำร 
สำรสนเทศ กำรจัดสรรทรัพยำกร กำรปฏิบัติกำร ผลลัพธ์ และกำรวิเครำะห์ เพื่อ
สนับสนุนเป้ำประสงค์ที่ส ำคัญของหน่วยงำน (organization-wide goal) กำรบูรณำกำร
ที่มีประสิทธิผล เป็นมำกกว่ำควำมสอดคล้องไปในแนวทำงเดียวกัน (alignment) ซึ่งกำร
ด ำเนินกำรของแต่ละองค์ประกอบภำยใน ระบบกำรจัดกำร ผลกำรด ำเนินกำรมีควำม
เชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียวอย่ำงสมบูรณ์ 
รอบระยะเวลา     รอบปีกำรศึกษำ (1 มิ.ย. 25... – 31 พ.ค. 25...) 

เกณฑ์มาตรฐาน  
1. มีระบบและกลไกกำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม และด ำเนินกำรตำมระบบที่

ก ำหนด 
2. มีกำรบูรณำกำรงำนบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคมกับกำรเรียนกำรสอน 
3. มีกำรบูรณำกำรงำนบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคมกับกำรวิจัย 
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4. มีกำรประเมินผลควำมส ำเร็จของกำรบูรณำกำรงำนบริกำรทำงวิชำกำรแก่
สังคมกับกำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัย 

5. มีกำรน ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงกำรบูรณำกำรงำนบริกำรทำงวิชำกำรแก่
สังคมกับกำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัย 

หมายเหตุ: เกณฑ์มำตรฐำนข้อที่ 4 ต้องมีกำรประเมินควำมส ำเร็จของกำรบูรณำกำรตำม
เกณฑ์ข้อ 2 และข้อ 3 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีกำรด ำเนินกำร  
1 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร  
2 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร  
3 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร  
4 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร  
5 ข้อ 

 

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 

1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม และด าเนินการตามระบบ
ที่ก าหนด 

มีกำรวำงแนวทำง ขั้นตอน และหลักเกณฑ์ของกำรให้บริกำรวิชำกำรด้ำนต่ำงๆ ที่
สัมพันธ์กับพันธกิจของหน่วยงำน มีนโยบำยส่งเสริม สนับสนุนและจูงใจให้บุคลำกรทุก
ระดับมีควำมพร้อมทั้งในด้ำนควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญ เวลำและจิตแห่งกำรบริกำร 
(service mind) ในกำรให้บริกำรวิชำกำรแก่หน่วยงำนทั้งภำยในและภำยนอก
มหำวิทยำลัย รวมถึงจัดหำงบประมำณสนับสนุนและจัดท ำระเบียบของกำรให้บริกำร 
ก ำหนดภำระงำนของบุคลำกรให้ชัดเจน โดยมีระบบกำรเทียบเคียงและทดแทนระหว่ำง
ภำระงำนด้ำนต่ำงๆ ซึ่งจะเป็นกำรสร้ำงแรงจูงใจให้บุคลำกรสนใจกำรให้บริกำรแก่ชุมชน
สังคมตำมควำมถนัดและจุดเน้นของหน่วยงำน 

ในกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรนี้ควรมีกำรวำงแผน ตรวจสอบ ติดตำม ประเมินเพื่อ
น ำไปสู่กำรปรับปรุงคุณภำพของกำรให้บริกำรอย่ำงสม่ ำเสมอ เพื่อบรรลุตำมเป้ำหมำยที่
ก ำหนดไว้ 
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2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน 
มีกำรบูรณำกำรงำนบริกำรทำงวิชำกำรกับกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและ

กำรปฏิบัติงำนประจ ำด้ำนอื่นๆ ของบุคลำกร เช่น กำรน ำประสบกำรณ์จำกกำรบริกำร
วิชำกำรมำใช้กับกำรฝึกงำนนิสิต เป็นต้น 

3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย 
มีกำรบูรณำกำรงำนบริกำรทำงวิชำกำรกับกำรวิจัยอย่ำงเป็นระบบ เช่น 1) มีกำร

น ำผลกำรวิจัยไปสู่กำรใช้ประโยชน์จริงที่ตอบสนองควำมต้องกำรของทุกภำคส่วนในทุก
ระดับ และ 2) น ำควำมรู้ ประสบกำรณ์ จำกกำรให้บริกำรกลับมำพัฒนำต่อยอดไปสู่กำร
พัฒนำองค์ควำมรู้ใหม่ผ่ำนกระบวนกำรวิจัย เป็นต้น 

4. มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่
สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย 

จัดให้มีระบบติดตำมประเมินผลควำมส ำเร็จของกำรบูรณำกำรงำนบริกำรวิชำกำร
แก่สังคมกับกำรเรียนกำรสอน และกำรวิจัย โดยให้มีส่วนร่วมของผู้ให้บริกำร ผู้รับบริกำร 
และนิสิต ซึ่งเป็นทั้งผู้ให้บริกำรและผู้รับบริกำร ทั้งในระดับแผนกำรด ำเนินงำน เป้ำหมำย
ของหน่วยงำน ควำมร่วมมือร่วมใจของบุคลำกร คุณภำพของบุคลำกร คุณภำพของกำร
ให้บริกำรที่สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได้จริง และเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่หน่วยงำนก ำหนด
ไว้ 

5. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่
สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย 

หน่วยงำนน ำผลกำรประเมินไปพัฒนำแผน พัฒนำกระบวนกำร และผลสัมฤทธิ์ที่
ได้อย่ำงสม่ ำเสมอและเป็นรูปธรรม 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม  
(สกอ.5.2) 

 

ชนิดของตัวบ่งชี ้  กระบวนกำร 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  
ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรในลักษณะห่วงโซ่คุณภำพที่สนองควำม

ต้องกำรและเป็นที่พึ่งของชุมชน ภำครัฐ ภำคเอกชน หน่วยงำนวิชำชีพ สังคม ได้อย่ำงมี
คุณภำพตำมศักยภำพและควำมพร้อมตำมจุดเน้นของหน่วยงำน พิจำรณำได้จำก (1) 
ประโยชน์หรือผลกระทบของกำรให้บริกำรทำงวิชำกำร (2) กำรสร้ำงควำมร่วมมือกับ
หน่วยงำนภำยนอก และ (3) ควำมรู้ที่เกิดจำกกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรและกำรเผยแพร่
ควำมรู้นั้นทั้งภำยในและภำยนอกหน่วยงำน 

นิยามศัพท์ 
การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม หมำยถึง กิจกรรมหรือโครงกำรให้บริกำร 

แก่สังคมภำยนอกมหำวิทยำลัย  หรือเป็นกำรให้บริกำรที่จัดในหน่วยงำนโดยมี
บุคคลภำยนอกเข้ำมำใช้บริกำร 

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

เกณฑ์มาตรฐาน  
1. มีกำรส ำรวจควำมต้องกำรของชุมชน หรือภำครัฐ หรือภำคเอกชน หรือ

หน่วยงำนวิชำชีพเพื่อประกอบกำรก ำหนดทิศทำงและกำรจัดท ำแผนกำรบริกำรทำง
วิชำกำรตำมจุดเน้นของหน่วยงำน 

2. มีควำมร่วมมือด้ำนบริกำรทำงวิชำกำรเพื่อกำรเรียนรู้และเสริมสร้ำงควำม
เข้มแข็งของชุมชน หรือภำคเอกชน หรือภำครัฐ หรือหน่วยงำนวิชำชีพ 

3. มีกำรประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรต่อสังคม 
4. มีกำรน ำผลกำรประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนำระบบและกลไก หรือกิจกรรมกำร

ให้บริกำรทำงวิชำกำร 
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5. มีกำรพัฒนำควำมรู้ที่ได้จำกกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรและถ่ำยทอดควำมรู้ 
สู่บุคลำกรภำยในหน่วยงำนและเผยแพร่สู่สำธำรณชน 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีกำรด ำเนินกำร  
1 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร  
2 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร  
3 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร  
4 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร  
5 ข้อ 

 

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 
1. มีการส ารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือ

หน่วยงานวิชาชีพ เพื่อประกอบการก าหนดทิศทางและการจัดท าแผนการบริการทาง
วิชาการตามจุดเน้นของหน่วยงาน 

มีกำรส ำรวจควำมต้องกำรของชุมชน หรือภำครัฐ หรือภำคเอกชน หรือหน่วยงำน
วิชำชีพเพื่อประกอบกำรก ำหนดนโยบำย ยุทธศำสตร์ ทิศทำงและกำรจัดท ำแผนกำร
บริกำรทำงวิชำกำรตำมจุดเน้นและควำมเชี่ยวชำญของหน่วยงำน 

 

2. มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนหรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ 

หน่วยงำนมีกำรเชิญหรือเปิดโอกำสให้ผู้มีส่วนร่วมจำกชุมชน ภำครัฐ ภำคเอกชน 
หรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับวิชำชีพที่จะให้บริกำรมำร่วมมือรวมพลัง (Collaboration) 
ในลักษณะของกำรสร้ำงเครือข่ำย (Networking) ระหว่ำงบุคคลหรือหน่วยงำนใน
รูปแบบต่ำงๆ เช่น ควำมร่วมมือกับสถำนประกอบกำรในกำรน ำผลกำรวิจัยไปเป็นส่วน
หนึ่งของกำรปรับปรุงปัญหำที่เกิดขึ้นหรือไปใช้พัฒนำบุคลำกรของสถำนประกอบกำร
หรือส่วนกำรผลิต มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้ค ำปรึกษำแนะน ำและจัดให้มีช่องทำงใน
กำรสื่อสำร ท ำควำมเข้ำใจร่วมกันของภำคอุตสำหกรรม หรือริเริ่มโครงกำรหรือกิจกรรม
ใหม่ๆ ในชุมชน 
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3. มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการ 
ต่อสังคม 

มีกำรประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรต่อสังคมว่ำ
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรทั้งทำงตรงและทำงอ้อม มีกำรประเมินผลที่เกิด
กับบุคลำกรผู้ให้บริกำร ทั้งในด้ำนกำรน ำควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญไปใช้ประโยชน์ กำรสื่อสำร 
กำรชี้แจงแนะน ำให้ผู้รับบริกำรและประชำชน 

 

4. มีการน าผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการ
ให้บริการทางวิชาการ 

มีกำรน ำผลกำรประเมินกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรไปพัฒนำคุณภำพมำตรฐำนของ
กำรให้บริกำร ระบบและกลไกกำรให้บริกำร ซึ่งประกอบด้วยรูปแบบกำรให้บริกำร 
ขอบเขตกำรให้บริกำร ค่ำใช้จ่ำย ระยะเวลำในกำรให้บริกำร สัญญำกำรบริกำร ซึ่งรวมทั้ง
กำรควบคุมและกำรก ำกับคุณภำพของกำรให้บริกำร โดยจัดให้มีระบบกำรให้ข้อมูลที่
ชัดเจน มีควำมเป็นธรรม โปร่งใส และสำมำรถตรวจสอบได้ 

 

5. มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้ 
สู่บุคลากรภายในหน่วยงานและเผยแพร่สู่สาธารณชน 

หน่วยงำนมีกำรพัฒนำควำมรู้ที่ได้จำกกำรให้บริกำรทำงวชิำกำร ส่งเสริมให้เกิด
กระบวนกำรในกำรถ่ำยทอดควำมรู้สู่บุคลำกรภำยในหน่วยงำน จัดให้มีกำรแลกเปลี่ยน
ควำมคิดและเผยแพร่ประสบกำรณ์ในกำรให้บริกำรผ่ำนทำงสื่อกำรเรียนรู้ต่ำงๆ รวมทั้ง
จัดท ำฐำนข้อมูลกำรบริกำรวชิำกำรเผยแพร่สู่สำธำรณะ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ร้อยละของนักวิจัยที่ท าหน้าทีส่นับสนุนการเรียนการสอนต่อนักวิจัย
ทั้งหมด (มก.) 

 
ชนิดของตัวบ่งชี ้   ผลผลติ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
กำรที่นักวิจัยท ำหน้ำที่สนับสนุนกำรเรียนกำรสอนโดยเป็นผู้สอนในรำยวิชำ ดูแล

ควบคุมกำรฝึกงำน เป็นที่ปรึกษำปัญหำพิเศษ โครงงำน หรืองำนวิจัย เป็นผู้ควบคุมกำร
วิเครำะห์ และกำรใช้เคร่ืองมือปฏิบัติกำรขั้นสูง ตลอดจนเป็นที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ให้กับ
นิสิต เป็นกำรบูรณำกำรกำรวิจัยซึ่งเป็นภำรกิจของหน่วยงำน เพื่อสนับสนุนภำรกิจกำร
ผลิตบัณฑิตของมหำวิทยำลัย 

นิยามศัพท์ 
นักวิจัยประจ า หมำยถึง ข้ำรำชกำร หรือพนักงำน หรือบุคลำกรที่มีสัญญำจ้ำงกับ

มหำวิทยำลัยทั้งปีกำรศึกษำ ที่มีต ำแหน่งเป็นเจ้ำหน้ำที่วิจัยหรือนักวิจัย ทั้งนี้ รวมถึง
ต ำแหน่งอื่นที่ได้รับมอบหมำยให้ปฏิบัติหน้ำที่วิจัย 

การสนับสนุนการเรียนการสอน หมำยถึง กำรท ำหน้ำที่เป็นผู้สอนในรำยวิชำ 
ดูแลควบคุมกำรฝึกงำน เป็นที่ปรึกษำปัญหำพิเศษ โครงงำน หรืองำนวิจัย เป็นผู้ควบคุม
กำรวิเครำะห์ และกำรใช้เครื่องมือปฏิบัติกำรขั้นสูง เป็นที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ให้กับนิสิต
ภำยในมหำวิทยำลัย 

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

เกณฑ์การประเมิน 
ร้อยละของนักวิจัยที่ท ำหน้ำทีส่นับสนุนกำรเรียนกำรสอนที่ก ำหนดให้เป็นคะแนน

เต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป  

ข้อมูลที่ต้องการ 
1. จ ำนวนนักวิจัยที่ท ำหน้ำที่สนบัสนนุกำรเรียนกำรสอน  
2. จ ำนวนนักวิจัยในปีกำรศึกษำนั้น นับเฉพาะที่ปฏบิัติงานจรงิ 
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วิธีการค านวณ  
1. ค ำนวณร้อยละของนักวิจัยทีท่ ำหน้ำที่สนบัสนุนกำรเรียนกำรสอนต่อนักวิจัย 

(เฉพำะที่ปฏบิัติงำนจริง) 
จ ำนวนนักวิจัยที่ท ำหนำ้ทีส่นบัสนุนกำรเรียนกำรสอน 

จ ำนวนนักวิจัย (เฉพำะทีป่ฏิบัตงิำนจริง) 
 

2. แปลงร้อยละที่ค ำนวณได้ในขอ้ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนทีไ่ด ้   =  
ร้อยละของนักวิจัยที่ท ำหน้ำทีส่นับสนุนกำรเรียนกำรสอน 

ต่อนักวิจัย (เฉพำะทีป่ฏิบัตงิำนจริง) 
 X 5 

ร้อยละของนักวิจัยที่ท ำหน้ำทีส่นับสนุนกำรเรียนกำรสอนต่อนกัวิจัย
(เฉพำะที่ปฏบิัติงำนจริง) ที่ก ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 100 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ (มก.) 

ชนิดของตัวบ่งชี้    ผลผลิต 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
เพื่อพิจำรณำกำรตอบสนองและกำรแสดงควำมรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน ซึ่งถือ

เป็นบทบำทของหน่วยงำน กำรตอบสนองดังกล่ำวจะมีคุณภำพมำกน้อยเพียงใด สำมำรถ
สะท้อนได้จำกควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร ทั้งประชำชนผู้มำรับบริกำร เจ้ำหน้ำที่ของ
รัฐ หรือหน่วยงำนทั้งภำครัฐและเอกชน ซึ่งกำรส ำรวจควำมพึงพอใจโดยทั่วไปจะ
พิจำรณำ 4 ประเด็นส ำคัญ คือ  

1. ควำมพึงพอใจด้ำนกระบวนกำร ขั้นตอนกำรให้บริกำร  
2. ควำมพึงพอใจด้ำนเจ้ำหนำ้ทีผู่้ให้บริกำร  
3. ควำมพึงพอใจด้ำนสิง่อ ำนวยควำมสะดวก  
4. ควำมพึงพอใจต่อคุณภำพกำรให้บริกำร  
ทั้งนี้ อำจรวมถึงควำมพึงพอใจต่อบทบำทของหน่วยงำน/มหำวิทยำลัย 3 ด้ำน คือ 

กำรเป็นผู้เตือนสติสังคม กำรชี้น ำสังคม กำรตอบสนองควำมต้องกำรของสังคม 

นิยามศัพท์ 
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ หมำยถึง  กำรประเมินควำมพึงพอใจของ

ผู้รับบริกำรโดยใช้แบบประเมินควำมพึงพอใจแบบประมำณค่ำ ซึ่งโดยทั่วไปจะพิจำรณำ
จำกประเด็นที่ส ำคัญ คือ ควำมพึงพอใจด้ำนกระบวนกำร ขั้นตอนกำรให้บริกำร   
ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก  ด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร  

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

เกณฑ์การประเมิน 
ค ำนวณค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรได้เท่ำไร ถือว่ำได้คะแนนเท่ำนั้น 

ข้อมูลที่ต้องการ 
1. หลักฐำนที่แสดงผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร 
2. จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมกำรให้บริกำรทั้งหมด 
3. จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมที่มีกำรประเมินผลควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร  
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วิธีการค านวณ  

  ควำมพึงพอใจ   =   



i

ii

n

nx
 

  

 ix  ค่ำเฉลี่ยโครงกำร/กิจกรรมที่ i  (คะแนนเต็ม 5) 
 in  จ ำนวนคนที่ตอบแบบสอบถำมของโครงกำร/กิจกรรมที่ i 
  i   =   1 ถึง p 
  p  =   จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมทั้งหมด 

ตัวอย่างการค านวณ  
ส ำนัก ก มีผลกำรส ำรวจควำมพงึพอใจของผู้รับบริกำร จ ำนวน 5 กิจกรรม 

รำยละเอียดดังนี ้ 
กิจกรรมที่ 1 มีค่ำเฉลี่ย 3.55  จ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำม  90 คน 
กิจกรรมที่ 2 มีค่ำเฉลี่ย 4.00  จ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำม  80 คน 
กิจกรรมที่ 3 มีค่ำเฉลี่ย 3.85  จ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำม  95 คน 
กิจกรรมที่ 4 มีค่ำเฉลี่ย 4.30  จ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำม  90 คน 
กิจกรรมที่ 5 มีค่ำเฉลี่ย 4.15  จ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำม  85 คน 

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

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

             คะแนนที่ได้  =   3.97  คะแนน 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ (สมศ.5) 

ชนิดของตัวบ่งชี้    ผลผลิต 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
กำรวิจัยเป็นพันธกิจหนึ่งที่ส ำคัญของหน่วยงำนที่มีภำรกิจด้ำนวิจัย กำรด ำเนินกำร

ตำมพันธกิจอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสบควำมส ำเร็จนั้น สำมำรถพิจำรณำได้จำก
ผลงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ที่มีคุณภำพและมีกำรเผยแพร่อย่ำงกว้ำงขวำงจำกกำร
เปรียบเทียบจ ำนวนบทควำมวิจัยที่ตีพิมพ์และจ ำนวนผลงำนสร้ำงสรรค์ที่ เผยแพร่ใน
ระดับนำนำชำติกับจ ำนวนนักวิจัยประจ ำ 

นิยามศัพท์ 
งานวิจัยที่เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ  หมำยถึง กำรน ำเสนอ

บทควำมวิจัยในที่ประชุมวิชำกำรและบทควำมฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับกำร
ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำร (Proceedings) ระดับชำติ ที่มีกอง
บรรณำธิกำรจัดท ำรำยงำน หรือคณะกรรมกำรจัดประชุม ประกอบด้วยศำสตรำจำรย์ 
หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญำเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงำนเป็นที่ยอมรับในสำขำวิชำ
นั้นๆ นอกสถำบันเจ้ำภำพอย่ำงน้อยร้อยละ 25 

งานวิจัยที่เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมำยถึง กำรน ำเสนอ
บทควำมวิจัยในที่ประชุมวิชำกำรและบทควำมฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับกำร
ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำร (Proceedings) ระดับนำนำชำติ ที่มี
กองบรรณำธิกำรจัดท ำรำยงำน หรือคณะกรรมกำรจัดประชุมประกอบด้วยศำสตรำจำรย์ 
หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญำเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงำนเป็นที่ยอมรับในสำขำวิชำ
นั้นๆ จำกต่ำงประเทศอย่ำงน้อยร้อยละ 25 

กำรส่งบทควำมเพื่อพิจำรณำคัดเลือกให้น ำเสนอในกำรประชุมวิชำกำรต้องส่งเป็น
ฉบับสมบูรณ์ (Full paper) และเมื่อได้รับกำรตอบรับและตีพิมพ์แล้ว กำรตีพิมพ์ต้อง
ตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสำมำรถอยู่ในรูปแบบเอกสำร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 
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งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ หมำยถึง บทควำมจำก
ผลงำนวิจัยที่ได้รับกำรตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำร (Journal) ที่มีชื่อปรำกฏอยู่ในฐำนข้อมูล 
Thai-Journal Citation Index Centre (TCI)  หรือวำรสำรวิชำกำรระดับชำติตำม
ประกำศของ สมศ. 

งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ  หมำยถึง 
บทควำมจำกผลงำนวิจัยที่ได้รับกำรตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำร (Journal) ที่ปรำกฏใน
ฐำนข้อมูลสำกล ได้แก่ ฐำนข้อมูลกำรจัดอันดับวำรสำร SJR (SCImago Journal Rank: 
www.scimagojr.com) หรือฐำนข้อมูล ISI Web of Science (Science Citation 
Index Expand, Social Sciences Citation Index, Art and Humanities Citation 
Index) หรือฐำนข้อมูล Scopus หรือวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติตำมประกำศของ 
สมศ. 

รอบระยะเวลา รอบปีปฏิทิน (1 ม.ค. 25… - 31 ธ.ค. 25…) 

เกณฑ์การประเมิน 
ก ำหนดระดับคุณภำพงำนวิจัยที่ตีพิมพ์ ดังนี้ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 
0.25 มีกำรตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำรระดับชำต/ิระดับ

นำนำชำติ หรือมีกำรตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรทีป่รำกฏในฐำนขอ้มูล TCI 
0.50 มีกำรตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับชำติที่มชีื่อปรำกฏอยู่ในประกำศของ 

สมศ. 
0.75 มีกำรตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติทีป่รำกฏในฐำนขอ้มูลกำรจัด

อันดับวำรสำร SJR (SCImago  Journal  Rank:  www.scimagojr.com) 
โดยวำรสำรนัน้ถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่ 3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ในปีลำ่สุด  
ใน subject category ที่ตีพิมพ ์หรือมีกำรตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับ
นำนำชำติที่มชีื่อปรำกฏอยู่ในประกำศของ สมศ. 

1.00 มีกำรตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติทีป่รำกฏในฐำนขอ้มูลกำรจัด
อันดับวำรสำร SJR  (SCImago  Journal  Rank:  www.scimagojr.com) 
โดยวำรสำรนัน้ถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่ 1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) ในปีลำ่สุด  
ใน subject category ที่ตีพิมพ ์หรือมีกำรตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับ
นำนำชำติทีป่รำกฏอยู่ในฐำนข้อมูลสำกล ISI หรือ Scopus 
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ก ำหนดระดับคุณภำพงำนสร้ำงสรรค์ที่เผยแพร่ ดังนี้ 
ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ * 

0.125 งำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับสถำบันหรือจังหวัด 
0.25 งำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับชำติ 
0.50 งำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ 
0.75 งำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับภูมิภำคอำเซียน 
1.00 งำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับนำนำชำติ 

* องค์ประกอบของคณะกรรมกำรไม่น้อยกว่ำ 3 คน และต้องมบีุคคลภำยนอก
มหำวิทยำลยัร่วมพิจำรณำด้วย 

อาเซยีน  หมำยถึง สมำคมประชำชำติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association 
of South East Asian Nations) มี 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชำ อินโดนีเซีย  
สปป.ลำว มำเลเซีย พม่ำ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนำม 

การเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นโครงกำรร่วมมือระหว่ำง
ประเทศไทยกับประเทศอ่ืน 

การเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน  เป็นกำรเผยแพร่เฉพำะในกลุ่มอำเซียน 
10 ประเทศ (อย่ำงน้อย 5 ประเทศ หมำยถึงนับรวมประเทศไทยด้วย) และกำรให้
คะแนนตำมแหล่งเผยแพร่ ไม่จ ำเป็นต้องไปแสดงในต่ำงประเทศ 

การเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  เป็นกำรเผยแพร่ที่เปิดกว้ำงส ำหรับทุกประเทศ 
(อย่ำงน้อย 5 ประเทศที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มอำเซียน) 
 

เกณฑ์การประเมิน 
ใช้บัญญัติไตรยำงศ์เทียบ โดยก ำหนดร้อยละ 20 เท่ำกับ 5 คะแนน  

  
วิธีการค านวณ 

ผลรวมถ่วงน้ ำหนักของงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
X 100 

จ ำนวนนักวิจัยประจ ำทั้งหมด 
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ข้อมูลที่ต้องการ 
1. จ ำนวนและรำยชื่อบทควำมวิจัยระดับชำติและนำนำชำติทั้งหมดของนักวิจัย

ประจ ำ ทั้งที่ปฏิบัติงำนจริงและลำศึกษำต่อตำมปีปฏิทินที่ตรงกับปีกำรศึกษำ พร้อมชื่อ
เจ้ำของบทควำม ปีที่ตีพิมพ์ ชื่อวำรสำรหรือรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำร และ
ค่ำน้ ำหนักของแต่ละบทควำมวิจัย 

2. จ ำนวนและรำยชื่อผลงำนสร้ำงสรรค์ที่เผยแพร่ในระดับชำติหรือระดับ
นำนำชำติทั้งหมดของนักวิจัยประจ ำ ทั้งที่ปฏิบัติงำนจริงและลำศึกษำต่อ พร้อมชื่อ
เจ้ำของผลงำน ปีที่เผยแพร่ ชื่อสถำนที่ จังหวัด หรือประเทศที่เผยแพร่ และระบุรูปแบบ
ของกำรเผยแพร่พร้อมหลักฐำน และค่ำน้ ำหนักของแต่ละผลงำนสร้ำงสรรค์ 

3. หลักฐำนแสดงควำมเป็นเจ้ำของโครงกำรวิจัย 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.9 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใชป้ระโยชน์ (สมศ.6) 

ชนิดของตัวบ่งชี้    ผลผลิต 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
กำรวิจัยเป็นพันธกิจหนึ่งที่ส ำคัญของหน่วยงำนที่มีภำรกิจด้ำนวิจัย กำรด ำเนินกำร

ตำมพันธกิจอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสบควำมส ำเร็จนั้น สำมำรถพิจำรณำได้จำก
ผลงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ที่มีคุณภำพและมีประโยชน์สู่กำรน ำไปใช้จำกกำร
เปรียบเทียบจ ำนวนงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ของนักวิจัยประจ ำที่น ำไปใช้ประโยชน์ใน
กำรแก้ปัญหำตำมวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในโครงกำรวิจัย และรำยงำนกำรวิจัยโดยได้รับ
กำรรับรองกำรใช้ประโยชน์จำกหน่วยงำนที่เก่ียวข้องกับจ ำนวนนักวิจัยประจ ำ 

นิยามศัพท์ 

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์  หมำยถึง งำนวิจัยหรืองำน
สร้ำงสรรค์ที่ได้น ำไปใช้ประโยชน์ตำมวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในโครงกำร โครงกำรวิจัย และ
รำยงำนกำรวิจัยอย่ำงถูกต้อง สำมำรถน ำไปสู่กำรแก้ปัญหำได้อย่ำงเป็นรูปธรรม  
มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ในกำรประยุกต์ใช้กับกลุ่มเป้ำหมำย โดยมีหลักฐำนปรำกฏ
ชัดเจนถึงกำรน ำไปใช้จนก่อให้เกิดประโยชน์ได้จริงอย่ำงชัดเจน ตำมวัตถุประสงค์ และ/
หรือ ได้กำรรับรองกำรใช้ประโยชน์จำกหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง โดยมีหลักฐำนเชิงประจักษ์
หรือกำรรับรอง/กำรตรวจรับงำนโดยหน่วยงำนภำยนอกมหำวิทยำลัย 

ประเภทของกำรใช้ประโยชน์จำกงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ ที่สำมำรถน ำไปสู่
กำรแก้ไขปัญหำได้อย่ำงเป็นรูปธรรม มีดังนี้ 

1. การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เช่น ผลงำนวิจัยที่น ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์
แก่สำธำรณชนในเร่ืองต่ำงๆ ที่ท ำให้คุณภำพชีวิตและเศรษฐกิจของประชำชน
ดีขึ้น ได้แก่ กำรใช้ประโยชน์ด้ำนสำธำรณสุข ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรส ำหรับ
วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (SME) ด้ำนกำรส่งเสริมประชำธิปไตย 
ภำคประชำชน ด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม ด้ำนวิถีชีวิตตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น 
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2. การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เช่น ใช้ประโยชน์จำกผลงำนวิจัยเชิงนโยบำย
ในกำรน ำไปประกอบเป็นข้อมูลกำรประกำศใช้กฎหมำย หรือก ำหนดมำตรกำร 
กฎเกณฑ์ต่ำงๆ โดยองค์กร หรือหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน เป็นต้น 

3. การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เช่น งำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่น ำไปสู่
กำรพัฒนำสิ่งประดิษฐ์ หรือผลิตภัณฑ์ซึ่งก่อให้เกิดรำยได้ หรือน ำไปสู่กำรเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรผลิต เป็นต้น 

4. การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นกำรสร้ำงคุณค่ำทำง
จิตใจ ยกระดับจิตใจ ก่อให้เกิดสุนทรียภำพ สร้ำงควำมสุข เช่น งำนศิลปะที่
น ำไปใช้ในโรงพยำบำล ซึ่งได้มีกำรศึกษำและกำรประเมินไว้ 
 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับรองการน างานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้
ประโยชน์ หมำยถึง หน่วยงำน หรือองค์กร หรือชุมชนภำยนอกมหำวิทยำลัย ที่มีกำรน ำ
งำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ของหน่วยงำน ไปใช้ก่อให้เกิดประโยชน์ โดยมีหลักฐำนเชิง
ประจักษ์หรือกำรรับรอง/กำรตรวจรับงำนโดยหน่วยงำนภำยนอกมหำวิทยำลัย 

การนับจ านวนผลงานวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ ให้นับ
จำกวันที่น ำผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์มำใช้และเกิดผลชัดเจน โดยที่ผลงำนวิจัยจะ
ด ำเนินกำรในช่วงเวลำใดก็ได้ แต่จะนับผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่ถูกน ำมำใช้
ประโยชน์ในรอบปีปฏิทินที่ตรงกับปีกำรศึกษำที่ประเมิน ในกรณีที่งำนวิจัยหรืองำน
สร้ำงสรรค์มีกำรน ำไปใช้ประโยชน์มำกกว่ำ 1 ครั้ง ให้นับกำรใช้ประโยชน์ได้เพียงครั้ง
เดียว ยกเว้นในกรณีที่มีกำรใช้ประโยชน์ที่แตกต่ำงกันชัดเจนตำมมิติของกำรใช้ประโยชน์
ที่ไม่ซ้ ำกัน 

รอบระยะเวลา รอบปีปฏิทิน (1 ม.ค. 25... - 31 ธ.ค. 25...) 

เกณฑ์การประเมิน 
ใช้บัญญัติไตรยำงศ์เทียบ โดยก ำหนดร้อยละ 20 เท่ำกับ 5 คะแนน  

วิธีค านวณ 
ผลรวมของจ ำนวนงำนวิจยัหรืองำนสร้ำงสรรค์ทีน่ ำไปใชป้ระโยชน์ 

X 100 
จ ำนวนนักวิจัยประจ ำทั้งหมด 
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ข้อมูลที่ต้องการ 
1. จ ำนวนและรำยชื่องำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่น ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ของ

นักวิจัยประจ ำ โดยนับรวมผลงำนที่น ำไปใช้ประโยชน์ของนักวิจัยประจ ำทั้งที่ปฏิบัติงำน
จริงและลำศึกษำต่อ พร้อมชื่อเจ้ำของผลงำน ปีที่งำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ด ำเนินกำร
เสร็จ ปีที่น ำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงำนที่น ำไปใช้ประโยชน์ โดยมีหลักฐำนกำรรับรอง
กำรใช้ประโยชน์จำกหน่วยงำนหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้  ให้แสดงข้อมูลที่ระบุ
รำยละเอียดกำรใช้ประโยชน์ที่ชัดเจนด้วย ตำมแนวทำงดังต่อไปนี้ 

- การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เช่น ผลงำนวิจัยที่น ำไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์แก่สำธำรณชนในเรื่องต่ำงๆ ที่ท ำให้คุณภำพชีวิตและเศรษฐกิจของ
ประชำชนดีขึ้น ได้แก่ กำรใช้ประโยชน์ด้ำนสำธำรณสุข ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
ส ำหรับวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (SME)  ด้ำนกำรส่งเสริม
ประชำธิปไตยภำคประชำชน ด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม ด้ำนวิถีชีวิตตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น 

- การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เช่น ใช้ประโยชน์จำกผลงำนวิจัยเชิง
นโยบำยในกำรน ำไปประกอบเป็นข้อมูลกำรประกำศใช้กฎหมำย หรือก ำหนด
มำตรกำร กฎเกณฑ์ต่ำงๆ โดยองค์กร หรือหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน  
เป็นต้น 

- การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เช่น งำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่
น ำไปสู่กำรพัฒนำสิ่งประดิษฐ์หรือผลิตภัณฑ์ซึ่งก่อให้เกิดรำยได้ หรือน ำไปสู่
กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิต เป็นต้น 

- การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นกำรสร้ำงคุณค่ำ
ทำงจิตใจ ยกระดับจิตใจ ก่อให้เกิดสุนทรียภำพ สร้ำงควำมสุข เช่น งำนศิลปะ
ที่น ำไปใช้ในโรงพยำบำล ซึ่งได้มีกำรศึกษำและกำรประเมินไว้ 

 

2. จ ำนวนนักวิจัยประจ ำทั้งหมดในแต่ละปีกำรศึกษำ โดยนับรวมนักวิจัยประจ ำที่
ลำศึกษำต่อ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.10 ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้
ในการพัฒนาการเรียนการสอน และ/หรือการวิจัย (สมศ.8) 

ชนิดของตัวบ่งชี้    ผลผลิต 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
กำรให้บริกำรวิชำกำร หมำยถึง กำรที่หน่วยงำนซึ่งอยู่ในฐำนะที่เป็นที่พึ่งของ

ชุมชนหรือสังคม เป็นแหล่งอ้ำงอิงทำงวิชำกำร หรือท ำหน้ำที่ใดๆ ที่มีผลต่อกำรพัฒนำ
ชุมชนในด้ำนวิชำกำรหรือกำรพัฒนำควำมรู้ ตลอดจนควำมเข้มแข็งของประเทศชำติและ
นำนำชำติ กำรบริกำรวิชำกำรเป็นกำรบริกำรที่มีค่ำตอบแทนและบริกำรวิชำกำรให้เปล่ำ 
โดยมีกำรน ำควำมรู้และประสบกำรณ์มำใช้พัฒนำหรือบูรณำกำรเข้ำกับกำรเรียนกำรสอน
และกำรวิจัย อำทิ บทควำม ต ำรำ หนังสือ รำยวิชำหรือหลักสูตร เป็นต้น 

กำรน ำควำมรู้และประสบกำรณ์จำกกำรให้บริกำรวิชำกำรมำพัฒนำมี 2 ประเภท 
คือ 1. กำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน  และ 2. กำรพัฒนำกำรวิจัย 

ในการประเมินตัวบ่งชี้นี้ต้องมีโครงการทั้งสองประเภท ทั้งนี้ ในแต่ละโครงการ
ไม่จ าเป็นต้องมีทั้งสองประเภท และผลการใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการ
วิจัยต้องเสร็จสิ้นในปีที่ประเมิน 

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

เกณฑ์การประเมิน 
ใช้บัญญัติไตรยำงศ์เทียบ โดยก ำหนดร้อยละ 30 เท่ำกับ 5 คะแนน  

วิธีการค านวณ 
จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมบริกำรวชิำกำร 

ที่น ำมำใช้ในกำรพัฒนำกำรเรยีนกำรสอนและกำรวิจยั 
X 100 

จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมบริกำรวชิำกำรตำมแผน 
ทีค่ณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำนอนุมัต ิ
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ข้อมูลที่ต้องการ 
1. หลักฐำน เอกสำร ข้อมูลที่แสดงว่ำนักวิจัยประจ ำได้รวบรวม จัดระบบ และมี

กำรประมวลควำมรู้และประสบกำรณ์จำกกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรมำใช้ประโยชน์ใน
กำรเรียนกำรสอน และกำรวิจัย โดยอำจไปต่อยอดพัฒนำเป็นหนังสือ ต ำรำ หรืองำนวิจัย 
ขยำยผลน ำไปสู่กำรปรับปรุงรำยวิชำหรือน ำไปสู่กำรเปิดรำยวิชำใหม่ 

2. โครงกำรบริกำรวิชำกำรที่นับในตัวตั้งจะต้องมีผลกำรบูรณำกำรเสร็จสิ้นในปีที่
ประเมิน และโครงกำรบริกำรวิชำกำรที่เป็นตัวหำรเป็นโครงกำรบริกำรวิชำกำรที่
ด ำเนินกำรในปีที่ประเมิน โครงกำรหนึ่งๆ จะบูรณำกำรเฉพำะกับกำรเรียนกำรสอน หรือ
เฉพำะกับงำนวิจัย หรือจะบูรณำกำรกับทั้งกำรเรียนกำรสอน และกำรวิจัยก็ได้ 

3. กำรบริกำรวิชำกำร เป็นกำรให้บริกำรแก่บุคคลหรือหน่วยงำนภำยนอก
มหำวิทยำลัย  
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.11 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กร
ภายนอก (สมศ.9) 

ชนิดของตัวบ่งชี้    ผลผลิต 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
โครงกำรที่มีผลต่อกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน หมำยถึง 

โครงกำรที่หน่วยงำนจัดขึ้นเพื่อพัฒนำชุมชนหรือองค์กรภำยนอกและเมื่อด ำเนินกำรแล้ว
มีผลก่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงไปในทำงที่ดีขึ้นแก่ชุมชนหรือองค์กรภำยในด้ำนต่ำงๆ 
หรือท ำให้ชุมชนหรือองค์กรภำยนอกสำมำรถพึ่งพำตนเองได้ตำมศักยภำพของตน 

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

เกณฑ์มาตรฐาน 
1. มีกำรด ำเนินงำนตำมวงจรคุณภำพ (PDCA) โดยกำรมีส่วนร่วมของชุมชนหรือ

องค์กร 
2. บรรลุเป้ำหมำยตำมแผนประจ ำปีไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 80 
3. ชุมชนหรือองค์กรมีผู้น ำหรือสมำชิกที่มีกำรเรียนรู้และด ำเนินกิจกรรมอย่ำง

ต่อเนื่อง 
4. ชุมชนหรือองค์กรสร้ำงกลไกที่มีกำรพัฒนำตนเอง โดยคงอัตลักษณ์ของคนใน

ชุมชนและเอกลักษณ์ของท้องถ่ินอย่ำงต่อเนื่องหรือยั่งยืน 
5. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้ำงคุณค่ำต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรมีควำม

เข้มแข็ง 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีกำรด ำเนินกำร  
1 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร  
2 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร  
3 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร  
4 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร  
5 ข้อ 

 
 
 
 



 

คู่มือตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน ส าหรับสถาบัน ส านัก ปีการศึกษา 2554 และปีการศึกษา 2555 59 

ข้อมูลที่ต้องการ 
1. แผนและกิจกรรมหรือโครงกำรที่ส่งเสริมควำมเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กร 
2. รำยงำน เอกสำรผลกำรปฏิบัติตำมกิจกรรมหรือโครงกำร 
3. ข้อมูลที่แสดงถึงผลกำรด ำเนินงำนตำมกิจกรรมหรือโครงกำร โดยผู้น ำหรือ

สมำชิกของชุมชนหรือองค์กรได้เรียนรู้และด ำเนินกิจกรรมอย่ำงต่อเนื่อง และพัฒนำ
ตำมอัตลักษณ์ของคนในชุมชน และเอกลักษณ์ของท้องถ่ินอย่ำงต่อเนื่องหรือยั่งยืน 

4. ข้อมูลที่แสดงถึงผลกำรด ำเนินงำนตำมกิจกรรมหรือโครงกำรของชุมชนหรือ
องค์กรที่สร้ำงประโยชน์ ควำมเข้มแข็ง และคุณค่ำต่อสังคม ชุมชน หรือองค์กร 

5. “ต่อเนื่อง” หมำยถึง มีกำรด ำเนินงำนตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป 
6. “ยั่งยืน” หมำยถึง มีกำรด ำเนินงำนตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป 
7. “เข้มแข็ง” หมำยถึง สำมำรถพึ่งพำตนเองได้ 

หมายเหตุ   ส ำหรับหน่วยงำนที่รับกำรประเมินปี 2555 เป็นต้นไป สำมำรถใช้โครงกำร/
กิจกรรมใหม่ที่ปรำกฏอยู่ในแผนระยะยำว โดยได้รับกำรอนุมัติจำก
คณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำนว่ำเป็นโครงกำร/กิจกรรมต่อเนื่องในอนำคต
และจะยั่งยืน เข้มแข็ง สำมำรถพึ่งพำตนเองได้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คู่มือตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน ส าหรับสถาบัน ส านัก ปีการศึกษา 2554 และปีการศึกษา 2555 60 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.12 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.11) 

ชนิดของตัวบ่งชี้    ผลผลิต 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
ศิลปะและวัฒนธรรมเกี่ยวข้องกับควำมสุนทรีย์และรสนิยม เกิดรูปแบบวิถีชีวิต

และสังคม โดยมีลักษณะที่เป็นพลวัต มีกำรเปลี่ยนแปลงตลอดเวลำ จ ำเป็นต้องรู้ทันอย่ำง
มีปัญญำ โดยมีแผนในกำรพัฒนำให้ควำมรู้และประสบกำรณ์ด้ำนสุนทรียภำพในบริบท
ของศิลปะและวัฒนธรรม สำมำรถเลือกรับ รักษำและสร้ำงให้ตนเองและสังคมอยู่ร่วมกัน
อย่ำงรู้คุณค่ำควำมงำม อย่ำงมีสุนทรีย์ที่มีรสนิยม 

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

เกณฑ์มาตรฐาน 
1. กำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรในหน่วยงำนที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี 
2. สิ่งแวดล้อมด้ำนควำมปลอดภัยของอำคำรสถำนที่ สะอำดถูกสุขลักษณะ และ

ตกแต่งอย่ำงมีควำมสุนทรีย์ 
3. ปรับแต่งและรักษำภูมิทัศน์ให้สวยงำม สอดคล้องกับธรรมชำติ และเป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อม 
4. กำรจัดให้มีพื้นที่และกิจกรรมทำงวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริมให้นิสิต และ/

หรือบุคลำกรมีส่วนร่วมอย่ำงสม่ ำเสมอ 
5. ระดับควำมพึงพอใจของบุคลำกร และ/หรือนิสิตที่เกี่ยวกับประเด็น 1 – 4  

ไม่ต่ ำกว่ำ 3.51 จำกคะแนนเต็ม 5 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีกำรด ำเนินกำร  
1 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร  
2 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร  
3 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร  
4 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร  
5 ข้อ 
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ข้อมูลที่ต้องการ 
1. หลักฐำนที่แสดงรำยละเอียดของโครงกำรหรือกิจกรรมที่พัฒนำสุนทรียภำพ

ด้ำนศิลปะและวัฒนธรรมที่หน่วยงำนด ำเนินกำรตลอดปีในแต่ละปีกำรศึกษำ 
2. โครงกำรหรือกิจกรรมที่แสดงรำยละเอียดที่ก ำหนดวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย

ของควำมส ำเร็จอย่ำงเป็นรูปธรรม รำยงำนผลกำรประเมินกำรมีส่วนร่วม 
3. เอกสำรหลักฐำนหรือผลกำรประเมินด้ำนสภำพแวดล้อม ควำมปลอดภัย 

ควำมสะอำด สุขอนำมัย และควำมสวยงำม 
4. รำยงำนสรุปผลกำรประเมินกำรจัดให้มีพื้นที่และกิจกรรมทำงวัฒนธรรมที่เอื้อ

และส่งเสริมให้นิสิต และ/หรือบุคลำกรมีส่วนร่วมอย่ำงสม่ ำเสมอ 
5. รำยงำนผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของบุคลำกร และ/หรือนิสิตที่เกี่ยวกับ

ประเด็น 1 – 4  

หมายเหตุ  
1. สะอำด หมำยถึง ไม่รก มีระเบียบ รักษำง่ำย ใช้สะดวก 
2. สุขลักษณะ หมำยถึง สะอำด ปลอดภัย ไร้มลภำวะ สุขกำย สบำยใจ เป็นมิตร

ต่อสิ่งแวดล้อม 
3. สวยงำม หมำยถึง มีกำรจัดแต่งอำคำร สภำพแวดล้อมอย่ำงเหมำะสม 

สอดคล้องกับพื้นที่แวดล้อม ไม่สิ้นเปลือง และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภำพแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คู่มือตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน ส าหรับสถาบัน ส านัก ปีการศึกษา 2554 และปีการศึกษา 2555 62 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.13 ผลการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 1 ภายใน
สถาบัน (ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม) (สมศ.18.1) 

ชนิดของตัวบ่งชี้    ผลผลิต 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
หน่วยงำนควรน ำประเด็นชี้น ำหรือแก้ปัญหำสังคมภำยในมหำวิทยำลัยที่ผำ่นควำม

เห็นชอบจำกสภำมหำวิทยำลัย คือ ด้ำนทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อม มำด ำเนินกำร และมี
กำรประเมินควำมส ำเร็จของผลกำรชี้น ำ ป้องกัน หรือแก้ปัญหำของสังคมที่เกี่ยวกับ
ทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อมด้วย 

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

เกณฑ์มาตรฐาน 
1. มีกำรด ำเนินงำนตำมวงจรคุณภำพ (PDCA) 
2. บรรลุเป้ำหมำยตำมแผนประจ ำปีไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 80 
3. มีประโยชน์และสร้ำงคุณค่ำต่อคนในหน่วยงำน/มหำวิทยำลัย 
4. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้ำงคุณค่ำต่อหน่วยงำน/มหำวิทยำลัย 
5. ได้รับกำรยกย่องระดับชำติและ/หรือนำนำชำติ 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

- มีกำรด ำเนินกำร  
1 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร  
2 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร  
3 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร  
4 - 5 ข้อ 

 

ข้อมูลที่ต้องการ 
1. โครงกำรหรือกิจกรรมที่หน่วยงำนได้ด ำเนินงำนที่มีประโยชน์และสร้ำงคุณค่ำ

ต่อหน่วยงำน/มหำวิทยำลัย มีบทบำทในกำรชี้น ำหรือแก้ปัญหำสังคมในด้ำนต่ำงๆ ที่ระบุ
วัตถุประสงค์ และกลุ่มเป้ำหมำย รวมทั้งควำมส ำเร็จของโครงกำร 
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2. หลักฐำนที่แสดงกำรเห็นชอบโครงกำร/กิจกรรมจำกคณะกรรมกำรประจ ำ
หน่วยงำน ที่หน่วยงำนได้ด ำเนินงำนโดยมีบทบำทในกำรชี้น ำหรือแก้ปัญหำสังคมในด้ำน
ต่ำงๆ 

3. รำยงำนสรุปผลโครงกำรทุกโครงกำร 
4. หลักฐำน เอกสำร ข้อมูลที่แสดงถึงกำรเกิดผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้ำง

คุณค่ำต่อสังคมจำกกำรด ำเนินงำนของโครงกำร 
5. หลักฐำน เอกสำร ข้อมูลที่แสดงถึงกำรได้รับกำรยกย่องระดับชำติหรือระดับ

นำนำชำติ 

หมายเหตุ   มำตรกำรส่งเสริมของหน่วยงำนอำจเหมือน หรือแตกต่ำง หรือส่งผลกับ
มำตรกำรส่งเสริมของมหำวิทยำลัยก็ได้ ทั้งนี้ ต้องผำ่นควำมเห็นชอบจำก
สภำมหำวิทยำลัย 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.14 ผลการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 2 
ภายนอกสถาบัน (ทางการเกษตร) (สมศ.18.2) 

ชนิดของตัวบ่งชี้    ผลผลิต 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
หน่วยงำนควรน ำประเด็นชี้น ำหรือแก้ปัญหำสังคมภำยนอกมหำวิทยำลัยที่ผ่ำน

ควำมเห็นชอบจำกสภำมหำวิทยำลัย คือ ทำงกำรเกษตร มำด ำเนินกำร และมีกำร
ประเมินควำมส ำเร็จของผลกำรชี้น ำ ป้องกัน หรือแก้ปัญหำของสังคมที่เกี่ยวกับด้ำน
กำรเกษตรด้วย 

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

เกณฑ์มาตรฐาน 
1. มีกำรด ำเนินงำนตำมวงจรคุณภำพ (PDCA) 
2. บรรลุเป้ำหมำยตำมแผนประจ ำปีไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 80 
3. มีประโยชน์และสร้ำงคุณค่ำต่อคนในชุมชน 
4. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้ำงคุณค่ำต่อชุมชนหรือสังคม 
5. ได้รับกำรยกย่องระดับชำติและ/หรือนำนำชำติ 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

- มีกำรด ำเนินกำร  
1 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร  
2 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร  
3 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร  
4 - 5 ข้อ 

 

ข้อมูลที่ต้องการ 
1. โครงกำรหรือกิจกรรมที่หน่วยงำนได้ด ำเนินงำนที่มีประโยชน์และสร้ำงคุณค่ำ

ต่อหน่วยงำน/มหำวิทยำลัย มีบทบำทในกำรชี้น ำหรือแก้ปัญหำสังคมในด้ำนต่ำงๆ ที่ระบุ
วัตถุประสงค์ และกลุ่มเป้ำหมำย รวมทั้งควำมส ำเร็จของโครงกำร 
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2. หลักฐำนที่แสดงกำรเห็นชอบโครงกำร/กิจกรรมจำกคณะกรรมกำรประจ ำ
หน่วยงำน ที่หน่วยงำนได้ด ำเนินงำนโดยมีบทบำทในกำรชี้น ำหรือแก้ปัญหำสังคมในด้ำน
ต่ำงๆ 

3. รำยงำนสรุปผลโครงกำรทุกโครงกำร 
4. หลักฐำน เอกสำร ข้อมูลที่แสดงถึงกำรเกิดผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้ำง

คุณค่ำต่อสังคมจำกกำรด ำเนินงำนของโครงกำร 
5. หลักฐำน เอกสำร ข้อมูลที่แสดงถึงกำรได้รับกำรยกย่องระดับชำติหรือระดับ

นำนำชำติ 

หมายเหตุ   มำตรกำรส่งเสริมของหน่วยงำนอำจเหมือน หรือแตกต่ำง หรือส่งผลกับ
มำตรกำรส่งเสริมของมหำวิทยำลัยก็ได้ ทั้งนี้ ต้องผำ่นควำมเห็นชอบจำก
สภำมหำวิทยำลัย 
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องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 

(หน่วยงานทีม่ีภารกิจบริการวิชาการ) 
 

 
 
ตัวบ่งชีท้ี่ 2.1 ระดับควำมพงึพอใจของผู้รับบรกิำร (มก.) 
ตัวบ่งชีท้ี่ 2.2 กระบวนกำรบริกำรทำงวชิำกำรให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม (สกอ.5.2) 
ตัวบ่งชีท้ี่ 2.3 ผลกำรเรียนรู้และเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน หรือองค์กร

ภำยนอก (สมศ.9) 
ตัวบ่งชีท้ี่ 2.4 กำรพัฒนำสุนทรียภำพในมิตทิำงศิลปะและวฒันธรรม (สมศ.11) 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ (มก.) 

ชนิดของตัวบ่งชี้    ผลผลิต 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
เพื่อพิจำรณำกำรตอบสนองและกำรแสดงควำมรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน ซึ่งถือ

เป็นบทบำทของหน่วยงำน กำรตอบสนองดังกล่ำวจะมีคุณภำพมำกน้อยเพียงใด สำมำรถ
สะท้อนได้จำกควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร ทั้งประชำชนผู้มำรับบริกำร เจ้ำหน้ำที่ของ
รัฐ หรือหน่วยงำนทั้งภำครัฐและเอกชน ซึ่งกำรส ำรวจควำมพึงพอใจโดยทั่วไปจะ
พิจำรณำ 4 ประเด็นส ำคัญ คือ  

1. ควำมพึงพอใจด้ำนกระบวนกำร ขั้นตอนกำรให้บริกำร  
2. ควำมพึงพอใจด้ำนเจ้ำหนำ้ทีผู่้ให้บริกำร  
3. ควำมพึงพอใจด้ำนสิง่อ ำนวยควำมสะดวก  
4. ควำมพึงพอใจต่อคุณภำพกำรให้บริกำร  
ทั้งนี้ อำจรวมถึงควำมพึงพอใจต่อบทบำทของหน่วยงำน/มหำวิทยำลัย 3 ด้ำน คือ 

กำรเป็นผู้เตือนสติสังคม กำรชี้น ำสังคม กำรตอบสนองควำมต้องกำรของสังคม 

นิยามศัพท์ 
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ หมำยถึง  กำรประเมินควำมพึงพอใจของ

ผู้รับบริกำรโดยใช้แบบประเมินควำมพึงพอใจแบบประมำณค่ำ ซึ่งโดยทั่วไปจะพิจำรณำ
จำกประเด็นที่ส ำคัญ คือ ควำมพึงพอใจด้ำนกระบวนกำร ขั้นตอนกำรให้บริกำร   
ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก  ด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร  

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

เกณฑ์การประเมิน 
ค ำนวณค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรได้เท่ำไร ถือว่ำได้คะแนนเท่ำนั้น 

ข้อมูลที่ต้องการ 
1. หลักฐำนที่แสดงผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร 
2. จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมกำรให้บริกำรทั้งหมด 
3. จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมที่มีกำรประเมินผลควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร  
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วิธีการค านวณ  

  ควำมพึงพอใจ   =   



i

ii

n

nx
 

  

 ix  ค่ำเฉลี่ยโครงกำร/กิจกรรมที่ i  (คะแนนเต็ม 5) 
 in  จ ำนวนคนที่ตอบแบบสอบถำมของโครงกำร/กิจกรรมที่ i 
  i   =   1 ถึง p 
  p  =   จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมทั้งหมด 

ตัวอย่างการค านวณ  
ส ำนัก ก มีผลกำรส ำรวจควำมพงึพอใจของผู้รับบริกำร จ ำนวน 5 กิจกรรม 

รำยละเอียดดังนี ้ 
กิจกรรมที่ 1 มีค่ำเฉลี่ย 3.55  จ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำม  90 คน 
กิจกรรมที่ 2 มีค่ำเฉลี่ย 4.00  จ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำม  80 คน 
กิจกรรมที่ 3 มีค่ำเฉลี่ย 3.85  จ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำม  95 คน 
กิจกรรมที่ 4 มีค่ำเฉลี่ย 4.30  จ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำม  90 คน 
กิจกรรมที่ 5 มีค่ำเฉลี่ย 4.15  จ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำม  85 คน 

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

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

             คะแนนที่ได้  =   3.97  คะแนน 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม  
(สกอ.5.2) 

 

ชนิดของตัวบ่งชี ้  กระบวนกำร 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  
ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรในลักษณะห่วงโซ่คุณภำพที่สนองควำม

ต้องกำรและเป็นที่พึ่งของชุมชน ภำครัฐ ภำคเอกชน หน่วยงำนวิชำชีพ สังคม ได้อย่ำงมี
คุณภำพตำมศักยภำพและควำมพร้อมตำมจุดเน้นของหน่วยงำน พิจำรณำได้จำก (1) 
ประโยชน์หรือผลกระทบของกำรให้บริกำรทำงวิชำกำร (2) กำรสร้ำงควำมร่วมมือกับ
หน่วยงำนภำยนอก และ (3) ควำมรู้ที่เกิดจำกกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรและกำรเผยแพร่
ควำมรู้นั้นทั้งภำยในและภำยนอกหน่วยงำน 

นิยามศัพท์ 
การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม หมำยถึง กิจกรรมหรือโครงกำรให้บริกำร 

แก่สังคมภำยนอกมหำวิทยำลัย  หรือเป็นกำรให้บริกำรที่จัดในหน่วยงำนโดยมี
บุคคลภำยนอกเข้ำมำใช้บริกำร 

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

เกณฑ์มาตรฐาน  
1. มีกำรส ำรวจควำมต้องกำรของชุมชน หรือภำครัฐ หรือภำคเอกชน หรือ

หน่วยงำนวิชำชีพเพื่อประกอบกำรก ำหนดทิศทำงและกำรจัดท ำแผนกำรบริกำรทำง
วิชำกำรตำมจุดเน้นของหน่วยงำน 

2. มีควำมร่วมมือด้ำนบริกำรทำงวิชำกำรเพื่อกำรเรียนรู้และเสริมสร้ำงควำม
เข้มแข็งของชุมชน หรือภำคเอกชน หรือภำครัฐ หรือหน่วยงำนวิชำชีพ 

3. มีกำรประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรต่อสังคม 
4. มีกำรน ำผลกำรประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนำระบบและกลไก หรือกิจกรรมกำร

ให้บริกำรทำงวิชำกำร 
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5. มีกำรพัฒนำควำมรู้ที่ได้จำกกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรและถ่ำยทอดควำมรู้ 
สู่บุคลำกรภำยในหน่วยงำนและเผยแพร่สู่สำธำรณชน 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีกำรด ำเนินกำร  
1 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร  
2 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร  
3 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร  
4 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร  
5 ข้อ 

 

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 
1. มีการส ารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือ

หน่วยงานวิชาชีพ เพื่อประกอบการก าหนดทิศทางและการจัดท าแผนการบริการทาง
วิชาการตามจุดเน้นของหน่วยงาน 

มีกำรส ำรวจควำมต้องกำรของชุมชน หรือภำครัฐ หรือภำคเอกชน หรือหน่วยงำน
วิชำชีพเพื่อประกอบกำรก ำหนดนโยบำย ยุทธศำสตร์ ทิศทำงและกำรจัดท ำแผนกำร
บริกำรทำงวิชำกำรตำมจุดเน้นและควำมเชี่ยวชำญของหน่วยงำน 

 

2. มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนหรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ 

หน่วยงำนมีกำรเชิญหรือเปิดโอกำสให้ผู้มีส่วนร่วมจำกชุมชน ภำครัฐ ภำคเอกชน 
หรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับวิชำชีพที่จะให้บริกำรมำร่วมมือรวมพลัง (Collaboration) 
ในลักษณะของกำรสร้ำงเครือข่ำย (Networking) ระหว่ำงบุคคลหรือหน่วยงำนใน
รูปแบบต่ำงๆ เช่น ควำมร่วมมือกับสถำนประกอบกำรในกำรน ำผลกำรวิจัยไปเป็นส่วน
หนึ่งของกำรปรับปรุงปัญหำที่เกิดขึ้นหรือไปใช้พัฒนำบุคลำกรของสถำนประกอบกำร
หรือส่วนกำรผลิต มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้ค ำปรึกษำแนะน ำและจัดให้มีช่องทำง 
ในกำรสื่อสำร ท ำควำมเข้ำใจร่วมกันของภำคอุตสำหกรรม หรือริเริ่มโครงกำรหรือ
กิจกรรมใหม่ๆ ในชุมชน 
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3. มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการ 
ต่อสังคม 

มีกำรประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรต่อสังคมว่ำ
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรทั้งทำงตรงและทำงอ้อม มีกำรประเมินผลที่เกิด
กับบุคลำกรผู้ให้บริกำร ทั้งในด้ำนกำรน ำควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญไปใช้ประโยชน์ กำรสื่อสำร 
กำรชี้แจงแนะน ำให้ผู้รับบริกำรและประชำชน 

 

4. มีการน าผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการ
ให้บริการทางวิชาการ 

มีกำรน ำผลกำรประเมินกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรไปพัฒนำคุณภำพมำตรฐำนของ
กำรให้บริกำร ระบบและกลไกกำรให้บริกำร ซึ่งประกอบด้วยรูปแบบกำรให้บริกำร 
ขอบเขตกำรให้บริกำร ค่ำใช้จ่ำย ระยะเวลำในกำรให้บริกำร สัญญำกำรบริกำร ซึ่งรวมทั้ง
กำรควบคุมและกำรก ำกับคุณภำพของกำรให้บริกำร โดยจัดให้มีระบบกำรให้ข้อมูลที่
ชัดเจน มีควำมเป็นธรรม โปร่งใส และสำมำรถตรวจสอบได้ 

 

5. มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้ 
สู่บุคลากรภายในหน่วยงานและเผยแพร่สู่สาธารณชน 

หน่วยงำนมีกำรพัฒนำควำมรู้ที่ได้จำกกำรให้บริกำรทำงวชิำกำร ส่งเสริมให้เกิด
กระบวนกำรในกำรถ่ำยทอดควำมรู้สู่บุคลำกรภำยในหน่วยงำน จัดให้มีกำรแลกเปลี่ยน
ควำมคิดและเผยแพร่ประสบกำรณ์ในกำรให้บริกำรผ่ำนทำงสื่อกำรเรียนรู้ต่ำงๆ รวมทั้ง
จัดท ำฐำนข้อมูลกำรบริกำรวชิำกำรเผยแพร่สู่สำธำรณะ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กร
ภายนอก (สมศ.9) 

ชนิดของตัวบ่งชี้    ผลผลิต 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
โครงกำรที่มีผลต่อกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน หมำยถึง 

โครงกำรที่หน่วยงำนจัดขึ้นเพื่อพัฒนำชุมชนหรือองค์กรภำยนอกและเมื่อด ำเนินกำรแล้ว
มีผลก่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงไปในทำงที่ดีขึ้นแก่ชุมชนหรือองค์กรภำยในด้ำนต่ำงๆ 
หรือท ำให้ชุมชนหรือองค์กรภำยนอกสำมำรถพึ่งพำตนเองได้ตำมศักยภำพของตน 

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

เกณฑ์มาตรฐาน 
1. มีกำรด ำเนินงำนตำมวงจรคุณภำพ (PDCA) โดยกำรมีส่วนร่วมของชุมชนหรือ

องค์กร 
2. บรรลุเป้ำหมำยตำมแผนประจ ำปีไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 80 
3. ชุมชนหรือองค์กรมีผู้น ำหรือสมำชิกที่มีกำรเรียนรู้และด ำเนินกิจกรรมอย่ำง

ต่อเนื่อง 
4. ชุมชนหรือองค์กรสร้ำงกลไกที่มีกำรพัฒนำตนเอง โดยคงอัตลักษณ์ของคนใน

ชุมชนและเอกลักษณ์ของท้องถ่ินอย่ำงต่อเนื่องหรือยั่งยืน 
5. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้ำงคุณค่ำต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรมีควำม

เข้มแข็ง 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีกำรด ำเนินกำร  
1 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร  
2 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร  
3 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร  
4 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร  
5 ข้อ 
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ข้อมูลที่ต้องการ 
1. แผนและกิจกรรมหรือโครงกำรที่ส่งเสริมควำมเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กร 
2. รำยงำน เอกสำรผลกำรปฏิบัติตำมกิจกรรมหรือโครงกำร 
3. ข้อมูลที่แสดงถึงผลกำรด ำเนินงำนตำมกิจกรรมหรือโครงกำร โดยผู้น ำหรือ

สมำชิกของชุมชนหรือองค์กรได้เรียนรู้และด ำเนินกิจกรรมอย่ำงต่อเนื่อง และพัฒนำ
ตำมอัตลักษณ์ของคนในชุมชน และเอกลักษณ์ของท้องถ่ินอย่ำงต่อเนื่องหรือยั่งยืน 

4. ข้อมูลที่แสดงถึงผลกำรด ำเนินงำนตำมกิจกรรมหรือโครงกำรของชุมชนหรือ
องค์กรที่สร้ำงประโยชน์ ควำมเข้มแข็ง และคุณค่ำต่อสังคม ชุมชน หรือองค์กร 

5. “ต่อเนื่อง” หมำยถึง มีกำรด ำเนินงำนตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป 
6. “ยั่งยืน” หมำยถึง มีกำรด ำเนินงำนตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป 
7. “เข้มแข็ง” หมำยถึง สำมำรถพึ่งพำตนเองได้ 

หมายเหตุ   ส ำหรับหน่วยงำนที่รับกำรประเมินปี 2555 เป็นต้นไป สำมำรถใช้โครงกำร/
กิจกรรมใหม่ที่ปรำกฏอยู่ในแผนระยะยำว โดยได้รับกำรอนุมัติจำก
คณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำนว่ำเป็นโครงกำร/กิจกรรมต่อเนื่องในอนำคต
และจะยั่งยืน เข้มแข็ง สำมำรถพึ่งพำตนเองได้ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.11) 

ชนิดของตัวบ่งชี้    ผลผลิต 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
ศิลปะและวัฒนธรรมเกี่ยวข้องกับควำมสุนทรีย์และรสนิยม เกิดรูปแบบวิถีชีวิต

และสังคม โดยมีลักษณะที่เป็นพลวัต มีกำรเปลี่ยนแปลงตลอดเวลำ จ ำเป็นต้องรู้ทันอย่ำง
มีปัญญำ โดยมีแผนในกำรพัฒนำให้ควำมรู้และประสบกำรณ์ด้ำนสุนทรียภำพในบริบท
ของศิลปะและวัฒนธรรม สำมำรถเลือกรับ รักษำและสร้ำงให้ตนเองและสังคมอยู่ร่วมกัน
อย่ำงรู้คุณค่ำควำมงำม อย่ำงมีสุนทรีย์ที่มีรสนิยม 

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

เกณฑ์มาตรฐาน 
1. กำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรในหน่วยงำนที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี 
2. สิ่งแวดล้อมด้ำนควำมปลอดภัยของอำคำรสถำนที่ สะอำดถูกสุขลักษณะ และ

ตกแต่งอย่ำงมีควำมสุนทรีย์ 
3. ปรับแต่งและรักษำภูมิทัศน์ให้สวยงำม สอดคล้องกับธรรมชำติ และเป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อม 
4. กำรจัดให้มีพื้นที่และกิจกรรมทำงวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริมให้นิสิต และ/

หรือบุคลำกรมีส่วนร่วมอย่ำงสม่ ำเสมอ 
5. ระดับควำมพึงพอใจของบุคลำกร และ/หรือนิสิตที่เกี่ยวกับประเด็น 1 – 4  

ไม่ต่ ำกว่ำ 3.51 จำกคะแนนเต็ม 5 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีกำรด ำเนินกำร  
1 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร  
2 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร  
3 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร  
4 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร  
5 ข้อ 
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ข้อมูลที่ต้องการ 
1. หลักฐำนที่แสดงรำยละเอียดของโครงกำรหรือกิจกรรมที่พัฒนำสุนทรียภำพ

ด้ำนศิลปะและวัฒนธรรมที่หน่วยงำนด ำเนินกำรตลอดปีในแต่ละปีกำรศึกษำ 
2. โครงกำรหรือกิจกรรมที่แสดงรำยละเอียดที่ก ำหนดวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย

ของควำมส ำเร็จอย่ำงเป็นรูปธรรม รำยงำนผลกำรประเมินกำรมีส่วนร่วม 
3. เอกสำรหลักฐำนหรือผลกำรประเมินด้ำนสภำพแวดล้อม ควำมปลอดภัย 

ควำมสะอำด สุขอนำมัย และควำมสวยงำม 
4. รำยงำนสรุปผลกำรประเมินกำรจัดให้มีพื้นที่และกิจกรรมทำงวัฒนธรรมที่เอื้อ

และส่งเสริมให้นิสิต และ/หรือบุคลำกรมีส่วนร่วมอย่ำงสม่ ำเสมอ 
5. รำยงำนผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของบุคลำกร และ/หรือนิสิตที่เกี่ยวกับ

ประเด็น 1 – 4  

หมายเหตุ  
1. สะอำด หมำยถึง ไม่รก มีระเบียบ รักษำง่ำย ใช้สะดวก 
2. สุขลักษณะ หมำยถึง สะอำด ปลอดภัย ไร้มลภำวะ สุขกำย สบำยใจ เป็นมิตร

ต่อสิ่งแวดล้อม 
3. สวยงำม หมำยถึง มีกำรจัดแต่งอำคำร สภำพแวดล้อมอย่ำงเหมำะสม 

สอดคล้องกับพื้นที่แวดล้อม ไม่สิ้นเปลือง และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภำพแวดล้อม 
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องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 

(หน่วยงานทีม่ีภารกิจสนับสนุนการเรียนการสอน  
และการบริหารจัดการ) 

 
 
    
ตัวบ่งชีท้ี่ 2.1 ระดับควำมพงึพอใจของผู้รับบรกิำร (มก.) 
ตัวบ่งชีท้ี่ 2.2 ระดับควำมส ำเร็จของกำรให้บริกำรที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของ

ผู้รับบริกำร (มก.) 
ตัวบ่งชีท้ี่ 2.3 กำรพัฒนำสุนทรียภำพในมิตทิำงศิลปะและวฒันธรรม (สมศ.11) 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ (มก.) 

ชนิดของตัวบ่งชี้    ผลผลิต 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
เพื่อพิจำรณำกำรตอบสนองและกำรแสดงควำมรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน ซึ่งถือ

เป็นบทบำทของหน่วยงำน กำรตอบสนองดังกล่ำวจะมีคุณภำพมำกน้อยเพียงใด สำมำรถ
สะท้อนได้จำกควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร ทั้งประชำชนผู้มำรับบริกำร เจ้ำหน้ำที่ของ
รัฐ หรือหน่วยงำนทั้งภำครัฐและเอกชน ซึ่งกำรส ำรวจควำมพึงพอใจโดยทั่วไปจะ
พิจำรณำ 4 ประเด็นส ำคัญ คือ  

1. ควำมพึงพอใจด้ำนกระบวนกำร ขั้นตอนกำรให้บริกำร  
2. ควำมพึงพอใจด้ำนเจ้ำหนำ้ทีผู่้ให้บริกำร  
3. ควำมพึงพอใจด้ำนสิง่อ ำนวยควำมสะดวก  
4. ควำมพึงพอใจต่อคุณภำพกำรให้บริกำร  
ทั้งนี้ อำจรวมถึงควำมพึงพอใจต่อบทบำทของหน่วยงำน/มหำวิทยำลัย 3 ด้ำน คือ 

กำรเป็นผู้เตือนสติสังคม กำรชี้น ำสังคม กำรตอบสนองควำมต้องกำรของสังคม 

นิยามศัพท์ 
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ หมำยถึง  กำรประเมินควำมพึงพอใจของ

ผู้รับบริกำรโดยใช้แบบประเมินควำมพึงพอใจแบบประมำณค่ำ ซึ่งโดยทั่วไปจะพิจำรณำ
จำกประเด็นที่ส ำคัญ คือ ควำมพึงพอใจด้ำนกระบวนกำร ขั้นตอนกำรให้บริกำร   
ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก  ด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร  

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

เกณฑ์การประเมิน 
ค ำนวณค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรได้เท่ำไร ถือว่ำได้คะแนนเท่ำนั้น 

ข้อมูลที่ต้องการ 
1. หลักฐำนที่แสดงผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร 
2. จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมกำรให้บริกำรทั้งหมด 
3. จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมที่มีกำรประเมินผลควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร  
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วิธีการค านวณ  

  ควำมพึงพอใจ   =   



i

ii

n

nx
 

  

 ix  ค่ำเฉลี่ยโครงกำร/กิจกรรมที่ i  (คะแนนเต็ม 5) 
 in  จ ำนวนคนที่ตอบแบบสอบถำมของโครงกำร/กิจกรรมที่ i 
  i   =   1 ถึง p 
  p  =   จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมทั้งหมด 

ตัวอย่างการค านวณ  
ส ำนัก ก มีผลกำรส ำรวจควำมพงึพอใจของผู้รับบริกำร จ ำนวน 5 กิจกรรม 

รำยละเอียดดังนี ้ 
กิจกรรมที่ 1 มีค่ำเฉลี่ย 3.55  จ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำม  90 คน 
กิจกรรมที่ 2 มีค่ำเฉลี่ย 4.00  จ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำม  80 คน 
กิจกรรมที่ 3 มีค่ำเฉลี่ย 3.85  จ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำม  95 คน 
กิจกรรมที่ 4 มีค่ำเฉลี่ย 4.30  จ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำม  90 คน 
กิจกรรมที่ 5 มีค่ำเฉลี่ย 4.15  จ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำม  85 คน 

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

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

             คะแนนที่ได้  =   3.97  คะแนน 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 
 

ระดับความส าเร็จของการใหบ้ริการที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้รับบริการ (มก.) 

ชนิดของตัวบ่งชี ้   กระบวนกำร 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
กำรให้บริกำรถือเป็นภำรกิจที่ส ำคัญของหน่วยงำน ดังนั้น เพื่อให้ผลกำร

ด ำเนินงำนมีควำมสอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร ก่อให้เกิดประโยชน์  
ตรงตำมวัตถุประสงค์ และมีประสิทธิภำพ หน่วยงำนจึงจ ำเป็นต้องมีกำรส ำรวจควำม
ต้องกำรของผู้รับบริกำรในเบื้องต้น  

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

เกณฑ์มาตรฐาน (ข้อ)  
1. มีกำรส ำรวจควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร 
2. มีกำรวำงแผนกำรให้บริกำรทีส่อดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร 
3. มีกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรให้บริกำรที่ก ำหนด 
4. มีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรให้บริกำร 
5. มีกำรน ำข้อเสนอแนะจำกกำรประเมินมำปรับปรุงกำรด ำเนินกำรให้บริกำรใน

รอบปีต่อไป 

เกณฑ์การประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีกำรด ำเนินกำร  
1 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร  
2 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร  
3 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร  
4 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
5 ข้อ 

ข้อมูลที่ต้องการ 
1. หลักฐำนที่แสดงผลกำรส ำรวจควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร 
2. แผนกำรให้บริกำรที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร 
3. หลักฐำนที่แสดงผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรให้บริกำรที่สอดคล้องกับควำม

ต้องกำรของผู้รับบริกำร 
4. หลักฐำนที่แสดงกำรประเมินผลแผนกำรให้บริกำร 
5. แผนพัฒนำปรบัปรุงจำกผลกำรประเมินฯ 



 

คู่มือตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน ส าหรับสถาบัน ส านัก ปีการศึกษา 2554 และปีการศึกษา 2555 80 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.11) 

ชนิดของตัวบ่งชี้    ผลผลิต 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
ศิลปะและวัฒนธรรมเกี่ยวข้องกับควำมสุนทรีย์และรสนิยม เกิดรูปแบบวิถีชีวิต

และสังคม โดยมีลักษณะที่เป็นพลวัต มีกำรเปลี่ยนแปลงตลอดเวลำ จ ำเป็นต้องรู้ทันอย่ำง
มีปัญญำ โดยมีแผนในกำรพัฒนำให้ควำมรู้และประสบกำรณ์ด้ำนสุนทรียภำพในบริบท
ของศิลปะและวัฒนธรรม สำมำรถเลือกรับ รักษำและสร้ำงให้ตนเองและสังคมอยู่ร่วมกัน
อย่ำงรู้คุณค่ำควำมงำม อย่ำงมีสุนทรีย์ที่มีรสนิยม 

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

เกณฑ์มาตรฐาน 
1. กำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรในหน่วยงำนที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี 
2. สิ่งแวดล้อมด้ำนควำมปลอดภัยของอำคำรสถำนที่ สะอำดถูกสุขลักษณะ และ

ตกแต่งอย่ำงมีควำมสุนทรีย์ 
3. ปรับแต่งและรักษำภูมิทัศน์ให้สวยงำม สอดคล้องกับธรรมชำติ และเป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อม 
4. กำรจัดให้มีพื้นที่และกิจกรรมทำงวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริมให้นิสิต และ/

หรือบุคลำกรมีส่วนร่วมอย่ำงสม่ ำเสมอ 
5. ระดับควำมพึงพอใจของบุคลำกร และ/หรือนิสิตที่เกี่ยวกับประเด็น 1 – 4  

ไม่ต่ ำกว่ำ 3.51 จำกคะแนนเต็ม 5 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีกำรด ำเนินกำร  
1 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร  
2 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร  
3 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร  
4 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร  
5 ข้อ 
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ข้อมูลที่ต้องการ 
1. หลักฐำนที่แสดงรำยละเอียดของโครงกำรหรือกิจกรรมที่พัฒนำสุนทรียภำพ

ด้ำนศิลปะและวัฒนธรรมที่หน่วยงำนด ำเนินกำรตลอดปีในแต่ละปีกำรศึกษำ 
2. โครงกำรหรือกิจกรรมที่แสดงรำยละเอียดที่ก ำหนดวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย

ของควำมส ำเร็จอย่ำงเป็นรูปธรรม รำยงำนผลกำรประเมินกำรมีส่วนร่วม 
3. เอกสำรหลักฐำนหรือผลกำรประเมินด้ำนสภำพแวดล้อม ควำมปลอดภัย 

ควำมสะอำด สุขอนำมัย และควำมสวยงำม 
4. รำยงำนสรุปผลกำรประเมินกำรจัดให้มีพื้นที่และกิจกรรมทำงวัฒนธรรมที่เอื้อ

และส่งเสริมให้นิสิต และ/หรือบุคลำกรมีส่วนร่วมอย่ำงสม่ ำเสมอ 
5. รำยงำนผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของบุคลำกร และ/หรือนิสิตที่เกี่ยวกับ

ประเด็น 1 – 4  

หมายเหตุ  
1. สะอำด หมำยถึง ไม่รก มีระเบียบ รักษำง่ำย ใช้สะดวก 
2. สุขลักษณะ หมำยถึง สะอำด ปลอดภัย ไร้มลภำวะ สุขกำย สบำยใจ เป็นมิตร

ต่อสิ่งแวดล้อม 
3. สวยงำม หมำยถึง มีกำรจัดแต่งอำคำร สภำพแวดล้อมอย่ำงเหมำะสม 

สอดคล้องกับพื้นที่แวดล้อม ไม่สิ้นเปลือง และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภำพแวดล้อม 
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องค์ประกอบที่ 3 

การบริหารและการจัดการ 
 

 
ตัวบ่งชีท้ี่ 3.1 ภำวะผูน้ ำของคณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำนและผู้บริหำรทุกระดับของ

หน่วยงำน (สกอ.7.1) 
ตัวบ่งชีท้ี่ 3.2 กำรพัฒนำสถำบันสู่สถำบันเรียนรู้ (สกอ.7.2) 
ตัวบ่งชีท้ี่ 3.3 ระบบบริหำรควำมเสี่ยง (สกอ.7.4) 
ตัวบ่งชีท้ี่ 3.4 ระบบกำรพฒันำบุคลำกร (สกอ.2.4) 
ตัวบ่งชีท้ี่ 3.5 ร้อยละของบุคลำกรที่ได้รบักำรพัฒนำควำมรู้ และทักษะวชิำชพี 

ที่สอดคล้องกับกำรปฏบิัติงำนทัง้ในประเทศหรือต่ำงประเทศ (มก.) 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ภาวะผู้น าของคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน และผู้บริหาร 
ทุกระดับของหน่วยงาน (สกอ.7.1) 

 
ชนิดของตัวบ่งชี ้  กระบวนกำร 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  
ปัจจัยสนับสนุนที่ส ำคัญต่อกำรเจริญก้ำวหน้ำของหน่วยงำน คือ คณะกรรมกำร

ประจ ำหน่วยงำน และผู้บริหำรทุกระดับของหน่วยงำนนั้นๆ หำกคณะกรรมกำรประจ ำ
หน่วยงำน และผู้บริหำรมีวิสัยทัศน์ เป็นผู้น ำที่ดี มีธรรมำภิบำล รับผิดชอบต่อสังคม  
รักควำมก้ำวหน้ำ ดูแลบุคลำกรอย่ำงดี เปิดโอกำสให้ชุมชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรบริหำร 
มีควำมสำมำรถในกำรตัดสินใจแก้ปัญหำ และก ำกับดูแล ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนไปในทิศทำงที่ถูกต้อง จะท ำให้หน่วยงำนเจริญรุดหน้ำอย่ำงรวดเร็ว 

นิยามศัพท์ 
หลักธรรมาภิบาล หมำยถึง กำรปกครอง กำรบริหำร กำรจัดกำร กำรควบคุม 

ดูแลกิจกำรต่ำงๆ ให้เป็นไปในครรลองธรรม นอกจำกนี้ ยังหมำยถึงกำรบริหำรจัดกำรที่ดี 
ซึ่งสำมำรถน ำไปใช้ได้ทั้งภำครัฐและเอกชน ธรรมที่ใช้ในกำรบริหำรงำนนี้มีควำมหมำย
อย่ำงกว้ำงขวำง กล่ำวคือ หำได้มีควำมหมำยเพียงหลักธรรมทำงศำสนำเท่ำนั้น แต่รวมถึง
ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและควำมถูกต้องชอบธรรมทั้งปวง ซึ่งวิญญูชนพึงมีและพึง
ประพฤติปฏิบัติ อำทิ ควำมโปร่งใสตรวจสอบได้ กำรปรำศจำกกำรแทรกแซงจำกองค์กำร
ภำยนอก เป็นต้น หลักธรรมำภิบำลของกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  (Good 
Governance) ที่เหมำะสมจะน ำมำปรับใช้ในภำครัฐมี 10 องค์ประกอบ ดังนี้  

1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลกำรปฏิบัติรำชกำรที่บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของแผนกำรปฏิบัติรำชกำรตำมที่ได้รับงบประมำณมำ
ด ำเนินกำร รวมถึงสำมำรถเทียบเคียงกับส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนที่มีภำรกิจคล้ำยคลึง
กันและมีผลกำรปฏิบัติงำนในระดับชั้นน ำของประเทศเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อ
ประชำชนโดยกำรปฏิบัติรำชกำรจะต้องมีทิศทำง ยุทธศำสตร์ และเป้ำประสงค์ที่ชัดเจน 
มีกระบวนกำรปฏิบัติงำนและระบบงำนที่เป็นมำตรฐำน รวมถึงมีกำรติดตำมประเมินผล
และพัฒนำปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่องและเป็นระบบ 
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2. หลักประสิทธิภำพ (Efficiency) คือ กำรบริหำรรำชกำรตำมแนวทำงกำรก ำกับ
ดูแลที่ดีที่มีกำรออกแบบกระบวนกำรปฏิบัติงำนโดยใช้เทคนิคและเครื่องมือกำรบริหำร
จัดกำรที่เหมำะสมให้องค์กำรสำมำรถใช้ทรัพยำกรทั้งด้ำนต้นทุน แรงงำนและระยะเวลำ
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติรำชกำรตำมภำรกิจ
เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

3. หลักกำรตอบสนอง (Responsiveness) คือ กำรให้บริกำรที่สำมำรถ
ด ำเนินกำรได้ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด และสร้ำงควำมเชื่อมั่น ควำมไว้วำงใจ รวมถึง
ตอบสนองควำมคำดหวังหรือควำมต้องกำรของประชำชนผู้รับบริกำร  และผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียที่มีควำมหลำกหลำยและมีควำมแตกต่ำง 

4. หลักภำระรับผิดชอบ (Accountability) คือ กำรแสดงควำมรับผิดชอบในกำร
ปฏิบัติหน้ำที่และผลงำนต่อเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ โดยควำมรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับ
ที่สนองต่อควำมคำดหวังของสำธำรณะ รวมทั้งกำรแสดงถึงควำมส ำนึกในกำรรับผิดชอบ
ต่อปัญหำสำธำรณะ 

5. หลักควำมโปร่งใส (Transparency) คือ กระบวนกำรเปิดเผยอย่ำง
ตรงไปตรงมำ ชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัยและสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรอันไม่ต้องห้ำมตำม
กฎหมำยได้อย่ำงเสรี โดยประชำชนสำมำรถรู้ทุกขั้นตอนในกำรด ำเนินกิจกรรมหรือ
กระบวนกำรต่ำงๆ และสำมำรถตรวจสอบได้ 

6. หลักกำรมีส่วนร่วม (Participation) คือ กระบวนกำรที่ข้ำรำชกำร ประชำชน
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกำสได้เข้ำร่วมในกำรรับรู้ เรียนรู้ ท ำควำมเข้ำใจ ร่วม
แสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหำหรือประเด็นที่ส ำคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทำง ร่วมกำร
แก้ไขปัญหำ ร่วมในกระบวนกำรตัดสินใจ และร่วมกระบวนกำรพัฒนำในฐำนะหุ้นส่วน
กำรพัฒนำ 

7. หลักกำรกระจำยอ ำนำจ (Decentralization) คือ กำรถ่ำยโอนอ ำนำจกำร
ตัดสินใจ ทรัพยำกร และภำรกิจจำกส่วนรำชกำรส่วนกลำงให้แก่หน่วยกำรปกครองอื่นๆ 
(รำชกำรบริหำรส่วนท้องถิ่น) และภำคประชำชนด ำเนินกำรแทนโดยมีอิสระตำมสมควร 
รวมถึงกำรมอบอ ำนำจและควำมรับผิดชอบในกำรตัดสินใจและกำรด ำเนินกำรให้แก่
บุคลำกร โดยมุ่งเน้นกำรสร้ำงควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรต่อผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย กำรปรับปรุงกระบวนกำร และเพิ่มผลิตภำพเพื่อผลกำรด ำเนินงำนที่ดีของ 
ส่วนรำชกำร 
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8. หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ กำรใช้อ ำนำจของกฎหมำย กฎระเบียบ 
ข้อบังคับในกำรบริหำรรำชกำรด้วยควำมเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และค ำนึงถึงสิทธิ
เสรีภำพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

9. หลักควำมเสมอภำค (Equity) คือ กำรได้รับกำรปฏิบัติและได้รับบริกำรอย่ำง
เท่ำเทียมกันโดยไม่มีกำรแบ่งแยกด้ำน ชำยหรือหญิง ถิ่นก ำเนิด เชื้อชำติ ภำษำ เพศ อำยุ 
ควำมพิกำร สภำพทำงกำยหรือสุขภำพ สถำนะของบุคคล ฐำนะทำงเศรษฐกิจและสังคม 
ควำมเชื่อทำงศำสนำ กำรศึกษำ กำรฝึกอบรมและอื่นๆ 

10. หลักมุ่งเน้นฉันทำมติ (Consensus Oriented) คือ กำรหำข้อตกลงทั่วไป
ภำยในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจำกกำรใช้กระบวนกำร
เพื่อหำข้อคิดเห็นจำกกลุ่มบุคคลที่ได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์ โดยเฉพำะกลุ่มที่
ได้รับผลกระทบโดยตรงซึ่งต้องไม่มีข้อคัดค้ำนที่ยุติไม่ได้ในประเด็นที่ส ำคัญ โดยฉันทำมติ
ไม่จ ำเป็นต้องหมำยควำมว่ำเป็นควำมเห็นพ้องโดยเอกฉันท์ 

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

เกณฑ์มาตรฐาน  
1. คณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำน ปฏิบัติหน้ำที่ตำมระเบียบ/ข้อบังคับที่ก ำหนด

ครบถ้วนและมีกำรประเมินตนเองตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดล่วงหน้ำ  
2. ผู้บริหำรมีวิสัยทัศน์ ก ำหนดทิศทำงกำรด ำเนินงำน และสำมำรถถ่ำยทอดไปยัง

บุคลำกรทุกระดับ มีควำมสำมำรถในกำรวำงแผนกลยุทธ์ มีกำรน ำข้อมูลสำรสนเทศเป็น
ฐำนในกำรปฏิบัติงำนและพัฒนำหน่วยงำน 

3. ผู้บริหำรมีกำรก ำกับ ติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมที่มอบหมำย 
รวมทั้งสำมำรถสื่อสำรแผนและผลกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน ไปยังบุคลำกรใน
หน่วยงำน 

4. ผู้บริหำรสนับสนุนให้บุคลำกรในหน่วยงำน มีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรให้
อ ำนำจในกำรตัดสินใจแก่บุคลำกรตำมควำมเหมำะสม และผู้บริหำรมีกำรจัดประชุม
บุคลำกร อย่ำงน้อย 2 คร้ังต่อปีกำรศึกษำ 

5. ผู้บริหำรถ่ำยทอดควำมรู้และส่งเสริมพัฒนำผู้ร่วมงำน เพื่อให้สำมำรถท ำงำน
บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงำน เต็มตำมศักยภำพ 

6. ผู้บริหำรบริหำรงำนด้วยหลักธรรมำภิบำล โดยค ำนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงำน 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
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7. คณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำนประเมินผลกำรบริหำรงำนของหน่วยงำน และ
ผู้บริหำรน ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงกำรบริหำรงำนอย่ำงเป็นรูปธรรม 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีกำรด ำเนินกำร  
1 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร  
2 หรือ 3 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร  
6 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร  
7 ข้อ 

 

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 
 

1. คณะกรรมการประจ าหน่วยงาน ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ/ข้อบังคับที่
ก าหนดครบถ้วนและมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดล่วงหน้า 

1.1 คณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำนทุกคนควรได้รับกำรชี้แจงและท ำควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับกฎหมำยข้อบังคับต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพำะพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัย 
ข้อบังคับต่ำงๆ อำทิ ข้อบังคับที่ว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบุคคลและผู้บริหำร รวมทั้ง 
ทิศทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของประเทศกรอบทิศทำงกำรพัฒนำหน่วยงำน    
และอัตลักษณ์ของหน่วยงำน/มหำวิทยำลัย เพื่อให้ทรำบถึงบทบำทหน้ำที่ที่มีต่อ
หน่วยงำน ก่อนจะปฏิบัติหน้ำที่ 

1.2 คณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำนก ำกับดูแลหน่วยงำนไปสู่ทิศทำงที่ก ำหนด
ร่วมกันระหว่ำงผู้บริหำรหน่วยงำน และคณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำน และมีควำม
สอดคล้องกับทิศทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของประเทศ  รวมทั้งทันต่อกำร
เปลี่ยนแปลงของโลก 

1.3 มีกำรเปิดเผยประวัติกรรมกำรประจ ำหน่วยงำน รำยงำนกำรประเมินตนเอง 
และรำยงำนต่อสำธำรณชน 

 

2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน และสามารถถ่ายทอด 
ไปยังบุคลากรทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการน าข้อมูล
สารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาหน่วยงาน 

2.1 ผู้บริหำรและคณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำน มีส่วนร่วมกันในกำรก ำหนด
นโยบำยและจัดท ำวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนกลยุทธ์ และน ำสู่กำรปฏิบัติที่เป็นระบบชัดเจน 
โดยมีกำรก ำหนดตัวบ่งชี้คุณภำพ (KPI) ของงำนที่ปฏิบัติ ที่ควรมีกำรพิจำรณำจำก       
1) มิติกำรพัฒนำองค์กร เช่น กำรส่งเสริมให้บุคลำกรมีโอกำสศึกษำ เรียนรู้ พัฒนำตนเอง
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อย่ำงต่อเนื่อง กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรเรียนรู้ 2) มิติกำรพัฒนำ หรือกำร
ปรับปรุงกระบวนหลักของหน่วยงำน เช่น กำรสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน/ ทิศทำงกำร
ส่งเสริมกำรวิจัย/กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม/กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 3) มิติ
ผู้รับบริกำรหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร โดยค ำนึงถึงควำม
คุ้มค่ำของกำรใช้จ่ำยเงิน งบประมำณ และให้สอดคล้องกับเป้ำประสงค์ตำมประเด็น
ยุทธศำสตร์ หรือวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของหน่วยงำนอย่ำงเหมำะสม โดยพิจำรณำจำก
ควำมคุ้มค่ำของกำรจัดเก็บข้อมูล และกำรรำยงำนข้อมูลกับประโยชน์ที่จะได้รับ 

2.2 ผู้บริหำรสร้ำงระบบและกลไกกำรถ่ำยทอดนโยบำย วิสัยทัศน์ และแผน 
กลยุทธ์ให้หน่วยงำนและบุคลำกรทุกระดับทรำบและมีควำมเข้ำใจร่วมกัน 

2.3 ควรจัดท ำระบบฐำนข้อมูลของหน่วยงำนให้ทันสมัย น ำมำใช้ในกำรติดตำมผล
กำรบริหำรสำรสนเทศ กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้คุณภำพ (KPI) ที่ก ำหนด
ไว้ในแผนกลยุทธ์อย่ำงน้อยปีละ 2 คร้ัง และน ำข้อมูลที่ได้มำใช้เพื่อกำรตัดสินใจปรับแผน
กลยุทธ์ได้อย่ำงทันกำร 

 

3. ผู้บริหารมีการก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามที่มอบหมาย 
รวมทั้งสามารถสื่อสารแผนและผลการด าเนินงานของหน่วยงาน ไปยังบุคลากร 
ในหน่วยงาน 

3.1 ผู้บริหำรมีกำรก ำกับ ติดตำมผลกำรน ำนโยบำยและแผนกลยุทธ์ไปสู่กำร
ปฏิบัติในกำรประชุมผู้บริหำรอย่ำงน้อยปีละ 1-2 ครั้ง เพื่อทบทวนเป้ำหมำย หรือปรับ
แผนกำรด ำเนินงำนให้สอดคล้องกับสภำพกำรณ์ยิ่งขึ้น พร้อมทั้งสร้ำงกลไกภำยในเพื่อ
สื่อสำรแผนกำรด ำเนินงำนไปยังบุคลำกรกลุ่มเป้ำหมำยทุกระดับที่เก่ียวข้อง 

3.2 ผู้บริหำรมีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนที่ส ำคัญตำมภำรกิจของหน่วยงำน 
อย่ำงครบถ้วน รวมทั้งกำรติดตำมผลสัมฤทธิ์ อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อทบทวน
เป้ำหมำย หรือปรับแผนกำรด ำเนินงำนในรอบปีถัดไป พร้อมแจ้งผลกำรด ำเนินงำนไปยัง
บุคลำกรทุกระดับผ่ำนกำรสื่อสำรภำยใน โดยใช้สื่อต่ำงๆ ที่ตรงกับกลุ่มเป้ำหมำย 

 

4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงาน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
ให้อ านาจในการตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม และผู้บริหารมีการจัด
ประชุมบุคลากร อย่างน้อย 2 คร้ังต่อปีการศึกษา 
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4.1 ผู้บริหำรควรมีระบบกำรสื่อสำร 2 ทำง เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
จำกบุคลำกรผู้ปฏิบัติงำน อันจะท ำให้ได้ข้อมูลเพื่อกำรปรับปรุงระบบกำรปฏิบัติงำนอย่ำง
ต่อเนื่อง 

4.2 ผู้บริหำรด ำเนินกำรปรับลดขั้นตอนกระบวนกำรบริหำรจัดกำรโดยกำรมอบ
อ ำนำจในกำรตัดสินใจแก่ผู้บริหำรหรือผู้ปฏิบัติระดับถัดไป เพื่อเพิ่มควำมคล่องตัว พร้อม
กับมีกำรก ำกับ และตรวจสอบเพื่อให้เกิดควำมมั่นใจว่ำระบบกำรท ำงำนมีประสิทธิภำพ 
ประสิทธิผล คุ้มค่ำ และมีควำมเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

4.3 ผู้บริหำรมีกำรส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม เพื่อเป็นกำรสร้ำงขวัญและก ำลังใจ
ต่อบุคลำกรเป็นประจ ำอย่ำงต่อเนื่อง เช่น กำรจัดโครงกำรรำงวัลคุณภำพและเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรให้บริกำรโครงกำรพัฒนำองค์กำรให้คล่องตัว (lean organization) 
เป็นต้น 

 

5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงานเพื่อให้สามารถท างาน
บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน เต็มตามศักยภาพ 

5.1 ผู้บริหำรมีกำรถ่ำยทอดควำมรู้แก่ผู้ร่วมงำน โดยเน้นกำรเพิ่มทักษะในกำร
ปฏิบัติงำนให้สูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่องหรือเพิ่มศักยภำพในกำรท ำงำนให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
เช่น กำรสอนงำนที่หน้ำงำน (on – the – job training) จัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำน   
เป็นต้น 

5.2 ผู้บริหำรในระดับต่ำงๆ ควรน ำหลักกำรจัดกำรควำมรู้มำใช้ เพื่อกำร
แลกเปลี่ยนควำมรู้ และถ่ำยทอดประสบกำรณ์ร่วมกันระหว่ำงผู้ปฏิบัติงำน อำทิ กำร
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กำรสร้ำงเครือข่ำยชุมชนนักปฏิบัติ (community of 
practices) เป็นต้น 

 

6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์ของ
หน่วยงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

6.1 ผู้บริหำรควรยึดหลักธรรมำภิบำลเป็นเครื่องมือในกำรบริหำรกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำน ให้ไปสู่ทิศทำงที่ก ำหนดร่วมกันระหว่ำงผู้บริหำรหน่วยงำน และคณะกรรมกำร
ประจ ำหน่วยงำน โดยให้สอดคล้องกับทิศทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของประเทศ
และทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของโลก 
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6.2 ผู้บริหำรมีกำรด ำเนินงำนภำยใต้หลักธรรมำภิบำลโดยเฉพำะในประเด็นกำร
ปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเร่ืองคุณภำพทำงวิชำกำรและเปิดโอกำสให้
มีส่วนร่วมจำกทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้องในกำรด ำเนินงำน 

6.3 ผู้บริหำรมีกำรเปิดเผยประวัติ มีรำยงำนประเมินตนเอง จัดท ำรำยงำนสรุปผล
กำรท ำงำนและรำยงำนกำรเงินของหน่วยงำน เสนอต่อคณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำน 
เป็นประจ ำทุกปี 

6.4 ผู้บริหำรมีกำรติดตำมผลกำรควบคุมภำยใน กำรบริหำรควำมเสี่ยง และกำร
ตรวจสอบภำยในของหน่วยงำน และรำยงำนกำรเงินของหน่วยงำน เสนอต่อ
คณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำน เป็นประจ ำทุกปี 

 

7. คณะกรรมการประจ าหน่วยงาน ประเมินผลการบริหารงานของหน่วยงาน 
และผู้บริหารน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 

7.1 กรรมกำรประจ ำหน่วยงำน ประเมินผลกำรบริหำรงำนของหน่วยงำน และ
ผู้บริหำรตำมที่ระบุไว้ในกฎหมำยหรือพระรำชบัญญัติของมหำวิทยำลัย และข้อบังคับ
มหำวิทยำลัยที่ว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบุคคลผู้บริหำรและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับกำร
ประเมิน หรือตำมข้อตกลงที่ท ำร่วมกันระหว่ำงกรรมกำรประจ ำหน่วยงำน และผู้บริหำร 

7.2 กรรมกำรประจ ำหน่วยงำน ควรยึดหลักกำรประเมินผลกำรบริหำรงำนแบบ
กัลยำณมิตร กล่ำวคือใช้หลักกำรที่มุ่งเน้นกำรให้ข้อเสนอแนะเชิงสร้ำงสรรค์ น ำผลกำร
ประเมินไปใช้ในกำรพัฒนำ หรือปรับปรุงหน่วยงำน ให้เจริญก้ำวหน้ำอย่ำงต่อเนื่อง 

7.3 ผู้บริหำรมีกำรน ำผลกำรประเมินจำกกรรมกำรประจ ำหน่วยงำน ไปใช้
ปรับปรุงกำรบริหำรงำน อำทิ จัดท ำแผนกำรบริหำรงำนและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
ต่อกรรมกำรประจ ำหน่วยงำน ในโอกำสที่เหมำะสม 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรยีนรู้ (สกอ.7.2) 

 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนกำร 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  
มำตรฐำนกำรอุดมศึกษำข้อที่ 3 ก ำหนดให้หน่วยงำนมีกำรสร้ำงและพัฒนำสังคม

ฐำนควำมรู้และสังคมแห่งกำรเรียนรู้ ซึ่งต้องมีกำรจัดกำรควำมรู้เพื่อมุ่งสู่หน่วยงำนแห่ง
กำรเรียนรู้ โดยมีกำรรวบรวมองค์ควำมรู้ที่มีอยู่ในหน่วยงำนซึ่งกระจัดกระจำยอยู่ในตัว
บุคคลหรือเอกสำรมำพัฒนำให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในหน่วยงำนสำมำรถเข้ำถึงควำมรู้ 
และพัฒนำตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ อันจะส่งผลให้
หน่วยงำนมีควำมสำมำรถในเชิงแข่งขันสูงสุด กระบวนกำรในกำรบริหำรจัดกำรควำมรู้ 
ในหน่วยงำน ประกอบด้วย กำรระบุควำมรู้ กำรคัดเลือก กำรรวบรวม กำรจัดเก็บควำมรู้ 
กำรเข้ำถึงข้อมูล และกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ทั้งภำยในและภำยนอกหน่วยงำน กำรสร้ำง
บรรยำกำศและวัฒนธรรมกำรเรียนรู้ภำยในหน่วยงำน กำรก ำหนดแนววิธีปฏิบัติงำน 
ตลอดจนกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรควำมรู้ 
ในหน่วยงำนให้ดียิ่งขึ้น 

นิยามศัพท์ 
แนวปฏิบัติที่ดี หมำยถึง วิธีปฏิบัติ หรือข้ันตอนกำรปฏิบัติที่ท ำให้องค์กำรประสบ

ควำมส ำเร็จ หรือสู่ควำมเป็นเลิศตำมเป้ำหมำย เป็นที่ยอมรับในวงวิชำกำรหรือวิชำชีพ
นั้นๆ มีหลักฐำนของควำมส ำเร็จปรำกฏชัดเจน โดยมีกำรสรุปวิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนกำร
ปฏิบัติ ตลอดจนควำมรู้และประสบกำรณ์ บันทึกเป็นเอกสำร เผยแพร่ให้หน่วยงำน
ภำยในหรือภำยนอกสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได้ 

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

เกณฑ์มาตรฐาน  
1. มีกำรก ำหนดประเด็นควำมรู้และเป้ำหมำยของกำรจัดกำรควำมรู้ที่สอดคล้อง

กับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงำน  
2. ก ำหนดบุคลำกรกลุ่มเป้ำหมำยที่จะพัฒนำควำมรู้และทักษะในกำรปฏิบัติงำน

อย่ำงชัดเจนตำมประเด็นควำมรู้ที่ก ำหนดในข้อ 1 
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3. มีกำรแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จำกควำมรู้ ทักษะของผู้มีประสบกำรณ์
ตรง (tacit knowledge) เพื่อค้นหำแนวปฏิบัติที่ดีตำมประเด็นควำมรู้ที่ก ำหนดในข้อ 1 
และเผยแพร่ไปสู่บุคลำกรกลุ่มเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

4. มีกำรรวบรวมควำมรู้ตำมประเด็นควำมรู้ที่ก ำหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ใน 
ตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมำพัฒนำและจัดเก็บอย่ำงเป็นระบบ
โดยเผยแพร่ออกมำเป็นลำยลักษณ์อักษร (explicit knowledge) 

5. มีกำรน ำควำมรู้ที่ ได้จำกกำรจัดกำรควำมรู้ ในปีกำรศึกษำปัจจุบันหรือ 
ปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำที่เป็นลำยลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจำกควำมรู้ 
ทักษะของผู้มีประสบกำรณ์ตรง (tacit knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมำปรับใช้ 
ในกำรปฏิบัติงำนจริง 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีกำรด ำเนินกำร  
1 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร  
2 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร  
3 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร  
4 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร  
5 ข้อ 

 

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 
 

1. มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน  

1.1 หน่วยงำนควรศึกษำเป้ำประสงค์ตำมประเด็นยุทธศำสตร์ หรือวัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์ของหน่วยงำน ว่ำมีประเด็นใดที่มุ่งเน้นเป็นส ำคัญ หรือมุ่งสู่อัตลักษณ์ใดที่
ต้องกำร เพื่อน ำมำใช้ในกำรก ำหนดแผนยุทธศำสตร์หรือแผนปฏิบัติกำรในกำรจัดกำร
ควำมรู้ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงำน  

1.2 บุคคลที่เกี่ยวข้องในกำรก ำหนดประเด็นควำมรู้  อำจประกอบด้วย 
ผู้อ ำนวยกำร รองผู้อ ำนวยกำร หัวหน้ำฝ่ำย หัวหน้ำงำน ที่ก ำกับดูแลด้ำนยุทธศำสตร์หรือ
กลยุทธ์ที่ เกี่ ยวข้องกับภำรกิจของหน่วยงำน รวมทั้ งด้ ำนอื่นๆ  ที่ เป็น ไปตำม 
อัตลักษณ์ของหน่วยงำน 

1.3 หน่วยงำนควรมีเป้ำหมำยในกำรจัดกำรควำมรู้ โดยเน้นเร่ืองกำรพัฒนำทักษะ
ควำมสำมำรถของบุคลำกรภำยในเป็นหลัก รวมทั้งประเด็นกำรจัดกำรควำมรู้ที่หน่วยงำน
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มุ่งเน้นตำมอัตลักษณ์ เช่น เทคนิคกำรปรับปรุงกำรท ำงำน เทคนิคกำรเพิ่มผลงำนวิจัย/
ผลงำนวิชำกำรภำยในหน่วยงำน เป็นต้น 

 

2. ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะ ในการ
ปฏิบัติงานอย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 

2.1 ก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำยที่จะได้รับกำรพัฒนำควำมรู้และทักษะ ในกำร
ปฏิบัติงำน 

2.2 หน่วยงำนควรก ำหนดนโยบำยให้มีกำรส ำรวจผลกำรปฏิบัติงำนที่เป็นจุดเด่น
ของบุคลำกร โดยเฉพำะด้ำนกำรให้บริกำร กำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจที่สะท้อนอัตลักษณ์
ของหน่วยงำน เพื่อน ำมำก ำหนดเป็นประเด็นส ำหรับใช้ในกระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ให้
ได้องค์ควำมรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำคุณภำพผลกำรด ำเนินงำน 

 

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

3.1 หน่วยงำนควรเชิญบุคลำกรภำยใน หรือภำยนอกที่มีผลงำนดีเด่นทำงด้ำน
วิชำกำรและผลงำนทำงด้ำนวิจัย รวมทั้งผลงำนด้ำนอื่นๆ ที่หน่วยงำนมุ่งเน้นมำถ่ำยทอด
ควำมรู้ เคล็ดลับ หรือนวัตกรรม อย่ำงสม่ ำเสมอผ่ำนเวทีต่ำงๆ เช่น กำรจัดประชุมสัมมนำ 
เพื่อกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับเจ้ำของควำมรู้ เคล็ดลับ หรือนวัตกรรมดังกล่ำว 

3.2 หน่วยงำนควรส่งเสริมให้มีบรรยำกำศและวัฒนธรรมกำรเรียนรู้ภำยใน
หน่วยงำน เช่น กำรส่งเสริมให้มีชุมชนนักปฏิบัติและเครือข่ำยด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้  
ทั้งระหว่ำงหน่วยงำน ภำยในหน่วยงำน และภำยนอกหน่วยงำน/มหำวิทยำลัย เพื่อให้
เกิดวัฒนธรรมกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง  โดยกำรจัดสรรทรัพยำกรอย่ำง
เหมำะสม ทั้งด้ำนงบประมำณ เวลำ สถำนที่ 

 

4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ใน 
ตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็น
ระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) 

4.1 มีกำรก ำหนดผู้รับผิดชอบในกำรวิเครำะห์ สังเครำะห์ควำมรู้ทั้งที่มีอยู่ใน 
ตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมำพัฒนำและจัดเก็บอย่ำงเป็นระบบ 
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เป็นหมวดหมู่ เพือ่ให้บุคลำกรกลุ่มเป้ำหมำยที่ต้องกำรเพิ่มพูนควำมรู้ควำมสำมำรถเข้ำถึง
แนวปฏิบัติที่ดีได้ง่ำย 

4.2 ควรมีกำรใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำร
บริหำรจัดกำร และเผยแพร่ควำมรู้ในองค์กร ให้เกิดควำมประหยัดและเกิดประโยชน์
สูงสุด 

4.3 ควรมีกำรจัดพิมพ์วำรสำร หรือสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ 
ยกย่องให้เกียรติแก่ผู้เป็นเจ้ำของควำมรู้ เคล็ดลับ หรือนวัตกรรมดังกล่ำว 

 

5. มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือ 
ปีการศึกษาที่ผ่านมา ที่เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจาก
ความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมา
ปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

5.1 ผู้รับผิดชอบควรวิเครำะห์ควำมรู้จำกแนวปฏิบัติที่ดีจำกแหล่งต่ำงๆ เช่น 
นวัตกรรมที่ได้จำกกำรจัดกำรควำมรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงำน และสังคม น ำมำ
ปรับใช้ให้เหมำะสมกับบริบทของหน่วยงำนที่เป็นกลุ่มเป้ำหมำย 

5.2 ผู้รับผิดชอบควรขยำยผลกำรปรับใช้ไปยังหน่วยงำนต่ำงๆ และติดตำมวัดผล
ตำมประเด็นควำมรู้และเป้ำหมำยของกำรจัดกำรควำมรู้ที่สอดคล้องกับแผน 
กลยุทธ์ของหน่วยงำน 

5.3 มีกลไกกำรน ำผลกำรประเมินคุณภำพจำกภำยในและภำยนอกด้ำนกำร
จัดกำรควำมรู้ มำปรับปรุงและพัฒนำระบบและกลไกกำรจัดกำรควำมรู้ของหน่วยงำน 

5.4 ผู้รับผิดชอบควรสรุปผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นตำมเป้ำประสงค์ที่ก ำหนดไว้ใน
ประเด็นยุทธศำสตร์ หรือกลยุทธ์ของหน่วยงำน 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระบบบรหิารความเสี่ยง (สกอ.7.4) 

 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนกำร 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  
เพื่อให้หน่วยงำนมีระบบบริหำรควำมเสี่ยง โดยกำรบริหำรและควบคุมปัจจัย 

กิจกรรม และกระบวนกำรด ำเนินงำนที่อำจเป็นมูลเหตุของควำมเสียหำย (ทั้งในรูปของ
ตัวเงิน หรือไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ชื่อเสียง และกำรฟ้องร้องจำกกำรไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย 
ระเบียบ ข้อบังคับประสิทธิภำพ ประสิทธิผล หรือควำมคุ้มค่ำ) เพื่อให้ระดับควำมเสี่ยง 
และขนำดของควำมเสียหำยที่จะเกิดขึ้นในอนำคตอยู่ในระดับที่ยอมรับและควบคุมได้  
โดยค ำนึงถึงกำรเรียนรู้วิธีกำรป้องกันจำกกำรคำดกำรณ์ปัญหำล่วงหน้ำและโอกำสในกำร
เกิด เพื่อป้องกันหรือบรรเทำควำมรุนแรงของปัญหำ รวมทั้งกำรมีแผนส ำรองต่อภำวะ
ฉุกเฉิน เพื่อให้มั่นใจว่ำระบบงำนต่ำงๆ มีควำมพร้อมใช้งำน มีกำรปรับปรุงระบบอย่ำง
ต่อเนื่องและทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงเพื่อกำรบรรลุเป้ำหมำยของหน่วยงำน ตำม
ยุทธศำสตร์หรือกลยุทธ์เป็นส ำคัญ 

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

เกณฑ์มาตรฐาน  
1. มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำนบริหำรควำมเสี่ยง โดยมีผู้บริหำร

ระดับสูง และตัวแทนที่รับผิดชอบภำรกิจหลักของหน่วยงำนร่วมเป็นคณะกรรมกำรหรือ
คณะท ำงำน 

2. มีกำรวิเครำะห์และระบุควำมเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดควำมเสี่ยงอย่ำงน้อย 
3 ด้ำน ตำมบริบทของหน่วยงำน ตัวอย่ำงเช่น 

-  ควำมเสี่ยงด้ำนทรัพยำกร (กำรเงิน งบประมำณ ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
อำคำรสถำนที่) 

-  ควำมเสี่ยงด้ำนยุทธศำสตร์ หรือกลยุทธ์ของหน่วยงำน 
-  ควำมเสี่ยงด้ำนนโยบำย กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ 
-  ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติงำน เช่น ควำมเสี่ยงของกระบวนกำรบริหำรงำน  

กำรให้บริกำร กำรบริหำรงำนวิจัย ระบบงำน ระบบประกันคุณภำพ 
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-  ควำมเสี่ยงด้ำนบุคลำกรและควำมเสี่ยงด้ำนธรรมำภิบำล  โดยเฉพำะ
จรรยำบรรณของบุคลำกร 

-  ควำมเสี่ยงจำกเหตุกำรณ์ภำยนอก 
-  อื่นๆ ตำมบริบทของหน่วยงำน 
3. มีกำรประเมินโอกำสและผลกระทบของควำมเสี่ยงและจัดล ำดับควำมเสี่ยงที่ได้

จำกกำรวิเครำะห์ในข้อ 2 
4. มีกำรจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงที่มีระดับควำมเสี่ยงสูง และด ำเนินกำร 

ตำมแผน 
5. มีกำรติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผน และรำยงำนต่อ

คณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำน เพื่อพิจำรณำอย่ำงน้อยปีละ 1 คร้ัง 
6. มีกำรน ำผลกำรประเมิน และข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำน 

ไปใช้ในกำรปรับแผนหรือวิเครำะห์ควำมเสี่ยงในรอบปีถัดไป 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีกำรด ำเนินกำร  
1 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร  
2 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร  
3 หรือ 4 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร  
5 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร  
6 ข้อ 

หมายเหตุ  
คะแนนกำรประเมินจะเท่ำกับ 0 หำกพบว่ำเกิดเหตุกำรณ์ร้ำยแรงขึ้นภำยใน

หน่วยงำน ในรอบปีกำรประเมิน ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและควำมปลอดภัยของ บุคลำกร 
ผู้รับบริกำร หรือต่อชื่อเสียงภำพลักษณ์ หรือต่อควำมมั่นคงทำงกำรเงินของหน่วยงำน 
อันเนื่องมำจำกควำมบกพร่องของหน่วยงำน ในกำรควบคุม หรือจัดกำรกับควำมเสี่ยง 
หรือปัจจัยเสี่ยงที่ไม่มีประสิทธิภำพเพียงพอ โดยมีหลักฐำนประกอบที่ชัดเจน 

 
ตัวอย่างความเสี่ยงร้ายแรงที่ให้ผลประเมินเป็นศูนย์ (0) คะแนน เช่น 
1. มีกำรเสียชีวิตและถูกท ำร้ำยร่ำงกำยหรือจิตใจอย่ำงรุนแรงของบุคลำกรภำยใน

หน่วยงำน ทั้งๆ ที่อยู่ในวิสัยที่หน่วยงำนสำมำรถป้องกันหรือลดผลกระทบในเหตุกำรณ์ที่
เกิดขึ้นได้ แต่ไม่พบแผนกำรจัดกำรควำมเสี่ยง หรือไม่พบควำมพยำยำมของหน่วยงำนใน
กำรระงับเหตุกำรณ์ดังกล่ำว 
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2. หน่วยงำนเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือมีภำพลักษณ์ที่ไม่ดี อันเนื่องมำจำกปัจจัยต่ำงๆ 
เช่น นักวิจัยหรือบุคลำกรขำดจริยธรรม จรรยำบรรณ กำรไม่ปฏิบัติตำมมำตรฐำนหรือ
กฎกระทรวง และเกิดเป็นข่ำวปรำกฏให้เห็นตำมสื่อต่ำงๆ เช่น หนังสือพิมพ์ ข่ำว Online 
เป็นต้น 

3. หน่วยงำนขำดสภำพคล่องในด้ำนกำรเงินจนท ำให้ไม่สำมำรถปฏิบัติงำนได้ 
ส่งผลกระทบต่อผู้รับบริกำรอย่ำงรุนแรง 
 

การไม่เข้าข่ายที่ท าใหผ้ลการประเมินได้คะแนนเป็นศูนย์ (0) ได้แก ่
1. หน่วยงำนมีกำรวิเครำะห์และจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงเชิงป้องกัน หรือมี

แผนรองรับเพื่อลดผลกระทบส ำหรับควำมเสี่ยงที่ท ำให้เกิดเรื่องร้ำยแรงดังกล่ำวไว้
ล่วงหน้ำ และด ำเนินกำรตำมแผน 

2. เป็นเหตุสุดวิสัย อยู่นอกเหนือกำรบริหำรจัดกำร (กำรควบคุมหรือกำรป้องกัน) 
ของหน่วยงำน 

3. เหตุกำรณ์ร้ำยแรงดังกล่ำวมีควำมรุนแรงที่ลดน้อยลงมำกจำกแผนรองรับ
ผลกระทบที่ได้ก ำหนดไว้ล่วงหน้ำ 
 

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 

1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยง  โดยมี
ผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบภารกิจหลักของหน่วยงาน ร่วมเป็น
คณะกรรมการหรือคณะท างาน 

1.1 มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำน ประกอบด้วยผู้บริหำรระดับสูง 
และตัวแทนที่รับผิดชอบในแต่ละภำรกิจหลักของหน่วยงำน 

1.2 มีกำรระบุรำยละเอียดกำรท ำงำนของคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำน  เช่น 
นโยบำยหรือแนวทำงในกำรด ำเนินงำน หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ก ำหนดระยะเวลำให้มี
กำรประชุมของคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำนฯ อย่ำงสม่ ำเสมอ 

2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง 
อย่างน้อย 3 ด้าน ตามบริบทของหน่วยงาน จากตัวอย่างต่อไปนี้ 

-  ควำมเสี่ยงด้ำนทรัพยำกร (กำรเงิน งบประมำณ ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
อำคำรสถำนที่) 
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-  ควำมเสี่ยงด้ำนยุทธศำสตร์ หรือกลยุทธ์ของหน่วยงำน 
-  ควำมเสี่ยงด้ำนนโยบำย กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ 
-  ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติงำน เช่น ควำมเสี่ยงของกระบวนกำรบริหำรงำน   

กำรให้บริกำร กำรบริหำรงำนวิจัย ระบบงำน ระบบประกันคุณภำพ 
-  ควำมเสี่ยงด้ำนบุคลำกรและควำมเสี่ยงด้ำนธรรมำภิบำล โดยเฉพำะ

จรรยำบรรณของบุคลำกร 
-  ควำมเสี่ยงจำกเหตุกำรณ์ภำยนอก 
2.1 วิเครำะห์และระบุควำมเสี่ยงพร้อมปัจจัยที่ก่อให้เกิดควำมเสี่ยงที่ส่งผล

กระทบหรือสร้ำงควำมเสียหำย หรือควำมล้มเหลวหรือลดโอกำสที่จะบรรลุเป้ำหมำยใน
กำรปฏิบัติงำน 

2.2 ประเด็นควำมเสี่ยงที่น ำมำพิจำรณำควรมองถึงเหตุกำรณ์ในอนำคตที่มีโอกำส
เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงำนด้ำนชื่อเสียง คุณภำพกำรให้บริกำร รวมถึงควำม
สูญเสียทำงด้ำนชีวิตบุคลำกร และทรัพย์สินของหน่วยงำนเป็นส ำคัญ 

2.3 ปัจจัยเสี่ยงหรือปัจจัยที่ก่อให้เกิดควำมเสี่ยงอำจใช้กรอบแนวคิดในเรื่องที่
เก่ียวข้องกับคน อำคำรสถำนที่ อุปกรณ ์วิธีกำรปฏิบัติงำน สภำพแวดล้อมทั้งภำยในและ
ภำยนอก เป็นต้น 

2.4 จัดล ำดับควำมส ำคัญของปัจจัยเสี่ยง โดยพิจำรณำจำกมิติของโอกำสและ
ผลกระทบจำกควำมเสี่ยง 

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยง
ที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2 

3.1 ระดับควำมเสี่ยงอำจก ำหนดเป็นเชิงปริมำณ หรือเชิงคุณภำพที่สะท้อนถึง
ควำมเสี่ยงระดับสูง กลำง ต่ ำ ได้ 

3.2 ควรมีกำรก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินควำมเสี่ยงทั้งในด้ำนของโอกำสและ
ผลกระทบ 

3.3 กำรประเมินโอกำสในกำรเกิดควำมเสี่ยง ให้ประเมินจำกควำมถี่ที่เคยเกิด
เหตุกำรณ์เสี่ยงในอดีต หรือควำมน่ำจะเป็นที่จะเกิดเหตุกำรณ์ในอนำคต โดยคำดกำรณ์
จำกข้อมูลในอดีต รวมถึงสภำพแวดล้อมที่เก่ียวข้องกับกำรควบคุมปัจจัยเสี่ยงในปัจจุบัน 

3.4 กำรประเมินผลกระทบของควำมเสี่ยง ให้ประเมินจำกควำมรุนแรง ถ้ำมี
เหตุกำรณ์เสี่ยงดังกล่ำวเกิดขึ้น โดยจะมีควำมรุนแรงมำก ถ้ำกระทบต่อควำมเชื่อมั่นต่อ
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คุณภำพกำรให้บริกำรของหน่วยงำน ฐำนะกำรเงิน ขวัญก ำลังใจและควำมปลอดภัยของ
บุคลำกร เป็นต้น 

4. มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงและด าเนินการตาม
แผน 

4.1 จัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงเพื่อกำรบรรลุเป้ำหมำย โดยต้องก ำหนด
มำตรกำรหรือแผนปฏิบัติกำรที่จะสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจให้กับบุคลำกรในหน่วยงำน 
และด ำเนินกำรแก้ไข ลด หรือป้องกันควำมเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอย่ำงเป็นรูปธรรม 

4.2 สร้ำงมำตรกำรควบคุมควำมเสี่ยงโดยใช้เทคนิค 4 T คือ Take กำรยอมรับ
ควำมเสี่ยง Treat กำรลดหรือควบคุมควำมเสี่ยง Transfer กำรโอนหรือกระจำยควำม
เสี่ยง และ Terminate กำรหยุดหรือหลีกเลี่ยงควำมเสี่ยง เพือ่ลดมูลเหตุของแต่ละโอกำส
ที่หน่วยงำนจะเกิดควำมเสียหำย (ทั้งในรูปแบบของตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ชื่อเสียง 
กำรฟ้องร้องจำกกำรไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับประสิทธิภำพ ประสิทธิผล
หรือควำมคุ้มค่ำ คุณค่ำ) 

5. มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และรายงานต่อ
คณะกรรมการประจ าหน่วยงานเพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

5.1 มีกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำหรือผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนต่อคณะกรรมกำร
ประจ ำหน่วยงำน 

5.2 มีกำรรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนและประเมินผลควำมส ำเร็จของกำร
ด ำเนินงำน ปัญหำอุปสรรค และแนวทำงกำรแก้ไข พร้อมข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง
แผนกำรด ำเนินงำนต่อคณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำน 

6. มีการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ า
หน่วยงานไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 

แผนบริหำรควำมเสี่ยงในรอบปีถัดไปควรพิจำรณำระดับควำมเสี่ยงที่เหลืออยู่หลัง
กำรจัดกำรควำมเสี่ยงและข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำน รวมทั้งควำม
เสี่ยงใหม่จำกนโยบำย หรือสภำพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งภำยในหน่วยงำน และจำก
หน่วยงำนก ำกับ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร (สกอ.2.4) 

 
ชนิดของตัวบ่งชี ้  กระบวนกำร   

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  
คุณภำพของกำรศึกษำจะเกิดขึ้นถ้ำหน่วยงำนมีบุคลำกรที่มีคุณภำพ มีควำมรัก

องค์กร มุ่งมั่น ตั้งใจปฏิบัติหน้ำที่ตำมภำระงำนที่ก ำหนด ผู้บริหำรมีกำรมอบหมำยงำน
ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชำตำมศักยภำพ ควำมถนัด ควำมสนใจของแต่ละบุคคล บุคลำกร  
ทุกระดับมีควำมพึงพอใจในกำรท ำงำน มีกำรพัฒนำบุคลำกรตำมสำขำวิชำชีพ และหำ
วิธีกำรที่จะธ ำรงรักษำบุคลำกรที่มีประสิทธิภำพให้อยู่กับองค์กรตลอดไป   

นิยามศัพท์ 
จรรยาบรรณบุคลากร หมำยถึง ประมวลควำมประพฤติที่บุคลำกรพึงปฏิบัติ เพื่อ

รักษำ ส่งเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียง และฐำนะของบุคลำกรตำมที่สภำมหำวิทยำลัยก ำหนด 
โดยอำจใช้กรอบแนวทำงตำมประกำศ ก.พ.อ. เรื่อง มำตรฐำนของจรรยำบรรณที่พึงมีใน
สถำบันอุดมศึกษำ โดยต้องยึดมั่นในหลักกำร 6 ประกำร คือ 1) ยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่ง
ที่ถูกต้อง 2) ซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ 3) ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมโปร่งใสและสำมำรถ
ตรวจสอบได้ 4) ปฏิบัติหน้ำที่โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่ำงไม่เป็นธรรม 5) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของ
งำน 6) ไม่ใช้อ ำนำจครอบง ำผิดท ำนองคลองธรรมต่อนิสิต และต้องครอบคลุม
จรรยำบรรณ 10 ประกำร คือ 1) จรรยำบรรณต่อตนเอง 2) จรรยำบรรณต่อวิชำชีพ    
3) จรรยำบรรณต่อกำรปฏิบัติงำน 4) จรรยำบรรณต่อหน่วยงำน 5) จรรยำบรรณต่อ
ผู้บังคับบัญชำ 6) จรรยำบรรณต่อผู้ใต้บังคับบัญชำ 7) จรรยำบรรณต่อผู้ร่วมงำน 8) 
จรรยำบรรณต่อนิสิตและผู้รับบริกำร 9) จรรยำบรรณต่อประชำชน และ 10) 
จรรยำบรรณต่อสังคม 

บุคลากร หมำยถึง บุคลำกรประจ ำทั้งหมด ที่มีสัญญำจ้ำงกับหน่วยงำนทั้ง 
ปีกำรศึกษำ  

การให้อ านาจในการตัดสินใจ หมำยถึง กำรให้อ ำนำจและควำมรับผิดชอบในกำร
ตัดสินใจและในกำรปฏิบัติแก่ผู้ปฏิบัติงำน ซึ่งเป็นผู้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับงำน 
เพื่อให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

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



 

คู่มือตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน ส าหรับสถาบัน ส านัก ปีการศึกษา 2554 และปีการศึกษา 2555 100 

เกณฑ์มาตรฐาน  
1. มีแผนกำรบริหำรและกำรพัฒนำบุคลำกรที่มีกำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
2. มีกำรบริหำรและกำรพัฒนำบุคลำกรให้เป็นไปตำมแผนที่ก ำหนด 
3. มีสวัสดิกำรเสริมสร้ำงสุขภำพที่ดี และสร้ำงขวัญและก ำลังใจให้บุคลำกร

สำมำรถท ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
4. มีระบบกำรติดตำมให้บุคลำกรน ำควำมรู้และทักษะที่ได้จำกกำรพัฒนำมำใช้ใน

กำรปฏิบัติงำนที่เก่ียวข้อง 
5. มีกำรให้ควำมรู้ด้ำนจรรยำบรรณบุคลำกร และดูแลควบคุมให้บุคลำกร 

ถือปฏิบัติ 
6. มีกำรประเมินผลควำมส ำเร็จของแผนกำรบริหำรและกำรพัฒนำบุคลำกร 
7. มีกำรน ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงกำรบริหำรและกำร

พัฒนำบุคลำกร 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีกำรด ำเนินกำร  
1 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร  
2 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร  
3 หรือ 4 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร  
5 หรือ 6 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
7 ข้อ 

 

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 
 

1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
ข้อมูลที่ควรพิจำรณำประกอบกำรวำงแผนกำรบริหำรและกำรพัฒนำทรัพยำกร

บุคคลควรครอบคลุมข้อมูลที่ส ำคัญ ดังต่อไปนี้ 
1.1 ข้อมูลอัตรำก ำลังของบุคลำกรในปัจจุบัน รวมทั้งที่ต้องกำรในอนำคต 

อย่ำงน้อย 5 ปีข้ำงหน้ำ เพื่อใช้ในกำรวำงแผนควำมต้องกำรด้ำนบุคลำกรของหน่วยงำน 
ก ำหนดอัตรำก ำลังที่ต้องกำรเพื่อกำรปฏิบัติงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ และกำรพัฒนำงำน
ประจ ำ ก ำหนดแผนกำรจ้ำงงำนและวิธีกำรสรรหำบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ  
มีทัศนคติที่ดีให้เข้ำมำสู่กระบวนกำรคัดสรร อำจมีกำรสรรหำทั้งจำกภำยนอกและภำยใน
มหำวิทยำลัย 

1.2 ข้อมูลจำกกำรส ำรวจควำมต้องกำรในกำรอบรม (training needs) ของบุคลำกร 
เพื่อให้ได้รับกำรฝึกอบรมตำมเกณฑ์ที่หน่วยงำนก ำหนด และสำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับมำ
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พัฒนำงำนของตนให้มีประสิทธิภำพเพิ่มขึ้น ซึ่งผู้บริหำรหน่วยงำนสำมำรถประเมินควำม
ต้องกำรนี้ได้ ข้อมูลเกี่ยวกับควำมสำมำรถ (competencies) ที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำน 
ในระดับต่ำงๆ เพื่อใช้ในกำรปฐมนิเทศ และฝึกอบรมให้ผู้ปฏิบัติงำนมีควำมเข้ำใจใน
วิธีกำรท ำงำน เกิดกระบวนกำรเรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิด กฎเกณฑ์ มีทัศนคติและทักษะที่ดี 
เพื่อเพิ่มผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ปฏิบัติงำน รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับกำรสอนงำน กำร
หมุนเวียนให้ไปท ำงำนในด้ำนอื่นๆ กำรเข้ำศึกษำในโครงกำรที่มหำวิทยำลัยจัดขึ้น 

1.3 ข้อมูลป้อนกลับของผลกำรปฏิบัติงำนและผลกำรพัฒนำตำมเส้นทำง
ควำมก้ำวหน้ำของสำยงำนในรอบปีที่ผ่ำนมำ เพื่อใช้ในกำรมอบหมำยงำนหรือมีข้อตกลง
ในกำรท ำงำน และใช้เพื่อกำรปรับปรุงแก้ไข ชมเชย ให้รำงวัล ตลอดจนปรับปรุง
ค่ำตอบแทนและสวัสดิกำรที่เหมำะสมและเป็นธรรม รวมทั้งกำรสรรหำคนเก่ง  คนดีเข้ำ
มำปฏิบัติงำนในหน่วยงำน 

1.4 ข้อมูลกำรวิเครำะห์จุดแข็ง จุดอ่อนด้ำนทรัพยำกรมนุษย์ว่ำมีประเด็นใดบ้ำงที่
ควรมีกำรวำงแผน เพื่อกำรปรับปรุงแก้ไขแผนพัฒนำทรัพยำกรให้สอดคล้องกับควำม
ต้องกำรและควำมคำดหวังของผู้ปฏิบัติงำน และของหน่วยงำน 

 

2. มีการบริหารและการพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
2.1 มีกำรสรรหำ คัดเลือกบุคลำกรอย่ำงเป็นระบบ โปร่งใส และก ำหนด 

แนวปฏิบัติไว้เป็นลำยลักษณ์อักษร เพื่อให้ได้บุคลำกรได้ทรำบ ภำยใต้เวลำที่ก ำหนด และ
เป็นไปตำมกรอบอัตรำก ำลังที่มหำวิทยำลัยวำงแผนไว้ 

2.2 มีกำรวิเครำะห์งำน (job analysis) โดยก ำหนดให้มีค ำอธิบำยลักษณะงำน 
(job description) กำรระบุคุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่ง (job specification) รวมทั้ง
ควำมสำมำรถ (competencies ) ที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำน เพื่อใช้ในกำรปฐมนิเทศ 
และกำรฝึกอบรมวิธีกำรท ำงำนและทักษะที่จ ำเป็นให้ผู้ปฏิบัติงำนเข้ำใจในงำน 

2.3 มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน (job evaluation) ที่มีรูปแบบชัดเจน มีกำร
ก ำหนดเส้นทำงเดินของต ำแหน่งงำน (career path) ของบุคลำกรทุกกลุ่ม วิเครำะห์
ปริมำณกำรเข้ำ – ออกของบุคลำกรแต่ละกลุ่ม และพิจำรณำหำแนวทำงกำรปรับปรุง
แก้ไขและติดตำมผล 

2.4 มีกำรพัฒนำบุคลำกรให้เป็นไปตำมแผนและเส้นทำงเดินของต ำแหน่งงำน 
ที่ก ำหนด รวมทั้งติดตำมตรวจสอบเป็นรำยบุคคล เพื่อกำรส่งเสริมสนับสนุนอย่ำงต่อเนื่อง 
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3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและก าลังใจให้บุคลากร
สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.1 สร้ำงบรรยำกำศของสถำนที่ท ำงำนให้น่ำอยู่ ตั้งแต่สภำพแวดล้อม บรรยำกำศ
กำรท ำงำน กำรจัดสวัสดิกำร กำรเอำใจใส่ดูแลบุคลำกรทุกคนอย่ำงเสมอภำคทัดเทียมกัน 
กำรสร้ำงบรรยำกำศของควำมสุขในกำรท ำงำน 

3.2 มีระบบส่งเสริมสนับสนุนกำรเสนอขอรับรำงวัลของบุคลำกร เช่น มีกำร
ติดตำมข้อมูลแหล่งให้รำงวัลต่ำงๆ เพื่อประชำสัมพันธ์ให้บุคลำกรทรำบโดยเร็ว มีกำร
กระตุ้นและช่วยเหลือผู้ที่มีศักยภำพเพื่อขอรับรำงวัลในด้ำนต่ำงๆ เช่น ช่วยจัดท ำเอกสำร
กำรขอรับรำงวัล ประสำนงำนในกระบวนกำรขอรับรำงวัล หรืองำนธุรกำรอื่นๆ 

3.3 มีกำรยกย่องให้เกียรติผู้ได้รับรำงวัลโดยวิธีกำรต่ำงๆ เช่น ประชำสัมพันธ์ผลงำน
ที่ได้รับรำงวัลทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย จัดบรรยำกำศพิเศษเพื่อเป็นเกียรติ 
พิจำรณำควำมดีควำมชอบเป็นกรณีพิเศษ 

3.4 มีระบบพี่เลี้ยง โดยจัดให้ผู้ที่มีประสบกำรณ์เคยได้รับรำงวัลให้ค ำแนะน ำ
ช่วยเหลือและสนับสนุนบุคลำกรรุ่นใหม่ในกำรขอรับรำงวัลต่ำงๆ 

3.5 มีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดกำรพัฒนำร่วมกันเปิดโอกำสให้ผู้ใต้บังคับบัญชำได้มี
โอกำสแสดงควำมคิดเห็นและร่วมมือในกำรท ำงำน มีช่องทำงกำรสื่อสำรหลำยช่องทำง
ระหว่ำงผู้บังคับบัญชำและผู้ใต้บังคับบัญชำ รวมทั้งระหว่ำงผู้ใต้บังคับบัญชำด้วยกัน เพื่อ
ท ำให้เกิดควำมรู้สึกที่ดีและพัฒนำงำนร่วมกัน 

3.6 มีนโยบำยดูแลสุขภำพของบุคลำกร ทั้งในเชิงป้องกันและส่งเสริม มีสวัสดิกำร
ตรวจเช็คสุขภำพ ส่งเสริมกำรออกก ำลังกำยในรูปแบบต่ำงๆ เช่น สนับสนุนด้ำนสถำนที่
ออกก ำลังกำย สนับสนุนผู้เชี่ยวชำญในกำรแนะน ำด้ำนกำรดูแลสุขภำพ 

 

4. มีระบบการติดตามให้บุคลากรน าความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้
ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 

ทุกหลักสูตรกำรฝึกอบรม หรือทุกโครงกำรที่มีวัตถุประสงค์ในกำรเพิ่มควำมรู้และ
ทักษะกำรปฏิบัติงำน ควรก ำหนดแนวทำง หรือวิธีกำรติดตำม ประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
กำรอบรม หรือกำรพัฒนำเพื่อให้เกิดควำมมั่นใจว่ำบุคลำกรสำมำรถน ำควำมรู้และทักษะ
ที่ได้จำกกำรพัฒนำมำใช้ในกำรปฏิบัติงำนหรือปรับปรุงตนเอง  โดยอำจใช้กลไกกำร
ติดตำมผลกำรน ำควำมรู้และทักษะไปใช้ภำยหลังกำรอบรมหรือพัฒนำ 6-9 เดือน หรือใช้
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กลไกกำรจัดกำรควำมรู้เป็นเครื่องมือในกำรติดตำมประเมินผลสัมฤทธิ์ของกำรอบรมหรือ
กำรพัฒนำ เป็นต้น 

 

5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณบุคลากร และดูแลควบคุมให้บุคลากรถือ
ปฏิบัติ 

5.1 หน่วยงำนจัดให้มีกำรให้ควำมรู้ด้ำนจรรยำบรรณ และกิจกรรมส่งเสริมกำร
ปลูกฝังจรรยำบรรณแก่บุคลำกรอย่ำงสม่ ำเสมอ 

5.2 ผู้รับผิดชอบในกำรให้ควำมรู้ด้ำนจรรยำบรรณ ควรมีกำรติดตำมผลกำร
ปรับปรุงและพัฒนำตนเองของบุคลำกรอย่ำงต่อเนื่อง 

 

6. มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 
หน่วยงำนจัดให้มีกำรประเมินผลควำมส ำเร็จของกำรปฏิบัติงำนตำมกิจกรรมที่

ก ำหนดไว้ในแผน รวมทั้งผลสัมฤทธิ์ของแผนกำรบริหำรและกำรพัฒนำบุคลำกรตำม
ตัวชี้วัดผลกำรด ำเนินงำน (KPI) หรือเป้ำหมำยของแผนกำรบริหำรและกำรพัฒนำ
บุคลำกร โดยที่ตัวชี้วัดผลกำรด ำเนินงำนและค่ำเป้ำหมำยนั้นควรมีควำมเชื่อมโยงกับ  
กลยุทธ์ของหน่วยงำน และน ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงกำรบริหำร
และกำรพัฒนำบุคลำกรในรอบปีถัดไป 

 

7. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการ
พัฒนาบุคลากร 

7.1 น ำผลกำรประเมินควำมส ำเร็จของแผนกำรบริหำรและกำรพัฒนำบุคลำกรไป
ปรับปรุงแผนกำรบริหำรและกำรพัฒนำบุคลำกร 

7.2 ด ำเนินกำรตำมแผนปรับปรุงกำรบริหำรและกำรพัฒนำบุคลำกรตำม
ระยะเวลำที่ก ำหนด 

7.3 มีกำรส ำรวจควำมต้องกำร และควำมพึงพอใจของบุคลำกรที่เข้ำร่วมกิจกรรม
ต่ำงๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อกำรพัฒนำบุคลำกร เพื่อเป็นข้อมูลประกอบกำรจัดท ำแผนกำร
พัฒนำบุคลำกรในระยะต่อไป 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 
 

ร้อยละของบุคลากรที่ได้รบัการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพที่
สอดคล้องกับการปฏิบัตงิานทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ (มก.) 

 
ชนิดของตัวบ่งชี ้   ปัจจัยน ำเข้ำ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
มุ่งประเมินกำรให้โอกำสในกำรเรียนรู้เพิ่มเติมแก่บุคลำกร ให้มีโอกำสได้รับกำร

พัฒนำที่เป็นธรรม และเป็นกำรประเมินระบบกำรบริหำรงำนที่เป็นธรรมของผู้บริหำร  
ในกำรเปิดโอกำสให้บุคลำกร (นอกเหนือจำกบุคลำกรสำยวิชำกำร) ได้มีโอกำสในกำร
พัฒนำตนเองด้วยกำรเข้ำร่วมกำรฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนำและกำรดูงำนทั้งภำยในและ
ภำยนอกหน่วยงำน/มหำวิทยำลัย/ประเทศ อย่ำงเท่ำเทียมกัน ทั้งที่มีค่ำใช้จ่ำยและไม่มี
ค่ำใช้จ่ำย 

นิยามศัพท์ 
บุคลากร หมำยถึง บุคลำกรประจ ำทั้งหมด ที่มีสัญญำจ้ำงกับหน่วยงำนทั้ง 

ปีกำรศึกษำ  
บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา หมำยถึง บุคลำกรประจ ำที่หน่วยงำนสนับสนุน หรือ

อนุญำต หรือให้ไปศึกษำต่อ ไปฝึกอบรม สัมมนำ หรือดูงำน เป็นต้น ทั้งนี้ จะไม่นับซ้ า
แม้ว่ำบุคลำกรคนนั้นจะได้รับกำรพัฒนำหลำยครั้งในปีกำรศึกษำนั้นก็ตำม 

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

เกณฑ์การประเมิน 
ร้อยละของบุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำควำมรู้ ที่ก ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 

ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

ข้อมูลที่ต้องการ 
1. จ ำนวนบุคลำกรในปีกำรศึกษำนั้น ทั้งที่ปฏิบัติงานจริง และลาศึกษาต่อ 
2. จ ำนวนบุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำทั้งในประเทศหรือต่ำงประเทศ  

ในปีกำรศึกษำนั้น  
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วิธีการค านวณ  
1. ค ำนวณร้อยละของบุคลำกรที่ได้รับกำรพฒันำควำมรู้ และทกัษะวิชำชีพฯ 

จ ำนวนบุคลำกรที่ได้รบักำรพัฒนำฯ 
จ ำนวนบุคลำกร (รวมลำศึกษำตอ่) 

 
2. แปลงร้อยละที่ค ำนวณได้ในขอ้ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนทีไ่ด ้   =  
ร้อยละของบุคลำกรที่ได้รบักำรพัฒนำฯ 

X 5 
ร้อยละของบุคลำกรที่ได้รบักำรพัฒนำฯ ที่ก ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 
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องค์ประกอบที่ 4 

การเงินและงบประมาณ 
 

 
 
ตัวบ่งชีท้ี่ 4.1 ระบบและกลไกกำรเงินและงบประมำณ (สกอ.8.1) 
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ.8.1) 
 

ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนกำร 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  
หน่วยงำนจะต้องมีระบบในกำรจัดหำและจัดสรรเงินอย่ำงมีประสิทธิภำพ จะต้อง

มีแผนกลยุทธ์ทำงด้ำนกำรเงินซึ่งเป็นแผนจัดหำเงินทุนจำกแหล่งเงินทุนต่ำงๆ ที่สำมำรถ
ผลักดันแผนกลยุทธ์ของหน่วยงำนให้สำมำรถด ำเนินกำรได้ มีกำรวิเครำะห์รำยได้ 
ค่ำใช้จ่ำยของกำรด ำเนินงำน ทั้งจำกงบประมำณแผ่นดินและเงินรำยได้อื่นๆ ที่หน่วยงำน
ได้รับ มีกำรจัดสรรงบประมำณและกำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงเป็นระบบครบ  
ทุกพันธกิจ มีระบบกำรตรวจสอบกำรใช้เงินอย่ำงมีประสิทธิภำพ รำยงำนทำงกำรเงินต้อง
แสดงรำยละเอียดกำรใช้จ่ำยในทุกภำรกิจ โครงกำร กิจกรรมเพื่อให้สำมำรถวิเครำะห์
สถำนะทำงกำรเงินและควำมมั่นคงของหน่วยงำนได้ 

นิยามศัพท์ 

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน เป็นแผนระยะยำวที่ระบุที่มำและใช้ไปของทรัพยำกร
ทำงกำรเงินของหน่วยงำนที่สำมำรถผลักดันแผนกลยุทธ์ของหน่วยงำนให้สำมำรถ
ด ำเนินกำรได้ แผนกลยุทธ์ทำงกำรเงินจะสอดรับไปกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงำน 
หน่วยงำนควรประเมินควำมต้องกำรทรัพยำกรที่ต้องจัดหำส ำหรับกำรด ำเนินงำนตำม 
กลยุทธ์แต่ละกลยุทธ์ และประเมินมูลค่ำของทรัพยำกรออกมำเป็นเงินทุนที่ต้องกำรใช้  
ซึ่งจะเป็นควำมต้องกำรเงินทุนในระยะยำวเท่ำกับเวลำที่หน่วยงำนใช้ในกำรด ำเนินกำรให้ 
กลยุทธ์นั้นบังเกิดผล จำกนั้นจึงจะก ำหนดให้เห็นอย่ำงชัดเจนถึงที่มำของเงินทุนที่
ต้องกำรใช้ว่ำสำมำรถจัดหำได้จำกแหล่งเงินทุนใด เช่น รำยได้ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ 
งบประมำณแผ่นดินหรือเงินอุดหนุนจำกรัฐบำล เงินทุนสะสมของหน่วยงำน เงินบริจำค
จำกหน่วยงำนภำยนอกหรือศิษย์เก่ำ หรือหน่วยงำนจะต้องมีกำรระดมทุนด้วยวิธีกำร
อื่นๆ อีกเพิ่มเติม เช่น กำรแปลงทรัพย์สินทำงปัญญำเป็นมูลค่ำ รวมทั้งมีกำรวิเครำะห์
ต้นทุนของกำรด ำเนินงำนด้วย โดยที่ระยะเวลำของแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงินจะเท่ำกับ
ระยะเวลำของแผนกลยุทธ์ของหน่วยงำน 

รอบระยะเวลา     รอบปงีบประมำณ (1 ต.ค. 25... – 30 ก.ย. 25...) 
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เกณฑ์มาตรฐาน  
1. มีแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงำน 
2. มีแนวทำงจัดหำทรัพยำกรทำงด้ำนกำรเงิน หลักเกณฑ์กำรจัดสรร และกำรวำง

แผนกำรใช้เงินอย่ำงมีประสิทธิภำพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
3. มีงบประมำณประจ ำปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติกำรในแต่ละภำรกิจและกำร

พัฒนำหน่วยงำน และบุคลำกร 
4. มีกำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงเป็นระบบ และรำยงำนต่อคณะกรรมกำร

ประจ ำหน่วยงำน อย่ำงน้อยปีละ 2 คร้ัง 
5. มีกำรน ำข้อมูลทำงกำรเงินไปใช้ในกำรวิเครำะห์ค่ำใช้จ่ำย และวิเครำะห์สถำนะ

ทำงกำรเงินและควำมมั่นคงของหน่วยงำนอย่ำงต่อเนื่อง 
6. มีหน่วยงำนตรวจสอบภำยในและภำยนอก ท ำหน้ำที่ตรวจ ติดตำมกำรใช้เงิน

ให้เป็นไปตำมระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มหำวิทยำลัยก ำหนด  
7. ผู้บริหำรระดับสูงมีกำรติดตำมผลกำรใช้เงินให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย  และน ำ

ข้อมูลจำกรำยงำนทำงกำรเงินไปใช้ในกำรวำงแผนและกำรตัดสินใจ 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีกำรด ำเนินกำร  
1 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร  
2 หรือ 3 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร  
6 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร  
7 ข้อ 

 

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 
1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน 
1.1 แผนกลยุทธ์ทำงกำรเงินเป็นแผนที่แสดงให้เห็นถึงแหล่งที่มำและแหล่งใช้ไป

ของเงินที่ต้องใช้ในกำรด ำเนินงำนตำมแผนกลยุทธ์ 
1.2 หน่วยงำนควรตั้งคณะกรรมกำรท ำหน้ำที่ด ำเนินกำรวิเครำะห์ทรัพยำกรที่ต้อง

ใช้ในกำรด ำเนินงำนตำมแผนกลยุทธ์ของหน่วยงำน และท ำกำรประเมินมูลค่ำของ
ทรัพยำกรที่ต้องใช้ซึ่งจะเป็นงบประมำณในกำรด ำเนินกำรตำมแผน และก ำหนด
แหล่งที่มำของงบประมำณดังกล่ำว ซึ่งอำจจะเป็นงบประมำณแผ่นดิน เงินรำยได้
หน่วยงำน เงินบริจำค หรือหน่วยงำนจะต้องจัดให้มีกำรระดมทุนจำกแหล่งทุนต่ำงๆ 
ก่อนที่จะน ำข้อมูลเหล่ำนั้นมำจัดท ำงบประมำณประจ ำปีตำมแหล่งงบประมำณนั้นๆ 
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2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการ
วางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

2.1 มีแนวทำงกำรจัดหำแหล่งเงินทุนที่เหมำะสมกับลักษณะของค่ำใช้จ่ำยหรือ
เงินทุน และเพียงพอส ำหรับกำรบริหำรภำรกิจของหน่วยงำนในทุกด้ำนให้เป็นไปตำม
เป้ำหมำย 

2.2 มีแนวทำงในกำรจัดสรรทรัพยำกรตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดล่วงหน้ำและได้รับ
กำรยอมรับโดยทั่วไปของประชำคม ในกรณีที่มีหลักเกณฑ์ในกำรจัดสรรทรัพยำกรอยู่
แล้วควรได้มีกำรทบทวนควำมเหมำะสมของหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ใน
ปัจจุบัน 

2.3 มีแผนกำรจัดหำทรัพยำกรทำงกำรเงินอย่ำงเพียงพอ ส ำหรับกำรบริหำร
ภำรกิจของหน่วยงำนในทุกด้ำนให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย และมีแผนใช้เงินอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ เพื่อจะท ำให้รำยได้รำยจ่ำย เป็นไปอย่ำงเหมำะสม 

 

3. มีงบประมาณประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละภารกิจและ
การพัฒนาหน่วยงาน และบุคลากร 

หน่วยงำนอำจจะมีวิธีกำรและหลักกำรในกำรท ำงบประมำณประจ ำปีที่แตกต่ำง
กันได้ แต่อย่ำงไรก็ตำมหลังจำกได้มีกำรจัดท ำงบประมำณประจ ำปีเสร็จแล้วก่อนที่จะน ำ
งบประมำณประจ ำปีเสนอกรรมกำรประจ ำหน่วยงำน ควรได้มีกำรวิเครำะห์กำรใช้ไปของ
เงินตำมงบประมำณในด้ำนต่ำงๆ ดังนี้ 

- งบประมำณประจ ำปีสอดคล้องกับแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีที่ก ำหนดไว้ในแตล่ะปี
มำกน้อยเพียงใด 

- เมื่อวิเครำะห์ตำมภำรกิจของหน่วยงำนแล้ว งบประมำณประจ ำปีในแต่ละ
ภำรกิจมีควำมเพียงพอมำกน้อยเพียงใด 

- เมื่อวิเครำะห์ตำมแผนกำรพัฒนำหน่วยงำนแล้ว งบประมำณประจ ำปีส ำหรับ
กำรพัฒนำบุคลำกรมีควำมเหมำะสมตำมนโยบำยมำกน้อยเพียงใด 

 

4. มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อ
คณะกรรมการประจ าหน่วยงาน อย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง 

มีกำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินที่อย่ำงน้อยประกอบไปด้วยงบรำยรับ  ค่ำใช้จ่ำย 
และงบดุล อย่ำงเป็นระบบ อย่ำงน้อยทุก 6 เดือน ปีละ 2 ครั้ง เพื่อจะได้รู้ถึงสถำนะของ
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เงินรำยได้ หักค่ำใช้จ่ำยแล้วหน่วยงำนมีงบประมำณเหลือเพียงพอที่จะใช้ในกิจกรรมของ
หน่วยงำนในช่วงถัดไป มีกำรน ำรำยงำนทำงกำรเงินเสนอผู้บริหำรของหน่วยงำน และ
คณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำน 

 

5. มีการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์
สถานะทางการเงินและความมั่นคงของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง 

5.1 จัดท ำรำยงำนกำรใช้เงินงบประมำณตำมแผนกำรด ำเนินงำนเสนอผู้บริหำร 
เป็นรำยงำนที่แจ้งให้ผู้บริหำรได้ทรำบว่ำ ได้ใช้เงินตำมแผนหรือไม่และได้ใช้เงินกับ
กิจกรรมใด มีผลลัพธ์จำกกำรท ำงำนอย่ำงไรบ้ำง มีงบประมำณเหลือจ่ำยในแต่ละแผน
เท่ำไร 

5.2 มีกำรจัดท ำค่ำใช้จ่ำยต่อกิจกรรม 
5.3 มีกำรจัดท ำรำยงำนกำรลงทุนของหน่วยงำน 
5.4 มีกำรวิเครำะห์เพื่อพยำกรณ์รำยรับและรำยจ่ำยในอนำคต 
 

6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ท าหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้
เงินให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

6.1 หน่วยงำนที่มีส ำนักงำนตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้ตรวจสอบภำยนอกอยู่แล้วนั้น 
หำกส ำนักงำนตรวจเงินแผ่นดินไม่ได้เข้ำตรวจสอบเป็นประจ ำทุกปี ควรจัดให้มีผู้ตรวจ
สอบภำยนอกเข้ำตรวจสอบตำมระเบียบที่มหำวิทยำลัยก ำหนด 

6.2 มีกำรแต่งตั้ งคณะกรรมกำรตรวจสอบภำยในของหน่วยงำน (Audit 
committee) อย่ำงเป็นทำงกำร 

7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และน า
ข้อมูลจากรายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ 

7.1 ผู้บริหำรสำมำรถใช้ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและกำรตัดสินใจช่วยใน
กำรติดตำมกำรใช้เงิน จัดท ำรำยงำนต่ำงๆ ที่เป็นสิ่งจ ำเป็นที่ผู้บริหำรจะต้องทรำบ และ
น ำข้อมูลมำวิเครำะห์สถำนะทำงกำรเงินของหน่วยงำน 

7.2 มีกำรน ำรำยงำนทำงกำรเงินเสนอผู้บริหำร/กรรมกำรประจ ำหน่วยงำนตำม
แผนที่ก ำหนด 
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องค์ประกอบที่ 5 

ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ 
 

 
 
ตัวบ่งชีท้ี่ 5.1 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน (สกอ.9.1) 
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.9.1) 
 

ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนกำร 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในเป็นภำรกิจของสถำบันอุดมศึกษำตำมที่

ก ำหนดไว้ในพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545 ซึ่งหน่วยงำนต้องสร้ำงระบบและกลไกในกำรควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและ
พัฒนำกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนให้เป็นไปตำมนโยบำย เป้ำประสงค์ และระดับ
คุณภำพตำมมำตรฐำนที่ก ำหนด โดยมหำวิทยำลัยและหน่วยงำนต้นสังกัด ตลอดจน
หน่วยงำนที่เก่ียวข้อง มีกำรวัดผลส ำเร็จของกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน รวมทั้ง
กำรรำยงำนผลกำรประกันคุณภำพต่อหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสำธำรณชน 
มีกำรประเมินและปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง และมีนวัตกรรมที่เป็นแบบอย่ำงที่ดี 

กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในถือเป็นส่วนหนึ่ งของกระบวนกำรบริหำร
กำรศึกษำที่ต้องด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง โดยมีกำรสร้ำงจิตส ำนึกให้เห็นว่ำเป็นควำม
รับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในกำรพัฒนำคุณภำพของงำนตำมภำรกิจ ทั้งนี้ เพื่อเป็น
หลักประกันแก่สำธำรณชนให้มั่นใจได้ว่ำหน่วยงำนสำมำรถสร้ำงผลผลิตตำมภำรกิจที่มี
คุณภำพ 

นิยามศัพท ์
ระบบ หมำยถึง ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนที่มีกำรก ำหนดอย่ำงชัดเจนว่ำต้องท ำ

อะไรบ้ำงเพื่อให้ได้ผลออกมำตำมที่ต้องกำร ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนจะต้องปรำกฏให้
ทรำบโดยทั่วกันไม่ว่ำจะอยู่ในรูปของเอกสำรหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีกำรอื่นๆ  
องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย ปัจจัยน ำเข้ำ กระบวนกำร ผลผลิตและข้อมูล
ป้อนกลับ ซึ่งมีควำมสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน 

กลไก หมำยถึง สิ่งที่ท ำให้ระบบมีกำรขับเคลื่อนหรือด ำเนินอยู่ได้ โดยมีกำร
จัดสรรทรัพยำกร มีกำรจัดองค์กำร หน่วยงำน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ด ำเนินงำน 

รายงานการประเมินคุณภาพ หมำยถึง รำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) ที่รวม
ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในระดับหน่วยงำน จำกกรรมกำรประเมินฯ เรียบร้อยแล้ว 
ไว้ด้วย 
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) หมำยถึง กลุ่มคนต่ำงๆ ที่ได้รับผลกระทบ 
หรืออำจได้รับผลกระทบจำกกำรด ำเนินกำรและควำมส ำเร็จของหน่วยงำน ตัวอย่ำงของ
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส ำคัญ เช่น นิสิต ผู้ปกครอง สมำคมผู้ปกครอง ผู้ปฏิบัติงำน 
คู่ควำมร่วมมือทั้งที่เป็นทำงกำรและไม่เป็นทำงกำร คณะกรรมกำรก ำกับดูแลหน่วยงำน
ในด้ำนต่ำงๆ ศิษย์เก่ำ นำยจ้ำง สถำบันกำรศึกษำอื่นๆ องค์กำรที่ท ำหน้ำที่ก ำกับดูแลกฎ 
ระเบียบ องค์กำรที่ให้เงินสนับสนุน ผู้เสียภำษี ผู้ก ำหนดนโยบำย ผู้ส่งมอบ ตลอดจนชุมชนใน
ท้องถิ่น และชุมชนวิชำกำร หรือวิชำชีพ 

แนวปฏิบัติที่ดี หมำยถึง วิธีปฏิบัติ หรือข้ันตอนกำรปฏิบัติที่ท ำให้องค์กำรประสบ
ควำมส ำเร็จ หรือสู่ควำมเป็นเลิศตำมเป้ำหมำย เป็นที่ยอมรับในวงวิชำกำรหรือวิชำชีพ
นั้นๆ มีหลักฐำนของควำมส ำเร็จปรำกฏชัดเจน โดยมีกำรสรุปวิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนกำร
ปฏิบัติ ตลอดจนควำมรู้และประสบกำรณ์ บันทึกเป็นเอกสำร เผยแพร่ให้หน่วยงำน
ภำยในหรือภำยนอกสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได้ 

ตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ หมำยถึง ตัวบ่งชี้เพิ่มเติมนอกเหนือจำกตัวบ่งชี้ที่
ก ำหนดไว้ และแสดงควำมเป็นตัวตนของหน่วยงำน มุ่งไปสู่ควำมเป็นเลิศขององค์กร โดย
กำรก ำหนดตัวบ่งชี้อัตลักษณ์จะต้องมีกำรด ำเนินกำรอย่ำงเป็นระบบ มีแผนกำร
ด ำเนินงำนที่ชัดเจน 

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

เกณฑ์มาตรฐาน  
1. มีระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพภำยในที่เหมำะสมและสอดคล้องกับ

ภำรกิจและพัฒนำกำรของหน่วยงำน ตั้งแต่ระดับหน่วยงำนย่อย และด ำเนินกำรตำม
ระบบที่ก ำหนด 

2. มีกำรก ำหนดนโยบำยและให้ควำมส ำคัญเรื่องกำรประกันคุณภำพภำยใน โดย
คณะกรรมกำรระดับนโยบำยและผู้บริหำรสูงสุดของหน่วยงำน 

3. มีกำรก ำหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตำมลักษณะเฉพำะของหน่วยงำนที่สอดคล้อง
กับอัตลักษณ์ของมหำวิทยำลัย 

4. มีกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพภำยในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) 
กำรควบคุม ติดตำมกำรด ำเนินงำน และประเมินคุณภำพ 2) กำรจัดท ำรำยงำนประจ ำปีที่
เป็นรำยงำนประเมินคุณภำพ เสนอต่อคณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำน และจัดส่งส ำนัก
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ประกันคุณภำพตำมก ำหนดเวลำ และ 3) กำรน ำผลกำรประเมินคุณภำพไปท ำแผนกำร
พัฒนำคุณภำพของหน่วยงำน 

5. มีกำรน ำผลกำรประกันคุณภำพภำยในมำปรับปรุงกำรท ำงำน และส่งผลให้มี
กำรพัฒนำผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้  

6. มีระบบสำรสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนกำรประกันคุณภำพภำยในครบทั้ง  6 
องค์ประกอบคุณภำพ 

7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกำรประกันคุณภำพ โดยเฉพำะผู้ใช้บริกำร
ตำมพันธกิจของหน่วยงำน 

8. มีเครือข่ำยกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้ำนกำรประกันคุณภำพระหว่ำงมหำวิทยำลัย 
และมีกิจกรรมร่วมกัน 

9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองำนวิจัยด้ำนกำรประกันคุณภำพที่หน่วยงำนพัฒนำขึ้น 
และเผยแพร่ให้หน่วยงำนอื่นสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ 

หมายเหตุ  “สถำบัน ส ำนัก  ต้องมีตัวบ่งชี้เพิ่มเติมอย่ำงน้อย 1 ตัวบ่งชี้ โดยก ำหนดให้
เป็นตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตำมลักษณะเฉพำะของหน่วยงำนที่
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหำวิทยำลัย ไว้เป็นหลักฐำนประกอบกำร
ประเมินตำมเกณฑ์มำตรฐำนข้อ 3 ของตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ทั้งนี้ ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 
ไม่ต้องน าคะแนนไปรวมกับการประเมินคุณภาพภายใน” 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีกำรด ำเนินกำร  
1 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร  
2 หรือ 3 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร  
4 หรือ 5  
หรือ 6 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร  
7 หรือ 8 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร  
9 ข้อ 

 

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ

ภารกิจและพัฒนาการของหน่วยงาน ตั้งแต่ระดับหน่วยงานย่อย และด าเนินการตาม
ระบบที่ก าหนด 

1.1 หน่วยงำนควรใช้ระบบประกันคุณภำพที่มหำวิทยำลัยก ำหนด หรือพัฒนำ
ระบบประกันคุณภำพที่เหมำะสมกับระดับกำรพัฒนำของหน่วยงำน ทั้งนี้ อำจบูรณำกำร
ระบบประกันคุณภำพที่ใช้กันแพร่หลำยทั้งในระดับชำติ หรือนำนำชำติ 
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1.2 ระบบประกันคุณภำพที่น ำมำใช้ต้องเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรบริหำร
จัดกำรที่ด ำเนินกำรเป็นประจ ำ โดยเริ่มจำกกำรวำงแผน กำรด ำเนินกำรตำมแผน  
กำรตรวจสอบ ประเมินและกำรปรับปรุงพัฒนำ เพื่อให้กำรด ำเนินภำรกิจบรรลุ
เป้ำประสงค์และมีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 

1.3 มีกำรก ำหนดผู้รับผิดชอบและประสำนงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพเพื่อ
ผลักดันให้มีกำรประกันคุณภำพเกิดขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง ตั้งแต่ระดับหน่วยงำน หน่วยงำน
ย่อย จนถึงระดับผู้ปฏิบัติแต่ละบุคคล 

 

2. มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพภายใน 
โดยคณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน 

2.1 คณะกรรมกำรระดับนโยบำยและผู้บริหำรสูงสุดของหน่วยงำน ต้องให้
ควำมส ำคัญและก ำหนดนโยบำยกำรประกันคุณภำพที่ชัดเจน โดยเกิดจำกกำรมีส่วนร่วม
จำกทุกภำคีทั้งภำยในและภำยนอกหน่วยงำน 

2.2 มีหน่วยงำนหรือคณะกรรมกำรรับผิดชอบกำรจัดระบบกำรประกันคุณภำพ
พร้อมทั้งก ำหนดมำตรฐำน ตัวบ่งชี้และเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพที่เหมำะสม 

2.3 มีกลไกเชื่อมโยงกำรปฏิบัติงำนตั้งแต่ระดับบุคคล ระดับหน่วยงำนย่อย ระดับ
หน่วยงำน ถึงระดับมหำวิทยำลัย เพื่อให้ได้คุณภำพตำมที่มหำวิทยำลัยหรือหน่วยงำน
ก ำหนด 

2.4 มีคู่มือคุณภำพในแต่ละระดับเพื่อก ำกับกำรด ำเนินงำนให้สู่กำรปฏิบัติที่เป็น
รูปธรรม 

2.5 มีกลไกกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินและกระตุ้นให้เกิดกำรพัฒนำคุณภำพ
อย่ำงต่อเนื่อง 

 

3. มีการก าหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามลักษณะเฉพาะของหน่วยงานที่สอดคล้อง
กับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  

3.1 หน่วยงำนอำจก ำหนดมำตรฐำนและก ำหนดตัวบ่งชี้ที่ใช้เป็นกรอบในกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำนเพิ่มเติมตำมอัตลักษณ์ของตนเอง แต่ทั้งนี้ต้องไม่ขัดกับ
มำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ ตลอดจนมำตรฐำน และกฎเกณฑ์อื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

3.2 ตัวบ่งชี้ที่เพิ่มเติมขึ้นตำมอัตลักษณ์ของหน่วยงำน ควรชี้วัดคุณลักษณะที่ 
พึงประสงค์ครบถ้วนทั้งปัจจัยน ำเข้ำ กระบวนกำร ผลผลิตหรือผลลัพธ์ 
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3.3 เกณฑ์หรือแนวปฏิบัติที่ดีที่ใช้ก ำกับแต่ละตัวบ่งชี้ ต้องสำมำรถวัดระดับ
คุณภำพตำมเป้ำหมำยของตัวบ่งชี้นั้นๆ และเป็นเกณฑ์ที่น ำไปสู่กำรปรับปรุงพัฒนำอย่ำง
ต่อเนื่อง 

 

4. มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) 
การควบคุม ติดตามการด าเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดท ารายงาน
ประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพ เสนอต่อคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน และ
จัดส่งส านักประกันคุณภาพตามก าหนดเวลา และ 3) การน าผลการประเมินคุณภาพ
ไปท าแผนการพัฒนาคุณภาพของหน่วยงาน 

4.1 มีกำรด ำเนินกำรตำมระบบกำรประกันคุณภำพภำยในที่สมบูรณ์ครบถ้วนโดย
มีกำรก ำหนดกำรควบคุมคุณภำพ กำรติดตำมกำรด ำเนินงำน และกำรประเมินคุณภำพ 

4.2 มีกำรน ำวงจร PDCA เข้ำมำใช้ในกำรด ำเนินงำนด้ำนระบบคุณภำพ และกำร
ปรับปรุงระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพภำยใน 

4.3 มีกำรจัดท ำรำยงำนประจ ำปีที่เป็นรำยงำนประเมินคุณภำพที่มีข้อมูลครบถ้วน
เสนอคณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำนพิจำรณำ พร้อมทั้งเสนอมำตรกำรและแผนเร่งรัด
กำรพัฒนำคุณภำพตำมผลกำรประเมินในแต่ละปี โดยส่งรำยงำนให้มหำวิทยำลัย และ
เปิดเผยต่อสำธำรณชน 

 

5. มีการน าผลการประกันคุณภาพภายในมาปรับปรุงการท างาน และส่งผลให้
มีการพัฒนาผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 

หน่วยงำนควรมอบหมำยให้ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์น ำผลจำกกำร
ประเมินคุณภำพ มำตรกำร และแผนพัฒนำคุณภำพในแต่ละปี ไปวิเครำะห์และ
ด ำเนินกำรหรือประสำนงำนกับคณะกรรมกำร/หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจำรณำ
ปรับปรุงกำรด ำเนินงำนในส่วนที่รับผิดชอบโดยตรงหรือร่วมรับผิดชอบ  โดยมีเป้ำหมำย
ให้ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ของหน่วยงำน มีกำรพัฒนำขึ้นจำกปี
ก่อนหน้ำทุกตัวบ่งชี้ 

 

6. มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพภายในครบทั้ง 6 
องค์ประกอบคุณภาพ 

หน่วยงำนควรจัดให้มีระบบสำรสนเทศที่สำมำรถน ำเสนอข้อมูลประกอบกำร
ด ำเนินกำรประกันคุณภำพที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบันครบทั้ง 6 องค์ประกอบคุณภำพ และ
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สำมำรถใช้ร่วมกันได้ทั้งระดับบุคคล หน่วยงำนย่อย หน่วยงำน และมหำวิทยำลัย รวมถึง
เป็นระบบที่สำมำรถเชื่อมต่อกับระบบฐำนข้อมูลที่มหำวิทยำลัยจัดท ำขึ้น 

 
7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพ โดยเฉพาะ

ผู้ใช้บริการตามพันธกิจของหน่วยงาน 
หน่วยงำนควรส่งเสริมให้บุคลำกรของหน่วยงำนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกระบวนกำร

ประกันคุณภำพ และเปิดโอกำสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเฉพำะผู้รับบริกำรตำมภำรกิจ
ของหน่วยงำน เช่น ผู้รับบริกำรด้ำนกำรวิจัย หรือชุมชนผู้รับบริกำรทำงวิชำกำรของ
หน่วยงำน ได้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรประกันคุณภำพ อำทิ ในรูปแบบของกำรร่วมเป็น
กรรมกำร กำรร่วมก ำหนดตัวบ่งชี้และเป้ำหมำย กำรให้ข้อมูลป้อนกลับ หรือกำรให้ควำม
ร่วมมือกับหน่วยงำนในกำรด ำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ด้ำนกำรประกันคุณภำพ เป็นต้น 

8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพระหว่าง
มหาวิทยาลัย และมีกิจกรรมร่วมกัน 

8.1 มีกำรสร้ำงเครือข่ำยกำรประกันคุณภำพระหว่ำงมหำวิทยำลัย  
8.2 มีกำรท ำงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพร่วมกันในเครือข่ำย มีผลกำรปฏิบัติงำน

ที่ชัดเจน และมีพัฒนำกำรด้ำนต่ำงๆ ที่เกิดขึ้น จำกกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภำยในเครือข่ำย 
8.3 มีกำรติดตำม ประเมินผลกำรสร้ำงเครือข่ำย เพื่อน ำไปสู่กำรพัฒนำกำร

ท ำงำนร่วมกันอย่ำงต่อเนื่อง 
 
9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น 

และเผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นสามารถน าไปใช้ประโยชน์ 
9.1 มีกระบวนกำรคัดสรรแนวปฏิบัติที่ดี ในแต่ละกิจกรรมที่เกิดขึ้นในกำร

ปฏิบัติงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพภำยใน 
9.2 มีกำรเผยแพร่แนวทำงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ที่เป็นวิธีปฏิบัติที่ดีให้กับ

สำธำรณชน และให้หน่วยงำนอื่นไปใช้ประโยชน์ 
9.3 มีกำรวิจัยสถำบันด้ำนกำรประกันคุณภำพ และน ำผลไปพัฒนำงำนด้ำนกำร

ประกันคุณภำพ 
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องค์ประกอบที่ 6 

การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน 
 

 
 
ตัวบ่งชีท้ี่ 6.1 ระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำและปรับปรุงกระบวนกำรด ำเนินงำน 

(ก.พ.ร.) 
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ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ
ด าเนินงาน (ก.พ.ร.) 

 

ชนิดของตัวบ่งชี ้  กระบวนกำร 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
เพื่อให้หน่วยงำนมีกำรพัฒนำปรับปรุงกระบวนกำรส ำคัญที่สำมำรถสร้ำง

ประโยชน์ให้กับผู้รับบริกำรหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้วยรูปแบบหรือวิธีที่หลำกหลำย
สอดคล้องกับควำมต้องกำรและควำมคำดหวังของผู้รับบริกำรรวมทั้งน ำไปสู่กำรบรรลุ
พันธกิจของมหำวิทยำลัย 
 

นิยามศัพท์  
กระบวนการด าเนินงาน หมำยถึง ขั้นตอนที่เชื่อมโยงกันในกำรปฏิบัติงำนตำม

ภำรกิจต่ำงๆ ในกำรปฏิบัติมักมีผู้เกี่ยวข้องเป็นผู้รับบริกำร เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือ
เกี่ยวข้องกับบุคลำกรส่วนใหญ่ ซึ่งมีได้หลำยกระบวนกำร หลำยลักษณะที่แตกต่ำงกัน
ตำมภำรกิจของหน่วยงำน เช่น กระบวนกำรพัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรจัดท ำ
งบประมำณ กระบวนกำรจัดหำพัสดุ กระบวนกำรฝึกอบรม กระบวนกำรจัดกิจกรรม
เสริมหลักสูตร กระบวนกำรจัดสรรทุนวิจัย เป็นต้น 

ข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการด าเนินงาน หมำยถึง สิ่งที่เป็นปัจจัยส ำคัญ
ต่อควำมส ำเร็จของกระบวนกำรด ำเนินงำนที่ก ำหนดขึ้น โดยต้องสอดคล้องกับควำม
คำดหวังหรือควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งนี้ข้อก ำหนดที่ส ำคัญ
ของกระบวนกำรอำจมีมำกกว่ำ 1 ข้อก็ได้ เช่น บุคลำกรต้องกำรให้กำรจัดหำพัสดุได้พัสดุ
ที่มีคุณภำพ เหมำะกับกำรปฏิบัติงำนและรำคำสมเหตุสมผล เป็นต้น ซึ่งหลังจำกได้
ข้อก ำหนดแล้ว หน่วยงำนจึงน ำมำออกแบบกระบวนกำรและจัดท ำเป็นมำตรฐำนกำร
ปฏิบัติงำนต่อไป 

รอบระยะเวลา รอบปีงบประมำณ (1 ต.ค. 25.. – 30 ก.ย. 25..) 
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เกณฑ์มาตรฐาน  
1. มีกำรก ำหนดหรือทบทวนกระบวนกำรด ำเนินงำนหลัก (Core Process) ที่

ส ำคัญครบถ้วน ครอบคลุมกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจของหน่วยงำน โดยมีกำรวิเครำะห์
ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงกระบวนกำรต่ำงๆ เพื่อท ำให้กำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนหรือ
ของมหำวิทยำลัยมีควำมสอดคล้องกัน 

2. มีกำรจัดท ำหรือทบทวนข้อก ำหนดที่ส ำคัญของกระบวนกำรด ำเนินงำนหลัก 
(Core Process) ที่ส ำคัญจำกควำมคำดหวัง และควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร 

3. มีกำรออกแบบหรือทบทวนกระบวนกำรจำกข้อก ำหนดที่ส ำคัญ จัดท ำมำตรฐำน
และจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำน พร้อมทั้งก ำหนดผู้รับผิดชอบชัดเจน 

4. มีกำรทบทวน และหรือปรับปรุงกระบวนกำรตำมคู่มือกำรปฏิบัติงำน เพื่อท ำให้
งำนมีประสิทธิภำพ เช่น ควบคุมค่ำใช้จ่ำย ลดค่ำใช้จ่ำย ลดระยะเวลำด ำเนินงำน  
ลดข้อผิดพลำด ลดข้อร้องเรียน เป็นต้น 

5. มีกำรก ำกับติดตำม และประเมินผลกำรปรับปรุง จัดท ำรำยงำนผลกำรปรับปรุง
เสนอต่อผู้มีอ ำนำจเพื่อให้พิจำรณำและให้ข้อเสนอแนะที่จะเป็นแนวทำงในกำรก ำหนด
กระบวนกำรที่จะด ำเนินกำรในปีงบประมำณต่อไป 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีกำรด ำเนินกำร  

1 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร  

2 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร  

3 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร  

4 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร  

5 ข้อ 
ข้อมูลที่ต้องการ 

1. เอกสำรแสดงแผนภำพและรำยชื่อของกระบวนกำรต่ำงๆ 
2. เอกสำรแสดงข้อก ำหนดที่ส ำคัญและวิธีกำรได้มำซ่ึงข้อก ำหนดดังกล่ำว 
3. คู่มือกำรปฏิบัติงำน 
4. ประกำศ ค ำสั่ง หรือเอกสำรแสดงว่ำได้ก ำหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน 
5. เอกสำรหลักฐำนกำรแต่งตั้งคณะท ำงำนติดตำมควำมก้ำวหน้ำ 
6. รำยงำนสรุปกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำที่ยืนยันได้ว่ำ ได้น ำผลดังกล่ำวมำปรับปรุง

กระบวนกำรตำมคู่มือกำรปฏิบัติงำน เพื่อให้งำนมีประสิทธิภำพ 
7. รำยงำนผลกำรปรับปรุงกระบวนกำรที่เสนอต่อผู้มีอ ำนำจ 
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ภาคผนวก 
 
 

ภาคผนวกที่ 1 
 

สรุปการเปลี่ยนแปลงตัวบ่งชี้และเกณฑป์ระเมินฯ ส าหรบัสถาบัน ส านัก  
ปีการศึกษา 2554 และปีการศึกษา 2555 

 

รายการ รายละเอียดการเปล่ียนแปลง 
1. จ ำนวน 
ตัวบ่งชี้ 

มีกำรแบ่งกลุ่มหน่วยงำนตำมภำรกจิเป็น 3 กลุ่ม และก ำหนดจ ำนวนตวับ่งชี้กำร
ประเมินฯ ที่แตกต่ำงกัน ดังน้ี 
กลุ่มท่ี 1 หน่วยงำนที่มีภำรกิจวิจัย ประเมิน 24 ตัวบ่งชี ้
กลุ่มท่ี 2 หน่วยงำนที่มีภำรกิจบริกำรวิชำกำร ประเมิน 13 ตัวบ่งชี ้
กลุ่มท่ี 3 หน่วยงำนที่มีภำรกิจสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนและกำรบริหำรจัดกำร 
ประเมิน 12 ตัวบ่งชี ้

2. ตัวบ่งชี้ใหม่  เพ่ิมเตมิตัวบง่ชี้ของ สมศ. ในการประเมินฯ จ านวน 8 ตัวบ่งชี้ ดังน้ี 
*ตัวบ่งชี้สมศ. 5 งำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรตพีิมพ์เผยแพร่  
*ตัวบ่งชี้สมศ. 6 งำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่น ำไปใช้ประโยชน์  
*ตัวบ่งชี้สมศ. 8 ผลกำรน ำควำมรูแ้ละประสบกำรณ์จำกกำรให้บริกำรวชิำกำร 
มำใช้ในกำรพฒันำกำรเรียนกำรสอน และ/หรือกำรวิจัย   
**ตัวบ่งชี้สมศ. 9 ผลกำรเรียนรู้และเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชนหรือ
องค์กรภำยนอก   
***ตัวบ่งชี้สมศ. 11 กำรพัฒนำสุนทรียภำพในมิติทำงศิลปะและวัฒนธรรม   
*ตัวบ่งชี้สมศ. 17 ผลกำรพัฒนำตำมจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะทอ้นเป็น
เอกลกัษณ์ของสถำบัน  
*ตัวบ่งชี้สมศ. 18.1 ผลกำรชี้น ำ ป้องกัน หรือแก้ปัญหำของสังคมในประเด็นที่ 1 
ภำยในสถำบัน (ทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อม)   
*ตัวบ่งชี้สมศ. 18.2  ผลกำรชี้น ำ ป้องกัน หรือแก้ปัญหำของสังคมในประเด็นที่ 2 
ภำยนอกสถำบัน (ทำงกำรเกษตร)   
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รายการ รายละเอียดการเปล่ียนแปลง 

 เพ่ิมเตมิตัวบง่ชี้ของ สกอ. ในการประเมินฯ จ านวน 2 ตัวบ่งชี้ ดังน้ี 
*ตัวบ่งชี้สกอ. 5.1 ระบบและกลไกกำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม 
**ตัวบ่งชี้สกอ. 5.2 กระบวนกำรบริกำรทำงวิชำกำรให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม  

* หมำยถึง   เป็นตัวบ่งชี้เฉพำะหน่วยงำนที่มีภำรกิจวิจัย 
** หมำยถึง  เป็นตัวบ่งชี้ส ำหรับหน่วยงำนที่มีภำรกิจวิจัย และหน่วยงำนที่มี 

ภำรกิจบริกำรวชิำกำร 
*** หมำยถึง  เป็นตัวบ่งชี้ส ำหรับทุกหน่วยงำน  

3. ตัวบ่งชี้เดิม
ที่ตัดออก 

 ตัดออกทุกหน่วยงาน จ านวน 2 ตวับ่งชี้ ดังน้ี 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 (เดิม) ร้อยละของกิจกรรม/โครงกำรบริกำรทำงวิชำกำร และ
วิชำชพีที่ตอบสนองควำมต้องกำรพฒันำ เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของสงัคม 
ชุมชน ประเทศชำติ และนำนำชำต ิต่อจ ำนวนบุคลำกร 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 (เดิม) ร้อยละของกิจกรรมกำรให้บริกำรที่มีกำรวิเครำะห์ต้นทุน 
ต่อหน่วย (มก.) 

 ตัดออกเฉพาะหน่วยงานท่ีมีภารกิจวิจัย และหนว่ยงานท่ีมีภารกิจบริการ
วิชาการ จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ ดังน้ี 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 (เดิม) ระดับควำมส ำเร็จของกำรให้บริกำรที่สอดคล้องกับควำม
ต้องกำรของผู้รับบริกำร (มก.) 

4. ตัวบ่งชี้เดิม
ที่เปล่ียนแปลง 

มีจ ำนวน 9 ตัวบ่งชี้ ดังน้ี 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนกำรพัฒนำแผน : ปรับเกณฑ์ข้อ 3, 5, 6, 7 และ 8  
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกกำรพฒันำงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ (สกอ.4.1) :
ปรับเกณฑ์ข้อ 2 และ 5  
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 เงินสนับสนุนงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ต่อจ ำนวนนักวิจยัประจ ำ 
(สกอ.4.3) : ปรับเกณฑ์ประเมิน  
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ภำวะผู้น ำของคณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำน และผู้บริหำร 
ทุกระดับของหน่วยงำน (สกอ.7.1) : ปรับเกณฑ์ขอ้ 4  
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระบบบริหำรควำมเสีย่ง (สกอ.7.4) : ปรับเกณฑ์ข้อ 2  
ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 ร้อยละของบุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำควำมรู้ และทักษะวิชำชพี 
ที่สอดคลอ้งกับกำรปฏิบัติงำน ทั้งในประเทศหรือต่ำงประเทศ (มก.) : ปรับชื่อ 
ตัวบ่งชี้  
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รายการ รายละเอียดการเปล่ียนแปลง 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกกำรเงินและงบประมำณ (สกอ.8.1) : ปรับเกณฑ์
ข้อ 6 และตัวอย่ำงแนวทำงปฏิบัติที ่6.1  
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน (สกอ.9.1) : 
ปรับเกณฑ์ข้อ 3, 4, 7 และ 8  
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระดบัควำมส ำเร็จของกำรพฒันำและปรับปรุงกระบวนกำร
ด ำเนินงำน (ก.พ.ร.) : ปรับเกณฑ์ข้อ 1, 2  

5. ตัวบ่งชี้เดิมที่
ไม่เปลี่ยนแปลง 

มีจ ำนวน 6 ตัวบ่งชี้ ดังน้ี 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระบบและกลไกกำรจัดกำรควำมรู้จำกงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ 
(สกอ.4.2) (ส ำหรับหน่วยงำนที่มีภำรกิจวิจัย) 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ร้อยละของนักวิจัยทีท่ ำหน้ำที่สนับสนุนกำรเรียนกำรสอน 
ต่อนักวิจัยทั้งหมด (มก.)  
ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร (มก.)  
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับควำมส ำเร็จของกำรให้บริกำรทีส่อดคล้องกับควำมต้องกำร
ของผู้รับบริกำร (มก.) (ส ำหรับหน่วยงำนที่มีภำรกิจสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน
และกำรบริหำรจัดกำร) 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 กำรพัฒนำสถำบันสู่สถำบันเรียนรู้ (สกอ.7.2)  
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระบบกำรพฒันำบุคลำกร (สกอ.2.4)  

 
 



 

คู่มือตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน ส าหรับสถาบัน ส านัก ปีการศึกษา 2554 และปีการศึกษา 2555 124 
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