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ค ำน ำ 

 

ส านักงานเลขานุการของคณะเป็นหน่วยสนับสนุนที่ส าคัญ มีภารกิจใน

การสนับสนุนการบริหารจัดการภายในคณะให้มีประสิทธิภาพ และเกิด

ประสิทธิผล ซึ่งแต่เดิมการประเมินคุณภาพภายในของส านักงานเลขานุการ จะ

แตกต่างกันไปในแต่ละคณะขึน้อยู่กับดุลพินิจของผู้บริหาร หรือคณะกรรมการ

ประกันคุณภาพของคณะ โดยที่ส านักงานเลขานุการเป็นหน่วยงานสนับสนุนที่

มีความส าคัญและมีผลต่อการด าเนินงานด้านบริหารจัดการของคณะ ซึ่งคณะ

ที่มีส านักงานเลขานุการที่เข้มแข็ง จะสามารถผลักดันผลงานตามภารกิจหลัก

ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย  ที่ผ่านมาการด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน

ของส านักงานเลขานุการมีความหลากหลายมาก ดังนั้น เพื่อให้การประเมิน

คุณภาพภายในส านักงานเลขานุการมีความชัดเจน และมีแนวทางในการ

ด าเนินการที่สอดคล้องกันในทุกคณะ ส านักงานประกันคุณภาพจึงได้มีการ

ส ารวจความคดิเห็นเก่ียวกับการประเมินฯ ส านักงานเลขานุการของคณะ และ

ผลการส ารวจความคิดเห็นจากส านักงานเลขานุการของคณะ  พบว่า  

ร้อยละ 70.59 เห็นว่าควรมีตัวบ่งชี้เฉพาะส าหรับการประเมินฯ ส านักงาน

เลขานุการของคณะ 

ในการนี้ ส านักงานประกันคุณภาพจึงได้ก าหนดรูปแบบการประเมิน

คุณภาพภายใน ส านักงานเลขานุการของคณะ ปีการศึกษา 2556 เพื่อให้การ

ด าเนินงานประกันคุณภาพที่ เป็นไปในแนวทาง เดียวกัน ซึ่ งก่อให้ เกิด

ความกา้วหน้าในการด าเนินงานในภาพรวมต่อไป  

ส านักงานประกันคุณภาพ 

มกราคม 2557 
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บทที่ 1   กรอบกำรประเมินคุณภำพภำยใน ส ำนักงำนเลขำนุกำร 

ของคณะ ปีกำรศึกษำ 2556 

 

   แนวทำงกำรประกนัคุณภำพภำยใน ส ำนักงำนเลขำนกุำร 

ของคณะ ปีกำรศึกษำ 2556 

 

1.1.1 หลักกำรก ำหนดตัวบ่งชี ้

การก าหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน ส านักงาน

เลขานุการของคณะ ปีการศึกษา 2556 มีหลักการส าคัญ ดังนี้ 

1) ตัวบ่งชี้ที่ก าหนดขึ้นเป็นตัวบ่งชี้ขั้นต่ าที่มีความครอบคลุมกับ

ภารกิจของส านักงานเลขานุการของคณะ ที่เป็นหน่วยสนับสนุนการบริหาร

จัดการภายในคณะ ทั้งนี ้ส านักงานเลขานุการ สามารถเพิ่มเติมตัวบ่งชี้ได้ตาม

ความเหมาะสมที่จะท าให้การบริหารจัดการภายในคณะมีประสิทธิภาพมาก

ยิง่ขึน้ 

2) ตัวบ่งชี้ทีก่ าหนดแบ่งเป็น 2 ประเภท คอื ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ และ 

ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ โดยมีความครอบคลุมในการประเมินทั้งด้านปัจจัยน าเข้า 

ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต ทั้งนี้ ตัวอย่างแนวทางการปฏิบัติในตัวบ่งชี้

ที่มีความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้ของคณะ สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่คูม่ือตัวบ่งชี้

และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน ส าหรับคณะวิชา ปีการศึกษา 2554 และ 

ปีการศึกษา 2555 

 

1.1 
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1.1.2 กำรก ำหนดเกณฑ์ประเมินคุณภำพภำยใน 

ให้เป็นไปตามการก าหนดเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายในของคณะ โดย

ก าหนดเกณฑ์ประเมินฯ เป็น 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 กรณีที่ ไม่มีการ

ด าเนินการใดๆ หรือการด าเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน ให้ได้ 0 คะแนน 

ซึ่งความหมายของคะแนน มีดังนี้ 

คะแนน 0.00 – 1.50  หมายถงึ การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

คะแนน 1.51 – 2.50  หมายถงึ การด าเนินงานต้องปรับปรุง 

คะแนน 2.51 – 3.50  หมายถงึ การด าเนินงานระดับพอใช้ 

คะแนน 3.51 – 4.50  หมายถงึ การด าเนินงานระดับดี 

คะแนน 4.51 – 5.00  หมายถงึ  การด าเนินงานระดับดีมาก 

 

    แนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยใน ส ำนักงำนเลขำนุกำร 

ของคณะ ปีกำรศึกษำ 2556 

 

เพื่อให้การประเมินคุณภาพภายในส านักงานเลขานุการของคณะมี

แนวทางที่ชัดเจน และสามารถสนับสนุนการบรหิารจัดการภายในคณะได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงได้ก าหนดแนวทางการประเมิน

คุณภาพภายใน ส านักงานเลขานุการของคณะ ปีการศึกษา 2556 ดังนี้ 

1) ให้ส านักงานเลขานุการ ประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ขั้นต่ าที่

มหาวิทยาลัยก าหนด จ านวน 12 ตัวบ่งชี้ หรืออาจเพิ่มเติมตัวบ่งชี้ที่แสดงถึง

การสนับสนุนการบรหิารจัดการภายในคณะให้มีประสิทธิภาพ  

1.2 
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2) ให้คณะเป็นผู้ก าหนดระยะเวลาการประเมินคุณภาพภายใน รวมถึง

การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินฯ ส านักงานเลขานุการ ทั้งนี้ คณะกรรมการ

ประเมินฯ จะต้องไม่เป็นผู้ที่ปฏิบัติงานภายในส านักงานเลขานุการ และ

คุณสมบัติของกรรมการฯ ให้เป็นไปตามแนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการ

ประเมินระดับภาควชิาหรอืหน่วยงานเทียบเท่า ที่มหาวิทยาลัยก าหนด  

3) เมื่อคณะกรรมการฯ ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในส านักงาน

เลขานุการตามระยะเวลาที่คณะก าหนดแล้ว จะต้องส่งรายงานผลการประเมินฯ 

ไปยังส านักงานเลขานุการ ภายใน 1 เดือน เพื่อให้ส านักงานเลขานุการ น าไปใช้

เป็นข้อมูลในการจัดท าแผนพัฒนาปรับปรุง พร้อมนี้ให้ส านักงานเลขานุการ

เสนอรายงานผลการประเมินฯ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเพื่อ

ทราบ และส่งรายงานผลการประเมินฯ มาที่ส านักงานประกันคุณภาพด้วย  

4) ให้ส านักงานเลขานุการจัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ

ของคณะกรรมการฯ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเพื่อ

พิจารณา ภายใน 1 เดือน หลังจากได้รับรายงานผลการประเมินคุณภาพ

ภายใน ตามข้อ 3) พร้อมทั้งรายงานความก้าวหน้าของการด าเนินงานตาม

แผนพัฒนาปรับปรุงต่อคณบดีเป็นระยะ พร้อมนี้ให้ส านักงานเลขานุการส่ง

แผนพัฒนาปรับปรุงที่ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ า

คณะมาที่ส านักงานประกันคุณภาพด้วย 
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มหาวิทยาลัยได้มีการเพิ่มทางเลือกให้กับส านักงานเลขานุการของคณะ 

โดยแบ่งตัวบ่งชี้เป็น 2 ชุด ซึ่งส านักงานเลขานุการ สามารถเลือกด าเนินการ

ตามชุดใดชุดหนึ่ง (ทั้งชุด) ซึ่งจะมีความแตกต่างกันที่การรายงานผลการ

ด าเนินงาน ดังนี้ 
 

ชุดที่ 1 รายงานผลการด าเนินงานของส านักงานเลขานุการ 11 ตัวบ่งชี ้

และ ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 

รายงานผลการด าเนินงานภาพรวมของคณะ รวม 12 ตัวบ่งชี้ 

ชุดที่ 2 รายงานผลการด าเนินงานของส านักงานเลขานุการ 6 ตัวบ่งชี ้

ประกอบด้วย ตัวบ่งชี้ 2.1, 2.2, 2.4, 3.1, 3.3 และ 4.1 และรายงานผลการ

ด าเนินงานภาพรวมของคณะ 6 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย ตัวบ่งชี้ที่ 1.1, 2.3, 3.2, 

3.4, 3.5 และ 5.1 รวม 12 ตัวบ่งชี้ 

 

    แนวทำงกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยใน 
 

การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ส านักงานเลขานุการ

ของคณะ ปีการศึกษา 2556 มอีงคป์ระกอบ และคุณสมบตัิของคณะกรรมการ

ประเมินฯ เปน็ดังนี ้

 มีกรรมการประเมินฯ อย่างน้อย 3 คน  

 เป็นผู้ประเมินจากภายนอกส านักงานเลขานุการ  (สังกัดคณะ

เดียวกันได้) ที่ผา่นการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. อย่างน้อย 1 คน 

ในกรณีที่ผู้ประเมินจากภายนอกส านักงานเลขานุการ เป็นผู้ที่มีความรู้และ

1.3 
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ประสบการณ์สูง ซึ่งสามารถให้ค าแนะน าที่จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อ

ส านักงานเลขานุการที่รับการประเมิน อาจอนุโลมให้ไม่ต้องผ่านการฝึกอบรม

หลักสูตรผูป้ระเมินของ สกอ. ก็ได้  

 ประธานคณะกรรมการประเมินฯ เป็นผู้ประเมินจากภายนอก

ส านักงานเลขานุการ โดยต้องเป็นผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ 

สกอ. หรอืที่มหาวิทยาลัยจัดฝกึอบรมใหโ้ดยใช้หลกัสูตรของ สกอ. (ไม่ต้องผ่าน

หลักสูตรอบรมประธานฯ) 

หมำยเหตุ 

1) ให้ส านักงานเลขานุการส่งส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน

คุณภาพภายใน ของส านักงานเลขานุการ ปีการศึกษา 2556 มาที่ส านักงาน

ประกันคุณภาพ ก่อนการประเมินฯ ล่วงหน้า 1 เดือน เพื่อส านักงานประกัน

คุณภาพจะได้จัดส่งคู่มือแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน ส านักงาน

เลขานุการของคณะ ปีการศึกษา 2556 ให้ตามจ านวนกรรมการที่แต่งตั้ง และ

ให้ส านักงานเลขานุการ 1 เล่ม และให้ส านักงานเลขานุการ ส่งคู่มือฯ ให้

คณะกรรมการประเมินฯ ต่อไป  

2) ส านักงานเลขานุการสามารถพิจารณาเลือกผู้ประเมินฯ จากรายชื่อ

ผู้ผ่านอบรมหลักสูตร สกอ. ได้จากท าเนียบผู้ประเมิน บนเว็บไซต์ส านักงาน

ประกันคุณภาพ (http://www.qa.ku.ac.th/webqaku/kubatko/tamneap.html) 

 

 

 

http://www.qa.ku.ac.th/
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    แนวทำงกำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) 

 

มหาวิทยาลยัได้ก าหนดรูปแบบรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของ

ส านักงานเลขานุการของคณะ ดังนี้ 

บทสรุปผูบ้รหิาร ประกอบด้วย ผลการประเมินตนเองภาพรวม / จดุแข็ง 

จุดที่ควรพัฒนา และแนวทางการพัฒนาปรับปรุงในภาพรวม / แนวปฏิบตัิที่ดี

ของหน่วยงาน 

บทที่ 1 ข้อมูลพืน้ฐานของหน่วยงาน  

บทที่ 2 การรายงานผลการด าเนินงาน 

2.1  สรุปผลการด าเนินงานในรอบปีตามภารกจิ 

2.2  รายงานผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์

ประเมินคุณภาพภายใน 

บทที่ 3 การวเิคราะห์ตนเอง (จดุแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และ

ข้อเสนอแนะ) 

บทที่ 4 การด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะของ

คณะกรรมการประเมินจากรอบปีการศึกษา 2555 

 

 

 

 

 

 

1.4 
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    ปฏิทินกำรด ำเนินงำน 

 
มหาวิทยาลัยได้ก าหนดปฏิทินการประเมินคุณภาพภายในส านักงาน

เลขานุการของคณะ เพื่อเป็นกรอบในการด าเนินงาน ทั้งนี้  ส านักงาน

เลขานุการสามารถปรับเปลี่ยนช่วงเวลาในการด าเนินงานเพื่อให้เกิดความ

เหมาะสม และมีประสิทธิภาพต่อการประเมินคุณภาพภายในของคณะ โดยให้

ขึน้อยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการบรหิารส านักงานเลขานุการ หรือผู้บริหาร

คณะ 

กจิกรรมด ำเนินกำร 

ก.
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.

 

1. วางแผน และปรับปรุง

แผนด าเนินการ  

                

2. เก็บข้อมูล 12 เดือน 

ตามตัวบ่งชี ้ 

                

3. แต่งตั้งคณะกรรมการ

ประเมนิคุณภาพภายใน 

                

4. จัดท า SAR เตรียมรับ

การประเมนิ 

 

         
 

     

5. รับการประเมนิจาก

คณะกรรมการประเมนิ

คุณภาพภายใน 

            
 

   

6. คณะกรรมการฯ ส่ง

รายงานผลการประเมนิฯ 

ให้ส านักงานเลขานุการ 

            
 

   

1.5 
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กจิกรรมด ำเนินกำร 

ก.
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.

 

7. ส านักงานเลขานุการ 

น ารายงานผลการ 

ประเมนิฯ เสนอเข้าที่

ประชุมคณะกรรมการ

ประจ าคณะเพื่อทราบ 

และส่งรายงานผลการ

ประเมนิฯ ที่ได้จากคณะ 

กรรมการประเมนิฯ ให้

ส านักงานประกันคุณภาพ  

(ภายใน 1 เดือน หลังจาก

รับการประเมนิฯ) 

            
 

   

8. ส านักงานเลขานุการ 

จัดท าแผนพัฒนาปรับปรุง

ตามข้อเสนอแนะของคณะ

กรรมการฯ เสนอต่อที่

ประชุมคณะกรรมการ

ประจ าคณะเพื่อพิจารณา

(ภายใน 1 เดือน หลังจาก

ได้รับรายงานผลการ

ประเมนิคุณภาพภายใน) 

พร้อมทั้งรายงานความ 

กา้วหน้าของการด าเนิน 

งานตามแผนพัฒนา

ปรับปรุงต่อคณบดีเป็น

ระยะ  
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กจิกรรมด ำเนินกำร 

ก.
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.

 

9. ส านักงานเลขานุการ

ส่งแผนพัฒนาปรับปรุงที่

ผ่านความเห็นชอบจาก

ที่ประชุมคณะกรรมการ

ประจ าคณะมาที่ส านัก 

งานประกันคุณภาพ 
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บทที่ 2   ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภำพภำยใน ส ำนักงำน

เลขำนุกำรของคณะ ปีกำรศึกษำ 2556 ชุดท่ี 1 

 

ชุดที่ 1 รายงานผลการด าเนินงานของส านักงานเลขานุการ 11 ตัวบ่งชี ้

และ ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 

รายงานผลการด าเนินงานภาพรวมของคณะ รวม 12 ตัวบ่งชี้ 

รายละเอียดแสดงได้ดงัตารางต่อไปนี้ 
 

ตำรำงที่ 1  องคป์ระกอบและตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายใน ส านกังาน

เลขานุการของคณะ ปีการศึกษา 2556 ชุดที่ 1 

องค์ประกอบ / ตัวบ่งชี้ ควำม

เชื่อมโยง 

ชนิดของ 

ตัวบ่งชี้ 

รอบปี ใช้ผลกำร

ด ำเนินงำน 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์ และแผนด ำเนินกำร 

ตัวบง่ชี้ท่ี 1.1 กระบวนการพัฒนา

แผน 

มก. กระบวนการ งบประมาณ สนง.

เลขานุการ 

องค์ประกอบที่ 2 ภำรกิจหลัก 

ตัวบง่ชี้ท่ี 2.1 ระดับความ 

พึงพอใจของผู้รับบรกิาร 

มก. ผลผลิต การศึกษา สนง.

เลขานุการ 

ตัวบง่ชี้ท่ี 2.2 การปรับปรุงงาน มก. กระบวนการ การศึกษา สนง.

เลขานุการ 

ตัวบง่ชี้ท่ี 2.3 การพัฒนา

สุนทรยีภาพในมติิทางศิลปะและ

วัฒนธรรม 

สมศ. 11 ผลผลิต การศึกษา คณะ 

ตัวบง่ชี้ท่ี 2.4 การให้บรกิาร 

แก่นิสิต 

มก. กระบวนการ การศึกษา สนง.

เลขานุการ 
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องค์ประกอบ / ตัวบ่งชี้ ควำม

เชื่อมโยง 

ชนิดของ 

ตัวบ่งชี้ 

รอบปี ใช้ผลกำร

ด ำเนินงำน 

องค์ประกอบที่ 3 กำรบริหำรและกำรจัดกำร 

ตัวบง่ชี้ท่ี 3.1 ภาวะผู้น าของ

หัวหน้าส านักงานเลขานุการของ

คณะ และหัวหนา้งานใน

ส านักงานเลขานุการท้ังหมด 

มก. ผลผลิต การศึกษา สนง.

เลขานุการ 

ตัวบง่ชี้ท่ี 3.2 ระบบการพัฒนา

บุคลากร 

มก. กระบวนการ การศึกษา สนง.

เลขานุการ 

ตัวบง่ชี้ท่ี 3.3 รอ้ยละของบุคลากร

ท่ีได้รับการพัฒนาความรูแ้ละ

ทักษะวิชาชีพท่ีสอดคล้องกับการ

ปฏบัิติงานท้ังในประเทศและ

ต่างประเทศ 

มก. ปัจจัยน าเข้า การศึกษา สนง.

เลขานุการ 

ตัวบง่ชี้ท่ี 3.4 การพัฒนาสถาบัน

สูส่ถาบันเรยีนรู้ 

มก. กระบวนการ การศึกษา สนง.

เลขานุการ 

ตัวบง่ชี้ท่ี 3.5 ระบบบริหาร 

ความเสี่ยง 

มก. กระบวนการ งบประมาณ สนง.

เลขานุการ 

องค์ประกอบที่ 4 กำรเงินและงบประมำณ 

ตัวบง่ชี้ท่ี 4.1 ผลการปฏบัิติงาน 

ดา้นการเงิน บัญชี และพัสดุ 

มก. กระบวนการ งบประมาณ สนง.

เลขานุการ 

องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ 

ตัวบง่ชี้ท่ี 5.1 ระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพภายในของ

ส านักงานเลขานุการ 

มก. กระบวนการ การศึกษา สนง.

เลขานุการ 

 

ชุดที่ 1 
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ตำรำงที่ 2 ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายใน ส านักงานเลขานุการของ

คณะ ปีการศึกษา 2556 ชุดที่ 1 แยกตามด้านปัจจัยน าเข้า ด้าน

กระบวนการ และด้านผลผลิต 

องค์ประกอบที ่ ปัจจัยน ำเขำ้ กระบวนกำร ผลผลิต รวม 

1. ปรัชญา ปณธิาน 

วัตถุประสงค์ และ 

แผนด าเนนิการ 

- ตัวบ่งช้ี 1.1 - 1 

2. ภารกิจหลัก - ตัวบ่งช้ี 2.2, 

2.4 

ตัวบ่งช้ี 2.1, 

2.3 

4 

3. การบริหารและการ

จัดการ 

ตัวบ่งช้ี 3.3 ตัวบ่งช้ี 3.2, 

3.4, 3.5 

ตัวบ่งช้ี 3.1 5 

4. การเงินและงบประมาณ - ตัวบ่งช้ี 4.1 - 1 

5. ระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพ 

- ตัวบ่งช้ี 5.1 - 1 

รวม 1 8 3 12 
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องค์ประกอบที่ 1 ปรชัญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์ และแผนด ำเนนิกำร 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1  กระบวนกำรพัฒนำแผน (มก.)  

(ผลการด าเนนิงานของส านักงานเลขานุการ) 

 

ชนิดของตวับ่งชี ้ กระบวนการ 

ค ำอธบิำยตัวบ่งชี้  

หน้าที่หลักของส านักงานเลขานุการของคณะ คือ การสนับสนุนการ

เรียนการสอน และการบริหาร หรอืสนับสนุนภารกิจด้านอื่นๆ ของคณะ ในการ

ด าเนินงานจ าเป็นต้องมีการก าหนดทิศทางการพัฒนาและการด าเนินงานของ

ส านักงานฯ เพื่อให้ส านักงานฯ ด าเนินการสอดคล้องกับอัตลักษณ์หรือจุดเน้น

ของคณะ มีคุณภาพ มีความเป็นสากล และเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ดังนั้น 

ส านักงานฯ ต้องก าหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ ตลอดจนมีการจัดท าแผนด าเนินงาน

เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงาน 

นิยำมศัพท์ 

แผนกลยุทธ์ หมายถงึ แผนระยะยาวของหน่วยงานโดยทั่วไปมักใชเ้วลา 

5 ปี เป็นแผนที่ก าหนดทิศทางการพัฒนาของหน่วยงาน แผนกลยุทธ์ประกอบ

ไปด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์ ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง 

จุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคาม กลยุทธ์ต่างๆ ของหน่วยงานควรครอบคลุม 

ทุกภารกิจของหน่วยงาน มีการก าหนดตัวบ่งชี้ความส าเร็จของแต่ละกลยุทธ์

และค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้เพื่อวัดระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตาม  

กลยุทธ์ โดยหน่วยงานน าแผนกลยุทธ์มาจัดท าแผนด าเนินงานหรือแผนปฏิบัติ

การประจ าปี 

ชุดที่ 1 
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แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี หมายถึง แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาในการ

ด าเนินงานภายใน 1 ปี เป็นแผนที่ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ลงสู่ภาคปฏิบัติ เพื่อให้

เกิดการด าเนินงานจรงิตามกลยุทธ์ ประกอบด้วย โครงการหรือกิจกรรมต่างๆ 

ที่จะต้องด าเนินการในปีนั้นๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์  ตัวบ่งชี้

ความส าเร็จของโครงการหรือกิจกรรม ค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้เหล่านั้น 

รวมทั้งมีการระบุผู้รับผิดชอบหลักหรือหัวหน้าโครงการ งบประมาณในการ

ด าเนินการ รายละเอียดและทรัพยากรที่ต้องใช้ในการด าเนินโครงการที่ชัดเจน 

คณะกรรมกำรบริหำรส ำนักงำนเลขำนุกำร ประกอบด้วย ผู้บริหาร

คณะที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบส านักงานเลขานุการ หัวหน้าส านักงาน

เลขานุการ หัวหน้างานภายในส านักงานเลขานุการ (ถ้ามี) หรือ ผู้แทนแต่ละ

หน่วยงานย่อยภายในส านักงานเลขานุการ โดยให้หัวหน้าส านักงานเลขานุการ

ก าหนดให้กรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่กรรมการและเลขานุการ 

รอบระยะเวลำ      รอบปีงบประมาณ (1 ต.ค. 2555 – 30 ก.ย. 2556) 

เกณฑ์มำตรฐำน  

1.  มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ของส านักงานเลขานุการที่สอดคล้องกับ

นโยบายของคณะ โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในส านักงานเลขานุการ และ

ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารส านักงานเลขานุการ หรือ

คณะกรรมการประจ าคณะ โดยเป็นแผนฯ ที่เช่ือมโยงกับปรัชญาหรือปณิธาน 

และแผนกลยุทธ์ของคณะ  

2.  มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ของส านักงานเลขานุการ ไปสู่ทุก

หน่วยงานย่อยภายในส านักงานเลขานุการ 

3.  มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์ของส านักงานเลขานุการเป็น

แผนปฏิบัติการประจ าปีครบทุกพันธกจิของส านักงานเลขานุการ 

ชุดที่ 1 
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4.  มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปีของส านักงาน

เลขานุการ และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัดความส าเร็จของการ

ด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปีของส านักงาน

เลขานุการ 

5.  มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีครบทุกพันธกิจของ

ส านักงานเลขานุการ 

6. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการ

ประจ าปีของส านักงานเลขานุการ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และรายงานผลต่อ

คณะกรรมการบริหารส านักงานเลขานุการ หรือคณะกรรมการประจ าคณะ 

เพื่อพิจารณา 

7.  มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ของ

ส านักงานเลขานุการ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลต่อคณะกรรมการ 

บรหิารส านักงานเลขานุการ หรอืคณะกรรมการประจ าคณะ เพื่อพิจารณา 

8.  มีการน าผลการพิจารณาข้อคิด เห็น  และข้อ เสนอแนะของ 

คณะกรรมการบรหิารส านักงานเลขานุการ หรอืคณะกรรมการประจ าคณะ ไป

ปรับปรุงแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจ าปีของส านักงานเลขานุการ 

เกณฑ์กำรประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มกีาร

ด าเนนิการ  

1 ข้อ 

มกีาร

ด าเนนิการ 

 2 หรอื 3 ข้อ 

มกีาร

ด าเนนิการ  

4 หรอื 5 ข้อ 

มกีาร

ด าเนนิการ  

6 หรอื 7 ข้อ 

มกีาร

ด าเนนิการ  

8 ข้อ 
 

 

 

ชุดที่ 1 
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องค์ประกอบที่ 2 ภำรกิจหลัก 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1  ระดับควำมพงึพอใจของผู้รบับริกำร (มก.)   

(ผลการด าเนนิงานของส านักงานเลขานุการ) 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้   ผลผลิต 

ค ำอธบิำยตัวบ่งชี ้

เพื่อพิจารณาการตอบสนองและการแสดงความรับผิดชอบต่อการ

ให้บริการ ซึ่งถือเป็นบทบาทของหน่วยงาน การตอบสนองดังกล่าวจะมี

คุณภาพมากน้อยเพียงใด สามารถสะท้อนได้จากความพึงพอใจของ

ผู้รับบรกิาร ทั้งจากคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ซึ่งการส ารวจความพึงพอใจ

โดยทั่วไปจะพิจารณา 4 ประเด็นส าคัญ คือ  

1.  ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ  

2.  ความพึงพอใจด้านเจา้หน้าทีผู่้ให้บริการ  

3.  ความพึงพอใจด้านสิง่อ านวยความสะดวก  

4.  ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ  

นิยำมศัพท์ 

ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร หมายถึง  การประเมินความพึงพอใจ

ของผู้รับบริการโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจแบบประมาณค่า  ซึ่ง

โดยทั่วไปจะพิจารณาจากประเด็นที่ส าคัญ คอื ความพึงพอใจด้านกระบวนการ 

ขั้นตอนการให้บริการ  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

และด้านคุณภาพการให้บริการ  

รอบระยะเวลำ  รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 2556 - 31 พ.ค. 2557) 

ชุดที่ 1 
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เกณฑ์กำรประเมนิ 

ใช้ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบรกิาร (คะแนนเต็ม 5) 

ข้อมูลท่ีต้องกำร 

1.  หลักฐานที่แสดงผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบรกิาร 

2.  จ านวนการให้บริการทั้งหมด 

3.  จ านวนการให้บริการที่มีการประเมินผลความพึงพอใจของ

ผู้รับบรกิาร  

วิธีกำรค ำนวณ  

  ความพึงพอใจ   =   



i

ii

n

nx
 

  

 ix  คา่เฉลี่ยการให้บริการที่ i  (คะแนนเต็ม 5) 

 in  จ านวนคนที่ตอบแบบสอบถามของการให้บริการที่ i 

  i   =   1 ถงึ p 

  p  =   จ านวนการให้บริการทั้งหมด 

ตัวอย่ำงกำรค ำนวณ  

ส านักงานเลขานุการของคณะ ก มีผลการส ารวจความพึงพอใจของ

ผู้รับบรกิาร จ านวน 5 บรกิาร รายละเอียดดังนี้  

บรกิารที่ 1 มีค่าเฉลีย่ 3.55  จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม  90 คน 

บรกิารที่ 2 มีค่าเฉลี่ย 4.00  จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม  80 คน 

บรกิารที่ 3 มีค่าเฉลีย่ 3.85  จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม  95 คน 

บรกิารที่ 4 มีค่าเฉลี่ย 4.30  จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม  90 คน 

บรกิารที่ 5 มีค่าเฉลีย่ 4.15  จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม  85 คน 

ชุดที่ 1 
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ดังนัน้ คา่เฉลีย่ความพึงพอใจ  = 

(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 

 

หมำยเหตุ  ส านักงานเลขานกุารสามารถเลอืกแนวทางการประเมินไดต้าม

ความเหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของ

ส านักงานฯ มากทีสุ่ด โดยเสนอแนวทางการประเมินฯ ไว ้2 แนวทาง ดังนี้ 

1. ใช้คะแนนการประเมินความพงึพอใจของผู้รับบรกิารจาก

แบบสอบถามชุดเดียวทีส่อบถามการให้บริการของส านักงาน

เลขานุการในภาพรวม 

2. ใช้คะแนนเฉลี่ยการประเมนิความพึงพอใจของผู้รับบรกิารจาก

แบบสอบถามในแตล่ะกระบวนการที่ส านักงานเลขานุการให้บริการ  

ชุดที่ 1 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2  กำรปรับปรุงงำน (มก.)   

(ผลการด าเนนิงานของส านักงานเลขานุการ) 

 

ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 

ค ำอธบิำยตัวบ่งชี้  

การที่องค์กรจะมีสมรรถนะสูงสุดภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงได้นั้น

จ าเป็นจะต้องมีการพัฒนาปรับปรุงการท างานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งวิธีการ

ปรับปรุงการท างานนั้นต้องมาจากการร่วมกันคิด ร่วมกันท า และร่วมกันแก้ไข

ปัญหาที่เกดิขึน้ภายในองคก์รอย่างเป็นระบบในทุกภาคส่วน เพื่อให้งานมีความ

เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ สามารถลดขั้นตอนที่ไม่จ าเป็นเพื่อความ

รวดเร็วในการปฏิบัติงาน ลดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ส่งผลให้การ

ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้การปรับปรุงการท างานยังเป็น

ยุทธวิธีส าหรับพัฒนาบุคลากรให้เติบโตไปพรอ้มๆ กับองคก์รด้วย 

นิยำมศัพท์ 

กำรปรับปรุงงำน หมายถึง การหาวิธีการปฏิบัติงานที่สามารถด าเนิน

กจิกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึน้  

กำรปรับปรุงกำรบริกำร หมายถงึ การปรับปรุงงานบรกิาร เพื่อให้การ

บริการดีขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตอบสนองต่อความต้องการของ

ผู้รับบริการ มีการก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานซึ่งจะมีประโยชน์ต่อ

หน่วยงาน และบุคลากรในหน่วยงานหลายประการ ทั้งด้านประสิทธิภาพการ

ชุดที่ 1 
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ปฏิบัติงาน การสร้างแรงจูงใจ การปรับปรุงงาน และการประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1. ด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การมีมาตรฐานการปฏิบัติงานจะ

ช่วยให้ผูป้ฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง การเปรียบเทียบผลงาน

ที่ท าได้กับที่ควรจะเป็นมีความชัดเจน มองเห็นแนวทางในการพัฒนาการ

ปฏิบัติงานให้เกดิผลได้มากขึ้น และช่วยให้มีการฝึกฝนตนเองให้เข้าสู่มาตรฐาน

ได้ 

2. ด้านการสร้างแรงจูงใจ มาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นสิ่งเร้าให้เกิด

ความมุ่งมั่นไปสู่มาตรฐาน ผู้ปฏิบัติงานที่มีความสามารถจะเกิดความรู้สึก 

ท้าทาย ผู้ปฏิบัติงานที่มุ่งความส าเร็จจะเกิดความมานะ พยายาม ผู้ปฏิบัติงาน

ดีจะเกดิความภาคภูมิใจและสนุกกับงาน 

3. ด้านการปรับปรุงงาน มาตรฐานการปฏิบัติงานจะช่วยให้ผูป้ฏิบัติงาน

ทราบว่าผลงานที่มีคุณภาพจะต้องปฏิบัติอย่างไร ช่วยให้ไม่ต้องก าหนด

รายละเอียดของงานทุกครั้ง ท าให้มองเห็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา

ความสามารถของผู้ปฏิบัติงานและช่วยให้สามารถพจิารณาถงึความคุ้มค่าและ

เป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มผลผลิต 

4. ด้านการควบคุมงาน มาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นเครื่องมือที่

ผู้บังคับบัญชาใช้ควบคุมการปฏิบัติงาน ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบหมาย

อ านาจหน้าที่ และส่งผ่านค าสั่งได้ง่ายขึ้น ช่วยให้สามารถด าเนินงานตาม

แผนงานง่ายขึน้ และควบคุมงานได้ดีขึน้ 

ชุดที่ 1 
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5. ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน มาตรฐานการปฏิบัติงานช่วยให้

การประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีหลักเกณฑ์ ป้องกันไม่ให้มีการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยความรู้สึกการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานที่

ท าได้กับมาตรฐานการปฏิบัติงาน มีความชัดเจนและช่วยให้ผูป้ฏิบัตงิานยอมรับ

ผลการประเมินได้ดีขึน้ 

รอบระยะเวลำ     รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 2556 – 31 พ.ค. 2557) 

เกณฑ์มำตรฐำน 

1. หน่วยงานภายในส านักงานเลขานุการ ต้องมีหัวข้อในการปรับปรุง
งานไม่น้อยกว่า 2 หัวข้อ และน าเสนอหัวข้อโครงการปรับปรุงงานผ่านความ

เห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารส านักงานเลขานุการ หรือ

คณะกรรมการประจ าคณะ 

2. มีการจัดท ากิจกรรมการปรับปรุงงาน พร้อมระบุ เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ และกระบวนการปรับปรุงงาน หรือกระบวนการ PDCA  และ

บรรจุกิจกรรมการปรับปรุงงานไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปีของส านักงาน

เลขานุการ 

3. มีการด าเนินการตามโครงการปรับปรุงงานให้แล้วเสร็จภายในรอบ

หนึ่งปี และมีการรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการต่อ ที่ประชุม

คณะกรรมการบรหิารส านักงานเลขานุการ หรอืคณะกรรมการประจ าคณะ 

ชุดที่ 1 
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4. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามโครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ โดย

ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริหารส านักงานเลขานุการ หรือคณะกรรมการ

ประจ าคณะ 

5. มีการประเมินโครงการปรับปรุงงานจากที่ประชุมคณะกรรมการ

บรหิารส านักงานเลขานุการ หรอืคณะกรรมการประจ าคณะ 

เกณฑ์กำรประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มกีาร

ด าเนนิการ  

1 ข้อ 

มกีาร

ด าเนนิการ  

2 ข้อ 

มกีาร

ด าเนนิการ  

3 ข้อ 

มกีาร

ด าเนนิการ  

4 ข้อ 

มกีาร

ด าเนนิการ  

5 ข้อ 

 

 

  

ชุดที่ 1 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3  กำรพัฒนำสุนทรยีภำพในมติิทำงศิลปะและวัฒนธรรม 

(สมศ. 11)  (ผลการด าเนินงานของคณะ) 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้   ผลผลิต 

ค ำอธบิำยตัวบ่งชี ้

ศิลปะและวัฒนธรรมเก่ียวข้องกับความสุนทรีย์และรสนิยม เกิดรูปแบบ

วิถีชีวิตและสังคม โดยมีลักษณะที่เป็นพลวัต มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

จ าเป็นต้องรู้ทันอย่างมีปัญญา โดยมีแผนในการพัฒนาให้ความรู้และ

ประสบการณ์ด้านสุนทรียภาพในบริบทของศิลปะและวัฒนธรรม สามารถ

เลือกรับ รักษาและสรา้งให้ตนเองและสังคมอยู่ร่วมกันอย่างรู้คุณค่าความงาม 

อย่างมีสุนทรยี์ที่มีรสนิยม 

รอบระยะเวลำ  รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 2556 - 31 พ.ค. 2557) 

เกณฑ์มำตรฐำน 

1. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงานที่ก่อให้เกดิวัฒนธรรมที่ดี 

2. สิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที่  สะอาด  

ถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมีความสุนทรยี์ 

3. ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และ

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

4. การจัดให้มีพื้นที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริมให้

นิสิต และ/หรอืบุคลากรมีส่วนร่วมอย่างสม่ าเสมอ 

5. ระดับความพึงพอใจของบุคลากร และ/หรือนิสิตที่เกี่ยวกับประเด็น  

1 – 4 ไม่ต่ ากวา่ 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

ชุดที่ 1 
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เกณฑ์กำรประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มกีาร

ด าเนนิการ  

1 ข้อ 

มกีาร

ด าเนนิการ  

2 ข้อ 

มกีาร

ด าเนนิการ  

3 ข้อ 

มกีาร

ด าเนนิการ  

4 ข้อ 

มกีาร

ด าเนนิการ  

5 ข้อ 

 

  

ชุดที่ 1 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4  กำรให้บริกำรแก่นิสติ (มก.)   

(ผลการด าเนนิงานของส านักงานเลขานุการ) 
 

ชนิดของตวับ่งชี ้ กระบวนการ 

ค ำอธบิำยตัวบ่งชี้ 

นอกเหนือจากภารกิจหลักที่ส านักงานเลขานุการของคณะจะต้อง

ด าเนินการแล้ว การให้บริการแก่นิสิตก็เป็นอีกหนึ่งภารกิจที่ส านักงาน

เลขานุการของคณะสามารถสนับสนุนพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต โดยการ

จัดบรกิารด้านกายภาพ และสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอือ้ต่อการเรียนการสอน 

เช่น การบริการด้านงานทะเบียน ด้านกิจกรรมนิสิต รวมทั้งสื่อเทคโนโลยีเพื่อ

การศึกษา ห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้อื่นๆ  เป็นต้น เพื่อให้เกิดการ

พัฒนาการให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ส านักงานเลขานุการของ

คณะควรด าเนินการให้มีการประเมินผลการให้บริการ เพื่อจะได้น าผลการ

ประเมินไปพัฒนาปรับปรุง 

นิยำมศัพท์ 

กำรให้บริกำรแก่นิสิต หมายถึง การด าเนินภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการ

จัดบรกิารด้านกายภาพ และสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอือ้ต่อการเรียนการสอน 

เช่น การบริการด้านงานทะเบียน ด้านกิจกรรมนิสิต รวมทั้งสื่อเทคโนโลยีเพื่อ

การศึกษา ห้องสมุดและแหล่งการเรียนรูอ้ื่นๆ เป็นต้น  

รอบระยะเวลำ     รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 2556 – 31 พ.ค. 2557) 

  

ชุดที่ 1 
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เกณฑ์มำตรฐำน  

1. มีการประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับการให้บริการแก่นิสิตเป็น

ประจ าทุกป ี

2. มีการประเมินครบ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้าน

เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และด้านคุณภาพการ

ให้บริการ 

3. มีนิสิตทั้งหมดทุกระดับเข้าประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 หรือ

จ านวนที่เป็นตัวแทนตามหลักสถติิที่ยอมรับได้ 

4. มีผลการประเมินคุณภาพการให้บริการแกน่ิสิต ไม่ต่ ากว่า 3.51 จาก

คะแนนเต็ม 5 

5. มีการน าผลประเมินการให้บริการแก่นิสิตในข้อ 4 รายงานต่อ 

คณะกรรมการบรหิารส านักงานเลขานุการ หรอืคณะกรรมการประจ าคณะ เพื่อ

พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ มาใช้ในการพัฒนาการให้บริการที่สอดคล้องกับ

ความต้องการของนิสิต 

เกณฑ์กำรประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มกีาร

ด าเนนิการ  

1 ข้อ 

มกีาร

ด าเนนิการ  

2 ข้อ 

มกีาร

ด าเนนิการ  

3 ข้อ 

มกีาร

ด าเนนิการ  

4 ข้อ 

มกีาร

ด าเนนิการ  

5 ข้อ 

หมำยเหตุ   การเก็บรวบรวมข้อมูลตามเกณฑ์มาตรฐานข้อ 3 ให้รวบรวม

ข้อมูลให้ครอบคลุมนิสิตทุกระดับ (นสิิตปรญิญาตร ีและนสิติ

บัณฑติศึกษา) 

ชุดที่ 1 
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องค์ประกอบที่ 3 กำรบริหำรและกำรจัดกำร 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1  ภำวะผู้น ำของหัวหน้ำส ำนักงำนเลขำนุกำร และหัวหน้ำงำนใน

ส ำนักงำนเลขำนุกำรท้ังหมด (มก.)   

(ผลการด าเนนิงานของส านักงานเลขานุการ) 
 

ชนิดของตวับ่งชี ้  ผลผลิต 

ค ำอธบิำยตัวบ่งชี ้

ปัจจัยสนับสนุนที่ส าคัญต่อความเจริญก้าวหน้าของส านักงาน

เลขานุการของคณะ คอื หัวหน้าส านักงานเลขานุการของคณะ และหัวหน้างาน

ในส านักงานเลขานุการของคณะนั้นๆ (ถ้ามี) หากหัวหน้าส านักงานเลขานุการ

ของคณะ และผู้บริหารทุกระดับของส านักงานเลขานุการของคณะมีวิสัยทัศน์  

เป็นผู้น าที่ดี มีการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล รับผิดชอบต่อสังคม รัก

ความก้าวหน้า ดูแลบุคลากรอย่างทั่วถึง รับฟังความคิดเห็นของบุคลากรใน

ส านักงานเลขานุการของคณะ มีความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหา และ

ก ากับดูแล ติดตามผลการด าเนินงานของส านักงานเลขานุการของคณะไปใน

ทิศทางที่เหมาะสม จะท าให้ส านักงานเลขานุการของคณะมีความก้าวหน้า

อย่างรวดเร็ว 

นิยำมศัพท ์

หลักธรรมำภิบำล หมายถงึ การปกครอง การบรหิาร การจัดการ การ

ควบคุม ดูแลกิจการต่างๆ ให้เป็นไปในครรลองธรรม นอกจากนี้ ยังหมายถึง

การบรหิารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถน าไปใช้ได้ทัง้ภาครัฐและเอกชน ธรรมที่ใช้ใน

การบริหารงานนี้มีความหมายอย่างกว้างขวาง กล่าวคือ หาได้มีความหมาย
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เพียงหลักธรรมทางศาสนาเท่านั้น แต่รวมถงึศีลธรรม คุณธรรม จรยิธรรมและ

ความถูกต้องชอบธรรมทั้งปวง ซึ่งวิญญูชนพึงมีและพึงประพฤติปฏิบัติ อาทิ 

ความโปร่งใสตรวจสอบได้ การปราศจากการแทรกแซงจากองค์การภายนอก 

เป็นต้น หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good 

Governance) ที่เหมาะสมจะน ามาปรับใช้ในภาครัฐมี 10 องคป์ระกอบ ดังนี้  

1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการที่

บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับ

งบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือ

หน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับช้ันน าของ

ประเทศเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนโดยการปฏิบัติราชการจะต้องมี

ทิศทาง ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ที่ชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงานและ

ระบบงานที่เป็นมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนาปรับปรุง

อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 

2. หลักประสิทธิภำพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนว

ทางการก ากับดูแลที่ดีที่มีการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิค

และเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมให้องคก์ารสามารถใช้ทรัพยากรทั้ง

ด้านต้นทุน แรงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีด

ความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจเพื่อตอบสนองความต้องการ

ของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

3. หลักกำรตอบสนอง (Responsiveness) คือ การให้บริการที่

สามารถด าเนินการได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด และสร้างความเชื่อมั่น ความ

ไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความต้องการของประชาชน

ผู้รับบรกิาร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง 
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4. หลักภำระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความ

รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และผลงานต่อเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยความ

รับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวังของสาธารณะ  รวมทั้ง

การแสดงถงึความส านึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ 

5. หลักควำมโปร่งใส (Transparency) คือ กระบวนการเปดิเผยอย่าง

ตรงไปตรงมา ชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัยและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่

ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชนสามารถรู้ทุกขั้นตอนในการ

ด าเนินกิจกรรมหรอืกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้ 

6. หลักกำรมีส่วนร่วม (Participation) คือ กระบวนการที่ข้าราชการ 

ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ 

ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหาหรือประเด็นที่ส าคัญที่

เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ 

และร่วมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา 

7. หลักกำรกระจำยอ ำนำจ (Decentralization) คือ การถ่ายโอน

อ านาจการตัดสินใจ ทรัพยากร และภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่

หน่วยการปกครองอื่นๆ (ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น) และภาคประชาชน

ด าเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอ านาจและความ

รับผิดชอบในการตัดสินใจและการด าเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการ

สรา้งความพึงพอใจในการให้บริการต่อผู้รับบรกิารและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การ

ปรับปรุงกระบวนการ และเพิ่มผลิตภาพเพื่อผลการด าเนินงานที่ดีของ 

ส่วนราชการ 

8. หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใช้อ านาจของกฎหมาย 

กฎระเบียบ ข้อบังคับในการบรหิารราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ 

และค านึงถงึสิทธิเสรภีาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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9. หลักควำมเสมอภำค (Equity) คือ การได้รับการปฏิบัติและได้รับ

บริการอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่มีการแบ่งแยกด้าน ชายหรือหญิง ถิ่นก าเนิด 

เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของ

บุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การ

ฝึกอบรมและอื่นๆ 

10. หลักมุ่งเน้นฉันทำมติ (Consensus Oriented) คือ การหา

ข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิด

จากการใช้กระบวนการเพื่อหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลที่ได้รับประโยชน์และ

เสียประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงซึ่งต้องไม่มีขอ้คัดคา้นที่

ยุติไม่ได้ในประเด็นที่ส าคัญ โดยฉันทามติไม่จ าเป็นต้องหมายความว่าเป็น

ความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์ 

ทีม่ำ  คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศกึษาระดับอุดมศึกษา  

พ.ศ.2553 

รอบระยะเวลำ      รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 2556 – 31 พ.ค. 2557) 

เกณฑ์กำรประเมนิ 

ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินภาวะผู้น า (คะแนนเต็ม 5) 

แนวทำงกำรปฏิบัติ  

1. ในการประเมินภาวะผู้น าของหัวหน้าส านักงานเลขานุการ และ

หัวหน้างานในส านักงานเลขานุการทั้งหมด ควรมีการตั้งคณะกรรมการ หรือ

คณะท างาน เป็นผู้ด าเนินการในกระบวนการประเมินต่างๆ ได้แก่ การตั้งข้อ

ค าถามการประเมิน การรวบรวม และสรุปผลการประเมิน ทั้งนี้ เพื่อความ

โปรง่ใสในการประเมิน 
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2. กลุ่มเป้าหมายในการประเมินภาวะผู้น าของหัวหน้าส านักงาน

เลขานุการ และหัวหน้างานในส านักงานเลขานุการทั้งหมด ควรครอบคลุมถึง

คณะกรรมการประจ าคณะ (คณบดี รองคณบดี และหัวหน้าภาควิชา) และ

บุคลากรทัง้หมดในสังกัดส านักงานเลขานุการ 

3. ผลการประเมินภาวะผู้น าของหัวหน้าส านักงานเลขานุการ และหัวหน้า

งานในส านักงานเลขานุการทั้งหมด จะต้องแจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

ส านักงานเลขานุการ หรือคณะกรรมการประจ าคณะเพื่อรับทราบ และมีบันทึกไว้

ในรายงานการประชุมฯ 

หมำยเหต ุ   กรณีท่ีโครงสร้างส านักงานเลขานุการของคณะไม่มีต าแหน่งหวัหน้า

งาน ให้ประเมินเฉพาะหัวหน้าส านักงานเลขานุการ 

แนวทำงกำรประเมินภำวะผู้น ำ พิจำรณำจำก 

1. การมีวิสัยทัศน์ ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไป

ยังบุคลากรทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการน าข้อมูล

สารสนเทศเป็นฐานในการปฏบิัติงาน และพัฒนาหน่วยงาน 

2. มีการก ากับติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามที่มอบหมาย 

รวมทั้งสามารถสื่อสารแผน และผลการด าเนินงานของหน่วยงานไปยังบุคลากรใน

หน่วยงาน 

3. มีการสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 

ให้อ านาจในการตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม 

4. มีความสามารถถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมการพัฒนาผู้ร่วมงาน 

เพื่อให้สามารถท างานบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานอย่างเต็มตามศักยภาพ 

5. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยค านงึถึงประโยชน์ของหน่วยงาน 

และผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2  ระบบกำรพัฒนำบุคลำกร (มก.)    

(ผลการด าเนนิงานของส านักงานเลขานุการ) 
 

ชนิดของตวับ่งชี ้ กระบวนการ   

ค ำอธบิำยตัวบ่งชี้  

คุณภาพของการศึ กษาจะ เกิดขึ้ นถ้ าหน่ วยงานมีบุคลากรที่ มี

จรรยาบรรณ มีคุณภาพ มีความรักองค์กร มุ่งมั่น ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ตามภาระ

งานที่ได้รับมอบหมาย ผู้บริหารมีการมอบหมายงานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาตาม

ศักยภาพ ความถนัด ความสนใจของแต่ละบุคคล บุคลากรทุกระดับมีความพึง

พอใจในการท างาน มีการพัฒนาบุคลากรตามสาขาวิชาชีพ และหาวิธีการที่จะ

ธ ารงรักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพให้อยู่กับองคก์รตลอดไป   

นิยำมศัพท์ 

จรรยำบรรณบุคลำกร หมายถงึ ประมวลความประพฤติที่บุคลากรพึง

ปฏิบัติ เพื่อรักษา ส่งเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียง และฐานะของบุคลากรตามที่

สภามหาวิทยาลัยก าหนด โดยอาจใช้กรอบแนวทางตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง 

มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา  โดยต้องยึดมั่นใน

หลักการ 6 ประการ คือ 1) ยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 2) ซื่อสัตย์สุจริต

และรับผิดชอบ 3) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้  

4) ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม 5) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 

6) ไม่ใช้อ านาจครอบง าผิดท านองคลองธรรมต่อนิสิต และต้องครอบคลุม

จรรยาบรรณ 10 ประการ คือ 1) จรรยาบรรณต่อตนเอง 2) จรรยาบรรณต่อ

วิชาชีพ  3) จรรยาบรรณต่อการปฏิบัติงาน 4) จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน  

5) จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา 6) จรรยาบรรณต่อผู้ใต้บังคับบัญชา  

ชุดที่ 1 
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7) จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมงาน 8) จรรยาบรรณต่อนิสิตและผู้รับบริการ 9) 

จรรยาบรรณต่อประชาชน และ 10) จรรยาบรรณต่อสังคม 

บุคลำกร หมายถึง บุคลากรประจ าในสังกัดของส านักงานเลขานุการ

ของคณะทั้งหมด ที่มีสัญญาจ้างกับหน่วยงานทั้งปีการศึกษา  

กำรให้อ ำนำจในกำรตัดสินใจ หมายถึง การให้อ านาจและความ

รับผิดชอบในการตัดสินใจและในการปฏิบัติแก่ผู้ปฏิบัติงาน  ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ 

ความเข้าใจเก่ียวกับงาน เพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ที่มำ  คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศกึษาระดับอุดมศึกษา  

พ.ศ.2553 

รอบระยะเวลำ      รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 2556 – 31 พ.ค. 2557) 

เกณฑ์มำตรฐำน  

1.  มีแผนการบรหิารและการพัฒนาบุคลากรที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง

ประจักษ ์

2.  มีการบรหิารและการพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 

3.  มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและก าลังใจให้

บุคลากรสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.  มีระบบการติดตามให้บุคลากรน าความรู้และทักษะที่ได้จากการ

พัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 

5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณบุคลากร และดูแลควบคุมให้

บุคลากรถอืปฏิบัติ 

6.  มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนา

บุคลากร และรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารส านักงานเลขานุการ 

หรอืคณะกรรมการประจ าคณะ เพื่อพิจารณาให้ขอ้เสนอแนะ 
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7.  มีการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะตามข้อ 6 ไปปรับปรุงแผน

หรอืปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 

เกณฑ์กำรประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มกีาร

ด าเนนิการ  

1 ข้อ 

มกีาร

ด าเนนิการ  

2 ข้อ 

มกีาร

ด าเนนิการ  

3 หรอื 4 ข้อ 

มกีาร

ด าเนนิการ  

5 หรอื 6 ข้อ 

มกีาร

ด าเนนิการ 

7 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3  ร้อยละของบคุลำกรท่ีได้รับกำรพัฒนำควำมรู้และทักษะ

วิชำชีพท่ีสอดคล้องกับกำรปฏิบัติงำนทั้งในประเทศและ

ต่ำงประเทศ (มก.)   

(ผลการด าเนนิงานของส านักงานเลขานุการ) 
 

ชนิดของตวับ่งชี ้  ปัจจัยน าเข้า 

ค ำอธบิำยตัวบ่งชี้ 

มุ่งประเมินการให้โอกาสในการเรียนรู้เพิ่มเติมแก่บุคลากร ให้มี

โอกาสได้รับการพัฒนาที่เป็นธรรม และเป็นการประเมินระบบการบรหิารงานที่

เป็นธรรมของผู้บริหารในการเปิดโอกาสให้บุคลากร ได้มีโอกาสในการพัฒนา

ตนเองด้วยการเข้าร่วมการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนาและการดูงานทั้งภายใน

และภายนอกหน่วยงาน /มหาวิทยาลัย /ประเทศ อย่างเท่าเทียมกัน ทั้งที่มี

คา่ใช้จา่ยและไม่มีค่าใช้จา่ย 

นิยำมศัพท์ 

บุคลำกร หมายถึง บุคลากรประจ าในสังกัดของส านักงานเลขานุการ

ของคณะทั้งหมด ที่มีสัญญาจ้างกับหน่วยงานทั้งปีการศึกษา  

บุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำ หมายถึง บุคลากรประจ าในสังกัดของ

ส านักงานเลขานุการที่ได้รับการสนับสนุน หรืออนุญาต หรือให้ไปศึกษาต่อ  

ไปฝึกอบรม สัมมนา หรอืดูงาน เป็นต้น ทั้งนี ้จะไม่นับซ้ ำแม้ว่าบุคลากรคนนั้น

จะได้รับการพัฒนาหลายคร้ังในปีการศึกษานั้นก็ตาม 

รอบระยะเวลำ  รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 2556 - 31 พ.ค. 2557) 
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เกณฑ์กำรประเมนิ 

ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ที่ก าหนดให้เป็นคะแนน

เต็ม 5 = รอ้ยละ 80 ขึน้ไป 

ข้อมูลท่ีต้องกำร 

1. จ านวนบุคลากรประจ าในสังกัดของส านักงานเลขานุการ ใน 

ปีการศึกษานั้น ทั้งท่ีปฏิบัติงำนจริง และลำศึกษำต่อ 

2. จ านวนบุคลากรประจ าในสังกัดของส านักงานเลขานุการที่ได้รับการ

พัฒนาทั้งในประเทศหรอืต่างประเทศในปีการศึกษานั้น  

วิธีกำรค ำนวณ  

1. ค านวณรอ้ยละของบุคลากรประจ าในสงักัดของส านักงานเลขานุการ

ที่ได้รับการพัฒนาความรู ้และทักษะวิชาชีพฯ 

 

จ านวนบุคลากรประจ าท่ีได้รับการพัฒนาความรู ้และทักษะฯ 
X 100 

จ านวนบุคลากรประจ าท้ังหมดในปีการศึกษานั้น (รวมลาศึกษาต่อ) 

 

2. แปลงรอ้ยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนท่ีได้ = 

รอ้ยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาฯ 

X 5 รอ้ยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาฯ ที่ก าหนดให้

เป็นคะแนนเต็ม 5 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.4  กำรพัฒนำสถำบันสูส่ถำบันเรียนรู ้(มก.)   

 (ผลการด าเนนิงานของส านักงานเลขานุการ) 
 

ชนิดของตวับ่งชี ้ กระบวนการ 

ค ำอธบิำยตัวบ่งชี้  

มาตรฐานการอุดมศึกษาข้อที่ 3 ก าหนดให้หน่วยงานมีการสร้างและ

พัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งต้องมีการจัดการความรู้

เพื่อมุ่งสู่หน่วยงานแห่งการเรียนรู้ โดยมีการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ใน

หน่วยงานซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ 

เพื่อให้ทุกคนในหน่วยงานสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ 

รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  อันจะส่งผลให้หน่วยงานมี

ความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด กระบวนการในการบริหารจัดการความรู้ใน

หน่วยงาน ประกอบด้วย การระบุความรู้ การคัดเลือก การรวบรวม การ

จัดเก็บความรู้ การเข้าถึงข้อมูล และการแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งภายในและ

ภายนอกหน่วยงาน การสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายใน

หน่วยงาน การก าหนดแนววิธีปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรูใ้นหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น 

นิยำมศัพท ์

แนวปฏิบัติที่ดี หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนกำรปฏิบัติที่ท ำให้

ส ำนักงำนเลขำนุกำรประสบควำมส ำเร็จตำมภำรกิจที่ได้รับมอบหมำย 

หรือสู่ควำมเป็นเลิศตำมเป้ำหมำย เป็นที่ยอมรับในวงวิชำกำรหรอืวิชำชีพ

นั้นๆ มีหลักฐานของความส าเร็จปรากฏชัดเจน โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติ หรือ
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ขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรู้และประสบการณ์ บันทึกเป็นเอกสาร 

เผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรอืภายนอกสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

รอบระยะเวลำ      รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 2556 – 31 พ.ค. 2557) 

เกณฑ์มำตรฐำน  

1. มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่

สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของส านักงานเลขานุการ 

2. ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะในการ

ปฏิบัติงานอย่างชัดเจนตามประเด็นความรูท้ี่ก าหนดในข้อ 1 

3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้  ทักษะของผู้มี

ประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็น

ความรูท้ี่ก าหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 

4. มีการรวบรวมความรูต้ามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่

ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บ

อย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณอ์ักษร (explicit knowledge) 

5. มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบัน

หรือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และ

จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ที่เป็น 

แนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจรงิ 

เกณฑ์กำรประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มกีาร

ด าเนนิการ  

1 ข้อ 

มกีาร

ด าเนนิการ  

2 ข้อ 

มกีาร

ด าเนนิการ  

3 ข้อ 

มกีาร

ด าเนนิการ  

4 ข้อ 

มกีาร

ด าเนนิการ  

5 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.5  ระบบบริหำรควำมเสี่ยง (มก.)   

(ผลการด าเนนิงานของส านักงานเลขานุการ) 
 

ชนิดของตวับ่งชี ้ กระบวนการ 

ค ำอธบิำยตัวบ่งชี้  

เพื่อให้ส านักงานเลขานุการของคณะมีระบบบริหารความเสี่ยง โดยการ

บริหารและควบคุมปัจจัย กิจกรรม และกระบวนการด าเนินงานที่อาจเป็น

มูลเหตุของความเสียหาย (ทั้งในรูปของตัวเงิน หรือไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ชื่อเสียง 

และการฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ ข้อบังคับ

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรอืความคุ้มค่า) เพื่อให้ระดับความเสี่ยง และขนาด

ของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับและควบคุมได้  

โดยค านึงถึงการเรียนรู้วิธีการป้องกันจากการคาดการณ์ปัญหาล่วงหน้าและ

โอกาสในการเกดิ เพื่อป้องกันหรอืบรรเทาความรุนแรงของปัญหา รวมทั้งการมี

แผนส ารองต่อภาวะฉุกเฉิน เพื่อให้มั่นใจว่าระบบงานต่างๆ มีความพร้อมใช้งาน 

มีการปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อการบรรลุ

เป้าหมายของส านักงานเลขานุการ และคณะตามยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์เป็น

ส าคัญ 

รอบระยะเวลำ      รอบปีงบประมาณ (1 ต.ค. 2555 – 30 ก.ย. 2556) 

เกณฑ์มำตรฐำน  

1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมี

ผู้บริหารที่รับผิดชอบส านักงานเลขานุการ ร่วมเป็นคณะกรรมการหรือ

คณะท างาน 

ชุดที่ 1 
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2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง

อย่างน้อย 1 ด้าน ตามบรบิทของส านักงานเลขานุการ ตัวอย่างเช่น 

-  ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ อาคารสถานที่) 

-  ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรอืกลยุทธ์ของคณะ 

-  ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 

-  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการ

บรหิารหลักสูตร การบรหิารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 

-  ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะ

จรรยาบรรณของอาจารย์และบุคลากร 

-  ความเสี่ยงจากเหตุการณภ์ายนอก 

-  อื่นๆ ตามบรบิทของส านักงานเลขานุการของคณะ 

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับ

ความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2 

4. มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง  และ

ด าเนินการตามแผน 

5. มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และรายงาน

ต่อคณะกรรมการบริหารส านักงานเลขานุการ หรือคณะกรรมการประจ าคณะ

เพื่อพิจารณาให้ขอ้เสนอแนะอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

6. มีการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหาร

ส านักงานเลขานุการ หรือคณะกรรมการประจ าคณะ ไปใช้ในการปรับแผนหรือ

วิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 

  

ชุดที่ 1 
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เกณฑ์กำรประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มกีาร

ด าเนนิการ  

1 ข้อ 

มกีาร

ด าเนนิการ  

2 ข้อ 

มกีาร

ด าเนนิการ  

3 หรอื 4 ข้อ 

มกีาร

ด าเนนิการ  

5 ข้อ 

มกีาร

ด าเนนิการ  

6 ข้อ 

หมำยเหตุ :  คะแนนการประเมินจะเท่ากับ 0 หากพบว่าเกิดเหตุการณ์

ร้ายแรงขึ้นภายในคณะในรอบปีการประเมิน ที่ส่งผลกระทบต่อ

ชีวิตและความปลอดภัยของนิสิต คณาจารย์ บุคลากร หรือต่อ

ชื่อเสียงภาพลักษณ์ หรือต่อความมั่นคงทางการเงินของคณะ  

อันเนื่องมาจากความบกพร่องของคณะในการควบคุม  หรือ

จัดการกับความเสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยงที่ไม่มีประสิทธิภาพ

เพียงพอ โดยมีหลักฐานประกอบที่ชัดเจน 

ตัวอย่ำงควำมเสี่ยงร้ำยแรงที่ให้ผลประเมินเป็นศูนย์ (0) คะแนน เช่น 

1. มีการเสียชีวิตและถูกท าร้ายร่างกายหรือจิตใจอย่างรุนแรงของนิสิต

คณาจารย์ บุคลากรภายในคณะ ทั้งๆ ที่อยู่ในวิสัยที่ส านักงานเลขานุการของ

คณะ และคณะสามารถป้องกันหรือลดผลกระทบในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้  

แต่ไม่พบแผนการจัดการความเสี่ยงหรือไม่พบความพยายามของส านักงาน

เลขานุการของคณะ และคณะในการระงับเหตุการณด์ังกล่าว 

2. คณะเสื่อมเสียชื่อเสียงหรอืมีภาพลักษณ์ที่ไม่ดี อันเนื่องมาจากปัจจัย

ต่างๆ เช่น บุคลากรส านักงานเลขานุการขาดจริยธรรม จรรยาบรรณ การไม่

ปฏิบัติตามมาตรฐานหรือกฎกระทรวง และเกิดเป็นข่าวปรากฏให้เห็นตามสื่อ

ต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ ข่าว online เป็นต้น 

ชุดที่ 1 
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3. คณะขาดสภาพคล่องในด้านการเงินจนท าให้ต้องปิดหลักสูตรหรือไม่

สามารถปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ ส่งผลกระทบต่อนิสิตปัจจุบันที่เรียนอยู่อย่าง

รุนแรง 

 

กำรไม่เขำ้ขำ่ยที่ท ำให้ผลกำรประเมินได้คะแนนเปน็ศูนย์ (0) ได้แก ่

1. ส านักงานเลขานุการของคณะ และคณะมีการวิเคราะห์และจัดท า

แผนบริหารความเสี่ยงเชิงป้องกัน หรือมีแผนรองรับเพื่อลดผลกระทบส าหรับ

ความเสี่ยงที่ท าให้เกดิเรื่องรา้ยแรงดังกล่าวไว้ล่วงหน้า และด าเนินการตามแผน 

2. เป็นเหตุสุดวิสัย อยู่นอกเหนือการบริหารจัดการ (การควบคุมหรือ

การป้องกัน) ของส านักงานเลขานุการของคณะ และคณะ 

3. เหตุการณ์ร้ายแรงดังกล่าวมีความรุนแรงที่ลดน้อยลงมากจากแผน

รองรับผลกระทบที่ได้ก าหนดไว้ล่วงหน้า  

  

ชุดที่ 1 
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องค์ประกอบที่ 4 กำรเงนิและงบประมำณ 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1  ผลกำรปฏิบัติงำนดำ้นกำรเงิน บัญชี และพัสดุ (มก.) 

(ผลการด าเนนิงานของส านักงานเลขานุการ) 
 

ชนิดของตวับ่งชี ้ กระบวนการ 

ค ำอธบิำยตัวบ่งชี้  

ส านักงานเลขานุการจะต้องมีระบบในการควบคุม และดูแลรักษาเงินของ

คณะให้ปลอดภัย มีการด าเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินรายได้ตาม

ระเบียบทางการเงินอย่างเคร่งครัด มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็น

ระบบครบทุกพันธกิจ และเป็นปัจจุบัน มีระบบการตรวจสอบการใช้เงินอย่างมี

ประสิทธิภาพ รายงานทางการเงินต้องแสดงรายละเอียดการใช้จา่ยในทุกพันธกิจ 

โครงการ กิจกรรม เพื่อให้สามารถน าเสนอผู้บรหิารเพื่อการวิเคราะห์สถานะทาง

การเงิน และความมั่นคงของคณะ 

รอบระยะเวลำ      รอบปงีบประมาณ (1 ต.ค. 2555 – 30 ก.ย. 2556) 

เกณฑ์มำตรฐำน  

1. มีการจัดท าขั้นตอนและก าหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานด้านการเงิน 

บัญช ีและพัสดุ ของหน่วยงานอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร และเผยแพร ่

ประชาสัมพันธ์ให้ผูเ้ก่ียวข้องทราบเพื่อถอืปฏิบัติ 

2. มีระบบการควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปตามขั้นตอนและสามารถ

ด าเนินการได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 70 

ชุดที่ 1 
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3. มีการบริหาร ติดตามลูกหนี้ และตรวจสอบผลการช าระหนี้ลูกหนี้

เงินยืม ให้ช าระหนีเ้ป็นไปตามระเบียบที่ก าหนดได้ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80 

4. มีการจัดท ารายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 

โดยมีการเสนอรายงานทางการเงินต่อผู้บริหารทุกเดือน อย่างช้าภายในวันที่ 

15 ของเดือนถัดไป เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการภายในหน่วยงาน 

5. มีการบริหารจัดการพัสดุให้มีจ านวนเพียงพอ และทันต่อการ

ปฏิบัติงาน ตรงตามความต้องการของผู้รับบรกิาร 

6. มีการก ากับ ดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่

เกี่ยวข้องกับการเงิน บัญชีและพัสดุ ให้ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับและ

หลักเกณฑ์ที่ก าหนด โดยมีผลการประเมินความพึงพอใจต่อการบริการด้าน

การเงิน บัญช ีและพัสดุ แต่ละด้านไม่น้อยกวา่ 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

7. ในรอบปีคณะได้รับการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบภายในหรือ 

ผู้ตรวจสอบภายนอกคณะ โดยรายงานผลการตรวจสอบต้องไม่พบประเด็น

การปฏิบัติผดิระเบียบที่มีผลกระทบร้ายแรง 

เกณฑ์กำรประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มกีาร

ด าเนนิการ  

1 ข้อ 

มกีาร

ด าเนนิการ  

2 หรือ 3 ข้อ 

มกีาร

ด าเนนิการ  

4 หรอื 5 ข้อ 

มกีาร

ด าเนนิการ  

6 ข้อ 

มกีาร

ด าเนนิการ  

7 ข้อ 
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องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกกำรประกนัคุณภำพ 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1  ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพภำยในของส ำนักงำน

เลขำนุกำร (มก.) 

 (ผลการด าเนนิงานของส านักงานเลขานุการ) 
 

ชนิดของตวับ่งชี ้ กระบวนการ 

ค ำอธบิำยตัวบ่งชี้  

การประกันคุณภาพภายในถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร

จัดการที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการสร้างจิตส านึกให้เห็นว่าเป็น

ความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในการพัฒนาคุณภาพผลการด าเนินงาน 

ทั้งนี ้เพื่อเป็นหลักประกันแก่สาธารณชนให้มั่นใจได้ว่าหน่วยงานสามารถสร้าง

ผลงานที่มีคุณภาพ 

นิยำมศัพท์ 

 ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการก าหนดอย่างชัดเจนว่า

ต้องท าอะไรบ้างเพื่อให้ได้ผลออกมาตามที่ต้องการ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

จะต้องปรากฏให้ทราบโดยทั่วกันไม่ว่าจะอยู่ ในรูปของเอกสารหรือสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีการอื่นๆ องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย 

ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิตและข้อมูลป้อนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธ์

เช่ือมโยงกัน 

  กลไก หมายถงึ สิ่งที่ท าให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือด าเนินอยู่ได้ โดยมี

การจัดสรรทรัพยากร มีการจัดองค์การ หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้

ด าเนินงาน 

ชุดที่ 1 
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แนวปฏิบัติที่ดี หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนกำรปฏิบัติที่ท ำให้

ส ำนักงำนเลขำนุกำรประสบควำมส ำเร็จตำมภำรกิจที่ได้รับมอบหมำย 

หรือสู่ควำมเป็นเลิศตำมเป้ำหมำย เป็นที่ยอมรับในวงวิชำกำรหรอืวิชำชีพ

นั้นๆ มีหลักฐานของความส าเร็จปรากฏชัดเจน โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติ หรือ

ขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรู้และประสบการณ์ บันทึกเป็นเอกสาร 

เผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรอืภายนอกสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

รอบระยะเวลำ      รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 2556 – 31 พ.ค. 2557) 

เกณฑ์มำตรฐำน  

1. มีการถ่ายทอดแผนงานประกันคุณภาพของส านักงานเลขานุการให้

บุคลากรในส านักงานเลขานุการทราบ 

2. บุคลากรในส านักงานเลขานุการร้อยละ 80 มีโอกาสได้รับความรู้ 

ความเข้าใจในระบบประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย และคณะ 

3. มีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้บุคลากรในส านักงานเลขานุการรับรู้ และ

เข้าใจในความหมายของเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัย และคณะ 

และมีอัตลักษณต์ามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

4. มีการด าเนินงาน และรายงานผลการด าเนินงานตามวงจร PDCA ใน

ทุกงานของส านักงานเลขานุการ 

5. มีการพัฒนาปรับปรุงจากการด าเนินงานในข้อ 4 และจากผลการ

ประเมินคุณภาพภายในรอบปีที่ผา่นมา  

6. มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพทั้งภายใน หรือ

ภายนอกคณะ อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

 

ชุดที่ 1 
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เกณฑ์กำรประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มกีาร

ด าเนนิการ  

1 ข้อ 

มกีาร

ด าเนนิการ  

2 ข้อ 

มกีาร

ด าเนนิการ  

3 หรือ 4 ข้อ 

มกีาร

ด าเนนิการ  

5 ข้อ 

มกีาร

ด าเนนิการ  

6 ข้อ 
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บทที่ 3  ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภำพภำยใน ส ำนักงำน

เลขำนุกำรของคณะ ปีกำรศึกษำ 2556 ชุดท่ี 2 

ชุดที่ 2 รายงานผลการด าเนินงานของส านักงานเลขานุการ 6 ตัวบ่งชี ้

ประกอบด้วย ตัวบ่งชี้ 2.1, 2.2, 2.4, 3.1, 3.3 และ 4.1 และรายงานผลการ

ด าเนินงานภาพรวมของคณะ 6 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย ตัวบ่งชี้ที่ 1.1, 2.3, 3.2, 

3.4, 3.5 และ 5.1  รวม 12 ตัวบ่งชี้ 

รายละเอียดแสดงได้ดงัตารางต่อไปนี้ 
 

ตำรำงที่ 3  องคป์ระกอบและตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายใน ส านกังาน

เลขานุการของคณะ ปีการศึกษา 2556 ชุดที่ 2 

องค์ประกอบ / ตัวบ่งชี้ ควำม

เชื่อมโยง 

ชนิดของ 

ตัวบ่งชี้ 

รอบปี ใช้ผลกำร

ด ำเนินงำน 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์ และแผนด ำเนินกำร 

ตัวบง่ชี้ท่ี 1.1 กระบวนการพัฒนา

แผน 

สกอ. 1.1 กระบวนการ งบประมาณ คณะ 

องค์ประกอบที่ 2 ภำรกิจหลัก 

ตัวบง่ชี้ท่ี 2.1 ระดับความ 

พึงพอใจของผู้รับบรกิาร 

มก. ผลผลิต การศึกษา สนง.

เลขานุการ 

ตัวบง่ชี้ท่ี 2.2 การปรับปรุงงาน มก. กระบวนการ การศึกษา สนง.

เลขานุการ 

ตัวบง่ชี้ท่ี 2.3 การพัฒนา

สุนทรยีภาพในมติิทางศิลปะและ

วัฒนธรรม 

สมศ. 11 ผลผลิต การศึกษา คณะ 
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องค์ประกอบ / ตัวบ่งชี้ ควำม

เชื่อมโยง 

ชนิดของ 

ตัวบ่งชี้ 

รอบปี ใช้ผลกำร

ด ำเนินงำน 

ตัวบง่ชี้ท่ี 2.4 การให้บรกิาร 

แก่นิสิต 

มก. กระบวนการ การศึกษา สนง.

เลขานุการ 

องค์ประกอบที่ 3 กำรบริหำรและกำรจัดกำร 

ตัวบง่ชี้ท่ี 3.1 ภาวะผู้น าของ

หัวหน้าส านักงานเลขานุการของ

คณะ และหัวหนา้งานใน

ส านักงานเลขานุการท้ังหมด 

มก. ผลผลิต การศึกษา สนง.

เลขานุการ 

ตัวบง่ชี้ท่ี 3.2 ระบบการพัฒนา

คณาจารย์ และบุคลากรสาย

สนับสนุน 

สกอ. 2.4 กระบวนการ การศึกษา คณะ 

ตัวบง่ชี้ท่ี 3.3 ร้อยละของบุคลากร

ท่ีได้รับการพัฒนาความรูแ้ละ

ทักษะวิชาชีพท่ีสอดคล้องกับการ

ปฏบัิติงานท้ังในประเทศและ

ต่างประเทศ 

มก. ปัจจัยน าเข้า การศึกษา สนง.

เลขานุการ 

ตัวบง่ชี้ท่ี 3.4 การพัฒนาสถาบัน

สูส่ถาบันเรยีนรู้ 

สกอ. 7.2 กระบวนการ การศึกษา คณะ 

ตัวบง่ชี้ท่ี 3.5 ระบบบริหาร 

ความเสี่ยง 

สกอ. 7.4 กระบวนการ งบประมาณ คณะ 

องค์ประกอบที่ 4 กำรเงินและงบประมำณ 

ตัวบง่ชี้ท่ี 4.1 ผลการปฏบัิติงาน 

ดา้นการเงิน บัญชี และพัสดุ 

มก. กระบวนการ งบประมาณ สนง.

เลขานุการ 

องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ 

ตัวบง่ชี้ท่ี 5.1 ระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

สกอ. 9.1 กระบวนการ การศึกษา คณะ 

ชุดที่ 2 
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ตำรำงที่ 4 ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายใน ส านักงานเลขานุการของ

คณะ ปีการศึกษา 2556 ชุดที่ 2 แยกตามด้านปัจจัยน าเข้า ด้าน

กระบวนการ และด้านผลผลิต 

องค์ประกอบที ่ ปัจจัยน ำเขำ้ กระบวนกำร ผลผลิต รวม 

1. ปรัชญา ปณธิาน 

วัตถุประสงค์ และ 

แผนด าเนินการ 

- ตัวบ่งช้ี 1.1 - 1 

2. ภารกิจหลัก - ตัวบ่งช้ี 2.2, 

2.4 

ตัวบ่งช้ี 2.1, 

2.3 

4 

3. การบริหารและการ

จัดการ 

ตัวบ่งช้ี 3.3 ตัวบ่งช้ี 3.2, 

3.4, 3.5 

ตัวบ่งช้ี 3.1 5 

4. การเงินและงบประมาณ - ตัวบ่งช้ี 4.1 - 1 

5. ระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพ 

- ตัวบ่งช้ี 5.1 - 1 

รวม 1 8 3 12 
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องค์ประกอบที่ 1 ปรชัญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์ และแผนด ำเนนิกำร 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1  กระบวนกำรพัฒนำแผน (สกอ. 1.1) 

(ผลการด าเนนิงานของคณะ) 
 

ชนิดของตวับ่งชี ้ กระบวนการ 

ค ำอธบิำยตัวบ่งชี้  

พันธกิจหลักของคณะ คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทาง

วิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการด าเนิน 

พันธกิจหลักของคณะจ าเป็นต้องมีการก าหนดทิศทางการพัฒนาและการ

ด าเนินงานของคณะ เพื่อให้คณะด าเนินการสอดคล้องกับอัตลกัษณห์รอืจุดเนน้ 

มีคุณภาพ มีความเป็นสากล และเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ดังนั้น คณะต้อง

ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ตลอดจนมีการพัฒนาแผนกลยุทธ์และแผน

ด าเนินงานเพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงาน 

ในการพัฒนาแผนกลยุทธ์ นอกเหนือจากการพิจารณาอัตลักษณ์หรือ

จุดเน้นของคณะแล้ว จะต้องค านึงถงึหลักการอุดมศึกษา กรอบแผนอุดมศึกษา

ระยะยาว มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐาน

วิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ ของชาติ รวมถึงทิศทางการพัฒนา

ประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ และการเปลี่ยนแปลงของ

กระแสโลก ทั้งนี้ เพื่อให้การด าเนินงานของคณะเป็นไปอย่างมีคุณภาพเป็นที่

ยอมรับ และสามารถตอบสนองสังคมในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสม 

 

 

ชุดที่ 2 
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นิยำมศัพท์ 

แผนกลยุทธ์ หมายถงึ แผนระยะยาวของคณะโดยทั่วไปมักใชเ้วลา 5 ปี 

เป็นแผนที่ก าหนดทิศทางการพัฒนาของคณะ แผนกลยุทธ์ประกอบไปด้วย

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์ ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน 

โอกาสและภัยคุกคาม กลยุทธ์ต่างๆ ของคณะควรครอบคลุมทุกภารกิจของ

คณะ มีการก าหนดตัวบ่งชี้ความส าเร็จของแต่ละกลยุทธ์และค่าเป้าหมายของ

ตัวบ่งชี้เพื่อวัดระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามกลยุทธ์ โดยคณะน า

แผนกลยุทธ์มาจัดท าแผนด าเนินงานหรอืแผนปฏิบัติการประจ าปี 

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี หมายถึง แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาในการ

ด าเนินงานภายใน 1 ปี เป็นแผนที่ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ลงสู่ภาคปฏิบัติ เพื่อให้

เกิดการด าเนินงานจรงิตามกลยุทธ์ ประกอบด้วย โครงการหรือกิจกรรมต่างๆ 

ที่จะต้องด าเนินการในปีนั้นๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์  ตัวบ่งชี้

ความส าเร็จของโครงการหรือกิจกรรม ค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้เหล่านั้น 

รวมทั้งมีการระบุผู้รับผิดชอบหลักหรือหัวหน้าโครงการ งบประมาณในการ

ด าเนินการ รายละเอียดและทรัพยากรที่ต้องใช้ในการด าเนินโครงการที่ชัดเจน 

รอบระยะเวลำ      รอบปีงบประมาณ (1 ต.ค. 2555 – 30 ก.ย. 2556) 

เกณฑ์มำตรฐำน  

1.  มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 

โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในคณะ และได้รับความเห็นชอบจากกรรมการ

ประจ าคณะ  โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธาน และแผนกลยุทธ์

ของมหาวิทยาลัยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้น

ของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-

ชุดที่ 2 
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2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551-

2554)  

2.  มีการถา่ยทอดแผนกลยุทธ์ระดับคณะไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 

3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีครบ 4  

พันธกจิ คือ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการ

ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปี และค่าเป้าหมาย

ของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัดความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และ

แผนปฏิบัติการประจ าปี 

5. มีการด าเนินงานตามแผนปฏบิัตกิารประจ าปคีรบ 4 พันธกจิ 

6. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการ

ประจ าปี อย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง และรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา 

7. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่าง

น้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหาร และคณะกรรมการประจ าคณะ

เพื่อพิจารณา 

8.  มีการน าผลการพิจารณาข้อคิด เห็นและข้อ เสนอแนะของ

คณะกรรมการประจ าคณะไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

เกณฑ์กำรประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มกีาร

ด าเนนิการ  

1 ข้อ 

มกีาร

ด าเนนิการ 

 2 หรอื 3 ข้อ 

มกีาร

ด าเนนิการ  

4 หรอื 5 ข้อ 

มกีาร

ด าเนนิการ  

6 หรอื 7 ข้อ 

มกีาร

ด าเนนิการ  

8 ข้อ 
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ตัวอย่ำงแนวทำงปฏิบตั ิ
 

1.  มีกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ที่ สอดคล้อ งกับน โยบำยของ

มหำวิทยำลัย โดยกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรในคณะ และได้รับควำม

เห็นชอบจำกกรรมกำรประจ ำคณะ โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญำ

หรือปณิธำน และแผนกลยุทธ์ของมหำวิทยำลัย พระรำชบัญญัติ

มหำวิทยำลัย ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถำบัน กรอบแผน

อุดมศึกษำระยะยำว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) และแผนพัฒนำ

กำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551-2554) 

1.1  มีการก าหนดปรัชญาหรือปณิธานของคณะ หากคณะได้ก าหนด

ปรัชญาหรือปณิธานอยู่แล้วตั้งแต่เริ่มต้น คณะควรทบทวนว่าปรัชญาหรือ

ปณิธานยังมีความเหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบันของคณะหรือไม่  หาก

เหมาะสมต้องด าเนินการให้แน่ใจว่าสมาชิกในคณะ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้

รับทราบโดยทั่วกัน 

1.2  หากต้องมีการปรับแก้ปรัชญาหรือปณิธานของคณะตาม

สภาพการณ์ที่เปลี่ยนไปควรเป็นการก าหนดปรัชญาหรือปณิธานร่วมกันทั้ง

ผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายอันจะน าไปสู่

ความร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามปรัชญาหรือปณิธานที่ได้

ก าหนดรว่มกัน และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ 

1.3 มีการพัฒนาแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับปรัชญาหรือปณิธาน

และนโยบายของมหาวิทยาลัย พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย จุดเน้นของ

มหาวิทยาลัย และแผนอุดมศึกษาระยะยาว รวมทั้งหลักการและมาตรฐาน

ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยท าตารางวิเคราะห์ให้ชัดเจนว่าปรัชญาหรือปณิธานและ
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นโยบายของคณะและกลยุทธ์สอดคล้องกันในประเด็นใดอย่างไร หากมี

ประเด็นที่ไม่สอดคล้องควรพิจารณาปรับแกใ้ห้สอดคล้อง 

1.4  มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ (strategy) เพื่อน า

คณะไปสู่ความส าเร็จที่พึงประสงค์ ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ (vision) พันธกิจ 

(mission) เป้าประสงค์ (goal) และวัตถุประสงค์ (objective) คณะกรรมการควร

วิเคราะห์จุดแข็ง (strength) จุดอ่อน (weakness) โอกาส (opportunity) และภัย

คุกคาม (threat) เพื่อน าไปสู่การก าหนดกลยุทธ์ที่ชัดเจนและครอบคลุมทุก

ภารกิจของคณะ อันได้แก่ การเรียนการสอน การวจิัย การบริการทางวิชาการ

แก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม วิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ที่

คณะก าหนดควรผ่านการประชาพิจารณ์ร่วมกันจากทั้งผู้บริหาร อาจารย์และ

เจา้หน้าที่ เพื่อให้เกดิการยอมรับของทุกฝ่าย อันจะน าไปสู่ความร่วมมือร่วมใจ

กันปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามความมุ่งหวังของคณะ และได้รับความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการประจ าคณะ 
 

2.  มกีำรถ่ำยทอดแผนกลยุทธ์ระดับคณะไปสู่ทุกหน่วยงำนภำยใน 

2.1  มีการชี้แจงท าความเข้าใจกับผู้บริหารหน่วยงานย่อยภายในถึง

วิสัยทัศน์ กลยุทธ์และเป้าหมายของกลยุทธ์และมีการก าหนดหน่วยงานภายใน

รับผดิชอบด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์อย่างเป็นทางการ 

2.2  มีการก าหนดเป้าหมายในการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของแต่

ละหน่วยงานภายในและมีการมอบหมายอย่างเป็นทางการ 
 

3.  มีกระบวนกำรแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี

ครบ 4 พันธกิจ คือ ด้ำนกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย กำรบริกำรทำง

วิชำกำร และกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
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3.1  มีการจัดท าแผนที่กลยุทธ ์(Strategic map) เพื่อช่วยในการแปลง

แผนกลยุทธไ์ปสู่แผนปฏิบัติการตามกระบวนการของ Balance scorecard 

3.2  มีการจัดท ารายงานผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่าง

แผนกลยุทธ์กับแผนปฏิบัติการประจ าปีทั้ง 4 พันธกิจ คือ ด้านการเรียนการ

สอน การวจิัย การบรกิารทางวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี และค่ำ

เป้ำหมำยของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัดควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำม

แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 

4.1  มีการจัดท าตัวบ่งชี้ (KPI) พร้อมทั้งเป้าหมาย (target) ของแต่ละ 

ตัวบ่งชี้ที่จะใช้วัดความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์  และ

แผนปฏิบัติการประจ าปี ทั้งนี้ ควรจัดท าพร้อมกับการจัดท าแผนกลยุทธ์ และ

แผนปฏิบัติการประจ าปี 

4.2  มีกระบวนการส่งเสริมให้ผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่ผู้ที่

เก่ียวข้องในการด าเนินการตามตัวบ่งชีเ้ข้ามีสว่นรว่มในการจัดท าตัวบ่งชี้และคา่

เป้าหมาย เพื่อให้เกิดการยอมรับของทุกฝ่ายอันจะน าไปสู่ความร่วมมือร่วมใจ

กันปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดรว่มกัน 
 

5.  มีกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีครบ 4 พันธกจิ  

คณะควรจัดท าปฏิทนิการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานทั้ง 4 พันธกิจ

เพื่อใช้เป็นแนวทางการด าเนินงาน และสรา้งความเช่ือมั่นว่าได้มีการด าเนินงาน

ตามแผนปฏิบัติงานในเวลาที่เหมาะสม 

 

ชุดที่ 2 



คู่มือการประเมินคุณภาพภายใน ส านักงานเลขานุการของคณะ ปีการศึกษา 2556 
58 

6.  มีกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติกำร

ประจ ำปี อย่ำงน้อยปีละ 2 ครั้ง และรำยงำนผลต่อผู้บริหำรเพื่อพิจำรณำ 

มีการพัฒนาระบบการติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการว่า

เป็นไปตามแผนหรือไม่และควรมีการรายงานผลการด าเนินตามตัวบ่งชี้เทียบ

กับค่าเป้าหมายเสนอต่อผู้บรหิาร ในช่วงเวลาหนึ่งๆ เช่น 3 เดือน หรือ 6 เดือน 

หากไม่เป็นไปตามแผนควรจะมีการวิเคราะห์ถึงสาเหตุและน าเสนอแนว

ทางการแก้ไขปรับปรุง 
 

7.  มีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ 

อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง และรำยงำนผลต่อผู้บริหำร และคณะกรรมกำร

ประจ ำคณะเพื่อพิจำรณำ 

มีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์โดยการเปรียบเทียบ

ผลของตัวบ่งชี้การด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์กับค่าเป้าหมาย และน าผลการ

ประเมินที่ได้บรรจุเข้าวาระเพื่อพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ

เป็นประจ า อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 
 

8.  มีกำรน ำผลกำรพิจำรณำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ

คณะกรรมกำรประจ ำคณะไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติกำร

ประจ ำปี 

8.1  มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะที่

ได้รับมา และมีการจัดท าแผนการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

8.2  มีการน าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปีที่ได้รับการ

ปรับปรุงเสนอคณะกรรมการประจ าคณะ  
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องค์ประกอบที่ 2 ภำรกิจหลัก 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1  ระดับควำมพงึพอใจของผู้รบับริกำร (มก.)   

(ผลการด าเนนิงานของส านักงานเลขานุการ) 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้   ผลผลิต 

ค ำอธบิำยตัวบ่งชี ้

เพื่อพิจารณาการตอบสนองและการแสดงความรับผิดชอบต่อการ

ให้บริการ ซึ่งถือเป็นบทบาทของหน่วยงาน การตอบสนองดังกล่าวจะมี

คุณภาพมากน้อยเพียงใด สามารถสะท้อนได้จากความพึงพอใจของ

ผู้รับบรกิาร ทั้งจากคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ซึ่งการส ารวจความพึงพอใจ

โดยทั่วไปจะพิจารณา 4 ประเด็นส าคัญ คือ  

1.  ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ  

2.  ความพึงพอใจด้านเจา้หน้าทีผู่้ให้บริการ  

3.  ความพึงพอใจด้านสิง่อ านวยความสะดวก  

4.  ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ  

นิยำมศัพท์ 

ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร หมายถึง  การประเมินความพึงพอใจ

ของผู้รับบริการโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจแบบประมาณค่า  ซึ่ง

โดยทั่วไปจะพิจารณาจากประเด็นที่ส าคัญ คอื ความพึงพอใจด้านกระบวนการ 

ขั้นตอนการให้บริการ  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

และด้านคุณภาพการให้บริการ  

รอบระยะเวลำ  รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 2556 - 31 พ.ค. 2557) 

ชุดที่ 2 
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เกณฑ์กำรประเมนิ 

ใช้ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบรกิาร (คะแนนเต็ม 5) 

ข้อมูลท่ีต้องกำร 

1.  หลักฐานที่แสดงผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบรกิาร 

2.  จ านวนการให้บริการทั้งหมด 

3.  จ านวนการให้บริการที่มีการประเมินผลความพึงพอใจของ

ผู้รับบรกิาร  

วิธีกำรค ำนวณ  

  ความพึงพอใจ   =   



i

ii

n

nx
 

  

 ix  คา่เฉลี่ยการให้บริการที่ i  (คะแนนเต็ม 5) 

 in  จ านวนคนที่ตอบแบบสอบถามของการให้บริการที่ i 

  i   =   1 ถงึ p 

  p  =   จ านวนการให้บริการทั้งหมด 

ตัวอย่ำงกำรค ำนวณ  

ส านักงานเลขานุการของคณะ ก มีผลการส ารวจความพึงพอใจของ

ผู้รับบรกิาร จ านวน 5 บรกิาร รายละเอียดดังนี้  

บรกิารที่ 1 มีค่าเฉลีย่ 3.55  จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม  90 คน 

บรกิารที่ 2 มีค่าเฉลี่ย 4.00  จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม  80 คน 

บรกิารที่ 3 มีค่าเฉลีย่ 3.85  จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม  95 คน 

บรกิารที่ 4 มีค่าเฉลี่ย 4.30  จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม  90 คน 

บรกิารที่ 5 มีค่าเฉลีย่ 4.15  จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม  85 คน 

ชุดที่ 2 
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ดังนัน้ คา่เฉลีย่ความพึงพอใจ  = 

(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 

 

หมำยเหตุ  ส านักงานเลขานกุารสามารถเลอืกแนวทางการประเมินไดต้าม

ความเหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของ

ส านักงานฯ มากทีสุ่ด โดยเสนอแนวทางการประเมินฯ ไว ้2 แนวทาง ดังนี้ 

1. ใช้คะแนนการประเมินความพงึพอใจของผู้รับบรกิารจาก

แบบสอบถามชุดเดียวทีส่อบถามการให้บริการของส านักงาน

เลขานุการในภาพรวม 

2. ใช้คะแนนเฉลี่ยการประเมนิความพึงพอใจของผู้รับบรกิารจาก

แบบสอบถามในแตล่ะกระบวนการที่ส านักงานเลขานุการให้บริการ  

ชุดที่ 2 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2  กำรปรับปรุงงำน (มก.)  

(ผลการด าเนนิงานของส านักงานเลขานุการ)  
 

ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 

ค ำอธบิำยตัวบ่งชี้  

การที่องค์กรจะมีสมรรถนะสูงสุดภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงได้นั้น

จ าเป็นจะต้องมีการพัฒนาปรับปรุงการท างานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งวิธีการ

ปรับปรุงการท างานนั้นต้องมาจากการร่วมกันคิด ร่วมกันท า และร่วมกันแก้ไข

ปัญหาที่เกดิขึน้ภายในองคก์รอย่างเป็นระบบในทุกภาคส่วน เพื่อให้งานมีความ

เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ สามารถลดขั้นตอนที่ไม่จ าเป็นเพื่อความ

รวดเร็วในการปฏิบัติงาน ลดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ส่งผลให้การ

ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้การปรับปรุงการท างานยังเป็น

ยุทธวิธีส าหรับพัฒนาบุคลากรให้เติบโตไปพรอ้มๆ กับองค์กรด้วย 

นิยำมศัพท์ 

กำรปรับปรุงงำน หมายถึง การหาวิธีการปฏิบัติงานที่สามารถด าเนิน

กจิกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึน้  

กำรปรับปรุงกำรบริกำร หมายถงึ การปรับปรุงงานบรกิาร เพื่อให้การ

บริการดีขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตอบสนองต่อความต้องการของ

ผู้รับบริการ มีการก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานซึ่งจะมีประโยชน์ต่อ

หน่วยงาน และบุคลากรในหน่วยงานหลายประการ ทั้งด้านประสิทธิภาพการ

ชุดที่ 2 
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ปฏิบัติงาน การสร้างแรงจูงใจ การปรับปรุงงาน และการประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1. ด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การมีมาตรฐานการปฏิบัติงานจะ

ช่วยให้ผูป้ฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง การเปรียบเทียบผลงาน

ที่ท าได้กับที่ควรจะเป็นมีความชัดเจน มองเห็นแนวทางในการพัฒนาการ

ปฏิบัติงานให้เกดิผลได้มากขึ้น และช่วยให้มีการฝึกฝนตนเองให้เข้าสู่มาตรฐาน

ได้ 

2. ด้านการสร้างแรงจูงใจ มาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นสิ่งเร้าให้เกิด

ความมุ่งมั่นไปสู่มาตรฐาน ผู้ปฏิบัติงานที่มีความสามารถจะเกิดความรู้สึก 

ท้าทาย ผู้ปฏิบัติงานที่มุ่งความส าเร็จจะเกิดความมานะพยายาม ผู้ปฏิบัติงานดี

จะเกิดความภาคภูมิใจและสนุกกับงาน 

3. ด้านการปรับปรุงงาน มาตรฐานการปฏิบัติงานจะช่วยให้ผูป้ฏิบัติงาน

ทราบว่าผลงานที่มีคุณภาพจะต้องปฏิบัติอย่างไร ช่วยให้ไม่ต้องก าหนด

รายละเอียดของงานทุกครั้ง ท าให้มองเห็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา

ความสามารถของผู้ปฏิบัติงานและช่วยให้สามารถพจิารณาถงึความคุ้มค่าและ

เป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มผลผลิต 

4. ด้านการควบคุมงาน มาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นเครื่องมือที่

ผู้บังคับบัญชาใช้ควบคุมการปฏิบัติงาน ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบหมาย

อ านาจหน้าที่ และส่งผ่านค าสั่งได้ง่ายขึ้น ช่วยให้สามารถด าเนินงานตาม

แผนงานง่ายขึน้ และควบคุมงานได้ดีขึน้ 

ชุดที่ 2 
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5. ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน มาตรฐานการปฏิบัติงานช่วยให้

การประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีหลักเกณฑ์ ป้องกันไม่ให้มีการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยความรู้สึกการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานที่

ท าได้กับมาตรฐานการปฏิบัติงาน มีความชัดเจนและช่วยให้ผูป้ฏิบัตงิานยอมรับ

ผลการประเมินได้ดีขึ้น 

รอบระยะเวลำ     รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 2556 – 31 พ.ค. 2557) 

เกณฑ์มำตรฐำน 

1. หน่วยงานภายในส านักงานเลขานุการ ต้องมีหัวข้อในการปรับปรุง
งานไม่น้อยกว่า 2 หัวข้อ และน าเสนอหัวข้อโครงการปรับปรุงงานผ่านความ

เห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารส านักงานเลขานุการ หรือ

คณะกรรมการประจ าคณะ 

2. มีการจัดท ากิจกรรมการปรับปรุงงาน พร้อมระบุ เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ และกระบวนการปรับปรุงงาน หรือกระบวนการ PDCA  และ

บรรจุกิจกรรมการปรับปรุงงานไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปีของส านักงาน

เลขานุการ 

3. มีการด าเนินการตามโครงการปรับปรุงงานให้แล้วเสร็จภายในรอบ

หนึ่งปี และมีการรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการต่อ ที่ประชุม

คณะกรรมการบรหิารส านักงานเลขานุการ หรอืคณะกรรมการประจ าคณะ 

ชุดที่ 2 
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4. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามโครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ โดย

ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริหารส านักงานเลขานุการ หรือคณะกรรมการ

ประจ าคณะ 

5. มีการประเมินโครงการปรับปรุงงานจากที่ประชุมคณะกรรมการ

บรหิารส านักงานเลขานุการ หรอืคณะกรรมการประจ าคณะ 

เกณฑ์กำรประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มกีาร

ด าเนนิการ  

1 ข้อ 

มกีาร

ด าเนนิการ  

2 ข้อ 

มกีาร

ด าเนนิการ  

3 ข้อ 

มกีาร

ด าเนนิการ  

4 ข้อ 

มกีาร

ด าเนนิการ  

5 ข้อ 

 

 

  

ชุดที่ 2 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3  กำรพัฒนำสุนทรยีภำพในมติิทำงศิลปะและวัฒนธรรม 

(สมศ. 11)  (ผลการด าเนินงานของคณะ) 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้   ผลผลิต 

ค ำอธบิำยตัวบ่งชี ้

ศิลปะและวัฒนธรรมเก่ียวข้องกับความสุนทรีย์และรสนิยม เกิดรูปแบบ

วิถีชีวิตและสังคม โดยมีลักษณะที่เป็นพลวัต มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

จ าเป็นต้องรู้ทันอย่างมีปัญญา โดยมีแผนในการพัฒนาให้ความรู้และ

ประสบการณ์ด้านสุนทรียภาพในบริบทของศิลปะและวัฒนธรรม สามารถ

เลือกรับ รักษาและสรา้งให้ตนเองและสังคมอยู่ร่วมกันอย่างรู้คุณค่าความงาม 

อย่างมีสุนทรยี์ที่มีรสนิยม 

รอบระยะเวลำ  รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 2556 - 31 พ.ค. 2557) 

เกณฑ์มำตรฐำน 

1. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงานที่ก่อให้เกดิวัฒนธรรมที่ดี 

2. สิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที่  สะอาด  

ถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมีความสุนทรยี์ 

3. ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และ

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

4. การจัดให้มีพื้นที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริมให้

นิสิต และ/หรอืบุคลากรมีส่วนร่วมอย่างสม่ าเสมอ 

5. ระดับความพึงพอใจของบุคลากร และ/หรือนิสิตที่เกี่ยวกับประเด็น  

1 – 4 ไม่ต่ ากวา่ 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
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เกณฑ์กำรประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มกีาร

ด าเนนิการ  

1 ข้อ 

มกีาร

ด าเนนิการ  

2 ข้อ 

มกีาร

ด าเนนิการ  

3 ข้อ 

มกีาร

ด าเนนิการ  

4 ข้อ 

มกีาร

ด าเนนิการ  

5 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4  กำรให้บริกำรแก่นิสติ (มก.)   

(ผลการด าเนนิงานของส านักงานเลขานุการ) 
 

ชนิดของตวับ่งชี ้ กระบวนการ 

ค ำอธบิำยตัวบ่งชี้ 

นอกเหนือจากภารกิจหลักที่ส านักงานเลขานุการของคณะจะต้อง

ด าเนินการแล้ว การให้บริการแก่นิสิตก็เป็นอีกหนึ่งภารกิจที่ส านักงาน

เลขานุการของคณะสามารถสนับสนุนพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต โดยการ

จัดบรกิารด้านกายภาพ และสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอือ้ต่อการเรียนการสอน 

เช่น การบริการด้านงานทะเบียน ด้านกิจกรรมนิสิต รวมทั้งสื่อเทคโนโลยีเพื่อ

การศึกษา ห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้อื่นๆ  เป็นต้น เพื่อให้เกิดการ

พัฒนาการให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ส านักงานเลขานุการของ

คณะควรด าเนินการให้มีการประเมินผลการให้บริการ เพื่อจะได้น าผลการ

ประเมินไปพัฒนาปรับปรุง 

นิยำมศัพท์ 

กำรให้บริกำรแก่นิสิต หมายถึง การด าเนินภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการ

จัดบรกิารด้านกายภาพ และสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอือ้ต่อการเรียนการสอน 

เช่น การบริการด้านงานทะเบียน ด้านกิจกรรมนิสิต รวมทั้งสื่อเทคโนโลยีเพื่อ

การศึกษา ห้องสมุดและแหล่งการเรียนรูอ้ื่นๆ เป็นต้น  

รอบระยะเวลำ     รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 2556 – 31 พ.ค. 2557) 
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เกณฑ์มำตรฐำน  

1. มีการประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับการให้บริการแก่นิสิตเป็น

ประจ าทุกป ี

2. มีการประเมินครบ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้าน

เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และด้านคุณภาพการ

ให้บริการ 

3. มีนิสิตทั้งหมดทุกระดับเข้าประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 หรือ

จ านวนที่เป็นตัวแทนตามหลักสถติิที่ยอมรับได้ 

4. มีผลการประเมินคุณภาพการให้บริการแกน่ิสิต ไม่ต่ ากว่า 3.51 จาก

คะแนนเต็ม 5 

5. มีการน าผลประเมินการให้บริการแก่นิสิตในข้อ 4 รายงานต่อ 

คณะกรรมการบรหิารส านักงานเลขานุการ หรอืคณะกรรมการประจ าคณะ เพื่อ

พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ มาใช้ในการพัฒนาการให้บริการที่สอดคล้องกับ

ความต้องการของนิสิต 

เกณฑ์กำรประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มกีาร

ด าเนนิการ  

1 ข้อ 

มกีาร

ด าเนนิการ  

2 ข้อ 

มกีาร

ด าเนนิการ  

3 ข้อ 

มกีาร

ด าเนนิการ  

4 ข้อ 

มกีาร

ด าเนนิการ  

5 ข้อ 

หมำยเหตุ   การเก็บรวบรวมข้อมูลตามเกณฑ์มาตรฐานข้อ 3 ให้รวบรวม

ข้อมูลให้ครอบคลุมนิสิตทุกระดับ (นสิิตปรญิญาตร ีและนสิติ

บัณฑติศึกษา) 
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องค์ประกอบที่ 3 กำรบริหำรและกำรจัดกำร 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1  ภำวะผู้น ำของหัวหน้ำส ำนักงำนเลขำนุกำร และหัวหน้ำงำนใน

ส ำนักงำนเลขำนุกำรท้ังหมด (มก.)   

(ผลการด าเนนิงานของส านักงานเลขานุการ) 
 

ชนิดของตวับ่งชี ้  ผลผลิต 

ค ำอธบิำยตัวบ่งชี ้

ปัจจัยสนับสนุนที่ส าคัญต่อความเจริญก้าวหน้าของส านักงาน

เลขานุการของคณะ คอื หัวหน้าส านักงานเลขานุการของคณะ และหัวหน้างาน

ในส านักงานเลขานุการของคณะนั้นๆ (ถ้ามี) หากหัวหน้าส านักงานเลขานุการ

ของคณะ และผู้บริหารทุกระดับของส านักงานเลขานุการของคณะมีวิสัยทัศน์  

เป็นผู้น าที่ดี มีการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล รับผิดชอบต่อสังคม รัก

ความก้าวหน้า ดูแลบุคลากรอย่างทั่วถึง รับฟังความคิดเห็นของบุคลากรใน

ส านักงานเลขานุการของคณะ มีความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหา และ

ก ากับดูแล ติดตามผลการด าเนินงานของส านักงานเลขานุการของคณะไปใน

ทิศทางที่เหมาะสม จะท าให้ส านักงานเลขานุการของคณะมีความก้าวหน้า

อย่างรวดเร็ว 

นิยำมศัพท ์

หลักธรรมำภิบำล หมายถงึ การปกครอง การบรหิาร การจัดการ การ

ควบคุม ดูแลกิจการต่างๆ ให้เป็นไปในครรลองธรรม นอกจากนี้ ยังหมายถึง

การบรหิารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถน าไปใช้ได้ทัง้ภาครัฐและเอกชน ธรรมที่ใช้ใน

การบริหารงานนี้มีความหมายอย่างกว้างขวาง กล่าวคือ หาได้มีความหมาย
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เพียงหลักธรรมทางศาสนาเท่านั้น แต่รวมถงึศีลธรรม คุณธรรม จรยิธรรมและ

ความถูกต้องชอบธรรมทั้งปวง ซึ่งวิญญูชนพึงมีและพึงประพฤติปฏิบัติ อาทิ 

ความโปร่งใสตรวจสอบได้ การปราศจากการแทรกแซงจากองค์การภายนอก 

เป็นต้น หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good 

Governance) ที่เหมาะสมจะน ามาปรับใช้ในภาครัฐมี 10 องคป์ระกอบ ดังนี้  

1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการที่

บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับ

งบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือ

หน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับช้ันน าของ

ประเทศเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนโดยการปฏิบัติราชการจะต้องมี

ทิศทาง ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ที่ชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงานและ

ระบบงานที่เป็นมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนาปรับปรุง

อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 

2. หลักประสิทธิภำพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนว

ทางการก ากับดูแลที่ดีที่มีการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิค

และเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมให้องคก์ารสามารถใช้ทรัพยากรทั้ง

ด้านต้นทุน แรงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีด

ความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจเพื่อตอบสนองความต้องการ

ของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

3. หลักกำรตอบสนอง (Responsiveness) คือ การให้บริการที่

สามารถด าเนินการได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด และสร้างความเชื่อมั่น ความ

ไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความต้องการของประชาชน

ผู้รับบรกิาร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง 
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4. หลักภำระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความ

รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และผลงานต่อเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยความ

รับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวังของสาธารณะ  รวมทั้ง

การแสดงถงึความส านึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ 

5. หลักควำมโปร่งใส (Transparency) คือ กระบวนการเปดิเผยอย่าง

ตรงไปตรงมา ชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัยและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่

ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชนสามารถรู้ทุกขั้นตอนในการ

ด าเนินกิจกรรมหรอืกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้ 

6. หลักกำรมีส่วนร่วม (Participation) คือ กระบวนการที่ข้าราชการ 

ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ 

ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหาหรือประเด็นที่ส าคัญที่

เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ 

และร่วมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา 

7. หลักกำรกระจำยอ ำนำจ (Decentralization) คือ การถ่ายโอน

อ านาจการตัดสินใจ ทรัพยากร และภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่

หน่วยการปกครองอื่นๆ (ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น) และภาคประชาชน

ด าเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอ านาจและความ

รับผิดชอบในการตัดสินใจและการด าเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการ

สรา้งความพึงพอใจในการให้บริการต่อผู้รับบรกิารและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การ

ปรับปรุงกระบวนการ และเพิ่มผลิตภาพเพื่อผลการด าเนินงานที่ดีของ 

ส่วนราชการ 

8. หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใช้อ านาจของกฎหมาย 

กฎระเบียบ ข้อบังคับในการบรหิารราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ 

และค านึงถงึสิทธิเสรภีาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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9. หลักควำมเสมอภำค (Equity) คือ การได้รับการปฏิบัติและได้รับ

บริการอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่มีการแบ่งแยกด้าน ชายหรือหญิง ถิ่นก าเนิด 

เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของ

บุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การ

ฝึกอบรมและอื่นๆ 

10. หลักมุ่งเน้นฉันทำมติ (Consensus Oriented) คือ การหา

ข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิด

จากการใช้กระบวนการเพื่อหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลที่ได้รับประโยชน์และ

เสียประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงซึ่งต้องไม่มีขอ้คัดคา้นที่

ยุติไม่ได้ในประเด็นที่ส าคัญ โดยฉันทามติไม่จ าเป็นต้องหมายความว่าเป็น

ความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์ 

ทีม่ำ  คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศกึษาระดับอุดมศึกษา  

พ.ศ.2553 

รอบระยะเวลำ      รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 2556 – 31 พ.ค. 2557) 

เกณฑ์กำรประเมนิ 

ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินภาวะผู้น า (คะแนนเต็ม 5) 

แนวทำงกำรปฏิบัติ  

1. ในการประเมินภาวะผู้น าของหัวหน้าส านักงานเลขานุการ และ

หัวหน้างานในส านักงานเลขานุการทั้งหมด ควรมีการตั้งคณะกรรมการ หรือ

คณะท างาน เป็นผู้ด าเนินการในกระบวนการประเมินต่างๆ ได้แก่ การตั้งข้อ

ค าถามการประเมิน การรวบรวม และสรุปผลการประเมิน ทั้งนี้ เพื่อความ

โปรง่ใสในการประเมิน 
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2. กลุ่มเป้าหมายในการประเมินภาวะผู้น าของหัวหน้าส านักงาน

เลขานุการ และหัวหน้างานในส านักงานเลขานุการทั้งหมด ควรครอบคลุมถึง

คณะกรรมการประจ าคณะ (คณบดี รองคณบดี และหัวหน้าภาควิชา) และ

บุคลากรทัง้หมดในสังกัดส านักงานเลขานุการ 

3. ผลการประเมินภาวะผู้น าของหัวหน้าส านักงานเลขานุการ และหัวหน้า

งานในส านักงานเลขานุการทั้งหมด จะต้องแจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

ส านักงานเลขานุการ หรือคณะกรรมการประจ าคณะเพื่อรับทราบ และมีบันทึกไว้

ในรายงานการประชุมฯ 

หมำยเหต ุ   กรณีท่ีโครงสร้างส านักงานเลขานุการของคณะไม่มีต าแหน่งหวัหน้า

งาน ให้ประเมินเฉพาะหัวหน้าส านักงานเลขานุการ 

แนวทำงกำรประเมินภำวะผู้น ำ พิจำรณำจำก 

1. การมีวิสัยทัศน์ ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไป

ยังบุคลากรทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการน าข้อมูล

สารสนเทศเป็นฐานในการปฏบิัติงาน และพัฒนาหน่วยงาน 

2. มีการก ากับติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามที่มอบหมาย 

รวมทั้งสามารถสื่อสารแผน และผลการด าเนินงานของหน่วยงานไปยังบุคลากรใน

หน่วยงาน 

3. มีการสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 

ให้อ านาจในการตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม 

4. มีความสามารถถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมการพัฒนาผู้ร่วมงาน 

เพื่อให้สามารถท างานบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานอย่างเต็มตามศักยภาพ 

5. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยค านงึถึงประโยชน์ของหน่วยงาน 

และผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2  ระบบกำรพัฒนำคณำจำรยแ์ละบุคลำกรสำยสนับสนุน 

(สกอ.2.4)    

(ผลการด าเนนิงานของคณะ) 
 

ชนิดของตวับ่งชี ้ กระบวนการ   

ค ำอธบิำยตัวบ่งชี้  

การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จ าเป็นต้องมีการ

บริหารและพัฒนาคณาจารย์อย่างเหมาะสมทั้งในด้านเทคนิคการสอน  การ

ประเมินผลการเรียนรู้ และการใช้สื่อการสอนที่ทันสมัย รวมทั้งมีการปรับ

กระบวนการเรียนการสอนโดยใช้ผลการเรยีนรูแ้ละข้อมูลจากความคิดเห็นของ

ผู้เรียน นอกจากนั้น ยังจ าเป็นต้องมีบุคลากรสายสนับสนุนที่มีคุณภาพ

สอดคล้องกับพันธกจิและเป้าหมายของคณะ   

นิยำมศัพท์ 

จรรยำบรรณอำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุน หมายถงึ ประมวล

ความประพฤติที่อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนพึงปฏิบัติ เพื่อรักษา 

ส่งเสรมิเกียรติคุณ ชื่อเสียง และฐานะของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน

ตามที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด โดยอาจใช้กรอบแนวทางตามประกาศ ก.พ.อ. 

เรื่อง มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา โดยต้องยึดมั่นใน

หลักการ 6 ประการ คือ 1) ยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 2) ซื่อสัตย์สุจริต

และรับผิดชอบ 3) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้  

4) ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม 5) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 

6) ไม่ใช้อ านาจครอบง าผิดท านองคลองธรรมต่อนิสิต และต้องครอบคลุม

จรรยาบรรณ 10 ประการ คือ 1) จรรยาบรรณต่อตนเอง 2) จรรยาบรรณต่อ
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วิชาชีพ 3) จรรยาบรรณต่อการปฏิบัติงาน 4) จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน  

5) จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา 6) จรรยาบรรณต่อผู้ใต้บังคับบัญชา  

7) จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมงาน 8) จรรยาบรรณต่อนิสิตและผู้รับบริการ  

9) จรรยาบรรณต่อประชาชน และ 10) จรรยาบรรณต่อสังคม 

อำจำรย์ประจ ำ หมายถึง ข้าราชการ พนักงาน และบุคลากรที่มี

สัญญาจ้างกับคณะทั้งปีการศึกษา ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามพันธกิจ

หลักของมหาวิทยาลัย  

บุคลำกรสำยสนับสนุน หมายถึง บุคลากรประจ าที่ไม่ใช่ต าแหน่ง

อาจารย์ และมีสัญญาจ้างกับคณะทั้งปีการศึกษา  

กำรให้อ ำนำจในกำรตัดสินใจ หมายถึง การให้อ านาจและความ

รับผิดชอบในการตัดสินใจและในการปฏิบัติแก่ผู้ปฏิบัติงานซึ่งเป็นผู้มีความรู ้

ความเข้าใจเก่ียวกับงาน เพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

รอบระยะเวลำ      รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 2556 – 31 พ.ค. 2557) 

เกณฑ์มำตรฐำน  

1.  มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ทั้งด้านวิชาการ เทคนิค

การสอนและการวัดผล และมีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสาย

สนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงประจักษ์ 

2. มีการบรหิารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้

เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 

3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและก าลังใจให้

คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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4. มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนน า

ความรูแ้ละทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการ

วัดผลการเรียนรูข้องนิสิต ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 

5. มีการให้ความรูด้้านจรรยาบรรณอาจารยแ์ละบุคลากรสายสนบัสนนุ 

และดูแลควบคุมให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนถอืปฏิบัติ 

6. มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนา

คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

7. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรอืปรับปรุงการบริหารและ

การพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
 

หมำยเหตุ : หลักฐานส าหรับการประเมินในเกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 3 

เช่น ผลการประเมิน หรือผลการส ารวจความพึงพอใจของคณาจารย์และ

บุคลากร ด้านสวัสดิการ การเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และการสร้างขวัญและ

ก าลังใจ หรอืหลักฐานเชิงประจักษ์อื่นๆ ที่เชื่อมโยงให้เห็นการท างานได้ดีขึน้ 

เกณฑ์กำรประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มกีาร

ด าเนนิการ  

1 ข้อ 

มกีาร

ด าเนนิการ  

2 ข้อ 

มกีาร

ด าเนนิการ  

3 หรอื 4 ข้อ 

มกีาร

ด าเนนิการ  

5 หรอื 6 ข้อ 

มกีาร

ด าเนนิการ 

7 ข้อ 
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ตัวอย่ำงแนวทำงปฏิบตั ิ

1.  มีแผนกำรบริหำรและกำรพัฒนำคณำจำรย์ทั้งด้ำนวิชำกำร 

เทคนิคกำรสอนและกำรวัดผล และมีแผนกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกร

สำยสนับสนุนที่มีกำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

ข้อมูลที่ควรพิจารณาประกอบการวางแผนการบริหารและการพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลควรครอบคลุมข้อมูลที่ส าคัญ ดังต่อไปนี้ 

1.1  ข้อมูลอัตราก าลังของอาจารย์และบุคลากรในปัจจุบัน รวมทั้งที่

ต้องการในอนาคตอย่างน้อย 5 ปีข้างหน้า เพื่อใช้ในการวางแผนความต้องการ

ด้านบุคลากรของคณะ ก าหนดอัตราก าลังที่ต้องการเพื่อการปฏิบัติงานตาม

แผนยุทธศาสตร์ และการพัฒนางานประจ า ก าหนดแผนการจ้างงานและ

วิธีการสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีทัศนคติที่ดีให้เข้ามาสู่

กระบวนการคัดสรร อาจมีการสรรหาทั้งจากภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย 

1.2  ข้อมูลจากการส ารวจความต้องการในการอบรม  (training 

needs) ของบุคลากร ทั้งสายอาจารย์และสายสนับสนุน เพื่อให้ได้รับการ

ฝึกอบรมตามเกณฑ์ที่คณะก าหนด และสามารถน าความรู้ที่ได้รับมาพัฒนา

งานของตนให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นซึ่งผู้บริหารคณะสามารถประเมินความ

ต้องการนี้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถ (competencies) ที่จ าเป็นต่อการ

ปฏิบัติงาน ในระดับต่างๆ เพื่อใช้ในการปฐมนิเทศ และฝึกอบรมให้ผู้ปฏิบัติงาน

มีความเข้าใจในวิธีการท างาน เกิดกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิด 

กฎเกณฑ์ มีทัศนคติและทักษะที่ดี เพื่อเพิ่มผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน 

รวมทั้งข้อมูลเก่ียวกับการสอนงาน การหมุนเวียนให้ไปท างานในด้านอื่นๆ การ

เข้าศึกษาในโครงการที่มหาวิทยาลัยจัดขึน้ 

1.3  ข้อมูลป้อนกลับของผลการปฏิบัติงานและผลการพัฒนาตาม

เส้นทางความก้าวหน้าของสายงานในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อใช้ในการมอบหมาย
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งานหรือมีข้อตกลงในการท างาน และใช้เพื่อการปรับปรุงแก้ไข ชมเชย ให้

รางวัล ตลอดจนปรับปรุงค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรม 

รวมทั้งการสรรหาคนเกง่ คนดีเข้ามาปฏิบัติงานในคณะ 

1.4  ข้อมูลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนด้านทรัพยากรมนุษย์ว่ามี

ประเด็นใดบ้างที่ควรมีการวางแผน  เพื่อการปรับปรุงแก้ไขแผนพัฒนา

ทรัพยากรให้สอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวังของผู้ปฏิบัติงาน 

และของคณะ 
 

2.  มีกำรบริหำรและกำรพัฒนำคณำจำรย์และบุคลำกรสำย

สนับสนุนให้เป็นไปตำมแผนที่ก ำหนด 

2.1  มีการสรรหา คัดเลือกบุคลากรอย่างเป็นระบบ โปร่งใสและ

ก าหนดแนวปฏิบัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้ได้อาจารย์ หรือบุคลากรได้

ทราบ ภายใต้เวลาที่ก าหนด และเป็นไปตามกรอบอัตราก าลังที่มหาวิทยาลัย

วางแผนไว้ 

2.2  มีการวิเคราะห์งาน (job analysis) โดยก าหนดให้มีค าอธิบาย

ลักษณะงาน (job description) การระบุคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง (job 

specification) รวมทั้งความสามารถ (competencies ) ที่จ าเป็นต่อการ

ปฏิบัติงาน เพื่อใช้ในการปฐมนิเทศ และการฝกึอบรมวิธีการท างานและทักษะที่

จ าเป็นให้ผูป้ฏิบัติงานเข้าใจในงาน 

2.3  มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน (job evaluation) ที่มีรูปแบบ

ชัดเจน มีการก าหนดเส้นทางเดินของต าแหน่งงาน (career path) ของบุคลากร

ทุกกลุ่ม วิเคราะห์ปริมาณการเข้า-ออกของบุคลากรแต่ละกลุ่ม และพิจารณา

หาแนวทางการปรับปรุงแกไ้ขและติดตามผล 
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2.4  มีการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตาม

แผนและเส้นทางเดินของต าแหน่งงานที่ก าหนด รวมทั้งติดตามตรวจสอบเป็น

รายบุคคล เพื่อการส่งเสรมิสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง 
 

3.  มีสวัสดิกำรเสรมิสร้ำงสุขภำพที่ดี และสร้ำงขวัญและก ำลังใจให้

คณำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุนสำมำรถท ำงำนได้อย่ำงมี

ประสิทธภิำพ 

3.1  สร้างบรรยากาศของสถานที่ท างานให้น่าอยู่  ตั้งแต่

สภาพแวดล้อม บรรยากาศการท างาน การจัดสวัสดิการ การเอาใจใส่ดูแล

บุคลากรทุกคนอย่างเสมอภาคทัดเทียมกัน การสร้างบรรยากาศของความสุข

ในการท างาน 

3.2  มีระบบส่งเสริมสนับสนุนการเสนอขอรับรางวัลของคณาจารย์

และบุคลากรสายสนับสนุน เช่น มีการติดตามข้อมูลแหล่งให้รางวัลต่างๆ เพื่อ

ประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนทราบโดยเร็ว มีการ

กระตุ้นและช่วยเหลือผู้ที่มีศักยภาพเพื่อขอรับรางวัลในด้านต่างๆ  เช่น ช่วย

จัดท าเอกสารการขอรับรางวัล ประสานงานในกระบวนการขอรับรางวัล หรือ

งานธุรการอื่น ๆ 

3.3  มีการยกย่องให้เกียรติผู้ได้รับรางวัลโดยวิธีการต่างๆ  เช่น 

ประชาสัมพันธ์ผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จัด

บรรยากาศพิเศษเพื่อเป็นเกียรติ พิจารณาความดีความชอบเป็นกรณีพเิศษ 

3.4  มีระบบพี่เลี้ยงโดยจัดให้ผู้ที่มีประสบการณ์เคยได้รับรางวัลให้

ค าแนะน าช่วยเหลือและสนับสนุนอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนรุ่นใหม่ใน

การขอรับรางวัลต่างๆ 
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3.5  มีกิจกรรมที่ ก่อ ให้ เกิดการพัฒนาร่ วมกัน เปิด โอกาสให้

ผู้ใต้บังคับบัญชาได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและร่วมมือในการท างาน  มี

ช่องทางการสื่อสารหลายช่องทางระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา 

รวมทั้งระหว่างผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยกัน เพื่อท าให้เกิดความรู้สึกที่ดีและพัฒนา

งานรว่มกัน 

3.6  มีนโยบายดูแลสุขภาพของบุคลากร ทั้งในเชิงป้องกันและส่งเสรมิ  

มีสวัสดิการตรวจเช็คสุขภาพ ส่งเสรมิการออกก าลงักายในรูปแบบต่างๆ เช่น 

สนับสนุนด้านสถานทีอ่อกก าลังกาย สนับสนุนผู้เช่ียวชาญในการแนะน าด้าน

การดูแลสุขภาพ 
 

4.  มีระบบกำรติดตำมให้คณำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุนน ำ

ควำมรู้และทักษะที่ได้จำกกำรพัฒนำมำใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน

และกำรวัดผลกำรเรยีนรู้ของนิสติ ตลอดจนกำรปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้อง 

ทุกหลักสูตรการฝึกอบรม หรือทุกโครงการที่มีวัตถุประสงค์ในการ

เพิ่มความรู้และทักษะการปฏิบัติงาน ควรก าหนดแนวทาง หรือวิธีการติดตาม 

ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการอบรม หรือการพัฒนาเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า

บุคลากรสามารถน าความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการ

ปฏิบัติงานหรือปรับปรุงตนเอง โดยอาจใช้กลไกการติดตามผลการน าความรู้

และทักษะไปใช้ภายหลังการอบรมหรือพัฒนา 6-9 เดือน หรือใช้กลไกการ

จัดการความรู้เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของการอบรม 

หรอืการพัฒนา เป็นต้น 
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5.  มีกำรให้ควำมรู้ด้ำนจรรยำบรรณอำจำรย์และบุคลำกรสำย

สนับสนุน และดูแลควบคุมให้คณำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุนถือ

ปฏิบัติ 

5.1  คณะจัดให้มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณ  และกิจกรรม

ส่งเสริมการปลูกฝังจรรยาบรรณแก่คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน

อย่างสม่ าเสมอ 

5.2  ผู้รับผิดชอบในการให้ความรูด้้านจรรยาบรรณ ควรมีการติดตาม

ผลการปรับปรุงและพัฒนาตนเองของคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน

อย่างต่อเนื่อง 
 

6.  มีกำรประเมินผลควำมส ำเร็จของแผนกำรบริหำรและกำร

พัฒนำคณำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุน 

คณะจัดให้มีการประเมินผลความส าเร็จของการปฏิบัติงานตาม

กิจกรรมที่ก าหนดไว้ในแผน รวมทั้งผลสัมฤทธิ์ของแผนการบริหารและการ

พัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนตามตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน 

(KPI) หรอืเป้าหมายของแผนการบรหิารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร

สายสนับสนุน โดยที่ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานและค่าเป้าหมายนั้นควรมีความ

เชื่อมโยงกับกลยุทธ์ของคณะ และน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือ

ปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนใน

รอบปีถัดไป 
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7.  มีกำรน ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงกำร

บริหำรและกำรพัฒนำคณำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุน 

7.1  น าผลการประเมินความส าเร็จของแผนการบริหารและการ

พัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนไปปรับปรุงแผนการบริหารและ

การพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

7.2  ด า เนินการตามแผนปรับปรุ งการบริหารและการพัฒนา

คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนตามระยะเวลาที่ก าหนด 

7.3  มีการส ารวจความต้องการ และความพึงพอใจของคณาจารย์

และบุคลากรสายสนับสนุนที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการ

พัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดท า

แผนการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนในระยะต่อไป 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3  ร้อยละของบคุลำกรท่ีได้รับกำรพัฒนำควำมรู้และทักษะ

วิชำชีพท่ีสอดคล้องกับกำรปฏิบัติงำนทั้งในประเทศและ

ต่ำงประเทศ (มก.)   

(ผลการด าเนนิงานของส านักงานเลขานุการ) 
 

ชนิดของตวับ่งชี ้  ปัจจัยน าเข้า 

ค ำอธบิำยตัวบ่งชี้ 

มุ่งประเมินการให้โอกาสในการเรียนรู้เพิ่มเติมแก่บุคลากร ให้มี

โอกาสได้รับการพัฒนาที่เป็นธรรม และเป็นการประเมินระบบการบรหิารงานที่

เป็นธรรมของผู้บริหารในการเปิดโอกาสให้บุคลากร ได้มีโอกาสในการพัฒนา

ตนเองด้วยการเข้าร่วมการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนาและการดูงานทั้งภายใน

และภายนอกหน่วยงาน /มหาวิทยาลัย /ประเทศ อย่างเท่าเทียมกัน ทั้งที่มี

คา่ใช้จา่ยและไม่มีค่าใช้จา่ย 

นิยำมศัพท์ 

บุคลำกร หมายถึง บุคลากรประจ าในสังกัดของส านักงานเลขานุการ

ของคณะทั้งหมด ที่มีสัญญาจ้างกับหน่วยงานทั้งปีการศึกษา  

บุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำ หมายถึง บุคลากรประจ าในสังกัดของ

ส านักงานเลขานุการที่ได้รับการสนับสนุน หรืออนุญาต หรือให้ไปศึกษาต่อ  

ไปฝึกอบรม สัมมนา หรอืดูงาน เป็นต้น ทั้งนี ้จะไม่นับซ้ ำแม้ว่าบุคลากรคนนั้น

จะได้รับการพัฒนาหลายคร้ังในปีการศึกษานั้นก็ตาม 

รอบระยะเวลำ  รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 2556 - 31 พ.ค. 2557) 
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เกณฑ์กำรประเมนิ 

ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ที่ก าหนดให้เป็นคะแนน

เต็ม 5 = รอ้ยละ 80 ขึน้ไป 

ข้อมูลท่ีต้องกำร 

1. จ านวนบุคลากรประจ าในสังกัดของส านักงานเลขานุการใน 

ปีการศึกษานั้น ทั้งท่ีปฏิบัติงำนจริง และลำศึกษำต่อ 

2. จ านวนบุคลากรประจ าในสังกัดของส านักงานเลขานุการที่ได้รับการ

พัฒนาทั้งในประเทศหรอืต่างประเทศในปีการศึกษานั้น  

วิธีกำรค ำนวณ  

1. ค านวณรอ้ยละของบุคลากรประจ าในสงักัดของส านักงานเลขานุการ

ที่ได้รับการพัฒนาความรู ้และทักษะวิชาชีพฯ 

 

จ านวนบุคลากรประจ าท่ีได้รับการพัฒนาความรู ้และทักษะฯ 
X 100 

จ านวนบุคลากรประจ าท้ังหมดในปีการศึกษานั้น (รวมลาศึกษาต่อ) 

 

2. แปลงรอ้ยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนท่ีได้ = 

รอ้ยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาฯ 

X 5 รอ้ยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาฯ ที่ก าหนดให้

เป็นคะแนนเต็ม 5 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.4  กำรพัฒนำสถำบันสูส่ถำบันเรียนรู ้(สกอ. 7.2)   

 (ผลการด าเนนิงานของคณะ) 

 

ชนิดของตวับ่งชี ้ กระบวนการ 

ค ำอธบิำยตัวบ่งชี้  

มาตรฐานการอุดมศึกษาข้อที่ 3 ก าหนดให้หน่วยงานมีการสร้างและ

พัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งต้องมีการจัดการความรู้

เพื่อมุ่งสู่หน่วยงานแห่งการเรียนรู้ โดยมีการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ใน

หน่วยงานซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ 

เพื่อให้ทุกคนในหน่วยงานสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ 

รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  อันจะส่งผลให้หน่วยงานมี

ความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด กระบวนการในการบริหารจัดการความรู้ใน

หน่วยงาน ประกอบด้วย การระบุความรู้ การคัดเลือก การรวบรวม การ

จัดเก็บความรู้การเข้าถึงข้อมูล และการแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งภายในและ

ภายนอกหน่วยงาน การสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายใน

หน่วยงาน การก าหนดแนววิธีปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรูใ้นหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น 

นิยำมศัพท ์

แนวปฏิบัติที่ดี หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ท าให้

องค์การประสบความส าเร็จ หรือสู่ความเป็นเลิศตามเป้าหมาย เป็นที่ยอมรับ

ในวงวิชาการหรอืวิชาชีพนั้นๆ มีหลักฐานของความส าเร็จปรากฏชัดเจน โดยมี

การสรุปวิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรู้และประสบการณ์ 
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บันทึกเป็นเอกสาร เผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถน าไปใช้

ประโยชน์ได้ 

รอบระยะเวลำ      รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 2556 – 31 พ.ค. 2557) 

เกณฑ์มำตรฐำน  

1.  มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่

สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิต

บัณฑติและด้านการวจิัย 

2.  ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรูแ้ละทักษะด้านการ

ผลิตบัณฑิตและด้านการวจิัยอย่างชัดเจนตามประเด็นความรูท้ี่ก าหนดในข้อ 1 

3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ทักษะของผู้มี

ประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็น

ความรูท้ี่ก าหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 

4.  มีการรวบรวมความรูต้ามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่

ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บ

อย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณอ์ักษร (explicit knowledge) 

5.  มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบัน

หรือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และ

จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ที่เป็นแนว

ปฏิบัติที่ดีมาปรับใชใ้นการปฏิบัติงานจรงิ 
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เกณฑ์กำรประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มกีาร

ด าเนนิการ  

1 ข้อ 

มกีาร

ด าเนนิการ  

2 ข้อ 

มกีาร

ด าเนนิการ  

3 ข้อ 

มกีาร

ด าเนนิการ  

4 ข้อ 

มกีาร

ด าเนนิการ  

5 ข้อ 
 

ตัวอย่ำงแนวทำงปฏิบตั ิ
 

1.  มีกำรก ำหนดประเด็นควำมรู้และเป้ำหมำยของกำรจัดกำร

ควำมรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะ อย่ำงน้อยครอบคลุมพันธ

กิจด้ำนกำรผลิตบัณฑติและด้ำนกำรวิจัย 

1.1  คณะควรศึกษาเป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์  หรือ

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของคณะ ว่ามีประเด็นใดที่มุ่งเน้นเป็นส าคัญ หรือมุ่ง

สู่อัตลักษณ์ใดที่ต้องการ เพื่อน ามาใช้ในการก าหนดแผนยุทธศาสตร์หรือ

แผนปฏิบัติการในการจัดการความรูใ้ห้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะ โดย

อย่างน้อยต้องครอบคลุมพันธกจิด้านการผลิตบัณฑติและด้านการวจิัย 

1.2  บุคคลที่ เกี่ยวข้องในการก าหนดประเด็นความรู้  อาจ

ประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าภาควิชา หัวหน้างาน ที่

ก ากับดูแลด้านยุทธศาสตรห์รอืกลยทุธ์ที่เก่ียวข้องกับการผลิตบัณฑิต ด้านวิจัย 

รวมทั้งด้านอื่นๆ ที่เป็นไปตามอัตลักษณข์องคณะ 

1.3  คณะควรมีเป้าหมายในการจัดการความรู้ โดยเน้นเรื่องการ

พัฒนาทักษะความสามารถของบุคลากรภายในเป็นหลัก โดยอย่างน้อยต้อง

ครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย รวมทั้งประเด็นการ

จัดการความรู้ที่คณะมุ่งเน้นตามอัตลักษณ์ เช่น เทคนิคการปรับปรุงหลักสูตร
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และวิธีการเรียนรู้ที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (learning outcome) เทคนิคการเพิ่ม

ผลงานวิจัยภายในคณะ เป็นต้น 
 

2.  ก ำหนดบุคลำกรกลุ่มเป้ำหมำยที่จะพัฒนำควำมรู้และทักษะ

ด้ำนกำรผลิตบัณฑิตและด้ำนกำรวิจัยอย่ำงชัดเจนตำมประเด็นควำมรู้ที่

ก ำหนดในข้อ 1 

2.1  กลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะด้านการ

ผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย อย่างน้อยควรเป็นบุคลากรที่ท าหน้าที่เกี่ยวข้อง

กับการผลิตบัณฑิตและการวิจัย เช่น คณาจารย์หรือนักวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ

ประเด็นความรูด้ังกล่าว รวมทั้งด้านอื่นๆ ที่คณะมุ่งเน้น 

2.2  คณะควรก าหนดนโยบายให้มีการส ารวจผลการปฏิบัติงานที่เป็น

จุดเด่นของอาจารย์หรือนิสิตในแต่ละคณะ หรือสาขาวิชา โดยเฉพาะด้านการ

จัดการเรียนการสอน และการวิจัยที่สะท้อนอัตลักษณ์ของสาขาวิชานั้นๆ เพื่อ

น ามาก าหนดเป็นประเด็นส าหรับใช้ในกระบวนการจัดการความรู้ให้ได้องค์

ความรูท้ี่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 

3. มีกำรแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จำกควำมรู้ ทักษะของผู้มี

ประสบกำรณ์ตรง (tacit knowledge) เพื่อค้นหำแนวปฏิบัติที่ดีตำม

ประเด็นควำมรู้ท่ีก ำหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลำกรกลุ่มเป้ำหมำย

ที่ก ำหนด 

3.1  คณะควรเชิญบุคลากรภายใน หรือภายนอกที่มีผลงานดีเด่น

ทางด้านวิชาการและผลงานทางด้านวิจัย รวมทั้งผลงานด้านอื่นๆ ที่คณะ

มุ่งเน้น มาถ่ายทอดความรู้ เคล็ดลับ หรือนวัตกรรม อย่างสม่ าเสมอผ่านเวที
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ต่างๆ เช่น การจัดประชุม สัมมนา เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับเจ้าของ

ความรู ้เคล็ดลับ หรอืนวัตกรรมดังกล่าว 

3.2  คณะควรส่งเสริมให้มีบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้

ภายในคณะ เช่น การส่งเสรมิให้มีชุมชนนักปฏิบัติและเครือข่ายด้านการจัดการ

ความรู้ ทั้งระหว่างหน่วยงานภายในคณะและภายนอกคณะ/มหาวิทยาลัย 

เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  โดยการจัดสรร

ทรัพยากรอย่างเหมาะสม ทั้งด้านงบประมาณ เวลา สถานที ่
 

4.  มีกำรรวบรวมควำมรู้ตำมประเด็นควำมรู้ที่ก ำหนดในข้อ 1 ทั้งที่

มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรยีนรู้อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมำพัฒนำและ

จัดเก็บอย่ำงเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมำเป็นลำยลักษณ์อักษร 

(explicit knowledge) 

4.1  มีการก าหนดผู้รับผิดชอบในการวเิคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ทั้งที่

มีอยู่ในตัวบุคคลและแหลง่เรียนรูอ้ื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บ

อย่างเป็นระบบ เป็นหมวดหมู่เพื่อให้บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการเพิ่มพูน

ความรูค้วามสามารถเขา้ถึงแนวปฏิบัติที่ดีได้ง่าย 

4.2  ควรมีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และเผยแพร่ความรู้ในองค์กร ให้เกิดความ

ประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด 

4.3  ควรมีการจัดพิมพ์วารสาร หรือสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้และยกย่องให้เกียรติแก่ผู้เป็นเจ้าของความรู้ เคล็ดลับ หรือนวัตกรรม

ดังกล่าว 
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5.  มีกำรน ำควำมรู้ที่ ได้จำกกำรจัดกำรควำมรู้ในปีกำรศึกษำ

ปัจจุบันหรือปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ ที่เป็นลำยลักษณ์อักษร (explicit 

knowledge) และจำกควำมรู้ ทักษะของผู้มีประสบกำรณ์ตรง (tacit 

knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติท่ีดีมำปรับใช้ในกำรปฏิบัติงำนจริง 

5.1  ผู้รับผิดชอบควรวิเคราะห์ความรู้จากแนวปฏิบัติที่ดีจากแหล่ง

ต่างๆ เช่น นวัตกรรมที่ได้จากการจัดการความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่คณะ

และสังคม น ามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบรบิทของหน่วยงานที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย 

5.2  ผู้รับผิดชอบควรขยายผลการปรับใช้ไปยังหน่วยงานต่างๆ  และ

ติดตามวัดผลตามประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่

สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ด้านการผลิตบัณฑติและด้านการวจิัย 

5.3  มีกลไกการน าผลการประเมินคุณภาพจากภายในและภายนอก

ด้านการจัดการความรู้ มาปรับปรุงและพัฒนาระบบและกลไกการจัดการ

ความรูข้องคณะ 

5.4  ผู้รับผิดชอบควรสรุปผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นตามเป้าประสงค์ที่

ก าหนดไว้ในประเด็นยุทธศาสตร์ หรอืกลยุทธ์ของคณะ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.5  ระบบบริหำรควำมเสี่ยง (สกอ. 7.4)   

(ผลการด าเนนิงานของคณะ) 
 

ชนิดของตวับ่งชี ้ กระบวนการ 

ค ำอธบิำยตัวบ่งชี้  

เพื่อให้คณะมีระบบบริหารความเสี่ยง โดยการบริหารและควบคุมปัจจัย 

กิจกรรม และกระบวนการด าเนินงานที่อาจเป็นมูลเหตุของความเสียหาย  (ทั้ง

ในรูปของตัวเงิน หรือไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ชื่อเสียง และการฟ้องร้องจากการไม่

ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือความ

คุ้มค่า) เพื่อให้ระดับความเสี่ยง และขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นใน

อนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับและควบคุมได้ โดยค านึงถึงการเรียนรู้วิธีการ

ป้องกันจากการคาดการณ์ปัญหาล่วงหน้าและโอกาสในการเกิด เพื่อป้องกัน

หรือบรรเทาความรุนแรงของปัญหา รวมทั้งการมีแผนส ารองต่อภาวะฉุกเฉิน 

เพื่อให้มั่นใจว่าระบบงานต่างๆ มีความพร้อมใช้งาน มีการปรับปรุงระบบอย่าง

ต่อเนื่องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อการบรรลุเป้าหมายของคณะตาม

ยุทธศาสตรห์รอืกลยุทธ์เป็นส าคัญ 

รอบระยะเวลำ      รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 2556 – 31 พ.ค. 2557) 

เกณฑ์มำตรฐำน  

1.  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยง โดย

มีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของคณะร่วมเป็น

คณะกรรมการหรือคณะท างาน 

2.  มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง

อย่างน้อย 3 ด้าน ตามบรบิทของคณะ ตัวอย่างเช่น 
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-  ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ อาคารสถานที่) 

-  ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรอืกลยุทธ์ของคณะ 

-  ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 

-  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการ

บรหิารหลักสูตร การบรหิารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 

-  ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะ

จรรยาบรรณของอาจารย์และบุคลากร 

-  ความเสี่ยงจากเหตุการณภ์ายนอก 

-  อื่นๆ ตามบรบิทของคณะ 

3.  มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับ

ความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2 

4. มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง  และ

ด าเนินการตามแผน 

5. มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนนิงานตามแผน และรายงาน

ต่อคณะกรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

6. มีการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ า

คณะไปใช้ในการปรับแผนหรอืวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 

เกณฑ์กำรประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มกีาร

ด าเนนิการ  

1 ข้อ 

มกีาร

ด าเนนิการ  

2 ข้อ 

มกีาร

ด าเนนิการ  

3 หรอื 4 ข้อ 

มกีาร

ด าเนนิการ  

5 ข้อ 

มกีาร

ด าเนนิการ  

6 ข้อ 
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ตัวอย่ำงแนวทำงปฏิบตั ิ

1.  มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำนบริหำรควำมเสี่ยง 

โดยมีผู้บริหำรระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของคณะ

ร่วมเป็นคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำน 

1.1  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างาน ประกอบด้วย

ผู้บริหารระดับสูง และตัวแทนที่รับผดิชอบในแต่ละพันธกจิหลักของคณะ 

1.2  มีการระบุรายละเอียดการท างานของคณะกรรมการหรือ

คณะท างาน เช่น นโยบายหรือแนวทางในการด าเนินงาน หน้าที่ความ

รับผิดชอบ ก าหนดระยะเวลาให้มีการประชุมของคณะกรรมการหรือ

คณะท างานฯ อย่างสม่ าเสมอ 
 

2.  มีกำรวิเครำะห์และระบุควำมเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดควำม

เสี่ยงอย่ำงน้อย 3 ด้ำน ตำมบริบทของคณะ 

ปัจจัยที่ก่อให้เกดิความเสี่ยงในประเด็นต่างๆ เช่น 

-  ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ อาคารสถานที่) 

-  ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรอืกลยุทธ์ของคณะ 

-  ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 

-  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการ

บรหิารหลักสูตรการบรหิารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 

-  ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล 

โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย์และบุคลากร 

-  ความเสี่ยงจากเหตุการณภ์ายนอก 

-  ความเสี่ยงด้านอื่นๆ ตามบรบิทของคณะ 
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2.1  วิเคราะห์และระบุความเสี่ยงพรอ้มปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่

ส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย หรือความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะ

บรรลุเป้าหมายในการบรหิารการศึกษา 

2.2  ประเด็นความเสี่ยงที่น ามาพิจารณาควรมองถึงเหตุการณ์ใน

อนาคตที่มีโอกาสเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อคณะด้านชื่อเสียง คุณภาพ

การศึกษา รวมถึงความสูญเสียทางด้านชีวิตบุคลากร และทรัพย์สินของคณะ

เป็นส าคัญ 

2.3  ปัจจัยเสี่ยงหรือปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอาจใช้กรอบแนวคิด

ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคน อาคารสถานที่ อุปกรณ์ วิธีการปฏิบัติงาน 

สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก เป็นต้น 

2.4  จัดล าดับความส าคัญของปัจจัยเสี่ยง โดยพิจารณาจากมิติของ

โอกาสและผลกระทบจากความเสี่ยง 
 

3.  มีกำรประเมินโอกำสและผลกระทบของควำมเสี่ยงและ

จัดล ำดับควำมเสี่ยงที่ได้จำกกำรวิเครำะห์ในข้อ 2 

3.1  ระดับความเสี่ยงอาจก าหนดเป็นเชิงปริมาณ หรือเชิงคุณภาพที่

สะท้อนถงึความเสี่ยงระดับสูง กลาง ต่ า ได้ 

3.2  ควรมีการก าหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงทั้งในด้านของ

โอกาสและผลกระทบ 

3.3  การประเมินโอกาสในการเกิดความเสี่ยง ให้ประเมินจากความถี่

ที่เคยเกิดเหตุการณ์เสี่ยงในอดีต หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์ใน

อนาคต โดยคาดการณจ์ากข้อมูลในอดีต รวมถึงสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับ

การควบคุมปัจจัยเสี่ยงในปัจจุบัน 
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3.4  การประเมินผลกระทบของความเสี่ยง ให้ประเมินจากความ

รุนแรง ถ้ามีเหตุการณ์เสี่ยงดังกล่าวเกิดขึ้น โดยจะมีความรุนแรงมาก ถ้า

กระทบต่อความเช่ือมั่นต่อคุณภาพทางการศึกษาของคณะ ฐานะการเงิน ขวัญ

ก าลังใจและความปลอดภัยของบุคลากร เป็นต้น 
 

4. มีกำรจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงที่มีระดับควำมเสี่ยงสูง และ

ด ำเนินกำรตำมแผน 

4.1  จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย โดยต้อง

ก าหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการที่จะสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับ

บุคลากรในคณะ และด าเนินการแก้ไข ลด หรือป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น

อย่างเป็นรูปธรรม 

4.2  สร้างมาตรการควบคุมความเสี่ยงโดยใช้เทคนิค 4 T คือ Take 

การยอมรับความเสี่ยง Treat การลดหรือควบคุมความเสี่ยง Transfer การโอน

หรือกระจายความเสี่ยง และ Terminate การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง 

เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่คณะจะเกิดความเสียหาย (ทั้งในรูปแบบของ

ตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ชื่อเสียง การฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตาม

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรอืความคุม้คา่ คุณคา่) 
 

5.  มีกำรติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผน และ

รำยงำนต่อคณะกรรมกำรประจ ำคณะเพื่อพิจำรณำอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง 

5.1  มีการรายงานความก้าวหน้าหรือผลการด าเนินงานตามแผนต่อ

คณะกรรมการประจ าคณะ 
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5.2  มีการรายงานสรุปผลการด าเนินงานและประเมินผลความส าเร็จ

ของการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข พร้อมข้อเสนอแนะ

ในการปรับปรุงแผนการด าเนินงานต่อคณะกรรมการประจ าคณะ 
 

6.  มีกำรน ำผลกำรประเมิน และข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำร

ประจ ำคณะไปใช้ในกำรปรับแผนหรือวิเครำะห์ควำมเสี่ยงในรอบปีถัดไป 

แผนบริหารความเสี่ยงในรอบปีถัดไปควรพิจารณาระดับความเสี่ยงที่

เหลืออยู่หลังการจัดการความเสี่ยงและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ า

คณะรวมทั้งความเสี่ยงใหม่จากนโยบาย หรือสภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่

เปลี่ยนแปลงไปทั้งภายในคณะ และจากหน่วยงานก ากับ 

หมำยเหตุ : คะแนนการประเมินจะเท่ากับ 0 หากพบว่าเกดิเหตุการณ์ร้ายแรง

ขึน้ภายในคณะในรอบปีการประเมิน ที่ส่งผลกระทบต่อชวีิตและความปลอดภัย

ของนิสิต คณาจารย์ บุคลากร หรอืต่อชื่อเสียงภาพลักษณ์ หรือต่อความมั่นคง

ทางการเงินของคณะ อันเนื่องมาจากความบกพร่องของคณะในการควบคุม 

หรือจัดการกับความเสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยงที่ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ โดยมี

หลักฐานประกอบที่ชัดเจน 
 

ตัวอย่ำงควำมเสี่ยงร้ำยแรงที่ให้ผลประเมินเป็นศูนย์ (0) คะแนน เช่น 

1.  มีการเสียชวีิตและถูกท าร้ายร่างกายหรือจิตใจอย่างรุนแรงของนิสิต

คณาจารย์บุคลากรภายในคณะทั้งๆ ที่อยู่ในวิสัยที่คณะสามารถป้องกันหรอืลด

ผลกระทบในเหตุการณท์ี่เกดิขึน้ได้ แต่ไม่พบแผนการจัดการความเสี่ยงหรือไม่

พบความพยายามของคณะในการระงับเหตุการณด์ังกล่าว 

2.  คณะเสือ่มเสียชื่อเสียงหรอืมีภาพลักษณท์ี่ไม่ดี อันเนื่องมาจากปัจจัย

ต่างๆ เช่น คณาจารย์ นักวจิัยหรอืบุคลากรขาดจรยิธรรม จรรยาบรรณ การไม่

ชุดที่ 2 



คู่มือการประเมินคุณภาพภายใน ส านักงานเลขานุการของคณะ ปีการศึกษา 2556 
98 

ปฏิบัติตามมาตรฐานหรือกฎกระทรวง และเกิดเป็นข่าวปรากฏให้เห็นตามสื่อ

ต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ ข่าว online เป็นต้น 

3.  คณะขาดสภาพคล่องในด้านการเงินจนท าให้ต้องปิดหลักสูตรหรอืไม่

สามารถปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ ส่งผลกระทบต่อนิสิตปัจจุบันที่เรียนอยู่อย่าง

รุนแรง 

** หากมีคณะใดคณะหนึ่งได้คะแนนการประเมินเป็นศูนย์ (0) แล้ว 

มหาวิทยาลัยก็จะได้คะแนนการประเมินเป็นศูนย์ (0) ด้วยเช่นกัน หากเป็นไป

ตามเงื่อนไขที่กล่าวไว้ขา้งต้น 
 

กำรไม่เขำ้ขำ่ยที่ท ำให้ผลกำรประเมินได้คะแนนเปน็ศูนย์ (0) ได้แก ่

1.  คณะมีการวิเคราะห์และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงเชิงป้องกัน 

หรอืมีแผนรองรับเพื่อลดผลกระทบส าหรับความเสี่ยงที่ท าให้เกิดเรื่องร้ายแรง

ดังกล่าวไว้ล่วงหน้า และด าเนินการตามแผน 

2.  เป็นเหตุสุดวิสัย อยู่นอกเหนือการบริหารจัดการ (การควบคุมหรือ

การป้องกัน) ของคณะ 

3.  เหตุการณ์ร้ายแรงดังกล่าวมีความรุนแรงที่ลดน้อยลงมากจากแผน

รองรบัผลกระทบที่ได้ก าหนดไว้ล่วงหน้า  
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องค์ประกอบที่ 4 กำรเงนิและงบประมำณ 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1  ผลกำรปฏิบัติงำนดำ้นกำรเงิน บัญชี และพัสดุ (มก.) 

(ผลการด าเนนิงานของส านักงานเลขานุการ) 
 

ชนิดของตวับ่งชี ้ กระบวนการ 

ค ำอธบิำยตัวบ่งชี้  

ส านักงานเลขานุการจะต้องมีระบบในการควบคุม และดูแลรักษาเงินของ

คณะให้ปลอดภัย มีการด าเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินรายได้ตาม

ระเบียบทางการเงินอย่างเคร่งครัด มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็น

ระบบครบทุกพันธกิจ และเป็นปัจจุบัน มีระบบการตรวจสอบการใช้เงินอย่างมี

ประสิทธิภาพ รายงานทางการเงินต้องแสดงรายละเอียดการใช้จา่ยในทุกพันธกิจ 

โครงการ กิจกรรม เพื่อให้สามารถน าเสนอผู้บรหิารเพื่อการวิเคราะห์สถานะทาง

การเงิน และความมั่นคงของคณะ 

รอบระยะเวลำ      รอบปงีบประมาณ (1 ต.ค. 2555 – 30 ก.ย. 2556) 

เกณฑ์มำตรฐำน  

1. มีการจัดท าขั้นตอนและก าหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานด้านการเงิน 

บัญช ีและพัสดุ ของหน่วยงานอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร และเผยแพร ่

ประชาสัมพันธ์ให้ผูเ้ก่ียวข้องทราบเพื่อถอืปฏิบัติ 

2. มีระบบการควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปตามขั้นตอนและสามารถ

ด าเนินการได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 70 
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3. มีการบริหาร ติดตามลูกหนี้ และตรวจสอบผลการช าระหนี้ลูกหนี้

เงินยืม ให้ช าระหนีเ้ป็นไปตามระเบียบที่ก าหนดได้ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80 

4. มีการจัดท ารายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 

โดยมีการเสนอรายงานทางการเงินต่อผู้บริหารทุกเดือน อย่างช้าภายในวันที่ 

15 ของเดือนถัดไป เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการภายในหน่วยงาน 

5. มีการบริหารจัดการพัสดุให้มีจ านวนเพียงพอ และทันต่อการ

ปฏิบัติงาน ตรงตามความต้องการของผู้รับบรกิาร 

6. มีการก ากับ ดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่

เกี่ยวข้องกับการเงิน บัญชีและพัสดุ ให้ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับและ

หลักเกณฑ์ที่ก าหนด โดยมีผลการประเมินความพึงพอใจต่อการบริการด้าน

การเงิน บัญช ีและพัสดุ แต่ละด้านไม่น้อยกวา่ 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

7. ในรอบปีคณะได้รับการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบภายในหรือ 

ผู้ตรวจสอบภายนอกคณะ โดยรายงานผลการตรวจสอบต้องไม่พบประเด็น

การปฏิบัติผดิระเบียบที่มีผลกระทบร้ายแรง 

เกณฑ์กำรประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มกีาร

ด าเนนิการ  

1 ข้อ 

มกีาร

ด าเนนิการ  

2 หรือ 3 ข้อ 

มกีาร

ด าเนนิการ  

4 หรอื 5 ข้อ 

มกีาร

ด าเนนิการ  

6 ข้อ 

มกีาร

ด าเนนิการ  

7 ข้อ 
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องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกกำรประกนัคุณภำพ 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1  ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 

(สกอ.9.1) 

(ผลการด าเนนิงานของคณะ) 
 

ชนิดของตวับ่งชี ้ กระบวนการ 

ค ำอธบิำยตัวบ่งชี้  

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา

ตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ซึ่งคณะต้องสร้างระบบและกลไกในการควบคุม 

ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการด าเนินงานของคณะให้เป็นไปตามนโยบาย 

เป้าประสงค ์และระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนดโดยมหาวิทยาลัย และ

หน่วยงานต้นสังกัด ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการวัดผลส าเร็จของการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รวมทั้งการรายงานผลการประกันคุณภาพ

ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน มีการประเมินและ

ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และมีนวัตกรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดี 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ

บริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการสร้างจิตส านึกให้

เห็นว่าเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ทั้งนี้ เพื่อเป็นหลักประกันแก่สาธารณชนให้มั่นใจได้ว่าคณะสามารถสร้าง

ผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 
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นิยำมศัพท์ 

ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการก าหนดอย่างชัดเจนว่า

ต้องท าอะไรบ้างเพื่อให้ได้ผลออกมาตามที่ต้องการ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

จะต้องปรากฏให้ทราบโดยทั่วกันไม่ว่าจะอยู่ ในรูปของเอกสารหรือสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีการอื่นๆ องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย 

ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิตและข้อมูลป้อนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธ์

เช่ือมโยงกัน 

กลไก หมายถงึ สิ่งที่ท าให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือด าเนินอยู่ได้ โดยมี

การจัดสรรทรัพยากร มีการจัดองค์การ หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้

ด าเนินงาน 

รำยงำนกำรประเมินคุณภำพ หมายถึง รายงานการประเมินตนเอง 

(SAR) ที่รวมผลการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ จากกรรมการประเมินฯ 

เรียบร้อยแล้วไว้ด้วย 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) หมายถึง กลุ่มคนต่างๆ ที่ได้รับ

ผลกระทบ หรืออาจได้รับผลกระทบจากการด าเนินการและความส าเร็จของ

คณะ ตัวอย่างของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญ เช่น นิสิต ผู้ปกครอง 

สมาคมผู้ปกครอง ผู้ปฏิบัติงาน คู่ความร่วมมือทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็น

ทางการคณะกรรมการก ากับดูแลคณะในด้านต่างๆ  ศิษย์เก่า นายจ้าง 

สถาบันการศึกษาอื่นๆ องคก์ารที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลกฎ ระเบียบ องค์การที่ให้

เงินสนับสนุน ผู้เสียภาษี ผู้ก าหนดนโยบาย ผู้ส่งมอบ ตลอดจนชุมชนในท้องถิ่น 

และชุมชนวิชาการ หรอืวิชาชพี 
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แนวปฏิบัติที่ดี หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ท าให้

องค์การประสบความส าเร็จ หรือสู่ความเป็นเลิศตามเป้าหมาย เป็นที่ยอมรับ

ในวงวิชาการหรอืวิชาชีพนั้นๆ มีหลักฐานของความส าเร็จปรากฏชัดเจน โดยมี

การสรุปวิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรู้และประสบการณ์ 

บันทึกเป็นเอกสาร เผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถน าไปใช้

ประโยชน์ได้ 

รอบระยะเวลำ      รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 2556 – 31 พ.ค. 2557) 

เกณฑ์มำตรฐำน  

1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสม

และสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะ ตั้งแต่ระดับภาควิชาหรือ

หน่วยงานเทียบเท่า และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

2.  มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของ

คณะ 

3.  มีการก าหนดตัวบ่ง ชี้ เพิ่ม เติมตามลักษณะเฉพาะของคณะที่

สอดคล้องกับอัตลักษณข์องมหาวิทยาลัย 

4.  มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่

ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การควบคุม ติดตามการด าเนินงาน และประเมิน

คุณภาพ 2) การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพ เสนอต่อ

คณะกรรมการประจ าคณะ และจัดส่งส านักประกันคุณภาพตามก าหนดเวลา 

โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่ส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาก าหนดใน CHE QA Online และ 3) การน าผลการประเมินคุณภาพ

ไปท าแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะ 
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5.  มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการ

ท างาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผน 

กลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้  

6.  มีระบบสารสนเทศที่ ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในครบทั้ง 9 องคป์ระกอบคุณภาพ 

7.  มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา 

โดยเฉพาะนิสิต ผู้ใชบ้ัณฑติ และผู้ใช้บริการตามพันธกจิของคณะ 

8.  มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

ระหว่างมหาวิทยาลัย และมีกิจกรรมรว่มกัน 

9.  มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่

คณะพัฒนาขึน้ และเผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นสามารถน าไปใช้ประโยชน์ 

เกณฑ์กำรประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มกีาร

ด าเนนิการ  

1 ข้อ 

มกีาร

ด าเนนิการ  

2 หรอื 3 ข้อ 

มกีาร

ด าเนนิการ  

4 หรอื 5  

หรือ 6 ข้อ 

มกีาร

ด าเนนิการ  

7 หรอื 8 ข้อ 

มกีาร

ด าเนนิการ  

9 ข้อ 

 

ตัวอย่ำงแนวทำงปฏิบตั ิ

1.  มีระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในที่

เหมำะสม และสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนำกำรของคณะ ตั้งแต่

ระดับภำควิชำ หรือหน่วยงำนเทียบเท่ำ และด ำเนินกำรตำมระบบที่

ก ำหนด 
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1.1  คณะควรใช้ระบบประกันคุณภาพที่มหาวิทยาลัยก าหนด หรือ

พัฒนาระบบประกันคุณภาพที่เหมะสมกับระดับการพัฒนาของคณะ ทั้งนี้ อาจ

บูรณาการระบบประกันคุณภาพที่ใช้กันแพร่หลายทั้งในระดับชาติ หรือ

นานาชาติ 

1.2  ระบบประกันคุณภาพที่ น ามา ใ ช้ต้ อ ง เป็ นส่ วนหนึ่ ง ของ

กระบวนการบรหิารการศึกษาที่ด าเนินการเป็นประจ า โดยเร่ิมจากการวางแผน 

การด าเนินการตามแผน การตรวจสอบ ประเมินและการปรับปรุงพัฒนา 

เพื่อให้การด าเนินภารกจิบรรลุเป้าประสงคแ์ละมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

1.3  มีการก าหนดผู้รับผิดชอบและประสานงานด้านการประกัน

คุณภาพเพื่อผลักดันให้มีการประกันคุณภาพเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ระดับ

คณะวิชา ภาควชิา /สาขาวิชา จนถงึระดับผู้ปฏิบัติแต่ละบุคคล 
 

2.  มีกำรก ำหนดนโยบำยและให้ควำมส ำคัญเรื่องกำรประกัน

คุณภำพกำรศึกษำภำยใน โดยคณะกรรมกำรระดับนโยบำยและผู้บริหำร

สูงสุดของคณะ 

2.1  คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บรหิารสูงสดุของคณะ ต้องให้

ความส าคัญและก าหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจน โดย

เกิดจากการมีส่วนรว่มจากทุกภาคทีั้งภายในและภายนอกคณะ 

2.2  มีหน่วยงานหรือคณะกรรมการรับผิดชอบการจัดระบบการ

ประกันคุณภาพพร้อมทั้งก าหนดมาตรฐาน ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน

คุณภาพที่เหมาะสม 

2.3 มีกลไกเชื่อมโยงการปฏิบัติงานตั้งแต่ระดับบุคคล ระดับภาควิชา

หรือสาขาวิชา ระดับคณะวิชา ถึงระดับมหาวิทยาลัย เพื่อให้ได้คุณภาพตามที่

มหาวิทยาลัยหรอืคณะวิชาก าหนด 
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2.4  มีคู่มือคุณภาพในแต่ละระดับเพื่อก ากับการด าเนินงานให้สู่การ

ปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม 

2.5  มีกลไกการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและกระตุ้นให้เกิดการ

พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
 

3.  มีกำรก ำหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตำมลักษณะเฉพำะของคณะที่

สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหำวิทยำลัย 

3.1  คณะอาจก าหนดมาตรฐานและก าหนดตัวบ่งชี้ที่ใช้เป็นกรอบใน

การด าเนินงานของคณะเพิ่มเตมิตามอตัลกัษณข์องตนเอง แต่ทั้งนีต้้องไม่ขัดกับ

มาตรฐานการอุดมศึกษา ตลอดจนมาตรฐานและกฎเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

3.2  ตัวบ่งชี้ที่เพิ่มเติมขึน้ตามอัตลักษณ์ของคณะควรชี้วัดคุณลักษณะ

ที่พงึประสงคค์รบถว้นทั้งปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิตหรอืผลลัพธ์ 

3.3  เกณฑ์หรอืแนวปฏิบัติที่ดีที่ใชก้ ากับแต่ละตัวบ่งชี้ ต้องสามารถวัด

ระดับคุณภาพตามเป้าหมายของตัวบ่งชี้นั้นๆ และเป็นเกณฑ์ที่น าไปสู่การ

ปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 

4.  มีกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในที่

ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) กำรควบคุม ติดตำมกำรด ำเนินงำน และ

ประเมินคุณภำพ 2) กำรจัดท ำรำยงำนประจ ำปีที่เป็นรำยงำนประเมิน

คุณภำพ เสนอต่อคณะกรรมกำรประจ ำคณะ และจัดส่งส ำนักประกัน

คุณภำพตำมก ำหนดเวลำ โดยเป็นรำยงำนที่มีข้อมูลครบถ้วนตำมที่

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำก ำหนดใน CHE QA Online และ 

3) กำรน ำผลกำรประเมินคุณภำพไปท ำแผนกำรพัฒนำคุณภำพ

กำรศึกษำของคณะ 
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4.1  มีการด าเนินการตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ที่สมบูรณ์ครบถ้วนโดยมีการก าหนดการควบคุมคุณภาพ การติดตามการ

ด าเนินงาน และการประเมินคุณภาพ 

4.2  มีการน าวงจร PDCA เข้ามาใช้ในการด าเนินงานด้านระบบ

คุณภาพ และการปรับปรุงระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน 

4.3  มีการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพที่มี

ข้อมูลครบถ้วนตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดใน CHE 

QA Online เสนอคณะกรรมการประจ าคณะพิจารณา พรอ้มทั้งเสนอมาตรการ

และแผนเร่งรัดการพัฒนาคุณภาพตามผลการประเมินในแต่ละปี  โดยส่ง

รายงานให้มหาวิทยาลัย และเปิดเผยต่อสาธารณชน 
 

5.  มีกำรน ำผลกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในมำปรับปรุง

กำรท ำงำน และส่งผลให้มีกำรพัฒนำผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ของ

แผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 

คณะควรมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์น าผลจาก

การประเมินคุณภาพ มาตรการ และแผนพัฒนาคุณภาพในแต่ละปี ไป

วิเคราะห์และด าเนินการหรือประสานงานกับคณะกรรมการ/หน่วยงานที่

เก่ียวข้องเพื่อพิจารณาปรับปรุงการด าเนินงานในส่วนที่รับผิดชอบโดยตรงหรือ

ร่วมรับผิดชอบ โดยมีเป้าหมายให้ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผน 

กลยุทธ์ของคณะ มีการพัฒนาขึ้นจากปกีอ่นหน้าทุกตัวบ่งชี้ 
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6.  มีระบบสำรสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนกำรประกันคุณภำพ

กำรศึกษำภำยในครบท้ัง 9 องค์ประกอบคุณภำพ 

คณะควรจัดให้มี ระบบสารสนเทศที่สามารถน า เสนอข้อมูล

ประกอบการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบันครบ

ทั้ง 9 องคป์ระกอบคุณภาพ และสามารถใช้ร่วมกันได้ทั้งระดับบุคคล ภาควิชา 

คณะวิชา และมหาวิทยาลัย รวมถึงเป็นระบบที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบ

ฐานข้อมูลที่มหาวิทยาลัยจัดท าขึ้น  
 

7.  มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกำรประกันคุณภำพ

กำรศึกษำ โดยเฉพำะนิสิต ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ใช้บริกำรตำมพันธกิจของ

คณะ 

คณะควรส่งเสริมให้นิสิต คณาจารย์ และบุคลากรของคณะเข้ามามี

ส่วนร่วมในกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา และเปิดโอกาสให้ผูม้ีส่วนได้

ส่วนเสีย โดยเฉพาะผู้ใช้บัณฑิตและผู้รับบริการตามพันธกิจของคณะ เช่น 

ผู้รับบริการด้านการวิจัย หรือชุมชนผู้รับบริการทางวิชาการของคณะ ได้เข้ามี

มาส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ อาทิ ในรูปแบบของการร่วมเป็นกรรมการ 

การร่วมก าหนดตัวบ่งชี้และเป้าหมาย การให้ข้อมูลป้อนกลับ หรือการให้ความ

ร่วมมือกับคณะในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ด้านการประกันคุณภาพ  

เป็นต้น 
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8.  มีเครือข่ำยกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้ำนกำรประกันคุณภำพ

กำรศึกษำระหว่ำงมหำวิทยำลัย และมีกิจกรรมร่วมกัน 

8.1  มีการสร้าง เครือข่ายการประกันคุณภาพระหว่างคณะ/

มหาวิทยาลัย และในส่วนที่เก่ียวกับกจิกรรมนิสิต และอื่นๆ 

8.2  มีการท างานด้านการประกันคุณภาพร่วมกันในเครือข่าย มีผล

การปฏิบัติงานที่ชัดเจน และมีพัฒนาการด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้น จากการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูภ้ายในเครอืข่าย 

8.3  มีการติดตาม ประเมินผลการสร้างเครือข่าย เพื่อน าไปสู่การ

พัฒนาการท างานรว่มกันอย่างต่อเนื่อง 
 

9.  มีแนวปฏิบัติท่ีดีหรอืงำนวิจัยด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ

ที่คณะพัฒนำขึ้น และเผยแพร่ให้หน่วยงำนอื่นสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ 

9.1  มีกระบวนการคัดสรรแนวปฏิบัติที่ดี ในแต่ละกิจกรรมที่เกิดขึ้นใน

การปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

9.2  มีการเผยแพร่แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา ที่เป็นวิธี

ปฏิบัติที่ดีให้กับสาธารณชน และให้หน่วยงานอื่นไปใช้ประโยชน์ 

9.3  มีการวิจัยสถาบันด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และน าผล

ไปพัฒนางานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

หมำยเหตุ : เกณฑ์ข้อ 3 คณะต้องมีตัวบ่งชี้เพิ่มเติมอย่างน้อย 1 ตัวบ่งชี้ โดย

ก าหนดให้เป็นตัวบ่งชี้ที่ 9.2 ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามลักษณะเฉพาะของคณะ

ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ไว้เป็นหลักฐานประกอบการ

ประเมิน ทั้งนี้ ตัวบ่งชี้ที่ 9.2 ไม่ต้องน าคะแนนไปรวมกับการประเมินคุณภาพ

ภายใน” 

ชุดที่ 2 



คู่มือการประเมินคุณภาพภายใน ส านักงานเลขานุการของคณะ ปีการศึกษา 2556 
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เอกสำรวิชำกำร  1/2557 ส านักงานประกันคุณภาพ มก. 

ที่ปรึกษำ 

1. ผศ.นงลักษณ ์  งามเจริญ      รองอธิการบดีฝา่ยประกันคุณภาพ 

2. น.ส.วิไลรัตน์   วิริยะวิบูลย์กิจ  ผู้อ านวยการส านักงานประกันคุณภาพ 

จัดท ำโดย   น.ส.ณัฏยา  เบ้าสุภี  นายจิรพัฒน์  ธารีสืบ และน.ส.วาสิฏฐี  ไวตี 

งานพัฒนาและฝึกอบรม ส านักงานประกันคุณภาพ มก. 

กองบรรณำธกิำร   บุคลากรส านักงานประกันคุณภาพ มก. 
 

 



 

 

 

 

 

    
 

  
 




