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คํานํา 

 
 คูมือ “จัดทํารายงานการประเมินตนเองตามระบบคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะที่ 3 
ปงบประมาณ 2552”  ฉบับน้ี  จัดทําขึ้นเพ่ือใชเปนคูมือประกอบการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง 
ประจําปงบประมาณ 2552  โดยยังคงเนื้อความสวนใหญเชนคูมือฉบับของปงบประมาณ 2551     
แตไดปรับปรุงสาระบางประเด็นใหชัดเจนและเปนประโยชนแกการจัดทํารายงานฯ มากขึ้น  
โดยเฉพาะในการกําหนดวามาตรฐานองคประกอบขอใดเปนกระบวนการ (Process) หรือผลลัพธ 
(Result) หรือกระบวนการ (Process) และผลลัพธ (Result)  ทั้งยังไดกําหนดแนวทางการเขียน
อธิบายในรายงาน  ที่ใหเห็นประเด็นของ P-D-C-A อยางชัดเจน  พรอมตัวอยางการเขียนรายงาน
การประเมินตนเองฉบับใหม 

มหาวิทยาลัยหวังวา  คูมือฉบับนี้จะเปนประโยชนใหหนวยงานจัดทํารายงานการประเมิน
ตนเองตามระบบคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะที่ 3 ปงบประมาณ 2552  ไดอยางสะดวก คลองตัว 
และมีประสิทธิภาพตอการพัฒนาคุณภาพ  ทั้งทานผูบริหารของหนวยงานระดับคณะจะใหความ
สนใจและศึกษาคูมือฉบับน้ี เพ่ือประโยชนตอการใชระบบคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล เปนเครื่องมือ
ในการขับเคลื่อนและผลักดันการดําเนินงานตามพันธกิจตางๆ ใหบรรลุวัตถุประสงค และมุงสู
เปาหมายขององคกรไดดวยความมีคุณภาพอยางตอเน่ืองไดอยางแทจริง  และขอขอบพระคุณ    
ทุกทานที่มีสวนรวมในการจัดทํา “คูมือจัดทํารายงานการประเมินตนเองตามระบบคุณภาพ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะที่ 3 ปงบประมาณ 2552”  
 
 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
กรกฎาคม 2551 
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สวนท่ี 1 

ระบบคุณภาพมหาวทิยาลัยมหิดล ระยะท่ี 3 
 

หลักการและแนวคดิ 
ระบบคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล ระยะที่ 3 ปที่ 2 เปนระบบคุณภาพที่ตอเน่ืองจากปที่ 1    

ซ่ึงเริ่มดําเนินการสําหรับการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ประจําปงบประมาณ 2551 และสําหรับ
ปที่ 2 น้ี  จะอยูในชวงของการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ประจําปงบประมาณ 2552 ภายใต
กรอบแนวคิดกระบวนการทํางาน และวงรอบของระบบเชนเดิม คือ   

 หนวยงานระดับคณะจัดทํารายงานการประเมินตนเองตามมาตรฐานคุณภาพ 5 ดาน 
ไดแก ดานการบริหาร ดานการศึกษา ดานการวิจัย ดานการบริการวิชาการ และดานการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม  โดยเนนการประเมินตนเอง และมีการติดตาม
ผลการดําเนินงานอยางเปนระบบ เพ่ือใหเห็นแนวโนมการพัฒนาของตนเองอันจะเปน
ประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพอยางตอเน่ืองสูวิสัยทัศนและเปาหมายของมหาวิทยาลัย  

 หนวยงานจัดทําตารางขอมูลแสดงตัวบงชี้ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.)  สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  และ
ตารางขอมูลพ้ืนฐานของหนวยงาน  ตามแบบฟอรมที่มหาวิทยาลัยกําหนดแนบประกอบ
ในเลมรายงานการประเมินตนเอง  เพ่ือมหาวิทยาลัยจะไดประมวลและสังเคราะหขอมูล
รายงานแกที่ประชุมผูบริหารตอไป   

 มหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการเขาเยี่ยมสํารวจหนวยงาน  เพ่ือยืนยันผลการประเมิน
ตนเองของหนวยงานระดับคณะ และใหขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนา 

 

ทั้งน้ี  สาระหลักของระบบคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล ระยะที่ 3  ประกอบดวย 

1. การปรับปรุงคุณภาพกระบวนงาน/ผลงานอยางตอเน่ือง (Continuous Quality Improvement 
- CQI) โดยใชหลักการของ Deming Cycle คือ Plan Do Check Act (PDCA) เปน
แนวทางการประเมินตนเองและกําหนดคาคะแนนของหนวยงาน 

2. การปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพขององคกรดวย Benchmarking หรือการเทียบเคียง
สมรรถนะ  ซ่ึงหมายถึงการนําผลการประเมินของตนเอง โดยเฉพาะในสวนของผลลัพธมา
เปรียบเทียบกับผูอ่ืนหรือคูแขง  เพ่ือใหทราบสถานะขององคกรวาอยูในตําแหนงหรือ
ความสามารถในการแขงขันเปนอยางไร  จะสามารถแขงขันกับผูอ่ืนไดหรือไม  และจะทํา
ใหดีกวาผูอ่ืนไดอยางไร  การทํา Benchmarking จะเปนทางลัดใหหนวยงานไดเรียนรูที่
จะกาวใหทันองคกรอ่ืนๆ  เพ่ือใหทราบถึงความคืบหนาของวิธีการหรือการปรับปรุงใหมๆ  
ที่จะสามารถนํามาปรับใช  เพ่ือพัฒนาศักยภาพการเปนองคกรที่มีการปรับเปลี่ยนและ
เรียนรูสิ่ งใหมๆ อยู เสมอ  หรือเรียกไดวาเปนองคกรแหงการเรียนรู (Learning 
Organization)  
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กระบวนการของระบบคณุภาพ 
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ปฏิทินการดําเนินการ 
 

ปงบประมาณ 2552 ปงบประมาณ 2553กิจกรรม 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค 

1.  การจัดทํารายงานผลสรุปจากการ
เยี่ยมสํารวจหนวยงาน 

                

2. สัมมนาแลกเปลี่ยนขอคิดเห็น 
เพื่อการปรับระบบคุณภาพ 

                

 หนวยงาน                  

 กรรมการผูเย่ียมสํารวจ                 

 คณะทํางาน                 

3. จัดทํา  “คูมือจัดทํารายงานการ
ประเมินตนเองตามระบบคุณภาพ 
ปงบประมาณ 2552” และจัดสง
หนวยงาน 

                

4. หนวยงานจัดทํา SAR ปงบประมาณ 
2552 

                

5.  จัดอบรมผูเยี่ยมสํารวจ                 

6.  จัดอบรมเสริมความรูเพื่อพัฒนา
หนวยงาน 

                

 การเขียน SAR ของหนวยงาน                 

 การจัดทําแผนกลยุทธ การกําหนด 
KPI และการนําสูการปฏิบัติ 

                

 PDCA/KM/CQI/Benchmark/TQA                 

7.  จัดทําเอกสาร สื่อ ประกอบการ
เยี่ยมสํารวจ 

                

8. เยี่ยมสํารวจหนวยงาน                 

9. จั ด ทํ า ร ายงานผลการ เยี่ ยม
สํารวจ 
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สวนท่ี 2 

วิธีการจัดทํารายงานการประเมนิตนเอง 
 

 

คูมือ “จัดทํารายงานการประเมินตนเองตามระบบคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะที่ 3 
ปงบประมาณ 2552” ประกอบดวย 6 สวน คือ 

สวนที่ 1 ระบุถึงหลักการและแนวคิดของระบบคุณภาพ ระยะที่ 3 
สวนที่ 2 อธิบายถึงขั้นตอนและวิธีการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง 
สวนที่ 3 แสดงแนวทางการประเมินตนเองตามมาตรฐานคุณภาพแตละองคประกอบ/ดาน 
สวนที่ 4 แสดงขอมูลประกอบการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ซ่ึงประกอบดวยแบบ

กรอกขอมูลพ้ืนฐาน และแบบรายงานผลการดําเนินการตามตัวบงชี้ของ สกอ.  
สมศ . เ พ่ือใหหนวยงานใชขอมูลในสวนนี้ประกอบการเขียนรายงานการ
ดําเนินการในแตละขอมาตรฐาน  หากมีตัวบงชี้ที่เกี่ยวของระบุไวในขอน้ันๆ 

สวนที่ 5 นิยามศัพทตางๆ ที่เกี่ยวของกับมาตรฐานคุณภาพ 
สวนที่ 6 ภาคผนวก  ซ่ึงใหขอมูลในเรื่องนโยบายคุณภาพ ตัวอยาง SAR ที่ดีที่หนวยงาน      

จะศึกษาเปนแนวทางประกอบการเขียน SAR ของหนวยงานตนเอง นอกจากนี้    
ยังแสดงรายละเอียดตัวบงชี้และเกณฑการประเมินตัวบงชี้ทั้งของ สกอ. และ สมศ. 
ไวดวย 

สาระสําคัญหลักของคูมือฉบับน้ี คือ สวนที่ 3  ซ่ึงนอกจากจะระบุมาตรฐานคุณภาพใน
องคประกอบแตละดานแลว  ยังแสดงรายละเอียดตางๆ ไวดังน้ี 

• องคประกอบ เปนการแสดงหัวขอยอยตางๆ ของแตละดาน โดยในองคประกอบแตละ
หัวขอจะมีการระบุ Process หรือ Result หรือทั้ง Process และ Result ไว ซ่ึงมี
ความหมายวาหากระบุเปน Process ในองคประกอบขอน้ันๆ ก็ใหประเมินตนเองและ
กําหนดคาคะแนนแบบกระบวนการ (Process) แตถาระบุเปน Result ก็ใหประเมินตนเอง
และกําหนดคาคะแนนแบบผลลัพธ (Result) หรือทั้ง 2 แบบ  หากระบุไวทั้ง Process 
และ Result 

• หลักการ เปนการแสดงวัตถุประสงคและเปาหมายในการพัฒนาในแตละเรื่อง เพ่ือให
เกิดความเขาใจแนวทางการพัฒนาในแนวทางเดียวกัน ซ่ึงในระบบคุณภาพระยะที่ 3    
ปที่ 2 น้ีจะแสดงเชนเดียวกับระบบคุณภาพระยะที่ 3 ปที่ 1 คือกําหนดหลักการในระดับ
องคประกอบ และ “หลักการ” ในระดับดานทุกดาน (ดานการบริหาร  ดานการศึกษา  
ดานการวิจัย  ดานการบริการวิชาการ และดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดลอม)  

• แนวทางการเขียนอธิบายในรายงาน เปนขอความที่แสดงประเด็น/แนวทางสําคัญที่
เกี่ยวของกับมาตรฐานคุณภาพขอน้ันๆ เพ่ือใหหนวยงานใชเปนกรอบในการเขียนอธิบาย/
รายงานการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพใหครอบคลุมครบถวนตามประเด็นเหลานั้น 
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• ตัวบงชี้ที่เก่ียวของ เปนรายละเอียดที่ระบุถึงตัวบงชี้ที่สอดคลองกับมาตรฐานคุณภาพ
ขอน้ันๆ ที่มหาวิทยาลัย/หนวยงานตองรายงาน/ชี้แจงขอมูลตัวบงชี้เหลานี้แกสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) ซ่ึงในการเขียนรายงานการดําเนินการ หนวยงานควรเขียน
รายงานใหมีสาระครอบคลุมถึงรายละเอียดของตัวบงชี้เหลานี้  ซ่ึงหากตองการ
รายละเอียดคําชี้แจง/คําอธิบายตัวบงชี้เพ่ิมเติม สามารถศึกษาไดในเอกสาร “คูมือการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา มกราคม 2551” และ
คูมือ “การประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา รอบที่ 2 พ.ศ. 2549-2553”  
(http://www.qd.mahidol.ac.th/  หัวขอ “ระบบคุณภาพ/ระบบคุณภาพภายนอก”) 

• การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพ เปนสวนที่แสดงไวใหหนวยงานเขียนรายงาน
การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอน้ันๆ  โดยรายละเอียดของรายงานฯ น้ีจะตอง
ครอบคลุมสาระตามที่ระบุไวในแนวทางการเขียนอธิบายในรายงานฯ และตัวบงชี้ของ 
สกอ. สมศ. ที่ระบุไวในมาตรฐานคุณภาพขอน้ันๆ ดวย 

 
วิธีการเขียนรายงานการประเมินตนเอง 

ดังที่ไดกลาวไวในหลักการและแนวคิดแลววา  มหาวิทยาลัยยังคงเนนหลักการของ PDCA 
คือมีการวางแผน/แนวทาง (Plan) การนําไปปฏิบัติจริง (Do) การติดตามประเมินผลการปฏิบัติน้ัน (Check) 
และการนําผลที่ไดจากการประเมินมาปรับปรุงพัฒนา (Act) ฉะน้ัน ในการจัดทํารายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) ของหนวยงาน จึงควรมีการจัดทํา SAR ในแตละองคประกอบวา ในองคประกอบนั้นๆ 
หากเปนองคประกอบที่กําหนดใหประเมินเปนกระบวนการ (Process) แลว มีการวางแผนหรือไม 
และเม่ือปฏิบัติแลว  ไดมีการติดตามประเมินผลอยางไรหรือไม  หากมีแลวไดนําผลที่ไดจากการ
ประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานในเรื่องนั้นๆ ใหเกิดคุณภาพยิ่งขึ้นบางไหม เชนน้ีเปนตน  แตหากมี
การกําหนดใหรายงานผลลัพธ (Result) ดวยแลว ก็ระบุเพ่ิมเติมวาผลลัพธที่ไดจากการดําเนินการ
ทั้งหมดคืออะไร  มีความสัมพันธกับเปาหมายที่ตั้งไวเปนอยางไรหรือไม  ทั้งน้ี ในรายละเอียดของคูมือ
สวนที่ 3 ไดกําหนดแนวทางการเขียนอธิบายในการจัดทํา SAR ในแตละขอมาตรฐานคุณภาพไวอยาง
ชัดเจนวา  แนวทางขอใดคือ P หรือ D หรือ C หรือ A และอะไรคือผลลัพธ เพ่ือเปนแนวทางให
หนวยงานไดพิจารณาวา ในขอมาตรฐานคุณภาพนั้นๆ ตองการใหหนวยงานเขียนรายงานการ
ดําเนินการในประเด็นอะไร เพราะหลักการใด 

ในการจัดทํารายงานการประเมินตนเองตามระบบคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะที่ 3 น้ี 
หนวยงานสามารถเขาดาวนโหลด (download) แบบฟอรมรายงานไดที่ Intranet มหาวิทยาลัยมหิดลที่ 
http://intranet.mahidol/op/orqd/ หัวขอ  “การพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล /ระบบ
คุณภาพมหาวิทยาลัย” และมีขั้นตอนที่ควรดําเนินการโดย 

1. กรอกขอมูลพ้ืนฐาน และแบบรายงานผลการดําเนินการตามตัวบงชี้ในสวนที่ 4 ดังที่ระบุไว
ตามที่กลาวมาแลว  เพ่ือใชประกอบการเขียนอธิบายใน SAR (กรณีที่มีตัวบงชี้ระบุไว) 
และขอมูลทั้งหมดนี้  หนวยงานตองแนบประกอบรายงานการประเมินตนเองที่หนวยงาน
ตองจัดสงมหาวิทยาลัย 
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2. เขียนอธิบาย/รายงาน/บรรยายในสวนของ “การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพ  
แตละขอ” โดยใชแนวทางที่ไดระบุไวในหัวขอ  “แนวทางการเขียนอธิบายในรายงาน” 
(เขียนสวน C โดยอธิบายตาม “แนวทางการเขียนอธิบายในรายงาน” จากสวน A) เปน
กรอบการเขียน  โดยแนวทางแตละขอจะมีตัวอักษร P-D-C-A วงเล็บอยูทายขอ  แสดงวา
แนวทางขอน้ันๆ อยูในขั้นตอนใดของ PDCA ทั้งนี้ หากมีขอมูลของตัวบงชี้ ดังที่ระบุไว
ในสวน B  ก็ใหนํามาอธิบาย/เขียนรายงานรวมกับเนื้อหาของ ”การดําเนินการตาม
มาตรฐานคุณภาพแตละขอ”  ดวย   

ทั้งนี้  หากหนวยงานไมสามารถใหรายละเอียดการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพ
ขอใด  เพราะมาตรฐานคุณภาพไมสอดคลองกับพันธกิจหรือบริบทการดําเนินงานของ
หนวยงาน  ขอใหหนวยงานใส N/A ซ่ึงหมายถึง Not Applicable ในชอง “การดําเนินการ
ตามมาตรฐานคุณภาพ” ขอน้ันๆ  

3. จัดทํารายการ “หลักฐาน/ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามองคประกอบ(ขอ)...” 
โดยอาจใชรายการ “หลักฐาน/ขอมูลฯ” ตามที่ไดระบุไวในคูมือในสวน D และ/หรืออาจ
เพ่ิมเติมรายการ “หลักฐาน/ขอมูลฯ” อ่ืนๆ อีกไดตามความเหมาะสม 

 

มาตรฐานคณุภาพมาตรฐานคณุภาพ  แนวทางแนวทางกการเขียนารเขียนอธบิายในอธบิายในรายงานรายงาน  
1.1.1 ผูนํากําหนดทิศทาง
แ ล ะ เ ป า ห ม า ย ก า ร
ดําเนินงานขององคกรทั้ง
ในระยะสั้นและระยะยาว โดย
คํานึงถึงความรับผิดชอบ
ตอสังคมและชุมชน และ
ถายทอดไปสูบุคลากรทุก
ระดับ   

1. ผูนํากําหนดและระบุทิศทาง และเปาหมายทั้งในระยะสั้นและระยะ
ยาวของการดําเนินงานขององคกร  รวมทั้งผลกระทบที่จะมีตอสังคม
และชุมชน (P) 
2.  ผูนําดําเนินการถายทอดทิศทางและเปาหมาย ผลการดําเนินการ
ขององคกรไปสูบุคลากรในองคกรทุกกลุม/ทุกระดับ (D) 
3.  การติดตาม ประเมินผลสําเร็จของการถายทอดทิศทางและ
เปาหมายขององคกรสูบุคลากร (C) 
4.  การนําผลการประเมินไปปรับปรุงวิธีการที่ผูนําถายทอดทิศทางและ
เปาหมาย  ผลการดําเนินการขององคกรไปสูบุคลากรในองคกรทุกกลุม/
ทุกระดับ (A) 

ตัวบงช้ีที่เกีย่วของตัวบงช้ีที่เกีย่วของ 

 ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของสถาบัน (สกอ. 7.2)  
 

การดําเนินการตามการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอมาตรฐานคุณภาพขอ  11..11..11  
 

……………………………………………………………………………………………………..... 
………………………………………………………………………………………………………. 
 
หลักฐานหลักฐาน//ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามองคประกอบตามองคประกอบขอขอ  11..11..11  

1. วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายขององคกร รวมทั้งคํานึงถึงการดําเนินการที่มีผลกระทบแกสังคมและชุมชน 
2. เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการที่ผูนําถายทอดทิศทาง และเปาหมายไปสูบุคลากรในองคกร 
3. สรุป/รายงานผลการติดตาม ประเมินผลสําเร็จของการที่ผูนําถายทอดทิศทางและเปาหมายขององคกร
สูบุคลากร 
4. เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการที่ผูนําไดนําขอมูลจากผลการประเมินผลสําเร็จฯ มาปรับปรุง 
พัฒนาการถายทอดทิศทางและเปาหมายขององคกรสูบุคลากร 

สวน C 

สวน D 

สวน B 

สวน A 
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การใหคะแนนการประเมินตนเอง 

เม่ือหนวยงานรายงานผลการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพเสร็จแลว  ใหพิจารณากําหนด
ระดับคะแนนการประเมินตนเองในภาพรวมของ “องคประกอบ” แตละขอเชนเดียวกับการประเมินตนเอง  
ในปงบประมาณ 2551 แตในปงบประมาณ 2552 น้ี มหาวิทยาลัยไดวิเคราะหและระบุอยางชัดเจนวา
องคประกอบขอใดมีสาระของการดําเนินการเปนเฉพาะกระบวนการ (Process) หรือเฉพาะผลลัพธ 
(Result) หรือทั้งกระบวนการ (Process) และผลลัพธ (Result) ฉะน้ัน ขอใหหนวยงานพิจารณา
กําหนดระดับคะแนนการประเมินตนเองใหตรงตามที่ไดระบุไวในแตละองคประกอบดวย 
 

เกณฑการใหคาคะแนน 
   

คะแนน แนวทางการใหคะแนนในสวนของกระบวนการ (Process) 

1 มีแผนหรือแนวทางในการดําเนินงาน (Plan)  
2 มีการดําเนินงานตามแผนอยางเปนรูปธรรม (Do) 
3 มีการประเมินผลการดําเนินงานอยางเปนระบบ (Check) 
4 นําผลการดําเนินงานมาปรับปรุง/พัฒนามาตรฐานที่ปฏิบัติ (Act) 
5 มีการปรับปรุงการดําเนินงานจนเกิดการหมุนของวงจร PDCA อยางตอเน่ือง (Continuous 

Improvement) 
6 มีการพัฒนางานจนเกิดรูปแบบการทํางานแนวใหม หรือนวัตกรรม (Breakthrough/ 

Innovation) 
7 มีการดําเนินงานที่เปนเลิศ (Best Practice) 

 

หมายเหตุ : การกําหนดคาคะแนนของ กระบวนการ (Process) ตั้งแตคะแนน 1-7  
 ตองผานตามลําดับ  
 

คะแนน แนวทางการใหคะแนนในสวนของผลลัพธ (Results) 

1 ไมมีการรายงานผลหรือผลลัพธไมตรงกับแผนงานและเปาหมาย หรือต่ํากวาเปาหมาย 
(No/Inaccurate/Below Target) 

2 มีการรายงานผลลัพธหรือเครื่องชี้วัดที่ตรงกับแผนงานและเปาหมาย  (On Target) 
3 ผลลัพธของการดําเนินงานดีกวาเปาหมายที่ตั้งไว  (Above Target) 
4 การติดตามผลตอเน่ืองแสดงแนวโนมของผลลัพธที่ดีขึ้น (Upward Trend) 
5 มีการนําผลลัพธที่ดีขึ้น ไปเทียบเคียง (Benchmark) ในระดับประเทศ 
6 มีการนําผลลัพธที่ดีขึ้น ไปเทียบเคียง (Benchmark) ในระดับภูมิภาคเอเชีย 
7 มีการนําผลลัพธที่ดีขึ้น ไปเทียบเคียง (Benchmark) ในระดับโลก 

 

หมายเหตุ : การกําหนดคาคะแนนของ ผลลัพธ (Result) คะแนน 1 - 4 ตองผานตามลําดับ 
สวนคะแนนที่ 5 - 7 เมื่อผานคะแนนระดับ 4 แลวสามารถไปถึงคะแนนที่ 5 และ/
หรือ 6 และ/หรือ 7  ได  
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ความหมายของแตละคาคะแนน 
 กระบวนการ  (Process) 

คะแนน 1 มีแผนหรือแนวทางในการดําเนินงาน (Plan) หมายถึง มีนโยบาย แผน 
หรือแนวทาง ในการดําเนินงาน  ซ่ึงรวมถึงการกําหนดเปาหมายและวัตถุประสงคของการ
ดําเนินงาน  มีการกําหนดตัวชี้วัดผลสําเร็จตามเปาหมาย  อาจกลาวโดยสรุปไดวาการวางแผน
คือการกําหนดวา ใคร (Who) จะทําอะไร (What) อยางไร (How) และเมื่อใด (When) ทั้งนี้  
หนวยงานตองมีแผนในทุกระดับ (แผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจําป ฯลฯ) ใหชัดเจน รวมทั้ง
สามารถแสดงเอกสารที่ระบุถึงนโยบาย แผน หรือแนวทาง ในการดําเนินงานเรื่องตางๆ เชน 
ประกาศ รายงานการประชุม ฯลฯได  

 

คะแนน 2  มีการดําเนินงานตามแผนอยางเปนรูปธรรม (Do) หมายถึง มีการ
ดําเนินงานตามแผนอยางเปนรูปธรรม การปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในแผน อาจประกอบดวย 
การมีโครงสรางรองรับการดําเนินงาน (เชน มีคณะกรรมการ คณะทํางานหรือหนวยงานรองรับ
การดําเนินงาน) มีวิธีการในการดําเนินงาน (เชน มีการประชุมของคณะกรรมการ/คณะทํางาน      
มีการจัดการเรียนการสอน ฯลฯ) และมีผลของการดําเนินการ  

 

คะแนน 3  มีการประเมินผลการดําเนินงานอยางเปนระบบ (Check) หมายถึง     
มีการประเมินผลการดําเนินงานอยางเปนระบบ การประเมินอาจประกอบดวย การประเมิน
โครงสรางที่รองรับการดําเนินงาน การประเมินขั้นตอนการดําเนินงาน และการประเมินผลของ
การดําเนินงานตามแผนที่ไดตั้งไว มีการวิเคราะห สังเคราะห และสรุปผลการดําเนินงานเพื่อ
นํามาใชประกอบการวางแผนพัฒนา (Act) ตอไป  

 

คะแนน 4  นําผลการดําเนินงานมาปรับปรุง/พัฒนามาตรฐานที่ปฏิบัติ  (Act) 
หมายถึง การนําผลการประเมินที่ไดวิเคราะหและสรุปผลแลวมาประกอบการวางแผนพัฒนา       
การดําเนินงาน การปฏิบัติงาน อาจนําผลการประเมินมาวิเคราะหวามีโครงสราง หรือขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานใดที่ควรปรับปรุงหรือพัฒนาสิ่งที่ดีอยูแลวใหดียิ่งขึ้นไปอีก และสังเคราะหรูปแบบการ
ดําเนินงานใหมที่เหมาะสมเปนมาตรฐานสําหรับการดําเนินงานตอไป 

 

คะแนน 5   มีการปรับปรุงการดําเนินงานจนเกิดการหมุนของวงจร  PDCA 
อยางตอเน่ือง (Continuous Improvement) หมายถึง การปรับปรุงการดําเนินงานอยางตอเน่ือง 
โดยในการดําเนินงานใดๆ มีกระบวนการวางแผน (Plan) การดําเนินงาน/ปฏิบัติ (Do) การ
ประเมินผล (Check) และการนําผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนา (Act) เปนวงจร P-D-C-A 
และวนอยางนี้ไปเรื่อยๆ แมวาผลที่ไดจะเปนที่พึงพอใจในระดับหน่ึงแตก็อาจจะมีความตองการ
ในรูปแบบอ่ืน ทําใหมีการหมุนของวงจรนี้ไปเร่ือยๆ เกิดการปรับปรุง/พัฒนาการทํางาน      
อยางตอเน่ือง 
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คะแนน 6  มีการพัฒนางานจนเกิดรูปแบบการทํางานแนวใหม หรือนวัตกรรม 
(Breakthrough/Innovation) หมายถึง มีการพัฒนางานจนเกิดรูปแบบการทํางานแนวใหม 
หรือนวัตกรรม ซ่ึงเปนผลมาจากการดําเนินงานเปนวงจร  P-D-C-A ไปเร่ือยๆ มีการหมุนของ
วงจร P-D-C-A เพ่ือการปรับปรุง/พัฒนาการทํางานอยางตอเน่ืองจนเกิดรูปแบบกระบวนการใหม     
ยังไมเคยมีใครทํามากอน (Breakthrough/Innovation) หรือเปนสิ่งใหมที่มีการทําแลวแตทาง
หนวยงานยังไมเคยทํา (Incremental Innovation) เพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่สัมฤทธิ์ผลตอ
กลยุทธของคณะ/สถาบัน/มหาวิทยาลัย 

 

คะแนน 7  มีการดําเนินงานที่เปนเลิศ (Best Practice) หมายถึง กระบวนการ/วิธีการ/
วิธีปฏิบัติงานที่มีการพัฒนาอยางตอเน่ือง (ดําเนินงานเปนวงจร  P-D-C-A ไปเรื่อยๆ) เปน
กระบวนการใหม หรือเปนนวัตกรรม ยังไมเคยมีใครทํามากอน  และดีกวา มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลมากกวา  เม่ือนําไปเปรียบเทียบกับการปฏิบัติงานในเรื่องเดียวกันในหนวยงานอื่นๆ 
เปนแบบอยางใหกับหนวยงานอื่นๆ ไดรับการยอมรับจากบุคลากรหรือองคกรที่เชื่อถือได  

 

 ผลลัพธ  (Result) 
คะแนน 1  ไมมีการรายงานผลหรือผลลัพธไมตรงกับแผนงาน และเปาหมาย 

หรือต่ํากวาเปาหมาย (No/Inaccurate/Below Target) หมายถึง เม่ือหนวยงานพิจารณาผลลัพธ 
(result) ของการดําเนินการในเรื่องใดๆ โดยเม่ือเปรียบเทียบผลลัพธกับแผนงาน/เปาหมาย     
ที่กําหนดไวแลวไมตรงกับแผนงาน/เปาหมายหรือมีผลลัพธตรงตามแผนงาน/เปาหมายแต     
ต่ํากวาเปาที่กําหนด 

 

คะแนน 2  มีการรายงานผลลัพธหรือเครื่องชี้วัดที่ตรงกับแผนงานและเปาหมาย 
(On Target) หมายถึง เม่ือหนวยงานพิจารณาผลลัพธ (result) ของการดําเนินงานในเรื่องใดๆ 
โดยเม่ือเปรียบเทียบผลลัพธกับแผนงาน/เปาหมายที่กําหนดไวแลว เปนไปตามเปาหมาย 
(เทากับเปาหมาย) ที่ไดกําหนดไว  

 

คะแนน 3   ผลลัพธของการดําเนินงานดีกวาเปาหมายที่ตั้งไว (Above Target) 
หมายถึง เม่ือหนวยงานพิจารณาผลลัพธ (result) ของการดําเนินการในเรื่องใดๆ โดยเมื่อเปรียบเทียบ
ผลลัพธกับแผนงาน/เปาหมายที่กําหนดไวแลว มากกวา/สูงกวา (ดีกวา) เปาหมายที่ไดกําหนดไว  

 

คะแนน 4   การติดตามผลตอเน่ืองแสดงแนวโนมของผลลัพธที่ดีข้ึน (Upward 
Trend) หมายถึง เม่ือหนวยงานพิจารณาผลลัพธ (result) ของการดําเนินการในเรื่องใดๆ โดย
เม่ือเปรียบเทียบผลลัพธกับแผนงาน/เปาหมายที่กําหนดไวแลว มีผลมากกวา /สูงกวา (ดีกวา) 
เปาหมายอยางตอเน่ือง (ดูผลยอนหลังไมนอยกวา 3 ปและผลลัพธของทุกปตองสูงขึ้น/ดีขึ้น)  
ดังตัวอยางกรณีการดําเนินงานดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของหนวยงานหนึ่ง หนวยงานไดกําหนด
ตัวชี้วัดหนึ่งคือ “อัตราการลาออกของบุคลากรตอจํานวนบุคลากรทั้งหมดตองไมมากกวารอยละ 
10” ซ่ึงผลลัพธของการดําเนินงานของหนวยงานในการรายงานการประเมินตนเองปงบประมาณ 
2552 น้ี = รอยละ 9 ซ่ึงดีกวาเปาหมายที่กําหนดไวคือรอยละ 10 (เน่ืองจากตัวอยางเปนเรื่อง



 

 11 

อัตราการลาออก  ดังนั้น  อัตราการลาออกที่มีคานอยลงหมายถึงผลการดําเนินงานที่ดีขึ้น) และ
เม่ือพิจารณาผลการดําเนินงานของปงบประมาณ 2551 = รอยละ 8 และผลการดําเนินงานใน
ปงบประมาณ 2550 = รอยละ  7 ดังนี้ จึงสรุปไดวาหนวยงานมีแนวโนมของผลลัพธที่ดีขึ้นได
คะแนนการประเมินตนเองในผลลัพธเรื่องนี้จึงควร = 4 (Upward Trend) 

 

คะแนน 5  มีการนําผลลัพธที่ดีข้ึน ไปเทียบเคียง (Benchmark) ในระดับประเทศ 
หมายถึง เม่ือหนวยงานมีผลลัพธ (result) ของการดําเนินการ ที่มากกวา/สูงกวา (ดีกวา) 
เปาหมายที่กําหนดไวและผลลัพธดีขึ้นๆ อยางตอเน่ือง เม่ือไดนําไปเทียบเคียงกับผลการ
ดําเนินการของหนวยงาน/องคกรอ่ืนๆ ในประเทศแลว หนวยงานมีผลการดําเนินการมากกวา/
สูงกวา (ดีกวา) 

 

คะแนน 6  มีการนําผลลัพธที่ดีข้ึน ไปเทียบเคียง (Benchmark) ในระดับภูมิภาค
เอเชีย หมายถึง เม่ือหนวยงานมีผลลัพธ (result) ของการดําเนินการที่มากกวา/สูงกวา (ดีกวา) 
เปาหมายที่กําหนดไวและผลลัพธดีขึ้นๆ อยางตอเน่ือง เม่ือไดนําไปเทียบเคียงกับผลการ
ดําเนินการของหนวยงาน/องคกรอ่ืนๆ ในระดับภูมิภาคเอเชียแลว หนวยงานมีผลการดําเนินการ
มากกวา/สูงกวา (ในการเทียบเคียงผลการดําเนินการ หนวยงานสามารถเทียบเคียงในระดับ
ภูมิภาคไดทันทีหากมีผลลัพธที่มากกวา/สูงกวา (ดีกวา) อยางชัดเจน ไมจําเปนตองเทียบเคียง
ในระดับประเทศกอน) 

 

คะแนน 7  มีการนําผลลัพธที่ดีข้ึน ไปเทียบเคียง (Benchmark) ในระดับโลก 
หมายถึง  เม่ือหนวยงานมีผลลัพธ (result) ของการดําเนินการที่มากกวา/สูงกวา (ดีกวา) 
เปาหมายที่กําหนดไวและผลลัพธดีขึ้นๆ อยางตอเน่ือง และไดนําไปเทียบเคียงกับผลการ
ดําเนินการของหนวยงาน/องคกรอ่ืนๆ ในระดับโลกแลว หนวยงานมีผลการดําเนินการมากกวา/
สูงกวา (ดีกวา) (ในการเทียบเคียงผลการดําเนินการ หนวยงานสามารถเทียบเคียงในระดับโลก
ไดทันทีหากมีผลลัพธที่มากกวา/สูงกวาอยางชัดเจน ไมจําเปนตองเทียบเคียงในระดับประเทศ 
และระดับภูมิภาคกอน) 
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ตัวอยางการใหคาคะแนนตามระบบคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล (MUQD Scoring) 

ดาน Results 

 
คําอธิบายรูปภาพ : กราฟเสนแสดงขอมูลสถิติเครื่องชี้วัด : อัตราการลาออกของบุคลากร (Employee 
Turnover) ของโรงพยาบาลแหงหน่ึง (BMH แสดงสัญลักษณ    ) ตั้งแตป 2002-2005     

แสดงถึงเปาหมาย (target ที่ตั้งเปาไว) อัตราการลาออกของบุคลากร 
แสดงอัตราการลาออกเฉลี่ยระดับประเทศ    
แสดงอัตราการลาออกของ Best Practice (BP) ในระดับประเทศ   

 

การพิจารณาใหคาคะแนนตามระบบคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล 
ป 2002 : อัตราลาออกของ BMH (   ) เทากับ 18% ขณะที่เปาหมาย (   ) ที่ ตั้ ง ไว เท ากับ  12% 

แสดงใหเห็นวาไมดีกวาเปาหมาย ( ฺBelow Target) ดังนั้นในป 2002 จึงไดคาคะแนนเทากับ 1 
ป 2003 : อัตราลาออกของ BMH  (   )  เทากับ 10% ขณะที่เปาหมาย (   ) ที่ ตั้ ง ไว เท ากับ  12% 

แสดงใหเห็นวาดีกวาเปาหมาย (Above Target) ดังน้ันในป 2003 จึงไดคาคะแนนเทากับ 3 
ป 2005 : อัตราลาออกของ BMH (   )  เทากับ 7% ขณะที่เปาหมายที่ตั้งไวเทากับ 12% แสดงให

เห็นวาดีกวาเปาหมาย (Above Target) และเม่ือติดตามดูตั้งแตป 2002-2005 จะเห็นไดวา 
อัตราการลาออกดีขึ้นเรื่อยๆ (Upward Trend)  ซ่ึงคาคะแนนควรไดเทากับ 4  แตเน่ืองจาก
มีการเทียบเคียงดีกวา Best Practice (   )  ในระดับประเทศ ดังน้ันคาคะแนนในป 2005 
จึงไดเทากับ 5 

 
รอบระยะเวลาของขอมูล 
 ขอมูลประกอบการรายงานการประเมินตนเองในทุกเรื่องใหใชปงบประมาณ 2552 คือ ตั้งแต
วันที่ 1 ตุลาคม 2551-30 กันยายน 2552 ยกเวนขอมูลการวิจัยในสวนของผลงานตีพิมพ (Publication) 
และการอางอิง (Citation) เปนขอมูลประจําปปฏิทิน 2551 
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สวนท่ี 3 

แนวทางการประเมนิตนเอง 
 

 
 
 
 
หลักการ มหาวิทยาลัยใหความสําคัญกับการนําองคกรอยางมีวิสัยทัศน  การบริหารจัดการที่ มี

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ทั้งการบริหารทรัพยากรบุคคล งบประมาณ การเงิน ระบบฐานขอมูล 
และการบริหารความเสี่ยง/การเปลี่ยนแปลง เพ่ือสัมฤทธิผลตามเปาหมายที่กําหนดไว โดยยึด
หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 

 

องคประกอบ 1.1  ภาวะผูนํา   Process

หลักการ ผูนํา/ผูบริหารระดับสูงขององคกร มีบทบาทในการชี้นํา กําหนดทิศทางและเปาหมายของ
องคกร สรางบรรยากาศการเรียนรูที่สงเสริมผลการดําเนินงาน มีความรับผิดชอบตอสังคม 
และใหความสําคัญกับหลักธรรมาภิบาล 

มาตรฐานคณุภาพมาตรฐานคณุภาพ  แนวทางแนวทางการเขียนการเขียนอธบิายในอธบิายในรายงานรายงาน  
1.1.1 ผูนํากําหนดทิศทางและ
เปาหมายการดําเนินงานของ
องคกรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
โดยคํานึงถึงความรับผิดชอบ
ต อ สั ง ค ม แ ล ะ ชุ ม ช น  แ ล ะ
ถายทอดไปสูบุคลากรทุกระดับ  

Process 

1. ผูนํากําหนดและระบุทิศทาง และเปาหมายทั้งในระยะสั้นและระยะยาวของ
การดําเนินงานขององคกร  รวมท้ังผลกระทบที่จะมีตอสังคมและชุมชน (P) 
2.  ผูนําดําเนินการถายทอดทิศทางและเปาหมาย ผลการดําเนินการขององคกร
ไปสูบุคลากรในองคกรทุกกลุม/ทุกระดับ (D) 
3.  การติดตาม  ประเมินผลสําเร็จของการถายทอดทิศทางและเปาหมายของ
องคกรสูบุคลากร (C) 
4.  การนําผลการประเมินไปปรับปรุงวิธีการที่ผูนําถายทอดทิศทางและเปาหมาย
ผลการดําเนินการขององคกรไปสูบุคลากรในองคกรทุกกลุม/ทุกระดับ (A) 

ตัวบงช้ีที่เกีย่วของตัวบงช้ีที่เกีย่วของ  
 ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของสถาบัน (สกอ. 7.2)  

 
การดําเนินการตามมาตรฐานการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพคุณภาพขอขอ  11..11..11 

…………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………….... 
 

หลักฐานหลักฐาน//ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานตามมาตรฐานคณุภาพคณุภาพขอ ขอ 11..11..11  
1. วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายขององคกร รวมทั้งคํานึงถึงการดําเนินการที่จะมีผลกระทบแกสังคมและชุมชน 
2. เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการที่ผูนําถายทอดทิศทาง และเปาหมายไปสูบุคลากรในองคกร 
3. สรุป/รายงานผลการติดตาม ประเมินผลสําเร็จของการที่ผูนําถายทอดทิศทางและเปาหมายขององคกรสูบุคลากร 
4. เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการที่ผูนําไดนําขอมูลจากผลการประเมินผลสําเร็จฯ มาปรับปรุง พัฒนาการถายทอดทิศทาง
และเปาหมายขององคกรสูบุคลากร  
 

   

                   มาตรฐานคณุภาพดานการบริหาร มาตรฐานคณุภาพท่ี 1 
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มาตรฐานคณุภาพมาตรฐานคณุภาพ  แนวทางการเขียนอธบิายในรายงานแนวทางการเขียนอธบิายในรายงาน  
1.1.2 ผูนําเอ้ือและสงเสริมการ
สร า งความร วมมือระหว า ง
ห น ว ย ง า น ทั้ ง ภ า ย ใ น แ ล ะ
ภายนอกประเทศ  เพื่อใหองคกร
สามารถแขงขันไดในระดับสากล 

Process 

1. แนวทาง และการดําเนินการที่ผูนําใหการสนับสนุน ความรวมมือของ
หนวยงานทั้งภายในและภายนอกประเทศ (P-D) 
2. การติดตาม  ประเมินความสําเร็จของความรวมมือระหวางองคกรกับหนวยงาน
ภายนอกในการพัฒนาเพ่ือสูความสามารถในการแขงขันไดในระดับสากล (C) 
3. การนําขอมูลการติดตาม  ประเมินความสําเร็จของความรวมมือระหวาง
องคกรกับหนวยงานภายนอกฯ ดงักลาวมาปรับปรุงแนวทางความรวมมือฯ (A) 

 
การดําเนินการตามมาตรฐานการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพคุณภาพขอขอ  11..11..22 

…………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………….... 
 
หลักฐานหลักฐาน//ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานคณุภาพคณุภาพขอขอ  11..11..22 

1. รายการความรวมมือขององคกรทั้งภายในและภายนอกประเทศ ซึ่งประกอบดวย ชื่อความรวมมือ  ชื่อหนวยงาน ที่ให
ความรวมมือ วัตถุประสงคของความรวมมือโดยสังเขป กําหนดเวลา ฯลฯ 
2. รายงานผลการติดตามความสําเร็จของความรวมมือ 
3. เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการนําผลการติดตามความสําเร็จของความรวมมือ ไปใชในการพิจารณาปรับปรุงแนวทาง
ความรวมมือตอไป 
 

มาตรฐานคณุภาพมาตรฐานคณุภาพ  แนวทางการเขียนอธบิายในรายงานแนวทางการเขียนอธบิายในรายงาน  
1.1.3 ผูนําใหความสําคัญและ
เปนแบบอยางที่ดีในการมีวินัย 
จริยธรรมและจรรยาบรรณใน
การปฏิบัติ ง าน  รวมทั้ ง วาง
แนวทางปฏิบัติและกํากับใหเกิด
ระบบงานที่เปนธรรม โปรงใส 
และตรวจสอบได 

Process 

1. การวางตน/ปฏิบัติตนของผูนําในการเปนแบบอยางที่ดีในเรื่องของวินัย 
จริยธรรมและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน (D) 
2. วิธีปฏิบัติและกํากับใหเกิดระบบงานที่เปนธรรมและโปรงใส (D) 
3. การเปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานของทีมผูบริหาร  
(D) 

 
การดําเนินการตามมาตรฐานการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพคุณภาพขอขอ  11..11..33 

…………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………….... 
 

หลักฐานหลักฐาน//ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานตามมาตรฐานคณุภาพคณุภาพขอ ขอ 11..11..33  
1. เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงนโยบายกํากับการปฏิบัติงานอยางเปนธรรมและโปรงใสของผูบริหาร 
2. รายงานผลการประเมินของผูใตบังคับบัญชา 
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มาตรฐานคณุภาพมาตรฐานคณุภาพ  แนวทางการเขียนอธบิายในรายงานแนวทางการเขียนอธบิายในรายงาน  
1.1.4 ผู นํ าสร า งบรรยากาศ  
ให เ กิ ดวัฒนธรรมแห งการ
เรียนรู และการสรางบรรยากาศ
ที่ใหเกิดนวัตกรรม เพื่อกาวไปสู
การบรรลุผลตามเปาหมายของ
องคกร  

Process 

1. ผูนําสราง สนับสนุน ใหเกิดกิจกรรม/โอกาสที่บุคลากร จะไดมีการเรียนรู
และพัฒนางาน ที่ เ อ้ือตอการเกิดวัฒนธรรมแหงการเรียนรูและการสราง
นวัตกรรม เพ่ือกาวไปสูการบรรลุผลตามเปาหมายขององคกร (P-D) 
2. การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับการเรียนรูและการสรางบรรยากาศเพื่อกอใหเกิด
การสรางนวัตกรรม (D) 
3.  การติดตาม  ประเมินความสําเร็จของการสรางบรรยากาศและวัฒนธรรม
แหงการเรียนรู และสรางนวัตกรรมขององคกร (C) 
4.  การนําผลการประเมินมาปรับปรุง พัฒนาแนวทาง กิจกรรมการเรียนรู
ระหวางบุคลากร (A) 

 
การดําเนินการตามมาตรฐานการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพคุณภาพขอขอ  11..11..44 

…………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………….... 
 
หลักฐานหลักฐาน//ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานคณุภาพคณุภาพขอ ขอ 11..11..44 

1. รายการกิจกรรมการเรียนรู/สรางนวัตกรรมของบุคลากรในองคกร 
2. รายงานผลการติดตาม ประเมินผลสําเร็จของกิจกรรมการเรียนรูของบุคลากรในองคกร 
3. เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการนําผลการประเมินผลสําเร็จของกิจกรรมการเรียนรูของบุคลากรในองคกร ไปปรับปรุง
แนวทาง/กิจกรรมการเรียนรูของบุคลากรในองคกร 

 
ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ 11..11 
กระบวนการ (Process) 

1  มีแผนหรือแนวทางในการดําเนินงาน (Plan)  

2  มีการดําเนินงานตามแผนอยางเปนรูปธรรม (Do) 

3 มีการประเมินผลการดําเนินงานอยางเปนระบบ (Check) 

4. นําผลการดําเนินงานมาปรับปรุง/พัฒนามาตรฐานที่ปฏิบัติ (Act) 

5. มีการปรับปรุงการดําเนินงานจนเกิดการหมุนของวงจร PDCA อยางตอเนื่อง (Continuous Improvement) 

6  มีการพัฒนางานจนเกิดรูปแบบการทํางานแนวใหมหรือนวัตกรรม (Breakthrough/ Innovation) 

 

7  มีการดําเนินงานที่เปนเลิศ (Best Practice)   
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องคประกอบ 1.2 การบริหารเชิงกลยุทธ Process & Result

หลักการ องคกรกําหนดทิศทาง เปาหมายและยุทธศาสตรหลักขององคกร ติดตาม ควบคุม กํากับ และ
ประเมินผล เพ่ือใหการดําเนินงานในภารกิจตางๆ เปนไปในทิศทางเดียวกันและสอดคลองกัน       
ทั้งมหาวิทยาลัยและสอดคลองกับยุทธศาสตรหลักของชาติ 

 

มาตรฐานคณุภาพมาตรฐานคณุภาพ  แนวทางการเขียนอธบิายในรายงานแนวทางการเขียนอธบิายในรายงาน  
1.2.1  มี ก ร ะบวนการศึ กษา 
วิเคราะห ปจจัยตาง  ๆเพื่อกําหนด
ทิศทาง เปาหมาย ในการทําแผน
กลยุทธทุกพันธกิจที่สอดคลอง
กับแผนยุทธศาสตรหลักของ
มหาวิทยาลัยและของชาติ โดย
เปดโอกาสใหบุคลากรทุกระดับ
มีสวนรวม   

Process 

1. แนวทาง วิธีการที่องคกรดําเนินการ เพ่ือกําหนดปจจัยตางๆ ในการ
วิเคราะหและจัดทําแผนกลยุทธ ใหมีความสอดคลองระหวางแผนกลยุทธของ
องคกรกับแผนกลยุทธ/แผนยุทธศาสตรในระดับที่สูงกวา  (P) 
2. แนวทาง วิธีการที่ดําเนินการ เพ่ือกําหนดตัวบงชี้ในแผนกลยุทธ เพ่ือวัด
ความสําเร็จของการพัฒนา/ดําเนินงาน (P) 
3. การมีสวนรวมของบุคลากรขององคกรในการจัดทํา/กําหนดแผนกลยุทธ (P)  

ตัวบงช้ีที่เกีย่วของตัวบงช้ีที่เกีย่วของ  
1. มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนดําเนินงาน และมีการกําหนดตัวบงชี ้ 
เพ่ือวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ (สกอ. 1.1) 
2. ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชี้และเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล (สกอ. 7.9) 
3. มีการกําหนดแผนกลยุทธที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ  (สมศ. 5.3) 

 

การดําเนินการตามมาตรฐานการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพคุณภาพขอขอ  11..22..11 

…………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………….... 
 
 

หหลักฐานลักฐาน//ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานคณุภาพคณุภาพขอ ขอ 11..22..11 
1. ผลการวิเคราะห SWOT ขององคกร เพ่ือนําไปเปนกรอบแนวทางในการจัดทําแผนกลยุทธขององคกร 
2. เอกสาร/หลักฐานที่แสดงความสอดคลองระหวางแผนกลยุทธขององคกรกับแผนกลยุทธ/แผนยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัยและของชาติ 
3. รายการแสดงจํานวนบุคลากรที่เขารวมในการจัดทําแผนกลยุทธ โดยจําแนกตามประเภท กลุม/ระดับ  
 

มาตรฐานคณุภาพมาตรฐานคณุภาพ  แนวทางการเขียนอธบิายในรายงานแนวทางการเขียนอธบิายในรายงาน  
1.2.2 มีการจัดทําแผนกลยุทธ
พรอมทั้งกําหนดตัวชี้วัดของ
ยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติงาน  
ทั้งระยะสั้นและระยะยาว และนํา
แผนไปสูการปฏิบัติ   

Process 

1. ระบุแผนกลยุทธขององคกรซึ่งมีการกําหนดตัวชี้วัด (corporate KPI) ที่ชัดเจน 
(D) 
2. การจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําป และระยะ 3-5 ป ใหสอดคลองกับแผน  
กลยุทธขององคกร (D) 
3. การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานครบทุกภารกิจ  (D) 
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การดําเนินการตามมาตรฐานการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพคุณภาพขอขอ  11..22..22 

…………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………….... 
 
หลักฐานหลักฐาน//ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานคณุภาพคณุภาพขอขอ  11..22..22 

1. แผนกลยุทธขององคกร 
2. รายการตัวชี้วัด/ตัวบงชี้ตามภารกิจทุกดาน ที่กําหนดในแผนกลยุทธขององคกร 
3. แผนปฏิบัติงานประจําปขององคกร 
4. แผนปฏิบัติงานระยะสั้น (ระยะ 3-5 ป) ขององคกร 
5. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจําป และแผนปฏิบัติงานระยะสั้น (ถามี) 
 

มาตรฐานคณุภาพมาตรฐานคณุภาพ  แนวทางการเขียนอธบิายในรายงานแนวทางการเขียนอธบิายในรายงาน  
1.2.3  มีการวิเคราะห  ติดตาม 
ควบคุม กํากับ และประเมินผล
กา ร ดํ า เ นิ น ง านแล ะมี ก า ร
ทบทวนปรับเปลี่ ยนกลยุทธ 
เพื่อใหเกิดผลสําเร็จสูทิศทาง
และเปาหมายขององคกร  

Process 

1. การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน 
และการบรรลุผลสําเร็จตามตัวบงชี้  อยางนอยปละ 1 ครั้ง (C) 
2. การนําผลการประเมินมาปรับปรุงแผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติการ/แผนการ
ดําเนินงานอยางตอเนื่อง เพ่ือใหเกิดผลสําเร็จสูทิศทางและเปาหมายขององคกร (A) 

 

การดําเนินการตามมาตรฐานการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพคุณภาพขอขอ  11..22..33 

…………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………….... 
 

หหลักฐานลักฐาน//ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานคณุภาพคณุภาพขอ ขอ 11..22..33 
1. รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงาน ตามตัวบงชี้/ตัวชี้วัดที่กําหนดในแผนกลยุทธขององคกร และ
รอยละของการดําเนินการตามแผน  
2. เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการนําผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน มาปรับปรุงแผนกลยุทธ/แผนปฏิบัติงานขององคกร 
 

มาตรฐานคณุภาพมาตรฐานคณุภาพ  แนวทางการเขียนอธบิายในรายงานแนวทางการเขียนอธบิายในรายงาน  
1.2.4 จัดทํารายงานผลลัพธ  
การปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ 

Result 

 การรายงานผลลัพธที่แสดงถึงประสิทธิผลของการดําเนินงานขององคกร  
ในทุกภารกิจ และระบุรายงานผลของการปฏิบัติงานที่บรรลุผลตามตัวชี้วัด 
(Result)  

ตัวบงช้ีที่เกีย่วของตัวบงช้ีที่เกีย่วของ 

 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่กําหนด (สกอ. 1.2) 
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การดําเนินการตามมาตรฐานการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพคุณภาพขอขอ  11..22..44 

…………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………….... 
 

หลักฐานหลักฐาน//ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานคณุภาพคณุภาพขอขอ  11..22..44 
1. เอกสารรายงานผลการดําเนินงานขององคกรในภารกิจตางๆ เชน รายงานผลการดําเนินงานประจําป รายงานผลการ
ดําเนินงานทางการเงิน รายงานผลสํารวจความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิตขององคกร 
2. รายงานผลของการปฏิบัติงานที่บรรลุผลตามตัวชี้วัด/เปาหมายที่วางไว 
 

ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ 11..22 
กระบวนการ (Process) ผลลัพธ (Results) 

1  มีแผนหรือแนวทางในการดําเนินงาน (Plan)  1. ไมมีการรายงานผลหรือผลลัพธไมตรงกับแผนงาน 
และเปาหมาย  หรือตํ่ากวาเปาหมาย (No/Inaccurate/ 
Below Target) 

2  มีการดําเนินงานตามแผนอยางเปนรูปธรรม 
(Do) 

2. มีการรายงานผลลัพธหรือเครื่องชี้ วัดที่ตรงกับ
แผนงานและเปาหมาย  (On Target) 

3 มีการประเมินผลการดําเนินงานอยางเปนระบบ 
(Check) 

3. ผลลัพธของการดําเนินงานดีกวาเปาหมายที่ต้ังไว 
(Above Target) 

4. นําผลการดําเนินงานมาปรับปรุง/พัฒนามาตรฐาน
ที่ปฏิบัติ (Act) 

4. การติดตามผลตอเนื่องแสดงแนวโนมของผลลัพธที่ 
ดีขึ้น (Upward Trend) 

5. มีการปรับปรุงการดําเนินงานจนเกิดการหมุนของวงจร
PDCA อยางตอเนื่อง (Continuous Improvement) 

5. มีการนําผลลัพธที่ดีขึ้นไปเทียบเคียง (Benchmark) 
ในระดับประเทศ 

6  มีการพัฒนางานจนเกิดรูปแบบการทํางานแนว
ใหมหรือนวัตกรรม (Breakthrough/ Innovation) 

6. มีการนําผลลัพธที่ดีขึ้นไปเทียบเคียง (Benchmark) 
ในระดับภูมิภาคเอเชีย 

 

7  มีการดําเนินงานที่เปนเลิศ (Best Practice) 

 

7. มีการนําผลลัพธที่ดีขึ้นไปเทียบเคียง (Benchmark) 
ในระดับโลก   

 
 

 
องคประกอบ 1.3 ทรัพยากรบุคคล   Process

หลักการ คนเปนทรัพยากรที่มีคุณคาสูงสุดขององคกร มหาวิทยาลัยจึงใหความสําคัญกับการเรียนรู     
การพัฒนาอยางตอเน่ือง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

 

มาตรฐานคณุภาพมาตรฐานคณุภาพ  แนวทางการเขียนอธบิายในรายงานแนวทางการเขียนอธบิายในรายงาน  
1.3.1 มีระบบสรรหา คัดเลือก
บุคลากร  ทั้ งความรู  ความ -
สามารถ จิตใจ และอารมณเขาสู
องคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ 
เหมาะสมกับแผนอัตรากําลัง    

Process 

1. การประเมินความตองการบุคลากร  ซึ่งรวมถึงจํานวนและสมรรถนะในแตละ  
สายงาน/ตําแหนง เพ่ือจัดทําแผนอัตรากําลังที่จะนําไปสูเปาหมายขององคกร (P) 
2. ดําเนินงานตามขั้นตอน วิธีการ และระเบียบปฏิบัติในการสรรหาและ
คัดเลือกบุคลากรแตละสายงาน เพ่ือใหไดผูที่มีความรู ความสามารถ สภาพ
จิตใจ และอารมณที่เหมาะสมกับตําแหนงงาน (D) 
3. การติดตาม ประเมินผลและพัฒนา  ปรับปรุงกระบวนการคัดเลือกบุคลากร 
เพ่ือใหบรรลุเปาหมายที่วางไว (C-A) 

ตัวบงช้ีที่เกีย่วของตัวบงช้ีที่เกีย่วของ 

 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาและธํารงรักษาไวใหบุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  
(สกอ. 7.4)  
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การดําเนินการตามมาตรฐานการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพคุณภาพขอขอ  11..33..11 

…………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………….... 
 

หลักฐานหลักฐาน//ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานคณุภาพคณุภาพขอ ขอ 11..33..11 
1. แผนอัตรากําลังขององคกรทั้งระยะส้ัน และระยะยาว  

2. ขั้นตอน วิธีการ และระเบียบปฏิบัติในการสรรหาบุคลากรขององคกร 
3. รายงานผลการประเมินแนวทาง กระบวนการสรรหาบุคลากรขององคกร เชน ผลการประเมินความเหมาะสมของ
บุคลากรตอตําแหนง อัตราของบุคลากรที่ผานการประเมินทดลองงานตอจํานวนบุคลากรที่รับเขาใหม คุณภาพของบุคลากร ฯลฯ 

4. เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการนําผลการประเมินแนวทาง กระบวนการสรรหาบุคลากรขององคกร  มาปรับปรุง พัฒนา
แนวทาง กระบวนการสรรหาบุคลากรขององคกร 
 

มาตรฐานคณุภาพมาตรฐานคณุภาพ  แนวทางการเขียนอธบิายในรายงานแนวทางการเขียนอธบิายในรายงาน  
1.3.2  มีการพัฒนาเสริมสราง
ศักยภาพและความกาวหนาของ
บุคลากรทุกสายงานอยางตอเน่ือง   
 
 

Process 

1. การประเมินความตองการในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ซึ่งรวมถึง
สมรรถนะที่จําเปนตอการปฏิบัติงานสูวิสัยทัศนขององคกร (P) 
2. แผนพัฒนาเสริมสรางศักยภาพบุคลากรในแตละสายงาน (P)  
3. การกําหนดลําดับขั้นความกาวหนาของแตละสายงาน (Career Ladder) 
และลักษณะงานของแตละตําแหนง (P) 
4. ดําเนินการและติดตามประเมินผล การพัฒนาบุคลากรและการกําหนด
ลําดับขั้นความกาวหนาของแตละสายงาน (Career Ladder) (D-C) 
5. การนําผลการติดตามมาปรับปรุงและพัฒนากระบวนงานการพัฒนาและ  
สรางความกาวหนาของบุคลากร (A) 

ตัวบงช้ีที่เกีย่วของตัวบงช้ีที่เกีย่วของ 

1. สัดสวนของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก หรือเทียบเทาตออาจารยประจํา (สกอ. 2.5) 
2. รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาตออาจารยประจํา (สมศ. 6.3) 
3. สัดสวนของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (สกอ. 2.6) 
4. รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ (สมศ. 6.4) 
5. มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย (สกอ. 2.7)  
6. การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย (Professional Ethics) (สมศ. 6.5) 
7. รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติ (สกอ. 7.7) 
8. รอยละของอาจารยประจําที่เขารวมประชุมวิชาการ และ/หรือนําเสนอผลงานวิชาการ ทั้งในประเทศและตางประเทศ (สมศ. 5.9)  
9. งบประมาณสําหรับการพัฒนาคณาจารยทั้งในประเทศและตางประเทศตออาจารยประจํา (สมศ. 5.10) 
10. รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรู และทักษะในวิชาชีพ  ทั้งในประเทศและตางประเทศ  
(สมศ. 5.11) 

 
การดําเนินการตามมาตรฐานการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพคุณภาพขอขอ  11..33..22 

…………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………….... 
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หลักฐานหลักฐาน//ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานาตรฐานคณุภาพคณุภาพขอ ขอ 11..33..22 
1. แผนพัฒนาบุคลากรแตละสายงาน 
2. รายการโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร 
3. การกําหนดลําดับขั้นความกาวหนาของแตละสายงาน (Career Ladder)  
4. รายงานผลการติดตาม ประเมินผลสําเร็จ/ความเหมาะสมของแผนพัฒนาบุคลากรและการกําหนดลําดับขั้น
ความกาวหนาของแตละสายงาน (Career Ladder) และลักษณะงานของแตละตําแหนงขององคกร 
5. เอกสาร/หลักฐานที่แสดงการนํารายงานผลการประเมินไปปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากรและการกําหนดลําดับขั้น
ความกาวหนาของแตละสายงาน (Career Ladder)  
 

มาตรฐานคณุภาพมาตรฐานคณุภาพ  แนวทางการเขียนอธบิายในรายงานแนวทางการเขียนอธบิายในรายงาน  
1.3.3  มี ก า ร เ ต รี ย ม ค ว า ม
พรอมบุคลากรด านความรู
ความสามารถ และทักษะ เพื่อ
รองรับตําแหนงบริหาร   

Process 

1.  แผนการสรางบุคลากรเพื่อรองรับตําแหนงบริหาร (P) 
2.   การประเมินทดสอบความพรอมของบุคลากรที่ไดรับการเตรียมความพรอม
เพ่ือรองรับตําแหนงที่สําคัญ (D) 
3.   การติดตาม ประเมินผล และการปรับปรุง พัฒนาการเตรียมความพรอม
บุคลากรดานความรูความสามารถ และทักษะการบริหาร (C-A) 

 

การดําเนินการตามมาตรฐานการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพคุณภาพขอขอ  11..33..33 

…………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………….... 
 

หลักฐานหลักฐาน//ขอมูลประกอบการจัดทํารขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานายงานตามมาตรฐานคณุภาพคณุภาพขอ ขอ 11..33..33 
1. แผนการเตรียมความพรอมบุคลากรดานความรูความสามารถ และทักษะการบริหารขององคกร 
2. เกณฑในการคัดเลือกผูที่มีความเหมาะสมที่จะเขารับการเตรียมความพรอมบุคลากรดานความรูความสามารถ และ
ทักษะการบริหารขององคกร 
3. รายงานผลการประเมินผลสําเร็จของการเตรียมความพรอมบุคลากรดานความรูความสามารถ และทักษะการบริหารของ
องคกร 
4. เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการนําผลการประเมินผลสําเร็จฯ ตามขอ 3 ไปปรับปรุงแผนการเตรียมความพรอมบุคลากร
ดานความรูความสามารถ และทักษะการบริหารขององคกร 
 

มาตรฐานคณุภาพมาตรฐานคณุภาพ  แนวทางการเขียนอแนวทางการเขียนอธบิายในรายงานธบิายในรายงาน  
1.3.4 มีระบบการประเมินผล
ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น แ ล ะ ใ ห
ผลตอบแทนบุคลากรทุกระดับ
อยางเปนธรรม  โปรงใส  และ
ตรวจสอบได  
 
 

 

Process 

1. การกํ าหนดแนวทาง  รอบเวลาการประ เมิน   องคประกอบของ
คณะกรรมการการประเมิน หัวขอการประเมิน แบบฟอรม  ฯลฯ การประเมินผล
การปฏิบัติงานใหเหมาะสมกับลักษณะงานของทุกสายงาน โดยผูมีสวนได  
สวนเสียและผูถูกประเมินมีสวนรวมในการพิจารณา  (P) 
2. ดําเนินงานตามกระบวนการในการประเมินผลงานของบุคลากรแตละสายงาน 
และแจงผลการประเมินใหผูถูกประเมินรับทราบ (D) 
3. การนําผลการประเมินบุคลากรมาใชประกอบการพิจารณาจัดทําแผนพัฒนา
และเสริมสรางศักยภาพของบุคลากร (C-A) 
4. การติดตาม ประเมินผล และปรับปรุง  พัฒนา “ระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร” ขององคกร (C-A) 
5. สงเสริมความกาวหนาและกําลังใจของบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดี/
ดีเดน (A) 
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การดําเนินการตามมาตรฐานการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพคุณภาพขอขอ  11..33..44 

…………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………….... 
 

หลักฐานหลักฐาน//ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานคณุภาพคณุภาพขอขอ  11..33..44 
1. ระเบียบ/ขอบังคับ เกณฑ หัวขอ แบบฟอรม คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ฯลฯ ที่เกี่ยวของและ
ใชในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรขององคกร 
2. รายงานการนําผลการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร ไปใช/ใชประกอบการพิจารณาใหรางวัล การตอบแทน 
ตลอดจนการลงโทษ 
3. รายงานผลการศึกษา วิเคราะห เพ่ือเปรียบเทียบ “ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร” ขององคกรตอ
องคกรอื่นๆ (ถามี) 
4. เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการนําผลการประเมินในขอ 3 ไปปรับปรุง พัฒนา “ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากร” ขององคกร 

 
มาตรฐานคณุภาพมาตรฐานคณุภาพ  แนวทางการเขียนอธบิายในรายงานแนวทางการเขียนอธบิายในรายงาน  

1.3.5  มีระบบการอุทธรณและ  
ร องทุ กข  ที่ เป นอิ สระและมี
ประสิทธิภาพ     
 
 

Process 

1. การกําหนดองคประกอบหนาที่ของคณะกรรมการที่รับผิดชอบ รวมทั้ง
ชองทางที่หลากหลายในการรับขอรองเรียน รองทุกข ขอขัดของ ตลอดจน 
ความคิดเห็นจากบุคลากร (P)  
2.  การดําเนินการและการรายงานผลการดําเนินงานเกี่ยวกับการรับขอรองเรียนฯ 
ตอผูบริหารองคกร (D) 
3.  การติดตาม ประเมินผล และปรับปรุง  พัฒนาระบบการอุทธรณรองทุกข  
ขององคกร (C-A) 

 

 
การดําเนินการตามมาตรฐานการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพคุณภาพขอขอ  11..33..55 

…………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………….... 
 
หลักฐานหลักฐาน//ขอมูขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานคณุภาพคณุภาพขอขอ  11..33..55 

1. ขอบังคับ หลักเกณฑ แนวทางปฏิบัติ เรื่อง การอุทธรณและการรองทุกขขององคกร 
2. คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขขององคกร 
3. รายงานขอมูลผลการดําเนินการตอเรื่องอุทธรณและรองทุกขขององคกร ซึ่งประกอบดวย เรื่องที่บุคลากรอุทธรณและ 
รองทุกข  การดําเนินการ ผลการดําเนินการ/ผลการพิจารณา (เนื่องจากขอมูลนี้เปนความลับ  องคกรเพียงจัดเตรียมขอมูล
ไวแสดงในกรณีที่คณะกรรมการเยี่ยมสํารวจขอดู) 
4. รายงานผลการประเมิน “ระบบการอุทธรณและรองทุกข” ขององคกร 
5. รายงานผลการเทียบเคียง “ระบบอุทธรณและรองทุกข” ขององคกร กับองคกรอื่นๆ 
6. เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการนําผลการประเมินในขอ 4 ไปปรับปรุง พัฒนา “ระบบการอุทธรณและรองทุกข” ของ
องคกร  
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มาตรฐานคณุภาพมาตรฐานคณุภาพ  แนวทางการเขียนอธบิายในรายงานแนวทางการเขียนอธบิายในรายงาน  
1.3.6 มี ก า ร จั ด ส วั ส ดิ ก า ร   
สภาพแวดลอม  และการสราง
เสริมสุขภาวะ ที่ทําใหบุคลากร
ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
และอยูอยางมีความสุข   

Process 

1. แนวทางและการดําเนินงานจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชนแกบุคลากร  
ทุกสายงาน (P-D) 
2. การจัดผังกายภาพ  ส่ิงแวดลอม  และความปลอดภัย  ใหเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานและคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากร (D) 
3. การสรางเสริมสุขภาพ  กาย  ใจ  และปญญาแกบุคลากร (D) 
4. การติดตาม ประเมินผล และปรับปรุง พัฒนาการจัดสวัสดิการ  สภาพแวดลอม  
และการสรางเสริมสุขภาวะ (C-A) 

 
การดําเนินการตามมาตรฐานการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพคุณภาพขอขอ  11..33..66 

…………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………….... 
 

หลักฐานหลักฐาน//ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานคณุภาพคณุภาพขอขอ  11..33..66 
1. รายการโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค/เปาหมายโดยสรุป เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการ สิทธิประโยชน  ความปลอดภัย 
สรางเสริมสุขภาพกาย-ใจ ฯลฯ ที่องคกรดําเนินการ 
2. รายงานผลการติดตาม ประเมินผล ตลอดจนการปรับปรุง พัฒนาโครงการ/กิจกรรมในขอ 1 
 

ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ 11..33 
กระบวนการ (Process) 

1  มีแผนหรือแนวทางในการดําเนินงาน (Plan)  

2  มีการดําเนินงานตามแผนอยางเปนรูปธรรม (Do) 

3 มีการประเมินผลการดําเนินงานอยางเปนระบบ (Check) 

4. นําผลการดําเนินงานมาปรับปรุง/พัฒนามาตรฐานที่ปฏิบัติ (Act) 

5. มีการปรับปรุงการดําเนินงานจนเกิดการหมุนของวงจร PDCA อยางตอเนื่อง (Continuous Improvement) 

6  มีการพัฒนางานจนเกิดรูปแบบการทํางานแนวใหมหรือนวัตกรรม (Breakthrough/ Innovation) 

 

7  มีการดําเนินงานที่เปนเลิศ (Best Practice)   
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องคประกอบ 1.4  การจัดการความรู   Process & Result

หลักการ องคกรกําหนดการคัดสรร รวบรวม วิเคราะห สังเคราะห จัดการแลกเปลี่ยน ปรับปรุง ขอมูล
สารสนเทศ และสินทรัพยทางความรู เพ่ือแบงปนใหเกิดประโยชนตอองคกรในการเรียนรูและ
สรางสรรคสังคม 

 

มาตรฐานคณุภาพมาตรฐานคณุภาพ  แนวทางการเขียนอธบิายในรายงานแนวทางการเขียนอธบิายในรายงาน  
1.4.1 มีระบบและกลไกในการ
จัดการความรู   
 
 
 

 
 
 

Process 

1. การมอบหมายคณะกรรมการ/งาน/บุคคล/ เพ่ือกํากับ ดูแล วางนโยบาย 
แผนงานในการดําเนินการดานการจัดการความรูขององคกร  ศึกษา วิเคราะห 
จัดทําแผนการดําเนินการดานการจัดการความรูขององคกร  (P) 
2. การดําเนินกิจกรรมเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู สรางองคความรู  รวมท้ังกิจกรรม
เผยแพรความรูที่เกิดขึ้น (D) 
3.  การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือในการจัดการความรู และเพ่ิม
ประสิทธิผลในการบริหารจัดการความรู (D) 
4.  เครือขายเพื่อรวมดําเนินการดานการจัดการความรูทั้งภายในและภายนอก 
(D) 
5.  การติดตาม ประเมินผล และปรับปรุง พัฒนากระบวนการจัดการความรู 
เพ่ือสนับสนุนองคกรไปสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู (C-A) 

ตัวบงช้ีที่เกีย่วตัวบงช้ีที่เกีย่วของของ 

1. มีการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรู (สกอ. 7.3)  
2. มีการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรู  โดยอาศัยผลการประเมินจากภายในและภายนอก  (สมศ. 5.2) 

 
 

การดําเนินการตามมาตรฐานการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพคุณภาพขอขอ  11..44..11 

…………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………….... 
 
หลักฐานหลักฐาน//ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานคณุภาพคณุภาพขอ ขอ 11..44..11 

1. แผนงานดานการจัดการความรูเพ่ือมุงสูองคกรแหงการเรียนรูขององคกร  และหลักฐานการดําเนินงานตามแผน 
ตลอดจนการประเมินและปรับปรุง 
2. โครงสรางการบริหารงานดานการจัดการความรูขององคกร คําส่ังแตงตั้ง/มอบหมายผูรับผิดชอบและหนาที่ดานการ
จัดการความรู   
3. ผลการดําเนินการ/การติดตามโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการจัดการความรู   
4. จํานวนและรายชื่อชุมชนนักปฏิบัติและเครือขายดานการจัดการความรู 
5. ขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการสงเสริมและพัฒนาการจัดการความรูขององคกร  
6. รายงานผลการปฏิบัติงานที่แสดงถึงความสําเร็จในการจัดการความรูขององคกร เชน จํานวนรางวัลตางๆ ที่บุคลากร
ไดรับจากการจัดการความรู  ประสิทธิผลของการทํางานที่เพ่ิมขึ้น 
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มาตรฐานคณุภาพมาตรฐานคณุภาพ  แนวทางการเขียนอธบิายในรายงานแนวทางการเขียนอธบิายในรายงาน  
1.4.2 การบูรณาการการจัดการ
ความรูกับการดําเนินงานตาม  
พันธกิจตางๆ 

Process & Result 

1. มีแผนและการดําเนินการจัดการความรูที่เชื่อมโยงกับพันธกิจตางๆ (P-D) 
2. การติดตาม ประเมินผล และปรับปรุง พัฒนากระบวนการบูรณาการการ
จัดการความรูกับพันธกิจตางๆ (C-A) 
3. องคความรูที่ไดจากการจัดการความรูไปใชในการปฏิบัติงานทุกพันธกิจ 
(Result) 

 
การดําเนินการตามมาตรฐานการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพคุณภาพขอขอ  11..44..22 

…………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………….... 
 
หลักฐานหลักฐาน//ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานคณุภาพคณุภาพขอ ขอ 11..44..22 

1. จํานวนองคความรูและนวัตกรรมที่ไดจากการจัดการความรูและการบูรณาการในทุกพันธกิจขององคกร 
2. ตัวอยางการนําความรูที่ไดจากการบูรณาการการจัดการความรูในทุกพันธกิจไปใชในการปฏิบัติงาน 

 

ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ 11..44 
กระบวนการ (Process) ผลลัพธ (Results) 

1  มีแผนหรือแนวทางในการดําเนินงาน (Plan)  1. ไมมีการรายงานผลหรือผลลัพธไมตรงกับแผนงาน 
และเปาหมาย  หรือตํ่ากวาเปาหมาย (No/Inaccurate/ 
Below Target) 

2  มีการดําเนินงานตามแผนอยางเปนรูปธรรม 
(Do) 

2. มีการรายงานผลลัพธหรือเครื่องชี้ วัดที่ตรงกับ
แผนงานและเปาหมาย  (On Target) 

3 มีการประเมินผลการดําเนินงานอยางเปนระบบ 
(Check) 

3. ผลลัพธของการดําเนินงานดีกวาเปาหมายที่ต้ังไว 
(Above Target) 

4. นําผลการดําเนินงานมาปรับปรุง/พัฒนามาตรฐาน
ที่ปฏิบัติ (Act) 

4. การติดตามผลตอเนื่องแสดงแนวโนมของผลลัพธที่ 
ดีขึ้น (Upward Trend) 

5. มีการปรับปรุงการดําเนินงานจนเกิดการหมุนของวงจร
PDCA อยางตอเนื่อง (Continuous Improvement) 

5. มีการนําผลลัพธที่ดีขึ้นไปเทียบเคียง (Benchmark) 
ในระดับประเทศ 

6  มีการพัฒนางานจนเกิดรูปแบบการทํางานแนว
ใหมหรือนวัตกรรม (Breakthrough/ Innovation) 

6. มีการนําผลลัพธที่ดีขึ้นไปเทียบเคียง (Benchmark) 
ในระดับภูมิภาคเอเชีย 

 

7  มีการดําเนินงานที่เปนเลิศ (Best Practice) 

 

7. มีการนําผลลัพธที่ดีขึ้นไปเทียบเคียง (Benchmark) 
ในระดับโลก    
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องคประกอบ 1.5 ระบบคุณภาพ   Process & Result

หลักการ องคกรมีระบบคุณภาพเพ่ือการพัฒนาคุณภาพอยางตอเน่ืองสูวัฒนธรรมคุณภาพ รวมทั้งการ
ประเมินคุณภาพเพื่อนําไปสูความมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลในทุกพันธกิจ  

 

มาตรฐานคณุภาพมาตรฐานคณุภาพ  แนวทางการเขียนอธบิายในรายงานแนวทางการเขียนอธบิายในรายงาน  
1.5.1  มีระบบและกลไกการ
พัฒนาคุณภาพภายในองคกร 
ซึ่งสามารถรองรับการประกัน
คุ ณ ภ า พ ภ า ย น อ ก  แ ล ะ สู
วัฒนธรรมคุณภาพ 
 
 
 
 
 

Process & Result 

1. การกําหนด/มอบหมายคณะกรรมการ /งาน/บุคคล เพ่ือวางนโยบาย  
แนวทางการดําเนินงานในเรื่องการพัฒนาคุณภาพ (P) 
2. การวิเคราะหสถานภาพขององคกร เพ่ือกําหนดแนวทาง แผนงาน/กิจกรรม  
กระบวนการหลักที่สําคัญในทุกพันธกิจ (P) 
3.  กระบวนการการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง และการเยี่ยมสํารวจภายใน (D) 
4.  การประเมินผลลัพธของระบบคุณภาพ ทั้งระบบภายในและภายนอก และ
นํามาปรับปรุงพัฒนาระบบและคุณภาพในทุกกระบวนงานอยางตอเนื่อง เพ่ือให
เกิดวัฒนธรรมคุณภาพและสามารถรองรับการประเมินภายนอก  (C-A)  
5.  การสงเสริมใหบุคลากรเห็นคุณคาและประโยชนในการพัฒนาคุณภาพงาน 
เพ่ือเสริมสรางคานิยมและความเชื่อในเรื่องความมีคุณภาพของการดําเนินงาน 
อันจะนําไปสูการมีวัฒนธรรมคุณภาพ (D) 
6. จํานวนและรายการกิจกรรม/โครงการการปรับปรุง พัฒนาคุณภาพอยาง
ตอเนื่อง (Result) 
7. ทิศทาง แนวโนม ผลการประเมินตนเอง และการเทียบเคียง (Benchmarking) 
และผลการประเมินจากองคกรภายนอก (Result) 

ตัวบงช้ีที่เกีย่วของตัวบงช้ีที่เกีย่วของ 

 ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน (สมศ. 7.2) 
 

การดําเนินการตามมาตรฐานการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพคุณภาพขอขอ  11..55..11 

…………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………….... 
 

หลักฐานหลักฐาน//ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานคณุภาพคณุภาพขอขอ  11..55..11 
1. แผนภูมิแสดงโครงสรางของระบบและกลไกการพัฒนาคุณภาพภายในขององคกร พรอมทั้งแสดงความเชื่อมโยงกับ
ระบบการพัฒนาคุณภาพ/ประกันคุณภาพภายนอกองคกร 
2. นโยบาย/แนวทาง แผนการดําเนินการของระบบคุณภาพขององคกร 
3. คําส่ังแตงตั้งกรรมการ/ผูรับผิดชอบ กํากับ ดูแลวางนโยบาย แผนงานในการดําเนินการ เกี่ยวกับระบบคุณภาพของ
องคกรตลอดจนรายงานการประชุมของคณะกรรมการ/ผูรับผิดชอบ 
4. เอกสารแสดงกระบวนการจัดทํารายงานการประเมินตนเองขององคกร เชน แบบรายงานการประเมินตนเอง คูมือจัดทํา
รายงานการประเมินตนเอง รายงานการประเมินตนเอง ฯลฯ  
5. เอกสารแสดงกระบวนการเยี่ยมสํารวจภายในขององคกร เชน แผนการเยี่ยมสํารวจ คําส่ังแตงตั้งกรรมการเยี่ยมสํารวจ 
รายงานผลการเยี่ยมสํารวจ และรายงานการประเมินผลการเยี่ยมสํารวจ    
6. เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการนําผลการเยี่ยมสํารวจทั้งจากระบบภายในและภายนอกองคกร มาปรับปรุง พัฒนางาน 
ในทุกพันธกิจอยางตอเนื่อง 
7. ตัวอยางกิจกรรม/โครงการที่มีการปรับปรุงกระบวนการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง 
8. ผลการประเมินตนเองหรือจากองคกรภายนอกยอนหลังอยางนอย 3 ป 
9. ผลการเทียบเคียง (Benchmarking) ขององคกร 
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ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ 11..55 
กระบวนการ (Process) ผลลัพธ (Results) 

1  มีแผนหรือแนวทางในการดําเนินงาน (Plan)  1. ไมมีการรายงานผลหรือผลลัพธไมตรงกับแผนงาน 
และเปาหมาย  หรือตํ่ากวาเปาหมาย (No/Inaccurate/ 
Below Target) 

2  มีการดําเนินงานตามแผนอยางเปนรูปธรรม 
(Do) 

2. มีการรายงานผลลัพธหรือเครื่องชี้ วัดที่ตรงกับ
แผนงานและเปาหมาย  (On Target) 

3 มีการประเมินผลการดําเนินงานอยางเปนระบบ 
(Check) 

3. ผลลัพธของการดําเนินงานดีกวาเปาหมายที่ต้ังไว 
(Above Target) 

4. นําผลการดําเนินงานมาปรับปรุง/พัฒนามาตรฐาน
ที่ปฏิบัติ (Act) 

4. การติดตามผลตอเนื่องแสดงแนวโนมของผลลัพธที่ 
ดีขึ้น (Upward Trend) 

5. มีการปรับปรุงการดําเนินงานจนเกิดการหมุนของวงจร
PDCA อยางตอเนื่อง (Continuous Improvement) 

5. มีการนําผลลัพธที่ดีขึ้นไปเทียบเคียง (Benchmark) 
ในระดับประเทศ 

6  มีการพัฒนางานจนเกิดรูปแบบการทํางานแนว
ใหมหรือนวัตกรรม (Breakthrough/ Innovation) 

6. มีการนําผลลัพธที่ดีขึ้นไปเทียบเคียง (Benchmark) 
ในระดับภูมิภาคเอเชีย 

 

7  มีการดําเนินงานที่เปนเลิศ (Best Practice) 

 

7. มีการนําผลลัพธที่ดีขึ้นไปเทียบเคียง (Benchmark) 
ในระดับโลก   

 
 

องคประกอบ 1.6 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   Process & Result
 
 

หลักการ มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย และสามารถ
สนับสนุนการบริหารองคกรในทุกดาน 

 

มาตรฐานคณุภาพมาตรฐานคณุภาพ  แนวทางการเขียนอธบิายในรายงานแนวทางการเขียนอธบิายในรายงาน  
1.6.1 มีระบบและกลไกพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ทั้งดานโครงสราง 
h a r d w a r e ,  s o f t w a r e  และ 
peopleware 

 

Process 

1. การศึกษา/วิเคราะหความตองการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ทั้งดานโครงสรางพ้ืนฐาน  hardware, software  และ peopleware รวมถึงการ
ดูแลรักษาความปลอดภัย และความมั่นคงของฐานขอมูล (P) 
2. จัดทําแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือสนองตอบ
ตอการดําเนินการ/พัฒนาตามเปาหมายของพันธกิจดานตางๆ ขององคกร (P) 
3. ดําเนินงานตามแผนและจัดหาทรัพยากร เพ่ือสนับสนุนระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งการดูแลรักษาความปลอดภัย ความมั่นคง
ของขอมูล (D) 
4. การติดตาม ประเมินผล และปรับปรุง พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (C-A) 

 

การดําเนินการตามมาตรฐานการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพคุณภาพขอขอ  11..66..11 

…………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………….... 
 

หลักฐานหลักฐาน//ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานคณุภาพคณุภาพขอ ขอ 11..66..11 
1. รายงานผลการศึกษา วิเคราะหตองการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งดานโครงสรางพ้ืนฐาน hardware  
software  และ peopleware และระบบรักษาความปลอดภัย/ความมั่นคงและการบํารุงรักษาเพื่อใหสามารถดําเนินการ/
พัฒนาตามเปาหมายของพันธกิจดานตางๆ ขององคกร 
2. แผนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขององคกร  
3. รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการจัดหาและการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารขององคกร  ตลอดจนการประเมินความพึงพอใจของผูใช   
4. เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการนําผลการประเมินในขอ 3 มาปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขององคกร 
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มาตรฐานคณุภาพมาตรฐานคณุภาพ  แนวทางการเขียนอธบิายในรายงานแนวทางการเขียนอธบิายในรายงาน  
1.6.2  มี ฐ า น ข อ มู ล แ ล ะ
สารสนเทศที่ถูกตอง ทันสมัย 
พรอมใชงาน  ตอบสนองตอทุก
พันธกิจขององคกร  และผูใช
สามารถเขาถึงขอมูลตามความ
เหมาะสมและรวดเร็ว  

Process & Result 

1. วิเคราะหความตองการและกําหนดฐานขอมูลและสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การดําเนินงานตามภารกิจตางๆ ขององคกร (P) 
2. การจัดวางระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่เชื่อมโยงกับองคกรที่เกี่ยวของ  
ทั้งภายในและภายนอก เพ่ือใชในการวางแผน การตัดสินใจ และการปฏิบัติงาน (D) 
3. การดูแล บริหารจัดการฐานขอมูลและสารสนเทศอยางเปนระบบ (D) 
4. การสํารวจความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูลและสารสนเทศ (C) 
5. การปรับปรุง พัฒนาใหฐานขอมูลและสารสนเทศมีความถูกตองและทันสมัย
อยูเสมอ (A) 
6. ฐานขอมูลและสารสนเทศที่ตอบสนองพันธกิจตางๆ (Result) 

ตัวบงช้ีที่เกีย่วของตัวบงช้ีที่เกีย่วของ 

 ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพ่ือการบริหาร  การเรียนการสอน และการวิจัย  (สกอ. 7.5, สมศ.5.5) 

 
การดําเนินการตามมาตรฐานการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพคุณภาพขอขอ  11..66..22 

…………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………….... 
 

หลักฐานหลักฐาน//ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานคณุภาพคณุภาพขอขอ  11..66..22 
1. รายงานผลการวิเคราะหความตองการและกําหนดฐานขอมูลและสารสนเทศขององคกร 
2. เอกสาร/หลักฐานแสดงการมอบหมายหนาที่ผูดูแลรับผิดชอบ 
3. เอกสาร/หลักฐานแสดงการจัดวางระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่เชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัย และองคกรที่เกี่ยวของ   
ทั้งภายในและภายนอก  
4. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูลและสารสนเทศ 
5. รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลและความปลอดภัยของระบบฐานขอมูลและสารสนเทศ  
6. ตัวอยางฐานขอมูลและสารสนเทศตามพันธกิจตางๆ ขององคกร 
 

มาตรฐานคณุภาพมาตรฐานคณุภาพ  แนวทางการเขียนอธบิายในรายงานแนวทางการเขียนอธบิายในรายงาน  
1.6.3 มีการเพิ่มพูนศักยภาพ
บุคลากรใหกาวทันเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

 
 

Process & Result 

1. แผนพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีความรูที่  
กาวทันวิทยาการของโลก (P) 
2. แผนพัฒนาบุคลากรผูใชงาน (user) ทุกระดับ เพ่ือพรอมตอการเขาถึงและ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน (P) 
3. ดําเนินงานตามแผนในขอ 1 และขอ 2  ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุง
แผนการพัฒนาการเพิ่มพูนศักยภาพบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (D-C-A) 
4. บุคลากรมีการเรียนรูและนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชในการพัฒนา
คุณภาพงาน (Result) 

 
การดําเนินการตามมาตรฐานการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพคุณภาพขอขอ  11..66..33 

…………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………….... 
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หลักฐานหลักฐาน//ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานคณุภาพคณุภาพขอขอ  11..66..33 
1. แผนการพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงาน และผูใชงาน (user) ดานเทคโนโลยีสารสนเทศขององคกร 
2. การติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงาน และผูใชงาน (user) ดานเทคโนโลยีสารสนเทศขององคกร 
รวมถึงผลลัพธของการพัฒนาบุคลากรฯ  
3. เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการนําผลการประเมินในขอ 2 มาปรับปรุง  พัฒนาการจัดทําแผนการพัฒนาบุคลากรดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศขององคกร 
4. เอกสารแสดงผลการประเมินการเรียนรูและนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชในการพัฒนาคุณภาพงานของบุคลากร 
 

ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ 11..66 
กระบวนการ (Process) ผลลัพธ (Results) 

1  มีแผนหรือแนวทางในการดําเนินงาน (Plan)  1. ไมมีการรายงานผลหรือผลลัพธไมตรงกับแผนงาน 
และเปาหมาย  หรือตํ่ากวาเปาหมาย (No/Inaccurate/ 
Below Target) 

2  มีการดําเนินงานตามแผนอยางเปนรูปธรรม 
(Do) 

2. มีการรายงานผลลัพธหรือเครื่องชี้ วัดที่ตรงกับ
แผนงานและเปาหมาย  (On Target) 

3 มีการประเมินผลการดําเนินงานอยางเปนระบบ 
(Check) 

3. ผลลัพธของการดําเนินงานดีกวาเปาหมายที่ต้ังไว 
(Above Target) 

4. นําผลการดําเนินงานมาปรับปรุง/พัฒนามาตรฐาน
ที่ปฏิบัติ (Act) 

4. การติดตามผลตอเนื่องแสดงแนวโนมของผลลัพธที่ 
ดีขึ้น (Upward Trend) 

5. มีการปรับปรุงการดําเนินงานจนเกิดการหมุนของวงจร
PDCA อยางตอเนื่อง (Continuous Improvement) 

5. มีการนําผลลัพธที่ดีขึ้นไปเทียบเคียง (Benchmark) 
ในระดับประเทศ 

6  มีการพัฒนางานจนเกิดรูปแบบการทํางานแนว
ใหมหรือนวัตกรรม (Breakthrough/ Innovation) 

6. มีการนําผลลัพธที่ดีขึ้นไปเทียบเคียง (Benchmark) 
ในระดับภูมิภาคเอเชีย 

 

7  มีการดําเนินงานที่เปนเลิศ (Best Practice) 

 

7. มีการนําผลลัพธที่ดีขึ้นไปเทียบเคียง (Benchmark) 
ในระดับโลก   

 

องคประกอบ 1.7 การประชาสัมพันธ   Process & Result

หลักการ มีระบบและกระบวนการการประชาสัมพันธเชิงรุกที่มุงเปาหมาย เพ่ือใหผลงานขององคกรและ
มหาวิทยาลัยเปนที่ประจักษทั้งระดับประเทศและนานาชาติ 

 

มาตรฐานคณุภาพมาตรฐานคณุภาพ  แนวทางการเขียนอธบิายในรายงานแนวทางการเขียนอธบิายในรายงาน  
1.7.1 มีระบบและกลไกการ
ประชาสัมพันธ อ งค กรและ
ผลงานเชิงรุก   
 
 

 
Process & Result 

1. โครงสราง และผูรับผิดชอบการบริหาร/ดําเนินงานดานประชาสัมพันธและ
กระบวนการเชื่อมโยง ประสานงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  (P) 
2.  แผนประชาสัมพันธเชิงรุกที่มุงเปาหมาย และตัวชี้วัดที่สนับสนุนหนวยงาน/
มหาวิทยาลัยสูความเปนเลิศ  (P)  
3.  มีการดําเนินการ ติดตามประเมินผล และปรับปรุง พัฒนาการดําเนินงาน 
(D-C-A) 
4.  ผลงานดานการประชาสัมพันธเชิงรุกที่สนับสนุนหนวยงาน/มหาวิทยาลัยสู
ความเปนเลิศ (Result) 

 
การดําเนินการตามมาตรฐานการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพคุณภาพขอขอ  11..77..11 

…………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………….... 
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หลักฐานหลักฐาน//ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานคณุภาพคณุภาพขอขอ  11..77..11 
1. แผนภูมิแสดงโครงสรางการบริหารงานดานประชาสัมพันธ การเชื่อมโยง และเครือขายงานประชาสัมพันธกับมหาวิทยาลัยและ
หนวยงานอื่น ทั้งภายในและภายนอกองคกร 
2. คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางาน หรือเอกสาร/หลักฐานที่แสดงการมอบหมายบุคคล/กลุมบุคคลที่ดูแลงานดาน
ประชาสัมพันธขององคกร 
3. แผนการดําเนินการดานการประชาสัมพันธขององคกร 
4. รายงานผลการติดตาม ประเมินผลการดําเนินการดานการประชาสัมพันธขององคกร 
5. เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการนําผลการประเมินในขอ 4 มาปรับปรุง พัฒนาการดําเนินการดานการประชาสัมพันธขององคกร 
6. รายงานผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินการประชาสัมพันธเชิงรุก 

 

ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ 11..77 
กระบวนการ (Process) ผลลัพธ (Results) 

1  มีแผนหรือแนวทางในการดําเนินงาน (Plan)  1. ไมมีการรายงานผลหรือผลลัพธไมตรงกับแผนงาน 
และเปาหมาย  หรือตํ่ากวาเปาหมาย (No/Inaccurate/ 
Below Target) 

2  มีการดําเนินงานตามแผนอยางเปนรูปธรรม 
(Do) 

2. มีการรายงานผลลัพธหรือเครื่องชี้ วัดที่ตรงกับ
แผนงานและเปาหมาย  (On Target) 

3 มีการประเมินผลการดําเนินงานอยางเปนระบบ 
(Check) 

3. ผลลัพธของการดําเนินงานดีกวาเปาหมายที่ต้ังไว 
(Above Target) 

4. นําผลการดําเนินงานมาปรับปรุง/พัฒนามาตรฐาน
ที่ปฏิบัติ (Act) 

4. การติดตามผลตอเนื่องแสดงแนวโนมของผลลัพธที่ 
ดีขึ้น (Upward Trend) 

5. มีการปรับปรุงการดําเนินงานจนเกิดการหมุนของวงจร
PDCA อยางตอเนื่อง (Continuous Improvement) 

5. มีการนําผลลัพธที่ดีขึ้นไปเทียบเคียง (Benchmark) 
ในระดับประเทศ 

6  มีการพัฒนางานจนเกิดรูปแบบการทํางานแนว
ใหมหรือนวัตกรรม (Breakthrough/ Innovation) 

6. มีการนําผลลัพธที่ดีขึ้นไปเทียบเคียง (Benchmark) 
ในระดับภูมิภาคเอเชีย 

 

7  มีการดําเนินงานที่เปนเลิศ (Best Practice) 

 

7. มีการนําผลลัพธที่ดีขึ้นไปเทียบเคียง (Benchmark) 
ในระดับโลก   

 

องคประกอบ 1.8 การเงินและงบประมาณ  Process & Result

หลักการ มีการบริหารจัดการดานการเงิน การคลัง พัสดุ และงบประมาณ อยางมีประสิทธิภาพ           
เกิดผลสัมฤทธิ์และประโยชนสูงสุดในการดําเนินงานและการใชจายเงินและทรัพยสิน  

 

มาตรฐานคณุภาพมาตรฐานคณุภาพ  แนวทางการเขียนอธบิายในรายงานแนวทางการเขียนอธบิายในรายงาน  
1.8.1 มีระบบและกลไกการ
ดําเนินการดานการเงินและ
งบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ 
โปรงใส และตรวจสอบได   
 
 
 
 

Process & Result 

1. มีคณะกรรมการ บุคคลที่ดูแลดานการเงินและงบประมาณขององคกร (P) 
2.  แผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับยุทธศาสตรขององคกรใหเปนไปตาม
เปาหมาย  (P) 
3.  แนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน แผนการจัดสรร และการวาง
แผนการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได (P) 
4.  การดําเนินการตามระบบโดยมีฐานขอมูลทางการเงินที่ผูบริหารสามารถ
นําไปใชในการตัดสินใจและวิเคราะหสถานะทางการเงิน (D) 
5.  ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และ  
นําขอมูลจากรายงานทางการเงินไปใชประกอบการวิเคราะหคาใชจาย และ
วิเคราะหสถานะทางการเงินและความมั่นคงขององคกรอยางตอเนื่อง  รวมท้ัง
วางแผนและการตัดสินใจ (C-A) 
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มาตรฐานคณุภาพมาตรฐานคณุภาพ  แนวทางการเขียนอธบิายในรายงานแนวทางการเขียนอธบิายในรายงาน  
 6.  หนวยตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาที่ตรวจ ติดตามการใชเงิน  

ใหเปนไปตามระเบียบและกฎเกณฑที่มหาวิทยาลัย/สํานักงานตรวจเงินแผนดิน
กําหนด (C) 
7.  รายงานทางการเงิน และงบประมาณขององคกร ที่เสนอตอผูกํากับดูแล/
ผูบังคับบัญชาอยางเปนระบบ สม่ําเสมอตามความเหมาะสม อยางนอยปละ 2 ครั้ง  
(Result) 

ตัวบงช้ีที่เกีย่วของตัวบงช้ีที่เกีย่วของ  
1. มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย การตรวจสอบการเงิน  และงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ (สกอ. 8.1) 
2. รอยละของเงินเหลือจายสุทธิตองบดําเนินการ  (สมศ. 5.8)   

 
การดําเนินการตามมาตรฐานการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพคุณภาพขอขอ  11..88..11 

…………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………….... 
 

หลักฐานหลักฐาน//ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานคณุภาพคณุภาพขอขอ  11..88..11 
1. แผนกลยุทธทางการเงินขององคกร 
2. คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการ บุคคลที่ดูแลดานการเงินและงบประมาณขององคกร 
3. เอกสารรายงานการเงิน และงบประมาณประจําเดือน/ประจําป  
4. เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการมีระบบขอมูลทางการเงินขององคกร ที่ผูบริหารสามารถนําไปใชในการตัดสินใจและ
วิเคราะหสถานะทางการเงิน 
5. รายงานทางการเงินที่เสนอตอผูบริหาร/กรรมการขององคกร รวมถึงผลการวิเคราะหคาใชจาย วิเคราะหสถานะทาง
การเงิน ความมั่นคง และขอแนะนําจากผูบริหาร ผูเชี่ยวชาญทางดานการเงิน เพ่ือใหองคกรนําไปใชปรับแผนกลยุทธ 
แผนการจัดหา และการดําเนินงานตางๆ ดานการเงินและงบประมาณ 
6. เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการนําผลจากขอ 5 มาปรับปรุงระบบ กลไก การดําเนินการ และการบริหารจัดการดาน
การเงินและงบประมาณ 
7. รายงานผลการตรวจสอบจากหนวยตรวจสอบภายในและภายนอก  
 

มาตรฐานคณุภาพมาตรฐานคณุภาพ  แนวทางการเขียนอธบิายในรายงานแนวทางการเขียนอธบิายในรายงาน  
1.8.2 มีการจัดระบบการใช
ทรัพยากรและทรัพยสินใหเกิด
คุณคาและประโยชนสูงสุด  

Process & Result 

1. คณะกรรมการ/ผูรับผิดชอบดูแลการใชทรัพยากรและทรัพยสิน (P) 
2. การศึกษา/วิเคราะหความตองการและจัดทําแผนการใชทรัพยากรทั้งภายใน
และภายนอก เพ่ือสนองตอบตอการดําเนินการ/พัฒนาตามเปาหมายของ  
พันธกิจดานตางๆ (P) 
3. ดําเนินการและติดตามรายงานผลการประหยัดงบประมาณที่เกิดจากการใช
ทรัพยากรภายในและภายนอกองคกรรวมกัน (D-C) 
4. การปรับปรุง พัฒนา ระบบการใชทรัพยากรและทรัพยสิน (A) 
5. ผลการดําเนินการจัดการทรัพยากรและทรัพย สินใหเกิดคุณคาและ
ประโยชนสูงสุด (Result) 

ตัวบงช้ีที่เกีย่วของตัวบงช้ีที่เกีย่วของ 

1. มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันรวมกัน (สกอ. 8.2) 
2. การใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันรวมกัน (สมศ. 5.4)  
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การดําเนินการตามมาตรฐานการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพคุณภาพขอขอ  11..88..22 

…………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………….... 
 
 

หลักฐานหลักฐาน//ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานคณุภาพคณุภาพขอ ขอ 11..88..22 
1. คําส่ังคณะกรรมการ/ผูรับผิดชอบดูแลการใชทรัพยากรและทรัพยสิน 
2. แผนการใชทรัพยากรทั้งภายในและภายนอก 
3. ผลการศึกษา/วิเคราะหความตองการ และแผนการใชทรัพยากร (การจัดหาทรัพยากร/การใชทรัพยากรรวมกับ
หนวยงานภายนอกองคกร) ขององคกร 
4. รายงานผลการติดตาม ประเมินผลที่องคกรสามารถประหยัดงบประมาณ ที่เกิดจากการใชทรัพยากรรวมกันกับ
หนวยงานอื่นได 
5. เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการนําผลจากขอ 4 มาปรับปรุง พัฒนาระบบการใชทรัพยากรและทรัพยสินขององคกร 

 

ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ 11..88 
กระบวนการ (Process) ผลลัพธ (Results) 

1  มีแผนหรือแนวทางในการดําเนินงาน (Plan)  1. ไมมีการรายงานผลหรือผลลัพธไมตรงกับแผนงาน 
และเปาหมาย  หรือตํ่ากวาเปาหมาย (No/Inaccurate/ 
Below Target) 

2  มีการดําเนินงานตามแผนอยางเปนรูปธรรม 
(Do) 

2. มีการรายงานผลลัพธหรือเครื่องชี้ วัดที่ตรงกับ
แผนงานและเปาหมาย  (On Target) 

3 มีการประเมินผลการดําเนินงานอยางเปนระบบ 
(Check) 

3. ผลลัพธของการดําเนินงานดีกวาเปาหมายที่ต้ังไว 
(Above Target) 

4. นําผลการดําเนินงานมาปรับปรุง/พัฒนามาตรฐาน
ที่ปฏิบัติ (Act) 

4. การติดตามผลตอเนื่องแสดงแนวโนมของผลลัพธที่ 
ดีขึ้น (Upward Trend) 

5. มีการปรับปรุงการดําเนินงานจนเกิดการหมุนของวงจร
PDCA อยางตอเนื่อง (Continuous Improvement) 

5. มีการนําผลลัพธที่ดีขึ้นไปเทียบเคียง (Benchmark) 
ในระดับประเทศ 

6  มีการพัฒนางานจนเกิดรูปแบบการทํางานแนว
ใหมหรือนวัตกรรม (Breakthrough/ Innovation) 

6. มีการนําผลลัพธที่ดีขึ้นไปเทียบเคียง (Benchmark) 
ในระดับภูมิภาคเอเชีย 

 

7  มีการดําเนินงานที่เปนเลิศ (Best Practice) 

 

7. มีการนําผลลัพธที่ดีขึ้นไปเทียบเคียง (Benchmark) 
ในระดับโลก   
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องคประกอบ 1.9 การบริหารความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลง  Process

หลักการ เพ่ือใหองคกรมีระบบการบริหารความเสี่ยง ในการลดมูลเหตุของแตละโอกาสที่จะทําใหองคกร
เกิดความเสียหาย โดยคํานึงถึงการบรรลุเปาหมายขององคกรตามยุทธศาสตร หรือกลยุทธ 

 

มาตรฐานคณุภาพมาตรฐานคณุภาพ  แนวทางการเขียนอธบิายในรายงานแนวทางการเขียนอธบิายในรายงาน  
1.9.1 มีระบบและกลไกการ
บริหารความเสี่ยงในทุกพันธกิจ   
 
 
 

Process 

1. คณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยงที่รับผิดชอบในการกําหนด
นโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของพันธกิจหลัก (P) 
2. การวิเคราะหและระบุปจจัยเส่ียงที่สงผลกระทบหรือสรางความเสียหายหรือ
ความลมเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมายในการบริหารงาน และการ
จัดลําดับความสําคัญของปจจัยเส่ียงเหลานั้น (P) 
3. จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงและดําเนินงานตามมาตรการ หรือแผนปฏิบัติงาน
ที่จะเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม (D) 
4. ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง (C-A)  

ตัวบงช้ีที่เกีย่วของตัวบงช้ีที่เกีย่วของ 

 มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา (สกอ. 7.8) 

 
 

การดําการดําเนินการตามมาตรฐานเนินการตามมาตรฐานคุณภาพคุณภาพขอขอ  11..99..11 

…………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………….... 
 
หลักฐานหลักฐาน//ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานคณุภาพคณุภาพขอขอ  11..99..11 

1. แผนภูมิโครงสราง ความเชื่อมโยงเรื่องการบริหารความเสี่ยงขององคกร 
2. นโยบาย  แนวทาง แนวปฏิบัติ ที่เกี่ยวของกับการบริหารความเสี่ยงในทุกพันธกิจขององคกร   
3. คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการ/บุคคลที่ดูแลรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงขององคกร 
4. รายงานการวิเคราะห  และระบุปจจัยเส่ียงในทุกพันธิกจขององคกร 
5. แผนบริหารความเสี่ยง  มาตรการ  แผนปฏิบัติงาน  การดําเนินงานและผลการดําเนินการเพื่อปองกัน/ลดความเสี่ยง 
6. รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงขององคกร 
7. เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการนําผลจากขอ 6 มาปรับปรุง พัฒนาแผนบริหารความเสี่ยงขององคกร 
 

ผลการประเมิผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ นตนเองตามองคประกอบ 11..99 
กระบวนการ (Process) 

1  มีแผนหรือแนวทางในการดําเนินงาน (Plan)  

2  มีการดําเนินงานตามแผนอยางเปนรูปธรรม (Do) 

3 มีการประเมินผลการดําเนินงานอยางเปนระบบ (Check) 

4. นําผลการดําเนินงานมาปรับปรุง/พัฒนามาตรฐานที่ปฏิบัติ (Act) 

5. มีการปรับปรุงการดําเนินงานจนเกิดการหมุนของวงจร PDCA อยางตอเนื่อง (Continuous Improvement) 

6  มีการพัฒนางานจนเกิดรูปแบบการทํางานแนวใหมหรือนวัตกรรม (Breakthrough/Innovation) 

 

7  มีการดําเนินงานที่เปนเลิศ (Best Practice)   
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หลักการ มหาวิทยาลัยใหความสําคัญกับการจัดการศึกษา ซ่ึงเปนภารกิจหลักประการหนึ่งของ

มหาวิทยาลัย   โดยมุงเนนการผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติและคุณลักษณะพิเศษที่มีความโดดเดน
กวาสถาบันการศึกษาอื่นๆ ในสาขา/คณะเดียวกัน  และสงเสริมการจัดการเรียนการสอน          
ที่บูรณาการกับการวิจัยและการบริการวิชาการ   

 

องคประกอบ 2.1   ระบบและกลไก   Process

หลักการ มีระบบกลไกในการบริหารจัดการการศึกษา ที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมทั้งระดับมหาวิทยาลัย
และระดับองคกร โดยมีขอบเขตการดําเนินงานอยางครบวงจร ทั้งการกําหนดนโยบายและ
แผนงาน การประสานงาน การติดตามประเมินผล และการปรับปรุงพัฒนา ทั้งน้ี ระบบและ
กลไกแตละระดับ อาจมีรูปแบบแตกตางกันได   

 

มาตรฐานคณุภาพมาตรฐานคณุภาพ  แนวทางการเขียนอธบิายในรายงานแนวทางการเขียนอธบิายในรายงาน  
2.1.1 องค ก รมี ก า ร กํ าหนด
โครงสราง ผูรับผิดชอบ ทิศทาง 
นโยบาย  เปาหมาย  แผนงาน 
ด า น ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
การศึกษาที่สอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
และของชาติ   

Process 

1. โครงสรางการบริหารงานดานการบริหารจัดการการศึกษาและกระบวนการ
เชื่อมโยง ประสานงานระหวางองคกรและมหาวิทยาลัย และภายในองคกร (P) 
2. การกําหนด /มอบหมายผูรับผิดชอบในการดําเนินงานตามแผนการ
ประสานงาน และการติดตาม ประเมินผล (P) 
3. การศึกษา วิเคราะห ปจจัยตางๆ เพ่ือกําหนดแผนกลยุทธ วิสัยทัศน  
พันธกิจ ปรัชญา วัตถุประสงค เปาหมาย แผนงาน/แผนปฏิบัติการดาน
การศึกษา ตามบริบทและความเหมาะสมขององคกร (P)  
4. จัดทําแผนกลยุทธ วิสัยทัศน พันธกิจ ปรัชญา วัตถุประสงค เปาหมาย 
แผนงาน/แผนปฏิบัติ  ตัวบงชี้ดานการศึกษา และถายทอดไปสูผูเกี่ยวของอยาง
ทั่วถึง (D) 
5. แผนการดําเนินการ ซึ่งแสดงถึงความเชื่อมโยง ดึงศักยภาพของผูมีสวนได
สวนเสียทั้งภายใน ภายนอกระดับมหาวิทยาลัย เพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษา (P) 
6. แผนการสรางเครือขายวิชาการ (Academic Network) ทั้งในและตางประเทศ 
เพ่ือการแลกเปลี่ยนความรู ทรัพยากรและความรวมมือตางๆ  (P) 
7. แผนการจัดสรรงบประมาณและบุคลากร เพ่ือการพัฒนางานดานการศึกษา 
ที่จะเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด (P) 
8. แผนการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุง พัฒนาการดําเนินงาน เพ่ือให
บรรลุตามเปาหมายที่วางไว (P) 

ตัวบงช้ีที่เกีย่วของตัวบงช้ีที่เกีย่วของ  
1. มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ซึ่งบุคคล องคกร และชุมชนภายนอกมี
สวนรวม (สกอ. 2.3) 
2. สินทรัพยถาวรตอจํานวนนักศึกษา (เต็มเวลาเทียบเทา) (สมศ. 5.6) 
3. คาใชจายทั้งหมดตอจํานวนนักศึกษา (เต็มเวลาเทียบเทา) (สมศ. 5.7)  

 
การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  22..11..11 

…………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………….... 

   

                   มาตรฐานคณุภาพดานการศึกษา มาตรฐานคณุภาพท่ี 2 
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หลักฐานหลักฐาน//ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานคณุภาพคณุภาพขอขอ  22..11..11 
1. แผนภูมิแสดงโครงสรางการบริหารจัดการการศึกษาขององคกร และแนวทางการประสานงานทั้งภายในและภายนอก
องคกร 
2. คําส่ังแตงตั้งองคกรกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทํางานชุดตางๆ ที่เกี่ยวของ 
3. เอกสารแสดงการมอบหมาย/กําหนดภาระหนาที่  ผูรับผิดชอบในการดําเนินงานตามแผน 
4. รายงานการประชุมของคณะกรรมการ/ผูรับผิดชอบดานการบริหารจัดการการศึกษา/เอกสาร/หลักฐานอื่นๆ ที่แสดงถึง          
การประสานงาน และการดาํเนินงาน 
5. นโยบาย แผนกลยุทธ/ยุทธศาสตร และแผนการดําเนินงานดานการบริหารจัดการการศึกษาขององคกรรวมทั้ง 

• การวิเคราะห/แสดงความเชื่อมโยงระหวางแผนของคณะฯ กับแผนของมหาวิทยาลัย/ชาติ 

• แผนการดําเนินงาน ซึ่งแสดงถึงความเชื่อมโยง ดึงศักยภาพของผูมีสวนไดสวนเสียทั้งภายใน ภายนอกระดับองคกร 
เพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษา 

• การสรางเครือขายวิชาการ (Academic Network) ท้ังในและตางประเทศ เพ่ือการแลกเปลี่ยนความรู ทรัพยากรและ      
ความรวมมือตางๆ   

• แผนการจัดสรรงบประมาณและบุคลากร เพ่ือการพัฒนางานดานการศึกษา ที่จะเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
สูงสุด  

6. เอกสาร/หลักฐานแสดงผลการประเมิน และการปรับปรุง พัฒนาแผนงาน โครงการ กิจกรรม 

 

มาตรฐานคณุภาพมาตรฐานคณุภาพ  แนวทางการเขียนอธบิายในรายงานแนวทางการเขียนอธบิายในรายงาน  
2.1.2 มี ร ะ บ บ ก า ร ป ร ะ กั น
คุณภาพการศึกษา  

Process 

1. ผูรับผิดชอบ แนวทาง และการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในองคกร 
รวมท้ังกระบวนการกํากับ ติดตาม และใหขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา (P-D) 
2. ผลการประเมินคุณภาพภายใน ในปที่ผานมา และการดําเนินการปรับปรุง 
พัฒนา (C-A) 

ตัวบงช้ีตัวบงช้ีที่เกีย่วของที่เกีย่วของ  
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา (สกอ. 9.1) 
2. มีระบบและกลไกการใหความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพแกนักศึกษา (สกอ. 9.2) 
2. ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ. 9.3) 
3. มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่กอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง (สมศ. 7.1) 

 
การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  22..11..22 

…………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………….... 
 

หลักฐานหลักฐาน//ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานคณุภาพคณุภาพขอขอ  22..11..22 
1. รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ในปที่ผานมา และผลการปรับปรุง พัฒนา 
2. เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวของกับการเปนแหลงศึกษาดูงาน และความถี่ (ถามี) 
3. เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงกระบวนการที่เปนนวัตกรรมและการดําเนินงานที่เปนเลิศ (ถามี) 
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ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ 22..11 
กระบวนการ (Process) 

1  มีแผนหรือแนวทางในการดําเนินงาน (Plan)  

2  มีการดําเนินงานตามแผนอยางเปนรูปธรรม (Do) 

3 มีการประเมินผลการดําเนินงานอยางเปนระบบ (Check) 

4. นําผลการดําเนินงานมาปรับปรุง/พัฒนามาตรฐานที่ปฏิบัติ (Act) 

5. มีการปรับปรุงการดําเนินงานจนเกิดการหมุนของวงจร PDCA อยางตอเนื่อง (Continuous Improvement) 

6  มีการพัฒนางานจนเกิดรูปแบบการทํางานแนวใหมหรือนวัตกรรม (Breakthrough/ Innovation) 

 

7  มีการดําเนินงานที่เปนเลิศ (Best Practice)   
 
องคประกอบ 2.2 หลักสูตร   Process & Result

หลักการ หลักสูตรที่เปดสอนมีคุณภาพมาตรฐานเปนที่ยอมรับและเปนที่นิยมในระดับชาติ/นานาชาติ และ
สอดคลองกับนโยบายและทิศทางของมหาวิทยาลัยและของประเทศ 

 

มาตรฐานคณุภาพมาตรฐานคณุภาพ  แนวทางการเขียนอธิแนวทางการเขียนอธิบายในรายงานบายในรายงาน  
2.2.1  มีระบบและกลไกในการ
สราง ประเมินและปรับปรุงพัฒนา 
หลักสูตรที่มีความคลองตัว และ
ตอบสนองทันเหตุการณ  

Process 

1. โครงสรางและผูรับผิดชอบในการสราง ประเมิน และปรับปรุง พัฒนา
หลักสูตร (P) 
2. กระบวนการสราง การดําเนินการ การประเมิน และปรับปรุง พัฒนา
หลักสูตร (D-C-A) 
3. ขอมูลการปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรที่เปดสอนในปจจุบัน (A) 

ตัวบงช้ีที่เกีย่วของตัวบงช้ีที่เกีย่วของ  
1. มีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร   (สกอ. 2.1)  
2. รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตอหลักสูตรทั้งหมด  (สมศ. 6.1) 

 
การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  22..22..11 

…………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………….... 
 

หลักฐานหลักฐาน//ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานคณุภาพคณุภาพขอขอ  22..22..11 
1. แผนภูมิแสดงโครงสราง และผูรับผิดชอบในการสราง ประเมิน และปรับปรุง พัฒนาหลักสูตร  
2. เอกสารสรุปกระบวนการ ขั้นตอนในการสราง ประเมิน และปรับปรุง พัฒนาหลักสูตร 
3. รายงานผลการปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรที่เปดสอนในปจจุบัน 
4. ตัวอยางที่แสดงถึงการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรอยางคลองตัว และตอบสนองทันเหตุการณ (ถามี) 
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มาตรฐานคณุภาพมาตรฐานคณุภาพ  แนวทางการเขียนอธบิายในรายงานแนวทางการเขียนอธบิายในรายงาน  
2.2.2 มีการจัด/สรางหลักสูตร
นานาชาติที่มีคุณภาพมาตรฐาน
ในจํานวน/สัดสวนที่สอดคลอง
กั บ ทิ ศ ท า ง  น โ ยบ า ย  แ ล ะ
เปาหมายของมหาวิทยาลัย   

Process 

1. ทิศทางและนโยบายขององคกรในการเปดสอนหลักสูตรนานาชาติ  (P) 
2. กระบวนการสราง การดําเนินการ การประเมินผล และปรับปรุง พัฒนา
หลักสูตร (D-C-A) 

 
การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  22..22..22 

…………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………….... 
 

หลักฐานหลักฐาน//ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานคณุภาพคณุภาพขอขอ  22..22..22 
1. ทิศทางและนโยบายของมหาวิทยาลัยในการเปดสอนหลักสูตรนานาชาติ 
2. รายชื่อหลักสูตรนานาชาติทั้งหมด 
3. รายชื่อและขอมูลรายละเอียดของหลักสูตรที่เปดสอนในปจจุบัน (รายละเอียดใหครอบคลุมถึงจํานวนนักศึกษาที่เปดรับ 
จํานวนที่รับจริง และจํานวนผูสําเร็จการศึกษา และจําแนกที่มาของนักศึกษา ในชวง 3 ปการศึกษาที่ผานมา) 
 

มาตรฐานคณุภาพมาตรฐานคณุภาพ  แนวทางการเขียนอธบิายในรายงานแนวทางการเขียนอธบิายในรายงาน  
2.2.3  หลั ก สู ต ร  (ปกติ แ ล ะ
นานาชาติ) ที่เปดสอนมีคุณภาพ
มาตรฐานตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ/ 
อ งค ก ร วิ ช า ชี พ  แล ะ เ ป นที่
ยอมรับในระดับนานาชาติ   

Result 

1. รายชื่อหลักสูตร  (ปกติและนานาชาติ)  ทั้งหมด และรายชื่อขอมูล
รายละเอียดของหลักสูตรที่เปดสอนในปจจุบัน  และไดรับการรับรองจาก
กระทรวงศึกษาธิการ/องคกรวิชาชีพ (รายละเอียดใหครอบคลุมถึงจํานวน
นักศึกษาที่เปดรับ จํานวนที่รับจริง และจํานวนผูสําเร็จการศึกษา ในชวง 3 ป
การศึกษาที่ผานมา) (Result) 
2. หลักฐานอื่นๆ ที่แสดงถึงความเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ (Result) 

ตัวบงช้ีที่เกีย่วของตัวบงช้ีที่เกีย่วของ  
 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ซึ่งมีคุณสมบัติเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธที่ทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ  (สกอ. 2.13) 

 

การดําเนินการตาการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอมมาตรฐานคุณภาพขอ  22..22..33 

…………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………….... 
 

หลักฐานหลักฐาน//ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานคณุภาพคณุภาพขอขอ  22..22..33 
1. รายชื่อหลักสูตรทั้งหมด และรายชื่อขอมูลรายละเอียดของหลักสูตรที่เปดสอนในปจจุบัน (รายละเอียดใหครอบคลุมถึง
จํานวนนักศึกษาที่เปดรับ จํานวนที่รับจริง และจํานวนผูสําเร็จการศึกษา ในชวง 3 ปการศึกษาที่ผานมา) 
2. หลักฐานอื่นๆ ที่แสดงถึงความเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาต ิ
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ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ 22..22 
กระบวนการ (Process) ผลลัพธ (Results) 

1  มีแผนหรือแนวทางในการดําเนินงาน (Plan)  1. ไมมีการรายงานผลหรือผลลัพธไมตรงกับแผนงาน 
และเปาหมาย  หรือตํ่ากวาเปาหมาย (No/Inaccurate/ 
Below Target) 

2  มีการดําเนินงานตามแผนอยางเปนรูปธรรม 
(Do) 

2. มีการรายงานผลลัพธหรือเครื่องชี้ วัดที่ตรงกับ
แผนงานและเปาหมาย  (On Target) 

3 มีการประเมินผลการดําเนินงานอยางเปนระบบ 
(Check) 

3. ผลลัพธของการดําเนินงานดีกวาเปาหมายที่ต้ังไว 
(Above Target) 

4. นําผลการดําเนินงานมาปรับปรุง/พัฒนามาตรฐาน
ที่ปฏิบัติ (Act) 

4. การติดตามผลตอเนื่องแสดงแนวโนมของผลลัพธที่ 
ดีขึ้น (Upward Trend) 

5. มีการปรับปรุงการดําเนินงานจนเกิดการหมุนของวงจร
PDCA อยางตอเนื่อง (Continuous Improvement) 

5. มีการนําผลลัพธที่ดีขึ้นไปเทียบเคียง (Benchmark) 
ในระดับประเทศ 

6  มีการพัฒนางานจนเกิดรูปแบบการทํางานแนว
ใหมหรือนวัตกรรม (Breakthrough/ Innovation) 

6. มีการนําผลลัพธที่ดีขึ้นไปเทียบเคียง (Benchmark) 
ในระดับภูมิภาคเอเชีย 

 

7  มีการดําเนินงานที่เปนเลิศ (Best Practice) 

 

7. มีการนําผลลัพธที่ดีขึ้นไปเทียบเคียง (Benchmark) 
ในระดับโลก   

 

 
องคประกอบ 2.3 กระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผล Process

หลักการ มีกระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผลที่สงเสริมใหนักศึกษาเปนบัณฑิตที่มีความรู
ความสามารถทั้งดานวิชาชีพ/วิชาเฉพาะ และความสามารถ/ทักษะดานอ่ืนๆ ที่มีความสําคัญตอ
การเรียนรูตลอดชีวิต และการดําเนินชีวิตอยางมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม 

 

มาตรฐามาตรฐานคณุภาพนคณุภาพ  แนวทางการเขียนอธบิายในรายงานแนวทางการเขียนอธบิายในรายงาน  
2.3.1  มีกระบวนการเรียนการสอน
และการประเมินผลสอดคลอง
กับหลักการการศึกษาที่เนนการ
เรียนรูเปนศูนยกลาง (Learning 
Centered Education) 

Process 

1. การศึกษาขอมูล เพ่ือกําหนดกระบวนการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริม
การเรียนรู เชน ขอมูลพ้ืนฐานและศักยภาพการเรียนของนักศึกษา  (P) 
2. กระบวนการเรียนรูที่เนนการเรียนรูเปนศูนยกลาง  (D) 
3. การประเมินผลนักศึกษาที่เนนการเรียนรูเปนศูนยกลาง  (D) 
4. ระบบ/กระบวนการ/ขั้นตอนชวยเหลือนักศึกษาที่มีปญหาในการเรียน  (P) 
5. การจัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู เพ่ือเสริมศักยภาพตามความถนัด สงเสริม
การดําเนินชีวิตอยางมีคุณภาพ/คุณธรรม/จริยธรรม เชน คายอาสาพัฒนา 
กิจกรรมฝกสมาธิ เปนตน  (D) 

ตัวบงช้ีที่เกีย่วของตัวบงช้ีที่เกีย่วของ  
1. มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ (สกอ. 2.2) 
2. จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา  (สกอ. 2.4, สมศ.6.2) 
3. กระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญโดยเฉพาะการเรียนรูจากการปฏิบัติและประสบการณจริง (สมศ. 6.6) 

 
การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  22..33..11 

…………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………….... 
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หลักฐานหลักฐาน//ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานคณุภาพคณุภาพขอขอ  22..33..11 
1. เอกสาร/หลักฐาน ผลการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานและศักยภาพการเรียนของนักศึกษา 
2. เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการนําผลการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานและศักยภาพการเรียนของนักศึกษามาใชในการจัด
กระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล 
3. รายงานผลการประเมินการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง   
4. เอกสาร/หลักฐาน ระบบ/กระบวนการ/ขั้นตอนชวยเหลือนักศึกษาที่มีปญหาในการเรียน 
5. รายการกิจกรรม/โครงการเสริมการเรียนรู เพ่ือเสริมศักยภาพตามความถนัด สงเสริมการดําเนินชีวิตอยางมีคุณภาพ/
คุณธรรม/จริยธรรม  
 

มาตรฐานคณุภาพมาตรฐานคณุภาพ  แนวทางการเขียนอธบิายในรายงานแนวทางการเขียนอธบิายในรายงาน  
2.3.2 มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น แ ล ะ
ปรับปรุง พัฒนา การจัดการเรียน
การสอนและการประเมินผล
อยางเปนระบบ  
 

Process 

1. แผนการประเมินการเรียนการสอนและการประเมินผลนักศึกษา รวมทั้ง  
ตัวบงชี้ที่แสดงถึงคุณภาพการเรียนการสอน  (P) 
2. การดําเนินงานประเมินการเรียนการสอนตามแผน รวมทั้งผลการประเมิน 
เชน ผลการประเมินการเรียนการสอนโดยผู เรียน เพ่ือนอาจารย (Peer 
Evaluation) ผูเชี่ยวชาญ และผูใชผลผลิต ผลการวิเคราะหขอสอบ เปนตน (D-C) 
3. การนําผลการประเมินมาปรับปรุง พัฒนากระบวนการเรียนการสอนและ
การประเมินผลนักศึกษา  (A) 

ตัวบงช้ีที่เกีย่วของตัวบงช้ีที่เกีย่วของ  
 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอนของอาจารยและส่ิงสนับสนุนการเรียนรู (สมศ. 6.7) 

 
การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  22..33..22 

…………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………….... 
 

หลักฐานหลักฐาน//ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานคณุภาพคณุภาพขอขอ  22..33..22 
1. แผนการ และรูปแบบวิธีการประเมินการเรียนการสอนและการประเมินผลนักศึกษา  
2. รายงานผลการประเมินรูปแบบ วิธีการประเมินการเรียนการสอนและการประเมินผลนักศึกษา และการนําผลการ
ประเมินฯ มาปรับปรุง พัฒนา 
 

มาตรฐานคณุภาพมาตรฐานคณุภาพ  แนวทางการเขียนอธบิายในรายงานแนวทางการเขียนอธบิายในรายงาน  
2.3.3 มีการสงเสริม สนับสนุน
การทําวิจัยทางดานการศึกษา 
(Education Research) เพื่อพัฒนา 
การเ รียนการสอนและการ
ประเมินผลนักศึกษา  

Process 

1. การจัดทําแผนและดําเนินงาน  เพ่ือสงเสริมสนับสนุนใหอาจารยและ  
นักการศึกษาทําวิจัยทางดานการศึกษา  (P-D) 
2. การติดตาม ประเมินผลการวิจัยทางดานการศึกษา และนําผลมาปรับปรุง 
พัฒนาแผน (C-A) 

ตัวบงช้ีที่เกีย่วของตัวบงช้ีที่เกีย่วของ  
 มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจําทําการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน (สกอ. 2.8) 
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การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  22..33..33 

…………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………….... 
 

หลักฐานหลักฐาน//ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานคณุภาพคณุภาพขอขอ  22..33..33 
1. เอกสาร/หลักฐาน ที่แสดงถึงการสงเสริมสนับสนุนการวิจัยทางดานการศึกษา เชน ประกาศเรื่องทุนสนับสนุน ระเบียบ
การใหทุนอุดหนุนการวิจัย เปนตน  
2. เอกสาร/หลักฐานจํานวนงานวิจัยดานการศึกษา 
3. เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการนําผลการวิจัยมาใชปรับปรุง พัฒนาการเรียนการสอน และการประเมินผลนักศึกษา  
 

ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ 22..33 
กระบวนการ (Process) 

1  มีแผนหรือแนวทางในการดําเนินงาน (Plan)  

2  มีการดําเนินงานตามแผนอยางเปนรูปธรรม (Do) 

3 มีการประเมินผลการดําเนินงานอยางเปนระบบ (Check) 

4. นําผลการดําเนินงานมาปรับปรุง/พัฒนามาตรฐานที่ปฏิบัติ (Act) 

5. มีการปรับปรุงการดําเนินงานจนเกิดการหมุนของวงจร PDCA อยางตอเนื่อง (Continuous Improvement) 

6  มีการพัฒนางานจนเกิดรูปแบบการทํางานแนวใหมหรือนวัตกรรม (Breakthrough/ Innovation) 

 

7  มีการดําเนินงานที่เปนเลิศ (Best Practice)   
 
องคประกอบ 2.4 นักศึกษา   Process

หลักการ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเปนผูที่มีความพรอมดานความรู สติปญญา อารมณ จิตใจ สุขภาพ 
สังคม และมีความตั้งใจในการเขามาศึกษาในมหาวิทยาลัย 

 

มาตรฐานคณุภาพมาตรฐานคณุภาพ  แนวทางการเขียนอธบิายในรายงานแนวทางการเขียนอธบิายในรายงาน  
2.4.1 มีระบบการรับนักศึกษาที่
มีประสิทธิภาพ  โดยคํานึงถึง
ศักยภาพของนักศึกษา และการ
กระจายโอกาสทางการศึกษา 
 
 

Process 

1. การกําหนดกลุมเปาหมายของแตละหลักสูตร (P) 
2. วิธีการ รูปแบบ และการดําเนินงานในการแนะแนวและประชาสัมพันธ
เพ่ือใหขอมูลของแตละหลักสูตร แกกลุมเปาหมายและผูเกี่ยวของ (P-D) 
3. การกําหนดหรือเลือกประเภทผูเรียนสําหรับหลักสูตรตางๆ  (P) 
4. วิธีการ กระบวนการ และการดําเนินงานในการรับนักศึกษาในแตละหลักสูตร 
(P-D) 
5. กระบวนการการกระจายโอกาสใหกับนักศึกษาทุกกลุม (P) 
6. การติดตาม ประเมินผลเพ่ือการปรับปรุง พัฒนาระบบ (C-A) 

 
การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  22..44..11 

…………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………….... 
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หลักฐานหลักฐาน//ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานคณุภาพคณุภาพขอขอ  22..44..11 
1. ผลสํารวจกลุมเปาหมายของแตละหลักสูตร  
2. แผนการแนะแนวและประชาสัมพันธเพ่ือใหขอมูลของแตละหลักสูตร แกกลุมเปาหมายและผูเกี่ยวของ  
3. แนวปฏิบัติในการรับนักศึกษาในแตละหลักสูตร  
4. นโยบายและแผนงานในการรับนักศึกษา ที่แสดงถึงการกระจายโอกาสใหกับนักศึกษาทุกกลุม 
 

มาตรฐานคณุภาพมาตรฐานคณุภาพ  แนวทางการเขียนอธบิายในรายงานแนวทางการเขียนอธบิายในรายงาน  
2.4.2 มีการจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตร เพื่อพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาดานความรู  ความสามารถ 
คุณธรรม จริยธรรม และความ
รับผิดชอบตอสังคม    

 
Process 

1. แผนการจัดโครงการ/กิจกรรม เพ่ิมเติมจากการเรียนการสอนในหลักสูตร 
โดยโครงการ /กิจกรรมนี้ มี วัต ถุประสงค เ พ่ือ พัฒนานักศึกษาในด านที่
นอกเหนือจากการเรียนการสอนในหลักสูตร เชน โครงการบัณฑิตอาสาพัฒนา
ส่ิงแวดลอม โครงการบรรพชาภาคฤดูรอน โครงการเรียนภาษาอังกฤษ
ตางประเทศ ฯลฯ  (P) 
2. การดําเนินงานตามโครงการ/กจิกรรม (D) 
3. การติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม  (C) 
4. การนําผลการประเมินไปปรับปรุง เพ่ือพัฒนาการจัดโครงการ/กิจกรรมเสริม
หลักสูตรอยางตอเนื่อง  (A) 

ตัวบงช้ีที่เกีย่วของตัวบงช้ีที่เกีย่วของ  
1. มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถวนและสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค (สกอ. 3.2) 
2. รอยละของนักศึกษาปจจุบันหรือศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมา  ที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยอง
ในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะและวัฒนธรรม และดานสิ่งแวดลอม ในระดับชาติหรือ
นานาชาติ (สกอ. 2.12) 
3. จํานวนนักศึกษาหรือศิษยเกาที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม หรือ
รางวัลทางวิชาการ หรือดานอื่นที่เกี่ยวของกับคุณภาพบัณฑิตในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ในรอบ 3 ปที่ผานมา  
(สมศ.1.5) 
4. รอยละของนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษาตอจํานวนนักศึกษา (สมศ. 6.8) 

 
การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  22..44..22 

…………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………….... 
 

หลักฐานหลักฐาน//ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานคณุภาพคณุภาพขอขอ  22..44..22 
1. รายการโครงการ/กิจกรรม และวัตถุประสงคโดยสังเขป วันที่ สถานที่ งบประมาณ ทรัพยากรสนับสนุน และผูเขารวม
กิจกรรม 
2. รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม  
3. การนําผลการประเมิน และขอเสนอแนะไปปรับปรุง พัฒนา 
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ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ 22..44 
กระบวนการ (Process) 

1  มีแผนหรือแนวทางในการดําเนินงาน (Plan)  

2  มีการดําเนินงานตามแผนอยางเปนรูปธรรม (Do) 

3 มีการประเมินผลการดําเนินงานอยางเปนระบบ (Check) 

4. นําผลการดําเนินงานมาปรับปรุง/พัฒนามาตรฐานที่ปฏิบัติ (Act) 

5. มีการปรับปรุงการดําเนินงานจนเกิดการหมุนของวงจร PDCA อยางตอเนื่อง (Continuous Improvement) 

6  มีการพัฒนางานจนเกิดรูปแบบการทํางานแนวใหมหรือนวัตกรรม (Breakthrough/ Innovation) 

 

7  มีการดําเนินงานที่เปนเลิศ (Best Practice)   
 
องคประกอบ 2.5 ปจจัยเกื้อหนุน Process

หลักการ มีการจัดทรัพยากร สภาพแวดลอม และระบบสารสนเทศ เพ่ือสงเสริมสนับสนุนพันธกิจในการจัด
การศึกษา และนักศึกษาอยางเพียงพอ 

 

มาตรฐานคณุภาพมาตรฐานคณุภาพ  แนวทางการเขียนอธบิายในรายงานแนวทางการเขียนอธบิายในรายงาน  
2.5.1 มีระบบสารสนเทศเพื่อ
สนั บสนุนการจั ดการ เ รี ยน  
การสอน และการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและการคนควาดวย
ตนเองอยางเพียงพอ   

Process 

1. ศึกษา วิเคราะหเพ่ือวางแผนการจัดสารสนเทศสําหรับการเรียนการสอน (P) 
2. รายการสารสนเทศสําหรับการเรียน การสอน และการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและการคนควาดวยตนเองที่องคกรจัดไว  (D) 
3. ประเมินผลการดําเนินงานเรื่องนี้ และการศึกษาความตองการของผูใช 
ประมวลและนําขอมูลมาใชการวางแผนการจัดหา/พัฒนาสารสนเทศสําหรับ  
การเรียนการสอนขององคกรอยางตอเนื่อง  (C-A) 

 
การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  22..55..11 

…………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………….... 
 

หลักฐานหลักฐาน//ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานคณุภาพคณุภาพขอขอ  22..55..11 
1. รายงานผลการศึกษา วิเคราะหตองการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  เพ่ือวางแผนการจัดสารสนเทศ
สําหรับการเรียนการสอน   
2. รายชื่อสารสนเทศที่สนับสนุนการเรียนการสอน และการคนควาดวยตนเอง  
3. รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการเรียนการสอน  
4. เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการนําผลการประเมินในขอ 3 มาปรับปรุงระบบ  
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มาตมาตรฐานคณุภาพรฐานคณุภาพ  แนวทางการเขียนอธบิายในรายงานแนวทางการเขียนอธบิายในรายงาน  
2.5.2 มีการพัฒนาหองสมุด  
แ ห ล ง เ รี ย น รู ใ ห ทั น ส มั ย 
หลากหลาย และเพียงพอตาม
ความตองการของผูใชบริการ  

Process 

1. แผนและการดําเนินงานพัฒนาหองสมุด รูปแบบการใหบริการลักษณะอื่นๆ 
เพ่ือการเรียนรู/คนควา (P-D) 
2. การประเมินความเพียงพอ ตลอดจนนําความเห็นจากผูใชที่มีตอการสื่อสาร
เรียนรูในหองสมุด ทั้งดานปริมาณ และคุณภาพ เพ่ือดําเนินการจัดหา/พัฒนา
อยางสม่ําเสมอ  (C-A) 

ตัวบงช้ีที่เกีย่วของตัวบงช้ีที่เกีย่วของ  
 คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศตอนักศึกษา (สมศ.6.9) 

 
การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  22..55..22 

…………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………….... 
 

หลักฐานหลักฐาน//ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานคณุภาพคณุภาพขอขอ  22..55..22 
1. ขอมูลหองสมุดขององคกร ขอมูลสถิติเกี่ยวกับจํานวนหนังสือ วารสาร ส่ือส่ิงพิมพ ส่ือการเรียนรูประเภทตางๆ          
เครื่องคอมพิวเตอร และอุปกรณที่เกี่ยวของ  เพ่ือการสืบคนขอมูลที่จัดหาเขาหองสมุดหรือจัดใหบริการแกนักศึกษา  
2. รายงานผลการประเมินความเพียงพอและความพึงพอใจของผูใชที่มีตอการสื่อสารเรียนรูในหองสมุด ทั้งดานปริมาณ      
และคุณภาพ  
 

มาตรฐานคณุภาพมาตรฐานคณุภาพ  แนวทางการเขียนอธบิายในรายงานแนวทางการเขียนอธบิายในรายงาน  
2.5.3 มีการบริหารจัดการสื่อ 
วั สดุ  อุ ปกรณ  และสถานที่  
เ พื่ อ ก า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ าที่ มี
ประสิทธิภาพ   
 

Process 

1. ศึกษา วิเคราะหเพ่ือวางแผนการจัดส่ือ อุปกรณ และสถานที่ สําหรับ  
การเรียนการสอน การจัดการศึกษา  (P) 
2. การดําเนินงานบริหารจัดการสื่อ วัสดุ อุปกรณ และสถานที่ เพ่ือการจัด
การศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  (D) 
3. ประเมินผลความเพียงพอในการใชงาน ความคุมคา และศึกษาความ
ตองการของผูใช ประมวลและนําขอมูลมาใชการวางแผนการจัดหา/พัฒนา การ
จัดส่ือ อุปกรณ และสถานท่ีสําหรับการเรียนการสอน การจัดการศึกษาของ
องคกรอยางตอเนื่อง  (C-A)    

 
การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  22..55..33 

…………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………….... 
 

หลักฐานหลักฐาน//ขอมูลประกอบขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานการจัดทํารายงานตามมาตรฐานคณุภาพคณุภาพขอขอ  22..55..33 
1. รายงานผลการวิเคราะหเพ่ือวางแผนการจัดส่ือ อุปกรณ และสถานที่สําหรับการเรียนการสอน การจัดการศึกษา 
2. รายการ ส่ือ อุปกรณ และสถานที่สําหรับการเรียนการสอน การจัดการศึกษา 
3. รายงานผลการประเมินผลความเพียงพอในการใชงาน ความคุมคา และศึกษาความตองการของผูใช   
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มาตรฐานคณุภาพมาตรฐานคณุภาพ  แนวทางการเขียนอธบิายในรายงานแนวทางการเขียนอธบิายในรายงาน  
2.5.4 มี ก า ร ส ร า ง ส ภ า พ 
แวดล อม  บรรย าก าศและ
นันทนาการ ที่สงเสริมใหเกิด
การเรียนรูที่มีประสิทธิภาพและ
เหมาะสม   

Process 

1. รูปแบบและการดําเนินงานสรางบรรยากาศ สภาพแวดลอมที่สงเสริม  
การเรียนรู เชน ชมรมวิชาการตางๆ เวทีวิชาการที่อาจารยและนักศึกษา  
มาพบปะกันเพ่ือพูดคุย แลกเปล่ียนทางวิชาการ การประชุมวิชาการประจําป
โดยเปดโอกาสใหอาจารย นักวิชาการ นักศึกษา ศิษยเกาขององคกร ตลอดจน
ผูสนใจเขารวม ฯลฯ  (P-D) 
2. ประเมินผล รายงานผลตอผูดูแล และนําผลการประเมินไปใชในการพัฒนา
ตอไป  (C-A) 

 
การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  22..55..44 

…………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………….... 
 

หลักฐานหลักฐาน//ขอมูลขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานคณุภาพคณุภาพขอขอ  22..55..44 
1. รายงานผลการประเมินบรรยากาศ สภาพแวดลอมที่สงเสริมการเรียนรูจากผูเกี่ยวของ 
2. เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุง พัฒนา  

 

มาตรฐานคณุภาพมาตรฐานคณุภาพ  แนวทางการเขียนอธบิายในรายงานแนวทางการเขียนอธบิายในรายงาน  
2.5.5 มี ก า ร จั ด ส วั ส ดิ ก า ร  
สิ่งอํานวยความสะดวก การให
คําปรึกษาและความชวยเหลือที่
เอ้ือตอการเสริมสรางคุณภาพ
ชีวิตของนักศึกษา 

Process 

1. ระบบและการดําเนินการสวัสดิการดานตางๆ เชน การรักษาพยาบาล  
การสงเสริมสุขภาพ หอพัก สนามกีฬา นันทนาการ เปนตน  (P-D) 
2. ระบบและการดําเนินการใหคําปรึกษาแนะนํา และการใหความชวยเหลือ 
เชน การใหทุน การหางานใหทํา  (P-D) 
3. ประเมินผลการจัดโครงการ/กิจกรรม รายงานผลตอผูดูแล และนําผลการ
ประเมินไปใชในการพัฒนาตอไป  (C-A) 

 
การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  22..55..55 

…………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………….... 
 

หลักฐานหลักฐาน//ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานคณุภาพคณุภาพขอขอ  22..55..55 
1. รายการ/โครงการ/กิจกรรมสวัสดิการดานตางๆ ที่จัดใหกับนักศึกษา 
2. ขอมูลสถิตินักศึกษาที่มารับบริการการปรึกษาแนะนํา และการใหความชวยเหลือ  
3. รายงานผลการประเมินผลการจัดโครงการ/กิจกรรม และนําผลการประเมินไปใชในการพัฒนาตอไป 
4. เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุง  พัฒนา 
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ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ 22..55 
กระบวนการ (Process) 

1  มีแผนหรือแนวทางในการดําเนินงาน (Plan)  

2  มีการดําเนินงานตามแผนอยางเปนรูปธรรม (Do) 

3 มีการประเมินผลการดําเนินงานอยางเปนระบบ (Check) 

4. นําผลการดําเนินงานมาปรับปรุง/พัฒนามาตรฐานที่ปฏิบัติ (Act) 

5. มีการปรับปรุงการดําเนินงานจนเกิดการหมุนของวงจร PDCA อยางตอเนื่อง (Continuous Improvement) 

6  มีการพัฒนางานจนเกิดรูปแบบการทํางานแนวใหมหรือนวัตกรรม (Breakthrough/ Innovation) 

 

7  มีการดําเนินงานที่เปนเลิศ (Best Practice)   
 
องคประกอบ 2.6 บัณฑิต/ผูสําเร็จการศึกษา Process

หลักการ บัณฑิตของมหาวิทยาลัยมีคุณภาพสูง เปนที่ยอมรับของสังคมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ สามารถ
ประยุกตใชความรูในการตอบสนองความตองการ/แกปญหา/ชี้นําและพัฒนาสังคม        

 

มาตรฐานคณุภาพมาตรฐานคณุภาพ  แนวทางการเขียนอธบิายในรายงานแนวทางการเขียนอธบิายในรายงาน  
2.6.1 มี ร ะ บ บ ก า ร ติ ด ต า ม
ประ เมินผลและการพัฒนา
คุณภาพบัณฑิต    

Process 

1.  ผูรับผิดชอบ/กระบวนการ และการดําเนินงานในการติดตามประเมินผล
คุณภาพบัณฑิต และกระบวนการในการนําผลการติดตามมาวิเคราะหเพ่ือการ
พัฒนา (P-D) 
2.  การประเมินผลการติดตามคุณภาพบัณฑิต และแนวทางการปรับปรุง 
พัฒนา (C-A) 

ตัวบงช้ีที่เกีย่วของตัวบงช้ีที่เกีย่วของ  
1. รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําและประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ป (สกอ. 2.9, สมศ.1.1) 
2. รอยละของบัณฑิตที่ไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ  (สกอ. 2.10, สมศ.1.3) 
3. ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต (สกอ. 2.11, สมศ.1.4) 
4. รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา (สมศ.1.2)  
5. จํานวนวิทยานิพนธและงานวิชาการของนักศึกษาที่ไดรับรางวัลในระดับชาติหรือระดับนานาชาติภายในรอบ 3 ปที่ผานมา 
(สมศ. 1.6) 
6. รอยละของบทความจากวิทยานิพนธปริญญาโทที่ตีพิมพเผยแพรตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาโททั้งหมด (สมศ.1.7) 
7. รอยละของบทความจากวิทยานิพนธปริญญาเอกที่ตีพิมพเผยแพรตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาเอกทั้งหมด (สมศ.1.8) 

 
การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  22..66..11 

…………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………….... 
 

หลักฐานหลักฐาน//ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานคณุภาพคณุภาพขอขอ  22..66..11 
1. เอกสาร/หลักฐานการมอบหมายผูรับผิดชอบ/กระบวนการในการติดตามประเมินผลคุณภาพบัณฑิต 
2. ผลการประเมินที่แสดงถึงคุณภาพบัณฑิต (ตามที่ระบุไวในหลักการ) 
3. เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการนําผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตมาปรับปรุง พัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิต และ
กําหนดมาตรการสนับสนุน สงเสริมคุณภาพของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาไปแลว   
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มาตรฐานคณุภาพมาตรฐานคณุภาพ  แนวทางการเขียนอธบิายในรายงานแนวทางการเขียนอธบิายในรายงาน  
2.6.2 สรางกลไกเพื่อใหศิษย
ป จ จุ บั น  บั ณฑิ ต / ผู สํ า เ ร็ จ
การศึกษา/ศิษยเกา  มีสวนรวม  
ในการพัฒนาสถาบัน  เพื่อสราง
ความรัก  ความผูกพันอยาง
ตอเน่ือง   

Process 

1. แนวทางและการดําเนินงานสรางความสัมพันธตอเนื่องกับศิษยเกา/บัณฑิต  
ขององคกร (ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคโดยสังเขป วันที่ ผูเขารวม) 
เชน การประชุมวิชาการโดยมีศิษยเกาเปนวิทยากร ทุนสนับสนุนการศึกษาที่
ศิษยเกา มอบใหแกศิษยปจจุบัน ฯลฯ  (P-D) 
2. กระบวนการและการดําเนินงานเพื่อใหศิษยปจจุบัน บัณฑิต/ผูสําเร็จ
การศึกษา/ศิษยเกา  มีสวนรวมในการพัฒนาสถาบัน  (P-D) 
3. การติดตาม ประเมินผล และนําผลมาปรับปรุง พัฒนา (C-A) 

ตัวบงช้ีที่เกีย่วของตัวบงช้ีที่เกีย่วของ  
 มีการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา (สกอ. 3.1)  

 
การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  22..66..22 

…………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………….... 
 

หลักฐานหลักฐาน//ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานคณุภาพคณุภาพขอขอ  22..66..22 
1. รายการโครงการ/กิจกรรมที่สรางความสัมพันธตอเนื่องกับศิษยเกา/บัณฑิตขององคกร   
2. ขอมูลของศิษยเกาที่กลับมาทําประโยชนใหแกองคกร 
3. รายการโครงการ/กิจกรรมของศิษยปจจุบันที่มีตอองคกร 
4. บทบาทของศิษยเกา/ศิษยปจจุบัน   
 

ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ 22..66 
กระบวนการ (Process) 

1  มีแผนหรือแนวทางในการดําเนินงาน (Plan)  

2  มีการดําเนินงานตามแผนอยางเปนรูปธรรม (Do) 

3 มีการประเมินผลการดําเนินงานอยางเปนระบบ (Check) 

4. นําผลการดําเนินงานมาปรับปรุง/พัฒนามาตรฐานที่ปฏิบัติ (Act) 

5. มีการปรับปรุงการดําเนินงานจนเกิดการหมุนของวงจร PDCA อยางตอเนื่อง (Continuous Improvement) 

6  มีการพัฒนางานจนเกิดรูปแบบการทํางานแนวใหมหรือนวัตกรรม (Breakthrough/ Innovation) 

 

7  มีการดําเนินงานที่เปนเลิศ (Best Practice)   
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หลักการ มหาวิทยาลัยมหิดลมีนโยบายในการสงเสริมและสนับสนุนการวิจัย รวมทั้งมีกลไกในการ

ควบคุมคุณภาพงานวิจัย  เพ่ือเปนพ้ืนฐานในการสรางองคความรูและนวัตกรรมใหมๆ ที่ได
มาตรฐานสากลสามารถตอบสนองตอความตองการของชุมชน สังคม และประเทศชาติ  

 

องคประกอบ 3.1   ระบบและกลไก Process

หลักการ มีระบบและกลไก ที่สงเสริมใหเกิดงานวิจัย/นวัตกรรมที่มีมาตรฐานสากล/เกิดประโยชนตอ
ประเทศชาติ 

 

มาตรฐานคณุภาพมาตรฐานคณุภาพ  แนวทางการเขียนอธบิายในรายงานแนวทางการเขียนอธบิายในรายงาน  
3.1.1 มี น โ ย บ า ย แ ล ะ แ ผ น
งานวิ จั ย  ซึ่ ง ตอบสนองต อ
เ ป า ห ม า ย /วิ สั ย ทั ศ น ข อ ง
มหาวิทยาลัย  สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรของชาติ  

 
 

Process 

1. การกําหนดนโยบายดานการวิจัยขององคกร ที่สอดคลองและตอบสนองตอ
เปาหมายของมหาวิทยาลัย/ของชาติ สถานการณ/ความตองการของประเทศ 
ฯลฯ (P) 
2. การวิเคราะหปจจัยตางๆ เชน จุดแข็ง-จุดออน โอกาส-อุปสรรคดานการ
วิจัยขององคกร เ พ่ือนํามาใชประกอบการจัดทําแผนกลยุทธ และแผน
ดําเนินงานดานการวิจัยขององคกร (D) 
3. การติดตามตรวจสอบการดําเนินงาน และประเมินผลการดําเนินงานดาน
การวิจัยตามแผนงานขององคกร (C) 
4. การนําผลการประเมินมาปรับปรุงแผนกลยุทธ และแผนการดําเนินงานดาน
การวิจัย (A) 

 
การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  33..11..11 

…………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………….... 
 

หลักฐานหลักฐาน//ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานคณุภาพคณุภาพขอขอ  33..11..11 
1. เอกสารนโยบายการวิจัยขององคกร 
2. แผนยุทธศาสตร/กลยุทธการวิจัย  แผนการบริหารดานการวิจัยระยะยาว  แผนปฏิบัติงานรายป 
3. ผลการประเมินการติดตาม/ตรวจสอบ  ผลการดําเนินการวิจัยตามแผนงานวิจัยขององคกร 
 

มาตรฐานคณุภาพมาตรฐานคณุภาพ  แนวทางการเขียนอธบิายในรายงานแนวทางการเขียนอธบิายในรายงาน  
3.1.2 มีระบบและกลไกบริหาร
จัดการงานวิจัย ที่มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล  
 

Process 

1. โครงสราง การกําหนด/มอบหมายคณะกรรมการ (ชุดตางๆ)/งาน/บุคคล  
เพ่ือวางนโยบาย/แนวทางกํากับ ดูแล ติดตาม ประเมินผลการดําเนินการ
งานวิจัยขององคกร (P) 
2. ระบบบริหารงานวิจัย เพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามแผนงานวิจัยขององคกร 
เชนระเบียบ ขอบังคับ แนวทางปฏิบัติ (D) 
3. ระบบและกลไกพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานการวิจัย (D) 

   

                 มาตรฐานคณุภาพดานการวจัิย มาตรฐานคณุภาพท่ี 3 
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มาตรฐานคณุภาพมาตรฐานคณุภาพ  แนวทางการเขียนอธบิายในรายงานแนวทางการเขียนอธบิายในรายงาน  
 4. ระบบสรางขวัญกําลังใจและยกยองนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสรางสรรค

ดีเดน (D) 
5. ระบบและกลไกสงเสริมความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองคกรภายนอก  
ทั้งภาครัฐ เอกชน และอุตสาหกรรม (D) 
6. ระบบและกลไกเพื่อสงเสริม และสนับสนุนใหนักวิจัยทํางานรวมกันเพ่ือให
เกิดโครงการวิจัยแบบบูรณาการ (D) 
7. ระบบการบริหารจัดการงานประจําสูงานวิจัย Routine to Research (R2R)  (D) 
8. ผลลัพธของการบริหารจัดการงานวิจัย (C) 
9. การนําผลจากการติดตาม  ประเมินผลมาปรับปรุง พัฒนาการบริหารจัดการ
งานวิจัย (A) 

ตัวบงช้ีที่เกีย่วของตัวบงช้ีที่เกีย่วของ  
 มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรค (สกอ. 4.1) 

 
การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  33..11..22 

…………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………….... 
 

หลักฐานหลักฐาน//ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานคณุภาพคณุภาพขอขอ  33..11..22 
1. การแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดนโยบาย และกํากับดูแล ติดตาม ประเมินผลการดําเนินการงานวิจัยขององคกร 
2. ระเบียบ ขอบังคับ ในการบริหารงานวิจัย และเงินทุนวิจัยขององคกรและแหลงทุนภายนอก 
3. ประกาศเรื่องทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือพัฒนานักวิจัยประเภทตางๆ  
4. รายงานผลการติดตาม/ประเมินโครงการวิจัยเพ่ือการปรับปรุง พัฒนาการบริหารงานวิจัย 
 

มาตรฐานคณุภาพมาตรฐานคณุภาพ  แนวทางการเขียนอธบิายในรายงานแนวทางการเขียนอธบิายในรายงาน  
3.1.3 มีการสนับสนุนทางดาน
การเงินและปจจัย เกื้ อหนุน  
ในการทําวิจัย  เพื่อผลิตนักวิจัย
รุนใหมและผลงานวิจัย/นวัตกรรม
ที่มีคุณภาพเพิ่มข้ึน   
 
 
 
 

Process 

1. จํานวนเงินงบประมาณแผนดินและเงินรายไดที่องคกรจัดสรรเพื่อสนับสนุน
งานวิจัยพ้ืนฐาน งานวิจัยประยุกต และ R2R (D) 
2. รูปแบบการเงินที่สนับสนุน เชน การใหเงินทุน การใหกูยืม และจํานวนเงิน 
ที่จัดเตรียมไวสําหรับงานวิจัย ฯลฯ (D) 
3. ปจจัยเกื้อหนุนที่องคกรจัดไวเพ่ือการวิจัย เชน หองปฏิบัติการวิจัยที่เหมาะสม 
ครุภัณฑ บุคลากรสนับสนุนการวิจัย และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนตน  
(D) 
4. การบริหารจัดการ/ดูแลเรื่องการขอทุนของบุคลากร และการบริหารเงินทุน
วิจัย (D)   
5. การติดตาม ประเมินประสิทธิผลของการใหเงินทุนสนับสนุนการวิจัยของ
องคกรและนําผลการติดตาม ประเมินผลมาเปนขอมูลประกอบการพิจารณา
จัดสรรทุนตอไป (C-A) 
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ตัวบงช้ีที่เกีย่วของตัวบงช้ีที่เกีย่วของ  
1. เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา (สกอ. 4.3) 
2. เงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสรางสรรคของสถาบัน (คือภายในมหาวิทยาลัยมหิดล) ตอจํานวนอาจารยประจํา  (สมศ. 2.2) 
3. เงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสรางสรรคจากภายนอกสถาบัน (มหาวิทยาลัย) ตอจํานวนอาจารยประจํา (สมศ. 2.3) 
4. รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัย หรืองานสรางสรรคจากภายในสถาบัน ตอจาํนวนอาจารยประจํา  (สมศ. 2.4) 
5. รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา (สมศ. 2.5) 

 
การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  33..11..33 

…………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………….... 
 

หลักฐานหลักฐาน//ขอมูลปรขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานะกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานคณุภาพคณุภาพขอขอ  33..11..33 
1. ประกาศเรื่องทุนสนับสนุนงานวิจัย  ทุนสนับสนุนบุคลากรวิจัยขององคกรประเภทตางๆ  
2. ระเบียบการใหทุนอุดหนุนการวิจัยและการเบิกจายเงินวิจัยประเภทตางๆ  
3. จํานวนโครงการวิจัย และเงินทุนวิจัยประเภทตางๆ ที่บุคลากรวิจัย/นักวิจัยไดรับทั้งจากภายในและภายนอกองคกร 
รวมท้ังโครงการวิจัยบูรณาการ และโครงการวิจัยประเภท R2R 
4. รายงานผลการติดตาม การประเมินผลสําเร็จของโครงการวิจัยที่ไดรับทุน 

 
มาตรฐานคณุภาพมาตรฐานคณุภาพ  แนวทางการเขียนอธบิายในรายงานแนวทางการเขียนอธบิายในรายงาน  

3.1.4 มีระบบสารสนเทศ และ
ฐ า น ข อ มู ล ง า น วิ จั ย ที่ เ ป น
ปจจุบัน  สามารถใชประโยชน
ในการบริหารจัดการ และการ
สรางงานวิจัย 
 

Process 

1. แผนการประมวลและรวบรวมขอมูล และนํามาจัดทําสารสนเทศเกี่ยวกับ
การวิจัยขององคกร (P-D) 
2. การประมวล และพัฒนาขอมูลจากขอ 1 เปน “ฐานขอมูลงานวิจัย” เพ่ือใช
ประโยชนในดานตางๆ (D) 
3. การเพิ่มเติม/แกไขขอมูลใหถูกตอง และทันสมัยอยูเสมอ (เชน ดําเนินการ 
ทุกสัปดาห/เดือน/ฯลฯ) (D) 
4. การติดตาม ประเมินผลของระบบสารสนเทศ และฐานขอมูลที่เกี่ยวกับ
งานวิจัย และนําขอมูลที่ไดไปปรับปรุง พัฒนาระบบสารสนเทศและฐานขอมูล
เกี่ยวกับงานวิจัย เพ่ือใหเปนประโยชนและสนับสนุนงานวิจัยอยางแทจริง (C-A) 

 
การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  33..11..44 

…………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………….... 
 

หลักฐานหลักฐาน//ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานคณุภาพคณุภาพขอขอ  33..11..44 
1. ขอมูล/file ขอมูลโครงการวิจัย ขอมูลนักวิจัย จํานวนเงินทุนวิจัย แหลงทุนวิจัย 
2. ขอมูลผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการทั้งในและตางประเทศ 
3. ขอมูลงานวิจัยที่ไดรับการอางอิง/นําไปใชประโยชน 
4. สามารถแสดงการใชโปรแกรม (Software) การจัดเก็บขอมูล  และการคนหาขอมูลที่เปนปจจุบัน 
5. Website ขอมลูสารสนเทศการวิจัย  



 

 49 

มาตรฐานคณุภาพมาตรฐานคณุภาพ  แนวทางการเขียนอธบิายในรายงานแนวทางการเขียนอธบิายในรายงาน  
3.1.5  มีระบบประกันคุณภาพ
งานวิจัยให เปนที่ ยอมรับใน
ระดับสากล  
 
 
 
 
 

Process 

1. คณะกรรมการ/ผูรับผิดชอบดูแลเรื่องจริยธรรม จรรยาบรรณการทําวิจัย 
เชน การคัดลอก การละเมิดกฎหมายทรัพยสินทางปญญา การสรางขอมูลเท็จ 
(P) 
2. คณะกรรมการ/กลุมผูทรงคุณวุฒิพิจารณาความถูกตองและเขมแข็ง  
ทางวิชาการของโครงการวิจัย (P) 
3. ระบบ กลไก และการดําเนินงานเรื่องความปลอดภัย ดานอาชีวอนามัยและ
ส่ิงแวดลอมตามมาตรฐานสากล (P-D) 
4. ระบบและกลไกในการพิจารณาโครงการวิจัยที่มีการทดลองในคน/สัตว  
ตามมาตรฐานสากล (D) 
5. รายงานการติดตาม ประเมินผลระบบประกันคุณภาพงานวิจัยขององคกร
และนําขอมูลนี้ไปปรับปรุง พัฒนาระบบประกันคุณภาพงานวิจัย (C-A) 

 
การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  33..11..55 

…………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………….... 
 

หลักฐานหลักฐาน//ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานคณุภาพคณุภาพขอขอ  33..11..55 
1. คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรมในคน และคูมือ/แนวปฏิบัติ  (กรณีเปนสวนรวมที่ไดรับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย) 
2. คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลการวิจัยที่มีการใชสัตว (กรณีที่สวนรวมมีการใชสัตวทดลอง) และนโยบายการ
กํากับดูแลการใชสัตว/คูมือ/แนวปฏิบัติ 
3. คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย และนโยบาย/คูมือ/แนวปฏิบัติ 
4. คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการ/ผูทรงคุณวุฒิ (Reviews Committee) พิจารณาความถูกตองทางวิชาการของโครงการวิจัย 
5. ผลการดําเนินงานของคณะกรรมการชุดตางๆ 
6. รายงานการติดตาม/ประเมินผลโครงการวิจัยที่ไดรับการตีพิมพเผยแพร ในเอกสารวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ 

 
มาตรฐานคณุภาพมาตรฐานคณุภาพ  แนวทางการเขียนอธบิายในรายงานแนวทางการเขียนอธบิายในรายงาน  

3.1.6 มี ร ะ บ บ ก า ร จั ด ก า ร
ผลการวิจัยและนวัตกรรม  ที่
กอใหเกิดมูลคาและนําไปใช
ประโยชนเชิงพาณิชย 
 

Process 

1. แนวทางและการดําเนินงานการนําผลงานวิจัยไปขยายผลใหเกิดมูลคาเพ่ิม
และนําไปใชใหเกิดประโยชนในเชิงพาณิชย (P-D) 
2. ติดตาม ประเมินผลลัพธของการนําผลงานวิจัยไปขยายผลใหเกิดมูลคาเพ่ิม
และนําไปใชใหเกิดประโยชนในเชิงพาณิชย (C) 
3. การปรับปรุงแนวทาง รูปแบบของการนําผลงานวิจัยไปขยายผลใหเกิด
มูลคาเพ่ิมหรือนําไปใชใหเกิดประโยชนในเชิงพาณิชย โดยนําขอมูลจากขอ 2 
มาประกอบการพิจารณา (A) 

 
การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  33..11..66 

…………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………….... 
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หลักฐานหลักฐาน//ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานคณุภาพคณุภาพขอขอ  33..11..66 
1. การจัดตั้งหนวยงานเพื่อนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนเชิงพาณิชย 
2. จํานวนผลผลิตงานวิจัยที่ไดรับสถานะเปนทรัพยสินทางปญญา 
3. จํานวนผลผลิตงานวิจัยเทคโนโลยี หรือนวัตกรรม ที่ขาย/ถายทอดสูภาคเอกชนหรืออุตสาหกรรม 
4. จํานวนเงินรายไดจากการจัดการทรัพยสินทางปญญา 
 

มาตรฐานคณุภาพมาตรฐานคณุภาพ  แนวทางการเขียนอธบิายในรายงานแนวทางการเขียนอธบิายในรายงาน  
3.1.7 มี ก ล ไ ก ก า ร เ ผ ย แพ ร
ผลงานวิจัย และกระบวนการ
ถายทอดเทคโนโลยีทั้งภายใน
และภายนอก  
 
 
 
 

Process 

1. การมอบหมายคณะกรรมการ/งาน/บุคคล เพ่ือวางนโยบาย แนวทาง 
แผนงาน กํากับ ดูแล และติดตามประเมินผลการดําเนินงานในการเผยแพร
ผลงานวิจัย/นวัตกรรม ทั้งในวงการวิชาการ การนําไปใชประโยชน และ
กระบวนการถายทอดเทคโนโลยีสูภาคสวนตางๆ (P-D) 
2. ระบบรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัยและ
นวัตกรรม ที่เชื่อถือได และรวดเร็วทันตอการใชประโยชน (D) 
3. การสรางเครือขายเผยแพรผลงานวิจัย และนวัตกรรมไปยังผูเกี่ยวของทั้ง
ภายใน และภายนอกองคกร (D) 
4. ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานเผยแพรผลงานวิจัย/นวัตกรรม และ
กระบวนการถายทอดเทคโนโลยีสูภาคสวนตางๆ และนําผลการติดตามฯ  
มาปรับปรุงเพ่ือพัฒนาตอไป (C-A) 
5. การจัดการความรูที่เกิดจากงานวิจัย (A) 

ตัวบงช้ีที่เกีย่วของตัวบงช้ีที่เกีย่วของ  
 มีระบบบริหารจัดการความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค (สกอ. 4.2) 

 
การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  33..11..77 

…………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………….... 
 

หลักฐานหลักฐาน//ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานคณุภาพคณุภาพขอขอ  33..11..77 
1. คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการ/ผูรับผิดชอบดําเนินงานในการเผยแพรผลงานวิจัย 
2. แผนงานดําเนินการเผยแพรผลงานวิจัย/นวัตกรรม และกระบวนการถายทอดเทคโนโลยีสูภาคสวนตางๆ  
3. เอกสารรวมผลงานวิจัย ที่มีการนําความรูจากงานวิจัยไปใชประโยชน 
4. การจัดทําขอมูล ผลงานวิจัยเผยแพร เชน ใน Website เปนตน 
5. รายไดที่ไดรับจากการถายทอดเทคโนโลยีหรือใหคําปรึกษา 
 
 

มาตรฐานคณุภาพมาตรฐานคณุภาพ  แนวทางการเขียนอธบิายในรายงานแนวทางการเขียนอธบิายในรายงาน  
3.1.8 มี ร ะบบการสร า งและ
พัฒนานักวิจัย  
 

Process 

1. กระบวนการและการดําเนินงานคัดเลือกนักวิจัยรุนใหมที่มีคุณภาพ (P-D) 
2. กระบวนการและการดําเนินงานเพิ่มพูนศักยภาพนักวิจัย (P-D) 
3. การวางระบบการสรางบันไดอาชีพ (Career path) นักวิจัย (D) 
4. การติดตาม ประเมินผลระบบการสรางและพัฒนานักวิจัย และนําขอมูลไป
ปรับปรุง พัฒนาระบบการสรางและพัฒนานักวิจัยตอไป (C-A) 
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การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  33..11..88 

…………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………….... 
 

หลักฐานหลักฐาน//ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานคณุภาพคณุภาพขขออ  33..11..88 
1. เอกสารที่เกี่ยวของกับการรับบุคลากรประจํา (permanent staff) และ/หรือ สมทบ (adjunct staff) ที่มีศักยภาพสูงดาน
การวิจัย 
2. เอกสารประกาศใหทุนสงเสริมนักวิจัยรุนใหม/นักวิจัยหลังปริญญาเอก 
3. จํานวนนักวิจัยรุนใหม และนักวิจัยหลังปริญญาเอกที่ไดรับทุน 
4. โครงการ/กิจกรรมจัดอบรม/สัมมนา เพ่ิมพูนศักยภาพนักวิจยั 
5. รายงานการติดตามและประเมินผลสําเร็จ โครงการวิจัยของนักวิจัยรุนใหม/นักวิจัยหลังปริญญาเอกที่ไดรับทุน 

 
ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ 33..11 
กระบวนการ (Process) 

1  มีแผนหรือแนวทางในการดําเนินงาน (Plan)  

2  มีการดําเนินงานตามแผนอยางเปนรูปธรรม (Do) 

3 มีการประเมินผลการดําเนินงานอยางเปนระบบ (Check) 

4. นําผลการดําเนินงานมาปรับปรุง/พัฒนามาตรฐานที่ปฏิบัติ (Act) 

5. มีการปรับปรุงการดําเนินงานจนเกิดการหมุนของวงจร PDCA อยางตอเนื่อง (Continuous Improvement) 

6  มีการพัฒนางานจนเกิดรูปแบบการทํางานแนวใหมหรือนวัตกรรม (Breakthrough/ Innovation) 

 

7  มีการดําเนินงานที่เปนเลิศ (Best Practice)   
 
 

องคประกอบ 3.2 ผลงานวิจัย   Result

หลักการ ผลงานวิจัยกอใหเกิดองคความรูใหม สามารถตีพิมพในวารสารนานาชาติที่มี Impact factor      
มีประโยชนตอการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และมนุษยชาติ และกอใหเกิดการพัฒนาการเรียน
การสอน ที่มีนวัตกรรมและทันสมัย 

 

มาตรฐานคณุภาพมาตรฐานคณุภาพ  แนวทางการเขียนอธบิายในรายงานแนวทางการเขียนอธบิายในรายงาน  
3.2.1 มีผลงานวิจัยที่สามารถ
นํา ไปใช แก ปญหา / กํ าหนด
นโยบายสาธารณะของประเทศ   

Result 

 รูปแบบและ/หรือรายงานการนําผลงานวิจัยนําไปใชประโยชนในการ
แกปญหา/กําหนดนโยบายสาธารณะของประเทศ (Result) 
 

 
การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  33..22..11 

…………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………….... 
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หลักฐานหลักฐาน//ขอมูลประกอบการจัดขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานทํารายงานตามมาตรฐานคณุภาพคณุภาพขอขอ  33..22..11 
1. รายงานผลงานวิจัยที่กอใหเกิดองคความรูและสามารถตีพิมพในวารสารระดับชาติ/นานาชาติ 
2. รายงานการติดตามการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนในการแกปญหาหรือกําหนดนโยบายสาธารณะของประเทศ 
3. รายชื่อ จํานวนโครงการวิจัยที่มีผลผลิตของโครงการสามารถนําไปใชประโยชนในการแกปญหาหรือกําหนดนโยบาย
สาธารณะของประเทศ 
 

มาตรฐานคณุภาพมาตรฐานคณุภาพ  แนวทางการเขียนอธบิายในรายงานแนวทางการเขียนอธบิายในรายงาน  
3.2.2 มีผลงานวิจัย/นวัตกรรม  
ที่สามารถนําไปใชประโยชนใน
ชุมชน สังคม และเชิงพาณิชย  

Result 

1. จํานวนและรูปแบบการนําผลงานวิจัย/งานสรางสรรคนวัตกรรมไปใชใน
ชุมชน/สังคม (Result) 
2. จํานวนและรายการผลงานวิจัย/งานสรางสรรคนวัตกรรมที่มีการนําไปใช
ประโยชนในเชิงพาณิชย (Result) 
3. จํานวนและรายการผลงานวิจัยที่มีการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา 
(Result) 

ตัวบงช้ีที่เกีย่วของตัวบงช้ีที่เกีย่วของ  
1. รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา (สิทธิบัตรและ  
อนุสิทธิบัตรทั้งในและตางประเทศ) หรือนําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติและในระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา 
(สกอ. 4.4) 
2. รอยละของงานวิจัย และงานสรางสรรคที่ตีพิมพ เผยแพร และ/หรือนําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติและระดับ
นานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา (สมศ. 2.1) 

 

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  33..22..22 

…………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………….... 
 

หลักฐานหลักฐาน//ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานคุคุณภาพณภาพขอขอ  33..22..22 
1. รายงานผลงานวิจัยที่กอใหเกิดองคความรูและสามารถตีพิมพในวารสารระดับชาติ/นานาชาติ 
2. จํานวนและรูปแบบการนําผลงานวิจัย/งานสรางสรรคนวัตกรรมไปใชในชุมชน/สังคม 
3. จํานวนและรายการการนําผลงานวิจัย/งานสรางสรรคนวัตกรรมไปใชประโยชนในเชิงพาณิชย 
4. จํานวนผลงานวิจัยที่มีการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา 
 
 

มาตรฐานคณุภาพมาตรฐานคณุภาพ  แนวทางการเขียนอธบิายในรายงานแนวทางการเขียนอธบิายในรายงาน  
3.2.3 มีผลงานวิจัยที่ตีพิมพใน
วารสารที่มี ผูประเมิน  (Peer-
reviewed Journals/Refereed 
Journals) หรืออยูในฐานขอมูล
ระดับชาติ หรือนานาชาติ  
 
 

 

Result 

1. จํานวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพจําแนกตามประเภทของวารสาร เชน Peer-
reviewed Journals/Refereed Journals  ในฐานขอมูลระดับนานาชาติเชน 
ฐานขอมูล Science Citation Index (SCI) ฐานขอมูล Ei Compendex  
ฐานขอมูล INSPEC ฐานขอมูล Science Direct ฐานขอมูล PUBMED 
ฐานขอมูล AGRICOLA (AGRI Cultural Online Access) ฐานขอมูล ERIC 
(Education Database) หรือฐานขอมูล PUBSCIENCE ระดับชาติ หรือ
ฐานขอมูลที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ใหการรับรอง (Result)  
2. จํานวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพในวารสารที่มีผูประเมินตอจํานวนบุคลากรดาน
การวิจัย (Result) 
3. จํานวนผลงานวิจัยขององคกรตอจํานวนผลงานวิจัยทั้ งหมดของ
มหาวิทยาลัย (Result)  
4. ผลการเทียบเคียงจํานวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพตอบุคลากรดานการวิจัยกับ
องคกรอื่นๆ ทั้งในระดับประเทศ/ตางประเทศ (Result) 
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การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  33..22..33 

…………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………….... 
 

หลักฐานหลักฐาน//ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานคณุภาพคณุภาพขอขอ  33..22..33 
 จํานวนผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในฐานขอมูลสากล หรือฐานขอมูลระดับชาติที่ สกอ. ใหการรับรอง 

 

มาตรฐานคณุภาพมาตรฐานคณุภาพ  แนวทางการเขียนอธิแนวทางการเขียนอธิบายในรายงานบายในรายงาน  
3.2.4 มีผลงานวิจัยที่ไดรับการ
อางอิงในวงวิชาการ (Citation) 
 

Result 

1. จํานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ ในระยะ 5 ปยอนหลัง และไดรับการอางอิง  
ในวงวิชาการ (Citation) (Result) 
2. จํานวนบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ใน Peer-reviewed 
Journals/Refereed Journals หรือในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
ตอบุคลากรดานการวิจัยเทียบเคียงกับองคกรอื่นๆ ทั้งในระดับประเทศ/
ตางประเทศ (Result) 

ตัวบงช้ีที่เกีย่วของตัวบงช้ีที่เกีย่วของ  
 รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ใน refereed journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับ

นานาชาติตออาจารยประจํา (สกอ. 4.5, สมศ. 2.6) 
 

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  33..22..44 

…………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………….... 
 

หลักฐานหลักฐาน//ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานคณุภาพคณุภาพขขออ  33..22..44 
1. รายการบทความวิจัยขององคกรที่ไดรับการอางอิงใน Peer-reviewed Journals/Refereed Journals หรือในฐานขอมูล
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
2. สัดสวนจํานวนบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิงใน Peer-reviewed Journals/Refereed Journals  หรือในฐานขอมูล
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติขององคกรเทียบกับมหาวิทยาลัย 
 

มาตรฐานคณุภาพมาตรฐานคณุภาพ  แนวทางการเขียนอธบิายในรายงานแนวทางการเขียนอธบิายในรายงาน  
3.2.5 มี ผ ล ง า น วิ จั ย ที่ เ ป น
ตนแบบ(Prototype)/ตนความคิด 
( Original i ty) / น ว ัต กร รม  
(Innovation) 
 
 

Result 

1. ระบุจํานวนชื่อเรื่องผลงานวิจัยที่เปนตนแบบ/ตนความคิด/นวัตกรรมใหมๆ  
ในรอบ 5 ปที่ผานมา (2547-2551) (Result) 
2. ผลการเทียบเคียงผลงานวิจัยที่เปนตนแบบ/ตนความคิด/นวัตกรรมใหมๆ  
ในรอบ 5 ปที่ผานมา (2547-2551) กับองคกรอื่นๆ ทั้งในระดับประเทศ/
ตางประเทศ (Result)   
3. นําผลการเทียบเคียงในขอ 2 ไปประกอบการพิจารณากําหนดแนวทาง  
การสงเสริม สนับสนุน กระตุนเพ่ือใหองคกรมีผลงานวิจัยที่เปนตนแบบ/  
ตนความคิด/นวัตกรรมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง (Result) 

ตัวบงช้ีที่เกีย่วของตัวบงช้ีที่เกีย่วของ  
 จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา หรืออนุสิทธิบัตร ในรอบ 5 ป ที่ผานมา 

(สมศ. 2.7) 
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การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  33..22..55 

…………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………….... 
 

หลักฐานหลักฐาน//ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานคณุภาพคณุภาพขอขอ  33..22..55 
1. จํานวน ชื่อเรื่องผลงานวิจัยที่เปนตนแบบ/ตนความคิด/นวัตกรรมใหมๆ ในรอบ 5 ปที่ผานมา (2547-2551) 
2. จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา หรืออนุสิทธิบัตร ในรอบ 5 ปที่ผานมา 
(2547-2551) 
3. ผลการเทียบเคียงผลงานวิจัยที่เปนตนแบบ/ตนความคิด/นวัตกรรมใหมๆ ในรอบ 5 ปที่ผานมา (2547-2551) ของ
องคกรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งในและตางประเทศ 
4. ผลงานวิจัยที่ไดรับรางวัลส่ิงประดิษฐหรือนวัตกรรม  

 

ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ 33..22 
ผลลัพธ (Results) 

1. ไมมีการรายงานผลหรือผลลัพธไมตรงกับแผนงาน และเปาหมาย หรือตํ่ากวาเปาหมาย (No/Inaccurate/Below Target) 

2. มีการรายงานผลลัพธหรือเคร่ืองชี้วัดที่ตรงกับแผนงานและเปาหมาย  (On Target) 

3. ผลลัพธของการดําเนินงานดีกวาเปาหมายที่ต้ังไว  (Above Target) 

4. การติดตามผลตอเนื่องแสดงแนวโนมของผลลัพธที่ ดีขึ้น (Upward Trend) 

5. มีการนําผลลัพธที่ดีขึ้นไปเทียบเคียง (Benchmark) ในระดับประเทศ 

6. มีการนําผลลัพธที่ดีขึ้นไปเทียบเคียง (Benchmark) ในระดับภูมิภาคเอเชีย 

 

7. มีการนําผลลัพธที่ดีขึ้นไปเทียบเคียง (Benchmark) ในระดับโลก   
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หลักการ มหาวิทยาลัยใหความสําคัญกับการบริการวิชาการ โดยถือเปนภารกิจหลักประการหนึ่ง 

มุงเนนการเพิ่มพูนความรู การพัฒนาคุณภาพชีวิตแกประชาชน และสอดคลองกับความ
ตองการของสังคม ตลอดจนการสงเสริมบทบาททางวิชาการและวิชาชีพของมหาวิทยาลัยในการ
พัฒนาสังคมแหงการเรียนรู  

 

องคประกอบ 4.1   ระบบและกลไก   Process

หลักการ การใหบริการวิชาการที่หลากหลายเปนระบบที่เชื่อมโยงทั้งองคกร โดยมีขอบเขตการ
ดําเนินงานอยางครอบคลุม ครบวงจร ทั้งการกําหนดเปาหมายและแผนงาน การประสานงาน   
การติดตามประเมินผล และการปรับปรุงพัฒนา ทั้งนี้ ระบบและกลไกแตละระดับอาจมีรูปแบบ
แตกตางกันได   

 

มาตรฐานคณุภาพมาตรฐานคณุภาพ  แนวทางการเขียนอธบิายในรายงานแนวทางการเขียนอธบิายในรายงาน  
4.1.1 มีระบบและกลไกการ
ดําเนินการบริการวิชาการที่
หลากหลายสู เป าหมายของ
องคกร  
 

 
 

Process 

1. โครงสราง/คําส่ังแตงตั้ง/มอบหมายคณะกรรมการ (ชุดตางๆ)/งาน/บุคคล  
เพ่ือวางนโยบาย แนวทาง กํากับ ดูแล ติดตาม ประเมินผลการดําเนินการ
บริการวิชาการขององคกร (P) 
2. นโยบาย แผนกลยุทธ และแผนดําเนินงาน/แผนปฏิบัติงานดานบริการ
วิชาการตามเปาหมาย ที่เชื่อมโยงกับแผนกลยุทธดานอื่นๆ ขององคกร และ
สอดคลองกับแผนกลยุทธการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย/ อ่ืนๆ ที่
เกี่ยวของ (P) 
3. หลักเกณฑ/ระเบียบในการใหบริการวิชาการแกสังคม (P-D) 
4. การติดตาม ประเมินผล และการปรับปรุง พัฒนาระบบและกลไกการ
ดําเนินงานดานการบริการวิชาการ (C-A) 

ตัวบงช้ีที่เกีย่วของตัวบงช้ีที่เกีย่วของ  
 มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแกสังคมตามเปาหมายของสถาบัน (สกอ. 5.1) 

 
การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  44..11..11 

…………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………….... 
 

หลักฐานหลักฐาน//ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานคณุภาพคณุภาพขอขอ  44..11..11 
1. แผนภูมิแสดงโครงสรางการบริหารงานดานการบริการวิชาการ 
2. คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการ/ผูรับผิดชอบดานการบริการวิชาการ 
3. รายงานการประชุมคณะกรรมการ/ผูรับผิดชอบดานการบริการวิชาการ  
4. ผลการวิเคราะหศักยภาพของการดําเนินการดานการบริการวิชาการแกสังคม 
5. นโยบายและแผนงานการดําเนินการดานการบริการวิชาการ 
6. เอกสาร/หลักฐานแสดงผลการประเมิน ปรับปรุง และพัฒนา (ถามี) 

   

                 มาตรฐานคณุภาพดานการบรกิารวชิาการ มาตรฐานคณุภาพท่ี 4 
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มาตรฐานคณุภาพมาตรฐานคณุภาพ  แนวทางการเขียนอธบิายในรายงานแนวทางการเขียนอธบิายในรายงาน  
4.1.2 มี ร ะบบการวิ เ คราะห
ตนทุนตอหนวยการบริการ
วิชาการ/สรางผลิตภัณฑ เพื่อ
ก า ร กํ า ห น ด ร า ค า แ ล ะ ใ ช
ทรัพยากรอยางเหมาะสม 

Process 

1. โครงสรางการบริหารงานและการมอบหมายผูรับผิดชอบดําเนินการจัดวาง
ระบบการวิเคราะหตนทุน (P) 
2. วิธีการและการดําเนินงานในการวิเคราะหตนทุน ซึ่งรวมถึงการจําแนก
ประเภทกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการที่คิดคาบริการและไมคิดคาบริการ 
และการศึกษาตนทุนตอหนวยของการบริการวิชาการ/ผลิตภัณฑ (P-D) 
3. กระบวนการติดตาม ประเมินผลและการนําผลมาปรับปรุง พัฒนา (C-A) 

ตัวบงช้ีที่เกีย่วของตัวบงช้ีที่เกีย่วของ  
 คาใชจาย และมูลคาของสถาบันในการบริการวิชาการและวิชาชีพเพ่ือสังคม (โดยไมเรียกเก็บเงินจากผูรับบริการ) ตอ

อาจารยประจํา (สมศ. 3.4) 

 
การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  44..11..22 

…………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………….... 
 

หลักฐานหลักฐาน//ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานคณุภาพคณุภาพขอขอ  44..11..22 
1. รายงานผลการวิเคราะหตนทุนตอหนวยของกิจกรรม/โครงการตางๆ 
2. แบบฟอรมและการรายงานการรวบรวมผลการวิเคราะหตนทุน 
 

มาตรฐานคณุภามาตรฐานคณุภาพพ  แนวทางการเขียนอธบิายในรายงานแนวทางการเขียนอธบิายในรายงาน  
4.1.3 มี ร ะบบสา รสน เทศ /
ฐานข อมู ลที่ สนั บสนุ นการ
บริการวิชาการที่เชื่อถือได และ
ทันสมัย  

Process 

1. แผนการประมวลและรวบรวมขอมูล และนํามาจัดทําฐานขอมูลสารสนเทศ
เกี่ยวกับการบริการวิชาการขององคกร (P-D) 
2. การติดตาม ประเมินผล และการปรับปรุง พัฒนาระบบและกลไกการ
ดําเนินงานดานระบบสารสนเทศ/ฐานขอมูล (C-A) 

 
การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  44..11..33 

…………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………….... 
 
 

หลักฐานหลักฐาน//ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานคณุภาพคณุภาพขขออ  44..11..33 
1. แผนภูมิแสดงโครงสรางระบบสารสนเทศที่ใชในการบริการวิชาการ 
2. ฐานขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของ 
3. เอกสาร/หลักฐานที่แสดงผลการประเมินและการปรับปรุง พัฒนา (ถามี) 
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มาตรฐานคณุภาพมาตรฐานคณุภาพ  แนวทางการเขียนอธบิายในรายงานแนวทางการเขียนอธบิายในรายงาน  
4.1.4 มีการบูรณาการระหวาง
การบริการทางวิชาการกับการ
เรียนการสอน การวิจัย และการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดลอม  

Process 

1. การวางแผนและดําเนินการเพื่อพัฒนาความเชื่อมโยงบริการวิชาการกับ
ภารกิจดานการเรียนการสอน การวิจัย และการทํานุบํารุงศิลปะ วัฒนธรรมและ
ส่ิงแวดลอม หรืองานดานอื่นๆ ตามภารกิจขององคกร (P-D)  
2. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของการบริการวิชาการที่มีตอการเรียนการสอน  
การวิจัย การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม หรืองานดานอื่นๆ ตามภารกิจของ
องคกร (C) 
3. การนําผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุงความเชื่อมโยง และบูรณาการ
ระหวางการบริการวิชาการกับภารกิจดานอื่นๆ ขององคกร (A) 

ตัตัวบงช้ีที่เกีย่วของวบงช้ีที่เกีย่วของ  
 มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการและวิชาชีพมาใชในการพัฒนาการเรียน การสอน และการวิจัย 

(สมศ. 3.3)   
 

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  44..11..44 

…………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………….... 
 

หลักฐานหลักฐาน//ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานคณุภาพคณุภาพขอขอ  44..11..44 
1. แผนงานการบูรณาการการบริการวิชาการกับภารกิจอ่ืนๆ 

2. รายชื่อกิจกรรม/โครงการในลักษณะการบูรณาการระหวางการบริการวิชาการกับภารกิจอ่ืนๆ 

3. รายงานการประเมินสัมฤทธิผลของการบูรณาการการบริการวิชาการกับภารกิจอ่ืนๆ 

 

มาตรฐานคณุภาพมาตรฐานคณุภาพ  แนวทางการเขียนอธบิายในรายงานแนวทางการเขียนอธบิายในรายงาน  
4.1.5 ใหบริการวิชาการหรือ
สรางผลิตภัณฑดวยจริยธรรม 
มนุ ษ ยธ ร รม  แ ล ะ มี ค ว า ม
รับผิดชอบตอสาธารณะ 

Process 

1. กรรมการ  กลุมบุคคล หรือผู รับผิดชอบที่กํากับดูแลดานจริยธรรม 
มนุษยธรรม และความรับผิดชอบตอสาธารณะในการใหบริการวิชาการ (P) 
2. ขั้นตอน และวิธีดําเนินงานที่สอดคลองกับขอกําหนดของวิชาชีพ จารีต
ประเพณี และจริยธรรมของวิชาชีพ (D) 
3. การติดตาม ประเมินผล และปรับปรุง พัฒนาการใหบริการวิชาการที่มี
จริยธรรม มนุษยธรรมและความรับผิดชอบตอสาธารณะ (C-A) 

 
การดําเนินการตการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอามมาตรฐานคุณภาพขอ  44..11..55 

…………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………….... 
 
 

หลักฐานหลักฐาน//ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานคณุภาพคณุภาพขอขอ  44..11..55 
1. เอกสาร/หลักฐานแสดงถึงการมอบหมายใหมีผูรับผิดชอบดานจริยธรรม มนุษยธรรม ผลกระทบตอสังคม ตอการ
ใหบริการวิชาการหรือสรางผลิตภัณฑ 
2. เอกสาร/หลักฐานแสดงการติดตามประเมินผลและพัฒนา ปรับปรุง 
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ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ 44..11 
กระบวนการ (Process) 

1  มีแผนหรือแนวทางในการดําเนินงาน (Plan)  

2  มีการดําเนินงานตามแผนอยางเปนรูปธรรม (Do) 

3 มีการประเมินผลการดําเนินงานอยางเปนระบบ (Check) 

4. นําผลการดําเนินงานมาปรับปรุง/พัฒนามาตรฐานที่ปฏิบัติ (Act) 

5. มีการปรับปรุงการดําเนินงานจนเกิดการหมุนของวงจร PDCA อยางตอเนื่อง (Continuous Improvement) 

6  มีการพัฒนางานจนเกิดรูปแบบการทํางานแนวใหมหรือนวัตกรรม (Breakthrough/ Innovation) 

 

7  มีการดําเนินงานที่เปนเลิศ (Best Practice)   
 

องคประกอบ 4.2 ผูรับบริการ Process
 

หลักการ ผูรับบริการมีความพึงพอใจสูงสุดตอการบริการวิชาการ/ผลิตภัณฑขององคกร   
 

มาตรฐานคณุภาพมาตรฐานคณุภาพ  แนวทางการเขียนอธบิายในรายงานแนวทางการเขียนอธบิายในรายงาน  
4.2.1 มีระบบการศึกษาความ
ตองการ  ความคาดหวัง  และ
ความคิดเห็นจากผู รับบริการ 
ผูเ ก่ียวของ ใหเปนที่ตองการ
ของผูรับบริการ   
 

 

Process 

1. การศึกษา วางแผน  สํารวจความตองการของผูรับบริการกลุมเปาหมาย 
และการดําเนินงานการจัดบริการ/ผลิตภัณฑที่สอดคลองกับความตองการของ
ผูรับบริการ (P-D)  
2. กําหนดชองทาง/แนวทาง และการดําเนินงานการรับฟงความคิดเห็นจาก
ผูรับบริการ/ผูเกี่ยวของ (P-D) 
3. ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานการบริการวิชาการตางๆ/การรับฟงความ
คิดเห็นจากผูรับบริการ/ผูเกี่ยวของ (C)  
4. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนกลยุทธ  รูปแบบ กระบวนการ และปจจัย
ตางๆ เพ่ือพัฒนาใหการดําเนินงานการบริการวิชาการบรรลุตามเปาหมายของ
องคกรและผูรับบริการ (A) 

ตัวบงช้ีที่เกีย่วของตัวบงช้ีที่เกีย่วของ  
 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ (สกอ. 5.4) 

 
การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  44..22..11 

…………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………….... 
 

หลักฐานหลักฐาน//ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานคณุภาพคณุภาพขอขอ  44..22..11 
1. ผลการศึกษา วิเคราะห สํารวจ ความตองการของผูรับบริการกลุมตางๆ 
2. แบบสอบถาม/แบบสํารวจความคิดเห็นของผูรับบริการ/ผูเกี่ยวของ 
3. เอกสารแสดงระบบการรับฟงความคิดเห็น และรายงานสรุปความคิดเห็น/คํารองเรียน ของผูรับบริการ/ผูเกี่ยวของ 
4. รายงานผลการวิเคราะห/การประเมินความพึงพอใจและรับฟงความคิดเห็นของผูรับบริการหลัก  
5. รายงานการนําผลไปใชในการปรับปรุงคุณภาพ เพ่ือคงการรักษาและจดับริการใหตรงความตองการ/ความภักดีของ
ลูกคา/ผูรับบริการอยางตอเนื่อง 
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มาตรฐานคณุภาพมาตรฐานคณุภาพ  แนวทางการเขียนอธบิายในรายงานแนวทางการเขียนอธบิายในรายงาน  
4.2.2 มีระบบสื่อสาร และสราง
ความสัมพันธในการใหบริการ
วิชาการ   
 
 
 
 
 

Process 

1. การมอบหมายผู รับผิดชอบในการดํ า เนินงานสื่ อสาร  และสร า ง
ความสัมพันธกับผูรับบริการ/ผูเกี่ยวของในปจจุบันและอนาคต (P) 
2. แผน/รูปแบบ/วิธีการ/กิจกรรมในการดําเนินงานติดตอ ส่ือสาร แจงขาวสาร 
ติดตาม รักษาความสัมพันธอันดี เชน แผนพับประชาสัมพันธการอบรม  
บัตรอวยพรตามเทศกาลตางๆ  เปนตน (P-D) 
3. การติดตาม ประเมินผลรูปแบบ/วิธีการ/กิจกรรมในขอ 1 และ 2  โดยดูวา
การดําเนินการสงผลใหมีแนวโนมที่จะคงจํานวนผูรับบริการเดิมที่ใชบริการ
อยางตอเนื่อง และจํานวนผูรับบริการใหมที่เพ่ิมขึ้น/มีรายไดจากการบริการ
เพ่ิมขึ้น (C) 
4. การปรับปรุง พัฒนาระบบและกลไกการดําเนินงานดานการสื่อสารและ 
สรางความสัมพันธ (A) 

 
การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  44..22..22 

…………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………….... 
 

หลักฐานหลักฐาน//ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานคณุภาพคณุภาพขอขอ  44..22..22 
1. แผนภูมิแสดงโครงสรางของการสื่อสาร/และการประชาสัมพันธในการใหบริการวิชาการ 
2. คําส่ังแตงตั้ง/เอกสารการมอบหมายผูรับผิดชอบ 
3. รายการกิจกรรม/โครงการ ที่ดําเนินการ 
4. เอกสาร/หลักฐานแสดงผลการประเมินและการปรับปรุง พัฒนา 
 

ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ 44..22 
กระบวนการ (Process) 

1  มีแผนหรือแนวทางในการดําเนินงาน (Plan)  

2  มีการดําเนินงานตามแผนอยางเปนรูปธรรม (Do) 

3 มีการประเมินผลการดําเนินงานอยางเปนระบบ (Check) 

4. นําผลการดําเนินงานมาปรับปรุง/พัฒนามาตรฐานที่ปฏิบัติ (Act) 

5. มีการปรับปรุงการดําเนินงานจนเกิดการหมุนของวงจร PDCA อยางตอเนื่อง (Continuous Improvement) 

6  มีการพัฒนางานจนเกิดรูปแบบการทํางานแนวใหมหรือนวัตกรรม (Breakthrough/ Innovation) 

 

7  มีการดําเนินงานที่เปนเลิศ (Best Practice)   
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องคประกอบ 4.3 บริการ/ผลิตภัณฑ Process & Result
 

หลักการ บริการวิชาการ/ผลิตภัณฑที่มีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ/มาตรฐานผลิตภัณฑ  
ไดรับการยอมรับในระดับชาติ/นานาชาติ   

 

มาตรฐานคณุภาพมาตรฐานคณุภาพ  แนวทางการเขียนอธบิายในรายงานแนวทางการเขียนอธบิายในรายงาน  
4.3.1 มี บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร /
ผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ ที่ไดรับ
การยอมรับ/รับรองในวงวิชาการ
หรื อองค กรตามมาตรฐาน
วิชาชีพ /มาตรฐานผลิตภัณฑ  
ทั้งในระดับชาติ/นานาชาติ 

Process & Result 

1. วางแผน  กําหนด และดําเนินการพัฒนาขั้นตอนการใหบริการวิชาการ  
อยางตอเนื่อง เพ่ือใหบริการมีการพัฒนาจนถึงระดับที่มีการไดรับคํารับรองจาก
มาตรฐานทั้งระดับชาติ/นานาชาติ (P-D) 
2. การติดตาม ประเมินผล และการปรับปรุง พัฒนาบริการวิชาการ/ผลิตภัณฑ 
(C-A) 
3. รายการและจํานวนบริการวิชาการ/ผลิตภัณฑที่ไดรับการยอมรับ/รับรองใน
วงวิชาการหรือองคกรตามมาตรฐานวิชาชีพ/มาตรฐานผลิตภัณฑ ทั้งใน
ระดับชาติ/นานาชาติ (Result) 

ตัวบงช้ีที่เกีย่วของตัวบงช้ีที่เกีย่วของ  
1. รอยละของอาจารยประจําที่มีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธ
ภายนอกสถาบัน เปนกรรมการวิชาการ  กรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา (สกอ. 5.2)   
2. รอยละของอาจารยที่เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปนกรรมการวิชาการและกรรมการ
วิชาชพีในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา (สมศ. 3.2 )   

 

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  44..33..11 

…………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………….... 
 

หลักฐานหลักฐาน//ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานคณุภาพคณุภาพขอขอ  44..33..11 
1. รายชื่อการบริการวิชาการ และรายละเอียด เชน ผูรับบริการ ชวงเวลา ความถี่ รายได เปนตน 

2. เอกสาร/หลักฐานการรับรองมาตรฐานจากหนวยงาน/องคกร เพ่ือรับรองคุณภาพของบริการ/ผลิตภัณฑ  รวมถึง
กระบวนการการผลิต (ถามี) 
3. รายชื่อและหลักฐานที่แสดงใหเห็นวาบุคลากรผูใหบริการวิชาการเปนผูที่มีความรู ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ 
หรือเปนที่ยอมรับในวงวิชาการในระดับชาติ/นานาชาต ิ

4. เอกสาร/หลักฐานที่แสดงผลการพัฒนา เพ่ือยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ/บริการ 
 

มาตรฐานคณุภาพมาตรฐานคณุภาพ  แนวทางการเขียนอธบิายในรายงานแนวทางการเขียนอธบิายในรายงาน  
4.3.2 มี บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร /
ผลิตภัณฑที่เปนประโยชนตอ
ชุมชน/สังคม   
 
 
 

Process & Result 

1. วางแผน  กําหนด และดําเนินการพัฒนาขั้นตอนการใหบริการวิชาการ  
ซึ่งมีการนําองคความรูขององคกรมาใชเพ่ือตอบสนองความตองการ เสริมสราง
ความเขมแข็งและสรางประโยชนใหกับชุมชน/สังคม (P-D) 
2. การติดตาม ประเมินผล และปรับปรุง การใหบริการวิชาการ/ผลิตภัณฑ  
ที่เปนประโยชนตอชุมชน/สังคม (C-A) 
3. รายการและจํานวนบริการวิชาการ/ผลิตภัณฑที่เปนประโยชนตอชุมชน/
สังคม (Result) 
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ตัวบงตัวบงช้ีที่เกีย่วของช้ีที่เกีย่วของ  
 รอยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการทางวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสรางความ

เขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติตออาจารยประจํา (สกอ. 5.3, สมศ. 3.1) 
 

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  44..33..22 

…………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………….... 
 

หลักฐานหลักฐาน//ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานคณุภาพคณุภาพขอขอ  44..33..22 
1. รายการกิจกรรม/โครงการของการใหบริการวิชาการที่เปนประโยชนตอชุมชน/สังคม 

2. รายงานผลการประเมินกิจกรรม/โครงการที่จัดใหแกชุมชน/สังคม และการนําผลมาปรับปรุง พัฒนา 

 
ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ 44..33 
กระบวนการ (Process) ผลลัพธ (Results) 

1  มีแผนหรือแนวทางในการดําเนินงาน (Plan)  1. ไมมีการรายงานผลหรือผลลัพธไมตรงกับแผนงาน 
และเปาหมาย  หรือตํ่ากวาเปาหมาย (No/Inaccurate/ 
Below Target) 

2  มีการดําเนินงานตามแผนอยางเปนรูปธรรม 
(Do) 

2. มีการรายงานผลลัพธหรือเครื่องชี้ วัดที่ตรงกับ
แผนงานและเปาหมาย  (On Target) 

3 มีการประเมินผลการดําเนินงานอยางเปนระบบ 
(Check) 

3. ผลลัพธของการดําเนินงานดีกวาเปาหมายที่ต้ังไว 
(Above Target) 

4. นําผลการดําเนินงานมาปรับปรุง/พัฒนามาตรฐาน
ที่ปฏิบัติ (Act) 

4. การติดตามผลตอเนื่องแสดงแนวโนมของผลลัพธที่ 
ดีขึ้น (Upward Trend) 

5. มีการปรับปรุงการดําเนินงานจนเกิดการหมุนของวงจร
PDCA อยางตอเนื่อง (Continuous Improvement) 

5. มีการนําผลลัพธที่ดีขึ้นไปเทียบเคียง (Benchmark) 
ในระดับประเทศ 

6  มีการพัฒนางานจนเกิดรูปแบบการทํางานแนว
ใหมหรือนวัตกรรม (Breakthrough/ Innovation) 

6. มีการนําผลลัพธที่ดีขึ้นไปเทียบเคียง (Benchmark) 
ในระดับภูมิภาคเอเชีย 

 

7  มีการดําเนินงานที่เปนเลิศ (Best Practice) 

 

7. มีการนําผลลัพธที่ดีขึ้นไปเทียบเคียง (Benchmark) 
ในระดับโลก   
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หลักการ มหาวิทยาลัยใหความสําคัญกับการอนุรักษ สงเสริม พัฒนาศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม 
ซ่ึงเปนภารกิจหลักประการหนึ่งของมหาวิทยาลัย โดยมุงเนนใหเกิดการบูรณาการและการใช
ความรู  วิทยาการของบุคลากรมหาวิทยาลัยเพ่ือการอนุรักษ ฟนฟู สงเสริม พัฒนา และเพิ่ม
คุณคาของศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น และสิ่งแวดลอม ตามจุดเนนเฉพาะและบริบท
ของแตละองคกร 

 

องคประกอบ 5.1   ระบบและกลไก   Process

หลักการ มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมที่ครอบคลุมทั้งระดับ
มหาวิทยาลัยและระดับองคกร โดยมีขอบเขตการดําเนินงานอยาง ครบวงจร ทั้งการกําหนด
นโยบายและแผนงาน การประสานงาน การติดตามประเมินผล และการปรับปรุงพัฒนา ทั้งน้ี 
ระบบและกลไกแตละระดับอาจมีรูปแบบแตกตางกันได   

 

มาตรฐานคณุภาพมาตรฐานคณุภาพ  แนวทางการเขียนอธบิายในรายงานแนวทางการเขียนอธบิายในรายงาน  
5.1.1 มี โ ค ร ง ส ร า ง แ ล ะ
ผูรับผิดชอบงานดานการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมสรางเสริม
คุณธรรมจริยธรรม และอนุรักษ
สิ่งแวดลอม ซึ่งมีความเชื่อมโยง
ประสานงานระหวางมหาวิทยาลัย
และองคกร 

Process 

1. โครงสรางการบริหารงานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและการอนุรักษ
ส่ิงแวดลอมระหวางองคกรและมหาวิทยาลัย และ/หรือภายในองคกร (P) 
2. กระบวนการประสานงานกับหนวยงานยอยในระดับองคกร มหาวิทยาลัย 
และชุมชน  (D) 
3. การกําหนด/มอบหมายผูรับผิดชอบในการดําเนินงาน (D) 

ตัวบงช้ีที่เกีย่วของตัวบงช้ีที่เกีย่วของ  
 มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (สกอ. 6.1)   

 
การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  55..11..11 

…………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………….... 
 

หลักฐานหลักฐาน//ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานคณุภาพคณุภาพขอขอ  55..11..11 
1. ผลการวิเคราะหศักยภาพ และบทบาทขององคกรในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการอนุรักษส่ิงแวดลอม 
2. แผนภูมิแสดงโครงสรางการบริหารงานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและการอนุรักษส่ิงแวดลอมระหวางองคกรกับ
ภาควิชา/หนวยงาน  
3. คําส่ังแตงตั้งกรรมการ/ผูรับผิดชอบดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและการอนุรักษส่ิงแวดลอม 
4. รายงานการประชุมของคณะกรรมการ/ผูรับผิดชอบดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและส่ิงแวดลอม/เอกสาร/
หลักฐานอื่นๆ  ที่แสดงถึงการประสานงาน และการดําเนินงาน 

มาตรฐานคณุภาพดานการทาํนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ
ส่ิงแวดลอมมาตรฐานคณุภาพท่ี 5 
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มาตรฐานคณุภาพมาตรฐานคณุภาพ  แนวทางการเขียนอธบิายในรายงานแนวทางการเขียนอธบิายในรายงาน  
5.1.2 มีนโยบาย และแผนงาน
ด า น ก า ร ทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ป -
วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม 
 
 

Process 

1. การวิเคราะหตนเองวาองคกรควรมีบทบาท หรือมีความเกี่ยวของอยางไร 
ตอการดําเนินการดานการทํานุ บํารุง ศิลปวัฒนธรรม  และการอนุรักษ
ส่ิงแวดลอม ตามบริบทและความเหมาะสมขององคกร  (P) 
2. นโยบาย แนวทาง แผนงานดําเนินงานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
และการอนุรักษส่ิงแวดลอมขององคกร  (P) 
3. การดําเนินงานตามแผน  การประสานงาน  และการติดตาม ประเมินผล  
เพ่ือการปรับปรุง พัฒนาการดําเนินงานใหบรรลุตามเปาหมายที่วางไว (D-C-A) 

 
การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  55..11..22 

…………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………….... 
 

หลักฐานหลักฐาน//ขอมูลประกอบการจัดทํารขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานายงานตามมาตรฐานคณุภาพคณุภาพขอขอ  55..11..22 
1. นโยบาย และแผนงานการดําเนินการดานศิลปวัฒนธรรมและส่ิงแวดลอมขององคกร 
2. เอกสาร/หลักฐานแสดงผลการประเมินและการปรับปรุงพัฒนาแผนงาน โครงการ กิจกรรม 
3. เอกสารแสดงการมอบหมาย/กําหนดภาระหนาที่  ผูรับผิดชอบในการดําเนินงานตามแผน    
 

มาตรฐานคุมาตรฐานคุณภาพณภาพ  แนวทางการเขียนอธบิายในรายงานแนวทางการเขียนอธบิายในรายงาน  
5.1.3 มีการสนับสนุนงบประมาณ
และดานอ่ืนๆ อยางเหมาะสม
กับลั กษณะขอ ง โค ร งก า ร /
กิจกรรม  อนุรักษ สงเสริม พัฒนา
ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม   

Process 

 จํานวนเงิน/มูลคาคาใชจายทั้งงบประมาณแผนดินและเงินรายไดที่สนับสนุน
การดําเนินโครงการ/กิจกรรม อนุรักษ สงเสริม พัฒนาศิลปวัฒนธรรม และ
ส่ิงแวดลอม (D) 
 

ตัวบงช้ีที่เกีย่วของตัวบงช้ีที่เกีย่วของ  
 รอยละของคาใชจายและมูลคาที่ใชในการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรมตอ

งบดําเนินการ  (สมศ. 4.2) 

 
การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  55..11..33 

…………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………….... 
 

หลักฐานหลักฐาน//ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานคณุภาพคณุภาพขอขอ  55..11..33 
1.   รายละเอียดคาใชจายและมูลคาที่องคกรใชในการดําเนินโครงการ กิจกรรมอนุรักษ/สงเสริม/พัฒนาศิลปวัฒนธรรมและ
ส่ิงแวดลอม 
2.   รายละเอียดปจจัยสนับสนุนดานอื่นๆ ที่องคกร/บุคลากรนํามาสนับสนุนการดําเนินงาน  
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มาตรฐานคณุภาพมาตรฐานคณุภาพ  ประเด็นที่ประเด็นที่ตองอธบิายใตองอธบิายในรายงานนรายงาน  
5.1.4 มีการติดตามประเมินผล
การดําเนินการอนุรักษ สงเสริม 
พัฒนาศิลปวัฒนธรรม และ
สิ่งแวดลอม   

Process 

1. การติดตาม ประเมินผลการดําเนินการ (รวมทั้งจํานวนและประเภทของ
ผูเขารวมกิจกรรม)  (C) 
2. การนําผลการประเมินมาปรับปรุง พัฒนา แผนงาน/แผนการดําเนินงาน 
อนุรักษ สงเสริม พัฒนาศิลปวัฒนธรรม และส่ิงแวดลอม   (A) 

 
การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  55..11..44 

…………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………….... 
 

หลักฐานหลักฐาน//ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานคณุภาพคณุภาพขอขอ  55..11..44 
1. รายงานผลการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการอนุรักษ
ส่ิงแวดลอม 
2. เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการนําผลการติดตามประเมินผลในขอ 1 มาปรับปรุงแผนงาน/แผนการดําเนินงานดานการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการอนุรักษส่ิงแวดลอม 
 

ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ 55..11 
กระบวนการ (Process) 

1  มีแผนหรือแนวทางในการดําเนินงาน (Plan)  

2  มีการดําเนินงานตามแผนอยางเปนรูปธรรม (Do) 

3 มีการประเมินผลการดําเนินงานอยางเปนระบบ (Check) 

4. นําผลการดําเนินงานมาปรับปรุง/พัฒนามาตรฐานที่ปฏิบัติ (Act) 

5. มีการปรับปรุงการดําเนินงานจนเกิดการหมุนของวงจร PDCA อยางตอเนื่อง (Continuous Improvement) 

6  มีการพัฒนางานจนเกิดรูปแบบการทํางานแนวใหมหรือนวัตกรรม (Breakthrough/ Innovation) 

 

7  มีการดําเนินงานที่เปนเลิศ (Best Practice)   
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องคประกอบ 5.2 การดําเนินการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดลอม  

Result
 
 

หลักการ มีการดําเนินการอนุรักษสงเสริม/มีการพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม โดยบูรณาการกับ
ภารกิจหลักอยางเหมาะสมกับบริบทและศักยภาพขององคกร 

 

มาตรฐานคณุภาพมาตรฐานคณุภาพ  แนวทางการเขียนอธบิายในรายงานแนวทางการเขียนอธบิายในรายงาน  
5.2.1 มี โ ค ร ง ก า ร / กิ จ ก ร รม 
อ นุ รั ก ษ  ส ง เ ส ริ ม ศิ ล ป - 
วัฒนธรรม/โครงการ/กิจกรรม /
พัฒนาศิ ลปวัฒนธรรม  และ
สิ่งแวดลอม โดยบูรณาการกับ  
พั น ธ กิ จ ห ลั ก ต า ม ค ว า ม
เหมาะสมและศักยภาพ  

Result 

 รายการโครงการ/กิจกรรม อนุรักษ และสงเสริมศิลปวัฒนธรรม/โครงการ/
กิจกรรมพัฒนาศิลปวัฒนธรรมที่บูรณาการกับพันธกิจหลัก รวมท้ังการสงเสริม 
และพัฒนาวัฒนธรรมการอนุรักษส่ิงแวดลอมรวมกับชุมชน  (Result) 

ตัวบตัวบงช้ีที่เกีย่วของงช้ีที่เกีย่วของ  
 รอยละของโครงการ/กิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ  ศิลปะและวัฒนธรรมตอจํานวนนักศึกษา  

(สมศ. 4.1) 

 
การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  55..22..11 

…………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………….... 
 

หลักฐานหลักฐาน//ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานคณุภาพคณุภาพขอขอ  55..22..11 
1. ตารางสรุปขอมูลโครงการ/กิจกรรมอนุรักษ สงเสริม และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและส่ิงแวดลอม 
2. เอกสาร/หลักฐาน ที่แสดงถึงการบูรณาการกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการอนุรักษส่ิงแวดลอม เขากับ
พันธกิจอ่ืน  
 

ผลกผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ ารประเมินตนเองตามองคประกอบ 55..22 
ผลลัพธ (Results) 

1. ไมมีการรายงานผลหรือผลลัพธไมตรงกับแผนงาน และเปาหมาย หรือตํ่ากวาเปาหมาย (No/Inaccurate/Below Target) 

2. มีการรายงานผลลัพธหรือเคร่ืองชี้วัดที่ตรงกับแผนงานและเปาหมาย  (On Target) 

3. ผลลัพธของการดําเนินงานดีกวาเปาหมายที่ต้ังไว  (Above Target) 

4. การติดตามผลตอเนื่องแสดงแนวโนมของผลลัพธที่ ดีขึ้น (Upward Trend) 

5. มีการนําผลลัพธที่ดีขึ้นไปเทียบเคียง (Benchmark) ในระดับประเทศ 

6. มีการนําผลลัพธที่ดีขึ้นไปเทียบเคียง (Benchmark) ในระดับภูมิภาคเอเชีย 

 

7. มีการนําผลลัพธที่ดีขึ้นไปเทียบเคียง (Benchmark) ในระดับโลก   
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สวนท่ี 4 

ขอมูลประกอบรายงานการประเมนิตนเอง 
 

 
เพ่ือใหหนวยงานมีขอมูลใชในการแสดงตัวบงชี้ของ สกอ.  สมศ. ประกอบการรายงานการประเมิน

ตนเองตามระบบคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยจึงไดจัดทําแบบกรอกขอมูลพ้ืนฐานและแบบ
รายงานผลการดําเนินการตามตัวบงชี้ของ  สกอ.  สมศ. สําหรับการประเมินตนเองของหนวยงาน โดยมี
คําชี้แจงดังน้ี 

1. เพ่ือใหการกรอกขอมูลมีความถูกตองสมบูรณ ขอใหศึกษาคําอธิบายของแตละตัวบงชี้ของ สกอ. 
สมศ. อยางละเอียดวามีเง่ือนไขของขอมูลเปนอยางไร โดยหนวยงานสามารถดาวนโหลด
รายละเอียดคําอธิบายตัวบงชี้ของ  สกอ. สมศ. ไดที่เว็บไซตของกองพัฒนาคุณภาพทาง internet 
มหาวิทยาลัยมหิดลที่ http://www.qd.mahidol.ac.th/ หัวขอ “ระบบคุณภาพ/ระบบคุณภาพ
ภายนอก/ 1) การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา (สกอ.)  2) การประเมิน
คุณภาพภายนอก (สมศ.)” 

2. ในตัวบงชี้บางตัว หนวยงานทั้งระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะตองกรอกขอมูล  โดยในสวน
ของระดับมหาวิทยาลัย กองตางๆ ในสํานักงานอธิการบดีที่เกี่ยวของเปนผูกรอกขอมูล   

3. ชวงระยะเวลาของขอมูล  ขอใหหนวยงานกรอกขอมูลของปงบประมาณ 2552  ยกเวนขอมูล
การวิจัยในสวนของผลงานตีพิมพ (Publication) และการอางอิง (Citation) เปนขอมูล
ประจําปปฏิทิน 2551 

4. การคิดคา/จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES)  ปงบประมาณ 2552 (1 ต.ค. 2551 - 
30 ก.ย. 2552) ใชขอมูล เทอม 2  ของปการศึกษา 2551 และเทอม 1 ของปการศึกษา 2552 

5. การใหขอมูลระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต ขอใหใชขอมูล
ของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2549 (รับปริญญาเม่ือเดือน ก.ค. 2550) หาก
หนวยงานไมไดดําเนินการ  สามารถดูขอมูลและนํามาใชประกอบการเขียนการประเมินตนเอง          
ไดที่เว็บไซตของกองพัฒนาคุณภาพทาง intranet มหาวิทยาลัยมหิดลที่ http://www.qd.mahidol. 
ac.th/research.htm หัวขอ “งานวิจัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพรายงานการศึกษาวิจัย” 

6.  ขอใหหนวยงานพิจารณาแนบหลักฐานสําหรับตัวบงชี้ของ  สกอ. สมศ. ในตัวบงชี้ที่ตองมี
รายละเอียดขอมูลประกอบตัวเลขที่ระบุไวในผลการดําเนินการ 
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แบบกรอกขอมูลพื้นฐาน  ปงบประมาณ 2551-2552 
 
ชื่อหนวยงาน..................................................................................................................................................................... 
ผูรับผิดชอบในการกรอกขอมูลพ้ืนฐาน.....................................................................โทร.................................................... 

 

ลําดับท่ี ชื่อขอมูล หนวยนับ 
ขอมูล 

ปงบประมาณ 
2551 

ขอมูล 
ปงบประมาณ 

2552 

หมายเหตุ 

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 

1 จํ านวนตั วบ งชี้ ของแผนปฏิ บั ติ ง าน
ประจําปงบประมาณทั้งหมด 

ตัวบงชี้   สกอ.1.2 

2 จํ านวนตั วบ งชี้ ของแผนปฏิ บั ติ ง าน
ประจําปงบประมาณที่บรรลุเปาหมาย 

ตัวบงชี้     สกอ.1.2 

องคประกอบที่ 2  การเรียนการสอน 

จํานวนหลักสูตรที่เปดสอนทั้งหมด หลักสูตร   
1) ระดับอนุปริญญา หลักสูตร   
2)  ระดับปริญญาตรี หลักสูตร   
3) ระดับ ป.บัณฑิต หลักสูตร   

3 

4)  ระดับปริญญาโท (แผน ก) หลักสูตร   
 5) ระดับปริญญาโท (แผน ข) หลักสูตร   
 6) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง หลักสูตร   
 7) ระดับปริญญาเอก หลักสูตร   
 8) ระดับปริญญาโท (แผน ก ข) หลักสูตร   

สกอ.2.1 

4 จํานวนหลักสูตรที่ เปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 และแนว
ปฏิบัติที่เกี่ยวของ 

หลักสูตร     สกอ.2.1 

 1) ระดับอนุปริญญา หลักสูตร    
 2) ระดับปริญญาตรี หลักสูตร    
 3) ระดับ ป.บัณฑิต หลักสูตร    
 4) ระดับปริญญาโท หลักสูตร    
 5) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง หลักสูตร    
 6) ระดับปริญญาเอก หลักสูตร    

จํานวนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่อาจารย 
มีภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธและ  
การคนคว าอิสระ เปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตร 

หลักสูตร   

1) ระดับปริญญาโท หลักสูตร   

5 

2) ระดับปริญญาเอก หลักสูตร   

สกอ.2.1 

6 จํานวนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่นักศึกษา
ปฏิบัติตามเกณฑสําเร็จการศึกษาครบถวน
ตามที่ระบุในเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

หลักสูตร     สกอ.2.1 

 1) ระดับ ป.บัณฑิต หลักสูตร    
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 2) ระดับปริญญาโท หลักสูตร    
 3) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง หลักสูตร    
 4) ระดับปริญญาเอก หลักสูตร    

7 จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําตรง
สาขาที่สําเร็จการศึกษา 

คน   สกอ.2.1 

8 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียน
ในเรื่องคุณภาพการสอนเละสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู (เทียบจากคา 5 ระดับ) เฉล่ีย
ทุกหลักสูตร 

คาเฉล่ีย 1-5   สกอ.2.2 

1) ระดับอนุปริญญา (ภาคปกติ) คาเฉล่ีย 1-5      
2) ระดับอนุปริญญา (ภาคพิเศษ) คาเฉล่ีย 1-5    

 3) ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) คาเฉล่ีย 1-5    
4) ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) คาเฉล่ีย 1-5    
5) ระดับ ป.บัณฑิต (ภาคปกติ) คาเฉล่ีย 1-5    
6) ระดับ ป.บัณฑิต (ภาคพิเศษ) คาเฉล่ีย 1-5    

  

7) ระดับปริญญาโท (ภาคปกติ) คาเฉล่ีย 1-5    
 8) ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ) คาเฉล่ีย 1-5      
 9) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง (ภาคปกติ) คาเฉล่ีย 1-5    
 10) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง(ภาคพิเศษ) คาเฉล่ีย 1-5    
 11) ระดับปริญญาเอก (ภาคปกติ) คาเฉล่ีย 1-5      
 12) ระดับปริญญาเอก (ภาคพิเศษ) คาเฉล่ีย 1-5      

9 จํ านวนหลักสูตรที่ จั ดทํ าขึ้ นใหมหรื อ  
ที่ปรับปรุงและจํานวนหลักสูตรที่ยังไมมี
การปรับปรุง ซึ่งมีโครงการหรือกิจกรรมที่
บุคคล ชุมชน องคกรภายนอกมีสวนรวม 

หลักสูตร     สกอ.2.3 

 1) ระดับอนุปริญญา หลักสูตร    
 2) ระดับปริญญาตรี หลักสูตร    
 3) ระดับ ป.บัณฑิต     
 4) ระดับปริญญาโท หลักสูตร      
 5) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง     
 6) ระดับปริญญาเอก หลักสูตร      

10 จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมดทุกระดับ
การศึกษา 

คน     สกอ.2.12 

 1) ระดับอนุปริญญา (ภาคปกติ) คน      
 2) ระดับอนุปริญญา (ภาคพิเศษ) คน      
 3) ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) คน    
 4) ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) คน    
 5) ระดับ ป.บัณฑิต (ภาคปกติ) คน    
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 6) ระดับ ป.บัณฑิต (ภาคพิเศษ) คน    
 7) ระดับปริญญาโท (ภาคปกติ) คน      
 8) ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ) คน      
 9) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง (ภาคปกติ) คน    
 10) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง (ภาคพิเศษ) คน    
 11) ระดับปริญญาเอก (ภาคปกติ) คน      
 12) ระดับปริญญาเอก (ภาคพิเศษ) คน      

11 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา  
(FTES) (รวมทุกหลักสูตร) 

FTES     สกอ.2.4,สมศ.6.2 

 1) ระดับอนุปริญญา (ภาคปกติ) FTES      
 2) ระดับอนุปริญญา (ภาคพิเศษ) FTES      

3) ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) FTES   
4) ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) FTES   
5) ระดับ ป.บัณฑิต (ภาคปกติ) FTES   
6) ระดับ ป.บัณฑิต (ภาคพิเศษ) FTES   
7) ระดับปริญญาโท (ภาคปกติ) FTES   
8) ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ) FTES   
9) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง (ภาคปกติ) FTES   
10) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง (ภาคพิเศษ) FTES   
11) ระดับปริญญาเอก (ภาคปกติ) FTES   

 

12) ระดับปริญญาเอก (ภาคพิเศษ) FTES   

 

12 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) 
ทั้งหมด เมื่อปรับคามาเปนปริญญาตรี 

FTES   

 1) จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา 
(ภาคปกติ) 

FTES   

 2) จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา 
(ภาคพิเศษ) 

FTES   

 3)  จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา 
ระดับปริญญาตรีทั้งหมด 

FTES   

 4)  จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา  
ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
ทั้งหมดเมื่อปรับคาเปนปริญญาตรี 

FTES   

1) ก ลุ ม ส า ข า วิ ช า
วิทยาศาสตร สุขภาพ 
คูณดวย 1 
2) กลุมสาขาวิชาวิทยา-
ศาสตรกายภาพ, วิศวกรรม- 
ศาสตร คูณดวย 2 
3) กลุมสาขาวิชาบริหาร-
ธุรกิจ  การจัดการฯ , 
ศิลปกรรมศาสตรฯ และ
สังคมศาสตรและมนุษย-
ศาสตร คูณดวย 1.8 
(สกอ.2.4) 

13 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด รวมทั้งที่
ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ 

คน     สกอ.2.4,2.5,2.6,4.3, 
4.4,4.5, 5.2,,5.3,7.7, 
สมศ. 3.2, 5.9, 6.3, 6.4 

14 จํานวนอาจารยประจําที่ลาศึกษาตอ คน     สกอ.2.4,4.3,4.4,5.3,  
สมศ.5.9 

15 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด วุฒิตํ่ากวา
ปริญญาตรี 

คน    
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16 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด วุฒิปริญญาตรี
หรือเทียบเทา 

คน     สกอ.2.5 

17 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด วุฒิปริญญาโท
หรือเทียบเทา 

คน     สกอ.2.5 

18 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด วุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเทา 

คน     นั บอาจารย ที่ ล า 
ศึกษาตอดวย 
(สกอ.2.5, สมศ.6.3) 

19 จํ า นวนอาจ า รย ป ร ะ จํ า ทั้ ง หมดที่ มี
ตําแหนงอาจารย 

คน   สกอ.2.6 

20 จํ า นวนอาจ า รย ป ร ะ จํ า ทั้ ง หมดที่ มี
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 

คน   สกอ.2.6, สมศ.6.4 

21 จํ า นวนอาจ า รย ป ร ะ จํ า ทั้ ง หมดที่ มี
ตําแหนงรองศาสตราจารย 

คน   สกอ.2.6, สมศ.6.4 

22 จํ า นวนอาจ า รย ป ร ะ จํ า ทั้ ง หมดที่ มี
ตําแหนงศาสตราจารย 

คน   สกอ.2.6, สมศ.6.4 

23 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิต 
ศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถวนที่จะเปนอาจารย 
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ (เฉพาะปฏิบัติงานจริง) 

คน   สกอ.2.6 

24 จํานวนอาจารยประจําระดับบัณฑิตศึกษา
ที่ทําหนาที่เปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 

คน   สกอ.2.13 

25 จํานวนผลงานวิจัยและหรือนวัตกรรม 
การเรียนการสอนของคณาจารย 

ชื่อเรื่อง   สกอ.2.13 

26 จํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาทั้งหมด   คน     สมศ.1.1, 1.2, 1.3 

27 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด  
ที่ตอบแบบสํารวจเรื่องการมีงานทํา  

คน   สกอ.2.8, สมศ.1.1 

28 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไมมีงาน
ทําประจํากอนเขาศึกษา 

คน   สกอ.2.9 

29 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษา
ตอระดับบัณฑิตศึกษา 

คน   สกอ.2.9 

30 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไมมีงาน
ทําประจํากอนเขาศึกษาและไดงานทําและ
ประกอบอาชีพอิสระหลังสําเร็จการศึกษา 

คน   สกอ.2.9 

31 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไมมี 
งานทําประจํากอนเขาศึกษาและไดรับ
เ งิน เดื อน เ ร่ิมตน เปนไปตาม เกณฑ  
หลังสําเร็จการศึกษา 

คน   สกอ.2.9, 2.10 
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32 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไมมีงาน
ทําประจํากอนเขาศึกษาไดรับเงินเดือน
เริ่มตนสูงกวาเกณฑหลังสําเร็จการศึกษา 

คน   สกอ.2.10 

33 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไมมีงาน
ทําประจํากอนเขาศึกษาไดรับเงินเดือน
เริ่มตนสูงต่ําเกณฑหลังสําเร็จการศึกษา 

คน   สกอ.2.10 

34 จํานวนบัณฑิตที่มีกิจการของตนเองที่มี
รายไดประจํา ภายใน 1 ป นับจากวันที่สําเร็จ
การศึกษา 

คน    

35 จํานวนบัณฑิตที่ไดรับเงินเดือนเริ่มตน
เปนไปตามเกณฑเงินเดือนของ ก.พ. 

คน     สมศ.1.3 

ขอมูลที่แสดงให เห็นถึงกระบวนการ
เรียนรูแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

  
ตรี โท เอก ตรี โท เอก 

1)  จํานวนรายวิชาที่มีฝกภาคสนาม รายวิชา       
2)  จํานวนรายวิชาที่มีภาคปฏิบัติ รายวิชา       
3)  จํานวนรายวิชาเลือกเสรี รายวิชา       
4)  จํานวนรายวิชาที่จัดการศึกษาเปนกลุมยอย รายวิชา       
5)  จํานวนรายวิชาที่ใหนักศึกษาคนควา/

นําเสนอ 
รายวิชา       

6)  จํานวนรายวิชาที่เปนโครงการ (เชน 
Senior Project) 

รายวิชา       

7)  จํานวนชั่วโมงที่เปดใหบริการหองสมุด 
ตอวัน 

ชั่วโมง       

36 
  
  
  
  
  
  
  
  

8)  จํ า น วนชั่ ว โ ม งที่ เ ป ด ใ ห บ ริ ก า ร
คอมพิวเตอรตอวัน 

ชั่วโมง       

สมศ.6.6 

37 จํานวนวิทยานิพนธระดับปริญญาโทของ
มหาบัณฑิตที่ สํ า เ ร็ จการศึ กษาในป
การศึกษา 2549 

เรื่อง     ไ ม นั บ ซ้ํ า แ ม ว า
ตีพิมพ เผยแพร 
มากกวา 1 ครั้ง  
(สมศ.1.7) 

38 จํานวนบทความจากวิทยานิพนธระดับ
ปริญญาโทของมหาบัณฑิตที่ สํ า เร็ จ
การศึกษาในปการศึกษา 2549 ที่ได
ตีพิมพเผยแพร 

บทความ     ไ ม นั บ ซ้ํ า แ ม ว า
ตีพิมพ เผยแพร 
มากกวา 1 ครั้ง  
(สมศ.1.7) 

39 จํานวนวิทยานิพนธระดับปริญญาเอก 
ของดุษฎีบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในป
การศึกษา 2549 

เรื่อง     ไ ม นั บ ซ้ํ า แ ม ว า
ตีพิมพ เผยแพร 
มากกวา 1 ครั้ง 
(สมศ.1.8) 

40 จํานวนบทความจากวิทยานิพนธระดับ
ปริญญาเอกของดุษฎีบัณฑิตที่ สําเร็จ
การศึกษาในปการศึกษา 2549 ที่ได
ตีพิมพเผยแพร 

บทความ     ไ ม นั บ ซ้ํ า แ ม ว า
ตีพิมพ เผยแพร 
มากกวา 1 ครั้ง 
(สมศ.1.8) 
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  41 จํานวนนักศึกษา บัณฑิตศึกษาปจจุบัน
และศิษยเกา ที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 
ปที่ผานมาทั้งหมดทุกระดับการศึกษาที่
ไดรับรางวัลประกาศเกียรติคุณยกยอง
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

คน 

47 48 49 50 51 52 

สามารถนับรางวลของ
นักศึกษาและศิษยเกา
ภาคปกติและภาคพิเศษ 
ทุกระดับการศึกษา 

 นักศึกษาปจจุบัน        (สกอ.2.12, สมศ. 1.5) 

 ดานวิชาการ วิชาชีพ         
 ดานคุณธรรม จริยธรรม         

 ดานกีฬา สุขภาพ         
 ดานศิลปะและวัฒนธรรม         
 ดานสิ่งแวดลอม         
   47 48 49 50 51 52  

 ศิษยเกา         
 ดานวิชาการ วิชาชีพ         
 ดานคุณธรรม จริยธรรม         

 ดานกีฬา สุขภาพ         
 ดานศิลปะและวัฒนธรรม         
 ดานสิ่งแวดลอม         

42 จํานวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาปจจุบัน
และศิษยเการะดับบัณฑิตศึกษาท่ีสําเร็จ
การศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมาทั้งหมด  
ที่ไดรับรางวัลประกาศเกียรติคุณยกยอง
ระดับชาติหรือนานาชาติจากผลงานวิจัย
และหรือวิทยานิพนธ 

คน   สกอ.2.12 

 นักศึกษาบัณฑิตศึกษาปจจุบัน     

 ผลงานวิจัย     

 วิทยานิพนธ     

 ศิษยเกาบัณฑิตศึกษา     

 ผลงานวิจัย     

 วิทยานิพนธ     

  สกอ.2.12 43 จํานวนศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 
5 ปที่ผานมาทั้งหมดทุกระดับการศึกษา 

คน 

47 48 49 50 51 52  

 ระดับอนุปริญญา         

 ระดับปริญญาตรี         

 ระดับปริญญาโท         

 ระดับปริญญาเอก         
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  สมศ.1.6 44 จํานวนรางวัลประกาศเกียรติคุณยกยอง 
ที่นักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาทั้งหมด
ทุกระดับการศึกษาที่ไดรับในระดับชาติ
หรือนานาชาติ 

รางวัล 

49 50 51 50 51 52  

 ดานวิชาการ วิชาชีพ        สมศ.1.6 
 ดานคุณธรรม จริยธรรม        สมศ.1.6 
 ดานกีฬา สุขภาพ        สมศ.1.6 
 ดานศิลปะและวัฒนธรรม        สมศ.1.6 
 ดานสิ่งแวดลอม        สมศ.1.6 

องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 

45 ผลการประเมินคุณภาพการใหบริการ
นักศึกษา (เทียบจากคา 5 ระดับ) 

คาเฉล่ีย 1-5   สกอ. 3.1 

46 จํ านวนโครงการกิ จกรรมนักศึกษา  
แยกตามประเภทกิจกรรม 

โครงการ/กิจกรรม   สกอ.3.2 

 กิจกรรมวิชาการ โครงการ/กิจกรรม    
 กิจกรรมกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ โครงการ/กิจกรรม    
 กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษา

ส่ิงแวดลอม 
โครงการ/กิจกรรม    

 กิจกรรมนันทนาการ โครงการ/กิจกรรม    
 กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม โครงการ/กิจกรรม    
 จํานวนนักศึกษาที่เขารวมทุกกิจกรรม

แยกตามประเภทกิจกรรม 
คน   สกอ.3.2 

 กิจกรรมวิชาการ คน    
 กิจกรรมกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ คน    
 กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษา

ส่ิงแวดลอม 
คน    

 กิจกรรมนันทนาการ คน    
 กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม คน    

องคประกอบที่ 4  การวิจัย 

47 จํานวนเงินสนับสนุนการวิจัยและงาน
สรางสรรค 

บาท   ไม นั บอาจารย แล ะ

นักวิจัยที่ลาศึกษาตอ 

 จํานวนเงินสนับสนุนจากภายนอกสถาบัน บาท   
 1) จากแหลงทุนในประเทศ บาท   
 2)  จากแหลงทุนตางประเทศ บาท   
 3)  จากหนวยงานภาคอุตสาหกรรม บาท   
 4)  จากภาคเอกชน บาท   
 5)  จากแหลงอื่นๆ บาท   

(สกอ.4.3,สมศ.2.3) 

 จํานวนเงินสนับสนุนจากภายในสถาบัน บาท   สกอ.4.3,สมศ.2.2 
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48 จํานวนอาจารยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัย คน   สกอ.4.3 

 จํานวนอาจารยประจําที่ไดรับทุนจาก
ภายนอกสถาบัน 

คน   

 1)  จํานวนอาจารยประจํา คน   

 2)  จํานวนนักวิจัย คน   

1) ไมนับอาจารยประจํา
และนักวิจัยที่ลาศึกษาตอ 
2) ไมนับซํ้า  

(สมศ.2.5) 

 จํานวนอาจารยประจําที่ไดรับทุนจาก
ภายในสถาบัน 

คน   

 1)  จํานวนอาจารยประจํา คน   

 2)  จํานวนนักวิจัย คน   

1) ไ ม นั บ อ า จ า ร ย
ประจําและนักวิจัยที่ลา
ศึกษาตอ 
2) ไมนับซํ้า  
(สมศ.2.4) 

49 จํานวนการเผยแพรผลงานวิจัยและ  
งานสรางสรรค 

ชื่อเรื่อง   สกอ.4.4, สมศ.2.1 

 จํานวนผลงานที่ตีพิมพเผยแพรระดับชาติ ชื่อเรื่อง   สกอ.4.4, สมศ.2.1 
 จํานวนผลงานที่ ตีพิมพเผยแพรระดับ

นานาชาติ 
ชื่อเรื่อง   สกอ.4.4, สมศ.2.1 

 จํ า น ว นผ ล ง า นที่ จ ด สิ ท ธิ บั ต ร แ ล ะ  
อนุสิทธิบัตร 

ชิ้นงาน 
46 47 48 49 50 51 

สกอ.4.4, สมศ.2.7 

 1)  จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรค
ที่ไดรับการจดสิทธิบัตร 

ชิ้นงาน         

 - ระดับชาติ ชิ้นงาน        
 - ระดับนานาชาติ ชิ้นงาน        
 2)  จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรค

ที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 
ชิ้นงาน         

 - ระดับชาติ ชิ้นงาน        
 - ระดับนานาชาติ ชิ้นงาน        

50 จํานวนบทความวิจัยที่ไดรับอางอิงใน 
refereed journal หรือในฐานขอมูล  

ชื่อเรื่อง   สกอ.4.5, สมศ.2.6 

 - ระดับชาติ ชิ้นงาน    

 - ระดับนานาชาติ ชิ้นงาน    

51 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ เปน
นักวิจัย 

คน   สกอ.4.3,4.4,4.5,7.7 

52 จํานวนนักวิจัยที่ลาศึกษาตอ คน   สกอ.4.3, 4.4 
องคประกอบที่ 5  การบริการทางวิชาการแกสังคม 

53 จํานวนอาจารยประจําที่มีสวนรวมในการ
บริการวิชาการ 

คน   สกอ.5.2, สมศ.3.2 

54 จํานวนกิจกรรมหรือโครงการบริการ
วิชาการ 

โครงการ/กิจกรรม   กรณี 1 โครงการจัด 
หลายครั้ง ใหนับทุกครั้ง
หากกลุ ม เป าหมาย
แตกตางกัน 
(สกอ.5.3, สมศ. 3.1) 
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55 จํ านวนอาจารยที่ เปนที่ ปรึกษาเปน
กรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน 
เปนกรรมการวิชาการและกรรมการ
วิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

คน     1) นั บอาจ า รย ที่ ล า

ศึกษาตอดวย 

2) ไมนับซํ้า 

(สมศ. 3.2) 
องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

56 จํ านวนโครงการ /กิ จกรรม  อนุ รั กษ
ศิลปวัฒนธรรม 

โครงการ/กิจกรรม   สกอ.6.1, สมศ.4.1 

57 จํ า น วนนั ก ศึ กษา ร ะดั บป ริญญาตร ี 
ที่เขารวมกิจกรรมหรือโครงการพัฒนา
นักศึกษา  

คน     ไมนับซ้ํา  
(สมศ. 6.8) 

58 จํานวนผลงานหรือชิ้นงานการพัฒนา 
อ ง ค ค ว า ม รู แ ล ะ ส ร า ง ม า ต ร ฐ า น
ศิลปวัฒนธรรม 

ชื่อเรื่อง   ไมนับซ้ํา 
(สกอ.6.2,สมศ.6.8) 

องคประกอบที่ 7 การบริหาร และการจัดการ 

59 จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุน
ทั้งหมด 

คน   สกอ.7.4,สมศ.5.11 

60 จํานวนอาจารยประจําที่เขารวมประชุม
วิชาการหรือนําเสนอผลงานวิชาการ 

คน   

 - ในประเทศ คน   

 - ตางประเทศ คน   

1) ไมนับอาจารยประจํา
และนักวิจัยที่ลาศึกษาตอ 
2) ไมนับซํ้า 
(สกอ.7.4,สมศ.5.9) 

61 จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่
ไดรับการพัฒนาความรูและทักษะวิชาชีพ 

คน   

 - ในประเทศ คน   

 - ตางประเทศ คน   

1) นับรวมบุคลากรสาย
สนับสนุนที่ลาศึกษาตอ 
2) ไมนับซํ้า 
(สกอ.7.4,สมศ.5.11)

62 จํานวนอาจารยประจํา (รวมนักวิจัย) ที่
ไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือ
วิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติ 

คน   สกอ.7.7 

 - ดานการวิจัย คน   สกอ.7.7 

 - ดานศิลปวัฒนธรรม คน   สกอ.7.7 

 - ดานอื่นๆ คน   สกอ.7.7 

 งบประมาณสําหรับพัฒนาอาจารยทั้งใน
และตางประเทศ 

บาท    

องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 

63 ร า ย รั บ ทั้ ง ห ม ด ข อ ง ส ถ า บั น 
(ปงบประมาณ) 

บาท   สกอ.8.1 

64 รายรับจากการบริการวิชาการและวิชาชีพ บาท   สกอ.8.1 
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65 คาใชจายทั้งหมดของสถาบันโดยไมรวม
ครุภัณฑอาคารสถานที่และท่ีดิน 

บาท   สกอ.8.1, สมศ.5.7 

 - ปงบประมาณ บาท   สกอ.8.1, สมศ.5.7 

 - ปการศึกษา บาท   สกอ.8.1, สมศ.5.7 

66 คาใชจายดานครุภัณฑ อาคาร สถานที่ 
และท่ีดิน (ปงบประมาณ) 

บาท   สกอ.8.1 

67 คาใชจายและมูลคาของสถาบันในการ
บริการวิชาการและวิชาชีพเพ่ือสังคม  

บาท   สมศ. 3.4 

68 1)  จํานวนคาใชจายที่สถาบันใชไปในการ
ใหบริการทางวิชาการและวิชาชีพแก
ชุมชนหรือสังคม 

บาท   ค า ใ ช จ า ย  (in-cash) 
หมายถึ ง  ค า ใช จ าย 
ทั้งหมดในรูปของตัว
เงินที่ใชในการบริการ
วิชาการและวิชาชีพ 

 2)  มูลคาที่ เกิดขึ้นจากการที่อาจารย
ประจํ าของสถาบันได ใหบริการทาง
วิชาการและวิชาชีพแกชุมชนหรือสังคม 
รวมท้ังคาวัสดุอุปกรณ และคาแรงงาน  
ที่ใชเพ่ือประกอบการใหบริการวิชาการ  

บาท     มูลคา (in-kind) หมายถึง 
คาใชจายที่ไดจากการ
คํานวณเปนจํานวนเงิน
เทียบเคียงจากบริการที่
สถาบันจัดให 

69 จํานวนคาใชจายและมูลคาใชจายเปนตัวเงิน  
ที่ เกิดขึ้นในการที่อาจารยประจําของ
สถาบันไดใชเพ่ือการอนุรักษ พัฒนา และ
สรางเสริมเอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรม  

บาท   สมศ. 4.2 

 1)  จํานวนคาใชจายที่สถาบันใชไปในการ
อนุรักษ พัฒนา และเสริมสรางเอกลักษณ 
ศิลปะ และวัฒนธรรม  ใหบริการทาง
วิชาการแกชุมชนหรือสังคม 

บาท     คาใชจาย (in-cash) 
หมายถึ ง  ค า ใช จ าย
ทั้งหมดในรูปของตัว
เงินที่ใชไป 

 2)  มูลคาใชจายที่ไดจากการคํานวณเปน
จํานวนเงินเทียบเคียงจากการที่อาจารย
ประจําของสถาบันได ใช เ พ่ืออนุรักษ 
พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณศิลปะ
และวัฒนธรรม 

บาท     มูลคา (in-kind) หมายถึง 
คาใชจายที่ไดจากการ
คํานวณเปนจํานวนเงิน
เทียบเคียงจากบริการ
ที่ ส ถ าบั น ได ใ ช เ พื่ อ
อนุรักษ พัฒนา และ
สรางเสริมเอกลักษณ
ศิลปะและวัฒนธรรม 

70 คาใชจายและมูลคาในการบริการวิชาการ
และวิชาชีพ 

บาท   สกอ.8.1 

71 คาใชจายและมูลคาในการทํานุ บํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

บาท   สกอ.8.1 
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ลําดับท่ี ชื่อขอมูล หนวยนับ 
ขอมูล 

ปงบประมาณ 
2551 

ขอมูล 
ปงบประมาณ 

2552 

หมายเหตุ 

72 ค า ใ ช จ า ย เ พ่ื อ พั ฒ น า อ า จ า ร ย 
(ปงบประมาณ) 

บาท   สกอ.8.1, สมศ.5.10 

 1) คาใชจายเพ่ือพัฒนาคณาจารยใน
ประเทศ   

บาท    

 2)  คาใชจายเพ่ือพัฒนาคณาจารยใน
ตางประเทศ   

บาท    

73 ค า ใ ช จ า ย ที่ ใ ช ใ น ร ะ บ บ ห อ ง ส มุ ด 
คอม พิ ว เ ตอ ร แ ล ะศู น ย ส า ร สน เทศ 
(ปงบประมาณ) 

บาท   

 1) งบประมาณแผนดิน บาท   

 2) งบเงินรายได บาท   

ค า ใ ช จ า ย ทั้ ง ห ม ด 
หมายถึง งบดําเนินการ 
และงบลงทุนที่เกี่ยวกับ
ร ะ บ บ ห อ ง ส มุ ด 
คอมพิวเตอร และศูนย
สารสนเทศ คิดจากทั้ง
สองแหล ง  คื อ  จาก
งบประมาณแผนดินและ
งบเงินรายได (เงิน
งบประมาณแผนดิน) 

(สกอ.8.1, สมศ. 6.9) 
71 เงินเหลือจายสุทธิ (ปงบประมาณ) บาท   

 1)  งบประมาณแผนดิน บาท   

 2)  งบเงินรายได บาท   

เ งิ น เ ห ลื อจ า ยสุ ท ธิ 
หมายถึง รายได
ทั้ งหมดของสถาบัน
ภ า ยหลั ง ที่ หั ก จ า ก
งบดําเนินการทั้งหมด
ออกแลว (สกอ .8.1, 
สมศ.5.8) 

72 สินทรัพยถาวร (ปงบประมาณ) บาท   สินทรัพยถาวรแบงเปน 
3 ประเภทยอยคือ 
ค รุ ภั ณ ฑ  อ า ค า ร
ส ถ า น ที่  แ ล ะ ท่ี ดิ น 
(คํ า น วณจ าก ร า ค า
สินทรัพยเม่ือไดมา     
ค า เ ส่ื อมราคาสะสม 
ณ วันที่ 30 กันยายน 
2549) 
(สกอ.8.1, สมศ.5.8) 

องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

73 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ตามเกณฑ 5 ระดับ
ของ สกอ. 

   สกอ. 9.3 
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แบบรายงานผลการดําเนินการตามตัวบงชี้ ของ สกอ. และ สมศ. ประจําปงบประมาณ 2551-2552 

 

หนวยงาน ...................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 

ตัวบงชี้ 

สกอ. สมศ. 
รายละเอียด หนวยนับ 

ผลการดําเนินการ 
(1 ต.ค.50-30 ก.ย.51) 

ผลการดําเนินการ 
(1 ต.ค.51-30 ก.ย.52) 

การคํานวณ หมายเหตุ 

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 

  1. มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน 
  2. มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนการดําเนินงาน

และแผนปฏิบัติการประจําปใหสอดคลองกันและกัน
และสอดคลองกับภารกิ จห ลักของสถาบัน 
ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของชาติ 

  3. มีการกําหนดตัวบงชี้ของการดําเนินงาน และ
กําหนดเป าหมายของแตละตัวบ งชี้ เ พื่อ วัด
ความสําเร็จของการดําเนินงาน 

  4. มีการดําเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ 
  5. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ

ดําเนินงานตามตัวบงชี้ อยางนอยปละ 2 ครั้ง และ
รายงานผลตอผูบริหารและสภาสถาบัน 

  6. มีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธ 
แผนการดําเนินงาน เปาประสงคเปาหมายกับยุทธศาสตร 
และแผนพัฒนาของชาติ ตลอดจนสภาพการณ
ปจจุบันและแนวโนมในอนาคตอยางสม่ําเสมอ 

1.1  มีการกํ าหนดปรัชญาหรือ
ปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการ 
พัฒนากลยุทธแผนดําเนินงาน
และมี การกํ าหนดตั วบ งชี้  
เพื่อวัดความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผนใหครบ 
ทุกภารกิจ 
 

มี/ไมม ี

  7. มีการนําผลการประเมินและผลการวิเคราะห
มาปรับปรุงกลยุทธและแผนการดําเนินงานอยาง
ตอเนื่อง 

คะแนน 1 : มี ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร  
ไมครบ 5 ขอแรก 

คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 5 - 
6 ขอแรก 

คะแนน 3 : มีการดําเนินการครบ
ทุกขอ 
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ตัวบงชี้ 

สกอ. สมศ. 
รายละเอียด หนวยนับ 

ผลการดําเนินการ 
(1 ต.ค.50-30 ก.ย.51) 

ผลการดําเนินการ 
(1 ต.ค.51-30 ก.ย.52) 

การคํานวณ หมายเหตุ 

 
 

จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจาํป 
งบประมาณที่บรรลุเปาหมาย 

x100 
1.2  รอยละของการบรรลุเปาหมาย

ตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงาน
ที่กําหนด 

รอยละ   

 
 
จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําป

งบประมาณทั้งหมด 
 

คะแนน 1 : บรรลุเปาหมายรอยละ 
60-74 

คะแนน 2 : บรรลุเปาหมายรอยละ 
75-89 

คะแนน 3 : บรรลุเปาหมายรอยละ 
90-100 

องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน 
  1.  มีระบบและกลไกการเปดและปดหลักสูตร 
  2.  มีการกําหนดเปาหมายการผลิต บัณฑิต  

ทุกหลักสูตรในแผนการผลิตบัณฑิต 
  3.  มีการเตรียมความพรอมกอนการเปดหลักสูตร

ใหมและการปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรทุกเรื่อง 

  4.  มีการวิ เคราะหขอมูลการดํา เนินการทุก
หลักสูตรประจําปการศึกษา เชน รอยละของ
หลักสูตรที่ไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน รอยละ
ของบทความจากวิทยานิพนธที่ตีพิมพเผยแพร 
รอยละของบัณฑิตที่ทํางานตรงสาขา 

  5.  มีการนําผลการวิเคราะหขอมูลการดําเนินการ
หลักสูตรประจําปการศึกษาไปปรับปรุงหลักสูตร
และหรือปรับปรุงระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร 

2.1  มี ร ะบบแล ะกล ไก ในก า ร
พัฒนาและบริหารหลักสูตร 

มี/ไมม ี

  6.  หลักสูตรที่เปดสอนทุกหลักสูตรไดมาตรฐาน
ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรทุกเรื่อง และมีการ
ประกันคุณภาพหลักสูตรครบทุกประเด็นตาม
เกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

คะแนน 1 : มีการดําเนินการ ไม
ครบ 5 ขอแรก 

คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 5 - 
6 ขอแรก 

คะแนน 3 : มีการดําเนินการครบ  
ทุกขอ 
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ตัวบงชี้ 

สกอ. สมศ. 
รายละเอียด หนวยนับ 

ผลการดําเนินการ 
(1 ต.ค.50-30 ก.ย.51) 

ผลการดําเนินการ 
(1 ต.ค.51-30 ก.ย.52) 

การคํานวณ หมายเหตุ 

      7.  หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัย 
(ปริญญาโท เฉพาะแผน (ก) และปริญญาเอก)  
ที่เปดสอนมีจํานวนมากกวารอยละ 50 ของ
จํานวนหลักสูตรทั้งหมด 

 

 6.1 %    จํานวนหลักสูตรที่ไดมาตรฐานหลักสูตร
ของกระทรวงศึกษาธิการ 

 

x100 
 

  

ร อยละของห ลัก สูต รที่ ไ ด
มาตรฐานตอหลักสูตรทั้งหมด 

    ที่สถาบันอุดมศึกษาเปดสอน 
ในปการศึกษานั้น 

  

2.2  มีกระบวนการเรียนรูที่ เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ 

มี/ไมม ี   1. มีกลไกการใหความรูความเขาใจกับอาจารย
ผูสอนถึงวัตถุประสงคและเปาหมายของการจัด
การศึกษาทุกหลักสูตร 

      2. มีการออกแบบการเรียนการสอนและจัดกิจกรรม
การเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญทุกหลักสูตร 

  3. มีการใช สื่อและเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม  
ในการสอนเพื่อสงเสริมการเรียนรูทุกหลักสูตร 

  4. มีการจัดการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุน
และหลากหลาย ที่จะสนองตอบตอความตองการ
ของผูเรียน 

  5. มีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคลองกับ
สภาพการเรียนรูที่จัดใหผูเรียนและอิงพัฒนาการ
ของผูเรียนทุกหลักสูตร 

  6. มีการประเมินผลความพึงพอใจของผูเรียน  
ในเรื่องคุณภาพการสอนและสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรูทุกหลักสูตร 

    

  7. มีระบบการปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนและ
พัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่องทุกหลักสูตร 

คะแนน 1 : มี ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร  
ไมครบ 5 ขอแรก 

คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 5-6  
ขอแรก 

คะแนน 3 : มีการดําเนินการครบ
ทุกขอ 
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ตัวบงชี้ 

สกอ. สมศ. 
รายละเอียด หนวยนับ 

ผลการดําเนินการ 
(1 ต.ค.50-30 ก.ย.51) 

ผลการดําเนินการ 
(1 ต.ค.51-30 ก.ย.52) 

การคํานวณ หมายเหตุ 

 6.6 มี/ไมม ี     (1) คณาจารยมีความรูความเขาใจรูเปาหมายของ
การจัดการศึกษา และหลักสูตรการศึกษาอุดมศึกษา 

 

        (2) คณาจารยมีการวิเคราะหศักยภาพของผูเรียน
และเขาใจผูเรียนเปนรายบุคคล 

 

   

กระบวนการ เรี ยนรู ที่ เน น
ผูเรียนเปนสําคัญโดยเฉพาะ
การเรียนรูจากการปฏิบัติ และ
ประสบการณจริง  
       (3) คณาจารยมีความสามารถในการจัดประสบการณ

ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 

         (4) คณาจารยมีความสามารถในการใชเทคโนโลยี
ในการพัฒนาการเรียนรูของตนเองและผูเรียน 

 

         (5) คณาจารยมีการประเมินผลการเรียนการสอน
ที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่จัดใหผูเรียน
และอิงพัฒนาการของผูเรียน 

 

         (6) คณาจารยมีการนําผลการประเมินมาปรับเปลี่ยน
การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็มตาม
ศักยภาพ 

 

          (7) คณาจารยมีการวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและการ
เรียนรูของผูเรียนและนําผลไปใชพัฒนาผูเรียน 

 

  1. มีระบบและกลไกที่กําหนดใหผูทรงคุณวุฒิ 
หรือผูรูในชุมชนมาชวยในการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรทุกหลักสูตร 

2.3  มี โครงการหรือกิจกรรมที่
สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร
และการเรียนการสอนซึ่งบุคคล 
องคกร และชุมชนภายนอกมี
สวนรวม 

มี/ไมม ี

  2. มีการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมใหผูเรียน
มีความรูและทักษะที่นําไปใชในการปฏิบัติไดจริง 
โดยผูทรงคุณวุฒิ หรือผูรูในชุมชนมีสวนรวม  
ทุกหลักสูตร 

คะแนน 1 : มีการดําเนินการไม
ครบ 4 ขอแรก 

คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 4 
ขอแรก 

คะแนน 3 : มีการดําเนินการครบ
ทุกขอ 
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      3. มีการจัดโครงการ กิจกรรมทางการศึกษาทั้งที่
กําหนดและไมกําหนดในหลักสูตรโดยความ
รวมมือกับองคการหรือหนวยงานภายนอก 

 

      4.  มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินกิจกรรม
การเรียนการสอนที่ ไดรับการสนับสนุนจาก
ผู ท ร งคุณวุฒิ ห รื อชุ มชนภายนอกสถาบั น  
ทุกหลักสูตร 

 

      5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการ          มี
สวนรวมของบุคคล องคการ และชุมชนภายนอก
ในการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนทุก
หลักสูตร 

 

(เกณฑมาตรฐานของ FTES ตออาจารย
ประจําของกลุมสาขาที่ 1) x (FTES ของกลุม
สาขาที่ 1)+(เกณฑมาตรฐานของ FTES ตอ
อาจารยประจําของกลุมสาขาที่ 2)x (FTES 
ของกลุมสาขาที่ 2)+(เกณฑมาตรฐานของ 

FTES ของกลุมสาขาที่...n)x(FTES ของกลุม
สาขาที่...n) 

2.4 6.2 จํ านวนนั กศึ กษาเต็ มเวลา
เทียบเทาตอจํานวนอาจารย
ประจํา 

%  
ของเกณฑ
มาตรฐาน 

   

ผลรวมของ FTES ทุกกลุมสาขาวิชาของสถาบัน 

 คะแนน 1 : >+10% หรือ < -10% 
ของเกณฑมาตรฐาน 

คะแนน 2 : 6-9.99% และ -6-(-
9.99)% ของเกณฑ
มาตรฐาน 

คะแนน 3 : (-5.99)-5.99% ข อ ง
เกณฑมาตรฐาน 

6.3  
 

จํานวนอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาตรี 
 

  

 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด 

 

X100 

  จํานวนอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาโท   

 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด 

 

X100 

จํานวนอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก 

2.5 

 

สัดสวนของอาจารยประจําที่มี
วุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท 
ปริญญาเอกหรือเทียบเทาตอ
อาจารยประจํา 

สัดสวน 

   
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด 

 

X100 

คะแนน 1 :  
วุฒิปริญญาเอกอยู ระหวาง
รอยละ 1-39 หรือวุฒิปริญญา
เอกอยูระหวางรอยละ 40-59 
แต วุฒิ ปริญญาตรี มากกว า   
รอยละ 5 

1
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         คะแนน 2 :  
1. วุฒิปริญญาเอกอยู ระหวาง
รอยละ 40-59  
และ  
2. วุฒิปริญญาตรี เท ากับหรือ
นอยกวารอยละ 5 
หรือ 
1. วุฒิปริญญาเอกมากกวาหรือ
เทากับรอยละ 60 และ 
2. วุฒิปริญญาตรีมากกวารอยละ 5 
คะแนน 3 :  
1. วุฒิปริญญาเอกมากกวาหรือ
เทากับรอยละ 60 และ 
2. วุฒิปริญญาตรี เท ากับหรือ
นอยกวารอยละ 5 

2.6 6.4  จํานวนอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนง
อาจารย 

  

  

 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด 

 

X100 

   จํานวนอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย 

 

X100 
  

 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด  
จํานวนอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนง    

รองศาสตราจารย 

  

สัดสวนของอาจารยประจําที่
ดํารงตําแหนงอาจารย  ผูชวย
ศาสตราจารย รองศาสตราจารย 
และศาสตราจารย 

สัดสวน 

   

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด 

 
 

X100 

คะแนน 1 :  
ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. รศ. 
และ ศ. รวมกันอยูระหวางรอยละ 
1-44 หรือผูดํารงตําแหนงระดับ 
ผศ. รศ. และ ศ. รวมกันอยูระหวาง
รอยละ 45-69 แตผูดํารงตําแหนง
ระดับ รศ. ขึ้นไปนอยกวารอยละ 30 
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   จํานวนอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนง
ศาสตราจารย 

 
 

X100 
  

    

 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด  

คะแนน 2 :  
1. ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. รศ. 
และ ศ. รวมกันอยูระหวางรอยละ 
45-69 และ 
2. ผูดํารงตําแหนงระดับ รศ. ขึ้น
ไปเทากับหรือมากกวารอยละ 30 
หรือ 
1. ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. รศ. 
และ ศ. รวมกันมากกวาหรือ
เทากับรอยละ 70 และ 
2. ผูดํารงตําแหนงระดับ รศ. ขึ้น
ไปนอยกวารอยละ 30 
คะแนน 3 :  
1. ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. รศ. 
และ ศ. รวมกันมากกวาหรือ
เทากับรอยละ 70 และ  
2. ผูดํารงตําแหนงระดับ รศ. ขึ้นไป 
เทากับหรือมากกวารอยละ 30 

  1.  สถาบันมีการกําหนดจรรยาบรรณวิชาชีพ
คณาจารยไวเปนลายลักษณอักษร 

  2.  มีกระบวนการสงเสริมใหผูเกี่ยวของไดปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

  3.  มีการกํากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

  4.  มีระบบในการดําเนินการกับผูที่ไมปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

2.7 6.5 มีกระบวนการสงเสริมการ
ปฏิ บั ติ ต า ม จ ร ร ย าบ ร รณ
วิชาชีพของคณาจารย 

มี/ไมม ี

  5.  มีการดําเนินการวางแผนปองกัน หรือหาแนวทาง   
แกไขการกระทําผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ 

คะแนน 1 : มี ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร  
ไมครบ 3 ขอแรก 

คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 3 
ขอแรก 

คะแนน 3 : มี ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร
อยางนอย 4 ขอแรก 
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 6.7 ระดับ    

   

ร ะดั บคว าม พึ งพอ ใ จของ
นักศึกษาตอคุณภาพการสอน
ของอาจารยและสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู 

    

คะแนน 1 : ระดับความพึงพอใจ
มีคาเฉลี่ยระหวาง 1-
2.49 

คะแนน 2 : ระดับความพึงพอใจ
มีค า เฉ ลี่ยระหว าง  
2.5-3.49 

คะแนน 3 : ระดับความพึงพอใจ
มีคาเฉลี่ยตั้งแต 3.5 
ขึ้นไป 

  1.  มีการกําหนดแนวทางการพัฒนาอาจารยดาน
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนการสอน 

  2.  มีกลไกการบริหารวิชาการที่จะกระตุนให
อาจารยคิดคนพัฒนานวัตกรรมใหมๆ ในดาน  
การเรียนการสอน 

  3.  มีแหลงทุนสนับสนุนการวิจัย เพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษา 

  4.  มีผลงานวิจัยดานการเรียนการสอนและมีการ
จัดเวทีแลกเปลี่ยนและเผยแพรผลงานวิจัยดาน
การเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษา   
อยางสม่ําเสมอ 

2.8  มีระบบและกลไกสนับสนุนให
อาจารยประจําทําการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน 

มี/ไมม ี

  5.  มีการสรางเครือขายวิจัยดานนวัตกรรมการ
เรียนการสอนทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

คะแนน 1 : มีการดําเนินการไมครบ 
3 ขอ 

คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 3-4 
ขอ 

คะแนน 3 : มีการดําเนินการครบ
ทุกขอ 

 

132 
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 จํานวนบัณฑิตที่ไดงานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป  
นับจากวันที่สําเร็จการศึกษา 

 
 
X100 

2.9 1.1 ร อ ย ล ะ ขอ ง บัณฑิ ต ร ะ ดั บ
ปริญญาตรีที่ ไดงานทําและ
กา รป ร ะกอบอาชีพอิ ส ร ะ
ภายใน 1 ป 

รอยละ   

 จํานวนบัณฑิตสําเร็จการศึกษาทั้งหมด 
ในปการศึกษานั้น 

 
 

 

คะแนน 1 : รอยละ 1 - รอยละ 
59 

คะแนน 2 : รอยละ 60 - รอยละ 
79 

คะแนน 3 : มากกวาหรือเทากับ
รอยละ 80 

 
(ไมนับผูที่มีงานทําหรือมีกิจการ
ของตนเองที่มีรายไดประจําอยูแลว) 

 1.2 % #DIV/0!   
  

จํานวนบัณฑิตที่ไดงานทําตรงสาขาที่
สําเร็จการศึกษา 

 
 
 

x100 
  

ร อ ย ล ะ ขอ ง บัณฑิ ต ร ะ ดั บ
ปริญญาตรีที่ ไดงานทําตรง
สาขาที่สําเร็จการศึกษา 
 

 

    จํานวนบัณฑิตปริญญาตรี 
ในปการศึกษานั้นที่ไดงานทําทั้งหมด 

 

คะแนน 1 : รอยละ 1 - 59 
คะแนน 2 : รอยละ 60 - 79 
คะแนน 3 : มากกวาหรือเทากับ

รอยละ 80 
 
(นับเฉพาะบัณฑิตที่ไมมีงานทํา
กอนเขาศึกษาตอ) 

 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดรับ
เงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ 

 

X100 
2.10 1.3 ร อ ย ล ะขอ ง บั ณฑิ ต ร ะ ดั บ

ปริญญาตรีที่ไดรับเงินเดือน
เริ่มตนเปนไปตามเกณฑ 

รอยละ   

 จํานวนบัณฑิตที่ไดงานทํา/มีรายได
ประจําจาการประกอบอาชีพอิสระทั้งหมด 

ในปการศึกษานั้น 

 

คะแนน 1 : รอยละ 1-รอยละ 74 
ไดรับเงินเดือนเทากับหรือ
สูงกวาเกณฑ ก.พ. 

คะแนน 2  :  รอยละ 75-รอยละ 
99 ไดรับเงินเดือนเทากับ
หรือสูงกวาเกณฑ ก.พ. 

คะแนน 3  :  รอยละ 100 ไดรับ
เงินเดือนเทากับหรือสูงกวา
เกณฑ ก.พ. 
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2.11 1.4 ร ะดั บคว าม พึ งพอ ใ จของ
นายจาง ผูประกอบการ และ
ผูใชบัณฑิต 

คะแนน    คะแนน 1 :  ระดับความพึงพอใจ
มีคะแนนเฉลี่ ยอ ยู
ระหวาง 1 - 2.49 

คะแนน 2 :  ระดับความพึงพอใจ
มีคะแนนเฉลี่ ยอ ยู
ระหวาง 2.50 - 3.49 

คะแนน 3 :  ระดับความพึงพอใจ
มีคะแนนเฉลี่ยมากกวา
หรือเทากับ 3.50 

 1.5 จํานวนนักศึกษา หรือศิษยเกา
ที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณ
ยกยอง ในดานวิชาการ วิชาชีพ 
คุณธรรม จริยธรรม หรือรางวัล
ทางวิชาการ หรือดานอื่นที่
เกี่ยวของกับคุณภาพบัณฑิต
ใ น ร ะ ดั บ ช า ติ  หรื อ ร ะ ดั บ
นานาชาติ ในรอบ 3 ปที่ผานมา 

คน    คะแนน 1 : จํานวน 0 คน 
คะแนน 2 : จํานวน 1 คน 
คะแนน 3 : จํานวนตั้งแต 2 คน

ขึ้นไป 
 

1) นับไดทั้งรางวัลนักศึกษาภาค
ปกติ นอกเวลา และศิษยเกา 
2) นับซ้ําไดหากนักศึกษาหรือ
ศิษยเกาไดรับรางวัลหลายครั้งใน
รอบ 3 ปที่ผานมา 

เกณฑทั่วไป 
จํานวนนักศึกษาและศิษยเกาที่สําเร็จ

การศึกษา ในรอบ 5 ปที่ผานมาทั้งหมด 
ทุกระดับการศึกษา ที่ไดรับรางวัล 
ทุกประเภทในปการศึกษาปจจุบัน 

2.12  รอยละของนักศึกษาปจจุบัน
และศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษา
ในรอบ 5 ป ที่ผานมา ที่ไดรับ
การประกาศเกียรติคุณยกยอง
ในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม 
จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะ
และวัฒนธรรม และดาน
สิ่งแวดลอมในระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

รอยละ   

 

จํานวนนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกา    
ที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมา

ทั้งหมดทุกระดับการศึกษา 

 
 
X100 

คะแนน 1 : รอยละ 0.003 - รอยละ 
0.015 

คะแนน 2 : รอยละ 0.016 - รอยละ 
0.029 

คะแนน 3 :  
1. มากกวาหรือเทากับรอยละ 

0.030 และ 
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ตัวบงชี้ 

สกอ. สมศ. 
รายละเอียด หนวยนับ 
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การคํานวณ หมายเหตุ 

เกณฑเฉพาะสถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตและวิจัย       
 จํานวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาปจจุบันและ

ศิษยเการะดับบัณฑิตศึกษาที่สําเร็จ
การศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมา ที่ไดรับ

รางวัลจากผลงานวิจัยและหรือวิทยานิพนธ
ในปการศึกษาปจจุบัน 

 
 
 

X100 
       จํานวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาปจจุบันและ

ศิษยเการะดับบัณฑิตศึกษาที่สําเร็จ
การศึกษาในรอบ 5 ป ที่ผานมาทั้งหมด 

 

2. นักศึกษาบัณฑิตศึกษาและ
ศิษยเกาที่ ไดรับรางวัลจาก
ผ ล ง า น วิ จั ย แ ล ะ ห รื อ
วิทยานิพนธมากกว าหรื อ
เทากับ 0.060 

หมายเหตุ  กรณีไดตามขอ 1  
แตไมไดขอ 2 ถือวาได
คะแนน 2 

 
 การคิดคารอยละคิดเหมือน
เกณฑทั่วไป 

 เกณฑคะแนน 3 ขอ 2 คํานวณ
จากสูตรเกณฑเฉพาะสถาบันที่
เนนการผลิตบัณฑิตและวิจัย 

 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ที่มีคุณสมบัติเปนอาจารยที่ปรึกษา

วิทยานิพนธตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษาตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ ที่ทําหนาที่อาจารยที่
ปรึกษาวิทยานิพนธในหลักสูตรของสถาบัน X100 

2.13  รอยละของอาจารยประจํา
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ซึ่งมี
คุ ณ ส ม บั ติ เ ป น ที่ ป รึ ก ษ า
วิ ท ย า นิ พ น ธ ที่ ทํ า ห น า ที่
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  

รอยละ   

 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ทั้งหมดที่มีคุณสมบัติเปนอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร

ระดับบัณฑิตศึกษาตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการรวมทุกหลักสูตร 

 

คะแนน 1 : รอยละ 50 - รอยละ 
69 

คะแนน 2 : รอยละ 70 - รอยละ 
89 

คะแนน 3 : มากกวาหรือเทากับ  
รอยละ 90 

 
(นับเฉพาะอาจารยที่ปฏิบัติงานจริง) 
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ตัวบงชี้ 

สกอ. สมศ. 
รายละเอียด หนวยนับ 

ผลการดําเนินการ 
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การคํานวณ หมายเหตุ 

 1.6 จํ านวนวิ ทยานิพนธ และงาน
วิชาการของนักศึกษาที่ ได รับ
รางวัลในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติภายในรอบ 3 ปที่ผานมา 

ชิ้นงาน 0   
  

  
  

  คะแนน 1 : จํานวน 1-5 รางวัล 
คะแนน 2 : จํานวน 6-8 รางวัล 
คะแนน 3 : จํ า น ว น ตั้ ง แ ต  9 

รางวัลขึ้นไป 
 

(นับซ้ําไดหากผลงานไดรับรางวัล
หลายครั้งในรอบ 3 ปที่ผานมา) 

 1.7 % #DIV/0!   
    

จํานวนบทความจากวิทยานิพนธปริญญาโท
ของมหาบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในป
การศึกษานั้น ที่ไดตีพิมพเผยแพร 

 
 

ร อ ย ล ะ บ ท ค ว า ม จ า ก
วิทยานิพนธ ปริญญาโทที่
ตีพิมพ เผยแพรตอจํานวน
วิทยานิพนธปริญญาโททั้งหมด 

  
 

  

จํานวนวิทยานิพนธระดับปริญญาโท
ของมหาบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในป

การศึกษานั้น 

 

 

X100 

คะแนน 1 : รอยละ 1 - 39  
คะแนน 2 : รอยละ 40 - 59 
คะแนน 3 : ตั้งแตรอยละ 60 ขึ้นไป 

(ไมนับซ้ําแมวาตีพิมพเผยแพร
มากกวา 1 ครั้ง) 

 1.8 % #DIV/0!   
    

จํานวนบทความจากวิทยานิพนธปริญญา
เอกของดุษฎีบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในป

การศึกษานั้นที่ไดตีพิมพเผยแพร 

 

X100 

 
 

ร อ ย ล ะ บ ท ค ว า ม จ า ก
วิทยานิพนธปริญญาเอกที่
ตีพิมพ เผยแพรตอจํานวน
วิทยานิพนธปริญญาเอกทั้งหมด  

  
 

  
จํานวนวิทยานิพนธระดับปริญญาเอกของ

ดุษฎีบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในป
การศึกษานั้น 

 

คะแนน 1 : รอยละ 1 - 49  
คะแนน 2 : รอยละ 50 - 74 
คะแนน 3 : ตั้งแตรอยละ 75 ขึ้นไป 
 

(ไมนับซ้ําแมวาตีพิมพเผยแพร
มากกวา 1 ครั้ง) 

องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 

  1. มีการสํารวจความตองการจําเปนของนักศึกษาปที่ 1 
  2. มีการจัดบริการดานสิ่งอํานวยความสะดวก  

ที่เอื้อตอการพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา 

3.1  มีการจัดบริการแกนักศึกษา
และศิษยเกา 

มี/ไมม ี

  3. มีการจัดบริการด านกายภาพที่ ส ง เสริม
คุณภาพชีวิตของนักศึกษา 

คะแนน 1 : มีการดําเนินการไม
ครบ 7 ขอแรก 

คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 7  
ขอแรก 

คะแนน 3 : มีการดําเนินการครบ
ทุกขอ 
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      4. มีการจัดบริการใหคําปรึกษาแกนักศึกษา 
      5. มีบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอ

นักศึกษาและศิษยเกา 

 

      6. มีการจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ  
ทางวิชาชีพแกนักศึกษาและศิษยเกา 

 

      7. มีการประเมินคุณภาพของการใหบริการ ทั้ง 5 
เรื่องขางตนเปนประจําทุกป  

 

      8.  นําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการ  
มาพัฒนาการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา 

 

  1.  มีการจัดทําแนวทางสงเสริมการจัดกิจกรรม  
ที่ ส อดคล อ งกั บวิ สั ยทั ศน ขอ งสถาบั นและ
คุณลักษณะบัณฑิตที่ พึงประสงคตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

3.2  มี ก า ร ส ง เ ส ริ ม กิ จ ก ร ร ม
นั ก ศึ กษ าที่ ค ร บถ ว นแล ะ
สอดคลองกับคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค 

มี/ไมม ี

  2. มีการสงเสริมใหสถาบันและองคการนักศึกษา  
จัดกิจกรรมนักศึกษาใหครบทุกประเภท โดย  
อยางนอยตองดําเนินการใน 5 ประเภท ดังนี้ 

คะแนน 1 : มีการดําเนินการไม
ครบ 3 ขอแรก 

คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 3 
ขอแรก 

คะแนน 3 : มีการดําเนินการครบ
ทุกขอ 

      - กิจกรรมวิชาการ 
-  กิจกรรมกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ 
- กิ จกรรมบํ า เ พ็ญประโยชน และรั กษา

สิ่งแวดลอม 
-  กิจกรรมนันทนาการ 
-  กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 

 

      3.  มีกระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการ
หรือกิจกรรม ทั้งที่จัดโดยสถาบันและองคการ
นักศึกษาทุกสิ้นปการศึกษา 
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ตัวบงชี้ 

สกอ. สมศ. 
รายละเอียด หนวยนับ 
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การคํานวณ หมายเหตุ 

      4.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาอยางตอเนื่อง 

 

 6.8 %    จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ 
เขารวมกิจกรรมหรือโครงการพัฒนา

นักศึกษาในปการศึกษานั้น 

 
 

x100 
  

รอยละของนักศึกษาที่เขารวม
กิ จกรรม / โครงการพัฒนา
นักศึกษา 

    จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ทั้งหมดในปการศึกษานั้น 

 

คะแนน 1 : รอยละ 1 - 39  
คะแนน 2 : รอยละ 40 - 59 
คะแนน 3 : มากกวาหรือเทากับ

รอยละ 60 

องคประกอบที่ 4 การวิจัย 

  1.  มีการจัดทําระบบบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรค 
เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนของสถาบันและ
สอดคลองกับยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ 

  2.  มีการจัดทําระบบฐานขอมูลและสารสนเทศ  
ที่ เกี่ ยวของกับการบริหารงานวิจัยและงาน
สรางสรรคที่ใชประโยชนไดจริง 

  3.  มีการจัดสรรทรัพยากรการเงิน ทรัพยากร
บุคคล แหลงคนควาตางๆ เพื่อสนับสนุนงานวิจัย
และงานสรางสรรค 

  4.  มีระบบและกลไกพัฒนาทรัพยากรบุคคลดาน
การวิจัย 

  5. มีระบบสรางขวัญและกําลังใจและยกยอง
นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสรางสรรคดีเดน 

4.1  มีการพัฒนาระบบและกลไก
ในการสนับสนุนการผลิ ต
งานวิจัยและงานสรางสรรค 

มี/ไมม ี

  6. มีระบบและกลไกสงเสริมความรวมมือระหวาง
นักวิจัยกับองคกรภายนอกทั้งภาครัฐเอกชนและ
ภาคอุตสาหกรรม 

คะแนน 1 : มีการดําเนินการไม
ครบ 3 ขอ 

คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 3 - 
4 ขอ 

คะแนน 3 : มี ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร
อยางนอย 5 ขอ 
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ตัวบงชี้ 

สกอ. สมศ. 
รายละเอียด หนวยนับ 
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การคํานวณ หมายเหตุ 

4.2  มีระบบบริหารจัดการความรู
จากงานวิจัยและงานสรางสรรค 

มี/ไมม ี   1.  มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร
ผลงานวิจัยและงานสรางสรรคทั้ ง ในวงการ
วิชาการและการนําไปใชประโยชน 

      2.  มีระบบรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและ
สังเคราะหความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค
ที่เชื่อถือไดและรวดเร็วทันตอการใชประโยชน 

      3.  มีการสรางเครือขายเผยแพรผลงานวิจัยและ
งานสรางสรรคไปยังผูเกี่ยวของทั้งภายในและ
ภายนอกสถาบัน 

คะแนน 1 : มีการดําเนินการไมครบ 
3 ขอ 

คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 3 
ขอ 

คะแนน 3 : มี ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร
อยางนอย 4 ขอ 

  4.  มีระบบและกลไกการสนับสนุนความรวมมือ
ระหวางนักวิจัยกับองคการภายนอกสถาบันเพื่อ
การนําผลงานไปใชประโยชน 

    

  5.  มีกลไกสนับสนุนการจดสิทธิบัตรการซื้อขาย
ทรัพยสินทางปญญา ตลอดจนการคุมครองสิทธิ
ของงานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ หรือนวัตกรรม
ใหแกนักวิจัยเจาของผลงาน 

 

4.3  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สรางสรรคจากภายในและ
ภายนอกสถาบันตอจํานวน
อาจารยประจํา 

บาท/คน    จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสรางสรรค
ของสถาบันจัดสรรใหกับอาจารยประจําและ

นักวิจัย + ที่อาจารยประจําและนักวิจัยไดรับจาก
ภายนอกสถาบัน 

       จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย 

คะแนน 1 : อยูระหวาง 1-54,999 บาท 
คะแนน 2 : 55,000.-บาท-79,999 บาท 
คะแนน 3 : มากกว าหรื อเท ากั บ 

80,000 บาท 

 2.2     จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย และ          
งานสรางสรรคของสถาบันจัดสรรใหกับ

อาจารยประจําและนักวิจัยในปการศึกษานั้น 
  

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สรางสรรคภายในสถาบันตอ
จํานวนอาจารยประจํา   

    จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย 
ในปการศึกษานั้น 

คะแนน 1 : อยูระหวาง 1-19,999 บาท 
คะแนน 2 : 20,000.-บาท-29,999 บาท 
คะแนน 3 : มากกว าหรื อเท ากั บ 

30,000 บาท 
 

137 



 

 

94 

ตัวบงชี้ 

สกอ. สมศ. 
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 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย และงาน
สรางสรรคที่อาจารยประจําและนักวิจัยไดรับ
จากภายนอกสถาบันในปการศึกษานั้น 

 2.3    

 

  

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร า ง ส ร รค จ า กภายนอก
สถาบันตอจํานวนอาจารย
ประจํา 

    

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย 
ในปการศึกษานั้น 

คะแนน 1 : อยูระหวาง 1-34,999 บาท 
คะแนน 2 : 35,000.-บาท-49,999.บาท 
คะแนน 3 : มากกว าหรื อเท ากั บ 

50,000 บาท 
(ไมนับรวมอาจารยประจําและ
นักวิจัยที่ลาศึกษาตอ) 

 2.7 จํานวนผลงานวิจัยและงาน
สร า งสรรคที่ ได รั บการจด
ทะเบียนทรัพยสินทางปญญา
หรืออนุสิทธิบัตรในรอบ 5 ปที่
ผานมา 

ชิ้นงาน       คะแนน 1 : จํานวน 1 ผลงาน 
คะแนน 2 : จํานวน 2 ผลงาน 
คะแนน 3 : จํานวนตั้งแต 3 ผลงาน 

ขึ้นไป 
 

1)  ไมนับรวมกรณีอยูระหวางการ
ยื่นจดทะเบียน 
2)  ไมนับการจดลิขสิทธิ์และการจด
เครื่องหมายการคา 

จํานวนงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ไดรับ
ตีพิมพ เผยแพร ไดรับการจดทะเบียน
ทรัพยสินทางปญญา  หรือนําไปใช
ประโยชนทั้งในระดับชาติหรือระดับ

นานาชาติ X100 
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย 

4.4 
 

2.1 รอยละของงานวิจัยและงาน
สรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร 
ไ ด รั บ ก า ร จ ด ท ะ เ บี ย น
ทรัพยสินทางปญญา หรือ
นํ า ไป ใชประ โยชน  ทั้ ง ใน
ร ะ ดั บ ช า ติ แ ล ะ ใ น ร ะ ดั บ
นานาชาติตอจํานวนอาจารย
ประจํา 

รอยละ    

 
 

สมศ. 
คะแนน 1 : รอยละ 1 - รอยละ 19 
คะแนน 2 : รอยละ 20 - รอยละ 29 
คะแนน 3 : มากกวาหรือเทากับ

รอยละ 30 
สกอ. 
คะแนน 1 : รอยละ 1 - รอยละ 29 
คะแนน 2 : รอยละ 30 - รอยละ 39 
คะแนน 3 : มากกวาหรือเทากับ  

รอยละ 40 
 

(จํ านวนอาจารย ป ร ะจํ า และ
นักวิจัยไมนับรวมอาจารยและ
นักวิจัยที่ลาศึกษาตอ) 
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 2.4 % #DIV/0!   
  

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยที่
ไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรค
จากภายในสถาบันปการศึกษานั้น x100 

 

 

รอยละของอาจารยประจําที่
ไดรับทุนทําวิจัย หรืองาน
สรางสรรคจากภายในสถาบัน
ตอจํานวนอาจารยประจํา 

  

  

  

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย 
ในปการศึกษานั้น 

  

คะแนน 1 : รอยละ 1-34  
คะแนน 2 : รอยละ 35-49  
คะแนน 3 : รอยละ 40 ขึ้นไป 
 

1) ไมนับรวมอาจารยและนักวิจัย
ที่ลาศึกษาตอ 
2) ไมนับซ้ําแมวาอาจารยประจํา
หรือนักวิจัยทานนั้นจะไดรับทุน
วิจัยหลายครั้งในปการศึกษานั้นๆ 

 2.5 %   
  

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยที่
ไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรค

จากภายนอกสถาบัน x100 
  

รอยละของอาจารยประจําที่
ไดรับทุนทําวิจัย หรืองาน
สรางสรรคจากภายนอกสถาบัน
ตอจํานวนอาจารยประจํา     จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย 

ในปการศึกษานั้น 
 

คะแนน 1 : รอยละ 1-24  
คะแนน 2 : รอยละ 25-39  
คะแนน 3 : รอยละ 40 ขึ้นไป 
 

1) ไมนับรวมอาจารยและนักวิจัย
ที่ลาศึกษาตอ 
2) ไมนับซ้ําแมวาอาจารยประจํา
หรือนักวิจัยทานนั้นจะไดรับทุน
วิจัยหลายครั้งในปการศึกษานั้นๆ 

4.5 2.6 จํานวนบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง 
(citation) ใน refereed journal หรือใน
ฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาต ิX100 

  

ร อยละของบทความวิ จั ย  
ที่ไดรับการอางอิง (Citation) 
ใน refereed journal หรือใน
ฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติตออาจารยประจํา 

รอยละ    

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยทั้งหมด  

คะแนน 1 : รอยละ 1 - รอยละ 14 
คะแนน 2 : รอยละ 15 - รอยละ 19 
คะแนน 3 : มากกวาหรือเทากับ

รอยละ 20 
 

(นับจํานวนอาจารยประจําและ
นักวิจัยทั้งหมดรวมผูที่ลาศึกษาตอ) 
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ตัวบงชี้ 

สกอ. สมศ. 
รายละเอียด หนวยนับ 
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องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสังคม 

  1.  มีการจัดทํานโยบาย แผนกลยุทธ และแผน
ดําเนินงานของการบริการทางวิชาการแกสังคม 

  2.  มีคณะกรรมการ คณะทํางานหรือหนวยงาน
ดําเนินการใหบริการทางวิชาการแกสังคมตาม
แผนที่กําหนด 

5.1  มี ร ะบบแล ะกล ไก ในก า ร
บริการทางวิชาการแกสังคม
ตามเปาหมายของสถาบัน 

มี/ไมม ี

  3.  มีการกําหนดหลักเกณฑและหรือระเบียบใน
การใหบริการวิชาการแกสังคม 

      4.  มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนที่กําหนด 

      5.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการ
ทางวิชาการแกสังคม 

      6.  มีการจัดทําแผนการเชื่อมโยงและบูรณาการ  
การบริการทางวิชาการแกสังคมเขากับการเรียน  
การสอน หรือการวิจัย หรือการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

      7.  มีการประเมิน สัมฤทธิผลและนํ าผลการ
ประเมินไปพิจารณาปรับปรุงความเชื่อมโยงและ
บูรณาการระหวางการบริการทางวิชาการแก
สังคมกับภารกิจอื่นๆ ของสถาบัน 

คะแนน 1 : มี ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร  
ไมครบ 3 ขอแรก 

คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 3--4    
ขอแรก 

คะแนน 3 : มี ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร
อยางนอย 5 ขอแรก 

 

 จํานวนอาจารยที่เปนที่ปรึกษา เปน
กรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน 
เปนกรรมการวิชาการและกรรมการ

วิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาต ิX100 
 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด  
  

5.2 3.2 รอยละของอาจารยประจําที่มี
สวนรวมในการใหบริการทาง
วิชาการแกสังคม เปนที่ปรึกษา 
เปนกรรมการวิทยานิพนธ
ภ า ย น อ ก ส ถ า บั น  เ ป น
กรรมการวิชาการ กรรมการ
วิชาชีพในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติตออาจารยประจํา 

รอยละ   

  

คะแนน 1 : อยูระหวางรอยละ 1-
รอยละ 14 

คะแนน 2 : รอยละ 15 - รอยละ 
24 

คะแนน 3 : มากกวาหรือเทากับ
รอยละ 25 
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จํานวนกิจกรรมหรือโครงการบริการทาง
วิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความ
ตองการพัฒนาและเสริมสรางความ

เขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ 
และนานาชาติ 

 
 
x100 

จํานวนอาจารยประจํา  
  

5.3 3.1 ร อ ย ล ะขอ งกิ จ ก ร รมห รื อ
โครงการบริการทางวิชาการ
และวิชาชีพที่ตอบสนองความ
ตองการพัฒนาและเสริมสราง 
ความเขมแข็งของสังคม ชุมชน 
ประเทศชาติ และนานาชาติตอ
อาจารยประจํา 

รอยละ   

  

คะแนน 1 : อยูระหวางรอยละ 1-
รอยละ 19 

คะแนน 2 : รอยละ 20 - รอยละ 29 
คะแนน 3 : มากกวาหรือเทากับ

รอยละ 30 
1) นั บ เ ฉ พ า ะ อ า จ า ร ย ที่
ปฏิบัติงานจริง ไมนับรวมอาจารย
ที่ลาศึกษาตอ 
2) โครงการใดมีกิจกรรมยอย
แทรกอยูใหนับกิจกรรมยอยแทน
การนับโครงการได 

5.4  รอยละของระดับความพึงพอใจ
ของผูรับบริการ 

รอยละ    คะแนน 1 : รอยละ 65-รอยละ 74 
คะแนน 2 : รอยละ 75-รอยละ 84 
คะแนน 3 : มากกวาหรือเทากับ

รอยละ 85 

 3.3 มี/ไมม ี     (1) มีแผนในการนําความรูและประสบการณจาก
การบริการวิชาการ/วิชาชีพมาใชในการเรียนการ
สอนและการวิจัย 

   

มี ก า ร นํ า ค ว า ม รู แ ล ะ
ประสบการณจากการบริการ
วิชาการและวิชาชีพมาใชใน
การพัฒนาการเรียนการสอน 
และการวิจัย 

มี/ไมม ี     (2)  มีการนําความรูและประสบการณจากการ
บริการวิชาการ/วิชาชีพมาใชในการเรียนการสอน
อยางนอย 1 โครงการ 

คะแนน 1 : จํานวน 1 ขอ 
คะแนน 2 : จํานวน 2 ขอ 
คะแนน 3 : จํานวนตั้งแต 3 ขอ

ขึ้นไป  
 

   

 

มี/ไมม ี     (3)  มีการนําความรูและประสบการณจากการ
บริการวิชาการ/วิชาชีพมาใชในการวิจัยอยางนอย 
1 โครงการ 
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มี/ไมม ี   (4)  มีการนําความรูและประสบการณจากการ
บริการวิชาการ/วิชาชีพมาใชในการเรียนการสอน
และการวิจัยอยางนอย 1 โครงการ 

 

   

 

มี/ไมม ี     (5) มีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับ
การวิจัยและการบริการวิชาการ/วิชาชีพอยางนอย 
1 โครงการ 

 

 3.4 บาท/คน #DIV/0!    
 

คาใชจาย และมูลคาของสถาบันในการ 
บริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อสังคมในป

การศึกษานั้น 

 
 

  

คาใชจาย และมูลคาของสถาบัน
ในการบริการวิชาการและ
วิชาชีพเพื่อสังคมตออาจารย
ประจํา      จํานวนอาจารยประจําในปการศึกษานั้น  

คะแนน 1 : อยูระหวาง 1-4,999 บาท 
คะแนน 2 : 5,000.-บาท-7,499 บาท 
คะแนน 3 : มากกวาหรือเทากับ 

7,500 บาท 
 

(ไมนับรวมอาจารยที่ลาศึกษาตอ) 
องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

  1.  มีการกําหนดนโยบายที่ชัดเจนปฏิบัติได และ
มีแผนงานรองรับ 

6.1 
 

 มีระบบและกลไกในการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม 

มี/ไมม ี

  2.  มีการกําหนดกิจกรรมหรือโครงการที่ เปน
ประโยชนสอดคลองกับแผนงาน และมีการดําเนิน
กิจกรรมอยางตอเนื่อง 

      3.  มีการบูรณาการงานดานทํานุ บํารุงศิลป - 
วัฒนธรรมกับภารกิจดานอื่นๆ 

      4.  มี ก า ร ส ง เ ส ริ ม ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ด า น
ศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
อาทิ การจัดทําฐานขอมูลดานศิลปวัฒนธรรม  
การสรางบรรยากาศศิลปะและวัฒนธรรมการจัด
กิจกรรม ประชุม เสวนาทางวิชาการ  การจัดสรร
งบประมาณสนับสนุน  อยางพอเพียงและตอเนื่อง 

คะแนน 1 : มีการดําเนินการไม
ครบ 3 ขอแรก 

คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 3 
ขอแรก 

คะแนน 3 : มี ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร
อยางนอย 4 ขอแรก 
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      5.  มี ก า รกํ าหนดหรื อสร า งมาตรฐานด าน
ศิลปวัฒนธรรม โดยผูเชี่ยวชาญ และมีผลงานเปน
ที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ 

      6.  มีการเผยแพรและบริการดานศิลปวัฒนธรรม  
ในระดับชาติและนานาชาติ อาทิ มีสถานที่หรือเวที
แสดงผลงาน จัดทําวารสารศิลปวัฒนธรรมในระดับ
ตางๆ มีความรวมมือในการใหการบริการวิชาการ
ดานศิลปวัฒนธรรมกับสังคมในระดับตางๆ 

 4.1 %    
 
 

จํานวนโครงการ/กิจกรรมในการอนุรักษ 
พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะ

และวัฒนธรรมในปการศึกษานั้น 

 
 
X 100 

คะแนน 1 : รอยละ 1 -1.4 
คะแนน 2 : รอยละ 1.5 -1.9 
คะแนน 3 : ตั้งแตรอยละ 2 ขึ้นไป 

 
 

รอยละของโครงการ/กิจกรรม
ในการอนุรักษ พัฒนา และ
สรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะ
และ วัฒนธรรมต อจํ านวน
นักศึกษา  

   จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาค
ปกติเต็มเวลาเทียบเทาในปการศึกษานั้น 

 (จํานวนนักศึกษาคิดเฉพาะนักศึกษา
ปริญญาตรีภาคปกติเทานั้น) 

 4.2 %    คาใชจายและมูลคาใชจายเปนตัวเงินที่เกิดขึ้น
ในการที่อาจารยประจําของสถาบันไดใช 
เพื่อการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริม
เอกลักษณ ศิลปะ และวัฒนธรรม 

ในปการศึกษานั้น 

 
 
 
X 100 

 
 

รอยละของคาใชจายและมูลคา
ที่ใชในการอนุรักษ พัฒนา  
และสร างเสริ มเอก ลักษณ 
ศิ ล ป ะ แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม ต อ
งบดําเนินการ 

 
   งบดําเนินการในปการศึกษานั้น  

คะแนน 1 : 0.01-0.49 % ของ
งบดําเนินการ 

คะแนน 2 : 0.5-0.99 % ของ
งบดําเนินการ 

คะแนน 3 : ตั้งแต 1 % ของ
งบดําเนินการขึ้นไป 

 

(นับเฉพาะโครงการที่ไมมีการ
เรียกเก็บเงินใดๆ จากผูรับบริการ 

องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 

  1. สภาสถาบันมีบทบาทสําคัญในการกําหนด
ทิศทาง ยุทธศาสตร และนโยบายของสถาบัน 

7.1  สภาสถาบันใชหลักธรรมาภิบาล 
ในการบริหารจั ดการและ
สามารถผลักดันสถาบันให
แขงขันไดในระดับสากล 

มี/ไมม ี

  2.  สภาสถาบันมีการติดตามผลการดําเนินงาน
ตามภารกิจหลักของสถาบันมากกวาปละ 2 ครั้ง 

คะแนน 1 : มีการดําเนินการไม
ครบ 4 ขอ 

คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 4 ขอ 
คะแนน 3 : มีการดําเนินการครบ

ทุกขอ 
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สกอ. สมศ. 
รายละเอียด หนวยนับ 

ผลการดําเนินการ 
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ผลการดําเนินการ 
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การคํานวณ หมายเหตุ 

  3. มีการประชุมกรรมการสภาสถาบันอยางต่ํา  
รอยละ 80 ของแผน ในการประชุมแตละครั้งมี
กรรมการเขารวมโดยเฉลี่ยไมนอยกวารอยละ 80 
โดยมีการสงเอกสารใหกรรมการสภาสถาบันอยาง
นอย 7 วันกอนการประชุม 

 

  4. สภาสถาบันจัดใหมีการประเมินผลงานของ
อธิการบดีหรือผูบริหารสูงสุดตามหลักเกณฑ  
ที่ตกลงกันไวลวงหนา 

 

      5. สภาสถาบันมีการดําเนินงานโดยใชหลักธรรมา-   
ภิบาลและสงเสริมการบริหารงานโดยใชหลัก  
ธรรมาภิบาลทั่วทั้งองคกร  

 

มี/ไมม ี     1)  กรรมการสภาสถาบัน/กลุมสาขา เปดโอกาส
ใหมีการตรวจสอบการดําเนินงาน 

 5.1 
  

มี/ไมม ี     2)  สภาสถาบัน/กลุมสาขา มีสวนรวมในการ
กําหนดและใหความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร 
และใหขอสังเกตที่มีนัยสําคัญ 

   ครั้ง     3)  สภาสถาบัน/กลุมสาขา ติดตามผลการ
ดําเนินงานที่สําคัญตามภารกิจหลักของสถาบัน
อยางครบถวน มากกวาปละ 2 ครั้ง 

คะแนน 1 : มี ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร  
1-3 ขอ 

คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 4 ขอ 
คะแนน 3 : มีการดําเนินการ

ตั้งแต 5 ขอขึ้นไป 
 

   รอยละ     4)  มีการประชุมสภาสถาบัน/กลุมสาขาอยางต่ํา
รอยละ 80 ของแผน 

 

   

ร ะ ดั บ คุ ณ ภ า พ ข อ ง ส ภ า
มหาวิทยาลัย/สถาบัน 

รอยละ     5)  มีกรรมการสภาสถาบัน/กลุมสาขา เขาประชุม
โดยเฉลี่ยอยางต่ํารอยละ 80 

 

    วัน     6)  มีการสงเอกสารใหกรรมการสภาสถาบัน/ 
กลุมสาขา กอนประชุมโดยเฉลี่ยอยางต่ํา 7 วัน 

 

   
 

มี/ไมม ี     7)  มีการประเมินผลงานของผูบริหารสูงสุดของ
สถาบัน/กลุมสาขา  โดยมีหลักเกณฑที่ชัดเจนและ
ตกลงกันไวลวงหนา 
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  1.  มีกระบวนการสรรหาผูบริหารที่ เปนระบบ 
โปรงใส ตรวจสอบได 

  2.  ผูบริหารดําเนินการบริหารดวยหลักธรรมาภิบาล
และใชศักยภาพภาวะผูนําที่มีอยูโดยคํานึงถึง
ประโยชนของสถาบันและผูมีสวนไดสวนเสีย 

  3.  มีกระบวนการประเมินศักยภาพและผลการ
ปฏิบัติงานของผูบริหารที่ชัดเจนและเปนที่ยอมรับ  
ในสถาบัน 

7.2  ภาวะผูนําของผูบริหารทุก
ระดับของสถาบัน 

มี/ไมม ี

  4. มีการจัดทําแผนและกลไกการพัฒนาศักยภาพ
ของผูบริหารตามผลการประเมิน และดําเนินการ
ตามแผนอยางครบถวน 

คะแนน 1 : มี ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร  
ไมครบ 3 ขอแรก 

คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 3 
ขอแรก 

คะแนน 3 : มีการดําเนินการครบ
ทุกขอ 

  1. มีการทบทวนและจัดทําแผนการจัดการความรู 
เพื่อมุงสูองคการแหงการเรียนรู และประชาสัมพันธ
เผยแพรใหประชาคมของสถาบันรับทราบ 

7.3 5.2 มีการพัฒนาสถาบันสูองคการ
เรียนรู 

มี/ไมม ี

  2. มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและ
ประสบความสําเร็จตามเปาหมายไมนอยกวารอยละ 50 

      3. มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและ
ประสบความสําเร็จตามเปาหมาย รอยละ 100 

คะแนน 1 : มี ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร  
ไมครบ 3 ขอแรก 

คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 3 
ขอแรก 

คะแนน 3 : มี ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร 
อยางนอย 4 ขอแรก 

  4.  มีการติดตามประเมินผลความสําเร็จของการ
จัดการความรู 

    

  5.  มีการนําผลการประเมินไปปรับใชในการ
พัฒนากระบวนการจัดการความรูใหเปนสวนหนึ่ง
ของกระบวนงานปกติและปรับปรุงแผนการ
จัดการความรู 
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 5.9 %    จํานวนอาจารยประจําที่เขารวมประชุม
วิชาการหรือนําเสนอผลงานวิชาการทั้ง
ในและตางประเทศในปการศึกษานั้น 

 
 
x100 

 

 

รอยละของอาจารยประจําที่
เขารวมประชุมวิชาการหรือ
นําเสนอผลงานวิชาการ ทั้ง
ภายในประเทศและตางประเทศ 

 

   จํานวนอาจารยประจําในปการศึกษานั้น 

 

คะแนน 1 : รอยละ 1 - 39  
คะแนน 2 : รอยละ 40 - 59 
คะแนน 3 : มากกวาหรือเทากับ

รอยละ 60 
 
1) ไมนับรวมอาจารยที่ลาศึกษาตอ 
2) ไมนับซ้ําแมวาอาจารยผูนั้นจะ
เขารวมประชุมวิชาการ/นําเสนอ
ผลงานหลายครั้ง 

  1. มีการจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล  
ที่เปนรูปธรรมภายใตการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ 

  2. มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคล
ที่เปนการสงเสริมสมรรถนะในการปฏิบัติงาน เชน 
การสรรหา การจัดวางคนลงตําแหนง การกําหนด
เสนทางเดินของตําแหนง การสนับสนุนเขารวม
ประชุม ฝกอบรม และหรือเสนอผลงานทางวิชาการ 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน  มาตรการสรางขวัญ
กําลังใจ มาตรการลงโทษ รวมทั้งการพัฒนา และ
รักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ 

  3. มีระบบสวัสดิการและเสริมสรางสุขภาพที่ดี 
และสร างบรรยากาศที่ดี ให บุคลากรทํางาน  
ไดอยางมีประสิทธิภาพและอยูอยางมีความสุข 

7.4  มี ร ะบบแล ะกล ไก ในก า ร
บริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อ
พัฒนา และธํารงรักษาไวให
บุ ค ล า ก ร มี คุ ณ ภ า พ แ ล ะ
ประสิทธิภาพ 

มี/ไมม ี

  4. มีระบบสงเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพ
สูงใหมีโอกาสประสบความสําเร็จและกาวหนาใน
อาชีพอยางรวดเร็วตามสายงาน 

คะแนน 1 : มี ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร  
ไมครบ 3 ขอแรก 

คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 3 - 
4 ขอแรก 

คะแนน 3 : มี ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร 
อยางนอย 5 ขอแรก 

144 
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  5.  มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร  
ทุกระดับอยางเปนระบบ 

      6.  มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจเสนอ
ผูบริหารระดับสูง และมีแนวทางในการปรับปรุง
พัฒนาเพื่อใหดีขึ้น 

 

 5.11 %    จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับ
การพัฒนาความรู และทักษะในวชิาชีพ  

ทั้งในประเทศและตางประเทศในปการศึกษานั้น 

 
 
x100 

 

 

รอยละของบุคลากรประจํา
สายสนับสนุนที่ ได รั บการ
พัฒนาความรู และทักษะใน
วิชาชีพทั้ ง ในประเทศและ
ตางประเทศ 

 

   จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน 
ในปการศึกษานัน้ 

 

คะแนน 1 : รอยละ 1 - 54  
คะแนน 2 : รอยละ 55 - 79 
คะแนน 3 : มากกวาหรือเทากับ

รอยละ 80 
 

1)  จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน
ทั้งหมดในปการศึกษานั้น นับ
รวมบุคลากรที่ลาศึกษาตอดวย 
2) ไมนับซ้ําแมวาจะไดรับการ
พัฒนาหลายครั้ง 

  1. มีนโยบายในการจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อ
การตัดสินใจ 

  2. มีระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ 

7.5  ศักยภาพของระบบฐานขอมูล
เพื่อการบริหาร การเรียน  
การสอน และการวิจัย 

มี/ไมม ี

  3. มี ก า รประ เมิ นประ สิทธิ ภาพและความ
ปลอดภัยของระบบฐานขอมูล 

   
 

  4. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล 

คะแนน 1 : มี ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร  
ไมครบ 2 ขอแรก 

คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 2 
ขอแรก 

คะแนน 3 : มี ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร  
อยางนอย 3 ขอแรก 

      5. มีการนําผลการประเมินในขอ 3 และ 4 มา
ปรับปรุงระบบฐานขอมูล 

 

      6. มีการเชื่อมโยงระบบฐานขอมูลของสถาบัน
ผานระบบเครือขายกับสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาตามรูปแบบมาตรฐานที่กําหนด 
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ตัวบงชี้ 

สกอ. สมศ. 
รายละเอียด หนวยนับ 

ผลการดําเนินการ 
(1 ต.ค.50-30 ก.ย.51) 

ผลการดําเนินการ 
(1 ต.ค.51-30 ก.ย.52) 

การคํานวณ หมายเหตุ 

  1. มีการเปดเผยขอมูลขาวสารแกประชาชน  
อยางโปรงใส ผานชองทางตางๆ อาทิ เอกสาร
สิ่งพิมพ เว็บไซต นิทรรศการ 

  2. มีระบบการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 
ผานชองทางที่เปดเผยและเปนที่รับรูกันโดยทั่ว 
อยางนอย 3 ชองทาง 

  3. มีการนํ าความคิด เห็นของประชาชนไป
ประกอบการบริหารงาน โดยมีเจาหนาที่รับผิดชอบ
และมีการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม 

  4. มีที่ปรึกษาที่มาจากภาคประชาชน ทั้งที่เปน
ทางการและไมเปนทางการ และมีการดําเนิน
กิจกรรมรวมกันอยางตอเนื่องและชัดเจน เชน  
จัดประชุมรวมกันอยางนอยปละ  2 ครั้ง 

7.6  ระดับความสําเร็จในการเปด
โอกาสใหบุคคลภายนอกเขา
มามีสวนรวมในการพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษา 

มี/ไมม ี

  5. มีกระบวนการหรือกลไกการติดตามตรวจสอบ
โดยภาคประชาชน 

คะแนน 1 : มี ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร  
ไมครบ 3 ขอแรก 

คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 3 - 
4 ขอแรก 

คะแนน 3 : มีการดําเนินการครบ
ทุกขอ 

 จํานวนอาจารยประจําที่ไดรับรางวัล
ผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพใน

ระดับชาติ หรือนานาชาติ X100 
 

7.7  รอยละของอาจารยประจําที่
ไ ด รั บ ร า ง วั ล ผ ล ง า นท า ง
วิ ช า ก า ร ห รื อ วิ ช า ชี พ ใ น
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

ผลผลิต   

 
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด  

คะแนน 1 : รอยละ 0.1-รอยละ 0.99 
คะแนน 2 : รอยละ 1-รอยละ 1.99 
คะแนน 3 : 1.  ม า ก ก ว า ห รื อ

เทากับรอยละ 2 และ 
2. อยางนอยรอยละ 
50 ของผูที่ไดรับ
รางวัลในขอ 1 เปน
รางวัลดานการวิจัย 
 

หมายเหตุ กรณีไดขอ 1 แต
ไมไดขอ 2 ถือวาไดคะแนน 2 
(จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดให
นับรวมประจํ าอาจารย และ
นักวิจัยที่ลาศึกษาตอดวย) 
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ตัวบงชี้ 

สกอ. สมศ. 
รายละเอียด หนวยนับ 

ผลการดําเนินการ 
(1 ต.ค.50-30 ก.ย.51) 

ผลการดําเนินการ 
(1 ต.ค.51-30 ก.ย.52) 

การคํานวณ หมายเหตุ 

  1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางาน
บริหารความเสี่ยง โดยมีผูบริหารระดับสูงและ
ตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันรวม
เปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน โดยผูบริหาร
ระดับสูงตองมีบทบาทสําคัญในการกําหนด
นโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยง 

7.8  มีการนําระบบบริหารความเสี่ยง
มาใชในกระบวนการบริหาร
การศึกษา 

มี/ไมม ี

  2. มีการวิ เคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่สงผล
กระทบหรือสรางความเสียหายหรือความลมเหลว
หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมายในการบริหารงาน 
และจัดลําดับความสําคัญของปจจัยเสี่ยง 

คะแนน 1 : มี ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร  
ไมครบ 3 ขอแรก 

คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 3 - 
4 ขอแรก 

คะแนน 3 : มีการดําเนินการครบ
ทุกขอ 

      3. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง โดยแผน
ดังกลาวตองกําหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการ
ในการสรางความรู ความเขาใจใหกับบุคลากร  
ทุกระดับในดานการบริหารความเสี่ยงและการ
ดําเนินการแกไข ลด หรือปองกันความเสี่ยงที่จะ
เกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม 

 

  4. มีการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง     
  5. มีการสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหาร

ความเสี่ยง ตลอดจนมีการกําหนดแนวทางและ
ขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง 
โดยไดรับความเห็นชอบจากผูบริหารสูงสุดของ
สถาบัน 
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ตัวบงชี้ 

สกอ. สมศ. 
รายละเอียด หนวยนับ 

ผลการดําเนินการ 
(1 ต.ค.50-30 ก.ย.51) 

ผลการดําเนินการ 
(1 ต.ค.51-30 ก.ย.52) 

การคํานวณ หมายเหตุ 

 5.3 มีการกําหนดแผนกลยุทธที่
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ 

มี/ไมม ี     (1) มีคณะกรรมการ/คณะทํางานกําหนดแผน  
กลยุทธของสถาบัน 

    มี/ไมม ี     (2) มีแผนกลยุทธของสถาบัน 
    มี/ไมม ี     (3) มีการวิเคราะหความสอดคลองของแผนกลยุทธ

กับยุทธศาสตรชาติ 
     %     (4) แผนกลยุทธมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 

นอยกวารอยละ 80 ของแผน 
   %   (5) แผนกลยุทธมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 

ตั้งแตรอยละ 80 ของแผน 

คะแนน 1 :  มีการดําเนินการ 1-2  ขอ 
คะแนน 2 :  มีการดําเนินการ 3 ขอ 
คะแนน 3 : มี ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร

ตั้งแต 4 ขอขึ้นไป 

 5.5 มี/ไมม ี     (1) มีนโยบายในการจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อ
การตัดสินใจ 

   

ศักยภาพของระบบฐานขอมูล
เพื่อการบริหาร  การเรียน  
การสอน และการวิจัย มี/ไมม ี     (2) มีระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ 

    มี/ไมม ี     (3) มีก า รประ เมิ นประ สิทธิภาพและความ
ปลอดภัยของระบบฐานขอมูล 

    คะแนน/
ระดับ 

    (4) มีก า รประ เมิ นประ สิทธิภาพและความ
ปลอดภัยของระบบฐานขอมูล และประเมินความ
พึงพอใจของผูใชฐานขอมูล 

     มี/ไมม ี     (5) มีการนําผลการประเมินในขอ 3 และ 4 มา
ปรับปรุงระบบฐานขอมูล 

คะแนน 1 : มีการดําเนินการ 1 ขอ 
คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 2 ขอ 
คะแนน 3 : มี ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร  

ตั้งแต  3 ขอขึ้นไป 
 

  1. มีการกําหนดแนวทางการดําเนินการในการ
ประเมินผลภายในสถาบัน 

  2. มีแผนงานการประเมินผลภายในสถาบัน 

7.9  ระดับความสําเร็จของการ
ถายทอดตัวบงชี้และเปาหมาย
ของระดับองคกรสูระดับบุคคล 

มี/ไมม ี

  3. มีการกําหนดตัวบงชี้และเปาหมายตามพันธกิจ
และยุทธศาสตรของสถาบัน 

คะแนน 1 : มี ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร  
ไมครบ 5 ขอแรก 

คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 5 - 
7 ขอแรก 

คะแนน 3 : มี ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร  
ครบทุกขอ 
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ตัวบงชี้ 

สกอ. สมศ. 
รายละเอียด หนวยนับ 

ผลการดําเนินการ 
(1 ต.ค.50-30 ก.ย.51) 

ผลการดําเนินการ 
(1 ต.ค.51-30 ก.ย.52) 

การคํานวณ หมายเหตุ 

  4. มีการจัดทํา Strategy Map ของหนวยงาน  
ในระดับคณะหรือเทียบเทา โดยกําหนดเปาประสงค
ของแตละประเด็นยุทธศาสตรที่ เกี่ยวของกับ
หนวยงานใหเชื่อมโยงกับเปาประสงคและประเด็น
ยุทธศาสตรของสถาบัน 

  5. มีการยืนยันวิสัยทัศนและประเด็นยุทธศาสตร
ของสถาบันอุดมศึกษาในระดับคณะหรือเทียบเทา 

  6. มีระบบในการติดตามผลการดําเนินงานตาม  
ตัวบงชี้และเปาหมายตามคํารับรองของผูบริหาร
ระดับตางๆ 

  7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้
และเปาหมายตามคํารับรอง 

    

  8. มีการนําผลการประเมินผลการดําเนินงานของ
ผูบริหารไปเชื่อมโยงกับระบบการสรางแรงจูงใจ 

องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 

  1. มีแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรของสถาบันใหเปนไปตามเปาหมาย 

  2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน 
แผนการจัดสรร และการวางแผนการใชเงิน  
อยางมีประสิทธิภาพโปรงใส ตรวจสอบได 

8.1 
 

 มี ร ะบบแล ะกล ไก ในก า ร
จัดสรรการวิเคราะหคาใชจาย 
การตรวจสอบการเงินและ
งบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ 

มี/ไมม ี

  3. มีการจัดทําระบบฐานขอมูลทางการเงินที่
ผูบริหารสามารถนําไปใชในการตัดสินใจและ
วิเคราะหสถานะทางการเงิน 

คะแนน 1 : มี ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร  
ไมครบ 5 ขอแรก 

คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 5 - 
6 ขอแรก 

คะแนน 3 : มีการดําเนินการครบ
ทุกขอ 
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ตัวบงชี้ 

สกอ. สมศ. 
รายละเอียด หนวยนับ 

ผลการดําเนินการ 
(1 ต.ค.50-30 ก.ย.51) 

ผลการดําเนินการ 
(1 ต.ค.51-30 ก.ย.52) 

การคํานวณ หมายเหตุ 

  4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปน
ระบบ อยางนอยปละ 2 ครั้ง 

  5. มีการนํ าขอมูลทางการเงินไปใช ในการ
วิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทาง
การเงินและความมั่นคงขององคการอยางตอเนื่อง 

  6. มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก  
ทําหนาที่ตรวจ ติดตามการใชเงินใหเปนไปตาม
ระเบียบและกฎเกณฑที่สถาบันกําหนด 

  7. ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินให
เปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูลจากรายงาน
ทางการเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ 

  1. มีคณะกรรมการวิเคราะหความตองการการใช
ทรัพยากรของสถาบัน 

8.2 5.4 มีการใชทรัพยากรภายในและ
ภายนอกสถาบันรวมกัน 

มี/ไมม ี

  2. มีผลการวิเคราะหความตองการในการใช
ทรัพยากรของสถาบัน 

      3. มีแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงาน
อื่นในสถาบัน 

      4. มีแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงาน
อื่นนอกสถาบัน 

      5. มีผลการประหยัดงบประมาณที่เกิดจากการใช
ทรัพยากรรวมกับหนวยงานอื่น 

สกอ. 
คะแนน 1 : มีการดําเนินการ ไม

ครบ 3 ขอแรก 
คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 3 

ขอแรก 
คะแนน 3 : มี ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร 

อยางนอย  4 ขอแรก 
สมศ.   
คะแนน 1 : มีการดําเนินการ     1-

2 ขอแรก 
คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 3 ขอ  
คะแนน 3 : มี ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร

ตั้งแต  4 ขอขึ้นไป 
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ตัวบงชี้ 

สกอ. สมศ. 
รายละเอียด หนวยนับ 

ผลการดําเนินการ 
(1 ต.ค.50-30 ก.ย.51) 

ผลการดําเนินการ 
(1 ต.ค.51-30 ก.ย.52) 

การคํานวณ หมายเหตุ 

 5.6 บาท/คน    สินทรัพยถาวรในปงบประมาณนั้น  
 

 

สินทรัพยถาวรต อจํ านวน
นักศึกษา (เต็มเวลาเทียบเทา) 

 
   จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา 

ในปงบประมาณนั้น 
 

คะแนน 1 : 1 - 64,999 บาท 
คะแนน 2 : 65,000-99,999 บาท 
คะแนน 3 : 100,000 บาท 

 5.7 บาท/คน    คาใชจายทั้งหมดปงบประมาณนั้น  
 

 

คาใชจายทั้งหมดตอจํานวน
นักศึกษา (เต็มเวลาเทียบเทา) 

 

   จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา 
ในปงบประมาณนั้น 

 
คะแนน 1 : >+10% หรือ<-10% 

ของเกณฑมาตรฐาน 
คะแนน 2 : 5 - 9.99 % และ -5-

(-9.99)% ของเกณฑ
มาตรฐาน 

คะแนน 3 : (-499) - 4.99 % 
ของเกณฑมาตรฐาน 

 5.8 %    เงินเหลือจายสุทธิในปงบประมาณนั้น X100 
 

 

รอยละของเงินเหลือจายสุทธิ
ตองบดําเนินการ 

 

   งบดําเนินการในปงบประมาณนั้น  
คะแนน 1 : 1-4% ของงบดําเนินการ 
คะแนน 2 : +5-9 % หรือ >15 % 

ของงบดําเนินการ 
คะแนน 3 : +10-15% ของ

งบดําเนินการ 
 5.10 บาท/

คน 
   เงินจัดสรรสําหรับการพัฒนาคณาจารย

ทั้งในประเทศและตางประเทศ 
ในปงบประมาณนั้น 

 
 

  

งบประมาณสําหรับการพัฒนา
คณาจารยทั้งในประเทศและ
ตางประเทศตออาจารยประจํา 

    จํานวนอาจารยประจําในปงบประมาณนั้น  

คะแนน 1 : 1 - 9,999 บาท 
คะแนน 2 : 10,000-14,999 บาท 
คะแนน 3 : > 15,000 บาท 
(นับรวมอาจารยที่ลาศึกษาตอ) 

 6.9 บาท/คน #DIV/0!    
 

คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด  
คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศใน

ปงบประมาณนั้น 

 

  

คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบ
หองสมุด คอมพิวเตอร และ
ศูนยสารสนเทศตอนักศึกษา 

    จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาใน
ปงบประมาณนั้น 

 

คะแนน 1 : 1 - 4,499 บาท 
คะแนน 2 : 4,500 - 6,999 บาท 
คะแนน 3 : > 7,000 บาท 
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ตัวบงชี้ 

สกอ. สมศ. 
รายละเอียด หนวยนับ 

ผลการดําเนินการ 
(1 ต.ค.50-30 ก.ย.51) 

ผลการดําเนินการ 
(1 ต.ค.51-30 ก.ย.52) 

การคํานวณ หมายเหตุ 

องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

  1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในที่เหมาะสมกับระดับการพัฒนาของสถาบัน 

  2.  มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่อง
การประกันคุณภาพจากคณะกรรมการระดับ
นโยบายและผูบริหารสูงสุดของสถาบันภายใต  
การมีสวนรวมจากภาคีทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

คะแนน 1 : มี ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร  
ไมครบ 4 ขอแรก 

คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 4 
ขอแรก 

คะแนน 3 : มี ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร 
อยางนอย 5 ขอแรก 

  3. มีการกําหนดมาตรฐานตัวบงชี้ และเกณฑ
คุณภาพที่สอดคลองกับมาตรฐานการอุดมศึกษา 
และมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ และสอดคลองกับ
การประเมินคุณภาพภายนอก 

 

  4. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ  
ที่ครบถวน ทั้งการควบคุมคุณภาพ การติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพอยางตอเนื่องเปน
ประจํา (อยางนอย 3 ปนับรวมปที่มีการติดตาม) 

 

  5.  มีการนําผลการประกันคุณภาพมาพัฒนา
ปรับปรุงการดําเนินงาน 

9.1 
 

 มีระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่ง
ข อ งก ร ะบวนกา รบ ริ ห า ร
การศึกษา 

มี/ไมม ี

  6.  มีระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่สนับสนุน
การประกันคุณภาพการศึกษาและใชรวมกัน  
ทั้งระดับบุคคล ภาควิชา คณะ และสถาบัน 

 
 

      7.  มีระบบสงเสริมการสรางเครือขายดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระหวางหนวยงาน  
ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
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ตัวบงชี้ 

สกอ. สมศ. 
รายละเอียด หนวยนับ 

ผลการดําเนินการ 
(1 ต.ค.50-30 ก.ย.51) 

ผลการดําเนินการ 
(1 ต.ค.51-30 ก.ย.52) 

การคํานวณ หมายเหตุ 

  1. มีระบบการใหความรูและทักษะการประกัน
คุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา 

  2. มีระบบสงเสริมใหนักศึกษานําความรูดานการ
ประกันคุณภาพไปใชกับกิจกรรมนักศึกษา 

  3.  มีกลไกใหนักศึกษามีสวนรวมในการประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถาบัน 

  4.  นักศึกษามีการใชกระบวนการคุณภาพ ในการ
พัฒนาคุณภาพของกิ จกรรมหรือ โครงการ
นักศึกษา 

  5.  นักศึกษาสรางเครือขายการพัฒนาคุณภาพ
ภายในสถาบันและระหวางสถาบัน 

9.2  มี ร ะบบแล ะกล ไกก า ร ให
ความรู และทักษะดานการ
ประกันคุณภาพแกนักศึกษา 

มี/ไมม ี

  6. มีระบบติดตามประเมินผลการประกันคุณภาพ
ในกิจกรรมที่นักศึกษาดําเนินการ และในสวนที่
นักศึกษามีสวนรวมกับการประกันคุณภาพของ
สถาบัน 

คะแนน 1 : มี ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร  
ไมครบ 4 ขอแรก 

คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 4 - 
5 ขอแรก 

คะแนน 3 : มี ก า รดํ า เนิ นกา ร
อยางนอย 6 ขอแรก 

      7. มีการนําผลการประเมินไปพัฒนากระบวนการ
ใหความรู และกลไกการดํา เนินงานประกัน
คุณภาพที่เกี่ยวของกับนักศึกษาอยางตอเนื่อง 

 

  1.  มีการดําเนินการตามระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ 
ระดับกลุมสาขา และสถาบันอยางตอเนื่อง 

  • ระดับคณะ 

  • ระดับกลุมสาขา 

9.3 7.2 ระดับความสําเร็จของการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน 

มี/ไมม ี

  • ระดับสถาบัน 

คะแนน 1 : มี ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร  
ไมครบ 3 ขอแรก 

คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 3  
ขอแรก 

คะแนน 3 : มี ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร 
อยางนอย 4 ขอแรก 
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ตัวบงชี้ 

สกอ. สมศ. 
รายละเอียด หนวยนับ 

ผลการดําเนินการ 
(1 ต.ค.50-30 ก.ย.51) 

ผลการดําเนินการ 
(1 ต.ค.51-30 ก.ย.52) 

การคํานวณ หมายเหตุ 

  2.  มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายใน
โดยสอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการของ  
กลุมสาขาและสถาบัน 

 

  • ระดับกลุมสาขา  
  • ระดับสถาบัน  
  3. มี ก า ร ร า ย ง านผลก า รป ร ะกั น คุณภาพ

การศึกษาภายในตอหนวยงานที่เกี่ยวของและ
สาธารณชนภายในเวลาที่กําหนด 

 

  4.  มีการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุง
การดําเนินงานของหนวยงานอยางตอเนื่อง 

 

      5.  มี น วั ต ก ร ร ม ด า น ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณภ าพ  
ที่หนวยงานพัฒนาขึ้น หรือมีการจัดทําแนวปฏิบัติที่ดี 
เ พื่อการ เปนแหล งอ า งอิ ง ให กับหน วยงาน  
กลุมสาขาและสถาบันอื่นๆ 

 

  • หนวยงานอื่นๆ ภายในมหาวิทยาลัย      
  • กลุมสาขาอื่นๆ  

      • สถาบันอื่นๆ  
มี/ไมม ี   (1) มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพ

ภายใน 
 7.1 

  
  

มี ร ะบบแล ะกล ไก ในก า ร
ปร ะกั นคุณภาพภาย ในที่
กอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอยางตอเนื่อง 

     (2) มีการกําหนดมาตรฐานและตัวบงชี้ของสถาบัน
ที่ ส อ ด ค ล อ ง กั บ ม า ต ร ฐ า น ก า ร ศึ ก ษ า
ระดับอุดมศึกษาและเอกลักษณของสถาบัน
ครอบคลุมปจจัยมีผลตอคุณภาพอยางครบถวน 
ทั้งปจจัยนําเขา กระบวนการจัดการศึกษา และ
ผลผลิต สามารถรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก และเทียบระดับ (Benchmarking) 

คะแนน 1 : มีการดําเนินการ 1-2 ขอ 
คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 3 ขอ 
คะแนน 3 : มีการดําเนินการ    

ตั้งแต 4 ขอขึ้นไป 
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ตัวบงชี้ 

สกอ. สมศ. 
รายละเอียด หนวยนับ 

ผลการดําเนินการ 
(1 ต.ค.50-30 ก.ย.51) 

ผลการดําเนินการ 
(1 ต.ค.51-30 ก.ย.52) 

การคํานวณ หมายเหตุ 

          (3) มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพที่
สมบูรณประกอบดวย การพัฒนาคุณภาพ การ
ตรวจติดตามคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ
อยางตอเนื่องเปนประจําทุกป 

 

          (4) มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในเปน
สวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่
เหมาะสมสอดคลองกับแนวทางการจัดการศึกษา
ของสถาบัน โดยไดรับการสนับสนุนจากตนสังกัด 
และการมีสวนรวมในการประกันคุณภาพจากทุก
ภาคี ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  
โดยเฉพาะการมีสวนรวมของชุมชน 

 

        (5) มีการนําเอาผลจากการประเมินคุณภาพ
ภายในมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานตาม  
พันธกิจใหเกิดผลดี 
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สวนท่ี 5 

นิยามศัพท 
 

คําศัพท นิยาม/ความหมาย 

กลไก (Mechanism) 
 

ส่ิงที่ทําใหระบบมีการขับเคล่ือนหรือดําเนินอยูได โดยมีการจัดสรรทรัพยากร มีการ
จัดองคกร หนวยงาน หรือกลุมบุคคลเปนผูดําเนินงาน 

เกณฑ (Criteria) ระดับที่กําหนดคาไวเพ่ือแสดงถึงขอบเขตการยอมรับ 

กระบวนการเรียนรูท่ี
เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

การจัดการศึกษาที่ถือวาผูเรียนสําคัญที่สุดเปนกระบวนการจัดการศึกษาที่ตองเนนให
ผูเรียนแสวงหาความรูและพัฒนาความรูไดดวยตนเอง หรือรวมทั้งมีการฝกและ
ปฏิบัติในสภาพจริงของการทํางาน มีการเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนกับสังคมและการ
ประยุกตใช มีการจัดกิจกรรมและกระบวนการใหผูเรียนไดคิดวิเคราะห สังเคราะห 
ประเมินและสรางสรรคส่ิงตางๆ  

นอกจากนี้ตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตาม
ศักยภาพ โดยสะทอนจากการที่นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชา หรือเลือกทํา
โครงงานหรือชิ้นงานในหัวขอที่สนใจในขอบเขตเนื้อหาของวิชานั้นๆ 

การเรียนท่ีเนนผูเรียน
เปนสําคัญ  
(Student- Centered 
Learning) 

การจัดการศึกษาที่มุ งเนนใหผู เรียนเกิดการเรียนรู  ดวยรูปแบบการศึกษา  
ที่หลากหลาย อาทิ interactive learning, การฝกปฏิบัติ, การออกภาคสนาม  
โดยคํานึงถึงความจําเปนที่แทจริงของความรูที่ผู เรียนพึงไดรับ  เพ่ือยกระดับ  
ศักยภาพของนักศึกษาทุกคนใหสูงสุด 

การเรียนรูเปน
ศูนยกลาง (Learning 
Centered Education)

การเขาใจความตองการและความแตกตางในการเรียนรูของนักศึกษา  และแปลง
ความตองการนี้เปนเนื้อหาวิชาและหลักสูตรที่เหมาะสม  คาดการณถึงการ
เปล่ียนแปลงของตลาดแรงงานและทิศทางการศึกษา  คณาจารยตองเขาใจถึงความ
แตกตางและขอจํากัดในการเรียนรูของนักศึกษาตางกลุม เนนการเรียนรูที่มีสวนรวม 
กระบวนการประเมินผลที่นอกจากจะประเมินความกาวหนาของนักศึกษาแตละคน
แลวตองสามารถวัดผลการเรียนรูและทักษะตามมาตรฐาน  ที่กําหนดทั้งดานวิชาการ
และวิชาชีพ  การปรับหลักสูตรการเรียนการสอนตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
และความรูใหมๆ 

กลยุทธ/ยุทธศาสตร 
(Strategy) 

แนวทางหรือวิธีทํางานที่ดีที่สุด เพ่ือใหองคกรบรรลุวัตถุประสงค ภารกิจและวิสัยทัศน
ที่กําหนดไว 

การควบคุมคุณภาพ 
(Quality Control) 

มาตรการ แนวปฏิบัติ เทคนิค หรือกิจกรรมที่หนวยงานจัดใหมีขึ้นเพ่ือกํากับการ
ดําเนินงานดานตางๆ ใหมีคุณภาพเปนไปตามระบบและมาตรฐานคุณภาพที่กําหนดไว 

การนําไปใชระดับชาต ิ
 

การนําไปใชประโยชนนอกสถาบันโดยหนวยงานราชการระดับกรมหรือเทียบเทา  
ขึ้นไป หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองคการมหาชน หรือองคกรกลางระดับชาติทั้งภาครัฐ  
และเอกชน เชน สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สภาหอการคาไทย 

การนําไปใชประโยชน
ระดับชาต ิ

ไมวาผลงานจะเกิดขึ้นในปใดก็ตามหากนํามาใชประโยชนในปนั้นสามารถนํามานับได 
แตการนับจะไมนับซ้ํา 
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การจัดการเชงิกลยุทธ 
(Strategic Management) 
  
 
 
 
 
  

1) การกําหนดทิศทาง ภารกิจ  และกลยุทธการดําเนินงานขององคกร ใหชัดเจน  
และสอดคลองกับกระแสการเปลี่ยนแปลงดานตางๆ  ในสภาพแวดลอม 
 การดําเนินการพัฒนาปรับปรุงสวนตางๆ ขององคกรใหสามารถนํากลยุทธ
ที่กําหนดไวไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลเปนรูปธรรม 
  การติดตามกํากับ ควบคุม และประเมินผลการดําเนินการตามกลยุทธ  
เพ่ือเรียนรูผลความกาวหนา ตลอดจนปญหา อุปสรรคตางๆ เพ่ือนําไปแกไข
ปรับปรุงตอไป 

2)   ศาสตรและศิลป ในการดํา เนินการในสามกิจกรรมที่ เกี่ ยวของกัน  คือ  
การวางแผนกลยุทธ (strategic planning) การปฏิบัติตามแผนกลยุทธ 
(strategic implementation) และการควบคุม และประเมินผลกลยุทธ (strategic 
control and evaluation) 

การจัดการความรู 
(Knowledge 
Management) 

1) การจัดการเพื่อเอื้อใหเกิดความรูใหม โดยใชความรูที่มีอยูและประสบการณของ
บุคคลตางๆ ในองคกรอยางเปนระบบ พัฒนาใหเกิดนวัตกรรม ทําใหมีขอ
ไดเปรียบในความสามารถทางการแขงขันได 

2) การดําเนินการใหงานมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น  โดยมีการสรางและใชความรูเพ่ิมขึ้น 
เปนการดําเนินการกับความรูในสวนที่เกี่ยวของกับงาน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ภายในทีมงาน นําความรูมาใชประโยชนผาน 

 Capture   คนหา, ควา  
 Create  สราง 
 Distill  กล่ันกรองหรือตกผลึก 
 Share  แลกเปล่ียน 
 Use  ประยุกตใช 
 Leverage ยกระดับ 

การตลาด 
(Marketing) 

1) รูปแบบที่ทําหนาที่ของการสรางสรรค การสงเสริม และการสงมอบสินคาและ
บริการใหแกลูกคาและธุรกิจ  

 2) แนวคิดและแนวปฏิบัติในการนําเสนอ  การโฆษณาเผยแพร และการขายหรือ
ใหบริการ  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหเกิดผลสําเร็จในระดับสูง 
(Marketing :  - n. the theory and practice of presenting, advertising and 
selling things : purpose effective /high-powered marketing strategies.) 

การติดตาม 
(Monitoring)  

กระบวนการศึกษาการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน ปญหาอุปสรรคการดําเนินงาน  
ของงาน/โครงการ/กิจกรรม  เพ่ือเปนขอมูลประกอบการประสานงาน ใหขอเสนอแนะ  
การปรับงาน โครงการ/กิจกรรม 

การนํากลยุทธไปปฏิบัติ  
(Strategic 
Implementation)  

กําหนดเปาหมายการดําเนินการ การวางแผนปฏิบัติการ (Action Plan) การปรับปรุง 
พัฒนาองคกร เชน ในดานโครงสราง ระบบงาน ทรัพยากรบุคคล วัฒนธรรมองคกร 
และปจจัยการบริการตางๆ ในองคกร 

การประเมินคุณภาพ 
(Quality Evaluation)  

กระบวนการวิเคราะหและเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของสถาบันวา สงผลตอ
คุณภาพตามดัชนีบงชี้ 
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การประเมินผล 
(Evaluate) 

1) กระบวนการศึกษาผลการดําเนินงานที่สะทอนใหเห็นผลสัมฤทธิ์ ปญหาอุปสรรค 
และผลกระทบของการดําเนินงานตามแผน/นโยบาย เปนขอมูลประกอบการ
ปรับแผน/ปรับการดําเนินงาน 

 2) กระบวนการปฏิบัติเพ่ือพิสูจนทราบ หรือวิเคราะหเปรียบเทียบคุณสมบัติ  
ทางคุณภาพ สมรรถนะ หรือการใชงานของสิ่งใดๆ เทียบกับขอกําหนดการ  
ใชสอยที่กําหนดไวในส่ิงนั้น 

การประกันคณุภาพ 
(Quality Assurance) 

การระบุความชัดเจนในวัตถุประสงค และเปาหมาย ตลอดจนวิธีปฏิบัติงานเพื่อให
ไดผลผลิตที่มีคุณภาพ 

การประกันคณุภาพ
การศึกษา  
(Education Quality 
Assurance) 

1) การมีระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ และประเมินการดําเนินงาน  
ในแตละองคประกอบคุณภาพตามดัชนีบงชี้ที่กําหนด  เพ่ือเปนหลักประกันแกผู
มีสวนเกี่ยวของและสาธารณชนไดมั่นใจวาสถาบันนั้นๆ  สามารถใหผลผลิต
ทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 

2) การดําเนินการใดๆ อยางเปนระบบของสถาบันอุดมศึกษาที่สามารถใหความ
มั่นใจแกผูรับบริการ และผูที่มีสวนเกี่ยวของวา สถาบันอุดมศึกษาไดดําเนินงาน 
ตามปณิธาน และภารกิจของตนอยางมีคุณภาพ 

การประชาสัมพันธ
แบบบูรณาการ 
(Integrated Public 
Relations) 

การประชาสัมพันธ โดยใชกลยุทธหลากรูปแบบที่มีกระบวนการวางแผนและ
กระบวนการดําเนินงานอยางสอดคลองกันในชวงเวลาและสถานที่ที่เหมาะสม เชน 
กลยุทธประชาสัมพันธการตลาด (Marking Public Relations-MPR) กลยุทธ
ประชาสัมพันธองคกร (Corporate Public Relations-CPR)  กลยุทธประชาสัมพันธ
โฆษณา (Advertising Public Relations-APR) และการสื่อสารองคกร (Communication) 
เปนตน 

การวัดผลการดําเนินงาน 
(Operation 
Assessment) 

การประเมินผลสําเร็จของผลผลิต  ผลลัพธที่ เกิดขึ้น  ในดานความประหยัด  
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยมีตัวชี้วัดทั้งเชิงปริมาณ คุณภาพ เวลา และตนทุน 

การวิจัย  
(Research) 

การคนควาโดยการทดลอง สํารวจ หรือการศึกษาตามหลักวิชาการเพื่อใหไดขอมูล 
ความรู รวมทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑและกระบวนการตางๆ  อันจะสามารถนํามาใช
เปนประโยชนทาง เศรษฐกิจ สังคม วิชาการ หรือเปนพ้ืนฐานของการพัฒนาประเทศ
ในดานตางๆ ตอไป 

การอุทธรณ  
(Appeal) 

การยกขึ้น การรื้อขึ้น การเคลื่อนที่ การเสนอ การนํามาให รองเรียน รองทุกข 

กิจกรรมนักศกึษา กิจกรรม/โครงการ ของงานกิจการนักศึกษาที่จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงคในการสรางเสริม
ประสบการณการเรียนรูใหแกนักศึกษา  โดยใหเขาไปมีสวนรวมในชมรมวิชาการ
ตางๆ เชน ชมรมกีฬา ชมรมบําเพ็ญประโยชนแกสังคม 

ขอมูล ขอเท็จจริงตางๆ ที่อาจอยูในรูปแบบตางๆ ไมวาจะเปน ตัวหนังสือ แสง สี เสียง 
สัญญาณอิเล็กทรอนิกส  ภาพ วัตถุ หรือ หลายๆ อยางผสมผสานกัน ซึ่งขอมูลที่ดี
จะตองตรงกับความตองการของผูใช 
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เครือขายความรวมมือ การเชื่อมโยงรอยรัดเอาความพยายามและการดําเนินงานของฝายตางๆ  เขาดวยกัน
อยางเปนระบบและเปนรูปธรรม เพ่ือปฏิบัติภารกิจอยางหน่ึงอยางใดรวมกัน โดยท่ี
แตละหนวยยังคงปฏิบัติภารกิจหลักของตนอยูตอไปโดยไมสูญเสียเอกลักษณและ
ปรัชญาของตน การเชื่อมโยงนี้อาจเปนไปในรูปแบบการรวมตัวกันอยางหลวมๆ 
เฉพาะกิจตามความจําเปน หรือเปนระบบที่มีโครงสรางความสัมพันธอยางชัดเจน 

โครงสรางองคกร 
(Organization 
Structure) 

ระบบการติดตอส่ือสาร และอํานาจบังคับบัญชาที่เชื่อมตอคนและกลุมคนเขาดวยกัน 
เพ่ือทํางานรวมกันจนบรรลุเปาหมายองคกร ลักษณะที่สําคัญประกอบดวยการแบง
งานกันทํา และการประสานงานการปฏิบัติเขาดวยกัน 

ครู  
(Teacher, Master) 

บุคคลที่เปนที่รูจักของสังคม และเปนผูอบรมส่ังสอน ผูถายทอดความรู  ผูสรางสรรค 
ภูมิปญญา  และพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือนําไปสูความเจริญรุงเรืองของสังคมและ
ประเทศชาติ 

ควบคุม  
(Control) 

การกระทําในทางปองกัน หรือกํากับดูแลสถานการณแวดลอม  หรือสภาวะแวดลอม
ของกระบวนการ เพ่ือมิใหเกิดความไมสอดคลองใดๆ  ขึ้นภายในกระบวนการที่เปน
เปาหมายนั้น 

ความไมพึงพอใจ 
(Unsatisfaction) 

ความรู สึกและทัศนคติ อันเกิดจากประสบการณของลูกคา  ที่ ไม ได รับการ  
ตอบสนองจากองคกรตามสิ่งที่คาดหวังไว หรือตามความตองการ 

ความคิดสรางสรรค 
(Creativity) 
 

1) ลักษณะของความคิดที่ประกอบดวย อารมณ ความรูสึก และการรับรู  เขาใจ 
เชิงเหตุผล จึงเกี่ยวของกันทั้งทางศิลปะและวิทยาศาสตร ในเชิงรูปธรรม จะเนน
ถึงการรูการเขาใจบนพ้ืนฐานของขอเท็จจริงของปรากฏการณที่เปนไปโดย
ธรรมชาติ ในเชิงนามธรรม จะเนนตอบสนองความรูสึก อารมณ ความพอใจ 
ประสบการณ หรือความสามารถเฉพาะตัวของผูคิด โดยไมคํานึงถึงขอเท็จจริง 
เพ่ือการอธิบายเปนสําคัญ เนนผลผลิตที่ปรากฏ ในการตอบสนองทางอารมณ 
และความรูสึกรวมกันมากกวาขบวนการของการสรางสรรคนั้น 

2) ความคิดสรางสรรคที่เกี่ยวของกับการแกปญหา จะตองเปนกรณีที่มีการ
จินตนาการ หรือคาดการณของปญหาเปนการลวงหนา รวมท้ังการเสนอวิธีการ
แกปญหา หรือการหาคําตอบที่ไมเปนลักษณะธรรมดาอยางปกติ ที่เคยกระทํา
มาแลว ผูแกปญหาเชิงสรางสรรค มักกระทําใหเกิดผลงานที่มีคุณคาเกินความ
ตองการ และประโยชนขั้นพ้ืนฐานของสิ่งกระทํา และคิดเสมอ 

 3) ลักษณะของความคิดสรางสรรค  ไมวาทางศิลปะหรือวิทยาศาสตร จําเปนตอง
ใชความรูเดิมหรือประสบการณเกาๆ  มาใชในเหตุการณใหมหรือปจจุบัน 
จนสรางผลผลิตที่เปนความรู  หรือประสบการณใหมเกิดขึ้นตอตนเอง และผูอ่ืน
ที่ไมเคยประสบมากอน 

ความพึงพอใจ 
(Satisfaction) 

ความสามารถขององคกรในการตอบสนองความตองการทางดานจิตใจ และดาน
กายภาพของลูกคาใหบรรลุวัตถุประสงคที่คาดหวัง 

ความรูอยางรอบดาน 
(Well-rounded 
Education) 

การมุงพัฒนา (ใหนักศึกษาหรือบุคลากร) เปนผูที่มีความรอบรูในศาสตรและศิลป
ตางๆ อยางกวางขวาง สมความเปนบัณฑิต ซึ่งมิใชเปนความรูในเฉพาะสาขาวิชาที่
ตนเองเชี่ยวชาญหรือศึกษาเทานั้น แตควรเปนคนที่สามารถรูจักการแสวงหาความรู
ดวยตนเอง และมีพัฒนาการความเปนคนที่สมบูรณ 



 119 

คําศัพท นิยาม/ความหมาย 

คุณคา (Value) ส่ิงที่มีประโยชนหรือมีมูลคาสูง 
คุณธรรม (Virtue) สภาพคุณงามความดี 
คุณภาพ  
(Quality) 

ในแง product-based : คุณสมบัติเฉพาะที่สามารถวัดไดของสินคา 
ในแง user-based : ผลิตภัณฑ/บริการ ที่ถูกใจ สนองความประสงค และเปน

ความตองการของลูกคาอยางมาก 
ในแง value-based : ผลิตภัณฑ/บริการ ที่สนองความตองการของลูกคาในราคา 

ที่เหมาะสม 
คุณภาพการศกึษา 
(Education Quality) 

คุณลักษณะที่ พึ งประสงคตามปณิธานและภารกิ จของการจั ดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ตามนโยบายการพัฒนาการอุดมศึกษาของประเทศ  ตลอดจน
ปณิธานและภารกิจเฉพาะในการจัดการศึกษาของแตละสถาบัน 

คุณภาพชีวิต  
(Quality of Life) 
 
 
 
 
 

สภาพที่คนสามารถบรรลุถึงความสุข ความพอใจ และมีความเปนอยูที่ดี ซึ่งโดยทั่วไป
จะรวมถึงปจจัยสําคัญ ดังตอไปนี้คือ  

1. สุขภาพอนามัย  
2. การทํางาน   
3. รายได   
4. ความปลอดภัยในชีวิต  ทรัพยสิน  
5. สภาพสิ่งแวดลอมทั้งในเมืองและชนบทที่ใหความพึงพอใจ   
6. การพัฒนาทางจริยธรรม   
7. ความมั่นคงของครอบครัวและชุมชน   
8. โอกาสในการไดรับการศกึษาอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

คูแขง  
(Competitor) 

ฝายตรงกันขาม โดยอาจจะเปนผูซื้อหรือผูขายสินคาหรือบริการในตลาดเดียวกัน 

งานวิจัย กระบวนการคนหาคําตอบของปญหา  หรือการเสาะแสวงหาความรูใหม  ตลอดจนถึง 
การประดิษฐคิดคน ที่ผานกระบวนการศึกษา คนควาหรือทดลอง วิเคราะหและ
ตีความขอมูล ตลอดจนสรุปผลอยางเปนระบบ 

งานสรางสรรค ผลงานประดิษฐคิดคนหรืองานสรางสรรคทางศิลปกรรมและจิตรกรรม หรือผลงาน
แสดงออกทางศิลปะ ดนตรี อันเปนที่ยอมรับระดับชาติและระดับนานาชาติหรืองานที่
ไดรับสิทธิบัตรเปนการแสดงความกาวหนาทางวิชาการ เสริมสรางองคความรูหรือ
วิธีการที่เปนประโยชนตอสาขาวิชา หรือแสดงความเปนตนแบบ ตนความคิดของ
ผลงาน หรือแสดงความสามารถในการบุกเบิกงานในสาขาวิชานั้น 

จรรยาบรรณ  
(Code of Conduct) 

ประมวลความประพฤติที่ผูประกอบอาชีพการงานแตละอยางกําหนดขึ้น เพ่ือรักษา
และสงเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียง และฐานะของสมาชิก อาจเขียนเปนลายลักษณอักษร
หรือไมก็ได 

จริยธรรม  
(Ethics) 

การครองตนและประพฤติปฏิบัติที่ถูกตอง ดีงามเหมาะสมทั้งตามหลักกฎหมายและ
คุณธรรม ตลอดจนหลักแนวทางในวิชาชีพของตน โดยมุงประโยชนสวนรวมมากกวา
ประโยชนสวนตน เพ่ือใหสมาชิกในสังคมอยูรวมกันไดอยางสงบสุข 

จุดมุงหมาย  
(Goal) 

ขอความที่ แสดงถึ งผลสํา เร็ จที่ ต องการให เกิดขึ้ นภายหลังจากการบรรลุ  
วัตถุประสงค 
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ชุมชน  
(Community) 

1) ถ่ินฐานที่อยูของกลุมคน ถ่ินฐานนี้มีพ้ืนที่อางอิงได และกลุมคนนี้ มีการอยูอาศัย
รวมกัน มีการทํากิจกรรม เรียนรู ติดตอส่ือสาร รวมมือและพ่ึงพาอาศัยกัน  
มีวัฒนธรรมและภูมิปญญาประจําถ่ิน มีจิตวิญญาณและความผูกพันอยูกับพ้ืนที่
แหงนั้น อยูภายใตการปกครองเดียวกัน 

 2) หมูชน  กลุมคนที่อยูรวมกันเปนสังคม  ขนาดเล็ก อาศัยอยูในอาณาบริเวณ
เดียวกัน และมีผลประโยชนรวมกัน 

ชุมชนแนวปฏบัิติ 
(Community of 
Practices–CoPs) 

การรวมกลุมบุคลากรที่ตองการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันในเรื่องใดเร่ืองหน่ึง  
เพ่ือพัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนาองคกร ใหมีคุณภาพและมาตรฐานที่ดีย่ิงขึ้น
อยางตอเนื่อง 

ฐานขอมูล การรวบรวมขอมูลที่สัมพันธกัน และกําหนดรูปแบบการจัดเก็บอยางเปนระบบ 
การจัดเก็บในลักษณะฐานขอมูลนั้นจะจัดเก็บไวที่สวนกลาง ทั้งนี้เพ่ือใหผูใชหลายๆ 
หนวยงานในองคการ สามารถเรียกใชขอมูลที่จัดเก็บไวไดตามความตองการของ  
แตละหนวยงาน ซึ่งอาจจะถูกเรียกใชไดเสมอๆ เปนขอมูลที่ใชประจํา 

ฐานขอมูลสารสนเทศ 
(Information 
Database) 

ขอมูลที่มีความสัมพันธกัน และถูกรวบรวมไวเปนหลักฐาน สําหรับการสืบคนขอมูล 

ดัชนีบงชี้คณุภาพ 
(Quality Index) 

ลักษณะที่แสดงใหเห็นถึงความมีคุณภาพ 

ตนทุน  
(Cost) 

ทรัพยากรหรืองบประมาณ (Inputs) ซึ่งไดแกคาใชจายทั้งหมด (Expenses) ที่ใชใน
กระบวนการ กิจกรรมตางๆ (Process) เพ่ือกอใหเกิดผลผลิต (Outputs) 

ตนทุนตอหนวย  
(Unit Cost) 

ตนทุนรวมของผลผลิตตอปริมาณผลผลิต 

ตัวชี้วัด (Indicator) ตัวบงชี้สภาพการบรรลุเปาหมาย ทั้งในระดับผลผลิต หรือผลลัพธ 
1) เทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับการจัดเก็บ การประมวลผล การนําเสนอในรูปแบบตางๆ 

ประกอบดวยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร เทคโนโลยีคมนาคม และบุคลากรหรือ
เทคโนโลยีที่นํามาใชจัดการระบบสารสนเทศ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Information 
Technology)  

2) การประยุกตความรูทางวิทยาศาสตรมาใชในระบบสารสนเทศ ต้ังแตกระบวนการ
จัดเก็บ ประมวลผล และการเผยแพรสารสนเทศ เพ่ือชวยใหไดสารสนเทศที่มี
ประสิทธิภาพและรวดเร็วทันตอเหตุการณ โดยเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจ
ประกอบดวย 
1. เครื่องมือและอุปกรณตางๆ เชน เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องใชสํานักงาน 

อุปกรณส่ือสารโทรคมนาคมตางๆ รวมทั้งซอฟทแวรทั้งแบบสําเร็จรูปและ
แบบพัฒนาขึ้นเพ่ือใชในงานเฉพาะดาน ซึ่งเคร่ืองมือเหลานี้จัดเปนเครื่องมือ
ทันสมัย และใชเทคโนโลยีระดับสูง (High Technology) 

2. กระบวนการในการนําอุปกรณเครื่องมือตางๆ ขางตนมาใชงาน เพ่ือ
รวบรวม จัดเก็บ ประมวลผล และแสดงผลลัพธเปนสารสนเทศในรูปแบบ
ตางๆ ที่สามารถนําไปใชประโยชนไดตอไป เชน การจัดเก็บขอมูลใน
ลักษณะของฐานขอมูล เปนตน 



 121 

คําศัพท นิยาม/ความหมาย 

ทรัพยากรบุคคล 
(Human Resource) 

ทรัพยสินอันเกิดจากคุณคา (value) ในตัวผูปฏิบัติงานขององคกร/หนวยงาน 

ทักษะ (Skill) ความชํานาญ ความสามารถ 
ทักษะชีวิต  
(Life Skills) 
 

การพัฒนา (ใหนักศึกษาหรือบุคลากร) มีความสามารถหรือมีศิลปะในการใชชีวิต
รวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข รูจักการทํางานรวมกันเปนทีม รูจักการประพฤติปฏิบัติ
ตนสมวัย รูจักการสื่อสารที่เหมาะสมกับกาลเทศะ เปนตน 

นโยบาย  
(Policy) 

ขอความที่ระบุเปนแนวทาง (Guideline) กวางๆ ในการดําเนินงาน 

นวัตกรรม   
(Innovation) 

ส่ิงใหมที่เกิดจากการใชความรูและความคิดสรางสรรคที่มีประโยชนตอเศรษฐกิจและ
สังคม เปนส่ิงใหมในกระบวนการปฏิบัติงานหรือผลผลิต ซึ่งส่ิงใหมเหลานี้อาจจะยัง
ไมเคยมีใครทํามากอน (Breakthrough Innovation) หรือเปนส่ิงใหมที่มีการทําแลว  
ที่ภายนอกหนวยงาน แตทางหนวยงานยังไมเคยทํา (Incremental Innovation) 
เพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่สัมฤทธิ์ผลตอกลยุทธของคณะ/สถาบัน/มหาวิทยาลัย 

แนวทางการ
ปฏิบัติงานท่ีเปนเลิศ 
(Best Practice) 

กระบวนการ/ วิธีการ / วิธีปฏิบัติ ซึ่งเปนการปฏิบัติงานที่มีระบบ  สนองตอกลยุทธ
และนโยบายของคณะ/สถาบัน และ มหาวิทยาลัย  มีการพัฒนาคุณภาพอยาง
ตอเนื่อง  เปนนวัตกรรม สามารถเทียบเคียงวิธีการทํางานลักษณะเดียวกันกับ
หนวยงานอื่นได  เปนตัวยอยางใหกับหนวยงานทั้งภายในและภายนอกจนเปน
มาตรฐานการทํางาน   

บรรยากาศ 
(Atmosphere) 

สภาพโดยรวม หรือความรูสึก หรือส่ิงที่อยูรอบๆ ตัว 

บริการวิชาการ 1) การที่สถาบันการศึกษาและสถาบันอยูในสถานะที่เปนที่พ่ึงของชุมชน ซึ่งมี
รูปแบบไดอยางหลากหลาย เชน การอนุญาตใหใชประโยชนทรัพยากรของ
สถาบันเปนแหลงอางอิงทางวิชาการ  ใหคําปรึกษา  ใหการอบรม  จัดประชุม  
หรือสัมมนาวิชาการ  ทํางานวิชาการเพื่อตอบคําถามตางๆ หรือเพ่ือชี้แนะ
สังคม  การใหบริการวิชาการนอกจากเปนการทําประโยชนใหสังคมแลว  
สถาบันยังไดรับประโยชนในดานตางๆ คือ เพ่ิมพูนความรูและประสบการณ
ของอาจารยอันจะนํามาสูการพัฒนาหลักสูตร  มีการบูรณาการเพื่อใชประโยชน
ทางดานการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย  พัฒนาตําแหนงทางวิชาการของ
อาจารย  สรางเครือขายกับองคกรตางๆ ซึ่งเปนแหลงงานของนักศึกษา และ
เปนการสรางรายไดของสถาบันจากการใหบริการวิชาการดวย  

 2) การที่สถาบันการศึกษาและสถาบันอยูในฐานะที่เปนที่พ่ึงของชุมชน หรือเปน
แหลงอางอิงทางวิชาการ หรือทําหนาที่ใดๆ ที่มีผลตอการพัฒนาขึ้นของชุมชน
ในดานวิชาการ หรือการพัฒนาความรู ตลอดจนความเขมแข็งของชุมชน 
ประเทศชาติ และนานาชาติ รวมถึงการบริการวิชาการที่มีคาตอบแทน และ
บริการวิชาการแบบใหเปลา 
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บริหารจัดการ 
(Management) 

กิจกรรมที่มีความสอดคลองประสานกัน เพ่ือการอํานวยการและการควบคุมองคกร  

บูรณาการ  
(Integrate) 

การประสานกลมกลืนของแผน กระบวนการ สารสนเทศ การตัดสินใจเกี่ยวกับ
ทรัพยากร การปฏิบัติงาน ผลลัพธ การวิเคราะห และการเรียนรูเพ่ือสนับสนุน
เปาประสงคหลักของทั้งองคกร การบูรณาการที่มีประสิทธิผลจะสําเร็จไดก็ตอเมื่อ
องคประกอบแตละสวนของระบบการจัดการดําเนินงาน มีการดําเนินงานที่เชื่อมตอ
กันอยางสมบูรณ 

เปาหมาย (Target) จุดมุงที่องค กรตองการบรรลุ เพ่ือพัฒนาไปสูวิสัยทัศน 
ประสิทธิผล 
(Effectiveness) 

เปนการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมาย หรือไดผลลัพธตามที่ตองการ ซึ่งจะวัดจาก
เปาหมายหรือวัตถุประสงคที่กําหนดขึ้น 

ประสิทธิภาพ 
(Efficiency) 

เปนการวัดความสามารถในการดําเนินงานใหถึงเปาหมาย โดยใชทรัพยากร 
(resources) และแรงพยายาม (efforts) อยางคุมคา ซึ่งจะวัดดวยอัตราสวนของ
ผลผลิต (outputs) ตอปจจัยนําเขา (inputs)  

แผนกลยุทธ  
(Strategic Plan) 
 
 

 แผนระยะยาว ที่บอกถึงทิศทางการดําเนินงานขององคกร สําหรับใชเปน
เครื่องมือในการประสาน และกํากับติดตามการดําเนินงานในสวนตางๆ ขององคกร
ใหเปนไปในทิศทาง และจังหวะเวลาที่สอดคลองกัน 
 เอกสารที่จัดทําขึ้นจากการวิเคราะหสภาพการณภายนอก และภายในองคกร
เพ่ือคาดคะเนแนวโนมของสถานการณ  และกําหนดแนวทางการดําเนินการขององคกร
ใหสอดคลองเหมาะสมกับแนวโนมของสถานการณดังกลาว 
 การวางแผน แผนที่ครอบคลุมถึงการวิเคราะหเชิงกลยุทธ และการกําหนด  
กลยุทธ การกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค และกลยุทธที่จะนําไปสู  
การบรรลุวิสัยทัศน 

แผนงาน 
(Plan, Program) 

กลุมของโครงการหลายๆ โครงการที่มีวัตถุประสงครวมกัน 

ผลการวิจัย 
(Research Result) 

ผลที่ไดจากการวิจัย ไดแก ขอมูล/ความรูในรูปของรายงาน งานตีพิมพ รวมทั้งการ
พัฒนา ผลิตภัณฑและกระบวนการตางๆ ที่ไดรับการตรวจสอบแลว 

ผลผลิต 
(Output) 

ส่ิงของตางๆ หรือผลิตภัณฑที่ถูกผลิตขึ้นมา เปนผลลัพธของกิจกรรมหรือกระบวนการ 

ผลผลิตทางการศึกษา 
(Education Output) 

ผลการดําเนินการตามภารกิจหลัก ประกอบดวยการผลิตบัณฑิต การวิจัย 
การบริการทางวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภารกิจหลักอื่นๆ ของ
สถาบันอุดมศึกษา 

ผลลัพธ 
(Outcome) 

ผลที่ เ กิ ดขึ้ น  ผลกระทบ  หรื อผลต อ เนื่ อ งจ ากผลผลิ ตที่ มี ต อชุ มชนหรื อ  
สภาพแวดลอม 

ผูนํา ผูนําขององคกรนั้นๆ โดย 
-   ในระดับมหาวิทยาลัย หมายถึง อธิการบดี รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี  
-   ในหนวยงานระดับคณะ หมายถึง คณบดี ผูอํานวยการ รองคณบดี รองผูอํานวยการ

สถาบัน/สํานัก/วิทยาลัย/ศูนย  
- ในหนวยงานระดับกอง หมายถึง หัวหนาสํานักงานอธิการบดี และผูอํานวยการกอง 



 123 

คําศัพท นิยาม/ความหมาย 

ผูมีสวนไดสวนเสีย 
(Stakeholders) 

บุคคลหรือกลุมที่มีผลประโยชนไดเสียรวมกันขององคกร เชน รัฐบาล สังคม  
ผูบริหาร บุคลากร นักศึกษา ผูปกครอง บิดา-มารดา เปนตน 

พฤติกรรมการ
ใหบริการท่ีเปนเลิศ 
(Excellent Service 
Behavior) 

รูปแบบของมนุษยสัมพันธ (กิริยามารยาท ความกระตือรือรน ความมีน้ําใจ  
การพูดจา สีหนาทาทาง) ที่ผูใหบริการแสดงตอผูรับบริการ ตลอดจนกระบวนการ
ของบริการ เพ่ือทําใหภาพรวมของคุณภาพบริการเปนไปอยางสมบูรณ 

พัฒนา 
(Development) 

ปรับ เปล่ียนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น 

พันธกิจ  
(Mission) 

1) ภารกิจหลักขององคกร และภารกิจที่องคกรตองดําเนินการ เพ่ือใหบรรลุ 
วิสัยทัศน 

2) การระบุบทบาท ภารกิจหลัก และวัตถุประสงคขององคกรที่รวมถึงความ
แข็งแกรง ความชํานาญพิเศษ หรือจุดเดน  

ภาพลักษณ  
(Image) 

1) ความประทับใจของบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่มีตอองคกร สถาบัน บุคคล กลุมบุคคล 
ซึ่งความประทับใจดังกลาวนี้มีรากฐานมาจากผลกระทบระหวางบุคคลกับส่ิงนั้นๆ 

2) ในดานวิชาการประชาสัมพันธ จึงหมายถึงภาพที่เกิดขึ้นในใจ (mental picture) 
ของคนเรา อาจจะเปนภาพที่มีตอส่ิงมีชีวิตหรือส่ิงที่ไมมีชีวิตก็ได 

ภูมิปญญา 
(Intelligence) 
 
 

 ผลึกขององคความรูที่มีกระบวนการสั่ งสมสืบทอดกันมายาวนานที่มี 
หลากหลายไรเอกภาพ ความรูอาจจะไมไดเปนเอกภาพ (Unity) แตภูมิปญญาจัดวา
เปนเอกลักษณ (Identity) 
 ความรู ความสามารถ ความเชื่อ ความสามารถทางพฤติกรรม สามารถใชใน
การแกไขปญหาของมนุษย   
 เปนเรื่องที่ส่ังสมกันมาตั้งแตอดีตและเปนเรื่องของการจัดการความสัมพันธ
ระหวางคนกับธรรมชาติแวดลอม คนกับส่ิงเหนือธรรมชาติ โดยผานขบวนการทาง
จารีตประเพณี 

มาตรการ  
(Measure) 

ส่ิงที่จะทําเพ่ือตอบสนองนโยบาย และจะใหบรรลุวัตถุประสงคคือ ไดผลลัพธที่วางไว 

มาตรฐาน  
(Standard) 

ขอตกลงที่ไดจัดทําขึ้นสําหรับวัตถุ การปฏิบัติงาน สมรรถนะ ขอกําหนดตกลง สภาพ
การกระทํา ลําดับการ วิธีการ กรรมวิธี ความรับผิดชอบ หนาที่ อํานาจตัดสินใจ 
วิธีการคิด แนวความคิด ฯลฯ เพ่ือวัตถุประสงคในการทําใหเกิดความสอดคลองกัน 
และมีความงายตอการปฏิบัติ เพ่ือวาทุกๆ คนที่เกี่ยวของจะไดรับผลประโยชนหรือ
ความสะดวกสบายอยางยุติธรรม 

มาตรฐานการศึกษา 
(Standard of 
Education) 

1) ขอกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพที่พึงประสงคและมาตรฐานที่ตองการ  
ใหเกิดขึ้นในสถานศึกษาทุกแหง และเพ่ือใชเปนหลักในการเทียบเคียงสําหรับการ
สงเสริมและกํากับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผลและการประกันคุณภาพ  
ทางการศึกษา 

 2) ขอกําหนดเกี่ยวกับคุณภาพการศึกษาที่ตองการใหเกิดขึ้นในสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือ
ใชเปนหลักในการสงเสริม การกํากับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล และ  
การประกันคุณภาพทางการศึกษา 
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มาตรฐานคุณภาพ  
(Quality Standard) 

ขอกําหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค ที่เปนลายลักษณอักษร  ซึ่งระบุถึงความสามารถ
ที่ประเมินได หรือเปนแนวเทียบเคียงใหแกกิจกรรมที่จะกระทํา 

มาตรฐานสากล 
(International 
Standard) 

มาตรฐานซึ่งเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 

ระบบ (System) 
 

ระบบประกอบดวยวัตถุประสงค (objective) ปจจัยนําเขา (input) กระบวนการ 
(process) และผลผลิต (output) แตในการประเมินตามคูมือของ สกอ. คําวาระบบ 
(system) จะเนนที่กระบวนการซึ่งหมายถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการกําหนด
อยางชัดเจนวาตองทําอะไรบางเพ่ือใหไกลออกมาตามที่ตองการ ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานจะตองปรากฏใหทราบโดยทั่วกันไมวาจะในรูปของเอกสารหรือส่ือ
อิเล็กทรอนิกสหรือโดยวิธีการอื่นๆ 

ระบบคุณภาพ  
(Quality System) 
 
 
 

1) กระบวนการบริหารจัดการคุณภาพของหนวยงานที่มีการวางแผนและ
ดําเนินการ  ควบคุม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพที่เชื่อมโยงความสัมพันธ
ระหวางองคประกอบหรือปจจัยสําคัญในการดําเนินงาน มีองคกรรับผิดชอบ  
มีขั้นตอนการดําเนินงาน มาตรการ แนวปฏิบัติ เครื่องมือ ตลอดจนขอมูลและ  
ดัชนีบงชี้คุณภาพการดําเนินงานดานตางๆ เอาไว 

2) โครงสรางองคกร ความรับผิดชอบ วิธีการดําเนินงาน กระบวนการ ทรัพยากร
เพ่ือการนําระบบการจัดคุณภาพมาประยุกตใช  

ระบบฐานขอมูล ที่รวมของฐานขอมูลตางๆ หรือที่รวมของขอมูลทั้งหมด ซึ่งอาจจะไดจากการคํานวณ 
หรือประมวลผลตางๆ หรืออาจจะไดจากการบันทึกขอมูลโดยผูใช เชน ระบบ
ฐานขอมูลงานทะเบียนนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ก็จะรวมเอาฐานขอมูลตางๆ เชน 
ฐานขอมูลวิชาเรียน ฐานขอมูลนิสิต ฐานขอมูลอาจารยผูสอน และ ฐานขอมูล
หลักสูตร เปนตน ซึ่งรวมกันเปนระบบฐานขอมูลของงานทะเบียนนิสิต หรือ
ฐานขอมูลหางรานตางๆ ก็จะประกอบดวย ฐานขอมูลสินคา ฐานขอมูลลูกคา 
ฐานขอมูลระบบบัญชี ฐานขอมูลลูกหนี้ และฐานขอมูลตัวแทนจําหนาย 

ระบบธรรมาภิบาล/
การบริหารกิจการ 
บานเมืองท่ีดี 
(Good Governance) 
 

การบริหารบานเมืองที่ยึดหลักการของประชาธิปไตย และการเคารพสิทธิมนุษยชน  
ที่คํานึงถึง 

1. หลักนิติธรรม ไดแก การตรากฎหมาย กฎขอบังคับตางๆ ใหทันสมัยและ 
เปนธรรม เปนที่ยอมรับทั้งผูออกกฎและผูปฏิบัติตาม ตลอดจนทุกคนใน
สังคมยินยอมพรอมใจปฏิบัติตาม 

2. หลักคุณธรรม ไดแก การยึดมั่นในความถูกตองดีงาม ซื่อสัตย จริงใจ ขยัน 
อดทน มีระเบียบ ตลอดจนมีความชอบธรรมในการใชอํานาจ 

3. หลักความโปรงใส มีการเปดเผยขอมูลที่เปนประโยชนอยางตรงไปตรงมา
ดวยภาษาที่เขาใจงาย ประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวก เปดเผย
ขอมูลที่ถูกตอง รวดเร็ว ไมบิดเบือน หรือปดบังบางสวน 

4. หลักความมีสวนรวม ไดแก การเปดโอกาสใหทุกคนในสังคมมีสวนรวมใน
กิจกรรมที่เราทําทั้งรวมคิด รวมทํา รวมแกไขและรวมรับผิดชอบ 
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ระบบธรรมาภิบาล/
การบริหารกิจการ 
บานเมืองท่ีดี 
(Good Governance) 
(ตอ) 

5. หลักความรับผิดชอบตรวจสอบได  นอกจากจะตองมีความรับผิดชอบแลว  
ยังตองสรางกระบวนการใหหนวยงานตางๆ มาตรวจสอบไดวาการทํางาน
ของเราโปรงใสจริง 

6. หลักความคุมคา ไดแก การบริหารจัดการ และการใชทรัพยากรที่มีจํากัดให
เกิดประโยชนสูงสุด คุมเงิน คุมเวลา คุมแรงงาน 

ระบบนวัตกรรม 
(Innovation System)  

กลไกการทํางานของหนวยงานตางๆ เพ่ือสงเสริมใหเกิดนวัตกรรม 

ระบบบริหารจัดการ 
(Management 
System) 

 ระบบการทํางานที่จัดตั้งนโยบายและวัตถุประสงค พรอมกับดําเนินการตางๆ 
เพ่ือใหองคกรบรรลุถึงนโยบายและวัตถุประสงคที่กําหนดเอาไว 
 ระบบบริหารในองคกรใดอาจประกอบดวยระบบบริหารหลายๆ ระบบ  
มารวมกัน อาทิ  ระบบบริหารบุคคล ระบบบริหารการเงิน ระบบบริหารคุณภาพ หรือ
ระบบบริหารสิ่งแวดลอม เปนตน 

ระบบสารสนเทศ 
(Information 
System) 

ระบบที่มีการนําคอมพิวเตอรมาชวยในการรวบรวม จัดเก็บ หรือจัดการกับขอมูล
ขาวสารเพื่อใหขอมูลนั้นกลายเปนสารสนเทศที่ดี สามารถนําไปใชในการประกอบการ
ตัดสินใจไดในเวลาอันรวดเร็วและถูกตอง 

ระยะกลาง ระยะเวลาที่ระบุในการจัดทํากลยุทธ/แผนยุทธศาสตร โดยระยะกลางคือเวลา  
ในระหวาง 3 - 5 ป 

ระยะยาว ระยะเวลาที่ระบุในการจัดทํากลยุทธ/แผนยุทธศาสตร โดยระยะยาวคือเวลาตั้งแต 
10-15 ป 

ระยะสั้น ระยะเวลาที่ระบุในการจัดทําแผนงานหรือแผนปฏิบัติงาน โดยระยะสั้นอยูระหวาง  
1-3 ป 

ระดับชาต ิ
 

ระดับหนวยงานราชการ ที่เปนระดับกรมหรือเทียบเทาขึ้นไป หรือรัฐวิสาหกิจ หรือ
องคกรมหาชน หรือองคกรกลางระดับชาติทั้ งภาครัฐและเอกชน เชน สภา
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สภาหอการคาไทย 

รางวัลหรือประกาศ
เกียรติคุณยกยองใน
ดานวิชาการ วิชาชีพ 

หมายถึง ผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพที่ผานการแขงขันหรือไดรับการคัดเลือกใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ 
 

วัฒนธรรม วิถีชีวิต (The way of life) และ แนวทาง / วิธีการประพฤติปฏิบัติ หรือ การแสดง
พฤติกรรม ซึ่ง เปนที่ยอมรับของคนสวนใหญในสังคม วาเปนวิถี / แนวทาง / วิธีการ 
ที่ดีงามและถูกตองเหมาะสม เพ่ือใหมนุษย สังคม และธรรมชาติแวดลอม มีดุลยภาพ 
และอยูรวมกันไดดวยความสงบสุข  เชน การกิน การอยู การแตงกาย การปองกัน
รักษาเยียวยาความเจ็บไขไดปวย การติดตอส่ือสาร การทํางาน การแสดง 
กิริยามารยาท การแสดงออกซึ่งอารมณความรูสึก การพักผอน การแสวงหาความสุข
ทางจิตใจ ตลอดจนการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม เปนตน วัฒนธรรมของ
สังคมใดสังคมหนึ่งตามความหมายดังกลาวนี้ เปนส่ิงที่สืบทอดกันมาจากคนรุนกอน 
และมีการเปล่ียนแปลงไปตามเงื่อนไขและกาลเวลาตามสมัยนิยม ตามอิทธิพลของ
วัฒนธรรมของสังคมอื่น และตามความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
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วัฒนธรรมสากล 
(International Culture) 

วัฒนธรรมที่ใชทั่วโลก 

วัฒนธรรมองคกร พฤติกรรมที่สรางขึ้นจากคนในองคกรโดยมีการเรียนรูซึ่งกันและกัน  และยึดถือ
ปฏิบัติกันมาจนเปนธรรมเนียมปฏิบัติในองคกรนั้นๆ เปนลักษณะเฉพาะของบุคลากร
ในองคกร ความยึดถือ คานิยม และคุณลักษณะที่ดีตางๆ รวมถึงคุณลักษณะที่ชวยให
ไปถึงวิสัยทัศนที่ตองการ 

วัฒนธรรมองคกรมีความเกี่ยวของกับความเปนผูนําและการบริหารเปน  
อยางมาก ผูนําและผูบริหารจะพิจารณาวาคุณลักษณะที่ดีขององคกรคืออะไร 
คุณลักษณะที่ องคกรควรส ง เสริม เ พ่ือใหองคกรมีความเขมแข็ ง  ยืดหยุ น  
มีประสิทธิภาพ มีอะไรบาง แลวมีการประชาสัมพันธ ยํ้าเตือนใหบุคลากรทุกระดับ
ทราบและเขาใจ มีการวางแผนการปฏิบัติงานที่จะสนับสนุนใหบุคลากรยึดถือและ
ปฏิบัติตัวตามแนวทางของวัฒนธรรม 

วัตถุประสงค  
(Objectives) 

1) ขอความที่แสดงถึงผลสําเร็จที่ตองการใหเกิดขึ้นภายในระยะเวลาที่กําหนด และ
สามารถตรวจวัดได 

2) จุดมุงหมายหรือผลลัพธปลายทางที่องคกรตองการ 

วารสารท่ีมีผูประเมิน 

(Peer-reviewed 
Journals/Refereed 
Journals)  

 

กระบวนการของวารสารวิชาการ (Scholarly Journals) ที่ใหมีคณะผูเชี่ยวชาญ 
สําหรับแตละสาขา เปนผูพิจารณาตรวจสอบ อานบทความ และตัดสินวา บทความ
ดังกลาว เปนที่ยอมรับ (accepted) หรือปฎิเสธ (rejected) หรือใหกลับไปปรับปรุง
แกไข (revised) กอนรับรองใหลงพิมพในวารสารนั้นได ทั้งนี้ เพ่ือเปนการควบคุม
คุณภาพของบทความ และรับประกันวา ผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรนั้น 
เปนผลงานที่ดีและมีคุณภาพ ผานการตรวจสอบจากคณะผูเชี่ยวชาญ (Referees) 
เพ่ือทําใหวารสารวิชาการ มีลักษณะที่เรียกวา Peer-reviewed Journals หรือ 
Refereed Journals และไดรับความเชื่อถือในสาขาวิชานั้นๆ 

วารสารระดับ
นานาชาติท่ีไมอยูใน
ฐานขอมูลสากล 

วารสารที่คณะบรรณาธิการ จะตองเปนผูที่มีชื่อเสียงในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับ
วารสาร โดยตองเปนชาวตางประเทศอยางนอย 1 คน และตองมีผูทรงคุณวุฒิรวม
กล่ันกรองตนฉบับกอนตีพิมพ(Peer Review) นอกจากนั้นวารสารตองมีบทความวิจัย
จากตางประเทศลงตีพิมพดวย แตวารสารตองไมมีรายชื่ออยูในฐานขอมูลสากล 

วารสารระดับชาติ วารสารที่ตีพิมพบทความจากนักวิชาการสถาบันตางๆและคณะบรรณาธิการจะตอง
เปนผูที่มีชื่อเสียงในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับวารสาร โดยจะตองมาจากสถาบันอื่นๆ
ไมนอยกวารอยละ 25 และตองมีผูทรงคุณวุฒิรวมกล่ันกรองตนฉบับกอนตีพิมพ
(Peer Review) 

วิถีชีวิต วิถีการดําเนินชีวิตของสังคม เปนแบบแผนพฤติกรรมที่คอนขางคงทนถาวร  ซึ่งมีผล
จากอิทธิพลของสังคมและวัฒนธรรมใหผูคนเลือกที่จะปฏิบัติ 

วิสัยทัศน  
(Vision) 
 

1) ส่ิงที่หนวยงานมุงหวังใหเกิดขึ้นในอนาคตที่ประชาคมทุกสวนของหนวยงาน
รวมกันกําหนดบนพื้นฐานของสถานภาพในปจจุบัน โดยเชื่อมโยงวัตถุประสงค 
ภารกิจ คานิยม และความเชื่อมั่น  ไปสูความมุงหวังนั้น  วิสัยทัศนของหนวยงาน
จะเปนส่ิงที่บอกถึงทิศทางการพัฒนา ความเปนไปไดของการดําเนินงานที่ประสบ
ความสําเร็จสูงสุด 
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วิสัยทัศน  
(Vision) 
(ตอ) 

2) ความสามารถในการมองการณไกล หรือ มโนภาพตอส่ิงอันพึงปรารถนาที่
ตองการใหเกิดขึ้นในอนาคต (ราชบัณฑิตยสถานใช วิทัศน = “The ability or an 
instance of great perception”) 

3) ภาพองคกรคาดหวังใหเกิดขึ้นในอนาคต โดยมีพ้ืนฐานอยูบนความจริงใน
ปจจุบัน 

4) ภาพกวาง ภาพฝน (Imagination) ที่ตองการใหองคกรเปนในระยะเวลาที่
กําหนดหรือวางเปาไว 

ศักยภาพ  
(Potential) 

1) ความรู ความสามารถของแตละบุคคล 
2) ภาวะแฝง อํานาจหรือคุณสมบัติที่มีแฝงอยูในส่ิงตางๆ อาจทําใหพัฒนาหรือให

ปรากฏเปนส่ิงที่ประจักษได 
ศิลปะ ส่ิงที่มนุษยสรางขึ้นจากความรู ความชํานาญ ความคิดสรางสรรค จินตนาการ และ

ภูมิปญญา โดยปรากฏเปนผลงานที่กอใหเกิดสุนทรียภาพ ความสะเทือนอารมณ และ
ความประทับใจแกผูไดสัมผัสและรับรูดวยอายตนะหกอยางใดอยางหน่ึง หรือหลาย
อยางรวมกัน ดวยความหมายดังกลาวนี้ ผลงานที่จัดเปนศิลปะ จึงกินความ
ครอบคลุมกวางขวาง ไดแก ทัศนศิลป (เชน จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ และ
งานสรางสรรคอ่ืนที่ใชการเห็นปจจัยในการรับรู) ศิลปะการแสดง วรรณศิลป รวมท้ัง
ผลงานอื่นๆ ที่นํามาซึ่งสุนทรียภาพและความประทับใจ เชน ศิลปะการปรุงอาหาร 
ศิลปะมวยไทย ศิลปะการจัดสวนจัดดอกไม ศิลปะการตกแตงภายใน เปนตน  

สมรรถนะ   
(Competency) 

ความรู  ทักษะและพฤติกรรมที่บุคลากรขององคกรตองมี  เพ่ือนําไปใชในการ
ปฏิบัติงาน 

สวนแบงการตลาด 
(Market Sharing) 

จํานวนรอยละหรือสัดสวนของตลาดสินคา หรือบริการที่บริษัทครอบครองเมื่อเทียบ
กับขนาดของตลาดทั้งหมด หรือสวนของตลาดทั้งหมดในอุตสาหกรรมเดียวกัน 

สังคม คนจํานวนมากอยูในอาณาบริเวณเดียวกัน และมีภาษาตลอดจนวัฒนธรรมเปนแบบ
เดียวกัน ยึดถือคุณคาทางสังคมอยางเดียวกัน 

สารสนเทศ คือ ขอมูลที่มีการปรับเปล่ียน (Convert) ดวยการจัดรูปแบบ (Formatting) การ
กล่ันกรอง (Filtering) และการสรุป (Summarizing) ใหเปนผลลัพธที่มีรูปแบบ (เชน 
ขอความ เสียง รูปภาพ หรือวีดิทัศน) และเนื้อหาที่ตรงกับความตองการและ
เหมาะสมตอการนําไปใช 

ส่ิงแวดลอม 
(Environment) 

ส่ิงตางๆ ทั้งทางธรรมชาติและทางสังคมที่อยูรอบๆ มนุษย มีทั้งดีและไมดี 

สินทรัพยทางความรู 
(Knowledge Assets)  
 

ทรัพยากรทางปญญาที่มีการสั่งสมภายในองคกร ซึ่งเปนความรูที่องคกร และ
บุคลากรเปนผูถือครองอยู ในรูปของขอมูลขาวสาร แนวคิด การเรียนรู  ความเขาใจ 
ความทรงจํา ความเขาใจลึกซึ้ง ทักษะดานการรับรูและดานเทคนิค ตลอดจน
ความสามารถในดานตางๆ  สินทรัพยเชิงความรูไมเพียงมีอยูภายในองคกรเทานั้น  
หากยังพบไดในผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย   ผูสงมอบและคูความรวมมือสินทรัพย
เชิงความรู เปน “ความรูทางการปฏิบัติ” (Know-how) ที่องคกรสามารถนําไป
ประยุกตใชเพ่ือการลงทุน และเพ่ือการพัฒนา การเสริมสรางและจัดการสินทรัพยเชิง
ความรูขององคกรคือ องคประกอบสําคัญเพ่ือการสรางคุณคาสําหรับผูเรียนและผูมี
สวนไดสวนเสียขององคกร 
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สุขภาวะ(Well-being) สภาพที่ทําใหมนุษยมีความสุข 
หนวยงานกลาง 
(Central Unit) 

หนวยงานที่รับผิดชอบดําเนินการในภาพรวมของหนวยงานนั้น เชน สํานักงาน
ภาควิชา สํานักงานคณบดี/ผูอํานวยการ สํานักงานอธิการบดี 

เอกภาพ 
(Unity) 

ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน 

องคกร 
(Organization) 

บุคคล คณะบุคคล หรือสถาบันซึ่งเปนสวนประกอบของหนวยงานใหญที่ทําหนาที่
สัมพันธกันหรือขึ้นตอกัน ในบางกรณีองคกรหมายความรวมถึงองคการดวย  

องคกรแหงการเรียนรู 
/องคกรเรียนรู   
(Learning 
Organization) 
 
 
 
 
 

1) องคกรที่สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมขององคกรโดยกระบวนการการเรียนรู
รวมกันของบุคลากรทั้งหมดในองคกร กลาวคือ บุคลากรทุกคนในองคกรเรียนรู
รวมกัน  มีการคิดคนและเปล่ียนแปลงการปฏิบัติงานรวมกัน  ซึ่งมีผลทําให
พฤติกรรมขององคกรเปล่ียนแปลงไป  โดยมีปจจัยพ้ืนฐาน  5  ประการ ในการ
พัฒนาองคกรแหงการเรยีนรู ไดแก 

  1. การมีความรอบรูแหงตน  (Personal  Mastery) 
  2. การมีรูปแบบวิธีคิดที่เปดกวาง(Mental  Models) 
  3. การสรางวิสัยทัศนรวม  (Shared  Vision) 
  4. การเรียนรูรวมกันเปนทีม  (Team Learning) 
  5. การคิดอยางเปนระบบ (Systems  Thinking) 
2) องคกรที่มุงเนนและจูงใจใหสมาชิกทุกคนมีความกระตือรือรนที่จะพัฒนา 

ตนเองอยูตลอดเวลา  เ พ่ือ ศักยภาพของตนเองและขององคกร  ทั้ งนี้  
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง วัฒนธรรม ภายใตสภาวะที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว และ
ยากแกการพยากรณวาจะเกิดอะไรขึ้น แตละคนจึงตองพัฒนาตนเองใหเปน
บุคคลที่เรียนรูอยูตลอดเวลา เพราะความรูที่เคยมีมาในอดีต ถูกทาทายโดย
ความรูใหมที่เกิดขึ้นตลอดเวลา 

3) องคกรที่สามารถประมวลผล ทําความเขาใจ ตีความออกมาเปนแนวคิด 
นโยบาย มาตรการ นวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่สามารถนําไปประยุกตใชใน
การดําเนินงานขององคกรไดอยางถูกตอง รวดเร็วทันกาล และเหมาะสมกับ
สภาพการณ และสามารถที่จะเรียนรูจากประสบการณในการประยุกตใชความรู
นั้น เพ่ือส่ังสมไวเปนสินทรัพยทางปญญา สําหรับเลือกมาใชไดตอไปในอนาคต 

องคประกอบคุณภาพ 
(Quality Component)   

ปจจัยหลักในการดําเนินงานของหนวยงานที่มีผลตอคุณภาพ 
 

อนุรักษ การระวัง ปองกัน รักษา และใชใหเปนประโยชนมากที่สุดและนานที่สุด 
อนุรักษเอกสารหลักฐาน การรักษาเอกสารและหลักฐานตางๆ ที่บงบอกประวัติความเปนมาขององคกร 

การเกิดเปนวัฒนธรรมองคกร ตลอดจนการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม ใหอยูในสภาพที่ดี 
พรอมที่จะนํามาจัดแสดงใหคนรุนหลังไดทราบ เปนตน 
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คําศัพท นิยาม/ความหมาย 

Impact Factor เปนการวัดคาความถี่ของการอางอิงบทความวารสารในแตละป (A measure of the 
frequency with which the "average article" in a journal has been cited in a 
particular year or period) หรือหมายถึง ความถี่ที่บทความในวารสารนั้น จะไดรับ
การอางถึง หรือถูกนําไปใช  Impact Factor จึงเปนเครื่องมือชนิดหนึ่ง ที่ชวยในการ
ประเมินคุณภาพ เปรียบเทียบ และจัดอันดับวารสาร  อีกทั้งยังชวยประกอบการ
พิจารณาตัดสินใจ ในการจัดหา และบอกรับวารสารของหองสมุด นอกจากนั้นยัง
สามารถใชประเมินคุณภาพของสถาบันการศึกษาไดอีกดวย เนื่องจากคา Impact 
Factor สามารถใชในการบงบอกถึงคุณภาพของบทความวิจัยที่ตีพิมพโดยบรรดา
นักวิจัยภายในสถาบันนั้นๆ ไดเปนอยางดี 

เครื่องหมาย “/” และหรือ 
การนําไปใชประโยชน
ระดับชาต ิ

การนําไปใชประโยชนนอกสถาบันโดยหนวยงานราชการระดับกรมหรือเทียบเทาขึ้น
ไป หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองคการมหาชน หรือองคกรกลางระดับชาติทั้งภาครัฐและ
เอกชน เชน สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สภาหอการคาไทย 
(การนําไปใชประโยชนระดับชาติ ไมวาผลงานจะเกิดขึ้นในปใดก็ตามหากนํามาใช

ประโยชนในปนั้นสามารถนํามานับได แตการนับจะไมนับซํ้า) 
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สวนท่ี 6 

ภาคผนวก 

 
 นโยบายคุณภาพของมหาวิทยาลยัมหิดล 

 ตัวอยาง 
1. การเขียนรายงานการประเมินตนเอง 

1.1 มาตรฐานคุณภาพขอ 1.1.1 
1.2 มาตรฐานคุณภาพขอ 1.3.1 
1.3 มาตรฐานคุณภาพขอ 4.1.1 

2. การเขียนรายงานการประเมินตนเองและการใหคาคะแนน 
2.1 องคประกอบ 1.4 

 

 ตัวบงชีแ้ละเกณฑการประเมิน  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  (สกอ.) 

 ตัวบงชี้และเกณฑการประเมิน  สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) 
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นโยบายคุณภาพของมหาวิทยาลัยมหิดล 
 

1. มุงม่ันพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยสูวิสัยทัศน และเปาหมายของมหาวิทยาลัย 
ชี้นําสังคมไทยสูการพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจนมีสวนรวมสงเสริมการสรางสุขภาวะของชุมชน 

2. พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการดําเนินงานของสํานัก/คณะ/สถาบัน ใหเกิดการพัฒนาคุณภาพ      
อยางตอเน่ือง โดยเทียบเคียงกับหนวยงานทั้งภายในและภายนอกในระดับเดียวกันหรือที่
เหมาะสมอยางสม่ําเสมอ เพ่ือมุงสูความเปนเลิศ 

3. สงเสริมและสนับสนุนใหสํานัก/คณะ/สถาบัน  พัฒนาระบบการบริหารงานประจําสูงานวิจัย และ
สรางสรรคนวัตกรรม 

4. สงเสริมและสนับสนุนการจัดการความรูอยางเปนระบบ การสรางเครือขายหรือชุมชนนักปฏิบัติ        
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือพัฒนาองคความรูสูความเปนเลิศ และสรางสรรค
นวัตกรรม 

5. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใหเกิดความรวมมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู ซ่ึงกันและกัน            
อยางกวางขวางในมหาวิทยาลัย อยางเปดเผย เปนกัลยาณมิตร และมุงสูโลกาภิวัตน 

6. สงเสริมและสนับสนุนใหสํานัก/คณะ/สถาบัน จัดวางระบบ กํากับ ติดตาม และประเมินผลการ
ประกันคุณภาพภายใน  ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยและมาตรฐานสากลอยางตอเน่ืองและ
สมํ่าเสมอ 
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การเขยีนรายงานการประเมินตนเอง 
ตัวอยางที่ 1.1 

 

 

  
  

หลักการหลักการ :  มหาวิทยาลัยใหความสําคัญกับการนําองคกรอยางมีวิสัยทัศน การบริหารจัดการที่ มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ทั้งการบริหารทรัพยากรบุคคล งบประมาณ การเงิน ระบบฐานขอมูล 
และการบริหารความเสี่ยง/การเปลี่ยนแปลง เพ่ือสัมฤทธิผลตามเปาหมายที่กําหนดไว โดยยึด
หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 

 

องคประกอบ 1.1  ภาวะผูนํา   Process

หลักการ ผูนํา/ผูบริหารระดับสูงขององคกร มีบทบาทในการชี้นํา กําหนดทิศทางและเปาหมายของ
องคกร สรางบรรยากาศการเรียนรูที่สงเสริมผลการดําเนินงาน มีความรับผิดชอบตอสังคม 
และใหความสําคัญกับหลักธรรมาภิบาล 

มาตรฐานคณุภาพมาตรฐานคณุภาพ  แนวทางแนวทางการเขียนการเขียนอธบิายในอธบิายในรายงานรายงาน  
1.1.1 ผูนํากําหนดทิศทางและ
เปาหมายการดําเนินงานของ
องคกรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
โดยคํานึงถึงความรับผิดชอบ
ต อ สั ง ค ม แ ล ะ ชุ ม ช น  แ ล ะ
ถายทอดไปสูบุคลากรทุกระดับ  

Process 

1. ผูนํากําหนดและระบุทิศทาง และเปาหมายทั้งในระยะสั้นและระยะยาวของ
การดําเนินงานขององคกร  รวมท้ังผลกระทบที่จะมีตอสังคมและชุมชน (P) 
2.  ผูนําดําเนินการถายทอดทิศทางและเปาหมายผลการดําเนินงานขององคกร
ไปสูบุคลากรในองคกรทุกกลุม/ทุกระดับ (D) 
3.  การติดตาม ประเมินผลสําเร็จของการถายทอดทิศทางและเปาหมายของ
องคกรสูบุคลากร (C) 
4.  การนําผลการประเมินไปปรับปรุงวิธีการที่ผูนําถายทอดทิศทางและเปาหมาย
ผลการดําเนินงานขององคกรไปสูบุคลากรในองคกรทุกกลุม/ทุกระดับ (A) 

ตัวบงช้ีที่เกีย่วของตัวบงช้ีที่เกีย่วของ  
 ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของสถาบัน (สกอ. 7.2)  

 

การดําเนินการตามการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอมาตรฐานคุณภาพขอ  11..11..11  
คณะ.......................... มีการกําหนดทิศทางและเปาหมายของการดําเนินงานขององคกร 

รวมทั้งคํานึงถึงการดําเนินการที่จะเปนประโยชนและผลกระทบแกสังคมและชุมชน มีการ
วิเคราะหองคกร (SWOT) ใหสอดคลองกับวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยฯ มาตลอด ในป 2548 
คณะฯ ไดกําหนดใหมีการทบทวนแผนกลยุทธใหมและเพื่อใหมีขอมูลในการจัดทํานี้ครบถวนกวา
ที่เคยทํา จึงจัดจางใหบริษัทที่ปรึกษา (ภายนอก) ทําการวิเคราะหองคกรและสํารวจความคิดเห็น
ของประชาชนทั่วไป ผูรับบริการเดิม กลุมเปาหมาย และบุคลากร (มาตรฐาน 1.2) เพ่ือใชในการสัมมนา
เพ่ือกําหนดวิสัยทัศน วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ (Strategic Map) ซ่ึงในครั้งนี้การจัดทําแผนกลยุทธ
นอกจากใช SWOT analysis แลวยังไดนําหลักของ Balanced Scorecard มาใชเพ่ือใหได    
แผนกลยุทธที่ครอบคลุมกวาครั้ งกอนๆ   ในการสัมมนาครั้ ง น้ีประกอบดวยผูบริหาร  
คณะกรรมการประจําคณะฯ และผูแทนจากผูปฏิบัติงานสายตางๆ (เอกสารอางอิง 1.1.1 รายการที่ 1-4) 

   

                 มาตรฐานคณุภาพดานการบริหาร มาตรฐานคณุภาพท่ี 1 

P
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ซ่ึงจากแผนกลยุทธทั้งระยะสั้น (1 ป) และระยะยาว (5 ป) ที่ไดระบุผูรับผิดชอบ (รองคณบดี) และ 
Corporate KPI ไวอยางชัดเจน ไดรับการถายทอดไปยังภาควิชาตางๆ เพ่ือใหสื่อสารและจัดทํา
แผนที่สอดคลอง/สนองตอบกับแผนกลยุทธของคณะฯ วิสัยทัศนและ Strategic map ที่ไดรับการ
สื่อสารไปยังผูปฏิบัติงานโดยผานทางผูบริหารหนวยงาน Intranet โปสเตอร วารสารภายในองคกร   
ซ่ึงภายหลังจากที่ไดทําการสุมสํารวจการรับรูของบุคลากรระดับตางๆ (เอกสารอางอิง 1.1.1 
รายการที่ 5) พบวายังไมดี จึงใหผูบริหารหนวยงานใชกระบวนการ Walk and Talk ในการเพิ่ม
การรับรู ความเขาใจในเนื้อหาและบทบาทของผูปฏิบัติงาน รวมทั้งในทุกกิจกรรมที่เปนกิจกรรม
ภายในตองมีการสื่อสารถึงวิสัยทัศน Strategic Map ไปยังผูรวมงานอยางเหมาะสมและมี
ประสิทธิผล  ทําใหมีการรับรูมากขึ้น และจากการเพิ่มวิธีการสื่อสารผานทาง SMS ไปยัง
กลุมเปาหมายทําใหไดตามเปาที่กําหนด จึงไดกําหนดใหการสื่อผาน SMS เปนวิธีการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพที่สุดขององคกรในปจจุบัน  

และเพื่อใหองคกรดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ คณะผูบริหารคณะฯ ไดใหมีการ
กําหนด Core values ขององคกรขึ้นโดยมอบหมายใหเปนโครงการหนึ่งที่กลุมผูบริหารที่เขารับ
การอบรมในโครงการเตรียมผูบริหารของคณะฯ (CEO) ทําการศึกษา หลังจากได Core values 
และไดผานกระบวนการเห็นชอบจากกรรมการคณะฯแลว ไดทําการสื่อสารทําความเขาใจกับ
บุคลากรทุกระดับ และวิธีหน่ึงที่ไดผลคือ การแตงเปนเพลง ไดทําการเปดทางเสียงตามสายและ
ในงานตางๆ ทําใหบุคลากรสามารถจําได 
 
วิธีการสื่อสาร 

วิธีการ ความถี ่ ผูเขารวม สิ่งที่มุงเนนเบื้องตน 
Intranet ทุกวัน บุคลากร คูมือการทํางานตางๆ 
กา รป ร ะชุ ม
หนวยงาน 

รายเดือน บุคลากรในหนวยงาน ส่ือสารสองทาง, แบงปนความคืบหนาของ
แผน, ปรึกษาหารือ 

ผูนํา walk 
and talk 

รายสัปดาห บุคลากร, ผูปวยและญาติ, 
subcontractor 

รับฟงและเรียนรู 

จดหมายขาว รายเดือน บุคลากร ความก า วหน าของการดํ า เนิ นงาน  
ตามแผน, การยกยองชมเชยบุคลากร,
กิจกรรม,ขาวสาร 

กระดานขาว รายสัปดาห บุคลากร, ผูรับบริการ, 
อาสาสมัคร,subcontractor 

ประชาสัมพันธกิจกรรม ,การยกยอง
ชมเชยบุคลากร,ขาวสาร 

SMS ตามตองการ กลุมเปาหมาย เรื่องดวน เรื่องสําคัญที่ตองใหรูรายบุคคล 
ป ร ะ ชุ ม
ก ร ร ม ก า ร
คณะฯ 

รายปกษ คณบดี, รองคณบดี,หัวหนา-
ภาควิชา, ตัวแทนสภาอาจารย,
ประธานองคกรแพทย 

พิจารณาอนุมัติเรื่องสําคัญ,ปรึกษาหารือ
,รับฟงความคิดเห็น 

ประชุม
ปฏิบัติการ 

รายปกษ คณบดี, รองคณบดี หัวหนา
งาน,เลขานุการภาค 

ส่ือสารสองทาง,แบงปนความคืบหนาของ
แผน, ปรึกษาหารือ,รับฟงและเรียนรู 

ผู บริ หารพบ
บุคลากร 

2 ครั้ง/ป บุคลากร ส่ือสารสองทางในเรื่องสําคัญ,รับฟงความ
คิดเห็น 

 

D

C

A

D
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เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานเอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคณุภาพคณุภาพขอ ขอ 11..11..11  
1. เอกสารการประชุมผูบริหารคณะ....................................... วันที่ ..................... ณ .......................... 
2. เอกสารการสัมมนาเรื่องแผนที่ยุทธศาสตรและตัวชี้วัดระดับองคกร คณะ............................ วันที่ ........................................   
ณ .......................................  
3. เอกสารการสัมมนาทบทวนแผนที่ ยุทธศาสตรและตัวชี้ วัดระดับองคกรของผูบริหารคณะฯและผูบริหาร วันที่ 
........................................   ณ .......................................  
4. เอกสารการสัมมนาแผนกลยุทธคณะฯ 2 ครั้ง  ......................... 
5. ผลการสํารวจการรับรูเรื่องแผนกลยุทธของบุคลากรระดับตางๆ 
6. รายงานการนําเสนอแผนการดําเนินงานของรองคณบดีตางๆ ในที่ประชุมผูบริหาร 
7. รายงานการนําเสนอแผนการดําเนินงานของรองคณบดีตางๆ ในที่ประชุมกรรมการคณะฯ 
8. รายงานการนําเสนอความกาวหนาดานการพัฒนาคุณภาพตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ 
9. รายงานการนําเสนอความกาวหนาดานการพัฒนาคุณภาพของฝาย/หนวยงานตอที่ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติการคณะฯ 
10. รายงานการประชุมของคณะกรรมการประจําคณะฯ 
11. รายงานการประชุมของกรรมการบริหาร 
12. รายงานการประชุมของกรรมการปฏิบัติการ 
13. รายงานการนําเสนอของหัวหนาภาควิชาในที่ประชุมของกรรมการประจําคณะฯ 
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การเขยีนรายงานการประเมินตนเอง 
ตัวอยางที่ 1.2 

 

  
  

หลักการหลักการ :  มหาวิทยาลัยใหความสําคัญกับการนําองคกรอยางมีวิสัยทัศน การบริหารจัดการที่ มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ทั้งการบริหารทรัพยากรบุคคล งบประมาณ การเงิน ระบบฐานขอมูล 
และการบริหารความเสี่ยง/การเปลี่ยนแปลง เพ่ือสัมฤทธิผลตามเปาหมายที่กําหนดไว โดยยึด
หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 

 

องคประกอบ 1.3 ทรัพยากรบุคคล   Process

หลักการ คนเปนทรัพยากรที่มีคุณคาสูงสุดขององคกร มหาวิทยาลัยจึงใหความสําคัญกับการเรียนรู     
การพัฒนาอยางตอเน่ือง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

 

มาตรฐานคณุภาพมาตรฐานคณุภาพ  แนวทางการเขียนอธบิายในรายงานแนวทางการเขียนอธบิายในรายงาน  
1.3.1 มีระบบสรรหา คัดเลือก
บุคลากร  ทั้ งความรู  ความ -
สามารถ จิตใจ และอารมณเขาสู
องคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ 
เหมาะสมกับแผนอัตรากําลัง    

Process 

1. การประเมินความตองการบุคลากร  ซึ่งรวมถึงจํานวนและสมรรถนะในแตละ  
สายงาน/ตําแหนง เพ่ือจัดทําแผนอัตรากําลังที่จะนําไปสูเปาหมายขององคกร (P) 
2. ดําเนินการตามขั้นตอน วิธีการ และระเบียบปฏิบัติในการสรรหาและ
คัดเลือกบุคลากรแตละสายงาน เพ่ือใหไดผูที่มีความรู ความสามารถ สภาพ
จิตใจ และอารมณที่เหมาะสมกับตําแหนงงาน (D) 
3. การติดตาม ประเมินผลและพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการคัดเลือกบุคลากร 
เพ่ือใหบรรลุเปาหมายที่วางไว (C-A) 

ตัวบงช้ีที่เกีย่วของตัวบงช้ีที่เกีย่วของ  
 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาและธํารงรักษาไวใหบุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  

(สกอ. 7.4)  

 
การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  11..33..11 

คณะ............................. ประเมินความตองการบุคลากรและสมรรถนะในแตละสายงาน/
ตําแหนง เพ่ือจัดทําแผนอัตรากําลัง โดยภาควิชา/ฝาย/งาน พิจารณาประเมินความตองการ
บุคลากรจากโครงการตางๆ ที่จัดทําตามแผนยุทธศาสตรตอบสนองพันธกิจ และวิสัยทัศนของ
คณะฯ เม่ือโครงการดังกลาวไดรับอนุมัติใหดําเนินการ ฝายทรัพยากรบุคคลรวบรวมความ
ตองการดานบุคลากรที่มีอยูในโครงการมาจัดทําเปนแผนบุคลากร(เอกสารอางอิง 1.3.1 รายการที่ 1) 
เม่ือภาควิชา/ฝาย/งานจะดําเนินโครงการฯ จะตองเสนอขออนุมัติอัตรากําลังอีกครั้ง จึงจะ
พิจารณารายละเอียดของตําแหนงที่ตองการ ใหตรงตามภาระงาน และสายงานที่ ก.พ.อ. กําหนด 
โดยมีขั้นตอน วิธีการ และระเบียบปฏิบัติในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรแตละสายงาน เพ่ือให
ไดผูที่มีความรู ความสามารถ สภาพจิตใจ และอารมณที่เหมาะสมกับตําแหนงงาน ระเบียบในการ
สรรหาและคัดเลือกบุคลากรแตละจําแนกตามประเภทการจาง เชน พนักงานมหาวิทยาลัย 
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินนอกงบประมาณ (รายไดคณะฯ) ลูกจางชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ 
เปนตน เพ่ือใหไดผูที่มีความรูความสามารถเขามาปฏิบัติงาน (เอกสารอางอิง 1.3.1 รายการที่ 2) 

   

                 มาตรฐานคณุภาพดานการบริหาร มาตรฐานคณุภาพท่ี 1 

P

D
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ใน สาย ข. และ สาย ค. กําหนดใหมีการสอบประมวลความรูความสามารถเบื้องตนเกี่ยวกับ
ความรูทั่วไป สาขาวิชาชีพ และภาษาอังกฤษ การสอบภาคปฏิบัติ และการสอบสัมภาษณ ซ่ึงรวม
การทดสอบดานสภาพจิตใจและอารมณดวย (เอกสารอางอิง1.3.1 รายการที่ 3) 

ฝายทรัพยากรบุคคลไดติดตาม ประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงกระบวนการคัดเลือก
บุคลากรเปนระยะ ในป 2548 ใชวิธีเปดรับสมัครภายในคณะฯ 2 เดือน/ครั้ง พบวา สรรหา
บุคลากรใหภาควิชา/ฝาย/งานไดลาชาไมทันตามความตองการ  ในป 2549 จึงไดออกรับสมัคร
ภายนอกคณะฯ ตามงาน Job Fair กับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงตางๆ เพ่ือหากลุมเปาหมายผูมี
คุณวุฒิปริญญาตรี สวนกลุมเปาหมายที่มีคุณวุฒิต่ํากวาปริญญาตรี ไปงานที่เปดรับจัดหางาน 
ปลายป 2549 เริ่มทดลองระบบ E-Recruitment พบวา สรรหาไดบุคลากรไมตรงกับความ
ตองการของหนวยงาน ในป 2550 จึงรับสมัครงานจาก Job Fair เปนครั้งสุดทาย เปลี่ยนเปน
เปดรับสมัครงานภายในคณะฯ โดยไมจํากัดชวงเวลา ดวยวิธี E-Recruitment โดยรับสมัคร
บุคลากรภายนอกผานทาง Internet นอกจากนี้ไดจัดเก็บรายชื่อผูสมัครไวในคลังผูสมัคร 
เปาหมายเปนกลุมนักศึกษาที่จบจากสถาบันที่มีชื่อเสียง และจํานวนมากขึ้น พบวา มีผูสมัครมากขึ้น  
แตกลุมคนที่มาจากสถาบันที่มีชื่อเสียงเขามาสมัครนอยและทํางานไดไมนาน ในป 2551 จึงได
เปดรับสมัครงานภายในคณะฯ ไมจํากัดชวงเวลา ตั้งเปาหมายไมจําเปนตองเปนนักศึกษาจาก
สถาบันที่มีชื่อเสียงมากนัก แตเปนบุคคลที่มีความสามารถ ใสใจเรียนรู สามารถพัฒนาให
เหมาะสมกับงานได ไดนําระบบการสัมภาษณแบบ BEI/CBI มาชวยในคัดกรองคัดเลือกผูสมัครที่
มีสมรรถนะเหมาะสมกับงานมากที่สุด พบวา มีผูสมัครเพียงพอใหสรรหาถึงแมวาสวนใหญไมไดมาจาก
สถาบันที่มีชื่อเสียง แตสามารถทํางานอยูกับองคกรไดนานขึ้น (เอกสารอางอิง 1.3.1 รายการที่ 4) 

 

ตารางที่ 1.3.1-1 จํานวนผูที่ไดรับการสรรหาดวยวิธีการตางๆ จําแนกตามปงบประมาณ 2548-2551 

จํานวนผูมาสมัครงาน 

ปงบประมาณ เขียน 
ใบสมัคร 
(Walk-in) 

สมัครงาน 
ทาง Internet 

(E -Recruitment) 

สมัครงาน 
ทาง Job Fair 

จํานวน 
ผูไดรับ 
การบรรจุ 

จํานวน 
ผูท่ีลาออก 

%  
ผูลาออก 

(เปา = 0%) 

ปงบประมาณ 48  
(ต.ค. 47 - ก.ย. 48) 

663 104 0 70 7 10 

ปงบประมาณ 49 
(ต.ค. 48 - ก.ย. 49) 

1206 1041 314 225 40 17.8 

ปงบประมาณ 50 
(ต.ค. 49 - ก.ย. 50) 

1341 239 222 123 25 20.3 

ปงบประมาณ 51 
(ต.ค. 50 - ก.ย. 51) 

1340 471 0 306 8 2.6 

 

เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานเอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคณุภาพคณุภาพขอขอ  11..33..11  
1. แผนบุคลากรที่รวบรวมจากโครงการตามแผนยุทธศาสตรที่ไดรับอนุมัติใหดําเนินการ ปงบประมาณ 2549-2551 
2. ระเบียบปฏิบัติในการสรรหาบุคลากรแตละประเภทการจาง 
3. แผนภูมิขั้นตอนการสรรหา และบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยเงินนอกงบประมาณ พนักงานมหาวิทยาลัยเงินนอก
งบประมาณ (อาจารย)  และแผนภูมิขั้นตอนการสรรหา และบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย/ลูกจางชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ 
4. รายงานผลการประเมินแนวทางการสรรหาบุคลากร และการนําผลมาปรับกระบวนการสรรหา 
หมายเหตุ : หลักฐานรายการที่ 2- 4 แสดงใน site visit 
 

D

C-A
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การเขยีนรายงานการประเมินตนเอง 
ตัวอยางที่ 1.3 

 

 
 
 
หลักการ มหาวิทยาลัยใหความสําคัญกับการบริการวิชาการ โดยถือเปนภารกิจหลักประการหนึ่ง 

มุงเนนการเพิ่มพูนความรู การพัฒนาคุณภาพชีวิตแกประชาชน และสอดคลองกับความ
ตองการของสังคม ตลอดจนการสงเสริมบทบาททางวิชาการและวิชาชีพของมหาวิทยาลัย        
ในการพัฒนาสังคมแหงการเรียนรู     

 

องคประกอบ 4.1   ระบบและกลไก  Process

หลักการ การใหบริการวิชาการที่หลากหลายเปนระบบที่เชื่อมโยงทั้งองคกร โดยมีขอบเขตการ
ดําเนินงานอยางครอบคลุม ครบวงจร ทั้งการกําหนดเปาหมายและแผนงาน การประสานงาน  
การติดตามประเมินผล และการปรับปรุงพัฒนา ทั้งนี้ ระบบและกลไกแตละระดับอาจมีรูปแบบ
แตกตางกันได   

 

 

มาตรฐานคณุภาพมาตรฐานคณุภาพ  ประเด็นที่ประเด็นที่ตองอธบิายใตองอธบิายในรายงานนรายงาน  
4.1.1 มีระบบและกลไกการ
ดําเนินการบริการวิชาการที่
หลากหลายสู เปาหมายของ
องคกร  

Process 

1. โครงสราง/คําส่ังแตงตั้ง/มอบหมายคณะกรรมการ (ชุดตางๆ)/งาน/บุคคล  
เพ่ือวางนโยบาย แนวทาง กํากับ ดูแล ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานบริการ
วิชาการขององคกร (P) 
2. นโยบาย แผนกลยุทธ และแผนดําเนินงาน/แผนปฏิบัติการดานบริการ
วิชาการตามเปาหมาย ที่เชื่อมโยงกับแผนกลยุทธดานอื่นๆ ขององคกร และ
สอดคลองกับแผนกลยุทธการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยอื่นๆ ที่เกี่ยวของ (P) 
3. หลักเกณฑ/ระเบียบในการใหบริการวิชาการแกสังคม (P-D) 
4. การติดตาม ประเมินผล และการปรับปรุง พัฒนาระบบและกลไกการ
ดําเนินการดานการบริการวิชาการ (C-A) 

ตัวบงช้ีที่เกีย่วของตัวบงช้ีที่เกีย่วของ  
 มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแกสังคมตามเปาหมายของสถาบัน (สกอ. 5.1) 

 

 

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  44..11..11  
คณะ ................. .............. ไดทําการประเมินตนเองตามมาตรฐานคุณภาพ

มหาวิทยาลัยมหิดล เม่ือปลายเดือนกันยายน 2551 พบวาคณะฯ ยังไมมีนโยบายดานการบริการ
วิชาการอยางชัดเจน ในเดือนธันวาคม 2551คณะฯ จึงไดกําหนดนโยบายใหหนวยงานดําเนินการ
บริการวิชาการในเรื่องที่เปน Area of excellence ปญหาระดับชาติกอน  โดยพยายามจัดบริการ
วิชาการแบบสหสาขาวิชาชีพหรือรวมมือระหวางภาควิชา/หนวยงาน โดยมีสวนที่สามารถทํารายได
ใหคณะฯ มากกวา 25% (เอกสารอางอิง 4.1.1 รายการที่ 1 - 2)  และมอบหมายใหรองคณบดีฝาย
วิชาการรับผิดชอบดูแล ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ  เพ่ือวางแผนงานในภาพรวม ติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงาน และรวบรวมสรุปผลการดําเนินงาน เพ่ือนําเสนอกับผูบริหารทุก 6 เดือน  

   

                 มาตรฐานคณุภาพดานการบรกิารวชิาการ มาตรฐานคณุภาพท่ี 4 

P
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รองคณบดีฝายวิชาการไดสื่อสารนโยบายดานการบริการวิชาการไปยังภาควิชาและหนวยงาน        
ที่เกี่ยวของ มีผลใหภาควิชาและหนวยงานที่เกี่ยวของนํานโยบายดานการบริการวิชาการของคณะฯ  
ไปปรับในกิจกรรมการใหบริการวิชาการที่ดําเนินการอยู  และเม่ือสิ้นสุดปงบประมาณ 2552     
คณะฯ ไดติดตามผลการดําเนินงานดานบริการวิชาการในภาพรวม (เอกสารอางอิง 4.1.1 รายการ 
ที่ 3) โดยเปรียบเทียบกับปงบประมาณ 2551 พบวา 

1. มีโครงการ/กิจกรรมการใหบริการวิชาการในสาขาที่เปน Area of excellence ปญหา
ระดับชาติรอยละ 63 ของโครงการ/กิจกรรมการใหบริการวิชาการทั้งหมด ซ่ึงเพ่ิมขึ้น  
รอยละ 8 เม่ือเทียบกับปงบประมาณ 2551 

2. มีโครงการ/กิจกรรมการใหบริการวิชาการในลักษณะสหสาขาวิชาชีพที่เปนความรวมมือ
ระหวางภาควิชารอยละ 7 ซ่ึงเพ่ิมขึ้น รอยละ 3 เม่ือเทียบกับปงบประมาณ 2551 

3. โครงการ/กิจกรรมการใหบริการวิชาการมีสวนทํารายไดใหคณะฯ รอยละ 18 ซ่ึงเพ่ิมขึ้น
รอยละ 5 เม่ือเทียบกับปงบประมาณ 2551 

โดยรองคณบดีฝายวิชาการไดเสนอผลการติดตามการดําเนินงานดานการบริการวิชาการนี้ตอที่
ประชุมกรรมการประจําคณะ ซ่ึงที่ประชุมไดมีมติเห็นชอบใหปรับแนวทางการดําเนินการบริการ
วิชาการในลักษณะ สหสาขาวิชา ซ่ึงมีสาระสําคัญใหพิจารณารวมกิจกรรม/โครงการการบริการ
วิชาการ ที่มีความคลายหรือตอเน่ืองกันเขาเปนกิจกรรม/โครงการเดียวกัน เพ่ือสรางความแข็งแกรง 
ครบถวนของงานบริการวิชาการ และประหยัดทรัพยากร  ทั้งน้ี  ใหตั้งคณะทํางานขึ้นพิจารณา
ดําเนินการโดยมีรองคณบดีฝายวิชาการเปนประธาน และคณะฯ ไดนําขอคิดเห็นเหลานี้ไปใช
ประกอบการปรับนโยบายและกระบวนการใหเหมาะสมตอการดําเนินการในปงบประมาณ 2553 
ตอไป (เอกสารอางอิง 4.1.1 รายการที่ 4) 
 

เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานเอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคณุภาพคณุภาพขอขอ  44..11..11  
1. ประกาศนโยบายดานการบริการวิชาการ คณะ....................... 
2. รายงานการประชุมคณะกรรมการ............................... ครั้งที่........... 
3. สรุปผลการติดตามการดําเนินงานดานการบริการวิชาการแกสังคม 
4. รายการขอคิดเห็นประกอบการปรับปรุง พัฒนา 
 
 
 
 

 
 

  

โปรดทราบโปรดทราบ  
 

การแสดง P  D  C  A  หรือ Result ใหเห็นในเนื้อหาตัวอยางที่ 1.1, 1.2 และ 1.3  เปนเพียงการแสดง
ใหหนวยงานเขาใจวา  สาระสวนใดคืออะไรในวงจร P-D-C-A  ซ่ึงในรายงานจริงหนวยงานไมตองระบุ
ตัวอักษรเหลานี้ 
  

 

 

C

D
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การเขยีนรายงานการประเมินตนเองและการใหคาคะแนน 
ตัวอยางที่ 2.1 

คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล  
 

 

  
  

หลักการหลักการ :  มหาวิทยาลัยใหความสําคัญกับการนําองคกรอยางมีวิสัยทัศน การบริหารจัดการที่ มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ทั้งการบริหารทรัพยากรบุคคล งบประมาณ การเงิน ระบบฐานขอมูล 
และการบริหารความเสี่ยง/การเปลี่ยนแปลง เพ่ือสัมฤทธิผลตามเปาหมายที่กําหนดไว โดยยึด
หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 

 

องคประกอบ 1.4  การจัดการความรู   Process & Result
 

หลักการ องคกรกําหนดการคัดสรร รวบรวม วิเคราะห สังเคราะห จัดการแลกเปลี่ยน ปรับปรุง ขอมูล
สารสนเทศ และสินทรัพยทางความรู เพ่ือแบงปนใหเกิดประโยชนตอองคกรในการเรียนรูและ
สรางสรรคสังคม 

 

มาตรฐานคณุภาพมาตรฐานคณุภาพ  แนวทางการเขียนอธบิายในรายงานแนวทางการเขียนอธบิายในรายงาน  
1.4.1 มีระบบและกลไกใน
การจัดการความรู  
 
 
 
 

 

Process 

1. การมอบหมายคณะกรรมการ/งาน/บุคคล/ เพ่ือกํากับ ดูแล วางนโยบาย 
แผนงานในการดําเนินการดานการจัดการความรูขององคกร  ศึกษา วิเคราะห 
จัดทําแผนการดําเนินการดานการจัดการความรูขององคกร  (P) 
2. การดําเนินกิจกรรมเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู สรางองคความรู  รวมท้ังกิจกรรม
เผยแพรความรูที่เกิดขึ้น (D) 
3.  การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือในการจัดการความรู และเพ่ิม
ประสิทธิผลในการบริหารจัดการความรู (D) 
4.  เครือขายเพื่อรวมดําเนินการดานการจัดการความรูทั้งภายในและภายนอก (D) 
5.  การติดตาม ประเมินผล และปรับปรุง พัฒนากระบวนการจัดการความรู 
เพ่ือสนับสนุนองคกรไปสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู (C-A) 

 

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  11..44..11  
ตามที่คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาลไดกําหนดวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ (Strategic 

Map) โดย “Develop Learning Organization with Knowledge Management” เปนวัตถุประสงค
เชิงกลยุทธหน่ึงที่สําคัญในดาน Learning & Growth ตาม Balanced Scorecard และมี Corporate 
KPI คือดัชนีองคกรแหงการเรียนรู คณะฯ ไดจัดตั้งงานจัดการความรูเพ่ือทําหนาที่พัฒนาระบบ
การจัดการความรู ใหเปนกลไกผลักดันคณะฯ เปนองคกรแหงการเรียนรู  และสนับสนุนพันธกิจ
ของคณะฯ ไปสูวิสัยทัศน รวมทั้งแตงตั้งคณะกรรมการจัดการความรู เพ่ือวางนโยบาย แผนงาน  
และกํากับ ดูแล ในการดําเนินการดานการจัดการความรูของคณะฯ 

 
   

 
มหาวิทยาลัยไดรับความอนุเคราะหจากคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาลอนุญาตใหใชรายงานฯ ชุดนี้        

เปนตัวอยางประกอบในคูมือ “การจัดทํารายงานการประเมินตนเองตามระบบคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะที่ 3 
ปงบประมาณ 2552” 

   

                 มาตรฐานคณุภาพดานการบริหาร มาตรฐานคณุภาพท่ี 1 

P
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งานจัดการความรูอยูภายใตสายบังคับบัญชาของรองคณบดีฝายพัฒนาคุณภาพตาม
รูปภาพแผนผังที่ 1 เพ่ือสงเสริมใหการพัฒนาคุณภาพของคณะฯ มีการใชงานจัดการความรูเปน
เครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพ และมีทิศทางการดําเนินการสอดคลองกับอีก 3 หนวยงาน โดยมี
การประชุมรวมกันในฝายพัฒนาคุณภาพทุกวันอังคารในสัปดาหที่ 2  และ 4 ของทุกเดือน และ
การทํากิจกรรมตางๆ รวมกัน   

 
 

รูปภาพแผนผังที่ 1 
 

แนวคิดในการทํางานรวมกันของ 4 หนวยงานที่เชื่อมโยงกัน ตามรูปภาพที่ 2  
 

 
 

รูปภาพที่ 2 
 

เพ่ือใหการดําเนินการดานการจัดการความรูมีความคลองตัวในการบูรณาการกับระบบ
ที่สําคัญ ซ่ึงเอ้ือใหคณะฯ เปนองคกรแหงการเรียนรู คณะฯ จึงมีการแตงตั้งคณะกรรมการชุดใหม  
และปรับเพ่ิมคณะทํางานแตละดาน ไดแก ดาน Knowledge Management Assessment ดาน
กระบวนการจัดการความรู  ดานการประเมินและวิเคราะหผล  ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดาน
การสื่อสารและการสรางแรงจูงใจ และดานประสานงานและเลขานุการ ตามหลักฐานแนบที่ 1 ซ่ึง
มีการกําหนดเปาหมายระยะสั้น และระยะยาว ดังน้ี 
เปาหมายระยะสั้น 

2551 มีการประเมินระบบการจัดการความรูตามกรอบ Malcolm Quality Award และ
กําหนดเปนแผนงาน 

2552 มีการดําเนินงานดานบริหารจัดการการจัดการความรูครอบคลุมทุกระบบตามหมวด
ตางๆ ของเกณฑใน Malcolm Quality Award 

2553 พัฒนาเครือขายของการเรียนรูทุกระดับ และดําเนินการจัดการความรูอยางมี
ประสิทธิภาพ 

เปาหมายระยะยาว 
เกิดนวัตกรรม  และเผยแพรความรูในระดับชาติ 2554 
คณะฯ เปน Learning Organization โดยสามารถ benchmark กับสถาบันอ่ืนๆ ใน
ระดับประเทศ 

P
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การบริหารจัดการการจัดการความรูของคณะฯเริ่มจากโครงการนํารองเม่ือ พ.ศ. 2546-
2547 โดยมี ดร.บุญดี บุญญากิจ  (ที่ปรึกษาของสถาบันเพ่ิมผลผลิตแหงชาติ) และ Mr.Robert 
Osterhoff (อดีตเปนผูบริหารของ Xerox Corporation, Stamford ที่ประสบความสําเร็จดานการ
จัดการความรูที่เปนเลิศ และปจจุบันเปนที่ปรึกษาองคกรที่มุงสูความเปนเลิศและสมัครขอ The 
Malcolm Baldrige National Quality Award)  เปนที่ปรึกษา  และภายหลังโครงการนํารองคณะฯ
ยังมีการดําเนินการดานการบริหารการจัดการความรูอยางตอเน่ือง  คณะฯ จึงไดรับการเชิญชวน
อีกครั้ง เปนการเขารวมโครงการวิจัย“Performance Excellence through Knowledge 
Management Assessment (KMA)”  

 
ซ่ึงเปนองคกรนํารองของประเทศไทยรวมกับบริษัทสแปนชั่นจํากัด  เพ่ือพัฒนาแบบประเมิน 
Knowledge Management Assessment (KMA) ซ่ึงเปนแบบประเมินการจัดการความรูของ
องคกรตามเกณฑ Malcolm Baldrige หรือTQA ใหสามารถนําไปขยายผลตอในองคกรที่มุงสู
ความเปนเลิศทั่วประเทศไทย ซ่ึงคณะกรรมการจัดการความรูไดมีสวนรวมกับผูเชี่ยวชาญ
ภายนอกดําเนินการแปลคําถามจากภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย  จากนั้นนําไปใชประเมินระบบ
การจัดการความรูของคณะฯ ในแตละ Category ตามกรอบ TQA criteria  และนําเสนอให 
Mr.Robert Osterhoff ตรวจเยี่ยมยืนยัน เม่ือ วันที่ 18 – 19 สิงหาคม 2551 โดยคะแนนประเมิน
จากที่ปรึกษาไดคาเฉลี่ยของทุก Category ตามกรอบ TQA criteria อยางไมเปนทางการคือ 3 
จากคะแนนเต็ม 5 ผลลัพธตาม หลักฐานแนบที่ 2  

คณะกรรมการจัดการความรูไดนําผลการประเมินจาก KMA และพิจารณาเลือกประเด็น
ที่สําคัญและมีผลกระทบสูงเพ่ือวางแผนการดําเนินการ จัดทําแผนกลยุทธดานการจัดการความรูดังนี้    
 

Feedback Comments กําหนดเปนแผนดําเนินการ 

แผนจัดสัมมนา”การจัดการความรู สําหรับผูบริหาร” โดยวิทยากร 
คือ Mr. Robert Osterhoff ในวันที่ 28 มกราคม  2552 

Role model use of KM by senior 
leadership not strongly evident 
 แผนจัดสัมมนา “Role Model สําหรับผูบริหาร” 2 รุน แยกเปน

ผูบริหารระดับสูง และระดับกลางโดยเชิญวิทยากรภายนอกที่
ประสบความสําเร็จ ในเดือนกุมภาพันธ 2552 
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Feedback Comments กําหนดเปนแผนดําเนินการ 

Overall KM strategy not strongly 
positioned in planning effort 

แผนจัดสัมมนา “การจัดทําแผนกลยุทธการจัดการความรู” ใน
เดือนกุมภาพันธ 2552 

Integration extensive but not across 
all areas of hospital operations 
 

• ทบทวนโครงสรางการบูรณาการการเรียนรูแตละระดับ ซึ่ง
เกิดการพัฒนารูปแบบการเตรียมและจัดงาน  Quality 
Conference เพ่ือสงเสริมใหเกิดการบูรณาการทุกระดับ โดย
เริ่มนํามาใชในเดือน ตุลาคม  2551 

• เชื่อมโยง KM ดานการเรียนการสอน (อยูระหวางการปรึกษา
กับงานการศึกษาตอเนื่อง) 

• Quantification and understanding 
of results is weak  

• Overall use of data to correlate to 
improvement is weak 

• ในเบ้ืองตน  ไดประสานจัดผูเชี่ยวชาญทบทวนเครื่องชี้วัด ให
ครอบคลุมและเขาใจในทิศทางเดียวกัน และปรับปรุงระบบ
การบริหารจัดการ ภายในงานจัดการความรู เรื่องตัวชี้วัด 
และแนวทางเพื่อใหบรรลุเปาหมาย 

 

ตามที่คณะฯกําหนดระยะที่ 4 ของฝายพัฒนาคุณภาพ “มุงพัฒนาสูองคกรแหงการ
เรียนรูและนวัตกรรมในปพ.ศ. 2551-2554”  ดังน้ันคณะกรรมการฯและงานจัดการความรูจึงมีการ
สนับสนุนการดําเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู และสรางองคความรู ดังน้ี  

1. สื่อสาร  โดยการกําหนดเปนประเด็นสําคัญในงานมหกรรมคุณภาพ Quality Fair 
ประจําป 2551 ในหัวขอ “Living and Learning Organization” และภายในงานมีการสื่อสารโดย
ทุกหนวยงานรวมกันเขียนเจตนารมณใหศิริราชเปนองคกรที่มีชีวิตแหงการเรียนรูตามรูปภาพที่ 
3, 4, และรวมกับคณะกรรมการดําเนินการพัฒนาวัฒนธรรม/คานิยมองคการของคณะฯ สื่อสาร
วัฒนธรรม “SIRIRAJ”  ที่สอดคลองดานการจัดการความรู    

 
  
 
 
 
 
 

     รูปภาพที่ 3                                            รูปภาพที่ 4 
2. จากการวิเคราะหความเขาใจของบุคลากรเกี่ยวกับการจัดการความรู พบวายังไมทั่วถึง 

และบางสวนมีความเขาใจวาถาจะจัดการความรูตองจัดตั้ง CoP จึงหากลยุทธในการสื่อสาร
แนวคิดในการจัดการความรูดวยคําวา “Link & Share & Learn” และเพื่อเปนการเสริมสรางและ
สนับสนุนแนวคิดนี้  จึงจัดทําเปนแผนตั้งโตะ ตามหลักฐานแนบที่ 3 พรอมคําอธิบายการใช
เทคนิคเสริม คือ Storytelling, After Action Review (AAR) ใหแกทุกภาควิชา/หนวยงานทั้ง
คณะฯ โดยใหสอดคลองกับงานประจํา เพ่ือทําใหเกิดองคความรูในหนวยงาน และเผยแพรองค
ความรูในระดับคณะฯ  

3. รวมกับฝายพัฒนาคุณภาพ ปรับเกณฑการเสนอขอรางวัลโครงการติดดาว
ประเภทนวัตกรรมดีเดน โดยกําหนดการจัดการความรูเปนเกณฑขอหน่ึง เพ่ือสรางความ
ตระหนักของการใช KM เสริมกระบวนการสรางความรูใหม ดังน้ี 
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หัวขอในเกณฑขอ 3.2 “การเรียนรูรวมกนั” 
ระดับ 4 กระบวนการพฒันานวัตกรรมกอใหเกิดประสบการณและการเรียนรูรวมกันทั้งคณะฯ 
ระดับ 3 กระบวนการพฒันานวตักรรมกอใหเกิดประสบการณและการเรยีนรูรวมกนัทั้งหนวยงาน 
ระดับ 2 กระบวนการพัฒนานวัตกรรมกอใหเกิดประสบการณและการเรียนรูเฉพาะกลุม 
ระดับ 1 กระบวนการพัฒนานวัตกรรมกอใหเกิดประสบการณและการเรียนรูเฉพาะบุคคล 

 

หัวขอในเกณฑขอ 3.4 “ผลกระทบเชิงบวกตอหนวยงาน/คณะฯ” 
ระดับ 4 การพัฒนานวัตกรรมไดดําเนินการเสร็จสิ้น มีการใช/ประยุกตใชนอกคณะฯ หรือไดรับ

รางวัลระดับประเทศ/นานาชาติ หรือ สามารถดําเนินการจดทรัพยสินทางปญญาได 
ระดับ 3 การพัฒนานวัตกรรมไดดําเนินการเสร็จสิ้น มีการใช/ประยุกตใชทั้งคณะฯ 
ระดับ 2 การพัฒนานวัตกรรมไดดําเนินการเสร็จสิ้น มีการใช/ประยุกตใชนอกหนวยงาน 
ระดับ 1 การพัฒนานวัตกรรมไดดําเนินการเสร็จสิ้น มีการใช/ประยุกตใชเฉพาะหนวยงาน 

 

4. มีการปรับรูปแบบการนําเสนอในการประชุม Quality Conference, Quality Fair, 
กิจกรรม R2R ที่ทําใหเห็นภาพการเรียนรูที่เชื่อมโยงทุกระดับ และรวมกับงานอ่ืนๆมีการใช
เทคนิค success storytelling, AAR และเนนการแลกเปลี่ยนประสบการณจากหนวยงาน/
บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ หรือผลงานที่ดีตั้งแตนโยบายสูการปฏิบัติ มีการประเมินผลและ
พัฒนาตอเน่ือง และมีการใชขอมูล สารสนเทศ ความรูที่สําคัญ 

5. การพัฒนาศักยภาพของทีม CoP โดยใชขอมูลจากการประเมินกระบวนการของ 
CoP และนํามาออกแบบการจัดสัมมนา “การพัฒนาสมรรถนะทีมแกนนําชุมชนนักปฏิบัติสูองคกร
แหงการเรียนรู” และสงเสริมใหมีการสราง CoP มากขึ้น ขยายสูบุคลากรทุกกลุมงานมากขึ้น เชน 
กลุมบริหารสํานักงาน 

6. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือที่สําคัญในการจัดการความรู (แลก
เปลี่ยน,จัดเก็บ, เผยแพร) งานจัดการความรูมีการดําเนินการดังน้ี  

7. การรวบรวมความรูจากการปฏิบัติ โดยสนับสนุนการจัดทําเอกสารคุณภาพ และ
ใหมีการลงทะเบียนเอกสารคุณภาพ และใชระบบจัดเก็บ/คนหาดวยโปรแกรม Lotus Note   

8. การสนับสนุนใหแตละภาควิชา/หนวยงานมี Website ซ่ึงเปน Internet บน Server 
คณะฯ ใชประโยชนสําหรับสื่อสารความรูที่จําเปน หรือการสอบถามระหวางกัน เชน Website 
งานพัฒนาคุณภาพ 

9. พัฒนา Siriraj KM Website  ใหสะดวกในการใชงาน โดยนําขอมูลจากการสํารวจ
ผูใชงานมาปรับปรุงการใชงานบน Website เชน การยุบเมนูและประเด็นไมสําคัญ ยายเก็บที่คลัง  
จัดระบบการคัดกรองเนื้อหาบนเว็บบอรด และนําจุดเนนการพัฒนาคุณภาพเรื่องความปลอดภัย
ของผูปวย  มากําหนดเปนจุดเนนในการแลกเปลี่ยนบน Siriraj KM Website  เชนการสรางเมนู
เพ่ิมตามจุดเนนฯ ไดแก “สารพันเรื่องยา” การนําประเด็นที่สนใจอยากแลกเปลี่ยนมากที่สุดมา
กําหนดเปนการประชาสัมพันธใหรางวัลกับผูมาแบงปนแลกเปลี่ยนเรียนรู  

10. การจัดอบรม “บทบาท IT Admin และการทํางานบน KM Website” ให
ผูรับผิดชอบนําขอมูลสารสนเทศ ความรู จัดเก็บและเผยแพร 

11. เพ่ือเปนการขยายเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูสําหรับกลุมหนวยงานสนับสนุน  จึงจัดให
มีการอบรม “การใช E Mail เพ่ือการจัดเก็บ  แลกเปลี่ยนเรียนรู” ใหแกหนวยงานสนับสนุนเปน
การเพิ่มชองทางการสื่อสาร ซ่ึงมีความพรอมดานการใชคอมพิวเตอร 
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12. การใช Teleconference  สําหรับการแลกเปลี่ยนความรูระหวางองคกร รวมทั้ง
การถายทอดความรูระหวางอาจารยและนักศึกษาแพทย ซ่ึงเปนเรื่องใหม ปจจุบันมีการใช
ประโยชนมากขึ้น ในป พ.ศ.2551 มีผูใชงานรวม 60 ครั้ง 

13. คณะฯ สงเสริมการเผยแพรความรูที่เกิดขึ้นในคณะฯ ใหแกบุคลากรทั้งภายในและ
ภายนอกคณะฯ ดังน้ี 

14. การรวบรวมผลงานที่ไดรับรางวัลโครงการติดดาวประเภทนวัตกรรมดีเดน เพ่ือ
เผยแพรในรูปแบบโปสเตอรในการประชุม Quality Fair  ใหแกบุคลากรภายในและภายนอกเขา
ศึกษาเยี่ยมชม  จากนั้นมีการรวบรวมนําเสนอไวบน Siriraj KM Website  และในปน้ีมีการจัดทํา
เปนเลมเผยแพรใหโรงพยาบาลอื่นๆ จํานวน 930 แหง 

สรุปนวตักรรมดีเดน  ที่เผยแพรใหองคกรภายนอกทั่วประเทศ ผานทาง Siriraj KM Website 
พ.ศ.2546 พ.ศ.2547 พ.ศ.2548 พ.ศ.2549 พ.ศ.2550 จํานวน 

นวัตกรรมดเีดน 
ที่ไดรับรางวลั 29 54 66 104 112 

15. การเผยแพรความรูในรูปแบบประชุม  ไดแก ภายในคณะฯ  เชนการประชุม
วิชาการประจําป และการประชุมวิชาการวันพุธ Quality Conference, Quality Fair และภายนอก
คณะฯ เชน HA National forum การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูจากงานประจําสูงานวิจัย สวรส.  

16. การเผยแพรในวารสารเชน Siriraj Medical Journal ขาวสารคุณภาพ ศิริราช
ประชาสัมพันธ สารศิริราช ฯลฯ 

17. การเผยแพรความรูของ CoP ตามรูปภาพที่ 5 จัดเก็บบน Siriraj KM Website 
โดยมีผูรับผิดชอบคือ IT Admin ซ่ึงเปนสมาชิกของแตละ CoP  และไดเพ่ิมชองทางในกรณีที่มี
ความรูใหมเกิดขึ้น งานจัดการความรูจะเปนผูประสานนําไปเผยแพรในคอมพิวเตอร online ซ่ึง
จะแสดงขณะเครื่องคอมพิวเตอรพักใชงาน  

 
รูปภาพที่ 5 

18. การเผยแพรความรู  “การตอบคําถามดานสุขภาพโดยแพทยเฉพาะทาง” แก
ประชาชน  รวมทั้งบุคลากรทางการแพทย ทาง Siriraj online  ซ่ึงเปนเว็บไซตของคณะฯ 

19. คณะฯเห็นความสําคัญและสนับสนุนการสรางเครือขายตางๆเพื่อการจัดการ
ความรูทั้งภายในและภายนอก ตัวอยาง เชน  เครือขายที่เปน CoP ภายในคณะฯ มีจํานวน 30 
CoPs ตามรูปภาพที่ 6ไดแก 

 

D



  146 

 
รูปภาพที่  6 

 

และจํานวนแตละ CoP มีการจัดการความรูสอดคลองกับประเด็นทีเ่ปนจุดเนนของคณะฯ ตาม 
รูปภาพที่ 7 

 

จํานวน CoP จําแนกตามจุดเนนของคณะฯ
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รูปภาพที่ 7 

 

รูปแบบการดําเนินการของ CoP ไดรับการประเมินจาก Mrs.Kim Sbarcea.ผูเชี่ยวชาญเรื่อง 
CoP ซ่ึงใหความเห็นวาคณะฯ เขาใจ  และดําเนินการไดถูกตอง และสถาบันเพ่ิมผลผลิตแหงชาติ
ไดสงหนวยงานราชการที่ดําเนินการเรื่องการจัดการความรูมาขอสังเกตการณเปนจํานวนมาก  
และตอมาสถาบันเพ่ิมผลผลิตแหงชาติไดรวมกับผูปฏิบัติ CoP ถายทอดประสบการณโดยจัดทํา
เปน “หนังสือ CoP สไตลศิริราช” เผยแพรทั่วประเทศ 

20. รวมเปนเครือขายการจัดการความรูในมหาวิทยาลัยมหิดล  และระหวาง
มหาวิทยาลัย  มีการดําเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรูเร่ือง R2R ซ่ึงเปนเรื่องที่มหาวิทยาลัยให
ความสําคัญ และถือเปนกลไกขับเคลื่อนใหมหาวิทยาลัยมหิดลบรรลุวิสัยทัศนในการเปน
มหาวิทยาลัยระดับโลก  

21. รวมเปนเครือขายดานการจัดการความรูและฐานขอมูลความรูของโรงเรียนแพทย
สรางเสริมสุขภาพ  ซ่ึงคณะฯ ไดรับการเชิญใหนําเสนอเพื่อใหสมาชิกเครือขายไดเรียนรูเร่ืองการ
จัดการความรู 

22. คณะฯ สนับสนุนใหแลกเปลี่ยนประสบการณ  และเปนแบบอยางที่ดี  ซ่ึงบุคลากร
ที่มีประสบการณดานการจัดการความรูไดรับการเชิญใหบรรยาย  หรือถายทอดประสบการณ
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เรื่องการจัดการความรู ทั้งรูปแบบเชิญเปนวิทยากร  หรือมาขอดูงานตั้งแต พ.ศ. 2548-พ.ศ. 
2551 จํานวนกวา 80 องคกร ทั้งภาครัฐและเอกชน เชน กรมอนามัย กรมการแพทยทั้งทหาร
อากาศ ทหารเรือ ทหารบก บริษัทเซเวน อีเลฟเวน บริษัทโตโยตา ฯลฯ  รวมทั้งมหาวิทยาลัยที่
สงนักศึกษามาเรียนรูทั้งระดับปริญญาเอก โท และตรี เชนจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
ฯลฯ ตามตารางรูปภาพที่ 8 

 

 พ.ศ.2548-2549 พ.ศ.2550 พ.ศ.2551 
องคกรที่ขอดูงาน (หนวยงาน) 21 15 16 
นักศึกษาที่ขอดูงาน(คน) 19 31 19 
องคกรภายนอกที่เปนวิทยากรให (หนวยงาน) 11 7 3 

 

รูปภาพที่ 8 
 

เน่ืองจากคณะฯใหความสําคัญ  และเห็นคุณคาในการพัฒนาคุณภาพอยางตอเน่ือง โดย
มีการเรียนรูรวมกันเพ่ือตอยอด ทําใหเกิดนวัตกรรมนําไปสูความเปนเลิศตามวิสัยทัศนคณะฯ  
ซ่ึงเปนผลลัพธที่แสดงถึงความสําเร็จในการจัดการความรูขององคกร ดังจะเห็นไดจากจํานวน
นวัตกรรมที่ไดรับรางวัลโครงการติดดาวมีเพ่ิมขึ้นทุกป 

 

 พ.ศ.2546 พ.ศ.2547 พ.ศ.2548 พ.ศ.2549 พ.ศ.2550 
จํานวนนวัตกรรมดีเดน 29 54 66 104 112 

 

จากการดําเนินการดานการบริหารการจัดการความรูที่ผานมา มีการติดตามประเมินผล 
โดยประยุกตใชแบบสอบถามวัดองคกรแหงการเรียนรู ตามแนวคิดของ Marquardt ซ่ึงมีการทํา 
Focus Group แบบประเมินกอนนําไปใช จากผูเชี่ยวชาญ คือ รศ.ดร.อรจรีย ณ ตะกั่วทุง ดร.บุญดี  
บุญญากิจ  และ ศ.คลินิก นพ.อภิชาติ ศิวยาธร  และไดทําเปนงานวิจัย ผลตามตารางที่ 9 โดยดาน
จัดการความรูไดคะแนน 3.4 ซ่ึงใกลเคียงกับคาที่ไดจากการประเมิน KMA ดังกลาวแลว 

สรุปผลภาพรวมลักษณะองคการแหงการเรียนรูของคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
(N = 742 คน) ตามตารางรูปภาพที่ 9 

 

 

 

ตารางรูปภาพที่ 9 

ลักษณะ Min Max 
คาเฉลี่ย 
(Mean) 

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน(SD) 

คากลาง 
(Median) 

พิสัย 
(Range) 

ระดับความ
สอดคลอง 

1. ก า ร ป รั บ เ ป ล่ี ย น
อ ง ค ก ร  (Organization 
Transformation) 

1.40 5.00 3.7362 0.53551 3.8000 3.60 มาก 

2. การจัดการความรู 
(Knowledge Management) 

1.30 5.00 3.4187 0.65455 3.4000 3.70 มาก 

3. เทคโนโลยีการเรียนรู 
(Learning Technology) 

1.10 5.00 3.3558 0.69971 3.4000 3.90 ปานกลาง 

4. การเพิ่มอํานาจบุคคล 
(People Empowerment) 

1.20 5.00 3.4558 0.64957 3.5000 3.80 มาก 

5. พลวัตรการเรียนรู 
(Learning Dynamic) 

1.30 5.00 3.4699 0.58826 3.5000 3.70 มาก 

รวม 1.26 5.00 3.4972 0.53068 3.5200 3.24 มาก 
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ซ่ึงผลจากการประเมินน้ี ไดมีการนําไปใชประกอบการจัดทําแผนกลยุทธ  ตามที่กลาวใน
ขางตน  ซ่ึงคาดวาขอมูลที่ไดจะสามารถสนับสนุนการพัฒนาองคกรไปสูการเปนองคกรแหงการ
เรียนรู ตามวัตถุประสงคเชิงกลยุทธที่คณะฯ กําหนดไว และจากการดําเนินการดานการประเมิน
ทั้ง 2 วิธี ไดมีผูขอแบบประเมินลักษณะองคการแหงการเรียนรูน้ีไปศึกษาตอยอด ซ่ึงไดเผยแพรให 
สถาบันเพ่ิมผลผลิตแหงชาติ โดย ดร.บุญดี บุญญากิจ  น.พ.อนุวัฒน ศุภชุติกุล สถาบันพัฒนาและ
รับรองคุณภาพโรงพยาบาล และสํานักพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย อ.น.พ.สมเกียรติ 
วสุวัฏฏกุล  และ KMA มีการขยายผลไปยังสถาบันอ่ืน ซ่ึงคณะฯ ไดรับเชิญใหเขารวมแลกเปลี่ยน
ประสบการณดวย ไดแก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลา-
นครินทร   
 

เอกสารอางอิงปเอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานระกอบรายงานตามมาตรฐานคณุภาพคณุภาพขอขอ  11..44..11  
1. แผนการจัดการความรู   
2. คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการดานการจัดการความรู 
3. รายงานผลการดําเนินการดานการจัดการความรู 
4. ผลการประเมิน Knowledge Management Assessment (KMA) โดย Mr.Robert Osterhoff 
 

มาตรฐานคณุภาพมาตรฐานคณุภาพ  ประเด็นที่ประเด็นที่ตองอธบิายตองอธบิายใในรายงานนรายงาน  
1.4.2 ก า รบู รณ าก า ร ก า ร
จั ด ก า ร ค ว า ม รู กั บ ก า ร
ดําเนินงานตามพันธกิจตางๆ 

Process & Result 

1. มีแผนและการดําเนินการจัดการความรูที่เชื่อมโยงกับพันธกิจตางๆ (P-D) 
2. การติดตาม ประเมินผล และปรับปรุง พัฒนากระบวนการบูรณาการ  
การจัดการความรูกับพันธกิจตางๆ (C-A) 
3. องคความรูที่ไดจากการจัดการความรูไปใชในการปฏิบัติงานทุกพันธกิจ 
(Result) 

 
การดําเนินการตามการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอมาตรฐานคุณภาพขอ  11..44..22  

การจัดการความรูที่เชื่อมโยงกับงานบริการ  ไดแกกิจกรรมตางๆ ที่กลาวมาแลวขางตน 
การจัดการความรูที่เชื่อมโยงกับงานวิจัยจากงานประจํา (R2R) มีเครือขายในระดับตางๆ ตั้งแต 

• ระดับมหาวิทยาลัยมหิดล กําหนดใหมีการจัดการความรูเร่ือง R2R ดวยเปนกลยุทธ
หน่ึงของการขับเคลื่อน “มหาวิทยาลัยมหิดลเปนมหาวิทยาลัยระดับโลก”  ซ่ึงคณะฯไดรวมเปน
สมาชิกในเครือขาย และเปนผูนําดานGood Practice เรื่อง R2R ใหแกคณะฯตางๆ   

• ระดับคณะฯ มีการจัดการความรูของทีมงานตางๆ ตามบทบาทและวัตถุประสงคของ
แตละทีมงานที่ขับเคลื่อน R2R  เชน คณะกรรมการนโยบายโครงการพัฒนางานประจําสูงานวิจัย 
(Steering Committee) ซ่ึงประกอบดวยผูบริหารระดับสูงของคณะฯ หัวหนาภาควิชา 
คณะกรรมการดําเนินการโครงการพัฒนางานประจําสูงานวิจัยทีมบริหารงานกลาง (Core team) 
และ Cluster Facilitator (คุณอํานวย) ซ่ึงแตละทีมที่เปนกลไก สําคัญในการขับเคลื่อน การสราง
งานวิจัยจากงานประจํา โดยจะมีการออกแบบนําใชเทคนิคการบริหารจัดการความรู มา
สอดแทรกอยูทุกกระบวนการ เชน การใช Success Story telling ในการสรางและกระตุนงาน  
AAR เพ่ือการประเมินรับฟงความเห็น ระบบผูเชี่ยวชาญ  การให Reward เปนตน  ตัวอยาง
กิจกรรมการจัดการความรูที่เกิดขึ้นใน R2R  ไดแก 

A
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- การแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยใช Success Story telling  เร่ืองเคล็ดลับการ
บริหารจัดการโครงการวิจัยใหสําเร็จ 

- การแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยใช Success Story telling  เรื่องKey 
Performance Indicator และ Benchmarking  

- การแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยใช Success Story telling  เร่ืองแนวทางการสราง
เครือขายเชื่อมโยงกับหนวยงานภายนอก (Networking: an empowering for 
excellence)   

- รวมทั้งการนํา Success Story telling  มารวมในการการนําความรูเทคนิคที่
เกิดขึ้นจากกระบวนการทําวิจัยไปสูการถายทอดแบงปนระหวางกันทั้งภายใน
และระหวางกลุมผูมีประสบการณในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการ
วิจัย ในทุกครั้ง 

• ระดับผูปฏิบัติ มีการจัดการความรูโดยมีการเรียนรูทั้งจากวิทยากร และได
เพ่ิมเติมกระบวนการเรียนรูจากผูปฏิบัติงานระดับเดียวกัน หรือพ่ีเลี้ยงงานวิจัยดวย ทําให
เกิดเครือขายเพื่อนชวยเพ่ือนในการทําวิจัย ยกตัวอยางกิจกรรม เชน  

- การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู  เร่ืองการบริหารจัดการเวลาเพื่อทํางาน
งานวิจัยในขณะที่มีภาระงานประจํามาก 

- การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู  เรื่องวิธีการเลือกคําถามวิจัย 
- การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู  เรื่องการเก็บขอมูลงานวิจัย 
- การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู  เรื่องการสรุปโครงรางวิจัย   
- การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู  เรื่องการพัฒนาโครงรางวิจัย 
- การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู  เรื่องการเขียนรายงานผลการวิจัยเพ่ือสงตีพิมพ   

• ระดับชาติ เน่ืองดวยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) มียุทธศาสตร “การ
สนับสนุนการวิจัยจากงานประจํา” เพ่ือเปนกลยุทธในการพัฒนาคนดานการจัดการความรู 
ซ่ึงคณะฯไดเขารวมเครือขายกับสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) กิจกรรมตัวอยางคือ 
“การจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู จากงานประจําสูงานวิจัย R2R : เสริมพลัง สรางสรรค 
และพัฒนา” เม่ือ 2-3 กรกฎาคม 2551 ซ่ึงคณะฯไดรวมนําเสนอองคความรูที่ไดจาก R2R 
และไดรับรางวัลผลงาน R2R ยอดเยี่ยม ไดแก  

- เรื่องการดูแลรักษาเบาหวานในเด็กและวัยรุนอยางครบวงจร   
- เรื่องประสิทธิภาพของการใชยาชาพนเฉพาะที่รวมกับยาชาหลอลื่นกอนการ

ใสสายนาโสแกสตริก เปรียบเทียบกับการใชยาชาหลอลื่นเพียงอยางเดียว  
- เรื่องโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูดนมมารดาดวยพังผืดใตลิ้น 
- เรื่องดูแลผูปวยโรคสะเก็ดเงินแบบองครวมดวยจิตวิญญาณ 
- เรื่องการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการขยายมานตาระหวางการใชยา 

2.5% Phenylephrine และ 0.75% Tropicamide กับการใชยา 1% Tropicamide 
สลับกับยา 10% Phenylephrin 

การจัดการความรูที่เชื่อมโยงกับงานการศึกษา  ไดมีการปรึกษาดําเนินการจัดการ
ความรูใน 3 กลุมคือกลุมแพทยประจําบาน (Resident) กลุมผูดูแลสื่อประจําภาควิชา และ
กลุมงานสนับสนุน ซ่ึงอยูในระหวางการวางแผน   
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เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานเอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคณุภาพคณุภาพขอขอ  11..44..22  
1. รายชื่อเครือขายการจัดการความรู ในงานประจําสูงานวิจัย 
2. องคความรูที่ไดจากการจัดการความรู  และจัดเก็บเผยแพร บนเว็บไซต R2R 
3. จํานวนและรายชื่อชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) 

 

ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ 11..44 
กระบวนการ (Process) ผลลัพธ (Results) 

1  มีแผนหรือแนวทางในการดําเนินงาน (Plan)  1. ไมมีการรายงานผลหรือผลลัพธไมตรงกับแผนงาน 
และเปาหมาย  หรือตํ่ากวาเปาหมาย (No/Inaccurate/ 
Below Target) 

2  มีการดําเนินงานตามแผนอยางเปนรูปธรรม 
(Do) 

2. มีการรายงานผลลัพธหรือเครื่องชี้ วัดที่ตรงกับ
แผนงานและเปาหมาย  (On Target) 

3 มีการประเมินผลการดําเนินงานอยางเปนระบบ 
(Check) 

3. ผลลัพธของการดําเนินงานดีกวาเปาหมายที่ต้ังไว 
(Above Target) 

4. นําผลการดําเนินงานมาปรับปรุง/พัฒนามาตรฐาน
ที่ปฏิบัติ (Act) 

4. การติดตามผลตอเนื่องแสดงแนวโนมของผลลัพธที่ 
ดีขึ้น (Upward Trend) 

5. มีการปรับปรุงการดําเนินงานจนเกิดการหมุนของวงจร
PDCA อยางตอเนื่อง (Continuous Improvement) 

5. มีการนําผลลัพธที่ดีขึ้นไปเทียบเคียง (Benchmark) 
ในระดับประเทศ 

6  มีการพัฒนางานจนเกิดรูปแบบการทํางานแนว
ใหมหรือนวัตกรรม (Breakthrough/ Innovation) 

6. มีการนําผลลัพธที่ดีขึ้นไปเทียบเคียง (Benchmark) 
ในระดับภูมิภาคเอเชีย 

 

7  มีการดําเนินงานที่เปนเลิศ (Best Practice) 

 

7. มีการนําผลลัพธที่ดีขึ้นไปเทียบเคียง (Benchmark) 
ในระดับโลก    

 
 

/ 

/
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ตัวบงชี้และเกณฑการประเมิน 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา (สกอ.) 

 

องคประกอบ ตัวบงชี้คุณภาพ ชนิดตัวบงชี้ เกณฑ
มาตรฐาน เกณฑการประเมิน คาคะแนน เปาหมาย 

1. ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค และ
แผนการดําเนินการ 

1.1 มีการกําหนดปรัชญา
ห รื อ ปณิ ธาน  ตลอดจนมี
กระบวนการ พัฒนากลยุทธ
แผนดําเนินงานและมีการ
กํ า ห น ด ตั ว บ ง ชี้ เ พื่ อ วั ด
ค ว า ม สํ า เ ร็ จ ข อ ง ก า ร
ดําเนินงานตามแผนใหครบ
ทุกภารกิจ 

กระบวนการ ระดับ 1. มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน 
2. มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนการดําเนินงาน
และแผนปฏิบัติการประจําปใหสอดคลองกันและกัน
และสอดคลองกับภารกิจหลักของสถาบัน ยุทธศาสตร
และแผนพัฒนาของชาติ 
3. มีการกําหนดตัวบงชี้ของการดําเนินงาน และ
กําหนดเปาหมายของแตละตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จ
ของการดําเนินงาน 
4. มีการดําเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ 
5. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ดําเนินงานตามตัวบงชี้ อยางนอยปละ 2 ครั้ง และ
รายงานผลตอผูบริหารและสภาสถาบัน 
6. มีการวิ เคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธ 
แผนการดําเนินงาน เปาประสงคเปาหมายกับยุทธศาสตร
และแผนพัฒนาของชาติ ตลอดจนสภาพการณ
ปจจุบันและแนวโนมในอนาคตอยางสม่ําเสมอ 
7. มีการนําผลการประเมินและผลการวิเคราะหมา
ปรับปรุงกลยุทธและแผนการดาํเนินงานอยางตอเนื่อง 

คะแนน 1 : มีการดําเนินการไมครบ 5 
ขอแรก 

คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 5 - 6 ขอ
แรก 

คะแนน 3 : มีการดําเนินการครบทุกขอ 

 

จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงาน
ประจําปงบประมาณที่บรรลุเปาหมาย 

 1.2  รอยละของการบรรลุ
เปาหมายตามตัวบงชี้ของ
การปฏิบัติงานที่กําหนด 

ผลผลิต  

จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงาน
ประจําปงบประมาณทั้งหมด 

x100 

คะแนน 1 : บรรลุเปาหมายรอยละ 60-74 
คะแนน 2 : บรรลุเปาหมายรอยละ 75-89 
คะแนน 3 : บรรลุเปาหมายรอยละ 90-100 
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องคประกอบ ตัวบงชี้คุณภาพ ชนิดตัวบงชี้ เกณฑ
มาตรฐาน เกณฑการประเมิน คาคะแนน เปาหมาย 

2. การเรียนการสอน 2.1  มีระบบและกลไกใน
ก า ร พั ฒ น า แ ล ะ บ ริ ห า ร
หลักสูตร 

กระบวนการ ระดับ 1.  มีระบบและกลไกการเปดและปดหลักสูตร 
2.  มีการกําหนดเปาหมายการผลิตบัณฑิตทุก
หลักสูตรในแผนการผลิตบัณฑิต 
3.  มีการเตรียมความพรอมกอนการเปดหลักสูตร
ใหมและการปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรทุกเรื่อง 
4.  มีการวิเคราะหขอมูลการดําเนินการทุกหลักสูตร
ประจําปการศึกษา เชน รอยละของหลักสูตรที่ไม
เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน รอยละของบทความ
จากวิทยานิพนธที่ตีพิมพ 
เผยแพร รอยละของบัณฑิตที่ทํางานตรงสาขา 
5.  มีการนําผลการวิเคราะหขอมูลการดําเนินการ
หลักสูตรประจําปการศึกษาไปปรับปรุงหลักสูตรและ
หรือปรับปรุงระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร 
6.  หลักสูตรที่เปดสอนทุกหลักสูตรไดมาตรฐานตาม
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรทุกเรื่องและมีการประกัน
คุณภาพหลักสูตรครบทุกประเด็นตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตร 
7.  หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่ เนนการวิจัย 
(ปริญญาโท เฉพาะแผน (ก) และปริญญาเอก) ที่เปดสอน
มีจํานวนมากกวารอยละ 50 ของจาํนวนหลักสูตรทั้งหมด 

คะแนน 1 : มีการดําเนินการ ไมครบ 5 
ขอแรก 

คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 5-6 ขอ
แรก 

คะแนน 3 : มีการดําเนินการครบทุกขอ 

 

 2.2  มีกระบวนการเรียนรูที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

กระบวนการ ขอ 1. มีกลไกการใหความรูความเขาใจกับอาจารย
ผูสอนถึงวัตถุประสงคและเปาหมายของการจัด
การศึกษาทุกหลักสูตร 

 

    2. มีการออกแบบการเรียนการสอนและจัดกิจกรรม
การเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญทุกหลักสูตร 

คะแนน 1 : มีการดําเนินการไมครบ  
5 ขอแรก 

คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 5-6 ขอแรก 
คะแนน 3 : มีการดําเนินการครบทุก

ขอ 
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องคประกอบ ตัวบงชี้คุณภาพ ชนิดตัวบงชี้ เกณฑ
มาตรฐาน เกณฑการประเมิน คาคะแนน เปาหมาย 

    3. มีการใชสื่อและเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการ
สอนเพื่อสงเสริมการเรียนรูทุกหลักสูตร 
4. มีการจัดการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุนและ
หลากหลาย ที่จะสนองตอบตอความตองการของ
ผูเรียน 
5. มีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคลอง
กับสภาพการเรียนรูที่จัดใหผูเรียนและอิงพัฒนาการ
ของผูเรียนทุกหลักสูตร 
6. มีการประเมินผลความพึงพอใจของผูเรียนใน
เรื่องคุณภาพการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรูทุก
หลักสูตร 
7. มีระบบการปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนและ
พัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่องทุกหลักสูตร 

  

 2.3  มี โ ค ร ง ก า ร ห รื อ
กิ จกร รมที่ สนั บสนุ นการ
พัฒนาหลักสูตรและการเรียน
การสอน  ซึ่งบุคคล องคกร 
แ ล ะ ชุ ม ช น ภ า ย น อ ก ม ี 
สวนรวม 

กระบวนการ ระดับ 1. มีระบบและกลไกที่กําหนดใหผูทรงคุณวุฒิ หรือ
ผู รู ในชุมชนมาชวยในการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรทุกหลักสูตร 
2. มีการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมใหผูเรียนมี
ความรูและทักษะที่นําไปใชในการปฏิบัติไดจริง โดย
ผูทรงคุณวฒุิ หรือผูรูในชุมชนมีสวนรวมทุกหลักสูตร 
3. มีการจัดโครงการ กิจกรรมทางการศึกษาทั้งที่
กําหนดและไมกําหนดในหลักสูตรโดยความรวมมือ
กับองคการหรือหนวยงานภายนอก 

คะแนน 1 : มีการดําเนินการไมครบ 4 
ขอแรก 

คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 4 ขอแรก 
คะแนน 3 : มีการดําเนินการครบทุกขอ 
 

 

    4.  มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินกิจกรรม

การ เรี ยนการสอนที่ ไ ด รั บการสนับสนุนจาก

ผูทรงคุณวุฒิหรือชุมชนภายนอกสถาบันทุกหลักสูตร 
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องคประกอบ ตัวบงชี้คุณภาพ ชนิดตัวบงชี้ เกณฑ
มาตรฐาน เกณฑการประเมิน คาคะแนน เปาหมาย 

    5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการมีสวนรวม
ของบุคคล องคการ และชุมชนภายนอกในการ
พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 

  

(เกณฑมาตรฐานของ FTES ตออาจารยประจําของ
กลุมสาขาที่ 1) x (FTES ของกลุมสาขาที่ 1) +(เกณฑ
มาตรฐานของ FTES ตออาจารยประจําของกลุมสาขา
ที่ 2) x (FTESของกลุมสาขาที่ 2) +(เกณฑมาตรฐาน
ของ FTES ของกลุมสาขาที่...n) x (FTES ของกลุม

สาขาที่...n) 

2.4  จํานวนนักศึกษาเต็ม
เวลาเทียบเท าต อจํ านวน
อาจารยประจํา 

ปจจัยนําเขา  

ผลรวมของ FTES ทุกกลุมสาขาวิชาของสถาบัน 

คะแนน 1 : >+10% หรือ < -10% ของ
เกณฑมาตรฐาน 

คะแนน 2 : 6-9.99% และ -6-(-9.99)% 
ของเกณฑมาตรฐาน 

คะแนน 3 : (-5.99)-5.99% ของเกณฑ
มาตรฐาน 

 

  

2.5  สัดสวนของอาจารย
ประจํ าที่ มี วุฒิปริญญาตรี 
ปริญญาโท ปริญญาเอกหรือ
เทียบเทาตออาจารยประจํา 

ปจจัยนําเขา   คะแนน 1 : วุฒิปริญญาเอกอยูระหวาง
รอยละ 1-39 หรือวุฒิ
ปริญญาเอกอยู ระหวาง
รอยละ 40-59 แตวุฒิ
ปริญญาตรีมากกวารอยละ 5 

คะแนน 2 : 1. วุ ฒิ ป ริ ญญ า เ อ ก อ ยู
ระหวางรอยละ 40-59 และ
2. วุฒิปริญญาตรีเทากับ
หรือนอยกวารอยละ 5 
หรือ 
1. วุฒิปริญญาเอกมากกวา
หรือเทากับรอยละ 60 และ 
2. วุฒิปริญญาตรีมากกวา
รอยละ 5 

คะแนน 3 : 1. วุฒิปริญญาเอกมากกวา
หรือเทากับรอยละ 60 และ 
2. วุฒิปริญญาตรีเทากับ
หรือนอยกวารอยละ 5 
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องคประกอบ ตัวบงชี้คุณภาพ ชนิดตัวบงชี้ เกณฑ
มาตรฐาน เกณฑการประเมิน คาคะแนน เปาหมาย 

2.6  สัดสวนของอาจารย
ป ร ะ จํ า ที่ ดํ า ร ง ตํ า แ หน ง
อาจารย ผูชวยศาสตราจารย 
รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารย 

ปจจัยนําเขา   คะแนน 1 : ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. 
รศ. และ ศ. รวมกันอยู
ระหวางรอยละ 1-44 หรือ
ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. 
รศ. และ ศ. รวมกันอยู
ระหวางรอยละ 45-69 แต
ผูดํารงตําแหนงระดับ รศ. 
ขึ้นไปนอยกวารอยละ 30 

คะแนน 2 : 1. ผูดํารงตําแหนงระดับ 
ผศ. รศ. และ ศ. รวมกัน
อยูระหวางรอยละ 45-69  
และ  
2. ผูดํารงตําแหนงระดับ 
รศ. ขึ้นไปเทากับหรือ
มากกวารอยละ 30 
หรือ 
1. ผูดํารงตําแหนงระดับ 
ผศ. รศ. และ ศ. รวมกัน
มากกวาหรือเทากับรอยละ 
70 และ 
2. ผูดํารงตําแหนงระดับ รศ. 
ขึ้นไปนอยกวารอยละ 30 

คะแนน 3 : 1. ผูดํารงตําแหนงระดับ 
ผศ. รศ. และ ศ. รวมกัน
มากกวาหรือเทากับรอยละ 
70 และ  
2. ผูดํารงตําแหนงระดับ 
รศ. ขึ้นไป เทากับหรือ
มากกวารอยละ 30 
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องคประกอบ ตัวบงชี้คุณภาพ ชนิดตัวบงชี้ เกณฑ
มาตรฐาน เกณฑการประเมิน คาคะแนน เปาหมาย 

 2.7  มีกระบวนการสงเสริม
การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพของคณาจารย 

กระบวนการ ระดับ 1.  สถาบันมีการกําหนดจรรยาบรรณวิชาชีพ
คณาจารยไวเปนลายลักษณอักษร 
2.  มีกระบวนการสงเสริมใหผูเกี่ยวของไดปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
3.  มีการกํากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

คะแนน 1 : มีการดําเนินการไมครบ 3 
ขอแรก 

คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 3 ขอแรก 
คะแนน 3 : มีการดําเนินการอยางนอย 

4 ขอแรก 

 

    4.  มีระบบในการดําเนินการกับผูที่ไมปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
5.  มีการดําเนินการวางแผน ปองกัน หรือหาแนวทาง 
แกไขการกระทําผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ 

  

 2.8 มี ร ะ บ บ แ ล ะ ก ล ไ ก
สนับสนุนใหอาจารยประจํา  
ทํ า ก า ร วิ จั ย เ พื่ อ พั ฒน า   
การเรียนการสอน 

กระบวนการ ขอ 1.  มีการกําหนดแนวทางการพัฒนาอาจารยดาน
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนการสอน 
2.  มีกลไกการบริหารวิชาการที่จะกระตุนใหอาจารย
คิดคนพัฒนานวัตกรรมใหมๆ ในดานการเรียนการสอน 
3.  มีแหลงทุนสนับสนุนการวิจัย เพื่อพัฒนา การเรียน
การสอนและนวัตกรรมทางการศึกษา 
4.  มีผลงานวิจัยดานการเรียนการสอนและมีการจัด
เวทีแลกเปลี่ยนและเผยแพรผลงานวิจัยดานการ
เรียนการสอนและนวัตกรรมทางการ ศึกษาอยาง
สม่ําเสมอ 
5.  มีการสรางเครือขายวิจัยดานนวัตกรรมการเรียน
การสอนทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

คะแนน 1 : มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอ 
คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 3 - 4 ขอ 
คะแนน 3 : มีการดําเนินการครบทุกขอ 
 

 

 2.9  ร อยละของบัณฑิต
ระดับปริญญาตรีที่ไดงานทํา
และการประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ป 

ผลผลิต   คะแนน 1 : รอยละ 1 - รอยละ 59 
คะแนน 2 : รอยละ 60 - รอยละ 79 
คะแนน 3 : มากกวาหรือเทากับรอยละ 80 

 



 

 

157 
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 2.10 ร อยละของบัณฑิ ต
ระดั บปริญญาตรี ที่ ได รั บ
เงินเดือนเริ่มตนเปนไปตาม
เกณฑ 

ผลผลิต   คะแนน 1 : รอยละ 1-รอยละ 74 ไดรับ
เ งินเดือนเทากับหรือสูง
กวาเกณฑ ก.พ. 

คะแนน 2 : รอยละ 75-รอยละ 99 ไดรับ
เ งินเดือนเทากับหรือสูง
กวาเกณฑ ก.พ. 

คะแนน 3 : รอยละ 100 ไดรับเงินเดือน
เทากับหรือสูงกวาเกณฑ ก.พ. 

 

 2.11 ระดับความพึงพอใจ
ของนายจาง ผูประกอบการ 
และผูใชบัณฑิต 

ผลผลิต   คะแนน 1 : ร ะดั บคว าม พึ งพอ ใ จมี
คะแนนเฉลี่ยอยูระหวาง 1 
- 2.49 

คะแนน 2 : ร ะดั บคว าม พึ งพอ ใ จมี
คะแนนเฉลี่ยอยูระหวาง 
2.50 - 3.49 

คะแนน 3 : ร ะดั บคว าม พึ งพอ ใ จมี
คะแนนเฉลี่ยมากกวาหรือ
เทากับ 3.50 

 

เกณฑทั่วไป 
 

 

จํานวนนักศึกษาและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษา 
ในรอบ 5 ปที่ผานมาทั้งหมดทุกระดับการศึกษา 
ที่ไดรับรางวัลทุกประเภทในปการศึกษาปจจุบัน 

 2.12 รอยละของนักศึกษา
ปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จ
การศึกษา ในรอบ 5 ปที่ผานมา 
ที่ไดรับการประกาศเกียรติ
คุณยกยองในดานวิชาการ 
วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม 
กีฬา สุขภาพ ศิลปะและวัฒนธรรม 
แล ะด า น สิ่ ง แ วดล อ ม ใ น
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

ผลผลิต  

จํานวนนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จ
การศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมาทั้งหมดทุกระดับ

การศึกษา 

 
 
 
X100 

คะแนน 1 : รอยละ 0.003-รอยละ 0.015 
คะแนน 2 : รอยละ 0.016-รอยละ 0.029 
คะแนน 3 : 1. มากกว าหรื อ เท ากับ

รอยละ 0.030 และ 
2. นักศึกษาบัณฑิตศึกษา
และศิษยเกาที่ไดรับรางวัล
จากผลงานวิจัยและหรือ
วิทยานิพนธมากกวาหรือ
เทากับ 0.060 
หมายเหตุ กรณีไดตามขอ 
1 แตไมไดขอ 2 ถือวาได
คะแนน 2 

การคิดค า
ร อ ย ล ะ 
คิ ดเหมื อน
เกณฑทั่วไป  
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เกณฑเฉพาะสถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตและวิจัย 
 

จํานวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาปจจุบันและศิษยเกา
ระดับบัณฑิตศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ป 
ที่ผานมา ที่ไดรับรางวัลจากผลงานวิจัยและหรือ

วิทยานิพนธในปการศึกษาปจจุบัน 

    

จํานวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาปจจุบันและศิษยเกา
ระดับบัณฑิตศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ป 

ที่ผานมาทั้งหมด 

 
 
 
X100 

 เกณฑคะแนน 
3 ขอ 2 
คํ า น ว ณ
จ า ก สู ต ร
เกณฑ เฉพาะ
สถาบันที่เนน
ก า ร ผ ลิ ต
บัณฑิตและ
วิจัย 

 2.13 รอยละของอาจารยประจาํ
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ซึ่งมี
คุณสม บั ติ เ ป นที่ ป รึ กษา
วิทย านิ พนธ ที่ ทํ า หน า ที่
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  

ปจจัยนําเขา   คะแนน 1 : รอยละ 50 - รอยละ 69 
คะแนน 2 : รอยละ 70 - รอยละ 89 
คะแนน 3 : มากกวาหรือเทากับรอยละ 

90 

 

3. กิจกรรมการพัฒนา
นิสิตนักศึกษา 
 

3.1 มีการจั ดบริ การแก
นักศึกษาและศิษยเกา 

กระบวนการ ระดับ 1. มีการสํารวจความตองการจําเปนของนักศึกษาปที่ 1 
2. มีการจัดบริการดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อ
ตอการพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา 
3. มีการจัดบริการดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพ
ชีวิตของนักศึกษา 
4. มีการจัดบริการใหคําปรึกษาแกนักศึกษา 

คะแนน 1 : มีการดําเนินการไมครบ 7 
ขอแรก 

คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 7 ขอแรก 
คะแนน 3 : มีการดําเนินการครบทุกขอ 
 

  

    5. มีบริการขอมูลขาวสารที่ เปนประโยชนตอ
นักศึกษาและศิษยเกา 
6. มีการจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทาง
วิชาชีพแกนักศึกษาและศิษยเกา 
7. มีการประเมินคุณภาพของการใหบริการ ทั้ง 5 
เรื่องขางตนเปนประจําทุกป  
8.นําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมา
พัฒนาการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา 
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 3.2 มีการสงเสริมกิจกรรม
นักศึกษา  ที่ครบถวนและ
สอดคลองกับคุณลักษณะ
ของบัณฑิตที่พึงประสงค 

กระบวนการ ระดับ 1.  มีการจัดทําแนวทางสงเสริมการจัดกิจกรรมที่
สอดคลองกับวิสัยทัศนของสถาบันและคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงคตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 
2. มีการสงเสริมใหสถาบันและองคการนักศึกษาจัด
กิจกรรมนักศึกษาใหครบทุกประเภท โดยอยางนอย
ตองดําเนินการใน 5 ประเภท ดังนี้ 

- กิจกรรมวิชาการ 

คะแนน 1 : มีการดําเนินการไมครบ 3 
ขอแรก 

คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 3 ขอแรก 
คะแนน 3 : มีการดําเนินการครบทุกขอ 
 

 

    -  กิจกรรมกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ 
- กิ จ ก ร รม บํ า เ พ็ญป ร ะ โ ยชน แ ล ะ รั กษ า

สิ่งแวดลอม  
-  กิจกรรมนันทนาการ 
-  กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 

3.  มีกระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการ
หรือกิจกรรม ทั้งที่จัดโดยสถาบันและองคการ
นักศึกษาทุกสิ้นปการศึกษา 
4.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาอยางตอเนื่อง 

  

4. การวิจัย 4.1 มีการพัฒนาระบบและ
กลไกในการสนับสนุนการ
ผ ลิ ต ง า น วิ จั ย แ ล ะ ง า น
สรางสรรค 

กระบวนการ ขอ 1.  มีการจัดทํ าระบบบริหารงานวิจัยและงาน
สรางสรรค เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนของ
สถาบันและสอดคลองกับยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ 
2.  มีการจัดทําระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่
เกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรคที่
ใชประโยชนไดจริง 
3.  มีการจัดสรรทรัพยากรการเงิน ทรัพยากรบุคคล 
แหลงคนควาตางๆ เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สรางสรรค 

คะแนน 1 : มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอ 
คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 3 - 4 ขอ 
คะแนน 3 : มีการดําเนินการอยางนอย 

5 ขอ 
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    4.  มีระบบและกลไกพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานการ
วิจัย 
5. มีระบบสรางขวัญและกําลังใจและยกยองนักวิจัย
ที่มีผลงานวิจัยและงานสรางสรรคดีเดน 
6. มีระบบและกลไกสงเสริมความรวมมือระหวาง
นักวิจัยกับองคกรภายนอกทั้งภาครัฐเอกชนและภาค
อุตสาหกรรม 

  

 4.2  มีระบบบริหารจัดการ
ความรูจากงานวิจัยและงาน
สรางสรรค 

กระบวนการ ขอ 1.  มี ร ะบบและกลไกสนั บสนุ นกา ร เผยแพร
ผลงานวิจัยและงานสรางสรรคทั้งในวงการวิชาการ
และการนําไปใชประโยชน 
2.  มีระบบรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะห
ความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรคที่เชื่อถือได
และรวดเร็วทันตอการใชประโยชน 

คะแนน 1 : มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอ 
คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 3 ขอ 
คะแนน 3 : มีการดําเนินการอยางนอย 

4 ขอ 

 

    3.  มีการสรางเครือขายเผยแพรผลงานวิจัยและงาน
สรางสรรคไปยังผูเกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก
สถาบัน 
4.  มีระบบและกลไกการสนับสนุนความรวมมือ
ระหวางนักวิจัยกับองคการภายนอกสถาบันเพื่อการ
นําผลงานไปใชประโยชน 
5.  มีกลไกสนับสนุนการจดสิทธิบัตรการซื้อขาย
ทรัพยสินทางปญญา ตลอดจนการคุมครองสิทธิของ
งานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ หรือนวัตกรรมใหแก
นักวิจัยเจาของผลงาน 

  

 
 
 
 

4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัย
และ ง านสร า งส ร รค จ าก
ภายในและภายนอกสถาบัน
ตอจํานวนอาจารยประจํา 

ปจจัยนําเขา   คะแนน 1 : อยูระหวาง 1-54,999.- บาท 
คะแนน 2 : 55,000.-บาท-79,999.- บาท 
คะแนน 3 : ม า ก ก ว า ห รื อ เ ท า กั บ 

80,000.-บาท 
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4.4 รอยละของงานวิจัย
และงานสรางสรรคที่ตีพิมพ
เผยแพร ไดรับการจดทะเบียน
ทรัพยสินทางปญญา หรือ
นําไปใชประโยชน ทั้งในระดับ 
ชาติและในระดับนานาชาติ
ตอจํานวนอาจารยประจํา 

ผลผลิต    คะแนน 1 : รอยละ 1 - รอยละ 29 
คะแนน 2 : รอยละ 30 - รอยละ 39 
คะแนน 3 : มากกวาหรือเทากับรอยละ 40 

 

 

 

4.5 รอยละของบทความ
วิ จั ย ที่ ไ ด รั บ ก า ร อ า ง อิ ง 
(Citation) ใน refereed 
journal หรือในฐานขอมูล
ร ะ ดั บ ช า ติ ห รื อ ร ะ ดั บ
นานาชาติตออาจารยประจํา 

ผลผลิต    คะแนน 1 : รอยละ 1 - รอยละ 14 
คะแนน 2 : รอยละ 15 - รอยละ 19 
คะแนน 3 : มากกวาหรือเทากับรอยละ 20 

 

5.  ก า ร บ ริ ก า ร
วิชาการแกสังคม 

5.1 มี ร ะ บ บ แ ล ะ ก ล ไ ก  
ในการบริการทางวิชาการ 
แกสังคมตามเปาหมายของ
สถาบัน 

กระบวนการ ระดับ 1.  มีการจัดทํานโยบาย แผนกลยุทธ และแผน
ดําเนินงานของการบริการวิชาการแกสังคม 
2.  มีคณะกรรมการ คณะทํางานหรือหนวยงาน
ดําเนินการใหบริการวิชาการแกสังคมตามแผนที่กําหนด 
3.  มีการกําหนดหลักเกณฑและหรือระเบียบในการ
ใหบริการวิชาการแกสังคม 
4.  มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนที่กําหนด 
5.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการ
วิชาการแกสังคม 
6.  มีการจัดทําแผนการเชื่อมโยงและบูรณาการ  
การบริการทางวิชาการแกสังคมเขากับการเรียน  
การสอน หรือการวิจัย หรือการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

คะแนน 1 : มีการดําเนินการไมครบ 3 
ขอแรก 

คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 3 - 4 ขอแรก 
คะแนน 3 : มีการดําเนินการอยางนอย 

5 ขอแรก 
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องคประกอบ ตัวบงชี้คุณภาพ ชนิดตัวบงชี้ เกณฑ
มาตรฐาน เกณฑการประเมิน คาคะแนน เปาหมาย 

    7.  มีการประเมินสัมฤทธิผลและนําผลการประเมิน
ไปพิจารณาปรับปรุงความเชื่อมโยงและบูรณาการ
ระหวางการบริการวิชาการแกสังคมกับภารกิจอื่นๆ 
ของสถาบัน 

  

   
  

 

  

 5.2 รอยละของอาจารย
ประจําที่มีสวนรวมในการ
ใหบริการทางวิชาการแก
สังคมเปนที่ปรึกษา เปน
ก ร ร ม ก า ร วิ ท ย า นิ พ น ธ
ภายนอกสถาบัน เปน
กรรมการวิชาการกรรมการ
วิชาชีพในระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติตออาจารย
ประจํา 

ปจจัยนําเขา 

 

  

คะแนน 1 : อยูระหวางรอยละ 1-รอยละ 
14 

คะแนน 2 : รอยละ 15 - รอยละ 24 
คะแนน 3 : มากกวาหรือเทากับรอยละ 

25 

 

ผลผลิต   

 

 

  

 

   

 5.3 รอยละของกิจกรรม
หรือโครงการบริการทาง
วิ ช า ก า ร แ ล ะ วิ ช า ชี พ ที่
ตอบสนองความตองการ
พั ฒ น า แ ล ะ เ ส ริ ม ส ร า ง  
ความเข มแข็ งของสั งคม   
ชุมชน ประเทศชาติ และ
นานาชาติตออาจารยประจํา 

 
 

  

คะแนน 1 : อยูระหวางรอยละ 1-รอยละ 
19 

คะแนน 2 : รอยละ 20 - รอยละ 29 
คะแนน 3 : มากกวาหรือเทากับรอยละ 

30 

 

ผลผลิต  5.4  รอยละของระดับความ
พึงพอใจของผูรับบริการ  

  คะแนน 1 : รอยละ 65 - รอยละ 74 
คะแนน 2 : รอยละ 75 - รอยละ 84 
คะแนน 3 : มากกวาหรือเทากับรอยละ 85 
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องคประกอบ ตัวบงชี้คุณภาพ ชนิดตัวบงชี้ เกณฑ
มาตรฐาน เกณฑการประเมิน คาคะแนน เปาหมาย 

6. ก า ร ทํ า นุ บํ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม 

 

6.1 มีระบบและกลไกใน
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

กระบวนการ ระดับ 1.  มีการกําหนดนโยบายที่ชัดเจนปฏิบัติได และมี
แผนงานรองรับ 
2.  มีการกําหนดกิจกรรมหรือโครงการที่ เปน
ประโยชนสอดคลองกับแผนงาน และมีการดําเนิน
กิจกรรมอยางตอเนื่อง 
3.  มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
กับภารกิจดานอื่นๆ 
4.  มีการสงเสริมการดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรม
ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ อาทิ การจัดทํา
ฐานขอมูลดานศิลปวัฒนธรรม การสรางบรรยากาศ
ศิลปะและวัฒนธรรม การจัดกิจกรรม ประชุม เสวนา
ทางวิชาการ การจัดสรรงบประมาณสนับสนุน  
อยางพอเพียงและตอเนื่อง 

คะแนน 1 : มีการดําเนินการไมครบ 3 
ขอแรก 

คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 3 ขอแรก 
คะแนน 3 : มีการดําเนินการอยางนอย 

4 ขอแรก 
 

 

    5.  มี ก า ร กํ า ห น ด ห รื อ ส ร า ง ม า ต ร ฐ า น ด า น
ศิลปวัฒนธรรม โดยผูเชี่ยวชาญ และมีผลงานเปนที่
ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ 
6.  มีการเผยแพรและบริการดานศิลปวัฒนธรรมใน
ระดับชาติและนานาชาติ อาทิ มีสถานที่หรือเวที
แสดงผลงาน จัดทําวารสารศิลปวัฒนธรรมในระดับ
ตางๆ มีความรวมมือในการใหการบริการวิชาการ
ดานศิลปวัฒนธรรมกับสังคมในระดับตางๆ 

  

7. การบ ริหารแล ะ
การจัดการ 

 

7.1  สภาสถาบั น ใช ห ลั ก  

ธรรมาภิบาล ในการบริหาร

จัดการและสามารถผลักดัน

สถาบันใหแขงขันไดในระดับ

สากล 

กระบวนการ ขอ 1. สภาสภาบันมีบทบาทสําคัญในการกําหนด
ทิศทาง ยุทธศาสตรและนโยบายของสถาบัน 
2.  สภาสถาบันมีการติดตามผลการดําเนินงานตาม
ภารกิจหลักของสถาบันมากกวา ปละ 2 ครั้ง 
 

คะแนน 1 : มีการดําเนินการไมครบ 4 
ขอ 

คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 4 ขอ 
คะแนน 3 : มีการดําเนินการครบทุกขอ 
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องคประกอบ ตัวบงชี้คุณภาพ ชนิดตัวบงชี้ เกณฑ
มาตรฐาน เกณฑการประเมิน คาคะแนน เปาหมาย 

    3. มีการประชุมกรรมการสภาสถาบันอยางต่ํา  
รอยละ 80 ของแผน ในการประชุมแตละครั้ง  
มีกรรมการเขารวมโดยเฉลี่ยไมนอยกวารอยละ 80 
โดยมีการสงเอกสารใหกรรมการสภาสถาบัน  
อยางนอย 7 วันกอนการประชุม 
4. สภาสถาบันจัดใหมีการประเมินผลงานของ
อธิการบดีหรือผูบริหารสูงสุดตามหลักเกณฑที่ตกลง
กันไวลวงหนา 
5. สภาสถาบันมีการดําเนินงานโดยใชหลักธรรมาภิ
บาลและสงเสริมการบริหารงานโดยใชหลักธรรมาภิ
บาลทั่วทั้งองคกร 

  

 7.2  ภ า ว ะ ผู นํ า ข อ ง

ผู บ ริ ห า ร ทุ ก ร ะ ดั บ ข อ ง

สถาบัน 

กระบวนการ ระดับ 1.  มีกระบวนการสรรหาผูบริหารที่ เปนระบบ 
โปรงใส ตรวจสอบได 
2.  ผูบริหารดําเนินการบริหารดวยหลักธรรมาภิบาล
และใช ศักยภาพภาวะผูนํ าที่มีอยู โดยคํานึงถึง
ประโยชนของสถาบันและผูมีสวนไดสวนเสีย 
3.  มีกระบวนการประเมินศักยภาพและผลการ
ปฏิบัติงานของผูบริหารที่ชัดเจนและเปนที่ยอมรับใน
สถาบัน 
4. มีการจัดทําแผนและกลไกการพัฒนาศักยภาพ
ของผูบริหารตามผลการประเมิน และดําเนินการ
ตามแผนอยางครบถวน 

คะแนน 1 : มีการดําเนินการไมครบ 3 
ขอแรก 

คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 3 ขอแรก 
คะแนน 3 : มีการดําเนินการครบทุกขอ 

 

 7.3  มีการพัฒนาสถาบันสู

องคการเรียนรู 

กระบวนการ ระดับ 1. มีการทบทวนและจัดทําแผนการจัดการความรู 
เพื่อมุงสูองคการแหงการเรียนรู และประชาสัมพันธ
เผยแพรใหประชาคมของสถาบันรับทราบ 
2. มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและ
ประสบความสําเร็จตามเปาหมายไมนอยกวา รอยละ 50 

คะแนน 1 : มีการดําเนินการไมครบ 3 
ขอแรก 

คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 3 ขอแรก 
คะแนน 3 : มีการดําเนินการอยางนอย 

4 ขอแรก 
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องคประกอบ ตัวบงชี้คุณภาพ ชนิดตัวบงชี้ เกณฑ
มาตรฐาน เกณฑการประเมิน คาคะแนน เปาหมาย 

    3. มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและ
ประสบความสําเร็จตามเปาหมาย รอยละ 100 

  

    4.  มีการติดตามประเมินผลความสําเร็จของการ
จัดการความรู 
5.  มีการนําผลการประเมินไปปรับใชในการพัฒนา
กระบวนการจัดการความรูใหเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนงานปกติและปรับปรุงแผนการจัดการความรู 

  

 7.4  มีระบบและกลไกใน

การบริหารทรัพยากรบุคคล

เพื่อพัฒนา และธํารงรักษา

ไวใหบุคลากรมีคุณภาพและ

ประสิทธิภาพ 

กระบวนการ ระดับ 1. มีการจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่
เปนรูปธรรม ภายใตการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ 
2. มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่
เปนการสงเสริมสมรรถนะในการปฏิบัติงาน เชน 
การสรรหา การจัดวางคนลงตําแหนง การกําหนด
เสนทางเดินของตําแหนง การสนับสนุนเขารวม
ประชุม ฝกอบรมและหรือเสนอผลงานทางวิชาการ 
การประเมินผลการปฏิบัติงานมาตรการสรางขวัญ
กําลังใจ มาตรการลงโทษ รวมทั้งการพัฒนา และ
รักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ 

คะแนน 1 : มีการดําเนินการไมครบ 3 
ขอแรก 

คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 3 - 4  
ขอแรก 

คะแนน 3 : มีการดําเนินการอยางนอย 
5 ขอแรก 

 

    3. มีระบบสวัสดิการและเสริมสรางสุขภาพที่ดี และ
สรางบรรยากาศที่ดีใหบุคลากรทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพและอยูอยางมีความสุข 
4. มีระบบสงเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพสูง
ใหมีโอกาสประสบความสําเร็จและกาวหนาในอาชีพ
อยางรวดเร็วตามสายงาน 
5.  มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุก
ระดับอยางเปนระบบ 
6.  มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจเสนอ
ผูบริหารระดับสูง และมีแนวทางในการปรับปรุง
พัฒนาเพื่อใหดีขึ้น 
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องคประกอบ ตัวบงชี้คุณภาพ ชนิดตัวบงชี้ เกณฑ
มาตรฐาน เกณฑการประเมิน คาคะแนน เปาหมาย 

 7.5  ศักยภาพของระบบ
ฐานขอมูลเ พื่อการบริหาร 
การเรียนการสอน และการ
วิจัย 

ปจจัยนําเขา ระดับ 1.  มีนโยบายในการจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อการ
ตัดสินใจ 
2.  มีระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ 
3.  มีการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัย
ของระบบฐานขอมูล 
4.  มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล 

คะแนน 1 : มีการดําเนินการไมครบ 2 
ขอแรก 

คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 2 ขอแรก 
คะแนน 3 : มีการดําเนินการอยางนอย 

3 ขอแรก 

 

    5.  มีการนําผลการประเมินในขอ 3 และ 4 มา
ปรับปรุงระบบฐานขอมูล 
6.  มีการเชื่อมโยงระบบฐานขอมูลของสถาบันผาน
ระบบเครือขายกับสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาตามรูปแบบมาตรฐานที่กําหนด 

  

 7.6  ระดับความสําเร็จใน
ก ารเป ดโอกาสให บุ คคล 
ภายนอกเขามามีสวนรวมใน
ก า ร พั ฒ น า ส ถ า บั น 
อุดมศึกษา 

ผลผลิต ระดับ 1. มีการเปดเผยขอมูลขาวสารแกประชาชนอยาง
โปรงใส ผานชองทางตางๆ อาทิ เอกสารสิ่งพิมพ 
เว็บไซต นิทรรศการ 
2. มีระบบการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนผาน
ชองทางที่เปดเผยและเปนที่รับรูกันโดยทั่วอยางนอย 
3 ชองทาง 
3. มี ก า รนํ า ค ว ามคิ ด เห็ น ขอ งป ร ะช าชน ไป
ประกอบการบริหารงาน โดยมีเจาหนาที่รับผิดชอบ
และมีการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม 
4. มีที่ปรึกษาที่มาจากภาคประชาชน ทั้งที่เปน
ทางการและไมเปนทางการ และมีการดําเนินกิจกรรม
รวมกันอยางตอเนื่องและชัดเจน เชน จัดประชุม
รวมกันอยางนอยปละ  2 ครั้ง 
5. มีกระบวนการหรือกลไกการติดตามตรวจสอบ
โดยภาคประชาชน 

คะแนน 1 : มีการดําเนินการไมครบ 3 
ขอแรก 

คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 3-4 ขอแรก 
คะแนน 3 : มีการดําเนินการครบทุกขอ 
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   7.7  รอยละของอาจารย
ประจําที่ไดรับรางวัลผลงาน
ทางวิชาการหรือวิชาชีพใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

ผลผลิต  
  

คะแนน 1 : รอยละ 0.1-รอยละ 0.99 
คะแนน 2 : รอยละ 1 - รอยละ 1.99 
คะแนน 3 : 1.  มากกว าหรื อ เท ากับ

รอยละ 2 และ 
2. อยางนอยรอยละ 50 
ของผูที่ไดรับรางวัลในขอ 
1 เปนรางวัลดานการวิจัย 
หมายเหตุ กรณีไดขอ 1 
แตไมไดขอ 2 ถือวาได
คะแนน 2 

 

 7.8  มีการนําระบบบริหาร
ค ว า ม เ สี่ ย ง ม า ใ ช ใ น
ก ร ะ บ ว น ก า ร บ ริ ห า ร
การศึกษา 

กระบวนการ ระดับ 1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางาน
บริหารความเสี่ยง โดยมีผูบริหารระดับสูงและ
ตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันรวม
เปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน โดยผูบริหาร
ระดับสูงตองมีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบาย
หรอืแนวทางในการบริหารความเสี่ยง 

คะแนน 1 : มีการดําเนินการไมครบ 3 
ขอแรก 

คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 3 - 4  
ขอแรก 

คะแนน 3 : มีการดําเนินการครบทุกขอ 

 

    2. มีการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่สงผลกระทบ
หรือสรางความเสียหายหรือความลมเหลวหรือลด
โอกาสที่จะบรรลุเปาหมายในการบริหารงาน และ
จัดลําดับความสําคัญของปจจัยเสี่ยง 
3. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง โดยแผน
ดังกลาวตองกําหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการใน
การสรางความรู ความเขาใจใหกับบุคลากรทุกระดับ
ในดานการบริหารความเสี่ยงและการดําเนินการ
แกไข ลด หรือปองกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอยาง
เปนรูปธรรม 
4. มีการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 

  



 

 

168 

องคประกอบ ตัวบงชี้คุณภาพ ชนิดตัวบงชี้ เกณฑ
มาตรฐาน เกณฑการประเมิน คาคะแนน เปาหมาย 

    5. มีการสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง ตลอดจนมีการกําหนดแนวทางและ
ขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง
โดยไดรับความเห็นชอบจากผูบริหารสูงสุดของ
สถาบัน 

  

 7.9  ระดับความสําเร็จของ
การถายทอดตัวบงชี้ และ
เปาหมายของระดับองคกรสู
ระดับบุคคล 

ผลผลิต ระดับ 1. มีการกําหนดแนวทางการดําเนินการในการ
ประเมินผลภายในสถาบัน 
2. มีแผนงานการประเมินผลภายในสถาบัน 
3. มีการกําหนดตัวบงชี้และเปาหมายตามพันธกิจ
และยุทธศาสตรของสถาบัน 

คะแนน 1 : มีการดําเนินการไมครบ 5 
ขอแรก 

คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 5-7 ขอแรก 
คะแนน 3 : มีการดําเนินการครบทุกขอ 

 

    4. มีการจัดทํา Strategy Map ของหนวยงานใน
ระดับคณะหรือเทียบเทา โดยกําหนดเปาประสงค
ของแตละประเด็นยุทธศาสตรที่ เกี่ ยวของกับ
หนวยงานใหเชื่อมโยงกับเปาประสงคและประเด็น
ยุทธศาสตรของสถาบัน 

  

    5. มีการยืนยันวิสัยทัศนและประเด็นยุทธศาสตร
ของสถาบันอุดมศึกษาในระดับคณะหรือเทียบเทา 
6. มีระบบในการติดตามผลการดําเนินงานตามตัว
บงชี้และเปาหมายตามคํารับรองของผูบริหารระดับ
ตางๆ 
7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และ
เปาหมายตามคํารับรอง 
8. มีการนําผลการประเมินผลการดําเนินงานของ
ผูบริหารไปเชื่อมโยงกับระบบการสรางแรงจูงใจ 
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8. ก า ร เ งิ น แ ล ะ
งบประมาณ 
 

8.1  มีระบบและกลไกใน
การจัดสรรการวิ เคราะห
คาใชจาย การตรวจสอบ
การ เงินและงบประมาณ
อยางมีประสิทธิภาพ 

กระบวนการ ระดับ 1. มีแผนกลยุทธทางการเงินที่ สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรของสถาบันใหเปนไปตามเปาหมาย 
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน 
แผนการจัดสรร และการวางแผนการใชเงินอยางมี
ประสิทธิภาพโปรงใส ตรวจสอบได 
3. มีการจัดทําระบบฐานขอมูลทางการเงินที่
ผูบริหารสามารถนําไปใช ในการตัดสินใจและ
วิเคราะหสถานะทางการเงิน 
4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ
อยางนอยปละ 2 ครั้ง 

คะแนน 1 : มีการดําเนินการไมครบ 5 
ขอแรก 

คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 5 - 6  
ขอแรก 

คะแนน 3 : มีการดําเนินการครบทุกขอ 

 

    5. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะห
คาใชจาย และวิเคราะหสถานะทางการเงินและความ
มั่นคงขององคการอยางตอเนื่อง 
6. มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก  
ทําหนาที่ตรวจ ติดตามการใชเงินใหเปนไปตาม
ระเบียบและกฎเกณฑที่สถาบันกําหนด 
7. ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินให
เปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูลจากรายงานทาง
การเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ 

  

 8.2 มีการ ใชทรัพยากร
ภายในและภายนอกสถาบัน
รวมกัน 

กระบวนการ ระดับ 1. มีคณะกรรมการวิเคราะหความตองการการใช
ทรัพยากรของสถาบัน 
2. มีผลการวิ เคราะหความตองการในการใช
ทรัพยากรของสถาบัน 
3. มีแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอื่นใน
สถาบัน 

คะแนน 1 : มีการดําเนินการไมครบ 3 
ขอแรก 

คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 3 ขอแรก 
คะแนน 3 : มีการดําเนินการอยางนอย 

4 ขอแรก 

 



 

 

170 

องคประกอบ ตัวบงชี้คุณภาพ ชนิดตัวบงชี้ เกณฑ
มาตรฐาน เกณฑการประเมิน คาคะแนน เปาหมาย 

    4. มีแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอื่น
นอกสถาบัน 
5. มีผลการประหยัดงบประมาณที่เกิดจากการใช
ทรัพยากรรวมกับหนวยงานอื่น 

  

9. ระบบและกลไก
การประกันคุณภาพ 
 

9.1 มีระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพภายในที่เปน
สวนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษา 

กระบวนการ ระดับ 1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในที่เหมาะสมกับระดับการพัฒนาของสถาบัน 
2.  มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่อง
การประกันคุณภาพจากคณะกรรมการระดับ
นโยบายและผูบริหารสูงสุดของสถาบัน ภายใตการมี
สวนรวมจากภาคีทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

คะแนน 1 : มีการดําเนินการไมครบ 4 
ขอแรก 

คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 4 ขอแรก 
คะแนน 3 : มีการดําเนินการอยางนอย 

5 ขอแรก 

 

    3. มีการกําหนดมาตรฐานตัวบงชี้ และเกณฑ
คุณภาพที่สอดคลองกับมาตรฐานการอุดมศึกษา 
และมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ และสอดคลองกับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก 
4. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ ที่
ครบถวน ทั้งการควบคุมคุณภาพ การติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพอยางตอเนื่องเปน
ประจํา (อยางนอย 3 ปนับรวมปที่มีการติดตาม) 
5.  มีการนํ าผลการประกันคุณภาพมาพัฒนา
ปรับปรุงการดําเนินงาน 
6.  มีระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการ
ประกันคุณภาพการศึกษาและใชรวมกันทั้งระดับ
บุคคล ภาควิชา คณะ และสถาบัน 
7.  มีระบบสงเสริมการสรางเครือขายดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระหวางหนวยงานทั้ง
ภายในและภายนอกสถาบัน 
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 9.2  มีระบบและกลไกการ
ใหความรูและทักษะดานการ
ประกันคุณภาพแกนักศึกษา 

กระบวนการ ระดับ 1. มีระบบการใหความรูและทักษะการประกัน
คุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา 
2. มีระบบสงเสริมใหนักศึกษานําความรูดานการ
ประกันคุณภาพไปใชกับกิจกรรมนักศึกษา 
3.  มีกลไกใหนักศึกษามีสวนรวมในการประกัน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
4.  นักศึกษามีการใชกระบวนการคุณภาพในการ
พัฒนาคุณภาพของกิจกรรมหรือโครงการนักศึกษา 
5.  นักศึกษาสรางเครือขายการพัฒนาคุณภาพ
ภายในสถาบันและระหวางสถาบัน 

คะแนน 1 : มีการดําเนินการไมครบ 4 
ขอแรก 

คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 4 - 5  
ขอแรก 

คะแนน 3 : มีการดําเนินการอยางนอย 
6 ขอแรก 

 

    6. มีระบบติดตามประเมินผลการประกันคุณภาพใน
กิจกรรมที่นักศึกษาดําเนินการ และในสวนที่
นักศึกษามีสวนรวมกับการประกันคุณภาพของ
สถาบัน 
7. มีการนําผลการประเมินไปพัฒนากระบวนการให
ความรูและกลไกการดําเนินงานประกันคุณภาพที่
เกี่ยวของกับนักศึกษาอยางตอเนื่อง 

  

 9.3  ระดับความสําเร็จของ
ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ
การศึกษาภายใน 

ผลผลิต ระดับ 1.  มีการดําเนินการตามระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ และสถาบัน
อยางตอเนื่อง 
2.  มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายในโดย
สอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการของสถาบัน 
3. มีการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในตอหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชน
ภายในเวลาที่กําหนด 

คะแนน 1 : มีการดําเนินการไมครบ 3 
ขอแรก 

คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 3 ขอแรก 
คะแนน 3 : มีการดําเนินการอยางนอย 

4 ขอแรก 
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    4.  มีการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการ
ดําเนินงานของหนวยงานอยางตอเนื่อง 
5.  มีนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพที่หนวยงาน
พัฒนาขึ้น หรือมีการจัดทําแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อการ
เปนแหลงอางอิงใหกับหนวยงานและสถาบันอื่นๆ 

  

 

หมายเหตุ   ศึกษารายละเอียดไดใน คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา  มกราคม 2551 
  http://www.qd.mahidol.ac.th/  หัวขอ “ระบบคุณภาพ/ระบบคณุภาพภายนอก/การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา (สกอ.)” 
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ตัวบงช้ีและเกณฑการประเมิน 
สํานักงานรบัรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศึกษา (สมศ.) 

 
มาตรฐานและตัวบงชี ้ 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 

1.  มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต     

1.1 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําและการประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ป 

1 - 59 60 - 79 ≥ 80 

1.2  รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดทํางานตรงสาขาที่สําเร็จ
การศึกษา 

1 - 59 60 - 79 ≥ 80 

1.3  รอยละของบัณฑิตที่ไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ 1 - 74 75 - 99 100 

1.4  ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต  1 - 2.4 2.5 - 3.4 ≥ 3.5 
1.5  จํานวนนักศึกษา หรือศิษยเกา ที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณ  

ยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม หรือรางวัล
ทางวิชาการหรือดานอื่นที่ เกี่ยวของกับคุณภาพบัณฑิตใน
ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติในรอบ 3 ปที่ผานมา 

0 1 ≥ 2 

1.6 จํานวนวิทยานิพนธและงานวิชาการของนักศึกษาที่ไดรับรางวัล
ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ  ภายในรอบ 3 ปที่ผานมา  

1 - 5 6 - 8 ≥ 9 

*1.7 รอยละของบทความจากวิทยานิพนธปริญญาโทที่ตีพิมพ เผยแพร
ตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาโททั้งหมด  

1 - 39 40 - 59 ≥ 60 

*1.8  รอยละของบทความจากวิทยานิพนธปริญญาเอกที่ ตีพิมพ 
เผยแพรตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาเอกทั้งหมด  

1 - 49 50 - 74 ≥ 75 

2.  มาตรฐานดานงานวิจัยและงานสรางสรรค    

2.1  รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพ เผยแพร และ/
หรือนําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติตอจํานวน
อาจารยประจํา 

1 - 19 20 - 29 ≥ 30 

2.2  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคภายในสถาบันตอจํานวน
อาจารยประจํา   

1 - 19,999 20,000 -29,999 ≥ 30,000 

2.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายนอกสถาบันตอ
จํานวนอาจารยประจํา   

1 - 34,999 35,000 -49,999 ≥ 50,000 

2.4 รอยละของอาจารยประจําไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรค 
จากภายในสถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา 

1 - 34 35 - 49 ≥ 50 

2.5  รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรค
จากภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา 

1 - 24 25 - 39 ≥ 40 

*2.6  รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (citation) ใน 
refereed journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
ตออาจารยประจํา 

1 - 14 15 -19  ≥ 20 

*2.7  จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ไดรับการจดทะเบียน
ทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร ในรอบ 5 ปที่ผานมา  

1 2 ≥ 3 
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มาตรฐานและตัวบงชี ้ 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 

3.  มาตรฐานดานการบริการวิชาการ     

3.1 รอยละของกิจกรรม /โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ  
ที่ตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของ
สังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติตออาจารยประจํา 

1 - 19 20 - 29 ≥ 30 

3.2 รอยละของอาจารยที่เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธ
ภายนอกสถาบันเปนกรรมการวิชาการ และกรรมการวิชาชีพใน
ระดับชาติและนานาชาติตออาจารยประจํา 

1 - 14 15 - 24 ≥ 25 

3.3 มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการและ

วิชาชีพมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย (ระดับ) 

1 2 ≥ 3 

ระดับคุณภาพของตัวบงชี้ท่ี 3.3 
5 = มีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการวิจัยและการ

บริการวิชาการ/วิชาชีพอยางนอย 1 โครงการ 
4 = มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการ/วิชาชีพ

มาใชในการเรียนการสอนและการวิจัยอยางนอย 1 โครงการ 
3 = มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการ/วิชาชีพ

มาใชในการวิจัยอยางนอย 1 โครงการ 
2 = มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการ/วิชาชีพ

มาใชในการเรียนการสอนอยางนอย 1 โครงการ 

   

1 = มีแผนในการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการ/
วิชาชีพมาใชในการเรียนการสอนและการวิจัย 

   

3.4  คาใชจายและมูลคาของสถาบันในการบริการวิชาการและวิชาชีพ
เพ่ือสังคมตออาจารยประจํา   

1 - 4,999 5,000 - 7,499 ≥ 7,500 

4. มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม    

4.1  รอยละของโครงการ/กิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสราง
เสริมเอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรมตอจํานวนนักศึกษา   

1.0 - 1.4 1.5 -1.9 ≥ 2.0 

4.2 รอยละของคาใชจายและมูลคาที่ใชในการอนุรักษ พัฒนาและ
สรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรมตองบดําเนินการ 

0.01 - 0.49 %  
ของงบ 

ดําเนินการ 

0.5 - 0.9%   
ของงบ 

ดําเนินการ 

≥ 1 % 
ของงบ 

ดําเนินการ 

5. มาตรฐานดานการพัฒนาสถาบันและบุคลากร    

5.1 ระดับคุณภาพของสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน  (ขอ) 1 - 3 4 ≥ 5 
เกณฑการพิจารณาขอ  5.1 
1. กรรมการสภาสถาบัน/กลุมสาขาเปดโอกาสใหมีการตรวจสอบการ

ดําเนินงาน 
2. สภาสถาบัน/กลุมสาขามีสวนรวมในการกําหนดและใหความเห็นชอบ

แผนยุทธศาสตร และใหขอสังเกตที่มีนัยสําคัญ 
3. สภาสถาบัน/กลุมสาขาติดตามผลการดําเนินงานที่สําคัญตามภารกิจ

หลักของสถาบันอยางครบถวน มากกวาปละ 2 ครั้ง 
4. มีการประชุมสภาสถาบัน/กลุมสาขา อยางต่ํารอยละ 80 ของแผน 
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มาตรฐานและตัวบงชี ้ 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 

5. มาตรฐานดานการพัฒนาสถาบันและบุคลากร (ตอ)    

เกณฑการพิจารณาขอ  5.1 (ตอ)    
5. มีกรรมการสภาสถาบัน/กลุมสาขา เขาประชุมโดยเฉลี่ยอยางต่ํา  

รอยละ 80 
6. มีการสงเอกสารใหกรรมการสภาสถาบัน/กลุมสาขา กอนประชุม  

โดยเฉลี่ยอยางต่ํา 7 วัน 
7. มีการประเมินผลงานของผูบริหารสูงสุดของสถาบัน/กลุมสาขา โดยมี

หลักเกณฑที่ชัดเจนและตกลงกันไวลวงหนา 

   

5.2 มีการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรูโดยอาศัยผลการประเมินจาก
ภายในและภายนอก (ระดับ) 

1 - 2 3 ≥ 4 

ระดับคุณภาพ 
1 = มีการทบทวนและจัดทําแผนการจัดการความรูประจําปงบประมาณ 

ที่ขอรับการประเมิน 
2 = มีการดําเนินการตามแผนและเกิดผลสําเร็จตามเปาหมายของแผน

รอยละ 50 

   

3 = มีการดําเนินการตามแผนและเกิดผลสําเร็จตามเปาหมายของแผน
รอยละ 100 

4 = มีการติดตามประเมินผลความสําเร็จของการจัดการความรู 
5 = มีการนําผลการประเมินไปปรับใชในการพัฒนากระบวนการจัดการ

ความรูใหเปนสวนหนึ่งของกระบวนงานปกติ และปรับปรุงแผนการ
จัดการความรู 

   

5.3 มีการกําหนดแผนกลยุทธที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ (ระดับ)  1 - 2 3 ≥ 4 

ระดับคุณภาพ  
5 =  แผนกลยุทธมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ ต้ังแตรอยละ 

80 ของแผน 
4 =  แผนกลยุทธมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ นอยกวารอยละ 

80 ของแผน 
3 =  มีการวิเคราะหความสอดคลองของแผนกลยุทธกับยุทธศาสตรชาติ 
2 =  มีแผนกลยุทธของสถาบัน 
1 =  มีคณะกรรมการ/คณะทํางานกําหนดแผนกลยุทธของสถาบัน 

   

5.4 การใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันรวมกัน (ระดับ)  1 - 2 3 ≥ 4 

ระดับคุณภาพ 
5 = มีผลการประหยัดงบประมาณที่เกิดจากการใชทรัพยากรรวมกับ

หนวยงานอื่น 
4 =  มีแผนการใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานอื่นนอกสถาบัน 
3 =  มีแผนการใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานอื่นในสถาบัน 
2 =  มีผลการวิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากรของสถาบัน 
1 =  มีคณะกรรมการวิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากรของสถาบัน 
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มาตรฐานและตัวบงชี ้ 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 
5.5  ศักยภาพของระบบฐานขอมูล เพ่ือการบริหารการเรียนการสอน 

และการวิจัย (ระดับ) 
1 2 ≥ 3 

ระดับคุณภาพ 

5 =  มีการนําผลการประเมินในขอ 3 และ 4 มาปรับปรุงระบบ
ฐานขอมูล 

4 =  มีการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบ
ฐานขอมูล และประเมินความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล 

   

3 =  มีการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบ

ฐานขอมูล 

   

2 =  มีระบบฐานขอมูลเพ่ือการตัดสินใจ 

1 =  มีนโยบายในการจัดทําระบบฐานขอมูลเพ่ือการตัดสินใจ 

   

5.6 สินทรัพยถาวรตอจํานวนนักศึกษา (บาทตอคน) 1 - 64,999 65,000 - 99,999 ≥ 100,000 
5.7 คาใชจายทั้งหมดตอจํานวนนักศึกษา (รอยละของเกณฑปกติ) ≥ +10  %หรือ 

≤ -10 % 
ของเกณฑ 

5-9.99% และ 
(-5)-(-9.99)% 
ของเกณฑ 

(-4.99)% -4.99 
% 

ของเกณฑ 
5.8 รอยละของเงินเหลือจายสุทธิตองบดําเนินการ  (รอยละของ

งบดําเนินการ) 
1-4 % 
ของงบ 

ดําเนินการ 

+5-9 % หรือ 
>15%  
ของงบ 

ดําเนินการ  

+10-15 % 
ของงบ 

ดําเนินการ 

5.9  รอยละของอาจารยประจําที่เขารวมประชุมวิชาการ และ/หรือ 
นําเสนอผลงานวิชาการทั้งในประเทศและตางประเทศ 

1 - 39 40 - 59 ≥ 60 

5.10 งบประมาณสําหรับการพัฒนาคณาจารยทั้ ง ในประเทศและ
ตางประเทศตออาจารยประจํา (บาทตอคน) 

1-9,999 10,000-14,999 ≥ 15,000 

5.11 รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรู 
และทักษะวิชาชีพทั้งในประเทศและตางประเทศ   

1 - 54 55 - 79 ≥ 80 

6. มาตรฐานดานหลักสูตรและการเรยีนการสอน    

6.1 รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตอหลักสูตรทั้งหมด 1 - 79 80 - 99 100 
6.2 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา 

(รอยละของเกณฑปกติ) 
≥ +10  %หรือ 
≤ -10 % 
ของเกณฑ 

6-9.99% และ 
(-6)-(-9.99)% 
ของเกณฑ 

(-5.99)-  
5.99 % 
ของเกณฑ 

6.3 รอยละของอาจารยประจําที่มี วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา  
ตออาจารยประจํา   

1 - 39 40 - 59 ≥ 60 

6.4  รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 1 - 44 45 - 69 ≥ 70 

6.5 การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย (Professional 
Ethics) (ระดับ) 

1 - 2 3 ≥ 4 

ระดับคุณภาพ 
5 =  มีการดําเนินการวางแผน ปองกัน หรือหาแนวทางแกไขการ

กระทําผิดจรรยาบรรณ 
4 =  มีระบบในการดําเนินการกับมีผูที่ไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 
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มาตรฐานและตัวบงชี ้ 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 

6. มาตรฐานดานหลักสูตรและการเรยีนการสอน (ตอ)    

ระดับคุณภาพ (ตอ) 

3 =  มีการกํากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ  
2 =  มีกระบวนการสงเสริมใหผูเกี่ยวของไดปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 
1 =  สถาบันมีการกําหนดจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยไวเปน  

ลายลักษณอักษร 

   

6.6 กระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญโดยเฉพาะการเรียนรู
จากการปฏิบัติและประสบการณจริง (ขอ) 

1 - 2 3 - 4 ≥ 5 

ระดับคุณภาพ 
1.  คณาจารยมีความรูความเขาใจรูเปาหมายของการจัดการศึกษา และ

หลักสูตรการศึกษาอุดมศึกษา 
   

2.  คณาจารยมีการวิเคราะหศักยภาพของผูเรียนและเขาใจผูเรียน  
เปนรายบุคคล 

3.  คณาจารยมีความสามารถในการจัดประสบการณที่เนนผูเรียน  
เปนสําคัญ 

4.  คณาจารยมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีในการพัฒนาการ
เรียนรูของตนเองและผูเรียน 

5.  คณาจารยมีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคลองกับสภาพ
การเรียนรูที่จัดใหผูเรียนและอิงพัฒนาการของผูเรียน 

6.  คณาจารยมีการนําผลการประเมินมาปรับเปล่ียนการเรียนการสอน
เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ 

7.  คณาจารยมีการวิจัยเพ่ือพัฒนาสื่อและการเรียนรูของผูเรียนและ  
นําผลไปใชพัฒนาผูเรียน 

   

6.7  ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอนของ
อาจารยและส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

1 - 2.49 2.5 - 3.49 ≥ 3.5 

6.8  รอยละของนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษา 1 - 39 40 - 59 ≥ 60 
6.9  คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และ  

ศูนยสารสนเทศตอนักศึกษา  (บาทตอคน) 
1 - 4,499 4,500 - 6,999 ≥ 7,000 

7. มาตรฐานดานระบบการประกันคุณภาพ     

7.1 มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่กอใหเกิดการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง (ระดับ)   

1 - 2 3 ≥ 4 

ระดับคุณภาพ 
5 =  มีการนําเอาผลการประเมินคุณภาพภายในมาพัฒนาปรับปรุง 

การดําเนินงานตามพันธกิจใหเกิดผลดี 
4 = มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของ

กระบวนการบริหารการศึกษาที่ เหมาะสมสอดคลองกับ  
แนวทางการจัดการศึกษาของสถาบัน โดยไดรับการสนับสนุน
จากตนสังกัด และการมีสวนรวมในการประกันคุณภาพจาก  
ทุกภาคีทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะการมี
สวนรวมของชุมชน 
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มาตรฐานและตัวบงชี ้ 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 

7. มาตรฐานดานระบบการประกันคุณภาพ  (ตอ)    

ระดับคุณภาพ (ตอ) 
3 =  มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพที่สมบูรณประกอบดวย 

การพัฒนาคุณภาพ การตรวจติดตามคุณภาพ และการประเมิน
คุณภาพอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป 

2 =  มีการกําหนดมาตรฐานและตัวบงชี้ของสถาบันที่สอดคลองกับ
มาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา และเอกลักษณของสถาบัน
ครอบคลุมปจจัยที่มีผลตอคุณภาพอยางครบถวน ทั้งปจจัยนําเขา 
กระบวนการจัดการศึกษา และผลผลิต สามารถรองรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก และเทียบระดับ (Benchmarking) 

1 = มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายใน 

   

7.2 ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน (ระดับ) 1 - 2 3 ≥ 4 
ระดับคุณภาพ 

5 =  มีนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพที่สาขาวิชา/สถาบันพัฒนาขึ้น

หรือการปฏิบัติที่เปนเลิศ หรือการเปนแหลงอางอิงของกลุมสาขา/

สถาบันอื่นๆ 

4 =  มีการนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงการดําเนินงานของ

หนวยงานอยางตอเนื่อง 

3 = มีการรายงานผลการประกันคุณภาพภายในตอหนวยงานที่เกี่ยวของ

และสาธารณชน  

2 = มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายใน โดยสอดคลองตาม

พันธกิจของกลุมสาขาวิชา/สถาบัน 

1 =  มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกในการประกันคุณภาพ

ภายในระดับกลุมสาขา/สถาบันอยางตอเนื่อง 

   

หมายเหตุ   ศึกษารายละเอียดไดใน “คูมือการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา รอบที่ 2  
 (พ.ศ. 2549-2553)”  พฤศจิกายน 2551 (ฉบับปรับปรุง 4) 

http://www.qd.mahidol.ac.th/ หัวขอ “ระบบคุณภาพ/ระบบคุณภาพภายนอก/      
การประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.)” 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คูมือจัดทํารายงานการประเมินตนเองตามระบบคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะที่ 3 
ปงบประมาณ 2552 

ท่ีปรึกษา   : ศาสตราจารยประสิทธิ์  วัฒนาภา       
   ผูชวยศาสตราจารยเอ้ือพงศ  จตุรธํารง 
   รองศาสตราจารยปรียานุช  แยมวงษ 

กลุมผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ  “ทบทวนและปรับปรุงประเด็นสาระของ
ระบบคุณภาพ ระยะที่ 3 มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 1” วันที่ 5 - 6 
มิถุนายน  2552 ณ บานอัมพวารีสอรทแอนดสปา  อําเภออัมพวา  
จังหวัดสมุทรสงคราม 

  

คณะผูจัดทํา : ผูชวยศาสตราจารยภัทนี  สามเสน    
อาจารยสมเกียรติ  วสุวัฏฏกุล    
นางนภามาศ  นวพันธุพิพัฒน      
นางกนกวลี   ไทยนอย 
นางหฤทัย  เที่ยงธรรม 
นางสาวดุจแข  วงษสุวรรณ 
นางสาวสมจิตรา  สุขสวาง 

 

จัดทําโดย  : กองพัฒนาคุณภาพ  มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

 ปก รูปเลมและ : นางหฤทัย  เที่ยงธรรม 
การจัดพิมพ   
 
กพค. 52-151-37 : กรกฎาคม 2552 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 กองพัฒนาคณุภาพ  มหาวิทยาลัยมหดิล 
 

ชั้น 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี   
999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4  ต.ศาลายา  อ.พุทธมณฑล  จ.นครปฐม 73170  
โทรศัพท 02-849-6062-3  โทรสาร 02-849-6061 
e-mail address : dircopqd@mahidol.ac.th 
http://www.qd.mahidol.ac.th 




