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คูมือดัชนีประเมินและเกณฑมาตรฐานระบบประกันคุณภาพ ประจําป 2551 

สําหรับสํานัก สถาบัน ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เลมนี้ เปนฉบับปรับปรุงจาก

คูมือฯ ในป 2550 ซึ่งยังคงความสอดคลองในเรื่องของดัชนีและเกณฑการประเมินฯ  

ที่เชื่อมโยงกับตัวบงชี้ของ สกอ. มาตรฐานการประกันคุณภาพภายนอกของ สมศ.  

และกรอบการประเมินผลของก.พ.ร. โดยมีการปรับปรุงในสวนของการกําหนดเลขที่

ดัชนี ประเภทของดัชนี นิยามศัพท และสูตรการคํานวณ ใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้น 

โดยเฉพาะประเภทดัชนีนั้นไดแบงเปน 3 ประเภท คือ ปจจัยนําเขา กระบวนการ และ

ผลผลิต เพื่อใหการประเมินผลในภาพรวมมีความครอบคลุม และสามารถวัด

ประสิทธิภาพในการดําเนินงานไดอยางชัดเจน 

ในการนี้ สํานักประกันคุณภาพขอขอบคุณผูบริหารของหนวยงานตางๆ และ

บุคลากรทุกทานที่มีสวนเกี่ยวของ หรือใหขอคิดเห็นที่เปนประโยชน ขอขอบคุณ

คณะกรรมการประจําสํานักประกันคุณภาพ  ในการรวมกันระดมความคิดเห็นในการ

ปรับปรุงดัชนีประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย และขอขอบคุณทุกหนวยงาน 

ที่ใหความรวมมือเปนอยางดี ในการดําเนินงานการประกันคุณภาพตามที่ไดมีการ

พัฒนามาอยางตอเนื่อง 

อยางไรก็ตาม คูมือเลมนี้ยังอาจมีขอบกพรองบาง สํานักประกันคุณภาพตอง

ขออภัยไว ณ ที่นี้ และยินดีนอมรับความคิดเห็น ขอเสนอแนะเพื่อนําไปแกไขปรับปรุง

ตอไป  เพื่อมุงสู เปาหมายปลายทางของการดําเนินการรวมกัน คือ  การนําพา

มหาวิทยาลัยไปสูความเปนเลิศทางวิชาการ และมีมาตรฐานเทียบเคียงไดในระดับ

สากล 

สํานักประกันคุณภาพ 
    มีนาคม 2551
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บทท่ี 1 
  

กระบวนการประเมินคุณภาพภายในกระบวนการประเมินคุณภาพภายใน  
 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรดําเนินการพัฒนาระบบประกันคุณภาพโดยยึด

หลักการดําเนินงาน เปน 3 ขั้นตอน คือ การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ   

และการประเมินคุณภาพ โดยมีการพัฒนารูปแบบระบบประกันคุณภาพที่สอดคลอง

กับการดําเนินงานและธรรมชาติของหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งเปนเอกลักษณ

ของมหาวิทยาลัย เปน 2 รูปแบบ ดังนี ้

 รูปแบบที่ 1  ระบบประกันคุณภาพสําหรับคณะวิชา  ดําเนินการตาม  

9 องคประกอบ 

 รูปแบบที่ 2    ระบบประกันคุณภาพสําหรับสํานัก สถาบัน และหนวยงาน

สนับสนุน ดําเนินการตาม 6 องคประกอบ 

1.1  การพัฒนาการประเมนิคุณภาพภายใน  

  เพื่อใหทันกับสถานการณที่เปล่ียนแปลงจากภายนอกและสามารถเชื่อมโยง

การประกันคุณภาพภายในและภายนอกได มหาวิทยาลัยจึงพัฒนาปรับปรุงกลไกการ

ประเมินคุณภาพภายในอยางตอเนื่อง เพื่อใหสามารถวัดผลลัพธการดําเนินงาน 

ที่ตอบสนองความตองการจากภายนอก ไดแก สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา (สมศ.) คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และคณะกรรมการ

พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) การพัฒนาปรับปรุงดัชนีประเมินในระบบประกัน

คุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยไดพิจารณาจุดเนนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

คือ กลุมผลิตบัณฑิตและวิจัย สวนประกอบสําคัญที่นํามาพิจารณามีดังนี้  
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1.1.1 1.  ตัวบงชี้ในการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ.จํานวน 7 มาตรฐาน  

43 ตัวบงชี้ 

1.1.2 2. ตัวบงชี้เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับ 

อุดมศึกษาของ สกอ.ซึ่งประกาศใชในปการศึกษา 2550 จํานวน 9 องคประกอบ 41  

ตัวบงชี้ 

1.1.3 3.  ตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 

ปงบประมาณ 2550 และ 2551 ของ ก.พ.ร. จํานวน 22 และ 23 ตัวชี้วัด 

1.1.4 4.  ขอเสนอแนะจากหนวยงานตางๆ ภายหลังเสร็จส้ินการประเมินคุณภาพ

ภายในประจําป 2550 

1.2  แผนงานและแนวทางการประเมินคุณภาพภายในประจําป  

กิจกรรมดําเนินการ 
มิ.ย.-  

เปดเทอม ก.
ค.

 
ส.
ค.

 
ก.
ย.

 
ต.
ค.

 
พ.
ย.

 
ธ.
ค.

 
ม.
ค.

 
ก.
พ.

 
มี.
ค.

 
เม

.ย
. 

พ.
ค.

 
มิ.
ย.

 
ก.
ค.

 
ส.
ค.

 
ก.
ย.

 

1. หนวยงานวางแผน

ดําเนินการ (P) 
                

2. เก็บขอมูล 12 เดือน  

ตามดัชนี (D) 

                

3. ภาควิชาจัดทํา SAR 

เตรียมการประเมินและมี

การแตงตั้งกรรมการประเมิน

ระดับภาควิชาฯ 

                

4. ประเมินระดับภาควิชา1 

(C) 

                

5. คณะนําผล (4) มาจัดทํา 

SAR  เตรียมการประเมิน

และมีการแตงตั้ง

                

                                                        
ภาควิชา1 = ภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทา 
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กิจกรรมดําเนินการ 
มิ.ย.-  

เปดเทอม ก.
ค.

 
ส.
ค.

 
ก.
ย.

 
ต.
ค.
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ย.
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ค.
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ย.

 

คณะกรรมการประเมิน 

ระดับคณะ 

6. ประเมินระดับคณะ2 (C)                 

7. มก. นําผล (6) มาจัดทํา 

SAR เตรียมการประเมิน

และมีการแตงตั้ง

คณะกรรมการประเมิน

ระดับวิทยาเขต/ระดับ

มหาวิทยาลัย 

                

8. มก.สงรายงานประกัน

คุณภาพประจําป (SAR) 

                

9. ประเมินระดับ

มหาวิทยาลัย/วิทยาเขต (C) 

                

10. วางแผนปรับปรุงและ

ดําเนินการปรับปรุงตามผล

การประเมิน (A) และนําผล

การประเมินมาจัดทําแผน

กลยุทธประจําป เสนอตั้ง

งบประมาณ (P) 

                

สําหรับแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน ประจําป มหาวิทยาลัยมีรูปแบบการ

ดําเนินงาน ดังนี้ 

1. ดําเนินการประเมินคุณภาพภายในเปนรายคณะ/หนวยงานเทียบเทา 

2. ระยะเวลาดําเนินการ ประมาณหนวยงานละ 2 – 3 วัน โดยหนวยงานระดับ

คณะวิชาดําเนินการใหแลวเสร็จภายในเดือนสิงหาคม หนวยงานระดับสํานัก/สถาบัน

                                                        
คณะ 2 = คณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทา 
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และหนวยงานสนับสนุนดําเนินการใหแลวเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม และหนวยงาน

ระดับวิทยาเขต ดําเนินการใหแลวเสร็จภายในวันที่ 15 กันยายน 

3. มหาวิทยาลัยเปนผูแตงตั้งคณะกรรมการประเมินฯ โดยใหแตละคณะ /

หนวยงาน นําเสนอรายชื่อคณะกรรมการประเมินฯ ซึ่งประกอบดวย ประธานฯ  

จากภายนอกมหาวิทยาลัย และกรรมการประเมินฯ ที่ผานการฝกอบรมผูประเมินฯ 

ตามแนวทางการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินของ สกอ. ประมาณ 3-5 คนโดยมี 

ผูประเมินภายนอกอยางนอย 1 คน ทั้งนี้ แตละหนวยงานสามารถพิจารณาคัดเลือก

จ า ก ร า ย ชื่ อ ผู ผ า น ก า ร ฝ ก อ บ ร ม ผู ป ร ะ เ มิ น ฯ  จ า ก  website 

http://www.mua.go.th/users/bhes/bhes2/QA_Training/qa_training.htm หรือ 

www.qa.ku.ac.th เพื่อนําเสนอใหสํานักประกันคุณภาพจัดทําคําส่ังแตงตั้งตอไป 

4. ฝายเลขานุการคณะกรรมการประเมินฯ ประมาณ 2 คน โดยสํานักประกัน

คุณภาพจะจัดบุคลากรจากสํานักประกันคุณภาพ  ทําหนาที่ เลขานุการของ

คณะกรรมการประเมินฯแตละชุด ทั้งนี้ หากจํานวนบุคลากรสํานักประกันคุณภาพ 

ไมเพียงพอ สํานักประกันคุณภาพจะจัดบุคลากรจากหนวยงานอื่นๆ เขาเปนฝาย

เลขานุการ ทั้งนี้หนวยงานที่ตองการใหบุคลากรในสังกัดมีประสบการณในการประเมินฯ 

สามารถเสนอรายชื่อบุคลากรในสังกัดเขารวมเปนเลขานุการ หรือผูชวยเลขานุการได 

5. การจัดสงรายงานการประเมินตนเอง (SAR) กําหนดใหจัดสงภายในวันที่ 2 

กรกฎาคมของทุกป หากหนวยงานไมสามารถจัดทํา SAR ฉบับสมบูรณไดทัน ขอให

หนวยงานจัดสงเฉพาะขอมูลพื้นฐานผลการดําเนินงาน (Common Data Set) ทั้งเชิง

ปริมาณและเชิงคุณภาพกอน เพื่อสํานักประกันนําขอมูลมาวิเคราะหและสังเคราะห

จัดทํารายงานประกันคุณภาพ ของมหาวิทยาลัย โดยตองเปนขอมูลที่ถูกตองและ

สอดคลองตรงกันกับ SAR ของหนวยงาน  สวน SAR ฉบับสมบูรณ สามารถจัดสงได

ภายหลังแตตองสงกอนคณะกรรมการเขาไปประเมินคุณภาพประจําป 
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6. หลังจากคณะกรรมการดําเนินการประเมินคุณภาพภายในของแตละคณะ/

หนวยงานแลวเสร็จ ตองจัดสงรายงานผลการประเมินมายังสํานักประกันคุณภาพ 

ภายในเวลา 1 เดือน 

7. กลุมสหวิทยาการและโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี  
  แนวทางการประเมินฯ ใช เฉพาะการประกันคุณภาพหลักสูตร ในประเด็น

ตอไปน้ี 

1) การบริหารหลักสูตร  
2) การพัฒนาหลักสูตร  
3) ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน  

4) การสนับสนุนและการใหคําปรึกษาแนะนํานิสิต 

5) ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใช

บัณฑิต  

8. แนวทางการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินฯ 

• คณะกรรมการประเมินระดับคณะหรือหนวยงานเทียบเทา 
- ควรมีกรรมการอยางนอย 3 คน ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับขนาดของคณะ

หรือหนวยงานเทียบเทา 

- เปนผูประเมินจากภายนอกสถาบันที่ผานการฝกอบรมหลักสูตร

ผูประเมินของ สกอ. อยางนอย 1 คน สวนผูประเมินจากภายใน

สถาบันตองผานการฝกอบรมหลักสูตร ผูประเมินของ สกอ. หรือ

ที่สถาบันจัดฝกอบรมให 

- ประธานคณะกรรมการประเมินฯ เปนผูประเมินจากภายนอก

สถาบันที่ผานการฝกอบรมหลักสูตรผูประเมินของ สกอ. 
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• การตรวจประเมินในระดับภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทา 
ใหใชเกณฑดังนี้ 
- ควรมีกรรมการอยางนอย 3 คน ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับขนาดของ

ภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทา 

- เปนผูประเมินจากภายในสถาบันที่ผานการฝกอบรมหลักสูตร 

ผูประเมินของ สกอ. หรือสถาบันจัดฝกอบรมให 

- ประธานคณะกรรมการประเมินฯ เปนผูประเมินจากภายใน

สถาบันที่ผานการฝกอบรมหลักสูตรผูประเมินของ สกอ. และไม

เปนบุคลากรในภาควิชาที่รับการประเมิน 

1.3  การกําหนดเกณฑประเมินคุณภาพ 

 แบงเกณฑการประเมินเปน 3 สวน คะแนนเต็ม 5 คะแนน และไมกําหนดคา

ถวงน้ําหนัก คือ ทุกดัชนีมีคาน้ําหนักเทากับหนึ่ง และแบงดัชนีเปน 3 ประเภท คือ 

ปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลผลิต สําหรับเกณฑประเมินแบงได 2 ลักษณะ คือ 

เกณฑเชิงปริมาณ ไดแก จํานวน สัดสวน รอยละ และเกณฑเชิงคุณภาพ ไดแก แบบขอ 

(เปนเกณฑใหคะแนนโดยนับจํานวนขอที่ทําได) และแบบระดับ (เปนเกณฑใหคะแนน

การดําเนินงานเรียงลําดับแบบขั้นบันได) รายละเอียดการใหคะแนนเปนดังนี้ 

 สวนที่ 1  การประเมินผลการดําเนินงานตามเกณฑรายดัชนี 3 คะแนน 

 สวนที่ 2  การประเมินผลการดําเนินงานเทียบกับเปาหมาย 1 คะแนน 

 สวนที่ 3  การประเมินพัฒนาการเทียบกับผลการดําเนินงาน 1 คะแนน 

ในรอบปที่ผานมา 
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สวนที่ 1 การประเมินผลการดําเนินงานตามเกณฑรายดัชน ี   
การประเมินผลในสวนที่ 1 มีความหมายของคะแนนตั้งแต 1 ถึง 3 คะแนน 

รายละเอียดเกณฑจะปรากฏในบทที่ 2 ซึ่งมีความหมายของการใหคะแนน ดังนี้ 

- คะแนน 1 หมายถึง ผลการดําเนินงานตามดัชนีที่กําหนดบางสวนและ 

ต่ํากวามาตรฐานที่ควรจะเปน 

- คะแนน 2 หมายถึง ผลการดําเนินงานตามดัชนีที่กําหนดในระดับที่

ยอมรับได และใกลเคียงกับมาตรฐาน 

- คะแนน 3 หมายถึง ผลการดําเนินงานตามดัชนีที่กําหนดครบถวนเปนไป

ตามมาตรฐานที่กําหนด 

 ในกรณีที่ผลการดําเนินงานไมถึงเกณฑการประเมินคะแนน 1 หรือไมมีผลการ

ดําเนินงาน ใหถือวาไดคะแนน 0   

สวนที่ 2 การประเมินผลการดําเนินงานเทียบกับเปาหมาย 
การประเมินผลในสวนที่ 2 พิจารณาจากผลการดําเนินงานในรอบปที่ประเมิน

เปรียบเทียบกับเปาหมายที่กําหนดไว ถาดัชนีใดมีผลการดําเนินงานบรรลุเปาหมาย 

ที่กําหนดไวได 1 คะแนน ทั้งนี้ การกําหนดเปาหมายตองมีหลักฐานรายงานการประชุม

ของคณะกรรมการประจําหนวยงานอางอิงดวย 

สวนที่ 3 การประเมินพฒันาการเทียบกับผลการดําเนินงานในรอบปที่ผานมา 
การประเมินผลในสวนที่ 3 เปนการประเมินอิงพัฒนาการในแตละดัชนี 

พิจารณาจากผลการดําเนินงานในรอบปที่ผานมา และผลการดําเนินงานในรอบปที่

ประเมิน โดยในการใหคะแนนนั้น ถามีพัฒนาการให 1 คะแนน ถาไมมีพัฒนาการให  

0 คะแนน โดยหนวยงานที่จะไดคะแนนพัฒนาการจะตองเปนไปตามเงื่อนไข ดังนี้ 
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- ผลการดําเนินงานในรอบปที่ประเมินสูงกวาผลการดําเนินงานในรอบ
ปที่ผานมา หรือ 

- ผลการดําเนินงานในรอบปที่ผานมาอยูในเกณฑระดับ 3 และผลการ
ดําเนินงานในรอบปที่ประเมินก็อยูในเกณฑระดับ 3 เชนเดียวกัน  

ในกรณีที่ไมมีผลการประเมินในรอบปที่ผานมา สืบเนื่องจากครั้งนั้นยังไมมี

การประเมินในดัชนีดังกลาว จะไมมีการพิจารณาใหคะแนนการพัฒนาการ ดังนั้น 

คะแนนพัฒนาการจึงเปน 0 คะแนน 

สําหรับการสรุปผลการประเมินรายองคประกอบ หรือภาพรวมของการ

ประเมินทุกองคประกอบของคณะวิชา สํานัก สถาบัน จะเปนคะแนนเต็ม 5 คะแนน 

เชนเดียวกับเกณฑการประเมินในแตละดัชนี โดยภาพรวมของการประเมินจะเปน

คาเฉลี่ยของคะแนนรายดัชนีทั้งหมด รายละเอียดการแปลความหมายผลการ

ดําเนินงานทุกองคประกอบสรุปไดดังตารางที่ 1.1 

ตารางที่ 1.1  การแปลความหมายผลการดําเนินงานทุกองคประกอบ 

คาระดับคะแนน การแปลผล 

ระดับคะแนนเฉลี่ยนอยกวา  1.5   วิกฤต 

ระดับคะแนนเฉลี่ย 1.5 แตนอยกวา 2.5 ควรปรับปรุง 

ระดับคะแนนเฉลี่ย 2.5 แตนอยกวา 3.5 ปานกลาง 

ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.5 แตนอยกวา 4.5 ดี 

ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.5 หรือมากกวา ดีเยี่ยม 
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1.4  ความเชื่อมโยงของดัชนีประเมินคุณภาพภายในกับภายนอก 

  การกําหนดดัชนีและเกณฑการประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตรคํานึงถึงความเชื่อมโยงกับตัวบงชี้ของ สกอ. มาตรฐานการประกัน

คุณภาพภายนอกของ สมศ. และกรอบการประเมินผลของ ก.พ.ร.เพื่อใหเกิดความ

สอดคลองในการจัดเก็บขอมูล  และลดความซ้ําซอนของการดําเนินงาน  โดย 

รายละเอียดการเชื่อมโยงแสดงไดดังนี้ 

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถปุระสงคและแผนงาน 
คณะ มก. สํานัก สถาบัน สกอ. สมศ. ก.พ.ร. 

มีการกําหนดปรัชญา หรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ 

แผนดําเนินงาน และมีการกําหนดตัวบงช้ีเพื่อวัดความสําเร็จของการ

ดําเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ (กระบวนการ) 

1.1 - - 

รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงช้ีของการปฏิบัติงานที่กําหนด 

(ผลผลิต) 

1.2 - 3.2, 3.3

แผนงาน/โครงการท่ี

มีการประเมินผล

การดําเนินงาน 

(ผลผลิต) 

- แผนงาน/โครงการท่ีมีการ

ประเมินผลการดําเนินงาน 

(ผลผลิต) 

- - - 

- - ระดับความสําเร็จของการ

สรางความรู ความเขาใจ

ในปรัชญาแหงการจัดตั้ง

องคกรใหกับบุคลากรของ

ตนเอง (กระบวนการ) 

- - - 

- มีการกําหนดแผน 

กลยุทธท่ีเช่ือมโยงกับ

ยุทธศาสตรชาติ 

(กระบวนการ) 

- - 5.3 - 
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องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน 

คณะ มก. สํานัก สถาบัน สกอ. สมศ. ก.พ.ร. 

มีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 

(กระบวนการ) 

- 2.1 - - 

มีกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

(กระบวนการ) 

- 2.2 6.6 23 

มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนา

หลักสูตรและการเรียนการสอน ซ่ึงบุคคล องคกร 

และชุมชนภายนอกมีสวนรวม (กระบวนการ) 

- 2.3 - - 

จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารย

ประจํา (ปจจัยนําเขา) 

- 2.4 6.2 - 

สัดสวนของอาจารยประจําที่มีวุฒิ ปริญญาตรี 

ปริญญาโท ปริญญาเอก (ปจจัยนําเขา) 

- 2.5 6.3 17.1 

สัดสวนของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงอาจารย 

ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ

ศาสตราจารย (ปจจัยนําเขา) 

รอยละของบุคลากร

ประจําที่ดํารง

ตําแหนงทาง

วิชาการ  

(ปจจัยนําเขา) 

2.6 6.4 17.2 

- มีกระบวนการสงเสริมการ

ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

วิชาชีพของคณาจารย 

(กระบวนการ) 

- 2.7 6.5 16 

มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจําทําการ

วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน (กระบวนการ) 

- 2.8 - - 

รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําและ

ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป (ผลผลิต) 

- 2.9 1.1  4.1.1 
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คณะ มก. สํานัก สถาบัน สกอ. สมศ. ก.พ.ร. 

- รอยละของบัณฑิตที่ไดรับ

เงินเดือนเริ่มตนเปนไปตาม

เกณฑ (ผลผลิต) 

- 2.10 1.3 - 

- ระดับความพึงพอใจของ

นายจาง ผูประกอบการ  

และผูใชบัณฑิต (ผลผลิต) 

- 2.11 1.4 6.1 

รอยละของนิสิตหรือศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาใน

รอบ 5 ปท่ีผานมา ท่ีไดรับการประกาศเกียรติคุณ 

ยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม 

กีฬา สุขภาพ และดานสิ่งแวดลอมในระดับชาติหรือ

นานาชาติ (ผลผลิต) 

- 2.12 1.5 4.1.4 

รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษาซึ่ง 

มีคุณสมบัติเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธท่ีทําหนาที่

อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ (ปจจัยนําเขา) 

- 2.13 - - 

จํานวนวิทยานิพนธและผลงานวิชาการของนิสิตที่

ไดรับรางวัลในระดับชาติหรือระดับนานาชาติภายใน

รอบปการศึกษา (ผลผลิต) 

- - 1.6 - 

รอยละของจํานวนบทความจากวิทยานิพนธหรือ

เทียบเทาของนิสิตบัณฑิตศึกษาที่ตีพิมพตอจํานวน

วิทยานิพนธหรือเทียบเทาทั้งหมด (ผลผลิต) 

- - 1.7, 

1.8 

4.1.5 

รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตอหลักสูตร

ท้ังหมด (ปจจัยนําเขา) 

- - 6.1 22 

ระดับความพึงพอใจของนิสิตตอคุณภาพการสอน

ของอาจารยและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู (ผลผลิต) 

- - 6.7 - 

คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร 

และศูนยสารสนเทศตอนิสิต (ปจจัยนําเขา) 

- - 6.9 19 
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คณะ มก. สํานัก สถาบัน สกอ. สมศ. ก.พ.ร. 

- - ระดับความสําเร็จ

ของการใหบริการที่

สอดคลองกับความ

ตองการของ

ผูรับบริการ 

(ผลผลิต) 

- - - 

องคประกอบที่ 3 การพัฒนานิสิต 
คณะ มก. สํานัก สถาบัน สกอ. สมศ. ก.พ.ร. 

มีการจัดบริการแกนิสิตและศิษยเกา (กระบวนการ) - 3.1 - - 

มีการสงเสริมกิจกรรมนิสิตครบถวนและสอดคลอง

กับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค 

(กระบวนการ) 

- 3.2 - - 

ระบบอาจารยท่ีปรึกษา (กระบวนการ) - - - - 

- รอยละของนิสิตที่เขารวม

กิจกรรมโครงการพัฒนานิสิต

ตอจํานวนนิสิตทั้งหมด 

(ผลผลิต) 

- - 6.8 - 

 
องคประกอบที่ 4 การวิจัย 

คณะ มก. สํานัก สถาบัน สกอ. สมศ. ก.พ.ร. 

มีการพัฒนาระบบและกลไกการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและ 

งานสรางสรรค (กระบวนการ) 

4.1 - - 

- มีระบบบริหารจัดการ

ความรูจากงานวิจัย

และงานสรางสรรค 

(กระบวนการ) 
 

- 4.2 - - 
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คณะ มก. สํานัก สถาบัน สกอ. สมศ. ก.พ.ร. 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสรางสรรคจากภายใน

มหาวิทยาลัยตอจํานวนอาจารยประจํา และบุคลากรวิจัย (ปจจัยนําเขา) 

4.3 2.2 4.2.2 

 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายนอก

มหาวิทยาลัยตอจํานวนอาจารยประจําและบุคลากรวิจัย (ปจจัยนําเขา) 

4.3 2.3 4.2.2 

 รอยละของงานวิจัย และงานสรางสรรคท่ีตีพิมพ เผยแพร และ/หรือ

นําไปใชประโยชนท้ังในระดับชาติ และระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารย

ประจําและบุคลากรวิจัย (ผลผลิต) 

4.4 2.1 4.2.1 

 จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีไดรับการจดทะเบียนทรัพยสิน

ทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตรในปการศึกษานั้น (ผลผลิต) 

4.4 2.7 4.2.5 

 รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (citation) ใน refereed 

journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติ หรือระดับนานาชาติตออาจารย

ประจําและบุคลากรวิจัย (ผลผลิต) 

4.5 2.6 4.2.4 

 รอยละของอาจารยประจําและบุคลากรวิจัยที่ไดรับทุนทําวิจัย และงาน

สรางสรรคจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยตออาจารยประจําและ

บุคลากรวิจัย (ปจจัยนําเขา) 

- 2.4, 

2.5 

4.2.3 

 รอยละของอาจารยประจําและบุคลากรวิจัยที่เขารวมประชุมวิชาการ 

และ/หรือนําเสนอผลงานวิชาการทั้งในประเทศและตางประเทศ  

(ปจจัยนําเขา) 

- 5.9 - 

องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม 
คณะ มก. สํานัก สถาบัน สกอ. สมศ. ก.พ.ร. 

- มีระบบและกลไกในการบริการ

ทางวิชาการแกสังคมตาม

เปาหมายของมหาวิทยาลัย 

(กระบวนการ) 

- 5.1 - - 

                                                        
 เปนดัชนีบังคับสําหรับคณะวิชา และหนวยงานสถาบัน เนื่องจากมีภารกิจดานการวิจัย 
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คณะ มก. สํานัก สถาบัน สกอ. สมศ. ก.พ.ร. 

รอยละของอาจารยประจําที่มีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแก

สังคม เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกมหาวิทยาลัย  

เปนกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ

ตออาจารยประจํา (ปจจัยนําเขา) 

5.2 3.2 4.3.3 

รอยละของกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนอง

ความตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน 

ประเทศชาติ และนานาชาติตออาจารยประจํา (ผลผลิต) 

5.3 3.1 4.3.1 

มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการ

วิชาการและวิชาชีพมาใชในการพัฒนาการเรียน 

การสอน และการวิจัย (กระบวนการ) 

- - 3.3 - 

คาใชจายและมูลคาของหนวยงานในการบริการวิชาการและวิชาชีพ 

เพื่อสังคมตออาจารยประจํา (ปจจัยนําเขา) 

- 3.4 - 

- รายรับในการใหบริการ 

วิชาการและวิชาชีพของ

มหาวิทยาลัยตออาจารยประจํา 

(ผลผลิต) 

- - 3.6 - 

จํานวนชั่วโมงเฉลี่ยที่อาจารยประจําใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่

ตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม 

ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติตออาจารยประจํา (ปจจัยนําเขา) 

- - 4.3.2 

หมายเหตุ  ในองคประกอบที่ 5 หนวยงานที่เปนสํานัก สถาบัน ใหเปล่ียนขอมูลจากอาจารยประจํา  

เปน บุคลากรประจํา 
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องคประกอบที่ 6 การทํานบุํารุงศิลปวัฒนธรรม 

คณะ มก. สํานัก สถาบัน สกอ. สมศ. ก.พ.ร. 

 มีระบบและกลไกใน

การทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

(กระบวนการ) 

 6.1 - - 

รอยละของกิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนาและ

สรางเสริมเอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรมตอ

จํานวนนิสิต (ผลผลิต) 

จํานวนกิจกรรม/

โครงการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

(ผลผลิต) 

- 4.1 - 

- รอยละของคาใชจาย

และมูลคาที่ใชในการ

อนุรักษพัฒนาและ

สรางเสริมเอกลักษณ

ศิลปะและวัฒนธรรม

ตองบดําเนินการ 

(ปจจัยนําเขา) 

- - 4.2 4.4.3 

องคประกอบที่ 7 การบริหารและจดัการ 
คณะ มก. สํานัก สถาบัน สกอ. สมศ. ก.พ.ร. 

- สภามหาวิทยาลัยใช

หลักธรรมาภิบาลในการ

บริหารจัดการและ

สามารถผลักดัน

มหาวิทยาลัยใหแขงขัน

ไดในระดับสากล 

(กระบวนการ) 

- 7.1 5.1 13 
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คณะ มก. สํานัก สถาบัน สกอ. สมศ. ก.พ.ร. 

มีระบบการบริหาร

จัดการที่ดีแบบ 

ธรรมาภิบาล และ

ภาวะผูนํา 

(กระบวนการ) 

ภาวะผูนําของผูบริหาร

ทุกระดับของ

มหาวิทยาลัย 

(กระบวนการ) 

มีระบบการบริหาร

จัดการที่ดีแบบธรรมา 

ภิบาล และภาวะผูนํา 

(กระบวนการ) 

7.2 - - 

- มีการพัฒนา

มหาวิทยาลัยสูองคการ

เรียนรูโดยอาศัยผลการ

ประเมินจากภายใน 

และภายนอก 

(กระบวนการ) 

- 7.3 5.2 20 

มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนา และธํารง

รักษาไวใหบุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ (กระบวนการ) 

7.4 - - 

- ศักยภาพของระบบ

ฐานขอมูลเพื่อการ

บริหาร การเรียนการ

สอน และการวิจัย 

(ปจจัยนําเขา) 

- 7.5 5.5 18 

ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมใน

การพัฒนาหนวยงาน (ผลผลิต) 

7.6 - 14 

รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการ หรือวิชาชีพ

ในระดับชาติ หรือนานาชาติ (ผลผลิต) 

7.7 - - 

- มีการนําระบบบริหาร

ความเสี่ยงมาใชใน

กระบวนการบริหาร

การศึกษา 

(กระบวนการ) 

- 7.8 - - 
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คณะ มก. สํานัก สถาบัน สกอ. สมศ. ก.พ.ร. 

ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงช้ีและเปาหมายของระดับองคกร

สูระดับบุคคล (ผลผลิต) 

7.9 - - 

รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ (ผลผลิต) 5.4 - 6 

- การใชทรัพยากร 

ภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัยรวมกัน 

(กระบวนการ) 

- 8.2 5.4 - 

งบประมาณสําหรับการพัฒนาคณาจารยท้ังในประเทศและตางประเทศ

ตออาจารยประจํา (ปจจัยนําเขา) 

- 5.10 - 

รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรู และ

ทักษะในวิชาชีพทั้งในประเทศและตางประเทศ (ปจจัยนําเขา) 

- 5.11 - 

- - มีระบบการมอบ 

หมายงานตามใบ

มอบหมายงาน (JA)  

(กระบวนการ) 

- - - 

- - งานที่มีการวิเคราะห

และนําผลไปปรับปรุง

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

(กระบวนการ) 

- - - 

- - สัดสวนของจํานวน

บุคลากรในสํานักงาน

ท้ังหมดตอจํานวน

คอมพิวเตอรท่ีใชในการ

ทํางาน (ปจจัยนําเขา) 

- - - 

หมายเหตุ   ในองคประกอบที่ 7 หนวยงานที่เปนสํานัก สถาบัน ใหเปล่ียนขอมูลจากอาจารยประจํา   

    เปนบุคลากรประจํา 
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องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 
คณะ มก. สํานัก สถาบนั สกอ. สมศ. ก.พ.ร. 

มีระบบ และกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย การตรวจสอบ

การเงินและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ (กระบวนการ) 

8.1 - - 

รอยละของเงินรายไดจริงจากภายนอกทั้งหมดตอรายรับจริงทั้งหมด 

(ปจจัยนําเขา) 

- - - 

- สินทรัพยถาวรตอ

จํานวนนิสิตเต็มเวลา

เทียบเทา  

(ปจจัยนําเขา) 

- - 5.6 - 

 คาใชจายทั้งหมดตอ

จํานวนนิสิตเต็มเวลา

เทียบเทา  

(ปจจัยนําเขา) 

 - 5.7 12 

- รอยละของเงินเหลือจาย

สุทธิตองบดําเนินการ 

(ผลผลิต) 

- - 5.8 - 

- - รอยละของกิจกรรมการ

ใหบริการที่มีการวิเคราะห

ตนทุนตอหนวยและ

รายงานใหผูบริหารทราบ 

(กระบวนการ) 

- - - 

 

 

 

 



คูมือดัชนีประเมินและเกณฑมาตรฐานระบบประกันคุณภาพ สําหรับสํานัก สถาบัน ป 2551           19          

องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

คณะ มก. สํานัก สถาบัน สกอ. สมศ. ก.พ.ร. 

- มีระบบและกลไกในการ

ประกันคุณภาพภายใน 

ท่ีเปนสวนหนึ่งของ

กระบวนการบริหาร

การศึกษา 

(กระบวนการ) 

- 9.1 7.1 - 

มีระบบและกลไกการใหความรูและทักษะดาน

การประกันคุณภาพแกนิสิต (กระบวนการ) 

- 9.2 - - 

ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายใน (ผลผลิต) 9.3 7.2 8 

- - ระดับความสําเร็จของ

การพัฒนาปรับปรุงการ

ดําเนินงาน 

(กระบวนการ) 

- - - 
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1.5 สรุปดัชนีประเมินคุณภาพภายในตามองคประกอบคุณภาพ 9 ดาน 

จํานวนดัชน ี  ระดับ 
ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต รวม 

คณะวิชา 2.4, 2.5, 2.6, 2.10, 

2.13, 2.15, 4.2, 

4.3, 4.7, 4.8, 5.1, 

5.4, 5.5, 7.7, 7.8, 

8.2 

1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 

2.7, 3.1, 3.2, 3.3, 

4.1, 5.3, 7.1, 7.2, 

8.1, 9.1,  

1.2, 1.3, 2.8, 2.9, 

2.11, 2.12, 2.14, 

4.4, 4.5, 4.6, 5.2, 

6.1, 7.3, 7.4, 7.5, 

7.6, 9.2  

 

รวม 16 14 17 47 
สํานัก สถาบัน 2.1, 2.4, 2.5, 2.9, 

2.10, 2.11, 2.13, 

2.14, 3.9, 3.10, 

3.11, 4.2  

1.1, 2.3, 3.1, 3.2, 

3.7, 3.8, 4.1, 4.3, 

6.1 

1.2, 1.3, 1.4, 2.2, 

2.6, 2.7, 2.8, 2.12, 

2.15,  3.3, 3.4, 

3.5, 3.6, 5.1 

 

รวม 12 9 14 35 
วิทยาเขต/

มหาวิทยาลัย 
2.4, 2.5, 2.6, 2.13, 

2.16, 2.18, 4.3, 

4.4, 4.8, 4.9, 5.2, 

5.5, 5.7, 6.3, 7.5, 

7.12, 7.13, 8.2, 

8.3, 8.4  

 

 

1.1, 1.3, 2.1, 2.2, 

2.3, 2.7, 2.8, 3.1, 

3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 

5.1, 5.4, 6.1, 7.1, 

7.2, 7.3, 7.4, 7.8, 

7.11, 8.1, 9.1, 9.2 

1.2, 2.9, 2.10, 

2.11, 2.12, 2.14, 

2.15, 2.17, 3.4, 

4.5, 4.6, 4.7, 5.3, 

5.6, 6.2, 7.6, 7.7, 

7.9, 7.10, 8.5, 9.3 

 

รวม 20 24 21 65 
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บทท่ี 2 
 

ดัชนีประเมินและเกณฑมาตรฐาน สําหรับสํานัดัชนีประเมินและเกณฑมาตรฐาน สําหรับสํานัก สถาบันก สถาบัน  
 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดกําหนดระบบประกันคุณภาพสําหรับ

หนวยงานที่ไมไดทําหนาที่ในการผลิตบัณฑิตเปนภารกิจหลัก แตทําหนาที่ในการ

สนับสนุนการเรียนการสอน  และการบริหาร  หรือสนับสนุนพันธกิจดานอื่นๆ  

ของมหาวิทยาลัย ไดแก สํานัก สถาบัน และหนวยงานอื่นๆ ที่มีสถานะเทียบเทา   

ตองดําเนินการตามรูปแบบที่ 2 ประกอบดวย 6 องคประกอบ  โดยมหาวิทยาลัย 

ไดกําหนดดัชนีตรวจสอบคุณภาพภายใน สําหรับสํานัก สถาบัน และหนวยงาน

สนับสนุน จํานวน 40 ดัชนี เพื่อตรวจสอบระบบและกลไกในการดําเนินการ และในป 

พ.ศ. 2551 ไดพัฒนาปรับปรุงดัชนีและเกณฑการประเมินคุณภาพภายในสําหรับสํานัก 

สถาบัน และหนวยงานสนับสนุน ที่สามารถประเมินผลทั้งเชิงปจจัยนําเขา กระบวนการ 

และผลผลิต ซึ่งการปรับปรุงพิจารณาความเชื่อมโยงกับตัวบงชี้ทั้งของสกอ. สมศ. และ

ก.พ.ร. รวมดวย สําหรับสถาบันมีจํานวน 35 ดัชนี และสํานักมีจํานวน 27 ดัชนี 

เนื่องจากมีดัชนีที่เกี่ยวของกับภารกิจดานการวิจัย จํานวน 8 ดัชนี เปนดัชนีไมบังคับ

สําหรับสํานัก รายละเอียดดังตารางที่ 2.1 
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ตารางที่ 2.1 จํานวนดัชนีประเมินรายองคประกอบของสํานัก สถาบัน 

จํานวนดชัน ีองคประกอบที่ 
สํานัก สถาบัน 

1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนงาน 4 4 

2 ภารกิจหลัก 7 15 

3 การบริหารและจัดการ 11 11 

4 การเงินและงบประมาณ 3 3 

5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 1 1 

6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน 1 1 

รวม 27 35 
 
หมายเหตุ หนวยงานระดับสํานักสามารถเพิ่มเติมดัชนีและเกณฑการประเมิน 

ที่เหมาะสมกับอัตลักษณของหนวยงานในองคประกอบที่ 2 ไดอีกไมเกิน 8 ดัชนี  

ที่สอดคลองกับการดําเนินงานตามภารกิจหลักของหนวยงาน หรือสามารถเลือก 

จากดัชนีของหนวยงานระดับสถาบันมาดําเนินการก็ได  
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องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนงาน 

 
ดัชนีที่ 1.1  มีการกาํหนดปรชัญา หรือปณธิาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนา 

   กลยุทธ แผนดําเนนิงาน และมีการกําหนดตัวบงช้ีเพือ่วัด   
               ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกจิ (สกอ. 1.1) 

ประเภทของดชัน ี  กระบวนการ 

หลักการและเหตุผล 

 พันธกิจของมหาวิทยาลัย  ประกอบดวย  การเรียนการสอน  การวิจัย  

การบริการทางวิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ในการดําเนินการ

ตามพันธกิจแตละดานตองคํานึงถึงหลักการของการศึกษาระดับอุดมศึกษา มาตรฐาน

การอุดมศึกษา มาตรฐานการศึกษาของชาติ ตลอดจนมาตรฐานวิชาชีพที่เกี่ยวของ 

รวมถึงยุทธศาสตรดานตางๆ ของชาติ ดังนั้น การกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน 

ตลอดจนการพัฒนากลยุทธและแผนการดําเนินงานเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงาน

ของหนวยงาน จึงจําเปนตองใหสอดคลองกับหลักการและมาตรฐานตางๆ ที่เกี่ยวของ

ตามที่ระบุขางตน อีกทั้งตองคํานึงถึงทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนา 

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก ทั้งนี้ เพื่อใหการ

ดําเนินงานของหนวยงานเปนไปอยางมีคุณภาพในทิศทางที่ถูกตองเหมาะสมและเปน

ที่ยอมรับของสังคม  

รอบระยะเวลา รอบปงบประมาณ (1 ตุลาคม 25... – 30 กันยายน 25...) 

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) 
1. มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน  

2. มีกระบวนการพฒันากลยุทธ แผนการดาํเนินงานและแผนปฏิบัติการ

ประจําป ใหสอดคลองกัน และสอดคลองกับภารกิจหลักของหนวยงาน ยุทธศาสตรและ

แผนพัฒนาของชาติ  
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3. มีการกําหนดตวับงช้ีของการดาํเนินงาน และกาํหนดเปาหมายของแตละ

ตัวบงช้ีเพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงาน  

4. มีการดําเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ  

5. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาํเนินงานตามตวับงช้ี  

อยางนอยปละ 2 ครั้ง  

6. มีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธ แผนการดําเนนิงาน 

เปาประสงค เปาหมายกบัยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของมหาวิทยาลยัและของชาติ 

ตลอดจนสภาพการณปจจุบันและแนวโนมในอนาคตอยางสม่าํเสมอ  

7. มีการนําผลการประเมินและผลการวิเคราะหมาปรับปรงุกลยทุธและ

แผนการดําเนนิงานอยางตอเนือ่ง  

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการ 

ไมครบ 5 ขอแรก 

มีการดําเนินการ  

5 – 6 ขอแรก 

มีการดําเนินการครบทกุขอ 

แนวทางการปฏิบัต ิ
1. มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน และมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ 

แผนการดําเนินงานและแผนปฏิบัติการประจําปใหสอดคลองซ่ึงกันและกัน และสอดคลอง

กับภารกิจหลักของหนวยงาน หลักการอุดมศึกษา มาตรฐานการศึกษาของชาต ิมาตรฐาน

การอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ (ถามี) ยุทธศาสตรของชาติในดานตางๆ ตลอดจน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  

2. มีการกําหนดตัวบงช้ี (KPI) ของการดําเนินงาน ตลอดจนกําหนดเปาหมาย 

(target) ของแตละตัวบงช้ีเพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนใหครบ 

ทุกภารกิจ (การเรียนการสอน/การวิจัย/การบริการวิชาการ/การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม)  

3. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ี 

เปนประจําอยางนอยปละ 2 ครั้ง  



คูมือดัชนีประเมินและเกณฑมาตรฐานระบบประกันคุณภาพ สําหรับสํานัก สถาบัน ป 2551           25          

4. มีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธ แผนการดําเนินงาน 

เปาประสงค (goal) เปาหมาย (target) กับสภาพการณในปจจุบันและแนวโนมในอนาคต

อยางสม่ําเสมอ  

5. มีการนําผลการประเมินและการวิเคราะหในขอ 3 และ 4 มาปรับปรุง 

กลยุทธ และแผนการดําเนินงานอยางตอเนื่อง  

ขอมูลที่ตองการ 
1. ปรัชญาหรือปณิธานของหนวยงาน  

2. แผนกลยุทธ แผนการดําเนินงาน และแผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงาน  

3. เอกสารหลกัฐานที่แสดงใหเหน็วาหนวยงานมกีลไกการดําเนนิงานเพื่อ
กําหนดปรัชญา หรือปณิธาน กลยุทธ แผนการดําเนินงาน และแผนปฏิบัติการประจําป

ของหนวยงาน  

4. รายงานการวเิคราะหความสอดคลองของปรัชญา ปณิธาน และกลยทุธกับ

ภารกิจหลักของหนวยงาน หลกัการอุดมศึกษา มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐาน

วิชาชีพ (ถาม)ี มาตรฐานการศกึษาของชาต ิยุทธศาสตรดานตางๆ ของชาติ และ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ 

5. รายช่ือตัวบงช้ีและเปาหมายความสําเร็จของการดําเนนิงานตามแผน 

ทุกภารกิจ ไดแก ดานการเรยีนการสอน ดานการวิจัย ดานการบริการวิชาการ และ 

ดานการทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม  

6. เอกสารรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงาน

ของหนวยงาน  

7. เอกสารหรือรายงานการประชุมที่แสดงใหเห็นวา หนวยงานมกีารรายงาน

การดําเนินงานในดัชนีนี ้

8. เอกสารการวิเคราะหและปรับปรุงกลยทุธใหทันสมัยและสอดคลองกับ
สภาพการณในปจจุบันและแนวโนมในอนาคตอยางสม่ําเสมอ  
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ดัชนีที่ 1.2  รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงช้ีของการปฏิบัตงิานที่กําหนด  
  (สกอ.1.2 และ ก.พ.ร. 3.2, 3.3) 

ประเภทของดชัน ี  ผลผลิต 
หลักการและเหตุผล 

เพื่อใหหนวยงานสามารถติดตามผลการดําเนินงานตามแผนงานที่กําหนดไว 

โดยพิจารณาจากระดับความสําเร็จของการบรรลุเปาหมายแตละตัวบงช้ีที่สอดคลองกับ

แผนปฏิบัติงานของหนวยงาน โดยประเด็นของการประเมินผล ไดแก ดานมาตรฐาน

คุณภาพบัณฑิต ดานงานวิจัยและงานสรางสรรค ดานการบริการวิชาการ และดานงาน

อนุรักษศิลปวัฒนธรรม  

รอบระยะเวลา รอบปงบประมาณ (1 ตุลาคม 25... – 30 กันยายน 25...) 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

บรรลุเปาหมาย 

รอยละ 60 – 74  

บรรลุเปาหมาย 

รอยละ 75 – 89  

บรรลุเปาหมาย 

รอยละ 90 – 100  

ขอมูลที่ตองการ 
1. เอกสารการกําหนดรายการตัวบง ช้ีของแผนการปฏิบัติงานในรอบ

ปงบประมาณ เปาหมายในแตละตัวบงช้ี และผลการดําเนินงานในตัวบงช้ีเหลานั้น  

2. เอกสารหลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงกลไกเพื่อประเมินผลการดําเนินงานตาม
ตัวบงช้ีของแผนปฏิบัติงานประจําป  

2.1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ คณะทํางาน หรือมอบหมายผูรับผิดชอบ  

2.2 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานของตัวบงช้ีและความเชื่อถือได

ของขอมูลที่ไดรับ รวมถึงระบบการเก็บรักษาและดูแลเอกสารหรือขอมูล  

2.3  การมีสวนรวมของผูบรหิารระดับสงูของหนวยงาน  
สูตรในการคํานวณ 

100
มดระมาณทั้งหประจําปงบปปฏิบัติงานงชี้ของแผนจํานวนตัวบ

ยรลุเปาหมาระมาณที่บรประจําปงบปปฏิบัติงานงชี้ของแผนจํานวนตัวบ
×  
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ดัชนทีี่ 1.3 แผนงาน/โครงการที่มีการประเมินผลการดําเนนิงาน  

ประเภทของดัชน ี  ผลผลิต 

หลักการและเหตุผล 
เพื่อใหหนวยงานไดมีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 

ที่ ไดกําหนดไว  และสามารถนําผลการประเมินไปใชในการพัฒนาปรับปรุง 

การดําเนินงานของหนวยงานตอไป เปนไปตามกระบวนการ PDCA 

นิยามคําศัพท   
แผนงาน  หมายถึง แผนที่มีความสอดคลองกับยุทธศาสตร วัตถุประสงคของ

หนวยงาน แผนกํากับงานหลักในกลุมตางๆ ซึ่งผูกพันกับผลผลิตหรือภารกิจหลักของ

หนวยงาน แผนงานนี้มักเกี่ยวของกับการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรเพื่อการ

ดําเนินงานประจําป เชน แผนงานการพัฒนานิสิต แผนงานการวิจัย แผนงานการบริการ

วิชาการ  แผนพัฒนาบุคลากร  แผนพัฒนาปรับปรุงในระบบประกันคุณภาพ แผนการ

จัดการเรียนการสอน และแผนอื่นๆ 

โครงการ  หมายถึง โครงการประจําปงบประมาณตามภารกิจที่ระบุไว 

ในแผนงานที่เชื่อมโยงกับงบประมาณและสามารถวัดประสิทธิภาพในเชิงปริมาณได 

(ประเมินระดับโครงการ โดยไมประเมินในระดับกิจกรรม) 

เปาหมาย หมายถึง ระดับของผลการดําเนินงานที่ตองการใหบรรลุ ทั้งใน

ระยะสั้นและระยะยาว เปาหมายควรระบุทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ หรือจุดหมาย

ปลายทาง ส่ิงที่คาดหวังหรือกิจกรรมที่คาดหวังวาจะทําใหบรรลุความสําเร็จในการ

ดําเนินงานหรือในภารกิจนั้น 



28           คูมือดัชนีประเมินและเกณฑมาตรฐานระบบประกันคุณภาพ สําหรับสํานัก สถาบัน ป 2551 

การติดตามและประเมินผล หมายถึง มีการกํากับดูแลผลการดําเนินงาน 

ใหเปนไปตามที่กําหนดไวโดยที่มีขอมูลและรายงานผลความกาวหนาของโครงการ 

เปนระยะ เชน การรายงานความกาวหนาในการประชุม และมีการจดบันทึกการ

ประชุม เปนตน  

รอบระยะเวลา รอบปงบประมาณ (1 ตุลาคม 25... – 30 กันยายน 25...) 

เกณฑมาตรฐาน (ขอ) 
1. โครงการที่มีการดําเนินงานตามแผน 

2. โครงการที่เปนไปตามกําหนดเวลา 

3. โครงการที่ตรงตามวัตถุประสงค 

4. โครงการที่บรรลุเปาหมาย 

5. โครงการที่มีการติดตามและประเมินผล 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

คาเฉลี่ยนอยกวา 3.00 คาเฉลี่ย 3.01 – 4.00 คาเฉลี่ย 4.01 หรือ

มากกวา 

ขอมูลที่ตองการ 
 รายละเอียดตามฐานขอมูลระบบการประกันคุณภาพ ดานแผนงาน กรณีที่

หนวยงานยังไมดําเนินการจัดเก็บในรูปฐานขอมูลระบบการประกันคุณภาพใหเสนอ

ขอมูลในแบบเก็บขอมูลดิบ 

สูตรในการคํานวณ  

ารทั้งหมดจํานวนโครงก
านเกณฑมาตรฐะเมินผลตามที่มีการปรนวนโครงการผลรวมของจํา
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 ดัชนทีี่ 1.4 ระดับความสาํเร็จของการสรางความรู ความเขาใจในปรชัญาแหง  
               การจัดตั้งองคกรใหกับบคุลากรของตนเอง  

ประเภทของดัชน ี  ผลผลิต 

หลักการและเหตุผล 
เพื่อเปนการกระตุนใหบุคลากรทุกคนในองคกรมีความรู ความเขาใจ 

ในปรัชญาแหงการจัดตั้งองคกรอยางชัดเจน เพื่อใหปฏิบัติงานไดบรรลุวัตถุประสงค

ขององคกร 

นิยามคําศัพท   
ระดับความสาํเร็จ หมายถึง ผลการดําเนินงานที่บรรลุเปาหมายตามตัวชี้วดั

ที่หนวยงานกําหนด 
บุคลากรที่มีความรู ความเขาใจ ในปรัชญาแหงการจัดตั้งองคกรของตน 

หมายถึง บุคลากรในหนวยงานที่มีความเขาใจปรัชญาแหงการจัดตั้งองคกรวา

หนวยงานของตนมีบทบาทอยางไรในการตอบสนองตอพันธกิจทั้ง 4 ดานและนโยบาย

ของมหาวิทยาลัยใหชดัเจน 

ปรัชญาแหงการจัดตั้งองคกร หมายถึง ความรูและความเขาใจถึงหลักการ

และเหตุผล /ความจําเปน/ความสําคัญของการจัดตั้งองคกร รวมถึงเขาใจในบทบาท

หนาที่/ภารกิจ/วัตถุประสงค/วิสัยทัศนขององคกร 

ภารกิจ หมายถึง หนาที่ หรือความรับผิดชอบที่หนวยงานใดหนวยงานหนึ่ง

จะตองกระทําอยางตอเนื่องจนประสบความสําเร็จ และเปนผลรวมของวัตถุประสงค

ทั้งหมดขององคกร 

รอบระยะเวลา รอบปงบประมาณ (1 ตุลาคม 25... – 30 กันยายน 25...) 
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เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) 
1. หนวยงานมีปรัชญา และวัตถุประสงคการจัดตั้งองคกรที่ชัดเจน 

2. มีการแจง/เผยแพรปรัชญา และวัตถุประสงคของการจัดตั้งองคกรให

บุคลากรรับทราบอยางทั่วถึง 

3. มีการประชุม/กิจกรรมเพื่อสรางความรูความเขาใจในปรัชญา และ

วัตถุประสงคของการจัดตั้งองคกร 

4. มีการประเมินความรู ความเขาใจในปรัชญา และวัตถุประสงคของการ

จัดตั้งองคกร 

5. มีการนําผลการประเมินมาทบทวน เพื่อพัฒนากระบวนการใหความรู 

ความเขาใจในปรัชญา และวัตถุประสงคของการจัดตั้งองคกรกับบุคลากร 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการ 

ไมครบ 3 ขอแรก 

มีการดําเนินการ  

3 – 4 ขอแรก 

มีการดําเนินการครบทุกขอ 

ขอมูลที่ตองการ 
1. รายงานการประชุม/กิจกรรมที่ดําเนินการเพื่อทบทวน/สรางความรู 

ความเขาใจในปรัชญาแหงการจัดตั้งองคกร 

2. หลักฐานที่แสดงผลการประเมินความรูความเขาใจในปรัชญาแหงการ
จัดตั้งองคกรของบุคลากรภายในหนวยงานตามเครื่องมือวัดที่หนวยงานกําหนด 

3. หลักฐานการแจง/เผยแพรปรัชญา และวัตถุประสงคใหบุคลากรรับทราบ

อยางทั่วถึง 
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องคประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 
 
ดัชนทีี่ 2.1   รอยละของบุคลากรประจาํทีด่ํารงตาํแหนงทางวิชาการ  

ประเภทของดัชน ี  ปจจัยนําเขา 

หลักการและเหตุผล 
 เพื่อพัฒนาศักยภาพและเปนการสนับสนุนใหบุคลากรประจํามีตําแหนงทาง

วิชาการ แสดงถึงขีดความสามารถของบุคลากรทางดานวิจัย เปนการขยายขอบเขต

ความรูทางการปฏิบัติงานซึ่งเปนประโยชนตอการทํางานหรือการพัฒนาประเทศ 

เพื่อใหบุคลากรกาวไปสูการมีตําแหนงทางวิชาการที่สูงขึ้น โดยมีการกําหนดเสนทาง

เดินของตําแหนงงาน (Career Path) ทุกสายงาน 

นิยามคําศัพท 
 บุคลากรที่มีตําแหนงทางวิชาการ หมายถึง บุคลากรประจําสายสนับสนุน 

ที่มีการนําเสนอผลงานและไดรับการพิจารณาจากคณะกรรมการประเมินโดย

มหาวิทยาลัยมีคําส่ังแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเชี่ยวชาญพิเศษ  ชํานาญการพิเศษ/

เชี่ยวชาญ และชํานาญการ  

 บุคลากรประจํา หมายถึง บุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมดที่เปนขาราชการ 

พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราว สาย ข และ ค ที่มีสัญญาจางกับ

หนวยงานทั้งปการศึกษา ที่มีระยะเวลาทํางานไมต่ํากวา 9 เดือน รวบรวมสิ้นสุด 

ปการศึกษา 

รอบระยะเวลา    รอบปการศึกษา (1 มิถุนายน  25... – 31 พฤษภาคม 25...) 

เกณฑการประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

รอยละ 5 หรือนอยกวา รอยละ 6 – 9  รอยละ 10 หรือมากกวา 
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ขอมูลที่ตองการ 
 รวบรวมขอมูลตําแหนงทางวิชาการของบุคลากรประจําจากงานบุคคล ดังนี้ 

1. จํานวนบุคลากรประจําในปการศึกษานั้น นับเฉพาะบุคลากรที่มี
คุณสมบัติในการขอตําแหนงทางวิชาการตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
ทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ 

2. จํานวนบุคลากรประจําที่มีตําแหนงทางวิชาการ โดยใหนําเสนอแยก

ตําแหนงทางวิชาการระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ชํานาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ และ 

ชํานาญการ 

สูตรในการคํานวณ (เชี่ยวชาญพิเศษ: ชํานาญการพิเศษ: เชี่ยวชาญ: ชํานาญการ) 

100
งหมดกรประจําทั้จํานวนบุคลา

..............ทางวิชาการ มีตําแหนงกรประจําที่จํานวนบุคลา ×  
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ดัชนีที่ 2.2  ระดับความสําเรจ็ของการใหบริการที่สอดคลองกับความตองการของ
ผูรับบริการ   

ประเภทของดชัน ี  ผลผลิต 
หลักการและเหตุผล 
 การใหบริการใดๆ จะตองมีการสํารวจความตองการของผูรับบริการในเบื้องตน

กอน เพ่ือใหผลการดําเนินงานมีความสอดคลองกับความตองการของผู รับบริการ 

กอใหเกิดประโยชน ตรงตามวัตถุประสงค และมีประสิทธิภาพ 

รอบระยะเวลา รอบปการศกึษา (1 มิถุนายน 25... – 31 พฤษภาคม 25...) 
เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) 

1. มีการสํารวจความตองการของผูรับบริการ 
2. มีการวางแผนการใหบริการที่สอดคลองกับความตองการของผูรับบริการ 
3. มีการดําเนินการตามแผนการใหบริการที่กําหนด 

4. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการใหบริการ 
5. มีการนําขอเสนอแนะจากการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินการใหบริการ

ในรอบปตอไป 
เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3 – 4 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 

ขอมูลที่ตองการ 
1. หลักฐานที่แสดงผลการสํารวจความตองการของผูรับบริการ 
2. แผนการใหบริการที่สอดคลองกบัความตองการของผูรับบริการ 
3. หลักฐานที่แสดงผลการดําเนินงานตามแผนการใหบริการท่ีสอดคลองกับ

ความตองการของผูรับบริการ 

4. หลักฐานที่แสดงการประเมินผลแผนการใหบริการ 
5. แผนพัฒนาปรบัปรุงจากขอเสนอแนะของผูรับบริการ 
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ดัชนทีี ่2.3 มีการสนับสนนุการผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรค (สกอ. 4.1) 

ประเภทของดัชน ี  กระบวนการ 

หลักการและเหตุผล 
 เพื่อใหหนวยงานมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสรางสรรคที่มีคุณภาพ

โดยมีแนวทางการดําเนินงานที่เปนระบบและมีกลไกสงเสริมสนับสนุนการสราง

งานวิจัยและงานสรางสรรคใหสามารถดําเนินการไดตามแผนที่กําหนดไว ทั้งสนับสนุน

ดานการจัดหาแหลงทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัย การสงเสริมพัฒนาสมรรถนะ 

แกบุคลากรวิจัยและทีมวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรที่จําเปนซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคล 

เครื่องมืออุปกรณที่เกี่ยวของตางๆ ตลอดจนจัดระบบสรางขวัญและกําลังใจ 

แกบุคลากรวิจัยอยางเหมาะสม 

นิยามคําศัพท 
 งานวิจัย หมายถึง กระบวนการคนหาคําตอบของปญหา หรือการเสาะ

แสวงหาความรูใหม ตลอดจนถึงการประดิษฐคิดคนที่ผานกระบวนการศึกษา คนควา

หรือทดลอง วิเคราะหและตีความขอมูล ตลอดจนสรุปผลอยางเปนระบบ 

 งานสรางสรรค หมายถึง ผลงานวิชาการ (ไมจําเปนตองเปนงานวิจัย) ที่มี

การศึกษาคนควา ที่แสดงออกทางศิลปะหรือดนตรีอันเปนที่ยอมรับ 

รอบระยะเวลา    รอบปการศึกษา (1 มิถุนายน 25... – 31 พฤษภาคม 25...) 
เกณฑมาตรฐาน (ขอ) 

1. มีการบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรค เพื่อใหบรรลุเปาหมาย ตามแผน

ของหนวยงานและสอดคลองกับแผนงานและยุทธศาสตรการวิจัยของมหาวิทยาลัย

และของชาติ  

                                                        
 เปนดัชนีบงัคับสําหรับหนวยงานสถาบันเทานั้น เนื่องจากมีภารกิจดานการวิจัย 
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2. มีการรวบรวมขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัย และ

งานสรางสรรค 

3. มีการจัดสรรทรัพยากรการเงิน ทรัพยากรบุคคล แหลงคนควาตางๆ  

เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค  

4. มีการพัฒนาทรพัยากรบุคคลดานการวิจัย  

5. มีการสรางขวัญและกําลังใจและยกยองบุคลากรวิจัยที่มีผลงานวิจัยและ
งานสรางสรรคดีเดน  

6. มีการสงเสริมความรวมมือระหวางบุคลากรวิจัยกับองคกรภายนอก 

ทั้งภาครัฐ เอกชน ภาคอุตสาหกรรม และภาคสังคม 
เกณฑการประเมิน   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการ 

ไมครบ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ  

3 – 4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

อยางนอย 5 ขอ 

แนวทางปฏิบตั ิ
1. มีระบบบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรคที่สงเสริมการบูรณาการและ 

สอดคลองไปในแนวเดียวกันกับภารกิจดานอื่นของหนวยงาน เพื่อใหการดําเนินงาน

บรรลุเปาหมายตามแผนของหนวยงาน และสอดคลองกับยุทธศาสตรการวิจัยของ

มหาวิทยาลัยและของชาติ  

2. มีการรวบรวมขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัย และ

งานสรางสรรค 

3. มีการจัดหาทรัพยากรสนับสนุนการวิจัย และงานสรางสรรคอยางเพียงพอ 

ทั้งทรัพยากรการเงิน ทรัพยากรบุคคล แหลงคนควา หองปฏิบัติการและสิ่งอํานวย

ความสะดวกอื่นๆ  
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4. มีกลไกสงเสริมความรวมมือระหวางนักวิจัย กับองคกรภายนอกทั้งภาครัฐ 

เอกชน และภาคอุตสาหกรรมในการทํางานวิจัยและงานสรางสรรครวมกัน 

5. มีการพัฒนาสมรรถนะนักวิจัย มีการควบคุมนักวิจัยใหปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณ มีการสรางขวัญและกําลังใจและยกยองนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงาน

สรางสรรคดีเดน  

6. มีการสรางทีมวจิัยเพื่อผลิตผลงานวิจัยและงานสรางสรรคระดับสากล 

ขอมูลที่ตองการ 
1. แผนงานวิจัยของหนวยงานและหลักฐานการดําเนินงานตามแผนตลอดจน

การประเมินและปรับปรุง 

2.  ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ มาตรการ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของกับการ

บริหารงานวิจัยของหนวยงาน  

3. ขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัย เชน ขอมูลหรือ 

หลักฐานการจัดหาแหลงทุน ขอมูลการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการวิจัย 

ขอมูลการสนับสนุนทรัพยากรดานอื่นๆ ตอการวิจัย ขอมูลทุนวิจัยที่บุคลากรวิจัยไดรับ

พรอมชื่อบุคลากรวิจัย ขอมูลเกี่ยวกับผลการวิจัยที่ตีพิมพหรือเผยแพรในลักษณะอื่นๆ 

หรือการนําไปใชประโยชน ตลอดจนขอมูลหรือหลักฐานการสรางขวัญและกําลังใจแก

บุคลากรวิจัย เปนตน  

4. ขอมูลหรือหลักฐานการพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานการวิจัย  

5. เอกสารหลักฐานความรวมมือในการวิจัยกับองคกรภายนอก ทั้งภาครัฐ 

เอกชน ภาคอุตสาหกรรม และภาคสังคม 
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ดัชนทีี่ 2.4 จํานวนเงินสนับสนุนงานวจิัย และงานสรางสรรคจากภายใน
มหาวิทยาลัย ตอจํานวนบุคลากรวิจัย  
(สกอ. 4.3 สมศ. 2.2 และ ก.พ.ร. 4.2.2) 

ประเภทของดัชน ี  ปจจัยนําเขา 

หลักการและเหตุผล 
 เพื่อวัดศักยภาพของบุคลากรวิจัยในการขอทุนวิจัยจากภายในมหาวิทยาลัย 

(เชน สวพ. และหนวยงานอื่นๆ) มาใชในการทํางานวิจัย  

นิยามคําศัพท 
บุคลากรวิจัย หมายถึง ขาราชการ พนักงาน หรือบุคลากรที่เปนเจาหนาที่

วิจัย และนักวิจัย และหรือบุคลากรที่มีภาระหนาที่หลักในการทําวิจัยโดยมีสัญญาจาง

ทั้งปการศึกษา และมีระยะเวลาทํางานไมต่ํากวา 9 เดือน  

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคภายในมหาวิทยาลัย หมายถึง 

เงินที่จัดสรรใหเพื่อการวิจัยครอบคลุมถึงงบประมาณแผนดิน และเงินรายไดของ

หนวยงาน และมหาวิทยาลัยที่ไดจัดสรรใหบุคลากรวิจัยเพื่อทําวิจัยและงานสรางสรรค 

การนับจํานวนเงินใหนับเฉพาะเงินที่ไดรับอนุมัติใหมีการเบิกจาย ไมใชตัวเลข

งบประมาณที่จัดสรร การไดรับเงิน วัสดุ อุปกรณ หรือเครื่องมือตางๆ ที่ไดรับการ

สนับสนุนจากภายในหนวยงานและมหาวิทยาลัยเพื่อการทํางานวิจัยหรืองาน

สรางสรรคในกรณีที่เปนวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ ใหคํานวณเปนจํานวนเงินตามราคา

ของสิ่งนั้นๆ 

รอบระยะเวลา    รอบปการศกึษา (1 มิถุนายน 25... – 31 พฤษภาคม 25...) 
 
 

                                                        
 เปนดัชนีบงัคับสําหรับหนวยงานสถาบันเทานั้น เนื่องจากมีภารกิจดานการวิจัย 



38           คูมือดัชนีประเมินและเกณฑมาตรฐานระบบประกันคุณภาพ สําหรับสํานัก สถาบัน ป 2551 

เกณฑการประเมิน   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

1 – 19,999 บาท/คน 20,000 – 29,999 บาท/คน 30,000 บาท/คน หรือ

มากกวา 

ขอมูลที่ตองการ 
1. จํานวนบุคลากรวิจัยในปการศึกษานั้น นับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง 

2. จํานวนเงินสนับสนุนการทําวิจัยและงานสรางสรรคที่หนวยงานไดจัดสรร
ใหกับบุคลากรวิจัย ในปการศึกษานั้น การนับจํานวนเงินใหนับเฉพาะเงินที่ไดรับ
อนุมัติใหมีการเบิกจายไมใชตัวเลขงบประมาณที่จัดสรร  

สูตรในการคํานวณ 

งหมดกรวิจัยทั้จํานวนบุคลา

าวิทยาลัยจากภายในมห วิจัยฯนับสนุนงานจํานวนเงินส  

หมายเหต ุ 
1. จํานวนเงินสนับสนุนการทําวิจัยและงานสรางสรรคใหคิดตามปการศึกษา  

2. กรณีมีผูรวมทําหลายคนหลายหนวยงาน ใหแบงสัดสวนเงินเปนคาเฉลี่ย

ตามจํานวนผูเขารวมโครงการวิจัย  

3. กรณีโครงการวิจัยนั้นไดรับทุนสนับสนุนเปนเวลามากกวา 1 ป ใหรายงาน

จํานวนเงินเฉลี่ยตามสัดสวนในปการศึกษานั้น  
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ดัชนทีี่ 2.5   จํานวนเงินสนับสนุนงานวจิัยและงานสรางสรรคจากภายนอก
มหาวิทยาลัยตอจํานวนบุคลากรวิจัย  
(สกอ.4.3 สมศ. 2.3 และก.พ.ร. 4.2.2) 

ประเภทของดชัน ี  ปจจัยนําเขา 
หลักการและเหตุผล 
 เพ่ือวัดศักยภาพของบุคลากรวิจัยในการขอทุนวิจัยจากภายนอกมหาวิทยาลัย  

ที่แสดงถึงช่ือเสียง และประสิทธิภาพในการดําเนินงานจนเปนที่ยอมรับ และไดรับการ

สนับสนุนจากหนวยงานภายนอก 

นิยามคําศัพท 
บุคลากรวิจัย หมายถึง ขาราชการ พนักงาน หรือบุคลากรที่เปนเจาหนาที่วิจัย 

และนักวิจัย และหรือบุคลากรที่มีภาระหนาที่หลักในการทําวิจัยโดยมีสัญญาจางทั้งป

การศึกษา และมีระยะเวลาทํางานไมตํ่ากวา 9 เดือน  

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคภายนอกมหาวิทยาลัย หมายถึง 

จํานวนเงิน รวมถึงวัสดุ อุปกรณเครื่องมือตางๆ ที่บุคลากรวิจัยไดรับการสนับสนุนจาก

ภายนอกสําหรับงานวิจัยและงานสรางสรรค ในกรณีที่เปนวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ  

ใหคํานวณเปนจํานวนเงินตามราคาของสิ่งนั้นๆ  

 เงินที่จัดสรรใหเพ่ือการวิจัยครอบคลุมถึงเงินงบประมาณหรือรายไดของ

หนวยงานที่ไดจัดสรรใหบุคลากรวิจัยเพื่อทําวิจัย และงานสรางสรรค เงินสนับสนุนที่ได

จากแหลงทุนภายนอก รวมถึง 

- แหลงทนุในประเทศ เชน สวทช. สกว. สกอ. วช. สสส. เปนตน 

- แหลงทนุตางประเทศ 

- แหลงทนุจากหนวยงานภาคอุตสาหกรรม กระทรวง จังหวัด อ่ืนๆ ที่ไมใช

แหลงทนุวิจัย 

                                                        
 เปนดัชนีบงัคับสําหรับหนวยงานสถาบันเทานั้น เนื่องจากมีภารกิจดานการวิจัย 
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- แหลงทนุจากภาคเอกชน หรือแหลงทนุจากแหลงอ่ืนๆ 

รอบระยะเวลา    รอบปการศกึษา (1 มิถุนายน 25... – 31 พฤษภาคม 25...) 
เกณฑการประเมิน     

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

1 – 34,999 บาท/คน 35,000 – 49,999 บาท/คน 50,000 บาท/คน หรือมากกวา 

ขอมูลที่ตองการ 
1. จํานวนบุคลากรวิจัยในปการศึกษานั้น นับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง 

2. จํานวนเงินสนับสนุนการทําวิจัยและงานสรางสรรค จําแนกตามแหลงเงินทุน 

ดังนี้ 

2.1   แหลงทนุในประเทศ เชน สวทช. สกว. สกอ. วช. เปนตน 

2.2   แหลงทนุตางประเทศ 

2.3   จากหนวยงานภาคอุตสาหกรรม กระทรวง จังหวัด อ่ืนๆ ที่ไมใชแหลง

ทุนวิจัย 

2.4   จากภาคเอกชน 

2.5  จากแหลงอ่ืนๆ 

3. ช่ือผูทําผลงาน ช่ืองานวิจัย งบประมาณทีไ่ดรับจริงในปการศกึษานั้นๆ 
หมายเหต ุ

1. กรณีมีผูรวมทําหลายคนหลายหนวยงาน ใหแบงสัดสวนเงินเปนคาเฉล่ีย 

ตามจํานวนผูเขารวมโครงการวิจัย 

2. กรณีที่โครงการวิจัยนั้นไดรับทุนสนับสนุนเปนเวลามากกวา 1 ป ใหรายงาน

จํานวนเงินเฉลี่ยตามสัดสวนในปการศึกษานั้น 
สูตรในการคํานวณ  

งหมดกรวิจัยทั้จํานวนบุคลา

หาวิทยาลัยจากภายนอกม วิจัยฯนับสนุนงานจํานวนเงินส
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ดัชนทีี่ 2.6 รอยละของงานวิจัย และงานสรางสรรคทีต่ีพิมพ เผยแพร และ/
หรือนําไปใชประโยชนทั้งในระดบัชาติ และระดบันานาชาติตอ
จํานวนบุคลากรวิจัย (สกอ. 4.4 สมศ. 2.1 และ ก.พ.ร. 4.2.1) 

ประเภทของดัชน ี  ผลผลิต 

หลักการและเหตุผล 
 เพื่อแสดงถึงคุณภาพผลงานวิจัยของบุคลากรวิจัยวาเปนที่ยอมรับใน

ระดับชาติ หรือนานาชาติมากนอยเพียงใด อีกทั้งเปนการกระตุนใหบุคลากรวิจัยตีพิมพ

เผยแพรผลงานวิจัยใหมากขึ้น 

นิยามคําศัพท 
บุคลากรวิจัย หมายถึง ขาราชการ พนักงาน หรือบุคลากรที่เปนเจาหนาที่

วิจัย และนักวิจัย และหรือบุคลากรที่มีภาระหนาที่หลักในการทําวิจัย โดยมีสัญญาจาง

ทั้งปการศึกษา และมีระยะเวลาทํางานไมต่ํากวา 9 เดือน  

งานวิจัย หมายถึง กระบวนการคนหาคําตอบของปญหา หรือการเสาะ

แสวงหาความรูใหม ตลอดจนถึงการประดิษฐคิดคนที่ผานกระบวนการศึกษา คนควา

หรือทดลอง วิเคราะหและตีความขอมูล ตลอดจนสรุปผลอยางเปนระบบ 

งานสรางสรรค หมายถึง ผลงานวิชาการ (ไมจําเปนตองเปนงานวิจัย) ที่มี

การศึกษาคนควา ที่แสดงออกทางศิลปะหรือดนตรีอันเปนที่ยอมรับ 

รอบระยะเวลา รอบปการศึกษา (1 มิถุนายน 25... – 30 พฤษภาคม 25...) 

เกณฑการประเมิน  
คะแนน 1  คะแนน 2 คะแนน 3 

รอยละ 1 – 29  รอยละ 30 – 39  รอยละ 40 หรือมากกวา  

                                                        
 เปนดัชนีบงัคับสําหรับหนวยงานสถาบันเทานั้น เนื่องจากมีภารกิจดานการวิจัย 
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ขอมูลที่ตองการ 
1. งานวิจัย และงานสรางสรรคที่ตีพิมพ เผยแพร และ /หรือนําไปใช

ประโยชนทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติในปการศึกษานั้น 

2. จํานวนบุคลากรวิจัยในปการศึกษานั้น นับเฉพาะบุคลากรวิจัยที่

ปฏิบัติงานจริง 

หมายเหต ุ
1. ผลงานที่ตีพิมพ เผยแพร และนําไปใชประโยชนรวบรวมจากผลงานในป

การศึกษานั้นๆ 

2. การเผยแพรผลงาน 1 เร่ือง ที่เผยแพรมากกวา 1 คร้ัง ใหนับเพียง 1 คร้ัง 

ซึ่งควรนําเสนอผลการเผยแพรที่มีคุณภาพเชิงวิชาการมากที่สุด 

3. การตีพิมพในวารสารนับเมื่อกองบรรณาธิการวารสารนั้นตอบรับ 

4. ผลงานวิจัยที่ทํางานรวมกับสถาบันอื่นเมื่อมีการตีพิมพเผยแพรสามารถ
นับได 

5. บทความที่ไดรับการนําเสนอในการประชุม/สัมมนาวิชาการระดับ

นานาชาติหรือระดับชาติ หมายถึง บทความที่ไมใชบทคัดยอ สําหรับบทความที่ไดรับ

การคัดเลือกตีพิมพรวมเลมในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) 

6. การรายงานขอมูลบทความจากที่ไดรับการตีพิมพในวารสารทั้งหมดในป
การศึกษาท่ีไดรับการประเมิน โดยจําแนกตามประเภทผลงานที่ไดรับการตีพิมพใน

วารสารระดับตางๆ โดยระบุรายละเอียดดังนี้ ชื่อ เลมที่ และวัน/เดือน/ป ของวารสารที่

ตีพิมพ  ชื่อบทความ และเลขหนา  ชื่อผูเขียน 

สูตรในการคํานวณ 

100
งหมดกรวิจัยทั้จํานวนบุคลา

เผยแพรฯ พ ับการตีพิมจัยที่ไดรจํานวนงานวิ ×  
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ดัชนทีี่ 2.7 จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคทีไ่ดรับการจดทะเบียน
ทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตรในปการศึกษานั้น 
(สกอ.4.4 สมศ. 2.7 และ ก.พ.ร. 4.2.5)  

ประเภทของดัชน ี  ผลผลิต 

หลักการและเหตุผล 
 เพื่อกระตุนใหหนวยงานมีการคิดคนนวัตกรรมใหมๆ และมีการจดทะเบียน

ทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร รวมทั้งการจดทะเบียนพันธุพืชพันธุสัตวดวย  

ซึ่งจะชวยสนับสนุนใหงานวิจัย และงานสรางสรรคมีคุณคา และเกิดมูลคาเพิ่ม 

นิยามคําศัพท 
 งานวิจัย หมายถึง กระบวนการคนหาคําตอบของปญหา หรือการเสาะ

แสวงหาความรูใหม ตลอดจนถึงการประดิษฐคิดคนที่ผานกระบวนการศึกษา คนควา

หรือทดลอง วิเคราะหและตีความขอมูล ตลอดจนสรุปผลอยางเปนระบบ  

 งานสรางสรรค หมายถึง ผลงานวิชาการ (ไมจําเปนตองเปนงานวิจัย)  

ที่มีการศึกษา คนควา ที่แสดงออกทางศิลปะหรือดนตรีอันเปนที่ยอมรับ 

 สิทธิบัตร หมายถึง  ผลงานวิจัยหรือส่ิงประดิษฐที่คิดคนใหม เปนการแสดง

ความกาวหนาทางวิชาการ  การพัฒนาองคความรูอยางตอเนื่อง เสริมสรางองคความรู 

หรือวิธีการที่เปนประโยชนตอสาขาวิชา หรือแสดงความเปนตนแบบ ตนความคิดของ

ผลงาน  หรือแสดงความสามารถในการบุกเบิกงานในสาขาวิชานั้น แลวนําไป 

จดสิทธิบัตรเปนลิขสิทธิ์สวนตัวเพื่อมิใหบุคคลอื่นนําไปใชประโยชนสวนตนได 

รอบระยะเวลา    รอบปการศึกษา (1 มิถุนายน 25... – 31 พฤษภาคม 25...)  

                                                        
 เปนดัชนีบงัคับสําหรับหนวยงานสถาบันเทานั้น เนื่องจากมีภารกิจดานการวิจัย 
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เกณฑการประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

อยูระหวางการเตรียม

เอกสารเพื่อเสนอขอ 

อยูระหวางการพิจารณา

ตัดสิน 

1 ชิ้นงาน หรือมากกวา 

ขอมูลที่ตองการ 
1. หลักฐานที่แสดงวาอยูระหวางการเสนอการจดทะเบียนทรัพยสิน 

ทางปญญา สิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร 

2. หลักฐานที่แสดงวาอยูระหวางการพิจารณาอนุมัติการจดทะเบียน

ทรัพยสินทางปญญา สิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร 

หมายเหตุ   
 การนับจํานวนการจดทะเบียนจะไมนับรวมการจดลิขสิทธ์ิและทะเบียน
เครื่องหมายการคา 
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ดัชนทีี่ 2.8 รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (citation) ใน refereed 
journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติ หรือระดับนานาชาติตอ
บุคลากรวิจัย (สกอ.4.5 สมศ. 2.6 และ ก.พ.ร. 4.2.4)  

ประเภทของดัชน ี  ผลผลิต 

หลักการและเหตุผล 
 การเผยแพรผลงานวิจัยที่หนวยงานสรางขึ้นมีหลายชองทาง เร่ิมตั้งแตการ 

เผยแพรในระดับมหาวิทยาลัย ระดับชาติ และระดับนานาชาติ หนวยงานอาจสงเสริม

ใหผลงานวิจัยของหนวยงานไดมีโอกาสเผยแพรในระบบสากลที่เปนที่ยอมรับมากขึ้น 

และการไดรับอางอิงในระบบสากลดังกลาวไมวาจะเปน refereed journal หรือใน

ฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ จะสะทอนคุณภาพของผลงานวิจัย รวมทั้ง

เปนการขยายฐานการเผยแพรไดกวางขวางขึ้น 

นิยามคําศัพท 
บุคลากรวิจัย หมายถึง ขาราชการ พนักงาน หรือบุคลากรที่เปนเจาหนาที่

วิจัย และนักวิจัย และหรือบุคลากรที่มีภาระหนาที่หลักในการทําวิจัย โดยมีสัญญาจาง

ทั้งปการศึกษา และมีระยะเวลาทํางานไมต่ํากวา 9 เดือน  

งานวิจัย หมายถึง กระบวนการคนหาคําตอบของปญหา หรือการเสาะ

แสวงหาความรูใหม ตลอดจนถึงการประดิษฐคิดคนที่ผานกระบวนการศึกษา คนควา

หรือทดลอง วิเคราะหและตีความขอมูล ตลอดจนสรุปผลอยางเปนระบบ 

งานสรางสรรค หมายถึง ผลงานวิชาการ (ไมจําเปนตองเปนงานวิจัย) ที่มี

การศึกษา คนควา ที่แสดงออกทางศิลปะหรือดนตรีอันเปนที่ยอมรับ  

รอบระยะเวลา    รอบปการศึกษา (1 มิถุนายน 25... – 31 พฤษภาคม 25...) 

                                                        
 เปนดัชนีบงัคับสําหรับหนวยงานสถาบันเทานั้น เนื่องจากมีภารกิจดานการวิจัย 
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เกณฑการประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

รอยละ 1 – 14  รอยละ 15 – 19 รอยละ 20 หรือมากกวา 

ขอมูลที่ตองการ 
1. จํานวนบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (citation) ใน refereed journal 

หรือในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ในปการศึกษาน้ัน ทั้งนี้สามารถนับ

ผลงานของบุคลากรวิจัยที่ลาศึกษาตอไดดวยโดยไมนับซ้ําแมวาบทความวิจัยนั้น

จะไดรับการอางอิงหลายครั้งก็ตาม 

2. จํานวนบุคลากรวิจัยในปการศึกษานั้น นับที่ปฏิบัติงานจริง และ 
ลาศึกษาตอ 

สูตรในการคํานวณ  

100
งหมดกรวิจัยทั้จํานวนบุคลา

างอิงฯดรับการอมวิจัยที่ไจํานวนบทควา ×  
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ดัชนทีี่ 2.9 รอยละของบุคลากรวิจัยที่ไดรับทนุทําวิจยั และงานสรางสรรคจาก 
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยตอบุคลากรวิจัย 
(สมศ. 2.4, 2.5 และ ก.พ.ร. 4.2.3) 

ประเภทของดัชน ี  ปจจัยนําเขา 

หลักการและเหตุผล 
 เพื่อดูศักยภาพของบุคลากรวิจัยในการขอทุนทําวิจัยและงานสรางสรรค 

ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยตอจํานวนบุคลากรวิจัย  

นิยามคําศัพท 
ทุนทําวิจัยและงานสรางสรรค หมายถึง การไดรับเงิน วัสดุ อุปกรณ 

เครื่องมือตางๆ ที่ไดรับการสนับสนุนจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยสําหรับ

งานวิจัยและงานสรางสรรค ในกรณีที่เปนวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือใหคํานวณเปน

จํานวนเงินตามราคาของสิ่งนั้นๆ 

โดยแหลงทุนทําวิจัยและงานสรางสรรคจากภายนอกมหาวิทยาลัยจําแนก

ดังนี้ 

1. แหลงทุนในประเทศ เชน สวทช. สกว. สกอ. วช. เปนตน 

2. แหลงทุนตางประเทศ 

3. จากหนวยงานภาคอุตสาหกรรม กระทรวง จังหวัด อื่นๆ ที่ไมใชแหลง

ทุนวิจัย 

4. จากภาคเอกชน 

5. จากแหลงอื่นๆ 

                                                        
 เปนดัชนีบังคับสําหรับหนวยงานสถาบันเทานั้น เนื่องจากมีภารกิจดานการวิจัย 
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 บุคลากรวิจัย หมายถึง ขาราชการ พนักงาน หรือบุคลากรที่เปนเจาหนาที่

วิจัย และนักวจิยั และหรือบุคลากรที่มีภาระหนาที่หลักในการทําวิจัย โดยมีสัญญาจาง

ทั้งปการศึกษา และมีระยะเวลาทํางานไมต่ํากวา 9 เดือน  

รอบระยะเวลา    รอบปการศึกษา (1 มิถุนายน 25... – 31 พฤษภาคม 25...) 

เกณฑการประเมิน    
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

รอยละ 1 – 34  รอยละ 35 – 49  รอยละ 50 หรือมากกวา 

ขอมูลที่ตองการ 
1. จํานวนบุคลากรวิจัยที่ไดรับทุนทําวิจัยและงานสรางสรรคไมนับซ้ําแมวา

บุคลากรวิจัยทานนั้นจะไดรับทุนมากกวา 1 ทุน ในรอบปการศึกษานั้น 

2. จํานวนบุคลากรวิจัยทั้งหมดในรอบปการศึกษานั้น  นับเฉพาะที่
ปฏิบัติงานจริง 

3. จํานวนบุคลากรวิจัยที่ไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัยในรอบปการศึกษานั้น 

สูตรในการคํานวณ 

100
งหมดกรวิจัยทั้จํานวนบุคลา

ไดรับทุนฯกรวิจัยที่จํานวนบุคลา ×  
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ดัชนทีี่ 2.10  รอยละของบุคลากรวิจัยที่เขารวมประชุมวิชาการ และ/หรอื
นําเสนอผลงานวิชาการทั้งในประเทศและตางประเทศ (สมศ. 5.9) 

ประเภทของดัชน ี  ปจจัยนําเขา 
หลักการและเหตุผล 
 เพื่อกระตุนใหบุคลากรวิจัยสนใจเขารวมประชุมวิชาการโดยเฉพาะในสาขาที่

เกี่ยวของ รวมทั้งการนําเสนอผลงานทางวิชาการทั้งในและตางประเทศเพื่อแสดง

ความกาวหนาของวิชาการวาเปนที่ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ 

นิยามคําศัพท 
บุคลากรวิจัย หมายถึง ขาราชการ พนักงาน หรือบุคลากรที่เปนเจาหนาที่

วิจัย และนักวิจัย และหรือบุคลากรที่มีภาระหนาที่หลักในการทําวิจัยโดยมีสัญญาจาง

ทั้งปการศึกษา และมีระยะเวลาทํางานไมต่ํากวา 9 เดือน  

ผลงานทางวิชาการของบุคลากรวิจัย ไดแก 

1. ผลงานทางวิชาการที่ ไดมีการศึกษาคนควาตามกระบวนการ 

ระเบียบวิธีวิจัยที่เหมาะสมกับสาขาวิชา 

2. การแสดงออกทางศิลปะอันเปนที่ยอมรับระดับนานาชาติและ

ระดับชาติ 

3. งานที่ไดรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรทั้งในและตางประเทศ 

4. การแสดงความกาวหนาทางวิชาการ เสริมสรางองคความรูหรือ

วิธีการที่เปนประโยชนตอสาขาวิชา หรือแสดงความเปนตนแบบ ตนความคิดของ

ผลงาน หรือแสดงความสามารถในการบุกเบิกงานในสาขาวิชานั้น 

5. ส่ิงประดิษฐหรืองานสรางสรรคทางดานศิลปกรรม และจิตรกรรม 

รอบระยะเวลา   รอบปการศึกษา (1 มิถุนายน 25... – 31 พฤษภาคม 25...) 

                                                        
 เปนดัชนีบังคับสําหรับหนวยงานสถาบันเทานั้น เนื่องจากมีภารกิจดานการวิจัย 
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เกณฑการประเมิน   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

รอยละ 1 – 39 รอยละ 40 – 59   รอยละ 60 หรือมากกวา  

ขอมูลที่ตองการ 
1. จํานวนบุคลากรวิจัยในปการศึกษานั้น นับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง 

2. จํานวนบุคลากรวิจัยที่นําเสนอผลงานทางวิชาการในประเทศ และ

ตางประเทศในปการศึกษานั้น 

สูตรในการคํานวณ 

100
งหมดกรวิจัยท้ัจํานวนบุคลา

รฯะชุมวิชากาเขารวมปรกรวิจัยที่จํานวนบุคลา ×  
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ดัชนทีี่ 2.11 รอยละของบุคลากรประจาํทีม่ีสวนรวมในการใหบริการทาง
วิชาการแกสังคม เปนทีป่รกึษา เปนกรรมการวิทยานิพนธ
ภายนอกมหาวิทยาลัย เปนกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพใน
ระดับชาติหรอืระดบันานาชาตติอบคุลากรประจํา 
(สกอ. 5.2 สมศ. 3.2 และ ก.พ.ร. 4.3.3) 

ประเภทของดัชน ี  ปจจัยนําเขา 

หลักการและเหตุผล 
 เพื่อบงบอกถึงความรูความสามารถของบุคลากรในการใหความชวยเหลือ

และใหความรวมมือในการเสริมสรางความรูในสาขาของตนเองใหกับสังคมและ

หนวยงานอื่น และยังเปนเครื่องชี้วา ผูไดรับเชิญเปนผูที่ไดรับการยอมรับในวงวิชาชีพ

นั้นๆ ซึ่งถือเปนภารกิจประการหนึ่งของมหาวิทยาลัย 

นิยามคําศัพท 
 กรรมการวิชาการ  หมายถึง กรรมการวิชาการภายนอกมหาวิทยาลัยที่มี

ลักษณะเปนกรรมการประจํา กรรมการรางหลักสูตร กรรมการประเมินหลักสูตร 

กรรมการประเมินผลงานวิชาการ หรืออยูในกองบรรณาธิการของวารสารวิชาการตางๆ 

กรรมการประชุมวิชาการ ที่มีลักษณะการจัดเปนประจําระดับชาติ/นานาชาติ กรรมการ

ประจําของหนวยงานภาครัฐ เปนตน 

 กรรมการวิชาชีพ หมายถึง การเปนกรรมการของสมาคมวิชาชีพตางๆ  

ที่ปรึกษาระดับสูงของประเทศที่ได รับคัดเลือกหรือไดรับมอบหมายใหรวมเปน

คณะทํางานหรือคณะดําเนินการเพื่อพัฒนางานวิชาการหรือวิชาชีพภายนอก

มหาวิทยาลัยในระดับชาติหรือนานาชาติ เปนตน 

 ผูทรงคุณวุฒิ หมายถึง ผูซึ่งใชความรูความสามารถในวิชาชีพจนเปน 

ที่ยอมรับ เชน เปนที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี  เปนที่ปรึกษาระดับสูงอื่นๆ ผูทรงคุณวุฒิ

ประเมินผลงาน กรรมการพิจารณาผลงานระดับชาติ หรือนานาชาติ เปนตน 
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 กรรมการวิทยานิพนธภายนอกมหาวิทยาลัย หมายถึง บุคลากรประจํา

ของหนวยงานที่ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกมหาวิทยาลัย 

 บุคลากรประจํา หมายถึง บุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมดที่เปนขาราชการ 

พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราว สาย ข และ ค ที่มีสัญญาจางกับ

หนวยงานทั้งปการศึกษา ที่มีระยะเวลาทํางานไมต่ํากวา 9 เดือน รวบรวมสิ้นสุด 

ปการศึกษา 

รอบระยะเวลา รอบปการศึกษา (1 มิถุนายน 25... – 31 พฤษภาคม 25...)  

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

รอยละ 1 – 7  รอยละ 8 – 14 รอยละ 15 หรือมากกวา  

ขอมูลที่ตองการ 
1. จํานวนบุคลากรที่เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอก

มหาวิทยาลัย เปนกรรมการวิชาการ และกรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับ

นานาชาติใหกับหนวยงานภายนอกหรือสถาบัน องคการตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนใน

ปการศึกษาน้ัน โดยจะไมนับซ้ําแมวาบุคลากรทานนั้นจะเปนกรรมการหลายตําแหนง

ก็ตาม 

2. จํานวนบุคลากรประจําทั้งหมดในปการศึกษานั้น นับที่ปฏิบัติงานจริง
และลาศึกษาตอ 

สูตรในการคํานวณ 

100
งหมดกรประจําท้ัจํานวนบุคลา

วิทยาลัยรภายนอกมหาเปนกรรมกากรประจําที่จํานวนบุคลา ×  
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ดัชนทีี่ 2.12  รอยละของกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่
ตอบสนองความตองการพฒันาและเสรมิสรางความเขมแข็งของ
สังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาตติอบุคลากรประจํา 
(สกอ.5.3 สมศ. 3.1 และ ก.พ.ร. 4.3.1) 

ประเภทของดัชน ี  ผลผลิต 
หลักการและเหตุผล 

เพื่ อ ก ร ะตุ น ให ทุ กหน วย งาน เห็ นความสํ าคัญของการนํ าความรู  

ความเชี่ยวชาญ และผลงานวิจัยเผยแพรสูสังคม ในการดําเนินงานภารกิจดานการ

ใหบริการวิชาการแกสังคมและชุมชน เพื่อสนองตอบความตองการของประชาชน 

ชุมชนและสังคม อันกอใหเกิดความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ซึ่งเปนการแสดงถึง

ศักยภาพของหนวยงานในการดําเนินงานตามภารกิจนี้ 

นิยามคําศัพท 
การใหบริการวิชาการ หมายถึง การที่หนวยงานอยูในฐานะที่เปนที่พึ่งของ

ชุมชนหรือเปนแหลงอางอิงทางวิชาการ หรือทําหนาที่ใดๆ ที่มีผลตอการพัฒนาขึ้นของ

ชุมชนในดานวิชาการหรือการพัฒนาความรู ตลอดจนความเขมแข็งของชุมชน 

ประเทศชาติและนานาชาติ 

ลักษณะการบริการวิชาการ มีดังนี้ 

1) บริการวิเคราะห ทดสอบ ตรวจสอบ และตรวจซอม 

2) บริการเครื่องมือและอปุกรณตางๆ ทางการศึกษา 

3) บริการจัดฝกอบรม  สัมมนา  และประชุมเชิงปฏิบัติการแบบเก็บ

คาลงทะเบียน 

4) บริการจัดฝกอบรม สัมมนา และประชมุเชิงปฏิบัติการแบบใหเปลา 

5) บริการจัดฝกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการในลักษณะการ 

วาจาง 
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6) บริการเกี่ยวกับสุขภาพที่นอกเหนือจากหนาที่ความรับผิดชอบโดยตรง
ของหนวยงานที่เกี่ยวของ 

7) บริการศึกษา วจิัย สํารวจ การวางแผน การจดัการ 

8) บริการศึกษาความเหมาะสมของโครงการการศึกษาผลกระทบ
ส่ิงแวดลอม 

9) บริการวางระบบ ออกแบบ สราง ประดิษฐ และผลิต 

10) บริการอื่นๆ  
โครงการบริการวิชาการที่มีผลตอการพัฒนาและเสริมสรางความ

เขมแข็งของชุมชน หมายถึง โครงการบริการวิชาการที่หนวยงานจัดขึ้น หรือ

ดําเนินการขึ้นแลวมีผลกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแกชุมชนในดาน

ตางๆ และทําใหชุมชนสามารถพึ่งตนเองไดตามศักยภาพของตน เชน การใหความรู

เกี่ยวกับโครงการตามพระราชดําริ การอบรมเพื่อพัฒนาความสามารถของชุมชนใน

ดานการเกษตร ฯลฯ โดยหากโครงการใดมีกิจกรรมยอยแทรกอยูในหนึ่งโครงการ  

ใหสามารถนับกิจกรรมยอยแทนการนับโครงการได 

 บุคลากรประจํา หมายถึง บุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมดที่เปนขาราชการ 

พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราว สาย ข และ ค ที่มีสัญญาจางกับ

หนวยงานทั้งปการศึกษา ที่มีระยะเวลาทํางานไมต่ํากวา 9 เดือน รวบรวมสิ้นสุด 

ปการศึกษา  

รอบระยะเวลา รอบปการศึกษา (1 มิถุนายน 25... – 31 พฤษภาคม 25...) 

เกณฑการประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

รอยละ 1 - 19 รอยละ 20 – 29 รอยละ 30 หรือมากกวา  
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ขอมูลที่ตองการ 
1. จํานวนโครงการหรือกิจกรรมที่หนวยงานไดจัดขึ้นเพื่อใหบริการทาง

วิชาการแกสังคมและชุมชน หรือเพื่อตอบสนองความตองการของสังคม ชุมชน 

ประเทศชาติ  หรือนานาชาติในปการศึกษานั้น  รวมถึงการบริการวิชาการที่มี

คาตอบแทนและบริการวิชาการแบบใหเปลา 

2. จํานวนบุคลากรประจําในปการศึกษานั้น นับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง 

หมายเหต ุ
1. กรณี 1 โครงการหรือกิจกรรมมกีารจัดหลายครั้ง ใหนับทุกครั้งหาก

กลุมเปาหมายแตกตางกัน 

2. กรณีบริการวิชาการ 1 โครงการหรือกิจกรรม มีหลายกลุมสาขาวิชาหรือ

หลายหนวยงานชวยกันดําเนินโครงการใหนับแยกได 

3. กรณีบริการวิชาการที่จัดขึ้นโดยหนวยงานภายนอกและขอความรวมมอื
ใหหนวยงานสงบุคลากรไปชวย ใหรายงานเปนโครงการ 1 โครงการตามชื่อโครงการ 

สูตรในการคํานวณ 

100
งหมดกรประจําทั้จํานวนบุคลา

ารฯารทางวิชากการใหบริกรม/โครงการจํานวนกิจกร ×  
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ดัชนทีี่ 2.13 คาใชจายและมลูคาของหนวยงานในการบริการวิชาการและ
วิชาชีพ เพือ่สงัคมตอบุคลากรประจํา (สมศ. 3.4) 

ประเภทของดัชน ี  ปจจัยนําเขา 

หลักการและเหตุผล 
เพื่อสะทอนใหเห็นถึงคาใชจายทั้งหมดในรูปของตัวเงินที่ใชในการบริการ

วิชาการและวิชาชีพ ทั้งโครงการ/กิจกรรมที่ไมเรียกเก็บเงินใดๆ จากผูรับบริการ หรือที่มี

การเรียกเก็บเงินจากผูรับบริการในลักษณะที่ไมเปนการดําเนินการในเชิงธุรกิจหรือเพื่อ

มุงแสวงหาผลกําไรเปนหลัก รวมทั้งคาใชจายที่ไดจากการคํานวณเปนจํานวนเงิน

เทียบเคียงจากบริการที่หนวยงานจัดให เชน คาตอบแทนวิทยากรที่เปนบุคลากรของ

หนวยงาน คาใชอุปกรณและสถานที่ เปนตน  

นิยามคําศัพท 
 คาใชจาย (in-cash) หมายถึง คาใชจายทั้งหมดในรูปของตัวเงินที่ใชในการ

บริการวิชาการและวิชาชีพ 

 มูลคา (in-kind) หมายถึง คาใชจายที่ไดจากการคํานวณเปนจํานวนเงิน

เทียบเคียงจากบริการที่หนวยงานจัดให เชน คาตอบแทนวิทยากรที่เปนบุคลากรของ

หนวยงาน คาใชอุปกรณและสถานที่ เปนตน 

รอบระยะเวลา รอบปการศึกษา (1 มิถุนายน 25... – 31 พฤษภาคม 25...) 

เกณฑการประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

1 - 4,999 บาท/คน 5,000 – 7,499 บาท/คน มากกวา 7,500 บาท/คน 
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ขอมูลที่ตองการ 
1. จํานวนคาใชจายที่หนวยงานใชไปในการใหบริการทางวิชาการและ

วิชาชีพแกชมุชนหรือสังคมในแตละปการศึกษา 

2. มูลคาที่เกิดขึ้นจากการที่บุคลากรประจําของหนวยงานไดใหบริการทาง

วิชาการและวชิาชีพแกชุมชนหรือสังคมในแตละปการศึกษา รวมทั้งคาวัสดุอุปกรณ 

และคาแรงงานที่ใชเพื่อประกอบการใหบริการวิชาการในปการศึกษานั้น 

3. จํานวนบุคลากรประจําในปการศึกษานั้น นับเฉพาะที่ปฏิบตัิงานจริง 

สูตรในการคํานวณ 

งหมดกรประจําทั้จํานวนบุคลา

การการทางวิชานการใหบริและมูลคาใคาใชจาย
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ดัชนทีี่ 2.14 จาํนวนชั่วโมงเฉลี่ยที่บุคลากรประจาํใหบรกิารวิชาการและวิชาชีพ
ที่ตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของ
สังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติตอบุคลากรประจํา 
(ก.พ.ร.4.3.2) 

ประเภทของดัชน ี  ปจจัยนําเขา 

หลักการและเหตุผล 
 เพื่อประเมินความพอเพียงและศักยภาพในการใหบริการวิชาการแกสังคมและ

ชุมชนของบุคลากรประจําที่เปนไปตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด ไมเกิน 7 ชั่วโมง

ตอสัปดาห เฉลี่ยทั้งปการศึกษาหรือปงบประมาณ คือ 364 ชั่วโมง โดยไมสงผลกระทบ

กับพันธกิจขออื่นของมหาวิทยาลัย 

นิยามคําศัพท   
  จํานวนชั่วโมงของบุคลากรประจําที่ใหบริการวิชาการและวิชาชีพ 
หมายถึง จํานวนชั่วโมงที่บุคลากรประจําตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสราง

ความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติที่เปนไปตามขอกําหนดของ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแหงชาติ ไมเกิน 7 ชั่วโมงตอสัปดาห เฉล่ียทั้งป 

คือ 364 ชั่วโมง กรณีที่มีจํานวนชั่วโมงเฉลี่ยเกิน 364 ชั่วโมงผลการประเมินจะถูกปรับ

ลด (จํานวนชั่วโมงปฏิบัติภารกิจการใหบริการทางวิชาการตามจริง โดยไมนับจํานวน

ชั่วโมงในการเดินทาง หรือการเตรียมปฏิบัติราชการ หากไปปฏิบัติราชการนอกสถานที่ 

หรือตางจังหวัด)  

  จํานวนชั่วโมงทําการ หมายถึง จํานวนชั่วโมงของการปฏิบัติงานหนึ่งคน 

ตอสัปดาห เปนจํานวนทั้งสิ้น 35 ชั่วโมง 

  บุคลากรประจํา หมายถึง บุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมดที่เปนขาราชการ 

พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราว สาย ข และ ค ที่มีสัญญาจางกับ
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หนวยงานทั้งปการศึกษา ที่มีระยะเวลาทํางานไมต่ํากวา 9 เดือน รวบรวมสิ้นสุด 

ปการศึกษา  

รอบระยะเวลา    รอบปการศึกษา (1 มิถุนายน 25... – 31 พฤษภาคม 25...) 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

นอยกวา 2 ชั่วโมง/สัปดาห/คน 2 – 4 ชั่วโมง/สัปดาห/คน 5 – 7 ชั่วโมง/สัปดาห/คน 

ขอมูลที่ตองการ 
1. จํานวนชั่วโมงของบุคลากรประจําที่ ใหบริการวิชาการและวิชาชีพ 

ที่ตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน 

ประเทศชาติและนานาชาติ ในรอบปการศึกษา 

2. จํานวนบุคลากรประจําในรอบปการศึกษานั้นนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง  

สูตรในการคํานวณ 

งหมดกรประจําท้ัจํานวนบุคลา

รประจํารของบุคลากรทางวิชากาารใหบริกา ัปดาหของกเฉลี่ยตอสนวนชั่วโมงผลรวมของจํา

 

หมายเหต ุ  
มีการพิจารณาเกณฑการประเมิน ตามนํ้าหนักความสําคัญของพันธกิจหลัก

ของมหาวิทยาลัยที่กําหนดใหการบริการวิชาการแกสังคมเปน 20% ดังนั้น ถาเทียบเปน

จํานวนชั่วโมงการทํางานตอ 1 สัปดาห พบวา เกณฑคะแนนระดับ 3 ดีเยี่ยมจะอยูที่  

7 ชั่วโมงตอสัปดาหตอคน โดยการดําเนินงานตามพันธกิจการใหบริการวิชาการแก

สังคมไมควรมากเกินไป เนื่องจากจะกระทบตอการดําเนินงานตามพันธกิจหลัก 

ดานอื่น 
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ดัชนทีี่ 2.15  จํานวนกิจกรรม/โครงการทาํนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ประเภทของดัชน ี  ผลผลิต 

หลักการและเหตุผล 

เพื่อใหหนวยงานใหการสนับสนุนชวยเหลือกิจกรรมในการทํานุบํา รุง

ศิลปวัฒนธรรม หรือจรรโลงศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปญญาไทย  รวมทั้งเปนกิจกรรม 

ที่มุงปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมอันดีงาม 

นิยามคําศัพท   
 ศิลปวัฒนธรรม หมายถึง กิจกรรมการทํานุบํารุง อนุรักษ จรรโลงทาง

ศิลปวัฒนธรรมตางๆ ที่ดีงาม ไดแก 

1. โครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดความเขาใจและความภาคภูมิใจ 

ในวิถีชีวิต และภูมิปญญาไทย กิจกรรมที่มีวัตถุประสงคเพื่อสรางสิ่งแวดลอมและ

บรรยากาศทางวัฒนธรรม ซึ่งจะนําไปสูการเกิดความเขาใจและภาคภูมิใจในวิถีชีวิต 

และภูมิปญญาไทย ซึ่งเกี่ยวของกับปจจัย 4 ในการดํารงชีวิต คือ อาหารพื้นบาน  

ยารักษาโรคและการรักษาโรคแบบพื้นบาน เส้ือผาเครื่องนุงหม ตลอดจนเครื่องใช 

ในชีวิตประจําวัน บานเรือนหรือการตกแตงอาคาร สถานที่ โดยเนนวัฒนธรรมไทยหรือ

วัฒนธรรมทองถิ่น อาจเปนกิจกรรม/โครงการ ที่หนวยงานจัดขึ้นเองโดยตรง เชน  

การจัดงานหรือนิทรรศการทางวัฒนธรรม กิจกรรมการประกวดที่ เกี่ยวของกับ

วัฒนธรรมหรือวิถีชีวิต เชน การประกวดนกเขาชวา  นกกรงหัวจุก การประกวด

ทําอาหารไทย เปนตน หรือกิจกรรมที่หนวยงานจัดสอดแทรกเปนสวนหนึ่งของกิจกรรม

หลักอื่นๆ เชน การจัดเลี้ยงอาหารพื้นบาน การนําผาพื้นบานมาตัดเปนเสื้อ 5 ส หรือ

แบบฟอรมประจําหนวยงาน เปนตน ตลอดจนการสนับสนุนใหมีกลุมหรือชมรมผูสนใจ

กิจกรรมทางวัฒนธรรมดานตางๆ ขึ้นในหนวยงาน เชน กลุมดนตรีไทย กลุมวรรณกรรม 

เปนตน 
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2.  โครงการกิจกรรมที่สงเสริมให เกิดความเขาใจและภาคภูมิใจ 

ในขนบธรรมเนียมประเพณีไทยทั้งของทองถิ่นและของชาติ 

 ขนบธรรมเนียมประเพณี หมายถึง แบบแผนการประพฤติปฏิบัติในโอกาส

หรือเทศกาลตางๆที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษของชุมชนทองถิ่น ภายใตความเขาใจ 

ที่ถูกตองถึงศรัทธาความเชื่อและคานิยม เพื่อใหสามารถนํามาปฏิบัติอยางเหมาะสม

กับยุคสมัย ตัวอยางกิจกรรม ไดแก วันไหวครู วันลอยกระทง วันสงกรานต วันทําบุญ

เดือนสิบ การทําบุญวันวาง เปนตน 

3. โครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดความเขาใจและศรัทธาในสถาบัน
พุทธศาสนา  โดยใหนับไดทุกศาสนาที่มุงเนนเปาหมายเพื่อกอใหเกิดสันติสุข 

ในปจเจกบุคคลและในสังคม  ตัวอยางกิจกรรม ไดแก กิจกรรมการสวดมนตและ 

การตักบาตร การปฏิบัติธรรมในวันสําคัญทางศาสนาตางๆ เชน งานหลอเทียนพรรษา 

การทอดกฐิน การทอดผาปา วันคริสตมาส วันฮารีรายอ  การสงเสริมการปฏิบัติ 

ศาสนกิจ  ตลอดจน  การสรางบรรยากาศที่สนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจ  เชน  

หองละหมาด หองฝกสมาธิ เปนตน 

4. โครงการ /กิจกรรมที่กอใหเกิดระบบคุณคาหรือคานิยมที่นับถือ 

ความดีงามและคุณธรรมจริยธรรมในยุคปจจุบัน ซึ่งตองคํานึงถึงบริบทและเงื่อนไข

ตางๆ ที่ เ ร่ืองนั้นตั้งอยูในยุคปจจุบัน ดังนั้น จึงควรสงเสริมใหมีการทํากิจกรรม 

ในรูปแบบตางๆ ซึ่งอยูนอกขอบเขต รูปแบบงานในเรื่องวิถีชีวิตของไทย หรือประเพณี

ไทย  หรือเกี่ยวของกับสถาบันทางศาสนา  ซึ่งนอกจากเปนการสงเสริมใหเกิด 

การสรางสรรค ใหเกิดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ แลวยังชวยสรางกิจกรรมเพื่อการ

ดึงดูดใหเยาวชนไทยเกิดความตระหนักในเรื่องระบบคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม

มากยิ่งขึ้น  ตัวอยางกิจกรรมไดแก กิจกรรมคายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม คายพัฒนา

ทักษะชีวิต การเขาคาย/กิจกรรมพัฒนาจิต เปนตน ซึ่งอาจจัดสําหรับกลุมเปาหมาย

ตางๆ เชน นักเรียน นักศึกษา เยาวชน บุคลากร สมาชิกในชุมชน เปนตน 
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5.  โครงการ/กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย เชน ดนตรีไทย และ

พื้นบาน  ศิลปะการแสดงของไทยและพื้นบาน  ประดิษฐศิลปไทยและพื้นบาน  

งานหัตถกรรมกีฬาและการละเลนพื้นบานตางๆ อาจเปนโครงการ/กิจกรรม ทั้งในสวนที่

จัดขึ้นเองโดยตรง หรือการใหบริการการแสดงแกหนวยงานตางๆ หรือการเขารวม

กิจกรรมตางๆ ไดแก การแสดงนาฏศิลป ดนตรีไทย การแสดงโนรา การแสดงหนังตะลุง 

และการละเลนพื้นบานตางๆ เชนตะกรอไทย สะบา หมากขุม เปนตน หรือการนํากลุม

นักศึกษา/บุคลากร ไปรวมกิจกรรมดังกลาวที่หนวยงานอื่นจัดขึ้น เพื่อสรางโอกาส 

ในการมีสวนรวมทางศิลปะและวัฒนธรรมขึ้น เปนตน 

6.  การแสดงศิลปวัฒนธรรมสากลและของชาติอื่นๆ อันเปนการแสดงถึง

ความเขาใจวัฒนธรรมของชาติตางๆ ซึ่งมีความสําคัญตอการอยูรวมกันอยางสันติ 

ดังนั้นการจัดใหนักศึกษา เยาวชน ประชาชน มีประสบการณและการเรียนรูวัฒนธรรม

นานาชาติผานกิจกรรมรูปแบบตางๆ นั้น มีความสําคัญตอการดํารงอยูอยางมีความ

เขาใจท่ีชัดเจนตอวัฒนธรรมของตนเองและวัฒนธรรมของชาติอื่นๆ อันเปนวัฒนธรรม

โดยรวมของโลก  ศิลปวัฒนธรรมสากลและชีวิตวัฒนธรรมของประเทศตางๆ ที่ส่ือ

ออกมาในรูปแบบตางๆ เชน ดนตรี ศิลปะการแสดง ประดิษฐ งานหัตถกรรม ศิลปกรรม

ตางๆ ที่อาจจะสื่อสารออกมาในรูปแบบของการแสดงภาพยนตร ภาพถาย ภาพเขียน

นิทรรศการวัฒนธรรมตางๆ  ซึ่งอาจเปนกิจกรรมที่หนวยงานจัดขึ้นโดยตรง หรือการ

ใหบริการแกหนวยงานอื่นๆ  หรือการเขารวมชมกิจกรรมตางๆ ไดแก การแสดงดนตรี

สากลและดนตรีประจําชนชาติตางๆ การแสดงจินตลีลาประกอบเพลง การประกวด

ดนตรีสากล การจัดการแสดงผลงานสรางสรรคทางดานศิลปกรรมประเภทตางๆ เชน 

นิทรรศการศิลปกรรม ประติมากรรม เปนตน 

รอบระยะเวลา    รอบปการศึกษา (1 มิถุนายน  25... – 31 พฤษภาคม 25...) 
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เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

1 – 5 กจิกรรม 6 – 10 กิจกรรม 11 กิจกรรม หรอืมากกวา 

ขอมูลที่ตองการ  
จํานวนกิจกรรม/โครงการการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมทั้งหมดที่หนวยงานจัด

ในปการศึกษานั้น 
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องคประกอบที่ 3 การบริหารและจัดการ 
 
ดัชนีที่ 3.1 มีระบบการบริหารจัดการที่ดีแบบธรรมาภิบาล และภาวะผูนํา  

(สกอ. 7.2) 

ประเภทของดัชน ี  กระบวนการ 

หลักการและเหตุผล 
 มุงประเมินศักยภาพของผูบริหารทุกระดับของหนวยงาน หากผูบริหาร 

มีวิสัยทัศน เปนผูนําที่ดีมีธรรมาภิบาล รับผิดชอบตอสังคม รักความกาวหนา ดูแล
บุคลากรอยางดี  เปดโอกาสใหบุคลากรเขามามีสวนรวมในการบริหาร มีความสามารถ
ในการตัดสินใจ แกปญหาและกํากับดูแล ติดตามผลการทํางานของหนวยงานไปใน
ทิศทางที่ถูกตอง จะทําใหหนวยงานเจริญรุดหนาอยางรวดเร็ว 

นิยามคําศัพท  
 หลักธรรมาภิบาล  หมายถึง หลักการบริหารจัดการบานเมืองและสังคมที่ดี 

(Good Governance) ประกอบดวยหลักพื้นฐาน 6 ประการ ดังนี้ 

1. หลักนิติธรรม ไดแก การตรากฎหมาย กฎขอบังคับตางๆ ใหทันสมัย

และเปนธรรม เปนที่ยอมรับทั้งผูออกกฎและผูปฏิบัติตาม ตลอดจนทุกคนในสังคม

ยินยอมพรอมใจปฏิบัติตาม 

2. หลักคุณธรรม ไดแก การยึดมั่นในความถูกตองดีงาม ซื่อสัตย จริงใจ 

ขยัน อดทน มีระเบียบ ตลอดจนมีความชอบธรรมในการใชอํานาจ 

3. หลั กค ว าม โป ร ง ใ ส  มี ก า ร เ ป ด เ ผ ย ข อ มู ล ที่ เ ป น ป ร ะ โ ย ช น 

อยางตรงไปตรงมาดวยภาษาที่เขาใจงาย ประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวก 

เปดเผยขอมูลที่ถูกตอง รวดเร็ว ไมบิดเบือน หรือปดบังบางสวน 

4. หลักความมีสวนรวม ไดแก การเปดโอกาสใหทุกคนในสังคมมีสวนรวม

ในกิจกรรมที่เราทํา ทั้งรวมคิด รวมทํา รวมแกไข และรวมรับผิดชอบ 
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5. หลักความรับผิดชอบตรวจสอบได นอกจากจะตองมีความรับผิดชอบ
แลวยังตองสรางกระบวนการใหหนวยงานตางๆ มาตรวจสอบไดวาการทํางานของเรา

โปรงใสจริง 

6. หลักความคุมคา ไดแก การบริหารจัดการและการใชทรัพยากรที่มี

จํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุด คุมเงิน คุมเวลา คุมแรงงาน 

 ภาวะผูนํา หมายถึง กระบวนการหรือวิธีการที่ผูบริหารนํามาใชกับบุคลากร

ภายในองคกร เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายและวัตถุประสงคที่ตั้งไว  หรือ

เปนผูซึ่งเปนแบบอยางของพฤติกรรม (Role Modeling) เปนผูที่สามารถสรางแรงดลใจ 

(Inspiration motivation) เปนผูนําเชิงวิสัยทัศน (Visionary Leadership)  

มีความสามารถในการกระตุนการใชปญญา (Intellectual Stimulation)  

 ผูบริหาร (หนวยงานสนับสนุน) หมายถึง ผูอํานวยการ และหัวหนาฝาย/

สถานี 

รอบระยะเวลา รอบปการศึกษา (1 มิถุนายน 25... – 31 พฤษภาคม 25...) 

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) 
1. ผูบริหารกําหนดวิสัยทัศน เปาหมายและแผนงานประจําปอยางชัดเจน 

รวมทั้งมีการประชุมสรุปผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณที่ผานมากอนการ

กําหนดแผนงานปะจําป 

2. มีการติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมการดําเนินงานประจําปตามระบบ

ควบคุมภายใน 

3. ผูบ ริหารมีการประเมินผลการดําเนินงานเชิงประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตามแผนงานประจําปเปนระยะ 

4. ผูบริหารมีการนําผลการประเมินฯ มาใชในการปรับปรุงการบริหารและ

จัดการ 

5. มีการประเมินภาวะผูนําและภารกิจของผูบริหาร 
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เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ  

3 ขอแรก 

มีการดําเนินการ  

3 – 4 ขอแรก 

มีการดําเนินการครบทุกขอ 

แนวทางการปฏิบัติ 
1. ผูบริหารมีการจัดทําวิสัยทัศน พันธกิจ แผนกลยุทธ สามารถถายทอดไป

ยังบุคลากรทุกระดับและนําไปสูการปฏิบัติที่เปนระบบชัดเจน  

2. ผูบริหารมีการนําขอมูลสารสนเทศมาเปนพื้นฐานในการปฏิบัติงานและ
พัฒนาหนวยงาน  

3. ผูบริหารมีการกํากับดูแล ติดตามผลการทํางานของหนวยงาน และ

สามารถตัดสินใจแกไขปญหาอยางมีประสิทธิภาพ  

4. ผูบ ริหารสามารถบริหารทรัพยากรดานตางๆ  อยางสมดุลและ 

เกิดประโยชนสูงสุด  

5. ผูบริหารมีการสนับสนุนใหบุคลากรในหนวยงานมีสวนรวมในการบริหาร
จัดการ ใหอํานาจในการตัดสินใจแกบุคลากรตามความเหมาะสม  

ขอมูลที่ตองการ 
1. หลักฐานที่แสดงการสรุปผลการดําเนินงานประจําปของผูบริหาร 

ตามเกณฑมาตรฐาน 

2. หลักฐานที่แสดงผลการประเมินภารกิจของผูบริหาร  ตามเกณฑ

มาตรฐาน 

3. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําหนวยงานอยางสม่ําเสมอ 

4. รายงานการดําเนินงานตามระบบการควบคุมภายใน 

5. อื่นๆ ถามี โดยรายงานจะตองมีขอมูลครบตามเกณฑมาตรฐาน 
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ดัชนีที่ 3.2   มีการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนา และธํารงรักษาไวให
บุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ (สกอ. 7.4) 

ประเภทของดัชน ี  กระบวนการ 

หลักการและเหตุผล 
 คุณภาพของการศึกษาจะเกิดขึ้น ถาหนวยงานมีบุคลากรที่มีคุณภาพ  

มีความรักองคกร มุงมั่นตั้งใจปฏิบัติหนาที่ตามภาระงานที่กําหนด ผูบริหารมีการ

มอบหมายงานใหกับผูใตบังคับบัญชาตามศักยภาพ ความถนัด ความสนใจของ 

แตละบุคคล บุคลากรทุกระดับมีความพึงพอใจในการทํางาน มีการพัฒนาบุคลากร

ตามสาขาวิชาชีพ และหาวิธีการที่จะธํารงรักษา บุคลากรที่มีประสิทธิภาพใหอยูกับ

องคกรตลอดไป  

รอบระยะเวลา รอบปการศึกษา (1 มิถุนายน 25... – 31 พฤษภาคม 25...) 

นิยามคําศัพท 
บุคลากรประจํา หมายถึง บุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมดที่เปนขาราชการ 

พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราว สาย ข และ ค ที่มีสัญญาจางกับ

หนวยงานทั้งปการศึกษา ที่มีระยะเวลาทํางานไมต่ํากวา 9 เดือน รวบรวมสิ้นสุด 

ปการศึกษา 

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) 
1. มีการจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนรูปธรรม ภายใต 

การวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ  

2. มีการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ เปนการสงเสริมสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงาน เชน การสรรหา การจัดวางคนลงตําแหนง การกําหนดเสนทางเดิน 

ของตําแหนง การสนับสนุนเขารวมประชุม ฝกอบรมและหรือเสนอผลงานทางวิชาการ  
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การประเมินผลการปฏิบัติงาน  มาตรการสรางขวัญกําลังใจ มาตรการลงโทษ รวมท้ัง

การพัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ  

3. มีสวัสดิการและเสริมสรางสุขภาพที่ดี และสรางบรรยากาศที่ดีให

บุคลากรทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและอยูอยางมีความสุข  

4. มีการสงเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพสูงใหมีโอกาสประสบ
ความสําเร็จและกาวหนาในอาชีพอยางรวดเร็วตามสายงาน  

5. มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับอยางเปนระบบ  

6. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจมาพัฒนาปรับปรุงอยางตอเนื่อง 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการ 

ไมครบ 3 ขอแรก 

มีการดําเนินการ  

3 – 4 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 

อยางนอย 5 ขอแรก 

แนวทางการปฏิบัติ 
1. มีแผนระยะสั้นและระยะยาวในการจัดเตรียมบุคลากร พัฒนา และรักษา

บุคลากรอยางมีประสิทธิภาพ (มีการวิเคราะหการเขาออกของบุคลากรทุกระดับ  

ทุกประเภทของหนวยงาน)  

2. มีการวิเคราะหภาระงานและสงเสริมพัฒนาบุคลากรทุกระดับใหมีความรู 
ความสามารถตรงกับภารกิจและสาขาวิชาชีพ ทั้งดานการฝกอบรม การเขารวมประชุม

หรือเสนอผลงาน ทางวิชาการ การศึกษาตอ ตลอดจนมีการสงเสริมสนับสนุนบุคลากร

ที่มีศักยภาพและความสามารถสูง ใหประสบความสําเร็จ  

3. มีการมอบหมายงานให เปนไปตามภารกิจของหนวยงานและ 

ตามศักยภาพ ความถนัด ความสนใจของแตละคน รวมท้ังมีการพัฒนาระบบ 

การประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป  
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4. มีคูมือการปฏิบัติงาน มีการใหโอกาสบุคลากรทุกคนกาวหนาในการ

ทํางาน โดยมีการกําหนดเสนทางเดินของตําแหนงงาน (Career Path) ทุกสายงาน  

5. มีการจัดสวัสดิการและสรางเสริมสุขภาพที่ดีแกบุคลากร รวมทั้งการสราง
สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการทํางาน และสรางบรรยากาศที่ดีที่จะทําใหบุคลากรทํางาน

ไดอยางมี ประสิทธิภาพและอยูอยางมีความสุข  

6. มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรในองคกรและนําผลมาใช 
ในการปรับปรุงการบริหารงาน  

ขอมูลที่ตองการ 
1. แผนงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของหนวยงาน และหลักฐาน

การดําเนินงานตามแผน ตลอดจนการประเมินและปรับปรุง  

2. โครงการบริหารทรัพยากรบุคคลของหนวยงาน ตลอดจนหลักเกณฑ 

ประกาศ  กฎ ระเบียบขอบังคับ และแนวปฏิบัติในการบริหารทรัพยากรบุคคลของ

หนวยงาน เชน หลักเกณฑ  การรับเขา  สวัสดิการและสิทธิประโยชน ระบบพิจารณา

ความดีความชอบ เปนตน  

3. ขอมูลและสารสนเทศที่ เกี่ยวของกับการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ของหนวยงาน เชน คําส่ังแตงตั้งหรือมอบหมายผูรับผิดชอบ รายงานการประชุม 

ของทีมงาน / คณะกรรมการ ผูรับผิดชอบหลักดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ระบบ

ฐานขอมูลบุคลากรของหนวยงาน สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการทํางาน  ขอมูลหรือ

หลักฐานการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุน  

4. จํานวนบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาและเลื่อนตําแหนง เชน การฝกอบรม 

การศึกษาตอ การเขารวมประชุมวิชาการ ตลอดจนการเลื่อนขั้น เล่ือนตําแหนงวิชาการ  

5. สถิติการเขาออก (turnover) ของบุคลากรทุกประเภท  

6. สถิติเกี่ยวกับการไดรับสวัสดิการและสิทธิประโยชนตางๆ ของบุคลากร  
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7. ความสําเร็จในการบรรลุแผนการพัฒนาบุคลากรทุกกลุม ทั้งแผน 

ระยะสั้น ระยะปานกลางและระยะยาว  

8. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับ และนําผล

การประเมินไปปรับปรุง 

9. รายงานผลการปฏิบัติงานที่แสดงถึงระดับคุณภาพการปฏิบัติงาน  

เชน ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ จํานวนบุคลากรที่ไดรับ

รางวัลตางๆ ทั้งใน ระดับหนวยงาน ระดับชาติ และนานาชาติ 
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ดัชนทีี่ 3.3 ระดับความสําเรจ็ในการเปดโอกาสใหบคุคลภายนอกเขามาม ี
สวนรวมในการพัฒนาหนวยงาน (สกอ. 7.6 และ ก.พ.ร. 14) 

ประเภทของดัชน ี  ผลผลิต 

หลักการและเหตุผล 
 มุงประเมินการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจ

ทางการบริหารและการดําเนินการของหนวยงาน ผานระบบการทํางานที่เปนไปตาม

หลักการบริหารแบบมีสวนรวม  

นิยามคําศัพท  
 การบริหารแบบมีสวนรวม  หมายถึง การบริหารที่หนวยงานเปดโอกาสให

ประชาชนเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจทางการบริหารและการดําเนินกิจการของ

หนวยงานในทางตรงหรือทางออม  

รอบระยะเวลา รอบปการศึกษา (1 มิถุนายน 25... – 31 พฤษภาคม 25...) 

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) 
1. มีการเปดเผยขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางโปรงใส ผานชองทางตางๆ 

อาทิ เอกสารสิ่งพิมพ เว็บไซด นิทรรศการ  

2. มีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนผานชองทางที่เปดเผยและเปนที่
รับรูกัน  

3. มีการนําความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการบริหารงาน โดยมี

เจาหนาที่รับผิดชอบและมีการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม  

4. มีที่ปรึกษาที่มาจากประชาชนทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ และมี
การดําเนินกิจกรรมรวมกันอยางตอเนื่องและชัดเจน เชน จัดประชุมรวมกันอยางนอย 

ปละ 2 ครั้ง  

5. มีกระบวนการหรือกลไกการติดตามตรวจสอบโดยประชาชน 
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เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ  

3 ขอแรก 

มีการดําเนินการ  

3 – 4 ขอแรก 

มีการดําเนินการครบทุกขอ 

แนวทางการปฏิบัติ 
 ระบบการทํางานที่เปนไปตามหลักการบริหารแบบมีสวนรวม ที่มีการ

ประยุกตใชในระดับสากลมี 5 ประการ ดังนี้  

1. มีการเปดเผยขอมูลและโปรงใสในภารกิจที่หนวยงานดําเนินการ โดยมี
ชองทางในการใหขอมูลขาวสารแกผูรับบริการและประชาชน  

2. มีการรับฟงความคิดเห็นจากผูรับบริการและประชาชนเกี่ยวกับภารกิจ
ของหนวยงานอยางสม่ําเสมอ  

3. มีการจัด เก็บขอมูลที่ ได รับจากผู รับบ ริการและผู ที่ เกี่ ยวของไป
ประกอบการปรับปรุงระบบการใหบริการประชาชน การปรับปรุงระบบการจัดการของ

หนวยงาน เพื่อตอบสนองความตองการของผูรับบริการ หรือเพื่อประโยชนสุขของ

ประชาชน  

4. มีการเปดโอกาสใหภาคเอกชน และหรือประชาชน และเครือขายตางๆ  

ไดมีโอกาสเขารวมในกระบวนงานของหนวยงาน  

5. ประชาชนมีสวนรวมเปนเจาของ โดยไดมีการจัดกระบวนการหรือกลไก 

ที่ เปนรูปธรรม  หรือไดเขารวมในการติดตามตรวจสอบความกาวหนาของการ

ดําเนินงานและผลสําเร็จในการทํางานของหนวยงาน  

ขอมูลที่ตองการ 
1. หลักฐานการดําเนินงานในเรื่องการเปดเผยขาวสารแกประชาชน 

อยางโปรงใสผานชองทางตางๆ ไดแก เอกสารตีพิมพ แผนพับ จดหมายขาว ประกาศ 

เว็บไซต การโฆษณา โลโก การจัดนิทรรศการ การแถลงขาว ฯลฯ 
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2. หลักฐานการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนผานชองทางตางๆ เชน  

ตูรับฟงความคิดเห็น ศูนยขอมูล หองสมุด หมายเลขโทรศัพทสายดวน ตูปณ.เพ่ือรับเรื่อง

รองเรียน การจัดเวทีรับฟงความคิดเห็น เว็บไซต เว็บบอรด เปนตน 

3. หลักฐานการนําความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการบริหารงาน ดังนี้  

- มีเจาหนาที่รับผิดชอบในการรวบรวม และประมวลผลขอมูลที่ไดจากการ

รับฟงความคิดเห็น 

- มีผลสรุปจากการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน  

- มีบันทึกขอความ หรือรายงานการประชุม หรือการจัดสัมมนาหรือ 

รูปแบบอ่ืนๆ ที่แสดงวามีการนําเสนอผลจากการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนไป

กําหนดแนวทางหรือแผนการบริหารงาน  

4. หลักฐานการมีที่ปรึกษาที่มาจากประชาชนดังนี้ 
- คําส่ังแตงตั้งที่ปรึกษาประชาชน รายช่ือหนวยงานหรือองคกรหรือบุคคล 

ที่เปนที่ปรึกษา ประชาชนที่เขารวมกิจกรรมอยางตอเนื่อง  

- รายงานการประชุมที่แสดงถึงการมีสวนรวมของที่ปรึกษาประชาชน 

- การจัดสัมมนาหรือรูปแบบอ่ืนๆ ระหวางหนวยงานที่ปรึกษาประชาชน 

5.    หลักฐานการมีกระบวนการหรือกลไกการติดตามตรวจสอบโดยประชาชน

โดยมีการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม ดังนี้  

- ชองทาง รูปแบบ รอบระยะเวลาการติดตามตรวจสอบโดยประชาชน 

ที่กําหนดไวอยางชัดเจน  

- กิจกรรมหรื อแผนงานหรื อ โครงการหรื อประ เด็นหรื อ เ รื่ อ งที่ มี 

การตรวจสอบโดยประชาชน 

- รายงานผลการติดตามตรวจสอบโดยประชาชน 
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ดัชนีที่ 3.4 รอยละของบุคลากรประจําที่ไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการ หรือ
วิชาชีพในระดับชาติ หรือนานาชาติ (สกอ. 7.7) 

ประเภทของดัชนี   ผลผลิต 

หลักการและเหตุผล 
 หนวยงานพึงสงเสริมใหบุคลากรสรางและพัฒนาผลงานทางวิชาการหรือ

วิชาชีพใหมีคุณภาพอยางตอเนื่อง เพื่อยกระดับคุณภาพของมหาวิทยาลัยและความ

เปนเลิศทางวิชาการ การสงเสริมใหบุคลากรไดเสนอผลงานในเวทีตางๆ จนไดรับ

รางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติ หรือนานาชาติ จะเปนการสงเสริม

ใหบุคลากรสรางผลงานที่มีคุณภาพและเปนเกียรติภูมิตอตนเอง  หนวยงาน 

มหาวิทยาลัย และประเทศชาติ  

นิยามคําศัพท  
 ผลงานทางวิชาการ ไดแก  ผลงานทางวิชาการที่ไดมีการศึกษาคนควา 

ตามกระบวนการ ระเบียบวิธีวิจัยที่เหมาะสมกับสาขาวิชา  การแสดงออกทางศิลปะ 

อันเปนที่ยอมรับระดับนานาชาติและระดับชาติ  งานที่ไดรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 

ทั้งในและตางประเทศ  การแสดงความกาวหนาทางวิชาการ เสริมสรางองคความรู 

หรือวิธีการที่เปนประโยชนตอสาขาวิชา หรือแสดงความเปนตนแบบ ตนความคิด 

ของผลงาน หรือแสดงความสามารถในการบุกเบิกในสาขาวิชานั้น  และสิ่งประดิษฐ

หรืองานสรางสรรคทางดานศิลปกรรม และจิตรกรรม 

 บุคลากรประจํา หมายถึง บุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมดที่เปนขาราชการ 

พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราว สาย ข และ ค ที่มีสัญญาจาง 

กับหนวยงานทั้งปการศึกษา ที่มีระยะเวลาทํางานไมต่ํากวา 9 เดือน รวบรวมสิ้นสุด 

ปการศึกษา  

รอบระยะเวลา รอบปการศึกษา (1 มิถุนายน 25... – 31 พฤษภาคม 25...) 
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เกณฑการประเมิน 

1. สําหรับหนวยงานประเภทสํานัก 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

รอยละ 0.1 – 0.99 รอยละ 1 – 1.99 รอยละ 2.00 หรือมากกวา 

2. สําหรับหนวยงานประเภทสถาบัน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

รอยละ 0.1 – 0.99 รอยละ 1 – 1.99 1. รอยละ 2 หรือมากกวา และ 

2. อยางนอยรอยละ 50 ของ

รางวัลในขอ 1 เปนรางวัลดาน

การวิจัย 

(กรณีไดขอ 1 แตไมไดขอ 2 ถือวา

ไดคะแนน 2) 

ขอมูลที่ตองการ 

1. จํานวนบุคลากรประจําในปการศึกษานั้น ทั้งที่ปฏิบัติงานจริง และ 
ลาศึกษาตอ  

2. จํานวนบุคลากรประจําที่ไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการ หรือวิชาชีพใน

ระดับชาติ หรือนานาชาติ ในปการศึกษานั้น  ทั้งนี้ การนับจํานวนผูไดรางวัล

สามารถนับซ้ําได หากไดรับหลายรางวัลและสามารถนับรวมบุคลากรประจํา 

ที่ลาศึกษาตอไดดวย 

สูตรการคํานวณ 

100
งหมดกรประจําทั้จํานวนบุคลา

 ัลฯไดรับรางวกรประจําที่จํานวนบุคลา ×  
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ดัชนีที่ 3.5 ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชี้และเปาหมายของระดับ
องคกรสูระดับบุคคล (สกอ. 7.9) 

ประเภทของดัชนี   ผลผลิต 

หลักการและเหตุผล 
 มุงประเมินระบบในการถายทอดเปาประสงค  ตัวบงชี้ ตามพันธกิจและ

ยุทธศาสตรของหนวยงานไปยังหนวยงานยอยที่รับผิดชอบจนถึงระดับบุคคล  

นิยามคําศัพท  
 ความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชี้และเปาหมายของระดับองคกร 
สูระดับบุคคล  หมายถึง ความสําเร็จที่หนวยงานจัดใหมีระบบประเมินผล 

การดําเนินงานภายใน โดยจะตองจัดใหมีระบบในการถายทอดเปาประสงค ตัวบงชี้ 

ตามพันธกิจและยุทธศาสตรของหนวยงานไปยังหนวยงานยอยที่รับผิดชอบ กําหนด

เปนตัวบงชี้ของการดําเนินงานและเปาหมายในระดับหนวยงานจนถึงระดับบุคคล และ

จัดทําคํารับรองการปฏิบัติงาน รวมถึงจัดใหมีการติดตามและประเมินผล 

การดําเนินงานตามเปาหมาย  

รอบระยะเวลา รอบปการศึกษา (1 มิถุนายน 25... – 31 พฤษภาคม 25...) 

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) 
1. มีการกําหนดแนวทางการดําเนินการในการประเมินผลภายในหนวยงาน  

2. มีแผนงานการประเมินผลภายในหนวยงาน  

3. มีการกําหนดตัวบงชี้และเปาหมายตามพันธกจิและยุทธศาสตรของ
หนวยงาน  

4. มีการจัดทํา Strategy Map ของหนวยงาน โดยกําหนดเปาประสงคของ

แตละประเด็นยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับหนวยงานใหเชื่อมโยงกับเปาประสงค และ

ประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 
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5. มีการยืนยันวิสัยทัศนและประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยในระดับ
หนวยงาน  

6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และเปาหมายตามคํารับรอง
ของผูบริหารระดับตางๆ  

7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และเปาหมายตามคํารับรอง  
8. มีการนําผลการประเมินผลการดําเนินงานของผูบริหาร ไปเชือ่มโยงกบั

การสรางแรงจูงใจ  

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการ 

ไมครบ 5 ขอแรก 

มีการดําเนินการ  

5 – 7 ขอแรก 

มีการดําเนินการครบทุกขอ 

ขอมูลที่ตองการ 
1. หลักฐานที่แสดงวาหนวยงานไดจัดทําแนวทางการดําเนินการในการ

ประเมินผล และแผนงานการประเมินผลภายในหนวยงาน  

2. หลักฐานแสดงการทบทวนวิสัยทัศนและประเด็นยุทธศาสตร  
3. หลักฐานแสดงการจัดทํา Strategy Map ของหนวยงาน  

4. หลักฐานแสดงถึงการกําหนดตัวบงชี้และเปาหมายและการจัดทํา 

คํารับรอง (ถามี) 

5. หลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงระบบการติดตามผลการดําเนินงานตาม 

ตวับงชี้ และเปาหมาย 

6. หลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงการดําเนินการติดตามและประเมินผล 

ที่กําหนดไวไดครบถวนและสม่ําเสมอ  

7. บันทึกหรือรายงานสรุปผลการดําเนินงาน  
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8. หลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงกิจกรรมที่มีการประเมินผลการดําเนินงาน และ

มีผลคะแนนที่ไดจากการประเมินผลการดําเนินงานดังกลาว  

9. หลักฐานที่แสดงถึงหลักเกณฑและวิธีการจัดสรรสิ่งจูงใจ โดยมีการนําผล

การประเมินผลการดําเนินงานมาใชประกอบการพิจารณาจัดสรรส่ิงจูงใจ  
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ดัชนทีี่ 3.6   รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 
(สกอ. 5.4 และ ก.พ.ร. 6) 

ประเภทของดัชนี   ผลผลิต 

หลักการและเหตุผล 
เพื่อพิจารณาการตอบสนองและการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม 

ตามพันธกิจทั้ง 4 ดานของมหาวิทยาลัย คือ การเรียนการสอน  วิจัย บริการวิชาการ 

และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งสามารถสะทอนไดจากความพึงพอใจของผูรับบริการ 

ทั้งจากนิสิต ศิษยเกา ประชาชนผูมารับบริการ หรือหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

การตอบสนองดังกลาวจะมีคุณภาพมากนอยเพียงใด สามารถสะทอนไดจาก 

ความพึงพอใจของผูรับบริการ ทั้งประชาชนผูมารับบริการ เจาหนาที่ของรัฐ หรือ

หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งการสํารวจความพึงพอใจโดยทั่วไปจะพิจารณา  

4 ประเด็นสําคัญ คือ  

1. ความพึงพอใจดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ  

2. ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ผูใหบริการ  

3. ความพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวก  

4. ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ  

 ทั้งนี้อาจรวมถึงความพึงพอใจตอบทบาทของหนวยงาน/มหาวิทยาลัย  

3 ดาน คือ การเปนผูเตือนสติสังคม การชี้นําสังคม การตอบสนองความตองการของ

สังคม 

นิยามคําศัพท 
 ความพึงพอใจของผูรับบริการ หมายถึง  การประเมินความพึงพอใจของ

ผูรับบริการโดยใชแบบประเมินความพึงพอใจแบบประมาณคา ซึ่งโดยทั่วไป 

จะพิจารณาจากประเด็นที่สําคัญ คือ ความพึงพอใจดานกระบวนการ ขั้นตอนการ



80           คูมือดัชนีประเมินและเกณฑมาตรฐานระบบประกันคุณภาพ สําหรับสํานัก สถาบัน ป 2551 

ใหบริการ  ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก  ดานคุณภาพ 

การใหบริการ  

 ผูรับบริการ หมายถึง นิสิต ศิษยเกา ประชาชนผูมารับบริการ หรือหนวยงาน

ทั้งภาครัฐและเอกชนที่เขามารับบริการจากหนวยงาน 

รอบระยะเวลา รอบปการศึกษา (1 มิถุนายน 25... – 31 พฤษภาคม 25...) 

เกณฑการประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

รอยละ 65 – 74  รอยละ 75 – 84  รอยละ 85 หรือมากกวา 

ขอมูลที่ตองการ 
1. หลักฐานที่แสดงผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ 
2. จํานวนโครงการ/กิจกรรมการใหบริการทั้งหมด 

3. จํานวนโครงการ /กิจกรรมที่มีการประเมินผลความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ  

4. จํานวนโครงการ/กิจกรรม ที่มีผลการประเมินเปนคาเฉลี่ยจากการ

ประเมินผลความพึงพอใจในระดับดี หรือมีระดับคะแนน 3.5 ขึ้นไป ในระดับคะแนนเต็ม 5  

สูตรการคํานวณ 

100
ทั้งหมดวามพึงพอใจประเมินผลคารที่มีการจํานวนโครงก

 าหรือมากกว 3.5 ใจบความพึงพอเฉลี่ยระดัารที่มีคาจํานวนโครงก ×  
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ดัชนทีี่ 3.7 มีระบบการมอบหมายงานตามใบมอบหมายงาน (JA)   

ประเภทของดัชน ี  กระบวนการ 

หลักการและเหตุผล 
 เพื่ อ ให ผูบ ริหารทราบว าบุคลากรในหนวยงานปฏิบัติ งานตรงตาม 

ใบมอบหมายงาน (JA) เปนไปตามภารกิจของหนวยงาน ทั้งนี้การมอบหมายงาน 

เปนลายลักษณอักษรที่ รับทราบทั้งผูมอบและผู รับมอบ โดยผูบริหารตองจัดทํา 

ใบมอบหมายงาน (JA) ใหบุคลากรตรงตามใบบอกลักษณะงาน (JD) ของหนวยงาน  

นิยามคําศัพท  
 ใบบอกลักษณะงาน (Job Description: JD) หมายถึง การกําหนดลักษณะ

งานใหเปนไปตามตําแหนงที่บรรจุเขามา (มาตรฐานการกําหนดตําแหนงของกองการ

เจาหนาที่) โดยแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงาน จะเขียนอธิบายหนาที่ ความรับผิดชอบ 

สภาพการทํางาน และลักษณะอื่นๆ ที่เปนลักษณะเฉพาะของงานนั้น โดยรายละเอียด

ทั้งหมดไดมาโดยอาศัยการวิเคราะหงาน (Job Analysis) 

 ใบมอบหมายงาน (Job Assignment: JA) หมายถึง ใบแสดงรายการงาน 

ของตนเอง ประกอบดวยงานประจํา งานชั่วคราวหรืองานที่ตองปฏิบัติเปนชวงๆ พรอมทั้ง

กําหนดระยะเวลาทํางาน ซึ่งเปนการกําหนดลักษณะงานที่หนวยงานมอบหมายงาน 

แตละงานที่มอบใหแตละบุคคล  และตองสอดคลองกับใบบอกลักษณะงาน  

(Job Description) และงานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย (ตองไมเกิน 20% ของงานทั้งหมด) 

 การวิเคราะหงาน (Job Analysis) หมายถึง กระบวนการกําหนดลักษณะ

ขอบเขตของงานตางๆ (specific job) โดยมีการสํารวจและศึกษาเพื่อใหไดมาซึ่งขอมูล

ตางๆที่เกี่ยวของกับงานที่ผูทํางานจําตองมีอยูอยางครบถวน คือ ความชํานาญที่ตองการ

ทักษะ (Skills) ความรูที่ตองใช (Knowledge) ความสามารถที่ตองมี (Abilities) และความ

รับผิดชอบที่ตองมีอยู (Responsibilities) ซึ่งจะชวยใหพนักงานสามารถทํางานจนสําเร็จ

ผลได 
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 บุคลากรประจํา หมายถึง บุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมดที่เปนขาราชการ 

พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราว สาย ข และ ค ที่มีสัญญาจาง 

กับหนวยงานทั้งปการศึกษา ที่มีระยะเวลาทํางานไมต่ํากวา 9 เดือน รวบรวมสิ้นสุด 

ปการศึกษา 

รอบระยะเวลา รอบปการศึกษา (1 มิถุนายน 25... – 31 พฤษภาคม 25...) 

เกณฑมาตรฐาน  (ระดับ) 
1. มีการจัดทําใบมอบหมายงาน (JA) ของบุคลากรทุกคนในสังกัด และมี

การทบทวนความเหมาะสมกอนมอบใบมอบหมายงาน (JA) ใหกับบุคลากร 

ตามภาระงาน  

2. มีการสงมอบใบมอบหมายงาน  (JA) และมีการรับมอบอยางเปน 

ลายลักษณอักษร  

3. มีการประเมินตามใบมอบหมายงาน (JA) 

4. มีการปฏิบัติทั่วทั้งสํานัก สถาบัน  

5. มีการนําผลการประเมินตามใบมอบหมายงาน (JA) มาประกอบการ

พิจารณาความดีความชอบ  

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการ 

ไมครบ 3 ขอแรก 

มีการดําเนินการ  

3 – 4 ขอแรก 

มีการดําเนินการครบทุกขอ 

ขอมูลที่ตองการ 
1. จํานวนบุคลากรประจําในปการศึกษานั้น ทั้งที่ปฏิบัติงานจริง และ 

ลาศึกษาตอ 
2. ใบบอกลักษณะงาน (Job Description: JD) ของบุคลากรประจํา 

ของหนวยงาน  
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3. ใบมอบหมายงาน (Job Assignment: JA) ของบุคลากรประจําของ

หนวยงาน 

4. หลักฐานที่แสดงการมอบหมายงาน (Job Assignment: JA) ของบุคลากร

ประจําของหนวยงาน 

5. หลักฐานที่แสดงผลการประเมินบุคลากรของหนวยงาน 

6. ระบบการพิจารณาความดีความชอบของหนวยงาน 

7. ขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
หนวยงาน เชน คําส่ังแตงตั้งหรือมอบหมายผูรับผิดชอบ รายงานการประชุมของ

ทีมงาน / คณะกรรมการ ผูรับผิดชอบหลักดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ระบบ

ฐานขอมูลบุคลากรของหนวยงาน  
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ดัชนีที่ 3.8 งานที่มีการวิเคราะหและนําผลไปปรับปรุงข้ันตอนการปฏิบัติงาน  

ประเภทของดัชนี   กระบวนการ 

หลักการและเหตุผล 
เนนใหหนวยงานมีการวิเคราะหผลการดําเนินงาน เพื่อนําไปปรับปรุงขั้นตอน

การทํางานใหมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเพิ่มขึ้น  

นิยามคําศัพท 
 งาน (Job) หมายถึง ภารกิจที่หนวยงานนั้นดําเนินการตามโครงสรางการ 

แบงสวนราชการของหนวยงาน 

 การวิเคราะหผลการดําเนินงาน หมายถึง การสรุปผลการดําเนินงานจาก

แบบประเมินและหรือการสรุปวิเคราะหปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไขของขั้นตอน

การดําเนินงาน เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่วางไว รวมทั้งการประหยัดทรัพยากรลงทุน 

ไดแก เวลา บุคลากร งบประมาณ 

 การนําผลการวิเคราะหฯ ไปปรับปรุงข้ันตอนปฏิบัติงาน หมายถึง มีการ

นําขอเสนอแนะ/แนวทางแกไขไปใชปรับปรุงขั้นตอนการดําเนินงาน ทั้งนี้ ควรมี 

การประเมินผลการดําเนินงานเพื่อใชเทียบเคียงกับคร้ังกอน เพื่อเห็นถึงผลสัมฤทธิ์ของ

การแกไขปญหานั้นๆ 

รอบระยะเวลา รอบปการศึกษา (1 มิถุนายน 25... – 31 พฤษภาคม 25...) 
เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) 

1. มีการวิเคราะหงานที่ดําเนินการอยางนอยปละ 1 คร้ัง 

2. มีการจัดทําขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Flow) โดยใชขอมูลที่ไดจาก

การวิเคราะหงาน 

3. มีการดําเนินการตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กําหนด 

4. มีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
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เกณฑการประเมินฯ 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการ 

ไมครบ 3 ขอแรก 

มีการดําเนินการ  

3 – 4 ขอแรก 

มีการดําเนินการครบทุกขอ 

ขอมูลที่ตองการ 
1. หลักฐานที่แสดงการประชุมของหนวยงาน ที่แสดงถึงการสรุปผล 

การดําเนินงานจากแบบประเมินและหรือการสรุปวิเคราะหปญหาอุปสรรคและ 

แนวทางแกไขของขั้นตอนการดําเนินงาน 

2. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Flow) ของหนวยงาน 

3. หลักฐานที่แสดงผลการดําเนินงานตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กําหนด 

4. หลักฐานที่แสดงการประเมินผลการดําเนินงานตามขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 

5. หลักฐานที่แสดงการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
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ดัชนีที่ 3.9  สัดสวนของจํานวนบุคลากรในสํานักงานทั้งหมดตอจํานวน 
คอมพิวเตอรที่ใชในการทํางาน 

ประเภทของดชัน ี  ปจจัยนําเขา 
หลักการและเหตุผล  
 เพื่อประเมินสภาพแวดลอมในการทํางานและเนนอุปกรณที่ใชในสํานักงานทีเ่พียงพอ

ตอความจําเปนในการพฒันาการดําเนนิงานใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
นิยามคําศัพท 
 บุคลากรในสํานักงาน หมายถึง  บุคลากรทุกคน ไดแก ขาราชการ พนักงาน 

ลูกจางช่ัวคราว ลูกจางประจํา ที่ปฏิบัติงานในสํานักงาน ที่มีสัญญาจางกับหนวยงานหรือ

สถานศึกษาทั้งปการศึกษา ที่มีระยะเวลาทํางานไมตํ่ากวา 9 เดือน รวบรวมสิ้นสุด 

ปการศึกษาไมนับลูกจางรายวัน รายเดือน 

 คอมพิวเตอรที่ใชในการทํางาน หมายถึง ครุภัณฑชุดคอมพิวเตอรและ

คอมพิวเตอรพกพาที่หนวยงานจัดซ้ือจากงบประมาณแผนดิน/เงินรายได เพื่อชวยในการ

ทํางานของบุคลากรในหนวยงาน ยกเวนคอมพิวเตอรที่เปนสวนประกอบของเครื่องมือ

วิจัยเฉพาะทาง หรืออุปกรณเฉพาะทาง 

รอบระยะเวลา    รอบปการศกึษา (1 มิถุนายน 25... – 31 พฤษภาคม 25...) 
เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

3 คนหรือมากกวา : 1 เครื่อง 2 คน : 1 เครื่อง 1 คน : 1 เครื่อง 

ขอมูลที่ตองการ 
หนวยงานนับครุภัณฑจํานวนเครื่องคอมพิวเตอรที่หนวยงานจัดซ้ือโดย

งบประมาณแผนดิน/เงินรายไดเพ่ือใหบุคลากรในหนวยงานใชในการดําเนินงาน  
สูตรในการคํานวณ 

านชในการทํางวเตอรที่ใจํานวนคอมพิ

านทั้งหมดกรในสํานักงจํานวนบุคลา
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ดัชนทีี่ 3.10  งบประมาณสาํหรับการพฒันาบุคลากรทัง้ในประเทศและ
ตางประเทศตอบุคลากรทั้งหมด (สมศ. 5.10) 

ประเภทของดัชน ี  ปจจัยนําเขา 

หลักการและเหตุผล 
 มุงประเมินแผนพัฒนาบุคลากร เพื่อใหบุคลากรมีการพัฒนาศักยภาพของ

ตนเอง และแสดงถึงนโยบายของผูบริหารในการใหความสําคัญกับการพัฒนาศักยภาพ

ของบุคลากรภายในหนวยงาน 

นิยามคําศัพท 
บุคลากรประจํา หมายถึง บุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมดที่เปนขาราชการ 

พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราว สาย ข และ ค ที่มีสัญญาจางกับ

หนวยงานทั้งปการศึกษา ที่มีระยะเวลาทํางานไมต่ํากวา 9 เดือน รวบรวมสิ้นสุด 

ปการศึกษา  

 งบประมาณสําหรับการพัฒนาบุคลากรประจํา หมายถึง เงินที่หนวยงาน

จัดสรรเพื่อพัฒนาบุคลากรทั้งในประเทศและตางประเทศ ไดแก การศึกษาตอ   

การฝกอบรม การสัมมนา  และการดูงาน เปนตน (ไมนับทุนการศึกษาที่ขอจาก

ภายนอก) เปนเงินซึ่งหนวยงานลงทุนในการพัฒนาบุคลากรอยางเดียว 

รอบระยะเวลา รอบปการศึกษา (1 มิถุนายน 25... – 31 พฤษภาคม 25...) 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

1-9,999 บาท/คน 10,000 - 14,999 บาท/คน 15,000 บาท/คน หรือ

มากกวา 
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ขอมูลที่ตองการ 
1. จํานวนบุคลากรประจําในปการศึกษานั้น ทั้งที่ปฏิบัติงานจริง และ 

ลาศึกษาตอ  
2. จํานวนเงินที่หนวยงานจัดสรรสําหรับการพัฒนาบุคลากรประจํา ทั้งใน

ประเทศและตางประเทศในปการศึกษานั้น  

สูตรการคํานวณ 

งหมดกรประจําทั้จํานวนบุคลา

กรประจําพัฒนาบุคลา ี ่ใชในการจํานวนเงินท
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ดัชนทีี่ 3.11 รอยละของบุคลากรประจาํทีไ่ดรับการพัฒนาความรู และทักษะใน
วิชาชีพทั้งในประเทศและตางประเทศ (สมศ. 5.11) 

ประเภทของดัชน ี  ปจจัยนําเขา 

หลักการและเหตุผล 
 มุงประเมินการใหโอกาสในการเรียนรูเพิ่มเติมแกบุคลากร ใหมีโอกาสไดรับ

การพัฒนาที่เปนธรรม และเปนการประเมินระบบการบริหารงานที่เปนธรรมของ

ผูบริหารในการเปดโอกาสใหบุคลากรสายสนับสนุน (นอกเหนือจากบุคลากรสาย ก) 

ไดมีโอกาสในการพัฒนาตนเองดวยการเขารวมการฝกอบรม/ประชุม/สัมมนาและ 

การดูงานทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน/มหาวิทยาลัย/ประเทศ อยางเทาเทียมกัน 

ทั้งที่มีคาใชจายและไมมีคาใชจาย 

นิยามคําศัพท 
 บุคลากรประจํา หมายถึง บุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมดที่เปนขาราชการ 

พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราว สาย ข และ ค ที่มีสัญญาจางกับ

หนวยงานทั้งปการศึกษา ที่มีระยะเวลาทํางานไมต่ํากวา 9 เดือน รวบรวมสิ้นสุด 

ปการศึกษา 

 บุคลากรประจําที่ไดรับการพัฒนาฯ หมายถึง บุคลากรที่หนวยงาน

สนับสนุน/อนุญาต/ใหไปศึกษาตอ ไปฝกอบรม สัมมนา หรือดูงาน เปนตน ทั้งนี้จะไมนับ

ซ้ําแมวาบุคลากรคนนั้นจะไดรับการพัฒนาหลายครั้งในปการศึกษานั้นก็ตาม 

รอบระยะเวลา รอบปการศึกษา (1 มิถุนายน 25... – 31 พฤษภาคม 25...) 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

รอยละ 1 – 54 รอยละ 55 – 79 รอยละ 80 หรือมากกวา 
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ขอมูลที่ตองการ 
1. จํานวนบุคลากรประจําในปการศึกษานั้น ทั้งที่ปฏิบัติงานจริง และลา

ศึกษาตอ 

2. จํานวนบุคลากรประจําที่ไดรับการพัฒนาฯ ทั้งในประเทศและตางประเทศ 

ในปการศึกษานั้น  

สูตรการคํานวณ 

100
งหมดกรประจําทั้จํานวนบุคลา

 ัฒนาฯไดรับการพกรประจําที่จํานวนบุคลา
×  
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องคประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ 
 
ดัชนทีี่ 4.1 มีระบบ และกลไกในการจดัสรร การวิเคราะหคาใชจาย  

 การตรวจสอบการเงินและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ  
 (สกอ. 8.1) 

ประเภทของดัชน ี  กระบวนการ 

หลักการและเหตุผล 
 เพื่อใหหนวยงานมีระบบในการจัดหาและจัดสรรเงินอยางมีประสิทธิภาพ 

จะตองมีแผนกลยุทธทางดานการเงิน มีการวิเคราะหรายได คาใชจายของการ 

ดําเนินงาน โดยพิจารณาจากทุกแหลงเงินทุน ทั้งจากงบประมาณแผนดินและ 

เงินรายได จากคาบํารุงการศึกษา รวมทั้งรายไดอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยไดรับ มีการนําเงิน

รายไดไปจัดสรรอยางเปนระบบ มีระบบฐานขอมูลทางการเงิน แยกคาใชจาย 

ตามหมวดตางๆ มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ ครบทุกพันธกิจ มีการ

นําระบบโปรแกรมสามมิติดานการเงินมาใชรวมทั้งมีผูตรวจสอบการใชเงินอยาง 

มีประสิทธิภาพ รายงานทางการเงินตองสามารถทราบขอมูลดานคาใชจายทั้งหมด 

ทั้งดานการเรียน การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

และการพัฒนาบุคลากร เชน คาใชจายในระบบหองสมุด คอมพิวเตอรและศูนย

สารสนเทศตอนิสิต คาใชจายในการวิจัย คาใชจายในการบริการวิชาการวิชาชีพ 

คาใชจายและมูลคาที่ใชในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ  

ศิลปวัฒธรรมตองบดําเนินการ สินทรัพยถาวรตอนิสิต งบประมาณใน การพัฒนา

อาจารย คาใชจายทั้งหมดตอนิสิต ระดับความสําเร็จของการประหยัดงบประมาณ 

รายจายลงทุน คาใชจายดานไฟฟา น้ํามันเชื้อเพลิง งบประมาณที่ประหยัดได รอยละ

เงินเหลือจาย สุทธิตองบประมาณดําเนินการ และตนทุนตอหนวยผลผลิตรายหลักสูตร  

รอบระยะเวลา รอบปงบประมาณ (1 ตุลาคม 25... – 30 กันยายน 25...) 
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เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) 
1. มีแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 

ใหเปนไปตามเปาหมาย  

2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน แผนการจัดสรร และการ 

วางแผนการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพโปรงใส ตรวจสอบได  

3. มีการจัดทําฐานขอมูลทางการเงินที่ ผูบริหารสามารถนําไปใชในการ
ตัดสินใจ และวิเคราะหสถานะทางการเงิน  

4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินรายไตรมาส 

5. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะห

สถานะทางการเงินและความมั่นคงของหนวยงานอยางตอเนื่อง 

6. มีการติดตามการใชเงินใหเปนไปตามระเบียบและกฎเกณฑที่มหาวิทยาลัย
กําหนด  

7. ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และ

นําขอมูลจากรายงานทางการเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ  

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการ 

ไมครบ 5 ขอแรก 

มีการดําเนินการ  

5 – 6 ขอแรก 

มีการดําเนินการครบทุกขอ 

แนวทางการปฏิบัต ิ
1. มีแผนกลยุทธทางการเงินของหนวยงานที่สอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ

ของมหาวิทยาลัยในทุกๆ ดาน ทั้งการผลิตบัณฑิต งานวิจัย การบริการวิชาการ และ

การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งสงเสริมยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยใหเปนไป

ตามเปาหมาย  
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2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน ทั้งในสวนของการจัดหา 

แหลงเงิน วิธีการที่ไดมาซึ่งแหลงเงิน รวมทั้งวางแผนการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ 

โปรงใส ตรวจสอบได  

3. มีการจัดทํารายงานทางการเงินที่แสดงถึงสถานะทางการเงินของ
หนวยงานสามารถปดงบบัญชีไดอยางนอยทุก 6 เดือน และเสนอขอมูลใหผูบริหารเพื่อ

ใชในการตัดสินใจ  

4. รายงานทางการเงิน สามารถบงชี้ถึงขอมูลทางการเงินทุกดานที่แสดงถึง 

ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย 

5. ผูบริหารระดับสูงใหความสําคัญกับรายงานทางการเงิน  

ขอมูลที่ตองการ 
1. แผนยุทธศาสตรหนวยงาน และแผนยุทธศาสตรทางการเงินของหนวยงาน  

2. งบประมาณประจําป ของหนวยงาน 

3. แหลงของงบประมาณรายได จากแหลงตางๆ  

4. การไดรับจัดสรรงบประมาณ คาใชจายจากมหาวิทยาลัย 

5. วิธีการใชเงิน การบันทึกบัญชี การติดตามผลการใชเงินของหนวยงาน  

6. ผลจากการจัดทําระบบบัญชีสามมิติของหนวยงาน 

7. ฐานขอมูลทางการเงินของหนวยงาน  

8. รายงานทางการเงินของหนวยงาน และการนําขอมูลทางการเงินไปใช 

ในการตัดสินใจ  
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ดัชนีที่ 4.2 รอยละของเงินรายไดจริงจากภายนอกทั้งหมดตอรายรับจริงทั้งหมด  

ประเภทของดัชน ี  ปจจัยนําเขา 

หลักการและเหตุผล 
เพื่อใหหนวยงานมีการวิเคราะหแหลงที่มา และศักยภาพของการจัดหาเงิน

รายไดจากภายนอก ซึ่งมีความจําเปนตอการดําเนินงานที่จะกอใหเกิดความคลองตัว 

และสนับสนุนการดําเนินงานตามพันธกิจ สงผลใหเกิดความกาวหนาในองคกร 

นิยามคําศัพท  
 รายไดจริงจากภายนอก หมายถึง เงินที่หนวยงานหาไดเองจากแหลงเงิน

ภายนอก (โดยไมนับรวมเงินคาหนวยกิตและเงินอื่นๆ จากการลงทะเบียนของนิสิต 

หรือที่ไดรับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัย) จากคํานิยามศัพทในระเบียบเงินรายได  

โดยรายไดจากภายนอกครอบคลุมทั้งหมด  ยกเวน ขอ 6.2  รายไดเงินบํารุง

มหาวิทยาลัย และเงินคาธรรมเนียมการศึกษา  

ประเภทและการใชเงินรายได  

ขอ 6 ประเภทเงินรายไดของมหาวิทยาลัย ประกอบดวย  

6.1 เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรใหมหาวิทยาลัยตามความเหมาะสมเปนรายป  

6.2 เงินบํารุงมหาวิทยาลัย และเงินคาธรรมเนียมการศึกษา  

6.3 เงินรายไดจากการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพิเศษ (เปนยอดที่ไดรับจัดสรร)  

6.4 เงินรายไดจากการบริหารงาน  

6.5 เงินที่ไดจากการประยุกตและบริการวิชาการ  

6.6 เงินรายไดจากโครงการพฒันาวิชาการ (เปนยอดที่ไดรับจัดสรร) 

6.7 เงินอุดหนุน  

6.8 เงินรายไดจากคาลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร  

6.9 รายไดหรือผลประโยชนที่ไดจากการรวมลงทุน หรือการลงทุนจากทรัพยสินของ

มหาวิทยาลัย  
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6.10 รายไดหรือผลประโยชนที่ไดมาจากที่ราชพัสดุ หรือการจัดหาประโยชนในที่ 

ราชพัสดุ ซึ่งมหาวิทยาลัยปกครองดูแล ใชหรอืจัดหาประโยชน  

6.11 เงินทุนการศึกษาและเงินบริจาคอื่น ๆ  

6.12 เงินกองทุนคงยอดเงินตนที่รัฐบาลหรือมหาวิทยาลัยจดัตั้งขึ้นสําหรับมหาวิทยาลัย

และรายไดหรือผลประโยชนจากกองทุนดังกลาว  

6.13 เงินรับฝาก  

6.14 รายไดหรือผลประโยชนอยางอื่น  

รายรับจริงทั้งหมด หมายถึง เงินที่ไดรับจากงบประมาณแผนดิน และเงิน 

ที่ไดรับจัดสรรจากมหาวิทยาลัยรวมกับเงินที่หนวยงานหาไดเอง (งบประมาณแผนดิน 

ที่รวมคาครุภัณฑและสิ่งกอสรางรวมกับเงินรายได) โดยไมรวมยอดยกมา 

รอบระยะเวลา รอบปงบประมาณ (1 ตุลาคม 25... – 30 กันยายน 25...) 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

รอยละ 35 หรือนอยกวา รอยละ 36 – 40  รอยละ 41 หรือมากกวา 

ขอมูลที่ตองการ 
1. เงินรายไดจริงจากภายนอกทั้งหมดโดยยังไมหักคาใชจาย  

2. รายรับจริงทั้งหมดทั้งที่เปนงบประมาณแผนดิน และงบเงินรายได 

สูตรการคํานวณ 

100
ทั้งหมดรายรับจริง

นอกจริงจากภายเงินรายได ×  
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ดัชนทีี่ 4.3 รอยละของกิจกรรมการใหบรกิารที่มีการวิเคราะหตนทนุตอหนวย
และรายงานใหผูบริหารทราบ  

ประเภทของดัชน ี  กระบวนการ 

หลักการและเหตุผล 
 เพื่อสงเสริมใหหนวยงานวิเคราะหความคุมคาของการใชทรัพยากรในการ

ดําเนินงาน เปรียบเทียบกับผลงานที่เกิดขึ้นเปนการแสดงถึงประสิทธิภาพและการ

ประหยัดของการดําเนินงาน สําหรับกิจกรรมที่ใหบริการทั้งหมด  

นิยามคําศัพท  
 การวิเคราะหตนทุนตอหนวย หมายถึง การวิเคราะหตนทุนที่เกิดจาการใช

ทรัพยากร  หรือคาใชจายทั้ งหมดในการดําเนินกิจกรรมการใหบ ริการตางๆ  

เพื่อกอใหเกิดผลงานที่มีประสิทธิภาพ 

 กิจกรรมการใหบริการ หมายถึง โครงการ/งาน/กิจกรรมที่หนวยงานจัด

ใหบริการทั้งดานวิจัย เชน รับทําวิจัย วิเคราะหผลการทดลอง วิเคราะหตรวจหาเพื่อ

การวิจัย หรือการบริการทางวิชาการ เชน การตรวจเช็ค การฝกอบรม การสัมมนา  

เปนตน โดยมีระยะเวลาของโครงการ/กิจกรรมที่ชัดเจน มีการประมาณคาใชจาย 

ในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 

รอบระยะเวลา รอบปงบประมาณ (1 ตุลาคม 25... – 30 กันยายน 25...) 

เกณฑการประเมินฯ 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

รอยละ 1 – 40 รอยละ 41 – 79 รอยละ 80 หรือมากกวา 
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ขอมูลที่ตองการ 
1. จํานวนโครงการ/กิจกรรมการใหบริการทั้งหมด  

2. จํานวนโครงการ/กิจกรรมการใหบริการที่มีการวิเคราะหตนทุนตอหนวย  

3. จํานวนโครงการ/กิจกรรมการใหบริการที่มีการวิเคราะหตนทุนตอหนวย
และรายงานใหผูบริหารทราบ 

สูตรการคํานวณ 

100
ารทั้งหมดที่ใหบริการ/กิจกรรมจํานวนโครงก

ฯาะหตนทุนารที่วิเครการใหบริการ/กิจกรรมจํานวนโครงก ×  
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องคประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 
ดัชนทีี่ 5.1  ระดับความสาํเร็จของการประกันคุณภาพภายใน  

(สกอ. 9.3 สมศ. 7.2 และ ก.พ.ร. 8) 

ประเภทของดัชน ี  ผลผลิต 
หลักการและเหตุผล 
 เพื่อพิจารณาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในหนวยงาน ที่แสดงถึง

การใหความสําคัญในการประกันคุณภาพอยางทั่วถึง มีการดําเนินงานตามระบบและ

กลไกการประกันคุณภาพภายในที่กําหนดขึ้นทั้งในระดับมหาวิทยาลัย และสํานัก 

สถาบัน และตองการใหหนวยงานตรวจสอบหนวยงานยอยภายใน รวมถึงเล็งเห็นวา

การประกันคุณภาพเปนสวนหนึ่งของการดําเนินงานประจําวัน 

รอบระยะเวลา รอบปการศึกษา (1 มิถุนายน  25… – 31 พฤษภาคม 25…) 

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) 
1. มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 

อยางตอเนื่อง โดยมีการตรวจสอบ/ประเมิน และจัดทําแผนพัฒนาฯ ไมนอยกวารอยละ 

80 ของจํานวนหนวยงานยอย 

2. มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายใน โดยสอดคลองตามพันธกิจ

และพัฒนาการของหนวยงาน 

3. มีการรายงานผลการประกันคุณภาพภายในตอหนวยงานที่เกี่ยวของ 
4. มีการนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงการดําเนินงานของ

หนวยงานอยางตอเนื่อง 

5. มีนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพที่หนวยงานพัฒนาขึ้น หรือมีการ

จัดทําแนวปฏิบตัิที่ดี เพื่อการเปนแหลงอางองิใหกับหนวยงานอื่นๆ 
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เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการ 

ไมครบ 3 ขอแรก 

มีการดําเนินการ  

3 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 

อยางนอย 4 ขอแรก 

ขอมูลที่ตองการ 
1. รายงานการตรวจติดตามภายในหนวยงานทุกระดับ 

2. รายงานผลการประกันคุณภาพภายในตอหนวยงานที่เกี่ยวของและ
สาธารณชน 

3. รายงานความเปลี่ยนแปลงอันสืบเนื่องมาจากการประกันคุณภาพ
ภายใน 

4. นวัตกรรมดานการประกันคุณภาพภายในที่หนวยงานพัฒนาขึ้น หรือการ

ปฏิบัติที่เปนเลิศ หรือการเปนแหลงอางอิงของหนวยงานอื่นๆ  ตลอดจนผลการพัฒนา

หรือมูลคาเพิ่ม (value added) จากการประกนัคุณภาพภายใน 

5. รายงานผลการประกันคุณภาพภายในที่มีตอการพัฒนาหนวยงานและ
บุคลากร  

6. รายงานผลการประกันคุณภาพภายในที่สงผลตอประสิทธิผล 

ตามพันธกิจของหนวยงาน 
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 องคประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน 
 
ดัชนทีี่ 6.1 ระดับความสาํเร็จของการพัฒนาปรบัปรุงการดําเนินงาน 

ประเภทของดัชน ี  กระบวนการ 

หลักการและเหตุผล 
เพื่อใหหนวยงานเล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน

อยางตอเนื่อง โดยใชผลการวิเคราะหปญหา และอุปสรรคในภาพรวมขององคกร 

มาเปนแนวทางแกไข  เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของการดําเนินงานใหมากขึ้น 

จนสามารถแขงขันกับหนวยงานภายนอกได 

รอบระยะเวลา รอบปการศึกษา (1 มิถุนายน 25... – 31 พฤษภาคม 25...) 

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) 

1. มีการวิเคราะหและรวบรวมปญหาการดําเนินงานภายในหนวยงาน 

2. มีการวางแผนเพื่อแกไขปญหาในแตละประเด็นที่ไดจากการวิเคราะห 
3. มีการดําเนินตามแผนที่กําหนดเพื่อแกไขปญหาและเพิ่มประสิทธิภาพ 

ในการดําเนินงาน 

4. มีการประเมินผลการดําเนินงานภายหลังจากที่ไดแกไขปญหาแลว 

5. มีการนําผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานใหเปนวงจร
การดําเนินงานอยางเปนระบบและตอเนื่อง 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการ 

ไมครบ 3 ขอแรก 

มีการดําเนินการ  

3 – 4 ขอแรก 

มีการดําเนินการครบทุกขอ 
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ขอมูลที่ตองการ 
1. หลักฐานที่แสดงการวิเคราะหผลการดําเนินงานภายในหนวยงาน  

โดยอาจไดขอมูลมาจากผลการประเมินคุณภาพภายในหนวยงาน การวิจัยสถาบัน 

หรือการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ 

2. แผนการแกไขปญหาในแตละประเด็นที่ไดจากการวิเคราะห 
3. หลักฐานที่แสดงผลการดําเนินงานตามแผนที่กําหนดเพื่อแกไขปญหา

และเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 

4. หลักฐานที่แสดงการประเมินผลการดําเนินงานภายหลังจากที่ไดแกไข
ปญหาแลว 

5. แผนพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานให เปนวงจรการดําเนินงาน 

อยางเปนระบบและตอเนื่อง 
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บทท่ี 3 

การเก็บรวบรวมขอมูลการเก็บรวบรวมขอมูล  
 

  มหาวิทยาลัยมีการปรับปรุงรูปแบบการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อใหสะดวก 

ตอการประเมินฯ โดยการใชตารางกรอกขอมูลพื้นฐาน (Common data set) เปนสวน

สําคัญที่แสดงที่มาของผลการประเมินฯ ในแตละดัชนี โดยแบงตารางกรอกขอมูล

พื้นฐานเปน 2 ตาราง คือ ตารางกรอกขอมูลพื้นฐานเชิงปริมาณ และตารางกรอกขอมูล

พื้นฐานเชิงคุณภาพ รายละเอียดดงันี้ 

3.1  การเก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณ 

รายการ แหลงขอมูล 

ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนงาน   

1.    จํานวนแผนงานในปงบประมาณ 

2.    จํานวนโครงการในปงบประมาณ 

3.    จํานวนแผนงาน/โครงการที่มีการประเมินผลการดําเนินงาน  

(รวม 5 ประเด็น) 

4.    จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบติังานประจําปงบประมาณ 

5.    จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบติังานประจําปที่บรรลุเปาหมาย 

คณะ/ 

หนวยงานสนับสนุน 

การเรียนการสอน   

6. จํานวนบัณฑิตผูตอบแบบสํารวจภาวะการไดงานทําของบัณฑิตระดับ

ปริญญาตรี 

กองแผนงาน 

7. จํานวนบัณฑิตที่ศึกษาตอ กองแผนงาน 

8. จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําและประกอบอาชีพอสิระ 

ภายใน 1 ป  

กองแผนงาน 

9. จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา กองแผนงาน 

10.จํานวนนิสิตที่ไดรับเงินเดือนเริม่ตนเปนไปตามเกณฑ  กองแผนงาน 
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11.จํานวนนิสิตหรือศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบปที่ผานมา 
ที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ 
คุณธรรม จริยธรรม กฬีา สุขภาพ และดานส่ิงแวดลอมในระดับ 
ชาติหรือนานาชาติ 

กองกลาง 

และคณะวิชา 

      11.1    ดานวิชาการ   

      11.2    ดานวิชาชีพ   

      11.3    ดานคุณธรรม/จริยธรรม   

      11.4    ดานกีฬา    

      11.5    ดานสุขภาพ   

      11.6    ดานสิ่งแวดลอม    

      11.7    ดานวิทยานิพนธ   

      11.8    ดานอื่นๆ    

12.  จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่มีคุณสมบัติเปน

อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธทั้งหมด 

คณะ 

13.  จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่มีคุณสมบัติ และทํา

หนาที่เปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 

คณะ 

14.    จํานวนหลักสูตรที่เปดสอน 

      14.1     ระดับปริญญาตรี 

      14.2     ระดับปริญญาโท 

      14.3     ระดับปริญญาเอก 

      14.4     ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 

กองบริการ

การศึกษา/

สํานักงานวิทยาเขต

และคณะวิชา 

15.    จํานวนหลักสูตรที่ไดมาตรฐานเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 

      15.1     ระดับปริญญาตรี 

      15.2     ระดับปริญญาโท 

      15.3     ระดับปริญญาเอก 

กองบริการ

การศึกษา/

สํานักงานวิทยาเขต

และคณะวิชา 
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      15.4     ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 

16.    จํานวนหลักสูตรที่จัดทําขึ้นใหมหรอืทีป่รับปรุงซึ่งมี
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมารวมดําเนินการ 

      16.1     ระดับปริญญาตรี 

      16.2     ระดับปริญญาโท 

      16.3     ระดับปริญญาเอก 

      16.4     ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 

คณะ 

17.    จํานวนรายวิชาที่เปดสอนจริงทั้งหมด 

      17.1     ระดับปริญญาตรี 

      17.2     ระดับปริญญาโท 

      17.3     ระดับปริญญาเอก 

      17.4     ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 

คณะ 

18.คาเฉลี่ยความพึงพอใจของนิสิตตอคุณภาพการสอนของอาจารยและ

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู  

คณะวิชา สํานัก

บริการคอมพิวเตอร 

และสํานักงาน 

วิทยาเขต 

19. ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต กองแผนงาน 

สํานักหอสมุด 

สํานักบริการ

คอมพิวเตอร 

20. จํานวนวิทยานิพนธและงานวิชาการของนิสิตที่ไดรับรางวัล 

ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติภายในรอบปการศกึษา 

คณะ 

21. จํานวนวทิยานิพนธทั้งหมด 

      21.1  วิทยานิพนธระดับปริญญาโท 

      21.2  วิทยานิพนธระดับปริญญาเอก 

คณะ 

22. จํานวนวทิยานิพนธที่ตีพิมพเผยแพร บัณฑิตวิทยาลัย
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      22.1  บทความจากวิทยานพินธระดับปรญิญาโทที่ตีพิมพ 
เผยแพร 

            22.1.1     วารสารระดับชาติ 

            22.1.2     วารสารระดับนานาชาติ 

            22.1.3     การประชุมทางวิชาการระดับชาติ 

            22.1.4     การประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ 

      22.2  บทความจากวิทยานพินธระดับปรญิญาเอกที่ตีพิมพ 
เผยแพร 

            22.2.1     วารสารระดับชาติ 

            22.2.2     วารสารระดับนานาชาติ 

            22.2.3     การประชุมทางวิชาการระดับชาติ 

            22.2.4     การประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ 

และคณะวิชา 

23.  คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และศูนย

สารสนเทศ 

กองแผนงาน/ สํานัก

บริการคอมพิวเตอร/ 

สํานักหอสมุด และ 

คณะวิชา 

การพัฒนานิสิต   

24. จํานวนกิจกรรม/โครงการพัฒนานิสิต 

25. จํานวนนิสิตที่เขารวมกิจกรรม/โครงการพัฒนานิสิต 

สํานักทะเบยีนฯ/ 

กองกิจการนิสิต/ 

งานกิจการนิสิตของ

คณะ และสํานักงาน

วิทยาเขต 

การวิจัย   

26. จํานวนเงินสนับสนุนงานวจิัย และงานสรางสรรค 

      26.1  ภายในมหาวิทยาลัย 

      26.2  ภายนอกมหาวิทยาลัย 

คณะวิชา หนวยงาน

สนับสนุน สวพ. 
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27. จํานวนงานวิจัย และงานสรางสรรคที่ตีพิมพ เผยแพร และ/หรอื
นําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติ 

      27.1   อาจารยประจํา 

      27.2   บุคลากรวิจัย  

คณะวิชา หนวยงาน

สนับสนุน สวพ. 

28. จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสิน

ทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตรในปการศึกษานั้น 

 สถาบันวิจัยและ

พัฒนาฯและ

สํานักงานบริการ

วิชาการ 

29. จํานวนบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (citation) ใน refereed 
journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 

      29.1   อาจารยประจํา 

      29.2   บุคลากรวิจัย  

คณะวิชา หนวยงาน

สนับสนุน สวพ. 

30. จํานวนบุคลากรที่ไดรบัทนุทาํวิจัยหรืองานสรางสรรคจาก
ภายในมหาวิทยาลัย 

      30.1   อาจารยประจํา 

      30.2   บุคลากรวิจัย  

คณะวิชา หนวยงาน

สนับสนุน 

สถาบันวิจัยและ

พัฒนาฯ 

31. จํานวนบุคลากรที่ไดรบัทนุทาํวิจัยหรืองานสรางสรรคจาก
ภายนอกมหาวทิยาลัย 

      31.1   อาจารยประจํา 

      31.2   บุคลากรวิจัย  

คณะวิชา หนวยงาน

สนับสนุน 

สถาบันวิจัยและ

พัฒนาฯ 

32. จํานวนบุคลากรที่ไดรบัทนุทาํวิจัยและงานสรางสรรคจาก
ภายในและภายนอกสถาบนั (ไมนับซ้ํา) 

      32.1   อาจารยประจํา 

      32.2   บุคลากรวิจัย  

คณะวิชา หนวยงาน

สนับสนุน 

สถาบันวิจัยและ

พัฒนาฯ 

33. จํานวนบุคลากรทีเ่ขารวมประชุมวิชาการและ/หรือนําเสนอ
ผลงานวิชาการทั้งในประเทศและตางประเทศ 

      33.1   อาจารยประจํา 

คณะวิชา หนวยงาน

สนับสนุน 
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      33.2   บุคลากรวิจัย  สถาบันวิจัยและ

พัฒนาฯ 

การบริการทางวชิาการแกสังคม   

34.   จํานวนอาจารยประจํา/บุคลากรประจําที่ไดรับเชิญเปน
กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยในระดบัชาติหรอืระดับนานาชาติ 

      34.1   อาจารยประจํา 

      34.2   บุคลากรประจํา 

คณะวิชา หนวยงาน

สนับสนุน และ

สํานักงานบริการ

วิชาการ 

35. จํานวนกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่
ตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของ
สังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติ 

      35.1  ภายในมหาวิทยาลัย 

      35.2  ภายนอกมหาวิทยาลัย 

คณะวิชา หนวยงาน

สนับสนุน สํานัก

สงเสริมและ

ฝกอบรม และ

สํานักงานบริการ

วิชาการ 

36. จํานวนชั่วโมงเฉลี่ยที่ใหบรกิารวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนอง
ความตองการพฒันาและเสริมสรางความเขมแขง็ของสังคม ชุมชน 
ประเทศชาติ และนานาชาต ิ

      36.1   อาจารยประจํา 

      36.2   บุคลากรประจํา  

คณะวิชา หนวยงาน

สนับสนุน สํานัก

สงเสริมและ

ฝกอบรม และ

สํานักงานบริการ

วิชาการ 

37. คาใชจายและมูลคาของหนวยงานในการบริการวิชาการและวิชาชพี

เพ่ือสังคม 

38. รายรับในการใหบริการวิชาการและวิชาชีพของหนวยงาน 

คณะวิชา หนวยงาน

สนับสนุน และ

สํานักงานบริการ

วิชาการ 

การทํานบุํารุงศลิปวัฒนธรรม   

39. จํานวนกิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริมเอกลกัษณศิลปะ

และวัฒนธรรม 

คณะวิชา หนวยงาน

สนับสนุน สํานักงาน
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40. คาใชจายและมูลคาที่ใชในการอนุรักษพัฒนาและสรางเสริม

เอกลกัษณศิลปะและวัฒนธรรม 

วิทยาเขต กองกลาง 

และกองกิจการนสิิต 

การบริหารและจัดการ   

41. จํานวนบุคลากรที่ไดรบัรางวลัผลงานทางวิชาการ หรือวิชาชีพ 
ในระดับชาติ หรือนานาชาต ิ
      41.1   จํานวนบุคลากรที่ไดรับรางวัล 

                41.1.1   อาจารยประจาํ 

                41.1.2   บุคลากรวิจัย  

                41.1.3   บุคลากรประจํา  

คณะ/หนวยงาน

สนับสนุน 

      41.2   จํานวนผลงานทางวชิาการ หรือวิชาชีพที่ไดรบัรางวลั 

                41.2.1   ดานการเรียนการสอน 

                41.2.2   ดานการวิจัย 

                41.2.3   ดานการบริการวิชาการ 

                41.2.4   ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

                41.2.5   ดานการบริหารจัดการ  

                41.2.6   อื่นๆ 

คณะ/หนวยงาน

สนับสนุน 

42. จํานวนโครงการ/กิจกรรมการใหบริการทั้งหมด 

43. จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการประเมินผลความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ 

44. จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่มีระดับคาเฉลี่ยความพึงพอใจของ

ผูรับบริการมากกวา 3.5 หรือมากกวา 

คณะ/หนวยงาน

สนับสนุน 

45. งบประมาณสําหรับการพัฒนาบุคลากรทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ 

      45.1   อาจารยประจํา 

      45.2   บุคลากรประจํา  

คณะ/หนวยงาน

สนับสนุน 

46. จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรบัการพัฒนาความรู 
และทักษะในวิชาชีพ ทั้งในประเทศและตางประเทศ 

คณะ/หนวยงาน

สนับสนุน 
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47. บุคลากรประจําที่ปฏิบัติงานในสํานักงาน 

48. จํานวนคอมพิวเตอรที่ใชในการทํางาน 

หนวยงานสนับสนุน 

การเงินและงบประมาณ   

49. รายรับจริงทั้งหมด 

      49.1   งบประมาณแผนดิน 

      49.2   เงินรายได  

50. เงินรายไดจริงทั้งหมด 

      50.1   จากภายในมหาวิทยาลัย 

      50.2   จากภายนอกมหาวิทยาลัย  

51. คาใชจายทั้งหมด (รวมคาเสื่อมราคา แตไมรวมงบลงทุน) 

      51.1   งบประมาณแผนดิน 

      51.2   เงินรายได  

52. คาใชจายทั้งหมด (ไมรวมคาเสื่อมราคา แตรวมงบลงทุน) 

      52.1   งบประมาณแผนดิน 

      52.2   เงินรายได  

53. งบดําเนินการทั้งหมด 

      53.1   งบประมาณแผนดิน 

      53.2   เงินรายได  

54. คาใชจายงบบุคลากรทุกประเภท 

กองแผนงาน/กอง

คลัง/คณะ/

หนวยงานสนับสนุน 

55. สินทรัพยถาวร 

56. คาเสื่อมราคา 

คณะวิชา  

กองแผนงาน และ

กองคลัง 

57. เงินเหลอืจายสุทธ ิ กองคลัง 

58. จํานวนกิจกรรมการใหบริการที่มีการวิเคราะหตนทุนตอหนวยและ

รายงานใหผูบริหารทราบ 

หนวยงานสนับสนุน 
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บุคลากร   

59.  จํานวนอาจารยประจํา (รวมลาศึกษาตอ) 

      59.1    อาจารยขาราชการ (กรณีสถาบันอุดมศึกษาสังกัดรัฐบาล) 

      59.2    อาจารยพนักงาน 

      59.3    อาจารยสัญญาจาง (ต้ังแต 9 เดือนขึ้นไป) 

กองการเจาหนาที่ 

60.   วุฒิการศึกษาของอาจารยประจํา  

      60.1    ปริญญาเอกหรอืเทียบเทา 

      60.2    ปริญญาโทหรือเทยีบเทา 

      60.3    ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 

      60.4    ตํ่ากวาปริญญาตรี 

กองการเจาหนาที่ 

61.   ตําแหนงทางวิชาการของอาจารยประจํา 

      61.1    ศาสตราจารย 

      61.2    รองศาสตราจารย 

      61.3    ผูชวยศาสตราจารย 

      61.4    อาจารย 

กองการเจาหนาที่ 

62.   จํานวนบคุลากรประจําสายสนับสนุน (รวมลาศึกษาตอ) 

      62.1   ขาราชการ 

      62.2   พนักงาน 

                62.2.1     งบประมาณ 

                62.2.2     เงินรายได 

                62.2.3     ราชการ 

      62.3   ลูกจางประจํา 

      62.4   ลูกจางชั่วคราว 

กองการเจาหนาที่ 

63. จํานวนบุคลากรวิจัย (รวมลาศึกษาตอ) 

      63.1   นักวิจยั 

      63.2   เจาหนาที่วิจัย 

กองการเจาหนาที่ 

64. ตําแหนงทางวิชาการของบคุลากรประจําสายสนับสนุน กองการเจาหนาที่ 



112           คูมือดัชนีประเมินและเกณฑมาตรฐานระบบประกันคุณภาพ สําหรับสํานัก สถาบัน ป 2551 

รายการ แหลงขอมูล 

      64.1   เชี่ยญชาญพิเศษ  

      64.2   เชี่ยญชาญ/ชํานาญการพิเศษ 

      64.3   ชํานาญการ 

      64.4   ไมมีตําแหนง 

65. จํานวนบุคลากรทั้งหมดที่ลาศึกษาตอ 

      65.1   อาจารยประจํา 

      65.2   บุคลากรประจําสายสนบัสนุน 

      65.3   บุคลากรวิจัย  

กองการเจาหนาที่ 

66. บุคลากรประจําที่มีคุณสมบติัในการขอตําแหนงทางวิชาการ
ตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยกําหนด (นับรวมลาศึกษาตอ) 

หนวยงานสนับสนุน 

นิสิต   

67.  จํานวนนิสิตทั้งหมด 
       67.1 ระดับปรญิญาตร ี

              67.1.1     ภาคปกติ 

              67.1.2     ภาคพิเศษ 

       67.2 ระดับปรญิญาโท 

              67.2.1     ภาคปกติ 

              67.2.2     ภาคพิเศษ 

       67.3 ระดับปรญิญาเอก 

              67.3.1     ภาคปกติ 

              67.3.2     ภาคพิเศษ 

       67.4 ระดับประกาศนียบตัรบัณฑิต 

              67.4.1     ภาคปกติ 

              67.4.2     ภาคพิเศษ 

สํานักทะเบยีนฯ 

68. จํานวนนิสิตเต็มเวลา (เฉพาะ ป.ตรี) 

      68.1 ภาคปกติ 

      68.2 ภาคพิเศษ 

กองแผนงาน 
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69. จํานวนนิสิตเต็มเวลา (ป. โทและเอก ที่แปลงคาเปน ป.ตรีแลว) 

      69.1. ภาคปกติ  

      69.2  ภาคพิเศษ 

กองแผนงาน 

70.  จํานวนผูสําเร็จการศึกษาทัง้หมด 
       70.1 ระดับปรญิญาตร ี

              70.1.1    ภาคปกติ 

              70.1.2    ภาคพิเศษ 

       70.2 ระดับปรญิญาโท 

             70.2.1    ภาคปกติ 

             70.2.2    ภาคพิเศษ 

       70.3 ระดับปรญิญาเอก 

            70.3.1     ภาคปกติ 

            70.3.2     ภาคพิเศษ 

สํานักทะเบยีนฯ 

       70.4 ระดับประกาศนียบตัรบัณฑิต 

            70.4.1     ภาคปกติ 

            70.4.2     ภาคพิเศษ 

สํานักทะเบยีนฯ 
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3.2  การเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพ 

รายการ แหลงขอมูล 
ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนงาน   

1.   มีการกําหนดแผนกลยุทธที่เชื่อมโยงกบัยุทธศาสตรชาติ  กองแผนงาน/

สํานักงานวิทยาเขต 

2.   มีการกําหนดปรัชญา หรือปณธิาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนา 

กลยุทธ แผนดําเนินงาน และมีการกําหนดตัวบงชี้เพ่ือวัดความสําเร็จ 

ของการดําเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ  

คณะ/หนวยงาน

สนับสนุน/กอง

แผนงาน/สํานักงาน

วิทยาเขต 

3.   ระดับความสําเร็จของการสรางความรู ความเขาใจในปรัชญา 

แหงการจัดต้ังองคกรใหกับบุคลากรของตนเอง 

หนวยงานสนับสนุน 

การเรียนการสอน   

4.   มีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสตูร กองบริการการศึกษา

และสํานักงานวิทยา

เขตและคณะวิชา 

5.   มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ กองบริการการศึกษา

และคณะวิชา 

6.   มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียน

การสอน ซึ่งบุคคล องคกร และชุมชนภายนอกมีสวนรวม 

คณะ 

7.   มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของ

คณาจารย 

กองบริการการศึกษา

และคณะวิชา 

8. มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจําทําการวิจัยเพื่อ

พัฒนาการเรียนการสอน 

กองบริการการศึกษา

และคณะวิชา 

การพัฒนานิสิต   

9. มีการจัดบริการแกนิสิตและศิษยเกา  คณะวิชา และกอง

กิจการนิสิต 
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10. มีการสงเสริมกิจกรรมนิสิตที่ครบถวนและสอดคลองกบัคุณลักษณะ

ของบัณฑิตที่พึงประสงค 

คณะ 

11. ระบบอาจารยที่ปรึกษา กองบริการการศึกษา

และคณะวิชา 

การวิจัย   

12. มีการสนับสนนุการผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรค คณะ/ 

หนวยงานสนับสนุน 

13. มีการพัฒนาระบบและกลไกการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงาน

สรางสรรค  

สวพ. 

14. มีระบบบริหารจัดการความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค สถาบันวิจัยและ

พัฒนาฯและ

สํานักงานวิทยาเขต 

การบริการทางวชิาการแกสังคม   

15. มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการและวิชาชีพ

มาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 

คณะวิชา 

16. มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแกสังคมตามเปาหมาย

ของมหาวิทยาลัย 

สํานักงานบริการ

วิชาการและ

สํานักงานวิทยาเขต 

17. ระดับความสําเร็จของการใหบริการที่สอดคลองกับความตองการ

ของผูรับบริการ   

หนวยงานสนับสนุน 

การทํานบุํารุงศลิปวัฒนธรรม   

18. มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม กองกลาง 

การบริหารและจัดการ   

19. มีระบบการบริหารจัดการที่ดีแบบธรรมาภิบาล และภาวะผูนํา คณะ/หนวยงาน

สนับสนุน 
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20. มีการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนา และธาํรงรักษาไวให

บุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  

คณะวิชา หนวยงาน

สนับสนุน และกอง

การเจาหนาที่ 

21. ระดับความสาํเร็จในการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวม

ในการพัฒนาหนวยงาน 

คณะ/ 

หนวยงานสนับสนุน 

22. ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชี้และเปาหมายของระดับ

องคกรสูระดับบุคคล 

คณะ/ 

หนวยงานสนับสนุน 

23. สภามหาวิทยาลัยใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและ

สามารถผลักดันสถาบันใหแขงขันไดในระดับสากล 

กองกลาง 

24. ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของมหาวิทยาลยั กองการเจาหนาที่ 

25. มีการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรูโดยอาศัยผลการประเมินจาก

ภายในและภายนอก 

กองการเจาหนาที่ 

26. มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนา และธาํรง

รักษาไวใหบุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

คณะวิชา หนวยงาน

สนับสนุน และกอง

การเจาหนาที่ 

27. ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพ่ือการบริหาร การเรียนการสอน และ

การวิจัย 

สํานักบริการ

คอมพิวเตอร และ

คณะทํางานจัดทํา

ฐานขอมูลฯ 

28. ระดับความสาํเร็จในการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวม

ในการพัฒนามหาวิทยาลัย 

กองกลาง และงาน

ประชาสัมพันธ มก. 

29. มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหาร

การศึกษา 

สํานักงาน 

ตรวจสอบภายใน 

30. การใชทรัพยากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยรวมกัน กองแผนงาน และกอง

ยานพาหนะฯ (ใน

รูปแบบคณะทํางาน) 
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31. มีระบบการมอบหมายงานตามใบมอบหมายงาน (JA) หนวยงานสนับสนุน 

32. งานที่มีการวิเคราะหและนําผลไปปรับปรุงขัน้ตอนการปฏิบัติงาน  หนวยงานสนับสนุน 

การเงินและงบประมาณ   

33. มีระบบ และกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย  

การตรวจสอบการเงินและงบประมาณอยางมีประสทิธิภาพ 

กองแผนงาน กอง

คลัง/คณะ/หนวยงาน

สนับสนุน 

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน   

34. ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายใน สํานักประกัน

คุณภาพ/คณะ/

หนวยงานสนับสนุน 

35. มีระบบและกลไกการใหความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพ

แกนิสิต 

สํานักประกัน

คุณภาพ กองกิจการ

นิสิต/คณะ/

หนวยงานสนับสนุน 

36. มีระบบและกลไกในการประกนัคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของ

กระบวนการบริหารการศึกษา 

สํานักประกัน

คุณภาพ/คณะ/

หนวยงานสนับสนุน 

การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน   

37. ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงการดําเนินงาน  หนวยงานสนับสนุน 
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ภาคผนวกภาคผนวก
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ตัวอยางการคาํนวณคาคะแนนผลการประเมิน 
 

 เมื่อหนวยงานประเมินตนเองรายดัชนีทั้ง 3 สวน คะแนนเต็ม 5 คะแนน

เรียบรอยแลว ส่ิงที่ตองดําเนินการตอก็คือการคํานวณคะแนนเฉลี่ยรายองคประกอบ 

และภาพรวมในทุกองคประกอบ ซึ่งจะใชสูตรการคํานวณ ดังนี้ 

 

ทั้งหมดจํานวนดัชนี

 ีแนนรายดัชนผลรวมของคะ
 น ลการประเมิคาเฉลี่ยผ =  

  
  
 ทั้งนี้การคํานวณคาเฉลี่ยผลการประเมินนั้นใหคิดเปน 2 แบบ คือ ผลประเมิน

รายองคประกอบ และผลประเมินตามประเภทดัชนี (ปจจัยนําเขา กระบวนการ และ

ผลผลิต) 

 
 การคํานวณคาเฉลี่ยผลการประเมินรายองคประกอบ 

ตัวอยาง  การคํานวณคาเฉลี่ยผลการประเมินในองคประกอบที่ 4 สําหรับสํานัก 

สถาบัน แสดงไดดังตารางตอไปนี้ 
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จากตัวอยาง พบวา ผลการประเมินทั้ง 3 สวนในองคประกอบที่ 4 รายดัชน ีเปนดังนี้ 

 คะแนนตามเกณฑ คะแนนเปาหมาย คะแนนพัฒนาการ คะแนนรวม 

ดัชนีที่ 4.1 3 1 1 5 

ดัชนีที่ 4.2 1 1 1 3 

ดัชนีที่ 4.3 3 0 0 3 

คาเฉลี่ยผลการประเมินองคประกอบที ่4   =  
3

335 ++    =  3.67 

 
 การคํานวณคาเฉลี่ยผลการประเมินในภาพรวม 

ดําเนินการเชนเดียวกับการคํานวณคาเฉลี่ยผลการประเมินรายองคประกอบ  

โดยนําคะแนนที่ไดจากการประเมินในแตละดัชนีมารวมกัน แลวหารดวยจํานวนดัชนี

ทั้งหมด จากนั้นใหนําผลการประเมินไปเทียบกับเกณฑการแปลความหมายคาระดับ

คะแนน ดังตารางตอไปน้ี 

ตารางที่ 3.1  การแปลความหมายผลการดําเนินงานทุกองคประกอบ 

คาระดับคะแนน การแปลผล 

ระดับคะแนนเฉลี่ยนอยกวา  1.5   วิกฤต 

ระดับคะแนนเฉลี่ย 1.5 แตนอยกวา 2.5 ควรปรับปรุง 

ระดับคะแนนเฉลี่ย 2.5 แตนอยกวา 3.5 ปานกลาง 

ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.5 แตนอยกวา 4.5 ดี 

ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.5 หรือมากกวา ดีเยี่ยม 
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 การคํานวณคาเฉลี่ยผลการประเมินตามประเภทดชัน ี
เพื่อใหหนวยงานสามารถประเมินผลการดําเนินงานในรอบปที่ผานมาได 

อยางครอบคลุมมากขึ้น หนวยงานสามารถประเมินผลการดําเนินงานตามประเภท

ดัชนีที่แบงเปน ดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ และดานผลผลิต ตามตาราง 

ที่ปรากฏในหัวขอ 1.5 (หนา 20) สวนวิธีการดําเนินการเชนเดียวกับการคํานวณ

คาเฉลี่ยผลการประเมินรายองคประกอบ โดยนําคะแนนที่ไดจากการประเมินในแตละ

ดัชนีที่อยูในประเภทเดียวกันมารวมกัน แลวหารดวยจํานวนดัชนีทั้งหมดที่อยูใน

ประเภทเดียวกัน จากนั้นใหนําผลการประเมินไปเทียบกับเกณฑการแปลความหมาย

คาระดับคะแนน (ตารางที่ 3.1) 
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คําส่ังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ที่  2724/2550 

เร่ือง  แตงตั้งคณะกรรมการประจําสํานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

------------------------------------------------------- 

 ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ลงวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2548  

ไดแตงตั้งคณะกรรมการประจําสํานักประกันคุณภาพ จํานวน 17 ราย ตั้งแตวันที่ 29 

สิงหาคม พ.ศ.2548 เปนตนไป โดยมีวาระ 2 ป และคําส่ังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

ที่ 1090/2550 เร่ือง แตงตั้งกรรมการประจําสํานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร  (แก ไขครั้ งที่  1)  ลงวันที่  12 เมษายน  พ .ศ .2550 และคํา ส่ัง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่ 1474/2550 เร่ือง แตงตั้งกรรมการประจําสํานักประกัน

คุณภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (แกไขครั้งที่ 2) ลงวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2550 

ตามลําดับ นั้น 

 เนื่องจาก คณะกรรมการชุดดังกลาวขางตน ส้ินสุดตามวาระในวันที่ 29 

สิงหาคม พ.ศ.2550 ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินงานของสํานักประกันคุณภาพ เปนไป

ดวยความเรียบรอย จึงอาศัยอํานาจตามความ ขอ 8 แหงระเบียบวาดวยการบริหาร

สํานักประกันคุณภาพ  มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร  พ .ศ .2548 อธิการบดี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จึงใหแตงตั้งคณะกรรมการประจําสํานักประกันคุณภาพ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ใหม ประกอบดวย 
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1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่ปรึกษา 

2. รองอธิการบดีฝายวิชาการ ที่ปรึกษา 

3. รองอธิการบดีฝายวิจัย ที่ปรึกษา 

4. รองอธิการบดีฝายอํานวยการ ที่ปรึกษา 

5. รองศาสตราจารย ดร.บุญเรียง  ขจรศิลป ที่ปรึกษา 

6. รองศาสตราจารย ดร.สุคนธชื่น  ศรีงาม ที่ปรึกษา 

7. รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพ ประธานกรรมการ 

8. รองศาสตราจารย ดร.ชุลีรัตน  จรัสกุลชัย กรรมการ 

9. รองศาสตราจารย ดร.ฉลองศรี  พิมลสมพงศ กรรมการ 

10. รองศาสตราจารย ดร.พนิต  เข็มทอง กรรมการ 

11. รองศาสตราจารย ดร.สุมาลี  บุญมา กรรมการ 

12. รองศาสตราจารยพิภพ  ลลิตาภรณ กรรมการ 

13. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุภาพ  ฉัตราภรณ กรรมการ 

14. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จงรักษ  แกวประสิทธิ์ กรรมการ 

15. หวัหนาสํานักงานอธิการบดี กรรมการ 

16. นางวราภรณ  เทพสัมฤทธิ์พร กรรมการ 

17. ผูอํานวยการสํานักประกันคุณภาพ กรรมการ 

18. เลขานุการสํานักประกันคุณภาพ กรรมการและลขานุการ 

 ใหคณะกรรมการประจําสํานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

มีอํานาจหนาที่ ดังนี้ 

1. วางนโยบายและแผนงานของสํานัก  ใหสอดคลองกับนโยบายของ

มหาวิทยาลัย และเปนไปตามวัตถุประสงคของการดําเนินงาน 

2. วางนโยบายและแนวทางการปฏิบัติในการนําระบบประกันคุณภาพไปใช
ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย 
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3. พิจารณาและปรับปรุงระบบการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย 

4. พิจารณาดัชนีและเกณฑการประเมินผลการดําเนินงานตามระบบประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลัย 

5. ใหความเห็นชอบงบประมาณประจําปกอนเสนอมหาวิทยาลัย ตลอดจน

รายงานการเงินและเรื่องอื่นๆ ของสํานัก 

6. ใหความเห็นชอบกรอบ อัตรากําลัง ตําแหนงหนาที่ อัตราเงินเดือน 

ตลอดจนคาตอบแทนอื่นๆ เพื่อเสนออธิการบดีอนุมัติ 

7. พิจารณาเสนออธิการบดีเพื่อแตงตั้งผูตรวจสอบและผูประเมินคุณภาพ
ระดับมหาวิทยาลัย 

8. จัดทํารายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพประจําป เพื่อเสนอตออธิการบดี 
ที่ประชุม คณบดี และสภามหาวิทยาลัย 

 

ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป โดยมีวาระการดํารงตําแหนง  2  ป 

ส่ัง ณ วันที่ 30 สิงหาคม  พ.ศ. 2550 

 

 

(รองศาสตราจารยวุฒิชัย  กปลกาญจน) 

           อธิการบดีมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 
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