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       บทท่ี 4 
 

                         
ตัวบงช้ีท่ี 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน  
 1. มีการจัดทําแผนกลยุทธที่สอดคลองกับนโยบายของสภามหาวิทยาลัย โดยการมีสวนรวมของบุคลากร
ในมหาวิทยาลัย และไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย โดยเปนแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธาน
และพระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจนสอดคลองกับจุดเนนของกลุมสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป 
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) และแผนกลยุทธการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2551 - 2554)  
  1.1 มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธานของมหาวิทยาลัย หากมหาวิทยาลัยไดกําหนดปรัชญา หรือ
ปณิธานอยูแลวตั้งแตเร่ิมตน มหาวิทยาลัย ควรทบทวนวาปรัชญาหรือปณิธานยังมีความเหมาะสม กับสภาพการณ
ในปจจุบันของมหาวิทยาลัยหรือไม หากเหมาะสมตองดําเนินการใหแนใจวาสมาชิกในมหาวิทยาลัย และผูมีสวน
เก่ียวของไดรับทราบโดยทั่วกัน  
  1.2 หากตองมีการปรับแกปรัชญาหรือปณิธานของมหาวิทยาลัย ตามสภาพการณที่เปลี่ยนไป ควร
เปนการกําหนดปรัชญาหรือปณิธานรวมกันทั้งผูบริหาร อาจารยและเจาหนาที่ เพื่อเปนที่ยอมรับของทุกฝาย อัน
จะนําไปสูความรวมมือรวมใจกันปฏิบัติงานใหบรรลุผลตามปรัชญาหรือปณิธานที่ไดกําหนดรวมกัน และไดรับ
ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย   
  1.3 มีการพัฒนาแผนกลยุทธใหสอดคลองกับปรัชญาหรือปณิธานและนโยบายของสภามหาวิทยาลัย  
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย จุดเนนของมหาวิทยาลัย และแผนอุดมศึกษาระยะยาว รวมทั้งหลักการและมาตรฐาน
ตาง ๆ ที่เก่ียวของ โดยทําตารางวิเคราะหใหชัดเจนวาปรัชญาหรือปณิธานและนโยบายของสภามหาวิทยาลัย และกล
ยุทธสอดคลองกันในประเด็นใดอยางไร หากมีประเด็นที่ไมสอดคลองควรพิจารณาปรับแกใหสอดคลอง  
  1.4 มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธ เพื่อนํามหาวิทยาลัยไปสูความสําเร็จที่พึงประสงค 
ประกอบดวยวิสัยทัศน (vision) พันธกิจ (mission) เปาประสงค (goal) และวัตถุประสงค (objective) 
คณะกรรมการควรวิเคราะหจุดแข็ง (strength) จุดออน (weakness) โอกาส (opportunity) และภัยคุกคาม 
(threat) เพื่อนําไปสูการกําหนดกลยุทธที่ชัดเจนและครอบคลุมทุกภารกิจของมหาวิทยาลัย อันไดแก การเรียน
การสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม วิสัยทัศนและแผน
กลยุทธที่มหาวิทยาลัยกําหนดควรผานการประชาพิจารณรวมกันจากทั้งผูบริหาร อาจารยและเจาหนาที่ เพื่อให
เกิดการยอมรับของทุกฝาย อันจะ นําไปสูความรวมมือรวมใจกันปฏิบัติงานใหบรรลุผล ตามความมุงหวังของ
มหาวิทยาลัย และไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย  

 2.  มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับมหาวิทยาลัยไปสูทุกหนวยงานภายใน  

  2.1 มีการชี้แจงทําความเขาใจกับผูบริหารหนวยงานยอยภายในถึงวิสัยทัศน กลยุทธและ เปาหมายของ 
กลยุทธ และมีการกําหนดหนวยงานภายในรับผิดชอบดําเนินงานตามแผนกลยุทธอยางเปนทางการ  

  2.2 มีการกําหนดเปาหมายในการดําเนินงานตามแผนกลยุทธของแตละหนวยงานภายใน และมีการ
มอบหมายอยางเปนทางการ  

 

 

 

ตัวอยางแนวทางปฏิบัติเพ่ือใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานดานกระบวนการ 
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3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธกิจ คือ ดานการเรียน การ
สอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

 3.1 มีการจัดทําแผนที่กลยุทธ (Strategic map) เพื่อชวยในการแปลงแผนกลยุทธไปสูแผน 
ปฏิบัติการตามกระบวนการของ Balance scorecard 
  3.2 มีการจัดทํารายงานผลการวิเคราะหความสอดคลองระหวางแผนกลยุทธกับแผนปฏิบัติการ 
ประจําปทั้ง 4 พันธกิจ คือ ดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม  

 4. มีตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจําป และคาเปาหมายของแตละตัวบงชี้ เพ่ือวัด
ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป  

  4.1 มีการจัดทําตัวบงชี้ (KPI) พรอมทั้งเปาหมาย (target) ของแตละตัวบงชี้ที่จะใชวัดความสําเร็จ
ของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติการประจําป ทั้งนี้ ควรจัดทําพรอมกับการจัดทําแผนกลยุทธ 
และแผนปฏิบัติการประจําป  

  4.2 มีกระบวนการสงเสริมใหผูบริหาร อาจารยและเจาหนาที่ผูที่เก่ียวของในการดําเนินการ ตามตัวบงชี้
เขามีสวนรวมในการจัดทําตัวบงชี้และคาเปาหมาย เพื่อใหเกิดการยอมรับของทุกฝาย อันจะ นําไปสูความรวมมือ
รวมใจกันปฏิบัติงานใหบรรลุผลตามเปาหมายที่ไดกําหนดรวมกัน  

 5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธกิจ  

 มหาวิทยาลัยควรจัดทําปฏิทินการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานทั้ง 4 พันธกิจเพื่อใชเปนแนวทาง การ
ดําเนินงานและสรางความเชื่อมั่นวาไดมีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานในเวลาที่เหมาะสม 

 6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการประจําป อยางนอยปละ 2 คร้ัง และ
รายงานผลตอผูบริหารเพ่ือพิจารณา  

 มีการพัฒนาระบบการติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการวาเปนไปตามแผนหรือไม และควรมีการ
รายงานผลการดําเนินตามตัวบงชี้เทียบกับคาเปาหมายเสนอตอผูบริหาร ในชวงเวลาหนึ่ง ๆ เชน 3 เดือน หรือ 6 
เดือน หากไมเปนไปตามแผนควรจะมีการวิเคราะหถึงสาเหตุและนําเสนอ แนวทางการแกไขปรับปรุง  

 7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ อยางนอยปละ 1 คร้ัง และรายงาน
ผลตอผูบริหารและสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณา  

 มีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธโดยการเปรียบเทียบผลของตัวบงชี้การดําเนินงานตาม
แผนกลยุทธกับคาเปาหมาย และนําผลการประเมินที่ไดบรรจุเขาวาระเพื่อพิจารณาในที่ประชุมผูบริหาร
มหาวิทยาลัย และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เปนประจําอยางนอยปละ 1 คร้ัง  

 8. มีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย ไปปรับปรุงแผนกลยุทธ
และแผนปฏิบัติการประจําป  

  8.1 มีการมอบหมายผูรับผิดชอบในการดําเนินงานตามขอเสนอแนะที่ไดรับมา และมีการจัดทํา
แผนการปรับปรุงตามขอเสนอแนะ  

  8.2 มีการนําแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําปที่ไดรับการปรับปรุงเสนอสภามหาวิทยาลัย  
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ตัวบงช้ีท่ี 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร  

 1. มีระบบและกลไกการเปดหลักสูตรใหมและปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดย
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบที่กําหนด  
  1.1 มีการกําหนดวิธีการหรือข้ันตอนในการดําเนินการเพื่อเปดหลักสูตรใหมและปรับปรุงหลักสูตร
และกําหนดหนวยงานหรือคณะกรรมการที่รับผิดชอบพิจารณาหลักสูตรใหมและหลักสูตรปรับปรุง คณะกรรมการ
พิจารณาหลักสูตรควรประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณในสาขาวิชานั้น ๆ  
  1.2 การเปดหลักสูตรใหมควรมีการศึกษาความตองการบัณฑิตในสาขาวิชานั้นๆ ในตลาดงานวามี
มากนอยเพียงใด การผลิตบัณฑิตสาขาวิชานั้นๆ สอดคลองกับนโยบายและแผนกลยุทธเศรษฐกิจ และสังคม
แหงชาติหรือไม มหาวิทยาลัยมีความพรอมในการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชานั้นๆ หรือไม นอกจากศึกษาความ
ตองการหรือความจําเปนแลว ควรมีการวิเคราะหทรัพยากรของการดําเนินการของหลักสูตรใหมและคํานวณ
จุดคุมทุนประกอบการขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 
  1.3 การปรับปรุงหลักสูตรควรศึกษาความกาวหนาทางวิชาการของสาขาวิชานั้นๆ ความคิดเห็นจาก
บัณฑิตและผูประกอบการที่รับบัณฑิตเขาทํางานเพื่อใหทราบจุดที่ควรปรับปรุงหลักสูตร 
  1.4 มีการเสนอหลักสูตรใหมหรือหลักสูตรที่ปรับปรุงผานการพิจารณาตามระบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
เชน คณะกรรมการบริหารคณะวิชา สภาวิชาการ เปนตน และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ  
  1.5 มีการเสนอหลักสูตรใหมหรือหลักสูตรปรับปรุงตามแบบฟอรมที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา
กําหนด และนําเสนอตอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายใน 30 วันนับจากวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ  
 2. มีระบบและกลไกการปดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
และดําเนินการตามระบบที่กําหนด  
  2.1 มีการกําหนดหลักเกณฑ ข้ันตอนการดําเนินงานและการอนุมัติการปดหลักสูตร โดยพิจารณา
หลักสูตรที่ไมสอดคลองกับความตองการบัณฑิตในตลาดงาน หลักสูตรที่มีผูสมัครเรียนนอย หรือหลักสูตรที่องค
ความรูลาสมัยไมเปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศ เปนตน  
  2.2 เมื่อหลักสูตรใดเขาเกณฑของการปดหลักสูตร ใหเสนอเร่ืองผานการอนุมัติของคณะ กรรมการตางๆ 
ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด เชน คณะกรรมการบริหารคณะวิชา สภาวิชาการ เปนตน และเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งแจงสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายใน 30 วัน นับจากวันที่สภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติ  
 3.  ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (การดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ หมายถึง ตองมีการประเมินผลตาม “ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานตาม ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขา
หรือสาขาวิชา เพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน” กรณีที่หลักสูตรใดยังไมมีประกาศ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ใหประเมินตามตัวบงชี้กลางที่กําหนดในภาคผนวก ก) สําหรับหลักสูตร
สาขาวิชาชีพตองไดรับการรับรองหลักสูตรจากสภาหรือองคกรวิชาชีพที่เกี่ยวของดวย 
  3.1 หลักสูตรทุกหลักสูตรที่เปดสอนตองเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร และยังตองดําเนินการ
ใหเปนไปตามเกณฑฯ ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอน  
  3.2 มีการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และมีการประกันคุณภาพ
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง โดยกําหนดตัวบงชี้และเกณฑการประเมินที่สะทอนการดําเนินการ
ตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา (กรณีที่หลักสูตรใดยังไมมีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือ
สาขาวิชาควรประเมินตามตัวบงชี้กลาง) ทั้งในประเด็นการบริหารหลักสูตร การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
การบริหารคณาจารย การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา 
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ความตองการของตลาดแรงงาน หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต มีการควบคุม ติดตาม และประเมินคุณภาพ
ตามตัวบงชี้ที่กําหนด และรายงานผลการดําเนินการตอผูเก่ียวของและสาธารณชน  
  3.3 สําหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพ ผูบริหารหลักสูตรควรทําการศึกษาอยางละเอียดและรอบคอบ
เก่ียวกับหลักเกณฑและรายละเอียดของการรับรองหลักสูตร ทั้งนี้ คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ควรมีผูทรงคุณวุฒิ
จากสภาหรือองคกรวิชาชีพอยางนอย 1 คนในกระบวนการพัฒนาหลักสูตร และดําเนินการใหหลักสูตรไดรับการ
รับรองจากสภาหรือองคกรวิชาชีพที่เก่ียวของกอนการรับนักศึกษาและจัดการเรียนการสอน และดําเนินการขอรับ
รองตามกําหนดเวลาอยางตอเนื่อง  
 4.  มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการไดครบถวนทั้งขอ 1 ขอ 2 และขอ 3 
ขางตน ตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอยางนอยตามกรอบเวลาที่กําหนดใน
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรที่ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
จะตองควบคุมกํากับใหการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในขอ 3 ผานเกณฑการประเมิน 5 ขอแรกและอยางนอย
รอยละ 80 ของตัวบงชี้ที่กําหนดในแตละปทุกหลักสูตร  
  4.1 สรางกลไกกํากับดูแลใหทุกหลักสูตรดําเนินงานใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรมาตรฐาน
วิชาชีพ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติตลอดเวลาที่จัดการศึกษา โดยจัดในรูปของ
คณะกรรมการ ทั้งนี้ อาจเปนชุดเดียวกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรของภาควิชา หรือคณะวิชาที่มีอยู หรือ
แตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบโดยเฉพาะ  
  4.2 จัดใหมีการประเมินผลการดําเนินงานทุกหลักสูตรตามตัวบงชี้และเกณฑที่กําหนดอยางนอยทุกป
การศึกษา เพื่อวัดคุณภาพของการดําเนินการหลักสูตรวาเปนไปตามมาตรฐานหลักสูตร และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติเพียงใด  
  4.3 มีการกําหนดระบบการรายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ที่กําหนดของแตละหลักสูตร  
โดยอาจจัดทําเปนแบบฟอรมใหผูรับผิดชอบกรอกขอมูลตัวบงชี้ วิเคราะหผลการประเมินและแนวทางการ
ปรับปรุงหรือพัฒนาเสนอตอคณะกรรมการที่เก่ียวของ  
 5.  มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการไดครบถวนทั้งขอ 1 ขอ 2 และขอ 3 
ขางตนตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในขอ 4 กรณี
หลักสูตรที่ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ จะตองควบคุมกํากับใหการ
ดําเนินงานตามตัวบงชี้ในขอ 3 ผานเกณฑการประเมินครบ ทุกตัวบงชี้ และทุกหลักสูตร  
 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรทุกหลักสูตร ดําเนินการปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรตามผลการ
ประเมินที่ไดจากขอ 4 จนทําใหผลการดําเนินงานเปนไปตามมาตรฐานและตัวบงชี้ผานเกณฑการ ประเมินครบ
ทุกตัวบงชี้และทุกหลักสูตร 
 6. ควรมีความรวมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรระหวางสถาบันกับภาครัฐหรือภาคเอกชนที่
เกี่ยวของกับวิชาชีพของหลักสูตรมากกวารอยละ 30 ของจํานวนหลักสูตรวิชาชีพทั้งหมดทุกระดับการศึกษา 
(เฉพาะกลุม ค1 และ ค2)  
 คณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรในเกณฑขอ 1 และคณะกรรมการบริหารคณะวิชาหรือภาควิชา ควรมี
องคประกอบของผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาจากหนวยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนที่เก่ียวของกับวิชาชีพของ
หลักสูตร เพื่อใหไดความคิดเก่ียวกับความรูความสามารถและทักษะที่จําเปนในการปฏิบัติงานจริงที่จะเปน
ประโยชนตอการพัฒนาและบริหารหลักสูตรตลอดจนกระบวนการเรียนการสอนใหผูเรียนสามารถออกไป
ปฏิบัติงานไดจริงเมื่อสําเร็จการศึกษา  
 
 
 
 
 

ตัวบงช้ีท่ี 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสนับสนุน  
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 1.  มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยทั้งดานวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผล และมีแผนการ
บริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ  
 ขอมูลที่ควรพิจารณาประกอบการวางแผนและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลควรครอบคลุมขอมูลที่สําคัญ 
ดังตอไปนี้  
  1.1 ขอมูลอัตรากําลังของอาจารยและบุคลากรในปจจุบัน รวมทั้งที่ตองการในอนาคต อยางนอย 5 
ป ขางหนา เพื่อใชในการวางแผนความตองการดานบุคลากรของมหาวิทยาลัย กําหนดอัตรากําลังที่ตองการเพื่อ
การปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร และการพัฒนางานประจํา กําหนดแผน การจางงานและวิธีการสรรหา
บุคลากรที่มีความรูความสามารถ มีทัศนคติที่ดีใหเขามาสูกระบวนการคัดสรร อาจมีการสรรหาทั้งจากภายนอก
และภายในมหาวิทยาลัย  
  1.2 ขอมูลจากการสํารวจความตองการในการอบรม (training needs) ของบุคลากร ทั้งสาย อาจารย
และสายสนับสนุน เพื่อใหไดรับการฝกอบรมตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนดและสามารถนําความรูที่ไดรับมา
พัฒนางานของตนใหมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน ซึ่งหัวหนาหนวยงานสามารถประเมินความตองการนี้ได ขอมูล
เก่ียวกับความสามารถ (competencies) ที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน ในระดับตางๆ เพื่อใชในการปฐมนิเทศและฝก 
อบรมใหผูปฏิบัติงานมีความเขาใจในวิธีการทํางาน เกิดกระบวนการ เรียนรูเก่ียวกับแนวคิด กฎเกณฑ มีทัศนคติ
และทักษะที่ดี เพื่อเพิ่มผลการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงาน รวมทั้งขอมูลเก่ียวกับการสอนงาน การหมุนเวียนใหไป
ทํางานในดานอ่ืนๆ การเขาศึกษาใน โครงการที่มหาวิทยาลัยจัดข้ึน  
  1.3  ขอมูลปอนกลับของผลการปฏิบัติงานและผลการพัฒนาตามเสนทางความกาวหนาของสายงาน
ในรอบปที่ผานมา เพื่อใชในการมอบหมายงานหรือมีขอตกลงในการทํางาน และใชเพื่อการปรับปรุง แกไข 
ชมเชย ใหรางวัล ตลอดจนปรับปรุงคาตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและเปนธรรม รวมทั้งการสรรหาคน
เกง คนดีเขามาปฏิบัติงานในสถาบัน  
  1.4 ขอมูลการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออนดานทรัพยากรมนุษยวามีประเด็นใดบางที่ควรมีการวางแผน 
เพื่อการปรับปรุงแกไขแผนกลยุทธทรัพยากรใหสอดคลองกับความตองการและความคาดหวังของผูปฏิบัติงาน 
และของมหาวิทยาลัย 
 2.  มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนใหเปนไปตามแผนที่กําหนด  
  2.1 มีการสรรหา คัดเลือกบุคลากรอยางเปนระบบ โปรงใสและกําหนดแนวปฏิบัติไวเปนลายลักษณ
อักษร เพื่อใหไดอาจารย หรือบุคลากรไดทราบ ภายใตเวลาที่กําหนด และเปนไปตามกรอบอัตรากําลังที่
มหาวิทยาลัยวางแผนไว  
  2.2 มีการวิเคราะหงาน (job analysis) โดยกําหนดใหมีคําอธิบายลักษณะงาน (job description) 
การระบุคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง (jobs specification) รวมทั้งความสามารถ (competencies) ที่จําเปนตอ
การปฏิบัติงาน เพื่อใชในการปฐมนิเทศ และการฝกอบรมวิธีการทํางาน และทักษะที่จําเปนใหผูปฏิบัติงานเขาใจในงาน  
  2.3 มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน (job evaluation) ที่มีรูปแบบชัดเจน มีการกําหนดเสนทาง
เดินของตําแหนงงาน (career path) ของบุคลากรทุกกลุม วิเคราะหปริมาณการเขา - ออกของบุคลากรแตละ
กลุม และพิจารณาหาแนวทางการปรับปรุงแกไขและติดตามผล  
  2.4 มีการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนใหเปนไปตามแผนและเสนทางเดินของ
ตําแหนงงานที่กําหนด รวมทั้งติดตามตรวจสอบเปนรายบุคคล เพื่อการสงเสริมสนับสนุนอยางตอเนื่อง  
  
 
 

3.  มีสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพที่ดี และสรางขวัญและกําลังใจใหคณาจารยและบุคลากรสาย
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สนับสนุนสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ  
  3.1 สรางบรรยากาศของสถานที่ทํางานใหนาอยู ตั้งแตสภาพแวดลอม บรรยากาศการทํางาน การจัด
สวัสดิการ การเอาใจใสดูแลบุคลากรทุกคนอยางเสมอภาคทัดเทียมกัน การสรางบรรยากาศของความสุขในการทํางาน  
  3.2 มีระบบสงเสริมสนับสนนุการเสนอขอรับรางวัลของคณาจารยและบคุลากรสายสนับสนุน เชน มี
การติดตามขอมูลแหลงใหรางวัลตาง ๆ เพื่อประชาสัมพันธใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนทราบโดยเร็ว 
มีการกระตุนและชวยเหลือผูที่มีศักยภาพเพื่อขอรับรางวัลในดานตาง ๆ เชน ชวยจัดทําเอกสารการขอรับรางวัล 
ประสานงานในกระบวนการขอรับรางวัล หรืองานธุรการอ่ืน ๆ  
  3.3 มีการยกยองใหเกียรติผูไดรับรางวัลโดยวิธีการตาง ๆ เชน ประชาสัมพันธผลงานที่ไดรับรางวัล
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จัดบรรยากาศพิเศษเพื่อเปนเกียรติ พิจารณาความดีความชอบเปนกรณีพิเศษ  
  3.4 มีระบบพี่ เลี้ยง โดยจัดใหผูที่มีประสบการณเคยไดรับรางวัลใหคําแนะนําชวยเหลือและ 
สนับสนุนอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนรุนใหมในการขอรับรางวัลตางๆ  
  3.5 มีกิจกรรมที่กอใหเกิดการพัฒนารวมกัน เปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชาไดมีโอกาสแสดง ความ
คิดเห็นและรวมมือในการทํางาน มีชองทางการสื่อสารหลายชองทางระหวางผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา 
รวมทั้งระหวางผูใตบังคับบัญชาดวยกัน เพื่อทําใหเกิดความรูสึกที่ดีและพัฒนางานรวมกัน 
  3.6 มีนโยบายดูแลสุขภาพของบุคลากร ทั้งในเชิงปองกันและสงเสริม มีสวัสดิการ ตรวจเช็ค สุขภาพ 
สงเสริมการออกกําลังกายในรูปแบบตาง ๆ  เชน สนับสนุนดานสถานที่ออกกําลังกาย สนับสนุน ผูเชี่ยวชาญในการแนะนํา
ดานการดูแลสุขภาพ  
 4.  มีระบบการติดตามใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนนําความรูและทักษะที่ไดจากการพัฒนา
มาใชในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรูของนักศึกษา ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ  
 ทุกหลักสูตรการฝกอบรม หรือทุกโครงการที่มีวัตถุประสงคในการเพิ่มความรูและทักษะการปฏิบัติงาน 
ควรกําหนดแนวทาง หรือวิธีการติดตาม ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการอบรม หรือการพัฒนา เพื่อใหเกิดความมั่นใจวา
บุคลากรสามารถนําความรูและทักษะที่ไดจากการพัฒนามาใชในการปฏิบัติงาน หรือปรับปรุงตนเอง โดยอาจใช
กลไกการติดตามผลการนําความรูและทักษะไปใชภายหลังการอบรมหรือพัฒนา 6-9 เดือน หรือใชกลไกการ
จัดการความรูเปนเคร่ืองมือในการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของการอบรมหรือการพัฒนา เปนตน  
 5.  มีการใหความรูดานจรรยาบรรณอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมให
คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ  
  5.1 มหาวิทยาลัยจัดใหมีการใหความรูดานจรรยาบรรณ และกิจกรรมสงเสริมการปลูกฝง
จรรยาบรรณแกคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนอยางสม่ําเสมอ 
  5.2 ผูรับผิดชอบในการใหความรูดานจรรยาบรรณ ควรมีการติดตามผลการปรับปรุงและพัฒนา
ตนเองของคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนอยางตอเนื่อง 
 6.  มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสนับสนุน  
 มหาวิทยาลัยจัดใหมีการประเมินผลความสําเร็จของการปฏิบัติงานตามกิจกรรมที่กําหนดไวในแผน 
รวมทั้งผลสัมฤทธิ์ของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนตามตัวชี้วัดผลการ
ดําเนินงาน (KPI) หรือเปาหมายของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน โดยที่
ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานและคาเปาหมายนั้นควรมีความเชื่อมโยงกับกลยุทธของมหาวิทยาลัย และนําผลการประเมิน
ไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนในรอบปถัดไป  
  
 

7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากร
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สายสนับสนุน  
  7.1  นําผลการประเมินความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุนไปปรับปรุงแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน  
  7.2  ดําเนินการตามแผนปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนตาม
ระยะเวลาที่กําหนด  
  7.3  มีการสํารวจความตองการ และความพึงพอใจของคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนที่เขารวม
กิจกรรมตาง ๆ ที่มีวัตถุประสงคเพื่อการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อเปนขอมูลประกอบการ
จัดทําแผนการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนในระยะตอไป  
 
 

ตัวบงช้ีท่ี 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน  
 1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญทุกหลักสูตร  
  1.1 มีการพัฒนาระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุน และหลากหลาย สามารถ
ตอบสนองความตองการและความถนัดของผูเรียน ยอมรับความสามารถที่แตกตาง และวิธีการเรียนรูที่
หลากหลายของผูเรียน เนนใหผูเรียนมีสวนรวมในการออกแบบวิธีการเรียนการสอนที่เนนการคิดวิเคราะห การมี
ทักษะในการเรียนรูและแสวงหาความรู รวมทั้งการสรางหรือพัฒนาความรูใหมๆ ดวยตนเอง โดยผูสอนมีบทบาท
ในการกระตุนใหผูเรียนเกิดการคิดวิเคราะห และลงมือปฏิบัติจริง ชี้แนะแหลงขอมูลความรู จัดการเรียนการสอน
และอํานวยความสะดวกในการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนเกิดความสัมฤทธิผลในการเรียนรูทุกรายวิชา  
  1.2 มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญทุกรายวิชา อาทิ จัดใหมีชั่วโมงปฏิบัติการ 
อภิปรายกลุม สัมมนา ทํากรณีศึกษาหรือโครงงานหรือวิจัย เรียนรูนอกสถานที่ รวมทั้งฝกงาน และฝกประสบการณ  
  1.3 มีการกําหนดตัวบงชี้ความสําเร็จของการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญในแตละ
รายวิชา และมีการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลความสําเร็จเพื่อนํามาปรับปรุงการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ  
 2. ทุกรายวิชามีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณภาคสนาม(ถามี) กอนการเปดสอน 
ในแตละภาคการศึกษา ตามที่กําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  
  2.1 อาจารยจัดทํารายละเอียดของรายวิชาที่จะเปดสอนในแตละภาคการศึกษา แตละรายวิชาระบุ
รายละเอียดในหัวขอตอไปนี้เปนอยางนอย  
   - จุดมุงหมายของรายวิชา เปนการระบุผลการเรียนรูเมื่อผูเรียนไดเรียนรายวิชาเสร็จสิ้นแลว โดยเนน
พฤติกรรมที่เปนผลจากการเรียนรูซึ่งอิงมาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  
   - ลักษณะและการดําเนินการ เปนการระบุคําอธิบายรายวิชาจํานวนชั่วโมงการสอนและการใหคําปรึกษา  
   - การพัฒนาผลการเรียนรูของผูเรียน เปนการอธิบายความรูหรือทักษะที่รายวิชามุงหวังที่จะ
พัฒนาผูเรียน วิธีการสอน และการประเมินผลการเรียนรูในดานตาง ๆ ที่กําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  
   - แผนการสอนและการประเมินผล ในแตละคาบเรียนมีการระบุหัวขอหรือเนื้อหาที่จะสอน 
กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอนที่ใชและวิธีการประเมินผลการเรียนรูของหัวขอหรือเนื้อหานั้น ๆ  
   - ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน ระบุเอกสาร หนังสือ ตําราที่ทันสมัยที่ใชประกอบการเรียน
การสอน รวมทั้งแหลงเรียนรูนอกหองเรียนที่ชวยเสริมประสบการณจริงหรือประสบการณเชิงปฏิบัติแกผูเรียน  
   - การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา มีการประเมินกระบวนการเรียน การสอน
โดยใชขอมูลจากแหลงหลากหลาย เชน ความเห็นของผูเรียน ความเห็นของทีมผูสอน ผลการเรียนรูของผูเรียน 
และจากการสังเกตการณ เปนตน  
  2.2 อาจารยผูสอนแจกรายละเอียดของรายวิชาและแผนการสอนใหผูเรียนในคาบแรกที่พบผูเรียน 
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  2.3 การประเมินผลการเรียนรูของรายวิชาใหมีการประเมินทั้งในระหวางภาคการศึกษา (formative 
evaluation) และเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา (summative evaluation)  
 3.  ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่สงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเอง และการใหผูเรียนไดเรียนรูจาก การ
ปฏิบัติทั้งในและนอกหองเรียนหรือจากการทําวิจัย  
  3.1 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรกําหนดใหทุกหลักสูตรตองมีรายวิชาที่สงเสริมใหผูเรียน
เรียนรูดวยตนเอง และเรียนรูจากการปฏิบัติจริงทั้งในและนอกชั้นเรียน อาทิ จัดใหมีชั่วโมงปฏิบัติการ อภิปราย
กลุม สัมมนา ทํากรณีศึกษาหรือโครงงานหรือวิจัย เรียนรูนอกสถานที่ รวมทั้งฝกงานและฝกประสบการณ  
  3.2 จัดใหมีระบบการรายงานพัฒนาการของผูเรียนที่สะทอนใหเห็นถึงความสามารถในการเรียนรู
ดวยตนเอง และการปฏิบัติจริงของผูเรียนเปนรายบุคคลหลังจบหลักสูตร  
 4.  มีการใหผูมีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหนวยงานหรือชุมชนภายนอกเขามามีสวน
รวมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร  
 ทุกหลักสูตรควรมีการออกแบบใหผูเรียนไดมีโอกาสเรียนรูจากบุคคล หนวยงานหรือชุมชนภายนอกใน
ดานวิชาการหรือวิชาชีพ เพื่อใหผูเรียนไดทราบถึงการนําความรูทางทฤษฎีไปใชในทางปฏิบัติและมีความรูทาง
วิชาการที่ทันสมัย การดําเนินการนี้อาจทําโดยเชิญบุคลากรภายนอกมาเปนอาจารยพิเศษสอนทั้งรายวิชาหรือ
บรรยายในบางคาบเวลา นํานักศึกษาฟงการบรรยายและเยี่ยมชมหนวยงานหรือสถานที่ภายนอกสถาบัน ให
นักศึกษาฝกงานหรือปฏิบัติงานในวิชาสหกิจศึกษาในสถานประกอบการเปนตน  
 5.  มีการจัดการเรียนรูที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรูเพ่ือพัฒนาการเรียน
การสอน  
  5.1 อาจารยควรพัฒนากระบวนการเรียนการสอนและวิธีการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบอยาง
ตอเนื่อง ในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนและวิธีการสอนควรวิเคราะหการสอนที่ผานมา โดยการทําวิจัย
ในชั้นเรียนวาวิธีการสอนและกระบวนการเรียนการสอนรวมทั้งการประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนเหมาะสม
หรือไม ควรปรับปรุงดานใด อยางไร  
  5.2  ควรจัดเวทีการสัมมนา หรือการแลกเปลี่ยนเรียนรูเก่ียวกับการวิจัยและประสบการณการจัดการ
เรียนการสอนระหวางอาจารยเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนเปนประจําอยางตอเนื่อง  
 6.  มีการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุน
การเรียนรูทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแตละรายวิชาตองไมต่ํากวา 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5  
 เม่ือสิ้นภาคการศึกษา มหาวิทยาลัยจัดใหมีการประเมินความคิดเห็นของผูเรียนตอคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนของอาจารยในทุกรายวิชาและมีการประเมินคุณภาพความเพียงพอและความเหมาะสมของ
อุปกรณและสื่อสนับสนุนการเรียนรู เชน อุปกรณที่ใชในหองเรียน คอมพิวเตอร อุปกรณในหองปฏิบัติการ 
หนังสือ ตํารา และสิ่งพิมพในหองสมุด เปนตน นําผลการประเมินความคิดเห็นดังกลาวขางตนไปปรับปรุง
กระบวนการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู โดยมีการระบุในรายละเอียดของรายวิชาในภาคการศึกษา
ถัดไปดวยวา มีการนําการประเมินความคิดเห็นของผูเรียนมาปรับปรุงและพัฒนา การเรียนการสอนอยางไร  
 7. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอนหรือการประเมินผลการเรียนรู
ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา  
 มหาวิทยาลัยหรือคณะวิชาควรมีการตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร ทําหนาที่ตอไปนี้  
  -  พิจารณารายละเอียดของรายวิชาตามขอ 2 เพื่อตรวจสอบความครบถวนสมบูรณ  
   

-  ติดตาม วิเคราะหผลการดําเนินงานแตละรายวิชาและภาพรวมของทุกหลักสูตร ทุกภาคการศึกษา 
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โดยเฉพาะจากผลการประเมินของผูเรียน และวางแผนปรับปรุงในสวนที่เก่ียวของ หรือเสนอ การปรับปรุงตอ
คณะกรรมการระดับที่สูงข้ึน  
  - ดูแลใหการดําเนินการหลักสูตรไดรับการประเมินโดยผูมีสวนไดสวนเสีย เชน ผูเรียนปจจุบัน และผูที่
กําลังจะสําเร็จการศึกษาหรือศิษยเกาและกรรมการอิสระ ตามหลักเกณฑและกรอบเวลาที่กําหนดทุกปการศึกษา  
  -  ระบุถึงความจําเปนตอการปรับปรุง หรือปด หรือเปดรายวิชาหรือหลักสูตร ตามหลักฐานจากผล
การประเมินของผูเรียน/ของผูที่กําลังจะสําเร็จการศึกษา/ของผูประเมินอิสระ และของผูใชบัณฑิตอยางตอเนื่อง 
 
 

ตัวบงช้ีท่ี 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต  
 1.  มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิตอยางนอย 
สําหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนกําหนดการศึกษาของหลักสูตร  
  1.1 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรตองสํารวจหรือวิเคราะหความตองการของผูใชบัณฑิต
เก่ียวกับคุณลักษณะของบัณฑิตเปนระยะ ๆ อยางนอยทุก 5 ป เพื่อนําขอมูลมาใชในการปรับปรุงหลักสูตรหรือ
จัดการเรียนการสอนเพื่อใหไดบัณฑิตที่สนองความตองการของผูใชบัณฑิตใหมากที่สุด โดยนําขอมูลจากการ
สํารวจมาบูรณาการรวมกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  
  1.2 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรตองมีการทบทวน ปรับปรุงคุณลักษณะของบัณฑิตที่จําเปนและ
เหมาะสมกับสาขาวิชา ระดับการศึกษา เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิตโดยคํานึงถึงความทันสมัย
ของหลักสูตรที่ตองสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงระดับทองถ่ิน ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติดวย  มีการกําหนด
เปนเปาหมายการผลิตบัณฑิตระหวางผูสอนรวมกัน และเผยแพรใหผูที่รับผิดชอบในการผลิตบัณฑิตทุกคนรับรูและ
รวมกันพัฒนานักศึกษา  
 2. มีการนําผลจากขอ 1 มาใชในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผลการศึกษา
และสัมฤทธิผลทางการเรียนที่สงเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค ตามความตองการ
ของผูใชบัณฑิต  
  2.1 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรมีการวิเคราะหติดตามประเมินผลการใชหลักสูตรและนํา
ขอมูลจากผลการสํารวจความตองการของผูใชบัณฑิตมาใชในการปรับปรุงหลักสูตร  โดยเฉพาะประเด็นการ
กําหนดโครงสรางหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการศึกษา และการประเมินผล  
  2.2 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรมีการวางระบบการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
ระดับหลักสูตร โดยอาจมีการเชื่อมโยงรายวิชากับคุณลักษณะของบัณฑิตที่กําหนด เพื่อใหผูสอนแตละวิชาไดรับ
รูและถือเปนภาระหนาที่ที่ตองพัฒนาผูเรียนในทักษะที่จําเปนของรายวิชานั้น ๆ อาจมีการออกแบบกิจกรรมการ
เรียนการสอนในลักษณะของการบูรณาการระหวางรายวิชา และระหวางการเรียนรูในหองเรียนกับนอกหองเรียน
ใหผูเรียนไดเรียนรูทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อใหมีทักษะการปฏิบัติงานในโลกแหงการทํางานจริงได  
  2.3 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรมีการวางระบบการกํากับติดตามการออกแบบ กิจกรรมการ
เรียนการสอนของอาจารยที่จะชวยสงเสริมเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษา มีการประชุมวิพากษการจัดการเรียน
การสอน สื่อการศึกษา และวิธีการประเมินผล เพื่อใหผูสอนไดขอมูลในการปรับปรุงตนเอง จากเพื่อนรวมงาน  
  2.4 มีการวางระบบการประเมินผลที่สะทอนทักษะความสามารถดานการเรียนรูของผูเรียน เนนการ
ประเมินตามสภาพจริง (authentic assessment) โดยเฉพาะความสามารถในการเรียนรูข้ันสูง ใชวิธีการวัดและ
ประเมินผลที่หลากหลาย สะทอนความสามารถในการปฏิบัติงาน (performance) ของผูเรียน โดยเฉพาะทักษะการ
เรียนรูที่ใชวิจัยเปนฐาน  
  2.5 ควรจัดใหมีการประชุมหารือระหวางคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรในการแลกเปลี่ยน
กิจกรรมการเรียนการสอน และการแกปญหารวมกันสําหรับผูเรียนที่จําเปนตองไดรับการพัฒนาเปนพิเศษ  
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 3.  มีการสงเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งดานบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณ ที่เอ้ือตอ
การพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต  
  3.1 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรควรมีการวางแผนการจัดหางบประมาณ หรือ ทรัพยากรที่
สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สงเสริมคุณลักษณะของบัณฑิตอยางเพียงพอ  
  3.2 หนวยงานระดับคณะวิชา ภาควิชา สนับสนุนสงเสริมการใชสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อให
ผูเรียนรูจักแสวงหาความรูดวยตนเอง อาจมีการจัดทําเว็บไซตเพื่อใหนักศึกษาและ อาจารยมีการสราง สังคมแหง
การเรียนรู ในรูปของการสรางชุมชนนักปฏิบัติ (community of practice) เพื่อใหการเรียนรูเกิดข้ึนไดทุกที่ทุกเวลา  
 4.  มีระบบและกลไกการสงเสริมใหนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเขารวมกิจกรรม การ
ประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหวางมหาวิทยาลัยหรือที่ประชุม ระดับชาติ
หรือนานาชาติ  
  4.1 มีการเผยแพรประชาสัมพันธโปรแกรมการประชุมวิชาการที่เกิดข้ึนในที่ตาง ๆ ทั้งในประเทศ 
และตางประเทศใหนักศึกษารับรู  
  4.2 มีการจัดหางบประมาณใหนักศึกษามีโอกาสเขารวมกิจกรรมทางวิชาการทั้งภายในมหาวิทยาลัย
หรือนอกมหาวิทยาลัย  
  4.3 หากเปนไปได อาจมีการกําหนดเปนเงื่อนไขใหนักศึกษาตองมีโอกาสเขารวมประชุมวิชาการ 
ระดับชาติทุกป หรือระดับนานาชาติอยางนอย 1 คร้ังในระหวางการศึกษา  
  4.4  ในระดับชั้นเรียน ผูสอนมีการฝกทักษะการนําเสนอผลงานทางวิชาการ สนับสนุนใหนักศึกษาสง
ผลงานวิชาการใหที่ประชุมวิชาการตาง ๆ พิจารณา เรียนรูเทคนิคการสงผลงานวิชาการใหไดรับการคัดเลือกไป
เผยแพร  
 5.  มีกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหแกนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่จัดโดย
มหาวิทยาลัย 
  5.1 มีการจัดหางบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใหแกนักศึกษา 
และจัดกิจกรรมอยางตอเนื่อง ทั้งกิจกรรมภายใตหลักสูตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตร  
  5.2 มีการกําหนดเงื่อนไขใหนักศึกษาตองเขารวมกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของ
มหาวิทยาลัย โดยมีการประเมินผลที่เปนรูปธรรม ซึ่งผลการประเมินควรเปนปจจัยสําคัญตอผลการเรียน หรือตอ
การสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา 
 

ตัวบงช้ีท่ี 3.1 ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร  
 1. มีการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแกนักศึกษา  
  1.1 มหาวิทยาลัยจัดทําฐานขอมูลนักศึกษา ประกอบดวยขอมูลดานสุขภาพทั้งทางกายและทางจิต 
ขอมูลดานการเรียน ขอมูลครอบครัว และบุคคลที่มหาวิทยาลัยสามารถติดตอเมื่อนักศึกษามีปญหา  
  1.2 หนวยงานระดับภาควิชา มีระบบการตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิชาการที่เหมาะสม คํานึงถึงสัดสวน
อาจารยตอนักศึกษา ที่ทําใหอาจารยสามารถดูแลนักศึกษาไดทั่วถึง มีระบบการชวยเหลือนักศึกษาในความดูแล
ใกลชิด เนนการพัฒนาผูเรียนเปนรายบุคคล มีการประชุมระหวางอาจารยทั้งที่เปนทางการ หรือไมเปนทางการ เพื่อ
สงตอขอมูลเก่ียวกับนักศึกษาที่มีปญหาดานการเรียนในกลุมผูสอนหรือผูรับผิดชอบหลักสูตร เนนการใหบริการ
ความชวยเหลือนักศึกษาในรูปแบบของการปองกันปญหามากกวาการแกปญหา  
   

1.3 หนวยงานระดับคณะหรือระดับมหาวิทยาลัย เชน ฝายกิจการนักศึกษามีหนวยใหบริการ หรือให
คําปรึกษาสําหรับนักศึกษาที่มีปญหาชีวิต โดยมีเจาหนาที่คอยรับเร่ืองรองทุกขของนักศึกษาที่ขอใชบริการ 
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ตลอดเวลา อาจมีการจัดบริการสายดวน (hotline) สําหรับใหคําปรึกษาหรือใหความชวยเหลือนักศึกษาที่มี
ปญหาวิกฤติและตองการความชวยเหลือดวน และมีระบบการดูแลนักศึกษาในกรณีที่อาจารยที่ปรึกษาสง
นักศึกษามารับบริการ  
  1.4 มีระบบการสงตอการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจติของนักศึกษาไปยังโรงพยาบาลหรือหนวยใหบริการ
เฉพาะทางในกรณีที่นักศึกษามีปญหาที่รุนแรงเกินความสามารถของมหาวิทยาลัยที่จะดูแลได  
  1.5 ผูเก่ียวของกับนักศึกษาทุกระดับมีระบบการติดตามผลการชวยเหลือหรือใหคําแนะนําแก
นักศึกษา จนสามารถแกไขปญหาของนักศึกษาไดสาํเร็จ  
  1.6 มีการจัดประชุมพัฒนาอาจารยหรือบุคลากรที่รับผิดชอบการดูแลนักศึกษาเปนระยะ ๆ เพื่อ
สรางความเขาใจรวมกัน และสรางเครือขายการใหความชวยเหลือรวมกัน  
  1.7 มีการจัดประชุมเพื่อสรางความสัมพันธระหวางมหาวิทยาลัยกับครอบครัวของนักศึกษา เพื่อ
รวมมือกันแกไขปญหาของนักศึกษา  
  1.8 มีชองทางใหนักศึกษาหรือผูเก่ียวของไดใหขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการใหบริการ 
 2.  มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษา 
  2.1 มหาวิทยาลัยจัดทําฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส บอรด เว็บไซต สําหรับประกาศขอมูล ขาวสารที่เปน
ประโยชนกับนักศึกษา เชน ขอมูลทุนการศึกษา ทุนวิจัย การรับสมัครงาน ขาวสารวิชาการที่ทันสมัยและที่เก่ียวของกับ
สาขาวิชาที่นักศึกษาตองรู  
  2.2 มีชองทางใหนักศึกษาหรือผูเก่ียวของไดใหขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการใหบริการ 
  2.3 มีระบบการติดตามประเมินผลการใหบริการขอมูลขาวสาร  
 3.  มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพแกนักศึกษา 
  3.1 มีการประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย เพื่อเปนแหลงดูงาน แหลงฝก
ประสบการณของนักศึกษา และมีการติดตามประเมินคุณภาพของความเปนแหลงเรียนรูของแหลงฝกประสบการณ
วิชาชีพ เพื่อนํามาใชเปนขอมูลในการวางแผนการจัดเตรียมแหลงฝกประสบการณ ทางวิชาชีพที่เหมาะสมตอไป  
  3.2 มีการจัดกิจกรรมวิชาการ หรือกิจกรรมทางสังคม โดยใหนักศึกษาเปนผูรับผิดชอบหลักในการ
ดําเนินงานเพื่อฝกทักษะประสบการณการทํางานรวมกัน  
  3.3 มีชองทางใหนักศึกษาไดใหขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการพัฒนาประสบการณทางวิชาการ
และวิชาชีพ  
  3.4 มีระบบการติดตามประเมินผลการฝกประสบการณวิชาการและวิชาชีพชีพ  
 4.  มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอศิษยเกา  
  4.1 มหาวิทยาลัยมีฐานขอมูลศิษยเกาและมีการจัดทําฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส เว็บไซต จดหมายขาวฯลฯ 
สําหรับเผยแพรขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนกับศิษยเกา เชน ขอมูลกิจกรรมการประชุมวิชาการ การสัมมนา
ความรูใหมๆ ขอมูลแหลงทุนการศึกษาตอ ทุนวิจัย การรับสมัครงาน ขาวสารวิชาการที่เก่ียวของกับสาขาวิชา  
  4.2 มีการสงขาวใหศิษยเการับรูเก่ียวกับกิจกรรมทางวิชาการเพื่อพัฒนาความรูและประสบการณเปนระยะๆ  
  4.3 เปดโอกาสใหศิษยเกาไดมีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร การมีสวนรวมในการจัดการ
เรียนการสอน การทําวิจัยแบบรวมมือในลักษณะของสหวิทยาการ การเปนกรรมการสอบวิทยานิพนธ กิจกรรม
ดังกลาวนอกจากจะใหศิษยเกาไดมีสวนรวมในการพัฒนาความรูและประสบการณที่ดีแกนักศึกษาปจจุบัน และ
สรางเครือขายความสัมพันธระหวางนักศึกษาปจจุบันกับศิษยเกาแลว ยังทําใหศิษยเกา และอาจารยไดเรียนรู
วิทยาการใหมๆ ในฐานะผูใหและผูรับ  
  4.4 มีชองทางใหศิษยเกาไดใหขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการใหบริการ  
 5.  มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรูและประสบการณใหศิษยเกา  
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  5.1 มีการจัดกิจกรรมทางวิชาการและวิชาชีพเพื่อพัฒนาความรูและประสบการณ สําหรับศิษยเกา
เปนระยะ ๆ โดยมีการสงขาวใหศิษยเการับรู  
  5.2 มีชองทางใหศิษยเกาไดใหขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู และ
ประสบการณวิชาการและวิชาชีพ  
 6.  มีผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการในขอ 1-3 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนน เต็ม 5 
  6.1 หนวยงานที่เก่ียวของในมหาวิทยาลัยระดับภาควิชา ฝาย คณะ หรือสถาบัน มีระบบการติดตาม
ประเมินผลการใหบริการทุกดานแกนักศึกษาและศิษยเกา มีการมอบหมายผูรับผิดชอบในการประเมินและ
ระยะเวลาในการประเมิน  
  6.2 มีการประเมินคุณภาพของการใหบริการทุกดาน และนําเสนอผลการประเมินแกผูรับผิดชอบ 
และผูบริหารระดับคณะ สถาบัน  
  6.3 คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาควรอยูในระดับ 3.51 ข้ึนไปจาก
คะแนนเต็ม 5 จึงจะถือวามีการบริการที่อยูในระดับดี หากผลการประเมินคุณภาพของการให บริการดานใดที่ยัง
ไมไดตามเกณฑมาตรฐาน (ต่ํากวา 3.51 คะแนน) ใหทําการวิเคราะหสาเหตุ ปญหา อุปสรรค เพื่อหาแนว
ทางการปรับปรุงการใหบริการ ทั้งนี้ ควรเปดโอกาสใหนักศึกษาหรือศิษยเกามีสวนรวมในการเสนอแนะแนว
ทางการแกไขปญหา หรือการปรับปรุงการใหบริการดวย  
 7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการจัด บริการที่
สนองความตองการของนักศึกษา  
  7.1 นําผลการประเมินคุณภาพการใหบริการเสนอใหผูเก่ียวของทราบทุกระดับ และมีการจัดทําแผนกล
ยุทธปรับปรุงการใหบริการ โดยเฉพาะการบริการในดานที่ยังไมบรรลุเปาหมายที่กําหนด  
  7.2 มีการปรับปรุงพัฒนาการใหบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา และประเมินคุณภาพของการ
ใหบริการทุกดานตามแผนที่กําหนด  
  7.3 มีการสํารวจขอมูลจากนักศึกษา และศิษยเกาเพื่อศึกษาความพึงพอใจในบริการที่มหาวิทยาลัย จัด
ใหทุกดานอยางนอยปละ 1 คร้ัง เพื่อเปนขอมูลประกอบการจัดทําแผนการพัฒนาระบบการใหบริการ ในระยะตอไป  
 
ตัวบงช้ีท่ี 3.2 ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา  
 1.  มหาวิทยาลัยจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สงเสริมผลการเรียนรูตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติทุกดาน  
  1.1 หนวยงานระดับคณะหรือมหาวิทยาลัยมีการกําหนดแผนการสงเสริมการจัดกิจกรรมของ
นักศึกษาที่ชัดเจน นอกเหนือจากการพัฒนานักศึกษาผานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามรายวิชาใน
หลักสูตร ทั้งนี้กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาจะมีทั้งที่จัดโดยมหาวิทยาลัย หรือจัดโดยองคกรนักศึกษา เพื่อพัฒนา
นักศึกษาใหมีคุณลักษณะตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด และสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิในแตละระดับ
การศึกษา  
  1.2 มีการกําหนดตัวบงชี้ความสําเร็จของการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา ประกอบดวย ตัวบงชี้
หลักตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และตัวบงชี้เฉพาะ (ถามี) ที่นอกเหนือ จากกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เพื่อใชในการติดตามประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาที่ไดรับการ
พัฒนาจากการทํากิจกรรม  
  

2.  มีกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา  
 มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาความรูความเขาใจแกนักศึกษาดานการประกันคุณภาพ และกําหนดเงื่อนไขให
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นักศึกษาระบุตัวบงชี้ความสําเร็จของการดําเนินงาน วิธีการประเมินคุณภาพในโครงการหรือ กิจกรรมที่นักศึกษา
เสนอเพื่อขอรับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย  
 3.  มีการสงเสริมใหนักศึกษานําความรูดานการประกันคุณภาพไปใชในการจัดกิจกรรมที่ดําเนินการ
โดยนักศึกษาอยางนอย 5 ประเภทสําหรับระดับปริญญาตรี และอยางนอย 2 ประเภทสําหรับระดับ
บัณฑิตศึกษาจากกิจกรรมตอไปน้ี  
  - กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค  
  -  กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ  
  -  กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม  
  -  กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม   
  -  กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม  
  3.1 สําหรับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันควรสงเสริมใหนักศึกษาจัดทําแผนการจัด
กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาที่ดําเนินการโดยนักศึกษาอยางนอย 5 ประเภท ไดแก กิจกรรมวิชาการที่สงเสริม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษา
สิ่งแวดลอม กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม และกิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม  
  3.2 สําหรับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยตองสงเสริมการจัดทําแผนการจัด
กิจกรรมที่ดําเนินการโดยนักศึกษาระดับปริญญาโทหรือเอกอยางนอย 2 ประเภทจากประเภทกิจกรรม ตอไปนี้ ไดแก 
กิจกรรมวิชาการ  กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษา สิ่งแวดลอม กิจกรรม
เสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม โดยควรมี กิจกรรมวิชาการรวมอยูดวย  
  3.3 การจัดกิจกรรมของนักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษาทุกกิจกรรม ตองจัดทํา 
ขอเสนอโครงการใหผูรับผิดชอบอนุมัติ (อาจารยที่ปรึกษา หรือฝายกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย) โดยมี
คําอธิบายเก่ียวกับระบบประกันคุณภาพที่ใชในการจัดกิจกรรม ประกอบดวยสาระสําคัญ ไดแก วัตถุประสงค
ของกิจกรรม ตัวบงชี้ความสําเร็จของกิจกรรมที่จัด ลักษณะของกิจกรรม กลุมเปาหมาย และวิธีการประเมิน
ความสําเร็จ และมีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานของกิจกรรมกอนหนานี้มาใชประกอบการจัดทํา
โครงการหรือกิจกรรมใหม  
  3.4  ผูรับผิดชอบควรใหขอมูลปอนกลับแกนักศึกษาในการปรับปรุงพัฒนาการจัดทําขอเสนอ
โครงการที่ถูกตองเหมาะสม โดยเฉพาะในสวนของการประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน  
 4.  มีการสนับสนุนใหนักศึกษาสรางเครือขายพัฒนาคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยและระหวางมหาวิทยาลัย 
และมีกิจกรรมรวมกัน 
  4.1 มหาวิทยาลัยใหนักศึกษาเสนอแผนการจัดกิจกรรมการสรางเครือขายพัฒนาคุณภาพภายใน 
มหาวิทยาลัย และใหการสนับสนุนการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณในการทํางานในรูปแบบตาง ๆ เชน 
กิจกรรมการจัดการความรู (KM: knowledge management) การใหนักศึกษานําเสนอผลการดําเนินงาน (ผลการ
ประเมิน) ในที่ประชุม เพื่อใหนักศึกษากลุมอ่ืนรับรูรวมกัน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู เก่ียวกับวิธีการวางแผนการทํางาน 
การพัฒนาตัวบงชี้ความสําเร็จ การประเมินความสําเร็จ  
  4.2 ในระดับมหาวิทยาลัย อาจารยที่ รับผิดชอบฝายกิจการนักศึกษา ควรมีการประชุมกับ
มหาวิทยาลัยภายนอก เพื่อสงเสริมการทํากิจกรรมรวมกันของนักศึกษาระหวางมหาวิทยาลัย และสงเสริมการ
สรางเครือขายการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาระหวางมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยควรใหทุนสนับสนุนการ
จัดกิจกรรมระหวางมหาวิทยาลัยดวย  
  4.3 ในแตละป มหาวิทยาลัยอาจหมุนเวียนเปนเจาภาพ ใหนักศึกษาระหวางมหาวิทยาลัยมีการจัดเวที
หรือการประชุมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณที่ไดจากการทํากิจกรรม หรือนําเสนอผลการจัด กิจกรรมของ
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แตละมหาวิทยาลัย รวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณในการใชระบบการประกันคุณภาพในการจัดกิจกรรมของ
นักศึกษา  
  4.4 อาจมีการรวมมือกันเพื่อสรางชองทางการเผยแพรกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาระหวาง
มหาวิทยาลัย มีการรวมตัวกันเปนเครือขายมหาวิทยาลัย เพื่อเปนสื่อกลางการแลกเปลี่ยนประสบการณ ในการจัด
กิจกรรมนักศึกษา โดยผูรับผิดชอบอาจเปนการทํางานรวมกันของอาจารยและนักศึกษาระหวางมหาวิทยาลัย 
 5.  มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  
  5.1 มหาวิทยาลัย มีระบบติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาตาม ตัวบงชี้ที่
กําหนด  
  5.2  มหาวิทยาลัยกําหนดใหนักศึกษาจัดทํารายงานผลการจัดกิจกรรม และนํารายงานผลการจัดกิจกรรม
มาสังเคราะห เพื่อใหเห็นภาพรวมของกิจกรรมและผลที่เกิดข้ึนกับนักศึกษาในแตละรอบป  
  5.3  มหาวิทยาลัยมีการติดตามประเมินความรูความเขาใจ และการประยุกตใชระบบประกัน 
คุณภาพในการจัดกิจกรรมของนักศึกษา จากรายงานผลการจัดกิจกรรมของนักศึกษา  
  5.4  มหาวิทยาลัยมีการวิเคราะหจุดแข็งจุดออนของนักศึกษา เพื่อจัดทําแผนการจัดกิจกรรม
นักศึกษาในปตอไป  
 6.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา  
  6.1 มหาวิทยาลัยมีการนําผลการประเมินความสําเร็จของการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา และ
ผลการวิเคราะหจุดแข็งจุดออนไปใชในการวางแผนการพัฒนานักศึกษาอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะการวิเคราะห 
คุณลักษณะของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติในดานที่ยังไมบรรลุผลเทาที่ควร  
  6.2 มหาวิทยาลัยนําเสนอผลใหผูเก่ียวของทุกระดับรับรู และมีการระดมความคิดในการพัฒนา
นักศึกษาใหมีลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติผานกิจกรรมนักศึกษา 
 
ตัวบงช้ีท่ี 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค  
 1.  มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามแผนดานการวิจัย
ของมหาวิทยาลัย และดําเนินการตามระบบที่กําหนด  
  1.1 มหาวิทยาลัยหรือคณะวิชาควรวางแนวทาง ข้ันตอน และหลักเกณฑ ตลอดจนกําหนด หนวยงาน 
บุคคลหรือกลุมบุคคลที่รับผิดชอบ และมีงบประมาณสนับสนุนการบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรคอยาง
เพียงพอ ในการบริหารควรมีการวางแผน ตรวจสอบติดตาม ประเมินและปรับปรุงอยางสม่ําเสมอเพื่อบรรลุตาม
เปาหมายของแผนการวิจัยของมหาวิทยาลัย  
  1.2 การบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรคใหบรรลุผลสําเร็จควรจัดสรรงบประมาณเพื่อการบริหารงานวิจัย 
เชน งบประมาณสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุมวิจัย หรือศูนยวิจัยเพื่อใหสามารถดําเนินการวิจัยหรือผลิตงาน
สรางสรรคไดอยางมีประสิทธิภาพนอกเหนือจากการจัดสรรทุนวิจัย นอกจากนั้นอาจจัดสรรงบประมาณสนับสนุน
งานวิจัยของนักศึกษา หรืองบประมาณสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอกใหปฏิบัติงานในกลุมหรือศูนยวิจัย เปนตน  
 2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับการจัดการเรียนการสอน  

มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน เชน 1) การ
กําหนดใหนักศึกษาบัณฑิตศึกษาเปนสวนหนึ่งในทมีวิจัยของอาจารย 2) การกําหนดใหนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ทําโครงการวิจัย หรืองานสรางสรรค ซึ่งเก่ียวของกับงานวิจัย หรืองานสรางสรรคของอาจารย 3) การกําหนดให
นักศึกษาทุกระดับเขาฟงการบรรยายหรือสัมมนาเก่ียวกับผลความกาวหนาในงานวิจัยของอาจารย หรือของ
ศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ (visiting  professor) หรือเขารวมการจัดแสดงงานสรางสรรค
ของอาจารย 4) การจัดใหมีการประชุมเสนอผลงานวิจัยหรือแสดงงานสรางสรรคของนักศึกษา หรือสงเสริม



คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ประจาํปการศึกษา 2556  103 

 

นักศึกษาเขารวมประชุมการเสนอผลงานวิจัยและงานสรางสรรค ระดับชาติและนานาชาติ 5) การสงเสริมให
อาจารยนําผลลัพธที่เกิดจากการวิจัยไปเปนสวนหนึ่งของเนื้อหาในการจัดการเรียนการสอน เปนตน  
 3. มีการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคและใหความรูดานจรรยาบรรณการวิจัยแก
อาจารยประจําและนักวิจัย  
  3.1 จัดระบบการรับเขาและกํากับดูแลอาจารยและนักวิจัย เชน วิเคราะหกําลังคน วางแผน และ
รับเขาบุคคล (ทั้งอาจารย นักวิจัย และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา) ทั้งจากในประเทศและตางประเทศที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมกับจุดเนนดานการวิจัยและงานสรางสรรคของมหาวิทยาลัย ทําการกําหนดกฎเกณฑ แนวทางกํากับ และ
สงเสริมใหอาจารยทํางานวิจัยหรืองานสรางสรรค และตีพิมพผลงานในวารสารหรือจัดแสดงผลงาน ที่ไดรับการ
ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ โดยกําหนดเปนภาระงานที่ชัดเจนที่ตองปฏิบัติ 
  3.2 พัฒนาสมรรถนะนักวิจัยผานกระบวนการที่เหมาะสมกับประสบการณของแตละกลุมบุคคล  
กรณีนักวิจัยรุนใหมอาจเร่ิมจากการฝกอบรม การทํางานวิจัยหรืองานสรางสรรคโดยไดรับการแนะนําหรือการ
รวมทีมวิจัยกับนักวิจัยอาวุโส การเขารวมประชุมวิชาการ การชวยใหคําปรึกษาวิทยานิพนธ ระดับบัณฑิตศึกษา 
กรณีนักวิจัยทั่วไป การสงเสริมใหมีโอกาสไปทํางานในหองปฏิบัติการวิจัย หรือรวมทีม วิจัยกับนักวิจัยชั้นนํานอก
มหาวิทยาลัยทั้งในและตางประเทศ เปนแนวทางหนึ่งที่ทําใหไดรับความรูและ ประสบการณที่มีคุณคา  
  อยางไรก็ตาม การพัฒนาสมรรถนะอาจารยและนักวิจัยที่มีประสิทธิภาพที่สุดคือ การสงเสริมการ
ทํางานวิจัยเปนทีมที่ประกอบดวยนักวิจัยอาวุโส นักวิจัยระดับกลาง นักวิจัยหรือนักศึกษา หลังปริญญาเอก และ
นักศึกษาบัณฑิตศึกษา ผูชวยวิจัย ทั้งนี้เพื่อใหสามารถทํางานวิจัยอยางลุมลึกและตอเนื่อง  
  3.3 ใหความรูดานจรรยาบรรณของนักวิจัยและจรรยาบรรณที่เก่ียวของแกอาจารยและ นักวิจัย 
ตลอดจนจัดระบบควบคุมใหนักวิจัยปฏิบัติตามโดยเครงครัด  
  3.4 สรางแรงจูงใจใหนักวิจัย เชน การยกยอง การใหผลตอบแทน หรือการใหรางวัล สําหรับ นักวิจัยที่
มีผลงานดีเดน การจัดบรรยากาศและการบริการตางๆ ในมหาวิทยาลัยใหเหมาะสมและจูงใจแกการคนควาวิจัย
และผลิตงานสรางสรรค เปนตน 
 4.  มีการจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัยเพ่ือเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค  

ในกรณีของนักวิจัยรุนใหม การแสวงหาทุนวิจัยจากภายนอกอาจทําไดยาก ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงควร
จัดสรรงบประมาณเพื่อเปนทุนวิจัยหรือผลิตงานสรางสรรคเพื่อใหนักวิจัยเหลานี้มีโอกาสสรางผลงาน ที่สามารถ
นําไปใชประกอบการเสนอโครงการขอทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอกมหาวิทยาลัยในโอกาสตอไป  

สําหรับการเสนอขอทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอกนั้น มหาวิทยาลัยอาจจัดใหมีระบบสนับสนุน เชน การจัด
ใหมีขอมูล รายละเอียด และเงื่อนไขของแหลงทุนวิจัยตางๆ ทั้งแหลงทุนภายในประเทศและตางประเทศ ที่อาจารย
และนักวิจัยสามารถเขาดูไดอยางสะดวกรวดเร็ว นอกจากนั้นอาจจัดใหมีคณะผูเชี่ยวชาญเปนพี่เลี้ยงตรวจสอบ
ขอเสนอโครงการวิจัยของอาจารยและนักวิจัยที่เสนอขอทุนไปยังแหลงทุนตาง ๆ และชวยเหลือปรับปรุงโครงการ
เหลานั้นใหเหมาะสม เพื่อมีโอกาสไดรับทุนวิจัยมากยิ่งข้ึน  
 5.  มีการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย  

มหาวิทยาลัยควรจัดหาทรัพยากรและหรือจัดหาแหลงสนับสนุนทรัพยากรอยางเพียงพอ ทั้งงบประมาณ
สนับสนุนการวิจัย หองปฏิบัติการวิจัย แหลงคนควาทางวิชาการ และระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัย ตลอดจน
กิจกรรมอ่ืน ๆ ที่สงเสริมการวิจัย ดังนี้  
   
 

5.1 งบประมาณสนับสนุนการวิจัย ควรประกอบดวย 1) งบประมาณสนับสนุนการบริหารงานวิจัยของ
กลุมวิจัยหรือหองปฏิบัติการวิจัย หรือศูนยวิจัยเพื่อใหสามารถผลิตผลงานระดับสากล หรือผลงานตามความตองการ



คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ประจาํปการศึกษา 2556  104 

 

ของประเทศ หรือของทองถ่ินอยางตอเนื่องนอกเหนือจากเงินทุนวิจัย 2) งบประมาณสนับสนุนการเผยแพร
ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในรูปแบบตาง ๆ 3) งบประมาณสนับสนุนการวิจัยและงานสรางสรรคของนักศึกษา
บัณฑิตศึกษา และของนักวิจัยหลังปริญญาเอก 4) งบประมาณ สนับสนุนศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารย
รับเชิญ (visiting professor) เปนตน  
  5.2 หองปฏิบัติการวิจัยที่เหมาะสมกับงานวิจัยแตละประเภทที่เปนจุดเนนของมหาวิทยาลัย  ระบบ
รักษาสุขภาพและความปลอดภัยในหองปฏิบัติการที่ไดมาตรฐาน  ศูนยเคร่ืองมือระดับสูงที่จําเปน ที่หลายหนวย
วิจัย หรือกลุมวิจัย หรือศูนยวิจัย สามารถใชรวมกันได หรือหากไมมีศูนยเคร่ืองมือระดับสูง ดังกลาว ก็ตองจัดระบบ
ผานเครือขายทั้งในและตางประเทศใหสามารถเขาใชของหนวยงานอ่ืนได เพื่อไมใหเปนอุปสรรคตอการวิจัยของ
นักวิจัย  
  5.3 แหลงคนควาทางวิชาการ ซึ่งนอกจากหนังสือและวารสารทั้งในรูปของเอกสาร (hard copy) 
และสื่ออิเล็กทรอนิกสที่เพียงพอแลว ยังหมายรวมถึงการสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการ การสนับสนุน
ศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ (visiting professor) การสนับสนุนการไปรวมทํางานวิจัยหรือ
งานสรางสรรคกับหนวยงานอ่ืนที่มีชื่อเสียงทั้งในและตางประเทศ ที่สอดคลองกับงานวิจัยของอาจารย โดยเฉพาะ
ในชวงลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณทางวิชาการ (sabbatical leave) ของอาจารยในมหาวิทยาลัยวิจัย  
  5.4 ระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัยที่ครอบคลุมขอมูลขาวสารอยางนอย 5 ดานตอไปนี้  
   1) ขอมูลดานแหลงทุนวิจัยและงานสรางสรรคทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 2) ขอมูล
ดานการวิจัยและงานสรางสรรคของมหาวิทยาลัยทั้งปจจุบันและผลงานที่ผานมา 3) ขอมูลดานแหลงเผยแพร
ผลงานวิจัยและงานสรางสรรคทั้งวารสารและการประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสรางสรรคตางๆ ตลอดจน
ขอมูลการสนับสนุนของมหาวิทยาลัยในการเผยแพรผลงาน 4) ขอมูลดานระบบและกลไกของมหาวิทยาลัยใน
การสงเสริมการนําผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไปใชประโยชน รวมถึงการสงเสริมดานการจดสิทธิบัตร อนุ
สิทธิบัตร และการซื้อขายทรัพยสินทางปญญา 5) ขอมูลเก่ียวกับระเบียบ หลักเกณฑและแนวปฏิบัติอ่ืน ๆ ของ
มหาวิทยาลัยที่เก่ียวของกับการวิจัยและงานสรางสรรค  
 6.  มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในขอ 4 และขอ 5 อยางครบถวนทุกประเด็น  

มหาวิทยาลัยจัดใหมีระบบประเมินผลสําเร็จของการสนับสนุนทุกดานอยางสม่ําสมอ โดยการมีสวนรวมของ
อาจารยและนักวิจัย เชน “การประเมินผลสําเร็จของการใหทุนวิจัย” ทั้งในประเด็นงานวิจัย เสร็จทันตามกําหนดเวลา 
คุณภาพของผลงานวิจัยเปนไปตามหลักเกณฑ ผูรับทุนสามารถแสวงหาทุนวิจัย จากแหลงทุนภายนอกไดในโอกาส
ตอมา หรือ “การประเมินแหลงคนควาสนับสนุนงานวิจัย” ในประเด็น ความเหมาะสมและเพียงพอเทียบกับงานวิจัย
ของอาจารย และนักวิจัยในปจจุบัน หรือ “การประเมินระบบสารสนเทศ” ในประเด็นความเหมาะสมกับความ
ตองการใชของอาจารยและนักวิจัย เปนตน  
 7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรค ของ
มหาวิทยาลัย  

มหาวิทยาลัยนําผลการประเมินไปจัดทําแผนการปรับปรุง โดยกําหนดกิจกรรมที่ตองทําเพื่อการ ปรับปรุง 
กําหนดบุคคลหรือหนวยงานรับผิดชอบในการปรับปรุง กําหนดงบประมาณที่ตองใชหากจําเปน กําหนด
ระยะเวลาที่การปรับปรุงตองแลวเสร็จ จากนั้นจึงดําเนินการปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยตามที่กําหนด  
  
 
 

8. มีระบบและกลไกเพ่ือสรางงานวิจัยหรืองานสรางสรรคบนพ้ืนฐานภูมิปญญาทองถิ่น หรือจากสภาพ
ปญหาของสังคม เพ่ือตอบสนองความตองการของทองถิ่นและสังคม และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 



คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ประจาํปการศึกษา 2556  105 

 

(เฉพาะกลุม ข และ ค 2)  
มหาวิทยาลัยหรือคณะวิชาวางแนวทางและข้ันตอน ตลอดจนกําหนดผูรับผิดชอบในการสรางความรวมมือกับองคกร

ภายนอกโดยวิธีการตาง ๆ เชน การจัดหาขอมูลสารสนเทศของกลุมเปาหมาย การสนทนากับกลุมเปาหมายที่สําคัญ 
(focus group) การติดตอสรางสัมพันธกับองคกรภายนอก การใชขอมูลปอนกลับ (feedback) จากความรวมมือที่มีอยูเดิม  

วัตถุประสงคของความรวมมือดังกลาวควรมีทั้งการรวมทํางานวิจัยและงานสรางสรรคบนพื้นฐาน ภูมิปญญา
ทองถ่ิน หรือเพื่อตอบโจทยของหนวยงานหรือชุมชนภายนอก รวมถึงการรวมใชทรัพยากร ทั้งสถานที่ บุคคล อุปกรณ 
หรือทรัพยากรอ่ืนๆ  
 
ตัวบงช้ีท่ี 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค  
 1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการ หรือ
การตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการ
ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ  
 วางแนวทาง ข้ันตอน และหลักเกณฑ ตลอดจนกําหนดผูรับผิดชอบในการสนับสนุนการตีพิมพหรือการ
เผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในวารสารหรือในที่ประชุมวิชาการที่มี peer review ในประเด็นตอไปนี้ 
เชน 1) การจัดใหมีพี่เลี้ยงแกนักวิจัยรุนใหมเพื่อชวยเขียนรายงานการวิจัยสําหรับนําเสนอในที่ประชุมวิชาการ
หรือตีพิมพในวารสาร 2) การสนับสนุนการตรวจสอบภาษาอังกฤษของบทความวิจัยของอาจารยและนักวิจัยที่
จะนําเสนอในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 3) การสนับสนุน งบประมาณเพื่อเขารวมประชุมเสนอผลงานวิจัย
หรือเผยแพรงานสรางสรรค 4) การจายคาตอบแทนสําหรับผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือ
เผยแพร 5) การจายคาตีพิมพกรณีวารสาร เรียกเก็บเงิน เปนตน ทั้งนี้การสนับสนุนดังกลาวอาจแตกตางกันตาม
สถานภาพและจุดเนนของแตละมหาวิทยาลัย  
 2. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค เพ่ือใหเปนองคความรูที่คนทั่วไปเขาใจได และดําเนินการตามระบบที่กําหนด  
 วางแนวทาง ข้ันตอน และหลักเกณฑ ตลอดจนกําหนดผูรับผิดชอบในการรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและ
สังเคราะหความรูจากผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคใหเหมาะสมกับกลุมบุคคลเปาหมายโดย ยังคงความเชื่อถือ
ไดในเชิงวิชาการและรวดเร็วทันตอเหตุการณ เชน กําหนดผูรับผิดชอบติดตามผลงานวิจัย หรืองานสรางสรรค
ของอาจารยและนักวิจัย คัดสรรคผลงานที่นาจะเปนที่สนใจของบุคคลทั่วไป จัดใหมีการสัมภาษณอาจารย
เจาของผลงาน วิเคราะห สังเคราะหขอมูลใหเปนความรูที่นาสนใจซึ่งสาธารณชน สามารถเขาใจได จัดหมวดหมู
ความรูที่ไดใหเหมาะสมตอการเผยแพร  
 3.  มีการประชาสัมพันธและเผยแพรองคความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดจากขอ 2 สู
สาธารณชนและผูเกี่ยวของ  
 นําองคความรูที่ไดจากการวิเคราะหสังเคราะหผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในขอ 2 เผยแพรสู
สาธารณชนผานสื่อตาง ๆ อยางเปนระบบในเชิงรุก โดยเร่ิมจากการวางแผนประชาสัมพันธใหเหมาะสม กับ
กลุมเปาหมาย ดําเนินการประชาสัมพันธตามแผนตลอดจนการติดตามขอมูลปอนกลับ นอกจากนั้น การ
ประชาสัมพันธอาจรวมถึงการสรางเครือขายเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคโดยเชื่อมโยงกับศิษยเกา 
ชุมชน และองคกรภายนอกทั้งรัฐและเอกชน โดยเฉพาะกลุมเปาหมายที่คาดวาจะสามารถ สนับสนุนงานวิจัย 
หรือรวมวิจัย หรือนําผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชประโยชน  
  

4. มีการนําผลงานงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชใหเกิดประโยชน และมีการรับรองการใช
ประโยชนจริงจากหนวยงานภายนอกหรือชุมชน  
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 สนับสนุนการนําผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไปใชประโยชน เชน 1) กําหนดข้ันตอน วิธีการ และ
ผูรับผิดชอบเพื่อเปนสื่อกลางสานสัมพันธในการถายทอดเทคโนโลยีระหวางอาจารย และ นักวิจัยกับองคกร
ภายนอกที่มีศักยภาพในการนําผลการวิจัยและงานสรางสรรคไปใชประโยชน 2) ผูรับผิดชอบ แสวงหางานวิจัยจาก
ภาครัฐและเอกชนทั้งภาคอุตสาหกรรมและบริการ ที่ตองการรับบริการวิจัยในเร่ืองเฉพาะใด ๆ จากสถาบัน 
(consultancy) และประสานงานตอไปยังผูวิจัย 3) ผูรับผิดชอบริเร่ิมประสานงาน หรือสงเสริมการนําผลงานที่
เกิดจากการวิจัยหรืองานสรางสรรคไปสูงานเชิงพาณิชยในลักษณะนิติบุคคล (start - up company) เปนตน  
 5. มีระบบและกลไกเพ่ือชวยในการคุมครองสิทธิของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใช ประโยชน
และดําเนินการตามระบบที่กําหนด  
 มหาวิทยาลัยหรือคณะวิชาวางแนวทาง ข้ันตอน และหลักเกณฑ ตลอดจนกําหนดผูรับผิดชอบ ในการ
สนับสนุนการเจรจาตอรอง ทําขอตกลง หรือสนับสนุนดานระเบียบ หรือกฎหมายที่เก่ียวของแก อาจารย 
นักวิจัย และมหาวิทยาลัย ในการเจรจาเชิงธุรกิจ หรือการซื้อขายผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ตลอดจน
สนับสนุนในการเจรจาเขาไปรวมเปนพันธมิตรทางธุรกิจใดๆ ที่เกิดจากผลของงานวิจัยหรืองานสรางสรรค  
 นอกจากนั้น ควรมีการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการรักษาสิทธิประโยชนของอาจารย นักวิจัยและ
ของมหาวิทยาลัยในผลประโยชนที่เกิดข้ึนจากการซื้อขาย หรือทําธุรกิจที่เปนผลจากงานวิจัย โดยเปนหลักเกณฑที่
โปรงใสเปนที่ยอมรับของทุกฝาย  
 
 

ตัวบงช้ีท่ี 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม  
 1.  มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม และดําเนินการตามระบบที่กําหนด  
 มีการวางแนวทาง ข้ันตอน และหลักเกณฑของการใหการบริการวิชาการดานตาง ๆ ที่สัมพันธกับพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย  มีนโยบายสงเสริม สนับสนุนและจูงใจใหอาจารย บุคลากรทุกระดับมีความพรอมทั้งในดาน
ความรู ความเชี่ยวชาญ เวลาและจิตแหงการบริการ (service mind) ในการใหบริการวิชาการแกหนวยงานทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมถึงจัดหางบประมาณสนับสนุน และจัดทําระเบียบของการใหบริการ กําหนด
ภาระงานของอาจารยและบุคลากรใหชัดเจน โดยมีระบบ การเทียบเคียงและทดแทนระหวางภาระงานดานตาง ๆ 
ซึ่งจะเปนการสรางแรงจูงใจใหบุคลากรสนใจการใหบริการแกชุมชน สังคมตามความถนัดและจุดเนนของ
มหาวิทยาลัย  
 ในการใหบริการทางวิชาการนี้ควรมีการวางแผน ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินเพื่อนําไปสูการปรับปรุง
คุณภาพของการใหบริการอยางสม่ําสมอ เพื่อบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไว  
 2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน  
 มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการ ปฏิบัติงาน ประจําดาน
อ่ืนๆ ของอาจารยและบุคลากร เชน การกําหนดใหนักศึกษานําความรูไปจัดทําเปนโครงการหรือกิจกรรมที่เปน
ประโยชนตอชุมชน  
 3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการวิจัย  
 มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการกับการวิจัยอยางเปนระบบ เชน 1) มีการนําผลการ วิจัยไปสูการ
ใชประโยชนจริงที่ตอบสนองความตองการของทุกภาคสวนในทุกระดับและ 2) นําความรู ประสบการณ จากการ
ใหบริการกลับมาพัฒนาตอยอดไปสูการพัฒนาองคความรูใหมผานกระบวนการ วิจัย เปนตน  
  

4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการ
สอนและการวิจัย  
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 จัดใหมีระบบติดตาม ประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการแกสังคมกับการเรียน
การสอนและการวิจัย โดยใหมีสวนรวมของผูใหบริการ ผูรับบริการ และนักศึกษา ซึ่งเปนทั้งผูใหบริการและ
ผูรับบริการ ทั้งในระดับแผนการดําเนินงาน เปาหมายของมหาวิทยาลัย ความรวมมือรวมใจของบุคลากร 
คุณภาพของบุคลากรคุณภาพของการใหบริการที่สามารถนําไปใชประโยชนไดจริง และเปนไปตามหลักเกณฑที่
มหาวิทยาลัยกําหนดไว  
 5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียน
การสอนและการวิจัย  
 มหาวิทยาลัยนําผลการประเมินไปพัฒนาแผน พัฒนากระบวนการ และผลสัมฤทธิ์ที่ไดอยางสม่ําเสมอ
และเปนรูปธรรม 
 
ตัวบงช้ีท่ี 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม  
 1.  มีการสํารวจความตองการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหนวยงานวิชาชีพ เพ่ือ
ประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเนนของมหาวิทยาลัย  
 มีการสํารวจความตองการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหนวยงานวิชาชีพ เพื่อ
ประกอบการกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร ทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเนนและ
ความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย 
 2.  มีความรวมมือดานบริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน หรือ
ภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหนวยงานวิชาชีพ  
 มหาวิทยาลัยมีการเชิญหรือเปดโอกาสใหผูมีสวนรวมจากชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือ หนวยงานที่
เก่ียวของกับวิชาชีพที่จะใหบริการ มารวมมือรวมพลัง (Collaboration) ในลักษณะของการสรางเครือขาย 
(Networking) ระหวางบุคคลหรือหนวยงานในรูปแบบตาง ๆ เชน ความรวมมือกับสถานประกอบการในการนํา
ผลการวิจัยไปเปนสวนหนึ่งของการปรับปรุงปญหาที่เกิดข้ึนหรือไปใชพัฒนาบุคลากรของสถานประกอบการหรือ
สวนการผลิต มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ใหคําปรึกษาแนะนํา และจัดใหมีชองทางในการสื่อสาร ทําความเขาใจ
รวมกันของภาคอุตสาหกรรม หรือริเร่ิมโครงการหรือกิจกรรมใหม ๆ ในชุมชน   
 3. มีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบของการใหบริการทางวิชาการตอสังคม  
 มีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบของการใหบริการทางวิชาการตอสังคมวาสอดคลองกับความ
ตองการของผูรับบริการทั้งทางตรงและทางออม มีการประเมินผลที่เกิดกับนักศึกษา อาจารย และบุคลากรผู
ใหบริการ ทั้งในดานการนําความรู ความเชี่ยวชาญไปใชประโยชน การสื่อสาร การชี้แจง แนะนําใหผูรับบริการ
และประชาชน  
 4.  มีการนําผลการประเมินในขอ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการใหบริการทางวิชาการ  
 มีการนําผลการประเมินการใหบริการทางวิชาการไปพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของการ ให บริการ ระบบและ
กลไกการใหบริการ ซึ่งประกอบดวยรูปแบบการใหบริการ ขอบเขตการใหบริการ คาใชจาย ระยะเวลาในการใหบริการ 
สัญญาการบริการ ซึ่งรวมทั้งการควบคุมและการกํากับคุณภาพของการใหบริการ โดยจัดใหมีระบบการใหขอมูลที่
ชัดเจน มีความเปนธรรม โปรงใส และสามารถตรวจสอบได 
  
 
 

5.  มีการพัฒนาความรูที่ไดจากการใหบริการทางวิชาการและถายทอดความรูสูบุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัยและเผยแพรสูสาธารณชน  
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 มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาความรูที่ไดจากการใหบริการทางวิชาการ สงเสริมใหเกิดกระบวนการ ในการ
ถายทอดความรูสูบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งรวมทั้งผูเรียนดวย จัดใหมีการแลกเปลี่ยนความคิด และ
เผยแพรประสบการณในการใหบริการผานทางสื่อการเรียนรูตาง ๆ รวมทั้งจัดทําฐานขอมูล การบริการวิชาการ
เผยแพรสูสาธารณะ  
 
 

ตัวบงช้ีท่ี 6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
 1. มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และดําเนินการตามระบบที่กําหนด  
 มหาวิทยาลัยมีการกําหนดระบบและกลไกทางดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีระบบสงเสริมให
บุคลากรนํากิจกรรมดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมสูการปฏิบัติ และมีผลลัพธชัดเจน ตามแนวทางที่
กําหนดไว เชน มีการกําหนดนโยบายดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม การกําหนด ผูรับผิดชอบ มีการ
จัดทําแผนงบประมาณโครงการ มีการกําหนดตัวชี้วัดดานศิลปะและวัฒนธรรม มีการนํางานศิลปะและ
วัฒนธรรมสูการปฏิบัติที่เปนรูปธรรม โดยทุกคนมีสวนรวม มีการติดตามผลการดําเนินงานอยางเปนระบบและมี
การนําสูการพัฒนาอยางตอเนื่อง  
 2. มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ กิจกรรม
นักศึกษา  
 มหาวิทยาลัยสนับสนุนใหมีการนําการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไปบูรณาการรวมกับการเรียนการสอน 
และกิจกรรมนักศึกษา คือมีการจัดการเรียนการสอนที่นําการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ไปผสมผสานเปน
สวนหนึ่งของกิจกรรมการเรียนการสอน หรือบูรณาการการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม เขากับกิจกรรมเสริม
หลักสูตรทั้งที่จัดโดยมหาวิทยาลัยและที่จัดโดยองคการนักศึกษา 
 3. มีการเผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน  
  3.1 มหาวิทยาลัยมีสถานที่เพื่อการเผยแพรและบริการดานศิลปะและวัฒนธรรม เชน มีหอศิลปะ 
หอประวัติ พิพิธภัณฑ หรือเวทีการแสดง มีการบริหารจัดการโดยมีผูมีความรู ความเชี่ยวชาญดานศิลปะและ
วัฒนธรรม มีการจัดกิจกรรมอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ มีการจัดสรรงบประมาณดานศิลปะ และวัฒนธรรม  
  3.2 มหาวิทยาลัยจัดทําวารสารศิลปะและวัฒนธรรมในระดับตางๆ เชน วารสารระดับหนวยงาน 
ระดับชาติ โดยมีความตอเนื่องในการดําเนินงาน  
  3.3 มหาวิทยาลัยมีการบริการวิชาการดานศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีความรวมมือกับหนวยงาน
หรือองคกรอ่ืน มีการสรางเครือขาย มีการกําหนดตัวบงชี้ และมีการดําเนินการอยางตอเนื่อง เปนระบบอยางชัดเจน  
 4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา  
 มีการติดตามผลการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนักศึกษา มีการกําหนดตัวบงชี้ และติดตามผลการดําเนินงานอยางเปนระบบ  
 5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม กับการ
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา  
  5.1 มีการนําผลการประเมินไปพัฒนากระบวนการ บูรณาการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
กับการจัดการเรียนการสอน โดยใชหลักการของ PDCA  
  5.2 มีแผนปรับปรุงและพัฒนาการบูรณาการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมนําสูการปฏิบัติและ
ปรับปรุงอยางตอเนื่อง  
  5.3 มีผลสัมฤทธิ์ที่เกิดข้ึนจากการดําเนินการตามแผนปรับปรุงและพัฒนาอยางเปนรูปธรรม 
 6. มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานคุณภาพดานศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเปนที่ยอมรับใน
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ระดับชาติ  
  6.1 มหาวิทยาลัยมีการกําหนด/การสรางมาตรฐานดานศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีการใช
ผูเชี่ยวชาญและมีการเผยแพรสูสาธารณะ  
  6.2 มหาวิทยาลัยไดรับการยอมรับจากสังคม เชน มีศิลปนแหงชาติ มีบุคลากรไดรับเชิญเปน 
วิทยากรหรือเปนที่ประจักษ หรือผูทรงคุณวุฒิในระดับองคกรระดับชุมชน ระดับชาติ และระดับนานาชาติ  
  6.3 มหาวิทยาลัยมีจํานวนผลงานวิจัย หรืองานสรางสรรค ดานศิลปะและวัฒนธรรมโดยมีการ
เผยแพรทั้งในระดับชาติ ระดับภูมิภาค หรือระดับนานาชาติ หรือมีผลงานไดรับรางวัล ไดรับการอางอิง เปนที่
ยอมรับ  
 
 

ตัวบงช้ีท่ี 7.1 ภาวะผูนําของสภาสถาบันและผูบริหารทุกระดับของสถาบัน  
 1.  สภามหาวิทยาลัยปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดครบถวนและมีการประเมินตนเองตาม
หลักเกณฑที่กําหนดลวงหนา  
  1.1 กรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกคนควรไดรับการชี้แจงและทําความเขาใจเก่ียวกับกฎหมาย 
ขอบังคับตาง ๆ ที่เก่ียวของกับมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ขอบังคับ ตาง ๆ อาทิ 
ขอบังคับ ที่วาดวยการบริหารงานบุคคลและผูบริหาร รวมทั้งทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ 
กรอบทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย และ อัตลักษณของมหาวิทยาลัย เพื่อใหทราบถึงบทบาทหนาที่ที่มีตอ
มหาวิทยาลัยกอนจะปฏิบัติหนาที่  
  1.2 กรรมการสภามหาวิทยาลัยกํากับดูแลมหาวิทยาลัยไปสูทิศทางที่กําหนดรวมกันระหวาง ผูบริหาร
มหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย และมีความสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ 
รวมทั้งทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลก  
  1.3 มีการเปดเผยประวัติกรรมการสภามหาวิทยาลัย รายงานการประเมินตนเอง และรายงานตอสาธารณชน 
 2.  ผูบริหารมีวิสัยทัศน กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มี
ความสามารถในการวางแผนกลยุทธ มีการนําขอมูลสารสนเทศเปนฐานในการปฏิบัติงาน และพัฒนามหาวิทยาลัย  
  2.1 ผูบริหารและสภามหาวิทยาลัย มีสวนรวมกันในการกําหนดนโยบายและจัดทําวิสัยทัศน พันธกิจ 
แผนกลยุทธ และนําสูการปฏิบัติที่เปนระบบชัดเจน โดยมีการกําหนดตัวบงชี้คุณภาพ (KPI) ของงานที่ปฏิบัติ ที่ควรมี
การพิจารณาจาก 1) มิติการพัฒนาองคกร เชนการสงเสริมใหอาจารย บุคลากรมีโอกาสศึกษาเรียนรู พัฒนาตนเอง
อยางตอเนื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู 2) มิติการพัฒนาหรือการปรับปรุงกระบวนหลักของ
มหาวิทยาลัย เชน การพัฒนาหลักสูตร การปรับปรุงกระบวนการเรียนรูของนักศึกษา ทิศทางการสงเสริมการวิจัย 
การบริการวิชาการและสังคม การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 3) มิติผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียเชน ความ
พึงพอใจของผูใชบัณฑิต โดยคํานึงถึงความคุมคาของการใชจายเงิน งบประมาณ และใหสอดคลองกับเปาประสงค
ตามประเด็นยุทธศาสตร หรือวัตถุประสงค เชิงกลยุทธของมหาวิทยาลัยอยางเหมาะสมโดยพิจารณาจากความคุมคา 
ของการจัดเก็บขอมูล และการรายงานขอมูลกับประโยชนที่จะไดรับ  
  2.2 ผูบริหารสรางระบบและกลไกการถายทอดนโยบาย วิสัยทัศน และแผนกลยุทธใหหนวยงานและ
บุคลากรทุกระดับทราบและมีความเขาใจรวมกัน  
  2.3 ควรจัดทําระบบฐานขอมูลของมหาวิทยาลัยใหทันสมัย นํามาใชในการติดตามผลการบริหาร
สารสนเทศ การรายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้คุณภาพ (KPI) ที่กําหนดไวในแผนกลยุทธ อยางนอยปละ 
2 คร้ัง และนําขอมูลที่ไดมาใชเพื่อการตัดสินใจปรับแผนกลยุทธไดอยางทันการ  
 3.  ผูบริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสาร
แผนและผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยไปยังบุคลากรในมหาวิทยาลัย  
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  3.1 ผูบริหารมีการกํากับ ติดตามผลการนํานโยบายและแผนกลยุทธไปสูการปฏิบัติในการประชุมผูบริหาร
อยางนอย ปละ 1-2 คร้ัง เพื่อทบทวนเปาหมาย หรือปรับแผนการดําเนินงานใหสอดคลองกับสภาพการณยิ่งข้ึน 
พรอมทั้งสรางกลไกภายในเพื่อสื่อสารแผนการดําเนินงานไปยังบุคลากร กลุมเปาหมายทุกระดับที่เก่ียวของ  
  3.2 ผูบริหารมีการประเมินผลการดําเนินงานที่สําคัญตามภารกิจของมหาวิทยาลัยอยางครบถวน 
รวมทั้งการติดตามผลสัมฤทธิ์ อยางนอยปละ 1 คร้ัง เพื่อทบทวนเปาหมาย หรือปรับแผน การดําเนินงานในรอบ
ปถัดไป พรอมแจงผลการดําเนินงานไปยังบุคลากรทุกระดับผานการสื่อสารภายใน โดยใชสื่อตาง ๆ ที่ตรงกับ
กลุมเปาหมาย  
 4. ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรในมหาวิทยาลัยมีสวนรวมในการบริหารจัดการ ใหอํานาจในการ
ตัดสินใจแกบุคลากรตามความเหมาะสม  
  4.1 ผูบริหารควรมีระบบการสื่อสาร 2 ทาง เพื่อรับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากบุคลากร
ผูปฏิบัติงาน  อันจะทําใหไดขอมูลเพื่อการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง  
  4.2 ผูบริหารดําเนินการปรับลดข้ันตอนกระบวนการบริหารจัดการโดยการมอบอํานาจในการ
ตัดสินใจแกผูบริหารหรือผูปฏิบัติระดับถัดไป เพื่อเพิ่มความคลองตัว พรอมกับมีการกํากับและตรวจสอบเพื่อให
เกิดความมั่นใจวาระบบการทํางานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุมคา และมีความเสี่ยงอยูในระดับที่ยอมรับได  
  4.3 ผูบริหารมีการสงเสริมสนับสนุนกิจกรรม เพื่อเปนการสรางขวัญและกําลังใจตอบุคลากรเปน
ประจําอยางตอเนื่อง เชน การจัดโครงการรางวัลคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการ โครงการพัฒนา
องคการใหคลองตัว (lean organization) เปนตน  
 5.  ผูบริหารถายทอดความรูและสงเสริมพัฒนาผูรวมงานเพ่ือใหสามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงคของ
มหาวิทยาลัยเต็มตามศักยภาพ  
  5.1 ผูบริหารมีการถายทอดความรูแกผูรวมงาน โดยเนนการเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานใหสูงข้ึน
อยางตอเนื่องหรือเพิ่มศักยภาพในการทํางานใหบรรลุวัตถุประสงค เชน การสอนงานที่หนางาน (on - the - job 
training) จัดทําคูมือการปฏิบัติงาน เปนตน  
  5.2 ผูบริหารในระดับตาง ๆ ควรนําหลักการจัดการความรูมาใช เพื่อการแลกเปลี่ยนความรู และ
ถายทอดประสบการณรวมกันระหวางผูปฏิบัติงาน อาทิ การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู การสรางเครือขายชุมชน
นักปฏิบัติ (community of practices) เปนตน  
 6. ผูบริหารบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชนของมหาวิทยาลัยและผูมีสวนได
สวนเสีย  
  6.1 ผูบริหารควรยึดหลักธรรมาภิบาลเปนเคร่ืองมือในการบริหารการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยให
ไปสูทิศทางที่กําหนดรวมกันระหวางผูบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย โดยใหสอดคลองกับทิศ
ทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศและทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลก  
  6.2 ผูบริหารมีการดําเนินงานภายใตหลักธรรมาภิบาลโดยเฉพาะในประเด็นการปกปอง 
ผลประโยชนของผูมีสวนไดสวนเสียในเร่ืองคุณภาพทางวิชาการและเปดโอกาสใหมีสวนรวมจากทุกฝายที่
เก่ียวของในการดําเนินงาน  
  6.3 ผูบริหารมีการเปดเผยประวัติ มีรายงานประเมินตนเอง จัดทํารายงานสรุปผลการทํางานและ
รายงานการเงินของมหาวิทยาลัยเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเปนประจําทุกป  
  6.4 ผูบริหารมีการติดตามผลการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบ ภายใน
ของมหาวิทยาลัย การศึกษา และรายงานการเงินของมหาวิทยาลัยเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเปนประจําทุกป  
 7. สภามหาวิทยาลัยประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัยและผูบริหารนําผลการประเมินไป
ปรับปรุงการบริหารงานอยางเปนรูปธรรม  
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  7.1 สภามหาวิทยาลัยประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัยและผูบริหารตามที่ระบุไวใน
กฎหมายหรือพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัย และขอบังคับมหาวิทยาลัยที่วาดวยการบริหารงานบุคคล
ผูบริหาร และขอบังคับที่เก่ียวของกับการประเมิน หรือตามขอตกลงที่ทํารวมกันระหวางสภามหาวิทยาลัยและ
ผูบริหาร  
  7.2 สภามหาวิทยาลัยควรยึดหลักการประเมินผลการบริหารงานแบบกัลยาณมิตร กลาวคือ ใช
หลักการที่มุงเนนการใหขอเสนอแนะเชิงสรางสรรค นําผลการประเมินไปใชในการพัฒนา หรือปรับปรุง
มหาวิทยาลัยใหเจริญกาวหนาอยางตอเนื่อง  
  7.3 ผูบริหารมีการนําผลการประเมินจากสภามหาวิทยาลัยไปใชปรับปรุงการบริหารงาน อาทิ จัดทํา
แผนการบริหารงาน และรายงานผลการดําเนินงานตอสภามหาวิทยาลัยในโอกาสที่เหมาะสม  
 
 

ตัวบงช้ีท่ี 7.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู  
 1.  มีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรูที่สอดคลองกับแผน พัฒนาของ
มหาวิทยาลัยอยางนอยครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย  
  1.1 มหาวิทยาลัยควรศึกษาเปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตร หรือวัตถุประสงคเชิงกลยุทธของ
มหาวิทยาลัย วามีประเด็นใดที่มุงเนนเปนสําคัญ หรือมุงสูอัตลักษณใดที่ตองการ เพื่อนํา มาใชในการกําหนดแผน
ยุทธศาสตรหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการความรูใหสอดคลองกับแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย โดยอยางนอย
ตองครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย  
  1.2 บุคคลที่เก่ียวของในการกําหนดประเด็นความรู อาจประกอบดวย รองอธิการบดี ผูชวย อธิการบดี 
คณบดี รองคณบดี ผูชวยคณบดี ผูอํานวยการ หัวหนางาน ที่กํากับดูแลดานยุทธศาสตร หรือกลยุทธที่เก่ียวของ
กับการผลิตบัณฑิต ดานวิจัย รวมทั้งดานอ่ืน ๆ ที่เปนไปตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย  
  1.3 มหาวิทยาลัยควรมีเปาหมายในการจัดการความรู โดยเนนเร่ืองการพัฒนาทักษะความสามารถ
ของบุคลากรภายในเปนหลัก โดยอยางนอยตองครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัยรวมทั้ง
ประเด็นการจัดการความรูที่มหาวิทยาลัยมุงเนนตามอัตลักษณ เชน เทคนิคการปรับปรุงหลักสูตรและวิธีการ
เรียนรูที่เนนผลลัพธการเรียนรู (learning outcome) เทคนิคการเพิ่มผลงานวิจัยภายในมหาวิทยาลัย เปนตน  
 2.  กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายที่จะพัฒนาความรูและทักษะดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย
อยางชัดเจนตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1  
  2.1 กลุมเปาหมายที่จะไดรับการพัฒนาความรูและทกัษะดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย อยางนอย
ควรเปนบุคลากรที่ทําหนาที่เก่ียวของกับการผลิตบัณฑิตและการวิจัย เชน คณาจารย หรือนักวิจัยที่เก่ียวของกับ
ประเด็นความรูดังกลาว รวมทั้งดานอ่ืน ๆ ที่มหาวิทยาลัยมุงเนน  
  2.2 มหาวิทยาลัยควรกําหนดนโยบายใหมีการสํารวจผลการปฏิบัติงานที่เปนจุดเดนของอาจารยหรือ
นักศึกษาในแตละคณะ หรือสาขาวิชา โดยเฉพาะดานการจัดการเรียนการสอน และการวิจัยที่สะทอนอัตลักษณของ
สาขาวิชานั้น ๆ เพื่อนํามากําหนดเปนประเด็นสําหรับใชในกระบวนการจัดการความรูใหไดองคความรูที่เปนประโยชน
ตอการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
 3.  มีการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง (tacit knowledge) 
เพ่ือคนหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 และเผยแพรไปสูบุคลากร กลุมเปาหมายที่กําหนด  
  3.1 มหาวิทยาลัยควรเชิญบุคลากรภายใน หรือภายนอกที่มีผลงานดีเดนทางดานวิชาการ และ
ผลงานทางดานวิจัย รวมทั้งผลงานดานอ่ืน ๆ ที่มหาวิทยาลัยมุงเนนมาถายทอดความรู เคล็ดลับ หรือ นวัตกรรม 
อยางสม่ําเสมอผานเวทีตาง ๆ เชน การจัดประชุมสัมมนา เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกับ เจาของความรู 
เคล็ดลับ หรือนวัตกรรมดังกลาว  
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  3.2 มหาวิทยาลัยควรสงเสริมใหมีบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรูภายในมหาวิทยาลัย เชน การ
สงเสริมใหมีชุมชนนักปฏิบัติและเครือขายดานการจัดการความรู ทั้งระหวางหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย และ
ภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อใหเกิดวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางตอเนื่อง โดยการจัดสรรทรัพยากร อยาง
เหมาะสม ทั้งดานงบประมาณ เวลา สถานที่  
 4.  มีการรวบรวมความรูตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 ทั้งที่มีอยูในตัวบุคคลและแหลงเรียนรูอ่ืน 
ๆ ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปน ลายลักษณอักษร (explicit 
knowledge)  
  4.1 มีการกําหนดผูรับผิดชอบในการวิเคราะห สังเคราะหความรูทั้งที่มีอยูในตัวบุคคล และแหลง
เรียนรู อ่ืน ๆ ที่ เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยางเปนระบบ เปนหมวดหมู เพื่อใหบุคลากร
กลุมเปาหมายที่ตองการเพิ่มพูนความรูความสามารถเขาถึงแนวปฏิบัติที่ดีไดงาย  
  4.2 ควรมีการใชประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และ
เผยแพรความรูในองคกรใหเกิดความประหยัดและเกิดประโยชนสูงสุด  
  4.3 ควรมีการจัดพิมพวารสาร หรือสื่อสิ่งพิมพ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูและยกยองใหเกียรติแกผู
เปนเจาของความรู เคล็ดลับ หรือนวัตกรรมดังกลาว  
 5.  มีการนําความรูที่ไดจากการจัดการความรูในปการศึกษาปจจุบันหรือปการศึกษาที่ผานมา ที่เปน
ลายลักษณอักษร (explicit knowledge) และจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง (tacit 
knowledge) ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง  
  5.1 ผูรับผิดชอบควรวิเคราะหความรูจากแนวปฏิบัติที่ดีจากแหลงตาง ๆ เชน นวัตกรรมที่ไดจากการ
จัดการความรูไปใชใหเกิดประโยชนแกมหาวิทยาลัยและสังคม นํามาปรับใชใหเหมาะสมกับ บริบท ของหนวยงานที่
เปนกลุมเปาหมาย  
  5.2 ผูรับผิดชอบควรขยายผลการปรับใชไปยังหนวยงานตางๆ และติดตามวัดผลตามประเด็นความรู
และเปาหมายของการจัดการความรูที่สอดคลองกับแผนกลยุทธดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย  
  5.3 มีกลไกการนําผลการประเมินคุณภาพจากภายในและภายนอกดานการจัดการความรูมา
ปรับปรุงและพฒันาระบบและกลไกการจัดการความรูของมหาวิทยาลัย  
  5.4 ผูรับผิดชอบควรสรุปผลสัมฤทธิ์ที่เกิดข้ึนตามเปาประสงคที่กําหนดไวในประเด็นยุทธศาสตร 
หรือกลยุทธของมหาวิทยาลัย  
 
 

ตัวบงช้ีท่ี 7.3 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ  
 1. มีแผนระบบสารสนเทศ (information system plan)  
  1.1 มหาวิทยาลัยควรตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนระบบสารสนเทศที่ประกอบไปดวยผูบริหาร ดาน
ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยและกลุมผูบริหารที่เปนผูใชระบบสารสนเทศ  
  1.2 แผนระบบสารสนเทศควรสอดคลองกับแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย  
  1.3 ระบบสารสนเทศที่นําเสนอในแผนระบบสารสนเทศควรประกอบดวยรายละเอียด ดังตอไปนี้เปนอยางนอย  
   - วัตถุประสงค ความสามารถในการทํางานของระบบแตละระบบ 
   - ความสอดคลองของแตละระบบที่มีตอแตละกลยุทธของมหาวิทยาลัย 
   - ความสัมพันธระหวางระบบสารสนเทศที่นําเสนอใหมกับระบบสารสนเทศที่มีอยูในปจจุบัน  
   - ทรัพยากรสารสนเทศที่ตองการใชในแตละระบบ ทั้ง hardware software (system software 
และ application software) database people ware และ facilities อ่ืน ๆ 
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   - งบประมาณที่ตองการใชในแตละระบบ 
   - การประเมินความคุมคาของระบบสารสนเทศ 
   - การจัดลําดับความสําคัญของระบบสารสนเทศ 
 2. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยอยางนอยตอง
ครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถนําไปใชในการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพ  
 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจเปนระบบสารสนเทศที่นําขอมูลจากระบบ สารสนเทศใน
การดําเนินงานตามปกติ เชน ระบบบัญชี ระบบลงทะเบียนนักศึกษา ระบบทะเบียนประวัติ เปนตน มาสรางเปน
สารสนเทศใหผูบริหารใชในการบริหารและการตัดสินใจในเร่ืองที่เปนพันธกิจของมหาวิทยาลัยไดอยางครบถวน ทั้ง
ดานการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การเงิน การบริหารจัดการดานอ่ืน ๆ รวมทั้งเปนขอมูลเพื่อใชในการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาดวย  
 3. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศ  
  3.1 ผูรับผิดชอบควรจัดทําแบบประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบ รวมทั้งกําหนดระยะเวลา ในการ
เก็บแบบประเมินใหสอดคลองกับลักษณะการเขาใชระบบ เชน มีการประเมินความพึงพอใจ ทุกคร้ังที่มีการใช
ระบบหรือทุกเดือน ทุกภาคการศึกษา ทุกปการศึกษา เปนตน  
  3.2 ผูรับผิดชอบดานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยควรดําเนินการประเมินความพึงพอใจของ
ผูใชระบบสารสนเทศเปนประจํา อยางนอยปละ 1 คร้ัง  
 4. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ  
  4.1 กําหนดผูรับผิดชอบในการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบ
สารสนเทศ 
  4.2 นําผลการประเมินความพึงพอใจมาใชในการจัดทําแผนปรับปรุงระบบสารสนเทศ  
  4.3 แผนปรับปรุงระบบสารสนเทศควรผานการพิจารณาจากผูบริหารแลว  
  4.4 ดําเนินการตามแผนปรับปรุงระบบสารสนเทศตามระยะเวลาที่กําหนด  
 5. มีการสงขอมูลผานระบบเครือขายของหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของตามที่กําหนด  
  มีการสงขอมูลผานระบบเครือขายของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด ไดแก ระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
(CHE QA online) ระบบฐานขอมูลรายบุคคลดานนักศึกษา บุคลากร และหลักสูตรในมหาวิทยาลัย เปนตน 
 
 

ตัวบงช้ีท่ี 7.4 ระบบบริหารความเส่ียง  
 1.  มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผูบริหารระดับสูงและตัวแทน
ที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยรวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน  
  1.1 มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางาน ประกอบดวยผูบริหารระดับสูง และตัวแทน ที่
รับผิดชอบในแตละพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย  
  1.2 มีการระบุรายละเอียดการทํางานของคณะกรรมการหรือคณะทํางาน เชน นโยบาย หรือแนวทาง
ในการดําเนินงาน หนาที่ความรับผิดชอบ กําหนดระยะเวลาใหมีการประชุมของคณะกรรมการ หรือคณะทํางานฯ 
อยางสม่ําสมอ  
 2.  มีการวิเคราะหและระบุความเสี่ยง และปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยงอยางนอย 3 ดาน ตามบริบทของ
มหาวิทยาลัย  
 ปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยงในประเด็นตาง ๆ เชน  
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  - ความเสี่ยงดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอาคารสถานที่) 
  - ความเสี่ยงดานยุทธศาสตร หรือกลยุทธของมหาวิทยาลัย 
  - ความเสี่ยงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 
  - ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน เชน ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหาร งานวิจัย 
ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
  - ความเสี่ยงดานบุคลากรและความเสี่ยงดานธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารยและ
บุคลากร 
  - ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก 
  - ความเสี่ยงดานอ่ืนๆ ตามบริบทของมหาวิทยาลัย 
  2.1 วิเคราะหและระบุความเสี่ยงพรอมปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยงที่สงผลกระทบหรือสรางความ
เสียหาย หรือความลมเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมายในการบริหารการศึกษา  
  2.2 ประเด็นความเสีย่งที่นํามาพิจารณาควรมองถึงเหตุการณในอนาคตที่มีโอกาสเกิดข้ึนและสงผลกระทบ
ตอมหาวิทยาลัยดานชื่อเสียง คุณภาพการศึกษา รวมถึงความสูญเสียทางดานชีวิตบุคลากร และทรัพยสินของ
มหาวิทยาลัยเปนสําคัญ  
  2.3 ปจจัยเสี่ยงหรือปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยงอาจใชกรอบแนวคิดในเร่ืองที่เก่ียวของกับคน อาคาร
สถานที่ อุปกรณ วิธีการปฏิบัติงาน สภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอก เปนตน  
  2.4 จัดลําดับความสําคัญของปจจัยเสี่ยง โดยพิจารณาจากมิติของโอกาสและ ผลกระทบจากความเสี่ยง  
 3.  มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ไดจากการวิเคราะหในขอ 2  
  3.1 ระดับความเสี่ยงอาจกําหนดเปนเชิงปริมาณ หรือเชิงคุณภาพที่สะทอนถึงความเสี่ยงระดับสูง 
กลาง ต่ําได  
  3.2 ควรมีการกําหนดเกณฑการประเมินความเสี่ยงทั้งในดานของโอกาสและผลกระทบ  
  3.3 การประเมินโอกาสในการเกิดความเสี่ยง ใหประเมินจากความถ่ีที่เคยเกิดเหตุการณเสี่ยงในอดีต 
หรือความนาจะเปนที่จะเกิดเหตุการณในอนาคต โดยคาดการณจากขอมูลในอดีตรวมถึง สภาพแวดลอมที่
เก่ียวของกับการควบคุมปจจัยเสี่ยงในปจจุบัน  
  3.4 การประเมินผลกระทบของความเสี่ยง ใหประเมินจากความรุนแรง ถามีเหตุการณเสี่ยง ดังกลาว
เกิดข้ึน โดยจะมีความรุนแรงมาก ถากระทบตอความเชื่อมั่นตอคุณภาพทางการศึกษาของมหาวิทยาลัย ฐานะ
การเงิน ขวัญกําลังใจและความปลอดภัยของบุคลากร เปนตน  
 4.  มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน  
  4.1 จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อการบรรลุเปาหมาย โดยตองกําหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติ
การที่จะสรางความรู ความเขาใจใหกับบุคลากรในมหาวิทยาลัย และดําเนินการแกไข ลดหรือปองกันความเสี่ยง
ที่จะเกิดข้ึนอยางเปนรูปธรรม  
  4.2 สรางมาตรการควบคุมความเสี่ยงโดยใชเทคนิค 4 T คือ Take การยอมรับความเสี่ยง Treat 
การลดหรือควบคุมความเสี่ยง Transfer การโอนหรือกระจายความเสี่ยง และ Terminate การหยุดหรือ
หลีกเลี่ยงความเสี่ยง เพื่อลดมูลเหตุของแตละโอกาสที่มหาวิทยาลัยจะเกิดความเสียหาย (ทั้งในรูปแบบของตัว
เงินและไมใชตัวเงิน เชน ชื่อเสียง การฟองรองจากการไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลหรือความคุมคา คุณคา)  
 5.  มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ
พิจารณาอยางนอยปละ 1 คร้ัง  
  5.1 มีการรายงานความกาวหนาหรือผลการดําเนินงานตามแผนตอสภามหาวิทยาลัย  
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  5.2 มีการรายงานสรุปผลการดําเนินงานและประเมินผลความสําเร็จของการดําเนินงาน ปญหา
อุปสรรคและแนวทางการแกไข พรอมขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผนการดําเนินงานตอสภามหาวิทยาลัย 
 6.  มีการนําผลการประเมิน และขอเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยไปใชในการปรับแผนหรือ
วิเคราะหความเสี่ยงในรอบปถัดไป  
 แผนบริหารความเสี่ยงในรอบปถัดไปควรพิจารณาระดับความเสี่ยงที่เหลืออยูหลังการจัดการความเสี่ยง
และขอเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลยั รวมทั้งความเสี่ยงใหมจากนโยบาย หรือ สภาพ แวดลอมทางการศึกษาที่
เปลี่ยนแปลงไปทั้งภายในมหาวิทยาลัย และจากหนวยงานกํากับ  
 
ตัวบงช้ีท่ี 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ  
 1.  มีแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย 
  1.1 แผนกลยุทธทางการเงินเปนแผนที่แสดงใหเห็นถึงแหลงที่มาและแหลงใชไปของเงินที่ตองใชใน
การดําเนินงานตามแผนกลยุทธ  
  1.2 มหาวิทยาลัยควรตั้งคณะกรรมการทําหนาที่ดําเนินการวิเคราะหทรัพยากรที่ตองใชในการ
ดําเนินงานตามแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย และทําการประเมินมูลคาของทรัพยากรที่ตองใชซ่ึงจะเปน 
งบประมาณในการดําเนินการตามแผน และกําหนดแหลงที่มาของงบประมาณดังกลาวซึ่งอาจจะเปน 
งบประมาณแผนดิน เงินรายไดของมหาวิทยาลัย เงินบริจาค หรือมหาวิทยาลัยจะตองจัดใหมีการระดมทุนจาก
แหลงทุนตาง ๆ กอนที่จะนําขอมูลเหลานั้นมาจัดทํางบประมาณประจําปตามแหลงงบประมาณนั้น ๆ  
 2.  มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน หลักเกณฑการจัดสรร และการวางแผนการใชเงินอยางมี
ประสิทธิภาพ โปรงใส  ตรวจสอบได  
  2.1 มีแนวทางการจัดหาแหลงเงินทุนที่เหมาะสมกับลักษณะของคาใชจายหรือเงินทุน และเพียงพอ
สําหรับการบริหารภารกิจของมหาวิทยาลัยในทุกดานใหเปนไปตามเปาหมาย  
  2.2 มีแนวทางในการจัดสรรทรัพยากรตามหลักเกณฑที่กําหนดลวงหนาและไดรับการยอมรับ
โดยทั่วไปของประชาคม ในกรณีที่มีหลักเกณฑในการจัดสรรทรัพยากรอยูแลวควรไดมีการทบทวนความ
เหมาะสมของหลักเกณฑใหสอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน  
  2.3 มีแผนการจัดหาทรัพยากรทางการเงินอยางเพียงพอ สําหรับการบริหารภารกิจของมหาวิทยาลัยใน
ทุกดานใหเปนไปตามเปาหมาย และมีแผนใชเงินอยางมีประสทิธิภาพ เพื่อจะทําใหรายได รายจายเปนไปอยางเหมาะสม  
 3. มีงบประมาณประจําปที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติการในแตละพันธกิจและการพัฒนามหาวิทยาลัยและ
บุคลากร  
 มหาวิทยาลัยแตละแหงอาจจะมีวิธีการและหลักการในการทํางบประมาณประจําปที่แตกตางกัน ไดแต
อยางไรก็ตามหลังจากไดมีการจัดทํางบประมาณประจําปเสร็จแลวกอนที่จะนํางบประมาณประจําป เสนอสภา
มหาวิทยาลัยควรไดมีการวิเคราะหการใชไปของเงินตามงบประมาณในดานตางๆ ดังนี้  
  - งบประมาณประจําปสอดคลองกับแผนปฏิบัติการประจําปที่กําหนดไวในแตละปมากนอยเพียงใด  
  - เมื่อวิเคราะหตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยแลว งบประมาณประจําปในแตละพันธกิจมีความเพียงพอ
มากนอยเพียงใด  
  - เมื่อวิเคราะหตามแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยแลว งบประมาณประจําปสําหรับการพัฒนา 
บุคลากรมีความเหมาะสมตามนโยบายมากนอยเพียงใด  
 4.  มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ และรายงานตอสภามหาวิทยาลัยอยางนอย ปละ 2 คร้ัง  
 มีการจัดทํารายงานทางการเงินที่อยางนอยประกอบไปดวยงบรายรับ คาใชจายและงบดุลอยางเปนระบบ 
อยางนอยทุก 6 เดือน ปละ 2 คร้ัง เพื่อจะไดรูถึงสถานะของเงินรายได หักคาใชจายแลว สถานศึกษามีงบประมาณ
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เหลือเพียงพอ ที่จะใชในกิจกรรมของมหาวิทยาลัยในชวงถัดไป มีการนํารายงานทางการเงินเสนอผูบริหารของ
มหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย 
 5. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทางการเงินและ
ความม่ันคงของมหาวิทยาลัยอยางตอเน่ือง  
  5.1 จัดทํารายงานการใชเงินงบประมาณตามแผนการดําเนินงานเสนอผูบริหาร เปนรายงาน ที่แจง
ใหผูบริหารไดทราบวา ไดใชเงินตามแผนหรือไมและไดใชเงินกับกิจกรรมใด มีผลลัพธจากการทํางานอยางไรบาง 
มีงบประมาณเหลือจายในแตละแผนเทาไร  
  5.2 มีการจัดทําคาใชจายตอหัวของนักศึกษา  
  5.3 มีการจัดทํารายงานการลงทุนของมหาวิทยาลัย  
  5.4 มีการวิเคราะหเพื่อพยากรณรายรับและรายจายในอนาคต  
 6. มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาที่ตรวจ ติดตามการใชเงินใหเปนไปตาม
ระเบียบและกฎเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด  
  6.1  มหาวิทยาลัยที่ไมไดมีสํานักงานตรวจเงินแผนดินเปนผูตรวจสอบภายนอกอยูแลวควรจัดใหมี
ผูตรวจสอบภายนอกเขาตรวจสอบเปนประจําทุกป สําหรับมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีสํานักงานตรวจเงินแผนดิน
เปนผูตรวจสอบภายนอกอยูแลวนั้น หากสํานักงานตรวจเงินแผนดินไมไดเขาตรวจสอบเปนประจําทุกปควรจัดให
มีผูตรวจสอบภายนอกเขาตรวจสอบเปนประจําทุกป  
  6.2  มีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit committee) หรือรวมทั้งผูตรวจสอบภายในอยาง
เปนทางการ 
 7. ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูลจากรายงานทาง
การเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ  
  7.1  ผูบริหารสามารถใชระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจชวยในการติดตาม การใช
เงิน จัดทํารายงานตาง ๆ ที่เปนสิ่งจําเปนที่ผูบริหารจะตองทราบ และนําขอมูลมาวิเคราะหสถานะทางการเงิน
ของหนวยงาน  
  7.2  มีการนํารายงานทางการเงินเสนอสภามหาวิทยาลัยตามแผนที่กําหนด  
 
 

ตัวบงช้ีท่ี 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
 1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสม และสอดคลองกับพันธกิจ และ
พัฒนาการของมหาวิทยาลัย ตั้งแตระดับภาควิชา หรือหนวยงานเทียบเทา และดําเนินการตามระบบที่กําหนด  
  1.1  มหาวิทยาลัยควรพัฒนาระบบประกันคุณภาพ ที่เหมาะสมกับระดับการพัฒนาของมหาวิทยาลัย 
โดยอาจเปนระบบประกันคุณภาพที่ใชกันแพรหลายทั้งในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือเปนระบบเฉพาะที่
มหาวิทยาลัยพัฒนาข้ึนเอง  
  1.2  ระบบประกันคุณภาพที่นํามาใชตองเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ดําเนินการ
เปนประจํา โดยเร่ิมจากการวางแผน การดําเนินการตามแผน การตรวจสอบ ประเมินและการปรับปรุงพัฒนา
เพื่อใหการดําเนินภารกิจบรรลุเปาประสงคและมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง  
   

1.3  มีการกําหนดผูรับผิดชอบและประสานงานดานการประกันคุณภาพเพื่อผลักดันใหมีการประกัน
คุณภาพเกิดข้ึนอยางตอเนื่อง ตั้งแตระดับมหาวิทยาลัย คณะวิชา ภาควิชา/สาขาวิชา จนถึงระดับผูปฏิบัติแตละบุคคล 
 2.  มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเร่ืองการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดย
คณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัย  
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  2.1  คณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัย ตองใหความสําคัญและกําหนด
นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจน โดยเกิดจากการมีสวนรวมจากทุกภาคีทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย  
  2.2  มีหนวยงานหรือคณะกรรมการรับผิดชอบการจัดระบบการประกันคุณภาพพรอมทั้งกําหนด 
มาตรฐาน ตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพที่เหมาะสม  
  2.3  มีกลไกเชื่อมโยงการปฏิบัติงานตั้งแตระดับบุคคล ระดับภาควิชาหรือสาขาวิชา ระดับคณะวิชา 
ถึงระดับมหาวิทยาลัย เพื่อใหไดคุณภาพตามที่มหาวิทยาลัยหรือคณะวิชากําหนด  
  2.4  มีคูมือคุณภาพในแตละระดับเพื่อกํากับการดําเนินงานใหสูการปฏิบัติที่เปนรูปธรรม  
  2.5  มีกลไกการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและกระตุนใหเกิดการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง  
 3.  มีการกําหนดตัวบงชี้เพ่ิมเติมตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย  
  3.1  มหาวิทยาลัยอาจกําหนดมาตรฐานและกําหนดตัวบงชี้ที่ใชเปนกรอบในการดําเนินงาน ของ
มหาวิทยาลัยเพิ่มเติมตามอัตลักษณของตนเอง แตทั้งนี้ตองไมขัดกับมาตรฐานการอุดมศึกษา ตลอดจนมาตรฐาน และ
กฎเกณฑอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ  
  3.2  ตัวบงชี้ที่เพิ่มเติมข้ึนตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัยควรชี้วัดคุณลักษณะที่พึงประสงค ครบถวน
ทั้งปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิตหรือผลลัพธ  
  3.3  เกณฑหรือแนวปฏิบัติที่ดีที่ใชกํากับแตละตัวบงชี้ ตองสามารถวัดระดับคุณภาพตามเปาหมาย
ของตัวบงชี้นั้น ๆ และเปนเกณฑที่นําไปสูการปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่อง  
 4. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถวน ประกอบดวย 1) การควบคุม 
ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพเสนอตอ
สภามหาวิทยาลัยและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกําหนดเวลา โดยเปนรายงานที่มีขอมูลครบถวน
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online และ 3) การนําผลการประเมินคุณภาพ
ไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย  
  4.1  มีการดําเนินการตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่สมบูรณครบถวน โดยมีการ
กําหนดการควบคุมคุณภาพ การติดตามการดําเนินงาน และการประเมินคุณภาพ  
  4.2  มีการนําวงจร PDCA เขามาใชในการดําเนินงานดานระบบคุณภาพ และการปรับปรุงระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
  4.3  มีการจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพที่มีขอมูลครบถวนตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา พรอมทั้งเสนอ
มาตรการและแผนเรงรัดการพัฒนาคุณภาพตามผลการประเมินในแตละป โดยสงรายงานใหตนสังกัด หนวยงาน
ที่เก่ียวของ และเปดเผยตอสาธารณชน  
 5.  มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และสงผลใหมีการพัฒนา
ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธทุกตัวบงชี้  
 มหาวิทยาลัยหรือคณะวิชาควรมอบหมายใหผูรับผิดชอบตัวบงชี้ของแผนกลยุทธนําผลจากการประเมิน
คุณภาพ มาตรการ และแผนพัฒนาคุณภาพในแตละป ไปวิเคราะหและดําเนินการหรือประสานงานกับ
คณะกรรมการ / หนวยงานที่เก่ียวของเพื่อพิจารณาปรับปรุงการดําเนินงานในสวนที่รับผิดชอบโดยตรง หรือรวม
รับผิดชอบ โดยมีเปาหมายใหผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ ของมหาวิทยาลัย มีการ พัฒนาข้ึนจาก
ปกอนหนาทุกตัวบงชี้  
 6.  มีระบบสารสนเทศที่ ใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9 
องคประกอบคุณภาพ  
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 มหาวิทยาลัยควรจัดใหมีระบบสารสนเทศที่สามารถนําเสนอขอมูลประกอบการดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาที่ถูกตอง เปนปจจุบันครบทั้ง 9 องคประกอบคุณภาพ และสามารถใชรวมกันได ทั้งระดับ
บุคคล ภาควิชา คณะวิชา และมหาวิทยาลัย รวมถึงเปนระบบที่สามารถเชื่อมตอกับหนวยงานภายนอกที่
เก่ียวของกับการประกันคุณภาพ เชน สกอ. สมศ. ก.พ.ร. เปนตน  
 7.  มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษา ผูใช
บัณฑิต และผูใชบริการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย  
 มหาวิทยาลัยควรสงเสริมใหนักศึกษา คณาจารย และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเขามามีสวนรวมใน
กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา และเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสีย โดยเฉพาะผูใชบัณฑิตและ
ผูรับบริการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย เชน ผูรับบริการดานการวิจัย หรือ ชุมชนผูรับบริการทางวิชาการของ
มหาวิทยาลัย ไดเขามีมาสวนรวมในการประกันคุณภาพ อาทิ ในรูปแบบของการรวมเปนกรรมการการรวม
กําหนดตัวบงชี้และเปาหมาย การใหขอมูลปอนกลับ หรือการใหความรวมมือกับมหาวิทยาลัยในการดําเนิน
กิจกรรมตาง ๆ ดานการประกันคุณภาพ เปนตน  
 8.  มีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางมหาวิทยาลัย และมี
กิจกรรมรวมกัน  
  8.1  มีการสรางเครือขายการประกันคุณภาพระหวางมหาวิทยาลัย ทั้งในสวนของระดับมหาวิทยาลัย
หรือคณะวิชา และในสวนที่เก่ียวกับกิจกรรมนักศึกษาและอ่ืนๆ  
  8.2 มีการทํางานดานการประกันคุณภาพรวมกันในเครือขาย มีผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และมีพัฒนาการ
ดานตางๆ ที่เกิดข้ึน จากการแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในเครือขาย  
  8.3  มีการติดตาม ประเมินผลการสรางเครือขาย เพื่อนําไปสูการพัฒนาการทํางานรวมกันอยางตอเนื่อง  
 9.  มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยดานการประกันคุณภาพการศึกษาที่หนวยงานพัฒนาขึ้น และเผยแพร
ใหหนวยงานอ่ืนสามารถนําไปใชประโยชน  
  9.1  มีกระบวนการคัดสรรแนวปฏิบัติที่ดี ในแตละกิจกรรมที่เกิดข้ึนในการปฏิบัติงานดานการประกัน
คุณภาพการศึกษา  
  9.2   มีการเผยแพรแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา ที่เปนวิธีปฏิบัติที่ดีใหกับสาธารณชน และให
หนวยงานอ่ืนไปใชประโยชน  
  9.3   มีการวิจัยสถาบันดานการประกันคุณภาพการศึกษา และนําผลไปพัฒนางานดานการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

 

 

 


