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องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม
หลักการ
การบริการวิชาการแก่สังคมเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันพึง
ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบต่างๆ ตามความถนัดและในด้านที่
สถาบั น มีความเชี่ยวชาญการให้บริการวิชาการอาจให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรืออาจคิดค่าใช้จ่าย
ตามควา มเหมาะสมให้ทั้งองค์การภาครัฐและเอกชน องค์การอิสระ องค์การสาธารณะ ชุมชน และ
สังคมโดยกว้างรูปแบบการให้ บริการวิชาการมีความหลากหลาย เช่น การอนุญาตให้ใช้ประโยชน์
ทรัพยากรของสถาบัน เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ ให้คาปรึกษา ให้การอบรมจัดประชุม หรือ
สัมมนาวิชาการ ทางานวิจัยเพื่อตอบคาถามต่างๆ หรือเพื่อชี้แนะสังคม การให้บริการวิชาการนอกจาก
เป็นการทาประโยชน์ให้สังคมแล้วสถาบันยังได้รับประโยชน์ในด้านต่าง ๆ คือ เพิ่มพูนความรู้และ
ประสบการณ์ของอาจารย์อันจะนามาสู่การพัฒนาหลักสูตรมีการบูรณาการเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้าน
การจัดการเรียนการสอนและการวิจัย พัฒนาตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์สร้างเครือข่ายกับ
องค์การต่าง ๆ ซึ่งเป็นแหล่งงานของนักศึกษาและเป็นการสร้างรายได้ของสถาบันจากการให้บริการ
วิชาการด้วย
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. มาตรฐานการอุดมศึกษา สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา สานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
3. มาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ
สานักงานคณะ กรรมการพัฒนาระบบราชการ
ตัวบ่งชี้ จานวน 6 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย
5.1 มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแก่สังคมตามเป้าหมายของสถาบัน
5.2 ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีส่วนร่วมในการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นที่ปรึกษา
เป็นกรรมการวิทยานิพนธ์ภายนอกสถาบันเป็นกรรมการวิชาการกรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจา
5.3 ร้อยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความ ต้องการ
พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและ นานาชาติต่ออาจารย์ประจา
*5.3.1 ระดับความสาเร็จในการดาเนินงานโครงการตามแนวพระราชดาริ
5.4 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
5.5 จานวนแหล่งให้บริการวิชาการและวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ (จานวนศูนย์เครือข่าย) (เฉพาะสถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม)

- 89 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1

: มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแก่สังคมตามเป้าหมายของ
สถาบัน

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้
: การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นภารกิจหลักอย่างหนึ่งของ
สถาบันอุดมศึกษา สถาบันพึงมีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแก่สังคมที่เป็นรูปธรรม
กาหนดเป้าหมายในการให้บริการวิชาการให้ชัดเจนเพื่อเป็นกรอบในการจัดทาแผนดาเนินงานในการ
ให้บริการวิชาการแก่สังคมของคณะวิชาหน่วยงานมีการติดตาม กากับ สนับสนุนการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจ ด้านบริการทางวิชาการแก่สังคมของบุคลากรของสถาบันให้สอดคล้องกับเป้าหมายของ
สถาบัน
นิยามศัพท์
: การให้บริการวิชาการ หมายถึง การที่สถาบันการศึกษาและสถาบันอยู่ในฐานะ
ที่เป็นที่พึ่งของ ชุมชนหรือเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ หรือทาหน้าที่ใด ๆ ที่มีผลต่อการพัฒนาขึ้น
ของชุมชนในด้านวิชาการหรือการพัฒนาความรู้ตลอดจนความเข้มแข็งของชุมชนประเทศชาติและ
นานาชาติรวมถึงการบริการวิชาการที่มีค่าตอบแทน และบริการวิชาการแบบให้เปล่า
รอบระยะเวลา : ปีการศึกษา (1 มิถุนายน - 31 พฤษภาคม)
เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ
1. มีการจัดทานโยบาย แผนกลยุทธ์ และแผนดาเนินงานของการบริการวิชาการแก่สังคม
2. มีคณะกรรมการ คณะทางานหรือหน่วยงานดาเนินการให้บริการวิชาการแก่สังคมตาม
แผนที่กาหนด
3. มีการกาหนดหลักเกณฑ์และหรือระเบียบในการให้บริการวิชาการแก่สังคม
4. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนที่กาหนด
5. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการวิชาการแก่สังคม
6. มีการจัดทาแผนการเชื่อมโยงและบูรณาการการบริการทางวิชาการแก่สังคมเข้ากับการ
เรียนการสอนหรือการวิจัย หรือการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
7. มีการประเมินสัมฤทธิผลและนาผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุงความเชื่อมโยงและ
บูรณาการระหว่างการบริการวิชาการแก่สังคมกับภารกิจอื่น ๆ ของสถาบัน
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการไม่ครบ 3 ข้อ
แรก

คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดาเนินการ 3 - 4 ข้อแรก มีการดาเนินการอย่างน้อย 5 ข้อ
แรก

- 90 แนวปฏิบัติที่ดี :
1. สถาบันจัดระบบและกลไก เพื่อให้สามารถดาเนินงานตามนโยบายและแผนงานด้านการบริการ
วิชาการแก่สังคม
2. มีการกาหนดสัดส่วนภาระงานการบริการวิชาการแก่สังคมของ บุคลากรตามจุดเน้นของสถาบัน
3. มีการประเมินผลการดาเนินงานบริการวิชาการแก่สังคมตามนโยบายและแผนงาน
4. มีการประเมินสัมฤทธิผลของความเชื่อมโยงสนับสนุนซึ่งกันและกัน และบูรณาการ
ระหว่างการบริการวิชาการแก่สังคมกับภารกิจด้านอื่นๆ ของสถาบัน
5. มีการนาผลการประเมินไปพัฒนา ปรับปรุงการบริการวิชาการแก่สังคมให้เกิดประโยชน์
ต่อทั้งสังคมภายนอกและภารกิจทุกด้านของสถาบัน
ตัวอย่างแนวทางการพัฒนาคุณภาพ
เรื่องที่ควรพิจารณา
1.นโยบายแผนดาเนินงานและการ
ปฏิบัติตามแผน

ตัวอย่างแนวทางการพัฒนา

1.1 สถาบันจัดทานโยบาย แผนกลยุทธ์และแผนดาเนินงานของการบริการวิชาการแก่สังคม
1.2 คณะกรรมการและ/หรือหน่วยงานเพื่อบริการวิชาการ คณะวิชาและหน่วยงานสนับสนุน
อื่นๆ ของสถาบันดาเนินการให้บริการวิชาการตามแผนดาเนินงานที่กาหนด
2. ระบบและกลไกในการบริการ
2.1 มีการกาหนดภาระงานของบุคลากรให้ชัดเจน โดยเฉพาะคณาจารย์ ทั้งภาระงานด้านการ
วิชาการ
สอน การวิจัย และการให้บริการวิชาการ โดยมีระบบการเทียบเคียงทดแทนระหว่างงานด้าน
ต่าง ๆ
2.2 มีหลักเกณฑ์และระเบียบในการให้บริการวิชาการ
2.3 สร้างระบบจูงใจให้อาจารย์สนใจให้บริการวิชาการตามความถนัด
2.4 จัดอบรมให้ความรู้แก่อาจารย์เพื่อสามารถให้บริการทางวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.5 ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ให้บริการทางวิชาการ โดยสถาบันจัดหาโครงการบริการทาง
วิชาการให้
2.6 จัดระบบให้อาจารย์ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการให้บริการวิชาการเป็นพี่เลี้ยง
ถ่ายทอดและชักจูงอาจารย์ที่ไม่มีประสบการณ์ เข้าร่วมงานเพื่อให้เกิดการเรียนรู้
3. การประเมินผลการดาเนินงานใน 3.1 มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในการบริการทางวิชาการ เพื่อจัดทา
การบริการทางวิชาการ
แผนพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะที่สูงขึ้นในการบริการทางวิชาการ
3.2 มีการประเมินผลดาเนินงานในการบริการทางวิชาการเปรียบเทียบกับแผนการดาเนินงาน
และเป้าหมายของสถาบัน
3.3 นาผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุงการบริการวิชาการ
4. บูรณการระหว่างการบริการทาง 4.1 มีหน่วยงานหรือคณะกรรมการที่ทาหน้าที่วิเคราะห์โครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการ
วิชาการกับการเรียนการสอนการ
ว่า สัมพันธ์กับการเรียนการสอน การวิจัย และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมอย่างไร และจัดทา
วิจัยและการทานุบารุง
แผนการบูรณาการการบริการทางวิชาการกับการเรียนการสอน การวิจัย และการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
ศิลปวัฒนธรรม
4.2 ประเมินสัมฤทธิผลของการบริการทางวิชาการที่มีต่อการเรียนการสอน การวิจัย และ การ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
4.3 นาผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุงความเชื่อมโยงและบูรณาการระหว่างการบริการ
วิชาการกับภารกิจด้านอื่น ๆ ของสถาบัน

- 91 ข้อมูลอ้างอิง :
1. นโยบาย แผนกลยุทธ์ และแผนดาเนินงานของการบริการวิชาการแก่สังคมและหลักฐาน
การดาเนินงานตามแผนตลอดจนการประเมินและปรับปรุง
2.โครงการการบริหารงานบริการวิชาการแก่สังคมของสถาบัน ตลอดจนระเบียบข้อบังคับ
มาตรการและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
3. ข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบริการวิชาการแก่สังคม เช่น คาสั่ง
แต่งตั้งหรือมอบหมายผู้รับผิดชอบ หลักฐานดาเนินการกาหนดสัดส่วนมาตรฐานภาระงาน ด้านการ
บริการวิชาการแก่คณาจารย์และบุคลากร
4. ข้อมูลหรือหลักฐานการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนการบริการวิชาการ
5. ข้อมูลหรือหลักฐานการพัฒนาอาจารย์ให้มีสมรรถนะในการบริการวิชาการแก่สังคม
6. แผนบูรณาการการบริการทางวิชาการแก่สังคมเข้ากับการเรียนการสอน การวิจัย และ
การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
7. จานวนโครงการหรือกิจกรรม ที่มีการนาความรู้ประสบการณ์จากการบริการวิชาการแก่
สังคม
มาใช้ในการเรียนการสอน การวิจัย และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
8. รายงานผลการประเมินสัมฤทธิผลของการเชื่อมโยงการบริการวิชาการแก่สังคมกับการ
เรียนการสอน การวิจัย และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

- 92 ตัวบ่งชี้ที่ 5.2

: ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีส่วนร่วมในการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นที่
ปรึกษาเป็นกรรมการวิทยานิพนธ์ภายนอกสถาบันเป็นกรรมการวิชาการกรรมการ
วิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจา

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ปัจจัยนาเข้า
คาอธิบายตัวบ่งชี้ : อาจารย์พึงมีภาระงานด้านบริการทางวิชาการแก่สังคมและดาเนินงานตามภาระ
งานที่สถาบันกาหนด โดยสถาบันสร้างระบบจูงใจให้อาจารย์สนใจให้บริการทางวิชาการส่งเสริม
สนับสนุนให้อาจารย์ให้บริการทางวิชาการจัดหากิจกรรมหรือโครงการบริการทางวิชาการ และมีการ
จัดทาฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการให้บริการทางวิชาการ
นิยามศัพท์ : กรรมการวิชาการ หมายถึง กรรมการร่างหลักสูตร กรรมการประเมินหลักสูตร
กรรมการประเมินผลงานวิชาการหรืออยู่ในกองบรรณาธิการของวารสารวิชาการต่าง ๆ กรรมการ
การประชุมวิชาการที่มีลักษณะการจัดเป็นประจาระดับชาติ / นานาชาติ กรรมการประจาของ
หน่วยงาน ภาครัฐ รวมทั้งการเป็นกรรมการวิทยานิพนธ์ภายนอกสถาบัน เป็นต้น
กรรมการวิชาชีพ หมายถึง การเป็นกรรมการของสมาคมวิชาชีพต่าง ๆ ที่ปรึกษาระดับสูง
ของประเทศที่ได้รับเลือกหรือได้รับมอบหมายให้ร่วมเป็นคณะทางาน หรือคณะดาเนินการเพื่อพัฒนา
งานวิชาการหรือวิชาชีพภายนอกสถาบันในระดับชาติหรือนานาชาติ
การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม หมายถึง กิจกรรมหรือโครงการให้บริการแก่สังคม
ภายนอกสถาบันการศึกษา หรือเป็นการให้บริการที่จัดในสถาบันการศึกษาโดยมีบุคคลภายนอกเข้า
มาใช้บริการ
การนับจานวนให้นับเฉพาะการเป็นกรรมการวิทยานิพนธ์ภายนอกสถาบันเป็นวิทยากรที่อยู่
ในแผนของสถาบันและการเป็นกรรมการวิชาการวิชาชีพ เป็นที่ปรึกษาในหน่วยงานระดับชาติ ได้แก่
หน่วยงานราชการ ระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือรัฐวิสาหกิจหรือองค์การมหาชนหรือองค์กรกลาง
ระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน
รอบระยะเวลา :

ปีการศึกษา (1 มิถุนายน - 31 พฤษภาคม)

- 93 เกณฑ์การประเมิน :

ร้อยละ

คะแนน 1
อยู่ระหว่างร้อยละ 1 - ร้อยละ 14

คะแนน 2
ร้อยละ 15 - ร้อยละ 24

คะแนน 3
มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 25

ข้อมูลอ้างอิง : ข้อมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การนับจานวนอาจารย์ที่
มีส่วนร่วมในการบริการวิชาการจะไม่นับซ้า แม้ว่าอาจารย์ท่านนั้นมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือ
โครงการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยหลายกิจกรรมหรือหลายโครงการหรือเป็นที่ปรึกษาหรือ
กรรมการหลายตาแหน่ง และสามารถนับอาจารย์ประจาที่ลาศึกษาต่อได้ด้วย ดังนั้น ตัว
เปรียบเทียบจึงเป็นจานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด ทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่ อ
สูตรการคานวณ :
จานวนอาจารย์ประจาที่มีส่วนร่วมในการบริการทางวิชาการแก่สังคม เป็นกรรมการวิทยานิพนธ์ภายนอกสถาบัน
เป็นกรรมการวิชาการวิชาชีพในระดับชาติและนานาชาติ
X100
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด (ทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ)

- 94 ตัวบ่งชี้ที่ 5.3

: ร้อยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความต้อง
การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติ
ต่ออาจารย์ประจา

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
คาอธิบายตัวบ่งชี้ : ตัวบ่งชี้นี้ต้องการวัดจานวนกิจกรรมหรือโครงการที่สถาบันได้จัดขึ้นเพื่อให้
บริการวิชาการแก่สังคมและชุมชนหรือเพื่อตอบตอบสนองความต้องการของสังคม ชุมชน
ประเทศชาติ และนานาชาติต่อจานวนอาจารย์ประจา
นิยามศัพท์
: โครงการบริการวิชาการที่มีผลต่อการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน หมายถึง โครงการบริการวิชาการที่สถาบันจัดขึ้นหรือดาเนินการขึ้นแล้วมีผลก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแก่ชุมชนในด้านต่าง ๆ และทาให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ตาม
ศักยภาพของตน เช่น การให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการตามพระราชดาริ การอบรมเพื่อพัฒนา
ความสามารถของชุมชนในด้านการเกษตรฯลฯ
ลักษณะการบริการวิชาการ มีดังนี้
1) บริการวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบและตรวจซ่อม
2) บริการเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ทางการศึกษา
3) บริการจัดฝึกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการแบบเก็บค่าลงทะเบียน
4) บริการจัดฝึกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการแบบให้เปล่า
5) บริการจัดฝึกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการในลักษณะการว่าจ้าง
6) บริการเกี่ยวกับสุขภาพที่นอกเหนือจากหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7) บริการศึกษา วิจัย สารวจ การวางแผนการจัดการ
8) บริการศึกษาความเหมาะสมของโครงการการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
9) บริการวางระบบ ออกแบบ สร้าง ประดิษฐ์ และผลิต
10) บริการอื่นๆ ทั้งนี้ไม่นับรวมการเป็นวิทยากรที่ไม่ได้อยู่ในแผนของสถาบัน
รอบระยะเวลา : ปีการศึกษา (1 มิถุนายน - 31 พฤษภาคม)
เกณฑ์การประเมิน : ร้อยละ
คะแนน 1
อยู่ระหว่างร้อยละ 1 – ร้อยละ 19

คะแนน 2
ร้อยละ 20 – ร้อยละ 29

คะแนน 3
มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 30

- 95 ข้อมูลอ้างอิง : ข้อมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง (การนับจานวนอาจารย์ประจา
ให้นับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง)
หมายเหตุ : การนับจานวนหากโครงการใดมีกิจกรรมย่อยแทรกอยู่ในหนึ่งโครงการให้สามารถนับ
กิจกรรมย่อยแทนการนับโครงการได้
สูตรการคานวณ :
จานวนกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการ
จานวนอาจารย์ประจา (เฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง)

X 100

- 96 *ตัวบ่งชี้ที่ 5.3.1 : ระดับความสาเร็จในการดาเนินงานโครงการตามแนวพระราชดาริ
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
คาอธิบายตัวบ่งชี้ : การที่สถาบัน/หน่วยงานสามารถแสดงผลให้เป็นที่ประจักษ์ได้ว่ามีกิจกรรมการ
ดาเนินงานโครงการตามพระราชดาริ และบรรลุความสาเร็จตามพันธกิจในระดับใด
นิยามศัพท์
: โครงการตามพระราชดาริ เป็นโครงการพัฒนาด้านต่างๆ มีอยู่ทั่วประเทศไทยมี
ทั้งโครงการระยะสั้น และโครงการระยะยาว ใช้เวลากว่า ๕ ปี จึงจะเห็นผล พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว ทรงวางแผนพัฒนาโดยทรงเสนอแนะให้รัฐบาลร่วมดาเนินการตามแนวพระราชดาริ บาง
โครงการมีลักษณะเป็นงานวิชาการ เพื่อการศึกษาค้นคว้าทดลอง และวิจัยเพื่อ ให้ได้มาซึ่งวิธีการ
ปฏิบัติที่ได้ผลอย่างแท้จริงในแต่ละสภาพสังคมและสภาพภูมิประเทศแวดล้อม เนื่องจากมีหน่วย
ราชการหลายหน่วยที่ดาเนินงานสนองพระราชดาริเดิมเป็นลักษณะต่างฝ่ายต่างทาขาดการประสานงาน
กับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกัน ดังนัน้ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างสอดคล้องสนับสนุนซึ่งกัน
และกัน ให้ได้ประโยชน์สูงสุดตามแนวพระราชดาริ เมื่อพุทธศักราช ๒๕๒๔รัฐบาลสมัยพลเอกเปรม
ติณสูลานนท์ จึงได้ประกาศ “ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
พ.ศ.๒๕๒๔” กาหนดให้มีคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
(กปร.) มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานคณะกรรมการเลขาธิการ กปร. เป็นกรรมการและเลขานุการ
กรรมการ ได้แก่ ปลัดกระทรวงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องผู้อานวยการสานักงบประมาณ เลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี และเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก่อนที่จะ
พระราชทานกระแสพระราชดาริโครงการใด ๆ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงศึกษาข้อมูลต่างๆ
และทรงดาเนินการเป็นขั้นตอนดังนี้
1. การศึกษาข้อมูล เพื่อให้ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับสภาพท้องถิ่นก่อนเสด็จพระราชดาเนินยัง
พื้นที่ ขั้นแรกทรงศึกษาจากเอกสารและแผนที่ที่มีอยู่ เมื่อเสด็จฯ ถึงพื้นที่แล้วก็จะทรงศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงและข้อมูลล่าสุด ทรงสอบถามจากประชาชนเกี่ยวกับอาชีพ
สภาพหมู่บ้าน ดินฟ้าอากาศและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนั้นจะทรงสารวจพื้นที่โดยการเสด็จพระ
ราชดาเนินทอดพระเนตรด้วยพระองค์เอง เมื่อได้ข้อมูลแล้วก็จะทรงสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ทรง
ปรึกษาหารือเกี่ยวกับความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ประโยชน์และความคุ้มค่ากับการลงทุน ทรง
วิเคราะห์อย่างถี่ถ้วน แล้วจึงพระราชทานพระราชดาริให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องไปพิจารณารายละเอียด
ตามขั้นตอนต่อไป
2. การศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม และจัดทาโครงการ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องรับกระแสพระราชดาริแล้ว
ก็นาไปตรวจสอบและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมอีกจนครบถ้วนสาหรับจัดทาโครงการ แล้วกราบบังคมทูล
ให้ทรงทราบตามความเป็นจริงที่ควรจะเป็น
3. การดาเนินงานตามโครงการ เมื่อเขียนโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องก็จะ

- 97 เสนอโครงการไปยังผู้บังคับบัญชาตามลาดับของการปฏิบัติราชการ เสนอของบประมาณเพื่อ
ดาเนินการเมื่อได้รับอนุมัติแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะปฏิบัติทันที โดยสานักงานคณะกรรมการ
พิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริช่วยประสานงาน เพื่อให้แต่ละหน่วยงาน
ดาเนินการสอดคล้องและสนับสนุนซึ่งกันและกัน
4 . การติดตามผลงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสานักงานคณะกรรมการพิเศษฯ ติดตาม
ผลงานเป็นระยะ ๆ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดาเนินไปทอดพระเนตร
ความก้าวหน้าของโครงการเมื่อทรงมีโอกาส หากมีอุปสรรคก็จะพระราชทานแนวทางแก้ไขปัญหาให้
ลุล่วงไป
รอบระยะเวลา

: ปีการศึกษา (1 มิถุนายน - 31 พฤษภาคม)

เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ
1. มีแผนหรือโครงการที่เกี่ยวกับการดาเนินโครงการตามพระราชดาริ
2. มีการดาเนินการตามแผนหรือโครงการในข้อ 1 ครบถ้วน
3. มีการบูรณาการงานให้เข้ากับพันธกิจอื่นอย่างน้อย 1 ด้าน
4. มีการจัดทาสรุปผลการดาเนินโครงการ
5. มีการเผยแพร่ให้สาธารณชนได้รับทราบ
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการข้อแรก

คะแนน 2
มีการดาเนินการ 2 - 3 ข้อแรก

คะแนน 3
มีการดาเนินการครบทุกข้อ

ข้อมูลอ้างอิง :
1. แผนหรือกิจกรรมหรือโครงการที่เกี่ยวกับโครงการตามพระราชดาริ
2. หลักฐานที่แสดงว่าหน่วยงานได้ดาเนินการกิจกรรมหรือโครงการตามพระราชดาริ
3. หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าหน่วยงานนากิจกรรมหรือโครงการตามพระราชดาริใช้ในการ
เรียนการสอน การวิจัย บริการวิชาการ และทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
4. หลักฐานที่แสดงถึงการประเมินผลการดาเนินกิจกรรมหรือโครงการ
5. หลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่ให้สาธารณชนรับทราบ เช่น การขึ้นเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน
หมายเหตุ * หมายถึงตัวบ่งชี้ที่มหาวิทยาลัยพัฒนาเพิ่ม

- 98 ตัวบ่งชี้ที่ 5.4

: ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
คาอธิบายตัวบ่งชี้ : การบริการวิชาการแก่สังคมเป็นการตอบสนองและแสดงรับผิดชอบต่อสังคม
ซึ่งถือเป็นบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาตามหลักการสากลของการอุดมศึกษา การตอบสนองดังกล่าว
จะมีคุณภาพมากน้อยเพียงใด สามารถสะท้อนได้จากความพึงพอใจของผู้รับบริการ ทั้งประชาชนผู้มา
รับบริการเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งการสารวจความพึงพอใจโดยทั่วไป
จะพิจารณา 4 ประเด็นสาคัญ คือ
1. ความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ
2. ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
3. ความพึงพอใจด้านสิ่งอานวยความสะดวก
4. ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
สาหรับสถาบันอุดมศึกษา นอกจากความพึงพอใจในสี่ประเด็นข้างต้นแล้วยังรวมถึงความพึง
พอใจต่อบทบาท ของสถาบันอุดมศึกษา 3 ด้าน คือ การเป็นผู้เตือนสติสังคม การชี้นาสังคม และการ
ตอบสนองต่อความต้องการของสังคม
รอบระยะเวลา

:

ปีการศึกษา (1 มิถุนายน - 31 พฤษภาคม)

เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
ร้อยละ 65 - ร้อยละ 74

คะแนน 2
ร้อยละ 75 - ร้อยละ 84

คะแนน 3
มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ85

ข้อมูลอ้างอิง :
1.
ข้อมูลพื้นฐานและรายงานผลสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ( ทั้งนี้ให้นาผลการ
สารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของสถาบันอุดมศึกษาโดยสานักงาน ก.พ.ร. มาใช้ในตัวบ่งชี้นี้
สาหรับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ส่วนสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้ ใช้ผลสารวจของสถาบัน)
2. ในกรณีที่ไม่มีผลสารวจของ ก.พ.ร. ให้นาผลการสารวจความพึงพอใจหลักฐานที่แสดงผล
ของสถาบันโดยใช้หลักฐาน ดังนี้
2.1 หลักฐานที่แสดงผลการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
2.2 จานวนโครงการ/กิจกรรมการให้บริการทั้งหมด
2.3 จานวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ
2.4 จานวนโครงการ/กิจกรรม ที่มีผลต่อการประเมินเป็นค่าเฉลี่ยจากการประเมินผล
ความพึงพอใจในระดับดี หรือมีระดับคะแนน 3.5 ขึ้นไป ในระดับคะแนนเต็ม 5

- 99 สูตรในการคานวณ

:

จานวนโครงการที่มีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 3.5 หรือมากกว่า X 100
จานวนโครงการที่มีการประเมินผลความพึงใจทั้งหมด

- 100 ตัวบ่งชี้ที่ 5.5

:

จานวนแหล่งให้บริการวิชาการและวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติ (เฉพาะสถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิต และพัฒนาสังคม)

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
คาอธิบายตัวบ่งชี้ : สถาบันพึงทาหน้าที่เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ เป็นที่พึ่งพาในทางวิชาการ
ในรูปแบบต่าง ๆ หรือทาหน้าที่ใด ๆ ที่มีผลต่อการพัฒนาขึ้นของชุมชนในด้านวิชาการและการพัฒนา
ความรู้ซึ่งได้รับการยอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
รอบระยะเวลา :

ปีการศึกษา (1 มิถุนายน - 31 พฤษภาคม)

เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
1 – 2 แหล่ง

คะแนน 2
3 แหล่ง

คะแนน 3
มากกว่าหรือเท่ากับ 4 แหล่ง

ข้อมูลอ้างอิง : ข้อมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานอ้างอิงที่เกี่ยวข้องทั้งนี้แหล่งให้บริการวิชาการ
และวิชาชีพ หมายถึง ศูนย์หรือหน่วยงานที่ให้บริการวิชาการและวิชาชีพเป็นประจาเป็นที่พึ่งพาของสังคม
จนเป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ
การนับเป็นแหล่งบริการวิชาการระดับชาติ หรือนานาชาติ พิจารณาจากการมี
เอกสารรับรองจากหน่วยงานระดับชาติหรือนานาชาติ เช่น วุฒิบัตรหรือใบรับรอง หรือหลักฐานการ
ให้ บริการวิชาการ
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องค์ประกอบที่ 6 การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
หลักการ
การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมถือเป็นพันธกิจสาคัญประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา
ดังนั้ น
สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องมีระบบและกลไกควบคุมการดาเนินงานด้านนี้ให้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
คุณภาพ โดยอาจมีจุดเน้นเฉพาะที่แตกต่างกันตามปรัชญาและ ธรรมชาติของแต่ละสถาบัน และมีการบูรณา
การเข้ากับการผลิตบัณฑิต งานวิจัย และการบริการวิชาการ รวมทั้งดาเนินการเพื่อให้เกิดการพัฒนา
มาตรฐานการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม 5 ด้าน ได้แก่ มาตรฐานด้านนโยบาย ด้านการส่งเสริม ด้านการ
สนับสนุน ด้านการสร้างมาตรฐานและด้า นการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม และเชื่อมโยงความรู้ท้องถิ่นสู่สากล
อันจะเป็นกลไกในการฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนาเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งสร้างสรรค์ ส่งเสริมภูมิ
ปัญญาไทยให้เป็นรากฐานการพัฒนาองค์ความรู้ที่ดีขึ้น
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. มาตรฐานการอุดมศึกษา สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา สานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมิน คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
3. มาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการสานักงาน
คณะกรรม การพัฒนาระบบราชการ
4. ดัชนีบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม สานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
ตัวบ่งชี้ จานวน 1 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย
6.1 มีระบบและกลไกในการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

- 102 ตัวบ่งชี้ที่ 6.1

:

มีระบบและกลไกในการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้ : สถาบันอุดมศึกษาต้องมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหารจัดการ
งานทานุ-บารุงศิลปวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานเผยแพร่วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และการปรับใช้ศิลปวัฒนธรรมต่างประเทศ โดยมีความสมดุลระหว่างการปฏิบัติงานภายในและ
ภายนอก ตามจุดเน้นของสถาบันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
รอบระยะเวลา : ปีการศึกษา ( 1 มิถุนายน - 31 พฤษภาคม)
เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ
1. มีการกาหนดนโยบายที่ชัดเจนปฏิบัติได้ และมีแผนงานรองรับ
2. มีการกาหนดกิจกรรมหรือโครงการที่เป็นประโยชน์สอดคล้องกับแผนงาน และมีการ
ดาเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
3. มีการบูรณาการงานด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจด้านอื่น ๆ
4. มีการส่งเสริมการดาเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ อาทิ การ
จัดทาฐานข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมการสร้างบรรยากาศศิลปะและวัฒนธรรม
การจัดกิจกรรม
ประชุมเสวนาทางวิชาการ การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนอย่างพอเพียงและต่อเนื่อง
5. มีการกาหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปวัฒนธรรม โดยผู้เชี่ยวชาญและมีผลงานเป็นที่
ยอมรับในระดับ ชาติหรือนานาชาติ
6. มีการเผยแพร่และบริการด้านศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติอาทิ มีสถานที่
หรือเวทีแสดงผลงาน จัดทาวารสารศิลปวัฒนธรรมในระดับต่าง ๆ มีความร่วมมือในการให้การ
บริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมกับสังคมในระดับต่าง ๆ
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการไม่ครบ 3 ข้อแรก

คะแนน 2
มีการดาเนินการ 3 ข้อแรก

คะแนน 3
มีการดาเนินการอย่างน้อย 4 ข้อแรก

แนวปฏิบัติที่ดี :
1. สถาบันมีการดาเนินการด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมที่ส่งเสริมการบูรณาการ
ศิลปวัฒนธรรม กับวิถีชีวิตประชาคมและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามนโนบายและแผนงานด้านทานุบารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม
2. สถาบันมีการส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่นาไปสู่การสร้างสรรค์งานด้านศิลปวัฒนธรรม

- 103 3. สถาบันมีการสนับสนุนงบประมาณ การจัดหาแหล่งทุนเพื่อการดาเนินงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
4. สถาบันมีการจัดทาฐานข้อมูลเพื่อการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
5. สถาบันมีการกาหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปวัฒนธรรม
6. สถาบันมีการเผยแพร่ผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม
ตัวอย่างแนวทางการพัฒนาคุณภาพ
เรื่องที่ควรพิจารณา
1. การพัฒนาด้านนโยบายและ
การดาเนินงาน

2. การพัฒนาด้านการส่งเสริม

3.การพัฒนาด้านการสนับสนุน

4.การพัฒนาด้านการสร้าง
มาตรฐาน

5. การพัฒนาด้านการเผยแพร่

ตัวอย่างแนวทางการพัฒนา
1.1 สถาบันมีการกาหนดนโยบายที่ชัดเจนและสามารถปฏิบัติได้
1.2 สถาบันมีแผนงานรองรับนโยบายที่มีเป้าหมายชัดเจนมีแผน/ขั้นตอนการดาเนินงานมีความ
สอดคล้องกับนโยบายและปฏิบัติได้
1.3 สถาบันมีการกาหนดกิจกรรม/โครงการที่เป็นประโยชน์สอดคล้องตามแผนงานเป็นกิจกรรม
ที่มีผลกระทบต่อสังคม และมีความหลากหลาย มีการดาเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเป็นประจาทุก
ปี
2.1 สถาบันมีการสร้างสรรค์บรรยากาศ เช่น มีการประดับอาคารด้วยผลงานศิลปะ มีการแต่ง
สภาพแวดล้อมด้วยงานศิลปะ มีกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องและ มีการปรับปรุง
และพัฒนาบรรยากาศอย่างสม่าเสมอ
2.2 สถาบันมีการส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรม มีการเผยแพร่ระดับ
องค์กรหรือชุมชนระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
2.1 สถาบันมีการจัดอบรม ประชุม เสวนาทางวิชาการในระดับองค์กรระดับชาติ ระดับภูมิภาค
หรือนานาชาติ และมีการดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
3.1 สถาบันมีการกาหนดงบประมาณดาเนินการด้านศิลปวัฒนธรรม มีการใช้งบประมาณตาม
ที่ตั้งไว้ มีการดาเนินการเพื่อจัดหางบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก และมีความต่อเนื่องในการ
ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายในหรือภายนอก
3.2 สถาบันมีฐานข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม มีการเผยแพร่ข้อมูล มีการสารวจผลการใช้ข้อมูล
และมีการปรับปรุงฐานข้อมูลให้ทันสมัย
3.3 สถาบันมีการรณรงค์การบูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับ วิถีชีวิตประชาคมในองค์กร
4.1 สถาบันมีการกาหนด/การสร้างมาตรฐานด้านศิลปวัฒนธรรมโดยมีระบบการใช้
ผู้เชี่ยวชาญและมีการเผยแพร่สู่สาธารณะ
4.2 สถาบันได้รับการยอมรับจากสังคม เช่น บุคลากรได้รับเชิญเป็นวิทยากรหรือผู้ทรงคุณวุฒิใน
ระดับองค์กรระดับชุมชน ระดับชาติและระดับนานาชาติ
4.3 สถาบันมีจานวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรม โดยมีการเผยแพร่ทั้งใน
ระดับชาติ ระดับภูมิภาคหรือระดับนานาชาติ หรือมีผลงานได้รับรางวัลได้รับการอ้างอิง
5.1 สถาบันมีสถานที่เพื่อการเผยแพร่และบริการด้านศิลปวัฒนธรรม เช่น มีหอศิลป์
หอประวัติ พิพิธภัณฑ์หรือเวทีการแสดง มีการบริหารจัดการโดยผู้มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญด้านศิลปวัฒนธรรม มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
5.2 สถาบันจัดทาวารสารศิลปวัฒนธรรมในระดับต่าง ๆ เช่น วารสารระดับหน่วยงาน ระดับชาติ
โดยมีความต่อเนื่องในการดาเนินงาน
5.3 สถาบันมีการบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม โดยมีความร่วมมือกับหน่วยงานและองค์กร
อื่น มีการสร้างเครือข่าย และมีการดาเนินการอย่างต่อเนื่อง

- 104 ข้อมูลอ้างอิง :
1. แผนงานด้านศิลปวัฒนธรรมของสถาบันและหลักฐานการดาเนินงานตามแผนตลอดจน
การประเมินและปรับปรุง
2.โครงการการบริหารงานด้านศิลปวัฒนธรรมของสถาบัน ตลอดจนระเบียบข้อบังคับ
มาตรการและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
3. ข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานศิลปวัฒนธรรม เช่น คาสั่งแต่งตั้งหรือ
มอบหมายผู้รับผิดชอบหลักฐานการส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์แล ะบุคลากรทางานทานุบารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม และบูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับวิถีชีวิตประชาคม ข้อมูลและหลักฐานการจัด
กิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรม การจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนข้อมูลเกี่ยวกับผลงานและงาน
สร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรม แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
4. เอกสารหลักฐานความร่วมมือและการให้บริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมหลักฐานการ
กาหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปวัฒนธรรม หลักฐานการเผยแพร่ผลงานด้า นศิลปวัฒนธรรมทั้ง
ระดับชาติและนานาชาติ
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องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
หลักการ
สถาบันอุดมศึกษาต้องให้ความสาคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีสภามหาวิทยาลัยทาหน้าที่
ในการกากับดูแลการทางานของสถาบันการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ปัจจัยที่สถาบันอุดมศึกษาจะทา
หน้าที่บริหารจัดการให้มีคุณภาพได้แก่ ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานข้อมูล การบริหารความเสี่ยง
การบริหารการเปลี่ยนแปลงการบริหารทรัพยากรทั้งหมด ฯลฯ เพื่อสัมฤทธิผลตามเป้าหมายที่กาหนด
ไว้ โดยใช้หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี (good governance)
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา สานักงานรับรอง มาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
3. มาตรฐานการประเมินคุณภาพการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ตัวบ่งชี้ จานวน 9 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย
7.1 สภาสถาบันใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและสามารถผลักดันสถาบันให้
แข่งขันได้ในระดับสากล
7.2 ภาวะผู้นาของผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน
7.3 มีการพัฒนาสถาบันสู่องค์การเรียนรู้
7.4 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนา และธารงรักษาไว้ให้บุคลากร
มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
7.5 ศักยภาพของระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอน และการวิจัย
7.6 ระดับความสาเร็จในการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
สถาบัน อุดมศึกษา
7.7 ร้อยละของอาจารย์ประจาที่ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติหรือ
นานาชาติ
7.8 มีการนาระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ในกระบวนการบริหารการศึกษา
7.9 ระดับความสาเร็จของการถ่ายทอดตัวบ่งชี้และเป้าหมายของระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล

- 106 ตัวบ่งชี้ที่ 7.1

: สภาสถาบันใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและสามารถผลักดัน
สถาบันให้แข่งขันได้ในระดับสากล

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้ : คุณภาพของสถานศึกษาจะมีทิศทางที่จะพัฒนาต่อไปในอนาคตได้อย่างดีหรือไม่
ขึ้นอยู่กับว่ามีสภาสถาบัน คณะกรรมการบริหารหน่วยงาน ที่รับผิดชอบ ให้ความสาคัญ และโปร่งใส
ติดตามกากับดูแล สถานศึกษาอย่างใกล้ชิดมีส่วนร่วมในการกาหนดทิศทาง ยุทธศาสตร์ นโยบายของ
สถาบัน หน่วยงานดูแลติดตามกากับการดาเนินงานของสถานศึกษามีการประชุมสภาสถาบันการศึกษา
อย่างสม่าเสมอพิจารณา และให้ข้อเสนอแนะรายงานทางการเงินที่สถาบันหน่วยงานนาเสนอ
นิยามศัพท์ : องค์การนักศึกษา หมายถึง องค์การและ/หรือสภาและ/หรือสโมสรและ/หรือชมรม
ของนักศึกษาที่จัดตั้งขึ้นโดยความเห็นชอบและภายใต้การดูแลของสถาบันเพื่อดาเนินกิจกรรมเสริ ม
หลักสูตร
หลักธรรมาภิบาล มาจากคาว่า ธรรมะ + อภิบาล หมายความว่าหลักการบริหาร
จัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี (Good Governance) ประกอบด้วยหลักพื้นฐาน 6 ประการ ดังนี้
1. หลักนิติธรรม ได้แก่ การตรากฎหมาย กฎข้อบังคับต่าง ๆ ให้ทันสมัยและเป็น
ธรรม เป็นที่ยอมรับทั้งผู้ออกกฎและผู้ปฏิบัติตาม ตลอดจนทุกคนในสังคมยินยอมพร้อมใจปฏิบัติตาม
2. หลักคุณธรรม ได้แก่ การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม ซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน
อดทน มีระเบียบ ตลอดจนมีความชอบธรรมในการใช้อานาจ
3. หลักความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมาด้วย
ภาษาที่เข้าใจง่าย ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก เปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว ไม่
บิดเบือน หรือปิดบังบางส่วน
4. หลักความมีส่วนร่วม ได้แก่ การเปิดโอกาสให้ทุกคนในสังคมมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมที่ทาทั้งร่วมคิด ร่วมทา ร่วมแก้ไขและร่วมรับผิดชอบ
5. หลักความรับผิดชอบตรวจสอบได้ นอกจากจะต้องมีความรับผิดชอบแล้วยังต้อง
สร้างกระบวนการให้หน่วยงานต่าง ๆ มาตรวจสอบได้ว่าการทางานของเราโปร่งใสจริง
6. หลักความคุ้มค่า ได้แก่ การบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีจากัดให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด คุ้มเงินคุ้มเวลา คุ้มแรงงาน

- 107 รอบระยะเวลา :
ปีการศึกษา (1 มิถุนายน - 31 พฤษภาคม
เกณฑ์มาตรฐาน :
ข้อ
1. สภาสภาบันมีบทบาทสาคัญในการกาหนดทิศทาง ยุทธศาสตร์และนโยบายของสถาบัน
2. สภาสถาบันมีการติดตามผลการดาเนินงานตามภารกิจหลักของสถาบันมากกว่าปีละ 2 ครั้ง
3. มีการประชุมกรรมการสภาสถาบันอย่างต่าร้อยละ 80 ของแผน ในการประชุมแต่ละครั้งมี
กรรมการเข้าร่วมโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 โดยมีการส่งเอกสารให้กรรมการสภาสถาบันอย่าง
น้อย 7 วันก่อนการประชุม
4. สภาสถาบันจัดให้มีการประเมินผลงานของอธิการบดีหรือผู้บริหารสูงสุดตามหลักเกณฑ์ที่
ตกลงกันไว้ล่วงหน้า
5. สภาสถาบันมีการดาเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลและส่งเสริมการบริหารงานโดยใช้
หลักธรรมาภิบาลทั่วทั้งองค์กร
หมายเหตุ
: 1. “ สภาสถาบัน” ถ้าเป็นระดับหน่วยงาน (คณะ สานัก สถาบัน กอง) ให้หมายถึง
คณะกรรมการบริหารหน่วยงาน
2.
“ สถาบัน” ถ้าเป็นระดับหน่วยงาน หมายถึง คณะ สานัก สถาบัน กอง
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการไม่ครบ 4 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ 4 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการครบทุกข้อ

แนวปฏิบัติที่ดี :
1. สภาสถาบันกาหนดทิศทาง ยุทธศาสตร์ และนโยบายของสถาบันร่วมกับสถาบัน
2. สภาสถาบันติดตามผลการดาเนินงานที่สาคัญของภารกิจหลักของสถาบันอย่างครบถ้วน
3. มีการประชุมกรรมการสภาสถาบันอย่างต่าร้อยละ 80 ของแผนในการประชุมแต่ละครั้งมี
กรรมการเข้าร่วมโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และต้องส่งเอกสารให้กรรมการสภาสถาบันอย่าง
น้อย 7 วันก่อนการประชุม
4. มีการประเมินงานของอธิการบดีหรือผู้บริหารสูงสุด โดยมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและตกลง
กันไว้ล่วงหน้า
5. สภาสภาบันบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล เช่น การปกป้องผลประโยชน์ของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียโดยเฉพาะในประเด็นของคุณภาพการศึกษา การส่งเสริมและตรวจติดตามการปฏิบัติ
ตามกฎหมายภายใต้หลักคุณธรรม จริยธรรม การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมและมีการตรวจสอบ
การดาเนินงาน เป็นต้น
6. มีการประเมินผลการดาเนินงานของสภาสถาบัน และเปิดเผยต่อสาธารณชนเป็นประจาทุก

- 108 ตัวอย่างแนวทางการพัฒนาคุณภาพ
เรื่องที่ควรพิจารณา

ตัวอย่างแนวทางการพัฒนา

1. การมีส่วนร่วมในการกาหนด
ทิศทางยุทธศาสตร์และนโยบาย
ของสถาบัน อุดมศึกษา

1.1 สภาสถาบันการศึกษามีส่วนร่วมในการกาหนดให้ความเห็นชอบทิศทาง ยุทธศาสตร และนโยบาย
ของสถาบันอุดมศึกษา
1.2 มีการติดตามผล การนายุทธศาสตร์และนโยบายไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม
1.3 มีการประเมินผลการปฏิบัติงานจริงตามยุทธศาสตร์ที่ได้กาหนดไว้ และติดตามการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง
2.1 สภาสถาบันการศึกษามีการติดตามผลการดาเนินงานที่สาคัญตามภารกิจของสถาบันการศึกษาอย่าง
ครบถ้วน
2.2 มีการส่งเอกสารการประชุมให้กรรมการสภาสถาบันการศึกษาล่วงหน้าเฉลี่ย 7 วัน
2.3 มีการดาเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลโดยเฉพาะในประเด็นการปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียในเรื่องคุณภาพทางวิชาการและเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการ
ดาเนินงาน
2.4 มีกรรมการสภาสถาบันเข้าร่วมการประชุมทุกครั้งเฉลี่ยร้อยละ 80 ของกรรมการทั้งหมด
2.5 มีการเปิดเผยรายงานประเมินตนเองประวัติกรรมการสภาทุกท่าน และรายงานการเงินของสถาบัน
3.1 มีการติดตามผลการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในของสภาสถาบันการศึกษา
3.2 มีการติดตามผลการบริหารสารสนเทศ และมีระบบฐานข้อมูลที่ทันสมัยทุกระบบที่สาคัญ
3.3 มีการติดตามผลระบบการบริหารงานทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรอื่นๆของมหาวิทยาลัย

2. กระบวนการดาเนินงานของ
สภาสถาบัน

3. มีการติดตามผลการปฏิบัติ
งานของระบบงานที่สาคัญ

ข้อมูลอ้างอิง :
1. แผนการประชุม รายงานการประชุม เอกสารประกอบการประชุมสภาสถาบัน
คณะกรรมการ
บริหารคณะ
2. เอกสารหลักฐานที่แสดงว่าสภาสถาบันมีการบริหารจัดการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ
อาทิ
ร้อยละของจานวนครั้งและร้อยละของการเข้าร่วมประชุมของกรรมการในการประชุมจริงของสภา
สถาบัน
คณะกรรมการบริหารหน่วยงาน หลักฐานจานวนวันที่ส่งเอกสารให้กรรมการสภาสถาบัน
คณะกรรมการ บริหารหน่วยงาน
3. เอกสารหลักฐานที่แสดงว่ามหาวิทยาลัย คณะ หน่วยงาน มีการบริหารงานโดยใช้หลัก
ธรรมาภิบาล เช่น การปกป้อ งผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยเฉพาะในประเด็นของ
คุณภาพการศึกษา การส่งเสริมและตรวจติดตามการปฏิบัติตามกฎหมายภายใต้หลักคุณธรรม
จริยธรรมภายในองค์กร การเปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบสภ าสถาบัน คณะกรรมการบริหารคณะ
คณะกรรมการบริหารหน่วยงาน ตลอดจนการเปิดเผยผลการดาเนินงานของสภาสถาบันต่อ
สาธารณชน เป็นต้น

- 109 4. เอกสารหลักฐานที่แสดงว่าสภาสถาบัน คณะกรรมการบริหารหน่วยคณะ คณะกรรมการ
บริหารหน่วยงาน มีการติดตามและประเมินผลการ ดาเนินงานของ มหาวิทยาลัยและหน่วยงาน และ
ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยและหน่วยงาน เช่น เกณฑ์การประเมินผลงานของผู้บริหารสูงสุดของ
มหาวิทยาลัยและหน่วยงาน รวมทั้งรายงานการนาผลที่ได้ไปปรับปรุงการบริหาร สถาบันและ
หน่วยงาน
5. ความสาเร็จของความร่วมมือระหว่างสภาสถาบัน คณะกรรมการบริหารคณะ
คณะกรรมการบริหารหน่วยงานและสถาบัน หน่วยงาน ในการพัฒนายุทธศาสตร์ นโยบาย และ
แผนพัฒนาสถาบันสู่ความเป็นเลิศและการแข่งขันได้
6. ความสาเร็จของการถ่ายทอดนโยบายหรือทิศทางการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลของ
สภา สถาบัน คณะกรรมการบริหารคณะ คณะกรรมการบริหารหน่วยงานไปสู่สถาบัน

- 110 ตัวบ่งชี้ที่ 7.2

:

ภาวะผู้นาของผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้ : ปัจจัยสนับสนุนที่สาคัญต่อการเจริญก้าวหน้าของสถาบันอุดมศึกษา คือ
ผู้บริหารทุกระดับของสถาบันนั้น ๆ หากผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ เป็นผู้นาที่ดีมีธรรมาภิบาล
รับผิดชอบต่อสังคม รักความก้าวหน้า ดูแลบุคลากรอย่างดี เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การบริหารมีความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหาและกากับดูแลติดตามผลการทางานของสถาบัน
ไปในทิศทางที่ถูกต้องจะทาให้สถาบันเจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็ว
นิยามศัพท์ : ภาวะผู้นา หมายถึง กระบวนการหรือวิธีการที่ผู้บริหารนามาใช้กับบุคลากรภายใน
องค์กร เพื่อให้การดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ หรือเป็นผู้ซึ่งเป็น
แบบอย่างของพฤติกรรม (Role Modeling) เป็นผู้ที่สามารถสร้างแรงดลใจ (Inspiration motivation)
เป็นผู้นาเชิงวิสัยทัศน์ (Visionary Leadership) มีความสามารถในการกระตุ้นการใช้ปัญญา
(Intellectual Stimulation)
รอบระยะเวลา : ปีการศึกษา (1 มิถุนายน - 31 พฤษภาคม)
เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ
1. มีกระบวนการสรรหาผู้บริหารที่เป็นระบบโปร่งใสตรวจสอบได้
2. ผู้บริหารดาเนินการบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาลและใช้ศักยภาพภาวะผู้นาที่มีอยู่ โดย
คานึงถึงประโยชน์ของสถาบันและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3. มีกระบวนการประเมินศักยภาพและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารที่ชัดเจนและเป็นที่
ยอมรับในสถาบัน
4. มีการจัดทาแผนและกลไกการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารตามผลการประเมินและ
ดาเนินการตามแผนอย่างครบถ้วน
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

มีการดาเนินการไม่ครบ 3 ข้อแรก

มีการดาเนินการ 3 ข้อแรก

มีการดาเนินการครบทุกข้อ

- 111 แนวปฏิบัติที่ดี :
1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มีความสามารถ ในการ
วางแผนกลยุทธ์ มีการนาข้อมูล สารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาสถาบัน
2. มีความสามารถในการบริหารโดยคานึงถึงประโยชน์ของสถาบันนักศึกษาและผู้ มีส่วนได้
ส่วนเสีย
3. มีธรรมาภิบาล มีความสามารถในการกากับดูแล ติดตามผลการทางานของสถาบันและ
สามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
4. มีความสามารถด้านการบริหารงานงบประมาณ บริหารรายได้ บริหารงานบุคคลและทรัพยากร
อื่นๆ
5. สนับสนุนให้บุคลากรในสถาบันและชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการให้อานาจใน
การตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสมและจูงใจให้รักสถาบัน
6. สร้างบรรยากาศเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีพฤติกรรมที่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบปฏิบัติ
และมีจริยธรรม
ตัวอย่างแนวทางการพัฒนาคุณภาพ
เรื่องที่ควรพิจารณา

ตัวอย่างแนวทางการพัฒนา

1. กระบวนการสรรหาผู้บริหารที่มี
ภาวะผู้นา

1.1 มีเกณฑ์และระเบียบการคัดเลือกผู้บริหาร หน่วยงานเป็นระบบชัดเจน เปิดโอกาสให้
ผู้ใต้บังคับบัญชามีสิทธิแสดงความคิดเห็นหรือมีส่วนร่วม
1.2 มีคณะกรรมการคัดเลือกผู้บริหารหรือหัวหน้าหน่วยงาน
1.3 มีการเปิดโอกาสให้ผู้บริหารแสดงวิสัยทัศน์การนาองค์กร
2.1 จัดทาวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนกลยุทธ์ และนาสู่การปฏิบัติที่เป็นระบบชัดเจน
2.2 มีการกาหนด ตัวบ่งชี้คุณภาพ (KPI) ของงานที่ปฏิบัติ
2.3 มีการติดตามผลสัมฤทธิ์ รวมทั้งหาแนวทางแก้ไขและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
2.4 มีการจัดทาระบบฐานข้อมูลของสถาบันให้เป็นระบบฐานข้อมูลที่ชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรม
สามารถนามาใช้ในการตัดสินใจได้
2.5 มีความสามารถในการบริหารงบประมาณ และการบริหารรายได้ต่าง ๆ อย่างสมดุล
2.6 มีการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
2.7 เปิดโอกาสให้บุคลากรในสถาบัน หรือชุมชน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถาบัน
2.8 มีความสามารถในการกากับ ติดตามดูแล ผลการทางานของสถาบัน
3.1 มีการรายงานสรุปผลการทางานประจาปีของผู้บริหารประจาปี
3.2 มีการกากับติดตามและประเมินการทางานของผู้บริหารอย่างเป็นระบบโดยคณะกรรมการ
อิสระ
4.1 มีการฝึกอบรมภาวะผู้นาของผู้บริหาร
4.2 มีการติดตามประเมินผลของการเพิ่มศักยภาพของผู้นา
4.3 มีการปรับปรุงและพัฒนาตนเองของผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง

2. ผู้บริหารได้ดาเนินการบริหาร
โดยใช้ศักยภาพภาวะผู้นาที่มีอยู่

3. กระบวนการประเมินศักยภาพ
และผลปฏิบัติงานของผู้บริหาร
4. กระบวนการเพิ่มศักยภาพของ
ผู้บริหารตามผลการประเมิน

- 112 ข้อมูลอ้างอิง :
1. แผนงานและ/หรือหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและพัฒนาสมรรถนะและภาวะผู้นาของ
ผู้บริหารหน่วยงานทุกระดับของสถาบัน และหลักฐานการดาเนินงานตามหลักเกณฑ์ ดังกล่าว
ตลอดจนการประเมินและปรับปรุง
2. จานวนกิจกรรมหรือโครงการการส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหารสถาบัน ตลอดจน
หลักเกณฑ์ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรการและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
3. ข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหารสถาบัน เช่น
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานและ ภาวะผู้นาของผู้บริหารหน่วยงานทุกระดับ หลักฐาน
การส่งเสริมสนับสนุน ข้อมูลเกี่ยวกับผลงานและรางวัลด้านการบริหารของผู้บริหาร
4. รายงานผลการประเมินผู้บริหารหน่วยงานทุกระดับ
5. จานวนผู้บริหารที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพและภาวะผู้นา
6. ความสาเร็จของแผนพัฒนาสมรรถนะและภาวะผู้นาของผู้บริหารและการเตรียมผู้บริหารใน
อนาคต
7. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรและสภาสถาบันที่มีต่อการบริหารงาน
สถาบันของผู้บริหาร

- 113 ตัวบ่งชี้ที่ 7.3

: มีการพัฒนาสถาบันสู่องค์การเรียนรู้

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้ : มาตรฐานอุดมศึกษาข้อที่ 3 กาหนดให้สถาบันมีการสร้างและพัฒนาสังคม
ฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งต้องมีการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่องค์การแห่งการเรียนรู้โดยมี
การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กรซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็น
ระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้สถาบันอุดมศึกษามีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด
กระบวนการในการบริหารจัดการความรู้ในองค์กร ประกอบด้วย การระบุความรู้ การคัดเลือก การ
รวบรวม การจัดเก็บความรู้ การเข้าถึงข้อมูล และการแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
การสร้างบรรยากาศแล ะวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในองค์กร การกาหนดแนววิธีปฏิบัติงาน ตลอดจน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรู้ในองค์กรให้ดียิ่งขึ้น
รอบระยะเวลา : ปีการศึกษา (1 มิถุนายน - 31 พฤษภาคม)
เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ
1.มีการทบทวนและจัดทาแผนการจัดการความรู้ เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้และ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ประชาคมของสถาบันรับทราบ
2.มีการดาเนินการตามแผนจัดการความรู้และประสบความสาเร็จตามเป้าหมายไม่น้อยกว่า
ร้อยละ50
3. มีการดาเนินการตามแผนจัดการความรู้และประสบความสาเร็จตามเป้าหมายร้อยละ 100
4. มีการติดตามประเมินผลความ สาเร็จของการจัดการความรู้
5. มีการนาผลการประเมินไปปรับใช้ในการพัฒนากระบวนการจัดการความรู้ให้เป็นส่วนหนึ่ง
ของกระบวนงานปกติและปรับปรุงแผนการจัดการความรู้
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการไม่ครบ 3 ข้อแรก

คะแนน 2
มีการดาเนินการ 3 ข้อแรก

คะแนน 3
มีการดาเนินการอย่างน้อย 4 ข้อแรก

แนวทางปฏิบัติที่ดี
1. สถาบัน หน่วยงาน มีการจัดทาแผนและกาหนดตัวบ่งชี้และเป้าหมายที่ชัดเจนในการ
จัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ รวมทั้งมีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ประชาคมของ
สถาบันรับทราบและเข้าใจตรงกันอย่างทั่วถึง

- 114 2. สถาบัน หน่วยงาน มีการดาเนินงานตามแผนประเมินแผนและปรับปรุงแผนการจัดการ
ความรู้ตามระบบ PDCA อย่างต่อเนื่อง
3. สถาบัน หน่วยงาน มีระบบและกลไกในการนาเอาผลการประเมินคุณภาพจากภายในและ
ภายนอกด้านการจัดการความรู้มาปรับปรุงพัฒนาการจัดการความรู้ของสถาบัน
4. สถาบัน หน่วยงาน มีการนาองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ได้จากการจัดการความรู้ไปใช้ให้
เกิดประโยชน์แก่สถาบันและสังคมรวมทั้งมีการเผยแพร่ให้สังคมรับทราบ
ตัวอย่างแนวทางการพัฒนาคุณภาพ
เรื่องที่ควรพิจารณา
1.ระบบการพัฒนาสู่องค์กรการ
เรียนรู้

2. กลไกที่จะทาให้สัมฤทธิผล

3. กิจกรรมที่ควรดาเนินการ

4. กระบวนการเพิ่มศักยภาพของ
ผู้บริหารตามผลการประเมิน

ตัวอย่างแนวทางการพัฒนา
1.1 มีระบบในการให้ความรู้และทักษะด้านการจัดการความรู้แก่บุคลากรทุกคน
1.2 มีระบบส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับ มีส่วนร่วมและมีการใช้กระบวนการจัดการความรู้ใน
การดาเนินงานตามพันธกิจของสถาบัน
1.3 มีระบบในการนาผลการประเมินคุณภาพจากภายใน และภายนอก ด้านการจัดการความรู้
มาปรับปรุงพัฒนาระบบและกลไกการจัดการความรู้ของสถาบัน
1.4 มีระบบการนาองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ได้จากการจัดการความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่
สถาบันและสังคม
2.1 มีกลไกในการให้ความรู้และทักษะด้านการจัดการความรู้แก่บุคลากรทุกระดับ เช่น มีคณะ
กรรมการหรือผู้รับผิดชอบมีงบประมาณที่ชัดเจน
2.2 มีกลไกสร้างชุมชนนักปฏิบัติในการจัดการความรู้ให้ที่มีการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
2.3 มีกลไกการนาผลการประเมินคุณภาพจากภายในและภายนอกด้านการจัดการความรู้มา
ปรับปรุงพัฒนาระบบ และกลไกการจัดการความรู้ของสถาบัน
2.4 มีกลไกในการนาองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ได้จากการจัดการความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์
แก่สถาบันและสังคม
3.1 มีเป้าหมายและตัวบ่งชี้ที่ชัดเจนในการจัดการความรู้
3.2 มีแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการในการจัดการความรู้
3.3 มีการดาเนินการเพื่อให้เกิดองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ได้จากการจัดการความรู้
3.4 มีการเผยแพร่นวัตกรรมด้านการจัดการความรู้อย่างสม่าเสมอ เช่น การจัดประชุมสัมมนา การ
จัดพิมพ์เป็นวารสารทั้งนี้ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และยกย่องให้เกียรติแก่ผู้เป็นเจ้าของ
นวัตกรรม
3.5 มีชุมชนนักปฏิบัติและเครือข่ายด้านการจัดการความรู้ทั้งระหว่างหน่วยงานภายในสถาบัน
และภายนอกสถาบัน
3.6 มีบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในสถาบัน
3.7 มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการความรู้ในองค์กร
4.1 มีการฝึกอบรมภาวะผู้นาของผู้บริหาร
4.2 มีการติดตามประเมินผลของการเพิ่มศักยภาพของผู้นา
4.3 มีการปรับปรุงและพัฒนาตนเองของผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง

- 115 ข้อมูลอ้างอิง :
1. แผนงานด้านการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถาบันและหลักฐานการ
ดาเนินงานตามแผนตลอดจนการประเมินและปรับปรุง
2.โครงการบริหารงานด้านการจัดการความรู้ของสถาบันตลอดจนหลักเกณฑ์ระเบียบ
ข้อบังคับ มาตรการและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
3. ข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการความรู้ของสถาบัน
เช่น คาสั่งแต่งตั้งหรือมอบหมายผู้รับผิดชอบ รายงานการประชุมของทีมงาน / คณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบหลักด้านการจัดการความรู้ ฐานข้อมูลด้านการจัดการความรู้ หลักฐานการส่งเสริม
สนับสนุน เอกสารและสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ
4. จานวนบุคลากรและหน่วยงานที่มีการนาความรู้ด้านการจัดการความรู้ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน
5. จานวนชุมชนนักปฏิบัติและเครือข่ายด้านการจัดการความรู้
6. จานวนองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ได้จากการจัดการความรู้ของสถาบัน
7. รายงานผลการปฏิบัติงานที่แสดงถึงความสาเร็จในการจัดการความรู้ของสถาบัน เช่น
จานวนรางวัลต่าง ๆ ที่บุคลากรได้รับจากการจัดการความรู้ ประสิทธิผลของการทางานที่เพิ่มขึ้น

- 116 ตัวบ่งชี้ที่ 7.4

: มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาและธารงรักษาไว้ให้
บุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้ : คุณภาพของการศึกษาจะเกิดขึ้น ถ้าสถานศึกษามีบุคลากรที่มีคุณภาพมีความรัก
องค์กร มุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ตามภาระงานที่กาหนดผู้บริหารมีการมอบหมายงานให้กับ
ผู้ใต้บังคับบัญชาตามศักยภาพความถนัด ความสนใจของแต่ละบุคคล บุคลากรทุกระดับมีความพึง
พอใจในการทางาน องค์กรมีการพัฒนาบุคลากรตามสาขาวิชาชีพ และหาวิธีการที่จะธารงรักษา
บุคลากรที่มีประสิทธิภาพให้อยู่กับองค์กรตลอดไป
รอบระยะเวลา : ปีการศึกษา (1 มิถุนายน - 31 พฤษภาคม)
เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ
1. มีการจัดทาแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เป็นรูปธรรม ภายใต้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ประจักษ์
2. มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เป็นการส่งเสริมสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงาน เช่น การสรรหา การจัดวางคนลงตาแหน่ง การกาหนดเส้นทางเดินของตาแหน่ง การ
สนับสนุนเข้าร่วมประชุม ฝึกอบรมและหรือเสนอผลงานทางวิชาการ การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน มาตรการสร้างขวัญกาลังใจ มาตรการลงโทษ รวมทั้งการพัฒนา และรักษาบุคลากรที่มี
คุณภาพ
3. มีระบบสวัสดิการและเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างบรรยากาศที่ดีให้ บุคลากรทางานได้
อย่างมีประสิทธิภาพและอยู่อย่างมีความสุข
4. มีระบบส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพสูงให้มีโอกาสประสบความสาเร็จและ
ก้าวหน้าในอาชีพอย่างรวดเร็วตามสายงาน
5. มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับอย่างเป็นระบบ
6. มีการนาผลการประเมินความพึงพอใจเสนอผู้บริหารระดับสูงและมีแนวทางในการ
ปรับปรุงพัฒนาเพื่อให้ดีขึ้น
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการไม่ครบ 3 ข้อแรก

คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดาเนินการ 3 – 4 ข้อแรก มีการดาเนินการอย่างน้อย 5 ข้อแรก

- 117 แนวปฏิบัติที่ดี :
1. มีแผนระยะสั้นและระยะยาวในการจัดเตรียมบุคลากรพัฒนาและรักษาบุคลากรอย่า งมี
ประสิทธิภาพ (มีการวิเคราะห์การเข้าออกของบุคลากรทุกระดับ ทุกประเภทของสถาบัน)
2. มีการวิเคราะห์ภาระงานและส่งเสริมพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีความรู้ความสามารถตรง
กับภารกิจและสาขาวิชาชีพทั้งด้านการฝึกอบรม การเข้าร่วมประชุมหรือเสนอผลงานทางวิชาการ
การศึกษาต่อตลอดจนมีการส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพและความสามารถสูงให้ประสบ
ความสาเร็จ
3. มีการมอบหมายงานให้เป็นไปตามภารกิจของสถาบันและตามศักยภาพความถนัดความ
สนใจของแต่ละคนรวมทั้งมีการพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปี
4. มีคู่มือการปฏิบัติงาน มีการให้โอกาสบุคลากรทุกคนก้าวหน้าในการทางานโดยมีการ
กาหนดเส้น ทางเดินของตาแหน่งงาน (Career Path) ทุกสายงาน
5. มีการจัดสวัสดิการและสร้างเสริมสุขภาพที่ดีแก่บุคลากรรวมทั้งการสร้างสภาพแวดล้อมที่
เอื้อต่อการทางาน และสร้างบรรยากาศที่ดีที่จะทาให้บุคลากรทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและอยู่
อย่างมีความสุข
6. มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรในองค์การและนาผลมาใช้ในการปรับปรุงการ
บริหาร งาน
ตัวอย่างแนวทางการพัฒนาคุณภาพสาหรับตัวบ่งชี้ใช้ประเมินกระบวนการ
เรื่องที่ควรพิจารณา

ตัวอย่างแนวทางการพัฒนา

1. ระบบและกลไกในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

1.1 มีการสรรหา คัดเลือกบุคลากรอย่างเป็นระบบเป็นไปอย่างโปร่งใสและเขียนแนวปฏิบัติเป็น
ลายลักษณ์อักษร
1.2 มีการจัดทาการวิเคราะห์งาน (job analysis) โดย กาหนดให้มีคาอธิบายลักษณะงาน
(job description) การ ระบุคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง (job specification) การประเมินผลการ
ปฏิบัติ (job evaluation) ที่เป็นรูปแบบชัดเจน มีการกาหนดเส้นทางเดินของตาแหน่งงาน (career
path) ของบุคลากรทุกกลุ่มวิเคราะห์ปริมาณการ เข้า – ออกของบุคลากรแต่ละกลุ่ม และพิจารณา
หาแนว ทางการปรับปรุงแก้ไขและติดตามผล
1.3 จัดทาระบบด้านการพัฒนาบุคลากรทุกกลุ่ม โดยการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรระยะสั้น
ระยะปานกลาง และระยะยาวเพื่อให้มีบุคลากรที่มีคุณภาพตามเป้าหมายที่ สถาบันการศึกษาได้
กาหนดไว้ โดยเฉพาะการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และการขอผลงานทางวิชาการในสาขางาน
ที่ เกี่ยวข้อง
2.1 มีระบบส่งเสริมสนับสนุนการเสนอขอรับรางวัลของคณาจารย์ เช่น มีการติดตามข้อมูล
แหล่งให้รางวัลต่าง ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์ทราบโดยเร็ว มีการกระตุ้น และ
ช่วยเหลือผู้ที่มีศักยภาพในการขอรับรางวัลในด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านงานเอกสาร/งานธุรการ
2.2 ยกย่องให้เกียรติผู้ได้รับรางวัล โดยวิธีต่าง ๆ เช่น การประชาสัมพันธ์ผลงานที่ได้รับรางวัล
ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน การจัดบรรยากาศพิเศษเพื่อเป็นเกียรติ การพิจารณาความดี
ความชอบเป็นกรณีพิเศษ
2.3 จัดระบบพี่เลี้ยงให้ผู้มีประสบการณ์ได้รับรางวัลช่วยเหลือสนับสนุนอาจารย์รุ่นใหม่

2. การส่งเสริมสนับสนุนบุคลากร
ที่มีศักยภาพสูง
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ตัวอย่างแนวทางการพัฒนา

3. การธารงรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มี
คุณภาพและประสิทธิภาพ

3.1 มีการหา training needs ของบุคลากร ทั้งในสาย อาจารย์และสายสนับสนุน ให้ได้รับการ
ฝึกอบรมตามเกณฑ์ที่สถาบันการศึกษากาหนด และสามารถนาความรู้ที่ได้รับมาพัฒนางาน
ของตนให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น โดยหัวหน้าหน่วยงานสามารถประเมินได้
3.2 มีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการพัฒนาร่วมกัน ผู้ใต้บังคับบัญชาส่วนใหญ่ได้มีโอกาสแสดงความ
คิดเห็นและได้ร่วมมือกันทางาน มีช่องทางการสื่อสารหลายช่องทางระหว่างผู้บังคับบัญชา
ผู้ใต้บังคับบัญชาและระหว่างผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยกัน เพื่อทาให้เกิดความรู้สึกที่ดีและพัฒนา
งานร่วมกัน
3.3 มีการประเมินความพึงพอใจของพนักงานทุกกลุ่ม ทุก ระดับ อย่างเป็นระบบ มีการนาผล
การประเมินความพึงพอใจเสนอต่อผู้บริหารระดับสูงและมีแนวทางในการพัฒนาให้บุคลากร
ในองค์การมีความพึงพอใจที่เพิ่มขึ้น
3.4 สร้างบรรยากาศของสถานที่ทางานให้น่าอยู่ ตั้งแต่สภาพแวดล้อมบรรยากาศของการ
ทางาน การให้สวัสดิการพนักงาน การดูแลบุคลากรในองค์การทุกคนอย่างเสมอภาคทัดเทียม
กัน สร้างบรรยากาศของความสุขในการทางานให้ดียิ่งขึ้น

ข้อมูลอ้างอิง :
1. แผนงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของสถาบันและหลักฐานการดาเนินงานตามแ ผน
ตลอดจนการประเมินและปรับปรุง
2.โครงการบริหารทรัพยากรบุคคลของสถาบันตลอดจนหลักเกณฑ์ ประกาศ กฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติในการบริหารทรัพยากรบุคคลของสถาบัน เช่น หลักเกณฑ์การรับเข้า
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ ระบบพิจารณาความดี ความชอบ เป็นต้น
3. ข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของสถาบัน เช่น คาสั่ง
แต่งตั้งหรือมอบหมายผู้รับผิดชอบ รายงานการประชุมของทีมงาน / คณะกรรมการ ผู้รับผิดชอบ
หลักด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ระบบฐานข้อมูลบุคลากรของสถาบัน สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การทางานข้อมูลหรือหลักฐานการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุน
4. จานวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาและเลื่อนตาแหน่ง เช่น การฝึกอบรมการศึกษาต่อ การ
เข้าร่วมประชุมวิชาการ ตลอดจนการเลื่อนขั้น เลื่อนตาแหน่งวิชาการ
5. สถิติการเข้าออก (turnover) ของบุคลากรทุกประเภท
6. สถิติเกี่ยวกับการได้รับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของบุคลากร
7. ความสาเร็จในการบรรลุแผนการพัฒนาบุคลากรทุกกลุ่มทั้งแผน ระยะสั้น ระยะปานกลาง
และระยะยาว
8. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับ และนาผลการประเมินไป
ปรับปรุง
9. รายงานผลการปฏิบัติงานที่แสดงถึงระดับคุณภาพการปฏิบัติงาน เช่น ระดับความสาเร็จ
ของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ จานวนบุคลากรที่ได้รับรางวัลต่าง ๆ นานาชาติ
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.5

: ศักยภาพของระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอน และการวิจัย

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ปัจจัยนาเข้า
คาอธิบายตัวบ่งชี้ : ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ ควรต้องพัฒนาขึ้นจากนโยบายและการ
วางแผนระดับสถาบันเพื่อให้เป็นระบบที่สมบูรณ์ สามารถเชื่อมโยงกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภายในและภายนอกสถาบัน เป็นระบบที่ใช้งานได้ทั้งเพื่อการวางแผนและการตัดสินใจของผู้บริหาร
ทุกระดับ เพื่อการปฏิบัติงานตามภารกิจทุกด้านของบุคลากร เพื่อการติดตามตรวจสอบและประเมิน
การดาเนินงาน ตลอดจนเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา ทั้งนี้ระบบดังกล่าวต้องมีความสะดวกในการ
ใช้งานโดยประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช้ มีระบบป้องกันสิทธิและความปลอดภัยของข้อมูลและ
สารสนเทศ มีระบบสารองและกู้คืน ตลอดจนเป็นระบบที่มีแผนจัดการกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด
รอบระยะเวลา : ปีการศึกษา (1 มิถุนายน - 31 พฤษภาคม)
เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ
1. มีนโยบายในการจัดทาระบบฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ
2. มีระบบฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ
3. มีการประเมินประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล
4. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูล
5. มีการนาผลการประเมินในข้อ 3 และ 4 มาปรับปรุงระบบฐานข้อมูล
6. มีการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลของสถาบันผ่านระบบเครือข่ายกับสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาตามรูปแบบมาตรฐานที่กาหนด
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการไม่ครบ 2 ข้อแรก

คะแนน 2
มีการดาเนินการ 2 ข้อแรก

คะแนน 3
มีการดาเนินการอย่างน้อย 3 ข้อแรก

ข้อมูลอ้างอิง :
1. นโยบายในการจัดทาระบบฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ
2. ระบบฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ
3. ผลการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูลและประเมินความพึง
พอใจ ของผู้ใช้ฐานข้อมูล
4. รายงานการนาผลการประเมินในข้อ 3 ไปใช้ปรับปรุงระบบฐานข้อมูล
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: ระดับความสาเร็จในการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษา

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
คาอธิบายตัวบ่งชี้ : การบริหารแบบมีส่วนร่วม หมายถึง การบริหารที่สถาบันอุดมศึกษาเปิ ดโอกาส
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจทางการบริหารและการดาเนินกิจการของสถาบัน
ในทางตรงหรือทางอ้อม การที่สถาบันอุดมศึกษาจะมีระบบการบริหารที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมมากขึ้นนั้น พิจารณาจากการที่สถาบันมีระบบการทางานที่เป็นไปตามหลักการบริหาร
แบบมีส่วนร่วมที่มีการประยุกต์ใช้ ในระดับสากล 5 ประการ ดังนี้
1. มีการเปิดเผยข้อมูลและโปร่งใสในภารกิจที่หน่วยงานดาเนินการ โดยมีช่องทางในการให้
ข้อมูลข่าวสารแก่นิสิตนักศึกษา คณาจารย์ และประชาชน
2. มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้รับบริการและประชาชนเกี่ยวกับภารกิจขอ
ง
สถาบันอุดมศึกษาอย่างสม่าเสมอ
3. มีระบบการจัดเก็บข้อมูลที่ได้รับจากผู้รับบริการและผู้ที่เกี่ยวข้องไปประกอบการ ปรับปรุง
ระบบการให้บริการประชาชน การปรับปรุงระบบการจัดการของสถาบัน เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผู้รับบริการ ประชาชนหรือเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
4. มีการเปิดโอกาสให้ภาคเอกชน ประชาชน และเครือข่ายต่างๆ ได้มีโอกาสเข้าร่วม
ใน
กระบวนงานของสถาบันอุดมศึกษา โดยเฉพาะเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษา เพื่อร่วมกาหนด
ทิศทางนโยบายของสถาบันอุดมศึกษา การตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะที่มีผลกระทบต่อ
คุณภาพชีวิตของประชาชน
5. ภาคประชาชนมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของ โดยได้มีการจัดกระบวนการหรือกลไกที่เป็น
รูปธรรมให้ภาคประชาชน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมในการติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าของการ
ดาเนินงานและผลสาเร็จในการทางานของสถาบันอุดมศึกษา
รอบระยะเวลา :

ปีการศึกษา (1 มิถุนายน - 31 พฤษภาคม)

เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ
1. มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างโปร่งใส ผ่านช่องทางต่าง ๆ อาทิเอกสาร
สิ่งพิมพ์ เว็บไซต์ นิทรรศการ
2. มีระบบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่านช่องทางที่เปิดเผยและเป็นที่รับรู้กันโดย
ทั่วอย่างน้อย 3 ช่องทาง
3. มีการนาความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการบริหารงาน โดยมีเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบ
และมีการดาเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม

- 121 4. มีที่ปรึกษาที่มาจากภาคประชาชน ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการและมีการดาเนิ
กิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่องและชัดเจน เช่น จัดประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
5. มีกระบวนการหรือกลไกการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชน

น

เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดาเนินการไม่ครบ 3 ข้อแรก มีการดาเนินการ 3 - 4 ข้อแรก

คะแนน 3
มีการดาเนินการครบทุกข้อ

ข้อมูลอ้างอิง :
1. หลักฐานการดาเนินงานในเรื่องการเปิดเผยข่าวสารแก่ประชาชนอย่างโปร่งใสอย่างน้อย 5
ช่อง ทางจากเอกสารตีพิมพ์ แผ่นพับ จดหมายข่าว ประกาศ เว็บไซต์ การโฆษณา โลโก้ การจัด
นิทรรศการ การแถลงข่าว
2. หลักฐานการมีระบบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ตู้รับฟัง
ความคิดเห็นศูนย์ข้อมูล ห้องสมุด หมายเลขโทรศัพท์สายด่วน ตู้ปณ. เพื่อรับเรื่อง ร้องเรียน การจัดเวที
รับฟังความคิดเห็น เว็บไซต์ เว็บบอร์ด
3. หลักฐานการนาความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการบริหารงาน ดังนี้
3.1 มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการรวบรวม และประมวลผลข้อมูลที่ได้จากการรับฟังความ
คิดเห็น
3.2 มีผลสรุปจากระบบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
3.3 มีบันทึกข้อความ หรือรายงานการประชุม หรือการจัดสัมมนาหรือ รูปแบบอื่น ๆ ที่
แสดงว่ามีการนาเสนอผลจากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนไปกาหนด แนวทางหรือแผนการ
บริหารงาน
4. หลักฐานการมีที่ปรึกษาที่มาจากภาคประชาชน ดังนี้
4.1 คาสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาภาคประชาชน
4.2 รายชื่อหน่วยงานหรือองค์กรหรือบุคคลที่เป็นที่ปรึกษาภาคประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม
อย่างต่อเนื่อง
4.3 รายงานการประชุมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของที่ปรึกษาภาคประชาชน
4.4 การจัดสัมมนาหรือรูปแบบอื่น ๆ ระหว่างสถาบันที่ปรึกษาภาคประชาชน
5. หลักฐานการมีกระบวนการหรือกลไกการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชนโดยมีการ
ดาเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้

- 122 5.1 ช่องทาง รูปแบบ รอบระยะเวลาการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชนที่กาหนดไว้
อย่างชัดเจน
5.2 กิจกรรมหรือแผนงานหรือโครงการหรือประเด็นหรือเรื่องที่มีการตรวจสอบโดยภาค
ประชาชน
5.3 รายงานผลการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชน
ตัวบ่งชี้ที่ 7.7 : ร้อยละของอาจารย์ประจาที่ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติ
หรือนานาชาติ
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
คาอธิบายตัวบ่งชี้ : สถาบันพึงส่งเสริมให้คณาจารย์สร้างและพัฒนาผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพ
ให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับคุณภาพของสถาบันและความเป็นเลิศทางวิชาการ การ
ส่งเสริมให้ คณาจารย์ได้เสนอผลงานในเวทีต่าง ๆ จนได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพใน
ระดับชาติหรือ นานาชาติ จะเป็นการส่งเสริมให้อาจารย์สร้างผลงานที่มีคุณภาพและเป็นเกียรติภูมิต่อ
ตนเองสถาบันและ ประเทศชาติ
รอบระยะเวลา : ปีการศึกษา (1 มิถุนายน - 31 พฤษภาคม)
เกณฑ์การประเมิน : ร้อยละ
คะแนน 1
ร้อยละ 0.1 - ร้อยละ 0.99

คะแนน 2
ร้อยละ 1 – ร้อยละ 1.99

คะแนน 3
มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 2

ข้อมูลอ้างอิง : ข้อมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง
1.
อาจารย์ประจาให้นับรวมนักวิจัย
2.
การนับผู้ได้รางวัลสามารถนับซ้าได้หากได้รับหลายรางวัลและสามารถนับรวม
อาจารย์ประจาและนักวิจัยที่ลาศึกษาต่อได้ด้วย
สูตรการคานวณ :
จานวนอาจารย์ประจา (รวมนักวิจัย) ที่ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติหรือ
นานาชาติรวมทุกประเภท
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยทั้งหมด (ทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ)

X 100

- 123 ตัวบ่งชี้ที่ 7.8

: มีการนาระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ในกระบวนการบริหารการศึกษา

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้ : เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษามีระบบในการบริหารความเสี่ยง โดยการบริหาร
ปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดาเนินงานต่าง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่
องค์กรจะเกิดความเสียหาย (ทั้งในรูปของตัวเงินหรือไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ชื่อเสียง และการฟ้องร้องจาก
การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือความคุ้มค่า คุณค่า)
ให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่เกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้
ประเมินได้ ควบคุมได้และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคานึงถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรตาม
ยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์เป็นสาคัญ
รอบระยะเวลา : ปีการศึกษา (1 มิถุนายน - 31 พฤษภาคม)
เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและ
ตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทางาน โดย ผู้บริหาร
ระดับสูงต้องมีบทบาทสาคัญในการกาหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยง
2. มีการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายหรือความ
ล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายในการบริหารงาน และจัดลาดับความสาคัญของ ปัจจัย
เสี่ยง
3. มีการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง โดยแผนดังกล่าวต้องกาหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติ
การในการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับบุคลากรทุกระดับในด้านการบริหารความเสี่ยง และการ
ดาเนินการแก้ไข ลดหรือป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม
4. มีการดาเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง
5. มีการสรุปผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ตลอดจน มีการกาหนดแนวทาง
และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงโดยได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหาร สูงสุด
ของสถาบัน
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดาเนินการไม่ครบ 3 ข้อแรก มีการดาเนินการ 3 – 4 ข้อแรก

คะแนน 3
มีการดาเนินการครบทุกข้อ

- 124 แนวปฏิบัติที่ดี :
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับสถาบัน โดยองค์ประกอบของ
คณะกรรมการ ควรมีผู้บริหารระดับสูง และตัวแทนที่ รับผิดชอบในแต่ละพันธกิจหลักของสถาบัน
2. การระบุความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ควรประกอบด้วยความเสี่ยงที่ครอบคลุมในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1) ความเสี่ยงด้านงบการเงินและงบประมาณ
2) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
3) ความเสี่ยงด้านนโยบาย
4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน
5) ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก
3. การจัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง สามารถพิจารณาจากมิติของโอกาส
และผลกระทบจากสูงมายังต่า เพื่อกาหนดมาตรการหรือแผนการจัดการความเสี่ยงที่ ส่งผลกระทบต่อ
เป้าหมายองค์กรได้ง่ายขึ้น
4. มาตรการหรือแผนการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม สามารถใช้แนวคิดของ 4 T เข้ามาช่วย คือ
Take : ยอมรับ Treat : ลดหรือควบคุม Transfer : โอน หรือกระจาย Terminate : หยุดหรือหลีกเลี่ยง
5. สามารถบูรณาการความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน เพื่อใช้ประโยชน์ในการควบคุม
หรือลดโอกาสของความสูญเสียทั้งในแง่โอกาสและผลกระทบได้

- 125 ตัวอย่างแนวทางการพัฒนาคุณภาพ
เรื่องที่ควรพิจารณา
1. คณะกรรมการหรือ
คณะทางาน

2. การกาหนดปัจจัยเสี่ยง

3. การสร้างแผนกา รจัดการ
ความเสี่ยง

4. การสรุปผลและบูรณาการ

ตัวอย่างแนวทางการพัฒนา
1.1 ตั้งคณะกรรมการฯ หรือคณะทางานโดยมีผู้บริหารระดับสูง และตัวแทนที่รับผิดชอบในแต่ละ
พันธกิจหลักของสถาบัน
1.2 ระบุรายละเอียดของการทางาน เช่น นโยบายหรือแนวทางในการดาเนินงานหน้าที่ความ
รับผิดชอบที่ชัดเจนกาหนดระยะเวลาให้มีการประชุมของคณะกรรมการหรือคณะทางานฯ อย่าง
สม่าเสมอ
2.1 วิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายหรือความล้มเหลวหรือลด
โอกาสที่จะบรรลุ เป้าหมายในการบริหารการศึกษา
2.2 จัดลาดับความสาคัญของปัจจัยเสี่ยง โดยพิจารณาจากมิติของโอกาสและผลกระทบจากความ
เสี่ยง
2.3 จัดทาแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย โดยต้องกาหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติ
การที่จะสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับบุคลากรในสถาบัน และดาเนินการแก้ไข ลดหรือป้องกัน
ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม
3.1 วิเคราะห์ความเสี่ยงปัจจัยเสี่ยง ที่เกิดขึ้นในการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ
3.2 สร้างมาตรการควบคุมความเสี่ยงโดยใช้เทคนิค 4 T คือ Take การยอมรับความเสี่ยง Treat การ
ลดหรือควบคุม ความเสี่ยง Transfer การโอนหรือกระจายความเสี่ยงและ Terminate การหยุดหรือ
หลีกเลี่ยงความเสี่ยง เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่องค์กรจะเกิดความเสียหาย (ทั้งในรูปแบบ
ของตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ชื่อเสียง การฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือความคุ้มค่า คุณค่า)
4.1 ดาเนินการตามแผนฯ รายงานความก้าวหน้าหรือความแล้วสาเร็จของการดาเนินการตามแผน
4.2 สรุปผลการดาเนินงานและประเมินผลความสาเร็จของการดาเนินงานปัญหาอุปสรรคและแนว
ทางการแก้ไข พร้อมข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนการดาเนินงาน

ข้อมูลอ้างอิง :
1. แผนงานด้านการนาระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ในกระบวนการบริหารการศึกษา และ
หลักฐานการดาเนินงานตามแผน ตลอดจนการประเมินและปรับปรุง
2.โครงการนาระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ในกระบวนการบริหารการศึกษาของสถาบัน
ตลอดจนหลักเกณฑ์ ประกาศ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. ข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการนาระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ในกระบวนการ
บริหารการศึกษา เช่น คาสั่งแต่งตั้งหรือมอบหมายผู้รับผิดชอบรายงานการประชุมของทีมงาน /
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลัก ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ พร้อมเป้าหมายของสถาบัน
4. รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายหรือ
ความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายซึ่งได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอานาจสูงสุดของ
สถาบัน รายงานการจัดลาดับความสาคัญของปัจจัยเสี่ยง รายงานขั้นตอนหรือรายละเอียดการ
ดาเนินงานตามแผน รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง และผลการดาเนินงานตาม แผน
บริหารความเสี่ยงเพื่อการบรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติงานของสถาบัน เอกสาร การ
ประเมินผลการนาระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ในสถาบัน
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: ระดับความสาเร็จของการถ่ายทอดตัวบ่งชี้และเป้าหมายของระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
คาอธิบายตัวบ่งชี้ : ความสาเร็จของการถ่ายทอดตัวบ่งชี้และเป้าหมายของระดับองค์กรสู่ระดับ
บุคคล หมายถึง ความสาเร็จที่สถาบันอุดมศึกษาจัดให้มีระบบประเมินผลการดาเนินงานภายใน โดย
จะต้องจัดให้มีระบบในการถ่ายทอดเป้าประสงค์ ตัวบ่งชี้ตามพันธกิจและยุทธศาสตร์ของ
สถาบันอุดมศึกษาไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ กาหนดเป็นตัวบ่งชี้ของการดาเนินงานและเป้าหมาย
ใน ระดับหน่วยงานจนถึงระดับบุคคลและจัดทาคารับรองการปฏิบัติงานรวมถึงจัดให้มีการติดตามและ
ประเมินผลการดาเนินงานตามเป้าหมาย
รอบระยะเวลา : ปีการศึกษา (1 มิถุนายน - 31 พฤษภาคม)
เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ
1. มีการกาหนดแนวทางการดาเนินการในการประเมินผลภายในสถาบัน
2. มีแผนงานการประเมินผลภายในสถาบัน
3. มีการกาหนดตัวบ่งชี้และเป้าหมายตามพันธกิจและยุทธศาสตร์ของสถาบัน
4. มีการจัดทา Strategy Map ของหน่วยงานในระดับคณะหรือเทียบเท่า โดย กาหนด
เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานให้เชื่อมโยงกับเป้าประสงค์ และ
ประเด็นยุทธศาสตร์ของสถาบัน
5. มีการยืนยันวิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษาในระดับคณะหรือ
เทียบเท่า
6. มีระบบในการติดตามผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายตามคารับรองของ
ผู้บริหารระดับต่างๆ
7. มีการประเมินผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายตามคารับรอง
8. มีการนาผลการประเมินผลการดาเนินงานของผู้บริหารไปเชื่อมโยงกับระบบการสร้าง
แรงจูงใจ
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดาเนินการไม่ครบ 5 ข้อแรก มีการดาเนินการ 5 - 7 ข้อแรก

คะแนน 3
มีการดาเนินการครบทุกข้อ

- 127 ข้อมูลอ้างอิง :
1.หลักฐานที่แสดงว่าสถาบันได้จัดทาแนวทางการดาเนินการในการประเมินผลและแผนงาน
การประเมิน ผลภายในสถาบันอุดมศึกษา
2. หลักฐานแสดงการทบทวนวิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์
3. หลักฐานแสดงการจัดทา Strategy Map ของหน่วยงานในระดับคณะหรือเทียบเท่า
4. หลักฐานแสดงถึงการกาหนดตัวบ่งชี้และเป้าหมายและการจัดทาคารับรองระหว่าง
ผู้บริหารระดับสถาบันกับผู้บริหารระดับคณะ
5. หลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงระบบการติดตามผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้และเป้าหมาย
6. หลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการดาเนินการตามระบบติดตามและประเมินผลที่กาหนดไว้ได้
ครบถ้วนและสม่าเสมอ
7. บันทึกหรือรายงานสรุปผลการดาเนินงาน
8. หลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงกิจกรรมที่มีการประเมินผลการดาเนินงานและมีผลคะแนนที่ได้
จากการประเมินผลการดาเนินงานดังกล่าว
9. หลักฐานที่แสดงถึงหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรสิ่งจูงใจ โดยมีการนาผลการประเมินผล
การดาเนินงานมาใช้ประกอบการพิจารณาจัดสรรสิ่งจูงใจ
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องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
หลักการ
การเงินและงบประมาณเป็นสิ่งที่สาคัญอย่างหนึ่งของสถาบันการศึกษา โดยปกติแหล่งเงินทุน
ของสถาบันการศึกษาได้มาจากงบประมาณแผ่นดิน (สาหรับสถานศึกษาของรัฐ) และเงินรายได้ เช่น
ค่าเล่าเรียนของนักศึกษา รายได้จากงานวิจัย บริการทางวิชาการ ค่าเช่าทรัพย์สิน ฯลฯ ผู้บริหาร
สถาบันการศึกษาจะต้องทาความเข้าใจกับการวิเคราะห์ทางการเงิน เช่น ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อจานวน
นักศึกษา ทรัพย์สินถาวรต่อจานวนนักศึกษา ค่าใช้จ่ายที่สถาบันอุดมศึกษาใช้สาหรับการผลิตบัณฑิต
ต่อหัว จาแนกตามกลุ่มสาขา รายได้ทั้งหมดของสถาบันการศึกษาภายหลังจากหักงบดาเนินการทั้งหมด
งบประมาณในการพัฒนาอาจารย์ ความรวดเร็วในการเบิกจ่าย ร้อยละของงบประมาณที่ประหยัดได้
หลังจากที่ปฏิบัติตามภารกิจทุกอย่างครบถ้วน สิ่งเหล่านี้จะเป็นการแสดงศักยภาพเชิงการบริหาร
จัดการด้านการเงินของสถานศึกษาที่เน้นถึงความโปร่งใส ความถูกต้อง ใช้เม็ดเงินอย่างคุ้มค่า มี
ประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. แผนพัฒนาการเงินระดับอุดมศึกษา สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2. แผนปฏิบัติราชการของสถานศึกษาประจาปี
3. มาตรฐานการอุดมศึกษา สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
4. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา สานักงานรับรองมาตรฐานการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
5. มาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการสานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
6. มาตรฐานแผนการปฏิบัติราชการของสานักงบประมาณ
7. รายงานงบประมาณแผ่นดิน (สถานศึกษาของรัฐ) และเงินรายได้
ตัวบ่งชี้ จานวน 2 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย
8.1 มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบการเงินและ
งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
8.2 มีการใช้ทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันร่วมกัน

- 129 ตัวบ่งชี้ที่ 8.1

: มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบการเงิน
และงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้
: สถาบันอุดมศึกษาจะต้องมีระบบในการจัดหาและจัดสรรเงินอย่างมี
ประสิทธิภาพ จะต้องมีแผนกลยุทธ์ทางด้านการเงิน มีการวิเคราะห์รายได้ ค่าใช้จ่ายของการดาเนินงาน
โดยพิจารณาจากทุกแหล่งเงินทุน ทั้งจากงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้จากค่าบารุง การศึกษา
รวมทั้งรายได้อื่น ๆ ที่สถาบันได้รับ มีการนาเงินรายได้ไปจัดสรรอย่างเป็นระบบ มีระบบฐานข้อมูล
ทางการเงิน แยกค่าใช้จ่ายตามหมวดต่าง ๆ มีการจัดทารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบครบทุก
พันธกิจ มีการนาระบบโปรแกรมสามมิติด้านการเงินมาใช้รวมทั้งมีผู้ตรวจสอบการใช้เงินอย่างมี
ประสิทธิภาพ รายงานทางการเงินต้องสามารถทราบข้อมูลด้านค่าใช้จ่ายทั้งหมดทั้งด้านการเรียน การ
สอน การวิจัย การบริการวิชาการ การทานุบารุง -ศิลปวัฒนธรรม และการพัฒนาบุคลากร เช่น
ค่าใช้จ่ายในระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์และศูนย์สารสนเทศต่อนักศึกษา ค่าใช้จ่ายในการวิจัย
ค่าใช้จ่ายของสถาบันในการบริการวิชาการวิชาชีพ ค่าใช้จ่ายและมูลค่าที่ใช้ในการอนุรักษ์ พัฒนา และ
สร้างเสริมเอกลักษณ์ ศิลปวัฒ นธรรมต่องบดาเนินการ สินทรัพย์ถาวรต่อนักศึกษา งบประมาณในการ
พัฒนาอาจารย์ ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อนักศึกษา ระดับความสาเร็จของการประหยั ดงบประมาณ รายจ่าย
ลงทุน ค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้า น้ามันเชื้อเพลิง งบประมาณที่ประหยัดได้ ร้อยละเงินเหลือจ่ายสุทธิต่อ
งบประมาณดาเนินการและต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตรายหลักสูตร
รอบระยะเวลา : ปีการศึกษา (1 มิถุนายน - 31 พฤษภาคม)
เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ
1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสถาบันให้เป็นไปตามเป้าหมาย
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน แผนการจัดสรร และการวางแผนการใช้เงิน
อย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใส ตรวจสอบได้
3. มีการจัดทาระบบฐานข้อมูลทางการเงินที่ผู้บริหารสามารถนาไปใช้ในการตัดสินใจและ
วิเคราะห์สถานะทางการเงิน
4. มีการจัดทารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
5. มีการนาข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและ
ความมั่นคง ขององค์การอย่างต่อเนื่อง
6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอกทาหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตาม
ระเบียบและกฎเกณฑ์ที่สถาบันกาหนด
7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนาข้อมูลจาก
รายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ

- 130 เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดาเนินการไม่ครบ 5 ข้อแรก มีการดาเนินการ 5 – 6 ข้อแรก

คะแนน 3
มีการดาเนินการครบทุกข้อ

แนวทางปฏิบัติที่ดี :
1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินของสถาบันที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจของสถาบันในทุก
ๆ ด้าน ทั้งการผลิตบัณฑิต งานวิจัย การบริการวิชาการและการทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรมรวมทั้ง
ส่งเสริมยุทธศาสตร์ของสถาบันให้เป็นไปตามเป้าหมาย
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงินทั้งในส่วนของการจัดหาแหล่งเงิน วิธีการที่
ได้มาซึ่งแหล่งเงิน รวมทั้งวางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
3. มีการจัดทาระบบฐานข้อมูลทางการเงิน เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลาและ
สามารถนาข้อมูลให้แต่ละหน่วยงานนามาใช้ในการบริหาร และการตัดสินใจ
4. มีการจัดทารายงานทางการเงินที่แสดงถึงสถานะทางการเงินของสถาบัน สามารถปิดงบ
บัญชีได้อย่างน้อยทุก 6 เดือน และเสนอข้อมูลให้ผู้บริหารเพื่อใช้ในการตัดสินใจ ในภาพรวมของ
องค์กร รวมทั้งการนาเสนอรายงานฐานะทางการเงินให้สภาสถาบันทราบอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
5. รายงานทางการเงิน สามารถบ่งชี้ถึงข้อมูลทางการเงินทุกด้านที่แสดงถึง ประสิทธิภาพของ
การบริหารจัดการของสถาบัน
6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก เพื่อตรวจ ติดตามการใช้เงินของทุกหน่วยงาน
ย่อยให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่สถาบันกาหนด ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานย่อย
รวมทั้งเสนอผลการตรวจสอบภายในและภายนอกให้คณะผู้บริหารของสถาบัน
7. ผู้บริหารระดับสูงให้ความสาคัญกับรายงานทางการเงินและข้อเสนอแนะของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในและภายนอก ตลอดจนข้อเสนอแนะอื่นๆจากสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาหา
แนวทางปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง

- 131 ตัวอย่างแนวทางการพัฒนาคุณภาพ
เรื่องที่ควรพิจารณา

ตัวอย่างแนวทางการพัฒนา

1. มีระบบ และกลไกในการ
จัดสรรทรัพยากรทางการเงิน
การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย

1.1 มีการจัดทาระบบทางการเงิน โดยเริ่มจากการจัดทาแผนกลยุทธ์สถาบันเพื่อต้องการทราบว่า
สถาบันมีทิศทางการพัฒนาไปในทิศทางใด มีการกาหนดภารกิจและจัดสรรงบประมาณภารกิจหลัก
ทั้ง 4 ด้าน รวมทั้งจุดเน้นของสถาบันมีการจัดทาแผนงบประมาณ (สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ)
แผนการจัดหาเงินจากแหล่งเงินต่างๆ และแผนการใช้เงินให้สอดคล้องกัน
1.2 มีการจัดหาทรัพยากรทางการเงินอย่างเพียงพอสาหรับการบริหารภารกิจของสถาบันในทุกด้าน
ให้เป็นไปตามเป้าหมาย และมีแผนใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อจะทาให้รายได้รายจ่ายเป็นไป
อย่างเหมาะสม
1.3 มีระบบฐานข้อมูลทางการเงินที่เพียงพอทันสมัยครบถ้ว นสามารถนาไปใช้ในการตัดสินใจของ
ผู้บริหารทุกระดับของสถาบันได้ ฐานข้อมูลทางการเงินเป็นสิ่งจาเป็นที่ ผู้บริหารจะต้องเรียนรู้ และ
นาข้อมูลมาวิเคราะห์สถานะทางการเงินของหน่วยงาน
2.1 มีการจัดทารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบอย่างน้อยทุก 6 เดือน ปีละ 2 ครั้ง เพื่อจะได้รู้ถึง
สถานะของเงินรายได้หักค่าใช้จ่ายแล้วสถานศึกษามีงบประมาณเหลือเพียงพอที่จะใช้ในกิจกรรม
ของสถาบันในช่วงถัดไปและรายงานทางการเงินเป็นรายงานที่แจ้งให้ผู้บริหารได้ทราบว่าได้ใช้เงิน
ตามแผนหรือไม่และได้ใช้เงินกับกิจกรรมใดมีผลลัพธ์จากการทางานอย่างไรบ้าง
2.2 มีหน่วยตรวจสอบภายในของสถาบันที่มีหน้าที่ ตรวจสอบติดตามการใช้เงินของหน่วยงานใน
สถาบันให้ถูกต้องเป็นระบบและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กับหน่วยปฏิบัติ
2.3 ผู้บริหารระดับสูงจะต้องติดตามผลการใช้เงินจากรายงานทางการเงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ต้องติดตาม ตรวจสอบ และหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข
3.1 มีการนารายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารของสถาบันและสภาสถาบัน
3.2 ผู้บริหารนาข้อมูลจากรายงานทางการเงินไปเป็นข้อมูลในการวางแผน และการตัดสินใจ
3.3 สถาบันมีการนาข้อมูลทางการเงินไปวิเคราะห์ ค่าใช้จ่ายต่างๆ และวิเคราะห์สถานะทางการเงิ น
ตลอด จนความมั่นคงขององค์การ

2. การตรวจสอบการเงิน และ
งบประมาณ

3. มีการรายงานทางการเงิน
ให้ผู้บริหารและสภาสถาบัน

ข้อมูลอ้างอิง

:
1. แผนยุทธศาสตร์สถาบันอุดมศึกษา และแผนยุทธศาสตร์ทางการเงินของสถาบัน
2. งบประมาณประจาปี ของสถาบัน
3. แหล่งของงบประมาณรายได้ จากแหล่งต่างๆ
4. การจัดสรร งบประมาณ ค่าใช้จ่ายให้กับหน่วยงาน
5. วิธีการใช้เงิน การบันทึกบัญชี การติดตามผลการใช้เงินของหน่วยงาน
6. ผลจากการจัดทาระบบบัญชีสามมิติของสถาบัน
7. ฐานข้อมูลทางการเงินของสถาบัน
8. รายงานทางการเงินของสถาบัน และการนาข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการตัดสินใจ
9. การคิดค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักศึกษา ต้นทุนผลผลิต
10. รายงานฐานะทางการเงินต่อสภาสถาบัน และข้อเสนอแนะจากสภาสถาบัน

- 132 ตัวบ่งชี้ที่ 8.2

: มีการใช้ทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันร่วมกัน

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้ : การบริหารงานโดยการบูรณาการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ทั้งภายในและภายนอก
สถาบันให้เกิดประโยชน์สูงสุดแสดงให้เห็นถึงกลยุทธ์การบริหารงานที่สอดคล้องกับสถานการณ์ในโลก
ยุคปัจจุบัน
รอบระยะเวลา :

ปีงบประมาณ (1 ตุลาคม – 31 กันยายน)

เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ
1. มีคณะกรรมการวิเคราะห์ความต้องการการใช้ทรัพยากรของสถาบัน
2. มีผลการวิเคราะห์ความต้องการในการใช้ทรัพยากรของสถาบัน
3. มีแผนการใช้ทรัพยากรร่วมกันกับหน่วยงานอื่นในสถาบัน
4. มีแผนการใช้ทรัพยากรร่วมกันกับหน่วยงานอื่นนอกสถาบัน
5. มีผลการประหยัดงบประมาณที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรร่วมกับหน่วยงานอื่น
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1

คะแนน 2 (พอใช้)

คะแนน 3 (ดี)

มีการดาเนินการไม่ครบ 3 ข้อแรก

มีการดาเนินการ 3 ข้อแรก

มีการดาเนินการอย่างน้อย 4 ข้อแรก

แนวทางปฏิบัติที่ดี :
1. สถาบันกาหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรของสถาบันรวมทั้งการใช้ทรัพยากรภายใน
และภายนอกร่วมกัน
2. สถาบันกาหนดกลไกการดาเนินงานบริหารและใช้ทรัพยากรร่วมกันที่เป็น รูปธรรม อาทิ
การแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาและดาเนินงาน การจัดทาแผนการใช้ทรัพยากร
3. สถาบันจัดให้มีระบบฐานข้อมูลทรัพยากรเชื่อมโยงทั้งสถาบันและสามารถเรียกใช้ได้อย่าง
คล่องตัว
4. มีระบบการติดตามประเมินผลการใช้ทรัพยากรร่วมกัน

- 133 ตัวอย่างแนวทางการพัฒนาคุณภาพสาหรับตัวบ่งชี้ใช้ประเมินกระบวนการ
เรื่องที่ควรพิจารณา
1.นโยบายการบริหาร
ทรัพยากร

ตัวอย่างแนวทางการพัฒนา
1.1กาหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรของสถาบันรวมทั้งการใช้ทรัพยากร
ภายในและภายนอกร่วมกัน

2. กลไกการบริหารทรัพยากร

2.1แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาความต้องการในการใช้ทรัพยากรของสถาบัน
ศึกษาวิเคราะห์ผลที่ได้ และวางแผนกลยุทธ์ในการใช้ทรัพยากรภายในและ
ภายนอกร่วมกัน

เรื่องที่ควรพิจารณา
3. ระบบฐานข้อมูลทรัพยากร

ตัวอย่างแนวทางการพัฒนา
3.1 จัดให้มีระบบฐานข้อมูลทรัพยากรกลางที่สามารถใช้ร่วมกันได้ รวมทั้ง
ฐานข้อมูลทรัพยากรภายนอกสถาบันที่มีความเกี่ยวข้องและสามารถใช้ร่วมกันได้
กับพันธกิจของสถาบัน
4.1 มีการติดตามผลการใช้ทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันร่วมกันตาม
นโยบายและแผนการใช้ทรัพยากรที่สถาบันกาหนด
4.2 รายงานผลการประหยัดงบประมาณที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรร่วมกับหน่วย
อื่น

4. ระบบติดตามผล

ข้อมูลอ้างอิง :
1. แผนงานด้านการใช้ทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันร่วมกันของ สถาบัน พร้อม
เป้าหมายและหลักฐานการดาเนินงานตามแผน ตลอดจนการประเมินและปรับปรุง
2.โครงการบริหารการใช้ทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันร่วมกันของสถาบัน ตลอดจน
หลักเกณฑ์ ประกาศ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. ข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบัน ร่วมกัน
ของสถาบัน เช่น คาสั่งแต่งตั้งหรือมอบหมายผู้รับผิดชอบรายงานการประชุมของทีมงาน /
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลัก รายงานผลการวิเคราะห์ความต้องการในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
ของสถาบัน ระบบฐาน ข้อมูลทรัพยากรกลางที่เชื่อมโยงทุกหน่วยงานรายงานการประหยัด
งบประมาณที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
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องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
หลักการ
ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในเป็นปัจจัยสาคัญที่แสดงถึงศักยภาพการพัฒนา
คุณภาพของสถาบัน โดยต้องครอบคลุมทั้งปัจจัยนาเข้า กระบวนการ ผลผลิต ผลกระทบที่เกิดขึ้น
ซึ่งจะต้องมีการพัฒนาระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่องและมีกระบวนการ
จัดการความรู้ เพื่อให้เกิดนวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพภายในที่เป็นลักษณะเฉพาะของสถาบัน
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. มาตรฐานการอุดมศึกษาและมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
2. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา สานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
ตัวบ่งชี้ จานวน 3 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย
9.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษา
9.2 มีระบบและกลไกการให้ความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา
9.3 ระดับความสาเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

- 135 ตัวบ่งชี้ที่ 9.1

: มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษา

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้ : การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นภารกิจของสถาบันตามที่กาหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ซึ่งสถาบันการศึกษาต้องสร้างระบบและกลไกในการ
ควบคุม ตรวจสอบประเมินและพัฒนาการดาเนินงานของสถาบันให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าประสงค์
และระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่กาหนดโดยสถาบันและโดยหน่วยงานต้นสังกัดตลอดจนหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ถือว่าการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษาที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นหลักประกันแก่สาธารณชนให้มั่นใจว่าสถาบัน
สามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
รอบระยะเวลา :

ปีการศึกษา (1 มิถุนายน - 31 พฤษภาคม)

เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมกับระดับ การพัฒนาของสถาบัน
2. มีการกาหนดนโยบายและให้ความสาคัญเรื่องการประกันคุณภาพจากคณะกรรมการระดับ
นโยบายและผู้บริหารสูงสุดของสถาบัน ภายใต้การมีส่วนร่วมจากภาคีทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
3. มีการกาหนดมาตรฐานตัวบ่งชี้และเกณฑ์คุณภาพที่สอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา
และมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับการประเมินคุณภาพภายนอก
4. มีการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพที่ครบถ้วนทั้งการควบคุมคุณภาพการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพอย่างต่อเนื่องเป็นประจา (อย่างน้อย 3 ปีนับรวมปีที่มีการติดตาม)
5. มีการนาผลการประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุงการดาเนินงาน
6. มีระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาและใช้ร่วมกัน
ทั้งระดับบุคคล ภาควิชา คณะ และสถาบัน
7. มีระบบส่งเสริมการสร้างเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงานทั้ง
ภายในและภายนอกสถาบัน

- 136 เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการไม่ครบ 4 ข้อแรก

คะแนน 2
มีการดาเนินการ 4 ข้อแรก

คะแนน 3
มีการดาเนินการอย่างน้อย 5 ข้อแรก

แนวปฏิบัติที่ดี :
1. สถาบัน หน่วยงาน จัดให้มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เป็น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคีทั้งภายในและภายนอก
สถาบัน
2. มีการกาหนดมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์คุณภาพที่สอดคล้องกับมาตรฐานการ
อุดมศึกษามาตรฐานและกฎเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตลอดจนสอดคล้องกับเอกลักษณ์ของสถาบันโดย
ตัวบ่งชี้ที่พัฒนา ขึ้นต้องครอบคลุมปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพอย่างครบถ้วนทั้งปัจจัยนาเข้ากระบวนการ
และผลผลิต ตลอดจนเป็นตัวบ่งชี้ที่สามารถรองรับการประเมินภายนอกโดยหน่วยงานต่าง ๆ
3. มีการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาที่สมบูรณ์ทั้งการตรวจติดตาม การดาเนินงานการ
ประเมินคุณภาพการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพตามผลการประเมินทั้งภายในและภายนอกจนเป็น
วัฒนธรรมองค์กร
4. มีระบบสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาที่เหมาะสมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ระบบ
ฐานข้อมูล และมีการส่งเสริมสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง

ตัวอย่างแนวทางการพัฒนาคุณภาพสาหรับตัวบ่งชี้ใช้ประเมินกระบวนการ
เรื่องที่ควรพิจารณา
1.ระบบประกัน
คุณภาพ

ตัวอย่างแนวทางการพัฒนา
1.1 สถาบันอุดมศึกษาอาจพัฒนาระบบประกันคุณภาพที่เหมาะสมกับระดับการพัฒนา
ของสถาบัน โดยอาจเป็นระบบประกันคุณภาพที่ใช้กันแพร่หลายทั้งในระดับชาติหรือ
นานาชาติ หรือเป็นระบบเฉพาะที่สถาบันพัฒนาขึ้นเอง
1.2 ระบบประกันคุณภาพที่นามาใช้ต้องเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา
ที่ดาเนินการเป็นประจา โดยเริ่มจากการวางแผนการดาเนินการตามแผนการตรวจสอบ
ประเมินและการปรับปรุงพัฒนาเพื่อให้การดาเนินภารกิจบรรลุเป้าประสงค์และมีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

- 137 เรื่องที่ควรพิจารณา
2. กลไกการประกัน
คุณภาพ

ตัวอย่างแนวทางการพัฒนา
2.1 คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของสถาบันต้องให้ความสาคัญและ
กาหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจนโดยเกิดจากการมีส่วนร่วมจากทุก
ภาคีทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
2.2 มีหน่วยงานหรือคณะกรรมการรับผิดชอบการจัดระบบประกันคุณภาพ พร้อมทั้ง
กาหนดมาตรฐาน ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพที่เหมาะสม
2.3 มีกลไกการเชื่อมโยงการปฏิบัติงานตั้งแต่ระดับบุคคล ระดับภาควิชาหรือสาขาวิชา
ระดับคณะถึงระดับสถาบัน เพื่อให้ได้คุณภาพตามที่กาหนด
2.4 มีคู่มือคุณภาพในแต่ละระดับเพื่อกากับการดาเนินงาน
2.5 มีกลไกการติดตามตรวจสอบ ประเมินและกระตุ้นให้เกิด การพัฒนาคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่อง
3. มาตรฐานตัวบ่งชี้ 3.1 การกาหนดมาตรฐานที่ใช้เป็นกรอบในการดาเนินงาน ต้องสอดคล้องกับมาตรฐาน
และเกณฑ์คุณภาพ
การอุดมศึกษาตลอดจนมาตรฐานและกฎเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายนอกโดย
หน่วยงานต่าง ๆ
3.2 ตัวบ่งชี้ที่พัฒนาขึ้นต้องสามารถชี้วัดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานที่กาหนด
ได้ทั้งหมดและต้องครอบคลุมปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพครบถ้วนทั้งปัจจัยนาเข้า
กระบวนการ ผลผลิตหรือผลลัพธ์
3.3 เกณฑ์หรือแนวปฏิบัติที่ดีที่ใช้กากับแต่ละตัวบ่งชี้ต้อง สามารถวัดระดับคุณภาพตาม
เป้าหมายของตัวบ่งชี้นั้น ๆ และที่สาคัญต้องเป็นเกณฑ์ที่นาไปสู่การปรับปรุงพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง
4. ระบบฐานข้อมูลเพื่อ 4.1 จัดให้มีระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาที่
การประกันคุณภาพ
ถูกต้องและสามารถใช้ร่วมกันได้ ทั้งระดับบุคคล ภาควิชาคณะ และสถาบัน
4.2 ระบบฐานข้อมูลข้างต้นเป็นระบบฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกับระบบฐานข้อมูลหลักของ
สถาบันซึ่งสามารถนามาใช้เพื่อการวางแผนการปฏิบัติงานประจาการตรวจสอ บประเมิน
ตลอดจนถึงเพื่อการปรับปรุงพัฒนา
5. การจัดการความรู้
5.1 มีการให้ความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพแก่คณาจารย์และบุคลากรอย่าง
ด้านการประกัน
สม่าเสมอ
คุณภาพ
5.2 ส่งเสริมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดาเนินการด้านประกันคุณภาพ
การศึกษาเพื่อนาไปสู่นวัตกรรมใหม่ ๆ
5.3 จัดให้มีการเผยแพร่นวัตกรรมอย่างสม่าเสมอ เช่น จัดประชุมสัมมนา จัดพิมพ์วารสาร
เพื่อส่งเสริมและยกย่องเจ้าของนวัตกรรม
5.4 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงาน
ภายในและภายนอกสถาบัน

- 138 ข้อมูลอ้างอิง :
1. แผนงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน หรือหน่วยงานและหลักฐานการ
ดาเนิน งานตามแผน ตลอดจนการประเมินและปรับปรุง โดยการสนับสนุนจากสภาสถาบัน
คณะกรรมการบริหารหน่วยงาน และผู้บริหารทุกระดับ
2. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ การบริหารงานด้านการประกันคุณภาพของสถาบัน
ตั้งแต่การควบคุม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพ ตลอดจนระเบียบ ข้อบังคับ มาตรการและ
แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
3. ข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานประกันคุณภาพ เช่น คาสั่ง แต่งตั้ง
หรือมอบหมายหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบคู่มือการประกันคุณภาพของสถาบันฐานข้อมูลที่ใช้ในการ
ประกันคุณภาพ หลักฐานการส่งเสริมสนับสนุนระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาให้
เข้มแข็งและเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารงานโดยการมีส่วนร่วมของประชาคมข้อมูลหรือ
หลักฐานการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุน กระบวนการจัดการความรู้เรื่องการประกันคุณภาพของ
สถาบัน หน่วยงาน

- 139 ตัวบ่งชี้ที่ 9.2

:

มีระบบและกลไกการให้ความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้ : สถาบันอุดมศึกษา มีการดาเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้ ในระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถาบันเพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะและมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ
การศึกษาเพื่อส่งเสริมการประกันคุณภาพของสถาบันให้เข้มแข็งรวมทั้งจัดระบบให้ทุกกิจกรรมหรือโครงการ
ของนักศึกษามีการประกันคุณภาพทุกกิจกรรมหรือโครงการ
รอบระยะเวลา : ปีการศึกษา (1 มิถุนายน - 31 พฤษภาคม)
เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ
1. มีระบบการให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา
2. มีระบบส่งเสริมให้นักศึกษานาความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้กับกิจกรรมนักศึกษา
3. มีกลไกให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
4. นักศึกษามีการใช้กระบวนการคุณภาพ ในการพัฒนาคุณภาพของกิจกรรมหรือโครงการ
นักศึกษา
5. นักศึกษาสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหว่างสถาบัน
6. มีระบบติดตามประเมินผลการประกันคุณภาพในกิจกรรมที่นักศึกษาดาเนินการและในส่วน
ที่นักศึกษามีส่วนร่วมกับการประกันคุณภาพของสถาบัน
7. มีการนาผลการประเมินไปพัฒนากระบวนการให้ความรู้และกลไกการดาเนินงานประกัน
คุณภาพที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการไม่ครบ 4 ข้อแรก

คะแนน 2

คะแนน 3

มีการดาเนินการ 4 – 5 ข้อแรก มีการดาเนินการอย่างน้อย 6 ข้อแรก

แนวปฏิบัติที่ดี :
1. มีระบบและกลไกในการสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะด้านประกันคุณภาพ ให้กับ
นักศึกษา
2. มีระบบและกลไกส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกระบวนการประกันคุณภาพของสถาบัน
3. มีระบบและกลไกส่งเสริมให้นักศึกษานาความรู้ด้านประกันคุณภาพ กระบวนการคุณภาพ
เช่น 5 ส. PDCA ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพกิจกรรมหรือโครงการนักศึกษา
4. การติดตามประเมินผลและพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งกิจกรรมที่ดาเนินการโดย
นักศึกษา และที่นักศึกษามีส่วนร่วมในกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน
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เรื่องที่ควรพิจารณา

ตัวอย่างแนวทางการพัฒนา

1.ระบบการให้ความรู้และทักษะ 1.1 สถาบันมีระบบการประกันคุณภาพที่ครอบคลุมการให้ความรู้และทักษะด้านการประกัน
การประกันคุณภาพแก่นักศึกษา คุณภาพให้แก่นักศึกษาทุกคน ทั้งเพื่อสนับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน และเพื่อ
ส่งเสริมให้มีการประกันคุณภาพในกิจกรรมที่นักศึกษาเป็นผู้ดาเนินการ
1.2 ระบบประกันคุณภาพที่ส่งเสริมให้นักศึกษานาไปใช้กับ กิจกรรมของนักศึกษาควรเชื่อมโยง
กับระบบประกันคุณภาพของสถาบันและเหมาะสมกับระดับความรู้ของนักศึกษาซึ่ง อาจเริ่มจาก 5
ส. PDCA
เป็นต้น
2. กลไกการดาเนินการ
2.1 มีกลไกในการให้ความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา เช่น มีคณะกรรมการ
หรือผู้รับผิดชอบมีงบประมาณที่ชัดเจน
2.2 มีกลไกให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
2.3 นักศึกษามีการใช้กระบวนคุณภาพ เช่น 5 ส. PDCA ในการพัฒนาคุณภาพของกิจกรรมหรือ
โครงการนักศึกษาครบทุกกิจกรรม
2.4 นักศึกษามีเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหว่างสถาบัน
3. การติดตามประเมินผล
3.1 ติดตามประเมินผลการประกันคุณภาพทั้งกิจกรรมที่ดาเนินการโดยนักศึกษาและที่นักศึกษามี
ส่วนร่วมกับการประกันคุณภาพของสถาบัน
3.2 นาผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงกระบวนการให้ความรู้และกลไกการดาเนินงานประกัน
คุณภาพที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูลอ้างอิง :
1. แผนงานการส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถาบัน และหลักฐานการดาเนินงานตามแผนตลอดจนการประเมินและปรับปรุง
2.โครงการส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและ
นาไปใช้ในกิจกรรมนักศึกษาและมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน ตลอดจน
ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรการและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
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: ระดับความสาเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
คาอธิบายตัวบ่งชี้ : ระดับความสาเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในวัดจากผลการ
ดาเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่กาหนดขึ้นทั้งในระดับสถาบัน
และหน่วยงานย่อย ตลอดจนถึงในองค์การนักศึกษา ทั้งนี้โดยมีการรายงานผลการประกันคุณภาพต่อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชนมีการนาผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงการดาเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพระหว่างบุคคลและหน่วยงานตลอดจนมี
นวัตกรรม หรือมีแบบอย่างที่ดีในการประกันคุณภาพการศึกษา
รอบระยะเวลา :

ปีการศึกษา (1 มิถุนายน - 31 พฤษภาคม)

เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ
1. มีการดาเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะและสถาบัน
อย่างต่อเนื่อง
2. มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายในโดยสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของสถาบัน
3. มีการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
สาธารณชนภายในเวลาที่กาหนด
4. มีการนาผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการดาเนินงานของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง
5. มีนวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพที่หน่วยงานพัฒนาขึ้นหรือมีการจัดทาแนวปฏิบัติที่ดี
เพื่อ
การเป็นแหล่งอ้างอิงให้กับหน่วยงานและสถาบันอื่น ๆ
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการไม่ครบ 3 ข้อแรก

คะแนน 2
มีการดาเนินการ 3 ข้อแรก

คะแนน 3
มีการดาเนินการอย่างน้อย 4 ข้อแรก

ข้อมูลอ้างอิง :
1. รายงานการตรวจติดตามภายในสถาบันทุกระดับ
2. รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน
3. รายงานความเปลี่ยนแปลงอันสืบเนื่องมาจากการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
4. นวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่สถาบัน หรือหน่วยงานพัฒนาขึ้นหรือ
การปฏิบัติที่เป็นเลิศ หรือการเป็นแหล่งอ้างอิงของหน่วยงานอื่น ๆ ตลอดจนผลการพัฒนาหรือ
มูลค่าเพิ่ม (value added) จากการประกันคุณภาพภายใน
5. รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่มีต่อการพัฒนาสถาบัน หน่วยงาน และ
บุคลากร

- 142 6. รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ส่งผลต่อคุณภาพบัณฑิตคุณภาพงานวิจัย
ประสิทธิผลของการบริการวิชาการและการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมของสถาบัน หรือหน่วยงาน
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องค์ประกอบที่ 10 นโยบายรัฐบาล 3 ดี (3 D)
หลักการ
การจัดการศึกษามีความสาคัญต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน กระทรวงศึกษาธิการโดย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความสาคัญกับการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนทั้งในด้านการ
จัดการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อสร้างองค์ความรู้ กระบวนการคิดวิเคราะห์
เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาตนเองและประกอบอาชีพ อีกด้านหนึ่งคือการบ่ม
เพาะปลูกฝัง ปลูกจิตสานึกให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และ
ประเทศชาติ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถดารงตนอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข สถานศึกษาควรจะได้
ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมที่จะมุ่งเน้นภารกิจที่จะก่อให้เกิดผลดังกล่าวตาม
นโยบาย 3 ดี(3 D) DEMOCRACY ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย DECENCY ด้านการส่งเสริมให้มี
คุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทยและ DRUG-FREE คือ ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด
ทุกชนิด
DEMOCRACY คือ การมีความตระหนักเห็นความสาคัญ ศรัทธาและเชื่อมั่นในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข รังเกียจการทุจริตและต่อต้านการซื้อสิทธิ์ ขาย
เสียง
DECENCY คือ การมีคุณธรรม จริยธรรม มีความดีงาม รู้จักผิดชอบ ชั่วดี มีความภาคภูมิใจ
ในความเป็นไทย รวมทั้งยึดถือปฏิบัติในการดารงชีพสืบไป
DRUG-FREE คือ การมีความเข้าใจ รู้จักพิษภัยของยาเสพติดและรู้จักการหลีกเลี่ยง
ตัวบ่งชี้ จานวน 2 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย
10.1 การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3D)
10.2 ผลที่เกิดกับผู้เรียนตามนโยบาย 3 ดี (3D) มีความรู้ เจตคติที่ดี ตลอดจนเกิดพฤติกรรม
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ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้ : สถานศึกษามีกระบวนการบริหารจัดการเพื่อเร่งรัดพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยมี
การวางแผนการจัดกิจกรรม จัดสภาพแวดล้อม และสิ่งอานวยความสะดวกในสถานศึกษา มีความ
ร่วมมือกับทุกฝ่าย และการติดตามประเมินผลตามแนวทางการดาเนินงานของสถานศึกษา 3 ดี (3D)
รอบระยะเวลา : ปีการศึกษา (1 มิถุนายน - 31 พฤษภาคม)
แนวปฏิบัติที่ดี :
1. สถานศึกษา หน่วยงาน ดาเนินการกาหนดนโยบาย จัดทาแผนพัฒนาสถานศึกษาตาม
แนว นโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D)
2. มีการกาหนดผู้รับผิดชอบในการดาเนินงานตามแผนพัฒนาสถานศึกษาอย่างชัดเจน
3. ดาเนินการส่งเสริมและสนับสนุนทรัพยากรและสิ่งอานวยความสะดวกที่สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาสถานศึกษาตามแนวนโยบาย 3 ดี (3D)
4. สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมและการบริการ มีโครงการสร้างสาระการเรียนรู้ แผน
กิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 3 ดี (3D)
5. มีการนาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสร้างสรรค์นวัตกรรม/โครงการ/กิจกรรมเพื่อ
ตอบสนอง
นโยบาย 3 ดี (3 D) ที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา
6. มีกลไกในการสร้างและพัฒนาเครือข่ายให้มีส่วนร่วมและให้การสนับสนุนกิจกรรม
ส่งเสริม 3 ดี (3 D) ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
7. มีระบบกลไกและแผนการกากับติดตามประเมินผลที่ชัดเจนพร้อมรายงานผลการติดตาม
ประเมิน ผล และการนาผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพสถานศึกษา 3 ดี (3D)
เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ
1. วางแผนพัฒนาสถานศึกษาตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) และส่งเสริมสนับสนุน
ทั้งทรัพยากร สิ่งอานวยความสะดวก และบุคคล
2. จัดการเรียนรู้ จัดกิจกรรมด้านประชาธิปไตย ด้านคุณธรรม จริยธรรม และด้านภูมิคุ้มกันภัย
จากยาเสพติด
3. พัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีองค์ความรู้และทักษะการปฏิบัติงานเพื่อ
การพัฒนาสถานศึกษา 3 ดี (3D) อย่างมีคุณภาพ
4. ให้ความร่วมมือกับทุกฝ่ายในการดาเนินงานนโยบายคุณภาพสถานศึกษา 3 ดี (3
D)
5. กากับ ติดตามให้สถานศึกษาพัฒนาหรือมีนวัตกรรมส่งเสริมให้การดาเนินงานเป็นไปตาม
มาตรฐานสถานศึกษา 3 ดี (3D)

- 145 เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ 1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ 3 – 4 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการครบทั้ง 5 ข้อ

ข้อมูลอ้างอิง :
1. นโยบายและแผนพัฒนาสถานศึกษาตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D)
2. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทางาน หรือมอบหมายผู้รับผิดชอบ
3. เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงกลไกการสนับสนุนทรัพยากร สิ่งอานวยความสะดวก
การสร้างและพัฒนาเครือข่าย การกากับติดตามประเมินผลที่ชัดเจน
4. รายงานผลการดาเนินงาน การติดตามประเมินผลและการนาผลไปพัฒนาปรับปรุง

- 146 ตัวบ่งชี้ที่ 10.2 :

ผลที่เกิดกับผู้เรียนตามนโยบาย 3 ดี (3D) มีความรู้ เจตคติที่ดี ตลอดจนเกิด
พฤติกรรม

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
คาอธิบายตัวบ่งชี้ : สถานศึกษาได้พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนทั้งในด้านการจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนตามนโยบาย 3 ดี (3D) เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตย รู้และ
ตระหนักในโทษภัยของยาเสพติด สร้างภูมิคุ้มกันภัยจากสิ่งเสพติดและอบายมุขต่าง ๆ ตลอดจนมี
สุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรีและกีฬา เพื่อให้ผู้เรียนสามารถดารงตนอยู่ร่วมกับผู้อื่น
ได้อย่างมีความสุข
รอบระยะเวลา

: ปีการศึกษา (1 มิถุนายน - 31 พฤษภาคม)

เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
มีกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย
มีกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย
สถานศึกษา 3 ดี จานวน 1 ด้าน สถานศึกษา 32 ดี จานวน 2 ด้าน

คะแนน 3
มีกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย
สถานศึกษา 3 ดี ครบทั้ง 3 ด้าน

ข้อมูลอ้างอิง :
1. โครงการกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) ด้านการส่งเสริม
ประชาธิปไตย ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย และด้านการสร้าง
ภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด
2. รายงานผลการเข้าร่วมโครงการของนิสิตนักศึกษา
3. รายงานการประเมินผลโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3
D)

