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องคประกอบท่ี 5 การบริการวิชาการแกสังคม  
 
 การบริการวิชาการแกสังคมเปนหน่ึงในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันพึงให บริการวิชาการแกชุมชน 
สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบตางๆ ตามความถนัดและในดานที่ สถาบันมีความเช่ียวชาญการใหบริการวิชาการอาจให
เปลาโดยไมคิดคาใชจายหรืออาจคิดคาใชจายตามความเหมาะสม ใหทั้งองคการภาครัฐและเอกชน องคการอิสระ องคการ
สาธารณะ ชุมชน และ สังคมโดยกวาง รูปแบบการใหบริการวิชาการมีความหลากหลาย เชน การอนุญาตใหใชประโยชน 
ทรัพยากรของสถาบัน เปนแหลงอางอิงทางวิชาการ ใหคําปรึกษา ใหการอบรม จัดประชุมหรือ สัมมนาวิชาการ ทํางานวิจัย
เพ่ือตอบคําถามตางๆ   หรือเพ่ือช้ีแนะสังคม    การใหบริการวิชาการนอกจาก เปนการทําประโยชนใหสังคมแลวสถาบัน 
ยังไดรับประโยชนในดานตางๆ   คือ   เพ่ิมพูนความรูและประสบการณของอาจารยอันจะนํามาสูการพัฒนาหลักสูตร  
มีการบูรณาการเพ่ือใชประโยชนทางดาน การจัดการเรียนการสอนและการวิจัย พัฒนาตําแหนงทางวิชาการของอาจารย 
สรางเครือขายกับ องคการตาง ๆ ซึ่งเปนแหลงงานของนักศึกษาและเปนการสรางรายไดของสถาบันจากการใหบริการ
วิชาการดวยจํานวน 5 ตัวบงช้ี ประกอบดวย 
 

การบริการวิชาการแกสังคม  
ตัวบงชี ้  คาคะแนนท่ีได  

5.1 มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแกสังคมตาม
เปาหมายของสถาบัน 

 3  

5.2 รอยละของอาจารยประจําที่มีสวนรวมในการใหบริการทาง
วิชาการแกสังคมเปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธ
ภายนอกสถาบัน เปนกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา 

 3  

5.3 รอยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ
ที่ตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็ง
ของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติตออาจารยประจํา 

 3  

5.4 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ  3  
5.5 จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่ไดรับการ
ยอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ  

 3  

คะแนนเฉลี่ย 3 

ผลการประเมิน ไดมาตรฐาน 

หมายเหตุ   
คาเฉล่ีย ผลการประเมิน 
0 - 1.50 ไมไดมาตรฐาน 

1.51 - 2.50 อยูในเกณฑยอมรับได 
2.51 - 3.00 ไดมาตรฐาน 

 



 55 

 ตัวบงชี้ท่ี 5.1     : มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแกสังคมตามเปาหมายของสถาบัน 
 

 ชนิดของตัวบงชี้  :  กระบวนการ  
  

เกณฑมาตรฐาน    :  ระดับ  
1. มีการจัดทํานโยบาย แผนกลยุทธ และแผนดําเนินงานของการบริการวิชาการแกสังคม  
2. มีคณะกรรมการ คณะทํางานหรือหนวยงานดําเนินการใหบริการวิชาการแกสังคมตามแผนที่กําหนด  
3. มีการกําหนดหลักเกณฑและหรือระเบียบในการใหบริการวิชาการแกสังคม  
4. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนที่กําหนด  
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการวิชาการแกสังคม  
6. มีการจัดทําแผนการเช่ือมโยงและบูรณาการการบริการทางวิชาการแกสังคมเขากับการเรียนการสอน หรือ 

การวิจัย หรือการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
     7. มีการประเมินสัมฤทธิผลและนําผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุงความเช่ือมโยงและบูรณาการระหวางการ
บริการวิชาการแกสังคมกับภารกิจอื่น ๆ ของสถาบัน  
 

 เกณฑการประเมิน  :  
 

            คะแนน 1            คะแนน 2             คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 5 ขอแรก    มีการดําเนินการ 5-6 ขอแรก  มีการดําเนินการครบทุกขอ 

  

ผลการดําเนนิงาน 

หลักฐานอางอิง ผลการดําเนนิงาน 

เลขท่ี เอกสาร 
1. มีการจัดทํานโยบาย แผนกลยุทธ และแผนดําเนินงานของ 
การบริการวิชาการแกสังคม   
-  คณะฯ จัดทําแผนการดําเนินงานการบริการวิชาการแกสังคม 

คมส.5.1(1) -  แผนการดําเนินงานการบริการ
วิชาการแกสังคม 

2. มีคณะกรรมการ คณะทํางานหรือหนวยงานดําเนินการ
ใหบริการวิชาการแกสังคมตามแผนที่กําหนด  
-  แตงต้ังคณะทํางานวิจัยและบริการวิชาการแกสังคม 

คมส.5.1(2) -  คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการและ
บริการวิชาการแกสังคม 

3. มีการกําหนดหลักเกณฑและหรือระเบียบในการให 
บริการวิชาการแกสังคม 

คมส.5.1(3) 
 
 
 

-  ประกาศของคณะฯ เรื่อง ระเบียบ
และหลักเกณฑในการใหบริการ
วิชาการแกสังคม 
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หลักฐานอางอิง ผลการดําเนนิงาน 

เลขท่ี เอกสาร 
4. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนที่กําหนด  
-  คณะฯ  มีการติดตามประเมินผลงานไดทําไปตามแผนการ
ดําเนินงาน 

คมส.5.1(4) -  รายงานการประเมินการปฏิบัติงาน
โครงการบริการวิชาการ 

5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการ 
วิชาการแกสังคม  

คมส.5.1(5) -  รายงานการประชุมผูบริหาร 

6. มีการจัดทําแผนการเช่ือมโยงและบูรณาการการบริการทาง
วิชาการแกสังคมเขากับการเรียนการสอน หรือการวิจัย หรือการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  

คมส.5.1(6) -  จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่นําความรู 
ประสบการณจากการบริการวิชาการมา
ใชในการเรียนการสอน 

7. มีการประเมินสัมฤทธิผลและนําผลการประเมินไปพิจารณา
ปรับปรุงความเช่ือมโยงและบูรณาการระหวางการบริการวิชาการ
แกสังคมกับภารกิจอื่น ๆ ของสถาบัน 
  

คมส.5.1(7) -  โครงการสอน 

 
ผลการประเมินตนเอง 
เปาหมายปน้ี 3 

ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว 3 

ผลการประเมินตนเองปน้ี 3 

การบรรลุเปาหมาย บรรลุเปาหมาย 

เปาหมายปตอไป 3 

 
การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
   คณะฯ  มีสาขาวิชาที่หลากหลายที่ทํางานบริการทาง
วิชาการแกสังคมอยางเปนรูปธรรมมีเปาหมายในการ
ใหบริการวิชาการชัดเจน 

- 
 

จุดออน แนวทางแกไข 
- - 

 

โครงการและกิจกรรมในปตอไป 
 1.  กําหนดหลักเกณฑการใหบริการวิชาการแกสังคม 
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ตัวบงชี้ท่ี 5.2  :  รอยละของอาจารยประจําท่ีมีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม 
                                     เปนท่ีปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปนกรรมการวิชาการ 
                                     กรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา 
ชนิดของตัวบงชี้  :  ปจจัยนําเขา  
  

เกณฑการประเมิน   :   

                  คะแนน 1              คะแนน 2                    คะแนน 3 
อยูระหวางรอยละ 1 - รอยละ 24         รอยละ 25 - รอยละ 34      มากกวาหรือเทากับรอยละ 35 

 

ผลการดําเนนิงาน 

หลักฐานอางอิง ผลการดําเนนิงาน 

เลขท่ี เอกสาร 
คมส.5.2(1) -  ตารางสรุปรอยละของอาจารยประจําที่มี

สวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแก
สังคม เปนที่ปรึกษาเปนกรรมการวิทยานิพนธ
ภายนอกสถาบัน เปนกรรมการวิชาการ 

    คณะฯ  มีอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริงทั้งหมด   
48  คน  มีคณาจารยที่มีสวนรวมในการใหบริการ
วิชาการแกสังคม  26  คน  คิดเปน  54.17  % 

-  บัญชีรายช่ืออาจารยที่มีสวนรวมในการ
ใหบริการวิชาการ 

 

ผลการประเมินตนเอง 
เปาหมายปน้ี 3 

ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว 3 

ผลการประเมินตนเองปน้ี 3 

การบรรลุเปาหมาย บรรลุเปาหมาย 

เปาหมายปตอไป 3 
 

การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
- - 

จุดออน แนวทางแกไข 
- - 

โครงการและกิจกรรมในปตอไป 
 1.  โครงการใหบริการวิชาการแกสังคม 
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ตัวบงชี้ท่ี 5.3  :  รอยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพท่ีตอบสนองความ  
   ตองการพฒันาและเสริมสรางความเขมแขง็ของสังคม ชมุชน ประเทศชาติและ 
   นานาชาติตออาจารยประจํา  
 
ชนิดของตัวบงชี้  :  ผลผลิต  
  
คําอธิบายตัวบงชี้  :  ตัวบงชี้นี้ตองการวัดจํานวนกิจกรรมหรือโครงการท่ีสถาบันไดจัดขึ้นเพื่อให 
บริการวิชาการแกสังคมและชุมชนหรือเพื่อตอบสนองความตองการของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และ
นานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา  
 
เกณฑการประเมิน  :   
 

                คะแนน 1                คะแนน 2                 คะแนน 3 

อยูระหวางรอยละ 1 - รอยละ 24    รอยละ 25 – รอยละ 39  มากกวาหรือเทากับรอยละ 40  

 
ผลการดําเนนิงาน 

หลักฐานอางอิง ผลการดําเนนิงาน 

เลขท่ี เอกสาร 
     คณะฯ  มีอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง  จํานวน  
 48  คน และมีกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและ
เสริมสรางความเขมแข็งของสังคม  ชุมชน  ประเทศชาติ
และนานาชาติ  จํานวน  22 โครงการ    คิดเปนรอยละ  
45.83 

คมส.5.3(1) -  โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป  
2551 

 
ผลการประเมินตนเอง 
เปาหมายปน้ี 3 

ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว 3 

ผลการประเมินตนเองปน้ี 3 

การบรรลุเปาหมาย บรรลุเปาหมาย 

เปาหมายปตอไป 3 
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การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
     คณะฯ  มีแผนปฏิบัติราชการประจําปที่สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรและเปาประสงคของคณะ 

     ควรเกลี่ยงบประมาณแตละโครงการใหมีความ
เหมาะสม 
 

จุดออน แนวทางแกไข 
- - 

 
โครงการและกิจกรรมในปตอไป 
 1.  สํารวจความตองการความชวยเหลือดานวิชาการ 
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ตัวบงชี้ท่ี 5.4  :  รอยละของระดับความพงึพอใจของผูรับบริการ  
  
ชนิดของตัวบงชี้  :  ผลผลิต  
  
เกณฑการประเมิน    :  

               คะแนน 1                คะแนน 2                คะแนน 3 

         รอยละ 65 - รอยละ 74             รอยละ 75 - รอยละ 84 มากกวาหรือเทากับรอยละ85 

 

ผลการดําเนนิงาน 

หลักฐานอางอิง ผลการดําเนนิงาน 

เลขท่ี เอกสาร 
คมส.5.4(1) -       คณะฯ  มีรายงายผลความพึงพอใจของผูรับบริการ 

ซึ่งนําผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการของ
สถาบันอุดมศึกษา ที่เสนอตอ ก.พ.ร. ประจําป  2551   
มาใชในตัวบงช้ี 

รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ 

 
ผลการประเมินตนเอง 
เปาหมายปน้ี 2 

ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว 1 

ผลการประเมินตนเองปน้ี 2 

การบรรลุเปาหมาย บรรลุเปาหมาย 

เปาหมายปตอไป 3 

 
การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
     คณะฯ มีการปรับปรุงบริการดานตาง ๆ เปนประจํา    ควรปลูกฝงใหบุคลากรมีจิตใจใหบริการ (Service Mind) 
ทุกป  

จุดออน แนวทางแกไข 
- - 

โครงการและกิจกรรมในปตอไป 
  1.  สํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ  
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ตัวบงชี้ท่ี 5.5  :  จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับในระดับชาติหรือ 
                                         ระดับนานาชาติ  (เฉพาะสถาบันท่ีเนนการผลิตบัณฑิต และพัฒนาสังคม) 
 
ชนิดของตัวบงชี้  :  ผลผลิต  
 
เกณฑการประเมิน :  
  

              คะแนน 1               คะแนน 2                 คะแนน 3   
               1 – 2 แหลง                 3  แหลง มากกวาหรือเทากับ 4 แหลง  

  
  

 ผลการดําเนนิงาน 

หลักฐานอางอิง ผลการดําเนนิงาน 

เลขท่ี เอกสาร 
     คณะฯ  มีแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่ไดรับ
การยอมรับในระดับชาติ จํานวน  4  แหลง 

คมส.5.5(1) -  บัญชีแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพ 

 
ผลการประเมินตนเอง 
เปาหมายปน้ี 3 

ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว 3 

ผลการประเมินตนเองปน้ี 3 

การบรรลุเปาหมาย บรรลุเปาหมาย 

เปาหมายปตอไป 3 

 
การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
     คณะฯ  มีเครือขายความรวมมือกับองคกรภายนอกจน
สามารถต้ังแหลงเปนบริการวิชาการได 

     คณะฯ  ควรเสาะแสวงหาแหลงเรียนรูเพ่ิมขึ้นทุก ๆ ป 
 

จุดออน แนวทางแกไข 
- - 

โครงการและกิจกรรมในปตอไป 
 1.  โครงการพัฒนาแหลงเรียนรู 
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องคประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
 
  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมถือเปนพันธกิจสําคัญประการหน่ึงของ สถาบันอุดมศึกษา ดังน้ันสถาบันอุดมศึกษา
จึงตองมีระบบและกลไกควบคุมการดําเนินงานดานน้ีให เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและคุณภาพ โดยอาจมีจุดเนนเฉพาะที่
แตกตางกันตามปรัชญาและ ธรรมชาติของแตละสถาบัน และมีการบูรณาการเขากับการผลิตบัณฑิต งานวิจัย และการ
บริการ วิชาการรวมท้ังดําเนินการเพ่ือใหเกิดการพัฒนามาตรฐานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 5 ดาน ไดแก   มาตรฐาน
ดานนโยบาย    ดานการสงเสริม ดานการสนับสนุน ดานการสรางมาตรฐาน และดานการเผยแพรศิลปวัฒนธรรม และ
เช่ือมโยงความรูทองถิ่นสูสากล อันจะเปนกลไกในการฟนฟู อนุรักษ สืบสานพัฒนา เผยแพรศิลปวัฒนธรรม รวมทั้ง
สรางสรรค สงเสริมภูมิปญญาไทยใหเปนรากฐานการพัฒนาองคความรูที่ดีขึ้นจํานวน 1  ตัวบงช้ี ประกอบดวย 

 

 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ตัวบงชี ้

 คาคะแนนท่ีได  
6.1 มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  3  

คะแนนเฉลี่ย 3 

ผลการประเมิน ไดมาตรฐาน 

 
 
หมายเหตุ   
 

คาเฉล่ีย ผลการประเมิน 
0 - 1.50 ไมไดมาตรฐาน 

1.51 - 2.50 อยูในเกณฑยอมรับได 
2.51 - 3.00 ไดมาตรฐาน 
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ตัวบงชี้ท่ี 6.1   :   มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
  

ชนิดของตัวบงชี้  :  กระบวนการ  
  

เกณฑมาตรฐาน  :  ระดับ  
 

1. มีการกําหนดนโยบายท่ีชัดเจนปฏิบัติได และมีแผนงานรองรับ  
2. มีการกําหนดกิจกรรมหรือโครงการที่เปนประโยชนสอดคลองกับแผนงานและมีการดําเนินกิจกรรม 

อยางตอเน่ือง  
  3. มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจดานอื่น ๆ  
 4. มีการสงเสริมการดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ อาทิ การจัดทําฐานขอมูลดาน
ศิลปวัฒนธรรมการสรางบรรยากาศศิลปะและวัฒนธรรม การจัดกิจกรรม ประชุมเสวนาทางวิชาการ  การจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนอยางพอเพียงและตอเน่ือง  
 5. มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานดานศิลปวัฒนธรรม โดยผูเช่ียวชาญ และมีผลงานเปนที่ยอมรับในระดับชาติ
หรือนานาชาติ  

6. มีการเผยแพรและบริการดานศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติอาทิ มีสถานท่ีหรือเวทีแสดงผลงาน 
จัดทําวารสารศิลปวัฒนธรรมในระดับตาง ๆ มีความรวมมือใน การใหการบริการวิชาการดานศิลปวัฒนธรรมกับสังคมใน
ระดับตาง ๆ  
  

เกณฑการประเมิน  :  
 

                 คะแนน 1  คะแนน 2                    คะแนน 3  
มีการดําเนินการไมครบ3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3 ขอแรก  มีการดําเนินการอยางนอย4 ขอแรก 

  

 
 

ผลการดําเนนิงาน 

หลักฐานอางอิง ผลการดําเนนิงาน 

เลขท่ี เอกสาร 
1.  คณะฯ จัดใหมีกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมโดย
กําหนดนโยบายท่ีชัดเจนไวในแผนปฏิบัติราชการ 
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

คมส.6.1(1) 
 
 

-   แผนปฏิบัติราชการประจําป 
 
 

2.  คณะฯ  ไดกําหนดโครงการใหสอดคลองกับแผน  
เชน โครงการคุณธรรมนําชีวิตสูความรมเย็น 

คมส.6.1(2) 
 

-   โครงการคุณธรรมนําชีวิตสูความรมเย็น 
 

3 .   สง เสริมใหอาจารย  บูรณาการดานทํานุบํารุ ง
ศิลปวัฒนธรรมไวในเน้ือหารายวิชาที่สอน 

คมส.6.1(3) 
 

-   คําอธิบายรายวิชา  
 

4.  คมส.6.1(4) 
 

-   สูจิบัตรการจัดนิทรรศการศิลปนิพนธ สงเสริมการดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรมใน
รูปแบบตาง ๆ  เชน  การจัดนิทรรศการ  การประชุม
เสวนา  การอบรม  เปนตน 

-  ภาพถายกิจกรรมทางดานศิลปวัฒนธรรม 
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ผลการประเมินตนเอง 
เปาหมายปน้ี 3 

ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว 3 

ผลการประเมินตนเองปน้ี 3 

การบรรลุเปาหมาย บรรลุเปาหมาย 

เปาหมายปตอไป 3 

 
การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
     คณะฯ   มีความเก่ียวของใกลชิดกับชุมชนและทองถ่ิน
อยูแลว ทําใหไดสัมผัสกับงานดานศิลปวัฒนธรรมมาโดย
ตลอด สามารถมองเห็นธรรมชาติและบริบทของงานดาน
น้ี 

     คณะฯ  ควรสรางเครือขายทางศิลปวัฒนธรรมทั้ง
ภายในและภายนอกองคกรและแสดงบทบาทเปนผูนํา
ทางดานวัฒนธรรมแกชุมชนและทองถ่ินใหไดเพ่ือใหเกิด
การยอมรับ 

จุดออน แนวทางแกไข 
- - 

 
โครงการและกิจกรรมในปตอไป 
 1.  โครงการศิลปนิพนธ 

 2.  โครงการภาษาไทยที่รัก 
 3.  โครงการสงเสริมประเพณีลอยกระทง 
 4.  โครงการศิลปะสัญจร 
 5.  โครงการวันเด็กแหงชาติ 
 6.  โครงการอบรมดนตรีไทย 
 7.  โครงการประกวดขับรองเพลงไทยลูกทุง 
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องคประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ  
 
 สถาบันอุดมศึกษาตองใหความสําคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีสภามหาวิทยาลัยทําหนาที่ในการกํากับดูแลการ
ทํางานของสถาบันการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ ปจจัยที่ สถาบันอุดมศึกษาจะทําหนาที่บริหารจัดการใหมีคุณภาพไดแก 
ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานขอมูล การบริหารความเสี่ยงการบริหารการเปล่ียนแปลง การบริหารทรัพยากรท้ังหมด ฯลฯ เพ่ือ
สัมฤทธิผล ตามเปาหมายท่ีกําหนดไว โดยใชหลักการบริหารจัดการบานเมืองและสังคมที่ดี (good governance) จํานวน  
9 ตัวบงช้ี ประกอบดวย 

 

การบริหารและการจัดการ  
ตัวบงชี ้  คาคะแนนท่ีได  

7.1 สภาสถาบันใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและ
สามารถผลักดันสถาบันใหแขงขันไดในระดับสากล 

 3  

7.2 ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของสถาบัน  3  
7.3 มีการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรู  3  
7.4 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนา 
และธํารงรักษาไวใหบุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

 3  

7.5 ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพ่ือการบริหาร การเรียนการ
สอน และการวิจัย 

 1  

7.6 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามา
มีสวนรวมในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา 

 3  

7.7 รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการ
หรือวิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติ 

 3  

7.8 มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหาร
การศึกษา 

 3  

7.9 ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงช้ีและเปาหมายของ
ระดับองคกรสูระดับบุคคล 

 3  

คะแนนเฉลี่ย 2.77 

ผลการประเมิน ไดมาตรฐาน 

 
หมายเหตุ   
 

คาเฉล่ีย ผลการประเมิน 
0 - 1.50 ไมไดมาตรฐาน 

1.51 - 2.50 อยูในเกณฑยอมรับได 
2.51 - 3.00 ไดมาตรฐาน 
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ตัวบงชี้ท่ี 7.1   :  คณะกรรมการบริหารคณะใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและสามารถ 
ผลักดันคณะใหแขงขันไดในระดับสากล   

 ชนิดของตัวบงชี้ :  กระบวนการ  
  

เกณฑมาตรฐาน   :  ขอ  
1. คณะกรรมการบริหารคณะมีบทบาทสําคัญในการกําหนดทิศทาง ยุทธศาสตรและนโยบายของสถาบัน  

   2. คณะกรรมการบริหารคณะมีการติดตามผลการดําเนินงานตามภารกิจหลักของคณะมากกวาปละ 2 ครั้ง  
3. มีการประชุมกรรมการบริหารคณะอยางตํ่ารอยละ 80 ของแผน ในการประชุมแตละคร้ังมีกรรมการเขารวมโดย

เฉล่ียไมนอยกวารอยละ 80 โดยมีการสงเอกสารใหกรรมการบริหารคณะอยางนอย 7 วันกอนการประชุม  
4. คณะกรรมการบริหารคณะจัดใหมีการประเมินผลงานของอธิการบดีหรือผูบริหารสูงสุดตามหลักเกณฑที่ตกลง

กันไวลวงหนา  
5. คณะกรรมการบริหารคณะมีการดําเนินงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลและสงเสริมการบริหารงานโดยใชหลัก 

ธรรมาภิบาลท่ัวทั้งองคกร  

 เกณฑการประเมิน  :  
  

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

 

ผลการดําเนนิงาน 

หลักฐานอางอิง ผลการดําเนนิงาน 

เลขท่ี เอกสาร 
-   แผนพัฒนาคณะ รอบป พ.ศ.2550 – 2554  คมส.7.1.(1) 1. คณะกรรมการบริหารคณะมีบทบาทสําคัญในการ

กําหนดทิศทาง ยุทธศาสตรและนโยบายของคณะ  -  บันทึกการประชุมคณะ คมส.7.1.(2) 
-   แผนปฏิบัติราชการตามคํารับรอง 
ปงบประมาณ  2551 

คมส.7.1.(3) -  คณะกรรมการบริหารคณะฯ  รวมกับคณาจารยกําหนด
ทิศทางยุทธศาสตรและนโยบายคณะออกมา เปน
แผนพัฒนา  แผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติราชการ  
2. -   สําเนาคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการติดตาม

ประเมินผล 
คมส.7.1.(4) คณะกรรมการบริหารคณะมีการติดตามผลการ

ดําเนินงานตามภารกิจหลักของสถาบันมากกวาปละ2ครั้ง   
-   SAR  คมส.7.1.(5) -  คณะฯ  แตงต้ังคณะกรรมการติดตามประเมินผลการ

ดําเนินงานของคณะ  1  ชุด  และใชผลการประเมินผลการ
ดําเนินงานของคณะดวย 
 

ป 2550/2551 

-   แผนปฏิบัติการประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะฯ 

คมส.7.1.(6) 3. มีการประชุมกรรมการบริหารคณะอยางตํ่ารอยละ 80 
ของแผน ในการประชุมแตละครั้งมีกรรมการเขารวมโดย
เฉล่ียไมนอยกวารอยละ 80 โดยมีการสงเอกสารให  

 
-   คมส.7.1.(7) ระเบียบวาระการประชุม 
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หลักฐานอางอิง ผลการดําเนนิงาน 

เลขท่ี เอกสาร 
คมส.7.1.(8) 

 
-   กรรมการบริหารคณะ สถาบันอยางนอย 7 วันกอนการ

ประชุม 
-  คณะฯ  ไดกําหนดแผนการประชุมคณะกรรมการไวป
ละ  5  ครั้ง  และจะตองจัดการประชุมใหไดอยางนอยป
ละ  4  ครั้ง  และมีกรรมการเขารวมรอยละ  80 

บัญชีรายช่ือผูเขารวมประชุม 

คมส.7.1.(5) -   SAR  ป  2550/2551 4. คณะกรรมการบริหารคณะจัดใหมีการประเมินผลงาน
ของคณบดีหรือผูบริหารสูงสุดตามหลักเกณฑที่ตกลงกัน
ไวลวงหนา  

คมส.7.1.(9) -   

-  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินการ
ประเมินผลงานผูปฏิบัติโดยยึด SAR  และเครื่องมือที่
กําหนดขึ้น 

รายงานผลการประเมินของ
คณะกรรมการ 

 
 

ผลการประเมินตนเอง 
เปาหมายปน้ี 3 

ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว 3 

ผลการประเมินตนเองปน้ี 3 

การบรรลุเปาหมาย บรรลุเปาหมาย 

เปาหมายปตอไป 3 
 

 
 
 
 
 
 
 

5. คณะกรรมการบริหารคณะมีการดําเนินงานโดยใชหลัก
ธรรมาภิบาลและสงเสริมการบริหารงานโดยใช 
หลักธรรมาภิบาลท่ัวทั้งองคกร  
-  คณะฯ  มีการเปดเผยรายงานการประเมินตนเองใน
ชองทางตาง  ๆ   เชน   ลงเว็บไซต  ของคณะฯ  ลงใน
จดหมายขาว 

คมส.7.1.(10) 
คมส.7.1.(5) 
 

-   หนาเว็บไซตของคณะฯ 
-   SAR  ป  2550/2551 
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การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
     คณะฯ  มีเครือขาย (Network)  ที่หลากหลายทําให
แสวงหาความรวมมือไดงาย จึงสามารถใชเครือขายมา
เปนกลไกในการติดตามประเมินผลในลักษณะ (People  
Audit)  ได 

     ควรเพิ่มชองทางในการติดตามประเมินผล 
การดําเนินงานของคณะฯ ใหมีความหลากหลายย่ิงขึ้น 
 

จุดออน แนวทางแกไข 
- - 

โครงการและกิจกรรมในปตอไป 
 1.  โครงการอบรมการควบคุมภายใน 

 2.  โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลการบริหาร 
 3.  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการติดตามและประเมิลผลการดําเนินงาน 
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ตัวบงชี้ท่ี 7.2  :  ภาวะผูนาํของผูบริหารทุกระดับของสถาบัน    
ชนิดของตัวบงชี้ :  กระบวนการ  
เกณฑมาตรฐาน :  ระดับ  

1. มีกระบวนการสรรหาผูบริหารท่ีเปนระบบโปรงใสตรวจสอบได  
2. ผูบริหารดําเนินการบริหารดวยหลักธรรมาภิบาลและใชศักยภาพภาวะผูนําที่มีอยูโดยคํานึงถึงประโยชนของ

สถาบันและผูมีสวนไดสวนเสีย  
3. มีกระบวนการประเมินศักยภาพและผลการปฏิบัติงานของผูบริหารท่ีชัดเจนและเปนที่ยอมรับในสถาบัน  
4. มีการจัดทําแผนและกลไกการพัฒนาศักยภาพของผูบริหารตามผลการประเมิน และดําเนินการตามแผนอยาง

ครบถวน  

 เกณฑการประเมิน  :  
 

               คะแนน 1              คะแนน 2              คะแนน 3 
มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก      มีการดําเนินการ 3 ขอแรก      มีการดําเนินการครบทุกขอ 

 

ผลการดําเนนิงาน 

หลักฐานอางอิง ผลการดําเนนิงาน 

เลขท่ี เอกสาร 
คมส.7.2.(1) -   ขอบังคับมหาวิทยาลัยฯ 1. มีกระบวนการสรรหาผูบริหารท่ีเปนระบบโปรงใส 
คมส.7.2.(2) -   สําเนาคําสั่งแตงต้ังคณะกรรม ตรวจสอบได  

-  คณะฯ  ไดดําเนินการสรรหาผูบริหาร(คณบดี) ตาม
หลักเกณฑ  ขอบังคับของมหาวิทยาลัย มีคณะกรรมการ
ดําเนินการสรรหา/เลือกต้ัง 

การสรรหา/เลือกต้ัง 

คมส.7.2(3) -   2. ผูบริหารดําเนินการบริหารดวยหลักธรรมาภิบาลและ
ใชศักยภาพภาวะผูนําที่มีอยูโดยคํานึงถึงประโยชนของ
คณะและผูมีสวนไดสวนเสีย  
-  จัดทําวิสัยทัศน  พันธกิจ  แผนกลยุทธ 

แผนพัฒนา  แผนกลยุทธ กําหนด
วิสัยทัศน 

คมส.7.2(4) -  สําเนาคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผล 

3. มีกระบวนการประเมินศักยภาพและผลการปฏิบัติงาน
ของผูบริหารท่ีชัดเจนและเปนที่ยอมรับในคณะ  

-  -  มีการแตงต้ังคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ  และ
ประเมินผลกากรปฏิบัติงานของผูบริหาร 

แบบประเมินผูบริหาร 

คมส.7.2(5) -  โครงการพัฒนาศักยภาพผูบริหาร 4. มีการจัดทําแผนและกลไกการพัฒนาศักยภาพของ
ผูบริหารตามผลการประเมิน และดําเนินการตามแผน
อยางครบถวน  

-  

-  คณะฯ ไดจัดทําแผนพัฒนาผูบริหารต้ังแต คณบดี  รอง
คณบดี  ประธานสาขาวิชา และกําหนดใหมีโครงการ
พัฒนาผูบริหารทุกระดับ 

โครงการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม 
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ผลการประเมินตนเอง 
เปาหมายปน้ี 3 

ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว 2 

ผลการประเมินตนเองปน้ี 3 

การบรรลุเปาหมาย บรรลุเปาหมาย 

เปาหมายปตอไป 3 

 
การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
     คณะฯ  ใชกระบวนการสรรหาผูบริหารแบบ
ประชาธิปไตยเปดกวาง มีการนําเสนอวิสัยทัศน  และ
แนวทางในการพัฒนา  องคกรจึงไดผูบริหารที่มีศักยภาพ
และทุมเทอยางแทจริง 

     ควรเปดโอกาสใหประชาคมคณะฯ  ไดมีสวนรวมใน
การประเมินผลการทํางานของผูบริหารอยางกวางขวาง 
 

จุดออน แนวทางแกไข 
- - 

โครงการและกิจกรรมในปตอไป 
 1.  โครงการประชุมสัมมนาบุคลากร ประจําภาคเรียน 
 2.  โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
 3.  โครงการประชุมช้ีแจงการทําคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป 
 4.  โครงการประชุมช้ีแจงการจัดทําคําขอต้ังงบประมาณประจําป 
 5.  โครงการประชุมสัมมนาผูบริหาร 
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ตัวบงชี้ท่ี 7.3   :  มีการพัฒนาคณะสูองคการเรียนรู  
  

ชนิดของตัวบงชี้  :  กระบวนการ  
  

คําอธิบายตัวบงชี้ :  มาตรฐานอุดมศึกษาขอที่ 3 กําหนดใหสถาบันมีการสรางและพัฒนาสังคม   ฐานความรูและ

สังคมแหงการเรียนรู ซึ่งตองมีการจัดการความรูเพ่ือมุงสูองคการแหงการเรียนรูโดยมีการรวบรวมองคความรูที่มีอยูใน
องคกรซึ่งกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาใหเปนระบบเพ่ือใหทุกคน ในองคกรสามารถเขาถึงความรู 
และพัฒนาตนเองใหเปนผูรู รวมท้ังปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหสถาบันอุดมศึกษามีความสามารถใน
เชิงแขงขันสูงสุด กระบวนการในการบริหารจัดการความรูในองคกร ประกอบดวย     การระบุความรู      การคัดเลือก      
การรวบรวม    การจัดเก็บความรู      การเขาถึงขอมูล      และการแลกเปล่ียนความรูทั้งภายในและภายนอกองคกร  การสราง
บรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรูภายในองคกร  การกําหนดแนววิธีปฏิบัติงาน   ตลอดจนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ   
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรูในองคกรใหดียิ่งขึ้น  
  

เกณฑมาตรฐาน :  ระดับ  
1. มีการทบทวนและจัดทําแผนการจัดการความรู เพ่ือมุงสูองคกรแหงการเรียนรูและประชาสัมพันธเผยแพรให

ประชาคมของสถาบันรับทราบ   
2. มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตามเปาหมายไมนอยกวารอยละ 50  
3. มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตามเปาหมายรอยละ 100  
4. มีการติดตามประเมินผลความ สําเร็จของการจัดการความรู  
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับใชในการพัฒนากระบวนการจัดการความรูใหเปนสวนหน่ึงของกระบวนงาน

ปกติและปรบัปรุงแผนการจัดการความรู  
 

เกณฑการประเมิน  :  

                  คะแนน 1                 คะแนน 2                  คะแนน 3 
 มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก       มีการดําเนินการ 3 ขอแรก  มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอแรก  

  
 

ผลการดําเนนิงาน 

หลักฐานอางอิง ผลการดําเนนิงาน 

เลขท่ี เอกสาร 
1. มีการทบทวนและจัดทําแผนการจัดการความรู  
เพ่ือมุงสูองคกรแหงการเรียนรูและประชาสัมพันธเผย 
แพรใหประชาคมของคณะฯ รับทราบ 
-  คณะฯ  แตงต้ังคณะกรรมการ KM ของคณะ เพ่ือ
จัดทําแผนการจัดการความรูแลวเผยแพรประชาสัมพันธ
แผนน้ันใหผูเก่ียวของรับทราบ 

คมส.7.3(1) 
 
คมส.7.3(2) 

-   สําเนาคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการจัดการ
ความรู KM ของคณะ 
-   บันทึกการเผยแพรประชาสัมพันธ  KM 
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หลักฐานอางอิง ผลการดําเนนิงาน 

เลขท่ี เอกสาร 
คมส.7.3(3) -   2. มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบ

ความสําเร็จตามเปาหมายไมนอยกวารอยละ 50  
-  มีการเก็บขอมูลจํานวนบุคลากรและหนวยงานที่มีการ
นําความรูดานการจัดการความรูไปใชในการปฏิบัติงาน 

เอกสารแสดงการเผยแพรองคความรู
ภายในประชาคมคณะฯ  เชน  แผนพับ  
KM  เรื่องการใชคําขึ้นตน  ลงทายหนังสือ
ราชการ 

คมส.7.3(3) -   3. มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบ 
ความสําเร็จตามเปาหมายรอยละ 100 
-  มีการจัดการเผยแพรความรูเรื่องตาง ๆ  อยางตอเน่ือง 

เอกสารแสดงการเผยแพรองคความรู
ภายในประชาคมคณะฯ  เชน  แผนพับ  
KM  เรื่องการใชคําขึ้นตน  ลงทายหนังสือ
ราชการ 
-   คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการประเมินผล
การจัดการความรู 

4. มีการติดตามประเมินผลความ สําเร็จของการจัดการ คมส.7.3(1) 
ความรูโดยแตงต้ังคณะกรรมการประเมินผลการจัดการ  

-   คมส.7.3(4) แบบประเมิน 
คมส.7.3(5) -  5. มีการนําผลการประเมินไปปรับใชในการพัฒนา 

กระบวนการจัดการความรูใหเปนสวนหน่ึงของ 
กระบวนงานปกติและปรับปรุงแผนการจัดการความรู 
-  มีการรายงานผลการประเมินฯ แจงที่ประชุมทราบ 

ผลการประเมินตนเอง 

รายงานการประชุม 

เปาหมายปน้ี 3 

ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว 3 

ผลการประเมินตนเองปน้ี 3 

การบรรลุเปาหมาย บรรลุเปาหมาย 

เปาหมายปตอไป 3 
 

การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
     ควรเปดโอกาสใหสาขาวิชาตาง ๆ  นําเสนอความรูที่
เก่ียวของกับสาขาวิชาน้ัน ๆ 

     คณะฯ มีหลากหลายสาขาวิชาในลักษณะสหวิทยาการ
(Multi  Disciplinary) จึงสามารถจัดการความรูไดอยาง
หลากหลาย  

จุดออน แนวทางแกไข 
- - 

โครงการและกิจกรรมในปตอไป 
 1.  โครงการเผยแพรองคความรู 
 2.  โครงการประชุมสัมมนาการจัดการองคความรู 
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ตัวบงชี้ท่ี 7.4   :  มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาและธํารงรักษาไวให  
    บุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ   
  
ชนิดของตัวบงชี้  :  กระบวนการ  
  
เกณฑมาตรฐาน   :  ระดับ  
 

1. มีการจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนรูปธรรม ภายใตการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ  
2. มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนการสงเสริมสมรรถนะในการปฏิบัติงาน เชน การสรรหา 

การจัดวางคนลงตําแหนง การกําหนดเสนทางเดินของตําแหนงการสนับสนุนเขารวมประชุม ฝกอบรมและหรือเสนอ
ผลงานทางวิชาการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน มาตรการสรางขวัญกําลังใจ มาตรการลงโทษ รวมทั้งการพัฒนา และ
รักษาบุคลากรท่ีมีคุณภาพ  

3. มีระบบสวัสดิการและเสริมสรางสุขภาพที่ดี และสรางบรรยากาศที่ดีให บุคลากรทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
และอยูอยางมีความสุข  

4. มีระบบสงเสริมสนับสนุนบุคลากรท่ีมีศักยภาพสูงใหมีโอกาสประสบความสําเร็จและกาวหนาในอาชีพอยาง
รวดเร็วตามสายงาน  

5. มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับอยางเปนระบบ  
6. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจเสนอผูบริหารระดับสูง และมีแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาเพ่ือใหดีขึ้น  

 

เกณฑการประเมิน  :  

               คะแนน 1                 คะแนน 2                 คะแนน 3  

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก    มีการดําเนินการ 3 – 4 ขอแรก   มีการดําเนินการอยางนอย 5 ขอแรก  

 
 ผลการดําเนนิงาน 

หลักฐานอางอิง ผลการดําเนนิงาน 

เลขท่ี เอกสาร 
คมส.7.4(1) -   1. มีการจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปน

รูปธรรม ภายใตการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ 
-  คณะฯ  มีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรใหสอดคลอง
กับแผนอื่น ๆ ในคณะ 

แผนพัฒนาบุคลากร 
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หลักฐานอางอิง ผลการดําเนนิงาน 

เลขท่ี เอกสาร 
-  บัญชีรายช่ือเอกสารที่เขารวมอบรมการ
เขียนผลงานทางวิชาการ 

คมส.7.4(2) 2. มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่
เปนการสงเสริมสมรรถนะในการปฏิบัติงาน     เชน   

-   สําเนาคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการพัฒนา
บุคลากร 

คมส.7.4(3) การสรรหา    การจัดวางคนลงตําแหนง     การกําหนด
เสนทางเดินของตําแหนงการสนับสนุนเขารวมประชุม 
ฝกอบรมและหรือเสนอผลงานทางวิชาการ   

 
-  คมส.7.4(4) 

การประเมิน ผลการปฏิบัติงาน มาตรการสรางขวัญ
กําลังใจ  มาตรการลงโทษ รวมท้ังการพัฒนา และรักษา
บุคลากรท่ีมีคุณภาพ 
-  คณะมีการกําหนดหลักเกณฑการอนุญาตใหอาจารย
ไปศึกษาตอ 

หลักฐานการลาศึกษาตอ 

คมส.7.4(5) -   3. มีระบบสวัสดิการและเสริมสรางสุขภาพที่ดี และสราง
บรรยากาศที่ดีให บุคลากรทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
และอยูอยางมีความสุข  
-   มีแบบการจัดสวัสดิการแกบุคลากร 

คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการพัฒนา
บุคลากร 

คมส.7.4(6) 
 

-   สําเนาคําสั่งแตงต้ัง/มอบหมายงาน 4. มีระบบสงเสริมสนับสนุนบุคลากรท่ีมีศักยภาพสูงให
มีโอกาสประสบความสําเร็จและกาวหนาในอาชีพอยาง
รวดเร็วตามสายงาน  
-  มีการมอบหมายงานแกบุคลากรตาง ๆ อยางเหมาะสม
กับความรูความสามารถ 

 

5. มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับ
อยางเปนระบบจัดใหมีการสํารวจความพึงพอใจ 

คมส.7.4(7) -   แบบสํารวจความพึงพอใจ 

คมส.7.4(8) -   6. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจเสนอผูบริหาร
ระดับสูง และมีแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาเพ่ือให 
ดีขึ้น  
-  นําผลการประเมินความพึงพอใจประกาศใหประชาคม
คณะทราบ/นําเสนอที่ประชุมบุคลากร 

 

ประกาศคณะมนุษยศาสตรฯ เรื่องการ
ประเมินผล 

ผลการประเมินตนเอง 
เปาหมายปน้ี 3 

ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว 3 

ผลการประเมินตนเองปน้ี 3 

การบรรลุเปาหมาย บรรลุเปาหมาย 

เปาหมายปตอไป 3 
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การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
     มหาวิทยาลัยมีมาตรการสงเสริมบุคลากรใหมี
ความกาวหนาในวิชาชีพ (Career  Path) 

     คณะฯ เพ่ิมมาตรฐานการจูงใจใหเกิดการพัฒนา
ศักยภาพ 

จุดออน แนวทางแกไข 
- - 

 
โครงการและกิจกรรมในปตอไป 
 1.  โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
 2.  โครงการประชุมอบรมพัฒนาการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 3.  โครงการพัฒนาผลงานทางวิชาการในโอกาส  45 ป สถาปนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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ต
  

ัวบงชี้ท่ี 7.5   :  ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอน และการวิจัย  

ช
  

นิดของตัวบงชี้  :  ปจจัยนําเขา  

เกณฑมาตรฐาน  :  ระดับ  
1. มีนโยบายในการจัดทําระบบฐานขอมูลเพ่ือการตัดสินใจ  
2. มีระบบฐานขอมูลเพ่ือการตัดสินใจ  
3. มีการประเมินประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของระบบฐานขอมูล  
4. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล  
5. มีการนําผลการประเมินในขอ 3 และ 4 มาปรับปรุงระบบฐานขอมูล  
6. มีการเช่ือมโยงระบบฐานขอมูลของสถาบันผานระบบเครือขายกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 ตามรูปแบบมาตรฐานท่ีกําหนด  
 

เกณฑการประเมิน  :  
 

               คะแนน 1               คะแนน 2                คะแนน 3  
   มีการดําเนินการไมครบ2 ขอแรก        

ผลการดําเนนิงาน 

มีการดําเนินการ 2 ขอแรก  มีการดําเนินการอยางนอย 3 ขอแรก 

หลักฐานอางอิง ผลการดําเนนิงาน 

เลขท่ี เอกสาร 
คมส.7.5(1) -   แผนพัฒนา/แผนกลยุทธ 1. มีนโยบายในการจัดทําระบบฐานขอมูลเพ่ือการ

ตัดสินใจ   -  
-  คณะฯ  กําหนดนโยบายไวในแผนพัฒนา/แผนกลยุทธ 

สารสนเทศของคณะฯ 

 

ผลการประเมินตนเอง 
เปาหมายปน้ี 2 

ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว 2 

ผลการประเมินตนเองปน้ี 1 

การบรรลุเปาหมาย ไมบรรลุเปาหมาย 

เปาหมายปตอไป 2 
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การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
- - 

จุดออน แนวทางแกไข 
     คณะฯ  ไมมีบุคลากรท่ีมีศักยภาพเพียงพอที่จะผลิต
โปรแกรมจัดเก็บขอมูลไดเอง 

     -  ควรจัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรดาน IT 
     -  ควรจัดหา  Soft Word มาใช 

 
โครงการและกิจกรรมในปตอไป 
 1.  โครงการพัฒนาฐานขอมูล 
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ตัวบงชี้ท่ี 7.6   :  ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการ 
    พัฒนาคณะ 
ชนิดของตัวบงชี้ :  ผลผลิต  
เกณฑมาตรฐาน  :  ระดับ  

1. มีการเปดเผยขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางโปรงใส ผานชองทางตาง ๆ อาทิเอกสารสิ่งพิมพ เว็บไซด 
นิทรรศการ  

2. มีระบบการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนผานชองทางที่เปดเผยและเปนที่รับรูกัน โดยทั่วอยางนอย 3 
ชองทาง  

3. มีการนําความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการบริหารงาน โดยมีเจาหนาที่ รับผิดชอบและมีการ
ดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม  
                4. มีที่ปรึกษาที่มาจากภาคประชาชน ทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการและมีการดําเนินกิจกรรมรวมกันอยาง
ตอเน่ืองและชัดเจน เชน จัดประชุมรวมกันอยางนอยปละ 2 ครั้ง  
                5. มีกระบวนการหรือกลไกการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชน  

เกณฑการประเมิน  :   

              คะแนน 1              คะแนน 2                คะแนน 3  
มีการดําเนินการไมครบ3 ขอแรก     มีการดําเนินการ 3 - 4 ขอแรก      

ผลการดําเนนิงาน 

มีการดําเนินการครบทุกขอ 

หลักฐานอางอิง ผลการดําเนนิงาน 

เลขท่ี เอกสาร 
คมส.7.6(1) -   จดหมายขาว  หนาเว็บไซต  CD   1.  มีการจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปน

รูปธรรมภายใตการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ 
-  คณะฯ  จัดใหมีชองทางเผยแพรขอมูลขาวสารอยาง
หลากหลาย 

แผนพับ  ประกาศ  ตูรับฟงความคิดเห็น 

คมส.7.6(1) -   จดหมายขาว  หนาเว็บไซต  CD   2. มีระบบการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนผาน
ชองทางท่ีเปดเผยและเปนที่รับรูกัน โดยทั่วอยางนอย 3 
ชองทาง  
-  คณะฯ  จัดการรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
ทางตูรับฟงความคิดเห็น  เว็บไซต  จดหมายขาว 

แผนพับ  ประกาศ  ตูรับฟงความคิดเห็น 

คมส.7.6(2) -   ประกาศคณะ 3. มีการนําความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการ
บริหารงาน  โดยมี เจาหนาที่  รับผิดชอบและมีการ
ดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม 

-  

-  คณะฯ  ดําเนินการสรุปรวบรวมประเด็นขอเสนอแนะ
ไปประกอบการบริหารโดยการนําเสนอไวในระเบียบ
วาระการประชุม 

ระเบียบวาระการประชุมผูบริหาร 
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หลักฐานอางอิง ผลการดําเนนิงาน 

เลขท่ี เอกสาร 
4. มีที่ปรึกษาที่มาจากภาคประชาชน ทั้งที่เปนทางการ
และไมเปนทางการและมีการดําเนินกิจกรรมรวมกัน
อยางตอเน่ืองและชัดเจน เชน จัดประชุมรวมกันอยาง
นอยปละ 2 ครั้ง 
-  คณะฯ  แตงต้ังคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิจากภาค
ประชาชนรวมโครงการตาง ๆ 

คมส.7.6(3) -   สําเนาคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการประจํา
คณะ 
-  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะ 

5. มีกระบวนการหรือกลไกการติดตามตรวจสอบโดย
ภาคประชาชน 
-  ในการดําเนินโครงการตาง ๆ  คณะฯ  ไดแตงต้ัง
ตัวแทนจากภาคประชาชนรวมเปนผูติดตามตรวจสอบ
การดําเนินงาน 

คมส.7.6(4) -   สําเนาคําสั่งแตงต้ัง / โครงการ 

 
ผลการประเมินตนเอง 
เปาหมายปน้ี 3 

ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว 3 

ผลการประเมินตนเองปน้ี 3 

การบรรลุเปาหมาย บรรลุเปาหมาย 

เปาหมายปตอไป 3 

 
การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
     การดําเนินโครงการตาง ๆ  ของคณะฯ  จะตอบสนอง
การพัฒนาของชุมชนและทองถ่ิน จึงเกิดเครือขายและ
ความรวมมือที่ดีอยูแลว 
 

     ควรเปดโอกาสใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวมใน
การดําเนินการตาง ๆ  มากยิ่งขึ้นและเปดเผยขอมูลให
กวางขวางมากยิ่งขึ้น 

จุดออน แนวทางแกไข 
- - 

โครงการและกิจกรรมในปตอไป 
 1.  โครงการประชุมสัมมนาการมีสวนรวมในการบริหารงานคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
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ตัวบงชี้ท่ี 7.7       :  รอยละของอาจารยประจําท่ีไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชพีในระดับชาต ิ
              หรือนานาชาต ิ 
 

ชนิดของตัวบงชี้      :  ผลผลิต  
  

เกณฑการประเมิน   :    
  

               คะแนน 1                  คะแนน 2                คะแนน 3  
 

     รอยละ 0.1 - รอยละ 0.99         รอยละ 1 – รอยละ 1.99     มากกวาหรือเทากับรอยละ 2  
  
  

ผลการดําเนนิงาน 

หลักฐานอางอิง ผลการดําเนนิงาน 

เลขท่ี เอกสาร 
คมส.7.7(1)      -  ผศ.คารม  ไปยะพรหม  อาจารยประจําสาขาวิชา

ภาษาตางประเทศนํานักศึกษาไปรวมแขงขันแผนธุรกิจ  
ณ  ประเทศไตหวันและไดรับรางวัลชนะเลิศ  คิดเปน
รอยละ  2.08  ไดคาคะแนน  3 

สําเนาเกียรติบัตร/โลรางวัล/อื่น ๆ 

 

ผลการประเมินตนเอง 
เปาหมายปน้ี 2 

ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว 0 

ผลการประเมินตนเองปน้ี 2 

การบรรลุเปาหมาย บรรลุเปาหมาย 

เปาหมายปตอไป 2 
 

การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
- - 

จุดออน แนวทางแกไข 
     อาจารยไมคอยมีโอกาสไปนําเสนอผลงานวิชาการ/
งานสรางสรรคในระดับชาติ/นานาชาติ  จึงยากที่จะไดรับ
รางวัล 
 

1.  กระตุนและสงเสริมใหอาจารยและบุคลากรมีโอกาส
ไปรวมนําเสนอผลงานวิชาการ/วิชาชีพ ใหมาก เชน ให
การสนับสนุนคาใชจาย 
     2.  จัดอบรมพัฒนางานวิชาการ 

โครงการและกิจกรรมในปตอไป 
 1.  โครงการพัฒนางานวิชาการหรือวิชาชีพใหมีคุณภาพอยางตอเน่ือง 
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ตัวบงชี้ท่ี 7.8  :  มีการนําระบบบริหารความเส่ียงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา   
  
ชนิดของตัวบงชี้ :  กระบวนการ  
  
เกณฑมาตรฐาน  :  ระดับ  
 
    

 1. มีการแตงต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผูบริหารระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบ
พันธกิจหลักของสถาบันรวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน โดย ผูบริหารระดับสูงตองมีบทบาทสําคัญในการกําหนด
นโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยง  
    2. มีการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่สงผลกระทบหรือสรางความเสียหายหรือความลมเหลวหรือลดโอกาสที่จะ
บรรลุเปาหมายในการบริหารงาน และจัดลําดับความสําคัญของ ปจจัยเสี่ยง  
    3. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง โดยแผนดังกลาวตองกําหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการสราง
ความรู ความเขาใจใหกับบุคลากรทุกระดับในดานการบริหารความเสี่ยง และการดําเนินการแกไข ลด หรือปองกันความ
เสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม  
    4. มีการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง  
    5. มีการสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ตลอดจน มีการกําหนดแนวทางและขอเสนอแนะใน
การปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงโดยไดรับความเห็นชอบจากผูบริหาร สูงสุดของสถาบัน  
 

 เกณฑการประเมิน  :   
  

                 คะแนน 1                 คะแนน 2                  คะแนน 3  
 

มีการดําเนินการไมครบ  3 ขอแรก    มีการดําเนินการ 3 – 4 ขอแรก      มีการดําเนินการครบทุกขอ  
  
  

ผลการดําเนนิงาน 

หลักฐานอางอิง ผลการดําเนนิงาน 

เลขท่ี เอกสาร 
คมส.7.8(1) -   1. มีการแตงต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหาร

ความเสี่ยง  โดยมีผูบริหารระดับสูงและตัวแทนท่ี
รั บ ผิ ด ชอบ พันธ กิ จห ลั ก ข อ งสถ าบั น ร ว ม เ ป น
คณะกรรมการหรือคณะทํางาน โดย ผูบริหารระดับสูง
ตองมีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายหรือ
แนวทางในการบริหารความเสี่ยง  

สําเนาคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง 
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หลักฐานอางอิง ผลการดําเนนิงาน 

เลขท่ี เอกสาร 
2. มีการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่สงผลกระทบ
หรือสรางความเสียหายหรือความลมเหลวหรือลด
โอกาสท่ีจะบรรลุเปาหมายในการบริหารงาน และ
จัดลําดับความสําคัญของ ปจจัยเสี่ยง  

คมส.7.8(2) -   เอกสารระบบการควบคุมภายใน 
-  แผนบริหารความเสี่ยง 

3. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง โดยแผนดังกลาว
ตองกําหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการสราง
ความรู ความเขาใจใหกับบุคลากรทุกระดับในดานการ
บริหารความเสี่ยง และการดําเนินการแกไข ลด หรือ
ปองกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม  

คมส.7.8(3) -   แผนปรับปรุงการควบคุมระดับคณะฯ 
-  แผนบริหารความเสี่ยง 

4. มีการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง  คมส.7.8(3) -   แผนปรับปรุงการควบคุมระดับคณะฯ 
-  แผนบริหารความเสี่ยง 
 

5. มีการสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี่ยง ตลอดจน มีการกําหนดแนวทางและขอเสนอแนะ
ในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงโดยไดรับความ
เห็นชอบจากผูบริหารสูงสุดของสถาบัน  

คมส.7.8(4) -   รายงานการควบควบคุมเสี่ยงประจําป 

 

ผลการประเมินตนเอง 
เปาหมายปน้ี 3 

ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว 3 

ผลการประเมินตนเองปน้ี 3 

การบรรลุเปาหมาย บรรลุเปาหมาย 

เปาหมายปตอไป 3 

 
การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
     บุคลากรสวนใหญมีความเขาใจและตระหนักถึง
ความสําคัญของการบริหารความเสี่ยง 

    ควรเพิ่มงบประมาณสงเสริมการกํากับติดตามความ
เสี่ยง 

จุดออน แนวทางแกไข 
- - 

โครงการและกิจกรรมในปตอไป 
 1.  ประชุมช้ีแจงการบริหารความเสี่ยง  
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ตัวบงชี้ท่ี 7.9   :    ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชี้และเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล 
ชนิดของตัวบงชี้  :     ผลผลิต  
เกณฑมาตรฐาน   :     ระดับ  
  1. มีการกําหนดแนวทางการดําเนินการในการประเมินผลภายในคณะ 
 2. มีแผนงานการประเมินผลภายในคณะ  
 3. มีการกําหนดตัวบงช้ีและเปาหมายตามพันธกิจและยุทธศาสตรของคณะ  
  4. มีการจัดทํา Strategy Map ของหนวยงานในระดับสาขาหรือเทียบเทา โดยกําหนดเปาประสงคของแตละ
ประเด็นยุทธศาสตรที่เก่ียวของกับหนวยงานใหเช่ือมโยงกับเปาประสงค และประเด็นยุทธศาสตรของคณะ  
  5. มีการยืนยันวิสัยทัศนและประเด็นยุทธศาสตรของสถาบันอุดมศึกษาในระดับคณะหรือเทียบเทา  
  6. มีระบบในการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีและเปาหมายตามคํารับรองของผูบริหารระดับตาง ๆ  
  7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีและเปาหมายตามคํารับรอง  
  8. มีการนําผลการประเมินผลการดําเนินงานของผูบริหาร ไปเช่ือมโยงกับระบบการสรางแรงจูงใจ   

เกณฑการประเมิน  :   

             คะแนน 1               คะแนน 2               คะแนน 3  

มีการดําเนินการไมครบ 5 ขอแรก      มีการดําเนินการ 5 - 7 ขอแรก     

ผลการดําเนนิงาน 

มีการดําเนินการครบทุกขอ  

หลักฐานอางอิง ผลการดําเนนิงาน 

เลขท่ี เอกสาร 
คมส.7.9(1) -   1. มีการ กํ าหนดแนวทางการดํ า เ นินการในการ

ประเมินผลภายในสถาบัน 
 -  คณะฯ  จัดทําประกาศแนวทางการดําเนินงานตาง ๆ 
ใหผูเก่ียวของทราบ 

ประกาศคณะมนุษยศาสตรฯ วาดวยแนว
ทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

2. มีแผนงานการประเมินผลภายในสถาบัน  คมส.7.9(2) -   แผนปฏิบัติราชการฯ ประจําป/ 
-  คณะฯ  จัดทําแผนการประเมินคํารับรอง กพร. แผนกลยุทธ/แผนพัฒนา 
3. มีการกําหนดตัวบงช้ีและเปาหมายตามพันธกิจและ
ยุทธศาสตร 

คมส.7.9(2) -   แผนปฏิบัติราชการฯ ประจําป/ 
แผนกลยุทธ/แผนพัฒนา 

คมส.7.9(3) -   4. มีการจัดทํา Strategy Map ของหนวยงานในระดับ
คณะหรือเทียบเทา โดยกําหนดเปาประสงคของแตละ
ประเด็นยุทธศาสตรที่เก่ียวของกับหนวยงานใหเช่ือม -
โยงกับเปาประสงค และประเด็นยุทธศาสตรของ
สถาบัน 
-  คณะฯ  จัดทําแผนที่ยุทธศาสตร (Strategic Map)  ของ
คณะเพ่ือกําหนดประเด็นยุทธศาสตรและเปาประสงค
ตามพันธกิจใหชัดเจน 

แผนที่ยุทธศาสตร  (Strategic Map) 
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หลักฐานอางอิง ผลการดําเนนิงาน 

เลขท่ี เอกสาร 
5. มีการยืนยันวิสัยทัศนและประเด็นยุทธศาสตรของ
สถาบันอุดมศึกษาในระดับคณะหรือเทียบเทา 
-  ยืนยันไวในคํารับรองการปฏิบัติราชการฯ 

คมส.7.9(4) -   คํารับรองปฏิบัติราชการ 

6. มีระบบในการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ี
และเปาหมายตามคํารับรองของผูบริหารระดับตาง  ๆ 
-  คณะฯ  แตงต้ังคณะกรรมการติดตามผลการดําเนินงาน
ตามตัวบงช้ี 

คมส.7.9(5) -   คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลฯ 

7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีและ
เปาหมายตามคํารับรอง  
-  ประเมินตามแนวทางของ  สมศ.  SAR 

คมส.7.9(6) -   SAR ป 2550/2551 

8. มีการนําผลการประเมินผลการดํา เนินงานของ
ผูบริหาร ไปเช่ือมโยงกับระบบการสรางแรงจูงใจ  
-   คณะไดออกเปนประกาศ หลักเกณฑการใหรางวัลแก
สาขาวิชา/อาจารยที่มีสวนในการขับเคล่ือนตัวบงช้ี  

คมส.7.9(7) -  ประกาศคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 

ผลการประเมินตนเอง 
เปาหมายปน้ี 3 

ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว 3 

ผลการประเมินตนเองปน้ี 3 

การบรรลุเปาหมาย บรรลุเปาหมาย 

เปาหมายปตอไป 3 
 

การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
- - 

จุดออน แนวทางแกไข 
     การดําเนินการตามตัวช้ีวัดในระดับสาขาวิชายังไม
คอยเขมขนอันมีสาเหตุมาจากของบุคลากรท่ีรับผิดชอบ
โดยตรง อาจารยมีภาระงานสอนมาก 

     คณะฯ  จัดการประชุมช้ีแจงเชิงปฏิบัติการใหสาขาวิชา
เกิดความเขาใจและอํานวยความสะดวก  เชน  จัดทํา  CD  
คูมือ 

 
โครงการและกิจกรรมในปตอไป 
 1.  ประชุมเชิงปฏิบัติการช้ีแจงการจัดทํา  SAR 
 2.  ประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง 
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องคประกอบท่ี 8  การเงินและงบประมาณ  
 
    การเงินและงบประมาณเปนสิ่งที่สําคัญอยางหน่ึงของสถาบันการศึกษา  โดยปกติ  แหลงเ งินทุนของ
สถาบันการศึกษาไดมาจากงบประมาณแผนดิน (สําหรับสถานศึกษาของรัฐ) และเงิน รายได เชน คาเลาเรียนของนักศึกษา   
รายไดจากงานวิจัย   บริการทางวิชาการ   คาเชาทรัพยสิน ฯลฯ   ผูบริหารสถาบันการศึกษาจะตองทําความเขาใจกับการ
วิเคราะหทางการเงิน  เชน คาใชจายทั้งหมดตอ จํานวนนักศึกษา ทรัพยสินถาวรตอจํานวนนักศึกษา คาใชจายที่
สถาบันอุดมศึกษาใชสําหรับการผลิต บัณฑิตตอหัว จําแนกตามกลุมสาขา รายไดทั้งหมดของสถาบันการศึกษาภายหลังจาก
หัก งบดําเนินการท้ังหมด งบประมาณในการพัฒนาอาจารย ความรวดเร็วในการเบิกจาย รอยละของ งบประมาณท่ีประหยัด
ไดหลังจากที่ปฏิบัติตามภารกิจทุกอยางครบถวน สิ่งเหลาน้ีจะเปนการแสดง ศักยภาพเชิงการบริหารจัดการดานการเงินของ
สถานศึกษาที่เนนถึงความโปรงใส ความถูกตอง ใชเม็ด เงินอยางคุมคา มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชนสูงสุดจํานวน 2  

ตัวบงช้ี ประกอบดวย 
 

การเงินและงบประมาณ ตัวบงชี ้

 คาคะแนนท่ีได  
8.1 มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย             
การตรวจสอบการเงินและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ 

 3  

8.2 มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันรวมกัน  3  
คะแนนเฉลี่ย 3 

ผลการประเมิน ไดมาตรฐาน 

 

หมายเหตุ   
 

คาเฉล่ีย ผลการประเมิน 
0 - 1.50 ไมไดมาตรฐาน 

1.51 - 2.50 อยูในเกณฑยอมรับได 
2.51 - 3.00 ไดมาตรฐาน 
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ตัวบงชี้ท่ี 8.1   :  มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย การตรวจสอบการเงินและ 
                                         งบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ  
ชนิดของตัวบงชี้  :  กระบวนการ  
เกณฑมาตรฐาน  :   ระดับ  
  1. มีแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของสถาบันใหเปนไปตามเปาหมาย  
  2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน แผนการจัดสรร และการวางแผนการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ
โปรงใส ตรวจสอบได  
  3. มีการจัดทําระบบฐานขอมูล IT  เทาน้ัน ที่ผูบริหารสามารถนําไปใชในการตัดสินใจและวิเคราะหสถานะทาง
การเงิน  
  4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ อยางนอยปละ 2 ครั้ง  
  5. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทางการเงินและความมั่นคงของ
องคการอยางตอเน่ือง  

 6. มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาที่ตรวจ ติดตามการใชเงินใหเปนไปตามระเบียบและ
กฎเกณฑที่สถาบันกําหนด  
  7. ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูลจากรายงานทางการเงินไปใช
ในการวางแผนและการตัดสินใจ  
 

เกณฑการประเมิน  :   
 

              คะแนน 1               คะแนน 2                   

ผลการดําเนนิงาน 

คะแนน 3  

มีการดําเนินการไมครบ 5 ขอแรก  มีการดําเนินการ 5 – 6 ขอแรก  มีการดําเนินการครบทุกขอ  

หลักฐานอางอิง ผลการดําเนนิงาน 

เลขท่ี เอกสาร 
คมส.8.1(1) 1.   คณะฯ  จัดทําแผนกลยุทธทางการเงินใหสอดคลอง

กับยุทธศาสตรและเปาประสงคของคณะ 
-   แผนยุทธศาสตรคณะฯ 

คมส.8.1(2) -   2.   คณะฯ กําหนดหลักเกณฑและแนวทางการจัดหา
รายไดและการใชจายเงินอยางชัดเจนและเปดโอกาสให
ผูมีสวนไดเสียตรวจสอบการใชจายได 

คําขอต้ังงบประมาณประจําป 

คมส.8.1(3) -   ทะเบียนคุมการเงินเบิกจายงบประมาณ 3.  คณะฯ ไดจัดทําโปรแกรมฐานขอมูลทางการเงินให
เปนปจจุบันซึ่งบรรจุขอมูลเช่ือมโยงกับยุทธศาสตรและ
เปาประสงคของคณะ 

 

 
 
 



 87 

หลักฐานอางอิง ผลการดําเนนิงาน 

เลขท่ี เอกสาร 
4.  จัดทํารายงานสถานะทางการเงินทุก  6  เดือน คมส.8.1(4) -   รายงานสถานะทางการเงิน 

5. คณะฯ  ทําขอมูลทางการเงินเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะเพ่ือวิเคราะหคาใชจาย 

คมส.8.1(5) -   รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
คณะ 

6.  คณะฯ ไดแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบภายในซึ่ง
ประกอบดวยบุคลกรภายในและภายนอก เพ่ือทําหนาที่
ติดตาม  ตรวจสอบ  การใชจายเงิน 

คมส.8.1(6) -  สําเนาคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการ
ตรวจสอบภายใน 

7.  มีการเสนอรายงานการเงินใหผูบริหารตรวจสอบเปน
ประจําทุก ๆ ไตรมาส 

คมส.8.1(4) -   รายงานสถานะทางการเงิน 

 
ผลการประเมินตนเอง 
เปาหมายปน้ี 3 

ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว 3 

ผลการประเมินตนเองปน้ี 3 

การบรรลุเปาหมาย บรรลุเปาหมาย 

เปาหมายปตอไป 3 

 
การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
     คณะฯ บริหารการใชจายเงินโดยยึดระเบียบและ
ยุทธศาสตร 
 

     ใชระบบฐานขอมูลที่ทันสมัยและครอบคลุมทุกภารกิจ 
 

จุดออน แนวทางแกไข 
- - 

โครงการและกิจกรรมในปตอไป 
 1.  โครงการประชุมช้ีแจงการจัดทําคําขอต้ังงบประมาณและการเบิกจายเงิน 
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ตัวบงชี้ท่ี 8.2  :  มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันรวมกัน  
  
ชนิดของตัวบงชี้ :  กระบวนการ  
  
เกณฑมาตรฐาน :  ระดับ  
 
   1. มีคณะกรรมการวิเคราะหความตองการการใชทรัพยากรของสถาบัน  
  2. มีผลการวิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากรของสถาบัน  
  3. มีแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอื่นในสถาบัน  
  4. มีแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอื่นนอกสถาบัน  
  5. มีผลการประหยัดงบประมาณที่เกิดจากการใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานอื่น  
 

เกณฑการประเมิน  :   

              คะแนน 1                  คะแนน 2                คะแนน 3  

 มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก       มีการดําเนินการ 3 ขอแรก  มีการดําเนินการอยางนอย4 ขอแรก 

 
ผลการดําเนนิงาน 

หลักฐานอางอิง ผลการดําเนนิงาน 

เลขท่ี เอกสาร 
1.  คณะฯ  แตงต้ังคณะกรรมการวิเคราะหความตองการ
ใชทรัพยากร 

คมส.8.2(1) -  สําเนาคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการ 

2.  คณะกรรมการฯ  จัดทํารายงานผลการวิเคราะหความ
ตองการใชทรัพยากร 

คมส.8.2(2) -  แบบสํารวจความตองการใชทรัพยากร 

3.  คณะฯ  จัดทําแผนการใชทรัพยากรรวมกับหนวยงาน
อื่นภายในคณะ 

คมส.8.2(3) -  แผนการใชทรัพยากรรวม 

4.  คณะฯ  จัดทําแผนการใชทรัพยากรรวมกับหนวยงาน
อื่นนอกคณะ 

คมส.8.2(3) -  แผนการใชทรัพยากรรวม 

-  เอกสารเปรียบผลการประหยัด
งบประมาณ 

5.  มีการเปรียบเทียบผลการประหยัดงบประมาณที่เกิด
จากการใชทรัพยากรรวม ประเมินผลการใชทรัพยากร 

คมส.8.2(4) 
 

-  คมส.8.2(5) รายงานการประเมินผลการใชทรัพยากร 
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ผลการประเมินตนเอง 
เปาหมายปน้ี 3 

ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว 3 

ผลการประเมินตนเองปน้ี 3 

การบรรลุเปาหมาย บรรลุเปาหมาย 

เปาหมายปตอไป 3 

 
การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
     คณะฯ  มีงบประมาณจํากัด จึงมีความตระหนักที่จะใช
จายอยางประหยัด 

     ปลูกฝงใหบุคลากรเห็นคุณคาของการประหยัดใหเปน
นิสัย 

จุดออน แนวทางแกไข 
- - 

 
โครงการและกิจกรรมในปตอไป 
 1.  โครงการสํารวจแหลงทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา 
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องคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  
 

     ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายใน เปนปจจัยสําคัญที่แสดงถึงศักยภาพ การพัฒนาคุณภาพของสถาบัน 
โดยตองครอบคลุมทั้งปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต ผลกระทบที่เกิดขึ้น ซึ่งจะตองมีการพัฒนาระบบและกลไกในการ 
ประกันคุณภาพภายในอยางตอเน่ืองและมีกระบวนการจัดการความรู เพ่ือใหเกิดนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพภายใน 
ที่เปนลักษณะเฉพาะของสถาบันจํานวน 3 ตัวบงช้ี ประกอบดวย 

 

ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ ตัวบงชี ้

 คาคะแนนท่ีได  
9.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในท่ีเปนสวนหน่ึง
ของกระบวนการบริหารการศึกษา 

 3  

9.2 มีระบบและกลไกการใหความรู และทักษะดานการประกัน
คุณภาพแกนักศึกษา 

 3  

9.3 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  3  

คะแนนเฉลี่ย      3 

ผลการประเมิน ไดมาตรฐาน 

 
หมายเหตุ   
 

คาเฉล่ีย ผลการประเมิน 
0 - 1.50 ไมไดมาตรฐาน 

1.51 - 2.50 อยูในเกณฑยอมรับได 
2.51 - 3.00 ไดมาตรฐาน 
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ตัวบงชี้ท่ี 9.1  :  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในท่ีเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ  
บริหารการศึกษา      

 
ชนิดของตัวบงชี้ :  กระบวนการ  
  
เกณฑมาตรฐาน  :  ระดับ  
 
  1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมกับระดับ การพัฒนาของสถาบัน  
  2. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพจากคณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหาร
สูงสุดของสถาบัน ภายใตการมีสวนรวมจากภาคีทั้งภายในและภายนอกสถาบัน  
  3. มีการกําหนดมาตรฐานตัวบงช้ี  และเกณฑคุณภาพที่สอดคลองกับมาตรฐานการอุดมศึกษา  และมาตรฐานอื่น ๆ 
ที่เก่ียวของ และสอดคลองกับการประเมินคุณภาพภายนอก  
  4. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพที่ครบถวน ทั้งการควบคุมคุณภาพการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน
คุณภาพอยางตอเน่ืองเปนประจํา (อยางนอย 3 ปนับรวมปที่มีการติดตาม)  
    5. มีการนําผลการประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน  
  6. มีระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาและใชรวมกันทั้งระดับบุคคล 
ภาควิชา คณะ และสถาบัน  
   7. มีระบบสงเสริมการสรางเครือขายดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางหนวยงานทั้งภายในและภายนอก
สถาบัน  

  
เกณฑการประเมิน  :   

                  คะแนน 1                  คะแนน 2                    คะแนน 3  

มีการดําเนินการไมครบ4 ขอแรก       มีการดําเนินการ 4 ขอแรก  มีการดําเนินการอยางนอย 5 ขอแรก 

 
ผลการดําเนนิงาน 

หลักฐานอางอิง ผลการดําเนนิงาน 

เลขท่ี เอกสาร 
คมส.9.1(1) 
 

-  สําเนาคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการ 1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในที่เหมาะสมกับระดับ การพัฒนาของสถาบัน   
-  มีการแตงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
รับผิดชอบและจัดทํา flow  Chart แสดงการขับเคล่ือน
งานประกันคุณภาพการศึกษา 
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หลักฐานอางอิง ผลการดําเนนิงาน 

เลขท่ี เอกสาร 
2. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกัน
คุณภาพจากคณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของ
สถาบัน ภายใตการมีสวนรวมจากภาคีทั้งภายในและภายนอก
สถาบัน  
-  คณะฯ  สอดแทรกนโยบายเรื่อง การประกันคุณภาพไวในแผน
ตาง ๆ  ของคณะฯ 

คมส.9.1(2) -  แผนปฏิบัติการราชการตามคํารับรอง 
-  แผนพัฒนา/แผนกลยุทธ 

3. มีการกําหนดมาตรฐานตัวบงช้ี  และเกณฑคุณภาพที่สอดคลอง
กับมาตรฐานการอุดมศึกษา  และมาตรฐานอื่น ๆ ที่เก่ียวของ และ
สอดคลองกับการประเมินคุณภาพภายนอก  
-  จัดทํามาตรฐานตัวบงช้ีและเกณฑคุณภาพใหสอดคลองกับ
มาตรฐานอุดมศึกษาโดยจัดทําเปนคูมือการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

คมส.9.1(3) -  คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา 

4. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพที่ครบถวน ทั้งการ
ควบคุมคุณภาพการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพอยาง
ตอเน่ืองเปนประจํา (อยางนอย 2 ปนับรวมปที่มีการติดตาม)  
-  มีการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ืองเปน
ประจําทุกป  โดยทําเปนเอกสารการประเมินตนเอง  SAR  
เผยแพร 

คมส.9.1(4) -  รายงานการประเมินตนเอง  SAR  
คณะฯ  2  ปยอนหลัง 
 

5. มีการนําผลการประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุง 
การดําเนินงาน  
-  คณะกรรมการการประกันคุณภาพวิเคราะห  SAR  แลวรายงาน
คณะผูบริหารนําไปพัฒนาปรับปรุงดําเนินงาน 

คมส.9.1(4) -  รายงานการประเมินตนเอง  SAR  
คณะฯ  2  ปยอนหลัง 
 

6. มีระบบฐานขอมูลและสารสนเทศท่ีสนับสนุนการ 
ประกันคุณภาพการศึกษาและใชรวมกันทั้งระดับ 
บุคคล ภาควิชา คณะ และสถาบัน 

คมส.9.1(5) -  ระบบฐานขอมูลงาน QA ประกัน
คุณภาพการศึกษา 

7. มีระบบสงเสริมการสรางเครือขายดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาระหวางหนวยงานทั้งภายในและภายนอกคณะ  
-  คณะฯ ทําขอตกลง   MOU  กับคณะอ่ืน ๆ  เพ่ือรวมมือ
ชวยเหลือกันพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา 

คมส.9.1(6) -  บันทึกขอตกลง  MOU 
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ผลการประเมินตนเอง 
เปาหมายปน้ี 3 

ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว 3 

ผลการประเมินตนเองปน้ี 3 

การบรรลุเปาหมาย บรรลุเปาหมาย 

เปาหมายปตอไป 3 

 
การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
     บุคลากรของคณะฯ  มีความตระหนักและให
ความสําคัญตองานประกันคุณภาพการศึกษาวาเปนงาน
ประจํา 

     คณะฯ  ควรจัดสรรงบประมาณสนับสนุนงานประกัน
คุณภาพพอสมควร 
 

จุดออน แนวทางแกไข 
- - 

 
โครงการและกิจกรรมในปตอไป 
 1.  โครงการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา 
 2.  โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
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ตัวบงชี้ท่ี 9.2  :  มีระบบและกลไกการใหความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพแกนกัศึกษา  
 

ชนิดของตัวบงชี้ :  กระบวนการ  
  

เกณฑมาตรฐาน :  ระดับ  
   1. มีระบบการใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา  
  2. มีระบบสงเสริมใหนักศึกษานําความรูดานการประกันคุณภาพไปใชกับกิจกรรมนักศึกษา  
  3. มีกลไกใหนักศึกษามีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย  
        4. นักศึกษามีการใชกระบวนการคุณภาพ ในการพัฒนาคุณภาพของกิจกรรมหรือโครงการนักศึกษา  
  5. นักศึกษาสรางเครือขายการพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหวางสถาบัน  
  6. มีระบบติดตามประเมินผลการประกันคุณภาพในกิจกรรมที่นักศึกษาดําเนินการและในสวนที่นักศึกษามีสวน
รวมกับการประกันคุณภาพของสถาบัน  
    7. มีการนําผลการประเมินไปพัฒนากระบวนการใหความรูและกลไกการดําเนินงานประกันคุณภาพ ที่เก่ียวของ
กับนักศึกษาอยางตอเน่ือง  
 

เกณฑการประเมิน  :   

               คะแนน 1                 คะแนน 2                คะแนน 3  
  มีการดําเนินการไมครบ 4 ขอแรก    มีการดําเนินการ 4 – 5 ขอแรก   มีการดําเนินการอยางนอย 6 ขอแรก

 
ผลการดําเนนิงาน 

หลักฐานอางอิง ผลการดําเนนิงาน 

เลขท่ี เอกสาร 
คมส.9.2(1) -  ประกาศคณะมนุษยศาสตรฯ 1. มีระบบการใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพ 
คมส.9.2(2) -  การศึกษาแกนักศึกษา 

-  คณะฯ  กําหนดเปนนโยบายใหบูรณาการเน้ือหาการประกัน
คุณภาพการศึกษาไวในการเรียนการสอนรายวิชาตาง ๆ 

คําอธิบายรายวิชา 

คมส.9.2(3) -  2. มีระบบสงเสริมใหนักศึกษานําความรูดานการประกันคุณภาพ
ไปใชกับกิจกรรมนักศึกษา 
-  สงเสริมใหสโมสรนักศึกษานําความรูดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาไปใชในกิจกรรม (PDCA) 

โครงการอบรมใหความรู QA 

คมส.9.2(4) -  3. มีกลไกใหนักศึกษามีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษา
ของมหาวิทยาลัย 
-  ใหนักศึกษามีสวนรวมในการนําเสนอขอมูลในการประกัน
คุณภาพการศึกษาในตัวบงช้ีที่เก่ียวของ 

สําเนาคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
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หลักฐานอางอิง ผลการดําเนนิงาน 

เลขท่ี เอกสาร 
4. นักศึกษามีการใชกระบวนการคุณภาพ ในการพัฒนาคุณภาพ
ของกิจกรรมหรือโครงการนักศึกษา 
-  สงเสริมใหนักศึกษานํากระบวนการ PDCA  ไปใชในโครงการ/
กิจกรรม  

คมส.9.2(5) -  เอกสารการดําเนินโครงการ 

5. นักศึกษาสรางเครือขายการพัฒนาคุณภาพภายในคณะฯ และ 
ระหวางคณะฯ 
-  คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาเช่ือมโยงเครือขายงานประกัน
คุณภาพกับหมูเรียนตาง ๆ 

คมส.9.2(6) -  โครงการกิจกรรมของนักศึกษา 
-  บันทึกตกลง  MOU 

6. มีระบบติดตามประเมินผลการประกันคุณภาพในกิจกรรมที่
นักศึกษาดําเนินการและในสวนที่นักศึกษามีสวนรวมกับการ
ประกันคุณภาพของสถาบัน  
-  มีการกําหนดแนวทางในการติดตามประเมินผล  QA ของ
นักศึกษา 

คมส.9.2(7) -  แบบประเมินผลการดําเนินงาน 
-  ประกาศ 

7. มีการนําผลการประเมินไปพัฒนากระบวนการใหความรูและ
กลไกการดําเนินงานประกันคุณภาพ ที่เก่ียวของกับนักศึกษาอยาง
ตอเน่ือง    
-  รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษานําผลการประเมินไปปรับปรุง
งานประกันคุณภาพการศึกษา 

คมส.9.2(8) -  รายงานการประชุม 

ผลการประเมินตนเอง 
เปาหมายปน้ี 3 

ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว 3 

ผลการประเมินตนเองปน้ี 3 

การบรรลุเปาหมาย บรรลุเปาหมาย 

เปาหมายปตอไป 3 

การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
     สโมสรนักศึกษาของคณะฯ  มีความเขมแข็ง  และ
เคล่ือนไหวอยางตอเน่ือง 

     ควรใหการสนับสนุนดวยงบประมาณและมีอาจารย
ดูแลรวมดวย 

จุดออน แนวทางแกไข 
- - 

โครงการและกิจกรรมในปตอไป 
 1.  โครงการถายทอดงานประกันคุณภาพการศึกษาสูนักศึกษา 
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ตัวบงชี้ท่ี 9.3  :  ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
  
ชนิดของตัวบงชี้ :  ผลผลิต  
  
เกณฑมาตรฐาน :  ระดับ  
 1. มีการดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะและสถาบันอยางตอเน่ือง  
    2. มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายในโดยสอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการของสถาบัน  
    3. มีการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตอหนวยงานที่เก่ียวของและสาธารณชนภายในเวลาท่ี
กําหนด  
 4. มีการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการดําเนินงานของหนวยงานอยางตอเน่ือง  
    5. มีนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพที่หนวยงานพัฒนาขึ้นหรือมีการจัดทําแนวปฏิบัติที่ดีเพ่ือการเปนแหลง
อางอิงใหกับหนวยงานและสถาบันอื่น ๆ  
 

 เกณฑการประเมิน  :   

              คะแนน 1               คะแนน 2               คะแนน 3  
 มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก      มีการดําเนินการ 3 ขอแรก  มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอแรก 

 
ผลการดําเนนิงาน 

หลักฐานอางอิง ผลการดําเนนิงาน 

เลขท่ี เอกสาร 
คมส.9.3(1) -  SAR  1. มีการดําเนินการตามระบบและกลไกการประกัน    

คุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะและสถาบันอยาง 
ตอเน่ือง  
-  มีการดําเนินการตามตัวบงช้ีและประเมินคุณภาพภายในทุกรอบ
ปการศึกษาทั้งระดับสาขาวิชาและระดับคณะฯ 

ของคณะฯ  และ  SAR  ของ
สาขาวิชา 

คมส.9.3(2) -  2. มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายในโดย 
สอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการของสถาบัน  
-  มีการปรับปรุงเปาหมายการดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาทุกปเพ่ือปรับปรุงวิธีดําเนินงานทุกรอบปการศึกษา 

รายงานการประชุม 

คมส.9.3(3) -  3. มีการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตอ
หนวยงานที่เก่ียวของและสาธารณชนภายในเวลาท่ีกําหนด  
-  คณะฯ  จัดทํารายงานผลการประเมินเผยแพรโดยทําเปน
ประกาศ 

ประกาศคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร  แจงผลการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
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หลักฐานอางอิง ผลการดําเนนิงาน 

เลขท่ี เอกสาร 
4. มีการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการ 
ดําเนินงานของหนวยงานอยางตอเน่ือง 
-  นําผลการประเมินไวในวาระการประชุมผูบริหาร 

คมส.9.3(2) -  รายงานการประชุม 

5. มีนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพที่หนวยงาน
พัฒนาขึ้นหรือมีการจัดทําแนวปฏิบัติที่ดีเพ่ือการเปน
แหลงอางอิงใหกับหนวยงานและสถาบันอื่น ๆ  

- - 

 
ผลการประเมินตนเอง 
เปาหมายปน้ี 3 

ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว 3 

ผลการประเมินตนเองปน้ี 3 

การบรรลุเปาหมาย บรรลุเปาหมาย 

เปาหมายปตอไป 3 

 
การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
     บุคลากรทุกคนใหความสําคัญกับงานประกันคุณภาพ
การศึกษา 

    คณะฯ  มีการสนับสนุนอยางจริงจัง 
 

จุดออน แนวทางแกไข 
- - 

 
โครงการและกิจกรรมในปตอไป 
 1.  โครงการชุมชนนักปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา 


